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خادم الحرمني الرشيفني
امللك سلامن بن عبد العزيز آل سعود



صاحب السمو املليك
األمري محمد بن سلامن بن عبد العزيز آل سعود

ويل العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع
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إجاميل املوجودات      مباليني الرياالت السعودية

ودائع العمالء      مباليني الرياالت السعودية

 حقوق املساهمني / امللكية     مباليني الرياالت السعودية

العائد عىل متوسط حقوق امللكية      )%(

2019

2018

2017

2016

2015

املؤرشات املالية

املؤرشات املالية

20152016201720182019 )بماليين الرياالت السعودية –  باستثناء ما تم تحديده خالفا لذلك(

40,89749,660 39,790   42,099    42,174  صافي القروض والسلف

73,00386,544 68,287   66,319    63,264  إجمالي الموجودات

51,80462,697 50,278   51,602    49,765  ودائع العمالء

61,75974,955 59,459   58,216    55,851  إجمالي المطلوبات

11,24411,590 8,829 8,104  7,413حقوق المساهمين

1,0001,122 872858 1,287صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل

1,287729830378991صافي الدخل بعد الزكاة وضريبة الدخل

2,6652,977 2,580 2,519 2,922إجمالي دخل العمليات

161.98(54.42)13.82 (43.33)  124.77نمو صافي الدخل )% (

3.3011.72 2.43(13.79)  31.23نمو إجمالي دخل العمليات )%(

3.778.68 9.80 9.40 18.96العائد على  متوسط حقوق الملكية )% (

0.541.24 1.23 1.13 1.98العائد على متوسط الموجودات )% (

0.501.21  1.46  1.28 2.27ربح السهم بالريال السعودي

2019

2018

2017

2016

2015

2019

2018

2017

2016

2015

2019

2018

2017

2016

2015

8.68

3.7718.96

9.4

9.8

11,590

11,244

7,413

8,104

8,829

62,697

51,804

49,765

51,602

50,278

73,003

63,264
86,544

68,287

66,319



رســــالــتــنــا
الرشائح  يف  عمالئنا  لخدمة  األول  الخيار  نكون  أن 
ليك  واألعامل  األفراد  مرصفية  يف  املستهدفة 
نساعدهم يف زيادة ثرواتهم وتنمية أعاملهم من خالل:

•  تقديم خدمات استثنائية
• تطوير وتقديم منتجات وحلول مرصفية تلبي مختلف 

االحتياجات
•  تقديم النصح واملشورة بخربة تستحق الثقة
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أعضاء مجلس اإلدارة  

املهندس / طارق بن عثامن القصبي

رئيس مجلس اإلدارة

املهندس / عبداملجيد بن إبراهيم السلطان 

نائب رئيس مجلس اإلدارة

األستاذ / عادل بن سعود دهلوي 

عضو مجلس اإلدارة

األستاذ / تريك بن عبدالله الفوزان

عضو مجلس اإلدارة

األستاذ / عبدالله بن صالح الرشيد

عضو مجلس اإلدارة

األستاذ / إبراهيم بن عبدالعزيز الشايع

عضو مجلس اإلدارة

األستاذ / نبيل بن داود الحوشان

عضو مجلس االدارة املنتدب 
والرئيس التنفيذي

األستاذ / إبراهيم بن عبد الله الحديثي

عضو مجلس اإلدارة
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة  

الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني نبينا محمد وعىل آله وصحبه أجمعني وبعد،

السادة مساهمي بنك الجزيرة الكرام،

يرشفني بالنيابة عن أعضاء مجلس إدارة بنك الجزيرة أن أقدم لكم التقرير السنوي للبنك لعام 2019م.

2.64 تريليون ريال،  ليبلغ   % 0.33 التوايل مسجال نسبة  الثاين عىل  للعام  2019م منواً  حقـق االقتصاد السـعودي يف عام 
مقارنة  بنمو بنسبة %2.43 يف عام 2018م وذلك حسب  البيانات األولية للهيئة العامة لإلحصاء، لتحتل اململكة بذلك املركز 

الثامن عرش  بني أكرب اقتصادات  العامل بنهاية 2019م، واملركز األول  كأكرب اقتصاد عريب. 

ويأيت هذا النمو االقتصادي مدفوعاً بتحسن كبري يف القطاع غري النفطي والذي منا بنسبة 3.3% وهو أعىل مستوى يبلغه  
منذ عام 2014، يف حني انخفض الناتج اإلجاميل النفطي بنسبة %3.6.

عكست امليزانية الحكومية للمملكة العربية السعودية  خالل 2019م والتي متثل أكرب ميزانية يف تاريخ اململكة، قوة ومتانة 
نحو  قدماً  امليض  يؤكد  الذي  األمر  العام،  اإلنفاق  يف  كبرياًً  ارتفاعاً  املعلنة  امليزانية  أرقام  تضمنت  حيث  الوطني،  االقتصاد 

تحقيق األهداف التي تضمنتها رؤية اململكة 2030 والربامج الوطنية املنبثقة عنها، وتحقيق االستدامة واالستقرار املايل.

شهد عام 2019م العديد من التغريات املؤثرة عىل صعيد االقتصاد العاملي، والتي كان عىل رأسها تسارع وترية خفض أسعار 
الفائدة وانتهاج سياسة التيسري النقدي من قبل أكرث من نصف البنوك املركزية العاملية، وهي أكرب نسبة منذ األزمة املالية 

العاملية يف عام 2008م.

عىل صعيد االقتصاد املحيل، فقد تفاعلت مؤسسة النقد العريب السعودي »ساما« مع قرار خفض أسعار الفائدة  وذلك سعياً 
منها  لتحفيز  االقتصاد الوطني وتحسني السيولة  يف السوق والتشجيع عىل االستثامر وتعزيز االستهالك.

وقد مثَّل االكتتاب يف رشكة »أرامكو« وإدراجها يف سوق األسهم السعودي خالل عام 2019م، حدثاً فارقاً يف تاريخ اململكة، 
دوالرأمرييك). مليار   25.6 يعادل  ما  (أي  ريال  مليار   96 بقيمة  العاملية  األسواق  تاريخ  يف  حصيلة  أكرب  االكتتاب  سجل  حيث 
ويعد هذا االكتتاب أكرب طرح أويل عام يف العامل. وقد لعب بنك الجزيرة دوًرا رئيسيًا يف تسهيل عملية االكتتاب لعمالءه 
يف رشكة أرامكو وذلك من خالل قنواته املتعددة، مبا يف ذلك القنوات الرقمية حيث قدم بنك الجزيرة تسهيالت لتمويل 
التوعوية  الحمالت  عرب   االكتتاب  دعم  يف  املتميزة  جهوده  عىل  عالوة  إدارية  رسوم  أية  بدون  الرشكة  أسهم  يف  االكتتاب 

املكثفة طوال فرتة ما قبل االكتتاب. 

ارتفع إجاميل موجودات البنك مببلغ 13.5 مليار ريال سعودي، بارتفاع بنسبة 18.5% خالل 2019م  إىل 86.5 مليار ريال سعودي، 
مقارنة مببلغ  73 مليار ريال سعودي كام يف نهاية عام 2018م، كام ارتفع  إجاميل املطلوبات مببلغ 13.2 مليار ريال (أي بنسبة 

21.4% منو سنوي) إىل 75 ملياراً يف عام 2019م مقارنة مببلغ  61.8 ملياراً ريال سعودي كام يف عام 2018م.

2019م، وميثل ذلك  ريال سعودي يف عام  1.122 مليار  بلغت  الدخل  الزكاة ورضيبة  احتساب  أرباحاً صافية قبل  البنك  سّجل 
ارتفاعاً وقدره 121.7 مليون ريال، وميثل  نسبة منو وقدرها 12.2% مقارنة  باألرباح التي حققها البنك يف عام 2018م. 

عىل صعيد األرباح املوزعة عن العام 2019م، فقد قام البنك بتوزيع أرباح للمساهمني عن النصف األول من العام وذلك يف 
أو ما يعادل 3% من  0.30 ريال سعودي  246 مليون ريال سعودي، أي بواقع  شهر أغسطس املايض، مببلغ إجاميل وقدره 

القيمة االسمية للسهم.

2019م مببلغ  الثاين من عام  النصف  أرباح للمساهمني عن  العامة باملوافقة عىل توزيع  للجمعية  كام أوىص مجلس اإلدارة 
إجاميل وقدره 246 مليون ريال سعودي، ليصبح مجموع األرباح املوزعة عن عام 2019م،  492 مليون ريال سعودي، أًي بواقع 

0.60 ريال سعودي، أو ما يعادل 6% من القيمة اإلسمية للسهم.
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2019م، تعزيز موقعه  يف السوق املرصفية السعودية وذلك من خالل طرح   عىل صعيد آخر، واصل بنك الجزيرة خالل العام 
منتجات مبتكرة وحلول مرصفية رقمية تتامىش مع أعىل املعايري املعتمدة وتتوافق  مع أحكام الرشيعة اإلسالمية. وتقديراً  
لدوره الرائد عىل املستوى العاملي، فقد حصل بنك الجزيرة عىل العديد من الجوائز والشهادات التقديرية من أكرب املؤسسات 
العربية  اململكة   – 2019م  لعام  ابتكاراً  األكرث  اإلسالمي  البنك  جائزة  التقديرية   والشهادات  الجوائز  تلك  أهم  ومن  العاملية. 

السعودية، من  مجلة »إنرتناشيونال فاينانس«. 

ويف سياق آخر واستمراراً لجهود البنك وتعاونه  املثمر مع وزارة اإلسكان، فقد منت محفظة التمويل العقاري للبنك بنسبة %26 
يف عام 2019م، لتبلغ الحصة السوقية للبنك 5.8% كام يف  نهاية العام 2019م. ويف عام 2019م، واصل البنك خالل العام 
دوره كمساهم رئييس  يف تعزيز املسؤولية االجتامعية وذلك من خالل األنشطة والربامج والخدمات وغريها من األعامل التي 
يقدمها  عىل هذا الصعيد، وهو ما مكن البنك من املحافظة عىل  دوره كرشيك رئيس يف االسهام بتحقيق أهداف ومتطلبات  
رؤية اململكة 2030، وذلك عرب الربامج والرشاكات املجتمعية مع الكيانات غري الربحية والجمعيات الخريية والقطاع الحكومي. وقد 
واصل  البنك عرب برنامج (خري الجزيرة ألهل الجزيرة) تبنيه لعدد  من املشاريع يف مجال خدمة املجتمع وتلبية تطلعاته وذلك يف 

كافة مناطق اململكة. وقد بلغت،  املشاريع املنفذة أكرث من 82 مرشوعاً مجتمعياً يف (32) مدينة ومحافظة ومركز.

تلك  اقتضتها  التي  واألخالقية  املهنية  للمعايري  اتباعه  و  الرشيدة  الحوكمة  مبعايري  لألخذ  اإليجابية  لآلثار  البنك  إلدراك  تقديراً 
الحوكمة يف كافة تعامالته  وأيضا تطبيقه ملبادئ اإلفصاح والشفافية، فقد حصل بنك الجزيرة عىل جائزة التميز يف مؤرش 
حوكمة الرشكات عىل مستوى كافة القطاعات املتداولة يف السوق املالية السعودية،  وذلك من مركز حوكمة الرشكات يف 

جامعة الفيصل باململكة. 

هذا وكان مجلس االدارة قد تبنى صياغة اسرتاتيجية جديدة متتد حتى نهاية عام 
طموحات  وتلبية  النمو  مواصلة  عىل   األساسية  أركانها  تركزت  حيث  2023م 

تشمل  عديدة  أساسية  محاور  عىل  الرتكيز  خالل  من  وذلك  املساهمني 
إضافة  للتقنية  املتواصل  والتطوير  واالستثامر،  الرقمي،  والتحول  االبتكار، 
وتوفريها  والرشكات  لألفراد  املرصفية  والخدمات  املنتجات  بيع  زيادة  عىل  

بشكل كامل عرب القنوات اإللكرتونية ودعم الرشكات الصغرية واملتوسطة

أتقـدم  أن  إال  واملسـاهمني  اإلدارة  مجلـس  أعضـاء  عـن  بالنيابـة  يسـعني  وال 
بالتقديـر واالمتنـان للدعـم املتواصـل الذي يتلقاه القطاع املرصيف يف اململكة 

من لدن مقـام خـادم الحرمـني الرشيفـني امللـك سـلامن بـن عبـد العزيـز آل سـعود 
وصاحـب السـمو املليك األمـري محمد بن سـلامن ويل العهد، نائـب رئيـس مجلـس 

وزيـر  والتنمية، ومعـايل  االقتصاديـة  الشـؤون  رئيس مجلس  الدفاع،  وزيـر  الـوزراء، 
الجهات  العـريب السـعودي وهيئة السوق املالية وكافة  النقـد  املاليـة ومؤسسـة 
البنـك  موظفـي  وكافـة  التنفيذيـة  اإلدارة  وفريـق  اإلدارة  وملجلـس  الحكومية 
الوفـاء  من  ميكنه  مبا  البنـك  مسيـرة  تطـور  يف  وجهودهـم  وتوجيههـم  لدعمهـم 

بكافة االحتياجات املالية لعمالئنـا وترسـيخ بنـك قـوي وناجـح ملسـاهمينا الكـرام، 

ويف الختام نبتهل إىل املوىل عز وجل ملا وفقنا فيه لتحقيق هذا النجاح، والصالة 
والسالم عىل نبينا محمد وعىل آله وصحبه أجمعني.

 والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته

املهندس/ طارق بن عثامن القصبي

رئيس مجلس اإلدارة  
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األستاذ/ حمد بن عبدالعزيز العجاجي

رئيس مجموعة الخدمات املرصفية 
الخاصة وإدارة الرثوات

اإلدارة  التنفيذية

األستاذ / نبيل بن داود الحوشان

الرئيس التنفيذي والعضو املنتدب

األستاذ / يارس بن عيل الحديثي

رئيس مجموعة الخزينة

األستاذ/ خالد بن عمر املقرن

رئيس املجموعة القانونية
األستاذ / أحمد بن سفيان الحسن

مسؤول العمليات األول

األستاذ/ سامي بن حمد الراجحي

رئيس مجموعة فوري لخدمات 
تحويل األموال

األستاذ / محمد بن إبراهيم العبيد

رئيس مجموعة الحوكمة وأمني عام 
مجلس اإلدارة

األستاذ / عبدالعزيز بن سليامن الزمام

رئيس مجموعة املراجعة الداخلية

األستاذ / حازم بن عبدالعزيز املقرن

رئيس مجموعة الخدمات املرصفية 
للرشكات واملؤسسات املالية

األستاذ/ طارق بن عبدالرحمن الشبييل

رئيس مجموعة املوارد البرشية

األستاذ/ أسامة بن خرض اإلبراهيم

رئيس مجموعة إدارة املخاطر

األستاذ/ خالد بن عثامن العثامن

رئيس مجموعة الخدمات املرصفية 
لألفراد

األستاذ/ شاهد أمني

املسؤول املايل األول

الدكتور/ فهد بن عيل العليان

رئيس مجموعة الرشيعة 
واملسؤولية االجتامعية
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كلمة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني نبينا محمد وعىل آله وصحبه أجمعني وبعد،

السادة مساهمي بنك الجزيرة الكرام،

يرشفني بالنيابة عن فريق اإلدارة العليا لبنك الجزيرة أن أقدم لكم تقرير األداء املايل للبنك للعام 2019م.

القروض  راعى تسجيل منو قوي يف قاعدة  الهامة، كام  اإلنجازات  العديد من  تحقيق  الجزيرة  بنك  2019م واصل  العام  خالل 
واالستثامرات حيث منت محفظة القروض بنسبة 21.4% وذلك بفضل عالقات العمل املتينة التي تم ترسيخها مع العمالء 
من األفراد، خاصة يف مجال التمويل العقاري، ومختلف الرشكات الكبرية واملتوسطة والصغرية، مع الرتكيز بشكل كبري عىل 
أنشطة البيع العريض واملشرتك عىل مستوى منتجات األفراد والخزينة ومتويل الرشكات وأيضا منتجات الخدمات املرصفـية 
االستثامرية. إضافة لذلك، فقد استكمل البنك بنجاح تنفيذ العديد من املبادرات التي كان قد طرحها خالل تلك الفرتة، والتي 
الخدمات  األعامل وتحسني جودة  ربحية  ارتفاع  البنك، مام أسهم يف  تعزيز فعالية خدمات وأنشطة  تركز يف معظمها عىل 
املقدمة عىل مختلف الصعد. وقد سجل البنك ارباحا بلغت 1.12 مليار ريال سعودي، وبلغ العائد عىل السهم 9.8% والعائد 
عىل األصول1.4%. وحافظ البنك خالل هذه الفرتة عىل قاعدة سيولة قوية بلغت نسبتها 72% طبقا لتعريف مؤسسة النقد 

ملصطلح LDR وتغطية لالحتياطيات بلغت نسبتها %151.8.

ويف أواخر العام 2019م شارك البنك بنجاح يف االكتتاب العام ألكرب رشكة ذات ربحية يف العامل، رشكة أرامكو السعودية، 
التمويالت لهم لتمكينهم  البنوك السعودية املشاركة، مبساعدة عمالئه من خالل توفري  البنك بصفته من ضمن  حيث قام 
من اإلكتتاب يف األسهم املطروحة يف هذه الرشكة العاملية الرائدة. وقد توج اكتتاب أرامكو عامًا من النمو واالستقرار يف 

االقتصاد السعودي.

وقد واصل بنك الجزيرة خالل 2019م، تفوقه وتعزيز مكانته يف السوق املرصفية السعودية بتقدميه منتجات مبتكرة متوافقة 
مع أحكام الرشيعة اإلسالمية وحلول مرصفية رقمية تلبي احتياجات العمالء وتدعم اسرتاتيجية البنك وفًقا ألعىل املعايري، 
وذلك عرب شبكة متنامية من قنوات التوزيع، كام حرص البنك عىل تطوير منصة الخدمات املرصفية اإللكرتونية لتكون من بني 
األفضل يف القطاع املرصيف السعودي، حيث أحدثت إعادة إطالق تطبيق الجزيرة سامرت لألجهزة الذكية والجزيرة أونالين 
تأثرًيا كبرًيا عىل تحسني تجربة املستخدم وارتفاع عدد العمليات اإللكرتونية، وشمولها خدمات عدة منها فتح الحسابات الجارية 

عن طريق اإلنرتنت وبطاقات االئتامن والتمويل الشخيص، باإلضافة إىل مجموعة رائدة من منتجات التمويل العقاري. 

من  جانبًا  البنك  أوىل  فقد   2030 رؤية  ظل  يف  للمملكة  الطموحة  واالجتامعية  االقتصادية  األهداف  محاور  مع  ومتاشيًا 
الصغرية  املؤسسات  ومتويل  السكني  التمويل  برامج  دعم  يف  للتميز  2019م  العام  منتصف  أقرت  التي  اسرتاتيجيته 
واملتوسطة إىل جانب تعزيز مفاهيم االدخار طويل األجل واإلسهام يف مبادرات الخصخصة وتنمية الصادرات غري النفطية، 

باإلضافة إىل دعم الصناعات الجديدة وتطوير أسواق رأس املال.

التعاون املثمر مع وزارة اإلسكان، فقد منت محفظة التمويل العقاري للبنك بنسبة 26% يف  واستمرارًا لجهود البنك يف 
2019م، بحصة سوقية تقدر بـ 5.8% بحلول نهاية العام. 

وقد حققت مجموعة تحويل األموال »فوري« سنة متميزة من النجاح خالل الحصول عىل حصة تسويقية كبرية عرب61 مركًزا 
منترشة يف جميع أنحاء اململكة عىل الرغم من املنافسة الشديدة، وكذلك توفري الخدمات عرب منصات البنك اإللكرتونية.

الرثوات  العمالء من أصحاب  الخدمات املتميزة لرشيحة  العناية بتقديم  بالبنك  الخاصة  الخدمات املرصفية  أولت مجموعة  وقد 
ذات املالءة املالية العالية، وذلك من خالل تقديم باقة شاملة ومتنوعة من الخدمات واملنتجات املرصفية الخاصة واملتوافقة 
مع األحكام واملبادئ الرشعية. كام راعت املجموعة تسخري كل ما لديها من خربات وإمكانات من أجل تحقيق األهداف املالية 

لعمالئها وإدارة ثرواتهم باحرتافية وأمانة، األمر الذي انعكس عىل ارتفاع إجاميل ودائع العمالء كام بنهاية عام 2019م.

األصول  محفظة  قيمة  زيادة  عىل  انعكس  مام  متنوعة  خدمات  من  تقدمه  وما  الرشكات  بقطاع  االهتامم  البنك  راعى  كام 
والقروض املمنوحة لهذا القطاع، حيث ارتفعت قروض الرشكات بنسبة %18. 

وأنهت مجموعة الخزينة عامًا آخر من النجاح بتحقيق ربحية عالية مقارنة بالسنة املاضية، يف الوقت الذي نجحت فيه أيضًا بإدارة 
امليزانية العمومية بفعالية عالية من ناحية السيولة واملخاطر، وذلك من خالل رفع كفاءة املحفظة وتنويع مصادر التمويل مام 

أدى إىل استمرار املساهمة القوية للخزينة يف صايف أرباح البنك. 

وسعيًا لتحقيق اسرتاتيجيات التحول الرقمي يهدف البنك إىل رفع نسبة الخدمات الرقمية وأمتتة العمليات بنسبة 20% خالل 
عام 2020م، ومن أجل تحقيق هذا الهدف تم إطالق حزمة من املشاريع الهامة.
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وتلبية  املتزايد  النمو  مواصلة  إىل  تهدف  والتي  2023م،  2019م-  للفرتة  البنك  اسرتاتيجية  وصياغة  إعداد  من  االنتهاء  تم 
النمو يف األصول،  لزيادة  السعي بشكل كبري  السهم وكذلك  والعائد عىل  األرباح  طموحات املساهمني من حيث صايف 
الرقمي،  والتحول  االبتكار  تشمل  أساسية  محاور  أربعة  عىل  والرتكيز  االستثامر  خالل  من  العمالء  وودائع  القروض  محفظة 
بيع املنتجات والخدمات املرصفية  زيادة  التقنيات،  زيادة االستثامر يف أحدث  التقنية من خالل  البنية  التطوير املستمر يف 
عىل  والرتكيز  واملتوسطة  الصغرية  الرشكات  دعم  اإللكرتونية،  القنوات  عىل  كامل  بشكل  وتوفريها  والرشكات  لألفراد 
بهدف  اهتامم  كمحور  العمالء  عىل  الرتكيز  مواصلة  إىل  باإلضافة  هذا  ومتخصصة.  نوعية  خدمات  وتقديم  محددة  قطاعات 

تحقيق تطلعاتهم وكذلك تعزيز عالقتهم ووالئهم للبنك. 

وقد راعى البنك خالل 2019م تعزيز مبدأ أن يكون من أفضل أماكن العمل يف اململكة من خالل استقطاب وتطوير الكفاءات 
والخربات التي تسهم يف إنجاح أعامله، حيث يشكل املوظفون السعوديون ما نسبته 94%، يف حني تبلغ نسبة السيدات 

العامالت 8.5% من إجاميل املوارد البرشية العاملة. 

2019م  الجزيرة) خالل  الجزيرة ألهل  البنك من خالل برنامج (خري  الرائد يف دعم وخدمة املجتمع، فقد حرص  ولتعزيز موقعه 
عىل تعزيز مسريته يف املسؤولية االجتامعية ومواصلة مساهامته املجتمعية الهادفة إلحداث التأثري اإليجايب يف املجتمع 
وأفراده من خالل تبني العديد من األنشطة والربامج التنموية والتي بلغ إجاميل مشاريعها 82 مرشوًعا استفاد منها اكرث من 
سبعة االف وستامئة فردا، وشمل ذلك 32 موقعًا يف محيط مملكتنا الحبيبة، وقد هدفت هذه الربامج إىل تعزيز بناء املجتمع 
والتنمية املستدامة. واستمر بنك الجزيرة يف دعم الرؤية الوطنية بالرتكيز عىل مبدأ التعاون مع مؤسسات القطاع الحكومي 

واملراكز اإلنسانية واالجتامعية املتخصصة لتحقيق الفائدة املرجوة. 

التزامنا املتواصل  أن  والعوائد. كام  النمو  لتحقيق املزيد من  القواعد واألسس  أجل وضع  البنك جهوده من  يواصل  وسوف 
بتعزيز عروض العمالء واالستثامر يف التقنية وتعزيز أعاملنا الرئيسية وتقوية مزايانا التنافسية من شأنه أن يعزز ثقتنا بإمكانية 

تحقيق نتائج قوية ملساهمينا الكرام. 

إضافة لذلك، سوف يواصل البنك طرح خدمات ومنتجات جديدة ومبتكرة مبا يوفر الحلول لكافة رشائح العمالء مع الرتكيز عىل 
تجربة عميل سهلة ومميزة مع تقديم الخدمات بأعىل معايري الجودة. وقد اقرتنت هذه األهداف بتعزيز قدرات فرق املبيعات 
بالبنك وذلك من أجل الوصول بها إىل املستويات املثىل مام سيسهم يف تحسني حصة البنك السوقية وزيادة اإليرادات 

وتخفيض املرصوفات.

وبهدف استمرارية األعامل طور بنك الجزيرة برنامًجا متكاماًل لخطط استمرارية األعامل بالرتكيز عىل 
الرئيسية  لإلجراءات  بالنسبة  األعامل  واسرتداد  االستمرارية  قدرات  وبناء  األشخاص  حياة  حامية 

واألصول. وقد تم إعداد الربنامج بناء عىل املعايري الدولية وأفضل املامرسات املتبعة ومتطلبات 
مؤسسة النقد العريب السعودي. 

الجوائز  من  العديد  عىل  الجزيرة  بنك  حصل  املستويات،  كافة  عىل  الرائد  بدوره  واعرتافًا 
والشهادات التقديرية من أكرب املؤسسات العاملية من أهمها: جائزة البنك اإلسالمي 
مجلة  قبل  من  منحت  والتي  السعودية  العربية  اململكة   - 2019م  لعام  ابتكارًا  األكرث 
يف  اتصاالت  مركز  وأفضل  عمالء  خدمات  أفضل  وجائزة  فاينانس«  »انرتناشيونال 
العامل لعام 2019 واملقدمة من كونتاكت سنرت وورلد وجائزة البنك األكرث ابتكارًا  يف 
املرصفية اإللكرتونية - اململكة العربية السعودية 2019م والتي منحت من قبل مجلة 

جلوبال بيزنيس أوت لوكز والعديد من الجوائز األخرى.

يف الختام أود أن أتوجه بالشكر لعمالئنا الكرام لثقتهم القوية ببنك الجزيرة. كام أنتهز 
هذه الفرصة ألعرب عن شكري  ملقام وزارة املالية، ومؤسسة النقد العريب السعودي، 
ورئيس مجلس اإلدارة ومجلس اإلدارة واإلدارة العليا وجميع موظفي البنك لجهودهم 
يف  النجاح  طريق  سنواصل  بأننا  تامة  ثقة  لعىل  وإننا  البنك،  أعامل  نجاح  يف  الكبرية 

السنوات القادمة بإذن الله.

داعًيا الله عز وجل أن يسدد خطانا ويوفقنا يف تحقيق النجاح الدائم مستقباًل.

           نــبـــيــــــل بن داود الحــوشــــــــــــان
                            الرئيس التنفيذي والعضو املنتدب 

                                                  بنك الجزيرة
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Saudi Arabia 2019
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تقرير مجلس اإلدارة – 2019م:
يرس مجلس اإلدارة أن يقدم للمساهمني التقرير السنوي لبنك الجزيرة عن السنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2019م.

مقدمة:

1395هـ  12جامدى اآلخرة  46/م وتاريخ  الجزيرة »البنك« كرشكة سعودية مساهمة عامة مبوجب »املرسوم املليك رقم«  تأسس بنك 
(املوافق 21 يونيو 1975م). وقد بارش البنك أعامله اعتباراً من 16 شوال 1396هـ (املوافق 9 أكتوبر 1976م) بعد أن انتقلت إليه كافة أعامل 

وعمليات فروع بنك باكستان الوطني يف اململكة العربية السعودية. 

1976م) الصادر من  27 يوليو  1396هـ (املوافق  29 رجب  وميارس بنك الجزيرة أعامله مبوجب السجل التجاري رقم 4030010523 وتاريخ 
جدة. ويبلغ رأس مال البنك املصدر واملدفوع بالكامل 8.2 مليار ريال سعودي مقسم إىل 820 مليون سهامً بقيمة أسمية وقدرها 10 

رياالت سعودية لكل سهم.

الرشيعة  مع  املتوافقة  املرصفية  والخدمات  املنتجات  من  ومتكاملة  متعددة  مجموعة  تقديم  يف  للبنك  الرئيسية  األهداف  وتتمثل 
اإلسالمية للعمالء األفراد والرشكات والتي تضم الحسابات الجارية واالدخارية واملرابحة واالستصناع واإلجارة والتورق واملشاركة ووعد 

الرصف األجنبي وأعامل الخزينة وبطاقات االئتامن والصكوك والتي يتم اعتامدها واإلرشاف عليها من قبل هيئة رشعية مستقلة.

وميارس البنك أعامله عرب إداراته وقطاعات أعامله وفروعه املنترشة يف اململكة العربية السعودية، وال يوجد للبنك أية فروع تعمل خارج 
اململكة العربية السعودية.

ويعترب بنك الجزيرة إحدى املؤسسات املالية الرائدة التي تعمل بتوافق مع أحكام الرشيعة اإلسالمية وذات النمو املتسارع يف اململكة 
العربية السعودية، ويقدم خدمات مالية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الرشيعة للعمالء األفراد والرشكات واملؤسسات وذلك من خالل كادر 

يتمتع بأعىل مستويات التأهيل وااللتزام. 

أبرز النتائج املالية لفرتة الخمس سنوات األخرية:

يوضح الجدول التايل األداء املايل للبنك خالل السنوات الخمس املاضية:

املؤرشات املالية

20152016201720182019 )بماليين الرياالت السعودية –  باستثناء ما تم تحديده خالفا لذلك(

42,17442,09939,79040,89749,660صافي القروض والسلف

63,26466,31968,28773,00386,544إجمالي الموجودات

49,76551,60250,27851,80462,697ودائع العمالء

55,85158,21659,45961,75974,955إجمالي المطلوبات

7,4138,1048,82911,24411,590حقوق المساهمين

1,2878728581,0001,122صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل

1,287729830378991صافي الدخل بعد الزكاة وضريبة الدخل

2,9222,5192,5802,6652,977إجمالي دخل العمليات

161.98(54.42)13.82(43.33)124.77نمو صافي الدخل )% (

2.433.311.72(13.79)31.23نمو إجمالي دخل العمليات )%(

18.969.49.83.778.68العائد على  متوسط حقوق الملكية )% (

1.981.131.230.541.24العائد على متوسط الموجودات )% (

2.271.281.460.501.21ربح السهم بالريال السعودي

مالحظات:

1- روعي احتساب ربحية السهم والنسب األخرى للسنوات الحالية والسابقة بناًء عىل صايف الدخل للسنة بعد احتساب الزكاة ورضيبة الدخل. وابتداًء من 
الربع املنتهي يف يونيو 2019م ، قام البنك مبوامئة سياسته املحاسبية إلثبات الزكاة ورضيبة الدخل وأبلغ عن الزكاة ورضيبة الدخل من خالل قامئة 
الدخل للسنة املنتهية يف 2019م وعدل السنة املنتهية يف 2018م. ويف السابق، كان يتم إثبات الزكاة ورضيبة الدخل يف قامئة التغريات يف حقوق 

املساهمني.

2- تم تعديل ربحية السهم بأثر رجعي للفرتات السابقة ليعكس تأثري التغريات يف املتوسط املرجح لعدد األسهم الناتج عن أسهم املنحة الصادرة يف عام 
2017م وعنرص املكافأة املتضمنة يف حقوق األولوية الصادرة يف 2018م.

تقرير مجلس اإلدارة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2019م
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صايف القروض والسلف:

بلغ صايف القروض والسلف 49.7 مليار ريال سعودي كام يف نهاية العام 2019م مسجالً ارتفاعا بنسبة 21.4% مقارنة مببلغ 40.9 مليار 
ريال سعودي يف عام 2018م. وقد واصل بنك الجزيرة خالل العام  تنويع محفظة القروض لديه عىل مختلف القطاعات االقتصادية، وعمل 

عىل توسيع قاعدة عمالئه مام خفف إىل حد كبري من مخاطر الرتكز بالبنك.

الودائع لدى البنوك واملؤسسات املالية:

ريال  مليار   1.3 مببلغ  مقارنة  2019م،  العام  نهاية  يف  كام  سعودي  ريال  1.4مليار  املالية  واملؤسسات  البنوك  لدى  الودائع  إجاميل  بلغ 
سعودي يف عام 2018م ، ويعترب هذا نشاطا إلدارة السيولة والتدفقات النقدية قصرية األجل.

االستثامرات:

27.6 مليار ريال سعودي يف  البنك  تتكون محفظة االستثامرات من الصكوك واألسهم والصناديق االستثامرية. حيث بلغت استثامرات 
نهاية العام 2019م، مقارنًة مببلغ 24.1 مليار ريال سعودي يف عام 2018م بارتفاع نسبته 14.8% ويعود  االرتفاع يف حجم االستثامرات 

بشكل رئييس إىل ارتفاع االستثامرات يف الصكوك الحكومية.

إجاميل املوجودات:

بلغ إجاميل املوجودات 86.5 مليار ريال سعودي كام يف نهاية العام 2019م، مقارنًة بـمبلغ 73 مليار ريال سعودي يف عام 2018، بارتفاع 
قدره  18.5 % عام كان عليه يف السنة املاضية.

ودائع العمالء:

ارتفعت ودائع العمالء لتبلغ 62.7 مليار ريال سعودي كام يف نهاية العام 2019م، مقارنة مببلغ 51.8 مليار ريال سعودي يف نهاية العام 
2018م أي بارتفاع قدره 21%. ويرتبط االرتفاع  يف ودائع العمالء بشكل رئييس باالرتفاع يف الودائع ألجل  بنسبة 26.6% من 23.9 مليار 
ريال سعودي إىل 30.3 مليار ريال سعودي والودائع تحت الطلب بنسبة 15.9% من 26.6 مليار ريال سعودي إىل 30.8 مليار ريال سعودي. 

إجاميل املطلوبات:

بلغ إجاميل املطلوبات 75 مليار ريال سعودي كام يف نهاية العام 2019م، مقارنًة بـمبلغ 61.8 مليار ريال سعودي يف عام 2018م، أي 
بارتفاع قدره 21.4% عام كانت عليه يف السنة املاضية.

التحليل الجغرايف لإليرادات:

يحقق البنك إيرادات العمليات من أنشطته يف اململكة العربية السعودية، وليس للبنك أي فروع خارج اململكة العربية السعودية، ويوضح 
إيرادات  إجاميل  وتشمل  اململكة.  ملناطق  الجغرايف  التصنيف  حسب  البنك   عمليات   إيرادات  إلجاميل  الجغرايف  التحليل  التايل  الجدول 
عمليات البنك، الدخل من عمليات رشكة الجزيرة كابيتال ( رشكة تابعة للبنك بنسبة 100 %) البالغ 168 مليون ريال سعودي للسنة املنتهية 

يف عام 2019م. 

بآالف الرياالت السعودية

المجموعالغربيةالشرقيةالوسطىالمناطق

1,184,277429,3741,363,5082,977,159إجمالي دخل العمليات
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أقسام/ قطاعات العمل الرئيسية:

تضم أنشطة البنك أقسام وقطاعات العمل الرئيسية التالية:-

ودائع ومنتجات ائتامنية واستثامرية لألفراد. مرصفية األفراد:  

قروض وودائع ومنتجات ائتامنية أخرى للرشكات واملؤسسات الصغرية واملتوسطة الحجم والعمالء من املؤسسات. مرصفية الرشكات:  

يغطي هذا القطاع أسواق املال والرصف األجنبي وخدمات املتاجرة والخزينة.   الخزينة:  

الوسـاطة وإدارة األصول: توفر خدمات الوسـاطة لتداول األسـهم للعمالء (هذا القطاع مدرج ضمن أنشـطة رشكة الجزيرة لألسـواق املالية 

»الجزيـرة كابيتـال« وهـي رشكـة تابعة مملوكة للبنك بنسـبة 100 %).

يوفـر التكافـل التعـاوين خدمـات ومنتجـات حاميـة وادخـار. ومبوجـب نظـام التأمـني يف اململكـة العربيـة السـعودية  التكافل التعاوين:  

تكافـل  الجزيـرة  رشكـة  مسـمى  تحـت  منفصلـة  منشـأة  يف  التأمـني  قطـاع  يف  أعاملهـا  بفصـل  املجموعـة  قامـت 
2014م.  عـام  قبـل  البنـك  أبرمهـا  التـي  بالبوليصـات  الخاصـة  التأمـني  محفظـة  الحـايل  القسـم  ميثـل  تعـاوين. 

عىل  املامنعة  عدم  عىل  السعودي  العريب  النقد  مؤسسة  من  تعاوين  تكافل  الجزيرة  حصلت  2019م،  العام  خالل 
تحويل محفظة التأمني القدمية من خالل الخطاب الصادر بتاريخ 26 ربيع الثاين 1441 هـ (املوافق 23 ديسمرب 2019م).

 ومبوجبـه، سـيتم نقـل محفظـة التأمـني اعتبـاًرا مـن 1 ينايـر2020م بقيمـة يتـم االتفـاق عليهـا بـني البنـك و الجزيـرة 
للسـنة  للمجموعـة  املوحـدة  املاليـة  القوائـم  يف  للنقـل  املـايل  األثـر  يظهـر  أن  املتوقـع  ومـن  تعـاوين  تكافـل 

ديسـمرب2020م.  31 يف  املنتهيـة 

تتضمن االستثامر يف رشكة زميلة وإيرادات داخلية ومصاريف مستبعدة وربح من بيع عقارات أخرى. قطاعات أخرى:  

ويوضح الجدول التايل إجاميل دخل ومرصوفات العمليات، وصايف األرباح قبل الزكاة ورضيبة الدخل لكل قطاع من قطاعات العمل: 

بآالف الرياالت السعودية

2019
مصرفية 

األفراد

مصرفية 

الشركات
الخزينة

الوساطة 

وإدارة األصول

التكافل 

التعاوني
المجموعقطاعات أخرى

2,977,159 )305,668(17,599 167,642 1,138,666 556,712 1,402,208 إجمالي دخل العمليات

)1,868,017()40,107()26,090()140,774()324,918()395,118()941,010(إجمالي مصاريف العمليات

12,888 11,047 - 1,841 - - - الحصة من أرباح الشركات الزميلة

صافي الدخل/ )الخسارة( قبل 

الزكاة وضريبة الدخل
 461,198 161,594 813,748 28,709)8,491()334,728( 1,122,030

الرشكات التابعة والزميلة:
يوضــح الجــدول التــايل الــرشكات التابعــة والزميلــة ورأس مالهــا ونســبة ملكيــة األســهم فيهــا وأعاملهــا الرئيســية، والبلــد الــذي متــارس فيــه 

عملياتهــا وبلــد التأســيس كــام يف 31 ديســمرب 2019م :

الملكيةرأس المالطبيعة األعمالبلد النشاطبلد التأسيسالشركات التابعة/الزميلة

شركة تابعة

شركة الجزيرة لألسواق المالية 
(الجزيرة كابيتال)

شركة مساهمة مقفلة

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
100 %500 مليون ريال سعوديالوساطة وإدارة األصولالسعودية

شركة أمان للتطوير واالستثمار 
العقاري

شركة ذات مسئولية محدودة

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

حفظ وإدارة الضمانات 
100 %1 مليون ريال سعوديالعقارية نيابة عن البنك

شركة أمان لوكالة التأمين
شركة ذات مسئولية محدودة

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

تعمل كوكيل ألنشطة 
الشركات المصرفية 

والتأمينية نيابة عن البنك.
100 %500 ألف ريال سعودي

شركة الجزيرة لألوراق المالية 
المحدودة

شركة ذات مسئولية محدودة

المملكة العربية جزر كايمان 
السعودية

تنفيذ المشتقات والمعامالت 
في سوق المال بما يتوافق 

مع أحكام الشريعة

رأس المال المصرح به:
50،000 دوالر أمريكي
رأس المال المدفوع:
100 دوالر أمريكي

% 100

شركة زميلة

شركة الجزيرة تكافل تعاوني
شركة مساهمة مدرجة

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

منتجات الحماية والحفظ 
بما يتوافق مع أحكام 

الشريعة
35 %350 مليون ريال سعودي

تقرير مجلس اإلدارة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2019م
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يبلــغ رأس مــال رشكــة الجزيــرة لألســواق املاليــة ( الجزيــرة كابيتــال ) املُصــدر 500 مليــون ريــال ســعودي مقســمة إىل 50 مليــون ســهم بقيمــة 
10 ريــال ســعودي للســهم الواحــد.  ويبلــغ رأس مــال » رشكــة أمــان للتطويــر واالســتثامر العقــاري« 1 مليــون ريــال ســعودي مقســمة إىل 100 
حصــة بقيمــة 10,000 ريــال ســعودي للحصــة الواحــدة. فيــام يبلــغ رأس مــال »رشكــة أمــان لوكالــة التأمــني« 500 ألــف ريــال ســعودي مقســمة 
إىل 50 ألــف حصــة بقيمــة 10 ريــال ســعودي للحصــة الواحــدة. يف حــني يبلــغ رأس مــال »رشكــة الجزيــرة لــألوراق املاليــة املحــدودة« املــرصح 
بــه 50,000 دوالر أمريــيك، بينــام رأس مالهــا املدفــوع هــو 100 دوالر أمريــيك مقســمة إىل 100 حصــة بقيمــة 1 دوالر أمريــيك للحصــة 
ــعودي  ــال س ــة 10 ري ــهم بقيم ــون س ــعودي مقســم إىل 35 ملي ــال س ــون ري ــدر 350 ملي ــل« املُص ــرة تكاف ــال »الجزي ــغ رأس م ــدة. ويبل الواح

للســهم الواحــد.

ويؤكد البنك عدم وجود سندات دين مصدرة ألي من هذه الرشكات التابعة.

أرباح البنك ومنو املوجودات واملطلوبات املالية:

ســّجل البنــك أرباحــاً صافيــة قبــل احتســاب الــزكاة ورضيبــة الدخــل بلغــت 1,122 مليــون ريــال ســعودي للســنة املنتهيــة يف 31 ديســمرب 
2019م. وميثــل ذلــك ارتفاعــا قــدره 121.7 مليــون ريــال ســعودي، أي بنســبة 12.2% عــن األربــاح التــي حققهــا البنــك للســنة املنتهيــة يف 
ــمرب  ــة يف 31 ديس ــنة املنتهي ــل للس ــة الدخ ــزكاة ورضيب ــد ال ــل بع ــايف الدخ ــغ ص ــعودي. وبل ــال س ــون ري ــت 1,000.3 ملي ــي بلغ 2018م والت
2019م مبلــغ 991 مليــون ريــال ســعودي. وميثــل ذلــك ارتفاعــا قــدره 613 مليــون ريــال ســعودي، أي بنســبة 162% عــن األربــاح التــي حققهــا 
البنــك للســنة املنتهيــة يف 2018م والتــي بلغــت 378.3 مليــون ريــال ســعودي. ارتفــع صــايف الدخــل بنســبة 162% بشــكل رئيــيس بســبب 
ــل  ــم توص ــىل بحك ــت أع ــابقة 2018م كان ــنة الس ــتحقة للس ــزكاة املس ــابقة. ال ــنة الس ــة بالس ــتحقة للســنة مقارن ــزكاة املس ــاض يف ال االنخف
البنــك التفاقيــة مــع الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل عــىل تســوية املطالبــات الزكويــة للســنوات مــن 2006م إىل 2017م. عــالوة عــىل ذلــك 
هنــاك ارتفــاع يف دخــل العمليــات بنســبة 12% وتحقــق ذلــك بشــكل رئيــيس بســبب االرتفــاع يف صــايف دخــل العمــوالت الخاصــة بنحــو 
ــاح مــن  ــال ســعودي وصــايف األرب ــال ســعودي إىل 2,052.2 مليــون ري ــال ســعودي أو بنســبة 7.8% مــن 1,904 مليــون ري 148.1 مليــون ري
ــة بنحــو  ــال ســعودي وصــايف دخــل األتعــاب والعمــوالت البنكي ــة املقاســة بالتكلفــة املطفــأة بنحــو 69.6مليــون ري اســتبعاد األصــول املالي
40.9 مليــون ريــال ســعودي أو بنســبة 7.2% مــن 564.4 مليــون ريــال ســعودي إىل 605.2 مليــون ريــال ســعودي وصــايف دخــل تحويــل 
العمــالت األجنبيــة بنحــو 38.1 مليــون ريــال ســعودي أو بنســبة 19.9% مــن 191.8 مليــون ريــال ســعودي إىل 229.9 مليــون ريــال ســعودي و 
صــايف الربــح مــن األدوات املاليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قامئــة الدخــل بنحــو 10.2 مليــون ريــال ســعودي أو بنســبة 232.6% مــن خســارة 
بنحــو 4.4 مليــون ريــال ســعودي إىل ربــح بنحــو 5.8 مليــون ريــال ســعودي. وقــد بلــغ ربــح الســهم الواحــد 1.21 ريــال ســعودي للســنة املنتهيــة 

ــعودي للعــام املــايض 2018م.  ــال س ــغ 0.50 ري ــة مببل يف 31 ديســمرب 2019م مقارن

وقــد بلــغ إجــاميل املوجــودات 86.5 مليــار ريــال ســعودي يف 31 ديســمرب 2019م مقارنــة بـــمبلغ 73 مليــار ريــال ســعودي يف 31 ديســمرب 
2018م وبارتفــاع قــدره 13.5 مليــار ريــال ســعودي وميثــل نســبة 18.5%. بلغــت القــروض والســلف للعمــالء 49.7 مليــار ريــال ســعودي يف 
31 ديســمرب 2019م مقارنــة مببلــغ 40.9 مليــار ريــال ســعودي يف 31 ديســمرب 2018م بارتفــاع بلــغ 8.8 مليــار ريــال ســعودي وميثــل ذلــك 
االرتفــاع مــا نســبته 21.4%. وقــد بلغــت املحفظــة االســتثامرية بالبنــك 27.6 مليــار ريــال ســعودي كــام يف 31 ديســمرب 2019م، بارتفــاع 
ــار ريــال  ــار ريــال ســعودي وميثــل ارتفاعــاً بنســبة 14.8% مقارنــة مبــا كانــت عليــه يف العــام املــايض والتــي بلغــت 24.1 ملي وقــدره 3.6 ملي
ســعودي كــام يف 31 ديســمرب 2018م. أمــا إجــاميل املطلوبــات فقــد بلــغ 75 مليــار ريــال ســعودي يف 31 ديســمرب 2019م مقارنــة مببلــغ 
61.8 مليــار ريــال ســعودي يف 31 ديســمرب 2018م و بارتفــاع قــدره 13.2 مليــار ريــال ســعودي وميثــل نســبة 21.4%، يف حــني بلغــت ودائــع 
العمــالء 62.7 مليــار ريــال ســعودي يف 31 ديســمرب 2019م بارتفــاع بلــغ 10.9 مليــار ريــال ســعودي، وميثــل نســبة 21% مقارنــة مببلــغ 51.8 
مليــار ريــال ســعودي يف 31 ديســمرب 2018م، أمــا الصكــوك املصــدرة لتعزيــز رأس املــال فقــد بلغــت 2.0 مليــار ريــال ســعودي يف 31 

ديســمرب 2019م مقارنــة مببلــغ 2.0 مليــار ريــال ســعودي يف 31 ديســمرب 2018م.

التمويل وسندات الدين املصدرة:

يف ســياق املامرســات االعتياديــة لألعــامل، يقــوم البنــك بتبــادل اقــرتاض ومتويــل األمــوال مــع البنــوك ومؤسســة النقــد العــريب الســعودي، 
وذلــك حســب معــدل العمولــة املتعــارف عليهــا يف الســوق ويتــم إثباتهــا عــىل نحــو مالئــم يف القوائــم املاليــة املوحــدة للبنــك.

صكوك معززة لفرتة عرش سنوات بقيمة 2000 مليون ريال سعودي:

بتاريــخ 2 يونيــو 2016م، أصــدر البنــك 2.000 شــهادة صكــوك معــززة لــرأس املــال مببلــغ مليــون ريــال ســعودي لــكل صــك، مبعــدل توزيــع 
ــدة الســائدة مــا بــني البنــوك الســعودية (ســايبور)، يتــم إعــادة تعديلــه مقدمــًا كل ســتة  ــاح عــىل أســاس 6 شــهور حســب أســعار الفائ أرب
أشــهر، مضافــًا إليهــا هامــش 190 نقطــة أســاس للســنة، مســتحقة بشــكل نصــف ســنوي بتتابــع وذلــك يف تاريــخ 2 يونيــو و2 ديســمرب 
مــن كل ســنة حتــى تاريــخ 2 يونيــو 2026م، وهــو التاريــخ الــذي تنتهــي فيــه صالحيــة هــذه الصكــوك. ويحــق للبنــك مامرســة خيــار االســتدعاء 
يف 2 يونيــو 2021م أو بعــد هــذا التاريــخ حــال اســتيفاء رشوط محــددة حســب األحــكام الــواردة يف نــرشة اإلصــدار املتعلقــة بهــا. ميكــن 
اســتدعاء الصكــوك أيضــًا حــال اســتيفاء بعــض الــرشوط األخــرى حســب األحــكام الــواردة يف نــرشة اإلصــدار اآلنفــة الذكــر. وهــذه الصكــوك 

مســجلة لــدى رشكــة الســوق الســعودية لــألوراق املاليــة (»تــداول«).

كما في 31 ديسمبر 2019م )بآالف الرياالت السعودية(

2,000,000صكوك معززة لفترة عشر سنوات بقيمة 2,000 مليون ريال سعودي

2,000,000اإلجمالي
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االقرتاض من البنوك:

بلغـت قـروض البنـك مـن البنـوك األخـرى 8.3 مليـار ريـال سـعودي، مقارنـة مببلـغ 6.4 مليـار ريال سـعودي يف عـام 2018م. بارتفاع بنسـبة 
28.5 %. ويعتـرب هـذا نشـاطا إلدارة السـيولة والتدفقـات النقديـة قصـرية األجل.

مزايا وتعويضات املوظفني:

متشــيًا مــع التوجيهــات اإلرشافيــة الصــادرة عــن مؤسســة النقــد العــريب الســعودي واملبــادىء الرئيســة ملجلــس االســتقرار املــايل، فيقــوم 
البنــك بإجــراء مراجعــات دوريــة لضــامن اتســاق هيــكل التعويضــات ملنســويب البنــك، ويتــم الرفــع بتقاريــر بذلــك للجنــة الرتشــيحات واملكافــآت.

يتـم تحديـد مسـتوى وحجـم تعويضـات ومزايـا املوظفـني مـن خـالل التحري عـن ومراجعة ومسـح األجور بالسـوق املحيل والتي يتـم تنظيمها 
بشـكل دوري باإلضافـة إىل عـدد مـن الوسـائل األخـرى املتعلقـة باالسـتقصاء عـن مسـتويات الرواتـب يف سـوق العمـل. ويتـم إتبـاع هـذه 

اإلجـراءات بهـدف متكـني املجموعـة مـن مواكبـة ظـروف السـوق املحليـة واإلقليميـة مبـا يف ذلـك أخـذ مناحـي املخاطـر بعـني االعتبـار.

ويتكــون هيــكل التعويضــات مــن اســتحقاقات ثابتــة ومتغــرية وبــدالت وبرامــج حوافــز دوريــة واالمتيــازات غــري النقديــة، وكل ذلــك طبقــًا للمعايري 
واألعــراف املتبعــة بالنســبة لقطــاع الخدمــات املاليــة يف اململكــة العربية الســعودية.

ووفقــًا ألحــكام نظــام العمــل يف اململكــة العربيــة الســعودية، والسياســات الداخليــة للبنــك، فــإن مكافــأة نهايــة الخدمــة للموظفــني تســتحق 
الدفــع عنــد انتهــاء فــرتة خدمــة املوظــف أو العامــل. وقــد بلــغ إجــاميل مخصــص تعويضــات نهايــة الخدمــة للموظفــني مــع نهايــة ديســمرب 2019 

مبلــغ 274 مليــون ريــال ســعودي.

املخاطر الرئيسية التي يواجهها البنك:

قــام بنــك الجزيــرة باعتــامد و تبنــي طريقــة متينــة وشــفافة وحكيمــة يف إدارة املخاطــر بشــكل عــام، و بذلــك يواصــل البنــك االســتثامر يف 
بنــاء بنيــة تحتيــة تســتطيع بشــكل فاعــل تعريــف وتقييــم وقيــاس والســيطرة عــىل املخاطــر املحتملــة التــي يواجههــا البنــك عــىل نطــاق واســع 

عــىل مســتوى املؤسســة .

وكإجــراء رئيــيس عــىل مســتوى املخاطــر تواصــل إدارة بنــك الجزيــرة املتابعــة الدقيقــة للمخاطــر الرئيســية والناشــئة التــي يتوقــع أن تــربز 
وتهــدد ليــس فقــط االقتصاديــات العامليــة واألســواق املاليــة فحســب بــل أيضــا آثارهــا املتعــددة عــىل االقتصــاد  الســعودي وبالتــايل القطــاع 

املــايل قــي اململكــة.

والتايل بعض اهم القضايا اإلقليمية و الدولية التي حدثت خالل العام:

تنامي التوترات اإلقليمية بشكل ملحوظ األمر الذي يلقي بظالله عىل استقرار سوق النفط وأسعار النفط املستدامة.  •

عــىل الرغــم مــن التحديــات ، متكنــت اململكــة العربيــة الســعودية مــن املحافظــة عــىل العجــز املــايل  تحــت الســيطرة حيــث تبــذل الحكومــة   •
جهــودًا حثيثــة لتنفيــذ إصالحــات شــتى تخفــف مــن االعتــامد االقتصــادي عــىل النفــط  وذلــك مــا يتــامىش مــع رؤيــة اململكــة 2030.

من ضمن التحديات التي تحرص عليها الحكومة هو دعم النمو االقتصادي واملايل غري النفطي وخلق فرص عمل جديدة.  •

من املتوقع أن يرتفع النمو االقتصادي نظرًا لجهود التحفيز املايل القوية والتنويع لدعم االقتصاد غري النفطي.  •

1. الحفاظ عىل كفاية رأس املال:

إن إدارة البنــك تضمــن  مواصلــة البنــك االحتفــاظ مبســتويات كافيــة مــن رأس املــال النوعــي مــام ميكنهــا مــن مســاندة والحفــاظ عــىل النمــو 
املتوقــع يف األصــول املرجحــة باملخاطــر وكذلــك الوفــاء مبتطلبــات كفايــة راس املــال النظاميــة املتوقعــة. وضمــن هــذا اإلطــار فقــد قــام 
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البنــك بتطبيــق اســرتاتيجية محكمــة لتعزيــز رأس املــال تأخــذ يف االعتبــار املزايــا والقيــود ذات العالقــة وكذلــك مــا يتعلــق بتكلفــة توفــري 
رأس املــال واألطــر الزمنيــة للتنفيــذ. 

وضمــن الســعي لتعزيــز قاعــدة راس املــال للبنــك، فقــد ظّلــت اإلدارة يقظــة باســتمرار ملواصلــة العمــل عــىل هــذا الصعيــد حيــث وضعــت  
الســيناريوهات االســرتاتيجية املثــىل والتــي مــن شــأنها أن تضمــن ليــس مجــرد رأس املــال الكمــي بــل أيضــا الجــودة النوعيــة لــرأس املــال 

يف اســتجابته للمتطلبــات النظاميــة.

2. إدارة السيولة:

إن إحــدى املخاطــر الرئيســية املرتتبــة عــىل األحــداث العامليــة األخــرية وآثارهــا عــىل األســواق املاليــة واإلقليميــة واملحليــة تتمثــل يف 
توفــري الســيولة/ األمــوال بتكلفــة ال تزيــد عــن تدفــق العوائــد االقتصادية املشــتقة مــن األصول املمولــة. وإدراكا منها ملتطلبات الســيولة 
بعــد األخــذ يف االعتبــار متطلبــات األعــامل الحاليــة واألعــامل املخططــة، فقــد قامــت إدارة بنــك الجزيــرة بوضــع إطــار قــوي للســيولة يضمــن 
تحديــدا اســتباقيًا ملتطلبــات الســيولة الحاليــة واملقــدرة كــام روعــي قيــاس وتقييــم تلــك املتطلبــات مقابــل تكلفــة تلــك الســيولة. وقــد 
واصلــت لجنــة املوجــودات واملطلوبــات يف البنــك تركيزهــا عــىل ضــامن إبقــاء تكلفــة التمويــل/ الســيولة ضمــن حــدود معقولــة مــام يوفــر 
للبنــك فرصــة لتمويــل منــو األصــول ذات العوائــد العاليــة. كــام قــام البنــك بتنفيــذ إجــراءات ILAAP الشــاملة (عمليــة تقييــم كفايــة الســيولة 
املؤسســية) وفًقــا للمتطلبــات التنظيميــة الصــادرة عــن مؤسســة النقــد العــريب الســعودي. ويركــز ILAAP بشــكل رئيــيس عــىل تقييــم 

مخاطــر الســيولة للبنــك، وهيكليــة الحوكمــة، واالســرتاتيجيات ذات الصــل ، والرتتيبــات الطارئــة للتعامــل مــع أحــداث الســيولة.

3. نوعية األصول: 

لقــد قــام البنــك ببــذل الرتكيــز الــالزم  لضــامن بقــاء نوعيــة األصــول لكافــة خطــوط األعــامل يف مســتوى مــريض مــن حيــث النوعيــة مبــا 
يحــول دون أيــة تصنيفــات أو مخصصــات و/ أو شــطب لديــون ال مــربر لهــا. كــام أن البنــك بقــي بشــكل عــام انتقائيــًا عــىل مســتوى كافــة 

رشائــح األعــامل وحــدد رشائــح عمالئــه املســتهدفة مبنهجيــة واضحــة ترتكــز عــىل النواحــي التاليــة:

وضع سياسة ائتامنية واضحة.  -

تحديد األسواق املستهدفة ومستوى املخاطر املقبولة بشكل واضح.  -

تحديد إطار لرشائح القطاعات االقتصادية من حيث املخاطر والعوائد واملتطلبات النظامية واتجاهات األداء.  -

وضع إطار لقبول املخاطر لضامن أن املخاطر املرتبطة بخط عمل معني يتم عكسها ومتثيلها علی النحو الواجب يف مصفوفات   -
مستوى املخاطر األساسية التي يجب مراقبتها ومراجعتها واإلبالغ عنها وفقًا للحدود املوافق عليها من قبل مجلس اإلدارة.

النمو  اإلجراء  ذلك  يدعم  أن  لضامن  املالية  واملحافظ  العمل  رشائح  ضمن  املستهدف  املقرتض  مخاطر  لتقييم  إطار  اعتامد   -
املستهدف لنوعية األصول واحتاملية التعرث وتقديرات  تكلفة االئتامن.

وقــد قــام البنــك بتطبيــق منهــج منظــم لتبنــي املعيــار املحاســبي الــدويل- اإلصــدار رقــم 9 وكذلــك إطــار الخســائر املتوقعــة مــن االئتــامن 
ومبــا يتــامىش مــع املتطلبــات التنظيمية.

إدارة مخاطر السوق:

والعوامــل  الــكيل  واالقتصــاد  األعــامل  وتوجهــات  الســوق  تقلبــات  منهــا  مختلفــة  لعوامــل  املخاطــر  لتقبــل  البنــك  اســتعداد  يخضــع 
املوضوعيــة. ويتــم إدارة هــذه املخاطــر واحتوائهــا مــن خــالل وضــع حــدود لصالحيــات مخاطــر األســواق ذات الصلــة والسياســات التــي 
تخضــع إلطــار إدارة املخاطــر املعتمــد وااللتــزام التنظيمــي. ويراقــب البنــك باســتمرار مخاطــر الســوق لديــه مــن خــالل قيــاس متطلبــات 
ــة تعمــل ضمــن حدودهــا. وتخضــع سياســة  ــة وضــامن أن أعــامل  إدارة الخزين ــح ومخاطــر العمــالت األجنبي رأس املــال ومخاطــر معــدل الرب

مخاطــر الســوق للعوامــل التاليــة:

نسبة كفاية رأس املال     •

نسبة سيولة األصول     •

صايف نسبة التمويل الثابت     •

نسبة تغطية السيولة     •

نسبة القروض إىل الودائع    •

تركز مصادر التمويل    •

عوامل مخاطر السوق    •

مخاطر السوق

تتمثــل مخاطــر الســوق يف تقلــب القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة املســتقبلية أليــة أداة ماليــة بســبب التقلــب يف متغــريات الســوق 
كأســعار األســهم ومعــدالت الربحيــة وأســعار رصف العمــالت األجنبيــة وأســعار الســلع.
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إدارة مخاطر السوق

إن لجنــة سياســة مخاطــر الســوق املفوضــة مــن مجلــس اإلدارة مســؤولة عــن السياســات والحــدود والضوابــط املســتخدمة يف إدارة مخاطــر 
الســوق. ولــدى البنــك سياســة معتمــدة ملخاطــر الســوق ومجموعــة حــدود لقســم الخزينــة والتــي تقنــن بوضــوح السياســات واإلجــراءات 

وحــدود التعــرض ملخاطــر الســوق. 

إن الهــدف الرئيــيس هــو إدارة التقلبــات يف األربــاح وتوضيــح مخاطــر الســوق و بيانــات مخاطــر الســيولة لــإلدارة العليــا ولجنــة إدارة املخاطــر 
ولجنــة املوجــودات واملطلوبــات ولجنــة املخاطــر التابعــة ملجلــس اإلدارة ومجلــس اإلدارة ومؤسســة النقــد العــريب الســعودي.

مخاطر أسعار رصف العمالت األجنبية

مخاطــر أســعار رصف العمــالت األجنبيــة هــي املخاطــر املرتتبــة عــىل خســارة أي أصــول ماليــة صــادرة بعمــالت أجنبيــة لقيمتهــا، أو تحقيــق أيــة 
ــات صــادرة بعمــالت أجنبيــة ربحــا يف القيمــة. وقــد وضعــت سياســة إدارة مخاطــر الخزينــة حــدود صالحيــات بالنســبة لصــايف املراكــز  مطلوب
املفتوحــة حســب مجموعــات العمــالت، حيــث تــم وضــع حــدود صالحيــات للــدوالر األمريــيك وعمــالت الــدول العــرش الكــربى والعمــالت الخليجيــة 
وكافــة العمــالت األخــرى. وجديــر بالذكــر أن مخاطــر البنــك مــن رصف العمــالت األجنبيــة ال تذكــر ألن موجــودات ومطلوبــات البنــك مقيمــة 

بشــكل رئيــيس بالريــال الســعودي وإىل حــد أقــل بالــدوالر األمريــيك أو بعمــالت مربوطــة بالــدوالر األمريــيك. 

مخاطر أسعار األسهم

تتمثــل مخاطــر أســعار األســهم يف املخاطــر املرتتبــة عــىل انخفــاض قيــم اســتثامرات البنــك يف األســهم. ويتــم تقييــم محفظــة البنــك مــن 
األوراق املاليــة  املدرجــة يف الســوق بشــكل منتظــم طبقــا ألســعار الســوق وأيــة تغيــريات يف القيمــة تؤخــذ باالعتبــار يف حقــوق امللكيــة 

وقامئــة الدخــل الشــامل بالبنــك.

املعالجة الرأساملية ملخاطر السوق

يحتســب بنــك الجزيــرة املتطلبــات الدنيــا لــرأس املــال مقابــل مخاطــر الســوق باســتخدام الطريقــة املعياريــة، حيــث يســتخدم رأس املــال كحاجــز 
حاميــة مــايل ملواجهــة أيــة تحــركات معاكســة ملخاطــر الســوق. ومتثــل مخاطــر معــدل الربحيــة ومخاطــر العمــالت األجنبيــة ومخاطــر الســيولة 

املندرجــة ضمــن معيــار بــازل 2 - الركــن الثــاين عوامــل املخاطــرة الرئيســية التــي تواجههــا أنشــطة البنــك.

اختبارات الضغط / الجهد

يجــري البنــك اختبــارات الضغــط / الجهــد عــىل أســاس نصــف ســنوي وذلــك بهــدف إجــراء املزيــد مــن التقييــم للخســائر املحتملــة. إذ أن البنــك 
و مــن خــالل تقييــم حجــم الخســائر غــري املتوقعــة يكــون قــادرا عــىل فهــم حيثيــات املخاطــر والتعــرض املحتمــل ألحــداث غــري متوقعــة ولكــن 
معقولــة يف األســواق غــري العاديــة. ويســتخدم البنــك لهــذا الغــرض ســيناريوهات متعــددة ترتافــق مــع تبنــي اإلجــراءات املالمئــة املتعلقــة 
ــر عــىل  ــيولة واألث ــك الس ــا يف ذل ــيناريوهات مب ــن الس ــعة م ــر يف مجموعــة واس ــم النظ ــة، يت ــة الحالي ــة االقتصادي ــر إىل البيئ ــك. وبالنظ بذل
مصــادر التمويــل بالتــاميش مــع التوجيهــات التنظيميــة املعمــول بهــا. ويتــم تحديــث هــذه الســيناريوهات كــام يجــوز إعــادة تعريفهــا / تحديدهــا 
عــىل أســاس متواصــل بحيــث تعكــس ظــروف الســوق الحاليــة. ويتــم رفــع نتائــج اختبــارات الضغــط إىل كل مــن اإلدارة العليــا ولجنــة إدارة املخاطــر 

ومجلــس اإلدارة ومؤسســة النقــد العــريب الســعودي وذلــك مــن أجــل تســهيل وإدارة املخاطــر مبزيــد مــن الشــفافية.      

تقرير مجلس اإلدارة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2019م
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مخاطر السيولة:

تكمــن مخاطــر الســيولة يف احتــامل مواجهــة البنــك مصاعــب يف الوفــاء بواجباتــه املتعلقــة بااللتزامــات املاليــة التــي يتــم ســدادها نقــدا أو 
مــن خــالل أيــة أصــول ماليــة أخــرى. وميكــن أن تقــع مخاطــر الســيولة نتيجــة الضطرابــات الســوق أو تخفيــض درجــة التقييــم االئتــامين والتــي 
ميكــن أن تتســبب يف فقــدان بعــض مصــادر التمويــل. وللتخفيــف مــن آثــار هــذه املخاطــر تحــاول اإلدارة بــكل جــد تنويــع مصــادر التمويــل؛ ويتــم 
األخــذ يف االعتبــار النواحــي املتعلقــة بالســيولة عنــد تســعري األصــول. وتقتــيض سياســة البنــك عــىل هــذا الصعيــد االحتفــاظ برصيــد كاف 

مــن النقــد واألدوات املعادلــة للنقــد. 

لقــد أدت األزمــة املاليــة العامليــة األخــرية إىل حصــول تغــري كبــري يف التنظيــم واإلرشاف عــىل مخاطــر الســيولة يف املؤسســات املاليــة. 
وبنــاًء عــىل متطلبــات إدارة مخاطــر الســيولة مبوجــب نظــام بــازل 3، يتــم اســتخدام نســبتني مــن أجــل إدارة مخاطــر الســيولة وهــام نســبة 

تغطيــة الســيولة ونســبة صــايف التمويــل الثابتــة. 

طريقة إدارة مخاطر السيولة:

بالنسبة لإلدارة اليومية للسيولة، تضمن إدارة الخزينة وجود متويل كاف من أجل الوفاء بالتزامات الدفع والسداد اليومية يف الوقت املحدد.

كام تشمل عملية إدارة السيولة اإلجراءات التالية:

ــة حصــول أي انقطــاع غــري  االحتفــاظ مبخــزون كاف مــن النقــد ذو نوعيــة عاليــة وغــري املحمــل باألعبــاء كعنــرص وقايــة للحاميــة يف حال   
متوقــع يف التدفقــات النقديــة.

إدارة التدفقات النقدية قصرية وبعيدة املدى من خالل تقرير العجز عند االستحقاق إضافة إىل العديد من املؤرشات املختلفة.   

مراقبة تركزات املودعني عىل مستوى البنك لتجنب االعتامد غري الالزم عىل كبار  املودعني.   

تنويــع مصــادر التمويــل مــن أجــل ضــامن وجــود مزيــج متويــيل مالئــم والــذي يعتــرب أيضــًا جــزًءا مــن خطــة التمويــل الطــارئ ويتــم فحصهــا    
بشــكل دوري.

ــيولة ونســبة  ــة الس ــد ونســبة تغطي ــل مؤسســة النق ــددة مــن قب ــيولة املح ــبة الس ــة كنس ــىل النســب النظامي ــة ع ــامن املحافظ ض   
صــايف التمويــل الثابتــة فــوق املســتويات املطلوبــة.

إجــراء اختبــارات الضغــط / الجهــد للســيولة عــىل أســاس نصــف ســنوي تحــت مختلــف الســيناريوهات كجــزء مــن التخطيــط الحكيــم    
للســيولة مــن أجــل اختبــار فعاليــة وقــوة الخطــط ذات العالقــة. 

وضع نظام ILAAP (عملية تقييم كفاية السيولة املؤسسية) وفقا للمتطلبات التنظيمية للرتكيز عىل تقييم مخاطر السيولة للبنك.   

وجديــر بالذكــر أن كافــة السياســات واإلجــراءات املتعلقــة بالســيولة مشــمولة يف دليــل سياســة مخاطــر الســوق والتــي تخضــع للمراجعــة 
واالعتــامد عــىل أســاس ســنوي مــن قبــل لجنــة سياســة مخاطــر الســوق. انســجامًا مــع أحــكام نظــام مراقبــة البنــوك والقواعــد الصــادرة عــن 
ــع  ــع الطلــب و 4 % مــن ودائ مؤسســة النقــد، ويحتفــظ البنــك باحتياطــي نظامــي لــدى مؤسســة النقــد يعــادل 7 % مــن إجــاميل حجــم ودائ
العمــالء اآلجلــة. وباإلضافــة إىل االحتياطــي النظامــي، يحتفــظ البنــك باحتياطــي ســيولة ال يقــل عــن 20 % مــن حجــم مطلوبــات الودائــع، عــىل 

شــكل نقــد وأصــول، والتــي ميكــن تحويلهــا إىل ســيولة خــالل مــدة ال تتجــاوز 30 يومــًا.

وميلــك البنــك حاليــا محفظــة اســتثامرية، يتكــون جــزء كبــري منهــا مــن ســندات الســعر العائــم والصكــوك الحكوميــة الصــادرة عــن مؤسســة النقــد. 
وتعتــرب هــذه املحفظــة ذات نوعيــة وســيولة عاليــة مــع إمكانيــة توفــر التمويــل  (حتــى 85-90 % حســب األداة االســتثامرية) مــن خــالل نافــذة 

إعــادة الــرشاء لــدى مؤسســة النقــد.

مخاطر العمليات:

متهيد

تعــرف مخاطــر العمليــات عــىل أنهــا مخاطــر الخســائر الناجمــة عــن فشــل أو عــدم كفايــة اإلجــراءات  الداخليــة أو املوظفــني أو األنظمــة أو أيــة 
عوامــل خارجيــة أخــرى ويشــمل هــذا التعريــف املخاطــر القانونيــة ويســتثني مخاطــر الســمعة واملخاطــر االســرتاتيجية. وتنشــأ مخاطــر العمليات 

يف الغالــب مــن كافــة األنشــطة التــي ميارســها البنــك تقريبــًا.

إدارة مخاطر العمليات

صمــم إطــار إدارة مخاطــر العمليــات الــذي تــم تبنيــه مــن أجــل إنشــاء تعــاون مثمــر وفعــال بــني إدارة املخاطــر واألقســام املتبنيــة للمخاطــر ممثلة 
مبختلــف مجموعــات العمــل ضمــن البنــك، فمــع أنــه تــم  إبقــاء مســئولية إدارة العمــل واملخاطــر عــىل عاتــق مجموعــات وأقســام األعــامل، إال أنــه 
تــم أيضــا إنشــاء أســس مشــرتكة مــن أجــل إرشاك فريــق إدارة مخاطــر العمليــات يف تســهيل عمليــة  تعريــف تحديــد وقيــاس وتقييــم  املخاطــر 

واإلجــراءات الرقابيــة املرتبطة. 

ــات مــن خــالل االجتامعــات املتكــررة مــع  هــذا، ولقــد اســتمر فريــق إدارة مخاطــر العمليــات  خــالل الســنة بتنفيــذ عمليــة جمــع متخصصــة للبيان
رؤســاء األقســام واإلدارة العليــا ســعيا منــه لتأمــني فهــم واضــح لتوجهــات العمــل مــن خــالل تعميــم األهــداف اإلســرتاتيجية لوحــدة العمــل ذات 

العالقــة.  ويــأيت تصميــم هــذا النهــج مــن أجــل ربــط توجهــات اإلدارة مبســتويات تحمــل املخاطــر املخصصــة وبيانــات املخاطــر.
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اســتعدادا للمبــارشة بتنفيــذ أنشــطة تحديــد وتقييــم املخاطــر عــىل نطــاق البنــك، فقــد تــم تطويــر وتنفيــذ برنامــج لتعريــف ملفــات املخاطــر  
مبشــاركة اإلدارة وممثــيل املخاطــر وأصحــاب املخاطــر املعنيــني.

كــام تــم تقييــم املخاطــر وتصنيفهــا حســب األهميــة بالتشــاور مــع إدارات مجموعــات األعــامل بهــدف لفــت أنظارهــا للمخاطــر الرئيســية والهامــة 
التــي تتطلــب انتباههــا واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة مــن قبلهــا عــىل أســاس األولويــة.  

وفيام ييل الطرق الرئيسية املستخدمة إلدارة ومراقبة مخاطر العمليات :

التقييم الذايت للمخاطر واإلجراءات الرقابية

إن التقييم الذايت للمخاطر واإلجراءات الرقابية عبارة عن أداة ملراقبة عمل وأداء اإلجراءات الرقابية ضمن نشاط أو عمل معني. وكجزء من 
هذه األداة يتم متابعة االحتفاظ بسجل املخاطر واإلجراءات الرقابية والذي يتم تحديثه بشكل منتظم. وتشمل دورة مراجعة أجراءات التقييم 
الذايت للمخاطر واإلجراءات الرقابية املناقشة مع مجموعات العمل وتقديم تقارير دورية إىل لجنة إدارة املخاطر لطلب التوجيه فيام يخص 

قبول املخاطر ومعالجتها مبا يف ذلك قرار اتخاذ إجراءات ملراجعة وتطوير بيئة الرقابة.  

ويتم مبوجب برنامج التقييم الذايت للمخاطر واإلجراءات الرقابية عقد الندوات وورش العمل من قبل فريق إدارة مخاطر العمليات لتعريف 
وتقييم املخاطر واإلجراءات الرقابية عىل مستوى كافة أقسام  العمل واملساندة. ويتم تقييم اإلجراءات الرقابية بشكل دوري لضامن أنها 

تعمل وفقا ملا صممت له.

تطوير  عىل  لإلرشاف  يهدف  ومبا  واملنتجات  السياسات  مبراجعة  اختصت  البنك  مسئويل  من  عدد  من  لجنة  بتأسيس  البنك  قام  كام 
جوانب  مختلف  بشأن  املنتجات  أو  السياسات  أصحاب  مناقشة  يف  اللجنة  مسؤولية  وتتمثل  القامئة.  أو  الجديدة  واملنتجات  السياسات 

املخاطر لضامن معالجتها بالشكل املناسب قبل إطالقها.

املؤرشات الرئيسية للمخاطر

تعــرف املــؤرشات الرئيســية للمخاطــر عــىل إنهــا مقاييــس لقيــاس مــدى خطــورة العملية/النشــاط وذلــك مــن خــالل إشــارات تحذيريــة مبكــرة تم 
تطويرهــا لإلشــارة إىل زيــادة التعــرض للمخاطــر داخــل البنــك. وتوفــر هــذه املــؤرشات اتجاهــات التعــرض للمخاطــر عــن طريــق مقارنــة نتائجهــا 

املتحققــة مــع الحــدود/ املــؤرشات املحــددة واملقبولــة مســبقا مــن قبــل البنــك.

يتــم تعريــف املــؤرشات الرئيســية للمخاطــر ملجموعــات العمــل / الدعــم مــن خــالل ورش العمــل ويتــم مراقبتهــا دوريــا مــن خــالل إدارة مخاطــر 
العمليــات. كــام يتــم تحليــل املــؤرشات التــي تــربز إمكانيــة التعــرض للمخاطــر مبــا يتجــاوز الحــدود/ املــؤرشات املحــددة مســبقًا ومناقشــتها مــع 

مجموعــات العمــل / الدعــم املعنيــة لوضــع خطــط عمــل تصحيحيــة مناســبة.

إدارة بيانات الخسائر

إن إدارة بيانات الخسائر هي عملية مركزية ممنهجة لتسجيل الخسائر الناجمة عن أحداث ومخاطر تشغيلية والتي تحدث يف البنك لتمكني 
البنك من تحليل إخفاقات اإلجراءات الرقابية وضامن عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

قام البنك بتطوير إجراءات لعملية جمع بيانات الخسائر الداخلية والتي يتم من خاللها إبالغ إدارة مخاطر العمليات بهذه الخسائر لغرض تسجيلها 
يف سجل الخسائر التشغيلية. تحتفظ إدارة مخاطر العمليات بقاعدة بيانات شاملة عن الخسائر التشغيلية من عام 2013م حتى تاريخه.

إدارة استمرارية األعامل

طــور البنــك ووضــع برنامجــا متكامــال إلدارة اســتمرارية األعــامل يركــز عــىل حاميــة حيــاة األشــخاص وبنــاء قــدرات االســتمرارية واســرتداد 
األعــامل بالنســبة لإلجــراءات الرئيســية واألصــول. وقــد تــم إعــداد الربنامــج بنــاء عــىل املعايــري الدوليــة وأفضــل املامرســات املتبعــة ومتطلبــات 

مؤسســة النقــد العــريب الســعودي. وميتــد نطــاق هــذا الربنامــج ليشــمل التــايل:

إدارة األزمات واالستجابة  •

األمن والسالمة  •

استمرارية األشخاص  •

اسرتداد األعامل  •

اسرتداد خدمات تقنية املعلومات يف حاالت الكوارث  •

صمــم برنامــج البنــك الخــاص بــإدارة اســتمرارية األعــامل ليعمــل بشــكل متواصــل، وتتــم مراجعتــه بشــكل منتظــم مــن قبــل األشــخاص املعنيــني 
الداخليــني والخارجيــني. وتعــزز هــذه الخصائــص اســتعداد البنــك وقدراتــه عــىل االســتجابة لألحــداث الطارئــة وإدارتهــا وحاميــة األصــول الرئيســية 
للبنــك ومواصلــة العمليــات الهامــة. وتتمثــل النتائــج املتوقعــة لهــذا الربنامــج يف انخفــاض اآلثــار الســلبية، تعزيــز األداء، والســمعة القويــة 

وااللتــزام باملتطلبــات النظاميــة.

برنامج إدارة مكافحة االحتيال

يقــوم البنــك و مبســاعدة مستشــار خارجــي مبراجعــة إطــار مكافحــة مخاطــر االحتيــال يف البنــك. الهــدف مــن هــذه املبــادرة هــو تنفيــذ برنامــج 
شــامل إلدارة مخاطــر االحتيــال يكــون قــادرًا عــىل معالجــة الجوانــب التاليــة:

تقرير مجلس اإلدارة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2019م
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مراجعة هيكل حوكمة إدارة مخاطر االحتيال واالسرتاتيجية املرتبطة به.  •

تطوير ومراجعة وتحديث دليل و سياسات إدارة مخاطر االحتيال واإلجراءات املطبقة فيها.  •

إجراء ورفع مستوى تقييم مخاطر االحتيال واإلجراءات الخاصة مبكافحة االحتيال.  •

تنفيذ حل شامل ملكافحة ومنع االحتيال والكشف عنه يف جميع أنحاء البنك.  •

بناء آلية لنقل املعرفة والقدرات والخربات ذات الصلة يف مامرسات إدارة مخاطر العمليات يف البنك وعمليات البنك التشغيلية  •

إسناد األعامل لجهات خارجية

متاشــيًا مــع قواعــد مؤسســة النقــد املتعلقــة بإســناد األعــامل ألطــراف/ جهــات خارجيــة فقــد قــام البنــك بوضــع إدارة خاصــة إلدارة نشــاطات 
املورديــن والجهــات الخارجيــة، كــام يشــارك فريــق إدارة مخاطــر العمليــات يف مراجعــة تقييــم املخاطــر املتعلقــة باتفاقيــات إســناد أنشــطة 
مرصفيــة هامــة لجهــات خارجيــة. وينطــوي ذلــك عــىل مراجعــة دقيقــة ملخاطــر العمليــات ومتطلبــات اســتمرارية األعــامل املرتبطــة بالنشــاط 

املســند للجهــات الخارجيــة.

قياس كلفة رأس مال مخاطر العمليات

يتــم حســاب كلفــة رأســامل مخاطــر العمليــات باســتخدام طريقــة املــؤرش األســايس وذلــك طبقــا لتوجيهــات مؤسســة النقــد وقواعــد  نظــام 
بــازل 3.  وتســتخدم طريقــة املــؤرش األســايس لحســاب كلفــة رأســامل مخاطــر العمليــات وحــدة قيــاس ألفــا (15 %) عــىل متوســط إجــاميل 
الدخــل اإليجــايب الــذي تــم تحقيقــه خــالل الســنوات الثــالث املاضيــة مــن قبــل البنــك. هــذا، وينــوي البنــك االنتقــال إىل الطريقــة التــي أوصــت 
ــازل 3 - تعليــامت االنتهــاء مــن اإلصالحــات بعــد األزمــة - والصــادرة يف ديســمرب 2017م  ــازل لــألرشاف املــرصيف يف مقــررات ب بهــا لجنــة ب
ومــا يتبعهــا مــن إرشــادات وتعليــامت مؤسســة النقــد العــريب الســعودي. ويعكــف البنــك حاليــا عــىل تحديــد خارطــة طريــق تفصيليــة العتــامد 

الطريقــة الجديــدة وفقــا للجــداول الزمنيــة التــي اقرتحتهــا الهيئــات التنظيميــة.

كــام ســوف يواصــل البنــك جمــع بيانــات الخســائر وربطهــا بخطــوط العمــل وذلــك إلنشــاء ســجل شــامل للخســائر الداخليــة قبــل االنتقــال إىل 
الطريقــة الجديــدة والتــي تخضــع للتوجيهــات النهائيــة مــن مؤسســة النقــد بهــذا الخصــوص.

كفاية رأس املال مبوجب متطلبات معيار بازل 2 وبازل 3

كانــت مؤسســة النقــد العــريب الســعودي يف الطليعــة لضــامن قيــام القطــاع املــرصيف الســعودي بتبنــي وتنفيــذ أفضــل املامرســات التــي 
يقرتحهــا بنــك التســويات الدوليــة ، وبالتــايل فقــد أصــدرت العديــد مــن اإلرشــادات بهــذا الخصــوص. و وفًقــا إلرشــادات مؤسســة النقــد العــريب 
الســعودي، فقــد أصبــح معيــار بــازل 3 ســاري املفعــول يف 1 ينايــر 2013م وقــد أدخــل هــذا املعيــار تعديــالت مهمــة عــىل عمليــة احتســاب 
رأس املــال التنظيمــي واألصــول املرجحــة للمخاطــر حســب الركــن األول. عــالوة عــىل ذلــك، فقــد شــهدت متطلبــات الركــن الثــاين والركــن 

الثالــث تحســيًنا أيضــًا مبوجــب هــذا اإلطــار املنقــح.

خالل عام 2017م، أصدرت لجنة بازل للرقابة املرصفية  إصالحات شاملة إلطار معيار بازل الثالث الحايل.

تسعى هذه اإلصالحات الجديدة إىل استعادة املصداقية يف حساب األصول املرجحة باملخاط وتحسني املقارنة بني نسب رأس املال للبنك.

تســعى إصالحــات لجنــة بــازل للرقابــة املرصفيــة  إىل مراجعــة الطريقــة املعياريــة لحســاب مخاطــر االئتــامن ، ومخاطــر الســوق ، وتســوية تقييــم 
االئتــامن ومخاطــر العمليــات إلحــداث حساســية أكــرب للمخاطــر وقابليتهــا للمقارنــة. تهــدف القيــود املفروضــة عــىل اســتخدام النــامذج الداخليــة 

إىل تقليــل التبايــن غــري املــربر يف عمليــة احتســاب البنــوك لألصــول املرجحــة باملخاطــر .

إن األصــول املرجحــة باملخاطــر هــي تقديــر للمخاطــر التــي تحــدد الحــد األدىن ملســتوى رأس املــال التنظيمــي الــذي يجــب عــىل البنــك االحتفاظ 
الحســاب  إن  املتوقعــة.  غــري  الخســائر  مــع  للتعامــل  بــه 
هــو  باملخاطــر  املرجحــة  لألصــول  بــه  واملوثــوق  الحصيــف 
عنــرص ال يتجــزأ مــن إطــار رأس املــال القائــم عــىل املخاطــر. 
مــع مراعــاة مــا تقــدم، يقــوم البنــك مبراقبــة مــدى كفايــة 
عــىل  األساســية  ونســبها  املعايــري  باســتخدام  مالــه  رأس 
النحــو املنصــوص عليــه واملطبــق مــن قبــل مؤسســة النقــد 
العــريب الســعودي. تــم تصميــم عمليــة تقييــم كفايــة رأس 
املــال  رأس  متطلبــات  لتســتوعب  للبنــك  الداخــيل  املــال 
ملخاطــر الركــن الثــاين ، عــىل أســاس التطلعات املســتقبلية 
وخطــط  للبنــك  الحاليــة  التعرضــات  االعتبــار  يف  األخــذ  مــع 
النمــو املســتقبلية. تقــوم عمليــة تقييــم كفايــة رأس املــال 
ــة منــاذج األعــامل ورأس  ــا بتقييــم مرون الداخــيل للبنــك أيًض
مــن  مختلفــة  مســتويات  ظــل  يف  بالبنــك  الخاصــة  املــال 
ســيناريوهات الجهد/الضغــط املعقولــة والشــديدة. اســتناًدا 
إىل إطــار الركــن الثــاين وعــىل أســاس موحــد بالكامــل، فإنــه 
يعكــس نهًجــا مركزًيــا ودقيًقــا للمخاطــر لتقييــم متطلبــات 

رأس املــال الحاليــة واملخطــط لهــا مــن بنــك الجزيــرة.



التقرير السنوي 262019

تــم إعــداد إفصاحــات كفايــة رأس املــال وفًقــا إلرشــادات بــازل لإلفصــاح ، عنــد إصدارهــا مــن مؤسســة النقــد العــريب الســعودي مــن وقــت آلخــر 
وحســبام ينطبــق عــىل البنــك.

كــرشط جديــد إضــايف منــذ عــام 2018م، تطلــب مؤسســة النقــد العــريب الســعودي  مــن البنــوك تطويــر وثيقــة تقييــم الســيولة الداخليــة. 
الغــرض مــن وثيقــة تقييــم الســيولة الداخليــة هــو إبــالغ مجلــس إدارة البنــك وكذلــك الجهــة املنظمــة عــن تقييــم مخاطــر الســيولة لــدى البنــك 

والتأثــري عــىل املتطلبــات التنظيميــة ورأس املــال، عنــد االقتضــاء.

 وثيقــة تقييــم الســيولة الداخليــة هــي أداة متكــن البنــك مــن إجــراء تقييــم منهجــي ملتطلبــات الســيولة الخاصــة بــه بالنظــر إىل اســرتاتيجياته 
ــه ومخاطــره وسياســاته. يتبــع البنــك إرشــادات وثيقــة تقييــم الســيولة الداخليــة حســب األصــول ومبــا يتوافــق مــع اإلرشــادات  وخطــط أعامل

التنظيميــة يف هــذا الصــدد.

املعايري املحاسبية:

يحتفــظ البنــك بدفاتــر الحســابات والســجالت بطريقــة دقيقــة و منظمــة. تــم إعــداد القوائــم املاليــة املوحــدة وفقــًا للمعيــار الــدويل للتقاريــر 
املاليــة كــام هــو معتمــد يف اململكــة العربيــة الســعودية وغريهــا مــن املعايــري والترصيحــات الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبني 
القانونيــني، مبــا يتوافــق مــع أحــكام نظــام مراقبــة البنــوك وأحــكام نظــام الــرشكات يف اململكــة العربيــة الســعودية وعقــد التأســيس والنظــام 

األســايس للبنــك.

إن السياســات املحاســبية املســتخدمة يف إعــداد القوائــم املاليــة املوحــدة الســنوية للســنة املنتهيــة يف 31 ديســمرب 2019م تتفــق مــع 
تلــك املســتخدمة يف إعــداد البيانــات املاليــة الســنوية املوحــدة للســنة املنتهيــة يف 31 ديســمرب 2018م باســتثناء التغــري يف السياســة 

املحاســبية بســبب تطبيــق املعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة (16)«عقــود اإليجــار« و التغــري يف املعالجــة املحاســبية للــزكاة ورضيبــة الدخــل.

تعيني مراجعي حسابات البنك:  

إن املراجعـني الخارجيـني لحسـابات البنـك مسـؤولون عـن مراجعـة القوائـم املاليـة السـنوية والربـع سـنوية للبنـك. وقـد أقـر اجتـامع الجمعيـة 
العامـة غـري العاديـة للبنـك املنعقـد يف 16 أبريـل 2019م ( املوافـق 1440/08/11هــ) توصيـة مجلس اإلدارة ولجنة املراجعـة بإعادة تعيني كل 
من ارنسـت ويونغ و يك يب أم جي - الفوزان ورشكاه كمراجعني خارجيني لحسـابات البنك للسـنة املالية املنتهية يف 31 ديسـمرب 2019م.

املدفوعات النظامية

تتكون املدفوعات النظامية املسـتحقة عىل البنك للعام 2019م يف جلها من الزكاة املسـتحقة والرضيبة واملبالغ املسـتحقة للمؤسسـة 
العامـة للتأمينـات االجتامعيـة يف مقابـل اشـرتاكات التأمـني للموظفني، ويوضح الجدول التـايل بيانات تلك املدفوعات :

قام بنك الجزيرة خالل السنة بسداد الدفعات التالية :   

مليون ريال سعوديالمدفوعات

 65.91 الزكاة  (عن عام 2018)

  75.32 ضريبة القيمة المضافة وضريبة االستقطاع

  149.20 زكاة و ضريبة قيمة مضافة مدفوعة عن فترات سابقة *

  2.64 ضريبة دخل مدفوعة مقدمًا (عن عام 2019)

  78.45 التأمينات االجتماعية - حصة البنك وحصة الموظفين 

  2.59 الـتأشيرات، رخص اإلقامة والخدمات المتصلة بها ، الخ

أعلــن البنــك يف 20 ديســمرب 2018م عــن أنــه قــد تــم االتفــاق مــع الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل عــىل تســوية املطالبــات الزكويــة للســنوات 
الســابقة وحتــى نهايــة الســنة املاليــة  2017م مقابــل دفــع مبلــغ وقــدره 551 مليــون ريــال ســعودي، وقــد تــم ســداد دفعــة مقدمــة مــن هــذه 
التســوية خــالل عــام 2018م  بواقــع 20 % و الباقــي ســيتم ســداده عــىل خمــس أقســاط متســاوية خــالل خمــس ســنوات تبــدأ يف 1 ديســمرب 

2019م وتنتهــي يف 1 ديســمرب 2023م (وقــد تــم ســداد القســط األول مببلــغ 88.2 مليــون ريــال ســعودي يف عــام 2019م). 

* يحتــوي هــذا املبلــغ عــىل مبلــغ 88.2 مليــون ريــال ســعودي كدفعــة القســط األول مــن االتفاقيــة مــع الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل  لتســوية 
املطالبــات الزكويــة للســنوات الســابقة وحتــى نهايــة الســنة املاليــة  2017م. 

العقوبات والجزاءات والقيود النظامية:

يؤكــد البنــك التزامــه التــام يف تطبيــق جميــع التعليــامت واألنظمــة املرصفيــة واللوائــح والقواعــد التنظيميــة الصــادرة عــن الجهــات اإلرشافيــة 
مــن خــالل مامرســة أعاملــه اليوميــة، وتوضــح الجــداول أدنــاه بيانــات الغرامــات التــي تــم فرضهــا عــىل البنــك وفقــًا للتــايل:

تقرير مجلس اإلدارة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2019م
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قرارات مؤسسة النقد العريب السعودي الجزائية:

موضوع المخالفة

السنة المالية 2019مالسنة المالية 2018م

عدد القرارات 
الجزائية

إجمالي مبلغ الغرامات 
المالية بالريال السعودي

عدد القرارات 
الجزائية

إجمالي مبلغ الغرامات 
المالية بالريال السعودي

10486,7941319,017,200مخالفة تعليمات المؤسسة اإلشرافية

-ال يوجد155,000مخالفة تعليمات المؤسسة الخاصة بحماية العمالء

-ال يوجد2570,000مخالفة تعليمات المؤسسة الخاصة ببذل العناية الواجبة

مخالفة تعليمات المؤسسة الخاصة بمستوى أداء أجهزة 
-ال يوجد-ال يوجدالصرف اآللي وأجهزة نقاط البيع

مخالفة تعليمات المؤسسة الخاصة ببذل العناية الواجبة في 
-ال يوجد175,000مكافحة غسل األموال و تمويل اإلرهاب

تعلقــت الغرامــات املفروضــة عــىل البنــك خــالل العــام 2019م مبالحظــات مرتبطــة بتعليــامت مبــادىء التمويــل املســئول لألفــراد، والصيغة 
النموذجيــة لعقــود التمويــل العقــاري بصيغتــي (املرابحــة و اإلجــارة) لألفــراد، وكذلــك موضــوع تأخــر إيــداع رواتــب بعــض العمــالء لشــهر 9 مــن 
عــام 2019م، والتــي تــم التقــدم بشــأنها بتوضيحــات شــاملة ملقــام مؤسســة النقــد العــريب الســعودي وهــي محــل املراجعــة، وقــد راعــى 

البنــك تعزيــز الجوانــب محــل املالحظــات وآليــات التواصــل الداخليــة ومــع الجهــة التنظيميــة مبــا يكفــل الحــد مــن أي مخالفــات مســتقباًل.

العقوبات والجزاءات والقيود النظامية األخرى:

فرضــت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل وجهــات حكوميــة أخــرى غرامــات ماليــة عــىل البنــك بلغــت يف إجاملهــا 217.5  ألــف ريــال ســعودي 
ــاه:  خــالل عــام 2019م كــام هــو موضــح يف الجــدول أدن

بآالف الرياالت السعوديةالجهة النظامية

20.0الهيئة العامة للزكاة والدخل 

189.6أمانة منطقة الرياض

2.5أمانة المنطقة الشرقية

2.0أمانة المدينة المنورة 

3.4وزارة الشؤون البلدية والقروية

217.5اإلجمالي

معامالت األطراف ذات العالقة:

تتعامــل املجموعــة خــالل دورة أعاملهــا العاديــة مــع أطــراف ذات عالقــة. وبــرأي اإلدارة ومجلــس اإلدارة فــإن املعامــالت مــع األطــراف ذات 
العالقــة تتــم وفقــًا لــرشوط متفــق عليهــا وليســت تفضيليــة. وتخضــع التعامــالت مــع األطــراف ذات العالقــة للنســب املنصــوص عليهــا يف 

ــة البنــوك والتعليــامت الصــادرة عــن مؤسســة النقــد العــريب الســعودي نظــام مراقب
كانت األرصدة يف 31 ديسمرب 2019م والناتجة عن تلك املعامالت يف القوائم املالية املوحدة عىل النحو التايل:-

2019
بآالف الرياالت السعودية

2018
بآالف الرياالت السعودية

شركات تابعة

501,480501,480استثمارات
20,7301,984ودائع للعمالء

651,371505,825أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
290,117290,479أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

289,599210,184ذمم مدينة
14,62515,369ذمم دائنة

530,247530,247التزامات وتعهدات
2,796,9492,958,992قيم اسمية لعقود مشتقات قائمة

شركات زميلة ومنتسبة ذات تأثير جوهري

148,332135,770استثمارات
238,400374,417ودائع للعمالء

24,8503,700مصروفات مستحقة الدفع

-22,353مبالغ مدفوعة مقدمًا مقابل بيع استثمارات
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2019

بآالف الرياالت السعودية

2018

بآالف الرياالت السعودية

أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية وكبار المساهمين واألطراف المنتسبة لهم

28,955103,569قروض وسلف

4,139,31947,311ودائع للعمالء

9772,427التزامات وتعهدات

ميثل كبار املساهمني حصة ملكية تتجاوز 5 % من رأسامل البنك.

2019

بآالف الرياالت السعودية

2018

بآالف الرياالت السعودية

صناديق استثمار بإدارة الشركة التابعة 

287,02433,456استثمارات

418,182392,349قروض وسلف، صافي

548-ودائع للعمالء

فيام ييل اإليرادات واملصاريف واملعامالت األخرى مع األطراف ذات العالقة واملدرجة يف القوائم املالية املوحدة:

2019

بآالف الرياالت السعودية

2018

بآالف الرياالت السعودية

128,861131,574دخل عموالت خاصة

242,521155,321مصاريف عموالت خاصة

40431دخل أتعاب وعموالت

2,624839أتعاب صناديق األمانة

22,85022,147صافي حصة مصروفات بشركة زميلة

55,03240,311أقساط تأمين مدفوعة

1,1691,450توزيع فائض مستلم من شركة زميلة

10,72910,486مطالبات مستلمة

7,3157,834مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

7,350-توزيعات أرباح مستلمة

3,3913,391دخل بموجب اتفاقيات خدمات مشتركة

117103سداد مصروف لشركة تابعة

7,9838,825سداد مصروف إيجار

2,7052,457مصروف إيجار للفروع

92-مصاريف تشغيلية

-99,895بيع صكوك لشركة زميلة

-75,552المشاركة في مزاد صكوك مكتب إدارة الديون لشركة زميلة

إجاميل مبالغ التعويضات التي تم دفعها ألعضاء اإلدارة التنفيذية خالل السنة عىل النحو التايل:

2019

بآالف الرياالت السعودية

2018

بآالف الرياالت السعودية

104,59798,467منافع قصيرة األجل للموظفين

33,41629,633مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

يقصــد بأعضــاء اإلدارة التنفيذيــة كبــار املوظفــني مبــا فيهــم املــدراء التنفيذيــني الذيــن لديهــم الصالحيــة واملســؤولية عــن التخطيــط والتوجيــه 
والتحكــم يف أنشــطة املجموعــة ســواء بشــكل مبــارش أو غــري مبــارش.

تقرير مجلس اإلدارة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2019م
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بلــغ إجــاميل العقــود والتعامــالت بــني البنــك ورشكــة الجزيــرة تكافــل تعــاوين يف عــام 2019م نحــو 273,8 مليــون ريــال ســعودي. و تعتــرب هــذه 
التعامــالت تعامــالت مــع أطــراف ذات عالقــة والتــي قــد يكــون لعضــو مجلــس إدارة البنــك املذكــور اســمه أدنــاه  مصلحــة فيهــا ســواء بشــكل 

مبــارش أو غــري مبــارش, حيــث أنــه نائــب رئيــس مجلــس إدارة بنــك الجزيــرة و رئيــس مجلــس اإلدارة لرشكــة الجزيــرة تكافــل تعــاوين:

• املهندس/ عبد املجيد بن إبراهيم السلطان.

ألف ريال سعودي

المبلغ  خالل 2019 م الفترة األعمال والعقود التي بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني

22,850 منتهي في 31 ديسمبر 2019م اتفاقية تكاليف وتوزيع الموارد – صافي

23,874 سنة واحدة بوليصة التأمين لتمويل دينار الشخصي

28,091 سنة واحدة بوليصة التأمين للرهن العقاري

2,351 سنة واحدة بوليصة للتأمين على الحياة

717 سنة واحدة بوليصة التغطية االئتمانية للموظفين

8,565 تعامالت مصاريف العموالت الخاصة

10,729 تعامالت مطالبات مستلمة

1,169 سنة واحدة توزيعات فائض مستلمة

99,895 تعامالت بيع صكوك

75,552 تعامالت المشاركة في مزاد صكوك مكتب إدارة الديون لشركة زميلة

273,793 المجموع

وقــد بلــغ إجــاميل العقــود والتعامــالت بــني البنــك ورشكــة الجزيــرة لألســواق املاليــة (الجزيــرة كابيتــال) يف عــام 2019م نحــو 28.7 مليــون ريــال 
ســعودي. وتعتــرب هــذه التعامــالت تعامــالت مــع أطــراف ذات عالقــة والتــي قــد يكــون لعضــو مجلــس إدارة البنــك املذكــور اســمه أدنــاه  مصلحــة 

فيهــا ســواء بشــكل مبــارش أو غــري مبــارش, حيــث أنــه عضــو مجلــس إدارة لــكل مــن بنــك الجزيــرة ورشكــة الجزيــرة كابيتــال:

األستاذ/ نبيل بن داود الحوشان.  •
ألف ريال سعودي

املبلغ  خالل 2019 م الفترة األعمال والعقود التي بين البنك وشركة الجزيرة لألسواق المالية

3,391 عقد ساري ما لم ينهى اتفاقية خدمات مشتركة

1,159 تعامالت مصاريف العموالت الخاصة على الودائع ألجل

13,532 تعامالت دخل العموالت الخاصة من إيداعات أسواق المال

7,983 تعامالت مصاريف إيجار الفروع

2,624 عقد ساري ما لم ينهى أتعاب صناديق األمانة

28,689 المجموع

فيــام يــيل قامئــة بعقــود اإليجــار والتــي قــد يكــون ألعضــاء مجلــس اإلدارة التاليــة أســامئهم مصلحــة فيهــا ســواء بشــكل مبــارش أو غــري مبــارش 
ويوضــح الجــدول التــايل تفاصيــل هــذه العقــود:

ألف ريال سعودي

املبلغ املدفوع

خالل 2019 م
فرتة العقد طبيعة العقد الصلة/العالقة اسم الطرف ذي العالقة املتعاقد

290 10 سنوات  إيجار فرع طريق
 الحسن بن عيل

 شقيق األستاذ/ أحمد
بن عثامن القصبي

 املهندس/ طارق
بن عثامن القصبي األستاذ / أحمد بن عثامن القصبي

32 5 سنوات
 إيجار  موقع جهاز
 رصف آيل يف

الرياض

 عضو مجلس إدارة يف رشكة
 دله للخدمات الصحية القابضة

املهندس/ طارق
بن عثامن القصبي رشكة دله للخدمات الصحية القابضة

1,087 12 سنة إيجار فرع املعذر  ميتلك جزءاً من رشكة اتحاد
األخوة للتنمية

املهندس/ عبداملجيد
بن إبراهيم السلطان

املستثمر / الرشكة املوحدة للتطوير العقاري
املالك / رشكة اتحاد األخوة للتنمية

966 12 سنة إيجار فرع حطني  ابن األستاذ/ إبراهيم بن
عبداملحسن السلطان

املهندس/ عبداملجيد
بن إبراهيم السلطان

املستثمر / الرشكة املوحدة للتطوير العقاري
 املالك: األستاذ / إبراهيم بن عبداملحسن

السلطان

330 12 سنة إيجار فرع الرحاب  ميتلك جزءاً من رشكة اتحاد
األخوة للتنمية

املهندس/ عبداملجيد
بن إبراهيم السلطان رشكة اتحاد األخوة للتنمية

2,705 املجموع

مالحظة: تشمل المبالغ أعاله أيًضا ضريبة القيمة المضافة حيثما ينطبق ذلك.
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تأكيدات مجلس اإلدارة:

يؤكد مجلس اإلدارة للمساهمني واألطراف األخرى ذات العالقة وحسب معرفته التامة من كافة النواحي املادية ما ييل:

أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.  •

أن نظام الرقابة الداخلية أعد عىل أسس سليمة ونفذ بفاعلية.  •

أنه ال يوجد أي شك يذكر يف قدرة البنك عىل مواصلة نشاطه.  •

أنــه ال يوجــد أي أعــامل أو عقــود  كان البنــك طرفــًا فيهــا وتوجــد أو كانــت توجــد فيهــا مصلحــة جوهريــة ألي مــن أعضــاء مجلــس إدارة البنــك   •
أو لعضــو مجلــس اإلدارة املنتــدب /الرئيــس التنفيــذي أو لكبــار التنفيذيــني بالبنــك  أو ألي شــخص ذي عالقــة مبــارشة بــأي منهــم، عــدا 
مــا جــرى ذكــره يف بيــان املعامــالت مــع األطــراف ذوي العالقــة واملوضحــة يف (معامــالت األطــراف ذات العالقــة) مــن هــذا التقريــر 

واإليضــاح رقــم (35 - املعامــالت مــع األطــراف ذات العالقــة) مــن القوائــم املاليــة التــي متــت مراجعتهــا لعــام 2019م.

مل يــوص مجلــس اإلدارة بتغيــري مراجعــي الحســابات قبــل انتهــاء فــرتة تعيينهــام، ومل يحــدث تعــارض بــني توصيــات لجنــة املراجعــة    •
اإلدارة. مجلــس  وقــرارات 

سياسة توزيع األرباح

طبقــا للنظــام األســايس للبنــك ووثيقــة حوكمــة بنــك الجزيــرة ، فــإن سياســة توزيــع األربــاح التــي ينتهجهــا البنــك تتوافــق مــع أحــكام نظــام 
ــاح الســنوية للبنــك كالتــايل: مراقبــة البنــوك والتوجيهــات اإلرشافيــة، ويتــم توزيــع صــايف األرب

الــزكاة املســتحقة عــىل املســاهمني الســعوديني والرضيبــة املســتحقة عــىل  يتــم احتســاب وتخصيــص املبالــغ الالزمــة لدفــع   •
ــغ بعــد  ــة الســعودية، ويقــوم البنــك بدفــع تلــك املبال املســاهمني األجانــب  طبقــا للقواعــد واألحــكام النافــذة يف اململكــة العربي

اقتطاعهــا مــن صــايف األربــاح املوزعــة لهــذه األطــراف.

يقتطــع البنــك نســبة  25 % مــن األربــاح الصافيــة وترحــل لتدعيــم االحتياطــي النظامــي إىل أن يصبــح ذلــك االحتياطــي معــاداًل لقيمــة   •
رأس املــال املدفــوع.

بنــاء عــىل توصيــات مجلــس اإلدارة وإقــرار الجمعيــة العامــة للبنــك يتــم توزيــع األربــاح عــىل مســاهمي البنــك بحســب عــدد األســهم   •
التــي ميتلكهــا كل مســاهم..

يتم ترحيل صايف األرباح غري املوزعة كأرباح مبقاة أو يتم تحويلها إىل االحتياطي النظامي.  •

أرباح العام 2018م 

ــاح  ــع أرب ــة مجلــس اإلدارة بتوزي ــل 2019م عــىل توصي ــخ 16 أبري ــة العامــة ملســاهمي البنــك املنعقــدة بتاري وافقــت الجمعي
نقديــة مببلــغ 410 مليــون ريــال ســعودي (صــايف الــزكاة) عــىل مســاهمي البنــك عــن الســنة املاليــة املنتهيــة يف 31 
ديســمرب 2018م بواقــع 0.5 ريــال ســعودي لــكل ســهم أي مــا نســبته 5% مــن قيمــة الســهم االســمية.  وقــد روعــي توزيــع 

هــذه األربــاح للمســاهمني اعتبــارًا مــن 05 مايــو 2019م.    

أرباح العام 2019م 

وافــق مجلــس إدارة البنــك عــىل توزيــع أربــاح أوليــة ملســاهمي البنــك عــن النصــف األول مــن الســنة املاليــة املنتهيــة يف 
31 ديســمرب 2019م والتــي تــم اإلعــالن عنهــا عــىل موقــع تــداول بتاريــخ يف 1 أغســطس 2019م  والبالغــة 246 مليــون 
ريــال ســعودي مبــا يعــادل 0.3 ريــال ســعودي للســهم أي مــا نســبته 3% مــن قيمــة الســهم االســمية، وراعــى البنــك أمتــام 

عمليــات توزيــع ودفــع هــذه األربــاح األوليــة للمســاهمني اعتبــارًا مــن تاريــخ 26 أغســطس 2019م.  

ويف شــأن توزيعــات األربــاح املقرتحــة عــن النصــف الثــاين مــن العــام 2019م، فقــد أعلــن البنــك عــىل موقــع تــداول بتاريــخ 
26 ينايــر 2020م بتوصيــة مجلــس إدارة البنــك للجمعيــة العامــة بتوزيــع أربــاح نقديــة عــىل مســاهمي البنــك عــن النصــف 
الثــاين مــن الســنة املاليــة 2019م  قدرهــا  246 مليــون ريــال ســعودي بواقــع 0.3 ريــال ســعودي للســهم ومــا يعــادل %3 

مــن القيمــة االســمية للســهم.  

وبذلــك يكــون إجــاميل توزيعــات األربــاح املوزعــة عــىل املســاهمني للســنة املاليــة املنتهيــة يف 31 ديســمرب 2019م 
ــال ســعودي للســهم، أي مــا يعــادل 6% مــن القيمــة االســمية للســهم.  ــال ســعودي بواقــع 0.60 ري ــغ 492 مليــون ري مبل
ــجلني يف  ــاهمني املس ــام 2019م للمس ــن الع ــاين م ــف الث ــن النص ــتحقة ع ــاح املس ــات األرب ــة توزيع ــون أحقي ــوف تك وس
مركــز إيــداع األوراق املاليــة بنهايــة يــوم التــداول الثــاين بعــد تاريــخ الجمعيــة العامــة. علــاًم بــأن توزيــع هــذه األربــاح خاضــع 
ملوافقــة الجمعيــة العامــة للبنــك والتــي ســوف تعقــد بتاريــخ يــوم األربعــاء 1441/08/22هـــ املوافــق 2020/04/15 م، مــع 
العلــم بــأن التوزيعــات النقديــة التــي يتــم تحويلهــا عــن طريــق الوســيط املــايل املقيــم للســادة املســتثمرين األجانــب غــري 
املقيمــني ســتكون خاضعــة لرضيبــة االســتقطاع بنســبة 5% طبقــا ألحــكام املــادة (68) مــن نظــام رضيبــة الدخــل واملــادة 

ــه التنفيذيــة. (63) مــن الئحت

تقرير مجلس اإلدارة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2019م
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التصنيف االئتامين: 

متثــل قــوة التصنيــف االئتــامين داللــة عــىل القــوة املاليــة النســبية التــي يتمتــع بهــا البنــك، وهــي تعــزز مــن قــدرة البنــك عــىل الوصــول 
إىل مصــادر متويــل بســعر أمثــل، الســيام وأن  التصنيفــات االئتامنيــة تراعــي مواطــن القــوة املاليــة ومركــز الســيولة ومــا يحظــى بــه بنــك 

الجزيــرة مــن إرث عــالوًة عــىل مراعــاة التصنيــف الســيادي املحــيل.  وميثــل الجــدول أدنــاه آخــر تقييــم ائتــامين للبنــك:

الوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف موديز  فيتش
التصنيف االئتامين

)يف فرباير 2019( )يف أكتوبر 2019( )يف مارس 2019(

 F2 قصري األجل 

 +BBB طويل األجل 

  baa3 املستوى األسايس االئتامين (طويل األجل)

مستقر مستقر مستقر تصنيف الوضع املستقبيل

  Baa1 / P-2 ودائع (قصرية األجل)

A-/A2 املعيار العاملي  

 A1 SA/+A املعيار املحيل 

املتطلبات الرقابية واإلرشافية املحلية واملعايري الدولية: 

متاشــيًا مــع املتطلبــات الرقابيــة واإلرشافيــة املحليــة واملعايــري الدوليــة، فقــد اتخــذ بنــك الجزيــرة عــدة إجــراءات ملراقبــة تنفيــذ األعــامل مبــا 
يتوافــق مــع تعليــامت مؤسســة النقــد العــريب الســعودي وأفضــل املامرســات العامليــة يف هــذا الصــدد. وتقــوم مجموعــة االلتــزام ومكافحــة 
غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب بــدور فعــال بحكــم أنهــا تعــد مــن ضمــن منظومــات خطــوط الدفــاع الثالثــة إىل الحــد الــذي مُيكــن بنــك الجزيــرة 

مــن تحقيــق أهدافــه االســرتاتيجية التــي وضعــت ومبــا يتســق مــع املعايــري واألنظمــة املتبعــة بسياســة االلتــزام ومكافحــة الجرائــم املاليــة.

وحرصــًا مــن بنــك الجزيــرة عــىل تنفيــذ تعليــامت مؤسســة النقــد العــريب الســعودي و توصيــات مجموعــة العمــل املــايل فقــد وضــع بنــك الجزيرة 
ضوابــط رقابيــة مســتدامة عــىل مســتوى البنــك وقطاعــات أعاملــه املختلفــة والــذي انعكــس بشــكل كبــري عــىل كافــة الجوانــب ومنهــا تعديــل 
سياســة اعــرف عميلــك ورفــع وعــي املوظفــني باملخاطــر املرتتبــة عــىل عــدم االلتــزام والجرائــم املاليــة والتــي روعــي أن تتمــم مــن خــالل 
الــدورات التدريبيــة املكثفــة ملنســوبيه والرســائل التوعويــة عــرب الوســائل اإللكرتونيــة، إىل جانــب مراجعــة كافــة السياســات وكذلــك تعزيــز 
ــة مبــا يف ذلــك الرشــوة والفســاد، ووضــع  ــات مكافحــة غســل األمــوال والجرائــم املالي ــزام وعملي ــة مخاطــر عــدم االلت النظــام اآليل ملراقب

جــدول زمنــي ملراجعــة ومراقبــة فعاليــة تلــك السياســات واإلجــراءات لتتوافــق مــع  املســتجدات اإلقليميــة والعامليــة.

مجموعة أمانة مجلس اإلدارة والحوكمة: 

تتــوىل األمانــة العامــة ملجلــس اإلدارة مهــام ترتيــب وتنظيــم ســري عمــل املجلــس واللجــان الفرعيــة املنبثقــة عنــه مبــا يشــمل التحضــري  وعقــد 
االجتامعــات وحفــظ ســجالتها، وتلقــي املراســالت الــواردة، وتوثيــق القــرارات املتعلقــة بعمــل املجلــس واللجــان ومتابعــة تنفيذهــا. وكل مــا 
يــوكل إليهــا مــن قبــل رئيــس وأعضــاء املجلــس مــن مهــام ومســؤوليات. كــام أن أمانــة مجلــس اإلدارة مســؤولة عــن األعــامل والتقاريــر التــي 

تخــص مســارات أعــامل البنــك املختلفــة والرفــع بهــا إىل مجلــس اإلدارة ولجانــه لإلطــالع وليتخــذ بشــأنها أي قــرارات.    

إىل جانــب ذلــك، فــإن املجموعــة مســؤولة عــن قيــادة وإدارة مناحــي الحوكمــة يف البنــك مبــا يتــامىش مــع مبــادئ الحوكمــة الصــادرة عــن 
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مؤسســة النقــد العــريب الســعودي و الئحــة حوكمــة الــرشكات الصــادرة عــن هيئــة الســوق املاليــة، وتراعــي املجموعــة صياغــة وموامئــة 
أطــر دليــل حوكمــة البنــك وسياســاتها التكميليــة املتعلقــة مبعالجــة تعــارض املصالــح واإلفصــاح ومــا ســواها، إىل جانــب موامئــة لوائــح  عمــل 
مجلــس اإلدارة واللجــان املنبثقــة عنــه واللجــان اإلداريــة لضــامن اتســاقها والقواعــد واللوائــح املعمــول بهــا وافضــل التطبيقــات، إىل جانــب دور 

ــه.  املجموعــة يف اإلســهام يف مناحــي وأطــر التقييــم واملالءمــة والتدريــب الخاصــة باملجلــس ولجان

ومــن منطلــق حــرص مجلــس إدارة بنــك الجزيــرة للتمــي مــع املتطلبــات اإلرشافيــة ولتعزيــز أفضــل مامرســات الحوكمــة مــن خــالل ضــامن 
التنفيــذ الفعــال لهــذه املامرســات ومبــا يهــدف لحاميــة مصالــح البنــك مــن جهــة وحاميــة لحقــوق املســاهمني وأصحــاب املصالــح مــن جهــة أخــرى 
يف جميــع األنشــطة التــي يقــوم بهــا البنــك، فقــد ارتــأى مجلــس إدارة البنــك خــالل العــام 2019م تكويــن مجموعــة تعنــى مبناحــي الحوكمــة 
وكذلــك  لجنــة للحوكمــة تهــدف لــإلرشاف عــىل مــا يعــزز مامرســات الحوكمــة عــىل أكمــل وجــه وضــامن تنفيــذ هــذه املامرســات يف جميــع 

األنشــطة التــي ميارســها البنــك.

مبادئ حوكمة الرشكات: 

يــدرك بنــك الجزيــرة اآلثــار اإليجابيــة لألخــذ مببــادئ ومعايــري الحوكمــة الرشــيدة والتــي تقتــيض اتبــاع املعايــري املهنيــة واألخالقيــة يف تعامــالت 
البنــك وذلــك مــن خــالل تطبيــق مبــادئ اإلفصــاح والشــفافية. مبــا يســهم يف تعميــق وتطويــر كفــاءة عمــل البنــك وعالقاتــه مــع أصحــاب 
املصالــح. كــام أن البنــك يؤمــن بــأن الســري يف هــذا النهــج يعــزز ثقــة املســتثمرين بالبنــك مــن جهــة و بقطــاع الصناعــة املرصفيــة مــن جهــة أخــرى 

ومبــا ينعكــس إيجابــَا عــىل ســالمة القطــاع املــرصيف يف اململكــة العربيــة الســعودية. 

ومــن منطلــق حــرص بنــك الجزيــرة كمؤسســة ماليــة تعمــل يف اململكــة العربيــة الســعودية عــىل موامئــة آطــر الحوكمــة املعمــول بهــا مبــا 
يتســق مــع القواعــد الصــادرة عــن الجهــات اإلرشافيــة والتنظيميــة وأفضــل التطبيقــات فقــد روعــي خــالل العــام 2019م إجــراء مراجعــة شــاملة 
لجميــع مناحــي الحوكمــة التــي ينتهجهــا البنــك والتــي اشــتملت عــىل تحديــث سياســة تنظــم تعــارض املصالــح املحتملــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة 
وكبــار التنفيذيــني، وتحديــث سياســة تعنــى باإلفصــاح ومتطلباتــه وآلياتــه. وقــد تــم العمــل عــىل تطبيــق هاتــني السياســتني بعــد إقرارهــام 
ــه يف حــث  ــاع مبادرات ــك يف اتب ــتمر البن ــاهميه فقــد اس ــع مس ــل م ــز مناحــي التواص ــك يف تعزي ــة البن ــك. ولرغب ــس إدارة البن ــل مجل ــن قب م
املســاهمني مــن أصحــاب شــهادات األســهم وممــن مل يســتلموا أربــاح أســهمهم خــالل الفــرتة الســابقة عــىل التواصــل مــع البنــك لتحديــث 

بياناتهــم وترتيــب حقــوق أســهمهم، وتــم توفــري محــرك بحــث يف موقــع البنــك عــىل الشــبكة بهــذا الخصــوص. 

إن النظــام األســايس للبنــك ووثيقــة حوكمتــه تضمنــا حــق املســاهمني يف الحصــول عــىل األربــاح، وحضــور الجمعيــات العامــة واملناقشــة 
والتصويــت والتــرصف باألســهم. وبحســب سياســة اإلفصــاح يف البنــك، فــإن املعلومــات والبيانــات املتعلقــة بالجمعيــات العامــة وامليزانيــات، 
والقوائــم املاليــة وتقريــر مجلــس اإلدارة الســنوي يتــم توفريهــا بصفــة ثابتــة للمســاهمني، وتنــرش يف الصحــف وتحمــل عــىل موقــع تــداول 
وموقــع البنــك اإللكــرتوين. ورغبــة مــن البنــك يف تأصيــل وعــي مســاهميه، فقــد درج البنــك عــىل طباعــة وتوزيــع األوراق والوثائــق الخاصــة 

باجتامعــات الجمعيــات العامــة وتوزيعهــا عــىل املســاهمني عنــد عقــد اجتامعــات الجمعيــات العامــة. 

وحرصــًا مــن البنــك عــىل االلتــزام باملتطلبــات اإلرشافيــة التــي تضمنتهــا الئحــة حوكمــة الــرشكات الصــادرة عــن هيئــة الســوق املاليــة ووثيقــة 
مبــادئ الحوكمــة الصــادرة عــن مؤسســة النقــد العــريب الســعودي إىل جانــب أفضــل التطبيقــات واملامرســات املحليــة والدوليــة، ولضــامن 
الوفــاء بهــذه املتطلبــات يف إطــار ومنهجيــة موثقــة، فــإن البنــك راعــي العمــل عــىل إجــراء مراجعــات شــاملة خــالل العــام 2019م لكافــة 

متطلبــات الحوكمــة وذلــك بهــدف تقييــم مــدى ومســتوى االلتــزام بهــا. إىل جانــب أفضــل التطبيقــات املتبعــة يف هــذا الشــأن.

وشمل إطار الحوكمة يف بنك الجزيرة  والذي تم موامئته عىل ما ييل:

أ ( سياسات الحوكمة اإلجرائية:

سياســة اإلفصــاح، حيــث تــم إعــادة صياغتهــا لتتوائــم مــع متغــريات البيئــة التنظيميــة والتــي تــم إقرارهــا مــن مجلــس إدارة البنــك يف   •
17 ســبتمرب 2019م. 

ــة مــع  ــم العالق ــي تنظي ــي صياغــة هــذه السياســة بشــمولية لتغط ــح، حيــث روع ــاب املصال ــة مــع أصح ــة للعالق السياســة املنظم  •
أصحــاب املصالــح والتــي تــم إقرارهــا مــن مجلــس اإلدارة بتاريــخ 19 يونيــو 2019م. 

السياســة املنظمــة للتعامــالت مــع األطــراف ذوي العالقــة والتــي تــم إقرارهــا مــن مجلــس إدارة البنك يف اجتامعه يف 16 ديســمرب   •
2019م. 

سياســة مكافــآت وتعويضــات أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان واإلدارة التنفيذيــة والتــي تــم إقرارهــا مــن الجمعيــة العامــة للبنــك يف   •
2019م.  16 ديســمرب 

سياسة معالجة تعارض املصالح والتي أقرها مجلس اإلدارة بتاريخ 19 يونيو 2019م.  •

سياسة التحقق من أستقاللية األعضاء و التي أقرها مجلس اإلدارة بتاريخ 19 يونيو 2019م.   •

السياسات واملعايري اإلجرائية للعضوية يف مجلس اإلدارة و التي أقرت يف اجتامع املجلس بتاريخ 19 يونيو 2019م.  •

سياسة توزيع األرباح والتي أقرت يف اجتامع املجلس بتاريخ 19 يونيو 2019م.  •

سياسة وميثاق السلوك األخالقي واملهني والتي أقرت يف اجتامع املجلس بتاريخ 19 يونيو 2019م.  •

وثيقة حوكمة بنك الجزيرة املحدثة والتي أقرت يف اجتامع املجلس بتاريخ 19 يونيو 2019م.  •

تقرير مجلس اإلدارة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2019م
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ب ( قواعد ولوائح عمل لجان مجلس اإلدارة:

قــام البنــك خــالل العــام 2019م باســتكامل مراجعــة وموامئــة لوائــح عمــل املجلــس وكافــة اللجــان الفرعيــة املنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة 
والتــي تشــتمل عــىل (اللجنــة التنفيذيــة، لجنــة املراجعــة، لجنــة الرتشــيحات واملكافــآت، لجنــة املخاطــر، لجنــة الحوكمــة، لجنــة املســئولية 
االجتامعيــة) ومبــا يتســق مــع أحــكام وثيقــة مبــادىء الحوكمــة، معايــري ومتطلبــات التعيــني يف املؤسســات املاليــة، نظــام مراقبــة البنــوك 
ــس  ــح عمــل املجل ــس اإلدارة تحديــث لوائ ــرشكات. وخــالل العــام 2019م أقــر مجل ــة حوكمــة الــرشكات، وأحــكام نظــام ال ــده، الئح وقواع
ــخ 16 ديســمرب 2019م عــىل إقــرار تحديــث قواعــد  ــة العامــة للبنــك التــي عقــدت بتاري واللجــان املنبثقــة عنــه ، يف حــني وافقــت الجمعي

لجنتــي املراجعــة والرتشــيحات واملكافــآت وفــق مــا تقــيض بذلــك التوجيهــات اإلرشافيــة.

وتراعـي اللجـان وفقـا لقواعـد عملهـا، مراجعـة أدائهـا وتكوينهـا وقواعـد عملهـا بشـكل سـنوي وذلك لضامن القيـام بأعاملها بأقـى فعالية 
والتزامهـا بالتمـي مـع املتطلبـات اإلرشافيـة، والتوصيـة بأيـة تغيـريات تراهـا مالمئـة إلقـرار هـا من مجلـس اإلدارة أو من الجمعيـة العامة.  

ت ( تقييم فعالية املجلس وأعضائه وفعاليات لجان املجلس:

وفــق مــا تنــص عليــه التوجيهــات اإلرشافيــة التــي تضمنتهــا وثيقــة مبــادىء الحوكمــة، والئحــة حوكمــة الــرشكات ووثيقــة حوكمــة بنــك 
الجزيــرة، يقــوم مجلــس اإلدارة وبصفــة ســنوية بتقييــم فعاليــة أعضائــه وحجــم مشــاركتهم يف أعاملــه ســواء بصفــة فرديــة أو كمجموعــة، 
وفعاليــة اللجــان املنبثقــة عــن املجلــس، وخــالل الربــع الرابــع مــن العــام 2019م فقــد روعــي تصميــم وإعــداد وتنفيــذ أطــر تقييــم فعاليــة 
أعــامل اللجــان املنبثقــة عــن املجلــس ومــا قامــت بــه مــن أعــامل ضمــن نطــاق العمــل املــوكل إليهــا، وتــم الرفــع ملجلــس اإلدارة مبخرجــات 
عمليــة التقييــم، كــام أتــم وبتوجيــه لجنــة الرتشــيحات واملكافــآت العمــل عــىل إجــراء عمليــة تقييــم ذايت لفعاليــة املجلــس وأعضــاءه 
للعــام 2019م، وتــم الرفــع مبخرجــات عمليــة التقييــم التــي أجريــت للجنــة الرتشــيحات واملكافــآت، وللمجلــس، وينهــج البنــك تدويــر عمليــة 

التقييــم لتتــم مــن قبــل مستشــار خارجــي كل ثالثــة أعــوام.

ث ( الربامج التدريبية ألعضاء مجلس اإلدارة ولجان املجلس:

مــن خــالل نهــج البنــك يف تعزيــز مهــارات أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان املنبثقــة عــن املجلــس يف مختلــف أوجــه الصناعــة املرصفيــة، 
فقــد صــري لتصميــم برامــج تدريبيــه مبــارشة وأخــرى عــن طريــق التعلــم عــن بعــد لكامــل دورة املجلــس املمتــدة مــن ينايــر 2019م وحتــى 
ــه الفرعيــة، وقــد روعــي خــالل العــام 2019م العمــل عــىل  ديســمرب 2021م، وتشــمل هــذه الربامــج كافــة أعضــاء املجلــس وأعضــاء لجان
تنفيــذ عــدد مــن مناشــط التدريــب املوجهــة والتــي شــملت (مناحــي الحوكمــة، محــددات وأوجــه االلتــزام ومكافحــة الجرائــم املاليــة -غســل 

األمــوال ومتويــل اإلرهــاب-،  املخاطــر االئتامنيــة ، األمــن اإللكــرتوين /الســيرباين).  

ج ( حقوق املساهمني : 

من خالل التوجيهات اإلرشافية ذات الصلة وكقاعدة عامة، يعمل البنك عىل تسهيل مامرسة املساهمني لجميع حقوقهم النظامية 
الربيد اإللكرتوين  البنك وأدائه. وقد تم تخصيص  أكمل وجه، ومن ذلك تقديم املقرتحات واملالحظات حيال  بالسهم عىل  املتصلة 
ssu@baj.com.sa  لتلقي أي استفسارات من عموم املساهمني، ودرج عىل الرفع ملجلس اإلدارة مبا يرد بهذا الشأن. إىل جانب ذلك 
ووفقًا ملامرسات البنك فقد أجاب املجلس عن أسئلة واستفسارات املساهمني خالل اجتامعات الجمعية العامة للبنك والتي عقدت 

يف عام 2019م وعن طريق وحدة شؤون املساهمني يف البنك، ويقوم املجلس مبراجعة هذه املالحظات واآلراء ومناقشتها.

طلبات سجل املساهمني :

خالل العام 2019م روعي طلب سجالت املساهمني وفق البيانات التالية :

أسباب الطلبتاريخ الطلبعدد طلبات الرشكة لسجل املساهمني

أخرى2019/01/01م(1)

أخرى2019/02/24م(2)

أخرى2019/03/18م(3)

الجمعية العامة2019/03/31م(4)

أخرى2019/04/11م(5)

ملف أرباح2019/04/17م(6)

أخرى2019/05/02م(7)

أخرى2019/05/28م(8)

أخرى2019/06/11م(9)

ملف أرباح2019/08/04م(10)

أخرى2019/08/27م(11)

أخرى2019/10/29م(12)

الجمعية العامة2019/12/16م(13)

أخرى2020/01/02م(14)
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بصفــة عامــة، فــإن بنــك الجزيــرة  يلتــزم روحــًا ونصــًا بكافــة األحــكام والتوجيهــات اإللزاميــة واالسرتشــادية التــي تضمنتهــا الئحــة حوكمــة الرشكات 
الصــادرة عــن مقــام هيئــة الســوق املاليــة بحيــث انعكــس هــذا االلتــزام مــن خــالل تضمــني املتطلبــات يف نظــام البنــك األســايس ووثيقــة 
ــة  ــة وأدل ــات الداخلي ــرة والسياس ــك الجزي ــة بن ــر حوكم ــات وأط ــة لسياس ــة، باإلضاف ــه الفرعي ــس اإلدارة ولجان ــل مجل ــح عم ــك ولوائ ــة البن حوكم
العمــل املنظمــة ألعــامل قطاعــات البنــك املختلفــة، والتــي تتضمــن إثبــات حقــوق املســاهمني يف األســهم و املشــاركة  يف الجمعيــات 
العامــة وتوفــر جميــع املعلومــات التــي تكفــل للمســاهمني مامرســة حقوقهــم، واإلفصــاح عــن البيانــات املاليــة وغــري املاليــة والتمــي التــام 
مــع متطلبــات الشــفافية وفــق الحــدود النظاميــة، وكذلــك تحديــد واجبــات مجلــس اإلدارة ومســئوليات أعضائــه وتشــكيل لجانــه املختلفــة وفــق 

لوائــح عمــل تتفــق مــع التوجيهــات اإلرشافيــة.

1( تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه عىل النحو اآليت: 

يتشــكل مجلــس إدارة بنــك الجزيــرة بحســب مــا نصــت عليــه أحــكام النظــام األســاس مــن (9) أعضــاء أوكل لهــم مهــام إدارة البنــك، وبتاريــخ 19 
ديســمرب 2018م عقــدت الجمعيــة العامــة للبنــك اجتامعهــا الختيــار وانتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة لــدورة املجلــس الجديــدة املمتــدة مــن 01 

ينايــر 2019م وحتــى 31 ديســمرب 2021م وفــق منهجيــة التصويــت الرتاكمــي، حيــث أقــرت الجمعيــة العامــة اختيــار كل مــن:

اسم العضوتسلسل

املهندس/ طارق بن عثامن القصبـــــــــي1

املهندس/ عبد املجيد بن إبراهيم السلطان2

األستاذ/ نبيل بن داود الحوشــــــــــــــــان3

األستاذ/ عبد الله بن صالح الرشـــــــــــــيد4

األستاذ/ إبراهيم بن عبد العزيز الشـــــايع5

األستاذ/ عادل بن سعود دهلــــــــــــــــوي6

األستاذ/ إبراهيم بن عبد الله الحديثــــــــي7

األستاذ/ تركـــــــــــــي بن عبد الله الفوزان8

املهندس/ عبد الكريم بن إبراهيم املعيوف 9

ووفــق التوجيهــات اإلرشافيــة وبعــد الحصــول عــىل موافقــة الجهــات التنظيميــة فقــد روعــي اختيــار رئيــس للمجلــس ونائــب للرئيــس وعضــوًا 
ــر 2019م  ــادر البنــك باإلعــالن عــىل موقــع تــداول بتاريــخ 11 جــامدى أول 1440هـــ املوافــق 17 يناي ــًا مــن بــني أعضــاء املجلــس، حيــث ب منتدب

بــورود موافقــة مقــام مؤسســة النقــد العــريب الســعودي عــىل اختيــار كل مــن:

•  املهندس طارق بن عثامن القصبي - رئيسًا ملجلس إدارة البنك.
•  املهندس عبد املجيد بن إبراهيم السلطان - نائبًا رئيس مجلس اإلدارة.

•  األستاذ/ نبيل بن داود الحوشان - عضوًا منتدبُا.

كــام راعــى مجلــس إدارة البنــك اختيــار وتعيــني رؤســاء وأعضــاء لجــان املجلــس الفرعيــة لــدورة املجلــس املمتــدة مــن 01 ينايــر 2019م وحتــى 
31 ديســمرب 2021م، واملشــكلة حســب اآليت: 

1- اللجنة التنفيذية . 
2- لجنة املخاطر. 

3- لجنة الرتشيحات واملكافآت.
4- لجنة الحوكمة.

5- لجنة املسئولية االجتامعية (برنامج خري الجزيرة ألهل الجزيرة). 
6- لجنة املراجعة (و التي صادقت الجمعية العامة للبنك التي عقدت بتاريخ 19 ديسمرب 2018م عىل تعيني أعضاءها) . 

وبتاريــخ 21 نوفمــرب 2019م انتهــت عضويــة املهنــدس/ عبدالكريــم بــن إبراهيــم املعيــوف، ومــن ثــم وكــام بتاريــخ 31 ديســمرب 2019م فــإن 
مجلــس إدارة بنــك الجزيــرة بتشــكل مــن:

تصنيف العضوية )تنفيذي/غري تنفيذي/مستقل(اسم العضوتسلسل

عضو مجلس إدارة غري تنفيذياملهندس/ طارق بن عثامن القصبـــــــــي1

عضو مجلس إدارة غري تنفيذياملهندس/ عبد املجيد بن إبراهيم السلطان2

عضو مجلس إدارة تنفيذياألستاذ/ نبيل بن داود الحوشــــــــــــــــان3

عضو مجلس إدارة مستقلاألستاذ/ عبد الله بن صالح الرشـــــــــــــيد4

عضو مجلس إدارة مستقلاألستاذ/ إبراهيم بن عبد العزيز الشـــــايع5

عضو مجلس إدارة مستقلاألستاذ/ عادل بن سعود دهلــــــــــــــــوي6

عضو مجلس إدارة غري تنفيذياألستاذ/ إبراهيم بن عبد الله الحديثــــــــي7

عضو مجلس إدارة غري تنفيذياألستاذ/ تركـــــــــــــي بن عبد الله الفوزان8

تقرير مجلس اإلدارة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2019م
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2( أسامء أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان املنبثقة عنه واإلدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية 

والسابقة ومؤهالتهم وخرباتهم:

أ ( أعضاء مجلس اإلدارة:

الخرباتاملؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسمم

 املهندس/طارق1
بن عثامن القصبي

1. 2019 – عضو مجلس إدارة املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية 
2. 1998م –عضو مجلس إدارة بنك الجزيرة.
3. 2016م- رئيس مجلس إدارة بنك الجزيرة.

4. 1995- رئيس مجلس إدارة رشكة دله للخدمات الصحية.
5. 2010م- رئيس مجلس إدارة رشكة عطاء التعليمية.
6. 2008م- رئيس مجلس إدارة رشكة رزم  لالستثامر.

7. 1998 – رئيس مجلس اإلدارة يف الرشكة الفنية لتوطني التقنية .
8. 2018 – عضو مجلس اإلدارة يف رشكة البلد األمني للتنمية 

والتطوير العمراين .
9. 2018 – عضو مجلس اإلدارة يف رشكة ضاحية سمو .

10. 2006م - عضو مجلس إدارة رشكة جامعة اململكة (مملكة 
البحرين).

11. 2013م- رئيس مجلس إدارة رشكة آر ذي إم قايرميينكول أنونيم 
سريكيتاي RZM Gayrimenkul Anonim Sirketi (تركيا)

12. 2013م- رئيس مجلس إدارة رشكة قايرميينكول باتريميالري 
 NEBA Gerimenkul Yatirimlari VE  يف تايساريت آي إس

.Ticaret A.S (تركيا)

1. (2008-2013) رئيس مجلس إدارة رشكة الجزيرة لألسواق 
املالية.

2. (1994- 2007) عضو مجلس اإلدارة املنتدب يف رشكة 
عسري للتجارة والسياحة والصناعة.

3. (2007-2019) نائب رئيس مجلس اإلدارة يف رشكة عسري 
للتجارة والسياحة والصناعة.

4. (2012-2019) رئيس مجلس إدارة رشكة رسب  لالستثامر 
العقاري.

بكالوريوس هندســة 
مدنية – جامعة امللك 

سـعود- 1976م.

عضو يف مجلس إدارة بنك 
الجزيرة منذ عام 1998م إضافة 

لعضوية  اللجنة التنفيذية، 
وكذلك رئاسة سابقة للجنة إدارة 

املخاطر ، إضافة إىل عضوية 
ورئاسة العديد من مجالس 
إدارات رشكات ذات أنشطة 

استثامرية متعددة داخل وخارج 
اململكة العربية السعودية.

املهندس/2
عبد املجيد بن 

إبراهيم السلطان

1. 1993م – عضو مجلس إدارة رشكة اتحاد األخوة للتنمية.
2. 2004م – عضو مجلس إدارة بنك الجزيرة.

3. 2013م – رئيس مجلس إدارة رشكة الجزيرة تكافل تعاوين.
4. 2013م – عضو مجلس إدارة رشكة رويال آند صن للتأمني 

(جمهورية مرص العربية).
5. 2019م – رئيس مجلس اإلدارة - رشكة الدرة للتنمية.

 1. 1991م-2007 – عضو مجلس إدارة رشكة تصنيع مواد 
التعبئة والتغليف

2.  1998م -2018م – عضو مجلس إدارة رشكة أسمنت 
القصيم

بكالوريوس هندسة 
برتول  من جامعة امللك 

سعود، عام 1989م

عضو مجلس إدارة بنك الجزيرة 
منذ عام 2004م ورئيس مجلس 

إدارة رشكة الجزيرة تكافل 
تعاوين، إضافة إىل املشاركة 

يف عضويات مجالس إدارات 
رشكات استثامرية أخرى متنوعة  

داخل وخارج اململكة العربية 
السعودية.

األستاذ/نبيل بن 3
داود الحوشان

1.  2010م – الرئيس التنفيذي لبنك الجزيرة.
2. 2013م –عضو مجلس اإلدارة املنتدب لبنك الجزيرة.

3. 2013م – عضو مجلس إدارة رشكة الجزيرة لألسواق املالية.
4. 2019م – نائب رئيس مجلس اإلدارة – رشكة الجزيرة لألسواق 

املالية.

1984م-1998م – رئيس قسم الخدمات املرصفية   .1
لألفراد، املنطقة الوسطى، البنك السعودي الربيطاين.

1998م-2001م – رئيس قسم الخدمات املرصفية لألفراد   .2
باملنطقة الرشقية، مجموعة سامبا املالية.

2001م-2006م – رئيس قسم الخدمات املرصفية   .3
لألفراد، البنك العريب الوطني.

2006م-2010م – عضو مجلس إدارة ساب تكافل.  .4
2006م-2010م – رئيس قسم الخدمات املرصفية   .5

لألفراد، البنك السعودي الربيطاين.

1984م بكالوريوس يف 
املحاسبة، جامعة امللك 

سعود، الرياض.

خربات سابقة متنوعة يف عدد 
من املصارف السعودية يف كل 
من مجموعة مرصفية الرشكات، 

مجموعة املرصفية الشخصية، 
وشبكة الفروع.

األستاذ/4
عبد الله بن صالح 

الرشيد

1.  2015م – الرئيس التنفيذي ورشيك مؤسس - رشكة أدايئ 
لألعامل اإلدارية.

2016م – عضو مجلس إدارة بنك الجزيرة.  .2
3.  2018م – عضو مجلس اإلدارة – رشكة بصمة إلدارة العقارات.

4.  2018م – الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس املديرين – رشكة 
عامل التأمني.

1983م-1984م – مسئول املوازنات التقديرية، البنك   .1
العريب الوطني.

1984م-1988م – مسئول الشئون املالية-املكتب   .2
الثقايف للمملكة العربية السعودية- كندا. 

1988م-1992م – مسئول الشئون املالية-وزارة التعليم   .3
العايل.

1992م-2001م – مساعد املدير العام –رشكة الشيكات   .4
السياحية السعودية.

2001م-2005م – نائب الرئيس التنفيذي للشئون املالية   .5
وعضو مجلس اإلدارة- رشكة العثيم التجارية.

2006م-2008م – نائب الرئيس التنفيذي للشئون املالية-  .6
عضو 

     مجلس إدارة رشكة أسواق عبد الله  العثيم.
2008م-2014م – نائب الرئيس التنفيذي-مجموعة خالد   .7

البلطان - الرياض.
2017م - عضو مجلس إدارة – رشكة مهارة للموارد   .8

البرشية.

1983م- بكالوريوس 
العلوم اإلدارية-جامعة 
امللك سعود- الرياض.

له خربات سابقة يف عدد من 
املؤسسات والرشكات املالية 

واالستشارية واإلدارية والتجزئة.

األستاذ/إبراهيم 5
بن عبد العزيز 

الشايع

1. 2014م – مدير الشئون املالية – املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتامعية.

2. 2016م – عضو مجلس إدارة بنك الجزيرة.
3. 2019م – عضو مجلس اإلدارة – رشكة مصدر.

1.  2002م-2004م – مدقق مايل مكتب الراشد – محاسبون 
      ومراجعون ومستشارون قانونيون.

2. 2008م-2009م – مستشار غري متفرغ لتطوير العمل 
املايل واإلداري اإللكرتوين – هيئة املحاسبة واملراجعة 

الدولية  لدول 
      مجلس التعاون الخليجي.

3. 2011م-2014م – عضو مجلس إدارة رشكة أسمنت 
الصفوة.

4.  2011م-2015م – مدير إدارة امليزانية – املؤسسة 
العامة للتأمينات االجتامعية 

2004م – بكالوريوس 
–املحاسبة- جامعة امللك 

سعود.
2008م ماجستري 
املحاسبة املهنية 
املتقدمة- جامعة 

كوينزالند للتقنية – 
اسرتاليا.

خربات سابقة وحالية متنوعة 
يف  مؤسسات مالية 

واستثامرية يف مجاالت 
املحاسبة واملراجعة .

األستاذ/ 6
عادل بن سعود 

دهلوي

1. 2018م – مساعد الرئيس التنفيذي لالستثامر (رشكة دله الربكة القابضة)
2. 2019م – عضو مجلس إدارة رشكة دله للخدمات الصحية.

3. 2018م – عضو مجلس إدارة رشكة البحرية ورئيس لجنة االستثامر
4. 2019م – رئيس مجلس إدارة رشكة املطاعم األسبانية.

5. 2018م – عضو مجلس إدارة واملدير العام - رشكة قرص الورود.
2017.6م – مؤسس ورئيس موثوق لالستشارات املالية.

2019م – عضو مجلس إدارة رشكة جرس الرشق  .7
8. 2019م – عضو مجلس إدارة بنك الجزيرة.

1. 1994م-2002م – مدير ائتامن – ائتامن الرشكات – البنك 
السعودي الفرنيس.

2. 2002م-2006م – مساعد مدير عام –ائتامن الرشكات – 
مجموعة سامبا املالية.

3. 2006م -2011م – مساعد الرئيس التنفيذي لالستثامر – 
رشكة دله الربكة القابضة.

4. 2011م-2017م – العضو املنتدب والرئيس التنفيذي – 
رشكة أتقان كابيتال.

1993م – بكالوريوس 
العلوم الطبية - جامعة 

امللك سعود.

-    البنوك التجارية.
-    ائتامن الرشكات.

-    إدارة االستثامرات
-    املرصفية االستثامرية

-    االستشارات املالية 
االستثامرية
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األستاذ/7
إبراهيم بن 

عبد الله الحديثي

1.  2019م – الرئيس التنفيذي لرشكة الرشق األوسط لالستثامر 
املايل (ميفك كابيتال).

2.   2019م – عضو مجلس إدارة بنك الجزيرة.

1983م- 1989م – املدير املايل – الشئون العسكرية -   .1
األمانة العامة ملجلس التعاون لدول الخليج العريب.

1985م-1995م – مراقب مايل- الشئون العسكرية -   .2
األمانة العامة ملجلس التعاون لدول الخليج العريب.

1995م-1996م – مساعد مدير إدارة االستثامر - األمانة   .3
العامة ملجلس التعاون لدول الخليج العريب.

1996م-2009م – مدير إدارة االستثامر - األمانة العامة   .4
ملجلس التعاون لدول الخليج العريب.

5.  يونيو 2009م – ديسمرب 2018م –العضو املنتدب – 
عضو مجلس اإلدارة املنتدب – رشكة الرشق األوسط 

لالستثامر املايل ( ميفك كابيتال).

1983م – بكالوريوس 
يف إدارة األعامل – 

محاسبة – جامعة امللك 
سعود.

خربات سابقة وحالية يف 
الشئون املالية واالستثامرية.

األستاذ/ 8
تريك بن عبد الله 

الفوزان

2012م – رئيس إدارة االستثامر العقارية – رشكة الرشق األوسط   .1
لالستثامر املايل (ميفيك كابيتال).

2004.1م-2005م – مسئول عمليات صناديق االستثامر – 
مجموعة سامبا املالية.

2006م-2007م – مساعد مدير صناديق االستثامر – بنك   .2
البالد.

2007م-2009م – مدير صناديق االستثامر – رشكة كريدي   .3
آقريكول السعودي الفرنيس.

2009م-2011م –مدير صناديق االستثامر – رشكة اإلمناء   .4
لالستثامر.

2011م-2012م – نائب الرئيس لصناديق االستثامر –   .5
رشكة رنا لالستثامر.

2003م – بكالوريوس 
محاسبة – جامعة امللك 
فهد للبرتول واملعادن.

خربات متنوعة يف قطاعات 
االستثامرات العقارية 

والصناديق االستثامرية لدى 
القطاع املرصيف والرشكات 

االستثامرية املتخصصة.

املهندس/9
عبد الكريم بن 

إبراهيم املعيوف *

2009م – الرئيس التنفيذي لرشكة املطورون املتقدمة   .1
االستثامر العقاري .

2015م – عضو مجلس اإلدارة املنتدب رشكة تهامة للإلعالن   .2
والعالقات العامة والتسويق.

2017م – عضو مجلس اإلدارة بالرشكة الوطنية للتسويق   .3
     الزراعي » مثار«.

1.  2012م-2015م – مدير عام تطوير األعامل والتخطيط 
االسرتاتيجي برشكة النظم لتقنية املعلومات.

2009م – ماجستري اإلدارة 
الهندسية – جامعة جنوب 

كالفورنيا – أمريكا.
2008م – بكالوريوس 

الهندسة الكهربائية- 
جامعة جنوب كالفورنيا 

– أمريكا.

خربات متنوعة يف قطاعات 
االستثامر العقاري، الزراعي 

والتسويق والعالقات العامة.

* انتهت عضوية املهندس/ عبد الكريم بن إبراهيم املعيوف يف مجلس اإلدارة ويف لجنتي الرتشيحات واملكافآت، والحوكمة  بتاريخ 24 ربيع األول 1441هـ املوافق 21 نوفمرب 2019م

ب ( أعضاء لجان املجلس الفرعية :

الخرباتاملؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسمم

املهندس/طارق 1
بن عثامن القصبي

1998-2015م – عضو اللجنة التنفيذية لبنك الجزيرة.1.  2016 – رئيس اللجنة التنفيذية - بنك الجزيرة.  .1
2013-2015م – رئيس لجنة إدارة املخاطر - بنك الجزيرة.  .2

بكالوريوس هندســة 
مدنية – جامعة امللك 

سـعود- 1976م.

عضو يف مجلس إدارة بنك 
الجزيرة منذ عام 1998م إضافة 

لعضوية  اللجنة التنفيذية، 
وكذلك رئاسة سابقة للجنة إدارة 

املخاطر، إضافة إىل عضوية 
العديد من مجالس إدارات 

رشكات ذات أنشطة استثامرية 
متعددة داخل وخارج اململكة. 

املهندس/2
عبداملجيد بن 

إبراهيم السلطان

1. 2016م – عضو اللجنة التنفيذية – بنك الجزيرة.
2. 2016 -2017م – عضو اللجنة العليا لربنامج خري الجزيرة- 

     بنك الجزيرة.
3. 2018م- رئيس اللجنة العليا لربنامج خري الجزيرة – 

     بنك الجزيرة.

2009 - 2012م – عضو اللجنة التنفيذية لبنك الجزيرة.  .1
2004- 2009م – رئيس لجنة املراجعة – بنك الجزيرة.  .2

بكالوريوس هندسة 
برتول  من جامعة امللك 

سعود، عام 1989م

عضو مجلس إدارة بنك الجزيرة 
منذ عام 2004م ورئيس مجلس 

إدارة رشكة الجزيرة تكافل 
تعاوين، وكذلك املشاركة يف 

عضويات مجالس إدارات رشكات 
استثامرية أخرى متنوعة  داخل 

وخارج اململكة.

األستاذ/ نبيل بن 3
داود الحوشان

2013-2015م – عضو لجنة إدارة املخاطر – بنك الجزيرة.1. 2013م- عضو اللجنة التنفيذية - بنك  الجزيرة.  .1
2013-2015م – عضو لجنة الرتشيحات واملكافآت –   .2

      بنك الجزيرة.

1984م- بكالوريوس 
يف املحاسبة، جامعة 

امللك سعود - الرياض.

خربات سابقة متنوعة يف 
عدد من املصارف السعودية 

يف كل من مجموعة مرصفية 
الرشكات، مجموعة املرصفية 

الشخصية، وشبكة الفروع.

األستاذ/ 4
عبد الله بن صالح 

الرشيد

1. 2017م –عضو لجنة املراجعة – رشكة مصنع أسطوانات الغاز.
2. 2019م – رئيس لجنة إدارة املخاطر – بنك الجزيرة.

3. 2019م – رئيس لجنة الرتشيحات واملكافآت – بنك الجزيرة.
4. 2018م – عضو لجنة املراجعة – رشكة مجد لالستثامر والتطوير 

العقاري.

1983م- بكالوريوس 
العلوم اإلدارية-جامعة 

امللك سعود - الرياض.

له خربات سابقة يف عدد 
من املؤسسات املالية 

واالستشارية واإلدارية والتجزئة .

األستاذ/ 5
إبراهيم بن 

عبد العزيز الشايع

2016م – عضو لجنة إدارة املخاطر – بنك الجزيرة.  .1
عضو لجنة الرتشيحات واملكافآت -  بنك الجزيرة.  .2

عضو لجنة املراجعة برشكة حصانة.  .3
عضو لجنة املراجعة يف رشكة مصدر.  .4

2010-2013م –عضو  لجنة املراجعة الرشكة السعودية   .1
الفرنسية للتأمني.

2013م-2015م – رئيس لجنة املراجعة – رشكة أسمنت   .2
الصفوة.

2004م – بكالوريوس –
املحاسبة- جامعة امللك 

سعود.
2008م ماجستري 
املحاسبة املهنية 
املتقدمة- جامعة 

كوينزالند للتقنية – 
اسرتاليا.

خربات سابقة وحالية متنوعة 
يف  مؤسسات مالية 

واستثامرية يف مجاالت 
املحاسبة واملراجعة .

األستاذ/ عادل بن 6
سعود دهلوي

2019م – عضو اللجنة التنفيذية لبنك الجزيرة  .1
2.  2019م – رئيس لجنة املراجعة لبنك الجزيرة

الرئيس التنفيذي – رشكة إتقان كابيتال. 1983م – بكالوريوس 1. 
العلوم الطبية - جامعة 

امللك سعود.

- البنوك التجارية.
- ائتامن الرشكات.

- إدارة االستثامرات املرصفية 
االستثامرية واالستشارات 

املالية.

تقرير مجلس اإلدارة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2019م
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الخرباتاملؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسمم

األستاذ/  7
إبراهيم بن 

عبد الله الحديثي

1. يناير 2019م – حتى 30 يونيو 2019م – رئيس لجنة 1.  2019 م – عضو اللجنة التنفيذية لبنك الجزيرة.
الحوكمة لبنك الجزيرة.

1983م – بكالوريوس 
يف إدارة األعامل – 

محاسبة – جامعة امللك 
سعود.

خربات سابقة وحالية يف 
القطاعني املايل واالستثامري.

األستاذ/ تريك بن 8
عبد الله الفوزان

2003م – بكالوريوس 1.  2019م – عضو لجنة املخاطر يف بنك الجزيرة.
محاسبة – جامعة امللك 
فهد للبرتول واملعادن.

خربات متنوعة يف قطاعات 
االستثامرات العقارية 

والصناديق االستثامرية لدى 
القطاع املرصيف والرشكات 

االستثامرية املتخصصة

 املهندس/ 9
عبد الكريم بن 

إبراهيم املعيوف

2017م – حتى اآلن – عضو لجنة املراجعة يف الرشكة الوطنية   .1
للتسويق » مثار«.

2019م – عضو لجنة الرتشيحات واملكافآت يف بنك الجزيرة.  .2
3. 2019م – عضو لجنة الحوكمة يف بنك الجزيرة.

1. مدير عام تطوير األعامل والتخطيط االسرتاتيجي –
     رشكة النظم لتقنية املعلومات.

2009م – ماجستري 
اإلدارة الهندسية – 

جامعة جنوب كالفورنيا 
– الواليات املتحدة 

األمريكية.
2008م – بكالوريوس 

الهندسة الكهربائية- 
جامعة جنوب كالفورنيا 

– الواليات املتحدة 
األمريكية.

خربات متنوعة يف قطاعات 
االستثامر العقاري، الزراعي 

والتسويق والعالقات العامة.

األستاذ/ 10
فواز بن محمد 

الفواز

1.  2012م – عضو لجنة املراجعة – بنك الجزيرة.
2.  2013م – عضو لجنة املراجعة – رشكة مالذ للتأمني.

3.  2015م – املسئول املايل األول – رشكة التصنيع الوطنية.

1983-1999م – مساعد نائب رئيس قسم املالية-   .1
      رشكة سابك.

2000-2004م – مدير عام الخدمات املشرتكة-  .2
     قسم املحاسبة –سابك

2004-2009م – مدير عام قسم املالية – سابك.  .3
2007-2015م – نائب رئيس مجلس اإلدارة، ورئيس لجنة   .4

املراجعة – رشكة ينبع الوطنية للكيامويات - ينساب.

1983م- بكالوريوس 
محاسبة – جامعة امللك 

سعود.

له خربات سابقة متعددة يف 
مجاالت املحاسبة واملراجعة 

يف رشكات استثامرية متنوعة.

األستاذ/ 11
طه محمد أزهري

2012 م – عضو لجنة املراجعة – بنك الجزيرة.  .1
2015م – كبري املدراء املاليني- رشكة الطريان املدين   .2

السعودي القابضة.
2017م – عضو مجلس اإلدارة – رشكة باتك لألعامل اللوجستية   .3

واالستثامر.
2017م – عضو مجلس اإلدارة – رشكة زهرة الواحة.  .4

1.  1993-1995م – مدقق مايل خارجي-رشكة آرثر أندرسون 
- الرياض.

1995-1998م –مدقق مايل داخيل-مجموعة سامبا   .2
املالية.

1998-2001م – مسئول االلتزام وضامن الجودة-   .3
مجموعة سامبا املالية.

1999-2001م – مدقق مايل داخيل- مجموعة سامبا   .4
املالية.

2001-2004م – مدير التدقيق الداخيل ومجموعة   .5
املخاطر – مجموعة العثيم التجارية.

2004-2008م – مدير عام قسم املالية- الرشكة   .6
السعودية للمتاجر الشاملة (كارفور).

2008-2015م – املستشار االقتصادي للرئيس   .7
التنفيذي- رشكة املياه الوطنية.

8.  2013-2016م – عضو لجنة املراجعة-رشكة الجزيرة 
لألسواق املالية.

1993م- بكالوريوس 
محاسبة- جامعة امللك 

سعود.

لديه خربات سابقة متنوعة 
يف املحاسبة واملراجعة لدى 

العديد من املؤسسات املالية 
واالستثامرية داخل وخارج 

اململكة.

األستاذ/ 12
عبد العزيز بن 

إبراهيم بن سعد  
الهدلق

1.  2013م – عضو اللجنة العليا لربنامج  خري الجزيرة ألهل الجزيرة – 
بنك الجزيرة .

1996م-1998م – مساعد مدير عام اإلدارة العامة   .1
لشئون املنظامت الدولية- وزارة العمل الشئون 

االجتامعية.
1998م-2005م – مدير عام اإلدارة العامة للمنظامت   .2

الدولية –وزارة العمل والشئون االجتامعية.
1996م-2005م – عضو مجلس إدارة منظمة العمل   .3

الدولية.
2005م-2006م – املرشف العام عىل إدارة العالقات   .4

العامة واإلعالم االجتامعي-وزارة الشئون االجتامعية.
2005م-2007م – مدير عام التعاون الدويل-وزارة   .5

الشئون االجتامعية للتنمية االجتامعية.
2007م-2011م – وكيل الوزارة املساعد- وزارة الشئون   .6

االجتامعية للتنمية االجتامعية.
2001م-2013م – وكيل الوزارة- وزارة الشئون االجتامعية   .7

للتنمية االجتامعية.
2013م-2017م – عضو مجلس الشورى.  .8

1982 بكالوريوس خدمة 
اجتامعية-جامعة امللك 

سعود.
1984م – دبلوم تنمية 

املجتمع – مركز التدريب 
والبحوث التطبيقية.

1991م – دبلوم التنمية 
الدولية- جامعة ميزوري 

كولومبيا- الواليات 
املتحدة األمريكية.

1992م – ماجستري 
تنمية املجتمع – جامعة 

ميزوري كولومبيا- 
الواليات املتحدة 

األمريكية.

له خربات سابقة يف أقسام 
وزارة الشئون االجتامعية إضافة 
إىل عضوية العديد من الهيئات 
واملنظامت الدولية ذات الصلة 

بالعمل املجتمعي.
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ج( اإلدارة التنفيذية:

األستاذ/ نبيل بن داود الحوشان 

املنصب: الرئيس التنفيذي والعضو املنتدب

املؤهالت العلمية واملهنية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

جامعة امللك سعود، اململكة العربية السعوديةمحاسبةبكالوريوس1984م

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

رئيس قسم الخدمات املرصفية لألفراد 1984م – 1998م
باملنطقة الوسطى

البنك السعودي 
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةالربيطاين

رئيس قسم الخدمات املرصفية لألفراد 1998م – 2001م
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةمجموعة سامبا املاليةباملنطقة الرشقية

املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة مدرجةالبنك العريب الوطنيرئيس قسم الخدمات املرصفية لألفراد 2001م – 2006م

التأمنيرشكة مساهمة مدرجةرشكة ساب تكافلعضو مجلس إدارة2006م – 2010م

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةالبنك السعودي الربيطاينرئيس قسم الخدمات املرصفية لألفراد 2006م – 2010م

املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةعضو لجنة الرتشيحات واملكافآت 2013م – 2015م

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةعضو لجنة إدارة املخاطر 2013م – 2015م

املناصب الحالية

تاريخ التعيني/

االنضامم
القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصب

املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةالرئيس التنفيذي 2010م 

املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةعضو اللجنة التنفيذية 2013م

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةالعضو املنتدب 2013م 

األوراق املاليةرشكة مساهمة مقفلةرشكة الجزيرة لألسواق املاليةعضو مجلس إدارة2013م

األستاذ / يارس بن عيل الحديثي 

املنصب: رئيس مجموعة الخزينة

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

جامعة امللك سعود بالرياض، باململكة العربية السعوديةمحاسبةبكالوريوس 1994م

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

تقلد عدة مناصب كان آخرها1994م – 2001م
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةمجموعة سامبا املاليةمدير تداول املشتقات

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةمجموعة سامبا املاليةرئيس إدارة املتاجرة يف مجموعة الخزينة2001م – 2008م

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةالبنك العريب الوطنيرئيس مجموعة الخزينة 2008م – 2009م

االستثامررشكة ذات مسؤولية محدودةرشكة إعامر لالستثامرإدارة أعامل خاصة2009م – 2010م

املناصب الحالية

تاريخ التعيني/

االنضامم
القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصب

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةرئيس مجموعة الخزينة 2010م

تقرير مجلس اإلدارة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2019م
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األستاذ / طارق بن عبد الرحمن الشبييل 

املنصب: رئيس مجموعة املوارد البرشية 

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

جامعة والية أوهايو، الواليات املتحدة األمريكيةإدارة أعاملبكالوريوس1981م

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

تقلد عدة مناصب وكان آخرها نائب 1982م – 1994م
رشكة مملوكة لحكومة رشكة أرامكورئيس قسم املالية واإلدارة

البرتولاململكة

نائب املدير العام للمشاريع الخاصة1994م – 1995م
رشكة مدى للتجارة 

املحدودة-  اململكة 
املتحدة

رشكة ذات مسئولية 
التجارةمحدودة

رشكة ذات مسئولية رشكة املوارد القابضةمساعد نائب رئيس مجلس اإلدارة 1996م – 1997م
االستثامر املتعددمحدودة

تقلد عدة مناصب وكان آخرها مدير عام  1997م – 2008م
املوارد البرشية

البنك السعودي 
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةالربيطاين  

 مارس 2009م – 
رشكة السوق املالية مدير عام املوارد البرشيةسبتمرب 2009م

السوق املاليةرشكة مساهمةالسعودية "تداول"

املناصب الحالية

تاريخ التعيني/

االنضامم
القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصب

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةرئيس مجموعة املوارد البرشية 2010م

األستاذ / حمد بن عبدالعزيز العجاجي 

املنصب: رئيس مجموعة الخدمات املرصفية الخاصة وإدارة الرثوات

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

كلية نوكسفيل، تينييس، الواليات املتحدة األمريكيةإدارة أعاملبكالوريوس1984م 

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

1994م – 2002م

كبري التنفيذيني يف قسم
البطاقات االئتامنية

كبري التنفيذيني يف قسم
خدمات االئتامن للمستهلكني

كبري التنفيذيني يف قسم
منتجات البطاقات االئتامنية

البنك السعودي 
املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة مدرجةالربيطاين 

البنك السعودي كبري التنفيذيني يف قسم الربميري 2002م – 2004م
املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة مدرجةالربيطاين 

رئيس مجموعة الخدمات2004م – 2011م
املرصفية الخاصة

البنك السعودي 
املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة مدرجةالربيطاين 

املناصب الحالية

تاريخ التعيني/

االنضامم
القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصب

رئيس مجموعة الخدمات املرصفية 2012م
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةالخاصة وإدارة الرثوات
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األستاذ / خالد بن عثامن العثامن 

املنصب: رئيس مجموعة الخدمات املرصفية لألفراد 

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

كلية لندن لألعامل باململكة املتحدةإدارة أعاملماجستري2012م 

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

رئيس قسم الخدمات املرصفية لألفراد 2003م – 2006م
يف املنطقة الوسطى 

البنك السعودي 
املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة مدرجةالفرنيس

رئيس قسم الخدمات املرصفية لألفراد 2006م – 2008م
املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة مدرجةالبنك األهيل التجارييف املنطقة الوسطى 

رئيس شبكة فروع الخدمات2008م – 2010م
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك البالداملرصفية لألفراد

رئيس شبكة فروع الخدمات2010م – 2011م
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةاملرصفية لألفراد

املناصب الحالية

تاريخ التعيني/

االنضامم
القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصب

رئيس مجموعة الخدمات2011م
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةاملرصفية لألفراد

األستاذ / حازم بن عبدالعزيز املقرن 

املنصب: رئيس مجموعة الخدمات املرصفية للرشكات واملؤسسات املالية

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

جامعة امللك سعودنظم معلومات حاسببكالوريوس1995م

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

مدير عالقة أول1995م – 2003م
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةمجموعة سامبا املالية(مساعد املدير العام)

نائب الرئيس وقائد فريق 2003م – 2008م
املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة مدرجةبنك الخليج الدويليف مجموعة متويل الرشكات

املدير اإلقليمي للمنطقة الوسطى 2008م – 2018م
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةمرصفية الرشكات

املناصب الحالية

تاريخ التعيني/

االنضامم
القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصب

املرصفية 2018م الخدمات  مجموعة  رئيس 
املالية واملؤسسات  املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةللرشكات 

تقرير مجلس اإلدارة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2019م
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األستاذ / أحمد بن سفيان عبدالرزاق الحسن

املنصب: مسؤول العمليات األول 

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

جامعة امللك سعودعلوم حاسب آيلبكالوريوس2002م 

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

مؤسسة النقد العريب محلل نظم2002م – 2005م
حكوميهيئة حكوميةالسعودي

حكوميهيئة حكوميةنظام سداد للمدفوعات مدير تقنية املعلومات2005م – 2009-م 

البنك السعودي مدير تطوير القنوات املرصفية2009م –2011م
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةالربيطاين (ساب)

 فرباير 2011م -
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةرئيس قسم التحول اللوجستييونيو 2011م

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةرئيس قسم املعلومات والتقنيةيونيو 2011م – 2017م

املناصب الحالية

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبتاريخ التعيني/االنضامم

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةمسؤول العمليات األول  2017م

األستاذ / شاهد أمني 

املنصب: املسؤول املايل األول 

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

جامعة وست لندناقتصادبكالوريوس1990م

جمعية املحاسبني القانونيني املعتمدين يف اململكة املتحدةاملحاسبةعضو 1997FCCAم

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

إعالمحكوميبريتيش برودكاستينج كوربوريشنبرنامج خريجي املالية1990م – 1993م

رشكة مساهمة مدرجة - ديكسونز كارفونمحاسب1993م – 1997م
قطاع التجزئةبريطانيا

رشكة مساهمة مدرجة - هاسربومحلل مايل1997م – 1998م
قطاع التوزيعبريطانيا

االستشارات املاليةرشكة مساهمةمجموعة لورين االستشاريةمستشار أول1998م – 2000م

االستشارات املالية رشكة خاصة يب أيه االستشاريةمستشار أول2000م – 2002م

رئيس قسم إدارة التكلفة2002م – 2007م
ومنسق متويل 

مجموعة إتش أس يب يس -  فرع 
لندن، متت إعارته لفرع املجموعة 

باململكة العربية السعودية
املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة

رئيس قسم تطوير2007م – 2010م 
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةالبنك السعودي الربيطايناملنتجات التمويلية 

نائب الرئيس التنفيذي للتمويل 2010م – 2012م
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمةبنك الهاللوالتخطيط االسرتاتيجي 

املناصب الحالية

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصبتاريخ التعيني/االنضامم

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةاملسؤول املايل األول 2012م
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األستاذ / خالد بن عمر املقرن 

املنصب: رئيس املجموعة القانونية 

املؤهالت العلمية واملهنية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

جامعة امللك سعود، يف اململكة العربية السعوديةقانونبكالوريوس1990م 

الجامعة األمريكية يف واشنطن العاصمة، الواليات املتحدة األمريكيةقانونماجستري1998م 

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصب فرتة الخدمة

الحكوميجهة حكوميةصندوق التنمية الصناعية السعوديمساعد مستشار قانوين1994م – 1995م

الطاقةرشكة مساهمة مقفلةالرشكة العربية لالستثامرات البرتوليةباحث قضايا1995م – 1999م

الطاقةرشكة مساهمة مقفلةالرشكة العربية لالستثامرات البرتوليةمستشار قانوين1999م – 2001م

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةمجموعة سامبا املاليةمدير أول2001م – 2002م

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةمجموعة سامبا املاليةمدير اإلدارة القانونية باإلنابة2002م – 2004م

مستشار قانوين ومدير إدارة2004م – 2005م
الحكوميهيئة حكوميةهيئة االتصاالت وتقنية املعلوماتحل الخالفات

رئيس املجموعة القانونية 2005م – 2010م
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك البالدوأمني عام مجلس اإلدارة

املناصب الحالية

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصبتاريخ التعيني/االنضامم

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةرئيس املجموعة القانونية2010م

د. فهد بن عيل العليان 

املنصب: رئيس املجموعة الرشعية و املسؤولية االجتامعية

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

كلية الرشيعة – جامعة اإلمامالتعليمبكالوريوس1990م

علم اللغة التطبيقي – جامعة اإلمامالتعليمماجستري1995م

جامعة أوهايو، يف الواليات املتحدة األمريكيةالتعليمدكتوراه2001م

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

مدير املرشوع الثقايف الوطني 2003م
خرييمؤسسة خرييةمكتبة امللك عبدالعزيز العامةلتجديد الصلة بالكتاب

التعليممؤسسة حكوميةوزارة التعليم العايلمستشار غري متفرغ2003م –2007م

وكيل عامدة املركز الجامعي لخدمة 2005م – 2008م
املجتمع  والتعليم املستمر

جامعة اإلمام محمد بن سعود 
التعليممؤسسة حكوميةاإلسالمية، اململكة العربية السعودية

عضو هيئة التدريس بكلية الرتبية2001م – 2018م
والعلوم االجتامعية

جامعة اإلمام محمد بن سعود 
التعليممؤسسة حكوميةاإلسالمية، اململكة العربية السعودية

املناصب الحالية

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصبتاريخ التعيني/االنضامم

رئيس املجموعة الرشعية 2008م
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةومجموعة املسؤولية االجتامعية

خرييجمعية خرييةجمعية التوعية والتأهيل االجتامعيعضو مجلس إدارة2017م

الرياضة والشبابمؤسسة حكوميةنادي الشبابعضو مجلس إدارة2018م

تقرير مجلس اإلدارة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2019م
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األستاذ / أسامة بن خرض اإلبراهيم 

املنصب:  رئيس مجموعة إدارة املخاطر 

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

جامعة امللك فهد للبرتول واملعادناإلدارة الصناعيةبكالوريوس 1994م

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

تقلد عدة مناصب مبا فيها مدير عالقات 1996م – 2006م
املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة مدرجةمجموعة سامبا املاليةالعمالء ورئيس قسم عالقات العمالء

رئيس الخدمات املرصفية للرشكات 2006م – 2008م
املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةللمنطقة الوسطى 

رئيس قسم الخدمات املرصفية2008م – 2014م
املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةللرشكات يف اململكة

املناصب الحالية

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصبتاريخ التعيني/االنضامم

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةرئيس مجموعة إدارة املخاطر 2017م

األستاذ / سامي بن حمد الراجحي 

املنصب: رئيس مجموعة فوري لخدمات تحويل األموال 

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

معهد نرباس الثانوي التجاري بالرياض، باململكة املرصفيةدبلوم تجاري  2002م
العربية السعودية

األكادميية العربية املالية للعلوم املرصفية واملالية ، املرصفيةدبلوم مرصيف2003م
باململكة األردنية الهاشمية

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الراجحيمرشف إدارة العمليات1990م – 1993م

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الراجحيمرشف  مركز  حواالت1993م – 1996م

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الراجحيمدير  مراكز  الحواالت1996م – 2006م

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةمرصف الراجحيمدير إدارة  الوساطة2006م – 2007م

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةالبنك األهيل التجاريمدير إدارة التحويل2007م – 2007م

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك البالدمدير عام قطاع إنجاز 2008م – 2013م

املناصب الحالية

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصبتاريخ التعيني/االنضامم

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةرئيس مجموعة فوري2013م
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األستاذ/ يعقوب بن إبراهيم العريني

املنصب:  رئيس مجموعة االلتزام ومكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

العلوم االجتامعية وعلم بكالوريوس1998
جامعة كولورادو الشامليةاالجتامع 

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

2001م – 2005م
مدير أول عالقات عامة مرصفية 

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةمجموعة سامبا املاليةالرشكات

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةمجموعة سامبا املاليةمدير أول إدارة االلتزام2005م – 2006م

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةالبنك العريبمدير أول الخدمات الخاصة2006م – 2008م

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةالبنك السعودي الهولنديمدير إدارة مساندة الرشكات2008م – 2011م

البنك األول (البنك السعودي رئيس إدارة االلتزام2011 م – 2018م
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةالهولندي)

املناصب الحالية

تاريخ التعيني/

االنضامم
القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصب

رئيس االلتزام ومكافحة غسل األموال 2018م
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةومتويل اإلرهاب

األستاذ / محمد بن إبراهيم العبيد

املنصب:  رئيس مجموعة الحوكمة وأمني عام مجلس اإلدارة

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

جامعة امللك سعود – الرياضالعلوم اإلداريةبكالوريوس العلوم اإلدارية1990م

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

البنك السعودي عدة وظائف قيادية 1993 – 2004م
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةالربيطاين "ساب"

البنك السعودي نائب األمني العام ورئيس إدارة االلتزام2004م – 2014م
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةالربيطاين "ساب"

البنك السعودي األمني العام 2015م – 2017م
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةالربيطاين "ساب"

املناصب الحالية

تاريخ التعيني/

االنضامم

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصب

رشكة أمالك العاملية عضو لجنة املراجعة أكتوبر 2017م 
الخدمات املاليةرشكة مساهمة مقفلةللتمويل العقاري

رئيس مجموعة الحوكمة أبريل 2019م
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةوأمني عام مجلس اإلدارة

تقرير مجلس اإلدارة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2019م
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األستاذ / عبدالعزيز بن سليامن الزمام

املنصب:  رئيس مجموعة املراجعة الداخلية

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

جامعة لندن رويال هولواي - اململكة املتحدةأمن املعلوماتماجستري2007م

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

القطاع املرصيفهيئة حكوميةمؤسسة النقدمفتش بنيك 2002م – 2010م

وزارة االتصاالت وتقنية أخصايئ تدقيق2010م – 2013م
االتصاالت وتقنية املعلوماتهيئة حكوميةاملعلومات

البنوكرشكة مساهمة مدرجةبنك الرياضنائب رئيس قسم مراجعة2013م – 2019م

املناصب الحالية

تاريخ التعيني/

االنضامم

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصب

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةرئيس مجموعة املراجعة الداخليةمارس 2019م

3( وصف مخترص الختصاصات ومهام أعامل لجان املجلس:

1- اللجنة التنفيذية:

تتكــون اللجنــة التنفيذيــة لبنــك الجزيــرة وفــق أحــكام النظــام األســاس ولوائــح عملهــا التــي تــم موامئتهــا خــالل هــذا العــام 2019م مــن خمســة 
أعضــاء مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة والذيــن يتــم اختيارهــم بواســطة املجلــس، ويرأســها يف هــذه الــدورة رئيــس مجلــس اإلدارة، ويحــدد 
ــة تطبيــق االســرتاتيجية  ــة وفقــًا للصالحيــات املفوضــة لهــا مراقب ــة التنفيذي ــق اللجن مجلــس اإلدارة اختصاصاتهــا وصالحياتهــا. ويقــع عــىل عات
والسياســات التــي يضعهــا مجلــس اإلدارة وومراقبــة أداء البنــك والتوصيــة بامليزانيــة وخطــة العمــل املقدمــة للعــام املــايل والتأكــد مــن مــدى 
تنفيذهــا لسياســات مجلــس اإلدارة إضافــًة إىل مراقبــة كفــاءة تنفيــذ معايــري وسياســات الرقابــة الداخليــة، وتعقــد اللجنــة (6) اجتامعــات يف 
العــام عــىل األقــل، وقــد تــم إعــادة تشــكيل اللجنــة التنفيذيــة ضمــن هــذه الــدورة يف اجتــامع مجلــس اإلدارة رقــم (211) املنعقــد يف تاريــخ 07 
جــامدى األوىل 1440هـــ - املوافــق 13 ينايــر 2019م حيــث عقــدت اللجنــة أحــد عــرش اجتامعــًا خــالل عــام 2019 م حرضهــا أعضــاء اللجنــة حســب 

مــا هــو موضــح بالجــدول أدنــاه:

طبيعة االســـــــم
عدد االجتماعات: )أحد عشر( اجتماعــــــاًالعضوية

االجتماع
األول

2019/01/29م

االجتماع 
الثاني

2019/02/07م

االجتماع
الثالث

2019/02/19م

االجتماع 
الرابع

2019/03/18م

االجتماع 
الخامس

2019/04/16م

االجتماع 
السادس

2019/05/22م

االجتماع 
السابع

2019/05/28م

االجتماع 
الثامن

2019/06/19م

االجتماع 
التاسع

2019/09/17م

االجتماع 
العاشر

2019/11/18م

االجتماع 
الحادي عشر

2019/12/16م

المهندس/طارق بن 1
عثمان القصبي

رئيس 
√√√√√√√√√√√اللجنة

2
المهندس/عبد 

المجيد بن إبراهيم 
السلطان

√X√√√√√√√√√عضو

األستاذ/ نبيل بن 3
√√√√√√√√√√√عضوداود الحوشــان

4
األستاذ/عادل بن 

سعود عبد الحميد 
دهلـوي

√√√X√√√√√√√عضو

األستاذ/إبراهيم بن 5
√X√√√√√X√√√عضوعبد الله الحديثـي

2- لجنة املراجعة:

تقــوم هــذه اللجنــة بــدور أســايس وهــام يف مســاعدة مجلــس اإلدارة للوفــاء بواجباتــه اإلرشافيــة فيــام يخــص ســالمة القوائــم املاليــة للبنــك 
ومؤهــالت واســتقاللية مراجعــي حســابات البنــك، وأداء ضوابــط وإجــراءات اإلفصــاح بالبنــك وفعاليــة املراجعــة الداخليــة ومراجعــي الحســابات 
الخارجــني وكفايــة أنظمــة البنــك املحاســبية الداخليــة والضوابــط املاليــة، واإلرشاف عــىل إدارة االلتــزام بالبنــك وتقييــم مــدى اتســاقها 

والسياســات األخالقيــة واملتطلبــات القانونيــة والنظاميــة.

وقد صادقت الجمعية العامة غري العادية »الثامنة والخمسون« يف اجتامعها املنعقد بتاريخ 19 ربيع الثاين 1441هـ املوافق 16 ديسمرب 2019م 
عىل موامئة قواعد عمل ومهام لجنة املراجعة. وتقوم اللجنة مبراجعة القوائم املالية الربعية والسنوية للبنك وتساعد مجلس اإلدارة يف القيام 

بالتقويم واملراجعة السنوية لفعالية أجهزة الرقابة الداخلية وتحديد املخاطر املتوقعة ووضع الخطط االسرتاتيجية ملواجهة تلك املخاطر.
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كام عكست نتائج املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالبنك مستويات جيدة ومقبولة. وضمن هذا اإلطار يتبنى بنك الجزيرة 
كافة السياسات واإلجراءات املطلوبة من مختلف الجهات النظامية إضافة إىل أفضل املامرسات املتبعة عامليًا.

خارج املجلس.  األقل من  التنفيذيني وعضوين مستقلني عىل  اإلدارة غري  أعضاء مجلس  اختياره من  يتم  رئيس  لجنة املراجعة من  وتتكون 
وتعقد اللجنة (4) اجتامعات يف العام عىل األقل، ويحرض اجتامعات لجنة املراجعة كل من مسئول إدارة التدقيق الداخيل ومسئول اإلدارة 
املالية ورئيس إدارة االلتزام بشكل مستمر، كام ويحرضها الرئيس التنفيذي وكبار املديرين التنفيذيني عند الحاجة. وقد تم إعادة تشكيل لجنة 
املراجعة ضمن هذه الدورة املمتدة من 01 يناير 2019م وحتى 31 ديسمرب 2021م مبوافقة الجمعية العامة للبنك والتي عقدت بتاريخ 19 

ديسمرب 2018م، وعقدت اللجنة ستة اجتامعات خالل عام 2019م  حرضها الرئيس واألعضاء كام هو مبني يف الجدول أدناه:

عدد االجتماعات: )ستة( اجتماعاتطبيعة العضويةاالســـــــم

االجتماع األول 
2019/01/28م

االجتماع الثاني 
2019/03/20م

االجتماع الثالث 
2019/04/15م

االجتماع الرابع 
2019/07/21م

االجتماع الخامس 
2019/09/10م

االجتماع السادس 
2019/10/20م

√√√√√√رئيس لجنة المراجعة األستاذ/ عادل بن سعود دهلوي1

√√√√√√عضو لجنة المراجعة األستاذ/ فواز بن محمد الفواز 2

X√√√√√عضو لجنة المراجعةاألستاذ/ طه بن محمد أزهــري3

3( لجنة الرتشيحات واملكافآت:

يقوم مجلس اإلدارة وفق ما أوكل له من مهام بتشكيل لجنة الرتشيحات واملكافآت واملكونة من ثالثة أعضاء من مجلس اإلدارة، ويتم تعيينهم 
التوصية  يف  واملكافآت  الرتشيحات  لجنة  واختصاصات  مهام  وترتكز  السعودي.  العريب  النقد  مؤسسة  من  مامنعة  عدم  عىل  الحصول  بعد 
ملجلس اإلدارة بالرتشيح لعضوية املجلس وفقًا للسياسات واملعايري املعتمدة، واملراجعة السنوية عن االحتياجات املطلوبة من املهارات 
املناسبة لعضوية مجلس اإلدارة، ومراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات يف شأن التغيريات التي ميكن إجراؤها، والتأكد بشكل سنوي 
من استقاللية األعضاء املستقلني وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة رشكة أخرى، وربط التوصية بالتعيني 
باملهارات املناسبة والقدرات واملؤهالت املطلوبة، ووضع ومراجعة سياسات املكافآت والتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيني.

16 ديسمرب  1441هـ املوافق  19 ربيع الثاين  وقد صادقت الجمعية العامة غري العادية »الثامنة و الخمسون« يف اجتامعها املنعقد بتاريخ 
2019م عىل قواعد عمل ومهام لجنة الرتشيحات واملكافآت، وتعقد اللجنة اجتامعني عىل األقل يف العام.

وقد تم تعيني أعضاء لجنة الرتشيحات واملكافآت ضمن هذه الدورة يف اجتامع مجلس اإلدارة رقم (211) املنعقد يف تاريخ 07 جامدى األوىل 
1440هـ -املوافق 13 يناير 2019م وعقدت اللجنة اجتامعني خالل عام 2019م حرضها رئيس وأعضاء اللجنة حسبام هو موضح بالجدول أدناه:

عدد االجتماعات: )اثنين( اجتماعانطبيعة العضويةاالســـــــم

االجتماع األول
(2019/04/16م)

االجتماع الثاني
(2019/11/07م)

√√رئيس لجنة الترشيحات والمكافآتاألستاذ/ عبد الله بن صالح الرشــــــــــــيد1

√√عضو لجنة الترشيحات والمكافآتاألستاذ/ إبراهيم بن عبد العزيز الشـــــايع 2

√√عضو لجنة الترشيحات والمكافآت* المهندس/ عبد الكريم بن إبراهيم المعيوف3

تقرير مجلس اإلدارة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2019م
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4- لجنة إدارة املخاطر:

تقوم هذه اللجنة مبساعدة مجلس اإلدارة يف اإليفاء مبسئوليات اإلرشاف عىل املخاطر الكامنة يف عمل البنك وعمليات الرقابة فيام 
يتعلق مبثل هذه املخاطر ، وترتكز مهامها ومسئولياتها بحسب قواعد ولوائح عملها التي تم موامئتها خالل العام 2019م يف اإلرشاف 
املناسبة  السياسات  وصياغة  املخاطر  إدارة  مدى  عن  املقدم  التحليل  عىل  بناًء  املخاطر  وتحمل  إلدارة  البنك  قابلية  ومراجعة  واملراقبة، 
لتطبيقها واعتامد نظام التصنيف املعمول به يف البنك والسياسات األساسية إلدارة األصول وااللتزامات كام تم تطويرها بواسطة لجنة 
اتخذتها اإلدارة  التي  للمخاطر والخطوات  التعرض  الهامة وغريها من حاالت  للمخاطر املالية  التعرض  األصول وااللتزامات، ومراجعة حاالت 
ملراقبة وضبط وإعداد التقارير عن حاالت التعرض للمخاطر مبا يف ذلك ، دون حرص ، مراجعة االعتامد والسوق واالئتامن والسيولة والسمعة 
 – التجارية  القيود  أو  املناسبة  التعامالت  واعتامد  والتحمل  للمخاطر  التعرض  حاالت  وتقديم  االسرتاتيجية،  واملخاطر  والتزوير  والتشغيل 

مراجعة نطاق عمل إدارة املخاطر وأنشطتها املستهدفة يف ما يتعلق بأنشطة إدارة املخاطر الخاصة بالبنك.

وبحسب ما تنص عليه الئحة وقواعد عمل لجنة املخاطر، فتعقد (4) اجتامعات يف العام عىل األقل.

وقد تم تعيني أعضاء لجنة املخاطر ضمن هذه الدورة يف اجتامع مجلس اإلدارة رقم (211) املنعقد يف تاريخ 07 جامدى األوىل 1440هـ 
-املوافق 13 يناير 2019م حيث عقدت اللجنة ستة اجتامعات خالل عام 2019م حرضها رئيس وأعضاء اللجنة حسبام هو موضح بالجدول أدناه:

عدد االجتماعـــــات: )ستة( اجتماعـــــــاتطبيعة العضويةاالســـــــم

االجتماع
األول 

2019/02/20م

االجتماع
الثاني 

2019/03/28م

االجتماع
الثالث 

2019/05/01م

االجتماع
الرابع 

2019/09/11م

االجتماع 
الخامس 

2019/09/26م

االجتماع 
السادس 

2019/12/03م

رئيس لجنة إدارة األستاذ/ عبد الله بن صالح الرشــــــــيد1
√√√√√√المخاطر

عضو لجنة إدارة األستاذ/ إبراهيم بن عبد العزيز الشايع 2
√√√√√√المخاطر

عضو لجنة إدارة األستاذ/ تركــــــي بن عبد الله الفوزان3
√√√X√√المخاطر

5-  لجنة املسؤولية االجتامعية )برنامج خري الجزيرة ألهل الجزيرة(:

تقـوم هـذه اللجنـة بحسـب قواعـد ولوائـح عملهـا التـي تـم موامئتهـا خـالل العـام 2019م بـدور مهـم يف مسـاعدة مجلـس اإلدارة لالطـالع 
اللجنـة يف رسـم السياسـات واإلجـراءات  الجزيـرة) حيـث تتمثـل مسـئوليات  الجزيـرة ألهـل  (بربنامـج خـري  مبسـئولياته االجتامعيـة املتعلقـة 
املتعلقـة بأنشـطة وبرنامـج املسـئولية االجتامعيـة، واعتـامد امليزانيـة السـنوية لربنامـج خـري الجزيـرة ألهـل الجزيـرة، وإقـرار الخطـة السـنوية 
للربنامـج، واتخـاذ الحلـول املناسـبة حيـال العوائـق التـي قـد تعـرتض برامـج املسـئولية االجتامعيـة، ومراجعـة أهـداف الربنامـج مـن خـالل تفعيـل 
وإبـراز دور البنـك يف خدمـة املجتمـع، واإلسـهام واملشـاركة الفاعلـة يف برامـج املسـئولية االجتامعيـة عـىل مسـتوى اململكـة، ومد جسـور 
الخرييـة يف  والهيئـات  الجمعيـات  مـع  النوعيـة  الـرشاكات  وإقامـة  الربامـج،  بتلـك  والهيئـات املعنيـة  والجهـات  البنـك  بـني  والتواصـل  التعـاون 
اململكـة التـي تسـهم يف إبـراز دور القطـاع الخـاص يف دفـع مسـرية املسـئولية االجتامعيـة، وتهيئـة البيئـة املناسـبة السـتيعاب الشـباب 
وتأهيلهـم لسـوق العمـل، وتقديـم برامـج مميـزة موجهـة لتأهيـل ذوي االحتياجـات الخاصـة، والرفـع ملجلـس اإلدارة بتقرير سـنوي عن أنشـطة 

وبرامـج (خـري الجزيـرة ألهـل الجزيـرة).

وبحسب ما تنص عليه الئحة وقواعد عمل لجنة املسئولية االجتامعية، فتعقد اللجنة (4) اجتامعات يف العام عىل األقل.

وقـد تـم تعيـني أعضـاء لجنـة املسـؤولية االجتامعيـة ضمـن هـذه الـدورة يف اجتـامع مجلـس اإلدارة رقـم (211) املنعقـد يف تاريـخ 07 جـامدى 
األوىل 1440هــ - املوافـق 13 ينايـر 2019م. وقـد عقـدت اللجنــــة أربعـة اجتامعـات خـالل عـام 2019م، حرضهـا رئيـس وأعضـاء اللجنـة حسـبام 

هـو موضـح بالجـدول أدنـاه : 

عدد االجتماعات: )أربعة( اجتماعاتطبيعة العضويةاالســـــــم

االجتماع األول 
(2019/01/28م)

االجتماع الثاني 
(2019/05/16م)

االجتماع الثالث 
(2019/10/08م)

االجتماع الرابع 
(2019/12/09م)

المهندس/ عبد المجيد بن 1
إبراهيم السلطان

رئيس لجنة المسئولية االجتماعية 
(اللجنة العليا لبرنامج خير الجزيرة 

ألهل الجزيرة)
√√√√

األستاذ/ عبد العزيز بن 2
إبراهيـــم الهدلق

عضو لجنة المسئولية االجتماعية 
(اللجنة العليا لبرنامج خير الجزيرة 

ألهل الجزيرة)
√√√√

الدكتور/ فهد بن علي العليـــــان3
عضو لجنة المسئولية االجتماعية 
(اللجنة العليا لبرنامج خير الجزيرة 

ألهل الجزيرة)
√√√√
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6 – لجنة الحوكمة:

البنـوك  الرئيسـية لحوكمـة  الـواردة يف نظـام الـرشكات، واألحـكام املنصـوص عليهـا يف املبـادئ  وفقـًا ملـا تضمنتـه القواعـد اإلرشافيـة 
العاملـة يف اململكـة، واملتطلبـات االسرتشـادية يف الئحـة حوكمـة الـرشكات الصـادرة عن هيئة السـوق املالية، الداعية إلنشـاء لجان منبثقة 
عـن مجلـس اإلدارة يـوكل إليهـا بعضـًا مـن مهـام املجلس املتعلقة بشـؤون الحوكمة، حـرص مجلس اإلدارة يف اإليفـاء باملتطلبات اإلرشافية 
وتعزيـز أفضـل مامرسـات الحوكمـة والحفـاظ عليهـا مـن خـالل ضـامن التنفيـذ الفعـال لهـذه املامرسـات بهـدف حاميـة مصالـح البنـك مـن جهـة 

وحاميـة حقـوق املسـاهمني وأصحـاب املصالـح مـن جهـة أخـرى يف جميـع األنشـطة التـي يقـوم بهـا البنـك.

فقـد وافـق مجلـس اإلدارة ضمـن اجتامعـه رقــم (211) املنعقـد يف تـــــاريخ 07 جـامدى األوىل 1440هــ -املوافـق 13 ينايـر 2019م عـىل 
تشـكيل وتعيـني أعضـاء لجنـة للحوكمـة يف و التـي  عقـدت ثالثـة اجتامعـات خـالل عـام 2019م حسـب مـا هـو موضـح بالجـدول أدنـاه: 

عدد االجتماعـــــات: )ثالثة( اجتماعـــــــاتطبيعة العضويةاالســـــــم

االجتماع األول 
(2019/03/03م)

االجتماع الثاني 
(2019/03/20م)

االجتماع الثالث 
(2019/05/20م)

√√√رئيس لجنة الحوكمةاألستاذ/ إبراهيم بن عبد الله الحديثي (*)1

√√√عضو لجنة الحوكمةالمهندس/ عبد الكريم بن إبراهيـــم المعيوف (*)2

√√√عضو لجنة الحوكمةاألستاذ/ الوليد بن فهد السناني (*) 3

 (*) أنقضت عضوية األستاذ/ إبراهيم بن عبد الله الحديثي يف لجنة الحوكمة يف 27 يونيه 2019م . 
 (*) أنقضت عضوية املهندس/ عبد الكريم بن إبراهيـــم املعيوف يف لجنة الحوكمة يف 21 نوفمرب 2019م . 

 (*) أنقضت عضوية األستاذ/ الوليد بن فهد السناين يف لجنة الحوكمة يف 18 يونيه 2019م . 

يف  عضوًا  الرشكة  إدارة  مجلس  عضو  يكون  التي  خارجها  أو  اململكة  داخل  الرشكات  أسامء   )4

مجالس إدارتها الحالية أو السابقة أو من مديريها، باستثناء عضويته يف بنك الجزيرة:

اســـــــــم العضو

أسامء الرشكات  التي يكون عضو مجلس 

اإلدارة عضواً يف مجالس إداراتها الحالية أو 

من مديريها

داخل اململكة/

خارج اململكة

الكيان القانوين

)مساهمة مدرجة/

مساهمة غري مدرجة/ ذات 

مسئولية محدودة/.....(

أسامء الرشكات التي يكون عضو 

مجلس اإلدارة عضواً يف مجالس 

إداراتها السابقة أو من مديريها

داخل اململكة/

خارج اململكة

الكيان القانوين 

)مساهمة مدرجة/

مساهمة غري مدرجة/

ذات مسئولية 

محدودة/........(

 املهندس/طارق بن

عثامن القصبـي

1. املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية 
2. رشكة دله للخدمات الصحية.

3. رشكة عطاء التعليمية.
4. رشكة رزم  لالستثامر.

5. الرشكة الفنية لتوطني التقنية .
6. رشكة البلد األمني للتنمية والتطوير 

العمراين .
7. رشكة جامعة اململكة (مملكة البحرين).

8. رشكة آر ذي إم قايرميينكول أنونيم 
 Anonim Sirketi سريكيتاي
RZM Gayrimenkul (تركيا)

9. رشكة قايرميينكول باتريميالري يف 
 NEBA Gerimenkul  تايساريت آي إس

.Yatirimlari VE Ticaret A.S (تركيا)

داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة

خارج اململكة
خارج اململكة

خارج اململكة

مؤسسة حكومية
رشكة مساهمة مدرجة
رشكة مساهمة مدرجة

رشكة مساهمة مقفلة
رشكة ذات مسؤولية محدودة

رشكة مساهمة مقفلة

رشكة ذات مسؤولية محدودة
رشكة مساهمة مقفلة

رشكة مساهمة مقفلة

1. رشكة الجزيرة لألسواق املالية.

2. رشكة عسري للتجارة والسياحة 
والصناعة.

3. رشكة رسب لالستثامر العقاري.

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

رشكة مساهمة مقفلة

رشكة مساهمة مدرجة

رشكة مساهمة مقفلة

املهندس/

عبد املجيد بن 

إبراهيم السلطان

1. رشكة اتحاد األخوة للتنمية.
2. رشكة الجزيرة تكافل تعاوين.

3.رشكة رويال آند صن للتأمني (مرص).
4. رشكة الدرة للتنمية.

داخل اململكة
داخل اململكة 

خارج اململكة
داخل اململكة

رشكة ذات مسؤولية محدودة
رشكة مساهمة مدرجة
رشكة مساهمة مدرجة
رشكة مساهمة مدرجة

1. رشكة تصنيع مواد التعبئة 
والتغليف.

2. رشكة أسمنت القصيم.

داخل اململكة
داخل اململكة

رشكة مساهمة مدرجة 
رشكة مساهمة مدرجة

األستاذ/نبيل بن 

داود الحوشان

داخل 1. رشكة الجزيرة لألسواق املالية
اململكة

ــــــــــــــــــــــــرشكة مساهمة مقفلة.

األستاذ/ عبد الله 

بن صالح الرشيد

1.  رشكة أدايئ لالستشارات.
2. رشكة عامل التأمني.

3. رشكة مصنع أسطوانات الغاز.
4. رشكة مجد لالستثامر والتطوير العقاري.

داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة

رشكة ذات مسؤولية محدودة
رشكة ذات مسؤولية محدودة

رشكة مساهمة مقفلة 
رشكة مساهمة مقفلة

1. البنك العريب الوطني.
2. املكتب الثقايف للمملكة العربية 

السعودية- كندا.
3. وزارة التعليم العايل-اململكة 

العربية السعودية.
4. رشكة الشيكات السياحية 

السعودية.
5. رشكة العثيم التجارية.

6. رشكة العثيم القابضة.

7. مجموعة خالد البلطان.
8. رشكة مهارة للموارد البرشية.

داخل اململكة
خارج اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة

رشكة مساهمة مدرجة
جهة حكومية

جهة حكومية

رشكة مساهمة مقفلة 
رشكة مساهمة مدرجة

رشكة مساهمة مقفلة 
ذات مسئولية محدودة
رشكة مساهمة مدرجة

تقرير مجلس اإلدارة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2019م
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اســـــــــم العضو

أسامء الرشكات  التي يكون عضو مجلس 

اإلدارة عضواً يف مجالس إداراتها الحالية أو 

من مديريها

داخل اململكة/

خارج اململكة

الكيان القانوين

)مساهمة مدرجة/

مساهمة غري مدرجة/ ذات 

مسئولية محدودة/.....(

أسامء الرشكات التي يكون عضو 

مجلس اإلدارة عضواً يف مجالس 

إداراتها السابقة أو من مديريها

داخل اململكة/

خارج اململكة

الكيان القانوين 

)مساهمة مدرجة/

مساهمة غري مدرجة/

ذات مسئولية 

محدودة/........(

األستاذ/ إبراهيم بن 

عبدالعزيز الشايع

1. مكتب الراشد محاسبون ومراجعون جهة حكوميةداخل اململكة1. املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية.
ومستشارون قانونيون.

2. هيئة املحاسبة واملراجعة لدول 
مجلس التعاون.

3. الرشكة السعودية الفرنسية 
للتأمني.

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

ذات مسئولية محدودة

جهة حكومية

رشكة مساهمة مقفلة

األستاذ/ عادل بن 

سعود دهلوي

1. رشكة دله للخدمات الصحية.
2. رشكة قرص الورود الدولية.

3. رشكة املطاعم الرسيعة-أسبانيا.
4. رشكة البحرية – تونس.

داخل اململكة
خارج اململكة 
خارج اململكة
خارج اململكة

رشكة مساهمة مدرجة
رشكة مساهمة مدرجة

مساهمة محدودة
رشكة مساهمة خاصة

1. البنك السعودي الفرنيس
2. مجموعة سامبا املالية

3. رشكة دله الربكة القابضة

4. رشكة إتقان كابيتال
5. رشكة موثوق

داخل اململكة
داخل اململكة

داخل اململكة 

داخل اململكة
داخل اململكة

رشكة مساهمة مدرجة 
رشكة مساهمة مدرجة

رشكة مساهمة ذات
مسئولية محدودة

رشكة مساهمه مقفلة
مكتب

األستاذ/ إبراهيم بن 

عبد الله الحديثي

1. رشكة الرشق األوسط لالستثامر املايل 
(ميفك).

Freshlink  LTD 2. رشكة
 Beaat Alwatan 3. رشكة بيئة الوطن

National Environment

داخل اململكة

خارج اململكة
داخل اململكة

مساهمة مغلقة

رشكة ذات مسؤولية محدودة
رشكة ذات مسؤولية محدودة

1. رشكة األندية الرياضية 
Body Masters    

 Albasar 2. رشكة البرص الطبية
Medical Services Ltd. Co. 

داخل اململكة

داخل اململكة

رشكة ذات مسئولية 
محدودة

رشكة ذات مسئولية 
محدودة

األستاذ/ تريك بن 

عبد الله الفوزان

1. رشكة الرشق األوسط لالستثامر 
املايل(ميفك)

1.  مجموعة سامبا املاليةرشكة مساهمة مغلقةداخل اململكة
2. رشكة رنا لالستثامر

3. رشكة اإلمناء لالستثامر
4. رشكة كريدي أقريكول السعودي 

الفرنيس.

داخل اململكة
داخل اململكة

داخل اململكة
داخل اململكة

رشكة مساهمة مدرجة
رشكة مساهمة ذات 

مسئولية محدودة
رشكة مساهمه مقفلة
رشكة مساهمه مقفلة

املهندس/ 

عبد الكريم بن 

إبراهيم املعيوف

1. رشكة املطورين املتقدمة لالستثامر 
العقاري.

2.  رشكة تهامة لإلعالن والعالقات العامة 
والتسويق.

3. الرشكة الوطنية للتسويق الزراعي » مثار «

داخل اململكة.

داخل اململكة.
    

داخل اململكة.

مساهمة مدرجة.

مساهمة مدرجة.

داخل اململكة1. رشكة النظم لتقنية املعلومات.

5( بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمني املنعقدة خالل السنة املالية 2019م وأسامء أعضاء 

مجلس اإلدارة الحارضين لهذه الجمعيات:

خالل العام 2019م عقد البنك اجتامعان للجمعية العامة للمساهمني وفق التايل :

1( اجتامع الجمعية العامة غري العادية األول بتاريخ 16 أبريل 2019م، وشملت بنود جدول أعامل الجمعية التايل :

التصويت عىل تقرير مجلس اإلدارة للعام املايل املنتهي يف 2018/12/31م.  (1

التصويت عىل القوائم املالية للسنة املنتهية يف 2018/12/31م.  (2

التصويت عىل تقرير مراجعي الحسابات للعام املايل املنتهي يف 2018/12/31م.  (3

التصويت عىل إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام املايل املنتهي يف 2018/12/31م.  (4

التصويـت عـىل تعيـني مراجعـي الحسـابات للبنـك من بني املرشـحني بناء عىل توصية لجنة املراجعة، وذلـك لفحص ومراجعة وتدقيق   (5
القوائـم املاليـة للربـع األول والثـاين والثالـث والسـنوي مـن العـام املـايل 2019م وتحديـد أتعابهـم.

التصويـت عـىل توصيـة مجلـس اإلدارة بتوزيـع أربـاح عـىل املسـاهمني عـن العـام املـايل املنتهـي يف 2018/12/31م بواقـع 0.5   (6
ريـال سـعودي للسـهم الواحـد بعـد خصـم الـزكاة وبنسـبة 5% مـن رأس املـال املدفـوع ومببلـغ إجـاميل 410 مليـون ريـال سـعودي، 
عـىل أن تكـون األحقيـة للمسـاهمني املالكـني لألسـهم بنهايـة تـداول يـوم انعقـاد الجمعيـة العامـة للبنـك واملقيديـن يف سـجل 
مسـاهمي البنـك لـدى رشكـة مركـز إيـداع األوراق املاليـة يف نهايـة ثـاين يوم تـداول ييل تاريخ االسـتحقاق. عىل أن يتـم اإلعالن عن 

تاريـخ توزيـع األربـاح الحقـًا.

التصويت عىل تعديل املادة (20) من النظام األسايس الخاصة بلجنة املراجعة.   (7

التصويت عىل تعديل املادة (24) من النظام األسايس الخاصة بنصاب وقرارات مجلس اإلدارة.   (8

التصويت عىل تعديل املادة (31) من النظام األسايس الخاصة بالجمعيات العامة.   (9

التصويت عىل تعديل املادة (43) من النظام األسايس الخاصة بالتقارير السنوية.   (10

التصويت عىل تعديل املادة (46) من النظام األسايس الخاصة باملنازعات.   (11

التصويــت عــىل األعــامل والعقــود التــي ســتتم بــني البنــك ورشكــة الجزيــرة تكافــل تعــاوين (طــرف ذو عالقــة) حيــث أن لعضــو مجلــس   (12
اإلدارة املهنــدس/ عبــد املجيــد بــن إبراهيــم الســلطان عضو(غــري تنفيــذي) مصلحــة غــري مبــارشة فيهــا وذلــك لكونــه أيضــًا عضــوًا يف 
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ــل الشــخيص،  ــة التأمــني الجامعــي ملحفظــة التموي ــن اتفاقي ــارة ع ــل تعــاوين وهــذه العقــود عب ــرة تكاف مجلــس إدارة رشكــة الجزي
اتفاقيــة التأمــني الجامعــي ملحفظــة التمويــل العقــاري ، اتفاقيــة خدمــات التأمــني الجامعــي ملنســويب البنــك، اتفاقيــة خدمــات 
حاميــة محفظــة القــروض الخاصــة مبنســويب البنــك، علــاًم بــأن التعامــالت يف عــام 2018م بلغــت 92.2 مليــون ريــال . وال توجــد 

ــود.  ــذه األعــامل والعق ــة يف ه رشوط تفضيلي

ــة (طــرف ذو عالقــة) حيــث أن لعضــو  ــرة لألســواق املالي التصويــت عــىل األعــامل والعقــود التــي ســتتم بــني البنــك ورشكــة الجزي  (13
مجلــس إدارة البنــك األســتاذ/ نبيــل بــن داود الحوشــان عضــو (تنفيــذي) مصلحــة غــري مبــارشة فيهــا (باعتبــاره عضــوَا يف مجلــس إدارة 
رشكــة الجزيــرة لألســواق املاليــة)، و هــذه االتفاقيــات عبــارة عــن خدمــات مشــرتكة، اتفاقيــة مشــاركة منتــج متــام، اتفاقيــة مصاريــف 
العمــوالت الخاصــة عــىل الودائــع ألجــل، اتفاقيــة مصاريــف إيجــار الفــروع. علــاًم بــأن التعامــالت يف عــام 2018م بلغــت 26.4 مليــون. 

وال توجــد رشوط تفضيليــة يف هــذه األعــامل والعقــود . 

التصويــت عــىل األعــامل والعقــود التــي ســتتم بــني البنــك والســيد/ أحمــد بــن عثــامن بــن عبــد اللــه القصبــي حيــث أن لرئيــس مجلــس   (14
إدارة البنــك املهنــدس/ طــارق بــن عثــامن القصبــي عضــو (غــري تنفيــذي) مصلحــة غــري مبــارشة وذلــك بحكــم أنــه شــقيق مالــك العقــار 
املؤجــر وهــو عبــارة عــن عقــد إيجــار العقــار الواقــع بشــارع الحســن بــن عــيل مبدينــة الريــاض واســتخدامه مقــرًا لفــرع البنــك علــاًم بــأن 
إيجــار الفــرع يف عــام 2018م بلــغ 276,555 ريــال ســعودي. فــرتة العقــد مــن 2018/02/01 إىل 2019/01/31 م، وال توجــد رشوط 

تفضيليــة يف هــذه األعــامل والعقــود. 

التصويــت عــىل األعــامل والعقــود التــي ســتتم بــني البنــك ورشكــة اتحــاد اإلخــوة للتنميــة حيــث أن لعضــو مجلــس إدارة البنــك   (15
ــه مســاهاًم يف  املهنــدس/ عبداملجيــد بــن إبراهيــم الســلطان عضــو (غــري تنفيــذي) مصلحــة غــري مبــارشة يف هــذه العقــود كون
رشكــة اتحــاد اإلخــوة للتنميــة، وهــي عبــارة عــن عقــد إيجــار العقــار لفــرع البنــك بحــي الرحــاب بدايــة شــارع األربعــني أمــام مجمــع الحــرس 
الوطنــي مبدينــة جــدة. علــاًم بــأن إيجــار الفــرع يف عــام 2018م بلــغ 330,000 ريــال ســعودي. فــرتة العقــد مــن 2018/04/30م إىل 

2019/04/29م وال توجــد رشوط تفضيليــة يف هــذه األعــامل والعقــود. 

التصويــت عــىل األعــامل والعقــود التــي متــت بــني البنــك ورشكــة اتحــاد اإلخــوة للتنميــة حيــث أن لعضــو مجلــس إدارة البنــك   (16
ــه مســاهاًم يف  املهنــدس/ عبداملجيــد بــن إبراهيــم الســلطان عضــو (غــري تنفيــذي) مصلحــة غــري مبــارشة يف هــذه العقــود كون
رشكــة اتحــاد األخــوة للتنميــة. وهــي عبــارة عــن عقــد إيجــار العقــار لفــرع البنــك بحــي املعــذر مبدينــة الريــاض . علــاًم بــأن إيجــار الفــرع 
يف عــام 2018م (1439 هـــــ) بلــغ 900,000 ريــال ســعودي. وفــرتة العقــد مــن 1439/06/22 هـــــ إىل 1440/06/21 هـــــ، وال توجــد 

رشوط تفضيليــة يف هــذه األعــامل والعقــود. 

التصويـت عـىل األعـامل والعقـود التـي متـت بـني البنـك والرشكـة املوحـدة للتطويـر العقـاري حيـث أنهـا مسـتثمره قطعـة األرض   (17
حيـث  السـلطان  بـن عبداملحسـن  إبراهيـم  الريـاض واململوكـة لألسـتاذ/  األول حـي حطـني مبدينـة  تـريك  الواقعـة عـىل طريـق 
أن لعضـو مجلـس إدارة البنـك املهنـدس/ عبـد املجيـد بـن إبراهيـم السـلطان عضـو (غـري تنفيـذي) مصلحـة غـري مبـارشة يف هـذه 
العقـود كونـه إبـن األسـتاذ/ إبراهيـم بـن عبـد املحسـن السـلطان. وهـي عبـارة عـن عقد إيجـار العقار لفـرع البنك بحـي حطني (حطني 
بـالزا) مبدينـة الريـاض. علـاًم بـأن إيجـار الفـرع يف عـام 2018م بلـغ 920,000 ريـال سـعودي. وفـرتة العقـد مـن 1439/04/06 هــ إىل 

1440/04/05هــــــ، وال توجـد رشوط تفضيليـة يف هـذه األعـامل والعقـود. 

التصويــت عــىل األعــامل والعقــود التــي متــت بــني البنــك ورشكــة دلــه الصحيــة، املتمثلــة يف إيجــار موقــع جهــاز رصاف آيل والتــي   (18
لعضــو مجلــس اإلدارة املهنــدس/ طــارق بــن عثــامن القصبــي عضــو (غــري تنفيــذي) مصلحــة غــري مبــارشة فيهــا باعتبــاره رئيســًا ملجلس 
إدارة رشكــة دلــه الصحيــة، علــاًم بــأن طبيعــة التعامــل يف العــام 2018م كانــت عقــد إيجــار موقــع جهــاز رصاف آيل مبستشــفى دلــه 
مبدينــة الريــاض، مببلــغ 30,000 ريــال ســنوًيا. فــرتة العقــد مــن 2018/05/01 م إىل 2019/04/30 م، وال توجــد رشوط تفضيليــة 

يف هــذه األعــامل والعقــود. 

وقد راعى البنك اإلعالن عىل موقع تداول وموقع البنك بتاريخ 17 شعبان 1440هـ املوافق 17 أبريل 2019م  عن نتائج اجتامع الجمعية العامة.

2( اجتامع الجمعية العامة غري العادية الثاين بتاريخ 16 ديسمرب 2019م، وشملت بنود جدول أعامل الجمعية التايل :

التصويـت عـىل تعديـل املـادة (22) مـن النظـام األسـايس للبنـك الخاصـة بتعيـني كاًل مـن رئيـس املجلـس/ نائـب الرئيـس /الرئيـس   (1
التنفيـذي والعضـو املنتـدب / أمـني الـرس. 

التصويت عىل اعتامد سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة واإلدارة التنفيذية.  (2

التصويت عىل اعتامد سياسة املسئولية االجتامعية يف البنك.   (3

التصويت عىل تعديل الئحة عمل لجنة املراجعة.   (4

التصويت عىل تعديل الئحة عمل لجنة الرتشيحات واملكافآت.   (5

التصويـت عـىل تفويـض مجلـس اإلدارة بتوزيـع أربـاح مرحليـة عـىل املسـاهمني بشـكل نصـف سـنوي أو ربـع سـنوي – عـن العـام   (6
2020م إن وجـدت. وتحديـد تاريـخ االسـتحقاق والتوزيـع وفقـًا للضوابـط واإلجـراءات التنظيميـة الصـادرة تنفيـذًا لنظـام الـرشكات 

التوسـعية واالسـتثامرية. النقديـة وخططـه  البنـك املـايل وتدفقاتـه  وذلـك مبـا يتناسـب مـع وضـع 

الحاديـة  املـادة  مـن   (1) الفقـرة  يف  الـوارد  بالرتخيـص  العاديـة  العامـة  الجمعيـة  بصالحيـة  اإلدارة  مجلـس  تفويـض  عـىل  التصويـت   (7
والسـبعون مـن نظـام الـرشكات، وذلـك ملـدة عـام مـن تاريـخ موافقـة الجمعيـة العامـة العاديـة أو حتـى نهايـة دورة مجلـس اإلدارة 
املفـوض أيهـام أسـبق، وذلـك وفقـًا للـرشوط الـواردة يف الضوابط واإلجـراءات التنظيمية الصـادرة تنفيذًا لنظام الـرشكات الخاصة 

املدرجـة. املسـاهمة  بـرشكات 

تقرير مجلس اإلدارة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2019م
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وقــد راعــى البنــك اإلعــالن عــىل موقــع تــداول وموقــع البنــك بتاريــخ 20 ربيــع ثــاين 1441 هـــ املوافــق 17 ديســمرب 2019م عــن نتائــج اجتــامع 
الجمعيــة العامــة.

ويوضح البيان أدناه سجل حضور أعضاء مجلس إدارة البنك لهذين االجتامعني.

االســـــــمم
اجتماع الجمعية األول 

(2019/04/16م)
اجتماع الجمعية الثاني 

(2019/12/16م)

√√المهندس/طارق بن عثمان القصبـــــــــــي1

√√المهندس/عبد المجيد بن إبراهيم السلطـان2

√√األستاذ/نبيل بن داود الحوشـــــــــــــــــان3

√√األستاذ/ عبد الله بن صالح الرشـــــــــــيد4

√√األستاذ/ إبراهيم بن عبد العزيز الشــــايع5

√√األستاذ/عادل بن سعود دهلـــــــــــــــــوي6

√√األستاذ/إبراهيم بن عبد الله الحديثــــــــــي7

√√األستاذ/ تركـــــــــــي بن عبد الله الفوزان8

X√المهندس/ عبد الكريم بن إبراهيم المعيوف 9

اللجان اإلدارية:  )6

يسـتند إطـار حوكمـة بنـك الجزيـرة إىل تنظيـم مجلـس إدارة البنـك وإىل (6) لجـان فرعيـة تابعـة ملجلـس اإلدارة وأحـدى عرش لجنة إداريـة. ويعتمد 
هيـكل الحوكمـة عـىل سلسـلة مـن العوامـل التمكينيـة للحوكمـة التـي تضمـن تحقيـق الوضـوح املطلـوب واالنضبـاط الجيـد للحوكمـة، وهـي: 
عـىل  الفعـال  التواصـل  عـن  فضـاًل  البنـك،  صالحيـات  ومصفوفـة  واإلجـراءات  والسياسـات  التنظيمـي  الهيـكل  وتصميـم  املؤسسـية  القيـم 

املسـتويني الداخـيل والخارجـي.

أسـس بنـك الجزيـرة مجموعـة مـن اللجـان اإلداريـة التاليـة والتـي أوكل لهـا مهـام ومسـئوليات محـددة، وقـرصت العضويـة فيهـا عـىل موظفـي 
البنـك ومسـئوليه ممـن لهـم عالقـة مبـارشة بأعـامل تلـك اللجـان اإلداريـة:

اللجنة اإلدارية   •

لجنة االئتامن  •

لجنة األصول وااللتزامات  •

اللجنة التوجيهية لتقنية املعلومات  •

لجنة إدارة املخاطر  •

لجنة سياسات مخاطر السوق  •

لجنة االلتزام  •

لجنة مراجعة املنتجات  •

لجنة استمرارية األعامل  •

لجنة املنشآت الصغرية واملتوسطة  •

لجنة أمن املعلومات  •

اإلشعار املتعلق مبلكيات أهم املساهمني:  )7

مل يتلـق البنـك خـالل العـام أي إشـعارات مـن املسـاهمني واألشـخاص ذوي العالقـة بخصـوص تغـري نسـبة ملكيتهـم يف أسـهم البنـك وذلـك 
بحسـب مـا  تتضمنـه املـادة الثامنـة والسـتني مـن متطلبـات قواعـد طـرح األوراق املاليـة وااللتزامـات املسـتمرة الصـادرة عـن هيئـة السـوق 
املاليـة. وتتضمـن الجـداول أدنـاه وصفـا للمصالـح التـي تعـود لكبـار املسـاهمني وأعضـاء مجلـس إدارة البنـك وكبـار التنفيذيـني أو أزواجهـم و 

أوالدهـم  القـرص يف األسـهم أو أدوات الديـن: 

- وصف ألي مصلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب العائدة لكبار املساهمني :

اسم من تعود له المصلحة أو األوراق التعاقديةم

أو حقوق االكتتاب

نهاية العام2019مبداية العام 2019م

نسبة التغييرصافي التغيير

أدوات الدينعدد األسهمأدوات الدينعدد األسهم

0 %--54,070,295-54,070,295شركه اتحاد األخوة للتنمية1
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- وصف ألي مصلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب العائدة ألعضاء مجلس اإلدارة وزوجاتهم وأوالدهم القرص:

اسم من تعود له المصلحة أو األوراق التعاقديةم

أو حقوق االكتتاب

نهاية العام 2019مبداية العام 2019م

نسبة التغييرصافي التغيير

أدوات الدينعدد األسهمأدوات الدينعدد األسهم

-100 %-25,093-0-25,093المهندس/ طارق بن عثمان القصبي1

0 %--2,731-2,731المهندس/عبد المجيد بن إبراهيم السلطان2

0 %--5,464-5,464األستاذ/نبيل بن داود الحوشان3

0 %--0-0األستاذ/ عادل بن سعود دهلوي4

0 %--50-50األستاذ/تركي بن عبدالله الفوزان5

-100 %-1,000-0-1,000المهندس / عبدالكريم إبراهيم المعيوف6

0 %--2,050-2,050األستاذ/ عبد الله بن صالح الرشيد7

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية-يمثلها 8
-71 %-18,499,380-7,390,992-25,890,372األستاذ/إبراهيم بن عبد العزيز الشايع

0 %--10,172-10,172األستاذ/ إبراهيم بن عبدالله الحديثي9

- وصف ألي مصلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيني يف البنك وزوجاتهم وأوالدهم القرص:

اسم من تعود له المصلحة أو األوراق التعاقديةم

أو حقوق االكتتاب

نهاية العام 2019مبداية العام 2019م
نسبة التغييرصافي التغيير

أدوات الدينعدد األسهمأدوات الدينعدد األسهم

األستاذ/نبيل بن داود الحوشان1
0 %--5,464-5,464عضو مجلس اإلدارة المنتدب والرئيس التنفيذي

األستاذ/ شاهد أمين2
0 %-----المسئول المالي األول

األستاذ/ محمد بن إبراهيم العبيد 3
0 %-----األمين العام ورئيس مجموعة الحوكمة

8( عدد اجتامعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل السنة املالية 2019م، وتواريخ انعقادها، وسجل 

حضور كل اجتامع موضحًا فيه أسامء الحارضين:

وفق ما ينص عليه النظام األساس للبنك، فإن مجلس اإلدارة يعقد )4( اجتامعات يف العام عىل األقل، وخالل 
العام 9102م عقد املجلس )8( اجتامعات ويوضح البيان أدناه هذه االجتامعات وسجل الحضور فيها:

االجتماع
األول 

2019/01/13م

االجتماع 
الثاني 

2019/04/16م

االجتماع 
الثالث 

3-2019/05/4م

االجتماع
الرابع 

2019/05/08م

االجتماع 
الخامس 

2019/06/19م

االجتماع
السادس 

2019/09/17م

االجتماع
السابع 

2019/11/21م

االجتماع 
الثامن 

2019/12/16م

√√√√√√√√(1) المهندس/ طارق بن عثمان القصــبي

(2) المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم 
√√√√√√√√السلطان

√√√√√√√√(3) األستاذ/ نبيل بن داود الحوشـان

√√√√√√√√(4) األستاذ/عبد الله بن صالح الرشـــيد

√√√√√√√√(5) األستاذ/ إبراهيم بن عبد العزيز الشايع

√√√X√√√√(6) األستاذ/ عادل بن سعود دهـلـوي

√√√√√√√√(7) األستاذ/ إبراهيم بن عبد الله الحديثـي

√√√√√√√√(8) األستاذ/ تركي بن عبد الله الفوزان

(9) المهندس/ عبد الكريم بن إبراهيم 
X√√XX√√√المعيوف
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أحـد  مبوجبـه  تنـازل  اتفـاق  أو  ترتيبـات  ألي  بيـان    )9

أعضـاء مجلـس إدارة البنـك أو أحـد كبـار التنفيذيـني 

مكافـآت: أي  عـن 

ال يوجــد لــدى البنــك أي معلومــات عــن أي ترتيبــات أو اتفاقــات تنــازل 
مبوجبهــا أحــد أعضــاء مجلــس إدارة البنــك أو أحــد كبــار التنفيذيــني عــن أي 

رواتــب أو مكافــآت أو تعويضــات.

10( بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل مبوجبه أحد مساهمي البنك عن أي حقوق يف األرباح:

ال يوجد لدى البنك أي معلومات عن أي ترتيبات أو اتفاقات تنازل مبوجبها أحد مساهمي البنك عن أي حقوق له يف األرباح.

11( اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه – وبخاصة غري التنفيذيني علاًم مبقرتحات 

املساهمني وملحوظاتهم حيال البنك وأدائه:

متاشيًا مع التوجيهات اإلرشافية ذات الصلة وكقاعدة عامة، يعمل البنك عىل تسهيل مامرسة املساهمني لجميع حقوقهم النظامية 
املتصلة بالسهم عىل أكمل وجه، ومن ذلك تقديم املقرتحات وامللحوظات حيال البنك وأدائه، ووفقًا ملامرسات البنك، فقد أجاب 
املجلس عن أسئلة واستفسارات املساهمني أثناء اجتامعي الجمعية العامة للبنك واللتني عقدتا يف العام 2019م، أو عن طريق وحدة 

شؤون املساهمني يف البنك، ويقوم املجلس مبراجعة هذه املالحظات واآلراء ومناقشتها.

سياسة املكافآت املدفوعات ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار املوظفني التنفيذيني:

حددت سياسة بنك الجزيرة للمكافآت والتعويضات إطار املكافآت والتعويضات املدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة أو األعضاء من خارج مجلس 
لجنة  توصية  عىل  مبنية  تكون  أن  السياسة  هذه  راعت  كام  اإلرشافية،  السلطات  توجيهات  عليها  اشتملت  التي  واألطر  يتسق  ومبا  اإلدارة 
الرتشيحات واملكافآت وأن يكون إطارها كافيًا الستقطاب أعضاء املجلس واللجان املنبثقة عنه من ذوي الكفاءة والخربة املتناسبة مع نشاط 
البنك، وتخضع السياسة بشكل عام ألحكام نظام الرشكات وللمبادئ الرئيسة لحوكمة البنوك العاملة يف اململكة العربية السعودية وقواعد 
التنظيمية  واإلجراءات  والضوابط  الرشكات  حوكمة  الئحة  وكذلك  السعودي،  العريب  النقد  مؤسسة  عن  الصادرتني  والتعويضات  املكافآت 
الصادرة تنفيذًا لنظام الرشكات الخاصة برشكات املساهمة املدرجة الصادرتني عن هيئة السوق املالية، ومبا يتامىش مع أحكام نظام البنك 
األساس وأيضًا وثيقة حوكمة بنك الجزيرة وسياسة البنك للتعويضات، والتعميم الصادر عن مؤسسة النقد العريب السعودي والتي نصت 
عىل أن ال يتجاوز الحد األقى للمكافآت والتعويضات واملزايا املدفوعة سنويًا ألعضاء املجلس وأعضاء اللجان الفرعية مبلغ 500 ألف ريال 
سعودي باستثناء رئيس مجلس اإلدارة و أعضاء لجنة املراجعة،  وخالل العام 2019م  مل يقم أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو اللجان الفرعية بأي 
عمل ذي طابع فني أو استشاري، ومن ثم مل يحصلوا عىل أي مقابل أو مزايا خاصة بشأنها، ويوضح الجدول أدناه بيانات املكافآت والتعويضات 
املدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان التابعة له نظري عضويتهم، وكبار املسئولني التنفيذيني بالبنك خالل العام، مع التأكيد عىل عدم 

وجود أي انحراف جوهري عن اللوائح واألنظمة املنظمة لذلك:

 )بآالف الرياالت السعودية(

مكافآت ثابتة
(مقسمة حسب 

ستة فئات)

مكافآت متغرية
(مقسمة حسب 

خمسة فئات)

 مكافأة
 نهاية

الخدمة

 املبلغ

اإلجاميل
بدل مصاريف

33 4,071- 70 4,001أعضاء مجلس اإلدارة

28 1,796- 1,75145 األعضاء املستقلني

 5 1,825- 25 1,800 األعضاء غري التنفيذيني

   - 450-   - 450 األعضاء التنفيذيني

- 35,650-17,24018,410خمسة من كبار التنفيذيني مبن فيهم الرئيس التنفيذي واملسئول املايل األول

38510-30085أعضاء لجنة املراجعة

-30-30-أعضاء لجنة الرتشيحات واملكافآت

-85-85-أعضاء لجنة إدارة املخاطر

-215-215-أعضاء اللجنة التنفيذية

-260-20060أعضاء لجنة املسؤولية االجتامعية ( برنامج خري الجزيرة ألهل الجزيرة)

-95-5045أعضاء لجنة الحوكمة

مالحظة:  ينضوي بعضوية  لجنة املراجعة ولجنة املسؤولية االجتامعية و لجنة الحوكمة أعضاء من خارج مجلس اإلدارة. 
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مجموعة املراجعة الداخلية )التدقيق الداخيل(: 

تقوم مجموعة املراجعة الداخلية بإجراء عمليات مراجعة مستقلة تشمل تقييم الضوابط الداخلية وأنظمة الرقابة لكافة األنشطة يف جميع 
املواقع الجغرافية للبنك. وتّتبع املجموعة املنهجيات املعيارية للمراجعة الداخلية يف تقديم توكيد وإبداء رأي مستقل فيام يتعلق بحالة 
الداخلية ويتضمن ذلك تقديم توصيات ومتابعاتها بشكل مستمر بهدف تحسني كفاءة أنظمة  الرقابة  تقييم املخاطر والضوابط وأنظمة 

الرقابة الداخلية وتعزيز الوعي العام برضورة كفاءتها واستشعار أهميتها.

يتوىل إدارة املجموعة رئيس مجموعة املراجعة الداخلية بينام تضطلع لجنة املراجعة مبسؤولية اإلرشاف عليها مبا يضمن تحقيق أهداف 
املجموعة. وتّتبع مجموعة املراجعة الداخلية يف تخطيط وتنفيذ مهام التقييم عىل طريقة  املراجعة املبنية عىل تحديد األولويات عىل 

أساس املخاطر. ويشتمل نطاق املراجعة الداخلية عىل كافة جوانب األنظمة الداخلية والحوكمة ومنظومة إدارة املخاطر.

تقدم مجموعة املراجعة الداخلية تقيياًم مستقاًل وموضوعيًا للمخاطر وأنشطة الرقابة لإلدارة العليا وتزودها بالتوصيات واملرئيات املتعلقة 
باألنشطة التي متت مراجعتها.

كام تعتمد املجموعة برنامجا لضامن الجودة والنوعية يشمل كافة أوجه أنشطة املراجعة الداخلية.

املراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية:

فّعالة عىل  داخلية  رقابة  إجراءات  الداخلية ومناحي فعاليتها. وقد تم وضع  الرقابة  بيئة  أهمية معتربة عىل  البنك  يعلق  مالية،  كمؤسسة 
مستوى املؤسسة ككل ممثلة بتطبيق مبدأ خطوط الدفاع الثالثة ويتم ذلك بناًء عىل مالمئتها آلليات العمل التي يقوم بها البنك واألخذ 
بعني االعتبار أفضل املامرسات واملعايري العاملية يف القطاع املايل واملرصيف والتعاقد مع مؤسسات عاملية لتقديم خدمات استشارية 
بهدف تقييم ورفع كفاءة األنظمة الرقابية ويتم استعراض نتائجها عىل اللجان املختصة، كام تخضع هذه اإلجراءات لعمليات فحص دورية من 

قبل مراجعني خارجيني مستقلني باإلضافة إىل عمليات الفحص التي تقوم بها الجهات التنظيمية والترشيعية.

كام يقوم مجلس اإلدارة ولجانه املنبثقة إضافة إىل دور اإلدارة التنفيذية بأداء دور هام يف دعم وتعزيز بيئة الرقابة الداخلية بالبنك، وذلك 
من خالل اإلرشاف املستمر عىل عمل املجموعات الرقابية بالبنك كاملراجعة الداخلية وااللتزام واملخاطر. كام أن عملية الرقابة الداخلية 
تعتمد أساًسا عىل مدى فعالية وكفاءة األنظمة الرقابية بالبنك. وبالتايل، فإن الرقابة الداخلية الفعالة تعمل عىل زيادة الثقة يف التقارير 

املالية وعمليات املراجعة.

وقد أظهرت نتائج املراجعة السنوية إلجراءات بيئة الرقابة الداخلية يف (بنك الجزيرة) مستويات رقابية جيدة ومقبولة.

تقييم لجنة املراجعة حول كفاية ضوابط الرقابة الداخلية للبنك: 

خالل العام 2019م  قامت لجنة املراجعة مبراجعة تقارير مختلفة لتقييم وقياس كفاية ضوابط الرقابة الداخلية واألنظمة مبا يف ذلك القوائم 
املالية وتقارير املخاطر وااللتزام واملراجعة الداخلية. كام اضطلعت اللجنة مبراجعة محارض لجان اإلدارة املختلفة مثل لجنة إدارة املخاطر ولجنة 

االلتزام. ويتم توثيق مناقشات اللجنة وقراراتها يف محارض االجتامعات ورفع املسائل التي تتطلب االهتامم إىل مجلس اإلدارة. 

الرقابة املالية ومراجعي  االلتزام،  الداخلية، املخاطر،  اجتامعات مع رؤساء مجموعات  املراجعة  لجنة املراجعة  أعضاء  العام عقد  خالل هذا 
الحسابات الخارجيني حيث اطلعت اللجنة عىل آخر املستجدات بشأن املسائل التي تتطلب اهتامم اللجنة. كام تلقت اللجنة تقارير املراجعة 
الداخلية وتقارير الجهات التنظيمية و الرقابية إضافة إىل خطابات مراجعي الحسابات الخارجيني لإلدارة الصادرة خالل العام وراجعت خطط عمل 

اإلدارة للمسائل التي تم رفعها.

التنظيمية  واملتطلبات  للبنك  الداخلية  بالسياسات  االلتزام  وإجراءات  الداخلية  الرقابة  نظام  فعالية  مبراجعة  أيضًا  املراجعة  لجنة  وقامت 
بإيجاد نظام رقابة داخلية فعال والسعي  إذا كانت اإلدارة قد استوفت واجبها  العربية السعودية وما  الصلة يف اململكة  والقانونية ذات 

للحصول عىل تأكيد مستقل عن املراجعة الداخلية لتقييم مدى كفاية وفعالية هذه الضوابط الداخلية.

وتؤكد لجنة املراجعة ملجلس اإلدارة واملساهمني بأنه وحسب معرفتها التامة من كافة النواحي املادية أن نظام الرقابة الداخلية يف البنك 
كاف وينفذ بفاعلية .وتؤكد أيضا أن توصيات اللجنة املتعلقة بالتعيني والفصل والتقييم أو تحديد أتعاب مراجعي الحسابات الخارجيني قد تم 

اعتامدها من املجلس.

مجموعة الخدمات املرصفية لألفراد:

واصلت مجموعة الخدمات املرصفية لألفراد تفوقها وتعزيز مكانة البنك يف السوق املرصفية السعودية من خالل تقديم منتجات  وخدمات 
مبتكرة وحلول مرصفية رقمية وفًقا ألعىل املعايري واملتوافقة مع أحكام الرشيعة اإلسالمية. 

تم تصميم منتجاتنا وخدماتنا لتلبي احتياجات وتطلعات جميع العمالء عن طريق العديد من البحوث التسويقية و التي من خاللها تدعم إحدى 
إسرتاتيجيات البنك وهي تقديم خدمات استثنائية والعمل عىل تطوير املنتجات والخدمات املقدمة للعمالء من فتح الحسابات الجارية عن 
طريق الفروع أو عرب اإلنرتنت إىل الودائع اآلجلة واالستفادة من منتجات متعددة مثل بطاقات الرصاف اآليل وبطاقات االئتامن والتمويل 

الشخيص باإلضافة إىل مجموعة رائدة من منتجات التمويل العقاري. 

تسعى مجموعة الخدمات املرصفية لألفراد لتوفري أفضل الخدمات من خالل شبكة متنامية من قنوات التوزيع املمتدة يف اململكة متمثلة 
يف 78 فرًعا و 19 قسم للسيدات و607 جهاز رصاف آيل و 10,192 نقطة من نقاط البيع. عالوة عىل ذلك ، فإن خدماتنا املرصفية اإللكرتونية 
هي من بني األفضل يف السوق السعودي ولقد تكللت بحصول بنك الجزيرة عىل جائزة أفضل مركز اتصاالت وجائزة أفضل خدمة عمالء يف 
العامل. أحدثت إعادة إطالق تطبيق الجزيرة لألجهزة الذكية والجزيرة أونالين تأثرًيا كبرًيا عىل تحسني تجربة املستخدم وارتفاع عدد العمليات 
2019م  اإللكرتونية. إجاماًل، زادت محفظة املطلوبات بنسبة  26% لتصل إىل 42,038 مليون ريال سعودي يف شهر ديسمرب من عام 
ويف الوقت نفسه ارتفعت محفظة متويل األفراد بنسبة 27% يف شهر ديسمرب من عام 2019م لتصل إىل 27,568 مليون ريال سعودي 

من 21,659 مليون ريال سعودي يف ديسمرب 2018م. 
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واستمرارًا لجهود البنك يف التعاون املثمر مع وزارة اإلسكان، منت محفظة 
التمويل العقاري للبنك بنسبة 26% يف عام 2019م، بحصة سوقية تقدر بـ 
5.8% بحلول نهاية العام. وذلك نتيجًة إىل تفاعل البنك بإطالق جميع الربامج 
من  والتي  العقارية  التنمية  وصندوق  اإلسكان  بوزارة  الخاصة  واملبادرات 

شأنها تحقيق األهداف الطموحة لرؤية 2030 فيام يخص قطاع اإلسكان. 

ونظًرا ألن البالد شهدت أكرب طرح أويل عام يف العامل ، فقد كان لبنك 
قنواته  خالل  من  أرامكو  رشكة  اكتتاب  تسهيل  يف  رئيسًيا  دوًرا  الجزيرة  
املتعددة ، مبا يف ذلك القنوات الرقمية. وقد قدم بنك الجزيرة تسهيالت 
إدارية.  رسوم  دون  االكتتاب  لتمويل  سعودي  ريال  مليون   2 إىل  وصلت 
عالوة عىل جهوده يف دعم االكتتاب عرب تكثيف الحمالت التوعوية طوال 

الفرتة ما قبل االكتتاب. 

مجموعة الخدمات املرصفية الخاصة وإدارة الرثوات:

الرثوات  أصحاب  رشيحة  بخدمة  الخاصة  املرصفية  الخدمات  مجموعة  تقوم 
من  ومتنوعة  شاملة  باقة  تقديم  خالل  من  وذلك  العالية،  املالءة  ذات 
الرشيعة  أحكام  مع  واملتوافقة  الخاصة  املرصفية  واملنتجات  الخدمات 
أجل  من  وإمكانات  خربة  من  لديها  ما  كل  املجموعة  تسخر  كام  السمحاء. 

تحقيق أهداف عمالئها املالية وإدارة ثرواتهم باحرتافية وأمانة.

وقد بلغ إجاميل ودائع العمالء 11,572 مليون ريال بنهاية عام 2019م.

كــام تتعــاون املجموعــة وبشــكل وثيــق مــع »رشكــة الجزيــرة كابيتــال « لتوفــري الخدمــات االستشــارية يف مجــال االســتثامر، وتقديم حلــول متنوعة 
خاصــة برشيحــة كبــار العمــالء. وقــد بلــغ إجــاميل حجــم املحافــظ االســتثامرية التابعــة لعمــالء املجموعــة 7,618  مليون ريــال بنهاية عــام 2019م.

ــا  كــام تلبــي املجموعــة احتياجــات عمالئهــا االئتامنيــة مــن خــالل وحــدة لالئتــامن تابعــة للمجموعــة تهــدف إىل توفــري جميــع متطلبــات عمالئن
ــة  ــهيالت االئتامني ــة التس ــم محفظ ــاميل حج ــى إج ــد من ــهيالت. وق ــن التس ــرض م ــة والغ ــم النقدي ــع احتياجاته ــب م ــة تتناس ــة بطريق االئتامني

مبعــدل 140% لتصــل إىل 1,985 مليــون ريــال بنهايــة عــام 2019م.

 وتخــدم املجموعــة عمالئهــا مــن خــالل أربعــة مراكــز، تتواجــد يف كل مــن الريــاض، جــدة، الخــرب، ومكــة املكرمــة. وتقوم هــذه املراكــز بتقديم جميع 
الخدمــات والعمليــات املرصفيــة التــي يحتاجهــا كبــار العمــالء مــن قبــل كوادر ســعودية مؤهلة تتميــز بأعىل درجــات املهنية والخــربة املرصفية. 

ومــن منطلــق ســعي مجموعــة املرصفيــة الخاصــة عــىل النمــو وتطويــر خدماتهــا يف ظــل التنافــس الشــديد يف الســوق املحــيل عــىل كســب 
رشيحــة العمــالء أصحــاب الــرثوات والــرشكات العائليــة واملؤسســات الوقفيــة ومــن أجــل تقديــم خدمــات شــاملة ومنوعــة يف إدارة الــرثوات 

فقــد قامــت املجموعــة بالتوقيــع مــع رشكــة استشــارات عامليــة لتقديــم املشــورة يف إدارة الــرثوات.

تهــدف هــذه االتفاقيــة إىل دعــم مجموعــة املرصفيــة الخاصــة يف برنامــج تقديــم خدمــة إدارة الــرثوات وفــق الضوابــط الرشعيــة. كــام أن توقيــع 
هــذه االتفاقيــة يــأيت منســجام مــع اســرتاتيجية البنــك التــي تــم اعتامدهــا مؤخــرًا مــن قبــل مجلــس إدارة بنــك الجزيــرة.

مجمـوعـــة فـــوري لتحويل األموال:

واصلــت مجموعــة فــوري التميــز يف أدائهــا عــىل أســاس ســنوي كاملعتــاد ، لكــن عــام 2019م كان مميــزًا للغايــة ، حيــث متكنــت مجموعــة 
»فــوري« مــن الحصــول عــىل حصــة تســويقية كبــرية عــىل الرغــم مــن املنافســة الشــديدة بشــكل رئيــيس مــن املنافســني الجــدد. وقدمــت 
مجموعــة فــوري لهــذا العــام  »بطاقــة حســاب فــوري« ، وهــي األوىل مــن نوعهــا يف تاريــخ أعــامل التحويــالت يف اململكــة العربيــة الســعودية.

توســعت شــبكة مراكــز التحويــالت يف مجموعــة فــوري إىل 61 مركــًزا يف جميــع أنحــاء اململكــة، أيضــًا أضافــت مجموعــة فوري منصــات إلكرتونية 
إلرســال األمــوال إىل كل مــن عمــالء بنــك الجزيــرة  وغــري عمــالء بنــك الجزيــرة (فــوري) مــن خــالل »بطاقــة حســاب فوري«.

ميكــن لعمــالء فــوري إرســال األمــوال بــكل ســهولة عــرب الجزيــرة أون اليــن وأجهــزة الــرصاف اآليل لبنــك الجزيــرة وتطبيقــات بنــك الجزيــرة الذكيــة. 
باإلضافــة إىل ذلــك ، ميكــن أيًضــا اســتخدام هــذه البطاقــة إلجــراء املدفوعــات الحكومــة واملرافــق العامــة والــرشاء عــرب نقــاط البيــع (مــدى).
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بالتعــاون مــع الــرشكاء الرئيســيني – مــوين جــرام و ريــا ، تــم توســيع شــبكة الدفعــات لتشــمل أكــرث مــن 600000 موقــع يف جميــع أنحــاء 
العــامل. إىل جانــب ذلــك ، لــدى فــوري اآلن 21 رشيــًكا مبــارًشا مــن املراســلني املبارشيــن يف 10 دول هــي الفلبــني وباكســتان ومــرص ونيبــال 

ورسيالنــكا واليمــن والهنــد واألردن والســودان وإندونيســيا.

وعــىل نطــاق التســويق ، كان ومــازال ملجموعــة فــوري دور الريــادة والقيــادة لألمــام مــن خــالل تعزيــز فريــق التســويق الخــاص بهــا وتنفيــذ العديــد 
مــن الحمــالت الرتويجيــة عــىل مــدار العــام ، واكتســاب أقــى قــدر مــن الرؤيــة  واإلطــالع للوصــول إىل العمــالء.

وللمــيض قدًمــا يف عــام 2020م، عزمــت مجموعــة فــوري عــىل زيــادة حصتهــا يف الســوق وجمــع اإليــرادات مــن خــالل تقديــم منتجــات وخدمات 
فعالــة مــن حيــث التكلفــة يف املقــام األول ؛ والرتكيــز عــىل رقمنــة التحويــالت ومنصــات وســائل التواصــل االجتامعي.

مجموعة إدارة املخاطر: 

واصــل بنــك الجزيــرة يف عــام 2019م حملتــه  الهادفــة للرتكيــز عــىل تعزيــز ثقافــة إدارة املخاطــر وضــامن تطبيقهــا عــىل مســتوى البنــك. 
وانطالقــًا مــن ذلــك، واصلــت اإلدارة التزامهــا بضــامن تبنــي البنــك ألفضــل مامرســات املخاطــر املعتمــدة مدعومــة بالبنيــة التحتيــة الرضوريــة 
ــم تبنيهــا يف  ــات أو اإلجــراءات أو األنظمــة بحيــث تتأصــل تلــك املامرســات التــي ت لتحقيــق تلــك األهــداف ســواء مــن حيــث األفــراد أو العملي

ــك. ــايف للبن ــيج الثق النس

وقد أعطيت األولوية لتعزيز فعالية إدارة املخاطر بالبنك، مع الرتكيز بشكل أسايس عىل النواحي التالية:

بنــاء هيــكل واســرتاتيجية مخاطــر قويــة ليــس فقــط مــن أجــل تســهيل تطبيــق اســرتاتيجية العمــل الحاليــة ولكــن أيضــًا مــن اجــل التكيــف مــع   .1
ــة العمــل للبنــك. التغــريات الحاصلــة يف اســرتاتيجية وبيئ

ــذا  ــك. ويف ه ــر بالبن ــات للمخاط ــز بيان ــاء مرك ــوي لبن ــاس ق ــع أس ــل وض ــن أج ــر م ــل املخاط ــات تحلي ــدرات وتقني ــر ق ــتثامر يف وتطوي االس  .2
الســياق، فقــد حقــق البنــك تقدمــا كبــريًا عــىل صعيــد اســتكامل املرحلــة األوىل مــن جهــوده لتبنــي مامرســات  لجنــة بــازل لــإلرشاف 
املــرصيف معيــار رقــم 239 . وتتمثــل الرؤيــة النهائيــة للبنــك يف تطويــر مركــز حفــظ متطــور لبيانــات املخاطــر بحيــث يكــون مبثابــة املصــدر 

الوحيــد لكافــة بيانــات املخاطــر واالحتياجــات التحليليــة.

تنظيــم إجــراءات املوافقــة واملراجعــة مبــا يضمــن أن تبقــى جهــات املوافقــة عــىل املخاطــر وجهــات مراجعتهــا مســتقلة وأن تضــع نصــب   .3
ــة الثنائيــة عــىل األقــل. أعينهــا التبنــي الدقيــق لثقافــة لجنــة االئتــامن ومبــدأ الرقاب

تعزيــز وتطويــر إدارة امــن وحاميــة املعلومــات وذلــك مبــا يتــامىش مــع اســرتاتيجية البنــك وتعليــامت مؤسســة النقــد بخصــوص إطــار األمــن   .4
الســيرباين الراميــة إىل تعزيــز وحاميــة املعلومــات ونظــم املعلومــات لضــامن رسيتهــا ونزاهتهــا وتوفرهــا يف الوقــت املناســب مبــا 

يتــامىش مــع الحاجــة إليهــا ومــدى قيمتهــا والتهديــدات املرتبطــة بهــا.

موامئــة اســرتاتيجية إجــراءات كفايــة رأس املــال مبــا يتــامىش مــع التوجــه االســرتاتيجي للبنــك.  ويتــم  ترشــيد أهــداف اإلجــراءات الداخليــة   .5
لتقييــم كفايــة رأس املــال بشــكل دوري وفقــا لالســرتاتيجية الحاليــة وخطــة األعــامل عــىل أســاس ســنوي. وقــد تــم تقييــم كفايــة رأس 

املــال وفقــًا لطبيعــة وحجــم وتعقيــد منــوذج أعــامل البنــك مــع الوثائــق التفصيليــة.

كــام أن البنــك قــام بتطويــر إطــار عمــل خــاص بإجــراءات التقييــم الداخــيل لكفايــة الســيولة وفقــا للمتطلبــات التنظيميــة. ويركــز هــذا اإلطــار   .6
بشــكل مبــديئ عــىل تقييــم مخاطــر الســيولة يف بنــك الجزيــرة، وهيــكل الحوكمــة، واالســرتاتيجيات املرتبطــة بهــا، وكذلــك الرتتيبــات 

ــة للتعامــل مــع كل مــن أحــداث الســيولة املتوقعــة وغــري املتوقعــة. واإلجــراءات الطارئ

تطبيق برنامج بازل، والذي ميثل فرصة هامة لتحقيق األمور التالية:  .7

تطوير وصقل سياسات وإجراءات البنك مبا يضمن اتساقها مع أفضل املامرسات العاملية واملتطلبات النظامية املحلية. (أ) 

تطويــر و تعميــم وتنفيــذ ومراقبــة إطــار تفصيــيل خــاص بالبنــك ملســتوى تقبــل املخاطــر بحيــث يعمــل ليــس فقــط كنقطــة ربــط  (ب) 
بــني اســرتاتيجية مجلــس اإلدارة وتنفيــذ األقســام لهــا، بــل أيضــا كحلقــة وصــل تبادليــة للمرئيــات واملالحظــات مبــا يضمــن اتســاق تلــك 

ــة الســائدة. ــة والتنظيمي ــة العملي االســرتاتيجية مــع البيئ

(ج)  مراجعــة والتحقــق مــن فاعليــة وتحســني أمنــاط تقييــم املخاطــر مبوجــب الركيــزة الثانيــة عــىل أســاس متواصــل وضبطهــا طبقــا ألفضــل 
املامرســات املتبعــة عــىل مســتوى القطــاع املــرصيف وأيضــا مبــا يتــامىش مــع توجيهــات وتوقعــات مؤسســة النقــد. 

(د)  االســتمرارية يف تحديــث التقاريــر مبوجــب الركيــزة األوىل مبــا يضمــن دقــة تلــك التقاريــر وإصدارهــا يف الوقــت املحــدد واســتمرار 
ــة.  ــات التنظيمي ــع التوقع ــا م توافقه

تحســني وتعزيــز إطــار اختبــارات الضغــط / الجهــد طبقــا ألفضــل املامرســات املطبقــة وتوجيهــات مؤسســة النقــد العــريب الســعودي   .8
واتفاقيــة بــازل، مبــا يف ذلــك اإلجــراءات واملنهجيــات املعتمــدة مبــا ميكــن البنــك مــن إجــراء اختبــارات الضغــط / الجهــد النظاميــة عــرب مختلــف 
معايــري املخاطــر والســيناريوهات ذات العالقــة. ويتــم التعامــل مــع نتائــج اختبــارات الضغــط / الجهــد كبيانــات ذات قيمــة ألغــراض خطــط 

األعــامل ورأس املــال عــىل أســاس مســتقبيل.

ضامن أن يبقى البنك املؤسسة املالية األكرث امتثااًل مبوجب املعيار املحاسبي العاملي رقم 9.   .9

ــازل ومؤسســة النقــد العــريب الســعودي. ويهــدف هــذا  10. تطبيــق سياســة / إطــار عمــل مخاطــر العمليــات املتوافقــة مــع توصيــات لجنــة ب
اإلطــار إىل تشــجيع وتعزيــز ثقافــة الوعــي والفهــم للمخاطــر والحــد مــن الخســائر يف جميــع أنحــاء البنــك.  وهــذا اإلطــار يضــع املبــادئ الخاصــة 

بكيفيــة تحديــد وتعريــف مخاطــر العمليــات وتقييمهــا والحــد مــن آثارهــا الســلبية وكذلــك مراقبتهــا واإلبــالغ عنهــا داخــل البنــك.

تقرير مجلس اإلدارة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2019م
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11. التحقــق مــن خــالل إجــراءات التحقــق واملعايــرة أن أمنــاط درجــات املخاطــر االئتامنيــة وبطاقــات األهــداف املتوازنــة تحافــظ عــىل قوتهــا 
التحليليــة والتوقعيــة فيــام يخــص تقييــم املخاطــر املرتافقــة مــع تعــرث أي عميــل حــايل و /أو محتمــل. هــذا ولقــد قــام البنــك بنجــاح بالتحقــق 

مــن وتنفيــذ الدفعــة األوىل مــن أمناطــه املعــاد معايرتهــا.

12. إعادة تنظيم وحدة إدارة مخاطر االحتيال والتحقيق يف االحتيال تحت إرشاف إدارة مخاطر املؤسسة. البنك بصدد وضع أفضل برنامج ممكن 
إلدارة مخاطر االحتيال والذي ميكن البنك من تلبية متطلبات مؤسسة النقد العريب السعودي إضافة إىل أفضل املامرسات الدولية.

مجموعة الخدمات املرصفية للرشكات واملؤسسات املالية:

مجموعة الرشكات:

يحتــل بنــك الجزيــرة، معــززًا باملنتجــات والخدمــات املرصفيــة الفريــدة واملتوافقــة مــع الرشيعــة اإلســالمية التــي يوفرهــا لعمالئــه،  موقعــًا متميزًا 
بــني البنــوك الرائــدة التــي تقــدم لعمالئهــا تجربــة مرصفيــة عامليــة رفيعــة املســتوى، فقــد وفــرت األدوات املاليــة التــي يطرحهــا  البنــك لعمالئــه 
مــن الــرشكات واملؤسســات املرصفيــة ديناميكيــة عاليــة يف التكيــف مــع وتلبيــة املتطلبــات املاليــة لكافــة عمالئــه. إضافــة لذلــك فــإن هيــكل 
البيئــة التشــغيلية ورسعــة اتخــاذ القــرارات يف البنــك مهــدت الطريــق لتزويــد عمالئنــا بخدمــات ماليــة ومرصفيــة مصممــة حســب احتياجاتهــم، مبــا 
يف ذلــك، عــىل ســبيل الذكــر وليــس الحــرص، الحلــول االستشــارية املتطــورة. وقــد ســاهمت كل تلــك املبــادرات والجهــود يف تنويــع قاعــدة 

عمالئنــا لتشــمل القطــاع الحكومــي والقطــاع العــام واملؤسســات املاليــة ورشكات القطــاع الخــاص التــي تتبــوأ مكانــة عاليــة يف الســوق.

ترتكــز جهودنــا يف مجموعــة الــرشكات املرصفيــة عــىل توفــري تجربــة مرصفيــة ال تضاهــى، مبــا ميكــن مــن صياغــة رشاكات اســرتاتيجية مــع 
عمالئنــا وذلــك مــن خــالل تقديــم مســتويات خدمــة ال تــزال تلقــى االستحســان والتقديــر مــن قبــل كافــة رشكائنــا.

عكســت أعــامل خدمــات الــرشكات يف بنــك الجزيــرة أداء متميــزا خــالل العــام حيــث ارتفعــت قــروض الــرشكات بنســبة 18 % .وقــد تركــزت أنشــطة 
املجموعــة خــالل الســنة عــىل تطويــر رشائــح ســوقية جديــدة حيــث أصبحــت عالقــات العمــالء بشــكل عــام تشــكل حافــزا رئيســيا لــألداء وتســويق 
املجموعــة الكاملــة مــن املنتجــات املرصفيــة اإلســالمية املطروحــة. هــذا وال تــزال مجموعــة الخدمــات املرصفيــة للــرشكات تلعــب دورًا مســاهام 
وفاعــاًل يف دعــم مشــاريع القطــاع العــام والخــاص، حيــث قامــت بتطويــر محفظــة واســعة التنــوع مــن الخدمــات واملنتجــات مســتندة يف ذلــك 
إىل قــوة عالقاتنــا ورشاكاتنــا طويلــة املــدى تشــمل املســاهمة مبجموعــة مــن الخدمــات التمويليــة والتجاريــة واألخــرى املتعلقــة بالــرصف 
األجنبــي واملســاندة. إن منــو  محفظــة القــروض ال يــزال متحفظــًا وانتقائيــًا حيــث ال تــزال أهدافنــا تنصــب عــىل الرتكيــز  عــىل نوعيــة األصــول 

وخفــض مخاطــر  تعــرث املحافــظ يف ظــل البيئــة االقتصاديــة العامــة الســائدة. 

يظهــر التباطــؤ االقتصــادي يف الوقــت الحــارض إشــارات إيجابيــة باتجــاه التحســن، ونحــن يف موقــع جيــد ميكننــا مــن كســب زخــم قــوي مــن 
خــالل الرتكيــز عــىل نقــاط قوتنــا الرئيســية والتــي تتمثــل يف مركزنــا الحــايل يف الســوق وعالمتنــا التجاريــة القويــة ومنــط أعاملنــا املرتكــز عــىل 
العالقــات مقرونــا بأســلوب عمــل متخصــص، الرتكيــز القــوي عــىل إدارة املخاطــر، اإليــرادات املرنــة والســجل اإلداري العريــق. وانطالقــًا مــن ذلــك، 

نتطلــع مســتقبال ملزيــد مــن التعزيــز ألعاملنــا مــن خــالل النمــو االنتقــايئ يف املســارات التــي متثــل مخاطــر مقبولــة بالنســبة لنــا.

التمويل املتخصص:

متاشــيًا مــع التوجــه العــام للبنــك فــإن قســم التمويــل  املتخصــص 
يوفــر خرباتــه يف املشــاريع والحلــول املاليــة املهيكلــة جنبــا إىل 
ــة للعمــالء مــن الــرشكات الكــربى، حيــث  ــات الوكال جنــب مــع فعالي
2019م  واصــل القســم  تحقيــق أداء قــوي يف الســنة املاليــة 
والتــي كانــت نقطــة تحــول يف تطــوره وإعــادة متوضعــه. ويواصــل 
قســم التمويــل املتخصــص، بعــد إعــادة ترتيــب اســرتاتيجية املوارد 
املتاحــة لــه، لعــب دور فعــال يف متويــل املشــاريع و القــروض 
املشــرتكة مــع البنــوك الرائــدة األخــرى يف املشــاريع الكبــرية . 
كــام أتاحــت الســنة الحاليــة للبنــك العديــد مــن فــرص إعــادة التمويــل 

والتــي تــم أخذهــا يف االعتبــار عــىل أســاس انتقــايئ.

وكان بنــك الجزيــرة قــد فــاز خــالل العــام بجائــزة »أكــرب الــرشكاء« 
خــالل مؤمتــر الرشاكــة االســرتاتيجية الــذي تــم تنظيمــه مــن قبــل 
التجــاري  الــذراع  التجــارة،  لتمويــل  العامليــة  اإلســالمية  املنظمــة 
لبنــك التنميــة اإلســالمي، وذلــك لقــاء مســاهمته يف معامــالت 
القــدرات  التمويــل املشــرتك، والتــي تعتــرب دليــاًل دامغــا عــىل 

واســعة التنــوع لهــذا القســم. 

إدارة الخدمات املرصفية التجارية:

2012م  عــام  يف  التجاريــة  املرصفيــة  الخدمــات  إدارة  أنشــأت 
لتوفــر باقــة واســعة مــن الخدمــات واملنتجــات املرصفيــة التجاريــة 
وتقــدم  اململكــة.  يف  واملتوســطة  الصغــرية  للمنشــآت 
اإلقليميــة  مكاتبهــا  خــالل  مــن  التجاريــة  املرصفيــة  الخدمــات 
ــة  ــدم كاف ــة مجموعــة كاملــة مــن املنتجــات التــي تربــط وتخ الثالث
عمــالء الخدمــات املرصفيــة التجاريــة لديهــا عــرب اململكــة مــن خــالل 
قنواتهــا املتنوعــة، مــام حقــق ارتفاعــا يف قاعــدة العمــالء إىل 

عميــل.   800
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وعــىل صعيــد املســتقبل، ســوف تواصــل وحــدة الخــامت املرصفيــة التجاريــة تعزيــز خدماتهــا لــيك تلعــب دورًا محوريــا يف توفــري منتجــات 
وخدمــات متوافقــة مــع الرشيعــة اإلســالمية تلبــي وتتجــاوز متطلبــات مختلــف عمالئهــا.

متثــل الــرشكات الصغــرية واملتوســطة العمــود الفقــري التجــاري لالقتصــاد الوطنــي، لذلــك فــإن دعــم منــو وتقــدم هــذه الرشيحــة يبقــى 
ــة اململكــة 2030، يبــذل كافــة  ــرة. كــام أن البنــك، انطالقــا مــن تلــك األهــداف  وانســجاما مــع رؤي واحــدا مــن األهــداف الرئيســية لبنــك الجزي
الجهــود املمكنــة لزيــادة مســاهمة الــرشكات املتوســطة والصغــرية يف إجــاميل الناتــج املحــيل مــن 20% إىل 35%. وللمســاعدة عــىل 
تحقيــق هــذا الهــدف، يواصــل البنــك رشاكاتــه االســرتاتيجية مــع املؤسســات الحكوميــة التــي تدعــم هــذا القطــاع كصنــدوق التنميــة الصناعــي 
الســعودي، مــن خــالل برنامــج كفالــة، حيــث يعتــرب البنــك عــىل هــذا النطــاق منافســا جديــرا ، بــني البنــوك املصنفــة يف الفئــة األعــىل الثانيــة، 

للوصــول إىل املركــز األعــىل خــالل عــام 2020م.

كــام يواصــل قســم الــرشكات املتوســطة والصغــرية العمــل عــىل زيــادة التحالفــات مــع هيئــات حكوميــة أخــرى كالهيئــة العامــة للــرشكات 
املتوســطة والصغــرية (منشــآت)، وبنــك التنميــة الســعودي، والبنــك الزراعــي الســعودي، ومــدن، مــام ســينعكس إيجابــًا ملصلحــة كافــة 

العالقــة. األطــراف ذات 

كان عــام 2019 م عامــًا صعبــًا حيــث ترتــب عــىل بنــك الجزيــرة إدارة مختلــف التحديــات داخليــًا وخارجيــًا. فعــىل الصعيــد الداخــيل، متثــل ذلــك يف 
صيغــة حصــد منافــع الرتميــم الكامــل لطاقــم الخدمــات املرصفيــة التجاريــة والسياســات واإلجــراءات، والبيئــة العامــة للعمــل، وتطبيــق النظــام، 
والفعاليــة والعمــل الــدؤوب. ومتثــل ذلــك عــىل الصعيــد الخارجــي مــن خــالل العمــل يف ظــروف ســوقية وبيئــة تجاريــة صعبــة بشــكل عــام. أمــا 
عــىل صعيــد العمليــات، فقــد كانــت األربــاح أعــىل بكثــري مــام كانــت عليــه يف الســنة املاضيــة، حيــث ســجلت املــؤرشات ارتفــاع  النمــو   إىل 

نســبة مزدوجــة األرقــام. 

عــىل صعيــد املســتقبل، يتعــني علينــا الرتكيــز عــىل تنميــة هــذا الجانــب الهــام واملربــح مــن أعــامل البنــك وذلــك مبســاندة وتوجيــه اإلدارة العليــا 
للبنــك والتــي عــربت عــن ثقتهــا التامــة بأننــا ســنواصل هــذه اإلنعطافــة القويــة جــدا لنجعــل الخدمــات املرصفيــة التجاريــة يف بنــك الجزيــرة مقــدم 

الخدمــات األول لرشيحــة الــرشكات املتوســطة والصغــرية يف اململكــة.

وحدة املؤسسات املالية:

تديــر وحــدة املؤسســات املاليــة عالقــات البنــك مــع البنــوك املحليــة والخارجيــة واملؤسســات املاليــة األخــرى وأيضــًا الكيانــات فــوق الوطنيــة. 
وتتخصــص الوحــدة يف إدارة التجــارة الدوليــة و اإلقليميــة واحتياجــات العمــالء مــن إدارة النقــد ، مــع نظــرة مكثفــة للمتغــريات الديناميكيــة 
لبلــدان املراســلني لدينــا. وقــد نجحــت وحــدة املؤسســات املاليــة يف إدارة وتطويــر شــبكة مــن الــرشاكات البنكيــة العامليــة رسيعــة النمــو مــام 
ســيمكن البنــك مــن تلبيــة احتياجــات عمالئــه األساســية حــول العــامل وذلــك مــن خــالل تعزيــز قــدرات البنــك لتمكينــه مــن الوفــاء بكافــة متطلبــات 
عمالئــه وتســهيل متويــل التحويــالت املاليــة واملعامــالت التجاريــة الخاصــة بهــم. كــام تطمــح وحــدة املؤسســات املاليــة لجعــل بنــك الجزيــرة 

البنــك الرشيــك املفضــل لــدى النخبــة يف اململكــة.  

وحدة القطاع العام: 

ــآت  ــابات املنش ــيا يف إدارة حس ــب دورا رئيس ــة وتلع ــات املرصفي ــرشكات واملؤسس ــة ال ــدات مجموع ــدى وح ــي إح ــام ه ــاع الع ــدة القط وح
الصناعــة   كقطــاع  القطاعــات  مــن  العديــد  مــن  العــام  القطــاع  وحــدة  محفظــة  وتتألــف  العــام.  القطــاع  مــن  الحكوميــة  وشــبه  الحكوميــة 
والبرتوكيامويــات والشــحن والنقــل واالتصــاالت. وقــد اســتدعت الطبيعــة املعقــدة لتلــك العالقــات والخدمــات النوعيــة التــي يتطلبهــا القطــاع 
العــام تشــكيل فريــق عمــل متخصــص وهــو عــىل اســتعداد لتلبيــة كافــة احتياجــات العمــالء مــن القطــاع العــام. وتشــمل الخدمــات التــي تقدمهــا 
وحــدة القطــاع العــام الحلــول التمويليــة للــرشكات، ومتويــل العقــارات، والخدمــات املرصفيــة االســتثامرية، ومتويــل املشــاريع، وحلــول إدارة 
النقــد، وآخــر تقنيــات املرصفيــة اإللكرتونيــة. كــام تعتــرب وحــدة القطــاع العــام بوابــة لخدمــات ومنتجــات متطــورة أخــرى يف  منتجــات الخزينــة، 

والخدمــات املرصفيــة االســتثامرية.

تقرير مجلس اإلدارة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2019م
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إدارة الخدمات واملعامالت العاملية:

تعــد إدارة الخدمــات واملعامــالت العامليــة اإلدارة الرائــدة يف توفــري الحلــول املرصفيــة وخدمــات الســيولة النقديــة واملعامــالت التجاريــة 
واالســتثامرية لعمــالء الــرشكات واملؤسســات التجاريــة واملاليــة يف كافــة أنحــاء اململكــة العربيــة الســعودية. 

وتغطــي حلــول الدفــع إلدارة الخدمــات واملعامــالت العامليــة طيفــا كامــال مــن املعامــالت املحليــة والعامليــة  حيــث تضــم معامــالت الــرشكات 
اإللكرتونيــة (E-Corporate)   ومعامــالت التجــارة اإللكرتونيــة (E-Trade)  والتــي تهــدف لتوفــري خدمــات معامــالت  إدارة النقــد بتكلفــة 
منخفضــة وخــالل وقــت قصــري مدعومــة بشــكل متخصــص بآخــر املنصــات اإللكرتونيــة حيــث أثبتــت هــذه الحلــول صحتهــا وخلوهــا مــن أي أخطــاء. 
هــذا وتســعى إدارة الخدمــات واملعامــالت العامليــة للعمــل مــع العمــالء عــىل تعزيــز خدماتهــا وقنــوات اإليصــال مــن خــالل معالجــة احتياجــات 

التغيــري لــدى عمالئهــا اعتــامدا عــىل التطــور التقنــي يف الصناعــة املرصفيــة.

تقـدم إدارة الخدمـات واملعامـالت العامليـة دعـام كامـال لكافـة املنتجـات املتاحـة للـرشكات وأيضـا خدمـات التمويـل التجـاري كتمكـني االطـالع 
الكامـل عـىل بيانـات الحسـابات وتدشـني خدمـات دفـع محليـة أو أجنبيـة ضمـن بيئـة آمنـة وعـىل مـدار السـاعة. وتـأيت هـذه املزايـا إضافـة لنظام 
حاميـة خدمـات إدارة دفـع الرواتـب تحـت شـعار»رواتبكم«. كـام أن خدمـات دفـع الرواتـب املخصصـة لعمـالء الـرشكات متتـاز مبسـتوى عـال مـن 
املحافظـة عـىل أمـن املعلومـات مـام يتيـح إمكانيـة إدارة بيانـات الرواتـب بـكل يـرس وسـهولة وبالشـكل الـذي يرقـى ملسـتوى رضـاء العمـالء. 

هــذا وتنســجم اســرتاتيجية النمــو إلدارة الخدمــات واملعامــالت العامليــة مــع التوجيهــات الرئيســية التــي تدفــع باتجــاه التغيــري عــيل صعيــد 
املعامــالت اإللكرتونيــة وتطبيــق التحديثــات يف مختلــف القطاعــات التجاريــة  يف اململكــة العربيــة الســعودية.

املنشآت متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة:

التعريف الحايل للمنشآت متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة:

تــم تصنيــف العمــالء يف بنــك الجزيــرة حســب السياســات واملعايــري الخاصــة بالبنــك ومبــا يتطابــق مــع معايــري مؤسســة النقد العريب الســعودي 
يف ذلــك كــام ييل:

عدد الموظفين )دوام كامل(* اإليرادات السنوية )بالمليون(تصنيف المنشأة

من 1 إلى 5من 0 إلى 3 متناهية الصغر

من 6 إلى 49من 3 إلى 40صغيرة

من 50 إلى 249من 40 إلى 200متوسطة

* يعتمــد بنــك الجزيــرة اإليــرادات معيــارًا رئيســيًا لتصنيــف املنشــآت، و يف حــال عــدم توفــر هــذا املعيــار يصبــح عــدد املوظفــني بــدوام كيل هــو املعيــار الرئيــيس يف تصنيــف 
عمــالء املنشــآت متناهيــة الصغــر والصغــرية واملتوســطة.

املبادرات التي تم اتخاذها من البنك للمنشآت متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة:

إنشاء 3 وحدات إقليمية لخدمة العمالء يف كل منطقة (املنطقة الوسطى، املنطقة الغربية، املنطقة الرشقية).  •
تشكيل فريق متخصص للتنسيق مع كفالة ولتنظيم ومراقبة جميع اإلجراءات بني البنك وبرنامج الكفالة.  •

وضع معايري خاصة لقبول املنح االئتامين للمنشآت الصغرية واملتوسطة وذلك بهدف ترسيع عملية املوافقة واملنح.  •
استفسارات  عىل  واإلجابة  الحاليني  العمالء  من  واملتوسطة  الصغرية  املنشآت  لخدمة  مرصيف)  (هاتف  خاص  اتصال  مركز  إنشاء   •

العمالء الجدد، وذلك باالتصال عىل الرقم املجاين 8002449090.
إنشــاء وحــدة جديــدة الســتقطاب عمــالء جــدد والعمــل كوحــدة مركزيــة الســتقبال ومراجعــة جميــع اإلحــاالت الخاصــة بعمــالء املنشــآت   •

الصغــرية واملتوســطة.
املنشآت  عمالء  واحتياجات  املرصفية  والعالقة  العمالء  رشائح  تصنيف  و  لتمييز  للبنك  األسايس  النظام  يف  جديدة  حقول  إيجاد   •

الصغرية واملتوسطة.
مراجعة ومناقشة األداء العام للمنشآت متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة عىل أساس شهري من خالل لجنة برئاسة الرئيس التنفيذي  •

تطوير مستمر لربامج تدريبية خاصة ملدراء العالقات ومتخصصة يف إدارة عالقات العمالء ومخاطر االئتامن.  •
طرح منتج البطاقة االئتامنية الخاصة باملنشآت.  •

تلبي  التي  املتكاملة  واملالية  الحلول املرصفية  من  مجموعة  عن  عبارة  وهو  الجديد  »أعامل«  برنامج  إلطالق  النهائية  املراحل  يف   •
بشكل خاص احتياجات عمالء املنشآت.

أيضًا يف املراحل النهائية إلطالق برنامج تدريبي ملدة 6 أشهر لخدمة رجال األعامل يف املشاريع الصغرية واملتوسطة ومساعدتهم   •
عىل تحويل أفكارهم إىل مؤسسات/ رشكات حقيقية.

وحدة املنشآت متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة وموظفيها:

تــدار املنشــآت متناهيــة الصغــر والصغــرية واملتوســطة مــن قبــل إدارة الخدمــات املرصفيــة التجاريــة بالبنــك داخــل املجموعــة املرصفيــة 
للــرشكات واملؤسســات. تضــم إدارة الخدمــات املرصفيــة التجاريــة أكــرث مــن 58 موظــف متخصــص يف خدمــة عمــالء املنشــآت متناهيــة الصغــر 

والصغــرية واملتوســطة.
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عدد الدورات التدريبية وورش العمل للموظفني والعمالء: 

286عدد الدورات التدريبية للموظفين

1عدد الدورات التدريبية للعمالء

القروض والتعهدات وااللتزامات املمنوحة للمنشآت متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة:

ألف ريال

2019

المنشآت 

متناهية الصغر

المنشآت 

الصغيرة

المنشآت 

المتوسطة
المجموع

48,896215,111550,354814,361  القروض للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (بنود داخل الميزانية)

85,366258,425153,786497,577القروض للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (بنود خارج الميزانية)

نسبة القروض للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 
1.6%1.1%0.4%0.1%(بنود داخل الميزانية) إلى مجموع القروض

نسبة القروض للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 
1.0%0.3%0.5%0.2%(بنود خارج الميزانية) إلى مجموع القروض

1315335581222عدد القروض، بنود داخل الميزانية و خارج الميزانية

322240143705عدد العمالء للقروض

337315121عدد القروض المضمونة ببرنامج "كفالة" (بنود داخل الميزانية وخارج الميزانية)

20,65356,11937,738114,510مبلغ القروض المضمونة ببرنامج "كفالة" (بنود داخل الميزانية وخارج الميزانية)

2018
المنشآت 

متناهية الصغر

المنشآت 

الصغيرة

المنشآت 

المتوسطة
المجموع

42,278240,622683,650966,550القروض للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (بنود داخل الميزانية)
52,091331,049203,530586,670القروض للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (بنود خارج الميزانية)

نسبة القروض للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 
2.4%1.7%0.6%0.1%(بنود داخل الميزانية) إلى مجموع القروض

نسبة القروض للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 
1.4%0.5%0.8%0.1%(بنود خارج الميزانية) إلى مجموع القروض

874665891,142عدد القروض، بنود داخل الميزانية و خارج الميزانية
347249141737عدد العمالء للقروض

43847134عدد القروض المضمونة ببرنامج "كفالة" (بنود داخل الميزانية وخارج الميزانية)
26,24455,1939,86891,305مبلغ القروض المضمونة ببرنامج "كفالة" (بنود داخل الميزانية وخارج الميزانية)

مجموعة الخزينة:

أنهت الخزينة عاما آخر من النجاح بتحقيق ربحية عالية مقارنة مبا حققته يف السنة املاضية، يف الوقت الذي نجحت فيه أيضا بإدارة امليزانية 
التمويل مام أدى إىل استمرار  السيولة واملخاطر، وذلك من خالل رفع كفاءة املحفظة وتنويع مصادر  ناحية  العمومية بفعالية عاليه من 

املساهمة القوية للخزينة يف صايف أرباح البنك.

شهدت السيولة يف السوق السعودي انكامشاً خالل الربع األخري من العام وذلك عىل خلفية االكتتاب العام لرشكة أرامكو مام أدى إىل سحوبات 
الدين، فقد واصلت  الوطني إلدارة  البنك متعامال رئيسيا لصكوك املركز  الرغم من كون  الودائع. وعالوة عىل ذلك، وعىل  كبرية من أرصدة 

مجموعة الخزينة مساهمتها يف نجاح هذه الصكوك يف السوقني الرئيسية والثانوية، ومتت تلبية كافة متطلبات التمويل بتكلفة منافسة. 

سجلت أعامل خدمة العمالء، وخاصة عائدات الرصف األجنبي ، منوا بنسبة 20%مقارنة بالسنة املاضية وذلك كنتيجة للتشارك مع مجموعات 
األعامل األخرى واألسعار املنافسة املطروحة. وقد سجلت املبادرة الجديدة لبيع صكوك مكتب إدارة الدين العام يف السوق الثانوية نتائج 

إيجابية حيث تم تحقيق األهداف املرسومة بنجاح تام.

كانت  ريال سعودي كام  24 مليار  بنسبة 15%، من مبلغ  أي  ريال سعودي،  3.6 مليارات  ارتفاعا مببلغ  الخزينة  سجلت محفظة استثامرات 
يف السنة املاضية إىل 27.6 مليار ريال سعودي وذلك بعد اقتطاع قيمة االسرتدادات املنفذة، والتي كانت يف غالبها إصدارات حكومية 
املحفظة  سيولة  يف  التعزيز  من  مزيد  إىل  أدت  االستثامرات  وهذه  صفرية.  مخاطر  ذات  أصول  االستثامرات  هذه  وتعترب  سعودية، 

االستثامرية والتصنيف االئتامين.

شأن  ومن  هذا،  املحددة.  املخاطر  وإطار  واإلجراءات  بالسياسات  التام  االلتزام  مع  مرنة  داخلية  مراقبة  بيئة  ضمن  عملها  الخزينة  تواصل 
التقييامت الدورية ألعامل الخزينة أن تعزز السياسات واألنظمة وااللتزام بأفضل املامرسات املتبعة يف هذا املجال.

تقرير مجلس اإلدارة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2019م
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مجموعة املوارد البرشية:

امتــدادًا لألهــداف واإلنجــازات التــي تــم تحقيقهــا يف عــام 2018م، واصلــت مجموعــة املــوارد البرشيــة رحلتهــا يف تدشــني قفــزات وســبل 
للتقــدم اإلضــايف خــالل عــام 2019م معــززة دورهــا كرشيــك حيــوي واســرتاتيجي كامــل ومكمــل لجميــع قطاعــات األعــامل، مــن خــالل 
االســتمرار يف تطبيــق كافــة التوجيهــات النظاميــة ذات الصلــة والرتكيــز يف ذات الوقــت عــىل اســتقطاب وتطويــر وتحفيــز ومكافــأة املــوارد 

البرشيــة مــن أجــل االحتفــاظ بهــا للمــدى البعيــد وتحقيــق متيــز متواصــل يف أداء البنــك.

كــام واصلــت املجموعــة تنفيــذ سلســلة كاملــة مــن األدوار العامــة والخاصــة ومامرســة الرقابــة عــىل جميــع شــؤون املوظفــني ومامرســاتهم 
مبــا يف ذلــك تقديــم املشــورة لجميــع وحــدات العمــل حــول كافــة األمــور املتعلقــة بــإدارة موظفيهــم مــن أجــل مســاندة وتحقيــق األهــداف 

العامــة للبنــك وتطلعاتــه العمليــة بغيــة الحفــاظ عــىل منــو ثابــت وزيــادة القيمــة للمســاهمني واالرتقــاء بســمعة البنــك وصورتــه االحرتافيــة.

باإلنتاجيــة لجميــع فئــات  2019م واصلــت املجموعــة دورهــا كرشيــك لجميــع مجموعــات األعــامل يف دعــم قنــوات االرتقــاء  عــام  ففــي 
املوظفــني بالرتكيــز عــىل التواصــل الحيــوي والفعــال بــني املختصــني يف مجموعــة املــوارد البرشيــة وكافــة اإلدارات التشــغيلية، وبالخصــوص 
التطويــر الديناميــيك  ملنصــة الخدمــات الذاتيــة اإلداريــة وعــىل رأســها االنتهــاء مــن وإطــالق عــدة مشــاريع تقنية التــي تهدف إىل دعم وترســيخ 
ثقافــة التطــور الــذايت املســتمر لكافــة منســويب البنــك واالعتــامد عــىل النفــس مــن خــالل تعلــم اســتخدام احــدث التقنيــات وتوســيع نطــاق 

فعالياتهــا وبالتــايل قيمتهــا لعمــوم املوظفــني، باإلضافــة إىل تحســني وتعزيــز فعاليــات العمــل اإلداري الروتينــي للمرشفــني واملــدراء.

إضافــة إىل ذلــك، متيــزت 2019م مــرة أخــرى كســنة مبــادرات وأنشــطة وأعــامل رقابيــة وتدقيقيــة مكثفــة للغايــة عــىل نطــاق البنــك بأكملــه، 
حيــث خاضــت مجموعــة املــوارد البرشيــة العديــد مــن حمــالت التدقيــق والضبــط املوضوعــي املنهجــي الرقــايب والداخــيل واملســتقل، والتــي 
انتجــت عديــد مــن التصحيحــات املطلوبــة لتأكيــد جــودة مواكبــة السياســات الرقابيــة املحدثــة، باإلضافــة إىل دعــم اإلجــراءات واملامرســات 
اإلداريــة بأقــى درجــات النجــاح املمكنــة، مــن خــالل االســتحداث والتطويــر والتعزيــز املســتمر لكافــة السياســات واملامرســات ودور الحوكمــة، 
ومواكبــه املتطلبــات للبيئــة الرقابيــة املتغــرية وبالتحديــد أخــذ موافقــة مجلــس اإلدارة عــىل مــا ال يقــل عــن 21 تحديــث وتطويــر عينــي لنصــوص 
سياســات ومامرســات املــوارد البرشيــة، باإلضافــة إىل 84 تحديــث رقــايب يف نصــوص األوصــاف الوظيفيــة لكافــة اإلدارة التنفيذيــة، وتقديــم 

20 تقريــر مســتقل مجيــب عــىل نقــاط االستفســارات الرقابيــة خــالل العــام .

وكــام كان هــو الوضــع يف 2018م، تابعــت إدارة التوظيــف رســالتها يف 2019م بالرتكيــز عــىل جــذب أفضــل مــا يقدمــه الســوق مــن القــوى 
العاملــة الســعودية، وذلــك باســتقطاب (243) شــاب وشــابة ســعوديني لالندمــاج يف كافــة إدارات البنــك، إضافــة إىل محافظــة البنــك عــىل 
االلتــزام القائــم باالســتمرار يف توفــري الفــرص الوظيفيــة والتدريبيــة املختلفــة لحملــة الشــهادة الثانويــة والدبلــوم والجامعيــة، والتــي تعتــرب 

مــن أنجــح وســائل االســتقطاب للمواهــب الســعودية الجديــدة والناميــة.

ومام يجدر ذكره أن البنك نجح يف الحفاظ عىل املعدل العايل من السعودة والذي تجاوز نسبة 93 %. وقد أسفر الجهد التدريبي عن عقد ما يزيد 
عن (480) بني دورة أو ورشة تدريبية لعام 2019م، وهذه النتيجة تواكب وتتامىش مع احتياجات البنك الراهنة ومعطيات السوق، إضافة للدورات 

اإللزامية مثل مكافحة االحتيال وغسل األموال وااللتزام والوعي األمني واملنهج الخلقي والشاملة لجميع منسويب البنك بال استثناء.

وعــىل ضــوء ذلــك تــم تحقيــق إنجــازات هامــة ومؤثــرة عــىل مســتوى كافــة الفئــات والتقييــم العــام للبنــك وعــززت هــذه النتائــج الرشاكــة 
االســرتاتيجية التــي تربــط مجموعــة املــوارد البرشيــة ببقيــة وحــدات وقطاعــات العمــل يف البنــك لالســتمرار نحــو مســتقبل أفضــل مــع توفــري 

ــة والجاذبيــة والعطــاء والتحــدي يف ذات الوقــت. بيئــة عمــل تتســم باملرون

املبادئ األخالقية واملھنية ملوظفي البنك:

يلتــزم بنــك الجزيــرة التزامــًا تامــًا بسياســات وإجــراءات تضمــن تطبيــق كافــة مبــادئ الســلوك وأخالقيــات العمــل املهنــي التــي يجــب أن يتحــىل 
بهــا جميــع املوظفــني أثنــاء مامرســتهم لعملهــم ســواء تجــاه عملهــم، وزمالئهــم املوظفــني أو تجــاه مراجعــني وعمــالء البنــك ككل. ويوجــب 
البنــك عــىل كافــة موظفيــه التقيــد وااللتــزام بتطبيــق مبــادئ الســلوك وأخالقيــات العمــل يف املؤسســات املاليــة واملعتمــدة مــن قبــل 

مؤسســة النقــد العــريب الســعودي. 
ميتلــك بنــك الجزيــرة ســجل حافــل يف اتخــاذ اإلجــراءات الصحيحــة تجــاه موظفيــه وعمالئــه ومســاهميه والجهــات التنظيميــة والهيئــات الرقابيــة. 

ومتثــل قيــم بنــك الجزيــرة أســاس العمــل يف ســبيل تحقيــق أهــداف البنــك العامــة. 
ويعتمــد بنــك الجزيــرة عــدد مــن املبــادئ األخالقيــة واملھنيــة املحــددة يف »ميثــاق مبــادئ العمــل« ملنســويب البنــك، التــي  مــن شــأنها خلــق 

بيئــة عمــل مناســبة مــع تحقيــق منــو يف ظــل أنظمــة حاميــة مــن الجرائــم املاليــة والرشــوة والفســاد .
ــرارات األفضــل بهــدف تحقيــق منــو عــىل املــدى  توفــر سياســات ومعايــري بنــك الجزيــرة إطــارًا لعمــل منســوبيه تســاعدهم عــىل اتخــاذ الق
الطويــل واســتدامة مناســبة.  وتقــع عــىل عاتــق جميــع منســويب البنــك مســئوليه إثبــات االلتــزام بهــذه السياســات وإظهــار قيــم البنــك مــن 

خــالل التعامــل الداخــيل والخارجــي مــع الزمــالء والعمــالء والجهــات التنظيميــة واملجتمــع يف جميــع األوقــات.

املجموعة الرشعية: 

بوصفه  ومساهميه  عمالئه  تطلعات  يحقق  مبا  ومنتجاته  البنك  لخدمات  الرشعية  الجودة  ضبط  عىل  املجموعة  تركز  الجودة الرشعية:  

بنكًا إسالميًا رائدًا وذلك من خالل تكثيف عمليات الفحص واملراجعة لعمليات البنك للتأكد من أن جميع أعامل البنك 
والرشكات التابعة له متوافقة مع أحكام الرشيعة اإلسالمية وتقديم تقارير ربع سنوية للهيئة الرشعية للبنك، وتعتمد 

مراجعة عمليات البنك عىل معايري املراجعة الدولية الختيار العينات. 

أساسيا  مطلبا  اإلسالمية  الرشيعة  نصوص  من  املستمد  األصيل  والتطوير  االبتكار  بأن  الرشعية  املجموعة  تؤمن  والخدمات:  املنتجات 

السوق املتسارعة واملتجددة؛  رغبات  وتلبية  النمو واملنافسة  لالرتقاء بصناعة املرصفية اإلسالمية حتى تستطيع 
ولذا فإن املجموعة تتعاون بشكل دائم مع مجموعات األعامل داخل البنك البتكار وتطوير أدواتها وخدماتها والسعي 
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البرشية  العمالء واستثامر وقتهم بشكل أفضل وتجنب األخطاء  العمليات عىل  الكثري من عملياتها لتسهيل  ألمتتة 
قدر اإلمكان، ومن أبرز إنجازات املجموعة الرشعية يف مجال التطوير هو ابتكار آلية متويل اكتتاب أرامكو بالتعاون مع 

مجموعة مرصفية األفراد ورشكة الجزيرة كابيتال. 

بجمع  القيام  تتطلب  الصريفة اإلسالمية  البنك يف سوق صناعة  ريادة  أن املحافظة عىل  الرشعية  تدرك املجموعة  األبحاث:  

املعلومات وإعداد التقارير واالستبانات حول سوق الصريفة اإلسالمية ومنتجاتها ومدى رىض العمالء عنها و مجاالت 
املنافسة وجوانب القوة والضعف وتوقعات العمالء.  

لقد استمرت إدارة األبحاث يف املجموعة يف جمع البيانات واملعلومات وتحليلها وإعداد التقارير املختلفة خصوصا ما 
يتعلق باملالية اإلسالمية والتأمني واالستثامر اإلسالمي يف اململكة العربية السعودية حيث انتهت من إعداد ثالثة 
تقارير عن نشاط املالية اإلسالمية يف السوق السعودي هي ( املرصفية اإلسالمية، والتأمني اإلسالمي، والصكوك). 

تعد الكوادر البرشية للبنك أهم أصوله وهي األدوات األهم يف تنفيذ عملياته؛ لذا فإن املجموعة الرشعية ركزت عىل  التعليم والتدريب:  

تطوير مهارات هذه الكوادر يف صناعة الصريفة اإلسالمية، كام قدمت املجموعة دورات مبارشة ملوظفي البنك يف 
صناعة الصريفة اإلسالمية بالتعاون مع مجموعة املوارد البرشية.   

تعني  التي  الجامعية  والرسائل  الكتب  طبع  عرب  املعرفة  لنرش  خطة  بوضع  الرشعية  املجموعة  قامت  الجامعية:   والرسائل  الكتب  طباعة 

التعليمية  واملؤسسات  العلم  طلبة  عىل  مجانا  وتوزيعها  اإلسالمية،  املالية  الخصوص  وجه  وعىل  املالية  بالجوانب 
واملالية. وقد تم طباعة بحثني:

األحكام الفقهية للتمويل برأس املال الجريء.  •
املنشأة ذات الغرض الخاص، دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية.  •

دعم الصناعة املالية اإلسالمية:   : لقد استمر البنك عرب املجموعة الرشعية يف دعم مؤسسات البنية التحتية للصناعة املالية اإلسالمية 

كهيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية  (AAOIFI)، واملجلس العام للبنوك واملؤسسات املالية 
بالصناعة  للنهوض  املؤسسات  هذه  دعم  بأهمية  البنك  من  إميانا  اإلسالمية،  املالية  الخدمات  ومجلس  اإلسالمية، 

املالية اإلسالمية، وتحقيق املعيارية فيها.
لقد كان لعمل املجموعة الرشعية تأثريا إيجابيا عىل رؤية املجتمع والعمالء للبنك حيث رفعت من مستوى الثقة يف 

البنك كبنك إسالمي، كام ساهمت يف حصول البنك عىل العديد من الجوائز يف مجال الخدمات املالية اإلسالمية.
إن متيزنا وريادتنا يف صناعة املرصفية اإلسالمية يرجع إىل التزام البنك يف جميع معامالته بأحكام وضوابط الرشيعة 

اإلسالمية وفق اجتهاد أعضاء الهيئة الرشعية للبنك من أصحاب الفضيلة العلامء.

مجموعة املساندة:

شــهد عــام 2019م تغيــريات هامــة يف مجموعــة املســاندة وذلــك لتحقيــق أهــداف البنــك ومواكبــة تطــور القطــاع املــرصيف باململكــة 
والــذي هــو جــزء هــام مــن رؤيــة 2030 حيــث تــم انضــامم مجموعــة اإلســرتاتيجية وتطويــر األعــامل  لتكــون تحــت مظلــة مجموعــة املســاندة.

ساهم هذا التغيري اإلداري يف تعزيز واستمرار تقديم أفضل الخدمـات والدعم الالزم لكافة املجموعـات واإلدارات املختلفة لتحقيق أهداف البنك.

تقنية املعلومات:

تواصــل مجموعــة تقنيــة املعلومــات بنــاء وصيانــة األنظمــة البنكيــة وفقــًا ألفضــل املعايــري التقنيــة لدعــم وتطويــر املنتجــات والخدمــات 
املرصفيــة الحاليــة واملســتقبلية مبــا يتــامىش مــع األهــداف والتوجهــات االســرتاتيجية للبنــك، وتلبيــة أهــداف إدارات األعــامل ودعــم النمــو 

املتزايــد وأيضــًا تحقيــق املبــادرات الداخليــة للبنــك بالتزامــن مــع التحديــات الخاصــة بالرتقيــات الحتميــة للنظــم الرئيســية.

ومــن األمثلــة عــىل اإلنجــازات الرئيســية يف عــام 2019م، االنتهــاء مــن ترسيــع إجــراءات نهايــة اليــوم للنظــام الرئيــيس، باإلضافــة إىل التمكــن 
مــن ترقيــة األنظمــة WAS، COGNOS، وTI، النجــاح يف إجــراء مجموعــة مــن اختبــارات اســتمرارية العمــل مــن مركــز املعلومــات االحتياطــي، 
توســيع البنيــة التحتيــة الخاصــة بالجزيــرة أون اليــن لدعــم حجــم العمليــات املتزايــد، تطبيــق عــدة مشــاريع بالرشاكــة مــع مكتــب إدارة املشــاريع 
مثــل مــرشوع ســاما »تنفيــذ« املرحلــة األوىل، تقديــم خدمــات فــوري مــن خــالل القنــوات البديلــة، بطاقــات فــوري، خدمــات املدفوعــات عــن 
طريــق الهاتــف الجــوال أبــل باي/مــدى بــاي، برنامــج الــوالء لعمــالء بطاقــات االئتــامن مــن فيــزا، مــرشوع تصنيــف املؤسســات الصغــرية وخدمــات 
بطاقــات االئتــامن، مــرشوع اكتتــاب رشكــة أرامكــو الســعودية. باإلضافــة إىل االنتهــاء مــن مجموعــة كبــرية مــن التغيــريات صغــرية ومتوســطة 

الحجــم والتقاريــر الرقابيــة التــي تجــاوزت 579 تغيــري.  

إدارة العمليات البنكية:

 تقــوم إدارة العمليــات البنكيــة بدوائرهــا املختلفــة مبعالجــة مختلــف أنــواع العمليــات بالبنــك كالتحويــالت الصــادرة والــواردة مــن البنــوك املحليــة 
عــرب نظــام رسيــع، ومدفوعــات SWIFT الدوليــة، وتحصيــل الشــيكات املحليــة والخارجيــة وتفاويــض الحســم املبــارش. كــام تتوىل تنفيــذ عمليات 
التمويــل الشــخيص والعقــاري الخـــــاصة بالعميــل ومراجعــة فتــح الحســابات وصيانتهــا و تطبيــق إجــراءات إعــرف عميلــك. و تقــدم إداريت عمليــات 
الخزينــة ومتويــل التجــارة خدمــات عمليــات بيــع ورشاء الســلع والعمــالت وربــط الودائــع و تنفيــذ عمليــات منتجــات الخزينــة وإصــدار خطابــات 

االعتــامد والضــامن لالســترياد والتصديــر وفواتــري التحصيــل وغريهــا مــن الخدمــات التــي تقدمهــا مجموعــات األعــامل املختلفــة يف البنــك.
وقــد ازداد حجــم العمليــات البنكيــة لعــام 2019م بشــكل ملحــوظ بســبب الزيــادة يف مبيعــات املنتجــات والخدمــات خاصــة التمويــل العقــاري 
بنســبة 142%، والتمويــل الشــخيص بنســبة 29% الحــواالت املحليــة الــواردة بنســبة 59% والودائــع اآلجلــة بنســبة 43% وعمليــات الحســم 

املبــارش بنســبة 72% وفواتــري التحصيــل لالســترياد بنســبة %20. 

اإلمدادات والخدمات املشرتكة:

هــي املجموعــة املتخصصــة لتقديــم جميــع الخدمــات والدعــم اللوجســتي ملجوعــة الجزيــرة مــن حيــث االستشــارات املهنيــة فيــام يتعلــق 
بتصميــم وإنشــاء خطــط توســيع شــبكة البنــك (الفــروع، مراكــز التحويــل، أجهــزة الــرصاف اآليل، املبــاين، ومــا إىل ذلــك) ، وكذلــك تحســني 
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أماكــن العمــل الحاليــة لتكــون متوافقــة مــع احتياجــات العمــل بشــكل أكــرب، وتوفــري اآلمــان، والبيئــة النظيفــة، وتوفــري خدمــات املرافــق دون 
توقــف ملوظفيهــا وعمالئهــا يف جميــع مبــاين البنــك، وكذلــك توفــري األمــن والســالمة للموظفــني والعمــالء واملمتلــكات يف جميــع 
األوقــات وضــامن اســتمرار العمــل مــن خــالل التأكــد مــن أن جميــع التصاريــح والرتاخيــص الحكوميــة صالحــة يف جميــع األوقــات، وأيضــا تقديــم 

ــن، واملســح اإللكــرتوين، وأرشــفة املعامــالت اليوميــة للبنــك ، إلــخ. خدمــة الربيــد، والتخزي
وقــد تــم هــذا العــام إنشــاء وتســليم عــدد 4 مراكــز تحويــل كــام تــم إجــراء عــدد مــن التعديــالت عــىل بعــض مراكــز التحويــل بنــاًء عــىل طلــب إدارة 

فــوري وذلــك جنًبــا إىل جنــب التعديــالت األخــرى غــري املخطــط لهــا التــي تطلبهــا اإلدارات األخــرى. 
كام تم بنجاح إجراء عدد 7  تدريبات عىل اإلخالء يف حاالت الطوارئ (ال سمح الله) يف مواقع مختلفة يف اململكة.

كــام متــت أمتتــة (3) أنظمــة تشــغيلية هامــة تخــدم إدارات مختلفــة يف البنــك. وفيــام يخــص األرشــفة الرقميــة فقــد تــم املســح الضــويئ ألكــرث 
مــن 24 مليــون وثيقــة لســجالت العمــالء وتــم تخزينهــا يف تطبيــق الويــب الداخــيل.

كــام جــرى العمــل عــىل اســتكامل تحديــث  أنظمــة اإلضــاءة التقليديــة إىل نــوع LED يف (16) موقعــًا رئيســيًا عــىل مســتوى اململكــة ملبــادرة 
تخفيــض تكاليــف الفواتــري الكهربائيــة مــام يقلــل مــن اســتهالك الطاقــة بنســبة %30.

كــام أن مجموعــة اإلمــدادات والخدمــات املشــرتكة تقــدم الدعــم املســتمر ألعــامل قــرض اإلســكان للبنــك التــي تديرهــا إدارة الرهــن العقــاري 
مــن خــالل ضــامن خلــو املســاكن املعروضــة مــن العيــوب الهيكليــة وبالتــايل تناســب االســتهالك البــرشي. حيــث قامــت مجموعــة اإلمــدادات 

والخدمــات املشــرتكة هــذا العــام بتصحيــح 38 مبنيــًا لعمــالء الرهــن العقــاري.

إدارة اإلسرتاتيجية واالبتكار:

ُتديــر إدارة اإلســرتاتيجية العالقــة مــا بــني توجيهــات اإلدارة التنفيذيــة ومجموعــات األعــامل املختلفــة يف البنــك. تــم عقــد اجتامعــات متعــددة 
خــالل عــام 2019م لتحديــد الفــرص ذات األولويــة العاليــة وكذلــك للتخطيــط ملشــاريع العــام القــادم. لقــد عملنــا بشــكل وثيــق مــع جميــع 

ــع املشــاريع كــام هــو مخطــط ويف الوقــت املحــدد. ــذ جمي ــا الكامــل لضــامن تنفي ــا دعمن مجموعــات األعــامل وقدمن
وتم استخدام أدوات قياس األداء لتقديم تقارير عن املشاريع الرئيسية واإلسرتاتيجية إىل اإلدارة التنفيذية وأعضاء مجلس اإلدارة.

خــالل عــام 2019م، بدأنــا عمليــات  تقييــم  لبعــض الــرشكات االستشــارية العامليــة يف مجــال إعــداد اإلســرتاتيجيات وتــم العمــل مــع إحــدى هــذه 
الــرشكات لصياغــة إســرتاتيجية البنــك للفــرتة 2019م2023-م، ســوف تواصــل إدارة اإلســرتاتيجية دورهــا األســايس يف دعــم جميــع األعــامل 

لتحقيــق خططهــم ومســاعدة البنــك يف تحقيــق رؤيتــه.
كــام تعمــل إدارة االبتــكار لبنــاء وتحفيــز بيئــة االبتــكار ومفهــوم التفكــري اإلبداعــي يف البنــك والســعي لتقديــم منتجــات و خدمــات ماليــة مبتكــرة 

مــن خــالل عمليــة الربــط وعمــل رشاكات مــع رشكات التقنيــات املاليــة (فنتك).

إدارة التحول الرقمي واألمتتة: 

تعتــرب إدارة الرقمنــة و األمتتــة الجهــة املســؤولة عــن تنفيــذ اســرتاتيجيات و برامــج التحــول الرقمــي يف بنــك الجزيــرة، وســعيًا لتحقيــق 
اســرتاتيجيات التحــول الرقمــي تهــدف اإلدارة إىل رفــع نســبة الخدمــات الرقميــة وأمتتــة العمليــات بنســبة 20% خــالل العــام 2020م، ومــن اجــل 
تحقيــق هــذا الهــدف تــم إطــالق حزمــة مــن املشــاريع الهامــة _عــىل ســبيل املثــال ال الحــرص_ أمتتــة القــرض العقــاري ومــرشوع فتــح حســابات 

ــة. ــة للمؤسســات والــرشكات الفردي إلكرتوني
وقــد قامــت إدارة الرقمنــة واألمتتــة بتطويــر العالقــة مــع البيئــة التجريبيــة يف مؤسســة النقــد العــريب الســعودي والتــي تهــدف إىل جــذب 
رشكات متخصصــة لتقديــم منتجــات وخدمــات ماليــة مبتكــرة لــيك تســاهم يف تحويــل الســوق الســعودي إىل مركــز مــايل ذيك والــذي بــدوره 

يســاهم يف تعزيــز النمــو االقتصــادي مــن خــالل تيســري االدخــار واالســتثامر والتمويــل.

إدارة املمتلكات والعقود:

تتضمــن إدارة املمتلــكات والعقــود 5 وحــدات تتمثــل يف: وحــدة إدارة األصــول والعقــود، وحــدة اســتمرارية األعــامل، وحــدة املشــاريع الخاصــة، 
رشكــة أمــان للتطويــر واالســتثامر العقــاري، إضافــة إىل وحــدة التقييــم العقــاري.

وحدة إدارة األصول والعقود:

وتتلخــص أهــم منجزاتهــا يف إدارة 40 عقــارًا بقيمــة 704 ماليــني ومراجعــة وتوقيــع وحفــظ 397 عقــدًا بقيمــة 68.7 مليــون (معــدل 1.3 يــوم 
عمــل)، مــع إعــداد منــاذج العقــود بهيكلــة جديــدة، وتعريــب جميــع اتفاقيــات عــدم اإلفصــاح.

كـام يضـاف إىل سـجل وحـدة إدارة األصـول والعقـود، تخفيـض إيجـارات 5 فـروع وتوفـري مبلـغ 153,352 جـراء ذلـك، تحقيـق وفـر بقيمـة 43.5 
ألـف عـن وثيقـة تأمـني املمتلـكات، وكذلـك إضافـة 1,261 أصـل، ونقـل 2,074 والتخلـص من 681 واسـتخالص وفر بقيمـة 239,375 جراء ذلك.

وحدة استمرارية األعامل:

مــن خــالل وحــدة اســتمرارية األعــامل، تــم االنتهــاء مــن ورش التوعيــة والتدريــب لـــ 215 موظفــًا، تحديــث وإنشــاء 45 تقريــرًا، وعمــل 45 خطــة 
اســتمرارية عمــل، اختبــار جميــع األعــامل الحرجــة الســتمرارية األعــامل بالبنــك (47 إدارة) مبشــاركة 115 موظفــًا، إضافــة إىل االنتهــاء مــن اختبــار 

.(CMT) مخطــط إدارة األزمــات لكامــل األعضــاء

وحدة املشاريع الخاصة:

أنجــزت وحــدة املشــاريع الخاصــة مهــام الحصــول عــىل ثالثــة خيــارات تصميميــة ملســابقة تصميــم املبنــى اإلقليمــي للبنــك مبدينــة الريــاض، 
ــإرشاف  ــة ب ــع البديل ــع املواق ــل جمي ــة إىل تحلي ــاري P+W)، إضاف ــم (املكتــب االستش ــل التصمي ــابقة لعم ــايئ للمس ــز النه ــني الفائ ــم تعي وت

وموافقــة أعضــاء مجلــس اإلدارة، مــع مراجعــة األســعار لرفــع املوافقــة النهائيــة إلنشــاء مبنــى البنــك اإلقليمــي بالريــاض.

رشكة أمان للتطوير واالستثامر العقاري:

متكنت إدارة رشكة أمان من تنفيذ العديد من العمليات عىل النحو التايل:
عمليــات إجــارة 264، عمليــات مرابحــة 4925، عمليــات إعــادة عقــار  309، عمليــات البيــع لطــرف ثالــث 95، عمليــات رهن/بيــت الحســن 88، أخــرى 

21، وكاالت مصــدرة 134، خطابــات تفويــض 687.
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وحدة التقييم العقاري:

قامــت وحــدة التقييــم العقــاري بدعــوة (34) رشكــة تقييــم بعــد الدراســة والتحليــل وتوقيــع (18) اتفاقيــة تقديــم خدمــات، كــام عملــت عــىل 
ــااًل. تخفيــض أتعــاب التقييــم بنســبة %14 بوفــر مــايل محقــق وقــدره (802,924.00) ري

وأنجــزت طلبــات التقييــم ملرصفيــة األفــراد بعــدد بلــغ (8595) طلــب تقييــم، باإلضافــة إىل طلبــات التقييــم املنجــزة ملرصفيــة الــرشكات لعــام 
2019م والتــي بلغــت 126 طلــب تقييــم بإجــاميل عــدد صكــوك 375 صــكًا، وكذلــك خفــض أتعــاب التقييــم للموظفــني بقيمــة (500) ريــال 

وبنســبة 27% ليصبــح (1300) ريــال بــداًل مــن (1800) ريــال 

إدارة املشاريع: 

تقدم إدارة املشاريع الدعم والتنظيم لجميع املشاريع السنوية لبنك الجزيرة مبا يتامىش مع اإلدارات املعنية. لقد قمنا بتسليم جميع 
املشاريع املطلوبة ملؤسسة النقد العريب السعودي مثل مرشوع مؤسسة النقد للرسائل القصرية، مرشوع بوابة تنفيذ، ومدفوعات 
أبل. وقد متكنت إدارة املشاريع أيضًا من تقديم مشاريع مهمة للبنك مثل مرشوع اكتتاب أرامكو، إنشاء موقع إنرتنت جديد لبنك الجزيرة، 

آالت رصف العمالت املعدنية، بطاقات فوري للحواالت الرسيعة، واملشاريع الخاصة بوزارة اإلسكان وصناديق التنمية العقارية

إدارة املوردين وترشيد النفقات:

كان إلدارة املورديــن وترشــيد النفقــات دور ملحــوظ يف تحقيــق العديــد مــن أهــداف البنــك، وقــد انعكــس ذلــك مــن خــالل تحقيــق زيــادة يف 
االدخــار اإلجــاميل وصلــت إىل 25 مليــون ريــال، وجــاءت هــذه الزيــادة يف االدخــار مــن خــالل عــدد مــن املحــاور، شــملت: تحقيــق ادخــار يف 
عقــود تقنيــة املعلومــات مبقــدار 15%، تحقيــق ادخــار يف تكاليــف التأمــني مبقــدار 11%، تخفيــض تكاليــف املســتلزمات املتكــررة مبقــدار %9، 

تحقيــق ادخــار يف الــرشاء للخدمــات مبقــدار  %4.

وعــىل صعيــد إعــداد خطــط واســرتاتيجيات العمــل، فقــد أمتــت وضــع سياســة إدارة املورديــن وترشــيد النفقــات واعتامدهــا، كــام انتهــت مــن 
ميثــاق العمــل مــع املورديــن ومنــوذج اإلفصــاح ملوظفــي البنــك املشــاركني يف اختيــار املورديــن وتقييــم عروضهــم.

يضــاف إىل مــا ســبق قيــام إدارة املورديــن بأمتتــة أوامــر الــرشاء يف مراحــل التوقيــع وإيصالهــا للمــورد واالســتالم، وإصــدار أوامــر رشاء 
ســنوية لعقــود اإليجــار والصيانــة.

وقــد توجــت إدارة املورديــن وترشــيد النفقــات جهودهــا بالحصــول عــىل شــهادة شــكر وتقديــر مــن برنامــج (تســعة أعشــار) الحكومــي، وذلــك 
لقــاء املســاهمة يف تحســني خدمــة املناقصــات يف منصــة (فرصــة).

مجموعة املسؤولية االجتامعية )برنامج خري الجزيرة ألهل الجزيرة(: 

أّكد بنك الجزيرة مواصلة دوره كرشيك رئيس يف دفع عجلة التنمية املستدامة واإلسهام يف تحقيق مستهدفات رؤية اململكة 2030؛ عرب 
برامج ورشاكات مجتمعية مع الكيانات غري الربحية والجمعيات الخريية والقطاع الحكومي، حيث استمر البنك - من خالل برنامج (خري الجزيرة 
ألهل الجزيرة) – يف تبني وتنفيذ عدد من املشاريع النوعية يف مجال خدمة املجتمع وتلبية تطلعاته يف جميع مناطق اململكة؛ والتي 

بلغت بحمد الله أكرث من 82 مرشوًعا مجتمعًيا يف (32) مدينة ومحافظة ومركز .

لقد ركز البنك عىل قضايا التمكني والتأهيل للرشائح األكرث احتياجًا يف املجتمع من خالل تقديم الدعم واملساندة والتمويل للمشاريع 
زيادة دخلهم وتحسني مستواهم املعيي  الحسنة لألرس املنتجة) والتي ساهمت بدورها يف  (القروض  الصغر عرب محفظة  متناهية 

والتعليمي، مام كان له األثر يف تعزيز االستقرار االقتصادي واملجتمعي ألفراد تلك األرس .

ويأيت برنامج بنك الجزيرة لدعم االبتكار »مبتكرون« كأبرز الربامج التي ساعدت يف  متكني مهارات اإلبداع واالبتكار وريادة األعامل؛ حيث تم 
تنفيذه كحاضنة أعامل للمشاريع املبتكرة يف مجال الطاقة املتجددة والبديلة، مبشاركة واسعة من رواد األعامل الشباب والفتيات.

كام ساهم البنك من خالل برنامج »تفريج« يف إطالق رساح عدد من سجناء الحقوق املالية يف منطقة الجوف خالل شهر رمضان املبارك، 
وذلك بالتعاون مع إمارة منطقة الجوف. باإلضافة إىل استمرار مساهمة البنك يف مرشوع تأسيس وتشغيل مركز التميز للتوحد –يف 

سنته الثانية- الذي تشرتك البنوك السعودية يف تأسيسه وتشغيله يف السنوات الخمس األوىل إلطالقه .

كام تم تقديم برامج نوعية للمعاقني وذويهم واملتعاملني معهم شملت التدريب والتأهيل والتوظيف من خالل برامج موجهة لألشخاص 
ذوي اإلعاقة (اإلعاقات الحركية، املكفوفون، الصم، متالزمة داون، فرط الحركة، التوحد)، باإلضافة إىل استمرار الرتكيز عىل التأهيل املهني 

واملعريف للشباب والفتيات عرب تقديم برامج التأهيل والتدريب لتهيئتهم لسوق العمل وامتالك املهارات الحياتية األساسية.

العمل االجتامعي، كام قام  لقيادات  الرائدة  التطويرية  الربامج  البنك حزمة من  نفذ  الربحي؛ فقد  القطاع غري  بناء قدرات  ومساهمًة يف 
البنية التحتية للجمعيات الخريية واالجتامعية عرب توفري التجهيزات األساسية لها، باإلضافة لربامج نرش الوعي املايل والقانوين  بتأسيس 

والصحي والثقايف وغريها مبختلف مناطق ومحافظات اململكة.

2019م، مبختلف مشاريعه وأنشطته يف مختلف مدن ومحافظات اململكة  لقد استفاد من برنامج (خري الجزيرة ألهل الجزيرة) خالل عام 
العربية السعودية (7,653) شابًا وفتاة.

الجزيرة لألسواق املالية » الجزيرة كابيتال «:

الركود عىل صعيد  بالرغم من  الجزيرة كابيتال يف املحافظة عىل حصتها يف سوق األسهم املحلية لقطاع األفراد بنسبة %14   نجحت 
2019م مقارنة بالعام السابق ، إال أن الجزيرة كابيتال حققت نتائج مربحة أيضًا لهذا العام ، وهي يف وضع  التداوالت التي شهدها العام 

ميكنها من البناء عىل خدماتها وأعاملها الجاذبة بشكِل قوي.

تقرير مجلس اإلدارة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2019م
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يرتكز نجاح الجزيرة كابيتال يف أعاملها عىل االلتزام بتقديم تجربة تداول موثوقة وفعالة لعمالئها من خالل أنظمتها التقنية الحرصية. تسعى 
الرشكة باستمرار عىل تحسني خدمات ومنتجات الوساطة الخاصة بها ، مبا يضمن تزويد العميل بتجربة تداول متميزة. كام أن عمالء الوساطة 
للجزيرة كابيتال استفادوا من منتجات متويل الهامش املتطورة والتي ُقدمت  لهم خالل العام الجاري، مام سمح لهم بتعزيز عوائدهم من 
التداوالت من خالل رفع قدراتهم املالية. بلغ حجم التداوالت التي نفذتها الجزيرة كابيتال يف السوق السعودي 143 مليار ريال سعودي 

(2018: 201 مليار ريال سعودي).

2019م، كذلك، عىل تطوير خدمات وأعامل املرصفية االستثامرية وأعامل الحفظ األمني لعمالئها من  ركزت اإلدارة جهودها خالل العام 
املؤسسات. ويف الوقت نفسه، نجحت الرشكة يف الحفاظ عىل مسار النمو إلدارة األصول من خالل إطالق صندوق املرابحة بالدوالر 
أرامكو  والتاريخي لرشكة  العام  بالطرح  كابيتال مبشاركتها  الجزيرة  العامة. وتفخر  االكتتابات  األمرييك، وصندوق االستثامر يف طروحات 
يف  للمشاركة  انجذابهم  كابيتال  الجزيرة  عمالء  أكد  ولقد   .2019 ديسمرب  شهر  خالل  السعودي  السوق  يف  العام)  (االكتتاب  السعودية 
االكتتاب من خالل تقديم طلبات اكتتاٍب بلغ مجموعها 31 مليار ريال سعودي. وكان االكتتاب ناجحًا كام هو متوقع ، وتجاوزت  االشرتاكات 

القيمة املطلوبة بعدة أضعاف وذلك لجاذبية الرشكة لدى املستثمرين.

الوساطة  رشكة   « جائزة  عىل  حصلت  فقد  وإدارتها،  أعاملها  لتطوير  تقديرًا  جائزتني  عىل  فخر  بكل  كابيتال  الجزيرة  حصلت  العام،  وخالل 
تنفيذي  الحصول عىل جائزة » أفضل رئيس  العاملية، وكذلك  العربية السعودية » وذلك من املالية  إبداعًا يف اململكة  اإلسالمية األكرث 

للوساطة يف اململكة العربية السعودية«.

تتطلع إدارة الجزيرة كابيتال بنظرة متفائلة فيام يتعلق بإمكانية مواصلة التطوير والنمو لألسواق املحلية خالل العام 2020م. وتؤمن اإلدارة 
بأن اآلفاق املستقبلية لالقتصاد السعودي إيجابية، األمر الذي سيدفع باتجاه تطوير السوق املايل يف اململكة العربية السعودية.

الخطط املستقبلّية:

بنك الجزيرة هو إحدى املؤسسات املرصفية الرائدة  يف تقديم الخدمات املرصفية  واملالية املتوافقة مع أحكام الرشيعة اإلسالمية يف 
اململكة العربية السعودية. وكان بنك الجزيرة قد نفذ عىل مدى السنوات املاضية خطة للتحول االسرتاتيجي أصبح مبوجبها يقدم مجموعة 
والخدمات  التحويالت)،  (أعامل  فوري  وخدمات  لألفراد،  املرصفية  الخدمات  خالل  من  واملالية  املرصفية  واملنتجات  الخدمات  من  متكاملة 
املرصفية للرشكات وخدمات الرشكات العاملّية ، والخدمات املرصفّية الخاصة، والخزينة. ويعزز هذه الخطوط الخدمات املالية األخرى التي 
الوساطة،  وخدمات  األصول،  وإدارة  االستثامرية،  املرصفية  كالخدمات  تكافل)  والجزيرة  كابيتال  (الجزيرة  للبنك  التابعة  الرشكات  تقدمها  

واألوراق املالية والتأمني التكافيل. 

2019م العديد من اإلنجازات والنجاحات الهامة كام واصل تسجيل معدالت منو قوية يف قاعدة األصول لديه وذلك  حقق البنك يف عام 
بفضل عالقات العمل املتينة التي تم ترسيخها مع العمالء من األفراد ومختلف الرشكات الكبرية واملتوسطة والصغرية، مع الرتكيز بشكل 
كبري عىل أنشطة البيع املشرتك عىل مستوى منتجات األفراد والخزينة ومتويل الرشكات وأيضا منتجات الخدمات املرصفـية االستثامرية. 
إضافة لذلك، فقد استكمل البنك بنجاح تام العديد من املبادرات التي كان قد طرحها خالل الفرتة، والتي تركز معظمها عىل تعزيز فعالية 

خدمات وأنشطة البنك، مام أسهم يف ارتفاع ربحية األعامل وتحسني جودة الخدمات املقدمة عىل مختلف الصعد.

العمالء بكل يرس  أجل خدمة  التقنيات املتطورة وذلك من  أحدث  البنك استخدام  الخدمات املرصفية لألفراد، سوف يواصل  عىل صعيد 
وسهولة وأمان، بدءًا من خدمة »فتح الحسابات إلكرتونيًا« بشكل كامل مرورًا بخدمة طلب وتنفيذ كافة منتجات وخدمات البنك عرب قنوات 

البنك الرقمية واإللكرتونية.

إضافة لذلك، سوف يواصل البنك طرح خدمات ومنتجات جديدة ومبتكرة مبا يوفر الحلول لكافة رشائح العمالء مع الرتكيز عىل تجربة عميل 
أجل  بالبنك وذلك من  بتعزيز قدرات فرق املبيعات  الجودة. وقد اقرتنت هذه األهداف  بأعىل معايري  الخدمات  سهلة ومميزة مع تقديم 
اإليرادات وتخفيض املرصوفات. من جانب  السوقية وزيادة  البنك  بها إىل املستويات املثىل مام سيسهم يف تحسني حصة  الوصول 
آخر، فقد وضع البنك خططا لتوسيع شبكة الفروع ومراكز خدمة فوري وأجهزة الرصاف اآليل طبقا آللية ومفهوم جديدين كليًا مبا يحايك 

االتجاهات املتطورة للسوق وتوجهات العمالء.

عززت مجموعة الخدمات املرصفية للرشكات منهجية أعاملها مبا ميكنها من توفري أفضل الخدمات والحلول املرصفية املتطورة لعمالئها من 
الرشكات واملؤسسات وقطاعات األعامل وذلك عرب طرح باقات متنوعة من أفضل املنتجات التمويلية التجارية وخدمات االسترياد إضافة 

إىل خدمات إدارة النقد واملرصفية اإللكرتونية، وهو ما ساهم بشكل فاعل فـي النمو اإلجاميل لقاعدة أصول البنك وربحيته.

عىل صعيد املستقبل، وانطالقًا من إسرتاتيجية البنك 2023 (نجاح مستمر)، سوف يسعى البنك ملواصلة النمو املتزايد يف األداء وتلبية 
طموحات املساهمني من حيث صايف األرباح والعائد عىل السهم وكذلك السعي بشكل كبري لزيادة النمو يف األصول، محفظة القروض 
وودائع العمالء. ولتحقيق هذه األهداف سوف يعتمد البنك عىل خططه يف تنفيذ مبادرات وبرامج اإلسرتاتيجية املعتمدة والتي تركز 
عىل عدة محاور أساسية. محور االبتكار والتحول الرقمي، محور االستثامر والتطوير املستمر يف تقنيات البنك، محور زيادة بيع املنتجات 
أونالين)، وأخريًا  (الجزيرة سامرت والجزيرة  البنك اإللكرتونية  والخدمات املرصفية لألفراد والرشكات وتوفريها بشكل كامل عىل قنوات 
دعم الرشكات الصغرية واملتوسطة والرتكيز عىل قطاعات معينة وتقديم خدمات نوعية ومتخصصة يف مجاالت محددة مع تأهيل وتدريب 
كوادر البنك لخدمة هذه الفئة، هذا باإلضافة إىل مواصلة الرتكيز عىل العمالء كمحور اهتامم بهدف تحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم وكذلك 

تعزيز عالقتهم و والئهم للبنك.

الجوائز التقديرية والشهادات: 

•      جائزة املعهد املايل نظري املساهمة يف رفع وتطوير قدرات ومهارات العاملني يف القطاع املايل .
•      جائزة رواد التغيري للقطاع الخاص لعام 2019م خالل منتدى اإلدارة واألعامل العارش .
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•     املركز األول وامليدالية الذهبية يف ثالث فئات ضمن النهائيات اإلقليمية للمسابقة العاملية ملراكز اتصاالت العمالء عن فئة »أفضل 
مركز اتصاالت عامء « وفئة »أفضل خدمة عامء « وفئة »أفضل مركز مساندة للفروع « يف الرشق األوسط وأوروبا وأفريقيا لعام 

2019م 
•       جائزة البنك اإلسالمي األكرث ابتكارًا لعام 2019م– اململكة العربية السعودية والتي منحت من قبل مجلة انرتناشيونال فاينانس.

•       جائزة افضل بطاقة ائتامنية – اململكة العربية السعودية 2019م والتي منحت من قبل مجلة جلوبال بيزنيس اوت لوك.
•       جائزة البنك األكرث ابتكارًا  يف املرصفية اإللكرتونية - اململكة العربية السعودية 2019م والتي منحت من قبل مجلة جلوبال بيزنيس اوت لوك.

•    جائزة التميز يف مؤرش حوكمة الرشكات بني كل القطاعات املتداولة يف السوق املالية السعودية ،والتي منحت من مركز حوكمة 
الرشكات يف جامعة الفيصل.

•       املركز األول وامليدالية الذهبية يف فئتي «أفضل مركز اتصاالت عمالء» وفئة« أفضل خدمة عمالء »يف العامل  لعام 2019 ضمن 
نهائيات املسابقة العاملية ملراكز اتصاالت العمالء والتي أقيمت يف برشلونة – اسبانيا .

جائزة األمرية صيتة بنت عبدالعزيز للتميز يف العمل االجتامعي (يف مجال اإلنجاز الوطني) يف دورتها الخامسة 2017   •
جائزة افضل الرؤساء التنفيذيني يف دول الخليج من قبل مجلة األعامل تريندس وكلية إدارة األعامل إنسياد   •

اتصاالت عمالء، وجائزة  الفضية عن فئة أفضل مركز  الذهبية واملركز األول عن فئة أفضل خدمة عمالء وكذلك امليدالية  امليدالية    •
أفضل مدير مركز اتصاالت عمالء 

جائزة النقاد ألفضل مرصفية رقمية إسالمية من قبل »كامربدج التحليلية اناليتيكا«   •

وجائزة أفضل خيار للنقاد كأفضل بنك يف  االبتكار املرصيف للخدمات املرصفية اإلسالمية لألفراد لعام 2018 من قبل »كامربدج    •
التحليلية اناليتيكا«

امليدالية الذهبية واملركز األول عن فئة »أفضل خدمة عمالء يف العامل لعام 2018م    •
العاملية  فايننشال  آي  يب  يس  مجموعة  قبل  من  برتشيح   » 2017م  لعام  اململكة  يف  اجتامعية  مسؤولية  برنامج  »أفضل  جائزة    •

املتخصصة بشؤون املال واالقتصاد.
يف  متخصصة  جهة  وهي  اناليتيكا،  التحليلية  كامربدج  من  واملمنوحة  الثانية  للمرة   » لألفراد  إسالمية  مرصفية  »أفضل  جائزة    •

االستقصاءات املالية اإلسالمية يف اململكة املتحدة.
جائزة »أفضل خدمة عمالء « مقدمة لربنامج ابرش بعزك،من قبل مجلة بانكر الرشق األوسط2017م.   •

امليدالية الفضية واملركز الثاين يف فئتي »أفضل مركز اتصاالت عمالء« و » أفضل خدمة عمالء لعام 2017م « يف الرشق األوسط    •
وأوروبا وإفريقيا من قبل رشكة كونتاكت سنرت وورلد Contact Center World يف لندن باململكة املتحدة.

جائزة افضل خدمات مرصفية شخصية مبتكرة يف اململكة العربية السعودية واملمنوحة لبنك الجزيرة من قبل أي جلوبال ميديا.   •
تكريم مؤسسة النقد العريب السعودي لبنك الجزيرة ضمن أفضل ثالثة بنوك حصلت عىل أعىل مؤرشات األداء الرئيسية لخدمات    •

أجهزة الرصف اآليل وإدارة النقد
(Private Banker International (PBI جائزة أفضل مرصفية خاصة يف اململكة العربية السعودية صاعدة للعام 2016م من قبل   •

Global Banking and Finance Review 2016 جائزة أفضل مرصفية خاصة يف اململكة العربية السعودية من قبل   •
جائزة اختيار النقاد كأفضل بنك يف املرصفية اإلسالمية لألفراد املمنوحة من كامربدج التحليلية اناليتيكا، وهي جهة متخصصة يف    •

االستثامرات املالية اإلسالمية يف اململكة املتحدة.
جائزة »أفضل مركز خدمات تحويل أموال« بالرشق األوسط (فوري) التابع لبنك الجزيرة واملمنوحة من مجموعة يس يب آي فايننشال    •

العاملية  املتخصصة بشؤون املال واالقتصاد.
الدول  يف  الحكومية  غري  املانحة  مؤمتر(املؤسسات  أعامل  ضمن  2015م  لعام  املتميزة»مانح«  املانحة  العربية  املؤسسة  جائزة    •

العربية) برعاية معايل الشيخ / خالد بن عيل آل خليفة وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف بالبحرين.
جائزة أفضل بنك يف املرصفية الخاصة لعام 2015م من قبل “Global Banking and Finance Review 2015”  والتي متثل أحد   •

املؤسسات اإلعالمية املشهورة وتعنى باألخبار واألبحاث الخاصة بالبنوك واملؤسسات املالية يف العامل.
جائزيت افضل مركز اتصاالت عمالء يف العامل لعام 2015م ضمن نهائيات املسابقة العاملية ملراكز اتصاالت العمالء يف الواليات   •

املتحدة األمريكية :
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امليدالية الذهبية – واملركز األول عن فئة »افضل مركز اتصاالت عمالء يف العامل للسنة«.
امليدالية الفضية – واملركز الثاين عن فئة »أفضل خدمة عمالء يف العامل للسنة «.

جائزة عكاظ للتميز املهني (إتقان) لعام 2015م.    •
جائزة أفضل 100 عالمة تجارية سعودية رواجًا يف العام 2015م، مقدمة من صاحب السمو املليك األمري فيصل بن بندر بن عبدالعزيز   •

أمري منطقة الرياض، تحت إرشاف »صحيفة الوطن« 
أفضل بنك يف الخدمات املرصفية الفردية لعام 2014 من مجلة »وورلد فاينانس بانكنغ«.  •

أفضل بنك يف البطاقات االئتامنية لعام 2014 من مجلة »ذي بانكر ميدل إيست«.  •
أفضل بنك يف التمويل العقاري لعام 2014م من مجلة »ذي بانكر ميدل إيست«.  •
أفضل بنك إسالمي يف اململكة العربية السعودية« من مجلة »وورلد فاينانس«.  •

أفضل بنك يف الخدمات املرصفية عرب الهاتف الجوال ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا من مجلة »ذي يوروبيان«.   •
جائزة »املؤسسة املثالية لدعم العمل االجتامعي والتنموي« من مجلس وزراء العمل والشؤون االجتامعية لدول مجلس التعاون   •

الخليجي« يف البحرين
إدارة »مؤسسة عسري للصحافة  الفيصل، رئيس مجلس  بندر بن خالد  تجارية سعودية بحضور سمو األمري  100 عالمة  جائزة أفضل   •

والنرش« وحشد كبري من ممثيل الحكومة والصحافة.
امليدالية الفضية واملركز الثاين يف فئة »أفضل مركز اتصال يف العامل« » الرشكة العاملية ملراكز االتصال«.   •

7 جوائز يف مسابقة مراكز االتصال العاملية ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا لعام 2013 – فيينا / النمسا:  •
o امليدالية الذهبية – جائزة »أفضل مركز اتصال للسنة«

o امليدالية الذهبية – جائزة »أفضل خدمات مركز اتصال« 
o امليدالية الفضية – جائزة »أفضل نظام لحوافز املبيعات للسنة« 

o امليدالية الذهبية – جائزة »أفضل قائد إداري للسنة« 
o امليدالية الذهبية – جائزة »أفضل دعم فني«

o امليدالية الذهبية – جائزة »أفضل مرشف للعام«
o امليدالية الفضية – جائزة »أفضل وكيل مركز اتصال للسنة« 

جائزة »أفضل مدير مركز اتصال« من مركز »إنسايت ميدل إيست«-  ديب.  •
جائزة »أفضل مركز اتصال« يف  العامل لعام 2013م– املرتبة األوىل وامليدالية الذهبية.  •

جائزة »أفضل خدمة عمالء« يف  العامل لعام 2013م– املرتبة األوىل وامليدالية الذهبية.  •
جائزة »أفضل قائد« ضمن »املسابقة العاملية ملراكز االتصال« – املرتبة الثانية وامليدالية الفضية.  •

جائزة »أفضل مركز اتصال« يف أوروبا والرشق األوسط وإفريقيا – املرتبة األوىل وامليدالية الذهبية.   •

شكر وتقدير:

يرس مجلس اإلدارة انتهاز هذه الفرصة للتعبري عن خالص شكره وتقديره ملقام خادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن بن عبدالعزيز آل سعود 
- حفظه الله - ولويل عهده األمني صاحب السمو املليك األمري محمد بن سلامن بن عبد العزيز آل سعود ويل العهد نائب رئيس مجلس 

الوزراء ووزير الدفاع -حفظه الله - والحكومة الرشيدة.

كام يتقدم مجلس اإلدارة بالشكر ملقام وزارة املالية ووزارة التجارة ومؤسسة النقد العريب السعودي وهيئة السوق املالية عىل دعمهم 
املستمر للبنك .

ويــرس مجلــس اإلدارة انتهــاز هــذه الفرصــة للتعبــري عــن جزيــل شــكره وتقديــره للمســاهمني والعمــالء األفاضــل عــىل ثقتهم ودعمهم املســتمر 
ولفريــق إدارة البنــك وكافــة منســوبيه عــىل أدائهــم وإنجازاتهم.
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شبكة الفروع

املنطقة الغربية
مكة املكرمة

فرع العوايل

هاتف: 5501453 12 (966 +)
فرع الشوقية

هاتف: 5391826 12  (966 +)
فرع العزيزية

هاتف: 5571010 12  (966 +)

املدينة املنورة

فرع الخالدية

هاتف: 8491328 14 (966+)
فاكس: 8692579 14 (966+)

فرع املدينة املنورة

هاتف: 8451111 14 (966+)
فاكس: 8451953 41 (966+)

فرع الخالدية )سيدات(

هاتف: 8693381 14(966+)

فرع املدينة املنورة )سيدات(

هاتف: 8451956   14(966+)
فاكس: 8451952 14 (966+)

جــــــــــــــــــــــدة

فرع الرحاب 

هاتف: 6756424 12 (966+)
فرع البساتني )اآلية سابقا(

هاتف: 6949224 12 (966+)

فرع جدة الرئييس )النهضة سابقا(

هاتف: 6098888 12 (966+)
فاكس: 2346838 12 (966+)

فرع الرحاب )سيدات(

هاتف: 6750190 12 (966+)
فرع السالمة

هاتف: 6919719 12 (966+)

فرع جدة الرئييس )سيدات(

هاتف: 6098888 12 (966+)
فاكس: 2347227 12 (966+)

فرع طريق مكة 

هاتف: 6896600 12 (966+)
فرع الصفا

هاتف: 6736712 12(966+)
فرع شارع التحلية

هاتف: 2610725 12 (966+)

فرع املساعدية

هاتف: 6610112 12(966+)
فرع صاري

هاتف: ٦٩٠13٩0 12 (966+)

فرع شارع التحلية )سيدات(

هاتف: 2610730 12 (966+)
فاكس: 2610731 12 (966+)

فرع املساعدية )سيدات(

هاتف: 6673700 12 (966+)
فرع السامر

هاتف: 2721870 (966+)
فرع شارع خالد بن الوليد

هاتف: 6518070 12 ((966+)

فرع النور

هاتف: 6098752 12 (966+)
فرع الربوة )املكرونه(

هاتف: 6827683 12 (966+)
فرع شارع األمري سلطان

هاتف:  126075450 (966+) 

فرع البلد

هاتف: 6485533 12(966+)
فرع النعيم

هاتف: 6134333 12 (966+)
فرع شارع األمري سلطان )سيدات(

هاتف: 6070828 12 (966+)

الطـــــــــائف

فرع شهار

هاتف: 7426678 12 (966+)
فاكس: 7401737 12 (966+)

فرع الطائف الرئييس

هاتف: 7600116 12 (966+)
فاكس: 7600116 12 (966+)

ينبع تبوك رابــــــــــغ

فرع ينبع

هاتف: 3572953 14  (966+)

فرع تبوك

هاتف: 4432676 14  (966+)
فاكس: 4218320 14  (966+)

فرع رابـــغ

هاتف: 4233311 12  (966+)
فاكس: 4233366 12  (966+)



69 التقرير السنوي 2019

شبكة الفروع

املنطقة الوسطى
الريــــــــــاض

فرع الخرج

هــاتف: 5476259 11 (966+)
فاكس: 5476273 11 (966+)

فرع امللقا

هــاتف: 4102998 11 (966+)
فاكس: 4103017 11 (966+)

فرع الورود )العليا)

هــاتف: 2157000 11(966+)

فرع الروضة 

هــاتف: 2543847 11 (966+)
فاكس: 2543843 11 (966+)

فرع الريان )الدائري الرشقي(

هــاتف: 2080166 11(966+)
فرع طريق امللك فهد

هــاتف: 2051870 11 (966+)

فرع الشفا

هــاتف: 2715589 11 (966+)
فرع الريان )سيدات(

هــاتف: 2085366 11 (966+)
فرع طريق امللك فهد )سيدات(

هــاتف: 2051865 11(966+)

فرع إشبيلية

هاتف: 8124276 11 (966+)

فرع الدائري الغريب )ظهرة البديعة 

سابقا(

هــاتف: 4338441 11 (966+)

فرع طريق امللك عبد الله

هــاتف: 2642123 11 (966+)
فاكس: 2071361 11(966+)

فرع الصحافة

هــاتف: 2251657 11 (966+)
فرع التخصيص

هــاتف: 2936599 11 (966+)
 فرع طريق امللك عبد الله )سيدات(

هــاتف: 2642047 11 (966+)

فرع املروج

هــاتف: 4154893 11 (966+)

فرع السويدي 

هــاتف: 4288695 11 (966+)
فاكس: 4493064 11 (966+)

فرع القدس )شارع عقبة بن نافع سابقا(

هــاتف: 2781416 11 (966+)

فرع امللز

هــاتف: 2915490 11(966+)

فرع السويدي )سيدات(

هــاتف: 4287523 11(966+)
فاكس: 4288735 11(966+)

فرع القدس )شارع عقبة بن نافع سابقا( 

)سيدات(

هــاتف: 2784387 11 ((966+)

فرع حطني

هــاتف: 2145324 11 (966+)
فرع النفل

هــاتف: 2751086 11 (966+)
فرع طريق خريص

هــاتف: 2256399 11 (966+)

فرع قرطبة

هــاتف: 2936599 11 (966+)

فرع النفل )سيدات(

هــاتف: 2751086 11 (966+)
فاكس: 2755681 11 (966+)

فرع النسيم

هــاتف: 2357813 11 (966+)
فاكس: 2356876 11 (966+)

فرع املعذر

هــاتف: 8108058 11 (966+)
فاكس: 8108058 11(966+)

حائــــــــل القصيم

فرع حائـــل

هــاتف: 5712157  16 (966+)
فرع عنيزة

هــاتف: 3624121  16 (966+)
فرع بريدة

هــاتف: 3835310  16(966+)

املنطقة الجنوبية
أبهـــــــــــا خميس مشيط

فرع أبهــــــــا

هــاتف: 2260798 17 (+966)
فاكس: 2296243 17 (+966)

فرع خميس مشيط )سيدات(

 هــاتف: 2351441 17 (966+)
فرع خميس مشيط

هــاتف: 2216465 17(966+)

نجــــــران جـــــازان

فرع نجــــــران

هــاتف: 5236291 17 (966+)
فاكس: 5238267 17 (966+)

فرع أبو عريش

هــاتف: 3402129 17 (966+)
فرع جازان

هــاتف: 3228594 17 (966+)
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شبكة الفروع

املنطقة الرشقية
الدمـــــــــام

فرع الجلوية

هاتف: 8153394 13 (966+)
فاكس: 8153379 13 (966+)

فرع الدمام الرئييس

هاتف: 8321272 13 (966+)
فاكس: 8343314 13 (966+) 

فرع جرير

هاتف: 8420237 13 (966+)
فاكس: 8417226 13(966+)

فرع الفيصلية

هاتف: 8116653 13 (966+)
فاكس: 8116702 13 (966+)

الخـــبــــــــــــــــر

فرع طريق امللك خالد

هاتف: 8942512 13 (966+)
فاكس: 8985330 13(966+)

فرع الشاطئ

هاتف: 8324838 13 (966+)
فاكس: 8084458 13 (966+)

فرع الهدا الخرب

هاتف: 8820040 13 (966+)
فاكس: 8878653 13 (966+)

فرع الخرب الرئييس     

هاتف: 8346928 13 (966+)
فاكس: 8348156 13 (966+)

فرع الشاطئ )سيدات(

هاتف: 8326314 13 (966+)
فاكس: 8082283 13 (966+)

فرع الهدا الخرب )سيدات(

هاتف: 8828848 13 (966+)
فاكس: 8828722 13 (966+)

الظهران

فرع تالل الدوحة

هاتف: 8309188 13 (966+)
فاكس: 8309188 13 ((966+)

فرع الدوحة )سيدات(

هاتف: 8916927 13 (966+)
فاكس: 8912869 13(966+)

فرع الدوحة

هاتف: 8683512 13 (966+)
فاكس: 8912059 13 (966+)

اإلحســــــاء

فرع الشهابية )سيدات(

هاتف: 5995570 13 (966+)
فاكس: 5995560 13 (966+)

فرع الشهابية

هاتف: 5995530 13 (966+)
فاكس: 5889078 13 (966+)

فرع الهفوف الرئييس

هاتف: 5863555 13 (966+)
فاكس: 5843111 13 ((966+)

فرع السلامنية )النخيل سابقا(

هاتف: 5754310 13 (966+)
فاكس: 5364987 13 (966+)

فرع املربز

هاتف: 5730616 13 (966+)
فاكس: 8084381 13 ((966+) 

حفر الباطن الجبيل

فرع حفر الباطن

هاتف: 7313417 13 (966+)
فاكس: 7313417 13 (966+)

فرع الجبيل بالزا

هاتف: 3672701 13 (966+)
فاكس: 3471426 13 (966+)

فرع الجبيل الصناعية )الفناتري(

هاتف: 3670157 13(966+)
فاكس: 3670157 13 (966+)

 

القطيف

فرع القطيف )سيدات(

هاتف: 8558326 13 (966+)
فاكس: 8529877 13 (966+)

فرع القطيف

هاتف: 8545463 13 (966+)
فاكس: 8545367 13 (966+)
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املنطقة الوسطى

فرع سلطانة  - 6114
هاتف :   4283873  11  (966+)

11  4285096                 

فرع منفوحه  - 6108
هاتف :   4571278 11  (966+)

 11 4571329                 

 فرع البطحاء /  الغزايل 6101
هاتف :   4068467 11 (966+)

11 4068524                 
فرع الريموك  - 6112

هاتف :   8103904  11 (966+)
11  8103905                 

فرع النسيم  - 6111
هاتف :   2324529 11 (966+)

11 2328366                 

فرع البلد ) مانيال ( / 6102
هاتف :   8108056 11 (966+)

11 8108058                 
فرع الرس  - 6522

هاتف :   3392670  16 (966+)
16  3392680                 

فرع البديعة / 6109
هاتف :   4101878 11  (966+)

   11 4101890                 

فرع العسكري -  6105
هاتف :   4774889 11 (966+)

11 4776472                 
فرع الشمييس - 6118

هاتف :  8103242  11  (966+)
11  8103198                

فرع السيل - 6113
هاتف :   2415570 11 (966+)

11 2415523                 

فرع املروج - 6106
هاتف :   2031861  11 (966+)

11  2033058                 
فرع املرقب - 6116

هاتف :  423424  11  (966+)
11 4023435   /  11 4023430              

فرع الياسمني  - 6115
هاتف :   8120043  11  (966+)

11  8120051               

 فرع الخالدية  -  6103
هاتف :   4469290  11 (966+)

11  4469311                 
فرع أطياف - 6131

هاتف :  8102703  11  (966+)
11  8103714                

فرع الصناعية الثانية - 6119
هاتف :   8104209  11  (966+)

11  8109653               

فرع الخرج  - 6120
هاتف :   5456467  11 (966+) 

11   5456476                
فرع الربيع - 6132

هاتف :  8102443  11  (966+)
11  8102342                

فرع بريده / القصيم 6501
هاتف :   3694869  16 (966+)

16  3271294               

فرع املنتزه - 6107
هاتف :   4083414 11 (966+)

11 4083384                 
فرع حائل  - 6510

هاتف :   5349317  16 (966+)
16  5349318                 

فرع الروضة - 6110
هاتف :   2278447 11 (966+)

11 2277506                 
فرع أم الحامم  - 6117

هاتف :   4824559  11  (966+)
11  4824327                 

فرع السليامنية  -  6104
هاتف :   4778350 11 (966+)

11 4778541                 

املنطقة الرشقية
فرع الصناعية الجبيل - 6707

هاتف :   3441119  13 (966+) 
13  3618118                 

فرع الجلوية - 6703
هاتف :   8172190  13 (966+) 

13  8172623                 

فرع الجبيل - 6705
هاتف :   3448685  13 (966+)

13  3448760                 
فرع حفر الباطن - 6747

هاتف :   7310049  13 (+966)
13  7310151                 

فرع العقربية - 6714
هاتف :   8984349  13 (966+) 

13  8949425                 

فرع الدمام الرئييس - 6701
هاتف :   8341347  13 (+966)

13  8341976                 
فرع لولو الدمام  - 6704

هاتف :   8309023  13 (966+)
13  8321202                 

فرع الصناعية الثانية - 6709
هاتف :   8021910  13 (966+)

13  8021859                 

فرع مخطط 91 - 6702
هاتف :   8190058  13 (966+)  

13  8190049                 
فرع الجبيل 2 - 6706

هاتف :   3615383  13 (966+) 
13  3632256                 

فرع الثقبة - 6711
هاتف :   8088319  13 (966+)    

13  8089747                 
فرع االحساء - 6731

هاتف :   5732774  13 (966+) 
13  5732774                 

فرع العيىس مول - 6710
هاتف :  8084917  13 (966+)  

13   8088173                

املنطقة الغربية 
فرع تبوك  - 6580

هاتف :  4216147  14  (966+)
14  4221603                

فرع ينبع - 6347
هاتف :  3572748  14  (966+)

      14  3573406                

فرع البلد - 6301
هاتف :  2899757  12 (966+)

12  2894596                
فرع الكعكية - 6360

هاتف :  5307034  12 (966+)
12  5306986                

فرع امللك عبدالله - املدينة املنورة  - 6340
هاتف :  8280357  14 (966+)

14  8280328                

فرع حراء - 6302
هاتف :   6826902 12 (966+)

12 6834007                 
فرع رابـــــــــغ  - 6380

هاتف :  4221248  12 (966+)
12  4221247                

فرع السالمة  - 6304
هاتف :  3861719  12 (966+)

12  6058581                

فرع البوادي  - 6303
هاتف :  6558167  12 (966+)

12  6558592                
فرع الجوف - 6570

هاتف :  6222139  14 (966+)
14  6222372 / 14  6222368                

فرع نجران  -  6620
هاتف :  5221993  17 (966+)

 17  5221993                

فرع مرشفه - 6306
هاتف :  6737669  12 (966+)

 12  6736713                
فرع بـيــشة - 6661

هاتف :  3340447  17 (966+)
17  3340225                

فرع بن الدن - 6316
هاتف :  6811358  12  (966+)

12  6811357                

فرع أبها - 6605
هاتف :  2240401  17 (966+)

17  2283150                
فرع العتيبية - 6363

هاتف :  5980058  12 (966+)
12  5970289                

فرع خميس مشيط  -  6614
هاتف :  2740534  17 (966+)

17  2740535                

فرع الطائف - 6330
هاتف :  7322543  12 (966+)

12  7327792                
فرع ينبع 2 - 6348

هاتف :  3570124  14  (966+)
     14  3570190                

فرع الرشفية  - 6308
هاتف :  6304023  12  (966+)

12  6303762                

فرع بني مالك - 6307
هاتف :  6727797  12 (966+)

12  6727727                
فرع جيزان  - 6646

هاتف :  3220638  17 (966+)
17  3220640                

فرع الحمدانية - 6311
هاتف :  6071194  12 (966+)

12  6070316                
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املنطقة الوسطى

مركز النفل

هـاتف : 2751086 11(966+)
فاكس : 2742590 11 (966+)

مركز طريق امللك فهد ــ )سيدات(

هـاتف : 2256000 11 (966+)
فاكس : 2256182 11 (966+)

الرياض - مركز طريق امللك فهد ــ

اإلدارة العامة

هـاتف : 2256000 11 (966+)
فاكس : 2256182 11 (966+)

مركز البديعة )السويدي(

هـاتف : 4288716 11 (966+)
فاكس : 4493064 11 (966+)

مركز عقبة بن نافع ــ )سيدات(

هـاتف : 2781416 11 (966+)
فاكس : 2780486 11 (966+)

فرع عقبة بن نافع

هـاتف : 2780486 11 (966+)
فاكس : 2780486 11 (966+)

مركز الريان - )سيدات(

هـاتف : 2083449 11 (966+)
فاكس : 2080166 11 (966+) -

تحويلة: 306

مركز الريان

هـاتف : 2083385 11 (966+)
فاكس : 2080166 11 (966+) -

تحويلة: 306

منطقة القصيم

مركز بريدة

هـاتف : 3835230 16 (966+)
فاكس : 3835204 16 (966+)

مركز عنيزة

هـاتف : 3634615 16 (966+)
فاكس : 3618412 16 ((966+)

املنطقة الرشقية

مركز الجـبـيـل

هـاتف : 3670190 13 (966+)
فاكس : 3471426 13 (966+)

الخرب - مركز الهدا

هـاتف : 8820040 13 (966+)
فاكس : 8820040 13 (966+)

مركز الهفوف

هـاتف : 5861590 13 (966+)
فاكس : 5854092 13 (966+)

مركز القطيف

هـاتف : 8545370 13  (966+)
فاكس : 8529925 13  (966+)

املنطقة الغربية والجنوبية

مركز النهضة

هـاتف : 6098560 12 (966+)
فاكس : 6098553 12 (966+)

مركز املساعدية )سيدات(

هـاتف :6606020 12 (966+)
فاكس : 6606020 12 (966+) - 

تحويلة: 8887

مركز املساعدية

هـاتف : 6606020 12 (966+)
فاكس : 6606020 12(966+) -

 تحويلة: 8887

مركز مكة املكرمة )العزيزية(

هـاتف : 5230421 12 (966+)
فاكس : 5571010 12 (966+) -

تحويلة: 600

مركز خميس مشيط

هـاتف : 2358385 17 (966+)
فاكس : 2219580 17 (966+)

مركز املدينة املنورة

هـاتف : 8451959 14 (966+)
فاكس : 8457255 14(966+)

ص.ب 20438 الرياض 11455
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املنطقة الغربية

هاتف: 6688877 12 (966+)
فاكس: 6677319 12 (966+)

حي األندلس - طريق املدينة النازل
أسواق املساعدية رقم 3

جــــــــــدة

هاتف: 8318311 14 (966+)
طريق امللك عبدالله - تقاطع شارع سلطانة 

مبنى ريادة األعامل - الدور الثاين
املدينة املنورة

املنطقة الوسطى

هاتف: 2404052 11 (966+)
فاكس: 2784214 11 (966+)  تحويلة : 381

حي القدس - طريق امللك عبدالله
مخرج 10

الريــــاض

املنطقة الرشقية

هاتف: 8821142 13 (966+)
تقاطع شارع امللك سعود مع شارع األمري 

فيصل بن فهد ـ بجانب رشكة عبداللطيف جميل 
مقابل الظهران مول

الخـــــــرب

الرقم املجاين للتكافل التعاوين

800 244 0959
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الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل سيدنا ونبيينا محمد وعىل آله وصحبه  أجمعني.

السادة مساهمي بنك الجزيرة 

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته                                وبعد،

فقد قامت الهيئة الرشعية مبراجعة ومناقشة التقارير الربع سنوية املعدة من قبل املجموعة الرشعية بالبنك والتي 
اشتملت عىل نتائج فحص وتدقيق اإلجراءات املتبعة من البنك املبنية عىل أساس أخذ عينات عشوائية من كل نوع 

من أنواع العمليات.

والتطبيقات  باملعامالت  املتعلقة  والعقود  املستخدمة  املبادئ  عىل  الجزيرة  لبنك  الرشعية  الهيئة  اطلعت  كام 
واملنتجات التي طرحها بنك الجزيرة خالل الفرتة من 2019/01/01م إىل 2019/12/31م إلبداء الرأي الرشعي وإصدار 

الفتاوى واإلرشادات والقرارات الالزمة.

 وتقع مسؤولية التأكد من أن البنك يعمل وفقاً ألحكام ومبادئ الرشيعة اإلسالمية عىل اإلدارة التنفيذية بالبنك، أما 
مسؤولية الهيئة الرشعية فتنحرص يف إبداء رأي مستقل بناًء عىل مراقبتها لعمليات البنك وإعداد هذا التقرير لكم.

تكفي  بأدلة  لتزويدنا  رضورية  اعتربناها  التي  والتفسريات  املعلومات  جميع  عىل  الحصول  بعد  مبراقبتنا  قمنا  لقد 
إلعطاء قناعة بأن البنك مل يخالف أحكام ومبادئ الرشيعة اإلسالمية، ويف رأينا:

يف  هي  أعاله  إليه  املشار  التقرير  تناولها  التي  الفرتة  خالل  البنك  أبرمها  التي  واملعامالت  والعمليات  العقود  أن 
العمليات من  الجملة متفقة مع أحكام الرشيعة اإلٍسالمية وما ورد عىل بعضها من ملحوظات ال يؤثر عىل سالمة 

الناحية الرشعية وقد متت معالجتها من قبل اإلدارة. 

والهيئة إذ تقدم لكم هذا التقرير تشكر املجموعة الرشعية يف البنك واإلدارة التنفيذية عىل حرصها وتعاونها مع الهيئة.

نسأل الله العيل القدير أن يحقق لنا السداد والرشاد.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

رئيساً الشيخ/ عبد الله بن سليامن املنيع  

نائب الرئيس الدكتور/ عبد الله بن محمد املطلق  

عضواً الدكتور/ محمد بن عيل القري   

مقرراً الدكتور/ فهد بن عيل العليان   

تقرير الهيئة الرشعية
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مسئولية اإلدارة

واإلجراءات  السياسات  كافة  يشمل  البنك  يف  فعال  داخلية  رقابة  نظام  عىل  واملحافظة  وضع  مبسئولية  اإلدارة  تضطلع 
والعمليات التي تم تصميمها تحت إرشاف مجلس اإلدارة لتحقيق األهداف االسرتاتيجية للبنك.

نطاق صالحيات إدارة املراجعة الداخلية:

عىل  الداخلية  الرقابة  نظام  وفعالية  كفاية  تقييم  املبارشة،  اإلدارة  عن  بعيداً  الداخلية،  املراجعة  إدارة  صالحيات  نطاق  يشمل 
مستوى البنك وأيضا ضامن تنفيذ وااللتزام بكافة السياسات واإلجراءات املعتمدة. وترفع إدارة املراجعة الداخلية كافة مرئياتها 
املراجعة  إدارة  تراقب  كام  اإلدارة.  مجلس  عن  املنبثقة  املراجعة  لجنة  إىل  التقييم  أنشطة  عىل  املرتتبة  الهامة  ومالحظاتها 
الداخلية مبا يضمن تخفيف املخاطر املحددة وبالتايل حامية مصلحة  الرقابة  اجتهاد ونشاط كفاية وفعالية نظام  الداخلية بكل 

البنك ومساهميه.

خالل  من  وذلك  القاعدة  مستوى  عىل  املراقبة  بيئة  تعزيز  أجل  من  وحثيثًة  مكثفًة  جهوداً  البنك  يف  الفعاليات  كافة  تبذل 
مواصلة مراجعة وتنظيم اإلجراءات املعتمدة مبا يصحح ويحول دون بروز أية نواقص أو عيوب يف تلك اإلجراءات. ومبوجب هذه 
الصالحيات فقد تم تكليف كافة الفعاليات، تحت إرشاف اإلدارة التنفيذية العليا، مسئولية تصحيح نواقص وعيوب املراقبة التي 
يتم تحديدها من قبل مراجعي الحسابات الداخليني والخارجيني. كام تضطلع إدارة االلتزام من خالل التطبيقات اآللية املركزية 

والكشوف العملية بضامن االلتزام باملتطلبات النظامية والسياسات واإلجراءات الداخلية بالبنك.

تقييم فعالية ضوابط الرقابة بالبنك:

بإدارة  يتعلق  فيام  االطمئنان  من  معقوالً  مستوى  اإلدارة  ملجلس  يوفر  بحيث  بالبنك  الداخلية  الرقابة  نظام  تصميم  تم  لقد 
املخاطر وذلك ضمن األهداف االسرتاتيجية للبنك. وبغض النظر عن مدى دقتها وتصميمها فإن أنظمة الرقابة الداخلية تنطوي 
عىل حدود وصالحيات وقيود، وبذلك فإنها قد ال متنع أو ال متكن من اكتشاف كافة عيوب ونواقص الرقابة. هذا، عالوة عىل أن 
توقعات التقييم املتعلقة بالفرتات املستقبلية ألية فعالية من الفعاليات تخضع أيضا لقيود معينة مام قد يجعل تلك الضوابط 

غري كافية بسب التغريات يف الظروف أو يف االلتزام بالسياسات أو اإلجراءات.

العريب  النقد  مؤسسة  توصيات  مع  متشيا  وذلك  الداخلية  الرقابة  لضوابط  املوحد  اإلطار  العام  خالل  تبنت  قد  اإلدارة  وكانت 
السعودي وتوجيهاتها املتعلقة بالرقابة الداخلية.

الداخلية  املراجعة  إدارة  تعده  والذي  الداخلية  الرقابة  نظام  بفعالية  املتعلق  التقييم  تقرير  مبراجعة  أيضا  املراجعة  لجنة  وتقوم 
بالبنك. إن تقرير التقييم املتعلق بفعالية نظام الرقابة الداخلية ال ينطوي عىل أية نقاط ضعف يف إطار الرقابة الداخلية بالبنك 

مل تتم معالجتها بشكل كاف من قبل اإلدارة.

مالحظات اإلدارة عىل تقييم فعالية ضوابط الرقابة الداخلية:

ترى اإلدارة، بناًء عىل نتائج التقييم املتواصل لضوابط الرقابة الداخلية والذي تضطلع به خالل العام، بأن نظام الرقابة الداخلية 
الحايل للبنك يعترب كافياً وأنه يعمل بفعالية وكفاءة عالية وتتم مراقبته بشكل متواصل. وعىل الرغم من ذلك فإن اإلدارة تسعى 

بشكل دائم لتعزيز وتطوير وتقوية نظام الرقابة الداخلية بالبنك بشكل متواصل.

مصادقة مجلس اإلدارة عىل تقييم فعالية ضوابط الرقابة الداخلية:

وبناًء عىل ما تقدم فقد صادق مجلس اإلدارة عىل تقييم اإلدارة لنظام الرقابة الداخلية حسب تعليامت مؤسسة النقد.

عامد الطوخي عبدالعزيز الزمام        شاهد أمني    

رئيس إدارة االلتزام  رئيس مجموعة التدقيق الداخيل                   املسؤول املايل األول  

بيان الرقابة الداخلية
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تقرير املراجعني املستقلني حول مراجعة القوائم املالية املوحدة

إىل مساهمي بنك الجزيرة )رشكة مساهمة سعودية(  املحرتمني

الرأي

من  تتكون  والتي  »املجموعة«)  بــ  مجتمعني  إليهم  (ويشار  التابعة  ورشكاته  (»البنك«)  الجزيرة  لبنك  املوحدة  املالية  القوائم  راجعنا  لقد 
قامئة املركز املايل املوحدة كام يف 31 ديسمرب 2019م، وقامئة الدخل املوحدة، وقامئة الدخل الشامل املوحدة، وقامئة التغريات يف 
حقوق املساهمني املوحدة، وقامئة التدفقات النقدية املوحدة للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ، وملخص بالسياسات املحاسبية الهامة 

واإليضاحات التفسريية األخرى من 1 إىل 43. 

يف رأينا، إن القوائم املالية املوحدة املرفقة تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، املركز املايل املوّحد للمجموعة كام يف 31 ديسمرب 
2019م وأداءها املايل املوّحد وتدفقاتها النقدية املوحدة للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقاً للمعايري الدولية للتقرير املايل املعتمدة 
يف اململكة العربية السعودية واملعايري واإلصدارات األخرى املعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني (ويشار إليهم مجتمعني 

بــ »املعايري الدولية للتقرير املايل املعتمدة يف اململكة العربية السعودية«).

أساس الرأي

املعايري  تلك  مبوجب  مسؤوليتنا  بيان  تم  السعودية.  العربية  اململكة  يف  املعتمدة  الدولية  املراجعة  ملعايري  وفقاً  باملراجعة  قمنا  لقد 
بشكل أكرب ضمن قسم »مسؤوليات مراجعي الحسابات حول مراجعة القوائم املالية املوحدة« يف تقريرنا. إننا مستقلون عن املجموعة 
وفقاً مليثاق أخالقيات وسلوك املهنة املعتمدة يف اململكة العربية السعودية واملتعلقة مبراجعتنا للقوائم املالية املوحدة، واستوفينا 

مسؤولياتنا األخالقية وفقاً لتلك املتطلبات. إننا نعتقد بأن أدلة املراجعة التي حصلنا عليها كافيًة ومالمئة لتوفري أساس لرأينا. 

األمور الرئيسية للمراجعة

األمور الرئيسية للمراجعة هي األمور، برأينا املهني، األكرث أهمية يف مراجعتنا للقوائم املالية املوحدة للفرتة الحالية. وهذه املحاور تم 
بحثها ضمن سياق مراجعتنا للقوائم املالية املوحدة ككل، ويف سياق تكوين رأينا بهذا الخصوص، وال نقدم رأياً مستقالً حول هذه األمور. تم 

إضافة وصف لكل محور عن كيفية معالجة األمور املذكورة من خالل مراجعتنا يف السياق أدناه:

لقد استوفينا املسؤوليات املبينة يف قسم مسؤوليات مراجعي الحسابات عن مراجعة القوائم املالية املوحدة يف تقريرنا، مبا يف ذلك 
ما يتعلق بهذه األمور. وبالتايل فإن مراجعتنا تضمنت أداء اإلجراءات املصممة لالستجابة لتقييمنا ملخاطر التحريفات الجوهرية يف القوائم 
املالية  القوائم  حول  لرأينا  أساساً  توفر  أدناه،  األمور  ملعالجة  املنفذة  اإلجراءات  ذلك  يف  مبا  مراجعتنا،  إجراءات  نتائج  إن  املوحدة.  املالية 

املوحدة املرفقة.

رشكة إرنست ويونغ ورشكاهم )محاسبون قانونيون( 

رشكة تضامنية
طريق امللك عبد العزيز (طريق امللك) 

برج طريق امللك ـــ الدور الثالث عرش
ص. ب 1994  
جدة 21441  

اململكة العربية السعودية
املركز الرئيس ـــ الرياض

يك يب إم جي الفوزان ورشكاه

محاسبون ومراجعون قانونيون

مركز زهران لألعامل، برج أ، الدور التاسع
شارع األمري سلطان

ص.ب 55078
جـدة 21534

اململكة العربية السعودية    
ترخيص رقم 46/11/323 بتاريخ 1412/9/7هـ

القوائم املالية املوحدة  للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2019م
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الكيفية التي تعاملنا بها أثناء املراجعة مع هذه األموراألمور الرئيسية للمراجعة

االنخفاض يف قيمة القروض والُسلف:

لدى  والُسلف  القروض  إجاميل  بلغ  2019م،  ديسمرب   31 يف  كام 
41.830 مليون  50.669 مليون ريال سعودي (2018م:  املجموعة مبلغ 
ريال سعودي) مقابل مخصص خسارة ائتامن متوقعة مببلغ 1.009 مليون 

ريال سعودي (2018م: 933 مليون ريال سعودي) محتفظ بها. 
خسائر  تحديد  أن  حيث  للمراجعة  رئييس  كمحور  األمر  هذا  اعتربنا  لقد 
وافرتاضات  وتقديرات  أحكام  اإلدارة  من  يتطلب  املتوقعة  االئتامن 
للمجموعة.  املوحدة  املالية  القوائم  عىل  كبري  تأثري  من  له  ملا  جوهرية 

تتضمن املجاالت الرئيسية لألحكام والتقديرات واالفرتاضات ما ييل:
يستند تصنيف القروض يف املرحلة 1، واملرحلة 2، واملرحلة 3   .1

إىل تحديد اآليت:
الزيادة الجوهرية يف مخاطر االئتامن منذ إنشاء القروض، و (أ ) 

مستوى  عىل  السداد  عن  التعرث   / القيمة  انخفاض  مخاطر  (ب ) 
القرض.

االفرتاضات املستخدمة يف منوذج خسائر االئتامن املتوقعة   .2
النقدية  والتدفقات  املقابل،  للطرف  املايل  الوضع  مثل 
املتوقعة  الكيل  االقتصاد  وعوامل  املتوقعة،  املستقبلية 

مستقبالً.
للتعرث  املفضية  والخسارة  التعرث  احتاملية  نسبة  احتساب   .3

لألطراف املقابلة.
أو  الحالية  العوامل  لتعكس  إضافية  معطيات  لتطبيق  الحاجة   .4
االئتامن  خسائر  لنموذج  ميكن  ال  التي  الخارجية  املستقبلية 

املتوقعة كشفها.
املحاسبية  السياسات  بخصوص  3(ج)(5)  اإليضاح  إىل  الرجوع  الرجاء 
املايل  للتقرير  الدويل  للمعيار  املوحدة  املالية  القوائم  حول  الهامة 
بانخفاض  املتعلقة  الهامة  املحاسبية  والسياسة  املالية  »األدوات   (9)
قيمة املوجودات املالية«، واإليضاح 2(ج)(1) والذي يتضمن إفصاحاً حول 
األحكام والتقديرات واالفرتاضات املحاسبية الجوهرية املتعلقة بخسائر 
انخفاض القيمة عىل املوجودات املالية وطريقة تقييم انخفاض القيمة 
حول  إفصاحاً  يتضمن  والذي   7 واإليضاح  املجموعة،  تستخدمها  التي 
انخفاض القيمة مقابل القروض والسلف، واإليضاح 30 بخصوص تفاصيل 
أخذها  يتم  التي  الرئيسية  والعوامل  واالفرتاضات  االئتامن  جودة  تحليل 

يف االعتبار عند تحديد خسائر االئتامن املتوقعة.

لقد توصلنا لفهم تقييم اإلدارة النخفاض قيمة القروض والسلف ومنوذج 
يف  االنخفاض  مقابل  املخصصات  تجنيب  وسياسة  الداخيل  التصنيف 

القيمة والطريقة املنهجية يف معايرة خسائر االئتامن املتوقعة.
لقد قمنا مبقارنة سياسة تجنيب املخصصات مقابل االنخفاض يف القيمة 
متطلبات  مع  املتوقعة  االئتامن  خسائر  معايرة  يف  املنهجية  والطريقة 

املعيار (9).
الفاعلية  وفحص  الرئيسية  الضوابط  وتطبيق  تصميم  بتقييم  قمنا  لقد 

التشغيلية املتوافرة فيام ييل:
• عملية معايرة الضوابط وتتضمن الحوكمة عىل مراقبة النموذج واعتامد 

الفرضيات الرئيسية.
للزيادة  الوقتي  والتحديد  متعددة  مراحل  يف  املقرتضني  تصنيف   •

الجوهرية يف مخاطر االئتامن منذ اإلدراج األويل،
• تكاملية البيانات املدخلة يف منوذج خسائر االئتامن املتوقعة، و

• تقييم ـ لعينة من العمالء ـ فيام إذا كانت التصنيفات الداخلية املحددة 
من قبل اإلدارة تتوافق مع السياسات واإلجراءات الداخلية للمجموعة.

لقد قمنا بالتحقق من اكتامل ودقة البيانات التي يقوم عليها حساب خسائر 
االئتامن املتوقعة كام يف 31 ديسمرب 2019م. 

بالنسبة لعينة من العمالء، قمنا بتقييم االفرتاضات األساسية املستخدمة 
من قبل املجموعة يف حساب خسائر االئتامن املتوقعة:

يف  الجوهرية  الزيادة  بتحديد  الخاصة  الضوابط  من  بالتحقق  قمنا  لقد   •
الفردي«  القيمة  »انخفاض  أو  »التعرث،  مخاطر  وتحديد  االئتامن  مخاطر 

وتصنيفها إىل مراحل. 
• لعينة من املخاطر، لقد قمنا بالتحقق من املراحل.

لقد قمنا بالتحقق من حسابات اإلدارة عرب جميع املراحل الثالثة لتقييم   •
خسائر االئتامن املتوقعة، و

لقد قمنا بالتحقق من احتاملية التعرث والخسارة املفضية إىل تعرث التي   •
تستخدمها اإلدارة يف احتساب خسارة االئتامن املتوقعة، و

لقد قمنا بالتحقق من مدى مالءمة املعطيات اإلضافية التي تستخدمها   •
اإلدارة والتحقق من عملية الحوكمة ومن هذه املعطيات.

تكنولوجيا  خرباء  فيهم  مبا  بخرباء  باالستعانة  قمنا  لقد  مناسباً،  كان  حيثام 
بشأن  تيقن  عىل  للحصول  املالية  املخاطر  قولبة  وخرباء  املعلومات 

النموذج وحسابا خسارة االئتامن املتوقعة واكتامل البيانات.
ــة  ــم املالي ــا اإلدارة يف القوائ ــي ضمنته ــات الت ــم اإلفصاح ــد قمنــا بتقيي لق

املوحــدة.

محاسبة التحوط:

ملعيار  وفقاً  النقدية  التدفقات  مخاطر  مقابل  بالتحوط  املجموعة  تقوم 
املحاسبة الدويل (39) »األدوات املالية: االعرتاف والقياس« نتيجة لتقلبات 
عىل  الخاصة  للعمولة  املتوقعة  بالدفعة  املرتبطة  الخاصة  العموالت  أسعار 
عقود  يف  الدخول  خالل  من  التحوط  يتحقق  للبنك.  التمويلية  األنشطة 
ومبوجب  ثالثة.  أطراف  مع  خاصة)  عموالت  أسعار  (مقايضات  مشتقات 
السعودية،  العربية  اململكة  يف  املعتمدة  املايل  للتقرير  الدولية  املعايري 
تكون  أن  يجب  ــ  أخرى  ضوابط  بني  من  ــ  التحوط  ملحاسبة  التأهل  أجل  ومن 
معامالت التحوط املتوقعة ذات فعالية عالية، أي أن التغريات يف التدفقات 
النقدية ألدوات التحوط يجب أن تتطابق مع التغريات املقابلة للبند املتحوط 
له ويجب أن يتم قياسها بطريقة يُعتد بها. كان اختبار فعالية التحوط جوهريا 
للتقرير  الدولية  للمعايري  الصارمة  املتطلبات  بسبب  للمراجعة  بالنسبة 
التحوط  للتأهل ملحاسبة  السعودية  العربية  املايل املعتمدة يف اململكة 
تقييم  عملية  إن  لذلك،  إضافًة  واألدوات.  لها  املتحوط  البنود  ومبالغ  وحجم 
اإلدارة معقدة ومتتاز بدرجة عالية من التقدير وتقوم عىل افرتاضات وتحديداً 
استحقاق البند املتحوط له وأسعار العموالت الخاصة التقديرية املستقبلية 
أو  املستقبلية  باألسواق  تتأثر  التي  للمشتقات  العادل  والتقييم  لألداة 

الظروف االقتصادية املتوقعة عاملياً ويف اململكة العربية السعودية.

للمجموعة  املحاسبية  السياسة  بخصوص  3(هـ)  اإليضاح  إىل  الرجوع  الرجاء 
املتعلقة مبحاسبة التحوط، واإليضاح 11 بخصوص القيمة املدرجة للمشتقات 
املحددة ضمن محاسبة التحوط، واإليضاح 18 بخصوص الحركة يف احتياطيات 

التحوط حول القوائم املالية املوحدة.

تضمنت إجراءات املراجعة بخصوص املخاطر املرتبطة بتطبيق محاسبة التحوط 
ومحاسبة  املالية  املخاطر  إدارة  يف  املجموعة  عمل  إلطار  مفصالً  تحليالً 
عالقات  بتأسيس  تتعلق  التي  الضوابط  وفحص  بتقييم  قمنا  لقد  التحوط. 
أداء اختبار فعالية  تحوط، والتوثيق املالئم ذي الصلة واملراقبة مبا يف ذلك 

التحوط سواء بأثر رجعي أو مستقبيل.  
إضافًة إىل اختيار عينة من التحوطات، قمنا مبا ييل: 

عند  اإلدارة  بواسطة  املستخدمة  االفرتاضات  مالءمة  مدى  تقييم   •
تطبيق اختبار فعالية التحوط،

النتائج  فحصنا  مستقبيل،  أو  رجعي  بأثر  االختبار  يف  النظر  أثناء   •
التاريخية التي تتعلق بعالقات التحوط القامئة وتقييم التحليل املتوقع 
باالعتبار  املستقبلية  الخطط  وأخذ  لإلدارة  التقديرات  أفضل  بناًء عىل 

وامليزانية حتى تاريخه،
تقييم مدى مالءمة القيم العادلة املحددة من خالل الرجوع إىل بيانات   •

أطراف ثالثة حسب اقتضاء الحال.
املالية  لألدوات  النقدية  التدفقات  يف  التغريات  تطابق  مدى  تقييم   •
زال  ما  وإذا  له  املتحوط  البند  يف  املقابلة  التغريات  مع  لها  املتحوط 

التحوط فعاالً ومتوافقاً مع معايري املحاسبة ذات الصلة، و
إعادة  أجل  من  لنا  تابعني  التحوط  محاسبة  يف  مبتخصصني  االستعانة   •

تنفيذ اختبار فعالية التحوط بشكل مستقل. 
إضافًة إىل ذلك، لقد قمنا بتقييم مدى مالءمة اإلفصاحات الواردة يف القوائم 
املجموعة  لدى  للتحوط  املحاسبية  السياسة  تعكس  التي  املوحدة  املالية 
واملخاطر التي قد تعرتضها إزاء املشتقات املحددة من خالل عالقات التحوط.
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معلومات أخرى واردة يف التقرير السنوي للمجموعة لسنة 2019م

إن اإلدارة مسؤولة عن املعلومات األخرى يف التقرير السنوي للمجموعة. تتكون املعلومات األخرى من البيانات الواردة يف التقرير السنوي 
للمجموعة لسنة 2019م، خالف القوائم املالية املوحدة وتقريرنا. يتوقع أن يكون التقرير السنوي متاحاً لنا بعد تاريخ هذا التقرير من مراجعي 

الحسابات.

ال يغطي رأينا حول القوائم املالية املوحدة املعلومات األخرى، كام أننا ال ولن نبدي أي شكل من أشكال التأكيد بهذا الخصوص. 

متاحة،  تكون  حاملا  أعاله  املحددة  األخرى  املعلومات  قراءة  يف  تنحرص  مسؤوليتنا  فإن  املوحدة،  املالية  للقوائم  مبراجعتنا  يتعلق  وفيام 
وللقيام بذلك نأخذ يف االعتبار إن كانت املعلومات األخرى ال تتوافق بشكل جوهري مع القوائم املالية املوحدة أو املعرفة التي حصلنا 

عليها من املراجعة أو أنها تبدو خاطئة بشكل جوهري.  

عند قراءتنا للمعلومات األخرى، وإذا ما تبني لنا وجود خطأ جوهري فيها، فإنه يجب علينا اإلبالغ عن هذا األمر إىل املكلفني بالحوكمة.

مسؤوليات اإلدارة واملكلفني بالحوكمة عن القوائم املالية املوحدة

للتقرير املايل املعتمدة يف اململكة  الدولية  للمعايري  القوائم املالية املوحدة وعرضها بشكل عادل طبقاً  إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد 
العربية السعودية ونظام الرشكات، ونظام مراقبة البنوك يف اململكة العربية السعودية، والنظام األسايس للبنك، ومسؤولة أيضاً عن 

الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة رضورية  إلعداد قوائم مالية موحدة خالية من األخطاء الجوهرية الناتجة عن غش أو خطأ.

عند إعداد القوائم املالية املوحدة، فإن اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة املجموعة عىل االستمرار بالعمل عىل أساس مبدأ االستمرارية 
واإلفصاح ـ حسب مقتىض الحال ـ عن األمور املرتبطة باالستمرارية واستخدام أساس االستمرارية املحاسبي إال إذا كان لدى اإلدارة النية 

لتصفية املجموعة، أو إيقاف عملياتها، أو ليس لدى اإلدارة بديل واقعي إال القيام بذلك.

إن املكلفني بالحوكمة مسؤولون عن عملية الرقابة عىل التقارير املالية للمجموعة.

مسؤوليات مراجعي الحسابات عن مراجعة القوائم املالية املوحدة

تكمن أهدافنا يف الحصول عىل قناعة معقولة بأن القوائم املالية املوحدة ـ ككل ـ خالية من األخطاء الجوهرية الناتجة عن الغش أو الخطأ 
وإصدار تقرير مراجعة يشتمل عىل رأينا. القناعة املعقولة هي قناعة عالية املستوى لكنها ال تضمن أن املراجعة التي يتم تنفيذها وفقاً 
ملعايري املراجعة الدولية املعتمدة يف اململكة العربية السعودية والتي من شأنها أن تكشف عادًة الخطأ الجوهري عند وجوده. تعترب األخطاء 
التي تنشأ عن غش أو خطأ جوهرية إذا كان من املتوقع بشكل معقول ـ منفردة أو مجتمعة ـ أن تؤثر عىل القرارات االقتصادية التي يتخذها 

املستخدمون عىل أساس هذه القوائم املالية املوحدة.

وكجزء من املراجعة التي متت وفقاً للمعايري الدولية للمراجعة املعتمدة يف اململكة العربية السعودية، قمنا مبامرسة اجتهاد مهني مع 
املحافظة عىل الشك املهني طيلة املراجعة. وقمنا أيضاً مبا ييل:

تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية للقوائم املالية املوحدة سواًء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة   •
استجابًة لهذه املخاطر، والحصول عىل دليل مراجعة كاٍف ومالئم كأساس إلبداء رأينا. إن مخاطر عدم كشف خطأ جوهري ناشئ عن 
الغش أكرث من املخاطر التي تنشأ عن الخطأ حيث أن الغش قد ينتج عن تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو تضليل أو تجاوز الرقابة 

الداخلية.

فهم نظام الرقابة الداخلية املتعلق باملراجعة من أجل تصميم إجراءات مراجعة تتناسب مع الظروف، ولكن ليس بغرض إبداء رأي حول   •
فعالية نظام الرقابة الداخلية للمجموعة.

تقييم مدى مالءمة السياسات املحاسبية املستخدمة ومعقولية التقديرات املحاسبية واإلفصاحات ذات الصلة التي نفذتها اإلدارة.   •

الحصول  الذي تم  اإلدارة ألساس مبدأ االستمرارية املحاسبي واستناداً إىل دليل املراجعة  بناًء عىل مالءمة استخدام  االستنتاج   •
عليه سواًء كان هناك عدم تيقن جوهري قائم يتعلق باألحداث أو الظروف التي ميكن أن تلقي بشكوك حول قدرة املجموعة عىل 
االستمرار وفق مبدأ االستمرارية. وفيام إذا استنتجنا بأن هناك عدم تيقن جوهري قائم، فعلينا أن نلفت االنتباه يف تقريرنا إىل 
ـ إذا كانت هذه اإلفصاحات غري مالمئة. تقوم استنتاجاتنا عىل  اإلفصاحات ذات الصلة يف القوائم املالية املوحدة أو تعديل رأينا 
توقف  تتسبب يف  املستقبلية قد  الظروف  أو  األحداث  أن  إال  تقريرنا،  تاريخ  عليه حتى  الحصول  يتم  الذي  املراجعة  دليل  أساس 

املجموعة عن االستمرار يف أعاملها وفق مبدأ االستمرارية.

التقييم العام للعرض وهيكل ومحتوى القوائم املالية املوحدة مبا يف ذلك اإلفصاحات وما إذا كانت القوائم املالية املوحدة متثل   •
املعامالت واألحداث األساسية بطريقة تحقق العرض العادل.

القوائم املالية املوحدة  للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2019م
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عن / إرنست ويونغ ورشكاهم 

)محاسبون قانونيون(   
ص.ب 1994
جدة 21441

اململكة العربية السعودية

أحمد إبراهيم رضا 
محاسب قانوين 

رقم الرتخيص 356

عـن/ يك يب إم جي الفوزان ورشكاه

محاسبون ومراجعون قانونيون

ص.ب 55078
جدة 21534

اململكة العربية السعودية

إبراهيم عبود باعشن
محاسب قانوين

رقم الرتخيص 382

16 جامدى الثاين 1441هـ  
(املوافق 10 فرباير 2019مـ)

الحصول عىل دليل مراجعة كاٍف ومالئم يتعلق باملعلومات املالية للمنشآت أو األعامل يف نطاق املجموعة إلبداء رأي حول القوائم   •
املالية املوحدة. إننا مسؤولون عن توجيه أعامل املراجعة واإلرشاف عليها وأداء املراجعة للمجموعة. ونحن نبقى مسؤولني عن رأي 

املراجعة الذي قدمناه.

إننا نقوم بإبالغ املكلفني بالحوكمة ـ من بني أمور أخرى ـ عن نطاق العمل املخطط له وتوقيت املراجعة والنتائج الهامة ألعامل املراجعة مبا 
يف ذلك مواطن الضعف الهامة يف نظام الرقابة الداخلية التي حددناها أثناء املراجعة. 

ونقوم أيضاً بتزويد املكلفني بالحوكمة ببيان يتضمن التزامنا مبتطلبات أخالقيات املهنة املتعلقة باالستقاللية وإبالغهم عن كافة العالقات 
واألمور األخرى التي أخذناها يف االعتبار بشأن االستقاللية ووسائل الحامية املتخذة ـ حيثام اقتىض األمر.

القوائم املالية املوحدة  القصوى يف مراجعة  أمور، فإننا حددنا تلك األمور ذات األهمية  بالحوكمة من  للمكلفني  إبالغه  وبناًء عىل ما تم 
اإلفصاح  والقوانني دون  األنظمة  تحول  ما مل  تلك املحاور  تقريرنا  نبني يف  إننا  رئيسية.  اعتبارها محاور مراجعة  تم  وبالتايل  الحالية  للفرتة 
العلني عن أي منها، أو عندما ـ يف حاالت نادرة جداً ـ يجب عدم الترصيح عن أمر ما يف تقريرنا بسبب النتائج السلبية الناجمة والتي قد يؤثر 

اإلفصاح عنها عىل املصالح العامة.

تقرير عن املتطلبات القانونية والنظامية األخرى

بناًء عىل املعلومات التي توفرت لنا خالل إجراءات املراجعة التي قمنا بها، مل يلفت انتباهنا يشء يجعلنا نعتقد أن البنك مل يلتزم مبتطلبات 
نظام الرشكات ونظام مراقبة البنوك يف اململكة العربية السعودية والنظام األسايس للبنك فيام يتعلق بإعداد وعرض القوائم املالية 

املوحدة.
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قامئة املركز املايل املوحدة  
كام يف 31 ديسمرب 2019م

)بآالف الرياالت السعودية(

2018م2019مإيضاح

املوجودات

4.965.122 45.477.687نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العريب السعودي 

1.297.749 51.429.004أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى

24.052.275 627.618.764استثامرات

54.434 11101.626القيمة العادلة املوجبة للمشتقات

40.896.891 749.660.119قروض وسلف، صايف

135.770 8148.332استثامر يف رشكة زميلة

453.150 7468.992 (ز)عقارات أخرى

761.247 91.154.270ممتلكات ومعدات، صايف

386.560 10485.550موجودات أخرى

73.003.198 86.544.344إجاميل املوجودات

املطلوبات وحقوق املساهمني

املطلوبات

6.423.430 128.253.754أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

51.804.098 1362.696.794ودائع العمالء

151.789 11216.011القيمة العادلة السالبة للمشتقات

2.008.202 142.006.921صكوك معززة لرأس املال

1.371.207 151.781.347مطلوبات أخرى

61.758.726 74.954.827إجاميل املطلوبات

حقوق املساهمني 

8.200.000 168.200.000رأس املال

2.409.560 172.657.316احتياطي نظامي

68.000 1768.000احتياطي عام

(96.284))86.804(18احتياطيات أخرى

253.196 505.005أرباح مبقاة

410.000 26246.000توزيعات أرباح مقرتحة

11.589.51711.244.472إجاميل حقوق املساهمني 

73.003.198 86.544.344إجاميل املطلوبات وحقوق املساهمني 

تعترب اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 43 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة.

القوائم املالية املوحدة  للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2019م
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قامئة الدخل املوحدة  
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2019م

)بآالف الرياالت السعودية(

2018م2019مإيضاح

 معدلة (إيضاح 3 (أ) (2))

2.787.673 3.227.547 20دخل العموالت الخاصة

(883.640))1.175.383(20مصاريف العموالت الخاصة

1.904.033 2.052.164 صايف دخل العموالت الخاصة

866.372 932.633 21دخل أتعاب وعموالت 

(302.016))327.403(21مرصوف أتعاب وعموالت 

564.356 605.230 دخل أتعاب وعموالت، صايف

191.789 229.910 دخل تحويل عمالت أجنبية، صايف

(4.367) 5.792 22صايف املكسب / (الخسارة) من األدوات باملالية بالقيمة العادلة من خالل قامئة الدخل 

286  343دخل من توزيعات أرباح

صايف األرباح من استبعاد األصول املالية املُقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
ـــ    1.886 الشامل اآلخر – دين

 69.654101 صايف األرباح من استبعاد األصول املالية ُمقاسة بالتكلفة املطفأة

8.547 12.180 23دخل العمليات األخرى، صايف

 2.664.745 2.977.159إجاميل دخل العمليات

896.716 968.529 36رواتب املوظفني وما يف حكمها

140.950 52.431 إيجارات ومصاريف مباين

93.043 201.026 9استهالك وإطفاء

414.814 443.908 مصاريف عمومية وإدارية أخرى 

22.543 45.170 مصاريف عمليات أخرى، صايف

1.568.066 1.711.064 إجاميل مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر االئتامن

106.800 156.953 7 (هـ)مخصص خسائر ائتامن، صايف

1.674.866 1.868.017 إجاميل مصاريف العمليات

989.879 1.109.142 صايف دخل العمليات

12.88810.428 8حصة من صايف ربح رشكة زميلة

1.000.307 1.122.030 صايف الدخل للسنة قبل الزكاة ورضيبة الدخل

الزكاة ورضيبة الدخل:

25  الزكاة
(613.356))130.950(و3(أ) (2)

(8.675))57(  رضيبة الدخل

378.276 991.023 صايف الدخل للسنة

0.50 1.21 24ربح السهم األسايس واملخفض )بالريال السعودي للسهم(

تعترب اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 43 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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قامئة الدخل الشامل املوحدة  
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2019م

)بآالف الرياالت السعودية(

2018م2019مإيضاح

 معدلة (إيضاح 3 (أ) (2))

378.276 991.023صايف الدخل للسنة

الدخل الشامل اآلخر:

البنود التي ميكن إعادة تصنيفها إىل قامئة الدخل املوحدة يف فرتات الحقة:

تحوطات التدفقات النقدية:

16.338)14.106(18- الجزء الفّعال من التغري يف القيمة العادلة

329 1862- صايف املبلغ املحول إىل قامئة الدخل املوحدة
صايف التغريات يف القيمة العادلة الستثامرات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل 

   ـــ 185.508الدخل الشامل اآلخر ـ دائن

البنود التي ال ميكن إعادة تصنيفها إىل قامئة الدخل املوحدة يف فرتات الحقة:

صايف التغريات يف القيمة العادلة الستثامرات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل 
23ـــ18قامئة الدخل الشامل اآلخر ـ حقوق ملكية

2.014 1818.016املكاسب / (الخسائر) االكتوارية اللتزام املنافع املحددة

18.704 9.480إجاميل الدخل الشامل اآلخر للسنة 

396.980 1.000.503إجاميل الدخل الشامل للسنة

تعترب اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 43 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة.

القوائم املالية املوحدة  للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2019م
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قامئة التغريات يف حقوق املساهمني املوحدة 
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2019م

)بآالف الرياالت السعودية(

رأس املالإيضاح2019م
احتياطي 

نظامي

احتياطي 

عام

احتياطيات 

أخرى
أرباح مبقاة

توزيعات 

أرباح مقرتحة
اإلجاميل

الرصيد كام يف 1 يناير 2019م )مراجع(
 

8.200.0002.409.56068.000)96.284(253.196 410.000 11.244.472 

 991.023      ـــ 991.023ــــــــــــصايف الدخل للسنة

 9.480      ــــــ9.480ـــــــــالدخل الشامل اآلخر للسنة

1.000.503      ـــ 9.480991.023ـــــــــإجاميل الدخل الشامل للسنة

      ـــ      ـــ)247.756(ــــــ247.756ـــ17تحويل إىل االحتياطي النظامي

)246.000(      ـــ)246.000(ــــــــــــ26توزيعات أرباح مرحلية

      ـــ 246.000)246.000(ــــــــــــ26توزيعات أرباح مقرتحة

)409.458()409.458(      ـــــــــــــــدفع توزيعات أرباح نهائية عن 2018م

      ـــ)542( 542ــــــــــــتعديالت عىل توزيعات األرباح املقرتحة

11.589.517 246.000 505.005)86.804(8.200.0002.657.31668.000الرصيد يف 31 ديسمرب 2019م

2018م

8.828.839     ـــ1.526.541(125.185)5.200.0002.159.48368.000الرصيد يف 1يناير 2018م (مراجع)

تأثري تطبيق املعيار الدويل للتقرير 
(636.157)     ـــ(636.157)     ـــ     ـــ     ـــ     ـــاملايل (9) يف 1 يناير 2018م

8.192.682     ـــ890.384(125.185)5.200.0002.159.48368.000الرصيد يف 1 يناير 2018م (معدل)

 378.276     ـــ 378.276     ـــ     ـــ     ـــ      ـــصايف الدخل للسنة

 18.704     ـــ     ـــ 18.704     ـــ     ـــ      ـــالدخل الشامل اآلخر للسنة

مكسب من بيع استثامر مصنف 
بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

الشامل اآلخر
     ـــ     ـــ10.951(10.951)     ـــ     ـــ      ـــ18

 396.980      ـــ 389.227 7.753      ـــ     ـــ      ـــإجاميل الدخل الشامل للسنة

       ـــ     ـــ      ـــ      ـــ     ـــ163.000.000إصدار اسهم حقوق
3.000.000

(252.802)      ـــ(252.802)      ـــ      ـــ     ـــ      ـــدفع توزيعات أرباح نهائية عن 2017م

     ـــ410.000(410.000)      ـــ      ـــ     ـــ      ـــ26توزيعات أرباح مقرتحة

     ـــ      ـــ(250.077)      ـــ      ـــ250.077      ـــ17تحويل إىل االحتياطي النظامي

تحويل مكاسب من استثامر مصنف 
بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

الشامل اآلخر إىل مطلوبات أخرى
(1.540)      ـــ(1.540)      ـــ      ـــ     ـــ      ـــ

(90.848)      ـــ     ـــ(90.848)      ـــ     ـــ      ـــ18تكلفة إصدار اسهم حقوق

تحويل تكلفة إصدار اسهم حقوق 
     ـــ      ـــ(111.996) 111.996 ـــ      ـــ      ـــ18إىل األرباح املبقاة

253.196410.00011.244.472(96.284)8.200.0002.409.56068.000الرصيد يف 31 ديسمرب 2018م

تعترب اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 43 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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قامئة التدفقات النقدية املوحدة  
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2019م

)بآالف الرياالت السعودية(

2018م2019مإيضاح

أنشطة العمليات

 1.000.307 1.122.030صايف الدخل للسنة قبل الزكاة ورضيبة الدخل

تعديالت لتسوية صايف الدخل إىل صايف النقدية من أنشطة العمليات:

 9.704)5.792(صايف (مكسب) / خسارة من أدوات مالية بالقيمة العادلة من خالل قامئة الدخل

 93.043 9201.026استهالك وإطفاء

(286)     ـــدخل من توزيعات أرباح

(101))71.540(مكاسب من استثامرات غري محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قامئة الدخل، صايف

(148))173(مكسب من بيع ممتلكات ومعدات

 106.800 7156.953(هـ)مخصص خسائر ائتامن لخسائر االئتامن املتوقعة، صايف

(10.428))12.888(8حصة من صايف دخل رشكة زميلة

 87.638 97.778مرصوف عمولة خاصة من صكوك معززة لرأس املال

1.487.394 1.286.529 

صايف )الزيادة( / النقص يف املوجودات التشغيلية:

(55.193))646.845(وديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العريب السعودي 

 66.485)760.336(أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى تستحق بعد تسعني يوماً من تاريخ االقتناء

 10.418)239.939(استثامرات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل  قامئة الدخل

 49.587)47.192(القيمة العادلة املوجبة للمشتقات

(1.695.238))8.979.929(قروض وسلف

(8.104))15.842(عقارات أخرى، صايف 

(61.478))142.924(موجودات أخرى

صايف الزيادة / )النقص( يف املطلوبات التشغيلية: 

 250.885 1.830.324أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

 1.525.732 10.892.696ودائع للعمالء

(69.198) 64.222القيمة العادلة السالبة للمشتقات

(28.681) 124.228مطلوبات أخرى

 1.271.744 3.565.857صايف النقد من أنشطة العمليات

األنشطة االستثامرية

 1.256.322 1.713.317متحصالت من بيع واستحقاقات استثامرات غري محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قامئة الدخل

(4.968.071))4.962.535(رشاء استثامرات غري محتفظ بهــا بالقيمة العادلة من خالل قامئة الدخل

 8.575     ـــ8توزيعات أرباح مستلمة من رشكة زميلة

(69.784))77.871(9رشاء ممتلكات ومعدات

 168 348متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات

 286     ـــتوزيعات أرباح مستلمة

(3.772.504))3.326.741(صايف النقد املستخدم يف األنشطة االستثامرية

القوائم املالية املوحدة  للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2019م
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2018م2019مإيضاح

األنشطة التمويلية

 3.000.000     ـــ16متحصالت من إصدار أسهم حقوق

(90.848)     ـــ18دفع تكاليف إصدار حقوق

(85.818))99.059(عمولة خاصة مدفوعة عىل الصكوك املعززة لرأس املال

(250.864))646.360(توزيعات أرباح مدفوعة

(141.227))155.360(زكاة ورضيبة دخل مدفوعة

   ــ)100.806(دفع الجزء األسايس من مطلوبات اإليجار

 2.431.243)1.001.585(صايف النقد )املستخدم يف( / من األنشطة التمويلية

(69.517))762.469(صايف النقص يف النقدية وشبه النقدية

 3.478.824 3.409.307النقدية وشبه النقدية يف بداية السنة

 3.409.307 272.646.838النقدية وشبه النقدية يف نهاية السنة

 2.639.239 3.116.192 دخل عموالت خاصة مستلمة خالل السنة

 784.491 959.386مرصوف عموالت خاصة مدفوعة خالل السنة

معلومات إضافية غري نقدية

16.667)14.044(صايف التغريات يف القيمة العادلة والتحويالت إىل قامئة الدخل املوحدة

قامئة التدفقات النقدية املوحدة )تتمه(
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2019م

)بآالف الرياالت السعودية(

تعترب اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 43 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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ايضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2019م

1 - عام

تتكون هذه القوائم املالية من القوائم املالية لبنك الجزيرة (»البنك«) ورشكاته التابعة (يُشار لها جميعاً بـ »املجموعة«). تأسس بنك الجزيرة كرشكة مساهمة 
البنك  بدأ  1975م). وقد  (21 يونيو  1395هـ  12 جامدى اآلخرة  بتاريخ  الصادر  46/م  العربية السعودية مبوجب املرسوم املليك رقم  سعودية يف اململكة 
1976م) بعد أن انتقلت إليه عمليات فروع بنك باكستان الوطني يف اململكة العربية السعودية. يعمل  1396هـ (9 أكتوبر  مامرسة أعامله بتاريخ 16 شوال 
1976م)، من خالل شبكة فروعه يف اململكة العربية  1396هـ (27 يوليو  29 رجب  4030010523 الصادر يف جدة بتاريخ  البنك مبوجب السجل التجاري رقم 
عدد  بلغ  كام  السعودية  العربية  اململكة  يف  فورية)  تحويالت  مركز   57 (2018م:  فورية  تحويالت  مركز  و61  فرعاً)   79 (2018م:  فرعاً   78 وعددها  السعودية 

موظفيه 2.387 موظفاً كام يف 31 ديسمرب 2019م (2018م: 2.358 موظفاً).

عنوان املركز الرئييس للبنك هو كام ييل:

بنك الجزيرة

حي النهضة، طريق امللك

ص.ب 6277 - جدة 21442

اململكة العربية السعودية

يهدف البنك إىل تقديم كافة أنواع الخدمات واملنتجات املرصفية املتوافقة مع أحكام الرشيعة (مبدأ تجنب الفائدة) وتشمل املرابحة واالستصناع واإلجارة 
والتورق واملشاركة ووعد الرصف األجنبي والصكوك، والتي متت املوافقة واإلرشاف عليها من مؤسسة رقابة رشعية مستقلة تم تأسيسها من قبل البنك. 

يتم تداول أسهم البنك يف السوق املالية السعودية (تداول).

فيام ييل تفاصيل الرشكات التابعة للبنك ورشكته الزميلة:

رشكات تابعة:

طبيعة النشاطبلد التأسيس

نسبة امللكية 

)مبارشة وغري 

مبارشة( كام يف 31 

ديسمرب 2019م

نسبة امللكية 
(مبارشة وغري 

مبارشة) كام يف 31 
ديسمرب 2018م

رشكة الجزيرة لألسواق املالية
(الجزيرة كابيتال)

اململكة العربية 
100%100%وساطة ومتويل وإدارة موجوداتالسعودية

رشكة أمان للتطوير واالستثامر 
العقاري

اململكة العربية 
السعودية

حفظ وإدارة الضامنات العقارية نيابة عن 
100%100%البنك

اململكة العربية رشكة وكالة أمان للتأمني
السعودية

تعمل كوكيل ألنشطة الرشكات املرصفية 
100%100%والتأمينية نيابة عن البنك. 

رشكة الجزيرة لألوراق املالية 
تنفيذ املشتقات واملعامالت يف سوق جزر كاميان املحدودة

100%100%املال مبا يتوافق مع أحكام الرشيعة

رشكة زميلة:

طبيعة النشاطبلد التأسيس

نسبة امللكية 

)مبارشة وغري 

مبارشة( كام يف 31 

ديسمرب 2019م

نسبة امللكية 
(مبارشة وغري 

مبارشة) كام يف 31 
ديسمرب 2018م

اململكة العربية رشكة الجزيرة تكافل تعاوين
السعودية

منتجات الحامية واالدخار املتوافقة مع 
35%35%أحكام الرشيعة بالكامل

ايضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة  للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2019م
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2- أساس اإلعداد

أ( األساس يف اإلعداد

بيان االلتزام   )1(

تم إعداد القوائم املالية املوحدة للمجموعة:

- وفقاً للمعايري الدولية للتقرير املايل املعتمدة يف اململكة العربية السعودية واملعايري واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبني 
القانونيني،

- ووفقاً ألحكام نظام مراقبة البنوك وأحكام نظام الرشكات يف اململكة العربية السعودية وعقد تأسيس البنك.

طبقاً  التوايل  عىل  2018م  ديسمرب  و31  2019م  مارس   31 يف  املنتهية  وللسنة  وللفرتة  يف  كام  للمجموعة  املوحدة  املالية  القوائم  إعداد  تم 
للمعايري الدولية للتقرير املايل، كام هو معدل وفقاً ملؤسسة النقد العريب السعودي للمحاسبة عن الزكاة ورضيبة الدخل (املتعلقة بتطبيق معيار 
املحاسبة الدويل (12) »رضائب الدخل« والتفسري (21) الصادر عن لجنة تفسري املعايري الدولية للتقرير املايل »الرضائب« فيام يتعلق بالزكاة ورضيبة 

الدخل) ونظام مراقبة البنوك ونظام الرشكات يف اململكة العربية السعودية.

يف 17 يوليو 2019م، أصدرت مؤسسة النقد العريب السعودي (»مؤسسة النقد«) توجيهاتها للبنوك العاملة يف اململكة العربية السعودية للمحاسبة 
عىل الزكاة ورضائب الدخل يف قامئة الدخل. وهذا يتوافق مع املعايري الدولية للتقرير املايل وتفسرياتها الصادرة من مجلس معايري املحاسبة الدولية 
املعتمدة يف اململكة العربية السعودية واملعايري واإلصدارات األخرى الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني (يُشار إليها جميعاً بـ املعايري 

الدولية للتقرير املايل املعتمدة يف اململكة العربية السعودية«).

 (8) الدويل  املحاسبة  معيار  ملتطلبات  طبقاً  التأثري  لتعديل  رجعي  بأثر  الدخل  ورضيبة  للزكاة  املحاسبية  معالجتها  بتغيري  املجموعة  قامت  وبالتايل، 
القوائم  (2)) حول  (أ)   3 اإليضاح  عنها يف  التغري املفصح  جراء هذا  والتأثريات  التقديرات واألخطاء املحاسبة«  والتغريات يف  »السياسات املحاسبية 
املالية املوحدة. إضافة لذلك، طبق البنك املعيار (16) – »عقود اإليجار« من 1 يناير 2019م.  تم اإلفصاح عن السياسات املحاسبية نتيجة هذا املعيار 

الجديد والتغري يف املعالجة املحاسبية للزكاة ورضيبة الدخل يف اإليضاح 3 (ن) و3 (ف).

) 2( أساس القياس والعرض

تم إعداد القوائم املالية املوحدة وفقاً ملبدأ التكلفة التاريخية باستثناء القياس بالقيمة العادلة للمشتقات واألدوات املالية املقتناة بالقيمة العادلة من 
خالل قامئة الدخل وبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. باإلضافة إىل ذلك، فإن املوجودات املالية أو املطلوبات املالية التي يتم التحوط لها 

بالقيمة العادلة من خالل عالقة تحوط ــ فيام عدا ذلك تظهر بالتكلفة ــ يتم عرضها بالقيمة العادلة بقدر املخاطر التي يتم التحوط لها.

يتم تبويب قامئة املركز املايل املوحدة بشكل موسع حسب ترتيب السيولة.  

)3(  عملة التشغيل والعرض

يتم عرض هذه القوائم املالية املوحدة بالريال السعودي وهو عملة التشغيل والعرض للبنك. باستثناء ما يشار إليه خالف ذلك، يتم عرض املعلومات 
املالية مقربة ألقرب ألف ريـال سعودي.

تحدد كل منشأة يف املجموعة عملتها التشغيلية الخاصة بها ويتم قياس البنود الواردة يف القوائم املالية لكل منشأة باستخدام العملة التشغيلية. إن 
العملة التشغيلية للرشكات التابعة للبنك هو الريال السعودي باستثناء رشكة الجزيرة لألوراق املالية املحدودة حيث أن عملتها التشغيلية هو الدوالر األمرييك.

ب(  أساس توحيد القوائم املالية

تتكون القوائم املالية املوحدة من القوائم املالية لكل من البنك ورشكاته التابعة. يتم إعداد القوائم املالية للرشكات التابعة عن سنة مالية مامثلة 
للسنة املالية التي يتم عنها إعداد القوائم املالية للبنك باستخدام سياسات محاسبية مامثلة.

تم إعداد القوائم املالية املوحدة باستخدام سياسات محاسبية وطرق تقييم مامثلة للعمليات املشابهة واألنشطة األخرى يف ظروف مامثلة. تم 
تغيري السياسات املحاسبية للرشكات التابعة عند اللزوم لتتمىش مع السياسات املتبعة من قبل املجموعة.

)1( الرشكات التابعة

الرشكات التابعة هي املنشآت الخاضعة لسيطرة البنك. يسيطر البنك عىل منشأة عندما يكون للبنك حقوق أو عوائد متغرية ناجمة عن ارتباطه بهذه 
املنشأة ولديه القدرة عىل التأثري عىل تلك العوائد من خالل سيطرته عىل املنشأة. ولتحديد تعريف السيطرة، يجب أن تتحقق املعايري الثالثة التالية: 

أن يكون للمجموعة نفوذ عىل املنشأة، أ . 
أن يكون للمجموعة حقوق يف عوائد متغرية ناتجة عن ارتباطه باملنشأة، ب . 

أن يكون للمجموعة القدرة عىل استخدام نفوذها عىل املنشأة للتأثري عىل حجم عوائدها. ج . 

تقوم املجموعة بإعادة تقييم مدى استمرارها يف السيطرة عىل املنشأة املستثمرة فيها إذا ما أشارت الحقائق والظروف إىل أن هناك تغريات يف 
واحد أو أكرث من معايري السيطرة.

يتم توحيد الرشكات التابعة اعتباراً من التاريخ الذي يتم فيه نقل السيطرة إىل البنك ويتم التوقف اعتباراً من التاريخ الذي يتم فيه نقل السيطرة من 
البنك. إن نتائج الرشكات التابعة املقتناة أو املباعة خالل السنة ــ إن وجدت ــ يتم إدراجها يف قامئة الدخل املوحدة من تاريخ االقتناء أو حتى تاريخ البيع ـــ 

حسب ما يقتيض األمر.

)2( الحصة غري املسيطرة

متثل الحصة غري املسيطرة الحصة من صايف الدخل وصايف موجودات الرشكات التابعة التي ال ميلكها البنك بصورة مبارشة أو غري مبارشة يف رشكاته 
التابعة، ويتم عرضها بشكل منفصل ضمن قامئة الدخل املوحدة، كام تُعرض ضمن حقوق املساهمني يف قامئة املركز املايل املوحدة بشكل منفصل 
عن حقوق املساهمني يف البنك. يتم تحميل أي خسائر متعلقة بالحصة غري املسيطرة يف منشأة تابعة عىل الحصة غري املسيطرة حتى لو كان ذلك 
يتسبب يف عجز رصيد الحصة غري املسيطرة. يتم احتساب التغريات يف حصة البنك يف رشكة تابعة ـــ والتي ال تؤدي إىل فقدان السيطرة ـــ كمعامالت 

حقوق ملكية. 
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)3( استبعاد العمليات عند التوحيد

يتم استبعاد األرصدة بني أعضاء املجموعة وأي إيرادات ومصاريف غري محققة (باستثناء األرباح أو الخسائر الناتجة عن التعامل بالعمالت األجنبية) الناتجة 
عن التعامالت بني أعضاء املجموعة عند إعداد القوائم املالية املوحدة. ويتم استبعاد الخسائر غري املحققة بنفس الطريقة لألرباح غري املحققة فقط 

يف حالة أنه ال يوجد دليل عىل انخفاض القيمة.

)4( االستثامر يف رشكة زميلة 

الرشكات الزميلة هي الرشكات التي متارس عليها املجموعة نفوذاً جوهرياً. يتم مبدئياً تسجيل االستثامرات يف الرشكات الزميلة بالتكلفة وتحتسب 
بعد ذلك وفقاً لطريقة حقوق امللكية، ويتم إدراجها يف قامئة املركز املايل املوحدة بالقيمة املحتسبة وفقاً لطريقة حقوق امللكية أو القيمة القابلة 

لالسرتداد ــ أيهام أقل.

متثل القيمة املحتسبة وفقاً لطريقة حقوق امللكية التكلفة زائداً تغريات ما بعد االقتناء يف حصة املجموعة من صايف موجودات الرشكة الزميلة (الحصة 
من النتائج واالحتياطيات واملكاسب/ (الخسائر) املرتاكمة عىل أساس آخر معلومات مالية متوفرة) ناقصاً االنخفاض يف القيمة ــ إن وجد.

بعد تطبيق طريقة حقوق امللكية، تقرر املجموعة ما إذا كان من الرضوري تسجيل خسارة إضافية النخفاض القيمة عىل استثامرها يف الرشكة الزميلة. 
وتحدد املجموعة يف كل تاريخ تقرير مايل ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي يدل عىل انخفاض قيمة االستثامر يف الرشكة الزميلة. ويف هذه الحالة 
تحتسب املجموعة قيمة االنخفاض عىل أنه الفرق بني القيمة املمكن اسرتدادها من الرشكة الزميلة والقيمة الدفرتية لالستثامر وتقوم بإظهار املبلغ 

ضمن »الحصة يف صايف املكسب / (الخسارة) يف الرشكة الزميلة« يف قامئة الدخل املوحدة.

إن خسارة االنخفاض يف القيمة املعرتف بها سابقاً فيام يتعلق باالستثامر يف رشكة زميلة ميكن عكس قيدها من خالل قامئة الدخل املوحدة بحيث 
تبقى القيمة الدفرتية لالستثامر يف قامئة املركز املايل املوحدة بقيمتها املحتسبة وفقاً لطريقة حقوق امللكية (قبل تكوين مخصص االنخفاض يف 

القيمة) أو القيمة القابلة لالسرتداد ــ أيهام أقل.

يتم استبعاد األرباح والخسائر غري املحققة من التعامالت بني املجموعة ورشكاتها الزميلة بقدر حصة املجموعة يف تلك الرشكات الزميلة.

ج( األحكام والتقديرات واالفرتاضات املحاسبية الجوهرية

إن إعداد القوائم املالية املوحدة وفقاً للمعايري الدولية للتقرير املايل املعتمدة يف اململكة العربية السعودية واملعايري واإلصدارات األخرى الصادرة 
من الهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني،يتطلب استخدام بعض األحكام والتقديرات واالفرتاضات واالجتهادات املحاسبية الجوهرية التي تؤثر عىل 
قيم املوجودات واملطلوبات املرصح عنها. يتطلب األمر أيضاً من اإلدارة أن متارس حكمها يف طريقة تطبيق السياسات املحاسبية للمجموعة. يتم 
تقييم مثل هذه األحكام والتقديرات واالفرتاضات باستمرار بناًء عىل الخربة السابقة وبعض العوامل األخرى، والتي تتضمن الحصول عىل استشارات 
مهنية وتوقعات لألحداث املستقبلية التي يُعتقد أنها معقولة وفقاً الظروف املحيطة. يتم تسجيل التعديالت عىل التقديرات املحاسبية يف الفرتة 
التي يتم فيها إجراء التعديل فيام إذا كان للتعديل أثر عىل تلك الفرتة فقط أو يف فرتة التعديل والفرتات املستقبلية إذا كان للتعديل تأثري عىل الفرتة 

الحالية والفرتات املستقبلية. فيام ييل املجاالت الهامة التي استخدمت فيها اإلدارة تقديرات وافرتاضات أو مارست أحكام بشأنها:
1-  منوذج األعامل إلدارة املوجودات املالية (اإليضاح 3 (ج) »1« »أ«)

2-  التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات املالية (اإليضاح 3 (ج) »1« »ب«)
3- تصنيف املوجودات املالية (اإليضاح 3 (ج) »1«)

4-  خسائر انخفاض قيمة املوجودات املالية (اإليضاح 2 (ج) »1«)
5-  قياس القيمة العادلة (اإليضاح 2 (ج) »2«)

6-   انخفاض قيمة املوجودات غري املالية (اإليضاح 2 (ج) »3«)
7-  تحديد السيطرة عىل صناديق االستثامر (اإليضاح 2 (ج) »4«)

8-  مخصصات االلتزامات والرسوم (اإليضاح 2 (ج) »5«)
9- مبدأ االستمرارية (اإليضاح 2 (ج) »6«)

10- . التزام منافع موظفني (اإليضاح 2 (ج) »7«)
11-  االستهالك واإلطفاء (اإليضاح 3 (ك))

1( خسائر انخفاض قيمة املوجودات املالية

يتطلــب قيــاس خســائر انخفــاض القيمــة مبوجــب املعيــار الــدويل للتقريــر املــايل (9) ومعيــار املحاســبة الــدويل (39) عــىل كافــة فئــات املوجــودات 
املاليــة ُحكــامً يف تقديــر القيمــة والوقــت للتدفقــات النقديــة املســتقبلية وقيــم الضامنــات عنــد تحديــد خســائر انخفــاض القيمــة وتقديــر الزيــادة 
الجوهريــة يف مخاطــر االئتــامن. يتحكــم يف هــذه التقديــرات عــدد مــن العوامــل والتغــريات التــي ميكــن أن تــؤدي إىل مســتويات مختلفــة مــن 

املخصصــات.

ــار معطيــات  إن احتســاب خســائر االئتــامن املتوقعــة لــدى املجموعــة يــأيت نتيجــة منــاذج معقــدة مــع عــدد مــن االفرتاضــات األساســية بخصــوص اختي
متغــرية تعتمــد عــىل بعضهــا البعــض. تتضمــن عنــارص منــاذج خســائر االئتــامن املتوقعــة والتــي تعتــرب أحــكام وتقديــرات محاســبية مــا يــيل:

منوذج تصنيف درجات االئتامن عىل مستوى املجموعة والذي من خالله يتم تحديد »احتاملية التعرث« لكل حالة من الحاالت.  -
الضوابط املستخدمة لدى املجموعة يف تقييم مدى توافر زيادة جوهرية يف مخاطر االئتامن بحيث ميكن قياس مخصصات املوجودات املالية   -

عىل أساس أعامر بقاء خسائر االئتامن املتوقعة والتقييم الكمي.
فرز املوجودات املالية إىل رشائح عند تقييم خسائر االئتامن املتوقعة لها عىل أساس جامعي.  -

تطوير مناذج خسائر االئتامن املتوقعة مبا يف ذلك املعادالت املختلفة واختيار املعطيات.  -
تحديد أوجه الرتابط بني سيناريوهات االقتصاد الكيل واملعطيات االقتصادية مثل: مستويات البطالة وقيم الضامنات وتأثري احتاملية التعرث أو   -

التعرض للتعرث أو الخسارة املفضية للتعرث.
اختيار سيناريوهات االقتصاد الكيل لالسترشاف املستقبيل وأوزان احتاملية وقوعها إلدخال املعطيات االقتصادية يف مناذج خسائر االئتامن   -

املتوقعة.

2(  القيمة العادلة لألدوات املالية

تقــوم املجموعــة بقيــاس األدوات املاليــة مثــل املشــتقات، واملحتفــظ بهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قامئــة الدخــل وبالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل 

ايضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة  للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2019م
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الشــامل اآلخــر، وبالقيمــة العادلــة يف كل تاريــخ قامئــة مركــز مــايل. كــام يتــم قيــاس القيــم العادلــة لــألدوات املاليــة بالتكلفــة املطفــأة كــام هــو مبــني 
يف اإليضاحــني 6(ج) و34(ب).

القيمــة العادلــة هــي الســعر الــذي يتــم مــن خاللــه بيــع أصــل مــايل أو الدفــع لتحويــل التــزام بــني أطــراف راغبــة يف معاملــة نظاميــة يف الســوق يف 
تاريــخ القيــاس. يعتمــد قيــاس القيمــة العادلــة عــىل افــرتاض أن عمليــة بيــع األصــل أو تحويــل االلتــزام تتــم إمــا:

يف السوق الرئيسية بالنسبة لألصل أو االلتزام، أو  -
يف السوق األكرث نفعيًة لألصل أو االلتزام يف ظل غياب السوق الرئيسية.   -

يجب أن تكون السوق الرئيسية أو السوق األجدى متاحة أمام املجموعة. 
يتــم قيــاس القيمــة العادلــة لألصــل أو االلتــزام باســتخدام االفرتاضــات التــي تســتخدمها األطــراف املشــاركة يف الســوق حــال تســعري األصــل أو 

االلتــزام، عــىل أفــرتاض أن هــذه األطــراف تســعى لتحقيــق أكــرب منفعــة اقتصاديــة لهــا.
عنــد قيــاس القيمــة العادلــة ألصــل غــري مــايل يؤخــذ يف الحســبان قــدرة أطــراف الســوق عــىل توفــري منافــع اقتصاديــة باســتخدام األصــل بأفضــل مــا 

ميكــن أو ببيعــه إىل طــرف آخــر يقــوم باســتخدامه عــىل أفضــل مــا ميكــن.
القيــم العادلــة للموجــودات املاليــة واملطلوبــات املاليــة التــي يتــم تداولهــا يف أســواق نشــطة تعتمــد عــىل األســعار الســوقية املتداولــة أو تســعريات 

الوســطاء. تقــرر املجموعــة القيــم العادلــة باســتخدام طــرق التقييــم األخــرى بالنســبة لجميــع األدوات املاليــة األخــرى.
ــة مــع تعظيــم اســتخدامها للمعطيــات  تســتخدم املجموعــة طــرق تقييــم مناســبة حســب الظــروف والبيانــات الوافيــة املتاحــة لقيــاس القيمــة العادل

املرصودة ذات الصلة وتقليل استخدامها للمعطيات غري املرصودة.   
بالنســبة لــألدوات املاليــة التــي يتــم قيــاس قيمهــا العادلــة أو اإلفصــاح عنهــا يف القوائــم املاليــة املوحــدة يتــم تصنيفهــا يف فئــات ضمــن الهيــكل 

الهرمــي للقيــم العادلــة (انظــر اإليضــاح 34).
بالنســبة للموجــودات واملطلوبــات املدرجــة يف القوائــم املاليــة املوحــدة عــىل أســس متكــررة، تقــرر املجموعــة فيــام إذا جــرى تناقــل بــني املســتويات 
يف الهيــكل الهرمــي مــن خــالل إعــادة تقييــم التصنيــف (بنــاًء عــىل معطيــات املســتوى األدىن املهــم لقيــاس القيمــة العادلــة ككل) يف نهايــة كل 

فــرتة مــن فــرتات إعــداد القوائــم املاليــة.
بغـرض إفصاحـات القيـم العادلـة قـررت املجموعـة تصنيـف املوجودات واملطلوبات وفقـاً لطبيعة هذه املوجودات واملطلوبات وما تحمله من سـامت 

ومخاطر ومسـتوى الهيـكل الهرمي للقيمة العادلة.

3(  انخفاض قيمة املوجودات غري املالية

تتـم مراجعـة القيـم الدفرتيـة للموجـودات غـري املاليـة يف كل تاريـخ تقريـر مـايل أو بشـكل أكـرث تكـراراً وذلـك لتحديـد إن كان هنـاك مـؤرشاً يـدل عـىل 
وجـود انخفـاض يف القيمـة، عندئـٍذ يتـم تقديـر القيمـة القابلـة لالسـرتداد مـن األصـل.

يتـم تسـجيل خسـارة االنخفـاض يف القيمـة إذا تجـاوزت القيمـة الدفرتيـة لألصـل أو الوحـدة املحققـة للنقـد القيمـة القابلـة لالسـرتداد. القيمـة القابلـة 
ــــ  لالسـرتداد لألصـل أو الوحـدة املحققـة للنقـد هـي القيمـة قيـد االسـتعامل لألصـل أو الوحـدة املحققـة للنقـد أو قيمتهـا العادلـة ناقصـاً تكاليـف البيـعـ 
أيهـام أكـرب. ويف سـياق تقييـم القيمـة قيـد االسـتعامل، يتـم خصـم التدفقات النقديـة املتوقعة مسـتقبالً إىل قيمها الحالية باسـتخدام معدل خصم 
مـا قبـل الرضيبـة والـذي يعكـس تقديـر السـوق الحـايل للقيمة الزمنيـة للنقد واملخاطر املتعلقة باألصـل. يتم تحديد القيمة العادلة ناقصـاً تكاليف البيع 
بنـاًء عـىل األسـعار السـوقية املحـددة، أو يف حـال عـدم توافـر أسـعار سـوقية محـددة، أو عـدم توافـر أسـعار تقديريـة ملوجـودات مامثلـة، يتـم تحديـد 

القيمـة عندئـٍذ عـىل أسـاس حسـابات التدفقـات النقديـة املسـتقبلية املخصومة.

عنـد بيـع رشكات تابعـة، فـإن الفـرق بـني سـعر البيـع وصـايف املوجـودات زائـداً احتياطـي الـرصف األجنبـي املرتاكـم والشـهرة التـي مل تنخفـض قيمتهـا 
يتـم إدراجـه يف قامئـة الدخـل املوحـدة.

فيام يتعلق باملوجودات األخرى، فإن خسائر االنخفاض يف القيمة التي يتم االعرتاف بها يف فرتات سابقة يتم تقييمها يف كل تاريخ تقرير مايل 
لتحديد فيام إذا كانت هناك مؤرشات تدل عىل أن خسائر االنخفاض يف القيمة انخفضت أو مل تعد موجودة. يتم عكس قيد خسائر االنخفاض يف 

القيمة إذا كان هناك تغرياً يف التقديرات املستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسرتداد.

يتـم عكـس قيـد خسـارة االنخفـاض يف القيمـة فقـط باملقـدار الـذي ال يسـمح بتجـاوز القيمـة الدفرتيـة لألصـل عـن القيمـة الدفرتيـة التـي كان ليتـم 
تحديدهـا بعـد طـرح االسـتهالك أو اإلطفـاء فيـام لـو مل يتـم تسـجيل خسـارة انخفـاض يف القيمـة.

4(  تحديد السيطرة عىل صناديق االستثامر

تقـوم املجموعـة بـدور مديـر الصنـدوق لعـدد مـن صناديـق االسـتثامر. يرتكـز تحديـد سـيطرة املجموعـة عـىل صنـدوق اسـتثامر يف العـادة عـىل تقييـم 
إجـاميل املنافـع االقتصاديـة للمجموعـة يف الصنـدوق (التـي تتكـون مـن أي حصـص مسـجلة وأتعـاب إدارة متوقعـة) وحـق املسـتثمرين يف اسـتبعاد 
مديـر الصنـدوق. ونتيجـة لذلـك، اسـتنتجت املجموعـة بأنهـا تعمـل كوكيـل عـن املسـتثمرين يف جميـع الحـاالت وبالتـايل فإنهـا مل تقـم بتوحيـد هـذه 

الصناديـق.

5(  مخصصات االلتزامات والرسوم

تتلقـى املجموعـة مطالبـات قانونيـة ضمـن دورة أعاملهـا االعتياديـة، وتتـوىل اإلدارة تقديـر مـدى املخاطـر التـي قـد تنتـج عـن مثـل هـذه املطالبـات. 
وتقـوم اإلدارة بعمـل املخصصـات التـي تتالئـم مـع الخسـائر املحتملـة. يتـم تسـجيل املطالبات أو اإلفصاح عنها - حسـب املالئـم - يف القوائم املالية 

املوحـدة بنـاًء عـىل أفضـل تقديـر للمبالـغ املطلوبـة لتسـوية املطالبـات.

6(  مبدأ االستمرارية

قامـت إدارة املجموعـة بتقديـر مـدى قـدرة املجموعـة عـىل االسـتمرار يف العمـل عـىل أسـاس مبدأ االسـتمرارية وأنها عىل ثقة بـأن املجموعة والبنك 
لديهـام املـوارد الالزمـة لالسـتمرار يف العمـل يف املسـتقبل املنظـور. إضافـًة لذلـك، إن إدارة املجموعـة ليسـت عـىل علـم بـأي حالـة من عـدم اليقني 
والتـي بدورهـا ميكـن أن تثـري شـكوكاً جوهريـة حـول قـدرة املجموعـة عـىل االسـتمرار. وعليـه، فقـد تـم االسـتمرار يف إعـداد القوائـم املاليـة املوحـدة 

عـىل أسـاس مبدأ االسـتمرارية.

7(  التزام تعويضات املوظفني

تقـوم املجموعـة بـإدارة خطـة تعويضـات نهايـة الخدمـة للموظفـني (»الخطة«) طبقاً لنظام العمل يف اململكة العربية السـعودية. يتـم تقدير التزامات 
الخطـة طبقـاً ملعيـار املحاسـبة الـدويل (19) »تعويضـات املوظفـني« مـن قبـل خبـري اكتـواري بنـاًء عـىل افرتاضـات متعـددة. وقـد تـم اإلفصـاح عـن 

االفرتاضـات الرئيسـية املسـتخدمة يف تقديـر التزامـات الخطـة يف نهايـة السـنة يف اإليضـاح (28) حـول هـذه القوائـم املاليـة املوحـدة.
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3- ملخص ألهم السياسات املحاسبية

فيام ييل السياسات املحاسبية الهامة املتبعة يف إعداد القوائم املالية املوحدة.

أ(  التغريات يف السياسات املحاسبية

تتفق السياسات املحاسبية املستخدمة يف إعداد هذه القوائم املالية املوحدة مع تلك املتبعة يف إعداد القوائم املالية السنوية املوحدة للسنة املنتهية 
يف 31 ديسمرب 2018م باستثناء لتطبيق املعايري الجديدة والتعديالت والتغريات يف املعالجة املحاسبية للزكاة ورضيبة الدخل كام هو موضح أدناه.

تطبيق املعايري الجديدة

لتأثري تطبيق هذه  2019م، تبنت املجموعة معيار محاسبة جديد وتعديالً عىل املعالجة املحاسبية للزكاة ورضيبة. فيام ييل توضيحاً  1 يناير  اعتباراً من 
املعايري:

1( املعيار الدويل للتقرير املايل )16( »عقود اإليجار«

قامت املجموعة بتبني املعيار الدويل للتقرير املايل (16) »عقود اإليجار« ليحل محل التوجيهات الحالية حول عقود اإليجار مبا يف ذلك معيار املحاسبة 
الدويل (17) »عقود اإليجار«، والتفسري (4) الصادر عن لجنة تفسري املعايري الدولية للتقرير املايل بخصوص »تحديد فيام إذا كان الرتتيب يحتوي عىل 
عقد إيجار«، والتفسري (15) الصادر من اللجنة الدامئة لتفسري املعايري بخصوص »عقود اإليجار التشغييل - الحوافز«، والتفسري (27) الصادر من اللجنة 

الدامئة لتفسري املعايري بخصوص »تقييم جوهر املعامالت التي تنطوي عىل شكل قانوين لعقد إيجار«.

صدر املعيار الدويل للتقرير املايل (16) يف يناير 2016م ليدخل حيز التنفيذ للفرتات السنوية التي تبدأ يف 1 يناير 2019م أو بعد ذلك التاريخ. يحدد 
املعيار (16) مبادئ االعرتاف والقياس والعرض واإلفصاح عن عقود اإليجار ويتطلب من املستأجرين احتساب جميع عقود اإليجار مبوجب منوذج مفرد 
يف قامئة املركز املايل مشابه الحتساب عقود اإليجار التموييل مبوجب معيار املحاسبة الدويل (17). يتضمن املعيار اعرتاف بإعفاءين للمستأجرين 

– عقد إيجار موجودات »منخفضة القيمة« (مثل أجهزة الكمبيوتر الشخصية) وعقد إيجار قصري األجل (مثل عقود إيجار ملدة 12 شهراً أو أقل). 

يف تاريخ بدء عقد اإليجار، سيقوم املستأجر بتسجيل التزام دفعات عقد اإليجار (مثل التزام اإليجار)، وميثل الحق يف االستعامل األصل األسايس 
خالل مدة اإليجار (مثل حق استعامل األصل). سيكون مطلوباً من املستأجرين أن يعرتفوا بشكل مستقل مبرصوف الفائدة عىل التزام عقد اإليجار 

ومبرصوف االستهالك فيام يخص حق استعامل األصل.

يجب عىل املستأجرين إعادة قياس التزام عقد اإليجار عند وقوع أحداث معينة (مثل التغري يف مدة عقد اإليجار أو التغري يف دفعات اإليجار املستقبلية 
نتيجة التغري يف مؤرش أو معدل مستخدم لتحديد قيمة هذه الدفعات). يقوم املستأجر يف العموم باالعرتاف مببلغ إعادة قياس التزام عقد اإليجار 

كتعديل يف حق استعامل األصل.

تظل محاسبة املؤجر مبوجب املعيار الدويل للتقرير املايل (16) كام هي دون تغيري يذكر عن املحاسبة مبوجب معيار املحاسبة الدويل (17). يستمر 
املؤجرون يف تصنيف جميع عقود اإليجار باستخدام نفس مبدأ التصنيف يف معيار املحاسبة الدويل (17) ويجب التمييز بني نوعني من عقود اإليجار: 

اإليجار التشغييل واإليجار التموييل.

قررت املجموعة تطبيق طريقة األثر الرجعي يف تطبيق املعيار الدويل للتقرير املايل (16). وبهذه الطريقة املعدلة، ال يتم تعديل األرقام القابلة 
1 يناير 2019م. عند التطبيق األويل، قررت املجموعة أيضاً إدراج حق  للمقارنة عن الفرتات السابقة وتدخل جميع التعديالت حيز املفعول اعتباراً من 
استعامل املوجودات يف مقابل التزامات اإليجار مع تعديل اإليجارات املدفوعة مسبقاً أو املستحقة الدفع لحق استعامل األصل. وهذا بالتايل مل 
ينتج عنه أي تأثري عىل حقوق امللكية كام يف 1 يناير 2019م. لقد اختارت املجموعة تطبيق املعيار عىل العقود التي تم تحديدها سابقاً كعقود إيجار 
مبوجب معيار املحاسبة الدويل (17) والتفسري (4) الصادر عن لجنة تفسري املعايري الدولية. وبالتايل مل تقم املجموعة بتطبيق املعيار عىل العقود 
(4) الصادر عن لجنة تفسري املعايري  (17) والتفسري  إيجار مبوجب معيار املحاسبة الدويل  أنها ترتيب يحتوي عقد  التي مل يتم تحديدها سابقاً عىل 

الدولية.

لقد اختارت املجموعة استخدام االستثناءات املقرتحة يف املعيار عىل عقود اإليجار التي مبوجبها تنتهي مدة اإليجار خالل 12 شهراً اعتباراً من تاريخ 
التطبيق األويل، وعىل عقود اإليجار التي يكون فيها األصل األسايس منخفض القيمة. لدى املجموعة عقود إيجار لبعض املعدات (مثل: أجهزة نقاط 
البيع ومكائن عد األوراق النقدية) تعترب منخفضة القيمة. كام اختارت املجموعة أيضاً استخدام املضاعفات العملية التالية املتوافرة مبوجب طريقة األثر 

الرجعي املعدلة:

• عقود إيجار مبدة قصرية متبقية

• معدالت الخصم

التأثري عىل قامئة املركز املايل الزيادة / )النقص( كام يف 1 يناير 2019م:
       بآالف الرياالت السعودية 

470.563 املوجودات
(43.934)ممتلكات ومعدات، صايف (حق استعامل املوجودات)

426.629 موجودات أخرى (إيجار مدفوع القيمة مقدماً)

املطلوبات

426.629 التزامات أخرى (التزامات إيجار)

نتيجة تطبيق املعيار الدويل للتقرير املايل (16)، سيرتاجع الربح التشغييل للمجموعة يف السنوات األولية نتيجة التخصيص املبكر ملرصوفات العمولة 
الخاصة، إال أن الربح سيتحسن يف السنوات الالحقة حيث أن مرصوفات العمولة الخاصة تتقلص نتيجة انخفاض التزام عقود اإليجار. يكون هذا نتيجة التغري 

يف املحاسبة عن مرصوفات عقود اإليجار التي تم تصنيفها كعقود إيجار تشغييل مبوجب معيار املحاسبة الدويل (17).

ايضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة  للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2019م
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للتقرير املايل (16) تتطلب أيضاً من املجموعة عرض التسوية اللتزامات اإليجار خارج قامئة املركز  كام أن إفصاحات االنتقال للعمل باملعيار الدويل 
املايل كام يف 31 ديسمرب 2018م مع التزام اإليجار مبوجب املعيار الدويل للتقرير املايل (16) يف تاريخ التطبيق األويل كام يف 1 يناير 2019م 

عىل النحو التايل:

2019

      ) بآالف الرياالت السعودية (

االعرتاف بالتزامات اإليجار

447.970 التزامات اإليجار التشغييل املفصح عنها كام يف 31 ديسمرب 2018م

66.748 تأثري خيارات إنهاء عقد اإليجار والرفع التدريجي لإليجار غري املدرج سابقاً

 514.718 التزامات اإليجار التشغييل املفصح عنها كام يف 31 ديسمرب 2018م ـ معدلة

(68.720)الخصم باستخدام معدالت االقرتاض املتزايدة للمستأجر كام يف تاريخ التطبيق األويل

(1.065)عقود اإليجار قصرية األجل املدرجة كمرصوف عىل أساس القسط الثابت

(18.304)عقود اإليجار املنخفضة القيمة املدرجة كمرصوف عىل أساس القسط الثابت

426.629 التزام العقود املدرجة كام يف 1 يناير 2019م

2( الزكاة ورضيبة الدخل

أ( التغري يف املحاسبة عىل الزكاة ورضيبة الدخل

كام ورد يف اإليضاح (2 »أ«) أعاله، لقد تغري أساس اإلعداد للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2019م نتيجة إصدار تعليامت جديدة من مؤسسة النقد 
بناًء عىل تعميم  التغريات يف حقوق امللكية  الزكاة ورضيبة الدخل يف قامئة  2019م. سابقاً، كان يتم إدراج  17 يوليو  تاريخ  العريب السعودي يف 
مؤسسة النقد رقم 381000074519 تاريخ 11 أبريل 2017م. بناًء عىل آخر تعليامت صادرة عن مؤسسة النقد بتاريخ 17 يوليو 2019م، يجب إدراج الزكاة 
ورضيبة الدخل يف قامئة الدخل. لقد قامت املجموعة باحتساب هذا التغري يف سياق املحاسبة عىل الزكاة ورضيبة الدخل بأثر رجعي (انظر اإليضاح 2 

»أ« والتأثريات جراء هذا التغري املفصح عنه يف اإليضاح (3«أ« (2)«ب«) حول القوائم املالية املوحدة).

ب( تأثري التغري يف املحاسبة بشأن الزكاة ورضيبة الدخل

لدى التغري يف املعالجة املحاسبية للزكاة ورضيبة الدخل التأثري التايل عىل بنود قامئة الدخل املوحدة وقامئة الدخل الشامل املوحدة وقامئة التغريات يف حقوق 
املساهمني املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2019م، ليس للتغيري تأثري عىل قامئة املركز املايل املوحدة وقامئة التدفقات النقدية املوحدة للسنة 

املنتهية يف 31 ديسمرب 2018م.

كام يف وللسنة املنتهية يف 30 سبتمرب 2018م:

القامئة املالية املتأثرةالحساب

قبل التعديل 
للسنة املنتهية 

يف 31 ديسمرب 
2018م

بآالف الرياالت 
السعودية

تأثري التعديل
بآالف الرياالت 

السعودية

كام هو معدل 
كام يف وللسنة 
املنتهية يف 31 
ديسمرب 2018م

بآالف الرياالت 
السعودية

(622.031)(622.031)ـــ     قامئة الدخل املوحدةالزكاة ورضيبة الدخل

378.276 (622.031)1.000.307 قامئة الدخل املوحدةصايف الدخل للسنة

0.50 (0.83)1.33 قامئة الدخل املوحدةربحية السهم للفرتة (بالريال السعودي للسهم)

ـــ     61.746 (61.746)قامئة التغريات يف حقوق امللكية املوحدةالزكاة للسنة الحالية (األرباح املبقاة)

ـــ     551.498 (551.498)قامئة التغريات يف حقوق امللكية املوحدةالزكاة للسنوات السابقة (األرباح املبقاة)

ـــ     8.633 (8.633)قامئة التغريات يف حقوق امللكية املوحدةرضيبة الدخل للسنة الحالية (األرباح املبقاة)

ـــ     154 (154)قامئة التغريات يف حقوق امللكية املوحدةحصة يف الزكاة لرشكة زميلة (أرباح مبقاة)

قامئة الدخل الشامل املوحدة وقامئة إجاميل الدخل الشامل للسنة
396.980 (622.031)1.019.011 التغريات يف حقوق امللكية املوحدة

3( الرضيبة املؤجلة

إن التأثري املايل جراء تطبيق السياسة املحاسبية للرضيبة املؤجلة ليس جوهرياً بالنسبة للقوائم املالية املوحدة، وبالتايل مل يتم تعديل مبالغ الفرتة 
السابقة. مبوجب متطلبات معيار املحاسبة الدويل (8) »السياسات املحاسبية والتغريات يف التقديرات واألخطاء املحاسبة«، فإن األرصدة كام يف 
2018م مل يتم عرضها يف قامئة املركز املايل املوحدة كتغري يف السياسة املحاسبية مام أدى إىل عدم تعديل املبالغ املتعلقة بالسنة  1 يناير 

املنتهية يف 31 ديسمرب 2017م.

ب( املحاسبة بتاريخ املتاجرة

يتم االعرتاف وإلغاء االعرتاف بكافة العمليات االعتيادية املتعلقة برشاء وبيع املوجودات املالية بتاريخ املتاجرة، أي التاريخ الذي تصبح فيه املجموعة 
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طرفاً يف أحكام تعاقدية ألداة مالية. إن العمليات االعتيادية املتعلقة برشاء وبيع املوجودات املالية هي العمليات التي تتطلب تسليم املوجودات 
خالل الفرتة الزمنية التي تنص عليها األنظمة أو األعراف السائدة يف السوق.

ج( املوجودات املالية واملطلوبات املالية

1( تصنيف املوجودات املالية

عنــد االعــرتاف األويل، يتــم تصنيــف املوجــودات املاليــة كمقاســة بالتكلفــة املطفــأة وبالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر وبالقيمــة العادلــة 
مــن خــالل الربــح أو الخســارة.

املوجودات املالية بالتكلفة املطفأة

تقــوم املجموعــة بقيــاس املوجــودات املاليــة بالتكلفــة املطفــأة يف حــال اســتيفاء الرشطــني التاليــني وهــي غــري محــددة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل 
الربــح أو الخســارة:

• االحتفاظ باألصل املايل ضمن منوذج عمل بهدف تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية.

• ينتج عن الرشوط التعاقدية لألصل املايل تدفقات نقدية يف تواريخ محددة تعترب فقط مدفوعات ألصل املبلغ أو عمولة خاصة عىل أصل املبلغ القائم. 

يف حال مل يستويف األصل املايل كال الرشطني فيتم قياسه إذا بالقيمة العادلة.

يدرج الدخل عىل أساس املعدل الفّعال ألدوات الدين املقاسة الحقاً بالتكلفة املطفأة. تدرج إيرادات العمولة يف قامئة الدخل املوحدة.

تخضع أدوات الدين املقاسة بالتكلفة املطفأة النخفاض القيمة.

املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

أدوات الديــن: تقــاس بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر حــال اســتيفاء الرشطــني التاليــني وهــي غــري محــددة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل 
الربــح أو الخســارة:

• االحتفاظ باألصل املايل ضمن منوذج عمل بهدف تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع املوجودات املالية.

ــة خاصــة عــىل أصــل  ــة لألصــل املــايل تدفقــات نقديــة يف تواريــخ محــددة تعتــرب فقــط مدفوعــات ألصــل املبلــغ أو عمول • ينتــج عــن الــرشوط التعاقدي
املبلــغ القائــم.

أدوات حقــوق امللكيــة: عنــد االعــرتاف األويل باالســتثامر يف حقــوق امللكيــة غــري املحتفــظ بــه لغــرض املتاجــرة، ميكــن للمجموعــة القيــام باختيــار غــري 
قابــل لإللغــاء أن تعــرض التغــريات الالحقــة يف القيمــة العادلــة يف الدخــل الشــامل اآلخــر. يتــم هــذا االختيــار عــىل أســاس كل اســتثامر عــىل حــدة.

إن االستثامرات يف أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر تُقاس بدايًة بالقيمة العادلة زائداً تكاليف املعامالت. يتم قياسها الحقاً 
بالقيمة العادلة باملكاسب والخسائر الناتجة عن التغريات يف القيمة العادلة املدرجة يف الدخل الشامل اآلخر ويتم تدويرها يف قامئة الدخل املوحدة 

عند البيع. يتم إدراج دخل العمولة الخاصة ومكاسب وخسائر رصف العملة األجنبية يف قامئة الدخل املوحدة.

يتم قياس االستثامرات يف أدوات حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بداية بالقيمة العادلة زائداً تكاليف املعامالت. الحقاً، 
تقاس تلك االستثامرات بالقيمة العادلة باملكاسب والخسائر الناتجة عن التغريات يف القيمة العادلة املدرجة يف الدخل الشامل اآلخر واملرتاكمة يف 
االحتياطيات األخرى. ال يتم أبداً إعادة تصنيف املكاسب والخسائر من أدوات حقوق امللكية هذه يف قامئة الدخل املوحدة وال يتم إدراج أي انخفاض 
يف القيمة يف قامئة الدخل املوحدة. االستثامرات يف أدوات حقوق امللكية غري املتداولة تُقاس بالقيمة العادلة. لن يتم إعادة تصنيف املكاسب 

والخسائر املرتاكمة يف قامئة الدخل املوحدة عند بيع االستثامرات.

الخسارة  أو  الربح  العادلة من خالل  بالقيمة  التي ليست مصنفة  أدوات حقوق امللكية  عند االعرتاف األويل تحدد املجموعة جميع االستثامرات يف 
كمصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

إن توزيعات األرباح عىل هذه االستثامرات يف أدوات حقوق امللكية تدرج يف قامئة الدخل املوحدة عند نشوء الحق للمجموعة يف استالم توزيعات 
األرباح، إال إذا كانت توزيعات األرباح متثل بشكل واضح اسرتداد جزء من تكلفة االستثامر.

األصل املايل بالقيمة العادلة من خالل قامئة الدخل

تصنف كافة املوجودات املالية األخرى عىل أنها مقاسة بالقيمة العادلة من خالل قامئة الدخل (عىل سبيل املثال: أسهم امللكية املحتفظ بها للمتاجرة 
وسندات الدين الغري مصنفة إما بالتكلفة املطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر).

إضافًة لذلك، وعند االعرتاف األويل، قد تحدد املجموعة بصورة غري قابلة إللغاء تصنيف أصل مايل يفي باملتطلبات ليتم قياسه بالتكلفة املطفأة أو 
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو القيمة العادلة من خالل قامئة الدخل إذا كان القيام بذلك يلغي أو يقلص بصورة جوهرية عدم التوافق 

املحاسبي الذي قد ينشأ.

ال يتم إعادة تصنيف املوجودات املالية الحقاً لالعرتاف األويل بها، باستثناء يف الفرتة التي تيل تغيري املجموعة لنموذج أعاملها إلدارة املوجودات املالية.

يتم قياس املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة يف نهاية كل فرتة تقرير مايل، مع أي ربح أو خسارة ناتجة عن 
القياس املدرج يف قامئة الدخل املوحدة.

عمولة الدخل عىل أدوات الدين املصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة يتم تضمينها يف قامئة الدخل املوحدة.

الدخل من توزيعات األرباح عىل هذه االستثامرات يف أدوات حقوق امللكية املصنفة بالقيمة العادلة من خالل قامئة الدخل يُدرج يف قامئة الدخل 
األولية املوجزة املوحدة عند نشوء الحق للمجموعة يف استالم توزيعات األرباح، وتدرج يف قامئة الدخل املوحدة.

أ( تقييم منوذج األعامل

تقوم املجموعة بعمل تقييم للهدف من منوذج األعامل الذي يكون األصل محتفظاً مبوجبه عىل مستوى املحفظة ألن هذا يعكس الطريقة التي يدار 
بها العمل واملعلومات التي يتم تقدميها إىل اإلدارة. تتضمن املعلومات ما ييل:

الخاصة  العمولة  إيرادات  تحقيق  تركز عىل  اإلدارة  كانت اسرتاتيجية  ما  إذا  للمحفظة. وبشكل محدد،  السياسات واألهداف املبينة  العمل عىل ضوء   -
تلك  متول  التي  املالية  املطلوبات  ومدة  املالية  املوجودات  مدة  بني  توافق  هناك  يكون  أو  محدد  خاصة  عمولة  مبعدل  االحتفاظ  أو  التعاقدية 

ايضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة  للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2019م
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املوجودات أو تحقق التدفقات النقدية من خالل بيع املوجودات.

- كيفية تقييم أداء املحفظة وإرسال تقارير بشأنها إىل إدارة املجموعة.

- املخاطر التي تؤثر عىل أداء منوذج األعامل (واملوجودات املالية املحتفظ بها ضمن منوذج األعامل) وكيفية إدارة املخاطر.

- كيفية تعويض املدراء، أي إذا ما استند التعويض عىل القيمة العادل للموجودات التي متت إدارتها أو التدفقات النقدية التعاقدية التي تم تحصيلها، و

- تكرار وكمية وتوقيت املبيعات يف الفرتات السابقة وأسباب البيع والتوقعات بشأن أنشطة املبيعات املستقبلية. إال أن املعلومات حول أنشطة 
املبيعات ال تعترب منفصلة، ولكن تعترب جزءاً من التقييم الشامل عن كيفية تحقيق املجموعة لهدفها يف إدارة املوجودات املالية وكيفية تحقيق 

التدفقات النقدية.

يستند تقييم منوذج األعامل عىل السيناريوهات املتوقعة بصورة معقولة دون األخذ يف االعتبار سيناريوهات »األسوأ« أو »تحت ضغط العمل«. 
إذا تحققت التدفقات النقدية بعد االعرتاف األويل بطريقة مختلفة عن التوقعات األصلية للمجموعة، فإن املجموعة تغري تصنيف املوجودات املالية 

املتبقية املحتفظ بها يف منوذج األعامل.

يتم قياس املوجودات املالية املحتفظ بها للمتاجرة والتي يتم تقييم أدائها عىل أساس القيمة العادلة بالقيمة العادلة من خالل قامئة الدخل ألنها 
ليست محتفظ بها لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وال محتفظ بها لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع موجودات مالية.

ب( تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات ألصل املبلغ أو عمولة خاصة عىل أصل املبلغ )»ضوابط مدفوعات أصل املبلغ 

أو العمولة عىل أصل املبلغ«(

القيمة املالية  الخاصة« هي مثن  العادلة لألصل املايل عند االعرتاف األويل. »العمولة  القيمة  التقييم، فإن »أصل املبلغ« هو  القيام بهذا  لغرض 
للوقت، واالئتامن ومخاطر اإلقراض األساسية األخرى املرتبطة بأصل املبلغ القائم خالل فرتة معينة وتكاليف اإلقراض األساسية األخرى (مثل مخاطر 

السيولة والتكاليف اإلدارية)، إضافة لهامش الربح.

عند القيام بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات ألصل املبلغ أو عمولة خاصة ألصل املبلغ، فإن املجموعة تأخذ يف 
اعتبارها األحكام التعاقدية لألداة. يتضمن ذلك تقييم ما إذا كان األصل املايل يتضمن رشوطاً تعاقدية ميكنها تغيري توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية 

التعاقدية حيث أنه بذلك لن يستويف هذا الرشط. عند القيام بالتقييم، تأخذ املجموعة يف اعتبارها ما ييل:

- األحداث املحتملة التي قد تؤدي لتغيري مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية،

- مزايا الرفع،

- مبالغ مدفوعة مقدماً ورشوط متديد،

- الرشوط التي تقيد مطالبات املجموعة يف التدفقات النقدية من أصل محدد (أي ترتيبات أصل دون حق الرجوع)،

- املزايا التي تؤدي لتعديل مثن القيمة املالية للوقت، أي التعديل الدوري ملعدالت العمولة الخاصة.

التحديد بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

عند االعرتاف األويل، تقوم املجموعة بتحديد بعض املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قامئة الربح إذا كان هذا التحديد يستبعد أو يقلل بصورة 
جوهرية عدم التوافق املحاسبي الذي قد ينشأ.

2( تصنيف املطلوبات املالية

تصنف املجموعة مطلوباتها املالية، باستثناء الضامنات املالية والتزامات القروض عىل أنها مقاسة بالتكلفة املطفأة. تحتسب التكلفة املطفأة باألخذ 
يف االعتبار أي خصم أو عالوة عىل إصدار األموال والتكاليف التي تعترب جزءاً ال يتجزأ من معدل العائد الفّعال.

ــة  ــًة بالقيمــة العادل ــن األخــرى املصــدرة بداي ــون املعــززة، وأدوات الدي ــع العمــالء، وقــروض األجــل، والدي ــة، وودائ ــع الســوق املالي ــع ودائ يتــم إدراج جمي
ــة. ناقصــاً تكاليــف املعامل

يتم قياس املطلوبات املالية الحقاً بالتكلفة املطفأة، إال إذا كان مطلوباً قياسها بالقيمة العادلة من خالل قامئة الدخل أو أن املجموعة اختارت قياس 
االلتزام بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وفقاً ملتطلبات املعيار (9).

بالنسبة للمطلوبات املالية املصنفة بالقيمة العادلة من خالل قامئة الدخل باستخدام خيار القيمة العادلة، إن وجدت، بعد اإلدراج األويل 
ملثل هذه املطلوبات، فإنه يتم عرض التغريات يف القيمة العادلة املتعلقة بالتغريات يف مخاطر االئتامن بصورة منفصلة يف الدخل 

الشامل اآلخر، بينام يتم عرض جميع التغريات األخرى يف القيمة العادلة يف قامئة الدخل املوحدة.

االعرتاف  إلغاء  تم  حال  يف  حتى  املوحدة  الدخل  قامئة  إىل  باالئتامن  املتعلقة  اآلخر  الشامل  الدخل  يف  املبالغ  تدوير  إعادة  يتم  ال 
بااللتزام وتحصيل املبالغ.

يتم إدراج الضامنات املالية والتزامات القروض التي تختار املجموعة قياسها بالقيمة العادلة من خالل قامئة الدخل تتعرض قيمها العادلة 
لالرتفاع واالنخفاض يف قامئة الدخل املوحدة.

التحديد بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

قد تحدد املجموعة بعض املطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل قامئة الدخل يف أي من الحالتني التاليتني:
- تدار املطلوبات ويتم تقييمها والترصيح عنها داخلياً عىل أساس القيمة العادلة، أو

- يلغي التحديد أو يقلل بصورة جوهرية عدم التوافق املحاسبي الذي قد ينشأ.

3( إلغاء االعرتاف

املوجودات املالية

تقوم املجموعة بإلغاء االعرتاف بأصل مايل عند انتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل املايل أو تحويل الحقوق يف استالم التدفقات 
أو  بتحويل  املجموعة  فيها  تقوم  ال  التي  أو  مايل  أصل  مبلكية  الخاصة  واملنافع  املخاطر  كافة  انتقال  مبوجبها  يتم  معاملة  يف  التعاقدية  النقدية 

االحتفاظ بكافة مخاطر ومنافع األصل وال تحتفظ بالسيطرة عىل األصل املايل.
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عند إلغاء االعرتاف بأصل مايل، فإن الفرق بني القيمة الدفرتية لألصل (أو القيمة الدفرتية املخصصة لجزء من أصل تم استبعاده) ومجموع كل من (1) 
الثمن املستلم (مبا يف ذلك أي أصل جديد تم اقتناؤه ناقصاً أي التزام جديد) و(2) أي مكسب أو خسارة مرتاكمة تم إدراجها يف الدخل الشامل اآلخر، 
يتم إدراجه يف الربح أو الخسارة. ال يتم إدراج أي مكسب / خسارة مرتاكمة مسجلة يف الدخل الشامل اآلخر فيام يتعلق باستثامرات أوراق مالية محددة 
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر يف الربح أو الخسارة عند إلغاء االعرتاف بتلك األوراق املالية. يتم إدراج أي فائدة عىل املوجودات املالية 

املحولة املؤهلة لالستبعاد والتي تم تكوينها أو االحتفاظ بها من قبل املجموعة كأصل أو التزام مستقل.

احتساب املعاملة كمعاملة متويل مضمونة  يتم  العائد ملوجودات محولة،  ثالث مبعدل إجاميل متزامن ملقايضة  بيع موجودات لطرف  يتم  عندما 
مامثلة ملعامالت البيع وإعادة الرشاء، حيث أن املجموعة تحتفظ جوهرياً بكافة مخاطر ومنافع ملكية مثل هذه املوجودات.

فيام يتعلق باملعامالت التي ال تحتفظ فيها املجموعة وال تحولها جوهرياً بكافة مخاطر ومنافع ملكية األصل املايل وتحتفظ بالسيطرة عىل األصل، 
فإن املجموعة تستمر يف إدراج األصل يف حدود استمراريتها فيه وبحسب تعرضها للتغريات يف قيمة األصل املحول.

يف بعض املعامالت، تحتفظ املجموعة بالتزام لخدمة املوجودات املالية املحولة مقابل أتعاب. يتم إلغاء االعرتاف باألصل املايل املحول يف حال 
حقق معايري إلغاء االعرتاف. ويتم االعرتاف أصل ما أو التزام ما مقابل عقد خدمة يف حال كانت أتعاب عقد الخدمة أكرث من كافية (األصل) أو أقل من 

كافية (االلتزام) لتنفيذ الخدمة.

املطلوبات املالية 

تقوم املجموعة بإلغاء االعرتاف بالتزام مايل عند سداد االلتزام التعاقدية أو إلغاؤها أو انتهاؤها. 

4( تعديالت عىل املوجودات املالية واملطلوبات املالية

املوجودات املالية 

إذا تم تعديل أحكام األصل املايل، تقوم املجموعة بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية لألصل املعدل مختلفة بصورة جوهرية. إذا كانت التدفقات 
النقدية مختلفة بصورة جوهرية، فإن الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل املايل األصيل تعترب منتهية الصالحية. ويف هذه الحالة يتم إلغاء 

قيد األصل املايل األصيل مع الفرق املسجل كإلغاء االعرتاف باملكسب أو الخسارة ويتم االعرتاف باألصل املايل الجديد بالقيمة العادلة.

وفيام إذا كانت التدفقات النقدية لألصل املعدل املدرج بالتكلفة املطفأة ال تختلف جوهرياً، فإن التعديل ال يؤدي إىل إلغاء قيد األصل املايل. ويف 
هذه الحالة تقوم املجموعة بإعادة احتساب إجاميل القيمة الدفرتية لألصل املايل واالعرتاف باملبلغ الناتج عن تعديل إجاميل القيمة الدفرتية كتعديل 
للمكسب أو الخسارة يف الربح أو الخسارة. إذا تم تنفيذ هذا التعديل بسبب الصعوبات املالية للمقرتض فإنه يتم عرض املكسب أو الخسارة معاً إىل 

جانب خسائر انخفاض القيمة. ويف حاالت أخرى يتم عرضها كإيرادات عمولة خاصة.

املطلوبات املالية

تقوم املجموعة باستبعاد االلتزام املايل عندما يتم تعديل أحكام االلتزام وعندما تكون التدفقات النقدية لاللتزام املعدل مختلفة جوهرياً. ويف 
املايل  لاللتزام  الدفرتية  القيمة  بني  الفرق  إدراج  يتم  العادلة.  بالقيمة  املعدلة  األحكام  عىل  بناًء  الجديد  املايل  االلتزام  تسجيل  يتم  الحالة،  هذه 

املنتهي وااللتزام املايل الجديد وفق األحكام املعدلة يف قامئة الربح أو الخسارة.

5( االنخفاض يف القيمة 

تقوم املجموعة بإدراج املخصصات لخسائر االئتامن املتوقعة من األدوات املالية التالية غري املقاسة بالقيمة العادلة من خالل قامئة الدخل:
- املوجودات املالية التي هي أدوات دين،

- ذمم مدينة لعقود اإليجار / اإلجارة،
- عقود الضامنات املالية الصادرة، و

- التزامات القروض الصادرة.

ال يتم إدراج خسارة االنخفاض يف القيمة عىل االستثامرات يف األسهم.
تقوم املجموعة بقياس مخصصات الخسارة مببلغ يساوي خسارة االئتامن املتوقعة عىل أساس العمر الزمني باستثناء ما ييل والتي يتم قياسها 

بخسارة ائتامن متوقعة عىل مدى 12 شهراً:

- استثامرات بأوراق مالية كأدوات دين يتم تحديدها عىل أنها ذات مخاطر متدنية يف تاريخ التقرير املايل، و 
- أدوات مالية أخرى (غري الذمم املدينة لعقود اإليجار) مل تزداد مخاطر االئتامن بخصوصها بصورة جوهرية منذ االعرتاف األويل بها.

إن مخصصات الخسارة للذمم املدينة لعقود اإليجار تقاس دوماً باملبلغ املقابل للعمر الزمني لخسائر االئتامن املتوقعة.
املفهوم  لتعريف  معادل  لها  االئتامن  مخاطر  تصنيف  يكون  عندما  متدنية  ائتامن  مخاطر  ذات  أنها  عىل  ُصنفت  التي  الدين  سندات  املجموعة  تعترب 

العاملي لـ »درجة االستثامر«.

إن خسائر االئتامن املتوقعة عىل مدى 12 شهراً هي جزء من خسائر االئتامن املتوقعة التي تنشأ عن أحداث التعرث يف األدوات املالية املحتملة خالل 
12 شهراً بعد تاريخ التقرير املايل.

قياس خسائر االئتامن املتوقعة

إن خسائر االئتامن املتوقعة هي احتامل التقدير املرجح لخسائر االئتامن والتي يتم قياسها كاآليت:
- املوجودات املالية التي ال تنخفض فيها قيمة االئتامن يف تاريخ التقرير املايل تعترب كقيمة حالية لجميع النواقص النقدية (أي الفرق بني التدفقات 

النقدية املستحقة للمنشأة وفقاً للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع املجموعة الحصول عليها)،
- املوجودات املالية التي انخفضت فيها قيمة االئتامن يف تاريخ التقرير املايل: متثل الفرق بني إجاميل القيمة الدفرتية والقيمة الحالية للتدفقات 

النقدية املستقبلية املتوقعة،
- التزامات القروض غري املسحوبة: متثل الفرق بني القيمة الحالية بني التدفقات النقدية التعاقدية املستحقة للمجموعة إذا تم سحب االلتزام والتدفقات 

النقدية التي تتوقع املجموعة الحصول عليها، و
- عقود الضامنات املالية: متثل الدفعات املتوقعة لتعويض مالك السهم ناقصاً أي مبالغ تتوقع املجموعة الحصول عىل أي منها.

ايضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة  للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2019م
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املوجودات املالية املهيكلة

إذا تم إعادة التفاوض عىل أحكام املوجودات املالية أو تم تعديلها أو تم استبدال األصل املايل القائم بأصل مايل جديد بسبب الصعوبات املالية التي 
يواجها املقرتض ومن ثم تقييم ما إذا كان يجب القيام بعملية استبعاد األصل املايل وقياس خسائر االئتامن املتوقعة عىل النحو التايل:

- إن كانت إعادة الهيكلة املتوقعة ال تؤدي إىل استبعاد األصل املايل القائم، فإن التدفقات النقدية املتوقعة التي قد تنشأ من األصل املايل املعدل 
يتم تضمينها يف احتساب النواقص النقدية من األصل القائم.

- إن كانــت إعــادة الهيكلــة املتوقعــة ســتؤدي إىل اســتبعاد األصــل املــايل القائــم، فــإن القيمــة العادلــة املتوقعــة لألصــل الجديــد تعتــرب كتدفقــات نقديــة 
نهائيــة مــن األصــل املــايل القائــم يف وقــت إلغــاء قيــده. يتــم إدراج هــذه القيمــة يف حســاب النواقــص النقديــة مــن األصــل املــايل القائــم التــي تــم 

خصمهــا مــن التاريــخ املتوقــع لالســتبعاد إىل تاريــخ التقريــر املــايل باســتخدام معــدل العائــد الفّعــال األصــيل الخــاص باألصــل املــايل القائــم. 

املوجودات املالية التي انخفضت قيمتها االئتامنية

يف كل تاريخ تقرير مايل، تقوم املجموعة بتقييم ما إذا كانت املوجودات املالية املدرجة بالتكلفة املطفأة قد تعرضت النخفاض يف قيمتها االئتامنية. 
يعترب األصل املايل بأنه »منخفض القيمة االئتامنية« عند حدوث حدث أو أكرث ذي تأثري ضار عىل التدفقات النقدية التقديرية املستقبلية لألصل املايل.

يتضمن الدليل عىل أن األصل املايل قد انخفضت قيمته االئتامنية عىل البيانات القابلة للمالحظة التالية:
- الصعوبة املالية الجوهرية للمقرتض أو املصدر.

- خرق يف العقد مثل التعرث أو حدث مىض موعد استحقاقه.
- إعادة هيكلة قرض أو مبلغ مقدم من املجموعة وفق رشوط وأحكام قد ال تأخذها املجموعة بالحسبان.

- من املحتمل أن يدخل املقرتض يف إفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى.
- عدم وجود سوق نشطة للضامن بسبب الصعوبات املالية.

القــرض الــذي يتــم إعــادة التفــاوض بشــأنه بســبب تعــرث املقــرتض يعتــرب عــادًة بأنــه منخفــض القيمــة االئتامنيــة مــا مل يكــن هنــاك دليــالً عــىل أن مخاطــر 
عــدم اســتالم تدفقــات نقديــة تعاقديــة آخــذة باالنخفــاض بصــورة جوهريــة وال توجــد مــؤرشات عــىل انخفــاض يف القيمــة. إضافــة لذلــك، يعتــرب القــرض 

الجــزيئ الــذي تجــاوز موعــد اســتحقاقه 90 يومــاً أو أكــرث بأنــه منخفــض القيمــة.

عند تقييم ما إذا كان االستثامر يف دين سيادي انخفضت قيمته االئتامنية، تأخذ املجموعة يف االعتبار العوامل التالية:
- تقييم السوق للمالءة االئتامنية كام ظهرت يف عوائد السندات.

- تقييم وكاالت تصنيف االئتامن.
- قدرة الدولة عىل الدخول إىل األسواق املالية إلصدار سندات دين جديدة.

- احتامل إعادة هيكلة الديون مام يؤدي إىل خسائر يتحملها املالكون من خالل اإلعفاء الطوعي أو اإللزامي للديون.
- آليــة الدعــم الــدويل املتوفــرة لتقديــم الدعــم الــرضوري كـــ »مقــرض - مــالذ أخــري« لتلــك الدولــة إضافــة إىل النيــة التــي ظهــرت يف ترصيحــات عامــة 
أو حكوميــة أو وكاالت الســتخدام تلــك اآلليــة. يتضمــن هــذا تقييــم لعمــق تلــك اآلليــات بغــض النظــر عــن النيــة السياســية ســواء كان هنــاك مقــدرة 

الســتيفاء املعايــري املطلوبــة أم ال.

عرض مخصص خسائر االئتامن املتوقعة يف قامئة املركز املايل

يتم عرض مخصصات خسائر االئتامن املتوقعة يف قامئة املركز املايل املوحدة عىل النحو التايل:
- املوجودات املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة: كتخفيض من إجاميل القيمة الدفرتية للموجودات.

- التزامات القرض وعقود الضامنات املالية: بشكل عام كمخصص
- يف حـال تضمنـت األداة املاليـة كل مـن الجـزء املسـحوب وغـري املسـحوب مـن القـرض، ويف حـال عـدم قـدرة املجموعـة عـىل تحديـد خسـارة االئتـامن 
املتوقعـة عـىل عنـرص مـن التزامـات القـرض بشـكل منفصـل عـن ذلـك الجـزء املسـحوب، تقـوم املجموعـة بعـرض مخصـص تجميعـي للخسـائر يتضمـن 
الجـزء املسـحوب والجـزء غـري املسـحوب. يتـم عـرض املبلـغ التجميعـي كتخفيـض مـن إجـاميل القيمـة الدفرتيـة مـن الجـزء املسـحوب. يتـم عـرض 

أي زيـادة يف مخصـص الخسـائر عـن إجـاميل املبلـغ املسـحوب كمخصـص ضمـن »مطلوبـات أخـرى«، و
- أدوات الديـن التـي يتـم قياسـها بالقيمـة العادلـة مـن خـالل الدخـل الشـامل اآلخر: ال يتم إدراج مخصص خسـائر يف قامئـة املركز املايل 
حيـث أن القيمـة الدفرتيـة لهـذه املوجـودات متثـل قيمهـا العادلـة. إال أنـه يتـم اإلفصـاح عـن مخصـص الخسـائر وإدراجـه يف احتياطـي 
القيمـة العادلـة. يتـم إدراج خسـائر االنخفـاض يف القيمـة يف قامئة الدخل املوحدة وإدراج التغريات بـني التكلفة املطفأة للموجودات 

وقيمهـا العادلـة يف الدخـل الشـامل اآلخر.

الشطب

يتــم شــطب القــروض وأوراق الديــن (بشــكل جــزيئ أو كيل) عندمــا ال يكــون هنــاك احتــامل واقعــي لالســرتداد، إال أن املوجــودات املاليــة التــي تــم 
شــطبها ممكــن أن تكــون مــا زالــت خاضعــة ألنشــطة إلزاميــة للتمــي مــع إجــراءات املجموعــة الســرتداد املبالــغ املســتحقة. إذا كان املبلــغ الــذي ســيتم 
شــطبه أعــىل مــن مخصــص الخســائر املرتاكمــة، فإنــه يتــم اعتبــار الفــرق يف البدايــة كإضافــة عــىل املخصــص الــذي يتــم تطبيقــه بعــد ذلــك مقابــل إجــاميل 

القيمــة الدفرتيــة. يتــم تســجيل أي اســرتدادات الحقــة عــىل مــرصوف خســائر االئتــامن.

تقييم الضامنات

ــاً. تتمثــل الضامنــات يف أشــكال  ــات حيثــام كان ذلــك ممكن لتقليــل مخاطــر االئتــامن عــىل املوجــودات املاليــة تســعى املجموعــة إىل اســتعامل ضامن
ــزات  ــة أخــرى، وتعزي ــع، وأصــول غــري مالي ــة، وبضائ ــات ضــامن، وعقــارات، وذمــم مدين ــة، واعتــامدات مســتنديه / وخطاب متنوعــة مــن نقــد، وأوراق مالي
ائتامنيــة مثــل اتفاقيــات تســوية. تــم تحديــد السياســة املحاســبية للمجموعــة للضامنــات مــن خــالل اتفاقيــات إقــراض مبوجــب املعيــار (9) 
وهــي نفســها كــام كانــت مبوجــب معيــار املحاســبة الــدويل (39) - الضامنــات مــا مل يتــم اســتعادتها ال يتــم تســجيلها يف قامئــة املركــز 
املــايل املوحــدة للمجموعــة. إال أن القيمــة العادلــة للضامنــات تؤثــر عــىل احتســاب خســائر االئتــامن املتوقعــة. بشــكل عــام، يتــم تقييــم 
الضامنــات بالحــد األدىن يف البدايــة وإعــادة التقييــم عــىل أســاس دوري. إال أن بعــض الضامنــات، عــىل ســبيل املثــال، نقــد أو أوراق ماليــة 

متعلقــة مبتطلبــات الهامــش، يتــم تقييمهــا يوميــاً.
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تقــوم املجموعــة، وبأقــى حــد ممكــن، باســتعامل بيانــات الســوق النشــطة لتقييــم املوجــودات املاليــة املحتفــظ بهــا كضامنــات. ويتــم تقييــم 
املوجــودات املاليــة األخــرى التــي ال تتضمــن قيــم ســوقية ميكــن تحديدهــا بســهولة باســتعامل منــاذج قياســية. يتــم تقييــم الضامنــات غــري املاليــة مثــل 

ــازل. ــة مثــل وســطاء الرهــن العقــاري أو اســتناداً إىل مــؤرشات أســعار املن ــات مقدمــة مــن أطــراف ثالث ــاًء عــىل بيان العقــار بن

د( الضامنات املالية والتزامات القروض

الضامنــات املاليــة هــي مبثابــة عقــود تتطلــب مــن املجموعــة القيــام بدفعــات محــددة لتعويــض املالــك مقابــل الخســارة التــي يتكبدهــا بســبب مديــن 
محــدد يخفــق يف الدفــع عنــد االســتحقاق وفقــاً لــرشوط أداة الديــن. التزامــات القــرض هــي التزامــات ثابتــة لتوفــري ائتــامن مبوجــب أحــكام ورشوط محــددة 

مســبقاً.

يتــم إصــدار الضامنــات املاليــة أو االلتزامــات لتقديــم قــرض بأقــل ســعر عمولــة خاصــة يف الســوق والتــي يتــم قياســها يف البدايــة بالقيمــة العادلــة 
وإطفــاء القيمــة العادلــة األوليــة عــىل مــدى عمــر الضــامن أو االلتــزام. ويتــم قياســها الحقــاً باملبلــغ املطفــأ ومبلــغ مخصــص الخســارة، أيهــام أعــىل.

ــة مــن خــالل قامئــة الدخــل. وفيــام يتعلــق بالتزامــات القــروض األخــرى فــإن املجموعــة  مل تصــدر املجموعــة أي التزامــات قــرض يتــم قياســها بالقيمــة العادل
ــات أخــرى«. تعــرتف مبخصــص الخســارة كمخصــص ضمــن »مطلوب

هـ( األدوات املالية املشتقة ومحاسبة التحوط

يتــم قيــاس األدوات املاليــة املشــتقة والتــي تتضمــن عقــود األســعار اآلجلــة، ومقايضــات العمــوالت الخاصــة، وخيــارات العمــوالت (مكتتبــة ومشــرتاة) يف 
البدايــة بالقيمــة العادلــة يف التاريــخ الــذي يتــم فيــه إبــرام العقــد ويتــم إعــادة تقييمهــا الحقــاً بالقيمــة العادلــة يف قامئــة املركــز املــايل املوحــدة. يتــم 

االعــرتاف بتكاليــف املعامــالت املرتبطــة بهــذه العقــود يف قامئــة الدخــل املوحــدة.

تقيــد كافــة املشــتقات بقيمهــا العادلــة كموجــودات عندمــا تكــون القيمــة العادلــة لهــا موجبــه، وتقيــد كمطلوبــات عندمــا تكــون القيمــة العادلــة لهــا ســالبة. 
يتــم تحديــد القيــم العادلــة بالرجــوع إىل األســعار املتداولــة يف الســوق ومنــاذج التدفقــات النقديــة املخصومــة ومنــاذج التســعري، حســبام يقتــيض الحــال.

تعتمد معالجة التغريات يف القيم العادلة للمشتقات عىل تصنيفاتها حسب الفئات التالية:

1( مشتقات محتفظ بها للمتاجرة

يتــم إدراج أي تغــريات يف القيمــة العادلــة للمشــتقات املحتفــظ بهــا ألغــراض املتاجــرة مبــارشة يف قامئــة الدخــل املوحــدة واإلفصــاح عنهــا يف »صــايف 
دخــل املتاجــرة«. تتضمــن املشــتقات املحتفــظ بهــا ألغــراض املتاجــرة أيضــاً تلــك املشــتقات التــي ال تخضــع ملحاســبة التحــوط.

2( مشتقات ضمنية

العقد  عن  مستقل  بشكل  الضمنية  املشتقة  عىل  باملحاسبة  املجموعة  تقوم  رئييس).  (عقد  آخر  تعاقدي  ترتيب  ضمن  املشتقات  تكون  أن  ميكن 
الرئييس عندما:

• ال ميثل العقد الرئييس أصالً يف إطار املعيار (9)،

• تستويف رشوط وأحكام املشتقة الضمنية تعريف املشتقة فيام إذا كانت هذه الرشوط واألحكام يف إطار عقد مستقل، و

• ال تتعلق الخصائص واملخاطر االقتصادية للمشتقة الضمنية وبشكل وثيق بالخصائص واملخاطر االقتصادية للعقد الرئييس.

يتم قياس املشتقات الضمنية املستقلة بالقيمة العادلة مع إدراج جميع التغريات يف القيمة العادلة يف الربح أو الخسارة إال إذا كانت جزءاً من تدفقات 
نقدية مؤهلة أو عالقة تحوط لصايف استثامر.

بالنسبة للموجودات املالية، فإن املطلوبات إما أن تحتوي املوجودات املالية عىل رشوط تعاقدية ينتج عنها تاريخ محدد للتدفقات النقدية والتي تعترب 
مدفوعات ألصل املبلغ أو عمولة خاصة عىل أصل املبلغ (»ضوابط مدفوعات أصل املبلغ أو العمولة عىل أصل املبلغ«)، وعليه فإن املشتقات الضمنية 

ال تنطبق عىل املوجودات املالية.

3( محاسبة التحوط

تقــوم املجموعــة بتحديــد مشــتقات معينــة كأدوات تحــوط يف عالقــات التحــوط املؤهلــة بغــرض إدارة املخاطــر بالنســبة ملعــدالت الربــح والعمــالت 
األجنبيــة. ومــن أجــل إدارة املخاطــر، تقــوم املجموعــة بتطبيــق محاســبة التحــوط عــىل العمليــات التــي تســتويف معايــري محــددة.

لغرض املحاسبة عىل التحوط تم تصنيف التحوطات إىل الفئتني التاليتني:

ــة تحوطــات املحفظــة)،  ــه (أو موجــودات أو التزامــات يف حال ــزام معــرتف ب ــة ألصــل أو الت ــذب القيمــة العادل ــة إزاء مخاطــر تذب (أ)    تحوطــات القيمــة العادل
أو أي تعهــد مؤكــد غــري معــرتف بــه أو جــزء محــدد مــن أصــل أو التــزام أو تعهــد مؤكــد مرتبــط مبخاطــر محــددة وقــد يؤثــر عــىل صــايف الربــح املعلــن أو 

الخســارة املعلنــة.

(ب)  تحوطــات التدفقــات النقديــة إزاء مخاطــر تذبــذب التدفقــات النقديــة والتــي تعــود إمــا لنــوع محــدد مــن املخاطــر يتعلــق بأصــل أو التــزام معــرتف بــه أو 
معاملــة مســتقبلية عاليــة التوقــع ســوف تؤثــر عــىل صــايف الربــح املعلــن أو الخســارة املعلنــة.  

مــن أجــل التأهــل ملحاســبة التحــوط، يجــب أن يتوقــع أن يكــون التحــوط شــديد الفّعاليــة، أي مبعنــى أن تتالئــم التغــريات يف القيمــة العادلــة أو التدفقــات 
النقديــة يف أداة التحــوط مــع املتغــريات التــي تقابلهــا يف البنــد املتحــوط لــه، ويجــب أن تكــون قابلــة للقيــاس بشــكل يُعتــد بــه. يف بدايــة التحــوط، يتــم 
توثيــق الهــدف واالســرتاتيجية مــن إدارة املخاطــر مبــا يف ذلــك تحديــد أداة التحــوط، والبنــد املتحــوط لــه ذي العالقــة، وطبيعــة املخاطــر املتحــوط لهــا، 

وكيفيــة قيــام املجموعــة بتقييــم مــدى فاعليــة عالقــة التحــوط. ويجــب تقييــم التحــوط الحقــاً وإقــرار فاعليتــه بشــكل مســتمر.

تحوطات القيمة العادلة

عنــد تحديــد مشــتقة ماليــة كأداة تحــوط للتغــري يف القيمــة العادلــة ألصــل أو التــزام أو تعهــد ثابــت معــرتف بــه ميكــن أن تؤثــر عــىل قامئــة الدخــل املوحــدة، 
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فإنــه يتــم االعــرتاف مبــارشًة بالتغــريات يف القيمــة العادلــة للمشــتقات يف قامئــة الدخــل املوحــدة مــع التغــري يف القيمــة العادلــة للبنــد املتحــوط لــه 
فيــام يتصــل بالخطــر املتحــوط بــه وتــدرج ضمــن املكاسب/الخســائر غــري املعــدة للمتاجــرة يف قامئــة الدخــل املوحــدة.

بالنســبة للبنــود املتحــوط لهــا واملقاســة بالتكلفــة املطفــأة، عندمــا تصبــح العمولــة املرتبطــة بــأداة ماليــة متحــوط لقيمتهــا العادلــة غــري مســتوفية ملعايري 
محاســبة التحــوط أو حــال بيــع األداة أو التــرصف بهــا أو اســتبعادها، فــإن الفــرق بــني القيمــة الدفرتيــة ألداة التحــوط عنــد اســتبعادها والقيمــة األساســية 
ــة غــري  ــم اســتبعاد أداة التحــوط، فــإن تســوية القيمــة العادل ــال. إذا ت ــد الفّع ــة باســتخدام طريقــة معــدل العائ يتــم إطفاؤهــا طــوال مــدة التحــوط األصلي

املطفــأة تقيــد مبــارشة يف قامئــة الدخــل املوحــدة.

تحوطات التدفقات النقدية

بالنســبة لتحوطــات التدفقــات النقديــة املحــددة واملؤهلــة، فــإن الجــزء مــن املكاســب أو الخســائر املحقــق مــن أداة التحــوط ــــ والــذي يتــم تحديــده عــىل 
ــال ــــ إن وجــد ــــ يف قامئــة  ــم إدراج الجــزء غــري الفّع ــامل املوحــدة، ويت ــارشًة كـــ »احتياطــي آخــر« يف قامئــة الدخــل الش ــم إدراجــه مب ــال ــــ يت ــه جــزء فّع أن
الدخــل املوحــدة. بالنســبة لتحوطــات التدفقــات النقديــة التــي تؤثــر عــىل العمليــات املســتقبلية، فإنــه يتــم تحويــل املكاســب أو الخســائر املدرجــة يف 
االحتياطيــات األخــرى إىل قامئــة الدخــل املوحــدة يف نفــس الفــرتة التــي يؤثــر فيهــا البنــد املتحــوط لــه عــىل قامئــة الدخــل املوحــدة. وفيــام إذا توقعــت 
املجموعــة أن جميــع أو جــزءاً مــن الخســارة املدرجــة يف الدخــل الشــامل اآلخــر لــن يتــم اســرتجاعها يف فــرتة مســتقبلية واحــدة أو أكــرث، فــإن املجموعــة 

تقــوم بإعــادة تصنيفهــا يف قامئــة الدخــل املوحــدة كتعديــل نتيجــة إعــادة تصنيــف املبلــغ الــذي لــن يتــم إدراجــه.

عندمــا تنتهــي صالحيــة أداة التحــوط أو عنــد بيعهــا أو إنهــاء التعاقــد بشــأنها أو التــرصف بهــا أو عندمــا تصبــح غــري مؤهلــة ملحاســبة التحــوط أو أن العمليــة 
املتحــوط لهــا أصبحــت غــري متوقعــة الوقــوع أو عنــد قيــام املجموعــة بإلغــاء التحــوط، فإنــه يتــم التوقــف عــن محاســبة التحــوط بأثــر مســتقبيل. وعنــد ذلــك، 
فــإن أي مكاســب أو خســارة مرتاكمــة تحققــت مــن أداة التحــوط للتدفقــات النقديــة كانــت مدرجــة يف الدخــل الشــامل اآلخــر عــن الفــرتة حيــث كان التحــوط 
فعــاالً، يتــم تحويلهــا مــن حقــوق امللكيــة إىل قامئــة الدخــل عنــد وقــوع العمليــة املتحــوط لهــا. وحيثــام أصبحــت العمليــة املتحــوط لهــا مبنــأى عــن الوقــوع 
وتؤثــر عــىل قامئــة الدخــل، فإنــه يتــم تحويــل صــايف املكاســب أو الخســائر املرتاكمــة املدرجــة يف قامئــة الدخــل الشــامل املوحــدة فــوراً إىل قامئــة 

الدخــل املوحــدة.

ــب إدارة  ــة بجان ــل املجموع ــتوى كام ــىل مس ــة ع ــات النقدي ــىل التدفق ــح ع ــدل الرب ــر مع ــإدارة مخاط ــة ب ــوم املجموع ــر، تق ــات إدارة املخاط ــاً لسياس طبق
تذبــذب أســعار العمولــة الخاصــة عــىل ســندات وكالــة. تقــوم املجموعــة بتحديــد مقايضــات أســعار العمولــة كأداة تحــوط مقابــل مخاطــر التدفقــات النقديــة 

الناتجــة عــن تقلبــات أســعار العمولــة التــي قــد تقــع إىل حــني إعــادة تســعري املقايضــة.

تقــوم املجموعــة أوالً بتقييــم مــدى توقعاتهــا ملخاطــر »صــايف التدفقــات النقديــة« مــن املوجــودات واملطلوبــات القامئــة التــي تحقــق عوائــد – مبــا يف 
ذلــك تجديــد املوجــودات واملطلوبــات القصــرية األجــل. وهــذا يتحقــق بشــكل رئيــيس مــن خــالل تحليــل حساســية العائــد. وتقــوم املجموعــة أثنــاء توقــع 
صــايف التدفقــات النقديــة باألخــذ يف الحســبان املعلومــات الســابقة ومــؤرشات الســوق فيــام يتعلــق بســحب الودائــع ومعــدالت العائــد وإعــادة التمويــل 
وإعــادة التســعري. ثــم تجــري املجموعــة مقارنــة مــا بــني صــايف التدفقــات النقديــة مــع مراكــز التحــوط القامئــة لتوفــري أســاس لتحديــد إذا مــا كانــت ينبغــي 

القيــام بتعديــل عالقــة التحــوط أم ال.

يتــم تضمــني القيــم االســمية ملقايضــات معــدالت الربــح القامئــة يف تاريــخ التحليــل يف كل فــرتة مــن الفــرتات التــي تكــون فيهــا مقايضــات معــدالت 
ــح القامئــة عــىل مخاطــر التدفقــات النقديــة املحــددة. وبينــام يكــون هنــاك جــزءاً مــن  الربــح قامئــة وذلــك مــن أجــل تقييــم تأثــري مقايضــات معــدالت الرب
ــات املتبقيــة يف  ــح وتبقــى املقايضــة أداة تحــوط للعملي ــد مقايضــة ملعــدالت الرب ــك ال يتــم إعــادة تحدي ــه بذل ــة التوقــع غــري مغطــى بتحــوط، فإن عملي
السلســلة التــي مل تقــع. ومــع ذلــك فــإن مل تقــع عمليــة التوقــع الالحقــة حتــى فــرتة محــددة فــإن العمليــات املتبقيــة بعــد إعــادة تســعري مقايضــة معــدالت 

الربــح ال تكــون متحــوط لهــا.

تقــوم املجموعــة بتحديــد عالقــة التحــوط بطريقــة تأخــذ يف االعتبــار أيضــاً مقــدار عــدم الفاعليــة املتوقــع إدراكهــا ألغــراض املحاســبة. يتــم احتســاب نســبة 
التعــرض للمخاطــر املتحــوط لهــا كمعــدل القيمــة االســمية ملقايضــات القبــض الثابتــة والدفــع املتغــرية القامئــة مقســومة عــىل إجــاميل التعــرض. يتــم 
تســجيل الجــزء الفّعــال مــن الربــح أو الخســارة ألداة تحــوط بدايــًة يف الدخــل الشــامل اآلخــر بصــورة مبــارشة. أمــا الجــزء غــري الفّعــال مــن الربــح أو الخســارة 
ألداة تحــوط فيتــم تســجيله مبــارشًة يف »صــايف دخــل املتاجــرة«. وبالنســبة لتحوطــات التدفقــات النقديــة التــي تؤثــر عــىل العمليــات املســتقبلية فــإن 
األربــاح أو الخســائر املدرجــة يف االحتياطــات األخــرى يتــم نقلهــا إىل قامئــة الدخــل املوحــدة لنفــس الفــرتة التــي تؤثــر فيهــا عمليــات التحــوط عــىل قامئــة 

الدخــل املوحــدة

و(  العمالت األجنبية

يتــم تحويــل التعامــالت املقومــة بعمــالت أجنبيــة إىل الريــال الســعودي بأســعار الرصف الســائدة بتاريــخ إجراء التعامــالت. كام يتم تحويل أرصــدة املوجودات 
واملطلوبــات النقديــة املقومــة بعمــالت أجنبيــة يف نهايــة الســنة (غــري البنــود النقديــة التــي تشــكل جــزءاً مــن صــايف االســتثامر يف العمليــات األجنبيــة) 

إىل الريــال الســعودي بأســعار الــرصف الســائدة بتاريــخ التقريــر املــايل.

يتــم تســجيل مكاســب أو خســائر الــرصف األجنبــي جــراء تســوية التعامــالت وترجمــة املوجــودات واملطلوبــات النقديــة املقومــة بعمــالت أجنبيــة يف نهايــة 
الســنة يف قامئــة الدخــل املوحــدة. ويتــم ترجمــة مكاســب أو خســائر الــرصف األجنبــي الخاصــة بالبنــود غــري النقديــة املثبتــة بالقيمــة العادلــة كجــزء مــن 

تعديــل القيمــة العادلــة إمــا يف قامئــة الدخــل املوحــدة أو يف الدخــل الشــامل اآلخــر بنــاًء عــىل طبيعــة األصــل املــايل األســايس.

يتــم تحويــل البنــود غــري النقديــة التــي جــرى قياســها بالتكلفــة التاريخيــة لعملــة أجنبيــة باســتخدام أســعار الــرصف الســائدة يف تواريــخ 
املعامــالت األوليــة. ويتــم تحويــل البنــود غــري النقديــة بعملــة أجنبيــة املقاســة بالقيمــة العادلــة باســتخدام أســعار الــرصف يف التاريــخ الــذي 

يتــم فيــه تحديــد القيمــة العادلــة.

ز(   مقاصة األدوات املالية

تتــم مقاصــة املوجــودات واملطلوبــات املاليــة ويــدرج الصــايف يف قامئــة املركــز املــايل املوحــدة عنــد وجــود حــق نظامــي ملــزم إلجــراء 
املقاصــة بــني املبالــغ املدرجــة وعندمــا يكــون لــدى املجموعــة نيــة لتســوية املوجــودات واملطلوبــات عــىل أســاس الصــايف أو بيــع 

املوجــودات وتســديد املطلوبــات يف آن واحــد.

ال يتــم مقاصــة اإليــرادات واملرصوفــات يف قامئــة الدخــل املوحــدة مــا مل يكــن ذلــك ملزمــاً أو مســموحاً بــه مبوجــب أي معيــار محاســبي أو 
تفســري محاســبي كــام هــو موضــح بشــكل محــدد يف السياســات املحاســبية للمجموعــة.
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ح(  االعرتاف باإليرادات / املرصوفات

إيرادات ومصاريف العمولة الخاصة

يتــم االعــرتاف باإليــرادات ومرصوفــات العمولــة الخاصــة يف قامئــة الدخــل املوحــدة باســتخدام طريقــة العائــد الفّعــال. إن معــدل العائــد الفّعــال هــو املعــدل 
الــذي يخصــم املبالــغ املدفوعــة أو املســتلمة النقديــة املســتقبلية التقديريــة  مــن خــالل العمــر اإلنتاجــي املتوقــع لــألداة املاليــة مقابــل إجــاميل القيمــة 

الدفرتيــة لألصــل املــايل أو التكلفــة املطفــأة لاللتــزام املــايل.

عنــد احتســاب معــدل العائــد الفّعــال لــألدوات املاليــة خــالف األصــل منخفــض القيمــة االئتامنيــة، تقــوم املجموعــة بتقديــر التدفقــات النقديــة املســتقبلية 
مــع األخــذ يف االعتبــار جميــع الــرشوط التعاقديــة لــألداة املاليــة مــع اســتبعاد خســائر االئتــامن املســتقبلية. فيــام يتعلــق باملوجــودات املاليــة منخفضــة 
القيمــة االئتامنيــة، يتــم احتســاب معــدل عائــد فّعــال ذات االئتــامن املعــدل باســتخدام التدفقــات النقديــة املســتقبلية التقديريــة مبــا فيهــا خســائر 

االئتــامن املتوقعــة.

يتضمــن احتســاب معــدل العائــد الفّعــال تكاليــف املعاملــة والرســوم والنقــاط املدفوعــة أو املســتلمة التــي تعتــرب جــزءاً ال يتجــزأ مــن معــدل العائــد الفّعــال. 
تكاليــف املعاملــة تتضمــن التكاليــف اإلضافيــة التــي تعــود مبــارشة لالقتنــاء أو إصــدار أصــل مــايل أو التــزام مــايل.

قياس التكلفة املطفأة وإيرادات العمولة الخاصة

إن »التكلفــة املطفــأة« ألصــل مــايل أو التــزام مــايل هــي املبلــغ الــذي يتــم عنــده قيــاس أصــل مــايل أو التــزام مــايل عنــد االعــرتاف األويل ناقصــاً مبالــغ 
الســداد الرئيســية، زائــداً أو ناقصــاً اإلطفــاء املرتاكــم باســتخدام طريقــة العائــد الفّعــال ألي فــرق بــني تلــك املبلــغ األويل ومبلــغ االســتحقاق، للموجــودات 

املاليــة، واملعدلــة ألي مخصــص خســارة ائتــامن متوقعــة.

إن »إجاميل القيمة الدفرتية لألصل املايل« هي التكلفة املطفأة لألصل املايل قبل تعديل أي مخصص خسارة ائتامن متوقعة.

ــة لألصــل (عندمــا ال يكــون األصــل  ــال عــىل إجــاميل القيمــة الدفرتي ــد الفّع ــة الخاصــة، يتــم تطبيــق معــدل العائ ــرادات ومصاريــف العمول ــد احتســاب إي عن
منخفــض القيمــة االئتامنيــة) أو عــىل التكلفــة املطفــأة لاللتــزام.

ومــع ذلــك، فــإن األصــل املــايل الــذي يصبــح منخفــض القيمــة االئتامنيــة الحقــاً لــإلدراج األويل، يتــم احتســاب إيــرادات العمولــة الخاصــة عــن طريــق تطبيــق 
معــدل العائــد الفّعــال عــىل التكلفــة املطفــأة لألصــل املــايل. يف حــال مل يعــد األصــل منخفــض القيمــة االئتامنيــة، فــإن احتســاب إيــرادات العمولــة الخاصــة 

ينعكــس عــىل أســاس اإلجــاميل.

يف حــال املوجــودات املاليــة منخفضــة القيمــة االئتامنيــة عنــد االعــرتاف األويل، يتــم احتســاب إيــرادات العمولــة الخاصــة عــن طريــق تطبيــق معــدل العائــد 
الفّعــال ذات القيمــة االئتامنيــة املعدلــة مقابــل التكلفــة املطفــأة لألصــل. ال ينعكــس احتســاب إيــرادات العمولــة الخاصــة عــىل أســاس اإلجــاميل، حتــى لــو 

حــدث تحســناً يف املخاطــر االئتامنيــة لألصــل.

عندمــا تدخــل املجموعــة يف مقايضــة معــدل عمولــة خاصــة مقابــل تغــري العمولــة الخاصــة مــن ثابتــة إىل متغــرية (أو العكــس)، فــإن مبلــغ إيــرادات أو مصاريــف 
العمولــة الخاصــة يتــم تعديلــه بصــايف العمولــة الخاصــة عنــد املقايضــة للحــد الــذي يعتــرب فيــه التحــوط فّعــاالً.

دخل/ )خسارة( الرصف األجنبي

يتم االعرتاف باألرباح / (الخسائر) الناتجة عن الرصف األجنبي عند تحققها / تكبدها (اإليضاح 3 »و«).

األتعاب والعموالت

إن األتعــاب وإيــرادات ومصاريــف العمــوالت التــي تعتــرب جــزءاً ال يتجــزأ مــن معــدل العائــد الفّعــال لألصــل املــايل أو االلتــزام املــايل يتــم تضمينهــا يف معــدل 
العائــد الفّعال. 

إن األتعــاب أو إيــرادات العمولــة األخــرى – التــي تتضمــن أتعــاب خدمــة الحســاب، أتعــاب إدارة االســتثامر، عمولــة البيــع، أتعــاب االســتبدال وعمــوالت تجميــع 
القــروض البنكيــة – تــدرج كخدمــات ذات عالقــة تــم تأديتهــا. إذا مل يكــن مــن املتوقــع أن ينتــج عــن التــزام القــرض ســحب تحــت حســاب القــرض، فــإن أتعــاب 

التــزام القــرض ذات الصلــة تــدرج عــىل أســاس طريقــة القســط الثابــت عــىل مــدى فــرتة االلتــزام. 

األتعاب ومصاريف العمولة األخرى املتعلقة بصورة أساسية بالتكلفة وأتعاب الخدمة والتي يتم احتسابها كمرصوف عند استالم الخدمة. 

تقديم الخدمات

تقدم املجموعة العديد من الخدمات للعمالء، وتقدم تلك الخدمات إما بصورة منفصلة أو بجانب تقديم الخدمات األخرى.

التمويل ومتويل املرشوعات ومتويل الرشكات  بتداول األسهم وإدارة  الخدمات املتعددة املتعلقة  أن اإليرادات من تقديم  توصلت املجموعة إىل 
وتقديم االستشارات وتحويل األموال والخدمات البنكية األخرى، يجب أن يتم االعرتاف بها عند تقديم الخدمة، أي عند أداء االلتزام بصورة مالمئة. أما 

بالنسبة للخدمات املجانية املتعلقة ببطاقات االئتامن، فإن البنك يسجل اإليرادات عىل فرتة محددة من الوقت.

برنامج والء العمالء

يقــدم البنــك برنامــج والء العمــالء (نقــاط مكافــأة / نقــاط ســفر يشــار إليهــا كـــ »نقــاط مكافــأة«)، والتــي تســمح لحامــل البطاقــة بــأن يكتســب نقاطــاً ميكــن 
اســرتدادها مــن عــدة منافــذ. يخصــص البنــك جــزءاً مــن ســعر املعاملــة (أتعــاب تبــادل) لنقــاط املكافــأة املمنوحــة لحامــيل البطاقــات عــىل أســاس ســعر 
البيــع ذات الصلــة القائــم بذاتــه. يتــم تأجيــل مبلــغ اإليــرادات املخصــص لنقــاط املكافــأة وإلغــاء االعــرتاف بهــا يف قامئــة الدخــل عنــد اســرتداد نقــاط املكافــأة.

يتــم تعديــل املبلــغ املرتاكــم اللتــزام العقــد املتعلــق بنقــاط املكافــأة التــي مل يتــم اســرتدادها عــىل مــدار الوقــت عــىل أســاس التجربــة الفعليــة واالتجــاه 
الســائد فيــام يتعلــق بعمليــة االســرتداد.

صايف دخل / )خسارة( املتاجرة

ــة املحتفــظ بهــا ألغــراض إدارة  ــة مــن خــالل قامئــة الدخــل التــي تتعلــق باملشــتقات غــري التجاري ــة األخرى بالقيمــة العادل صايف الدخــل مــن األدوات املالي
املخاطــر والتــي ال تشــكل عالقــات تحــوط مؤهلــة، واملجــودات املاليــة واملطلوبــات املاليــة املحــددة بالقيمــة العادلــة من خــالل قامئة الدخــل واملوجودات 

ايضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة  للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2019م
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غــري التجاريــة والتــي تقــاس إلزاميــاً بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قامئــة الدخــل. يتضمــن خــط البنــود التغــريات يف القيمــة العادلــة والعمولــة الخاصــة وتوزيعــات 
األربــاح وفروقــات رصف العملــة األجنبيــة.

دخل توزيعات األرباح

يتم االعرتاف بدخل توزيعات األرباح حال نشوء الحق يف استالمها.

ط( اتفاقيات البيع وإعادة الرشاء

يســتمر االعــرتاف باملوجــودات املباعــة مــع االلتــزام املبــارش بإعــادة رشائهــا يف تاريــخ مســتقبيل محــدد (اتفاقيــة إعــادة رشاء) يف قامئــة املركــز 
املــايل املوحــدة نظــراً ألن املجموعــة تحتفــظ بشــكل جوهــري بجميــع مخاطــر ومنافــع التملــك، ويتــم قيــاس املوجــودات مبوجــب السياســات املحاســبية 
ــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر والتكلفــة املطفــأة ــــ  ــة مــن خــالل قامئــة الدخــل والقيمــة العادل املتبعــة بشــأن االســتثامرات املدرجــة بالقيمــة العادل
حســب مقتــىض الحــال. يتــم التعامــل مــع هكــذا عمليــات عــىل أنهــا اقرتاضــات مضمونــة ومطلوبــات ألطــراف أخــرى. إن املبالــغ املســتلمة مبوجــب هــذه 
االتفاقيــات يتــم إظهارهــا ضمــن (»اقــرتاض نقــدي ملؤسســة النقــد العــريب الســعودي« أو »أرصــدة للبنــوك واملؤسســات املاليــة األخــرى« أو »ودائــع 
ــتحق عــىل مــدى فــرتة اتفاقيــة إعــادة  للعمــالء«) حســبام هــو مالئــم. يتــم اعتبــار الفــرق بــني ســعر البيــع وإعــادة الــرشاء كمصاريــف عمولــة خاصــة، ويسـ

ــال.  الــرشاء باســتخدام معــدل العائــد الفّع

ال يتــم إظهــار املوجــودات املشــرتاة مــع وجــود التــزام مقابــل إلعــادة بيعهــا يف تاريــخ مســتقبيل محــدد (اتفاقيــة إعــادة بيــع) يف قامئــة املركــز املــايل 
املوحــدة لعــدم انتقــال الســيطرة عــىل تلــك املوجــودات إىل املجموعــة. تســجل املبالــغ املدفوعــة مبوجــب هــذه االتفاقيــات تحــت بنــد (»النقديــة 
ــة األخــرى« أو »القــروض والســلف«) حســبام هــو  ــدى البنــوك واملؤسســات املالي ــدى مؤسســة النقــد العــريب الســعودي« أو »أرصــدة ل واألرصــدة ل
مالئــم. يتــم اعتبــار الفــرق بــني ســعر الــرشاء وإعــادة البيــع كدخــل عمولــة خاصــة ويســتحق عــىل مــدى فــرتة عكــس اتفاقيــة إعــادة البيــع باســتخدام معــدل 

العائــد الفّعــال.

ي(  عقارات أخرى وموجودات معاد امتالكها

ــاء عقــارات معينــة مقابــل تســوية قــروض وســلف مســتحقة. تعتــرب مثــل هــذه العقــارات موجــودات  ــة باقتن تقــوم املجموعــة ضمــن دورة أعاملهــا العادي
محتفــظ بهــا للبيــع وتســجل بدايــًة بصــايف القيمــة املمكــن تحقيقهــا مــن القــروض والســلف املســتحقة أو بالقيمــة العادلــة الحاليــة للممتلــكات ذات 
ــع - أيهــام أقــل. ال يتــم احتســاب أي اســتهالك عــىل مثــل هــذه العقــارات. يتــم االعــرتاف بدخــل اإليجــارات مــن العقــارات  العالقــة ناقصــاً أي تكاليــف للبي

األخــرى يف قامئــة الدخــل املوحــدة.

بعــد االعــرتاف األويل، يتــم إعــادة تقييــم مثــل هــذه العقــارات عــىل أســاس دوري. يتــم االعــرتاف بــأي خســائر غــري محققــة تســجل عنــد إعــادة التقييــم أو أي 
خســائر أو مكاســب محققــة عنــد االســتبعاد وإيــرادات اإليجــار يف قامئــة الدخــل املوحــدة. يتــم االعــرتاف الحقــاً بــأي مكاســب مــن إعــادة التقييــم بالقيمــة 
العادلــة ناقصــاً تكاليــف بيــع هــذه املوجــودات إىل حــد عــدم تجاوزهــا التخفيــض الرتاكمــي يف قامئــة الدخــل املوحــدة. يتــم االعــرتاف باملكاســب أو الخســائر 

نتيجــة االســتبعاد يف قامئــة الدخــل املوحــدة.

ك(  ممتلكات ومعدات

يتــم تقييــم املمتلــكات واملعــدات بالتكلفــة ناقصــاً االســتهالك / اإلطفــاء املرتاكــم وخســائر انخفــاض القيمــة املرتاكمــة. يتــم احتســاب التغــريات يف 
العمــر اإلنتاجــي املتوقــع مــن خــالل تغيــري املــدة أو طريقــة احتســاب االســتهالك، حســبام يقتــيض الحــال، ويتــم التعامــل معهــا عــىل أنهــا تغــريات يف 
ــة أن املنافــع االقتصاديــة املســتقبلية ســوف تتدفــق للمجموعــة.  ــرات املحاســبية. تتــم رســملة  املرصوفــات الالحقــة فقــط عنــد وجــود احتاملي التقدي

تســتهلك اإلصالحــات والصيانــة املســتمرة حــال تكبدهــا. 

األرض اململوكــة غــري خاضعــة لالســتهالك. يتــم احتســاب اســتهالك / إطفــاء تكلفــة املمتلــكات واملعــدات األخــرى باســتخدام طريقــة القســط الثابــت 
عــىل مــدى العمــر اإلنتاجــي للموجــودات كــام يــيل:

مباين                                                   33 سنة

طيلة مدة اإليجار أو 10 سنوات ــ أيهام أقرص تحسينات عىل العقارات املستأجرة    

أثاث ومعدات وسيارات                             4 - 10 سنوات

4 - 10 سنوات برامج حاسب آيل ومشاريع األمتتة   

يتم مراجعة القيم املتبقية للموجودات، وطرق احتساب استهالكها، وأعامرها اإلنتاجية، وتعديلها إذا لزم األمر - يف كل تاريخ تقرير مايل.

يتم احتساب املكاسب والخسائر الناتجة عن االستبعاد مبقارنة املتحصالت مع القيمة الدفرتية، وتدرج يف قامئة الدخل املوحدة.

يتــم مراجعــة كافــة املوجــودات فيــام يتعلــق بانخفــاض قيمتهــا عنــد وجــود أحــداث أو تغــريات يف الظــروف تشــري إىل أن القيمــة الدفرتيــة لألصــل غــري قابلــة 
لالســرتداد. يتــم تخفيــض القيمــة الدفرتيــة مبــارشة إىل قيمتهــا املقــدرة القابلــة لالســرتداد إذا زادت القيمــة الدفرتيــة للموجــودات عــن قيمتهــا املقــدرة 

القابلــة لالســرتداد.

ل(  ودائع وسندات دين صادرة ومطلوبات معززة لرأس املال

عندمــا تحــدد املجموعــة التــزام مــايل بالقيــم العادلــة مــن خــالل قامئــة الدخــل، فإنــه يتــم عــرض مبلــغ التغــري يف القيمــة العادلــة لاللتــزام العائــدة للتغــريات 
يف مخاطــره االئتامنيــة يف الدخــل الشــامل اآلخــر املوحــدة كالتــزام احتياطــي ائتــامن. عنــد االعــرتاف األويل لاللتــزام املــايل، تقــوم املجموعــة بتقييــم 
مــا إذا مــا كان عــرض مبلــغ التغــري يف القيمــة العادلــة لاللتــزام العائــدة ملخاطــره االئتامنيــة يف الدخــل الشــامل اآلخــر قــد يســبب أو يزيــد مــن عــدم التوافــق 

املحاســبي يف الربــح أو الخســارة. يتــم هــذا التقييــم باســتخدام تحليــل نســبة الرتاجــع ملقارنــة التــايل:

• التغريات املفرتضة يف القيمة العادلة لاللتزام املتعلقة بالتغريات يف مخاطر االئتامن، مع

• تأثري الربح أو الخسارة للتغريات املتوقعة يف القيمة العادلة لألدوات ذات العالقة.
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م( املخصصات

ــة  ــطة املجموع ــه بواس ــوق ب ــر موث ــراء تقدي ــن إج ــا ميك ــتثامر) عندم ــات االس ــامن ومخصص ــائر االئت ــات خس ــات (باســتثناء مخصص ــرتاف باملخصص ــم االع يت
ــج عــن أحــداث ماضيــة ويكــون هنــاك احتــامل عــدم الحاجــة لوجــود تدفــق مصــادر للخــارج لتســوية االلتــزام. ــة التــزام قانــوين أو ضمنــي حــايل نات ملقابل

ن(  املحاسبة عىل عقود اإليجار

)1( إذا كانت املجموعة مستأجرة

حق استعامل األصل / التزامات اإليجار

عنــد االعــرتاف األويل يف بدايــة العقــد، تقــوم املجموعــة بتقييــم فيــام إذا كان العقــد هــو عقــد إيجــار أو يحتــوي عــىل عقــد إيجــار. العقــد هــو عقــد إيجــار أو 
يحتــوي عــىل عقــد إيجــار إذا مــا أعطــى الحــق يف الســيطرة عــىل اســتخدام أصــل محــدد لفــرتة مــن الزمــن يف مقابــل مثــن أو عــوض مــا.  وتتحــدد الســيطرة 

يف نطــاق اســتمرار تدفــق معظــم املنافــع إىل املجموعــة مــن األصــل أو قــدرة املجموعــة عــىل توجيــه اســتعامل املوجــودات.

حق استعامل املوجودات

تقــوم املجموعــة بــإدراج املوجــودات الواقعــة تحــت حــق االســتعامل يف تاريــخ بــدء عقــد اإليجــار (تاريــخ توافــر األصــل األســايس لالســتعامل). يتــم قيــاس 
حــق اســتعامل األصــل بالتكلفــة ناقــص أي اســتهالك مرتاكــم وخســائر انخفــاض يف القيمــة وتعــدل بحســب أي إعــادة قيــاس اللتزامــات اإليجــار. تتضمــن 
تكلفــة حــق اســتعامل املوجــودات قيمــة االلتزامــات اإليجــار املســجلة والتكاليــف املبــارشة األوليــة ودفعــات اإليجــار املدفوعــة يف أو قبــل تاريــخ بدايــة 
العقــد ناقــص أي محفــزات إيجــار مســتلمة. وإذا مــا كانــت املجموعــة مقتنعــة بشــكل معقــول يف أن ملكيــة األصــل املؤجــر ســتؤول إىل املســتأجر يف 
نهايــة عقــد اإليجــار، فــإن حــق اســتعامل األصــل املعــرتف بــه ســيتم اســتهالكه عــىل أســاس القســط الثابــت طــوال العمــر اإلنتاجــي لألصــل أو مــدة عقــد 
اإليجــار ـ أيهــام أقــرص. يتــم تحديــد األعــامر اإلنتاجيــة التقديريــة لحــق اســتعامل األصــل عــىل نفــس األســاس الخــاص باملمتلــكات واملعــدات. يخضــع حــق 

اســتعامل األصــل النخفــاض القيمــة.

التزام اإليجار

يف بداية عقد اإليجار، تقوم املجموعة بإدراج االلتزامات املُقاسة بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار طوال مدة اإليجار. تتضمن دفعات اإليجار دفعات ثابتة 
(تتضمن الدفعات الثابتة غري الجوهرية) ناقص أي محفزات إيجار مستحقة االستالم، ودفعات إيجار متغرية القيمة بناًء عىل املؤرش أو املعدل، واملبالغ 
املتوقع دفعها مقابل ضامنات املبالغ املتبقية. تتضمن دفعات اإليجار أيضاً سعر املامرسة لخيار الرشاء الذي من املتوقع بقوة أن متارسه املجموعة 
ودفعات الغرامات املتصلة بإنهاء العقد فيام إذا كانت رشوط اإليجار تعطي املجموعة الحق يف إنهاء عقد اإليجار. ودفعات اإليجار املتغرية التي ال تعتمد 

عىل مؤرش أو معدل ثابت يتم إدراجها كمرصوف يف الفرتة التي تقع فيها.

عنــد احتســاب القيمــة الحاليــة لدفعــات اإليجــار، تســتخدم املجموعــة معــدل االقــرتاض املتزايــد يف تاريــخ ابتــداء العقــد فيــام إذا كان معدل الفائــدة الضمني 
يف العقــد ال ميكــن تحديــده بشــكل فــوري. بعــد بدايــة العقــد يتــم زيــادة مبلــغ التزامــات اإليجــار ليعكــس اعتــامد مــرصوف عمولــة خاصــة وخفــض املبلــغ 
عنــد دفــع اإليجــارات. كــام أنــه يتــم إعــادة قيــاس القيمــة الدفرتيــة اللتزامــات العقــد إذا مــا كان هنــاك تعديــل أو تغــري يف مــدة العقــد أو تغــري يف جوهــر 

مدفوعــات العقــد الثابتــة أو تغــري يف التقييــم لــرشاء األصــل األســايس.

عقود اإليجار القصرية األجل وعقود إيجار املوجودات املنخفضة القيمة

أو أقل من  12 شهراً  تقوم املجموعة بتطبيق استثناء االعرتاف بعقود اإليجار القصرية األجل عىل ما لديها من عقود إيجار قصرية األجل (مدة اإليجار 
تاريخ بداية العقد وال تتضمن خيار الرشاء). كام تقوم بتطبيق استثناء االعرتاف بعقود اإليجار للموجودات املنخفضة القيمة عىل ما لديها من عقود إيجار 
بخصوص معداتها املكتبية التي تعترب منخفضة القيمة. يتم إدراج دفعات اإليجار سواء بالنسبة للعقود قصرية األجل أو للموجودات منخفضة القيمة 

كمرصوف عىل أساس القسط الثابت طوال مدة رسيان عقد اإليجار.

)السياسة املطبقة قبل 1 يناير 2019م(

قبل 1 يناير 2019م، كانت سياسة البنك لحساب عقود اإليجار التي تكون فيها املجموعة هي املستأجر عىل النحو التايل:
عقود اإليجار التي تربمها املجموعة وتكون فيها هي الطرف املستأجر جميعها عقود إيجار تشغييل. يتم تحميل دفعات اإليجار التشغييل عىل قامئة 

الدخل املوحدة عىل أساس القسط الثابت طوال مدة رسيان العقد.
عند إنهاء عقد اإليجار التشغييل قبل انتهاء مدة العقد، يتم إدراج أي دفعة مطلوبة إىل املؤجر كغرامة أو طرح إيرادات اإليجار املتوقعة (إن وجدت) 

كمرصوف يف الفرتة التي تم إنهاء عقد اإليجار خاللها.

)2( إذا كانت املجموعة مؤجرة

عندما يتم نقل املوجودات مبوجب عقد تأجري متوييل، مبا يف ذلك عقود اإليجار اإلسالمية (اإلجارة)، يتم االعرتاف بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار 
كذمم مدينة واإلفصاح عنها تحت بند »القروض والُسلف، صايف«. يتم االعرتاف بالفرق بني إجاميل الذمم املدينة والقيمة الحالية للذمم املدينة 
كإيرادات إيجار غري مكتسبة. يتم االعرتاف بدخل اإليجار طوال مدة رسيان عقد اإليجار باستخدام طريقة صايف االستثامرات والتي تعكس نسبة 

العائد عىل فرتات ثابتة. 

يتم إدراج املوجودات الخاضعة لعقود اإليجار التشغييل يف القوائم املالية املوحدة كممتلكات ومعدات. ويتم االعرتاف بالدخل من عقود اإليجار 
التشغييل بطريقة القسط الثابت (أو طريقة أخرى مالمئة) طوال مدة رسيان عقد التأجري.

س(  النقدية وشبه النقدية

ألغــراض إعــداد قامئــة التدفقــات النقديــة املوحــدة، تتكــون النقديــة وشــبه النقديــة مــن أذونــات والنقــد يف الصنــدوق واألرصــدة لــدى مؤسســة النقــد 
العــريب الســعودي، باســتثناء الودائــع النظاميــة، كــام تشــمل األرصــدة لــدى البنــوك واملؤسســات املاليــة األخــرى التــي تســتحق خــالل ثالثــة أشــهر أو أقــل 

والخاضعــة ملخاطــر غــري جوهريــة نتيجــة التغــريات التــي قــد تطــرأ عــىل قيمهــا العادلــة.

ايضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة  للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2019م



103 التقرير السنوي 2019

ع(  تعويضات املوظفني

خطة تعويضات محددة غري ممولة

يتم تكوين مخصص تعويضات نهاية الخدمة بناًء عىل الفرتة التي أمضاها املوظف يف الخدمة مبوجب نظام العمل السعودي.

يتــم احتســاب صــايف التزامــات املجموعــة فيــام يتعلــق بخطــط التعويضــات املحــددة غــري املمولــة (»االلتزامــات«) مــن خــالل تقديــر مبلــغ التعويــض 
املســتقبيل الــذي اســتحقه املوظفــون مقابــل خدماتهــم يف الفــرتة الحاليــة والفــرتات الســابقة والتــي يتــم خصمهــا لتحديــد قيمتهــا الحاليــة باإلضافــة 
ألي تكاليــف خدمــة ماضيــة مل يتــم تســجيلها. معــدل الخصــم املســتخدم هــو عائــد الســوق عــىل الســندات الحكوميــة يف تاريــخ إعــداد التقاريــر املاليــة 
والتــي لهــا مواعيــد اســتحقاق تقــارب آجــال التزامــات املجموعــة. يتــم تحديــد تكلفــة تقديــم التعويضــات مبوجــب خطــط التعويضــات املحــددة غــري املمولــة 

باســتعامل طريقــة ائتــامن الوحــدة املتوقعــة لتحديــد القيمــة الحاليــة اللتــزام املجموعــة. 

يتكــون التــزام التعويضــات املحــددة مــن القيمــة الحاليــة لاللتــزام املحــدد وتعديلــه مبــا يتناســب مــع أي تكاليــف خدمــة ســابقة مل يتــم االعــرتاف بهــا بعــد وأي 
مكاســب / خســائر اكتواريــة غــري مســجلة. يتــم تضمــني االلتــزام ضمــن »مطلوبــات أخــرى« يف قامئــة املركــز املــايل املوحــدة.

تعويضات قصرية األجل

يتم قياس تعويضات املوظفني القصرية األجل بدون خصم ويتم رصفها حال تقديم الخدمة ذات الصلة.

يتــم االعــرتاف بااللتــزام مقابــل املبلــغ املتوقــع دفعــه مبوجــب املكافــآت النقديــة القصــرية األجــل أو خطــط املشــاركة يف الربــح إذا كان لــدى املجموعــة 
التــزام حــايل قانــوين أو ضمنــي لدفــع هــذا املبلــغ نتيجــة خدمــة ســابقة جــرى تقدميهــا مــن قبــل املوظــف وميكــن تقديــر االلتــزام بشــكل يعتــد بــه.

ف(  الزكاة ورضيبة الدخل

رضيبة الدخل

ميثــل القيــد املديــن أو الدائــن لرضيبــة الدخــل للفــرتة الرضيبــة املســتحقة الدفــع عــىل دخــل الفــرتة الحاليــة الخاضــع للرضيبــة بنــاًء عــىل معــدل رضيبــة الدخــل 
الســائد واملعــدل حســب التغــريات يف أصــول والتزامــات الرضيبــة املؤجلــة العائــدة إىل الفروقــات املؤقتــة وخســائر الرضيبــة غــري املســتخدمة.

يتــم احتســاب مــرصوف رضيبــة الدخــل الحاليــة عــىل أســاس األنظمــة الرضيبيــة الســائدة أو الســارية يف نهايــة فــرتة التقريــر املــايل يف الــدول التــي يعمل 
فيهــا البنــك أو رشكاتــه التابعــة أو الزميلــة وتشــكل مصــدراً لدخلــه الخاضــع للرضيبــة. تقــوم اإلدارة بشــكل دوري بتقييــم املراكــز لعوائــد الدخــل فيــام يتعلــق 
باملواقــف التــي يخضــع فيهــا النظــام الرضيبــي الســاري املفعــول للتفســري. يتــم تكويــن مخصصــات - حســب اللــزوم – عــىل أســاس املبالــغ املتوقــع 

دفعهــا إىل الهيئــات الرضيبيــة.

يتم تسجيل التسويات الناشئة من الربوط النهائية لرضيبة الدخل يف الفرتة التي يتم االنتهاء يف هذه الربوط

تفسري لجنة تفسري املعايري الدولية للتقرير املايل )23( بخصوص عدم التيقن حول معالجة رضيبة الدخل

يعالــج التفســري املحاســبة عــىل رضائــب الدخــل عندمــا تتضمــن املعالجــات الرضيبيــة عــدم تيقــن مــام يؤثــر عــىل تطبيــق معيــار املحاســبة الــدويل (12) 
»رضائــب الدخــل«. وال ينطبــق عــىل الرضائــب خــارج نطــاق معيــار املحاســبة الــدويل (12) وال يتضمــن تحديــداً املتطلبــات املتعلقــة بالفائــدة والغرامــات 

املرتبطــة باملعالجــات الرضيبيــة غــري املؤكــدة. يتنــاول التفســري األمــور التاليــة:

• فيام إذا كانت املنشأة تعترب معالجات الرضيبة غري املؤكدة بشكل منفصل.

• االفرتاضات بأن املنشأة تقوم بفحص معالجات الرضيبة بواسطة الهيئات الرضيبية.

• كيــف تحــدد املنشــأة الربــح الخاضــع للرضيبــة (الخســارة الرضيبيــة) واألوعيــة الرضيبيــة والخســائر الرضيبيــة غــري املســتخدمة والقيــود الرضيبيــة الدائنــة غــري 
املســتخدمة ومعــدالت الرضيبــة.

• كيف تنظر املنشأة إىل التغريات يف الحقائق والظروف.

يجب أن تحدد املنشأة ما إذا كانت تعترب كل معالجة من معالجات الرضيبة غري مؤكدة بشكل منفصل أو متصل مع واحدة أو أكرث من املعالجات الرضيبية غري 
املؤكدة. يجب اتباع النهج الذي من خالله ميكن الوصول إىل نتائج أفضل من الوضوح واالبتعاد فيه أكرث عن عدم التيقن.

تقوم املجموعة بتطبيق حكامً جوهرياً يف تحديد أوجه الشك يف املعالجات الرضيبية.

حــال تطبيــق التفســري، تأخــذ املجموعــة يف اعتبارهــا إن كان لديهــا أي جوانــب يكتنفهــا الشــك خاصــًة فيــام يتعلــق بأســعار التحويــل. قــد يتضمــن تقديــم 
اإلقــرارات الرضيبيــة للبنــك ورشكاتــه التابعــة خصومــات متعلقــة بأســعار التحويــل وبالتــايل فــإن الهيئــات الرضيبيــة قــد ترفــض تلــك املعالجــات الرضيبيــة. 
لقــد حــددت املجموعــة أنــه بنــاًء عــىل التزامهــا الرضيبــي ودراســة أســعار التحويــل بأنــه مــن املحتمــل قبــول معالجاتهــا الرضيبيــة (مبــا يف ذلــك تلــك العائــدة 

لرشكاتهــا التابعــة) مــن قبــل الهيئــات الرضيبيــة. ليــس للتفســري أي تأثــري عــىل القوائــم املاليــة املوحــدة للمجموعــة.

رضيبة الدخل املؤجلة

يتـم إعـداد رضيبـة الدخـل املؤجلـة باسـتخدام طريقـة االلتـزام عـىل الفروقـات املؤقتة الناشـئة مـا بني القيـم الدفرتية للموجـودات واملطلوبـات ألغراض 
التقريـر املـايل واملبالـغ املسـتخدمة لألغـراض الرضيبيـة. يتـم تحديـد مبلـغ رضيبـة الدخـل املؤجلـة بنـاًء عـىل الطريقـة املتوقعـة لتحقـق أو تسـوية القيـم 
الدفرتيـة للموجـودات واملطلوبـات باسـتخدام معـدالت الرضيبـة السـائدة أو السـارية املفعول يف تاريخ التقرير املايل. يتـم إدراج أصل الرضيبة املؤجلة 
فقـط مبقـدار احتامليـة توافـر أربـاح مسـتقبلية خاضعـة للرضيبـة وميكـن االسـتفادة مـن القيـود الدائنـة للرضيبة. يتم خفـض أصل الرضيبـة املؤجلة مبقدار 

احتامليـة عـدم تحقـق املنافع الرضيبيـة ذات الصلة.

ال يتــم إدراج أصــول والتزامــات الرضيبــة املؤجلــة مقابــل الفروقــات املؤقتــة مــا بــني القيــم الدفرتيــة واألوعيــة الرضيبيــة لالســتثامرات يف العمليــات 
األجنبيــة حيــث تكــون املجموعــة قــادرة عــىل الســيطرة عــىل توقيــت عكــس قيــد الفروقــات املؤقتــة ويكــون مــن املحتمــل عــدم عكــس قيــد الفروقــات 

يف املســتقبل املنظــور.

يتــم مقاصــة األصــول وااللتزامــات الرضيبيــة املؤجلــة إذا كان هنــاك حــق نظامــي نافــذ لتســوية األصــول وااللتزامــات الرضيبيــة الحاليــة وإذا كانــت أرصــدة 
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الرضيبــة املؤجلــة تتعلــق بنفــس الهيئــة الرضيبيــة. يتــم مقاصــة األصــول وااللتزامــات الرضيبيــة الحاليــة إذا كان لــدى املنشــأة حــق نظامــي نافــذ للمقاصــة 
ويف نيتهــا التســوية عــىل أســاس الصــايف، أو تحقيــق األصــول وســداد االلتزامــات يف ذات الوقــت.

يتــم إدراج الرضيبــة الحاليــة أو املؤجلــة يف الربــح أو الخســارة باســتثناء مــدى تعلقهــا بالبنــود املدرجــة يف الدخــل الشــامل اآلخــر أو مبــارشة يف حقــوق 
امللكيــة. ويف هــذه الحالــة، يتــم أيضــاً إدراج الرضيبــة

الـزكـــــاة

تخضــع املجموعــة للــزكاة وفقــاً ألنظمــة الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل (»الهيئــة«). يتــم تحميــل مــرصوف الــزكاة عــىل قامئــة الدخــل املوحــدة. ال يتــم 
احتســاب الــزكاة مثــل رضيبــة الدخــل وبالتــايل ال تطبــق متطلبــات الرضيبــة املؤجلــة عــىل الــزكاة.

ص(   املوجودات املحتفظ بها كأمانة

املوجودات التي يتم االحتفاظ بها كعهدة أو أمانة ال تعترب موجودات مملوكة للمجموعة، وبالتايل، ال تدرج يف القوائم املالية املوحدة.
ال يتــم تضمــني القوائــم املاليــة إلدارة صناديــق االســتثامر يف هــذه القوائــم املاليــة املوحــدة للمجموعــة. تــم اإلفصــاح عــن التعامــالت يف الصناديــق 
ضمــن املعامــالت مــع الجهــات ذات العالقــة. تــم تضمــني حصــة املجموعــة يف هــذه الصناديــق ـــــ إن وجــدت ـــــ يف االســتثامرات املدرجــة بالقيمــة العادلــة 

مــن خــالل قامئــة الدخــل.

ق(   املنتجات املرصفية املتوافقة مع أحكام الرشيعة )مبدأ تجنب الفائدة(

يقدم البنك لعمالئه منتجات مرصفية متوافقة مع أحكام الرشيعة (مبدأ تجنب الفائدة) يتم اعتامدها بواسطة مؤسسة الرقابة الرشعية يف البنك.

هــي اتفاقيــة يقــوم مبوجبهــا البنــك ببيــع ســلعة أو أصــل إىل عميــل يكــون البنــك قــد اشــرتاها واقتناهــا بنــاًء عــىل وعــد بالــرشاء  املرابحة  

عليــه. متفــق  ربــح  هامــش  إليهــا  مضافــاً  التكلفــة  يشــمل  البيــع  ســعر  العميــل.  ذلــك  مــن 

هــي اتفاقيــة يقــوم مبوجبهــا البنــك (املؤجــر) بــرشاء أو إنشــاء أصــل للتأجــري بنــاًء عــىل طلــب العميــل (املســتأجر) بنــاًء عــىل وعــد منــه  اإلجارة  

املســتأجر. إىل  املؤجــر  األصــل  ملكيــة  بانتقــال  اإلجــارة  تنتهــي  وقــد  معينــة  وملــدة  عليــه  متفــق  بإيجــار  األصــل  باســتئجار 

هــي عبــارة عــن اتفاقيــة بــني البنــك وعميــل للمســاهمة يف مشــاريع اســتثامرية معينــة أو ملكيــة بعــض املمتلــكات تنتهــي  املشاركة  

االتفــاق لــرشوط  وفقــاً  الخســارة  أو  الربــح  تقاســم  يتــم  امللكيــة.  كامــل  عــىل  العميــل  بحصــول 

هــو عبــارة عــن منــوذج مــن معامــالت املرابحــة يقــوم مبوجبهــا البنــك بــرشاء ســلعة وبيعهــا للعميــل. ويقــوم العميــل ببيــع الســلعة  التورق  

بــه. الخاصــة  التمويــل  متطلبــات  ملقابلــة  املتحصــالت  واســتخدام  فــوراً 

هــي اتفاقيــة يقــوم مبوجبهــا عميــل معــني بدفــع رســوم للدخــول يف إحــدى الصفقــات أو سلســلة مــن الصفقــات. حيــث يقــوم  وعد العمالت األجنبية  

أحــد األطــراف (الواعــد) بإعطــاء تعهــد مــن طــرف واحــد إىل الطــرف الثــاين (املوعــود).

هــي اتفاقيــة بــني البنــك والعميــل مبوجبهــا يقــوم البنــك ببيــع أصــل مطــّور إىل العميــل وفقــاً ملواصفــات وأســعار متفــق عليهــا  االستصناع  

. بينهــام

هــي عبــارة عــن أدوات إســالمية تتمثــل يف ملكيــة فرديــة يف أصــل معــني تتناســب مــع مــا يقابلهــا مــن حــق يف الحصــول عــىل  الصكوك  

األصــل. مــن  الناتــج  الدخــل 

ــر املــايل   ــة للتقري ــري الدولي ــدة) باســتخدام املعاي ــدأ تجنــب الفائ ــع املنتجــات املتوافقــة مــع أحــكام الرشيعــة (مب ــد جمي يتــم قي
وطبقــاً للسياســات املحاســبية املبينــة يف هــذه القوائــم املاليــة.

4 - النقدية واألرصدة لدى مؤسسة النقد العريب السعودي 

بآالف الرياالت السعودية

2018م2019م

1.214.2481.175.558 نقد يف الصندوق

862.9581.035.928 نقد لدى مؤسسة النقد العريب السعودي 

2.077.2062.211.486 نقد وما يف حكمه (اإليضاح 27)

3.400.4812.753.636 وديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العريب السعودي

5.477.6874.965.122 اإلجاميل

طبقا للامدة (7) من نظام مراقبة البنوك واألنظمة الصادرة عن مؤسسة النقد العريب السعودي (»مؤسسة النقد«)، يتعني عىل البنك االحتفاظ بوديعة 
نظامية لدى مؤسسة النقد بنسب مئوية محددة من الودائع تحت الطلب والودائع ألجل وودائع أخرى تحتسب يف نهاية كل شهر ميالدي (انظر اإليضاح 33). 

الوديعة النظامية لدى مؤسسة النقد غري متاحة لتمويل عمليات البنك اليومية وبناًء عليه فإنها ال تشكل جزءاً من النقدية وشبه النقدية.

ايضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة  للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2019م
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5 - األرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى

بآالف الرياالت السعودية

2018م2019م

297.346 381.787حسابات جارية

1.048.7451.001.039 إيداعات أسواق املال

 1.430.5321.298.385

(636))1.528(ناقص: مخصص انخفاض القيمة (إيضاح “أ” أدناه)

1.429.0041.297.749 اإلجاميل

متثل إيداعات أسواق املال مبالغ مودعة بطريقة املرابحة املتوافقة مع أحكام الرشيعة (مبدأ تجنب الفائدة).

أ) فيام ييل تحليل التغري يف مخصص الخسارة لألرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى:

بآالف الرياالت السعودية

خسارة ائتامن 

متوقعة عىل

مدى 12 شهراً

خسائر ائتامن متوقعة 

غري منخفضة القيمة 

االئتامنية عىل مدى 

العمر الزمني

خسائر ائتامن متوقعة 

منخفضة القيمة 

االئتامنية عىل مدى 

املجموعالعمر الزمني

 636    ـــــ 514 122مخصص خسارة كام يف 1 يناير 2019م 

ً     ــــــــ    ـــــ )190(  190التحول إىل خسائر ائتامن متوقعة عىل مدى 12 شهرا

 890    ـــــ 49 841صايف إعادة قياس مخصص خسارة

 22    ـــــ 1 21موجودات مالية جديدة ناشئة

)20(    ـــــ)7()13(موجودات مالية تم استبعادها

 1.528    ـــــ 367 1.161مخصص خسارة كام يف 31 ديسمرب 2019م 

بآالف الرياالت السعودية

       

خسارة ائتامن 
متوقعة عىل

مدى 12 شهراً

خسائر ائتامن متوقعة 
غري منخفضة القيمة 
االئتامنية عىل مدى 

العمر الزمني

خسائر ائتامن متوقعة 
منخفضة القيمة 

االئتامنية عىل مدى 
املجموعالعمر الزمني

306    ـــــ21393مخصص خسارة كام يف 1 يناير 2018م 
التحول إىل خسائر ائتامن متوقعة عىل مدى العمر الزمني

    ـــــ    ـــــ21(21)غري منخفضة ائتامنياً

29    ـــــ100(71)صايف إعادة قياس مخصص خسارة

302    ـــــ1301موجودات مالية جديدة ناشئة

(1)ـــــ(1)ـــــموجودات مالية تم استبعادها

636    ـــــ122514مخصص خسارة كام يف 31 ديسمرب 2018م 

للمزيد عن جودة  خارجية مرموقة.  تصنيف  باستخدام وكاالت  األخرى  املالية  البنوك واملؤسسات  لدى  لألرصدة  االئتامن  إدارة جودة  يتم 
االئتامن للتعرضات للمخاطر القامئة عن طريق تصنيف الفئات يرجى الرجوع لإليضاح 2-30.

6 - االستثامرات

أ – كام يف 31 ديسمرب 2019م، كان تصنيف االستثامرات كام ييل:

)1( استثامرات بالقيمة العادلة من خالل قامئة الدخل

2019م )بآالف الرياالت السعودية(

اإلجاميلخارج اململكةداخل اململكة

200.18286.842287.024صناديق استثامر
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)2( استثامرات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

2019م )بآالف الرياالت السعودية(

اإلجاميلخارج اململكةداخل اململكة

4.1437374.880أسهم

101.921ـــــــ  101.921استثامرات صكوك

106.064737106.801

)3( استثامرات بالتكلفة املطفأة

2019م )بآالف الرياالت السعودية(

اإلجاميلخارج اململكةداخل اململكة

22.313.847     ـــــــ22.313.847استثامرات صكوك

4.911.092     ـــــــ4.911.092سندات وكالة ذات أسعار متغرية       

27.224.939     ـــــــ27.224.939

27.531.18587.57927.618.764اإلجاميل  

أ –  كام يف 31 ديسمرب 2018م، كان تصنيف االستثامرات كام ييل:

)1( استثامرات بالقيمة العادلة من خالل قامئة الدخل

2018م (بآالف الرياالت السعودية)

اإلجاميلخارج اململكةداخل اململكة

23.9689.48833.456صناديق استثامر

7.837    ــــــــ7.837أسهم

31.8059.48841.293

)2( استثامرات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

2018م (بآالف الرياالت السعودية)

اإلجاميلخارج اململكةداخل اململكة

4.1437484.891أسهم

 

)3( استثامرات بالتكلفة املطفأة

2018م (بآالف الرياالت السعودية)

اإلجاميلخارج اململكةداخل اململكة

19.092.916     ـــــــــ19.092.916استثامرات صكوك

4.913.175     ـــــــــ4.913.175سندات وكالة ذات أسعار متغرية

24.006.091     ـــــــــ24.006.091

24.042.03910.23624.052.275اإلجاميل  

ايضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة  للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2019م
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ب - فيام ييل تحليالً ملكونات االستثامر كمتداولة وغري متداولة:

بآالف الرياالت السعودية

2018م2019م

املجموعغري متداولةمتداولةاملجموعغري متداولةمتداولة 

16.791.9415.623.82722.415.76812.778.5966.314.32019.092.916استثامرات صكوك

4.913.1754.913.175    ـــــ4.911.092     ـــــــ4.911.092سندات وكالة ذات أسعار متغرية 

4.8804.8807.8374.89112.728     ـــــــأسهم

33.456    ـــــ286.205819287.02433.456صناديق استثامر

21.989.2385.629.52627.618.76412.819.88911.232.38624.052.275إجاميل االستثامرات  

ج - فيام ييل تحليالً لألرباح والخسائر غري املحققة والقيم العادلة لالستثامرات األخرى املقيدة بالتكلفة املطفأة:

بآالف الرياالت السعودية

2018م2019م

القيمة  

الدفرتية

إجاميل

األرباح غري 

املحققة

إجاميل 

الخسائر غري 

املحققة

القيمة 

العادلة

القيمة 
الدفرتية

إجاميل
األرباح غري 

املحققة

إجاميل 
الخسائر غري 

املحققة
القيمة 
العادلة

19.133.934(21.446)22.773.87119.092.91662.464)21.548(22.313.847481.572استثامرات صكوك

4.913.175     ــــــــ     ــــــــ4.911.0924.913.175     ــــــــ     ــــــــ4.911.092سندات وكالة ذات أسعار متغرية       

24.047.109(21.446)27.684.96324.006.09162.464)21.548(27.224.939481.572اإلجاميل

هـ - فيام ييل تحليالً الستثامرات املجموعة حسب طبيعة األطراف املقابلة التي يتم التعامل معها:

بآالف الرياالت السعودية

2018م2019م

26.926.01122.770.053مؤسسات حكومية وشبه حكومية

401.036764.252بنوك ومؤسسات مالية أخرى 

291.717517.970رشكات

27.618.76424.052.275اإلجاميل

إن القيم العادلة لالستثامرات الظاهرة بالتكلفة املطفأة ال تختلف جوهرياً عن قيمها الدفرتية. إن بعض استثامرات الصكوك املعينة (واملفصح عنها 
يف اإليضاح 6 »ج«) متداولة يف أسواق مختلفة إال أن التعامل بها غري نشط.

تتضمن االستثامرات يف األسهم املفصح عنها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أسهامً غري متداولة بقيمة 4.88 مليون ريـال سعودي (2018م: 
4.89 مليون ريـال سعودي) مسجلة بالتكلفة لعدم القدرة عىل قياسها بالقيمة العادلة بشكل موثوق.

يتم تصنيف صناديق االستثامر التي تتخذ من اململكة العربية السعودية (املفصح عنها يف اإليضاح 6 »أ«) مقراً لها ولديها استثامرات يف الخارج ضمن فئة 
استثامرات »خارج اململكة«.

تبلغ االستثامرات يف الصكوك 375 مليون ريال سعودي (2018م: 375 مليون ريال سعودي) والتي تم رهنها ضمن اتفاقيات إعادة الرشاء مع البنوك األخرى. 
إن القيمة السوقية لالستثامر هي 388.3 مليون ريال سعودي (2018م: 358.46 مليون ريال سعودي).

7 -   القروض والسلف، صايف

تشمل قروض وسلف إىل األفراد ألغراض شخصية. قروض األفراد:  

تشمل قروض وسلف إىل رشكات ومؤسسات صغرية ومتوسطة الحجم باإلضافة إىل املؤسسات الفردية. قروض الرشكات:  

تشمل قروض وسلف للموظفني. أخرى:  
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(أ) يتكون صايف القروض والسلف مام ييل:

بآالف الرياالت السعودية

املجموعأخرىرشكاتأفرادبطاقات ائتامن2019م

 407.54649.996.204 25.486.099 23.376.999 725.560قروض وسلف عاملة

 673.082     ــــــــ 469.984 154.727 48.371قروض وسلف غري عاملة

 407.54650.669.286 25.956.083 23.531.726 773.931إجاميل القروض والسلف

)1.009.167(     ــــــــ)795.460()155.928()57.779(مخصص خسائر االئتامن املتوقعة

 407.54649.660.119 25.160.623 23.375.798 716.152صايف القروض والسلف

بآالف الرياالت السعودية

املجموعأخرىرشكاتأفرادبطاقات ائتامن2018م

 431.13341.165.776 21.137.891 18.973.268 623.484قروض وسلف عاملة

 664.620    ـــــــــ 464.870 160.327 39.423قروض وسلف غري عاملة

 431.13341.830.396 21.602.761 19.133.595 662.907إجاميل القروض والسلف

(933.505)    ـــــــــ(726.170)(164.257)(43.078)مخصص خسائر االئتامن املتوقعة

 431.13340.896.891 20.876.591 18.969.338 619.829صايف القروض والسلف

مثل صايف القروض والسلف منتجات بنكية متوافقة مع أحكام الرشيعة وتشمل عقود مرابحة وإجارة واستصناع ومشاركة وتورق.

تتضمن القروض والسلف صايف ذمم مدينة من متويالت إجارة مببلغ 9.90 مليار ريـال سعودي (2018م: 10.79 مليار ريـال سعودي).

ب) فيام ييل تحليل التغري يف مخصص خسارة االئتامن املتوقعة للقروض والسلف:

2019م )بآالف الرياالت السعودية(

خسارة ائتامن 

متوقعة عىل 

مدى 12 شهراً

خسائر ائتامن متوقعة 

غري منخفضة القيمة 

االئتامنية عىل مدى 

العمر الزمني

خسائر ائتامن متوقعة 

منخفضة القيمة 

االئتامنية عىل مدى 

املجموعالعمر الزمني

قروض وسلف 

 933.505 602.116 193.055 138.334مخصص خسارة ائتامن متوقعة كام يف 1 يناير 2019م

     ـــــــ)17.850()3.190(21.040تحويل إىل خسارة ائتامن متوقعة عىل مدى 12 شهراً 

تحويل إىل خسارة ائتامن متوقعة غري منخفضة القيمة 
     ـــــــ )3.411(5.667 )2.256(االئتامنية عىل مدى العمر الزمني

تحويل إىل خسارة ائتامن متوقعة منخفضة القيمة االئتامنية 
     ـــــــ113.382 )109.771( )3.611(عىل مدى العمر الزمني

 232.668 249.848 7.265)24.445(صايف إعادة قياس مخصص خسارة

 63.987 7.316 6.426 50.245موجودات مالية جديدة منشأة أو مشرتاة

)33.227()20.035()4.632()8.560(موجودات مالية تم استبعادها

)187.766()187.766(     ـــــــ     ـــــــمشطوبات

 1.009.167 743.600 94.820 170.747مخصص خسارة ائتامن متوقعة كام يف 31 ديسمرب 2019م 

ايضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة  للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2019م
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2018م (بآالف الرياالت السعودية)

خسارة ائتامن 
متوقعة عىل 
مدى 12 شهراً

خسائر ائتامن متوقعة 
غري منخفضة القيمة 
االئتامنية عىل مدى 

العمر الزمني

خسائر ائتامن متوقعة 
منخفضة القيمة 

االئتامنية عىل مدى 
املجموعالعمر الزمني

قروض وسلف 

 1.177.013 867.215 167.506 142.292مخصص  خسارة ائتامن متوقعة كام يف 1 يناير 2018م

     ــــــــ(19.224)(53.505) 72.729تحويل إىل خسارة ائتامن متوقعة عىل مدى 12 شهراً 

تحويل إىل خسائر ائتامن متوقعة غري منخفضة القيمة 
     ــــــــ (954)8.252 (7.298)االئتامنية عىل مدى العمر الزمني

تحويل إىل خسائر ائتامن متوقعة منخفضة القيمة االئتامنية 
     ــــــــ24.770 (23.834) (936)عىل مدى العمر الزمني

 205.503 259.303 59.313(113.113)صايف إعادة قياس مخصص خسارة

 107.975 17.839 37.550 52.586موجودات مالية جديدة منشأة أو مشرتاة

(71.089)(60.936)(2.227)(7.926)موجودات مالية تم استبعادها

(489.014)(489.014)     ــــــــ     ــــــــمشطوبات

 3.117 3.117     ــــــــ     ــــــــمخصص تم عكس قيده عند إعادة هيكلة قرض

 933.505 602.116 193.055 138.334مخصص خسارة ائتامن متوقعة كام يف 31 ديسمرب 2018م 

خالل السنة، كان هناك حركة يف إجاميل القيم الدفرتية مببلغ 8.84 مليون ريال سعودي وهو ما ساهم يف التغريات مخصص الخسارة. فيام ييل 
التغريات الجوهرية:

كان هناك صايف زيادة إجاميل القيم الدفرتية للقروض مببلغ 7.53 مليار ريال سعودي يف املرحلة 1 و1.88 مليار ريال سعودي يف املرحلة 3 وهو 
ما نتج عنه زيادة يف صايف خسارة االئتامن املتوقعة مببلغ 32.41 مليون ريال سعودي يف املرحلة 1 و141.48 مليون ريال سعودي يف املرحلة 3. 
بالنسبة للمرحلة 2 – القروض، كان هناك نقص مببلغ 571.2 مليون ريال سعودي نتج عنه نقص يف املرحلة 2 - خسارة االئتامن املتوقعة مببلغ 98.24 

مليون ريال سعودي.

االئتامن  كانت خسارة  ريال سعودي.  مليون  مببلغ 95.03  متوقعة  ائتامن  صايف خسارة  السنة حركة يف  خالل  الرشكات  نتج عن شطب قروض  كام 
ريال  مليون   182.39 ملبلغ  ووصل  السنة  خالل  قياسه  أعيد  ما  وهو  السنة  بداية  يف  كام  سعودي  ريال  مليون   87.36 القروض  لشطب  املتوقعة 

سعودي خالل السنة قبل شطب القروض.

ج) فيام ييل تحليل التغري يف خسارة االئتامن املتوقعة حسب كل فئة من فئات األدوات املالية:

2019م )بآالف الرياالت السعودية(

خسارة ائتامن 

متوقعة عىل 

مدى 12 شهراً

خسائر ائتامن متوقعة 

غري منخفضة القيمة 

االئتامنية عىل مدى 

العمر الزمني

خسائر ائتامن متوقعة 

منخفضة القيمة 

االئتامنية عىل مدى 

املجموعالعمر الزمني

بطاقات االئتامن

 43.078 25.625 1.864 15.589مخصص خسارة كام يف 1 يناير 2018م

     ــــــــ)1.522()768( 2.290تحويل إىل خسارة ائتامن متوقعة عىل مدى 12 شهراً 

تحويل إىل خسائر ائتامن متوقعة غري منخفضة القيمة 
     ــــــــ)245( 554)309(االئتامنية عىل مدى العمر الزمني

تحويل إىل خسائر ائتامن متوقعة منخفضة القيمة االئتامنية 
     ــــــــ 856)417()439(عىل مدى العمر الزمني

 5.689 8.811 24)3.146(صايف إعادة قياس مخصص خسارة

 16.472 2.984 1.136 12.352موجودات مالية جديدة منشأة

)6.368()3.981()559()1.828(موجودات مالية تم استبعادها

)1.092()1.092(     ــــــــ     ــــــــمشطوبات

1.83431.43657.779 24.509مخصص خسارة ائتامن متوقعة كام يف 31 ديسمرب 2019م 
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2018م (بآالف الرياالت السعودية)

خسارة ائتامن 
متوقعة عىل 
مدى 12 شهراً

خسائر ائتامن متوقعة 
غري منخفضة القيمة 
االئتامنية عىل مدى 

العمر الزمني

خسائر ائتامن متوقعة 
منخفضة القيمة 

االئتامنية عىل مدى 
املجموعالعمر الزمني

بطاقات االئتامن

 19.562 13.512 481 5.569مخصص خسارة ائتامن متوقعة كام يف 1 يناير 2018م

     ــــــــ(1.622)(312) 1.934تحويل إىل خسارة ائتامن متوقعة عىل مدى 12 شهراً 

تحويل إىل خسائر ائتامن متوقعة غري منخفضة القيمة 
     ــــــــ (267)401 (134)االئتامنية عىل مدى العمر الزمني

تحويل إىل خسائر ائتامن متوقعة منخفضة القيمة االئتامنية 
     ــــــــ294 (119) (175)عىل مدى العمر الزمني

 4.726 7.795(141)(2.928)صايف إعادة قياس مخصص خسارة

 22.605 9.070 1.578 11.957موجودات مالية جديدة منشأة

(1.754)(1.096)(24)(634)موجودات مالية تم استبعادها

(2.061)(2.061)     ــــــــ     ــــــــمشطوبات

25.62543.078 1.864 15.589مخصص خسارة ائتامن متوقعة كام يف 31 ديسمرب 2018م 

2019م )بآالف الرياالت السعودية(

خسارة ائتامن 

متوقعة عىل 

مدى 12 شهراً

خسائر ائتامن متوقعة 

غري منخفضة القيمة 

االئتامنية عىل مدى 

العمر الزمني

خسائر ائتامن متوقعة 

منخفضة القيمة 

االئتامنية عىل مدى 

املجموعالعمر الزمني

قروض األفراد

 164.257 69.535 2.517 92.205مخصص خسارة كام يف 1 يناير 2019م

     ـــــــــ)16.328()1.699( 18.027تحويل إىل خسارة ائتامن متوقعة عىل مدى 12 شهراً 

تحويل إىل خسائر ائتامن متوقعة غري منخفضة القيمة 
     ـــــــــ )1.703(2.130 )427(االئتامنية عىل مدى العمر الزمني

تحويل إىل خسائر ائتامن متوقعة منخفضة القيمة االئتامنية 
     ـــــــــ514 )179( )335(عىل مدى العمر الزمني

)14.882( 26.815)1.303()40.394(صايف إعادة قياس مخصص خسارة

 26.255 4.123 85 22.047موجودات مالية جديدة منشأة

)15.417()10.451()261()4.705(موجودات مالية تم استبعادها

)4.285()4.285(     ـــــــــ     ـــــــــمشطوبات

 155.928 68.220 1.290 86.418مخصص خسارة ائتامن متوقعة كام يف 31 ديسمرب 2019م

ايضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة  للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2019م
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2018م (بآالف الرياالت السعودية)

خسارة ائتامن 
متوقعة عىل 
مدى 12 شهراً

خسائر ائتامن متوقعة 
غري منخفضة القيمة 
االئتامنية عىل مدى 

العمر الزمني

خسائر ائتامن متوقعة 
منخفضة القيمة 

االئتامنية عىل مدى 
املجموعالعمر الزمني

قروض األفراد

 170.361 70.957 3.283 96.121مخصص خسارة كام يف 1 يناير 2018م

     ـــــــــ(17.602)(1.750) 19.352تحويل إىل خسارة ائتامن متوقعة عىل مدى 12 شهراً 

تحويل إىل خسائر ائتامن متوقعة غري منخفضة القيمة 
     ـــــــــ (687)1.423 (736)االئتامنية عىل مدى العمر الزمني

تحويل إىل خسائر ائتامن متوقعة منخفضة القيمة االئتامنية 
     ـــــــــ531 (250) (281)عىل مدى العمر الزمني

(26.982) 27.012(306)(53.688)صايف إعادة قياس مخصص خسارة

 40.501 4.932 550 35.019موجودات مالية جديدة منشأة 

(17.585)(13.570)(433)(3.582)موجودات مالية تم استبعادها

(2.038)(2.038)     ـــــــــ     ـــــــــمشطوبات

 164.257 92.2052.51769.535مخصص خسارة ائتامن متوقعة كام يف 31 ديسمرب 2018م

2019م )بآالف الرياالت السعودية(

خسارة ائتامن 

متوقعة عىل 

مدى 12 شهراً

خسائر ائتامن متوقعة 

غري منخفضة القيمة 

االئتامنية عىل مدى 

العمر الزمني

خسائر ائتامن متوقعة 

منخفضة القيمة 

االئتامنية عىل مدى 

املجموعالعمر الزمني

قروض الرشكات

 726.170 506.956 188.674 30.540مخصص خسارة كام يف 1 يناير 2019م

      ـــــــ      ـــــــ)723( 723تحويل إىل خسارة ائتامن متوقعة عىل مدى 12 شهراً 

تحويل إىل خسائر ائتامن متوقعة غري منخفضة القيمة 
      ـــــــ)1.463(2.983 )1.520(االئتامنية عىل مدى العمر الزمني

تحويل إىل خسائر ائتامن متوقعة منخفضة القيمة االئتامنية 
      ـــــــ 112.012 )109.175( )2.837(عىل مدى العمر الزمني

 241.861 214.222 8.544 19.095صايف إعادة قياس مخصص خسارة

 21.260 209 5.205 15.846موجودات مالية جديدة منشأة

)11.442()5.603()3.812()2.027(موجودات مالية تم استبعادها

)182.389()182.389(      ـــــــ      ـــــــمشطوبات

 795.460 643.944 91.696 59.820مخصص خسارة ائتامن متوقعة كام يف 31 ديسمرب 2019م
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2018م (بآالف الرياالت السعودية)

خسارة ائتامن 
متوقعة عىل 
مدى 12 شهراً

خسائر ائتامن متوقعة 
غري منخفضة القيمة 
االئتامنية عىل مدى 

العمر الزمني

خسائر ائتامن متوقعة 
منخفضة القيمة 

االئتامنية عىل مدى 
املجموعالعمر الزمني

قروض الرشكات

 987.090 782.746 163.742 40.602مخصص خسارة كام يف 1 يناير 2018م

      ـــــــ      ـــــــ (51.443)51.443تحويل إىل خسارة ائتامن متوقعة عىل مدى 12 شهراً 

تحويل إىل خسائر ائتامن متوقعة غري منخفضة القيمة 
      ـــــــ      ـــــــ6.428 (6.428)االئتامنية عىل مدى العمر الزمني

تحويل إىل خسائر ائتامن متوقعة منخفضة القيمة االئتامنية 
      ـــــــ23.945 (23.465) (480)عىل مدى العمر الزمني

 227.759 224.496 59.760(56.497)صايف إعادة قياس مخصص خسارة

 44.869 3.837 35.422 5.610موجودات مالية جديدة منشأة

(51.750)(46.270)(1.770)(3.710)موجودات مالية تم استبعادها

(484.915)(484.915)      ـــــــ      ـــــــمشطوبات

3.1173.117      ـــــــ      ـــــــمخصص تم عكس قيده عند إعادة هيكلة قرض

 726.170 506.956 188.674 30.540مخصص خسارة كام يف 31 ديسمرب 2018م 

(د) الحركة يف مخصص خسارة االئتامن املتوقعة كام ييل:

بآالف الرياالت السعودية

املجموعرشكاتأفرادبطاقات ائتامن2019م

 933.505 726.170 164.257 43.078مخصص خسارة االئتامن املتوقعة االفتتاحي كام يف 1 يناير 2019م

 385.486 292.899 76.794 15.793محمل انخفاض القيمة للسنة

)187.766()182.389()4.285()1.092(ديون معدومة تم شطبها خالل السنة

)122.058()41.220()80.838(      ــــــــمبالغ مسرتدة/معكوسة القيد سبق تكوين مخصص لها

 1.009.167 795.460 155.928 57.779الرصيد يف نهاية السنة

بآالف الرياالت السعودية

املجموعرشكاتأفرادبطاقات ائتامن2018م

 1.177.013 987.090 170.361 19.562مخصص خسارة االئتامن املتوقعة االفتتاحي كام يف 1 يناير 2018م

 438.513 328.149 84.787 25.577محمل انخفاض القيمة للسنة

(489.014)(484.915)(2.038)(2.061)ديون معدومة تم شطبها خالل السنة

(196.124)(107.271)(88.853)      ــــــــمبالغ مسرتدة / معكوسة القيد سبق تكوين مخصص لها

 3.117 3.117      ــــــــ      ــــــــمخصص تم عكس قيده عند إعادة هيكلة قرض

 933.505 726.170 164.257 43.078الرصيد يف نهاية السنة

املبلغ التعاقدي القائم للموجودات املالية والذي تم شطبه خالل السنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2019م والذي ال يزال يخضع لألنشطة اإللزامية هو 
174.6 مليون ريال سعودي (2018م: 445.2 مليون ريال سعودي).

ايضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة  للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2019م
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(هـ) صايف مخصص انخفاض القيمة لخسارة االئتامن املتوقعة للسنة يف قامئة الدخل املوحدة كام ييل:

بآالف الرياالت السعودية

2018م 2019م

 438.513 385.486محمل انخفاض القيمة لخسارة االئتامن املتوقعة عىل القروض والسلف للسنة

(196.124))122.058(مبالغ مسرتدة / عكس قيد مبالغ سبق تكوين مخصص لها

(126.481))46.727(مبالغ مسرتدة من ديون سبق شطبها 

 330 892صايف محمل انخفاض القيمة  لخسارة االئتامن املتوقعة لألرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى

 (9.438))60.640(عكس قيد مبلغ تم تكوين مخصص له سابقاً فيام يتعلق باملطلوبات الطارئة ذات الصلة باالئتامن

 106.800 156.953صايف  محمل انخفاض القيمة لخسارة االئتامن املتوقعة

(و) فيام ييل تحليالً برتكز مخاطر القروض والسلف ومخصص انخفاض القيمة حسب القطاعات االقتصادية: 

بآالف الرياالت السعودية

2019م

القروض والسلف 

العاملة

القروض والسلف

غري العاملة

مخصص محدد 

النخفاض القيمة

صايف القروض 

والسلف

1.734.684)6.672(     ـــــــ1.741.356حكومية وشبه حكومية

1.554.273)3.606(     ـــــــ1.557.879بنوك ومؤسسات مالية أخرى

24.968)32(     ـــــــ25.000زراعة وصيد األسامك

4.075.869)237.229(4.298.63414.464مصانع

924.382)60.924(915.08170.225بناء وإنشاءات

9.801.585)311.460(9.905.979207.066تجارة

117.932)1.165(     ـــــــ119.097نقل واتصاالت

1.418.106)114.352(1.369.659162.799خدمات

24.091.950)213.707(24.102.559203.098قروض أفراد وبطاقات ائتامن

1.270.654     ـــــــ     ـــــــ1.270.654تداول أسهم

4.645.716)60.020(4.690.30615.430أخرى

49.660.119)1.009.167(49.996.204673.082اإلجاميل

بآالف الرياالت السعودية

2018م

القروض والسلف 
العاملة

القروض والسلف 
غري العاملة

مخصص محدد 
النخفاض القيمة

صايف القروض 
والسلف

727.931(1.693)     ــــــــ729.624حكومية وشبه حكومية

660.567(932)     ــــــــ661.499بنوك ومؤسسات مالية أخرى

37.510(13)     ــــــــ37.523زراعة وصيد األسامك

4.800.641(168.333)4.958.66710.307مصانع

989.715(127.577)943.685173.607بناء وإنشاءات

8.154.776(248.088)8.256.352146.512تجارة

29.725(59)     ــــــــ29.784نقل واتصاالت

1.392.504(111.080)1.384.982118.602خدمات

19.589.167(207.335)19.596.752199.750قروض أفراد وبطاقات ائتامن

1.273.710     ــــــــ     ــــــــ1.273.710تداول أسهم

3.240.645(68.395)3.293.19815.842أخرى

40.896.891(933.505)41.165.776664.620اإلجاميل
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(ز) عقارات أخرى، صايف 

بآالف الرياالت السعودية

2018م2019م

 445.046 453.150الرصيد يف بداية السنة 

 11.046 18.285إضافات خالل السنة 

(2.942))2.443(استبعادات خالل السنة

 453.150 468.992الرصيد يف نهاية السنة

8 - االستثامر يف رشكة زميلة

متلك املجموعة حصة يف رشكة الجزيرة تكافل تعاوين نسبتها 35 %. تم توضيح كافة التفاصيل املتعلقة برشكة الجزيرة تكافل تعاوين يف اإليضاحني (29) 
و(40) حول هذه القوائم املالية املوحدة. القيمة السوقية لالستثامر يف رشكة الجزيرة تكافل تعاوين كام يف 31 ديسمرب 2019م هي 217.32 مليون 

ريـال سعودي (2018م: 214.62 مليون ريـال سعودي).

يلخص الجدول التايل آخر املعلومات املالية املتوفرة عن رشكة الجزيرة تكافل تعاوين كام يف 31 ديسمرب وللسنة املنتهية بذلك التاريخ:

بآالف الرياالت السعودية

2018م2019م

 613.368 680.825إجاميل موجودات 

(225.455))256.936(إجاميل مطلوبات 

 387.913 423.807إجاميل حقوق املساهمني

35%35%نسبة ملكية املجموعة

 135.770 148.332القيمة الدفرتية لالستثامر

بآالف الرياالت السعودية

2018م2019م

 29.794 36.821إجاميل الربح للسنة قبل الزكاة ورضيبة الدخل

 10.428 12.888حصة املجموعة من الربح للسنة

يلخص الجدول التايل حركة االستثامر يف الرشكة الزميلة خالل السنة:

بآالف الرياالت السعودية

2018م2019م

134.071 135.770 الرصيد يف بداية السنة

10.428 12.888 حصة من الربح للسنة قبل الزكاة ورضيبة الدخل

(154))326(حصة من الزكاة ورضيبة الدخل

(8.575)ـــــــ     توزيعات أرباح مستلمة

135.770 148.332 الرصيد كام يف نهاية السنة

ايضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة  للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2019م
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9 - ممتلكات ومعدات، صايف

بآالف الرياالت السعودية

2018م2019م

582.426606.973موجودات ملموسة (إيضاح ا)

ـــــــــ    419.657حق استعامل األصل، صايف (إيضاح ب)

152.187154.274موجودات غري ملموسة (إيضاح ج)

1.154.270761.247املجموع

ممتلكات ومعدات، صايفأ( 

أرايض ومباين

 تحسينات عىل

عقارات مستأجرة

 أثاث ومعدات

وسيارات

 أعامل رأساملية

اإلجاميلتحت التنفيذ

التكلفة

 1.383.054 33.352 241.126534.561574.015كام يف 1 يناير 2018م

 32.483 19.401 2.21910.863     ــــــــإضافات خالل السنة

       ـــــــــ(16.537) 6.00710.530     ــــــــتحويالت خالل السنة

(2.109)     ــــــــ(2.109)     ــــــــ     ــــــــاستبعادات خالل السنة

 1.413.428 36.216 241.126542.787593.299كام يف 1 يناير 2019م

 40.788 33.703 2.8934.192     ــــــــإضافات خالل السنة

     ــــــــ)9.289( 3.0626.227     ــــــــتحويالت خالل السنة

)3.385(     ــــــــ)3.385(     ــــــــ     ــــــــاستبعادات خالل السنة

 1.450.831 60.630 241.126548.742600.333كام يف 31 ديسمرب 2019م

االستهالك املرتاكم

 742.126     ـــــــــ 5.040292.524444.562كام يف 1 يناير 2018م

 66.418     ـــــــــ 27.07439.344     ــــــــاملحمل للسنة

(2.089)     ـــــــــ(2.089)     ــــــــ     ــــــــاستبعادات

 806.455     ــــــــ 5.040319.598481.817كام يف 1 يناير 2019م

 65.160     ــــــــ 27.48137.679     ــــــــاملحمل للسنة

)3.210(     ــــــــ)3.210(     ــــــــ     ــــــــاستبعادات

 868.405     ــــــــ 5.040347.079516.286كام يف 31 ديسمرب 2019م

 582.426 60.630 236.086201.66384.047صايف القيمة الدفرتية يف 31 ديسمرب 2019م

 236.086223.189111.48236.216606.973يف 31 ديسمرب 2018م
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ب( حق استعامل املوجودات، صايف

بآالف الرياالت السعودية

اإلجاميلسياراتمعدات مكتبةأرايض ومباين 

التكلفة

470.563 462.8256.5731.165تعديالت عىل التحول إىل املعيار (16) كام يف 1 يناير 2019م

45.790 45.19353067إضافات خالل السنة

516.353 31508.0187.1031.232 ديسمرب 2019م

 االستهالك املرتاكم

96.696 93.7642.345587املحمل للسنة

96.696 93.7642.345587يف 31 ديسمرب 2019م

419.657 414.2544.758645صايف القيمة الدفرتية يف 31 ديسمرب 2019م

ج( املوجودات غري امللموسة

بآالف الرياالت السعودية

برامج حاسب آيل
أعامل رأساملية 

تحت التنفيذ
اإلجاميل

التكلفة

278.432 203.39575.037يف 1 يناير 2018م

37.301 80236.499إضافات خالل السنة

     ـــــــــ(72.727)72.727استبعادات خالل السنة

315.733 276.92438.809يف 1 يناير 2019م

37.083 51036.573إضافات خالل السنة

     ـــــــــ)28.153(28.153استبعادات خالل السنة

352.816 305.58747.229يف 31 ديسمرب 2019م

بآالف الرياالت السعودية

برامج حاسب آيل
أعامل رأساملية 

تحت التنفيذ
اإلجاميل

يف 31 ديسمرب 2019م

134.834     ـــــــــ134.834إضافات خالل السنة

26.625     ـــــــــ26.625استبعادات خالل السنة

161.459     ـــــــــ161.459يف 31 ديسمرب 2019م

39.170     ـــــــــ39.170املحمل للسنة

200.629     ـــــــــ200.629يف 31 ديسمرب 2019م

صايف القيمة الدفرتية 

104.95847.229152.187يف 31 ديسمرب 2019م

115.46538.809154.274يف 31 ديسمرب 2018م

ايضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة  للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2019م
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10 - املوجودات األخرى

بآالف الرياالت السعودية

2018م2019م

198.315227.553سلف ومبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى

111.731104.344تأمينات مالية مقابل مشتقات

ـــــــــ105.899رضيبة قيمة مضافة مستحقة القبض

69.60554.663أخرى

485.550386.560اإلجاميل

11 - املشتقات

تستخدم املجموعة خالل دورة أعاملها العادية األدوات املالية املشتقة التالية ألغراض املتاجرة والتحوط االسرتاتيجي:

11-1 طبيعة / نوع املشتقات املحتفظ بها

أ. مقايضات

هي التزامات الستبدال مجموعة من التدفقات النقدية بأخرى. بالنسبة ملقايضات العموالت الخاصة يقوم أطراف املقايضة عموما باستبدال دفعات 
تبادل دفعات األصل  العمالت يتم  العموالت بني  أو متغرية يف عملة واحدة دون استبدال األصل. وبالنسبة ملقايضات أسعار  ثابتة  عموالت بأسعار 

والعموالت الثابتة واملتغرية بعمالت مختلفة.

ب. خيارات )وعد العمالت األجنبية(

(الواعد)  أحد األطراف  الصفقات مقابل دفع عمولة، حيث يقوم  أو سلسلة من  الصفقات  إحدى  بالدخول يف  العميل  هي معامالت يوافق مبوجبها 
بإعطاء تعهد من طرف واحد إىل الطرف الثاين (املوعود). 

قد يكون الخيار وعد من طرف واحد أو مجموعة من الوعود. تقوم املجموعة بالدخول يف الخيار عىل أساس محفظة املخاطر الخاصة بالعميل، حيث 
يقوم العميل بعمل وعد برشاء أو بيع أو (رشاء وبيع) عملة مع أو بدون رشوط بقصد التحوط ملخاطره.

11-2 الغرض من املشتقات

أ( مشتقات محتفظ بها ألغراض املتاجرة

تقديم  أنشطة املبيعات  تتضمن  الرتجيح بني األفضليات.  أو  تعزيز املراكز  أو  تداول املشتقات يف املبيعات  أنشطة املجموعة يف  تتعلق معظم 
الحالية واملستقبلية. ويشمل تعزيز املراكز إدارة مراكز مخاطر السوق مع توقع  منتجات للعمالء لتمكينهم من تحويل أو تعديل أو تخفيض املخاطر 
الحصول عىل أرباح من التغريات اإليجابية يف األسعار أو مؤرشات األسعار. أما الرتجيح فيشمل تحديد فروق األسعار بني األسواق أو املنتجات مع توقع 

الحصول عىل أرباح.

ب( مشتقات محتفظ بها ألغراض التحوط

تستخدم املجموعة مشتقات متوافقة مع أحكام الرشيعة ألغراض التحوط يك تخفف من تعرضها ملخاطر تذبذب أسعار العموالت والرصف األجنبي. 
اعتمدت املجموعة نظام شامل لقياس وإدارة املخاطر. كجزء من عملية إدارة املخاطر تتم إدارة تعرض املجموعة للتقلبات يف أسعار الرصف األجنبي وأسعار 
العموالت للحد من تعرضها ملخاطر أسعار العمالت والعموالت إىل مستويات مقبولة عىل النحو الذي يحدده مجلس اإلدارة طبقاً للدليل الذي أصدرته مؤسسة 

النقد العريب السعودي .
كجزء من إدارة موجوداتها ومطلوباتها تستخدم املجموعة املشتقات ألغراض تحوطية لتعديل مدى تعرضها ملخاطر تذبذب أسعار العمالت والعموالت. وهذا 

يتحقق عموماً من خالل التحوط ملعامالت محددة.

تحوطات التدفقات النقدية

املتاجرة  ألغراض  املعدة  غري  واملطلوبات  املوجودات  عىل  املستقبلية  الخاصة  العموالت  من  النقدية  التدفقات  تقلبات  ملخاطر  معرضة  املجموعة   
الخاصة. يشري  العمولة  أسعار  مخاطر  من  تحوط  كأدوات  الخاصة  العموالت  أسعار  مقايضات  خاصة. تستخدم املجموعة  أسعار عموالت  مخاطر  وتحمل 
الجدول أدناه كام يف 31 ديسمرب، إىل الفرتات التي من املتوقع أن تحصل فيها تدفقات نقدية متحوط لها ومتى من املتوقع أن تؤثر عىل قامئة الدخل 

املوحدة:

بآالف الرياالت السعودية2019م

اكرث من 5 سنوات3-5 سنوات1-3 سنواتخالل سنة

 52.328 80.241 90.196 42.068تدفقات نقدية داخلة (موجودات)

)2.124.239()385.133()386.189()188.512(تدفقات نقدية خارجة (مطلوبات)

)2.071.911()304.892()295.993()146.444(تدفقات نقدية خارجة، صايف
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بآالف الرياالت السعودية2018م

أكرث من 5 سنوات3-5 سنوات1-3 سنواتخالل سنة

 91.730 85.936 90.301 41.963تدفقات نقدية داخلة (موجودات)

(3.320.285)(542.708)(522.042)(248.713)تدفقات نقدية خارجة (مطلوبات)

(3.228.555)(456.772)(431.741)(206.750)تدفقات نقدية خارجة، صايف

فيام ييل الخسائر من تحوطات التدفقات النقدية التي تم إعادة تصنيفها إىل قامئة الدخل املوحدة خالل السنة:

بآالف الرياالت السعودية

2018م2019م

 2.145 1.760دخل عموالت خاصة

(2.474))1.822(مرصوف عموالت خاصة

(329))62(صايف الخسائر من تحوطات التدفقات النقدية التي تم إعادة تصنيفها إىل قامئة الدخل املوحدة

بآالف الرياالت السعودية

2018م2019م

(113.034))96.367(الرصيد يف بداية السنة

 16.338)14.106((خسائر) / مكاسب التغري يف القيمة العادلة املسجلة مبارشة يف حقوق امللكية، صايف (الجزء الفّعال)

 329 62خسائر مستبعدة من حقوق امللكية محولة إىل قامئة الدخل املوحدة

(96.367))110.411(الرصيد يف نهاية السنة

خالل السنوات السابقة، باع البنك بعض مقايضات أسعار العمولة الخاصة املستخدمة يف تحوطات التدفقات النقدية، إال أن تصنيف املكاسب/ (الخسائر) 
سيستمر يف قامئة الدخل الشامل اآلخر املوحدة لكون البنود املتحوط لها ذات العالقة ما زالت قامئة. طبقاً ملتطلبات املعايري الدولية للتقرير املايل 
املعتمدة يف اململكة العربية السعودية، سيتم إعادة تصنيف املكاسب/ (الخسائر) إىل قامئة الدخل املوحدة يف الفرتة التي تؤثر فيها التدفقات النقدية 

املتعلقة بالبنود املتحوط لها عىل قامئة الدخل املوحدة.

يبني الجدول التايل القيم العادلة املوجبة والسالبة لألدوات املالية املشتقة للمجموعة إضافًة إىل قيمها االسمية. ليس بالرضورة أن تعكس القيم االسمية 
ــ والتي تقدم مؤرشاً عن حجم التعامالت القامئة كام يف نهاية السنة ــ مبالغ التدفقات النقدية املستقبلية. وبالتايل فإن القيم االسمية ال توفر مؤرشاً 

عىل تعرض املجموعة ملخاطر االئتامن واملحددة بالقيمة العادلة اإليجابية لألدوات املشتقة، وال توفر أيضاً مؤرشاً عىل مخاطر السوق:

بآالف الرياالت السعودية2019م

القيمة االسمية حسب آجال االستحقاق

قيمة عادلة 
إيجابية

قيمة عادلة 
سلبية 

القيمة 
االسمية

خالل 3 
1-5 سنوات3-12 شهراًأشهر

أكرث من 5 
سنوات

املتوسط 
الشهري

محتفظ بها ألغراض املتاجرة:

382.813     ـــــــــ     ـــــــــ     ـــــــــ172112.500112.500     ـــــــــمقايضات عملة

254.054     ـــــــــ     ـــــــــ     ـــــــــ14138301.899301.899مقايضات عملة آجلة

2.029.018     ـــــــــ26.71726.7171.795.603261.801224.4981.309.304مقايضات أسعار عموالت خاصة

800.000     ـــــــــ     ـــــــــ800.000     ـــــــــ2.0002.000800.000ودائع مهيكلة

محتفظ بها كتحوطات تدفقات نقدية:

1.778.7501.771.8753.550.625     ـــــــــ     ـــــــــ72.895186.9843.550.625مقايضات أسعار عموالت خاصة

101.626216.0116.560.627676.2001.024.4983.088.0541.771.8757.016.510املجموع

ايضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة  للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2019م
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بآالف الرياالت السعودية2018م

القيمة االسمية حسب آجال االستحقاق
قيمة عادلة 

إيجابية
قيمة عادلة 

سلبية 
القيمة 
االسمية

خالل 3 
1-5 سنوات3- 12 شهراًأشهر

أكرث من 5 
سنوات

املتوسط 
الشهري

محتفظ بها ألغراض املتاجرة:

86.244    ـــــــــــــ    ـــــــــــــ    ـــــــــــــ    ـــــــــــــ    ـــــــــــــ    ـــــــــــــ    ـــــــــــــخيارات

65.625    ـــــــــــــ    ـــــــــــــ225.000    ـــــــــــــ13837225.000مقايضات عملة

135.319    ـــــــــــــ    ـــــــــــــ    ـــــــــــــ8138201.408201.408مقايضات عملة آجلة

3.699.015    ـــــــــــــ29.21529.2152.649.073400.00039.2072.209.866مقايضات أسعار عموالت خاصة

1.350.000    ـــــــــــــ800.000    ـــــــــــــ    ـــــــــــــ2.0002.000800.000ودائع مهيكلة

محتفظ بها كتحوطات تدفقات نقدية:

1.685.0001.865.6253.350.625    ـــــــــــــ    ـــــــــــــ23.073120.3993.550.625مقايضات أسعار عموالت خاصة

54.434151.7897.426.106601.408264.2074.694.8661.865.6258.686.828اإلجاميل

تتضمن مقايضات أسعار العموالت الخاصة املحتفظ بها ألغراض املتاجرة إيرادات عمولة خاصة مستحقة القبض ومستحقة الدفع مببلغ 4.63 مليون ريال 
سعودي (2018م: 11.04 مليون ريال سعودي) تتضمن مقايضات أسعار عمولة خاصة محتفظ بها للتحوط لتدفقات نقدية إيرادات عمولة خاصة مستحقة 
القبض  مببلغ 16.32 مليون ريال سعودي (2018م: 19.28 مليون ريال سعودي) وعمولة خاصة مستحقة الدفع  مببلغ 19.99 مليون ريال سعودي (2018م: 

20.29 مليون ريال سعودي).

خالل السنتني املنتهيتني يف 31 ديسمرب 2019م و 31 ديسمرب 2018م، مل يكن هناك عدم فاعلية يف تحوطات التدفقات النقدية.

بناًء عىل التغريات يف بعض القوانني الدولية، قام البنك بتأسيس منشأة ذات أغراض خاصة تحت مسمى رشكة الجزيرة لألوراق املالية املحدودة وينوي 
البنك تحويل جميع مشتقات مقايضات معدل الربح املستخدمة يف التحوط أو املتاجرة إىل هذه املنشأة الخاصة. وبهذا الصدد جرى توقيع اتفاقية إحالل 
بني البنك واملنشأة الخاصة وأحد األطراف املقابلة. ومن ذلك الوقت وصاعداً ستقوم املنشأة الخاصة بتنفيذ جميع املشتقات لدى األطراف املقابلة مع 

دعم تباديل بني املنشأة والبنك. ويف ظل هذا التغري الذي استلزمته القوانني فإن اإلدارة تعتقد بأن عالقات التحوط سوف تظل فاعلة.

12 - أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

بآالف الرياالت السعودية

2018م2019م

199.366145.257حسابات جارية

7.764.2715.987.694ودائع أسواق املال من بنوك ومؤسسات مالية أخرى

290.117290.479اقرتاضات مبوجب إعادة رشاء

8.253.7546.423.430اإلجاميل

13- ودائع العمالء

بآالف الرياالت السعودية

2018م2019م

30.839.37526.607.390تحت الطلب

30.259.54023.907.276ألجل

1.597.8791.289.432أخرى

62.696.79451.804.098اإلجاميل

تتضمن الودائع ألجل ودائع تم استالمها عىل أساس املرابحة املتوافقة مع أحكام الرشيعة.

تشتمل ودائع العمالء األخرى عىل مبلغ 600.22 مليون ريـال سعودي (2018م: 687.34 مليون ريـال سعودي) ميثل ضامنات مالية محتجزة لقاء التزامات 
ومطلوبات طارئة غري قابلة لإللغاء.
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تشتمل الودائع أعاله عىل ودائع بعمالت أجنبية، تفاصيلها كاآليت:

بآالف الرياالت السعودية

2018م2019م

1.092.5931.034.396تحت الطلب

2.002.7122.936.421ألجل

88.46016.404أخرى

3.183.7653.987.221املجموع

ودائع العمالت األجنبية هي بالدوالر األمرييك بشكل رئييس. وحيث أن سعر الريال السعودي مثبت مقابل الدوالر األمرييك فإن الحساسية بالنسبة 
ملخاطر العمالت األجنبية غري جوهرية.

14- صكوك معززة لرأس املال

بتاريخ 2 يونيو 2016م قام البنك بإصدار 2.000 شهادة صكوك تعزيز رأسامل مببلغ مليون ريـال سعودي لكل صك، مبعدل توزيع أرباح عىل 
أساس 6 شهور (سعر الفائدة بني البنوك السعودية »سايرب«) ـــ يُعدل بشكل نصف سنوي بشكل مسبق ـــ مضافاً إليه هامش 190 نقطة 
أساس للسنة، ويستحق دفع املتأخرات كل ستة أشهر بتاريخ 2 يونيو و2 ديسمرب من كل سنة حتى تاريخ 2 يونيو 2026م، وهو التاريخ الذي 
2021م من خالل استيفاء رشوط  2 يونيو  سوف تنتهي فيه صالحية هذه الصكوك. لدى البنك خيار استدعاء ميكن مامرسته يف أو بعد 
معينة وطبقاً للرشوط واألحكام الواردة يف مذكرة الطرح. ميكن أيضاً استدعاء الصكوك مبجرد ظهور رشوط أخرى معينة مذكورة أيضاً يف 

مذكرة الطرح أعاله. إن هذه الصكوك مسجلة يف السوق املالية السعودية (تداول).

15- مطلوبات أخرى

بآالف الرياالت السعودية

2018م2019م

344.758259.031ذمم دائنة

273.833265.599التزام منافع املوظفني (انظر إيضاح 28)

    ـــــــــــــ371.613التزامات اإليجار (اإليضاح (أ) أدناه)

93.489154.129مخصص خسارة االئتامن املتوقعة اللتزامات وارتباطات القروض (اإليضاح 19 (ج) (2))

39.25930.161توزيعات أرباح مستحقة

16.26330.028برنامج خري الجزيرة ألهل الجزيرة (اإليضاح (ب) أدناه)

642.132632.259أخرى (إيضاح (ج) أدناه)

1.781.3471.371.207اإلجاميل

أ) فيام ييل تحليل االستحقاق اللتزامات اإليجار بناًء عىل التدفقات النقدية غري املخصومة التعاقدية:

بآالف الرياالت السعودية

2019م

82.081أقل من سنة

288.077من سنة إىل خمس سنوات

58.518أكرث من خمس سنوات

428.676إجاميل التزامات اإليجار غري املخصومة كام يف 31 ديسمرب

371.613التزامات اإليجار املتضمنة يف قامئة املركز املايل املوحدة كام يف 31 ديسمرب

66.823متداول

304.790غري متداول

ب) وافق مجلس اإلدارة خالل 2006م، عىل التربع لربنامج »خري الجزيرة ألهل الجزيرة« ليقوم باملسؤولية االجتامعية املنوطة باملجموعة 

ايضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة  للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2019م
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ساهمت  الغرض،  ولهذا  املجتمع.  خري  إىل  الهادفة  العديدة  الجهود  يف  الخريية  املشاركة  خالل  من  وذلك  السعودي،  املجتمع  تجاه 
املجموعة مببلغ 100 مليون ريال سعودي لهذا الربنامج.

تأسست لجنة اجتامعية لتنسيق الربنامج تتكون من ثالثة من أعضاء مجلس اإلدارة. يعتزم مجلس اإلدارة االستعانة بأعضاء آخرين مستقلني 
من رجال األعامل واملؤسسة الرشعية التابعة للمجموعة من أجل اإلرشاف العام وتوجيه نشاطات الربنامج.

ج) يتضمن بند أخرى مبلغ 352.96 مليون ريال سعودي (2018م: 441.20 مليون ريال سعودي) مستحقة كنتيجة التفاقية تسوية الزكاة  
املربمة مع الهيئة العامة للزكاة والدخل فيام يتعلق بالربط الزكوي  للسنوات من 2006م حتى 2017م. يستحق دفع املبلغ يف أربعة 

أقساط (2018م: خمسة أقساط) كام تم بيانه بشكل كامل يف إيضاح 25.

16 - رأس املال

يتكون راس مال البنك املرصح به املصدر واملدفوع بالكامل من 820 مليون سهم قيمة كل سهم 10 ريال سعودي (2018م: 820 مليون 
سهم بقيمة 10 ريال لكل سهم).

وافق املساهمون بالبنك يف اجتامع الجمعية العمومية غري العادية الذي انعقد يف 19 مارس 2018م (املوافق 2 رجب 1439هـ) عىل زيادة 
عدد اسهم البنك من 520 مليون سهم إىل 820 مليون سهم  من خالل إصدار اسهم حقوق أولوية  لــ 300 مليون سهم بسعر مامرسة 10 

ريال لكل سهم مببلغ 3.000 مليون ريال سعودي. خالل 2018م، أصدر البنك حقوق أولوية بعد اكتامل اإلجراءات القانونية .

إن ملكية رأسامل البنك موزعة عىل النحو التايل: 

2018م2019م

84.23 %78.13 %مساهمون سعوديون

3.70 %3.70 %مساهم غري سعودي ـــ بنك باكستان الوطني

12.07 %18.17 %مساهمون غري سعوديون ـ آخرون

17 - االحتياطي النظامي واالحتياطي العام

االحتياطي النظامي

مبقتىض نظام مراقبة البنوك يف اململكة العربية السعودية وعقد تأسيس البنك، يجب تحويل ما ال يقل عن 25% من صايف الدخل 
السنوي إىل االحتياطي النظامي إىل أن يعادل رصيد هذا االحتياطي رأس املال املدفوع. وعليه، تم تحويل مبلغ 247.76مليون ريـال 

سعودي من صايف الدخـل (2018م: 250.08 مليون ريـال سعودي) إىل االحتياطي النظامي. إن هذا االحتياطي غري متاح للتوزيع.

االحتياطي العام

إضافة لذلك، يقوم البنك عند الحاجة بتجنيب أرباحه ملواجهة املخاطر البنكية العامة.

18 - احتياطيات أخرى

بآالف الرياالت السعودية

2019م

تحوطات 

التدفقات 

النقدية

احتياطي القيمة العادلة-دين 

بالقيمة العادلة يف الدخل 

الشامل اآلخر 

أرباح اكتوارية

)إيضاح 28(

تكلفة أسهم 

حقوق أولوية 
املجموع

)96.284(      ـــــــ83      ـــــــ)96.367(الرصيد يف بداية السنة

)8.598(      ـــــــ   ـــــــ 5.508)14.106(صايف التغريات يف القيمة العادلة

 62      ـــــــ   ـــــــ      ـــــــ 62تحويل اىل قامئة الدخل املوحدة

 18.016      ـــــــ18.016      ـــــــ      ـــــــأرباح اكتوارية اللتزام منافع محددة

 9.480      ـــــــ18.016 5.508)14.044(صايف الحركة خالل السنة

)86.804(      ـــــــ18.099 5.508)110.411(    الرصيد يف نهاية السنة
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بآالف الرياالت السعودية

2018م

تحوطات 
التدفقات 

النقدية

احتياطي
القيمة العادلة-

حقوق ملكية

أرباح اكتوارية/ 
(خسائر)

(إيضاح 28)

تكلفة اسهم 
حقوق أولوية 
املجموع(اإليضاح أدناه)

(125.185)(21.148)(1.931) 10.928(113.034)الرصيد يف بداية السنة

 16.361    ـــــــــــ       ـــــــــــ 23 16.338صايف التغريات يف القيمة العادلة

 329    ـــــــــــ       ـــــــــــ     ـــــــــــ 329تحويل إىل قامئة الدخل املوحدة

ربح من بيع استثامرات بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
(10.951)    ـــــــــــ       ـــــــــــ(10.951)     ـــــــــــالشامل  اآلخر (حقوق ملكية) محولة إىل أرباح مبقاة

2.014    ـــــــــــ2.014     ـــــــــــ     ـــــــــــأرباح اكتوارية اللتزام منافع  محددة

(90.848)(90.848)       ـــــــــــ     ـــــــــــ     ـــــــــــإصدار حقوق أولوية خالل السنة

 111.996 111.996       ـــــــــــ     ـــــــــــ     ـــــــــــتحويل تكلفة إصدار حقوق أولوية إىل أرباح مبقاة

 28.901 21.148 2.014(10.928) 16.667صايف الحركة خالل السنة

(96.284)    ـــــــــــ 83    ـــــــــــ(96.367)الرصيد يف نهاية السنة

متثل تكلفة إصدار حقوق أولوية  املرصوفات املتكبدة فيام يتعلق بالخدمات القانونية واملهنية إلصدار الحقوق األولوية. خالل 2018م تم تحميل التكاليف 
املرتاكمة إلصدار حقوق األولية املتكبدة يف الفرتات السابقة والحالية مبارشة عىل األرباح املبقاة عند استكامل اصدر حقوق أولوية (أنظر إيضاح 16). 

19 - التعهدات وااللتزامات

أ( دعاوى قضائية 

كــام يف 31 ديســمرب 2019م، كانــت هنــاك دعــاوى قضائيــة ذات طبيعــة عاديــة مقامــة ضــد املجموعــة. مل يتــم تكويــن مخصــص جوهــري مقابــل هــذه   
الدعــاوى وذلــك بنــاًء عــىل نصيحــة املستشــارين القانونيــني التــي أشــارت إىل أنــه مــن غــري املتوقــع تكبــد خســائر جوهريــة نتيجــة لهــذه الدعــاوى.

ب ( التزامات رأساملية 

كــام يف 31 ديســمرب 2019م، بلغــت االلتزامــات الرأســاملية للمجموعــة 179.90 مليــون ريـــال ســعودي (2018م: 67.23 مليــون ريـــال ســعودي) تتعلــق   
مبشــاريع إنشــاء فــروع ومشــاريع خاصــة بتقنيــة املعلومــات.

ج ( تعهدات والتزامات ائتامنية ذات صلة

إن الغرض الرئييس من هذه األدوات هو ضامن توفري أموال للعمالء عند طلبها. 

ــات واعتــامدات الجهــوز، والتــي متثــل تأكيــدات غــري قابلــة للنقــض أن املجموعــة ســتقوم بالســداد يف حــال عــدم متكــن العميــل مــن الوفــاء  إن الضامن
بالتزاماتــه ألطــراف أخــرى، تحمــل مخاطــر االئتــامن ذاتهــا التــي تحملهــا القــروض والســلف. إن املتطلبــات النقديــة مبوجــب الضامنــات واعتــامدات الجهــوز 

تقــل كثــرياً عــن مبلــغ االلتــزام لعــدم توقــع املجموعــة قيــام الطــرف الثالــث بســحب أمــوال مبوجــب االتفاقيــة.

إن االعتــامدات املســتندية، التــي تعتــرب مبثابــة تعهــدات خطيــة مــن املجموعــة نيابــًة عــن العميــل، تســمح لطــرف ثالــث بســحب أمــوال مــن املجموعــة يف 
حــدود املبالــغ املحــددة وفــق رشوط وأحــكام محــددة، مضمونــة عــادة بالبضاعــة املتعلقــة بهــا. وبالتــايل، فإنهــا غالبــاً مــا تحمــل مخاطــر ائتــامن أقــل.

متثــل القبــوالت تعهــدات املجموعــة بســداد الكمبيــاالت املســحوبة مــن العمــالء. تتوقــع املجموعــة أن يتــم تقديــم معظــم القبــوالت قبــل ســدادها مــن 
قبــل العمــالء.

ــزء غـــري املســـتخدم مـــن التســـهيالت املعتمـــدة ملنـــح االئتـــامن بشـــكل رئيـــيس عـــىل شـــكل قـــروض وســـلف  متثـــل االلتزامـــات لتمديـــد االئتـــامن الجـ
ـــد االئتـــامن، فمـــن املحتمـــل أن تتعـــرض املجموعـــة لخســـارة  ـــات واعتـــامدات مســـتندية. وفيـــام يتعلـــق مبخاطـــر االئتـــامن املتعلقـــة بالتزامـــات متدي وضامن
مببلـــغ يعـــادل إجـــاميل االلتزامـــات غـــري املســـتخدمة. إال أن مبلـــغ الخســـارة املحتملـــة الـــذي ال ميكـــن تحديـــده فـــوراً، يتوقـــع أن يكـــون أقـــل بكثـــري مـــن إجـــاميل 
االلتزامـــات غـــري املســـتخدمة ألن معظـــم االلتزامـــات لتمديـــد االئتـــامن تتطلـــب مـــن العمـــالء الحفـــاظ عـــىل معايـــري ائتـــامن محـــددة. إن إجـــاميل االلتزامـــات 
ـــم إنهاؤهـــا  ـــد تنتهـــي صالحيتهـــا أو يت ـــد مـــن هـــذه االلتزامـــات ق ـــتقبلية ألن العدي ـــة املس ـــات النقدي ـــل بالـــرضورة املتطلب ـــد االئتـــامن ال متث القامئـــة لتمدي

ـــوب. ـــل املطل ـــم التموي دون تقدي

ايضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة  للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2019م
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1) فيام ييل تحليالً لهيكل االستحقاقات التعاقدية االئتامنية مقابل التعهدات وااللتزامات للمجموعة:

بآالف الرياالت السعودية

خالل 3 أشهر

من 3 إىل

12 شهراً

من سنة إىل

5 سنوات

أكرث من

املجموع5 سنوات

2019م

 840.608     ـــــــ412.464416.23211.912اعتامدات مستندية

 1.905.1831.217.627672.10217.9003.812.812خطابات ضامن

 239.871     ـــــــ     ـــــــ     ـــــــ239.871قبوالت

 464.618     ـــــــ314.618150.000     ـــــــالتزامات غري قابلة للنقض لتمديد االئتامن

 2.557.5181.948.477834.01417.9005.357.909اإلجاميل

)93.489(مخصص انخفاض القيمة

 5.264.420صايف التعرض

بآالف الرياالت السعودية

خالل 3 أشهر
من 3 إىل 12 

شهراً
من سنة إىل 5 

سنوات
أكرث من 5 

املجموعسنوات

2018م

 799.219ـــ    438.117349.98911.113اعتامدات مستندية

 912.8262.449.592555.90613.1003.931.424خطابات ضامن

 338.053ـــ    ـــ    ـــ    338.053قبوالت

 150.000ـــ    150.000ـــ    ـــ    التزامات غري قابلة للنقض لتمديد االئتامن

1.688.9962.799.581717.01913.1005.218.696اإلجاميل

(154.129)مخصص خسارة االئتامن املتوقعة

5.064.567صايف التعرض

بلغ الجزء غري املستخدم القائم من االلتزامات كام يف 31 ديسمرب 2019م، والتي ميكن إلغاؤها يف أي وقت من قبل املجموعة بشكل منفرد ما مجموعه 
6.24 مليار ريـال سعودي (2018م: 5.36 مليار ريـال سعودي).

2) فيام ييل تحليل التغريات يف مخصص خسارة االئتامن املتوقعة لتعهدات والتزامات القروض:

2019م

خسارة ائتامن 

متوقعة

12 شهر

خسارة ائتامن 

متوقعة عىل 

مدى العمر 

الزمني غري 

منخفضة 

االئتامن

خسارة ائتامن 

متوقعة عىل 

مدى العمر 

الزمني

منخفضة 

املجموعاالئتامن

 1.683139.181154.129 13.265مخصص خسارة االئتامن املتوقعة كام يف 1 يناير 2019م

     -     -)72( 72تحويل إىل خسارة ائتامن متوقعة 12 شهر 

     -     -54 )54(تحويل خسارة ائتامن متوقعة عىل مدى العمر الزمني غري منخفضة االئتامن

     -1.771)138( )1.633(تحويل خسارة ائتامن متوقعة عىل مدى العمر الزمني منخفضة االئتامن

 3.401)3.280(1.017 5.664صايف إعادة قياس مخصص خسارة 

 2.356     -61 2.295موجودات مالية جديدة  ناشئة أو مشرتاة

)66.397()65.415()3()979(موجودات مالية تم إلغاؤها

 72.25793.489 2.602 18.630مخصص خسارة االئتامن املتوقعة كام يف 31 ديسمرب 2019م
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2018م

خسارة ائتامن 

متوقعة

12 شهر

خسارة ائتامن 

متوقعة عىل 

مدى العمر 

الزمني غري 

منخفضة 

االئتامن

خسارة ائتامن 

متوقعة عىل 

مدى العمر 

الزمني

منخفضة 

املجموعاالئتامن

 163.567 151.116 554 11.897مخصص الخسارة كام يف 1 يناير 2018م

    ــــــــ    ــــــــ(132) 132تحويل إىل خسارة ائتامن متوقعة 12 شهر 

    ــــــــ    ــــــــ193 (193)تحويل خسارة ائتامن متوقعة عىل مدى العمر الزمني غري منخفضة االئتامن

    ــــــــ 36    ــــــــ (36)تحويل خسارة ائتامن متوقعة عىل مدى العمر الزمني منخفضة االئتامن

(1.135)(3.635) 1.158 1.342صايف إعادة قياس مخصص خسارة 

 975    ــــــــ 8 967موجودات مالية جديدة  ناشئة أو مشرتاة

(9.278)(8.336)(98)(844)موجودات مالية تم إلغاؤها

 154.129 139.181 1.683 13.265مخصص  الخسارة كام يف 31 ديسمرب 2018م

3) فيام ييل تحليالً للتعهدات وااللتزامات حسب الطرف املقابل:

بآالف الرياالت السعودية

2018م2019م

5.149.058 5.294.059 رشكات

69.638 63.850 بنوك ومؤسسات مالية أخرى

 5.357.909 5.218.696

(154.129))93.489(مخصص خسارة االئتامن املتوقعة

5.064.567 5.264.420 اإلجاميل

د(  التزامات عقود اإليجار التشغييل

إن الحد األدىن لدفعات اإليجار املستقبلية مبوجب عقود اإليجار التشغييل غري القابلة لإللغاء والتي أبرمتها املجموعة كمستأجر هو كام ييل:

بآالف الرياالت السعودية

2018م2019م

96.390 6.609 أقل من سنة

256.989 5.085 من سنة إىل 5 سنوات

94.591 ــــــــ    أكرث من 5 سنوات

447.970 11.694 اإلجاميل

ايضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة  للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2019م
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20 – صايف دخل العموالت الخاصة

بآالف الرياالت السعودية

2018م2019مدخل العموالت الخاصة:

1.980.870 2.255.640 قروض وسلف 

698.879 839.627 استثامرات محتفظ بها بالتكلفة املطفأة 

ــــــــــ     1.796 استثامرات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

88.667 100.303 مشتقات

19.257 30.181 أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى

3.227.5472.787.673اإلجاميل

مرصوف العموالت الخاصة:

550.717 773.966 ودائع للعمالء

156.034 180.382 أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى 

87.811 101.272 مشتقات

88.971 99.111 صكوك  لتعزيز رأس املال

ــــــــــ     18.159 التكلفة املالية للموجودات املؤجرة

107 2.493 أخرى

883.640 1.175.383اإلجاميل

1.904.033 2.052.164صايف دخل العموالت الخاصة

21 - دخل أتعاب وعموالت، صايف

بآالف الرياالت السعودية

2018م2019م

دخل أتعاب وعموالت

258.978 314.729 عمليات البطاقات

155.345 185.955 التزامات القروض والرسوم اإلدارية

119.231 140.818 أتعاب من أعامل تحويل األموال

167.075 124.604 تداول أسهم محلية

63.735 66.121 أتعاب صناديق االستثامر املشرتكة 

46.676 43.165 متويل تجاري

18.271 19.046 تكافل تعاوين (تأمني) ــ أتعاب وكالة 

4.229 6.632 تداول أسهم دولية

32.832 31.563 أخرى

866.372 932.633 إجاميل دخل أتعاب وعموالت

مرصوفات أتعاب وعموالت

(163.813))201.687(مرصوفات متعلقة بالبطاقات 

(100.793))71.418(أتعاب وساطة

(21.909))39.594(مرصوفات متعلقة بقروض 

(12.286))12.408(مرصوفات متعلقة بصناديق االستثامر املشرتكة

(2.032))1.203(مرصوفات رسوم أعامل تحويل األموال

(1.010))1.002(تداول أسهم دولية

(172))90(متويل تجاري

(1))1(تكافل تعاوين  ــ عمولة مبيعات

(302.016))327.403(إجاميل مصاريف األتعاب والعموالت

564.356 605.230 املجموع
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22 - صايف مكسب / )خسارة( من األدوات املالية بالقيمة العادلة من خالل قامئة الدخل

بآالف الرياالت السعودية

2018م2019م

(7.278)5.670 صناديق استثامر مشرتكة 

(2.426)122 أسهم

5.337 ـــــــ      مشتقات

(4.367)5.792 املجموع

إن صايف الدخل / (الخسارة) من األدوات املالية بالقيمة العادلة من خالل قامئة الدخل يتضمن مكسب غري محقق بقيمة 5.58 مليون ريال سعودي (2018م: 
خسارة غري محققة بقيمة 4.25 مليون ريال سعودي).

23 - دخل من عمليات أخرى، صايف

بآالف الرياالت السعودية

2018م2019م

1.1071.073ربح من بيع عقارات أخرى

216168 ربح من بيع ممتلكات ومعدات 

10.8577.306أخرى

12.1808.547املجموع

24 - ربحية السهم

تم احتساب الربح األسايس للسهم للسنتني املنتهيتني يف 31 ديسمرب 2019م و31 ديسمرب 2018م بقسمة صايف دخل السنة العائد ملساهمي 
البنك عىل املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية املصدرة القامئة، عىل النحو التايل. تم تعديل املتوسط املرجح لعدد األسهم لسنة سابقة ليعكس 

الزيادة يف رأسامل البنك نتيجة إصدار حقوق أولوية.

بآالف الرياالت السعودية

    2018م (معدلة)2019م

الربح العائد إىل املساهمني العاديني

991.023378.276للربح األسايس واملخفض للسهم

أسهم (معدلة)أسهم

املتوسط املرجح لعدد لألسهم العادية

820.000.000520.000.000إصدار أسهم عادية كام يف 1 يناير

234.495.130      ـــــــإصدار أسهم حقوق أولوية معدلة

820.000.000754.495.130للربح األسايس واملخفض للسهم

1.210.5الربح األسايس واملخفض للسهم (بالريال السعودي)

يقوم البنك باحتساب الربح األسايس واملخفض للسهم بنفس الطريقة.

ايضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة  للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2019م
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25 - زكاة ورضيبة دخل

بآالف الرياالت السعودية

2018م2019م

زكاة

 61.861 126.790السنة الحالية

 551.495 4.160 السنة السابقة 

130.950 613.356 

رضيبة الدخل

 8.701 5.642السنة الحالية

(26))5.585( السنة السابقة 

57 8.675 

 622.031 131.007املجموع

وضع الربوط:

خالل 2018م، توصل البنك التفاق تسوية (»االتفاق«) مع الهيئة العامة للزكاة والدخل (»الهيئة«) ليتامىش مع توجيهات املرسوم املليك رقم (26/م) تاريخ 20 
ربيع األول 1440هـ (املوافق 28 نوفمرب 2018م) والقرار الوزاري رقم 1260 تاريخ 5 ربيع الثاين 1440هـ (12 ديسمرب 2018م) من أجل تسوية التزامات الزكاة 
القامئة للسنوات من 2006م حتى 2017م مقابل دفعة كاملة ونهائية مببلغ 551 مليون ريال سعودي تستحق الدفع عىل ستة أقساط عىل مدى 5 سنوات 
تنتهي يف 1 ديسمرب 2023م. قام البنك بدفع القسط األول مببلغ 110 مليون ريال سعودي و88.2 مليون ريال سعودي خالل شهر ديسمرب 2019م ونوفمرب 
2018م. مبوجب االتفاق، اتفق كل من البنك والهيئة عىل تسوية الزكاة لسنة 2018م وفقاً إلطار التسوية املذكور يف املرسوم املليك والقرار الوزاري. نتيجة 

لهذا االتفاق، تم حل جميع النزاعات الزكوية بني البنك والهيئة واملتعلقة بالسنوات من 2006م حتى 2017م.

سيستمر البنك يف استئنافه أمام اللجنة االستئنافية لحل النزاعات الرضيبية واملخالفات لسنة 2006م حتى 2011م. إن البنك عىل ثقة بأن نتيجة االستئناف 
ستكون لصالحه.

قدم البنك اإلقرارات الزكوية والرضيبية إىل الهيئة ودفع الزكاة ورضيبة الدخل للسنوات حتى ومبا يف ذلك السنة 2018م، باستثناء املبالغ املتفق عليها كالتزام 
مبوجب االتفاق والتي سيتم دفعها للهيئة حال استحقاقها.

خالل السنة، تلقى البنك ربوط خاصة برضيبة القيمة املضافة مع رضيبة قيمة مضافة إضافية مببلغ 61 مليون ريال سعودي وغرامات تأخري ذات صلة مببلغ 29 
مليون ريال سعودي. اعرتض البنك عىل فرض رضيبة قيمة مضافة إضافية وغرامات تأخري ذات صلة وقام بدفع رضيبة القيمة املضافة اإلضافية »تحت االعرتاض« 
من أجل االمتثال لألنظمة. وتم تسجيل تسوية رضيبة القيمة املضافة اإلضافية كمستحق القبض من العمالء ووزارة اإلسكان يف القوائم املالية املوحدة. إن 

البنك عىل ثقة من أن نتيجة االعرتاض ستكون لصالحه.

26 - توزيعات أرباح  

يف 26 يناير 2020م، اقرتح مجلس إدارة البنك توزيعات أرباح نهائية (صايف الزكاة) مببلغ 246 مليون ريال سعودي مبا يعادل 0.3 ريال سعودي للسهم الواحد 
لسنة 2019م (2018م: 410 مليون ريال سعودي. تم احتساب توزيعات األرباح عىل أساس 820 مليون سهم وسيتم دفعها للمساهمني بعد الحصول عىل 

املوافقة يف االجتامع العمومي السنوي. تم دفع حصة توزيعات األرباح للمساهمني غري السعوديني بعد خصم رضيبة الدخل املستحقة ذات الصلة.

إضافة لذلك، تم اقرتاح ودفع توزيعات أرباح أولية مببلغ 246 مليون ريال سعودي مبا يعادل 0.3 ريال سعودي للسهم الواحد (2018م: ال يشء). تم دفع حصة 
توزيعات األرباح للمساهمني غري السعوديني بعد خصم رضيبة الدخل املستحقة ذات الصلة.

27 - النقدية وشبه النقدية

تتكون النقدية وشبه النقدية املدرجة يف قامئة التدفقات النقدية املوحدة من اآليت:

بآالف الرياالت السعودية

2018م2019م

2.211.486 2.077.206نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العريب السعودي،  فيام عدا الوديعة النظامية (اإليضاح 4)

  1.197.821 569.632أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى تستحق خالل 90 يوماً أو أقل من تاريخ االقتناء 

 3.409.307 2.646.838املجموع
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28- التزام منافع موظفني

28-1 التزام منافع محددة

أ)  الوصف العام

تعمل املجموعة ضمن برنامج ملنافع نهاية الخدمة من أجل موظفيها قامئة عىل أساس نظام العمل السائد يف اململكة العربية السعودية. تحدد 
املستحقات وفقاً للتقييم االكتواري مبوجب طريقة وحدة االئتامن املتوقعة بينام يتم استبعاد التزامات مدفوعات املنافع حال استحقاقها.

ب)  فيام ييل املبالغ املعرتف بها يف قامئة املركز املايل املوحدة والحركة يف االلتزام خالل السنة عىل أساس القيمة الحالية:

بآالف الرياالت السعودية

2018م2019م

 265.599244.024 التزامات منافع محددة يف بداية السنة

33.953 34.993 املحمل للسنة

9.042 11.214 تكلفة عمولة خاصة

(19.406))19.957(منافع مدفوعة

(2.014))18.016(ربح اكتواري غري محقق

265.599 273.833 التزام منافع محددة يف نهاية السنة

ج)  املحمل للسنة

بآالف الرياالت السعودية

2018م2019م

33.953 34.885 تكلفة الخدمة الحالية

ــــــــ      108 تكلفة الخدمة السابقة

 34.993 33.953

د) إعادة القياس املدرج يف قامئة الدخل الشامل اآلخر:

بآالف الرياالت السعودية

2018م2019م

(2.938))23.385(التغريات يف االفرتاضات القامئة عىل الخربة

924 5.369 التغريات يف االفرتاضات املالية

)18.016((2.014)

هـ) االفرتاضات االكتوارية الرئيسية املستخدمة يف تقدير التزام منافع محددة املتضمنة:

بآالف الرياالت السعودية

2018م2019م

4.50 % 2.55 %معدل الخصم

3.50 % 2.55 %املعدل املتوقع لزيادة الراتب

8 % 8 %معدل السحب

7.90 سنوات 7.58 سنواتمتوسط الفرتة

60 سنة 60 سنةسن التقاعد العادي

ايضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة  للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2019م
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و) يوضح الجدول أدناه حساسية التزام منافع محددة نتيجة التغريات يف االفرتاضات األساسية مع بقاء كافة املتغريات األخرى ثابتة:

بآالف الرياالت السعودية

                                    2019م

التغري يف 

االفرتاض

الزيادة يف 

االفرتاض

النقص يف 

االفرتاض

21.244 )18.539(1 %معدل الخصم

)19.920(22.422  1 %املعدل املتوقع لزيادة الراتب

3.384 )3.040(10 %معدل السحب

بآالف الرياالت السعودية

                                      2018م

التغري يف 
االفرتاض

الزيادة يف 
االفرتاض

النقص يف 
االفرتاض

22.017 (19.150)1 %معدل الخصم

(20.683)23.396  1 %املعدل املتوقع لزيادة الراتب

299 (316)10 %معدل السحب

ز) تحليل االستحقاق املتوقع اللتزام املنافع املحددة غري املخصومة ملكافأة نهاية الخدمة كام ييل:

بآالف الرياالت السعودية

املجموعأكرث من 5 سنواتسنتني إىل 5 سنوات1 إىل سنتني أقل من سنة

3144.74020.99364.630203.886334.249 ديسمرب 2019م

3129.97527.76464.342272.533394.614 ديسمرب 2018م

ح) تتكــون املســاهمة املتوقعــة للســنة املقبلــة مببلــغ 38.05 مليــون ريــال ســعودي (2018م: 44.71 مليــون ريــال ســعودي) مــن تكلفــة الخدمــة وتكلفــة 
العمولــة الخاصــة.

28-2 التزام املساهمة املحددة

السعوديني. كان إجاميل املبلغ  للتأمينات االجتامعية فيام يخص موظفيها  العامة  الهيئة  لدى  التقاعد املحدد  برنامج منافع  تساهم املجموعة يف 
املرصوف خالل السنة بهذا الصدد 43.42 مليون ريال سعودي (2018م: 41.39 مليون ريال سعودي).

29- قطاعات األعامل

يتم تحديد قطاعات األعامل عىل أساس التقارير الداخلية حول مكونات املجموعة التي يتم مراجعتها بانتظام من قبل أصحاب القرار وذلك لتوزيع املوارد 
بني القطاعات ولقياس أدائها. 

ترتكز كافة عمليات املجموعة داخل اململكة العربية السعودية، باستثناء رشكة الجزيرة لألوراق املالية املحدودة.

تتم التعامالت بني قطاعات األعامل عىل أساس الرشوط واألحكام التجارية العادية. تقاس اإليرادات من الجهات الخارجية املرصح عنها إىل صاحب القرار 
التشغييل الرئييس بطريقة تتوافق مع تلك املستخدمة يف قامئة الدخل املوحدة. تشتمل موجودات ومطلوبات القطاعات بشكل رئييس عىل 

موجودات ومطلوبات تشغيلية.
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ألغراض إدارية، تتكون املجموعة من قطاعات األعامل الرئيسية التالية:

ودائع ومنتجات ائتامنية واستثامرية لألفراد.مرصفية األفراد

قروض وودائع ومنتجات ائتامنية أخرى للرشكات واملؤسسات الصغرية واملتوسطة الحجم والعمالء من املؤسسات.مرصفية الرشكات

يغطي هذا القطاع أسواق املال والرصف األجنبي وخدمات املتاجرة والخزينة.الخزينة

الوساطة وإدارة املوجودات
املالية  لألسواق  الجزيرة  رشكة  أنشطة  ضمن  مدرج  القطاع  (هذا  للعمالء  األسهم  لتداول  الوساطة  خدمات  توفر 

»الجزيرة كابيتال« وهي رشكة تابعة للبنك).

التكافل التعاوين

ــة الســعودية  ــة وادخــار. ومبوجــب نظــام التأمــني يف اململكــة العربي يوفــر التكافــل التعــاوين خدمــات ومنتجــات حامي
قامــت املجموعــة بفصــل أعاملهــا يف قطــاع التأمــني يف منشــأة منفصلــة تحــت مســمى رشكــة الجزيــرة تكافــل تعــاوين 
تــم تأسيســها مبوجــب نظــام التأمــني الجديــد يف اململكــة العربيــة الســعودية. ميثــل هــذا القطــاع يف الوقــت الراهــن 
املحفظــة التأمينيــة التــي ســوف يتــم تحويلهــا إىل رشكــة الجزيــرة تكافــل تعــاوين كــام ه موضــح يف اإليضــاح 40 حــول 

القوائــم املاليــة املوحــدة.

تتضمن االستثامر يف رشكة زميلة وإيرادات داخلية ومصاريف مستبعدة وربح من بيع عقارات أخرى.قطاعات أخرى

فيام ييل تفصيالً إلجاميل موجودات ومطلوبات املجموعة والدخل من العمليات وصايف الدخل للسنة حسب قطاعات األعامل:

بآالف الرياالت السعودية

مرصفية 

األفراد

مرصفية 

الخزينةالرشكات

الوساطة 

وإدارة 

املوجودات

التكافل 

اإلجاميلأخرىالتعاوين

2019م

 86.544.344 148.332 101.493 27.568.35922.083.46334.908.5701.734.127إجاميل املوجودات

 74.954.827      ـــــــــ 101.493 42.038.28420.757.62911.283.423773.998إجاميل املطلوبات

 2.977.159)305.668( 17.599 167.642 1.138.666 556.712 1.402.208إجاميل دخل العمليات 

 2.052.164)27.036( 472 53.127 833.172 444.704 747.725صايف دخل العموالت الخاصة

 605.230)24.128( 17.127 109.863 746 96.293 405.329أتعاب ودخل عموالت، صايف 

صايف الربح من أدوات مالية بالقيمة 
 5.792      ـــــــــ 5.792      ـــــــــ      ـــــــــ      ـــــــــ      ـــــــــالعادلة يف قامئة الدخل

 12.888 11.047      ـــــــــ 1.841      ـــــــــ      ـــــــــ      ـــــــــحصة يف صايف ربح رشكة زميلة 

)156.953(      ـــــــــ      ـــــــــ      ـــــــــ      ـــــــــ)172.718( 15.765مخصص خسائر االئتامن، صايف

)201.026()8.130()871()14.520()36.810()15.865()124.830(استهالك وإطفاء

)1.868.017()40.107()26.090()140.774()324.918()395.118()941.010(إجاميل مصاريف العمليات 

صايف الدخل / (الخسارة) قبل الزكاة 
 1.122.030)334.728()8.491( 28.709 813.748 161.594 461.198ورضيبة الدخل 

ايضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة  للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2019م
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فيام ييل تفصيالً إلجاميل موجودات ومطلوبات املجموعة والدخل من العمليات وصايف الدخل للسنة حسب قطاعات األعامل:

بآالف الرياالت السعودية

مرصفية 
األفراد

مرصفية 
الخزينةالرشكات

الوساطة 
وإدارة 

املوجودات
التكافل 
اإلجاميلأخرىالتعاوين

2018م

 73.003.198 135.770 57.911 1.455.777 30.956.832 18.738.072 21.658.836إجاميل املوجودات

 61.758.726      ـــــــــ 57.911 593.276 9.124.052 18.666.181 33.317.306إجاميل املطلوبات

 2.664.745(237.726) 19.140 172.135 1.092.328 433.391 1.185.477إجاميل دخل العمليات 

 1.904.033(2.326) 1.002 56.074 889.681 300.815 658.787صايف دخل العموالت الخاصة

 564.356(26.794) 18.139 120.339 3.127 116.524 333.021أتعاب ودخل عموالت، صايف 

صايف الربح من أدوات مالية بالقيمة 
 (4.367)(3.200)      ـــــــــ(6.504) 5.337      ـــــــــ      ـــــــــالعادلة يف قامئة الدخل

 10.428 8.938      ـــــــــ 1.490      ـــــــــ      ـــــــــ      ـــــــــحصة يف صايف ربح رشكة زميلة 

(106.800)      ـــــــــ      ـــــــــ      ـــــــــ(330)(133.330) 26.860مخصص خسائر االئتامن، صايف

(93.043)      ـــــــــ(701)(9.663)(19.594)(11.438)(51.647)استهالك وإطفاء

(1.674.866) 3.393(28.144)(137.638)(299.096)(380.059)(833.322)إجاميل مصاريف العمليات 

صايف  الدخل / (الخسارة) قبل الزكاة 
 1.000.307(225.395)(9.004) 35.987 793.232 53.332 352.155ورضيبة الدخل 

أ ) مخاطر االئتامن التي تتعرض لها املجموعة حسب قطاعات األعامل:

بآالف الرياالت السعودية

مرصفية

األفراد

مرصفية

الرشكات

الوساطة وإدارة 

املوجودات
اإلجاميلالخزينة

2019م

26.796.80021.465.5181.300.29828.853.36878.415.984املوجودات

4.610.911     ـــــــــ     ـــــــــ4.610.911     ـــــــــالتعهدات وااللتزامات

383.351383.351     ـــــــــ     ـــــــــ     ـــــــــاملشتقات

بآالف الرياالت السعودية

مرصفية
األفراد

مرصفية
الرشكات

الوساطة وإدارة 
اإلجاميلالخزينةاملوجودات

2018م

21.173.80918.226.4831.307.62925.492.81066.200.731املوجودات 

4.744.087       ـــ       ـــ4.744.087       ـــالتعهدات وااللتزامات

383.516383.516       ـــ       ـــ       ـــاملشتقات

تتضمــن مخاطــر االئتــامن القيمــة الدفرتيــة للموجــودات املوحــدة مــا عــدا النقديــة، واملمتلــكات واملعــدات، والعقــارات األخــرى، واالســتثامرات يف 
األســهم وصناديــق االســتثامر، وبعــض املوجــودات األخــرى، باإلضافــة لذلــك فــإن مخاطــر االئتــامن تتضمــن قيمــة املعــادل االئتــامين ملخاطــر التعهــدات 

وااللتزامــات واملشــتقات.
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30 - إدارة املخاطر املالية

30-1 مخاطر االئتامن

إن مجلــس اإلدارة مســئول عــن منهــج إدارة املخاطــر الــكيل وعــن املوافقــة عــىل اســرتاتيجيات ومبــادئ إدارة املخاطــر. قامــت اإلدارة لجنــة املخاطــر 
املنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة واملســئولة عــن مراقبــة عمليــة إدارة املخاطــر الكليــة مــع البنــك.

تكون لجنة املخاطر املنبثقة عن مجلس اإلدارة مسئولة كلياً عن تطوير اسرتاتيجية املخاطر وتنفيذ املبادئ وأطر العمل والسياسات والحدود.

تكــون لجنــة املخاطــر املنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة مســئولة عــن اإلرشاف عــىل قــرارات إدارة املخاطــر ومراقبــة مســتويات املخاطــر ومراجعــة تقاريــر / بيانــات 
إدارة املخاطــر  عــىل أســاس منتظــم. تــم تفويــض لجنــة املخاطــر املنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة يك تصعــد ملجلــس اإلدارة أي مشــاكل يف إدارة املخاطــر 

والتــي قــد تلفــت نظــر إدارة البنــك.

تديــر املجموعــة التعــرض ملخاطــر االئتــامن وهــي مخاطــر تعــرث طــرف يف أدوات ماليــة يف الوفــاء بالتزاماتــه والتســبب يف تكبــد الطــرف اآلخــر خســارة 
ماليــة. تنشــأ التعرضــات ملخاطــر االئتــامن أساســاً مــن أنشــطة اإلقــراض التــي تــؤدي لقــروض ومبالــغ مدفوعــة مقدمــاً وأنشــطة اســتثامر. كــام يوجــد أيضــاً 

مخاطــر ائتــامن يف األدوات املاليــة خــارج قامئــة املركــز املــايل، مثــل التزامــات القــروض.

تقــوم املجموعــة بتقييــم احتامليــة تعــرث األطــراف املقابلــة باســتخدام أدوات التصنيــف الداخليــة. كــام تســتخدم املجموعــة التصنيفــات الخارجيــة، مــن 
وكاالت تصنيــف كــربى، إذا كانــت متاحــة.

تحــاول املجموعــة الســيطرة عــىل مخاطــر االئتــامن عــن طريــق مراقبــة التعــرض ملخاطــر االئتــامن والحــد مــن املعامــالت مــع أطــراف مقابلــة معينــة والتقييــم 
املســتمر للمــالءة االئتامنيــة لألطــراف املقابلــة. تــم تكويــن سياســات إدارة املخاطــر للمجموعــة لتحديــد حــدود املخاطــر املالمئــة ومراقبــة املخاطــر 
وااللتــزام بالحــدود. يتــم يوميــاً مراقبــة التعرضــات الفعليــة مقابــل الحــدود املوضوعــة. إضافــة ملراقبــة حــدود االئتــامن، تقــوم املجموعــة بــإدارة التعــرض 
ملخاطــر االئتــامن املتعلــق بأنشــطتها التجاريــة عــن طريــق الدخــول يف اتفاقيــات تســوية رئيســية واتفاقيــات ضــامن مــع األطــراف املقابلــة يف ظــروف 
ــة لهــا مــن أجــل تخفيــف مخاطــر  مالمئــة، والحــد مــن فــرتة التعــرض للمخاطــر. ويف حــاالت محــددة قــد تقــوم املجموعــة بإنهــاء  أو تكليــف أطــراف مقابل
االئتــامن. متثــل مخاطــر االئتــامن  للمشــتقات باملجموعــة التكلفــة املحتملــة لتحــل محــل عقــود املشــتقات يف حــال فشــل األطــراف املقابلــة يف الوفــاء 
بالتزامهــا، وللســيطرة عــىل املســتوى املحــدد مــن مخاطــر االئتــامن. تقــوم املجموعــة بتقييــم األطــراف املقابلــة باســتخدام نفــس الطــرق املســتخدمة 

لتقييــم أنشــطة اإلقــراض.

تظهــر تركــزات مخاطــر االئتــامن عنــد مزاولــة عــدد مــن األطــراف املقابلــة لنشــاطات مامثلــة أو مامرســة أعاملهــم يف املنطقــة الجغرافيــة ذاتهــا أو لديهــم 
مزايــا اقتصاديــة مامثلــة قــد تؤثــر مــن حيــث مقدرتهــم عــىل الوفــاء بالتزاماتهــم التعاقديــة عنــد حــدوث تغــريات يف الظــروف االقتصاديــة أو السياســية أو 

الظــروف األخــرى.

تُظهر الرتكزات يف مخاطر االئتامن مدى حساسية أداء املجموعة مقابل أية تطورات تؤثر عىل قطاع الصناعة أو منطقة جغرافية محددة.

تقــوم املجموعــة بــإدارة مخاطــر االئتــامن وذلــك بتنويــع أنشــطة اإلقــراض لتفــادي الرتكــز يف املخاطــر الخاصــة بأفــراد أو مجموعــة مــن العمــالء يف أماكــن 
أو أنشــطة معينــة. تأخــذ املجموعــة ضــامن عنــد الحاجــة. تســعى املجموعــة للحصــول عــىل ضــامن إضــايف مــن األطــراف املقابلــة يف حــال متــت مالحظــة 

مــؤرشات عــىل انخفــاض القيمــة للقــروض والُســلف الفرديــة ذات الصلــة.

تراقــب اإلدارة القيمــة الســوقية للضــامن، وتطلــب ضامنــات إضافيــة وفقــاً للرتتيــب األســايس وتراقــب القيمــة الســوقية للضــامن الــذي تــم الحصــول عليــه 
خــالل مراجعتهــا لكفايــة مخصــص خســائر انخفــاض القيمــة.

تقوم املجموعة بانتظام مبراقبة سياسات إدارة املخاطر وأنظمة عكس التغريات يف أسواق املنتجات والقيام بأفضل املامرسات.

متثــل معظــم ســندات الديــن املدرجــة يف محفظــة االســتثامرات بشــكل أســايس مخاطــر تتعلــق بديــون ســيادية. يبــني اإليضــاح (6) تحليــل االســتثامرات 
ــات القــروض والســلف، انظــر اإليضــاح 7. تــم اإلفصــاح عــن  الخاصــة باملجموعــة حســب طبيعــة األطــراف ذات العالقــة. ملزيــد مــن التفاصيــل حــول مكون
املعلومــات املتعلقــة مبخاطــر االئتــامن املتعلقــة بــاألدوات املشــتقة يف اإليضــاح 11 واالرتباطــات وااللتزامــات يف اإليضــاح 19. واملعلومــات بخصــوص 

أقــى تعــرض ملخاطــر االئتــامن حســب قطــاع العمــل مبينــة يف اإليضــاح 29.

30-2 تحليل جودة االئتامن

يبــني الجــدول التــايل املعلومــات حــول الجــودة االئتامنيــة للموجــودات املاليــة التــي يتــم قياســها بالتكلفــة املطفــأة. إال إذا أُشــري إىل خــالف ذلــك، 
بالنســبة للموجــودات املاليــة فــإن املبالــغ الــواردة يف الجــدول متثــل إجــاميل القيــم الدفرتيــة. بالنســبة اللتزامــات القــروض وعقــود الضامنــات املاليــة 

ــغ الضامنــات عــىل التــوايل. ــغ الــواردة يف الجــدول متثــل املبالــغ امللتــزم بهــا أو مبال فــإن املبال

ايضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة  للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2019م
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31 ديسمرب 2019م

خسائر ائتامن 

متوقعة عىل  مدى 

12 شهراً

خسائر ائتامن متوقعة غري 

منخفضة القيمة االئتامنية 

عىل مدى العمر الزمني

خسائر ائتامن متوقعة 

منخفضة القيمة االئتامنية 

عىل مدى العمر الزمني

اإلجاميل

بآالف الرياالت السعودية

أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى

 1.326.582     ــــــــــ 66.505 1.260.077درجة استثامر

 14.912     ــــــــــ 2.762 12.150درجة غري استثامر

 89.038     ــــــــــ 20.437 68.601غري مصنفة

 1.430.532     ــــــــــ 89.704 1.340.828

)1.528(     ــــــــــ)367()1.161(مخصص خسارة االئتامن املتوقعة

 1.429.004     ــــــــــ 89.337 1.339.667القيمة الدفرتية

قروض وسلف مقدمة للعمالء بالتكلفة املطفأة

 43.726.824     ــــــــــ     ــــــــــ 43.726.824درجة املخاطرة 1-6: منخفضة إىل متوسطة 

 6.269.380 2.407.210 3.862.170     ــــــــــدرجة املخاطرة 7: تحت املراقبة

 673.082 673.082     ــــــــــ     ــــــــــدرجة املخاطرة 8-10: متعرثة

43.726.824 3.862.170 3.080.292 50.669.286 

)1.009.167()743.600()94.820()170.747(مخصص خسارة االئتامن املتوقعة

 49.660.119 2.336.692 3.767.350 43.556.077القيمة الدفرتية

31 ديسمرب 2018م

خسائر ائتامن 
متوقعة عىل  مدى 

12 شهراً

خسائر ائتامن متوقعة غري 
منخفضة القيمة االئتامنية 

عىل مدى العمر الزمني

خسائر ائتامن متوقعة 
منخفضة القيمة االئتامنية 

عىل مدى العمر الزمني
اإلجاميل

بآالف الرياالت السعودية

أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى

 1.163.675     ــــــــــ 82.782 1.080.893درجة استثامر

 4.823     ــــــــــ 3.883 940درجة غري استثامر

 129.887     ــــــــــ 109.016 20.871غري مصنفة

 1.298.385     ــــــــــ 195.681 1.102.704

(636)     ــــــــــ(514)(122)مخصص خسارة االئتامن املتوقعة

 1.297.749     ــــــــــ 195.167 1.102.582القيمة الدفرتية

قروض وسلف مقدمة للعمالء بالتكلفة املطفأة

 36.199.180     ــــــــــ     ــــــــــ 36.199.180درجة املخاطرة 1-6: منخفضة إىل متوسطة 

 4.966.596 533.193 4.433.403     ــــــــــدرجة املخاطرة 7: تحت املراقبة

 664.620 664.620     ــــــــــ     ــــــــــدرجة املخاطرة 8-10: متعرثة

36.199.180 4.433.403 1.197.813 41.830.396

(933.505)(602.116)(193.055)(138.334)مخصص خسارة االئتامن املتوقعة

40.896.891 595.697 4.240.348 36.060.846القيمة الدفرتية
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يبني الجدول التايل املعلومات حول الجودة االئتامنية للقروض والسلف املقدمة عىل العمالء بالتكلفة املطفأة عىل أساس املنتج:أ) 

31 ديسمرب 2019م

بطاقات االئتامن

خسائر ائتامن 

متوقعة عىل  مدى 

12 شهراً

خسائر ائتامن متوقعة غري 

منخفضة القيمة االئتامنية 

عىل مدى العمر الزمني

خسائر ائتامن متوقعة 

منخفضة القيمة االئتامنية 

عىل مدى العمر الزمني

اإلجاميل

بآالف الرياالت السعودية

قروض وسلف مقدمة للعمالء بالتكلفة املطفأة

 706.396     ــــــــــ     ــــــــــ 706.396درجة املخاطرة 1-6: منخفضة إىل متوسطة

 19.164     ــــــــــ 19.164     ــــــــــدرجة املخاطرة 7: عالية (تحت املراقبة)

 48.371 48.371     ــــــــــ     ــــــــــدرجة املخاطرة 8-10: متعرثة

706.396 19.164 48.371 773.931 

)57.779()31.436()1.834()24.509(مخصص الخسارة

 716.152 16.935 17.330 681.887القيمة الدفرتية

31 ديسمرب 2018م

بطاقات االئتامن

خسائر ائتامن 
متوقعة عىل  مدى 

12 شهراً

خسائر ائتامن متوقعة غري 
منخفضة القيمة االئتامنية 

عىل مدى العمر الزمني

خسائر ائتامن متوقعة 
منخفضة القيمة االئتامنية 

عىل مدى العمر الزمني
اإلجاميل

بآالف الرياالت السعودية
قروض وسلف مقدمة للعمالء بالتكلفة املطفأة

 600.362     ــــــــــ     ــــــــــ 600.362درجة املخاطرة 1-6: منخفضة إىل متوسطة
 23.122     ــــــــــ 23.122     ــــــــــدرجة املخاطرة 7: عالية (تحت املراقبة)

 39.423 39.423     ــــــــــ     ــــــــــدرجة املخاطرة 8-10: متعرثة

600.362 23.122 39.423 662.907 

(43.078)(25.625)(1.864)(15.589)مخصص الخسارة

 619.829 13.798 21.258 584.773القيمة الدفرتية

31 ديسمرب 2019م

قروض األفراد

خسائر ائتامن 

متوقعة عىل  مدى 

12 شهراً

خسائر ائتامن متوقعة غري 

منخفضة القيمة االئتامنية 

عىل مدى العمر الزمني

خسائر ائتامن متوقعة 

منخفضة القيمة االئتامنية 

عىل مدى العمر الزمني
اإلجاميل

بآالف الرياالت السعودية

قروض وسلف مقدمة للعمالء بالتكلفة املطفأة

 23.211.637     ــــــــــ     ــــــــــ 23.211.637درجة املخاطرة 1-6: منخفضة إىل متوسطة 

 165.362     ــــــــــ 165.362     ــــــــــدرجة املخاطرة 7: عالية (تحت املراقبة)

 154.727 154.727     ــــــــــ     ــــــــــدرجة املخاطرة 8-10: متعرثة

23.211.637 165.362 154.727 23.531.726 

)155.928()68.220()1.290()86.418(مخصص خسارة االئتامن املتوقعة

 23.375.798 86.507 164.072 23.125.219القيمة الدفرتية
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31 ديسمرب 2018م

قروض األفراد

خسائر ائتامن 
متوقعة عىل  مدى 

12 شهراً

خسائر ائتامن متوقعة غري 
منخفضة القيمة االئتامنية 

عىل مدى العمر الزمني

خسائر ائتامن متوقعة 
منخفضة القيمة االئتامنية 

عىل مدى العمر الزمني
اإلجاميل

بآالف الرياالت السعودية

قروض وسلف مقدمة للعمالء بالتكلفة املطفأة

 18.740.415     ــــــــــ     ــــــــــ 18.740.415درجة املخاطرة 1-6: منخفضة إىل متوسطة 

 232.853     ــــــــــ 232.853     ــــــــــدرجة املخاطرة 7: عالية (تحت املراقبة)

 160.327 160.327     ــــــــــ     ــــــــــدرجة املخاطرة 8-10: متعرثة

18.740.415 232.853 160.327 19.133.595 

(164.257)(69.535)(2.517)(92.205)مخصص خسارة االئتامن املتوقعة

 18.969.338 90.792 230.336 18.648.210القيمة الدفرتية

31 ديسمرب 2019م

القروض التجارية

خسائر ائتامن 

متوقعة عىل  مدى 

12 شهراً

خسائر ائتامن متوقعة غري 

منخفضة القيمة االئتامنية 

عىل مدى العمر الزمني

خسائر ائتامن متوقعة 

منخفضة القيمة االئتامنية 

عىل مدى العمر الزمني
اإلجاميل

بآالف الرياالت السعودية

قروض وسلف مقدمة للعمالء بالتكلفة املطفأة

 19.401.245     ــــــــــ     ــــــــــ 19.401.245درجة املخاطرة 1-6: منخفضة إىل متوسطة 

 6.084.854 2.407.210 3.677.644     ــــــــــدرجة املخاطرة 7: عالية (تحت املراقبة)

 469.984 469.984     ــــــــــ     ــــــــــدرجة املخاطرة 8-10: متعرثة

19.401.245 3.677.644 2.877.194 25.956.083 

)795.460()643.944()91.696()59.820(مخصص خسارة االئتامن املتوقعة

 25.160.623 2.233.250 3.585.948 19.341.425القيمة الدفرتية

31 ديسمرب 2018م

القروض التجارية

خسائر ائتامن 
متوقعة عىل  مدى 

12 شهراً

خسائر ائتامن متوقعة غري 
منخفضة القيمة االئتامنية 

عىل مدى العمر الزمني

خسائر ائتامن متوقعة 
منخفضة القيمة االئتامنية 

عىل مدى العمر الزمني
اإلجاميل

بآالف الرياالت السعودية

قروض وسلف مقدمة للعمالء بالتكلفة املطفأة

 16.427.269     ــــــــــ     ــــــــــ 16.427.269درجة املخاطرة 1-6: منخفضة إىل متوسطة 

 4.710.622 533.193 4.177.429     ــــــــــدرجة املخاطرة 7: عالية (تحت املراقبة)

 464.870 464.870     ــــــــــ     ــــــــــدرجة املخاطرة 8-10: متعرثة

16.427.269 4.177.429 998.063 21.602.761 

(726.170)(506.956)(188.674)(30.540)مخصص خسارة االئتامن املتوقعة

 20.876.591 491.107 3.988.755 16.396.729القيمة الدفرتية
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31 ديسمرب 2019م

خسائر ائتامن 

متوقعة عىل  مدى 

12 شهراً

خسائر ائتامن متوقعة غري 

منخفضة القيمة االئتامنية 

عىل مدى العمر الزمني

خسائر ائتامن متوقعة 

منخفضة القيمة االئتامنية 

عىل مدى العمر الزمني
اإلجاميل

بآالف الرياالت السعودية

استثامرات أدوات الدين بالتكلفة املطفأة

 27.224.939     ــــــــــ     ــــــــــ 27.224.939درجة املخاطرة 1-6: منخفضة إىل متوسطة 

     ــــــــــ     ــــــــــ     ــــــــــ     ــــــــــمخصص خسارة االئتامن املتوقعة

 27.224.939     ــــــــــ     ــــــــــ 27.224.939القيمة الدفرتية

التزامات ومطلوبات طارئة

 4.726.321     ــــــــــ     ــــــــــ 4.726.321درجة املخاطرة 1-6: منخفضة إىل متوسطة 

 522.927 356.472 166.455     ــــــــــدرجة املخاطرة 7: عالية (تحت املراقبة)

 108.661 108.661     ــــــــــ     ــــــــــدرجة املخاطرة 8-10: متعرثة

4.726.321 166.455 465.133 5.357.909 

)93.489()72.257()2.602()18.630(مخصص خسارة االئتامن املتوقعة

 5.264.420 392.876 163.853 4.707.691القيمة الدفرتية )بالصايف بعد طرح املخصص(

31 ديسمرب 2018م

خسائر ائتامن 
متوقعة عىل  مدى 

12 شهراً

خسائر ائتامن متوقعة غري 
منخفضة القيمة االئتامنية 

عىل مدى العمر الزمني

خسائر ائتامن متوقعة 
منخفضة القيمة االئتامنية 

عىل مدى العمر الزمني
اإلجاميل

بآالف الرياالت السعودية

استثامرات أدوات الدين بالتكلفة املطفأة

 24.006.091     ــــــــــ     ــــــــــ 24.006.091درجة املخاطرة 1-6: منخفضة إىل متوسطة 

     ــــــــــ     ــــــــــ     ــــــــــ     ــــــــــمخصص خسارة االئتامن املتوقعة

 24.006.091     ــــــــــ     ــــــــــ 24.006.091القيمة الدفرتية

التزامات ومطلوبات طارئة

 4.748.375     ــــــــــ     ــــــــــ 4.748.375درجة املخاطرة 1-6: منخفضة إىل متوسطة 

 249.618 9.639 239.979     ــــــــــدرجة املخاطرة 7: عالية (تحت املراقبة)

 220.703 220.703     ــــــــــ     ــــــــــدرجة املخاطرة 8-10: متعرثة

4.748.375 239.979 230.342 5.218.696 

(154.129)(139.181)(1.683)(13.265)مخصص خسارة االئتامن املتوقعة

 5.064.567 91.161 238.296 4.735.110القيمة الدفرتية )بالصايف بعد طرح املخصص(

30-3 املبالغ الناشئة من خسائر االئتامن املتوقعة ـــ زيادة جوهرية يف مخاطر االئتامن

عند تحديد مدى زيادة مخاطر التعرث يف أداة مالية بصورة جوهرية منذ التسجيل األويل، تأخذ املجموعة يف االعتبار املعلومات املعقولة واملؤيدة ذات 
العالقة واملتاحة دون تكاليف أو جهود غري مالمئة. وهذا يتضمن املعلومات والتحليالت النوعية والكمية التي تستند إىل الخربة التاريخية للمجموعة 

وتقييم خرباء االئتامن والتوقعات للمستقبل.

إن الهدف من التقييم هو تحديد مدى الزيادة الجوهرية يف مخاطر االئتامن من خالل مقارنة ما ييل:
العمر الزمني املتبقي الحتاملية التعرث كام يف تاريخ التقرير املايل، مع  •

العمر الزمني املتبقي الحتاملية التعرث لغاية تاريخ محدد تم تقدير االحتاملية عنده عند التثبيت األويل للمخاطر (ويتم تعديله حيثام اقتىض األمر   •
بناًء عىل التغريات يف توقعات السداد).

يقوم البنك بتجميع القروض لديه يف مراحل: مرحلة 1، مرحلة 2، مرحلة 3، ومنخفضة القيمة االئتامنية عند الرشاء أو االستحداث، وهي مفصلة كام ييل:
املرحلة 1: عندما يتم تثبيت القروض يف السجالت ألول مرة يقوم البنك بتسجيل مخصص خسائر االئتامن املتوقعة عىل مدى 12 شهراً. تتضمن 

املرحلة 1 أيضاً التسهيالت التي تتحسن فيها درجة مخاطر االئتامن والقروض التي يتم إعادة تصنيفها من املرحلة 2 إىل املرحلة 1.  
2: عندما يشري القرض إىل زيادة جوهرية يف مخاطر االئتامن منذ اإلنشاء، يقوم البنك بتسجيل مخصص مقابل خسائر االئتامن املتوقعة  املرحلة 
عىل مدى عمرها الزمني. تتضمن قروض املرحلة 2 أيضاً التسهيالت التي تتحسن فيها درجة مخاطر االئتامن والقروض التي يتم إعادة 

تصنيفها من املرحلة 3 إىل املرحلة 2.
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املرحلــة 3: القــروض التــي تعتــرب قيمهــا االئتامنيــة قــد تعرضــت لالنخفــاض. يقــوم البنــك تســجيل مخصــص مقابــل خســائر االئتــامن املتوقعــة عــىل مــدى 
عمرهــا الزمنــي.

منخفضة القيمة االئتامنية عند الرشاء أو االستحداث: هي أصول مالية تعاين من انخفاض القيمة االئتامنية منذ التسجيل ألول مرة. يتم تسجيل هذه 
املوجودات بالقيمة العادلة منذ التثبيت األويل ويتم إدراج إيرادات عمولة خاصة الحقاً بناًء عىل معدل العائد الفعيل املعّدل ائتامنياً. يتم تسجيل أو 

استبعاد خسائر االئتامن املتوقعة فقط يف حدود وجود تغريات الحقة يف خسائر االئتامن املتوقعة.

أ ( تحديد مدى زيادة مخاطر االئتامن بشكل جوهري

إن الضوابط املستخدمة لتحديد ما إذا كان هناك زيادة كبرية يف مخاطر االئتامن تتغري حسب املحفظة وتشتمل عىل التغريات الكمية يف املخاطر 
املحتملة والعوامل النوعية مبا يف ذلك العوامل املساعدة للتعرث.

يتم تحديد مخاطر االئتامن بالنسبة للتعرض لخطر ما عىل أنها ازدادت بصورة جوهرية منذ التسجيل األويل بناًء عىل الضوابط الكمية التي حددها البنك 
والعمر الزمني املتبقي الحتاملية التعرث حال زيادته عن النسبة / املدى املحدد مسبقاً.

من خالل استخدام البنك لتقديراته القامئة عىل الخربات االئتامنية والخربات التاريخية ذات الصلة، ميكن للمجموعة أن تحدد أن مخاطر االئتامن بدأت يف 
االزدياد بقفزات جوهرية بناًء عىل مؤرشات نوعية محددة وليس بالرضورة أن تكون تأثرياتها مبنية بوضوح من خالل التحليل الكمي عىل أساس الزمن. 
كام يتم تقييم الزيادة الجوهرية يف مخاطر االئتامن بناًء عىل هيكل مراقبة االئتامن، مبا يف ذلك االنخفاض يف التصنيف الداخيل وعوامل االقتصاد 

اليك وموافقات اإلدارة.

أما بخصوص العوامل املساعدة، فإن املجموعة تأخذ يف االعتبار أن الزيادة الجوهرية يف مخاطر االئتامن قد تحدث عندما يتأخر السداد أكرث من 30 يوماً 
عن موعد استحقاقه. يتم تحديد عدد أيام تجاوز موعد االستحقاق من خالل احتساب عدد األيام التي أنقضت عىل آخر دفعة سداد كاملة تم استالمها.

يتم تحديد تواريخ االستحقاق دون اعتبار أي فرتة إمهال قد تكون متاحة أمام املقرتض.

تراقب املجموعة مدى فعالية الضوابط املستخدمة يف تحديد الزيادات الجوهرية يف مخاطر االئتامن من خالل الفحوصات املنتظمة للتحقق مام ييل:

أن الضوابط متتاز بالقدرة عىل تحديد الزيادات الجوهرية يف مخاطر االئتامن قبل وصول التعرض للمخاطر إىل مرحلة التعرث.  •

أن الضوابط ال تنطبق يف وقت ما عندما يتجاوز األصل 30 يوماً من موعد استحقاقه.  •

عدم توافر مخاطر غري مضمونة يف مخصص خسائر االئتامن املتوقعة من التحّول من املرحلة 1 »احتاملية التعرث عىل مدى 12 شهراً« واملرحلة   •
2 »احتاملية التعرث عىل مدى العمر الزمني للتسهيالت«.

درجات مخاطر االئتامن

تصنف املجموعة كل نوع من أنواع املخاطر يف نطاق درجة محددة من مخاطر االئتامن بناًء عىل بيانات مختلفة تتضمن يف طياتها توقعات مستقبلية حول 
مخاطر التعرث وتطبيق أحكام ائتامنية تستند إىل الخربات السابقة. يتم تحديد درجات مخاطر االئتامن باستخدام العوامل النوعية والكمية التي تدل عىل 
مخاطر التعرث. وتختلف هذه العوامل من حيث طبيعة الخطر ونوعية املقرتض. يتم تحديد ومعايرة درجات مخاطر االئتامن كلام ازدادت أو انخفضت مخاطر 

التعرث باضطراد. عىل سبيل املثال، إن الفرق يف مخاطر التعرث بني الدرجات 1 و2 أصغر من الفرق بني درجات مخاطر االئتامن 2 و3.

يتم تحديد مخاطر االئتامن لكل رشكة من الرشكات عند اإلدراج األويل بناًء عىل املعلومات املتوافرة عن املقرتض. تخضع املخاطر للمراقبة املستمرة 
والتي قد تؤدي إىل تحّول الخطر من درجة إىل أخرى مغايرة. إن مراقبة مخاطر االئتامن يتضمن استخدام البيانات التالية:

جميع املخاطرمخاطر األفرادمخاطر الرشكات

املعلومات التي يتم الحصول عليها من خالل املراجعة الدورية مللفات   •
العمالء (مثل: القوائم املالية املراجعة، حسابات اإلدارة، املوازنات، 

والتوقعات). وتتضمن أمثلة عىل مجاالت تركيز محددة ما ييل: إجاميل 
هوامش الربح، ومعدالت الرفع املايل، وتغطية خدمة الدين، وااللتزام 

بالتعهدات، وإدارة الجودة، والتغريات يف اإلدارة العليا.
بيانات من وكاالت ائتامن مرجعية ومقاالت صحفية وتغريات يف   •

التصنيفات االئتامنية الخارجية.
السندات املتداولة وأسعار مقايضات التعرثات االئتامنية للمقرتض   •

حيثام توافرت.
التغريات الفعلية والجوهرية يف املحيط السيايس والتنظيمي   •

والتقني للمقرتض أو أنشطة أعامله.

البيانات الداخلية املجمعة   •
وترصفات العميل (مثل: استخدام 

العميل لتسهيالت بطاقات 
االئتامن).

مؤرشات القدرة عىل الوفاء   •
بالدين.

البيانات الخارجية من وكاالت ائتامن   •
مرجعية مبا يف ذلك درجات 

التصنيف االئتامين املعيارية لكل 
قطاع من قطاعات األعامل.

سجل السداد: وهذا يتضمن   •
تجاوز مواعيد السداد مع سلسلة 

من التغريات يف معدالت 
السداد.

استعامل الحد االئتامين   •
املمنوح.

طلب املنح واإلمهال  •
التغريات املوجودة واملتوقعة   •
يف األعامل والظروف املالية 

واالقتصادية.

ب( إنشاء هيكل آلجال التعرثات املحتملة

والتعرث حول مخاطر  األداء  بتجميع معلومات  تقوم املجموعة  تحديد هيكل املخاطر املحتملة.  االئتامن هي املدخل األويل يف  إن  درجات مخاطر 
االئتامن حسب نوع املنتج واملقرتض وحسب درجة الخطر االئتامين. بالنسبة لبعض املحافظ، يتم استخدام املعلومات التي يتم الحصول عليها من 

وكاالت ائتامن مرجعية خارجية أيضاً.

تستخدم املجموعة مناذج إحصائية لتحليل البيانات املجمعة وإعداد التقديرات للمخاطر املتبقية وكيف ميكن لهذه املخاطر أن تتغري انخفاضاً أو ارتفاعاً 
مع مرور الوقت.
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يتضمن هذا التحليل تحديد ومعايرة العالقات ما بني التغريات يف معدالت التعرث وعوامل االقتصاد الكيل مبا يف ذلك تأثري بعض العوامل األخرى 
(مثل: املقدرة عىل التحّمل باستخدام الخربات السابقة) عىل مخاطر التعرث. بالنسبة ملعظم املخاطر ، فإن مؤرشات االقتصاد الكيل الرئيسية والتي 
تتضمن معدل منو الناتج املحيل وأسعار النفط والرواتب الحقيقية ومعدالت البطالة هي املحك الذي يستند إليه مثل هذا التحليل. وبالنسبة للمخاطر 

املتعلقة مبجاالت صناعية محددة و/أو مناطق محددة فإن هذا التحليل قد يتسع ليشمل أسعار البضائع و/أو العقارات.

والتوقعات  الواقع  تحايك  خارجية  مصادر  من  متنوعة  معلومات  االعتبار  يف  وأخذاً  االقتصاديني  والخرباء  االئتامن  مخاطر  مدراء  مشورة  عىل  بناًء 
املستقبلية، قامت املجموعة بصياغة وجهة نظر أساسية حول التوجه املستقبيل للمتغريات االقتصادية ذات الصلة وسيناريوهات متثل سلسلة 
املستقبلية  التوقعات  هذه  املجموعة  تستخدم  ثم  ومن  املستقبلية).  املعلومات  دمج  حول  أدناه  البحث  (انظر  للمستقبل  التوقعات  من  محتملة 

لتعديل تقديراتها بخصوص التعرثات املحتملة.

ج(  تعريف »التعرث«

تعترب املجموعة أن األصل املايل قد تعرض للتعرث يف حالة:
•  من غري املحتمل قيام املقرتض بسداد التزاماته االئتامنية بالكامل للمجموعة دون رجوع املجموعة إىل إجراءات مثل تسييل الضامنات (إن وجدت)، أو
•  مىض عىل املقرتض 90 يوماً أو أكرث عىل أي من التزاماته االئتامنية الجوهرية تجاه املجموعة. تعترب السحوبات عىل املكشوف متجاوزًة ملواعد 

السداد يف حال اخرتاق العميل للحد املبني أو إشعاره بحد أصغر من املبالغ الحايل القائم.
ويف سياق تقييم كون املقرتض متعرثاً أم ال، تأخذ املجموعة يف اعتبارها املؤرشات التالية:

•  الكمية: مثل خرق التعهدات،
•  النوعية: مثل حالة املوافقات وعدم الدفع مقابل التزام آخر لنفس املصّدر إىل املجموعة، و

•  بناًء عىل البيانات املعدة داخلياً واملعلومات التي يتم الحصول عليها من مصادر خارجية.
قد تختلف املعطيات التي يستند إليها التقييم فيام إذا كانت األداة املالية متعرثة أم ال ومدى جوهرية هذا التعرث من وقت آلخر بحيث يعكس التغريات 

يف الظروف واألوضاع السائدة.
إن تعريف »تعرث« يتوافق عىل حد كبري مع ما تطبقه املجموعة ألغراض رأس املال النظامي.

د( املوجودات املالية املعدلة

ميكن تعديل األحكام التعاقدية للقرض لعدة أسباب منها أحوال السوق املتقلبة، واالحتفاظ بالعمالء، وغريها من العوامل التي ال تتعلق باالنخفاض 
الحايل أو املحتمل الئتامن العميل. إن أي قرض حايل تم تعديل أحكامه ميكن أن يتم إلغاء قيده وإدراج القرض املعدل كقرض جديد بالقيمة العادلة 

وفقاً للسياسة املحاسبية.

عندما يتم تعديل أحكام األصل املايل وال ينتج عن التعديل إلغاء قيد األصل املايل، فإن تحديد ما إذا تعرض األصل لزيادة جوهرية يف مخاطر االئتامن 
يعكس املقارنة التالية:

العمر الزمني املتبقي الحتاملية التعرث كام يف تاريخ التقرير املايل يستند عىل األحكام املعدلة، مع  •

العمر الزمني املتبقي الحتاملية التعرث التقديرية يستند إىل البيانات عند اإلدراج األويل واألحكام التعاقدية األصلية.  •

بـ »أنشطة اإلمهال«) من أجل تعظيم فرص  إليها  العمالء ممن يواجهون صعوبات مالية (مشار  القروض مع  التفاوض بشأن  بإعادة  تقوم املجموعة 
التحصيل وتقليص مخاطر التعرث. مبوجب سياسة اإلمهال لدى البنك، فإن اإلمهال مينح عىل أساس اختياري فيام إذا كان املدين متعرثاً يف الوقت 
الراهن بالنسبة للدين الذي عليه أو كان هناك مخاطر عالية للتعرث وكان هناك دليل عىل أن املدين قد فعل كل ما بوسعه من جهد من أجل سداد ما عليه 

من التزامات مبوجب األحكام التعاقدية األصلية ومن املتوقع أن يكون املدين قادراً عىل الوفاء مبوجب األحكام املعدلة.

األفراد  من  كال  قروض  تخضع  القرض.  تعهدات  أحكام  وتعديل  الربح  دفعات  توقيت  وتغيري  االستحقاق  موعد  متديد  عادًة  املعدلة  األحكام  تتضمن 
والرشكات إىل سياسة اإلمهال. تقوم لجنة املراجعة لدى البنك وبشكل منتظم بفحص التقارير حول أنشطة اإلمهال.

يقدم الجدول التايل معلومات عن املوجودات املالية التي تم تعديلها عىل ضوء مخصص خسائر االئتامن املتوقعة التي تم قياسها بالقيمة املساوية 
لخسائر االئتامن املتوقعة عىل مدى عمرها الزمني:

2019م

بآالف الرياالت السعودية

2018م
بآالف الرياالت السعودية

املوجودات املالية املعدلة خالل السنة

1.366.6661.169.678بالتكلفة املطفأة قبل التعديل

املوجودات املالية املعدلة منذ اإلدراج 

بإجاميل القيمة الدفرتية للموجودات املالية كام يف 31 ديسمرب والتي تم تعديل 
563.779521.936مخصص الخسارة لها ملدى 12 شهراً خالل السنة

بالنسبة للموجودات املالية املعدلة كجزء من سياسة البنك حول اإلمهال، فإن تقدير احتاملية التعرث يعكس مدى نجاح التعديل يف تحسني أو استعادة 
قدرة البنك عىل تحصيل الربح وأصل القرض والخربة السابقة لدى البنك يف معالجة حاالت سابقة. وكجزء من هذه العملية، يقوم البنك بتحليل أداء 

السداد لدى املقرتض مقابل األحكام التعاقدية املعدلة مع األخذ يف االعتبار مؤرشات السلوك املختلفة.

وبشكل عام، إن اإلمهال هو مؤرش نوعي لزيادة جوهرية يف مخاطر االئتامن وتوقع اإلمهال قد يشكل دليالً عىل وجود انخفاض يف القيمة االئتامنية 
أو دليالً عىل التعرث. يحتاج العميل إىل إظهار وبشكل مستمر نيه صادقة طوال فرتة السداد قبل اعتبار الوصول إىل مرحلة انخفاض القيمة االئتامنية 
أو التعرث أو قبل اعتبار احتاملية التعرث قد انخفضت بحيث يعاود البنك قياس مخصص خسارة االئتامن املتوقعة مببلغ يساوي خسائر االئتامن املتوقعة 

عىل مدى 12 شهراً.

ايضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة  للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2019م
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هـ( دمج معلومات التوقعات املستقبلية

ما  ألداة  االئتامن  مخاطر  يف  الجوهرية  الزيادة  مدى  تقييم  عند  اعتبارها  يف  املستقبلية  التوقعات  تحايك  التي  املعلومات  بأخذ  املجموعة  تقوم 
البنك، ولجنة املوجودات  منذ إنشاء األداة وعند قياس املجموعة لخسائر االئتامن املتوقعة. وبناًء عىل مشورة لجنة سياسات مخاطر السوق لدى 
واملطلوبات، والخرباء االقتصاديني واألخذ يف االعتبار سلسلة من املعلومات الفعلية واملستقبلية من مصادر خارجية، تقوم املجموعة بصياغة وجهة 
نظر أساسية حول التوجه املستقبيل للمتغريات االقتصادية ذات الصلة وسيناريوهات متثل سلسلة محتملة من التوقعات للمستقبل. تتألف هذه 
العملية من تطوير عدد اثنني أو أكرث من السيناريوهات االقتصادية اإلضافية مع األخذ يف االعتبار االحتامالت املصاحبة لنتائج كل سيناريو من هذه 
السيناريوهات. تتضمن املعلومات الخارجية البيانات والتوقعات االقتصادية الصادرة عن الجهات الحكومية واملالية يف اململكة وبعض العاملني يف 

مجال الدراسات االقتصادية واملالية يف القطاع الخاص والجامعات.

وإعداد  االسرتاتيجي  التخطيط  مثل  أخرى  ألغراض  املجموعة  تستخدمها  التي  املعلومات  مع  وتتوافق  احتامالً  األكرث  النتيجة  األساسية  الحالة  متثل 
املوازنات. ومتثل السيناريوهات األخرى النتائج األكرث تفاؤالً واألكرث تشاؤماً. وتقوم املجموعة بشكل دوري بتنفيذ فحوصات جهد بضغوطات تصاعدية 

ملعايرة اختيارها لهذه السيناريوهات األخرى.

لقد حددت املجموعة وقامت بتوثيق املحفزات الرئيسية ملخاطر االئتامن وخسائر االئتامن لكل محفظة من األدوات املالية وقامت - باستخدام تحليل 
البيانات التاريخية - بتقدير العالقة ما بني متغريات االقتصاد الكيل ومخاطر االئتامن وخسائر االئتامن. تضمنت السيناريوهات االقتصادية املستخدمة 

كام يف 31 ديسمرب 2019م املؤرشات الرئيسية التالية:

معدل الناتج املحيل  •

أسعار النفط  •

معدالت البطالة  •

الرواتب الفعلية  •

تحليل  عىل  بناًء  املالية  للموجودات  املختلفة  املحافظ  عىل  والخسارة  التعرث  ومعدالت  الرئيسية  املؤرشات  بني  ما  املتوقعة  العالقات  إعداد  يتم 
البيانات التاريخية عىل مدى 10 إىل 15 سنة.

يبني الجدول التايل مدى الحساسية يف التغريات يف املؤرشات االقتصادية بالنسبة لخسائر االئتامن املتوقعة املحتسبة مبوجب ثالث سيناريوهات 
مختلفة يستخدمها البنك:

2019م

أرصدة لدى البنوك 

واملؤسسات املالية 

القروض والُسلفاألخرى

التزامات القروض 

اإلجاميلوالضامنات املالية

بآالف الرياالت السعودية

1.5281.009.16793.4891.104.184األكرث احتامالً

1.417993.55989.4281.084.404األكرث تفاؤالً (إىل األعىل)

1.9051.101.545100.4351.203.885األكرث تشاؤماً (إىل األدىن)

أرصدة لدى البنوك 

واملؤسسات املالية 

القروض والُسلفاألخرى

التزامات القروض 

اإلجاميلوالضامنات املالية

بآالف الرياالت السعودية2018م

636933.505154.1291.088.270األكرث احتامالً

467908.464148.4031.057.334األكرث تفاؤالً (إىل األعىل)

894979.607164.1181.144.619األكرث تشاؤماً (إىل األدىن)

و( قياس خسائر االئتامن املتوقعة

متثل املدخالت الرئيسية لقياس خسائر االئتامن املتوقعة هيكل األحكام للمتغريات التالية:
احتاملية التعرث) 1(
تعرث نتيجة خسارة ) 2(
معرض ملخاطر التعرث) 3(

املعلومات  لتعكس  املعايري  هذه  تعديل  ويتم  أخرى.  تاريخية  وبيانات  داخلياً  إعدادها  يتم  إحصائية  مناذج  من  عموماً  املعايري  هذه  استخراج  يتم 
املستقبلية كام هو مبني سابقاً.

إن تقديرات احتاملية التعرث هي تقديرات يف تاريخ محدد ويتم احتسابها عىل أساس مناذج التصنيف اإلحصائية وتقييمها باستخدام أدوات تصنيف 
مصممة حسب الفئات املختلفة لألطراف املقابلة واملخاطر. تستند هذه النامذج اإلحصائية إىل بيانات تجميعية داخلياً وخارجياً تتألف من عوامل كمية 
ونوعية. وحيثام توافر، ميكن استخدام بيانات السوق أيضاً للوصول إىل احتاملية التعرث بالنسبة لألطراف املقابلة من الرشكات الكبرية. يف حال انتقال 
الطرف املقابل أو التعرض بني فئات التصنيفات، سيؤدي ذلك إىل تغري يف التقدير املرتبط باحتاملية التعرث. يتم تقدير احتامليات التعرث مع األخذ 

باالعتبار االستحقاقات التعاقدية للتعرضات ومعدالت السداد التقديرية.
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التعرث نتيجة خسارة هي الحجم من الخسارة املحتملة إذا كان هناك تعرث. تقوم املجموعة بتقدير معايري التعرث نتيجة خسارة عىل أساس حكم الخرباء 
لبطاقات  و%65  األفراد،  لتمويالت  و%50   ,%50 يشكل  أنه  عىل  الخسائر  نتيجة  التعرث  تقدير  يتم  فإنه  الكلية  للمخاطر  بالنسبة  التاريخية.  والخربات 

االئتامن، و40% للرهن العقاري لألفراد.

ــر  ــل للمخاط ــرف املقاب ــرض الط ــالل تع ــن خ ــارة م ــة خس ــرث نتيج ــة التع ــب املجموع ــرث. تحتس ــال التع ــع يف ح ــرض املتوق ــارة التع ــة خس ــرث نتيج ــل التع ميث
الحاليــة والتغيــريات املحتملــة مقابــل املبلــغ الحــايل املســموح بــه مبوجــب العقــد مبــا يف ذلــك اإلطفــاء. إن التعــرث نتيجــة خســارة مــن أصــل مــايل هــي 
إجــاميل قيمتــه الدفرتيــة. بالنســبة اللتزامــات اإلقــراض والضامنــات املاليــة، فــإن التعــرث نتيجــة خســارة تشــتمل عــىل املبلــغ املســحوب، باإلضافــة إىل 
املبالــغ املســتقبلية املحتملــة التــي ميكــن ســحبها مبوجــب العقــد والتــي يتــم تقديرهــا بنــاًء عــىل املالحظــات التاريخيــة والتوقعــات املســتقبلية. 
بالنســبة لبعــض املوجــودات املاليــة، يتــم تقديــر التعــرث نتيجــة خســارة مــن خــالل معايــرة سلســلة محتملــة مــن نتائــج التعــرض للمخاطــر يف تواريــخ محــددة 

باســتخدام ســيناريوهات وأســاليب إحصائيــة.

كام هو مبني أعاله، ومبا يخضع الستخدام الحد األقى من احتاملية التعرث عىل مدى 12 شهراً للموجودات املالية التي مل تزداد مخاطرها االئتامنية 
بشكل كبري، تقوم املجموعة بقياس خسائر االئتامن املتوقعة بعد األخذ يف االعتبار مخاطر التعرث عىل املدة التعاقدية القصوى (مبا يف ذلك خيارات 
متديد السداد ألي مقرتض) وهي الفرتة التي تتعرض خاللها املجموعة ملخاطر االئتامن حتى لو ــ وألغراض إدارة املخاطر ــ كانت املجموعة تأخذ يف 
اعتبارها فرتة أطول. متتد املدة التعاقدية القصوى إىل التاريخ الذي يحق فيه للمجموعة املطالبة بسداد السلفة أو إنهاء التزامات العقد أو الضامنات.

بالنسـبة للسـحب عـىل املكشـوف لألفـراد وتسـهيالت بطاقـات االئتـامن التي تشـمل كال مـن القرض وعنرص االلتزام غري املسـحوب، تقـوم املجموعة 
بقيـاس خسـارة االئتـامن املتوقعـة عـىل مـدى فـرتة تزيـد عـن الحـد األقـى للفـرتة التعاقديـة إذا كانـت قـدرة املجموعـة التعاقديـة لطلب السـداد وإلغاء 
االلتزام غري املسـحوب ال تقيد تعرض املجموعة لخسـائر ائتامنية لفرتة اإلشـعار التعاقدي. ال متتلك هذه التسـهيالت أجل محدد أو هيكل سـداد ويتم 
إدارتهـا عـىل أسـاس جامعـي. ميكـن للمجموعـة إلغاؤهـا فـوراً ولكـن هـذا الحـق التعاقـدي لـن يكـون سـارياً يف اإلدارة اليوميـة، ولكـن فقـط عندمـا تصبـح 
املجموعـة علی علـم بزيـادة مـا يف مخاطـر االئتـامن علی مسـتوى كل تسـهيل مـن التسـهيالت. يتـم تقديـر هـذه الفـرتة األطـول مـع األخـذ يف االعتبـار 
إجـراءات إدارة مخاطـر االئتـامن التـي تتوقـع املجموعـة اتخاذهـا والتـي تعمل عىل تخفيف خسـارة االئتامن املتوقعة. وذلك يتضمـن تخفيض الحدود. يتم 

إلغـاء التسـهيالت و/أو تحويـل الرصيـد القائـم إىل قـرض ذي آجـال سـداد ثابتة.
وحيثام يتم تطوير املعيار عىل أساس جامعي، فإنه يتم تجميع األدوات املالية عىل أساس خصائص املخاطر املشرتكة والتي تتضمن:

نوع األداة،  •
درجة مخاطر االئتامن،  •

نوع الضامنات،  •
نسبة القرض إىل قيمة األصل املايل فيام يتعلق بالرهن العقاري،  •

تاريخ اإلدراج األويل،  •
املدة املتبقية إىل موعد االستحقاق،  •

قطاع األعامل،  •
املوقع الجغرايف للمقرتض.  •

تخضع عملية التجميع ملراجعة منتظمة للتأكد من أن املخاطر يف إطار املجموعة متجانسة بالشكل املناسب.

بالنســبة للمحافــظ التــي متتلــك املجموعــة بيانــات تاريخيــة محــددة بخصوصهــا، فــإن املجموعــة تســتخدم معلومــات اســتداللية مــن مصــادر خارجيــة لتعزيــز 
البيانــات املتوافــرة عــىل املســتوى الداخــيل. متثــل املحافــظ املســتندة إىل بيانــات تاريخيــة مــن مصــادر خارجيــة مدخــالً جوهريــاً لقيــاس خســائر االئتــامن 

املتوقعــة عــىل النحــو التــايل:

املعلومات االستداللية املستخدمة من مصادر خارجية

تعرض للمخاطر 
التعرث نتيجة خسارةاحتاملية التعرثبآالف الرياالت السعودية

1.429.004أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى
تصنيف موديز/فيتش منخفض بدرجتني لكل 
بنك يعترب نتيجة تحديد أوزان املخاطر مبوجب 

األسلوب املعياري
ال ينطبق

30-4 أعامر القروض والسلف )املتجاوزة ملوعد االستحقاق ولكن مل تنخفض قيمتها(

بآالف الرياالت السعودية

2019م

اإلجاميلقروض الرشكاتقروض األفرادبطاقات ائتامن

19.7351.004.157133.9901.157.882من يوم واحد إىل 30 يوماً

14.680161.57721.664197.921من 31 يوماً عىل 90 يوماً

484111.009111.493    ــــــــمن 91 يوماً عىل 180 يوماً

432.584432.584    ــــــــ    ــــــــألكرث من 180 يوماً

34.4151.166.218699.2471.899.880إجاميل القروض والسلف

ايضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة  للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2019م
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بآالف الرياالت السعودية

2018م

اإلجاميلقروض الرشكاتقروض األفرادبطاقات ائتامن

20.749737.796421.5541.180.099من يوم واحد إىل 30 يوماً

18.398226.20339.020283.621من 31 يوماً عىل 90 يوماً

71.74871.748     ــــــــ     ــــــــمن 91 يوماً عىل 180 يوماً

67882.26982.947     ــــــــألكرث من 180 يوماً

39.147964.677614.5911.618.415إجاميل القروض والسلف

30-5 الرتكز عىل مخاطر القسم االقتصادي

تم اإلفصاح عن الرتكز عىل مخاطر القسم االقتصادي للقروض والسلف ومخصص االنخفاض يف القيمة يف اإليضاح 7 »و«.

30-6 الضامن

يحتفــظ البنــك ضمــن دورة أعاملــه العاديــة ألنشــطة اإلقــراض بضامنــات لتخفيــف مخاطــر االئتــامن عــىل القــروض والســلف. تتضمــن أنــواع الضامنــات عــىل 
الضــامن ألجــل وعنــد الطلــب والودائــع النقديــة األخــرى والضامنــات املاليــة واألســهم املحليــة والدوليــة والعقــارات واملوجــودات الثابتــة. يتــم االحتفــاظ 
ــة للتحقــق. فيــام يخــص  ــل التعرضــات للمخاطــر بصــايف قيمتهــا القابل ــه مقاب ــل التجــاري والفــردي وتتــم إدارت ــل التموي بالضــامن بشــكل أســايس مقاب
املوجــودات املاليــة منخفضــة القيمــة االئتامنيــة يف تاريــخ التقريــر املــايل، تكــون هنــاك حاجــة للمعلومــات الكميــة حــول الضامنــات املحتفــظ بهــا للمــدى 

الــذي تقــوم هــذه الضامنــات عنــده بتخفيــف مخاطــر االئتــامن.

فيام ييل مبلغ الضامن املحتفظ به مقابل القروض منخفضة القيمة االئتامنية كام ييل:

بآالف الرياالت السعودية

  2018م  2019م

30.86234.587أقل من 50 %

% 70 -% 512.7003.491

424.202541.603أكرث من 70 %

457.764579.681املجموعة

30-7 أقىص تعرض ملخاطر االئتامن

فيام ييل أقى تعرض ملخاطر االئتامن دون األخذ يف االعتبار أي ضامن والتعزيزات االئتامنية األخرى:

بآالف الرياالت السعودية

  2018م  2019م

املوجودات

1.429.0041.297.749أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى (إيضاح 5)

ــــــــ     101.921استثامرات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (إيضاح 6)

27.224.93924.006.091استثامرات بالتكلفة املطفأة (إيضاح 6)

49.660.11940.896.891قروض وسلف بالصايف (إيضاح 7)

111.731104.344موجودات أخرى – تأمينات نقدية مقابل األدوات املالية  (إيضاح 10)

78.527.71466.305.075إجاميل املوجودات

5.264.4205.064.567التعهدات وااللتزامات بالصايف (إيضاح 19)

101.62654.434املشتقات – القيمة العادلة املوجبة (إيضاح 11)

83.893.76071.424.076إجاميل أقىص حد للتعرض
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31 - الرتكز الجغرايف 

أ) فيام ييل التوزيع الجغرايف للفئات الرئيسية للموجودات املالية واملطلوبات املالية التعهدات وااللتزامات ومخاطر االئتامن:

بآالف الرياالت السعودية

2019م

 اململكة

 العربية

السعودية

دول مجلس 

التعاون الخليجي 

األخرى والرشق 

أوروبااألوسط

 أمريكا

الشاملية

 جنوب رشق

آسيا

دول

اإلجاميلأخرى

موجودات مالية

نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد

1.214.248     ــ     ــ     ــ     ــ     ــ1.214.248نقد يف الصندوق

4.263.439     ــ     ــ     ــ     ــ     ــ4.263.439أرصدة لدى مؤسسة النقد 

أرصدة لدى البنوك ومؤسسات مالية  أخرى

41.97934.179190.20162.19117.79333.916380.259حساب جاري

1.048.745     ــ     ــ     ــ     ــ     ــ1.048.745ودائع أسواق املال

استثامرات

محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قامئة 
287.024     ــ     ــ     ــ     ــ     ــ287.024الدخل

محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
106.801     ــ     ــ     ــ106.064187550الشامل اآلخر

27.224.939     ــ     ــ     ــ     ــ     ــ27.224.939املحتفظ بها بالتكلفة املطفأة 

القيمة العادلة املوجبة للمشتقات

28.731     ــ     ــ     ــ2.002     ــ26.729املحتفظ بها للمتاجرة 

72.895     ــ     ــ     ــ33.250     ــ39.645املحتفظ بها كتحوطات للتدفقات النقدية

قروض وسلف، صايف

716.152     ــ     ــ     ــ     ــ     ــ716.152بطاقات ائتامن

23.375.798     ــ     ــ     ــ     ــ     ــ23.375.798قروض أفراد

247.88225.160.623     ــ     ــ     ــ     ــ24.912.741قروض تجارية 

407.546     ــ     ــ     ــ     ــ407.546أخرى

148.332     ــ     ــ     ــ     ــ     ــ148.332استثامر يف رشكة زميلة

415.711     ــ     ــ     ــ111.731     ــ303.980موجودات أخرى

84.117.36134.366337.73462.19117.793281.79884.851.243اإلجاميل

ايضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة  للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2019م
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بآالف الرياالت السعودية

2019م

اململكة 

العربية 

السعودية

دول مجلس 

التعاون الخليجي 

األخرى والرشق 

أوروبااألوسط

أمريكا 

الشاملية

جنوب رشق 

اإلجاميلدول أخرىآسيا

املطلوبات املالية

أرصدة للبنوك ومؤسسات مالية أخرى

46.81780.15211.96140.4992.38817.549199.366حسابات جارية  

7.764.271ــ          ــ     ــ7.175.881550.88837.502ودائع يف أسواق املال

290.117ــ          ــ     ــ290.117     ــ     ــاقرتاض التفاقيات إعادة الرشاء

ودائع العمالء

330.839.375     ــ30.838.94341946تحت الطلب 

30.259.540ــ          ــ     ــ     ــ     ــ30.259.540ألجل

1.6001.597.879     ــ     ــ4.524     ــ1.591.755أخرى

القيمة العادلة السالبة للمشتقات

29.027ــ          ــ     ــ7.75251320.762محتفظ بها للمتاجرة

186.984ــ          ــ     ــ19.99245.794121.198محتفظ بها كتحوطات تدفقات نقدية 

2.006.921ــ          ــ     ــ     ــ     ــ2.006.921صكوك تعزيز راس املال

1.269.888ــ          ــ     ــ     ــ     ــ1.269.888مطلوبات أخرى

73.217.489677.766486.06840.5052.38819.15274.443.368اإلجاميل

التعهدات وااللتزامات

8.899840.608     ــ     ــ     ــ831.483226اعتامدات مستندية

3.538.328223.39236.1113.8552.5268.6003.812.812خطابات ضامن 

10.085239.871     ــ     ــ     ــ     ــ229.786قبوالت

314.618464.618     ــ     ــ     ــ     ــ150.000ارتباطات غري قابلة للنقض لتمديد االئتامن

4.749.597223.61836.1113.8552.526342.2025.357.909

مخاطر االئتامن )املعادل االئتامين(  

التعهدات وااللتزامات

4.450420.304     ــ     ــ     ــ415.741113اعتامدات مستندية 

3.538.328223.39236.1113.8552.5268.6003.812.812خطابات ضامن

10.085239.871     ــ     ــ     ــ     ــ229.786قبوالت

62.924137.924     ــ     ــ     ــ     ــ75.000تعهدات غري قابلة للنقض لتمديد االئتامن

املشتقات

236.781ــ          ــ     ــ139.58313097.068محتفظ بها للمتاجرة

146.570ــ          ــ     ــ59.0712.51784.982محتفظ بها للتحوط

4.457.509226.152218.1613.8552.52686.0594.994.262
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بآالف الرياالت السعودية

2018م

اململكة 
العربية 

السعودية

دول مجلس 
التعاون الخليجي 
األخرى والرشق 

أوروبااألوسط
أمريكا 

الشاملية
جنوب رشق 

آسيا
دول

اإلجاميل أخرى

موجودات مالية
نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد

1.175.558    ـــ    ـــ    ـــ    ـــ    ـــ1.175.558نقد يف الصندوق

3.789.564    ـــ    ـــ    ـــ    ـــ    ـــ3.789.564أرصدة لدى مؤسسة النقد 

أرصدة لدى البنوك ومؤسسات مالية أخرى

5.65532.371108.75588.45227.31234.165296.710حساب جاري

1.001.039    ـــ    ـــ    ـــ    ـــ900.474100.565ودائع أسواق املال

استثامرات 

محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح 
41.293    ـــ    ـــ    ـــ    ـــ    ـــ41.293أو الخسارة

محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
4.891    ـــ    ـــ    ـــ4.143187561الشامل اآلخر

24.006.091    ـــ    ـــ    ـــ    ـــ    ـــ24.006.091املحتفظ بها بالتكلفة املطفأة 

القيمة العادلة املوجبة للمشتقات

31.361    ـــ    ـــ    ـــ    ـــ    ـــ31.361املحتفظ بها للمتاجرة 

23.073    ـــ    ـــ    ـــ    ـــ    ـــ23.073املحتفظ بها كتحوطات للتدفقات النقدية

قروض وسلف، صايف

619.829    ـــ    ـــ    ـــ    ـــ    ـــ619.829بطاقات ائتامن

18.969.338    ـــ    ـــ    ـــ    ـــ    ـــ18.969.338قروض أفراد

20.876.591    ـــ    ـــ    ـــ    ـــ    ـــ20.876.591قروض تجارية 

431.133    ـــ    ـــ    ـــ    ـــ    ـــ431.133أخرى

135.770    ـــ    ـــ    ـــ    ـــ    ـــ135.770استثامر يف رشكة زميلة

278.350    ـــ    ـــ    ـــ    ـــ    ـــ278.350موجودات أخرى

71.288.223133.123109.31688.45227.31234.16571.680.591اإلجاميل

ايضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة  للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2019م
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بآالف الرياالت السعودية

2018م

اململكة 
العربية 

السعودية

دول مجلس 
التعاون الخليجي 
األخرى والرشق 

أوروبااألوسط
أمريكا 

الشاملية
جنوب رشق 

اإلجاميلدول أخرىآسيا

املطلوبات املالية
أرصدة للبنوك ومؤسسات مالية أخرى

12.797145.257ـــ     35.01775.28917.1984.956حسابات جارية  

5.987.694     ـــ171.155     ـــ     ـــ5.552.802263.737ودائع يف أسواق املال

290.479     ـــ     ـــ     ـــ290.479     ـــ     ـــاقرتاض التفاقيات إعادة الرشاء

ودائع العمالء 

2926.607.390ـــ     26.606.42193046تحت الطلب 

23.907.276ـــ     ـــ     ـــ     ـــ     ـــ     23.907.276ألجل

4.2251.289.432ـــ     ـــ     ـــ     ـــ     1.285.207أخرى

القيمة العادلة السالبة للمشتقات

31.390ـــ     ـــ     ـــ     ـــ     ـــ     31.390محتفظ بها للمتاجرة

120.399ـــ     ـــ     ـــ     ـــ     ـــ     120.399محتفظ بها كتحوطات تدفقات نقدية 

2.008.202ـــ     ـــ     ـــ     ـــ     ـــ     2.008.202صكوك تعزيز راس املال

835.069ـــ     ـــ     ـــ     ـــ     ـــ     835.069مطلوبات أخرى

60.381.783339.956307.6814.962171.15517.05161.222.588اإلجاميل

التعهدات وااللتزامات

799.219ـــ     ـــ     ـــ     ـــ     798.993226اعتامدات مستندية 

3.720.260134.87145.0894.9533.12623.1253.931.424خطابات ضامن 

338.053ـــ     ـــ     ـــ     ـــ     ـــ     338.053قبوالت

150.000ـــ     ـــ     ـــ     ـــ     ـــ     150.000ارتباطات غري قابلة للنقض لتمديد االئتامن

5.007.306135.09745.0894.9533.12623.1255.218.696

مخاطر االئتامن (املعادل االئتامين)  
التعهدات وااللتزامات

399.610     ـــ     ـــ     ـــ     ـــ399.497113اعتامدات مستندية 

3.720.260134.87145.0894.9533.12623.1253.931.424خطابات ضامن

338.053ـــ     ـــ     ـــ     ـــ     ـــ     338.053قبوالت

75.000ـــ     ـــ     ـــ     ـــ     ـــ     75.000تعهدات غري قابلة للنقض لتمديد االئتامن

املشتقات

32287.697     ـــ     ـــ165.1991.486120.980محتفظ بها للمتاجرة

95.819     ـــ     ـــ     ـــ24.78428.51942.516محتفظ بها للتحوط

4.722.793164.989208.5854.9533.12623.1575.127.603

تم تصنيف بعض صناديق االستثامر الدولية التي تتخذ من اململكة العربية السعودية قاعدًة لها ضمن منطقة الفئة الدولية يف اإليضاح (6 »أ«) حول هذه 
القوائم املالية املوحدة وتم تصنيفها ضمن منطقة اململكة العربية السعودية من أجل هذا اإليضاح.

يتم احتساب املعادل االئتامين للتعهدات وااللتزامات بناًء عىل الطريقة املعتمدة من مؤسسة النقد.
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ب ) فيام ييل التوزيع حسب الرتكز الجغرايف للقروض والسلف غري العاملة ومخصص خسائر االئتامن املتوقعة:

بآالف الرياالت السعودية

مخصص خسائر االئتامنصايف القروض غري العاملة

2018م2019م2018م2019م

اململكة العربية السعودية

48.37139.42357.77943.078بطاقات االئتامن

154.727160.327155.928164.257قروض أفراد

469.984464.870795.460726.170قروض تجارية

673.082664.6201.009.167933.505اإلجاميل

32 - مخاطر السوق

ــر رأس مــال املجموعــة أو أرباحهــا ســلبياً أو عــدم قدرتهــا عــىل الوفــاء بأهدافهــا العمليــة جــراء التغــريات يف مســتوى  مخاطــر الســوق هــي مخاطــر تأث
الربــح أو تذبــذب أســعار الســوق مــن أســعار عمــوالت خاصــة وفــروق ائتامنيــة (ليــس لهــا عالقــة بالتغــري يف الوضــع االئتــامين للملتــزم/ املصــدر)، وأســعار 
األســهم وأســعار رصف العمــالت األجنبيــة. إن الهــدف مــن إدارة مخاطــر الســوق هــو إدارة التعــرض ملخاطــر الســوق والتحكــم بهــا ضمــن حــدود مقبولــة 

مــع تعظيــم العوائــد.

تقوم املجموعة بتصنيف تعرضها ملخاطر السوق إىل مخاطر تتعلق بعمليات املتاجرة ومخاطر تتعلق بعمليات غري املتاجرة. يتم التعامل مع عمليات 
املتاجرة من قبل إدارة الخزينة وتتضمن االستثامر يف األسهم وصناديق االستثامر عىل أساس القيمة العادلة.

يقوم مجلس اإلدارة باعتامد حدود للمستويات املقبولة من مخاطر السوق يف نشاطات املتاجرة وغري املتاجرة. تعترب لجنة سياسات مخاطر السوق 
هي املسؤولة عن هيكل مخاطر السوق مبوجب الصالحيات املخولة لها من املجلس، تقوم اللجنة بوضع إطار يحدد مستوى معتمد لقبول املخاطر. 
يتم عمل تقرير يومي مفصل ملخاطر السوق يبني مخاطر السوق التي تتعرض لها املجموعة مقارنة باملستويات املحددة. يتم مراجعة هذا التقرير 
اليومي من قبل رئيس إدارة الخزينة ورئيس إدارة املخاطر. يتم إدارة وتوجيه مخاطر السوق يف عمليات املتاجرة باستخدام طريقة قيمة محفوفة 

باملخاطر للقيمة وتحليالت الحساسية. يتم إدارة وتوجيه مخاطر السوق مخاطر السوق يف نشاطات غري املتاجرة باستخدام تحليالت الحساسية.

أ( مخاطر السوق لعمليات املتاجرة 

تنشـأ مخاطـر السـوق لعمليـات املتاجـرة أساسـاً مـن التعـرض ملخاطـر تقلبـات أسـعار العمـالت األجنبيـة والتغـريات يف أسـعار األسـهم وصـايف قيمـة 
موجـودات صناديـق االسـتثامر.

وضـع مجلـس اإلدارة حـدوداً للمسـتويات املقبولـة للمخاطـر الخاصـة بعمليـات املتاجـرة. مـن أجـل إدارة مخاطـر السـوق يف عمليـات املتاجـرة، سـتقوم 
املجموعـة بشـكل دوري بتطبيـق طريقـة قيمـة محفوفـة باملخاطـر لتقييـم مراكـز مخاطـر السـوق املحتفـظ بهـا وكذلـك تقديـر الخسـارة االقتصاديـة 

املحتملـة  عـىل أسـاس مجموعـة مـن التقديـرات والتغـريات يف ظـروف السـوق.

تَُقـِدر طريقـة القيمـة املحفوفـة باملخاطـر التغـري السـلبي املحتمـل يف القيمـة السـوقية للمحفظـة عنـد مسـتوى معـني مـن الثقـة وبعـد مـدى زمنـي 
محـدد. تسـتخدم املجموعـة النـامذج املنهجيـة التاريخيـة لتقييـم التغـري املحتمـل يف القيمـة السـوقية لعمليـات املتاجـرة عىل أسـاس البيانـات التاريخية. 
إن طريقـة القيمـة املحفوفـة باملخاطـر التـي تقيسـها املجموعـة هـي عبـارة عـن تقديـر باسـتخدام مسـتوى ثقـة عنـد 99%  للخسـارة املحتملـة التـي مـن 
غـري املتوقـع تجاوزهـا يف حـال كانـت مراكـز السـوق الحاليـة محتفـظ بهـا دون تغيـري ملـدة يـوم واحـد. يشـري اسـتخدام مسـتوى الثقـة عنـد 99% أنـه خـالل 

يـوم واحـد، ينبغـي وقـوع خسـارة تزيـد عـن القيمـة املحفوفـة باملخاطـر عـىل أسـاس املتوسـط مبـا ال يزيـد عـن مـرة واحـدة كل مائـة يـوم.

متثـل القيمـة املحفوفـة باملخاطـر مخاطـر املحافـظ عنـد إقفـال يـوم العمـل، وال يتـم احتسـاب أي خسـائر قـد تحـدث بعـد مـدة الثقـة املحـددة. ومـع ذلـك 
فـإن نتائـج املتاجـرة الفعليـة قـد تختلـف عـن حسـابات القيمـة املحفوفـة باملخاطـر، بشـكل خـاص، حيـث أن الحسـابات ال تقـدم مـؤرشاً واضحـاً وذات معنـى 

عـن األربـاح والخسـائر يف ظـروف السـوق الصعبـة.

مـن أجـل تجـاوز حـدود القيمـة املحفوفـة باملخاطـر املذكـورة أعـاله، تقـوم املجموعـة طـوال الوقـت باختبـارات جهـد ملحفظتهـا ملحـاكاة الظـروف خـارج 
مـدة الثقـة العاديـة. يتـم اإلفصـاح عـن الخسـائر املحتملـة التـي تقـع ضمـن ظـروف اختبـار الجهـد بصـورة منتظمـة مـن أجـل مراجعتها مـن قبل لجنـة املخاطر 

املنبثقـة عـن مجلـس اإلدارة.

فيام ييل معلومات القيمة املحفوفة باملخاطر للمجموعة ذات الصلة:

بآالف الرياالت السعودية

2018م2019م

سعر الرصف األجنبي

249690القيمة املحفوفة باملخاطر كام يف نهاية السنة

338349متوسط القيمة املحفوفة باملخاطر  كام يف نهاية السنة

ايضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة  للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2019م
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1( مخاطر العمالت األجنبية

ــة. تقــوم املجموعــة  ــة بســبب التقلبــات يف أســعار رصف العمــالت األجنبي تتمثــل مخاطــر العمــالت األجنبيــة يف مخاطــر تذبــذب قيمــة األدوات املالي
ــة. قــام مجلــس اإلدارة بوضــع حــدود  ــة الســائدة عــىل مركزهــا املــايل والتدفقــات النقدي ــإدارة التعــرض للتقلبــات يف أســعار رصف العمــالت األجنبي ب

ملســتوى التعــرض لهــذه املخاطــر حســب أنــواع العمــالت. يتــم مراجعــة هــذه املراكــز يوميــاً للتأكــد مــن بقــاء هــذه املراكــز ضمــن الحــدود املقــررة.

كام يف نهاية السنة، املجموعة معرضة للمخاطر الهامة التالية يف عمليات املتاجرة التي متت بعمالت أجنبية كام يف 31 ديسمرب:

بآالف الرياالت السعودية

2018م2019م

78.3972.531دوالر أمرييك  

3.7932.632دوالر هونج كونج

2.1111.652دوالر تايوان

يبـني الجـدول التـايل مـدى تعـرض املجموعـة ملخاطر العمالت كام يف 31 ديسـمرب بالنسـبة ملراكزهـا من العمالت األجنبية. يقوم هذا التحليل بحسـاب 
تأثـري التغـريات املحتملـة املعقولـة لسـعر الـرصف مقابـل الريـال السـعودي مـع بقـاء املتغـريات األخـرى ثابتـة عـىل قامئـة الدخـل املوحـدة مبـا فيهـا مـن 
تأثـريات أدوات التحـوط. إن وجـود مبلـغ سـالب بالجـدول يعكـس صـايف نقـص محتمـل يف قامئـة الدخـل املوحـدة، بينـام يشـري وجـود مبلـغ موجـب إىل 

صـايف زيـادة محتملـة. إن تحليـالت الحساسـية ال تأخـذ يف االعتبـار الخطـوات املمكـن اتخاذهـا مـن قبـل املجموعـة للتخفيـف مـن تأثـري تلـك التغـريات:

2018م2019م

العملــــــــــــــــــــــة

زيادة/نقص يف 

سعر الرصف باملائة 

%

التأثري عىل صايف 

الدخل )بآالف 

الرياالت السعودية(

زيادة/نقص يف 
سعر الرصف باملائة 

%

التأثري عىل صايف 
الدخل (بآالف الرياالت 

السعودية)

± 10± 0.4± 549± 0.70دوالر أمرييك

± 54± 3.28± 77± 3.64دوالر تايوان

± 65± 2.47± 29± 0.77دوالر هونج كونج

2( مخاطر أسعار األسهم

مخاطـر أسـعار األسـهم هـي مخاطـر انخفـاض القيـم العادلـة لصناديـق االسـتثامر نتيجـة تغـريات يف مسـتويات مـؤرش األسـهم وقيمـة كل سـهم عـىل 
حـدة انطالقـاً مـن صـايف قيمـة موجـودات الصناديـق.

إن األدوات املاليـة التـي تتضمنهـا محفظـة القيمـة العادلـة مـن خـالل قامئـة الدخـل هـي أسـهم محتفـظ بهـا مـن قبـل صناديق اسـتثامر مشـرتكة مملوكة 
للمجموعـة. تقـوم املجموعـة بـإدارة املخاطـر املتعلقـة بصناديـق االسـتثامر عـن طريـق مراقبـة املتغـريات يف صـايف قيمـة موجـودات الصناديـق. يتـم 
إدارة اسـتثامرات األسـهم وصناديـق االسـتثامر مـن قبـل املجموعـة بالتعـاون مـع مستشـاري اسـتثامرات محرتفـني، ويتـم إدارة مخاطـر أسـعار األسـهم 
مـن قبـل املجموعـة عـىل أسـاس كل محفظـة خاصـة بـكل صنـدوق. إن التأثـري عـىل قامئـة الدخـل املوحـدة ــــ كنتيجـة للتغـري يف القيمـة العادلـة لألسـهم 
املحتفـظ بهـا ألغـراض املتاجـرة كـام يف 31 ديسـمرب والـذي يعـود إىل تغـريات معقولـة محتملـة يف صـايف قيمـة موجـودات الصنـدوق ذي العالقـة مـع 

ـــ هـي كـام ييل: بقـاء جميـع املتغـريات األخـرى املتغـرية ثابتـةـ 

2018م2019م

املحفظة

الزيادة/االنخفاض

يف سعر السهم 

باملائة %

التأثري عىل قامئة 

الدخل املوحدة )بآالف 

الرياالت السعودية(

الزيادة/االنخفاض 
يف سعر السهم 

باملائة %

التأثري عىل قامئة 
الدخل املوحدة (بآالف 

الرياالت السعودية)

األسواق الدولية الناشئة

± 1.063± 11.2 %± 2.637± 22.32 %األسواق

± 1.991± 8.31 %± 19.779± 7.19 %الصناديق األخرى
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التأثــري عــىل قامئــة الدخــل املوحــدة كنتيجــة للتغــري يف القيمــة العادلــة ألدوات األســهم املدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قامئــة الدخــل - كــام يف 31 
ديســمرب 2019م الناتجــة عــن تغــريات مقــدرة معقولــة يف مــؤرشات الســوق التاليــة مــع بقــاء املتغــريات املتغــرية األخــرى ثابتــة - عــىل النحــو التــايل:

2018م2019م

مؤرش السوق

الزيادة/االنخفاض 

يف املؤرش باملائه 

%

التأثري عىل قامئة 

الدخل املوحدة 

)بآالف الرياالت 

السعودية(

الزيادة/االنخفاض 
يف املؤرش باملائه 

%

التأثري عىل قامئة 
الدخل املوحدة (بآالف 

الرياالت السعودية)

± 651± 8.31 %±   ــــــ± 7.19 %تداول

 

ب( مخاطر السوق - لعمليات غري املتاجرة وغري املرصفية

تنشــأ مخاطــر الســوق للعمليــات غــري املتاجــرة أو املراكــز البنكيــة أساســاً مــن ســعر العمــوالت الخاصــة والتعــرض لتقلبــات أســعار العمــالت األجنبيــة 
وتقلبــات أســعار األســهم.

1( مخاطر أسعار العموالت الخاصة

تنشــأ مخاطــر أســعار العمولــة الخاصــة مــن احتــامل أن يــؤدي التغــري يف أســعار العمولــة الخاصــة إىل التأثــري عــىل التدفقــات النقديــة املســتقبلية أو 
عــىل القيــم العادلــة لــألدوات املاليــة. قامــت لجنــة سياســات مخاطــر الســوق يف املجموعــة بوضــع حــدود عــىل فجــوة أســعار العمــوالت الخاصــة. يتــم 
مراقبــة املراكــز بشــكل يومــي مــع تقديــم تقاريــر دوريــة إىل اإلدارة العليــا ولجنــة سياســات مخاطــر الســوق للتأكــد مــن بقــاء املراكــز ضمــن الحــدود 
املعتمــدة. يف حــال وجــود ظــروف ضاغطــة بالســوق، فإنــه يتــم عمــل تقاريــر عــن فجــوة املوجــودات - املطلوبــات ورفعهــا إىل لجنــة سياســات مخاطــر 

الســوق بصــورة أكــرث تكــراراً.

يوضــح الجــدول التــايل الحساســية الناشــئة عــن تأثــري تغــريات مقــدرة معقولــة يف أســعار العمــوالت الخاصــة، مــع بقــاء باقــي العوامــل املتغــرية األخــرى 
ثابتــة، عــىل قامئــة الدخــل املوحــدة للمجموعــة. إن حساســية الدخــل هــي تأثــري التغــريات املتوقعــة يف أســعار العمــوالت الخاصــة عــىل صــايف دخــل 
العمــوالت الخاصــة لســنة واحــدة، وذلــك بنــاًء عــىل املوجــودات واملطلوبــات املاليــة املقتنــاة لغــري أغــراض املتاجــرة والتــي تحمــل عمــوالت خاصــة 
كــام يف 31 ديســمرب 2019م مبــا يف ذلــك تأثــري أدوات التحــوط. إن جميــع أوجــه التعــرض غــري املتاجــرة تتــم مراقبتهــا وتحليلهــا إىل مركــزات عملــة 
ويتــم اإلفصــاح عــن الحساســية املرتبطــة بهــا بالعملــة املحليــة. إن تحليــالت الحساســية ال تأخــذ يف االعتبــار اإلجــراءات التــي مــن املمكــن أن تقــوم 

املجموعــة بإتخاذهــا للتخفيــف مــن تأثــري تلــك املتغــريات.

2018م 2019م

حساسية دخل 
العموالت الخاصة
(بآالف الرياالت 

السعودية)
الزيادة/ االنخفاض 
يف نقاط األساس

حساسية دخل 

العموالت الخاصة

)بآالف الرياالت 

السعودية(

الزيادة/ االنخفاض 

يف نقاط األساس العملـــــــــــــــــة

1.459 ± 25 ± 20.077 ± 25 ± ريال سعودي

2.655 ± 25 ± 2.330 ± 25 ± دوالر أمرييك

5 ± 25 ± 4 ± 25 ± الروبية الهندية

±  ـــــ   25 ± 1 ± 25 ± الروبية الباكستانية

1 ± 25 ± ± ـــــ 25 ± درهم إمارايت 
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حساسية أسعار العموالت للموجودات واملطلوبات والبنود خارج قامئة املركز املايل

تقوم املجموعة بإدارة مخاطر تأثريات املخاطر املختلفة املتعلقة بتذبذب أسعار العموالت السائدة يف السوق عىل مركزها املايل وتدفقاتها النقدية.

ــة  ــات املجموعــة املســجلة بالقيمــة الدفرتي يلخــص الجــدول التــايل مخاطــر أســعار العمــوالت عــىل املجموعــة. كــام يشــتمل عــىل موجــودات ومطلوب
مصنفــة حســب تاريــخ إعــادة التســعري التعاقــدي أو تاريــخ االســتحقاق ــــ أيهــام يقــع أوالً. تتعــرض املجموعــة ملخاطــر أســعار العمــوالت نتيجــة لعــدم التطابــق 
أو لوجــود فجــوات يف قيــم املوجــودات واملطلوبــات واألدوات خــارج قامئــة املركــز املــايل التــي تســتحق أو ســيتم إعــادة تســعريها يف فــرتة محــددة. 

تقــوم املجموعــة بــإدارة هــذه املخاطــر وذلــك مبطابقــة تواريــخ إعــادة تســعري املوجــودات واملطلوبــات مــن خــالل إســرتاتيجيات إدارة املخاطــر.

بآالف الرياالت السعودية

2019م

خالل

3 أشهر

12 – 3

شهراً

 5 – 1

سنوات

اكرث من 5 

سنوات

بدون

املجموععمولة

عائد

العمولة 

الفعيل

املوجودات

نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد
 

     ــ 1.214.2481.214.248     ــ      ــ      ـــ     ــنقد يف الصندوق

1.75 %3.400.4814.263.439     ــ     ــ     ـــ862.958أرصدة ملؤسسة النقد

أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى

     ــ 380.259380.259     ــ      ــ      ــ      ــحسابات جارية 

2.63 %11.2451.048.745     ــ     ــ437.500600.000إيداعات أسواق املال

استثامرات

محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
     ــ 287.024287.024     ــ     ــ     ــ     ــالخسارة 

محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
     ــ     ــ     ــالشامل اآلخر

 

101.1475.654106.801% 4.23

3.29 %6.765.000373.09910.454.5789.405.374226.88827.224.939محتفظ بها بالتكلفة املطفأة

القيمة العادلة املوجبة للمشتقات

     ــ28.73128.731     ــ     ــ     ــ     ــمحتفظ بها للمتاجرة

     ــ72.89572.895     ــ     ــ     ــ     ــمحتفظ بها كتحوطات تدفقات نقدية 

قروض وسلف، صايف

24.81 %716.152     ــ     ــ     ــ     ــ716.152بطاقات ائتامن

4.60 %2.344.8685.522.77611.730.1233.721.07256.95923.375.798قروض أفراد

5.17 %278.73025.160.623     ــ     ــ12.474.67912.407.214قروض تجارية

     ــ407.546407.546     ــ     ــ     ــ     ــأخرى

     ــ148.332148.332     ــ     ــ     ــ     ــاستثامر يف رشكة زميلة

     ــ468.992468.992     ــ     ــ     ــ     ــعقارات أخرى، صايف

     ــ1.154.2701.154.270     ــ     ــ     ــ     ــممتلكات ومعدات ،صايف 

     ــ485.550485.550     ــ     ــ     ــ     ــموجودات أخرى 

23.601.15718.903.08922.184.70113.227.5938.627.80486.544.344إجاميل املوجودات
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بآالف الرياالت السعودية

3 – 12 شهراًخالل 3 أشهر2019م

 5 – 1

سنوات

 اكرث من 5

سنوات

 بدون

املجموععمولة

 عائد العمولة

الفعيل

املطلوبات وحقوق املساهمني أرصدة 

للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

     ــ199.366 199.366     ــ     ــ     ــ     ــحسابات جارية

2.23 %7.764.271 44.271     ــ     ــ6.720.0001.000.000إيداعات يف أسواق املال 

2.37 %290.117 1.446     ــ     ــ288.671     ــاقرتاض مبوجب اتفاقية إعادة رشاء

ودائع للعمالء

     ــ30.839.375 30.839.375     ــ     ــ     ــ     ــتحت الطلب

2.69 %30.259.540 254.720     ــ18.563.10911.255.711186.000ألجل

     ــ1.597.879 1.597.879     ــ     ــ     ــ     ــأخرى

القيمة العادلة السالبة  للمشتقات

     ــ29.027 29.027     ــ     ــ     ــ     ــمحتفظ بها للمتاجرة

     ــ186.984 186.984     ــ     ــ     ــ     ــمحتفظ بها كتحوطات تدفقات نقدية

4.30 %2.006.921 6.921     ــ     ــ2.000.000     ــصكوك معززة لرأس املال

     ــ1.781.347 1.781.347     ــ     ــ     ــ     ــمطلوبات أخرى

     ــ11.589.517 11.589.517     ــ     ــ     ــ     ــحقوق املساهمني 

86.544.344 46.530.853     ــ25.283.10914.544.382186.000إجاميل املطلوبات وحقوق املساهمني

حساسية أسعار العموالت يف الفجوة 

داخل قامئة املركز املايل املوحدة
     ــ)37.903.049(4.358.70721.998.70113.227.593)1.681.952(

حساسية أسعار العموالت يف الفجوة 

خارج قامئة املركز املايل املوحدة  
     ــ     ــ628.125)1.378.750(     ــ750.625

إجاميل فجوة الحساسية   ألسعار 

العموالت
     ــ)37.903.049(4.358.70720.619.95113.855.718)931.327(

املركز الرتاكمي لفجوة الحساسية 

ألسعار العموالت
     ــ     ــ3.427.38024.047.33137.903.049)931.327(

ايضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة  للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2019م
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بآالف الرياالت السعودية

2018م
خالل 3

أشهر

 12 – 3

شهراً

 5 – 1

سنوات

اكرث من 5 

سنوات

بدون 

املجموععمولة

عائد

العمولة 

الفعيل

املوجودات

نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد
 

     -   1.175.5581.175.558ــ      ــ      ــ           ــ نقد يف الصندوق 

2.50 %2.753.6363.789.564ــ      ــ      ــ      1.035.928أرصدة ملؤسسة النقد

أرصدة لدى البنوك واملؤسسات 

املالية األخرى

   -  296.710296.710ــ      ــ      ــ           ــ حسابات جارية 

2.50 %1.0391.001.039ــ      ــ      ــ      1.000.000إيداعات أسواق املال

استثامرات

محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل 
-  41.29341.293ــ      ــ      ــ      ــ     الربح أو الخسارة

محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل 
-  4.8914.891     ــ      ــ      ــ     ــالدخل الشامل اآلخر

3.30 %7.301.455527.6469.150.6486.825.570200.77224.006.091محتفظ بها بالتكلفة املطفأة

القيمة العادلة املوجبة للمشتقات

-  31.36131.361ــ     ــ     ــ     ــ     محتفظ بها للمتاجرة

-  23.07323.073     ــ     ــ     ــ     ــمحتفظ بها كتحوطات تدفقات نقدية 

قروض وسلف، صايف

24.72 %619.829ــ     ــ     ــ     ــ     619.829بطاقات ائتامن

4.83 %1.831.6924.869.24512.160.17640.36667.85918.969.338قروض أفراد

5.66 %285.47720.876.591ــ     ــ     10.070.09010.521.024قروض تجارية

-  431.133431.133ــ     ــ     ــ     ــ     أخرى

-  135.770135.770ــ     ــ     ــ     ــ     استثامر يف رشكة زميلة

-  453.150453.150ــ     ــ     ــ     ــ     عقارات أخرى، صايف

-  761.247761.247ــ     ــ     ــ     ــ     ممتلكات ومعدات، صايف 

-  386.560386.560ــ     ــ     ــ     ــ     موجودات أخرى 

21.858.99415.917.91521.310.8246.865.9367.049.52973.003.198إجاميل املوجودات
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بآالف الرياالت السعودية

2018م
خالل

3 أشهر

 12 – 3

شهراً

 5 – 1

سنوات

أكرث من 5 

سنوات

بدون 

املجموععمولة

عائد العمولة 

الفعيل

املطلوبات وحقوق املساهمني 

أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

     ــ145.257145.257     ــ     ــ     ــ     ــحسابات جارية

2.80 %46.0695.987.694     ــ781.625584.000 4.576.000إيداعات يف أسواق املال 

3.01 %1.808290.479     ــ     ــ288.671     ــإيداعات يف أسواق املال 

ودائع للعمالء

     ــ26.607.39026.607.390     ــ     ــ     ــ     ــتحت الطلب

3.01 %129.84523.907.276     ــ18.383.2374.631.117763.077ألجل

     ــ1.289.4321.289.432     ــ     ــ     ــ     ــأخرى

القيمة العادلة السالبة  للمشتقات

     ــ31.39031.390     ــ     ــ     ــ     ــمحتفظ بها للمتاجرة

     ــ120.399120.399     ــ     ــ     ــ     ــمحتفظ بها كتحوطات تدفقات نقدية

4.92 %8.2022.008.202     ــ     ــ2.000.000     ــصكوك معززة لرأس املال

     ــ1.371.2071.371.207     ــ     ــ     ــ     ــمطلوبات أخرى

     ــ11.244.47211.244.472     ــ     ــ     ــ     ــحقوق املساهمني 

40.995.47173.003.198     ــ22.959.2377.701.4131.347.077إجاميل املطلوبات وحقوق املساهمني

حساسية أسعار العموالت يف الفجوة 
     ــ(33.945.942)8.216.50219.963.7476.865.936(1.100.243)داخل قامئة املركز املايل املوحدة

حساسية أسعار العموالت  يف الفجوة 
     ــ     ــ534.375(1.285.000)     ــ 750.625خارج قامئة املركز املايل املوحدة

     ــ(33.945.942)8.216.50218.678.7477.400.311(349.618)إجاميل فجوة الحساسية  ألسعار العموالت

املركز الرتاكمي لفجوة الحساسية ألسعار 
العموالت

     ــ     ــ7.866.88426.545.63133.945.942(349.618)

إن معـدل العمولـة الفّعـال (العائـد الفعـيل) ألداة ماليـة نقديـة هـو السـعر الـذي عنـد اسـتخدامه يف احتسـاب القيمـة الحاليـة يـؤدي للوصـول إىل القيمـة 
الدفرتيـة لهـذه األداة. إن هـذا السـعر هـو السـعر التاريخـي ألداة بسـعر ثابـت ومسـجلة بالتكلفـة املطفـأة وسـعر السـوق الحـايل ألداة بسـعر متغـري أو 

أداة مسـجلة بالقيمـة العادلـة.

2(  مخاطر العمالت

مخاطـر العمـالت هـي مخاطـر تذبـذب قيمـة أداة ماليـة بسـبب التقلبـات يف أسـعار رصف العمـالت األجنبيـة. تقـوم املجموعـة بـإدارة التعـرض لتأثـري 
التقلبـات يف أسـعار رصف العمـالت األجنبيـة السـائدة عـىل مركزهـا املـايل والتدفقات النقدية. قام مجلس إدارة البنك بوضع حدود ملسـتوى التعرض 

لهـذه املخاطـر عـىل حسـب أنـواع العمـالت. يتـم مراجعـة هـذه املراكـز يوميـاً للتأكـد مـن بقـاء هـذه املراكـز ضمـن الحـدود املعتمـدة.

ايضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة  للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2019م
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كام يف نهاية السنة، كانت لدى املجموعة نقاط التعرض الجوهرية الصافية التالية واملقيدة بالعمالت األجنبية كام يف 31 ديسمرب:

بآالف الرياالت السعودية

2019م

طويل/ )قصري(

2018م
طويل/ (قصري)

1.070.911643.190دوالر أمرييك

21.03631.761روبية هندية

7.0025.429روبية باكستانية

35513.274درهم إمارايت 

يبـني الجـدول التـايل العمـالت التـي تتسـبب يف تعـرض املجموعـة ملخاطـر العمـالت كـام يف 31 ديسـمرب 2019م. تـم إجـراء هـذا التحليـل لحسـاب تأثـري 
التغـريات املحتملـة املعقولـة لسـعر الـرصف مقابـل الريـال السـعودي مـع بقـاء املتغـريات األخـرى ثابتـة، مبـا يف ذلـك أثـر أدوات التحـوط، عـىل قامئـة الدخـل 
املوحـدة. إن وجـود مبلـغ سـالب بالجـدول يعكـس صـايف نقـص محتمـل يف قامئـة الدخـل املوحدة، بينام يشـري وجود مبلـغ موجب إىل صايف زيـادة محتملة. 

ال تأخـذ تحليـالت الحساسـية يف االعتبـار املواقـف املمكـن تبنيهـا مـن قبـل املجموعـة للتخفيـف مـن حـدة تأثـري تلـك املتغـريات:

2018م 2019م

التأثري عىل صايف الدخل 
(بآالف الرياالت السعودية)

زيادة / انخفاض يف 
سعر العملة (باملائة)

التأثري عىل صايف الدخل 

)بآالف الرياالت السعودية( 

زيادة / انخفاض يف 

سعر العملة )باملائة( العملة

322 ± 0.05 ± 535 ± 0.05 ± دوالر أمرييك

16 ± 0.05 ± 11 ± 0.05 ± روبية هندية

3 ± 0.05 ± 4 ± 0.05 ± روبية باكستانية

7 ± 0.05 ± ± ــــ  0.05 ± درهم إمارايت 

33 - مخاطر السيولة   

مخاطـر السـيولة هـي عـدم قـدرة املجموعـة عـىل تلبيـة التزامـات السـداد املرتتبـة عليهـا عنـد اسـتحقاقها يف الظـروف الطبيعيـة والضاغطـة. تقـع مخاطـر 
السـيولة عنـد حصـول اضطرابـات يف األسـواق أو انخفـاض مسـتوى االئتـامن مـام يـؤدي إىل عـدم توفرهـا بشـكل مفاجـئ مـن بعـض مصـادر التمويـل. 
وللتقليـل مـن هـذه املخاطـر، قامـت اإلدارة بتنويـع مصـادر التمويـل لدعـم الودائـع األساسـية، وإدارة املوجـودات بعـد األخـذ بعـني االعتبـار توفـر السـيولة، 
والحفـاظ عـىل رصيـٍد كاٍف للنقديـة وشـبه النقديـة واألوراق املاليـة القابلـة للبيـع ومراقبـة التدفقـات النقديـة املسـتقبلية وفجـوات السـيولة بشـكل يومـي. 

كـام لـدى املجموعـة خطـوط ائتامنيـة مضمونـة ميكـن اسـتخدامها ملقابلـة احتياجـات السـيولة.

طبقـاً لنظـام مراقبـة البنـوك واللوائـح التنظيميـة الصـادرة عـن مؤسسـة النقـد العـريب السـعودي يجـب أن يحتفـظ البنك بوديعـة نظامية لدى مؤسسـة النقد 
العـريب السـعودي بنسـبة 7 % مـن إجـاميل الودائـع تحـت الطلـب وبنسـبة 4 % مـن املدخـرات والودائـع ألجـل. باإلضافـة إىل الوديعـة النظاميـة يحتفـظ البنـك 
أيضـاً باحتياطيـات سـيولة ال تقـل عـن 20 % مـن التزامـات الودائـع عـىل شـكل نقـد أو موجـودات ميكـن تحويلهـا إىل نقـد خـالل فـرتة ال تزيـد عـن 30 يومـاً. لـدى 
البنـك القـدرة عـىل رفـع أرصدتـه اإلضافيـة عـن طريـق تسـهيالت إعـادة رشاء متوفـرة لـدى مؤسسـة النقـد العـريب السـعودي بنسـبة 88.5 % مـن قيمـة 

سـندات ديـن صـادرة عـن الحكومـة ( وزارة املاليـة) مؤسسـة النقـد العـريب السـعودي أو مضمونـة مـن الحكومـة.

يتـم تقييـم وإدارة وضـع السـيولة باسـتخدام عـدة تصـورات، مـع إعطـاء األهميـة الالزمـة للعوامل الضاغطة املرتبطة بكل من السـوق بشـكل عـام واملجموعة 
بشـكل خـاص. إحـدى هـذه الطـرق هـو االحتفـاظ بنسـب محـددة مـن املوجـودات السـائلة إىل التزامـات الودائـع وفقـاً لظـروف السـوق. تتكـون املوجـودات 
السـائلة مـن النقديـة، والودائـع البنكيـة قصـرية األجـل، واملرابحـات لـدى مؤسسـة النقـد، وسـندات الديـن السـائلة املتاحـة للبيـع الفـوري. وتتكـون التزامـات 

الودائـع مـن ودائـع العمـالء والبنـوك باسـتثناء ودائـع البنـوك الخارجيـة بالعمـالت األجنبيـة. يقـوم البنـك أيضـاً مبراقبـة نسـبة القـروض إىل الودائـع. 

أ( تحليل املطلوبات املالية مبوجب االستحقاقات التعاقدية املتبقية غري املخصومة

يلخـص الجـدول التـايل تواريـخ اسـتحقاق املطلوبـات املاليـة للمجموعـة كـام يف 31 ديسـمرب 2019م و31 ديسـمرب 2018م بنـاًء عـىل التزامـات السـداد 
التعاقديـة غـري املخصومـة. مبـا أن مدفوعـات العمـوالت الخاصـة حتـى تاريـخ االسـتحقاق التعاقـدي مدرجـة يف الجـدول، فـإن املجاميـع ال تتطابـق مـع قامئـة 
املركـز املـايل املوحـدة. تـم تحديـد االسـتحقاقات التعاقديـة لاللتزامـات عـىل أسـاس الفـرتة املتبقيـة يف تاريـخ التقريـر املـايل إىل تاريـخ االسـتحقاق 
التعاقدي مع عدم األخذ يف االعتبار االسـتحقاقات الفعلية املتوقعة كام هو موضح يف اإليضاح (ب) أدناه (تحليل االسـتحقاقات املتوقعة للموجودات 
واملطلوبـات). تـم اعتبـار املدفوعـات املرتبطـة بإشـعار كـام لـو أن هنـاك إشـعار فـوري للسـداد. ومـع ذلـك، تتوقـع املجموعـة أن العديـد مـن العمـالء لـن 
يطالبـوا بالسـداد يف التاريـخ املبكـر الـذي تتوقـع املجموعـة السـداد فيـه وأن الجـدول ال يعكـس التدفقـات النقديـة املتوقعـة حسـب مـا يشـري إليـه تاريـخ 

االحتفـاظ بالودائـع لـدى املجموعة.
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بآالف الرياالت السعودية

1 – 5 سنوات3 – 12شهراًخالل 3 أشهر

اكرث من 5 

سنوات

بدون تاريخ 

املجموعاستحقاق محدد

املطلوبات املالية

كام يف 31 ديسمرب 2019م

أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

199.366199.366       ـــــــــ       ـــــــــ       ـــــــــ       ـــــــــحسابات جارية 

7.789.377       ـــــــــ       ـــــــــ       ـــــــــ6.723.6891.065.688إيداعات أسواق املال 

345.275       ـــــــــ338.427       ـــــــــ6.848       ـــــــــاقرتاض مبوجب اتفاقية إعادة رشاء 

ودائع للعمالء

30.839.37530.839.375       ـــــــــ       ـــــــــ       ـــــــــ       ـــــــــتحت الطلب

30.465.766       ـــــــــ       ـــــــــ18.744.12211.513.964207.680ألجل

1.597.879       ـــــــــ       ـــــــــ       ـــــــــ       ـــــــــ1.597.879أخرى

القيمة العادلة السالبة للمشتقات

29.027       ـــــــــ       ـــــــــ5.1032.53421.390محتفظ بها للمتاجرة

186.984       ـــــــــ43.522123.470       ـــــــــ19.992محتفظ بها كتحوطات تدفقات نقدية

2.547.716       ـــــــــ84.441337.0742.126.201       ـــــــــصكوك معززة لرأس املال

23.937146.384552.79658.5181.056.7751.838.410مطلوبات أخرى

27.114.72212.819.8591.162.4622.646.61632.095.51675.839.175إجاميل املطلوبات املالية غري املخصومة

5.946.684       ـــــــــ562.332587.0962.733.9352.063.321املشتقات

بآالف الرياالت السعودية

1 – 5 سنوات3 – 12شهراًخالل3 أشهر
اكرث من 5 

سنوات
بدون تاريخ 

املجموعاستحقاق محدد

املطلوبات املالية

كام يف 31 ديسمرب 2018م   

أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

145.257145.257       ـــــــــ       ـــــــــ       ـــــــــ       ـــــــــحسابات جارية 

6.034.638       ـــــــــ       ـــــــــ4.623.860806.481604.297إيداعات أسواق املال

377.415       ـــــــــ377.415       ـــــــــ       ـــــــــ       ـــــــــاقرتاض مبوجب اتفاقية إعادة رشاء 

ودائع للعمالء

26.607.39026.607.390       ـــــــــ       ـــــــــ       ـــــــــ       ـــــــــتحت الطلب

24.081.908       ـــــــــ       ـــــــــ18.335.7484.940.696805.464ألجل

1.289.432       ـــــــــ       ـــــــــ       ـــــــــ       ـــــــــ1.289.432أخرى

القيمة  العادلة السالبة للمشتقات 

31.390       ـــــــــ       ـــــــــ11.27823419.878محتفظ بها للمتاجرة

120.399       ـــــــــ5.18894.920       ـــــــــ20.291محتفظ بها  كتحوطات تدفقات نقدية

2.740.930       ـــــــــ24.60775.187399.1722.241.964صكوك  تعزيز رأس املال

930.0081.371.207       ـــــــــ88.240352.959       ـــــــــمطلوبات أخرى 

24.305.2165.910.8382.186.9582.714.29927.682.65562.799.966إجاميل املطلوبات املالية غري املخصومة 

6.602.014       ـــــــــ420.050330.8043.599.3482.251.812املشتقات

إن بيان االستحقاقات التعاقدية لتعهدات املجموعة والتزاماتها املرتبطة باالئتامن تظهر ضمن إيضاح  19(د).

ايضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة  للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2019م
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ب( تحليل االستحقاقات للموجودات واملطلوبات

يتعلـق  فيـام  أعـاله  (أ)  اإليضـاح  انظـر  تسـويتها.  أو  لتحصيلهـا  املتوقـع  الزمنـي  املـدى  حسـب  واملطلوبـات  للموجـودات  تحليـال  التـايل  الجـدول  يبـني 
تاريـخ اسـتحقاق محـدد«. بنـد »بـدون  الودائـع تحـت الطلـب مدرجـة ضمـن  العـرض فـإن  التعاقديـة غـري املخصومـة للمجموعـة. ألغـراض  باملطلوبـات املاليـة 

بآالف الرياالت السعودية

خالل 3 أشهر2019

من 3 إىل 

خالل سنة 12 شهرا

من سنة 

إىل 5 

سنوات

اكرث من 5 

سنوات

اكرث من 

سنة

بدون تاريخ 

استحقاق 

اإلجاميلمحدد

املوجودات

نقدية وأرصدة لدى مؤسسة 

النقد 

1.214.2481.214.248ــــــــــــنقد يف الصندوق 

4.263.4394.263.439ــــــــــــأرصدة لدى مؤسسة النقد

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات 

مالية أخرى

380.259380.259ــــــــــــحسابات جارية

1.048.745ــ610.113ــ438.632438.632610.113ــإيداعات أسواق املال

استثامرات

محتفظ بها بالقيمة العادلة من 
287.024287.024ــــــــــــخالل الربح أو الخسارة

محتفظ بها من خالل الدخل 
1010763101.148101.9114.880106.801ــالشامل اآلخر

ـ155.410155.41011.753.45115.316.07827.069.529ــمحتفظ به بالتكلفة املطفأة 27.224.939      ـ 

القيمة العادلة املوجبة 

للمشتقات

ـ4.8072.5347.34121.390محتفظ بها للمتاجرة ـ21.390      ـ  28.731      ـ 

محتفظ بها كتحوطات تدفقات 
ـ16.321نقدية ـ16.3214.33352.24156.574      ـ  72.895      ـ 

قروض وسلف، صايف

ـ273.923بطاقات ائتامن ـ273.923      ـ  ـ      ـ  23.071.723442.229716.152      ـ 

ـ125.520178.555304.07511.151.45311.920.2702.248.426قروض استهالكية  23.375.798      ـ 

ـ12.075.42410.836.77322.912.197980.7611.267.665قروض تجارية  ـ      ـ  25.160.623      ـ 

ـأخرى ـ407.546407.546      ـ  ـ      ـ  ـ      ـ  ـ      ـ  407.546      ـ 

ـاستثامر يف رشكة زميلة  ـ      ـ  ـ      ـ  ـ      ـ  ـ      ـ  ـ      ـ  148.332148.332      ـ 

ـعقارات أخرى، صايف  ـ      ـ  ـ      ـ  ـ      ـ  ـ      ـ  ـ      ـ  468.992468.992      ـ 

ـممتلكات ومعدات، صايف  ـ      ـ  ـ      ـ  ـ      ـ  ـ      ـ  ـ      ـ  1.154.2701.154.270      ـ 

62.56265.125127.687357.863485.550موجودات أخرى 

12.558.55712.084.58524.643.14224.522.26428.657.40253.179.6668.721.53686.544.344إجاميل املوجودات
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)بآالف الرياالت السعودية(

2019م
خالل

3 أشهر
من 3 إىل 
12 شهرا

خالل
سنة 

من سنة 
إىل 5 
سنوات

أكرث من 5  
سنوات

أكرث من 
سنة

بدون تاريخ 
استحقاق 

اإلجاميلمحدد

املطلوبات

أرصدة للبنوك ومؤسسات مالية أخرى  

199.366199.366       ــ       ــ       ــ       ــ       ــ       ــحسابات جارية  

7.764.271       ــ1.044.606       ــ6.719.6656.719.6651.044.606       ــإيداعات أسواق املال

290.117       ــ288.671288.671       ــ1.4461.446       ــاقرتاض مبوجب اتفاقية إعادة رشاء

ودائع للعمالء

30.839.37530.839.375       ــ       ــ       ــ       ــ       ــ       ــتحت الطلب

30.259.540       ــ8.155.137       ــ5.608.65816.495.74522.104.4038.155.137ألجل

1.597.8791.597.879       ــ       ــ       ــ       ــ       ــ       ــأخرى

القيمة العادلة السالبة للمشتقات

29.027       ــ21.390       ــ5.1032.5347.63721.390محتفظ بها للمتاجرة

186.984       ــ19.99243.522123.470166.992       ــ19.992محتفظ بها كتحوطات تدفقات نقدية

2.006.921       ــ2.000.0002.000.000       ــ6.9216.921       ــصكوك معززة لرأس املال

19.832135.232155.064517.04752.461569.5081.056.7751.781.347مطلوبات أخرى

5.653.58523.361.54329.015.1289.781.7022.464.60212.246.30433.693.39574.954.827إجاميل املطلوبات

(بآالف الرياالت السعودية)

2018م
خالل

3 أشهر
من 3 إىل 
12 شهرا

خالل
سنة 

من سنة 
إىل 5 
سنوات

أكرث من 5 
سنوات

أكرث من 
سنة

بدون تاريخ 
استحقاق 

اإلجاميلمحدد

املوجودات
نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد

1.175.5581.175.558     -     -     -     -     -     -نقد يف الصندوق 
3.789.5643.789.564     -     -     -     -     -     -أرصدة لدى مؤسسة النقد

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات 
مالية أخرى

296.710296.710     -     -     -     -     -     -حسابات جارية
1.001.039     -     -     -     -1.001.0391.001.039     -إيداعات يف أسواق املال

استثامرات

محتفظ بها بالقيمة العادلة من 
41.29341.293     -     -     -     -     -     -خالل قامئة الدخل

محتفظ بها من خالل الدخل 
4.8914.891     -     -     -     -     -     -الشامل اآلخر 

24.006.091     -361.903361.9039.213.70414.430.48423.644.188     -محتفظ بها بالتكلفة املطفأة
القيمة العادلة املوجبة للمشتقات

31.361     -19.878     -11.14833511.48319.878محتفظ بها للمتاجرة
23.073     -3.798     -19.2753.798     -19.275محتفظ بها كتحوطات تدفقات نقدية

قروض وسلف، صايف
395.702619.829     -     -     -224.127     -224.127بطاقات ائتامن

18.969.338     -102.239214.832317.0719.204.4429.447.82518.652.267قروض أفراد
20.876.591     -9.957.3468.125.42218.082.7681.774.1621.019.6612.793.823قروض تجارية 

431.133     -     -     -     -431.133431.133     -أخرى
135.770135.770     -     -     -     -     -     -استثامر يف رشكة زميلة 

453.150453.150     -     -     -     -     -     -عقارات أخرى، صايف 
761.247761.247     -     -     -     -     -     -ممتلكات ومعدات، صايف 

228.031386.560     -     -     -64.14494.385158.529موجودات أخرى 
10.378.27910.229.04920.607.32820.215.98424.897.97045.113.9547.281.91673.003.198إجاميل املوجودات

ايضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة  للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2019م
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(بآالف الرياالت السعودية)

2018م
خالل

3 أشهر
من 3 إىل
12 شهراً

خالل
سنة 

من سنة 
إىل 5 
سنوات

أكرث من 5 
سنوات

أكرث من 
سنة

بدون تاريخ 
استحقاق 

اإلجاميلمحدد

املطلوبات

أرصدة للبنوك ومؤسسات مالية 

أخرى  

145.257145.257     -     -     -     -     -     -حسابات جارية  

5.987.694     -1.372.673     -4.615.0214.615.0211.372.673     -إيداعات أسواق املال

290.479     -290.479290.479     -     -     -     -اقرتاض مبوجب اتفاقية إعادة رشاء

ودائع للعمالء

26.607.39026.607.390     -     -     -     -     -     -تحت الطلب

23.907.276     -4.173.041     -5.482.38314.251.85219.734.2354.173.041ألجل

1.289.4321.289.432     -     -     -     -     -     -أخرى

القيمة العادلة السالبة للمشتقات

31.390     -19.878     -11.27823411.51219.878محتفظ بها للمتاجرة

120.399     -20.2915.18894.920100.108     -20.291محتفظ بها كتحوطات تدفقات نقدية

2.008.202     -2.000.0002.000.000     -8.2028.202     -صكوك معززة لرأس املال

352.959930.0081.371.207     -88.24088.240352.959     -مطلوبات أخرى

5.513.95218.963.54924.477.5015.923.7392.385.3998.309.13828.972.08761.758.726إجاميل املطلوبات

34 - قياس القيمة العادلة

القيمـة العادلـة هـي السـعر الـذي يتـم الحصـول عليـه مقابـل بيـع أصـل أو سـداده لتحويـل التـزام مـن خـالل معاملـة نظاميـة بـني أطـراف السـوق يف تاريـخ 
ـــ يف األسـواق األكـرث نفعيـًة ومتاحـة للمجموعـة يف ذلـك التاريـخ. القيمـة العادلـة لاللتـزام تعكس مـا يرتبط به  ـــ سـواء بحضـور املـوكل أو غيابـهـ  القيـاسـ 

مـن مخاطـر عـدم التنفيذ.

تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة

تستخدم املجموعة التسلسل الهرمي التايل لتحديد وعرض القيمة العادلة لألدوات املالية:

املستوى األول:   األسعار املتداولة يف أسواق نشطة لنفس األداة املالية (دون تعديل أو إعادة ترتيب).

املدخالت  جميع  تستند  بحيث  أخرى  تقييم  أساليب  أو  واملطلوبات  املوجودات  لنفس  نشطة  أسواق  يف  املتداولة  األسعار  الثاين:  املستوى 

الجوهرية إىل بيانات ميكن رصدها يف السوق.

املستوى الثالث:   طرق تقييم ال ترتكز معطياتها الجوهرية عىل بيانات ميكن رصدها يف السوق.

أ) ميثل الجدول التايل املوجودات واملطلوبات املالية للمجموعة املقاسة بالقيم العادلة:

2019م )بآالف الرياالت السعودية(

اإلجاميلاملستوى الثاين

موجودات مالية

بالقيمة العادلة من خالل قامئة الدخل

287.024287.024صناديق استثامر 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

101.921101.921دين

101.626101.626مشتقات

490.571490.571املجموع

مطلوبات مالية

216.011216.011مشتقات

216.011216.011اإلجاميل
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2018م (بآالف الرياالت السعودية)

اإلجاميلاملستوى الثايناملستوى األول  

موجودات مالية

بالقيمة العادلة من خالل قامئة الدخل

33.45633.456ـــ      صناديق استثامر

7.837      ـــ7.837اسهم

54.43454.434      ـــمشتقات

7.83787.89095.727املجموع

مطلوبات مالية

151.789151.789      ـــمشتقات

151.789151.789      ـــاإلجاميل

ــة. تتكــون املشــتقات التجاريــة واملتحــوط لهــا  ــخ إعــداد القوائــم املالي ــة عــىل الســعر املتــداول يف تاري ــة لالســتثامرات املتداول تســتند القيمــة العادل
املصنفــة يف املســتوى الثــاين مــن عمليــات الــرصف األجنبــي، والخيــارات، ومقايضــات أســعار العمولــة والودائــع املهيكلــة. يتــم تقييــم عقــود الــرصف 
األجنبــي بصــورة عادلــة باســتخدام معــدالت رصف آجلــة يتــم تداولهــا يف ســوق نشــطة. يتــم تقييــم مقايضــات معــدالت الربــح والخيــارات والودائــع 
املهيكلــة بصــورة عادلــة مــن خــالل أســعار العمولــة اآلجلــة التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن منحنيــات العائــد املمكــن رصدهــا. إن تأثــريات الخصــم عمومــاً غــري 

جوهريــة بالنســبة للمشــتقات يف املســتوى الثــاين.

مل تكن هناك تغريات يف أساليب التقييم خالل الفرتة.

خــالل الســنة، مل يتــم إجــراء مناقــالت مــا بــني املســتويني األول والثــاين. يتــم تصنيــف االســتثامرات الجديــدة التــي يتــم اقتناؤهــا خــالل الســنة ضمــن 
املســتويات املالمئــة. مل تكــون هنــاك موجــودات أو مطلوبــات ماليــة مصنفــة ضمــن املســتوى األول والثالــث (2018م: املســتوى الثالــث).

ــال ســعودي) محملــة بســعر التكلفــة وبالتــايل ال يتــم تقيمهــا  ــال ســعودي (2018م: 4.89 مليــون ريـ تــم تنفيــذ اســتثامرات تصــل إىل 4.88 مليــون ريـ
ــة. بالقيمــة العادل

ميثـل الجـدول التـايل القيـم العادلـة للموجـودات واملطلوبـات املاليـة املقاسـة بالتكلفـة املطفـأة. ال توجـد موجـودات ماليـة ومطلوبـات ماليـة ب) 
مقاسـة بالقيمـة العادلـة يف املسـتوى األول:

31 ديسمرب 2019م

)بآالف الرياالت السعودية(

31 ديسمرب 2018م
(بآالف الرياالت السعودية)

التكلفة 
املطفأة

املستوى 
الثاين

املستوى 
الثالث

التكلفة 
املطفأة

املستوى 
الثاين

املستوى 
الثالث

موجودات مالية:

1.297.307    ــــــ1.441.3631.297.749   ــــــــ1.429.004أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى

    ــــــ24.006.09124.047.109   ــــــــ27.224.93927.684.963استثامرات محتفظ بها بالتكلفة املطفأة

42.208.458    ــــــ51.282.73640.896.891   ــــــــ49.660.119قروض وسلف، صايف

78.314.06227.684.96352.724.09966.200.73124.047.10943.505.765اإلجاميل

مطلوبات مالية:

6.419.789    ــــــ8.304.6126.423.430   ــــــــ8.253.754أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

51.805.378    ــــــ62.986.85451.804.098   ــــــــ62.696.794ودائع للعمالء

58.225.167    ــــــ71.291.46658.227.528   ــــــــ70.950.548اإلجاميل

ــا  ــارب قيمه ــز رأس املــال تق ــوك تعزي ــرى وصك ــات األخ ــودات واملطلوب ــعودي واملوج ــريب الس ــدى مؤسســة النقــد الع ــدة ل ــد واألرص إن القيــم العادلــة للنق
الدفرتيــة. تــم تقديــر القيــم العادلــة يف املســتوى الثــاين والثالــث لــألدوات املاليــة كــام يف 31 ديســمرب 2019م باملعــدل الحــايل املطبــق مــع األخــذ يف 

االعتبــار مخاطــر الطــرف املقابــل ومعــدل الســوق املطبــق.

ايضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة  للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2019م
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35 - املعامالت مع األطراف ذات العالقة

تتعامـل املجموعـة خـالل دورة أعاملهـا العاديـة مـع أطـراف ذات عالقـة. وبـرأي اإلدارة ومجلـس اإلدارة فـإن املعامالت مع األطـراف ذات العالقة تتم وفقاً 
لـرشوط متفـق عليهـا. تخضـع التعامـالت مـع األطـراف ذات العالقـة للحـدود املنصوص عليها يف نظام مراقبـة البنوك والتعليامت الصادرة عن مؤسسـة 

النقد العريب السـعودي. 

كانت األرصدة كام يف 31 ديسمرب والناتجة عن هذه املعامالت يف القوائم املالية املوحدة عىل النحو التايل:

بآالف الرياالت السعودية

2018م2019م

رشكات تابعة

501.480501.480استثامرات

20.7301.984ودائع للعمالء

651.371505.825أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى

290.117290.479أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

289.599210.184ذمم مدينة

14.62515.369ذمم دائنة

530.247530.247التزامات وتعهدات 

2.796.9492.958.992قيم اسمية لعقود مشتقات قامئة

رشكات زميلة ومنتسبة ذات تأثري جوهري

148.332135.770استثامرات

238.400374.417ودائع  للعمالء

24.8503.700مرصوفات مستحقة الدفع

ــــــــ     22.353مبالغ مدفوعة مقدماً مقابل بيع استثامرات

أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية

وكبار املساهمني واألطراف املنتسبة لهم

28.955103.569قروض وسلف

4.139.31947.311ودائع للعمالء

9772.427التزامات وتعهدات 

ميثل كبار املساهمني اآلخرين حصة ملكية تتجاوز 5% من رأسامل البنك.

بآالف الرياالت السعودية

2018م2019م

صناديق استثامر بإدارة الرشكة التابعة

287.02433.456استثامرات

418.182392.349قروض وسلف، صايف

548     ــــــــودائع  للعمالء
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فيام ييل اإليرادات واملصاريف واملعامالت األخرى مع األطراف ذات العالقة واملدرجة يف القوائم املالية املوحدة:

بآالف الرياالت السعودية

2018م2019م

128.861131.574دخل عموالت خاصة

242.521155.321مصاريف عموالت خاصة

40431دخل أتعاب وعموالت

2.624839أتعاب صناديق األمانة

22.85022.147صايف حصة مرصوفات برشكة زميلة

55.03240.311أقساط تأمني مدفوعة 

1.1691.450توزيع فائض مستلم من رشكة زميلة

10.72910.486مطالبات مستلمة

7.3157.834مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

7.350     ـــــــتوزيعات أرباح مستلمة

3.3913.391دخل مبوجب اتفاقيات خدمات مشرتكة

117103سداد مرصوف لرشكة تابعة

7.9838.825سداد مرصوف إيجار

2.7052.457مرصوف إيجار للفروع

92     ـــــــمرصوفات تشغيلية

     ـــــــ99.895بيع صكوك لرشكة زميلة

     ـــــــ75.552املشاركة يف مزاد صكوك مكتب إدارة الديون لرشكة زميلة
 

إجاميل مبالغ التعويضات التي تم دفعها ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية خالل السنة عىل النحو التايل:

بآالف الرياالت السعودية

2018م2019م

104.59798.467منافع قصرية األجل للموظفني

33.41629.633مكافأة نهاية الخدمة للموظفني

يقصـد بأعضـاء اإلدارة التنفيذيـة كبـار املوظفـني مبـا فيهـم املـدراء التنفيذيني الذين لديهم الصالحية واملسـؤولية عن التخطيـط والتوجيه والتحكم يف 
أنشـطة املجموعة سـواء بشـكل مبارش أو غري مبارش.

36 - الرواتب املصاريف املتعلقة باملوظفني

بآالف الرياالت السعودية2019م

عدد املوظفنيفئات املوظفني

تعويضات ثابتة )عىل 

أساس االستحقاق(

تعويضات متغرية )عىل 

املجموعأساس الدفع النقدي(

كبار التنفيذيني الذين يجب حصولهم عىل عدم مامنعة 
1643.27022.31265.582من قبل مؤسسة النقد 

21385.8169.88695.702املوظفون املشمولون يف وظائف رقابية

20277.19213.98791.179املوظفون املشمولون يف أنشطة ذات مخاطر

2.186530.76476.156606.920موظفون آخرون

60985.9703.50089.470موظفون تعاقد خارجي

3.226823.012125.841948.853املجموع

124.859تعويضات متغرية )عىل أساس االستحقاق(

20.658منافع للموظفني أخرى

968.529إجاميل الرواتب واملصاريف املتعلقة باملوظفني
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                       بآالف الرياالت السعودية2018م

 تعويضات ثابتة (عىلعدد املوظفنيفئات املوظفني
أساس االستحقاق)

 تعويضات متغرية (عىل
املجموعأساس الدفع النقدي)

كبار التنفيذيني الذين يجب حصولهم عىل عدم مامنعة 
1638.14519.35057.495من قبل مؤسسة النقد 

19573.9148.39282.306املوظفون املشمولون يف وظائف رقابية

20274.38613.42587.811املوظفون املشمولون يف أنشطة ذات مخاطر

2.127497.28873.449570.737موظفون آخرون

60975.1623.08678.248موظفون تعاقد خارجي

3.149758.895117.702876.597املجموع

114.239تعويضات متغرية (عىل أساس االستحقاق)

23.582منافع للموظفني أخرى

896.716إجاميل الرواتب واملصاريف املتعلقة باملوظفني

فلسفة برنامج التعويضات واملنافع

يتـم إقـرار مسـتويات الرواتـب واملنافـع ومـا يرتبـط بهـا مـن مبالـغ مـن خـالل اسـتطالع دوري للسـوق ومـا يتخللـه مـن أجـور ومـن خـالل وسـائل أخـرى 
السـتعالمات السـوق وذلـك مـن أجـل متكـني املجموعـة مـن البقـاء عـىل إطـالع بظـروف السـوق املحـيل واإلقليمـي فيام يتعلـق مبوظفـي املجموعة 

العاملـني يف اململكـة العربيـة السـعودية والتـي تتغايـر مـع مسـتويات األداء الدوريـة ولتخفيـف أي مخاطـر مرتبطـة بهـا.

يتكـون توزيـع التعويضـات مـن خليـط مـن الدفعـات الثابتـة واملتغـرية مـن رواتـب وبـدالت ومكافـأة دوريـة ومنافـع غـري نقديـة تتوافـق مـع املعايـري والقيـم 
املتعـارف عليهـا يف مجـال العمـل املـرصيف يف اململكـة العربيـة السـعودية.

طبقـاً لنظـام العمـل يف اململكـة العربيـة السـعودية والسياسـات الداخليـة للمجموعـة، فـإن مكافـأة نهايـة الخدمـة للموظفـني تسـتحق الدفـع يف نهايـة 
مـدة خدمـة املوظـف. بلغـت مكافـأة نهايـة الخدمـة القامئـة يف نهايـة 31 ديسـمرب 2019م مبلـغ 273.83 مليون ريـال سـعودي (2018م: 265.60 مليون 

ريال سـعودي).

ينطبق برنامج التعويضات واملنافع عىل جميع املوظفني السعوديني واألجانب يف البنك والرشكات التابعة يف إطار القيود النظامية والرقابية السائدة. 

تعويضات ثابتة:   •

وتشـمل جميـع الرواتـب والبـدالت املتعلقـة بالوظيفـة / املركـز الوظيفـي وما يف حكمها وهـي ثابتة يف عقود املوظفـني وتعطى للموظف 
بغـض النظـر عن األداء.

تعويضات متغرية:   •

وتشـمل مكافـآت األداء والحوافـز وغريهـا مـن البـدالت املتعلقـة بـاألداء وهـي ليسـت ثابتـة يف عقـود املوظفـني وتختلـف مـن سـنة إىل أخـرى 
وذات عالقـة مبـارشة بـاألداء الناجـح عـىل مسـتوى الفـرد واإلدارة واملجموعـة.

37 - كفاية رأس املال

إن أهـداف املجموعـة مـن إدارة رأس املـال هـي االلتـزام مبتطلبـات رأس املـال املعتمـدة مـن مؤسسـة النقـد العـريب السـعودي (»مؤسسـة النقـد«) 
لضـامن قـدرة املجموعـة عـىل االسـتمرار واملحافظـة عـىل قاعـدة رأس مـال قويـة.

تقـوم إدارة البنـك مبراقبـة اسـتخدام ومـدى كفايـة رأسـاملها بشـكل دوري. تفـرض مؤسسـة النقـد عـىل البنـك االحتفـاظ بحـد أدىن مـن رأس املـال 
النظامـي كـام تتطلـب املحافظـة عـىل معـدل محـدد يكـون فيه إجاميل رأس املـال النظامي إىل املوجـودات املرجحة املخاطر عند الحـد األدىن املتفق 

عليـه البالـغ %8 أو أكـرث.

يقـوم البنـك مبراقبـة كفايـة رأسـامله باسـتخدام املعـدالت املعتمدة من مؤسسـة النقد. تقيس هـذه املعدالت مدى كفاية رأس املـال وذلك مبقارنة 
رأسـامل البنـك املؤهـل مـع املوجـودات املدرجـة يف قامئـة مركزهـا املـايل املوحدة وااللتزامات والقيمة االسـمية للمشـتقات باسـتخدام مبلغ مرجح 

إلظهار مخاطرها النسـبية.
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يبــني الجــدول التــايل ملخصــاً للموجــودات املرجحــة املخاطــر مبوجــب الركــن األول، ورأس املــال النظامــي ومعــدالت كفايــة رأس املــال املحتســبة إلطــار 
العمــل مــن بــازل 3:

2018م2019م

رأس املال املؤهل

)بآالف الرياالت السعودية(

نسبة كفاية

رأس املال

رأس املال املؤهل
(بآالف الرياالت السعودية)

نسبة كفاية
رأس املال

(معدلة– 
إيضاح 42)

22.93 %20.6811.849.764 %12.081.624رأس املال األسايس (املستوى 1)

     ــــــــ2.348.955     ــــــــ2.300.699رأس املال املساند (املستوى 2)

رأس املال األسايس ورأس املال املساند 
27.48 %24.6214.198.719 %14.382.323(املستوى 1+ املستوى 2)

يتكون املستوى األول من رأس املال األسايس للبنك كام يف نهاية السنة من رأس املال واالحتياطي النظامي واالحتياطي العام واالحتياطيات 
األخرى واألرباح املبقاة وبعض التعديالت عىل رأس املال النظامي وفقاً ملتطلبات مؤسسة النقد للتمي مع إطار عمل بازل 3. والعنرص املكون 

اآلخر لرأس املال النظامي هو املستوى الثاين والذي يتكون من صكوك معززة لرأس املال صادرة من املجموعة ومخصصات جامعية مؤهلة. 

املركـز املـايل القـوي هـو يشء أسـايس بالنسـبة إىل اسـرتاتيجية أعـامل املجموعـة واملركـز املنافـس. تركـز االسـرتاتيجية املاليـة للمجموعـة عـىل 
االسـتقرار طويـل األجـل الـذي يهـدف إىل البنـاء واالسـتثامر يف األنشـطة البنكيـة الرئيسـية.

تسعى املجموعة إىل املحافظة عىل مستويات كافية لرأس املال من أجل:

تحسني منو املوجودات يف قطاعات أعامل مستهدفة ملساندة األنشطة االسرتاتيجية.  •

دعم املخاطر الكامنة ألعامل البنك.  •

القدرة عىل تحمل املطالب الرأساملية تحت ظروف السوق السائدة واألحوال الضاغطة.  •

إن برامـج األعـامل االسـرتاتيجية آي يس ايـه ايـه يب و آي ال ايـه ايـه يب يتـم إعدادهـا سـنويا لتغطـي عـىل األقـل ثـالث سـنوات. هذا يؤكـد عىل املخاطر 
التـي تسـتند إىل إطـار عمـل وسياسـة قابليـة املخاطـر البنكيـة يتـم تقييمهـا واملحافظة عىل مسـتويات كافية مـن راس املال من قبـل املجموعة لدعم 

اسـرتاتيجيتها. إن مـا ورد أعـاله يأخـذ يف االعتبـار ما ييل:  

منـو األعـامل املاليـة واالسـتثامرية الرئيسـية اسـتناداً إىل خطـط أعـامل وحدات األعـامل املختلفة مثل مرصفيـة الرشكات (تتضمـن القطاع التجاري   •
واملنشـآت الصغـرية واملتوسـطة الحجـم) خدمـات املعامـالت الدوليـة واملؤسسـات املاليـة، مرصفيـة األفـراد وخدمـات مرصفيـة خاصـة .

هيـكل التمويـل ومصـادر التمويـل، املطلوبـات واألسـهم لدعـم منـو األصـل مـع األخـذ باالعتبـار الحاجـة إىل املحافظـة عـىل مركـز سـيولة قـوي   •
.3 بـازل  السـيولة  إدارة  توجيهـات  إىل  اسـتناداً 

املحافظة عىل متطلبات رأس املال النظامي ومعدالت كفاية رأس املال.  •

من أجل احتساب املوجودات املرجحة املخاطر، تستخدم املجموعة األسلوب املعياري ملخاطر االئتامن ومخاطر السوق وأسلوب املؤرش األسايس 
ملخاطر العمليات. تتوىل إدارة املخاطر يف املجموعة املسئولية تجاه التأكد من أن معدالت كفاية رأس املال تتامىش مع متطلبات مؤسسة النقد. 

يُطلب من املجموعة تقديم إقرارات التحوط الخاصة بكفاية رأس املال ربع سنوية إىل مؤسسة النقد توضح نسبة كفاية رأس املال.

بآالف الرياالت السعودية

2018م2019م

51.675.06746.061.300مخاطر االئتامن

5.059.7414.816.379مخاطر العمليات

1.677.030799.342مخاطر السوق

58.411.83851.677.021إجاميل الركن 1 – موجودات مرجحة املخاطر

38 -  إدارة االستثامر وخدمات الوساطة

تقــدم إحــدى الــرشكات التابعــة للبنــك (رشكــة الجزيــرة لألســواق املاليــة »الجزيــرة كابيتــال«) خدمــات إدارة اســتثامر وخدمــات استشــارية لعمالئهــا 
ــق  ــاري وإدارة صنادي ــاري وغــري اختي ــدة). تشــتمل هــذه الخدمــات عــىل إدارة محافــظ عــىل أســاس اختي ــدأ تجنــب الفائ متوافقــة مــع أحــكام الرشيعــة (مب
ــال بإدارتهــا هــي صنــدوق الخــري  ــرة كابيت ــق األربعــة عــرش التــي تقــوم رشكــة الجزي اســتثامرية بالتعــاون مــع مستشــاري اســتثامر محرتفــني. إن الصنادي
لألســهم العامليــة، وصنــدوق الرثيــا لألســهم األوروبيــة، وصنــدوق املشــارق لألســهم اليابانيــة، وصنــدوق الطيبــات لألســهم الســعودية، وصنــدوق 
الجزيــرة للمرابحــة بالريــال الســعودي، وصنــدوق الجزيــرة للمرابحــة بالــدوالر األمريــيك وصنــدوق الجزيــرة للمشــاريع الســكنية، وصنــدوق الجزيــرة للمشــاريع 
الســكنية 2، وصنــدوق الجزيــرة الخليجــي للدخــل، وصنــدوق الجزيــرة املتنــوع الجســور، وصنــدوق الجزيــرة املتنــوع املتــوازن، وصنــدوق الجزيــرة املتنــوع 
املتحفــظ، وصنــدوق الجزيــرة ألســهم األســواق العامليــة الناشــئة، وصنــدوق الجزيــرة موطــن ريــت. إن جميــع الصناديــق االســتثامرية اآلنفــة الذكــر متاحــة 
للمســتثمرين الســعوديني واألجانــب باســتثناء صنــدوق الجزيــرة للمشــاريع الســكنية وصنــدوق الجزيــرة للمشــاريع الســكنية 2 وهــام صندوقــان مقفــالن 

ايضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة  للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2019م



163 التقرير السنوي 2019

وصنــدوق الجزيــرة موطــن ريــت وهــو صنــدوق يخضــع للتــداول يف الســوق املاليــة الســعودية »تــداول«. تقــوم صناديــق الخــري لألســهم العامليــة والرثيــا 
لألســهم األوروبيــة واملشــارق لألســهم اليابانيــة باالســتثامر يف األســهم األجنبيــة، أمــا صنــدوق الطيبــات لألســهم الســعودية فيســتثمر يف األســهم 
املحليــة. ويقــوم صنــدوق الجزيــرة للمرابحــة بالريــال الســعودي وصنــدوق الجزيــرة للمرابحــة بالــدوالر األمريــيك باالتجــار يف الســلع عــىل أســاس املرابحــة.

توفر املجموعة خدماتها أيضاً يف مجال إدارة االستثامر وغريها من الخدمات لحملة وثائق التكافل التعاوين. 

بلغ إجاميل املوجودات التي تحتفظ بها املجموعة تحت بند خدمات الوساطة املالية مبلغ 55.4 مليار ريـال سعودي (2018م: 47 مليار ريـال سعودي). 

وبلغــت املوجــودات يف الصناديــق العامــة التــي تحتفــظ بهــا املجموعــة بصفتهــا وكيــالً يف إطــار خدماتهــا إلدارة املوجــودات مبلــغ 5.6 مليــار ريـــال 
ســعودي (2018م: 4.6 مليــار ريـــال ســعودي).

39 - املنشآت غري املوحدة

يصف الجدول التايل أنواع املنشآت املهيكلة التي ال تقوم املجموعة بتوحيد قوامئها املالية ولكن لديها حصة بها.

طبيعة املنشأة والغرض منهانوع املنشأة املهيكلة

الحصة التي متلكها 

املجموعة

إجاميل املوجودات

بآالف الرياالت السعودية

صناديق استثامر
رشكة الجزيرة لألسواق املالية (“الجزيرة كابيتال”) 

نسبة امللكية (%)وهي رشكة تابعة لبنك الجزيرة تتوىل إدارة الصناديق التالية:

4.853.683.502 %صندوق الجزيرة للمرابحة بالريال السعودي

0.24802.800 %صندوق الجزيرة دواوين

27.81266.730 %صندوق الجزيرة للمرابحة بالدوالر األمرييك

20.5957.834 %صندوق الجزيرة ألسهم األسواق العاملية الناشئة

10.8137.186 %صندوق الجزيرة الخليجي للدخل

43.6416.916 %صندوق الجزيرة للمشاريع السكنية

13.0573.989 %صندوق الجزيرة للمشاريع السكنية2-

يوضح الجدول التايل تحليالً بالقيم الدفرتية للحصص التي تحتفظ بها املجموعة يف املنشآت املهيكلة غري املوحدة. أقى مخاطر قد تتعرض لها 
املجموعة للخسارة هي القيمة الدفرتية للموجودات اململوكة.

بآالف الرياالت السعوديةصناديق استثامر ـــ القيمة الدفرتية

178.486صندوق الجزيرة للمرابحة بالريال السعودي

75.025صندوق الجزيرة للمرابحة بالدوالر األمرييك

11.817صندوق الجزيرة ألسهم األسواق العاملية الناشئة

8.093صندوق الجزيرة للمشاريع السكنية 

8.784صندوق الجزيرة للمشاريع السكنية2-

4.000صندوق الجزيرة الخليجي للدخل

819صندوق الجزيرة دواوين

40 - التكافل التعاوين

يوفر التكافل التعاوين خدمات الحامية واالدخار املتوافقة مع أحكام الرشيعة. 

ومبوجـب متطلبـات نظـام التأمـني يف اململكـة العربيـة السـعودية قـررت املجموعـة فصـل أعامل التأمني كرشكة مسـتقلة تم تأسيسـها مبوجب نظام 
التأمـني الجديـد يف اململكة العربية السـعودية.

تأسسـت رشكـة الجزيـرة تكافـل تعـاوين وتـم إدراجهـا يف السـوق املاليـة السـعودية »تـداول« وحصلت عـىل ترخيص مزاولـة املهنة من مؤسسـة النقد 
يف ديسـمرب 2013م وبـارشت أنشـطة االكتتـاب اعتبـاراً مـن ينايـر 2014م. متلـك املجموعـة حصـة إجامليـة يف رشكـة الجزيـرة تكافـل تعـاوين مقدارهـا 

35 % كـام يف 31 ديسـمرب 2019م. ومتثـل إدارة التكافـل الحاليـة محفظـة التأمـني للسياسـات املدرجـة مـن قبـل البنـك قبـل 2014م.

خـالل السـنة، حصلـت رشكـة الجزيـرة تكافـل تعـاوين عـىل عـدم مامنعـة لتحويـل محفظـة التأمـني مـن خـالل خطـاب مـؤرخ يف 26 ربيـع الثـاين 1441هــ 
(املوافـق 23 ديسـمرب 2019م). سـيتم تحويـل محفظـة التأمـني مـن 1 ينايـر 2020م بقيمـة متفـق عليهـا بـني البنـك ورشكـة الجزيـرة تكافـل تعاوين ومن 

املتوقـع أن ينعكـس التأثـري املـايل للتحويـل عـىل القوائـم املاليـة املوحـدة للمجموعـة للسـنة املنتهيـة يف 31 ديسـمرب 2020م.
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41 - التغريات املستقبلية يف إطار التقرير املايل الدويل

تعديل مؤرش سعر الفائدة املرجعي

يتـم اآلن، عـىل الصعيـد العاملـي، إجـراء تعديـل جوهـري عـىل أغلـب أسـعار الفائـدة املرجعيـة إمـا السـتبدال أو تعديـل سـعر الفائـدة بـني البنـوك بأسـعار 
فائـدة بديلـة ال يرتتـب عليهـا مخاطـر أسـعار الفائـدة (يشـار إليهـا باسـم »تعديـل سـعر الفائـدة بـني البنـوك«). تتعـرض املجموعة لسـعر الفائدة بـني البنوك 
عـىل أدواتهـا املاليـة التـي سـيتم اسـتبدالها أو تعديلهـا كجـزء مـن هـذه املبـادرة عـىل مسـتوى السـوق. وهناك عـدم يقني حـول توقيت وطـرق التحول. 
تتوقع املجموعة أن يكون لتعديل سـعر الفائدة بني البنوك آثار تشـغيلية  ومحاسـبية عىل إدارة املخاطر يف جميع مجاالت أعاملها. وأنشـأت املجموعة 
لجنـة وظائـف شـاملة تتعلـق بسـعر الفائـدة بـني البنـوك إلدارة تحولهـا لألسـعار البديلـة. وتشـمل أهـداف لجنـة أسـعار الفائـدة بـني البنـوك تقييـم مـدى 
مرجعيـة التدفقـات النقديـة للقـروض والسـلف واملطلوبـات إىل سـعر الفائـدة بـني البنـوك، ومـا إذا كانـت هـذه العقـود تحتـاج إىل تعديـل نتيجـة لتعديـل 
سـعر الفائـدة بـني البنـوك وكيفيـة إدارة التواصـل حـول تعديـل سـعر الفائـدة بـني البنـوك مـع األطـراف املقابلـة. تتبـع لجنـة أسـعار الفائدة بـني البنوك إىل 
لجنـة املوجـودات واملطلوبـات وترفـع تقاريرهـا لهـا وكذلـك تتعـاون مـع وحـدات األعـامل األخـرى حسـب الحاجـة. وتعمـل حاليـاً مجموعـة األعـامل والخزانـة 

عـىل تحديـد املخاطـر التشـغيلية الناشـئة عـن تعديـل سـعر الفائـدة بـني البنوك.

املوجودات املالية

يبلـغ تعـرض املجموعـة لسـعر الفائـدة بـني البنـوك  للقـروض والسـلف ذات الفائـدة املتغـرية للعمـالء واالسـتثامرات مبلـغ 39.76 مليـار ريـال سـعودي. 
وتعمـل لجنـة أسـعار الفائـدة بـني البنـوك عـىل تقييـم السياسـات لتعديل أسـعار الفائدة بـني البنوك عىل أسـاس محفظة القـروض ذات الفائدة املتغرية 
الحاليـة املرتبطـة بسـعر الفائـدة بـني البنـوك التـي سـيتم اسـتبدالها كجـزء مـن عمليـة تعديـل سـعر الفائدة بـني البنوك. وتتوقـع املجموعـة أن يتم تعديل 
منتجـات األفـراد بطريقـة موحـدة. ومـع ذلـك، تتوقع املجموعة أن تشـارك يف مفاوضات ثنائية مع األطراف املقابلة حـول منتجاتها الخاصة، مثل القروض 
والسـلف الصـادرة للـرشكات. وتتوقـع املجموعـة أن تبـدأ يف تعديـل الـرشوط التعاقديـة ملوجوداتهـا ذات الفائـدة املتغـرية الحاليـة يف الربـع الثالـث مـن 
2020م. إال أن التوقيـت سـيتغري عـىل حسـب مـدى القـدرة عـىل تطبيـق لغـة موحـدة عـرب أنـواع محـددة مـن القـروض وحسـب املفاوضـات الثنائيـة بـني 

املجموعـة واألطـراف املقابلـة املرتبطـة بالقروض.

املطلوبات املالية

لـدى املجموعـة مطلوبـات ذات فائـدة متغـرية مرتبطـة بسـعر الفائـدة بـني البنـوك وتبلـغ 2.29 مليـار ريـال سـعودي. وسـتبدأ لجنـة أسـعار الفائـدة بـني 
البنـوك وقسـم الخزينـة باملجموعـة مناقشـات مـع األطـراف املقابلـة حـول املطلوبـات املاليـة لتعديل الـرشوط التعاقدية من اجل اإلعداد  لتعديل سـعر 

الفائـدة بـني البنـوك

املشتقات املحتفظ ألغراض إدارة املخاطر ومحاسبة التحوط

تحتفـظ املجموعـة باملشـتقات ألغـراض إدارة املخاطـر، وبعضهـا قـد تـم تحديـده ضمـن عالقـات تحـوط. لـدى معـدل الربـح واألدوات املشـتقة للـرصف 
األجنبـي أسـعار متغـرية مرتبطـة بأسـعار فائـدة بـني البنـوك متنوعـة مببلـغ 5.35 مليـار ريـال سـعودي.

تشـمل تعديـالت معـدل الربـح املرجعـي وفقـاً للمعيـار الـدويل للتقريـر املـايل (9) واملعيار الـدويل للتقرير املايل (7) عـدداً من اإلعفـاءات التي تنطبق 
عـىل جميـع عالقـات التحـوط التـي تتأثـر مبـارشة بتعديـل معـدل الربـح املرجعـي. تتأثـر عالقـة التحـوط إذا نتـج عـن التعديـل عدم تيقن بشـأن التوقيـت و/أو 
مبلـغ التدفقـات النقديـة التـي تسـتند إىل املـؤرش الخـاص بالبنـد التحوطـي أو أداة التحـوط. ونتيجـة لتعديـل معـدل الربـح املرجعـي، قد يكـون هناك عدم 
تيقـن بشـأن التوقيـت أو مبلـغ التدفقـات النقديـة التـي تسـتند إىل املـؤرش الخاصـة بالبنـد التحوطـي أو أداة التحـوط خـالل الفـرتة التـي تسـبق اسـتبدال 
معـدل الربـح الحـايل املرجعـي مبعـدل ربـح بديـل ال يرتتـب عليـه مخاطـر أسـعار الفائـدة. قـد يـؤدي ذلـك إىل عـدم اليقـني فيـام إذا كانـت هنـاك معاملـة 

مسـتقبلية محتملـة بشـكل كبـري ومـا إذا كان مـن املتوقـع مسـتقبالً أن تكـون عالقـة التحـوط ذات فعاليـة عاليـة.

تقـدم التعديـالت إعفـاءات مؤقتـة متكـن محاسـبة التحـوط مـن االسـتمرار خـالل فـرتة عـدم التيقـن قبـل اسـتبدال معـدل الربـح الحـايل املرجعـي مبعـدل 
ربـح بديـل ال يرتتـب عليـه مخاطـر أسـعار الفائـدة. تاريـخ دخـول حيـز التنفيـذ التعديـالت للفـرتات السـنوية التـي تبـدأ يف أو بعـد 1 ينايـر 2020م مـع السـامح 
بالتطبيـق املبكـر. يجـب تطبيـق املتطلبـات بأثـر رجعـي. ومـع ذلـك، فـإن أي عالقـات تحـوط تـم تصنيفهـا مسـبقاً ال ميكـن إعادتهـا لوضعهـا السـابق عنـد 

التطبيـق، كـام ال ميكـن تصنيـف أي عالقـات تحـوط مـع االسـتفادة مـن فهـم العالقـة.  

ومـع اكتـامل املرحلـة األوىل، يقـوم مجلـس معايـري املحاسـبة الـدويل بتحويـل تركيـزه ألخـذ تلـك املشـاكل يف االعتبار التـي ميكن أن تؤثر عـىل التقرير 
املـايل عنـد اسـتبدال معـدل الربـح الحـايل املرجعـي مبعـدل ربـح ال يرتتـب عليـه مخاطـر. يشـار إىل ذلـك باملرحلـة الثانيـة مـن مـرشوع مجلـس معايـري 

املحاسـبة الـدويل.

مل تقـم املجموعـة بالتطبيـق املبكـر للتعديـالت وتوصلـت إىل عـدم التيقـن الناتـج عـن تعديـل أن سـعر الفائـدة بـني البنـوك ال يؤثـر عـىل عالقـات التحـوط 
الخاصـة بهـا إىل الحـد الـذي يتطلـب وقـف عالقـات التحـوط.

 

42 - أرقام املقارنة

خالل السنة، تم عمل إعادة التصنيف التايل لتقديم عرض أفضل:

أعيـد تصنيـف حوافـز املوظفـني التـي تعـود مبـارشة إىل مدفوعـات القروض الجديدة أو تحصيـل القروض املتعرثة من مرصوفـات متعلقة بالرواتب   •
واملوظفـني إىل صـايف دخـل أتعـاب وعمـوالت ومخصـص خسـائر االئتـامن عـىل التـوايل.

أعيـد تصنيـف مرصوفـات رسـوم تقييـم املمتلـكات التـي تعـود مبـارشة إىل القـروض العقاريـة مـن مرصوفـات عموميـة وإداريـة إىل صـايف دخـل   •
وعمـوالت أتعـاب 

أعيـد تصنيـف تكاليـف التأمـني املتكبـدة لتغطيـة مخاطـر االئتامن فيام يتعلق بالقروض الشـخصية والسـكنية إىل دخل عمـوالت خاصة من مرصوفات   •
عموميـة وإداريـة أخـرى ألن هـذه التكلفـة متثـل بشـكل أسـايس جـزءاً مـن عائـد القرض.

ايضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة  للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2019م
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أعيد تصنيف دخل ومرصوفات عموالت خاصة عىل مقايضة معدل الربح التجاري إىل صايف املكسب / (الخسارة) من األدوات املالية.  •

فيام ييل تأثري إعادة التصنيفات عىل قامئة الدخل املوحدة:

بآالف الرياالت السعودية

إعادة القياسكام تم اإلفصاح عنه

املبالغ املفصح عنها 

بعد إعادة التصنيف

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2018م

2.787.673(199.935)2.987.608دخل عموالت خاصة

883.640(165.706)1.049.346مرصوفات عموالت خاصة

564.356(19.124)583.480دخل أتعاب وعموالت، صايف

896.716(19.188)915.904الرواتب واملصاريف املتعلقة باملوظفني

414.814(38.772)453.586مصاريف عمومية وإدارية أخرى

106.800 102.1934.607مخصص خسائر االئتامن، صايف

تــم تعديــل إفصــاح كفايــة رأس املــال للمحاســبة عــن تأثــري إعــادة التصنيــف أعــاله عــىل إجــاميل الدخــل التشــغييل. كــام تــم تعديــل قطاعــات األعــامل  للمحاســبة 
عــن تأثــري إعــادة التصنيــف أعــاله. تــم إعــادة تصنيــف بعــض املبالــغ غــري الجوهريــة للتوافــق مــع العــرض يف الســنة الحاليــة.

43. موافقة مجلس اإلدارة

تم اعتامد إصدار القوائم املالية املوحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 5 جامدى الثاين 1441هـ (املوافق 30 يناير 2020م). 
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اإلفصاح مبوجب بازل الركن الثالث - للعام 2019

1- ملحة عامة:

يتوافــق اإلفصــاح مبوجــب الركــن الثالــث للســنة املاليــة املنتهيــة يف 31 ديســمرب 2019م لبنــك الجزيــرة (البنــك) مــع متطلبــات اإلفصــاح املحــددة مــن قبــل 
مؤسســة النقــد العــريب الســعودي (الركــن الثالــث) واملبنيــة عــىل التوجيهــات الصــادرة عــن لجنــة بــازل لــإلرشاف املــرصيف.

2- نطاق التطبيق:

تم إعداد هذا التقرير بعد الدمج الكامل بني البنك والرشكات التابعة التالية واململوكة بالكامل للبنك (»البنك«)

نسبة امللكية %رأس املال )ريال سعودي(النشاطالرشكة

حفظ سندات ملكية العقارات املرهونةرشكة أمان العقارية
100 %1 مليون للبنك كضامنات للقروض

100 %500 مليون إدارة األصول  وخدمات االستشارةرشكة الجزيرة كابيتال

100 %500 ألفتعمل كوكيل نيابة عن البنك لألنشطة التأمينية رشكة أمان لوكاالت التأمني

رشكة الجزيرة لألوراق املالية 
املحدودة

تنفيذ املشتقات واملعامالت يف سوق املال 
مبا يتوافق مع أحكام الرشيعة

رأس املال املرصح به: 50 
ألف دوالر أمرييك. رأس املال 

املدفوع 100 دوالر أمرييك
% 100

3- وسيلة وموقع اإلفصاح

سوف يكون إفصاح البنك مبوجب الركن الثالث متاحاً مبوجب التقارير املالية (قسم بازل 3) يف املوقع اإللكرتوين للبنك www.baj.com.sa وأيضا كتقرير 
منفصل يف التقارير املالية السنوية بعد قسم إيضاحات القوائم املالية.

4- أسس وتكرارية اإلفصاح:

صممت وثيقة اإلفصاح مبوجب بازل 3 هذه لتكون متوافقة مع تعليامت اإلفصاح مبوجب الركن الثالث الصادرة عن مؤسسة النقد العريب السعودي، ويجب 
أن تقرأ بالتزامن مع القوائم املالية للبنك للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2019م.

ويتم تقديم متطلبات اإلفصاح النوعي عىل أساس سنوي.

5- هيكل رأس املال

يبلغ رأس املال النظامي للبنك  8,2 مليار ريال سعودي. وقد بلغ إجاميل حقوق املساهمني  كام يف 31 ديسمرب 2019م 11.24 مليار ريال سعودي. ويبلغ 
إجاميل رأسامل الفئة 1 والفئة 2 للبنك 14.2 مليار ريال سعودي شامال إصدار صكوك مببلغ 2.0 مليار ريال سعودي وذلك كام يف 31 ديسمرب 2019م.

الرشكات التابعة والزميلة: )أ( 

رشكة الجزيرة كابيتال: 

متــارس رشكــة الجزيــرة كابيتــال مــن مقرهــا يف مدينــة الريــاض أنشــطة األوراق املاليــة بصفتهــا أصيــال ووكيــال، كــام تقــدم خدمــات االكتتــاب والحفــظ 
وإدارة األصــول والخدمــات االستشــارية وخدمــات الرتتيــب. ويبلــغ رأســامل الرشكــة املدفــوع 500 مليــون ريــال ســعودي اكتتــب البنــك بــه بالكامــل.

رشكة أمان العقارية:

تأسســت رشكــة أمــان العقاريــة، ومقرهــا يف مدينــة جــدة، كرشكــة ذات أغــراض خاصــة لتســهيل أنشــطة متويــل الرهــن وللقيــام، بالنيابــة عــن البنــك 
فقــط، مبهــام حفــظ ســندات ملكيــة العقــارات املرهونــة للبنــك كضامنــات مقابــل التمويــالت التجاريــة املمنوحــة مــن قبــل البنــك. ويبلــغ رأســامل 

ــه بالكامــل. ــال ســعودي اكتتــب البنــك ب الرشكــة املــرصح 1 مليــون ري

رشكة أمان لوكاالت التأمني:

مقرها يف اململكة العربية السعودية وتعمل كوكيل ألنشطة الرشكات املرصفية والتأمينية نيابة عن البنك. مل تبدأ الرشكة عملياتها التجارية بعد، 
يبلغ رأس املال املرصح به 500 ألف ريال سعودي يتكون من 50 ألف سهم بقيمة عرشة رياالت للسهم الواحد.

رشكة الجزيرة لألوراق املالية املحدودة:

مقرهــا يف جــزر كاميــان ، وتتشــكل الرشكــة لتنفيــذ املشــتقات والتعامــالت يف ســوق املــال مبــا يتوافــق مــع أحــكام الرشيعــة، يبلــغ 
رأس املــال املــرصح بــه 50 ألــف دوالر أمريــيك تشــمل مــن 100 ســهم بقيمــة دوالر واحــد لــكل ســهم.
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رشكة الجزيرة تكافل تعاوين:

ــادئ الرشيعــة اإلســالمية وقواعــد مؤسســة النقــد  ــة جــدة، أعــامل التأمــني طبقــا ملب ــرة تكافــل تعــاوين مــن مقرهــا يف مدين متــارس رشكــة الجزي
العــريب الســعودي. وميلــك البنــك نســبة 35% مــن رأســامل الرشكــة البالــغ 350 ملــني ريــال ســعودي. وكانــت الرشكــة قــد بــارشت مامرســة أعاملهــا 

اعتبــاراً مــن شــهر ينايــر 2014م.

إمكانية تحويل رأس املال بني الكيانات القانونية:)ب( 

ليس هناك قيود، أو أية معوقات رئيسية أخرى، عىل تحويل أموال أو رأس مال نظامي ضمن كيانات املجموعة.

6- كفاية رأس املال:

ــواع  ــازل 3 فيــام يخــص مختلــف أن ــات رأس املــال مبوجــب ب ــرة مــن أجــل حســاب متطلب ــم تبنيهــا يف بنــك الجزي ــاه مختلــف الطــرق التــي ت يوضــح الجــدول أدن
املخاطــر مبوجــب الركــن األول:

مخاطر العملياتمخاطر األسواقاملخاطر االئتامنية

طريقة املؤرش األسايسالطريقة املعياريةالطريقة املعيارية

بالنســبة ملخاطــر العمليــات فــإن البنــك بصــدد االنتقــال مــن طريقــة املــؤرش األســايس إىل الطريقــة التــي أوصــت بهــا لجنــة بــازل للــألرشاف املــرصيف يف 
مقــررات بــازل 3 - تعليــامت االنتهــاء مــن اإلصالحــات بعــد األزمــة والصــادرة يف ديســمرب 2017م ومــا يتبعهــا مــن إرشــادات وتعليــامت مؤسســة النقــد العــريب 

الســعودي. ويعكــف البنــك حاليــا عــىل تحديــد خارطــة طريــق تفصيليــة العتــامد الطريقــة الجديــدة وفقــا للجــداول الزمنيــة التــي اقرتحتهــا الهيئــات التنظيميــة.

كــام ســوف يواصــل البنــك جمــع بيانــات الخســائر وربطهــا بخطــوط العمــل وذلــك إلنشــاء ســجل شــامل للخســائر الداخليــة  قبــل االنتقــال إىل الطريقــة الجديــدة 
والتــي تخضــع للتوجيهــات النهائيــة مــن مؤسســة النقــد بهــذا الخصــوص.

بلغت نسبة كفاية راس مال البنك مبوجب الركن األول كام يف 31 ديسمرب 2019م، 22.73 % (للفئة 1) و 27.46 % (للفئة 1 والفئة 2)

إدارة رأس املال

يعتــرب املركــز الرأســاميل القــوي أمــرا رضوريــا الســرتاتيجية عمــل البنــك ومركــزه التنافــيس. وتركــز اســرتاتيجية رأس املــال بالبنــك عــىل 
االســتقرار عــىل املــدى البعيــد والــذي يهــدف إىل بنــاء واالســتثامر يف األنشــطة املرصفيــة األساســية.

ويسعى البنك لالحتفاظ مبستويات كافية من رأس املال من أجل األغراض التالية:

-  تحسني منو األصول يف رشائح العمل املستهدفة من أجل دعم أهدافه االسرتاتيجية.

-  دعم املخاطر ذات العالقة بأعامل البنك.

-  القدرة عىل الوفاء مبتطلبات رأس املال يف السوق السائدة وظروف الضغط.

يضــع البنــك ســنوياً خططــاً اســرتاتيجية وعمليــة وكذلــك أيضــاً برامجــاً لكفايــة راس املــال الداخــيل وتقييــم كفايــة الســيولة املؤسســية تغطــي أفقــاً 
ميتــد لفــرتة 3 ســنوات عــىل األقــل، مــام يضمــن أن املخاطــر املبنيــة عــىل إطــار وسياســة تقبــل املخاطــر بالبنــك يتــم تقييمهــا واالحتفــاظ مبســتويات 

رأســاملية كافيــة مــن قبــل البنــك لدعــم اســرتاتيجيته املعتمــدة. 

وتأخذ تلك الخطط يف االعتبار النواحي التالية:

 منــو أعــامل االســتثامر والتمويــل األساســية بنــاء عــىل خطــط العمــل ملختلــف وحــدات العمــل كالخدمــات املرصفيــة للــرشكات (وتشــمل رشيحــة
الــرشكات التجاريــة والــرشكات الصغــرية واملتوســطة)، وخدمــات الــرشكات العامليــة ، وخدمــات املؤسســات املاليــة والخدمــات املرصفيــة الفرديــة 

والخزينــة والخدمــات املرصفيــة الخاصــة).

 هيــكل التمويــل ومصــادر التمويــل، املطلوبــات وحقــوق املســاهمني، لدعــم منــو املوجــودات مــع األخــذ يف االعتبــار الحاجــة للحفــاظ عــىل مركــز
ســيولة قــوي طبقــا لتعليــامت بــازل 3 املتعلقــة بــإدارة الســيولة.

.الحفاظ عىل متطلبات رأس املال النظامي ونسب كفاية رأس املال

وخالل عام 2017 قامت لجنة بازل للرقابة املرصفية  بإصدار تحسينات شاملة إلطار بازل 3 وهذه التحسنات تهدف إىل استعادة املصداقية يف حساب 
األصول املرجحة باملخاطر وتحسني قابلية نسب رأس مال البنوك للمقارنة. تسعى إصالحات لجنة بازل للرقابة املرصفية  إىل مراجعة الطرق املوحدة 
املقارنة.  وقابلية  للمخاطر  الحساسية  من  أكرب  قدر  لتحقيق  التشغيلية  واملخاطر  االئتامن  تقييم  وتعديل  السوق  ومخاطر  االئتامن  مخاطر  لحساب 

وتهدف القيود املفروضة عىل استخدام النامذج الداخلية إىل الحد من التباين غري املربر يف حسابات البنوك لـ األصول املرجحة باملخاطر.

إن األصــول املرجحــة باملخاطــر هــي تقديــر للمخاطــر التــي تحــدد الحــد األدىن لــرأس املــال النظامــي الــذي يجــب عــىل البنــك االحتفــاظ بــه للتعامــل مــع 
الخســائر غــري املتوقعــة. إن االحتســاب الحكيــم لألصــول املرجحــة باملخاطــر جــزء ال يتجــزأ مــن إطــار رأس املــال القائــم عــىل املخاطــر. وبنــاًء عــىل مــا ســبق 
يقــوم البنــك مبراقبــة مــدى كفايــة رأســامله باســتخدام معايــري كفايــة رأس املــال والنســب التــي تقررهــا تلــك املعايــري حســب املتطلبــات املحــددة 
واملقــررة مــن قبــل مؤسســة النقــد العــريب الســعودي.  إن إجــراءات تقييــم كفايــة رأس املــال الداخــيل للبنــك مصممــة لتقييــم املتطلبــات الرأســاملية 
ــار املخاطــر الحاليــة للبنــك وخطــط النمــو  بالنســبة ملخاطــر الركــن الثــاين، وذلــك عــىل أســاس الوضــع الحــارض واألفــاق املســتقبلية آخــذة بعــني االعتب
ــة رأس املــال الداخــيل مــدى اســتجابة أعــامل البنــك واألمنــاط الرأســاملية تحــت مختلــف املســتويات  املســتقبيل. كــام تقيــس إجــراءات تقييــم كفاي
ــاً  ــل نهجــاً واقعي ــاين، فــإن هــذه اإلجــراءات متث ــاًء عــىل إطــار الركــن الث ــام بن ــارات الضغط/الجهــد. وعــىل أســاس الدمــج الت ــات اختب ــة مــن فرضي املعقول

ومرتكــزاً عــىل املخاطــر مــن أجــل تقييــم متطلبــات رأس املــال الحاليــة واملخططــة لبنــك الجزيــرة.



التقرير السنوي 1702019

اإلفصاح مبوجب بازل الركن الثالث - للعام 2019

لقــد تــم إعــداد إفصــاح كفايــة رأس املــال وفقــاً لتوجيهــات اإلفصــاح مبوجــب معيــار بــازل التــي تصدرهــا مؤسســة النقــد العــريب الســعودي مــن حــني آلخــر 
وحســبام ينطبــق عــىل البنــك.

7- إجراءات تقييم كفاية رأس املال الداخيل وتقييم كفاية السيولة الداخلية

إن إجــراءات تقييــم كفايــة رأس املــال الداخــيل تعالــج مســائل خطــط رأس املــال، وتقييــم كافــة أنــواع املخاطــر الرئيســية، واختبــار متطلبــات رأس املــال تحــت 
مختلــف ســيناريوهات الضغــط/ التحمــل، ورأس املــال املطلــوب لتغطيــة كافــة املخاطــر الرئيســية الحاصلــة كنتيجــة لبيانــات األعــامل الحاليــة وأيضــاً املحتملــة 

والتنظيــم الداخــيل واإلجــراءات الكفيلــة بــإدارة مــا تقــدم عــىل أســاس متواصــل.

ــة  ــة راس املــال الداخــيل. كــام أن إطــار تقييــم الكفاي ــة الرأســاملية ككل مــن خــالل إطــار إجــراءات تقييــم كفاي وعــىل مســتوى املجموعــة يتــم تقييــم الكفاي
ــار ســيناريوهات االقتصــاد الــكيل وكيــف ميكــن للبنــك  الرأســاملية يعتــرب انعكاســا الســرتاتيجية البنــك عــىل املــدى القصــري إىل املتوســط آخــذا يف االعتب
العمــل مقابلهــا، بينــام يحتفــظ البنــك بهامــش كاف مــن الحاميــة الرأســاملية. وكنتيجــة لذلــك فقــد  حــدد البنــك املخاطــر الرئيســية وقــام بتقييــم مســتويات رأس 

املــال املتوافقــة مــع املخاطــر املحــددة.

ويحــدد إطــار إجــراءات تقييــم كفايــة رأس املــال الداخــيل مســتوى رأس املــال املطلــوب لدعــم أنشــطة املجموعــة الحاليــة واملقرتحــة لــرأس املــال تحــت ظــروف 
طبيعيــة وأيضــا تحــت ظــروف الضغــط. 

وكمتطلــب ســنوي، طلبــت مؤسســة النقــد العــريب الســعودي مــن البنــوك أن تقــوم بتطويــر خطــة تقييــم الســيولة الداخليــة وإرســالها إىل مؤسســة النقــد 
ــك  ــيولة للبن ــر الس ــم مخاط ــة بتقيي ــات النظامي ــك والجه ــس إدارة البن ــالغ مجل ــو إب ــة ه ــذه الخط ــن ه ــرض م ــام 2018. والغ ــن ع ــع األول م ــة الرب ــن نهاي ــداًء م ابت
والتأثــري علــی املتطلبــات التنظیمیــة ورأس املــال. إن خطــة تقييــم الســيولة الداخليــة  هــي أداة متكــن البنــك مــن تقييــم متطلبــات الســيولة بشــكل منهجــي 
مــع األخــذ باالعتبــار اســرتاتيجية البنــك وخطــط العمــل واملخاطــر وسياســات البنــك. يقــوم البنــك عــىل النحــو الواجــب باتبــاع التوجيهــات املتعلقــة بخطــة تقييــم 

الســيولة الداخليــة، مسرتشــداً باملبــادئ التوجيهيــة التنظيميــة يف هــذا الصــدد.

هــذا ويتــم إصــدار تقريــر إجــراءات كفايــة رأس املــال الداخــيل وتقاريــر تقييــم كفايــة الســيولة الداخليــة عــىل أســاس ســنوي ويعتمــد مــن قبــل لجنــة إدارة 
املخاطــر املنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة ومــن قبــل مجلــس اإلدارة أيضــاً.

التقييم الشامل للمخاطر مبوجب إطار إجراءات تقييم كفاية راس املال الداخيل: أ - 

طبقاً لطريقة إطار إجراءات تقييم كفاية رأس املال الداخيل، يتم تحديد وقياس األنواع التالية من املخاطر:

املخاطر املندرجة تحت الركن 1 من مقررات بازل 3 (املخاطر االئتامنية، مخاطر السوق ومخاطر العمليات)	 

املخاطر غري املدرجة بالكامل مبوجب الركن 1 من مقررات بازل 3 (كاملخاطر املتبقية)	 

املخاطر التي ال يتم األخذ بها تحت الركن 1 من مقررات بازل 3 (كمخاطر معدل الربحية يف املحفظة البنكية، مخاطر السيولة، مخاطر األعامل/ 	 
املخاطر االسرتاتيجية، مخاطر السمعة، مخاطر االقتصاد الكيل ومخاطر الرتكزات االئتامنية)

العوامل الخارجية، مبا يف ذلك التغريات يف البيئة االقتصادية واألنظمة والقواعد.	 

تقييم املخاطر مبوجب إطار عملية تقييم كفاية السيولة  ب - 

لقــد قــام البنــك بتطويــر عمليــة تقييــم كفايــة الســيولة الداخليــة وفقــاً للمبــادئ التوجيهيــة الصــادرة عــن مؤسســة النقــد العــريب الســعودي يف 
أغســطس 2017. وتســاعد عمليــة تقييــم كفايــة الســيولة الداخليــة البنــك عــىل تحديــد وقيــاس وإدارة ومراقبــة مخاطــر الســيولة والتمويــل عــرب آفــاق 

زمنيــة وســيناريوهات الجهــد/ الضغــط املختلفــة.

إن الغــرض مــن خطــة عمليــة تقييــم كفايــة الســيولة الداخليــة هــو ضــامن أن البنــك لديــه الســيولة الكافيــة الالزمــة للبقــاء واالســتمرار يف النشــاط والعمــل  
خــالل فــرتة مــن ســيناريوهات فحوصــات الجهد/الضغــط الخاصــة بالســوق والخاصــة بالبنــوك. باإلضافــة إىل ذلــك، يقــوم البنــك أيًضــا بتقييــم إطــار إدارة 
مخاطــر الســيولة ومــدى القــدرة عــىل تحمــل املخاطــر  للتأكــد مــن أنهــا كافيــة ومتوافقــة مــع منــوذج العمــل الخــاص بالبنــك وحجمــه وتعقيــده وبنيــة 

امليزانيــة العموميــة وتوقعــات الســوق.

ج-  تقييم مخاطر الركن األول والركن الثاين مبوجب نظام بازل 3

يقوم البنك بتحديد وتقييم مخاطره باستخدام طرق تم اختبارها بشكل معقول واعتربت عىل أنها مقبولة عىل صعيد القطاع املرصيف.

 ويف الحــاالت التــي يصعــب فيهــا تحديــد وتقييــم  املخاطــر بســهولة نظــراً لعــدم وجــود أســاليب قيــاس مقبولــة للمخاطــر فيتــم اســتخدام تقديــرات 
الخــرباء يف تحديــد حجــم وأهميــة تلــك املخاطــر. بعــد ذلــك، تركــز عمليــة تقييــم الكفايــة الرأســاملية الداخليــة وتقييــم كفايــة الســيولة الداخليــة عــىل 
الضوابــط النوعيــة يف إدارة تلــك املخاطــر الهامــة وغــري القابلــة للقيــاس ضمــن إطــار الحوكمــة املعتمــد بالبنــك. وتضــم هــذه اإلجــراءات النوعيــة مــا يــيل:

.إجراءات حوكمة كافية من خالل لجنة املخاطر واللجنة التنفيذية ومجلس اإلدارة

.أنظمة وإجراءات وضوابط رقابة داخلية كافية
.إسرتاتيجيات فعالة لتخفيف املخاطر والحد من آثارها السلبية

.مراقبة وتقارير منتظمة من خالل مختلف لجان وهيئات اإلدارة
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د-  برنامج اختبارات الضغط / الجهد أو التحمل:

إن برنامــج اختبــارات الضغــط / الجهــد أو التحمــل متوافــق مــع تعليــامت اختبــارات الضغــط / الجهــد أو التحمــل  النافــذة الصادرة عن مؤسســة النقد واملضمنة 
يف إطــار وسياســة اختبــارات الضغــط / الجهــد أو التحمــل املعتمــد مــن قبــل مجلــس اإلدارة. كــام أن برنامــج اختبــارات الضغــط / الجهــد أو التحمــل هــو جــزء 
أســايس مــن إجــراءات إدارة املخاطــر ورأس املــال. ويعمــل الربنامــج كأداة إدارة مســتقبلية للمخاطــر ولــرأس املــال وذلــك بهــدف تكويــن صــورة واضحــة 

عــن مخاطــر البنــك تحــت ظــروف صعبــة ولكــن معقولــة. وهــذه الظــروف قــد تنشــأ مــن عوامــل اقتصاديــة عامــة أو إســرتاتيجية أو سياســية أو عمليــة.

وتخضـع طريقـة اختبـارات الضغـط / الجهـد أو التحمـل والتأكيـدات يف البنـك لعملية مراجعة ومناقشـة دامئة من أجل ضامن التوافق مع أفضل املامرسـات 
النظاميـة والعامليـة السـائدة. وتعتـرب عمليـة اختبـارات الضغـط / الجهـد أوالتحمـل مبثابـة وسـيلة ملراجعـة اسـرتاتيجية توزيـع راس مـال البنـك وهـي مبنيـة 
عـىل أسـاس سـيناريوهات ضغـط  شـديد يقـوم مبوجبهـا البنـك بإجـراء التعديـالت الالزمـة عـىل اسـرتاتيجيته حيثـام لـزم األمـر وذلـك بنـاء عـىل نتائـج اختبـار 
الضغـط املنفـذ. ومبوجـب سياسـة اختبـارات الضغـط / الجهـد يف البنـك تتـم محـاكاة اآلثار غـري اإليجابية املحتملة لسـيناريوهات الضغط عـىل ربحية البنك 

ونوعيـة األصـول واألصـول املرجحة باملخاطـر والكفاية الرأسـاملية.

الضغـط.  تحـت مختلـف ظـروف  البنـك  لـدى  تقييـم املرونـة واملـالءة والسـيولة والربحيـة  بهـدف  تحديـدا  الجهـد   / الضغـط  اختبـارات  برنامـج  لقـد صمـم 
وباالعتـامد عـىل طبيعـة عامـل املخاطـر فـإن آثـار عمليـة اختبـار الضغـط / الجهـد أوالتحمـل حيثـام انطبـق ذلـك يتـم قياسـها عـىل املـؤرشات التاليـة للبنـك:

.كفاءة األصول – االرتفاع / االنخفاض يف األصول غري العاملة  وتقاس كنسبة من أصول التمويل

.الربحية – االرتفاع / االنخفاض يف حسابات األرباح / الخسائر

.كفاية رأس املال – وتقاس حسب نسبة التغري يف إجاميل مبلغ رأس املال ونسبة كفاية رأس املال

.مركز السيولة – ويقاس طبقا للتغري يف مؤرشات السيولة األساسية

وتقــوم مجموعــة املخاطــر بتقديــم تقاريــر إىل الرئيــس التنفيــذي العــام ولجنــة إدارة املخاطــر قبــل الحصــول عــىل موافقــة مجلــس اإلدارة عليهــا وتناقــش 
النتائــج مــع الجهــات اإلرشافيــة خــالل االجتامعات الســنوية املشــرتكة.

هـ- املعيار املحاسبي الدويل  - اإلصدار رقم 9

اعتمــد البنــك منهجــاً منظــامً لتبنــي معيــار املحاســبة الــدويل - إصــدار رقــم 9 لضــامن إعطــاءه الرتكيــز واالهتــامم الــذي يســتحقه. وبنــاء عــىل ذلــك، فــإن 
البنــك قــد اســتكمل تطبيــق منهجيــات حســاب الخســائر االئتامنيــة املتوقعــة والســيناريوهات والنــامذج املناســبة لضــامن انخفــاض القيمــة وتوافــق 
حســاب خســائر البنــك االئتامنيــة املتوقعــة مــع متطلبــات معيــار املحاســبة الــدويل -إصــدار رقــم 9 واملحــددة مــن قبــل مؤسســة النقــد العــريب 

الســعودي.

يســعى البنــك إىل التأكــد مــن خــالل عمليــة التحقــق واملعايــرة مــن أن منــاذج تصنيــف مخاطــر االئتــامن بالبنــك وبطاقــات األهــداف تحافــظ عــىل قدرتهــا 
التنبؤيــة ودقتهــا لتقييــم املخاطــر املحتملــة املرتبطــة بتعــرث العميــل املحتمــل و / أو الحــايل. وقــد كان البنــك ســباقاً يف التحقــق مــن صحــة ونجــاح تنفيــذ 
منــاذج تصنيــف املخاطــر املعــاد تقييمهــا. ومــع قيــام البنــك بتطبيــق منــاذج تقييــم املخاطــر املعــززة ومعيــار املحاســبة الــدويل - إصــدار رقــم 9 وإكاملهــا 

مــدة الســنة، فــإن هــذه النــامذج متــر بعمليــة تحقــق مســتقلة للتأكــد مــن بقــاء معايريهــا الحاليــة والتبؤيــة متزامنــة مــع ســلوك محافــظ البنــك.

8- إدارة املخاطر

يهــدف إطــار عمــل مجموعــة املخاطــر يف البنــك إىل وضــع إســرتاتيجية قامئــة عــىل املخاطــر لجميــع منتجاتــه وخدماتــه املرصفيــة ، مــام يــؤدي إىل رفــع كفــاءة 
العمليــات يف جميــع أنحــاء البنــك، مــع إرشــادات حــول تحديــد ومعالجــة مختلــف أنــواع املخاطــر (مبــا يف ذلــك االئتــامن والســوق والعمليــات والســيولة والســمعة 

، مخاطــر االلتــزام، الــخ) مــع اســتخدام رأس املــال القائــم عــىل املخاطــر لتشــكيل املعايــري الرئيســية لتصميــم وتنفيــذ الخدمــات، حيثــام ينطبــق ذلــك. 

تتم إدارة إطار إدارة مخاطر البنك مركزيًا لتنفيذ العنارص التالية:

1- االسرتاتيجية املبنية عىل املخاطر
إنشاء إدارة املخاطر كمحرك رئييس ، لتحريك وقيادة االئتامن والتشغيل والتسعري واسرتاتيجيات 

املنتج األخرى للبنك من خالل بيانات التحمل للمخاطر عىل مستوى املنشأة.

2- كفاءة العمليات
تحديد املخاطر القامئة لألعامل وتصميم املنتجات للبنك ، لتمكني تخصيص رأس املال بشكل فعال 

لألعامل ، ونرش أدوات املراقبة أو اإلجراءات الرقابية ملواجهة والحد من املخاطر

3- تقارير املخاطر 
تقديم التقارير ألصحاب العالقة الخارجيني مبا يف ذلك الجهات التنظيمية واملساهمني ، ودفع 

االتصاالت القامئة عىل املخاطر لألعامل والعمليات وإدارة البنك

4- االلتزام
ضامن االلتزام بتوجيهات مؤسسة النقد العريب السعودي بشأن اإلبالغ القائم عىل املخاطر ، 

واملتوافق مع معايري اإلبالغ املنصوص عليها يف معايري بازل

5- تعريف املخاطر واملخصصات
تقوم إدارة املخاطر بتسهيل االستجابة الفعالة لآلثار املرتابطة ، واالستجابات املتكاملة للمخاطر 
املتعددة ، والتخفيف من اآلثار السلبية ملخاطر الخسائر والتمويل مبا يتامىش مع مبادئ معيار 

املحاسبة الدويل- إصدار رقم 9.
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املبادئ الستة العريضة إلدارة مخاطر البنك 

تحدد املبادئ الستة العريضة التالية  العنارص الرئيسية املتعلقة باملسئولية واالستقاللية والهيكل ونطاق التطبيق يف إدارة مخاطر البنك.

يعتمد نهج إدارة مخاطر البنك عىل ثالث خطوط دفاع وهي: وحدات العمل املتبنية للمخاطر، وحدات مراقبة املخاطر واملراجعة الداخلية.  .1

تضطلع وحدات تبني املخاطر مبسئولية اإلدارة اليومية للمخاطر املصاحبة أو املالزمة ألعاملها بينام تضطلع وحدات مراقبة املخاطر مبسئولية   .2
إنشاء أطر إدارة املخاطر وتطوير األدوات واملنهجيات الكفيلة بتحديد وتعريف وقياس ومراقبة والتحكم واختبار املخاطر. ويكمل هذه املسئوليات 

دور إدارة املراجعة الداخلية والتي تقدم تأكيدات مستقلة عن فعالية طريقة إدارة املخاطر.

يف بنك الجزيرة، تتوىل إدارة املخاطر ، من خالل الرئيس التنفيذي للمخاطر ورؤساء و مدراء مخاطر االئتامن مسئولية مستقلة تتمثل يف مراجعة   .3
والتوقيع املشرتك باملوافقة ومن خالل لجنة إدارة االئتامن واللجنة التنفيذية عىل كافة عروض االئتامن الرئيسية بالبنك والتي يتم إعدادها وتبنيها 
والتوصية بها من قبل وحدات العمل. وباإلضافة لذلك فإن إدارة املخاطر توفر  إدارة املخاطر واالستشارات لكافة خطوط العمل بالنسبة لفئات 
املخاطر الرئيسية مبا يف ذلك املخاطر االئتامنية، مخاطر السوق، مخاطر السيولة، مخاطر العمليات (مبا يف ذلك مخاطر االحتيال) وبعض املخاطر 

املحددة األخرى ذات العالقة بقطاع العمل والتي تم مناقشتها مبوجب الركن الثاين من نظام بازل.

تعمل مجموعة إدارة املخاطر عىل ضامن أن تكون السياسات االئتامنية الرئيسية متجانسة ومحدثة وتحدد مستوى تقبل املخاطر من خالل إطار   .4
وسياسة تقبل املخاطر بالبنك. كام أن مجموعة إدارة املخاطر مسئولة عن تطوير وتنفيذ مختلف سياسات املخاطر وقرارات العمل ذات العالقة 

واملفوضة/ املمنوحة من قبل مجلس اإلدارة.

لتحقيق الفعالية يف عمل إدارة املخاطر فإنها مستقلة من الناحية الوظيفية والتنظيمية عن وحدات العمل ووحدات تبني املخاطر األخرى ضمن   .5
بنك الجزيرة.

يضطلع مجلس إدارة بنك الجزيرة من خالل لجنة املوجودات واملطلوبات ولجنة إدارة املخاطر املنبثقة عن مجلس اإلدارة ولجنة مراقبة االحتيال و   .6
اللجنة التنفيذية باملسئولية الشاملة باإلرشاف عىل املخاطر ضمن البنك.

9-  سياسة وإطار تقبل املخاطر

تتم مراجعة سياسة وإطار تقبل املخاطر من قبل لجنة إدارة املخاطر ومجلس اإلدارة عىل أساس دوري وتأخذ يف االعتبار قدرة البنك عىل تقبل املخاطر 
ومركزه املايل الذي يريده استناداً إىل التوجيهات املؤسساتية والنظامية، وقوة أرباحه الرئيسية وسمعته وعالمته التجارية. وتحدد سياسة تقبل املخاطر 
مقاييس املخاطر الرئيسية للبنك والتي يتم رفعها بشكل دوري إىل لجنة املخاطر ولجنة املخاطر املنبثقة عن مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية ومجلس 

اإلدارة من خالل تقارير محددة.

إدارة املخاطر االئتامنية:

إن عبــارة تقبــل املخاطــر يف املخاطــر االئتامنيــة تعــرب عــن حجــم املخاطــر التــي يكــون البنــك عــىل اســتعداد لتحملهــا يف ســبيل تحقيــق أهدافــه 
اإلســرتاتيجية. وتنشــأ املخاطــر االئتامنيــة عندمــا يتعامــل البنــك مــع مديــن أو طــرف مقابــل ويقــوم ذلــك املديــن أو الطــرف املقابــل باإلخفــاق يف الوفــاء 
بالتزاماتــه عنــد اســتحقاقها. ومــن أجــل التخفيــف مــن حــدة آثــار املخاطــر االئتامنيــة يقــوم البنــك بتنفيــذ إجــراءات مكثفــة للقيــام بالعنايــة الواجبــة بالعميــل 
أو الطــرف املقابــل حيــث يقــوم بتحليــل املعلومــات املاليــة الكميــة والنوعيــة لــه (املعلومــات املاليــة وبيانــات األعــامل عــادة). ويســتخدم البنــك منــوذج 
التقييــم الداخــيل لتحديــد درجــة مخاطــر املديــن والتــي تعكــس تقديــر البنــك بشــأن احتامليــة تعــرث املديــن. كــام يعتمــد البنــك أيضــا عــىل التصنيفــات 

التــي متنحهــا كــربى وكاالت التقييــم االئتــامين كلــام كان ذلــك متاحــاً. 

وتتــم مــن خــالل مســئويل مخاطــر االئتــامن، والرئيــس التنفيــذي لالئتــامن، والرئيــس التنفيــذي للمخاطــر مراقبــة املخاطــر االئتامنيــة مــن خــالل املراجعــة 
والرقابــة املســتمرتان وكذلــك مــن خــالل تقييــم مســئولية املديــن أو الطــرف املقابــل وقدرتــه عــىل الوفــاء بالتزاماتــه مــن خــالل برنامــج اتصــال منتظــم 
وزيــارات ملواقــع املشــاريع واملراجعــة الســنوية الرســمية للمركــز املــايل للعميــل ووضعيتــه. وتهــدف اإلجــراءات االئتامنيــة إىل تحديــد املشــاكل بشــكل 
مبكــر واتخــاذ إجــراءات تصحيحيــة إذا لــزم األمــر لحاميــة مصالــح البنــك. كــام يضــع البنــك حــدودا ائتامنيــة  للحــد مــن مقــدار التعــرض (االنكشــاف) ملديــن أو 
ــوع املعامــالت املنفــذة، ومــدة رسيانهــا ورشوط التســديد والــرشوط  ــد مــن القيــود حســب ن ــد املزي ــل واحــد. ويقــوم البنــك أيضــا بتحدي طــرف مقاب

املســبقة والالحقــة. كــام يقــوم البنــك بتخفيــف مخاطــره االئتامنيــة مــن خــالل طلــب ضامنــات ملموســة عندمــا يلــزم األمــر.

ويســعى البنــك أيضــا إىل الســيطرة عــىل  مخاطــر املحفظــة – وهــي مخاطــر مختلفــة تنشــأ مــن الرتكــزات التــي تكــون حساســة لبعــض املــؤرشات 
املحــددة كالنشــاط االقتصــادي والجغرافيــا والضامنــات والصناعــة  وتصنيــف املخاطــر، الــخ... ولتخفيــف مخاطــر الرتكــز هــذه يقــوم البنــك بتنويــع محفظتــه 
مــن خــالل توســيع قاعــدة العمــالء عــرب مختلــف القطاعــات االقتصاديــة ومــن خــالل تنويــع التمويــل كتمويــل رأس املــال العامــل عــىل املــدى القصــري 
ومتويــل املرصوفــات الرأســاملية طويلــة املــدى واحتياجــات متويــل املشــاريع لعمالئــه مــن خــالل الرتتيبــات املشــرتكة للوفــاء مبتطلبــات عمالئــه. 
وتتــم مراقبــة الرتكــزات االئتامنيــة للمديــن والقطــاع مــن خــالل مجموعــة إدارة املخاطــر بشــكل دوري أو حســب التعليــامت النظاميــة النافــذة مــن خــالل  
ملخــص التقاريــر  الخاصــة بالرئيــس التنفيــذي للمخاطــر، والتــي تتــم مراجعتهــا و مراقبتهــا بشــكل منتظــم مــن قبــل الرئيــس التنفيــذي لالئتــامن و الرئيــس 
التنفيــذي للمخاطــر ورؤســاء  وحــدات العمــل ولجنــة إدارة املخاطــر. كــام يتــم الرفــع عــن مســتويات الرتكــز وبشــكل دوري إىل لجنــة املخاطــر املنبثقــة عــن 

مجلــس اإلدارة.

وتتــم مراقبــة الرتكــزات مــن حيــث مصــادر التمويــل ومتابعــة اســرتاتيجيات التنويــع مــن أجــل تخفيــف مســتوى االعتــامد عــىل كبــار مقدمــي األمــوال وذلــك 
بشــكل منتظــم. 

ويقوم البنك بشكل مستمر بتحديث سياسات االئتامن لديه بحيث تعكس الوقائع االقتصادية والسوقية والقانونية.
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 )ب(  إدارة مخاطر السوق والسيولة:

يخضـع اسـتعداد البنـك لتقبـل املخاطـر لعـدة عوامـل مبـا يف ذلـك تقلـب السـوق واتجاهـات األعـامل والوضع االقتصـادي العـام والعوامـل املوضوعية. وتتم 
إدارة هـذه العوامـل واحتوائهـا مـن خـالل حـدود صالحيـات األسـواق ذات العالقـة والسياسـات التـي تخضـع إلطـار إدارة املخاطـر املعتمـد وااللتـزام بالتعليامت 
النظاميـة. ويراقـب البنـك بشـكل متواصـل مخاطـر السـوق مـن خـالل التقديـر الكمـي ملتطلبـات رأسـامله ومخاطـر معـدالت الربحيـة ومخاطـر العمـالت ومـن 

خـالل التحقـق مـن أن قسـم الخزينـة لديـه يعمـل ضمـن حـدود الصالحيـات املخولـة له.

مــن بــني املخاطــر الرئيســية الناشــئة عــن األحــداث العامليــة األخــرية وتأثريهــا عــىل األســواق املاليــة اإلقليميــة واملحليــة، مخاطــر توليــد الســيولة / األمــوال 
بتكلفــة ال تفــوق تدفــق العوائــد االقتصاديــة املســتمدة مــن هــذه األصــول املمولــة. تــدرك إدارة بنــك الجزيــرة متطلبــات الســيولة لديهــا بعــد األخــذ يف االعتبار 
متطلبــات العمــل الحاليــة واملخطــط لهــا ، وقــد وضعــت إطــاًرا قويـًـا إلدارة الســيولة يضمــن تحديــًدا اســتباقيًا ملتطلبــات الســيولة الحاليــة واملقــدرة وقياســها 
مقابــل تكلفــة هــذه الســيولة. تســتمر لجنــة إدارة املوجــودات واملطلوبــات يف البنــك بالرتكيــز عــىل ضــامن بقــاء التمويــل / الســيولة بتكاليــف معقولــة مــام 
يوفــر للبنــك فرصــة لتمويــل منــو األصــول ذات العوائــد املرتفعــة. قــام البنــك أيًضــا بتطبيــق نظــام عمليــة تقييــم كفايــة الســيولة الداخليــة الشــاملة وفًقــا 
للتعليــامت التنظيميــة. تركــز عمليــة تقييــم كفايــة الســيولة الداخليــة الشــاملة بشــكل أســايس عــىل تقييــم مخاطــر الســيولة لــدى البنــك وهيــكل الحوكمــة 

واالســرتاتيجيات املرتبطــة بهــا وترتيبــات الطــوارئ للتعامــل مــع أحــداث الســيولة.

)ج(   إدارة مخاطر العمليات 

اإلجراءات  للبنك وينعكس من خالل  العمليات  تقبل املخاطر وسياسة مخاطر  إطار سياسة  بالبنك محدد ضمن  العمليات  تقبل مخاطر  إن مستوى 
وحدود الصالحيات التالية كجزء من عملية اختبارات الضغط / الجهد أو التحمل نصف السنوية:

األثر والحجم من حيث حدود الصالحيات. أ-  

ب - التحمل والحدود القصوى التي تعكس مستوى تحمل املخاطر املقبولة وخسائر العمليات.

ج - البيانات الالزمة لغرض  تعريف وتحديد مخاطر العمليات والخسائر التشغيلية املهمة.

وبهدف دعم مستوى تقبل املخاطر لدى البنك، يتعني عىل كل قسم عمل / قسم مساندة وضع مؤرشات للمخاطر الرئيسية ذات العالقة به وذلك 
مبساعدة قسم إدارة مخاطر العمليات جنباً إىل جنب مع وضع السياسات واإلجراءات املقرتنة بذلك.

يقــوم البنــك حاليــاً ومبســاعدة مستشــار خارجــي مبراجعــة إطــار مكافحــة مخاطــر االحتيــال يف البنــك. الهــدف مــن هــذه املبــادرة هــو تنفيــذ برنامــج 

شــامل إلدارة مخاطــر االحتيــال يكــون قــادراً عــىل معالجــة الجوانــب التاليــة:

مراجعة هيكل حوكمة إدارة مخاطر االحتيال واالسرتاتيجية املرتبطة به.  .1

تطوير ومراجعة وتحديث دليل و سياسات إدارة مخاطر االحتيال واإلجراءات املطبقة فيها.  .2

إجراء ورفع مستوى تقييم مخاطر االحتيال واإلجراءات الخاصة مبكافحة االحتيال.  .3

تنفيذ حل شامل ملكافحة ومنع االحتيال والكشف عنه يف جميع أنحاء البنك.  .4

بناء آلية لنقل املعرفة والقدرات والخربات ذات الصلة يف مامرسات إدارة مخاطر العمليات يف البنك وعمليات البنك التشغيلية.  .5

10- املخاطر االئتامنية:

أ-   ملحة عامة

تتمثــل املخاطــر االئتامنيــة يف إخفــاق مديــن البنــك أو الطــرف املقابــل يف الوفــاء بالتزاماتــه طبقــاً للــرشوط املتفــق عليهــا. ويشــمل ذلــك أيضــا 
املخاطــر الناشــئة عــن معامــالت التســوية واملقاصــة.

إن الوحدات الرئيسية املسئولة عن تحمل / تبني املخاطر االئتامنية بالبنك هي:

مجموعة الرشكات واملؤسسات املرصفية.  •

مجموعة الخدمات املرصفية التجارية (الرشكات الصغرية واملتوسطة).  •

مجموعة الخدمات املرصفية الفردية.  •

مجموعة الخزينة.  •

مجموعة الخدمات املرصفية الخاصة .  •

وقد وضعت كل وحدة من وحدات تبني املخاطر االئتامنية سياسات وتعليامت محددة تحكم فعاليات تبني املخاطر االئتامنية العائدة لها والتي تم 
تضمينها يف سياسة املخاطر االئتامنية، وسياسة مخاطر الخدمات املرصفية الفردية وسياسة مخاطر السوق/ السيولة.

ب- مخصصات القروض والتمويل
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اإلفصاح مبوجب بازل الركن الثالث - للعام 2019

لتأكــد مــن أن البنــك ال يــزال املؤسســة املاليــة األكــرث امتثــاالً مبوجــب معيــار املحاســبة الــدويل - إصــدار رقــم 9. ويف هــذا الصــدد ، فقــد قــام البنــك 
باســتكامل وتســليم هــذا املــرشوع الرئيــيس لضــامن أن يتــم إعطــاء تطبيــق معيــار املحاســبة الــدويل - إصــدار رقــم 9 الرتكيــز واالهتامم الذي يســتحقه. 
وبنــاًء عــىل ذلــك، فــإن البنــك اآلن متوافــق متاًمــا مــع معيــار املحاســبة الــدويل - إصــدار رقــم 9 ألســاليب خســارة االئتــامن املتوقعــة، والســيناريوهات 

والنــامذج املناســبة ضمــن توجيهــات مؤسســة النقــد العــريب الســعودي.

سياسة  تخضع   .9 رقم  إصدار   - الدولية  املحاسبة  معيار  ضمن  السعودي  العريب  النقد  مؤسسة  لتعليامت  طبقا  املخصصات  بوضع  البنك  يقوم 
املخصصات للسياسة االئتامنية للبنك و معيار املحاسبة الدويل –إصدار رقم 9 وتتم مراجعتها بشكل منتظم من قبل الرئيس التنفيذي لالئتامن 
والرئيس التنفيذي للمخاطر ورؤساء وحدات وأقسام العمل ورئيس الرقابة املالية والرئيس التنفيذي العام و لجنة إدارة املخاطر. تتم مراجعة جميع 

سياسات إدارة املخاطر واملوافقة عليها من قبل لجنة املخاطر التابعة ملجلس أإلدارة ومجلس اإلدارة.

وقــد أدخــل معيــار املحاســبة الــدويل رقــم 9 قواعــد منقحــة لتصنيــف أصــول املؤسســات املاليــة ومحاســبتها وقواعــد النظــر يف تقديــم التقاريــر 
واعتبــار املخصصــات وفقــا للمعايــري الجديــدة بهــدف معالجــة أوجــه القصــور فيــام يتعلــق باالعــرتاف باملخصصــات واإلرشاف عليهــا. وفيــام يــيل النــامذج 

الرئيســية الثالثــة ملبــادئ معيــار املحاســبة الــدويل - إصــدار رقــم 9:

تصنيف وقياس األدوات املالية.  .1

انخفاض قيمة املوجودات املالية.  .2

محاسبة التحوط.  .3

يهــدف معيــار املحاســبة الــدويل - إصــدار رقــم 9  إىل تصنيــف وقيــاس جميــع األدوات املاليــة للبنــك عــرب فئــات قيــاس محــددة مــن التكلفــة املطفــأة والقيمــة 
ــة عــىل  ــع األدوات املالي ــر منــوذج العمــل لجمي ــاح أو الخســائر. ويشــمل ذلــك تطوي ــة مــن خــالل األرب ــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر والقيمــة العادل العادل
مســتوى إجــاميل وتقييــم اختبــار خصائــص التدفقــات النقديــة عــىل مســتوى األداة الفرديــة. يبــدأ احتســاب انخفــاض القيمــة مــع عمليــة تقییــم املرحلــة، لتحديــد 

مــدى انطبــاق املوجــودات علــی املراحــل الثــالث املحــددة، اســتنادا إىل مســتويات مخاطــر االئتــامن. وفيــام يــيل تلخيــص ألنــواع املراحــل وقواعــد التقييــم.

الوصفالتعريفاملرحلة

املرحلة األوىل
متييز موجودات 
مخاطر االئتامن 

املنخفضة

تتضمن هذه املرحلة املوجودات العاملة والخالية من مؤرشات النخفاض قيمتها.
ويشمل هذا أيًضا األصول التي يتم إنشاؤها حديثاً، مع األخذ يف االعتبار التقييم يف 

عملية التقدير.

املرحلة الثانية
املوجودات التي 

حدث فيها زيادة كبرية 
يف مخاطر االئتامن

إن معيار هذه املرحلة هو “زيادة كبرية يف مخاطر االئتامن”، والتي يتم تقييمها بناء 
عىل إطار مراقبة االئتامن، مبا يف ذلك العوامل الداخلية والعوامل االقتصادية الكلية، 

أو إطار إشارات التحذير املبكرة املعمول به يف البنك

فئة املوجودات املرحلة الثالثة
املتعرثة وغري العاملة

يستند تصنيف املوجودات يف املرحلة 3 إىل دليل موضوعي عىل انخفاض القيمة، 
استنادا إىل مراقبة االئتامن، والوضع املتأخر للحسابات.

وميكن أيضا أن يستند تصنيف املرحلة 3 إىل التقييامت النوعية، استنادا إىل 
املعلومات الداخلية أو الخارجية املتاحة واملتعلقة بالحسابات أو املقرتضني.

11- مخاطر السوق

مقدمة: أ - 

تتمثــل مخاطــر الســوق يف تقلــب القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة املســتقبلية أليــة أداة ماليــة بســبب التغــريات يف متغــريات الســوق كأســعار 
األســهم ومعــدالت الربحيــة وأســعار رصف العمــالت األجنبيــة وأســعار الســلع. 

إدارة مخاطر السوق ب - 

إن لجنــة سياســة مخاطــر الســوق ولجنــة املوجــودات واملطلوبــات، بتفويــض مــن مجلــس اإلدارة، مســئولتان عــن السياســات وحــدود الصالحيــات والضوابــط 
املســتخدمة يف إدارة مخاطــر الســوق. وقــد اعتمــد البنــك سياســة ملخاطــر الســوق والتــي تحــدد بوضــوح السياســات واإلجــراءات وحــدود الصالحيــات يف 

إدارة مخاطــر األســواق بالبنــك.

وتتمثــل األهــداف الرئيســية لهــذه السياســة يف إدارة مســتويات التقلــب يف الدخــل، وإبــراز مخاطــر الســوق الشــفافة وبيانــات مخاطــر الســيولة إىل اإلدارة 
العليــا ولجنــة املخاطــر ولجنــة املخاطــر املنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة ولجنــة املوجــودات واملطلوبــات ومجلــس اإلدارة ومؤسســة النقــد العــريب الســعودي.

 مخاطر أسعار رصف العمالت األجنبية
مخاطــر أســعار رصف العمــالت األجنبيــة هــي املخاطــر املرتتبــة عــىل خســارة أي أصــول ماليــة صــادرة بعمــالت أجنبيــة لقيمتهــا، أو تحقيــق أيــة مطلوبــات 
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صــادرة بعمــالت أجنبيــة ربحــا يف القيمــة. وقــد وضعــت سياســة مخاطــر الخزينــة حــدود صالحيــات بالنســبة لصــايف املراكــز املفتوحــة حســب مجموعــات 
العمــالت، حيــث تــم وضــع حــدود صالحيــات للــدوالر األمريــيك وعمــالت الــدول العــرش الكــربى والعمــالت الخليجيــة وكافــة العمــالت األخــرى. وجديــر بالذكــر 
أن مخاطــر البنــك مــن رصف العمــالت األجنبيــة ال تذكــر ألن موجــودات ومطلوبــات البنــك مقيمــة بشــكل رئيــيس بالريــال الســعودي وإىل حــد أقــل 

بالــدوالر األمريــيك أو بعمــالت مربوطــة بالــدوالر األمريــيك.

مخاطر أسعار األسهم

تتمثــل مخاطــر أســعار األســهم يف املخاطــر املرتتبــة عــىل انخفــاض قيــم اســتثامرات البنــك يف األســهم. ويتــم ضبــط محفظــة البنــك مــن األوراق 
املاليــة املتاحــة للبيــع بشــكل منتظــم طبقــاً ألســعار الســوق. تتعلــق محفظــة املتاجــرة هــذه مبعظمهــا باســتثامرات اســرتاتيجية يف راس املــال 
التأســييس يف مختلــف الصناديــق مــن خــالل وتحــت إدارة رشكــة الجزيــرة كابيتــال. جميــع هــذه االســتثامرات مدرجــة يف الســوق املــايل (تــداول). يوجــد 
لــدى بنــك الجزيــرة محفظــة اســتثامرات صغــرية  قدميــة وذات قيمــة غــري مؤثــرة تظهــر يف ســجالت البنــك، معظــم هــذه االســتثامرات هــي اســهم غــري 
متداولــة. و يتــم تقييــم وقيــاس االســتثامرات يف األســهم غــري املتداولــة بالقيمــة العادلــة. أيــة تغيــريات يف القيمــة تؤخــذ باالعتبــار يف حقــوق امللكيــة 

و قامئــة الدخــل الشــامل بالبنــك.

ج- املعالجة الرأساملية ملخاطر السوق

يحتســب بنــك الجزيــرة املتطلبــات الدنيــا لــرأس املــال مقابــل مخاطــر الســوق باســتخدام الطريقــة املعياريــة، حيــث يســتخدم رأس املــال كحاجــز حاميــة 
مــايل ملواجهــة أيــة تحــركات معاكســة ملخاطــر الســوق. ومتثــل مخاطــر معــدل الربحيــة ومخاطــر العمــالت األجنبيــة ومخاطــر الســيولة عوامــل املخاطــرة 

الرئيســية التــي تواجههــا أنشــطة البنــك.

د- اختبارات الضغط / الجهد أو التحمل

يجــري البنــك اختبــارات الضغــط / الجهــد عــىل أســاس نصــف ســنوي وذلــك بهــدف إجــراء املزيــد مــن التقييــم للخســائر املحتملــة. إذ أن البنــك ومــن 
خــالل تقييــم حجــم الخســائر غــري املتوقعــة يكــون قــادرا عــىل فهــم حيثيــات املخاطــر والتعــرض املحتمــل ألحــداث غــري محتملــة ولكــن معقولــة يف 
األســواق غــري العاديــة. ويســتخدم البنــك لهــذا الغــرض ســيناريوهات متعــددة ترتافــق مــع تبنــي اإلجــراءات املالمئــة املتعلقــة بذلــك. ويتــم تحديــث هــذه 
الســيناريوهات كــام يجــوز إعــادة تعريفهــا / تحديدهــا عــىل أســاس متواصــل بحيــث تعكــس ظــروف الســوق الحاليــة. ويجــري البنــك التقييــامت الختبــارات 
الضغــط / الجهــد بنــاء عــىل التعليــامت النظاميــة واألســس ذات العالقــة وذلــك بنــاء عــىل ســيناريوهات محــددة األهــداف وذلــك الختبــار مرونــة بعــض 
املحافــظ املحــددة. ويتــم رفــع نتائــج اختبــارات الضغــط إىل كل مــن اإلدارة العليــا ولجنــة املخاطــر واللجنــة التنفيذيــة ومجلــس اإلدارة وذلــك مــن أجــل 

ــد مــن الشــفافية.     تســهيل وإدارة املخاطــر مبزي

12- مخاطر العمليات:

أية عوامل خارجية أخرى  أو  أو األنظمة  أو املوظفني  الداخلية  أو عدم كفاية اإلجراءات   الناجمة عن فشل  الخسائر  أنها مخاطر  العمليات عىل  تعرف مخاطر 
التي  األنشطة  كافة  من  الغالب  يف  العمليات  مخاطر  تنشأ  االسرتاتيجية.  واملخاطر  السمعة  مخاطر  ويستثني  القانونية  املخاطر  التعريف  هذا  ويشمل 
ميارسها البنك تقريبا. ويستثنى من مخاطر العمليات املخاطر االئتامنية – املخاطر الناشئة عن املعامالت املالية التي يتم الدخول بها مع مدينني أو أطراف  

مقابلة حيث يخفق املدين أو الطرف املقابل يف الوفاء بالجزء املرتتب عليه من املعاملة.

لقــد تــم تأســيس فريــق مســتقل يتــوىل إدارة مخاطــر العمليــات يتبــع ملجموعــة إدارة مخاطــر البنــك. وتقــع عــىل عاتــق هــذا الفريــق مســؤولية مراقبــة وضبــط 
وإدارة مخاطــر العمليــات بالبنــك. وعمليــات هــذه اإلدارة تتــم  طبقــا للتعليــامت الــواردة يف سياســة وإطــار مخاطــر العمليــات. وباإلضافــة لذلــك، فقــد وضــع 
البنــك وطبــق برنامجــا الســتمرارية األعــامل وخطــة ملقابلــة  حــاالت الطــوارئ و يتــم اختبــار هــذا الربنامــج عــىل فــرتات منتظمــة ورفــع نتائــج االختبــارات إىل الجهــات 

اإلداريــة ذات العالقــة.

أ -  إدارة ومراقبة مخاطر العمليات

صمــم إطــار إدارة مخاطــر العمليــات الــذي تــم تبنيــه مــن أجــل إنشــاء تعــاون مثمــر وفعــال بــني إدارة املخاطــر واألقســام املتبنيــة للمخاطــر ممثلــة مبختلف 
مجموعــات العمــل والدعــم ضمــن البنــك، فمــع أن إدارة العمــل واألنشــطة واملخاطــر هــي مــن مســؤولية مجموعــات وأقســام األعــامل واملســاندة، 
إال أنــه تــم أيضــا إنشــاء أســس مشــرتكة مــن أجــل إرشاك فريــق إدارة مخاطــر العمليــات يف تســهيل عمليــة  تعريــف تحديــد وقيــاس وتقييــم  املخاطــر 

واإلجــراءات الرقابيــة املرتبطــة. 

هــذا، ولقــد قامــت إدارة مخاطــر العمليــات خــالل الســنة بتنفيــذ عمليــة جمــع متخصصــة للبيانــات مــن خــالل االجتامعــات املتكــررة مــع رؤســاء األقســام 
واإلدارة العليــا ســعيا منــه لتأمــني فهــم واضــح لتوجهــات العمــل مــن خــالل تعميــم األهــداف اإلســرتاتيجية.  ويــأيت تصميــم هــذا النهــج مــن أجــل ربــط 

توجهــات اإلدارة مبســتويات تحمــل املخاطــر املخصصــة وبيانــات املخاطــر.

ــامل باملخاطــر شــمل  ــة ش ــذ برنامــج توعي ــر وتنفي ــم تطوي ــد وتقييــم املخاطــر عــىل نطــاق البنــك، فقــد ت ــذ أنشــطة تحدي ــارشة بتنفي اســتعداداً للمب
اإلدارة و ممثــيل املخاطــر وأصحــاب املخاطــر املعنيــني.

كــام تــم وضــع جــدول تفصيــيل لتوزيــع املخاطــر بالتشــاور مــع إدارات مجموعــات األعــامل واملســاندة بهــدف لفــت أنظارهــا للمخاطــر الرئيســية والهامــة 
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التــي تتطلــب انتباههــا واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة مــن قبلهــا عــىل أســاس األولويــة.  

وفيام ييل الطرق الرئيسية املستخدمة إلدارة ومراقبة مخاطر العمليات:

التقييم الذايت للمخاطر واإلجراءات الرقابية

إن التقييــم الــذايت للمخاطــر واإلجــراءات الرقابيــة عبــارة عــن أداة ملراقبــة عمــل وأداء اإلجــراءات الرقابيــة ضمــن نشــاط أو عمــل معــني. وكجــزء من هــذه األداة يتم 
متابعــة االحتفــاظ بســجل املخاطــر وخطــط العمــل املتوافقــة وتحــدث بشــكل منتظــم. وتشــمل دورة مراجعــة أجــراءات التقييــم الــذايت للمخاطــر واإلجــراءات 
الرقابيــة املناقشــة مــع مجموعــات العمــل واملســاندة وتقديــم تقاريــر دوريــة إىل لجنــة إدارة املخاطــر لطلــب التوجيــه فيــام يخــص قبــول املخاطــر ومعالجتهــا مبــا 

يف ذلــك قــرار اتخــاذ إجــراءات ملراجعــة وتطويــر بيئــة الرقابــة. 

وقــد وضــع البنــك برنامجــا شــامال للتقييــم الــذايت للمخاطــر واإلجــراءات الرقابيــة ، ويتــم مبوجــب هــذا الربنامــج عقــد النــدوات وورش العمــل مــن قبــل فريــق 
إدارة مخاطــر العمليــات لتعريــف وتقييــم املخاطــر واإلجــراءات الرقابيــة عــىل مســتوى كافــة أقســام  العمــل واملســاندة. ويتــم تقييــم اإلجــراءات الرقابيــة 

بشــكل دوري لضــامن إنهــا تعمــل وفقــا ملــا صممــت لــه.

كام قام البنك بتأسيس لجنة ملراجعة السياسات واملنتجات لإلرشاف عىل تطوير السياسات واملنتجات الجديدة أو القامئة. وتتمثل مسؤولية اللجنة يف 
مناقشة أصحاب السياسات أو املنتجات بشأن مختلف جوانب املخاطر لضامن معالجتها بالشكل املناسب قبل إطالقها.

املؤرشات الرئيسية للمخاطر

وتتيح املؤرشات الرئيسية للمخاطر اتجاها للتعرض للمخاطر عن طريق مقارنتها مع العتبات املحددة واملقبولة من قبل البنك.

تعرف املؤرشات الرئيسية للمخاطر عىل أنها مقاييس لقياس مدى خطورة العملية/النشاط وذلك من خالل إشارات تحذيرية مبكرة تم تطويرها 
لإلشارة إىل زيادة التعرض للمخاطر داخل البنك. وتوفر هذه املؤرشات اتجاهات التعرض للمخاطر عن طريق مقارنة نتائجها املتحققة مع الحدود/ 

املؤرشات املحددة واملقبولة مسبقا من قبل البنك.

يتم تعريف املؤرشات الرئيسية للمخاطر ملجموعات العمل / املساندة من خالل ورش العمل ويتم مراقبتها دورياً من خالل إدارة مخاطر العمليات. 
 / العمل  مجموعات  مع  ومناقشتها  مسبقاً  املحددة  املؤرشات  الحدود/  يتجاوز  مبا  للمخاطر  التعرض  إمكانية  تربز  التي  املؤرشات  تحليل  يتم  كام 

املساندة املعنية لوضع خطط عمل تصحيحية مناسبة.

إدارة بيانات الخسائر

إن إدارة بيانات الخسائر هي عملية مركزية ممنهجة لتسجيل الخسائر الناجمة عن أحداث ومخاطر تشغيلية والتي تحدث يف البنك لتمكني البنك من 
تحليل إخفاقات اإلجراءات الرقابية وضامن عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

 قام البنك بتطوير إجراءات لعملية جمع بيانات الخسائر الداخلية والتي يتم من خاللها إبالغ إدارة مخاطر العمليات بهذه الخسائر لغرض تسجيلها يف 
سجل الخسائر التشغيلية. تحتفظ إدارة مخاطر العمليات بقاعدة بيانات شاملة عن الخسائر التشغيلية من عام 2013م حتى تاريخه.

إدارة استمرارية األعامل

طــور البنــك ووضــع برنامجــا متكامــال إلدارة اســتمرارية األعــامل يركــز عــىل حاميــة حيــاة األشــخاص وبنــاء قــدرات االســتمرارية واســرتداد األعــامل بالنســبة 
لإلجــراءات الرئيســية واألصــول. وقــد تــم إعــداد الربنامــج بنــاء عــىل املعايــري الدوليــة وأفضــل املامرســات املتبعــة ومتطلبــات مؤسســة النقــد. وميتــد 

نطــاق هــذا الربنامــج ليشــمل التــايل:

إدارة األزمات واالستجابة	 

األمن والسالمة	 

استمرارية األشخاص	 

اسرتداد األعامل	 

اسرتداد خدمات تقنية املعلومات يف حاالت الكوارث	 

صمــم برنامــج البنــك الخــاص بــإدارة اســتمرارية األعــامل ليعمــل بشــكل متواصــل، وتتــم مراجعتــه بشــكل منتظــم من قبل األشــخاص املعنيــني الداخليني 
والخارجيــني. وتعــزز هــذه الخصائــص اســتعداد البنــك وقدراتــه عــىل االســتجابة لألحــداث الطارئــة وإدارتهــا وحاميــة األصــول الرئيســية للبنــك ومواصلــة 
العمليــات الهامــة. وتتمثــل النتائــج املتوقعــة لهــذا الربنامــج يف انخفــاض اآلثــار الســلبية، تعزيــز األداء، والســمعة القويــة وااللتــزام باملتطلبــات النظاميــة.

إسناد األعامل لجهات خارجية

لضامن االلتزام بتعليامت مؤسسة النقد العريب السعودي بشأن االستعانة مبصادر خارجية ، يضمن البنك أن تتم مراجعة تعهدات التعاقدات الخارجية من 
مختلف وجهات النظر واتجاهات املخاطر والتي تغطي االلتزام، مخاطر العمليات، استمرارية األعامل وأمن املعلومات.
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إدارة مكافحة االحتيال

يقــوم البنــك ومبســاعدة مستشــار خارجــي مبراجعــة إطــار مكافحــة مخاطــر االحتيــال يف البنــك. الهــدف مــن هــذه املبــادرة هــو تنفيــذ برنامــج شــامل 
إلدارة مخاطــر االحتيــال يكــون قــادراً عــىل معالجــة الجوانــب التاليــة:

مراجعة هيكل حوكمة إدارة مخاطر االحتيال واالسرتاتيجية املرتبطة به.  .1

تطوير ومراجعة وتحديث دليل و سياسات إدارة مخاطر االحتيال واإلجراءات املطبقة فيها.  .2

إجراء ورفع مستوى تقييم مخاطر االحتيال واإلجراءات الخاصة مبكافحة االحتيال.  .3

تنفيذ حل شامل ملكافحة ومنع االحتيال والكشف عنه يف جميع أنحاء البنك.  .4

بناء آلية لنقل املعرفة والقدرات والخربات ذات الصلة يف مامرسات إدارة مخاطر العمليات يف البنك وعمليات البنك التشغيلية.  .5

قياس كلفة رأس مال مخاطر العمليات ب - 

يتــم حســاب كلفــة رأســامل مخاطــر العمليــات باســتخدام طريقــة املــؤرش األســايس وذلــك طبقــا لتوجيهــات مؤسســة النقــد وقواعــد نظــام بــازل 3. 
ــايب  ــل اإليج ــاميل الدخ ــط إج ــىل متوس ــا (15%) ع ــاس ألف ــدة قي ــات وح ــر العملي ــامل مخاط ــة رأس ــاب كلف ــايس لحس ــؤرش األس ــة امل ــتخدم طريق وتس
الــذي تــم تحقيقــه خــالل الســنوات الثالثــة املاضيــة مــن قبــل البنــك. هــذا، وينــوي البنــك االنتقــال إىل الطريقــة التــي أوصــت بهــا لجنــة بــازل للــألرشاف 
املــرصيف يف مقــررات بــازل 3 - تعليــامت االنتهــاء مــن اإلصالحــات بعــد األزمــة - والصــادرة يف ديســمرب 2017م ومــا يتبعهــا مــن إرشــادات وتعليــامت 
مؤسســة النقــد العــريب الســعودي. ويعكــف البنــك حاليــا عــىل تحديــد خارطــة طريــق تفصيليــة العتــامد الطريقــة الجديــدة وفقــا للجــداول الزمنيــة التــي 

اقرتحتهــا الهيئــات التنظيميــة.

ــات الخســائر وربطهــا بخطــوط العمــل وذلــك إلنشــاء ســجل شــامل للخســائر الداخليــة قبــل االنتقــال إىل الطريقــة  كــام ســوف يواصــل البنــك جمــع بيان
الجديــدة والتــي تخضــع للتوجيهــات النهائيــة مــن مؤسســة النقــد بهــذا الخصــوص.

13- مخاطر عدم االلتزام باملبادئ الرشعية: 

حيــث أن بنــك الجزيــرة هــو بنــك إســالمي فإنــه معــرض ملخاطــر عــدم االلتــزام باألحــكام الرشعيــة. ومــن أجــل مراقبــة تلــك املخاطــر فقــد أنشــأ البنــك هيئــة 
رقابــة رشعيــة مســتقلة وإدارة رقابــة رشعيــة ضمــن املجموعــة الرشعيــة.  

) أ(  الحوكمة الرشعية

 متـت صياغـة إطـار االلتـزام الرشعـي مـن أجـل متكـني بنـك الجزيـرة مـن بلـوغ إسـرتاتيجياته تجـاه تحقيـق إدارة فعالـة ملخاطـر االلتـزام الرشعـي عـرب
املؤسسـة وذلـك متاشـياً مـع مبـادئ الرشيعـة اإلسـالمية. وميثـل إطـار االلتـزام الرشعـي خطـة املجموعـة الرشعيـة عـىل مسـتوى املؤسسـة 
عـرب  العالقـة  العمـل ذات  كيانـات  مـن قبـل  تبنيهـا  يتـم  أن  يجـب  التـي  والرقابـة  األنظمـة  وإجـراءات  الرشعيـة  الحوكمـة  مـن هيـكل  تتكـون  والتـي 

املجموعـة. ويتـم تنفيـذ الحوكمـة الرشعيـة مـن خـالل  املجموعـة الرشعيـة عـرب األقسـام التاليـة:  

.أمانة الهيئة الرشعية

.األبحاث والتطوير

.املطابقة الرشعية

) ب(  الهيئة الرشعية

ــة  ــة رقاب ــة اإلســالمية والتــي تقتــيض أن يقــوم أي بنــك إســالمي مرخــص بإنشــاء هيئ ــة للمؤسســات املالي يخضــع البنــك ملعايــري الحوكمــة الرشعي
رشعيــة يعهــد لهــا توجيــه نشــاطات املؤسســة ومراقبتهــا واإلرشاف عليهــا للتأكــد مــن التزامهــا بأحــكام ومبــادئ الرشيعــة اإلســالمية، وتكــون فتاواهــا 

وقراراتهــا ملزمــة للمؤسســة.

وتتمثل مسئوليات الهيئة الرشعية يف اآليت:

.اعتامد عقد التأسيس والنظام األسايس واللوائح والنامذج والسياسات املتبعة يف عمل البنك

.دراسة صيغ العقود واملستندات والتطبيقات القامئة لدى البنك ، وتقرير ما يظهر للهيئة بشأنها، وتصحيح املنتجات القابلة للتعديل

 النظر يف جميع املعامالت واملنتجات التي ينفذها البنك ألول مرة لبيان مدى موافقتها ألحكام وقواعد الرشيعة اإلسالمية. ووضع املبادئ
األساسية لصياغة عقودها ومستنداتها.  

 ومستنداتها عقودها  لصياغة  األساسية  املبادئ  ووضع  اإلسالمية  الرشيعة  لقواعد  املخالفة  التقليدية  للمنتجات  الرشعية  البدائل  تقديم 
واإلسهام يف تطويرها إلثراء تجربة البنك يف هذا املجال.

 أنها التطبيق والتأكد من  للتثبت من صحة  البنك اإلسالمية  الرقابة الرشعية يف املجموعة الرشعية ملعامالت  إدارة  الدورية بواسطة  املراجعة 
العمليات  ومستندات  ملفات  بفحص  وذلك  املستحدثة،  املعامالت  بشأن  الهيئة  عن  الصادرة  والفتاوى  اإلسالمية  الرشيعة  لقواعد  مطابقة 

والعقود واالتفاقيات املربمة بشأنها.  
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اإلفصاح مبوجب بازل الركن الثالث - للعام 2019

 اإلجابة عىل التساؤالت واالستفسارات واالستيضاحات الواردة من اإلدارة العليا للبنك أو من مختلف اإلدارات الفنية األخرى وكذلك الواردة من
املتعاملني مع البنك.

 تقديم تقرير سنوي شامل للجمعية العمومية يبني فيه مدى االلتزام بأحكام الرشيعة اإلسالمية عىل ضوء ما جرى بيانه من آراء وتوجيهات ومن
خالل ما تم مراجعته من معامالت، واإلطالع عىل ميزانية البنك السنوية.

 ًالتأكد من تجنيب املكاسب التي تحققت من مصادر أو بطرق تتعارض مع أحكام ومبادئ الرشيعة اإلسالمية ورصفها يف وجوه الخري العامة وفقا
للتقارير املعدة من قبل إدارة املطابقة الرشعية يف املجموعة الرشعية.

.التأكد من حساب الزكاة وفقاً ألحكام ومبادئ الرشيعة اإلسالمية

)ج( إجراءات تنقية الدخل غري املتوافق مع أحكام الرشيعة اإلسالمية 

تم إنشاء هيكل املراقبة من أجل معالجة واإلبالغ عن املعامالت غري املتوافقة مع الرشيعة وأيضا املعامالت املحتملة الن تكون غري متوافقة مع 
مبادئ الرشيعة

وتشمل اإلجراءات التي يتبناها البنك من أجل إدارة مخاطر عدم االلتزام الرشعي اإلجراءات والعمليات التالية:

التوعية واالتصاالت  •

التحديد والتقييم  •

التخفيف والرقابة  •

املراقبة ورفع التقارير   •

14- مخاطر السيولة:

تكمن مخاطر السيولة يف احتامل مواجهة البنك مصاعب يف الوفاء بواجباته املتعلقة بااللتزامات املالية التي يتم سدادها نقداً أو من خالل أية أصول مالية 
أخرى. وميكن أن تقع مخاطر السيولة نتيجة الضطرابات السوق أو تخفيض درجة التقييم االئتامين والتي ميكن أن تتسبب يف تآكل بعض مصادر التمويل. 
األصول.  تسعري  عند  بالسيولة  املتعلقة  النواحي  االعتبار  يف  األخذ  ويتم  التمويل؛  مصادر  تنويع  جد  بكل  اإلدارة  تحاول  املخاطر  هذه  آثار  من  وللتخفيف 

وتقتيض سياسة البنك عىل هذا الصعيد االحتفاظ برصيد كاف من النقد واألدوات املعادلة للنقد. 

لقد أدت األزمة املالية العاملية األخرية إىل حصول تغري كبري يف التنظيم واإلرشاف عىل مخاطر السيولة يف املؤسسات املالية. وبناء عىل متطلبات 
إدارة مخاطر السيولة مبوجب نظام بازل 3، يتم استخدام نسبتني من أجل إدارة مخاطر السيولة وهام نسبة تغطية السيولة ونسبة صايف التمويل الثابتة.

أ -  طريقة إدارة مخاطر السيولة:

بالنسبة لإلدارة اليومية للسيولة، تضمن وحدة أعامل الخزينة وجود متويل كاف من أجل الوفاء بالتزامات الدفع والسداد اليومية يف الوقت املحدد.

كام تشمل عملية إدارة السيولة اإلجراءات التالية:

 يف متوقع  غري  انقطاع  أي  حصول  حالة  يف  للحامية  وقاية  كعنرص  باألعباء  املحمل  وغري  عالية  نوعية  ذو  النقد  من  كاف  مبخزون  االحتفاظ 
التدفقات النقدية..

.إدارة التدفقات النقدية قصرية وطويلة األجل من خالل تقرير العجز عند االستحقاق إضافة إىل العديد من املؤرشات املختلفة

.مراقبة تركزات املودعني عىل مستوى البنك لتجنب االعتامد غري الالزم عىل كبار مقدمي األموال

.تنويع مصادر التمويل من أجل ضامن وجود مزيج متوييل مالئم

 التمويل السيولة ونسبة صايف  النقد ونسبة تغطية  السيولة املحددة من قبل مؤسسة  النظامية كنسبة  النسب  ضامن املحافظة عىل 
الثابتة ضمن املستويات املطلوبة.

 إجراء اختبارات الضغط / الجهد أوالتحمل للسيولة عىل أساس نصف سنوي تحت مختلف السيناريوهات كجزء من الرقابة الحكيمة للسيولة من
أجل اختبار فعالية وقوة الخطط ذات العالقة.

وجدير بالذكر أن كافة السياسات واإلجراءات املتعلقة بالسيولة مشمولة يف دليل سياسة مخاطر السوق والتي تخضع للمراجعة واالعتامد من قبل 
لجنة سياسة مخاطر السوق.

انسجاماً مع قانون مراقبة البنوك والقواعد الصادرة عن مؤسسة النقد، يحتفظ البنك باحتياطي نظامي لدى مؤسسة النقد يعادل 7 % من إجاميل حجم 
ودائع الطلب و 4 % من ودائع العمالء اآلجلة.

وباإلضافة إىل االحتياطي النظامي، يحتفظ البنك باحتياطي سيولة ال يقل عن 20 % من حجم مطلوبات الودائع، عىل شكل نقد وأصول، والتي 
ميكن تحويلها إىل سيولة خالل مدة ال تتجاوز 30 يوما.

وميلك البنك حاليا محفظة استثامرية، يتكون جزء كبري منها من سندات السعر العائم والصكوك الحكومية الصادرة عن مؤسسة النقد. وتعترب هذه 
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املحفظة ذات نوعية وسيولة عالية مع إمكانية توفر التمويل (حتى 85-90 % حسب األداة االستثامرية) من خالل نافذة إعادة الرشاء لدى مؤسسة النقد.

عالوة عىل ذلك، يتعهد البنك بتقييم مفصل ملخاطر السيولة مبوجب عملية املراجعة السنوية لربنامج تقييم كفاية السيولة الداخلية.

15- مخاطر أسعار الربح يف املحفظة البنكية:

تنشأ مخاطر أسعار الربح من التغريات يف أسعار الربح والتي تؤثر إما عىل القيمة العادلة أو التدفقات النقدية املستقبلية لألدوات املالية الحساسة ألسعار 
الربح يف املحفظة البنكية.

حساسية  العائد لألصول واملطلوبات والبنود خارج امليزانية

السوق عىل مركزه املايل  الربح يف  السائدة ألسعار  بالتقلب يف املستويات  لآلثار املرتتبة عن مختلف املخاطر املرتبطة  تعرضه  بإدارة  البنك  يقوم 
التي ال تكون فيها تلك  الحاالت  البنك لهذا الغرض سعر سايبور لإلقراض كسعر استداليل ملختلف االستحقاقات. ويف  النقدية. ويستخدم  وتدفقاته 
بناء عىل  الربحية  البنك أسعار  التمويل. ويفرض  لتكلفة  الخزينة بتوفري هامش  إدارة  الفعلية يف السوق، تقوم  للمعامالت  األسعار االستداللية ممثلة 

استحقاقات القروض (حيث يتطلب التمويل طويل األجل أسعار ربحية أعىل).

يتــم قيــاس مخاطــر أســعار الربحيــة حســب أفضــل املامرســات املتبعــة يف القطــاع ويتــم اإلبــالغ عنهــا بشــكل يومــي إىل اإلدارة العليــا. يســتخدم البنك مناذج 
ســلوكية للودائــع غــري املســتحقة. تســتخدم هــذه النــامذج بيانــات سلســلة زمنيــة إحصائيــة. وتســتمد االفرتاضــات املتعلقــة مــن نتائــج النمــوذج باالقــرتان مــع 
عوامــل نوعيــة أخــرى. وبصــورة أساســية، يتــم وضــع نســبة صغــرية مــن الودائــع غــري املســتحقة (اســتناداً إىل قطــاع األعــامل) يف مجموعــة فجــوات قصــرية 

األجــل، بينــام يذهــب الباقــي إىل مجموعــة فجــوات طويلــة األجــل.

ــازل حــول اإلرشاف البنــيك / مؤسســة النقــد العــريب الســعودي فيــام يخــص مخاطــر أســعار  ــة ب ــل لجن ــة مــن قب ــذ التعليــامت املعدل لقــد قــام البنــك بتنفي
الربحيــة يف املحفظــة املرصفيــة. وهــذه التعليــامت تتعلــق بتحديــث كل مــن املبــادئ والطــرق املتوقــع اســتخدامها مــن قبــل البنــوك مــن أجــل قيــاس وإدارة 

ومراقبــة وضبــط هــذه املخاطــر

16- مخاطر االقتصاد العام ودورة العمل:

مخاطر االقتصاد العام ودورة العمل هي أحد عوامل املخاطر والتي بدورها تؤدي إىل نشوء أنواع أخرى من املخاطر  كاملخاطر االئتامنية ومخاطر السوق 
والسيولة. وقد قام البنك بتقييم هذا الخطر باستخدام تحليل مبنى عىل سيناريو افرتايض ولكن معقول. وحيث أن النشاط الرئييس للبنك هو التمويل 

فقد تم االفرتاض بأن أثر تلك املخاطر سوف يرتكز بشكل رئييس عىل مخاطر االئتامن.

17- املخاطر االسرتاتيجية:

ــه االســرتاتيجية وعــن التغــريات الحاصلــة يف ظــروف  ــه والناتجــة عــن قرارات ــه وربحيت ــة عــىل إيرادات تشــري املخاطــر االســرتاتيجية للبنــك إىل املخاطــر املرتتب
العمــل والتنفيــذ غــري الصحيــح للقــرارات. وبذلــك فــإن املخاطــر االســرتاتيجية تنشــأ ألســباب خارجيــة ناتجــة عــن تبنــي اســرتاتيجيات وخيــارات خاطئــة مــام ميكــن 

أن يتســبب يف خســائر للبنــك عــىل شــكل انخفــاض يف قيمــة حقــوق املســاهمني أو خســائر األربــاح، الــخ... 

وقــد قــام البنــك بتقييــم مخاطــره االســرتاتيجية بنــاًء عــىل طريقــة محافظــة جــداً آخــذاً يف االعتبــار مختلــف محفــزات / عوامــل املخاطــر ذات العالقــة بعمليــة 
التخطيــط االســرتاتيجي وإمكانيــات التنفيــذ.

18- مخاطر السمعة:

أو  الالأخالقيـة  البنـك سـلبياً بسـبب عوامـل كاملامرسـات  تأثـر سـمعة  التـي ميكـن أن تنشـأ مـن  تشـري مخاطـر السـمعة إىل املخاطـر العكسـية املحتملـة 
الـخ. السلبية/املعاكسـة،  الدعايـة  أو  والشـكاوى  العمـالء  رضـاء  عـدم  أو  النظاميـة  اإلجـراءات 

وقـد قـام البنـك بتقييـم مخاطـر السـمعة بنـاًء عـىل طريقـة األهـداف املتوازنـة. وتنسـب هـذه الطريقـة مختلـف محفـزات / عوامـل املخاطـر إىل أفضـل 
املامرسـات مـن أجـل حسـاب درجـة تقييـم عامـة.

19- مجموعة إدارة مخاطر الرشكة )البنك( – اإلجراءات املستقبلية 

يواصل البنك تركيزه عىل تعزيز وتقوية مامرسات وثقافات إدارة املخاطر لديه. ويف هذا السياق فقد قام البنك بإعادة تنظيم إدارة املخاطر لديه مبا ميكنها 
من تقديم التطمينات ألصحاب العالقة الداخليني والخارجيني بأن البنك يطبق نصاً وروحاً مامرسات وإجراءات إدارة مخاطر قوية. إضافة لذلك، فقد تم إجراء 

مراجعة تفصيلية لكافة السياسات واإلجراءات املعتمدة مبا يضمن استمرار صالحيتها ومالمئتها لألغراض املحددة.

كــام قــام البنــك بإجــراء مراجعــة تفصيليــة وتحقــق وإعــادة تطويــر (حيثــام لــزم األمــر) ألمنــاط تقييــم املخاطــر لديــه مبــا يضمــن أن تبقــى تلــك األمنــاط مواكبــة 
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لألهــداف االســرتاتيجية العامــة وقــادرة عــىل التنبــؤ ببيانــات مخاطــر املديــن واملحفظــة. وضمــن هــذا اإلطــار فقــد طــور البنــك أمناطــاً محــددة مــن املحافــظ 
مقابــل أمنــاط اإلقــراض للــرشكات واملؤسســات التجاريــة والــرشكات املتوســطة والصغــرية واإلقــراض املتخصــص. ويجــري أيضــا العمــل عــىل تطويــر مجموعــة 
مــن األهــداف املتوازنــة فيــام يخــص املحفظــة الفرديــة بالبنــك مبــا يضمــن أن يتــم تنفيــذ تقييــم مخاطــر املديــن عــىل أســاس الطلــب (قبــل املوافقــة) 

والســلوكيات (بعــد املوافقــة).

رشع البنــك يف إجــراء عمليــة تحقــق مســتقلة لنــامذج تقييــم املخاطــر امللتــزم بهــا لضــامن أن تظــل هــذه النــامذج متزامنــة مــع األهــداف االســرتاتيجية العريضــة 
وأن تتنبــأ ببيانــات مخاطــر املديــن واملحفظــة. ويجــري وضــع مجموعــة منفصلــة مــن بطاقــات الدرجــات فيــام يتعلــق مبحفظــة التجزئــة للبنــك لضــامن تنفيــذ تقييــم 

املخاطــر الخــاص باملديــن يف كل مــن طلــب التقديــم (مــا قبــل املوافقــة) والســلويك (املوافقــة عــىل املوافقــة).

 يقــوم البنــك أيًضــا بتحديــث منصة/برنامــج منــوذج تقييــم املخاطــر الداخليــة إىل إصــدار جديــد ومحســن. سيســاعد ذلــك البنــك يف تنفيــذ منــوذج »خرائــط تدفــق 
االئتــامن« يف عمليــات إدارة مخاطــر االئتــامن واملوافقــة عليهــا. ومبجــرد تنفيذهــا، ســيتم إضفــاء الطابــع اآليل عــىل عمليــة اإلقــراض الخاصــة بالبنــك إلزالــة 

اإلجــراءات اليدويــة واملعيقــة للعمــل التــي ال داعــي لهــا، وتبســيط التدفــق التشــغييل وخفــض وتقليــل وقــت اتخــاذ القــرار والتنفيــذ

باإلضافــة إىل مــا ســبق يســتعد البنــك لتنفيــذ معايــري بــازل 3 ملرحلــة مــا بعــد األزمــات وبهــدف البنــك إىل االلتــزام بهــذه املعايــري بحلــول األول مــن ينايــر 2022م 
وذلــك وفقــاً إلرشــادات لجنــة بــازل ومؤسســة النقــد العــريب الســعودي.
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