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ر�سالتنا

�سعودية  مالية  جمموعة  نحن 

ت�سع العميل يف مركز اهتمامها، 

تعمل دومًا على تطوير خدمات 

مع  متوافقة  مبتكرة  ومنتجات 

احتياجات  تلبي  ال�رشيعة،  اأحكام 

جميع العمالء من اأفراد و�رشكات 

اأكفاء  موظفون  يقدمها  وهيئات 

فـي  يـتـفــانـون  ومـتـخـ�س�ســون 

خدمة العميل.
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الأ�ستاذ / طه بن عبد اهلل القويز

رئي�ص جمل�ص الإدارة

املهند�ص / عبد املجيد بن اإبراهيم 

ال�سلطان

الأ�ستاذ / ماجد بن عبد اهلل احلقيل 

الأ�ستاذ / عبد اهلل بن �سالح كامل

الأ�ستاذ / خليفة بن عبد اللطيف 

امللحم

املهند�ص / طارق بن عثمان الق�سبي

 الأ�ستاذ / حممد بن عبد اهلل احلقباين 

الأ�ستاذ / خـالد بن عمر البلـطان

 الأ�ستاذ / نبيل بن داود احلو�سان
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كلمة رئي�س املجل�س

ال�سادة م�ساهمو بنك اجلزيرة الكرام،

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد،

بنك  خاللها  من  جنح  كبرية،  حتديات  من  �سهده  مبا  العام،  هذا  جمددا  نلتقي 

اجلزيرة يف م�سريته وخططه التي نقلها اإىل فر�ص واعدة، بف�سل اهلل اأول، ثم 

بف�سل العمل الدوؤوب واملخل�ص، من فريق كبري يعمل بدافع واحد ، األ وهو 

جناح  اإىل  وحتويلها  الغالية  ثقتهم  وا�ستثمار  الكرام،  م�ساهمينا  تطلعات  تلبية 

وعوائد على م�ساهماتهم. 

وكالة  من  متقدم  ت�سنيف  على  اجلزيرة  بنك  ح�سل  دوؤوب  جلهد  وكنتيجة 

مبا  الدولية،  الئتماين  الت�سنيف  وكالت  اأبرز  اإحدى  اإنتيليجن�ص"  "كابيتال 
اأكدت وكالة  اأدائه. حيث  وقوة  اأعماله  وفعالية منوذج  متيز  بو�سوح  يعك�ص 

الت�سنيف الئتماين الدولية اإدراج البنك حتت الفئة BBB من حيث قوة املركز 

املايل وا�ستقراره، والفئة BBB+ من حيث كفاية احتياطي العمالت الأجنبية 

على  الأجنبية  العمالت  احتياطي  لت�سنيف   A2 والفئة  الطويل،  املدى  على 

املدى الق�سري. واإي�ساحًا لهذا الت�سنيف، نوهت "كابيتال اإنتيليجن�ص" اإىل ما 

اإيداعات العمالء  يتمتع به البنك من وفرة يف ال�سيولة وما يحققه من منو يف 

للبنك  ميكـن  التي  الكبرية  الفائدة  اإىل  اأ�سارت  كمـا  عملـياته،  ربحية  ويف 

اإحرازها بفعل انتعـا�ص �سـوق الأ�سهـم. 

كما منحت الوكالة الإ�سالمية الدولية للت�سنيف، ت�سنيف A+ طويل الأجل، 

عند  دوليا  تقييمه  مت  حني  يف  اجلزيرة  لبنك  الأجل،  ق�سري   1-A وت�سنيف 

A-/A-2 عن ت�سنيف العملة الأجنبية واملحلية مع نظرة م�ستقبلية م�ستقرة. 
ومت احت�ساب الت�سنيف الئتماين بالعتماد على معايري ائتمانية حمددة وكافية 

للقيام بعملية التقييم، ومن خالل مراجعة ثالثة اأطر عمل فرعية لبنك اجلزيرة 

واجلودة  التعامالت؛  يف  ال�رشيعة  وتفعيل  وحوكمة  الإدارة؛  حوكمة  هي: 

الئتماين  الت�سنيف  فاإن  حمايدين،  مل�رشفيني  ووفقا  الأ�سول.  اإدارة  يف  املتبعة 

الربحية،  ومعدلت  الأ�سول  تطوير جودة  على  البنك  قدرة  يعك�ص  اجلديد 

ف�سال عن الكفاءة وال�سيولة املالية املتوفرة، ومعدلت العائد على راأ�ص املال؛ 

مبثابة عامل مهم يف  ال�سيولة  والتحكم يف  الإدارة  الكفاءة يف  يظل عامل  اإذ 

جناح اأعمال البنك كما هو احلال مع خمتلف البنوك الأخرى. كما اأن التنويع 

يف املحافظ ال�ستثمارية والدرا�سة املعمقة يف انتقاء تلك اخليارات ال�ستثمارية 

للبنك، �سوف ي�سهم ب�سكل طبيعي يف تقلي�ص املخاطر اىل جانب التنوع يف 

حمفظة الأ�سول املدارة. 

اإىل حد ما، حيث  ايجابيا   2013 ال�سائد خالل عام  ال�سوق  لقد كان مناخ 

متدنية  مل�ستويات  وموا�سلتها  الفائدة  اأ�سعار  من  منخف�سة  معدلت  �سهدنا 

قيا�سيا. وعلى الرغم من اأن منو اإجمايل الناجت املحلي للمملكة يف عام 2013 

اأنه ل يزال يحافظ على  اإل  2012م،  اأقل بقليل عما كان عليه يف عام  كان 

باقت�ساديات  قويا مقارنة  اأداء  يعك�ص  ما  4% وهو  تتجاوز  ن�سب منو مر�سية 

قوة  من  ال�ستفادة  ال�سعودية  العربية  اململكة  وا�سلت  وقد  الأخرى.  الدول 

للمملكة  التحتية  البنية  يف  ال�ستثمارات  ارتفعت  كما  البرتولية،  الإيرادات 

والن�ساط  العام  القت�ساد  على  اإيجابي  ب�سكل  اأي�سا  انعك�ص  مما  كبريا  ارتفاعا 

ال�ستثماري. 

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

ميزانيته  تنمية  يف  املحفز  املناخ  هذه  ا�ستغالل  من  اجلزيرة  بنك  متكن  لقد 

العمومية واأرباحه من خالل ا�سرتاتيجية مدرو�سة تتناول عرب تطوير عملياته 

واخلدمات  ال�سخ�سية  امل�رشفية  واخلدمات  اخلزينة  قطاعات  يف  الرئي�سية 

البنك  حقق  فقد  ال�سرتاتيجية،  هذه  اتباع  خالل  ومن  لل�رشكات.  امل�رشفية 

�سايف اأرباح عن عام 2013م بواقع 651 مليون ريال �سعودي، اأي بزيادة 

30% عن �سايف الأرباح التي حققها يف عام 2012. وتعك�ص هذه  بن�سبة 

الأرباح اأداء قويا ومنوا يف حمفظة القرو�ص معززا بنمو كبري يف ودائع العمالء 

بحيث قاد دخل العمليات ذلك الرتفاع املحقق يف الأرباح. وقد كان من 

اأهداف هذه ال�سرتاتيجية اأي�سا، العمل على تنمية حمفظة القرو�ص وال�سلف، 

اأن يحقق منواً يف الأرباح، ويوفر  �ساأنه  اأمر من  العمالء، وهو  وتنويع قاعدة 

ا�ستقرارا اأكرب يف قاعدة الودائع، كما اأنه ي�سمن وجود قاعدة قوية للنمو على 

املدى املتو�سط اإىل البعيد.

احللول  من  ملجموعة  تقدميه  يف  اجلزيرة  بنك  ا�ستمر  مت�سل  �سياق  ويف 

والتي  جهة،  من  الإ�سالمية  ال�رشيعة  اأحكام  مع  املتوافقة  املبتكرة  امل�رشفّية 

و�سمت  اأخرى.  جهة  من  للعمالء  واملتنامية  املتغرّية  الحتياجات  تواكب 

والودائع  اجلارية  احل�سابات  امل�رشفية، خدمات  احللول  تلك 

عن  ف�ساًل  الئتمانّية،  والبطاقات  ال�سخ�سي  والتمويل 

العديد من منتجات التمويل ال�سخ�سي والعقاري. كما 

انت�سار  تو�سيع رقعة  اأولوياته على  البنك �سمن  عمل 

62 فرعا مع نهاية  اإىل  �سبكة فروعه حتى و�سلت 

2013، وهو ما نتج عنه م�ساعفة احل�سة ال�سوقّية 

ومنو قاعدة العمالء على اختالف جغرافيتهم. 

تطوير  على  اأي�سا  اجلزيرة  بنك  عمل  وقد 

كبري،  ب�سكل  البديلة  العمالء  خدمة  قنوات 

من  الثانية  املرحلة  اإطالق  �سهدنا  حيث 

قنوات ال�رشاف الإلكرتوين مبزايا اأكرث �سهولة 

ومالئمة للم�ستخدم. اإ�سافة لإطالق تطبيق 

م�رشيف  تطبيق  كاأول  �سمارت"،  "اجلزيرة 
للهواتف  "مايكرو�سوفت"  من�سات  على 

واحلوا�سب  اللوحية  والأجهزة  املحمولة 

العاملة بنظام "ويندوز 8". 

البنك،  ا�سرتاتيجية  دليل على جناح  اإن خري 

الريادة  مركز  حتقيق  من  البنك  متكن  هو 

يف  العقاري  التمويل  قطاع  �سمن 

الثالثة  خالل  من  ال�سعودي  ال�سوق 

لذلك،  وكنتيجة  املا�سية.  اأعوام 

القرو�ص  حمفظة  اأي�سًا  منت  فقد 

بالبنك بن�سبة 35.5% يف عام 

2013، لتمثل، وفق درا�ساتنا 

�سوقية  ح�سة  الداخلية، 

بن�سبة  مقارنة   %11.1 تبلغ 
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كلمة رئي�س املجل�س  )تتمة(

9.7% كما يف عام 2012م. 

خدمة  اإطالق  عن  الإعالن  2013م  عام  نهاية  مع  البنك  �سهد  كما 

بهذه  خا�سة  جديدة  منافذ  وتد�سني  ال�رسيعة  الأموال  "فوري" لتحويل 
هذا  يف  املحلي  ال�سوق  فر�ص  من  ال�ستفادة  لتحقيق  وذلك  اخلدمة، 

التعامالت.  اأكرب �سوق عاملي من حيث حجم  القطاع والذي يعد ثاين 

غرام  موين  �رسكة  مع  التحالف  خالل  من  اخلدمة  هذه  اإطالق  مت  وقد 

العاملية املتخ�س�سة، ومل تقت�رس فقط خدمات " مراكز فوري" على حتويل 

واخلدمات  املنتجات  من  العديد  لت�سمل  امتدت  بل  ال�رسيع،  الأموال 

املحلية  والتحويالت  الأجنبية  العمالت  �رسف  كخدمات  الأخرى 

والعاملية ما بني احل�سابات. 

كما �سعى البنك اأي�سا وب�سكل خا�ص لتعزيز عملياته يف جمال ال�رسكات 

واملوؤ�س�سات امل�رسفية من خالل ا�ستثمارات هادفة ومركزة يف املنتجات 

وال�سغرية،  املتو�سطة  بال�رسكات  الرتباط  ذات  امل�رسفية  واخلدمات 

العاملية وخدمات  لل�رسكات  املوجهة  قاعدة خدماته  بتطوير  قام  واأي�سا 

التمويل املتخ�س�ص.

كما �سعى بنك اجلزيرة اأي�سا اإىل البتكار يف حقول اأخرى من اخلدمات 

واملنتجات املالية املتوافقة مع اأحكام ال�رسيعة الإ�سالمية، ففي خالل العام 

املن�رسم، قام البنك باإطالق بطاقة "ناديك" الئتمانية، وذلك بال�سرتاك 

مع نخبة من الندية ال�سعودية ، حيث متكن هذه البطاقة م�سجعي الأندية 

املزايا  من  ال�ستفادة من جمموعة  مع  املف�سلة  لأنديتهم  الدعم  توفري  من 

واملكافاآت املبتكرة.

ويف �سهر مايو من عام 2013 اأكمل بنك اجلزيرة بنجاح طرح "�رسكة 

ت�سجيل  مت  حيث  العام"،  لالكتتاب  التعاوين  للتاأمني  تكافل  اجلزيرة 

ال�رسكة يف �سوق الأ�سهم ال�سعودية )تداول( ب�سعر )10( ريال �سعودي 

لل�سهم الواحد. ويحتفظ بنك اجلزيرة با�ستثمار بن�سبة 30% يف راأ�سمال 

 %5 "اجلزيرة كابيتال" والتي متتلك بدورها  بامل�ساركة مع  ال�رسكة  هذه 

من اإجمايل راأ�ص املال. وقد حقق طرح هذه ال�رسكة اجلديدة جناحا كبريا 

واإقبال وا�سعا من قبل املكتتبني، لي�ستكمل مرحلة ا�سرتاتيجية اأخرى من 

مراحل م�سرية النمو والزدهار للبنك.

للخدمات،  التحتية  البنية  بزخم كبري يف  ال�ستثمار  البنك على  يقت�رس  ومل 

األ  للبنك  احلقيقي  املال  راأ�ص  يف  املو�سع  ال�ستثمار  اأي�سا  ذلك  واكب  بل 

وهو الكادر املخل�ص، والذي لطاملا عمل �سمن منظومة البنك بكل تفاين 

واإتقان يف �سبيل خدمة اأهدافه ال�سرتاتيجية العليا. فقد �سهدنا العام الفائت، 

خا�سة  تدريبية  بربامج  وم�ساندتها  جديدة  عمل  وحدات  ا�ستحداث 

لتاأهيل اأو اإعادة تاأهيل كوادرها. ف�ساًل عن تفعيل برامج التطوير الداري 

وا�ستحداث وتطوير وتعزيز ال�سيا�سات واملمار�سات وتفعيل دور احلوكمة. 

اأ�سعدة العمل، ت�سجيع توطني الوظائف  كما يوا�سل البنك، على كافة 

الربامج  تقدمي  ال�سعودة، وذلك من خالل  اإطار  ن�سب عالية يف  وحتقيق 

التاأهيلية والتطويرية املكثفة للكادر املحلي، ومن ذلك على �سبيل املثال 

الإداري  "التوظيف والتطوير  الفروع"، وبرنامج  �سبكة  "برنامج تطوير 
حلملة  الوظيفية  الفر�ص  توفري  برامج  اإىل  اإ�سافة  امل�رسفية"،  لالأعمال 

ما   2013 العام  خالل  البنك  وفر  وقد  اجلامعية.  اأو  الثانوية  ال�سهادة 

يقارب 9000 فر�سه تدريبية ومبعدل 6.5 ايام تدريب لكل موظف. 

نفذ  فقد  الجتماعية،  امل�سوؤولية  نطاق  يف  الكبرية  جلهوده  وا�ستمرارا 

بنك اجلزيرة يف عام 2013م العديد من الربامج واملبادرات املجتمعية؛ 

التنمية  حتقيق  يف  والأعمال  املبادرات  تلك  مثل  باأهمية  اإميانا  وذلك 

امل�ستدامة يف هذا الوطن الغايل. فبالإ�سافة اإىل برامج التدريب لأ�سحاب 

الحتياجات اخلا�سة يف مواقع خمتلفة وممتدة يف اأنحاء اململكة، فقد قام 

و�سابة  �ساب   4000 من  لأكرث  والتدريب  الدعم  بتقدمي  اأي�سا  البنك 

خالل عام 2013م.

مل  اجلزيرة،  بنك  عمل  فريق  العام  خالل  بذلها  التي  التطوير  جهود  اإن 

اأي�سا باحل�سول  تثمر فقط عن منو الأعمال وحتقيق الأرباح، بل توجت 

البنك  ح�سد  فقد  متخ�س�سة،  جهات  من  العاملية  التقدير  جوائز  على 

جملة  من  ال�سعودية"  العربية  اململكة  يف  اإ�سالمي  بنك  "اأف�سل  جائزة 

جمال  يف  بنك  "اأف�سل  جائزة  على  حاز  كما  العاملية،  فاينان�ص"  "وورلد 
اخلدمات امل�رسفية عرب الهاتف اجلوال يف منطقة ال�رسق الأو�سط و�سمال 

اأفريقيا" من املجلة املتخ�س�سة يوروبيان ماغازين، هذا بالإ�سافة اإىل �سبع 

جوائز تقديرية اأخرى �سمن جوائز مراكز الت�سال العاملية ملنطقة ال�رسق 

الأو�سط و�سمال اأفريقيا، كما واأحرازه ملركز متقدم �سمن قائمة اأكرب مائة 

عالمة جتارية �سعودية، وتكرميه من قبل �سمو الأمري بندر بن خالد الفي�سل 

وهذه اجلوائز ما هي ال دليل وا�سح على جناح البنك ومتيز اأعماله. 

اإن التحدي الأكرب اليوم هو املحافظة على املوقع الريادي للبنك ودعم 

باعتماد  البنك  قام  فقد  الهدف،  هذا  حتقيق  �سبيل  ويف  جناحه،  م�سرية 

يف  النمو  تعزيز  موا�سلة  على  تركز  جديدة،  خم�سية  ا�سرتاتيجية  خطة 

لل�رسكات،  امل�رسفية  واخلدمات  ال�سخ�سية  امل�رسفية  اخلدمات  قطاعي 

وذلك لال�ستفادة من مركزه الريادي يف هذا الإطار، وجناح منتجاته يف 

تلبية تطلعات ومتطلبات ال�رسكات والقطاع العام على حد �سواء. كما 

التو�سع والنت�سار وتقدمي  انتهاج �سيا�سة  البنك بامل�سي قدما يف  �سيقوم 

مواقع  اخلدمة يف  واجلودة يف  الكفاءة  درجة  نف�ص  على  فروع جديدة 

ومدن جديدة. 

ختاما، فانه ل ي�سعني اإل اأن اأرفع اأ�سمى اآيات التقدير والمتنان ملقام خادم 

احلرمني ال�رسيفني و�سمو ويل عهده الأمني و و�سمو ويل ويل العهد وجميع 

ودعم،  قيادة حكيمة  من  قدموه  ما  بف�سل  والذي  امل�سوؤولني،  من  املعنني 

قادت اإىل تقدمي �سوق وطني ا�سرتاتيجي بدعائم متينة وخطى وا�سرتاتيجيات 

العربي  النقد  ملوؤ�س�سة  العميق  بال�سكر  اأتقدم  اأن  ي�سعدين  كما  طموحة. 

ال�سعودي وهيئة �سوق املال لدعمهم امل�ستمر وجهودهم التنظيمية البناءة. 

ول يفوتني اأن اأ�سكر مل�ساهمي البنك وعمالئه ثقتهم الغالية التي تعرب عن 

راأ�ص مالنا احلقيقي وم�سدر اإلهامنا الأول، كما اأنني اأدين بال�سكر والعرفان 

وال�رسكاء  الكبري،  تقديرنا  والذين هم حمط  اجلزيرة،  بنك  لإدارة وموظفي 

الفاعلون يف ر�سم مالمح �سنة اأخرى من التقدم والنجاح. 

طه بن عبداهلل القويز

رئي�ص جمل�ص الإدارة
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احلمد هلل وال�سالة وال�سالم على ر�سوله الكرمي.

ي�رشين بالنيابة عن اإدارة البنك اأن اأقدم لكم النتائج املالية لبنك اجلزيرة لل�سنة املالية 

املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013م.

اإنه ملن دواعي �رشوري اأن اأبلغكم باأن بنك اجلزيرة قد �سهد �سنة اأخرى من النجاح 

على م�ستوى كافة عملياته الأ�سا�سية، حيث حقق البنك خالل ال�سنة املالية املنتهية 

650.6 مليون ريال �سعودي، اأي  اأرباحا �سافية بلغت   2013 31 دي�سمرب  يف 

بزيادة مبقدار 150.2 مليون ريال �سعودي اأو ما يعادل ن�سبة 30% مقابل 500.5 

مليون ريال يف نف�ص الفرتة من عام 2012. وبلغ ربح  ال�سهم الواحد  2.17 ريال 

مقابل 1.67 ريال للفرتة نف�سها من العام 2012. وكان هذا النمو نتيجة للزيادة 

العمليات، وموا�سلة مهمته يف تقدمي قرو�ص مربحة وخدمات متميزة   يف دخل 

مع الرتكيز امل�ستمر على الكفاءة والفعالية. 

هذا وقد حافظ البنك على مركزه القوي من ناحية املركز املايل والعمليات  خالل 

العام، حيث بلغ اإجمايل موجودات البنك كما يف 31 دي�سمرب 2013م، 60 مليار 

ريال �سعودي مقارنة مببلغ 50.78 مليار ريال يف 31 دي�سمرب 2012، اأي بزيادة 

مليار   48.08 العمالء  ودائع  وبلغت  �سعودي.  ريال  مليار   9.2 اأو   %18 بن�سبة 

ريال كما يف 31 دي�سمرب 2013م، اأي بزيادة وقدرها 7.41 مليار ريال اأو %18 

مقابل 40.68 مليار كما يف 31 دي�سمرب 2012. و�سهد البنك خالل هذا العام، 

زيادة حمفظة قرو�ص و�سلف العمالء لديه مببلغ 5.1 مليار ريال لت�سل اإىل 35 مليار 

ريال، اأي بزيادة بن�سبة 17% من 29.9 مليار ريال كما يف 31 دي�سمرب 2012. 

ريال  مليار   12.6 اإىل  لت�سل   %40 بن�سبة  كبريا  منواً  ال�ستثمار  حمفظة  و�سهدت 

مليار ريال مقارنة   3.6 بزيادة مبقدار  اأي   ،2013 31 دي�سمرب  �سعودي كما يف 

مببلغ  9 مليار ريال كما يف 31 دي�سمرب 2012. 

كما وا�سل البنك تو�سيع انت�ساره على م�ستوى اململكة ككل، لي�سل العدد الإجمايل 

لفروعه اإىل 62 فرعا، مع الرتكيز ب�سورة اأكرب على اإ�سفاء الطابع وال�سورة التجارية 

اخلا�سة بالبنك على �سبكة الفروع التي ميلكها. و بالتوازي مع ذلك، يوا�سل البنك 

العمل على حت�سني خدمات وجتربة العمالء يف الفروع. كما يوا�سل البنك تو�سيع 

�سبكة ال�رشاف الآيل املنت�رشة يف كافة مدن ومناطق اململكة �سعيًا لتغطية اأكرب نطاق 

جغرايف يف ال�سنوات القادمة. 

ومن اجلدير بالذكر اأن اأحد اأهم التطورات يف العام 2013 ، كان التو�سع املتوا�سل 

للعالمة التجارية. فمنذ خم�سة اأعوام، تبنى  جمل�ص اإدارة بنك اجلزيرة اإ�سرتاتيجية 

اأ�سا�سية تتمحور حول الرتكيز على جمموعة اخلدمات امل�رشفية لالأفراد حتت عنوان 

"م�رشفية الأفراد متيز وانفراد ". و اإىل جانب ال�ستثمار يف املهارات عالية امل�ستوى 
وزيادة قنوات الإي�سال، فقد �سعى البنك اإىل رفع ح�سته ال�سوقية من هذه ال�رشيحة 

وذلك من خالل تو�سيع �سبكة فروعه. وقد كانت نتائج هذه ال�سرتاتيجية اإيجابية 

 %4 اإىل نحو  ال�سوقية  2008، ح�سته  العام  منذ  بنك اجلزيرة،  اإذ �ساعف  جدا، 

من خالل زيادة �سبكته مبا يقارب ثالثة اأ�سعاف. وارتفعت قاعدة عمالئنا مبعدل 

خم�سة اأ�سعاف، ومبعدل زيادة �سنوي مركب بلغ اأكرث من  40% لل�سنة الواحدة .

هذا، وقد �ساهم النمو امللحوظ يف  برامج ومنتجات اخلدمات امل�رشفية ال�سخ�سية 

يف حدوث حت�سن كبري على نحو مماثل يف ن�سبة القرو�ص اإىل الودائع LDR، وهو 

من  اجلزيرة  بنك  متكن  حيث  امل�رشيف،  للقطاع  احلالية  البيئة  يف   اأ�سا�سي  مقيا�ص 

مقابل   %53 اإىل   ،2008 العام  يف   %18 من  لديه  العمالء  قرو�ص  حمفظة  زيادة 

منو لل�سوق بلغ بتقديرنا 14% لنف�ص الفرتة. و بذلك يكون منو هذه ال�رشيحة كما 

يف 31 دي�سمرب 2013م قد بلغ 70%. ويعود هذا الأداء اجليد اإىل تركيزنا على 

املتوا�سل  برتكيزنا  تناف�سية مدعومة  قيمة  منتجات جديدة وعرو�ص ذات  اإطالق 

على مناذج البيع متعدد القنوات.

هذا ول تزال املناف�سة يف �سوق اخلدمات امل�رشفية لالأفراد على اأ�سدها، وخا�سة يف 

�سوق التمويل ال�سخ�سي. ومتيزت هذه الفرتة باحتدام املناف�سة، وانخفا�ص هوام�ص 

امل�ستهدف  التو�سع  مع  املوازنة  اأجل  ومن   .2013 العام  مطلع  يف  للبنوك  الربح 

الربح مع تخفي�سات خمتارة  البنك احلفاظ على هوام�ص  اإدارة  فقد قررت  للبنك 

يف  خف�ص  عنه  نتج  مما  حمدودة  ت�سويقية  ولفرتات  امل�ستهدفة  القطاعات  لبع�ص 

ارتفاعًا  وال�سلف  الأفراد  متويالت  �سهدت  لحقة،  فرتة  ويف  الربحية.  معدلت 

ملحوظًا لت�سل اإىل 12،404 مليون ريال يف عام 2013، مقارنة بـ 10،605 

مليون ريال يف العام 2012، اأي مبعدل منو بن�سبة %17.

اجلزيرة،  بنك  اأعلن  خدماته،  باقة  وتنويع  اأعماله،  تو�سيع  نحو  هامة  خطوة  ويف 

الإ�سالمية،  ال�رشيعة  معايري  وفق  احلديثة  امل�رشفية  اخلدمات  تقدمي  الرائد يف  البنك 

عن قيامه موؤخرا بتد�سني مراكز )فوري( خلدمة احلوالت املالية ال�رشيعة حيث مت 

املواطنني  من  البنك  عمالء  �ستمكن  والتي  الريا�ص،  مدينة  يف  مركز  اأول  تد�سني 

العامل.  اأنحاء  يف  واأقربائهم  اأ�سدقائهم  اإىل  الفورية  احلوالت  اإمتام  من  واملقيمني 

بتوقيع  موؤخرا  اجلزيرة  بنك  قيام  بعد  )فوري(  مراكز  تد�سني  عن  الإعالن  وياأتي 

ال�رشيعة  املالية  احلوالت  يف  املتخ�س�سة  جرام"  "موين  �رشكة  مع  م�سرتكة  اتفاقية 

وذلك للتحقق من توفري اخلدمة وفق اأعلى املعايري العاملية.

كما اأطلق البنك خالل العام 2013  بنجاح املرحلة الثانية من القنوات الإلكرتونية 

خلدمة عمالئنا الكرام مبا يف ذلك "اجلزيرة �سمارت"، اأول تطبيق م�رشيف من نوعه 

زيادة  على  البنك  عمل  ذلك،  اإىل  بالإ�سافة  مايكرو�سوفت.  من�سة  على  يطرح 

�سبكة اأجهزة ال�رشف الآيل بن�سبة 30% تقريبا لي�سبح عددها 370 جهازا ومتثل 

تقريبا ح�سة �سوقية تبلغ 2.7%.  كما وا�سل البنك يف اخرتاق  �سوق اأجهزة نقاط 

العام املا�سي وحده،  البنك، خالل  اإذ عمل  البيع وتوا�سل تو�سعها مبعدل ثابت، 

على تركيب 1573 جهاز لي�سل عدد الأجهزة املركبة من هذا النوع اإىل 4000 

جهاز.

كما اطلق بنك اجلزيرة فكرة مبتكرة لأول مرة على م�ستوى اململكة بدعم الريا�سة 

ال�سعودية ممثلًة يف كرة القدم، وهي الريا�سة الأكرث �سعبية يف على ال�سعيدين املحلي 
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والعاملي ، وذلك من خالل رعاية بع�ص اأندية كرة القدم ال�سعودية ، وقد عزز 

هذا الدعم بتد�سني بطاقة ''ناديك'' ب�سعارات تلك الأندية حيث تتيح للعمالء 

تقدمي الدعم التلقائي لأنديتهم باأ�سلوب �سهل ومبتكر يعود ريعه على النادي 

وامل�سجع معًا، وهذا ما يج�سده �سعار "�سجع من قلبك" للتعبري عن �سغف هذه 

اجلماهري مل�ساندة وت�سجيع اأنديتها.

الوظائف  توطني  على  الرتكيز  اجلزيرة  بنك  يف  وا�سلنا  ذلك،  على  وعالوَة 

وخا�سة الوظائف القيادية وبحمد اهلل جنح البنك يف رفع ن�سبة املواطنني العاملني 

لتتجاوز حاجز الـ 89%، مدعومًا بعدد من الربامج التاأهيلية املميزة للموظفني 

"التوظيف والتطوير  الفروع" و برنامج  "برنامج تطوير �سبكة  ال�سعوديني مثل 

ال�سهادة  حلملة  وظيفية  فر�ص  توفري  اإىل  اإ�سافة  امل�رشفية"،  لالأعمال  الإداري 

تلك  لال�ستقطاب  املبتعثني  رعاية  يف  امل�ساركة  علي  ف�سال  اجلامعية  اأو  الثانوية 

اخلربات لحقًا، والتي تعترب من اأجنح و�سائل ال�ستقطاب للمواهب ال�سعودية.

باإن�ساء مركز  التعلم والتطوير  تنمية ن�ساط  البنك جهدا ملمو�سًا يف  كما بذل 

تدريب اإقليمي جديد وفق معايري تقنية عالية يف مدينة الريا�ص خلدمة املنطقتني 

و  دورة   470 عقد  التدريبي عن  اجلهد  ذلك  اأ�سفر  وقد  وال�رشقية.  الو�سطى 

ور�سة عمل تدريبية لعام 2013، والتي اأفرزت فر�سًا تدريبية مبعدل 6.5 يوم 

تدريبي لكل موظف.

تعزيز  �سانها  من  والتي  اخلطوات  من  عدد  البنك  انتهج  ال�سياق  نف�ص  ويف 

اعتماد هيكل  بيئة عمل خالقة من خالل  اإىل  للو�سول  ال�ستقرار والتناف�سية 

تنظيمي جديد و�سلم وظيفي مطور للرواتب للدرجات والأجور بعد درا�سة 

معمقة ل�سوق العمل امل�رشيف.

فمنذ  التو�سيل.  وقنوات  الب�رشية  للموارد  كربى  اأهمية  اجلزيرة  بنك  يويل  و 

بداية عام 2011، عمل الفريق الإداري يف البنك بنجاح على حتويل منهج 

اإىل  ب�سكل بحت   املبيعات  تركز على  بيئة  املجموعة من كونها   ال�سوق يف 

منهجية "الإدارة التي تقوم على العالقة ال�ساملة" بالن�سبة لقاعدة عمالئنا من 

ذوي الدخل املرتفع واأ�سحاب الرثوات.

�سكل عام 2013 عالمة فارقة بالن�سبة لـ "اجلزيرة كابيتال" بالنظر لبيئة العمل 

املالية  الو�ساطة  الرائدة يف �سوق  ال�رشكة على مكانتها  ال�سعبة. وقد حافظت 

18.1%، كما عملت ال�رشكة يف نف�ص الوقت  اإىل  املحلية وو�سلت ح�ستها 

اإدارة  اأعمال  تطوير  عملية  خالل  من  الإجمايل  الأعمال  عر�ص  تعزيز  على 

م�ساهمة  تقل�ست  ولقد  هذا،  امل�رشفية.  ال�ستثمار  وخدمات  املوجودات 

 2012 العام  املايل يف  اأدائها  اجلزيرة يف  بنك  كابيتال" يف جمموعة  "اجلزيرة 
مقارنة بعام 2013م على خلفية بيئة العمل �سديدة املناف�سة، حيث بلغ �سايف 

دخلها 128.9 مليون ريال �سعودي يف العام 2013 مقابل 214.1 مليون 

يف العام 2012. 

اإدارة البنك لتطوير املنتجات واخلدمات قامت �رشكة اجلزيرة  ويف ظل �سعي 

ًا وتغطيته بالكامل براأ�ص  كابيتال بطرح �سندوق اجلزيرة دواوين طرحًا خا�سّ

تقريبًا،.  ريال  مليون  اإىل730  ي�سل  ا�ستثمار  ريال وحجم  مليون   410 مال 

اإىل عائد على ال�ستثمار متوقع  لل�سندوق  وت�سري درا�سة اجلدوى القت�سادية 

بن�سبة 63% خالل �سنة ون�سف ال�سنة بناًء على فر�سيات الدرا�سة.

وكان من اأبرز اجنازات البنك خالل ال�سنة طرح اأ�سهم "اجلزيرة تكافل تعاوين" 

لالكتتاب العام، حيث مت اإجناز هذا الأمر بنجاح يف �سهر مايو 2013. وميلك 

البنك  قبل  كا�ستثمار من   %30 بـ  ممثلة  ال�رشكة  اأ�سهم  35% من  اجلزيرة  بنك 

الوحيدة  الفرعية  ال�رشكة  كابيتال"،  "اجلزيرة  قبل  من  كا�ستثمار  و%5  نف�سه 

اململوكة بن�سبة 100% للبنك.

بن�سبة  التابعة لبنك اجلزيرة منواً  حققت جمموعة اخلدمات امل�رشفية لل�رشكات 

13.3% يف حمفظة اأ�سولها يف العام 2013، ليبلغ اإجمايل الدخل الت�سغيلي 

491.8 مليون ريال. و�سهد اإجمايل دخل الر�سوم من الأن�سطة امل�رشفية منواً 

مبقدار 10.1 مليون ريال  مقارنة بالعام ال�سابق، فيما انخف�ص عدد القرو�ص 

املتعرثة مبعدل 1.0% من اإجمايل القرو�ص مقابل 5.3% بنهاية العام 2012. 

جمموعة  تقدم   والتي  لل�رشكات  امل�رشفية  اخلدمات  جمموعة  توا�سل  و�سوف 

وا�سعة من احللول امل�رشفية املتوافقة مع اأحكام ال�رشيعة الإ�سالمية للموؤ�س�سات 

التجارية تو�سعها وخدماتها املبتكرة خالل ال�سنوات املقبلة.

و ل تزال جمموعة اخلزينة التابعة للبنك متثل وحدة العمليات الرئي�سية، حيث 

اإدارة  قوة  على  بذلك  موؤكدة  �سنوات  ثالث  منذ  بداأ  الذي  وا�سلت جناحها 

ال�سيولة املالية واملوجودات واإدارة املطلوبات  اإ�سافة اإىل حت�سني هيكل راأ�ص 

املال وتنويع املحفظة ال�ستثمارية. كما �ساهمت بنجاح يف تلبية متطلبات راأ�ص 

ب�سكل حمدًد  املجموعة  وعملت   .3 بازل  معيار  ملتطلبات  طبقا  اجلديد  املال 

 "T-Wakalah" على تنويع حمفظتها ال�ستثمارية، وحتويل ال�ستثمارات من

)ق�سرية الأجل( اإىل �سكوك )طويلة الأجل( لرتتفع حمفظة ال�سكوك من 6.0 

بن�سبة  بنمو   ،2013 العام  ريال يف  مليار   11.3 اإىل   2012 ريال يف  مليار 

 .%88.3

وعلى ال�سعيد ال�سرتاتيجي، حقق البنك اإجنازات ا�ستثنائية يف حتديد ور�سد 

التحديات، حيث امتت اإدارة بنك اجلزيرة تطوير خطتها ال�سرتاتيجية لالأعوام 

اخلم�سة املقبلة، والتي تهدف للبناء على النجاحات  يف الأعوام املا�سية و دفع 

م�سرية النجاح الطموحة يف القطاع امل�رشيف ال�سالمي ايل م�ستوى متميز على 

الإ�سرتاجتية  "جمموعة   بني  بالتعاون  العمل  هذا  اإجناز  مت  وقد  اململكة.  �سعيد 

كومباين"  اآند  "مكنزي  العاملية  ال�ست�سارية  وال�رشكة   " الأعمال  تطوير  و 

 McKinsey & Company

2013 بالعديد من  العاملي فقد فاز بنك اجلزيرة يف عام  التقدير  على �سعيد 

اململكة  اإ�سالمي يف  بنك  اأف�سل  جائزة  على  التقديرية، حيث ح�سل  اجلوائز 

العربية ال�سعودية من جملة وورلد فاينان�ص، وجائزة اأف�سل خدمات م�رشفية عرب 

الهاتف اجلوال يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�سمال اأفريقيا من يوروبيان ماغازين 

اإ�سافة اإىل �سبع جوائز وذلك يف م�سابقة مراكز الت�سال ملنطقة ال�رشق الأو�سط 

التكرمي والتميز حيث �سنف بني  البنك على  اأفريقيا. واأخريا ح�سل  و�سمال 

اأف�سل 100 عالمة جتارية يف اململكة العربية ال�سعودية. وهذه اجلوائز ما هي 

اإل دللة وا�سحة على النجاح الكبري الذي يحققه بنككم والعاملني فيه.

خالل  من  الإجتماعية  بالتزاماته  الوفاء  على  البنك  حافظ  اأخرى،  جهة  من 

برنامج " خري اجلزيرة لأهل اجلزيرة " والذي ا�ستمل على العديد من املبادرات 

واجلمعيات  املوؤ�س�سات  مع  التعاون  تفعيل  اإىل  بالإ�سافة  وذلك  والأن�سطة  

اخلريية والجتماعية للم�ساهمة يف حتقيق اأهدافها عرب �رشاكات حيوية اأقامها 

البنك مع تلك املوؤ�س�سات مل�ساعدتها على تقدمي املزيد من اخلدمات يف خمتلف 

"خري  برنامج  البنك من خالل  به  �ساهم  ما  اإجمايل  بلغ  اململكة حيث  اأنحاء 

اجلزيرة لأهل اجلزيرة" 8.9 مليون ريال يف عام 2013م.

اللتزام  اإدارتي  وتطوير  دعم  يف  قدمًا  امل�سي  علي  البنك  من  وا�ستمرارا 

من  وذلك  اللتزام  معايري  اأعلى  لتطبيق  والإرهاب  الأموال  غ�سيل  ومكافحة 

خالل  توجيهات مقام موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي )�ساما( وذلك لتحقيق 

ال�سرتاتيجية املطلوبة لدعم وتطوير البنك امل�ستمر

لتوجيهاته  الإدارة  ملجل�ص  بال�سكر  لأتقدم  املنا�سبة  هذه  اأنتهز   ، اخلتام  ويف 

الأعزاء  ومل�ساهمينا  للبنك  اأولوها  التي  الثقة  على  الكرام  ولعمالئنا  الدائمة 

البنك مبا يوفر دعما متوا�سال نحو حتقيق طموحات  ا�ستثمارهم يف  ملوا�سلة 

البنك  يف ال�سنوات القادمة.

 نبيل بن داود احلو�سان

الرئي�ص التنفيذي



االأ�ستاذ/ نبيل بن داود احلو�سان

الرئي�ص التنفيذي و الع�سو املنتدب

االأ�ستاذ/ زياد بن طارق اأبا اخليل

الرئي�ص التنفيذي ل�رشكة اجلزيرة كابيتال

االأ�ستاذ/ �سقر بن عبداللطيف نادر �ساه

الرئي�ص التنفيذي ل�رشكة اجلزيرة

 تكافل تعاوين

االأ�ستاذ/ طارق بن عبدالرحمن ال�سبيلي

نائب اأول للرئي�ص و رئي�ص جمموعة

املوارد الب�رشية 

االأ�ستاذ/عبد اهلل بن حممد ال�سما�سي

 نائب اأول للرئي�ص و رئي�ص جمموعة اخلدمات

امل�رشفية لل�رشكات و املوؤ�س�سات املالية

االأ�ستاذ/�ساهد اأمني

نائب اأول للرئي�ص و امل�سوؤول املايل الأول

االأ�ستاذ/ ت�سارلز برودي

 نائب اأول للرئي�ص و رئي�ص جمموعة اإدارة

املخاطر

االأ�ستاذ / روبرت هاديل

نائب اأول للرئي�ص وم�سئول العمليات الأول

االأ�ستاذ/ خالد بن عثمان العثمان

 نائب اأول للرئي�ص و رئي�ص جمموعة

اخلدمات امل�رشفية لالأفراد

االأ�ستاذ/ يا�رش بن علي احلديثي

 نائب اأول للرئي�ص

و رئي�ص جمموعة اخلزينة

االأ�ستاذ/ خالد بن عمر املقرن

 نائب اأول للرئي�ص و رئي�ص املجموعة

القانونية و اأمني عام جمل�ص الإدارة

الدكتور/ فهد بن علي العليان

املدير التنفيذي لربنامج خدمة املجتمع

االأ�ستاذ/ حمد بن عبدالعزيز العجاجي

نائب اأول للرئي�ص و رئي�ص اخلدمات

 امل�رشفية اخلا�سة 

االأ�ستاذ/ اإبراهيم بن حممد احلرابي

نائب اأول للرئي�ص و رئي�ص جمموعة

التدقيق الداخلي

الدكتور/ حممد بن �سعيد الغامدي

نائب اأول للرئي�ص و رئي�ص جمموعة ال�رشيعة
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الإدارة التنفيـذيــة



يـ�سـع  اأن  الإدارة  مـجـل�س  ي�ســر 

ال�سـنـوي عن  التقريـر  اأيديكم  بني 

اأن�سطة البنك لـعـام 2013م مت�سمنـًا 

لل�سنـة  املـاليـة املوحـدة  القوائـم 

املـاليـة املنتهية فـي 31 دي�سـمـبـر 

2013م

 

تقرير جمل�س الإدارة
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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 

الوطني يف  باك�ستان  بنك   فروع  اإليه عمليات  انتقلت  اأن  بعد  1976م(  اأكتوبر   9 )املوافق  1396هـ  �سوال   16 اأعماله يف  وبا�رش  1975م(،  يونيو 

اململكة العربية ال�سعودية. وميار�ص بنك اجلزيرة اأعماله مبوجب ال�سجل التجاري رقم 4030010523 وتاريخ 29 رجب 1396هـ )املوافق 27 يوليو 

1976م( ال�سادر من جدة. وتتمثل الأهداف الرئي�سية للبنك يف تقدمي جمموعة كاملة من املنتجات امل�رشفية املتكاملة للعمالء من الأفراد واملوؤ�س�سات 

التجارية وال�رشكات وذلك من خالل �سبكة فروعه يف اململكة وعرب القنوات البديلة. ل يوجد للبنك اأي فروع اأو �رشكات تابعة تعمل خارج اململكة 

العربية ال�سعودية.

يف عام 1998، اتخذ جمل�ص اإدارة بنك اجلزيرة قراراً ا�سرتاتيجيًا بتحويل اخلدمات التي يقدمها من اخلدمات التقليدية اإىل اخلدمات املتوافقة مع اأحكام 

ال�رشيعة الإ�سالمية. ول�سمان التزام كافة اأعماله مببادئ ال�رشيعة الإ�سالمية فقد اأن�ساأ البنك اإدارة �رشعية �سمن هيكله التنظيمي، كما قام بت�سكيل هيئة رقابة 

�رشعية  ) الهيئة ال�رشعية ( ت�سم عددا من كبار العلماء املتخ�س�سني يف “امل�رشفية الإ�سالمية” وذلك لفح�ص ور�سد ومراقبة واعتماد عمليات البنك ون�رش 

مبادئ ال�رشيعة الإ�سالمية على اأو�سع نطاق يف بيئة العمل. وكنتيجه ل�سعيه الدوؤوب، فقد جنح بنك اجلزيرة يف حتويل جميع فروعه يف عام 2002 لتعمل 

وفق مبادئ ال�رشيعة الإ�سالمية واأحكامها. ويف العام 2007 �سهد البنك حتوله بالكامل اإىل موؤ�س�سة متوافقة مع اأحكام ال�رشيعة الإ�سالمية، وقام يف نف�ص 

الوقت بزيادة راأ�سماله اإىل ثالثة مليارات ريال �سعودي جميعها من ر�سملة اأرباح البنك . و يتوزع راأ�ص مال البنك اإىل 300 مليون �سهمًا بقيمة اأ�سمية 

وقدرها 10 ريال �سعودي لل�سهم الواحد.

والودائع  الدخار  وح�سابـات  اجلـاريـة  كـاحل�سابات  الإ�سالمية  ال�رشيعة  اأحكام  مـع  املتوافقة  واخلدمات  املنتجات  خمتلف  لعمالئه  البنك  ويقدم 

لأجـل “ نقاء ”، والتمويالت ال�سخ�سية وال�سكنية، والتمويالت التجارية، واإدارة النقد واملدفوعات، ومنتجات اخلزينة وبطاقات الئتمان، والتمويل 

ال�ستهالكي والرهن العقاري. 

اأبرز النتائج املالية لفرتة اخلم�س �سنوات الأخرية

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

الموؤ�سرات المالية

20092010201120122013)بماليين الرياالت ال�سعودية – با�ستثناء ما ذكر خالفا لذلك(

15.50418.70423.30729.89734.995�سافي القرو�ص وال�سلف

29.97733.01838.68650.78159.976اإجمالي الموجودات

22.14327.34531.15940.67548.083ودائع العمالء

4.4864.5164.7335.0125.729حقوق الم�ساهمين/الملكية

2829303500651�سافي الدخل

5.09456530)87.06 (نمو �سافي الدخل )% (

0.600.646.5510.2712.12العائد على متو�سط حقوق الم�ساهمين )% (

0.100.090.851.121.17العائد على متو�سط الموجودات )% (

0.090.100.011.672.17العائد ال�سهم ) بالريال ال�سعودي(

�سايف القرو�ض وال�سلف:

بلغ �سايف القرو�ص وال�سلف 35 مليار ريال �سعودي كما يف نهاية العام، بارتفاع بن�سبة 17 % مقارنة بـــ29.9 مليار ريال �سعودي يف نف�ص الفرتة من 

عام 2012. 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�ستهالكية ارتفاعا من  10.4مليار ريال �سعودي كما يف نهاية عام 2012 اإىل  12.2  مليار ريال �سعودي كما يف نهاية عام 2013، 

اأي مبعدل منو �سنوي بلغ 17%، كما �سجل �سايف قرو�ص ال�رشكات ارتفاعا مببلغ  3.2  مليار ريال �سعودي خالل هذا العام مقارنة مبا كانت عليه يف 

ال�سنة املا�سية.
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الودائع لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية:

 3.07 املالية  واملوؤ�س�سات  البنوك  لدى  الودائع  اإجمايل  بلغ 

مليار ريال �سعودي، مقارنة مببلغ  3.14 مليار ريال �سعودي 

يف عام 2012 ،اأي بانخفا�ص بن�سبة 2%، ومتثل �سايف نتيجة 

اإدارة املخاطر وال�سيولة. 

اال�ستثمارات:

كما  �سعودي  ريال  مليار   12.6 البنك  ا�ستثمارات  بلغت 

يف  عليه  كانت  عما   %40 بن�سبة  بارتفاع  ال�سنة،  نهاية  يف 

ال�سنة املا�سية . وت�سمل ا�ستثمارات البنك معامالت املرابحة 

ال�رشكات،  و�سكوك  ال�سعودي،  العربي  النقد  موؤ�س�سة  مع 

و�سناديق ال�ستثمار امل�سرتكة. ومن اجلدير بالذكر اأن قرارات 

يف  املخاطر  تنويع  ل�سيا�سة  رئي�سي  ب�سكل  تخ�سع  ال�ستثمار 

بنك اجلزيرة، اإل اأن بع�ص هذه القرارات تخدم اإدارة ال�سيولة بالبنك اأي�سا.

اإجمايل املوجودات:

50.78 مليار ريال �سعودي يف عام 2012، اأي  60 مليار ريال �سعودي كما يف نهاية عام 2013، مقارنًة بـمبلغ   بلغ اإجمايل املوجودات 

بارتفاع بن�سبة 18 % عما كان عليه يف ال�سنة املا�سية.

ودائع العمالء:

�سجلت ودائع العمالء ارتفاعا بن�سبة 18 % اإىل 48.1 مليار ريال �سعودي كما يف نهاية عام 2013، مقارنة بـمبلغ 40.7 مليار ريال �سعودي 

كما يف عام 2012م. وكان من الالفت على هذا ال�سعيد منو احل�سابات اجلارية )ودائع حتت الطلب( بن�سبة 14.7% خالل عام 2013 حيث 

بلغت 19.2 مليار ريال �سعودي مقارنة مببلغ   16.7مليار ريال �سعودي كما يف عام 2012. وتاأتي هذه النتائج الباهرة والنمو املتزايد على هذا 

ال�سعيد كنتيجة مبا�رشة لتو�سيع �سبكة فروع اخلدمات امل�رشفية الأفراد اإ�سافة اإىل طرح منتجات جديدة. ويتوقع بنك اجلزيرة حتقيق املزيد من النمو 

يف ودائع احل�سابات اجلارية مما �سي�ساعد البنك يف بيئة الإقرا�ص املناف�سة يف الوقت احلا�رش. 

التحليل اجلغرايف لالإيرادات:

يو�سح اجلدول التايل التحليل اجلغرايف لإجمايل اإيرادات عمليات  البنك  بالف الريالت ال�سعودية ح�سب املناطق:

المجموعالمركز الرئي�سيالغربيةال�سرقيةالو�سطىالر�سيد ح�سب المنطقة

655.093249.927544.586389.7021.839.307اإجمالي دخل العمليات

اأق�سام العمل الرئي�سية:

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

قطاع االأفراد: ودائع ومنتجات اإئتمانية واإ�ستثمارية لالأفراد.

قطاع ال�رشكات: قرو�ص وودائع ومنتجات اإئتمانية اأخرى لل�رشكات وامل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة احلجم واملوؤ�س�سات. 

الو�ساطة واإدارة االأ�سول: توفر خدمات الو�ساطة لتداول اأ�سهم العمالء ) هذا القطاع مدرج �سمن اأن�سطة �رشكة اجلزيرة لالأ�سواق املالية ) اجلزيرة 

كابيتال (  وهي �رشكة تابعة للبنك(.

قطاع اخلزينة: يغطي هذا القطاع اأ�سواق املال وال�رشف الأجنبي وخدمات املتاجرة واخلزينة. 

قطاع التكافل التعاوين: يوفر قطاع التكافل التعاوين خدمات احلماية والإدخار وهي متوافقة متامًا مع ال�رشيعة وتعترب بديلة خلدمات التاأمني على 

احلياة التقليدية.
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ويو�سح اجلدول التايل اإجمايل دخل وم�ساريف العمليات، و�سايف الأرباح لكل قطاع من قطاعات العمل: 

المجموع اأخرى التكافل التعاوني
 الو�ساطة واإدارة

االأ�سول
الخزينة قطاع االأفراد قطاع ال�سركات

2013
1000 ريال �سعودي

1.839.307 )39.238( 21.385 274.695 542.697 491.845 547.923 اإجمالي دخل العمليات

(1.187.660( 5.366 )31.946( )145.782( )110.064( )256.955( )648.279( اإجمالي م�ساريف العمليات

650.636 )34.883( )10.561( 128.913 432.633 234.890 )100.356( �سافي )الخ�سارة(/الدخل

ال�رشكات التابعة والزميلة:

يو�سح الجدول التالي اأ�سماء ال�سركات التابعة والزميلة وراأ�ص مالها ون�سبة ملكية الأ�سهم فيها واأعمالها الرئي�سية، والبلد الذي تمار�ص فيه عملياتها وبلد التاأ�سي�ص كما في 31 دي�سمبر 2013:

طبيعة االأعمالبلد الن�ساط  و التاأ�سي�ضال�سركات التابعة/الزميلة
راأ�ض المال الم�ساهم

 )بماليين الرياالت ال�سعودية(
الملكية

100%500الو�ساطة واإدارة الأ�سولالمملكة العربية ال�سعودية�سركة الجزيرة لالأ�سواق المالية )الجزيرة كابيتال(

100%1حفظ واإدارة ال�سمانات بالنيابة عن البنكالمملكة العربية ال�سعودية�سركة اأمان للتطوير العقاري وال�ستثماري

35%350 اأن�سطة التاأمين في قطاعات الحماية والإدخارالمملكة العربية ال�سعودية�سركة الجزيرة تكافل تعاوني

يبلغ راأ�ص مال �رشكة اجلزيرة لالأ�سواق املالية ) اجلزيرة كابيتال ( املدفوع 

 10 بقيمة  �سهم  مليون   50 اإىل  مق�سمة  �سعودي  ريال  مليون   500

ريال �سعودي لل�سهم الواحد.  ويبلغ راأ�ص مال “ �رشكة اجلزيرة تكافل 

تعاوين” 350 مليون ريال �سعودي مق�سمة اإىل 35 مليون �سهم بقيمة 

اأمان  �رشكة  مال  را�ص  يبلغ  كما  الواحد.  لل�سهم  �سعودي  ريال   10

للتطوير العقاري والإ�ستثماري مليون ريال �سعودي مق�سمة اإىل 100 

�سهم بقيمة 10.000 ريال �سعودي لل�سهم الواحد. 

الأربــــاح:

650.6 مليون ريال �سعودي لل�سنة  اأرباحًا �سافية بلغت  البنك  �سّجل 

 150.2 وقدرها  زيادة  ذلك  وميثل   .2013 دي�سمرب   31 يف  املنتهية 

حققها  التي  الأرباح  عن   ،  %30 ن�سبة  ومتثل  �سعودي،  ريال  مليون 

البنك لنف�ص الفرتة من العام املا�سي والتي بلغت 500.5 مليون ريال 

العام  الفرتة من  لنف�ص  1.67ريال �سعودي  2013 مقارنة مببلغ  31 دي�سمرب  املنتهية يف  لل�سنة  2.17 ريال �سعودي  الواحد  ال�سهم  �سعودي. وبلغ ربح 

بـمبلغ  2013، مقارنة  31 دي�سمرب  مليار ريال �سعودي كما يف   60 اإىل  لت�سل  �سعودي  مليار ريال   9.2 املوجودات مببلغ  اإجمايل  ارتفع  املا�سي. كما 

50.78 مليار ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2012، وميثل ذلك منوا بن�سبة 18 %، يف حني بلغت ودائع العمالء 48.08 مليار ريال �سعودي كما يف 

31 دي�سمرب 2013، بارتفاع مببلغ  7.41 مليار ريال �سعودي، وميثل ن�سبة 18 % مقارنة مببلغ 40.68 مليار ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2012. 

اأما �سايف قرو�ص و�سلف العمالء، فقد ارتفعت مببلغ 5.1 مليار ريال �سعودي اإىل 35 مليار ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2013،وميثل ذلك ارتفاعا 

بن�سبة 17% مقارنة بـ 29.9 مليار ريال �سعودي  كما يف 31 دي�سمرب 2012. وقد بلغت املحفظة ال�ستثمارية بالبنك  12.6 مليار ريال �سعودي كما 

يف 31 دي�سمرب 2013، بزيادة وقدرها 3.6 مليار ريال �سعودي ومتثل ارتفاعا بن�سبة 40% مقارنة مبا كانت عليه يف نف�ص  الفرتة من العام املا�سي والتي 

بلغت 9 مليار ريال �سعودي. 

االقرتا�ض و�سندات الدين امل�سدرة )ال�سكوك(:

كما في 31 دي�سمبر 2013 )باآلف الريالت ال�سعودية(

1000.000�سكوك ذات اأولوية �سداد ثانوية لفترة ع�سر �سنوات بقيمة 1000 مليون ريال �سعودي

1000.000االإجمالي

�سكوك ذات اأولولية �سداد ثانوية لفرتة ع�رش �سنوات بقيمة 1000 مليون ريال �سعودي:

بتاريخ 29 مار�ص 2011م، اأ�سدر البنك 1.000 �سهادة �سكوك موؤجلة الدفع )ال�سكوك( بقيمة 1 مليون ريال �سعودي لكل �سك 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 ربح وقدره 170 نقطة اأ�سا�ص 
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يف ال�سنة. وت�ستحق ال�سكوك بتاريخ 29 مار�ص 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 ميكن ممار�سته بعد 

تاريخ 29 مار�ص 2016 وفق �رشوط معينة وطبقا لل�رشوط ذات العالقة الواردة يف ن�رشة الطرح املوؤرخة يف 28 مار�ص 2011. وقد مت ت�سجيل 

هذه ال�سكوك لدى �سوق الأ�سهم ال�سعودية )تداول(.

اأر�سدة لدى البنوك و املوؤ�س�سات املالية االخرى

بلغت اأر�سدة البنك لدى البنوك و الموؤ�س�سات المالية الخرى كما في نهاية 31 دي�سمبر 2013م، 4.36 مليار ريال ت�ستحق خالل عام واحد، 

بارتفاع ن�سبته 33 % مقارنة مع 3.29 مليار ريال لنف�ص الفترة من عام 2012، و هو ما يمثل النتيجة ال�سافية من ال�سيولة و اإدارة المخاطر.

مزايا وتعوي�سات املوظفني:

يتم حتديد م�ستوى وحجم تعوي�سات ومزايا املوظفني من خالل مراجعات ا�ستبيانات ال�سوق والتي يتم تنظيمها ب�سكل دوري بالإ�سافة اإىل بع�ص 

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

العاملني يف اململكة خالفا مل�ستويات الأداء الدوري، كما  ظروف ال�سوق املحلية والإقليمية املتعلقة والتي ترتبط ب�رشيحة موظفي املجموعات 

تخفف حدة املخاطر ذات الرتباط. 

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

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 مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني ت�ستحق الدفع عند انتهاء فرتة 

خدمة املوظف. وقد بلغ اإجمايل تعوي�سات نهاية اخلدمة للموظفني كما يف نهاية دي�سمرب 2013 مبلغ  129.4 مليون ريال �سعودي.

املخاطر الرئي�سية

تنطوي كافة اأن�سطة البنك بدرجات متفاوتة، على قيا�ص وتقييم وقبول اإدارة املخاطر اأو جمموعات املخاطر. وت�سم اأهم فئات املخاطر التي يتعر�ص 

لها البنك املخاطر الئتمانية  )وت�سمل خماطر الأطراف املقابلة وخماطر الدول اخلارجية(، وخماطر الأ�سواق )وت�سمل خماطر ال�رشف الأجنبي واأ�سعار 

الفائدة واأ�سعار الأ�سهم(، وخماطر العمليات باأ�سكالها املتعددة وخماطر ال�سيولة وخماطر ال�سمعة وخماطر حماية البيئة )املخاطر البيئية والجتماعية(.

اإعدادا جيدا ت�سمن الإ�رشاف اجليد وامل�سئولية عن الإدارة الفعالة للمخاطر. وانطالقا من ذلك فاإن  اإن حوكمة املخاطر وهيكل امللكية  املعدة 

جمل�ص الإدارة يعتمد اإطار املخاطر واخلطط واأهداف الأداء والتي ت�سمل و�سع حدود تقبل املخاطر، وتعيني كبار امل�سئولني، وتفوي�ص ال�سالحيات 

للمخاطر الئتمانية واملخاطر الأخرى واأي�سا و�سع اإجراءات املراقبة الفعالة.   

املعايري املحا�سبية:

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

عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي )�ساما(، واملعايري الدولية للتقارير املالية )IFRS ( مع الإلتزام بــˮنظام مراقبة البنوك‟، ونظام 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 2013 مع تلك امل�ستخدمة يف اإعداد البيانات املالية ال�سنوية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012، با�ستثناء اعتماد معايري 

جديدة )راجع الي�ساح  )ج( 2 من القوائم املالية ال�سنوية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب2013(

تعيني مراجعي ح�سابات البنك 

اإّن مراجعي ح�سابات البنك م�سوؤلون عن مراجعة القوائم املالية ال�سنوية والربع ال�سنوية للبنك. وقد اأقر اجتماع “اجلمعية العامة العادية” للبنك رقم 

49 املنعقد يف 6 اأبريل 2013 )املوافق 1434/05/25هـ( تو�سية جمل�ص الإدارة وجلنة املراجعة باإعادة تعيني “اإرن�ست و يونغ” كما عنّي “كي 

بي اأم جي – الفوزان وال�سدحان” مراجعني حل�سابات البنك لعام 2013م  وذلك بدًل عن �رشكة “ديلويت اآند تو�ص- بكر اأبو اخلري و�رشكاه”.

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

اإن معيار بازل 2 هو معيار عمل دويل يهدف اإىل تعزيز ممار�سات واإجراءات اإدارة املخاطر لدى املوؤ�س�سات املالية حيث ي�سرتط حدا نظاميا اأدنى 
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ملتطلبات راأ�ص املال اآخذا يف العتبار و�سع خماطر ال�رشكة ذات العالقة. وهذا املعيار تبنته موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

يتكون اإطار معيار بازل 2 من ثالثة اأركان تعزز بع�سها البع�ص، و تهدف جمتمعة اإىل امل�ساهمة يف تقوية �سالمة ومتانة الأنظمة املالية:

: ويتعلق باحلد الأدنى ملتطلبات راأ�ص املال بالن�سبة للمخاطر الئتمانية وخماطر العمليات وخماطر الأ�سواق. الركن االأول 

: ويتعلق باملراجعة الإ�رشافية ملوؤ�س�سة النقد لإجراءات تقييم كفاية راأ�ص املال الداخلي لبنك اجلزيرة. الركن الثاين 

: ويتعلق ب�سلوكيات واأنظمة ال�سوق من خالل الإف�ساح العام. الركن الثالث 

وقد اأ�سدرت موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي توجيهاتها النهائية فيما يتعلق بتنفيذ اإطار بازل 3 اعتبارا من 1 يناير2013. وينطوي الإطار اجلديد على 

تعديالت هامة على طريقة ح�ساب راأ�ص املال النظامي ووزن خماطر الركن الأول. وي�سمن الإطار اجلديد حت�سينات هامة على الركن الثاين والركن الثالث

ويراقب البنك مدى كفاية راأ�ص املال با�ستخدام الن�سب التي اأقرتها املبادئ التوجيهية ملعياري بازل2 وبازل3 املعتمدة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، 

للم�ستقات  الأ�سمية  واملبالغ  للموجودات  املوّحد  املايل  املركز  قائمة  مع  املدرج  البنك  مال  راأ�ص  مقارنة  املال عن طريق  راأ�ص  كفاية  الن�سب  هذه  وتقي�ص 

والإلتزامات املالية مببلغ موزون يعك�ص املخاطر املتعلقة بها.

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. �سممت اإجراءات تقييم كفاية راأ�ص املال الداخلية ملعرفة وحتديد متطلبات راأ�ص املال حتت �سيناريوهات ال�سغط. ويف املجمل، 

لقد مت اإعداد اإجراءات تقييم كفاية راأ�ص املال الداخلية مت�سيا مع التوجيهات ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ويتم حتديثها على اأ�سا�ص �سنوي.

لقد مت اإعداد اإف�ساح كفاية راأ�ص املال وفقا لقواعد بازل2 وبازل3 ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

كما اأن البنك يف و�سع جيد مبا ميكنه من ال�ستجابة ملتطلبات راأ�ص املال املحددة من قبل بازل3. و�سيوا�سل البنك يف عام 2014 امل�ساركة يف 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 اجلزيرة خالل ال�سنة ب�سداد الدفعات التالية : 

بماليين الرياالت ال�سعوديةالمدفوعات

12.2الزكاة الم�سددة خالل عام 2013 )عن عام 2012(

6.9�سريبة الدخل وال�سريبة الم�ستقطعة

47.5التاأمينات الجتماعية- ح�سة البنك وح�سة الموظفين

0.8الـتاأ�سيرات، الإقامات والخدمات المت�سلة بها .. اإلخ،

قدرت التزامات الزكاة امل�ستحقة لعام 2013 على امل�ساهمني ال�سعوديني مببلغ 17.5 مليون ريال �سعودي. وكان بنك  اجلزيرة قد جنب اإحتياطيًا كافيًا يف 

ح�ساباته لت�سوية مطلوبات الزكاة املقدرة. كما قدرت �رشيبة الدخل الواجبة على امل�ساهمني غري ال�سعوديني مببلغ 5 مليون ريال �سعودي و�سوف يتحملها 

امل�ساهمون غري ال�سعوديني.

العقوبات واجلزاءات والقيود النظامية:

فر�ست موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي واملوؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية، والبلديات وجهات اأخرى غرامات مالية على البنك بلغت  يف الجمال 

0.71 مليون ريال �سعودي خالل عام 2013 كما هو مو�سح يف اجلدول اأدناه: 

بماليين الرياالت ال�سعوديةالجهه النظامية

0.64موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي 

0.06الموؤ�س�سة العامة لـلتاأمينات الجتماعية 

0.01البلديات وغيرها

0.71الإجمالي
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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 

على اأ�سا�ص جتاري بحت. كما تخ�سع معامالت الأطراف ذات العالقة للحدود املعينة والن�سب املن�سو�ص عليها واملقررة يف “نظام مراقبة البنوك” 

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

كانت اأر�سدة نهاية ال�سنة املدرجة يف القوائم املالية املوحدة والناجتة عن هذه املعامالت على النحو التايل :-

2012
باآالف الرياالت ال�سعودية

2013
باآالف الرياالت ال�سعودية

بنك باك�ستان الوطني )م�ساهم(

622 514 ار�سدة لدى البنوك والموؤ�س�سات المالية الأخرى

1.511 344 اأر�سدة للبنوك والموؤ�س�سات المالية الأخرى

726 - ذمم مدينة اأخرى 

1.247 1.745 تعهدات والتزامات طارئة

اأع�ساء مجل�ض االإدارة/االإدارة التنفيذية وكبار الم�ساهمين واأفراد عائالتهم: 

1.326.993 893.652 قرو�ص و�سلف

4.337.448 3.678.321 ودائع العمالء

6.982 13.118 ذمم مدينة اأخرى

6.403 8.888 تعهدات والتزامات طارئة

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

فيما يلي حتليل بالإيرادات وامل�ساريف املتعلقة باملعامالت مع الأطراف ذات العالقة واملدرجة يف القوائم املالية املوحدة:

2013
باآالف الرياالت ال�سعودية

2012
باآالف الرياالت ال�سعودية

38.00937.497الدخل من العمولت الخا�سة

43.60642.878م�ساريف العمولت الخا�سة

119158الدخل من الر�سوم والعمولت

4.7154.263مكافاآت اأع�ساء مجل�ص الإدارة

بلغ اإجمايل التعوي�سات املدفوعة لأع�ساء جمل�ص الإدارة وكبار التنفيذيني خالل ال�سنة كالتايل: 

2013
باآالف الرياالت ال�سعودية

2012
باآالف الرياالت ال�سعودية

83.34467.005مزايا ق�سيرة الأجل ) رواتب وبدلت(

16.11613.391مكافاآت نهاية الخدمة

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

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

مكافاأت اأع�ساء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني

يتم حتديد مكافاأت اأع�ساء جمل�ص اإدارة البنك اأو الأع�ساء من 

خارج املجل�ص وفقًا لالأطر التي حددتها التعليمات ال�سادرة 

عن ال�سلطات الإ�رشافية، 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�رشكات 

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

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

اجتماعات  ح�سور  لقاء  واملكافاأت  النفقات  البنك  يدفع 

اإجمايل  بلغ  وقد  الفرعية  املجل�ص  وجلان  الإدارة  جمل�ص 

الإدارة  جمل�ص  لأع�ساء   2013 عام  خالل  املدفوعات  هذه 

التنفيذي  الرئي�ص  فيهم  مبن  التنفيذيني،  كبار  من  وخم�سة 

بـنـك اجلـزيرة   التقرير ال�سنوي 2013

تـقــريــر مـجـل�س الإدارة  )تتمة(

20



وامل�سوؤول املايل الأول كما يلي:

التعوي�سات والبدلت املدفوعة لأع�ساء جمل�ص الإدارة وخم�سة من كبار امل�سوؤولني التنفيذيني، مبن فيهم الرئي�ص التنفيذي وامل�سوؤول املايل الأول: 

)باآالف الرياالت ال�سعودية(

البيان
اأع�ساء مجل�ض

االإدارة التنفيذيين

اأع�ساء مجل�ض االإدارة

غير التنفيذيين

المدفوعات لخم�سة من كبار التنفيذيين بمن فيهم

 الرئي�ض التنفيذي والم�سوؤول المالي االأول

15.406--رواتب وتعوي�سات

4.7151.815-بدلت

14.125--عالوات �سنوية ودورية

0--حوافز

6.450--تعوي�سات اأو مزايا تدفع على اأ�سا�ص �سهري اأو�سنوي

4.71537.796-الإجمالي

تاأكيدات جمل�س الإدارة:

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

�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  وبالإ

وم�ستويات اإدارة املخاطر التي حددها املجل�ص.

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

•  انه قد مت اإعداد ال�سجالت املحا�سبية للبنك ب�سكل �سحيح.

اأّن نظام الرقابة الداخلية يف البنك فعال.  •

اإنه ل توجد اأية اأدلة ت�سري اإىل عدم قدرة البنك على ال�ستمرار يف ممار�سة اأعماله كموؤ�س�سة ناجحة.   •

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

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

يلتزم البنك يف عملية توزيع الأرباح بالقواعد واللوائح ال�سادرة عن خمتلف اجلهات النظامية املخت�سة، واأي�سا بالنظام الأ�سا�سي للبنك.  ويف هذا ال�سدد، فاإّن 

املادة )45( من النظام الأ�سا�سي للبنك تن�ص تف�سياًل على ما يلي: 

وخ�سائر  حت�سيلها،  يف  امل�سكوك  للديون  احتياطي  جتنيب  وبعد  الأخرى،  والتكاليف  العامة  النفقات  خ�سم  بعد  ال�سنوية  ال�رشكة  اأرباح  �سايف  “يوّزع 
ال�ستثمارات واللتزامات الطارئة التي يراها املجل�ص �رشورية”.

وتن�ص اأحكام “نظام مراقبة البنوك” ذات ال�سلة كالآتي:

حتت�سب املبالغ الالزمة لدفع الزكاة الواجبة على امل�ساهمني ال�سعوديني وال�رشيبة امل�ستحقة على امل�ساهمني غري ال�سعوديني طبقا للقوانني والأنظمة   )1( 

ال�سارية يف اململكة العربية ال�سعودية. وتقوم ال�رشكة بتحويل هذه املبالغ اإىل ال�سلطات املعنية.وتخ�سم الزكاة امل�ستحقة على امل�ساهمني ال�سعوديني 

من ح�س�سهم يف �سايف الربح. 

حتول ن�سبة 25 % على الأقل من �سايف الأرباح  اإىل الحتياطي النظامي. وي�ستمر جتنيب هذه الن�سبة اىل اأن ي�سبح الحتياطي املذكور م�ساويًا على   )2(

الأقل لراأ�ص املال املدفوع.
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يخ�س�ص من الباقي من الأرباح بعد خ�سم الحتياطي القانوين والزكاة وال�رشيبة مبلغ ل يقل عن ) 5 % ( من راأ�ص املال املدفوع للتوزيع   )3( 

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

جمل�ص الدارة 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 

اإقرتحه جمل�ص الإدارة. 

ما يتبقى بعد املبالغ املن�سو�ص عليها يف الفقرة )1(، )2(، )3( ت�ستخدم بالطريقة التي يو�سي بها جمل�ص الإدارة وح�سبما تقرره اجلمعية   )4( 

العامة.

�سيخ�س�ص لالحتياطي  الذي  املبلغ  اعتبارها عند ح�ساب  �سيتم  ال�سعوديني  ال�سعوديني وغري  امل�ساهمني  املئوية مل�ساهمة كل من  الن�سبة   )5( 

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

هذه الحتياطيات على اأ�سا�ص تنا�سبي مع ح�س�سهم من الأ�سهم وبعيداً عن ح�سة كل منهما يف الأرباح بعد دفع الزكاة وال�رشائب.

التنازل عن حقوق اأع�ساء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني يف الرواتب والتعوي�سات: 

لي�ص لدى البنك اأّي علم باأية ترتيبات اأو اتفاقيات للتنازل من قبل اأي من اأع�ساء جمل�ص الإدارة اأو امل�سوؤولني التنفيذيني عن اأية رواتب اأو مكافاآت 

اأو تعوي�سات.

تنازل امل�ساهمني عن حقوقهم يف الأرباح: 

لي�ص لدى البنك اأّي علم باأية ترتيبات اأو اتفاقيات للتنازل من قبل اأي من م�ساهمي البنك عن اأيا من حقوقهم يف الأرباح.

الإخطارات املتعلقة بكبار امل�ساهمني: 

اأو  امل�ساهمني  من  اإخطار  اأي  ال�سنة  خالل  البنك  يتلق  مل 

الأ�سخا�ص ذوي العالقة  فيما يتعلق باأي تغيري يف ملكيتهم 

الإدراج  قواعد  من  الإف�ساح  ملتطلبات  وفقا  البنك  لأ�سهم 

التالية  اجلداول  وتو�سح  املالية.  ال�سوق  هيئة  عن  ال�سادرة 

وكبار  الإدارة  جمل�ص  واأع�ساء  امل�ساهمني  كبار  ملكية  

يف  الق�رشّ  واأولدهم  زوجاتهم  و  التنفيذيني  امل�سوؤولني 

الأ�سهم:

)1( بيان امل�سالح وحقوق اخليار وحقوق االكتتاب لكبار امل�ساهمني

ا�سم ال�سخ�ض �ساحب الم�سلحة
نهاية عام 2013خالل عام 2013بداية عام 2013

ن�سبة التغيرعدد االأ�سهمن�سبة التغيرعدد االأ�سهمن�سبة الملكيةعدد االأ�سهم

-17.500.000-5.8317.500.000%17.500.000بنك باك�ستان الوطني

-15.000.000-5.0015.000.000%15.000.000ال�سيخ / �سالح عبداهلل محمد كامل
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)2(  بيان امل�سالح وحقوق اخليار وحقوق االكتتاب الأع�ساء جمل�ض االإدارة  وزوجاتهم واأطفالهم الق�رش

ا�سم الم�ساهم �ساحب الم�سلحة
في نهاية عام 2013خالل عام 2013في بداية عام 2013  

التغير %عدد االأ�سهمالتغير %عدد االأ�سهمالملكية %عدد االأ�سهم

-174.333          -174.333          % 174.3330.06              الأ�ستاذ/ طه بن عبد اهلل القويز

الأ�ستاذ/ عبد اهلل بن �سالح كامل

�سركة بيت التوفيق للتنمية 

10.005.000

         2.692.578

%3.34

%0،90

10.005.000

     602.578

-

)%78(

10.005.000

          602.578

-

-

الأ�ستاذ/ نبيل بن داود الحو�سان

)الع�سو المنتدب والرئي�ص التنفيذي( 
               2.000%0.00               2.000-               2.000-

-8.999              -8.999              0.00%8.999              المهند�ص/ طارق بن عثمان الق�سبي

المهند�ص/ عبد المجيد بن اإبراهيم ال�سلطان 

�سركة اتحاد الأخوة للتنمية 

1000.00%01000-1000-

19.781.816% 6.5919.781.816-19.781.816-

-11.990.320         -11.990.320         4 %11.990.320         الأ�ستاذ/ خالد بن عمر البلطان 

-1.401.872       12%1.401.872       0.42%1.256.451            الأ�ستاذ/ خليفة بن عبد اللطيف الملحم 

الموؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية – )يمثلها في 

مجل�ص الإدارة الأ�ستاذ/ محمد بن عبد اهلل الحقباني( 
          12.275.138%4.09         12.275.138-         12.275.138-

-837146.248 %0.01146.248 %15.600الأ�ستاذ/ ماجد بن عبداهلل الحقيل

 )3( بيان امل�سالح وحقوق اخليار وحقوق االكتتاب لكبار التنفيذيني  وزوجاتهم  واأطفالهم الق�رش

اإ�سم ال�سخ�ض �ساحب الم�سلحة
نهاية العام 2013خالل العام 2013بداية العام 2013

ن�سبة التغيرعدد االأ�سهمن�سبة التغيرعدد االأ�سهمن�سبة الملكيةعدد االأ�سهم

------الأ�ستاذ/ �ساهد اأمين )الم�سوؤول المالي الأول  (

جمل�س الإدارة واللجان الفرعية:

اجتماعات املجل�ض

عقد المجل�ص خم�ص اجتماعات في عام 2013 )�سبع اجتماعات في عام 2012(، ح�سب  الجدول اأدناه: 

ال�سفةا�سم الع�سو
االجتماع االأّول 

2013/1/13

االجتماع الثاني 

2013/3/3

االجتماع الثالث 

2013/5/24

االجتماع الرابع 

2013/9/22

االجتماع الخام�ض 

2013/12/22
المجموع

111115م�ستقلالأ�ستاذ / طه بن عبد اهلل القويز

3-1-11غير تنفيذيالأ�ستاذ / عبداهلل بن �سالح كامل

111115تنفيذيالأ�ستاذ / نبيل بن داود الحو�سان )الع�سو المنتدب والرئي�ص التنفيذي(

111115غير تنفيذيالمهند�ص/ طارق بن عثمان الق�سبي

111115م�ستقلالأ�ستاذ / خليفة بن عبد اللطيف الملحم 

114-11م�ستقلالأ�ستاذ / خالد بن عمر البلطان 

111115غير تنفيذيالمهند�ص / عبد المجيد بن اإبراهيم ال�سلطان

111115غير تنفيذيالأ�ستاذ / محمد بن عبد اهلل الحقباني

14-111غير تنفيذيالأ�ستاذ / ماجد بن عبد اهلل الحقيل 

جلان جمل�ض االإدارة:

 يتكون جمل�ص الإدارة من )9( اأع�ساء، كان قد مت انتخابهم من قبل اجلمعية 

�سفر   12 يف  املنعقد  اجتماعها  يف  والأربعون”  “الثامنة  العادية  العامة 

1434 هـ املوافق 25 دي�سمرب 2012 يف املركز الرئي�سي للبنك يف جدة، 

تنتهي  �سنوات  ثالث  ملدة   2013 يناير   1 يف  بداأت  التي  احلالية  للدورة 

يف 31 دي�سمرب2015. وي�سم املجل�ص )3( اأع�ساء م�ستقلني و )5( غري 

تنفيذيني و ع�سو واحد تنفيذي.

وب�سفة عامة، ي�رشف جمل�ص الإدارة على اأداء وعمليات البنك وذلك من 

ال�سيا�سات، و�سمان  العام، وو�سع  خالل عقد اجتماعات دورية خالل 
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للبنك  الرئي�سية  القطاعات  الداخلية ويراقب  القائمة وال�سوابط  الأنظمة  فاعلية  املجل�ص دوريًا  يراجع  اإىل ذلك،  �سافة  بالإ لها.  ال�سحيح  التنفيذ 

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

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

بالأنظمة واللوائح واملعايري املحا�سبية املطبقة يف اململكة العربية ال�سعودية.

يت�سمن اجلدول التايل التفا�سيل املتعلقة باأع�ساء جمل�ص اإدارة البنك، والذين ي�سغلون اأي�سا ع�سوية جمال�ص �رشكات م�ساهمة �سعودية مدرجة وغري 

مدرجة وذلك  كما يف 31 دي�سمرب 2013:

الع�سوية في مجال�ض اإدارة �سركات م�ساهمة اأخرىا�سم ع�سو مجل�ض االإدارة

الأ�ستاذ / طه بن عبد اهلل القويز

ال�سوق المالية ال�سعودية )تداول(- رئي�ص مجل�ص الإدارة  o
�سركة دراية المالية – رئي�ص مجل�ص الإدارة   o

�سركة كيان ال�سعودية للبتروكيماويات – ع�سو مجل�ص الإدارة   o

الأ�ستاذ / عبداهلل بن �سالح كامل

�سركة ع�سير – رئي�ص مجل�ص الإدارة   o
�سركة اأمالك العالمية للتطوير والتمويل العقاري – رئي�ص مجل�ص الإدارة   o

�سركة اإعمار المدينة القت�سادية – ع�سو مجل�ص الإدارة   o
�سركة اأم القرى للتنمية والإعمار – ع�سو مجل�ص الإدارة   o

�سركة الجزيرة لالأ�سواق المالية )الجزيرة كابيتال( – ع�سو مجل�ص الإدارةالأ�ستاذ / نبيل بن داود الحو�سان     o

المهند�ص / عبد المجيد بن اإبراهيم ال�سلطان

�سركة اإ�سمنت الق�سيم – ع�سو مجل�ص الإدارة   o
�سركة الجزيرة تكافل تعاوني – رئي�ص مجل�ص الإدارة   o

�سركة اإتحاد الأخوة للتنمية – ع�سو مجل�ص الإدارة   o
--الأ�ستاذ / خالد بن عمر البلطان

المهند�ص / طارق بن عثمان الق�سبي

�سركة ع�سير– ع�سو مجل�ص الإدارة   o
�سركة دلة القاب�سة للخدمات ال�سحية– رئي�ص مجل�ص الإدارة   o

�سركة عطاء التعليمية – ع�سو مجل�ص الإدارة   o
�سركة �سارب  لال�ستثمار العقاري – ع�سو مجل�ص الإدارة   o

الأ�ستاذ / خليفة بن عبد اللطيف الملحم

�سركة البولي بروبلين المتقدمة – رئي�ص مجل�ص الإدارة   o
�سركة ال�سمنت الأبي�ص ال�سعودية– ع�سو مجل�ص الإدارة   o

�سركة الإتفاق لل�سناعات الحديدية – ع�سو مجل�ص الإدارة   o

الأ�ستاذ / محمد بن عبد اهلل الحقباني
ال�سركة الوطنية للبتروكيماويات – ع�سو مجل�ص الإدارة   o

�سركة الجزيرة لالأ�سواق المالية ) الجزيرة كابيتال ( – ع�سو مجل�ص الإدارة   o

الأ�ستاذ / ماجد بن عبد اهلل الحقيل

ال�سركة ال�سعودية الهندية للتاأمين التعاوني – ع�سو مجل�ص الإدارة   o
�سركة الجزيرة لالأ�سواق المالية ) الجزيرة كابيتال( – رئي�ص مجل�ص الإدارة   o

�سركة نا�ص القاب�سة – ع�سو مجل�ص الإدارة   o
�سركة رافال العقارية – ع�سو مجل�ص الإدارة   o

اللجنة التنفيذية:

لهذه  الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  التنفيذية  اللجنة  ويراأ�ص  الإدارة.   جمل�ص  قبل  من  اختيارهم  يتم  اأع�ساء  من  اجلزيرة”  لبنك  التنفيذية  “اللجنة  تتكون 

الدورة ، ويحدد جمل�ص الإدارة اخت�سا�ص و�سالحيات هذه اللجنة. وتقع على عاتق اللجنة التنفيذية وفقًا لل�سالحيات املنوطة بها، مراقبة تنفيذ 

الإ�سرتاتيجية وال�سيا�سات املو�سوعة من قبل جمل�ص الإدارة، واإدارة املخاطر ومراقبة اأداء البنك والتو�سية بامليزانية وخطة العمل املقدمة للعام املايل، 

و�سمان التنفيذ ال�سحيح  ل�سيا�سات جمل�ص الإدارة.  اإ�سافة اإىل ذلك فاإن اللجنة م�سوؤولة عن مراقبة كفاءة معايري الرقابة وتنفيذ �سيا�ساتها.

مت ت�سكيل “اللجنة التنفيذية” للدورة احلالية يف اجتماع “جمل�ص الإدارة” )180( املنعقد يف 1 ربيع الأول 1434 هـ )املوافق 13 يناير 2013 (. 

وقد عقدت اللجنة 12 اجتماعًا خالل عام 2013 )12 اجتماعًا يف 2012(، ح�رشها اأع�ساء اللجنة على النحو املبني يف اجلدول اأدناه:

عدد االإجتماعات التي ح�سرهاالمهام الوظيفيةاال�سم

12رئي�ص اللجنة التنفيذيةالأ�ستاذ / طه بن عبد اهلل القويز

12ع�سو اللجنة التنفيذيةالمهند�ص/ طارق بن عثمان الق�سبي

12ع�سو اللجنة التنفيذيةالأ�ستاذ / نبيل بن داود الحو�سان 

11ع�سو اللجنة التنفيذيةالأ�ستاذ / خليفة بن عبد اللطيف الملحم

12ع�سو اللجنة التنفيذيةالأ�ستاذ / ماجد بن عبد اهلل الحقيل
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جلنة املراجعة:

تلعب جلنة املراجعة دورا اأ�سا�سيا يتمثل يف  م�ساعدة “جمل�ص الإدارة” يف اداء الواجبات واملهام النظامية املناطة به والإ�رشاف على احل�سابات املالية ومراجعة 

�سنوي كما  اأ�سا�ص ربع  املالية على  القوائم  اللجنة  البنك. وتراجع  املراجعني اخلارجيني حل�سابات  املراجعة والتن�سيق مع  اإىل مهام  بالإ�سافة  املخاطر  حدود 

ت�ساعد “جمل�ص الإدارة” يف ال�سطالع بالتقومي واملراجعة ال�سنوية ل�سمان فعالية �سوابط الرقابة الداخلية بالبنك، وحتديد املخاطر املحتملة وو�سع اخلطط 

ال�سرتاتيجية ملواجهتها.

وقد اأظهرت نتائج املراجعة ال�سنوية لفاعلية اإجراءات الرقابة الداخلية يف البنك، م�ستويات جيدة ومقبولة من ال�سوابط الرقابية. و�سمن هذا ال�سياق فاإن بنك 

اجلزيرة يتبنى ويطبق كافة ال�سيا�سات والإجراءات املطلوبة من خمتلف اجلهات النظامية بالإ�سافة اإىل اأف�سل املمار�سات الدولية.

وتتكون جلنة املراجعة من رئي�ص يتم اختياره من اأع�ساء “جمل�ص الإدارة” غري التنفيذيني، واثنني من الأع�ساء امل�ستقلني من خارج البنك. ويح�رش اجتماعات 

جلنة املراجعة رئي�ص جلنة املراجعة وامل�سوؤول املايل الأول على اأ�سا�ص دوري منتظم. كما يح�رشها اأي�سا الرئي�ص التنفيذي وكبار املدراء التنفيذيني متى ما دعت 

احلاجة لذلك. وقد عقدت جلنة املراجعة اأربعة اجتماعات خالل عام 2013، ح�رشها كل من الرئي�ص والأع�ساء كما هو مبني يف اجلدول اأدناه:

عدد االجتماعات التي تم ح�سورهاالمهام الوظيفيةاال�سم

4رئي�ص لجنة المراجعةالأ�ستاذ/ محمد بن عبد اهلل الحقباني

4ع�سو لجنة المراجعةالأ�ستاذ/ فواز بن محمد الفواز

4ع�سو لجنة المراجعةالأ�ستاذ/ طه محمد اأزهري 

جلنة الرت�سيحات واملكافاآت:

اللتزام،  ميثاق  لالئحة  اجلزيرة  بنك  اإ�سدار  عقب  اللجنة  هذه  �سكلت 

 ) خ   ( امللحق  ويت�سمن  الإدارة.  جمل�ص  اإىل  تقاريرها  ترفع  فرعية  كلجنة 

املرفق مبيثاق اللتزام �رشحا لأ�س�ص هيكل اللجنة ومهامها وم�سوؤولياتها وفقا 

لقواعد ولوائح حوكمة التزام ال�رشكات ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية.

الإدارة  جمل�ص  اإىل  التو�سية  على  اللجنة  هذه  وم�سوؤوليات  مهام  ترتكز 

بالرت�سيحات واملكافاآت لأع�ساء جمل�ص الإدارة وفقًا لل�سيا�سات واملعايري 

هيكل  ومراجعة  املطلوبة،  للخربات  ال�سنوية  املراجعة  واإجراء  املعتمدة، 

جمل�ص الإدارة والتو�سية بالتغيريات التي ميكن القيام بها. كما اأن اللجنة 

م�سوؤولة  عن التحقق من ا�ستقاللية الأع�ساء امل�ستقلني، وعدم وجود اأي 

م�سلحة لأي ع�سو  ي�سغل ع�سوية جمل�ص اإدارة �رشكة اأخرى. وتقع على 

التعيينات املو�سى بها مع اخلربات املطلوبة،  اأي�سًا م�سوؤولية ربط  اللجنة 

مكافاآت  �سيا�سات  ومراجعة  و�سع  واأي�سا  واخلربات،  واملوؤهالت 

وتعوي�سات اأع�ساء جمل�ص الإدارة وكبار امل�سوؤولني التنفيذيني.

الختيار  قواعد  2008م على  اأبريل   16 املوافق  1429هـ  الثاين  ربيع   10 بتاريخ  املنعقد   42 رقم  اجتماعها  العادية يف  العامة غري  وقد �سادقت اجلمعية 

والرت�سيح للجنة وم�سوؤولياتها وفقا للمادة رقم 15 ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية ووفقًا لتو�سية جمل�ص الإدارة اأي�سا. 

16 يناير 2010م (. وعقدت اللجنة  01 �سفر1431 هـ )املوافق  مت ت�سكيل جلنة الرت�سيحات واملكافاآت للدورة احلالية يف اجتماع املجل�ص املنعقد  يف 

اجتماعني  خالل عام 2013 )ثالثة اجتماعات خالل عام 2012( ح�رشها رئي�ص واأع�ساء اللجنة كما هو مو�سح يف اجلدول اأدناه: 

عدد االجتماعات التي ح�سرهاالمهام الوظيفيةاال�سم

2رئي�ص لجنة التر�سيحات والمكافاآتالأ�ستاذ/ عبد اهلل بن �سالح كامل

2ع�سو لجنة التر�سيحات والمكافاآتالأ�ستاذ/ نبيل بن داود الحو�سان

2ع�سو لجنة التر�سيحات والمكافاآتالأ�ستاذ/ خالد بن عمر البلطان

* قررت الجمعية العامة العادية، في اجتماعها رقم “�سبع واأربعون” المنعقد في )1433/5/12 هـ الموافق 14 اأبريل 2012م(، تغيير عدد اجتماعات لجنة التر�سيحات والمكافاآت 
لي�سبح اجتماعين على الأقل وعند الحاجة اأي�سا )بدًل من اأربعة اجتماعات على الأقل(.
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جلنة اإدارة املخاطر

 ت�ساعد هذه اللجنة “جمل�ص الإدارة” يف الوفاء مبهام الإ�رشاف على املخاطر الكامنة يف اأعمال البنك و�سوابط الرقابة. وترتكز مهامها وم�سوؤولياتها 

يف الإ�رشاف واملراقبة، حيث تقوم مبراجعة قدرة البنك على اإدارة املخاطر ا�ستناداً اإىل التحليل املالئم و�سياغة ال�سيا�سات املالئمة لإدارة املخاطر. 

كما اأنيط باللجنة مهمة املوافــقة على نظام الت�سنيف الئتماين يف البنك واعتماد �سيا�سات املخاطر يف اإدارة املوجودات واملطلوبات وفق ما تو�سي 

به جلنة املوجودات واملطلوبات. 

وتقوم اللجنة بقيا�ص مدى النك�ساف للمخاطر املالية وغريها من املخاطر الكبرية واخلطوات التي اتخذتها الإدارة من اأجل مراقبة و�سبط ورفع 

التقارير عن حالت املخاطر، مبا يف ذلك مراجعة الئتمان، وال�سوق وال�سيولة وخماطر ال�سمعة وخماطر العمليات واملخاطر ال�سرتاتيجية بالإ�سافة 

اإىل تقييم املخاطر وم�ستويات تقبل املخاطر واملوافقة على  املعامالت املالئمة. وتراجع  اللجنة نطاق اإدارة املخاطر والأن�سطة امل�ستهدفة ذات ال�سلة 

باأن�سطة اإدارة املخاطر يف البنك. 

يناير   13 )املوافق  1434هـ  الأول  ربيع   1 يف  املنعقد   )180( رقم  الإدارة  جمل�ص  اجتماع  يف  احلالية  للدورة  املخاطر”  اإدارة  “جلنة  ت�سكيل  مت 

2013م(، وعقدت اللجنة اأربعة اجتماعات خالل عام 2013، ح�رشها اأع�ساء اللجنة على النحو املبني يف اجلدول اأدناه:

عدد االجتماعات التي تم ح�سورهاالمهام الوظيفيةاال�سم 

4رئي�ص لجنة اإدارة المخاطرالمهند�ص/ طارق بن عثمان الق�سبي

4ع�سو لجنة اإدارة المخاطرالأ�ستاذ/ نبيل بن داود الحو�سان

2ع�سو لجنة اإدارة المخاطرالأ�ستاذ/خليفة بن عبد اللطيف الملحم

4ع�سو لجنة اإدارة المخاطرالأ�ستاذ/ ت�سارلز برودي )رئي�ص مجموعة اإدارة المخاطر(

جلنة برنامج “خري اجلزيرة لأهل اجلزيرة”

تقوم هذه اللجنة بدورهام يف م�ساعدة جمل�ص الإدارة على تاأدية امل�سوؤوليات الجتماعية املتعلقة بربنامج “خري اجلزيرة لأهل اجلزيرة”؛ وتتوىل اأي�سًا 

اإعداد ال�سيا�سات والإجراءات املرتبطة باأن�سطة وبـرامج امل�سوؤولية الجتماعية، واإقرار امليزانية واخلطة ال�سنوية للبــرنامج، وتذليل كافة العقبات التي 

قد تواجه برامج امل�سوؤولية الجتماعّية، ومراجعة اأهداف الربنامج من خالل ت�سليط ال�سوء على دور “بنك اجلزيرة” يف خدمة املجتمع.

وت�سارك جلنة “خري اجلزيرة لأهل اجلزيرة” يف العديد من بـرامج امل�سـوؤولية الجتماعّية باململكة العربية ال�سعودية، وتعمل على تعزيز �سبل التعاون 

والتوا�سل بني البنك والهيئات املرتبطة بهذه الربامج، وتاأ�سي�ص �رشاكات مع اجلمعيات واملوؤ�س�سات اخليـرية يف اململكة لي�سهم ذلك بت�سليط ال�سوء 

وتاأهيلهم  ال�سباب  مل�ساعدة  موؤاتية  بيئة  توفري  اإىل  اأي�سًا  الربنامج  وت�سعى جلنة  الجتماعّية.  امل�سوؤولّية  مبادرات  اخلا�ص يف دعم  القطاع  دور  على 

الإدارة حول  اإىل جمل�ص  �سنويًا  تقاريرها  اللجنة  لتاأهيل ذوي الحتياجات اخلا�سة. وترفع  برامج خم�س�سة  تقدمي  العمل، ف�ساًل عن  لدخول �سوق 

اأن�سطة ومبادرات الربنامج.

ربيع   1 بتاريخ  املنعقد   )180( رقم  الإدارة  جمل�ص  اجتماع  احلالية خالل  للدورة  اجلزيرة”  لأهـــل  اجلزيـرة  “خيـر  برنامج  جلنة  ت�سكيـل  مت  وقد 

2012(، وح�رش هذه  2013 )واجتماعني يف عام  اللجنة ثالثة اجتماعات خالل عام  يناير 2013(. وعقدت   13 1434 هـ )املوافق  الأول 

الجتماعات اأع�ساء اللجنة ح�سبما هو مو�سح يف اجلدول اأدناه:

عدد االجتماعاتالمهام الوظيفيةاال�سم

3رئي�ص لجنة برنامج “خير الجزيرة لأهل الجزيرة” الأ�ستاذ / خالد بن عمر البلطان

3ع�سو لجنة برنامج “خير الجزيرة لأهل الجزيرة”المهند�ص /عبد المجيد بن اإبراهيم ال�سلطان

2ع�سو لجنة برنامج “خير الجزيرة لأهل الجزيرة”*الأ�ستاذ / عبد العزيز بن ابراهيم الهدلق

* رفع البنك طلبًا اإلى “موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي” )�ساما( لتعيين الأ�ستاذ / عبد العزيز بن ابراهيم الهدلق ع�سواً ثالثًا في لجنة برنامج “خير الجزيرة لأهل الجزيرة”، ووافقت الموؤ�س�سة على الطلب في 
خطابها رقم )341000084250( بتاريخ 6 / 7 / 1434هــ )الموافق 16 مايو 2013(.

حوكمة ال�رشكات

ال�ساملة، و�سيا�سات  الداخلية  الرقابة  الكامل لأنظمة  التنفيذ  ال�رشكات، وي�سمن  بتطبيق قواعد لئحة حوكمة  “بنك اجلزيرة” التزاما دقيقا  يلتزم 

اململكة  املعمول بها يف  القوانني والأنظمة  اأعماله مع  البنك كذلك على �سمان توافق كافة  اإدارة املخاطـر. ويحر�ص  ال�سفافّية، ومراعاة مبادئ 

العربّية ال�سعوديّة، ومتا�سيها مع اآخر التطورات �سمن اأطر احلوكمة العاملية مبا فيها توجيهات “موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي”، وˮهيئة ال�سوق 

املالية ال�سعوديّة”، وكافة املتطلبات والتو�سيات ال�سادرة عن جلنة “بازل”.

وا�ستناداً للفقرتني )ج( من املادة الأوىل و)اأ( من املادة التا�سعة من لئحة حوكمة ال�رشكات يف اململكة العربية ال�سعودية وال�سادرة عن “هيئة ال�سوق 
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املالية ال�سعودّية”، يلتزم “بنك اجلزيرة” بتطبيق كافة الأحكام الواردة يف الالئحة التنفيذية با�ستثناء املادة التالية:

اأ�سباب عدم التطبيقالفقرةمحتوى المادةرقم المادة:

المادة )6(

حقوق الت�سويت

اأ( يعد الت�سويت حقًا اأ�سا�سيًا للم�ساهم ل يمكن اإلغاوؤه باأي 

طريقة، وعلى ال�سركة تجنب و�سع اأي اإجراء قد يوؤدي 

اإلى اإعاقة ا�ستخدام حق الت�سويت، ويجب ت�سهيل ممار�سة 

الم�ساهم لحقه في الت�سويت وتي�سيره.

ب( يجب اتباع اأ�سلوب الت�سويت 

التراكمي عند الت�سويت لختيار اأع�ساء 

مجل�ص الإدارة في الجمعية العمومية

الآن  حتى  يفعل  لم  التراكمي  الت�سويت 

كاإجراء اإلزامي

هذا ولقد مت اإدراج كافة مبادئ حوكمة ال�رشكات ال�سادرة عن “هيئة ال�سوق املالية ال�سعوديّة” ب�سكل مف�سل �سمن اإطار حوكمة ال�رشكات يف البنك مبا ي�سمن 

ا�ستمرار البنك يف اللتزام واملتابعة والإ�رشاف. ويتم تقييم فعالية هذا الإطار بني احلني والآخر مع اإجراء التعديالت املنا�سبة عليه عند احلاجة.

املراجعة ال�سنوية لفعالية اإجراءات الرقابة الداخلية

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

موجز:

بنك اجلزيرة هو موؤ�س�سة م�رشفية رائدة يف تقدمي اخلدمات املالية املتوافقة 

مع اأحكام ال�رشيعة الإ�سالمية، وميلك جمموعة من اأن�سطة العمل وم�سادر 

البنية  يف  ال�ستثمار  موا�سلة  خالل  من  ذلك  البنك  حقق  وقد  الدخل. 

الـرئي�سّية، والرتكيز على توظيف راأ�ص ماله يف جمموعة  التحتية لأعماله 

من الأعمال ال�سرتاتيجية. وت�ستمل خطوط العمل الرئي�سية للبنك على 

واخلدمات  لل�رشكات  امل�رشفية  واخلدمات  ال�سخ�سية  امل�رشفية  اخلدمات 

امل�رشفّية اخلا�سة وخدمات ال�رشكات العاملّية واخلزينة وخدمات الو�ساطة 

واإدارة الأ�سول وتتوافق كافة منتجات وقطاعات اأعمال البنك مع اأحكام 

ال�رشيعة الإ�سالمية. كما يحر�ص البنك على تقييم فر�ص الأعمال اجلديدة 

للعمالء.  يقدمها  التي  واملالية  امل�رشفية  وخدماته  منتجاته  نطاق  لتو�سيع 

تقّدم  والتي  للبنك،  الزميلة  ال�رشكات  قبل  العرو�ص من  وت�ستكمل هذه 

اأي�سًا خدمات التاأمني التكافلي، واخلدمات امل�رشفية ال�ستثمارية، واإدارة 

الأ�سول، وخدمات الو�ساطة، والأوراق املالية.

وي�سم “بنك اجلزيرة” جمموعة متخ�س�سة بال�سرتاتيجيات وتطوير العمال ترفع تقاريرها اإىل الرئي�ص التنفيذي ، وروؤ�ساء جمموعة العمل وجمموعة امل�ساندة، 

وت�سهم بامل�ساعدة يف اإعداد خطط وا�سرتاتيجيات الأعمال. وقد كلف البنك خالل ال�سنة موؤ�س�سة “ماكينزي اآند كومباين” ال�ست�ساريّة لو�سع ا�سرتاتيجية 

البنك متو�سطة وطويلة املدى لل�سنوات املالية 2018-2014.

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 

مع ال�رشيعة الإ�سالمية ملواكبة الحتياجات املتغرّية للعمالء. وت�ستمل حمفظة منتجات البنك على احل�سابات اجلارية، وودائع املرابحة، والتمويل 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 جلهة احل�سة ال�سوقّية والنمو ال�سنوي.

اأوًل على  الرتكيز   لالأفراد؛ حيث مت  امل�رشفية  اخلدمات  بتطوير جمموعة  ا�سرتاتيجيًا  قراراً  �سنوات  قبل خم�ص  اتخذ  اجلزيرة”  قد  “بنك  اإدارة  وكان جمل�ص 

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

“خدمات م�رشفية متمّيزة لالأفراد”.
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ال�سوقّية  احل�سة  زيادة  على  البنك  لإ�سرتاتيجية  الرئي�سية  املكونات  اأحد  ركز  وقد 

للبنك من خالل تو�سيع �سبكة فروعه، حيث ارتفعت �سبكة فروع البنك منذ عام 

2008م من 24 اإىل 62 فرعًا، وارتفعت ح�سته ال�سوقّية من 1.7% اإىل %3.65 ، 

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.

املالية  بال�سوؤون  املتعلقة  التحولت  من  العديد  ح�سول  التو�سع  هذا  ا�ستتبع  وقد 

وخ�سو�سًا متويل الأفراد؛ فقد جنح البنك يف زيادة حمفظة متويل العمالء الأفراد من 

12.244 مليون ريـال لهذا  1.655 مليون ريـال �سعودي يف عام 2008 اإىل 

العام )بن�سبة منو �سنوي مركب بلغت 53% مقابل ن�سبة منو متوقعة لل�سوق بلغت  

14%(؛ وكنتيجًة لهذا الرتفاع، فقد بلغت ن�سبة التمويل اإىل الودائع 70% بعد اأن 

كانت 18% يف عام 2008، ويرجع الف�سل يف ذلك اإىل اإطالق منتجات جديدة 

وعرو�ص قيمة ومناف�سة تعززهًا اأ�ساليب بيع متعددة القنوات.

عن  الناجمة  الفردية  املرابحة  ودائع  جلهة  القطاع  تواجه  التي  التحديات  ورغم 

انخفا�ص هوام�ص الربح، اإل اأن  “بنك اجلزيرة” جنح يف تعزيز اإجمايل مطلوباته 

من 9.447 مليون ريـال �سعودي عام 2008 اإىل 17.373 مليون ريـال بحلول 

نهاية العام 2013 ، ومبعدل منو �سنوي مركب بلغ 13%، متجاوزاً بذلك ن�سبة 

10.3% للنمو ال�سنوي املركب لإجمايل الودائع يف ال�سوق ال�سعودي.

كما متكن “بنك اجلزيرة”  من خالل طرح بطاقات الأداء املتوازن ، والتي تعنى باإدارة 

العالقات واملبيعات واجلودة �سواء، من حتقيق منو بواقع 3 اأ�سعاف ما كان عليه �سابقا يف اأر�سدة احل�سابات اجلارية خالل 5 �سنوات اإ�سافة اإىل ت�سجيل منو 

�سنوي مركب مبعدل 27% متجاوزاً بذلك 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 اخلدمات املالية ال�سخ�سّية، مما اأدى اإىل اندلع حروب 

اأ�سعار 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 ذروة املو�سم واأي�سا خف�ص ن�سب الربح فيها. ويف اأعقاب ذلك، �سجلت حمفظة متويل الأفراد منواً كبريا لي�سل اإىل 12.333 مليون ريـال  

�سعودي يف عام 2013 مقارنة مببلغ  10.532 مليون ريـال يف عام 2012 حمققًا منوا �سنويا مبعدل %17.

وحافظ “بنك اجلزيرة” على موقعه الرائد يف قطاع التمويل العقاري طيلة ال�سنوات الثالثة املا�سية، حيث �سجلت حمفظة التمويل العقاري للبنك منواً 

بن�سبة 32% خالل عام 2013. وبحيازته على خم�ص النمو الإجمايل من ال�سوق على هذا ال�سعيد، فقد منت حمفظة التمويل العقاري للبنك بواقع %32 

عام 2013 لت�سجل ح�سة �سوقّية بن�سبة 10.5% مقارنًة بن�سبة 9.7% امل�سجلة عام 2012.

على �سعيد املطلوبات، جتاوز البنك متو�سط النمو يف �سوق الودائع حتت الطلب ليحقق منواً بن�سبة 16% )مقابل ن�سبة 14% لنمو ال�سوق(. ومتكن برنامج 

املرابحة الإ�سالمية “نقاء” من مواجهة التحديات امل�ستمرة لرتاجع ال�سوق منذ دي�سمرب 2012 )اإىل م�ستويات اأدنى من تلك امل�سجلة عام 2007(، 

ووا�سل دوره كخيار ا�ستثماري للعديد من الأفراد.

وب�سكل عام، �سجلت حمفظة املطلوبات باملجموعة منواً بن�سبة 10%، منهيًة العام عند م�ستوى 17.864 مليون ريـال  �سعودي مقارنة مببلغ 16.312 

مليون ريـال امل�سجل يف عام 2012 )مقابل ن�سبة 11% لنمو �سوق الودائع حتت الطلب والودائع الآجلة( معززا ب�سكل رئي�سي  با�ستقطاب املزيد من 

مودعي الودائع حتت الطلب.

ويف اإطار �سعيه امل�ستمر لرت�سيخ مكانته الرائدة يف جمال اإطالق 

“ناديك”  بطاقة  اجلزيرة”  “بنك  طرح  املبتكرة،  املنتجات 

الئتمانية احل�رشية لأندية كرة القدم بالتعاون مع 7 اندية �سعودية 

رئي�سية يف خطوة هي الأوىل من نوعها يف املنطقة. وتتيح بطاقة 

“ناديك” الفر�سة لع�ساق ريا�سة كرة القدم ال�سعوديني ت�سجيع 
نواديهم املف�سلة مبجرد ا�ستخدام بطاقاتهم الئتمانية، وال�ستفادة 

من مزايا اإ�سافية منها ميزة ال�سرتداد النقدي ال�سنوية. وبالن�سبة 

يوفره  مبا  للدخل،  مهمًا  �سي�سكل م�سدراً  املنتج  فاإن هذا  للبنك 

خالل  الر�سوم  واإيرادات  اخلا�سة  العمولت  مل�سادر  تنويع  من 

ال�سنوات القادمة.
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م�سمى  حتت  جديدة  خدمة  اإطالق   2013 عام  نهاية  �سهد  كما 

مراكز “ فوري” خلدمات احلوالت املالية عرب افتتاح اأول مركز لها 

من هذا النوع يف حي ال�سليمانية بالريا�ص. وتتيح مراكز “فوري” 

ال�ستفادة من قطاع التحويالت املالية للمقيمني والذي ي�سكل ثاين 

ال�رشيع  التحويل  اإىل توفري خدمات  العامل. واإ�سافة  اأكرب �سوق يف 

لالأموال من خالل �رشيك البنك ال�سرتاتيجي املتمثل ب�رشكة “موين 

الأجنبية  العمالت  ك�رشف  الأخرى  واخلدمات  املنتجات  من  وا�سعًا  طيفًا  املبادرة  هذه  توفر  جرام”. 

والتحويالت املالية املحلية والدولية بني احل�سابات.

كذلك حقق بنك اجلزيرة تقدمًا جيدا على �سعيد قنوات التوزيع البديلة، حيث جنح باإطالق املرحلة الثانية 

من قنوات ال�رشافة الإلكرتونية اخلا�سة به والتي توفر ميزة معززة عرب تقدمي اأنظمة اأكرث �سهولة للم�ستخدم.  

كما بات باإمكان عمالء البنك اليوم ال�ستمتاع با�ستخدام تطبيق “اجلزيرة �سمارت” املتكامل الذي ي�ستاأثر 

حاليًا بنحو ربع املعامالت الإلكرتونية للبنك ومع حتول مزيد من العمالء اإىل ا�ستخدام تطبيقات الهواتف 

الذكية، جنح “بنك اجلزيرة” يف اإطالق تطبيق “اجلزيرة �سمارت” على نظام “مايكرو�سوفت ويندوز 8”، 

وهو اأول تطبيق م�رشيف يتم اإطالقه على من�سات “مايكرو�سوفت”. وميكن حتميل هذا التطبيق على اأجهزة 

للعمالء  يتيح  مما   ،”8 “ويندوز  بنظام  العاملة  املكتبية  واحلوا�سب  اللوحية  والأجهزة  املحمولة  الهواتف 

فر�سة ال�ستمتاع بخدمات “بنك اجلزيرة” اأينما كانوا.

على �سعيد اآخر فقد كان عام 2013 حافاًل بالنجاح بالن�سبة اإىل “بنك اجلزيرة”، اإذ ح�سد جائزة “اأف�سل مركز ات�سالت يف العامل لعام 2013” وجائزة “اأف�سل 

بنك يف خدمة العمالء لعام 2013” �سمن فعاليات جوائز  مراكز الت�سال العاملية.

كما حقق البنك تقدما كبريا على �سعيد تو�سيع �سبكة اأجهزة ال�رشاف الآيل التابعة للبنك، لريتفع عدد هذه الأجهزة من 350 جهازاً يف دي�سمرب 2012 اإىل 450 

جهازاً يف عام 2013 علمًا اأن 60 جهازاً منها يقبل جميع اأنواع العمالت النقدية. كما مت تغيري مواقع 36 �رشافًا اآليًا لنخفا�ص ال�ستخدام حيث مت نقلها اإىل 

مواقع اأكرث ربحية بغية تعزيز اإيرادات ر�سوم ا�ستخدام هذه الأجهزة اإىل اأق�سى حد ممكن.

وي�سهد البنك اأي�سا تو�سعًا مطرداً يف نقاط البيع با�ستخدام تقنية “EMV” املتطورة، حيث اأن�ساأ “بنك اجلزيرة” خالل العام املا�سي لوحده 1480 وحدة  لي�سل 

عدد وحداته اإىل 3821 وحده )مما يرفع ح�سته ال�سوقية من 2.51% اإىل %3.52(.

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 وتدريبها واملحافظة عليها. كما جنحت اإدارة البنك منذ مطلع عام 2011 

بتحويل نهج البنك ال�سوقي من العتماد على املبيعات اإىل تبني نهج متنوع يقوم على اإدارة عالقات عمالئه من ذوي املراكز املالية املرموقة. وبالإ�سافة للمنتجات 

الفريدة التي توفرها القطاعات الأخرى، تتم خدمة هوؤلء العمالء عرب �سبكة وا�سعة من الفروع و21 ق�سمًا خم�س�سًا لل�سيدات حول اململكة، وبدعم من قنوات 

التوزيع البديلة الأف�سل من نوعها على م�ستوى العامل.

كما يركز “بنك اجلزيرة” يف عام 2014 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 قنوات التوزيع البديلة 

الئتمان.  لبطاقات  الولء  برامج  اأو�سع من  باقة  لتوفري  القيمة  الئتمانية وعرو�ص  البطاقات  منتجات  تعزيز حمفظة  يركز على  �سوف  املقبلة؛ كما  ال�سنوات  خالل 

وبالن�سبة ل�سبكة فروعه، ف�سوف يوا�سل البنك تو�سيع رقعة انت�ساره على م�ستوى خمتلف اأنحاء اململكة. وتت�سمن قائمة اأولويات البنك خالل املرحلة املقبلة اأي�سا  

تطوير ال�سالت امل�رشفية وتخ�سي�ص مدراء للعالقات امل�رشفية.

اخلدمات امل�رشفية اخلا�سة

جمموعة   ان�ساء  مت  فقد  العمالء،  قاعدة  لتو�سيع  البنك  ا�سرتاتيجية  �سمن 

م�ستقلة للخدمات امل�رشفية اخلا�سة بدءاً من عام 2013م ليتم  الرتكيز من 

اخليار  يكون  ان  خاللها  من  البنك  ويهدف   ، العمالء  كبار  على  خاللها 

تقدمي  طريق  عن  وذلك   ، وعائالتهم  العالية  الرثوات  لأ�سحاب  الأول 

بطريقة  وتنميتها  عليها  املحافظة  خالل  من  ثرواتهم  لإدارة  مميزه  حلول 

منهجية، ومناف�سة البنوك املحلية للح�سول على ح�سة �سوقية اأعلى يف هذا 

املجال.
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يت�سمن توجه “بنك اجلزيرة” ال�سرتاتيجي بالن�سبة للخدمات امل�رشفية اخلا�سة: تعزيز موارد فريق اخلدمات امل�رشفية اخلا�سة، وت�سميم هوية حملية 

اإطار عمل وا�سح لال�ستفادة قدر  “اجلزيرة كابيتال” عرب توفري  البنك و�رشكة  التعاون امل�سرتك بني  حتمل عالمة اخلدمات امل�رشفية اخلا�سة، وتعزيز 

الإمكان من الكفاءات ال�ست�سارية والت�سويقية. كما �سيوفر البنك دعمًا عمليًا اأكرب من خالل “اجلزيرة كابيتال” لتوفري اخلدمات ال�ست�سارية يف جمال 

ال�ستثمار، وحتديد التوجه ال�ستثماري للعمالء. كما تت�سمن ا�سرتاتيجية البنك على �سعيد اخلدمات امل�رشفية اخلا�سة تنويع املنتجات امل�رشفية و تقدمي 

حلول متنوعة خا�سة باإدارة الرثوات التي يوفرها البنك لكبار العمالء.

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

حققت “جمموعة اخلدمات امل�رشفية لل�رشكات واملوؤ�س�سات املالية” يف “بنك اجلزيرة” معززة بتو�سيع حمفظة اخلدمات واملنتجات وا�ستقطاب العمالء 

و�سفقات التمويل، منواً بواقع 13.3% يف حمفظة اأ�سولها خالل عام 2013، لت�سجل دخال ت�سغيليا بلغ 491.8 مليون ريـال �سعودي. كما ارتفع 

دخل الر�سوم من الأن�سطة امل�رشفية للمجموعة بواقع 10.1 مليون ريـال �سعودي مقارنة مبا كان عليه يف العام ال�سابق، يف حني انخف�ست القرو�ص 

املتعرثة بن�سبة 1.0% من اإجمايل القرو�ص مقارنة بن�سبة 5.3 كما يف نهاية عام 2012. و�سوف توا�سل “جمموعة اخلدمات امل�رشفية لل�رشكات 

واملوؤ�س�سات املالية” تو�سيع نطاق خدماتها وابتكار مزيد من احللول خالل ال�سنوات القادمة علمًا اأنها توفر باقة وا�سعة من احللول امل�رشفية املتوافقة 

الريا�ص وجدة والدمام مع توفري اخلربات واملوارد الالزمة يف املكاتب  اأن�سطتها على  ال�رشيعة الإ�سالمية لل�رشكات. وتركز املجموعة  اأحكام  مع 

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 اخلدمات امل�رشفية التجارية

يف عام 2012، �سمت “جمموعة اخلدمات امل�رشفية لل�رشكات واملوؤ�س�سات املالية” اإليها وحدة اخلدمات امل�رشفية التجارية التي توفر طيفًا وا�سعًا من 

املنتجات واخلدمات امل�رشفية التجارية لل�رشكات ال�سغرية واملتو�سطة. وتعنى هذه الوحدة بتو�سيع قاعدة امل�ستفيدين من خدماتها عرب تاأ�سي�ص مكاتب 

اإقليمية تربط بني خمتلف العمالء امل�رشفيني التجاريني حول اململكة. ويعك�ص هذا التوجه امل�سار ال�سرتاتيجي للبنك الرامي اإىل تو�سيع قاعدة عمالئه، 

التمويل. ونتيجة لذلك، قدمت وحدة اخلدمات امل�رشفية  وال�ستفادة من الطلب على الئتمان، وزيادة حجم الإقرا�ص، وتو�سيع وتنويع حمفظة 

“كفالة”  بـرنامج  عن  ف�ساًل  واملتو�سطة،  ال�سغرية  لل�رشكات  املخ�س�سة  التمويل  برامج  من  العديد  اإطالق  عرب  الالزمني  والتمويل  الدعم  التجارية 

الذي حقق منـواً بواقع 165% يف نهاية عام 2013، الأمر الذي يجعل من “بنك اجلزيرة” واحداً من اأبرز ال�رشكاء امل�ساهمني يف منو هذا الربنامج.

�سهدت وحدة اخلدمات امل�رشفية التجارية يف عام 2013 تطورا كبريا وذلك من خالل طرح العديد من املنتجات اجلديدة امل�سممة خ�سي�سًا لتلبية  

اأبها والإح�ساء ملواكبه  الوحدة موؤخرا عدة مراكز لها يف  ال�سحية. وافتتحت  الرعاية  ال�سغرية واملتو�سطة ، ول�سيما قطاع  ال�رشكات  احتياجات 

الطلب علي اخلدمات واملنتجات امل�رشفية ذات ال�سلة . ويف اإطار ا�سرتاتيجيته للتو�سع امل�ستمر، يطمح البنك اإىل افتتاح مزيد من املراكز املماثلة داخل 

اململكة ل�سمان تلبية الحتياجات امل�رشفية لهذه ال�رشكات على اأكمل وجه.

وارتفع اإجمايل اأ�سول التمويل لوحدة اخلدمات امل�رشفية التجارية بن�سبة 101.8% يف عام 2013، مما يعك�ص الرتفاع الكبري لعدد املقرت�سني. 

و�سوف توا�سل الوحدة توفري خدمات معززة للعب دور حموري يف توفري عرو�ص متوافقة مع اأحكام ال�رشيعة الإ�سالمية بهدف تلبية احتياجات 

اأرقى  تواكب  فريدة  عرو�ص  تقدمي  عرب  الأخرى  القطاعات  مع  وثيق  ب�سكل  حاليا  التجارية  امل�رشفية  اخلدمات  وحدة  وتن�سق  اخلا�سة.  العمالء 

م�ستويات الكفاءة والإنتاجية واخلدمة لل�رشكات ال�سغرية واملتو�سطة.

اإدارة املعامالت امل�رشفية  العاملية

اإدارة  يف  هام  كعن�رش  العاملية  ال�رشكات  خدمات  اإدارة  برزت 

املا�سية،  ال�سنوات  خالل  التجاري  والتمويل  الإ�سالمي  النقد 

من  للعديد  وموثوق  فاعل  ك�رشيك  مكانتها  اأثبتت  حيث 

واملتو�سطة،  ال�سغرية  امل�ساريع  ذلك  يف  مبا  اململكة  �رشكات 

و�سبه  احلكومية  والهيئات  والكربى،  التجارية  وال�رشكات 

املالية. وتغطي حلول  العام(، واملوؤ�س�سات  احلكومية )القطاع 

املحلية  املعامالت  من  وا�سعًا  طيفًا  الإدارة  توفرها  التي  الدفع 

وقنوات  التقليدية  القنوات  عرب  تقدميها  يتم  التي  والدولية 

الهاتف املحمول والإنرتنت، ومتثل اأبرز هذه احللول يف اإ�سفاء 

بعد جديد على اإدارة الرواتب وحت�سيل النقد.

وتن�سجم ا�سرتاتيجية النمو لإدارة املعامالت امل�رشفية العاملية مع 
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التوجهات الرئي�سية التي تدفع باجتاه التغيري على �سعيد الرقمنة وتطبيق التحديثات يف خمتلف القطاعات التجارية باململكة. وجنحت الإدارة خالل 

عام 2013 باإطالق منتج جتاري مبتكر وهو “خطاب اعتماد امل�ساركة” ال�سادر عن “بنك اجلزيرة” ل�سالح اإحدى الدول امل�سدرة )امل�ستفيد( بالنيابة 

عن دولة م�ستوردة )املودع(، وذلك على اأ�سا�ص معدل ا�ستثمار متفق عليه �سابقًا مع التوجه لبيع الب�سائع امل�ستوردة يف ال�سوق املحلية.

ويف �سهر �سبتمرب 2013، نالت الإدارة �سهادة املطابقة من وزارة العمل بعد جناحها يف تطبيق “نظام حماية الأجور” على النحو املن�سو�ص عليه من 

قبل الوزارة و“موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي”.

ق�سم التمويل املتخ�س�ض:

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

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

اأبرز املعامالت الرئي�سية. وبف�سل  ووا�سل هذا الق�سم خالل عام 2013 لعب دور رائد يف متويل امل�ساريع والقرو�ص امل�سرتكة عرب امل�ساركة يف 

�سجلها احلافل بالإجنازات املتميزة، اأ�سبحت وحدة الوكالة من اخليارات املف�سلة يف ال�سوق، حيث جنحت باإجناز 3 معامالت كبرية �سمن جمال 

اخت�سا�سها. 

وحدة املوؤ�س�سات املالية

توا�سل وحدة املوؤ�س�سات املالية بناء �سبكة قوية من العالقات امل�رشفية اجليدة حول العامل لتعزيز قدرة “بنك اجلزيرة” على تلبية احتياجات عمالئه، 

املالية  واملوؤ�س�سات  البنوك  مع  قوية  بناء عالقات  على  الوحدة  كما حتر�ص  بهم.  اخلا�سة  التجارية  واملعامالت  املالية  التحويالت  ومتويل  وت�سهيل 

والهيئات احلكومية و�سبه احلكومية، و�رشكات ال�ستثمار والو�ساطة، و�رشكات التاأمني، و�رشكات تاأمني اعتمادات الت�سدير.

وحدة القطاع العام 

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

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

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.

جمموعة اخلزينة 

توا�سل جمموعة اخلزينة م�سرية جناحها منذ تاأ�سي�سها قبل 3 �سنوات؛ اإذ ت�سمن املجموعة الإدارة الفعالة لل�سيولة النقدية، والأ�سول، واللتزامات 

املالية، وحتقيق الفائدة الق�سوى من هيكل راأ�ص املال، وتنويع املحفظة ال�ستثمارية، ف�ساًل عن النجاح يف مواكبة معايري اتفاقية “بازل 3” املتعلقة 

مبتطلبات راأ�ص املال وذلك من خالل التعاون مع كافة روؤ�ساء الوحدات. كما تعترب اأنظمة اخلزينة اأداة رئي�سية اأخرى ترمي اإىل اإدارة اأن�سطة املجموعة 

من خالل العمل الدوؤوب جلعلها تتما�سى مع اأحدث البتكارات التكنولوجية املتاحة يف هذا املجال. 

اإىل جانب اإدارة ال�سيولة واملحافظ ال�ستثمارية، ين�سب تركيز جمموعة اخلزينة على تلبية التطلعات املتزايدة لعمالء البنك عرب منحهم خدمات م�رشفية 

عالية اجلودة، ومنتجات متوافقة مع اأحكام ال�رشيعة الإ�سالمية. اإ�سافة اإىل ذلك، ت�سعى اخلزينة لتعزيز ثقافة ت�سويق منتجات اإ�سافية وبيعها لعمالء البنك 

الأخرى.  التجارية  املجموعات  امل�سرتك مع  العمل  من خالل 

ومن اأجل زيادة عائدات الر�سوم من �رشف العمالت الأجنبية، 

قام فريق املبيعات باخلزينة بتدريب موظفي املبيعات يف فروع 

التعامل مع منتجات اخلزينة. وحققت هذه  البنك على كيفية 

�رشف  اإيرادات  ارتفعت  حيث  كبرية،  اإيجابية  نتائج  املبادرة 

العمالت الأجنبية للعمالء يف عام 2013 بنحو %47.

كما حر�ست جمموعة اخلزينة على تنويع حمفظتها ال�ستثمارية 

الأمد(  “ تعاون- وكالة” )ق�سرية  من  ال�ستثمارات  وحّولت 

 6 من  ال�سكوك  الأمد(. ومنت حمفظة  “�سكوك” )طويلة  اإىل 

مليارات ريـال �سعودي يف عام 2012 اإىل 11.3 مليار ريـال 

�سعودي يف عام 2013 بن�سبة زيادة بلغت 88.3%. وي�سمن 

البنك من خالل هذه العملية ارتكاز اأي قرار ا�ستثماري على 
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معايري متنوعة وعمليات تقييم منظمة ومتعددة املراحل. واإ�سافًة لذلك، يتم اتباع املمار�سات وال�سيا�سات املتعلقة مبخاطر ال�سوق بغية �سمان حفاظ البنك 

على خماطر خمففة على �سعيد ن�سب الربح و�رشف العمالت الأجنبية. 

جمموعة املوارد الب�رشية

وا�سلت جمموعة املوارد الب�رشية رحلتها يف حتقيق قفزات وتقدم خالل العام املا�سي معززة دورها ال�سرتاتيجي احليوي ك�رشيك كامل جلميع قطاعات الأعمال مع 

تطبيق كافة التوجيهات النظامية ذات ال�سلة والرتكيز يف ذات الوقت على ا�ستقطاب وتطوير وحتفيز ومكافاأة املوارد 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.

ففي عام 2013م وا�سلت املجموعة دورها ك�رشيك جلميع جمموعات الأعمال يف دعم تيار الرتقي بالإنتاجية اجلماعية والفردية جلميع فئات املوظفني بالرتكيز 

على اإعادة الهيكلة التنظيمية ملجموعات الأعمال لتمكينها من حتقيق اأق�سى قدراتها الإنتاجية ومن �سمن ذلك ا�ستحداث وحدات عمل جديدة وم�ساندتها بربامج 

تدريبية �سممت خ�سي�سًا لتاأهيل اأو اإعادة تاأهيل الكوادر املختلفة للعمل بها. كما �ساهمت ج�سور التوا�سل ممثلة يف مدراء العالقة باإدارة عالقات املوظفني يف 

تعزيز التوا�سل احليوي والفعال بني املخت�سني يف جمموعة املوارد الب�رشية وكافة الإدارات الت�سغيلية بالبنك. كما مت تفعيل جدول اأعمال معني بتطوير الإدارة العليا 

متطرق اإىل تاأهيل اخلطوط الثانية وتاأكيد اجلودة وال�ستمرارية الإدارية واجتياز جداول ومتطلبات احلمالت الرقابية والتدقيق باأق�سى درجات النجاح املمكنة، من 

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

�سبكة  تطوير  "برنامج  مثل  ال�سعوديني  للموظفني  املميزة  التاأهيلية  الربامج  اإعداد  خالل  من  ال�سعودة  على  الرتكيز  اأهمية  املجموعة  توا�سل  ذلك،  على  وعالوَة 

الفروع" وبرنامج "التوظيف والتطوير الإداري لالأعمال امل�رشفية"، اإ�سافة اإىل توفري فر�ص وظيفية حلملة ال�سهادة الثانوية اأو اجلامعية، والتي تعترب من اأجنح و�سائل 

ال�ستقطاب للمواهب ال�سعودية، بالإ�سافة اإىل برنامج البيت احل�سن الذي د�سن املنت�سب املائة واخلم�سون له يف �سهر اأكتوبر 2013م.

ومما يجدر ذكره اأن البنك جنح يف حت�سني املعدل العايل من ال�سعودة والذي تعدى ن�سبة 88%. وبذلت جمموعة املوارد الب�رشية ق�سارى جهدها يف تنمية ن�ساط التعلم 

والتطوير باإن�ساء مركز تدريب اإقليمي جديد وفق معايري رفيعة يف الريا�ص خلدمة املنطقتني الو�سطى وال�رشقية. وقد اأ�سفر اجلهد التدريبي عن عقد 470 بني دورة اأو 

ور�سة تدريبية لعام 2013، اأفرزت فر�سًا تدريبية مبعدل 6.5 يوم تدريبي لكل موظف، وهذه النتيجة مواكبة ملا حتقق خالل العام 2012م.

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

الب�رشية ببقية وحدات وقطاعات العمل يف البنك لال�ستمرار نحو م�ستقبل اأف�سل مع توفري بيئة عمل تت�سم باملرونة واجلاذبية والعطاء والتحدي يف ذات الوقت.

جمموعة اإدارة املخاطر

تعترب جمموعة اإدارة املخاطر واحدة من وحدات العمل الأ�سا�سية يف البنك نظراً لدورها املحوري يف دعم جمل�ص الإدارة واإدارة البنك العليا يف تعزيز القدرة 

التناف�سية والعمل بكفاءة عالية يف القطاع امل�رشيف ال�سعودي. وقد اأن�ساأ البنك  جمل�ص الإدارة وعدد من اللجان الإدارية للعمل على مراجعة كافة جوانب اإدارة 

املخاطر، واإقرار �سيا�سات املخاطر ال�ساملة، واإيجاد احللول للم�سائل امللحة النا�سئة وذات الرتباط باملخاطر النا�سئة. وت�سم هذه اللجان:

اللجنة التنفيذية   •
جلنة املخاطر   •

جلنة اإدارة الئتمان   •
جلنة املوجودات واملطلوبات  •

جلنة �سيا�سة خماطر ال�سوق  •

ويعتمد “بنك اجلزيرة” طريقة متحفظة يف تبني  املخاطر ويعترب اإدارة املخاطر جزءاً ل يتجزاأ من عملية اتخاذ القرار يف البنك. 

ويتوىل رئي�ص جمموعة املخاطر قيادة اإدارة املخاطر التي تهدف اإىل حتديد وتقييم وتخفيف خمتلف اأنواع املخاطر التي قد تن�ساأ عن الأن�سطة والعمليات 

بال�رشاكة مع خمتلف  العمل وذلك  اأن�سطة  والعوائد �سمن خمتلف  املخاطر  توازن مالئم  بني  اإىل حتقيق  املخاطر  اإدارة  للبنك. وت�سعى جمموعة  الت�سغيلية 

وحدات العمل والدعم.

وتعترب القرو�ص وال�سلف املقدمة للعمالء امل�سدر الرئي�سي ملخاطر الئتمان يف “بنك اجلزيرة”، لذا فقد �سممت �سيا�سات وعمليات اإدارة املخاطر يف البنك  

من اأجل حتديد وحتليل املخاطر، واعتماد احلدود وال�سوابط املنا�سبة لتقبلها. هذا و ل تزال تركزات املطلوبات واملوجودات متثل خماطر رئي�سية يف حمافظ البنوك 

ال�سعودية، لذلك يحر�ص “بنك اجلزيرة” على ر�سد هذه املخاطر ويتطلع للحد منها مبرور الوقت من خالل تو�سيع قاعدة عمالئه من ال�رشكات تدريجيًا.

كان عام 2013 بدون �سك عاما مليئا  بالتحديات بالن�سبة ملجموعة اإدارة املخاطر نظراً ملواكبتها للمتطلبات النظامية املتزايدة ملعايري “بازل 3”، وقد حر�ست 

املجموعة على �سمان مواكبة اإطار العمل اخلا�ص باإدارة املخاطر خلطط النمو ال�رشيع للبنك.  
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جمموعة املراجعة الداخلية

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

املجموعة منهجيات مراجعة موحدة لتنفيذ دقيق للمخاطر وبيئات املراقبة.

املراجعة  عملية  وتعتمد  املراجعة.  م�سوؤوليات  بتنفيذ  للبنك  التابعة  املراجعة  جلنة  تقوم  فيما  للمراجعة،  التنفيذي  الرئي�ص  املجموعة  اإدارة  ويتوىل 

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

�سوابط البنك، والإدارة احلكيمة، وعملية اإدارة املخاطر، وهيكلة نظم الرقابة الداخلية، وجودة الأداء يف ال�سطالع بامل�سوؤوليات امل�سندة. 

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

بالأن�سطة التي متت مراجعتها.

كما تعتمد  املجموعة برناجما ل�سمان وحت�سني  اجلودة يغطي كافة جوانب اأن�سطة املراجعة الداخلية.

جمموعة امل�ساندة

التقنية والت�سغيلية الرئي�سية  2013 عاما حافاًل بالن�ساطات بالن�سبة ملجموعة الدعم، حيث وا�سلت تنفيذ العديد من ال�ستثمارات  كان عام 

ال�سرتاتيجية  والأهداف  النظامية  املتطلبات  لتلبية  كبرية  تغيريات  تنفيذ  العام  �سهد  كما  للبنك.  اجلديدة  العمل  وجمالت  ال�رشيع  النمو  لدعم 

العمل والعقارات؛  ا�ستمرارية  الدعم؛ واإدارة  املعلومات؛ وخدمات  العمليات؛ وتقنية  اأق�سامًا مثل:  الدعم  والتحولية املهمة. وت�سم جمموعة 

وجمموعة ال�سرتاتيجية وتطوير الأعمال؛ وامل�سرتيات.

اخلدمات اللوج�ستيه

9 فروع  افتتاح  الق�سم على م�ساندة قطاع اخلدمات امل�رشفية لالأفراد عرب  املعلومات وتطوير الأعمال وامل�سرتيات، عمل  تقنية  بالتعاون مع وحدات 

جديدة خالل عام 2013 ف�ساًل عن جتديد اأكرث من 40 فرعًا. كما اأن�ساأ الق�سم اأول مركز للحوالت املالية فيما ل يزال املزيد منها قيد التطوير. ومت اأي�سًا 

بناء اأول موقع للخدمات امل�رشفية اخلا�سة يف الريا�ص يف العام املا�سي، ومقر قيادة مركزية ملراقبة كافة الفروع واأجهزة ال�رشاف الآيل يف خمتلف اأنحاء 

اململكة العربية ال�سعودية. و�سي�سهد عام 2014 باإذن اهلل اإطالق مزيد من ال�ستثمارات مع تو�سيع �سبكة الفروع وتطوير مراكز احلوالت املالية وغريها.

االإ�سرتاتيجية وتطوير االأعمال

الرتكيز  التقني. وجت�سدت جمالت  التغيري والتحول  الأق�سام والعمليات وقيادة عملية  البنك على م�ستوى كافة  اأعمال  الوحدة دعم  توا�سل هذه 

“اعرف  اإجراءات  على  حت�سينات  واإدخال  لالأفراد،  امل�رشفية  العمليات  اإحدى  لإطالق  حل  توفري  يف   2013 عام  خالل  للمجموعة  الأ�سا�سية 

عميلك”، واإن�ساء حل دائم لالأر�سفة، واعتماد تقنيات مراقبة متطورة ملكافحة عمليات غ�سيل الأموال، وتقدمي حلول تقنيات املراقبة للمجموعة. 

اأي�سًا على اإدارة اأن�سطة التغيري الت�سغيلية يف مناطق العمليات املركزية وعمليات البطاقات مع الرتكيز ب�سكل  كما عملت جمموعة حتويل الأعمال 

خا�ص على اإجراء حت�سينات يف اأجهزة ال�رشاف الآيل، وح�سابات البنك لدى بنوك اأخرى، وبطاقات الئتمان وغريها من الإجراءات العامة ملطابقة 

احل�سابات. وتت�سمن اأبرز العوامل الدافعة ملجموعة تطوير الأعمال يف عام 2014 تطبيق نظام تخطيط موارد املوؤ�س�سات لدعم عمليات التمويل 

وال�رشاء، ونظام اإدارة خماطر املوؤ�س�سة لدعم اإدارة املخاطر الرئي�سية يف خمتلف عمليات البنك.

العمليات

 2013 عام  خالل  انتقالية  فرتة  العمليات  جمموعة  �سهدت 

على  ركزت  التي  املهمة  التغيري  مبادرات  من  باقة  بتنفيذها 

والتمويل  الئتمانية،  البطاقات  و�سوابط  عمليات  حت�سني 

العمليات  جمموعة  وت�سعى  املركزية.  والعمليات  ال�سخ�سي، 

ا�ستثمارية تتمحور  لثقافة  التاأ�سي�ص  اإىل  القادمة  خالل الأعوام 

بالدرجة الأوىل حول خدمة العمالء، و�سمان دمج التقنيات 

احلديثة مع جهود املوظفني والعمليات املختلفة لتقدمي خدمة 

والتحديث  التحول  عمليات  تتوا�سل  و�سوف  ممتازة.  عمالء 

يف  جديدة  تقنيات  بطرح   2014 عام  خالل  املجموعة  يف 

احلالية،  العمليات  هيكلة  واإعادة  ال�سيكات،  مقا�سة  جمال 

والنتقال نحو تقنية جديدة لبوابة املدفوعات.
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تقنية املعلومات

يحظي ال�ستثمار يف قطاع التكنولوجيا مبكانة كبرية �سمن ا�سرتاتيجية البنك الذي وا�سل تنفيذ مبادرات تغيري بارزة خالل عام 2013؛ حيث نفذت وحدة 

تقنية املعلومات يف العام املا�سي عملية جديدة لدعم منو �سبكة اأجهزة ال�رشف الآيل خلدمات الأفراد، واأنهت عملية حتديث رئي�سية للنظام امل�رشيف الأ�سا�سي 

للبنك. وتتوا�سل ا�سرتاتيجية التطوير يف قطاع تقنية املعلومات لبناء قدرات تطوير داخلية على درجة عالية من املهنية والكفاءة، اإ�سافة للتطبيقات التي يوفرها 

املعامالت امل�رشفية من خالل  اإجناز  املالية، وتعزيز قنوات  الداعمة لقطاع احلوالت  التطبيقات  الرتكيز احلالية للمجموعة على  املوردون. وت�سمل جمالت 

بالبنك.  اخلا�سة  الدفع  لبوابة  امل�ستقبلية  وال�سرتاتيجية  الإنرتنت،  �سبكة 

2014 على ال�ستثمار يف  كما �سيتم الرتكيز ب�سكل رئي�سي خالل عام 

اأدوات مراقبة الأنظمة املح�سنة وتقنيات اجلدولة الآلية.

خدمة املجتمع

امتداداً لدور البنك يف امل�ساهمة يف امل�سوؤوليه الجتماعية، يوا�سل البنك 

ال�سعي  اهتمامه - من خالل برنامج )خري اجلزيرة لأهل اجلزيرة( - يف 

بتبني  وذلك  املجتمع  تنمية  يف  بدوره  ي�سهم  الذي  الإن�سان  تنمية  اإىل 

ا�سرتاتيجيات وبرامج تهدف اإىل حتويل عمليات العطاء اإىل ا�سرتاتيجيات 

مناء وبناء ت�ساهم ب�سكل فاعل يف التنمية امل�ستدامة.

املوؤ�س�سات واجلمعيات  واأن�سطة  برامج  التعاون ودعم  تفعيل   ورغبًة يف 

اخلرييه والجتماعيه للو�سول اإىل حتقيق التنميه امل�ستدامه لأفراد املجتمع، 

فقد �سعى البنك اإىل و�سع وتبني خطط وبرامج فاعله يف هذا ال�ساأن وذلك 

انطالقًا من ارتباط البنك الوثيق باملجتمع والتزامًا بالواجبات الجتماعيه والن�سانيه التي ت�ساعد يف دعم وم�ساندة اأبناء وبنات وطننا الغايل حيث اأ�سهم البنك 

من خالل برنامج )خرياجلزيرة لأهل اجلزيرة( مببلغ 8.5 مليون ريال خالل عام 2013.

لقد عمد البنك اإىل تنفيذ برامج متنوعة ونوعية ت�سهم يف حتقيق التنمية امل�ستدامة لالأفراد وذلك من خالل التاأهيل والتدريب لتهيئة ال�سباب وال�سابات ل�سوق 

العمل بالإ�سافة اإىل الربامج املوجهة لذوي الحتياجات اخلا�سة )املكفوفني ، ال�سم ، الإعاقات احلركية(. وكذلك تقدمي )القرو�ص احل�سنة( لعدد من الأ�رش 

املنتجة يف عدد من مدن وحمافظات اململكة لتاأ�سي�ص م�ساريعها اخلا�سة التي ت�ساعد يف حت�سني و�سعها املعي�سي وتفتح اآفاقًا وا�سعة ملمار�سة اأعمالها اخلا�سة. 

كما �ساهم البنك اأي�سًا يف العمل على  ت�سويق منتجات الأ�رش املنتجة �سعيًا لإيجاد فر�ص لزيادة مداخيلها.  وقد اأطلق البنك برناجمًا خا�سًا لتاأهيل قيادات العمل 

الجتماعي؛ وذلك بهدف اإعداد موؤهلني ومتميزين  لقيادة العمل الجتماعي يف املوؤ�س�سات الجتماعيه مما �سيعود بالنفع على الأفراد واملوؤ�س�سات.

ويف املجال التعليمي حر�ست اإدارة خدمة املجتمع على جتهيز العديد من معامل احلا�سب الآيل وحا�سنات الأعمال يف عدد من اجلمعيات واملراكز التدريبية. 

بالإ�سافة اإىل الهتمام ب�رشيحة الأيتام وجمهويل الن�سب وذلك بتقدمي الربامج الرتويحية والرتفيهية لهذه الفئه يف العديد من املناطق واملحافظات. 

لقد ا�ستفاد من برنامج )خري اجلزيرة لأهل اجلزيرة( خالل عام 2013م، مبختلف براجمه واأن�سطته يف خمتلف حمافظات ومدن مملكتنا الغالية 4.287  �سابًا وفتاة. 

اجلوائز التقديرية وال�سهادات 

ح�سل “بنك اجلزيرة” على اجلوائز التقديرية التالية: 
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اأف�سل بنك متوافق مع اأحكام ال�رشيعة الإ�سالمية )اأف�سل بنك اإ�سالمي( يف اململكة العربية ال�سعودية” من جملة “وورلد فاينان�ص”   •
جائزة جملة “ذا اوروبيان” العاملية لف�سل مزود للخدمات امل�رشفية عرب الأجهزة الذكية يف ال�رشق الأو�سط و�سمال اأفريقيا   •

التعاون  جمل�ص  لدول  الجتماعية  وال�سوؤون  العمل  وزراء  جمل�ص  من  والتنموي”  الجتماعي  العمل  لدعم  املثالية  “املوؤ�س�سة  جائزة   •
اخلليجي“ يف البحرين”

جائزة اأف�سل 100 عالمة جتارية �سعودية من “موؤ�س�سة ع�سري لل�سحافة والن�رش”،   •
امليدالية الف�سية واملركز الثاين يف فئة “اأف�سل مركز ات�سال يف العامل” لعام 2012 �سمن فعالية “امل�سابقة العاملية ملراكز الت�سال”.   •

7 من جوائز املوؤمتر العاملي ملراكز ات�سالت العمالء 2013. فيينا – النم�سا:  •
امليدالية الذهبية – جائزة “اأف�سل مركز ات�سال ”  o

امليدالية الذهبية – جائزة “اأف�سل خدمة مركز ات�سال ”   o
امليدالية الف�سية – جائزة “اأف�سل نظام حلوافز املبيعات ”   o

امليدالية الذهبية – جائزة “اأف�سل قائد اإداري ”   o
امليدالية الذهبية – جائزة “اأف�سل دعم فني”  o
امليدالية الذهبية – جائزة “اأف�سل م�رشف ”  o

امليدالية الف�سية – جائزة “اأف�سل موظف خدمة عمالء ”   o
جائزة “اأف�سل مركز ات�سال” يف اأوروبا وال�رشق الأو�سط واإفريقيا – املرتبة الأوىل و امليدالية الذهبية   •

جائزة “اأف�سل مدير مركز ات�سال” يف ال�رشق الأو�سط من مركز “اإن�سايت ميدل اإي�ست”-  دبي  •
جائزة “اأف�سل قائد اإداري” �سمن “امل�سابقة العاملية ملراكز الت�سال” – املرتبة الثانية و امليدالية الف�سية   •

�رشكة اجلزيرة لالأ�سواق املالية “ اجلزيرة كابيتال ”

�سّكل عام 2013 مرحلة تاريخية مهمة يف م�سرية “اجلزيرة كابيتال”؛ حيث حافظت ال�رشكة على موقعها الريادي يف �سوق الو�ساطة املحلية 

بح�سة �سوقية كبرية بلغت 18.1%. كما قامت ال�رشكة بتعزيز عرو�ص عملها الإجمالية من خالل تطوير خدمات اإدارة الأ�سول واخلدمات 

امل�رشفية ال�ستثمارية. وانعك�ست م�ساهمة “اجلزيرة كابيتال” �سمن جمموعة �رشكات “بنك اجلزيرة” عرب اأداء مايل قوي متيز بدخل اإجمايل �سايف 

بلغ 129 مليون ريـال �سعودي لعام 2013 مقارنة بـ 214 مليون ريـال �سعودي لعام 2012.

كما حافظت “اجلزيرة كابيتال” خالل عام 2013 على موقعها يف �سدارة قطاع الو�ساطة املحلي نتيجة تركيزها الدوؤوب على العمالء وفهم 

حاجاتهم ومتطلباتهم. وا�ستمرت ال�رشكة بال�ستثمار يف تطوير اإمكانياتها يف جمال الو�ساطة على امل�ستويني الإقليمي والدويل، ل�سيما تعزيز 

موقعها �سمن قطاعي الو�ساطة العاملية وو�ساطة ال�رشكات. وخالل عام 2013، و�سل حجم عمليات التداول التي نفذتها “اجلزيرة كابيتال” 

اإىل 494.6 مليار ريـال �سعودي. ومن جهة اأخرى، و�سلت قيمة اإجمايل اأ�سول العمالء التي تديرها ال�رشكة اإىل 33 مليار ريـال �سعودي بنهاية 

عام 2013، مقارنة بـ 24 مليار ريـال �سعودي عام 2012. 

واأثمر تركيز “اجلزيرة كابيتال” على تطوير باقة منتجات اإدارة الأ�سول عن نتائج متميزة؛ حيث �سجلت الأ�سول اخلا�سعة لإدارة ال�رشكة منواً 

بن�سبة 73% لرتتفع قيمتها من 1.1 مليار اإىل 1.9 مليار ريـال �سعودي متفوقة بذلك على الأداء الإجمايل لل�سوق الذي بلغت ن�سبة منوه %14 

خالل نف�ص الفرتة؛ وحتقق ذلك بف�سل منو الأ�سول التي تديرها ال�سناديق ال�ستثمارية احلالية لل�رشكة، ف�ساًل عن جناح عمليات التطوير، واإطالق 

�سندوقني عقاريني جديدين هما “�سندوق اجلزيرة للم�ساريع ال�سكنية” و“�سندوق اجلزيرة دواوين”. كما وا�سلت ال�رشكة ا�ستثماراتها احلالية 

�سمن قطاع اخلدمات امل�رشفية ال�ستثمارية الذي ل يزال ي�سهد منواً قويًا نتيجة جهود تطوير العالقات التجارية.

العربية  اململكة  الو�ساطة يف  “اأف�سل مزود خلدمات  املالية” مبنحها جائزة  العاملية واملراجعة  امل�رشفية  “الهيئة  “اجلزيرة كابيتال” من  ومت تكرمي 

جملة  من   2013 لعام  ال�سعودية”  العربية  اململكة  يف  الأ�سهم  اأبحاث  جمال  يف  �رشكة  “اأف�سل  جائزة  اإىل  بالإ�سافة   ،”2013 لعام  ال�سعودية 

“انرتنا�سيونال فاينان�ص” تقديراً جلودة الأبحاث التي جتريها ال�رشكة للعمالء. 

وتتطلع “اجلزيرة كابيتال” نحو عام 2014 بتفاوؤل كبري، وتوؤمن اإدارتها باأن الأ�س�ص املتينة لالقت�ساد ال�سعودي �ستوا�سل تاأثريها الإيجابي من 

خالل دعم تطوير قطاع اخلدمات املالية ول�سيما اأ�سواق راأ�ص املال يف اململكة العربية ال�سعودية.
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�رشكة “اجلزيرة تكافل تعاوين”

“اجلزيرة للتكافل التعاوين” هي �رشكة �سعودية م�ساهمة متت املوافقة على ترخي�سها مبوجب قرار جمل�ص الوزراء رقم )137( ال�سادر بتاريخ 1431/4/24 
هـ، واملر�سوم امللكي رقم )م/23( ال�سادر بتاريخ 1431/4/28 هـ. ويبلغ راأ�سمال ال�رشكة 350 مليون ريـال �سعودي مق�ّسمة اإىل 35 مليون �سهم عادي 

بقيمة اإ�سمية 10 ريـالت �سعودية لل�سهم الواحد )الأ�سهم(.

وتزاول ال�رشكة ن�ساط التاأمني وفق “نظام التاأمني التعاوين” ولوائحه التنفيذية وتعديالتها. وح�سلت ال�رشكة على ترخي�ص “موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي” 

بتاريخ 20 �سفر لعام 1435هـ واملوافق 23 دي�سمرب 2013 م، وبداأت مزاولة اأعمالها ابتداًء من �سهر يناير 2014. 

وميتلك “بنك اجلزيرة” 35% من اأ�سهم �رشكة “اجلزيرة للتكافل التعاوين” موزعة على ال�سكل التايل: ا�ستثمار بن�سبة 30% للبنك نف�سه، وا�ستثمار بن�سبة %5 

ل�رشكة “اجلزيرة كابيتال” التابعة للبنك.

وتتبنى “اجلزيرة للتكافل التعاوين” ا�سرتاتيجية قائمة على العنا�رش التالية: 

القطاعني  الأفراد ومن�ساآت  املجتمع مبا يف ذلك  احتياجات  وتلبي  امل�ستهدفة  ال�رشائح  توقعات  تتجاوز  ومبتكرة  متنوعة  تكافل  منتجات  تطوير   •
اخلا�ص واحلكومي 

تقدمي خدمات عالية اجلودة ترقى اإىل طموحات ال�رشكة وتلبي متطلبات العمالء  •

امتالك امكانات عالية امل�ستوى يف جمال اإدارة املخاطر عن طريق ال�ستثمار يف التقنية وتطبيق اأف�سل املمار�سات   •

ا�ستقطاب وتطوير وحتفيز كادر عمل من اأ�سحاب الكفاءة واخلربة   •

رفع م�ستوى كفاءة عمليات ال�رشكة ل�سمان حتقيق اأعلى العائدات من املوارد امل�ستخدمة   •

�سكر وتقدير 

وي�رش جمل�ص الإدارة انتهاز هذه الفر�سة للتعبري عن خال�ص �سكره وتقديره للحكومة الر�سيدة بقيادة خادم احلرمني ال�رشيفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز اآل 

�سعود ، و مقام �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود ويل العهد نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء ووزير الدفاع و�ساحب ال�سمو امللكي 

الأمري مقرن بن عبد العزيز اآل �سعود، ويل ويل العهد النائب الثاين لرئي�ص جمل�ص الوزراء ، وجميع الوزراء على دعمهم املتوا�سل.

 كما يتقدم بال�سكر ملقام وزارة املالية والقت�ساد الوطني ، ووزارة التجارة وال�سناعة، وموؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ، وهيئة ال�سوق املالية على دعمهم 

امل�ستمر للبنك. 

كما ي�رش املجل�ص انتهاز هذه الفر�سة للتعبري عن جزيل �سكره وتقديره للم�ساهمني والعمالء الأفا�سل على ثقتهم ودعمهم امل�ستمرين، ولفريق اإدارة البنك 

وكافة من�سوبيه على اأدائهم واإجنازاتهم املميزة.
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احلمد هلل رب العاملني وال�سالة وال�سالم على �سيدنا 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 

التدقيق والإجراءات املتبعة من البنك املبنية على اأ�سا�ص اأخذ عينات من كل نوع من اأنواع العمليات.

كما اطلعت الهيئة ال�رشعية لبنك اجلزيرة على القوائم املالية للفرتة املنتهية يف 2013/12/31 م واملبادئ امل�ستخدمة والعقود املتعلقة 

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 تاأكيد معتدل 

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 قامت الهيئة ال�رشعية 

بتوجيه اإدارة البنك مبعاجلتها وت�سحيحها يف حينه وقد قامت اإدارة البنك م�سكورة بتنفيذ توجيهات الهيئة ال�رشعية .

ن�ساأل اهلل العلي القدير اأن يحقق لنا ال�سداد والر�ساد.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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مكة املكرمة 

فرع العزيزية

هاتف: 5571010 12 )966+(

فاك�س: 5531655 12 )966+( 

فرع ال�سوقية

هاتف: 5391826 12 )966+(

فاك�س: 5382493 12 )966+(

املدينة املنورة 

فرع املدينة املنورة

هاتف: 8451111 14 )966+(

فاك�س: 8451953 14 )966+(

فرع املدينة املنورة )�سيدات(

هاتف: 8451956 14 )966+(

فاك�س: 8451952 14 )966+(

فرع اخلالدية

هاتف: 8692579 14 )966+(

فاك�س: 8692579 14 )966+(

فرع اخلالدية )�سيدات(

هاتف: 8693381 14 )966+(

فاك�س: 8693381 14 )966+(

جــــدة 

فرع �سارع الأمري �سلطان

هاتف: 6075450 12 )966+(

فاك�س: 6075450 12 )966+( حتويلة 208

فرع �سارع الأمري �سلطان )�سيدات(

هاتف: 6070828 12 )966+(

فاك�س: 6070125 12 )966+(

فرع �سارع التحلية

هاتف: 2610725 12 )966+(

فاك�س: 2610485 12 )966+(

فرع �سارع التحلية )�سيدات(

هاتف: 2610730 12 )966+(

فاك�س: 2610731 12 )966+(

الدمـــام

فرع الدمام الرئي�سي

هاتف: 8321272 13 )966+(

 فاك�س: 8343314 13 )966+(

فرع جرير

هاتف: 8421961 13 )966+(

فاك�س: 8417226 13 )966+(

فرع اجللوية

هاتف: 8153394 13 )966+(

فاك�س: 8153379 13 )966+(

فرع الفي�سلية

هاتف: 8116653 13 )966+(

فاك�س: 8116702 13 )966+(

فرع اخلليج

هاتف: 8346928 13 )966+(

فاك�س: 8348156 13 )966+(

اخلـــرب

فرع الهدا اخلرب

هاتف: 8820040 13 )966+(

فاك�س: 8878653 13 )966+(

املنطقة الغربية

املنطقة ال�رشقية

فرع البلد

هاتف: 6485533 12 )966+(

فاك�س: 6484599 12 )966+(

فرع �سارع خالد بن الوليد

هاتف: 6518070 12 )966+(

فاك�س: 6518070 12 )966+( حتويلة 1025

فرع جدة الرئ�سي )النه�سة �سابق(

هاتف: 6098500 12 )966+(

فاك�س: 2346838 12 )966+(

فرع جدة الرئ�سي )�سيدات(

هاتف: 6098520 12 )966+(

فاك�س: 2347227 12 )966+(

فرع الب�ساتني )الآية �سابقا(

هاتف: 6949224 12 )966+(

فاك�س: 6949117 12 )966+(

فرع ال�سالمة

هاتف: 6919719 12 )966+(

فاك�س: 6919717 12 )966+(

فرع ال�سفا

هاتف: 6736712 12 )966+(

فاك�س: 6736874 12 )966+(

فرع ال�ستني طريق امللك فهد

هاتف: 6597749 12 )966+(

فاك�س: 6597251 12 )966+(

فرع ال�سامر

هاتف: 2716058 12 )966+(

فاك�س: 2721870 12 )966+(

فرع الربوة )املكرونه(

هاتف: 6827683 12 )966+(

فاك�س: 6836578 12 )966+(

فرع النعيم

هاتف: 6134333 12 )966+(

فاك�س: 6130401 12 )966+(

فرع الرحاب

هاتف: 6748585 12 )966+(

فاك�س: 6756460 12 )966+(

فرع الرحاب )�سيدات(

هاتف: 6750190 12 )966+(

فاك�س: 6731846 12 )966+(

فرع الطريق مكه

هاتف: 6896600 12 )966+(

فاك�س: 6874729 12 )966+(

فرع امل�ساعدية

هاتف: 6610120 12 )966+(

فاك�س: 6610108 12 )966+(

فرع امل�ساعدية )�سيدات(

هاتف: 6673700 12 )966+(

فاك�س: 6673700 12 )966+( 

حتويلة 8357

الطائف

فرع �سهار

هاتف: 7426678 12 )966+(

فاك�س: 7401737 12 )966+(

رابغ

فرع رابغ

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 الهدا اخلرب )�سيدات(

هاتف: 8828848 13 )966+(

فاك�س: 8828722 13 )966+(

فرع طريق امللك خالد

هاتف: 8942512 13 )966+(

فاك�س: 8985330 13 )966+(

فرع اخلرب الرئي�سي

هاتف: 8085477 13 )966+(

فاك�س: 8085477 13 )966+(

الظهران

فرع الدوحة

هاتف: 8916148 13 )966+(

فاك�س: 8912059 13 )966+(

فرع الدوحة )�سيدات(

هاتف: 8916149 13 )966+(

فاك�س: 8912869 13 )966+(

االإح�ســاء

فرع الهفوف الرئي�سي

هاتف: 5863555 13 )966+( 

فاك�س: 5843111 13 )966+(

فرع ال�سهابية

هاتف: 5893952 13 )966+( 

فاك�س: 5889078 13 )966+(

فرع ال�سهابية )�سيدات(

هاتف: 5995560 13 )966+( 

فاك�س: 5995560 13 )966+(

فرع ال�سلمانية )النخيل �سابقا(

هاتف: 5754310 13 )966+( 

فاك�س: 5364987 13 )966+(

اجلبيـــل

فرع اجلبيل ال�سناعية

هاتف: 3471386 13 )966+(

فاك�س: 3471426 13 )966+(

القطيــف

فرع القطيف

هاتف: 8545463 13 )966+(

فاك�س: 8558437 13 )966+(

فرع القطيف )�سيدات(

هاتف: 8529900 13 )966+(

فاك�س: 8558437 13 )966+(

�ســبكـة الفـــروع
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الريــا�ض

فرع العليا

هاتف: 2157000 11 )966+(

فاك�س: 2157016 11 )966+( 

فرع العليا )�سيدات(

هاتف: 2157074 11 )966+(

فاك�س: 2157052 11 )966+(

فرع طريق امللك فهد

هاتف: 2256000 11 )966+(

فاك�س: 2256151 11 )966+(

فرع طريق امللك فهد )�سيدات(

هاتف: 2256161 11 )966+(

فاك�س: 2256166 11 )966+(

فرع طريق امللك عبد اهلل

هاتف: 2642020 11 )966+(

فاك�س: 2693650 11 )966+(

فرع طريق امللك عبد اهلل )�سيدات(

هاتف: 2696228 11 )966+(

فاك�س: 2071362 11 )966+(

فرع حي القد�ص )�سارع عقبة بن نافع �سابقا(

هاتف: 2781416 11 )966+(

فاك�س: 2784616 11 )966+(

فرع حي القد�ص )�سيدات(

هاتف: 2784387 11 )966+(

فاك�س: 2784359 11 )966+(

فرع طريق خري�ص

هاتف: 2256399 11 )966+(

فاك�س: 2350380 11 )966+(

فرع طريق خري�ص )�سيدات(

هاتف: 2351999 11 )966+(

فاك�س: 2337490 11 )966+(

خمي�ض م�سيط 

فرع خمي�ص م�سيط

هاتف: 2216465 17 )966+(

 فاك�س: 2204230 17 )966+(

فرع خمي�ص م�سيط )�سيدات(

هاتف: 2216465 17 )966+(

فاك�س: 2351022 17 )966+(

املنطقة الو�سطى

املنطقة اجلنوبية

فرع الن�سيم

هاتف: 2357813 11 )966+(

فاك�س: 2356876 11 )966+(

فرع الريان

هاتف: 2080166 11 )966+(

فاك�س: 2080166 11 )966+( حتويلة 210

فرع الريان )�سيدات(

هاتف: 2085366 11 )966+(

فاك�س: 2080166 11 )966+( حتويلة 258

فرع الدائري الغربي )ظهرة البديعة �سابقا(

هاتف: 4338441 11 )966+(

فاك�س: 4303682 11 )966+( 

فرع التخ�س�سي

هاتف: 2936599 11 )966+(

فاك�س: 2936560 11 )966+(

فرع التخ�س�سي )�سيدات(

هاتف: 2937499 11 )966+(

فاك�س: 2936560 11 )966+(

فرع ال�سويدي

هاتف: 4289476 11 )966+(

فاك�س: 4493064 11 )966+(

فرع ال�سويدي )�سيدات(

هاتف: 4287523 11 )966+(

فاك�س: 4288735 11 )966+(

فرع النفل

هاتف: 2751086 11 )966+(

فاك�س: 2741507 11 )966+(

فرع النفل )�سيدات(

هاتف: 2751086 11 )966+(

فاك�س: 2751086 11 )966+( حتويلة 450

فرع اخلرج

هاتف: 5476259 11 )966+(

فاك�س: 5476273 11 )966+(

فرع الرو�سة 

هاتف: 2543847 11 )966+(

فاك�س: 2543843 11 )966+(

فرع ال�سفا

هاتف: 2715589 11 )966+(

فاك�س: 2715590 11 )966+(

فرع �سلطانة

هاتف: 4285096 11 )966+(

فاك�س: 4283873 11 )966+(

فرع اإ�سبيلية

هاتف: 8123689 16 )966+(

فاك�س: 8128543 16 )966+(

فرع ال�سحافة

هاتف: 8102590 11 )966+(

فاك�س: 2936560 11 )966+(

فرع املروج

هاتف: 4154893 11 )966+(

فاك�س: 4154893 11 )966+(

فرع امللز

هاتف: 2913948 11 )966+(

فاك�س: 2913948 11 )966+(

الق�سيـــم

فرع بريدة

هاتف: 3835310 6 )966+(

فاك�س: 3835306 6 )966+(

فرع عنيزة

هاتف: 3617547 6 )966+(

فاك�س: 3618412 6 )966+(

اأبهـــا

فرع اأبهـــا

هاتف: 2260798 17 )966+(

فاك�س: 2296243 17 )966+(

جنــران

فرع جنران

هاتف: 5230421 17 )966+(

فاك�س: 0238267 17 )966+(

جيـــزان

فرع جيزان

هاتف: 3228594 17 )966+(

فاك�س: 3228601 17 )966+(
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املنطقة الغربية واجلنوبية

املنطقة ال�رشقية

املنطقة ال�رشقيةاملنطقة الغربية املنطقة الو�سطى

املنطقة الو�سطى

منطقة الق�سيم

جــدة

مركز امل�ساعدية

هاتف: 6606020 12 )966+(

مركز امل�ساعدية )�سيدات(

هاتف: 6683600 12 )966+(

مركز النه�سة

هاتف: 6098888 12 )966+(

مكة املكرمة

مركز مكة )العزيزية( 

هاتف: 5572020 12 )966+(

املدينة املنورة

مركز املدينة املنورة

هاتف: 8451111 14 )966+(

جـــــــدة

طريق املدينة النازل ـ اأ�سواق امل�ساعدية 3  

�س.ب. 6277 جدة 21442 ،

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 6688877 12 )966+(

فاك�س: 6677319 12 )966+(

طريق املدينة النازل ـ اأ�سواق امل�ساعدية 3 

هاتف: 6688877 12 )966+(

فاك�س: 6618474 12 )966+(

املدينة املنورة

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+(

اخلـــرب

مركز الهدا

هاتف: 8820040 13 )966+(

الدمـــام

مركز الدمام

هاتف: 8321272 13 )966+(

اجلبيـــل

مركز اجلبيل

هاتف: 3471422 13 )966+(

الريا�ض

مركز طريق امللك فهد

هاتف: 2256000 11 )966+(

مركز طريق امللك فهد )�سيدات(

هاتف: 2256481 11 )966+(

مركز عقبة بن نافع

هاتف: 2781416 11 )966+(

مركز عقبة بن نافع )�سيدات(

هاتف: 2784387 11 )966+(

مركز النفل

هاتف: 2751086 11 )966+(

)مركز البديعة( ال�سويدي

هاتف: 4288749 11 )966+(

الريا�ض

طريق امللك عبداهلل ـ حي القد�ص 

هاتف: 2784214 11 )966+(

فاك�س: 2784214 11 )966+( 

حتويلة 381

)�سيدات(تقاطع طريق خري�ص مع خالد بن 

الوليد ـ مقابل ال�سدحان هايرب ماركت

هاتف: 4187975 11 )966+(

الدمام

ال�سارع التا�سع ـ مقابل فرع وزارة املالية 

باملنطقة ال�رشقية ـ الدمام

هاتف: 8311717 13 )966+(

فاك�س: 8311776 13 )966+(

)�سيدات( ال�سارع التا�سع ـ مقابل فرع وزارة 

املالية باملنطقة ال�رشقية ـ الدمام

هاتف: 8338330 13 )966+(

فاك�س: 8349966 13 )966+(

الهفوف

�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+(

بريــدة

مركز بريدة

هاتف: 3835230 16 )966+(

الطائــف

مركز الطائف

هاتف: 7409692 12 )966+(

اأبهـــا

مركز طريق امللك �سعود

هاتف: 2260851 17 )966+(

خمي�ص م�سيط

مركز خمي�ص

هاتف: 2219580 17)966+(

جنــران

مركز جنران

هاتف: 5230421 17 )966+(

طريق امللك عبد اهلل ـ تقاطع �سارع �سلطانة ـ 

اأبراج غوث ـ الربج الثاين الدور ال�سابع

)�سيدات(

هاتف: 8221572 14 )966+(

فاك�س: 8212147 14 )966+(

مكة املكرمة

مركز الراجحي  �سنرت)�سيدات( – طريق 

العزيزية العام ـ املبني الداري الدور الثالث

هاتف: 5613980 12 )966+(

فاك�س: 5613988 12 )966+(

القطيـــف

مركز القطيف

هاتف: 8545370 13 )966+(

الهفـــوف

مركز الهفوف

هاتف: 5861590 13 )966+(

مركز العليا

هاتف: 2157111 11 )966+(

مركز الريان

هاتف: 2083316 11 )966+(

مركز الريان )�سيدات(

هاتف: 2085366 11 )966+(

مركز طريق امللك عبد اهلل

هاتف: 2071460 11 )966+(

مركز طريق امللك عبد اهلل )�سيدات(

هاتف: 2256481 11 )966+(

الرقم املجاين للتكافل التعاوين 8002440959
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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

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 مراجعي الح�سابات الم�ستقلين
اإلى ال�سادة م�ساهمي بنك الجزيرة

)�سركة م�ساهمة �سعودية(

لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة المرفقة لبنك الجزيرة “البنك” ومن�ساآته التابعة ي�سار اليها مجتمعة بـــــــــ“المجموعة”، والتي ت�ستمل على قائمة المركز المالي الموحدة كما في 

31 دي�سمبر 2013م 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 1 اإلى 40. لم نقم بمراجعة الإي�ساح رقم 41 وما ت�سمنه من اإ�سارٍة اإلى “اف�ساحات بازل )3( الركن الثالث« حيث اأنها ل تقع �سمن 

نطاق اأعمال المراجعة التي قمنا بها.

م�سوؤولية االإدارة عن القوائم المالية الموحدة

تعتبر الإدارة م�سئولة عن اإعداد هذه القوائم المالية الموحدة وعر�سها ب�سورة عادلة وفقًا لمعايير المحا�سبة للموؤ�س�سات المالية ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي 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 المراقبة بح�سب ما تراه 

�سروريًا لإعداد القوائم المالية الموحدة وعر�سها ب�سورة عادلة وخالية من الأخطاء الجوهرية �سواًء كانت هذه الأخطاء ناتجة عن الغ�ص اأو الخطاأ.

م�سوؤولية مراجعي الح�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. 

اأدلة موؤيدة للمبالغ والإي�ساحات الواردة في القوائم المالية الموحدة. وتعتمد الإجراءات التي يتم اختيارها على تقدير مراجعي  تت�سمن المراجعة القيام باإجراءات للح�سول على 

الح�سابات، وتت�سمن اأي�سًا تقييمًا لمخاطر 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 مراجعة مالئمة وفقا للظروف 

ولي�ص لغر�ص اإبداء الراأي حول فعالية نظام الرقابة الداخلي للبنك. كما تت�سمن اأعمال المراجعة تقييم مدى مالئمة ال�سيا�سات 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.

الـراأي

في راأينا، اإن القوائم المالية الموحدة ككل:

تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للمجموعة كما في 31 دي�سمبر 2013م واآدائها المالي وتدفقاتها النقدية لل�سنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا لمعايير   •
المحا�سبة للموؤ�س�سات المالية في المملكة العربية ال�سعودية وال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ووفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية.

تتفق مع اأحكام نظام ال�سركات ونظام مراقبة البنوك في المملكة العربية ال�سعودية والنظام الأ�سا�سي للبنك فيما يتعلق باإعداد وعر�ص القوائم المالية الموحدة.  •
اأمور اأخرى

تم مراجعة معلومات المقارنة الظاهرة في هذه القوائم المالية الموحدة من قبل اإرن�ست ويونغ ومراجع ح�سابات اآخر وت�سمن تقرير المراجعة راأيًا مطلقًا.

عـن/ كي بي اإم جي الفوزان وال�سدحانعن اإرن�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

19 فبراير 2014م

19 ربيع الثاني 1435 هـ
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قائمة املركز املايل املوحدة  

كما يف 31 دي�سمرب 2013م و 2012م

تعترب الي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 41 جزءاً ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة.

)باآلف الريالت ال�سعودية(

2013ماي�ساح
2012م

)معدلة(

كما في 1 يناير 2012م

)معدلة(

الموجودات

37.306.1587.082.4214.365.341نقدية واأر�سدة لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

43.073.7953.138.6224.331.024اأر�سدة لدى البنوك والموؤ�س�سات المالية الأخرى

512.597.1258.994.3945.194.054ا�ستثمارات

634.994.75929.896.78223.307.451قرو�ص و�سلف، �سافي

      ــ      ــ7121.489ا�ستثمار في �سركة زميلة

6672.485660.446680.778هـعقارات اأخرى، �سافي

8507.766466.103446.829ممتلكات ومعدات، �سافي

9702.831542.634360.703موجودات اأخرى

59.976.40850.781.40238.686.180اإجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق الم�ساهمين

المطلوبات

114.358.7383.286.0441.305.778اأر�سدة للبنوك والموؤ�س�سات المالية الأخرى

1248.082.52540.675.29031.158.531ودائع العمالء

13806.600808.215489.334مطلوبات اأخرى

141.000.0001.000.0001.000.000ال�سكوك المعززة

54.247.86345.769.54933.953.643اإجمالي المطلوبات

حقوق الم�ساهمين

153.000.0003.000.0003.000.000راأ�ص المال

161.762.5001.599.5001.474.000احتياطي نظامي

1668.00068.00068.000احتياطي عام

24.250)37.644(171.649احتياطي اآخر

896.396381.9976.287اأرباح مبقاة

160.000      ــ      ــتوزيعات اأرباح مقترحة

5.728.5455.011.8534.732.537اإجمالي حقوق الم�ساهمين

59.976.40850.781.40238.686.180اإجمالي المطلوبات وحقوق الم�ساهمين
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قائمة الدخل املوحدة  

لل�سنتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2013م و 2012م

)باآلف الريالت ال�سعودية(

تعترب الي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 41 جزءاً ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة.

2013ماي�ساح
2012م

 )المعدلة(

191.645.1291.262.507دخل العمولت الخا�سة

)311.624()422.182)19م�ساريف العمولت الخا�سة

1.222.947950.883

�سافي دخل العموالت الخا�سة

20468.090566.517اأتعاب وعمولت بنكية ، �سافي 

34.78423.740دخل من تحويل عمالت اأجنبية ، �سافي

2155.73831.101دخل من المتاجرة ، �سافي

226.40710.800دخل من توزيعات اأرباح

      ــ2323.432دخل من ا�ستثمارات مقتناة غير تجارية ، �سافي

2427.90914.535دخل من عمليات اأخرى

1.839.3071.597.576اإجمالي دخل العمليات

35629.982574.831رواتب الموظفين وما في حكمها 

86.53768.589اإيجار وم�ساريف مباني

871.41765.508اإ�ستهالك 

256.296203.595م�ساريف عمومية واإدارية اأخرى 

6136.343172.479جالمخ�س�ص المحمل لخ�سائر الئتمان، �سافي

7.08512.094م�ساريف عمليات اأخرى

1.187.6601.097.096اإجمالي م�ساريف العمليات

651.647500.480الدخل من االأن�سطة الت�سغيلية

      ــ)1.011)7ح�سة ال�سركة في خ�سارة �سركة زميلة

650.636500.480�سافي الدخل لل�سنة

ربح ال�سهم )بالريال ال�سعودي لل�سهم(

ربح ال�سهم الأ�سا�سي والمخف�ص 
25

2.171.67
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قائمة الدخل ال�سامل املوحدة 

لل�سنتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2013م و 2012م

)باآلف الريالت ال�سعودية(

تعترب الي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 41 جزءاً ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة.

2013ماي�ساح
2012م

  )معدلة(

 650.636500.480�سافي الدخل لل�سنة

الدخل ال�سامل االأخر الواجب اإعادة ت�سنيفه في قوائم الدخل للفترات الالحقة:

تحوطات التدفقات النقدية:

)49.999(1729.111مكا�سب القيمة العادلة / )الخ�سارة( من تحوطات التدفقات النقدية

)686(1713.302�سافي المبلغ المحول من / )اإلى( قائمة الدخل الموحدة

الدخل ال�سامل االآخر الذي لم يتم اإعادة ت�سنيفه في قوائم الدخل للفترات الالحقة:

�سافي التغيرات في القيمة العادلة ل�ستثمارات م�سنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

)10.479(23.643ال�سامل الآخر

)61.164(66.056الدخل ال�سامل الآخر / )الخ�سارة( لل�سنة

 716.692439.316اإجمالي الدخل ال�سامل لل�سنة
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قائمة التغريات يف حقوق امل�ساهمني املوحدة 

لل�سنتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2013م و 2012م

)باآلف الريالت ال�سعودية(

احتياطي نظاميراأ�ض المالاإي�ساح 
احتياطي 

عام
اأرباح مبقاةاحتياطي اآخر

توزيعات 

اأرباح  

مقترحة

االإجمالي

)2013م(

5.011.853      ــ381.997)37.644)3.000.0001.599.50068.000الر�سيد كما في 1 يناير 2013م )معدل(

650.636      ــ650.636      ــ      ــ      ــ      ــ�سافي الدخل لل�سنة

66.056      ــ      ــ66.056      ــ      ــ      ــدخل �سامل اآخر

ربح من بيع ا�ستثمارات م�سنفة بالقيمة العادلة من 

      ــ      ــ26.763)26.763)      ــ      ــ      ــخالل قائمة الدخل ال�سامل

716.692      ــ39.293677.399      ــ      ــ      ــاإجمالي الدخل ال�سامل االآخر

      ــ      ــ)163.000)      ــ      ــ163.000      ــ16المحول اإلى االحتياطي النظامي

5.728.545      ــ3.000.0001.762.50068.0001.649896.396الر�سيد كما في 31 دي�سمبر 2013م

)2012م(

160.0004.732.537 6.287 3.000.0001.474.00068.00024.250الر�سيد كما في 1يناير 2012م )معدل(

 500.480      ــ 500.480      ــ      ــ      ــ      ــ�سافي الدخل لل�سنة

)61.164(      ــ      ــ)61.164(      ــ      ــ      ــخ�سارة اأخرى �ساملة

ربح من بيع ا�ستثمارات م�سنفة بالقيمة العادلة 

     ــ      ــ 730)730(      ــ      ــ      ــمن خالل قائمة الدخل ال�سامل

 439.316      ــ 501.210)61.894(      ــ      ــ      ــاإجمالي )الخ�سارة(/ الدخل ال�سامل الأخرى

      ــ      ــ)125.500(      ــ      ــ125.500      ــ16المحول اإلى الحتياطي النظامي

اإجمالي توزيعات الأرباح المدفوعة ل�سنة 

2011م 
)160.000()160.000(      ــ      ــ      ــ      ــ      ــ

 5.011.853      ــ 381.997)37.644(3.000.0001.599.50068.000الر�سيد كما في 31 دي�سمبر 2012م

تعترب الي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 41 جزءاً ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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قائمة التدفقات النقدية املوحدة  

لل�سنتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2013م و 2012م

)باآلف الريالت ال�سعودية(

تعترب الي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 41 جزءاً ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة.

2013ماي�ساح
2012م

 )معدلة(

االأن�سطة الت�سغيلية

 650.636500.480�سافي الدخل لل�سنة

تعديالت لت�سوية �سافي الدخل اإلى �سافي النقدية 

   الناتجة من / )الم�ستخدمة في( االأن�سطة الت�سغيلية:

)31.101()55.738)دخل المتاجرة

      ــ)23.432)23اأرباح من ا�ستثمارات لغير اأغرا�ص المتاجرة

 871.41765.508ا�ستهالك

)10.800()6.407)22اإيراد توزيعات اأرباح

)84()7.723)مكا�سب من ا�ستبعاد ممتلكات ومعدات

 3313.685خ�سارة من بيع / �سطب ممتلكات ومعدات، �سافي

 6136.343172.479جمخ�س�ص خ�سائر الئتمان، �سافي

      ــ71.011ح�سة الخ�سارة من �سركة زميلة

766.438700.167 

�سافي )الزيادة( / النق�ض في الموجودات الت�سغيلية:

)537.882()531.685)وديعة نظامية لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

 374.500144.250اأر�سدة لدى البنوك والموؤ�س�سات المالية الأخرى ت�ستحق بعد ت�سعين يومًا من تاريخ  القتناء

)278.771(685.438ا�ستثمارات مقتناة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

)6.761.810()5.234.320)قرو�ص و�سلف

 20.332)12.039)عقارات اأخرى، �سافي

 1.634.485)43.042)موجودات اأخرى

�سافي الزيادة / )النق�ض( في المطلوبات الت�سغيلية: 

1.072.6941.980.266اأر�سدة للبنوك والموؤ�س�سات المالية الأخرى

 7.407.2359.516.759ودائع للعمالء

)1.548.096()113.428)مطلوبات اأخرى

 4.371.7914.869.700�سافي النقد الناتج من االأن�سطة الت�سغيلية

الأن�سطة ال�ستثمارية

متح�سالت من بيع ا�ستثمارات م�سنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر 

4.733.4974.568.318وا�ستثمارات بالتكلفة المطفاأة

)8.069.265()8.881.782)�سراء ا�ستثمارات مطفاأة التكاليف

      ــ)122.500)7ا�ستثمار في �سركة زميلة

)88،467()129.249)8�سراء ممتلكات ومعدات

23.56184متح�سالت من بيع ممتلكات ومعدات

6.40710،800 22توزيعات اأرباح م�ستلمة

)3.578.530()4.370.066)�سافي النقد الم�ستخدم في االأن�سطة اال�ستثمارية

االأن�سطة التمويلية

)160.124(      ــتوزيعات اأرباح مدفوعة

)160.124(      ــ�سافي النقد الم�ستخدم في الن�سطة التمويلية

1.7251.131.046�سافي الزيادة في النقدية وما في حكمها

7.088.7755.957.729النقدية وما في حكمها في بداية ال�سنة

277.090.5007.088.775النقدية وما في حكمها في نهاية ال�سنة

1.573.0721.193.137عمولت خا�سة م�ستلمة خالل ال�سنة

400.579238.633عمولت خا�سة مدفوعة خالل ال�سنة
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اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة 

لل�سنتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2013م  و 2012م

50

1- عـــام
46/م ال�سادر بتاريخ 12 جمادى  تاأ�س�ص بنك الجزيرة “البنك” ك�سركة م�ساهمة �سعودية م�سجلة في المملكة العربية ال�سعودية بموجب المر�سوم الملكي رقم 

اإليه عمليات فروع بنك  انتقلت  اأن  1976م( بعد  1396هـ )9 اأكتوبر  16 �سوال  اأعماله بتاريخ  البنك ممار�سة  1975م(. وقد بداأ  1395هـ )21 يونيو  الثاني 

باك�ستان الوطني في المملكة العربية ال�سعودية. يعمل البنك بموجب ال�سجل التجاري رقم 4030010523 ال�سادر في جدة بتاريخ 29 رجب 1396هـ )27 

يوليو 1976م(، من خالل �سبكة فروعه وعددها 62 فرعًا )2012م: 54 فرعًا( في المملكة العربية ال�سعودية، كما بلغ عدد موظفيه 1.779 موظفًا )2012م: 

1.620 موظفًا(.

عنوان المركز الرئي�سي للبنك هو كما يلي:

بنك الجزيرة

حي النه�سة، طريق الملك

�س.ب 6277 - جدة 21442

المملكة العربية ال�سعودية

المرابحة  تت�سمن  الفوائد(  تجنب  )مبداأ  الإ�سالمية  ال�سريعة  اأحكام  مع  المتوافقة  الم�سرفية  والمنتجات  الخدمات  اأنواع  كافة  تقديم  في  البنك  اأهداف  تتمثل 

وال�ست�سناع والإجارة والتورق، والتي يتم الموافقة والإ�سراف عليها من قبل هيئة رقابة �سرعية م�ستقلة تم تاأ�سي�سها من قبل البنك.

ال�سركات التابعة للبنك هي كما يلي:

نوع الن�ساطبلد التاأ�سي�ض
ن�سبة الملكية )مبا�سر وغير مبا�سر( كما 

في 31 دي�سمبر 2013م

ن�سبة الملكية )مبا�سر وغير مبا�سر( كما 

في 31 دي�سمبر 2012م

�سركة الجزيرة لالأ�سواق المالية )الجزيرة 

كابيتال(
100%100%و�ساطة واإدارة اأ�سولال�سعودية

ال�سعودية�سركة اأمان العقارية
الحتفاظ بال�سمانات واإدارتها 

نيابة عن البنك
%100%100

2 - ملخ�س لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية

اأ�س�ض االإعداد )اأ(    

االلتزام باالأنظمة  )1(  

تم اإعداد القوائم المالية الموحدة طبقًا للمعايير المحا�سبية للموؤ�س�سات المالية وال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وطبقًا للمعايير الدولية للتقارير   

المالية. كما يعد البنك قوائمه المالية الموحدة لتتما�سى مع نظام مراقبة البنوك واأحكام نظام ال�سركات في المملكة العربية ال�سعودية والنظام الأ�سا�سي للبنك.

اأ�س�ض القيا�ض  )2(  

تم اإعداد القوائم المالية الموحدة وفقًا لمبداأ التكلفة التاريخية باإ�ستثناء القيا�ص بالقيمة العادلة للم�ستقات وهي اأدوات مالية مقتناة بالقيمة العادلة من خالل قائمة   

الدخل وبالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�سامل الآخر. كما اأن الموجودات اأو المطلوبات المالية ــ والتي يتم التحوط لها بالقيمة العادلة اأو بالتكلفة ــ 

يتم قيا�سها بالقيمة العادلة بقدر المخاطر التي يتم التحوط لها.

اأ�س�ض توحيد القوائم المالية )ب(   

ت�سمل القوائم المالية الموحدة القوائم المالية لبنك الجزيرة وال�سركات التابعة له، وتحديداً:  �سركة الجزيرة لالأ�سواق المالية )الجزيرة كابيتال(، و�سركة اأمان   

العقارية )ي�سار اإليهم جميعـًا بــــ “ المجموعة ”( كما في 31 دي�سمبر من كل �سنة. يتم اإعداد القوائم المالية لل�سركات التابعة عن نف�ص ال�سنة المالية للبنك 

با�ستخدام �سيا�سات محا�سبية مماثلة.

تم اعداد القوائم المالية الموحدة با�ستخدام �سيا�سات محا�سبية منتظمة وطرق تقييم متعارف عليها لعمليات م�سابهة واأن�سطة اأخرى في ظروف مماثلة.  

ال�سركات التابعة  )1(  

ال�سركات التابعة هي المن�ساآت التي ي�سيطر عليها البنك. ي�سيطر البنك على من�ساأة عندما يكون للبنك حقوق اأو عوائد متغيرة ناجمة عن ارتباطه بهذه المن�ساأة   

ولديه القدرة على التاأثير على تلك العوائد من خالل �سيطرته على المن�ساأة. ولتحديد تعريف ال�سيطرة، يجب اأن تتحقق المعايير الثالثة التالية: 

اأن يكون للمجموعة �سلطة على ال�سركة. اأ. 

اأن يكون للمجموعة حقوق في عوائد متغيرة ناتجة عن ارتباطه بال�سركة. ب. 

اأن يكون للمجموعة القدرة على ا�ستخدام �سلطتها على ال�سركة للتاأثير على عوائدها. ج. 

يتم توحيد ال�سركات التابعة من التاريخ الذي يتم فيه نقل ال�سيطرة اإلى البنك ويتم التوقف عن عملية التوحيد من التاريخ الذي يتم فيه نقل ال�سيطرة من البنك.   

اإن نتائج ال�سركات التابعة الم�ستحوذ عليها اأو المباعة خالل ال�سنة - اإن وجدت - يتم اإدراجها في قائمة الدخل الأولية الموحّدة من تاريخ ال�ستحواذ اأو حتى 

تاريخ البيع، ح�سبما يقت�سي الأمر.
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الح�سة غير الم�سيطرة  )2(  

تمثل الح�سة غير الم�سيطرة الح�سة من �سافي الدخل و�سافي موجودات ال�سركات التابعة التي ل يمتلكها البنك ب�سورة مبا�سرة اأو غير مبا�سرة في �سركاته التابعة، ويتم   

عر�سها ب�سكل منف�سل �سمن قائمة الدخل الموحدة،كما ُتعر�ص �سمن حقوق الم�ساهمين في قائمة المركز المالي الموحدة ب�سكل منف�سل عن حقوق الم�ساهمين العائدة 

لم�ساهمي البنك. يتم تحميل الخ�سائر المتعلقة بالح�سة غير الم�سيطرة في من�ساأة تابعة ما على الح�سة غير الم�سيطرة حتى لو اأن ذلك يت�سبب في عجز ر�سيد الح�سة غير 

الم�سيطرة. ل ينجم عن التغييرات في حقوق البنك في �سركة تابعة ما اإلى خ�سارة البنك �سيطرته عليها حيث اأن ذلك يقع �سمن احت�ساب حقوق ملكية البنك. 

ا�ستبعاد العمليات عند التوحيد  )3(  

يتم ا�ستبعاد الأر�سدة واأي اإيرادات وم�ساريف غير محققة )با�ستثناء الأرباح اأو الخ�سائر الناتجة عن التعامل بالُعمالت الأجنبية( الناتجة عن التعامالت بين اأع�ساء المجموعة   

حال اإعداد القوائم المالية الموحدة. ويتم ا�ستبعاد الخ�سائر غير المحققة بنف�ص الطريقة لالأرباح غير المحققة طالما ل يوجد دليل على انخفا�ص القيمة.

اال�ستثمار في ال�سركات الزميلة    )4(  

ال�سركات الزميلة هي المن�ساآت التي يمار�ص عليها البنك نفوذاً جوهريًا. يتم مبدئيًا ت�سجيل ال�ستثمارات في ال�سركات الزميلة بالتكلفة وتحت�سب في وقت لحق وفقًا   

لطريقة حقوق الم�ساهمين، ويتم اإدراجها في قائمة المركز المالي الموحّدة بالقيمة المحملة على حقوق الم�ساهمين اأو القيمة القابلة لال�سترداد ــ اأيهما اأقل.

النتائج  تغييرات ما بعد ال�ستحواذ في ح�سة المجموعة من �سافي موجودات ال�سركة الزميلة )الح�سة من  تمثل القيمة المحملة على حقوق الم�ساهمين التكلفة زائداً   

والحتياطيات والمكا�سب/الخ�سائر المتراكمة على اأ�سا�ص اآخر قوائم مالية متوفرة( ناق�سًا النخفا�ص في القيمة ــ اإن وجد.

وتحدد  الزميلة.  ال�سركة  في  ا�ستثمارها  على  القيمة  لنخفا�ص  اإ�سافية  خ�سارة  اإدراج  الأمر  ا�ستوجب  اإذا  فيما  المجموعة  تقرر  الم�ساهمين،  حقوق  طريقة  تطبيق  بعد   

المجموعة في كل تاريخ من تواريخ اإعداد القوائم المالية اإن كان هناك اأي دليل مو�سوعي يدل على انخفا�ص قيمة ال�ستثمار في ال�سركة الزميلة. وفي هذه الحالة تحت�سب 

المجموعة قيمة النخفا�ص على اأنه الفرق بين القيمة الممكن ا�سترجاعها من ال�سركة الزميلة والقيمة الدفترية لال�ستثمار وتقوم باإدراج القيمة في “ الح�سة من الربح في 

ال�سركة الزميلة ” في قائمة الدخل الموحدة.

اإن خ�سارة النخفا�ص في القيمة المعترف بها �سابقًا فيما يتعلق بال�ستثمار في �سركة زميلة يمكن عك�ص قيدها من خالل قائمة الدخل الموحّدة بحيث تبقى القيمة الدفترية   

لال�ستثمار في قائمة المركز المالي الموحّدة بقيمتها في حقوق الم�ساهمين المحت�سبة )قبل تكوين مخ�س�ص النخفا�ص في القيمة( اأو القيمة القابلة لال�سترداد ــ اأيهما اأقل.

يتم ا�ستبعاد المكا�سب والخ�سائر على التعامالت بين المجموعة و�سركاتها الزميلة بقدر حقوق المجموعة في تلك ال�سركات.  

التغيرات في ال�سيا�سات المحا�سبية )ج(   

با�ستنثاء تاأثير التطبيق للمعايير الجديدة التالية: المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )10( - القوائم المالية الموحّدة )انظر الي�ساح 2 )ج( )3((، والمعيار الدولي للتقارير   

المالية رقم 13 - قيا�ص القيمة العادلة )انظر الي�ساح 33(، والتعديالت والإ�سدرات الجديدة للمعايير الموجودة والواردة اأدناه، فاإن ال�سيا�سات المحا�سبية الم�ستخدمة 

من قبل المجموعة في اإعداد هذه القوائم المالية الموحّدة تتفق مع تلك المتبعة في اإعداد القوائم المالية ال�سنوية الموحّدة لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2012م. ل يوجد 

للتغييرات المبينة اأدناه اأي تاأثير جوهري على القوائم المالية للمجموعة با�ستثناء متطلبات الف�ساح الإ�سافية:

المعايير الجديدة  )1(  

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )12( ـــ الف�ساح عن الم�سالح في المن�ساآت الأخرى: يتطلب اف�ساح وا�سع النطاق للمعلومات التي تمكن الم�ستخدمين للقوائم   •
المالية من تقييم طبيعة هذه الم�سالح وما يرتبط بها من مخاطر، وتاأثير هذه الم�سالح على المركز المالي والأداء المالي والتدفقات النقدية.

العادلة: يحل محل التوجيهات الخا�سة بقيا�ص القيمة العادلة من حيث فحوى المحا�سبة الحالية وما  القيمة  قيا�ص  ــــ   )13( رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار   •
يت�سمنه من ا�ستخدام المعايير الدولية للتقارير المالية كمعيار منفرد. يعرف هذا المعيار القيمة العادلة ويبين كيفية تحديد القيمة العادلة وما يتطلبه من اف�ساحات حول 

قيا�سات القيم العادلة. اإل اأن هذا المعيار ل يغير من المتطلبات المتعلقة بالبنود الواجب قيا�سها اأو الف�ساح عنها بالقيمة العادلة.

)2(  التعديالت والتح�سينات المدخلة على المعايير القائمة  

تعديالت على معيار المحا�سبة الدولي رقم )1( ـــ عر�ص القوائم المالية: تعديل معيار المحا�سبة الدولي رقم )1( لتعديل طريقة عر�ص قائمة الدخل ال�سامل الآخر.  •

تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )7( الأدوات المالية ــ الف�ساح: تعمل على تعديل متطلبات الف�ساح في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 7   •
لطلب معلومات عن كافة الأدوات المالية المثبته التي يتم مقا�ستها وفقًا للفقرة )42( من معيار المحا�سبة الدولي رقم )32( واأي�سًا تتطلب الف�ساح عن المعلومات 

المتعلقة بالأدوات المالية المعترف بها التي تخ�سع لترتيبات واتفاقيات مقا�سة رئي�سية قابلة للتنفيذ حتى اإذا لم تتم مقا�ستها وفقًا لمعيار المحا�سبة الدولي رقم )32(.

معيار المحا�سبة الدولي رقم )27( القوائم المالية الم�ستقلة )2011م(: يتعامل حاليًا فقط مع متطلبات القوائم المالية الم�ستقلة والماأخوذة ب�سكل كبير دون تعديل   •
من معيار المحا�سبة الدولي رقم )27( الخا�ص بالقوائم المالية الموحدة والم�ستقلة. ويت�سمن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )10( حاليًا متطلبات القوائم المالية 

الموحدة.

التفاقيات  دمج  نتيجة  هي  التعديالت  هذه  غالبية  اإن  )2011م(:  المحا�سة  و�سركات  الزميلة   ال�سركات  في  ال�ستثمارات   )28( رقم  الدولي  المحا�سبة  معيار   •
الم�ستركة في معيار المحا�سبة الدولي رقم )28( )2011م( وعدم تغير المنهجية الأ�سا�سية للمحا�سبة بخ�سو�ص ال�ستثمارات المحت�سبة كحقوق ملكية.

اأ�سدر مجل�ص معايير المحا�سبة الدولية تح�سينات �سنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية 2009-2011م دورة التح�سينات التي تحتوي على تعديالت على   

المعايير التالية مع تعديالت لحقة لمعايير اأخرى:

المالي  للمركز  الفتتاحية  القائمة  وعر�ص  المتطلبات  من  الأدنى  الحد  تتجاوز  المقارنة  معلومات  المالية:  القوائم  عر�ص  ـــ   )1( رقم  الدولي  المحا�سبة  معيار   •
والي�ساحات ذات ال�سلة. 
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المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )10(: القوائم المالية الموحّدة  )3(  

يحل هذا المعيار محل المتطلبات الواردة �سابقًا في معيار المحا�سبة الدولي رقم )27( )“القوائم المالية الموحّدة والم�ستقلة”( وتف�سيرات لجنة المعايير الدولية   

رقم )12( “التوحيد” المن�ساآت ذات الأغرا�ص الخا�سة. يقدم هذا المعيار نموذجًا واحداً لتوحيد جميع المن�ساآت التي قامت على اأ�سا�ص ال�سيطرة، بغ�ص النظر 

عن طبيعة المن�ساأة الم�ستثمر فيها )�سواء كانت المن�ساأة واقعة تحت ال�سيطرة بموجب حقوق الت�سويت عند الم�ستثمرين اأو من خالل ترتيبات تعاقدية اأخرى 

كما هو �سائع لدى المن�ساآت ذات الأغرا�ص الخا�سة(.

نتيجة لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )10(، قامت المجموعة بتغيير �سيا�ستها المحا�سبية فيما يتعلق بتحديد ما اإذا كان لديها �سيطرة وبالتالي تقوم   

بتوحيد الم�ستثمرين فيها. يقدم هذا المعيار نموذجًا واحداً ليتم تطبيقه في تحليل ال�سيطرة على جميع المن�ساآت الم�ستثمر فيها بما في ذلك المن�ساآت المهيكلة. 

�سناديق  في  للمجموعة  م�سالح  حالة وجود  في  تاأثير جوهري  لها  يكون  قد  التي  الإدارة  لمرئيات  2 )ب(  الي�ساح  في  المبينة  ال�سيطرة  موؤ�سرات  تخ�سع   

ال�ستثمار. تعمل المجموعة كمدير لعدد من �سناديق ال�ستثمار. اإن تحديد ما اإذا كانت المجموعة ت�سيطر على �سندوق ا�ستثماري ما يرتكز عادًة على تقييم 

الم�سالح القت�سادية برمتها للمجموعة في ال�سندوق المعني )حيث تتاألف هذه الم�سالح من اأتعاب ور�سوم اإدارية قائمة ومتوقعة( وحقوق الم�ستثمرين في ابعاد 

مدير ال�سندوق. بالن�سبة لجميع ال�سناديق التي تديرها المجموعة ل يملك الم�ستثمرون �سلطة ابعاد مدير ال�سندوق دون �سبب والم�سالح القت�سادية الإجمالية 

للمجموعة في كل حالة هي اإما اأدنى من الحد المتوقع اأو غير جوهرية للمجموعة ككل. ونتيجة لذلك عمدت المجموعة للعمل كوكيل عن الم�ستثمرين في 

جميع الحالت، وبالتالي لم تقم بتوحيد نتائج اأي �سندوق تتولى اإدارته في القوائم المالية الموحدة.

وفقًا للمتطلبات النتقالية الواردة في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )10(، قامت المجموعة ياإعادة تقييم نتائج ال�سيطرة على المن�ساآت الم�ستثمر فيها   

كما في 1 يناير 2013م. ونتيجة لذلك، قامت المجموعة بتغيير ا�ستنتاجات عملية التوحيد ل�سناديق ال�ستثمار الم�ستركة المدارة من قبل المجموعة. لقد تم 

توحيد �سندوق الثريا لالأ�سهم الأوروبية و�سندوق م�ساريع الجزيرة ال�سكني في القوائم المالية الموحدة للبنك حتى 31 دي�سمبر 2012م. ومع ذلك - ونتيجة 

لعملية اإعادة التقييم - فقد ا�ستنتجت المجموعة اأنها ل ت�سيطر على �سناديق ال�ستثمار تلك. ووفقًا لذلك قامت المجموعة بتعديل الأر�سدة الفتتاحية كما في 

1 يناير 2012م ومقارناتها الرقمية في هذه القوائم المالية الموحدة. فيما يلي التاأثير الكمي على القوائم المالية:

1 يناير 2012م  )باالآف الرياالت ال�سعودية(

بعد التعديلالتعديالتكما تم االف�ساح عنه �سابقاًقائمة المركز المالي الموحدة

4.365.341)13.702(4.379.043نقدية واأر�سدة لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

5.194.054)202.861(5.396.915ا�ستثمارات

356.2104.493360.703موجودات اأخرى

9.920.098)212.070(10.132.168التاأثير الكلي على اإجمالي الموجودات

)489.334(7.744)497.078(مطلوبات اأخرى

)489.334(7.744)497.078(التاأثير الكلي على اإجمالي المطلوبات

-204.326)204.326(الح�سة غير الم�سيطرة

-204.326)204.326(التاأثير الكلي على اإجمالي حقوق الم�ساهمين

31دي�سمبر 2012م  )باالآف الرياالت ال�سعودية(

بعد التعديلالتعديالتكما تم االف�ساح عنه �سابقاًقائمة المركز المالي الموحدة

7.082.421)26.623(7.109.044نقدية واأر�سدة لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

8.994.394)104.340(9.098.734ا�ستثمارات

542.634)44.157(586.791موجودات اأخرى

16.619.449)175.120(16.794.569التاأثير الكلي على اإجمالي الموجودات

)808.215(1.375)809.590(مطلوبات اأخرى

)808.215(1.375)809.590(التاأثير الكلي على اإجمالي المطلوبات

ـــ173.745)173.745(الح�سة غير الم�سيطرة

ـــ173.745)173.745(التاأثير الكلي على اإجمالي حقوق الم�ساهمين

لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2012م )باالآف الرياالت ال�سعودية(

بعد التعديلالتعديالتكما تم االف�ساح عنه �سابقاًقائمة الدخل الموحدة

564.1842.333566.517الدخل من الأتعاب والعمولت، �سافي

31.101)4.814(35.915الدخل من المتاجرة، �سافي

14.535)898(15.433الدخل الت�سغيلي الآخر

)203.595(3.222)206.817(م�سروفات عامة واإدارية اأخرى

ـــ157)157(الح�سة غير الم�سيطرة

لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2012م )باالآف الرياالت ال�سعودية(

بعد التعديلالتعديالتكما تم االف�ساح عنه �سابقاًقائمة الدخل ال�سامل الموحدة

500.480)157(500.637�سافي الدخل لل�سنة

ـــ157)157(الح�سة غير الم�سيطرة

لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2012م )باالآف الرياالت ال�سعودية(

بعد التعديلالتعديالتكما تم االف�ساح عنه �سابقاًقائمة التدفقات النقدية الموحدة

4.869.700)7.565(4.877.265�سافي النقد من الأن�سطة الت�سغيلية

)160.124()5.356()154.768(�سافي النقد الم�ستخدم في الأن�سطة التمويلية
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االأحكام والتقديرات واالإفترا�سات المحا�سبية الجوهرية )د(   

اإن اإعداد القوائم المالية الموحدة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية يتطلب ا�ستخدام بع�ص الأحكام والتقديرات والفترا�سات المحا�سبية الجوهرية التي توؤثر على قيم   

الموجودات والمطلوبات الواردة فيها. يتطلب الأمر اأي�سًا من الإدارة اأن تمار�ص حكمها في طريقة تطبيق ال�سيا�سات المحا�سبية للمجموعة. يتم تقييم مثل هذه الأحكام 

والتقديرات والفترا�سات با�ستمرار بناًء على الخبرة ال�سابقة وبع�ص العوامل الأخرى، والتي تت�سمن الح�سول على ا�ست�سارات مهنية وتوقعات لالأحداث الم�ستقبلية التي 

يعتقد اأنها معقولة وفقًا للظروف والمعطيات.  فيما يلي المجالت الجوهرية حيث ا�ستخدمت الإدارة تقديرات وافترا�سات:

نموذج االأعمال الإدارة الموجودات المالية  )1(  

اإذا كان هدف نموذج الأعمال هو الحتفاظ بالأ�سول لجمع التدفقات النقدية التعاقدية، تاأخذ المجموعة في العتبار اأي م�ستوى من اأن�سطتها  لعمل تقييم للتاأكد فيما   

المقدمة  والمعلومات  التي تدار الأعمال  من الطريقة  عليه  ي�ستدل  اأن  يمكن  هو الواقع الذي  نموذج الأعمال  اإن  عمومًا،  له.  التقييم  عمل هذا  يتم  اأن  التجارية ينبغي 

اإذا  ما  اأو  المتكررة  الأ�سول غير  بع�ص مبيعات  واحد مع  على نموذج  معين ينطوي  كان ن�ساط  اإذا  ما  وا�سحًا  يكون  قد ل  الحالت  في بع�ص  ذلك،  ومع  اإلى الإدارة. 

كانت المبيعات المتوقعة ت�سير اإلى اأن هناك اثنين من نماذج الأعمال المختلفة.

من اأجل تحديد فيما اإذا كان نموذج اأعمالها لإدارة الأ�سول المالية هو من اأجل الحتفاظ  بالأ�سول لجمع التدفقات النقدية التعاقدية ، تاأخذ المجموعة في العتبار ما يلي:  

�سيا�سات الإدارة واأهداف المحفظة وفاعلية هذه ال�سيا�سات في الممار�سة العملية.  •
كيفية تقيم الإدارة لأداء المحفظة.  •

فيما اإذا كانت ا�ستراتيجية الإدارة ترتكز على اإيرادات العمولت التعاقدية.  •
درجة تكرار اأي عملية مبيعات متوقعة لالأ�سول.  •

ال�سبب وراء اأي عملية بيع لالأ�سول.   •
لفترة ممتدة من الزمن الن�سبي ل�ستحقاقها التعاقدي اأو تباع بعد فترة ق�سيرة من القتناء اأو فترة طويلة من الوقت قبل  تباع  التي  يتم الحتفاظ بالأ�سول  اإذا كان  ما   •

موعد ال�ستحقاق.

التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية   )2(  

تمار�ص المجموعة التقديرات في تحديد ما اإذا كانت ال�سروط التعاقدية لالأ�سول المالية التي تن�سئها اأو تكت�سبها تن�ساأ في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي هي فقط   

مدفوعات من اأ�سل الدين ودخل العمولة لأ�سل الدين القائم وبالتالي يمكن قيا�سه بالتكلفة المطفاأة. عند التقييم، تاأخذ المجموعة في العتبار جميع ال�سروط التعاقدية، 

بما في ذلك اأي �سروط للدفع الم�سبق اأو اأحكام لتمديد فترة ا�ستحقاق الأ�سول، �سروط تغيير مبلغ وتاريخ التدفقات النقدية وفيما اإذا كانت ال�سروط التعاقدية تت�سمن ن�سبة 

للرفع المادي.

انخفا�ض قيمة الموجودات المالية  )3(  

تقوم المجموعة باإجراء عملية تقييم في تاريخ كل تقرير لتحديد ما اإذا كان هناك دليل مو�سوعي على احتمال انخفا�ص اأ�سول مالية مدرجة بالتكلفة المطفاأه. يعتبر اأن   

هناك انخفا�ص في اأ�سل مالي اأو مجموعة من الأ�سول المالية عندما يظهر دليل مو�سوعي على وقوع خ�سارة بعد العتراف الأولي بالأ�سل، واأن الخ�سارة ذات تاأثير على 

التدفقات النقدية الم�ستقبلية لالأ�سل اأو الأ�سول.

يمكن اأن يت�سمن الدليل المو�سوعي على انخفا�ص اأ�سول مالية �سعوبات مالية كبيرة للمقتر�ص اأو الم�سّدر اأو تعثر اأو اإفال�ص المقتر�ص. اإن اإعادة هيكلة قر�ص اأو �ُسلفة   

من قبل البنك على �سروط قد ل يعتبرها البنك موؤ�سرات على اأن المقتر�ص اأو الم�سّدر �سيدخل الإفال�ص، اأو اختفاء زخم التداول لورقة مالية في ال�سوق، اأو بيانات اأخرى 

متعلقة بمجموعة من الأ�سول مثل التغيرات ال�سلبية في حالة الدفع من المقتر�سين اأو ال�سركات الم�سّدرة في المجموعة اأو الظروف القت�سادية التي ترتبط مع التخلف 

عن ال�سداد في المجموعة .

اأو على  ب�سكل فردي  الواحد  الأ�سل  المطفاأة على  بالتكلفة  المقيمة  المالية  القرو�ص وال�سلفيات والأوراق  انخفا�ص في  اأي دليل  المجموعة في العتبار وجود  تاأخذ   

اأما بالن�سبة لجميع القرو�ص وال�سلف الهامة  الم�ستوى الجماعي. ويتم تقييم جميع القرو�ص وال�سلف الهامة والأوراق المالية المقيمة بالتكلفة المطفاأة ب�سكل فردي. 

والأوراق المالية المقيمة بالتكلفة المطفاأة والتي ل يوجد انخفا�ص في قيمتها فيتم تقييمها ب�سكل جماعي لأي انخفا�ص دون تحديده قطعًا.

اأما بالن�سبة للقرو�ص وال�سلف والأوراق المالية ال�ستثمارية المقيمة بالتكلفة المطفاأة والتي ل تعتبر ذات اأهمية بحد ذاتها فيتم تقييمها ب�سكل جماعي لأي انخفا�ص عن   

طريق تجميع النخفا�ص في القرو�ص وال�سلفيات والأوراق المالية المقيمة بالتكلفة المطفاأة مع �سمات مخاطر مماثلة.

الم�ستقبلية  النقدية  للتدفقات  الحالية  المالية والقيمة  الدفترية للموجودات  القيمة  بين  الفرق  اأنها  المطفاأة على  بالتكلفة  القيمة على الأ�سول  قيا�ص خ�سائر انخفا�ص  يتم   

ي�ستمر  القرو�ص وال�سلف.  الموحدة والتي تظهر في ح�ساب مخ�س�ص مقابل  الدخل  قائمة  القيمة في  انخفا�ص  يتم العتراف بخ�سائر  الفعلي.  العائد  المقدرة بمعدل 

العتراف بالعمولة على الأ�سول المنخف�سة من خالل ا�ستبعاد الح�سومات. 

ب�سطب  المجموعة  الموحدة. وتقوم  الدخل  قائمة  النخفا�ص في  الهبوط في خ�سارة  يتم عك�ص  النخفا�ص،  يت�سبب حدث لحق بحدوث هبوط في خ�سارة  عندما   

القرو�ص وال�سلفيات والأوراق المالية عند الإقرار بعدم قابليتها للتح�سيل.

القيمة العادلة لالأدوات المالية  )4(  

القيمة العادلة هي القيمة التي يتم فيها بيع اأ�سل مالي اأو ت�سوية التزام بين اأطراف راغبة في ذلك ب�سروط تعامل عادلة. يعتمد قيا�ص القيمة العادلة على افترا�ص اأن عملية بيع   

اأ�سل اأو ت�سوية التزام على الآتي:

في ال�سوق الرئي�سية بالن�سبة لالأ�سل اأو اللتزام، اأو  •
في حال غياب ال�سوق الرئي�سية، يتم ذلك في ال�سوق الأكثر نفعيًة لالأ�سل اأو اللتزام.  •
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يجب اأن تكون ال�سوق الرئي�سية اأو ال�سوق الأجدى متاحة اأمام المجموعة. يتم قيا�ص القيمة العادلة لالأ�سل اأو اللتزام با�ستخدام الفترا�سات التي ت�ستخدمها   

الأطراف العاملة في ال�سوق حال ت�سعير الأ�سل اأو اللتزام، على اأفترا�ص اأن هذه الأطراف ت�سعى لتحقيق اأكبر منفعة اقت�سادية لها.

عند قيا�ص القيمة العادلة لأ�سل غير مالي يوؤخذ في الح�سبان قدرة اأطراف ال�سوق على توفير منافع اقت�سادية با�ستخدم الأ�سل باأف�سل ما يمكن اأو ببيعه اإلى طرف   

اآخر يقوم على ا�ستخدامه على اأف�سل ما يمكن.

القيم العادلة لالأ�سول المالية واللتزامات المالية التي يتم تداولها في اأ�سواق ن�سطة تعتمد على الأ�سعار ال�سوقية المتداولة اأو ت�سعيرات الو�سطاء. بالن�سبة لجميع   

الأدوات المالية الأخرى، تقرر المجموعة القيم العادلة با�ستخدام طرق التقييم الأخرى.

ت�ستخدم المجموعة طرق تقييم منا�سبة ح�سب الظروف والبيانات الوافية المتاحة لقيا�ص القيمة العادلة مع تعظيم ا�ستخدامها للمعطيات المر�سودة ذات ال�سلة   

وتقزيم ا�ستخدامها للمعطيات غير المر�سودة.

بالن�سبة لالأدوات المالية التي يتم قيا�ص قيمها العادلة اأو الف�ساح عنها في القوائم المالية الموحدة فيتم ت�سنيفها في فئات �سمن الهيكل الهرمي للقيم العادلة   

)راجع الي�ساح 33(.

بالن�سبة للموجودات والمطلوبات المدرجة في القوائم المالية على اأ�س�ص متكررة، تقرر المجموعة فيما اإذا جرى تناقل بين الم�ستويات في الهيكل الهرمي من   

خالل اإعادة تقييم الت�سنيف )بناًء على معطيات الم�ستوى الأدنى المهم لقيا�ص القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة من فترات اإعداد القوائم المالية.

بغر�ص اف�ساحات القيم المالية قررت المجموعة ت�سنيف الموجودات والمطلوبات في م�ستويات �سمن الهيكل الهرمي للتقييم وفقًا لطبيعة هذه الموجودات   

والمطلوبات وما تحمله من �سمات ومخاطر.

)5(  مبداأ اال�ستمرارية  

الالزمة  الموارد  لديها  المجموعة  باأن  التقييم  اأو�سح  اأعمالها حيث  مزاولة  في  ال�ستمرار  على  المجموعة  قدرة  تقييم حول  باإجراء  المجموعة  اإدارة  قامت   

لال�ستمرار بالعمل في الم�ستقبل المنظور. اإ�سافًة لذلك، لي�ص لدى اإدارة المجموعة حالة من عدم اليقين والتي بدورها يمكن اأن تثير �سكوكًا جوهرية حول 

قدرة المجموعة على ال�ستمرار. وعليه، فقد تم اإعداد القوائم المالية على اأ�سا�ص مبداأ ال�ستمرارية.

المحا�سبة بتاريخ الت�سوية )هـ(   

يتم العتراف واإلغاء العتراف بكافة العمليات العتيادية المتعلقة ب�سراء وبيع الأ�سول المالية بتاريخ ال�سداد، اأي التاريخ الذي يتم فيه ت�سليم الأ�سول للطرف   

الآخر. تقوم المجموعة بمعالجة اأي تغير في القيمة العادلة بين تاريخ ال�سداد وتاريخ التداول بنف�ص الطريقة التي يتم فيها معالجة الأ�سول الم�ستراة. اإن العمليات 

العتيادية المتعلقة ب�سراء وبيع الأ�سول المالية هي العمليات التي تتطلب اأن يتم ت�سليم الأ�سول خالل الفترة الزمنية التي تن�ص عليها الأنظمة اأو تلك المتعارف 

عليها في ال�سوق.

االأدوات المالية الم�ستقة ومحا�سبة التحوط )و(   

يتم قيا�ص الأدوات المالية الم�ستقة والتي ت�ستمل على عقود باأ�سعار اآجلة، ومقاي�سات بعمولت خا�سة، وخيارات بعمولت )مكتتبة وم�ستراة( في بادئ الأمر   

بالقيمة العادلة في التاريخ الذي تم فيه اإبرام العقد ويتم اإعادة تقييمها لحقًا بالقيمة العادلة في قائمة المركز المالي الموحدة. يتم العتراف بتكلفة العمليات 

المرتبطة بهذه العقود في قائمة الدخل الموحدة.

تقيد كافة الم�ستقات بقيمتها العادلة كموجودات عندما تكون القيمة العادلة لها موجبه، وتقيد كمطلوبات عندما تكون القيمة العادلة لها �سالبة. يتم تحديد   

القيم العادلة بالرجوع اإلى الأ�سعار المتداولة في ال�سوق وطرق خ�سم التدفقات النقدية وطرق الت�سعير، ح�سبما يقت�سي الأمر. تعتمد معالجة التغييرات في القيم 

العادلة للم�ستقات على ت�سنيفاتها ح�سب الآتي:

اأدوات مالية م�ستقة محتفظ بها الأغرا�ض المتاجرة  )1(  

يتم اإدراج اأي تغييرات في القيمة العادلة للم�ستقات المحتفظ بها لأغرا�ص المتاجرة مبا�سرة في قائمة الدخل الموحدة والمف�سح عنها في دخل المتاجرة.   

تت�سمن الم�ستقات المحتفظ بها لأغرا�ص المتاجرة اأي�سًا تلك الم�ستقات التي ل تخ�سع لمحا�سبة التحوط كما هو مبين اأدناه.

محا�سبة التحوط  )2(  

تقوم المجموعة بتحديد م�ستقات معينة كاأدوات تحوط من باب التاأهل لعالقات تحوط. في بداية عالقة التحوط، تقوم المجموعة بتوثيق العالقة بين اأدوات   

التحوط والبنود المغطاة، بما في ذلك طبيعة المخاطر والهدف وال�ستراتيجية من التحوط والطريقة التي �سيتم ا�ستخدامها لتقييم فاعلية عالقة التحوط في البداية 

وخالل ا�ستمرار العالقة.

اإ�سافًة لذلك، يتم عمل في بداية عالقة التحوط تقييمًا للتاأكد من اأن اأدوات التحوط متوقع لها اأن تكون فعالة في مواجهة المخاطر المحددة المتحوط لها. يتم   

عمل تقييم للتحوطات ب�سكل ربع �سنوي على اأ�سا�ص م�ستمر. ومن المتوقع ان تكون عالقة التحوط فعالة اإذا كانت التغيرات في القيمة العادلة والناتجة عن 

مخاطر التحوط خالل الفترة المتحوط لها بين 80% اإلى %125.

تحوطات القيم العادلة   )3(  

يتم ا�ستخدام تحوطات القيم العادلة للتحوط من مخاطر تذبذب القيمة العادلة لأ�سل اأو التزام معترف به، اأو اأي التزام ثابت جرى اإلغاء العتراف به اأو جزء من   

هذا الأ�سل اأو اللتزام المتعلق بمخاطر محددة قد توؤثر على �سافي الربح اأو الخ�سارة المعلن.

حال تحديد م�ستقة مالية كاأداة تحوط للقيمة العادلة لأ�سل اأو التزام معترف به يمكن اأن توؤثر على قائمة الدخل الموحدة، يتم العتراف مبا�سرًة بالتغييرات في   

القيمة العادلة للم�ستقات في قائمة الدخل الموحدة مع تغيير القيمة العادلة للبنود المتحوط لها المتعلقة بمخاطر التحوط المدرجة �سمن المكا�سب/الخ�سائر 

غير المعدة للمتاجرة في قائمة الدخل الموحدة.
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بالن�سبة للبنود المتحوط لها والمقا�سة بالتكلفة المطفاأة ــ عندما تتوقف العمولة المرتبطة باأداة مالية متحوط لقيمتها العادلة عن الوفاء بمعايير محا�سبة التحوط اأو حال بيع   

الأداة اأو الت�سرف بها اأو ا�ستبعادها ــ فاإن الفرق بين القيمة المرحلة لأداة التحوط عند ا�ستبعادها والقيمة الأ�سا�سية يتم اطفائها على مدة التحوط الأ�سلية با�ستخدام ن�سبة 

العائد الفعال. اإذا تم ا�ستبعاد اأداة التحوط فاإن ت�سوية القيمة العادلة غير المطفاأة تقيد مبا�سرة في قائمة الدخل الموحدة.

)4( تحوط التدفقات النقدية  

يتم ا�ستخدام تحوطات التدفقات النقدية للتحوط �سد التعر�ص للتغيرات في التدفقات النقدية العائدة لخطر معين مرتبط باأ�سل اأو التزام معترف به اأو عملية متوقعة بدرجة   

احتمال عالية مما قد يوؤثر على الربح اأو الخ�سارة.

بالن�سبة لتحوط التدفقات النقدية الموؤهلة والمحددة، يتم العتراف بالجزء الفّعال للربح اأو الخ�سارة لالأداة المتحوط لها مبدئيا وب�سكل مبا�سر في قائمة التغيرات في حقوق   

الم�ساهمين �سمن بند )احتياطي اآخر(. اأما الجزء غير الفّعال للربح اأو الخ�سارة لالأداة المتحوط لها فاإنه يتم العتراف به ب�سكل مبا�سر في )�سافي دخل المتاجرة(.

بالن�سبة لتحوطات التدفقات النقدية الموؤثرة على العمليات الم�ستقبلية، يتم ترحيل الأرباح اأو الخ�سائر اإلى قائمة الدخل الموحدة في نف�ص الفترة التي توؤثر فيها عمليات   

التحوط على قائمة الدخل الموحدة.

عند نفاذ �سالحية اأداة التحوط اأو بيعها اأو اإيقافها اأو الت�سرف بها اأو عندما ل يتطابق التحوط مع معايير محا�سبة التحوط فاإن اأي ربح متراكم )اأو خ�سارة متراكمة( يكون   

موجوداً �سمن الدخل ال�سامل الآخر في ذلك الوقت يبقى �سمن الدخل ال�سامل الآخر ويتم العتراف به عندما تكون عملية التحوط المتوقعة معترف بها في قائمة الدخل 

الموحدة في نهاية المطاف. عندما ت�سبح المعاملة المتوقعة غير محتملة الحدوث فاإن الربح اأو الخ�سارة المتراكمة التي �سبق اقرارها �سمن الدخل ال�سامل الآخر يتم 

تحويلها مبا�سرة اإلى قائمة الدخل الموحدة.

الُعمالت االأجنبية   )ز( 

يتم عر�ص القوائم المالية الموحدة بالريال ال�سعودي وهي اأي�سًا العملة الوظيفية للبنك. تقرر كل من�ساأة في المجموعة عملتها الوظيفية ويتم قيا�ص البنود الواردة في القوائم   

المالية لكل من�ساأة با�ستخدام تلك العملة. العملة الوظيفية لكل من �سركة الجزيرة كابيتال و�سركة اأمان العقارية هي الريال ال�سعودي.

تحول التعامالت التي تتم بالُعمالت الأجنبية اإلى الريالت ال�سعودية باأ�سعار ال�سرف ال�سائدة بتاريخ اإجراء التعامالت. كما تحول اأر�سدة الموجودات والمطلوبات النقدية   

الم�سجلة بالُعمالت الأجنبية في نهاية ال�سنة اإلى الريالت ال�سعودية باأ�سعار ال�سرف ال�سائدة بتاريخ نهاية ال�سنة. 

يتم اإدارج مكا�سب اأو خ�سائر ال�سرف الأجنبي الخا�سة باأر�سدة الموجودات والمطلوبات النقدية التي تتم بالُعمالت الأجنبية في قائمة الدخل الموحدة. ويتم اثبات   

مكا�سب اأو خ�سائر ال�سرف الأجنبي الخا�سة بالبنود غير النقدية المثبتة بالقيمة العادلة كجزء من ت�سويات القيمة العادلة اإما في قائمة الدخل الموحدة اأو في الدخل ال�سامل 

الآخر بناًء على طبيعة الأ�سل المالي. 

يتم تحويل البنود غير النقدية المقيمة من خالل التكلفة التاريخية بعملة اأجنبية با�ستخدام اأ�سعار ال�سرف المعمول بها في تواريخ المعامالت الأولية. ويتم تحويل البنود غير   

النقدية بالقيمة العادلة بعملة اأجنبية با�ستخدام اأ�سعار ال�سرف في التاريخ الذي يتم فيه تحديد القيمة العادلة. 

مقا�سة االأدوات المالية )ح(   

تتم مقا�سة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج ال�سافي في قائمة المركز المالي الموحدة عند وجود حق نظامي ملزم لإجراء المقا�سة على المبالغ المحققة وعندما   

يكون لدى المجموعة نية لت�سوية الموجودات مع المطلوبات على اأ�سا�ص ال�سافي اأو بيع الموجودات وت�سديد المطلوبات في اآن واحد.

ل يتم مقا�سة الإيرادات والم�سروفات في قائمة الدخل الموحدة مالم يكن ذلك ملزمًا اأو م�سموحًا به بموجب اأي معيار محا�سبي اأو تف�سيراً محا�سبيًا مو�سحًا ب�سكل   

محدد في ال�سيا�سات المحا�سبية للمجموعة.

)ط(  اإدراج االإيرادات / الم�سروفات  

يتم ت�سجيل الإيرادات والم�سروفات الخا�سة بالعمولت الخا�سة الناتجة عن الموجودات والمطلوبات المالية با�ستثناء تلك الموجودات والمطلوبات الم�سنفة بالقيمة   

العادلة �سمن قائمة الدخل وبالقيمة العادلة �سمن قائمة الدخل ال�سامل الآخر، بما في ذلك الأتعاب التي تعتبر جزءاً مكماًل للعائد الفعلي لالأداة المالية في قائمة الدخل 

الموحدة با�ستخدام طريقة العائد الفعلي وت�ستمل على العالوة والخ�سم المطفاأ خالل ال�سنة.

يتم تعديل القيمة الدفترية لالأ�سل اأو اللتزام المالي في حالة قيام المجموعة بتعديل تقديرات المدفوعات اأو المتح�سالت. تحت�سب القيمة الدفترية المعدلة على اأ�سا�ص �سعر   

العمولة الأ�سلي الفعلي وي�سجل التغيير في القيمة الدفترية كاإيرادات اأو م�سروفات.

بعد العتراف بخ�سارة انخفا�ص قيمة اأ�سل مالي اأو مجموعة من الأ�سول المالية ي�ستمر العتراف بدخل العمولت بطريقة العائد الفعلي على القيمة الدفترية بعد خ�سم   

اأو الم�ستلمة وتكاليف العمليات والح�سومات اأو  مخ�س�سات النخفا�ص في القيمة. يت�سمن احت�ساب �سعر العمولة الخا�سة الفعلي جميع الأتعاب والنقاط المدفوعة 

العالوات التي ت�سكل جزًء ل يتجزاأ من العمولة الفعلية. تكاليف العمليات هي تكاليف متزايدة تعزى مبا�سرًة اإلى �سراء اأو اإ�سدار اأو ا�ستبعاد اأ�سل اأو التزام مالي.

عند دخول المجموعة في �سفقة مبادلت بعمولة خا�سة لتغيير العمولة الخا�سة من ثابتة اإلى متغيرة )اأو العك�ص( ُتعدل اإيرادات اأو م�سروفات العمولت الخا�سة بعد خ�سم   

العمولة الخا�سة على ال�سفقة بمقدار اعتبار بقاء التحوط فعاًل. يتم العتراف باأرباح اأو خ�سائر ال�سرف الأجنبي عند اإكت�سابها اأو تكبدها.

يتم العتراف بالأتعاب والعمولت على اأ�سا�ص ال�ستحقاق المحا�سبي عند تقديم الخدمة. اأما اأتعاب اتفاقيات الإقرا�ص للقرو�ص المحتمل تخفي�سها واأتعاب الأخرى   

المتعلقة بالئتمان، فيتم تاأجليها مع التكلفة المبا�سرة المتعلقة بها ويتم العتراف بها اإن كانت جوهرية كتعديل للعائد الفعلي عن تلك القرو�ص. ويتم العتراف 

اأ�سا�ص ن�سبي طبقًا لعقود الخدمات  اأتعاب اإدارة ال�سناديق ال�ستثمارية على  باأتعاب المحافظ المدارة والخدمات الإ�ست�سارية واأتعاب الخدمات الأخرى، والتي ت�سمل   

اأ�سا�سا بمعاملة اأو خدمة ما بمجرد تقديم الخدمة. تتعلق م�سروفات الأتعاب الأخرى ب�سكل  المعنية. يتم تحميل الأتعاب وم�ساريف العمولت الأخرى والتي تت�سل 

رئي�سي باأتعاب المعامالت والخدمات وما يتعلق بها من نفقات.
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�سافي دخل / )خ�سارة( المتاجرة )ي(   

ت�ستمل النتائج المتاأتية من اأن�سطة المتاجرة على جميع المكا�سب والخ�سائر المحققة وغير المحققة من التغييرات الطارئة على القيمة الدفترية واإيرادات اأو   

م�سروفات العمولت الخا�سة ذات ال�سلة، وتوزيعات الأرباح على الموجودات والمطلوبات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل وفروقات 

ال�سرف الأجنبي. ويت�سمن اأي�سًا اأي اخفاقات م�سجلة في عمليات التحوط.

اإتفاقيات البيع واإعادة ال�سراء )ك(   

يتم العتراف بمبيعات الأ�سول ذات اللتزام الآني باإعادة �سرائها في تاريخ م�ستقبلي محدد )اإتفاقية اإعادة �سراء( في قائمة المركز المالي الموحدة حيث اأن   

المجموعة تحتفظ ب�سكل جوهري بجميع مخاطر ومنافع التملك، ويتم تقييم الأ�سول وفقًا لل�سيا�سات المحا�سبية المتبعة ب�ساأن ال�ستثمارات المدرجة بالقيمة 

العادلة من خالل قائمة الدخل، وال�ستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر، وال�ستثمارات الأخرى المقتناة بالتكلفة المطفاأة ــ 

ح�سب الحالة. يتم التعامل مع هكذا عمليات على اأنها اقترا�سات م�سمونة ومطلوبات ومبالغ م�ستلمة من نظراء بموجب هذه التفاقيات وتظهر من �سمن 

)“ اأر�سدة لموؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ” اأو “اأر�سدة للبنوك والموؤ�س�سات المالية الأخرى” اأو “ودائع للعمالء”( ح�سبما هو مالئم. يتم اعتبار الفرق بين 

�سعر البيع واإعادة ال�سراء كم�ساريف عمولت خا�سة، وي�سـتحق على مدى فترة اإتفاقية اإعادة ال�سراء با�ستخدام معدل العمولت الخا�سة الفعلي. ل يتم اإظهار 

الأ�سول الم�ستراة مع وجود التزام مرافق لإعادة بيعها في تاريخ م�ستقبلي محدد )اإتفاقية اإعادة بيع( في قائمة المركز المالي الموحدة لعدم انتقال ال�سيطرة على 

اإلى المجموعة. تدرج المبالغ المدفوعة بموجب هذه الإتفاقيات في )“النقدية والأر�سدة لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي” اأو “اأر�سدة  تلك الأ�سول 

لدى البنوك والموؤ�س�سات المالية الأخرى” اأو “القرو�ص وال�سلف”( ح�سبما هو مالئم. يتم اعتبار الفرق بين �سعر ال�سراء واإعادة البيع كدخل عمولت خا�سة 

وي�ستحق على مدى فترة اإتفاقية اإعادة البيع با�ستخدام معدل العمولت الخا�سة الفعلي.

اال�ستثمارات )ل(   

تقا�ص الموجودات المالية في بداية العتراف على اأ�سا�ص القيمة العادلة ــ لأي بند غير مدرج في قائمة الدخل ــ زائداً تكلفة العمليات التي تتعلق مبا�سرًة بال�سراء   

اأو ال�سدار. يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9( ت�سنيف جميع الموجودات المالية وقيا�سها لحقًا �سواًء بالتكلفة المطفاأة اأو القيمة العادلة على 

اأ�سا�ص نموذج اأعمال المن�ساأة في اإدارة الموجودات المالية و�سمات التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية. في البداية، يتم ت�سنيف الموجودات المالية 

بالتكلفة المطفاأة اأو القيمة العادلة.

ا�ستثمارات في اأدوات دين م�سنفة بالتكلفة المطفاأة  )1(  

يتم قيا�ص اأدوات الدين لحقًا بالتكلفة المطفاأة ناق�سًا خ�سارة انخفا�ص القيمة على اأن تفي بال�سروط التالية )با�ستثناء ا�ستثمارات اأدوات الدين المحددة بالقيمة   

العادلة من خالل قائمة الدخل عند العتراف الأولي(:

الأ�سل محتفظ به في اإطار نموذج اأعمال يهدف اإلى الحتفاظ بالموجودات لتجميع تدفقات نقدية تعاقدية،   •
ال�سروط التعاقدية لأداة الدين تزيد التدفقات النقدية في تواريخ محددة والتي تنح�سر في دفعات اأ�سا�سية وعمولت على المبلغ الأ�سا�سي القائم.  •

اإذا لم تفي الموجودات المالية بهذين ال�سرطين فيتم قيا�سه بالقيمة العادلة عندئذ. تقوم المجموعة بتقييم نموذج الأعمال على م�ستوى المحفظة حيث اأن ذلك   

يعك�ص على اأف�سل حال طريقة العمل المدارة والمعلومات المقدمة لالإدارة.

في تقييمها لتحديد فيما اإذا كان الحتفاظ بالأ�سل في نطاق نموذج اأعمال يهدف اإلى تجميع تدفقات نقدية تعاقدية اأم ل، تاأخذ المجموعة في اعتبارها النقاط التالية:  

�سيا�سات واأهداف الإدارة المحددة للمحفظة وكيفية تنفيذ هذه ال�سيا�سات،  •
كيفية تقييم الإدارة لأداء المحفظة،  •

درجة تكرار اأي مبيعات متوقعة من الأ�سول،  •
ال�سبب وراء اأي مبيعات من الأ�سول،   •

فيما اإذا كان الق�سد من بيع الأ�سول الحتفاظ بها لفترة طويلة تتنا�سب مع مواعيد ا�ستحقاقها اأو بيعها بعد فترة ق�سيرة من �سرائها اأو فترة طويلة قبل مواعيد   •
ا�ستحقاقها. 

اأما بالن�سبة لالأ�سول المالية المحتفظ بها للمتاجرة، فال يحتفظ بها �سمن نموذج اأعمال لي�ص من اأهدافه الحتفاظ بالأ�سل اأو الأ�سول بق�سد تجميع تدفقات   

نقدية تعاقدية.

الدخل  قائمة  العمولت في  المطفاأة. ويتم العتراف بدخل  بالتكلفة  المقيمة لحقًا  الدين  بالن�سبة لأدوات  الفعلي  العائد  اأ�سا�ص  بالدخل على  يتم العتراف   

الموحدة. تخ�سع اأدوات الدين المقيمة بالتكلفة المطفاأة لنخفا�ص القيمة.

موجودات مالية م�سنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  )2(  

يتم ت�سنيف ال�ستثمارات في اأدوات حقوق الم�ساهمين كموجودات مالية م�سنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل، اإل اإذا حددت المجموعة ا�ستثمار   

ما لم ُيحتفظ به للمتاجرة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�سامل الآخر في العتراف الأولي. يعتبر الأ�سل المالي اأو اللتزام المالي محتفظ به للمتاجرة 

اإذا:

كان مكت�سبًا اأو متكبداً اأ�سا�سًا لغر�ص البيع اأو اإعادة ال�سراء في الأجل القريب. ) اأ (   

في العتراف الأولي، يكون جزءاً من محفظة اأدوات مالية محددة ويتم اإدارتها مع بع�سها وتحمل ما يدل على وجود اأرباح راهنة حقيقة ق�سيرة الأجل. )ب(   

يكون م�ستقًا )با�ستثناء م�ستقة تكون عبارة عن عقد �سمانة مالية اأو اأداة تحوط فعالة ومحددة(. )ج(   
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يتم قيا�ص اأدوات الدين التي ل تفي بمعايير التكلفة المطفاأة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. اإ�سافًة لذلك، اأدوات الدين التي ل تفي بمعايير التكلفة المطفاأة ولكنها   

محددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل يتم قيا�سها بالقيمة العادلة في قائمة الدخل.

يمكن تحديد اأداة دين بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل في العتراف الأولي اإذا كان هكذا تحديد يزيل اأو يقل�ص ب�سكل جوهري ا�سطراب القيا�ص اأو العتراف   

بالأداة والذي قد ين�ساأ من تقييم الموجودات اأو المطلوبات اأو قيد المكا�سب اأو الخ�سائر وفق اأ�س�ص مختلفة.

يتم اإعادة ت�سنيف اأدوات الدين من التكلفة المطفاأة اإلى القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل عندما يتغير نموذج الأعمال بطريقٍة تتغير معها معايير التكلفة المطفاأة ول   

تنطبق عليها بتاتًا. اإن اإعادة ت�سنيف اأدوات الدين المحددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل عند العتراف الأولي غير قابلة للتراجع.

الأ�سول المالية المدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل يتم قيا�سها بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة من فترات اإ�سدار التقارير مع اظهار اأي مكا�سب اأو خ�سائر ناتجة عن   

اإعادة القيا�ص المدرج في قائمة الدخل الموحدة. يتم ت�سمين الدخل من العمولت على اأدوات الدين بالقيمة العادلة في قائمة الدخل في قائمة الدخل الموحدة. 

يتم اإدراج الدخل من توزيعات اأرباح ال�ستثمارات في اأدوات حقوق ملكية م�سجلة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل وفي قائمة الدخل الموحدة عندما ين�ساأ حق للمجموعة   

في ا�ستالم ح�سة من الأرباح ويتم ت�سمنيها حينئٍذ في قائمة الدخل الموحدة. 

اال�ستثمار في حقوق ملكية محددة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل االآخر   )3(  

في العتراف الأولي، ت�ستطيع المجموعة القيام بعملية اختيار غير قابلة للتراجع )وفقا لمبداأ اأداة مقابل اأداة( لتحديد ال�ستثمارات في حقوق الم�ساهمين بالقيمة العادلة   

من خالل الدخل ال�سامل الآخر. اإن تحديد القيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر غير م�سموح به اإذا كانت ال�ستثمارات محتفظ بها للمتاجرة.

يتم قيا�ص ال�ستثمارات في حقوق الم�ساهمين بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر مبدئيا بالقيمة العادلة م�سافًا اإليها تكلفة العمليات. لحقًا، يتم قيا�سها بالقيمة   

العادلة مع المكا�سب والخ�سائر الناتجة من التغير في القيمة العادلة المقيدة في الدخل ال�سامل الآخر والمتراكم في الحتياطيات الأخرى. ل يتم اإعادة ت�سنيف المكا�سب 

والخ�سائر الناجمة عن مثل هذه ال�ستثمارات اإلى قائمة الدخل الموحدة، ول يتم اإدراج النخفا�ص في قائمة الدخل الموحدة. يتم قيا�ص ال�ستثمارات في اأ�سهم غير مدرجة 

في �سوق اأوراق مالية بالقيمة العادلة. لن يتم اإعادة ت�سنيف المكا�سب اأو الخ�سائر المتراكمة اإلى قائمة الدخل الموحدة في حال تم بيع ال�ستثمارات. 

في العتراف الأولي، قامت المجموعة بتحديد جميع ال�ستثمارات في حقوق الم�ساهمين غير الم�سجلة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل واإدراجها بالقيمة العادلة   

في قائمة الدخل ال�سامل الآخر.

يتم قيد توزيعات الأرباح من ال�ستثمارات في حقوق الم�ساهمين في قائمة الدخل الموحدة عندما ي�سبح للمجموعة اأحقية في ا�ستالم التوزيعات اإل اإذا كانت التوزيعات   

تمثل بو�سوح ا�سترداداً لجزء من تكلفة ال�ستثمار.

يت�سمن احتياطي القيمة العادلة �سافي التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة لال�ستثمارات في حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر. عندما يتم   

ا�ستبعاد حقوق ملكية، يتم تحويل المبلغ التراكمي في احتياطي القيمة العادلة اإلى اأرباح مبقاة.

قرو�ض و�سلف  )م(   

تعتبر القرو�ص وال�سلف اأ�سول مالية غير م�ستقة اأن�ساأتها اأو ا�سترتها المجموعة تمتاز بمدفوعات ثابتة اأو قابلة للتحديد. يتم اإدراج القرو�ص وال�سلفيات عند ت�سليم النقد   

للمقتر�سين. ويتم ا�ستبعادها اإما بت�سديد المقتر�ص لاللتزام اأو عند بيع القرو�ص اأو �سطبها، اأو عند نقل جميع مخاطر ومنافع الملكية. تقا�ص كافة القرو�ص وال�سلف مبدئيًا 

بالقيمة العادلة عندما تعطى. 

بعد العتراف الأولي، يتم اإظهار القرو�ص وال�سلف ــ التي لم يتحوط لها ــ بالتكلفة ناق�سًا اأي مبلغ م�سطوب ومخ�س�سات انخفا�ص القيمة �سواًء اأكانت منفردة اأو مجتمعة   

)محفظة(. يتم ت�سجيل القرو�ص وال�سلف بالتكلفة المطفاأة المحت�سبة با�ستخدام �سعر العمولة الخا�ص ال�سائد. لأغرا�ص العر�ص، يتم خ�سم مخ�س�ص خ�سائر الئتمان من 

القرو�ص وال�سلف.

المطلوبات المالية  )ن(   

بدايًة يتم العتراف بجميع الإيداعات المالية وودائع العمالء و�سكوك الدين ال�سادرة بالتكلفة بعد خ�سم ر�سوم العمليات لتمثل القيمة العادلة للمبالغ الم�ستلمة. لحقًا،   

يتم قيا�ص جميع المطلوبات المالية التي تحمل عمولت بالتكلفة المطفاأة بعد الأخذ في العتبار اأي ح�سم اأو عالوة. يتم اإطفاء العالوات واعتماد الح�سومات على اأ�سا�ص 

العائد الفعلي حتى تاريخ ال�ستحقاق وتحت�سب �سمن م�ساريف العمولت الخا�سة.

اإلغاء االعتراف باأدوات مالية )�ض(   

يتم اإلغاء العتراف باأ�سل مالي )اأو جزء منه، اأو جزء في مجموعة اأ�سول مالية مت�سابهة( عندما تنتهي الحقوق التعاقدية ل�ستالم التدفقات المالية الخا�سة بهذا الأ�سل. في   

الحالت التي تظهر فيها دللت على قيام المجموعة بترحيل اأ�سل مالي، يتم اإلغاء العتراف بالأ�سل اإذا قامت المجموعة بنقل معظم المخاطر والمكا�سب الم�ساحبة 

لملكية الأ�سل ب�سكل جوهري. 

وفي الحالت التي ل تقوم فيها المجموعة بترحيل اأو اإبقاء جميع المخاطر والمكا�سب الم�ساحبة لملكية الأ�سل ب�سكل جوهري، يتم اإلغاء العتراف بالأ�سل المالي فقط   

حال تخلي المجموعة عن ال�سيطرة على الأ�سل المالي. تقوم المجموعة بالعتراف في اأ�سول ومطلوبات ب�سكل منف�سل حال اكت�ساب اأي حقوق وتحمل اأي التزامات 

جراء ذلك.

يمكن اإلغاء العتراف بالتزام مالي )اأو جزء من التزام مالي( فقط حال ا�ستنفاذه وذلك عند الوفاء باللتزام ح�سبما جاء في العقد اأو اإلغاء اللتزام من العقد اأو انتهاء �سالحيته.  

حال اإلغاء العتراف باأ�سل مالي ــ مقيم بالتكلفة المطفاأة ــ يتم العتراف بالفرق بين القيمة الدفترية والمبلغ المقبو�ص والذي ي�ستحق قب�سه في قائمة الدخل الموحدة.  

عند اإلغاء العتراف باأ�سل مالي م�سنف بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر، فاإن المكا�سب اأو الخ�سائر المتراكمة والتي �سبق واأن تراكمت في الدخل ال�سامل   

الآخر ل يعاد ت�سنيفها اإلى قائمة الدخل الموحدة، ولكن يتم ترحيلها اإلى الأرباح المبقاة.
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عقارات اأخرى )ع(   

تقوم المجموعة من خالل دورة اأعمالها العادية بال�ستحواذ على عقارات معينة مقابل ت�سوية قرو�ص و�سلف م�ستحقة. تعتبر مثل هذه العقارات موجودات   

ناق�سًا  العالقة  الراهنة للممتلكات ذات  العادلة  بالقيمة  اأو  الم�ستحقة  القرو�ص وال�سلف  القيمة الممكن تحقيقها من  للبيع وت�سجل بدايًة ب�سافي  محتفظ بها 

اأي تكاليف للبيع ــ اأيهما اأقل. ل يتم احت�ساب اأي ا�ستهالك على مثل هذه العقارات. يتم العتراف بدخل اليجارات من العقارات الأخرى في قائمة الدخل 

الموحدة.

بعد العتراف الأولي يتم اإعادة تقييم مثل هذه العقارات على اأ�سا�ص دوري. يتم العتراف باأي خ�سائر غير محققة ت�سجل عند اإعادة التقييم اأو اأي خ�سائر اأو   

مكا�سب غير محققة عند ال�ستبعاد واإيرادات اإيجار في قائمة الدخل الموحدة. يتم العتراف لحقًا باأي مكا�سب من اإعادة التقييم بالقيمة العادلة ناق�ص تكاليف 

بيع هذه الأ�سول بقدر عدم تجاوزها التخفي�ص التراكمي وذلك في قائمة الدخل الموحدة. يتم العتراف بالمكا�سب اأو الخ�سائر جراء ال�ستبعاد في قائمة 

الدخل الموحدة.

ممتلكات ومعدات )ف(   

يتم تقييم الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناق�ص ال�ستهالك المتراكم وخ�سائر انخفا�ص القيمة. يتم احت�ساب التغييرات في الأعمار النتاجية المتوقعة للممتلكات   

والمعدات من خالل تغيير المدة اأو الطريقة ح�سبما يقت�سي الأمر، ويتم التعامل مع هذه التغييرات بطريقة التقديرات المحا�سبية. الأر�ص المملوكة غير خا�سعة 

لال�ستهالك. اأما تكلفة الممتلكات الأخرى والمعدات فقابلة لال�ستهالك با�ستخدام طريقة احت�ساب ق�سط ثابت طيلة مدة العمر النتاجي للموجودات كما يلي:

33 �سنة المباني      

طيلة فترة الإيجار اأو 10 �سنوات ــ اأيهما اأق�سر تح�سينات على العقارات الم�ستاأجرة   

4 - 10 �سنوات الأثاث والمعدات وال�سيارات    

يتم مراجعة القيم الباقية للموجودات، واأعمارها النتاجية، وطرق احت�ساب ال�ستهالك وتعديلها اإذا لزم الأمر في كل تاريخ من تواريخ اإ�سدار القوائم المالية.  

يتم احت�ساب المكا�سب والخ�سائر الناتجة عن ال�ستبعاد على اأ�سا�ص الفرق بين القيمة الدفترية والمبلغ المح�سل، وتدرج في قائمة الدخل الموحدة.  

يتم مراجعة كافة الموجودات فيما يتعلق بانخفا�ص قيمتها عند وجود اأحداث اأو تغيرات في ظروف ت�سير اإلى اأن القيمة الدفترية لالأ�سل غير قابلة لال�سترداد.   

يتم تخفي�ص القيمة الدفترية مبا�سرة اإلى قيمتها المقدرة القابلة لال�سترداد اإذا زادت القيمة الدفترية للموجودات عن قيمتها المقدرة القابلة لال�سترداد.

�سمانات مالية والتزامات اإقرا�سية )�ض(   

تقوم المجموعة من خالل دورة اأعمالها العتيادية، بتقديم �سمانات مالية تتمثل في اعتمادات و�سمانات وقبولت. يتم العتراف بال�سمانات المالية �سمن   

المطلوبات الأخرى في القوائم المالية الموحدة بالقيمة العادلة والتي تمثل قيمة العالوة الم�ستلمة. وبعد العتراف الأولي، يتم قيا�ص التزامات المجموعة تجاه 

كل �سمان بالعالوة المطفاأة، اأو اأف�سل تقدير للم�ساريف الالزمة ل�سداد اأي �سمان مالي، ناجمة عن ال�سمانات ــ اأيهما اأعلى. 

يتم ت�سجيل اأية زيادة في اللتزام متعلقة بال�سمان المالي في قائمة الدخل الموحدة. يتم اإدراج العالوة الم�ستلمة في قائمة الدخل الموحدة با�ستخدام طريقة   

الق�سط الثابت على مدى فترة ال�سمان. اللتزامات الإقرا�سية هي التزامات ثابتة لتوفير اعتمادات بموجب �سروط واأحكام تحدد ب�سكل م�سبق.

المخ�س�سات )ق(   

التزام  به بوا�سطة المجموعة لمقابلة  اإجراء تقدير موثوق  بالمخ�س�سات )با�ستثناء مخ�س�سات الئتمان ومخ�س�سات ال�ستثمار( عندما يمكن  يتم العتراف   

قانوني اأو �سمني راهن ناتج عن اأحداث ما�سية ويكون احتمال دفع مبالغ لت�سوية اللتزام اأعلى من احتمال عدم الدفع.

)ر( محا�سبة عقود االإيجار  

في حالة كون البنك م�ستاأجراً  )1(  

تعتبر كافة عقود الإيجار التي يبرمها البنك، ب�سفة م�ستاأجر، عقود اإيجار ت�سغيلية بموجبها تحمل دفعات الإيجار على قائمة الدخل الموحدة بطريقة الق�سط   

الثابت على مدى فترة الإيجار. وفي حالة اإلغاء عقد الإيجار الت�سغيلي قبل انتهاء مدته، تدرج اأية دفعات وغرامات ــ بعد خ�سم اأية اإيرادات اإيجار متوقعة )اإن 

وجدت( يجب دفعها للموؤجر ــ كم�سروفات على الفترة التي يتم فيها اإلغاء الإيجار.

في حالة كون البنك موؤجراً  )2(  

عندما يتم نقل الأ�سول بموجب عقد تاأجير تمويلي بما في ذلك عقود الإيجار المتوافقة مع اأحكام ال�سريعة يتم العتراف بالقيمة الراهنة لمدفوعات الإيجار   

كذمم مدينة والف�ساح عنها تحت بند “ القرو�ص وال�سلف ”. يتم العتراف بالفرق بين اإجمالي الذمم المدينة والقيمة الراهنة للذمم المدينة كاإيرادات اإيجار 

لم تقب�ص بعد. يتم العتراف بدخل الإيجار طوال مدة �سريان عقد الإيجار با�ستخدام طريقة �سافي ال�ستثمارات والتي تعك�ص ن�سبة العائد على فترات ثابتة. 

يتم ت�سمين الأ�سول الخا�سعة لعقود الت�سغيل التاأجيرية في القوائم المالية الموحدة كممتلكات ومعدات. ويتم العتراف بالدخل من عقود الت�سغيل على اأ�سا�ص   

طريقة الق�سط الثابت )اأو اأي طريقة اأخرى مالئمة( طوال مدة �سريان العقد.

النقدية وما في حكمها )�ض(   

ف النقدية وما في حكمها على اأنها تلك المبالغ المدرجة في النقدية والأر�سدة لدى موؤ�س�سة النقد العربي  لأغرا�ص اإعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة، تعرَّ  

ال�سعودي، با�ستثناء الودائع النظامية، كما ت�سمل الأر�سدة لدى البنوك والموؤ�س�سات المالية الأخرى التي ت�ستحق خالل ثالثة اأ�سهر اأو اأقل من تاريخ التعاقد 

والخا�سعة لمخاطر غير جوهرية جراء التغييرات التي قد تطراأ على القيم العادلة.
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االأر�سدة لدى البنوك والموؤ�س�سات المالية االأخرى )ت(   

الأر�سدة لدى البنوك والموؤ�س�سات المالية الأخرى هي موجودات مالية عبارة عن اإيداعات اأ�سواق مال ذات دفعات ثابتة اأو محددة ومواعيد ا�ستحقاق ثابتة لم يتم تداولها   

في �سوق ن�سط. ل يتم الدخول في ايداعات اأ�سواق المال بنية بيعها الفوري اأو في الأجل الق�سير. يتم قيا�ص هذه الأر�سدة بالتكلفة باعتبارها القيمة العادلة لها.

بعد العتراف الأولي، يتم اإظهار الأر�سدة لدى البنوك والموؤ�س�سات المالية الأخرى بالتكلفة ناق�ص اأي مبالغ م�سطوبة واأي مخ�س�سات محددة لنخفا�ص القيمة ــ اإن   

وجدت ــ مع محفظة )تجميعية( من مخ�س�ص مخاطر الأطراف ذات العالقة.

الزكاة و�سريبة الدخل )ث(   

بموجب قوانين م�سلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية ال�سعودية فاإن الزكاة ال�سرعية و�سريبة الدخل هي اإلتزام على الم�ساهمين ال�سعوديين والم�ساهمين الأجانب ــ   

على التوالي. يتم احت�ساب الزكاة على ح�سة الم�ساهمين ال�سعوديين في حقوق الم�ساهمين اأو في �سافي الدخل با�ستخدام الأ�س�ص المو�سحة بموجب اأنظمة الزكاة. يتم 

احت�ساب �سريبة الدخل على ح�سة الم�ساهمين الأجانب في �سافي الدخل لل�سنة.

ل يتم تحميل الزكاة و�سريبة الدخل المتعلقة بم�ساهمي البنك على قائمة الدخل الموحدة للمجموعة حيث اأنها ت�ستقطع من قيمة الأرباح المدفوعة للم�ساهمين. اإذا لم يتم   

توزيع اأرباح، يتم احت�ساب المبلغ كذمة مدينة من الم�ساهمين و�سيتم خ�سمها م�ستقباًل من الأرباح ويتم احت�ساب التزام اإزاء الذمة المدينة هذه كذمة دائنة م�ستحقة الدفع 

لم�سلحة الزكاة والدخل.

الموجودات المحتفظ بها كاأمانات  )خ(   

ل تعتبر الموجودات التي يتم الحتفاظ بها كعهدة اأو ب�سفة اأمانة كموجودات مملوكة للمجموعة، وبالتالي، ل تدرج في القوائم المالية الموحدة.  

تعوي�سات نهاية الخدمة )ذ(   

يقوم مخ�س�ص تعوي�سات نهاية الخدمة على ما ورد من اأحكام في نظام العمل والعمال ال�سعودي والمتطلبات النظامية المحلية.  

)�ض(  المنتجات الم�سرفية المتوافقة مع اأحكام ال�سريعة )مبداأ تجنب الفوائد(  

يقدم البنك لعمالئه منتجات م�سرفية متوافقة مع اأحكام ال�سريعة )مبداأ تجنب الفوائد( والتي يتم اعتمادها بوا�سطة هيئة الرقابة ال�سرعية للبنك.  

المرابحة هي اتفاقية يقوم بموجبها البنك ببيع �سلعة اأو اأ�سل اإلى عميل والتي يكون البنك قد ا�ستراها واقتناها بناًء على وعد بال�سراء من ذلك العميل. ي�سمل �سعر البيع على   

التكلفة م�سافا اإليها هام�ص ربح متفق عليه.

االإجارة هي عقد يقوم بموجبه البنك )الموؤجر( بتاأجير اأو ان�ساء اأو اأ�سل بناًء على طلب العميل )الم�ستاأجر(  ا�ستنادا على وعد منه با�ستئجار الأ�سل لمدة معينة وقد تنتهي   

الإجارة بتمليك الم�ستاأجر الأ�سل الموؤجر.

الم�ساركة هي عبارة عن اتفاقية بين البنك وعميل للم�ساهمة في م�ساريع ا�ستثمارية معينة اأو ملكية بع�ص الممتلكات تنتهي بح�سول العميل على كامل الملكية. يتم تقا�سم   

الربح اأو الخ�سارة وفقا ل�سروط التفاق.

التورق هو عبارة عن نموذج من معامالت المرابحة يقوم بموجبها البنك ب�سراء �سلعة وبيعها للعميل. ويقوم العميل ببيع ال�سلعة وا�ستخدام المتح�سالت لمقابلة متطلبات   

التمويل الخا�سة به.

وعد الُعمالت االجنبية هي اتفاقية يقوم بموجبها العميل في الدخول في احدى ال�سفقات اأو �سل�سلة من ال�سفقات. حيث يقوم اأحد الأطراف )الواعد( باعطاء تعهد اإلى   

الطرف الثاني )الموعود(.

اال�ست�سناع هي اتفاقية يقوم بموجبها البنك ببيع اأ�سل مطّور اإلى عميل وفقًا لموا�سفات واأ�سعار متفق عليها بينهما.  

ال�سكوك هي عبارة عن اأدوات اإ�سالمية تتمثل في ملكية فردية متنا�سبة مع الفائدة في اأ�سل معين والحق في الدخل الناتج من الأ�سل.  

يتم قيد جميع المنتجات المتوافقة مع اأحكام ال�سريعة )مبداأ تجنب الفوائد( با�ستخدام المعايير الدولية للتقارير المالية وهي تطابق ال�سيا�سات المحا�سبية المبينة في هذه   

القوائم المالية.

3 - النقدية والأر�سدة لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي 

باالآف الرياالت ال�سعودية

2012م )المعدلة(2013م

844.205736.512نقد في ال�سندوق

اأر�سدة لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي 

2.416.9531.885.268وديعة نظامية

4.045.0004.460.641قرو�ص نقدية 

7.306.1587.082.421االإجمالي

طبقا للمادة رقم )7( من نظام مراقبة البنوك والأنظمة ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، يتعين على البنك الحتفاظ بوديعة نظامية لدى موؤ�س�سة النقد العربي   

ال�سعودي بن�سب مئوية محددة من الودائع تحت الطلب لأجل مع ودائع اأخرى تحت�سب في نهاية كل �سهر ميالدي )انظر الي�ساح 32(. الوديعة النظامية لدى الموؤ�س�سة 

غير متاحة لتمويل عمليات البنك اليومية وبناًء عليه فاإنها ل ت�سكل جزءاً من النقدية وما في حكمها. 
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4 – الأر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى
باالآف الرياالت ال�سعودية

2012م2013م

536.295201.622ح�سابات جارية

2.537.5002.937.000ايدعات اأ�سواق المال

3.073.7953.138.622االإجمالي

تمثل اإيداعات اأ�سواق المال مبالغ مودعة بطريقة المرابحة المتوافقة مع اأحكام ال�سريعة )مبداأ تجنب الفوائد(.  

5 - ال�ستثمارات

كما في 31 دي�سمبر 2013م، كان ت�سنيف اال�ستثمارات كما يلي: )اأ(   

ا�ستثمارات حددت بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  )1(  

2013م )باالآف الرياالت ال�سعودية(

االإجماليخارج المملكةداخل المملكة

160.514152.736313.250�سناديق ا�ستثمار

23.326      ــ23.326اأ�سهم

183.840152.736336.576

)2( ا�ستثمارات حددت بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل االآخر  

2013م )باالآف الرياالت ال�سعودية(

االإجماليخارج المملكةداخل المملكة

3.2506.0289.278اأ�سهم

)3( ا�ستثمارات مقيمة بالتكلفة المطفاأة  

2013م )باالآف الرياالت ال�سعودية(

االإجماليخارج المملكةداخل المملكة

913.533      ــ913.533ا�ستثمارات مرابحة

9.899.8681.437.87011.337.738ا�ستثمارات �سكوك

10.813.4011.437.87012.251.271المجموع

11.000.4911.596.63412.597.125الجمالي  

كما في 31 دي�سمبر 2012م، كان ت�سنيف اال�ستثمارات كما يلي: )ب(   

ا�ستثمارات مقا�سة اإلزامياً بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  )1(  

2012م )بالآف الريالت ال�سعودية(

الإجماليخارج المملكةداخل المملكة

800.710      ــ800.710�سناديق ا�ستثمار

ا�ستثمارات حددت بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  )2(  

2012م )بالآف الريالت ال�سعودية(

الإجماليخارج المملكةداخل المملكة

54.213101.295155.508�سناديق ا�ستثمار

10.058      ــ10.058اأ�سهم

64.271101.295165.566

ا�ستثمارات حددت بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل االآخر  )3(  

2012م )بالآف الريالت ال�سعودية(

الإجماليخارج المملكةداخل المملكة

256.3244.117260.441اأ�سهم
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ا�ستثمارات مقيمة بالتكلفة المطفاأة  )4(  

2012م )بالآف الريالت ال�سعودية(

الإجماليخارج المملكةداخل المملكة

1.745.808      ــ1.745.808ا�ستثمارات مرابحة

4.882.1251.139.7446.021.869ا�ستثمارات �سكوك

6.627.9331.139.7447.767.677مجموع ال�ستثمارات  

7.749.2381.245.1568.994.394الإجمالي  

فيما يلي تحلياًل لمكونات اال�ستثمارات: )ج(   

باالآف الرياالت ال�سعودية

2012م )المعدلة(2013م

المجموعغير متداولةمتداولةالمجموعغير متداولةمتداولة

1.745.8081.745.808     ــ913.533913.533     ــا�ستثمارات مرابحة

2.446.1508.891.58811.337.7382.574.8693.447.0006.021.869ا�ستثمارات �سكوك

29.1663.43832.604267.0613.438270.499اأ�سهم

956.218     ـ313.250956.218     ــ313.250�سناديق ا�ستثمار

2.788.5669.808.55912.597.1253.798.1485.196.2468.994.394الإجمالي  

فيما يلي تحلياًل لالأرباح والخ�سائر غير المحققة والقيم العادلة لال�ستثمارات االأخرى المقتناة بالتكلفة المطفاأة: )د(   

بالآف الريالت ال�سعودية

2012م2013م

القيمة  الدفترية
اإجمالي االأرباح غير 

المحققة
اإجمالي الخ�سائر غير 

القيمة  الدفتريةالقيمة العادلةالمحققة

اإجمالي الأرباح 

غير المحققة

اإجمالي الخ�سائر 

القيمة العادلةغير المحققة

1.745.808       -       -913.5331.745.808       -       -913.533ا�ستثمارات مرابحة

6.025.988)4.849(11.350.2846.021.8698.968)4.792)11.337.73817.338ا�ستثمارات �سكوك

7.771.796)4.849(12،263.8177.767.6778.968)4.792)12.251.27117.338الإجمالي

فيما يلي تحلياًل لال�ستثمارات ح�سب االأطراف االأخرى: )هـ(   

باالآف الرياالت ال�سعودية

2012م  )معدلة(2013م

6.362.4332.760.183موؤ�س�سات حكومية و�سبه حكومية

2.906.8175.176.990�سركات

3.327.8751.057.221بنوك وموؤ�س�سات مالية اأخرى

12.597.1258.994.394االإجمالي

اإن القيم العادلة لال�ستثمارات المحملة بالتكلفة المطفاأة ل تختلف جوهريًا عن قيمها الدفترية. تم ادراج ا�ستثمارات ال�سكوك )والمف�سح عنها في اي�ساح 5)د( في �سوق   

غير ن�سط تجاريًا.

تت�سمن ال�ستثمارات بالأوراق المالية المف�سح عنها بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر اأ�سهمًا غير متداولة بقيمة 3.4 مليون ريال �سعودي )2012م: 3.4   

مليون ريال �سعودي( محملة بالتكلفة لتعذر قيا�سها بقيمها العادلة ب�سكل يعتد به. 

يتم ت�سنيف �سناديق ال�ستثمار التي تتخذ من المملكة العربية ال�سعودية مقراً ولديها ا�ستثمارات في الخارج �سمن الفئة الدولية.  

6 - القرو�س وال�سلف، �سايف

قرو�ض �سخ�سية: وت�سمل قرو�ص و�سلف اإلى اأفراد وذلك لأغرا�ص �سخ�سية بما في ذلك اأر�سدة بطاقات الئتمان.  

قرو�ض تجارية: وت�سمل قرو�ص و�سلف الى �سركات وموؤ�س�سات �سغيرة ومتو�سطة الحجم بال�سافة اإلى الموؤ�س�سات الفردية.  

اأخرى: وت�سمل قرو�ص و�سلف للموظفين  
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تتكون القرو�ض وال�سلف بال�سافي مما يلي: )اأ(   

باالآف الرياالت ال�سعودية 

المجموعاأخرىقرو�ض تجاريةقرو�ض �سخ�سية2013م

12.184.05222.822.891219.87135.226.814قرو�ص و�سلف عاملة

429.372      ــ220.486208.886قرو�ص و�سلف غير عاملة

12.404.53823,031,777219,87135.656.186اإجمالي القرو�ض وال�سلف

مخ�س�ض خ�سائراالئتمان:

)179.267)      ــ)88.934))90.333)مخ�س�ص خ�سائر محددة

)482.160)      ــ)355.532))126.628)مخ�س�ص خ�سائر محفظة

)661.427)      ــ)444.466))216.961)اإجمالي مخ�س�ض خ�سائر االئتمان

12.187.57722.587.311219.87134.994.759�سافي القرو�ض وال�سلف

بالآف الريالت ال�سعودية 

المجموعاأخرىقرو�ص تجاريةقرو�ص �سخ�سية2012م

 142.71430.234.333 19.593.526  10.498.093قرو�ص و�سلف عاملة 

 1.040.219      ــ 933.014  107.205قرو�ص و�سلف غير عاملة 

 142.71431.274.552 20.526.540 10.605.298اإجمالي القرو�ص وال�سلف

مخ�س�ص خ�سائرالئتمان

)910.097(      ــ)860.319()49.778(مخ�س�ص خ�سائر محددة 

)467.673(      ــ)289.462()178.211(مخ�س�ص خ�سائر محفظة

)1.377.770(      ــ)1.149.781()227.989(اإجمالي مخ�س�ص خ�سائر الئتمان

 142.71429.896.782 19.376.759 10.377.309�سافي القرو�ص وال�سلف

يمثل �سافي القرو�ص وال�سلف منتجات بنكية متوافقة مع اأحكام ال�سريعة )مبداأ تجنب الفوائد( والذي ي�سمل عقود مرابحة، اإيجارة، ا�ست�سناع، وتورق.  

تت�سمن القرو�ص وال�سلف �سافي ذمم مدينة من تمويل الإيجارة بقيمة 7.75 مليار ريال �سعودي )2012م: 5.51 مليار ريال �سعودي(.  

الحركة في ح�ساب مخ�س�ض خ�سائر االئتمان هي كما يلي: )ب(   

باالآف الرياالت ال�سعودية

المجموعقرو�ص تجاريةقرو�ص �سخ�سية2013م

227.9891.149.7811.377.770الر�سيد كما في بداية ال�سنة

98.83187.541186.372م�ساف خالل ال�سنة، �سافي

)852.948))769.925))83.023)ديون معدومة م�سطوبة

)49.767))22.931))26.836)مبالغ م�ستردة م�سافة �سابقًا

216.961444.466661.427الر�سيد كما في نهاية ال�سنة

بالآف الريالت ال�سعودية

المجموعقرو�ص تجاريةقرو�ص �سخ�سية2012م

 1.210.444 1.080.832 129.612الر�سيد كما في بداية ال�سنة

 192.453 86.021 106.432م�ساف خالل ال�سنة

)5.313()4.461()852(ديون معدومة م�سطوبة

)19.814()12.611()7.203(مبالغ م�ستردة م�سافة �سابقًا

 1.377.770 1.149.781 227.989الر�سيد كما في نهاية ال�سنة

�سافي مخ�س�ض خ�سائر االئتمان لل�سنة في قائمة الدخل الموحدة هي كما يلي:   )ج( 

باالآف الرياالت ال�سعودية

2012م2013م

 186.372192.453اإ�سافات خالل ال�سنة

)19.814()49.767)مبالغ م�ستردة م�سافة �سابقًا

)160()262)مبالغ م�ستردة م�سطوبة �سابقًا

136.343172.479مخ�س�ص خ�سائر ائتمان، �سافي
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فيما يلي تحلياًل بمخاطر تركزات القرو�ض وال�سلف ومخ�س�ض خ�سائر االئتمان ح�سب القطاعات االقت�سادية:  )د( 

باالآف الرياالت ال�سعودية

�سافي القرو�ض وال�سلفمخ�س�ض خ�سائر االئتمانالقرو�ض وال�سلف غير العاملة، �سافيالقرو�ض وال�سلف العاملة2013م

515.777      ــ      ــ515.777الحكومية و�سبه الحكومية

1.036.051      ــ      ــ1.036.051بنوك وموؤ�س�سات مالية اأخرى

27.104      ــ      ــ27.104زراعة واأ�سماك

5.998.550)22.586(5.930.79390.343ت�سنيع

640.691      ــ      ــ640.691مناجم ومحاجر

1      ــ      ــ1كهرباء وماء وغاز وخدمات �سحية

716.424      ــ      ــ716.424بناء وان�ساءات

8.384.682)34.379(8.367.74251.319تجارة

280.425      ــ      ــ280.425نقل وات�سالت

418.213)30.575(393.67055.118خدمات

12.314.205)90.333(12.184.052220.486قرو�ص �سخ�سية 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      ــمخ�س�ص محفظة 

34.994.759)661.427)35.226.814429.372االإجمالي

بالآف الريالت ال�سعودية

�سافي القرو�ص وال�سلفمخ�س�ص خ�سائر الئتمانالقرو�ص وال�سلف غير العاملة، �سافيالقرو�ص وال�سلف العاملة2012م

562.059      ــ      ــ562.059الحكومية و �سبه الحكوميه

684.353      ــ      ــ684.353بنوك وموؤ�س�سات مالية اأخرى

58.411      ــ      ــ58.411زراعة واأ�سماك

5.308.205)56.974(5.308.20556.974ت�سنيع

663.028      ــ      ــ663.028مناجم ومحاجر

      ــ)16.744(16.744      ــكهرباء وماء وغاز وخدمات �سحية

947.440)87.546(952.18482.802بناء وان�ساءات

7.294.260)655.932(7.256.777693.415تجارة

301.534      ــ      ــ301.534نقل وات�سالت

417.226)32.617(387.22662.617خدمات

10.555.520)49.778(10.498.093107.205قرو�ص �سخ�سية وبطاقات ائتمان

1.906.954      ــ      ــ1.906.954تداول اأ�سهم

1.665.465)10.506(1.655.50920.462اأخرى

30.234.3331.040.219)910.097(30.364.455

)467.673()467.673(      ــ      ــمخ�س�ص محفظة 

 29.896.782)1.377.770(30.234.3331.040.219الإجمالي

خالل دورة اأعمالها العادية، تحتفظ المجموعة ومن �سمن اأن�سطتها التمويلية ب�سمانات تح�سبًا لمخاطر الئتمان من القرو�ص وال�سلف. وت�سمل ال�سمانات ب�سكل رئي�سي   

ودائع اأجل وودائع تحت الطلب وودائع نقدية وكفالت مالية واأ�سهم محلية ودولية وعقارات واأ�سول طويلة الأجل. يتم الحتفاظ بال�سمانات ب�سكل رئي�سي مقابل 

القرو�ص التجارية وال�سخ�سية وتدار مقابل الأخطار ذات العالقة بقيمها ال�سافية الممكنة التحقيق. فيما يلي القيم العادلة لل�سمانات المحتفظ بها من قبل المجموعة في 

مقابل القرو�ص وال�سلف ح�سب كل فئة:

باالآف الرياالت ال�سعودية

2012م2013م

13.931.57312.324.433�سمانات مقابل قرو�ص عاملة

86.740138.274�سمانات مقابل قرو�ص غير عاملة

14.018.31312.462.707الإجمالي

يتم قبول ال�سمانات التي ل يمكن ت�سييلها فوراً )مثل العقارات( من قبل المجموعة بق�سد الت�سرف بها حال تعثر العميل عن ال�سداد.  

عقارات اأخرى، �سافي  )هـ(   

باالآف الرياالت ال�سعودية

2012م2013م

 660.446694.778الر�سيد في بداية ال�سنة 

 326      ــاإ�سافات 

)20.658()1.961)ا�ستبعادات

658.485674.446 

)14.000(14.000عك�ص/ )مخ�س�ص( مخ�س�ص خ�سائر غير متحققة من اإعادة التقييم 

 672.485660.446الر�سيد في بداية ال�سنة

خالل ال�سنة، تم عك�ص قيد مخ�س�ص خ�سائر اإعادة التقييم )2012م: ل �سيء(  
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7 - ال�ستثمار يف �رشكة زميلة

تملك المجموعة ح�سة في �سركة الجزيرة تكافل تعاوني ن�سبتها 35%. خالل ال�سنة، ح�سلت �سركة الجزيرة تكافل تعاوني على �سهادة الت�سجيل )ال�سجل   

التجاري(. يت�سمن الي�ساحان )28( و )38( تفا�سيل وافية عن �سركة الجزيرة تكافل تعاوني.  فيما يلي جدوًل يلخ�ص اأحدث البيانات المتوفرة عن �سركة 

الجزيرة تكافل تعاوني كما في 31 دي�سمبر 2013م:

2013م )باالآف الرياالت ال�سعودية(

350.965اإجمالي الموجودات 

)3.852)اإجمالي المطلوبات

347.113اإجمالي �سافي الموجودات

35%ن�سبة ملكية المجموعة

121.489القيمة الدفترية لال�ستثمار

2013م )باالآف الرياالت ال�سعودية(

)2.889)اإجمالي خ�سائر ال�سنة

)1.011)ح�سة المجموعة من خ�سارة ال�سنة )%35(

يلخ�ص الجدول التالي حركة ال�ستثمار في ال�سركة الزميلة خالل ال�سنة:  

2013م )باالآف الرياالت ال�سعودية(

122.500التكلفة خالل ال�سنة

)1.011)ح�سة المجموعة من خ�سائر ال�سركة في ال�سنة

121.489الر�سيد كما في نهاية ال�سنة

8 - ممتلكات ومعدات – �سايف
باالآف الرياالت ال�سعودية

اأرا�سي ومباني
تح�سينات على العقارات 

الم�ستاأجرة
اأثاث ومعدات و�سيارات

اعمال راأ�سمالية تحت 

التنفيذ

االإجمالي

 2013م

االإجمالي

 2012م

التكلفة

 929.637 1.013.332 49.476 294.245493.852 175.759الر�سيد كما في بداية ال�سنة

 88.467 129.249 88.903 9.26629.640 1.440اإ�سافات

     ــ      ــ)78.293( 35.06443.229      ــتحويالت

)1.773()17.456))59()1.623(      ــ)15.774(ا�ستبعادات

)2.999(      ــ      ــ      ــ      ــ      ــم�سطوبات

 1.013.332 1.125.125 60.027 338.575565.098 161.425الر�سيد كما في نهاية ال�سنة

اال�ستهالك المتراكم

 482.808 547.229      ــ 164.667377.826 4.736الر�سيد كما في بداية ال�سنة

 65.508 71.417      ــ 26.93744.328 152المحمل خالل ال�سنة

)118()1.287)      ــ)1.287(      ــ      ــا�ستبعادات

)969(      ــ      ــ      ــ      ــ      ــم�سطوبات

 547.229 617.359      ــ 191.604420.867 4.888الر�سيد كما في نهاية ال�سنة

�سافي القيمة الدفترية كما في

 507.766 60.027 146.971144.231 156.537 31 دي�سمبر 2013م

�سافي القيمة الدفترية كما في

 466.103     ــ171.023129.578116.02649.476 31 دي�سمبر 2012م

9 - املوجودات الأخرى
باالآف الرياالت ال�سعودية 

2012م  )معدلة(2013م

دخل عمولت خا�سة م�ستحقة مدينة:

3.61110.081  بنوك وموؤ�س�سات مالية اأخرى

70.00935.605  ا�ستثمارات

246.471201.450  قرو�ص و�سلف 

11.47012.638م�ستقات مالية

331.561259.504اإجمالي دخل عمولت خا�سة م�ستحقة مدينة

138.825124.639�سلف ومبالغ مدفوعة مقدمًا

122.456151.257القيمة العادلة الإيجابية للم�ستقات

      ــ84.300تاأمينات مالية مقابل الم�ستقات

25.6897.234اأخرى

702.831542.634الإجمالي
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10 - امل�ستقات

اثناء دورة اأعمالها العادية، ت�ستخدم المجموعة الأدوات المالية الم�ستقة التالية لأغرا�ص المتاجرة والتحوط ال�ستراتيجي:  

المقاي�سات )اأ(   

هي بمثابة التزامات ل�ستبدال مجموعة من التدفقات النقدية باأخرى. بالن�سبة للمقاي�سات ذات العمولت الخا�سة يقوم نظراء عموما با�ستبدال دفعات ذات عمولت   

باأ�سعار ثابتة اأو متغيرة في عملة منفردة دون ا�ستبدال الوعاء الأ�سا�سي. وبالن�سبة لمقاي�سات الُعمالت يتم ا�ستبدال الدفعات ذات العمولت الثابتة الرئي�سية في مختلف 

الُعمالت.

الخيارات )وعد الُعمالت االجنبية( )ب(   

هي بمثابة اإتفاقية يوافق بموجبها العميل في الدخول في اإحدى ال�سفقات اأو �سل�سلة من ال�سفقات. حيث يقوم اأحد الأطراف )الواعد( باإعطاء تعهد اإلى الطرف الثاني   

)الموعود(. قد يكون الخيار من جانب واحد اأو مجموعة من الوعود. تقوم المجموعة بالدخول في الخيار على اأ�سا�ص محفظة المخاطر الخا�سة بالعميل، حيث يقوم 

العميل بعمل وعد ب�سراء اأو بيع اأو )�سراء وبيع( عملة مع اأو بدون �سروط بق�سد التحوط من المخاطر.

محتفظ بها الأغرا�ض المتاجرة  )1( - )10(  

تتمثل معظم اأن�سطة تداول م�ستقات المجموعة في المبيعات بق�سد تعزيز المراكز اأو الترجيح بين الأف�سليات. تت�سمن اأن�سطة المتاجرة تقديم منتجات للعمالء لتمكينهم   

من تحويل اأو تعديل اأو تخفي�ص المخاطر الحالية والم�ستقبلية. وي�سمل تعزيز المراكز كغر�ص من المتاجرة اإدارة مخاطر مراكز ومواقع ال�سوق مع توقع الح�سول على 

اأرباح من التغيرات الإيجابية في الأ�سعار اأو موؤ�سرات الأ�سعار. اأما الغر�ص الترجيحي فيهدف اإلى تحديد اإمكانية توقع الح�سول على اأرباح من فروق الأ�سعار بين الأ�سواق 

اأو المنتجات.

محتفظ بها الأغرا�ض التحوط  )2( - )10(  

ت�ستخدم المجموعة اأدوات من الم�ستقات المتوافقة مع اأحكام ال�سريعة لأغرا�ص التحوط كي تخفف من تعر�سها لمخاطر تذبذب اأ�سعار العمولت وال�سرف الأجنبي.   

واأ�سعار  الأجنبي  ال�سرف  اأ�سعار  في  للتقلبات  المجموعة  تعر�ص  اإدارة  تتم  المخاطر  اإدارة  عملية  من  كجزء  المخاطر.  واإدارة  لقيا�ص  �سامل  نظام  المجموعة  اعتمدت 

العمولت للحد من تعر�سها لمخاطر اأ�سعار الُعمالت والعمولت اإلى م�ستويات مقبولة على النحو الذي يحدده مجل�ص الإدارة طبقًا للدليل الذي اأ�سدرته موؤ�س�سة النقد 

العربي ال�سعودي.

كجزء من اإدارة موجوداتها ومطلوباتها ت�ستخدم المجموعة الم�ستقات لأغرا�ص تحوطية لتعديل مدى تعر�سها لمخاطر تذبذب اأ�سعار الُعمالت والعمولت. وهذا يتحقق   

عمومًا من خالل تعامالت تحوط محددة. ت�ستخدم المجموعة اأي�سًا مقاي�سات ذات عمولت خا�سة للتحوط �سد مخاطر التدفقات النقدية النا�سئة عن بع�ص مخاطر 

تذبذب اأ�سعار العمولت الخا�سة. في جميع مثل هذه الحالت، يتم توثيق عالقة التحوط واأهدافه، بما في ذلك تفا�سيل البنود المغطاة واأداة التحوط، ويتم المحا�سبة عن 

التعامالت بالقيمة العادلة اأو تحوطات التدفقات النقدية.

تحوطات التدفقات النقدية  

تتعر�ص المجموعة لمخاطر تقلبات التدفقات النقدية من العمولت الخا�سة بالن�سبة للموجودات والمطلوبات غير المعدة لأغرا�ص المتاجرة ذات العمولت المتغيرة   

الأ�سعار. ت�ستخدم المجموعة مقاي�سات اأ�سعار العمولت الخا�سة كتحوطات للتدفقات النقدية من مخاطر العمولت الخا�سة. ي�سير الجدول اأدناه كما في 31 دي�سمبر، 

اإلى الفترات التي من المتوقع اأن تقع هذه المخاطر ومتى من المتوقع اأن توؤثر على قائمة الدخل الموحدة:

باالآف الرياالت ال�سعودية2013م

اكثر من 5 �سنوات3-5 �سنوات1-3 �سنواتخالل �سنة

19.38933.91028.95467.850تدفقات نقدية )موجودات(

      ــ      ــ      ــ      ــتدفقات نقدية )مطلوبات(

19.38933.91028.95467.850�سافي التدفقات النقدية الواردة

بالآف الريالت ال�سعودية2012م

اكثر من 5 �سنوات3-5 �سنوات1-3 �سنواتخالل �سنة

25.04953.29854.53188.065تدفقات نقدية )موجودات(

      ــ      ــ      ــ      ــتدفقات نقدية )مطلوبات(

25.04953.29854.53188.065�سافي التدفقات النقدية الواردة

اإن مبلغ �سافي الأرباح / )الخ�سائر( من تحوطات التدفقات النقدية التي تم اإعادة ت�سنيفها اإلى قائمة الدخل الموحدة خالل ال�سنة كانت على النحو التالي:  

باالآف الرياالت ال�سعودية

2012م2013م

977958دخل عمولت خا�سة

)272()1.185)م�سروفات عمولت خا�سة

686)208)�سافي )خ�سائر(/ اأرباح من تحوطات التدفقات النقدية تم اإعادة ت�سنيفها اإلى قائمة الدخل الموحدة
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الحركة في االحتياطات االأخرى من تحوطات التدفقات النقدية  

باالآف الرياالت ال�سعودية

2012م2013م

 5.211)45.474)الر�سيد في بداية ال�سنة

اأرباح/)خ�سائر( من التغير في القيمة العادلة المعترف بها مبا�سرة في حقوق الم�ساهمين، �سافي 

)الجزء الفعلي(
29.111)49.999(

)686(13.302خ�سائر/)اأرباح( م�ستبعدة من حقوق الم�ساهمين ومحولة اإلى قائمة الدخل الموحدة

)45.474()3.061)الر�سيد في نهاية ال�سنة

13.094 مليون ريال �سعودي  التراكمية والبالغة  اإعادة ت�سنيف الخ�سائر  اإلى  التحوط  اأدوات وبنود  ا�ستبعاد  التحوط جراء  اتباع محا�سبة  التوقف عن  اأدى    

)2012م:  ل �سيء( من حقوق الم�ساهمين اإلى قائمة الدخل الموحدة.  وهذا المبلغ من �سمن الخ�سائر الواردة في الجدول اأعاله.

يظهر الجدول اأدناه القيمة العادلة الموجبة وال�سالبة لأدوات المجموعة المالية الم�ستقة اإ�سافًة اإلى قيمها الأ�سمية. لي�ص بال�سرورة اأن تعك�ص القيم الأ�سمية،   

والتي تعطي موؤ�سر عن حجم التعامالت القائمة كما في نهاية ال�سنة، مبالغ التدفقات النقدية الم�ستقبلية. وبالتالي فاإن القيم الأ�سمية ل تعطي موؤ�سراً عن تعر�ص 

المجموعة لمخاطر الئتمان والمحددة بالقيمة العادلة اليجابية لالأدوات الم�ستقة، و ل تعطي اأي�سًا موؤ�سراً عن مخاطر ال�سوق:

القيمة اال�سمية ح�سب فترة اال�ستحقاق باالآف الرياالت ال�سعودية

المتو�سط ال�سهرياأكثر من 5 �سنوات1-5 �سنوات3 -12 �سهراًخالل 3 اأ�سهرالقيمة االأ�سميةقيمة عادلة �سلبية قيمة عادلة اإيجابية2013م

محتفظ بها الغرا�ض المتاجرة:

4.424.433     ــ4.7464.7461.901.150635.690852.960412.500خيارات

  عقود اآجلة 

 
40.726     ــ     ــ     ــ55556440.72640.726

562.500     ــ     ــ     ــ71562.500562.500     ــمقاي�سات عمالت اأجنبية

مقاي�سة اأ�سعار عمولت خا�سة  

محتفظ بها كتحوطات للتدفق النقدي:

2.110.2362.043.7703.957.102     ــ     ــ91.78991.7894.154،006

503.4382.131.8752.131.797     ــ     ــ25.36620.0242.635.313مقاي�سة عمولت خا�سة

122.456117.1949.293.6951.238.916852.9603.026.1744.175.64511.116.558المجموع

القيمة ال�سمية ح�سب فترة ال�ستحقاق بالآف الريالت ال�سعودية

المتو�سط ال�سهرياأكثر من 5 �سنوات1-5 �سنوات3 -12 �سهراًخالل 3 اأ�سهرالقيمة الأ�سميةقيمة عادلة �سلبية قيمة عادلة اإيجابية2012م

محتفظ بها لغرا�ص المتاجرة:

2.277.857     ــ4.3304.3302.246.546491.8721.589.674165.000خيارات

3.833.3133.292.967     ــ     ــ     ــ136.857136.8573.833.313مقاي�سة اأ�سعار عمولت خا�سة

محتفظ بها كتحوطات للتدفق النقدي:

718.1251.832.5001.501.667     ــ     ــ10.07058.8052.550.625مقاي�سة اأ�سعار عمولت خا�سة

151.257199.9928.630.484491.8721.589.674883.1255.665.8137.072.491المجموع

يبين الجدول اأدناه ملخ�ساً للبنود والمحافظ المتحوط لها وطبيعة المخاطر المتحوط لها واأدوات التحوط وقيمها العادلة:  

باالآف الرياالت ال�سعودية

قيمة عادلة �سلبيةقيمة عادلة اإيجابيةاأدوات التحوطالمخاطرقيمة بداية التحوطالقيمة العادلةو�سف اأدوات التحوط

2013م

25.36620.024مقاي�سة اأ�سعار عمولتتدفقات نقدية2.630.8232.635.313ا�ستثمارات بعمولت متغيرة 

2012م

1.24858.805مقاي�سة اأ�سعار عمولتتدفقات نقدية2.208.1822.150.625ا�ستثمارات بعمولت متغيرة 

     ــ8.822مقاي�سة اأ�سعار عمولتتدفقات نقدية391.178400.000قرو�ص و�سلف بعمولت متغيرة 

11 - اأر�سدة للبنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى
باالآف الرياالت ال�سعودية

2012م2013م

27.22532.598ح�سابات جارية

4.331.5133.253.446ودائع اأ�سواق المال – بنوك وموؤ�س�سات مالية اأخرى

4.358.7383.286.044االإجمالي

12 - ودائع العمالء
باالآف الرياالت ال�سعودية

2012م2013م

19.158.00116.697.067تحت الطلب

27.432.54423.135.130لأجل

1.491.980843.093اأخرى

48.082.52540.675.290االإجمالي

تت�سمن الودائع لأجل ودائع تم ا�ستالمها على اأ�سا�ص المرابحة المتوافقة مع اأحكام ال�سريعة )مبداأ تجنب الفوائد(.  
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ت�ستمل ودائع العمالء الأخرى على مبلغ 491 مليون ريال �سعودي )2012م : 340 مليون ريال �سعودي( يمثل �سمانات مالية محتجزة لقاء التزامات غير قابلة للنق�ص.  

ت�ستمل الودائع اأعاله على ودائع بعمالت اأجنبية، تفا�سيلها كالآتي:  

باالآف الرياالت ال�سعودية

2012م2013م

503.945249.457تحت الطلب

4.384.5455.228.422لأجل

47.58118.745اأخرى

4.936.0715.496.624االإجمالي

ودائع الُعمالت الأجنبية هي بالدولر الأمريكي ب�سكل رئي�سي الذي يربط معه الريال ال�سعودي وبالتالي فاإن ح�سا�سية هذا المو�سوع بالن�سبة لمخاطر الُعمالت الأجنبية   

غير جوهرية.

13 - مطلوبات اأخرى
باالآف الرياالت ال�سعودية

2012م  )معدلة(2013م

م�ساريف عمولت خا�سة م�ستحقة:

28.33917.535بنوك وموؤ�س�سات مالية اأخرى

77.98467.234ودائع العمالء

7.0376.988�سكوك

113.36091.757اإجمالي م�ساريف العمولت الم�ستحقة

63.62368.701برنامج خير الجزيرة لأهل الجزيرة )انظر الي�ساح المبين اأدناه(

255.807218.242ذمم دائنة

26.65225.038توزيعات اأرباح م�ستحقة الدفع

117.193199.992قيمة عادلة �سلبية للم�ستقات

229.965204.485اأخرى

806.600808.215الإجمالي

ال�سعودي،  المجتمع  تجاه  بالبنك  المنوطة  الجتماعية  بالم�سوؤولية  وافق مجل�ص الإدارة خالل عام 2006م، على التبرع لبرنامج “خير الجزيرة لأهل الجزيرة” ليقوم   

وذلك من خالل الم�ساركة الخيرية في الجهود العديدة الهادفة اإلى خير المجتمع.

ولهذا الغر�ص، قام البنك خالل عام 2006م بالتبرع لهذا البرنامج بمبلغ 100 مليون ريال �سعودي.   

تاأ�س�ست لجنة اإجتماعية لتن�سيق البرنامج تتكون من ثالثة من اأع�ساء مجل�ص الإدارة. ينوي مجل�ص الإدارة ال�ستعانة باأع�ساء اخرين م�ستقلين من رجال الأعمال والهيئة   

ال�سرعية التابعة للبنك من اأجل القاء نظرة عامة وتقديم ار�سادات عن ن�ساطات البرنامج.

14 - ال�سكوك املعززة

بتاريخ 29 مار�ص 2011م، اأ�سدر البنك 000‚1 �سهادة �سكوك بمبلغ مليون ريال �سعودي لكل �سك، بمعدل توزيع اأرباح على ا�سا�ص 6 �سهور )�سايبور( م�سافا اليها   

هام�ص 170 نقطة اأ�سا�ص لل�سنة م�ستحقة ب�سكل ن�سف �سنوي بتاريخ 29 مار�ص و 29 �سبتمبر من كل �سنة حتى تاريخ 29 مار�ص 2021م وهو التاريخ الذي �سوف تنتهي 

فيه �سالحية هذه ال�سكوك اأو ت�سبح م�ستحقة. تم ا�ستخدام متح�سالت ال�سكوك من قبل البنك في تعزيز قاعدة راأ�سماله حيث اأن ال�سكوك تقع �سمن راأ�ص المال الم�ساند 

تحقيقًا لالأغرا�ص النظامية في المملكة العربية ال�سعودية. اإن التزام م�سّدر ال�سكوك تجاه حملة ال�سكوك غير م�سمون باأي اأ�سول اأو �سمانات اأو كفالت من طرف ثالث 

وهو معزز لراأ�ص المال. اإن هذه ال�سكوك م�ستحقة في 2021م حيث �سيكون هناك ارتفاع في الهام�ص اإلى 550 نقطة اأ�سا�ص في 2016م. لدى المجموعة خيار ا�ستدعاء 

والذي يمكن ممار�سته بعد 29 مار�ص 2016م من خالل تحقيق �سروط معينة وطبقًا لل�سروط والأحكام الواردة في اعالن العر�ص بتاريخ 28 مار�ص 2011م. يمكن 

اأي�سًا ا�ستدعاء ال�سكوك بمجرد ظهور �سروط اأخرى معينة مذكورة اأي�سًا في اعالن العر�ص اأعاله. اإن نية البنك تكمن في ا�ستخدام خيار الإ�ستدعاء في عام 2016م. يوجد 

لدى البنك النية في ممار�سة خيار ال�ستدعاء في �سنة 2016م. اإن هذه ال�سكوك م�سجلة في �سوق الأ�سهم ال�سعودية )تداول(.

15 - راأ�س املال

يتكون راأ�ص مال البنك المرخ�ص والم�سدر والمدفوع بالكامل من 300 مليون �سهم، قيمة ال�سهم الواحد 10 ريال �سعودي )2012م : 300 مليون �سهم، قيمة ال�سهم   

الواحد 10 ريال �سعودي(.

اإن ملكية راأ�ص مال البنك موزعة على النحو التالي:   

2012م2013م

94.17 %94.17 %م�ساهمون �سعوديون

5.83 %5.83 %م�ساهم غير �سعودي )بنك باك�ستان الوطني(
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16 - الحتياطي النظامي والعام

بمقت�سى نظام مراقبة البنوك في المملكة العربية ال�سعودية والنظام الأ�سا�سي للبنك، يجب تحويل ما ل يقل عن 25% من �سافي الدخل ال�سنوي اإلى الحتياطي   

النظامي اإلى اأن يعادل ر�سيد هذا الحتياطي راأ�ص المال المدفوع. وعليه، تم تحويل مبلغ 163 مليون ريال �سعودي من �سافي الدخـل لعام 2013م )2012م 

: 125.5  مليون ريال �سعودي( اإلى الحتياطي النظامي. اإن هذا الحتياطي غير قابل للتوزيع حاليًا.

كذلك يقوم البنك عند الحاجة بتجنيب احتياطي عام مقابل المخاطر البنكية العامة.  

17 - احتياطيات اأخرى
باالآف الرياالت ال�سعودية

المجموعاحتياطي القيمة العادلةتحوطات التدفقات النقدية

2013م

)37.644)7.830)45.474)الر�سيد كما في بداية ال�سنة

29.11123.64352.754�سافي التغييرات في القيم العادلة

13.302      ــ13.302المحول الى قائمة الدخل الموحدة

)26.763))26.763)      ــالمحول اإلى اأرباح مبقاة

39.293)3.120)42.413�سافي الحركات خالل ال�سنة

4.7101.649)3.061)الر�سيد كما في نهاية ال�سنة

باالآف الرياالت ال�سعودية

المجموعاحتياطي القيمة العادلةتحوطات التدفقات النقدية

2012م

5.21119.03924.250الر�سيد كما في بداية ال�سنة

)60.478()10.479()49.999(�سافي التغييرات في القيم العادلة

)686(      ــ)686(المحول الى قائمة الدخل الموحدة

)730()730(ــالمحول اإلى اأرباح مبقاة

)50.685()11.209()61.894(

�سافي الحركات خالل ال�سنة

)37.644(7.830)45.474(الر�سيد كما في نهاية ال�سنة

تعهدات والتزامات حمتملة  - 18

دعاوى ق�سائية  ) اأ (   

كما في 31 دي�سمبر 2013م، كانت هناك دعاوى ق�سائية ذات طبيعة عادية مقامة �سد المجموعة. لم يجنب اأي مخ�س�ص لقاء هذه الدعاوى وذلك بناًء على   

ن�سيحة الم�ست�سارين القانونيين التي ت�سير اإلى اأنه من غير المتوقع تكبد خ�سائر جوهرية نتيجة لهذه الدعاوى.

التزامات راأ�سمالية  )ب(   

كما في 31 دي�سمبر 2013م، بلغت اللتزامات الراأ�سمالية للمجموعة 40.375 مليون ريال �سعودي )2012م : 43.250 مليون ريال �سعودي( والتي   

تتعلق بم�ساريع اإن�ساء فروع وم�ساريع خا�سة بتقنية المعلومات.

تعهدات والتزامات محتملة متعلقة باالئتمان )ج (   

اإن الغر�ص الرئي�سي لهذه الأدوات هو �سمان توفير اأموال للعمالء عند طلبها. اإن خطابات ال�سمان والعتمادات الم�ستندية القائمة - التي تعتبر �سمانات غير   

قابلة للنق�ص من قبل المجموعة بال�سداد في حالة عدم تمكن العميل من الوفاء بالتزاماته لأطراف اأخرى - تحمل نف�ص مخاطر الئتمان التي تحملها القرو�ص 

وال�سلف. اأما المتطلبات النقدية بموجب خطابات ال�سمان والعتمادات الم�ستندية القائمة فتقل كثيراً عن المبلغ الملتزم به لعدم توقع المجموعة قيام طرف 

ثالث ب�سحب اأموال بموجب الإتفاقية.

اإن العتمادات الم�ستندية - التي تعتبر بمثابة تعهدات خطية من المجموعة نيابًة عن العميل، ت�سمح لطرف ثالث ب�سحب اأموال من المجموعة في حدود   

المبالغ المحددة وفق �سروط واأحكام محددة - م�سمونة عادة بالب�ساعة التي تخ�سها. وبالتالي، فاإنها غالبًا ما تحمل مخاطر اإئتمان اأقل. 

تمثل القبولت تعهدات البنك ب�سداد الكمبيالت الم�سحوبة من العمالء. يتوقع البنك اأن يتم تقديم معظم القبولت قبل �سدادها من قبل العمالء.  

تمثل اللتزامات لمنح الئتمان الجزء غير الم�ستخدم من الت�سهيالت المعتمدة لمنح الئتمان ب�سكل رئي�سي على �سكل قرو�ص و�سلف و�سمانات واإعتمادات   

اأن يتعر�ص البنك لخ�سارة بمبلغ يعادل اإجمالي اللتزامات غير  م�ستندية. وفيما يتعلق بمخاطر الئتمان المتعلقة باللتزامات لمنح الئتمان، فمن المحتمل 

معظم  لأن  الم�ستخدمة  غير  اللتزامات  اإجمالي  من  بكثير  اأقل  يكون  اأن  يتوقع  فوراً،  تحديده  يمكن  ل  الذي  المحتملة  الخ�سارة  مبلغ  اأن  اإل  الم�ستخدمة. 

اللتزامات لمنح الئتمان تتطلب من العمالء الحفاظ على معايير ائتمان محددة. اإن اإجمالي اللتزامات القائمة لمنح الئتمان ل تمثل بال�سرورة المتطلبات 

النقدية الم�ستقبلية لأن العديد من هذه اللتزامات قد تنتهي �سالحيتها اأو يتم اإنهاوؤها دون تقديم التمويل المطلوب.
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فيما يلي تحلياًل باال�ستحقاقات لقاء التعهدات وااللتزامات المحتملة للمجموعة:  )1(  

باالآف الرياالت ال�سعودية

االإجمالياأكثر من 5 �سنواتمن �سنة اإلى 5 �سنواتمن 3 اإلى 12 �سهراًخالل 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 غير قابلة للنق�ص

83.282151.459365.939600.680      ــ  لتمديد الئتمان

2.248.0311.710.9041.053.037391.9205.403.892الإجمالي

باالآف الرياالت ال�سعودية

االإجمالياأكثر من 5 �سنواتمن �سنة اإلى 5 �سنواتمن 3 اإلى 12 �سهراًخالل 3 اأ�سهر

2012م

888.337      ــ659.398224.8924.047اعتمادات م�ستندية

848.4591.085.477443.89374.5092.452.338خطابات �سمان

329.948      ــ      ــ      ــ329.948قبولت

التزامات غير قابلة للنق�ص

562.5001.108.9451.671.447      ــ2  لتمديد الئتمان

1.837.8071.310.3691.010.4401.183.4545.342.070الإجمالي

بلغ الجزء غير الم�ستخدم من اللتزامات التي يمكن اإلغاوؤها في اأي وقت من قبل البنك ب�سكل منفرد، والقائمة كما في 31 دي�سمبر 2013م ما مجموعه 1.9 مليار ريال   

�سعودي )2012م : 3.5 مليار ريال �سعودي(.

فيما يلي تحلياًل للتعهدات وااللتزامات المحتملة ح�سب االأطراف االأخرى:   ) 2(  

باالآف الرياالت ال�سعودية

2012م2013م

5.287.4705.207.495�سركات

116.422134.575بنوك وموؤ�س�سات مالية اأخرى

5.403.8925.342.070الإجمالي

التزامات عقود اإيجار ت�سغيلية )د(   

اإن الحد الأدنى لدفعات الإيجار الم�ستقبلية بموجب عقود الإيجار الت�سغيلية غير القابلة لالإلغاء والتي اأبرمتها المجموعة كم�ستاأجر هو كما يلي:  

باالآف الرياالت ال�سعودية

2012م2013م

9.7115.613اأقل من �سنة

35.32722.100من �سنة اإلى 5 �سنوات

37.95013.874اأكثر من 5 �سنوات

82.62841.587الإجمالي

19 - �سايف دخل العمولت اخلا�سة
باالآف الرياالت ال�سعودية

2012م )المعدلة(2013م

دخل العموالت الخا�سة:

193.799131.334ا�ستثمارات مقتناة بالتكلفة المطفاأة  

24.87725.304اأر�سدة لدى البنوك والموؤ�س�سات المالية الأخرى

54.74238،698م�ستقات

1.371.7111.067.171قرو�ص و�سلف

1.645.1291.262.507االإجمالي

م�ساريف العمولت الخا�سة:

26.20112.532اأر�سدة للبنوك والموؤ�س�سات المالية الأخرى

281.621209.349ودائع للعمالء

27.46726.257�سكوك

82.35942،496م�ستقات

4.53420.990اأخرى

422.182311.624االإجمالي

1.222.947950.883�سافي دخل العموالت الخا�سة
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20 - �سايف الأتعاب والعمولت البنكية
باالآف الرياالت ال�سعودية

2012م )معدلة(2013م

الدخل من االأتعاب والعموالت

 244.659394.850تداول اأ�سهم محلية

 21.07626.687تكافل تعاوني )تاأمين( ــ اأتعاب وكالة

 165.180142.795اتعاب التزامات واإدارة قرو�ص

 40.93135.064تمويل تجاري

 3.1082.897تداول اأ�سهم دولية

 20.66017.303اتعاب �سناديق ال�ستثمار

 30.49636.988اتعاب من عمليات ال�سراف اللي

 31.15545.434اأخرى

 557.265702.018اإجمالي  الدخل من التعاب والعمولت

م�سروفات اأتعاب وعمولت

)134.348()89.050)اتعاب و�ساطة

)1.153()125)تكافل تعاوني – عمولة مبيعات

 468.090566.517االإجمالي

21 - دخل املتاجرة
باالآف الرياالت ال�سعودية

 2012م  )المعدلة(2013م

 16.71911.481اأ�سهم حقوق ملكية

 29.29111.191�سناديق ا�ستثمار

 9.7288.429م�ستقات

 55.73831.101المجموع

22 - دخل توزيعات اأرباح
باالآف الرياالت ال�سعودية

2012م2013م

 6.40710.800ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر 

23 - مكا�سب ا�ستثمارات مقتناة لغري اأغرا�س املتاجرة
باالآف الرياالت ال�سعودية

2012م2013م

      ــ23.432ا�ستثمارات بالتكلفة المطفاأه 

24 - دخل العمليات الأخرى
باالآف الرياالت ال�سعودية

2012م )المعدلة(2013م

33346دخل اإيجارات

27.57614.489ربح بيع ممتلكات ومعدات

27.90914.535االإجمالي

25 - ربحية ال�سهم

تم احت�ساب الربح الأ�سا�سي لل�سهم لل�سنتين المنتهيتين في 31 دي�سمبر 2013م و2012م وذلك بق�سمة �سافي دخل ال�سنة الخا�ص بم�ساهمي البنك على   

المتو�سط المرجح لعدد الأ�سهم العادية القائمة خالل ال�سنة. خالل 2013م بلغ المتو�سط المرجح لعدد الأ�سهم العادية القائمة 300 مليون �سهم )2012م : 

300 مليون �سهم(. اإن طريقة احت�ساب الربح الأ�سا�سي والمخف�ص لل�سهم هي نف�سها بالن�سبة للبنك.
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26 - الزكاة و�رشيبة الدخل
يتم دفع الأرباح اإلى الم�ساهمين ال�سعوديين وغير ال�سعوديين بعد ا�ستقطاع الزكاة و�سريبة الدخل الم�ستحقة كما يلي:  

الم�ساهمون ال�سعوديون: )اأ(    

بلغت الزكاة الم�ستحقة على الم�ساهمين ال�سعوديين ل�سنة 2013م مبلغ 17.5 مليون ريال �سعودي )2012م: 12 مليون ريال �سعودي(.  

الم�ساهمون غير ال�سعوديين: )ب(    

بلغت �سريبة الدخل الم�ستحقة على ح�سة الم�ساهم غير ال�سعودي في اأرباح ال�سنة الحالية 5 مليون ريال �سعودي )2012م: 6 مليون ريال �سعودي(.  

27 - النقدية وما يف حكمها
تتكون النقدية وما في حكمها المدرجة في قائمة التدفقات النقدية الموحدة من الآتي:  

باالآف الرياالت ال�سعودية

2012م )المعدلة(2013م

4.766.7055.074.653نقدية واأر�سدة لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي،  فيما عدا الوديعة النظامية

2.323.7952.014.122اأر�سدة لدى البنوك والموؤ�س�سات المالية الأخرى ت�ستحق خالل ت�سعين يوما اأو اأقل من تاريخ التعاقد )الي�ساح 4(

7.090.5007.088.775االإجمالي

28 - معلومات القطاعات
العمل  لتوزيع موارد قطاعات  القرار وذلك  اأ�سحاب  بانتظام من قبل  يتم مراجعتها  التي  الداخلية لمكونات المجموعة  التقارير  اأ�سا�ص  العمل على  يتم تحديد قطاعات   

التعامالت بين قطاعات الأعمال وفقًا لمنهجية المجموعة في ت�سعير  ال�سعودية. ت�سجل  العربية  المملكة  اأدائها. تتركز كافة عمليات المجموعة داخل  لقيا�ص  وكذلك 

التحويل. ت�ستمل موجودات ومطلوبات القطاعات ب�سكل رئي�سي على موجودات ومطلوبات ت�سغيلية.

لأغرا�ص اإدارية، تتكون المجموعة من القطاعات الرئي�سية التالية:  

ودائع ومنتجات اإئتمانية وا�ستثمارية لالأفراد. قطاع م�سرفية االأفراد     

قرو�ص وودائع ومنتجات اإئتمانية اأخرى لل�سركات والم�ساريع ال�سغيرة والمتو�سطة الحجم والموؤ�س�سات. قطاع م�سرفية ال�سركات     

توفر خدمات الو�ساطة لتداول اأ�سهم العمالء )هذا القطاع مدرج  �سمن اأن�سطة �سركة الجزيرة لالأ�سواق  المالية    الو�ساطة واإدارة اال�سول     

)الجزيرة  كابيتال( وهي �سركة تابعة للبنك(.     

يغطي هذا القطاع اأ�سواق المال وال�سرف الأجنبي وخدمات المتاجرة والخزينة.  قطاع الخزينة     

يوفر قطاع التكافل التعاوني خدمات حماية وخدمات اإدخار  وهي متوافقة تمامًا مع ال�سريعة وتعتبر بديلة    قطاع التكافل التعاوني      

لخدمات تاأمين  الحياة التقليدية.     

يمثل هذا القطاع في الوقت الراهن المحفظة التاأمينية التي �سوف تنقل اإلى �سركة الجزيرة تكافل تعاوني         

بقيمة يتفق عليها  وتاريخ معتمد من قبل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. يحتوي الي�ساحان )7( و )38(        

تفا�سيل اأوفى عن ال�سركة.     

فيما يلي تحلياًل باإجمالي موجودات ومطلوبات المجموعة والدخل من العمليات و�سافي الدخل    

  بالإ�سافة اإلى بيانات اأخرى لل�سنة وفقا لكل قطاع من قطاعات المجموعة:

باالآف الرياالت ال�سعودية

قطاع الخزينةقطاع ال�سركاتقطاع االأفراد
الو�ساطة واإدارة 

اال�سول
المجموعاأخرىالتكافل التعاوني

2013م

17.379.55820.558.55521.230.439675.77510.592121.48959.976.408اإجمالي الموجودات

54.247.863      ــ19.038.10827.287.8957.815.63358.85447.373اإجمالي المطلوبات

1.839.307)39.238(547.923491.845542.697274.69521.385اإجمالي دخل العمليات 

1.222.947)118(394.643374.645445.3957.949433�سافي عمولت خا�سة

523.828ــ111.335102.56523.429265.54820.951دخل اتعاب وعمولت المتاجرة، �سافي

)1.011()1.011(  ــ  ــ  ــ ــ  ــح�سة المجموعة في خ�سارة �سركة زميلة

م�ساريف ت�سغيلية وت�سمل:

)136.343(  ــ  ــ  ــ  ــ)73.382()62.961(مخ�س�ص خ�سائر الئتمان، �سافي

)71.417(  ــ)2.320()8.549()7.532()10.272()42.744(ا�ستهالك

)1.187.660(5.366)31.946()145.782()110.064()256.955()648.279(اإجمالي م�ساريف العمليات 

650.636)34.883()10.561(234.890432.633128.913)100.356(�سافي )الخ�سارة( / الدخل 
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بالآف الريالت ال�سعودية )المعدلة(

قطاع الخزينةقطاع ال�سركاتقطاع الأفراد
الو�ساطة واإدارة 

ال�سول
المجموعاأخرىالتكافل التعاوني

2012م

 50.781.402ــ 9.323 18.778.640790.158 18.140.294 13.062.987اإجمالي الموجودات

 45.769.549 ــ 46.017 67.444 5.521.155 24.366.949 15.767.984اإجمالي المطلوبات

 1.597.576)26.707( 25.556 354.459 426.699 434.062 383.507اإجمالي دخل العمليات 

 950.883)2.195( 22 10.675 347.375 327.400 267.606�سافي عمولت خا�سة

دخل اتعاب وعمولت المتاجرة، 

 597.618 ــ 341.26425.534 47.102 92.503 91.215�سافي 

م�ساريف ت�سغيلية:

)172.479(ــ ــــ ــ)98.447()74.032(مخ�س�ص خ�سائر الئتمان، �سافي

)65.508( ــ)3.108()9،512()6.483()6.530()39.875(ا�ستهالك

)1.097.096( 5.368)52.796()140.395()125.553()264.737()518.983(اإجمالي م�ساريف العمليات 

 500.480)21.339()27.240( 214.064 301.146 169.325)135.476(�سافي)الخ�سارة( / الدخل  

مخاطر االئتمان التي تتعر�ض لها المجموعة لكل قطاع من قطاعات العمل: ) اأ (    

باالآف الرياالت ال�سعودية

قطاع ال�سركاتقطاع االأفراد
قطاع الو�ساطة واإدارة 

االأ�سول
قطاع

 الخزينة
التكافل
المجموعاأخرى التعاوني

2013م

50.478.991      ــ      ــ15.430.119      ــ15.250.08519.798.787الموجودات 

3.131.470      ــ      ــ      ــ      ــ3.131.470      ــالتعهدات واللتزامات المحتملة

92.937      ــ      ــ92.937      ــ      ــ      ــالم�ستقات

بالآف الريالت ال�سعودية

قطاع ال�سركاتقطاع الأفراد
قطاع الو�ساطة 

واإدارة الأ�سول

قطاع

 الخزينة 
المجموعاأخرىالتكافل التعاوني

2012م

39.156.342      ــ      ــ9.358.338      ــ12.444.14517.353.859الموجودات 

2.452.089      ــ175.000      ــ      ــ2.277.089      ــالتعهدات واللتزامات المحتملة

86.305      ــ      ــ86.305      ــ      ــ      ــالم�ستقات

تت�سمن مخاطر الئتمان القيمة الدفترية للموجودات المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة ما عدا النقدية، والممتلكات والمعدات، والعقارات الأخرى   

اإلى قيمة المعادل الئتماني لمخاطر التعهدات واللتزامات المحتملة  اأ�سهم و�سناديق ال�ستثمار، وبع�ص الموجودات الأخرى بالإ�سافة  وال�ستثمارات في 

والم�ستقات )اأنظر اإي�ساح30(.

29 - خماطر الئتمان

تقوم المجموعة باإدارة مخاطر الئتمان التي تتعر�ص لها، وتتمثل مخاطر الئتمان في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته المالية و/اأو التعاقدية للمجموعة   

والتي يتم اإدارتها وفق الإطار ال�سامل لإدارة ال�سيطرة على المخاطر. تتم مراقبة مخاطر الئتمان من قبل لجنتين هما )اللجنة التنفيذية ولجنة اإدارة الئتمان(. 

وقد حددت هذه اللجان بو�سوح ال�سلطات وال�سالحيات التي ُتراجع ب�سكل منتظم. 

تقوم المجموعة بتقييم احتمال حدوث تعثر من جانب الأطراف الأخرى با�ستخدام نماذج التقييم الداخلي اأو الخارجي بح�سب تقييمات وكالت الت�سنيف   

الرئي�سية. تقوم المجموعة بمراقبة مخاطر الئتمان عن طريق رقابة التعر�ص لمخاطر الئتمان والحد من التعامالت مع نظراء محددين والقيام بتقييم الو�سع 

الئتماني للنظراء با�ستمرار.

تهدف �سيا�سة المجموعة الئتمانية اإلى المحافظة على الجودة العالية لمحفظة القرو�ص و�سمان تنويع المخاطر ب�سكل مالئم. تحدد ال�سيا�سة الئتمانية المعايير   

الأ�سا�سية للمخاطر المقبولة وتحدد المجالت المعر�سة للمخاطر التي تتطلب اهتماما خا�سا.

تظهر التركزات في مخاطر الئتمان عند مزاولة عدد من النظراء لن�ساطات مماثلة اأو ممار�سة اأعمالهم في نف�ص المنطقة الجغرافية اأو يكون لهم نف�ص الخ�سائ�ص   

ُتظهر  الظروف الأخرى.  اأو  ال�سيا�سية  اأو  الإقت�سادية  الظروف  تغيرات في  التعاقدية عند حدوث  بالتزاماتهم  الوفاء  �ستوؤثر في مقدرتهم على  التي  الإقت�سادية 

التركزات في مخاطر الئتمان مدى ح�سا�سية اأداء المجموعة مقابل اأية تطورات توؤثر على قطاع اأو منطقة جغرافية محددة. تقوم المجموعة باإدارة مخاطر 

الئتمان وذلك بتنويع محفظة الإقرا�ص لتفادي التركز في المخاطر الخا�سة باأفراد اأو مجموعة من العمالء في اأماكن اأو اأن�سطة معينة. 

اأ�سا�سي مخاطر تتعلق بديون �سيادية و�سبه �سيادية. يبين الي�ساح )5 هـ( تحليل ال�ستثمارات  تمثل �سندات الدين المدرجة في محفظة ال�ستثمارات ب�سكل   

اإي�ساح )6(. تم الف�ساح عن المعلومات المتعلقة بمخاطر الئتمان المتعلقة  اأنظر  التفا�سيل حول مكونات القرو�ص وال�سلف،  النظراء. لمزيد من  ح�سب 

بالرتباطات واللتزامات المحتملة في الي�ساح )18( والمعلومات بخ�سو�ص التعر�ص لمخاطر الئتمان ح�سب قطاع العمل مبينة في الي�ساح )28(.
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الوفاء  في  النظراء  اأو  العمالء  تعثر  حالة  في  لل�سداد  بديل  اآخر  م�سدر  توفر  كي  ب�سمانات  بالحتفاظ  الإقرا�ص  اأن�سطة  في  العادية  اأعمالها  دورة  �سمن  المجموعة  تقوم   

بالتزاماتهم. ت�سمل الأ�سول التي يحتفظ بها ك�سمانات �سندات لأمر، وودائع نقدية اأخرى، وكفالت مالية، واأ�سهم محلية ودولية تخ�سع لهام�ص مالئم يعك�ص التذبذب 

ال�سعري، وعقارات واأ�سول مادية اأخرى. تحتفظ المجموعة ب�سمانات عقارية مقابل نقل الملكية.

تظهر الأدوات المالية مثل القرو�ص وال�سلف وودائع العمالء مجملًة في قائمة المركز المالي الموحدة دون مقا�سة. تظهر القيمة العادلة الإيجابية وال�سلبية مجملًة في قائمة   

المركز المالي الموحدة دون مقا�سة )الي�ساحان “9” و “13”(. عمومًا، ل يحتفظ بال�سمانات مرتبطًة مع الأر�سدة لدى البنوك والموؤ�س�سات المالية الأخرى با�ستثناء 

ال�سندات التي يتم الحتفاظ بها كجزء من اتفاقية اإعادة ال�سراء. 

تم الف�ساح عن القيم الدفترية والقيم العادلة لل�سندات المرهونة والتاأمينات النقدية مقابل الم�ستقات مقابل اللتزامات والرتبطات الطارئة في الي�ساحين )9( و)12(.   

ول يتم الحتفاظ عادًة بال�سمانات مقابل �سندات ال�ستثمار  ول توجد مثل هذه ال�سمانات كما في 31 دي�سمبر 2013م و 2012م. ت�سمل التفاقات مع العمالء توفير 

متطلبات �سمانات اإ�سافية في حالة انخفا�ص التقييمات الئتمانية اأو زيادة التعر�ص لمخاطر الئتمان.

ت�ستخدم المجموعة نظامًا داخليًا لت�سنيف ومراجعة الئتمان لإدارة مخاطر الئتمان في محفظة القرو�ص ب�سكل مجمل. اإن نظام الت�سنيف الئتماني موؤلف من ع�سر   

درجات، منها �سبع درجات للمحفظة العاملة كما يلي:

جيدة - منخف�سة المخاطر: من 1 اإلى 3،   •
جيدة - متو�سطة المخاطر من 4 اإلى 6،   •

تحتاج اإلى عناية: 7   •

ثالث درجات للمحفظة غير العاملة )دون الم�ستوى والم�سكوك في تح�سيلها والخ�سارة من 8 الى 10(. اإن القرو�ص وال�سلف الم�سنفة في القطاع الجيد تعد عاملة   

ولها خ�سائ�ص رئي�سية وتت�سمن تلك القرو�ص وال�سلف التي لم يثبت �سعفها الفعلي اأو المحتمل. يتم الحتفاظ بمخ�س�ص انخفا�ص في القيمة فيما يتعلق بالمحفظة غير 

العاملة ا�ستناداً اإلى ت�سنيف كل مقتر�ص، والذي تحدده اإدارة مراقبة الئتمان في البنك با�ستخدام اأ�س�ص محددة لهذه الغاية مثل الأن�سطة والتدفقات النقدية وهيكل راأ�ص 

المال وال�سمانات والتخلف عن الدفع اأو ال�سداد. كما يتم قيد مخ�س�سات محفظة اإ�سافية للخ�سائر عند وجود دليل مو�سوعي على وجود خ�سائر غير محددة كما في 

تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة. تقدر هذه المخ�س�سات على اأ�سا�ص درجات الئتمان المتعلقة بمقتر�ص اأو مجموعة من المقتر�سين والأجواء القت�سادية الحالية 

حيث يعمل المقتر�ص، اإ�سافة اإلى الخبرة واأنماط التعثر التاريخية الموجودة في مكونات محفظة الئتمان. تقوم اإدارة التدقيق الداخلي في البنك ب�سورة م�ستقلة بمراجعة 

�ساملة للنظام على اأ�سا�ص دوري. تقوم المجموعة بمراجعة �سيا�ساتها واأنظمتها ب�سكل منتظم للتاأكد من اأنها تعك�ص التغييرات في الأ�سواق والمنتجات والخدمات واأف�سل 

الممار�سات.

جودة االئتمان للموجودات المالية )القرو�ض وال�سلف واالأر�سدة لدى البنوك والموؤ�س�سات المالية االأخرى( ) اأ (    

يبين الجدول اأدناه درجة الجودة الئتمانية لكل فئة من الأ�سول:  

باالآف الرياالت ال�سعودية

اأر�سدة لدى البنوك القرو�ض وال�سلف
والموؤ�س�سات المالية 

اأخرى
االإجمالي

المجموعاأخرىتجارية�سخ�سية

2013م

العاملة

غير م�ستحقة وغير 

  منخف�سة )عاملة(

4.934.2893.073.7958.008.084      ــ4.934.289      ــجيدة – منخف�سة المخاطر

10.905.630      ــ10.905.630      ــ10.905.630      ــجيدة – متو�سط المخاطر

16.840.962      ــ12.129.9844.491.107219.87116.840.962جيدة – غير م�سنفة

12.129.98420.331.026219.87132.680.8813.073.79535.754.676مجموع جيدة

2.261.796      ــ2.261.796      ــ2.261.796      ــبحاجة لعناية خا�سة

12.129.98422.592.822219.87134.942.6773.073.79538.016.472المجموع

م�ستحقة وغير منخف�سة القيمة

152.314      ــ152.314      ــ26.461125.853اأقل من 30 يومًا

3.246      ــ3.246      ــ302.0351.211 اإلى 60 يومًا

76.903      ــ76.903      ــ602.35174.552 اإلى 90 يومًا

51.674      ــ51.674      ــ23.22128.453اأكثر من 90 يومًا

12.184.05222.822.891219.87135.226.8143.073.79538.300.609اإجمالي العاملة

)482.160(      ــ)482.160(      ــ)355.532()126.628(ناق�ساً: مخ�س�ض المحفظة

12.057.42422.467.359219.87134.744.6543.073.79537.818.449�سافي العاملة

غير العاملة

429.372      ــ429.372      ــ220.486208.886 اإجمالي غير العاملة

)179.267(      ــ)179.267(      ــ)88.934()90.333( ناق�سا: مخ�س�ض محدد

250.105      ــ250.105      ــ130.153119.952�سافي غير العاملة
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بالآف الريالت ال�سعودية

اأر�سدة لدى البنوك قرو�ص و�سلف

والموؤ�س�سات مالية 

اأخرى

الإجمالي
المجموعاأخرىتجارية�سخ�سية

2012م

العاملة

غير م�ستحقة وغير 

  منخف�سة )عاملة(

3.138.6228.131.355 4.992.733      ــ 4.992.733      ــجيدة – منخف�سة المخاطر

10.412.948      ــ 10.412.948      ــ 10.412.948      ــجيدة – متو�سط المخاطر

12.916.995      ــ 142.71412.916.995 2.329.826 10.444.455جيدة – غير م�سنفة
مجموع جيدة

10.444.455 17.735.507 142.71428.322.676 3.138.62231.461.298

1.376.263      ــ 1.376.676      ــ 1.376.263      ــبحاجة لعناية خا�سة
المجموع

10.444.455 19.111.770 142.71429.698.939 3.138.62232.837.561

م�ستحقة وغير منخف�سة القيمة

67.667      ــ 67.667      ــ 22.126 45.541اأقل من 30 يومًا

21.954      ــ 21.954      ــ 20.267 301.687 اإلى 60 يومًا

2.736      ــ 2.736      ــ 1.686 601.050 اإلى 90 يومًا

443.037      ــ 443.037      ــ 437.677 5.360اأكثر من 90 يومًا

3.138.62233.372.955 142.71430.234.333 19.593.526 10.498.093اإجمالي العاملة

)467.673(      ــ)467.673(      ــ)289.462()178.211(ناق�سًا: مخ�س�ص المحفظة

3.138.62232.905.282 142.71429.766.660 19.304.064 10.319.882�سافي العاملة

غير العاملة

1.040.219      ــ 1.040.219      ــ 933.014 107.205 اإجمالي غير العاملة

)910.097(      ــ)910.097(      ــ)860.319()49.778( ناق�سا: مخ�س�ص محدد

130.122      ــ 130.122      ــ  72.695 57.427�سافي غير العاملة

بالأ�سهم.  للمتاجرة  وقرو�ص  وموظفين  �سغيرة  وم�ساريع  اإئتمان  وبطاقات  �سخ�سية  قرو�ص  رئي�سي  ب�سكل  الم�سنفة  غير  الجيدة  وال�سلف  القرو�ص  تت�سمن   

تت�سمن القرو�ص الأخرى ب�سكل رئي�سي قرو�ص الموظفين.

تت�سمن القرو�ص وال�سلف العاملة كما في 31 دي�سمبر 2013م قرو�سًا تم اإعادة التفاو�ص ب�ساأن اإعادة هيكلتها بقيمة 698.4 مليون ريال �سعودي ب�سبب انهيار   

المركز المالي للمقتر�ص )2012م: 1.378،5مليون ريال �سعودي(.

تت�سمن القرو�ص وال�سلف التي تحتاج اإلى عناية قرو�ص و�سلف عاملة وجارية ومحدثة فيما يتعلق بت�سديدات اأ�سل المبلغ والعمولت الخا�سة. ورغم   

ذلك، فاإنها تتطلب متابعة دقيقة من قبل الإدارة حيث اأنها تنطوي على بع�ص نقاط ال�سعف المحتملة، والتي قد توؤدي في الم�ستقبل اإلى تدهور في عملية 

ال�سداد بالن�سبة لأ�سل المبلغ اأو العمولت الخا�سة. لن توؤدي القرو�ص وال�سلف التي تحتاج اإلى عناية اإلى تعر�ص البنك لمخاطر تتطلب اإعادة ت�سنيفها 

�سمن درجة اأقل.

جودة االئتمان لال�ستثمارات ) ب (   

تتم اإدارة جودة الئتمان لال�ستثمارات التي تت�سمن ح�سريًا اأدوات دين بالتكلفة المطفاأه )جميع اأدوات الدين �سمن فئة الأدوات المقيمة بالتكلفة المطفاأة(   

با�ستخدام ت�سنيفات وكالت ت�سنيف خارجية م�سهورة. تعتبر ال�ستثمارات غير الم�سنفة اأدوات دين لم يتم ت�سنيفها م�سبقًا من قبل اأي وكالة خارجية للت�سنيف 

الئتماني. يو�سح الجدول اأدناه جودة الئتمان ح�سب كل �سنف من اأ�سناف الموجودات:

باالآف الرياالت ال�سعودية

2012م2013م

العاملة

913.5331.745.808ا�ستثمارات في مرابحات حكومية

                              )BBB-AAA( 11.179.3714.132.980ت�سنيف عالي

                             )B2-BA1( ــ      ــت�سنيف عادي      

                           )C-BA3( ــ      ــت�سنيف اأقل من عادي      

158.3671.888.889غير م�سنف

12.251.2717.767.677اإجمالي العاملة وجميع اال�ستثمارات

وال�سناديق  الم�ساهمين  حقوق  اأ�سهم  تت�سمن  ل  )والتي  المطفاأة  بالتكلفة  بها  المحتفظ  ال�ستثمارات  قيمة  في  انخفا�ص  مخ�س�ص  لتكوين  حاجة  توجد  ل   

الم�ستركة( كما في 31 دي�سمبر 2013م و 2012م.

تحليل قرو�ض و�سلف البنك وفقاً للقطاع االإقت�سادي )ج (   

تظهر الجداول اأدناه تحلياًل لقرو�ص و�سلف البنك وفقًا للقطاع الإقت�سادي، بعد خ�سم مخ�س�سات المحفظة و المخ�س�سات المحددة وبعد الأخذ في العتبار   

اإجمالي ال�سمانات المحتفظ بها للقرو�ص وال�سلف العاملة وغير العاملة. تت�سمن ال�سمانات الودائع النقدية والآجلة، والأ�سهم المحلية والدولية، والعقارات، 

وال�سمانات الم�سادة، والتنازل عن م�ستحقات.
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باالآف الرياالت ال�سعودية

الحد االق�سى للتعر�ض

�سمن قائمة المركز المالي بعد خ�سم 2013م

المخ�س�سات

خارج قائمة المركز المالي وااللتزامات 

المحتملة والتعهدات ذات العالقة 

باالئتمان بعد خ�سم المخ�س�سات

المجموع

507.81983.282591.101حكومية و�سبه حكومية

1.020.066447.2221.467.288بنوك وموؤ�س�سات مالية اأخرى

26.686106.701133.387زراعة واأ�سماك

5.907.042828.8266.735.868ت�سنيع

630.806157.323788.129مناجم ومحاجر

12930كهرباء وماء وغاز وخدمات �سحية

705.3701.757.8792.463.249بناء وان�ساءات

8.255.5741.004.2309.259.804تجارة

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

34.994.7595.403.89240.398.651الحد الق�سى للتعر�ص

ناق�ص:  �سمانات القرو�ص وال�سلف

)16.478.728))2.460.415))14.018.313) العاملة وغير العاملة

20.976.4462.943.47723.919.923�سافي الحد االأق�سى للتعر�ض للمخاطر

بالآف الريالت ال�سعودية

الحد الق�سى للتعر�ص 

2012م
�سمن قائمة المركز المالي بال�سافي 

بعد خ�سم المخ�س�سات

خارج قائمة المركز المالي 

واللتزامات المحتملة والتعهدات 

ذات العالقة بالئتمان بعد خ�سم 

المخ�س�سات

المجموع

907.962 233.299 674.663بنوك وموؤ�س�سات مالية اأخرى

138.025 80.441 57.584زراعة وا�سماك

6.856.131 1.142.925 5.713.206ت�سنيع

1.309.890 656.250 653.640مناجم ومحاجر

2.075 2.075      ــكهرباء وماء وغاز وخدمات �سحية

6.297.431 1.386.502 4.910.929بناء وان�ساءات

899.1534.113.685 3.214.532تجارة

366.446 69.182 297.264نقل وات�سالت

650.005 164.326 485.679خدمات

10.367.310      ــ 10.367.310قرو�ص �سخ�سية وبطاقات ائتمان

1.879.952      ــ 1.879.952تداول ا�سهم

2.349.940 707.917 1.642.023اأخرى

35.238.852 5.342.070 29.896.782الحد الق�سى للتعر�ص

ناق�ص:  �سمانات القرو�ص وال�سلف

)13،901،253()1.438.546()12.462.707( العاملة وغير العاملة      

21.337.599 3.903.524 17.434.075�سافي الحد الأق�سى للتعر�ص للمخاطر

الحد االأق�سى للتعر�ض للمخاطر ) د (   

فيما يلي الحد الأق�سى للتعر�ص لمخاطر الئتمان دون الأخذ في العتبار اأي �سمانات وتح�سينات اأخرى   لالئتمان:   

باالآف الرياالت ال�سعودية

2012م2013م

الموجودات

3.073.7953.138.622اأر�سدة لدى البنوك والموؤ�س�سات المالية الأخرى )الي�ساح 4(

12.597.1258.994.394ا�ستثمارات )الي�ساح 5(

34.994.75929.896.782قرو�ص و�سلف، �سافي )الي�ساح 6(

415.861259.504اأ�سول اأخرى – تاأمينات نقدية مقابل م�ستقات وعمولت م�ستحقة )الي�ساح 9(

51.081.54042.289.302اإجمالي الموجودات

2.943.4773.903.524التعهدات واللتزامات، �سافي )الي�ساح 18(

122.456151.257الم�ستقات - القيمة العادلة الإيجابية، �سافي )الي�ساح 10(

54.147.47346.344.083اإجمالي الحد الأق�سى للتعر�ص للمخاطر
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30 - الرتكيز اجلغرايف 
فيما يلي التوزيع الجغرافي للفئات الرئي�سية للموجودات والتعهدات وااللتزامات المحتملة ومخاطر االئتمان: ) اأ (    

باالآف الرياالت ال�سعودية

2013م
المملكة العربية 

ال�سعودية

دول مجل�ض التعاون 
الخليجي االأخرى 
وال�سرق االأو�سط

اأوروبا
امريكا

 ال�سمالية
االإجماليدول اأخرىجنوب �سرق ا�سيا

الموجودات

7.306.158      ــ      ــ      ــ      ــ      ــ7.306.158نقدية واأر�سدة لدى موؤ�س�سة النقد 

اأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات مالية 

2.556.25870.87846.519397.4601.2961.3843.073.795اأخرى

11.000.490630.188114.45663.71038.281750.00012.597.125ا�ستثمارات

75.55629.21834.994.759      ــ      ــ34.872.67317.312قرو�ص و�سلف، �سافي

55.735.579718.378160.975461.170115.133780.60257.971.837الإجمالي

4.955.856286.82561.1236005.43694.0525.403.892التعهدات وااللتزامات المحتملة

مخاطر االئتمان

)يتم عر�سها بقيمة المعدل االئتماني (

2.942.584148.28931.3573002.7186.2223.131.470التعهدات واللتزامات المحتملة

92.937      ــ      ــ36.3083.05022.44631.133الم�ستقات

)المعدلة(  بالآف الريالت ال�سعودية

2012م
المملكة العربية 

ال�سعودية

دول مجل�ص التعاون 

الخليجي الأخرى 

وال�سرق الو�سط

الإجماليدول اأخرىجنوب �سرق ا�سياامريكا ال�سماليةاأوروبا

الموجودات

7.082.421 ــ ــــ ــ ــ7.082.421نقدية واأر�سدة لدى موؤ�س�سة النقد 

اأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات مالية 

2.866.228109.72361.05796.2733.9531.3883.138.622اأخرى

7.749.23867.68668.37061.800297.300750.0008.994.394ا�ستثمارات

75.556187.46629.896.782ــــ29.599.77033.990قرو�ص و�سلف، �سافي

47.297.657211.399129.427158.073376.809938.85449.112.219الإجمالي

20.6565.342.070     ــ     ــ5.153.60564.039103.770التعهدات واللتزامات المحتملة

مخاطر الئتمان

)يتم عر�سها بقيمة المعدل الئتماني (

2.60212.8272.452.089     ــ2.353.12630.80152.733التعهدات واللتزامات المحتملة

86.305     ــ     ــ     ــ30.39929.20126.705الم�ستقات

يتم احت�ساب المعادل الئتماني للتعهدات واللتزامات المحتملة بناًء على الطريقة المعتمدة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.  

فيما يلي التوزيع الجغرافي للقرو�ض وال�سلف غير العاملة ومخ�س�ض خ�سائر االئتمان: ) ب (   

باالآف الرياالت ال�سعودية

مخ�س�ض خ�سائر االئتمان�سافي القرو�ض وال�سلف غير العاملة

2012م2013م2012م2013م

429.3721.040.219661.4271.377.770المملكة العربية ال�سعودية

31 - خماطر ال�سوق

مخاطر ال�سوق هي مخاطر التغير في اأ�سعار ال�سوق مثل معدل العمولت الخا�سة والتو�سع الئتماني )والذي لي�ص له عالقة بالتغير في الو�سع الئتماني للملتزم/   

الم�سدر(، واأ�سعار الأ�سهم واأ�سعار �سرف الُعمالت الأجنبية والتي توؤثر على دخل المجموعة اأو على قيمة الأدوات المالية المقتناة من قبل المجموعة. اإن 

الهدف من اإدارة مخاطر ال�سوق هو اإدارة التعر�ص لمخاطر ال�سوق والتحكم بها �سمن حدود مقبولة مع تعظيم العوائد.

تقوم المجموعة بف�سل تعر�سها لمخاطر ال�سوق اإلى مخاطر تتعلق بعمليات المتاجرة وغير المتاجرة. يتم التعامل مع عمليات المتاجرة من قبل اإدارة الخزينة   

وتت�سمن اأ�سهم الملكية و�سناديق ال�ستثمار على اأ�سا�ص القيمة العادلة.
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يقوم مجل�ص الإدارة بو�سع حدود للم�ستويات المقبولة من المخاطر في عمليات المتاجرة. تعتبر لجنة �سيا�سات مخاطر ال�سوق هي الم�سوؤولة عن هيكل مخاطر ال�سوق   

وبموجب ال�سالحيات المخولة للمجل�ص يتم و�سع اإطار يحدد م�ستوى المخاطر المعتمدة. يتم عمل تقرير يومي مف�سل لمخاطر ال�سوق يبين مخاطر ال�سوق التي تتعر�ص 

لها المجموعة. يتم مراجعة هذا التقرير اليومي من قبل رئي�ص اإدارة الخزينة ورئي�ص اإدارة المخاطر. يتم اإدارة وتوجيه مخاطر ال�سوق في عمليات المتاجرة وغير المتاجرة 

با�ستخدام تحليالت الح�سا�سية.

مخاطر ال�سوق لعمليات المتاجرة  ) اأ (   

تن�ساأ مخاطر ال�سوق لعمليات المتاجرة اأ�سا�سًا من التعر�ص لمخاطر تقلبات اأ�سعار الُعمالت الأجنبية والتغيرات في اأ�سعار الأ�سهم و�سافي قيمة اأ�سول �سناديق ال�ستثمار.  

مخاطر الُعمالت االأجنبية  )1(  

تتمثل مخاطر الُعمالت الأجنبية في مخاطر تذبذب قيمة الأدوات المالية ب�سبب التقلبات في اأ�سعار �سرف الُعمالت الأجنبية. تقوم المجموعة باإدارة التعر�ص للتقلبات   

في اأ�سعار �سرف الُعمالت الأجنبية ال�سائدة على قائمة المركز المالي والتدفقات النقدية. قام مجل�ص الإدارة بو�سع حدود لم�ستوى التعر�ص لهذه المخاطر ح�سب اأنواع 

الُعمالت. يتم مراجعة هذه المراكز مرتين يوميًا للتاأكد من بقاء هذه المراكز �سمن الحدود المقررة.

تعر�ست المجموعة للمخاطر الهامة التالية في عمليات المتاجرة التي تمت بعمالت اأجنبيةكما في 31 دي�سمبر:  

باالآف الرياالت ال�سعودية

2012م2013م

26.27915.443دولر امريكي  

15.83817.494يورو

24.13517.658جنيه ا�سترليني

39.45834.370ين ياباني

يبين الجدول اأدناه مدى تعر�ص المجموعة لمخاطر الُعمالت كما في 31 دي�سمبر 2013م بالن�سبة لموقف عمالته الأجنبية. يقوم هذا التحليل بح�ساب تاأثير التغيرات   

المحتملة المعقولة ل�سعر ال�سرف مقابل الريال ال�سعودي مع بقاء المتغيرات الأخرى ثابتة على قائمة الدخل الموحدة. اإن وجود مبلغ �سالب بالجدول يعك�ص �سافي نق�ص 

محتمل في قائمة الدخل الموحدة، بينما ي�سير وجود مبلغ موجب اإلى �سافي زيادة محتملة. اإن تحليالت الح�سا�سية ل تاأخذ في العتبار المواقف الممكن تبنيها من قبل 

المجموعة للتخفيف من تاأثير تلك التغيرات.

2012م2013م

زيادة في �سعر ال�سرف بالمائهالعملـــــــــة
التاأثير على االأرباح )باالآف الرياالت 

ال�سعودية(
زيادة في �سعر ال�سرف بالمائه

التاأثير على الأرباح )بالآف الريالت 

ال�سعودية(

±62±0.400±18±0.070دولر امريكي
±1.445±8.260±1.166±7.360يورو

±1.112±6.300±1.817±7.530جنيه ا�سترليني
±2.567±7.470±4.849±12.290ين ياباني

مخاطر اأ�سعار االأ�سهم  )2(  

مخاطر اأ�سعار الأ�سهم هي مخاطر انخفا�ص القيم العادلة ل�سناديق ال�ستثمار نتيجة تغيرات في م�ستويات موؤ�سر الأ�سهم وقيمة كل �سهم على حدة.  

المجموعة  للمجموعة. تقوم  بها من قبل �سناديق م�ستركة مملوكة  اأ�سهم محتفظ  الدخل هي  قائمة  العادلة من خالل  القيمة  تت�سمنها محفظة  التي  المالية  الأدوات  اإن   

باإدارة المخاطر المتعلقة بال�سناديق عن طريق مراقبة المتغيرات في �سافي قيمة اأ�سول ال�سناديق. يتم اإدارة ا�ستثمارات الأ�سهم وال�سناديق من قبل المجموعة بالتعاون مع 

م�ست�ساري ا�ستثمارات محترفين، ويتم اإدارة مخاطر اأ�سعار الأ�سهم من قبل المجموعة على اأ�سا�ص كل محفظة خا�سة بكل �سندوق. اإن التاأثير على قائمة الدخل الموحدة 

كنتيجة للتغير في القيمة العادلة لالأ�سهم المحتفظ بها لأغرا�ص المتاجرة كما في 31 دي�سمبر 2013م و 2012م، والذي يرجع الى تغيرات معقولة مقدرة في �سافي قيمة 

موجودات ال�سندوق ذي العالقة مع اإبقاء العوامل الأخرى المتغيرة ثابتة، هي كما يلي:

2012م2013م

المحفظة
الزيادة/االنخفا�ض 

في �سعر ال�سهم بالمائه
التاأثير على الدخل الموحد )باالآف 

الرياالت ال�سعودية(
الزيادة/النخفا�ص في �سعر ال�سهم 

بالمائه

التاأثير على الدخل الموحد )بالف  

الريالت ال�سعودية(

±6.239±14.170±8.706±16.970�سندوق الثريا
±3.447±14.160±6.614±22.670�سندوق الخير

±8.916±27.080±21.713±56.720�سندوق الم�سارق
±1.447±5.98±26.396±25.500�سندوق القوافل

     ــ     ــ±7.703±22.670الأ�سواق الدولية النا�سئة

     ــ     ــ±14.535±25.500ال�سناديق الأخرى

التاأثير على قائمة الدخل كنتيجة للتغير في القيمة العادلة لالأ�سهم المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الموحدة كما في 31 دي�سمبر 2013م و2012م الناتجة   

عن تغييرات مقدرة معقولة في موؤ�سرات ال�سوق التالية مع بقاء العوامل المتغيرة ثابتة وهي كما يلي:

2012م2013م

الزيادة/االنخفا�ض في الموؤ�سر بالمائهموؤ�سر ال�سوق
التاأثير على قائمة الدخل الموحدة 

)باالآف الرياالت ال�سعودية(
الزيادة/النخفا�ص في الموؤ�سر 

بالمائه

التاأثير على قائمة الدخل الموحدة 

)بالآف الريالت ال�سعودية(

5503%25.55.948%تداول
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مخاطر ال�سوق - للعمليات غير التجارية )ب(    

تن�ساأ مخاطر ال�سوق للعمليات غير التجارية اأو الموقف البنكي اأ�سا�سًا من �سعر العمولت الخا�سة والتعر�ص لتقلبات اأ�سعار الُعمالت الأجنبية وتقلبات اأ�سعار الأ�سهم.  

مخاطر اأ�سعار العموالت الخا�سة   )1(  

تن�ساأ مخاطر اأ�سعار العمولت الخا�سة من احتمال اأن يوؤدي التغير في اأ�سعار العمولت الخا�سة اإلى التاأثير على التدفقات النقدية الم�ستقبلية اأو على القيم العادلة   

لالأدوات المالية. قامت لجنة �سيا�سات مخاطر ال�سوق بو�سع حدود على فجوة اأ�سعار العمولت الخا�سة. يتم مراقبة المراكز ب�سكل يومي مع تقديم تقارير 

دورية اإلى الإدارة العليا ولجنة �سيا�سات مخاطر ال�سوق للتاأكد من بقاء المراكز �سمن الحدود المو�سوعة. في حال وجود ظروف حادة بال�سوق، فاإنه يتم عمل 

تقارير عن فجوة الموجودات - المطلوبات ورفعها اإلى لجنة �سيا�سات مخاطر ال�سوق ب�سورة اأكثر تكراراً.

يو�سح الجدول التالي الح�سا�سية النا�سئة عن تاأثير تغيرات مقدرة معقولة في اأ�سعار العمولت الخا�سة، مع بقاء باقي العوامل المتغيرة الأخرى ثابتة، على قائمة   

الدخل الموحدة للمجموعة. اإن ح�سا�سية الدخل هي تاأثير التغيرات المتوقعة في اأ�سعار العمولت الخا�سة على �سافي دخل العمولت الخا�سة ل�سنة واحدة، 

وذلك بناًء على الموجودات والمطلوبات المالية المقتناة لغير اأغرا�ص المتاجرة والتي تحمل عمولت خا�سة كما في 31 دي�سمبر 2013م بما في ذلك اأدوات 

التحوط. اإن جميع اأوجه التعر�ص غير التجارية تتم مراقبتها وتحليلها الى مركزات عملة ويتم الف�ساح عن الح�سا�سية المرتبطة بها بالعملة المحلية. اإن تحليالت 

الح�سا�سية ل تاأخذ في العتبار الإجراءات التي من الممكن ان تقوم المجموعة باإتخاذها للتخفيف من تاأثير تلك المتغيرات.

2012م 2013م

ح�سا�سية دخل العمولت 

الخا�سة 

)بالآف الريالت ال�سعودية( 

الزيادة/ النخفا�ص في نقطة 

الأ�سا�ص

ح�سا�سية دخل العموالت الخا�سة
)باالآف الرياالت ال�سعودية(

الزيادة/ االنخفا�ض في نقطة 
االأ�سا�ض

العملــــــــة

)802( 25+ 3.352 25+ ريال �سعودي

 802 25- (3.352( 25- ريال �سعودي

)2.123( 25+ (697( 25+ دولر اأمريكي

 2.123 25- 697 25- دولر اأمريكي

 5 25+  3 25+ درهم اماراتي 

)5( 25- (3( 25- درهم اماراتي 

مخاطر اأ�سعار العموالت على الموجودات والمطلوبات والبنود خارج قائمة المركز المالي  

تقوم المجموعة باإدارة مخاطر اآثار التقلبات في اأ�سعار العمولت ال�سائدة في ال�سوق على مركزها المالي وتدفقاتها النقدية. يلخ�ص الجدول اأدناه مخاطر اأ�سعار   

العمولت على المجموعة. كما ي�ستمل على موجودات ومطلوبات المجموعة الم�سجلة بالقيمة الدفترية م�سنفة ح�سب تاريخ اإعادة الت�سعير التعاقدي اأو تاريخ 

ال�ستحقاق ــ اأيهما يقع اأوًل. تتعر�ص المجموعة لمخاطر اأ�سعار العمولت نتيجة لعدم التطابق اأو لوجود فجوات في قيم الموجودات والمطلوبات والأدوات 

خارج قائمة المركز المالي التي ت�ستحق اأو �سيتم تجديد اأ�سعارها في فترة محددة. تقوم المجموعة باإدارة هذه المخاطر وذلك بمطابقة تواريخ اإعادة ت�سعير 

الموجودات والمطلوبات من خالل اإ�ستراتيجيات اإدارة المخاطر.

باالآف الرياالت ال�سعودية

2013م
1 – 5 �سنوات3 – 12�سهراًخالل 3 اأ�سهر

اكثر من 5 
  �سنوات

المجموعال تحمل عمولة
معدل العمولة 

الفعلي

الموجودات

     ــ3.261.1587.306.158     ــ     ــ     ــ4.045.000نقدية واأر�سدة لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

0.61%536.2953.073.795     ــ     ــ1.787.500750.000اأر�سدة لدى البنوك والموؤ�س�سات المالية 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، �سافي

     ــ121.489121.489     ــ     ــ     ــ     ــا�ستثمارات في �سركة زميلة

     ــ672.485672.485     ــ     ــ     ــ     ــعقارات اأخرى، �سافي

     ــ507.766507.766     ــ     ــ     ــ     ــممتلكات ومعدات، �سافي

     ــ702.831702.831     ــ     ــ     ــ     ــموجودات اأخرى

     ــ20.165.37516.922.54710.280.5476.254.2936.353.64659.976.408اإجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق الم�ساهمين

اأر�سدة للبنوك والموؤ�س�سات المالية الأخرى
0.66%27.2254.358.738     ــ     ــ     ــ4.331.513

1.13%20.248.49848.082.525     ــ13.606.80513.403.359823.863ودائع للعمالء

     ــ806.600806.600     ــ     ــ     ــ     ــمطلوبات اأخرى

     ــ1.000.000     ــ     ــ     ــ1.000.000     ــ�سكوك معززة

     ــ5.728.5455.728.545     ــ     ــ     ــ     ــحقوق ملكية

     ــ26.810.86859.976.408     ــ17.938.31814.403.359823.863اإجمالي المطلوبات وحقوق الم�ساهمين

     ــ     ــ)20.457.222)2.227.0572.519.1889.456.6846.254.293داخل قائمة المركز المالي

     ــ     ــ     ــ)2.131.875))503.438)1.698.750936.563ح�سا�سية اأ�سعار العموالت خارج قائمة المركز المالي

     ــ     ــ)20.457.222)3.925.8073.455.7518.953.2464.122.418اإجمالي فجوة الح�سا�سية الأ�سعار العموالت

     ــ     ــ     ــ3.925.8077.381.55816.334.80420.457.222الموقف التراكمي لفجوة الح�سا�سية ال�سعار العموالت
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بالآف الريالت ال�سعودية

1 – 5 �سنوات3 – 12 �سهرخالل 3 اأ�سهر2012م
اكثر من 5 

�سنوات
المجموعل تحمل عمولة

معدل العمولة 

الفعال

الموجودات

     ــ2.725.4217.082.421     ــ     ــ     ــ 4.357.000نقدية واأر�سدة لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

0.60%201.6223.138.622     ــ     ــ     ــ 2.937.000اأر�سدة لدى البنوك والموؤ�س�سات المالية الأخرى

1.83%2.669.604978.9761.940.6901.227.3798.994.394 2.177.745ا�ستثمارات

3.98%11.471.2066.829.3512.679.06010.53829.896.782 8.906.627قرو�ص و�سلف، �سافي

     ــ660.446660.446     ــ     ــ     ــ     ــعقارات اأخرى، �سافي

     ــ466.103466.103     ــ     ــ     ــ     ــممتلكات ومعدات، �سافي

     ــ542،634542.634     ــ     ــ     ــ     ــموجودات اأخرى

     ــ18.378.37214.140.8107.808.3274.619.7505.834.14350.781.402اإجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق الم�ساهمين

اأر�سدة للبنوك والموؤ�س�سات المالية الأخرى
1.11%32.6693.286.044     ــ     ــ     ــ 3.253.375

1.07%17.539.93040.675.290     ــ5.322.1031.021.715 16.791.542ودائع للعمالء

     ــ808.215808،215     ــ     ــ     ــ     ــمطلوبات اأخرى

     ــ1.000.000     ــ     ــ     ــ1.000.000     ــ�سكوك معززة

     ــ5.011.8535.011.853     ــ     ــ     ــ     ــحقوق الم�ساهمين

     ــ23.392.66750.781.402     ــ20.044.9176.322.1031.021.715اإجمالي المطلوبات وحقوق الم�ساهمين

     ــ     ــ)17.558.524(7.818.7076.786.6124.619.750)1.666.545(الفجوة للبنود داخل قائمة المركز المالي

     ــ     ــ     ــ)1.032.500()718.125(1.295.625455.000ح�سا�سية ا�سعار العمولت خارج بنود قائمة المركز

     ــ     ــ)17.558.524(8.273.7076.068.4873.587.250)370.920(اإجمالي فجوة الح�سا�سية ل�سعار الُعمالت

     ــ     ــ     ــ7.902.78713.971.27417.558.524)370.920(الموقف التراكمي لفجوة الح�سا�سية ل�سعار العمولت

اإن �سعر العمولة الفعلي )العائد الفعلي( لأداة مالية نقدية هو ال�سعر الذي عند ا�ستخدامه في عملية ح�سابية للقيمة الحالية يوؤدي للو�سول اإلى القيمة الدفترية لهذه الأداة. اإن   

هذا ال�سعر يعتبر �سعر تاريخي لأداة ب�سعر ثابت وم�سجلة بالتكلفة المطفاأة و�سعر ال�سوق الحالي لأداة ب�سعر عائم اأو اأداة م�سجلة بالقيمة العادلة.

مخاطر الُعمالت   )2(  

اأ�سعار �سرف  للتقلبات في  التعر�ص  باإدارة  الُعمالت الأجنبية. تقوم المجموعة  اأ�سعار �سرف  التقلبات في  اأداة مالية ب�سبب  الُعمالت هي مخاطر تذبذب قيمة  مخاطر   

الُعمالت الأجنبية ال�سائدة على قائمة المركز المالي والتدفقات النقدية. قام مجل�ص الإدارة بو�سع حدود لم�ستوى التعر�ص لهذه المخاطر على ح�سب اأنواع الُعمالت. 

يتم مراجعة هذه المراكز يوميًا للتاأكد من بقاء هذه المراكز �سمن الحدود المقررة.

كما في نهاية العام، كانت لدى المجموعة نقاط التعر�ص الجوهرية ال�سافية التالية والمقيدة بالُعمالت الأجنبية كما في 31 دي�سمبر:  

باالآف الرياالت ال�سعودية

2013م
طويل )ق�سير(

2012م
طويل )ق�سير(

)674.688(1.218.519دولر امريكي

14.40616.081درهم اماراتي 

يبين الجدول اأدناه مدى تعر�ص المجموعة لمخاطر الُعمالت كما في 31 دي�سمبر 2013م بالن�سبة لموقف عمالتها الأجنبية. يقوم هذا التحليل بح�ساب تاأثير التغيرات   

المحتملة المعقولة ل�سعر ال�سرف مقابل الريال ال�سعودي مع بقاء المتغيرات الأخرى ثابتة، بما في ذلك اأثر اأدوات التحوط، على قائمة الدخل الموحدة. اإن وجود مبلغ 

�سالب بالجدول يعك�ص �سافي نق�ص محتمل في قائمة الدخل الموحدة، بينما ي�سير وجود مبلغ موجب اإلى �سافي زيادة محتملة. ل تاأخذ تحليالت الح�سا�سية في العتبار 

المواقف الممكن تبنيها من قبل المجموعة للتخفيف من حدة تاأثير تلك المتغيرات.

2012م 2013م

التاأثير على الدخل )بالآف 

الريالت ال�سعودية(

زيادة / انخفا�ص في �سعر العملة 

)بالمائة(

التاأثير على الدخل )باالآف الرياالت 

ال�سعودية( 

زيادة / انخفا�ض في �سعر العملة 

)بالمائة(
العملة

 )337( ± 0.05± 609 0.05± دولر اأمريكي

8± 0.05± 7 0.05± درهم اماراتي 

مخاطر اأ�سعار االأ�سهم  )3(  

مخاطر اأ�سعار الأ�سهم هي مخاطر اإنخفا�ص القيمة العادلة لالأ�سهم كنتيجة للتغير في م�ستويات موؤ�سر الأ�سهم والقيمة الفردية لالأ�سهم.  

اإن التاأثير على حقوق ملكية الم�ساهمين )احتياطيات اأخرى( كنتيجة للتغير في القيمة العادلة لأدوات حقوق الم�ساهمين المقتناة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل   

الآخر كما في 31 دي�سمبر 2013م و2012م والناتجة عن تغيرات محتملة معقولة في موؤ�سرات ال�سوق التالية، مع بقاء العوامل الأخرى المتغيرة ثابتة هي كما يلي:

الزيادة/االنخفا�ض في الموؤ�سر بالمائهموؤ�سر ال�سوق
التاأثير على حقوق ملكية الم�ساهمين 
)احتياطيات اأخرى( )باالآف الرياالت 

ال�سعودية(

الزيادة/النخفا�ص في الموؤ�سر 
بالمائه

التاأثير على حقوق ملكية 
الم�ساهمين )احتياطيات اأخرى( 

)بالآف الريالت ال�سعودية(

±556±14.16%22.671.324%بور�سة نيويورك
±15.134±5.98%     ــ     ــتداول

تم بيع جميع الأ�سهم غير التجارية المدرجة في تداول خالل ال�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2013م.  
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32 - خماطر ال�سيولة

مخاطر ال�سيولة هي عدم قدرة المجموعة على تلبية التزامات المدفوعات الواقعة عليها عند ا�ستحقاقها في الظروف الطبيعية والحادة. تقع مخاطر ال�سيولة عند   

ح�سول ا�سطرابات في الأ�سواق اأو انخفا�ص م�ستوى الئتمان مما يوؤدي اإلى عدم توفرها ب�سكل مفاجئ من بع�ص م�سادر التمويل. وللتقليل من هذه المخاطر، 

قامت الإدارة بتنويع م�سادر التمويل لدعم الودائع الأ�سا�سية، واإدارة الموجودات بعد الأخذ بعين العتبار توفر ال�سيولة، والحفاظ على ر�سيٍد كاٍف للنقدية 

و�سبه النقدية والأوراق المالية القابلة للبيع ومراقبة التدفقات النقدية الم�ستقبلية وفجوات ال�سيولة ب�سكل يومي. كما خ�س�ست المجموعة خطوط اإئتمانية يمكن 

ا�ستخدامها لمقابلة اإحتياجات ال�سيولة.

طبقًا لنظام مراقبة البنوك ولوائحه التنظيمية ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي يجب ان يحتفظ البنك بوديعة نظامية لدى الموؤ�س�سة بن�سبة 7% من   

اإجمالي الودائع وبن�سبة 4% من المدخرات والودائع. بال�سافة اإلى الوديعة النظامية يحتفظ البنك اأي�سًا باحتياطيات �سيولة ل تقل عن 20% من التزامات ودائعه 

وذلك على �سكل نقد اأو موجودات يمكن تحويلها اإلى نقد خالل فترة ل تزيد عن 30 يومًا. يكون لدى البنك القدرة على رفع اأر�سدته الإ�سافية عن طريق 

ت�سهيالت اإعادة �سراء متوفرة لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي بن�سبة 75% من قيمة اإيداعات المرابحة لدى الموؤ�س�سة.

يتم تقييم واإدارة و�سع ال�سيولة با�ستخدام عدة ت�سورات، مع اإعطاء الأهمية الالزمة لعوامل الحدية المرتبطة بكل من ال�سوق ب�سكل عام والمجموعة ب�سكل   

خا�ص. اإحدى هذه الطرق هو الحتفاظ بن�سب محددة من الموجودات ال�سائلة اإلى التزامات الودائع وفقًا لظروف ال�سوق. تتكون الموجودات ال�سائلة من 

التزامات  تتكون  الفوري.  للبيع  المتاحة  ال�سائلة  الدين  ال�سعودي و�سندات  العربي  النقد  البنكية ق�سيرة الأجل، والمرابحات لدى موؤ�س�سة  النقدية، والودائع 

الودائع من ودائع العمالء والبنوك با�ستثناء ودائع البنوك الخارجية بالُعمالت الأجنبية. يقوم البنك اأي�سًا بمراقبة ن�سبة القرو�ص اإلى الودائع. 

ن�سبة ال�سيولة خالل العام كانت كما يلي:  

2012م )بالمائة(2013م  )بالمائة(

3840كما في 31 دي�سمبر

3232المتو�سط خالل الفترة

4140الأعلى

2524الأقل

تحليل المطلوبات المالية بموجب اال�ستحقاقات التعاقدية المتبقية ) اأ (   

غير  التعاقدية  ال�سداد  التزامات  على  بناًء  2012م  و  2013م  دي�سمبر   31 في  كما  للبنك  المالية  للمطلوبات  ال�ستحقاقية  المحفظة  اأدناه  الجدول  يلخ�ص   

المخ�سومة. بما اأن مدفوعات العمولت الخا�سة حتى تاريخ ال�ستحقاق التعاقدي مدرجة في الجدول، فاإن الإجماليات ل تتماثل مع قائمة المركز المالي. 

تم تحديد ال�ستحقاقات التعاقدية لاللتزامات على اأ�سا�ص الفترة المتبقية في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة اإلى تاريخ ال�ستحقاق التعاقدي مع عدم الأخذ 

اعتبار  تم  والمطلوبات(.  للموجودات  المتوقعة  ال�ستحقاقات  )تحليل  اأدناه  الي�ساح )ب(  في  مو�سح  المتوقعة كما هو  الفعلية  ال�ستحقاقات  العتبار  في 

الت�سديدات المرتبطة باإ�سعار كما لو اأن هناك اإ�سعار فوري لل�سداد. ومع ذلك، تتوقع المجموعة اأن العديد من العمالء لن يطالبوا بال�سداد في التاريخ المبكر 

الذي قد يتوقعه البنك ليقوم بال�سداد فيه واأن الجدول ل يعك�ص التدفقات النقدية المتوقعة المتاأثرة كما ي�سير تاريخ الحتفاظ بالودائع للبنك.

باالآف الرياالت ال�سعودية

المجموعاكثر من 5 �سنوات1 – 5 �سنوات3 – 12�سهراًاأقل من 3 اأ�سهرتحت الطلب

المطلوبات المالية

كما في 31 دي�سمبر 2013م   

4.548.668     ــ     ــ     ــ27.2254.521.443اأر�سدة للبنوك والموؤ�س�سات المالية الأخرى

48.270.536     ــ18.916.69415.394.00813.529.441430.393ودائع للعمالء

1.072.466     ــ6.58813.1761.052.702     ــ�سكوك معززة

1.265.364869.4283.075.2514.229,9749.440.017     ــم�ستقات

18.943.91921.187.40314.412.0454.558.3464.229.97463.331.687اإجمالي المطلوبات المالية غير المخ�سومة 2013م

المطلوبات المالية

كما في 31 دي�سمبر 2012م

3.465.508     ــ     ــ32.5983.210.884222.026اأر�سدة للبنوك والموؤ�س�سات المالية الأخرى

40.834.747     ــ15.810.29818.200.8185.344.0251.479.606ودائع للعمالء

6.68713.37553.4991.046.8121.120.373     ــ�سكوك معززة

508.1521.610.661969.3405.739.5528.827.705     ــم�ستقات

اإجمالي المطلوبات المالية غير المخ�سومة 

201215.842.89621.926.5417.190.0872.502.4456.786.36454.248.333م

اإن بيان ال�ستحقاقات التعاقدية للتزامات البنك المحتملة وتعهداته والمرتبطة بالئتمان تظهر �سمن الي�ساح 18.  

تحليل اال�ستحقاقات للموجودات والمطلوبات )ب(   

يبين الجدول اأدناه تحليال للموجودات والمطلوبات التي تم تحليلها وفقًا للمدى الزمني المتوقع لتح�سيلها اأو ت�سويتها. انظر الي�ساح )اأ( اأعاله فيما يتعلق   

بالمطلوبات المالية غير المخ�سومة الم�ستحقة للبنك. لأغرا�ص العر�ص فاإن الودائع تحت الطلب مدرجة �سمن بند “بدون تاريخ ا�ستحقاق محدد”.
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)باالآف الرياالت ال�سعودية(

خالل �سنة من 3 الى 12 �سهراخالل 3 اأ�سهر2013م
من �سنة اإلى 5 

�سنوات
اكثر من �سنةاكثر من 5 �سنوات

بدون تاريخ ا�ستحقاق 
محدد

االإجمالي

الموجودات

نقدية واأر�سدة لدى موؤ�س�سة النقد 

العربي ال�سعودي

     

     ــ

     

     ــ

     

     ــ

     

     ــ

     

     ــ

     

7.306.1587.306.158     ــ

اأر�سدة لدى البنوك والموؤ�س�سات 

1.787.4991.787.499750.000      ــالمالية الأخرى

     

750.000536.2963.073.795     ــ

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، �سافي

121.489121.489      ــ      ــ      ــ      ــ      ــ      ــا�ستثمارات في �سركة زميلة

672.485672.485      ــ      ــ      ــ      ــ      ــ      ــعقارات اأخرى، �سافي

507.766507.766      ــ      ــ      ــ      ــ      ــ      ــممتلكات ومعدات، �سافي

325.332702.831      ــ      ــ      ــ138.139239.360377.499موجودات اأخرى

8.531.77511.457.31519.989.09013.408.85316.763.08530.171.9389.815.38059.976.408اإجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق الم�ساهمين

اأر�سدة للبنوك والموؤ�س�سات 

27.2254.358.738      ــ      ــ      ــ4.331.5134.331.513      ــالمالية الأخرى

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 معززة

55693.241806.600      ــ65.47547،829113.30455مطلوبات اأخرى

5.728.5455.728.545      ــ      ــ      ــ      ــ      ــ      ــحقوق ملكية

اإجمالي المطلوبات وحقوق 

10.396.89127.098.99359.976.408         ــ4.270.00218.210.52222.480.52410.396.891الم�ساهمين

)بالآف الريالت ال�سعودية(

من �سنة الى 5 خالل �سنة من 3 الى 12 �سهراخالل 3 اأ�سهر
بدون تاريخ اكثر من �سنةاكثر من 5 �سنوات�سنوات

الإجماليا�ستحقاق محدد

2012م

الموجودات

نقدية واأر�سدة لدى موؤ�س�سة النقد العربي 

7.082.4217.082.421     ــ     ــ     ــ     ــ     ــ     ــال�سعودي

اأر�سدة لدى البنوك والموؤ�س�سات المالية 

3.138.622     ــ     ــ     ــ     ــ3.138.6223.138.622     ــالأخرى

45.143907.436952.5793.629.3483.185.7506.815.0981.226.7178.994.394ا�ستثمارات

قرو�ص و�سلف، �سافي
29.896.782     ــ6.373.0698.540.49014.913.5598.184.0656.799.15814.983.223

660.446660.446     ــ     ــ     ــ     ــ     ــ     ــعقارات اأخرى، �سافي

466.103466.103     ــ     ــ     ــ     ــ     ــ     ــممتلكات ومعدات، �سافي

227.262542.634     ــ     ــ     ــ110.171205.201315.372موجودات اأخرى

6.528.38312.791.74919.320.13211.813.4139.984.90821.798.3219.662.94950.781.402اإجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق الم�ساهمين

اأر�سدة للبنوك والموؤ�س�سات 

32.5983.286.044     ــ     ــ     ــ3.253.4463.253.446     ــالمالية الأخرى

5.154.73717.824.42040.675.290     ــ4.832.10112.864.03217.696.1335.154.737ودائع العمالء

1.000.000     ــ1.000.000     ــ1.000.000     ــ     ــ     ــ�سكوك معززة

4.698723،447808.215     ــ62.86917.20180.0704.698مطلوبات اأخرى

5.011.8535.011.853     ــ     ــ     ــ     ــ     ــ     ــحقوق الم�ساهمين 

6.159.43523.592.31850.781.402     ــ4.894.97016.134.67921.029.6496.159.435اإجمالي المطلوبات وحقوق الم�ساهمين

33 - قيا�س القيمة العادلة
القيمة العادلة هي الثمن الذي يتم الح�سول عليه جراء بيع اأ�سل اأو دفعه مقابل تحويل التزام في معاملة نظامية بين م�ساركين في ال�سوق في تاريخ القيا�ص كمبداأ حال توفره   

اأن عدمه وذلك في ال�سوق الأجدى للمجموعة على اأن ت�ستطيع الو�سول اإليها في ذلك التاريخ. القيمة العادلة لاللتزام تعك�ص ما يرتبط به من مخاطر غير عاملة.

القيم العادلة لالأدوات المالية داخل المركز المالي ــ با�ستثناء ال�ستثمارات المقيدة بالتكلفة المطفاأة ــ ل تعتبر مختلفة ب�سكل جوهري من القيم الدفترية الواردة في القوائم   

المالية الموحدة )انظر الي�ساح 5 “د”(. القيم العادلة للقرو�ص وال�سلف، وودائع العمالء ذات العمولت، وال�سكوك، واأر�سدة البنوك والموؤ�س�سات المالية الأخرى 

المقيدة بالتكلفة المطفاأة ل تعتبر مختلفة ب�سورة جوهرية عن القيم الدفترية الواردة في القوائم المالية لكون اأ�سعار العمولة الحالية لأدوات مالية مماثلة غير مختلفة ب�سكل 

جوهري عن الأ�سعار المتفق عليها بموجب عقود ومن حيث المدة المتفق عليها مع البنوك �سواًء حال موعد ا�ستحقاق ا�ستالمها من البنوك اأو ت�سليمها للبنوك. 

اأو با�ستخدام نماذج الأ�سعار في حال  اأ�سا�ص الأ�سعار المتداولة بال�سوق عند توفرها  تحدد القيم العادلة المقدرة لال�ستثمارات الأخرى المقتناة بالتكلفة المطفاأة، على   

ال�سندات ذات ال�سعر الثابت )على التوالي(. تم الف�ساح عن القيمة العادلة لهذه ال�ستثمارات في الي�ساح )5(. تحدد القيم العادلة للم�ستقات والأدوات المالية خارج 

المركز المالي اعتماداً على اأ�سعار ال�سوق المتداول حال توفرها اأو با�ستخدام اأ�سلوب التقييم المالئم.
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تحديد القيمة العادلة والت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة  

ت�ستخدم المجموعة الت�سل�سل الهرمي التالي لتحديد وعر�ص القيمة العادلة لالأدوات المالية:  

الم�ستوى االأول: الأ�سعار المتداولة في اأ�سواق ن�سطة لنف�ص الأداة المالية )دون تعديل اأو مواربة(.  

الم�ستوى الثاني: الأ�سعار المتداولة في اأ�سواق ن�سطة لنف�ص الأ�سول والمطلوبات اأو اأ�ساليب تقييم اأخرى بحيث ت�ستند جميع المدخالت الجوهرية اإلى بيانات يمكن ر�سدها في   

ال�سوق. 

الم�ستوى الثالث: طرق تقييم ل ترتكز معطياتها الجوهرية على بيانات يمكن ر�سدها في ال�سوق.  

2013م )باالآف الرياالت ال�سعودية(

االإجماليالم�ستوى الثالثالم�ستوى الثاني الم�ستوى االأول

موجودات مالية

336.576     ــ     ــ336.576بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

3.4389.278     ــ5.840بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر

122.456     ــ122.456     ــم�ستقات

342.416122.4563.438468.310الإجمالي

مطلوبات مالية

117.193     ــ117.194     ــم�ستقات

117.193     ــ117.194     ــالإجمالي

)معدلة(  2012م  )بالآف الريالت ال�سعودية(

الإجماليالم�ستوى الثالثالم�ستوى الثانيالم�ستوى الأول

موجودات مالية

محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل 

  قائمة الدخل
966.276     ــ     ــ966.276

 3.438260.441     ــ257.003بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر

151.257     ــ151.257     ــم�ستقات

1.223.279151.2573.4381.377.974الإجمالي

مطلوبات مالية

199.992     ــ199.992     ــم�ستقات

199.992     ــ199.992     ــالإجمالي

الم�ستقات الم�سنفة في الم�ستوى الثاني تتاألف من مقاي�سات باأ�سعار عمولة خا�سة اآنية، ومقاي�سات ُعمالت، وخيارات، وعقود �سرف اأجنبي اآنية وم�ستقبلية،   

وخيارات ُعمالت وغيرها من الأدوات المالية الم�ستقة الأخرى. يتم تقييم هذه الم�ستقات ب�سورة عادلة من خالل نماذج التقييم الخا�سة بالبنك. والبيانات 

المدخلة في نماذج التقييم هذه ت�ستند اإلى المعايير المر�سودة في الأ�سواق التي يتم التجار من خاللها والمنبثقة من مقدمي الخدمة لبيانات الأ�سواق الم�ستخدمة 

على نطاق وا�سع.

34 - املعامالت مع الأطراف ذات العالقة
يتعامل البنك، خالل دورة اأعماله العادية، مع اأطراف ذات عالقة. وترى الإدارة ومجل�ص الإدارة باأن المعامالت مع الأطراف ذات العالقة قد تتم وفقًا لأ�سعار   

ال�سوق. تخ�سع التعامالت مع الأطراف ذات العالقة للن�سب المن�سو�ص عليها في نظام مراقبة البنوك والتعليمات ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. 

كانت الأر�سدة كما في 31 دي�سمبر والناتجة عن هذه المعامالت في القوائم المالية الموحدة كالتالي:

باالآف الرياالت ال�سعودية

2012م2013م

بنك باك�ستان الوطني )م�ساهم(

514622اأر�سدة لدى البنوك والموؤ�س�سات المالية الأخرى

3441.511اأر�سدة للبنوك والموؤ�س�سات المالية الأخرى

726     ــذمم مدينة اأخرى

1.7451.247التزامات وتعهدات 

اأع�ساء مجل�ص الإدارة واأع�ساء الإدارة التنفيذية

وكبار الم�ساهمين والجهات المنت�سبة لهم

893.6521.326.993قرو�ص و�سلف

3.678.3214.337.448ودائع للعمالء

13.1186.982ذمم مدينة اأخرى

8.8886.403التزامات وتعهدات 

يمثل الم�ساهمون الرئي�سيون الآخرون ح�سة ملكية بما يتجاوز 5% من راأ�ص مال البنك.  

فيما يلي تحليال بالإيرادات والم�ساريف والمعامالت الأخرى مع الأطراف ذات العالقة والمدرجة في القوائم المالية الموحدة:  

باالآف الرياالت ال�سعودية

2012م2013م

38.00937.497دخل عمولت خا�سة

43.60642.878م�ساريف عمولت خا�سة

119158دخل اتعاب وعمولت

4.7154.263مكافاآت اأع�ساء الإدارة التنفيذية
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اإجماإلى مبالغ التعوي�سات التي تم دفعها لأع�ساء مجل�ص الإدارة واأع�ساء الإدارة التنفيذية خالل ال�سنة هي كالتالي:  

باالآف الرياالت ال�سعودية

2012م2013م

83.34467.005مزايا موظفين ق�سيرة الأجل

16.11613.391مزايا نهاية الخدمة

يق�سد باأع�ساء الإدارة التنفيذية هم كبار الموظفين بما فيهم المدراء التنفيذيين الذين يملكون ال�سالحية والم�سوؤولية عن التخطيط والتوجيه والتحكم في اأن�سطة البنك �سواء   

ب�سكل مبا�سر اأو غير مبا�سر.

35 - التعوي�سات
باالآف الرياالت ال�سعودية2013م

عدد الموظفينفئات الموظفين
تعوي�سات ثابتة )على اأ�سا�ض 

اال�ستحقاق(
تعوي�سات متغيرة )على اأ�سا�ض الدفع 

النقدي(
المجموع

كبار التنفيذيين الموافق عليهم من قبل

 موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
1831.01314.84845.861

12542.9805.75748.737الموظفون الم�سمولون في مجالت الرقابة 

16455.00413.23468.238الموظفون الم�سمولون في اأن�سطة المخاطر

1.669340.18049.929390.109موظفون اآخرون

1.05747.7271.76549.492موظفون من الباطن

3.033516.90485.533602.437المجموع

87.252تعوي�سات متغيرة م�ستحقة ومنافع موظفين اأخرى

25.826منافع موظفين اأخرى

629.982اإجمالي الرواتب والم�سروفات المتعلقة بالموظفين

بالآف الريالت ال�سعودية2012م )معدلة(

عدد الموظفينفئات الموظفين
تعوي�سات ثابتة )على اأ�سا�ص 

ال�ستحقاق(

تعوي�سات متغيرة )على اأ�سا�ص 

الدفع النقدي(
المجموع

كبار التنفيذيين الموافق عليهم من قبل 

1828.1807.98636.166موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

10737.7224.85342.575الموظفون الم�سمولون في مجالت الرقابة 

15454.2998.43962.738الموظفون الم�سمولون في اأن�سطة المخاطر

1.664311.96536.321348.286موظفون اآخرون

83544.8211.70146.522موظفون من الباطن

2.778476.98759.300536.287المجموع

80.150تعوي�سات متغيرة م�ستحقة ومنافع موظفين اأخرى

17.694منافع موظفين اأخرى

574.831اإجمالي الرواتب والم�سروفات المتعلقة بالموظفين

فل�سفة برنامج االأجور والمزايا  

يتم اإقرار م�ستويات الرواتب والمزايا وما يرتبط بها من مبالغ من خالل ا�ستطالع دوري لل�سوق وما يتخلله من اأجور وذلك من اأجل تمكين المجموعة من البقاء على   

اإطالع بظروف ال�سوق المحلي والقليمي فيما يتعلق بموظفي المجموعة العاملين في المملكة العربية ال�سعودية. تتاألف التعوي�سات من دفعات ثابتة ومتغيرة  من رواتب 

وبدلت ومكافئات دورية ومزايا غير نقدية تتوافق مع المعايير والقيم المتعارف عليها في ال�سناعة الم�سرفية في المملكة العربية ال�سعودية. 

ينطبق برنامج الأجور والمزايا على جميع الموظفين ال�سعوديين والأجانب في البنك وال�سركات التابعة في اإطار القيود النظامية والرقابية ال�سائدة.   

تعوي�سات ثابتة:  وت�سمل جميع الرواتب وما في حكمها مع ما يت�سل بالوظائف من بدلت ومزايا وهي ثابتة في عقود الموظفين وتعطى للموظف بغ�ص النظر عن الأداء.  •

تعوي�سات متغيرة:  وت�سمل مكافاآت الأداء والحوافز وغيرها من البدلت المتعلقة بالأداء وهي لي�ست ثابتة في عقود الموظفين وتختلف من �سنة اإلى اأخرى وذات عالقة   •
مبا�سرة بالأداء الناجح على م�ستوى الفرد اأو المجموعة.

36 - كفاية راأ�س املال

ال�ستمرارية  على  البنك  قدرة  ل�سمان  ال�سعودي  العربي  النقد  موؤ�س�سة  من  المعتمدة  المال  راأ�ص  بمتطلبات  اللتزام  المال  راأ�ص  اإدارة  عند  المجموعة  اأهداف  تت�سمن   

والمحافظة على قاعدة راأ�ص مال قوية.

تقوم المجموعة بمراقبة ا�ستخدام ومدى كفاية راأ�سمالها ب�سكل دوري. تفر�ص موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي على المجموعة الحتفاظ بحد اأدنى من راأ�ص المال النظامي   

كما تتطلب المحافظة على معدل محدد يكون فيه اإجمالي راأ�ص المال النظامي اإلى الموجودات المرجحة المخاطر عند الحد الأدنى المتفق عليه البالغ 8 بالمائة اأو اأكثر.

تقوم المجموعة بمراقبة كفاية راأ�سمالها با�ستخدام المعدلت والمرجحات المعتمدة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، وتقي�ص هذه المعدلت مدى كفاية راأ�ص المال   

وذلك بمقارنة راأ�ص مال المجموعة الموؤهل مع الموجودات المدرجة في قائمة مركزه المالي واللتزامات والقيمة الإ�سمية للم�ستقات با�ستخدام مبلغ مرجح لظهار 

مخاطرها الن�سبية. 
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اأ�سدرت موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي تعليماتها النهائية بخ�سو�ص تطبيق بازل 3 اعتباراً من 1 يناير 2013م. وبناًء عليه، فاإن الموجودات المرجحة المخاطر   

اأر�سدة ومعدلت  تعديل  يتم  لم   .3 بازل  احت�سابها بموجب هيكل عمل  يتم  المجموعة  العالقة على م�ستوى  الكلي والمعدلت ذات  الموؤهل  المال  وراأ�ص 

المقارنة كما في 31 دي�سمبر 2012م بموجب بازل 2. يبين الجدول التالي ملخ�سًا للموجودات المرجحة المخاطر وراأ�ص المال الأ�سا�سي 1 وراأ�ص المال 

الم�ساند 2 ومعدلت كفاية راأ�ص المال:

2012م2013م

راأ�ض المال الموؤهل
)باالآف الرياالت ال�سعودية(

ن�سبة كفاية راأ�ض المال )بالمائه(
راأ�ص المال الموؤهل

)بالآف الريالت ال�سعودية(

ن�سبة كفاية راأ�ص المال 

)بالمائه(

12.12%12.235.011.853%5.731.583راأ�ص المال الأ�سا�سي )1(

1.304.1551.467.673راأ�ص المال الم�ساند ) 2(

راأ�ص المال الأ�سا�سي وراأ�ص المال الم�ساند 

)2 +1(7.035.738%15.016.479.526%15.67

ي�ستمل راأ�ص المال الأ�سا�سي للمجموعة كما في نهاية ال�سنة على راأ�ص المال والحتياطي النظامي والحتياطيات الأخرى والأرباح المبقاة وبع�ص التعديالت   

3. والعن�سر المكون الآخر لراأ�ص المال النظامي هو راأ�ص المال  على راأ�ص المال النظامي وفقًا لمتطلبات موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي للتم�سي مع بازل 

الم�ساند والذي يتاألف من �سكوك م�سدرة من قبل المجموعة ومخ�س�سات المحفظة النظامية. 

اأجل احت�ساب الموجودات المرجحة المخاطر ت�ستخدم المجموعة الأ�سلوب المعياري لمخاطر الئتمان ومخاطر ال�سوق واأ�سلوب الموؤ�سر الأ�سا�سي  من   

لمخاطر العمليات. تتولى اإدارة المخاطر بالمجموعة الم�سئولية تجاه التاأكد من اأن الحد الأدنى من راأ�ص المال النظامي يتما�سى مع متطلبات موؤ�س�سة النقد 

العربي ال�سعودي. يتم تقديم اإقرارات ربع �سنوية اإلى موؤ�س�سة النقد تو�سح ن�سبة كفاية راأ�ص المال. 

المبالغ والمعدلت الواردة اأعاله كما في 31 دي�سمبر 2013م لم تحت�سب بموجب بازل 3 حيث اأن بيانات المقارنة جرى احت�سابها على اأ�س�ص بازل 2.  

باالآف الرياالت ال�سعودية

2012م2013م

42.099.17637.157.226مخاطر الئتمان

2.842.5752.412.388مخاطر العمليات

1.921.2251.779.882مخاطر ال�سوق

46.862.97641.349.496اإجمالي الركن 1 – موجودات مرجحة المخاطر

37 -  خدمات اإدارة ال�ستثمار والو�ساطة

تقدم اإحدى ال�سركات التابعة للبنك )�سركة الجزيرة لالأ�سواق المالية “الجزيرة كابيتال”( خدمات اإدارة ال�ستثمار وخدمات ا�ست�سارية لعمالئها متوافقة مع   

اأ�سا�ص اختياري وغير اختياري واإدارة �سناديق ا�ستثمارية بالتعاون مع  اأحكام ال�سريعة )مبداأ تجنب الفوائد(. ت�ستمل هذه الخدمات على اإدارة محافظ على 

م�ست�ساري ا�ستثمار محترفين. اإن ال�سناديق الأحد ع�سر التي تقوم �سركة الجزيرة كابيتال باإدارتها هي �سندوق الخير لالأ�سهم العالمية، و�سندوق الثريا لالأ�سهم 

ال�سكنية،  للم�ساريع  الجزيرة  و�سندوق  لل�سلع،  القوافل  و�سندوق  ال�سعودية،  لالأ�سهم  الطيبات  و�سندوق  اليابانية،  لالأ�سهم  الم�سارق  و�سندوق  الأوروبية، 

المتحفظ،  المتنوع  الجزيرة  و�سندوق  المتوازن،  المتنوع  الجزيرة  و�سندوق  الج�سور،  المتنوع  الجزيرة  و�سندوق  للدخل،  الخليجي  الجزيرة  و�سندوق 

و�سندوق الجزيرة لأ�سهم الأ�سواق العالمية النا�سئة. وجميعها �سناديق ا�ستثمارية متاحة للم�ستثمرين ال�سعوديين والأجانب با�ستثناء �سندوق الجزيرة للم�ساريع 

اأما  اليابانية بال�ستثمار في الأ�سهم الأجنبية  العالمية والثريا لالأ�سهم الأوروبية والم�سارق لالأ�سهم  ال�سكنية وهو �سندوق مقفل. تقوم �سناديق الخير لالأ�سهم 

�سندوق الطيبات لالأ�سهم ال�سعودية في�ستثمر في الأ�سهم المحلية. ويقوم �سندوق القوافل لل�سلع بالتجار في ال�سلع على اأ�سا�ص المرابحة.

متنوعة في  ال�ستثمار في محفظة  الأجل وتوفير دخل من خالل  المال طويل  لراأ�ص  نمو  توفير  اإلى  النا�سئة  العالمية  الأ�سواق  الجزيرة لأ�سهم  ي�سعى �سندوق   

الأ�سواق النا�سئة. اأما �سندوق الجزيرة الخليجي للدخل في�سعى اإلى تنمية راأ�ص المال على المدى البعيد وتوليد اأرباح من خالل ال�ستثمار في الأ�سهم الخليجية 

المتوافقة مع اأحكام ال�سريعة. اأما �سناديق الجزيرة: المتنوع الج�سور، والمتنوع المتوازن، والمتنوع المتحفظ فت�سعى لال�ستثمار ب�سكل رئي�سي في �سناديق 

الجزيرة ال�ستثمارية.

توفر المجموعة خدماتها اأي�سًا في مجال اإدارة ال�ستثمار وغيرها من الخدمات لحملة بوال�ص التكافل التعاوني.  بلغت الأ�سول التي تحتفظ بها المجموعة   

تحت بند خدمات الو�ساطة المالية مبلغ 32.7 مليار ريال �سعودي )2012م: 24.3 مليار ريال �سعودي(. وبلغت الأ�سول التي تحتفظ بها المجموعة في 

اإطار خدماتها لإدارة الأ�سول مبلغ 1.9 مليار ريال �سعودي )2012م: 1.1 مليار ريال �سعودي(. 

38 - التكافل التعاوين

يوفر التكافل التعاوني خدمات الحماية والإدخار المتوافقة مع اأحكام ال�سريعة. وبموجب متطلبات نظام التاأمين في المملكة العربية ال�سعودية قررت المجموعة   

ف�سل اأعمال التاأمين ك�سركة م�ستقلة موؤ�س�سة بموجب نظام التاأمين الجديد في المملكة العربية ال�سعودية. 

العربي  النقد  موؤ�س�سة  من  المهنة  مزاولة  ترخي�ص  على  )تداول( وح�سلت  ال�سعودية  المالية  ال�سوق  في  اإدراجها  وتم  تعاوني  تكافل  الجزيرة  �سركة  تاأ�س�ست   

ال�سعودي في دي�سمبر 2013م وبا�سرت اأن�سطة الكتتاب بالتكافل اعتباراً من يناير 2014م. تملك المجموعة ح�سة اإجمالية في �سركة الجزيرة تكافل تعاوني 

مقدارها 35% كما في 31 دي�سمبر 2013م. وتمثل اإدارة التكافل الحالية محفظة التاأمين التي �سوف تنتقل اإلى �سركة الجزيرة تكافل تعاوني ح�سب قيمة يتفق 

عليها وتاريخ تقرره موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
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39 - التغريات امل�ستقبلية لل�سيا�سات املحا�سبية 

فيما يلي المعايير ال�سادرة والتي لم تدخل حيز التنفيذ حتى تاريخ اإ�سدار المجموعة للقوائم المالية الموحدة. تمثل القائمة التالية المعايير والتف�سيرات ال�سادرة والتي تتوقع   

المجموعة تطبيقها في الم�ستقبل ب�سكل معقول. تنوي المجموعة تطبيق هذه المعايير عندما يحين موعد تطبيقها الفعلي. تقّيم المجموعة في الوقت الراهن تطبيق المعايير 

والتعديالت اأدناه على القوائم المالية الموحدة للمجموعة وتواريخ تطبيقها:

تاريخ التطبيق للفترات التي من 

ملخ�ض المتطلباتالمعيار، التعديل اأو التف�سيراأو بعد

1 يناير 2014م

معيار المحا�سبة الدولي رقم 32 ــ الأدوات 

المالية: العر�ص )مقا�سة الموجودات المالية 

والمطلوبات المالية ــ تعديالت على المعيار(

تو�سح التعديالت على هذا الميعار اأن: )اأ( للمن�ساأة في الوقت الراهن حق نافذ قانونًا 

للمقا�سة اإن لم يكن ذاك الحق مرتبطًا بواقعة م�ستقبلية ونافذاً في كال الحالتين، في حالة 

دورة الأعمال العادية للمن�ساأة، وفي حالة تعثر اأو عجز اأو اإفال�ص المن�ساأة وجيمع نظرائها، 

و )ب( المقا�سة الإجمالية ت�ساوي �سافي الت�سوية في حالة ، وفقط في حالة، اإن كانت اآلية 

الت�سوية الإجمالية ذات �سمات من �ساأنها ا�ستبعاد اأو توؤدي ليجاد ائتمان غير كاٍف ومخاطر 

�سيولة وتمرير ذمم مدينة ودائنة في عملية ت�سوية اأو دورة ت�سوية واحدة.

1 يناير 2014م

معيار المحا�سبة الدولي رقم 39 ــ الأدوات 

المالية: العتراف والقيا�ص )ا�ستبدال الم�ستقات 

وموا�سلة 

التحوط ــ تعديالت على المعيار(

توفر التعديالت اعفاًء من متطلبات عدم ال�ستمرار في المحا�سبة على التحوط في ظروف 

محددة حيث تبرز متغيرات على النظراء تجاه اأداة تحوط من اأجل انجاز ت�سفية لتلك 

الأداة. التعديالت تغطي ا�ستبدال الأدوات لنظراء مركزيين وو�سطاء مثل اأع�ساء المقا�سة اأو 

العمالء الذين هم اأنف�سهم عمالء.

1 يناير 2014م

المعيار الدولي للتقارير المالية

 رقم 10 ــ القوائم المالية الموحدة )المن�ساآت 

ال�ستثمارية “تعديالت”(

ين�ص هذا الإعفاء من التوحيد اللزامي على اأن المن�ساأة ال�ستثمارية الموؤهلة مطلوب 

منها المحا�سبة على ال�ستثمارات في المن�ساآت الواقعة تحت �سيطرتها وال�ستثمارات في 

ال�سركات الزميلة  و�سركات المحا�سة بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو الخ�سارة �سريطة 

اأن تفي ب�سروط محددة با�ستثناء كون ال�سركات التابعة تعتبر امتداداً لالأن�سطة ال�ستثمارية 

لمن�ساأة ال�ستثمار.

معيار المحا�سبة الدولي رقم 36 ــ انخفا�ص 1 يناير 2014م

قيمة الموجودات )الأ�سول(

يتناول التعديل على هذا الميعار 36 الف�ساح عن المعلومات والبيانات بخ�سو�ص المبلغ 

الممكن ا�سترداده للموجودات التي انخف�ست قيمتها حا�سراً بذلك متطلبات الف�ساح اإن 

كان ذلك المبلغ قائم على اأ�سا�ص القيمة العادلة ناق�سًا تكاليف البيع اأو ال�ستبعاد.

تم تاأجيل تاريخ التطبيق 

حتى �سدور الن�سخة 

النهائية من هذا المعيار

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 ــ 

الأدوات المالية

تم ن�سر هذا المعيار لأول مرة في نوفمبر 2009م وتحديثه في اأكتوبر 2010م لت�سمينه 

المطلوبات المالية. واقت�ست هذه ال�سدارات في البداية تطبيق هذا المعيار للفترات 

ال�سنوية في 1 يناير 2013م اأو قبل هذا التاريخ. وبموجب ما طراأ على هذه ال�سدارات من 

تعديالت فقد تم تعديل تاريخ التطبيق اللزامي لكل من ا�سدار 2009م و ا�سدار 2010م 

من المعيار ليكونا اعتباراً من 1 يناير 2013م وحتى 1 يناير 2015م. وفي اجتماع مجل�ص 

تف�سير معايير التقارير المالية في �سهر يوليو 2013م قرر المجل�ص تاأجيل التاريخ اللزامي 

لتطبيق هذا المعيار حتى معرفة موعد ا�سدار الن�سخة الكاملة من المعيار.

لقد تم تطوير هذا المعيار على مراحل حيث تناولت المرحلة الأولى الت�سنيف والقيا�ص 

لالأدوات المالية. والمجل�ص م�ستمر في العمل على المراحل الأخرى والتي ت�سمل انخفا�ص 

قيمة الأدوات المالية ومحا�سبة التحوطات مع راأي با�ستبدال معيار المحا�سبة الدولي رقم 

39 برمته.

في 19 نوفمبر 2013م، اأ�سدر المجل�ص ن�سخة جديدة من المعيار الدولي للتقارير المالية 

رقم 9 ــ الأدوات المالية )محا�سبة التحوطات مع تعديالت على المعيار 9 ، والمعيار 7 ، 

ومعيار المحا�سبة الدولي رقم 39( )المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 ن�سخة 2013م( 

والتي ت�سمنت المتطلبات الجديدة للمحا�سبة على التحوطات وبع�ص التعديالت ذات 

العالقة بمعيار المحا�سبة الدولي رقم 39 ــ الأدوات المالية:  العتراف والقيا�ص، المعيار 

الدولي للتقارير المالية رقم 7 ــ الأدوات المالية: الف�ساحات. يعزز المعيار الدولي للتقارير 

المالية رقم 9 ن�سخة 2013م من التعديالت الواردة في معيار المحا�سبة الدولي رقم 39 

بخ�سو�ص ا�ستبدال الأدوات المالية.

40 - موافقة جمل�س الإدارة

اعتمدت القوائم المالية الموحدة للن�سر من قبل مجل�ص الإدارة بتاريخ 13 فبراير 2014م.  

41- اف�ساحات بازل 3 الركن الثالث 

 www.baj.com.sa بموجب اإف�ساحات بازل 3 الركن الثالث، يجب اأن تعر�ص بع�ص الإي�ساحات الكمية والكيفية، والتي ل يلزم اأن تخ�سع للمراجعة في موقع ال�سركة  

بالإ�سافة اإلى التقرير ال�سنوي وذلك كما هو مطلوب من قبل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
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1-  نطاق التطبيق

)ا(  نطاق التطبيق:

.)”IFRS“(. قوائم مالية موحدة »ح�سابات موحدة«  مبوجب معايري التقارير املالية الدولية )يعد بنك اجلزيرة )مبا يف ذلك ال�رشكات التابعة

لقد مت اإعداد الإف�ساح املت�سمن يف هذا التقرير كما يف 31 دي�سمرب 2013م. وتغطي هذه الإف�ساحات متطلبات الإف�ساح النوعي مبوجب الركن الثالث من 

معيار بازل. هذا وقد مت اإدراج الإف�ساحات النوعية للركن الثالث يف موقع البنك على �سبكة الإنرتنت. وتهدف هذه الإف�ساحات اإىل �رشح الأ�سا�ص الذي بناء 

عليه قام البنك باإعداد والإف�ساح عن املتطلبات الراأ�سمالية واملعلومات حول اإدارة بع�ص املخاطر املعينة. وتعود هذه الإف�ساحات والقواعد اإىل الكيان الرئي�سي 

باملجموعة وهو بنك اجلزيرة.

)ب( اأ�س�ض توحيد القوائم املالية:

اإن اأ�س�ص توحيد القوائم املالية لالأغرا�ص املحا�سبية مبينة يف الإي�ساح رقم   2  من القوائم املالية ال�سنوية للمجموعة لعام 2013م.

تختلف اأ�س�ص التوحيد لأغرا�ص النظامية عن الأ�س�ص امل�ستخدمة لتوحيد القوائم املالية من حيث اأن ح�س�ص امللكية يف كيانات قطاعات التاأمني وامل�سارف 

واملوؤ�س�سات املالية الأخرى خارج نطاق التوحيد النظامي يتعني ا�ستبعادها ويكون هذا ال�ستبعاد لزما اإذا جتاوزت مبالغ ال�ستثمار احلدود املقررة �سمن اإطار 

معيار بازل 3 ال�سادر عن موؤ�س�سة النقد. 

الكيانات )�سمن املجموعة( املوحدة بالكامل لالأغرا�ض النظامية:

اإن الكيانات التالية هي كيانات موحدة بالكامل لالأغرا�ص النظامية:

�رشكة اجلزيرة لالأ�سواق املالية )اجلزيرة كابيتال(:

للبنك، وت�سمل هذه  امل�رشيف  ال�ستثمار  باأن�سطة  القيام  اأجل  املال من  اأ�سواق  ال�سعودية كاإحدى �رشكات  العربية  اململكة  تاأ�س�ست �رشكة اجلزيرة كابيتال يف 

اإدارة الأ�سول، الرتتيب، خدمات ال�ست�سارة واحلفظ. وكانت ال�رشكة قد با�رشت اأعمالها يف عام2008م. وميلك البنك حاليا ن�سبة  الأن�سطة : الو�ساطة، 

100% من راأ�سمال اجلزيرة كابيتال.

�رشكة اأمان العقارية:

تاأ�س�ست �رشكة اأمان العقارية يف اململكة العربية ال�سعودية للقيام مبهام حفظ �سكوك ملكية العقارات املرهونة للبنك ك�سمانات مقابل الت�سهيالت الئتمانية و/

اأو القرو�ص العقارية. وكانت ال�رشكة قد با�رشت عملياتها يف عام 2006م.  وميلك البنك ن�سبة 100% من راأ�سمال �رشكة اأمان العقارية. 

كيانات تابعة لي�ست ذات قوائم كاملة وال م�ستبعدة

�رشكة اجلزيرة تكافل تعاوين

تقدم �رشكة اجلزيرة تكافل تعاوين خدمات ومنتجات احلماية والدخار املتوافقة بالكامل مع اأحكام ال�رشيعة الإ�سالمية وطبقا ملتطلبات نظام التاأمني يف اململكة 

تاأ�سي�ص �رشكة  التاأمني يف اململكة. وبذلك مت  تاأ�سي�سه مبوجب نظام  التاأمني لديها من خالل كيان منف�سل مت  اأعمال  اإدارة  العربية ال�سعودية، قررت املجوعة 

اجلزيرة تكافل تعاوين واإدراجها يف �سوق الأ�سهم ال�سعودية )تداول(. كما ح�سلت ال�رشكة اأي�سا على ترخي�ص من موؤ�س�سة النقد يف دي�سمرب 2013 م وبا�رشت 

ممار�سة اأعمالها اعتبارا من �سهر يناير 2014م. ومتلك املجموعة ن�سبة 35% من راأ�سمال �رشكة اجلزيرة تكافل تعاوين وذلك كما يف 31 دي�سمرب 2013م. 

وهذا ال�ستثمار يقع �سمن احلدود املقررة من قبل اإطار معيار بازل 3 املعتمد من قبل موؤ�س�سة النقد.

)ج(  اإمكانية حتويل راأ�ض املال بني الكيانات القانونية:

القيود النظامية:

قيمة  ت�سبح  اأن  اإىل  الأرباح  توزيعات  عن  الإعالن  قبل  النظامية  الحتياطيات  اإىل  اأرباحه  �سايف  من   %25 الأقل  على  يحول  اأن  اجلزيرة  بنك  على  يجب 

الحتياطيات النظامية معادلة لراأ�ص مال البنك املدفوع.

القيود النظامية:

فر�ست موؤ�س�سة النقد قيدا باأن تكون ن�سبة كفاية راأ�ص املال 8% على الأقل وذلك طبقا ملتطلبات بازل 3.

با�ستثناء القيود املو�سحة اأعاله لي�ص هناك اأية قيود اأو عوائق رئي�سية بالن�سبة لتحويل الأموال اأو راأ�ص املال النظامي بني كيانات البنك.
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2 -  هيكل راأ�س املال

فيما يلي �رشح للمكونات الرئي�سية لراأ�ص املال النظامي لبنك اجلزيرة كما يف 31 دي�سمرب كالآتي:

املبلغ )األف ريال �سعودي(البند

راأ�سمال الفئة 1 

3.000.000راأ�ص املال امل�ساهم املدفوع

896.396الأرباح املبقاة

1.832.149الحتياطي النظامي والحتياطيات الأخرى

ت�سويات نظامية من راأ�سمال الفئة 1

3.060احتياطي حتوط التدفق النقدي

)22(ا�ستبعاد ال�ستثمارات يف الكيانات املالية )امللكية اأقل من %10(

5.731.583جمموع راأ�سمال الفئة 1

-راأ�سمال الفئة 1 الإ�سايف

5.731.583جمموع راأ�سمال الفئة 1

راأ�سمال الفئة 2

900.000�سكوك 

482.160خم�س�سات املحفظة

ت�سويات نظامية من راأ�سمال الفئة 2

)78.005(ا�ستبعاد ال�ستثمارات يف الكيانات املالية )امللكية اأقل من %10(

جمموع راأ�سمال الفئة 2

7.035.738جمموع راأ�سمال الفئة 1 والفئة 2

بيانات املكونات الرئي�سية لراأ�ض مال الفئة 1 والفئة 2

راأ�ض املال املدرج   .1

يتكون راأ�ص مال البنك امل�سدر والقائم من 300 مليون �سهم عادي بقيمة 10 ريال �سعودي لكل �سهم. وهذه الأ�سهم تتمتع بحقوق ت�سويت مت�ساوية.  

االأرباح املبقاه:  .2

ميثل هذا البند الأرباح املرتاكمة غري املوزعة واملتاحة للتوزيع كاأرباح م�ستقبال ح�سب تو�سية جمل�ص الإدارة وموافقة اجلمعية العامة اأو من اأجل ر�سملتها لحقا.   

االحتياطي النظامي واالحتياطيات االأخرى:  .3

ي�سمل الحتياطي النظامي والحتياطيات الأخرى الحتياطي النظامي والحتياطي العام والحتياطيات الأخرى ح�سب املف�سح عنه يف الإي�ساح رقم 16 و   

الإي�ساح رقم 17 من القوائم املالية ال�سنوية لعام 2013م.

احتياطي املحفظة:  .4

وميثل الحتياطي الذي مت تكوينه لتغطية اخل�سائر غري املحددة يف املحفظة الئتمانية للبنك.  

ال�سكوك ذات االأولوية الثانوية يف ال�سداد:  .5

بتاريخ 29 مار�ص 2011م، اأ�سدر البنك 1.000 �سهادة �سكوك ذات اأولوية دفع ثانوية )ال�سكوك( بقيمة 1 مليون ريال �سعودي لكل �سك 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 الدفع ن�سف �سنويا يف اآخر الفرتة بتاريخ 29 مار�ص و 29 �سبتمرب من كل �سنة حتى 29 مار�ص 2021 وهو التاريخ الذي �ستنق�سي فيه 
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ال�سكوك. و�سوف ت�ستخدم ح�سيلة هذه ال�سكوك من قبل البنك من اأجل تعزيز قاعدته الراأ�سمالية حيث من املزمع اأن ت�سمل ال�سكوك راأ�سمال 

الفئة 2 لالأغرا�ص النظامية يف اململكة العربية ال�سعودية. وت�ستحق ال�سكوك الدفع يف عام 2021م بهام�ص ربح حمدد وقدره 500 نقطة اأ�سا�ص 

يف عام 2016م. ويتمتع البنك بحق �رشاء ال�سكوك والذي ميكن للبنك ممار�سته بعد 29 مار�ص 2016م بعد ا�ستيفاء �رشوط حمددة وطبقا لل�رشوط 

املو�سحة يف التعميم اخلا�ص بالإ�سدار واملوؤرخ يف 28 مار�ص 2011م. علما باأن ال�سكوك ل ت�ستويف معايري التاأهل املذكورة يف اإطار بازل 3 

)النافذ اعتبارا من 1 يناير 2013م( لالإدراج يف راأ�سمال الفئة 2. وي�سمح الإطار اجلديد برتتيبات انتقالية والتي مبوجبها ميكن، بدل من ال�ستبعاد 

الكامل، يتعني اإطفاء ال�سكوك بن�سبة 10% كل �سنة اعتبارا من 1 يناير 2013م.

الت�سويات النظامية من راأ�ض املال:  .6

يحدد اإطار بازل 3 ت�سويات نظامية متعددة يجب اإجراوؤها على كل مكون من مكونات راأ�ص املال. والت�سويات النافذة حاليا والتي قامت املجموعة   

بع�ص  ب�سبب  املطفاأة وال�ستبعاد  ال�ستثمارات  املطبقة على  ال�ستثمارات  والنا�سئة عن حماية  النقدي  التدفق  احتياطيات حتوط  بتطبيقها هي على 

ال�ستثمارات يف الأدوات الراأ�سمالية ال�سادرة من قبل البنوك والتاأمني  واملوؤ�س�سات املالية الأخرى زيادة على احلدود املو�سحة يف اإطار بازل 3.

3 .  كفاية راأ�س املال

ت�سري الكفاية الراأ�سمالية اإىل قدرة البنك على الوفاء باأية ظروف طارئة بدون تعري�ص م�سالح مودعيه للخطر اأو تقدمي الئتمان عرب دورات الأعمال. وي�ساعد 

راأ�ص املال الكايف ن�سبة اإىل خماطر اأ�سول البنك يف تعزيز ال�ستقرار املايل وثقة امل�ساهمني بالبنك. ويتمحور نهج بنك اجلزيرة يف تقييم الكفاية الراأ�سمالية لديه 

على الأ�س�ص التالية:

االأهداف الرئي�سية لراأ�ض املال:

اأهداف راأ�ض املال االأ�سا�سي:

تعزيز و�سع بنك اجلزيرة يف اململكة العربية ال�سعودية يف ظل املخطط امل�ستقبلي للتو�سع يف منطقة اخلليج ذات النمو العايل بالن�سبة للخدمات   .1

املالية املتوافقة مع ال�رشيعة. 

اإىل حتقيق العوائد املطلوبة واملتوقعة للم�ساهمني من خالل تقدمي خدمات مبتكرة ومتوافقة مع ال�رشيعة لالأفراد  البنك براأ�ص املال  يحتفظ   .2

وال�رشكات واملوؤ�س�سات.

يحتفظ البنك براأ�ص املال حلماية قدرة البنك على ال�ستمرار كموؤ�س�سة ناجحة ولالحتفاظ بقاعدة راأ�سمالية كافية للحفاظ على حقوق كافة   .3

اأ�سحاب امل�سالح مبا يف ذلك امل�ساهمني واملودعني واملوظفني واملجتمع ككل.

الأوىل  الفئة  راأٍ�سمال  ي�ستويف  بحيث  والثاين  الأول  للركن  املقدرة،  الراأ�سمالية  الكفاية  مبتطلبات  الوفاء  لغر�ص  املال  براأ�ص  البنك  يحتفظ    .4

وراأ�سمال الفئة الثانية الفعليني املتطلبات النظامية امل�ستهدفة من خالل اأكرب املعيارين التاليني:

)اأ(   املتطلبات الدنيا لراأ�ص املال النظامي )اإجراءات تقييم الكفاية الراأ�سمالية الداخلية للبنك(، اأو

)ب(   احلد الأدنى للتوجيه الإ�رشايف لإجراءات تقييم الكفاية الراأ�سمالية الداخلية للبنك )تقييم موؤ�س�سة النقد لإجراءات الكفاية الراأ�سمالية الداخلية(. 

التقييم االئتماين اخلارجي:

يتمثل الهدف الثاين لبنك اجلزيرة يف حتقيق درجة تقييم »م�ستقر« على املدى الطويل �سمن نطاق +A اإىل –A بالن�سبة للتقييم الئتماين وذلك من اأجل:

ت�سهيل املعامالت ق�سرية املدى يف �سوق ودائع ما بني البنوك ملدد حتى �سنتني من اأجل التمويل واإدارة امليزانية العمومية.  .1

م�ساندة اإ�سدار �سكوك متو�سطة اىل طويلة املدى واأوراق جتارية متوافقة مع  ال�رشيعة اأو اأية اأدوات اأخرى    .2

االأهداف الراأ�سمالية اخلا�سة:

اخلدمات التجارية:

لدى بنك اجلزيرة اأهداف حمددة من الحتفاظ براأ�ص املال من اأجل التعامالت التجارية عرب قنوات حمددة:

عقود التورق واملرابحة. اأ�سماء املنتجات هي : دينار، ونقاء، ومتام )اأ(   

�سلف متويل التجارة – خطابات اعتماد / �سمانات )ب(   

عقود ا�ست�سناع )ت(    

معامالت اإجارة )ث(   

معامالت املتاجرة على اخلزينة )ج(    

امل�ساركة )ح(  
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4 .   التعر�س للمخاطر والتقييم:

الطريقة احلالية واالفرتا�سات:

نفذ البنك خالل عام 2013 متطلبات موؤ�س�سة النقد بالن�سبة لإطار بازل 3. وقد مت تقييم خماطر الركن الأول )الئتمان، ال�سوق، العمليات( مبوجب الطرق التالية:

املخاطر الئتمانية – الطريقة املعيارية   .1

خماطر ال�سوق – الطريقة املعيارية   .2

خماطر العمليات – طريقة املوؤ�رش الأ�سا�سي.   .3

بالن�سبة للمتطلبات الراأ�سمالية ملخاطر الركن الثاين فيجري تقييمها بناء على اأمناط مطورة داخليا.

الطريقة امل�ستقبلية:

تتمثل منهجية البنك بالن�سبة للمرحلة الثانية يف بناء وتطوير اإمكانيات اإدارة املخاطر والإجراءات وال�سجالت والختبار من اأجل دعم تنفيذ النواحي التالية:

املخاطر الئتمانية – طريقة التقييم الداخلي على املدى املتو�سط• 

خماطر ال�سوق – طريقة النموذج الداخلي• 

خماطر العمليات – الطريقة املعيارية• 

من �ساأن تطوير وتنفيذ البنية الداخلية وامل�سادر تعزيز اإمكانيات وقدرات اإدارة املخاطر

5 .   اإدارة املخاطر:

اإطار املخاطر

ي�سع البنك افرتا�سا لعدد متنوع من املخاطر يف تنفيذ اأن�سطته العملية. ويعرف اخلطر على اأنه اأي حادث من �ساأنه: اأن يدمر القدرة الأ�سا�سية للبنك على حتقيق الربحية، 

واأن يرفع من من�سوب تذبذب الأرباح اأو التدفقات النقدية، اأو اأن يقل�ص راأ�ص املال، او يهدد �سمعة اأو قدرة البنك و /اأو خرق اللتزامات النظامية اأو القانونية.

تتمثل العنا�رش الرئي�سية الإطار اإدارة املخاطر بالبنك يف االآتي:

م�ستوى تقبل املخاطر  .1

حوكمة املخاطر وتنظيم اإدارة املخاطر  .2

اإجراءات حتديد املخاطر والتقييم  .3

اختبارات و�سيناريوهات ال�سغط  .4

م�ستوى تقبل املخاطر:

مت حتديد م�ستوى تقبل البنك للمخاطر على اأنه احلد الأق�سى للمخاطر التي ميكن للبنك قبولها من اأجل حتقيق اأهدافه الإ�سرتاتيجية والعملية. ويهدف اإطار تقبل املخاطر 

للبنك اإىل ت�سجيع تبني املخاطر املالئمة واملتنا�سقة مع اإ�سرتاتيجية املخاطر واأهداف العمل. وتتم اإدارة تقبل املخاطر بالبنك من خالل عدد من احلدود والقدرات املعتمدة 

من قبل جمل�ص الإدارة واللجنة التنفيذية. 

ومن اجلدير بالذكر اأن جمل�ص الإدارة هو الآن ب�سدد النتهاء من اإعداد اإطار م�ستوى تقبل املخاطر اجلديد للبنك.

وياأخذ اإطار املخاطر اجلديد لي�ص فقط الأربعة خماطر الرئي�سية التي يواجهها البنك يف اأداء عملياته اليومية، اأي املخاطر الئتمانية وخماطر ال�سوق وخماطر ال�سيولة وخماطر 

العمليات فح�سب بل ويقوم اإ�سافة لذلك بدرا�سة كافة خماطر الركن الثاين الأخرى.

وقد مت و�سع حدود كمية لكل فئة من فئات املخاطر حتدد م�ستوى تقبل اأو حتمل املخاطر، والتي يتم ا�ستخدامها كاأ�سا�ص لرفع التقارير الدورية عن بيانات املخاطر مقابل 

م�ستويات املخاطر املحددة وذلك اإىل جمل�ص الإدارة واللجنة التنفيذية.
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حوكمة املخاطر وتنظيم اإدارة املخاطر:

يتحمل جمل�ص الإدارة واللجنة التنفيذية والإدارة العليا امل�سئولية املطلقة عن حوكمة كافة اأن�سطة املخاطر يف البنك. كما اأن اإدارة املخاطر يتم غر�سها 

يف البنك كعملية متاأ�سلة ومن املزمع اأن تكون هذه العملية كبند اأ�سا�سي من بنود الكفاءة لدى جميع املوظفني. وقد و�سعت جمموعتي اإدارة املخاطر 

واإدارة املوارد الب�رشية برامج تدريبية ت�ستهدف ب�سكل خا�ص جمموعة اإدارة املخاطر. وقد ابتداأت هذه العملية يف عام 2012 باإجراء تدريب مكثف 

على معيار بازل 3 و�ستتم متابعتها يف عام 2014 �سمن دورات اأخرى.

ترفع اإدارة املراجعة الداخلية بالبنك تقاريرها اإىل جلنة املراجعة املنبثقة عن جمل�ص الإدارة وتقدم تقييمات م�ستقلة للتزام وحدات العمل ب�سيا�سات 

واإجراءات املخاطر  وكفاية فعالية اإطار اإدارة املخاطر على نطاق البنك الأو�سع.

تعترب اللجنة التنفيذية اأعلى �سلطة بالن�سبة حلوكمة املخاطر بالبنك. وتت�رشف اللجنة التنفيذية ب�سفة املرجع املطلق لعدد من جلان املخاطر الأخرى، وهي:

جلنة اإدارة املخاطر الئتمانية  •
جلنة �سيا�سة خماطر ال�سوق  •

جلنة مراجعة املخاطر  •
جلنة املوجودات واملطلوبات.  •

وي�رشف م�سوؤول املخاطر الأول على اأن�سطة اإدارة املخاطر بالبنك على م�ستوى كافة اأنواع املخاطر. 

وت�سمل م�سئوليات م�سوؤول املخاطر االأول ما يلي:

اإدارتها من قبل  اأنواع املخاطر وتتم  حتديد املخاطر اجلوهرية على م�ستوى كافة  يتم  باأنه  الإدارة  وجمل�ص  العليا  لالإدارة  التطمينات  تقدمي   •
الإدارة املبا�رشة واأن البنك ملتزم ب�سيا�سات وحدود واإجراءات املخاطر.

تطوير واحلفاظ على اإطار اإدارة املخاطر،   •
رفع التقارير على كافة املوا�سيع املتعلقة باملخاطر مبا يف ذلك م�ستويات تقبل املخاطر وبيانات املخاطر بالبنك.     •

اختبارات ال�سغط:

ي�ستخدم البنك اختبارات ال�سغط ا�ستكمال لإجراءات تقييم املخاطر وللوفاء باملتطلبات النظامية. وتهدف اختبارات ال�سغط اإىل تقييم مدى تعر�ص  

الأول  الركن  الكبرية كجزء من وفائه مبتطلبات  اإجراء اختبارات �سغط منتظمة على خماطره  البنك  املعقولة. ويتبنى  ال�سعبة ولكن  للحالت  البنك 

والركن الثاين من اإطار بازل 2 وبازل 3 املعتمد لدى موؤ�س�سة النقد. و�سوف يوا�سل البنك تطوير قدراته املتعلقة باختبارات ال�سغط كاأداة رئي�سية من 

اأدوات اإدارة املخاطر وللوفاء باملتطلبات النظامية الإ�سافية على هذا النطاق.

املخاطر الئتمانية:

املخاطر الئتمانية هي خماطر اخل�سائر املالية املرتتبة نتيجة لإخفاق اأي عميل اأو طرف نظري يف الوفاء بالتزاماته التي دخل فيها عند ا�ستحقاقها. وتن�ساأ 

املخاطر الئتمانية ب�سكل رئي�سي يف اأن�سطة الإقرا�ص للعمالء والبنوك، مبا يف ذلك املنتجات خارج امليزانية العامة كال�سمانات واللتزامات وال�ستثمارات 

املالية وامل�ستقات. وجدير بالذكر اأن الرتكزات يف حمافظ معينة كاملحفظة العقارية ميكن اأن يكون لها تاأثري على امل�ستوى العام للمخاطر الئتمانية.

وقد اعتمد البنك الطريقة املعيارية للمخاطر الئتمانية مبوجب الركن الأول لبازل1. ومتثل املوؤ�رشات امل�ستخدمة لالأ�سول املرجحة املعدلت املعتمدة 

من قبل موؤ�س�سة النقد. 

وي�ستخدم  البنك درجات تقييم املخاطر املعتمدة من قبل موؤ�س�سات تقييم املخاطر الئتمانية اخلارجية )حيثما انطبق ذلك( كوكالة فيت�ص ووكالة 

موديز كمرجع للتقييمات الداخلية خالل عملية حتديد حدود خماطر الأطراف املقابلة. ويتم وزن املخاطر غري املقيمة طبقا لتعليمات موؤ�س�سة النقد 

التقييم الئتماين  املقدمة من قبل وكالت  التقييم الئتماين  التعليمات لتحديد درجات  البنك هذه  الراأ�سمالية. وي�ستخدم  الكفاية  بالن�سبة لأغرا�ص 

اخلارجية املعتمدة وذلك بهدف حتديد املخاطر املرجحة.

املخاطر الئتمانية لأن�سطة الإقرا�س للعمالء والبنوك:

يقدم البنك قرو�سا لالأفراد والكيانات التجارية والبنوك. وتن�ساأ املخاطر الئتمانية على املبالغ امل�سحوبة من القرو�ص وال�سلف، ولكن اأي�سا كنتيجة 

التنفيذ  ح�سن  ك�سمانات  الأخرى  الئتمانية  واللتزامات  املك�سوف  على  ال�سحب  وت�سهيالت  امل�سحوبة  غري  كالقرو�ص  القرو�ص،  للتزامات 

وخطابات العتماد. وتخ�سع هذه اللتزامات الئتمانية لنف�ص اإجراءات التقييم الئتماين والإدارة كما هو احلال بالن�سبة للقرو�ص وال�سلف.
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اخل�سائ�س الرئي�سية لإدارة خماطر الئتمان لل�رشكات:

متنح الت�سهيالت الئتمانية بناء على تقييمات تف�سيلية للمخاطر الئتمانية ت�سمل العنا�رش القت�سادية العامة ال�سائدة واملتوقعة واجتاهات القطاع املعني   •
وموقع العميل �سمن هذا القطاع.

ان�سجاما مع قواعد واأنظمة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، يتم تاأمني القرو�ص لالأطراف ذات العالقة طبقا للمتطلبات املحددة يف قانون مراقبة البنوك   •
اأ�سعار  والقواعد الإ�رشافية وتتم مراقبتها من قبل اللجنة التنفيذية. وتتم تلك املعامالت اإىل حد كبري بناء على نف�ص ال�رشوط والأحكام، مبا يف ذلك 

العمولت وال�سمانات، التي كانت �سائدة يف املرحلة املعنية على املعامالت املقارنة التي متت مع اأطراف اأخرى. ويتم اعتماد كافة تلك الت�سهيالت 

من قبل جمل�ص الإدارة من خالل اللجنة التنفيذية. ويح�رش البنك خماطره لكل طرف ذو عالقة بن�سبة 10% من راأ�سمال واحتياطيات البنك. 

مت بنجاح تعميم طريقة كيه اأم يف  لتقييم املخاطر املتبعة من قبل وكالة موديز ويتم اإعادة اختبارها ب�سكل منتظم من قبل فعالية اإدارة املخاطر بالبنك   •
وذلك من اأجل تعزيزها ات�ساقا مع متطلبات بازل 2 واأف�سل املمار�سات املتبعة يف اإدارة املخاطر الئتمانية على م�ستوى القطاع امل�رشيف. ويعمل البنك 

مع موؤ�س�سة النقد والبنوك ال�سعودية الأخرى من اأجل اإنهاء وتطبيق منهجية تقييم الت�سهيالت بالن�سبة ملجموعة اخلدمات امل�رشفية التجارية واأي�سا منهج 

تقييم ت�سهيالت داخلي للموؤ�س�سات املالية. وتتم يف الوقت احلا�رش اإدارة تقييم التزامات املوؤ�س�سات املالية با�ستخدام وكالت تقييم ائتمان ذات �سمعة 

مرموقة عامليا.

تتم مراجعة واعتماد كافة العرو�ص اجلديدة و /اأو التغريات اجلوهرية على الت�سهيالت الئتمانية احلالية من قبل اللجنة الئتمانية املالئمة من بني اللجان   •
التالية:

اللجنة التنفيذية  -

جلنة اإدارة الئتمان  -

جلنة الئتمان التجاري  -

تتبنى اإجراءات اإدارة الت�سهيالت الئتمانية فعالية اإدارة ومراقبة منف�سلة وذلك ل�سمان التنفيذ ال�سحيح لكافة املوافقات الئتمانية واإنهاء امل�ستندات،   •
كما متار�ص رقابة تفاعلية على ال�ستحقاقات وانتهاء احلدود الئتمانية وتقييم ال�سمانات واملواثيق القانونية.

يتم و�سع حدود البلدان بناء على الآفاق القت�سادية وال�سيا�سية للبلد جنبا اإىل جنب مع مراجعة التقارير ال�سادرة عن وكالت التقييم الئتماين حول   •
ذلك البلد )حيثما انطبق ذلك(.

يتم اللتزام باملخاطر اخلارجية بعد احل�سول على املوافقة امل�سبقة للجهات النظامية وتتم مراقبتها من قبل فعالية اإدارة املخاطر الئتمانية.      •

اخل�سائ�س الرئي�سية لإدارة خماطر الئتمان ال�ستهالكي:

ت�سهيل �سمان الت�سهيالت واملراقبة للت�سهيالت الئتمانية للعمالء الأفراد/ امل�ستهلكني وبع�ص ال�رشكات  اأجل  من  الئتمانية  النقاط  ت�ستخدم طريقة   •
ال�سغرية.

ا�ستخدام النقاط يف هذه الأثناء مع تقييم »قدرة املتقدم على ال�سداد«  ويتم  الت�سهيالت.  �سمان  لأغرا�ص  للمتقدمني  النقاط  طريقة حتديد  ت�ستخدم   •
با�ستخدام ن�سبة الدين اإىل الدخل، والدخل الأدنى وال�سقوف العليا على ال�سلف ح�سب نوع املنتج.  

يطبق البنك �سيا�سة الإقرا�ص املتبعة لديه والتي تدخل فيها توجيهات اجلهة الإ�رشافية وال�سيا�سات الفردية املتعلقة مبنتجات الئتمان ال�ستهالكي.   •

املخاطر الئتمانية للم�ستقات:

املخاطر الئتمانية يف عقود امل�ستقات هي املخاطر التي يخفق الطرف املقابل للبنك يف العقد يف الوفاء بها قبل ا�ستحقاقها يف الوقت الذي يكون للبنك على 

الطرف املقابل مطالبات مبوجب العقد. ويتعني على البنك يف ذلك الوقت ا�ستبدال العقد ب�سعر ال�سوق ال�سائد مما قد يوؤدي اإىل تكبده للخ�سارة. وي�ستخدم البنك 

امل�ستقات من اأجل الوفاء باحتياجات العمالء ولتقلي�ص خماطر اأ�سعار الفائدة وخماطر العمالت.

خماطر البلدان:

تتاأثر املخاطر الئتمانية اأي�سا مبخاطر البلدان، حيث تعرف خماطر البلدان على اأنها املخاطر التي تن�ساأ جراء ن�سوء ظروف ت�سبح فيها الأطراف املقابلة يف بلد 

معني غري قادرين على الوفاء اأو  مينعون من الوفاء بالتزاماتهم للبنك نتيجة لظروف اقت�سادية اأو �سيا�سية. وتتم اإدارة خماطر البلدان من خالل و�سع احلدود العليا 

املالئمة للمخاطر بحيث تعك�ص اجلدارة الئتمانية ب�سكل عام لكل بلد. ويتم و�سع هذه احلدود با�ستخدام معلومات ائتمانية يتم احل�سول عليها من م�سادر عاملية 

م�ستقلة. وتتم مراقبة املخاطر واحلدود على اأ�سا�ص متوا�سل.

حتديد وتقييم املخاطر:

تخ�سع كافة طلبات العمالء للح�سول على ت�سهيالت ائتمانية �سواء كانت من �رشكات كبرية اأو �رشكات متو�سطة وحتى املوؤ�س�سات وال�رشكات ال�سغرية لعملية 

التقييم الئتماين. وتتم م�ساندة عملية التقييم الئتماين با�ستخدام مناذج طلبات موحدة من اأجل م�ساعدة �سانع القرار يف اتخاذ قرارات ائتمانية �سليمة. وتعتمد 
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�سلطة املوافقة الئتمانية على حجم الطلب الئتماين ودرجة التقييم الئتماين لطالب الت�سهيالت. وتعترب ال�سلطة املفو�سة اأداة اإدارية رئي�سة ملخاطر 

العام  التنفيذي  الرئي�ص  �سالحيات  اإىل  اإ�سافة  الئتمان  اإدارة  وجلنة  التنفيذية  اللجنة  من  لكل  الئتمانية  ال�سالحية  الإدارة  جمل�ص  ويحدد  الئتمان. 

والرئي�ص التنفيذي للمخاطر. 

املخاطر  على  املوافقة  قبل  اأوكالهما  مقرت�ص  لكل  الئتماين  التقييم  درجة  األ وهي  الئتمانية  املخاطر  تقييم  اأدوات  من  اأخرى  رئي�سية  اأداة  وهناك 

الئتمانية وبعدها. كما ت�ستخدم الطرق الكمية لتقدمي تقديرات لحتمالية الإخالل من قبل املقرت�ص.

وعلى �سعيد حمفظة املخاطر ال�ستهالكية ال�سخ�سية وال�رشكات املتو�سطة وال�سغرية، والتي تتمثل يف عدد كبري من العمالء من ذوي املخاطر الفردية 

ال�سغرية، يتم تقييم املخاطر ب�سكل عام من خالل اأ�ساليب تعتمد على نقاط الإح�سائيات. ويتم ا�ستخدام طريقة النقاط للعمالء اجلديد واأي�سا نقاط 

الت�رشف بالن�سبة للعمالء احلاليني لتقييم وقيا�ص املخاطر واأي�سا من اأجل ت�سهيل اإدارة  تلك املحافظ. وبالن�سبة للمحفظة التجارية وحمفظة ال�رشكات 

وحمفظة ما بني البنوك، ي�ستخدم نظام التقييم جمموعة من معلومات الأهداف، وب�سكل رئي�سي البيانات املالية والتقييمات الكمية لعوامل املخاطر غري 

املالية كنوعية الإدارة واملركز التناف�سي �سمن القطاع / حقل الن�ساط. ويتم حتديد خماطر الرتكز الئتماين وتقييمها على م�ستوى ال�سم الفردي للطرف 

النظري واأي�سا على م�ستوى املحفظة. وحتدد �سيا�سة املخاطر الكبرية بالبنك، والتي تتوافق مع قواعد موؤ�س�سة النقد احلد الأق�سى للمخاطر لأطراف 

نظرية فردية اأو  ملجموعة من الكيانات املرتبطة.  

تخفيف املخاطر:

ي�سهل نظام تقييم خماطر التحديد املبكر واإدارة اأي تدهور يف نوعية القر�ص املمنوح. وتنعك�ص التغيريات يف املعلومات املو�سوعية )اأي املتغريات املالية 

والعملية ح�سب املو�سح اأعاله( يف الدرجة الئتمانية للمقرت�ص مع حتكم درجة التقييم النا�سئة باإدارة القرو�ص الفردية. ويتم تعزيز عملية اإدارة املخاطر 

الئتمانية من خالل نظام اإدارة م�سرتك للمراجعة الئتمانية للعمل واملخاطر.

وتتم مراقبة و�سبط ال�سيا�سات الئتمانية ومعايري اإدارة الئتمان ب�سكل مركزي من قبل جمموعة اإدارة املخاطر. وتعتمد ال�سيا�سات الئتمانية الهامة من 

قبل جمل�ص الإدارة اأو اللجنة التنفيذية، بينما حتدد م�ستويات الرتكزات ح�سب املناطق اجلغرافية وقطاع الن�ساط واملنتجات من خالل بيان م�ستوى تقبل 

املخاطر والذي يتم اعتماده من جمل�ص الإدارة ومراجعته على اأ�سا�ص �سنوي.

اأن البنك  اإل  اأن الإمكانية امللمو�سة لقدرة العميل على ال�سداد هي التي متثل العامل الرئي�سي يف منح القر�ص،  بالن�سبة للمخاطر الفردية، ففي حني 

ي�ستخدم طرقا متعددة للم�ساعدة يف تخفيف املخاطر ذات العالقة بالت�سهيالت الئتمانية الفردية، ومنها: هيكل املعاملة وال�سمانات والتاأمينات. اإل 

اأنه لن يتم اعتبار ال�سمانات املقدمة من قبل العميل كم�سدر رئي�سي للدفع، ولكن توؤخذ من قبل البنك من اأجل حماية مطالباته. وتت�سمن ال�سيا�سة 

املعاملة  نوع  الإ�سافية على  ال�سمانات  ونوعية  نوع  ويعتمد  تقييمها.  ال�سمانات وكيفية وجوب  اأ�سكال  من  العديد  قبول  اإمكانية  تغطي  تعليمات 

والطرف النظري واملخاطر ذات العالقة. وي�سمن البنك باأن ال�سمانات املحفوظة تنطوي على �سيولة كافية ونافذة قانونيا، كما يقوم بتقييمها ب�سكل 

منتظم. وتعتمد طريقة وتكرارية اإعادة التقييم على طبيعة ال�سمانات املقدمة. 

كما و�سع البنك �سيا�سة خا�سة باملخاطر ما بني البنوك حتدد املخاطر الق�سوى لكل بنك طبقا لدرجة التقييم الئتماين، ويتم تقييم كل بنك مقابل حد 

املخاطر املالئم �سمن تلك ال�سيا�سة.

 تن�ساأ خماطر الرتكز الئتماين من النك�ساف لعمالء ميلكون نف�ص اخل�سائ�ص من حيث ن�ساط العمل والقطاع الذي يعملون فيه بحيث اأن قدرتهم على 

ت�رشيف اللتزامات التعاقدية قد تتاأثر باملثل بتغري الظروف القت�سادية اأو ال�سيا�سية اأو اأية ظروف اأخرى.

ينطوي الإطار العام ال�سامل لإدارة املخاطر بالبنك على توجيهات حمددة تركز على املحافظة على حمفظة متنوعة لتاليف الرتكز املفرط للمخاطر، ويتم 

تنفيذ تلك التوجيهات من خالل هياكل حدود العمالء والقطاعات القت�سادية. وتتم اإدارة هذه املخاطر من خالل تنويع املحفظة والتي يتم تنفيذها 

من خالل العميل وقطاع الن�ساط والتوزيع اجلغرايف واملنتج. 

البنك  اأخرى ممار�سات �سائعة للتخفيف من انك�ساف  اأو ترتيبات امل�ساركة يف املخاطر مع بنوك  ويعترب حتويل املخاطر على �سكل قرو�ص م�سرتكة 

للمخاطر.

ي�ستخدم البنك اتفاقيات رهن الأ�سول كاأداة اأخرى من اأدوات تخفيف املخاطر، والتي متكن البنك من اإجراء املقا�سة بني الأر�سدة الدائنة واملدينة 

يف حالة الإخالل من قبل الطرف النظري.

ولكون بنك اجلزيرة بنكا ملتزما مببادئ ال�رشيعة الإ�سالمية فاإن منتجات امل�ساربة والإجارة الإ�سالمية لديه تخول البنك حيازة ال�سلع يف عقد املرابحة 

واأي�سا ال�ستحواذ على الأ�سول املوؤجرة يف منتج الإجارة. 

املراقبة والإبالغ عن املخاطر

اإدارة املخاطر باإدارة املخاطر الئتمانية على م�ستوى املعامالت والعالقات مع العمالء وذلك ب�سكل تفاعلي.  كما تتم مراقبة خماطر  تقوم جمموعة 

ي�سمل  تقرير خماطر مف�سل،  اإعداد  اأي�سا  ويتم  اإدارته.  للبنك وجمل�ص  العليا  الإدارة  اإىل  منتظم  ب�سكل  املحافظ والإبالغ عنها  الئتمان على م�ستوى 

املعلومات املتعلقة باملخ�س�سات وذلك على اأ�سا�ص ربع �سنوي. وتتم مراقبة تركزات املخاطر الفردية لالأطراف النظرية على م�ستوى كل معاملة تنفذ 
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ل�ساحله. كما يتم رفع تقارير منتظمة عن املخاطر الكبرية وتركزات املحافظ اإىل الإدارة العليا للبنك وجمل�ص اإدارته.

كما ت�سمن اإدارة املخاطر التاأكد ما يلي:

توافق الإ�سرتاتيجية العامة لأعمال البنك مع م�ستويات تقّبل املخاطر بالبنك.  •
توافق �سيا�سات واإجراءات املخاطر بالبنك مع م�ستويات تقّبل املخاطر بالبنك.  •

اإعداد وتنفيذ الأنظمة املالئمة لإدارة املخاطر.  •
تقت�سي الإجراءات الثابتة والواردة يف ن�رشة �سيا�سة الئتمان للبنك اإخ�ساع جميع طلبات الئتمان للمراجعة التف�سيلية من قبل جمموعة اإدارة املخاطر قبل رفعها 

بناًء على مراجعة دورية لأداء الئتمان والتقييم  با�ستمرار  الت�سهيالت الئتمانية  تتم مراقبة كافة   ، اإ�سافًة لذلك  التنفيذية.  اللجنة  اإدارة الئتمان و/اأو  اإىل جلنة 

املمنوح للمدينني.

كما ميّكن الإطار العام ال�سامل لإدارة خماطر البنك من حتديد وتقييم ومراقبة املخاطر واحلد منها با�ستخدام �سل�سلة �ساملة من الأدوات الكمية والنوعية. وي�ستخدم 

البع�ص من هذه الأدوات ب�سكل عام لعدد من فئات املخاطر، بينما هناك اأدوات اأخرى جرى ت�سميمها لتنا�سب اأنواعًا خا�سة من املخاطر التي ت�سدر جملة من 

املعلومات تركز على التايل:

مثل ن�سبة التغطية )ال�سمانات( وا�ستخدام حدود الت�سهيالت وموؤ�رشات  الأخرى  الأ�سول  ال�ستهالكي وخماطر  والتمويل  التجاري  الئتمان  خماطر   •
التحذير اخلا�سة بالقرو�ص التي فات ا�ستحقاقها.. الخ.

القيا�ص الكمي لقابلية القيمة ال�سوقية للمراكز الفردية اأو املحافظ للتاأثر مبوؤ�رشات تغري ال�سوق “حتليل ح�سا�سية ال�سوق”.  •
القيا�ص الكمي ملخاطر اخل�سارة ب�سبب التقلبات احلادة يف اأ�سعار ال�سوق اأو اأ�سعار الفائدة.  •

ويقوم البنك ب�سكل متوا�سل بتقييم مدى كفاية وفعالية اأدوات الإبالغ لديه على �سوء بيئة املخاطر املتقلبة.

جتنيب املخ�س�سات للقرو�س املتعرثة

ي�ستخدم البنك يف اإدارة حمفظته الت�سنيفات والتقييمات والتدابري والأ�ساليب الأخرى املتاحة والتي تاأخذ يف العتبار جميع جوانب املخاطر التي ميكن توقعها. 

بالتزاماته  بالوفاء  املدين  الناجتة عن تخلف  املالية  للخ�سارة  النهائي  اخلطر  فيها  يكون  التي  هي  النوعية  حيث  من   ” عالية  خماطر   “ امل�سنفة  التعر�ص  اإن خماطر 

اأما خماطر  ممتازة.  اأو  ترتاوح بني جيدة  ال�سداد  ل�رشكات ذات مركز مايل وموؤ�رشات خماطر وقدرة على  املقدمة  الت�سهيالت  املخاطر  منخف�سًا. وتت�سمن هذه 

الئتمان امل�سنفة “ عادية ” من حيث املخاطر فت�سمل كافة الت�سهيالت الأخرى التي ت�سدد وفقًا لل�رشوط التعاقدية ول تتعر�ص للتعرث.  وتعترب املخاطر النهائية 

لحتمال تكبد خ�سارة مالية من النوعية “العادية ” اأعلى من تلك املخاطر امل�سنفة �سمن نطاق النوعية “العالية”.  

ي�سنف البنك انك�سافه للمخاطر اإىل ع�رش فئات ، منها �سبعة للقرو�ص العاملة وثالثة للقرو�ص غري العاملة.  ويتم ت�سنيف كل مقرت�ص من خالل منوذج ت�سنيف 

داخلي للمخاطر يقي�ص املخاطر وفقا لعوامل مالية ونوعية مثل قوة وخ�سائ�ص الإدارة ، ومزايا القطاع ، و�سري احل�ساب. وجتري مراجعة التقييمات والت�سنيفات 

الئتمانية املو�سوعة ب�سكل دوري وعند املراجعة ال�سنوية للت�سهيالت املمنوحة. وتعترب املخاطر التي تهبط دون م�ستوى معني من الت�سنيف )من 8 اإىل 10( 

متعرثة وبحاجة للتغطية مبخ�س�سات مالئمة، ويجب اأن يعك�ص مبلغ التغطية املركز املايل للمقرت�ص و�سايف القيمة القابلة للتحقيق من اأية �سمانات تكون يف 

حوزة البنك. وطبقا للتطبيق العملي، فاإن خم�س�سات التعرث اخلا�سة هو الفرق بني القيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة للقرو�ص املتعرثة، وحت�سم 

39. كما يتم قيا�ص التعرث اجلماعي ومتييزه على م�ستوى املحفظة  ب�سعر الربح الأ�سلي الفعال، والقيمة ال�سمية للقرو�ص وفقًا للمعيار املحا�سبي الدويل رقم 

ملجموعات مماثلة من الت�سهيالت الئتمانية التي مل حتدد ب�سكل فردي على اأنها متعرثة.

يعترب الت�سهيل الئتماين “ متعرثاً ” اإذا م�سى على ا�ستحقاق الربح اأو الأق�ساط الرئي�سية اأكرث من )90( يومًا دون �سداد اأو اإذا اأظهر املقرت�ص عدم قدرة على الوفاء 

مبا عليه من التزامات جتاه البنك بناًء على دليل مادي مو�سوعي ي�سري بو�سوح اإىل احتمالية وقوع اخل�سارة.  وت�ستمل اأنواع وقائع اخل�سائر على الآتي:

�سعوبات مالية كربى لدى املقرت�ص.  •
خمالفة ال�رشوط التعاقدية كفوات مدة ال�ستحقاق لفرتة 90 يومًا على عدم �سداد الأرباح اأو الأق�ساط.  •

ويقوم البنك على وجه ال�رشعة بتجنيب خم�س�سات التعرث بطريقة متطابقة على م�ستوى املحافظ. وكجزء من منهجيته املتعلقة بالتعرث، ي�ستخدم البنك نوعني من 

خم�س�سات التعرث، وهما:

املخ�س�سات املحددة  •
املخ�س�سات العامة والتي متثل خم�س�سات جماعية تتعلق مبحفظة القرو�ص العاملة.  •
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خم�س�سات التعرث املحددة: 

تربز املخ�س�سات املحددة عندما يكون اأي قر�ص اأو جمموعة قرو�ص لأي بنك م�سكوك يف حت�سيلها ا�ستناداً اإىل موؤ�رشات حمددة ح�سب املبني اأعاله 

وتقييم يفيد باأن التدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة من القر�ص ذاته اأو من �سمانات القر�ص لن تكون كافية ل�سداد القر�ص.

تتم اإدارة ومراقبة الت�سهيالت م�ستحقة الدفع واملتعرثة على اأنها “ ت�سهيالت غري منتظمة ” ويتم ت�سنيفها يف اإحدى الفئات الثالثة التالية والتي ت�ستخدم 

لحقًا يف توجيه عملية جتنيب املخ�س�سات: 

املخ�س�ض درجة تقييم اخلطر الداخلية املعيار الفئة

%25 8 غري منتظم ملدة بني 91 يوم و 180 يوم دون املعيار

%50 9 غري منتظم ملدة بني 181 يوم و365 يوم م�سكوك فيها

%100 10 غري منتظم ملدة تزيد عن 365 يومًا خ�سارة

وميكن للبنك اإ�سافة اأية ت�سهيالت ائتمانية اإىل اأية فئة من الفئات اأعاله بناًء على تقدير اإدارة البنك جتاه مركز العميل املايل و/اأو غري املايل.

املبادئ  البنك، فقد جرى تطبيق بع�ص  للمخاطر �سمن متويالت  القرو�ص امل�سمونة بعقارات متثل تركزاً كبرياً  اأو  العقاري  التمويل  اأن قرو�ص  ومبا 

الرئي�سية بالن�سبة لل�سمانات العقارية التي يحتفظ بها البنك. ويف�سل البنك التعامل مع املدين من خالل التقدم يف حتقيق ال�سمانات على الرغم من اأن 

البنك يف بع�ص احلالت قد يقوم بالتنفيذ على الرهن حلماية حقوقه. 

ويقوم البنك بال�ستعانة بجهات خارجية وحمايدة متخ�س�سة يف التقييم وعلى درجة عالية من التخ�س�ص واملعرفة مبوقع العقارات اأو الأ�سول مل�ساعدته 

يف الو�سول اإىل تقييمات عادلة لل�سمانات التي يحتفظ بها البنك مقابل القرو�ص العقارية.

الطريقة املعيارية وترجيح املخاطر االإ�رشافية:

تتمثل وكالت التقييم الئتماين العاملية التي يعتمد البنك عليها لأغرا�ص التقييم الئتماين مبوجب الطريقة املعيارية يف وكالة فيت�ص، وكالة �ستاندارد 

اأند بورز و كابيتال اإنتيليجن�ص.

اإدارة �سمانات الت�سهيالت االئتمانية وتقييمها:

تتاألف اأنواع ال�سمانات املقبولة للبنك مما يلي:

العقارات  .1

الأ�سهم املدرجة  .2

ودائع نقاء  .3

النقد  .4

ال�سمانات البنكية  .5

التنازل عن متح�سالت العقود  .6

بناًء على �سيا�سات البنك الئتمانية، يتم قبول البنوك وال�رشكات ذات اجلدارة الئتمانية والأفراد من ذوي املالءة كاأطراف �سامنة �رشيطة تقييم خماطرهم 

الئتمانية.  كما اأنه - ومبوجب تعليمات موؤ�س�سة النقد / اإطار بازل 2 - فاإن ال�سمانات النقدية والبنكية فقط هي ال�سمانات املعتربة لأغرا�ص كفاية 

راأ�ص املال. 

اإن طريقة اإعادة التقييم ومدى تكراره تعتمد على طبيعة ال�سمانات ذات ال�سلة. ويتم حفظ واإعادة تقييم ال�سمانات  با�ستقاللية عن  وحدات العمل 

بالبنك.

خماطر ال�سوق

خماطر ال�سوق هي املخاطر املتعلقة بعدم التيقن بالن�سبة لالإيرادات والتي تعزى للتقلب يف عوامل ال�سوق كالتحركات املعاك�سة يف م�ستوى تقلب اأ�سعار 

ال�سوق لبع�ص البنود كاأدوات الدين والأ�سهم والعمالت. ويف احلالت التي يعرب فيها عن حالة عدم التيقن بخ�سارة حمتملة يف القيمة، فاإن ذلك ي�سكل 

خماطر على الدخل واملركز الراأ�سمايل للبنك.

يحكم اإطار اإدارة خماطر ال�سوق م�ستوى تقبل كل من خماطر ال�سوق التجارية وغري التجارية.  وتتم اإدارة خماطر ال�سوق الناجمة عن الأن�سطة التجارية 

من قبل جمموعة خماطر ال�سوق.  كما تتوىل جلنة املوجودات واملطلوبات بالبنك امل�سئولية الرئي�سية حيال الإدارة والرقابة على خماطر ال�سوق الكامنة 

داخل اأن�سطة البنك غري التجارية.  وتتم اإدارة جميع الأن�سطة التي توؤدي اإىل خماطر ال�سوق �سمن اإطار احلدود الئتمانية واملراكز املعتمدة.  
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تتم اإدارة خماطر ال�سوق لدى البنك على اأ�سا�ص ال�سالحيات الوا�سحة والتي تعك�ص الف�سل املنا�سب للمهام وتتنا�سب مع الغر�ص من املتاجرة مع توافر التقنية 

واملوارد الب�رشية املوؤهلة ذات اخلربة واملهارة الالزمة.

وي�ستخدم البنك باقة �ساملة من ال�سيا�سات واملعايري التي تو�سح اأ�سناف املهام وامل�سوؤوليات وتوفر مقايي�ص فاعلة لتقييم املخاطر ومراقبة ومتابعة املراكز التجارية. 

كما ي�ستخدم البنك اأي�سًا معلومات كمية ونوعية لتحديد وتقييم وال�ستجابة ملخاطر ال�سوق. ويتم اأي�سا اإعداد خمتلف التقارير الإدارية املتعلقة باإدارة املخاطر 

ملختلف ال�سالحيات وبتكرارية خمتلفة.

يتم تقييم كافة الأدوات واملخاطر اخلا�سعة ملخاطر ال�سوق با�ستخدام الطريقة املعيارية ملخاطر الركن الأول من معيار بازل. وتقوم وحدة م�ستقلة من جمموعة 

اإدارة املخاطر بالبنك مبتابعة جميع امل�سادر اجلوهرية اخلا�سة مبخاطر ال�سوق.

كما يعتمد الأ�سلوب الرئي�سي لقيا�ص املخاطر لدى البنك على ح�سا�سية عوامل اخلطر. 

مع توافر البيانات التاريخية، ينوي البنك النتقال اإىل ا�ستخدام اأ�سلوب قيا�ص القيمة املعيارية ملخاطر القطاع والذي ياأخذ تاأثري تنويع املحفظة لكل عامل من 

عوامل املخاطر القيا�سية يف العتبار )ك�سعر الفائدة ، ال�رشف الأجنبي وحقوق امللكية .. ح�سبما ينطبق ذلك(. وعلى الرغم من ذلك فاإن اأحد اأدوات قيا�ص 

التاريخية،  كالتوزيع املفرت�ص وفرتات احليازة وتكرارية  البيانات  القيود على ال�ستخدام كنتيجة ل�ستعمال  لبع�ص  الهامة، وهو قيمة اخلطر، يخ�سع  املخاطر 

الحت�ساب. اإ�سافة لذلك فاإن فرتات الثقة ل تعطي اأية معلومات حول اخل�سارة املحتملة يف حالة جتاوز م�ستوى الثقة. اإن البنك يدرك هذه القيود جيداً و�سوف 

يوا�سل تعزيز ا�ستخدامه لهذا الأ�سلوب بجانب عدة اأ�ساليب فنية اأخرى.

كما وي�ستخدم البنك اختبارات ال�سغط على اأ�سا�ص م�ستمر لقيا�ص مدى انك�ساف البنك للخ�سائر يف ظل ظروف ال�سوق ال�سعبة. ويف اإطار اإدارة خماطر ال�سوق 

ومتابعتها يقوم البنك بالتفريق بني نوعني من الأن�سطة وهما الأن�سطة التجارية والأن�سطة غري التجارية.

مراقبة خماطر ال�سوق يف االأن�سطة »التجارية«

اإن جميع مراكز التداول التي تتم من خالل غرفة التداول تخ�سع ملراقبة وحدة اإدارة خماطر ال�سوق يف جمموعة اإدارة املخاطر وتخ�سع اأي�سًا ملراجعة جلنة �سيا�سات 

خماطر ال�سوق.

مراقبة خماطر ال�سوق يف االأن�سطة » غري التجارية «  

املوجودات  اإدارة  جلنة  قبل  من  يراقب  والذي  احلوكمة  لهيكل  وتخ�سع   » جتارية  غري   « اأن�سطة  تعترب  طبيعتها  يف  هيكلية  تعترب  والتي  الأخرى  املراكز  جميع 

واملطلوبات. وتعك�ص خماطر ال�سوق غري التجارية الرئي�سية مدى ح�سا�سية الدخل املتاأتي من �سايف العمولت للتغريات يف اأ�سعار العمولت. 

اإن خماطر اأ�سعار العمولت هي خماطر قد تن�ساأ جراء تقلب القيمة العادلة اأو التدفقات النقدية امل�ستقبلية لأداة مالية ما ب�سبب تذبذب اأ�سعار العمولت يف ال�سوق. 

ي�ستخدم البنك حاليا احلدود وقيا�سات املخاطر التالية لتحديد خماطر ال�سوق وقيا�سها ومتابعتها يف حمفظة احل�سابات التجارية واملحفظة امل�رشفية للبنك:

حدود املراكز املفتوحة  •
ح�سا�سية اأ�سعار العمولت  •

ثغرات اأ�سعار العمولت  •
ثغرات تواريخ ال�ستحقاق  •

حدود ن�سب ال�سيولة  •
تتم مراجعة هذه احلدود واملخاطر يف اجتماعات جلنة املوجودات واملطلوبات ال�سهرية.  •

حقوق الأ�سهم يف املحفظة البنكية

قد يتعر�ص البنك اأي�سًا ملخاطر ال�سوق نتيجة ما قد يطراأ على » القيمة العادلة « لالأ�سهم الإ�سرتاتيجية واملراكز ال�ستثمارية التي يحتفظ بها البنك كقيمة عادلة  

من خالل الدخل ال�سامل الآخر.

اإن خماطر �سعر الأ�سهم هي خماطر قد تن�ساأ نتيجة تذبذب القيمة العادلة لهذه الأ�سهم جراء ما قد يطراأ على موؤ�رشات الأ�سهم من متغريات اأو نتيجة انخفا�ص قيمة 

ال�سهم الفردي. ويقوم البنك باإجراء حتليل دوري يف املحفظة البنكية لقيا�ص متغريات القيمة القت�سادية يف ظل ظروف �سوقية بالغة احلدة وتقدمي تقارير يف 

الأوقات املحددة لالإدارة العليا لإطالعها على اآخر امل�ستجدات.
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خماطر اأ�سعار العمولت يف املحفظة البنكية

تدار خماطر اأ�سعار العمولت يف املحفظة البنكية من خالل هيكل حدود الثغرات والذي يتم اإتباعه  بتحليالت دورية لل�سيناريوهات من اأجل احل�سول 

على اأداة قيا�ص املوؤ�رش الأق�سى للمخاطر على �سوء متغريات اأ�سعار العمولت.

 اإن البنك معر�ص ملخاطر اأ�سعار العمالت كنتيجة لعدم التطابق اأو ب�سبب الثغرات يف مبالغ الأ�سول واللتزامات التي ت�ستحق لإعادة الت�سعري خالل 

فرتة معينة. ويدير البنك املخاطر من خالل مطابقة اإعادة ت�سعري املوجودات واملطلوبات من خالل اإ�سرتاتيجيات اإدارة املخاطر. 

خماطر ال�سيولة:

تكمن خماطر ال�سيولة يف عدم القدرة على توفري موارد مالية كافية للوفاء بجميع املطالبات واللتزامات عند ا�ستحقاقها اأو ال�سطرار للح�سول على 

اأموال للوفاء بالتزامات ال�سداد بتكلفة مفرطة. تقت�سي �سيا�سة البنك الحتفاظ ب�سيولة كافية يف جميع الأوقات. 

يطبق البنك مزيجًا من �سوابط ال�سيولة التي ت�سمن احل�سول على الأموال دون التعر�ص غري املربر لتكاليف عالية من ت�سييل املوجودات اأو الطلب امللح 

يف زيادة الودائع.  ويتم ر�سد خماطر ال�سيولة وتقييمها يوميًا من قبل اإدارة اخلزينة للتاأكد من توفر تدفقات نقدية م�ستقبلية على املدى الق�سري بعملة 

رئي�سية تتطابق مع املطلوبات امل�ستحقة ب�سورة كافية.

وي�ستخدم البنك مزيجًا من اأ�سلوب التعامل مع التدفقات النقدية واأ�سلوب التعامل مع املوجودات ال�سائلة.  ويحاول البنك مبوجب اأ�سلوب التدفقات 

النقدية املوائمة بني التدفق النقدي ال�سادر مع التدفق النقدي الوارد جراء اللتزامات التعاقدية مع ا�ستبقاء ما يكفي للوفاء باأي متطلبات نقدية غري 

متوقعة على مدى �سهر واحد يف جميع الأوقات وامت�سا�ص التحركات غري املتوقعة للنقد. وتتم اإدارة فائ�ص ال�سيولة الذي  يتجاوز متطلبات �سهر 

واحد على اأ�سا�ص اأ�سلوب التعامل مع املوجودات ال�سائلة ووفقًا لتوجيهات موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. 

ويجب على البنك الحتفاظ مبوجودات �سائلة بن�سبة 20% على الأقل من مطلوبات الودائع وذلك على �سكل نقدي اأو موجودات ميكن حتويلها اإىل 

نقد خالل فرتة ل تتجاوز 30 يومًا. 

يحتفظ البنك مبوجب نظام مراقبة البنوك واللوائح ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي بودائع نظامية لدى موؤ�س�سة النقد ، اإ�سافة اإىل القدرة 

على احل�سول على اأموال اإ�سافية من خالل ت�سهيالت الريبو )اإعادة ال�رشاء( من موؤ�س�سة النقد.

باإجراء  البنك  ويقوم  التمويلية.  قدراتها  مع  موجوداتها  منو  يتنا�سب  بحيث  التمويل  م�سادر  تنويع  اإىل  البنك  اإدارة  ت�سعى  املخاطر   هذه  وملواجهة 

اختبارات ال�سغط من خالل �سيناريوهات ذات تاأثريات متو�سطة وحادة لتقييم م�ستوى ال�سيولة لديه.

و�سعت اإدارة خماطر ال�سوق نظاما متقدما لإدارة املخاطر املالية لالأطراف الأخرى مبا ميكن البنك من قيا�ص ومراقبة خماطر ال�سيولة ب�سكل اأكرث فعالية.

خماطر ال�رشف الأجنبي الهيكلية:

اإن خماطر ال�رشف الأجنبي  هي خماطر تقلب القيمة العادلة اأو التدفقات النقدية لأداة مالية نتيجة املتغريات على اأ�سعار �رشف العمالت الأجنبية.  ويتم 

الأجنبية  العمالت  ال�سوق ب�سكل م�سبق بخ�سو�ص مراكز  �سيا�سات خماطر  تعتمدها جلنة  التي  الأجنبي من خالل احلدود  ال�رشف  التحكم مبخاطر 

ومراكز ربط الودائع لفرتة اليوم اأو على مدى اأيام ب�سكل اإجمايل ، وهذه املراكز تتم مراقبتها ب�سفة يومية. ويتم عادًة متويل املوجودات بنف�ص العملة 

للتخفيف من النك�ساف ملخاطر تقلب اأ�سعار العمالت الأجنبية. كما مت اإجراء الف�سل املنا�سب بني عمليات اخلزينة مع العمالء وعمليات اخلزينة مع 

البنوك املحلية والعاملية ، وتتم مراقبة اللتزام بحدود املراكز ب�سكل م�ستمر.

خماطر العمليات الت�سغيلية

خماطر العمليات الت�سغيلية هي خماطر اخل�سائر الناجمة عن الق�سور اأو الإخفاق يف اآليات التنفيذ الداخلية اأو من جانب املوظفني اأو الأنظمة اأو اأية 

عوامل خارجية اأخرى. تن�ساأ خماطر العمليات يف الغالب نتيجة اأن�سطة غري مفو�سة كالتزوير اأو الحتيال اأو اخلطاأ الب�رشي اأو انعدام الكفاءة اأو خلل 

الناجتة عن خماطر العمليات مبوجب  الراأ�سمالية  التكاليف  اأ�سلوب املوؤ�رش الأ�سا�سي ملعاجلة  البنك حاليًا  اأو ب�سبب عوامل خارجية. وي�ستخدم  النظام 

الركن الأول من معيار بازل.

اإطار اإدارة خماطر العمليات 

تبنى البنك اأ�سلوب اإدارة مرن ملواجهة املخاطر الناجتة عن عدم اللتزام باملمار�سات ال�سليمة يف اإدارة خماطر العمليات ح�سبما جاء يف توجيهات جلنة 

اإدارة املخاطر ملحاكاة طريقة املوؤ�رش الأ�سا�سي  بازل وتوجيهات موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. وتهدف �سيا�سات ومنهجيات واآليات واإجراءات 

حيث مت تقييم خماطر راأ�سمال العمليات عند ن�سبة 51% من متو�سط اإجمايل الإيرادات لآخر ثالث �سنوات وفقا لتعليمات طريقة املوؤ�رش الأ�سا�سي.

الإدارة  عاتق هذه  وتقع على  البنك.  الأول يف  املخاطر  مل�سوؤول  مبا�رشة  تقاريرها  وترفع  العمليات  اإدارة خماطر  تتوىل  م�ستقلة  اإدارة  تاأ�سي�ص  مت  لقد 
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م�سوؤولية تقييم والإبالغ عن و�سع خماطر العمليات. ولقد قام البنك باإدخال نظام تقني )نظام مراقبة املخاطر( لبناء قاعدة بيانات جلميع املخاطر و�سوابطها 

الداخلية  املراجعة  وجمموعة  املعنية  الإدارات  من  العمليات  خرباء  قبل  من  جماعية  مب�ساركة  للبنك  الرئي�سية  الأن�سطة  تقييم  ومت  اخل�سائر/الأخطاء.  وتخفيف 

وجمموعة اإدارة املخاطر. وبالتايل ، اأ�سبح اأي خطر ل يتم التعامل معه بفعالية اأو بال�سكل املنا�سب هدفًا لتح�سني الإجراءات والأنظمة املتعلقة به. واأ�سبح لكل 

وحدة عمل ملفًا خا�سًا باملخاطر ذات العالقة يو�سح نقاط ال�سعف الرئي�سية للوحدة والتدابري الت�سحيحية لتح�سني ال�سوابط.

هذا، ولقد مت اإعداد توجيهات وتعليمات خا�سة بالتقييم الذاتي ملدى اللتزام بجميع �سوابط املخاطر الرئي�سية ل�سمان تنفيذ هذه ال�سوابط والعمل مبقت�ساها. 

خماطر  اإدارة  نظام  بيانات  قواعد  لتحديث  املخاطر  اإدارة  جمموعة  اإىل  بالنتائج  التقارير  ورفع  الوحدات  مدراء  قبل  من  الرئي�سية  ال�سوابط  جميع  اختبار  ويتم 

العمليات. وتقوم جمموعة املراجعة الداخلية بالتحقق وب�سكل م�ستقل اأثناء زياراتها التفتي�سية من اأن جميع ال�سوابط تعمل بال�سكل املطلوب. 

كما ويتم اإ�سدار تقرير ملخ�ص عن املخاطر ب�سفة دورية يظهر نقاط ال�سعف يف بيئة املراقبة واملخاطر احلرجة التي مل يتم تخفيفها بالكامل والتو�سيات القائمة 

لتح�سني الأنظمة وال�سوابط. وت�ستخدم الإدارة هذا التقرير لتقييم حوكمة خماطر العمليات وتقدمي التوجيهات حول ال�سرتاتيجيات والطرق الواجب اتخاذها.

تتم مراقبة اآليات العمل عن كثب لتحديد وتقييم و�سبط ومنع ال�ستخدام املحظور خلدمات البنك يف غ�سل الأموال اأو متويل الإرهاب. كما تتم املراجعة املنتظمة 

ملبادرات البنك يف مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ل�سمان اللتزام باملتطلبات النظامية املحلية واأف�سل املمار�سات الدولية القائمة يف هذا املجال.

اأ�س�ص البنك جلنة للتحقيق يف التزوير والحتيال وذلك للتحقيق يف اأي عملية تزوير اأو احتيال داخلي اأو خارجي والوقوف على اأ�سبابها والتو�سية لالإدارة العليا 

بالتدابري الالزمة حيال منع وقوعها مرة اأخرى.

�سمان ا�ستمرارية الأعمال

و�سع البنك عملية تخطيط اإداري ل�سمان ا�ستمرارية العمل يتم مبوجبها حتديد الأن�سطة الهامة للبنك واملوارد املطلوبة ملوا�سلة هذه الأن�سطة يف حال وقوع اأية 

كارثة.

خماطر عدم اللتزام

اإدارة الأعمال مبا يف ذلك تنظيم عملية مكافحة غ�سل  اإدارة اللتزام بالبنك امل�سئولية اخلا�سة بتحديد وتقييم م�سئوليات اللتزام احلالية وامل�ستقبلية يف  تتوىل 

اإ�سناد امل�سئوليات املتعلقة بتحديد وتف�سري والإبالغ عن �سري العمل مبقت�سيات اللتزام القانونية  الأموال واحلفاظ على �رشية املعلومات والبيانات. وقد جرى 

والنظامية الأخرى لإدارات متخ�س�سة كل يف جمالها. 

وتتوىل اإدارة اللتزام مهام تنفيذ تقييمات دورية تف�سيلية على خماطر عدم اللتزام و�سوابط احلد منها فيما يتعلق باأعمال البنك. وتعامل هذه املخاطر وال�سوابط 

كجزء ل يتجزاأ من املراجعة العامة لكافة اأعمال البنك وعملياته للتاأكد من التزامها بالقواعد والنظم وال�سيا�سات والتوجيهات ، ويتم الإطالع على نتائج املراجعة 

من قبل اللجنة التنفيذية.

اإدارة املخاطر واحلد منها

اأعتمد جمل�ص الإدارة ومن خالل جلنة املراجعة �سيا�سة البنك اخلا�سة باللتزام وقواعد عمل جمموعة اللتزام. وتتوىل جلنة املراجعة مراجعة خماطر اللتزام الرئي�سية 

ب�سكل دوري للتاأكد من اإدارتها بفعالية. وتتوىل جمموعة اللتزام م�سئولية التاأكد من التزام البنك بامل�سئوليات النظامية الواقعة عليه. 

عمل  هيكل  وا�ستمرار  تاأ�سي�ص  باللتزام  اخلا�سة  التنفيذية  اللجنة  م�سئوليات  وت�سم  النظامية.  مب�سئولياته  البنك  التزام  �سمان  م�سئولية  الإدارة  عاتق  على  تقع 

وحدات الرقابة الداخلية والتاأكد من توافر بيئة عمل من�سبطة تعمل وفقًا ل�سيا�سات اللتزام النظامية وتعمل ب�سكل م�ستقل عن جمموعات اأعمال البنك وتتوافر 

فيها كافة املوارد الب�رشية والتقنية الالزمة.

وتتمثل املهمة الأ�سا�سية ملجموعة اللتزام يف تقدمي التوجيهات والإر�سادات الالزمة مل�ساعدة اإدارة البنك على القيام بامل�سئولية امللقاة عليها جتاه خماطر اللتزام. 

وتقع على املجموعة اأي�سًا م�سئولية التحقيق يف اأية خمالفات اأو خمالفات حمتملة ل�سيا�سات اللتزام. وت�سمل �سوابط احلد من خماطر اللتزام ب�سكل رئي�سي حتديد 

املخاطر وتقييمها  وقيا�سها وتاأ�سي�ص ال�سوابط املالئمة للحد منها على م�ستوى جمموعات اأعمال البنك.

مراقبة املخاطر والإبالغ عنها

تتوىل جمموعة اللتزام مراقبة خماطر عدم اللتزام بال�سيا�سات والإجراءات واللوائح النظامية. وتتم هذه املراقبة على م�ستويني: الأول جمموعات اأعمال البنك ، 

والثاين اآليات العمل. وتقوم املجموعة برفع التقارير اإىل اإدارة البنك بخ�سو�ص اأية اأخطاء قد تلم�سها املجموعة من خالل مراجعتها لالأعمال واآليات العمل ، مع 

و�سع اخلطط الالزمة لت�سحيح هذه الأخطاء �سمن اإطار زمني حمدد. وتتم متابعة تنفيذ اخلطط عن كثب من قبل جمموعة اللتزام التي تقوم باإبالغ اللجنة التنفيذية 

وجمل�ص الإدارة ب�سكل منف�سل )من خالل جلنة املراجعة( مبدى فاعلية اآليات العمل املو�سوعة ل�سمان اللتزام بالأنظمة واللوائح.
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بازل 3 - الركن الثالث - الإف�ساح النوعي

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013م

راأ�س املال واإدارة راأ�س املال

اإن الهدف من �سيا�سة اإدارة راأ�سمال البنك هي - يف جميع الأوقات - الوفاء مبتطلبات راأ�ص املال النظامي والتاأكد من احتفاظ البنك براأ�سماٍل كاٍف 

لتغطية املخاطر احلالية وامل�ستقبلية التي قد تتعر�ص لها اأعمال البنك، ودعم منوه امل�ستقبلي. ويتاأكد البنك من كفاية راأ�سماله من خالل عملية تقييم 

داخليه لكفاية راأ�ص املال والتي تخ�سع للمراجعة والتقييم. وقد حددت متطلبات كفاية راأ�ص املال ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد ن�سبة 8% ك�سقف لهذه 

الكفاية. ويت�سمن الإي�ساح رقم 36 من القوائم املالية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013م �رشحا للمعدلت الفعلية لكفاية راأ�ص املال كما يف نهاية 

عام 2013م و2012م.
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