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املوؤ�رشات املالية



ر�سالتنا

يف  عمالئنا  خلدمة  الأول  اخليار  نكون  ان 

الأفراد  م�سـرفية  يف  امل�ستهدفة  ال�رشائح 

والأعمال، لكي ن�ساعدهم يف زيادة ثرواتهم 

وتنمية اأعمالهم من خالل :

تقدمي خدمات اإ�ستثنائية 		•

تطوير وتقدمي منتجات وحلول م�سـرفية  		•
تلبي خمتلف الإحتياجات

تقدمي الن�سح وامل�سورة بخربة ت�ستحق الثقة 		•



�الأ�ستاذ/ طه بن عبد �هلل �لقويـــز

رئي�ص جمل�ص الإدارة

�ملهند�س/ عبد �ملجيد بن �إبر�هيم �ل�سلطان

ع�سو جمل�ص الإدارة

�الأ�ستاذ / عبد �هلل بن �سالح كامل

ع�سو جمل�ص الإدارة

�ملهند�س/ طارق بن عثمان �لق�سبي

ع�سو جمل�ص الإدارة

�الأ�ستاذ/ خالد بن عمر �لبلطان

ع�سو جمل�ص الإدارة

�الأ�ستاذ/ نبيل بن د�ود �حلو�سان

ع�سو جمل�ص الإدارة

�الأ�ستاذ/ خليفة بن عبد �للطيف �مللحم

ع�سو جمل�ص الإدارة

�الأ�ستاذ/ ريا�س بن م�سطفى �لدغيرث

ع�سو جمل�ص الإدارة 

�الأ�ستاذ/ ماجد بن عبد�هلل �حلقيل

ع�سو جمل�ص الإدارة 
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اأع�ساء جمل�س الإدارة
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كلمة رئي�س املجل�س

ال�سادة م�ساهمو بنك اجلزيرة الكرام،

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد،

التقرير  لكم  اأقدم  اأن  الإدارة  جمل�ص  اأع�ساء  عن  بالنيابة  ي�رشين 

ال�سنوي والنتائج املالية لبنك اجلزيرة، لل�سنة املالية املنتهية يف 31 

دي�سمرب 2014م

احلرمني  خادم  لوفاة  والأ�سى  احلزن  بالغ  عن  اأعرب  اأن  بداية  اأود 

العزيز طيب اهلل ثراه واأدخله ف�سيح  ال�رشيفني امللك عبد اهلل بن عبد 

جناته. وعزاوؤنا هو اأن م�سريته وخطاه �سوف تتوا�سل من خالل روؤية 

وعزم خادم احلرمني ال�رشيفني امللك �سلمان بن عبد العزيز حفظه اهلل.

لقد وا�سل بنك اجلزيرة الإ�ستفادة من حكمة قادة اململكة خالل عام 

العاملي  القت�سادي  النتعا�ص  فيه  يوؤ�س�ص  الذي  الوقت  يف  2014م 

النمو  لتجدد  قويًا  دافعًا  الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف  وخا�سة 

والفر�ص الواعدة.

�سهد البنك خالل العام حتوًل هامًا مع جناح اإدراج �رشكة اجلزيرة 

من  البنك  مكنت  والتي  املالية  ال�سوق  يف  التعاوين  للتكافل 

احلفاظ على مركزه القوي �سمن هذا القطاع املتنامي من �سناعة 

اخلدمات املالية.

ال�سغرية  ال�رشكات  من  عمالئنا  خدمة  على  الرتكيز  �ساهم  كما 

وعمليات  لالأفراد  امل�رشفية  خدماتنا  يف  امل�ستمر  والتو�سع  واملتو�سطة 

خدمات مراكز فوري لتحويل الأموال اإىل حد كبري يف زيادة ح�ستنا 

قطاع  اإ�ستفاد  كما  الهامة.  الإ�سرتاتيجية  احلقول  هذه  يف  ال�سوقية 

امل�ساكن  على  الطلب  قوة  من  البنك  يف  والعقاري  ال�سكني  التمويل 

خالل عام 2014م.

مع  وخا�سة  النظامية  التغريات  من  العديد  اأي�سا  ال�سنة  و�سهدت 

من  العديد  على  اأيجابيًا  اأثر  مما  حتديداً  العقاري  الرهن  نظام  اإدخال 

و�سعنا  فقد  التغريات  تلك  من  ولال�ستفادة  امل�رشفية.  اأعمالنا  اأوجه 

الأعوام  مدى  على  التناف�سية  امليزة  على  للحفاظ  اإ�سرتاتيجية جديدة 

اخلم�سة القادمة عرب خمتلف خطوط عمل البنك.

للمملكة  القت�سادية  الأهداف  مب�ساندة  اجلزيرة  بنك  التزام  بقي  كما 

الفخر  دواعي  ومن  2014م،  عام  خالل  ثابتًا  ال�سعودية  العربية 

والعتزاز  اأن ن�سبة ال�سعودة يف البنك خالل عام 2014م بلغت %92.

اإىل  اأ�سوله  اإجمايل  لرتتفع  منوه  ال�سنة  خالل  البنك  وا�سل  لقد 

12% عما كان عليه يف  بزيادة  اأي  �سعودي،  ريال  مليار   66٫6

مليون   54٫57 اإىل  العمالء  ودائع  ارتفعت  كما  2013م.  عام 

ريال �سعودي يف 31 دي�سمرب 2014م، اأي بارتفاع 13% عما 

كانت عليه يف ال�سنة ال�سابقة. وارتفعت �سلف وقرو�ص العمالء 

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

بن�سبة 18% عما كانت عليه يف ال�سنة املا�سية اأي�سا.

ومن بني العوامل الرئي�سية التي مكنت اإ�سرتاتيجيتنا من دعم هذا النمو 

هو تعزيز مركز البنك يف قطاع اخلدمات امل�رشفية لالأفراد من خالل 

تو�سيع �سبكة فروع بنك اجلزيرة، حيث اأ�سبح لدى البنك الآن 70 

فرعا تنت�رش يف كافة مناطق اململكة وح�سة �سوقية بن�سبة 3٫8% وهناك 

املزيد من الفروع يف طريقها لالفتتاح. كما حافظ البنك على مركزه 

منت  حيث  2014م  عام  خالل  العقاري  التمويل  قطاع  يف  الرائد 

حمفظة التمويل العقاري بالبنك بن�سبة 25% عما كانت عليه يف ال�سنة 

املا�سية. كما اأننا ملتزمون بالبناء على مركزنا الرائد يف عام 2015 

من خالل طرح حلول جديدة وتو�سيع نطاق عرو�ص املنتجات اإىل 

قطاعات �سوقية جديدة.

وحقق البنك تقدما كبريا على �سعيد القنوات امل�رشفية البديلة، حيث 

الإلكرتونية  امل�رشفية  القنوات  من  الثالثة  املرحلة  طرح  بنجاح  مت 

بال�سهولة  تت�سم  اأنظمة  اإدخال  ذلك  يف  مبا  العرو�ص  مزايا  تعزيز  مع 

والكفاءة للم�ستخدم. وبهذا يكون باإمكان عمالء بنك اجلزيرة التمتع 

بكافة مزايا ووظائف تطبيق "اجلزيرة �سمارت" الذي ميثل وحده ربع 

جمموع املعامالت الإلكرتونية.

املالية  واملوؤ�س�سات  لل�رشكات  امل�رشفية  اخلدمات  جمموعة  حققت 

لعمالئنا  ال�رشيعة  اأحكام  مع  املتوافقة  احللول  من  �سل�سلة  تقدم  التي 

اأ�سولها  14٫14% يف حمفظة  بن�سبة  ال�رشكات واملوؤ�س�سات منوا  من 

 558٫51 بلغ  اإجماليًا  ت�سغيليًا  دخاًل  لت�سجل  2014م  عام  خالل 

مليون ريال �سعودي. ومنا دخل الر�سوم من الأن�سطة امل�رشفية بن�سبة 

28٫13 مليون ريال �سعودي مقارنة مبا كان عليه يف ال�سنة املا�سية، 

اإجمايل  من   %29٫89 بن�سبة  العاملة  غري  القرو�ص  تراجعت  بينما 

القرو�ص لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014م.

ومن دواعي �رشورنا اأن اأن�سطة واأعمال بنك اجلزيرة تلقى تقديراً عامليًا 

العاملية  الإ�سالمية  التقييم  وكالة  اأعادت  فقد  �سواء.  حد  على  وحمليًا 

  2-A-/Aو حمليا   -A+/A بدرجة  اجلزيرة  لبنك  تقييمها  تاأكيد 

للبنك  املتوا�سل  النمو  اأكدت  قد  الوكالة  عامليًا. وبذلك تكون هذه 

ن�سبة اإىل الظروف القت�سادية ب�سكل عام واأي�سًا اإىل الجتاهات احلالية 

للقطاع امل�رشيف يف املنطقة. كما اأن هذا التقييم يلحظ النمو الذي مت 

حتقيقه يف �سبكة فروعنا والزيادات الكبرية يف م�ستوى الودائع التي 

الوكالت  اأعادت  كما  ال�سعيد.  هذا  على  ال�سوق  متو�سط  جتاوزت 

اليجابية  تقييماتها  فيت�ص  مثل وكالة موديز ووكالة  الأخرى  العاملية 

واأعطت اآفاق م�ستقبلية م�ستقرة للبنك.

ومن دواعي فخرنا واعتزازنا اأي�سا هو ح�سول البنك على العديد من 

اجلوائز القيمة خالل ال�سنة مبا يف ذلك جائزة اأف�سل بنك للخدمات 

امل�رشفية لالأفراد لعام 2014 من جملة وورلد فاينان�ص وجائزة اأف�سل 

منتج متويل عقاري من جملة بانكر ميدل اإي�ست .
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لقد ا�ستثمر البنك الكثري من الوقت واملال من اأجل احلفاظ على 

التزامه بالبيئة التي يعمل فيها. فقد و�سع البنك العديد من اخلطط 

والربامج الفعالة من اأجل امل�ساعدة يف تطوير الفرد والذي بدوره 

للعالقة  انعكا�سًا  ذلك  وياأتي  ككل.  املجتمع  تطوير  يف  ي�سهم 

الجتماعية  بالواجبات  والتزامه  واملجتمع  البنك  بني  الوثيقة 

انفق  برنامج خري اجلزيرة لأهل اجلزيرة  والإن�سانية. فمن خالل 

عام  يف  �سعودي  ريال  14٫7مليون  جمموعه  ما  اجلزيرة  بنك 

لتحقيق  تهدف  برامج  اجلزيرة  بنك  ونفذ  تبنى  كما   .2014

من  وا�سعة  �رشيحة  وتاأهيل  تدريب  خالل  من  امل�ستدامة  التنمية 

الإحتياجات  ذوي  من  الأفراد  ذلك  يف  مبا  وال�سابات  ال�سباب 

اإىل  بالإ�سافة  هذا  واملعاقني،  وال�سمع  الب�رش  كفاقدي  اخلا�سة 

املنتجة  الأ�رش  برنامج  �سمن  ال�سباب  من  لعدد  احل�سن  القر�ص 

على م�ستوى اململكة من اأجل متكينهم للبدء يف اأعمالهم اخلا�سة 

وحت�سني م�ستوى معي�ستهم ومكافحة الفقر والبطالة.

و�سع  فقد  وبذلك  النمو  من  جديدة  مرحلة  يف  الآن  البنك  اإن 

اإ�سرتاتيجية للمدى املتو�سط لل�سنوات الثالثة اإىل اخلم�سة القادمة. 

لن  2015م  عام  اأن  بالطبع  ندرك  فاإننا  امل�ستقبل،  �سعيد  وعلى 

البرتول  لأ�سعار  بالن�سبة  التيقن  عدم  اأن  اإذ  حتديات،  دون  مير 

وا�ستمرار الأزمات يف منطقة اليورو وعدم ال�ستقرار يف اأجزاء 

�سلبا  التاأثري  �ساأنها  من  عوامل  كلها  الأو�سط  ال�رشق  من  اأخرى 

على جممل الأن�سطة القت�سادية. ولكن على الرغم من كل ما قد 

نواجهه يف ال�سنوات املقبلة، فاإنني على ثقة باأن بنك اجلزيرة ميلك 

الإ�سرتاتيجية املنا�سبة للتغلب على تلك امل�ساعب.

ركائز  اأربع  على  مبنية  الآن  اأيدينا  بني  التي  الإ�سرتاتيجية  اإن 

واأن  اأولوياتنا  مقدمة  يف  عمالئنا  و�سع  اأول:  وهي  رئي�سية، 

ثانيا:  واهتمامنا.  عملياتنا  قلب  يف  م�ساحلهم  تكون  اأن  ن�سمن 

موا�سلة تقدمي اأعلى نوعية، لي�ص بالن�سبة للخدمات التي نقدمها 

لعمالئنا فح�سب، ولكن اأي�سا بالن�سبة للخدمات واملنتجات التي 

نطرحها. ثالثا: الإ�ستمرار يف ال�ستثمار يف موظفينا وتطويرهم. 

امل�ساهمني  القيمة جلميع  اإىل  حتقيق  ال�سعي بكل جهدنا  واأخريا 

والعمالء واملوظفني. 

اجلزيرة.  بنك  من�سوبي  لكافة  بال�سكر  اأتقدم  اأن  اأود  اخلتام  ويف 

وجهودهم  اجلزيرة  لبنك  احلقيقية  القوة  هم  موظفينا  اإن  حيث 

املتوا�سلة يف موا�سلة تطوير منتجاتنا وخدماتنا هي حمط تقديراً 

كبرياً. واإنني على ثقة باأنكم ت�ساركونني يف تهنئتهم بهذا النجاح 

الذي حققه البنك خالل هذه ال�سنة.

عن  امل�ساهمني،  و  الإدارة  جمل�ص  عن  ونيابة  با�سمي  اأعرب  كما 

امللك  ال�رشيفني،  احلرمني  خادم  ملقام  وامتناننا  تقديرينا  خال�ص 

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

جمل�ص  رئي�ص  ونائب  العهد  ويل  �سعود  اآل  العزيز  عبد  بن  مقرن 

بن  نايف  بن  حممد  الأمري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب   ، الوزراء 

عبدالعزيز ال �سعود ، ويل ويل العهد والنائب الثاين لرئي�ص جمل�ص 

الوزراء ووزير الداخلية وكافة اأ�سحاب املعايل الوزراء.

كل  مقام  جانب  من  امل�ستمر  بالدعم  الإ�سادة  يفوتني  ل  كما 

العربي  النقد  وموؤ�س�سة  وال�سناعة  والتجارة  املالية  وزارات  من 

ال�سعودي ) �ساما ( وهيئة ال�سوق املالية ، حيث كان لتوجيهات 

القت�ساد  حماية  يف  والقيمة  الأثر  بالغ  النظامية  اجلهات  هذه 

الوطني وخا�سة القطاع امل�رشيف من الأزمات التي اأثرت تاأثرياً بالغًا 

على القطاع املايل العاملي. كما اأغتنم  هذه الفر�سة لتوجيه ال�سكر 

لإدارة وموظفي بنك اجلزيرة على تفانيهم الال حمدود يف اأداء ما 

اأوكل اإليهم من مهام كما اأتقدم بال�سكر اجلزيل مل�ساهمي البنك 

وعمالئه و�رشكائه على ثقتهم ودعمهم الال حمدود للبنك مما مكنة 

ما من  اهلل على  نحمد  اآخراً،  ولي�ص  واأخرياً،  اأهدافه.  من حتقيق 

اآله  نبينا حممد وعلى  به علينا من جناح و�سوؤدد، و�سلى اهلل على 

و�سحبه اأجمعني.

طه بن عبد �هلل �لقويز

رئي�ص جمل�ص الإدارة
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مقدمة الرئي�س التنفيذي

احلمد هلل وال�سالة وال�سالم على ر�سوله الكرمي.

�سنوات  ب�سع  منُذ  البنك  وحتديث  تطوير  م�سرية  بداأت  لقد 

ومازالت م�ستمرة لتحقيق روؤيتنا بان ي�سبح بنك اجلزيرة  اخليار 

ال�رشيعة  احكام  مع  املتوافقة  امل�رشفية  احللول  تقدمي  يف  الأول 

ال�سالمية خلدمة عمالئنا يف م�رشفية الفراد والعمال.  

مع  وخا�سة  النظامية  التغريات  من  العديد  اأي�سا  ال�سنة  و�سهدت 

اإدخال نظام الرهن العقاري حتديداً مما اأثر على العديد من اأوجه 

اأعمالنا امل�رشفية والتي �سملت التمويل العقاري والتاأجري والتمويل 

على  التغريات  تلك  وملواجهة  ال�رشكات.  ومتويل  ال�ستهالكي 

اأكمل وجه فقد قمنا بو�سع اإ�سرتاتيجية جديدة للحفاظ على امليزة 

التناف�سية على مدى الأعوام اخلم�سة القادمة عرب خمتلف خطوط 

عمل البنك. وهي اخلدمات امل�رشفية لالأفراد واخلدمات امل�رشفية 

لل�رشكات واملن�سات ال�سغرية واملتو�سطة اإىل جانب اخلزينة.

هذه الروؤية ُتعد جوهر اخلطة ال�سرتاتيجية اجلديدة للبنك والتي 

ت�سمل اأجندة لتمكني البنك من ال�ستفادة من مواطن القوة لديه 

فاعلية  وزيادة  امل�ستقبلي  النمو  لتحقيق  املتينة  ال�س�ص  وو�سع 

البنك   قدرة  من  �سرتفع  والتي  املختلفة  القطاعات  عرب  اأعماله 

التناف�سية وت�سهم يف تنمية ح�سة البنك يف ال�سوق لبناء بنك ذو 

فاعلية واداء كبريين لنوفر اأعلى م�ستويات اخلدمة واأرقى الأوجه 

لتجربة م�رشفية رائدة ومميزة. 

جتعلنا  والتي  بالجنازات  حافاًل  عامًا  كان  2014م  عام  ان 

اىل  البنك  نقل  على  �ساعدت  والتي  لتحقيقها  بالفخر  ن�سعر 

م�ستوى اعلى جديد. فقد مت اإطالق ال�سرتاتيجية اجلديدة للبنك 

"النجاح رحلة " التي تو�سح الِروؤية والر�سالة و الركائز التي نريد 
ال�رشكات  قطاعات  الرتكيز على  تتمحور على  والتي  بها  العمل 

لالفراد  م�رشفية  وحلول  خدمات  وتوفري  وال�سغرية  املتو�سطة 

الأمد  طويلة  عالقات  بناء  على  وت�ساعد  احتياجاتهم  تنا�سب 

م�ستويات  كافة  فعال عرب  ب�سكل  روؤيتنا  تعميم  ول�سمان  معهم. 

البنك فقد قمنا بتنظيم عدد من اللقاءات التو�سيحية حتت �سعار 

"النجاح رحلة - 2018". حيث عقدنا اجتماعات مع املوظفني 
اجلزيرة  بنك  روؤية  زرع  اأجل  من  الوظيفيه  امل�ستويات  كافة  من 

ور�سالته وقيمه الرئي�سية لت�سل اإىل جميع العاملني يف هذا الكيان. 

وهذه القيم تعترب اأ�سا�سية يف �سبيل تقدمي اأف�سل اخلدمات وطرح 

عمالئنا  جلميع  موثوقًا  م�ست�ساراً  نكون  واأن  املنتجات  اأف�سل 

الكرام. كذلك مت خالل 2014 وبنجاح الكتتاب الأويل ل�رشكة 

اجلزيرة تكافل ومت زيادة راأ�ص مال البنك من 3 اإىل 4 باليني ريال 

�سعودي، وذلك مبنح �سهم جماين واحد مقابل كل 3 اأ�سهم قائمة 

ميلكها امل�ساهمون املقيدون. 

13 % مع حتقيق منو  ولقد �سجلت ودائع العمالء ارتفاعًا  جيداً 

اىل �سايف  بالن�سبة  اما   % 38 بزيادة  اجلارية  احل�سابات  قوي يف 

القرو�ص فكان هناك منو متميز بزيادة 18 % . وتاأتي هذه النتائج 

لتو�سيع  ال�سعيد كنتيجة مبا�رشة  املتزايد على هذا  املتميزة والنمو 

 70 ا�سبح عددها  التي  لالأفراد  امل�رشفية  اخلدمات  فروع  �سبكة 

فرعًا للرجال وال�سيدات يف جميع مناطق اململكة .

والذهبي،  املا�سي  خدمات  من  املزيد  بتد�سني  البنك  قام  كما 

واخلدمات اخلا�سة، والتي ناأمل ان ت�ساهم يف حتقيق منو م�سطرد 

حت�سني  على  الرتكيز  اىل  بال�سافة  البنك  عمالء  كبار  قاعدة  يف 

خدمة عمالء البطاقات و القرو�ص وحت�سني اجرائتها لتتم ب�سكل 

ا�رسع و اكرث فعالية.

وكجزء من خطتنا لتنويع خطوط الدخل، فقد قمنا باإدخال خط 

عمل ا�سرتاتيجي يف عام 2013م  بغر�ص الإ�ستفادة من احدى 

اأكرب الأ�سواق العاملية للتحويالت املالية، ففي عام 2013م قمنا 

بطرح خدمات حتويل الأموال التي اأطلقنا عليها اأ�سم ) فوري (  مع 

�رشيكنا ال�سرتاتيجي لتحويل الأموال )موين غرام(. وقد اأ�سبحت 

خدمات حتويل الأموال ) فوري ( التابعة لبنك اجلزيرة متلك 12 

فرعًا عرب اململكة وتقدم خدمة التحويل الفوري لالأموال مقابل 

اأ�سعار �رشف مناف�سة ور�سوم معامالت منخف�سة. هذا و�سوف 

يتم افتتاح املزيد من مراكز فوري خالل عام 2015م  باإذن اهلل. 

متويلية وودائع  منتجات  تطوير  فلقد مت  العمال  لقطاع  بالن�سبة 

لدعم  وال�سغرية  املتو�سطة  ال�رشكات  ل�رشيحة  ائتمانية  ومنتجات 

البنك  ا�سرتاجتية  ركائز  اهم  احد  نتعربها  والتي  ال�رشيحة  هذه 

التحتية  البنية  ال�ستثمار يف  �سنوا�سل  اأننا  املوؤكد  . ومن  اجلديدة 

عام  يف  الكوارث  ملواجهة  جديدة  مواقع  اإ�سافة  مع  للبنك  

اأجل حتقيق  من  كبرياً  ا�ستثماراً  اأي�سًا  العام  2014م. هذا و�سهد 

الأموال  غ�سل  مكافحة  اأجل  من  واأي�سًا  للبنك  الكامل  اللتزام 

قوي  معدل  حتقيق  يف  �ساهم  باملخاطرمما  املتعلقة  والقدرات 

لحتياطي التغطية بلغ %173.

لعمالئنا    اأف�سل اخلدمات  لتوفري  امل�ستمرة  ا�سرتعت جهودنا  لقد 

من  لنا  تو�سح  اأمراً  وهو  للجوائز،  املانحة  العاملية  اجلهات  انتباه 

جائزة  منحنا  مت  حيث   اجلوائزاجلديدة  من  لعدد  تلقينا  خالل 

اأف�سل بطاقة ائتمانية واأف�سل برنامج متويل عقاري وكال اجلائزتني 

مت منحهما من قبل جملة "بانكر ميدل اإي�ست"  واجلائزة الأخرية  

كانت    " فاينان�ص  "وورلد   جملة  من  مقدمة  عليها  ح�سلنا  التي 

جائزة اأف�سل م�رشفية اأفراد يف اململكة لعام 2014م.
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وكذلك وا�سلنا الرتكيز على جهود توطني الوظائف حيث ارتفع 

معدل ال�سعودة اإىل 92% . وقد بذلنا جهودا كبرية يف �سبيل تطوير 

التدريب الداخلي وتطوير املوظفني مت�سيًا مع روؤيتنا لن�سبح اأف�سل 

العربية  اململكة  يف  الإ�سالمية  ال�رشيعة  مبادئ  مع  متوافق  بنك 

للموظف   يوم   6٫6 التدريب  اأيام  متو�سط  بلغ  وقد  ال�سعودية. 

ن�ساط  مقارنة مبجموع  كبرياً  2014م. وميثل ذلك منواً  يف عام 

التدريب خالل عام 2013م. حيث بلغت برامج التدريب اأكرث 

من 544 دورة تدريبية يف عام 2014 اإ�سافة ملتطلبات الدورات 

التن�سيطية الأخرى مثل دورة مكافحة غ�سل الأموال ومتطلبات 

اللتزام الإ�رشافية الأخرى. اإننا نويل موظفينا تقديراً كبرياً ونعتز 

على  العمل  يف  حقيقية  رغبة  لدينا  يجعل  ما  وهو  كاأفراد   بهم 

موا�سلة تطويرهم ال�سخ�سي واملهني. 

الدفع  خدمة  تقدمي  يف  2014م  العام  خالل  اجلزيرة  بنك  جنح 

بنوك  اأربعة  البنك من �سمن  �سداد حيث كان  املبا�رش عن طريق 

مت اختيارها من قبل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي كبنوك رائدة 

هذه  يطلق  بنك  اأول  اجلزيرة  بنك  وكان  اخلدمة.  هذه  لإطالق 

اخلدمة بالكامل ك�ساحب احل�ساب وحم�سل يف نف�ص الوقت عن 

طريق موقع حقيقي كما اأطلق البنك نظام اجلزيرة اأون لين بحلته 

منظومة  وجودة  كفاءة  لتعزيز  نوعية  نقلة  ميثل  والذي  اجلديدة 

اخلدمات الإلكرتونية للبنك وتدعيمها باملزيد من من املزايا التي 

متنح العمالء اآفاقًا اأو�سع من املرونة واخليارات لتلبية اإحتياجاتهم 

امل�رشفية بكل �سهولة واأمان وتاأتي هذه اخلطوة يف �سياق التطوير 

قيمة  لنمنحهم  املقدمة لعمالئنا  امل�ستمر وتعزيز جودة اخلدمات 

م�سافة ومزايا اإ�ستثنائية .

من هنا تاأتي احلاجة اإىل ال�ستفادة من اجليل اجلديد من التقنيات 

نعتربها  والتي  املجال  هذا  يف  م�ساريع  عدة  تنفيذ  مت  ولقد 

للبنك والتي �ستمكننا  التقنية  الإ�سرتاتيجية  البنية  ا�ستثمارات يف 

من احتالل مركزاً جيداً  للنمو م�ستقباًل.  وت�ساعدنا ب�سكل كبري 

على رفع م�ستوى اخلدمة والتميز يف الأداء الت�سغيلي والفاعلية يف 

الأعمال والعالقات الطويلة الأمد مع العمالء.

ان القطاع امل�رشيف يف اململكة ميتاز بالقوة بف�سل التح�سن الكبري 

القوي  ال�سيولة  الأ�سول وو�سع  الر�سملة وجودة  م�ستويات  يف 

البنوك والعمل   القوية بني  املناف�سة  تبقى  اأن  املتوقع  فانه من  ولذا 

الدوؤوؤب للح�سول على اهتمام العمالء.

ثقتهم  على  الكرام  لعمالئنا  اجلزيل  بال�سكر  اتقدم  اخلتام  ويف 

اأتقدم  اأن  اأود  اجلزيرة وكذلك  بنك  مع  التعامل  وحر�سهم على 

الإدارة  وفريق  الإدارة  جمل�ص  واأع�ساء  لرئي�ص  اجلزيل  بال�سكر 

التنفيذية مل�ساندتهم الدائمة وال�سكر مو�سول جلميع العاملني يف 

البنك واملخل�سني يف تفانيهم والتزامهم والذي كان جوهريًا يف 

اي اجناز للبنك خالل عام 2014م والذي �سوف يظل حموريًا يف 

ا�ستمرار جناحنا يف عام 2015م.

 نبيل بن د�ود �حلو�سان

الرئي�ص التنفيذي و الع�سو املنتدب
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الإدارة التنفيـذيــة

الأ�شتاذ/ نبيل بن داود احلو�شان

الرئي�س التنفيذي و الع�سو املنتدب

الأ�شتاذ/ يا�رس بن علي احلديثي

نائب اأول للرئي�س و رئي�س جمموعة اخلزينة

الأ�شتاذ/عبد اهلل بن حممد ال�شما�شي

نائب اأول للرئي�س و رئي�س جمموعة اخلدمات امل�رصفية 

لل�رصكات و املوؤ�س�سات املالية

الأ�شتاذ/ خالد بن عثمان العثمان

نائب اأول للرئي�س و رئي�س جمموعة اخلدمات امل�رصفية للأفراد

الأ�شتاذ/ طارق بن عبدالرحمن ال�شبيلي

نائب اأول للرئي�س و رئي�س جمموعة املوارد الب�رصية

الأ�شتاذ/ اأ�شامة بن خ�رس الإبراهيم

نائب اأول للرئي�س و رئي�س جمموعة اإدارة املخاطر املكلف

الأ�شتاذ/ حمد بن عبدالعزيز العجاجي

نائب اأول للرئي�س و رئي�س اخلدمات امل�رصفية اخلا�سة 

الأ�شتاذ/ خالد بن عمر املقرن

نائب اأول للرئي�س و رئي�س املجموعة القانونية و اأمني عام  جمل�س الإدارة

الأ�شتاذ/�شاهد اأمني

نائب اأول للرئي�س و امل�سوؤول املايل الأول

الأ�شتاذ / روبرت هاديل

نائب اأول للرئي�س وم�سئول العمليات الأول

الأ�شتاذ/ اإبراهيم بن حممد احلرابي

نائب اأول للرئي�س و رئي�س جمموعة التدقيق الداخلي

الدكتور/ فهد بن علي العليان

املدير التنفيذي لربنامج خدمة املجتمع ورئي�س املجموعة 

ال�رصعية املكلف



يـ�سـع  اأن  الإدارة  مـجـل�س  ي�ســر 

عن  ال�سـنـوي  التقريـر  اأيديكم  بني 

مت�سمنـًا  2014م  لـعـام  البنك  اأن�سطة 

لل�سنـة  املوحـدة  املـاليـة  القوائـم 

املـاليـة املنتهية فـي 31 دي�سـمـبـر 

2014م

 

تقرير جمل�س الإدارة
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تـقــريــر مـجـل�س الإدارة

مقدمة

تاأ�س�ص بنك اجلزيرة »البنك« ك�رشكة �سعودية م�ساهمة عامة مبوجب »املر�سوم امللكي رقم« 46/م وتاريخ 12جمادى الثانية 1395هـ ) املوافق 21 

يونيو 1975م(. وكان البنك قد با�رش اأعماله يف 16 �سوال 1396هـ )املوافق 9 اأكتوبر 1976م( بعد اأن انتقلت اإليه عمليات فروع بنك باك�ستان 

1396هـ  29 رجب  وتاريخ   4030010523 رقم  التجاري  ال�سجل  اأعماله مبوجب  اجلزيرة  بنك  وميار�ص  ال�سعودية.  العربية  اململكة  الوطني يف 

)املوافق 27 يوليو 1976م( ال�سادر من جدة. وتتمثل الأهداف الرئي�سية للبنك يف تقدمي جمموعة كاملة من املنتجات واخلدمات امل�رشفية املتوافقة مع 

ال�رشيعة الإ�سالمية والتي ت�سم املرابحة والإ�ست�سناع والإجارة والتورق والتي يتم اعتمادها والإ�رشاف عليها من قبل هيئة �رشعية م�ستقلة.

ويعترب البنك واحدا من املوؤ�س�سات املالية الرائدة املتوافقة مع اأحكام ال�رشيعة الإ�سالمية وذات النمو املت�سارع يف اململكة العربية ال�سعودية، والذي يقدم 

خدمات مالية مبتكرة ومتوافقة مع اأحكام ال�رشيعة للعمالء الأفراد وال�رشكات واملوؤ�س�سات وذلك من خالل كادر يتمتع باأعلى م�ستويات التاأهيل واللتزام. 

وكانت اجلمعية العامة مل�ساهمي البنك قد وافقت يف اجتماعها املنعقد يف 20 مايو 2014م )املوافق 21 رجب 1435هـ( على زيادة راأ�ص مال البنك 

من 3 مليارات ريال �سعودي اإىل 4 مليارات ريال �سعودي من خالل اإ�سدار اأ�سهم منحة مل�ساهمي البنك بواقع �سهم واحد لكل ثالثة اأ�سهم حالية. وبناء 

على ذلك فقد اأ�سبح راأ�ص مال البنك امل�سدر واملدفوع بالكامل مكونًا من 400 مليون �سهما بقيمة اأ�سمية وقدرها 10 ريالت �سعودية لكل �سهم.

اأبرز النتائج املالية لفرتة اخلم�س �سنوات الأخرية:

يو�سح اجلدول التايل الأداء املايل للبنك خالل ال�سنوات اخلم�ص ال�سابقة:

�ملوؤ�رس�ت �ملالية

–  با�ستثناء  ما مت حتديده خالفا لذلك( ٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4 )مباليني �لرياالت �ل�سعودية 

4١٫٢4٥   34٫995 29٫897 23٫307 18٫704 �سايف �لقرو�س و�ل�سلف

٦٦٫٥٥4      59٫976 50٫781 38٫686 33٫018 �إجمايل �ملوجود�ت

٥4٫٥٦٩      48٫083 40٫675 31٫159 27٫345 ود�ئع �لعمالء

٦٫١٥٨        5٫729  5٫012  4٫733  4٫516  حقوق �مل�ساهمني/�مللكية

٥٧٢            651  500  303  29  �سايف �لدخل

1٫1551٫2081٫6011٫839٢٫٢٢٦�إجمايل دخل �لعمليات

)١٢.01(     30  65  945  5٫0منو �سايف �لدخل )% (

4٫5932.514.87٢١.٠4)1.37(منو �إجمايل دخل �لعمليات )%(

٩.٦3           12.12  10.27  6.55  0.64  �لعائد على  متو�سط حقوق �مللكية )% (

٠.٩٠           1.17  1.12  0.85  0.09  �لعائد على متو�سط �ملوجود�ت )% (

١.43           0.761.251.63     0٫07ربح �ل�سهم بالريال �ل�سعودي

�سايف �لقرو�س و�ل�سلف:

 بلغ �سايف القرو�ص وال�سلف 41 مليار ريال �سعودي كما يف نهاية العام م�سجال ارتفاعا كبريا بن�سبة 18 % مقارنة مببلغ 35 مليار ريال �سعودي لنف�ص 

الفرتة من عام 2013. هذا وقد وا�سل بنك اجلزيرة خالل العام  تنويع حمفظة القرو�ص لديه على خمتلف القطاعات القت�سادية، وعمل على تو�سيع 

قاعدة عمالئه مما خفف اإىل حد كبري خماطر الرتكز بالبنك.

�سجلت القرو�ص ال�سخ�سية ارتفاعا من  12،4مليار ريال �سعودي كما يف 

نهاية عام 2013 اإىل15  مليار ريال �سعودي كما يف نهاية عام 2014، 

التجارية ارتفاعا  القرو�ص  20%، كما �سجلت  اأي مبعدل منو �سنوي بلغ 

من 22٫5 مليار ريال �سعودي كما يف نهاية عام 2013 اىل 26٫3 مليار 

ريال �سعودي ، اي بارتفاع بن�سبة %17.

�لود�ئع لدى �لبنوك و�ملوؤ�س�سات �ملالية:

ريال  مليار   4،9 املالية  واملوؤ�س�سات  البنوك  لدى  الودائع  اإجمايل  بلغ 

،اأي   2013 �سعودي، مقارنة مببلغ  3،07 مليار ريال �سعودي يف عام 

بارتفاع بن�سبة %60. 
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�ال�ستثمار�ت:

تتكون حمفظة الإ�ستثمارات من ال�سكوك والأ�سهم. كما بلغت ا�ستثمارات البنك 11٫4 مليار ريال �سعودي كما يف نهاية العام، مقارنًة مببلغ 12٫6 

مليار ريال �سعودي يف عام 2013م بانخفا�ص ن�سبته 10% ويعود  الإنخفا�ص يف املحفظة ب�سكل رئي�سي اىل ت�سييل وكالة اأذونات اخلزينة ) 0٫9 

مليار ريال �سعودي يف عام 2013م باملقابل بلغت �سفر يف عام 2014م( . وميثل ذلك ا�ستثمار ق�سري الأجل مدته �سنة ومت ت�سييله بناء على ا�سرتاتيجية 

ادارة ال�سيولة.   

�إجمايل �ملوجود�ت:

بلغ اإجمايل املوجودات 66٫6 مليار ريال �سعودي كما يف نهاية عام 2014، مقارنًة بـمبلغ 60 مليار ريال �سعودي يف عام 2013، اأي بارتفاع 

بن�سبة  12 % عما كان عليه يف ال�سنة املا�سية.

ود�ئع �لعمالء:

�سجلت ودائع العمالء ارتفاعًا من 48٫1 مليار ريال �سعودي كما يف نهاية 2013 اىل 54٫6 مليار ريال �سعودي كما يف نهاية عام 2014، اأي 

بارتفاع 13%. وكان من الالفت وجود اجتاه �سحي يف منو احل�سابات اجلارية )ودائع حتت الطلب( والتي منت بن�سبة  38%  خالل عام 2014 حيث 

ارتفعت من 19،2 مليار ريال �سعودي يف عام 2013 اإىل 26٫4 مليار ريال �سعودي كما يف نهاية عام 2014. وتاأتي هذه النتائج املتميزة والنمو 

املتزايد على هذا ال�سعيد كنتيجة مبا�رشة لتو�سيع �سبكة فروع اخلدمات امل�رشفية لالأفراد اإ�سافة اإىل طرح منتجات جديدة. ويتوقع بنك اجلزيرة حتقيق 

املزيد من النمو يف ودائع احل�سابات اجلارية.

التحليل اجلغرايف لالإيرادات:

يو�سح اجلدول التايل التحليل اجلغرايف لإجمايل اإيرادات عمليات  البنك  ح�سب املناطق:

باآالف �لرياالت �ل�سعودية

�ملجموع�ملركز �لرئي�سي�لغربية�ل�رسقية�لو�سطى�ملناطق

833٫839309٫097618٫633464٫676٢٫٢٢٦٫٢4٥�إجمايل دخل �لعمليات

اأق�سام/ قطاعات العمل الرئي�سية:

تتكون اأن�سطة البنك من اأق�سام العمل الرئي�سية التالية:

قطاع �الأفر�د: ودائع ومنتجات ائتمانية وا�ستثمارية لالأفراد، حوالت، متويل عقاري، اإ�سدار بطاقات ائتمان ومتويل �سخ�سي.

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

�لو�ساطة و�إد�رة �الأ�سول: خدمات الو�ساطة لتداول اأ�سهم العمالء واإدارة العديد من �سناديق ال�ستثمار املقفلة واملفتوحة )واملدارة بوا�سطة �رشكة اجلزيرة 

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

قطاع �خلزينة: اخلزينة م�سوؤولة عن اإدارة موجودات والتزامات البنك. وي�سمل ذلك ادارة خماطر معدل الربح واإدارة ال�سيولة ل�سمان الإ�ستقرار املايل 

للعمالء. وت�سمل الأن�سطة الأخرى للخزينة اإدارة املحفظة الإ�ستثمارية للبنك، وتقدمي احللول ومنتجات اخلزينة لتلبية متطلبات العمالء. 

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

باآالف �لرياالت �ل�سعودية

�خلزينةقطاع �ل�رسكاتقطاع �الأفر�د٢٠١4
 �لو�ساطة و�إد�رة

�الأ�سول

 �لتكافل

�لتعاوين
�ملجموع�أخرى

٢٫٢٢٦٫٢4٥)55٫387(739٫727558٫507614٫794346٫38722٫217�إجمايل دخل �لعمليات

)١٫٦٥٧٫٦١٧(4٫677)24٫854()150٫235()124٫745()601٫277()761٫183(�إجمايل م�ساريف �لعمليات

3٫8393٫٨3٩-----�حل�سة من �أرباح �ل�رسكات �لزميلة

٥٧٢٫4٦٧)46٫871()2٫637(490٫049196٫152)42٫770()21٫456(�سايف )�خل�سارة(/�لدخل

ال�رشكات التابعة والزميلة:

يو�سح اجلدول التايل اأ�سماء ال�رشكات التابعة والزميلة وراأ�ص مالها ون�سبة ملكية الأ�سهم فيها واأعمالها الرئي�سية، والبلد الذي متار�ص فيه عملياتها وبلد 

التاأ�سي�ص كما يف 31 دي�سمرب 2014:
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تـقــريــر مـجـل�س الإدارة  )تتمة(

طبيعة �الأعمالبلد �لن�ساط  و�لتاأ�سي�س�ل�رسكات �لتابعة/�لزميلة
ر�أ�س �ملال �مل�ساهم )مباليني 

�لرياالت �ل�سعودية(
�مللكية

100%500الو�ساطة واإدارة الأ�سولاململكة العربية ال�سعودية�رسكة �جلزيرة لالأ�سو�ق �ملالية )�جلزيرة كابيتال(

100%1حفظ واإدارة ال�سمانات بالنيابة عن البنكاململكة العربية ال�سعودية�رسكة �أمان للتطوير �لعقاري و�ال�ستثماري

اململكة العربية   �رسكة �جلزيرة تكافل تعاوين

ال�سعودية

اأن�سطة التاأمني يف قطاعات احلماية 

والدخار

350%35

يبلغ راأ�ص مال �رشكة اجلزيرة لالأ�سواق املالية ) اجلزيرة كابيتال ( امل�سدر 500 مليون ريال �سعودي مق�سم اإىل 50 مليون �سهم بقيمة 10 ريال �سعودي 

لل�سهم الواحد.  ويبلغ راأ�ص مال » �رشكة اأمان للتطوير وال�ستثمار العقاري« 1 مليون ريال �سعودي مق�سم اإىل 100 �سهم بقيمة .10٫000 ريال �سعودي 

لل�سهم الواحد. ويبلغ راأ�ص مال “اجلزيرة تكافل” امل�سدر 350 مليون ريال �سعودي مق�سم اإىل 35 مليون �سهم بقيمة 10 ريال �سعودي لل�سهم الواحد.

اأرباح البنك ومنو املوجودات واملطلوبات 

املالية:

لل�سنة  �سعودي  اأرباحًا �سافية بلغت572٫47  مليون ريال  البنك  �سّجل 

املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014. وميثل ذلك انخفا�سا وقدره 78 مليون 

لنف�ص  البنك  التي حققها  الأرباح  ، عن   %12 بن�سبة  اأي  �سعودي،  ريال 

�سعودي.  ريال  مليون   650٫64 بلغت  والتي  املا�سي  العام  من  الفرتة 

الت�سغيل.  م�رشوفات  ارتفاع  اإىل  رئي�سي  ب�سكل  النخفا�ص  هذا  ويعزى 

 31 يف  املنتهية  لل�سنة  �سعودي  ريال   1٫43 الواحد  ال�سهم  ربح  وبلغ 

العام  الفرتة من  لنف�ص  �سعودي  مببلغ 1،63ريال  2014 مقارنة  دي�سمرب 

عام  من  الثاين  الربع  اأ�سدرت يف  التي  املنحة  اأ�سهم  اأثر  اأخذ  بعد  املا�سي 

2014م. وبلغ اإجمايل املوجودات 66٫55 مليار ريال �سعودي كما يف 

مليار ريال �سعودي، وميثل   6٫67 بارتفاع مببلغ  2014 و  31 دي�سمرب 

ن�سبة 11%، مقارنة بـمبلغ 59٫98 مليار ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2013، يف حني بلغت ودائع العمالء 54٫57 مليار ريال �سعودي كما 

يف 31 دي�سمرب 2014، بارتفاع مببلغ  6٫49 مليار ريال �سعودي، وميثل ن�سبة 13 % مقارنة مببلغ 48٫08 مليار ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 

2013. اأما �سايف قرو�ص و�سلف العمالء، فقد بلغت 41٫24 مليار ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014، بارتفاع مببلغ 6٫24 مليار ريال 

�سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2013،وميثل ذلك ارتفاعا بن�سبة 18%  من 35 مليار ريال �سعودي  كما يف 31 دي�سمرب 2013. وقد بلغت املحفظة 

ال�ستثمارية بالبنك  11،33 مليار ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014، بانخفا�ص وقدره 1٫27 مليار ريال �سعودي وميثل انخفا�سا بن�سبة 

10% مقارنة مبا كانت عليه يف نف�ص  الفرتة من العام املا�سي والتي بلغت 12٫6 مليار ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2013م.

القرتا�س و�سندات الدين امل�سدرة:

كما يف 3١ دي�سمرب ٢٠١4 )باآالف �لرياالت �ل�سعودية(

١٫٠٠٠٫٠٠٠�سكوك معززة لفرتة ع�رس �سنو�ت بقيمة ١٫٠٠٠ مليون ريال �سعودي

١٫٠٠٠٫٠٠٠�الإجمايل

�سكوك معززة لفرتة ع�رس �سنو�ت بقيمة ١٠٠٠ مليون ريال �سعودي:

بتاريخ 29 مار�س 2011م، اأ�سدر البنك 1٫000 �سهادة �سكوك معززة  بقيمة 1 مليون ريال �سعودي لكل �سهادة مبعدل توزيع اأرباح مبني على 

اأ�سا�ص �سعر العر�ص بني البنوك ال�سعودية )�سيبور( لفرتة 6 اأ�سهر يعاد �رشيانها ن�سف �سنويا مقدما، اإ�سافة لهام�ص وقدره 170 نقطة اأ�سا�ص يف ال�سنة. 

وت�ستحق ال�سكوك بتاريخ 29 مار�س 2021  كما اأن التزامات البنك مبوجب هذا الإ�سدار غري م�سمونة باأية اأ�سول اأو �سمانات من قبل اأي طرف 

اآخر، وهي ثانوية الأولوية يف ال�سداد. ويتمتع البنك يف هذا الإ�سدار بحق ا�ستدعاء ال�سكوك وهو احلق الذي ميكنه ممار�سته بعد تاريخ 29 مار�س 

2016 وفق �رشوط معينة وطبقا لل�رشوط ذات العالقة الواردة يف ن�رشة الطرح املوؤرخة يف 28 مار�س 2011. وقد مت ت�سجيل هذه ال�سكوك لدى 

�سوق الأ�سهم ال�سعودية )تداول(.

�القرت��س من �لبنوك:

بلغت قرو�ص البنك من البنوك الأخرى 3٫73 مليار ريال �سعودي، مقارنة مببلغ 4٫36 مليار ريال �سعودي يف عام 2013م. بانخفا�ص بن�سبة %14. 

ويعترب هذا ن�ساطا لإدارة ال�سيولة والتدفقات النقدية ق�سرية الأجل.
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مزايا وتعوي�سات املوظفني:

يتم حتديد م�ستوى وحجم تعوي�سات ومزايا املوظفني من خالل مراجعة و م�سح الأجور بال�سوق  املحلي والتي يتم تنظيمها ب�سكل دوري بالإ�سافة اإىل 

عدد من الو�سائل الأخرى املتعلقة بال�ستق�ساء عن م�ستويات الرواتب يف �سوق العمل. ويتم اتباع هذه الإجراءات بهدف متكني املجموعة من مواكبة 

ظروف ال�سوق املحلية والإقليمية مبا يف ذلك اخذ حدة املخاطر بعني العتبار . 

ويتكون هيكل التعوي�سات من ا�ستحقاقات ثابتة ومتغرية وبدلت وبرامج حوافز دورية  والمتيازات غري النقدية، وكل ذلك طبقا للمعايري والأعراف 

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

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

املوظف. وقد بلغ اإجمايل تعوي�سات نهاية اخلدمة للموظفني كما يف نهاية دي�سمرب 2014 مبلغ  152،48 مليون ريال �سعودي. 

املخاطر الرئي�سية التي يواجهها البنك:

اإطار  اأعمال البنك تنطوي على كونها معر�سة ملخاطر متعددة ومن اأحجام متفاوتة، كما تنطوي على التعقيد واحل�سا�سية. وي�سمل  اإن طبيعة ومنط 

و�سيا�سة اإدارة خماطر ال�رشكة املعتمد بالبنك على حتديد وقيا�ص وتقييم وتخفيف وقبول املخاطر جنبا اإىل جنب مع تكاليف تبني تلك املخاطر. وطبقا 

لنظام بازل، فاإن اأهم فئات املخاطر املعر�ص لها البنك  تندرج حتت املعيار 1 و 2 من نظام بازل، حيث اأن خماطر الئتمان وخماطر ال�سوق وخماطر 

العمليات تندرج حتت املعيار 1 بينما يندرج حتت املعيار 2 ما تبقى من املعيار 1 مع خماطر ال�سيولة و�سعر الربحية وخماطر �رشف العمالت الأجنبية 

واملخاطر الإ�سرتاتيجية  وخماطر ال�سمعة وخماطر عدم اللتزام ال�رشعي واملخاطر القت�سادية العامة.

اإن حوكمة املخاطر املعدة اإعدادا جيدا ، ومراجعة الأنظمة وال�سيا�سات �سمن خماطر ال�رشكة الإ�سرتاتيجية وامل�ساعدة التنظيمية حتدد هيكل امللكية جنبا 

اإىل جنب مع الإ�رشاف اجليد وامل�سئولية عن الإدارة الفعالة لتلك املخاطر. وانطالقا من ذلك فاإن جمل�ص الإدارة يعتمد  اإطار و�سيا�سة تقبل املخاطر واإطار 

اختبارات ال�سغط وعملية تقييم الكفاية الراأ�سمالية الداخلية واأهداف الأداء والتي ت�سمل تعيني كبار امل�سئولني، وتفوي�ص ال�سالحيات للمخاطر الئتمانية 

وو�سع اإجراءات رقابة فعالة من خالل التقييم الذاتي ل�سوابط مراقبة املخاطر وموؤ�رشات املخاطر الرئي�سية مبا يحقق اإدارة قوية وم�ستدامة ملخاطر ال�رشكة.

املعايري املحا�سبية:

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

ونظام  البنوك”،  مراقبة  املالية وال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي )�ساما(، واملعايري الدولية للتقارير املالية )IFRS( مع اللتزام بــ “نظام 

ال�رشكات يف اململكة العربية ال�سعودية والنظام الأ�سا�سي للبنك. وتن�سجم ال�سيا�سات املحا�سبية امل�ستخدمة يف اإعداد البيانات املالية ال�سنوية املوحدة 

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014 مع تلك امل�ستخدمة يف اإعداد البيانات املالية ال�سنوية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013، با�ستثناء 

اعتماد معايري جديدة )راجع الإي�ساح )ت( 2 من القوائم املالية ال�سنوية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014(

تعيني مراجعي ح�سابات البنك: 

اإّن مراجعي ح�سابات البنك م�سئولني عن مراجعة القوائم املالية ال�سنوية والربع ال�سنوية للبنك. وقد اأقر اجتماع »اجلمعية العامة العادية« للبنك املنعقد 

يف 20 مايو 2014 )املوافق 1435/07/21هـ( تو�سية جمل�ص الإدارة وجلنة املراجعة باإعادة تعيني »اإرن�ست و يونغ« و »كي بي اأم جي – الفوزان 

وال�سدحان« مراجعني حل�سابات البنك لل�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014م. 

كفاية راأ�س املال مبوجب معيار بازل 2 وبازل 3: 

ممار�سات  تعزيز  اإىل  يهدف  دويل  عمل  معيار  هو   2 بازل  معيار  اإن 

واإجراءات اإدارة املخاطر لدى املوؤ�س�سات املالية حيث ي�سرتط حداً نظاميا 

ذات  ال�رشكة  خماطر  و�سع  العتبار  يف  اآخذاً  املال  راأ�ص  ملتطلبات  اأدنى 

العالقة. وهذا املعيار تبنته موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

يتكون �إطار معيار بازل ٢ من ثالثة �أركان تعزز بع�سها �لبع�س، و�لتي تهدف جمتمعة 

�إىل �مل�ساهمة يف تقوية �سالمة ومتانة �الأنظمة �ملالية:

f  بالن�سبة املال  راأ�ص  ملتطلبات  الأدنى  باحلد  ويتعلق  �الأول:  �لركن 

للمخاطر الئتمانية وخماطر العمليات وخماطر الأ�سواق.

f  لركن �لثاين: ويتعلق باملراجعة الإ�رشافية ملوؤ�س�سة النقد لإجراءات�

تقييم كفاية راأ�ص املال الداخلي لبنك اجلزيرة
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تـقــريــر مـجـل�س الإدارة  )تتمة(

f  خالل من  ال�سوق  واأنظمة  ب�سلوكيات  ويتعلق  �لثالث:  �لركن 

الإف�ساح العام.

فيما  النهائية  توجيهاتها  ال�سعودي  العربي  النقد  موؤ�س�سة  اأ�سدرت  وقد 

الإطار  وينطوي  يناير2013.   1 من  اعتبارا   3 بازل  اإطار  بتنفيذ  يتعلق 

اجلديد على تعديالت هامة على طريقة ح�ساب راأ�ص املال النظامي ووزن 

الركن  على  هامة  اجلديد حت�سينات  الإطار  وت�سمن  الأول.  الركن  خماطر 

الثاين والركن الثالث.

اأقرتها  التي  الن�سب  با�ستخدام  ماله  راأ�ص  كفاية  مدى  البنك  ويراقب 

املبادئ التوجيهية ملعيار بازل2 وبازل3 املعتمدة من موؤ�س�سة النقد العربي 

راأ�ص  مقارنة  املال عن طريق  راأ�ص  كفاية  الن�سب  وتقي�ص هذه  ال�سعودي، 

مال البنك املدرج مع قائمة املركز املايل املوّحد للموجودات واملطلوبات 

واملبالغ ال�سمية للم�ستقات املالية مببلغ موزون يعك�ص املخاطر املتعلقة بها.

�سممت اإجراءات تقييم كفاية راأ�ص املال الداخلي من اأجل حتديد متطلبات راأ�ص املال حتت خمتلف �سيناريوهات ال�سغط  واأي�سا راأ�ص املال ملخاطر 

املعيار الثاين. وي�سري املعيار الثاين اإىل املخاطر غري امل�سمولة باملعيار 1، كمخاطر الرتكز على �سبيل املثال. اإن اإجراءات تقييم كفاية راأ�ص املال الداخلي 

هي م�ستند �سامل م�سمم لتقييم بيانات خماطر البنك، واإجراءات حتديد وقيا�ص ومراقبة املخاطر ومتطلبات راأ�ص املال وم�سادر راأ�ص املال. كما تعك�ص 

طريقة متحفظة ولكن واقعية لتقييم متطلبات راأ�ص املال احلالية واملخططة على اأ�سا�ص الدمج الكامل بناء على اإطار املعيار الثاين وبيانات البنك املتوقعة.  

ويف املجمل، لقد مت اإعداد اإجراءات تقييم كفاية راأ�ص املال الداخلي متا�سيًا  لقواعد بازل 2 وبازل 3 ال�سادرة من قبل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. 

امل�ساركة يف   2015 عام  البنك يف  و�سيوا�سل  بازل3.  قبل  من  املحددة  املال  راأ�ص  ملتطلبات  ال�ستجابة  من  مبا ميكنه  البنك يف و�سع جيد  اأن  كما 

جمموعات العمل التابعة ملوؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي فيما يخ�ص خمتلف اأوجه وجوانب  بازل3، مبا ي�سهل التنفيذ ال�سل�ص لتلك القواعد يف اململكة 

العربية ال�سعودية.

املدفوعات النظامية:

قام بنك �جلزيرة خالل �ل�سنة ب�سد�د �لدفعات �لتالية : 

مليون ريال �سعودي�ملدفوعات

15٫5الزكاة امل�سددة خالل عام 2014 )عن عام 2013(

6٫28�رشيبة خم�سومة من املنبع

5٫76�رشيبة مدفوعة مقدما )عن عام 2014م(

3٫15�رشيبة الدخل عن عام 2013

55٫5التاأمينات الجتماعية- ح�سة البنك وح�سة املوظفني

0٫58الـتاأ�سريات، رخ�ص الإقامة واخلدمات املت�سلة بها .. الخ،

قدرت التزامات الزكاة امل�ستحقة لعام 2014 على امل�ساهمني ال�سعوديني مببلغ 13،82 مليون ريال �سعودي. وكان بنك اجلزيرة قد جنب خم�س�سًا 

كافيًا يف دفاتره لت�سوية التزامات الزكاة املقدرة. كما قدرت �رشيبة الدخل الواجبة على امل�ساهمني غري ال�سعوديني مببلغ 6٫85 مليون ريال �سعودي 

و�سوف يتحملها يف النهاية امل�ساهمون غري ال�سعوديني.

كما تلقى البنك تقديرات زكوية لل�سنوات حتى عام 2011 مما ي�سيف مطالبات اأخرى وهذا البند مو�سح بالكامل يف الإي�ساح رقم 26 من اإي�ساحات 

القوائم املالية ال�سنوية للبنك. 

العقوبات واجلزاءات والقيود النظامية:

فر�ست موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وهيئة �سوق املال والبلديات وجهات اأخرى غرامات مالية على البنك بلغت يف اإجمالها 0٫50 مليون ريال 

�سعودي خالل عام 2014 كما هو مو�سح يف اجلدول اأدناه: 

مباليني �لرياالت �ل�سعودية�جلهة �لنظامية

0٫27موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وهيئة �سوق املال

0٫23البلديات وغريها

٠٫٥٠�الإجمايل
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معامالت الأطراف ذات العالقة: 

يتعامل البنك، خالل دورة اأعماله العادية، مع اأطراف ذات عالقة. وجتري معامالت الأطراف ذات العالقة كما يري جمل�ص الإدارة والإدارة التنفيذية 

ال�سادرة عن  والتعليمات  البنوك  مراقبة  نظام  عليها يف  املن�سو�ص  للن�سب  العالقة  ذات  الأطراف  مع  املعامالت  اأ�سا�ص جتاري بحت وتخ�سع  على 

موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. 

كانت الأر�سدة كما يف 31 دي�سمرب 2014 والناجتة عن تلك املعامالت واملدرجة يف القوائم املالية املوحدة على النحو التايل:

٢٠١4

باآالف �لرياالت �ل�سعودية

٢٠١3

باآالف �لرياالت �ل�سعودية

بنك باك�ستان �لوطني )م�ساهم(:

4٩٢514اأر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى

١٨٦344اأر�سدة للبنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى

٢٫٢4٥1٫745تعهدات والتزامات طارئة

�أع�ساء جمل�س �الإد�رة / �الإد�رة �لتنفيذية وكبار �مل�ساهمني و�أفر�د عائالتهم:

893٫652  ٧٩٨٫44٦قرو�ص و�سلف

3٫678٫321     4٫4٩١٫٠٠٨ودائع العمالء

13٫118  ١3٫١١٨ذمم مدينة اأخرى 

34٫١4٨8٫888تعهدات والتزامات طارئة

�سنف امل�ساهمون الذين ميتلكون اأكرث من 5% من راأ�ص املال للبنك على اأنهم من كبار امل�ساهمني

فيما يلي حتلياًل باالإير�د�ت و�مل�ساريف �ملتعلقة باملعامالت مع �الأطر�ف ذ�ت �لعالقة و�ملدرجة يف �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة:

٢٠١4

باآالف �لرياالت �ل�سعودية

٢٠١3

باآالف �لرياالت �ل�سعودية

١4٫٦٦٨38٫009 الدخل من العمولت اخلا�سة

44٫٨٥٢43٫606م�ساريف العمولت اخلا�سة

٧4119الدخل من الر�سوم والعمولت

٦٫٠٨٠4٫715مكافاآت اأع�ساء جمل�ص الإدارة

بلغ �إجمايل �لتعوي�سات �ملدفوعة الأع�ساء جمل�س �الإد�رة وكبار �لتنفيذيني خالل �ل�سنة كالتايل: 

٢٠١4

باآالف �لرياالت �ل�سعودية

٢٠١3

باآالف �لرياالت �ل�سعودية

٧4٫٨٩٠83٫344مزايا ق�سرية الأجل ) رواتب وبدلت(

١٨٫١4١16٫116مكافاآت نهاية اخلدمة

والتوجيه  التخطيط  باأعمال  للقيام  وامل�سئولية  ال�سالحية  لهم  الذين  التنفيذيني،  املدراء  فيهم  مبن   ، الأ�سخا�ص  اأولئك  الإدارة  موظفي  بكبار  يق�سد 

والإ�رشاف على اأن�سطة البنك ب�سورة مبا�رشة اأو غري مبا�رشة.

مكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني:

يتم حتديد مكافاآت اأع�ساء جمل�ص اإدارة البنك اأو الأع�ساء من خارج املجل�ص 

الإ�رشافية،  ال�سلطات  عن  ال�سادرة  التعليمات  حددتها  التي  لالأطر  وفقًا 

وتخ�سع للمبادئ الرئي�سية حلوكمة البنوك العاملة يف اململكة وتوجيهات 

املكافاآت ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي و لئحة حوكمة 

ال�سعودية،  العربية  اململكة  املالية يف  ال�سوق  ال�سادرة عن هيئة  ال�رشكات 

واأحكام نظام ال�رشكات والنظام الأ�سا�سي لبنك اجلزيرة. 

الإدارة  جمل�ص  اجتماعات  ح�سور  لقاء  واملكافاآت  النفقات  البنك  يدفع 

عام  خالل  املدفوعات  هذه  اإجمايل  بلغ  وقد  الفرعية  املجل�ص  وجلان 

فيهم  مبن  التنفيذيني،  كبار  من  وخم�سة  الإدارة  جمل�ص  لأع�ساء   2014

الرئي�ص التنفيذي وامل�سئول املايل الأول كما يلي:
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تـقــريــر مـجـل�س الإدارة  )تتمة(

�لتعوي�سات و�لبدالت �ملدفوعة الأع�ساء جمل�س �الإد�رة وخم�سة من كبار �مل�سئولني �لتنفيذيني، مبن فيهم �لرئي�س �لتنفيذي و�مل�سئول �ملايل �الأول: 

)باآالف �لرياالت �ل�سعودية(

�لبيان
�أع�ساء جمل�س �الإد�رة 

�لتنفيذيني

�أع�ساء جمل�س �الإد�رة غري 

�لتنفيذيني

فيهم  مبن  �لتنفيذيني  كبار  من  خلم�سة  �ملدفوعات 

�لرئي�س �لتنفيذي و�مل�سئول �ملايل �الأول

13٫910--رواتب وتعوي�سات

5٫6641٫922-بدلت

9٫240--عالوات �سنوية ودورية

---حوافز

1٫500--تعوي�سات اأو مزايا تدفع على اأ�سا�ص �سهري اأو �سنوي

٥٫٦٦4٢٦٫٥٧٢-�الإجمايل

تاأكيدات جمل�س الإدارة:

ي�رشف جمل�ص الإدارة على اأداء وعمليات البنك وو�سع ال�سيا�سات، و�سمان التنفيذ ال�سحيح لها وذلك من خالل عقد اجتماعات دورية خالل العام. 

اإ�سافة اإىل ذلك، يراجع املجل�ص دوريًا فاعلية الأنظمة القائمة وال�سوابط الداخلية ويراقب القطاعات الرئي�سية للبنك للتحقق من تنفيذ ال�سيا�سات العامة 

وم�ستويات اإدارة املخاطر التي حددها املجل�ص..

التام  البنك ل�سمان �سالمة ونزاهة الأداء املايل واللتزام  للبنك مع مراجعي ح�سابات  اأي�سًا من خالل جلنة املراجعة املركز املايل  كما يراجع املجل�ص 

بالأنظمة واللوائح واملعايري املحا�سبية املطبقة يف اململكة العربية ال�سعودية. ويوؤكد جمل�ص الإدارة م�سوؤوليته القانونية عن دقة البيانات املالية، واأنها تعك�ص 

الو�سع املايل للبنك ونتائجه ب�سورة عادلة، كما ي�سمن التزام كافة عملياته ب�سوابط املراقبة املو�سوعة من قبل هيئة الرقابة ال�رشعية بالبنك.

ويوؤكد جمل�ص الإدارة للم�ساهمني والأ�سخا�ص الآخرين من ذوي امل�سلحة ح�سب معرفته ومن كافة النواحي اجلوهرية ما يلي:

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

	 اأن نظام الرقابة الداخلية اأعد على اأ�س�ص �سليمة وّنفذ بفاعلية. •

	 اأنه ل يوجد اأي �سك يذكر يف قدرة امل�سدر على موا�سلة ن�ساطه. •

	 اأنه ل يوجد يف اأي عقد يكون البنك طرفًا فيه اأية م�سلحة جوهرية لأي من اأع�ساء جمل�ص الإدارة اأو الع�سو املنتدب والرئي�ص التنفيذي اأو •

امل�سئول املايل الأول اأو اأي �سخ�ص له عالقة معهم، با�ستثناء ما هو مذكور يف هذا التقرير يف “معامالت الأطراف ذات العالقة”.

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

بالإعداد والعر�ص العادل  للقوائم املالية وذلك مبا ميكنهم من ت�سميم اإجراءات مراجعة مالئمة، ولكن لي�ص لغر�ص تكوين راأي حول فعالية ال�سوابط 

الداخلية بالبنك. وقد اأبلغ مراجعو احل�سابات جمل�ص الإدارة ببع�ص النواق�ص اأو التو�سيات النا�سئة عن ذلك العمل. وبراأي الإدارة فاإن هذه البنود ل 

ت�سكل جوانب جوهرية، ولذلك ا�سدر املراجعون تقريرهم غري املتحفظ على القوائم املالية للبنك

�سيا�سة توزيع الأرباح:

يتبع البنك الأنظمة والتعليمات ال�سادرة من اجلهات التنظيمية ونظامه الأ�سا�سي فيما يتعلق بتوزيع الأرباح،  حيث يقوم البنك بتوزيع الأرباح على 

م�ساهميه طبقًا للمادة )45( من النظام الأ�سا�سي للبنك على النحو التايل:

توزع اأرباح ال�رشكة ال�سنوية ال�سافية التي حتددها بعد خ�سم امل�رشوفات العمومية والتكاليف الأخرى ، وتكوين الحتياطيات الالزمة ملواجهة الديون 

امل�سكوك فيها وخ�سائر ال�ستثمارات واللتزامات الطارئة التي يرى جمل�ص الإدارة �رشورتها مبا يتفق واأحكام نظام مراقبة البنوك ، وذلك على النحو الآتي:

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

اململكة العربية ال�سعودية وتقوم ال�رشكة بدفع هذه املبالغ للجهات املخت�سة وتخ�سم الزكاة املدفوعة عن ال�سعوديني من ن�سيبهم يف �سايف 

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

يحول ما ل يقل عن 25 باملائة من املتبقي من الأرباح ال�سافية بعد خ�سم الزكاة وال�رشيبة، كما ذكر يف الفقرة )اأ( اأعاله لالحتياطي النظامي  )ب(  

اإىل اأن ي�سبح الحتياطي املذكور م�ساويًا على الأقل لراأ�ص املال املدفوع.

يخ�س�ص من الباقي من الأرباح بعد خ�سم الحتياطي النظامي والزكاة وال�رشيبة مبلغ ل يقل عن ) 5 باملائة( من راأ�ص املال املدفوع للتوزيع على  )ج( 

امل�ساهمني ال�سعوديني وغري ال�سعوديني على اأن يتم توزيعه بن�سبة املدفوع من قيمة اأ�سهم ال�سعوديني وغري ال�سعوديني طبقًا ملا يقرتحه جمل�ص الإدارة 

وتقرره اجلمعية العامة ، فاإذا كانت الن�سبة املتبقية من الأرباح امل�ستحقة لأي من امل�ساهمني املعنيني ل تكفي لدفع الأرباح ، فال يجوز للم�ساهمني 

املطالبة بدفعها يف ال�سنة اأو ال�سنوات التالية ، ول يجوز للجمعية العامة اأن تقرر توزيع ن�سبة من الأرباح تزيد عما اأقرتحه جمل�ص الإدارة.
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ي�ستخدم الباقي بعد تخ�سي�ص املبالغ املذكورة يف الفقرات )اأ ، ب ، ج( ال�سابقة على النحو الذي يقرتحه جمل�ص الإدارة وتقرره اجلمعية العامة. ) د( 

الن�سبة املئوية مل�ساهمة كل من امل�ساهمني ال�سعوديني وغري ال�سعوديني �سيتم اعتبارها عند ح�ساب املبلغ الذي �سيخ�س�ص  لالحتياطي النظامي  )هـ( 

والحتياطيات الأخرى من الأرباح ال�سافية )بعد الزكاة وال�رشائب( . وي�سارك كل من فئتي امل�ساهمني يف تخ�سي�ص الحتياطيات على 

ا�سا�ص تنا�سبي ح�س�سهم يف راأ�ص املال على اأن تخ�سم من ح�س�سهم يف �سايف الأرباح.

التعامالت البنكية مع اأع�ساء جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي وامل�سوؤول املايل الأول:

بخالف �ملعلومات �لو�ردة يف �الإي�ساح )34( “�ملعامالت مع �الأطر�ف ذ�ت �لعالقة” و�لتي متت بنف�س �رسوط �لتعامل مع �الأطر�ف �الأخرى، ال توجد م�سالح جوهرية 

الأي من �أع�ساء جمل�س �الإد�رة �أو �لرئي�س �لتنفيذي �أو �مل�سوؤول �ملايل �الأول.

ترتيبات تنازل امل�ساهمني عن حقهم يف الأرباح: 

لي�س لدى �لبنك �أّي علم باأية معلومات �أو ترتيبات �أو �تفاقيات للتنازل من قبل �أي من م�ساهمي �لبنك عن �أيا من حقوقهم يف �الأرباح

الإخطارات املتعلقة بكبار امل�ساهمني: 

مل يتلق �لبنك خالل �ل�سنة �أي �إخطار من �مل�ساهمني �أو �الأ�سخا�س ذوي �لعالقة فيما يتعلق باأي تغيري يف ملكيتهم الأ�سهم �لبنك وفقا ملتطلبات �الإف�ساح من قو�عد �الإدر�ج 

�ل�سادرة عن هيئة �ل�سوق �ملالية. وتو�سح �جلد�ول �لتالية ملكية �مل�ساهمني �لكبار و�أع�ساء جمل�س �الإد�رة وكبار �مل�سئولني �لتنفيذيني و زوجاتهم و�أوالدهم �لق�رّس يف �الأ�سهم:

١. و�سف الأي م�سلحة يف فئة �الأ�سهم ذ�ت �الأحقية يف �لت�سويت تعود الأ�سخا�س )عد� �أع�ساء جمل�س �إد�رة �لبنك وكبار �لتنفيذيني و�أقربائهم( �أبلغو� �لبنك بتلك �حلقوق 

مبوجب �ملادة )4٥( من قو�عد �لت�سجيل و�الإدر�ج، و�أي تغيري يف تلك �حلقوق خالل �ل�سنة �ملالية �الأخرية. ح�سب متطلبات �لفقرة )١٠( من �ملادة �لثالثة و�الأربعون من 

قو�عد �لت�سجيل و�الإدر�ج.

��سم من تعود له �مل�سلحة
يف نهاية عام ٢٠١4مخالل عام ٢٠١4ميف بد�ية عام ٢٠١4م

ن�سبة �لتغري   عدد �الأ�سهمن�سبة �لتغري   عدد �الأ�سهمن�سبة �لتملك     عدد �الأ�سهم

-23٫333٫333-5٫8323٫333٫333%17٫500٫000البنك الأهلي الباك�ستاين

-20٫000٫000-520٫000٫000%15٫000٫000ال�سيخ �سالح عبد اهلل حممد كامل

٢.  و�سف الأي م�سلحة و�أور�ق مالية تعاقدية وحقوق �كتتاب تعود الأع�ساء جمل�س �إد�رة �لبنك وكبار �لتنفيذيني و�أقربائهم يف �أ�سهم �أو �أدو�ت دين �لبنك �أو �أي من �رسكاته 

�لتابعة، و�أي تغيري يف تلك �مل�سلحة �أو تلك �حلقوق خالل �ل�سنة �ملالية �الأخرية. وذلك ح�سب متطلبات �لفقرة )١١( من �ملادة �لثالثة و�الأربعون من قو�عد �لت�سجيل و�الإدر�ج.

جمل�س الإدارة:

 ��سم من تعود له �مل�سلحة
يف نهاية عام ٢٠١4مخالل عام ٢٠١4ميف بد�ية عام ٢٠١4م

ن�سبة �لتغري  عدد �الأ�سهمن�سبة �لتغري   عدد �الأ�سهم   ن�سبة �لتغريعدد �الأ�سهم        

-232٫444-0٫06232٫444%174٫333الأ�ستاذ/ طه عبد اهلل اإبراهيم القويز

الأ�ستاذ/عبد اهلل �سالح عبد اهلل كامل

�رشكة بيت التوفيق للتنمية ذات م�سئولية حمدودة

10٫005٫000

602٫578

%3٫34

%0٫20

13٫340٫000

803٫437

-

-

13٫340٫000

803٫437

-

-

الأ�ستاذ/ نبيل داود �سليمان احلو�ســـان 

الرئي�ص التنفيذي وع�سو جمل�ص الإدارة املنتدب
2٫000%0٫0012٫666-2٫666-

-13٫574-0٫00413٫574%10٫181املهند�ص/طارق عثمان عبد اهلل الق�سبي

املهند�ص/عبد املجيد اإبراهيم عبداملح�سن ال�سلطان

�رشكة احتاد الإخوة للتنمية

1٫000

19٫781٫816

%0٫001

%6٫59

1٫333

26٫375٫754

-

-

1٫333

26٫375٫754

-

-

11٫8%14٫103٫230-415٫987٫093%11٫990٫320الأ�ستاذ/خالد عمر جا�رش البلطــان

0٫9%2٫772٫220٫668%0٫582٫240٫668%2٫304٫404الأ�ستاذ/خليفة عبد اللطيف عبد اهلل امللحم

املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية

)ميثلها الأ�ستاذ/ ريا�ص م�سطفى الدغيرث(
12٫275٫138%4٫0916٫366٫850-19٫915٫671%22

65%54109٫897%43٫2770٫0166٫552الأ�ستاذ/ ماجد عبد اهلل حمد احلقيــــل
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تـقــريــر مـجـل�س الإدارة  )تتمة(

يتكون جمل�ص اإدارة البنك من )9( اأع�ساء ميثلون اأ�سخا�سًا اعتباريني، واأ�سخا�سًا طبيعيني ممثلني باملجل�ص ب�سفتهم ال�سخ�سية.

متت اإ�سافة اأ�سهم املنحة نتيجة للزيادة يف راأ�ص املال التي متت على اأ�سا�ص �سهم واحد مقابل كل ثالثة اأ�سهم قائمة للم�ساهمني املقيدين يف مركز الإيداع 

بتداول كما يف تاريخ الأحقية امل�سادف لنهاية دوام يوم انعقاد اجتماع اجلمعية العامة غري العادية “ اخلم�سون “  مل�ساهمي البنك املنعقدة م�ساء يوم 

2014/05/20م.

جمل�س الإدارة واللجان التابعة

اجتماعات جمل�س الإدارة:

عقد املجل�ص 6 اجتماعات يف عام 2014 )5 اجتماعات يف عام 2013( ح�سب املبني يف اجلدول التايل:

��ســـــم ع�سو جمل�س �الإد�رة                   
ت�سنيف

 �لع�سوية

�الجتماع �الأول

 يف

 ٢٠١4/٠٢/١3م

�الجتماع �لثاين

 يف

 ٢٠١4/٠٥/٢٠م

�الجتماع �لثالث

 يف

 ٢٠١4/٠٧/٠٨م

�الجتماع �لر�بع

 يف

 ٢٠١4/٠٩/٢4م

�الجتماع �خلام�س

 يف

٢٠١4/١٠/٢٨م

 �الجتماع �ل�ساد�س

يف

٢٠١4/١٢/١٧م

�الإجمايل

1111116م�ستقلالأ�ستاذ/ طه بن عبد اهلل القويــز                   

1111116غري تنفيذيالأ�ستاذ/ عبد اهلل بن �سالح كامـل                  

الأ�ستاذ/ نبيل بن داود احلو�سان

الرئي�ص التنفيذي والع�سو املنتدب
1111116تنفيذي

5-11111غري تنفيذياملهند�ص/ طارق بن عثمان الق�سبـي          

111115-غري تنفيذيالأ�ستاذ/خليفة بن عبد اللطيف امللحم           

111115-غري تنفيذيالأ�ستاذ/ خالد بن عمر البلطــــان                   

1111116غري تنفيذياملهند�ص/عبد املجيد بن اإبراهيم ال�سلطان       

111115-م�ستقلالأ�ستاذ/ريا�ص بن م�سطفى الدغيرث *         

1111116غري تنفيذيالأ�ستاذ/ ماجد بن عبد اهلل احلقيـــل

اأع�ساء جمل�س الإدارة وجلانهم:

يتكون جمل�ص الإدارة من 9 اأع�ساء مت اختيارهم من قبل اجلمعية العامة للم�ساهمني رقم 48 املنعقدة يف يوم الثالثاء 12 �سفر 1434 هـ )25 دي�سمرب 

2012م(، وي�سم ع�سوين م�ستقلني و 6 اأع�ساء غري تنفيذيني و 1 ع�سو تنفيذي.

ويراقب جمل�ص الإدارة ب�سفة عامة اأداء البنك و�سري العمل فيه عن طريق الجتماعات الدورية التي يعقدها خالل العام، ويقوم املجل�ص بو�سع ال�سيا�سات 

والتاأكد من تنفيذها ، كما يقوم ب�سورة دورية مبراجعة مدى فعالية الأنظمة املطبقة واإجراءات الرقابة الداخلية ، ويراقب قطاعات العمل الرئي�سة بالبنك 

للتاأكد من تطبيق ال�سيا�سات العامة التي قام بو�سعها، وحتديد م�ستويات املخاطر والتاأكد من اإدارتها ب�سورة مقبولة. 

ويقوم املجل�ص اأي�سًا عرب جلنة املراجعة والتدقيق مبراجعة الو�سع املايل للبنك مع املراجعني اخلارجيني للتاأكد من �سالمة الأداء املايل والتاأكد من اللتزام 

التام بالقوانني والأنظمة واملعايري املحا�سبية املعمول بها يف اململكة العربية 

ال�سعودية. 

املالية واأنها تعك�ص  القوائم  النظامية عن �سحة  ويوؤكد املجل�ص م�سئوليته 

ب�سورة عادلة املركز املايل للبنك ونتائج اأعماله ومدى اللتزام يف جميع 

اأعماله بال�سوابط ال�رشعية التي ت�سعها الهيئة ال�رشعية التابعة للبنك.

رقـم  ال�سعودي  العربي  النقد  موؤ�س�سة  خطاب  البنك  ت�سلم 

351000062169 املوؤرخ يف 1435/05/15هـ بعدم املمانعة على 

تعيني الأ�ستاذ/ ريا�ص بن م�سطفى الدغيرث – ع�سواً يف جمل�ص الإدارة ممثاًل 

للتاأمينات الجتماعية  خلفًا لالأ�ستاذ/ حممد بن عبد اهلل  العامة  للموؤ�س�سة 

احلقباين الذي قدم ا�ستقالته من ع�سوية جمل�ص الإدارة يف 2014/01/01م 

حيث قبلها املجل�ص ومت ن�رشها على موقع تداول يف 2014/01/02م. 
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تعيني  على  2014/05/20م  املوافق  1435/07/21هـ  بتاريخ  »اخلم�سون«  اجتماعها  يف  لحقًا  العادية  غـري  العامة  اجلمعية  �ســادقت  وقد 

الأ�ستاذ/ ريا�ص بن م�سطفى الدغيرث ع�سوُا يف جمل�ص الإدارة، ليكمل مدة �سلفه خالل الدورة احلالية للمجل�ص التي تنتهي يف 31 دي�سمرب 2015م.

اأما بالن�سبة لع�سوية اأع�ساء جمل�ص اإدارة بنك اجلزيرة يف ال�رشكات امل�ساهمة ال�سعودية املدرجة/غري املدرجة يف نظام تداول كما يف نهاية 2014/12/31م 

فهي كما يلي:

ع�سويته يف جمال�س �إد�ر�ت �رسكات م�ساهمة �أخرى��سـم ع�سو جمل�س �الإد�رة 

�رشكة كيان ال�سعودية للبرتوكيماويات – ع�سو جمل�ص الإدارةالأ�ستاذ/ طه بن عبد اهلل القويــــــز  –1

ال�رشكة ال�سعودية ل�سناعة وهند�سة الطريان – ع�سو جمل�ص الإدارة  –2

�رشكة دراية املالية – رئي�ص جمل�ص الإدارة  –3

�رشكة ع�سري للتجارة وال�سياحة وال�سناعة – رئي�ص جمل�ص الإدارةالأ�ستاذ/ عبد اهلل بن �سالح كامـــــل  –1

�رشكة اإعمار املدينة القت�سادية – ع�سو جمل�ص الإدارة  –2

�رشكة اأم القرى للتنمية والإعمار – رئي�ص جمل�ص الإدارة  –3

�رشكة اأمالك العاملية للتمويل والتطوير التجاري – رئي�ص جمل�ص الإدارة  –4

الأ�ستاذ/ نبيل بن داود احلو�ســــــان

الرئي�ص التنفيذي وع�سو جمل�ص الإدارة املنتدب

�رشكة اجلزيرة لالأ�سواق املالية – ع�سو جمل�ص الإدارة

�رشكة اأ�سمنت الق�سيم – ع�سو جمل�ص الإدارةاملهند�ص/ عبد املجيد بن اإبراهيم ال�سلطان  –1

�رشكة اجلزيرة تكافل تعاوين – رئي�ص جمل�ص الإدارة  –2

�رشكة احتاد الأخوة للتنمية – ع�سو جمل�ص الإدارة  –3

ال�رشكة الوطنية للم�ساندة الأر�سية للطريان ال�سعودية – ع�سو جمل�ص الإدارةالأ�ستاذ/ خالد بن عمر البلطــــــان

�رشكة دلة للخدمات ال�سحية القاب�سة – رئي�ص جمل�ص الإدارةاملهند�ص/ طارق بن عثمان الق�سبـــي  –1

�رشكة ع�سري للتجارة وال�سياحة وال�سناعة – نائب رئي�ص جمل�ص الإدارة  –2

�رشكة عطاء التعليمية – رئي�ص جمل�ص الإدارة  –3

�رشكة �رشب لال�ستثمار العقاري – رئي�ص جمل�ص الإدارة  –4

ال�رشكة املتقدمة للبرتوكيماويات – ع�سو جمل�ص الإدارةالأ�ستاذ/ خليفة بن عبد اللطيف امللحــم  –1

�رشكة ال�سمنت الأبي�ص ال�سعودي – ع�سو جمل�ص الإدارة  –2

�رشكة التفاق للحديد – ع�سو جمل�ص الإدارة  –3

-الأ�ستاذ/ ريا�ص بن م�سطفــــــــى الدغيرث

ال�رشكة ال�سعودية الهندية للتاأمني )وفا( – ع�سو جمل�ص الإدارةالأ�ستاذ/ ماجد بن عبد اهلل احلقيـــــل  –1

�رشكة اجلزيرة لالأ�سواق املالية – رئي�ص جمل�ص الإدارة  –2

�رشكة نا�ص القاب�سة – ع�سو جمل�ص الإدارة   – 3

�رشكة رافال للتطوير العقاري – ع�سو جمل�ص الإدارة املنتدب   – 4

تلبية للمتطلبات النظامية وحتقيقًا لالأداء الأمثل وال�ستفادة من خربات اأع�ساء املجل�ص املتنوعة فقد �سّكل املجل�ص اللجان الرئي�سة التالية مل�ساندته يف 

اأداء التزاماته وواجباته وهي:

 اللجنة التنفيذية:

بوا�سطة  اختيارهم  يتم  اأع�ساء  من  اجلزيرة  لبنك  التنفيذية  اللجنة  تتكون 

جمل�ص الإدارة ويراأ�سها يف هذه الدورة رئي�ص جمل�ص الإدارة. ويحدد جمل�ص 

الإدارة اخت�سا�ساتها و�سالحياتها. ويقع على عاتق اللجنة التنفيذية وفقًا 

التي  وال�سيا�سات  الإ�سرتاتيجية  تطبيق  مراقبة  لها  املفو�سة  لل�سالحيات 

ي�سعها جمل�ص الإدارة واإدارة املخاطر ومراقبة اأداء البنك والتو�سية بامليزانية 

وخطة العمل املقدمة للعام املايل والتاأكد من مدى تنفيذها ل�سيا�سات جمل�ص 

الإدارة اإ�سافًة اإىل مراقبة كفاءة تنفيذ معايري و�سيا�سات الرقابة الداخلية.

جمل�ص  اجتماع  يف  الدورة  لهذه  التنفيذية  اللجنة  ت�سكيل  مت  قد  وكان 

الإدارة رقم )180( املنعقد يف تاريخ 01 ربيع الأول 1434هـ - املوافق 

عام  اجتماعًا خالل  ع�رش  اأحد  اللجنة  عقدت  2013م حيث  يناير   13



بـنـك �جلـزيرة  I  التقرير ال�سنوي ٢٠١٤ ٢4

تـقــريــر مـجـل�س الإدارة  )تتمة(

2014م )اثني ع�رش اجتماعًا خالل عام 2013م( ح�رشها اأع�ساء اللجنة ح�سبما هو مو�سح باجلدول اأدناه:

عدد �الجتماعات �لتي ح�رسها�ملهام �لوظيفية�ال�سم

11رئي�ص اللجنة التنفيذيةالأ�ستاذ/ طه بن عبد اهلل القويز

8ع�سو اللجنة التنفيذيةاملهند�ص/ طارق بن عثمان الق�سبي

11ع�سو اللجنة التنفيذيةالأ�ستاذ/ نبيل بن داود احلو�سان 

9ع�سو اللجنة التنفيذيةالأ�ستاذ/ خليفة بن عبد اللطيف امللحم

11ع�سو اللجنة التنفيذيةالأ�ستاذ/ ماجد بن عبد اهلل احلقيـــل

 جلنة املراجعة:

تقوم هذه اللجنة بدور اأ�سا�سي وهام يف م�ساعدة جمل�ص الإدارة للوفاء بواجباته فيما يتعلق بنزاهة القوائم املالية للبنك ، وموؤهالت املراجع اخلارجي 

وا�ستقالليته، واداء �سوابط واجراءات الإف�ساح للبنك ،وق�سم املراجعة الداخلية واملراجع اخلارجي ، ودقة اأنظمة البنك من ال�سوابط املحا�سبية والرقابة 

املالية وامتثال البنك مع ال�سيا�سات الأخالقية واملتطلبات القانونية والنظامية وكذلك اإدارة املخاطر ، الإلتزام والرقابة على ان�سطة البنك. وتقوم اللجنة 

مبراجعة ربع �سنوية للقوائم املالية وم�ساعدة جمل�ص الإدارة يف القيام بالتقومي واملراجعة ال�سنوية لفاعلية اأجهزة الرقابة الداخلية وحتديد املخاطر املتوقعة 

وو�سع اخلطط الإ�سرتاتيجية ملواجهتها.

عك�ست نتائج املراجعة ال�سنوية لفاعلية اإجراءات الرقابة الداخلية بالبنك م�ستوًى ممتازاً ، ويتبنى البنك يف هذا ال�سدد كافة ال�سيا�سات والإجراءات 

املطلوبة من اجلهات النظامية املختلفة اإ�سافًة اإىل ما هو متبع عامليًا.

وتتكون جلنة املراجعة من رئي�ص يتم اختياره من اأع�ساء جمل�ص الإدارة غري التنفيذيني وثالثة اأع�ساء م�ستقلني من خارج البنك. ويح�رش اجتماعات جلنة 

املراجعة كل من م�سئول اإدارة التدقيق الداخلي وم�سئول الإدارة املالية ب�سكل م�ستمر ويح�رشها الرئي�ص التنفيذي وكبار املديرين التنفيذيني عند احلاجة.

وقد مت اإعادة ت�سكيل جلنة املراجعة �سمن هذه الدورة يف اجتماع جمل�ص الإدارة رقم )180( املنعقد يف تاريخ 01 ربيع الأول 1434هـ املوافق 

13 يناير 2013م.

وعقدت اللجنة خم�ص اجتماعات خالل عام 2014م )اربعة اجتماعات عام 2013م( ح�رشها الرئي�ص والأع�ساء كما هو مبني يف اجلدول اأدناه:

عدد �الجتماعات �لتي مت ح�سورها�ملهام �لوظيفية�ال�سم

5رئي�ص جلنة املراجعةماجد بن عبد اهلل احلقيل

5ع�سو جلنة املراجعةالأ�ستاذ/ حممد بن عبد اهلل احلقباين

5ع�سو جلنة املراجعةالأ�ستاذ/ فواز بن حممد الفواز   

5ع�سو جلنة املراجعةالأ�ستاذ/ طه حممد اأزهري   

جلنة الرت�سيحات واملكافاآت:

بعد �سدور لئحة احلوكمة اخلا�سة ببنك اجلزيرة مت ال�رشوع يف اإن�ساء هذه اللجنة كلجنة تابعة ملجل�ص الإدارة ، وقد حدد املرفق )خ( يف لئحة احلوكمة 

اخلا�سة ببنك اجلزيرة كيفية ت�سكيل هذه اللجنة و�سلطاتها وم�سئولياتها وكافة ما يتعلق بعملها وفقًا ملتطلبات لئحة حوكمة ال�رشكات ال�سادرة عن 

هيئة ال�سوق املالية.

املعتمدة ،  لل�سيا�سات واملعايري  لع�سوية املجل�ص وفقًا  بالرت�سيح  الإدارة  التو�سية ملجل�ص  الرت�سيحات واملكافاآت يف  وترتكز مهام واخت�سا�سات جلنة 

التو�سيات يف �ساأن  املنا�سبة لع�سوية جمل�ص الإدارة ، ومراجعة هيكل جمل�ص الإدارة ورفع  ال�سنوية عن الحتياجات املطلوبة من املهارات  واملراجعة 

التغيريات التي ميكن اإجراوؤها ، والتاأكد ب�سكل �سنوي من ا�ستقاللية الأع�ساء وعدم وجود اأي تعار�ص م�سالح اإذا كان الع�سو ي�سغل ع�سوية جمل�ص اإدارة 

�رشكة اأخرى ، وربط التو�سية بالتعيني باملهارات املنا�سبة والقدرات واملوؤهالت املطلوبة، وو�سع ومراجعة �سيا�سات املكافاآت والتعوي�سات لأع�ساء 

جمل�ص الإدارة وكبار التنفيذيني.

وقد �سادقت اجلمعية العامة غري العادية »الثانية والأربعون« يف اجتماعها املنعقد بتاريخ 10 ربيع الثاين 1429هـ املوافق 16 ابريل 2008م على 

قواعد اختيار اأع�ساء جلنة الرت�سيحات واملكافاآت ومهام اللجنة ح�سب املادة اخلام�سة ع�رش ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية ووفقًا لتو�سية جمل�ص الإدارة.

 ومت اإعادة ت�سكيل جلنة الرت�سيحات واملكافاآت لهذه الدورة يف اجتماع جمل�ص الإدارة املنعقد بتاريخ 01 ربيع الأول 1434هـ )املوافق 13 يناير 2013م( 

حيث عقدت اللجنة اجتماعني خالل عام 2014م )اجتماعني خالل عام 2013م( ح�رشها رئي�ص واأع�ساء اللجنة ح�سبما هو مو�سح باجلدول اأدناه:
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عدد �الجتماعات �لتي ح�رسها�ملهام �لوظيفية�ال�سم

2رئي�ص جلنة الرت�سيحات واملكافاآتالأ�ستاذ/ عبد اهلل بن �سالح كامل

2ع�سو جلنة الرت�سيحات واملكافاآتالأ�ستاذ/ نبيل بن داود احلو�سان 

2ع�سو جلنة الرت�سيحات واملكافاآتالأ�ستاذ/ خالد بن عمر البلطـان

 جلنة اإدارة املخاطر:

تقوم هذه اللجنة مب�ساعدة جمل�ص الإدارة يف الوفاء مب�سئوليات الإ�رشاف على املخاطر الكامنة يف عمل البنك وعمليات الرقابة فيما يتعلق مبثل هذه 

املخاطر ، وترتكز مهامها وم�سئولياتها يف الإ�رشاف واملراقبة، حيث تقوم مبراجعة قابلية البنك لإدارة وحتمل املخاطر بناًء على التحليل املقدم عن 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 ح�سبما مت اإعدادها من قبل  جلنة املوجودات واملطلوبات.

الإدارة  اتخذتها  التي  للمخاطر واخلطوات  الهامة  التعر�ص  الهامة وغريها من حالت  املالية  للمخاطر  البنك  تعر�ص  بقيا�ص مدى  اللجنة  تقوم  كما 

ملراقبة و�سبط واإعداد التقارير عن حالت التعر�ص للمخاطر مبا يف ذلك ، دون ح�رش ، مراجعة املخاطر الئتمانية وخماطر ال�سوق وال�سيولة وال�سمعة 

والت�سغيل والتزوير واملخاطر الإ�سرتاتيجية اإ�سافة اإىل تقييم  املخاطر وم�ستوى حتملها واعتماد التعامالت املنا�سبة اأو القيود التجارية. وتقوم اللجنة 

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

وقد مت اإعادة ت�سكيل جلنة اإدارة املخاطر لهذه الدورة يف اجتمـاع جمل�ص الإدارة رقـم )180( املنعقد بتـاريخ 01 ربيع الأول 1434هـ املوافق 13 يناير 

2013م حيث عقدت اللجنة ثالثة اجتماعات خالل عام 2014م )اأربعة اجتماعات خالل عام 2013م( ح�رشها رئي�ص واأع�ساء اللجنة ح�سبما 

هو مو�سح باجلدول اأدناه:

عدد �الجتماعات �لتي ح�رسها�ملهام �لوظيفية�ال�سم

3رئي�ص جلنة اإدارة املخاطراملهند�ص/ طارق بن عثمان الق�سبــي

3ع�سو جلنة اإدارة املخاطرالأ�ستاذ/ نبيل بن داود احلو�ســــان 

2ع�سو جلنة اإدارة املخاطرالأ�ستاذ/ خليفة بن عبد اللطيف امللحم

2ع�سو جلنة اإدارة املخاطر* الأ�ستاذ/ ت�سارلز برودي )رئي�ص اإدارة املخاطر �سابقًا(

1ع�سو جلنة اإدارة املخاطر* الأ�ستاذ/ ريا�ص بن م�سطفى الدغيرث

  

ت�سلم البنك خطاب موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي رقم 351000117068 وتاريخ 1435/09/10هـ املت�سمن عدم املمانعة على طلب البنك بتعيني ع�سو     *
جمل�ص الإدارة الأ�ستاذ/ ريا�ص بن م�سطفى الدغيرث – ع�سواً خام�سًا يف جلنة اإدارة املخاطر.

بتعيني  البنك  طلب  على  املمانعة  عدم  املت�سمن  1436/02/11هـ  وتاريخ   361000021804 رقم  ال�سعودي  العربي  النقد  موؤ�س�سة  خطاب  البنك  ت�سلم    *
الأ�ستاذ/ اأ�سامة خ�رش الإبراهيم – رئي�سًا مكلفًا لإدارة املخاطر يف البنك، خلفًا لالأ�ستاذ/ت�سارلز برودي.  

جلنة برنامج خري اجلزيرة لأهل اجلزيرة:

تقوم هذه اللجنة بدور مهم يف م�ساعدة جمل�ص الإدارة لالطالع مب�سئولياته الجتماعية املتعلقة بربنامج خري اجلزيرة لأهل اجلزيرة حيث تتمثل م�سئوليات 

اللجنة يف ر�سم ال�سيا�سات والإجراءات املتعلقة باأن�سطة وبرنامج امل�سئولية الجتماعية، واعتماد امليزانية ال�سنوية لربنامج خري اجلزيرة لأهل اجلزيرة، 

واإقرار اخلطة ال�سنوية للربنامج، واتخاذ احللول املنا�سبة حيال العوائق التي قد تعرت�ص برامج امل�سئولية الجتماعية، ومراجعة اأهداف الربنامج من خالل 

تفعيل واإبراز 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، واإقامة ال�رشاكات النوعية مع اجلمعيات والهيئات اخلريية يف اململكة التي ت�سهم يف اإبراز دور القطاع اخلا�ص 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، والتقرير ملجل�ص الإدارة ب�سكل �سنوي عن اأن�سطة وبرامج )خري اجلزيرة لأهل اجلزيرة( .
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تـقــريــر مـجـل�س الإدارة  )تتمة(

وقد مت اإعادة ت�سكيل اللجنة العليا لربنامج خري اجلزيرة لأهل اجلزيرة للدورة احلالية للمجل�ص وذلك خالل اجتماع جمل�ص الإدارة رقم )180( املنعقد 

يف تاريخ 01 ربيع الأول 1434هـ املوافق 13 يناير 2013م حيث عقدت اللجنة ثالثة اجتماعات خالل عام 2014م ) 3 اجتماعات خالل عام 

2013م( ، على النحو التايل: 

عدد �الجتماعات �لتي ح�رسها�ملهام �لوظيفية�ال�سم

3رئي�ص جلنة برنامج خري اجلزيرة لأهل اجلزيرةالأ�ستاذ/ خالد بن عمر البلطــــــان

3ع�سو جلنة برنامج خري اجلزيرة لأهل اجلزيرةاملهند�ص/ عبد املجيد بن اإبراهيم ال�سلطان

3ع�سو جلنة لربنامج خري اجلزيرة لأهل اجلزيرةالأ�ستاذ/ عبد العزيز بن اإبراهيم الهدلق

حوكمة ال�رشكات:

الإف�ساح  و�سيا�سات  ال�ساملة  الداخلية  الرقابة  لأنظمة  احلازم  التطبيق  حتقق  التي  ال�رشكات  حوكمة  بقواعد  التام  اللتزام  على  اجلزيرة  بنك  يحر�ص 

وال�سفافية واللتزام مببادئ اإدارة املخاطر. كما يقوم البنك بتحقيق التوافق ال�سامل لأعماله مع اأنظمة وقوانني اململكة واإدخال اأحدث معايري الأداء 

للم�رشفية العاملية يف اإ�رشافه على اأدائه امل�رشيف مبا يف ذلك التوجيهات ال�سادرة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وهيئة ال�سوق املالية ال�سعودية ووزارة 

التجارة وال�سناعة وكافة املتطلبات والتو�سيات ال�سادرة من جلنة بازل. 

ا�ستناداً للفقرتني )ج( من املادة الأوىل و )اأ( من املادة التا�سعة من لئحة حوكمة ال�رشكات يف اململكة العربية ال�سعودية ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية ، 

قام بنك اجلزيرة  بتطبيق جميع املواد الواردة يف الالئحة ما عدا ما يلي:

�أ�سباب عدم �لتطبيق�لفقرةن�س �ملادةرقم �ملادة

املادة ال�ساد�سة:

حقوق 

الت�سويت

يعد الت�سويت حقًا اأ�سا�سيُا للم�ساهم ل ميكن 

اإلغاوؤه باأي طريقة، وعلى ال�رشكة جتنب اأي اإجراء 

قد يوؤدي اإىل اإعاقة ا�ستخدام حق الت�سويت، 

ويجب ت�سهيل ممار�سة امل�ساهم حلقه يف 

الت�سويت وتي�سريه.

ب( يجب اإتباع اأ�سلوب الت�سويت 

الرتاكمي عند الت�سويت لختيار اأع�ساء 

جمل�ص الإدارة يف اجلمعية العامة . 

مل يت�سمن النظام الأ�سا�سي للبنك 

ا�ستخدام نظام الت�سويت الرتاكمي، 

و لعدم البدء يف تطبيق اإلزامية العمل 

باأ�سلوب الت�سويت الرتاكمي.

كما مت ت�سمني جميع مبادئ لئحة حوكمة ال�رشكات ال�سادرة عن الهيئة يف لئحة احلوكمة اخلا�سة ببنك اجلزيرة ومت تف�سيلها مبا ي�سمن مراقبة مدى 

فعاليتها وتطويرها وتعديلها عند احلاجة. 

املراجعة ال�سنوية لفعالية اإجراءات الرقابة الداخلية:

الغر�ص  لهذا  يعتمد  الداخلية؛ حيث  الرقابة  لبيئة  اأهمية كبرية  ال�سعودية،  العربية  اململكة  الرائدة يف  املالية  املوؤ�س�سات  اجلزيرة كواحد من  بنك  يويل 

اإجراءات رقابية فّعالة على م�ستوى كافة قطاعاته.  وتتم مراقبة واختبار مدى فعالية هذه الإجراءات ب�سكل م�ستمر من قبل فعاليات الرقابة بالبنك، كما 

يتم اختبارها من قبل مراجعي ح�سابات خارجيني م�ستقلني وفرق تفتي�ص نظامية.

وقد اأظهرت نتائج املراجعة ال�سنوية لإجراءات الرقابة الداخلية يف »بنك اجلزيرة« م�ستويات رقابية جيدة ومقبولة.

اخلطط امل�ستقبلّية:

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

جمموعة  ويقدم  متكامل  بنك  اإىل  املا�سية  ال�ستة  ال�سنوات  خالل  اجلزيرة 

متكاملة من اخلدمات واملنتجات اإ�سافة اإىل قاعدة اأ�سول كبرية.

ال�سخ�سية  امل�رشفية  اخلدمات  على  للبنك  الرئي�سية  اخلدمات  وت�ستمل 

لل�رشكات  امل�رشفية  واخلدمات  التحويالت(  )اأعمال  فوري  وخدمات 

واخلدمات امل�رشفّية اخلا�سة وخدمات ال�رشكات العاملّية واخلزينة. وتكمل 

التاأمني  خدمات  تقدم  والتي  التابعة  ال�رشكات  اأعمال  اخلطوط  هذه 

وخدمات  الأ�سول،  واإدارة  ال�ستثمارية،  امل�رشفية  واخلدمات  التكافلي، 

الو�ساطة، والأوراق املالية.

وقد �سجل البنك منذ العام 2010م منوا قويا يف قاعدة الأ�سول حيث منت 

القرو�ص وال�سلف بن�سبة 17% �سنويا. ويعزى ذلك النمو الكبري اإىل بناء 
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قاعدة عمالء قوية مع العمالء الأفراد وال�رشكات على حد �سواء والتي ترتاوح بني ال�رشكات الكبرية وال�رشكات ال�سغرية واملتو�سطة/الكفالة.

وانطالقا من هذا النجاح يف بناء هذه القاعدة القوية فقد كان لزاما على بنك اجلزيرة اأن يفكر يف امل�ستقبل لي�سع ويطور خطة اإ�سرتاتيجية حمكمة. وكان 

البنك قد اأكمل بنهاية عام 2013م اخلطة الإ�سرتاتيجية للمدى املتو�سط و البعيد مع تركيز وا�سح على حت�سني ايرادات البنك من خالل ا�ستهداف 

�رشائح العمالء ال�سحيحة وحتديد الفر�ص ال�سوقية املنا�سبة والإ�سرتاتيجية بينما يتم بنف�ص الوقت تنمية ح�سة البنك يف ال�سوق امل�رشفية ال�سعودية ويتطلع 

داخليا لتحديد نقاط القوة واملجالت التي تتطلب التطوير والتح�سني مبا ميكنه من تنفيذ تلك الإ�سرتاتيجيات على اأكمل واأجنح وجه. 

جمموعة اخلدمات امل�رشفية لالأفراد:

توا�سل جمموعة اخلدمات امل�رشفية لالأفراد يف بنك اجلزيرة لعب دور حموري يف القطاع امل�رشيف املحلي، حيث تقّدم احللول امل�رشفّية الفريدة املتوافقة 

والتمويل  املرابحة،  وودائع  اجلارية،  احل�سابات  على  البنك  منتجات  حمفظة  وت�سمل  للعمالء.  املتغرية  الحتياجات  ملواكبة  الإ�سالمية  ال�رشيعة  مع 

ال�سخ�سي، والبطاقات الئتمانّية، ف�ساًل عن جمموعة خا�سة من منتجات التمويل العقاري وحلول التمويل امل�سمون كربنامج “بيتي” للتمويل ال�سكني 

بنظام “الإجارة”، وحلول التمويل ال�ستثماري العقاري والتمويل امل�سمون التي ر�سخت مكانة البنك بني اأف�سل موؤ�س�سات القطاع من ناحية النمو 

ال�سنوي للح�سة ال�سوقّية.

اأوًل على  الرتكيز  لالأفراد؛ حيث مت  امل�رشفية  بتطوير جمموعة اخلدمات  ا�سرتاتيجيا  قرارا  �سنوات  قبل �ست  اتخذ  قد  بنك اجلزيرة  اإدارة  وكان جمل�ص 

ا�ستقطاب كفاءات عالية امل�ستوى قبل ال�ستثمار يف تطوير املنتجات املبتكرة  اإ�سافًة اإىل تو�سيع �سبكة فروعه وتوفري قنوات بديلة عالية امل�ستوى حتت 

�سعار »خدمات م�رشفية متميزة لالأفراد«.

وترتكز اإ�سرتاتيجية بنك اجلزيرة على زيادة احل�سة ال�سوقّية للبنك من خالل تو�سيع �سبكة فروعه حيث تو�سعت �سبكة فروع البنك منذ عام 2008 م 

من 24 اإىل 70 فرعًا و 21 ق�سم لل�سيدات، وارتفعت ح�سته ال�سوقّية من  1٫7 %  اإىل 3٫8% وهناك خطط لفتتاح املزيد من الفروع م�ستقباًل وهو 

ما اأدى اإىل منو قاعدة عمالء البنك بواقع  5 اأ�سعاف وحتقيق منو  �سنوي مركب بن�سبة%41.

وقد نتج من هذا التو�سع ح�سول العديد من التحولت املتعلقة بال�سوؤون املالية وخ�سو�سًا على �سعيد القرو�ص وال�سلف حيث ارتفعت  ن�سبة التمويل 

اإىل الودائع  من 18% يف عام 2008 م اإىل 70% بنهاية عام 2014 نتيجة جناح البنك يف زيادة حمفظة متويل العمالء الأفراد من 1٫655 مليون ريال 

�سعودي يف عام 2008 م اإىل15٫021 مليون ريال لهذا العام بن�سبة منو �سنوي مركب بلغت 47% مقابل ن�سبة منو متوقعة لل�سوق بلغت 12% وذلك 

من خالل طرح منتجات جديدة وعرو�ص قيمة ومناف�سة تعززهًا اأ�ساليب بيع متعددة.

ورغم التحديات التي تواجه القطاع من جهة ودائع املرابحة الفردية الناجمة عن انخفا�ص هوام�ص الربح، اإل اأن بنك اجلزيرة  جنح  يف تعزيز اإجمايل 

مطلوباته من 9٫447 مليون ريال �سعودي عام 2008 اإىل 20٫094 مليون ريال بحلول نهاية العام، ومبعدل منو �سنوي مركب بلغ 15 %، متجاوزاً 

بذلك ن�سبة %10  للنمو ال�سنوي املركب ل�سوق ودائع “ال�رشكات والأفراد”.

كما متكن البنك من خالل خدمة اإدارة العالقات الذكية واأمناط التحفيز من زيادة اأر�سدة احل�سابات اجلارية بواقع 3 اأ�سعاف خالل �ست �سنوات، اأي 

بن�سبة  منو �سنوي مركب بلغت  27% متجاوزاً بذلك  مرة اأخرى  معدل  20% املتوقع للنمو ال�سنوي    املركب ل�سوق خدمات ال�رشكات والأفراد 

على �سعيد الودائع حتت الطلب. 

بلغت حدة املناف�سة ال�سوقية يف قطاع اخلدمات امل�رشفية لالأفراد اأوجها،  وخا�سة على نطاق �سوق التمويل ال�سخ�سي، مما اأدى اإىل اندلع حرب اأ�سعار 

على هوام�ص الربح يف مطلع عام 2013 . ومن اأجل حتقيق التوازن يف الهوام�ص امل�ستهدفة اختار البنك احلفاظ على ن�سب الربح عمومًا مع خف�ص 

انتقائي للقطاعات امل�ستهدفة خالل موا�سم الذروة والتي ت�سهد اأوج املناف�سة. ونتيجة لهذه الإ�سرتاتيجية، �سجلت حمفظة متويل الأفراد منواً كبريا لت�سل 

اإىل 15٫021 مليون ريال �سعودي يف عام 2014 مقارنة مببلغ 12٫334 مليون ريال يف عام 2013 حمققًة منوا �سنويا مبعدل %22.

 وحافظ بنك اجلزيرة على موقعه الرائد يف قطاع التمويل العقاري طيلة 

التمويل العقاري للبنك  ال�سنوات الأربعة املا�سية، حيث �سجلت حمفظة 

بلغت  تقديرية  �سوقية  وبح�سة  2014م   عام   خالل   %25 بن�سبة  منواً 

.%6٫6

وعلى �سعيد املطلوبات، جتاوز البنك متو�سط النمو يف �سوق الودائع حتت 

الطلب ليحقق منواً بن�سبة 41% خالل عام 2014 )مقابل ن�سبة 12% لنمو 

�سوق الأفراد وال�رشكات( كما متكن برنامج املرابحة الإ�سالمية “نقاء” من 

)اإىل  دي�سمرب  2012   منذ  ال�سوق  لرتاجع  امل�ستمرة  التحديات  مواجهة 

م�ستويات اأدنى من تلك امل�سجلة يف عام 2007(، ووا�سل دوره كخيار 

ا�ستثماري للعديد من الأفراد.
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تـقــريــر مـجـل�س الإدارة  )تتمة(

 %  37 بن�سبة  منوا  باملجموعة  املطلوبات  حمفظة  �سجلت  عام،  وب�سكل 

مقارنة  �سعودي  ريال  مليون   26٫116 بلغت  بنهاية عام2014  حيث 

مببلغ 19٫038 مليون ريال امل�سجل يف عام 2013 ) مقابل ن�سبة %7٫6 

وال�رشكات(  لالأفراد  الآجلة  والودائع  الطلب  حتت  الودائع  �سوق  لنمو 

معززا ب�سكل رئي�سي با�ستقطاب املزيد من الودائع حتت الطلب.

امل�رشفية  قنوات  �سعيد  على  جيدا  تقدما  اجلزيرة  بنك  حقق  كذلك 

امل�رشفية  قنوات اخلدمات  الثانية من  املرحلة  باإطالق  البديلة، حيث جنح 

الإلكرتونية اخلا�سة به والتي توفر العديد من املزايا للم�ستخدمني يف جو 

من ال�سهولة والراحة والأمان. وبهذا الإطالق بات باإمكان عمالء البنك 

اليوم ال�ستمتاع با�ستخدام تطبيق اجلزيرة �سمارت املتكامل الذي ي�ستاأثر 

حاليًا بنحو ربع املعامالت الإلكرتونية للبنك.

كما حقق البنك تقدما كبريا على �سعيد تو�سيع �سبكة اأجهزة ال�رشاف الآيل التابعة للبنك،  لريتفع عدد هذه الأجهزة من  370  جهاز اً يف دي�سمرب 

2013 اإىل 511 جهازا يف عام 2014 علمًا اأن 55 جهازاً منها يقبل جميع الإيداعات النقدية. وبذلك ارتفعت ح�سة البنك ال�سوقية يف هذا القطاع 

من 2٫7% اإىل %3٫3.

وي�سهد البنك اأي�سا تو�سعا مطردا يف نقاط البيع با�ستخدام تقنية  EMV املتطورة، حيث اأ�ساف بنك اجلزيرة  خالل العام املا�سي وحده 1٫378 

وحدة لي�سل عدد وحداته اإىل 5٫231 وحدة  مما رفع  ح�سته ال�سوقية من 3٫5% اإىل %3٫8 

على �سعيد امل�ستقبل يخطط بنك اجلزيرة ملوا�سلة ال�ستثمار يف تطوير املوارد الب�رشية وقنوات التوزيع انطالقًا من اإدراكه لأهمية هذين العاملني يف 

حتقيق النمو خالل هذه املرحلة النتقالية. ويوا�سل البنك الرتكيز على ا�ستقطاب اأهم الكفاءات وتطويرها واملحافظة عليها. كما جنحت اإدارة البنك 

اإدارة عالقات عمالئه من ذوي املراكز املالية  منذ مطلع عام 2011 بتحويل نهج البنك من العتماد على املبيعات اإىل تبني نهج متنوع يقوم على 

املرموقة.  ويقدم البنك منتجاته الفريدة جلميع �رشائح العمالء عرب �سبكة وا�سعة من الفروع و 21 ق�سمًا خم�س�سًا لل�سيدات حول اململكة، وبدعم من 

قنوات امل�رشفية البديلة احلا�سلة على جوائز عاملية.

يف عام 2015، يركز بنك اجلزيرة كّل اهتمامه على تر�سيخ مكانته الرائدة يف جمال التمويل العقاري وذلك من خالل تقدمي احللول املبتكرة وتو�سيع 

عرو�ص منتجاته املقدمة للقطاعات اجلديدة يف ال�سوق. وقد و�سع البنك خططًا طموحة لتو�سيع جمموعة منتجاته وخدماته امل�رشفية وموا�سلة تطوير 

القنوات امل�رشفية البديلة خالل ال�سنوات املقبلة؛ كما �سريكز على تعزيز حمفظة منتجات البطاقات الئتمانية وعرو�سه القيمة لتوفري باقة اأو�سع من برامج 

الولء لبطاقات الئتمان. وبالن�سبة ل�سبكة فروعه، ف�سوف يوا�سل البنك تو�سيع رقعة انت�ساره يف خمتلف اأنحاء اململكة. وتت�سمن قائمة اأولويات البنك 

خالل املرحلة املقبلة اأي�سا تطوير ال�سالت امل�رشفية لكبار العمالء وتخ�سي�ص مدراء للعالقات امل�رشفية.

جمموعة اخلدمات امل�رشفية اخلا�سة:

ت�سعى املجموعة ومنذ تاأ�سي�سها يف عام 2013م اىل اأن تكون اخليار الأول لأ�سحاب الرثوات العالية وعائالتهم ، وذلك عن طريق تقدمي حلول مميزة 

لإدارة ثرواتهم من خالل املحافظة عليها وتنميتها بطريقة منهجية ووفقًا لحتياجات كل عميل وميوله ال�ستثمارية.     

جنحت جمموعة اخلدمات امل�رشفية اخلا�سة يف بنك اجلزيرة يف حتقيق معدلت منو قيا�سية تفوق الأهداف املعدة لها يف عام 2014م. فقد ا�ستطاعت 

كما  2014م.  عام  بنهاية  ريال  مليون   7٫039 اىل  ودائعها  اجمايل  لت�سل   %163 بن�سبة  عمالءها  ودائع  باإجمايل  تنمو  اأن  2014م  عام  خالل 

اأن املجموعة �ساهمت بفاعلية يف رفع حمفظة البنك التمويلية مببلغ 531 

تقدمي  يف  املجموعة  بدء  من  الوىل  ال�سنة  يف  فقط  وذلك   ، ريال  مليون 

خدمة الت�سهيالت الئتمانية لكبار عمالءها. 

وا�ستمراراً يف تعزيز املجموعة لقدراتها يف ادارة ثروات العمالء وتنميتها 

من خالل التعاون امل�سرتك بني »بنك اجلزيرة« و�رشكة »اجلزيرة كابيتل« 

متنوعة  ، وتقدمي حلول  ال�ستثمار  ال�ست�سارية يف جمال  اخلدمات  لتوفري 

يف  ملحوظًا  منواً  املجموعة  حققت  فقد   ، العمالء  كبار  ب�رشيحة  خا�سة 

 ، 2014م  عام  خالل   %134 بلغ  ال�ستثمارية  عمالئها  حمافظ  اجمايل 

قيمته  ما  املجموعة  لعمالء  التابعة  ال�ستثمارية  املحافظ  اجمايل  لي�سبح 

فريق  اأن  اىل  ال�سارة  وجتدر  2014م.  عام  بنهاية  ريال  مليون   3٫462

العمل امل�سوؤول عن ادارة ح�سابات كبار العمالء يتمتع بخربات م�رشفية 
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طويلة ، ويحمل معظم افراده �سهادات عاملية يف ادارة الرثوات ، وذلك يف �سبيل تقدمي خدمة ادارة الرثوات وفقًا لأعلى املعايري العاملية.

واميانًا من املجموعة ب�رشورة تطوير خدماتها با�ستمرار وتنفيذ جميع العمليات امل�رشفية املتعلقة ب�رشيحة كبار العمالء ب�رشعة ودقة �سديدة ، ويف �سبيل 

حت�سني جتربة العميل ، فقد قامت املجموعة باإعادة ت�سميم مركزها يف مدينة جدة يف الدارة العامة والواقع على �سارع امللك ، ليتنا�سب مع الهوية 

اجلديدة للمجموعة. كما مت ان�ساء مركز ا�سايف يف مدينة اخلرب يف مبنى الدارة القليمية الواقع على �سارع امللك في�سل وفق افخم واأرقى التجهيزات 

التي تعزز ال�سعور بالهوية اخلا�سة. وتقوم هذه املراكز بتقدمي جميع اخلدمات والعمليات امل�رشفية التي يحتاجها كبار العمالء من قبل كوادر �سعودية 

موؤهلة متواجدة يف كل مركز تابع ملجموعة خدمات امل�رشفية اخلا�سة.

وعلى ال�سعيد امل�ستقبلي ، فان املجموعة ت�سعى اىل تعزيز موقعها بني البنوك املحلية ، وزيادة ح�ستها ال�سوقية من �رشيحة ا�سحاب الرثوات العالية 

، من اأجل امل�ساهمة بفاعلية يف منو ربحية بنك اجلزيرة وزيادة عدد عمالءه. وذلك عرب تعزيز قدراتها الب�رشية من خالل تقدمي برامج تدريبية متميزة 

لكوادرها الب�رشية اأوًل ، وا�ستقطابها للكوادر الب�رشية املوؤهلة ثانيًا. وجاري اأي�سًا البحث عن اف�سل الربامج يف اأنظمة ادارة عالقات العمالء ، من اأجل 

تعزيز العالقة بالعمالء وتقدمي خدمة اأف�سل لهم. ا�سف اىل ذلك ، فان املجموعة ت�سعى اىل توعية كافة ادارات البنك عن طبيعة �رشيحة كبار العمالء 

واحتياجاتها ، حيث نطمح من خالل ذلك ومن خالل ما �سبق اىل اأن نكون اخليار الأول لهذه ال�رشيحة يف ال�سوق املحلي. 

جمموعة فوري خلدمات حتويل الأموال:

منذ اأن مت اإن�سائها 2013، جنحت جمموعة فوري خلدمات حتويل الأموال 

جتاوز  يف  لي�ص  الأموال«  لتحويل  فوري   « ا�سم  حتت  تعمل  والتي   ،

متكنت  حيث  ومركزها  �سورتها  تر�سيخ  يف  اأي�سا  بل  فح�سب  توقعاتها 

من رفع  م�ستوى اأعمال التحويالت املالية النظامية اإىل م�ستويات جديدة 

من خالل اإدخال اأحدث ما تو�سلت له التقنية امل�رشفية وارتباطها بانظمة 

واأي�سا تقدمي خدمات ودية و�سهلة للعمالء.

وعلى الرغم من حداثتها يف �سناعة التحويالت املالية ن�سبيا، اإل اأن خدمة 

التحويالت الفورية “فوري” ل تزال تتقدم بخطى ثابتة نحو جعل بنك 

والتحويل  يف  ال�رشافة  قطاع  يف  الرئي�سيني  الالعبني  من  واحدا  اجلزيرة 

للفرتة من  بنك اجلزيرة  اإ�سرتاتيجية  ال�سعودية. ومت�سيا مع  العربية  اململكة 

2014 – 2018 فاإن خدمة فوري �سوف تعمل كمجموعة منف�سلة يف 

البنك نظرا لتكاملها ومركزها الثابت. 

 خالفا ملا هو �سائد يف اأو�ساط واأن�سطة التحويالت املالية يف اململكة العربية ال�سعودية، قامت ومازالت جمموعة فوري بتبني اإ�سرتاتيجية الأدارة التنفيذية 

لبنك اجلزيرة  وذلك من خالل بناء مراكز التحويل اخلا�سة بها يف بع�ص املدن الرئي�سية. ومن اجلدير بالذكر هنا باأن جمموعة فوري تعمل الآن من 

2016/2015 من  خالل 12 مركزا للتحويالت على م�ستوى اململكة والعمل م�ستمر يف برنامج  اخلطة التو�سعية لباقي مدن اململكة خالل �سنة 

خالل افتتاح مزيد من املراكز

بال�رشاكة  بدءاً  متميزة  ومنتجات  تر�سيخ خدمات  على  املجموعة  فوري،  فقد عملت  التابعة ملجموعة  الأموال  مراكز حتويالت  ات�ساع  اإىل   اإ�سافة 

الأ�سرتاتيجية مع موين جرام العاملية وايجاد منتجات مبا�رشة لأهم دول العامل تغطي النقد واحل�ساب من عمالء فوري وال�سعي بالأ�ستمرار اىل عدم 

وجود اي �سكوى من عميل م�ستقطب وخلق بيئة حيوية وودية يف مراكزها من خالل تزويد تلك املراكز بنظام تنظيم الدور وكرا�سي اأنتظار لراحتهم 

، ونظام ا�ستفتاء يعمل على معرفة اراء العمالء على خدمات فوري املقدمة   وتوفري خدمة الإنرتنت للهواتف اجلوالة »واي فاي«، جمانا وهي اخلدمة 

الأوىل من نوعها يف ال�سوق، مما يوفر بيئة مريحة وجتربة حتويل خالية من امل�ساعب وامل�ساكل للعمالء. وميكن للعميل اأي�سا ال�ستفادة من كافة اأنواع 

خدمات التحويالت مبا يف ذلك ت�سليم احلوالت على الفور اأو قيدها يف ح�سابات امل�ستفيدين وذلك باأ�سعار �رشف مناف�سة جدا ور�سوم خدمات 

اأدنى. كما متت اإ�سافة خدمة بيع و�رشاء العمالت الأجنبية الرئي�سية دولر / يورو اإىل نطاق منتجات مراكز فوري.

وتوؤكد جمموعة خدمات فوري التزامها با�ستقطاب املزيد من العمالء والعمل على زيادة الإيرادات وتو�سيع �سبكة مراكزها. وختاما فاإن جمموعة فوري 

ت�سري قدما من جناح اإىل جناح نحو جعل بنك اجلزيرة من بني اأكرب ثالثة لعبني يف اأعمال التحويالت املالية يف اململكة العربية ال�سعودية . 

جمموعة اخلدمات امل�رشفية لل�رشكات واملوؤ�س�سات:

وكذلك  واملنتجات  اخلدمات  حمفظة  بتو�سيع  معززة  اجلزيرة«  »بنك  يف  املالية«  واملوؤ�س�سات  لل�رشكات  امل�رشفية  اخلدمات  »جمموعة  حققت 

بلغ  ت�سغيليا  لت�سجل دخال   ،2014 اأ�سولها خالل عام  بواقع 14،14% يف حمفظة  التمويل، منواً  العمالء و�سفقات  اأكرب من  قاعدة  ا�ستقطاب 

558،51 مليون ريـال �سعودي. كما ارتفع دخل الر�سوم من الأن�سطة امل�رشفية للمجموعة بواقع 28٫13 مليون ريـال �سعودي مقارنة مبا كان 

عليه يف العام ال�سابق، يف حني انخف�ست القرو�ص املتعرثة  مببلغ 29٫89 مليون ريال �سعودي من اإجمايل القرو�ص كما يف نهاية عام 2014. 
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و�سوف توا�سل »جمموعة اخلدمات امل�رشفية لل�رشكات واملوؤ�س�سات املالية« والتي تقدم جمموعة وا�سعة من احللول امل�رشفية املتوافقة مع اأحكام ال�رشيعة 

الإ�سالمية لل�رشكات،  تو�سيع نطاق خدماتها وابتكار مزيد من احللول خالل ال�سنوات القادمة. وتركز املجموعة اأن�سطتها على الريا�ص وجدة والدمام 

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

وت�سم »جمموعة اخلدمات امل�رشفية لل�رشكات واملوؤ�س�سات املالية« وحدات العمل التالية:

وحدة �خلدمات �مل�رسفية �لتجارية

لل�رشكات  امل�رشفية  اخلدمات  »جمموعة  �سمت  2012م،  عام  يف 

توفر  التي  التجارية  امل�رشفية  اخلدمات  وحدة  اإليها  املالية«  واملوؤ�س�سات 

طيفًا وا�سعًا من املنتجات واخلدمات امل�رشفية التجارية لل�رشكات ال�سغرية 

خدماتها  من  امل�ستفيدين  قاعدة  بتو�سيع  الوحدة  هذه  وتعنى  واملتو�سطة. 

عرب تاأ�سي�ص مكاتب اإقليمية تربط بني خمتلف العمالء امل�رشفيني التجاريني 

امل�سار  التوجه  هذا  ويعك�ص  القنوات.  خمتلف  خالل  من  اململكة  حول 

من  وال�ستفادة  عمالئه،  قاعدة  تو�سيع  اإىل  الرامي  للبنك  ال�سرتاتيجي 

حمفظة  وتنويع  وتو�سيع  الإقرا�ص،  حجم  وزيادة  الئتمان،  على  الطلب 

التمويل. ونتيجة لذلك، قدمت وحدة اخلدمات امل�رشفية التجارية الدعم 

املخ�س�سة  التمويل  برامج  من  العديد  اإطالق  عرب  الالزمني  والتمويل 

لل�رشكات ال�سغرية واملتو�سطة، ف�ساًل عن بـرنامج »كفالة«.

�سهدت وحدة اخلدمات امل�رشفية التجارية يف عام 2014 تطورا كبريا وذلك من خالل طرح العديد من املنتجات اجلديدة امل�سممة خ�سي�سًا لتلبية 

احتياجات ال�رشكات ال�سغرية واملتو�سطة، و�سوف توا�سل الوحدة تقدمي خدماتها مبا ميكنها من لعب دور حموري يف تقدمي عرو�ص متوافقة مع ال�رشيعة 

الإ�سالمية  بهدف الوفاء باملتطلبات اخلا�سة للعمالء.  وتن�سق وحدة اخلدمات امل�رشفية التجارية حاليا ب�سكل وثيق مع القطاعات الأخرى عرب تقدمي 

عرو�ص فريدة تواكب اأرقى م�ستويات الكفاءة والإنتاجية واخلدمة لل�رشكات ال�سغرية واملتو�سطة.

�إد�رة �ملعامالت �مل�رسفية  �لعاملية

برزت اإدارة املعامالت امل�رشفية العاملية كعن�رش هام يف اإدارة النقد الإ�سالمي والتمويل التجاري خالل ال�سنوات املا�سية، حيث اأثبتت مكانتها ك�رشيك 

فعال وموثوق للعديد من �رشكات اململكة مبا يف ذلك ال�رشكات ال�سغرية واملتو�سطة، وال�رشكات التجارية، والهيئات احلكومية و�سبه احلكومية )القطاع 

العام(، واملوؤ�س�سات املالية. وتغطي حلول الدفع التي توفرها الإدارة طيفًا وا�سعًا من املعامالت املحلية والدولية التي يتم تقدميها عرب القنوات التقليدية 

وقنوات الهاتف املحمول والإنرتنت، وتتمثل اأبرز هذه احللول يف اإ�سفاء بعد جديد على اإدارة الرواتب وحت�سيل النقد.

وتن�سجم اإ�سرتاتيجية النمو لإدارة املعامالت امل�رشفية العاملية مع التوجهات الرئي�سية التي تدفع باجتاه التغيري على �سعيد اخلدمات الإلكرتونية وتطبيق 

التحديثات يف خمتلف القطاعات التجارية باململكة

ق�سم �لتمويل �ملتخ�س�س

هذا  �ساهم  وقد  والوكالة.  امل�سرتكة،  والقرو�ص  التمويالت،  هيكلة  واعادة  امل�ساريع  هي:  خمتلفة  وحدات   3 من  املتخ�س�ص  التمويل  ق�سم  يتكون 

النموذج الت�سغيلي ذو الأهداف املحددة يف تعزيز كفاءة البنك يف كامل طيف عمليات التمويل املتخ�س�ص.

وحدة �ملوؤ�س�سات �ملالية

تلبية  على  اجلزيرة«  »بنك  قدرة  تعزيز  اأجل  من  وذلك  العامل  حول  اجليدة  امل�رشفية  العالقات  من  قوية  �سبكة  بناء  املالية  املوؤ�س�سات  وحدة  توا�سل 

البنوك  بناء عالقات قوية مع  التجارية اخلا�سة بهم. كما حتر�ص الوحدة على  املالية واملعامالت  التحويالت  احتياجات عمالئه، من متويل وت�سهيل 

واملوؤ�س�سات املالية والهيئات احلكومية و�سبه احلكومية و�رشكات ال�ستثمار والو�ساطة، و�رشكات التاأمني، و�رشكات تاأمني الإعتمادات.

وحدة �لقطاع �لعام 

املرابحة، وامل�ساركة، والتورق، والإجارة، وبرنامج »نقاء«  فيها  الإ�سالمية مبا  ال�رشيعة  اأحكام  العام حلوًل م�رشفية متوافقة مع  القطاع  تقدم وحدة 

وغريها من احللول امل�سممة خ�سي�سًا ملواكبة الحتياجات املتزايدة واملتنوعة ل�رشكات القطاع العام مثل متويل ال�رشكات، ومتويل العقارات، واخلدمات 

امل�رشفية ال�ستثمارية، ومتويل املقاولت، وحلول اإدارة النقد، واخلدمات امل�رشفية الإلكرتونية. وتقدم الإدارة لعمالء البنك من القطاع العام خدمات 

متويل التجارة الدولية، ومنتجات تتعلق باأ�سواق راأ�ص املال والدين، ومنتجات اخلزينة، واخلدمات امل�رشفية العاملية.
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جمموعة اخلزينة:

 ،2014 عام  يف  البارز  النجاح  من  اآخراً  عامًا  اخلزينة  جمموعة  �سهدت 

فبالإ�سافة اإىل حتقيق اأهدافها املالية املو�سوعة لل�سنة، قامت اخلزينة  مبعاجلة 

اجلديد  اخلزينة  نظام  من  الأوىل  املرحلة  بنجاح  ونفذت  التقنية  الأمور 

وعرو�ص  املختلفة  اأن�سطتها  اإدارة  اأجل  من  �رشورية  اأداة  يعترب  والذي 

 .3 بازل  بروتوكول  ومتطلبات  معايري  ملواكبة  واأي�سا  اجلديدة  املنتجات 

وتاأتي هذه الإجنازات لت�سع فعالية اخلزينة يف م�ستويات متكافئة اأو اأعلى 

من تلك ال�سائدة يف معظم البنوك العاملة يف اململكة العربية ال�سعودية.

بالبنك  اخلزينة  اإدارة  لرتكيز  الرئي�سية  اجلوانب  اأحد  ال�سيولة  اإدارة  تعترب 

حيث قامت اخلزينة خالل ال�سنة باإدارة خماطر التباين يف معدلت الربحية 

للموجودات  مناف�سة  اأ�سعارا  اخلزينة  فعال، كما قدمت  ب�سكل  وال�سيولة 

واملطلوبات خلطوط العمل وذلك من خالل ت�سعري التحويل بينهما. وقد اأدت الإدارة الفعالة من قبل اخلزينة للمحفظة ال�ستثمارية وال�سيولة اإىل حتقيق 

منو كبري يف الأرباح املرتاكمة لرتتفع اإيرادات  اخلزينة  بن�سبة 40% عما كانت عليه يف ال�سنة املا�سية.

اأحكام  ان�سبت على تزويد عمالئنا بحلول متوافقة مع  التي  اأدت اجلهود  العمالء، حيث  اأعمال وخدمات  الرئي�سي على  وا�سلت اخلزينة تركيزها 

ال�رشيعة الإ�سالمية وتر�سيخ ثقافة ت�سويق منتجات متنوعة عرب قنوات البيع يف  البنك اإىل حتقيق منو كبري يف عائدات العمالء.  كما ارتفع الدخل من 

اأعمال �رشف العمالت الأجنبية بن�سبة 52% بينما ارتفع الدخل من حلول التحوط بن�سبة 84% مقارنة بال�سنة املا�سية، ومنت اإيرادات العمالء خالل 

ال�سنة بن�سبة 61% مقارنة مبا كانت عليه يف ال�سنة املا�سية.

قامت اخلزينة بتكثيف اجلهود لزيادة حجم املحفظة ال�ستثمارية للبنك مبا يحقق منوا دائما يف الإيرادات الرتاكمية. وعلى الرغم من �ساآلة الفر�ص التي 

كانت متاحة يف �سوق الأدوات املتوافقة مع ال�رشيعة خالل العام،  اإل اأن اخلزينة جنحت يف ا�ستقطاب ا�ستثمارات اإ�سافية بلغت 1٫5 مليار ريال �سعودي 

يف ال�سكوك العالية النوعية، وقد اأدت هذه ال�ستثمارات الإ�سافية اإىل زيادة حجم حمفظة ال�ستثمارات بالبنك اإىل 11 مليار ريال �سعودي .

هذا، ووا�سلت اخلزينة �سمن اأدائها لأعمالها واأن�سطتها بالبنك تطبيقها الدقيق لل�سيا�سات واملعايري املتعلقة مبخاطر ال�سوق، والذي يت�سح  من واقع 

درجات التقييم املرتفعة التي حازت عليها اخلزينة يف ظل غياب اأية مالحظات جوهرية على �سعيد مراجعة اأعمال اخلزينة.

جمموعة املوارد الب�رشية:

وا�سلت جمموعة املوارد الب�رشية اعتمادا على التقدم الذي حققته يف عام 2013 م دورها ال�سرتاتيجي احليوي ك�رشيك كامل جلميع قطاعات الأعمال 

مع ال�ستمرار يف تطبيق كافة التوجيهات النظامية ذات ال�سلة والرتكيز يف ذات الوقت على ا�ستقطاب وتطوير وحتفيز ومكافاأة العنا�رش الب�رشية من اأجل 

الحتفاظ بها للمدى البعيد وحتقيق متيز متوا�سل يف اأداء موظفي البنك. 

كما وا�سلت املجموعة تنفيذ �سل�سلة كاملة من الأدوار العامة واخلا�سة وممار�سة الرقابة على جميع �سوؤون املوظفني وممار�ساتهم مبا يف ذلك تقدمي امل�سورة 

جلميع وحدات العمل حول كافة الأمور املتعلقة باإدارة موظفيهم من اأجل م�ساندة وحتقيق الأهداف العامة للبنك وتطلعاته العملية بغية احلفاظ على منو 

ثابت وزيادة القيمة للم�ساهمني والرتقاء ب�سمعة البنك و�سورته الحرتافية كمكان مف�سل للعمل.

ففي عام 2014م وا�سلت املجموعة دورها ك�رشيك جلميع جمموعات الأعمال يف دعم الإنتاجية اجلماعية والفردية جلميع فئات املوظفني بالرتكيز 

على اإعادة الهيكلة التنظيمية ملجموعات الأعمال لتمكينها من حتقيق اأق�سى فعالية يف قدراتهم الإنتاجية.  كما لعبت اإدارة عالقات املوارد الب�رشية دورا 

اأ�سا�سيا يف نقل كافة املبادرات والربامج الإ�سرتاتيجية والهامة من قبل موظفي خطوط العمل اإىل كافة اأق�سام العمل مقرونة مب�ساندة اإدارية وتنظيمية كاملة 

من اأجل ا�ستحداث فعاليات جديدة مع برامج  التاأهيل واإعادة التاأهيل واأي�سا و�سع مبادرات وخطط اإحالل عالية امل�ستوى لالإدارة العليا مبا ي�سمن 

خالل  من  الب�رشية  للموارد  واملالية  النظامية  املراجعات  كافة  يف  “بدون مالحظات”  تقريبا  التزام كامل  اإىل �سجل  التنظيمية  والو�سول  ال�ستمرارية 

ا�ستحداث وتطوير وتعزيز ال�سيا�سات واملمار�سات ودور احلوكمة.

ركز  حيث   ،2014 عام  يف  ال�سدارة  مركز  الفروع”  �سبكة  “تو�سيع  لربنامج  “فوري” و  ملراكز  ال�سعودية  العاملة  القوى  على جذب  الرتكيز  حاز 

الربناجمني على ا�ستقطاب الكوادر ال�سعودية املوؤهلة. و�سمن هذا الهدف، فقد ا�ستقطب برنامج تو�سيع الفروع  الناجح  67 خريجا مر�سحا على 3 

دفعات جديدة خالل العام، ومن خالل اإعداد برنامج “التوظيف والتطوير الإداري لالأعمال امل�رشفية” الذي يتم من خالله تاأهيل 17 خريج جامعي 

�سعودي مميز مت ا�ستقطابهم يف عام 2014م، اإ�سافة اإىل توفري فر�ص وظيفية حلملة ال�سهادة الثانوية والدبلوم و اجلامعية، والتي تعترب من اأجنح و�سائل 

ال�ستقطاب للمواهب ال�سعودية، بالإ�سافة اإىل ا�ستمرار فعاليات برنامج البيت احل�سن للتمويل العقاري الذي و�سل عدد امل�ستفيدين منه قرابة %15 

من من�سوبي البنك.  

الب�رشية ق�سارى جهدها يف  92%. وبذلت جمموعة املوارد  ال�سعودة والذي تعدى ن�سبة  العايل من  البنك جنح يف حت�سني املعدل  اأن  ومما يجدر ذكره 
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تنمية ن�ساط التعلم والتطوير الب�رشي وتطوير من�سة واإمكانيات وباقة اأنظمة 

اخلدمات الذاتية ب�سكل عام. وقد اأ�سفر اجلهد التدريبي عن عقد 544 بني 

دورة اأو ور�سة تدريبية لعام 2014، اأفرزت فر�سًا تدريبية مبعدل 6٫6 يوم 

تدريبي لكل موظف، وهذه النتيجة تفوق ما حتقق خالل العام 2013م، 

اإ�سافة للدورات الإلزامية مثل مكافحة غ�سل الأموال واللتزام.

وعلى �سوء ذلك مت حتقيق اإجنازات هامة وموؤثرة على م�ستوى كافة الفئات 

التي  الإ�سرتاتيجية  ال�رشاكة  النتائج  هذه  وعززت  للبنك  العام  والتقييم 

البنك  يف  العمل  وقطاعات  وحدات  ببقية  الب�رشية  املوارد  جمموعة  تربط 

لال�ستمرار نحو م�ستقبل اأف�سل مع توفري بيئة عمل تت�سم باملرونة واجلاذبية 

والعطاء والتحدي يف ذات الوقت

جمموعة اإدارة املخاطر :

متثل جمموعة اإدارة املخاطر اأحد الفعاليات الأ�سا�سية بالبنك وتلعب دورا جوهريا يف م�ساعدة جمل�ص الإدارة والإدارة العليا على القيام بالواجبات امل�سندة 

لهم على اأكمل وجه يف بيئة تت�سم ب�سدة املناف�سة يف ال�سوق امل�رشفية ال�سعودية. وقد �سكل جمل�ص الإدارة عددا من جلان الإدارة التنفيذية ملراجعة كافة 

اأوجه اإدارة املخاطر واعتماد ال�سيا�سات العامة لإدارة املخاطر واأي�سا الإطار العام لتقبل املخاطر بالبنك وحل كافة الأمور الهامة املتعلقة باملخاطر والتي 

قد تن�ساأ يف اأي وقت من الأوقات. وت�سم هذه اللجان:

	 اللجنة التنفيذية•

	 جلنة املخاطر•

	 جلنة اإدارة الئتمان•

	 جلنة اإدارة املوجودات واملطلوبات•

	 جلنة خماطر العمليات•

يعتمد البنك نهجا متحفظا يف تبني املخاطر ويعترب اأن اإدارة املخاطر جزءا ل يتجزاأ من عملية اتخاذ القرار بالبنك.

على  تن�ساأ  قد  والتي  تفاعلي  باأ�سلوب  املخاطر  وتخفيف  وتقييم  مبهمة حتديد  للمخاطر،  التنفيذي  الرئي�ص  برئا�سة  املخاطر،  اإدارة  وت�سطلع جمموعة 

م�ستوى اأق�سام العمل اأو فعاليات امل�ساندة اأو العمليات يف البنك. وت�سعى جمموعة اإدارة املخاطر على الدوام اإىل حتقيق توازن بني املخاطر والعوائد على 

م�ستوى كافة الأعمال وذلك من خالل العمل ك�رشيك مع وحدات العمل ووحدات امل�ساندة. 

�سيا�سات  واأي�سا  املخاطر  حتمل  و�سيا�سة  اإطار  ت�سميم  مت  وقد  للبنك.  الئتمانية  للمخاطر  الرئي�سي  امل�سدر  ت�سكل  العمالء  و�سلف  قرو�ص  تزال  ل 

واإجراءات اإدارة املخاطر  من اأجل حتديد وحتليل املخاطر وو�سع حدود �سالحيات و�سوابط مالئمة لذلك الهدف. كما ل زالت تركزات املوجودات 

واملطلوبات ت�سكل عوامل خماطر رئي�سية  �سمن حمافظ البنوك ال�سعودية. ويراقب البنك هذه املخاطر وي�سعى دائما اإىل تخفيفها مع مرور الوقت من 

خالل التو�سيع املتدرج لقاعدة العمالء من ال�رشكات. 

لقد كان عام 2014 بالفعل عاما مليئا بالتحديات ملجموعة اإدارة املخاطر يف الوقت الذي لبت فيه كافة  املتطلبات النظامية املتزايدة لربوتوكول بازل 

3  و�سمنت مواكبة اإطار اإدارة املخاطر خلطط النمو املت�سارعة للبنك والنهج  الديناميكي لالأعمال.

جمموعة املراجعة الداخلية )التدقيق الداخلي(:

انت�ساره اجلغرايف،  والفعاليات ومناطق  العمل  اأق�سام  البنك؛ وتغطي كافة  لن�ساطات  م�ستقلة  بعمليات مراجعة داخلية ومراقبة  املجموعة  تقوم هذه 

وت�ستخدم املجموعة منهجيات مراجعة موحدة لتقييم دقيق للمخاطر وبيئات املراقبة.

اإدارة  الداخلية. وتعتمد  املراجعة  اإدارة  اأعمال  تنفيذ  بالإ�رشاف على  املراجعة  الداخلية فيما تقوم جلنة  املراجعة  اإدارة املجموعة رئي�ص جمموعة  يتوىل 

املراجعة الداخلية نهجًا قائمًا على املخاطر يف تخطيط وتنفيذ التزامات تقييم املراجعة. وت�سمل عملية املراجعة الداخلية اختبار وتقييم مدى  كفاية 

وفاعلية �سوابط البنك، واحلوكمة، وعملية اإدارة املخاطر، وهيكلية نظم الرقابة الداخلية، وجودة الأداء يف ال�سطالع بامل�سوؤوليات امل�سندة. 

وت�سمن اإدارة املراجعة الداخلية تقييما مو�سوعيا م�ستقال للمخاطـر ومراقبة اأن�سطة الإدارة العليــا، وتزويدها بالتو�سيات واملعلومات املتعلقة بالأن�سطة 

التي متت مراجعتها.

كما تعتمد  املجموعة برناجما ل�سمان وحت�سني  اجلودة يغطي كافة جوانب اأن�سطة املراجعة الداخلية.
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تـقــريــر مـجـل�س الإدارة  )تتمة(

املجموعة ال�رشعية: 

ال�رشيعة  باأحكام و�سوابط  البنك يف جميع معامالته  التزام  اإىل  ال�رشعية يرجع  املتوافقة مع الأحكام وال�سوابط  امل�رشفية  اإن متيزنا وريادتنا يف �سناعة 

الإ�سالمية مرتكزاً على روؤية اأع�ساء الهيئة ال�رشعية من اأ�سحاب الف�سيلة العلماء املخت�سني يف فقه املعامالت املالية والقت�ساد.

ا�ستمرت املجموعة من خالل اإدارة املطابقة ال�رشعية يف الرتكيز على اجلودة خلدمات البنك ومنتجاته وتر�سيخ �سورة البنك باعتباره بنكًا اإ�سالميًا رائداً 

وذلك من خالل تكثيف عمليات الفح�ص واملراجعة لعمليات البنك واإعادة هيكلة منتج نقاء )بديل الودائع الآجلة( ومنتج دينار للتمويل ال�سخ�سي 

ومنتج فيزا بالتعاون مع اإدارة خدمات الأفراد، كما عملت املجموعة -قدر الإمكان- على البتعاد عن املنتجات والعمليات امل�رشفية التي تتباين حولها 

الآراء الفقهية.

كما قام مركز الأبحاث التابع للمجموعة بتقدمي تقرير خا�ص عن ا�ستثمارات البنك و�رشورة توافقها مع اأحكام ال�رشيعة الإ�سالمية، كما مت اإجراء بحث 

ملعرفة مدى ر�سى عمالء البنك عن منتجات البنك والتزامه باأحكام ال�رشيعة يف معامالته، وكذلك قام املركز بتقدمي ت�سور ملنتجات جديدة بالإ�سافة اإىل 

مراجعة بع�ص املنتجات القائمة. و�سعيًا لرفع كفاءة العمل و�رشعة الإجناز تعمل املجموعة على اإنهاء اإجراءات املوافقات ال�رشعية من خالل نظام اآيل متقدم.

لقد كان لهذه الإجراءات اأثر بالغ يف روؤية املجتمع والعمالء للبنك حيث رفعت من م�ستوى الثقة يف البنك كبنك اإ�سالمي، كما �ساهمت يف ح�سول 

البنك على العديد من اجلوائز يف جمال اخلدمات املالية الإ�سالمية.

جمموعة امل�ساندة:

قدمت جمموعة امل�ساندة خالل عام 2014 م�ستوًى قيا�سيُا من التغيري والتطوير لدعم الإدارات و الأق�سام املختلفة. فعلى �سعيد العمليات كان هناك 

تركيز وتطور ملحوظ على اأداء فريق العمل بحيث و�سعنا خدمة العمالء يف املقام الأول مع حت�سني اإجراءات العمل لت�سبح ذات كفاءة وفعالية عالية. 

اإدارة الإمدادات »اخلدمات  ال�سوابط  والأفراد والإجراءات. و قامت  اأداًء جيداً والذي �سمل تعديالت على  كما حققت جمموعة تقنية املعلومات 

اإدارة  بينما جنحت  فوري.  الأفراد وخدمات  للنمو ملجموعة  الطموحة  الأهداف  الناجتة عن  التحديات  مع  يتنا�سب  بتقدمي دعما كبرياً  اللوج�ستية« 

اإ�ستمرارية الأعمال BCM يف تطوير قدرة البنك على الإ�ستجابة و موا�سلة الأعمال يف حالت الطوارئ و الكوارث.

�خلدمات �للوج�ستية

بالتعاون مع اإدارات تقنية املعلومات وتطوير الأعمال وامل�سرتوات، عملت اإدارة الإمدادات »اخلدمات اللوج�ستية« �سمن جمموعة امل�ساندة على دعم 

وحتقيق النمو ال�رشيع ملجموعة اخلدمات امل�رشفية لالأفراد وذلك عرب افتتاح 6 فروع جديدة للخدمات امل�رشفية ال�سخ�سية و فرعني للخدمات امل�رشفية 

اخلا�سة. كما �ساندت خدمات فوري باإن�ساء 11 موقعا جديدا يف خمتلف اأنحاء اململكة اإ�سافة للمزيد من املراكز املتوقع افتتاحها خالل عام 2015م.

جمموعة تطوير �الأعمال

قدمت املجموعة الدعم وامل�ساندة على م�ستوى البنك لالإدارات املختلفة لتطبيق املتطلبات النظامية/الت�رشيعية و التغيريات ال�رشورية لإدارات العمليات 

واإدارة  الإليكرتونية  امل�رشفية  اخلدمات  وتطوير  الهامة  الئتمان  بطاقات  اإدارة  م�ساريع  مثل  امل�ساريع  اإدارة  املجموعة  اإجنازات  اأبرز  وكانت  واملالية. 

امل�ساريع ملختلف العمليات الرئي�سية واملطابقات واأي�سا ا�ستيفاء املتطلبات النظامية ودعم تطوير التقارير املالية. 

�لعمليات

التمويل  عمليات  اإجراءات  و  اآليات  على  هامة  حت�سينات  اإدخال  العام  خالل  مت  حيث   2014 عام  خالل  العمليات  اإدارة  تطوير  عملية  توا�سلت 

ال�سخ�سي والتي اأدت اإىل تقلي�ص وقت اإجناز الطلبات ب�سكل كبري، وعملية اإجراءات املطابقات اليومية للح�سابات الداخلية و التي مت حتقيق نتائج جيدة 

يف هذا اجلانب اإ�سافة اإىل جتديد الرتكيز على خدمة العمالء الداخليني واخلارجيني.

تقنية �ملعلومات

اأدخلت تقنية املعلومات خالل عام 2014 حت�سينات ناجحة وهامة يف نطاق حوكمة امل�ساريع، وتطوير تطبيقات الربامج ومراقبتها ومكننة اإجراءات 

100 طلب تغيري وتطوير على تطبيقات  80 م�رشوعا رئي�سيا واأكرث من  اإدارة التقنية يف دعم وت�سليم ما يزيد على  عملية نهاية اليوم. كما �ساهمت 

امل�ستخدمني. كما متت حت�سينات كبرية على البنية التحتية وعمليات التقنية بالبنك.

�إد�رة ��ستمر�رية �الأعمال:

الطوارئ/الكوارث  حالت  مواجهة  يف  البنك  وا�ستجابة  مرونة  املعلومات  وتقنية  الإمدادات  اإدارة  مع  بالتعاون  الأعمال  ا�ستمرارية  اإدارة  طورت 

بتجهيز واختبار موقع بديل مبدينة جدة و تقنية   عالية املرونة ملركز الت�سالت مبا ي�سمن ا�ستمرارية تقدمي اخلدمات لعمالءنا كما مت اختبار العملية التقنية 

لإ�ستعادة املعلومات  ورفع الوعي الدائم باأهمية عملية اإ�ستمرارية الأعمال على م�ستوى البنك. 
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اجلزيرة لالأ�سواق املالية " اجلزيرة كابيتال "

�سهدت اجلزيرة كابيتال يف عام 2014م جناحا كبريا من حيث تطوير اأعمالها 

واملحافظة على موقعها الريادي يف �سوق الو�ساطة املحلية و�سهدت م�ساهمة 

اجلزيرة كابيتال، من وجهة نظر مالية، يف بنك اجلزيرة منوا كبريا مقارنة بال�سنة 

املا�سية حيث ارتفع �سايف دخلها لعام 2014م بن�سبة تزيد عن 50% لي�سل اإىل 

196 مليون ريال �سعودي )مقابل 129 مليون ريال �سعودي لعام 2013م(.

التنويع  باإ�سرتاتيجية  التزامها  كابيتال  اجلزيرة  لأعمال  امل�ستمر  النجاح  ويعزز 

مل�سادر الدخل بينما ت�سمن يف نف�ص الوقت ا�ستمرار تعزيز عرو�ص الو�ساطة 

املحلية والعاملية التي تقدمها مبا يوفر للعمالء جتربة تداول رائعة. وخالل عام 

2014 و�سل حجم عمليات التداول التي نفذتها »اجلزيرة كابيتال« اإىل 742 

مليار ريـال �سعودي مقارنة بـ 495 مليار ريـال �سعودي عام 2013. 

حافظت اجلزيرة كابيتال على ا�ستثماراتها الإ�سرتاتيجية يف تطوير اإدارة الأ�سول واأعمال ال�ستثمارات امل�رشفية خالل عام 2014م حيث ل يزال كال الن�ساطني 

ميثالن عرو�سا هامة يف خطة تو�سع الأعمال التي تنفذها ال�رشكة. وينعك�ص التزام اجلزيرة كابيتال باأعمال اإدارة الأ�سول التي تقوم بها يف منو اأ�سول �سناديق 

ال�ستثمار التي تديرها باأكرث من 20% خالل عام 2014 لت�سل اإىل 2٫3 مليار ريال �سعودي متفوقة بذلك على ال�سوق ككل والذي منا بن�سبة 12% خالل نف�ص 

الفرتة. ويعك�ص منو الأ�سول حتت الإدارة، ب�سكل جزئي، الرتكيز امل�ستمر للجزيرة كابيتال على تطوير عرو�ص ال�سناديق العقارية لديها، فقد طرحت اجلزيرة 

كابيتال يف عام 2014 بنجاح �سندوقها العقاري الثالث وهو »�سندوق اجلزيرة للم�ساريع ال�سكنية 2«. واإننا فخورون بالقول اأن »�سندوق طيبات اجلزيرة 

كابيتال« وهو �سندوق اأ�سهم حملية متوافق مع اأحكام ال�رشيعة، وا�سل حتقيق اأداء عال جدا للم�ستثمرين خالل العام.

�رشكة  اأف�سل   « كابيتال جائزة  اجلزيرة  توم�سون رويرتز  فقد منحت   ،2014 عام  ال�ستثمار خالل  كابيتال ملجتمع  اجلزيرة  قدمتها  التي  للخدمات  وتقديرا 

و�ساطة« وجائزة »اأف�سل �رشكة و�ساطة متوافقة مع اأحكام ال�رشيعة« يف اململكة العربية ال�سعودية. اإ�سافة لذلك فقد تلقت اجلزيرة كابيتال بفخر واعتزاز جائزة  

»اأف�سل �رشكة و�ساطة يف اململكة العربية ال�سعودية لعام 2014« من جملة بانكر ميدل اإي�ست.

وبغ�ص النظر عن التقلبات القت�سادية العاملية يف الوقت احلا�رش، اإل اأن اجلزيرة كابيتال متفائلة بتحقيق املزيد من التطوير لأن�سطة �سوق املال يف اململكة العربية 

ال�سعودية وهو تفاوؤل تعززه الأ�سا�سيات القت�سادية ذات العالقة لالقت�ساد ال�سعودي.

امل�سئولية الجتماعية:

يوا�سل بنك اجلزيرة - من خالل برنامج )خري اجلزيرة لأهل اجلزيرة( - تنفيذ 

براجمه النوعية التي ت�سهم يف التنمية امل�ستدامة وت�ساعد يف نقل �رشيحة من املجتمع 

من مرحلة احلاجة اإىل العطاء والإنتاجية.

البنك  �سعى  فقد  الجتماعية  امل�سئولية  يف  امل�ساهمة  يف  البنك  لدور  وامتداداً 

الذي  الفرد  تنمية  اإىل  ال�سعي  يف  ت�ساعد  فاعله  وبرامج  خطط  وتبني  و�سع  اإىل 

البنك  لرتباط  انعكا�سا  ذلك  وياأتي  ككل.  املجتمع  تنمية  يف  بدوره  ي�سهم 

الوثيق باملجتمع والتزامه بالواجبات الجتماعية والإن�سانية التي ت�ساعد يف دعم 

البنك من خالل برنامج )خري  اأ�سهم  الغايل؛ حيث  اأبناء وبنات وطننا  وم�ساندة 

اجلزيرة لأهل اجلزيرة( مببلغ 14،767،860 ريال �سعودي خالل عام 2014م.

لقد عمد البنك اإىل تنفيذ برامج متنوعة وذات نوعية عالية جديرة بتحقيق التنمية 

الأ�رش  من  لعدد  احل�سنة(  )القرو�ص  تقدمي  خالل  من  وذلك  لالأفراد  امل�ستدامة 

املنتجة يف عدد من مدن وحمافظات اململكة لتاأ�سي�ص م�ساريعهم اخلا�سة التي ت�ساعدهم على جمابهة متطلبات حياتهم اليومية ول�سمان معي�سة كرمية لهم ولأ�رشهم، 

كما �سارك البنك يف ت�سويق منتجات الأ�رش املنتجة �سعيًا لإيجاد فر�ص لزيادة دخولها، بالإ�سافة اإىل برامج التاأهيل والتدريب لتهيئة ال�سباب وال�سابات ل�سوق العمل 

وكذلك الربامج املوجهة لذوي الحتياجات اخلا�سة )املكفوفني ، ال�سم ، الإعاقات احلركية(. 

كما �سارك البنك يف جتهيز العديد من معامل احلا�سب الآيل وحا�سنات الأعمال يف عدد من اجلمعيات واملراكز التدريبية، وكذلك جتهيز املعامل ال�سوتية يف عدد 

من جمعيات حتفيظ القراآن الكرمي مبختلف املناطق واملحافظات، بالإ�سافة اإىل الهتمام ب�رشيحة الأيتام وجمهويل الن�سب وذلك بتقدمي الربامج الرتويحية والرتفيهية 

لهذه الفئة يف العديد من املناطق واملحافظات. وقد وا�سل البنك برنامج تاأهيل قيادات العمل الجتماعي؛ وذلك بهدف تطوير وتدريب وتاأهيل قيادات العمل 

الجتماعي يف املوؤ�س�سات الجتماعية  واخلريية مما �سيعود بالنفع على الأفراد واملوؤ�س�سات.

 هذا، وقد بلغ عدد امل�ستفيدين من برنامج )خري اجلزيرة لأهل اجلزيرة( خالل عام 2014م، مبختلف براجمه واأن�سطته يف خمتلف مدن وحمافظات اململكة العربية 

ال�سعودية 6،153 �سابًا وفتاة. 
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تـقــريــر مـجـل�س الإدارة  )تتمة(

اجلوائز التقديرية وال�شهادات: 

ح�سل »بنك اجلزيرة« على اجلوائز التقديرية التالية: 

• اأف�سل بنك يف اخلدمات امل�رصفية للأفراد لعام 2014 من جملة »وورلد فاينان�س«.	

• اأف�سل بطاقة اإئتمان يف اململكة لعام 2014 من جملة “ذي بانكر ميدل اإي�ست”.	

• اأف�سل منتج متويل العقاري لعام 2014م من جملة “ذي بانكر ميدل اإي�ست”.	

• اأف�سل بنك اإ�سلمي يف اململكة العربية ال�سعودية من جملة “وورلد فاينان�س” .	

• اأف�سل بنك يف اخلدمات امل�رصفية عرب الهاتف اجلوال ملنطقة ال�رصق الأو�سط و�سمال اأفريقيا من جملة “ذي يوروبيان”. 	

• و�سام “املوؤ�س�سة املثالية لدعم العمل الجتماعي والتنموي” من جمل�س وزراء العمل وال�سوؤون الجتماعية لدول جمل�س التعاون اخلليجي “ يف البحرين ”	

• جائزة اأف�سل 100 علمة جتارية �سعودية مقدمة من �سحيفة الوطن .	

• جائزة اأف�سل مركز اإت�سالت عملء يف العامل  2013 �سمن “ امل�سابقة العاملية ملراكز الت�سال”. 	

• جائزة اأف�سل خدمة عملء  يف العامل  2013�سمن “ امل�سابقة العاملية ملراكز الت�سال”.	

• امليدالية الف�سية واملركز الثاين يف فئة “اأف�سل مركز ات�سال يف العامل” لعام 2012 �سمن فعاليات “ امل�سابقة العاملية ملراكز الت�سال”. 	

• 7 جوائز يف م�سابقة مراكز الت�سال العاملية ملنطقة ال�رصق الأو�سط و�سمال اأفريقيا لعام 2013 – فيينا / النم�سا:	

• امليدالية الذهبية – جائزة “اأف�سل مركز ات�سال”	

• امليدالية الذهبية – جائزة “اأف�سل خدمات مركز ات�سال” 	

• امليدالية الف�سية – جائزة “اأف�سل نظام حلوافز املبيعات” 	

• امليدالية الذهبية – جائزة “اأف�سل قائد اإداري ” 	

• امليدالية الذهبية – جائزة “اأف�سل دعم فني”	

• امليدالية الذهبية – جائزة “اأف�سل م�رصف”	

• امليدالية الف�سية – جائزة “اأف�سل موظف خدمة عملء ” 	

• جائزة “اأف�سل مركز ات�سال” يف اأوروبا وال�رصق الأو�سط واإفريقيا – املرتبة الأوىل و امليدالية الذهبية 	

• جائزة “اأف�سل مدير مركز ات�سال يف ال�رصق الأو�سط” من مركز “اإن�سايت ميدل اإي�ست”-  دبي.	

ي�رص جمل�س الإدارة انتهاز الفر�سة للتعبري عن خال�س �سكره وتقديره للحكومة الر�سيدة بقيادة خادم احلرمني ال�رصيفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل 

�سعود ومقام �ساحب ال�سمو امللكي الأمري مقرن بن عبدالعزيز اآل �سعود ويُلّ العهد ونائب رئي�س جمل�س الوزراء و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد 

بن نايف بن عبدالعزيز اآل �سعود ويُلّ ويِلّ العهد النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء، ووزير الداخلية ، وجميع الوزراء على دعمهم املتوا�سل.

كما يتقدم بال�سكر ملقام وزارة املالية و وزارة التجارة وموؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وهيئة ال�سوق املالية على دعمهم امل�ستمر للبنك.

كما ي�رص املجل�س انتهاز هذه الفر�سة للتعبري عن جزيل �سكره وتقديره للم�ساهمني والعملء الأفا�سل على ثقتهم ودعمهم امل�ستمر ولفريق ادارة البنك 

وكافة من�سوبيه على اأدائهم واجنازاتهم.

�شكر وتقدير:
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احلمد هلل رب العاملني وال�سالة وال�سالم على �سيدنا ونبيينا حممد وعلى اآله و�سحبه.

اىل ال�سادة م�ساهمي بنك اجلزيرة 

فقد قامت الهيئة ال�رشعية مبراجعة ومناق�سة التقرير ال�سنوي اخلتامي املعد من قبل املجموعة ال�رشعية بالبنك والذي ا�ستمل على فح�ص وتدقيق 

الإجراءات املتبعة من البنك املبنية على اأ�سا�ص اأخذ عينات ع�سوائية من كل نوع من اأنواع العمليات.

املتعلقة  والعقود  امل�ستخدمة  واملبادئ  2014/12/31م  يف  املنتهية  للفرتة  املالية  القوائم  على  اجلزيرة  لبنك  ال�رشعية  الهيئة  اطلعت  كما 

باملعامالت والتطبيقات واملنتجات التي طرحها بنك اجلزيرة خالل الفرتة لإبداء الراأي ال�رشعي واإ�سدار الفتاوى والر�سادات والقرارات 

الالزمة.وتقع م�سئولية التاأكد من اأن البنك يعمل وفقًا لأحكام ومبادئ ال�رشيعة الإ�سالمية على الإدارة التنفيذية بالبنك. اأما م�سئولية الهيئة 

ال�رشعية فتنح�رش يف اإبداء راأي م�ستقل بناًء على مراقبتها لعمليات البنك ويف اإعداد التقرير لكم.

لقد قمنا مبراقبتنا من اأجل احل�سول على جميع املعلومات والتف�سريات التي اعتربناها �رشورية لتزويدنا باأدلة تكفي لإعطاء قناعة باأن البنك مل 

يخالف اأحكام ومبادئ ال�رشيعة الإ�سالمية، ويف راأينا :

اأن العقود والعمليات واملعامالت التي اأبرمها البنك خالل الفرتة التي تناولها التقرير امل�سار اليه اأعاله هي يف اجلملة متفقة مع اأحكام ال�رشيعة 

الإٍ�سالمية وما ورد على بع�سها من مالحظات ل توؤثر جوهريًا على �سالمة العمليات من الناحية ال�رشعية وقد متت معاجلتها من قبل الدارة 

وما بقي منها �ستتم معاجلتها خالل العام املايل احلايل.

ن�ساأل اهلل العلي القدير اأن يحقق لنا ال�سداد والر�ساد.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

3٧بـنـك �جلـزيرة  I  التقرير ال�سنوي ٢٠١٤

تقرير الهيئة ال�رشعية





3٩بـنـك �جلـزيرة  I  التقرير ال�سنوي ٢٠١٤

�ســبكـة الفـــروع

مكة �ملكرمة 

فرع �لعزيزية

هاتف: 5571010 12 )966+(

فاك�س: 5531655 12 )966+( 

فرع �ل�سوقية

هاتف: 5391826 12 )966+(

فاك�س: 5382493 12 )966+(

�ملدينة �ملنورة 

فرع �ملدينة �ملنورة

هاتف: 8451111 14 )966+(

فاك�س: 8451953 14 )966+(

فرع �ملدينة �ملنورة )�سيد�ت(

هاتف: 8451956 14 )966+(

فاك�س: 8451952 14 )966+(

فرع �خلالدية

هاتف: 8491328 14 )966+(

فاك�س: 8692579 14 )966+(

فرع �خلالدية )�سيد�ت(

هاتف: 8693381 14 )966+(

فاك�س: 8692579 14 )966+(

جــــدة 

فرع �سارع �الأمري �سلطان

هاتف: 6075450 12 )966+(

فاك�س: 6075450 12 )966+( حتويلة 208

فرع �سارع �الأمري �سلطان )�سيد�ت(

هاتف: 6070828 12 )966+(

فاك�س: 6070125 12 )966+(

فرع �سارع �لتحلية

هاتف: 2610725 12 )966+(

فاك�س: 2610485 12 )966+(

فرع �سارع �لتحلية )�سيد�ت(

هاتف: 2610730 12 )966+(

فاك�س: 2610731 12 )966+(

�لدمـــام

فرع �لدمام �لرئي�سي

هاتف: 8321272 13 )966+(

 فاك�س: 8343314 13 )966+(

فرع جرير

هاتف: 8421961 13 )966+(

فاك�س: 8417226 13 )966+(

فرع �جللوية

هاتف: 8153394 13 )966+(

فاك�س: 8153379 13 )966+(

فرع �لفي�سلية

هاتف: 8116653 13 )966+(

فاك�س: 8116702 13 )966+(

فرع �خلليج

هاتف: 8346928 13 )966+(

فاك�س: 8348156 13 )966+(

�خلـــرب

فرع �لهد� �خلرب

هاتف: 8820040 13 )966+(

فاك�س: 8878653 13 )966+(

فرع �لهد� �خلرب )�سيد�ت(

هاتف: 8828848 13 )966+(

فاك�س: 8828722 13 )966+(

املنطقة الغربية

املنطقة ال�رشقية

فرع �لبلد

هاتف: 6485533 12 )966+(

فاك�س: 6484599 12 )966+(

فرع �سارع خالد بن �لوليد

هاتف: 6518070 12 )966+(

فاك�س: 6518070 12 )966+( حتويلة 1025

فرع جدة �لرئ�سي )�لنه�سة �سابق(

هاتف: 6098500 12 )966+(

فاك�س: 2346838 12 )966+(

فرع جدة �لرئ�سي )�سيد�ت(

هاتف: 6098520 12 )966+(

فاك�س: 2347227 12 )966+(

فرع �لب�ساتني )�الآية �سابقا(

هاتف: 6949224 12 )966+(

فاك�س: 6949117 12 )966+(

فرع �ل�سالمة

هاتف: 6919719 12 )966+(

فاك�س: 6919717 12 )966+(

فرع �ل�سفا

هاتف: 6736712 12 )966+(

فاك�س: 6736874 12 )966+(

فرع �ل�ستني طريق �مللك فهد

هاتف: 6597749 12 )966+(

فاك�س: 6597251 12 )966+(

فرع �ل�سامر

هاتف: 2716058 12 )966+(

فاك�س: 2721870 12 )966+(

فرع �لربوة )�ملكرونه(

هاتف: 6827683 12 )966+(

فاك�س: 6836578 12 )966+(

فرع �لنعيم

هاتف: 6134333 12 )966+(

فاك�س: 6130401 12 )966+(

فرع �لرحاب

هاتف: 6748585 12 )966+(

فاك�س: 6756460 12 )966+(

فرع �لرحاب )�سيد�ت(

هاتف: 6750190 12 )966+(

فاك�س: 6731846 12 )966+(

فرع �لطريق مكه

هاتف: 6896600 12 )966+(

فاك�س: 6874729 12 )966+(

فرع �مل�ساعدية

هاتف: 6610112 12 )966+(

فاك�س: 6610108 12 )966+(

فرع �مل�ساعدية )�سيد�ت(

هاتف: 6673700 12 )966+(

فاك�س: 6673700 12 )966+( حتويلة 8357

�لطائف

فرع �سهار

هاتف: 7426678 12 )966+(

فاك�س: 7401737 12 )966+(

ر�بغ

فرع ر�بغ

هاتف: 4233311 14 )966+(

فاك�س: 4233366 14 )966+(

تبوك

فرع تبوك

هاتف: 4432676 14 )966+(

فاك�س: 4218320 14 )966+(

ينبع

فرع ينبع

هاتف: 3572953 14 )966+(

فاك�س: 3572953 14 )966+(

فرع �ل�ساطئ

هاتف: 8087758 13 )966+(

فاك�س: 8084458 13 )966+(

فرع �ل�ساطئ )�سيد�ت(

هاتف: 8089986 13 )966+(

فاك�س: 8082283 13 )966+(

فرع طريق �مللك خالد

هاتف: 8942512 13 )966+(

فاك�س: 8985330 13 )966+(

فرع �خلرب �لرئي�سي

هاتف: 8668012 13 )966+(

فاك�س: 8348156 13 )966+(

�لظهر�ن

فرع �لدوحة

هاتف: 8916148 13 )966+(

فاك�س: 8912059 13 )966+(

فرع �لدوحة )�سيد�ت(

هاتف: 8916149 13 )966+(

فاك�س: 8912869 13 )966+(

�الإح�ســاء

فرع �لهفوف �لرئي�سي

هاتف: 5863555 13 )966+( 

فاك�س: 5843111 13 )966+(

فرع �ل�سهابية

هاتف: 5893952 13 )966+( 

فاك�س: 5889078 13 )966+(

فرع �ل�سهابية )�سيد�ت(

هاتف: 5995560 13 )966+( 

فاك�س: 5995560 13 )966+(

فرع �ل�سلمانية )�لنخيل �سابقا(

هاتف: 5754310 13 )966+( 

فاك�س: 5364987 13 )966+(

�جلبيـــل

فرع �جلبيل �ل�سناعية

هاتف: 3471386 13 )966+(

فاك�س: 3471426 13 )966+(

�لقطيــف

فرع �لقطيف

هاتف: 8545463 13 )966+(

فاك�س: 8545367 13 )966+(

فرع �لقطيف )�سيد�ت(

هاتف: 8529900 13 )966+(

فاك�س: 8558437 13 )966+(



بـنـك �جلـزيرة  I  التقرير ال�سنوي ٢٠١٤ 4٠

�ســبكـة الفـــروع

املنطقة الو�سطى

املنطقة اجلنوبية

�لريــا�س

فرع �لعليا

هاتف: 2157000 11 )966+(

فاك�س: 2157016 11 )966+( 

فرع طريق �مللك فهد

هاتف: 2051870 11 )966+(

فاك�س: 2051870 11 )966+( حتويلة 6151

فرع طريق �مللك فهد )�سيد�ت(

هاتف: 2256161 11 )966+(

فاك�س: 2256166 11 )966+(

فرع طريق �مللك عبد �هلل

هاتف: 2071460 11 )966+(

فاك�س: 2071362 11 )966+(

فرع طريق �مللك عبد �هلل )�سيد�ت(

هاتف: 2696228 11 )966+(

فاك�س: 2693650 11 )966+(

فرع �لقد�س )�سارع عقبة بن نافع �سابقا(

هاتف: 2781416 11 )966+(

فاك�س: 2784616 11 )966+(

فرع �لقد�س )�سارع عقبة بن نافع �سابقا( )�سيد�ت(

هاتف: 2784387 11 )966+(

فاك�س: 2784359 11 )966+(

فرع طريق خري�س

هاتف: 2256399 11 )966+(

فاك�س: 2350380 11 )966+(

فرع طريق خري�س )�سيد�ت(

هاتف: 2351999 11 )966+(

فاك�س: 2337490 11 )966+(

فرع �لن�سيم

هاتف: 2357813 11 )966+(

فاك�س: 2356876 11 )966+(

فرع �لريان

هاتف: 2080166 11 )966+(

فاك�س: 2080166 11 )966+( حتويلة 210

خمي�س م�سيط 

فرع خمي�س م�سيط

هاتف: 2216465 17 )966+(

 فاك�س: 2260798 17 )966+(

فرع خمي�س م�سيط )�سيد�ت(

هاتف: 2216465 17 )966+(

فاك�س: 2351022 17 )966+(

فرع �لريان )�سيد�ت(

هاتف: 2085366 11 )966+(

فاك�س: 2080166 11 )966+( حتويلة 258

فرع �لد�ئري �لغربي )ظهرة �لبديعة �سابقا(

هاتف: 4338441 11 )966+(

فاك�س: 4303682 11 )966+( 

فرع �لتخ�س�سي

هاتف: 2936599 11 )966+(

فاك�س: 2936560 11 )966+(

فرع �لتخ�س�سي )�سيد�ت(

هاتف: 2937499 11 )966+(

فاك�س: 2937451 11 )966+(

فرع �ل�سويدي

هاتف: 4289476 11 )966+(

فاك�س: 4493064 11 )966+(

فرع �ل�سويدي )�سيد�ت(

هاتف: 4287523 11 )966+(

فاك�س: 4288735 11 )966+(

فرع �لنفل

هاتف: 2751086 11 )966+(

فاك�س: 2741507 11 )966+(

فرع �لنفل )�سيد�ت(

هاتف: 2751086 11 )966+(

فاك�س: 2755681 11 )966+( 

فرع �خلرج

هاتف: 5476254 11 )966+(

فاك�س: 5476273 11 )966+(

فرع �لرو�سة 

هاتف: 2543847 11 )966+(

فاك�س: 2543843 11 )966+(

فرع �ل�سفا

هاتف: 2715589 11 )966+(

فاك�س: 2715590 11 )966+(

فرع �سلطانة

هاتف: 4285096 11 )966+(

فاك�س: 4283873 11 )966+(

فرع �إ�سبيلية

هاتف: 8123689 16 )966+(

فاك�س: 8128543 16 )966+(

فرع �ل�سحافة

هاتف: 8102590 11 )966+(

فاك�س: 2936560 11 )966+(

فرع �ملروج

هاتف: 4154893 11 )966+(

فاك�س: 4154893 11 )966+(

فرع �مللز

هاتف: 2913948 11 )966+(

فاك�س: 2913948 11 )966+(

فرع حطني

هاتف: 2145324 11 )966+(

فاك�س: 2145324 11 )966+(

فرع قرطبة

هاتف: 2936599 11 )966+(

فاك�س: 2936560 11 )966+(

�لق�سيـــم

فرع بريدة

هاتف: 3835310 16 )966+(

فاك�س: 3835306 16 )966+(

فرع عنيزة

هاتف: 3617547 16 )966+(

فاك�س: 3618412 16 )966+(

حائل

فرع حائل

هاتف: 5712157 16 )966+(

فاك�س: 5712157 16 )966+(

�أبهـــا

فرع �أبهـــا

هاتف: 2260798 17 )966+(

فاك�س: 2296243 17 )966+(

جنــر�ن

فرع جنر�ن

هاتف: 5230421 17 )966+(

فاك�س: 0238267 17 )966+(

جيـــز�ن

فرع جيز�ن

هاتف: 3223589 17 )966+(

فاك�س: 3228601 17 )966+(

فرع �أبوعر�س

هاتف: 3346477 17 )966+(

فاك�س: 3346477 17 )966+(
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جــدة

مركز �مل�ساعدية

هاتف: 6606020 12 )966+( حتويلة 8889

مركز �مل�ساعدية )�سيد�ت(

هاتف: 6683600 12 )966+( 

مركز �لنه�سة

هاتف: 6098888 12 )966+( حتويلة 8552

مكة �ملكرمة

مركز مكة )�لعزيزية( 

هاتف: 5572020 12 )966+(

�ملدينة �ملنورة

مركز �ملدينة �ملنورة

هاتف: 8457255 14 )966+(

جـــــــدة

طريق املدينة النازل ـ اأ�سواق امل�ساعدية 3 

رجال / �سيدات 

�س.ب. 6277 جدة 21442 ،

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 6688877 12 )966+(

فاك�س: 6677319 12 )966+(

�ملدينة �ملنورة

طريق امللك عبد اهلل ـ تقاطع �سارع �سلطانة ـ 

اأبراج غوث ـ الربج الثاين الدور ال�سابع

هاتف: 8221574 14 )966+(

فاك�س: 8283925 14 )966+(

�خلـــرب

مركز �لهد�

هاتف: 8820040 13 )966+(

�لدمـــام

مركز �لدمام

هاتف: 8321272 13 )966+(

�جلبيـــل

مركز �جلبيل

هاتف: 3471422 13 )966+(

�لريا�س

مركز طريق �مللك فهد ـ �الد�رة �لعامة

هاتف: 2256000 11 )966+(

مركز طريق �مللك فهد )�سيد�ت(

هاتف: 2256481 11 )966+(

مركز عقبة بن نافع

هاتف: 2781416 11 )966+(

مركز �لنفل

هاتف: 2751086 11 )966+(

)مركز �لبديعة( �ل�سويدي

هاتف: 4288749 11 )966+(

مركز �لعليا

هاتف: 2157111 11 )966+(

�لريا�س

طريق امللك عبداهلل ـ حي القد�ص

رجال / �سيدات 

هاتف: 2784214 11 )966+(

فاك�س: 2784214 11 )966+( 

حتويلة 381

�لدمام

ال�سارع التا�سع ـ مقابل فرع وزارة املالية 

باملنطقة ال�رشقية ـ الدمام

رجال / �سيدات

هاتف: 8311717 13 )966+(

فاك�س: 8311776 13 )966+(

�لهفوف

�سارع الرثيات ـ جممع املو�سى ـ بحانب 

ا�سواق بنده الهفوف

هاتف: 5854747 13 )966+(

فاك�س: 5854419 13 )966+( 

عنيــزة

مركز عنيزة

هاتف: 3617547 16 )966+(

�لطائــف

مركز �لطائف

هاتف: 7409692 12 )966+( 

 حتويلة 4241

�أبهـــا

مركز طريق �مللك �سعود

هاتف: 2260798 17 )966+(

خمي�س م�سيط

مركز خمي�س م�سيط

هاتف: 2219580 17)966+( حتويلة 300

جنــر�ن

مركز جنر�ن

هاتف: 5230421 17 )966+( حتويلة 4063

طريق امللك عبداهلل - تقاطع �سارع 

�سلطانة - اأبراج الغوث - الربج الثاين 

الدور ال�سابع )�سيدات(

هاتف: 8221572 14 )966+(

فاك�س: 8212147 14 )966+(

مكة �ملكرمة

مركز الراجحي  �سنرت)�سيدات( – طريق 

العزيزية العام ـ املبني الداري الدور الثالث

هاتف: 5613980 12 )966+(

فاك�س: 5613988 12 )966+(

�لقطيـــف

مركز �لقطيف

هاتف: 8545370 13 )966+(

�لهفـــوف

مركز �لهفوف

هاتف: 5861590 13 )966+(

مركز �لريان

هاتف: 2083316 11 )966+(

مركز طريق �مللك عبد �هلل

هاتف: 2642027 11 )966+(

مركز طريق �مللك عبد �هلل )�سيد�ت(

هاتف: 2071460 11 )966+(

حائل

مركز حائل

هاتف: 5712157 16 )966+(

�لرقم �ملجاين للتكافل �لتعاوين ٨٠٠٢44٠٩٥٩

املنطقة الو�سطى

منطقة الق�سيم

املنطقة ال�رشقية املنطقة الو�سطى

املنطقة الغربية واجلنوبية

املنطقة ال�رشقية

املنطقة الغربية

بريــدة

مركز بريدة

هاتف: 3835230 16 )966+(
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�ســبكـة الفـــروع

املنطقة الغربية املنطقة ال�رشقية املنطقة الو�سطى

�لريا�س

فرع �لبطحاء /  �لغز�يل ٦١٠١

هاتف : 4068467 11 )966+(

4068524             

فرع �لبلد )مانيال ( / ٦١٠٢

هاتف : 8108056 11 )966+(

8108058             

فرع �لع�سكري / ٦١٠٥

هاتف : 4774889 11 )966+(

4776472             

فرع �ملروج / ٦١٠٦

هاتف : 2031861 11 )966+(

2033058             

                   

�لق�سيم

فرع بريده – �لق�سيم ٦٥٠١

هاتف : 3694869 16 )966+(

3271294            

حائل         

فرع حائل – ٦٥١٠

هاتف : 3694869 16 )966+(

                       

جــدة 

فرع �لبلد – ٦3٠١

هاتف : 2899757 12 )966+(

2894596             

فرع حر�ء – ٦3٠٢

هاتف : 6826902 12 )966+(

6834007             

فرع �لبو�دي – ٦3٠3

هاتف : 6558167 12 )966+(

6558592             

           

�جلبيل

فرع �جلبيل – ٦٧٠٥

هاتف : 0500672249

                                  



�ملحتويات

44تقرير مر�جعي �حل�سابات �مل�ستقلني

4٥قائمة �ملركز �ملايل �ملوحدة

4٦قائمة �لدخل �ملوحدة

4٧قائمة �لدخل �ل�سامل �ملوحدة

4٨قائمة �لتغري�ت يف حقوق �مللكية �ملوحدة

4٩قائمة �لتدفقات �لنقدية �ملوحدة

٥٠�إي�ساحات حول �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة

القوائم املالية
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تقرير مراجعي احل�سابات امل�ستقلني

ب�ســـــــــم اهلل الرحمن الرحيـــــــــم

اإرن�ست ويونغ و�رشكاهم ) حما�سبون قانونيون (

الدور الثالث ع�رش ، برج طريق امللك

�س . ب 1994

طريق امللك عبد العزيز ) طريق امللك (

جده 21441 ، اململكـة العربيـة ال�ســعودية

رقم الت�سجيل 45

كي بي اإم جي الفوزان وال�سدحان   

مركز زهران لالأعمال ، برج اأ ، الدور التا�سع

�سارع الأمري �سلطان

�س.ب 55078 

جـدة 21534

اململكة العربية ال�سعودية    

تقرير مر�جعي �لح�سابات �لم�ستقلين
اإلى ال�سادة م�ساهمي بنك الجزيرة

)�سركة م�ساهمة �سعودية(

المالي  المركز  قائمة  على  ت�ستمل  والتي  بـــ"المجموعة"(،  مجتمعة  اليها  )ي�سار  التابعة  و�سركاته  )البنك(  الجزيرة  لبنك  المرفقة  الموحدة  المالية  القوائم  راجعنا  لقد 

الموحدة كما في 31 دي�سمبر 2014م والقوائم الموحدة للدخل والدخل ال�سامل والتغيرات في حقوق الم�ساهمين والتدفقات النقدية لل�سنة المنتهية في ذلك التاريخ 

وملخ�سًا لل�سيا�سات المحا�سبية الهامة والإي�ساحات التف�سيرية الأخرى من رقم 1 اإلى رقم 42. لم نقم بمراجعة الإي�ساح رقم 42 ول المعلومات المتعلقة بـــ "اف�ساحات 

بازل )3( الركن الثالث" الم�سار اإليها في نف�ص الإي�ساح حيث اأن ذلك غير مطلوب اأن يكون �سمن نطاق مراجعتنا.

م�سوؤولية �الإد�رة عن �لقو�ئم �لمالية �لموحدة

العربي  النقد  موؤ�س�سة  عن  ال�سادرة  المالية  للموؤ�س�سات  المحا�سبة  لمعايير  وفقًا  عادلة  ب�سورة  وعر�سها  الموحدة  المالية  القوائم  هذه  اإعداد  عن  م�سوؤولة  الإدارة  تعتبر 

ال�سعودي والمعايير الدولية للتقارير المالية واأحكام نظام ال�سركات ونظام مراقبة البنوك في المملكة العربية ال�سعودية والنظام الأ�سا�سي للبنك. وتعتبر الإدارة اأي�سًا م�سئولة 

عن نظام الرقابة الداخلي بح�سب ما تراه �سروريًا لإعداد وعر�ص قوائم مالية موحدة خالية من الأخطاء الجوهرية �سواًء كانت هذه الأخطاء ناتجة عن الغ�ص اأو الخطاأ.

م�سوؤولية مر�جعي �لح�سابات

اإن م�سوؤوليتنا هي اإبداء الراأي حول هذه القوائم المالية الموحدة ا�ستناداً اإلى اأعمال المراجعة التي قمنا بها. لقد قمنا بمراجعتنا وفقًا لمعايير المراجعة المتعارف عليها في 

المملكة العربية ال�سعودية ومعايير المراجعة الدولية والتي تتطلب منا اللتزام بمتطلبات اأخالقيات المهنة والتخطيط والقيام باأعمال المراجعة للح�سول على تاأكيد معقول 

باأن القوائم المالية الموحدة خالية من الأخطاء الجوهرية. 

تت�سمن المراجعة القيام باإجراءات للح�سول على اأدلة موؤيدة للمبالغ والإي�ساحات الواردة في القوائم المالية الموحدة. وتعتمد الإجراءات التي يتم اختيارها على تقدير 

مراجعي الح�سابات بما في ذلك تقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في القوائم المالية الموحدة �سواًء كانت هذه الأخطاء ناتجة عن الغ�ص اأو الخطاأ. وعند القيام بتقييم هذه 

المخاطر، يقوم مراجع الح�سابات بالأخذ بعين العتبار نظام الرقابة الداخلي الخا�ص باإعداد القوائم المالية الموحدة وعر�سها ب�سورة عادلة لغر�ص ت�سميم اإجراءات 

ال�سيا�سات  مالئمة  مدى  تقييم  المراجعة  اأعمال  تت�سمن  كما  للمجموعة.  الداخلي  الرقابة  نظام  فعالية  الراأي حول  اإبداء  لغر�ص  ولي�ص  للظروف  وفقا  مالئمة  مراجعة 

المحا�سبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحا�سبية المعدة من قبل الإدارة، بالإ�سافة اإلى تقييم العر�ص العام للقوائم المالية الموحدة.

نعتقد اأن اأدلة المراجعة التي ح�سلنا عليها كافية ومنا�سبة لتكون اأ�سا�سًا لإبداء راأينا.

�لـر�أي

في راأينا، اإن القوائم المالية الموحدة ككل:

تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للمجموعة كما في 31 دي�سمبر 2014م واآدائها المالي وتدفقاتها النقدية لل�سنة المنتهية في ذلك التاريخ  	•
وفقًا لمعايير المحا�سبة للموؤ�س�سات المالية في المملكة العربية ال�سعودية ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ووفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية.

تتفق مع اأحكام نظام ال�سركات ونظام مراقبة البنوك والنظام الأ�سا�سي للبنك فيما يتعلق باإعداد وعر�ص القوائم المالية الموحدة. 	•

عـن/ كي بي �إم جي �لفوز�ن و�ل�سدحانعن �إرن�ست ويونغ

ح�سام في�سل باوارد

حما�سب قانوين

ترخي�ص رقم 393

اإبراهيم عبود باع�سن

حما�سب قانوين

ترخي�ص رقم 382

28 ربيع الثاني 1436هـ

17 فبرايــــــــــر 2015م



4٥بـنـك �جلـزيرة  I  التقرير ال�سنوي ٢٠١٤

)باآلف الريالت ال�سعودية(

تعترب الإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 42 جزءاً ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة.

2013م٢٠١4ماإي�ساح

�ملوجود�ت

3٦٫٥٥٢٫١4١7٫306٫158نقدية واأر�سدة لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

44٫٩٠٨٫٩٩١3٫073٫795اأر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى

5١١٫334٫٩٧٠12٫597٫125ا�ستثمارات

64١٫٢44٫٥٥١34٫994٫759قرو�ص و�سلف، �سايف

7١٢٥٫٥٨٨121٫489ا�ستثمار يف �رشكة زميلة

6٦٦٠٫٠٩٧672٫485هـعقارات اأخرى

8٥٩٨٫٩٢٠507٫766ممتلكات ومعدات، �سايف

9١٫١٢٨٫٦٧١702٫831موجودات اأخرى

٦٦٫٥٥3٫٩٢٩59٫976٫408�إجمايل �ملوجود�ت

�ملطلوبات وحقوق �مل�ساهمني

�ملطلوبات

113٫٧3٦٫4٧٦4٫358٫738اأر�سدة للبنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى

12٥4٫٥٦٩٫٢٧348٫082٫525ودائع العمالء

13١٫٠٠٠٫٠٠٠1٫000٫000�سكوك لتعزيز راأ�ص املال

14١٫٠٩٠٫١34806٫600مطلوبات اأخرى

٦٠٫3٩٥٫٨٨354٫247٫863�إجمايل �ملطلوبات

حقوق �مل�ساهمني 

154٫٠٠٠٫٠٠٠3٫000٫000راأ�ص املال

16١٫4٠٥٫٥٠٠1٫762٫500احتياطي نظامي

16٦٨٫٠٠٠68٫000احتياطي عام

١4١٫3١٧1٫649()17احتياطيات اأخرى

٨٢٥٫٨٦3896٫396اأرباح مبقاة

٦٫١٥٨٫٠4٦5٫728٫545�إجمايل حقوق �مل�ساهمني 

٦٦٫٥٥3٫٩٢٩59٫976٫408�إجمايل �ملطلوبات وحقوق �مل�ساهمني 

قائمة املركز املايل املوحدة 

كما يف 3١ دي�سمرب ٢٠١4م 

 



بـنـك �جلـزيرة  I  التقرير ال�سنوي ٢٠١٤ 4٦

)باآلف الريالت ال�سعودية(  

2013م٢٠١4ماإي�ساح

19١٫٩٥4٫٨٦٩1٫645٫129دخل العمولت اخلا�سة

422٫182())٥٠٩٫٧٨٧(19م�ساريف العمولت اخلا�سة

١٫44٥٫٠٨٢1٫222٫947�سايف دخل �لعموالت �خلا�سة

20٦4٨٫٠٥٢468٫090دخل اأتعاب وعمولت بنكية، �سايف 

٥٦٫٨٢٢34٫784دخل حتويل عمالت اأجنبية، �سايف

213٠٫44455٫738دخل املتاجرة، �سايف

22٢٫٦٧٠6٫407دخل توزيعات اأرباح

233٫٦٨423٫432اأرباح ا�ستثمارات مقتناة لغري اأغرا�ص املتاجرة

243٩٫4٩١27٫909دخل من عمليات اأخرى

٢٫٢٢٦٫٢4٥1٫839٫307�إجمايل دخل �لعمليات

35٧٢١٫٨٧٢629٫982رواتب املوظفني وما يف حكمها 

١١٢٫٥١486٫537اإيجارات وم�ساريف مباين

8٧٩٫3٩471٫417اإ�ستهالك 

3٥٦٫3٩٩256٫296م�ساريف عمومية واإدارية اأخرى 

63٨3٫١٠٧136٫343جاملخ�س�ص املجمل خل�سائر الإئتمان، �سايف 

4٫33١7٫085م�ساريف عمليات اأخرى

١٫٦٥٧٫٦١٧1٫187٫660�إجمايل م�ساريف �لعمليات

٥٦٨٫٦٢٨651٫647�لدخل من �الأن�سطة �لت�سغيلية

1٫011()73٫٨3٩ح�سة البنك من ربح/ )خ�سارة( �رشكة زميلة

650٫636  ٥٧٢٫4٦٧�سايف �لدخل لل�سنة

ربح ال�سهم )بالريال ال�سعودي لل�سهم(

25١٫431٫63ربح �ل�سهم �الأ�سا�سي و�ملخف�س

قائمة الدخل املوحدة 

لل�سنة �ملنتهية يف 3١ دي�سمرب ٢٠١4م 

 

تعترب الإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 42 جزءاً ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة.



4٧بـنـك �جلـزيرة  I  التقرير ال�سنوي ٢٠١٤

)باآلف الريالت ال�سعودية(

2013م٢٠١4ماإي�ساح

٥٧٢٫4٦٧650٫636�سايف الدخل لل�سنة

�لدخل �ل�سامل �الآخر:

�لبنود �ملعاد ت�سنيفها �أو ميكن ت�سنيفها �ىل قائمة �لدخل:

حتوطات التدفقات النقدية:

١4٦٫٩3٩29٫111()17مكا�سب القيمة العادلة / )خ�سائر( من حتوطات التدفقات النقدية

17٢٫٨١٩13٫302�سايف املبلغ املحول اإىل قائمة الدخل املوحدة

�لبنود �لتي لن يتم �إعادة ت�سنيفها لقائمة �لدخل:

�سايف التغريات يف القيمة العادلة لال�ستثمارات امل�سنفة بالقيمة العادلة من خالل 

١٫١٥423٫643الدخل ال�سامل الآخر

١4٢٫٩٦٦66٫056 ())اخل�سارة(/ الدخل ال�سامل الأخر لل�سنة

4٢٩٫٥٠١716٫692�إجمايل �لدخل �ل�سامل لل�سنة

قائمة الدخل ال�سامل املوحدة 

لل�سنة �ملنتهية يف 3١ دي�سمرب ٢٠١4م

تعترب الإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 42 جزءاً ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة.



بـنـك �جلـزيرة  I  التقرير ال�سنوي ٢٠١٤ 4٨

�الإجمايل�أرباح مبقاة�حتياطيات �أخرى�حتياطي عام�حتياطي نظامير�أ�س �ملال�إي�ساح

٢٠١4م

�لر�سيد كما يف ١ يناير ٢٠١4م 

 

3٦٨٫٠٠٠١٫٦ ٫٠٠٠٫٠٠٠١٫٧٦٢٫٥٠٠4٨٩٦٫ ٩3٥٫٧٢٨٫٥ ٩٦4٥ 

 ٥٧٢٫4٦٧ ٥٧٢٫4٦٧     ـــ     ـــ     ـــ     ـــ�سايف �لدخل لل�سنة

)١4٢٫٩٦٦(     ـــ)١4٢٫٩٦٦(     ـــ     ـــ     ـــدخل �سامل �آخر

 4٢٩٫٥٠١ ٥٧٢٫4٦٧)١4٢٫٩٦٦(     ـــ     ـــ     ـــ�إجمايل )�خل�سارة(/�لدخل �ل�سامل �الآخر 

     ـــ)١43٫٠٠٠(     ـــ     ـــ ١43٫٠٠٠     ـــ١٦�ملحول �إىل �الحتياطي �لنظامي

     ـــ)٥٠٠٫٠٠٠(     ـــ     ـــ)٥٠٠٫٠٠٠(١٥١٫٠٠٠٫٠٠٠�إ�سد�ر �أ�سهم منحة

 ٦٫١٥٨٫٠4٦ ٨٢٥٫٨٦3)١4١٫3١٧(٦٨٫٠٠٠ 4٫٠٠٠٫٠٠٠١٫4٠٥٫٥٠٠�لر�سيد كما يف 3١ دي�سمرب ٢٠١4م

2013م

الر�سيد كما يف 1يناير 2013م 

)معدل(
3٫000٫0001٫599٫500 68٫000)37٫644(381٫997 5٫011٫853 

 650٫636 650٫636     ـــ     ـــ     ـــ     ـــ�سايف الدخل لل�سنة

 66٫056     ـــ 66٫056     ـــ     ـــ     ـــدخل �سامل اآخر

ربح من بيع ا�ستثمارات م�سنفة بالقيمة 

العادلة من خالل قائمة الدخل ال�سامل
     ـــ 26٫763)26٫763(     ـــ     ـــ     ـــ

 716٫692 677٫399 39٫293     ـــ     ـــ     ـــاإجمايل الدخل ال�سامل الآخر

     ـــ)163٫000(     ـــ     ـــ 163٫000     ـــ16املحول اإىل الحتياطي النظامي

 5٫728٫545 896٫396 68٫0001٫649 3٫000٫0001٫762٫500الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب 2013م

قائمة التغريات يف حقوق امللكية املوحدة 

لل�سنة �ملنتهية يف 3١ دي�سمرب ٢٠١4م 

 

)باآلف الريالت ال�سعودية(

تعترب الإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 42 جزءاً ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة.



4٩بـنـك �جلـزيرة  I  التقرير ال�سنوي ٢٠١٤

2013م٢٠١4ماإي�ساح

�الأن�سطة �لت�سغيلية

 650٫636 ٥٧٢٫4٦٧�سايف �لدخل لل�سنة

تعديالت لت�سوية �سايف �لدخل �إىل �سايف �لنقدية �لناجتة من / )�مل�ستخدمة يف( �الأن�سطة �لت�سغيلية:

)55٫738()3٠٫444(دخل املتاجرة، �سايف

)23٫432()3٫٦٨4(23اأرباح من ا�ستثمارات لغري اأغرا�ص املتاجرة

 71٫417 8٧٩٫3٩4ا�ستهالك

)6٫407()٢٫٦٧٠(22دخل توزيعات اأرباح

)7٫723(     ـــمكا�سب من ا�ستبعاد ممتلكات ومعدات

 331 ٨٨4خ�سارة من بيع/�سطب ممتلكات ومعدات، �سايف

 136٫343 63٨3٫١٠٧جخم�س�ص خ�سائر الئتمان، �سايف

 1٫011)3٫٨3٩(7ح�سة )الربح(/ اخل�سارة من �رشكة زميلة

٩٩٥٫٢١٥ 766٫438 

�سايف )�لزيادة( / �لنق�س يف �ملوجود�ت �لت�سغيلية:

)531٫685()44٦٫٥٢٥(وديعة نظامية لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

 374٫500)٩١٨٫٧٥٠(اأر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى ت�ستحق بعد ت�سعني يومًا من القتناء

 685٫438)3١٫١٨٥(ا�ستثمارات حمتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

)5٫234٫320()٦٫٦3٢٫٨٩٩(قرو�ص و�سلف

)12٫039( ١٢٫3٨٨عقارات اأخرى، �سايف

)43٫042()33٧٫4٨3(موجودات اأخرى

�سايف �لزيادة / )�لنق�س( يف �ملطلوبات �لت�سغيلية: 

 1٫072٫694)٦٢٢٫٢٦٢(اأر�سدة للبنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى

 7٫407٫235 ٦٫4٨٦٫٧4٨ودائع للعمالء

)113٫428( ٥٥٫٥٥٦مطلوبات اأخرى

 4٫371٫791)١٫43٩٫١٩٧(�سايف �لنقد )�مل�ستخدم يف(/ �لناجت من �الأن�سطة �لت�سغيلية

�الأن�سطة �ال�ستثمارية

متح�سالت من بيع ا�ستثمارات م�سنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر 

 4٫733٫497 3٫4٠٨٫٢44وا�ستثمارات بالتكلفة املطفاأة

)8٫881٫782()٢٫٠٨4٫3٨١(�رشاء ا�ستثمارات بالتكلفة املطفاأة

)122٫500(     ـــ7ا�ستثمار يف �رشكة زميلة

)129٫249()١٧١٫4٨٧(8�رشاء ممتلكات ومعدات

 23٫561 ٥٥متح�سالت بيع ممتلكات ومعدات

 22٢٫٦٧٠6٫407توزيعات اأرباح م�ستلمة

)4٫370٫066( ١٫١٥٥٫١٠١�سايف �لنقد �لناجت من/ )�مل�ستخدم يف( �الأن�سطة �لت�سغيلية

 1٫725)٢٨4٫٠٩٦(�سايف )�لنق�س(/ �لزيادة يف �لنقدية و�سبه �لنقدية

 7٫088٫775 ٧٫٠٩٠٫٥٠٠النقدية و�سبه النقدية يف بداية ال�سنة

 7٫090٫500 27٦٫٨٠٦٫4٠4�لنقدية و�سبه �لنقدية يف نهاية �ل�سنة

 1٫573٫072 ١٫٦٧٠٫3٠٨عمولت خا�سة م�ستلمة خالل ال�سنة

 400٫579 33٠٫٨٩٢عمولت خا�سة مدفوعة خالل ال�سنة

معلومات �إ�سافية غري نقدية

 42٫413)١44٫١٢٠(�سايف التغريات يف القيمة العادلة والتحويالت اإىل قائمة الدخل 

قائمة التدفقات النقدية املوحدة 

لل�سنة �ملنتهية يف 3١ دي�سمرب ٢٠١4م

)باآلف الريالت ال�سعودية(

تعترب الإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 42 جزءاً ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة.



بـنـك �جلـزيرة  I  التقرير ال�سنوي ٢٠١٤ ٥٠

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة

لل�سنة �ملنتهية يف 3١ دي�سمرب ٢٠١4م

 

1 - عام

الثاين  12 جمادى  بتاريخ  ال�سادر  46/م  امللكي رقم  املر�سوم  ال�سعودية مبوجب  العربية  اململكة  �سعودية يف  )البنك( ك�رشكة م�ساهمة  اجلزيرة  بنك  تاأ�س�ص 

اإليه عمليات فروع بنك  اأن انتقلت  1976م( بعد  1396هـ )9 اأكتوبر  16 �سوال  اأعماله بتاريخ  1975م(. وقد بداأ البنك ممار�سة  1395هـ )21 يونيو 

باك�ستان الوطني يف اململكة العربية ال�سعودية. يعمل البنك مبوجب ال�سجل التجاري رقم 4030010523 ال�سادر يف جدة بتاريخ 29 رجب 1396هـ 

)27 يوليو 1976م(، من خالل �سبكة فروعه يف اململكة العربية ال�سعودية وعددها 70 فرعًا )2013م: 62 فرعًا(، كما بلغ عدد موظفيه 2015 موظفًا 

)2013م: 1779 موظفًا(.

عنوان املركز الرئي�سي للبنك هو كما يلي:

بنك �جلزيرة

حي �لنه�سة، طريق �مللك

�س.ب ٦٢٧٧ - جدة ٢١44٢

�ململكة �لعربية �ل�سعودية

يهدف البنك اإىل تقدمي كافة اأنواع اخلدمات واملنتجات امل�رشفية املتوافقة مع اأحكام ال�رشيعة الإ�سالمية )مبداأ جتنب الفوائد( وت�سمل املرابحة وال�ست�سناع 

والإجارة والتورق وامل�ساركة وحتويالت العمالت الأجنبية )الوعد( وال�سكوك، والتي متت املوافقة والإ�رشاف عليها من هيئة رقابة �رشعية م�ستقلة مت تاأ�سي�سها 

من قبل البنك.

تت�سمن هذه القوائم املالية املوحدة القوائم املالية للبنك و�رشكاته التابعة التالية )والتي ي�سار اإليها جميعًا بـ »املجموعة«(:

نوع �لن�ساطبلد �لتاأ�سي�س
ن�سبة �مللكية )مبا�رس وغري مبا�رس( كما 

يف 3١ دي�سمرب ٢٠١4م

ن�سبة �مللكية )مبا�رس وغري مبا�رس( 

كما يف 3١ دي�سمرب ٢٠١3م

�رشكة اجلزيرة لالأ�سواق املالية

)اجلزيرة كابيتال(

اململكة العربية 

ال�سعودية
100%١٠٠%و�ساطة واإدارة اأ�سول

�رشكة اأمان للتطوير وال�ستثمار 

العقاري

اململكة العربية 

ال�سعودية

حفظ واإدارة ال�سمانات 

العقارية نيابة عن البنك
%١٠٠%100

2 - ملخ�س لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية

)�أ(    �أ�س�س �الإعد�د

�اللتز�م باالأنظمة  )١(

الدولية  للمعايري  وطبقًا  ال�سعودي  العربي  النقد  موؤ�س�سة  ال�سادرة عن  املالية  للموؤ�س�سات  املحا�سبية  للمعايري  طبقًا  املوحدة  املالية  القوائم  اإعداد  مت   

البنوك واأحكام نظام  لتتما�سى مع نظام مراقبة  املالية املوحدة  البنك قوائمه  ال�سادرة عن جمل�ص املعايري املحا�سبية الدولية. كما يعد  املالية  للتقارير 

ال�رشكات يف اململكة العربية ال�سعودية والنظام الأ�سا�سي للبنك.

�أ�س�س �لقيا�س و�لعر�س   )٢(

مت اإعداد القوائم املالية املوحدة وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية باإ�ستثناء القيا�ص بالقيمة العادلة للم�ستقات والأدوات املالية املقتناة بالقيمة العادلة من   

خالل قائمة الدخل وبالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�سامل. بالإ�سافة اإىل ذلك، فاإن املوجودات اأو املطلوبات املالية التي يتم التحوط لها 

بالقيمة العادلة من خالل عالقة حتوط ــ اأو فيما عدا ذلك تظهر بالتكلفة ــ يتم عر�سها بالقيمة العادلة بقدر املخاطر التي يتم التحوط لها.

عملة �لت�سغيل و�لعر�س   )3(

يتم عر�ص هذه القوائم املالية املوحدة بالريال ال�سعودي وهو عملة الت�سغيل والعر�ص للبنك. با�ستثناء ما ي�سار اإليه خالف ذلك، يتم عر�ص املعلومات   

املالية  القوائم  الواردة يف  البنود  قيا�ص  بها ويتم  الت�سغيلية اخلا�سة  األف ريال �سعودي. حتدد كل من�ساأة يف املجموعة عملتها  املالية مقربة لأقرب 

لكل من�ساأة با�ستخدام العملة الت�سغيلية. العملة الت�سغيلية لكل من �رشكة اجلزيرة لالأ�سواق املالية )اجلزيرة كابيتال( و�رشكة اأمان للتطوير وال�ستثمار 

العقاري هي الريال ال�سعودي اأي�سًا.

)ب(    �أ�س�س توحيد �لقو�ئم �ملالية

ت�سمل القوائم املالية املوحدة القوائم املالية لبنك اجلزيرة وال�رشكات التابعة له. يتم اإعداد القوائم املالية لل�رشكات التابعة عن �سنة مالية مماثلة لل�سنة املالية 

التي يتم عنها اإعداد القوائم املالية للبنك با�ستخدام �سيا�سات حما�سبية مماثلة. 
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مت اعداد القوائم املالية املوحدة با�ستخدام �سيا�سات حما�سبية وطرق تقييم مماثلة للعمليات امل�سابهة والأن�سطة الأخرى يف ظروف مماثلة.

�ل�رسكات �لتابعة   )١(

ال�رشكات التابعة هي املن�ساآت التي ي�سيطر عليها 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 للمجموعة �سلطة على املن�ساأة. اأ. 

اأن يكون للمجموعة حقوق يف عوائد متغرية ناجتة عن ارتباطه باملن�ساأة. ب. 

اأن يكون للمجموعة القدرة على ا�ستخدام �سلطتها على املن�ساأة للتاأثري على حجم عوائدها. ج. 

تقوم املجموعة باإعادة تقييم مدى ا�ستمرارها يف ال�سيطرة على املن�ساأة امل�ستثمر فيها اإذا ما كانت احلقائق والظروف ت�سري اإىل اأن هناك تغريات يف واحد 

اأو اأكرث من معايري ال�سيطرة. 

يتم توحيد ال�رشكات التابعة اعتباراً من التاريخ الذي يتم فيه نقل ال�سيطرة اإىل البنك ويتم التوقف عن عملية التوحيد من التاريخ الذي يتم فيه نقل ال�سيطرة 

من البنك. اإن نتائج ال�رشكات التابعة امل�ستحوذ عليها اأو املباعة خالل ال�سنة ــ اإن وجدت ــ يتم اإدراجها يف قائمة الدخل املوحّدة من تاريخ ال�ستحواذ 

اأو حتى تاريخ البيع، ح�سبما يقت�سي الأمر.

�حل�سة غري �مل�سيطرة   )٢(

متثل احل�سة غري امل�سيطرة احل�سة من �سايف الدخل و�سايف موجودات ال�رشكات التابعة التي ل ميتلكها البنك ب�سورة مبا�رشة اأو غري مبا�رشة يف �رشكاته 

التابعة، ويتم عر�سها ب�سكل منف�سل �سمن قائمة الدخل املوحدة ،كما ُتعر�ص �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 �رشكة تابعة ـــ والتي ل توؤدي اإىل فقدان ال�سيطرة على ال�رشكة التابعة من 

جانب البنك ـــ كمعامالت حقوق ملكية. 

��ستبعاد �لعمليات عند �لتوحيد   )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�ص الطريقة لالأرباح غري املحققة فقط يف حالة اأنه ل يوجد دليل 

على انخفا�ص القيمة.

�ال�ستثمار يف �رسكات زميلة    )4(

ال�رشكات الزميلة هي ال�رشكات التي ميار�ص عليها البنك نفوذاً جوهريًا. يتم مبدئيًا ت�سجيل ال�ستثمارات يف ال�رشكات الزميلة بالتكلفة وحتت�سب بعد ذلك 

ـ اأيهما اأقل. وفقًا لطريقة حقوق امللكية، ويتم اإدراجها يف قائمة املركز املايل املوحّدة بالقيمة املحت�سبة وفقًا لطريقة حقوق امللكية اأو القيمة القابلة لال�سرتدادـ 

متثل القيمة املحت�سبة وفقًا لطريقة حقوق امللكية التكلفة زائداً تغيريات ما بعد ال�ستحواذ يف ح�سة املجموعة من �سايف موجودات ال�رشكة الزميلة )احل�سة 

من النتائج والحتياطيات واملكا�سب/اخل�سائر املرتاكمة على اأ�سا�ص اآخر قوائم مالية متوفرة( ناق�سًا النخفا�ص يف القيمة ــ اإن وجد.

ال�رشكات  ا�ستثمارها يف  القيمة على  اإ�سافية لنخفا�ص  ت�سجيل خ�سارة  ال�رشوري  اإذا كان من  فيما  تقرر املجموعة  امللكية،  بعد تطبيق طريقة حقوق 

الزميلة. وحتدد املجموعة يف كل تاريخ من تواريخ اإعداد القوائم املالية فيما اإذا كان هناك اأي دليل مو�سوعي يدل على انخفا�ص قيمة ال�ستثمار يف ال�رشكة 

الزميلة. يف هذه احلالة حتت�سب املجموعة قيمة النخفا�ص على اأنه الفرق بني القيمة املمكن ا�سرتدادها من ال�رشكة الزميلة والقيمة الدفرتية لال�ستثمار وتقوم 

باإظهار الفرق �سمن “احل�سة يف الربح/)اخل�سارة( يف ال�رشكة الزميلة” يف قائمة الدخل املوحدة.

اإن خ�سارة النخفا�ص يف القيمة املعرتف بها �سابقًا فيما يتعلق بال�ستثمار يف �رشكة زميلة ميكن عك�ص 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�ص النخفا�ص يف القيمة( اأو القيمة 

القابلة لال�سرتداد ــ اأيهما اأقل.

يتم ا�ستبعاد مكا�سب وخ�سائر التعامالت بني املجموعة و�رشكاتها الزميلة بقدر حقوق املجموعة يف تلك ال�رشكات.

)ج(    �لتغري�ت يف �ل�سيا�سات �ملحا�سبية

تتفق ال�سيا�سات املحا�سبية امل�ستخدمة يف اإعداد هذه القوائم املالية املوحّدة مع تلك املتبعة يف اإعداد القوائم املالية ال�سنوية املوحّدة لل�سنة املنتهية يف 31 

دي�سمرب 2013م با�ستنثاء التعديالت على املعايري احلالية الواردة اأدناه والتي لي�ص لها تاأثري جوهري على القوائم املالية للمجموعة لل�سنة احلالية اأو ال�سنة 

ال�سابقة ويتوقع اأن ل يكون لها تاأثري جوهري يف الفرتات امل�ستقبلية:
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اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة

لل�سنة �ملنتهية يف 3١ دي�سمرب ٢٠١4م

 

	 التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 10 و رقم 12، ومعيار املحا�سبة الدويل رقم 27: تن�ص هذه التعديالت على الإعفاء من •

التوحيد اللزامي ل�سناديق ال�ستثمار اعتباراً من 1 يناير 2014م. ين�ص هذا العفاء على اأن من�ساأة ال�ستثمار املوؤهلة مطلوب منها املحا�سبة 

عن ال�ستثمارات يف املن�ساآت الواقعة حتت �سيطرتها وال�ستثمارات يف ال�رشكات الزميلة و�رشكات املحا�سة بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو 

اخل�سارة �رشيطة اأن تفي ب�رشوط حمددة با�ستثناء كون ال�رشكات التابعة امتداداً لالأن�سطة ال�ستثمارية ملن�ساأة ال�ستثمار.

	 التعديل على معيار املحا�سبة الدويل رقم 32 النافذ التطبيق اعتباراً من 1 يناير 2014م: يو�سح اأن )اأ( لل�رشكة يف الوقت احلايل حق نافذ قانونًا •

للمقا�سة اإن مل يكن ذاك احلق مرتبطًا بواقعة م�ستقبلية ونافذاً يف كال احلالتني، يف حال دورة الأعمال العادية لل�رشكة، ويف حال تعرث اأو عجز 

اأو اإفال�ص ال�رشكة وجميع الأطراف املقابلة، و)ب( املقا�سة الإجمالية ت�ساوي �سايف الت�سوية يف حال ــ وفقط يف حال ــ اإن كانت اآلية الت�سوية 

الإجمالية ذات �سمات من �ساأنها ا�ستبعاد اأو توؤدي لإيجاد خماطر ائتمان وخماطر �سيولة غري جوهرية وت�سوية ذمم مدينة ودائنة يف عملية ت�سوية 

اأو دورة ت�سوية واحدة. 

	 التعديل على معيار املحا�سبة الدويل رقم 36 النافذ التطبيق باأثر رجعي اعتباراً من 1 يناير 2014م: يتناول الف�ساح عن املعلومات بخ�سو�ص •

املبلغ املمكن ا�سرتداده للموجودات التي انخف�ست قيمتها. مبوجب التعديل ان املبلغ املمكن ا�سرتداده من كل وحدة منتجة للنقد تكون فيها 

�سهرة اأو موجودات غري امللمو�سة ذات عمر غري حمدد، مطلوب الف�ساح عنه فقط عند ت�سجيل خ�سارة انخفا�ص يف القيمة اأو عك�ص قيد 

اخل�سارة.

	 التعديل على معيار املحا�سبة الدويل رقم 39 النافذ التطبيق اعتباراً من 1 يناير 2014م: ي�سيف ا�ستثناًء حمدوداً ملعيار املحا�سبة الدويل رقم 39 •

بخ�سو�ص العفاء من عدم ال�ستمرار يف عالقة حتوط قائمة عندما ل تفي اتفاقية مبادلة اللتزامات غري املنظورة يف م�ستندات التحوط الأ�سلية 

مبعايري حمددة.

	 تف�سري جمل�ص معايري املحا�سبة الدولية رقم 21 “الغرامات” النافذ التطبيق اعتباراً من 1 يناير 2014م: يعرف هذا التف�سري الغرامة على اأنها ما •

تدفعه املن�ساأة اإىل احلكومة من مبالغ لي�ص نظري ب�سائع اأو خدمات، ويوفر التف�سري ار�سادات بخ�سو�ص املحا�سبة على الغرامات وفقًا للمتطلبات 

الواردة يف معيار املحا�سبة الدويل رقم )37(.

)د(   �الأحكام و�لتقدير�ت و�الإفرت��سات �ملحا�سبية �جلوهرية

اإن اإعداد القوائم املالية املوحدة وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية يتطلب ا�ستخدام بع�ص الأحكام والتقديرات والفرتا�سات املحا�سبية اجلوهرية التي 

توؤثر على قيم املوجودات واملطلوبات الواردة فيها. يتطلب الأمر اأي�سًا من الإدارة اأن متار�ص حكمها يف طريقة تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة. 

يتم تقييم مثل هذه الأحكام والتقديرات والفرتا�سات با�ستمرار بناًء على اخلربة ال�سابقة وبع�ص العوامل الأخرى، والتي تت�سمن احل�سول على ا�ست�سارات 

مهنية وتوقعات لالأحداث امل�ستقبلية التي يعتقد اأنها معقولة وفقًا للظروف واملعطيات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التوقعات. فيما يلي املجالت 

اجلوهرية حيث ا�ستخدمت الإدارة التقديرات والفرتا�سات:

)١(     منوذج �الأعمال الإد�رة �ملوجود�ت �ملالية

لتحديد فيما اإذا كان هدف منوذج الأعمال هو الحتفاظ بالأ�سول جلمع التدفقات النقدية التعاقدية، تاأخذ املجموعة يف العتبار على اأي م�ستوى   

من اأن�سطتها التجارية يجب اأن يتم هذا التحديد. عمومًا، اإن منوذج الأعمال هو الواقع الذي ميكن اأن ي�ستدل عليه من الطريقة التي تدار الأعمال 

واملعلومات املقدمة اإىل الإدارة. ومع ذلك، يف بع�ص احلالت قد ل يكون وا�سحًا ما اإذا كان ن�ساط معني ينطوي على منوذج واحد مع بع�ص مبيعات 

الأ�سول غري املتكررة اأو ما اإذا كانت املبيعات املتوقعة ت�سري اإىل اأن هناك اثنني من مناذج الأعمال املختلفة.

اإذا كان منوذج الأعمال لإدارة الأ�سول املالية هو من اأجل الحتفاظ  بالأ�سول جلمع التدفقات النقدية التعاقدية تاأخذ املجموعة يف  لتحديد ما   

العتبار ما يلي:

	 �سيا�سات الإدارة واأهداف املحفظة وفاعلية هذه ال�سيا�سات يف املمار�سة العملية.•

	 كيفية تقيم الإدارة لأداء املحفظة.•

	 فيما اإذا كانت ا�سرتاتيجية الإدارة ترتكز على اإيرادات العمولت التعاقدية.•

	 درجة تكرار اأي عملية مبيعات متوقعة لالأ�سول.•

	 ال�سبب وراء اأي عملية بيع لالأ�سول. •

	 ما اإذا كان يتم الحتفاظ بالأ�سول التي تباع لفرتة ممتدة من الزمن بالن�سبة اإىل اإ�ستحقاقها التعاقدي اأو تباع بعد فرتة ق�سرية من القتناء اأو فرتة •

طويلة من الوقت قبل موعد ال�ستحقاق.

)٢(  �لتدفقات �لنقدية �لتعاقدية للموجود�ت �ملالية 

متار�ص املجموعة التقديرات يف حتديد ما اإذا كانت ال�رشوط التعاقدية لالأ�سول املالية التي تن�سئها اأو تكت�سبها تن�ساأ حق يف تواريخ حمددة للتدفقات   

النقدية التي هي فقط مدفوعات من اأ�سل الدين ودخل العمولة لأ�سل الدين القائم وبالتايل ميكن قيا�سه بالتكلفة املطفاأة. عند التقييم، تاأخذ املجموعة 
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تغيري مبلغ وتاريخ  الأ�سول، �رشوط  ا�ستحقاق  لتمديد فرتة  اأحكام  اأو  امل�سبق  للدفع  اأي �رشوط  التعاقدية، مبا يف ذلك  ال�رشوط  يف العتبار جميع 

التدفقات النقدية وفيما اإذا كانت ال�رشوط التعاقدية تت�سمن ن�سبة للرفع املادي.

)3(  �نخفا�س قيمة �ملوجود�ت �ملالية

تقوم املجموعة باإجراء عملية تقييم يف تاريخ كل تقرير لتحديد ما اإذا كان هناك دليل مو�سوعي على احتمال انخفا�ص اأ�سول مالية مدرجة بالتكلفة   

املطفاأه. يعترب اأن هناك انخفا�ص يف اأ�سل مايل اأو جمموعة من الأ�سول املالية عندما يظهر دليل مو�سوعي على وقوع خ�سارة بعد العرتاف الأويل 

بالأ�سل، واأن اخل�سارة ذات تاأثري على التدفقات النقدية امل�ستقبلية لالأ�سل اأو الأ�سول التي ميكن تقديرها ب�سكل موثوق. 

ميكن اأن يت�سمن الدليل املو�سوعي على انخفا�ص اأ�سول مالية �سعوبات مالية كبرية للمقرت�ص اأو امل�سّدر اأو تعرث اأو اإفال�ص املقرت�ص. اإن اإعادة هيكلة   

قر�ص اأو �ُسلفة من قبل البنك على �رشوط قد ل يعتربها البنك موؤ�رشات على اأن املقرت�ص اأو امل�سّدر �سيدخل الإفال�ص، اأو اختفاء زخم التداول لورقة 

مالية يف ال�سوق، اأو بيانات اأخرى متعلقة مبجموعة من الأ�سول مثل التغريات ال�سلبية يف حالة الدفع من املقرت�سني اأو ال�رشكات امل�سّدرة باملجموعة 

اأو الظروف القت�سادية التي ترتبط مع التعرث يف ال�سداد باملجموعة .

تاأخذ املجموعة يف العتبار وجود اأي دليل انخفا�ص يف القرو�ص وال�سلفيات والأوراق املالية ال�ستثمارية املقيمة بالتكلفة املطفاأة على الأ�سل   

الواحد ب�سكل فردي اأو على امل�ستوى اجلماعي. ويتم تقييم جميع القرو�ص وال�سلف الهامة والأوراق املالية ال�ستثمارية املقيمة بالتكلفة املطفاأة 

ب�سكل فردي. اأما بالن�سبة جلميع القرو�ص وال�سلف الهامة والأوراق املالية املقيمة بالتكلفة املطفاأة والتي ل يوجد انخفا�ص يف قيمتها فيتم تقييمها 

ب�سكل جماعي لأي انخفا�ص مل يتم حتديده بعد. اأما بالن�سبة للقرو�ص وال�سلف والأوراق املالية ال�ستثمارية التي يتم تقييمها بالتكلفة املطفاأة والتي 

ل تعترب ذات اأهمية بحد ذاتها فيتم تقييمها ب�سكل جماعي لأي انخفا�ص عن طريق جتميع القرو�ص وال�سلفيات والأوراق املالية املقيمة بالتكلفة 

املطفاأة التي لها �سمات خماطر مماثلة.

يتم قيا�ص خ�سائر انخفا�ص القيمة على الأ�سول بالتكلفة املطفاأة على اأنها الفرق بني القيمة الدفرتية للموجودات املالية والقيمة احلالية للتدفقات   

النقدية امل�ستقبلية املقدرة مبعدل العائد الفعلي. يتم العرتاف بخ�سائر انخفا�ص القيمة يف قائمة الدخل املوحدة والتي تظهر يف ح�ساب خم�س�ص 

مقابل القرو�ص وال�سلف. ي�ستمر العرتاف بالعمولة على الأ�سول املنخف�سة من خالل ا�ستبعاد احل�سومات. 

عندما يت�سبب حدث لحق يف تقلي�ص مبلغ خ�سارة انخفا�ص قيمة الأ�سل، فيتم اإظهار ذلك من خالل قائمة الدخل املوحدة.   

تقوم املجموعة ب�سطب القرو�ص وال�سلفيات عند الإقرار بعدم قابليتها للتح�سيل. ويتم الو�سول لهذا القرار بعد اأخذ املعلومات التالية يف العتبار   

وهي عدد الأيام التي جتاوز فيها التمويل موعد ا�ستحقاقه والتغريات اجلوهرية يف املركز املايل للمقرت�ص مثل عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته اأو مدى 

عدم كفاية املتح�سالت من ال�سمانات يف تغطية اللتزامات.

يتم تعديل القيمة الدفرتية لالأ�سل من خالل ا�ستعمال خم�س�ص حل�ساب النخفا�ص يف القيمة ويتم ت�سمني مبلغ التعديل يف قائمة الدخل املوحدة.   

�سيا�سات  تقوم  جديدة.  كقرو�ص  معها  التعامل  ويتم  ا�ستحقاقها  مواعيد  عن  متاأخرة  تعترب  ل  فاإنها  جدولتها،  اإعادة  يتم  التي  للقرو�ص  بالن�سبة   

وممار�سات اإعادة الهيكلة على موؤ�رشات اأو معايري ت�سري اإىل احتمالية توا�سل ال�سداد. ت�ستمر القرو�ص يف اخل�سوع لتقييم فردي اأو جماعي يحت�سب 

با�ستعمال معدل العائد الفعلي الأ�سلي.

يتم اإعادة جدولة القرو�ص وال�سلف عمومًا اإما كجزء من العالقة امل�ستمرة مع العميل اأو ا�ستجابة لتغيري �سلبي يف الظروف والأحوال التي مير بها   

العميل. ويف احلالة الأخرية ، ميكن اأن توؤدي اإعادة اجلدولة اإىل متديد موعد ا�ستحقاق ال�سداد اأو اإعادة جدولة ملواعيد الأق�ساط والتي مبوجبها يقدم 

البنك معدلت عمولة معدلة للمقرت�سني املتاأثرين.

وهذا يوؤدي اإىل ا�ستمرار الأ�سل متجاوزاً ملوعد ا�ستحقاقه ومنخف�ص القيمة ب�سكل فردي حيث اأن عمولت اإعادة اجلدولة واملبلغ الأ�سا�سي للقر�ص   

ل يغطيا القيمة الدفرتية الأ�سلية للقر�ص. ويف حالت اأخرى، توؤدي اإعادة اجلدولة اإىل اإبرام اتفاقية جديدة تعامل كقر�ص جديد. تقوم �سيا�سات 

وممار�سات اإعادة اجلدولة على موؤ�رشات اأو معايري ت�سري اإىل احتمالية توا�سل ال�سداد. ت�ستمر القرو�ص يف اخل�سوع لتقييم فردي اأو جماعي يحت�سب 

با�ستعمال معدل العائد الفعلي الأ�سلي للقر�ص.

)4(   �لقيمة �لعادلة لالأدو�ت �ملالية

تقوم املجموعة بقيا�ص الأدوات املالية من م�ستقات واأدوات مالية حمتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل وبالقيمة العادلة من خالل قائمة   

الدخل ال�سامل، بالقيمة العادلة كما يف تاريخ قائمة املركز املايل. كما يتم قيا�ص القمية العادلة لالأدوات املالية بالتكلفة املطفاأة كما هو مو�سح يف 

الإي�ساح 5)د(.  

القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بها بيع اأ�سل مايل اأو ت�سوية التزام بني اأطراف راغبة يف ذلك ب�رشوط تعامل عادلة. يعتمد قيا�ص القيمة العادلة على   

افرتا�ص اأن عملية بيع اأ�سل اأو ت�سوية التزام تتم اإما:

	 يف ال�سوق الرئي�سية بالن�سبة لالأ�سل اأو اللتزام، اأو•

	 يف حال غياب ال�سوق الرئي�سية، يتم ذلك يف ال�سوق الأكرث نفعيًة لالأ�سل اأو اللتزام.•
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اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة

لل�سنة �ملنتهية يف 3١ دي�سمرب ٢٠١4م

 

يجب اأن تكون ال�سوق الرئي�سية اأو ال�سوق الأجدى متاحة اأمام املجموعة. يتم قيا�ص القيمة العادلة لالأ�سل اأو اللتزام با�ستخدام الفرتا�سات التي   

ت�ستخدمها الأطراف العاملة يف ال�سوق حال ت�سعيري الأ�سل اأو اللتزام، على اأفرتا�ص اأن هذه الأطراف ت�سعى لتحقيق اأكرب منفعة اقت�سادية لها.

عند قيا�ص القيمة العادلة لأ�سل غري مايل يوؤخذ يف احل�سبان قدرة اأطراف ال�سوق على توفري منافع اقت�سادية با�ستخدم الأ�سل باأف�سل ما ميكن اأو ببيعه   

اإىل طرف اآخر يقوم با�ستخدامه على اأف�سل ما ميكن.

القيم العادلة لالأ�سول املالية واللتزامات املالية التي يتم تداولها يف اأ�سواق ن�سطة تعتمد على الأ�سعار ال�سوقية املتداولة اأو ت�سعريات الو�سطاء. بالن�سبة   

جلميع الأدوات املالية الأخرى، تقرر املجموعة القيم العادلة با�ستخدام طرق التقييم الأخرى.

ت�ستخدم املجموعة طرق تقييم منا�سبة ح�سب الظروف والبيانات الوافية املتاحة لقيا�ص القيمة العادلة مع تعظيم ا�ستخدامها للمعطيات املر�سودة   

ذات ال�سلة وتقليل ا�ستخدامها للمعطيات غري املر�سودة.

بالن�سبة لالأدوات املالية التي يتم قيا�ص قيمها العادلة اأو الف�ساح عنها يف القوائم املالية املوحدة يتم ت�سنيفها يف فئات �سمن الهيكل الهرمي للقيم   

العادلة )راجع الإي�ساح 33(.

الهيكل  امل�ستويات يف  تناقل بني  اإذا جرى  فيما  تقرر املجموعة  اأ�س�ص متكررة،  املالية على  القوائم  املدرجة يف  للموجودات واملطلوبات  بالن�سبة   

الهرمي من خالل اإعادة تقييم الت�سنيف )بناًء على معطيات امل�ستوى الأدنى املهم لقيا�ص القيمة العادلة ككل( يف نهاية كل فرتة من فرتات اإعداد 

القوائم املالية.

هذه  لطبيعة  وفقًا  للتقييم  الهرمي  الهيكل  �سمن  م�ستويات  واملطلوبات يف  املوجودات  ت�سنيف  املجموعة  قررت  املالية  القيم  اف�ساحات  بغر�ص   

املوجودات واملطلوبات وما حتمله من �سمات وخماطر.

)٥(   �نخفا�س قيمة �ملوجود�ت غري �ملالية

تتم مراجعة القيمة الدفرتية للموجودات غري املالية يف كل تاريخ اإعداد تقارير مالية اأو ب�سكل اأكرث تكراراً وذلك لتحديد اإن كان هناك موؤ�رش يدل   

على وجود انخفا�ص يف القيمة، عندئٍذ يتم تقدير القيمة القابلة لال�سرتداد من الأ�سل.

القابلة  القيمة  لال�سرتداد.  القابلة  القيمة  للنقد  املنتجة  الوحدة  اأو  لالأ�سل  الدفرتية  القيمة  جتاوزت  اإذا  القيمة  يف  النخفا�ص  خ�سارة  ت�سجيل  يتم   

لال�سرتداد لالأ�سل اأو الوحدة املنتجة للنقد هي القيمة قيد ال�ستعمال لالأ�سل اأو الوحدة املنتجة للنقد اأو قيمتها العادلة ناق�ص تكاليف البيع ــــ اأيهما 

اأكرب. ويف �سياق تقييم القيمة قيد ال�ستعمال، يتم خ�سم التدفقات النقدية املتوقعة م�ستقباًل اإىل قيمها احلالية با�ستخدام معدل خ�سم ما قبل ال�رشيبة 

والذي يعك�ص تقدير ال�سوق احلايل للقيمة الزمنية للنقد واملخاطر املتعلقة بالأ�سل. يتم حتديد القيمة العادلة ناق�ص تكاليف البيع بناًء على الأ�سعار 

ال�سوقية املحددة. ويف حال عدم توافر اأ�سعار �سوقية حمددة، يتم حتديد القيمة عندئٍذ على ا�سا�ص الأ�سعار التقديرية لأ�سول مماثلة. ويف حال عدم توافر 

اأ�سعار تقديرية لأ�سول مماثلة، يتم حتديد القيمة عندئٍذ على ا�سا�ص ح�سابات التدفقات النقدية امل�ستقبلية املخ�سومة.  

ولأغرا�ص فح�ص انخفا�ص القيمة، يتم توزيع ال�سهرة املكت�سبة من جتميع الأعمال ــ اعتباراً من تاريخ ال�ستحواذ ــ على كل وحدة من الوحدات   

املنتجة للنقد يف املجموعة والتي يتوقع لها ال�ستفادة من اندماج وتكاملية الأعمال بغ�ص النظر عن تعيني املوجودات اأو املطلوبات الأخرى اخلا�سة 

باملن�ساأة امل�ستحوذ عليها لهذه الوحدات اأو جمموعات الوحدات اأم ل.

تعترب ال�رشكات التابعة وحدات منتجة للنقد لغر�ص فح�ص انخفا�ص قيمة ال�سهرة لهذه ال�رشكات التابعة. يتم ت�سجيل خ�سائر النخفا�ص يف القيمة   

اأوًل من اأجل تقلي�ص القيمة الدفرتية لأي �سهرة خم�س�سة  يف قائمة الدخل املوحدة. يتم ت�سجيل خ�سائر انخفا�ص القيمة للوحدات املنتجة للنقد 

اأ�سا�ص  الدفرتية للموجودات الأخرى مبا يف ذلك الأ�سول غري امللمو�سة يف الوحدة )جمموعة الوحدات( على  القيمة  للوحدات ومن ثم تقلي�ص 

التوزيع الن�سبي �رشيطة عدم خف�ص القيمة الدفرتية للموجودات الأخرى اأدنى من قيمتها العادلة. 

وعندما تكون ال�سهرة جزءاً من الوحدة املنتجة للنقد )اأو جمموعة وحدات منتجة للنقد( ومت بيع جزءاً من الن�ساط الت�سغيلي يف تلك الوحدة، فاإن   

الن�ساط.  بيع ذلك  اخل�سارة من جراء  اأو  الربح  الن�ساط عند حتديد  لذلك  الدفرتية  القيمة  من  تعترب جزءاً  املباع  الت�سغيلي  بالن�ساط  املرتبطة  ال�سهرة 

وال�سهرة املباعة يف هذه احلالة تقا�ص بناًء على القيم الن�سبية للن�ساط الت�سغيلي املباع واجلزء املتبقي من الوحدة املنتجة للنقد.

يتم  التي مل تنخف�ص قيمتها  البيع و�سايف املوجودات زائد احتياطي ال�رشف الأجنبي املرتاكم وال�سهرة  الفرق بني �سعر  فاإن  تابعة،  عند بيع �رشكة   

اإدراجه يف قائمة الدخل املوحدة.

ل ميكن عك�ص قيد خ�سارة انخفا�ص قيمة ال�سهرة امل�سجلة �سابقًا يف قائمة الدخل املوحدة.   

تظهر الأ�سول غري املالية املحتفظ بها مبوجب اتفاقيات املرابحة بالتكلفة اأو �سايف القيمة املمكن حتقيقها ــ اأيهما اأقل. و�سايف القيمة املمكن حتقيقها   

يتم  للتحقيق  القابلة  نتيجة الحتفاظ بهذه الأ�سول ب�سايف قيمها  القيمة  اأي خ�سائر انخفا�ص يف  البيع.  ناق�سا م�ساريف  التقديري  البيع  هو �سعر 

ت�سجيلها يف قائمة الدخل املوحدة حتت بند �سايف الدخل من العمليات الت�سغيلية الأخرى.

فيما يتعلق باملوجودات الأخرى، يتم بتاريخ اإعداد التقارير املالية حتديد فيما اإذا كانت هناك موؤ�رشات تدل على اأن خ�سائر النخفا�ص يف القيمة   
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التي مت ت�سجيلها يف الفرتات ال�سابقة قد انخف�ست اأو مل تعد موجودة. يتم عك�ص قيد خ�سائر النخفا�ص يف القيمة اإذا كان هناك تغري يف التقديرات 

امل�ستخدمة لتحديد القيمة القابلة لال�سرتداد. يتم عك�ص قيد خ�سارة النخفا�ص يف القيمة فقط باملقدار الذي ل ي�سمح بتجاوز القيمة الدفرتية لالأ�سل 

للقيمة الدفرتية التي كان �سيتم حتديدها بعد طرح ال�ستهالك اأو الطفاء فيما لو مل يتم ت�سجيل خ�سارة اإنخفا�ص قيمة.  

)٦(    حتديد �ل�سيطرة على �سناديق �ال�ستثمار

تقوم املجموعة بدور مدير ال�سندوق لعدد من �سناديق ال�ستثمار. يرتكز حتديد �سيطرة املجموعة على �سندوق ا�ستثمار يف العادة على تقييم اإجمايل   

املنافع القت�سادية للمجموعة يف ال�سندوق )التي تتكون من اأي ح�س�ص واأتعاب اإدارة متوقعة( وحق امل�ستثمرين يف ا�ستبعاد مدير ال�سندوق. 

)٧(    خم�س�سات �اللتز�مات و�لر�سوم

تتلقى املجموعة مطالبات قانونية �سمن دورة اأعمالها العتيادية، وتتوىل الإدارة تقدير مدى املخاطر التي قد تنتج عن مثل هذه املطالبات. وتقوم   

الإدارة بعمل املخ�س�سات التي تتالئم مع اخل�سائر املحتملة. يتم ت�سجيل املطالبات اأو الإف�ساح عنها ــ ح�سب املالئم ــ يف القوائم املالية املوحدة بناًء 

على اأف�سل تقدير للمبالغ املطلوبة لت�سوية املطالبات.  

)٨(    مبد�أ �ال�ستمر�رية

قامت اإدارة املجموعة بتقدير مدى قدرة املجموعة على ال�ستمرار يف العمل على اأ�سا�ص مبداأ ال�ستمرارية واأنها على ثقة باأن املجموعة لديها املوارد   

الالزمة لال�ستمرار يف العمل يف امل�ستقبل املنظور. اإ�سافًة لذلك، اإن اإدارة املجموعة لي�ست على علم باأي حالة من عدم اليقني والتي بدورها ميكن 

اأن تثري �سكوكًا جوهرية حول قدرة املجموعة على ال�ستمرار. وعليه، فقد مت اإعداد القوائم املالية على اأ�سا�ص مبداأ ال�ستمرارية.

)هـ(  �ملحا�سبة بتاريخ �لت�سوية

الأ�سل  ت�سليم  فيه  يتم  الذي  التاريخ  اأي  ال�سداد،  بتاريخ  املالية  الأ�سول  وبيع  ب�رشاء  املتعلقة  العتيادية  العمليات  بكافة  العرتاف  واإلغاء  العرتاف  يتم 

اإن  التي تتم فيها معاجلة الأ�سول امل�سرتاة.  التداول بنف�ص الطريقة  ال�سداد وتاريخ  العادلة بني تاريخ  القيمة  اأي تغريات يف  للطرف الآخر. تتم معاجلة 

العمليات العتيادية املتعلقة ب�رشاء وبيع الأ�سول املالية هي العمليات التي تتطلب اأن يتم ت�سليم الأ�سول خالل الفرتة الزمنية التي تن�ص عليها الأنظمة اأو 

تلك املتعارف عليها يف ال�سوق.

)و(   �الأدو�ت �ملالية �مل�ستقة وحما�سبة �لتحوط

يتم قيا�ص الأدوات املالية امل�ستقة والتي تت�سمن عقود الأ�سعار الآجلة، ومقاي�سات العمولت اخلا�سة، وخيارات العمولت )مكتتبة وم�سرتاة( يف بادئ 

الأمر بالقيمة العادلة يف التاريخ الذي مت فيه اإبرام العقد ويتم اإعادة تقييمها لحقًا بالقيمة العادلة يف قائمة املركز املايل املوحدة. يتم العرتاف بتكلفة 

العمليات املرتبطة بهذه العقود يف قائمة الدخل املوحدة.

تقيد كافة امل�ستقات بقيمتها العادلة كموجودات عندما تكون القيمة العادلة لها موجبه، وتقيد كمطلوبات عندما تكون القيمة العادلة لها �سالبة. يتم 

حتديد القيم العادلة بالرجوع اإىل الأ�سعار املتداولة يف ال�سوق وطرق التدفقات النقدية املخ�سومة وطرق الت�سعري، ح�سبما يقت�سي احلال. تعتمد معاجلة 

التغيريات يف القيم العادلة للم�ستقات على ت�سنيفاتها ح�سب الآتي:

)١(  �أدو�ت مالية م�ستقة حمتفظ بها الأغر��س �ملتاجرة

يتم اإدراج اأي تغيريات يف القيمة العادلة للم�ستقات املحتفظ بها لأغرا�ص املتاجرة مبا�رشة يف قائمة الدخل املوحدة والف�ساح عنها يف �سايف دخل   

املتاجرة. تت�سمن امل�ستقات املحتفظ بها لأغرا�ص املتاجرة اأي�سًا تلك امل�ستقات التي ل تخ�سع ملحا�سبة التحوط كما هو مبني اأدناه.

)٢(    م�ستقات �سمنية

يتم التعامل مع امل�ستقات التي تت�سمنها اأدوات مالية اأخرى كم�ستقات منف�سلة وت�سجل بالقيمة العادلة اإذا كانت �سماتها القت�سادية وخماطرها ل   

تتعلق ب�سكل وثيق بتلك الواردة يف العقد الأ�سلي، والعقد الأ�سلي بحد ذاته غري حمتفظ به للمتاجرة اأو م�سنف بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

الدخل. يتم اإدراج امل�ستقات ال�سمنية املنف�سلة عن العقود الأ�سلية بالقيمة العادلة يف �سجل املتاجرة مع ت�سجيل التغريات يف القيمة العادلة �سمن 

قائمة الدخل املوحدة. 

)3(   حما�سبة �لتحوط

تقوم املجموعة بتحديد م�ستقات معينة كاأدوات حتوط يف عالقات التحوط املوؤهلة. لغر�ص املحا�سبة على التحوط مت ت�سنيف التحوطات اإىل الفئتني   

التاليتني:

حتوطات القيم العادلة اإزاء خماطر تذبذب القيمة العادلة لأ�سل اأو التزام معرتف به )اأو اأ�سول اأو التزامات يف حالة حتوطات املحافظ(، اأو اأي تعهد  )اأ( 

موؤكد غري معرتف به اأو جزء حمدد من اأ�سل اأو التزام اأو تعهد موؤكد مرتبط مبخاطر حمددة وقد يوؤثر على �سايف الربح املعلن اأو اخل�سارة املعلنة.

)ب( حتوطات التدفقات النقدية اإزاء خماطر تذبذب التدفقات النقدية والتي تعود اإىل اإما لنوع حمدد من املخاطر يتعلق باأ�سل اأو التزام معرتف به اأو      

اإىل معاملة م�ستقبلية عالية التوقع �سوف توؤثر على �سايف الربح املعلن اأو اخل�سارة املعلنة.  
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اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة
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من اأجل التاأهل ملحا�سبة التحوط، يجب اأن يتوقع اأن يكون التحوط �سديد الفعالية، اأي مبعنى اأن تتالئم التغريات يف القيمة العادلة اأو التدفقات النقدية 

الهدف  توثيق  يتم  التحوط،  بداية  به. يف  ُيعتد  ب�سكل  للقيا�ص  قابلة  اأن تكون  له، ويجب  املتحوط  البند  تقابلها يف  التي  املتغريات  التحوط مع  اأداة  يف 

وال�سرتاتيجية من اإدارة املخاطر مبا يف ذلك حتديد اأداة التحوط، والبند املتحوط له ذي العالقة، وطبيعة املخاطر املتحوط لها، وكيفية قيام البنك بتقييم 

مدى فاعلية عالقة التحوط. ويجب تقييم التحوط لحقًا واإقرار فاعليته ب�سكل م�ستمر.

حتوطات القيم العادلة

يتم ا�ستخدام حتوطات القيم العادلة للتحوط ملخاطر تذبذب القيمة العادلة لأ�سل اأو التزام معرتف به، اأو اأي تعهد ثابت غري معرتف به اأو جزء من هذا 

الأ�سل اأو اللتزام اأو التعهد الثابت املتعلق مبخاطر حمددة قد توؤثر على �سايف الربح املعلن اأو اخل�سارة املعلنة.

يتم العرتاف  توؤثر على قائمة الدخل املوحدة،  اأن  اأو تعهد ثابت معرتف به ميكن  التزام  اأو  العادلة لأ�سل  للقيمة  عند حتديد م�ستقة مالية كاأداة حتوط 

مبا�رشًة بالتغيريات يف القيمة العادلة للم�ستقات يف قائمة الدخل املوحدة مع تغيري القيمة العادلة للبنود املتحوط لها املتعلقة مبخاطر التحوط وتدرج �سمن 

املكا�سب/اخل�سائر غري املعدة للمتاجرة يف قائمة الدخل املوحدة.

بالن�سبة للبنود املتحوط لها واملقا�سة بالتكلفة املطفاأة، عندما ت�سبح العمولة املرتبطة باأداة مالية متحوط لقيمتها العادلة غري م�ستوفية ملعايري حما�سبة التحوط 

اأو حال بيع الأداة اأو الت�رشف بها اأو ا�ستبعادها، فاإن الفرق بني القيمة الدفرتية لأداة التحوط عند ا�ستبعادها والقيمة الأ�سا�سية يتم اإطفائها على مدة التحوط 

الأ�سلية با�ستخدام ن�سبة العائد الفعال. اإذا مت ا�ستبعاد اأداة التحوط، فاإن ت�سوية القيمة العادلة غري املطفاأة تقيد مبا�رشة يف قائمة الدخل املوحدة.

حتوط التدفقات النقدية

يتم ا�ستخدام حتوطات التدفقات النقدية للتحوط �سد التعر�ص للتغريات يف التدفقات النقدية العائدة خلطر معني مرتبط باأ�سل اأو التزام معرتف به اأو عملية 

متوقعة بدرجة احتمال عالية مما قد يوؤثر على الربح املعلن اأو اخل�سارة املعلنة.

بالن�سبة لتحوط التدفقات النقدية املوؤهلة واملحددة، يتم العرتاف باجلزء الفّعال للربح اأو اخل�سارة لالأداة املتحوط لها مبدئيًا وب�سكل مبا�رش يف الدخل 

ال�سامل الآخر. اأما اجلزء غري الفّعال للربح اأو اخل�سارة لالأداة املتحوط لها فاإنه يتم العرتاف به ب�سكل مبا�رش يف �سايف دخل املتاجرة.

بالن�سبة لتحوطات التدفقات النقدية املوؤثرة على العمليات امل�ستقبلية، يتم ترحيل الأرباح اأو اخل�سائر املعرتف بها يف الحتياطيات الأخرى اإىل قائمة 

الدخل املوحدة يف نف�ص الفرتة التي توؤثر فيها عمليات التحوط على قائمة الدخل املوحدة.

عند نفاذ �سالحية اأداة التحوط اأو بيعها اأو اإيقافها اأو الت�رشف بها اأو عندما ل يتطابق التحوط مع معايري حما�سبة التحوط، فاإن اأي ربح مرتاكم اأو خ�سارة 

مرتاكمة موجودة �سمن الدخل ال�سامل الآخر يف ذلك الوقت يبقى �سمن الدخل ال�سامل الآخر ويتم العرتاف به عندما تكون عملية التحوط املتوقعة 

معرتف بها يف قائمة الدخل املوحدة يف نهاية املطاف. عندما ت�سبح املعاملة املتوقعة غري حمتملة احلدوث فاإن الربح اأو اخل�سارة املرتاكمة التي �سبق اإدراجها 

�سمن الدخل ال�سامل الآخر يتم حتويلها مبا�رشة اإىل قائمة الدخل املوحدة.

)ز(   �لعمالت �الأجنبية

املوجودات  اأر�سدة  حتول  كما  التعامالت.  اإجراء  بتاريخ  ال�سائدة  ال�رشف  باأ�سعار  ال�سعودي  الريال  اإىل  الأجنبية  بالعمالت  تتم  التي  التعامالت  حتول 

واملطلوبات النقدية امل�سجلة بالعمالت الأجنبية يف نهاية ال�سنة اإىل الريال ال�سعودي باأ�سعار ال�رشف ال�سائدة بتاريخ نهاية ال�سنة. 

يتم ت�سجيل مكا�سب اأو خ�سائر ال�رشف الأجنبي جراء ت�سوية التعامالت وترجمة املوجودات واملطلوبات النقدية التي متت بالعمالت الأجنبية اإىل الريال 

ال�سعودي يف نهاية ال�سنة يف قائمة الدخل املوحدة. ويتم ترجمة مكا�سب اأو خ�سائر التحويل اإىل العمالت الأجنبية اخلا�سة بالبنود غري النقدية املثبتة 

بالقيمة العادلة كجزء من تعديل القيمة العادلة اإما يف قائمة الدخل املوحدة اأو يف الدخل ال�سامل الآخر بناًء على طبيعة الأ�سل املايل. 

يتم قيا�ص البنود غري النقدية بعملة اأجنبية امل�سجلة بالتكلفة التاريخية با�ستخدام اأ�سعار ال�رشف املعمول بها يف تواريخ املعامالت الأولية. ويتم حتويل البنود 

غري النقدية بعملة اأجنبية املقا�سة بالقيمة العادلة با�ستخدام اأ�سعار ال�رشف يف التاريخ الذي يتم فيه حتديد القيمة العادلة. 

)ح(  مقا�سة �الأدو�ت �ملالية

تتم مقا�سة املوجودات واملطلوبات املالية ويدرج ال�سايف يف قائمة املركز املايل املوحدة عند وجود حق نظامي ملزم لإجراء املقا�سة بني املبالغ امل�سجلة 

وعندما يكون لدى املجموعة نية لت�سوية املوجودات واملطلوبات على اأ�سا�ص ال�سايف اأو بيع املوجودات وت�سديد املطلوبات يف اآن واحد.

ل يتم مقا�سة الإيرادات وامل�رشوفات يف قائمة الدخل املوحدة مامل يكن ذلك ملزمًا اأو م�سموحًا به مبوجب اأي معيار حما�سبي اأو تف�سري حما�سبي كما هو 

مو�سح ب�سكل حمدد يف ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة.

)ط(  �إدر�ج �الإير�د�ت / �مل�رسوفات

اإيرادات وم�صاريف العموالت اخلا�صة

اإدراج الإيرادات وامل�رشوفات املتعلقة بالعمولت اخلا�سة الناجتة عن املوجودات واملطلوبات املالية با�ستثناء تلك املوجودات واملطلوبات امل�سنفة  يتم 
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بالقيمة العادلة �سمن قائمة الدخل وبالقيمة العادلة �سمن قائمة الدخل ال�سامل الآخر، مبا يف ذلك الأتعاب التي تعترب جزءاً مكماًل للعائد الفعلي لالأداة 

املالية، يتم اإدراجها يف قائمة الدخل املوحدة با�ستخدام طريقة العائد الفعلي وت�ستمل على العالوة واخل�سم املطفاأ خالل ال�سنة.

معدل العائد الفعلي هو املعدل الذي يحدد اخل�سم الدقيق على التدفقات النقدية امل�ستقبلية التقديرية امل�ستلمة طوال مدة �سالحية الأ�سل املايل اأو اللتزام 

املايل بالن�سبة للقيمة الدفرتية لالأ�سل املايل اأو اللتزام املايل. عند احت�ساب عائد العمولة الفعلي، تقوم املجموعة بتقدير التدفقات النقدية امل�ستقبلية مع 

الأخذ يف العتبار جميع ال�رشوط التعاقدية لالأداة املالية مع ا�ستبعاد خ�سائر الئتمان امل�ستقبلية.

يتم تعديل القيمة الدفرتية لالأ�سل اأو اللتزام املايل يف حالة قيام املجموعة بتعديل تقديرات املدفوعات اأو املتح�سالت. حتت�سب القيمة الدفرتية املعدلة على 

اأ�سا�ص �سعر العمولة الأ�سلي الفعلي وي�سجل التغيري يف القيمة الدفرتية كاإيراد اأو م�رشوف.

القيمة  العائد الفعلي على  اأو جمموعة من الأ�سول املالية ي�ستمر العرتاف بدخل العمولت بطريقة  اأ�سل مايل  بعد العرتاف بخ�سارة انخفا�ص قيمة 

الدفرتية بعد خ�سم خم�س�سات النخفا�ص يف القيمة. يت�سمن احت�ساب معدل العائد الفعلي جميع ال�رشوط التعاقدية لالأداة املالية وجميع الأتعاب والنقاط 

املدفوعة اأو امل�ستلمة وتكاليف العمليات واحل�سومات اأو العالوات التي ت�سكل جزًء ل يتجزاأ من معدل العائد الفعلي. 

تكاليف العمليات هي تكاليف اإ�سافية تعود مبا�رشًة اإىل �رشاء اأو اإ�سدار اأو ا�ستبعاد اأ�سل اأو التزام مايل.

عند دخول املجموعة يف �سفقة مبادلت بعمولة خا�سة لتغيري العمولة اخلا�سة من ثابتة اإىل متغرية )اأو العك�ص( ُتعدل اإيرادات اأو م�رشوفات العمولت 

اخلا�سة بقيمة العمولة اخلا�سة على ال�سفقة يف حدود بقاء التحوط فعاًل. 

دخل/ )خ�صارة( التحويل اإىل العمالت االأجنبية

يتم العرتاف بالأرباح اأو اخل�سائر الناجتة عن التحويل اإىل العمالت الأجنبية عند حتققها )انظر الإي�ساح 2(.

االأتعاب والعموالت

يتم العرتاف بالأتعاب والعمولت على اأ�سا�ص ال�ستحقاق عند تقدمي اخلدمة. اأما اأتعاب التزامات القرو�ص املحتمل �سحبها والأتعاب الأخرى املتعلقة 

بالئتمان، فيتم تاأجليها مع التكاليف املبا�رشة املتعلقة بها والعرتاف بها اإن كانت جوهرية كتعديل على معدل العائد الفعلي عن القر�ص. ويتم العرتاف 

باأتعاب اإدارة املحافظ واخلدمات الإ�ست�سارية واخلدمات الأخرى والتي ت�سمل اأتعاب اإدارة �سناديق ا�ستثمار عادًة على اأ�سا�ص ن�سبي طبقًا لعقود اخلدمات 

وم�ساريف  الأتعاب  حتميل  يتم  الأداء.  مبعايري  الوفاء  عند  الأتعاب  مبكونات  اأو  بالأداء  املتعلقة  بالأتعاب  العرتاف  ويتم  اخلدمات.  تقدمي  عند  املعنية 

العمولت الأخرى والتي تتعلق اأ�سا�سا مبعاملة اأو خدمة ما مبجرد تقدمي اخلدمة. تتعلق الأتعاب وامل�رشوفات الأخرى ب�سكل رئي�سي باأتعاب املعامالت 

واخلدمات التي يتم انفاقها حال تقدمي اخلدمات املتعلقة بها.

دخل توزيعات االأرباح

يتم العرتاف بدخل توزيعات الأرباح حال ن�سوء احلق يف ا�ستالمها.

)ي(  �سايف دخل / )خ�سارة( �ملتاجرة

ت�ستمل النتائج من اأن�سطة املتاجرة على جميع املكا�سب واخل�سائر املحققة وغري املحققة من التغيريات الطارئة على القيمة الدفرتية واإيرادات اأو م�رشوفات 

العمولت اخلا�سة ذات ال�سلة، وتوزيعات الأرباح على املوجودات واملطلوبات املالية املحددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل وفروقات ال�رشف 

الأجنبي. ويت�سمن اأي�سًا اأي الأجزاء غري الفعالة يف عمليات التحوط.

)ك(  �إتفاقيات �لبيع و�إعادة �ل�رس�ء

اإعادة �رشاء( يف قائمة املركز املايل املوحدة نظراً  باإعادة �رشائها يف تاريخ م�ستقبلي حمدد )اإتفاقية  املبا�رش  ي�ستمر العرتاف مببيعات الأ�سول مع اللتزام 

لأن املجموعة حتتفظ ب�سكل جوهري بجميع خماطر ومنافع التملك. ويتم تقييم الأ�سول وفقًا لل�سيا�سات املحا�سبية املتبعة ب�ساأن ال�ستثمارات املدرجة 

بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل، وال�ستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر، وال�ستثمارات الأخرى املقتناة بالتكلفة 

املطفاأة ــ ح�سب مقت�سى احلال. يتم التعامل مع هكذا عمليات على اأنها اقرتا�سات م�سمونة ومطلوبات لأطراف اأخرى. اإن املبالغ امل�ستلمة مبوجب 

هذه التفاقيات يتم اظهارها �سمن )»اأر�سدة ملوؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي« اأو »اأر�سدة للبنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى« اأو »ودائع للعمالء«( 

ح�سبما هو مالئم. يتم اعتبار الفرق بني �سعر البيع واإعادة ال�رشاء كم�ساريف عمولت خا�سة، وي�سـتحق على مدى فرتة اإتفاقية اإعادة ال�رشاء با�ستخدام 

معدل العمولت اخلا�سة الفعلي. 

ل يتم اإظهار الأ�سول امل�سرتاة مع وجود التزام مرافق لإعادة بيعها يف تاريخ م�ستقبلي حمدد )اإتفاقية اإعادة بيع( يف قائمة املركز املايل املوحدة لعدم انتقال 

اإىل املجموعة. ت�سجل املبالغ املدفوعة مبوجب هذه الإتفاقيات حتت بند )»النقدية والأر�سدة لدى موؤ�س�سة النقد العربي  ال�سيطرة على تلك الأ�سول 

ال�سعودي« اأو »اأر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى« اأو »القرو�ص وال�سلف«( ح�سبما هو مالئم. يتم اعتبار الفرق بني �سعر ال�رشاء واإعادة 

البيع كدخل عمولت خا�سة وي�ستحق على مدى فرتة اإتفاقية اإعادة البيع با�ستخدام معدل العائد الفعلي.
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اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة

لل�سنة �ملنتهية يف 3١ دي�سمرب ٢٠١4م

 

)ل(   �ال�ستثمار�ت

يقا�ص الأ�سل املايل بدايًة بالقيمة العادلة زائداً )للبنود التي ل تقا�ص بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل( تكلفة العمليات التي تتعلق مبا�رشًة بال�رشاء اأو 

ال�سدار. يتطلب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )9( ت�سنيف جميع الأ�سول املالية وقيا�سها لحقًا �سواًء بالتكلفة املطفاأة اأو القيمة العادلة على اأ�سا�ص 

منوذج اأعمال املن�ساأة يف اإدارة الأ�سول املالية و�سمات التدفقات النقدية التعاقدية لالأ�سول املالية. يف البداية، يتم ت�سنيف الأ�سل املايل بالتكلفة املطفاأة 

اأو القيمة العادلة.

)١(     ��ستثمار�ت يف �أدو�ت �لدين م�سنفة بالتكلفة �ملطفاأة

يتم قيا�ص اأدوات الدين التي تفي بال�رشوط التالية لحقًا بالتكلفة املطفاأة ناق�سًا خ�سارة انخفا�ص القيمة: 

الأ�سل حمتفظ به يف اإطار منوذج اأعمال يهدف اإىل الحتفاظ بالأ�سول لتجميع تدفقات نقدية تعاقدية، و 	•
ال�رشوط التعاقدية لأداة الدين متنح تدفقات نقدية يف تواريخ حمددة تنح�رش يف دفعات لت�سديد اأ�سل الدين وعمولت على املبلغ القائم من اأ�سل الدين. 	•

اإذا مل يِف الأ�سل املايل بهذين ال�رشطني فيتم قيا�سه بالقيمة العادلة.

تقوم املجموعة بتقييم منوذج الأعمال على م�ستوى املحفظة حيث اأن ذلك يعك�ص على اأف�سل حال طريقة العمل املدارة واملعلومات املقدمة لالإدارة.

عند حتديد فيما اإذا كان الحتفاظ بالأ�سل يف نطاق منوذج اأعمال يهدف اإىل جتميع تدفقات نقدية تعاقدية اأم ل، تاأخذ املجموعة يف اعتبارها النقاط التالية:

�سيا�سات واأهداف الإدارة املحددة للمحفظة وكيفية تنفيذ هذه ال�سيا�سات، 	•
كيفية تقييم الإدارة لأداء املحفظة، فيما اإذا كانت �سيا�سة الإدارة تركز على اكت�ساب عمولت دخل خا�سة تعاقدية، 	•

درجة تكرار اأي مبيعات متوقعة من الأ�سول، 	•
ال�سبب وراء اأي مبيعات لالأ�سول، و 	•

فيما اإذا كان الق�سد من بيع الأ�سول الحتفاظ بها لفرتة طويلة تتنا�سب مع مواعيد ا�ستحقاقها اأو بيعها بعد فرتة ق�سرية من �رشائها اأو فرتة طويلة  	•
قبل مواعيد ا�ستحقاقها. 

بالن�سبة لالأ�سول املالية املحتفظ بها للمتاجرة، فال يحتفظ بها �سمن منوذج الأعمال الذي من اأهدافه الحتفاظ بالأ�سل اأو الأ�سول بق�سد جتميع 

تدفقات نقدية تعاقدية.

يتم العرتاف بالدخل على اأ�سا�ص العائد الفعلي بالن�سبة لأدوات الدين التي تقا�ص لحقًا بالتكلفة املطفاأة. ويتم العرتاف بدخل العمولت يف قائمة 

الدخل املوحدة. 

اأدوات الدين املقا�سة بالتكلفة املطفاأة تخ�سع لنخفا�ص القيمة.

)٢(    موجود�ت مالية م�سنفة بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل

اإذا حددت املجموعة  اإل  اأدوات حقوق امللكية كموجودات مالية م�سنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل،  يتم ت�سنيف ال�ستثمارات يف 

ا�ستثماراً ما مل ُيحتفظ به للمتاجرة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر عند العرتاف الأويل.

يعترب الأ�سل املايل اأو اللتزام املايل حمتفظ به للمتاجرة اإذا:

) اأ (   كان مكت�سبًا اأو متكبداً اأ�سا�سًا لغر�ص البيع اأو اإعادة ال�رشاء يف الأجل القريب.

)ب(  كان عند العرتاف الأويل، جزءاً من حمفظة اأدوات مالية حمددة ويتم اإدارتها �سويًا وحتمل ما يدل على وجود اأرباح فعلية يف الأجل القريب.

)ج(   كان م�ستقة مالية )با�ستثناء امل�ستقات التي تكون عبارة عن عقد �سمانة مالية اأو اأداة حتوط فعالة وحمددة(.

يتم قيا�ص اأدوات الدين التي ل تفي مبعايري التكلفة املطفاأة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. اإ�سافًة لذلك، اأدوات الدين التي تفي مبعايري التكلفة 

املطفاأة ولكنها حمددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل فاإنه يتم قيا�سها بالقيمة العادلة يف قائمة الدخل.

ميكن حتديد اأداة دين بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل يف العرتاف الأويل اإذا كان هكذا حتديد يزيل اأو يقل�ص ب�سكل جوهري ا�سطراب 

القيا�ص اأو العرتاف بالأداة والذي قد ين�ساأ من تقييم املوجودات اأو املطلوبات اأو قيد املكا�سب اأو اخل�سائر وفق اأ�س�ص خمتلفة.

يتم اإعادة ت�سنيف اأدوات الدين من التكلفة املطفاأة اإىل القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل عندما يتغري منوذج الأعمال بطريقٍة تتغري معها معايري التكلفة 

املطفاأة بحيث ت�سبح ل تنطبق عليها بتاتًا. اإن اإعادة ت�سنيف اأدوات الدين املحددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل عند العرتاف الأويل غري ممكنة.

الأ�سول املالية املدرجة بالقيمة العادلة يف قائمة الدخل يتم قيا�سها بالقيمة العادلة يف نهاية كل فرتة من فرتات اإ�سدار التقارير مع اظهار اأي مكا�سب 

اأو خ�سائر ناجتة عن اإعادة القيا�ص يف قائمة الدخل املوحدة. يتم ت�سجيل الدخل من العمولت على اأدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

الدخل يف قائمة الدخل املوحدة.
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الدخل  قائمة  الدخل يف  قائمة  العادلة من خالل  بالقيمة  املحددة  امللكية  اأدوات حقوق  ال�ستثمارات يف  اأرباح  توزيعات  الدخل من  اإدراج  يتم 

املوحدة عندما ين�ساأ حق للمجموعة يف ا�ستالم ح�سة من الأرباح ويتم ت�سمنيها حينئٍذ يف قائمة الدخل املوحدة. 

)3(  �ال�ستثمار يف حقوق ملكية حمددة بالقيمة �لعادلة من خالل �لدخل �ل�سامل �الآخر 

عند العرتاف الأويل، ت�ستطيع املجموعة اتخاذ خيار غري قابل للرتاجع )على اأ�سا�ص كل اأداة على حدة( بتحديد ال�ستثمارات يف حقوق امللكية 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر. اإن خيار القيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر غري م�سموح به اإذا كانت ال�ستثمارات يف 

حقوق امللكية حمتفظ بها للمتاجرة.

يتم قيا�ص ال�ستثمارات يف حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر مبدئيا بالقيمة العادلة م�سافًا اإليها تكلفة العمليات. ويتم 

قيا�سها لحقًا بالقيمة العادلة مع اظهار املكا�سب واخل�سائر الناجتة من التغري يف القيمة العادلة يف الدخل ال�سامل الآخر �سمن الحتياطيات الأخرى. 

ل يتم اإعادة ت�سنيف املكا�سب واخل�سائر الناجمة عن مثل هذه ال�ستثمارات اإىل قائمة الدخل املوحدة، ول يتم اإدراج النخفا�ص يف القيمة يف 

قائمة الدخل املوحدة. يتم قيا�ص ال�ستثمارات يف اأ�سهم غري مدرجة يف �سوق اأوراق مالية بالقيمة العادلة. لن يتم اإعادة ت�سنيف املكا�سب اأو اخل�سائر 

املرتاكمة اإىل قائمة الدخل املوحدة يف حال مت بيع ال�ستثمارات. 

يف العرتاف الأويل، قامت املجموعة بتحديد جميع ال�ستثمارات يف حقوق امللكية غري امل�سجلة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل على اأنها 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر.

يتم قيد توزيعات الأرباح من ال�ستثمارات يف حقوق امللكية يف قائمة الدخل املوحدة عندما ي�سبح للمجموعة حق يف ا�ستالم توزيعات الأرباح 

اإل اإذا كانت التوزيعات متثل بو�سوح ا�سرتداداً جلزء من تكلفة ال�ستثمار.

يت�سمن احتياطي القيمة العادلة �سايف التغريات املرتاكمة يف القيمة العادلة لال�ستثمارات يف حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل 

الآخر. عندما يتم ا�ستبعاد ال�ستثمار يف حقوق امللكية، يتم حتويل املبلغ املرتاكم يف احتياطي القيمة العادلة اإىل الأرباح املبقاة.

)م(   قرو�س و�سلف 

اأو قابلة للتحديد. يتم ت�سجيل القرو�ص وال�سلف عند  ثابتة  اأو ا�سرتتها املجموعة مبدفوعات  اأن�ساأتها  اأ�سوًل مالية غري م�ستقة  تعترب القرو�ص وال�سلف 

ت�سليم النقد للمقرت�سني. ويتم ا�ستبعادها اإما بت�سديد املقرت�ص لاللتزام اأو عند بيع القرو�ص اأو �سطبها، اأو عند نقل جميع خماطر ومنافع امللكية. تقا�ص كافة 

القرو�ص وال�سلف مبدئيًا بالقيمة العادلة للمبلغ املدفوع. 

بعد العرتاف الأويل، يتم اإظهار القرو�ص وال�سلف ــ التي مل يتحوط لها ــ بالتكلفة ناق�سًا اأي مبلغ م�سطوب وخم�س�سات انخفا�ص القيمة الفرادية اأو 

التي على اأ�سا�ص املحفظة )جماعية(. يتم ت�سجيل القرو�ص وال�سلف بالتكلفة املطفاأة املحت�سبة با�ستخدام �سعر العمولة الفعلي ال�سائد. لأغرا�ص العر�ص، 

يتم خ�سم خم�س�ص خ�سائر الئتمان من القرو�ص وال�سلف.

)ن(   �إلغاء �العرت�ف باالأدو�ت �ملالية

يتم اإلغاء العرتاف باأ�سل مايل )اأو جزء من اأ�سل مايل، اأو جزء من جمموعة اأ�سول مالية مت�سابهة( عندما تنتهي احلقوق التعاقدية ل�ستالم التدفقات املالية 

اخلا�سة بهذا الأ�سل. 

اإذا قامت املجموعة بنقل معظم املخاطر واملكا�سب  اإلغاء العرتاف بالأ�سل  اأ�سل مايل، يتم  اأن املجموعة قامت بتحويل  يف احلالت التي يظهر فيها 

امل�ساحبة مللكية الأ�سل ب�سكل جوهري. ويف احلالت التي ل تقوم فيها املجموعة بتحويل اأو اإبقاء جميع املخاطر واملكا�سب امل�ساحبة مللكية الأ�سل 

ب�سكل جوهري، يتم اإلغاء العرتاف بالأ�سل املايل فقط حال تخلي املجموعة عن ال�سيطرة على الأ�سل املايل. تقوم املجموعة بالعرتاف باأي حقوق اأو 

التزامات كموجودات اأو مطلوبات ب�سكل منف�سل حال ن�سوؤها اأو الحتفاظ بها نتيجًة لذلك.

ميكن اإلغاء العرتاف بالتزام مايل )اأو جزء من التزام مايل( فقط حال ا�ستنفاذه وذلك عند الوفاء باللتزام ح�سبما جاء يف العقد اأو اإلغاء اللتزام من العقد 

اأو انتهاء �سالحيته.

حال اإلغاء العرتاف باأ�سل مايل ــ مقا�ص بالتكلفة املطفاأة ــ يتم العرتاف بالفرق بني القيمة الدفرتية لالأ�سل واملبلغ املقبو�ص والذي ي�ستحق قب�سه يف 

قائمة الدخل املوحدة.

عند اإلغاء العرتاف باأ�سل مايل م�سنف بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�سامل الآخر، فاإن املكا�سب اأو اخل�سائر املرتاكمة والتي �سبق واأن تراكمت 

يف الدخل ال�سامل الآخر ل يعاد ت�سنيفها اإىل قائمة الدخل املوحدة، ولكن يتم ترحيلها اإىل الأرباح املبقاة.

)ع(  عقار�ت �أخرى و�أ�سول معاد �متالكها

العقارات  هذه  مثل  تعترب  م�ستحقة.  و�سلف  قرو�ص  ت�سوية  مقابل  معينة  عقارات  على  بال�ستحواذ  العادية  اأعمالها  دورة  خالل  من  املجموعة  تقوم 

للممتلكات ذات  العادلة احلالية  بالقيمة  اأو  امل�ستحقة  القرو�ص وال�سلف  القيمة املمكن حتقيقها من  للبيع وت�سجل بدايًة ب�سايف  بها  موجودات حمتفظ 

العقارات  يتم العرتاف بدخل اليجارات من  العقارات.  ا�ستهالك على مثل هذه  اأي  يتم احت�ساب  اأقل. ل  اأيهما  ــ  للبيع  اأي تكاليف  ناق�سًا  العالقة 
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اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة

لل�سنة �ملنتهية يف 3١ دي�سمرب ٢٠١4م

 

الأخرى يف قائمة الدخل املوحدة.

بعد العرتاف الأويل، يتم اإعادة تقييم مثل هذه العقارات على اأ�سا�ص دوري. يتم العرتاف باأي خ�سائر غري حمققة ت�سجل عند اإعادة التقييم اأو اأي خ�سائر 

اأو مكا�سب حمققة عند ال�ستبعاد واإيرادات الإيجار يف قائمة الدخل املوحدة. يتم العرتاف لحقًا باأي مكا�سب من اإعادة التقييم بالقيمة العادلة ناق�سًا 

تكاليف بيع هذه الأ�سول اإىل حد عدم جتاوزها التخفي�ص الرتاكمي يف قائمة الدخل املوحدة. يتم العرتاف باملكا�سب اأو اخل�سائر نتيجة ال�ستبعاد يف 

قائمة الدخل املوحدة.

)ف(  ممتلكات ومعد�ت

يتم تقييم املمتلكات واملعدات بالتكلفة ناق�سًا ال�ستهالك املرتاكم وخ�سائر انخفا�ص القيمة. تتم معاجلة التغيريات يف العمر الإنتاجي املتوقع للممتلكات 

التقديرات املحا�سبية.  اأنها تغريات يف  التعامل معها على  اأو طريقة احت�ساب ال�ستهالك، ح�سبما يقت�سي احلال، ويتم  واملعدات من خالل تغيري املدة 

الأر�ص اململوكة غري خا�سعة لال�ستهالك. يتم احت�ساب ا�ستهالك تكلفة املمتلكات واملعدات الأخرى با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على مدى العمر 

النتاجي للموجودات كما يلي:

33 �سنة املباين      

طيلة فرتة الإيجار اأو 10 �سنوات ــ اأيهما اأق�رش حت�سينات على العقارات امل�ستاأجرة   

4 - 10 �سنوات الأثاث واملعدات وال�سيارات    

اإ�سدار  تاريخ من تواريخ  ــ يف كل  اإذا لزم الأمر  ا�ستهالكها، واأعمارها الإنتاجية، وتعديلها  املتبقية للموجودات، وطرق احت�ساب  القيم  يتم مراجعة 

القوائم املالية.

يتم احت�ساب املكا�سب واخل�سائر الناجتة عن ال�ستبعاد على اأ�سا�ص الفرق بني القيمة الدفرتية والعائدات، وتدرج يف قائمة الدخل املوحدة.

قابلة  لالأ�سل غري  الدفرتية  القيمة  اأن  اإىل  ت�سري  الظروف  تغريات يف  اأو  اأحداث  قيمتها عند وجود  بانخفا�ص  يتعلق  فيما  املوجودات  يتم مراجعة كافة 

القابلة  املقدرة  قيمتها  للموجودات عن  الدفرتية  القيمة  زادت  اإذا  لال�سرتداد  القابلة  املقدرة  قيمتها  اإىل  مبا�رشة  الدفرتية  القيمة  تخفي�ص  يتم  لال�سرتداد. 

لال�سرتداد.

)�س(  �ملطلوبات �ملالية

يف البداية، يتم العرتاف بجميع اليداعات املالية وودائع العمالء و�سكوك الدين ال�سادرة بالتكلفة بعد خ�سم ر�سوم العمليات والتي متثل القيمة العادلة 

للمبالغ امل�ستلمة. ولحقًا، يتم قيا�ص جميع املطلوبات املالية التي حتمل عمولت بالتكلفة املطفاأة بعد الأخذ يف العتبار اأي ح�سم اأو عالوة. يتم اطفاء 

العالوات واعتماد احل�سومات على اأ�سا�ص العائد الفعلي حتى تاريخ ال�ستحقاق وحتت�سب �سمن م�ساريف العمولت اخلا�سة.

)ق(  �سمانات مالية و�لتز�مات �إقر��سية

تقوم املجموعة من خالل دورة اأعمالها العتيادية، بتقدمي �سمانات مالية تتمثل يف اعتمادات و�سمانات وقبولت. بدايًة يتم العرتاف بال�سمانات 

املالية يف القوائم املالية بالقيمة العادلة �سمن املطلوبات الأخرى والتي متثل قيمة العالوة امل�ستلمة. وبعد العرتاف الأويل، يتم قيا�ص التزامات املجموعة 

جتاه كل �سمان بالعالوة املطفاأة، اأو اأف�سل تقدير للم�ساريف الالزمة ل�سداد اأي التزام مايل ناجم عن ال�سمانات ــ اأيهما اأعلى. 

اإدراج العالوة  اأية زيادة يف اللتزام املتعلق بال�سمان املايل يف قائمة الدخل املوحدة �سمن خم�س�ص انخفا�ص القيمة خل�سائر الئتمان. يتم  يتم ت�سجيل 

امل�ستلمة يف قائمة الدخل املوحدة با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على مدى فرتة ال�سمان. 

التزامات القرو�ص هي التزامات ثابتة لتوفري اعتمادات مبوجب �رشوط واأحكام حتدد ب�سكل م�سبق.

 )ر(  �ملخ�س�سات

التزام  به بوا�سطة املجموعة ملقابلة  اإجراء تقدير موثوق  يتم العرتاف باملخ�س�سات )با�ستثناء خم�س�سات الئتمان وخم�س�سات ال�ستثمار( عندما ميكن 

قانوين اأو �سمني حايل ناجت عن اأحداث ما�سية ويكون احتمال دفع مبالغ لت�سوية اللتزام اأعلى من احتمال عدم الدفع.

)�س(  حما�سبة عقود �الإيجار

)١(    يف حالة كون �لبنك م�ستاأجر�ً

تعترب كافة عقود الإيجار التي يربمها البنك، ب�سفة م�ستاأجر، عقود اإيجار ت�سغيلية مبوجبها حتمل دفعات الإيجار على قائمة الدخل املوحدة بطريقة 

الق�سط الثابت على مدى فرتة الإيجار. 

ويف حالة اإلغاء عقد الإيجار الت�سغيلي قبل انتهاء مدته، تدرج اأية دفعات وغرامات يجب دفعها للموؤجر، بعد خ�سم اأية اإيرادات اإيجار متوقعة )اإن 

وجدت(، كم�رشوفات خالل الفرتة التي يتم فيها اإلغاء الإيجار.
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)٢(    يف حالة كون �لبنك موؤجر�ً

عندما يتم نقل الأ�سول مبوجب عقد تاأجري متويلي مبا يف ذلك عقود الإيجار املتوافقة مع اأحكام ال�رشيعة )الإجارة( يتم العرتاف بالقيمة احلالية 

لدفعات الإيجار كذمم مدينة والإف�ساح عنها حتت بند “ القرو�ص وال�سلف”. يتم الإعرتاف بالفرق بني اإجمايل الذمم املدينة والقيمة احلالية للذمم 

اإيجار مل تقب�ص بعد. يتم الإعرتاف بدخل الإيجار طوال مدة �رشيان عقد الإيجار با�ستخدام طريقة �سايف ال�ستثمارات والتي  املدينة كاإيرادات 

تعك�ص ن�سبة العائد على فرتات ثابتة. 

يتم اإدراج الأ�سول اخلا�سعة لعقود الإيجار الت�سغيلي يف القوائم املالية املوحدة كممتلكات ومعدات. ويتم العرتاف بالدخل من عقود الإيجار 

الت�سغيلي بطريقة الق�سط الثابت )اأو طريقة اأخرى مالئمة( طوال مدة �رشيان عقد التاأجري.

)ت(  �لنقدية و�سبه �لنقدية

لأغرا�ص اإعداد قائمة التدفقات النقدية املوحدة، تتكون النقدية و�سبه النقدية من املبالغ النقدية والأر�سدة لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، با�ستثناء 

الودائع النظامية، كما ت�سمل الأر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى التي ت�ستحق خالل ثالثة اأ�سهر اأو اأقل من تاريخ التعاقد واخلا�سعة ملخاطر 

غري جوهرية نتيجة التغيريات التي قد تطراأ على القيم العادلة.

)ث(  �الأر�سدة لدى �لبنوك و�ملوؤ�س�سات �ملالية �الأخرى

الأر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى هي موجودات مالية متثل اإيداعات اأ�سواق مال ب�سكل رئي�سي وذات دفعات ثابتة اأو قابلة للتحديد 

ومواعيد ا�ستحقاق ثابتة ل يتم تداولها يف �سوق ن�سط. ل يتم الدخول يف ايداعات اأ�سواق املال بنية بيعها الفوري اأو بيعها يف الأجل الق�سري. يتم قيا�ص 

هذه الأر�سدة يف البداية بالتكلفة باعتبارها القيمة العادلة لها.

بعد العرتاف الأويل، يتم اإظهار الأر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى بالتكلفة ناق�سًا اأي مبالغ م�سطوبة واأي خم�س�سات حمددة لنخفا�ص 

القيمة ــ اإن وجدت ــ واملخ�س�ص على م�ستوى املحفظة )اجلماعي( جتاه خماطر الأطراف الأخرى.

)خ(  �لزكاة و�رسيبة �لدخل

مبوجب قوانني م�سلحة الزكاة والدخل يف اململكة العربية ال�سعودية فاإن الزكاة و�رشيبة الدخل هما اإلتزام على امل�ساهمني ال�سعوديني والأجانب على 

التوايل. يتم احت�ساب الزكاة على ح�سة امل�ساهمني ال�سعوديني يف حقوق امل�ساهمني اأو يف �سايف الدخل با�ستخدام الأ�س�ص املو�سحة مبوجب اأنظمة 

الزكاة. يتم احت�ساب �رشيبة الدخل على ح�سة امل�ساهم الأجنبي يف �سايف الدخل لل�سنة.

املدفوعة  الأرباح  قيمة  من  ت�ستقطع  اأنها  حيث  للمجموعة  املوحدة  الدخل  قائمة  يف  البنك  مب�ساهمي  املتعلقة  الدخل  و�رشيبة  الزكاة  ت�سجيل  يتم  ل 

للم�ساهمني. اإذا مل يتم توزيع اأرباح، يتم احت�ساب املبلغ كذمة مدينة من امل�ساهمني و�سيتم خ�سمها م�ستقباًل من الأرباح ويتم احت�ساب التزام مقابل 

الذمة املدينة كذمة دائنة م�ستحقة الدفع مل�سلحة الزكاة والدخل.

)ذ(   �ملوجود�ت �ملحتفظ بها كاأمانات 

املوجودات التي يتم الحتفاظ بها كعهدة اأو ب�سفة اأمانة ل تعترب موجودات مملوكة للمجموعة، وبالتايل، ل تدرج يف القوائم املالية املوحدة.

)�س(  تعوي�سات �ملوظفني

خطة تعوي�صات حمددة غري ممولة

يتم تكوين خم�س�ص تعوي�سات نهاية اخلدمة بناًء على الفرتة التي اأم�ساها املوظف يف اخلدمة مبوجب نظام العمل والعمال ال�سعودي.

يتم احت�ساب �سايف التزامات املجموعة فيما يتعلق بخطط التعوي�سات املحددة غري املمولة )اللتزامات( من خالل تقدير مبلغ التعوي�ص امل�ستقبلي الذي 

ا�ستحقه املوظفون مقابل خدماتهم يف الفرتة احلالية والفرتات ال�سابقة والتي يتم خ�سمها لتحديد قيمتها احلالية بالإ�سافة لأي تكاليف خدمة ما�سية مل 

يتم ت�سجيلها. معدل اخل�سم امل�ستخدم هو عائد ال�سوق على ال�سندات احلكومية يف تاريخ اإعداد التقارير املالية والتي لها مواعيد ا�ستحقاق تقارب اآجال 

التزامات ال�رشكة. يتم حتديد تكلفة تقدمي التعوي�سات مبوجب خطط التعوي�سات املحددة غري املمولة با�ستعمال طريقة ائتمان الوحدة املتوقعة لتحديد 

القيمة احلالية للتزام املجموعة. 

يتكون التزام التعوي�سات املحددة من القيمة احلالية لاللتزام املحدد وتعديله مبا يتنا�سب مع اأي تكاليف خدمة �سابقة مل يتم العرتاف بها بعد واأي 

اأرباح/ خ�سائر اكتوارية غري معرتف بها.

 تعوي�صات ق�صرية االأجل

يتم قيا�ص تعوي�سات املوظفني الق�سرية الأجل بدون خ�سم ويتم �رشفها حال تقدمي اخلدمة ذات العالقة.

يتم العرتاف باللتزام مقابل املبلغ املتوقع دفعه مبوجب املكافاآت النقدية الق�سرية الأجل اأو خطط امل�ساركة يف الربح اإذا كان لدى املجموعة التزام حايل 

نظامي اأو �سمني لدفع هذا املبلغ نتيجة خدمة �سابقة جرى تقدميها من قبل املوظف وميكن تقدير اللتزام ب�سكل يعتد به.
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)ظ(  �ملنتجات �مل�رسفية �ملتو�فقة مع �أحكام �ل�رسيعة )مبد�أ جتنب �لفو�ئد(

يقدم البنك لعمالئه منتجات م�رشفية متوافقة مع اأحكام ال�رشيعة )مبداأ جتنب الفوائد( والتي يتم اعتمادها بوا�سطة هيئة الرقابة ال�رشعية للبنك.

�ملر�بحة: هي اتفاقية يقوم مبوجبها البنك ببيع �سلعة اأو اأ�سل اإىل عميل والتي يكون البنك قد ا�سرتاها واقتناها بناًء على وعد بال�رشاء من ذلك العميل. �سعر 

البيع ي�سمل التكلفة م�سافا اإليها هام�ص ربح متفق عليه.

�الإجارة: هي اتفاقية يقوم مبوجبها البنك )املوؤجر( ب�رشاء اأو اإن�ساء اأ�سل للتاأجري بناًء على طلب العميل )امل�ستاأجر( بناًء على وعد منه با�ستئجار الأ�سل باإيجار 

متفق عليه وملدة معينة وقد تنتهي الإجارة بانتقال ملكية الأ�سل املوؤجر اإىل امل�ستاأجر.

�مل�ساركة: هي عبارة عن اتفاقية بني البنك وعميل للم�ساهمة يف م�ساريع اإ�ستثمارية معينة اأو ملكية بع�ص املمتلكات تنتهي بح�سول العميل على كامل 

امللكية. يتم تقا�سم الربح اأو اخل�سارة وفقا ل�رشوط التفاق.

�لتورق: هو عبارة عن منوذج من معامالت املرابحة يقوم مبوجبها البنك ب�رشاء �سلعة وبيعها للعميل. ويقوم العميل ببيع ال�سلعة فوراً وا�ستخدام املتح�سالت 

ملقابلة متطلبات التمويل اخلا�سة به.

وعد �لعمالت �الأجنبية: هي اتفاقية يقوم مبوجبها عميل معني بدفع ر�سوم للدخول يف اإحدى ال�سفقات اأو �سل�سلة من ال�سفقات. حيث يقوم اأحد الأطراف 

)الواعد( باإعطاء تعهد اإىل الطرف الثاين )املوعود(.

�ال�ست�سناع: هي اتفاقية بني البنك والعميل مبوجبها يقوم البنك ببيع اأ�سل مطّور اإىل العميل وفقًا ملوا�سفات واأ�سعار متفق عليها بينهما.

�ل�سكوك: هي عبارة عن اأدوات اإ�سالمية تتمثل يف ملكية فردية يف اأ�سل معني تتنا�سب مع ما يقابلها من حق يف احل�سول على الدخل الناجت من الأ�سل.

يتم قيد جميع املنتجات املتوافقة مع اأحكام ال�رشيعة )مبداأ جتنب الفوائد( با�ستخدام املعايري الدولية للتقارير املالية وطبقًا لل�سيا�سات املحا�سبية املبينة يف 

هذه القوائم املالية.

3 - النقدية والأر�سدة لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي 
باالآف �لرياالت �ل�سعودية

2013م )معدلة(٢٠١4م

٧٢٨٫٦٦3844٫205نقد يف ال�سندوق

 �أر�سدة لدى موؤ�س�سة �لنقد �لعربي �ل�سعودي

٢٫٨٦3٫4٧٨2٫416٫953وديعة نظامية

٢٫٩٦٠٫٠٠٠4٫045٫000 قرو�ص نقدية

٦٫٥٥٢٫١4١7٫306٫158�الإجمايل

طبقا للمادة )7( من نظام مراقبة البنوك والأنظمة ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، يتعني على البنك الحتفاظ بوديعة نظامية لدى موؤ�س�سة 

النقد العربي ال�سعودي بن�سب مئوية حمددة من الودائع حتت الطلب والودائع لأجل وودائع اأخرى حتت�سب يف نهاية كل �سهر ميالدي )انظر الإي�ساح 

32(. الوديعة النظامية لدى املوؤ�س�سة غري متاحة لتمويل عمليات البنك اليومية وبناًء عليه فاإنها ل ت�سكل جزءاً من النقدية و�سبه النقدية. 

4 - الأر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى
باالآف �لرياالت �ل�سعودية

2013م٢٠١4م

٨٠٨٫٩٩١536٫295ح�سابات جارية

4٫١٠٠٫٠٠٠2٫537٫500ايدعات اأ�سواق املال

4٫٩٠٨٫٩٩١3٫073٫795�الإجمايل

   

متثل اإيداعات اأ�سواق املال مبالغ مودعة بطريقة املرابحة املتوافقة مع اأحكام ال�رشيعة )مبداأ جتنب الفوائد(.

5 - ال�ستثمارات
–     كما يف 3١ دي�سمرب ٢٠١4م، كان ت�سنيف �ال�ستثمار�ت كما يلي: �أ 

)١(    ��ستثمار�ت بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة

لل�سنة �ملنتهية يف 3١ دي�سمرب ٢٠١4م
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٢٠١4م )باالآف �لرياالت �ل�سعودية(

�الإجمايلخارج �ململكةد�خل �ململكة

١٧4٫٥٨٢١٥4٫٩4٨3٢٩٫٥3٠�سناديق ا�ستثمار

٦٨٫٦٧4      ــ٦٨٫٦٧4اأ�سهم

٢43١٥ ٫٢٥٦4٫٩4٨3٩٨٫٢٠4

 )٢( ��ستثمار�ت بالقيمة �لعادلة من خالل �لدخل �ل�سامل �الآخر

٢٠١4م )باالآف �لرياالت �ل�سعودية(

�الإجمايلخارج �ململكةد�خل �ململكة

3٫٢٥٠٧٫١٨٢١٠٫43٢اأ�سهم

)3( ��ستثمار�ت بالتكلفة �ملطفاأة

٢٠١4م )باالآف �لرياالت �ل�سعودية(

�الإجمايلخارج �ململكةد�خل �ململكة

١٠٫٩٢٦٫334      ــ١٠٫٩٢٦٫334��ستثمار�ت �سكوك

١١٫١٧٢٫٨4٠١٦٢٫١3٠١١٫334٫٩٧٠�الجمايل    

–    كما يف 3١ دي�سمرب ٢٠١3م، كان ت�سنيف �ال�ستثمار�ت كما يلي: ب 

)1(  ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

2013م )بالآف الريالت ال�سعودية(

الإجمايلخارج اململكةداخل اململكة

160٫514152٫736313٫250�سناديق ا�ستثمار

23٫326      ــ23٫326اأ�سهم

183٫840152٫736336٫576

)2(  ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر

2013م )بالآف الريالت ال�سعودية(

الإجمايلخارج اململكةداخل اململكة

3٫2506٫0289٫278اأ�سهم

)3(  ا�ستثمارات بالتكلفة املطفاأة

2013م )بالآف الريالت ال�سعودية(

الإجمايلخارج اململكةداخل اململكة

913٫533      ــ913٫533ا�ستثمارات مرابحة

9٫899٫8681٫437٫87011٫337٫738ا�ستثمارات �سكوك

10٫813٫4011٫437٫87012٫251٫271املجموع

11٫000٫4911٫596٫63412٫597٫125الجمايل  

ج -    فيما يلي حتلياًل ملكونات �ال�ستثمار�ت:

باالآف �لرياالت �ل�سعودية

 2013م٢٠١4م

املجموعلي�ص لها اأ�سعار معلنةلها اأ�سعار معلنة�ملجموعلي�س لها �أ�سعار معلنةلها �أ�سعار معلنة

913٫533913٫533-      -   -   -ا�ستثمارات مرابحة

٢٫٦٨3٫4٧3٨٫٢4٢٫٨٦١١٠٫٩٢٦٫3342٫446٫1508٫891٫58811٫337٫738ا�ستثمارات �سكوك

٧٥٫٦٦٨3٫43٨٧٩٫١٠٦29٫1663٫43832٫604اأ�سهم

313٫250-   3٢٩٫٥3٠313٫250   -3٢٩٫٥3٠�سناديق ا�ستثمار

3٫٠٨٨٫٦٧١٨٫٢4٦٫٢٩٩١١٫334٫٩٧٠2٫788٫5669٫808٫55912٫597٫125�الإجمايل  



بـنـك �جلـزيرة  I  التقرير ال�سنوي ٢٠١٤ ٦4

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة

لل�سنة �ملنتهية يف 3١ دي�سمرب ٢٠١4م

 

د -    فيما يلي حتلياًل لالأرباح و�خل�سائر غري �ملحققة و�لقيم �لعادلة لال�ستثمار�ت �الأخرى �ملقتناة بالتكلفة �ملطفاأة:

باالآف �لرياالت �ل�سعودية

2013م٢٠١4م

�لقيمة  �لدفرتية

�إجمايل �الأرباح 

غري �ملحققة

�إجمايل 

�خل�سائر غري 

القيمة الدفرتية�لقيمة �لعادلة�ملحققة

اإجمايل

الأرباح غري 

املحققة

اإجمايل

اخل�سائر غري 

القيمة العادلةاملحققة

913٫533-       -       913٫533----ا�ستثمارات مرابحة

11٫350٫284)4٫792(١٠٫٩٥١٫١3٧11٫337٫73817٫338)4٫٢٦٠(١٠٫٩٢٦٫334٢٩٫٠٦3ا�ستثمارات �سكوك

12٫263٫817)4٫792(١٠٫٩٥١٫١3٧12٫251٫27117٫338)4٫٢٦٠(١٠٫٩٢٦٫334٢٩٫٠٦3�الإجمايل

هـ -    فيما يلي حتلياًل لال�ستثمار�ت ح�سب �جلهات �ملتعامل معها:

باالآف �لرياالت �ل�سعودية

2013م٢٠١4م

٥٫44٥٫٧٨٦6٫362٫433موؤ�س�سات حكومية و�سبه حكومية

٢٫3١٨٫٦٥٥2٫906٫817�رشكات

3٫٥٧٠٫٥٢٩3٫327٫875بنوك وموؤ�س�سات مالية اأخرى

١١٫334٫٩٧٠12٫597٫125�الإجمايل

الإي�ساح  ال�سكوك )واملف�سح عنها يف  ا�ستثمارات  اإن  الدفرتية.  املطفاأة ل تختلف جوهريًا عن قيمها  بالتكلفة  الظاهرة  العادلة لال�ستثمارات  القيم  اإن 

5)د(( مدرجة يف �سوق اإل اأن التعامل بها غري ن�سط.

�سعودي  ريال  مليون   3٫4 بقيمة  متداولة  اأ�سهمًا غري  الآخر  ال�سامل  الدخل  العادلة من خالل  بالقيمة  عنها  املف�سح  الأ�سهم  ال�ستثمارات يف  تت�سمن 

)2013م: 3٫4 مليون ريال �سعودي( م�سجلة بالتكلفة لعدم القدرة على قيا�سها بالقيمة العادلة ب�سكل موثوق. 

يتم ت�سنيف �سناديق ال�ستثمار التي تتخذ من اململكة العربية ال�سعودية مقراً لها ولديها ا�ستثمارات يف اخلارج �سمن ال�ستثمارات خارج اململكة.

6 - القرو�س وال�سلف، �سايف
قرو�س �الأفر�د: ت�سمل قرو�ص و�سلف اإىل الأفراد لأغرا�ص �سخ�سية واأر�سدة بطاقات الئتمان.

قرو�س �ل�رسكات: ت�سمل قرو�ص و�سلف اإىل �رشكات وموؤ�س�سات �سغرية ومتو�سطة احلجم بال�سافة اإىل املوؤ�س�سات الفردية.

�أخرى: ت�سمل قرو�ص و�سلف للموظفني.

)�أ(    تتكون �لقرو�س و�ل�سلف بال�سايف مما يلي:

باالآف �لرياالت �ل�سعودية

�ملجموع�أخرى�رسكات�أفر�د٢٠١4م

4١٫٥١3٫١٨٨ ٢٨4٫٥3٩  ٢٦٫3٦٠٫١٥٨ ١4٫٨٦٨٫4٩١ قرو�ص و�سلف عاملة

3٦٩٫٨٦٠     -١4٦٫444 ٢٢3٫4١٦ قرو�ص و�سلف غري عاملة

4١٫٨٨3٫٠4٨ ٢٨4٫٥3٩ ٢٦٫٥٠٦٫٦٠٢ ١٥٫٠٩١٫٩٠٧ �إجمايل �لقرو�س و�ل�سلف

خم�س�ص خ�سائر الئتمان:

)223٫116(     -)50٫442( )172٫674( خم�س�ص خ�سائر حمدد

)415٫381(     -)232٫553( )182٫828( خم�س�ص خ�سائر حمفظة

)638٫497(     -)282٫995( )355٫502( �إجمايل خم�س�س خ�سائر �الئتمان

4١٫٢44٫٥٥١ ٢٨4٫٥3٩ ٢٦٫٢٢3٫٦٠٧ ١4٫٧3٦٫4٠٥  �سايف �لقرو�س و�ل�سلف
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باالآف �لرياالت �ل�سعودية

املجموعاأخرى�رشكاتاأفراد2013م

 219٫87135٫226٫814 22٫822٫891 12٫184٫052قرو�ص و�سلف عاملة

 429٫372      ــ 208٫886 220٫486قرو�ص و�سلف غري عاملة

 219٫87135٫656٫186 23٫031٫777 12٫404٫538�إجمايل �لقرو�س و�ل�سلف

خم�س�ص خ�سائر الئتمان:

)179٫267(      ــ)88٫934()90٫333(خم�س�ص خ�سائر حمدد

)482٫160(      ــ)355٫532()126٫628(خم�س�ص خ�سائر حمفظة

)661٫427(      ــ)444٫466()216٫961(�إجمايل خم�س�س خ�سائر �الئتمان

 219٫87134٫994٫759 22٫587٫311 12٫187٫577�سايف �لقرو�س و�ل�سلف

ميثل �سايف القرو�ص وال�سلف منتجات بنكية متوافقة مع اأحكام ال�رشيعة )مبداأ جتنب الفوائد( والتي ت�سمل عقود مرابحة واإجارة وا�ست�سناع وم�ساركة 

وتورق.

تت�سمن القرو�ص وال�سلف �سايف ذمم مدينة من متويالت اإجارة بقيمة 9٫05 مليار ريال �سعودي )2013م: 7٫75 مليار ريال �سعودي(.

)ب(    �حلركة يف ح�ساب خم�س�س خ�سائر �الئتمان كما يلي:

باالآف �لرياالت �ل�سعودية

�ملجموع�رسكات�أفر�د٢٠١4م

٦٦١٫4٢٧  444٫4٦٦  ٢١٦٫٩٦١الر�سيد كما يف بداية ال�سنة

4٥٦٫٦٩١  3٠١٫4٥٠ ١٥٥٫٢4١  خم�س�ص خالل ال�سنة

)431٫172( )429٫917( )1٫255( ديون معدومة مت �سطبها

)4٨٫44٩()33٫004( )15٫445( مبالغ م�سرتدة/معكو�سة القيد �سبق تكوين خم�س�ص لها

٦3٨٫4٩٧  ٢٨٢٫٩٩٥  3٥٥٫٥٠٢�لر�سيد كما يف نهاية �ل�سنة

باالآف �لرياالت �ل�سعودية

املجموع�رشكاتاأفراد2013م

1٫377٫770 1٫149٫781 227٫989الر�سيد كما يف بداية ال�سنة

 186٫372 87٫541 98٫831خم�س�ص خالل ال�سنة

)852٫948()769٫925()83٫023(ديون معدومة مت �سطبها

)49٫767()22٫931()26٫836(مبالغ م�سرتدة/معكو�سة القيد �سبق تكوين خم�س�ص لها

 661٫427 444٫466 216٫961الر�سيد كما يف نهاية ال�سنة

)ج(    �سايف خم�س�س خ�سائر �الئتمان لل�سنة �ملحمل على قائمة �لدخل �ملوحدة كما يلي:

باالآف �لرياالت �ل�سعودية

2013م٢٠١4م

 4٥٦٫٦٩١186٫372اإ�سافات خالل ال�سنة، �سايف

)49٫767()4٨٫44٩(مبالغ م�سرتدة  �سبق تكوين خم�س�ص لها

)262()٢٥٫١3٥( مبالغ م�سرتدة من ديون �سبق �سطبها

 136٫343 3٨3٫١٠٧�سايف املخ�س�ص املحمل كخ�سائر ائتمان
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اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة

لل�سنة �ملنتهية يف 3١ دي�سمرب ٢٠١4م

 

)د(    فيما يلي حتلياًل برتكز خماطر �لقرو�س و�ل�سلف وخم�س�س خ�سائر �الئتمان ح�سب �لقطاعات �القت�سادية:

باالآف �لرياالت �ل�سعودية

٢٠١4م
�لقرو�س و�ل�سلف �لعاملة

 �لقرو�س و�ل�سلف غري

�سايف �لقرو�س و�ل�سلفخم�س�س خ�سائر �الئتمان�لعاملة، �سايف

١٫١٢٦٫٠٧٧--١٫١٢٦٫٠٧٧احلكومية و�سبه احلكومية

٦3٠٫3٦٥--٦3٠٫3٦٥بنوك وموؤ�س�سات مالية اأخرى

٦٫١٧٠٫٨٧٠--٦٫١٧٠٫٨٧٠م�سانع

٨٠٫٦٨4--٨٠٫٦٨4مناجم وحماجر

١٫3٥٨٫3٧٢-١٫3٥٨٫١٥١٢٢١بناء وان�ساءات

٩٫١4٧٫٨١٨)4٩٫٥١٧(٩٫١٢4٫4١٦٧٢٫٩١٩جتارة

٢١٨٫١٩٠--٢١٨٫١٩٠نقل وات�سالت

٥٠٦٫٦3٦-44٦٫٠٦١٦٠٫٥٧٥خدمات

١4٫٩١٩٫٢34)١٧٢٫٦٧4(١4٫٨٦٨٫4٩١٢٢3٫4١٧اأفراد وبطاقات ائتمان

3٫4٠٦٫43١-3٫4٠3٫١٦٢3٫٢٦٩تداول اأ�سهم

4٫٠٩٥٫٢٥٥)٩٢٥(4٫٠٨٦٫٧٢١٩٫4٥٩اأخرى

4١٫٥١3٫١٨٨       3٢٢(٦٩٫٨٦٠3٫١١٦(4١٫٦٥٩٫٩3٢

)4١٥٫3٨١()4١٥٫3٨١(--خم�س�ص املحفظة 

4١٫٢44٫٥٥١)٦3٨٫4٩٧(3٦٩٫٨٦٠       4١٫٥١3٫١٨٨�الإجمايل

باالآف �لرياالت �ل�سعودية

2013م
القرو�ص وال�سلف العاملة

القرو�ص وال�سلف غري  

�سايف القرو�ص وال�سلفخم�س�ص خ�سائر الئتمانالعاملة، �سايف

515٫777      ــ      ــ515٫777احلكومية و�سبه احلكومية

1٫036٫051      ــ      ــ1٫036٫051بنوك وموؤ�س�سات مالية اأخرى

27٫104      ــ      ــ27٫104زراعة واأ�سماك

5٫998٫550)22٫586(5٫930٫79390٫343م�سانع

640٫692      ــ      ــ640٫692مناجم وحماجر

716٫424      ــ      ــ716٫424بناء وان�ساءات

8٫384٫682)34٫379(8٫367٫74251٫319جتارة

280٫425      ــ      ــ280٫425نقل وات�سالت

418٫213)30٫575(393٫67055٫118خدمات

12٫314٫205)90٫333(12٫184٫052220٫486افراد وبطاقات ائتمان

2٫809٫666      ــ2٫806٫3973٫269تداول اأ�سهم

2٫335٫130)1٫394(2٫327٫6878٫837اأخرى

35٫226٫814429٫372)179٫267(35٫476٫919

)482٫160()482٫160(      ــ      ــخم�س�ص املحفظة 

34٫994٫759)661٫427(35٫226٫814429٫372الإجمايل

)د(     فيما يلي حتلياًل برتكز خماطر �لقرو�س و�ل�سلف وخم�س�س خ�سائر �الئتمان ح�سب �لقطاعات �القت�سادية )تتمة(:

ال�سمانات ب�سكل رئي�سي  القرو�ص وال�سلف. وت�سمل  العادية، ب�سمانات حت�سبًا ملخاطر الئتمان من  التمويلية  اأن�سطتها  حتتفظ املجموعة خالل دورة 

ودائع لأجل وودائع حتت الطلب وودائع نقدية وكفالت مالية واأ�سهم حملية ودولية وعقارات واأ�سول طويلة الأجل. يتم الحتفاظ بال�سمانات ب�سكل 

لل�سمانات  العادلة  القيم  يلي  فيما  التحقيق.  املمكنة  ال�سافية  بقيمها  العالقة  ذات  الأخطار  مقابل  وتدار  وال�سخ�سية  التجارية  القرو�ص  مقابل  رئي�سي 

املحتفظ بها لدى املجموعة مقابل القرو�ص وال�سلف ح�سب كل فئة:
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باالآف �لرياالت �ل�سعودية

2013م٢٠١4م

١٧٫٩٥٥٫١3٦13٫931٫573�سمانات مقابل قرو�ص عاملة

84،43486٫740�سمانات مقابل قرو�ص غري عاملة

18،039،57014٫018٫313�الإجمايل

تقبل املجموعة ال�سمانات التي ل ميكن ت�سييلها فوراً )مثل العقارات( بق�سد الت�رشف بها حال تعرث العميل عن ال�سداد.

)هـ(     عقار�ت �أخرى، �سايف 

باالآف �لرياالت �ل�سعودية

2013م٢٠١4م

660٫446 ٦٧٢٫4٨٥الر�سيد يف بداية ال�سنة 

)1٫961()12٫388(ا�ستبعادات

٦٦٠٫٠٩٧ 658٫485

14٫000-عك�ص قيد خم�س�ص خل�سائر غري حمققة من اإعادة التقييم 

672٫485 ٦٦٠٫٠٩٧الر�سيد يف نهاية ال�سنة

7 - ال�ستثمار يف �رشكة زميلة
متلك املجموعة ح�سة يف �رشكة اجلزيرة تكافل تعاوين ن�سبتها 35%. مت تو�سيح كافة التفا�سيل املتعلقة ب�رشكة اجلزيرة تكافل تعاوين يف الإي�ساحني )28( 

و )38( حول هذه القوائم املالية املوحدة. القيمة ال�سوقية لال�ستثمار يف �رشكة اجلزيرة تكافل تعاوين كما يف 31 دي�سمرب 2014م هي 794٫29 مليون 

ريال �سعودي )2013م: 655٫38 مليون ريال �سعودي(. 

يلخ�ص اجلدول التايل اآخر املعلومات املالية املتوفرة عن �رشكة اجلزيرة تكافل تعاوين كما يف 31 دي�سمرب ولل�سنة املنتهية بذلك التاريخ:

باالآف �لرياالت �ل�سعودية

2013م ٢٠١4م

3٥٨٫٦١٩350٫965اإجمايل املوجودات 

)258٫3()4٫310(اإجمايل املطلوبات

35%3٥%ن�سبة ملكية املجموعة

١٢٥٫٥٨٨121٫489القيمة الدفرتية لال�ستثمار

باالآف �لرياالت �ل�سعودية

2013م ٢٠١4م

)2٫889(١٠٫٩٧٠اإجمايل اأرباح/ )خ�سائر( ال�سنة

)1٫011(3٫٨3٩ح�سة املجموعة من الربح/)اخل�سارة( لل�سنة )%35(

يلخ�ص اجلدول التايل حركة ال�ستثمار يف ال�رشكة الزميلة خالل ال�سنة:

باالآف �لرياالت �ل�سعودية

2013م ٢٠١4م

-١٢١٫4٨٩الر�سيد يف بداية ال�سنة

122٫500-ال�ستثمار خالل ال�سنة

)1٫011(3٫٨3٩ح�سة املجموعة من اأرباح/ )خ�سائر( ال�رشكة لل�سنة

-٢٦٠تعديالت اأخرى

١٢٥٫٥٨٨121٫489الر�سيد كما يف نهاية ال�سنة
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اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة

لل�سنة �ملنتهية يف 3١ دي�سمرب ٢٠١4م

 

8 - ممتلكات ومعدات، �سايف

باالآف �لرياالت �ل�سعودية

�أر��سي ومباين

 حت�سينات على

�لعقار�ت �مل�ستاأجرة

 �أثاث ومعد�ت

و�سيار�ت

 �عمال ر�أ�سمالية

حتت �لتنفيذ

�الإجمايل

٢٠١4م

الإجمايل

2013م

�لتكلفة

161٫425338٫575565٫09860٫027١٫١٢٥٫١٢٥1٫013٫332الر�سيد يف بداية ال�سنة

6٫67621٫362143٫449١٧١٫4٨٧129٫249     -اإ�سافات

--)64٫290(44٫02820٫262     -حتويالت

)17٫456()44٫٢3٩( -)44٫239(   -   -ا�ستبعادات

161٫425389٫279562٫483139٫186١٫٢٥٢٫3٧31٫125٫125�لر�سيد يف نهاية �ل�سنة

�ال�ستهالك �ملرت�كم

٦١٧٫3٥٩547٫229-4٫888191٫604420٫867الر�سيد يف بداية ال�سنة

٧٩٫3٩471٫417-15228٫98950٫253املحمل خالل ال�سنة

)1٫287()43٫3٠٠(-)43٫300(-     -     ا�ستبعادات

٦٥3٫4٥3617٫359-5٫040220٫593427٫820�لر�سيد يف نهاية �ل�سنة

١٥٦٫3٨٥١٦٨٫٦٨٦١34٫٦٦3١3٩٫١٨٦٥٩٨٫٩٢٠�سايف �لقيمة �لدفرتية كما يف 3١ دي�سمرب ٢٠١4م

156٫537146٫971144٫23160٫027507٫766�سايف القيمة الدفرتية كما يف 31 دي�سمرب 2013م

9 - املوجودات الأخرى
باالآف �لرياالت �ل�سعودية

2013م٢٠١4م

دخل عمولت خا�سة م�ستحقة مدينة:

٧٫١٠٨3٫611  بنوك وموؤ�س�سات مالية اأخرى

٧١٫٠٠٧70٫009  ا�ستثمارات

3٠٦٫٧٩١246٫471   قرو�ص و�سلف

١٦٫٩١٨11٫470م�ستقات مالية

4٠١٫٨٢4331٫561اإجمايل دخل عمولت خا�سة م�ستحقة مدينة

١٦٦٫٠٢٦138٫825�سلف ومبالغ مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة اأخرى

٢3٩٫٢٧٩122٫456القيمة العادلة الإيجابية للم�ستقات

٢4٨٫٩٢٥84٫300تاأمينات مالية مقابل امل�ستقات

٧٢٫٦١٧25٫689اأخرى

١٫١٢٨٫٦٧١702٫831�الإجمايل

10 - امل�ستقات
ت�ستخدم املجموعة اأثناء دورة اأعمالها العادية الأدوات املالية امل�ستقة التالية لأغرا�ص املتاجرة والتحوط الإ�سرتاتيجي:

�أ.    �ملقاي�سات:

دفعات  با�ستبدال  عمومًا  املقاي�سة  اأطراف  يقوم  اخلا�سة  العمولت  ملقاي�سات  بالن�سبة  باأخرى.  النقدية  التدفقات  من  جمموعة  ل�ستبدال  التزامات  هي 

الأ�سل  تبادل دفعات  يتم  العمالت  العمولت بني  اأ�سعار  الأ�سل. وبالن�سبة ملقاي�سات  ا�ستبدال  اأو متغرية يف عملة واحدة دون  ثابتة  باأ�سعار  عمولت 

والعمولت الثابتة واملتغرية بعمالت خمتلفة.

ب.    خيار�ت )وعد �لعمالت �الجنبية(:

هي اتفاقية يوافق مبوجبها العميل الدخول يف اإحدى ال�سفقات اأو �سل�سلة من ال�سفقات مقابل دفع عمولة، حيث يقوم اأحد الأطراف )الواعد( باإعطاء 

تعهد من جانب واحد اإىل الطرف الثاين )املوعود(. قد يكون اخليار وعد من جانب واحد اأو جمموعة من الوعود. تقوم املجموعة بالدخول يف اخليار 

على اأ�سا�ص حمفظة املخاطر اخلا�سة بالعميل، حيث يقوم العميل بعمل وعد ب�رشاء اأو بيع اأو )�رشاء وبيع( عملة مع اأو بدون �رشوط بق�سد التحوط ملخاطره.



٦٩بـنـك �جلـزيرة  I  التقرير ال�سنوي ٢٠١٤

١٠-١    حمتفظ بها الأغر��س �ملتاجرة

تتعلق معظم اأن�سطة املجموعة يف تداول امل�ستقات يف املبيعات اأو تعزيز املراكز اأو الرتجيح بني الأف�سليات. تت�سمن اأن�سطة املبيعات تقدمي منتجات للعمالء 

لتمكينهم من حتويل اأو تعديل اأو تخفي�ص املخاطر احلالية وامل�ستقبلية. وي�سمل تعزيز املراكز اإدارة مراكز خماطر ال�سوق مع توقع احل�سول على اأرباح من 

التغريات الإيجابية يف الأ�سعار اأو موؤ�رشات الأ�سعار. اأما الرتجيح في�سمل حتديد فروق الأ�سعار بني الأ�سواق اأو املنتجات مع توقع احل�سول على اأرباح.

١٠-٢    حمتفظ بها الأغر��س �لتحوط

الأجنبي.  وال�رشف  العمولت  اأ�سعار  تذبذب  ملخاطر  تعر�سها  من  تخفف  كي  التحوط  لأغرا�ص  ال�رشيعة  مع  متطابقة  م�ستقات  املجموعة  ت�ستخدم 

اعتمدت املجموعة نظام �سامل لقيا�ص واإدارة املخاطر. كجزء من عملية اإدارة املخاطر تتم اإدارة تعر�ص املجموعة للتقلبات يف اأ�سعار ال�رشف الأجنبي 

واأ�سعار العمولت للحد من تعر�سها ملخاطر اأ�سعار العمالت والعمولت اإىل م�ستويات مقبولة على النحو الذي يحدده جمل�ص الإدارة طبقًا للدليل الذي 

اأ�سدرته موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

كجزء من اإدارة موجوداتها ومطلوباتها ت�ستخدم املجموعة امل�ستقات لأغرا�ص حتوطية لتعديل مدى تعر�سها ملخاطر تذبذب اأ�سعار العمالت والعمولت. 

وهذا يتحقق عمومًا من خالل التحوط ملعامالت حمددة. ت�ستخدم املجموعة اأي�سًا مقاي�سات اأ�سعار العمولت اخلا�سة للتحوط �سد خماطر التدفقات 

النقدية النا�سئة عن بع�ص خماطر تذبذب اأ�سعار العمولت اخلا�سة. يف مثل هذه احلالت، يتم توثيق عالقة التحوط واأهدافه، مبا يف ذلك تفا�سيل البنود 

املغطاة واأداة التحوط، ويتم املحا�سبة عن التعامالت بالقيمة العادلة اأو حتوطات التدفقات النقدية.

حتوطات �لتدفقات �لنقدية

املجموعة معر�سة ملخاطر تقلبات التدفقات النقدية من العمولت اخلا�سة على املوجودات واملطلوبات غري املُعدة لأغرا�ص املتاجرة وحتمل خماطر اأ�سعار 

عمولت خا�سة. ت�ستخدم املجموعة مقاي�سات اأ�سعار العمولت اخلا�سة كتحوطات للتدفقات النقدية من خماطر اأ�سعار العمولت اخلا�سة. ي�سري اجلدول 

اأدناه كما يف 31 دي�سمرب، اإىل الفرتات التي من املتوقع اأن حت�سل فيها تدفقات نقدية متحوط لها ومتى من املتوقع اأن توؤثر على قائمة الدخل املوحدة:

باالآف �لرياالت �ل�سعودية٢٠١4م

�كرث من ٥ �سنو�ت3-٥ �سنو�ت١-3 �سنو�تخالل �سنة

١٨٫٩3٠3٠٫٦٧٧٢٦٫١٥٥٦4٫٠4٦تدفقات نقدية واردة )موجودات(

----تدفقات نقدية �سادرة )مطلوبات(

 ٦4٫٠4٦  ٢٦٫١٥٥  3٠٫٦٧٧  ١٨٫٩3٠ �سايف �لتدفقات �لنقدية �لو�ردة

بالآف الريالت ال�سعودية2013م

اكرث من 5 �سنوات3-5 �سنوات1-3 �سنواتخالل �سنة

19٫38933٫91028٫95467٫850تدفقات نقدية واردة )موجودات(

      ــ      ــ      ــ      ــتدفقات نقدية �سادرة )مطلوبات(

19٫38933٫91028٫95467٫850�سايف التدفقات النقدية الواردة

املكا�سب/)اخل�سائر( من التدفقات النقدية التي متت اإعادة ت�سنيفها اإىل قائمة الدخل املوحدة خالل ال�سنة هي كما يلي:

باالآف �لرياالت �ل�سعودية

2013م٢٠١4م

 977 ٨٩٩دخل عمولت خا�سة

)1٫185()1٫742(م�رشوف عمولت خا�سة

)208()843(�سايف اخل�سائر من حتوطات التدفقات النقدية التي متت  اإعادة ت�سنيفها اإىل قائمة الدخل املوحدة

�حلركة يف �الحتياطات �الأخرى من حتوطات �لتدفقات �لنقدية

باالآف �لرياالت �ل�سعودية

2013م٢٠١4م

)45٫474()3٫٠٦١(الر�سيد يف بداية ال�سنة

 29٫111)١4٦٫٩3٩()خ�سائر(/مكا�سب التغري يف القيمة العادلة املعرتف بها مبا�رشة يف حقوق امل�ساهمني، �سايف )اجلزء الفعال(

 13٫302 ٢٫٨١٩خ�سائر م�ستبعدة من حقوق امل�ساهمني وحمولة اإىل قائمة الدخل املوحدة

)3٫061()١4٧٫١٨١(الر�سيد يف نهاية ال�سنة
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اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة

لل�سنة �ملنتهية يف 3١ دي�سمرب ٢٠١4م

 

اأدى التوقف عن اتباع حما�سبة التحوط جراء ا�ستبعاد اأدوات التحوط والبنود املتحوط لها اإىل اإعادة ت�سنيف اخل�سائر املرتاكمة املتعلقة بها والبالغة 1٫976 

مليون ريال �سعودي )2013م: 13٫094 مليون ريال �سعودي( من حقوق امل�ساهمني اإىل قائمة الدخل املوحدة. يظهر هذا املبلغ �سمن اخل�سائر الواردة 

يف اجلدول اأعاله.

يظهر اجلدول اأدناه القيمة العادلة املوجبة وال�سالبة لالأدوات املالية امل�ستقة للمجموعة اإ�سافًة اإىل قيمها ال�سمية. لي�ص بال�رشورة اأن تعك�ص القيم ال�سمية 

ــ والتي تعطي موؤ�رش عن حجم التعامالت القائمة كما يف نهاية ال�سنة ــ مبالغ التدفقات النقدية امل�ستقبلية. وبالتايل فاإن القيم الأ�سمية ل تعطي موؤ�رشاً عن 

تعر�ص املجموعة ملخاطر الئتمان واملحددة بالقيمة العادلة اليجابية لالأدوات امل�ستقة، ول تعطي اأي�سًا موؤ�رشاً عن خماطر ال�سوق:

باالآف �لرياالت �ل�سعودية

�لقيمة �ال�سمية ح�سب �آجال �ال�ستحقاق

٢٠١4م

قيمة عادلة 

�إيجابية

قيمة عادلة 

١-٥ �سنو�ت3 -١٢ �سهرخالل 3 �أ�سهر�لقيمة �الأ�سمية�سلبية 

�أكرث من ٥ 

�ملتو�سط �ل�سهري�سنو�ت

حمتفظ بها الأغر��س �ملتاجرة:

4٫١٥٨٫٨٧٦    -     ٥٩٫١33٥٩٫١33٥٫١٨٧٫٥٦٠٩٨3٫٨٦٦٢٫٢٨3٫٦٩4١٫٩٢٠٫٠٠٠خيارات

١٢٩٫4٦4    -         -         -      عقود اآجلة 

3٩4٫٠34    -         -     ٥٩٩٫344٥٩٩٫344٥٥٫33٦    -         -     مقاي�سات حتويل عمالت اأجنبية

3٫333٫١٢٢٢٫٦٠٦٫3١٦٥٫٢٠١٫٠٢٦    -         -     ١٧٩٫٨٠٢١٧٩٫٨٠٢٥٫٩3٩٫43٨مقاي�سات اأ�سعار عمولت خا�سة

حمتفظ بها كتحوطات نقدية:

3٠4٫٦٨٨٢٫٨٨١٫٨٧٥٢٫٢١4٫٦٥١    -    -344١3٩٫٧٠43٫١٨٦٫٥٦٢مقاي�سات اأ�سعار عمولت خا�سة

٢3٩٫٢٧٩3٧٨٫٦3٩١4٫٩١٢٫٩٠4١٫٥٨3٫٢١٠٢٫33٩٫٠3٠٥٫٥٥٧٫٨١٠٥٫4٨٨٫١٩١١٢٫٠٩٨٫٠٥١�ملجموع

باالآف �لرياالت �ل�سعودية

�لقيمة �ال�سمية ح�سب �آجال �ال�ستحقاق

2013م

قيمة عادلة 

اإيجابية

قيمة عادلة 

1-5 �سنوات3 -12 �سهراًخالل 3 اأ�سهرالقيمة الأ�سمية�سلبية 

اأكرث من 5 

�سنوات

املتو�سط 

ال�سهري

حمتفظ بها لأغرا�ص املتاجرة:

4٫424٫433     ــ4٫7464٫7461٫901٫150635٫690852٫960412٫500خيارات

40٫726     ــ     ــ     ــ55556440٫72640٫726 عقود اآجلة 

562٫500     ــ     ــ     ــ71562٫500562٫500     ــمقاي�سات حتويل عمالت اأجنبية

2٫110٫2362٫043٫7703٫957٫102     ــ     ــ91٫78991٫7894٫154٫006مقاي�سات اأ�سعار عمولت خا�سة

حمتفظ بها كتحوطات نقدية:

503٫4382٫131٫8752٫131٫797     ــ     ــ25٫36620٫0242٫635٫313مقاي�سات اأ�سعار عمولت خا�سة

122٫456117٫1949٫293٫6951٫238٫916852٫9603٫026٫1744٫175٫64511٫116٫558�ملجموع

يبني اجلدول اأدناه ملخ�سًا للبنود واملحافظ املتحوط لها وطبيعة املخاطر املتحوط لها واأدوات التحوط وقيمها العادلة:

باالآف �لرياالت �ل�سعودية

و�سف �لبنود �ملتحوط لها
�لقيمة �لعادلة

�لقيمة يف بد�ية 

�أدو�ت �لتحوط�ملخاطر�لتحوط

قيمة عادلة 

قيمة عادلة �سلبية�إيجابية

٢٠١4م

344١3٩٫٧٠٥مقاي�سة �أ�سعار عموالتتدفقات نقدية3٫١٩٩٫٢4٩3٫١٨٦٫٥٦٢��ستثمار�ت بعموالت متغرية 

2013م

25٫36620٫024مقاي�سة اأ�سعار عمولتتدفقات نقدية2٫630٫8232٫635٫313ا�ستثمارات بعمولت متغرية 

11 - اأر�سدة للبنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى
باالآف �لرياالت �ل�سعودية

2013م٢٠١4م

٦3٫٢3٩27٫225ح�سابات جارية

3٫٦٧3٫٢3٧4٫331٫513ودائع اأ�سواق املال – بنوك وموؤ�س�سات مالية اأخرى

3٫٧3٦٫4٧٦4،358،738�الإجمايل
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12 - ودائع العمالء
باالآف �لرياالت �ل�سعودية

2013م٢٠١4م

٢٦٫43٦٫٧٥٩19٫158٫001حتت الطلب

٢٧٫١٢٩٫٧4327٫432٫544لأجل

١٫٠٠٢٫٧٧١1٫491٫980اأخرى

٥4٫٥٦٩٫٢٧348٫082٫525�الإجمايل

تت�سمن الودائع لأجل ودائع مت ا�ستالمها على اأ�سا�ص املرابحة املتوافقة مع اأحكام ال�رشيعة )مبداأ جتنب الفوائد(.

ت�ستمل ودائع العمالء الأخرى على مبلغ 445 مليون ريال �سعودي )2013م : 491 مليون ريال �سعودي( ميثل �سمانات مالية حمتجزة لقاء التزامات 

غري قابلة للنق�ص.

ت�ستمل الودائع اأعاله على ودائع بعمالت اأجنبية، تفا�سيلها كالآتي:

باالآف �لرياالت �ل�سعودية

2013م٢٠١4م

٦٠٥٫٩٠٦503٫945حتت الطلب

٢٫٨٧٧٫٢٧34٫384٫545لأجل

4٧٫٥١٨47٫581اأخرى

3٫٥3٠٫٦٩٧4٫936٫071�الإجمايل

ودائع العمالت الأجنبية هي بالدولر الأمريكي ب�سكل رئي�سي. وحيث اأن الريال ال�سعودي مثبت جتاه الدولر الأمريكي فاإن احل�سا�سية بالن�سبة ملخاطر 

العمالت الأجنبية غري جوهرية.

13 - �سكوك لتعزيز راأ�س املال
بتاريخ 29 مار�س 2011م، اأ�سدر البنك 1000 �سهادة �سكوك مببلغ مليون ريال �سعودي لكل �سك، مبعدل توزيع اأرباح على اأ�سا�ص 6 �سهور )�سايبور( 

م�سافًا اإليها هام�ص 170 نقطة اأ�سا�ص لل�سنة، م�ستحقة ب�سكل ن�سف �سنوي بتاريخ 29 مار�س و 29 �سبتمرب من كل �سنة حتى تاريخ 29 مار�س 2021م، 

وهو التاريخ الذي �سوف تنتهي فيه �سالحية هذه ال�سكوك اأو ت�ستحق. مت ا�ستخدام متح�سالت هذه ال�سكوك من البنك لتعزيز قاعدة راأ�سماله حيث 

تكّون ال�سكوك امل�ستوى الثاين من راأ�ص املال ح�سب الأنظمة يف اململكة العربية ال�سعودية.

اإن التزام م�سدر ال�سكوك جتاه حملة ال�سكوك غري م�سمون باأي موجودات اأو �سمانات اأو �سمان من طرف ثالث وهي غري م�سمونة. ت�ستحق هذه 

ال�سكوك يف 2021م مع ارتفاع يف الهام�ص اإىل 550 نقطة اأ�سا�ص يف 2016م. لدى املجموعة خيار ا�ستدعاء ميكن ممار�سته بعد 29 مار�س 2016م 

من خالل حتقيق �رشوط معينة وطبقًا لل�رشوط والأحكام الواردة يف مذكرة الطرح بتاريخ 28 مار�س 2011م. ميكن اأي�سًا ا�ستدعاء ال�سكوك مبجرد ظهور 

اإن هذه ال�سكوك م�سجلة يف  2016م.  اأعاله. ولدى املجموعة نية ملمار�سة خيار ال�ستدعاء يف  اأي�سًا يف مذكرة الطرح  �رشوط اأخرى معينة مذكورة 

ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول(.

14 - مطلوبات اأخرى
باالآف �لرياالت �ل�سعودية

2013م٢٠١4م

م�ساريف عمولت خا�سة م�ستحقة:

3٦٫٩3٧28٫339بنوك وموؤ�س�سات مالية اأخرى

٩٠٫٨3٥77٫984ودائع العمالء

٧٫٠3٧7٫037�سكوك  لتعزيز راأ�ص املال

١34٫٨٠٩113٫360�إجمايل م�ساريف �لعموالت �لد�ئنة �مل�ستحقة

4٩٫43363٫623برنامج خري اجلزيرة لأهل اجلزيرة )انظر الإي�ساح اأدناه(

٢١٥٫4٠3255٫807ذمم دائنة

٢٦٫٦٠426٫652توزيعات اأرباح م�ستحقة

3٧٨٫٦3٩117٫193قيمة عادلة �سلبية للم�ستقات

٢٨٥٫٢4٦229٫965اأخرى

١٫٠٩٠٫١34806٫600�الإجمايل
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اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة

لل�سنة �ملنتهية يف 3١ دي�سمرب ٢٠١4م

 

بالبنك جتاه املجتمع  املنوطة  بامل�سوؤولية الجتماعية  “خري اجلزيرة لأهل اجلزيرة” ليقوم  التربع لربنامج  2006م، على  الإدارة خالل عام  وافق جمل�ص 

ال�سعودي، وذلك من خالل امل�ساركة اخلريية يف اجلهود العديدة الهادفة اإىل خري املجتمع.

ولهذا الغر�ص، قام البنك خالل عام 2006م بالتربع لهذا الربنامج مببلغ 100 مليون ريال �سعودي. 

اأخرين م�ستقلني من رجال  باأع�ساء  اأع�ساء جمل�ص الإدارة. ينوي جمل�ص الإدارة ال�ستعانة  لتن�سيق الربنامج تتكون من ثالثة من  تاأ�س�ست جلنة اجتماعية 

الأعمال والهيئة ال�رشعية التابعة للبنك من اأجل الإ�رشاف العام وتقدمي امل�سورة لن�ساطات الربنامج.

15 - راأ�س املال
وافق امل�ساهمون يف البنك يف اجتماعهم املنعقد يف 20 مايو 2014م )املوافق 21 رجب 1435هـ( على زيادة راأ�ص مال البنك من 3 مليار ريال اإىل 4 

مليار ريال �سعودي من خالل اإ�سدار اأ�سهم منحة مل�ساهمي البنك )�سهم واحد لكل ثالثة اأ�سهم(. وقد مت النتهاء من الإجراءات النظامية املتعلقة بزيادة 

راأ�ص املال. وبناًء عليه، يتكون راأ�ص مال البنك امل�رشح به امل�سدر واملدفوع بالكامل من 400 مليون �سهم بقيمة 10 ريال �سعودي لل�سهم )2013: 

300 مليون �سهم بقيمة 10 ريال �سعودي لل�سهم(.

اإن ملكية راأ�ص مال البنك موزعة على النحو التايل: 

2013م٢٠١4م

94٫17%٩٢٫٢3%م�ساهمون �سعوديون

5٫83%٥٫٨3%م�ساهم غري �سعودي ـــ بنك باك�ستان الوطني

    ــ١٫٩4%م�ساهمون غري �سعوديون اآخرون

16 - الحتياطي النظامي والحتياطي العام
اإىل  ال�سنوي  الدخل  �سايف  من   %25 عن  يقل  ل  ما  يجب حتويل  للبنك،  الأ�سا�سي  والنظام  ال�سعودية  العربية  اململكة  البنوك يف  مراقبة  نظام  مبقت�سى 

الحتياطي النظامي اإىل اأن يعادل ر�سيد هذا الحتياطي راأ�ص املال املدفوع. وعليه، مت حتويل مبلغ 143 مليون ريال �سعودي من �سايف الدخـل ل�سنة 

2014م )2013م : 163 مليون ريال �سعودي( اإىل الحتياطي النظامي. اإن هذا الحتياطي غري قابل للتوزيع حاليًا.

كذلك يقوم البنك عند احلاجة بتجنيب خم�س�ص لالحتياطي العام مقابل املخاطر البنكية العامة.

17 - احتياطيات اأخرى
باالآف �لرياالت �ل�سعودية

�ملجموع�حتياطي �لقيمة �لعادلةحتوطات �لتدفقات �لنقدية

٢٠١4م

 4٫٧١٠١٫٦4٩)3٫٠٦١(الر�سيد يف بداية ال�سنة

)١4٥٫٧٨٥(١٫١٥4)١4٦٫٩3٩(�سايف التغيريات يف القيم العادلة

 ٢٫٨١٩- ٢٫٨١٩املحول اإىل قائمة الدخل املوحدة

)١4٢٫٩٦٦(١٫١٥4)١44٫١٢٠(�سايف احلركة خالل ال�سنة

)١4١٫3١٧(٥٫٨٦4)١4٧٫١٨١(�لر�سيد يف نهاية �ل�سنة

باالآف �لرياالت �ل�سعودية

املجموعاحتياطي القيمة العادلةحتوطات التدفقات النقدية

2013م

)37٫644( 7٫830)45٫474(الر�سيد يف بداية ال�سنة

 52٫754 23٫643 29٫111�سايف التغيريات يف القيم العادلة

 13٫302      ــ 13٫302املحول اإىل قائمة الدخل املوحدة

)26٫763()26٫763(      ــاملحول اإىل اأرباح مبقاة

 39٫293)3٫120( 42٫413�سايف احلركة خالل ال�سنة

 1٫649 4٫710)3٫061(الر�سيد يف نهاية ال�سنة
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18 - التعهدات واللتزامات

�أ (    دعاوى ق�سائية 

كما يف 31 دي�سمرب 2014م، كانت هناك دعاوى ق�سائية ذات طبيعة عادية مقامة �سد املجموعة. مل يجنب اأي خم�س�ص لقاء هذه الدعاوى وذلك بناًء 

على ن�سيحة امل�ست�سارين القانونيني التي ت�سري اإىل اأنه من غري املتوقع تكبد خ�سائر جوهرية نتيجة لهذه الدعاوى.

ب (    �لتز�مات ر�أ�سمالية 

كما يف 31 دي�سمرب 2014م، بلغت اللتزامات الراأ�سمالية للمجموعة 105٫278  مليون ريال �سعودي )2013م: 40،375  مليون ريال �سعودي( 

والتي تتعلق مب�ساريع اإن�ساء فروع وم�ساريع خا�سة بتقنية املعلومات.

ج (     تعهد�ت و�لتز�مات متعلقة باالئتمان

اإن الغر�ص الرئي�سي لهذه الأدوات هو �سمان توفري اأموال للعمالء عند طلبها. 

اإن ال�سمانات والعتمادات امل�سمونة الدفع عند الطلب، والتي متثل تاأكيدات غري قابلة للرتاجع عنها واأن املجموعة �ستقوم بال�سداد يف حال عدم متكن 

العميل من الوفاء بالتزاماته لأطراف اأخرى، حتمل خماطر الئتمان ذاتها التي حتملها القرو�ص وال�سلف. اإن املتطلبات النقدية مبوجب خطابات ال�سمان 

والعتمادات امل�سمونة الدفع عند الطلب تقل كثرياً عن مبلغ اللتزام لعدم توقع املجموعة قيام الطرف الثالث ب�سحب اأموال مبوجب الإتفاقية.

اإن العتمادات امل�ستندية، التي تعترب مبثابة تعهدات خطية من املجموعة نيابًة عن العميل، ت�سمح لطرف ثالث ب�سحب اأموال من املجموعة يف حدود 

املبالغ املحددة وفق �رشوط واأحكام حمددة، م�سمونة عادة بالب�ساعة املتعلقة بها. وبالتايل، فاإنها غالبًا ما حتمل خماطر اإئتمان اأقل. 

متثل القبولت تعهدات البنك ب�سداد الكمبيالت امل�سحوبة من العمالء. يتوقع البنك اأن يتم تقدمي معظم القبولت قبل �سدادها من قبل العمالء.

و�سمانات  و�سلف  قرو�ص  �سكل  على  رئي�سي  ب�سكل  الئتمان  ملنح  املعتمدة  الت�سهيالت  من  امل�ستخدم  غري  اجلزء  الئتمان  لتمديد  اللتزامات  متثل 

اإجمايل اللتزامات  البنك خل�سارة مببلغ يعادل  يتعر�ص  اأن  بالتزامات متديد الئتمان، فمن املحتمل  املتعلقة  يتعلق مبخاطر الئتمان  واإعتمادات. وفيما 

غري امل�ستخدمة. اإل اأن مبلغ اخل�سارة املحتملة الذي ل ميكن حتديده فوراً، يتوقع اأن يكون اأقل بكثري من اإجمايل اللتزامات غري امل�ستخدمة لأن معظم 

بال�رشورة  متثل  ل  الئتمان  لتمديد  القائمة  اللتزامات  اإجمايل  اإن  حمددة.  ائتمان  معايري  على  احلفاظ  العمالء  من  تتطلب  الئتمان  لتمديد  اللتزامات 

املتطلبات النقدية امل�ستقبلية لأن العديد من هذه اللتزامات قد تنتهي �سالحيتها اأو يتم اإنهاوؤها دون تقدمي التمويل املطلوب.

١( فيما يلي حتلياًل باال�ستحقاقات �لتعاقدية لقاء �لتعهد�ت و�اللتز�مات للمجموعة:

باالآف �لرياالت �ل�سعودية

�الإجمايل�أكرث من ٥ �سنو�تمن �سنة �إىل ٥ �سنو�تمن 3 �إىل ١٢ �سهرخالل 3 �أ�سهر

٢٠١4م

١٫٠٥4٫444--٨٢3٫3١٦٢3١٫١٢٨اعتمادات م�ستندية

٧4٠٫٨4٦١٫٩٢٢٫4٥٠٩٥٩٫٠٦٠٦٢٫٦4٩3٫٦٨٥٫٠٠٥خطابات �سمان

33٠٫3٨٧---33٠٫3٨٧قبولت

التزامات غري قابلة للنق�ص

٧٦٫١٦٧١١٠٫٠٠٧١٨٦٫١٧4--  لتمديد الئتمان

١٫٨٩4٫٥4٩٢٫١٥3٫٥٧٨١٫٠3٥٫٢٢٧١٧٢٫٦٥٦٥٫٢٥٦٫٠١٠�الإجمايل

باالآف �لرياالت �ل�سعودية

الإجمايلاأكرث من 5 �سنواتمن �سنة اإىل 5 �سنواتمن 3 اإىل 12 �سهرخالل 3 اأ�سهر

2013م

1٫087٫981      ــ834٫197234٫47219٫312اعتمادات م�ستندية

965٫2711٫393٫150882٫26625٫9813٫266٫668خطابات �سمان

448٫563      ــ      ــ      ــ448٫563قبولت

التزامات غري قابلة للنق�ص

  لتمديد الئتمان

     

 ــ
83٫282151٫459365٫939600٫680

2٫248٫0311٫710٫9041٫053٫037391٫9205٫403٫892الإجمايل
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اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة

لل�سنة �ملنتهية يف 3١ دي�سمرب ٢٠١4م

 

بلغ اجلزء غري امل�ستخدم من اللتزامات التي ميكن اإلغاوؤها يف اأي وقت من قبل البنك ب�سكل منفرد، والقائمة كما يف 31 دي�سمرب 2014م ما جمموعه 

3٫58 مليار ريال �سعودي )2013م: 1٫9 مليار ريال �سعودي(.

٢( فيما يلي حتلياًل للتعهد�ت و�اللتز�مات ح�سب �لطرف �ملقابل:

باالآف �لرياالت �ل�سعودية

2013م٢٠١4م

٥٫١٧4٫٨٩35٫287٫470�رشكات

٨١٫١١٧116٫422بنوك وموؤ�س�سات مالية اأخرى

٥٫٢٥٦٫٠١٠5٫403٫892�الإجمايل

د(    �لتز�مات عقود �الإيجار �لت�سغيلي

اإن احلد الأدنى لدفعات الإيجار امل�ستقبلية مبوجب عقود الإيجار الت�سغيلي غري القابلة لالإلغاء والتي اأبرمتها املجموعة كم�ستاأجر هو كما يلي:

باالآف �لرياالت �ل�سعودية

2013م٢٠١4م

٩٫٧١١9٫711اأقل من �سنة

3٠٫٦١١35٫327من �سنة اإىل 5 �سنوات

١٦٫١٨437٫590اأكرث من 5 �سنوات

٥٦٫٥٠٦82٫628�الإجمايل

19 - �سايف دخل العمولت اخلا�سة
باالآف �لرياالت �ل�سعودية

2013م٢٠١4م

دخل �لعموالت �خلا�سة:

3١4٫٨٨٦193٫799ا�ستثمارات حمتفظ بها بالتكلفة املطفاأة  

33٫4١٩24٫877اأر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى

١١٨٫٦٢٦54٫742م�ستقات

١٫4٨٧٫٩3٨1٫371٫711قرو�ص و�سلف

١٫٩٥4٫٨٦٩1٫645٫129�الإجمايل

م�رسوف �لعموالت �خلا�سة:

٢٢٫٥4426٫201اأر�سدة للبنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى

٢٨4٫٧٥٩281٫621ودائع للعمالء

٢٧٫3٥٧27٫467�سكوك  لتعزيز راأ�ص املال

١٧٢٫٠4382٫359م�ستقات

3٫٠٨44٫534اأخرى

٥٠٩٫٧٨٧422٫182�الإجمايل

١٫44٥٫٠٨٢1٫222٫947�سايف دخل �لعموالت �خلا�سة
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20 - اأتعاب وعمولت بنكية، �سايف
باالآف �لرياالت �ل�سعودية

2013م٢٠١4م

�لدخل من �الأتعاب و�لعموالت

 244٫659 3٦4٫4٧٦تداول اأ�سهم حملية

 21٫076 ٢١٫٩٧٦تكافل تعاوين )تاأمني( ــ اأتعاب وكالة

 165٫180 ٢٠٥٫٥3٢اأتعاب التزامات واإدارة قرو�ص

 40٫931 4٨٫٩٨٩متويل جتاري

 3٫108 ٥٫٥٦٦تداول اأ�سهم دولية

 20٫660 3٢٫٩٦٢اأتعاب �سناديق ال�ستثمار امل�سرتكة

 30٫496 3١٫٠٩٩اأتعاب من عمليات ال�رشاف اليل

 551٫13 ٧١٫١٩٥اأخرى

 ٧٨١٫٧٩٥557٫265 �إجمايل  �لدخل من �التعاب و�لعموالت

م�رسوفات �أتعاب وعموالت

)89٫050()١33٫٦٨٩(اأتعاب و�ساطة

)125()٥4(تكافل تعاوين – عمولة مبيعات

 468٫090 ٦4٨٫٠٥٢�الإجمايل

21 - دخل متاجرة - �سايف
باالآف �لرياالت �ل�سعودية

2013م٢٠١4م

 16٫719 ٩٫٢٦١اأ�سهم

 29٫291 ١١٫4٧٢�سناديق ا�ستثمار م�سرتكة

 9٫728 ٩٫٧١١م�ستقات

 3٠٫44455٫738 �ملجموع

ي�ستمل دخل املتاجرة على اإيرادات غري حمققة مببلغ 17٫387 مليون ريال �سعودي )2013م: 44٫286 مليون ريال �سعودي(.

دخل توزيعات اأرباح  - 22
باالآف �لرياالت �ل�سعودية

2013م٢٠١4م

 6٫407 ٢٫٦٧٠دخل توزيعات الأرباح من ا�ستثمارات يف الأ�سهم

اأرباح ا�ستثمارات حمتفظ بها لغري اأغرا�س املتاجرة  - 23
باالآف �لرياالت �ل�سعودية

2013م٢٠١4م

3٫٦٨423٫432ا�ستثمارات بالتكلفة املطفاأة

دخل من عمليات اأخرى  - 24
باالآف �لرياالت �ل�سعودية

2013م٢٠١4م

333      -دخل اإيجارات

3٠٫١٩١9٫671ربح بيع ممتلكات ومعدات وغريها

٩٫3٠٠17٫905اأخرى

3٩٫4٩١27٫909�الإجمايل
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اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة

لل�سنة �ملنتهية يف 3١ دي�سمرب ٢٠١4م

 

ربح ال�سهم  - 25
مت احت�ساب الربح الأ�سا�سي لل�سهم لل�سنتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2014م و 31 دي�سمرب 2013م بق�سمة �سايف دخل ال�سنة اخلا�ص مب�ساهمي البنك 

على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية امل�سدرة خالل العام. املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية القائمة خالل ال�سنتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 

2014م و 31 دي�سمرب 2013م بلغ 400 مليون �سهم. لقد مت تعديل املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية القائمة ل�سنة 2013م باأثر رجعي نتيجة لزيادة 

راأ�ص املال با�سدار اأ�سهم جمانية خالل عام 2014م )الإي�ساح 15(.

 اإن احت�ساب ربحية ال�سهم الأ�سا�سية واملخف�سة هي نف�سها بالن�سبة للبنك.

الزكاة و�سـريبة الدخل  - 26
لل�سنوات  الزكوية  الربوط  البنك  ا�ستلم  )امل�سلحة(.  الزكاة والدخل  اإىل م�سلحة  2013م  �سنة  املالية حتى  ال�سنوات  الزكوية عن  الإقرارات  البنك  قدم 

لال�ستثمارات  رئي�سي  ب�سكل  الذكر  الآنفة  الإ�سافية  املطالبات  تعود  �سعودي.  ريال  مليون   286٫7 باإجمايل  اإ�سافية  مطالبات  مع  2009م  �سنة  حتى 

طويلة الأجل التي مل ت�سمح امل�سلحة بخ�سمها. مت العرتا�ص على الأ�سا�ص الذي اعتمدته امل�سلحة يف احت�ساب اللتزام الزكوي الإ�سايف من قبل البنك 

بالت�سامن مع جميع البنوك يف اململكة العربية ال�سعودية. كما قام البنك ر�سميًا بالعرتا�ص على هذه الربوط وبانتظار رد امل�سلحة.

مل تقم امل�سلحة باإ�سدار الربوط الزكوية لل�سنوات من 2010م اإىل 2013م ول ي�ستطيع البنك حتديد تاأثري هذه الربوط ب�سكل موثوق.

النقدية و�سبه النقدية  - 27
تتكون النقدية و�سبه النقدية املدرجة يف قائمة التدفقات النقدية املوحدة من الآتي:

باالآف �لرياالت �ل�سعودية

2013م٢٠١4م

نقدية واأر�سدة لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي،  فيما عدا الوديعة النظامية
3٫٥٦٦٫١٦34٫766٫705

3٫٢4٠٫٢4١2٫323٫795اأر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى ت�ستحق خالل ثالثة اأ�سهر اأو اأقل من تاريخ ال�ستحواذ )الإي�ساح 4(

٦٫٨٠٦٫4٠47٫090٫500�الإجمايل

قطاعات الأعمال  - 28
يتم حتديد قطاعات الأعمال على اأ�سا�ص التقارير الداخلية ل�رشكات املجموعة التي يتم مراجعتها بانتظام من قبل اأ�سحاب القرار وذلك لتوزيع املوارد بني 

القطاعات ولقيا�ص اأدائها. ترتكز كافة عمليات املجموعة داخل اململكة العربية ال�سعودية. ت�سجل التعامالت بني قطاعات الأعمال وفقًا ملنهجية املجموعة 

يف ت�سعري املعامالت. ت�ستمل موجودات ومطلوبات القطاعات ب�سكل رئي�سي على موجودات ومطلوبات ت�سغيلية.

لأغرا�ص اإدارية، تتكون املجموعة من القطاعات الرئي�سية التالية:

ودائع ومنتجات اإئتمانية وا�ستثمارية لالأفراد. م�رسفية �الأفر�د 

قرو�ص وودائع ومنتجات اإئتمانية اأخرى لل�رشكات واملوؤ�س�سات  م�رسفية �ل�رسكات 

ال�سغرية واملتو�سطة احلجم.  

�رشكة  اأن�سطة  �سمن  مدرج  القطاع  )هذا  للعمالء  الأ�سهم  لتداول  الو�ساطة  خدمات  توفر  �لو�ساطة و�إد�رة �الأ�سول 

اجلزيرة لالأ�سواق املالية )اجلزيرة كابيتال( وهي �رشكة تابعة للبنك(.

يغطي هذا القطاع اأ�سواق املال وال�رشف الأجنبي وخدمات املتاجرة واخلزينة.  �خلزينة 

يوفر التكافل التعاوين خدمات حماية وخدمات ادخار وهي متوافقة متامًا مع ال�رشيعة وتعترب  �لتكافل �لتعاوين  

بديلة خلدمات تاأمني احلياة التقليدية.

ميثل هذا القطاع يف الوقت الراهن املحفظة التاأمينة التي �سوف تنقل اإىل �رشكة اجلزيرة تكافل 

تعاوين بتاريخ وقيمة يتفق عليها ومعتمدة من قبل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. يحتوي 

الإي�ساحان )7( و )38( حول هذه القوائم املالية املوحدة تفا�سيل اأوفى عن ال�رشكة.
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فيما يلي حتلياًل باإجمايل موجودات ومطلوبات املجموعة والدخل من العمليات و�سايف الدخل  لل�سنة ح�سب قطاعات الأعمال:

باالآف �لرياالت �ل�سعودية

م�رسفية �الأفر�د
�خلزينةم�رسفية �ل�رسكات

�لو�ساطة و�إد�رة 

�الأ�سول

�لتكافل 

�لتعاوين
�ملجموع�أخرى

٢٠١4م

١٨٫٩3٩٫3٠٧٢3٫٥٧٧٫٢34٢3٫١3٨٫٧٥٢٧٦٦٫١٨٨٦٫٨٦٠١٢٥٫٥٨٨٦٦٫٥٥3٫٩٢٩اإجمايل املوجودات

٦٠٫3٩٥٫٨٨3    -٢٦٫٠٩4٫٠٢٥٢4٫٦٠١٫4١3٩٫٥٦3٫٢٩٢٩٢٫3٢٢44٫٨3١اإجمايل املطلوبات

٢٫٢٢٦٫٢4٥)٥٥٫3٨٥(٧3٩٫٧٢4٥٥٨٫٥٠٧٦١4٫٧٩434٦٫3٨٨٢٢٫٢١٧اإجمايل دخل العمليات 

١٫44٥٫٠٨٢)١٫٨٥٢(٥١٠٫٢١44١١٫٩١١٥١4٫٧٨١٩٫٧33٢٩٥�سايف العمولت اخلا�سة

١٧٧٫٢٨٠١٢4٫٧٥٩٢٠٫٩٥4333٫١٢٩٢١٫٩٢٢4٥٢٦٧٨٫4٩٦دخل اأتعاب وعمولت املتاجرة، �سايف

3٫٨3٩3٫٨3٩     -     -     -     -     -ح�سة املجموعة يف ربح �رشكة زميلة

م�ساريف ت�سغيلية وت�سمل:

)3٨3٫١٠٧(    -     -     -     -)٢٦٥٫٥٨٠()١١٧٫٥٢٧(•	خم�س�ص خ�سائر الئتمان، �سايف

)٧٩٫3٩4(    -)١٫٩٥4()٧٫٨١3()٨٫٢١١()١٨٫٨3٠()4٢٫٥٨٦(•	ا�ستهالكات

)١٫٦٥٧٫٦١٧(4٫٦٧٦)٢4٫٨٥4()١٥٠٫٢3٥()١٢4٫٧4٥()٦٠١٫٢٧٧()٧٦١٫١٨٢(اإجمايل م�ساريف العمليات 

٥٧٢٫4٦٧)4٦٫٨٧٠()٢٫٦3٧(4٩٠٫٠4٩١٩٦٫١٥3)4٢٫٧٧٠()٢١٫4٥٨(�سايف )اخل�سارة( / الدخل 

بالآف الريالت ال�سعودية

اخلزينةم�رشفية ال�رشكاتم�رشفية الأفراد
الو�ساطة واإدارة 

الأ�سول

التكافل 

التعاوين
املجموعاأخرى

2013م

 59٫976٫408 121٫489 10٫592 675٫775 1٫230٫439 20٫558٫555 17٫379٫558اإجمايل املوجودات

 

 54٫247٫863      ــ 47٫373 58٫854 7٫815٫633 27٫287٫895 19٫038٫108اإجمايل املطلوبات

 1٫839٫307)39٫238( 21٫385 274٫695 542٫697 491٫845 547٫923اإجمايل دخل العمليات 

 1٫222٫947)118( 433 7٫949 445٫395 374٫645 394٫643�سايف العمولت اخلا�سة

 523٫828      ــ 20٫951 265٫548 23٫429 102٫565 111٫335دخل اأتعاب وعمولت املتاجرة، �سايف

)1٫011()1٫011(      ــ      ــ      ــ      ــ      ــح�سة املجموعة يف خ�سارة �رشكة زميلة

م�ساريف ت�سغيلية وت�سمل:

)136٫343(      ــ      ــ      ــ      ــ)73٫382()62٫961(ــــ خم�س�ص خ�سائر الئتمان، �سايف

)71٫417(      ــ)2٫320()8٫549()7٫532()10٫272()42٫744(ــــ ا�ستهالكات

)1٫187٫660( 5٫366)31٫946()145٫782()110٫064()256٫955()648٫279(اإجمايل م�ساريف العمليات 

 650٫636)34٫883()10٫561( 128٫913 432٫633 234٫890)100٫356(�سايف )اخل�سارة( / الدخل 
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اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة

لل�سنة �ملنتهية يف 3١ دي�سمرب ٢٠١4م

 

�أ (     خماطر �الئتمان �لتي تتعر�س لها �ملجموعة ح�سب قطاعات �الأعمال:

باالآف �لرياالت �ل�سعودية

�ملجموع�أخرى�لتكافل �لتعاوين�خلزينة�لو�ساطة و�إد�رة �الأ�سولم�رسفية �ل�رسكاتم�رسفية �الأفر�د

٢٠١4م

٥٧٫٨٩٠٫334--١٦٫4٢١٫٦١٦-١٨٫٥٦٥٫3١3٢٢٫٩٠3٫4٠٥�ملوجود�ت 

3٫٥١٧٫3١٩----3٫٥١٧٫3١٩-�لتعهد�ت و�اللتز�مات

١4٩٫١٢٩--١4٩٫١٢٩---�مل�ستقات

بالآف الريالت ال�سعودية

املجموعاأخرىالتكافل التعاويناخلزينةالو�ساطة واإدارة الأ�سولم�رشفية ال�رشكاتم�رشفية الأفراد

2013م

50٫478٫991ــــ15٫430٫119ــ15٫250٫08519٫798٫787املوجودات 

3٫131٫470ــــ      ــــ3٫131٫470ــالتعهدات واللتزامات

92٫937ــــ92٫937ــــــامل�ستقات

تت�سمن خماطر الئتمان القيمة الدفرتية للموجودات املدرجة يف قائمة املركز املايل املوحدة ما عدا النقدية، واملمتلكات واملعدات، والعقارات الأخرى، 

وال�ستثمارات يف الأ�سهم و�سناديق ال�ستثمار، وبع�ص املوجودات الأخرى، بالإ�سافة لذلك فاإن خماطر الئتمان تت�سمن قيمة املعادل الئتماين ملخاطر 

التعهدات واللتزامات وامل�ستقات )راجع الإي�ساح 29(.

29 - خماطر الئتمان
ال�سامل لإدارة  اإدارتها وفق الإطار  يتم  التعاقدية للمجموعة والتي  املالية و/اأو  بالتزاماته  الوفاء  اإخفاق طرف ما يف  اأو  تاأخر  تتمثل خماطر الئتمان يف 

اإدارة  وجلنة  التنفيذية،  واللجنة  الإدارة،  جمل�ص  عن  املنبثقة  املخاطر  جلنة  وهي  ثالث جلان  قبل  من  الئتمان  خماطر  مراقبة  تتم  املخاطر.  على  ال�سيطرة 

الئتمان. ولهذه اللجان مهام �سالحيات حمددة بو�سوح تتم مراجعتها ب�سكل منتظم. 

تقوم املجموعة بتقييم احتمال حدوث تعرث من جانب الأطراف املقابلة اإما با�ستخدام مناذج تقييم داخلية اأو تقييمات خارجية من وكالت ت�سنيف رئي�سية. 

ت�سعى املجموعة ملراقبة خماطر الئتمان عن طريق ر�سد التعر�ص ملخاطر الئتمان واحلد من التعامالت مع اأطراف مقابلة معينة وتقييم الو�سع الئتماين 

لالأطراف املقابلة با�ستمرار.

ال�سيا�سة الئتمانية  العالية ملحفظة القرو�ص و�سمان تنويع املخاطر ب�سكل مالئم. وحتدد  اإىل املحافظة على اجلودة  تهدف �سيا�سة املجموعة الئتمانية 

املعايري الأ�سا�سية للمخاطر املقبولة وحتدد املجالت املعر�سة للمخاطر التي تتطلب اهتمامًا خا�سًا.

كما تدير املجموعة خماطر الئتمان املتعلقة بن�ساطاتها التجارية من خالل مراقبة حدود الئتمان والدخول يف اتفاقيات رئي�سية لت�سوية العقود بال�سايف 

وترتيبات �سمان مع الأطراف املقابلة يف ظروف مالئمة مع حتديد فرتة التعر�ص للمخاطر.  

تظهر تركزات خماطر الئتمان عند مزاولة عدد من الأطراف املقابلة لن�ساطات مماثلة اأو ممار�سة اأعمالهم يف املنطقة اجلغرافية ذاتها اأو لديهم مزايا اقت�سادية 

مماثلة قد توؤثر من حيث مقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية عند حدوث تغريات يف الظروف الإقت�سادية اأو ال�سيا�سية اأو الظروف الأخرى. ُتظهر 

الرتكزات يف خماطر الئتمان مدى ح�سا�سية اأداء املجموعة مقابل اأية تطورات توؤثر على قطاع اأو منطقة جغرافية حمددة. تقوم املجموعة باإدارة خماطر 

الئتمان وذلك بتنويع حمفظة الإقرا�ص لتفادي الرتكز يف املخاطر اخلا�سة باأفراد اأو جمموعة من العمالء يف اأماكن اأو اأن�سطة معينة. 

متثل �سندات الدين املدرجة يف حمفظة ال�ستثمارات ب�سكل اأ�سا�سي خماطر تتعلق بديون �سيادية و�سبه �سيادية. يبني الإي�ساح )5( حتليل ال�ستثمارات ح�سب 

الأطراف ذات العالقة. ملزيد من التفا�سيل حول مكونات القرو�ص وال�سلف، راجع الإي�ساح )6(. مت الف�ساح عن املعلومات املتعلقة مبخاطر الئتمان 

املتعلقة بالرتباطات واللتزامات يف الإي�ساح )18( واملعلومات بخ�سو�ص التعر�ص ملخاطر الئتمان ح�سب قطاع العمل مبينة يف الإي�ساح )28(.

اأو  العمالء  تعرث  حالة  يف  لل�سداد  بديل  اآخر  م�سدر  توفر  كي  ب�سمانات  بالحتفاظ  الإقرا�ص  اأن�سطة  يف  العادية  اأعمالها  دورة  �سمن  املجموعة  تقوم 

الأطراف املقابلة يف الوفاء باإلتزاماتهم. ت�سمل الأ�سول التي يحتفظ بها ك�سمانات �سندات لأمر، وودائع نقدية اأخرى، وكفالت مالية، واأ�سهم حملية 

ودولية تخ�سع لهام�ص مالئم يعك�ص التذبذب ال�سعري، وعقارات واأ�سول مادية اأخرى. ال�سمانات العقارية التي حتتفظ بها املجموعة مت نقل ملكيتها 

للمجموعة. ل يتم الحتفاظ ب�سمانات عمومًا على املبالغ امل�ستحقة من البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى، اإل يف حالة الحتفاظ بالأوراق املالية كجزء 

من اإعادة ال�رشاء. ول يتم عادة الحتفاظ بال�سمانات مقابل الأوراق املالية ال�ستثمارية ول يوجد مثل هذه ال�سمانات كما يف 31 دي�سمرب 2014م و31 

دي�سمرب 2013م. تت�سمن اتفاقيات العمالء عادًة متطلبات لتقدمي �سمانات اإ�سافية حال انخفا�ص التقييم اأو زيادة خماطر الئتمان.
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ت�ستخدم املجموعة نظامًا داخليًا لت�سنيف ومراجعة الئتمان لإدارة خماطر الئتمان يف حمفظة قرو�ص ال�رشكات. اإن نظام الت�سنيف الئتماين موؤلف من 

ع�رش درجات، منها �سبع درجات للمحفظة العاملة كما يلي:

	 جيدة - منخف�سة املخاطر:  من 1 اإىل 3•

	 جيدة - متو�سطة املخاطر:   من 4 اإىل 6•

	 بحاجة لعناية خا�سة: 7•

	 فئة البتداء وهي متثل القرو�ص املمنوحة لالأعمال وامل�ساريع احلديثة. •

وثالث درجات تتعلق باملحفظة غري العاملة )ت�سنيفات خماطر من 8 اإىل 10 وتت�سمن الفئات التالية: دون امل�ستوى، امل�سكوك يف حت�سيلها، خ�سائر(. 

اأو  اإن القرو�ص وال�سلف امل�سنفة يف الفئة »جيد« تعترب عاملة وذات خ�سائ�ص رئي�سية وتت�سمن تلك القرو�ص وال�سلف التي مل يثبت �سعفها الفعلي 

املحتمل. يتم الحتفاظ مبخ�س�ص انخفا�ص يف القيمة ب�سكل افرادي لكل عميل فيما يتعلق باملحفظة غري العاملة ا�ستناداً اإىل ت�سنيف كل مقرت�ص، والذي 

حتدده اإدارة مراقبة الئتمان يف املجموعة با�ستخدام اأ�س�ص حمددة لهذه الغاية مثل الأن�سطة والتدفقات النقدية وهيكل راأ�ص املال وال�سمانات والتخلف 

عن الدفع اأو ال�سداد. كما يتم جتنيب خم�س�ص جماعي للخ�سائر على م�ستوى املحفظة عند وجود دليل مو�سوعي على وجود خ�سائر غري حمددة كما يف 

تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة. تقدر هذه املخ�س�سات على اأ�سا�ص درجات الئتمان املتعلقة مبقرت�ص اأو جمموعة من املقرت�سني والظروف القت�سادية 

الداخلي يف املجموعة ب�سورة  التدقيق  اإدارة  التاريخية املوجودة يف مكونات حمفظة الئتمان. تقوم  التعرث  اإىل اخلربة واأمناط  اإ�سافة  احلالية للمقرت�ص، 

م�ستقلة مبراجعة �ساملة للنظام على اأ�سا�ص دوري. 

اأنها تعك�ص التغريات يف الأ�سواق واملنتجات واخلدمات  تقوم املجموعة مبراجعة �سيا�ساتها واأنظمتها املتعلقة باإدارة املخاطر ب�سكل منتظم للتاأكد من 

واأف�سل املمار�سات املتعلقة باإدارة املخاطر.

�أدناه جودة �الئتمان لكل نوع من هذه  �ملالية �الأخرى(. يبني �جلدول  �لبنوك و�ملوؤ�س�سات  �ملالية )�لقرو�س و�ل�سلف و�الأر�سدة لدى  �أ(    جودة �الئتمان للموجود�ت 

�ملوجود�ت �ملالية:

باالآف �لرياالت �ل�سعودية

�لقرو�س و�ل�سلف

�ملجموع�أخرى�رسكات�أفر�د

�أر�سدة لدى �لبنوك 

و�ملوؤ�س�سات �ملالية 

�الأخرى

�الإجمايل

٢٠١4م

�لقرو�س �لعاملة

غري م�ستحقة وغري منخف�سة )عاملة(

٥٫3٩٠٫١٠٥4٫٩٠٨٫٩٩١١٠٫٢٩٩٫٠٩٦   -   ٥٫3٩٠٫١٠٥     -   جيدة – منخف�سة �ملخاطر

١٢٫٢3٥٫4٦4   -   ١٢٫٢3٥٫4٦4   -   ١٢٫٢3٥٫4٦4     -   جيدة – متو�سط �ملخاطر

٢٢٫١١٦٫٥١١   -   ١4٫٧4٠٫3٢4٧٫٠٩١٫٦4٨٢٨4٫٥3٩٢٢٫١١٦٫٥١١جيدة – غري م�سنفة

١4٫٧4٠٫3٢4٢4٫٧١٧٫٢١٧٢٨4٫٥3٩3٩٫٧4٢٫٠٨٠4٫٩٠٨٫٩٩١44٫٦٥١٫٠٧١جمموع – جيدة

١٫٥٠٥٫٩٩٧   -   ١٫٥٠٥٫٩٩٧   -   ١٫٥٠٥٫٩٩٧     -   بحاجة لعناية خا�سة

١4٫٧4٠٫3٢4٢٦٫٢٢3٫٢١4٢٨4٫٥3٩4١٫٢4٨٫٠٧٧4٫٩٠٨٫٩٩١4٦٫١٥٧٫٠٦٨�ملجموع

م�ستحقة وغري منخف�سة �لقيمة

٢٠٨٫٢٧٧   -   ٢٠٨٫٢٧٧   -   ٧٨٫٧34١٢٩٫٥43�أقل من 3٠ يوم

١4٫١4٥   -   ١4٫١4٥   -   3٠١٢٫٧4١١٫4٠4 �إىل ٦٠  يوم

١٢٫٨١١   -   ١٢٫٨١١   -   ٦٠٨٫٦4٥4٫١٦٦ �إىل ٩٠  يوم

٢٩٫٨٧٨   -   ٢٩٫٨٧٨   -   ٢٨٫٠4٧١٫٨3١�أكرث من ٩٠  يوم

١4٫٨٦٨٫4٩١٢٦٫3٦٠٫١٥٨٢٨4٫٥3٩4١٫٥١3٫١٨٨4٫٩٠٨٫٩٩١4٦٫4٢٢٫١٧٩�إجمايل �لعاملة

)4١٥٫3٨١(   -   )4١٥٫3٨١(   -   )٢3٢٫٥٥3()١٨٢٫٨٢٨(ناق�س: خم�س�س �ملحفظة

١4٫٦٨٥٫٦٦3٢٦٫١٢٧٫٦٠٥٢٨4٫٥3٩4١٫٠٩٧٫٨٠٧4٫٩٠٨٫٩٩١4٦٫٠٠٦٫٧٩٨�سايف �لقرو�س �لعاملة

�لقرو�س غري �لعاملة

3٦٩٫٨٦٠   -   3٦٩٫٨٦٠   -   ٢٢3٫4١٦١4٦٫444�إجمايل �لقرو�س غري �لعاملة

)٢٢3٫١١٦(   -   )٢٢3٫١١٦(   -   )٥٠٫44٢()١٧٢٫٦٧4( ناق�س: خم�س�س حمدد

١4٦٫٧44   -   ١4٦٫٧44   -   ٥٠٫٧4٢٩٦٫٠٠٢�سايف �لقرو�س غري �لعاملة
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اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة

لل�سنة �ملنتهية يف 3١ دي�سمرب ٢٠١4م

 

بالآف الريالت ال�سعودية

القرو�ص وال�سلف

املجموعاأخرى�رشكاتاأفراد

اأر�سدة لدى البنوك 

واملوؤ�س�سات املالية 

الأخرى

الإجمايل

2013م

القرو�ص العاملة

غري م�ستحقة وغري  منخف�سة )عاملة(

 3٫073٫7958٫008٫084 4٫934٫289      ــ 4٫934٫289      ــجيدة – منخف�سة املخاطر

 10٫905٫630      ــ 10٫905٫630      ــ 10٫905٫630      ــجيدة – متو�سط املخاطر

 16٫840٫962      ــ 219٫87116٫840٫962 4٫491٫107 12٫129٫984جيدة – غري م�سنفة

 3٫073٫79535٫754٫676 219٫87132٫680٫881 20٫331٫026 12٫129٫984جمموع – جيدة

 2٫261٫796      ــ 2٫261٫796      ــ 2٫261٫796      ــبحاجة لعناية خا�سة

 3٫073٫79538٫016٫472 219٫87134٫942٫677 22٫592٫822 12٫129٫984املجموع

م�ستحقة وغري منخف�سة القيمة

 152٫314      ــ 152٫314      ــ 125٫853 26٫461اأقل من 30  يوم

 3٫246      ــ 3٫246      ــ 1٫211 302٫035 اإىل 60  يوم

 76٫903      ــ 76٫903      ــ 74٫552 602٫351 اإىل 90  يوم

 51٫674      ــ 51٫674      ــ 28٫453 23٫221اأكرث من 90  يوم

 3٫073٫79538٫300٫609 219٫87135٫226٫814 22٫822٫891 12٫184٫052اإجمايل العاملة

)482٫160(      ــ)482٫160(      ــ)355٫532()126٫628(ناق�ص: خم�س�ص املحفظة

 3٫073٫79537٫818٫449 219٫87134٫744٫654 22٫467٫359 12٫057٫424�سايف القرو�ص العاملة

القرو�ص غري العاملة

 429٫372      ــ 429٫372      ــ 208٫886 220٫486اإجمايل القرو�ص غري العاملة

)179٫267(      ــ)179٫267(      ــ)88٫934()90٫333( ناق�ص: خم�س�ص حمدد

 250٫105      ــ 250٫105      ــ 119٫952 130٫153�سايف القرو�ص غري العاملة

تت�سمن القرو�ص وال�سلف اجليدة غري امل�سنفة ب�سكل رئي�سي قرو�ص �سخ�سية وبطاقات اإئتمان وم�ساريع �سغرية وقرو�ص موظفني وقرو�ص للمتاجرة 

بالأ�سهم. تت�سمن القرو�ص الأخرى ب�سكل رئي�سي قرو�ص املوظفني.

تت�سمن القرو�ص وال�سلف العاملة كما يف 31 دي�سمرب 2014م قرو�سًا مت اإعادة التفاو�ص ب�ساأن اإعادة هيكلتها بقيمة 1٫52 مليار ريال �سعودي ب�سبب 

تدهور املركز املايل للمقرت�ص )2013م: 698٫4 مليون ريال �سعودي(.

تت�سمن القرو�ص وال�سلف التي حتتاج اإىل عناية خا�سة قرو�ص و�سلف عاملة وجارية وحمدثة فيما يتعلق بت�سديدات اأ�سل املبلغ والعمولت اخلا�سة، اإل اأنها 

تتطلب متابعة دقيقة من قبل الإدارة حيث اأنها تنطوي على بع�ص نقاط ال�سعف املحتملة، والتي قد توؤدي يف امل�ستقبل اإىل تدهور يف عملية ال�سداد بالن�سبة 

لأ�سل املبلغ اأو العمولت اخلا�سة. لن توؤدي القرو�ص وال�سلف التي حتتاج اإىل عناية اإىل تعر�ص البنك ملخاطر تتطلب اإعادة ت�سنيفها �سمن درجة اأقل.

)ب(    جودة �الئتمان لال�ستثمار�ت

تتم اإدارة جودة الئتمان لال�ستثمارات التي تت�سمن ح�رشيًا اأدوات دين بالتكلفة املطفاأه )جميع اأدوات الدين �سمن فئة الأدوات املقيمة بالتكلفة املطفاأة( 

اأي وكالة خارجية  يتم ت�سنيفها م�سبقًا من قبل  اأدوات دين مل  با�ستخدام ت�سنيفات وكالت ت�سنيف خارجية م�سهورة. ال�ستثمارات غري امل�سنفة هي 

للت�سنيف الئتماين. يو�سح اجلدول اأدناه جودة الئتمان ح�سب كل �سنف من اأ�سناف املوجودات:

باالآف �لرياالت �ل�سعودية

2013م٢٠١4م

�لعاملة

913٫533-ا�ستثمارات مرابحة حكومية

                              )BBB-AAA( 8،513،54811٫179٫371ت�سنيف عايل

                             )B2-BA1( ــ-ت�سنيف عادي      

                           )C-BA3( ــ-ت�سنيف اأقل من عادي      

2،412،786158٫367غري م�سنف

10،926،33412٫251٫271�إجمايل �لعاملة وجميع �ال�ستثمار�ت

ل توجد حاجة لتكوين خم�س�ص انخفا�ص يف قيمة ال�ستثمارات املحتفظ بها بالتكلفة املطفاأة كما يف 31 دي�سمرب 2014م و 2013م.
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ج(    حتليل قرو�س و�سلف �لبنك وفقاً للقطاع �الإقت�سادي

يف  الأخذ  وبعد  املحددة  واملخ�س�سات  املحفظة  خم�س�سات  خ�سم  بعد  القت�سادي،  للقطاع  وفقًا  البنك  و�سلف  لقرو�ص  حتلياًل  اأدناه  اجلداول  تظهر 

العتبار اإجمايل ال�سمانات املحتفظ بها للقرو�ص وال�سلف العاملة وغري العاملة. تت�سمن ال�سمانات الودائع النقدية والآجلة، والأ�سهم املحلية والدولية، 

والعقارات، وال�سمانات امل�سادة، والتنازل عن م�ستحقات.

�حلد �الأق�سى للتعر�س للمخاطر

باالآف �لرياالت �ل�سعودية

٢٠١4م
�سمن قائمة �ملركز �ملايل بعد خ�سم 

�ملخ�س�سات

خارج قائمة �ملركز �ملايل و�اللتز�مات 

�ملحتملة و�لتعهد�ت ذ�ت �لعالقة 

باالئتمان بعد خ�سم �ملخ�س�سات

�ملجموع

١٫١٢٦٫٠٧٦٢4٫3٥١١٫١٥٠٫4٢٧حكومية و�سبه حكومية

٦3٠٫3٦٥٦١٦٫٨٢٠١٫٢4٧٫١٨٥بنوك وموؤ�س�سات مالية اأخرى

٢٫4٩٠٢٫4٩٠          ـــــزراعة واأ�سماك

٦٫١٧٠٫٨٧٠٦١٦٫٢٦٥٦٫٧٨٧٫١3٥�سناعة

٨٠٫٦٨4٧٦٫٥3٧١٥٧٫٢٢١مناجم وحماجر

١٫4٧٧١٫4٧٧          ـــــكهرباء وماء وغاز وخدمات �سحية

١٫3٥٨٫3٧٢٢٫٢٠٨٫١١43٫٥٦٦٫4٨٦بناء واإن�ساءات

٩٫١4٧٫٨١٨٦٩٢٫٠٥3٩٫٨3٩٫٨٧١جتارة

٢١٨٫١٩٠٦4٫٥٦٢٢٨٢٫٧٥٢نقل وات�سالت

٥٠٦٫٦3٦١٥3٫٧١٠٦٦٠٫34٦خدمات

١4٫٧3٦٫4٠٥         ـــــ١4٫٧3٦٫4٠٥قرو�ص �سخ�سية وبطاقات ائتمان

3٫4٠٦٫43١         ـــــ3٫4٠٦٫43١تداول ا�سهم

3٫٨٦٢٫٧٠4٧٩٩٫٦3١4٫٦٦٢٫33٥اأخرى

4١٫٢44٫٥٥١٥٫٢٥٦٫٠١٠4٦٫٥٠٠٫٥٦١احلد الأق�سى للتعر�ص للمخاطر

ناق�ص:  �سمانات القرو�ص وال�سلف العاملة 

)٢٠٫33٨٫44٧()٢٫٢٩٨٫٨٧٧()١٨٫٠3٩٫٥٧٠(  وغري العاملة

٢3٫٢٠4٫٩٨١٢٫٩٥٧٫١33٢٦٫١٦٢٫١١4�سايف �حلد �الأق�سى للتعر�س للمخاطر

احلد الأق�سى للتعر�ص للمخاطر

بالآف الريالت ال�سعودية

�سمن قائمة املركز املايل بعد 2013م

خ�سم املخ�س�سات

خارج قائمة املركز املايل واللتزامات 

املحتملة والتعهدات ذات العالقة 

بالئتمان بعد خ�سم املخ�س�سات
املجموع

507٫81983٫282591٫101حكومية و�سبه حكومية

1٫020٫066447٫2221٫467٫288بنوك وموؤ�س�سات مالية اأخرى

26٫686106٫701133٫387زراعة واأ�سماك

5٫907٫042828٫8266٫735٫868�سناعة

630٫807157٫323788٫130مناجم وحماجر

2929      ــكهرباء وماء وغاز وخدمات �سحية

705٫3701٫757٫8792٫463٫249بناء واإن�ساءات

8٫255٫5741٫004٫2309٫259٫804جتارة

276٫09853٫520329٫618نقل وات�سالت

412٫139112٫383524٫522خدمات

12٫187٫577      ــ12٫187٫577قرو�ص �سخ�سية وبطاقات ائتمان

2٫766٫365      ــ2٫766٫365تداول ا�سهم

2٫299٫216852٫4973٫151٫713اأخرى

34٫994٫7595٫403٫89240٫398٫651احلد الأق�سى للتعر�ص للمخاطر

ناق�ص:  �سمانات القرو�ص وال�سلف العاملة 

  وغري العاملة
()14٫018٫313)2٫460٫415()16٫478٫728(

20٫976٫4462٫943٫47723٫919٫923�سايف احلد الأق�سى للتعر�ص للمخاطر
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اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة

لل�سنة �ملنتهية يف 3١ دي�سمرب ٢٠١4م

 

د(    �حلد �الأق�سى للتعر�س للمخاطر

فيما يلي احلد الأق�سى للتعر�ص ملخاطر الئتمان دون الأخذ يف العتبار اأي �سمانات وحت�سينات اأخرى لالئتمان:

باالآف �لرياالت �ل�سعودية

2013م٢٠١4م

�ملوجود�ت

4٫٩٠٨٫٩٩١3٫073٫795اأر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى )الإي�ساح 4(

١١٫334٫٩٧٠12٫597٫125ا�ستثمارات )الإي�ساح 5(

4١٫٢44٫٥٥١34٫994٫759قرو�ص و�سلف، �سايف )الإي�ساح 6(

٦٥٠٫٧4٩415٫861اأ�سول اأخرى – تاأمينات نقدية مقابل م�ستقات وعمولت م�ستحقة )الإي�ساح 9(

٥٨٫١3٩٫٢٦١51٫081٫540�إجمايل �ملوجود�ت

٢٫٩٥٧٫١332٫943٫477التعهدات واللتزامات، �سايف )الإي�ساح 18(

٢3٩٫٢٧٩122٫456امل�ستقات - القيمة العادلة الإيجابية، �سايف )الإي�ساح 10(

٦١٫33٥٫٦٧354٫147٫473�إجمايل �حلد �الأق�سى للتعر�س للمخاطر

30 - الرتكز اجلغرايف 

�أ(    فيما يلي �لتوزيع �جلغر�يف للفئات �لرئي�سية للموجود�ت و�لتعهد�ت و�اللتز�مات وخماطر �الئتمان:

باالآف �لرياالت �ل�سعودية

٢٠١4م
�ململكة �لعربية 

��ل�سعودية

دول جمل�س �لتعاون 

�خلليجي �الأخرى 

و�ل�رسق �الأو�سط

�مريكا �ل�سمالية�أوروبا
جنوب �رسق 

�آ�سيا
�الإجمايلدول �أخرى

املوجودات

٦٫٥٥٢٫١4١-----6٫552٫141نقدية واأر�سدة لدى موؤ�س�سة النقد 

3٫729٫887569٫27384٫292523٫7763871٫3764٫٩٠٨٫٩٩١اأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات مالية اأخرى

١١٫334٫٩٧٠--6٫994-11٫327٫788188ا�ستثمارات

1664١٫٢44٫٥٥١---41٫236٫7917٫594قرو�ص و�سلف، �سايف

١٢٥٫٥٨٨-----125٫588ا�ستثمارات يف �رشكة زميلة

٦٢٫٩٧٢٫١٩٥٥٧٧٫٠٥٥٨4٫٢٩٢٥3٠٫٧٧٠3٨٧١٫٥4٢٦4٫١٦٦٫٢4١�الإجمايل

4٫٩٥٧٫٥٨٦٢٥3٫3٧٦٢٩٫١٠٨3٫3٨٥١٢٫١٥٥4٠٠٥٫٢٥٦٫٠١٠�لتعهد�ت و�اللتز�مات

خماطر �الئتمان )�ملعادل �الئتماين(

3٫٢٢٩٫٩٥4١3٥٫٥٩٠٥٩٫٦4٩٨٥٫١٧٧٦٫٧4٩٢٠٠3٫٥١٧٫3١٩التعهدات واللتزامات

١4٩٫١٢٩--٨١٫٩٧٦3٫٠٥٠٢٢٫٥4٧4١٫٥٥٦امل�ستقات

بالآف الريالت ال�سعودية

2013م
اململكة العربية 

اال�سعودية

دول جمل�ص التعاون 

اخلليجي الأخرى 

وال�رشق الأو�سط

اأوروبا
امريكا 

ال�سمالية

جنوب �رشق 

ا�سيا
الإجمايلدول اأخرى

املوجودات

7٫306٫158      ــ      ــ      ــ      ــ      ــ7٫306٫158نقدية واأر�سدة لدى موؤ�س�سة النقد 

2٫556٫25870٫87846٫519397٫4601٫2961٫3843٫073٫795اأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات مالية اأخرى

11٫000٫490630٫188114٫45663٫71038٫281750٫00012٫597٫125ا�ستثمارات

75٫55629٫21834٫994٫759      ــ      ــ34٫872٫67317٫312قرو�ص و�سلف، �سايف

121٫489      ــ      ــ      ــ      ــ      ــ121٫489ا�ستثمار يف �رشكة زميلة

55٫857٫068718٫378160٫975461٫170115٫133780٫60258٫093٫326الإجمايل

4٫955٫856286٫82561٫1236005٫43694٫0525٫403٫892التعهدات واللتزامات

خماطر الئتمان )املعادل الئتماين(

2٫942٫584148٫28931٫3573002٫7186٫2223٫131٫470التعهدات واللتزامات

92٫937      ــ      ــ36٫3083٫05022٫44631٫133امل�ستقات

يتم احت�ساب املعادل الئتماين للتعهدات واللتزامات بناًء على الطريقة املعتمدة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
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ب (    فيما يلي �لتوزيع �جلغر�يف للقرو�س و�ل�سلف غري �لعاملة وخم�س�س خ�سائر �الئتمان:

باالآف �لرياالت �ل�سعودية

خم�س�س خ�سائر �الئتمان�سايف �لقرو�س و�ل�سلف غري �لعاملة

2013م٢٠١4م2013م٢٠١4م

3٦٩٫٨٦٠429٫372٦3٨٫4٩٧661٫427اململكة العربية ال�سعودية

31 - خماطر ال�سوق
خماطر ال�سوق هي خماطر تاأثر راأ�ص مال املجموعة اأو اأرباحها �سلبيًا اأو عدم قدرتها على الوفاء باأهدافها العملية جراء التغريات يف م�ستوى الربح اأو تذبذب 

العمالت  واأ�سعار �رشف  الأ�سهم  واأ�سعار  امل�سدر(،  للملتزم/  الئتماين  الو�سع  بالتغري يف  لها عالقة  )لي�ص  ائتمانية  ال�سوق من عمولت وفروق  اأ�سعار 

الأجنبية. اإن الهدف من اإدارة خماطر ال�سوق هو اإدارة التعر�ص ملخاطر ال�سوق والتحكم بها �سمن حدود مقبولة مع تعظيم العوائد.

تقوم املجموعة بت�سنيف تعر�سها ملخاطر ال�سوق اإىل خماطر تتعلق بعمليات املتاجرة وخماطر تتعلق بعمليات غري املتاجرة. يتم التعامل مع عمليات املتاجرة 

من قبل اإدارة اخلزينة وتت�سمن ال�ستثمار يف الأ�سهم و�سناديق ال�ستثمار على اأ�سا�ص القيمة العادلة.

يقوم جمل�ص الإدارة باعتماد حدود للم�ستويات املقبولة من املخاطر يف عمليات املتاجرة ون�ساطات غري املتاجرة. تعترب جلنة �سيا�سات خماطر ال�سوق هي 

امل�سوؤولة عن هيكل خماطر ال�سوق. مبوجب ال�سالحيات املخولة لها من املجل�ص، تقوم اللجنة بو�سع اإطار يحدد م�ستوى معتمد لقبول املخاطر. يتم عمل 

تقرير يومي مف�سل ملخاطر ال�سوق يبني خماطر ال�سوق التي تتعر�ص لها املجموعة مقارنة بامل�ستويات املحددة. يتم مراجعة هذا التقرير اليومي من قبل رئي�ص 

اإدارة اخلزينة ورئي�ص اإدارة املخاطر. يتم اإدارة وتوجيه خماطر ال�سوق يف عمليات املتاجرة وغري املتاجرة با�ستخدام حتليالت احل�سا�سية.

�أ(    خماطر �ل�سوق لعمليات �ملتاجرة 

تن�ساأ خماطر ال�سوق لعمليات املتاجرة اأ�سا�سًا من التعر�ص ملخاطر تقلبات اأ�سعار العمالت الأجنبية والتغريات يف اأ�سعار الأ�سهم و�سايف قيمة اأ�سول �سناديق ال�ستثمار.

١(    خماطر �لعمالت �الأجنبية

تتمثل خماطر العمالت الأجنبية يف خماطر تذبذب قيمة الأدوات املالية ب�سبب التقلبات يف اأ�سعار �رشف العمالت الأجنبية. تقوم املجموعة باإدارة التعر�ص 

للتقلبات يف اأ�سعار �رشف العمالت الأجنبية ال�سائدة على قائمة املركز املايل والتدفقات النقدية. قام جمل�ص الإدارة بو�سع حدود مل�ستوى التعر�ص لهذه 

املخاطر ح�سب اأنواع العمالت. يتم مراجعة هذه املراكز مرتني يوميًا للتاأكد من بقاء هذه املراكز �سمن احلدود املقررة.

كما يف 31 دي�سمرب، املجموعة معر�سة للمخاطر الهامة التالية يف عمليات املتاجرة التي متت بعمالت اأجنبية:

باالآف �لرياالت �ل�سعودية

2013م٢٠١4م

 

١١٫٢٦٥26٫279 دولر امريكي  

١4٫٦4٦15٫838 يورو

٢٧٫٨٦424٫135 جنيه ا�سرتليني

4٠٫٨٢٧39٫458 ين ياباين

التحليل  العمالت الأجنبية. يقوم هذا  بالن�سبة ملراكزها من  2014م  31 دي�سمرب  العمالت كما يف  اأدناه مدى تعر�ص املجموعة ملخاطر  يبني اجلدول 

بح�ساب تاأثري التغريات املحتملة املعقولة ل�سعر ال�رشف مقابل الريال ال�سعودي مع بقاء املتغريات الأخرى ثابتة على قائمة الدخل املوحدة مبا فيها من 

تاأثريات اأدوات التحوط. اإن وجود مبلغ �سالب باجلدول يعك�ص �سايف نق�ص حمتمل يف قائمة الدخل املوحدة، بينما ي�سري وجود مبلغ موجب اإىل �سايف 

زيادة حمتملة. اإن حتليالت احل�سا�سية ل تاأخذ يف العتبار اخلطوات املمكن اتخاذها من قبل املجموعة للتخفيف من تاأثري تلك التغريات.

2013م٢٠١4م

�لعملــــــــــــــــــــــة
زيادة يف �سعر

�ل�رسف باملائه %

�لتاأثري على �سايف �لدخل

 )باالآف �لرياالت �ل�سعودية(

زيادة يف �سعر ال�رشف 

باملائه %

التاأثري على �سايف الدخل 

)بالآف الريالت ال�سعودية(

18±0٫070±١٩±٠٫١٧±دولر امريكي

1٫166±7٫360±٩١٨±٦٫٢٧±يورو

1٫817±7٫530±١٫٥٩١±٥٫٧١±جنيه ا�سرتليني

4٫849±12٫290±3٫٢٥٨±٧٫٩٨±ين ياباين
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اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة

لل�سنة �ملنتهية يف 3١ دي�سمرب ٢٠١4م

 

٢(    خماطر �أ�سعار �الأ�سهم :

هي خماطر انخفا�ص القيم العادلة ل�سناديق ال�ستثمار نتيجة تغريات يف م�ستويات موؤ�رش الأ�سهم وقيمة كل �سهم على حدة انطالقًا من �سايف قيمة اأ�سول 

ال�سناديق.

اإن الأدوات املالية التي تت�سمنها حمفظة القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل هي اأ�سهم حمتفظ بها من قبل �سناديق ا�ستثمار م�سرتكة مملوكة للمجموعة. تقوم 

املجموعة باإدارة املخاطر املتعلقة بال�سناديق عن طريق مراقبة املتغريات يف �سايف قيمة اأ�سول ال�سناديق. يتم اإدارة ا�ستثمارات الأ�سهم وال�سناديق من قبل 

املجموعة بالتعاون مع م�ست�ساري ا�ستثمارات حمرتفني، ويتم اإدارة خماطر اأ�سعار الأ�سهم من قبل املجموعة على اأ�سا�ص كل حمفظة خا�سة بكل �سندوق. اإن 

التاأثري على قائمة الدخل املوحدة ـــ كنتيجة للتغري يف القيمة العادلة لالأ�سهم املحتفظ بها لأغرا�ص املتاجرة كما يف 31 دي�سمرب 2014م و 2013م والذي 

يعود اإىل تغريات معقولة حمتملة يف �سايف قيمة موجودات ال�سندوق ذي العالقة مع بقاء جميع العوامل الأخرى املتغرية ثابتة ـــ هي كما يلي:

2013م٢٠١4م

�ملحفظة

�لزيادة/�النخفا�س 

يف �سعر �ل�سهم باملائه%

�لتاأثري على قائمة �لدخل �ملوحدة 

)باالآف �لرياالت �ل�سعودية(

 الزيادة/النخفا�ص يف

�سعر ال�سهم باملائه%

 التاأثري على قائمة الدخل املوحدة

)بالف  الريالت ال�سعودية(

8٫706 ± 16٫970 ± ٢٫١١٨  ±  % 4٫١٧  ±�سندوق الرثيا

6٫614 ± 22٫670 ± ١٫٦١٢  ±  % ٥٫١٢  ±�سندوق اخلري

1٫713 ±56٫720 ± ٢٫٨٠٩  ±  % ٧٫١٢  ±�سندوق امل�سارق

6٫396 ±  25٫500 ±٢٫٥34  ±  % ٢٫3٧  ± �سندوق القوافل

7٫703 ± 22٫670 ±١٫٧٠١  ±   % ٥٫١٢  ±الأ�سواق الدولية

4٫535 ± 25٫500 ±١٫٦٠٥  ±  % ٢٫3٧  ±ال�سناديق الأخرى

31 دي�سمرب  العادلة من خالل قائمة الدخل املوحدة كما يف  بالقيمة  العادلة لالأ�سهم املدرجة  القيمة  للتغري يف  التاأثري على قائمة الدخل املوحدةكنتيجة 

2014م الناجتة عن تغيريات مقدرة معقولة يف موؤ�رشات ال�سوق التالية مع بقاء العوامل املتغرية الأخرى ثابتة وهي كما يلي:

2013م٢٠١4م

موؤ�رس �ل�سوق
�لزيادة/�النخفا�س يف �ملوؤ�رس 

باملائه %

�لتاأثري على قائمة �لدخل �ملوحدة 

)باالآف �لرياالت �ل�سعودية(

الزيادة/النخفا�ص يف 

املوؤ�رش باملائه %

التاأثري على قائمة الدخل 

املوحدة )بالآف الريالت 

ال�سعودية(

٢٫3٧١٫٦٢٨25٫55٫948تداول

ب(     خماطر �ل�سوق - للعمليات غري �لتجارية )تتمة(

تن�ساأ خماطر ال�سوق للعمليات غري التجارية اأو املراكز البنكية اأ�سا�سًا من �سعر العمولت اخلا�سة والتعر�ص لتقلبات اأ�سعار العمالت الأجنبية وتقلبات اأ�سعار الأ�سهم.

١(     خماطر �أ�سعار �لعموالت �خلا�سة :

تن�ساأ خماطر اأ�سعار العمولة اخلا�سة من احتمال اأن يوؤدي التغري يف اأ�سعار العمولة اخلا�سة اإىل التاأثري على التدفقات النقدية امل�ستقبلية اأو على القيم العادلة 

لالأدوات املالية. قامت جلنة �سيا�سات خماطر ال�سوق يف املجموعة بو�سع حدود على فجوة اأ�سعار العمولت اخلا�سة. يتم مراقبة املراكز ب�سكل يومي مع 

تقدمي تقارير دورية اإىل الإدارة العليا وجلنة �سيا�سات خماطر ال�سوق للتاأكد من بقاء املراكز �سمن احلدود املعتمدة. يف حال وجود ظروف �ساغطة بال�سوق، 

فاإنه يتم عمل تقارير عن فجوة املوجودات - املطلوبات ورفعها اإىل جلنة �سيا�سات خماطر ال�سوق ب�سورة اأكرث تكراراً.

يو�سح اجلدول التايل احل�سا�سية النا�سئة عن تاأثري تغريات مقدرة معقولة يف اأ�سعار العمولت اخلا�سة، مع بقاء باقي العوامل املتغرية الأخرى ثابتة، على 

قائمة الدخل املوحدة للمجموعة. اإن ح�سا�سية الدخل هي تاأثري التغريات املتوقعة يف اأ�سعار العمولت اخلا�سة على �سايف دخل العمولت اخلا�سة ل�سنة 

واحدة، وذلك بناًء على املوجودات واملطلوبات املالية املقتناة لغري اأغرا�ص املتاجرة والتي حتمل عمولت خا�سة كما يف 31 دي�سمرب 2014م مبا يف ذلك 

اأدوات التحوط. اإن جميع اأوجه التعر�ص غري التجارية تتم مراقبتها وحتليلها اىل مركزات عملة ويتم الإف�ساح عن احل�سا�سية املرتبطة بها بالعملة املحلية. اإن 

حتليالت احل�سا�سية ل تاأخذ يف العتبار الإجراءات التي من املمكن اأن تقوم املجموعة باإتخاذها للتخفيف من تاأثري تلك املتغريات.



٨٥بـنـك �جلـزيرة  I  التقرير ال�سنوي ٢٠١٤

2013م ٢٠١4م

ح�سا�سية دخل العمولت اخلا�سة

)بالآف الريالت ال�سعودية(

الزيادة/ النخفا�ص 

يف نقطة الأ�سا�ص

ح�سا�سية دخل �لعموالت �خلا�سة

)باالآف �لرياالت �ل�سعودية(

�لزيادة/ �النخفا�س

 يف نقطة �الأ�سا�س
�لعملـــــــــــــــــة

3٫352 25+ ٥٫٧٢٦ ٢٥+ ريال �سعودي

)3٫352( 25- )٥٫٧٢٦( ٢٥- ريال �سعودي

)697( 25+ ١٫٦٥٢ ٢٥+ دولر اأمريكي

697 25- )١٫٦٥٢( ٢٥- دولر اأمريكي

 3 25+ 3 ٢٥+ درهم اماراتي 

)3( 25- )3( ٢٥- درهم اماراتي 

ح�سا�سية �أ�سعار �لعموالت للموجود�ت و�ملطلوبات و�لبنود خارج قائمة �ملركز �ملايل

تقوم املجموعة باإدارة خماطر التاأثريات املختلفة املتعلقة بتذبذب اأ�سعار العمولت ال�سائدة يف ال�سوق على مركزها املايل وتدفقاتها النقدية. يلخ�ص اجلدول 

اإعادة  الدفرتية م�سنفة ح�سب تاريخ  بالقيمة  اأ�سعار العمولت على املجموعة. كما ي�ستمل على موجودات ومطلوبات املجموعة امل�سجلة  التايل خماطر 

قيم  فجوات يف  لوجود  اأو  التطابق  لعدم  نتيجة  العمولت  اأ�سعار  ملخاطر  املجموعة  تتعر�ص  اأوًل.  يقع  اأيهما  ــ  ال�ستحقاق  تاريخ  اأو  التعاقدي  الت�سعري 

املوجودات واملطلوبات والأدوات خارج قائمة املركز املايل التي ت�ستحق اأو �سيتم جتديد اأ�سعارها يف فرتة حمددة. تقوم املجموعة باإدارة هذه املخاطر وذلك 

مبطابقة تواريخ اإعادة ت�سعري املوجودات واملطلوبات من خالل اإ�سرتاتيجيات اإدارة املخاطر.

باالآف �لرياالت �ل�سعودية

١ – ٥ �سنو�ت3 – ١٢ �سهرخالل 3 �أ�سهر٢٠١4م
�كرث من ٥ 

  �سنو�ت
�ملجموعبدون عمولة

عائد �لعمولة 

�لفعلي

�ملوجود�ت

نقدية واأر�سدة لدى موؤ�س�سة 

  النقد العربي ال�سعودي
٢٫٩٦٠٫٠٠٠   -   -   -3٫٥٩٢٫١4٢٦٫٥٥٢٫١4٢   -

اأر�سدة لدى البنوك 

واملوؤ�س�سات   املالية الأخرى
3٫443٨٠٨٫٩٩١-   -   ٫٧٥٠٦٥٦٫٢٥٠4٠٫%٫٩٠٨٫٩٩١4٢

٢٫٦4%3٫٨4٥٫٨4٠٥٨٧٫٩3٩3٠4٫٨4٦٦٫١٨٧٫٧٠٩4٠٨٫٦3٦١١٫334٫٩٧٠ا�ستثمارات

3٫٨٢%١3٫3٦٦٫٩٢٨١٧٫٨٩٦٫٥٨٩٩٫4٦4٫٧٠٧٢3١٫٧٨٧٢٨4٫٥3٩4١٫٢44٫٥٥٠قرو�ص و�سلف، �سايف

-١٢٥٫٥٨٨١٢٥٫٥٨٨ -   -   -   -   ا�ستثمارات يف �رشكة زميلة

-٦٦٠٫٠٩٧٦٦٠٫٠٩٧-   -   -   -   عقارات اأخرى، �سايف

-٥٩٨٫٩٢٠٥٩٨٫٩٢٠-   -   -   -   ممتلكات ومعدات، �سايف

-١٫١٢٨٫٦٧١١٫١٢٨٫٦٧١-   -   -   -   موجودات اأخرى

٢3٫٦١٦٫٥١٨١٩٫١4٠٫٧٧٨٩٫٧٦٩٫٥٥3٦٫4١٩٫4٩٦٧٫٦٠٧٫٥٨4٦٦٫٥٥3٫٩٢٩�إجمايل �ملوجود�ت

�ملطلوبات وحقوق �مل�ساهمني

اأر�سدة للبنوك واملوؤ�س�سات 

املالية الأخرى
3٫٦٧3٦-   -   -   ٫١٦٦3٫3١٠3٫٧3٦٫4٠٫%٧٦4٠

٠٫٧٨%٢٧٫43٩٫٥3٠٥4٫٥٦٩٫٢٧3-   ١٦٫٧3٩٫٩٩١١٠٫٢٦٩٫44٢١٢٠٫3١٠ودائع للعمالء

٢٫٧٠%١٫٠٠٠٫٠٠٠--   -   ١٫٠٠٠٫٠٠٠-   �سكوك لتعزيز راأ�ص املال

-  ١٫٠٩٠٫١34١٫٠٩٠٫١34-   -   --   مطلوبات اأخرى

-٦٫١٥٨٫٠4٦٦٫١٥٨٫٠4٦-   -   --   حقوق امل�ساهمني

�إجمايل �ملطلوبات وحقوق 

  �مل�ساهمني
٢٠٫4١3٫١٥٧١١٫٢٦٩٫44٢١٢٠٫3١٠   -34٫٧٥١٫٠٢٠٦٦٫٥٥3٫٩٢٩

--)٢٫٨٨١٫٨٧٥()3٠4٫٦٨٨(3٫٢٠3٫3٦١٧٫٨٧١٫33٦�لفجوة د�خل قائمة �ملركز �ملايل

ح�سا�سية �أ�سعار �لعموالت 

  خارج قائمة �ملركز �ملايل
١٫٥٠٠٫٠٠٠١٫٦٨٦٫٥٦3)3٠4٢٫٨٨١٫٨٧٥()٫٦٨٨(--

�إجمايل فجوة �حل�سا�سية 

  الأ�سعار �لعموالت
4٫٧٠3٫3٦١٩٫٥٥٧٫٨٩٩٩٫344٫٥٥٥3٫٥3٢٧٫١(٧٫٦٢١43٫43٦(-

�ملوقف �لرت�كمي لفجوة 

  �حل�سا�سية ال�سعار �لعموالت
4٫٧٠3٫3٦١١4٫٢٦١٫٢٦٠٢3٫٦٠٥٫٨١٥٢٧٫١43٫43٦--



بـنـك �جلـزيرة  I  التقرير ال�سنوي ٢٠١٤ ٨٦

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة

لل�سنة �ملنتهية يف 3١ دي�سمرب ٢٠١4م

 

بالآف الريالت ال�سعودية

2013م
1 – 5 �سنوات3 – 12�سهرخالل 3 اأ�سهر

اكرث من 5 

  �سنوات
املجموعبدون عمولة

عائد العمولة 

الفعلي

املوجودات

نقدية واأر�سدة لدى موؤ�س�سة 

     ــ3٫261٫1587٫306٫158     ــ     ــ     ــ4٫045٫000النقد العربي ال�سعودي

اأر�سدة لدى البنوك 

0٫61%536٫2953٫073٫795     ــ     ــ1٫787٫500750٫000واملوؤ�س�سات املالية الأخرى

2٫10%3٫501٫5331٫868٫104881٫8235٫999٫811345٫85412٫597٫125ا�ستثمارات

4٫05%10٫831٫34214٫304٫4439٫398٫724254٫482205٫76834٫994٫759قرو�ص و�سلف، �سايف

     ــ121٫489121٫489     ــ     ــ     ــ     ــا�ستثمارات يف �رشكة زميلة

     ــ672٫485672٫485     ــ     ــ     ــ     ــعقارات اأخرى، �سايف

     ــ507٫766507٫766     ــ     ــ     ــ     ــممتلكات ومعدات، �سايف

     ــ702٫831702٫831     ــ     ــ     ــ     ــموجودات اأخرى

20٫165٫37516٫922٫54710٫280٫5476٫254٫2936٫353٫64659٫976٫408اإجمايل املوجودات

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

اأر�سدة للبنوك واملوؤ�س�سات 

0٫66%27٫2254٫358٫738     ــ     ــ     ــ4٫331٫513املالية الأخرى

1٫13%20٫248٫49848٫082٫525     ــ13٫606٫80513٫403٫359823٫863ودائع للعمالء

     ــ1٫000٫000     ــ     ــ     ــ1٫000٫000     ــ�سكوك لتعزيز راأ�ص املال

     ــ806٫600806٫600     ــ     ــ     ــ     ــمطلوبات اأخرى

     ــ5٫728٫5455٫728٫545     ــ     ــ     ــ     ــحقوق ملكية

اإجمايل املطلوبات وحقوق 

26٫810٫86859٫976٫408     ــ17٫938٫31814٫403٫359823٫863امل�ساهمني

     ــ)20٫457٫222(2٫227٫0572٫519٫1889٫456٫6846٫254٫293الفجوة داخل قائمة املركز املايل

ح�سا�سية اأ�سعار العمولت 

     ــ     ــ)2٫131٫875()503٫438(1٫698٫750936٫563خارج قائمة املركز املايل

اإجمايل فجوة احل�سا�سية 

     ــ)20٫457٫222(3٫925٫8073٫455٫7518٫953٫2464٫122٫418لأ�سعار العمولت

املوقف الرتاكمي لفجوة 

احل�سا�سية ل�سعار العمولت
     ــ     ــ3٫925٫8077٫381٫55816٫334٫80420٫457٫222

اإن �سعر العمولة الفعلي )العائد الفعلي( لأداة مالية نقدية هو ال�سعر الذي عند ا�ستخدامه يف احت�ساب القيمة احلالية يوؤدي للو�سول اإىل القيمة الدفرتية لهذه 

الأداة. اإن هذا ال�سعر هو ال�سعر التاريخي لأداة ب�سعر ثابت وم�سجلة بالتكلفة املطفاأة و�سعر ال�سوق احلايل لأداة ب�سعر عائم اأو اأداة م�سجلة بالقيمة العادلة.

٢(     خماطر �لعمالت

خماطر العمالت هي خماطر تذبذب قيمة اأداة مالية ب�سبب التقلبات يف اأ�سعار �رشف العمالت الأجنبية. تقوم املجموعة باإدارة التعر�ص للتقلبات يف اأ�سعار 

�رشف العمالت الأجنبية ال�سائدة على قائمة املركز املايل والتدفقات النقدية. قام جمل�ص الإدارة بو�سع حدود مل�ستوى التعر�ص لهذه املخاطر على ح�سب 

اأنواع العمالت. يتم مراجعة هذه املراكز يوميًا للتاأكد من بقاء هذه املراكز �سمن احلدود املقررة.

كما يف نهاية ال�سنة، كانت لدى املجموعة نقاط التعر�ص اجلوهرية ال�سافية التالية واملقيدة بالعمالت الأجنبية كما يف 31 دي�سمرب:

باالآف �لرياالت �ل�سعودية

٢٠١4م

طويل/ )ق�سري(

2013م

طويل/ )ق�سري(

٩١٢٫٠٠31٫218٫519دولر اأمريكي

١٥٫٥٢٠14٫406درهم اإماراتي 



٨٧بـنـك �جلـزيرة  I  التقرير ال�سنوي ٢٠١٤

يبني اجلدول اأدناه مدى تعر�ص املجموعة ملخاطر العمالت كما يف 31 دي�سمرب 2014م بالن�سبة ملوقف عمالتها الأجنبية. مت اإجراء هذا التحليل حل�ساب 

تاأثري التغريات املحتملة املعقولة ل�سعر ال�رشف مقابل الريال ال�سعودي مع بقاء املتغريات الأخرى ثابتة، مبا يف ذلك اأثر اأدوات التحوط، على قائمة الدخل 

املوحدة. اإن وجود مبلغ �سالب باجلدول يعك�ص �سايف نق�ص حمتمل يف قائمة الدخل املوحدة، بينما ي�سري وجود مبلغ موجب اإىل �سايف زيادة حمتملة. ل 

تاأخذ حتليالت احل�سا�سية يف العتبار املواقف املمكن تبنيها من قبل املجموعة للتحفيف من حدة تاأثري تلك املتغريات.

2013م ٢٠١4م

التاأثري على �سايف 

الدخل )بالآف الريالت 

ال�سعودية(

زيادة / انخفا�ص يف �سعر 

العملة )باملائة(

�لتاأثري على �سايف �لدخل 

)باالآف �لرياالت �ل�سعودية( 

زيادة / �نخفا�س يف �سعر �لعملة 

)باملائة( �لعملة

609 0٫05± 4٥٦ ٠٫٠٥+ دولر اأمريكي

7 0٫05± ٨ ٠٫٠٥+ درهم اإماراتي 

3(    خماطر �أ�سعار �الأ�سهم

خماطر اأ�سعار الأ�سهم هي خماطر اإنخفا�ص القيمة العادلة لالأ�سهم نتيجة للتغري يف م�ستويات موؤ�رش الأ�سهم والقيمة الفردية لالأ�سهم.

اإن التاأثري على حقوق امل�ساهمني )احتياطيات اأخرى( نتيجة للتغري يف القيمة العادلة لأدوات حقوق امللكية املقتناة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل 

الآخر كما يف 31 دي�سمرب 2014م و2013م والناجتة عن تغريات حمتملة معقولة يف موؤ�رشات ال�سوق التالية، مع بقاء العوامل الأخرى املتغرية ثابتة هي 

كما يلي:

2013م٢٠١4م

موؤ�رس �ل�سوق
�لزيادة/�النخفا�س يف 

�ملوؤ�رس باملائه

�لتاأثري على حقوق �مل�ساهمني 

)�حتياطيات �أخرى( 

)باالآف �لرياالت �ل�سعودية(

الزيادة/النخفا�ص 

يف املوؤ�رش باملائه

التاأثري على حقوق امل�ساهمني 

)احتياطيات اأخرى(

)بالآف الريالت ال�سعودية(

22٫671٫324%٥٫١٢3٥٨%بور�سة نيويورك

خماطر ال�سيولة  - 32
خماطر ال�سيولة هي عدم قدرة املجموعة على تلبية التزامات املدفوعات املرتتبة عليها عند ا�ستحقاقها يف الظروف الطبيعية وال�ساغطة. تقع خماطر ال�سيولة 

عند ح�سول ا�سطرابات يف الأ�سواق اأو انخفا�ص م�ستوى الئتمان مما يوؤدي اإىل عدم توفرها ب�سكل مفاجئ من بع�ص م�سادر التمويل. وللتقليل من هذه 

املخاطر، قامت الإدارة بتنويع م�سادر التمويل لدعم الودائع الأ�سا�سية، واإدارة املوجودات بعد الأخذ بعني العتبار توفر ال�سيولة، واحلفاظ على ر�سيٍد 

كاٍف للنقدية و�سبه النقدية والأوراق املالية القابلة للبيع ومراقبة التدفقات النقدية امل�ستقبلية وفجوات ال�سيولة ب�سكل يومي. كما لدى املجموعة خطوط 

ائتمانية م�سمونة ميكن ا�ستخدامها ملقابلة اإحتياجات ال�سيولة.

طبقًا لنظام مراقبة البنوك واللوائح التنظيمية ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي )املوؤ�س�سة( يجب ان يحتفظ البنك بوديعة نظامية لدى املوؤ�س�سة 

بن�سبة 7% من اإجمايل الودائع وبن�سبة 4% من املدخرات والودائع. بالإ�سافة اإىل الوديعة النظامية يحتفظ البنك اأي�سًا باحتياطيات �سيولة ل تقل عن %20 

من التزامات الودائع على �سكل نقد اأو اأ�سول ميكن حتويلها اإىل نقد خالل فرتة ل تزيد عن 30 يومًا. لدى البنك القدرة على رفع اأر�سدته الإ�سافية عن 

طريق ت�سهيالت اإعادة �رشاء متوفرة لدى املوؤ�س�سة بن�سبة 75% من قيمة اإيداعات املرابحة لدى املوؤ�س�سة.

يتم تقييم واإدارة و�سع ال�سيولة با�ستخدام عدة ت�سورات، مع اإعطاء الأهمية الالزمة للعوامل ال�ساغطة املرتبطة بكل من ال�سوق ب�سكل عام واملجموعة 

التزامات الودائع وفقًا لظروف ال�سوق. تتكون املوجودات  اإىل  ال�سائلة  ب�سكل خا�ص. اإحدى هذه الطرق هو الحتفاظ بن�سب حمددة من املوجودات 

ال�سائلة من النقدية، والودائع البنكية ق�سرية الأجل، واملرابحات لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي و�سندات الدين ال�سائلة املتاحة للبيع الفوري. وتتكون 

التزامات الودائع من ودائع العمالء والبنوك با�ستثناء ودائع البنوك اخلارجية بالعمالت الأجنبية. يقوم البنك اأي�سًا مبراقبة ن�سبة القرو�ص اإىل الودائع. 

كانت ن�سبة ال�سيولة خالل ال�سنة كما يلي:

٢٠١4م

)باملائة(

2013م

)باملائة(

٢٩38كما يف 31 دي�سمرب

٢٨32املتو�سط خالل الفرتة

3441الأعلى

٢٢25الأدنى
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اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة

لل�سنة �ملنتهية يف 3١ دي�سمرب ٢٠١4م

 

�أ(    حتليل �ملطلوبات �ملالية مبوجب �ال�ستحقاقات �لتعاقدية �ملتبقية

يلخ�ص اجلدول اأدناه تواريخ ا�ستحقاق املطلوبات املالية للبنك كما يف 31 دي�سمرب 2014م و 2013م بناًء على التزامات ال�سداد التعاقدية غري املخ�سومة. 

مبا اأن مدفوعات العمولت اخلا�سة حتى تاريخ ال�ستحقاق التعاقدي مدرجة يف اجلدول، فاإن املجاميع ل تتطابق مع قائمة املركز املايل املوحدة. مت حتديد 

ال�ستحقاقات التعاقدية لاللتزامات على اأ�سا�ص الفرتة املتبقية يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة اإىل تاريخ ال�ستحقاق التعاقدي مع عدم الأخذ يف العتبار 

الت�سديدات  اعتبار  مت  واملطلوبات(.  للموجودات  املتوقعة  ال�ستحقاقات  )حتليل  اأدناه  الإي�ساح )ب(  املتوقعة كما هو مو�سح يف  الفعلية  ال�ستحقاقات 

املرتبطة باإ�سعار كما لو اأن هناك اإ�سعار فوري لل�سداد. ومع ذلك، تتوقع املجموعة اأن العديد من العمالء لن يطالبوا بال�سداد يف التاريخ املبكر الذي تتوقع 

املجموعة ال�سداد فيه واأن اجلدول ل يعك�ص التدفقات النقدية املتوقعة ح�سب ما ي�سري اإليه تاريخ الحتفاظ بالودائع لدى املجموعة.

باالآف �لرياالت �ل�سعودية

�ملجموع�كرث من ٥ �سنو�ت١ – ٥ �سنو�ت3 – ١٢�سهر�أقل من 3 �أ�سهرحتت �لطلب

املطلوبات املالية

كما يف 31 دي�سمرب 2014م   

3٫٧4٨٫٠١4---٦3٫٢4٠3٫٦٨4٫٧٧4اأر�سدة للبنوك واملوؤ�س�سات املالية  الأخرى

٥٥٫٢٩٧٫٧٨٧-٢٦٫4٥٧٫٩٢٦١٨٫33٢٫٢٢٩١٠٫3٩٠٫٠٢٠١١٧٫٦١٢ودائع للعمالء

١٫٠٢٦٫3٥١-٦٫٥٨٧١3٫١٧٦١٫٠٠٦٫٥٨٨�سكوك  لتعزيز راأ�ص املال

١٫٦١٩٫٧١٧٢٫3٠4٫٠٠٧٥٫٦٢١٫٦٧٠٥٫٥٦٦٫٨٠٢١٥٫١١٢٫١٩٦-م�ستقات

٢٦٫٥٢١٫١٦٦٢3٫٦43٫3٠٧١٢٫٧٠٧٫٢٠3٦٫٧4٥٫٨٧٠٥٫٥٦٦٫٨٠٢٧٥٫١٨4٫34٨�إجمايل �ملطلوبات �ملالية غري  �ملخ�سومة ٢٠١4م

املطلوبات املالية

كما يف 31 دي�سمرب 2013م

4٫548٫668     ــ     ــ     ــ27٫2254٫521٫443اأر�سدة للبنوك واملوؤ�س�سات املالية  الأخرى

48٫270٫536     ــ18٫916٫69415٫394٫00813٫529٫441430٫393ودائع للعمالء

1٫072٫466     ــ6٫58813٫1761٫052٫702     ــ�سكوك لتعزيز راأ�ص املال

1٫265٫364869٫4283٫075٫2514.229،9749٫440٫017     ــم�ستقات

18٫943٫91921٫187٫40314٫412٫0454٫558٫3464٫229٫97463٫331٫687اإجمايل املطلوبات املالية غري املخ�سومة 2013م

اإن بيان ال�ستحقاقات التعاقدية للتزامات البنك املحتملة وتعهداته املرتبطة بالئتمان تظهر �سمن الإي�ساح 18.

ب(    حتليل �ال�ستحقاقات للموجود�ت و�ملطلوبات

يبني اجلدول اأدناه حتليال للموجودات واملطلوبات ح�سب املدى الزمني املتوقع لتح�سيلها اأو ت�سويتها. انظر الإي�ساح )اأ( اأعاله فيما يتعلق باملطلوبات املالية 

التعاقدية غري املخ�سومة للمجموعة. لأغرا�ص العر�ص فاإن الودائع حتت الطلب مدرجة �سمن بند »بدون تاريخ ا�ستحقاق حمدد«.

)باالآف �لرياالت �ل�سعودية(

خالل �سنة من 3 �ىل ١٢ �سهر�خالل 3 �أ�سهر٢٠١4م
من �سنة �إىل ٥ 

�سنو�ت
�كرث من �سنة�كرث من ٥ �سنو�ت

بدون تاريخ 

��ستحقاق حمدد
�الإجمايل

املوجودات

نقدية واأر�سدة لدى موؤ�س�سة النقد  

العربي ال�سعودي
------       6٫552٫141٦٫٥٥٢٫١4١

اأر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات 

  املالية الأخرى
-3٫443٫7503٫443٫750656٫250-656٫250808٫9914٫٩٠٨٫٩٩١

1٫925٫4749٫000٫86010٫926٫334408٫637١١٫334٫٩٧٠---ا�ستثمارات

4١٫٢44٫٥٥١-8٫712٫06112٫718٫57021٫430٫63110٫971٫5408٫842٫38019٫813٫920قرو�ص و�سلف، �سايف

125٫588١٢٥٫٥٨٨       ------ا�ستثمارات يف �رشكة زميلة

660٫097٦٦٠٫٠٩٧       ------عقارات اأخرى، �سايف

598٫920٥٩٨٫٩٢٠       ------ممتلكات ومعدات، �سايف

673٫202١٫١٢٨٫٦٧١       ---149٫467306٫002455٫469موجودات اأخرى

٨٫٨٦١٫٥٢٨١٦٫4٦٨٫3٢٢٢٥٫3٢٩٫٨٥٠١3٫٥٥3٫٢٦4١٧٫٨43٫٢4٠3١٫3٩٦٫٥٠4٩٫٨٢٧٫٥٧٥٦٦٫٥٥3٫٩٢٩اإجمايل املوجودات

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

63٫2393٫٧3٦٫4٧٦---3٫673٫2373٫673٫237-اأر�سدة للبنوك واملوؤ�س�سات املالية  الأخرى

7٫040٫25626٫847٫462٥4٫٥٦٩٫٢٧3-5٫313٫80815٫367٫74720٫681٫5557٫040٫256ودائع للعمالء

١٫٠٠٠٫٠٠٠       -1٫000٫000-1٫000٫000---�سكوك لدعم راأ�ص املال

91٫83042٫494134٫32444243485955٫325١٫٠٩٠٫١34مطلوبات اأخرى

6٫158٫046٦٫١٥٨٫٠4٦------حقوق ملكية

٥٫4٠٥٫٦3٨١٩٫٠٨3٫4٧٨٢4٫4٨٩٫١١٦٨٫٠4٠٫٦٩٨43٨٫٠4٠٫٧4١34٫٠٢4٫٠٧٢٦٦٫٥٥3٫٩٢٩�إجمايل �ملطلوبات وحقوق �مل�ساهمني



٨٩بـنـك �جلـزيرة  I  التقرير ال�سنوي ٢٠١٤

)بالآف الريالت ال�سعودية(

2013م
خالل �سنة من 3 اىل 12 �سهراخالل 3 اأ�سهر

من �سنة اإىل 5 

�سنوات

اكرث من 5 

�سنوات
اكرث من �سنة

بدون تاريخ 

ا�ستحقاق حمدد
الإجمايل

املوجودات

نقدية واأر�سدة لدى موؤ�س�سة 

النقد العربي ال�سعودي

     

 ــ

     

 ــ

     

 ــ

     

 ــ

     

 ــ

     

 ــ
7٫306٫1587٫306٫158

اأر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات 

      ــاملالية الأخرى
1٫787٫4991٫787٫499750٫000

     

750٫000 ــ
536٫2963٫073٫795

30٫677646٫912677٫5892٫990٫5028٫583٫18011٫573٫682345٫85412٫597٫125ا�ستثمارات

34٫994٫759      ــ8٫362٫9598٫783٫54417٫146٫5039٫668٫3518٫179٫90517٫848٫256قرو�ص و�سلف، �سايف

121٫489121٫489      ــ      ــ      ــ      ــ      ــ      ــا�ستثمارات يف �رشكة زميلة

672٫485672٫485      ــ      ــ      ــ      ــ      ــ      ــعقارات اأخرى، �سايف

507٫766507٫766      ــ      ــ      ــ      ــ      ــ      ــممتلكات ومعدات، �سايف

325٫332702٫831      ــ      ــ      ــ138٫139239٫360377٫499موجودات اأخرى

8٫531٫77511٫457٫31519٫989٫09013٫408٫85316٫763٫08530٫171٫9389٫815٫38059٫976٫408اإجمايل املوجودات

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

اأر�سدة للبنوك واملوؤ�س�سات 

املالية 

  الأخرى
      ــ

4٫331٫513
      ــ      ــ      ــ4٫331٫513

27٫2254٫358٫738

9٫396٫83620٫649٫98248٫082٫525      ــ4٫204٫52713٫831٫18018٫035٫7079٫396٫836ودائع للعمالء

1٫000٫000      ــ1٫000٫000      ــ1٫000٫000      ــ      ــ      ــ�سكوك لدعم راأ�ص املال

55693٫241806٫600      ــ65٫47547،829113٫30455مطلوبات اأخرى

5٫728٫5455٫728٫545      ــ      ــ      ــ      ــ      ــ      ــحقوق ملكية

اإجمايل املطلوبات وحقوق 

10٫396٫89127٫098٫99359٫976٫408      ــ4٫270٫00218٫210٫52222٫480٫52410٫396٫891امل�ساهمني

قيا�س القيمة العادلة  - 33
القيمة العادلة هي القيمة التي يتم فيها تبادل اأ�سل اأو ت�سوية التزام بني اأطراف راغبة يف ذلك ب�رشوط تعامل عادلة يف ال�سوق الأجدى للمجموعة. القيمة 

العادلة لاللتزام تعك�ص ما يرتبط به من خماطر عندما يكون غري عامل.

القيم العادلة لالأدوات املالية داخل املركز املايل ــ با�ستثناء ال�ستثمارات املقيدة بالتكلفة املطفاأة ــ ل تختلف ب�سكل جوهري عن القيم الدفرتية الواردة يف 

القوائم املالية املوحدة )انظر الإي�ساح 5 »د«(. القيم العادلة للقرو�ص وال�سلف، وودائع العمالء ذات العمولت، وال�سكوك، واأر�سدة البنوك واملوؤ�س�سات 

املالية الأخرى املقيدة بالتكلفة املطفاأة ل تختلف ب�سورة جوهرية عن القيم الدفرتية الواردة يف القوائم املالية، لكون اأ�سعار العمولة احلالية لأدوات مالية 

مماثلة غري خمتلفة ب�سكل جوهري عن الأ�سعار املتفق عليها مبوجب عقود ومن حيث املدة املتفق عليها مع البنوك �سواًء حال موعد ا�ستحقاق ا�ستالمها من 

البنوك اأو ت�سليمها للبنوك. 

حتدد القيم العادلة املقدرة لال�ستثمارات الأخرى املقتناة بالتكلفة املطفاأة، على اأ�سا�ص الأ�سعار املتداولة بال�سوق عند توفرها اأو با�ستخدام مناذج الأ�سعار 

يف حال ال�سندات ذات ال�سعر الثابت. مت الإف�ساح عن القيمة العادلة لهذه ال�ستثمارات يف الإي�ساح )5(. حتدد القيم العادلة للم�ستقات والأدوات املالية 

خارج املركز املايل اعتماداً على اأ�سعار ال�سوق املتداول حال توفرها اأو با�ستخدام اأ�سلوب التقييم املالئم.

حتديد �لقيمة �لعادلة و�لت�سل�سل �لهرمي للقيمة �لعادلة

ت�ستخدم املجموعة الت�سل�سل الهرمي التايل لتحديد وعر�ص القيمة العادلة لالأدوات املالية:

الأ�سعار املتداولة يف اأ�سواق ن�سطة لنف�ص الأداة املالية )دون تعديل اأو مواربة(.   : �مل�ستوى �الأول 

الأ�سعار املتداولة يف اأ�سواق ن�سطة لنف�ص الأ�سول واملطلوبات اأو اأ�ساليب تقييم اأخرى بحيث ت�ستند جميع املدخالت اجلوهرية اإىل      : �مل�ستوى �لثاين 

بيانات ميكن ر�سدها يف ال�سوق.    

طرق تقييم ل ترتكز معطياتها اجلوهرية على بيانات ميكن ر�سدها يف ال�سوق.    : �مل�ستوى �لثالث 
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اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة

لل�سنة �ملنتهية يف 3١ دي�سمرب ٢٠١4م

 

٢٠١4م )باالآف �لرياالت �ل�سعودية(

�الإجمايل�مل�ستوى �لثالث�مل�ستوى �لثاين�مل�ستوى �الأول

موجود�ت مالية

3٩٨٫٢٠4     -     -3٩٨٫٢٠4بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

3٫43٨١٠٫43٢     -٦٫٩٩4ال�سامل الآخر

٢3٩٫٢٧٩     -٢3٩٫٢٧٩     -م�ستقات

4٠٥٫١٩٨٢3٩٫٢٧٩3٫43٨٦4٧٫٩١٥�الإجمايل

مطلوبات مالية

3٧٨٫٦3٩     -3٧٨٫٦3٩     -م�ستقات

3٧٨٫٦3٩     -3٧٨٫٦3٩     -�الإجمايل

2013م )بالآف الريالت ال�سعودية(

الإجمايلامل�ستوى الثالثامل�ستوى الثاينامل�ستوى الأول

موجودات مالية

336٫576     ــ     ــ336٫576بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

ال�سامل الآخر
3٫4389٫278     ــ5٫840

122٫456     ــ122٫456     ــم�ستقات

342٫416122٫4563٫438468٫310الإجمايل

مطلوبات مالية

117٫194     ــ117٫194     ــم�ستقات

117٫194     ــ117٫194     ــالإجمايل

امل�ستقات امل�سنفة يف امل�ستوى الثاين تتاألف من مقاي�سات باأ�سعار عمولة خا�سة اآنية، ومقاي�سات ُعمالت، وخيارات، وعقود حتويل عمالت اأجنبية اآنية 

وم�ستقبلية، وخيارات ُعمالت وغريها من الأدوات املالية امل�ستقة الأخرى. يتم تقييم هذه امل�ستقات ب�سورة عادلة من خالل مناذج التقييم اخلا�سة بالبنك. 

والبيانات املدخلة يف مناذج التقييم هذه ت�ستند اإىل املعايري املر�سودة يف الأ�سواق التي يتم الجتار من خاللها وال�سادرة عن مقدمي اخلدمة لبيانات الأ�سواق 

امل�ستخدمة على نطاق وا�سع.

�سمن  ال�سنة  اقتناوؤها خالل  يتم  التي  اجلديدة  ال�ستثمارات  ت�سنيف  يتم  امل�ستويات.  بني  ما  مناقالت  اإجراء  يتم  مل  املا�سية،  وال�سنة  احلالية  ال�سنة  خالل 

امل�ستويات املالئمة.

املعامالت مع الأطراف ذات العالقة  - 34

يتعامل البنك خالل دورة اأعماله العادية مع اأطراف ذات عالقة. وترى الإدارة وجمل�ص الإدارة باأن املعامالت مع الأطراف ذات العالقة تتم وفقًا لأ�سعار 

العربي  النقد  موؤ�س�سة  عن  ال�سادرة  والتعليمات  البنوك  مراقبة  نظام  يف  عليها  املن�سو�ص  للن�سب  العالقة  ذات  الأطراف  مع  التعامالت  تخ�سع  ال�سوق. 

ال�سعودي. كانت الأر�سدة كما يف 31 دي�سمرب والناجتة عن هذه املعامالت يف القوائم املالية املوحدة كالتايل:

باالآف �لرياالت �ل�سعودية

2013م٢٠١4م

بنك باك�ستان �لوطني )م�ساهم(

4٩٢514اأر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى

١٨٦344اأر�سدة للبنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى

٢٫٢4٥1٫745التزامات وتعهدات 

�أع�ساء جمل�س �الإد�رة و�أع�ساء �الإد�رة �لتنفيذية وكبار �مل�ساهمني و�جلهات �ملنت�سبة لهم

798،446893٫652قرو�ص و�سلف

4،491،0083٫678٫321ودائع للعمالء

13،11813٫118ذمم مدينة اأخرى

34،1488٫888التزامات وتعهدات 
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ميثل كبار امل�ساهمني ح�سة ملكية تتجاوز 5% من راأ�ص مال البنك.

فيما يلي حتليال بالإيرادات وامل�ساريف واملعامالت الأخرى مع الأطراف ذات العالقة واملدرجة يف القوائم املالية املوحدة:

باالآف �لرياالت �ل�سعودية

2013م٢٠١4م

١4٫٦٦٨38٫009دخل عمولت خا�سة

44٫٨٥٢43٫606م�ساريف عمولت خا�سة

٧4119دخل اتعاب وعمولت

٦٫٠٨٠4٫715مكافاآت اأع�ساء الإدارة التنفيذية

اإجماإىل مبالغ التعوي�سات التي مت دفعها لأع�ساء جمل�ص الإدارة واأع�ساء الإدارة التنفيذية خالل ال�سنة هي كالتايل:

باالآف �لرياالت �ل�سعودية

2013م٢٠١4م

٧4٫٨٩٠83٫344مزايا موظفني ق�سرية الأجل

١٨٫١4١16٫116مزايا نهاية اخلدمة

يق�سد باأع�ساء الإدارة التنفيذية كبار املوظفني مبا فيهم املدراء التنفيذيني الذين ميلكون ال�سالحية وامل�سوؤولية عن التخطيط والتوجيه والتحكم يف اأن�سطة 

البنك �سواء ب�سكل مبا�رش اأو غري مبا�رش.

35 - التعوي�سات

باالآف �لرياالت �ل�سعودية2014م

عدد املوظفنيفئات �ملوظفني
تعوي�سات ثابتة )على اأ�سا�ص 

ال�ستحقاق(

تعوي�سات متغرية )على 

اأ�سا�ص الدفع النقدي(
املجموع

كبار التنفيذيني املوافق عليهم من قبل موؤ�س�سة النقد 

17العربي ال�سعودي
34٫39612٫70047٫096

13149٫0564٫95454٫010املوظفون امل�سمولون يف جمالت الرقابة 

18659٫58011٫62871٫208املوظفون امل�سمولون يف اأن�سطة املخاطر

1٫950388٫63347٫690436٫323موظفون اآخرون

49660٫3482٫02562٫373موظفون من الباطن

2٫780592٫01378٫99767١٫٠١٠�ملجموع

تعوي�سات متغرية )على �أ�سا�س �ال�ستحقاق( ومنافع 

٩٧٫٦٨3موظفني �أخرى

3٢٫١٧6منافع موظفني �أخرى

721٫872�إجمايل �لرو�تب و�مل�رسوفات �ملتعلقة باملوظفني

بالآف الريالت ال�سعودية2013م

عدد املوظفنيفئات املوظفني
تعوي�سات ثابتة )على اأ�سا�ص 

ال�ستحقاق(

تعوي�سات متغرية )على 

اأ�سا�ص الدفع النقدي(
املجموع

كبار التنفيذيني املوافق عليهم من قبل موؤ�س�سة النقد 

العربي ال�سعودي
1831٫01314٫84845٫861

12542٫9805٫75748٫737املوظفون امل�سمولون يف جمالت الرقابة 

16455٫00413٫23468٫238املوظفون امل�سمولون يف اأن�سطة املخاطر

1٫669340٫18049٫929390٫109موظفون اآخرون

34947٫7271٫76549٫492موظفون من الباطن

2٫325516٫90485٫533602٫437املجموع

تعوي�سات متغرية )على اأ�سا�ص ال�ستحقاق( ومنافع 

87٫252  موظفني اأخرى

25٫826منافع موظفني اأخرى

629٫982اإجمايل الرواتب وامل�رشوفات املتعلقة باملوظفني
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اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة

لل�سنة �ملنتهية يف 3١ دي�سمرب ٢٠١4م

 

فل�سفة برنامج �الأجور و�ملز�يا

يتم اإقرار م�ستويات الرواتب واملزايا وما يرتبط بها من مبالغ من خالل ا�ستطالع دوري لل�سوق وما يتخلله من اأجور وذلك من اأجل متكني املجموعة من 

البقاء على اإطالع بظروف ال�سوق املحلي والقليمي فيما يتعلق مبوظفي املجموعة العاملني يف اململكة العربية ال�سعودية. تتاألف التعوي�سات من دفعات ثابتة 

ومتغرية  من رواتب وبدلت ومكافاآت دورية ومزايا غري نقدية تتوافق مع املعايري والقيم املتعارف عليها يف ال�سناعة امل�رشفية يف اململكة العربية ال�سعودية. 

ينطبق برنامج الأجور واملزايا على جميع املوظفني ال�سعوديني والأجانب يف البنك وال�رشكات التابعة يف اإطار القيود النظامية والرقابية ال�سائدة. 

	 تعوي�سات ثابتة: ت�سمل جميع الرواتب وما يف حكمها مع ما يت�سل بالوظائف من بدلت ومزايا وهي ثابتة يف عقود املوظفني وتعطى للموظف •

بغ�ص النظر عن الأداء.

	 تعوي�سات متغرية:  ت�سمل مكافاآت الأداء واحلوافز وغريها من البدلت املتعلقة بالأداء وهي لي�ست ثابتة يف عقود املوظفني وتختلف من �سنة اإىل اأخرى •

وذات عالقة مبا�رشة بالأداء الناجح على م�ستوى الفرد واملجموعة واملوؤ�س�سة.

36 - كفاية راأ�س املال
اإن اأهداف املجموعة من اإدارة راأ�ص املال هي اللتزام مبتطلبات راأ�ص املال املعتمدة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ل�سمان قدرة البنك على ال�ستمرار 

واملحافظة على قاعدة راأ�ص مال قوية.

تقوم اإدارة املجموعة مبراقبة ا�ستخدام ومدى كفاية راأ�سمالها ب�سكل دوري. تفر�ص موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي على املجموعة الحتفاظ بحد اأدنى 

من راأ�ص املال النظامي كما تتطلب املحافظة على معدل حمدد يكون فيه اإجمايل راأ�ص املال النظامي اإىل املوجودات املرجحة املخاطر عند احلد الأدنى املتفق 

عليه البالغ 8% اأو اأكرث.

تقوم املجموعة مبراقبة كفاية راأ�سمالها با�ستخدام املعدلت واملرجحات املعتمدة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. تقي�ص هذه املعدلت مدى كفاية 

راأ�ص املال وذلك مبقارنة راأ�ص مال املجموعة املوؤهل مع املوجودات املدرجة يف قائمة مركزها املايل واللتزامات والقيمة ال�سمية للم�ستقات با�ستخدام 

مبلغ مرجح لإظهار خماطرها الن�سبية. 

اأ�سدرت موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي تعليماتها النهائية بخ�سو�ص تطبيق مبادئ بازل 3 اعتباراً من 1 يناير 2013م. وبناًء عليه، اأدى هذا التطبيق 

اإىل اإجراء تعديالت جوهرية يف احت�ساب راأ�ص املال الأ�سا�سي واملوجودات املرجحة املخاطر مبوجب الركن الأول من بازل. يبني اجلدول التايل ملخ�سًا 

للموجودات املرجحة املخاطر مبوجب الركن الأول من بازل وراأ�ص املال الأ�سا�سي ومعدلت كفاية راأ�ص املال وفقًا ملبادئ بازل 3 اجلديدة:

2013م٢٠١4م

ر�أ�س �ملال �ملوؤهل

)باالآف �لرياالت �ل�سعودية(

ن�سبة كفاية 

ر�أ�س �ملال 

راأ�ص املال املوؤهل

)بالآف الريالت ال�سعودية(

ن�سبة كفاية 

راأ�ص املال

12٫23%١١٫٧٩5٫731٫583%٦٫٢٩٩٫3٦١راأ�ص املال الأ�سا�سي )امل�ستوى 1(

راأ�ص املال امل�ساند )امل�ستوى 2(
١٫٢٠٩٫١3٢1٫304٫155

15٫01%١4٫٠٥7٫035٫738%٧٫٥٠٨٫4٩3راأ�ص املال الأ�سا�سي وراأ�ص املال امل�ساند )1+ 2(

ي�ستمل راأ�ص املال الأ�سا�سي ـــ امل�ستوى الأول ـــ للمجموعة كما يف نهاية ال�سنة على راأ�ص املال والحتياطي النظامي والحتياطي العام والحتياطيات 

الأخرى والأرباح املبقاة وبع�ص التعديالت على راأ�ص املال النظامي وفقًا ملتطلبات موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي للتم�سي مع مبادئ بازل 3. والعن�رش 

املكون الآخر لراأ�ص املال النظامي هو راأ�ص املال امل�ساند والذي يتاألف من �سكوك م�سدرة من قبل املجموعة وخم�س�سات املحفظة املقبولة. 

من اأجل احت�ساب املوجودات املرجحة املخاطر ت�ستخدم املجموعة الأ�سلوب املعياري ملخاطر الئتمان وخماطر ال�سوق واأ�سلوب املوؤ�رش الأ�سا�سي ملخاطر 

العربي  النقد  موؤ�س�سة  متطلبات  يتما�سى مع  النظامي  املال  راأ�ص  الأدنى من  احلد  اأن  التاأكد من  امل�سئولية جتاه  باملجموعة  املخاطر  اإدارة  تتوىل  العمليات. 

ال�سعودي. يتم تقدمي اإقرارات ربع �سنوية اإىل موؤ�س�سة النقد تو�سح ن�سبة كفاية راأ�ص املال.

باالآف �لرياالت �ل�سعودية

2013م٢٠١4م

4٨٫٢٠٩٫٧٠٨42٫099٫176خماطر الئتمان

3٫4٨١٫٨١32٫842٫575خماطر العمليات

١٫٧٥٠٫٩٨٨1٫921٫225خماطر ال�سوق

٥3٫44٢٫٥٠٩46٫862٫976اإجمايل الركن 1 – موجودات مرجحة املخاطر
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37 -  اإدارة ال�ستثمار وخدمات الو�ساطة
تقدم اإحدى ال�رشكات التابعة للبنك )�رشكة اجلزيرة لالأ�سواق املالية »اجلزيرة كابيتال«( خدمات اإدارة ا�ستثمار وخدمات ا�ست�سارية لعمالئها متوافقة مع 

اأحكام ال�رشيعة )مبداأ جتنب الفوائد(. ت�ستمل هذه اخلدمات على اإدارة حمافظ على اأ�سا�ص اختياري وغري اختياري واإدارة �سناديق ا�ستثمارية بالتعاون مع 

م�ست�ساري ا�ستثمار حمرتفني. اإن ال�سناديق الثنى ع�رش التي تقوم �رشكة اجلزيرة كابيتال باإدارتها هي �سندوق اخلري لالأ�سهم العاملية، و�سندوق الرثيا لالأ�سهم 

الأوروبية، و�سندوق امل�سارق لالأ�سهم اليابانية، و�سندوق الطيبات لالأ�سهم ال�سعودية، و�سندوق القوافل لل�سلع، و�سندوق اجلزيرة للم�ساريع ال�سكنية، 

املتوازن،  املتنوع  اجلزيرة  اجل�سور، و�سندوق  املتنوع  اجلزيرة  للدخل، و�سندوق  اخلليجي  اجلزيرة  2، و�سندوق  ال�سكنية  للم�ساريع  اجلزيرة  و�سندوق 

ال�سعوديني  للم�ستثمرين  متاحة  ا�ستثمارية  �سناديق  وجميعها  النا�سئة.  العاملية  الأ�سواق  لأ�سهم  اجلزيرة  و�سندوق  املتحفظ،  املتنوع  اجلزيرة  و�سندوق 

لالأ�سهم  تقوم �سناديق اخلري  2 وهما �سندوقان مقفالن.  ال�سكنية  للم�ساريع  ال�سكنية و�سندوق اجلزيرة  للم�ساريع  با�ستثناء �سندوق اجلزيرة  والأجانب 

العاملية والرثيا لالأ�سهم الأوروبية وامل�سارق لالأ�سهم اليابانية بال�ستثمار يف الأ�سهم الأجنبية اأما �سندوق الطيبات لالأ�سهم ال�سعودية في�ستثمر يف الأ�سهم 

املحلية. ويقوم �سندوق القوافل لل�سلع بالجتار يف ال�سلع على اأ�سا�ص املرابحة.

ي�سعى �سندوق اجلزيرة لأ�سهم الأ�سواق العاملية النا�سئة اإىل توفري منو لراأ�ص املال طويل الأجل وتوفري دخل من خالل ال�ستثمار يف حمفظة متنوعة يف الأ�سواق 

النا�سئة. اأما �سندوق اجلزيرة اخلليجي للدخل في�سعى اإىل تنمية راأ�ص املال على املدى البعيد وتوليد اأرباح من خالل ال�ستثمار يف الأ�سهم اخلليجية املتوافقة 

اجلزيرة  �سناديق  يف  رئي�سي  ب�سكل  لال�ستثمار  فت�سعى  املتحفظ  واملتنوع  املتوازن،  واملتنوع  اجل�سور،  املتنوع  اجلزيرة:  �سناديق  اأما  ال�رشيعة.  اأحكام  مع 

ال�ستثمارية.

توفر املجموعة خدماتها اأي�سًا يف جمال اإدارة ال�ستثمار وغريها من اخلدمات حلملة بوال�ص التكافل التعاوين. بلغت الأ�سول التي حتتفظ بها املجموعة حتت 

بند خدمات الو�ساطة املالية مبلغ 34٫1 مليار ريال �سعودي )2013م: 32٫7 مليار ريال �سعودي(. وبلغت الأ�سول التي حتتفظ بها املجموعة يف اإطار 

خدماتها لإدارة الأ�سول مبلغ 2٫3 مليار ريال �سعودي )2013م: 1٫9 مليار ريال �سعودي(. 

التكافل التعاوين  - 38
يوفر التكافل التعاوين خدمات احلماية والإدخار املتوافقة مع اأحكام ال�رشيعة. ومبوجب متطلبات نظام التاأمني يف اململكة العربية ال�سعودية قررت املجموعة 

ف�سل اأعمال التاأمني ك�رشكة م�ستقلة موؤ�س�سة مبوجب نظام التاأمني اجلديد يف اململكة العربية ال�سعودية. 

العربي  النقد  موؤ�س�سة  املهنة من  ترخي�ص مزاولة  )تداول( وح�سلت على  ال�سعودية  املالية  ال�سوق  اإدراجها يف  تعاوين ومت  تكافل  اجلزيرة  تاأ�س�ست �رشكة 

ال�سعودي يف دي�سمرب 2013م وبا�رشت اأن�سطة الكتتاب بالتكافل اعتباراً من يناير 2014م. متلك املجموعة ح�سة اإجمالية يف �رشكة اجلزيرة تكافل تعاوين 

مقدارها 35% كما يف 31 دي�سمرب 2014م. ومتثل اإدارة التكافل احلالية حمفظة التاأمني التي �سوف تنتقل اإىل �رشكة اجلزيرة تكافل تعاوين ح�سب قيمة يتفق 

عليها وتاريخ تقرره موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ح�سب الأ�سول. 

التغريات امل�ستقبلية لل�سيا�سات املحا�سبية  - 39

فيما يلي املعايري ال�سادرة وغري نافذة التطبيق حتى تاريخ اإ�سدار املجموعة للقوائم املالية املوحدة. متثل القائمة التالية املعايري والتف�سريات ال�سادرة والتي 

تتوقع املجموعة تطبيقها يف امل�ستقبل. تنوي املجموعة تطبيق هذه املعايري عندما يحني موعد تطبيقها الفعلي. تقّيم املجموعة يف الوقت الراهن اأثر تطبيق 

اأدناه على القوائم املالية املوحدة للمجموعة وتواريخ تطبيقها. فيما يلي ملخ�سًا للمعايري الدولية اجلديدة والتعديالت التي �ست�سبح  املعايري والتعديالت 

نافذة التطبيق اعتباراً من 1 يناير 2015م:

تاريخ �لتطبيق للفرت�ت

 �عتبار�ً من �الآتي
ملخ�س �ملتطلبات�ملعيار، �لتعديل �أو �لتف�سري

الأدوات املاليةاملعيار الدويل للتقارير املالية رقم )9(1 يناير 2018م

اإيرادات العقود مع العمالءاملعيار الدويل للتقارير املالية رقم )15(1 يناير 2017م

املحا�سبة على ا�ستحواذات احل�س�ص يف العمليات امل�سرتكةتعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )11(1 يناير 2016م

تعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )16( 1 يناير 2016م

ومعيار املحا�سبة الدويل رقم )38(

تو�سيح الطرق املقبولة لال�ستهالك والطفاء

تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم )16( ومعيار 1 يناير 2016م

املحا�سبة الدويل رقم )41(

الزراعة: الأ�سجار املنتجة

خطط التعوي�سات املحددة:تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم )19(1 يوليو 2014م

م�ساهمات املوظفني

التح�سينات ال�سنوية لدورة املعايري الدولية للتقارير املالية من 2010م اإىل 2012متعديالت على املعايري الدولية للتقارير املالية1 يوليو 2014م

التح�سينات ال�سنوية لدورة املعايري الدولية للتقارير املالية من 2011م اإىل 2013متعديالت على املعايري الدولية للتقارير املالية1 يوليو 2014م
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40 - اأرقام املقارنة
مت اإعادة ت�سنيف بع�ص اأرقام ال�سنة املا�سية كي تتوافق مع العر�ص لل�سنة احلالية.

41 - موافقة جمل�س الإدارة
اعتمدت القوائم املالية املوحدة للن�رش من قبل جمل�ص الإدارة بتاريخ 27 ربيع الثاين 1436هـ  )املوافق 16 فرباير 2015م(.

42 - اإف�ساحات بازل 3 الركن الثالث 
اأن تخ�سع للمراجعة، يف موقع ال�رشكة  اأن تعر�ص بع�ص الإي�ساحات الكمية والنوعية، والتي ل يلزم  اإف�ساحات بازل 3 الركن الثالث، يجب  مبوجب 

www.baj.com.sa بالإ�سافة اإىل التقرير ال�سنوي وذلك كما هو مطلوب من قبل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

   

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة

لل�سنة �ملنتهية يف 3١ دي�سمرب ٢٠١4م
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الإف�ساح مبوجب بازل - الركن الثالث - للعام 2014م

1.  ملحة عامة:

يتوافق الإف�ساح مبوجب الركن الثالث لل�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014 لبنك اجلزيرة )البنك( مع متطلبات الإف�ساح املحددة من قبل موؤ�س�سة النقد 

العربي ال�سعودي )الركن الثالث( واملبنية على التوجيهات ال�سادرة عن جلنة بازل لالإ�رشاف امل�رشيف.

2.  عملية تقييم الكفاية الراأ�سمالية الداخلية:

خمتلف  حتت  الراأ�سمالية  املتطلبات  واختبار  الهامة،  املخاطر  اأنواع  كافة  وتقييم  املايل،  التخطيط  موا�سيع  الداخلية  الراأ�سمالية  الكفاية  تقييم  عملية  تعالج 

�سيناريوهات ال�سغط، وراأ�ص املال املطلوب لتغطية كافة املخاطر الهامة املرتتبة على الأعمال احلالية واملتوقعة، والتنظيم الداخلي، والإجراءات الكفيلة باإدارة 

ذلك على اأ�سا�ص متوا�سل.

على م�ستوى املجموعة، يتم تقييم الكفاية الراأ�سمالية ب�سكل عام من خالل اإطار تقييم الكفاية الراأ�سمالية الداخلية. وكجزء من ذلك الإطار، فقد حددت 

املوؤ�س�سة املخاطر الهامة وقيمت م�ستويات راأ�ص املال املتوافقة مع تلك املخاطر.

العادية ويف  اأن�سطة املجموعة احلالية وامل�ستقبلية وراأ�ص املال حتت الظروف  الداخلية م�ستوى راأ�ص املال املطلوب لدعم  الراأ�سمالية  اإطار عملية الكفاية  يحدد 

حالت ال�سغط. ويتم اإ�سدار تقرير عملية الكفاية الراأ�سمالية الداخلية على اأ�سا�ص �سنوي ويتم اعتماده من قبل جلنة املخاطر املنبثقة عن جمل�ص الإدارة واأي�سا من 

قبل جمل�ص الإدارة.

�لتقييم �ل�سامل للمخاطر مبوجب �إطار عملية �لكفاية �لر�أ�سمالية �لد�خلية  ١.٢

حتدد طريقة عملية الكفاية الراأ�سمالية الداخلية املخاطر التالية وقيا�سها:

	 املخاطر املندرجة حتت الركن الأول )املخاطر الئتمانية، خماطر الأ�سواق وخماطر العمليات(.•

	 املخاطر غري املندرجة بالكامل حتت  الركن 1 )مثال: املخاطر املتبقية(.•

	 املخاطر غري املندرجة حتت الركن الأول )مثال: خماطر معدل الربحية يف املحفظة البنكية، خماطر ال�سيولة، خماطر الأعمال/املخاطر الإ�سرتاتيجية، •

خماطر ال�سمعة وخماطر الرتكز الئتماين(.

	 العوامل اخلارجية مبا يف ذلك التغريات البيئية القت�سادية والقواعد.•

تقييم خماطر �لركن �الأول و�لركن �لثاين  ٢.٢
يقيم البنك خماطره با�ستخدام طرق مت اختبارها ب�سكل معقول واعتربت على اأنها مقبولة على �سعيد القطاع امل�رشيف. ويف حالت عدم التمكن من حتديد 

املخاطر ب�سهولة نظرا لعدم وجود اأ�ساليب قيا�ص مقبولة للمخاطر فيتم ا�ستخدام تقديرات اخلرباء يف حتديد حجم واأهمية تلك املخاطر. بعد ذلك، تركز عملية 

تقييم الكفاية الراأ�سمالية الداخلية على ال�سوابط النوعية يف اإدارة تلك املخاطر الهامة وغري القابلة للقيا�ص �سمن اإطار احلوكمة املعتمد بالبنك. وت�سم هذه 

الإجراءات النوعية ما يلي:

	 اإجراءات حوكمة كافية من خالل جلنة املخاطر وجمل�ص الإدارة•

	 اأنظمة واإجراءات و�سوابط رقابة داخلية كافية جنبا اإىل جنب مع اإ�سرتاتيجيات فعالة لتخفيف املخاطر•

	 مراقبة وتقارير منتظمة من خالل خمتلف اللجان وفعاليات الإدارة.•

�ختبار�ت �ل�سغط   3.٢
اإدارة م�ستقبلية للمخاطر ولراأ�ص املال وذلك  اإدارة املخاطر وراأ�ص املال. ويعمل الربنامج كاأداة  اأ�سا�سي يف اإجراءات  اإن برنامج اختبارات ال�سغط هو جزء 

بهدف تكوين �سورة وا�سحة عن خماطر البنك حتت ظروف �سعبة ولكن معقولة. وهذه الظروف قد تن�ساأ من عوامل اقت�سادية اأو اإ�سرتاتيجية اأو �سيا�سية اأو 

عملية.  

ومبوجب اإطار و�سيا�سة اختبارات ال�سغط يف بنك اجلزيرة والتي �سرتفع ملوافقة جمل�ص الإدارة كجزء من عملية الكفاية الراأ�سمالية الداخلية للعام 2015م، تتم 

حماكاة الآثار غري الإيجابية املحتملة ل�سيناريوهات ال�سغط على ربحية البنك ونوعية الأ�سول والأ�سول موزونة املخاطر والكفاية الراأ�سمالية. 

لقد �سمم برنامج اختبارات ال�سغط حتديدا من اأجل التايل:

	 اإبراز ديناميكيات الأحداث ال�سعبة والآثار املحتملة على خماطر البنك ومركز ال�سيولة وال�سمعة.•

	 حتديد الإ�سرتاتيجيات الرئي�سية لتخفيف اآثار الأحداث وال�سيناريوهات ال�سعبة•



	  اإ�سدار نتائج اختبارات ال�سغط كبيانات يتم اإدخالها يف برنامج الكفاية الراأ�سمالية الداخلية من اأجل حتديد الكفاية  الراأ�سمالية واأطر حماية راأ�ص املال.•

ترفع جمموعة تنفيذ اختبارات ال�سغط، والتي تتكون من خمتلف فرق اإدارة املخاطر، تقارير اختبارات ال�سغط اإىل الإدارة العليا وجلنة املخاطر وجمل�ص الإدارة 

وتناق�ص النتائج مع اجلهات النظامية خالل الجتماعات الثنائية ال�سنوية.

3.  اإدارة املخاطر:

بيئة  فاإن  العامة. ولذلك  اإىل الأحداث القت�سادية  العوامل بدءا من م�ستوى املعامالت  العديد من  للتغري امل�ستمر ب�سبب  البنك  التي يعمل فيها  البيئة  تخ�سع 

املخاطر تتطلب مراقبة وتقييما م�ستمرين. وقد كانت املبادرات مبوجب اإدارة خماطر ال�رشكة واإ�سرتاتيجية ال�رشكة واإ�سرتاتيجية املخاطر مبثابة حافز وم�ساهم 

رئي�سي يف تعزيز ممار�سات اإدارة املخاطر �سمن البنك. هذا ويجري العمل على اإ�سفاء الطابع املوؤ�س�ساتي على اإطار اإدارة املخاطر خالل عام 2015م، وهو 

م�سمم من اأجل مقابلة هذه التحديات كجزء من برنامج بازل. 

�ملبادئ �ل�ستة �لعري�سة الإد�رة خماطر �ل�رسكة

حتدد املبادئ ال�ستة العري�سة الأ�س�ص الرئي�سية املتعلقة بامل�سئولية وال�ستقاللية والهيكل ونطاق التطبيق.

يعتمد نهج اإدارة خماطر ال�رشكة على ثالث خطوط دفاع وهي: وحدات العمل املتبنية للمخاطر، وحدات مراقبة املخاطر واملراجعة الداخلية.. 1

ت�سطلع وحدات تبني املخاطر مب�سئولية الإدارة اليومية للمخاطر الداخلة يف اأعمالها بينما ت�سطلع وحدات مراقبة املخاطر مب�سئولية اإن�ساء اأطر اإدارة . 2

اإدارة املراجعة  املخاطر وتطوير الأدوات واملنهجيات الكفيلة بتحديد وقيا�ص ومراقبة والتحكم واختبار املخاطر. وتكمل هذه امل�سئوليات دور 

الداخلية والتي تقدم تاأكيدات م�ستقلة عن فعالية طريقة اإدارة املخاطر.

مراجعة . 3 تتمثل يف  م�ستقلة  م�سئولية  املخاطر  اإدارة  ورئي�ص جمموعة  الئتمان  مدراء خماطر  ال�رشكة من خالل  اإدارة خماطر  تتوىل  اجلزيرة،  بنك  يف 

والتوقيع بال�سرتاك باملوافقة من خالل جلنة جمموعة اإدارة الئتمان على كافة عرو�ص الئتمان الرئي�سية بالبنك والتي يتم اإعدادها وتبنيها والتو�سية 

بها من قبل وحدات العمل. وبالإ�سافة لذلك فاإن اإدارة املخاطر تقدم الإ�رشاف على املخاطر وال�ست�سارات لكافة خطوط العمل بالن�سبة لفئات 

العمليات وبع�ص املخاطر املحددة الأخرى ذات العالقة  ال�سيولة، خماطر  ال�سوق، خماطر  الرئي�سية مبا يف ذلك املخاطر الئتمانية، خماطر  املخاطر 

بقطاع العمل والتي متت مناق�ستها مبوجب الركن الثاين من نظام بازل.

اإطار . 4 اأن تكون ال�سيا�سات الئتمانية الرئي�سية متجان�سة وحمدثة وحتدد م�ستوى تقبل املخاطر من خالل  اإدارة املخاطر على �سمان  تعمل جمموعة 

و�سيا�سة تقبل املخاطر بالبنك. كما اأن اإدارة املخاطر م�سئولة عن تنفيذ خمتلف �سيا�سات املخاطر وقرارات العمل ذات العالقة واملعززة من قبل جمل�ص 

الإدارة.

اإن فعالية املخاطر م�ستقلة من الناحية الوظيفية والتنظيمية عن وحدات العمل ووحدات تبني املخاطر الأخرى �سمن بنك اجلزيرة.. 5

ي�سطلع جمل�ص اإدارة بنك اجلزيرة من خالل جلنة املوجودات واملطلوبات وجلنة املخاطر بامل�سئولية ال�ساملة عن الإ�رشاف على املخاطر �سمن البنك.. 6

4.  �سيا�سة واإطار تقبل املخاطر:

تاأخذ �سيا�سة واإطار تقبل املخاطر واملعتمدة من جلنة املخاطر وجمل�ص الإدارة يف اعتبارها قدرة البنك على تقبل املخاطر ومركزه املايل الذي يريده بناء على 

وترفع  للبنك  الرئي�سية  املخاطر  مقايي�ص  املخاطر  تقبل  فعالية  وحتدد  التجارية.  وعالمته  و�سمعته  الرئي�سية  اأرباحه  وقوة  والنظامية،  املوؤ�س�ساتية  التوجيهات 

تقاريرها ب�سكل دوري اإىل جلنة املخاطر ولدنة املوجودات واملطلوبات وجمل�ص الإدارة من خالل لوحة توزيع معدلة مل�ستوى تقبل املخاطر وذلك ملراجعتها 

واتخاذ ما يلزم من اإجراءات.

١.4    �إد�رة �ملخاطر �الئتمانية
تعك�ص عبارة تقبل املخاطر كمية املخاطر التي يكون البنك على ا�ستعداد لتحملها يف �سبيل حتقيق اأهدافه الإ�سرتاتيجية. وتن�ساأ املخاطر الئتمانية عندما يتعامل 

البنك مع مدين اأو طرف نظري واإخفاق ذلك املدين اأو الطرف النظري يف الوفاء بالتزاماته التي دخل فيها عند ا�ستحقاقها. ومن اأجل تخفيف املخاطر الئتمانية 

يقوم البنك بتنفيذ اإجراءات مكثفة للعناية الواجبة بالعميل اأو الطرف النظري حيث يقوم بتحليل املعلومات املالية الكمية والنوعية له. وي�ستخدم البنك اأدوات 

التقييم الداخلي لتحديد درجة خماطر املدين والتي تعك�ص تقدير البنك ب�ساأن احتمالية الإخفاق لديه. كما يعتمد البنك اأي�سا على درجات املخاطر التي متنحها 

كربى وكالت التقييم الئتماين كلما كان ذلك متاحا. و�سوف يقوم البنك خالل ال�سنة املالية لعام 2015 باعتماد وتطبيق طريقة درجات وكالة موديز على 

حمفظة بنك اجلزيرة.

املدين  م�سئولية  وتقييم  امل�ستمرة  الرقابة  الئتمانية من خالل  املخاطر  على  املخاطرال�سيطرة  اإدارة  ورئي�ص جمموعة  الئتمان  م�سئويل خماطر  وتتم من خالل 

للعميل  املايل  للمركز  الر�سمية  ال�سنوية  امل�ساريع واملراجعة  ملواقع  منتظم وزيارات  ات�سال  برنامج  بالتزاماته من خالل  الوفاء  النظري وقدرته على  الطرف  اأو 
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وو�سعيته. وتهدف الإجراءات الئتمانية اإىل حتديد امل�ساكل ب�سكل مبكر واتخاذ اإجراءات ت�سحيحية اإذا لزم الأمر حلماية م�سالح البنك. كما ي�سع البنك 

حدودا ائتمانية من اأجل التحكم بالنك�ساف ملدين اأو طرف نظري واحد. كما يتم حتديد املزيد من القيود ح�سب نوع املعامالت املنفذة، ومدة �رشيانها و�رشوط 

الت�سديد وال�رشوط امل�سبقة والالحقة. ويقوم البنك اأي�سا بتخفيف خماطره الئتمانية من خالل طلب �سمانات ملمو�سة عندما يلزم الأمر.

كما ي�سعى البنك اأي�سا اإىل احلد من خماطر املحفظة – وهي خماطر خمتلفة تن�ساأ من الرتكزات التي تكون ح�سا�سة لبع�ص املوؤ�رشات املحددة كالن�ساط القت�سادي 

خمتلف  عرب  العمالء  قاعدة  تو�سيع  خالل  من  حمفظته  بتنويع  البنك  يقوم  هذه  الرتكز  خماطر  ولتخفيف  الخ...  املخاطر،  ودرجات  وال�سمانات  واجلغرافيا 

القطاعات القت�سادية ومن خالل تنويع نوع التمويل كتمويل راأ�ص املال العامل على املدى الق�سري ومتويل امل�رشوفات الراأ�سمالية طويلة املدى واحتياجات 

متويل امل�ساريع لعمالئه. وتتم مراقبة الرتكزات الئتمانية للمدين والقطاع من خالل اإدارة املخاطر على اأ�سا�ص ربع �سنوي على اأقل تقدير من خالل لوحة 

توزيع املخاطر وتتم مراقبتها ب�سكل منتظم من قبل رئي�ص جمموعة اإدارة املخاطر ورئي�ص جمموعة اخلدمات امل�رشفية لل�رشكات. وتتم مراجعة هذه اللوحة على 

اأ�سا�ص �سنوي من قبل جلنة املخاطر، كما تتم مراقبة الرتكزات من حيث م�سادر التمويل ومتابعة ا�سرتاتيجيات التنويع من اأجل تخفيف م�ستوى العتماد على 

مقدمي اأموال كبار وذلك ب�سكل منتظم. 

تتم مراقبة تركزات املحافظ التمويلية التالية على اأ�سا�ص منتظم:

	 قطاعات الأعمال•

	 القطاعات القت�سادية•

	 جمموعات العمالء الأفراد، واملدين / الطرف النظري الفرد•

	 البنوك واملوؤ�س�سات املالية غري امل�رشفية•

	 تقييم املخاطر•

	 اأنواع ال�سمانات )وخا�سة تلك امل�سمونة بالعقارات(•

ويقوم البنك ب�سكل دوري بتحديث �سيا�ساته الئتمانية بحيث تعك�ص الوقائع القت�سادية وال�سوقية والقانونية.

�إد�رة خماطر �ل�سوق  ٢.4
يخ�سع ا�ستعداد البنك لتقبل املخاطر لعدة عوامل مبا يف ذلك تقلب ال�سوق واجتاهات الأعمال والو�سع القت�سادي العام والعوامل املو�سوعية. وتتم اإدارة هذه 

العوامل واحتوائها من خالل حدود �سالحيات الأ�سواق ذات العالقة وال�سيا�سات التي تخ�سع لإطار اإدارة املخاطر املعتمد واللتزام النظامي. ويراقب البنك 

ب�سكل متوا�سل خماطر ال�سوق من خالل التقدير الكمي ملتطلبات راأ�سماله وخماطر معدلت الربحية وخماطر العمالت ومن خالل التحقق من اأن ق�سم اخلزينة 

لديه يعمل �سمن »حدود �سالحيات ا�ستثمار اخلزينة«. هذا ويخ�سع م�ستوى تقبل املخاطر، مبا يف ذلك خماطر ال�سوق، للمحفزات التالية:

	 ن�سبة الكفاية الراأ�سمالية•

	 ن�سبة ال�سيولة املحددة من قبل موؤ�س�سة النقد•

	 �سايف ن�سبة التمويل امل�ستقرة•

	 ن�سبة التمويالت اإىل الودائع•

	 تركز متويالت ال�رشكات•

	 تركز م�سادر التمويل•

�إد�رة خماطر �لعمليات        3.4

التالية كجزء من عملية  ال�سالحيات  اإطار �سيا�سة تقبل املخاطر وينعك�ص من خالل الإجراءات وحدود  بالبنك حمدد يف  العمليات  اإن م�ستوى تقبل خماطر 

اختبارات ال�سغط ن�سف ال�سنوية:

الأثر واحلجم من حيث حدود ال�سالحيات. 1

التحمل واحلدود الق�سوى التي تعك�ص م�ستوى حتمل املخاطر املقبولة وخ�سائر العمليات. 2

البيانات الالزمة لغر�ص حتديد خماطر العمليات الكبرية واخل�سائر. 3

بهدف دعم م�ستوى تقبل املخاطر لدى البنك، يتعني على كل ق�سم عمل / م�ساندة و�سع موؤ�رشات للمخاطر الرئي�سية ذات العالقة به وذلك مب�ساعدة ق�سم 

اإدارة خماطر العمليات جنبا اإىل جنب مع و�سع ال�سيا�سات والإجراءات املقرتنة بذلك.
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5.  املخاطر الئتمانية:

ملحة عامة  ١.٥
تتمثل املخاطر الئتمانية يف اإخفاق اأي عميل اأو طرف نظري يف الوفاء بالتزاماته طبقا لل�رشوط املتفق عليها. وي�سمل ذلك اأي�سا املخاطر النا�سئة عن معامالت 

الت�سوية واملقا�سة.

اإن الوحدات الرئي�سية امل�سئولة عن حتمل املخاطر الئتمانية بالبنك هي:

	 جمموعة ال�رشكات واملوؤ�س�سات امل�رشفية•

	 جمموعة اخلدمات امل�رشفية لالأفراد•

	 جمموعة اخلزينة•

	 جمموعة اخلدمات التجارية•

وقد و�سعت كل وحدة من وحدات تبني املخاطر الئتمانية �سيا�سات وتعليمات حمددة حتكم فعاليات تبني املخاطر الئتمانية العائدة لها والتي مت ت�سمينها 

يف خمتلف وثائق �سيا�سات املخاطر.

خم�س�سات �لقرو�س و�لتمويل  ٢.٥
بناء على  املتعرثة  للح�سابات  باإن�ساء خم�س�سات حمددة  يقوم  فاإنه  ال�سعودي. ولذلك  العربي  النقد  لتعليمات موؤ�س�سة  املخ�س�سات طبقا  بتجنيب  البنك  يقوم 

تقديرات احتمالية اإخفاق املدين املعني يف الوفاء بالتزاماته. كما يجنب البنك خم�س�سات جماعية على الأ�سول املتبقية للمحفظة بناء على تقدير احتمالية 

اإدارة  رئي�ص جمموعة  قبل  من  واعتمادها  واجلماعية  املحددة  الدورية  املخ�س�سات  اإ�سرتاتيجيات  مراجعة  وتتم  هذا  الإخالل.  حالة  واخل�سارة يف  الإخفاق 

املخاطر وروؤ�ساء وحدات واأق�سام العمل وامل�سوؤول املايل الأول والرئي�ص التنفيذي.

6.  خماطر ال�سوق

مقدمة  ١.٦
تتمثل خماطر ال�سوق يف تقلب القيمة العادلة اأو التدفقات النقدية امل�ستقبلية لأية اأداة مالية ب�سبب التغري يف متغريات ال�سوق كاأ�سعار الأ�سهم ومعدلت الربحية واأ�سعار 

�رشف العمالت الأجنبية واأ�سعار ال�سلع.  

�إد�رة خماطر �ل�سوق  ٢.٦
اإن جلنة املوجودات واملطلوبات، بتفوي�ص من جمل�ص الإدارة، م�سئوولة عن ال�سيا�سات وحدود ال�سالحيات وال�سوابط امل�ستخدمة يف اإدارة خماطر ال�سوق. 

وتتمثل الأهداف الرئي�سية لهذه امل�سئولية يف اإدارة م�ستويات التقلب يف الدخل، واإبراز خماطر ال�سوق ال�سفافة وبيانات خماطر ال�سيولة اإىل الإدارة العليا وجلنة 

املخاطر وجلنة املوجودات واملطلوبات وجمل�ص الإدارة واجلهة الإ�رشافية، موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

خماطر �لعمالت  ١.٢.٦
خماطر العمالت هي املخاطر املرتتبة على خ�سارة اأي اأ�سول مالية �سادرة بعمالت اأجنبية لقيمتها. وقد و�سعت �سيا�سة خماطر ال�سوق حدود �سالحيات على 

�سايف املراكز املفتوحة ح�سب جمموعات العمالت، حيث مت و�سع حدود �سالحيات للدولر الأمريكي وعمالت الدول الع�رش الكربى والعمالت اخلليجية 

وكافة العمالت الأخرى. وجدير بالذكر اأن خماطر البنك من �رشف العمالت الأجنبية ل تذكر لأن موجودات ومطلوبات البنك مقيمة ب�سكل رئي�سي بالريال 

ال�سعودي واإىل حد اأقل بالدولر الأمريكي اأو بعمالت مربوطة بالدولر الأمريكي. 

خماطر �أ�سعار �الأ�سهم  ٢.٢.٦
تتمثل خماطر اأ�سعار الأ�سهم يف املخاطر املرتتبة على انخفا�ص قيم ا�ستثمارات البنك يف الأ�سهم. ويتم �سبط حمفظة البنك من الأوراق املالية املتاحة للبيع ب�سكل 

منتظم طبقا لل�سوق وتوؤخذ التغريات )+ اأو -( يف العتبار يف راأ�سمال البنك والدخل ال�سامل.

�ملعاجلة �لر�أ�سمالية ملخاطر �ل�سوق  3.٦
يحت�سب بنك اجلزيرة املتطلبات الدنيا لراأٍ�ص املال مقابل خماطر ال�سوق با�ستخدام الطريقة املعيارية، حيث ي�ستخدم راأ�ص املال كحاجز حماية مايل ملواجهة اأية 

حتركات معاك�سة ملخاطر ال�سوق. وتعترب خماطر معدل الربحية وخماطر العمالت الأجنبية وخماطر ال�سيولة مبثابة عوامل املخاطرة الرئي�سية التي تواجهها اأن�سطة 

البنك.  

٩٩بـنـك �جلـزيرة  I  التقرير ال�سنوي ٢٠١٤



الإف�ساح مبوجب بازل - الركن الثالث - للعام 2014م

�ختبار�ت �ل�سغط  4.٦
يجري البنك اختبارات ال�سغط على اأ�سا�ص ن�سف �سنوي وذلك بهدف املزيد من التقييم للخ�سائر املحتملة اإذ اأن البنك من خالل تقييم حجم اخل�سائر غري 

املتوقعة ي�سبح قادرا على فهم حيثيات املخاطر والنك�ساف املحتمل لأحداث غري حمتملة ولكن معقولة يف الأ�سواق غري العادية. وي�ستخدم البنك لهذا الغر�ص 

�سيناريوهات متعددة ترتافق مع تبني الإجراءات املالئمة املتعلقة بذلك. ويتم حتديث هذه ال�سيناريوهات كما يجوز اإعادة حتديدها على اأ�سا�ص متوا�سل مبا 

يعك�ص الظروف احلالية لل�سوق. ويتم اإبالغ نتائج اختبارات ال�سغط اإىل كل من الإدارة العليا وجلنة املخاطر وجمل�ص الإدارة من اأجل ت�سهيل واإدارة املخاطر 

مبزيد من ال�سفافية.

7.  خماطر العمليات:

خماطر العمليات الت�سغيلية هي خماطر اخل�سائر الناجمة عن الق�سور اأو الإخفاق يف اآليات التنفيذ الداخلية اأو احلا�سلة من جانب املوظفني اأو الأنظمة اأو اأية 

 – العمليات املخاطر الئتمانية  البنك تقريبا. وي�ستثنى من خماطر  التي ميار�سها  الغالب من كافة الأن�سطة  العمليات يف  تن�ساأ خماطر  اأخرى.  عوامل خارجية 

املخاطر النا�سئة عن املعامالت املالية التي يتم الدخول بها مع مدينني اأو اأطراف نظرية حيث يخفق املدين اأو الطرف النظري يف الوفاء باجلزء املرتتب عليه من 

املعاملة.

العمليات  الفريق م�سوؤولية مراقبة و�سبط خماطر  اإدارة املخاطر. وتقع على عاتق هذا  يتبع جمموعة  العمليات  اإدارة خماطر  تاأ�سي�ص فريق م�ستقل يتوىل  لقد مت 

بالبنك. وتعمل فعاليات هذا الفريق طبقا للتعليمات الواردة يف �سيا�سة واإطار خماطر العمليات. ولأجل تنظيم عملية تقييم وتخفيف خماطر العمليات فقد مت 

و�سع اإطار وبيئة العمل والرقابة الداخلية.

�إد�رة ومر�قبة خماطر �لعمليات  ١.٧
�سمم اإطار اإدارة خماطر العمليات الذي مت تبنيه وذلك من اأجل احلفاظ على العتمادية بني اإدارة املخاطر والأق�سام املتبنية للمخاطر ممثلة مبختلف جمموعات 

العمل �سمن البنك، فمع اأنه مت  اإبقاء م�سئولية اإدارة العمل على عاتق جمموعات واأق�سام الأعمال، اإل اأنه مت اأي�سا اإن�ساء اأ�س�ص م�سرتكة من اأجل اإ�رشاك فريق اإدارة 

خماطر العمليات يف ت�سهيل عملية حتديد املخاطر واأي�سا قيا�ص وتقييم ال�سوابط املرتبطة مبا يف ذلك توثيق ومتابعة خطط تخفيف اأو م�ستوى حتمل املخاطر.  

هذا، ولقد قام فريق اإدارة خماطر العمليات بتنفيذ عملية جمع متخ�س�سة للبيانات من خالل الجتماعات املتكررة مع روؤ�ساء الأق�سام والإدارة العليا �سعيا منه 

لتاأمني فهم وا�سح لتوجهات العمل من خالل تعميم الأهداف الإ�سرتاتيجية لوحدة العمل ذات العالقة.  وياأتي ت�سميم هذا النهج من اأجل ربط توجهات 

الإدارة مب�ستويات حتمل املخاطر املخ�س�سة وبيانات املخاطر.

ا�ستعدادا للمبا�رشة بتنفيذ اأن�سطة حتديد وتقييم املخاطر على نطاق البنك، فقد مت تطوير وتنفيذ برنامج توعية �سامل باملخاطر �سمل الإدارة واأبطال املخاطر 

واأ�سحاب املخاطر املعنيني.  

و�سمن هذا الإطار، فقد مت الو�سول اإىل تغطية كاملة لكافة اأق�سام العمل ووحدات امل�ساندة �سمن  بيانات املخاطر املحددة. و�سمل ذلك املخاطر الرئي�سية 

والهامة املقدمة بقيمها املتبقية بعد تقييم مف�سل واختبار لل�سوابط ذات العالقة. كما مت و�سع جدول تف�سيلي لتوزيع املخاطر بالت�ساور مع اإدارات جمموعات 

الأعمال بهدف لفت اأنظارها للمخاطر الرئي�سية والهامة التي تتطلب انتباهها واتخاذ اإجراءات من قبلها على اأ�سا�ص الأولوية.  

وفيما يلي �لطرق �لرئي�سية �مل�ستخدمة الإد�رة ومر�قبة خماطر �لعمليات:

�لتقييم �لذ�تي للمخاطر و�سو�بط �ملر�قبة  ١.١.٧
تتم متابعة �سجل املخاطر وخطط الإجراءات املوافقة وحتدث ب�سكل منتظم. وت�سمل دورة املراجعة هذه املناق�سة مع الإدارة العليا لطلب التوجيه فيما يخ�ص 

قبول املخاطر ومعاجلتها مبا يف ذلك قرار اتخاذ اإجراءات ملراجعة وتطوير بيئة الرقابة. 

كما تتم مراقبة التقدم يف خطط اإجراءات تخفيف املخاطر وحركة مقايي�سها من خالل جدول توزيع املخاطر ويتم التباحث واملناق�سة ب�ساأنها مع الإدارات 

ذات العالقة.   

�ملوؤ�رس�ت �لرئي�سية للمخاطر  ٢.١.٧
من املقرر تنظيم جمموعة من ور�ص العمل خالل ال�سنة املالية 2015 من اأجل اإ�سدار القائمة الأوىل للموؤ�رشات الرئي�سية للمخاطر. وطبقا لطبيعتها فاإن هذه 

املخاطر حتدد وتقيم بالتن�سيق مع اأق�سام العمل ذات العالقة واأ�سحاب املخاطر الذين يتعاملون ب�سكل رئي�سي مع الإجراءات احل�سا�سة. وت�سمل هذه الإجراءات 

الو�سائل  اإن�ساء  اأجل  املوؤ�رشات املحددة كو�سع حدود ق�سوى مقبولة من  لبع�ص  التوقعات  املطلوبة وحتليل واإدارة  املعلومات  الكفيلة بجمع  الو�سائل  و�سع 

الكفيلة بت�رشيع اأو  تاأخري اإ�سارات التحذير. كما ينطوي ذلك اأي�سا على دمج بع�ص موؤ�رشات املخاطر الرئي�سية العامة التي تتطلب اإجراءات على م�ستوى البنك 

ككل. ويهدف البنك اإىل حت�سني قائمة موؤ�رشات املخاطر الرئي�سية مبا يكفل اإيجاد موؤ�رشات خماطر ذات ارتباط.  
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�إد�رة بيانات �خل�سائر  3.١.٧
يراقب فريق خماطر العمليات ويحتفظ ب�سجل مف�سل لكافة خ�سائر خماطر العمليات وحوادث �سبه اخل�سارة. وترتبط هذه العوامل ببيانات ت�سنيف املخاطر 

و�سجل املخاطر الرئي�سة ذات العالقة مبا يوجه اإداراة الق�سم على توجيه جهودها نحو حت�سني �سوابط الرقابة لديها واملنتجات اأو اخلدمات ذات العالقة. ويتم 

ت�سنيف هذه البيانات والإبالغ عنها طبقا لنوع اأحداث اخل�سائر مبوجب نظام  بازل 2.

�إد�رة ��ستمر�رية �الأعمال  4.١.٧
بالن�سبة  الأعمال  وا�سرتداد  ال�ستمرارية  قدرات  وبناء  الأ�سخا�ص  حياة  حماية  على  يركز  الأعمال  ا�ستمرارية  لإدارة  متكامال  برناجما  وو�سع  البنك  طور 

لالإجراءات الرئي�سية والأ�سول. وقد مت اإعداد الربنامج بناء على املعايري الدولية واأف�سل املمار�سات املتبعة ومتطلبات موؤ�س�سات النقد. وميتد نطاق هذا الربنامج 

لي�سمل التايل:

	 اإدارة الأزمات وال�ستجابة•

	 الأمن وال�سالمة•

	 ا�ستمرارية الأ�سخا�ص•

	 ا�سرتداد الأعمال•

	 ا�سرتداد خدمات تقنية املعلومات يف حالت الكوارث•

�سمم برنامج اإدارة ا�ستمرارية الأعمال ليعمل ب�سكل متوا�سل، وتتم مراجعته ب�سكل منتظم من قبل الأ�سخا�ص املعنيني الداخليني واخلارجيني. وتعزز هذه 

اخل�سائ�ص ا�ستعداد البنك وقدراته على ال�ستجابة لالأحداث الطارئة واإدارتها وحماية الأ�سول الرئي�سية للبنك وموا�سلة العمليات الهامة. وتتمثل النتائج 

املتوقعة لهذا الربنامج يف انخفا�ص الآثار ال�سلبية، تعزيز الأداء، وال�سمعة القوية والتزام باملتطلبات النظامية.

�إ�سناد �الأعمال جلهات خارجية  ٥.١.٧
مت�سيا مع قواعد موؤ�س�سة النقد املتعلقة باإ�سناد الأعمال لأطراف خارجية، ي�سارك فريق اإدارة خماطر العمليات يف مراجعة وتقييم املخاطر املتعلقة باإ�سناد اأن�سطة 

م�رشفية هامة جلهات خارجية. وينطوي ذلك على مراجعة دقيقة ملخاطر العمليات ومتطلبات ا�ستمرارية الأعمال املرتبطة بالن�ساط امل�سند جلهات خارجية.  

برنامج مكافحة �الحتيال  ٦.١.٧
و�سع البنك برناجما ملكافحة الحتيال بال�رشكة حتت اإدارة خماطر العمليات بالتن�سيق مع العديد من اأ�سحاب امل�سالح الداخليني وذلك بهدف منع وتخفيف 

اخل�سائر الناجتة عن عمليات الحتيال الداخلي واخلارجي اإىل احلد الأدنى. وقد مت تطبيق برنامج التوعية �سد الحتيال على م�ستوى البنك، ويتخذ البنك 

ال�ستعدادات الالزمة لإجراء عملية على م�ستوى البنك لتقييم خماطر الحتيال والتي �سيتم ربطها ببيانات املخاطر احلالية و�سجالت املراقبة.

٢.٧        قيا�س �أعباء ر�أ�سمال خماطر �لعمليات
يتم ح�ساب اأعباء راأ�سمال خماطر العمليات با�ستخدام طريقة املوؤ�رش الأ�سا�سي وذلك طبقا لقواعد بازل 2 املحددة من قبل موؤ�س�سة النقد. وت�ستخدم طريقة 

املوؤ�رش الأ�سا�سي حل�ساب اأعباء راأ�سمال خماطر العمليات وحدة قيا�ص األفا )15%( على متو�سط اإجمايل الدخل الإيجابي الذي مت حتقيقه خالل ال�سنوات الثالثة 

املا�سية من قبل البنك. هذا، وينوي البنك من جراء ذلك اإىل النتقال نحو الطريقة املعيارية بالن�سبة حل�ساب اأعباء راأ�سمال خماطر العمليات وذلك يف الوقت 

املنا�سب.

8.  خماطر عدم اللتزام باملبادئ ال�رشعية: 

حيث اأن بنك اجلزيرة هو بنك اإ�سالمي فاإنه معر�ص ملخاطر عدم اللتزام بالأحكام ال�رشعية. ومن اأجل مراقبة تلك املخاطر فقد اأن�ساأ البنك هيئة �رشعية م�ستقلة 

ووحدة مراجعة اللتزام ال�رشعي حتت جمموعة ال�رشيعة.  

حوكمة �ل�رسيعة  ١.٨
متت �سياغة اإطار اللتزام ال�رشعي من اأجل متكني بنك اجلزيرة من اإبالغ اإ�سرتاتيجياته جتاه حتقيق اإدارة فعالة ملخاطر اللتزام ال�رشعي عرب املوؤ�س�سة وذلك مت�سيا 

مع اأحكام ال�رشيعة الإ�سالمية. وميثل اإطار اللتزام ال�رشعي خطة املجموعة ال�رشعية على م�ستوى البنك والتي تتكون من هيكل احلوكمة ال�رشعية واإجراءات 

الأنظمة والرقابة التي �سيتم تبنيها من قبل كيانات العمل ذات العالقة عرب املجموعة. ويتم تنفيذ احلوكمة ال�رشعية من خالل الفعاليات التالية:

	 املراجعة ال�رشعية•

	 ال�ست�سارات والأبحاث ال�رشعية•

	 التدقيق ال�رشعي •
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�لهيئة �ل�رسعية  ٢.٨
تخ�سع عمليات البنك الإ�سالمي للقوانني ال�رشعية للخدمات امل�رشفية الإ�سالمية والتي تقت�سي اأنه يتعني على اأي بنك اإ�سالمي مرخ�ص اأن يقوم باإن�ساء هيئة 

ا�ست�سارية �رشعية لتقدمي امل�سورة ال�رشعية للبنك حول عملياته واأعماله مبا ي�سمن عدم ت�سمينها اأي عن�رش غري متوافق مع ال�رشيعة الإ�سالمية.

وتتمثل م�سئوليات �لهيئة �ل�رسعية يف �الآتي:

	 تقدمي ال�ست�سارات ملجل�ص الإدارة حول الأمور املتعلقة بال�رشيعة يف عمليات البنك واأعماله.•

	 املوافقة على دليل واإطار اللتزام ال�رشعي•

	 املوافقة على والتحقق من �سحة امل�ستندات ذات العالقة•

	 تقدمي امل�سورة للبنك فيما يخ�ص ح�ساب وتوزيع الزكاة•

	 م�ساعدة الأطراف املعنية بخ�سو�ص الأمور ال�رشعية•

	 تقدمي الفتاوي ال�رشعية اخلطية•

3.٨        �إجر�ء�ت تنقية �لدخل غري �مللتزم بال�رسيعة
مت اإن�ساء هيكل املراقبة من اأجل معاجلة والإبالغ عن املعامالت غري املتوافقة مع ال�رشيعة واأي�سا املعامالت املحتملة غري املتوافقة مع مبادئ ال�رشيعة

وت�سمل املقايي�ص التي يتبناها البنك من اأجل اإدارة خماطر عدم اللتزام ال�رشعي الإجراءات والعمليات التالية:

	 التوعية والت�سالت•

	 التحديد والتقييم•

	 التخفيف والرقابة•

	 املراقبة ورفع التقارير•

9.  خماطر ال�سيولة:

اأية اأ�سول مالية  تكمن خماطر ال�سيولة يف احتمال مواجهة البنك م�ساعب يف الوفاء بواجباته املتعلقة باللتزامات املالية التي يتم �سدادها نقدا اأو من خالل 

اأخرى. وميكن اأن تقع خماطر ال�سيولة نتيجة ل�سطرابات ال�سوق اأو تخفي�ص درجة التقييم الئتماين والتي ميكن اأن تت�سبب يف تبخر بع�ص م�سادر التمويل. 

ولتخفيف هذه املخاطر حتاول الإدارة بكل جد تنويع م�سادر التمويل؛ ويتم ت�سعري الأ�سول مع الأخذ يف العتبار النواحي املتعلقة بال�سيولة. وتقت�سي �سيا�سة 

البنك على هذا ال�سعيد بالحتفاظ بر�سيد كاف من النقد والأدوات املعادلة للنقد. 

لقد اأدت الأزمة املالية العاملية الأخرية اإىل ح�سول تغري كبري يف تنظيم والإ�رشاف على خماطر ال�سيولة يف املوؤ�س�سات املالية. وبناء على متطلبات اإدارة خماطر 

ال�سيولة مبوجب بروتوكول بازل 3، يتم ا�ستخدام ن�سبتني من اأجل اإدارة خماطر ال�سيولة وهما ن�سبة تغطية ال�سيولة ون�سبة �سايف التمويل الثابتة. 

١.٩      طريقة �إد�رة خماطر �ل�سيولة
بالن�سبة لالإدارة اليومية لل�سيولة، ت�سمن وحدة م�ساندة اأعمال اخلزينة وجود متويل كاف من اأجل الوفاء بالتزامات الدفع وال�سداد اليومية يف الوقت املحدد.

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

	 الحتفاظ مبخزون كاف من النقد ذو نوعية عالية وغري املحمل بالأعباء كعن�رش وقاية للحماية يف حالة ح�سول اأي انقطاع غري متوقع يف التدفقات النقدية.•

	 اإدارة التدفقات النقدية ق�سرية وبعيدة املدى من خالل تقرير العجز عند ال�ستحقاق اإ�سافة اإىل العديد من املوؤ�رشات املختلفة.•

	 مراقبة تركزات املودعني على م�ستوى البنك لتجنب العتماد غري الالزم على كبار مقدمي الأموال.•

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

	 �سمان املحافظة على الن�سب النظامية كن�سبة ال�سيولة املحددة من قبل موؤ�س�سة النقد ون�سبة �سايف التمويل الثابتة يف احلدود الدنيا املطلوبة.•

	 اإجراء اختبارات �سغط ال�سيولة على اأ�سا�ص ن�سف �سنوي حتت خمتلف ال�سيناريوهات كجزء من الرقابة احلكيمة لل�سيولة من اأجل اختبار فعالية وقوة •

اخلطط ذات العالقة.

وجدير بالذكر اأن كافة ال�سيا�سات والإجراءات املتعلقة بال�سيولة م�سمولة يف �سيا�سة خماطر ال�سوق والتي تخ�سع للمراجعة والعتماد من قبل جلنة املخاطر 

وجمل�ص الإدارة.  
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ان�سجاما مع قانون مراقبة البنوك والقواعد ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد يحتفظ البنك باحتياطي نظامي لدى موؤ�س�سة النقد يعادل 7% من اإجمايل حجم ودائع 

الطلب و 4% من ودائع العمالء الآجلة.

وبالإ�سافة اإىل الحتياطي النظامي، يحتفظ البنك باحتياطي �سيولة ل يقل عن 20% من حجم مطلوبات الودائع، على �سكل نقد واأ�سول، والتي ميكن حتويلها 

اإىل �سيولة خالل مدة ل تتجاوز 30 يوما.

كما يتمتع البنك بالقدرة على جمع ودائع الليلة الواحدة من خالل ت�سهيالت ا�ستثمارية خا�سة لدى موؤ�س�سة النقد )اأي املرابحة مع موؤ�س�سة النقد(.

10.  خماطر اأ�سعار الفائدة يف املحفظة البنكية:

تن�ساأ خماطر اأ�سعار الفائدة من التغريات يف اأ�سعار الربح والتي توؤثر اإما على القيمة العادلة اأو التدفقات النقدية امل�ستقبلية لالأدوات املالية احل�سا�سة لأ�سعار الربح 

يف املحفظة البنكية.

١.١٠        ح�سا�سية �الأ�سول لالإير�د�ت و�ملطلوبات و�الأدو�ت خارج �مليز�نية

يدير البنك انك�سافه لالآثار املرتتبة عن خمتلف املخاطر املرتبطة بالتقلب يف امل�ستويات ال�سائدة لأ�سعار الربح يف ال�سوق على مركزه املايل وتدفقاته النقدية. 

وي�ستخدم البنك لهذا الغر�ص �سعر �سايبور لالإقرا�ص ك�سعر ا�ستدليل ملختلف ال�ستحقاقات. ويف احلالت التي ل تكون فيها تلك الأ�سعار ال�ستدللية ممثلة 

للمعامالت الفعلية يف ال�سوق، تقوم اخلزينة بتوفري اأموال ذات تكلفة هام�سية. ويفر�ص البنك اأ�سعار الربحية بناء على ا�ستحقاقات القرو�ص )يتطلب التمويل 

طويل املدى اأ�سعار ربحية اأعلى(.

11.  التعوي�س املبنى على املخاطر – الإجراءات امل�ستقبلية:

مت�سيا مع قواعد موؤ�س�سة النقد فيما يتعلق مبمار�سات التعوي�سات، فقد مت اإجراء مراجعة بال�سرتاك مع م�ست�سار خارجي وذلك يف منت�سف ال�سنة املالية 2013 

و 2014 والذي متخ�ص عن الآتي:

	 متت �سياغة �سيا�سة التعوي�سات يف البنك وحتديثها واعتمادها وامل�سادقة عليها من قبل جلنة املكافاآت والرت�سيحات املنبثقة عن جمل�ص الإدارة.•

	 مت اإبالغ التغريات يف جلنة املكافاآت والرت�سيحات للجهة الإ�رشافية )موؤ�س�سة النقد(.•

	 متت �سياغة قواعد عمل جلنة الرت�سيحات واملكافاآت واعتمادها وامل�سادقة عليها يف �سهر اأبريل 2012م.•

	 جلنة • اإىل  )تقرير  املكافاآت  ملمار�سات  امل�ستقلة  ال�سنوية  املراجعة  من  كجزء  امل�رشيف  القطاع  �سمن  الدفع  ممار�سات  يف  والتغري  املكافاآت  حوكمة 

املكافاآت والرت�سيحات لتقدمي التوجيه حول اآخر مبادئ جمل�ص ال�ستقرار املايل والإف�ساح مبوجب بازل(.

	 مت و�سع خارطة طريق حمتملة لأية تغيريات اأخرى وهي قيد املناق�سة مع الإدارة العليا. •

	 اإطار زمني لفرتة • ال�سوق املتوافقة بالكامل واأن يتم تنفيذها �سمن  اأف�سل ممار�سات  اإن ح�سلت، ب�سكل كامل  التغيريات،  اأن تعك�ص  من املتوقع 

2- 3 �سنوات.

	 بينت املراجعة ال�سنوية امل�ستقلة ملمار�سات اللتزام من قبل جمموعة  HAY اللتزام الكامل بن�سبة تزيد عن  89% والتزام ن�سبي بن�سبة 11%  و %0 •

معدل عدم التزام.
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