
الــتــقـــــريـــــر
2018الســــنـــــوي



املحـتـويـات
6املؤرشات املالية

8أعضاء مجلس اإلدارة

9-10كلمة رئيس مجلس اإلدارة

11اإلدارة التنفيذية  

12-13كلمة الرئيس التنفيذي والعضو املنتدب

15-65تقرير مجلس اإلدارة

66-71شبكة الفروع

72تقرير الهيئة الرشعية

73بيان الرقابة الداخلية

74-161تقرير مراجعي الحسابات املستقلني والقوائم املالية وإيضاحاتها

162-176اإلفصاح مبوجب بازل - الركن الثالث - للعام 2018م





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،
وزير الدفاع،  رئيس مجلس الشؤون السياسية واألمنية،

رئيس مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية



التقرير السنوي 62018

إجاميل املوجودات      مباليني الرياالت السعودية

ودائع العمالء      مباليني الرياالت السعودية

 حقوق املساهمني / امللكية     مباليني الرياالت السعودية

العائد عىل متوسط حقوق امللكية      )%(
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املؤرشات املالية

املؤرشات املالية

٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٧٢٠١8 )بماليين الرياالت السعودية –  باستثناء ما تم تحديده خالفا لذلك(

39,790٤٠.89٧ 42,099 42,174 41,245 صافي القروض والسلف

68,287٧3.٠٠3 66,319 63,264 66,554 إجمالي الموجودات

50,278٥١.8٠٤ 51,602 49,765 54,569 ودائع العمالء

59,459٦١.٧٥9 58,216 55,851 60,396 إجمالي المطلوبات

8,829١١.٢٤٤ 8,104 7,413 6,158 حقوق المساهمين

858١.٠٠٠ 872 1,287 572 صافي الدخل

2,580٢.٧١8 2,519 2,922 2,226 إجمالي دخل العمليات

١٦.٦٥)1,65()32,26(124,84 )12,01(نمو صافي الدخل )% (

2.43٥.3٦)13.79(21,0431.23 نمو إجمالي دخل العمليات )%(

10,139.9٧ 11,24 18,97 9,63 العائد على  متوسط حقوق الملكية )% (

1,27١.٤٢ 1,35 1,98 0,90 العائد على متوسط الموجودات )% (

١.33 1.541.51 2.27 1.01 ربح السهم بالريال السعودي



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

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 / خليفة بن عبداللطيف امللحم

عضو مجلس اإلدارة

الدكتور / سعيد بن سعد املرطان

عضو مجلس اإلدارة
األستاذ / محمد بن عبدالله الحقباين

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 اإلدارة

األستاذ / عبد السالم بن عبدالرحمن العقيل

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 2018م.

ــج التــي ترتبــت عــىل اســتمرار التوســع يف برنامــج التحــول االقتصــادي يف اململكــة هــو حصــول  ــرز النتائ لعــل مــن أب
تغيــرات واســعة يف االقتصــاد إجــامالً ويف البيئــة التشــغيلية للقطــاع املــرصيف خــالل الســنة املاضيــة. وهــذه 
التغيــرات تتــامىش مــع مبــادرة رؤيــة اململكــة لعــام 2030 التــي طرحهــا خــادم الحرمــني الرشيفــني امللــك ســلامن بــن 
ــز آل ســعود و متابعــة صاحــب الســمو امللــيك األمــر محمــد بــن ســلامن بــن عبــد العزيــز ويل العهــد نائــب  عبــد العزي

ــر الدفــاع. ــوزراء ووزي رئيــس ال

وطبقــاً آلخــر بيانــات الناتــج املحــي لعــام 2018 حقــق االقتصــاد الســعودي  تحــول كبــرة يف عــام 2018 ليســجل منــوا 
بنســبة 2.2% مقارنــة بنســبة 0.9% يف العــام 2017م.

ــر  ــي غ ــج املح ــاميل النات ــن إج ــا 6.7% م ــكل يف مجموعه ــي تش ــامل، والت ــني واألع ــل والتأم ــات التموي ــجلت قطاع س
البــرويل، نســبة منــو بلغــت 3.8% يف عــام 2018 مدعومــة بهوامــش منــو عاليــة يف قطــاع الخدمــات املاليــة الثانويــة 

ــداول لجميــع األســهم )TASI(  ضمــن مــؤرشات MSCI EM  و FTSE EM خــالل الســنة. ودمــج مــؤرش ت

كــام أن مــن العوامــل األخــرى التــي كان وســيكون لهــا آثــاراً إيجابيــة نافعــة عــىل القطــاع املــرصيف هــي مشــاريع التطويــر 
العقــاري الكبــرة التــي تنفذهــا وزارة اإلســكان يف املناطــق الرئيســية للمملكة.

وانطالقــاً مــن التزامــه الكامــل  بدعــم املبــادرات  واألهــداف الحكوميــة، فقــد متكــن بنــك الجزيــرة مــن التكيــف بشــكل 
تفاعــي مــع أوضــاع الســوق الســائدة وذلــك مــن خــالل التمســك بقــوة بالفــرص الناشــئة، ومواجهــة التحديــات البــارزة، 
وأيضــا تعزيــز منطــه التشــغيي الثابــت واملســتقر، مــام ســيخلق فــرص تتناســب مــع اســراتيجيتنا لتوســعة األعــامل 

ــاح املســتقبلية. ــادة األرب املرصفيــة وبالتــايل زي

ــادة رأســامله خــالل عــام  ــالزم ألنشــطة وأعــامل البنــك، فقــد قــام البنــك بزي ــل ال ــات التموي ومــن أجــل الوفــاء مبتطلب
2018م  وذلــك مــن خــالل »اإلصــدار الناجــح ألســهم الحقــوق« مــن 5.2 مليــار ريــال إىل 8.2 مليــار ريــال.

منــت محفظــة التمويــل العقــاري بالبنــك بنســبة 11% يف عــام 2018، لتســجل حصــة ســوقية تقديريــة بلغــت 7% بنهايــة 
الســنة. ومتاشــيا مــع »برنامــج التحــول الوطنــي لعــام 2020« فقــد قــام بنــك الجزيــرة بطــرح العديــد مــن منتجــات التمويــل 
بالتعــاون مــع الصنــدوق الســعودي للتنميــة العقاريــة كخدمــة التمويــل املعــزز subsidized funding  والتــي توفــر 
دعــامً شــهرياً لألفــراد الذيــن تنطبــق عليهــم الــرشوط ومنتــج »الدفعــة املقدمــة املضمونــة« البديــل الــذي يوفــر دفعــة 
ــىل  ــاظ ع ــىل الحف ــل ع ــز بشــكل كام ــك يرك ــام أن البن ــار. ك ــن قيمــة العق ــن 10% إىل 5% م ــبة م ــومة بنس ــة محس مقدم
مركــزه الرائــد يف التمويــل العقــاري يف الســوق حيــث طــرح بنجــاح الحلــول املتبقيــة للصنــدوق الســعودي للتنميــة 
العقاريــة كخدمــة البيــع عــىل املخطــط، واإلنشــاء الــذايت، واألقســاط املرنــة، وضامنــات الرهــن، مبــا يف ذلــك برنامــج 

دعــم الدفعــة املقدمــة للقطــاع العســكري.

بلــغ إجــاميل أصــول البنــك 73.003 مليــون ريــال ســعودي كــام يف 31 ديســمرب 2018م مقارنــة مببلــغ 68.287 مليــون 
ــال ســعودي كــام يف 31 ديســمرب 2017م، بارتفــاع بنســبة 7%. وارتفعــت محفظــة قــروض البنــك بنســبة 2,8% كــام  ري
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يف 31 ديســمرب 2018م لتصــل إىل 40.897 مليــون ريــال ســعودي مــن 39.790 مليــون ريــال كــام يف 31 ســبتمرب 
2017م. وبلــغ إجــاميل املحفظــة االســتثامرية 24.052 مليــون ريــال ســعودي كــام يف 31 ديســمرب 2018، أي بارتفــاع 
بنســبة 18% مقارنــة مببلــغ 20.361 مليــون ريــال ســعودي كــام يف 31 ديســمرب 2017م. وبلغــت ودائــع العمــالء 51.804 
مليــون ريــال ســعودي كــام يف 31 ديســمرب 2018م، بارتفــاع بنســبة 3% مقارنــة مببلــغ 50.278 مليــون ريــال ســعودي 

ــمرب 2017م. ــام يف 31 ديس ك

وكجــزء مــن االســراتيجية املعتمــدة، فــإن بنــك الجزيــرة يقــوم بإعــادة الركيــز عــىل تحســني منــط تغطيــة العمــالء وذلــك 
مبــا يصــب يف مصلحــة عمالئنــا الرئيســيني، كــام يواصــل البنــك إرســاء األســس والقواعــد لنمــو مســتدام حيــث أن 

ــح. ــدة تتقــدم يف املســار الصحي ــاح لســنوات عدي ــق النمــو يف األرب اســراتيجيتنا لتحقي

مــع  الرشاكــة  خــالل  مــن  االجتامعيــة وذلــك  نطــاق املســئولية  برامجــه يف  تنفيــذ  البنــك  يواصــل  اخــرى  ناحيــة  مــن 
اململكــة. عــرب  مدينــة   96 تغطــي  والتــي  الخريــة  والجمعيــات  الربحيــة  غــر  املؤسســات 

هــذا ومل تكــن الجهــود املتواصلــة التــي بذلهــا بنــك الجزيــرة يف ســبيل التقــدم والتطويــر لتمــر دون تقديــر مــن الجهــات 
املختصــة، فمــن بــني الجوائــز التــي فــاز بهــا البنــك جائــزة أفضــل الرؤســاء التنفيذيــني يف دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
وجائــزة صاحبــة الســمو امللــيك األمــرة صيتــة بنــت عبــد العزيــز للتميــز يف العمــل االجتامعــي »جائــزة اإلنجــاز الوطنــي« 

عــن برنامــج بنــك الجزيــرة للمســئولية االجتامعيــة »خــر الجزيــرة ألهــل الجزيــرة«.

أتقـدم  أن  إال  واملسـاهمني  اإلدارة  مجلـس  أعضـاء  عـن  بالنيابـة  يسـعني  ال  الختـام،  يف 
بالتقديـر واالمتنـان للدعـم املتواصـل ملقـام خـادم الحرمـني الرشيفـني امللـك سـلامن 
بـن عبـد العزيـز آل سـعود وصاحـب السـمو املليك األمـر محمد بن سـلامن ويل العهد، 

نائـب رئيـس مجلـس الـوزراء، وزيـر الدفاع، رئيس مجلس الشـؤون االقتصاديـة والتنمية، 
ومعـايل وزيـر املاليـة ومؤسسـة النقـد العـريب السـعودي وجميـع الـوزراء وملجلـس 

وتوجيههـم  لدعمهـم  البنـك  موظفـي  وكافـة  التنفيذيـة  اإلدارة  وفريـق  اإلدارة 
وجهودهـم يف تطـور مسـرة البنـك مبا ميكنه من الوفـاء بكافة االحتياجات املالية 

لعمالئنـا وترسـيخ بنـك قـوي وناجـح ملسـاهمينا الكـرام.

وختاماً نشكر املوىل عَز وجَل 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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اإلدارة  التنفيذية

األستاذ / نبيل بن داود الحوشان

الرئيس التنفيذي والعضو املنتدب

األستاذ / يارس بن عيل الحديثي

نائب أول للرئيس ومدير عام
مجموعة الخزينة

األستاذ/ خالد بن عمر املقرن

نائب أول للرئيس ورئيس املجموعة
القانونية وأمني عام مجلس اإلدارة

األستاذ / أحمد بن سفيان الحسن

نائب أول للرئيس ومسؤول
العمليات األول

األستاذ / حازم بن عبدالعزيز املقرن

نائب الرئيس ورئيس مجموعة الخدمات
املرصفية للرشكات واملؤسسات

املالية املكلف

األستاذ/ خالد بن عثامن العثامن

نائب أول للرئيس ورئيس مجموعة
الخدمات املرصفية لألفراد

األستاذ/ شاهد أمني

نائب أول للرئيس واملسؤول
املايل األول

الدكتور/ فهد بن عيل العليان

نائب أول للرئيس ورئيس مجموعة
الرشيعة واملسؤولية اإلجتامعية

األستاذ/ سامي بن حمد الراجحي

نائب أول الرئيس رئيس مجموعة
فوري لخدمات تحويل األموال

األستاذ/ طارق بن عبدالرحمن الشبييل

نائب أول للرئيس ورئيس مجموعة
املوارد البرشية

األستاذ/ حمد بن عبدالعزيز العجاجي

نائب أول للرئيس ورئيس الخدمات
املرصفية الخاصة

األستاذ/ أسامة بن خرض اإلبراهيم

نائب أول للرئيس ورئيس مجموعة
إدارة املخاطر

األستاذ/ يعقوب بن إبراهيم العريني

نائب أول للرئيس ورئيس االلتزام
ومكافحة غسل األموال ومتويل

واإلرهاب
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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 لعام 2018م.

سجل االقتصاد السعودي يف عام 2018 منوًا طفيفًا حيث شهدت األسواق تقلبات كبرة وعدم استقرار األوضاع املالية بفعل العديد من األحداث 
عرب العامل.

واحتدام  السيولة  البرول ونقص  انخفاض أسعار  تحديات مختلفة عىل خلفية  تزال تشهد  2018 ال  العام  اإلقليمية واملحلية يف  وكانت األسواق 
الوفاء  وتضمن  قوي  سيولة  مبركز  احتفاظه  الخزينة  مجموعة  خالل  من  الجزيرة  بنك  واصل  ذلك،  كل  من  الرغم  وعىل  العمل.  بيئة  يف  املنافسة 

مبتطلبات التمويل بأسعار جيدة تدعم منو األعامل.

وكان بنك الجزيرة قد سجل املزيد من التحسن يف مركزه  خالل عام 2018م وخاصة  مع تعيينه »متعاماًل رئيسيًا« من قبل مكتب إدارة الدين العام يف 
وزارة املالية . ونتيجة لذلك أضاف البنك خالل العام سندات حكومية صفرية ومرجحة املخاطر بقيمة 4.55 مليار ريال سعودي للمحفظة االستثامرية 
عائدات  تعزيز  الجديدة إىل  اإلضافات  أدت هذه  السابقة. وقد  بالسنة  18.1% مقارنة  بنسبة  بنمو  أي  ريال سعودي،  مليار   24.1 لرتفع املحفظة إىل 
أغراض خاصة متاشيًا مع متطلبات األنظمة واملعاير  الجزيرة رشكة ذات  بنك  الخزينة يف  السيولة واملحفظة.  إضافة لذلك، فقد أسست مجموعة 
العاملية وذلك من أجل أداء أنشطة العمل اليومية، كام عزز نظام التشغيل املتكامل الذي تم اعتامده الفعالية التشغيلية للخزينة ومزيج املنتجات لديها. 

الخزينة لطرح حلول متوافقة مع الرشيعة اإلسالمية للعمالء مقرونة بتعاون أفضل مع مجموعات العمل األخرى لبيع مختلف منتجات  حققت جهود 
البنك، نتائج إيجابية. وقد القت خدمة فوري خالل العام املزيد من االهتامم والدعم وذلك من خالل ترتيبات ما قبل التمويل مام ساهم يف استمرار 
نجاح وتطور هذه الخدمة. وهذه الجهود أدت إىل تحقيق منو عام يف الدخل من الرصف األجنبي بلغت نسبته 28% مقارنة بالسنة املاضية مام رفع 

بذلك حصة البنك السوقية إىل 12  باملئة 

وكان قد تم خالل العام  زيادة رأس مال البنك إىل 8.2 مليار ريال سعودي من 5.2 مليار ريال سعودي وذلك من خالل إصدار حقوق أوليه تم طرحها بنجاح.

وانطالقًا من هذه التطورات فإن نهجنا املتحفظ تجاه إدارة املخاطر يف حامية األرباح واملحافظة عىل السيولة، من بني األمور األخرى، يكون قد 
حقق النتائج املرجوة منه. وقد قامت لجنة سياسة مخاطر السوق، بناء عىل توجيهات مجلس اإلدارة لصياغة الضوابط املستخدمة يف إدارة مخاطر 
السوق، بوضع مجموعة قواعد لسياسة مخاطر السوق وحدود صالحيات الخزينة توضح بشكل تام السياسات واإلجراءات وحدود الصالحيات التي 

تحكم مخاطر السوق بالبنك.

التخزين  إنجازات ونجاحات هامة أخرى. ومن بني تلك اإلنجازات والنجاحات االنتهاء من تركيب وإعدادات روابط  البنك خالل السنة املاضية أيضا  شهد 
 Riverbed أداء  لتحسني  بالنسبة  األجهزة  تطوير  من  واالنتهاء  فوري،  وفروع  لألفراد  املرصفية  الخدمات  فروع  لكافة   backup links االحتياطي 
WAN Optimization Controller يف مركز البيانات الرئييس ومركز بيانات الكوارث، وأيضا االستكامل الناجح الختبارات مقابلة الطوارئ واسرداد 

األعامل بالنسبة لكافة أنظمة البنك العاملة من مركز بيانات الكوارث وذلك ملدة خمس أيام تشغيل متواصلة.

وعىل صعيد املستقبل فإن خدمة فوري تخطط يف عام 2019 لطرح املزيد من املنتجات والخدمات ذات التكلفة املنخفضة بالتزامن مع طرح الفروع 
الذكية وتنويع القنوات اإللكرونية وبطاقة فوري. متكنت فوري يف عام 2018م افتتاح 7 فروع جديدة لتحويل األموال إضافة إىل تحسني فروع 

فوري السابقة واملنترشة يف أنحاء اململكة. 

وفيام يخص الخدمات املرصفية لألفراد، وانطالقا من اعتقادنا بأن املرصفية الحديثة أصبحت تركز اآلن بالكامل عىل ربط األشخاص باألموال بطريقة 
أكرث أمانا ودقة وفعالية مام كان الحال سابقا، فقد أولينا أهمية كربى ملتطلبات عمالئنا الحاليني واملتوقعني وذلك من خالل تعزيز وتطوير خدماتنا 
الحاليني  عمالئنا  إىل  الوصول  تعزيز  أجل  من  جديدة  تقنيات  عىل  االستحواذ  يف  االستثامر  نواصل  فسوف  عليه  وبناء   . عامة  التقنية  ومرافقنا 
واملستهدفني وتقديم أفضل الخدمات لهم. وسوف يكون بإمكان عمالئنا، من خالل »خدمة فتح الحسابات عرب اإلنرنت« املتكاملة وأيضا قنواتنا 
الرقمية األخرى،  طلب وتنفيذ كافة الخدمات واملنتجات التي يحتاجونها. كام أننا مصممون، وسوف نبذل قصارى جهودنا، ليك نبقى يف املقدمة 

بالنسبة المتالك وتطوير آخر الخدمات الرقمية املتاحة.

ومن الجدير بالذكر أن خدماتنا املرصفية اإللكرونية هي اآلن من بني أفضل الخدمات اإللكرونية يف السوق السعودية، حيث فازت خدمة الهاتف 
املرصيف لبنك الجزيرة Aljazira Phone بجائزة »األفضل يف خدمة العمالء يف العامل لعام 2018م«. كام  كان إلعادة طرح خدمتي الجزيرة سامرت  

Aljazira SMART والجزيرة أونالين  Aljazira Online أثرًا عظياًم عىل تجربة العمالء والعوائد املبنية عىل املعامالت.

سعيا منه ملواكبة آخر التقنيات الرقمية للخدمات املرصفية اإللكرونية،  فإن بنك الجزيرة مصمم عىل مواصلة اسراتيجية التحول الرقمي وذلك 
من خالل طرح خدمات ومنتجات مبتكرة تلبي متطلبات عمالئنا، وأيضا عىل مواصلة نهجه املركز عىل العميل، وهو ما يتوقع أن يحقق للعميل تجربة 

إيجابية شاملة ويزيد يف نفس الوقت من فعالية العمل وخفض املرصوفات ويحقق بالتايل نسبة ربح أعىل عىل املوارد الحالية.

ولذلك الغرض، فإن خطط توسيع فروع البنك، والتي تشمل عنارص مبتكرة، هي قيد التنفيذ من أجل محاكاة االتجاهات الحديثة لألسواق وأيضًا للوفاء 
مبتطلبات واحتياجات العمالء مام سيسهم يف منو شبكة التوزيع الحالية للبنك والتي تضم 79 فرعًا منها 19 قسام للسيدات، و618 جهاز رصاف آيل 

و 8.630 جهاز تحويل يف نقاط البيع.  

ارتفعت محفظة قروض البنك بنسبة 2.8% كام يف 31 ديسمرب 2018 م لتصل إىل 40.897 مليون ريال سعودي من 39.790 مليون ريال كام يف 31 
ديسمرب 2017م. وبلغت ودائع العمالء 51.804 مليون ريال سعودي كام يف 31 ديسمرب 2018م، بارتفاع بنسبة 2,8% مقارنة مببلغ 50.278 مليون 

ريال سعودي كام يف 31 ديسمرب 2017م.
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»برنامج  مع  ومتاشيًا  السنة.  بنهاية   %7 بلغت  تقديرية  سوقية  حصة  لتسجل   ،2018 عام  يف   %11 بنسبة  بالبنك  العقاري  التمويل  محفظة  منت 
التحول الوطني لعام 2020« فقد قام بنك الجزيرة بطرح العديد من منتجات التمويل بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية كخدمة التمويل املعزز 
البديل والذي يوفر  الذين تنطبق عليهم الرشوط، ومنتج »الدفعة املقدمة املضمونة«  subsidized funding  والتي توفر دعام شهريا لألفراد 
دفعة مقدمة محسومة بنسبة من 10% إىل 5% من قيمة العقار. كام أن البنك يركز بشكل كامل عىل الحفاظ عىل مركزه الرائد يف التمويل العقاري 
يف السوق حيث طرح بنجاح الحلول املتبقية لصندوق التنمية العقارية كالبيع عىل املخطط، واإلنشاء الذايت، واألقساط املرنة، وضامنات الرهن، 

مبا يف ذلك برنامج دعم الدفعة املقدمة للقطاع العسكري. 

ومن أجل ضامن أفضل مامرسات رأس املال البرشي املمكنة والحصول عىل أفضل درجات تقييم املراجعة بالنسبة لكافة متطلبات االلتزام املالية 
والنظامية، فقد اجتاز البنك بنجاح العديد من جوالت املراجعة الداخلية والنظامية واألخرى املستقلة. ويأيت ذلك النجاح كنتيجة للتطوير املستمر 

وتحديث السياسات وتعزيز املامرسات من أجل الوفاء باملتطلبات النظامية املتطورة واملتغرة وأيضًا مبتطلبات الحوكمة.

حافظ بنك الجزيرة عىل نسبة توطني الوظائف العالية التي كان قد حققها سابقًا حيث سجل خالل العام 2018 نسبة تزيد عن 93%. كام سجل البنك 
نشاطًا تدريبيًا سوقيًا بلغ أكرث من 508 فعالية تدريبية سنوية هذا باإلضافة إىل الدورات التدريبية عىل أعامل إدارة البنوك، وأيضًا الدورات املتعلقة 

بااللتزام عىل مستوى األنظمة، ودورات األمن ومكافحة غسل األموال عالوة عىل الدورات التنشيطية األخرى ملجمل موظفي البنك. 

كام قام البنك أيضا بتعزيز خدماته املرصفية للرشكات بهدف تقديم خدمات أفضل لقطاع الرشكات واملؤسسات وقطاع األعامل وذلك من خالل 
عروض مكثفة لعمليات التمويل وأيضا عمليات التجارة واالستراد شملت إدارة النقد والخدمات املرصفية اإللكرونية.

ومبا أن قطاع الرشكات الصغرة واملتوسطة يبقى هو العمود الفقري التجاري ألي اقتصاد، فإن البنك يسعى لزيادة مساهمة قطاع الرشكات 
الصغرة واملتوسطة يف إجاميل الناتج املحي من 20% إىل 35% وذلك من خالل التحالفات االسراتيجية مع الوكاالت الحكومية التي تساعد وتدعم 
هذا القطاع كصندوق التنمية الصناعية ، من خالل برنامج كفالة. وضمن هذا اإلطار فقد وصل بنك الجزيرة اآلن إىل الفئة العليا الثانية، ويهدف ألن 

يكون يف املركز األول يف عام 2019م.

وعىل صعيد املستقبل فإننا يف غاية الثقة بأننا نستطيع تحقيق التحول القوي لجعل بنك الجزيرة واحدا من أفضل مقدمي الخدمات يف قطاع 
الرشكات الصغرة واملتوسطة باململكة.

يف عام 2018 واصل بنك الجزيرة تسجيل منو قوي يف محفظة األصول مدفوعًا بقاعدة العمالء القوية التي تم بنائها والتي تراوح بني الخدمات 
خدمات  وبيع  تسويق  عىل  املكثف  بالركيز  وأيضا  والصغرة،  املتوسطة  املؤسسات  إىل  الكبرة  واملؤسسات  والرشكات  الفردية  املرصفية 
ومنتجات البنك الفردية وخدمات الخزينة والرشكات والتمويل واالستثامرات املرصفية . وقد تم عىل هذا الصعيد تنفيذ العديد من املبادرات بنجاح 
تام والتي ساهمت يف زيادة ربحية األعامل ونوعية خدمات العمالء. كام تم تبني العديد من املبادرات الرئيسية األخرى الهادفة إىل تحسني فعالية 

البنك من خالل املزيد من التعزيز للخدمات وهو ما أدى إىل زيادة حصتنا السوقية وتحسني الدخل وخفض املرصوفات.

2030، يواصل بنك الجزيرة تنفيذ برامج »املسئولية  ضمن سعيه الحثيث لتحقيق أهداف التنمية املستدامة متاشيًا مع مبادئ رؤية اململكة لعام 
االجتامعية« لديه وذلك من خالل إبرام العديد من الرشاكات االجتامعية مع املؤسسات غر الربحية والجمعيات الخرية، وأيضا من خالل تقديم مجموعة 

من الربامج ذات النوعية العالية التي تستهدف كافة فئات املجتمع عىل مستوى اململكة، مبا يغطي أكرث من 96 مدينة ومنطقة يف اململكة.

هذا ولقد تجاوز عدد الشباب والشابات اللذين استفادوا من مختلف أنشطة وفعاليات برنامج »خر الجزيرة ألهل الجزيرة« يف عام 2018م، 8.800 مشارك 
يف عدد من مدن ومناطق اململكة العربية السعودية. هذا وقد طرح البنك خالل هذا العام النسخة الثانية من برنامج مبتكرون املصمم لدعم األفكار 

الخالقة من طالب الجامعات يف العديد من الحقول التقنية والصناعية والتجارية والطبية ومساعدة الفائزين يف تحقيق أحالمهم وتنفيذ مشاريعهم.

القت جهود البنك يف نطاق املسئولية االجتامعية  خالل العام تقديرًا كبرًا حيث فاز البنك بجائزة األمرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز يف العمل 
االجتامعي »جائزة اإلنجاز الوطني يف دورتها الخامسة عن برنامج بنك الجزيرة للمسئولية االجتامعية »خر الجزيرة ألهل الجزيرة«.  

وقد كان جليًا تقدير جهات االختصاص لبنك الجريرة، إذ مل تقترص الجوائز التي فاز بها البنك عىل مسار الربحية بل كانت هناك جوائز وأوسمة ضمن 
النطاق العاملي. فقد حصل بنك الجزيرة يف العام 2018 عىل العديد من الجوائز من أبرزها جائزة األمرة صيتة املشار إليها أعاله، تىل ذلك حصول 

البنك عىل امليداليتني الذهبية والفضية ضمن جوائز مراكز االتصال وذلك عن خدمة الجزيرة فون واختيار النقاد ألفضل 
خدمات مرصفية إسالمية إلكرونية وجائزة أفضل ابتكار يف الخدمات املرصفية اإلسالمية الفردية.

سوف يواصل البنك جهوده املكثفة من أجل وضع القواعد واألسس لتحقيق املزيد من النمو 
التقنية وتعزيز  العمالء واالستثامر يف  بتعزيز عروض  التزامنا املتواصل  أن  والعوائد. كام 

نتائج  تحقيق  بإمكانية  ثقتنا  يعزز  أن  التنافسية من شأنه  مزايانا  الرئيسية وتقوية  أعاملنا 
قوية ملساهمينا الكرام.

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

طريق النجاح يف السنوات القادمة بإذن الله.

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

           نــبـــيــــــل بن داود الحــوشــــــــــــان
                            الرئيس التنفيذي والعضو املنتدب 





تقرير مجلس اإلدارة
يرس مجلس اإلدارة أن يضع بني أيديكم التقرير السنوي عن أنشطة 
البنك لعام 2018م متضمنًا القوائم املالية املوحدة للسنة املالية 

املنتهية يف 31 ديسمرب 2018م
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مقدمة

1395هـ  الثانية  12جامدى  وتاريخ  46/م  رقم«  املليك  »املرسوم  مبوجب  عامة  مساهمة  سعودية  كرشكة  »البنك«  الجزيرة  بنك  تأسس 
)املوافق 21 يونيو 1975م(. كان البنك قد بارش أعامله يف 16 شوال 1396هـ )املوافق 9 أكتوبر 1976م( بعد أن انتقلت إليه عمليات فروع 
بنك باكستان الوطني يف اململكة العربية السعودية. وميارس بنك الجزيرة أعامله مبوجب السجل التجاري رقم 4030010523 وتاريخ 29 رجب 
1396هـ )املوافق 27 يوليو 1976م( الصادر من جدة. وتتمثل األهداف الرئيسية للبنك يف تقديم مجموعة كاملة من املنتجات والخدمات 
املرصفية املتوافقة مع الرشيعة اإلسالمية والتي تضم املرابحة واإلستصناع واإلجارة والتورق والتي يتم اعتامدها واإلرشاف عليها من قبل 

هيئة رشعية مستقلة.

العربية  اململكة  يف  املتسارع  النمو  وذات  اإلسالمية  الرشيعة  أحكام  مع  املتوافقة  الرائدة  املالية  املؤسسات  من  واحداً  البنك  ويعترب 
السعودية، والذي يقدم خدمات مالية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الرشيعة للعمالء األفراد والرشكات واملؤسسات وذلك من خالل كادر 

يتمتع بأعىل مستويات التأهيل وااللتزام. 

يتكون رأس مال البنك املصدر واملدفوع بالكامل مكوناً من 820 مليون سهامً بقيمة أسمية وقدرها 10 رياالت سعودية لكل سهم.

أبرز النتائج املالية لفرتة الخمس سنوات األخرية

يوضح الجدول التايل األداء املايل للبنك خالل السنوات الخمس املاضية:

املؤرشات املالية

 )بمالييــن الريــاالت الســعودية –  باســتثناء مــا تــم تحديــده 

خالفــا لذلــك(
٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٧٢٠١8

39,79040.897 42,099 42,174 41,245 صافي القروض والسلف

68,28773.003 66,319 63,264 66,554 إجمالي الموجودات

50,27851.804 51,602 49,765 54,569 ودائع العمالء

59,45961.759 58,216 55,851 60,396 إجمالي المطلوبات

8,82911.244 8,104 7,413 6,158 حقوق المساهمين

8581.000 872 1,287 572 صافي الدخل

2,5802.718 2,519 2,922 2,226 إجمالي دخل العمليات

16.65)1,65()32,26(124,84 )12,01(نمو صافي الدخل )% (

2.435.36)13.79(21,0431.23 نمو إجمالي دخل العمليات )%(

10,139.97 11,24 18,97 9,63 العائد على  متوسط حقوق الملكية )% (

1,271.42 1,35 1,98 0,90 العائد على متوسط الموجودات )% (

1.33 1.541.51 2.27 1.01 ربح السهم بالريال السعودي

مالحظة:  تم تعديل ربحية السهم بأثر رجعي للفرات السابقة لتعكس أثر التغرات يف املتوسط املرجح لعدد األسهم نتيجة إصدار أسهم منحة يف عام 
2017 وبسبب عنرص املكافأة املتضمن يف إصدار حقوق أولوية خالل السنة.

صايف القروض والسلف:

بلغ صايف القروض والسلف 40.9مليار ريال سعودي كام يف نهاية العام مسجالً ارتفاعاً بنسبة 2.8% مقارنة مببلغ 39.8 مليار ريال سعودي 
عام 2017. وقد واصل بنك الجزيرة خالل العام تنويع محفظة القروض لديه عىل مختلف القطاعات االقتصادية، وعمل عىل توسيع قاعدة 

عمالئه مام خفف إىل حد كبر مخاطر الركز بالبنك.

الودائع لدى البنوك واملؤسسات املالية:

بلغ إجاميل الودائع لدى البنوك واملؤسسات املالية 1.3 مليار ريال سعودي كام يف نهاية العام، مقارنة مببلغ  369 مليون ريال سعودي يف 
عام 2017،  ويعترب هذا نشاطا إلدارة السيولة والتدفقات النقدية قصرة األجل.

االستثامرات: 

تتكون محفظة االستثامرات من الصكوك واألسهم والصناديق االستثامرية. حيث بلغت استثامرات البنك 24.1مليار ريال سعودي يف نهاية 
العام، مقارنًة مببلغ 20.4 مليار ريال سعودي يف عام 2017م بارتفاع نسبته 18.1% ويعود  االرتفاع يف االستثامرات بشكل رئييس إىل ارتفاع 

االستثامرات يف الصكوك الحكومية.
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إجاميل املوجودات:

بلغ إجاميل املوجودات 73 مليار ريال سعودي كام يف نهاية العام، مقارنًة بـمبلغ 68.3 مليار ريال سعودي يف عام 2017، بارتفاع قدره  %6.9 
عام كان عليه يف السنة املاضية.

ودائع العمالء:

ارتفعت ودائع العمالء لتبلغ 51.8 مليار ريال سعودي كام يف نهاية العام، مقارنة مببلغ 50.3 مليار ريال سعودي يف نهاية 2017 أي بارتفاع 
قدره 3%. ويرتبط االرتفاع  يف ودائع العمالء بشكل رئييس باالرتفاع يف الودائع تحت الطلب  بنسبة 6.5% من 25.0 مليار ريال سعودي إىل 

26.6مليار ريال سعودي. 

إجاميل املطلوبات:

بلغ إجاميل املطلوبات 61.8مليار ريال سعودي كام يف نهاية العام، مقارنًة بـمبلغ 59.5مليار ريال سعودي يف عام 2017، أي بارتفاع قدره 
3.9% عام كانت عليه يف السنة املاضية. 

التحليل الجغرايف لإليرادات:

يوضح الجدول التايل التحليل الجغرايف إلجاميل إيرادات عمليات  البنك  حسب املناطق. وتشمل إجاميل إيرادات عمليات البنك، الدخل من 
عمليات رشكة الجزيرة كابيتال ) رشكة تابعة للبنك بنسبة 100%( البالغ 172 مليون ريال سعودي للسنة املنتهية يف عام 2018م. 

بآالف الرياالت السعودية

المجموعالمركز الرئيسيالغربيةالشرقيةالوسطىالمناطق

1,036,822417,39462,8721,201,0102,718,098إجمالي دخل العمليات

أقسام/ قطاعات العمل الرئيسية:

تضم أنشطة البنك من أقسام العمل الرئيسية التالية:-

مرصفية األفراد:        ودائع ومنتجات ائتامنية واستثامرية لألفراد.

مرصفية الرشكات:        قروض وودائع ومنتجات ائتامنية أخرى للرشكات واملؤسسات الصغرة واملتوسطة الحجم والعمالء من  

                                                      املؤسسات.

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

الوساطة وإدارة األصول:     توفر خدمات الوساطة لتداول األسهم للعمالء )هذا القطاع مدرج ضمن أنشطة رشكة الجزيرة لألسواق املالية   

                                                      »الجزيرة كابيتال« وهي رشكة تابعة للبنك(.
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السعودية  العربية  اململكة  يف  التأمني  نظام  ومبوجب  وادخار.  حامية  ومنتجات  خدمات  التعاوين  التكافل  يوفر  التكافل التعاوين:  

قامت املجموعة بفصل أعاملها يف قطاع التأمني يف منشأة منفصلة تحت مسمى رشكة الجزيرة تكافل تعاوين 
تم تأسيسها مبوجب نظام التأمني الجديد يف اململكة العربية السعودية. ميثل هذا القطاع يف الوقت الراهن 
املحفظة التأمينية التي سوف يتم تحويلها إىل رشكة الجزيرة تكافل تعاوين بقيمة يتم االتفاق عليها وتاريخ يتم 

اعتامده من مؤسسة النقد العريب السعودي. 

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 لكل قطاع من قطاعات العمل: 

بآالف الرياالت السعودية

٢٠١8
مصرفية 

األفراد

مصرفية 

الشركات
الخزينة

الوساطة 

وإدارة األصول

التكافل 

التعاوني
المجموعقطاعات أخرى

٢,٧١8.٠98)٢3٧.٧٢٦(١.٢38.83٠٤33.39١١.٠9٢.3٢8١٧٢.١3٥١9.١٤٠إجمالي دخل العمليات

)١.٧٢8.٢١9(3.393)٢8.١٤٤()١3٧.٦38()٢99.٠9٦()38٠.٠٥9()88٦.٦٧٥(إجمالي مصاريف العمليات

8.938١٠,٤٢8-١.٤9٠---الحصة من أرباح الشركات الزميلة

١.٠٠٠.3٠٧)٢٢٥.39٥()9.٠٠٤(3٥٢.١٥٥٥3.33٢٧93.٢3٢3٥.98٧صافي الدخل/ )الخسارة(

الرشكات التابعة والزميلة:

يوضح الجدول التايل الرشكات التابعة والزميلة ورأس مالها ونسبة ملكية األسهم فيها وأعاملها الرئيسية، والبلد الذي متارس فيه عملياتها 
وبلد التأسيس كام يف 31 ديسمرب 2018م:

الملكيةرأس المال طبيعة األعمالبلد النشاط  بلد التأسيسالشركات التابعة/الزميلة

شركة تابعة

شركة الجزيرة لألسواق المالية 
)الجزيرة كابيتال(

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
100%500 مليون ريال سعوديالوساطة وإدارة األصولالسعودية

شركة أمان للتطوير 
واالستثمار العقاري

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

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

المملكة العربية شركة أمان لوكالة التأمين
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

تعمل كوكيل ألنشطة 
الشركات المصرفية 

والتأمينية نيابة عن البنك.
100%500 ألف ريال سعودي

شركة الجزيرة لألوراق المالية 
المملكة العربية جزر كايمان المحدودة

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

المملكة العربية شركة الجزيرة تكافل تعاوني
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

منتجات الحماية والحفظ 
بما يتوافق مع أحكام 

الشريعة
35%350 مليون ريال سعودي

يبلغ رأس مال رشكة الجزيرة لألسواق املالية ) الجزيرة كابيتال ( املُصدر 500 مليون ريال سعودي مقسمة إىل 50 مليون سهم بقيمة 10 ريال 
سعودي للسهم الواحد.  ويبلغ رأس مال »رشكة أمان للتطوير واالستثامر العقاري« 1 مليون ريال سعودي مقسمة إىل 100 سهم بقيمة 
10.000 ريال سعودي للسهم الواحد. فيام يبلغ رأس مال »رشكة أمان لوكالة التأمني« 500 ألف ريال سعودي مقسمة إىل 50 ألف سهم 
بقيمة 10 ريال سعودي للسهم الواحد. يف حني يبلغ رأس مال »رشكة الجزيرة لألوراق املالية املحدودة« املرصح به 50,000 دوالر أمرييك، 
بينام رأس مالها املدفوع هو 100 دوالر أمرييك مقسمة إىل 100 سهم بقيمة 1 دوالر أمرييك للسهم الواحد. ويبلغ رأس مال »الجزيرة 

تكافل« املُصدر 350 مليون ريال سعودي مقسم إىل 35 مليون سهم بقيمة 10 ريال سعودي للسهم الواحد.
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أرباح البنك ومنو املوجودات واملطلوبات املالية

سّجل البنك أرباحاً صافية بلغت 1,000.3 مليون ريال سعودي للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2018م. وميثل ذلك ارتفاعاً قدره 142.8مليون 
ريال سعودي، أي بنسبة 16.7% عن األرباح التي حققها البنك لنفس الفرة من العام املايض والتي بلغت 857.5 مليون ريال سعودي. ويعزى 
هذا االرتفاع بشكل رئييس بسبب ارتفاع دخل العمليات بنسبة 5.4% و ذلك بسبب االرتفاع يف صايف دخل العموالت الخاصة مببلغ 120.7 
مليون ريال أي بنسبة 6.6%, حيث بلغت بنهاية عام 2017م  1.817.6 مليون ريال لتبلغ 1,938.3 مليون ريال بنهاية عام 2018م. وارتفع صايف 
دخل تحويل العمالت األجنبية مببلغ 42.0مليون ريال سعودي أي بنسبة 28% حيث بلغت بنهاية عام 2017م 149.8 مليون ريال لتبلغ 191.8 
مليون ريال بنهاية عام 2018م. يف املقابل انخفض صايف دخل األتعاب والعموالت بنحو 17.4 مليون ريال سعودي أي بنسبة 2.9%,حيث 
للسنة  ريال سعودي  الواحد 1.33  السهم  ربح  بلغ  لعام 2018م. وقد  ريال  لتبلغ 583.5 مليون  بنهاية عام 2017م  ريال  بلغت 600.9 مليون 
املنتهية يف 31 ديسمرب 2018 مقارنة مببلغ 1.51 ريال سعودي لنفس الفرة من العام املايض، يعود السبب وراء هذا االنخفاض لالرتفاع 

يف املتوسط املرجح لعدد األسهم وذلك بسبب إصدار البنك 300 مليون سهم حقوق أولوية خالل العام. 

وقد بلغ إجاميل املوجودات 73 مليار ريال سعودي يف 31 ديسمرب 2018 مقارنة بـمبلغ 68.3 مليار ريال سعودي يف 31 ديسمرب 2017 
و بارتفاع مببلغ 4.7 مليار ريال سعودي، وميثل نسبة 6.9 %، حيث بلغت قروض وسلف العمالء، فقد بلغت 40.9 مليار ريال سعودي يف 
، وميثل ذلك االرتفاع  ريال سعودي  بلغ 1.1 مليار  بارتفاع  ريال سعودي يف 31 ديسمرب 2017  31 ديسمرب 2018 مقارنة مببلغ 39.8 مليار 
بنسبة 2.8 %. وقد بلغت املحفظة االستثامرية بالبنك 24.1 مليار ريال سعودي كام يف 31 ديسمرب 2018م، بارتفاع وقدره 3.7 مليار ريال 
سعودي وميثل ارتفاعاً بنسبة 18.1% مقارنة مبا كانت عليه يف نفس  الفرة من العام املايض والتي بلغت 20.4 مليار ريال سعودي كام 
يف 31 ديسمرب 2017م. أما إجاميل املطلوبات 61.8 مليار ريال سعودي يف 31 ديسمرب 2018 مقارنة مببلغ 59.5 مليار ريال سعودي يف 
31 ديسمرب 2017 و بارتفاع قدره 2.3 مليار ريال سعودي، وميثل نسبة 3.9%، يف حني بلغت ودائع العمالء 51.8 مليار ريال سعودي يف 31 
ديسمرب 2018، بارتفاع بلغ 1.5 مليار ريال سعودي، وميثل نسبة 3% مقارنة مببلغ 50.3 مليار ريال سعودي يف 31 ديسمرب 2017، أما الصكوك 

املصدرة لتعزيز رأس املال فقد بلغت 2.0 مليار ريال سعودي يف 31 ديسمرب 2018.

التمويل والصكوك املصدرة:

يف ســياق املامرســات االعتياديــة لألعــامل، يقــوم البنــك بتبــادل اقــراض 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 ٢٠٠٠ مليون ريال سعودي:

بتاريــخ 2 يونيــو 2٠16م، أصــدر البنــك 2.٠٠٠ شــهادة صكــوك معــززة لــرأس املــال مببلــغ مليــون ريــال ســعودي لــكل صــك، مبعــدل توزيــع 
أربــاح عــىل أســاس 6 شــهور حســب أســعار الفائــدة الســائدة مــا بــني البنــوك الســعودية )ســايبور(، يتــم إعــادة تعديلــه مقدمــًا كل ســتة 
أشــهر، مضافــا 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 2٠26م، وهــو التاريــخ الــذي تنتهــي فيــه صالحيــة هــذه الصكــوك. يحــق للبنــك مامرســة خيــار االســتدعاء يف 2 
يونيــو 2٠21م 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. هــذه الصكــوك مســجلة لــدى 

الســوق الســعودية لــألوراق املاليــة )»تــداول«(.

كما في 3١ ديسمبر ٢٠١8 )بآالف الرياالت السعودية(

٢.٠٠٠.٠٠٠صكوك معززة لفترة عشر سنوات بقيمة ٢.٠٠٠ مليون ريال سعودي

٢.٠٠٠.٠٠٠اإلجمالي

االقرتاض من البنوك:

بلغــت قــروض البنــك مــن البنــوك األخــرى 6.4 مليــار ريــال ســعودي، مقارنــة مببلــغ 6.2 مليــار ريــال ســعودي يف عــام 2017م. بارتفــاع بنســبة 
ــة قصــرة األجــل. 4.1%. ويعتــرب هــذا نشــاطا إلدارة الســيولة والتدفقــات النقدي

مزايا وتعويضات املوظفني:

يتــم تحديــد مســتوى وحجــم تعويضــات ومزايــا املوظفــني مــن خــالل مراجعــة ومســح األجــور بالســوق املحــي والتــي يتــم تنظيمهــا بشــكل 
دوري باإلضافــة إىل عــدد مــن الوســائل األخــرى املتعلقــة باالســتقصاء عــن مســتويات الرواتــب يف ســوق العمــل. ويتــم إتبــاع هــذه اإلجــراءات 

بهــدف متكــني املجموعــة مــن مواكبــة ظــروف الســوق املحليــة واإلقليميــة مبــا يف ذلــك أخــذ حــدة املخاطــر بعــني االعتبــار.

ويتكــون هيــكل التعويضــات مــن اســتحقاقات ثابتــه ومتغــرة وبــدالت وبرامــج حوافــز دوريــة واالمتيــازات غــر النقديــة، وكل ذلــك طبقــًا للمعايــر 
واألعــراف املتبعــة بالنســبة لقطــاع الخدمــات املاليــة يف اململكــة العربيــة الســعودية.

ووفقًا لنظام العمل يف اململكة العربية السعودية، والسياسات الداخلية للبنك، فإن مكافأة نهاية الخدمة للموظفني تستحق الدفع عند انتهاء 
فرة خدمة املوظف أو العامل. وقد بلغ إجاميل تعويضات نهاية الخدمة للموظفني مع نهاية ديسمرب 2018 مبلغ 266 مليون ريال سعودي.
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املخاطر الرئيسية التي يواجهها البنك

قام بنك الجزيرة باعتامد و تبني طريقة وسطية وشفافة وحكيمة يف إدارة املخاطر بشكل عام، و بذلك يواصل البنك االستثامر يف بناء بنية 
تحتية تستطيع بشكل فاعل تعريف وتقييم وقياس والسيطرة عىل املخاطر املحتملة التي يواجهها البنك عىل نطاق واسع عىل مستوى البنك.

وكإجراء رئييس عىل مستوى املخاطر تواصل إدارة بنك الجزيرة املتابعة الدقيقة للمخاطر الرئيسية والناشئة التي يتوقع أن تربز وتهدد ليس 
فقط االقتصاديات العاملية واألسواق املالية فحسب بل أيضا آثارها املتعددة عىل االقتصاد  السعودي وبالتايل القطاع املايل يف اململكة.

والتايل بعض اهم القضايا اإلقليمية والعاملية التي حدثت خالل العام:

•  ارتفــاع الصــادرات النفطيــة إىل مســتويات قياســية حيــث قامــت اململكــة ببــذل الجهــود للمحافظــة عــىل اســتقرار أســواق النفــط 
ضمــن املســاعي التــي تقــوم بهــا لتعويــض النقــص يف اإلمــدادات بعــد فــرض الواليــات املتحــدة عقوبــات عــىل صــادرات بعــض الــدول. 

ولكــن  نتيجــة للرفــع الالحــق عــن صــادرات نفــط تلــك الــدول إىل مثانيــة بلــدان أدى إىل انخفــاض األســعار مــرة أخــرى.

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

تشــمل املخاطــر الخارجيــة املزيــد مــن انخفــاض أســعار النفــط بســبب وفــرة املعــروض العاملــي مــن النفــط، حيــث يعمــل أكــرب ثالثــة   •
منتجــني يف العــامل عــىل مســتويات قياســية.

ميكــن أن تــؤدي زيــادة الحاميــة التجاريــة والتباطــؤ املتزامــن يف النمــو العاملــي إىل خفــض الطلــب عــىل النفــط، مــام قــد يــؤدي إىل   •
املزيــد مــن االنخفــاض يف األســعار.

١. 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 
البنــك بتطبيــق اســراتيجية مفصلــة ومحكمــة لتعزيــز رأس املــال تأخــذ يف االعتبــار املزايــا والقيــود ذات العالقــة وكذلــك مــا يتعلــق بتكلفــة 
ــة خــالل العــام هــو دليــل واضــح عــىل جهــود البنــك  ــذ. وإن إصــدار البنــك أســهم حقــوق األولوي ــة للتنفي توفــر رأس املــال واألطــر الزمني

الهادفــة لتعزيــز وتقويــة قاعــدة رأس مــال البنــك.

ــارت الســيناريوهات  ــد حيــث اخت ــة العمــل عــىل هــذا الصعي ــز قاعــدة رأس املــال للبنــك، تؤكــد اإلدارة عــىل مواصل وضمــن الســعي لتعزي
األمثــل واألفضــل التــي مــن شــأنها أن تضمــن ليــس مجــرد رأس املــال الكمــي بــل أيضــًا  الجــودة النوعيــة لــرأس املــال يف اســتجابته 

النظاميــة. للمتطلبــات 

٢. إدارة السيولة:

إن إحــدى املخاطــر الرئيســية املرتبــة عــىل األحــداث العامليــة األخــرة وآثارهــا عــىل األســواق املاليــة واإلقليميــة واملحليــة تتمثــل يف 
توفــر الســيولة/ األمــوال بتكلفــة ال تزيــد عــن تدفــق العوائــد االقتصاديــة املشــتقة مــن األصــول املمولــة. وإدراكًا منهــا ملتطلبــات الســيولة 
بعــد األخــذ يف االعتبــار متطلبــات األعــامل الحاليــة واألعــامل املخططــة، فقــد قامــت إدارة بنــك الجزيــرة بوضــع إطــار قــوي للســيولة يضمــن 
ــة  ــدًا اســتباقيًا ملتطلبــات الســيولة الحاليــة واملقــدرة كــام يقيــس تلــك املتطلبــات مقابــل تكلفــة تلــك الســيولة. وقــد واصلــت لجن تحدي
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 نظــام ILAAP الشــامل )عمليــة تقييــم كفايــة الســيولة املؤسســية( 
وفقــًا للمتطلبــات التنظيميــة. ويركــز ILAAP بشــكل رئيــيس عــىل تقييــم مخاطــر الســيولة للبنــك ، وهيكليــة الحوكمــة ، واالســراتيجيات 

ذات الصلــة ، والرتيبــات الطارئــة للتعامــل مــع أزمــة الســيولة.
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3. نوعية األصول: 

منــذ شــهر ينايــر 2018 عندمــا بــدأ تطبيــق املعيــار املحاســبي الــدويل- اإلصــدار رقــم 9، فإنــه مــن غــر املرجــح أن يشــكل تطبيــق املعيــار 
املحاســبي الــدويل - اإلصــدار رقــم 9 أي تأثــر ملحــوظ عــىل أصــول البنــوك يف اململكــة. وانطالقــًا مــن هــذا املفهــوم فقــد ركــز بنــك 
ــة تصنيفــات  ــا يحــول دون أي ــة مب ــث النوعي ــن حي ــريض م ــل يف مســتوى م ــة األصــول لكافــة خطــوط العم ــاء نوعي ــامن بق ــرة عــىل ض الجزي
ــه  ــح عمالئ ــح األعــامل وحــدد رشائ ــًا عــىل مســتوى كافــة رشائ أو مخصصــات و/ أو شــطب لديــون ال مــربر لهــا. كــام أن البنــك بقــي انتقائي

ــة: ــة واضحــة تركــز عــىل النواحــي التالي املســتهدفة مبنهجي

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.  -

وضــع إطــار لقبــول املخاطــر لضــامن أن املخاطــر املرتبطــة بخــط عمــل معــني يتــم عكســها ومتثيلهــا عــىل النحــو الواجــب يف مصفوفات   -
مســتوى  املخاطــر األساســية التــي يجــب مراقبتهــا ومراجعتهــا واإلبالغ عنهــا وفقًا للحــدود املوافــق عليهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة.

اعتــامد إطــار لتقييــم مخاطــر املقــرض املســتهدف ضمــن رشائــح العمــل واملحافــظ املاليــة لضــامن أن يدعــم ذلــك اإلجــراء النمــو   -
االئتــامن. تكلفــة  التعــرث وتقديــرات   لنوعيــة األصــول واحتامليــة  املســتهدف 

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

إدارة مخاطر السوق:

يخضع استعداد البنك لتقبل املخاطر لعوامل مختلفة منها تقلبات السوق وتوجهات األعامل واالقتصاد الكي والعوامل املوضوعية. ويتم 
إدارة هذه املخاطر واحتوائها من خالل وضع حدود لصالحيات مخاطر األسواق ذات الصلة والسياسات التي تخضع إلطار إدارة املخاطر املعتمد 
وااللتزام التنظيمي. ويراقب البنك باستمرار مخاطر السوق لديه من خالل قياس متطلبات رأس املال ومخاطر معدل الربح ومخاطر العمالت 

األجنبية وضامن أن أعامل  إدارة الخزينة تعمل ضمن حدودها. وتخضع سياسة مخاطر السوق للعوامل التالية:

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 
الســوق  متغــرات  يف  التقلــب  بســبب  ماليــة  أداة  أليــة  املســتقبلية 
األجنبيــة  العمــالت  رصف  وأســعار  الربحيــة  ومعــدالت  األســهم  كأســعار 

الســلع. وأســعار 

إدارة مخاطر السوق:

إن لجنــة سياســة مخاطــر الســوق املفوضــة مــن مجلــس اإلدارة مســؤولة 
عن السياســات والحدود والضوابط املســتخدمة يف إدارة مخاطر الســوق. 
ولــدى البنــك سياســة معتمــدة ملخاطــر الســوق ومجموعــة حــدود لقســم 
التعــرض  وحــدود  واإلجــراءات  السياســات  بوضــوح  تقنــن  والتــي  الخزينــة 

ملخاطــر الســوق. 

األربــاح وتوضيــح مخاطــر  التقلبــات يف  إدارة  الرئيــيس هــو  الهــدف  إن 
املخاطــر  إدارة  ولجنــة  العليــا  لــإدارة  الســيولة  مخاطــر  وبيانــات  الســوق 
ــات ولجنــة املخاطــر التابعــة ملجلــس اإلدارة  ولجنــة املوجــودات واملطلوب

الســعودي. العــريب  النقــد  اإلدارة ومؤسســة  ومجلــس 
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مخاطر أسعار رصف العمالت األجنبية

مخاطــر أســعار رصف العمــالت األجنبيــة هــي املخاطــر املرتبــة عــىل خســارة أي أصــول ماليــة صــادرة بعمــالت أجنبيــة لقيمتهــا، أو تحقيــق أيــة 
مطلوبــات صــادرة بعمــالت أجنبيــة ربحــا يف القيمــة. وقــد وضعــت سياســة إدارة 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 املرتبــة عــىل انخفــاض قيــم اســتثامرات البنــك يف األســهم. ويتــم تقييــم محفظــة البنــك مــن 
األوراق املاليــة  املدرجــة يف الســوق بشــكل منتظــم طبقــًا ألســعار الســوق وأيــة تغيــرات 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 
ــة ومخاطــر الســيولة  ــة ومخاطــر العمــالت األجنبي ــة تحــركات معاكســة ملخاطــر الســوق. ومتثــل مخاطــر معــدل الربحي ــة مــايل ملواجهــة أي حامي

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 
ومــن خــالل تقييــم حجــم الخســائر غــر املتوقعــة يكــون قــادرا عــىل فهــم حيثيــات املخاطــر والتعــرض املحتمــل ألحــداث غــر متوقعــة ولكــن 
معقولــة يف األســواق غــر العاديــة. ويســتخدم البنــك لهــذا الغــرض ســيناريوهات متعــددة ترافــق مــع تبنــي اإلجــراءات املالمئــة املتعلقــة 
بذلــك. وبالنظــر إىل البيئــة االقتصاديــة الحاليــة، يتــم النظــر يف مجموعــة واســعة مــن الســيناريوهات مبــا يف ذلــك الســيولة واألثــر عــىل 
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.

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 تبخــر بعــض مصــادر التمويــل. وللتخفيــف مــن آثــار هــذه املخاطــر تحــاول اإلدارة بــكل جــد تنويــع مصــادر التمويــل؛ ويتــم األخــذ 
يف االعتبــار النواحــي املتعلقــة بالســيولة عنــد تســعر األصــول. وتقتــي سياســة البنــك عــىل هــذا الصعيــد باالحتفــاظ برصيــد كاف مــن النقــد 

واألدوات املعادلــة للنقــد. 

ــة.  ــات املالي ــيولة يف املؤسس ــر الس ــىل مخاط ــم واإلرشاف ع ــر يف التنظي ــر كب ــول تغ ــرة إىل حص ــة األخ ــة العاملي ــة املالي ــد أدت األزم لق

تقرير مجلس اإلدارة للسنة املنتهية يف 3١ ديسمرب ٢٠١8م
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وبنــاء 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 لإدارة 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:

االحتفــاظ مبخــزون كاف مــن النقــد ذو نوعيــة عاليــة وغــر املحمــل باألعبــاء كعنــرص وقايــة للحاميــة يف حالــة حصــول أي انقطــاع غــر متوقــع • 
يف التدفقــات النقدية.

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

مراقبة تركزات املودعني عىل مستوى البنك لتجنب االعتامد غر الالزم عىل كبار  املودعني.• 

تنويــع مصــادر التمويــل مــن أجــل ضــامن وجــود مزيــج متويــي مالئــم والــذي يعتــرب أيضــًا جــزءًا مــن خطــة التمويــل الطــارئ ويتــم فحصهــا • 
بشــكل دوري.

ضــامن املحافظــة عــىل النســب النظاميــة كنســبة الســيولة املحــددة مــن قبــل مؤسســة النقــد ونســبة تغطيــة الســيولة و نســبة صــايف • 
التمويــل الثابتــة فــوق املســتويات املطلوبة.

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( وفقًا للمتطلبات التنظيمية للركيز 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 قانــون مراقبــة البنــوك والقواعــد الصــادرة عــن مؤسســة 
النقــد، يحتفــظ البنــك باحتياطــي نظامــي لــدى مؤسســة النقــد يعــادل 7% مــن إجــاميل حجــم ودائــع الطلــب و 4% مــن ودائــع 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 يومــا.

وميلــك البنــك حاليــًا محفظــة اســتثامرية، يتكــون جــزء كبــر 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

ــة  ــة اإلجــراءات  الداخليــة أو املوظفــني أو األنظمــة أو أي تعــرف مخاطــر العمليــات عــىل أنهــا مخاطــر الخســائر الناجمــة عــن فشــل أو عــدم كفاي
عوامــل خارجيــة أخــرى ويشــمل هــذا التعريــف املخاطــر القانونيــة ويســتثني مخاطــر الســمعة واملخاطــر االســراتيجية. تنشــأ مخاطــر العمليــات 

يف الغالــب مــن كافــة األنشــطة التــي ميارســها البنــك تقريبــا.

إدارة مخاطر العمليات

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

واإلجــراءات الرقابيــة املرتبطــة. 

هــذا، ولقــد قــام فريــق 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 اإلســراتيجية لوحــدة العمــل ذات العالقــة.  

ويــأيت تصميــم هــذا النهــج مــن أجــل ربــط توجهــات اإلدارة مبســتويات تحمــل املخاطــر املخصصــة وبيانــات املخاطــر.

اســتعدادا للمبــارشة بتنفيــذ أنشــطة تحديــد وتقييــم املخاطــر عــىل نطــاق البنــك، فقــد تــم تطويــر وتنفيــذ برنامــج توعيــة شــامل باملخاطــر شــمل 
اإلدارة وممثــي 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 يي الطرق الرئيسية املستخدمة إلدارة ومراقبة مخاطر العمليات
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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 مــن 
هــذه األداة يتــم متابعــة االحتفــاظ بســجل املخاطــر واإلجــراءات الرقابيــة والــذي يتــم تحديثــه بشــكل منتظــم. وتشــمل دورة مراجعــة إجــراءات 
التقييــم الــذايت للمخاطــر واإلجــراءات الرقابيــة املناقشــة مــع مجموعــات العمــل وتقديــم تقاريــر دوريــة إىل لجنــة إدارة املخاطــر لطلــب التوجيــه 

فيــام يخــص قبــول املخاطــر ومعالجتهــا مبــا يف ذلــك قــرار اتخــاذ إجــراءات ملراجعــة وتطويــر بيئــة الرقابــة. 

ويتــم مبوجــب برنامــج التقييــم الــذايت للمخاطــر واإلجــراءات الرقابيــة 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 أنهــا تعمــل وفقــا ملــا صممــت لــه.

كــام قــام البنــك بتأســيس لجنــة ملراجعــة السياســات واملنتجــات لــإرشاف عــىل تطويــر السياســات واملنتجــات الجديــدة أو القامئــة. وتتمثــل 
مســؤولية اللجنــة يف مناقشــة أصحــاب السياســات أو املنتجــات بشــأن مختلــف جوانــب املخاطــر لضــامن معالجتهــا بالشــكل املناســب قبــل 

إطالقهــا.

املؤرشات الرئيسية للمخاطر

تعــرف املــؤرشات الرئيســية للمخاطــر عــىل أنهــا مقاييــس لقيــاس مــدى خطــورة العملية/النشــاط وذلــك مــن خــالل إشــارات تحذيريــة مبكــرة تــم 
تطويرهــا لإشــارة 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 بيانــات الخســائر هــي عمليــة مركزيــة ممنهجــة لتســجيل الخســائر الناجمــة عــن أحــداث ومخاطــر تشــغيلية والتــي تحــدث يف البنــك لتمكني 
البنــك مــن تحليــل إخفاقــات اإلجــراءات الرقابيــة وضــامن عــدم تكــرار مثــل هــذه الحوادث.

 قــام البنــك بتطويــر إجــراءات لعمليــة جمــع بيانــات الخســائر الداخليــة والتــي يتــم مــن خاللهــا إبــالغ إدارة مخاطــر العمليــات بهــذه الخســائر لغــرض 
تســجيلها يف ســجل الخســائر التشــغيلية. تحتفــظ إدارة مخاطــر العمليــات بقاعــدة بيانــات شــاملة عــن الخســائر التشــغيلية مــن عــام 2013 حتــى 

تاريخــه.

إدارة استمرارية األعامل

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

النقــد العــريب الســعودي. وميتــد نطــاق هــذا الربنامــج ليشــمل التــايل:

إدارة األزمات واالستجابة  •

األمن والسالمة  •

استمرارية األشخاص  •

اسرداد األعامل  •

اسرداد 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.

إسناد األعامل لجهات خارجية

ــة  ــات يف مراجع ــر العملي ــق إدارة مخاط ــارك فري ــة، يش ــات خارجي ــراف/ جه ــامل ألط ــناد األع ــة بإس ــد املتعلق ــة النق ــد مؤسس ــع قواع ــيًا م متاش
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.

تقرير مجلس اإلدارة للسنة املنتهية يف 3١ ديسمرب ٢٠١8م
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قياس كلفة رأس مال مخاطر العمليات

يتــم حســاب كلفــة رأســامل مخاطــر العمليــات باســتخدام طريقــة املــؤرش األســايس وذلــك طبقــا لتوجيهــات مؤسســة النقــد وقواعــد  نظــام 
ــاس ألفــا )15%( عــىل متوســط إجــاميل  ــات وحــدة قي ــازل 3 . وتســتخدم طريقــة املــؤرش األســايس لحســاب كلفــة رأســامل مخاطــر العملي ب
الدخــل اإليجــايب 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 ديســمرب2017 ومــا 
يتبعهــا مــن إرشــادات وتعليــامت مؤسســة النقــد العــريب الســعودي. ويعكــف البنــك حاليــا عــىل تحديــد خارطــة طريــق تفصيليــة العتــامد 

الطريقــة الجديــدة وفقــا للجــداول الزمنيــة التــي اقرحتهــا 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 الركن الثاين والثالث من معيار بازل 

لقــد كانــت مؤسســة النقــد العــريب الســعودي  يف مقدمــة الجهــات التــي ضمنــت تبنــي وتطبيــق القطــاع املــرصيف الســعودي أفضــل 
املامرســات التــي يدعــو لهــا بنــك التســويات الــدويل ولذلــك فقــد أصــدرت مختلــف التعليــامت والتوجيهــات ذات العالقــة بهــذا الشــان.

وطبقــا لتوجيهــات مؤسســة النقــد العــريب الســعودي فقــد أصبــح إطــار )بــازل 3( نافــذا اعتبــارًا مــن 1 ينايــر 2013 وينطــوي اإلطــار الجديــد عــىل 
تعديــالت هامــة عــىل طريقــة حســاب رأس املــال النظامــي ووزن األصــول املرجحــة باملخاطــر ضمــن الركــن األول. كذلــك شــهدت متطلبــات 
الركــن الثــاين  والركــن الثالــث مــن املعيــار تحســينات هامــة مبوجــب هــذا اإلطــار املعــدل. وخــالل عــام 2017 قامــت لجنــة بــازل للرقابــة املرصفيــة  
بإصــدار تحســينات شــاملة إلطــار بــازل 3 وهــذه التحســنات تهــدف إىل اســتعادة املصداقيــة يف حســاب األصــول املرجحــة باملخاطــر وتحســني 
قابليــة نســب رأس مــال البنــوك للمقارنــة. تســعى إصالحــات لجنــة بــازل للرقابــة املرصفيــة  إىل مراجعــة الطــرق املوحدة لحســاب مخاطــر االئتامن 
ومخاطــر الســوق وتعديــل تقييــم االئتــامن واملخاطــر التشــغيلية لتحقيــق قــدر أكــرب مــن الحساســية للمخاطــر وقابليــة املقارنــة. وتهــدف القيــود 

املفروضــة عــىل اســتخدام النــامذج الداخليــة إىل الحــد مــن التبايــن غــر املــربر يف حســابات البنــوك لـــ األصــول املرجحــة باملخاطــر.

إن األصــول املرجحــة باملخاطــر هــي تقديــر للمخاطــر التــي تحــدد الحــد األدىن لــرأس املــال النظامــي الــذي يجــب عــىل البنــك االحتفــاظ بــه 
للتعامــل مــع الخســائر غــر املتوقعــة. إن االحتســاب الحكيــم لألصــول املرجحــة باملخاطــر جــزء ال يتجــزأ مــن إطــار رأس املــال القائــم عــىل املخاطر. 
وبنــاًء عــىل مــا ســبق يقــوم البنــك مبراقبــة مــدى كفايــة رأســامله باســتخدام معايــر كفايــة رأس املــال والنســب التــي تقررهــا تلــك املعايــر 

حســب املتطلبــات املحــددة واملقــررة مــن قبــل مؤسســة النقــد العــريب الســعودي. 

إن إجــراءات تقييــم كفايــة رأس املــال الداخــي للبنــك مصممــة لتقييــم املتطلبــات الرأســاملية بالنســبة ملخاطــر الركــن الثــاين، وذلــك عــىل 
ــة للبنــك وخطــط النمــو املســتقبي. كــام تقيــس إجــراءات  ــار املخاطــر الحالي أســاس الوضــع الحــارض واآلفــاق املســتقبلية آخــذة بعــني االعتب
تقييــم كفايــة رأس املــال الداخــي مــدى اســتجابة أعــامل البنــك واألمنــاط الرأســاملية تحــت مختلــف املســتويات املعقولــة مــن فرضيــات 
اختبــارات الضغط/الجهــد. وعــىل أســاس الدمــج التــام بنــاًء عــىل إطــار الركــن الثــاين، فــإن هــذه اإلجــراءات متثــل نهجــًا واقعيــًا ومركــزًا عــىل 

ــرة. ــة واملخططــة لبنــك الجزي ــات رأس املــال الحالي ــن أجــل تقييــم متطلب املخاطــر م

لقــد تــم إعــداد إفصــاح كفايــة رأس املــال وفقــًا لتوجيهــات اإلفصــاح مبوجــب معيــار بــازل التــي تصدرهــا مؤسســة النقــد العــريب الســعودي مــن 
حــني آلخــر وحســبام ينطبــق عــىل البنــك.

وكمتطلب جديد لعام 2018، طلبت مؤسسة النقد العريب السعودي من البنوك أن تقوم بتطوير خطة تقييم السيولة الداخلية  وإرسالها 
إىل مؤسسة النقد ابتداء من نهاية الربع األول من عام 2018. والغرض من هذه الخطة هو إبالغ مجلس إدارة البنك والجهات النظامية  بتقييم 
مخاطر السيولة للبنك والتأثر علی املتطلبات التنظیمیة ورأس املال. إن خطة تقييم السيولة الداخلية  هي أداة متكن البنك من تقييم 
النحو  البنك عىل  البنك. يقوم  البنك وخطط العمل واملخاطر وسياسات  متطلبات السيولة بشكل منهجي مع األخذ باالعتبار اسراتيجية 

الواجب باتباع التوجيهات املتعلقة بخطة تقييم السيولة الداخلية ، مسرشدًا باملبادئ التوجيهية التنظيمية يف هذا الصدد.

املعايري املحاسبية:

و  دقيقــة  بطريقــة  والســجالت  الحســابات  بدفاتــر  البنــك  يحتفــظ 
منظمــة. تــم إعــداد القوائــم املاليــة املوحــدة وفقــًا للمعيــار الــدويل 
للتقاريــر املاليــة كــام هــو معــدل مــن قبــل مؤسســة النقــد العــريب 
الســعودي بشــأن املحاســبة عــىل الــزكاة والرضيبــة، مبــا يتوافــق مــع 
أحــكام نظــام مراقبــة البنــوك وأحــكام نظــام الــرشكات يف اململكــة 

ــة الســعودية وعقــد تأســيس البنــك. العربي

إن السياســات املحاســبية املســتخدمة يف إعــداد القوائــم املاليــة 
املوحــدة الســنوية للســنة املنتهيــة يف 31 ديســمرب 2018 تتفــق 
مــع تلــك املســتخدمة يف إعــداد البيانــات املاليــة الســنوية املوحــدة 
يف  التغــر  باســتثناء   2017 ديســمرب   31 يف  املنتهيــة  للســنة 
للتقاريــر  الــدويل  املعيــار  تطبيــق  بســبب  املحاســبية  السياســة 
للتقاريــر  الــدويل  املعيــار  وتطبيــق  املاليــة«  »األدوات   )9( املاليــة 
املاليــة )15( »اإليــرادات مــن العقــود مــع العمــالء« وتطبيــق املعيــار 
الــدويل للتقاريــر املاليــة )7( )املعــدل( »األدوات املاليــة : اإلفصــاح«.
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تعيني مراجعي حسابات البنك  

إن املراجعــني الخارجيــني لحســابات البنــك مســؤولون عــن مراجعــة القوائــم املاليــة الســنوية والربــع ســنوية للبنــك. وقــد أقــر اجتــامع الجمعيــة 
العامــة الغــر عاديــة للبنــك املنعقــد يف 09 مايــو 2018م  )املوافــق 1439/08/23هـــ( توصيــة مجلــس اإلدارة ولجنــة املراجعــة بإعــادة تعيــني 

ارنســت ويونــغ و يك يب أم جــي - الفــوزان ورشكاه مراجعــني خارجيــني لحســابات البنــك للســنة املاليــة املنتهيــة يف 31 ديســمرب 2018.

املدفوعات النظامية

قام بنك الجزيرة خالل السنة بسداد الدفعات التالية :  

مليون ريال سعوديالمدفوعات

20.64الزكاة  )عن عام 2017(

2.58ضريبة الدخل )عن عام 2017(

55.96ضريبة القيمة المضافة و ضريبة االستقطاع

114.32زكاة و ضريبة استقطاع مدفوعة عن سنوات سابقة *

7.67ضريبة دخل مدفوعة مقدما )عن عام 2018(

75.36التأمينات االجتماعية - حصة البنك وحصة الموظفين 

تأشيرات، رخص اإلقامة والخدمات المتصلة بها ، الخ ـ 1.79ال

قــدرت التزامــات الــزكاة املســتحقة لعــام 2018 عــىل املســاهمني الســعوديني مببلــغ 61.75 مليــون ريــال ســعودي. وكان بنــك الجزيــرة قــد جنــب 
مخصصــًا كافيــًا يف دفاتــره لتســوية التزامــات الــزكاة املقــدرة. كــام قــدرت رضيبــة الدخــل الواجبــة عــىل املســاهمني غــر الســعوديني مببلــغ 

8.66 مليــون ريــال ســعودي وســوف يتحملهــا يف النهايــة املســاهمون غــر الســعوديني.

كــام 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 ريــــــال ســعودي، وقــد تــم ســداد دفعــة مقدمــة مــن هــذه 
التســوية خــالل العــام بواقــع 20% و الباقــي ســيتم ســداده عــىل خمــس أقســاط متســاوية خــالل خمــس ســنوات تبــدأ يف 1 ديســمرب 2019م 

وتنتهــي يف 1 ديســمرب 2023م. 

* يحتــوي هــذا املبلــغ عــىل مبلــغ 110.3 مليــون ريــال ســعودي كدفعــة مقدمــة مــن االتفاقيــة مــع الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل  لتســوية املطالبــات الزكويــة للســنوات الســابقة 
وحتــى نهايــة الســنة املاليــة  2017م.  

العقوبات والجزاءات والقيود النظامية:

قرارات مؤسسة النقد العريب السعودي الجزائية:

موضوع المخالفة

السنة المالية الحاليةالسنة المالية السابقة

عدد القرارات 

الجزائية

إجمالي مبلغ الغرامات 

المالية بالريال 

السعودي

عدد القرارات 

الجزائية

إجمالي مبلغ الغرامات 

المالية بالريال 

السعودي

4410,00010486,794مخالفة تعليمات المؤسسة اإلشرافية

215,000155,000مخالفة تعليمات المؤسسة الخاصة بحماية العمالء

2570,000-ال يوجدمخالفة تعليمات المؤسسة الخاصة ببذل العناية الواجبة

مخالفة تعليمات المؤسسة الخاصة بمستوى أداء أجهزة 
-ال يوجد120,000الصرف اآللي و أجهزة نقاط البيع

مخالفة تعليمات المؤسسة الخاصة ببذل العناية الواجبة في 
1215,000175,000مكافحة غسل األموال و تمويل اإلرهاب

تقرير مجلس اإلدارة للسنة املنتهية يف 3١ ديسمرب ٢٠١8م
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العقوبات والجزاءات والقيود النظامية األخرى:

فرضــت املؤسســة العامــة للتأمينــات االجتامعيــة و الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل وجهــات حكوميــة أخــرى غرامــات ماليــة عــىل البنــك بلغــت يف 
إجاملهــا 110.5  ألــف ريــال ســعودي خــالل عــام 2018 كــام هــو موضــح يف الجــدول أدنــاه:

بآالف الرياالت السعوديةالجهة النظامية

87.9المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

16.6الهيئة العامة للزكاة والدخل 

5.0بلدية المنطقة الشرقية

0.5بلدية المدينة المنورة 

0.5هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية

١١٠.٥اإلجمالي

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. تخضــع التعامــالت مــع األطــراف ذات العالقــة للنســب املنصــوص عليهــا يف نظــام مراقبــة البنــوك والتعليــامت 

الصــادرة عــن مؤسســة النقــد العــريب الســعودي. 

كانت األرصدة يف 31 ديسمرب 2018 والناتجة عن تلك املعامالت يف القوائم املالية املوحدة عىل النحو التايل:-

٢٠١8

بآالف الرياالت السعودية

٢٠١٧

بآالف الرياالت السعودية

بنك باكستان الوطني )مساهم(:

٥٦٧١أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

١٧٤١9٠أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

شركات تابعة

٥٠١,٤8٠٥٠١,٤8٠استثمارات

١,98٤٢٠,٤٠٧ودائع للعمالء

٥٠٥,8٢٥٦٥٦,١١8أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

-٢9٠,٤٧9أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

٢١٠,١8٤١8٤,98٤ذمم مدينة

١٥,3٦9١٦,3٦٥ذمم دائنة

٥3٠,٢٤٧٦3٠,٢٤٧التزامات وتعهدات

٢,9٥8,99٢٤,3٦9,3٦9قيم اسمية لعقود مشتقات قائمة

شركات زميلة ومنتسبة ذات تأثير جوهري

١3٥,٧٧٠١3٤,٠٧١استثمارات

3٧٤,٤١٧٤٠١,٧٦3ودائع للعمالء

3,٧٠٠٢,٢١١مصروفات مستحقة الدفع

أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية وكبار المساهمين واألطراف المنتسبة لهم

١٠3,٥٦9١٢٠,٤٧3قروض وسلف

٤٧,3١١8٥,٠٥٥ودائع للعمالء

٢,٤٢٧6,447التزامات وتعهدات
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ميثل كبار املساهمني حصة ملكية تتجاوز 5%  من رأسامل البنك.

٢٠١8
بآالف الرياالت السعودية

٢٠١٧
بآالف الرياالت ال§ة

صناديق استثمار بإدارة الشركة التابعة 

33,٤٥٦٦٠,8٧٠استثمارات

39٢,3٤93٥٦,33٤قروض وسلف، صافي

٥٤8٥3١ودائع للعمالء

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

٢٠١8
بآالف الرياالت السعودية

٢٠١٧
بآالف الرياالت السعودية

١3١,٥٧٤٥8,9٧9دخل عموالت خاصة

١٥٥,3٢١٥٧,99٠مصاريف عموالت خاصة

3١١3٢دخل أتعاب وعموالت

-839أتعاب صناديق األمانة

٢٢,١٤٧١٥,8٥٠صافي حصة مصروفات بشركة زميلة

٤٠,3١١38,١١٤أقساط تأمين مدفوعة

١,٤٥٠١,٥٢٤توزيع فائض مستلم من شركة زميلة

١٠,٤8٦١٢,9٧٧مطالبات مستلمة

٧,83٤٧,٥٦٢مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

٧,3٥٠٥,٢٥٠توزيعات أرباح مستلمة

3,39١3,988دخل بموجب اتفاقيات خدمات مشتركة

١,3٤٧سداد مصروف لشركة تابعة

3,١٠9-مصروفات بموجب اتفاقية مشاركة إيرادات

8.8٢٥9,3٥٥سداد مصروف إيجار

٢.٤٥٧٢,3٤٥مصروف إيجار للفروع

-9٢مصاريف تشغيلية

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

٢٠١8

بآالف الرياالت السعودية

٢٠١٧

بآالف الرياالت السعودية

98,46789,652منافع قصيرة األجل للموظفين

29,63325,735مكافأة 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 غــر مبــارش.

تقرير مجلس اإلدارة للسنة املنتهية يف 3١ ديسمرب ٢٠١8م
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بلــغ إجــاميل العقــود والتعامــالت بــني البنــك ورشكــة الجزيــرة تكافــل تعــاوين يف العــام املــايض نحــو 92,2 مليــون ريــال ســعودي. و تعتــرب هــذه 
ــاه  مصلحــة فيهــا ســواء بشــكل  التعامــالت تعامــالت مــع أطــراف ذات عالقــة والتــي قــد يكــون لعضــو مجلــس إدارة البنــك املذكــور اســمه أدن

مبــارش أو غــر 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 ٢٠١8 م الفترة األعمال والعقود التي بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني

22.147 مستمر اتفاقية تكاليف وتوزيع الموارد – صافي المبلغ

15.709 سنة واحدة بوليصة التأمين لتمويل دينار الشخصي

21.482 سنة واحدة بوليصة التأمين للرهن العقاري

2.387 سنة واحدة بوليصة للتأمين على الحياة

733 سنة واحدة بوليصة التأمين للبيت الحسن للموظفين

7.350 تعامالت توزيعات أرباح مستلمة

10.467 تعامالت مصاريف العموالت الخاصة

10.486 تعامالت مطالبات مستلمة

١.٤٥٠ سنة واحدة توزيعات فائض مستلمة

9٢.٢١١ المجموع

و قــد بلــغ إجــاميل العقــود والتعامــالت بــني البنــك ورشكــة الجزيــرة لألســواق املاليــة )الجزيــرة كابيتــال( يف العــام املــايض نحــو 26.4 مليــون 
ريــال ســعودي. و تعتــرب هــذه التعامــالت تعامــالت مــع أطــراف ذات عالقــة والتــي قــد يكــون ألعضــاء مجلــس إدارة البنــك املذكــورة أســامؤهم 

أدنــاه مصلحــة فيهــا ســواء بشــكل مبــارش أو غــر مبــارش, حيــث أنهــم أعضــاء مجلــس إدارة لــكل مــن بنــك الجزيــرة و رشكــة الجزيــرة كابيتــال:

األستاذ/ نبيل بن داود الحوشان.  •

األستاذ/ محمد بن عبد الله الحقباين.  •

ألف ريال سعودي

املبلغ  خالل ٢٠١8 م الفترة األعمال والعقود التي بين البنك وشركة الجزيرة لألسواق المالية

3.391 عقد ساري ما لم ينهى اتفاقية خدمات مشتركة

228 تعامالت مصاريف العموالت الخاصة على الودائع ألجل

13.114 تعامالت دخل العموالت الخاصة من إيداعات أسواق المال

8.825 تعامالت مصاريف إيجار الفروع

839 عقد ساري ما لم ينهى أتعاب صناديق األمانة

٢٦.39٧ المجموع

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

ألف ريال سعودي

املبلغ املدفوع 
خالل ٢٠١8 م

فرتة 
العقد

طبيعة العقد الصلة/العالقة اسم الطرف ذي العالقة املتعاقد

277  10
سنوات

إيجار فرع طريق 
الحسن بن عي 

أخو األستاذ/ أحمد بن 
عثامن القصبي

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

30 5 سنوات
إيجار  موقع 
رصاف يف 

الرياض

عضو مجلس إدارة يف 
رشكة دلة للخدمات 

الصحية القابضة 

املهندس/ طارق بن 
عثامن القصبي رشكة دلة للخدمات الصحية القابضة

900 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

920 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

٢.٤٥٧ املجموع
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تأكيدات مجلس اإلدارة:

يــرشف مجلــس اإلدارة عــىل أداء وعمليــات البنــك ووضــع السياســات، وضــامن التنفيــذ الصحيــح لهــا وذلــك مــن خــالل عقــد اجتامعــات دوريــة 
خــالل العــام. إضافــة إىل ذلــك، يراجــع املجلــس دوريــًا فاعليــة األنظمــة القامئــة والضوابــط الداخليــة ويراقــب القطاعــات الرئيســية للبنــك 

ــذ السياســات العامــة ومســتويات إدارة املخاطــر التــي حددهــا املجلــس. للتحقــق مــن تنفي

كــام يراجــع املجلــس أيضــًا مــن خــالل لجنــة املراجعــة املركــز املــايل للبنــك مــع مراجعــي حســابات البنــك لضــامن ســالمة ونزاهــة األداء املــايل 
وااللتــزام التــام باألنظمــة واللوائــح واملعايــر املحاســبية املطبقــة يف اململكــة العربيــة الســعودية. ويؤكــد مجلــس اإلدارة مســؤوليته 
القانونيــة عــن دقــة البيانــات املاليــة، وأنهــا تعكــس الوضــع املــايل للبنــك ونتائجــه بصــورة عادلــة، كــام يضمــن التــزام كافــة عملياتــه بضوابــط 

املراقبــة املوضوعــة مــن قبــل هيئــة الرقابــة الرشعيــة بالبنــك.

ويؤكــد مجلــس اإلدارة للمســاهمني واألشــخاص اآلخريــن مــن ذوي املصلحة حســب معرفته ومن كافة النواحــي الجوهرية ما يي::

أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.   •

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

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

أنــه ال يوجــد يف أي عقــد يكــون البنــك طرفــًا فيــه أيــة مصلحــة جوهريــة ألي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو العضــو املنتــدب والرئيــس    •
التنفيــذي أو املســئول املــايل األول أو أي شــخص لــه عالقــة معهــم، باســتثناء مــا هــو مذكــور يف هــذا التقريــر يف »معامــالت 

األطــراف ذات العالقــة«.

كذلــك قــام مراجعــو الحســابات حســب املوضــح يف تقريرهــم، كجــزء مــن أداء واجباتهــم بشــأن القوائــم املالية، مبراجعــة ضوابط الرقابــة الداخلية 
املتعلقــة باإلعــداد والعــرض العــادل للقوائــم املاليــة وذلــك مبــا ميكنهــم مــن تصميــم إجــراءات مراجعــة مالمئــة، ولكــن ليــس لغــرض تكويــن رأي 
حــول فعاليــة الضوابــط الداخليــة بالبنــك. وقــد أبلــغ مراجعــو الحســابات مجلــس اإلدارة ببعــض النواقــص أو التوصيــات الناشــئة عــن ذلــك العمــل. 

وبــرأي اإلدارة فــإن هــذه البنــود ال تشــكل جوانــب جوهريــة، ولذلــك اصــدر املراجعــون تقريرهــم غــر املتحفــظ عــىل القوائــم املاليــة للبنــك.

وصف لسياسة الرشكة يف توزيع أرباح األسهم

يتبــع البنــك األنظمــة والتعليــامت الصــادرة مــن الجهــات التنظيميــة ونظامــه األســايس فيــام يتعلــق بتوزيــع األربــاح، حيــث يقــوم البنــك 

بتوزيــع األربــاح عــىل مســاهميه طبقــًا للــامدة )٤3( مــن النظــام األســايس للبنــك عــىل النحــو التــايل:

تــوزع أربــاح الرشكــة الســنوية الصافيــة التــي تحددهــا بعــد خصــم املرصوفــات العموميــة والتكاليــف األخــرى، وتكويــن االحتياطيــات الالزمــة 

ملواجهــة الديــون املشــكوك فيهــا وخســائر االســتثامرات وااللتزامــات الطارئــة التــي يــرى مجلــس اإلدارة رضورتهــا مبــا يتفــق وأحــكام نظــام 

مراقبــة البنــوك وذلــك عــىل النحــو اآليت:

تحتســب املبالــغ الالزمــة لدفــع الــزكاة املقــررة عــىل املســاهمني الســعوديني، والرضيبــة املقــررة عــىل الجانــب غــر الســعودي طبقــًا  )أ(  
لألنظمــة النافــذة يف اململكــة العربيــة الســعودية وتقــوم الرشكــة بدفــع هــذه املبالــغ للجهــات املختصــة وتخصــم الــزكاة املدفوعــة 
عــن الســعوديني مــن نصيبهــم يف صــايف الربــح كــام تحســم الرضيبــة املدفوعــة عــن الجانــب غــر الســعودي مــن نصيبــه يف صــايف 

الربــح.

يرحــل مــا ال يقــل عــن 25 باملائــة مــن املتبقــي مــن األربــاح الصافيــة بعــد خصــم الــزكاة والرضيبــة، كــام ذكــر يف الفقــرة  أعــاله لالحتياطــي   )ب(  
القانــوين إىل أن يصبــح االحتياطــي املذكــور مســاويًا عــىل األقــل لــرأس املــال املدفــوع.

ــال  ــن رأس امل ــة م ــن 2.5 باملائ ــل ع ــغ ال يق ــة مبل ــزكاة والرضيب ــوين وال ــي القان ــم االحتياط ــد خص ــاح بع ــن األرب ــي م ــن الباق ــص م يخص )جـ(  
املدفــوع للتوزيــع عــىل املســاهمني الســعوديني وغــر الســعوديني عــىل أن يتــم توزيعــه بنســبة املدفــوع مــن قيمــة أســهم 
الســعوديني وغــر الســعوديني طبقــًا ملــا يقرحــه مجلــس اإلدارة وتقــرره الجمعيــة العامــة ، فــإذا كانــت النســبة املتبقيــة مــن األربــاح 
املســتحقة ألي مــن املســاهمني املعنيــني ال تكفــي لدفــع األربــاح، فــال يجــوز للمســاهمني املطالبة بدفعها يف الســنة أو الســنوات 

ــاح تزيــد عــام أقرحــه مجلــس اإلدارة. التاليــة، وال يجــوز للجمعيــة العامــة أن تقــرر توزيــع نســبة مــن األرب

يســتخدم الباقــي بعــد تخصيــص املبالــغ املذكــورة يف الفقــرات )أ، ب، ج( الســابقة عــىل النحــو الــذي يقرحــه مجلــس اإلدارة وتقــرره  )د(  
ــة العامــة. الجمعي

لــكل مــن الســعوديني وغــر الســعوديني عنــد احتســاب املخصصــات الالزمــة لالحتياطــي  )هـــ( يجــب الحفــاظ عــىل نســبة املســاهمة 
القانــوين واالحتياطــات األخــرى مــن صــايف األربــاح -بعــد خصــم الــزكاة والرضيبــة -ويجــب عــىل كل مــن املجموعتــني املســاهمة يف 

تلــك االحتياطيــات حســب نســبهم يف رأس املــال عــىل أن تخصــم مســاهامتهم مــن حصصهــم يف األربــاح الصافيــة.

الطريقة املقرتحة لتوزيع األرباح عن العام ٢٠١8م

يف عــام 2018م، تــم توزيــع أربــاح نقديــة مببلــغ 262.4 مليــون ريــال ســعودي عــىل مســاهمي البنــك عــن الســنة املاليــة 2017م وذلــك بعــد 
موافقــة الجمعيــة العامــة حيــث تــم توزيعهــا عــىل عــدد أســهم البنــك املســتحقة لتوزيــع األربــاح و قدرهــا 820 مليــون ســهم بواقــع 0.32 ريــال 

ســعودي لــكل ســهم.

تقرير مجلس اإلدارة للسنة املنتهية يف 3١ ديسمرب ٢٠١8م
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وبنــاًء عــىل إعــالن البنــك بتوصيــة توزيــع أربــاح و املنشــور عــىل موقــع تــداول يف 6 ينايــر 2019م، والــذي أوىص بــه مجلــس إدارة البنــك 
ــة عــىل مســاهمي البنــك عــن الســنة املاليــة 2018م. وبالتــايل  ــاح نقدي ــع أرب ــر 2019م وذلــك بتوزي بتاريــخ 1440/04/30هـــ املوافــق 6 يناي
ســيكون توزيــع األربــاح مببلــغ إجــاميل و قــدره 410 مليــون ريــال ســعودي بحيــث يتــم توزيعهــا عــىل عــدد أســهم البنــك املســتحقة لتوزيــع 
األربــاح و قدرهــا 820 مليــون ســهم بواقــع 0.5 ريــال ســعودي لــكل ســهم. وســوف تكــون أحقيــة األربــاح ملســاهمي بنــك الجزيــرة و املالكــني 
لألســهم بنهايــة يــوم انعقــاد الجمعيــة العامــة للبنــك و املقيديــن بســجالت البنــك لــدى رشكــة مركــز إيــداع األوراق املاليــة بنهايــة ثــاين يــوم 

تــداول يــي تاريــخ انعقــاد الجمعيــة، وســوف يتــم اإلعــالن عــن تاريــخ موعــد انعقادهــا الحقــًا.

ــأن التوزيعــات  ــة العامــة للبنــك والتــي ســوف يتــم اإلعــالن عــن عقدهــا الحقــًا، مــع العلــم ب ــاح خاضــع ملوافقــة الجمعي ــع األرب ــأن توزي ــاًم ب عل
النقديــة التــي يتــم تحويلهــا عــن طريــق الوســيط املــايل املقيــم للســادة املســتثمرين األجانــب غــر املقيمــني ســتكون خاضعــة لرضيبــة 

ــة. ــه التنفيذي ــة الدخــل واملــادة )63( مــن الئحت االســتقطاع بنســبة 5% طبقــا ألحــكام املــادة )68( مــن نظــام رضيب

إصدار أسهم أولوية 

وافــق املســاهمون بالبنــك يف اجتــامع الجمعيــة العموميــة غــر العاديــة الــذي انعقــد يف 19 مــارس 2018م )املوافــق 2 رجــب 1439هـــ( عــىل 
زيــادة عــدد اســهم البنــك مــن 520 مليــون ســهم إىل 820 مليــون ســهم  مــن خــالل إصــدار اســهم حقــوق أولويــة  لــــ 300 مليــون ســهم بســعر 
مامرســة 10 ريــال لــكل ســهم مببلــغ 3.000 مليــون ريــال ســعودي. خــالل الربــع الثــاين أصــدر البنــك حقــوق أولويــة بعد اكتــامل اإلجــراءات القانونية.

التعامالت البنكية مع أعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي واملسؤول املايل األول:

بخــالف معامــالت األطــراف ذات العالقــة  )املوضحــة تفاصيلهــا أعــاله يف هــذا التقريــر( والتــي متــت بنفــس رشوط التعامــل مــع األطــراف 
األخــرى، ال توجــد مصالــح جوهريــة ألي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو الرئيــس التنفيــذي أو املســؤول املــايل األول.

التصنيف االئتامين: 

ميثل الجدول أدناه آخر تقييم ائتامين للبنك:

فيتش  موديز
التصنيف االئتامين

)يف سبتمرب ٢٠١8( )يف أكتوبر ٢٠١8(

F2 قصر األجل 

BBB+ طويل األجل 

 baa3 املستوى األسايس االئتامين )طويل األجل(

مستقر مستقر تصنيف الوضع املستقبي

 Baa1 / P-2 ودائع )قصرة األجل(
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أسامء أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان واإلدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخرباتهم:

أ- أعضاء مجلس اإلدارة:

الخرباتاملؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسمم

املهندس/طارق بن 1

عثامن القصبي

1- 1998م –عضو مجلس إدارة بنك الجزيرة.

2-  2016م- رئيس مجلس إدارة بنك الجزيرة.

3-  1994م- نائب رئيس مجلس إدارة رشكة عسر للتجارة 
والسياحة والصناعة.

4-  1995- رئيس مجلس إدارة رشكة دلة للخدمات الصحية.

5- 2010م- رئيس مجلس إدارة رشكة عطاء التعليمية.

6-  2012م- رئيس مجلس إدارة رشكة رسب  لالستثامر العقاري.

7-  2008م- رئيس مجلس إدارة رشكة رزم  لالستثامر.

8-  2006م - عضو مجلس إدارة رشكة جامعة اململكة 
)مملكة البحرين(.

9-  2013م- رئيس مجلس إدارة رشكة آر ذي إم 
قايرميينكول أنونيم سركيتاي

RZM Gayrimenkul Anonim Sirketi -10 )تركيا(.

11- 2013م - رئيس مجلس إدارة رشكة قايرميينكول 
 NEBA باترميالري يف تايساريت آي إس

Gerimenkul Yatirimlari VE Ticaret A.S )تركيا(.

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

بكالوريوس هندسة 
مدنية – جامعة 
امللك سعود- 

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.

األستاذ/خليفة 2

بن عبد اللطيف 

امللحم

1-   2007م- عضو مجلس إدارة بنك الجزيرة.

2-  1995م -عضو مجلس إدارة رشكة األسمنت األبيض 
السعودي.

3-  2004م -رئيس مجلس إدارة الرشكة املتقدمة 
للبروكيامويات.

4-  2007م -عضو مجلس إدارة رشكة آي جي آي )األردن(.

5-  2012م -عضو مجلس إدارة رشكة االتفاق للصناعات الحديدية.

6-  2013م -عضو مجلس إدارة رشكة الجزيرة للخدمات املساندة.

7-  2017م -عضو مجلس إدارة الرشكة الوطنية السعودية 
للنقل البحري.

1- 1985م-2002م -عضو مجلس إدارة البنك 
السعودي الربيطاين.

2- 1987-1994 – عضو مجلس إدارة البنك السعودي 
األسباين – مدريد.

3-  2003م-2012م -عضو مجلس إدارة رشكة مناء 
للكيامويات.

4- 2007م -2012م -عضو مجلس إدارة الرشكة 
السعودية املتحدة للتامني التعاوين )والء 

للتأمني(.

5- 2014م -2017م – عضو مجلس إدارة املؤسسة 
العامة للتأمينات االجتامعية.

بكالوريوس يف 
إدارة األعامل، جامعة 

كلورادو، الواليات 
املتحدة األمريكية، 

1978م.

عضوية مجلس إدارة بنك 
الجزيرة منذ عام 2007م، 

كذلك عضوية سابقة 
يف مجلس إدارة البنك 
السعودي الربيطاين، 

والبنك السعودي 
األسباين –مدريد، إضافة 

إىل عضوية ورئاسة 
مجالس إدارات رشكات ذات 
أنشطة استثامرية متنوعة 
أخرى 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.

1-  1984م-1998م- رئيس قسم الخدمات 
املرصفية لألفراد، املنطقة الوسطى، البنك 

السعودي الربيطاين.

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

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

4- 2006م-2010م- عضو مجلس إدارة ساب تكافل.

5- 2006م-2010م- رئيس قسم الخدمات املرصفية 
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.

املهندس/عبد 4

املجيد بن إبراهيم 

السلطان

1-    1993م- عضو مجلس إدارة رشكة اتحاد األخوة للتنمية.

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

3-    2004م – عضو مجلس إدارة بنك الجزيرة.

4-    2013م – رئيس مجلس إدارة رشكة الجزيرة تكافل 
تعاوين.

 5-   2013م- عضو مجلس إدارة رشكة رويال آند صن 
للتأمني )جمهورية مرص العربية(.

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

1989م، بكالوريوس 
يف الهندسة 

- جامعة امللك 
سعود- الرياض.

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/ محمد بن 5

عبد الله الحقباين

1-   2010م- عضو مجلس إدارة رشكة الجزيرة لألسواق 
املالية.

2-   2014م- الرئيس التنفيذي، مجموعة أسرا الصناعية

3-   2014م- رئيس مجلس املديرين يف رشكة أسرا 
للتعدين.

4-   2016م- عضو مجلس إدارة بنك الجزيرة.

5-   2016م -رئيس مجلس إدارة رشكة الجزيرة لألسواق 
املالية.

6-   2017م- عضو مجلس اإلدارة يف رشكة هريف 
لألغذية.

1-  2005م-2006م- مدير محفظة، مرصف الراجحي. 
2-  2009م-2013م - عضو مجلس إدارة الرشكة 

الوطنية للبروكيامويات. 
3-  2009م-2013م - عضو مجلس إدارة بنك الجزيرة - 

ممثالً للمؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية.
4-  2006م-2013م - عضو الهيئة االستشارية، بيت 

االستثامر العاملي، الكويت.
5-  2006م-2013م - مدير عام إدارة أبحاث االستثامر، 

املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية.
6-  2008م-2013م - عضو لجنة االستثامر، الرشكة 

التعاونية للتأمني.
7-  عضو الهيئة االستشارية، رشكة سربروس 

.USA الدولية إلدارة رأس املال
8-  عضو الهيئة االستشارية، رشكة أبولو إلدارة رأس 

.USA املال
9-  عضو الهيئة االستشارية، رشكة أكسا إلدارة رأس 

.USA املال

2005- بكالوريوس- 
مالية- جامعة 

فرجينيا للتقنية- 
الواليات املتحدة 

األمريكية.

له خربات سابقة يف 
كل من بنك الراجحي 

واملؤسسة العامة 
للتأمينات االجتامعية إضافة 
إىل عضوية مجالس إدارات 

العديد من املؤسسات 
املالية واالستثامرية داخل 

وخارج اململكة، وكذلك 
العضوية السابقة يف 

مجلس إدارة بنك الجزيرة.

تقرير مجلس اإلدارة للسنة املنتهية يف 3١ ديسمرب ٢٠١8م
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الخرباتاملؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسمم

األستاذ/عبد الله 6

بن صالح الرشيد

1-  2016م- عضو مجلس إدارة بنك الجزيرة.

2-  2015م - رشكة أدايئ لألعامل اإلدارية.-رشيك 
مؤسس والرئيس التنفيذي - 

 3-  2017م رشكة مصنع أسطوانات الغاز – عضو لجنة 
املراجعة.

4-  2018م – رشكة متجر عامل التأمني –رشيك مؤسس – 
الرئيس التنفيذي.

5-  2018م - رشكة بصمة للتسويق العقاري- عضو مجلس 
إدارة.

6-  2018م رشكة مجد للتطوير واالستثامر العقاري- عضو 
لجنة املراجعة. 

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

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

كندا. 

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

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

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

التجارية.

6-  2006م-2008م- نائب الرئيس التنفيذي للشئون 
املالية-عضو مجلس إدارة رشكة أسواق عبد 

الله  العثيم.

7-  2008م-2014م- نائب الرئيس التنفيذي-
مجموعة خالد البلطان - الرياض.

1983م- بكالوريوس 
العلوم اإلدارية-

جامعة امللك 
سعود- الرياض.

له خربات سابقة يف 
عدد من املؤسسات 

والرشكات املالية 
واالستشارية واإلدارية 

والتجزئة.

األستاذ/عبد السالم 7

بن عبد الرحمن 

العقيل

1-  2002م- رئيس مجلس املديرين رشكة سينرشي 21 
السعودية.

2-  2006م- املدير العام- رشكة أسواق املستقبل.

3-  2007م- رئيس مجلس املديرين-رشكة األسواق 
املتطورة.

4-  2008م-العضو املنتدب ورئيس مجلس اإلدارة-  رشكة 
مدارس رياض نجد األهلية.

5-  2008م – عضو مجلس إدارة – رشكة كنان الدولية 
للتطوير العقاري.

6-  2010م – املدير العام- رشكة أفراس العربية.

7-  2013م- عضو مجلس اإلدارة- جمعية إطعام الخرية.

 8-  2013م- رئيس مجلس اإلدارة- رشكة حرمة الوطنية.

9-  2013م –عضو مجلس اإلدارة - رشكة وادي حرمة.

10-  2014م- عضو مجلس املديرين- رشكة خامسية 
طيبة.

11-  2014م- عضو مجلس املديرين- رشكة خامسية 
طابة.

12-  2014م – عضو مجلس املديرين-رشكة رصوح 
املراكز.

13-  2014م- عضو مجلس اإلدارة- رشكة أصالة القابضة.

14-  2014م- عضو مجلس اإلدارة –الهيئة العامة 
لالستثامر.

15-  2014م –عضو مجلس إدارة رشكة األندلس العقارية.

16-  2016م- العضو املنتدب رشكة جرير لالستثامرات 
التجارية.

17-  2016م- العضو املنتدب-رشكة جرير للتطوير 
التجاري.

18-  2016م- رئيس مجلس اإلدارة –رشكة امتياز العربية.

19-  2016م- عضو مجلس إدارة بنك الجزيرة .

20-  2017م- رئيس مجلس املديرين- رشكة الخيول 
العربية للتطوير العمراين.

21-  2017م- رئيس مجلس املديرين- رشكة منازل 
املستقبل للتطوير واالستثامر العقاري.

22-  2016م - عضو مجلس إدارة- رشكة هامات العقارية.

23-  2016م – عضو مجلس املديرين- رشكة الوسطى 
الطبية.

24-  2017م -  رئيس مجلس املديرين – رشكة رابية فال.

25-  2017م – رئيس مجلس املديرين – رشكة الضاحية 
املثالية.

26-  2017م – مدير الرشكة – رشكة استحواذ بروج.

27-  2017م – مدير الرشكة – رشكة أبحر الشاملية.

28-  2018م – عضو مجلس إدارة - رشكة امتياز الريايض.

1-  2008م-2015م – عضو مجلس إدارة رشكة جرير 
القابضة.

2-  2009م-2013م – عضو مجلس إدارة رشكة مالذ 
للتأمني وإعادة التامني.

3-  2010م-2013م – عضو مجلس إدارة رشكة 
هريف لخدمات املواد الغذائية.

4-  2013-2016م- عضو اللجنة االستشارية-هيئة 
السوق املالية.

1990م-بكالوريوس 
يف العلوم - اإلدارة 

الصناعية-جامعة 
امللك فهد للبرول 

واملعادن.

خربات متنوعة من واقع 
عضوية ورئاسة مجالس 

إدارات العديد من 
الرشكات واملؤسسات 

والهيئات ذات  األنشطة 
االستثامرية املختلفة.
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الدكتور/سعيد بن 8

سعد املرطان

1-    2016م – عضو مجلس إدارة بنك الجزيرة.

2-    2018م – رئيس مجلس إدارة رشكة قطع الغيار 
املحدودة -جدة

1-  1972م-1980م – معيد ومبتعث للدراسات 
العليا-جامعة الرياض.

2-  1980م-1992م – أستاذ مساعد قسم 
االقتصاد-جامعة امللك سعود.

3-  1984م-1987م وكيل وعميد بالنيابة- مركز 
الدراسات الجامعية للبنات-جامعة امللك سعود.

4-  1987م-1992م- أستاذ مشارك بقسم االقتصاد 
ورئيس قسم االقتصاد- جامعة امللك سعود.

5-  1992م-1998م – مساعد املدير العام ومدير 
إدارة الخدمات املرصفية اإلسالمية البنك 

األهي التجاري.

6-  1998م-1999م مستشار تنفيذي لرئيس لجنة 
اإلدارة العامة-البنك األهي التجاري.

7-  1999م-2000م – مستشار تنفيذي لرئيس 
مجلس اإلدارة والعضو املنتدب- البنك األهي 

التجاري.

8-  2000م-2004م الرئيس التنفيذي-مرصف 
البحرين الشامل.

9-  2000م-2004م –نائب رئيس مجلس اإلدارة-
مرصف اليمن البحرين الشامل- )اليمن(.

10-  2000م-2004م – عضو مجلس اإلدارة- 
مؤسسة فيصل املالية )سويرسا(.

11-  2001م-2004م – عضو مجلس اإلدارة-السوق 
املالية اإلسالمية الدولية )البحرين(.

12-  2002م-2005م – عضو مجلس اإلدارة-رشكة 
سوليدريت للتكافل اإلسالمي - البحرين.

13-  2004م-2005م – النائب التنفيذي للرئيس- 
مجموعة دار املال اإلسالمي )سويرسا(.

14-  2005م-2006م – عضو مجلس املديرين-
صندوق الرائد اإلسالمي.

15-  2006م-2008م – الرئيس التنفيذي مركز 
الرساة لالستشارات املالية واالقتصادية.

16-  2008م-2012م- رئيس مجلس اإلدارة-رشكة 
أديم املالية.

17-  2009م-2015م- عضو مجلس املديرين 
واملدير العام –رشكة حلول األعامل.

18-  2007م-2016م – رئيس مجلس املديرين – 
رشكة املستشارون الخليجيون لالستشارات 

املالية.

19-  2005م -2017م رئيس مجلس املديرين – 
الرشكة الريادية لتقنية املعلومات.

20-  2015م – 2017م عضو مجلس إدارة – رشكة 
قناديل الرثوة لالستثامر العقاري.

1971م- بكالوريوس 
اقتصاد وعلوم 

سياسية-جامعة 
الرياض.

1975م – ماجستر 
اقتصاد – جامعة أيوا 

–أمريكا.
1980م – دكتوراه 

اقتصاد – جامعة 
نرباسكا لينكولن – 

أمريكا.

خربات سابقة متعددة 
يف العديد من املصارف 

واملؤسسات املالية 
واالستثامرية املحلية 

واإلقليمية والدولية.

األستاذ/إبراهيم 9

بن عبد العزيز 

الشايع

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

2-   2016م - عضو مجلس إدارة بنك الجزيرة.

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

2-    2008م-2009م - مستشار غر متفرغ لتطوير 
العمل املايل واإلداري اإللكروين- 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 ماجستر 
املحاسبة املهنية 
املتقدمة- جامعة 
كوينزالند للتقنية 

– الواليات املتحدة 
األمريكية.

خربات سابقة وحالية 
متنوعة يف  مؤسسات 

مالية واستثامرية يف 
مجاالت املحاسبة 

واملراجعة .

تقرير مجلس اإلدارة للسنة املنتهية يف 3١ ديسمرب ٢٠١8م
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ب. أعضاء اللجان:
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املهندس/طارق بن 1

عثامن القصبي

1-    1998م-2015م – عضو اللجنة التنفيذية -بنك 1-   2016م- رئيس اللجنة التنفيذية - بنك الجزيرة.
الجزيرة.

2-    2013م-2015م، رئيس لجنة إدارة املخاطر - بنك 
الجزيرة.

بكالوريوس هندسة 
مدنية – جامعة امللك 

سعود- 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.

األستاذ/خليفة بن 2

عبد اللطيف امللحم

1-    2007م -عضو اللجنة التنفيذية - بنك الجزيرة.

2-    2016م- رئيس لجنة الرشيحات واملكافآت - بنك 
الجزيرة.

1-    2009م-2011م - رئيس لجنة إدارة املخاطر- بنك 
الجزيرة.

2-   2013م-2015م – عضو لجنة إدارة املخاطر – 
بنك الجزيرة.

بكالوريوس يف 
إدارة األعامل، جامعة 

كلورادو، الواليات 
املتحدة األمريكية، 

1978م.

عضوية مجلس إدارة بنك 
الجزيرة منذ عام 2007م، 

كذلك عضوية سابقة 
يف مجلس إدارة البنك 
السعودي الربيطاين، 

إضافة إىل عضوية ورئاسة 
مجالس إدارات رشكات 

ذات أنشطة استثامرية 
متنوعة أخرى داخل 

وخارج اململكة العربية 
السعودية.

األستاذ/ نبيل بن 3

داود الحوشان

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

2-    2013م-2015م  - عضو لجنة الرشيحات 
واملكافآت – 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.

املهندس/4

عبداملجيد بن 

إبراهيم السلطان

1-  2016م – عضو اللجنة التنفيذية – بنك الجزيرة.

2-  2016م – 2017م -عضو اللجنة العليا لربنامج خر 
الجزيرة- بنك الجزيرة.

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

1-    2004م-2012م – عضو اللجنة التنفيذية لبنك 
الجزيرة.

2-    2004م- 2009م –رئيس لجنة املراجعة – بنك 
الجزيرة.

1989م، بكالوريوس 
يف الهندسة - 

جامعة امللك سعود.

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/ إبراهيم بن 5

عبد العزيز الشايع

1-  2016م – عضو اللجنة التنفيذية – بنك الجزيرة.

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

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

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

2004م – بكالوريوس 
–املحاسبة- جامعة 

امللك سعود.
2008م ماجستر 

املحاسبة املهنية 
املتقدمة- جامعة 
كوينزالند للتقنية 

– الواليات املتحدة 
األمريكية.

خربات سابقة وحالية 
متنوعة يف  مؤسسات 

مالية واستثامرية يف 
مجاالت املحاسبة 

واملراجعة .

األستاذ/ محمد بن6

عبد الله الحقباين

1-   2012 – عضو لجنة االستثامر-رشكة الجزيرة لألسواق 
املالية.

2-  2016م- رئيس لجنة املراجعة لبنك الجزيرة.

1-    2009م-2013م – رئيس لجنة املراجعة-الرشكة 
الوطنية للبروكيامويات.

2-   2010م -2013م رئيس لجنة املراجعة – بنك 
الجزيرة.

2005- بكالوريوس- 
مالية- جامعة فرجينيا 

للتقنية- الواليات 
املتحدة األمريكية.

له خربات سابقة يف 
كل من بنك الراجحي 

واملؤسسة العامة 
للتأمينات االجتامعية، 

إضافة إىل العضوية 
السابقة يف مجلس إدارة 

بنك الجزيرة.

األستاذ/عبد السالم 7

بن عبد الرحمن 

العقيل

1-  2001م – رئيس لجنة املراجعة – رشكة جرير للتسويق.

2-  2008م – عضو لجنة االستثامر – رشكة كنان الدولية 
للتطوير العقاري.

3-  2014م – عضو اللجنة التنفيذية – رشكة أصالة القابضة.

4-  2014م – عضو لجنة املراجعة واملخاطر -الهيئة العامة 
لالستثامر.

5-  2016م – عضو لجنة الرشيحات واملكافآت- بنك 
الجزيرة.

1-   2013م-2016 – عضو اللجنة االستشارية – هيئة 
السوق املالية.

1990م-بكالوريوس 
يف العلوم - اإلدارة 

الصناعية - جامعة 
امللك فهد للبرول 

واملعادن.

خربات متنوعة من واقع 
عضوية ورئاسة مجالس 

إدارات العديد من الرشكات 
واملؤسسات والهيئات 

ذات  األنشطة االستثامرية 
املختلفة.
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الدكتور/سعيد بن 8

سعد املرطان

1971م- بكالوريوس 1-   2016م – رئيس لجنة إدارة املخاطر – بنك الجزيرة.
اقتصاد وعلوم 

سياسية-جامعة 
الرياض.

1975م – ماجستر 
اقتصاد – جامعة أيوا 

–أمريكا.
1980م – دكتوراه 

اقتصاد – جامعة 
نرباسكا لينكولن – 

أمريكا.

خربات سابقة متعددة 
يف العديد من املصارف 

واملؤسسات املالية 
واالستثامرية املحلية 

واإلقليمية والدولية.

األستاذ/ عبد الله بن 9

صالح الرشيد

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

2-  2016م – عضو لجنة الرشيحات واملكافآت – بنك 
الجزيرة.

3-  2017م –عضو لجنة املراجعة – رشكة مصنع أسطوانات 
الغاز.

4-  2018م – عضو لجنة املراجعة – رشكة مجد لالستثامر 
والتطوير العقاري.

5-  2018م- عضو مجلس اإلدارة – رشكة بصمة للتسويق 
العقاري

1983م- بكالوريوس 
العلوم اإلدارية-

جامعة امللك سعود- 
الرياض.

له خربات سابقة يف عدد 
من املؤسسات املالية 
واالستشارية واإلدارية 

والتجزئة .

األستاذ/ فواز بن 10

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.

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

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

3-  2004م-2009م – مدير عام قسم املالية – سابك.

4-  2007م-2015م – نائب رئيس مجلس اإلدارة، 
ورئيس لجنة 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/ طه بن 11

محمد أزهري

1-  2012 – عضو لجنة املراجعة – بنك الجزيرة.

2-  2015م – كبر املدراء املاليني- رشكة الطران املدين 
السعودي القابضة.

3-  2017م- عضو مجلس اإلدارة – رشكة باتك لألعامل 
اللوجستية واالستثامر.

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

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

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

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

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

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

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

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

8-   2013م-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/ عبد العزيز 12

بن إبراهيم الهدلق

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

2-  2017م – مستشار وزير العمل والتنمية االجتامعية – 
وزارة العمل والتنمية االجتامعية.

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

والشؤون االجتامعية.

2-  1998م-2005م – مدير عام اإلدارة العامة 
للمنظامت الدولية –وزارة العمل والشؤون 

االجتامعية.

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

4-  2005م-2006م – املرشف العام عىل إدارة 
العالقات العامة واإلعالم االجتامعي-وزارة 

الشئون االجتامعية.

5-  2005م-2007م مدير عام التعاون الدويل-وزارة 
الشئون االجتامعية للتنمية االجتامعية.

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

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

8-  2013م-2017م – عضو مجلس الشورى.

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 – ماجستر 
تنمية املجتمع 

– جامعة ميزوري 
كولومبيا- الواليات 
املتحدة األمريكية.

له خربات سابقة يف 
أقسام وزارة الشؤون 
االجتامعية إضافة إىل 

عضوية العديد من الهيئات 
واملنظامت الدولية ذات 

الصلة بالعمل املجتمعي.

تقرير مجلس اإلدارة للسنة املنتهية يف 3١ ديسمرب ٢٠١8م
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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 الرشيحات 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 آخرها مدير تداول 1994م – 2001م
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةمجموعة سامبا املاليةاملشتقات

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 الجزيرةنائب أول للرئيس ورئيس مجموعة الخزينة 2010م
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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

البرولاململكة

رشكة مدى للتجارة نائب املدير العام للمشاريع الخاصة1994م – 1995م
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

نائب أول للرئيس ورئيس مجموعة2010م
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةاملوارد البرشية 

األستاذ / حمد بن عبدالعزيز العجاجي 

املنصب: رئيس مجموعة الخدمات املرصفية الخاصة 

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

كلية نوكسفيل، تينييس، الواليات املتحدة األمريكيةإدارة أعاملبكالوريوس1984م 

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

1994م – 2002م

كبر التنفيذيني يف قسم البطاقات 
االئتامنية

كبر التنفيذيني يف قسم خدمات 
االئتامن للمستهلكني

كبر التنفيذيني يف قسم منتجات 
البطاقات االئتامنية

البنك السعودي 
املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة مدرجةالربيطاين 

البنك السعودي كبر التنفيذيني يف قسم الربمير 2002م – 2004م
املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة مدرجةالربيطاين 

رئيس مجموعة الخدمات املرصفية 2004م – 2011م
الخاصة

البنك السعودي 
املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة مدرجةالربيطاين 

املناصب الحالية

تاريخ التعيني/

االنضامم
القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصب

نائب أول للرئيس ورئيس مجموعة 2012م
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةالخدمات املرصفية الخاصة 

تقرير مجلس اإلدارة للسنة املنتهية يف 3١ ديسمرب ٢٠١8م
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األستاذ / خالد بن عثامن العثامن 

املنصب: رئيس مجموعة الخدمات املرصفية لألفراد 

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

كلية لندن لألعامل باململكة املتحدةإدارة أعاملماجستر2012م 

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 األهي التجارييف املنطقة الوسطى 

رئيس شبكة فروع الخدمات املرصفية 2008م - 2010م
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك البالدلألفراد

رئيس شبكة فروع الخدمات املرصفية 2010م – 2011م
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةلألفراد

املناصب الحالية

تاريخ التعيني/

االنضامم
القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصب

نائب أول للرئيس ورئيس مجموعة 2011م
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةالخدمات املرصفية لألفراد

األستاذ / حازم بن عبدالعزيز املقرن 

املنصب: رئيس مجموعة الخدمات املرصفية للرشكات و املؤسسات املالية املكلف

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

جامعة امللك سعودنظم معلومات حاسببكالوريوس1995م

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

مدير عالقة أول1995م-2005م
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةمجموعة سامبا املالية)مساعد املدير العام(

نائب الرئيس و قائد فريق يف مجموعة 2003م-2008م
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الخليج الدويلمتويل الرشكات

مدير إقليمي باملنطقة الوسطى/2008م-2018م
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةمرصفية الرشكات

املناصب الحالية

تاريخ التعيني/

االنضامم
القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصب

2018م
مجموعة  ورئيس  الرئيس  نائب 
للرشكات  املرصفية  الخدمات 
املكلف املالية  واملؤسسات 

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرة
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األستاذ / أحمد بن سفيان 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 -2009م 

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

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةرئيس قسم التحول اللوجستيفرباير2011م 

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

املناصب الحالية

تاريخ التعيني/

االنضامم
القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصب

نائب أول للرئيس ومسؤول العمليات  2017م
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةاألول 

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

االستشارات املاليةرشكة مساهمةلورين كونسلتنغ - فرع لندنمستشار أول1998م – 2000م

االستشارات املالية رشكة خاصة بيه أيه كونسلتنغ -  فرع لندنمستشار 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 تطوير املنتجات 2007م - 2010م 
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةالبنك السعودي الربيطاينالتمويلية 

2010م – 2012م
نائب الرئيس التنفيذي 

للتمويل والتخطيط 
االسراتيجي 

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمةبنك الهالل

املناصب الحالية

تاريخ التعيني/

االنضامم
القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصب

نائب أول للرئيس واملسؤول املايل 2012م
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةاألول 

تقرير مجلس اإلدارة للسنة املنتهية يف 3١ ديسمرب ٢٠١8م
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األستاذ / خالد بن عمر املقرن 

املنصب: رئيس املجموعة القانونية وأمني عام مجلس اإلدارة. 

املؤهالت العلمية واملهنية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

جامعة امللك سعود، يف اململكة العربية السعوديةقانونبكالوريوس1990م 

الجامعة األمريكية يف واشنطن العاصمة، الواليات املتحدة األمريكيةقانونماجستر1998م 

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصب فرتة الخدمة

الحكوميجهة حكوميةصندوق التنمية الصناعية السعوديمساعد مستشار قانوين1994م - 1995م

الطاقةرشكة مساهمة مقفلةالرشكة العربية لإستثامرات البروليةباحث قضايا1995م - 1999م

الطاقةرشكة مساهمة مقفلةالرشكة العربية لإستثامرات البروليةمستشار 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 اإلتصاالت 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

نائب أول للرئيس ورئيس املجموعة القانونية 2010م 
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةوأمني عام مجلس اإلدارة

د. فهد بن عيل العليان 

املنصب: رئيس املجموعة الرشعية و املسؤولية االجتامعية

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

كلية الرشيعة – جامعة اإلمامالتعليمبكالوريوس1990م

علم اللغة التطبيقي – جامعة اإلمامالتعليمماجستر1995م

جامعة أوهايو، يف الواليات املتحدة األمريكيةالتعليمدكتوراه2001م

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

مدير املرشوع الثقايف الوطني 2003م
خريمؤسسة خريةمكتبة امللك عبدالعزيز العامةلتجديد الصلة بالكتاب

التعليممؤسسة حكوميةوزارة التعليم العايلمستشار غر متفرغ2003م - 2007م

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

جامعة اإلمام محمد بن سعود 
التعليممؤسسة حكوميةاإلسالمية، اململكة العربية السعودية

الرياضة والشبابمؤسسة حكوميةالرئاسة العامة لرعاية الشبابعضو مجلس إدارة نادي الشباب2005م 

املناصب الحالية

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصبتاريخ التعيني/االنضامم

أستاذ املناهج وطرائق تدريس 2001م 
اللغة

جامعة اإلمام محمد بن سعود 
التعليممؤسسة حكوميةاإلسالمية، اململكة العربية السعودية

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةرئيس مجموعة املسؤولية االجتامعية2008م 

نائب أول للرئيس ورئيس املجموعة 2015م 
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةالرشعية واملسؤولية االجتامعية
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األستاذ / إبراهيم بن زيد الغمالس  

املنصب: رئيس مجموعة التدقيق الداخي املكلف

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

جامعة والية اركاناساس نظم معلومات يف علم الحاسببكالوريوس1989م

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

حكوميحكوميوزارة املاليةمحلل نظم1989م-1993م

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الرياضمحلل نظم أول1993م-1997م

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةمجموعة سامبا املاليةمساعد املدير العام – مجموعة العمليات والدعم1997م-2001م

مساعد املدير العام – مجموعة املراجعة 2001م-2010م
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةمجموعة سامبا املاليةالداخلية

مساعد املدير العام – مجموعة متويل 2010م-2012م
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةمجموعة سامبا املاليةالرشكات

املناصب الحالية

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصبتاريخ التعيني/االنضامم

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةرئيس إدارة عمليات التدقيق الداخي2012م

نائب الرئيس  ورئيس مجموعة التدقيق 2018م
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةالداخي املكلف

األستاذ / أسامة بن خرض اإلبراهيم 

املنصب:  رئيس مجموعة إدارة املخاطر 

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

جامعة امللك فهد للبرول واملعادناإلدارة الصناعيةبكالوريوس 1994م

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

1996م-2006م
مساعد املدير العام -

 مجموعة الخدمات املرصفية للرشكات 
واالستثامر 

املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة مدرجةمجموعة سامبا املالية

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

املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةرئيس الخدمات املرصفية للرشكات2008م-2014م

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةرئيس مجموعة املخاطر املكلف2014م-2017م

املناصب الحالية

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصبتاريخ التعيني/االنضامم

نائب أول للرئيس ورئيس مجموعة إدارة 2017م
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةاملخاطر 

تقرير مجلس اإلدارة للسنة املنتهية يف 3١ ديسمرب ٢٠١8م
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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 األهي 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 الجزيرةنائب أول للرئيس ورئيس مجموعة فوري2013م

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

1998 م- 2004م
مدير عالقة اول يف مرصفية 

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةمجموعة سامبا املاليةالرشكات

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةمجموعة سامبا املاليةمدير اإللتزام األول2004م - 2005م

2005م - 2008م
مدير عالقة اول يف املرصفية 

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةالبنك العريب الوطنيالخاصة

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةالبنك األولرئيس ادارة مرصفية الرشكات2008م - 2011م

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةالبنك األولمسؤول اإللتزام األول2011 م- 2018م

املناصب الحالية

تاريخ التعيني/

االنضامم
القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصب

نائب أول للرئيس ورئيس االلتزام 2018م
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةومكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
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أسامء الرشكات داخل اململكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الرشكة عضوًا يف مجالس إدارتها الحالية أو السابقة أو من مديريها:

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/........(

عضو )١( 

املهندس/طارق بن 

عثامن القصبــــــي

1-  رشكة عسر للتجارة والسياحة والصناعة.
2-  رشكة دلة للخدمات الصحية.

3-  رشكة عطاء التعليمية.
4-  رشكة رسب لالستثامر العقاري.

5-  رشكة رزم لالستثامر.
6-  رشكة جامعة اململكة )مملكة البحرين(.

 RZM 7-  رشكة آر زيد إم قايرميينكول
Gayrimenkul Anonim Sirketi )تركيا(.

 8-  رشكة نيبا فاير ميينكول ياترميالري يف 
 NEBA Gayrimenkul تايساريت آي إس

Yatirimlari VE Ticaret A.S  )تركيا(.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.
خارج اململكة.
خارج اململكة.

خارج اململكة.

رشكة مساهمة مدرجة.

رشكة مساهمة مدرجة.
رشكة مساهمة مقفلة.
رشكة مساهمة مقفلة.
رشكة مساهمة مقفلة.
رشكة مساهمة مقفلة.
رشكة مساهمة مقفلة.

رشكة مساهمة مقفلة.

رشكة مساهمة مقفلة.داخل اململكة1-  رشكة الجزيرة لألسواق املالية.

عضو )٢( 

األستاذ/ خليفة بن 

عبد اللطيف امللحم

1-  رشكة األسمنت األبيض السعودي.
2-  الرشكة املتقدمة للبروكيامويات.
3-  رشكة االتفاق للصناعات الحديدية.

4-  رشكة آي جي آي )األردن(.
5-  رشكة الجزيرة للخدمات املساندة.

6-  الرشكة الوطنية السعودية للنقل البحري.

داخل اململكة.

داخل اململكة.
داخل اململكة
خارج اململكة

داخل اململكة.

داخل اململكة.

رشكة مساهمة مقفلة.
رشكة مساهمة مدرجة.

رشكة مساهمة مقفلة.

رشكة مساهمة مقفلة.

رشكة مساهمة مقفلة.
رشكة مساهمة مدرجة.

1-  البنك السعودي الربيطاين.
2-  رشكة مناء للكيامويات.

داخل اململكة.

داخل اململكة.
رشكة مساهمة مدرجة

رشكة مساهمة مدرجة.

عضو )3( 

األستاذ/نبيل 

بن داود الحوشـــــــان

---رشكة مساهمة مقفلة.داخل اململكة.رشكة الجزيرة لألسواق املالية

عضو )٤( 

املهندس/عبد 

املجيد بن إبراهيم 

السلطان

 1-  رشكة اتحاد األخوة للتنمية.
2-  رشكة أسمنت القصيم.

3-  رشكة الجزيرة تكافل تعاوين.
4-  رشكة رويال آند صن للتأمني )مرص(.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.
خارج اململكة.

ش.ذات مسئولية 
محدودة.

رشكة مساهمة مدرجة.

رشكة مساهمة مدرجة.

رشكة مساهمة مدرجة.

1-  رشكة تصنيع مواد التعبئة 
والتغليف.

رشكة مساهمة مدرجة.داخل اململكة.

عضو )٥( 

األستاذ/ محمد بن 

عبد الله الحقباين

1-  رشكة الجزيرة لألسواق املالية.
2-  مجموعة أسرا الصناعية.

3-  رشكة أسرا للتعدين.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

رشكة مساهمة مقفلة.
رشكة مساهمة مدرجة.

ش. ذات مسئولية  
محدودة.

1.  مرصف الراجحي.
2. بيت االستثامر العاملي )الكويت(.

3. املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتامعية.

4. رشكة التعاونية للتأمني.
.)USA( .5. رشكة سربروس الدولية

6. رشكة أبولو إلدارة رأس املال 
.)USA(

داخل اململكة.
خارج اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.
خارج اململكة.
خارج اململكة.

رشكة مساهمة مدرجة.

رشكة مساهمة مدرجة.
جهة حكومية.

رشكة مساهمة مدرجة.
رشكة تضامن.

رشكة مساهمة مقفلة.

عضو )٦( 

الدكتور/ سعيد بن 

سعد املرطان

1-  جامعة امللك سعود.
2-  البنك األهي التجاري.

3-  مرصف البحرين الشامل.
4-  مرصف اليمن البحرين الشامل 

)اليمن(.
5-  بنك فيصل املحدود )باكستان(.

6-  مؤسسة فيصل املالية 
)سويرسا(.

7-  السوق املالية اإلسالمية الدولية 
)البحرين(.

8-  رشكة سوليدريت للتكافل 
اإلسالمي )البحرين(.

9-  مجموعة دار املال اإلسالمي 
)سويرسا(.

10- صندوق الرائد اإلسالمي 
)اململكة املتحدة(.

11- مركز الرساة لالستشارات املالية 
واالقتصادية.

داخل اململكة.
داخل اململكة
خارج اململكة.
خارج اململكة.
خارج اململكة.
خارج اململكة.
خارج اململكة.
خارج اململكة.
خارح اململكة.
خارج اململكة.
داخل اململكة

جهة حكومية.
مساهمة مدرجة.
مساهمة مدرجة.

مساهمة مقفلة.
مساهمة مدرجة.

مساهمة مقفلة.

منظمة غر ربحية.
مساهمة مدرجة.

 مساهمة مقفلة.
ذات مسئولية محدودة.

مكتب استشارات.

عضو )٧( 

األستاذ/ عبد الله بن 

صالح الرشيد

1-  رشكة أدايئ لألعامل اإلدارية.
2-  رشكة متجر عامل التأمني.

3-  رشكة بصمة للتسويق العقاري.
4-  رشكة مصنع أسطوانات الغاز.

5-  رشكة مجد لالستثامر والتطوير العقاري.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

ش. ذات مسئولية 
محدودة.

رشكة مساهمة مقفلة.
ش. ذات مسئولية 

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.   

داخل اململكة.
خارج 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.

تقرير مجلس اإلدارة للسنة املنتهية يف 3١ ديسمرب ٢٠١8م
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اســـــــــم العضو

أسامء الرشكات  التي يكون عضو

مجلس اإلدارة عضواً يف مجالس

إداراته ا 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/........(

عضو )8( 

األستاذ/ إبراهيم بن 

عبدالعزيز الشايع

1-  مكتب الراشد – محاسبون جهة حكومية.داخل اململكة.1-  املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية.
ومراجعون ومستشارون قانونيون.

2-  هيئة املحاسبة واملراجعة لدول 
مجلس التعاون.

3-  الرشكة السعودية الفرنسية للتأمني.
 4-  رشكة أسمنت الصفوة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

ذات مسئولية محدودة.

جهة حكومية.
رشكة مساهمة مدرجة.

رشكة مساهمة مقفلة.

عضو )9( 

األستاذ/ عبد السالم 

بن عبد الرحمن 

العقيل

1-  رشكة سينرشي 21 السعودية.
2-  رشكة جرير لالستثامرات التجارية.

3-  رشكة جرير للتطوير التجاري.
4-  رشكة أسواق املستقبل.
5-  رشكة األسواق املتطورة.

6-  رشكة مدارس رياض نجد األهلية.
7-  رشكة امتياز العربية.

8-  جمعية إطعام الخرية.
9-  رشكة خامسية طيبة.
10- رشكة خامسية طابة.
11- رشكة رصوح املراكز.

12- الهيئة العامة لإستثامر.
13- رشكة كنان الدولية للتطوير العقاري.

14- رشكة حرمة الوطنية.
15- رشكة وادي حرمة.

16- رشكة أصالة القابضة.
17- رشكة األندلس العقارية.

18- رشكة الخيول العربية للتطوير العمراين.
19- رشكة أفراس العربية.

20- رشكة هامات العقارية.
21- رشكة الوسطى الطبية.

22- رشكة صحة الرشق الطبية.
23- رشكة رابية فال.

24- رشكة الضاحية املثالية.
25- رشكة استحواذ بروج.
26- رشكة أبحر الشاملية.
27- رشكة امتياز الرياض.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.
دخل اململكة.

داخل اململكة.
داخل اململكة

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

ذات مسئولية محدودة.
مساهمة مقفلة.
مساهمة مقفلة.

ذات مسئولية محدودة.

ذات مسئولية محدودة.
مساهمة مقفلة.
مساهمة مقفلة.

جمعية خرية.
ذات مسئولية محدودة.
ذات مسئولية محدودة.
ذات مسئولية محدودة.

جهة حكومية.
مساهمة مقفلة.
مساهمة مقفلة.
مساهمة مقفلة.
مساهمة مقفلة.
مساهمة مدرجة.

ذات مسئولية محدودة.

ذات مسئولية محدودة.
مساهمة مقفلة.

ذات مسئولية محدودة.

ذات مسئولية محدودة.

ذات مسئولية محدودة.

ذات مسئولية محدودة.

ذات مسئولية محدودة.

ذات مسئولية محدودة.

ذات مسئولية محدودة.

1-  رشكة جرير القابضة.
2-  رشكة مالذ للتامني وإعادة التأمني.

3-  رشكة هريف لخدمات املواد 
الغذائية.

4-  هيئة السوق املالية.
 

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

رشكة مساهمة مقفلة.
رشكة مساهمة مدرجة.
رشكة مساهمة مدرجة.

هيئة حكومية.

١( تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه عىل النحو اآليت: عضو مجلس إدارة تنفيذي 

عضو مجلس إدارة غري تنفيذي، عضو مجلس إدارة مستقل

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

عضو مجلس إدارة غر تنفيذي.عضو )1( املهندس/طارق بن عثامن القصبــي )رئيس مجلس اإلدارة(1

عضو )2( املهندس/عبد املجيد بن إبراهيم السلطان )نائب رئيس 2
عضو مجلس إدارة غر تنفيذي.مجلس اإلدارة(

عضو مجلس إدارة غر تنفيذي.عضو )3( األستاذ/خليفة بن عبد اللطيف امللحـــــــم3

عضو مجلس إدارة تنفيذي.عضو )4( األستاذ/نبيل بن داود الحوشــــــــــــــــان4

عضو مجلس إدارة غر تنفيذيعضو )5( األستاذ/ محمد بن عبد الله الحقبانــــــــــي5

عضو مجلس إدارة مستقل.عضو )6( األستاذ / عبد السالم بن عبد الرحمن العقيل6

عضو مجلس إدارة غر تنفيذي.عضو )7( الدكتور/ سعيد بن سعد املرطــــــــــــــان7

عضو مجلس إدارة مستقل.عضو )8( األستاذ/ عبد الله بن صالح الرشـــــــــــــيد8

عضو مجلس إدارة مستقل.عضو )9( األستاذ/ إبراهيم بن عبد العزيز الشـــــايع9

اإلجــراءات التــي اتخذهــا مجلــس اإلدارة إلحاطــة أعضائــه – وبخاصــة غــري التنفيذيــني علــاًم مبقرتحــات املســاهمني وملحوظاتهــم حيــال 

الرشكــة وأدائهــا:

خــالل اجتــامع الجمعيــة العامــة غــر العاديــة الخامســة والخمســون املنعقــدة بتاريــخ 2018/03/19م، والجمعيــة العامــة العاديــة السادســة 
والخمســون املنعقــدة بتاريــخ 2018/05/09م، والجمعيــة العامــة غــر العاديــة الســابعة والخمســون املنعقــدة بتاريــخ 2018/12/19م، 
قــام عــدد مــن املســاهمني بطــرح األســئلة واالستفســارات واالقراحــات عــىل رئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة بشــأن أداء البنــك والنتائــج 
املتحققــة عــن العــام املــايل 2017م وقــد تــم تقديــم اإليضاحــات واألجوبــة عــىل جميــع مــا ورد مــن أســئلة واستفســارات ومقرحــات 

ــس اإلدارة. ــاء مجل ــس وأعض ــاركة رئي ــك مبش ــتقبلية، وذل ــة واملس ــه الحالي ــطته وخطط ــك وأنش ــأن أداء البن بش



التقرير السنوي 462018

وصــف مختــرص الختصاصــات اللجــان ومهامهــا مثــل: لجنــة املراجعــة، ولجنــة الرتشــيحات ولجنــة املكافــآت، مــع ذكر أســامء اللجان ورؤســائها   

وأعضائهــا وعــدد اجتامعاتهــا وتواريــخ انعقادهــا وبيانــات حضــور األعضــاء لــكل اجتــامع وبيانــات الحضــور لألعضــاء لــكل اجتــامع: 

١( اللجنة التنفيذية:

تتكــون اللجنــة التنفيذيــة لبنــك الجزيــرة مــن أعضــاء يتــم اختيارهــم بواســطة مجلــس اإلدارة ويرأســها يف هــذه الــدورة رئيــس مجلــس 
اإلدارة. ويحــدد مجلــس اإلدارة اختصاصاتهــا وصالحياتهــا. ويقــع عــىل عاتــق اللجنــة التنفيذيــة وفقــًا للصالحيــات املفوضــة لهــا مراقبــة تطبيــق 
االســراتيجية والسياســات التــي يضعهــا مجلــس اإلدارة وإدارة املخاطــر ومراقبــة أداء البنــك والتوصيــة بامليزانيــة وخطــة العمــل املقدمــة 
ــة الداخليــة. للعــام املــايل والتأكــد مــن مــدى تنفيذهــا لسياســات مجلــس اإلدارة إضافــًة إىل مراقبــة كفــاءة تنفيــذ معايــر وسياســات الرقاب

وقــد تــم إعــادة تشــكيل اللجنــة التنفيذيــة ضمــن هــذه الــدورة يف اجتــامع مجلــس اإلدارة رقــم )196( املنعقــد يف تاريــخ 23 ربيــع األول 
1437هـــ - املوافــق 03 ينايــر 2016م حيــث عقــدت اللجنــة تســعة اجتامعــات خــالل عــام 2018م )تســعة اجتامعــات خــالل عــام 2017م( حرضهــا 

أعضــاء اللجنــة حســبام هــو موضــح بالجــدول أدنــاه: 

ـم ـ ـ ـ ـ ـ طبيعة االسـ
اتالعضوية ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ات: تسعة اجتماع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ عدد االجتماع

تماع  االج
األول

2018/01/29م

تماع االج
ثاني  ال

2018/02/21م

تماع االج
ث ثال  ال

2018/03/19م

اع  م ت االج
رابع ال

2018/05/09م

اع  االجتم
الخامس

2018/06/03م

اع  االجتم
السادس

2018/09/16م

اع  االجتم
السابع

2018/10/24م

االجتماع
ثامن ال

2018/11/21م

االجتماع 
تاسع ال

2018/12/19م

المهندس/طارق بن عثمان 1
ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ القصب

رئيس اللجنة 
√√√√√√√√√التنفيذية

المهندس/عبد المجيد بن 2
√√√√√√√√√عضوإبراهيم السلطان

األستاذ/خليفة بن عبد 3
ـم ـ ـ ـ ـ ـ √√√√√X√√√عضواللطيف الملحـ

األستاذ/ نبيل بن داود 4
ان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ √√√√√√√√√عضوالحوشـ

األستاذ/ إبراهيم بن عبد العزيز 5
ايع ـ ـ ـ √√√√√√√√√عضوالشـ

٢( لجنة املراجعة: 

ــة  ــم املالي ــة فيــام يخــص ســالمة القوائ ــه اإلرشافي ــدور أســايس وهــام يف مســاعدة مجلــس اإلدارة للوفــاء بواجبات ــة ب تقــوم هــذه اللجن
للبنــك ومؤهــالت واســتقاللية مراجعــي حســابات البنــك، وأداء ضوابــط وإجــراءات اإلفصــاح بالبنــك وفعاليــة املراجعــة الداخليــة ومراجعــي 
الحســابات الخارجــني وكفايــة أنظمــة البنــك املحاســبية الداخليــة والضوابــط املاليــة، والتــزام البنــك بالسياســات األخالقيــة واملتطلبــات 

القانونيــة والنظاميــة إضافــة إىل إدارة املخاطــر وأنشــطة االلتــزام والرقابــة بالبنــك.

وتقــوم اللجنــة مبراجعــة القوائــم املاليــة ربــع الســنوية للبنــك وتســاعد مجلــس اإلدارة يف القيــام بالتقويــم واملراجعــة الســنوية لفعاليــة 
أنظمــة الرقابــة الداخليــة وتحديــد املخاطــر املتوقعــة ووضــع الخطــط االســراتيجية ملواجهــة تلــك املخاطــر.

تقرير مجلس اإلدارة للسنة املنتهية يف 3١ ديسمرب ٢٠١8م
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ــة. وضمــن هــذا اإلطــار يتبنــى بنــك  ــة بالبنــك مســتويات جيــدة ومقبول ــة الداخلي عكســت نتائــج املراجعــة الســنوية لفاعليــة إجــراءات الرقاب
ــًا. ــة إضافــة إىل أفضــل املامرســات املتبعــة عاملي ــة مــن مختلــف الجهــات النظامي ــرة كافــة السياســات واإلجــراءات املطلوب الجزي

وتتكــون لجنــة املراجعــة مــن رئيــس يتــم اختيــاره مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة غــر التنفيذيــني وعضويــن مســتقلني عــىل األقــل مــن خــارج البنــك. 
ويحــرض اجتامعــات لجنــة املراجعــة كل مــن مســئول إدارة التدقيــق الداخــي ومســئول اإلدارة املاليــة بشــكل مســتمر، كــام ويحرضهــا الرئيــس 
التنفيــذي وكبــار املديريــن التنفيذيــني عنــد الحاجــة. وقــد تــم إعــادة تشــكيل لجنــة املراجعــة ضمــن هــذه الــدورة يف اجتــامع مجلــس اإلدارة 
رقــم )196( املنعقــد يف تاريــخ 23 ربيــع أول 1437 هجــري املوافــق 3 ينايــر2016 م حيــث عقــدت اللجنــة ســتة اجتامعــات خــالل عــام 2018م 

)ســتة اجتامعــات يف عــام 2017م( حرضهــا الرئيــس واألعضــاء كــام هــو مبــني يف الجــدول أدنــاه:

عدد االجتماعات ستة اجتماعاتطبيعة العضويةاالســـــــم

االجتماع 
األول 

2018/01/28م

االجتماع 
الثاني 

2018/04/01م

االجتماع 
الثالث 

2018/05/01م

االجتماع 
الرابع 

2018/07/23م

االجتماع 
الخامس 

2018/10/28م

االجتماع 
السادس 

2018/12/10م

األستاذ/ محمد بن عبد الله 1
√√√√√√رئيس لجنة المراجعة الحقباني

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

X√√√√√عضو لجنة المراجعةاألستاذ/ طه بن محمد أزهري3

3( لجنة الرتشيحات واملكافآت:

 لجنــة الرشــيحات واملكافــآت هــي لجنــة منبثقــة عــن مجلــس اإلدارة، و تصــدر الجمعيــة العامــة للبنــك – بنــاًء عــل اقــراح مــن مجلــس اإلدارة – 
الئحــة عمــل هــذه اللجنــة ، عــىل أن تشــمل هــذه الالئحــة ضوابــط وإجــراءات عمــل اللجنــة، ومهامهــا، وقواعــد اختيــار أعضائهــا، ومــدة عضويتهــم، 
ومكافآتهــم. وتركــز مهامهــا واختصاصاتهــا يف التوصيــة ملجلــس اإلدارة بالرشــيح لعضوية املجلــس وفقًا للسياســات واملعاير املعتمدة، 
واملراجعــة الســنوية عــن االحتياجــات املطلوبــة مــن املهــارات املناســبة لعضويــة مجلــس اإلدارة، ومراجعــة هيــكل مجلــس اإلدارة ورفــع 
التوصيــات يف شــأن التغيــرات التــي ميكــن إجراؤهــا ، والتأكــد بشــكل ســنوي مــن اســتقاللية األعضــاء املســتقلني وعــدم وجــود أي تعــارض 
مصالــح إذا كان العضــو يشــغل عضويــة مجلــس إدارة رشكــة أخــرى، وربــط التوصيــة بالتعيــني باملهــارات املناســبة والقــدرات واملؤهــالت 

املطلوبــة، ووضــع ومراجعــة سياســات املكافــآت والتعويضــات ألعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذيــني.

وقــد تــم تشــكيل لجنــة الرشــيحات واملكافــآت ضمــن هــذه الــدورة يف اجتــامع مجلــس اإلدارة رقــم  )196( املنعقــد يف تاريــخ 23 ربيــع 
األول1437 هـــ -املوافــق 03 ينايــر 2016 م حيــث عقــدت اللجنــة ثالثــة اجتامعــات خــالل عــام 2018 م )اجتامعــني خــالل عــام 2017 م( حرضهــا 

رئيــس وأعضــاء اللجنــة حســبام هــو موضــح بالجــدول أدنــاه:

عدد االجتماعات ثالثة اجتماعاتطبيعة العضويةاالســـــــم

االجتماع األول 
)2018/02/15م(

االجتماع الثاني 
)2018/09/24م(

االجتماع الثالث 
)2018/12/19م(

√√√رئيس لجنة الترشيحات والمكافآتاألستاذ/ خليفة بن عبد اللطيف الملحــــــم1

√√√عضو لجنة الترشيحات والمكافآتاألستاذ/ عبد السالم بن عبد الرحمن العقيل 2

√√√عضو لجنة الترشيحات والمكافآتاألستاذ/ عبد الله بن صالح الرشــــــــــــيد3

٤( لجنة إدارة املخاطر:

تقــوم هــذه اللجنــة مبســاعدة مجلــس اإلدارة يف اإليفــاء مبســئوليات اإلرشاف عــىل املخاطــر الكامنــة يف عمــل البنــك وعمليــات الرقابــة 
فيــام يتعلــق مبثــل هــذه املخاطــر ، وتركــز مهامهــا ومســئولياتها يف اإلرشاف واملراقبــة – مراجعــة قابليــة البنــك إلدارة وتحمــل املخاطــر 
بنــاًء عــىل التحليــل املقــدم عــن مــدى إدارة املخاطــر وصياغــة السياســات املناســبة لتطبيقهــا – اعتــامد نظــام التصنيــف املعمــول بــه يف 
البنــك والسياســات األساســية إلدارة األصــول وااللتزامــات كــام تــم تطويرهــا بواســطة لجنــة األصــول وااللتزامــات – مراجعــة حــاالت التعــرض 
للمخاطــر املاليــة الهامــة وغرهــا مــن حــاالت التعــرض للمخاطــر والخطــوات التــي اتخذتهــا اإلدارة ملراقبــة وضبــط وإعــداد التقاريــر عــن حــاالت 
التعــرض للمخاطــر مبــا يف ذلــك، دون حــرص، مراجعــة االعتــامد والســوق واالئتــامن والســيولة والســمعة والتشــغيل والتزويــر واملخاطــر 
االســراتيجية، وتقديــم حــاالت التعــرض للمخاطــر والتحمــل واعتــامد التعامــالت املناســبة أو القيــود التجاريــة – مراجعــة نطــاق عمــل إدارة 

املخاطــر وأنشــطتها املســتهدفة يف مــا يتعلــق بأنشــطة إدارة املخاطــر الخاصــة بالبنــك.

وقــد تــم إعــادة تشــكيل لجنــة إدارة املخاطــر ضمــن هــذه الــدورة يف اجتــامع مجلــس اإلدارة رقــم )196( املنعقــد يف تاريــخ 23 ربيــع األول 
1437هـــ -املوافــق 03 ينايــر 2016م حيــث عقــدت اللجنــة أربعــة اجتامعــات خــالل عــام 2018م )أربعــة اجتامعــات خــالل عــام 2017م( حرضهــا 

رئيــس وأعضــاء اللجنــة حســبام هــو موضــح بالجــدول أدنــاه:
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عدد االجتماعات أربعة اجتماعاتطبيعة العضويةاالســـــــم

االجتماع األول 
2018/02/20م

االجتماع الثاني 
2018/05/08م

االجتماع الثالث 
2018/09/17م

االجتماع الرابع 
2018/12/12م

√√√√رئيس لجنة إدارة المخاطرالدكتور/ سعيد بن سعد المرطــــــــــان1

√√√√عضو لجنة إدارة المخاطراألستاذ/ عبد الله بن صالح الرشــــــــيد 2

√√x√عضو لجنة إدارة المخاطراألستاذ/ إبراهيم بن عبد العزيز الشايع3

   

٥( اللجنة العليا لربنامج خري الجزيرة ألهل الجزيرة

تقوم هذه اللجنة بدور مهم يف مساعدة مجلس اإلدارة لالطالع مبسئولياته االجتامعية املتعلقة بربنامج خر الجزيرة ألهل الجزيرة حيث 
تتمثل مسئوليات اللجنة يف رسم السياسات واإلجراءات املتعلقة بأنشطة وبرنامج املسئولية االجتامعية، واعتامد امليزانية السنوية 
لربنامج خر الجزيرة ألهل الجزيرة، وإقرار الخطة السنوية للربنامج، واتخاذ الحلول املناسبة حيال العوائق التي قد تعرض برامج املسئولية 
االجتامعية، ومراجعة أهداف الربنامج من خالل تفعيل وإبراز دور البنك يف خدمة املجتمع، واإلسهام واملشاركة الفاعلة يف برامج املسئولية 
االجتامعية عىل مستوى اململكة، ومد جسور التعاون والتواصل بني البنك والجهات والهيئات املعنية بتلك الربامج، وإقامة الرشاكات 
النوعية مع الجمعيات والهيئات الخرية يف اململكة التي تسهم يف إبراز دور القطاع الخاص يف دفع مسرة املسئولية االجتامعية، 
وتهيئة البيئة املناسبة الستيعاب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، وتقديم برامج مميزة موجهة لتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة، والرفع 

ملجلس اإلدارة بتقرير سنوي عن أنشطة وبرامج )خر الجزيرة ألهل الجزيرة( .

وقد تم إعادة تشكيل اللجنة العليا لربنامج خر الجزيرة ألهل الجزيرة ضمن هذه الدورة يف اجتامع مجلس اإلدارة رقـــــــــم )196( املنعقد يف 
تــــاريخ 23 ربيــع األول 1437هـ -املوافق 03 يناير 2016م. ثم أعيد تشكيل اللجنة برئاسة املهندس/ عبد املجيد بن إبراهيم السلطان وعضوية 
األستاذ/عبد العزيز بن إبراهيم الهدلق، والدكتور/ فهد بن عي العليان، مبوجب عدم مامنعة مؤسسة النقد العريب السعودي بخطابها 
رقم 391000052089 وتاريخ 1439/05/06هـ الذي تم استالمه يف 2018/01/28م. وقد عقدت اللجنـــة أربعة اجتامعات خالل عام 2018م 

)اجتامعني خالل عام 2017م(، عىل النحو التايل:  

عدد االجتماعات أربعة اجتماعاتطبيعة العضويةاالســـــــم

االجتماع األول 
)2018/02/01م(

االجتماع الثاني 
)2018/05/23م(

االجتماع الثالث 
)2018/10/02م(

االجتماع الرابع 
)2018/12/10م(

المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان1
رئيس اللجنة العليا لبرنامج خير 

الجزيرة ألهل الجزيرة
√√√√

األستاذ/ عبد العزيز بن إبراهيـــم الهدلق2
عضو اللجنة العليا لبرنامج خير 

الجزيرة ألهل الجزيرة
√√√√

الدكتور/ فهد بن علي العليــــــــــــــــان3
عضو اللجنة العليا لبرنامج خير 

الجزيرة ألهل الجزيرة
√√√√

بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمني املنعقدة خالل السنة املالية األخرية وأسامء أعضاء مجلس اإلدارة الحارضين لهذه الجمعيات:

سجل الحضوراالســـــــمم

اجتماع الجمعية األول 
)2018/03/19م(

اجتماع الجمعية الثاني 
)2018/05/09م(

اجتماع الجمعية الثالث 
)2018/12/19م(

√√√عضو )1( المهندس/طارق بن عثمان القصبـــــــــــي1

√√√عضو )2( المهندس/عبد المجيد بن إبراهيم السلطـان2

√X√عضو )3( األستاذ/خليفة بن عبد اللطيف الملحــــــــم3

√√√عضو )4( األستاذ/نبيل بن داود الحوشـــــــــــــــــان4

√√√عضو )5( األستاذ/ محمد بن عبد الله الحقبانــــــــــي5

√√√عضو )6( الدكتور/سعيد بن سعد المرطــــــــــــــان6

√√√عضو )7( األستاذ/عبد السالم بن عبد الرحمن العقيل7

√√√عضو )8( األستاذ/ عبد الله بن صالح الرشـــــــــــيد8

√√√عضو )9( األستاذ/ إبراهيم بن عبد العزيز الشــــايع9

تقرير مجلس اإلدارة للسنة املنتهية يف 3١ ديسمرب ٢٠١8م
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وصــف ألي مصلحــة يف فئــة األســهم ذات األحقيــة يف التصويــت تعــود ألشــخاص )عــدا أعضــاء مجلــس إدارة الرشكــة وكبــار التنفيذيــني 

وأقربائهــم( أبلغــوا الرشكــة بتلــك الحقــوق مبوجــب املــادة الخامســة واألربعــني مــن قواعــد التســجيل واإلدراج، وأي تغيــري يف تلــك 

الحقــوق خــالل الســنة املاليــة األخــرية:

اسم من تعود له المصلحةتسلسل
عدد األسهم 

بداية العام

عدد األسهم 

نهاية العام
نسبة التغييرصافي التغيير

-30,333,33230,333,332 البنك األهلي الباكستاني1
كانت نسبة ملكية المساهم  في بداية العام %5.83

ثم تغيرت باالنخفاض في نهاية العام إلى 3.70% بسبب
عدم مشاركته في اكتتاب حقوق األولوية.

 الشيخ/ صالح عبد الله محمد 2
-26,000,00026,000,000كامل

كانت نسبة ملكية المساهم في بداية العام 5 %
ثم تغيرت باالنخفاض في نهاية العام إلى 3.17% بسبب

عدم مشاركته في اكتتاب حقوق األولوية.

وصــف ألي مصلحــة وأوراق ماليــة تعاقديــة وحقــوق اكتتــاب تعــود ألعضــاء مجلــس إدارة الرشكــة وكبــار التنفيذيــني وأقربائهــم يف أســهم 

أو أدوات ديــن الرشكــة أو أي مــن رشكاتهــا التابعــة، وأي تغيــري يف تلــك املصلحــة أو تلــك الحقــوق خــالل الســنة املاليــة األخــرية:

اسم من تعود له المصلحة أو األوراق التعاقديةت

أو حقوق االكتتاب
نسبة التغييرصافي التغييرنهاية العامبداية العام

أدوات الدينعدد األسهمأدوات الدينعدد األسهم

58%15,91325,0939,180المهندس/ طارق بن عثمان القصبـــــــي1

2
المهندس/عبد المجيد بن إبراهيم السلطان •

شركة اتحاد األخوة للتنمية •
1,732

34,288,480
2,731

54,070,295
999

19,781,815
%58
%58

58%2,707,4684,269,4681,562,000األستاذ/خليفة بن عبد اللطيف الملحـــــم3

58%3,4655,4641,999األستاذ/نبيل بن داود الحوشـــــــــــــــان4

--1,3001,300األستاذ/ محمد بن عبد الله الحقبانـــــــــي5
)62%()1,600(2,6001,000الدكتور/ سعيد بن سعد المرطــــــــــــــان6
--1,3001,300األستاذ/ عبد السالم بن عبد الرحمن العقيل7
58%1,3002,050750األستاذ/ عبد الله بن صالح الرشــــــــــــــيد8

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية-يمثلها 9
--25,890,37225,890,372األستاذ/إبراهيم بن عبد العزيز الشايع

ــادة  ــخ 02 رجــب 1439هـــ املوافــق 19 مــارس 2018م عــىل زي ــة »الخامســة والخمســون« )االجتــامع الثــاين( املنعقــد بتاري ــة العامــة غــر العادي * وافقــت الجمعي
ــادة عــدد األســهم مــن 520 مليــون ســهم إىل 820 مليــون ســهم،  ــال ســعودي، وبالتــايل زي ــار ري ــال ســعودي إىل 8.2 ملي ــار ري رأســامل البنــك مــن 5.2 ملي
بطــرح أســهم حقــوق أولويــة مببلــغ 3 مليــار ريــال ســعودي وبقيمــة أســمية 10 ريــاالت للســهم الواحــد بــدون عــالوة إصــدار. حيــث كانــت أحقيــة الحصــول عــىل 
حقــوق األولويــة للمســاهمني املســجلني بســجالت البنــك لــدى رشكــة مركــز اإليــداع لــألوراق املاليــة بنهايــة تــداول يــوم انعقــاد اجتــامع الجمعيــة املوضــح أعــاله.

عــدد اجتامعــات مجلــس اإلدارة التــي عقــدت خــالل الســنة املاليــة األخــرية، وتواريــخ انعقادهــا، وســجل حضــور كل اجتــامع موضحــًا فيــه أســامء 

الحارضين:

االجتماع األول 
2018/01/29م

االجتماع الثاني 
2018/03/19م

االجتماع الثالث 
2018/05/09م

االجتماع الرابع 
2018/06/03م

االجتماع الخامس 
2018/09/16م

االجتماع السادس 
2018/12/19م

√√√√√√عضو )1( المهندس /طارق بن عثمان القصــــــــبي

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

√√√X√√عضو )3( األستاذ/خليفة بن عبد اللطيف الملحــــــم

√√√√√√عضو )4( األستاذ/ نبيل بن داود الحوشــــــــــــــان

√√√√√√عضو )5( األستاذ/ محمد بن عبد الله الحقبانــــــــي

√√√√√√عضو )6( الدكتور/ سعيد بن سعد المرطـــــــــــان

√√√√√√عضو )7( األستاذ/عبد السالم بن عبد الرحمن العقيل

√√√√√√عضو )8( األستاذ/ عبد الله بن صالح الرشـــــــــــيد

√√√√√√عضو )9( األستاذ/ إبراهيم بن عبد العزيز الشــــايع
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عدد طلبات الرشكة لسجل املساهمني وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:

أسباب الطلبتاريخ الطلبعدد طلبات الشركة لسجل المساهمين

أخرى2018/02/19)1(

أخرى2018/03/12)2(

الجمعية العامة2018/03/19)3(

أخرى2018/03/25)4(

الجمعية العامة2018/03/26)5(

أخرى2018/04/08)6(

أخرى2018/04/22)7(

أخرى2018/05/08)8(

الجمعية العامة2018/05/09)9(

ملف أرباح2018/05/13)10(

أخرى2018/05/29)11(

أخرى2018/06/27)12(

أخرى2018/08/28)13(

أخرى2018/10/02)14(

أخرى2018/10/17)15(

أخرى2018/12/02)16(

أخرى2018/12/12)17(

الجمعية العامة2018/12/16)18(

بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل مبوجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الرشكة أو أحد كبار التنفيذيني عن أي مكافآت:

 ال توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل مبوجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الرشكة عن أي مكافآت.

بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل مبوجبه أحد مساهمي الرشكة عن أي حقوق يف األرباح:

ال توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل مبوجبه أحد مساهمي الرشكة عن أي حقوق يف األرباح.

املدفوعات ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار املوظفني التنفيذيني:

يقــوم البنــك بدفــع مصاريــف ومكافــآت حضــور الجلســات ألعضــاء مجلــس اإلدارة.  إن إجــاميل هــذه املدفوعــات خــالل عــام 2018م ألعضــاء 
مجلــس اإلدارة و اللجــان املنبثقــة منــه وخمســة مــن كبــار املوظفــني التنفيذيــني مــن ضمنهــم الرئيــس التنفيــذي واملديــر املــايل كــام يــي:

)بآالف الرياالت السعودية(

بدل مصاريفالمبلغ اإلجماليمكافأة نهاية الخدمةمكافآت متغيرةمكافآت ثابتة

٧٢ ٤,١8٠ -   ١3٠ ٤,٠٥٠ أعضاء مجلس اإلدارة

25 1,400 -   50 1,350 األعضاء المستقلين 

47 2,330 -   80 2,250 األعضاء غير التنفيذيين 

-   450 -   -   450 األعضاء التنفيذيين 

خمسة من كبار التنفيذيين بمن فيهم 

الرئيس التنفيذي والمسئول المالي األول
 16,280 16,565625 33,470   -

-   385 -   85 300 أعضاء لجنة المراجعة

-   45 -   45 -   أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

-   55 -   55 -   أعضاء لجنة إدارة المخاطر

-   185 -   185 -   أعضاء اللجنة التنفيذية

أعضاء اللجنة العليا لبرنامج خير الجزيرة

ألهل الجزيرة
   - 60   - 60   -

مالحظة: لجنة املراجعة و اللجنة العليا لربنامج خر الجزيرة ألهل الجزيرة تحتويان عىل أعضاء من خارج مجلس اإلدارة. 

تقرير مجلس اإلدارة للسنة املنتهية يف 3١ ديسمرب ٢٠١8م
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سياسة املكافآت:

تــم تحديــد مكافــآت رئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة البنــك مببلــغ 360 ألــف ريــال ســعودي كحــد أدىن و مبلــغ 500 ألــف ريــال ســعودي كحــد أقــى 
لــكل عضــو يف الســنة, مبــا يف ذلــك مكافــأة عــن حضــور االجتامعــات مببلــغ 5 آالف ريــال ســعودي لــكل عضــو عــن كل اجتــامع, بحيــث ال تشــمل 
نفقــات الســفر واإلقامــة، عــىل أن ال يتجــاوز إجــاميل املكافــآت املدفوعــة لجميــع األعضــاء مجتمعــني 5% مــن صــايف األربــاح الســنوية، 
والتــي تخضــع لإفصــاح املالئــم، كــام وردت يف تعليــامت مؤسســة النقــد العــريب الســعودي يف تعميمهــا رقــم 371000078099 بتاريــخ 
1437/07/13هـــ  املوافــق 20 أبريــل 2016 م، وكذلــك تأكيــد مؤسســة النقــد العــريب الســعودي الالحــق بخطابهــم رقــم 381000063670 
بتاريــخ 1438/06/14 هـــ املوافــق 13 مــارس 2017م، والــذي ينــص بوضــوح عــىل أن الحــد األقــى هــو مبلــغ 500 ألــف ريــال ســعودي شــاملة 
ملبلــغ 5 آالف ريــال ســعودي لــكل عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة عــن كل حضــور الجتامعــات مجلــس اإلدارة، باســتثناء أعضــاء لجنــة التدقيــق.

الوسائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة يف تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه

١. مقدمة

يعتــرب تقييــم أداء مجلــس اإلدارة الســنوي جــزء أســايس مــن مســؤوليات أعضــاء املجلــس، كــام نصــت األنظمــة الرقابيــة الصــادرة مــن 
مؤسســة النقــد العــريب الســعودي، وهيئــة الســوق املاليــة. وتعتــرب جولــة التقييــم فرصــة قيمــة إللقــاء نظــرة صادقــة وشــفافة مــن كافــة 

أعضــاء املجلــس إىل أداءهــم ومقارنــة آرائهــم مــع زمالئهــم الذيــن يشــاركوهم مســؤولياتهم.

ــه مــن  ــم أعــداده مــن قبــل رشكــة ) PWC ( االستشــارية ومتــت املوافقــة علي ــذي ت ــرة ال ــة لبنــك الجزي ــه، نــص إطــار الحوكمــة اإلداري وعلي
مجلــس اإلدارة يف الجلســة رقــم 187 بتاريــخ 2014/07/08م، عــىل إطــار تقييــم املجلــس وســبل ومنهجيــة تنفيــذ التقييــم. 

ولكــن، تختلــف ســبل ووســائل التقييــم املســتعملة مــن ســنة ألخــرى مــن حيــث النوعيــة والشــمولية والتنفيــذ. وبالنظــر إىل تلــك املنهجية 
نــرى أن هنالــك نوعــني مختلفــني مــن تقييــم اآلداء ملواكبــة أفضــل املامرســات الدوليــة، كــام تــم فعلــة لــدى بنــك الجزيــرة:

التقييــم فئــة )أ( وهــو التقييــم »األصغــر« الــذايت الســنوي املختــرص واملنحــرص يف تقييــم أعضــاء املجلــس بنفســهم ألنفســهم مــن خــالل   •
اســتبيان مقنــن، ومــن ثــم جــرد اإلجابــات وتحليــل و ترتيــب النتائــج واقــراح التوصيــات مــن قبــل مختــي علــوم اإلحصائيــات باملنشــئة.

التقييــم فئــة )ب(  وهــو التقييــم  »األكــرب« املنفــذ مــرة كل 3 ســنوات مــن قبــل رشكــة استشــارية متخصصــة يف هــذا املجــال   •
والتــي تقــوم بدورهــا بتحليــل و ترتيــب النتائــج ووضــع التوصيــات  

٢. التفاصيل

 Board Directors Institute – )BDI( عنــد بــدء دورة املجلــس الســابق املنتهيــة يف عــام 2015م تــم تكليــف مؤسســة قــادة املجالــس
يف مدينــة ديب لتنفيــذ تقييــم مــن فئــة »ب« وتســميته »تقييــم فعاليــات مجلــس اإلدارة«. ولقــد تــم إعــادة ذلــك يف عــام 2018 عندمــا 

خضــع كافــة أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان املنبثقــة مــن املجلــس للتقييــم األكــرب خــالل أشــهر ابريــل ومايــو.

وكان محور التقييم التي نفذته رشكة BDI يف كل من عامي 2013 و 2018م مكون من عنرصين أساسيني:

إعداد استبيان إلكروين موحد مكثف ومفصل إلمالئه من جميع أعضاء املجلس واللجان؛  •

ومبقابلة جميع أعضاء املجلس وكبار املسؤولني والتنفيذيني كل عىل حدة  •

وقامــت الرشكــة بإعــداد وتقديــم تقريــر مفصــل ألعضــاء مجلــس اإلدارة يف بــدء عــام 2014م أســفر عنــه الركيــز عــىل فــرص النمــو 
والتحســني ألعضــاء املجلــس. كــام تــم تقديــم تقريــر لكافــة أعضــاء املجلــس وجميــع املشــاركني يف التقييــم مــن رشكــة BDI يف شــهر 
ســبتمرب 2018م شــامل لجميــع املعطيــات والتحليــالت والتوصيــات، قبــل انحــالل وفســخ املجلــس القديــم وانتخــاب املجلــس التــايل 
لفــرة 2019 – 2021م، وتــم اعتــامد انتقــال الخطــط التحســينية والتصحيحيــة إىل واليــة وعنايــة املجلــس القــادم تحــت إرشاف رئيــس 

مجموعــة املــوارد البرشيــة وســكرتر لجنــة الرشــيحات والتعويضــات ووضــع خطــط لتنفيــذ املقرحــات والتوصيــات.

كــام تــم يف منتصــف عــام 2017م إعــداد وطــرح أول تقييــم »أصغــر« مــن فئــة )أ(  للمجلــس املنتهــي عهــده يف ديســمرب 2018م بعــد 
ــة العــام تلقــى درجــة كبــرة مــن النجــاح وأمثــر عــن  ــج والتوصيــات يف نهاي ــر بالنتائ إكاملهــم ســنة مــن أعــامل اإلدارة. وتــم تقديــم تقري

نتائــج إيجابيــة، والــذي ســوف يتــم أعــادة طرحــة عقــب نهايــة عــام 2019م، وســيكرر كل عــام لكامــل عهــد املجلــس الجديــد.

مجموعة املراجعة الداخلية

تقــوم إدارة املراجعــة الداخليــة  بأجــراء تدقيــق داخــي مســتقل و مراجعــة ضوابــط للبنــك تشــمل كافــة أقســام العمــل والفعاليــات واملواقــع 
الجغرافيــة للبنــك. وتســتخدم اإلدارة املنهجيــات املعياريــة للتدقيــق يف إجــراء تقييــامت محكمــة للمخاطــر وأنظمــة الرقابــة للبنــك .

يتــوىل إدارة املجموعــة رئيــس مجموعــة املراجعــة الداخليــة بينــام تضطلــع لجنــة املراجعــة مبســؤولية اإلرشاف عليهــا مبــا يضمــن تحقيــق أهــداف 
املجموعــة. وتتبــع املراجعــة الداخليــة طريقــة  املراجعــة املبنيــة عــىل التدقيــق  باملخاطــر يف تخطيــط و تنفيــذ مهــام تقييــم املراجعة. ويشــمل 

نطــاق صالحيــات املراجعــة الداخليــة ونوعيــة األداء يف تنفيــذ املســئوليات املوكلــة لها.

واملرئيــات  بالتوصيــات  وتزودهــا  العليــا  لــإدارة  الرقابــة  وأنشــطة  للمخاطــر  وموضوعيــًا  مســتقاًل  تقييــاًم  الداخليــة  املراجعــة  إدارة  تقــدم 
. مراجعتهــا  متــت  التــي  باألنشــطة  املتعلقــة 

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



التقرير السنوي 522018

املراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية

كمؤسســة ماليــة، يعلــق البنــك أهميــة كــربى عــىل بيئــة الرقابــة الداخليــة. وقــد وضــع البنــك إجــراءات رقابــة داخليــة فعالــة عــىل مســتوى 
املؤسســة ككل وتتــم مراقبــة و اختيــار فعاليتهــا بشــكل مســتمر مــن قبــل فعاليــات الرقابــة يف البنــك، كــام يتــم أيضــأ اختبارهــا مــن قبــل 

مراجعــي حســابات مســتقلون وفريــق كشــف نظامــي .

و قد أظهرت نتائج املراجعة السنوية إلجراءات الرقابة الداخلية يف )بنك الجزيرة( مستويات رقابية جيدة و مقبولة.

مجموعة الخدمات املرصفية لألفراد

واصلــت مجموعــة الخدمــات املرصفيــة لألفــراد جهودهــا إلعــادة تعريــف الخدمــات املرصفيــة وتعزيــز موقــع البنــك الريــادي يف الســوق 
املــرصيف مــن خــالل تقديــم منتجــات مبتكــرة و حلــول مرصفيــة عــىل أعــىل املعايــر املتوافقــة مــع أحــكام الرشيعــة اإلســالمية .تــم 
تصميــم منتجاتنــا و خدماتنــا لرقــى ملســتوى احتياجــات و تطلعــات جميــع العمــالء ابتــداًء مــن فتــح الحســابات مــن الفــروع أو عــرب األوناليــن 
إىل الودائــع، بطاقــات الدفــع، بطاقــات االئتــامن، التمويــل الشــخي باإلضافــة إىل مجموعــة رائــدة مــن منتجــات التمويــل العقــاري. كذلــك، 
نســعى لتقديــم أفضــل الخدمــات عــرب شــبكة متناميــة مــن قنــوات التوزيــع متمثلــة يف 79 فرعــًا و 19 قســاًم للســيدات و 618 جهــاز للــرصف 
اآليل و  8,630 مــن أجهــزة نقــاط البيــع. و تعتــرب خدماتنــا املرصفيــة اإللكرونيــة مــن بــني األفضــل يف القطــاع املــرصيف الســعودي ابتــداء 
مــن الجزيــرة فــون الحاصــل عــىل جائــزة أفضــل خدمــات عمــالء يف العــامل. كــام أن دعــم التحديــث األخــر للجزيــرة أوناليــن و الجزيــرة ســامرت 
واضــح يف منــو معــدالت االســتخدام والعمليــات املنفــذة. بشــكل عــام ارتفعــت محفظــة التمويــل للمجموعــة بنســبة 7%  ليغلــق الربــع 
ــون ريــال لنفــس الفــرة مــن عــام  2017 ، كــام بلــغ إجــاميل املطلوبــات  ــون ريــال مقارنــًة بـــ 17,811ملي الثالــث مــن 2018 عــىل  19,211ملي

ــث مــن عــام 2018م.  ــع الثال ــال للرب 34,149 مليــون ري

مواكبــة للنمــو املشــهود يف  ســوق التمويــل العقــاري فــإن محفظــة التمويــل العقــاري لــدى بنــك الجزيــرة ارتفعــت بنســبة 11% لعــام 2018 
وبحصــة ســوقية تقــدر ب 7% .وضمــن إطــار برنامــج التحــول الوطنــي 2020 ومبــادرات وزارة اإلســكان، فقــد قــام بنــك الجزيــرة بإطــالق منتجــات 
جديــدة بالتعــاون مــع صنــدوق التنميــة العقاريــة متمثــاًل يف منتــج التمويــل الســكني املدعــوم والــذي يقــدم دعــم شــهري للمواطنــني 
املســتحقني عــىل التمويــل املمنــوح مــن البنــك، باإلضافــة إىل برنامــج تخفيــض الدفعــة املقدمــة الــذي يتميــز بتخفيــض الدفعــة األوىل مــن 
10% إىل 5% مــن قيمــة العقــار. وســعيًا مــن البنــك لتقديــم أفضــل الخدمــات املرصفيــة لألفــراد فقــد أتــاح للعمــالء فرصــة االســتفادة مــن جميــع 
حلــول صنــدوق التنميــة العقاريــة املدعومــة الجديــدة كربنامــج الــرشاء عــىل الخارطــة، البنــاء الــذايت، القســط املــرن، برنامــج القطــاع الخــاص 
ومبــادرة القــروض الســكنية للعســكريني يف الخدمــة مــن خــالل فروعــه وجــاري العمــل عــىل إطــالق هــذه الخدمــات مــن خــالل األوناليــن أيضــَا 

بهــدف التيســر عــىل العمــالء. 

مجموعة الخدمات املرصفية الخاصة

تقــوم مجموعــة الخدمــات املرصفيــة الخاصــة بخدمــة رشيحــة أصحــاب الــرثوات ذات املــالءة العاليــة ، وذلــك مــن خــالل تقديــم باقــة شــاملة 
ومتنوعــة مــن الخدمــات واملنتجــات املرصفيــة الخاصــة واملتوافقــة مــع أحــكام الرشيعــة الســمحاء. كــام تســخر املجموعــة كل مــا لديهــا مــن خــربة 

وإمكانــات مــن أجــل تحقيــق أهــداف عمالئهــا املاليــة وإدارة ثرواتهــم باحرافيــة وأمانــة.

وقد بلغت إجاميل ودائع العمالء7.091 مليون ريال بنهاية عام 2018م.

كــام تتعــاون املجموعــة وبشــكل وثيــق مع »رشكــة الجزيــرة كابيتال« 
وتقديــم  االســتثامر،  مجــال  يف  االستشــارية  الخدمــات  لتوفــر 
حلــول متنوعــة خاصــة برشيحــة كبــار العمــالء. وقــد بلغــت إجــاميل 
حجــم املحافــظ االســتثامرية التابعــة لعمــالء املجموعــة مــا قيمتــه 

ــة عــام 2018م.  ــال بنهاي 5.676 مليــون ري

كام تلبي املجموعة احتياجات عمالئها االئتامنية من خالل وحدة 
متطلبات  جميع  توفر  إىل  تهدف  للمجموعة  تابعة  لالئتامن 
النقدية  احتياجاتهم  مع  تتناسب  بطريقة  االئتامنية  عمالئنا 
محفظة  حجم  إجاميل  منت  وقد  التسهيالت.  من  والغرض 
التسهيالت االئتامنية مبعدل 43% لتصل إىل 1.078 مليون ريال 

بنهاية عام 2018م.

وتخدم املجموعة عمالئها من خالل أربع مراكز، تتواجد يف كل من 
الرياض، جدة، الخرب، ومكة املكرمة. وتقوم هذه املراكز بتقديم 
جميع الخدمات والعمليات املرصفية التي يحتاجها كبار العمالء من 
قبل كوادر سعودية مؤهلة تتميز بأعىل درجات املهنية والخربة 

املرصفية.

مــع  اتفاقيــة  بتوقيــع  املجموعــة  قامــت   2018 العــام  خــالل  يف 
انفســت كــورب، مــن خاللهــا تقوم انفســت كورب بتقديــم منتجات 
اإلســالمية  الرشيعــة  مــع  متوافقــة  محــدده  عقاريــة  اســتثامرية 

لعمــالء البنــك مــن املرصفيــة الخاصــة.

تقرير مجلس اإلدارة للسنة املنتهية يف 3١ ديسمرب ٢٠١8م
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مجموعة الخدمات املرصفية - فوري:

واصلــت مجموعــة فــوري يف عــام 2018 تعزيــز موقعهــا وتوســيع أعاملهــا يف قطــاع التحويــالت املاليــة يف اململكــة العربيــة الســعودية وذلــك 
مــن خــالل االســتحواذ عــىل حصــة ســوقية هامــة تزيــد نســبيًا عــام اســتحوذه املنافســون اآلخــرون. وباإلضافــة إىل تحقيــق الدخــل الدائــم للبنــك، 
واصلــت فــوري تطويــر أعاملهــا بشــكل عــام مبــا يف ذلــك، عــىل ســبيل الذكــر وليــس الحــرص، تطويــر األنظمــة، وتوســيع مراكــز التحويــل، وإضافة 
املزيــد مــن خطــوط املنتجــات والعالقــات املبــارشة مــع املراســلني، وإطــالق موقــع فــوري اإللكــروين وخدمــات التحويــل عــرب اإلنرنــت لعمــالء 
بنــك الجزيــرة والتــي تعتــرب انجــازًا كبــرًا . ولكونهــا أحــد رواد الســوق يف مجــال التســويق، فقــد واصلــت فــوري طريقتهــا التســويقية القويــة حيــث 
قــادت قطــاع التحويــالت املاليــة وذلــك مــن خــالل تنفيــذ العديــد مــن الحمــالت التســويقية خــالل العــام لتتجــاوز منافســيها يف تحقيــق املزيــد 

مــن االنتشــار والوصــول للعمــالء. 

باإلضافــة إىل أكــرث مــن 400,000 شــبكة رصف مــن خــالل الرشاكــة مــع MTOs و MoneyGram و Ria، فقــد أصبحــت خدمــات فــوري للحــواالت 
املبــارشة متاحــة للفلبــني، الباكســتان، مــرص، نيبــال، رسيالنــكا، اليمــن، والهنــد. وتســتهدف املجموعــة يف نهايــة الربــع األول مــن عــام 2019 

إضافــة املزيــد مــن عالقــات املراســلني املبــارشة يف كل مــن الســودان واألردن وتركيــا وبنغالديــش واندونيســيا.

وعــىل صعيــد العــام 2019، فقــد أعــدت مجموعــة فــوري نفســها لتعزيــز حصتهــا الســوقية ومصــادر دخلهــا وذلــك مــن خــالل إدخــال منتجــات 
وخدمــات قليلــة التكلفــة  كإطــالق الفــروع الذكيــة، مثــاًل، وتنويــع القنــوات اإللكرونيــة وطــرح بطاقــة فــوري.

مجموعة إدارة املخاطر 

واصل بنك الجزيرة يف عام 2018 حملته  الهادفة للركيز عىل تعزيز ثقافة إدارة املخاطر وضامن تطبيقها عىل مستوى البنك. وانطالقًا من 
ذلك، واصلت اإلدارة التزامها بضامن تبني البنك ألفضل مامرسات املخاطر املعتمدة مدعومة بالبنية التحتية الرضورية لتحقيق تلك األهداف 

سواء من حيث األفراد أو العمليات أو اإلجراءات أو األنظمة بحيث تتأصل تلك املامرسات التي تم تبنيها يف النسيج الثقايف للبنك.

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

بنــاء هيــكل واســراتيجية مخاطــر قويــة ليــس فقــط مــن أجــل تســهيل تطبيــق اســراتيجية العمــل الحاليــة ولكــن أيضــًا مــن اجــل التكيــف مــع   .1
التغــرات الحاصلــة يف اســراتيجية وبيئــة العمــل للبنــك.

االســتثامر يف وتطويــر قــدرات وتقنيــات تحليــل املخاطــر مــن أجل وضع أســاس قوي لبناء مركــز بيانات للمخاطر بالبنك. ويف هذا الســياق،   .2
فقــد حقــق البنــك تقدمــا كبــرًا عــىل صعيــد اســتكامل املرحلــة األوىل مــن جهــوده لتبنــي مامرســات  لجنــة بــازل لــإرشاف املــرصيف معيــار 
رقــم 239 . وتتمثــل الرؤيــة النهائيــة للبنــك يف تطويــر مركــز حفــظ متطــور لبيانــات املخاطــر بحيــث يكــون مبثابة املصــدر الوحيد لكافــة بيانات 

املخاطــر واالحتياجات التحليلية.

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

ــر إدارة امــن وحاميــة املعلومــات وذلــك مبــا يتــامىش واســراتيجية البنــك الراميــة إىل تعزيــز وحاميــة املعلومــات ونظــم  ــز وتطوي تعزي  .4
املعلومــات لضــامن رسيتهــا ونزاهتهــا وتوفرهــا يف الوقــت املناســب مبــا يتــامىش مــع الحاجــة إليهــا ومــدى قيمتهــا والتهديــدات 

املرتبطــة بهــا.
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موامئــة اســراتيجية إجــراءات كفايــة رأس املــال مبــا يتــامىش مــع التوجــه االســراتيجي للبنــك.  ويتــم  ترشــيد أهــداف اإلجــراءات الداخليــة   .5
لتقييــم كفايــة رأس املــال بشــكل دوري وفقــا لالســراتيجية الحاليــة وخطــة األعــامل عــىل أســاس ســنوي. وقــد تــم تقييــم كفايــة رأس 

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

ــذا  ــز ه ــة. ويرك ــيولة وفقــا للمتطلبــات التنظيمي ــة الس ــي لكفاي ــم الداخ ــراءات التقيي ــل خــاص بإج ــار عم ــام بتطويــر إط ــك ق كــام ان البن  .6
اإلطــار بشــكل مبــديئ عــىل تقييــم مخاطــر الســيولة يف بنــك الجزيــرة، وهيــكل الحوكمــة، واالســراتيجيات املرتبطــة بهــا، وكذلــك 

الرتيبــات واإلجــراءات الطارئــة للتعامــل مــع مشــاكل الســيولة.

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 تفصيــي خــاص بالبنــك ملســتوى تقبــل املخاطــر بحيــث يعمــل ليــس فقــط كنقطــة ربــط  )ب( 
بــني اســراتيجية مجلــس اإلدارة وتنفيــذ األقســام لهــا، بــل أيضــا كحلقــة وصــل تبادليــة للمرئيــات واملالحظــات مبــا يضمــن اتســاق تلــك 

االســراتيجية مــع البيئــة العمليــة والتنظيميــة الســائدة.

)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. 

أمتتة التقارير مبوجب الركيزة األوىل مبا يضمن دقة تلك التقارير وإصدارها يف الوقت املحدد واستمرار توافقها مع التوقعات  )د( 
مع  يتامىش  مبا  األوىل  الركيزة  تقارير  إلصدار  الالزمة  اآللية  التحضرات  بنجاح  البنك  نفذ  فقد  السياق،  هذا  وضمن  التنظيمية. 

املتطلبات النظامية.

تحســني وتعزيــز إطــار اختبــارات الضغــط / الجهــد طبقــا ألفضــل املامرســات املطبقــة وتوجيهــات مؤسســة النقــد العــريب الســعودي   .8
اتفاقيــة بــازل، مبــا يف ذلــك اإلجــراءات واملنهجيــات املعتمــدة مبــا ميكــن البنــك مــن إجــراء اختبــارات الضغــط / الجهــد النظاميــة عــرب مختلــف 
ــات ذات قيمــة ألغــراض خطــط  ــارات الضغــط / الجهــد كبيان ــج اختب معايــر املخاطــر والســيناريوهات ذات العالقــة. ويتــم التعامــل مــع نتائ

األعــامل ورأس املــال عــىل أســاس مســتقبي.

ضــامن أن يبقــى البنــك املؤسســة املاليــة األكــرث امتثــااًل مبوجــب املعيــار املحاســبي العاملــي رقــم 9. وضمــن هــذا اإلطــار فقــد قــام   .9
البنــك باســتكامل مــرشوع املعيــار املحاســبي رقــم 9  مبــا يضمــن أن يتــم تطبيــق املعيــار املحاســبي العاملــي رقــم 9 وإيالئــه الركيــز 
واالهتــامم الــذي يســتحقه. وتبعــا لهــذا فــان البنــك حاليــا متوافــق متامــًا مــع طريقــة الخســائر االئتامنيــة املتوقعــة والســيناريوهات 
واألمنــاط املالمئــة مبــا يضمــن أن تكــون حســابات التعــرث وخســائر االئتــامن املتوقعــة للبنــك متوافقــة بالكامــل مــع متطلبــات املعيــار 

ــك مــع تعليــامت مؤسســة النقــد. املحاســبي 9  وكذل

10. تطبيــق سياســة / إطــار عمــل مخاطــر العمليــات املتوافقــة مــع توصيــات لجنــة بــازل ومؤسســة النقــد العــريب الســعودي. ويهــدف هــذا 
ــادئ  ــع أنحــاء البنــك.  وهــذا االطــار يضــع املب ــز ثقافــة الوعــي والفهــم للمخاطــر والحــد مــن الخســائر يف جمي اإلطــار إىل تشــجيع وتعزي

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

11. التحقــق مــن خــالل إجــراءات التحقــق واملعايــرة أن أمنــاط درجــات املخاطــر االئتامنيــة وبطاقــات األهــداف املتوازنــة تحافــظ عــىل قوتهــا 
التحليليــة والتوقعيــة فيــام يخــص تقييــم املخاطــر املرافقــة مــع تعــرث أي عميــل حــايل و /أو محتمــل. هــذا ولقــد قــام البنــك بنجــاح بالتحقق 

مــن وتنفيــذ الدفعــة األوىل مــن أمناطــه املعــاد معايرتهــا.

مجموعة الخدمات املرصفية للرشكات واملؤسسات املالية  

 يقــدم بنــك الجزيــرة مجموعــة واســعة مــن املنتجــات والخدمــات املرصفيــة للــرشكات متوافقــة مــع أحــكام الرشيعــة اإلســالمية.  وقــد مكنــت 
هــذه األدوات مجموعــة الخدمــات املرصفيــة للــرشكات مــن بنــاء مرصفيــة ذات عالقــة عامليــة املســتوى، وصممــت حلــواًل مبتكــرة لتلبيــة 

متطلبــات العمــالء التجاريــني والــرشكات ، مــام يعكــس خــربة مرصفيــة جيــدة.

ال تقترص عالقتنا املرصفية مع العمالء عىل تقديم خدمات مرصفية مالية فريدة ، بل تشمل حلواًل استشارية ساهمت يف تنويع قاعدة 
عمالئنا لتشمل القطاعات الحكومية والعامة واملؤسسات املالية ورشكات القطاع الخاص. عىل هذا النحو، متوضع بنك الجزيرة كرشيك 

اسراتيجي ملساعدة العمالء عىل تحقيق منو أعاملهم. حيث استمرت جودة خدماتنا يف الحصول عىل تقدير جميع رشائح عمالئنا.

متاشــيا مــع تركيزهــا عــىل اإلقــراض الحــذر ، قدمــت مجموعــة الخدمــات املرصفيــة للــرشكات أداء جيــدًا يف العــام املــايل 2018 والــذي 
كان نقطــة تحــول يف تطويرهــا. بعــد إعــادة تخطيــط واســتحداث مــوارد جديــدة ، فــإن  قطــاع الخدمــات املرصفيــة للــرشكات مســتعد اآلن 

لإنطــالق آلفــاق أوســع.

مــن اآلن فصاعــًدا ، ســوف تســتمر مجموعــة الخدمــات املرصفيــة للــرشكات يف االعتــامد عــىل نقــاط القــوة الرئيســية التــي ميثلهــا منــوذج 
أعاملنــا املدفــوع بالعالقــة مــع نهــج مخصــص ، وتركيــز قــوي عــىل إدارة املخاطــر ، واإليــرادات املرنــة ، وســجل حافــل بــاإلدارة. مــع الركيــز 
عــىل جميــع املناطــق الرئيســية يف اململكــة ، ســوف يعتــز فريــق عالقاتنــا يف إقامــة روابــط وثيقــة مــع العمــالء الحاليــني ، ورعايــة العالقــات 

املحتملــة التــي ســوف تتحــول إىل عالقــات قويــة ، مــع مــرور الوقــت.

ومتشــيا مــع رؤيــة 2030 ، والنمــو االقتصــادي املتوقــع ، واملشــاريع الضخمــة املعتمــدة ، فإننــا نعتقــد أننــا جاهــزون متامــا للتكيــف مــع 
التحديــات التــي تطرحهــا احتياجــات العمــالء املتغــرة ، والظــروف االقتصاديــة وارتفــاع حــدة املنافســة. خــالل الســنة القادمــة وبهــدف تعزيــز 

تقرير مجلس اإلدارة للسنة املنتهية يف 3١ ديسمرب ٢٠١8م



55 التقرير السنوي 2018

قاعــدة أصولنــا ، نهــدف إىل الركيــز عــىل عمــالء القطاعــني العــام والخــاص ، والعمــل عــىل التحويــل مــن الركيــز عــىل رشيحــة صغــار العمــالء 
إىل العمــالء مــن أحجــام ومســتويات أعــىل – خصوصــا أولئــك الذيــن أظهــروا القــدرة عــىل تحمــل الظــروف التــي ســادت يف الســوق خــالل 
ــتفادة  ــرشكات لالس ــة لل ــات املرصفي ــق الخدم ــع فري ــام يتطل ــة. ك ــول القوي ــة األص ــار نوعي ــن معي ــازل ع ــة ان نتن ــة ، دون الحاج ــرة املنرصم الف
مــن فــرص اإلقــراض املتنوعــة التــي مــن املفــرض أن تفتــح يف مختلــف قطاعــات األعــامل يف اململكــة ليكــون بنــك الجزيــرة رشيــكا قويــا 

ومســاهام يف رؤيــة 2030.

الخدمات املرصفية التجارية  

لقطــاع  التجاريــة  والخدمــات املرصفيــة  مــن املنتجــات  لتوفــر مجموعــة واســعة   2012 عــام  التجاريــة يف  الخدمــات املرصفيــة  تأسســت   
املؤسســات الصغــرة واملتوســطة يف اململكــة. وتعمــل الخدمــات املرصفيــة التجاريــة ، التــي تعمــل انطالقــًا مــن ثالثــة مكاتــب إقليميــة 
ــاء اململكــة مــن خــالل  ــة يف أنح ــة التجاري ــات املرصفي ــع عمــالء الخدم ــط وتخــدم جمي ــات التــي ترب ــة مــن املنتج ، عــىل توفــر مجموعــة كامل
الــذي يبلــغ حــوايل 800 عميــل. كــام ســتواصل  وحــدة  قنواتهــا املختلفــة. وفقــا لذلــك، وصلــت قاعــدة العمــالء إىل املســتوى الحــايل 
الخدمــات املرصفيــة التجاريــة تقديــم خدمــات محّســنة لتلعــب دوًرا محورًيــا يف تقديــم العــروض املتوافقــة مــع الرشيعــة اإلســالمية وتوفــر 

الخدمــات التــي تتجــاوز تطلعــات العمــالء.

تعــد املنشــآت الصغــرة واملتوســطة العمــود الفقــري ألي اقتصــاد ، ويظــل دعــم منوهــا وازدهارهــا يف هــذه األوقــات الحرجــة أحــد األهــداف 
ــاًء عــىل ذلــك ، وبجانــب رؤيــة اململكــة لعــام 2030 ، يســعى البنــك إىل دعــم زيــادة مســاهمة املؤسســات الصغــرة  الرئيســية للبنــك. وبن
واملتوســطة يف إجــاميل الناتــج املحــي مــن 20% إىل 35%. وللمســاعدة يف تحقيــق هــذا الهــدف ، يواصــل البنــك تحالفاتــه اإلســراتيجية مــع 
الهيئــات الحكوميــة التــي تســاند وتدعــم هــذا القطــاع ، مثــل صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي ، مــن خــالل برنامــج الكفالــة ، حيــث يعتــرب 
ــات  ــا مــع الهيئ ــز تحالفاتن ــة مــن حيــث أعــىل درجــة يف عــام 2018. ونعمــل عــىل تعزي ــة الثاني البنــك منافًســا ضمــن البنــوك املصنفــة باملرتب
ــادر( ،  ــا )ب ــات تكنولوجي ــعودي وحاضن ــة الس ــك التنمي ــآت( وبن ــطة )منش ــرة واملتوس ــاريع الصغ ــة للمش ــة العام ــل الهيئ ــرى مث ــة األخ الحكومي

والتــي ستشــمل بالفائــدة جميــع األطــراف.

كان عــام 2018 عاًمــا صعًبــا ، حيــث تحتــم عــىل بنــك الجزيــرة التعامــل مــع التحديــات املختلفــة داخلًيــا وخارجًيــا. داخليــا ، يف شــكل إصــالح شــامل 
للسياســات واإلجــراءات ، وخارجيــا مــن خــالل العمــل يف الظــروف الصعبــة للســوق والبيئــة التجاريــة بشــكل عــام. مــع تأثــر الخــط االســايس 
بشــدة مــن األحــكام القويــة التــي اتخذهــا البنــك ، والتــي تتــامىش مــع نهجــه املحافــظ. ومــع ذلــك ، نجحنــا يف التغلــب عــىل تلــك العقبــات.

وبالنظــر إىل املســتقبل ، ســركز يف بنــك الجزيــرة عــىل تنميــة هــذا املجــال الهــام واملربــح ، بدعــم وتوجيــه مــن اإلدارة العليــا ، الذيــن يولــون 
الثقــة يف أننــا نســتطيع أن نظهــر تحــواًل قوًيــا للغايــة وأن يصبــح البنــك مــن أفضــل مــزودي الخدمــات املرصفيــة التجاريــة باململكــة. 

خدمات املعامالت العاملية

أحــكام الرشيعــة،  التجــاري املتوافــق مــع  النقــد والتمويــل  إدارة  العامليــة )GTS( كعنــرص حاســم يف خدمــات  بــرزت خدمــات املعامــالت 
ــة  ــد مــن الــرشكات يف اململكــة. تشــمل الــرشكات الصغــرة واملتوســطة والــرشكات التجاري ــوق للعدي مــام يثبــت أنهــا رشيــك فعــال وموث
والكيانــات التجاريــة الكبــرة والحكوميــة وشــبه الحكوميــة )القطــاع العــام( واملؤسســات املاليــة. تغطــي حلــول الدفــع الخاصــة بوحــدة خدمــات 
املعامــالت العامليــة مجموعــة كاملــة مــن املعامــالت املحليــة والدوليــة التــي يتــم تقدميهــا عــرب قنــوات الخدمــات املرصفيــة للــرشكات عــرب 
اإلنرنــت ، مثــل الجزيــرة أون اليــن )E-Corporate( ، والتــي تقــدم الدعــم الكامــل لجميــع املنتجــات التــي تقدمهــا وحــدة خدمــات املعامــالت 
ــة  ــة أو أجنبي ــل التجــاري مثــل متكــني االطــالع الكامــل عــىل معلومــات الحســاب وتأســيس خدمــات دفــع محلي ــة باإلضافــة إىل التموي العاملي
يف بيئــة آمنــة عــىل مــدار الســاعة ؛ هــذه العقــود اآلجلــة باإلضافــة إىل خدمــة إدارة الرواتــب املقدمــة تحــت اســم »رواتبكــم« التــي تبســط 

اإلجــراءات اإلداريــة املتعلقــة بدفــع رواتــب موظفــي الــرشكات.

هذه الخدمات مزودة مبستوى عاٍل من أمن وحامية تكنولوجيا املعلومات مام يتيح إدارة معلومات الرواتب بسهولة تلبية احتياجات العمالء. 
تتامىش اسراتيجية النمو الخاصة بهذه الوحدة 
التغير  تقود  التي  األساسية  االتجاهات  مع 
جميع  يف  التحديث  ومعالجة  رقمنة  حيث  من 

قطاعات األعامل يف اململكة.

التمويل املتخصص:

بالبنك  املتخصص  التمويل  قسم  يواصل 
لعمالئنا  مبتكرة  مالية  حلول  وهيكلة  توفر 
وتتمثل  الكربى.  واملؤسسات  الرشكات  من 
توفر  يف  املتخصص  التمويل  قسم  أهداف 
الخدمات  للعمالء تواكب  تغطية فعالة وواسعة 
واملتوافقة  املتخصصة  املرصفية  واملنتجات 
لعمالئنا  طرحها  يتم  التي  الرشيعة  أحكام  مع 
أن  يتوقع  مام  واملؤسسات،  الرشكات  من 
ملساهمينا  مجزية  عوائد  تحقيق  يف  يسهم 

الكرام.
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راكمها  التي  الواسعة  الخربات  من  وانطالقا  مامثل،  جانب  عىل 
يواصل  والوكالة،  الهيكلة  مجال  يف  املتخصص  التمويل  قسم 
القسم لعب دوره الرائد يف حقل التمويالت املشركة جنبًا إىل 
جنب مع البنوك الرائدة األخرى وهو ما سيضمن مشاركته البناءة 

يف املشاريع العمالقة الرئيسية التي يتوقع طرحها مستقباًل.

القســم  يعتــزم  املتخصــص،  التمويــل  اســراتيجية  مــن  وكجــزء 
إعــادة تركيــز وتطويــر النمــط املتبــع يف تغطيــة العمــالء وذلــك 
أكمــل  عــىل  الرئيســيني  عمالئنــا  قاعــدة  خدمــة  مــن  ميكنــه  مبــا 
وجــه وتحقيــق أفضــل فائــدة ممكنــة لهــم. ومــن املتوقــع، عــىل 
هــذا الصعيــد، أن يســهم منــو  أنشــطة كبــار العمــالء يف خلــق 
ــا مــن الــرشكات  فــرص عمــل هامــة عــىل مســتوى رشيحــة عمالءن
أســاس  عــىل  معهــا  التعامــل  ســنواصل  والتــي  واملؤسســات، 
الــذي يتوقــع تحقيقــه  النمــو  انتقــايئ. وباعتقادنــا، فــإن معظــم 
العمالقــة  الحكوميــة  املشــاريع  مــن  رئيــيس  بشــكل  ســيكون 
املعلــن عنهــا والتــي ســتمكننا مــن توظيــف رأس املــال بشــكل 

انتقــايئ يف املخاطــر اآلمنــة والحصــول عــىل حصــة ســوقية يف 
املســتهدفة.  املؤسســات  رشائــح 

وعــىل مســتوى املنظــور املســتقبي، نحــن عــىل ثقــة تامــة بقــدرة البنــك عــىل مقابلــة والتعامــل مــع كافــة التحديــات املســتقبلية بطريقــة 
تفاعليــة ومهنيــة وأيضــا مواكبــة الركيــز الحكومــي عــىل املشــاريع العمالقــة والتــي ســوف تخلــق فرصــًا مربحــة كبــرة.

وحدة املؤسسات املالية

 نجحــت وحــدة املؤسســات املاليــة يف إدارة وتطويــر شــبكة بنــوك عامليــة رشيكــة رسيعــة النمــو لتمكــني بنــك الجزيــرة مــن تلبيــة احتياجاتــه 
املرصفيــة األساســية للعمــالء حــول العــامل مــن خــالل تعزيــز قــدرات بنــك الجزيــرة لتلبيــة احتياجــات العمــالء وتســهيل متويــل املــال( التحويــالت 
املاليــة) واملعامــالت التجاريــة ، باإلضافــة إىل ذلــك ، لــدى وحــدة املؤسســات املاليــة الطمــوح لجعــل بنــك الجزيــرة الخيــار املفضــل لــدى العمــالء 

مــن الرشيحــة املســتهدفة.

تحافــظ وحــدة املؤسســات املاليــة عــىل عالقــات قويــة مــع البنــوك ، واملؤسســات املاليــة ، والهيئــات الحكوميــة وشــبه الحكوميــة ، ورشكات 
االســتثامر والوســاطة املاليــة ، ورشكات التأمــني. تتخصــص الوحــدة يف إدارة املعامــالت التجاريــة الدوليــة واإلقليميــة واحتياجــات إدارة النقــد 

باإلضافــة إىل نظــرة ثاقبــة للمتغــرات الديناميكيــة يف بلــدان البنــوك املراســلة.

وحدة القطاع العام 

الصناعة  مثل  مختلفة  قطاعات  من  محفظتنا  تتكون  العام.  القطاع  يف  الحكومية  وشبه  الحكومية  الهيئات  بإدارة  العام  القطاع  يقوم 
والبروكيامويات والشحن والنقل واالتصاالت. نظرا لطبيعة ونوعية الخدمات املعقدة التي يتطلبها عمالء القطاع العام ، توظف الوحدة فريقا 
العقارات وخدمات االستثامر  التمويل ومتويل  الفريق حلول  التي يقدمها  الخدمات  العام. تغطي  القطاع  احتياجات عمالء  متخصصا لخدمة 
الدولية لدى  التجارة  النقد والخدمات املرصفية اإللكرونية، وتوفر الوحدة لعمالء خدمات متويل  إدارة  املرصيف ومتويل املشاريع وحلول 

البنك من القطاع العام واملنتجات املتعلقة بتمويل رأس املال والديون باإلضافة ملنتجات الخزينة والخدمات املرصفية العاملية.

املنشآت متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة:

التعريف الحايل للمنشآت متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة:

تــم تصنيــف العمــالء يف بنــك الجزيــرة حســب السياســات واملعايــر الخاصــة بالبنــك ومبــا يتطابــق مــع معاير مؤسســة النقد العريب الســعودي 
يف ذلــك كــام يي:

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

أعلى من 250 أعلى من 200كبيرة

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

تقرير مجلس اإلدارة للسنة املنتهية يف 3١ ديسمرب ٢٠١8م
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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(.  •

تأسيس فريق متخصص لتنسيق مع كفالة و لتنظيم و مراقبة جميع اإلجراءات بني البنك وبرنامج كفالة.  •

وضع معاير خاصة لقبول املنح االئتامين للمنشآت الصغرة واملتوسطة وذلك بهدف ترسيع عملية املوافقة واملنح.  •

إنشــاء مركــز اتصــال خــاص )هاتــف مــرصيف( لخدمــة املنشــآت الصغــرة واملتوســطة مــن العمــالء الحاليــني واإلجابــة عــىل استفســارات   •
العمــالء الجــدد، وذلــك باالتصــال عــىل الرقــم املجــاين 8002449090.

إنشــاء وحــدة جديــدة الســتقطاب عمــالء جــدد والعمــل كوحــدة مركزيــة الســتقبال ومراجعــة جميــع اإلحــاالت الخاصــة بعمــالء املنشــآت   •
الصغــرة واملتوســطة.

إنشــاء حقــول جديــدة يف النظــام األســايس للبنــك لتمييــز و تصنيــف رشائــح العمــالء والعالقــة املرصفيــة واحتياجــات عمــالء املنشــآت   •
الصغــرة واملتوســطة.

توقيع اتفاقية مع صندوق التنمية الصناعية السعودي لتقديم الخدمات املالية لبعض عمالئها )خاصة الخدمات التجارية(.  •

إنشاء لجنة برئاسة الرئيس التنفيذي ملراجعة ومناقشة األداء العام للمنشآت متناهية الصغر والصغرة واملتوسطة عىل أساس شهري   •

تصميم برامج تدريبية خاصة ملدراء العالقات يف إدارة الخدمات املرصفية التجارية ومتخصصة يف إدارة عالقات العمالء ومخاطر االئتامن.  •

تطوير بطاقة ائتامنية خاصة للمنشآت الصغرة واملتوسطة وهي يف املراحل األخرة لطرحها يف السوق.  •

أيضــًا يف املراحــل النهائيــة إلطــالق برنامــج »أعــامل« الجديــد وهــو عبــارة عــن مجموعــة مــن الحلــول املرصفيــة واملاليــة املتكاملــة التــي   •
تلبــي بشــكل خــاص احتياجــات عمــالء املنشــآت الصغــرة واملتوســطة.

عقد ورشة عمل مع طالب من جامعة اإلمام محمد بن سعود متخصصني يف العلوم املالية واملرصفية.  •

وحدة املنشآت متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة وموظفيها:

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

الصغــر والصغــرة واملتوســطة.

عدد الدورات التدريبية وورش العمل للموظفني والعمالء:

20 عدد الدورات التدريبية للموظفين

٢عدد الدورات التدريبية للعمالء

القروض والتعهدات وااللتزامات املمنوحة للمنشآت متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة:

ألف ريال
 ٢٠١8

المنشآت 

متناهية الصغر

المنشآت 

الصغيرة

المنشآت 

المتوسطة
المجموع

القروض للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة )بنود 
٤٢,٢٧8٢٤٠,٦٢٢٦83,٦٥٠9٦٦,٥٥٠داخل الميزانية(

القروض للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة )بنود 
٥٢,٠9١33١,٠٤9٢٠3,٥3٠٥8٦,٦٧٠خارج الميزانية(

نسبة القروض للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 
٢.٤%١.٧%٠.٦%٠.١%)بنود داخل الميزانية( إلى مجموع القروض

نسبة القروض للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 
١.٤%٠.٥%٠.8%٠.١%)بنود خارج الميزانية( إلى مجموع القروض

8٧٤٦٦٥89١,١٤٢عدد القروض, بنود داخل الميزانية و خارج الميزانية

3٤٧٢٤9١٤١٧3٧عدد العمالء للقروض

عدد القروض المضمونة ببرنامج "كفالة" )بنود داخل الميزانية و خارج 
٤38٤٧١3٤الميزانية(

مبلغ القروض المضمونة ببرنامج "كفالة" )بنود داخل الميزانية 
٢٦,٢٤٤٥٥,١939,8٦89١,3٠٥وخارج الميزانية(
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 2017

المنشآت 

متناهية الصغر

المنشآت 

الصغيرة

المنشآت 

المتوسطة
المجموع

القروض للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة )بنود 
١,٤٢٥,8٦٢ 8٤٥,٦9٢ ٤9٥,٠٦٢ 8٥,١٠8 داخل الميزانية(

القروض للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة )بنود 
٦٥9,883 ٤٦8,8٥٦ ١٥9,٠٥8 3١,9٦9 خارج الميزانية(

نسبة القروض للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 
3.٦%٢.١%١.٢%٠.٢%)بنود داخل الميزانية( إلى مجموع القروض

نسبة القروض للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 
١.٧%١.٢%٠.٤%٠.١%)بنود خارج الميزانية( إلى مجموع القروض

9٦٠ ٢9٧ ٤٢٧ ٢3٦ عدد القروض ,بنود داخل الميزانية و خارج الميزانية

98٢ 3٠٦ ٤3٧ ٢39 عدد العمالء للقروض

عدد القروض المضمونة ببرنامج "كفالة" )بنود داخل الميزانية وخارج 
١٤٠ ٦ 8٦ ٤8 الميزانية(

مبلغ القروض المضمونة ببرنامج "كفالة" )بنود داخل الميزانية 
١3٧,89٧ ٦,٧٢٤ 8٠,٦٦٥ ٥٠,٥٠8 وخارج الميزانية(

مجموعة الخزينة

ــة خــالل الفــرات  ــة واإلقليمي ــة املحلي ــات، التــي واجهــت األســواق املالي ــات والصعوب عــىل الرغــم مــن أن عــام 2018 شــهد اســتمرار التحدي
العمــل، إال أن  بيئــة  البــرول ونقــص الســيولة واحتــدام املنافســة يف  انخفــاض أســعار  الســابقة، والتــي تعــزى ألســباب مختلفــة منهــا 
مجموعــة الخزينــة واصلــت منوهــا لتســجل أداء ماليــا قويــا خــالل الفــرة، بينــام عــززت يف ذات الوقــت إدارتهــا املتحفظــة للمخاطــر. ومــع هــذه 

ــرادات البنــك.  ــة الحفــاظ عــىل مركزهــا كمســاهم رئيــيس يف صــايف إي ــة تواصــل الخزين ــة القوي اإلنجــازات املالي

تعرضــت الســيولة يف الســوق املحليــة إىل ضغوطــات كبــرة نظــرا للســحوبات املنفــذة مــن قبــل الهيئــات شــبه الحكوميــة وإصــدارات 
ســندات الديــن الحكوميــة الواســعة. وعــىل الرغــم مــن ذلــك، فقــد حافظــت الخزينــة عــىل قــوة الســيولة لديهــا وضمنــت الوفــاء بكافــة 

متطلبــات التمويــل بأســعار مثاليــة مكنتهــا مــن مســاندة منــو األعــامل.

وكانــت الخزينــة قــد أضافــت إىل محفظتهــا االســتثامرية ســندات حكوميــة جديــدة موزونــة وخاليــة املخاطــر بقيمــة 3,5 مليــار ريــال ســعودي 
مــام رفــع قيمــة املحفظــة االســتثامرية للمجموعــة إىل 23,8 مليــار ريــال ســعودي، أي بنمــو بنســبة 17,3% مقارنــة بالســنة املاضيــة، وهــو مــا 

عــزز حجــم الســيولة ودخــل املحفظــة لــدى الخزينــة.

ــي  ــود الت ــت الجه ــد متخض ــام. وق ــالل الع ــه خ ــز علي ــتمرار الركي ــع اس ــرد م ــوه املضط ــة من ــة الحزين ــالء يف مجموع ــامل العم ــاع أع ــل قط واص
ــز التعــاون بــني الخزينــة  بذلتهــا الخزينــة مــن أجــل تقديــم حلــول متوافقــة مــع أحــكام الرشيعــة اإلســالمية للعمــالء، والتــي ترافقــت مــع تعزي
ومجموعــات العمــل األخــرى بهــدف بيــع خدمــات البنــك، إىل تحقيــق نتائــج إيجابيــة عــىل مختلــف األصعــدة. كــام تــم خــالل العــام بــذل املزيــد 
مــن االهتــامم والركيــز مــن أجــل دعــم أعــامل مجموعــة فــوري وذلــك مــن خــالل ترتيبــات التمويــل املســبق لــرشاء العملــة ، وهومــا ســاهم 
يف اســتمرار نجــاح أعــامل هــذه املجموعــة. وقــد أمثــرت تلــك الجهــود يف تســجيل منــو قــوي عــىل مســتوى عائــدات الــرصف األجنبــي 

واملشــتقات بنســبة 27% مقارنــة بالســنة املاضيــة، مــام أدى إىل زيــادة الحصــة الســوقية للبنــك مــن عمليــات الــرصف األجنبــي.

شــملت اإلنجــازات األخــرى التــي ســجلتها مجموعــة الخزينــة خــالل العــام تعيــني بنــك الجزيــرة »متعامــاًل رئيســيًا« مــن قبــل مكتــب إدارة الديــن 
العــام، وهــو مــا مثــل فرصــة فريــدة للبنــك ليكــون صانعــًا للســوق، إضافــة إىل تحقيــق العديــد مــن املزايــا األخــرى. كــام أسســت الخزينــة رشكــة 

تابعــة ذات أغــراض محــددة وذلــك امتثــااًل للقواعــد واملعايــر العامليــة يف تنفيــذ األنشــطة اليوميــة. 

هــذا وقــد واصلــت مجموعــة الخزينــة خــالل العــام جهودهــا املتواصلــة لتطويــر بنيتهــا التحتيــة حيــث اســتكملت بنجــاح تنفيــذ نظامــي التشــغيل 
املتكامــل Front Arena و Ambit Focus طبقــًا للمراحــل املجدولــة. كــام عــززت اإلجــراءات املدمجــة كليــًا لهــذا النظــام الفعاليــة التشــغيلية 

ومزيــج املنتجــات التــي تطرحهــا الخزينــة.

مجموعة املوارد البرشية

تــم تحقيقهــا يف عــام 2017، واصلــت مجموعــة املــوارد البرشيــة رحلتهــا يف تدشــني قفــزات  امتــدادا مــن األهــداف واإلنجــازات التــي 
وســبل للتقــدم اإلضــايف خــالل عــام 2018 معــززة دورهــا كرشيــك حيــوي واســراتيجي كامــل ومكمــل لجميــع قطاعــات األعــامل، مــن خــالل 
االســتمرار يف تطبيــق كافــة التوجيهــات النظاميــة ذات الصلــة والركيــز 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 

تقرير مجلس اإلدارة للسنة املنتهية يف 3١ ديسمرب ٢٠١8م
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العامــة للبنــك وتطلعاتــه العمليــة بغيــة الحفــاظ عــىل منــو ثابــت وزيــادة القيمــة للمســاهمني واالرتقــاء بســمعة البنــك وصورتــه االحرافيــة.

لجميــع فئــات  باإلنتاجيــة  االرتقــاء  األعــامل يف دعــم قنــوات  لجميــع مجموعــات  2018م واصلــت املجموعــة دورهــا كرشيــك  عــام  ففــي 
التشــغيلية،  اإلدارات  وكافــة  البرشيــة  املــوارد  مجموعــة  يف  املختصــني  بــني  والفعــال  الحيــوي  التواصــل  عــىل  بالركيــز  املوظفــني 
وبالخصــوص التطويــر الديناميــيك  ملنصــة الخدمــات الذاتيــة اإلداريــة وعــىل رأســها االنتهــاء مــن وإطــالق عــدة مشــاريع تقنيــة التــي تهــدف 
إىل دعــم 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 

واملــدراء. للمرشفــني 

إضافــة إىل ذلــك، متيــزت 2018 كســنة أنشــطة رقابيــة وتدقيقيــة مكثفــة حيــث خاضــت مجموعــة املــوارد البرشيــة عديــد مــن حمــالت التدقيــق 
الداخــي والرقــايب والخارجــي املســتقل لتأكيــد جــودة املامرســات اإلداريــة بأقــى درجــات النجــاح املمكنــة، مــن خــالل اســتحداث وتطويــر 

وتعزيــز السياســات واملامرســات ودور الحوكمــة ومواكبتهــا للمتطلبــات الرقابيــة املتغــرة واملتطــورة. 

وكــام كان هــو الوضــع يف 2017، تتابــع إدارة التوظيــف الصــدارة يف 2018 بالركيــز عــىل جــذب أفضــل مــا يقدمــه الســوق مــن القــوى العاملــة 
الســعودية، وذلــك باســتقطاب )259( شــاب ســعودي لالندمــاج يف كافــة إدارات البنــك، إضافــة إىل محافظــة البنــك عــىل االلتــزام القائــم 
أنجــح  الثانويــة والدبلــوم والجامعيــة، والتــي تعتــرب مــن  باالســتمرار يف توفــر الفــرص الوظيفيــة والتدريبيــة املختلفــة لحملــة الشــهادة 

ــة. ــدة والنامي وســائل االســتقطاب للمواهــب الســعودية الجدي

ومــام يجــدر ذكــره أن البنــك نجــح يف الحفــاظ عــىل املعــدل العــايل مــن الســعودة والــذي تجــاوز نســبة 93%. وقــد أســفر الجهــد التدريبــي عــن 
عقــد مــا يزيــد عــن )508( بــني دورة أو ورشــة تدريبيــة لعــام 2018، وهــذه النتيجــة تواكــب وتتــامىش مــع احتياجــات البنــك الراهنــة ومعطيــات 
الســوق، إضافــة للــدورات اإللزاميــة مثــل مكافحــة غســل األمــوال وااللتــزام والوعــي األمنــي والشــاملة لجميــع منســويب البنــك بــال اســتثناء.

ــج الرشاكــة  ــات والتقييــم العــام للبنــك وعــززت هــذه النتائ ــرة عــىل مســتوى كافــة الفئ ــم تحقيــق إنجــازات هامــة ومؤث ــك ت وعــىل ضــوء ذل
االســراتيجية التــي تربــط مجموعــة املــوارد البرشيــة ببقيــة وحــدات وقطاعــات العمــل يف البنــك لالســتمرار نحــو مســتقبل أفضــل مــع 

توفــر بيئــة عمــل تتســم باملرونــة والجاذبيــة والعطــاء والتحــدي يف ذات الوقــت.

املبادئ األخالقية واملهنية ملوظفي البنك 

التنظيميــة والهيئــات  تجــاه موظفيــه وعمالئــه ومســاهميه والجهــات  الصحيحــة  اتخــاذ اإلجــراءات  الجزيــرة ســجل حافــل يف  بنــك  ميتلــك 
الرقابيــة. ومتثــل قيــم بنــك الجزيــرة أســاس العمــل يف ســبيل تحقيــق أهــداف البنــك العامــة. 

ــادئ العمــل« ملنســويب البنــك، التــي  مــن شــأنها  ــادئ األخالقيــة واملهنيــة املحــددة يف »ميثــاق مب ــرة عــدد مــن املب ويعتمــد بنــك الجزي
خلــق بيئــة عمــل مناســبة مــع تحقيــق منــو يف ظــل أنظمــة حاميــة مــن الجرائــم املاليــة والرشــوة والفســاد .

توفــر سياســات ومعايــر بنــك الجزيــرة إطــارًا لعمــل منســوبيه تســاعدهم عــىل اتخــاذ القــرارات األفضــل بهــدف تحقيــق منــو عــىل املــدى 
الطويــل واســتدامة مناســبة.  وتقــع عــىل عاتــق جميــع منســويب البنــك مســئولية إثبــات االلتــزام بهــذه السياســات وإظهــار قيــم البنــك مــن 

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



التقرير السنوي 602018

املجموعة الرشعية 

الجــودة الرشعيــة: تركــز املجموعــة عــىل ضبــط الجــودة الرشعيــة لخدمــات البنــك ومنتجاتــه مبــا يحقــق تطلعــات عمالئــه ومســاهميه بوصفــه 

بنــكًا إســالميًا رائــدًا وذلــك مــن خــالل تكثيــف عمليــات الفحــص واملراجعــة لعمليــات البنــك للتأكــد مــن أن جميــع أعــامل البنــك والــرشكات 
ــر ربــع ســنوية للهيئــة الرشعيــة للبنــك, هــذا وتعتمــد مراجعــة عمليــات  ــه متوافقــة مــع أحــكام الرشيعــة اإلســالمية وتقديــم تقاري التابعــة ل

البنــك يف أســس اختيــار العينــات مبــا نصــت عليــه معايــر املراجعــة الدوليــة الختيــار العينــات. 

املنتجــات والخدمــات: تؤمــن املجموعــة الرشعيــة بــأن االبتــكار والتطويــر األصيــل املســتمد مــن نصــوص الرشيعــة اإلســالمية مطلبــًا 

أساســيًا لالرتقــاء بصناعــة املرصفيــة اإلســالمية حتــى تســتطيع النمــو واملنافســة وتلبيــة رغبــات الســوق املتســارعة واملتجــددة ولــذا 
فــإن املجموعــة تتعــاون بشــكل دائــم مــع مجموعــات األعــامل داخــل البنــك البتــكار وتطويــر أدواتهــا وخدماتهــا والســعي ألمتتــة الكثــر مــن 

عملياتهــا لتســهيل العمليــات عــىل العمــالء واســتثامر وقتهــم بشــكل أفضــل وتجنــب األخطــاء البرشيــة قــدر اإلمــكان. 

بجمــع  القيــام  تتطلــب  اإلســالمية  الصرفــة  صناعــة  ســوق  يف  البنــك  ريــادة  عــىل  املحافظــة  أن  الرشعيــة  املجموعــة  تــدرك  األبحــاث: 

املعلومــات وإعــداد التقاريــر واالســتبانات حــول ســوق الصرفــة اإلســالمية ومنتجاتهــا ومــدى رىض العمــالء عنهــا، لــذا فقــد اســتمرت 
إدارة األبحــاث يف املجموعــة يف جمــع البيانــات واملعلومــات وتحليلهــا وإعــداد التقاريــر املختلفــة خصوصــا مــا يتعلــق باملاليــة اإلســالمية 
والتأمــني واالســتثامر اإلســالمي يف اململكــة العربيــة الســعودية ، و مجــاالت املنافســة وجوانــب القــوة والضعــف و توقعــات العمــالء .

ــة  ــذا فــإن املجموعــة الرشعي ــه؛ ل ــه وهــي األدوات األهــم يف تنفيــذ عمليات ــة للبنــك أهــم أصول ــب: تعــد الكــوادر البرشي ــم والتدري التعلي

ركــزت عــىل تطويــر مهــارات هــذه الكــوادر يف صناعــة الصرفــة اإلســالمية بالتعــاون مــع مجموعــة املــوارد البرشيــة ، كــام قدمــت املجموعــة 
دورات مبــارشة ملوظفــي البنــك يف صناعــة الصرفــة اإلســالمية بالتعــاون مــع مجموعــة املــوارد البرشيــة. 

طباعــة الكتــب واألبحــاث العلميــة: قامــت املجموعــة الرشعيــة بوضــع خطــة لنــرش املعرفــة عــرب طبــع الكتــب واألبحــاث العلميــة التــي تعنــي 

بالجوانــب املاليــة وعــىل وجــه الخصــوص املاليــة اإلســالمية، وتوزيعهــا مجانــا عــىل طلبــة العلــم واملؤسســات التعليميــة واملاليــة. وقــد تــم 
هــذا العــام طباعــة وتوزيــع  )كتــاب العمــالت االفراضيــة مــن حيــث حقيقتهــا وأحكامهــا الفقهيــة(.

لقــد كان لعمــل املجموعــة الرشعيــة تأثــرًا إيجابيــًا عــىل رؤيــة املجتمــع والعمــالء للبنــك حيــث رفعــت مــن مســتوى الثقــة يف البنــك كبنــك 
إســالمي، كــام ســاهمت يف حصــول البنــك عــىل العديــد مــن الجوائــز يف مجــال الخدمــات املاليــة اإلســالمية.

ــه بأحــكام وضوابــط الرشيعــة اإلســالمية  ــزام البنــك يف جميــع معامالت ــة اإلســالمية يرجــع إىل الت ــا يف صناعــة املرصفي ــا وريادتن إن متيزن
وفــق اجتهــاد أعضــاء الهيئــة الرشعيــة للبنــك مــن أصحــاب الفضيلــة العلــامء.

خدمة املجتمع

مجموعة املسؤولية االجتامعية: )برنامج خري الجزيرة ألهل الجزيرة( ٢٠١8

ســعيًا لتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة ، مبــا يتوافــق مــع منطلقــات رؤيــة اململكــة العربيــة الســعودية 2030، فقــد اســتمر بنــك الجزيــرة 
يف تنفيــذ برامجــه للمســؤولية املجتمعيــة ، مــن خــالل رشاكاتــه املتنوعــة مــع الكيانــات واملؤسســات غــر الربحيــة والجمعيــات الخريــة ، وذلــك 
عــرب طــرح مجموعــة مــن الربامــج النوعيــة التــي تســتهدف جميــع رشائــح املجتمــع يف جميــع مناطــق اململكــة حيــث غطــت مــا يزيــد عــىل )96( 

مدينــة ومحافظــة ومركــز .

ولقـد كان لدعـم ومتكـني مهـارات اإلبـداع واالبتـكار وريـادة األعامل نصيًبا مهاًم؛ حيـث تم تنفيذ )برنامج بنك الجزيرة لدعـم االبتكار »مبتكرون«( 
كحاضنة أعامل للمشـاريع املبتكرة يف املجال الصناعي والربمجي ، وحظي مبشـاركة واسـعة من رواد األعامل الشـباب والفتيات. 

ودعـــاًم لقضايـــا التمكـــني والتأهيـــل للرشائـــح األكـــرث حاجـــة يف مجتمعنـــا فقـــد قـــّدم البنـــك دعمـــه ومســـاندته للمشـــاريع الصغـــرة واملتناهيـــة 
الصغـــر عـــرب محفظـــة )القـــروض الحســـنة لـــألرس املنتجـــة( لتأســـيس مشـــاريعهم الصغـــرة والتـــي ســـاهمت بنجاحهـــا يف رفـــع دخلهـــم وتحســـني 

ـــي. ـــتواهم املعي مس

كــام ســاهم البنــك بالرشاكــة مــع )اللجنــة الوطنيــة لرعايــة الســجناء-تراحم-( يف إطــالق رساح عــدد مــن ســجناء الحقــوق املاليــة يف منطقتــي 
الحــدود الشــاملية والقصيــم خــالل شــهر رمضــان املبــارك.

باإلضافــة إىل اســتمرار الركيــز عــىل التأهيــل املهنــي واملعــريف للشــباب والشــابات عــرب تقديــم برامــج التأهيــل والتدريــب لتهيئتهــم لســوق 
العمــل وامتــالك املهــارات الحياتيــة األساســية ، وكذلــك الربامــج املوجهــة لــذوي االحتياجــات الخاصــة )اإلعاقــات الحركيــــة، املكفوفــون، الصــم، 
ــة داون، فــرط الحركــة وتشــتت االنتبــاه، التوحــد، صعوبــات التعلــم(، حيــث تــم تقديــم برامــج نوعيــة للمعاقــني وذويهــم واملتعاملــني  متالزمــ

معهــم شــملت التدريــب والتأهيــل والتوظيــف.

ومســاهمًة يف بنــاء قــدرات القطــاع غــر الربحــي؛ فقــد نفــذ البنــك حزمــة مــن الربامــج التطويريــة الرائــدة لقيــادات العمــل االجتامعــي، كــام قــام 
بتأســيس البنيــة التحتيــة للجمعيــات الخريــة واالجتامعيــة عــرب توفــر التجهيــزات األساســية لهــا، باإلضافــة إىل االهتــامم  بالربامــج التطوعيــة 

والتــي تســهم يف نــرش ثقافــة الوعــي املــايل والقانــوين والصحــي والثقــايف والبيئــي وغرهــا مبختلــف مناطــق ومحافظــات اململكــة.

كــام تــوج مجهــود مجموعــة املســؤولية االجتامعيــة بالحصــول عــىل جائــزة األمــرة صيتــة بنــت عبدالعزيــز للتميــز يف العمــل االجتامعــي »يف 
مجــال اإلنجــاز الوطنــي« يف دورتهــا  الخامســة ، وذلــك عــن برنامــج بنــك الجزيــرة للمســؤولية االجتامعيــة »خــر الجزيــرة ألهــل الجزيــرة«.

لقــد اســتفاد مــن برنامــج )خــر الجزيــرة ألهــل الجزيــرة( خــالل عــام 2018م، مبختلــف برامجــه وأنشــطته يف مختلــف مــدن ومحافظــات اململكــة 
العربيــة الســعودية )8,882( شــابًا وفتــاة.

تقرير مجلس اإلدارة للسنة املنتهية يف 3١ ديسمرب ٢٠١8م
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مجموعة املساندة

شــهد عــام 2018 تغيــرات هامــة يف مجموعــة املســاندة وذلــك لتحقيــق أهــداف البنــك ومواكبــة تطــور القطــاع املــرصيف باململكــة والــذي 
هــو جــزء هــام مــن رؤيــة 2030 حيــث تــم انضــامم مجموعــة اإلســراتيجية وتطويــر األعــامل  لتكــون تحــت مظلــة مجموعــة املســاندة.

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

مجموعة اإلمدادات والخدمات املشرتكة

هي اإلدارة املتخصصة لتقديم جميع الخدمات والدعم اللوجستي ملجوعة الجزيرة من حيث بناء الفروع وصيانة جميع مباين وممتلكات 
  / الربيدية  الخدمات  الحرص  ال  املثال  سبيل  عىل  تشمل  والتي  اإلدارية  الخدمات  إىل  إضافة  الساعة  مدار  عىل  عملها  من  والتأكد  البنك 

الحراسات / الضيافة والنظافة. 

تم هذا العام إنشاء وتسليم عدد 7 فروع تحويالت 
فوري  مواقع   بعض  عىل  التعديل  تم  كام  فوري  

القامئة.

اإلخالء  عىل  تدريبات  سبعة   عدد  إجراء  بنجاح  وتم 
مواقع  يف  الله(  سمح  )ال  الطوارئ  حاالت  يف 

مختلفة يف اململكة.

مختلفة  إدارات  تخدم  عملية   )15( أمتتة  متت  كام 
فقد  الرقمية  األرشفة  يخص  وفيام  البنك.  يف 
وثيقة  مليون   13 من  ألكرث  الضويئ  املسح  تم 
الويب  تطبيق  يف  تخزينها  وتم  العمالء  لسجالت 

الداخي.

أنظمة  تحديث   استكامل  عىل  العمل  جرى  كام 
موقعًا   )12( يف   LED نوع  إىل  التقليدية  اإلضاءة 
تخفيض  لمبادرة  المملکة  مستوى  علی  رئیسیًا 
من  االنتهاء  تم  وأيضًا  الكهربائية  الفواتر  تكاليف 
تركيب الشعار الخارجي والذي يحمل الهوية الجديدة 
جديدة  مواد  باستخدام  وذلك  فرعًا   )73( يف  للبنك 
مرنة ومصابيح LED مام يقلل من استهالك الطاقة 

بنسبة %30.

إدارة املمتلكات والعقود

العقــارات  جميــع  والعقــود  املمتلــكات  إدارة  تديــر 
عقــارًا   37 عددهــا  يبلــغ  والتــي  للبنــك  اململوكــة 

ريــال. مليــون   687 بقيمــة 

بنجــاح  األعــامل  اســتمرارية  اختبــار   64 إجــراء  تــم 
مبشــاركة )175( موظفــًا، باإلضافــة إىل نجــاح اختبــار 
تقنيــة  إختبــار  مــع  املتكامــل  األعــامل  اســتمرارية 
املعلومــات ملركــز البيانــات البديلــة مبشــاركة طــرف 

البنــك. ثالــث مــن خــارج 

كــام تــم إطــالق نظــام معامــالت أمــان مــع خاصيــة إضافيــة وهــي ربــط النظــام باملســتندات الخاصــة بالطلــب بشــكل مبــارش للرجــوع إليهــا عنــد 
الحاجــة.

إدارة العمليات البنكية

 SWIFT إدارة العمليــات البنكيــة مســؤولة عــن معالجــة جميــع مدفوعــات البنــك املحليــة الصــادرة والــواردة للبنــوك املحليــة، ومدفوعــات
الدوليــة، وتحصيــل الشــيكات املحليــة والدوليــة وتفاويــض الخصــم املبــارش. 

كــام تقــوم اإلدارة أيضــا مبعالجــة القــروض الشــخصية وقــروض الرهــن الخـــــاصة بالعميــل ومراجعــة فتــح الحســاب وصيانــة الحســابات مــع تطبيــق 
إجــراءات إعــرف عميلــك.

ــة  ــات منتجــات الخزين ــة مببيع ــات املتعلق ــداع والعملي ــع ورشاء الســلع واإلي ــات بي ــذ عملي ــارة بتنفي ــل التج ــة ومتوي ــات الخزين تقــوم إدارة عملي
وكذلــك خطابــات اإلعتــامد والضــامن لالســتراد والتصديــر وفواتــر التحصيــل وغرهــا مــن الخدمــات التــي تقدمهــا مجموعــات األعــامل املختلفــة 

يف البنــك.

وقد تم ازدياد حجم معامالت العمليات البنكية يف عام 2018 بشكل كبر جدُا بسبب الزيادة يف مبيعات منتجات وخدمات البنوك. 
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مجموعة تقنية املعلومات

تواصــل مجموعــة تقنيــة املعلومــات بنــاء وصيانــة األنظمــة البنكيــة وفقــًا ألفضــل املعايــر التقنيــة لدعــم وتطويــر املنتجــات والخدمــات 
املرصفيــة الجديــدة مبــا يتــامىش مــع األهــداف والغايــات اإلســراتيجية للبنــك، مــام يوفــر األداء املتميــز والحاميــة واالســتمرارية لجميــع 
خدمــات بنــك الجزيــرة. ورشعــت مجموعــة تقنيــة  املعلومــات و برشاكــة مــع جميــع إدارات األعــامل لتنفيــذ مجموعــة مــن املشــاريع الحيويــة 
وذلــك للتوافــق مــع املتطلبــات الرقابيــة  يف املواعيــد املحــددة، وتلبيــة أهــداف إدارات األعــامل ودعــم النمــو املتزايــد وأيضــًا تحقيــق 

املبــادرات الداخليــة للبنــك بالتزامــن مــع الرقيــات الحتميــة للنظــم الرئيســية.

ومــن األمثلــة عــىل اإلنجــازات الرئيســية يف عــام 2018 إنجــاز مــرشوع  تركيــب النســخ االحتياطيــة لخطــوط االتصــال الخاصــة بجميــع فــروع 
الخدمــات املرصفيــة وفــروع فــوري. وإنجــاز مــرشوع  تحديــث و تحســني شــبكة التخزيــن يف مركــز العمليــات الرئيــيس واالحتياطــي واكتــامل 

اختبــار أنظمــة البنــك الرئيســية للعمــل بنجــاح ملــدة خمســه أيــام عمــل مــن مركــز العمليــات االحتياطــي.  

إدارة املوردين وترشيد النفـقـات

النقاط التالية هي أبرز إنجازات إدارة املوردين وترشيد النفــقـات خالل عام ٢٠١8

تم توفر 11% من تكلفة التأمني.  •

تم بنجاح توفر اثنان وعرشون مليون ريال سعودي من اإلنفاق الكي للمشريات.  •

تم تخفيض استثامرات مجموعة املساندة بنسبة %23   •

تم االنتهاء من عدد من دراسات حاالت ترشيد النفـقـات يف مجاالت مختلفة مثل فواتر الهاتف وخدمات الربيد وخدمات الضيافة.  •

تم تخفيض 4% من استثامرات املساندة عىل مستوى البنك.  •

تم اسرجاع مدفوعات متأخرة قدرها تسعة مليون ريال سعودي.  •

تم االستفادة من مزايا إضافية للعقود املربمة  والحصول عىل دعم وتدريب للموظفني.  •

تحسني اإلجراءات مثل إدارة املناقصات واإلسناد الخارجي.  •

مكتب إدارة املشاريع

تقدم إدارة املشاريع دعامً وتنظيامً حيوياً لجميع املشاريع السنوية لبنك الجزيرة وذلك بالتنسيق مع إدارات البنك املعنية. لقد قمنا بتسليم 
جميع املشاريع املطلوبة من مؤسسة النقد العريب السعودي، مثل مرشوع  استبيان عمالت الرصف ملؤسسة النقد العريب السعودي 

ومرشوع مؤسسة النقد العريب السعودي للتحكم األمني بنظام سويفت.

البطاقة  البنكية عن طريق اإلنرنت ومرشوع  الحسابات  الحيوية مثل مرشوع  فتح  االنتهاء من بعض املشاريع  إدارة املشاريع من  متكنت 
متعددة العمالت و مرشوع نقل إصدار بطاقات االئتامن من خارج اململكة إىل إصدارها داخلياً يف البنك. 

إدارة اإلسرتاتيجية واالبتكار

ُتديــر إدارة اإلســراتيجية واالبتــكار العالقــة مــا بــني توجيهــات اإلدارة التنفيذيــة ومجموعــات األعــامل املختلفــة يف البنــك. تــم عقــد اجتامعــات 
متعــددة خــالل عــام 2018 لتحديــد الفــرص ذات األولويــة العاليــة وكذلــك للتخطيــط ملشــاريع العــام القــادم. لقــد عملنــا بشــكل وثيــق مــع جميــع 

مجموعــات األعــامل وقدمنــا دعمنــا الكامــل لضــامن تنفيــذ جميــع املشــاريع كــام هــو مخطــط ويف الوقــت املحــدد.

وتم استخدام أدوات قياس األداء لتقديم تقارير عن املشاريع الرئيسية واإلسراتيجية إىل اإلدارة التنفيذية وأعضاء مجلس اإلدارة.

خــالل عــام 2018، بدأنــا عمليــات  تقييــم  واختيــار رشكات خارجيــة استشــارية إســراتيجية رائــدة للمســاعدة يف صياغــة إســراتيجية البنــك للفــرة 
2019-2023، ســوف تواصــل إدارة اإلســراتيجية و االبتــكار دورهــا األســايس يف دعــم جميــع األعــامل لتحقيــق خططهــم ومســاعدة البنــك 

يف تحقيــق رؤيتــه.

إدارة التحول الرقمي واألمتتة

هــدف إنشــاء إدارة التحــول الرقمــي و األمتتــة هــو الركيــز عــىل توفــر جميــع خدمــات ومنتجــات البنــك عــن طريــق القنــوات البنكيــة الرقميــة 
والتــي تســهل للعميــل الحصــول عليهــا يف أي وقــت ومــن أي مــكان مــام يجعــل تجربتــه مــع البنــك اســتثناءيه، وكذلــك مــن أهــداف اإلدارة أمتتــة 

األعــامل اليدويــة لزيــادة الفاعليــة وتخفيــض التكاليــف.

الجزيرة لألسواق املالية » الجزيرة كابيتال «

كان عــام 2018 عامــًا ناجحــًا للجزيــرة كابيتــال ، حيــث حافظــت الرشكــة عــىل مكانتهــا الرائــدة يف ســوق األســهم املحليــة باإلضافــة لتنويــع مصــادر 
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الدخــل مــن خــالل تركيزهــا املســتمر عــىل منــو أعــامل إدارة األصــول، املرصفيــة االســتثامرية، وأعــامل الحفــظ. حافظــت الرشكــة عــىل مكانتهــا 
القياديــة يف ســوق الوســاطة املحليــة بحصــة بلغــت %11.5 ، )2017: %12.6(

ــا الكــرام، توفــر منصــة الجزيــرة كابيتــال، »تداولكــم« للتــداول اإللكــروين، خدمــة فائقــة  عــىل صعيــد املنتجــات والخدمــات املقدمــة لعمالئن
بأســعار تنافســية لعمــالء الوســاطة املحليــة وبعــض األســواق اإلقليميــة والعامليــة. إن التطويــر والتحديــث املســتمر لهــذه املنصــة للتــداول 
اإللكــروين أولويــة للرشكــة  لتســتمر بتقديــم خدمــة رسيعــة وفعالــة وموثوقــة لعمــالء الرشكــة مــن املؤسســات واألفــراد. كذلــك، توفــر 
الجزيــرة كابيتــال لعمــالء مختاريــن خدمــة التــداول بالهامــش لتعزيــز عوائــد تداوالتهــم مــن خــالل رفــع قدراتهــم املاليــة للتــداول . بلغــت أحجــام 

التــداوالت التــي نفذتهــا الجزيــرة كابيتــال يف الســوق الســعودية  201  مليــار ريــال ســعودي )2017: 211 مليــار ريــال ســعودي(.

كــام حققــت الجزيــرة كابيتــال منــوًا يف إيراداتهــا مــن منتــج إدارة األصــول خــالل العــام بنســبة 11% مــن 39.5 مليــون ريــال ســعودي يف عــام 
2017 إىل 43.7 يف عــام 2018. حصــل هــذا النمــو نتيجــة نجــاح تســويق صناديــق الجزيــرة كابيتــال العامــة والخاصــة للعمــالء املســتهدفني. كــام 
ويــرس اإلدارة أن تعلــن أن صندوقهــا االســتثامري، صنــدوق الجزيــرة لألســهم الســعودية حافــظ عــىل ترتيبــه  يف املركــز األول لفئتــه مــن 
حيــث أفضــل أداء منــذ 5 ســنوات حتــى اآلن. وكذلــك صنــدوق الجزيــرة للمرابحــة بالريــال الســعودي ، فقــد كان أداء الصنــدوق جيــدًا ويعتــرب 
واحــدًا مــن أفضــل 3 صناديــق مــن فئتــه مــن حيــث أفضــل أداء منــذ 5 ســنوات حتــى اآلن. كــام وتفتخــر اإلدارة بالعائــدات التــي حققــت لعمالئهــا 

املســتثمرين يف منتجــات إدارة املحافــظ االســتثامرية الخاصــة وإدارة املحافــظ الخاصــة املقيــدة للمرابحــة خــالل العــام 2018.

ومــن دواعــي رسور الجزيــرة كابيتــال، حصولهــا عــىل جائــزة مــن تومســن رويــرز »جائــزة صنــدوق ليــرب- لألســهم العامليــة 2018« تقديــرًا لــألداء 
املتميــز لصنــدوق الجزيــرة لألســهم العامليــة خــالل العــام.

تتطلــع إدارة الجزيــرة كابيتــال بنظــرة متفائلــة للعــام 2019. وتعتقــد الرشكــة أنــه وبالرغــم مــن التقلبــات الجيوسياســية يف املنطقــة، فــإن 
التوقعــات املســتقبلية لالقتصــاد الســعودي إيجابيــة. ، األمــر الــذي ســيدفع باتجــاه تطــور الســوق املــايل يف اململكــة العربيــة الســعودية.

حوكمة الرشكات

ــزام بقواعــد حوكمــة  ــرة  عــىل االلت يحــرص بنــك الجزي
الرقابــة  ألنظمــة  التطبيــق  تحقــق  التــي  الــرشكات 
الداخليــة الشــاملة وسياســات اإلفصــاح والشــفافية. 
كــام يقــوم البنــك بتحقيــق التوافــق الشــامل ألعاملــه 
مــع أنظمــة وقوانــني اململكــة وإدخــال أحــدث معايــر 
األداء للمرصفيــة العامليــة يف إرشافــه عــىل أدائــه 
التوجيهــات الصــادرة مــن  املــرصيف مبــا يف ذلــك 
مؤسســة النقــد العــريب الســعودي وهيئــة الســوق 

املاليــة ووزارة التجــارة واالســتثامر. 

الخطط املستقبلّية

املرصفية  املؤسسات  إحدى  هو  الجزيرة  بنك 
واملالية  املرصفية   الخدمات  تقديم  يف  الرائدة  
يف  اإلسالمية  الرشيعة  أحكام  مع  املتوافقة 
قد  الجزيرة  بنك  وكان  السعودية.  العربية  اململكة 
للتحول  خطة  املاضية  السنوات  مدى  عىل  نفذ 
مجموعة  يقدم  مبوجبها  أصبح  االسراتيجي 
متكاملة من الخدمات واملنتجات املرصفية واملالية 
وخدمات  لألفراد،  املرصفية  الخدمات  خالل  من 

املرصفية  والخدمات  التحويالت(،  )أعامل  فوري 
والخدمات   ، العاملّية  الرشكات  وخدمات  للرشكات 

التابعة للبنك )الجزيرة كابيتال والجزيرة  املرصفّية الخاصة، والخزينة. ويعزز هذه الخطوط الخدمات املالية األخرى التي تقدمها  الرشكات 
تكافل( كالخدمات املرصفية االستثامرية، وإدارة األصول، وخدمات الوساطة، واألوراق املالية والتأمني التكافي. 

لديه وذلك  الهامة كام واصل تسجيل معدالت منو قوية يف قاعدة األصول  اإلنجازات والنجاحات  العديد من  البنك يف عام 2018  حقق 
الركيز  مع  واملتوسطة،  والصغرة  الكبرة  الرشكات  ومختلف  األفراد  من  العمالء  مع  ترسيخها  تم  التي  املتينة  العمل  عالقات  بفضل 
املرصفـية  الخدمات  منتجات  وأيضا  الرشكات  ومتويل  والخزينة  األفراد  منتجات  مستوى  عىل  املشرك  البيع  أنشطة  عىل  كبر  بشكل 
تركز معظمها  الفرة، والتي  التي كان قد طرحها خالل  العديد من املبادرات  تام  بنجاح  البنك  لذلك، فقد استكمل  إضافة  االستثامرية. 

عىل تعزيز فعالية خدمات وأنشطة البنك، مام أسهم يف ارتفاع ربحية األعامل وتحسني جودة الخدمات املقدمة عىل مختلف الصعد.

عــىل صعيــد الخدمــات املرصفيــة لألفــراد، ســوف يواصــل البنــك اســتخدام أحــدث التقنيــات املتطــورة وذلــك مــن أجــل خدمــة العمــالء بــكل 
يــرس وســهولة وأمــان، بــدءًا مــن خدمــة »فتــح الحســابات إلكرونيــا« بشــكل كامــل مــرورًا بخدمــة طلــب كافــة منتجــات وخدمــات البنــك عــرب 

قنــوات البنــك الرقميــة واإللكرونيــة.

إضافة لذلك، سوف يواصل البنك طرح خدمات ومنتجات جديدة ومبتكرة مبا يوفر الحلول لكافة رشائح العمالء مع الركيز عىل الجودة العالية 
للخدمات املقدمة. وقد اقرنت هذه األهداف بتعزيز قدرات فرق املبيعات بالبنك وذلك من أجل الوصول بها إىل املستويات املثىل مام 
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سيسهم يف تحسني حصة البنك السوقية وزيادة اإليرادات وتخفيض املرصوفات. من جانب 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 توفر أفضل الخدمات والحلول املرصفية املتطورة لعمالئها 
التجارية وخدمات االستراد  التمويلية  من الرشكات واملؤسسات وقطاعات األعامل وذلك عرب طرح باقات متنوعة من أفضل املنتجات 

إضافة إىل خدمات إدارة النقد واملرصفية اإللكرونية، وهو ما ساهم بشكل فاعل فـي النمو اإلجاميل لقاعدة أصول البنك وربحيته.

عــىل صعيــد املســتقبل، ســوف يتابــع بنــك الجزيــرة خــالل الســنة القادمــة تطبيــق اســراتيجية التحــول اإللكــروين مــام ســيمكنه مــن 
االســتمرار يف طــرح منتجــات وخدمــات مبتكــرة تلبــي كافــة احتياجــات وتطلعــات عمــالءه الكــرام، هــذا باإلضافــة إىل مواصلــة الركيــز عــىل 

ــرة مــام يعــزز عالقــات العمــالء ووالئهــم للبنــك. ــه مــع بنــك الجزي ــل وبعــد تعامل ــه قب ــة ل ــق إيجابي ــل كهــدف محــوري بهــدف تحقي العمي

الجوائز التقديرية والشهادات 

جائزة األمرة 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   •

امليداليــة الذهبيــة واملركــز األول عــن فئــة أفضــل خدمــة عمــالء وكذلــك امليداليــة الفضيــة عــن فئــة أفضــل مركــز اتصــاالت عمــالء،    •
وجائــزة أفضــل مديــر مركــز اتصــاالت عمــالء 

جائزة النقاد ألفضل مرصفية رقمية إسالمية من قبل »كامربدج التحليلية اناليتيكا«   •

وجائــزة أفضــل خيــار للنقــاد كأفضــل بنــك يف  االبتــكار املــرصيف للخدمــات املرصفيــة اإلســالمية لألفــراد لعــام 2018 مــن قبــل    •
اناليتيــكا« التحليليــة  »كامــربدج 

امليدالية الذهبية واملركز األول عن فئة »أفضل خدمة عمالء يف العامل لعام 2018م    •

جائــزة »أفضــل برنامــج مســؤولية اجتامعيــة يف اململكــة لعــام 2017م « برشــيح مــن قبــل مجموعــة يس يب آي فايننشــال العامليــة    •
املتخصصــة بشــؤون املــال واالقتصــاد.

جائــزة »أفضــل مرصفيــة إســالمية لألفــراد « للمــرة الثانيــة واملمنوحــة مــن كامــربدج التحليليــة اناليتيــكا، وهــي جهــة متخصصــة يف    •
االســتقصاءات املاليــة اإلســالمية يف اململكــة املتحــدة.

جائزة »أفضل خدمة عمالء « مقدمة لربنامج ابرش بعزك،من قبل مجلة بانكر الرشق األوسط2017م.   •

امليداليــة الفضيــة واملركــز الثــاين يف فئتــي »أفضــل مركــز اتصــاالت عمــالء« و » أفضــل خدمــة عمــالء لعــام 2017م « يف الــرشق    •
األوســط وأوروبــا وإفريقيــا مــن قبــل رشكــة كونتاكــت ســنر وورلــد Contact Center World يف لنــدن باململكــة املتحــدة.

جائزة افضل خدمات مرصفية شخصية مبتكرة يف اململكة العربية السعودية واملمنوحة لبنك الجزيرة من قبل أي جلوبال ميديا.   •

تكريــم مؤسســة النقــد العــريب الســعودي لبنــك الجزيــرة ضمــن أفضــل ثالثــة بنــوك حصلــت عــىل اعــىل مــؤرشات األداء الرئيســية    •
لخدمــات أجهــزة الــرصف اآليل وإدارة النقــد

)Private Banker International )PBI جائزة أفضل مرصفية خاصة يف اململكة العربية السعودية صاعدة للعام 2016م من قبل   •

2016 Global Banking and Finance Review جائزة أفضل مرصفية خاصة يف اململكة العربية السعودية من قبل   •

جائــزة اختيــار النقــاد كأفضــل بنــك يف املرصفيــة اإلســالمية لألفــراد املمنوحــة مــن كامــربدج التحليليــة اناليتيــكا، وهــي جهــة متخصصــة    •
يف االســتثامرات املاليــة اإلســالمية يف اململكــة املتحــدة.

جائــزة »أفضــل مركــز خدمــات تحويــل أمــوال« بالــرشق األوســط )فــوري( التابــع لبنــك الجزيــرة واملمنوحــة مــن مجموعــة يس يب آي    •
فايننشــال العامليــة  املتخصصــة بشــؤون املــال واالقتصــاد.

جائــزة املؤسســة العربيــة املانحــة املتميزة»مانــح« لعــام 2015م ضمــن أعــامل مؤمتر)املؤسســات املانحــة غــر الحكوميــة يف الــدول    •
العربيــة( برعايــة معــايل الشــيخ / خالــد بــن عــي آل خليفــة وزيــر العــدل والشــؤون اإلســالمية واألوقــاف بالبحريــن.

جائــزة أفضــل بنــك يف املرصفيــة الخاصــة لعــام 2015م مــن قبــل “Global Banking and Finance Review 2015”  والتــي متثــل   •
أحــد املؤسســات اإلعالميــة املشــهورة وتعنــى باألخبــار واألبحــاث الخاصــة بالبنــوك واملؤسســات املاليــة يف العــامل.

جائــزيت افضــل مركــز اتصــاالت عمــالء يف العــامل لعــام 2015م ضمــن نهائيــات املســابقة العامليــة ملراكــز اتصــاالت العمــالء يف   •
: األمريكيــة  الواليــات املتحــدة 

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.    •

جائــزة أفضــل 100 عالمــة تجاريــة ســعودية رواجــًا يف العــام 2015م، مقدمــة مــن صاحــب الســمو امللــيك األمــر فيصــل بــن بنــدر بــن   •
عبدالعزيــز أمــر منطقــة الريــاض، تحــت إرشاف »صحيفــة الوطــن« 

أفضل بنك يف الخدمات املرصفية الفردية لعام 2014 من مجلة »وورلد فاينانس بانكنغ«.  •

تقرير مجلس اإلدارة للسنة املنتهية يف 3١ ديسمرب ٢٠١8م
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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«.   •

جائــزة »املؤسســة املثاليــة لدعــم العمــل االجتامعــي والتنمــوي« مــن مجلــس وزراء العمــل والشــؤون االجتامعيــة لــدول مجلــس   •
البحريــن يف  الخليجــي«  التعــاون 

جائــزة أفضــل 100 عالمــة تجاريــة ســعودية بحضــور ســمو األمــر بنــدر بــن خالــد الفيصــل، رئيــس مجلس إدارة »مؤسســة عســر للصحافة   •
والنــرش« وحشــد كبــر مــن ممثــي الحكومــة والصحافــة.

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:  •

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«   o

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

يـــرس مجلـــس اإلدارة انتهـــاز هـــذه الفرصـــة للتعبـــر عـــن خالـــص شـــكره وتقديـــره للحكومـــة الرشـــيدة بقيـــادة خـــادم الحرمـــني الرشيفـــني امللـــك 
ســـلامن بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود - حفظـــه اللـــه - وصاحـــب الســـمو امللـــيك األمـــر محمـــد بـــن ســـلامن بـــن عبـــد العزيـــز آل ســـعود ويل العهـــد نائـــب 

رئيـــس مجلـــس الـــوزراء ووزيـــر الدفـــاع -حفظـــه اللـــه - وجميـــع الـــوزراء عـــىل دعمهـــم املتواصـــل.

كـــام يتقـــدم مجلـــس اإلدارة بالشـــكر ملقـــام وزارة املاليـــة ووزارة التجـــارة واالســـتثامر ومؤسســـة النقـــد العـــريب الســـعودي وهيئـــة الســـوق 
ـــتمر للبنـــك . ـــة عـــىل دعمهـــم املس املالي

 ويـــرس مجلـــس اإلدارة انتهـــاز هـــذه الفرصـــة للتعبـــر عـــن جزيـــل شـــكره وتقديـــره للمســـاهمني والعمـــالء األفاضـــل عـــىل ثقتهـــم ودعمهـــم
.املســـتمر ولفريـــق إدارة البنـــك وكافـــة منســـوبيه عـــىل أدائهـــم وإنجازاتهـــم
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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 41 )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: 6901390 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 12 )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 رابغ

)هاتف: 4233311 12 )966+
)فاكس: 4233366 12 )966+
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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 جرير

هاتف: 8420237 13 )966+(
فاكس: 8417226 13 )966+(

فرع الدمام الرئييس

هاتف: 8321272 13 )966+(
فاكس: 8343314 13 )966+( 

فرع الخليج

هاتف: 8353245 13 )966+(
فاكس: 8348156 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 الصناعية الثانية - ٦١١9
هاتف :   8104209  11  )966+(

11  8109653               

فرع الروضة - ٦١١٠
هاتف :   2278447 11 )966+(

11 2277506                 

 فرع البطحاء /  الغزايل ٦١٠١
هاتف :   4068467 11 )966+(

11 4068524                 
فرع بريده / القصيم ٦٥٠١

هاتف :   3694869  16 )966+(
16  3271294               

فرع السليامنية  -  ٦١٠٤
هاتف :   4778350 11 )966+(

11 4778541                 

فرع البلد ( مانيال ( / ٦١٠٢
هاتف :   8108056 11 )966+(

11 8108058                 
فرع حائل  - ٦٥١٠

هاتف :   5349317  16 )966+(
16  5349318                 

فرع منفوحه  - ٦١٠8
هاتف :   4571278 11  )966+(

 11 4571329                 

فرع العسكري -  ٦١٠٥
هاتف :   4774889 11 )966+(

11 4776472                 
فرع أم الحامم  - ٦١١٧

هاتف :   4824559  11  )966+(
11  4824327               

فرع النسيم  - ٦١١١
هاتف :   2324529 11 )966+(

 11 2328366                 

فرع املروج - ٦١٠٦
هاتف :   2031861  11 )966+(

11  2033058                 
فرع سلطانة  - ٦١١٤

هاتف :   4283873  11  )966+(
§11  4285096                 

فرع البديعة / ٦١٠9
هاتف :   4101878 11  )966+(

    11 4101890                 

 فرع الخالدية  -  ٦١٠3
هاتف :   4469290  11 )966+(

11  4469311                 
فرع الريموك  - ٦١١٢

هاتف :   8103904  11 )966+(
11  8103905                 

فرع السيل  - ٦١١3
هاتف :   2415570 11  )966+(

11 2415523                 

فرع الخرج  - ٦١٢٠
هاتف :   5456467  11 )966+( 

11   5456476                
فرع الرس  - ٦٥٢٢

هاتف :   3392670  16 )966+(
16  3392680                 

فرع الياسمني  - ٦١١٥
هاتف :   8120043  11  )966+(

11  8120051               

فرع املنتزه - ٦١٠٧
هاتف :   4083414 11 )966+(

11 4083384                 
فرع املرقب - ٦١١٦

هاتف :  423424  11  )966+(
11 4023435   /  11 4023430              

فرع الشمييس - ٦١١8
هاتف :  8103242  11  )966+(

11  8103198                

املنطقة الرشقية

فرع العقربية - ٦٧١٤
هاتف :   8984349  13 )966+(

13  8949425                 

فرع العيىس مول - ٦٧١٠
هاتف :  8084917  13 )966+(  

13  8088173                

فرع الجبيل - ٦٧٠٥
هاتف :   3448685  13 )966+(

13  3448760                 
فرع االحساء - ٦٧3١

هاتف :   5732774  13 )966+(
13  5732774                 

فرع الجلوية - ٦٧٠3
هاتف :   8172190  13 )966+(  

13  8172623                 

فرع الدمام الرئييس - ٦٧٠١
هاتف :   8341347  13 )966+(

13  8341976                 
فرع الصناعية الجبيل - ٦٧٠٧

هاتف :   3441119  13 )966+(
13  3618118                 

فرع الجبيل ٢ - ٦٧٠٦
هاتف :   3615383  13 )966+( 

13  3632256                 

فرع مخطط 9١ - ٦٧٠٢
هاتف :   8190058  13 )966+(  

13  8190049                 
فرع حفر الباطن - ٦٧٤٧

هاتف :   7310049  13 )966+(
13  7310151                 

فرع الصناعية الثانية - ٦٧٠9
هاتف :   8021910  13 )966+(

13  8021859                 

فرع الثقبة - ٦٧١١
هاتف :   8088319  13 )966+(    

13  8089747                 

املنطقة الغربية 

فرع بن الدن - ٦3١٦
هاتف :  6811358  12  )966+(

12  6811357                

فرع بني مالك - ٦3٠٧
هاتف :  6727797  12 )966+(

12  6727727                

فرع البلد - ٦3٠١
هاتف :  2899757  12 )966+(

12  2894596                
فرع خميس مشيط  -  ٦٦١٤

هاتف :  2740534  17 )966+(
 17  2740535                

فرع الحمدانية - ٦3١١
هاتف :  6071194  12 )966+(

12  6070316                

فرع حراء - ٦3٠٢
هاتف :   6826902 12 )966+(

12 6834007                 
فرع السالمة  - ٦3٠٤

هاتف :  3861719  12 )966+(
12  6058581                

فرع ينبع - ٦3٤٧
هاتف :  3572748  14  )966+(

       14  3573406                

فرع البوادي  - ٦3٠3
هاتف :  6558167  12 )966+(

12  6558592                
فرع الرشفية  - ٦3٠8

هاتف :  6304023  12  )966+(
12  6303762                

فرع املدينة املنورة  - ٦3٤٠
هاتف :  8280357  14 )966+(

14  8280328                

فرع مرشفه - ٦3٠٦
هاتف :  6737669  12 )966+(

 12  6736713                
فرع جيزان  - ٦٦٤٦

هاتف :  3220638  17 )966+(
17  3220640                

فرع نجران  -  ٦٦٢٠
هاتف :  5221993  17 )966+(

 17  5221993                

فرع أبها - ٦٦٠٥
هاتف :  2240401  17 )966+(

17  2283150                
فرع تبوك  - ٦٥8٠

هاتف :  4216147  14  )966+(
14  4221603                

فرع الكعكية - ٦3٦٠
هاتف :  5307034  12 )966+(

12  5306986                

فرع الطائف - ٦33٠
هاتف :  7322543  12 )966+(

12  7327792                
فرع بـيــش - ٦٦٦١

هاتف :  3340447  17 )966+(
 17  3340225                

فرع الجوف - ٦٥٧٠
هاتف :  6222139  14 )966+(

14  6222372 / 14  6222368                

فرع رابـــــــــغ  - ٦38٠
هاتف :  4221248  12 )966+(

12  4221247                
فرع العتيبية - ٦3٦3

هاتف :  5980058  12 )966+(
12  5970289                
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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 ٢٠٤38 الرياض ١١٤٥٥
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املنطقة الغربية

هاتف: 6688877 12 )966+(
فاكس: 6677319 13 )966+(

حي األندلس - طريق املدينة النازل
أسواق املساعدية رقم 3

جدة )سيدات(

هاتف: 8318311 14 )966+(
طريق امللك عبدالله - تقاطع شارع سلطانة 

مبنى ريادة األعامل - الدور الثاين
املدينة )سيدات(

املنطقة الوسطى

هاتف: 2404052 11 )966+(
فاكس: 2784214 11 )966+(  تحويلة : 381 حي القدس طريق امللك عبدالله الرياض )رجال(

املنطقة الرشقية

هاتف: 8821142 13 )966+(
تقاطع شارع امللك سعود مع شارع األمر 

فيصل بن فهد ـ بجانب رشكة عبداللطيف جميل 
مقابل الظهران مول

الخرب )رجال/سيدات(

الرقم املجاين للتكافل التعاوين

8٠ ٢٤٤ ٠٠9٥9
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جدة   31 / 12 / 2018م

الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل سيدنا ونبينا محمد وعىل آله وصحبه أجمعني.

إىل السادة مساهمي بنك الجزيرة 

الشــرعية  املجموعــة  قبل  من  املعــد  الختــامي  الســنوي  التقرير  ومنـــاقشــة  مبراجعة  الرشعية  الهيئة  قامت  فقد 
بالبنــك والذي اشتمل عىل نتائج فحص وتدقيق اإلجراءات املتبعة من البنك املبنية عىل أساس أخذ عينات عشوائية 

من كل نـوع من أنواع العمليات.

والتطبيقات  باملعامالت  املتعلقة  والعقود  املستخدمة  املبادئ  عىل  الجزيرة  لبنك  الرشعية  الهيئة  اطلعت  كام 
وإصدار  الرشعي  الرأي  إلبداء  2018/12/31م  املنتهية  املالية  السنة  خالل  الجزيرة  بنك  طرحها  التي  واملنتجات 
الفتاوى واالرشادات والقرارات الالزمة. وتقع مســئوليـــة التأكد من أن البنك يعمــل وفــقــاً ألحكــام ومــبادئ الرشيعة 
اإلســـالمية عىل اإلدارة التنفيذية بالبنك. أما مسـئوليـة الهيئـة الشـرعية فــتــنــحصـر يف إبـداء رأي مسـتقل بنــــاًء عىل 

مـراقــبــتــهـا لعمليــات البنــك وإعــداد هـــذا التقرير لكم.

لقد قمنا مبراقبتنا من أجل الحصول عىل جميع املعلومات والتفسرات التي اعتربناها رضورية لتزويدنا بأدلة تكفي 
إلعطاء قناعة بأن البنك مل يخالف أحكام ومبادئ الرشيعة اإلسالمية، ويف رأينا :

إليه أعاله هي يف  التقرير املشار  تناولها  التي  الفرة  البنك خالل  أبرمها  التي  العقود والعمليات واملعامالت  أن 
الجملة متفقة مع أحكام الرشيعة اإٍلسالمية وما ورد عىل بعضها من مالحظات ال تؤثر جوهرياً عىل سالمة العمليات 

من الناحية الرشعية وقد متت معالجتها من قبل اإلدارة وما بقي منها ستتم معالجتها خالل العام املايل الحايل.

نسأل الله العي 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   

عضواً الدكتور/ عبد الستار أبو غدة   

مقرراً الدكتور/ فهد بن عيل العليان   

تقرير الهيئة الرشعية
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مسئولية اإلدارة

تضطلع اإلدارة مبسئولية وضع واملحافظة عىل نظام رقابة داخلية فعال يف البنك يشمل كافة السياسات واإلجراءات والعمليات 
التي تم تصميمها تحت إرشاف مجلس اإلدارة لتحقيق األهداف االسراتيجية للبنك.

نطاق صالحيات إدارة املراجعة الداخلية:

يشمل نطاق صالحيات إدارة املراجعة الداخلية، بعيداً عن اإلدارة املبارشة، تقييم كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية عىل مستوى 
البنك وأيضا ضامن تنفيذ وااللتزام بكافة السياسات واإلجراءات املعتمدة. وترفع إدارة املراجعة الداخلية كافة مرئياتها ومالحظاتها 
الهامة املرتبة عىل أنشطة التقييم إىل لجنة املراجعة املنبثقة عن مجلس اإلدارة . كام تراقب إدارة املراجعة الداخلية بكل اجتهاد 

ونشاط كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية مبا يضمن تخفيف املخاطر املحددة وبالتايل حامية مصلحة البنك ومساهميه.

تبذل كافة الفعاليات يف البنك جهوداً مكثفًة وحثيثًة من أجل تعزيز بيئة املراقبة عىل مستوى القاعدة وذلك من خالل 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:

لقد تم تصميم نظام الرقابة الداخلية بالبنك بحيث يوفر ملجلس اإلدارة مستوى معقوالً من االطمئنان فيام يتعلق بإدارة املخاطر 
وذلك ضمن األهداف االسراتيجية للبنك. وبغض النظر عن مدى دقتها وتصميمها فإن أنظمة الرقابة الداخلية تنطوي عىل حدود 
توقعات  أن  عىل  عالوة  هذا،  الرقابة.  ونواقص  عيوب  كافة  اكتشاف  من  متكن  ال  أو  متنع  ال  قد  فإنها  وبذلك  وقيود،  وصالحيات 
التقييم املتعلقة بالفرات املستقبلية ألية فعالية من الفعاليات تخضع أيضا لقيود معينة مام قد يجعل تلك الضوابط غر كافية 

بسب التغرات 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. 

وتقوم لجنة املراجعة أيضا مبراجعة تقرير التقييم املتعلق بفعالية نظام الرقابة الداخلية والذي تعده إدارة املراجعة الداخلية بالبنك. 
بالبنك مل تتم  التقييم املتعلق بفعالية نظام الرقابة الداخلية ال ينطوي عىل أية نقاط ضعف يف إطار الرقابة الداخلية  إن تقرير 

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:

وبناء عىل ما تقدم فقد صادق مجلس اإلدارة عىل تقييم اإلدارة لنظام الرقابة الداخلية حسب تعليامت مؤسسة النقد. 

يعقوب العريني إبراهيم الغمالس        شاهد أمني    

رئيس االلتزام ومكافحة   رئيس مجموعة التدقيق الداخي                   املسؤول املايل األول  
غسل األموال ومتويل اإلرهاب املكلف                                                  

بيان الرقابة الداخلية
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املحتويات
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80قامئة املركز املايل

81قامئة الدخل املوحدة

82قامئة الدخل الشامل املوحدة

83قامئة التغيرات يف حقوق املساهمني

84-85قامئة التدفقات النقدية املوحدة

86- 161إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
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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 2018م، وقامئة الدخل املوحدة، وقامئة الدخل الشامل املوحدة، وقامئة التغرات يف 
حقوق املساهمني املوحدة، وقامئة التدفقات النقدية املوحدة للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ، وملخص بالسياسات املحاسبية الهامة 

واإليضاحات التفسرية 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 
2018م وأداءها املايل املوّحد وتدفقاتها النقدية املوحدة للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقاً للمعاير الدولية للتقرير املايل املعدلة 

من قبل مؤسسة النقد العريب السعودي للمحاسبة عن الزكاة ورضيبة الدخل.

أساس الرأي

لقد قمنا باملراجعة وفقاً ملعاير املراجعة الدولية املعتمدة يف اململكة العربية السعودية. تم بيان مسؤوليتنا مبوجب تلك املعاير بشكل 
أكرب ضمن الفقرة الخاصة مبسؤوليات 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 لتوفر أساس لرأينا. 

محاور املراجعة الرئيسية

الحالية. وهذه املحاور تم  برأينا املهني، األكرث أهمية يف مراجعتنا للقوائم املالية املوحدة للفرة  الرئيسية هي األمور،  محاور املراجعة 
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 فقرة 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 األمر سلطان

ص.ب 55078
جـدة 21534

اململكة العربية السعودية    
ترخيص رقم 46/11/323 بتاريخ 1412/9/7هـ

القوائم املالية املوحدة  للسنة املنتهية يف 3١ ديسمرب ٢٠١8م
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كيف عالجت مراجعتنا محاور املراجعة الرئيسيةمحاور املراجعة الرئيسية 

االنخفاض يف قيمة القروض والُسلف:

لدى  والُسلف  القروض  إجاميل  بلغ  2018م،  ديسمرب   31 يف  كام 
مليون   40.495 )2017م:  سعودي  ريال  مليون   41.830 مبلغ  املجموعة 
ريال سعودي( مقابل مخصص انخفاض يف القيمة مببلغ 933 مليون ريال 

سعودي )2017م: 705 مليون ريال سعودي(. 
املايل  للتقرير  الدويل  املعيار  بتطبيق  السنة  خالل  املجموعة  قامت 
)9( والذي يقدم منوذجاً النخفاض قيمة خسائر االئتامن املتوقعة بنظرة 
متطلبات  بتطبيق  املجموعة  قامت  التطبيق،  سياق  ويف  مستقبلية. 
املعيار )9( بأثر رجعي دون تعديل بيانات املقارنة. وقد أدى تطبيق املعيار 
)9( إىل تعديل التحّول مببلغ 636 مليون ريال سعودي إىل حقوق امللكية 
التحّول  تأثرات  3)أ()2(  اإليضاح  يبني  2018م.  يناير   1 يف  كام  للمجموعة 

عىل القوائم املالية املوحدة.

خسائر  تحديد  أن  حيث  للمراجعة  رئييس  كمحور  األمر  هذا  اعتربنا  لقد 
تأثر كبر  له من  االئتامن املتوقعة يتطلب من اإلدارة حكامً جوهرياً ملا 
الرئيسية  املجاالت  تتضمن  للمجموعة.  املوحدة  املالية  القوائم  عىل 

للحكم ما يي:
1.   يستند تصنيف القروض يف املرحلة 1، واملرحلة 2، واملرحلة 3 

إىل تحديد اآليت:
)أ(    الزيادة الجوهرية يف مخاطر االئتامن منذ إنشاء القروض، و

)ب( مخاطر انخفاض القيمة / التعرث عن السداد عىل مستوى القرض.
االئتامن املتوقعة  2.   االفراضات املستخدمة يف منوذج خسائر 
النقدية  والتدفقات  املقابل،  للطرف  املايل  الوضع  مثل 
املتوقعة  الكي  االقتصاد  وعوامل  املتوقعة،  املستقبلية 

مستقبالً.
أو  الحالية  العوامل  لتعكس  إضافية  معطيات  لتطبيق  الحاجة    .3
االئتامن  خسائر  لنموذج  ميكن  ال  التي  الخارجية  املستقبلية 

املتوقعة كشفها.
الرجاء الرجوع إىل اإليضاح 3)أ()2( بخصوص السياسات املحاسبية الهامة 
املايل  للتقرير  الدويل  املعيار  لتطبيق  املوحدة  املالية  القوائم  حول 
بانخفاض  املتعلقة  الهامة  املحاسبية  والسياسة  املالية  »األدوات   )9(
قيمة املوجودات املالية«، واإليضاح 2)ج()1( والذي يتضمن إفصاحاً حول 
انخفاض  بخسائر  املتعلقة  الجوهرية  واالفراضات  والتقديرات  األحكام 
التي  القيمة  انخفاض  تقييم  وطريقة  املالية  املوجودات  عىل  القيمة 
انخفاض  حول  إفصاحاً  يتضمن  والذي   7 واإليضاح  املجموعة،  تستخدمها 
تحليل  تفاصيل  بخصوص   30 واإليضاح  والسلف،  القروض  مقابل  القيمة 
يف  أخذها  يتم  التي  الرئيسية  والعوامل  واالفراضات  االئتامن  جودة 

االعتبار عند تحديد خسائر االئتامن املتوقعة.

لقد توصلنا لفهم تقييم اإلدارة النخفاض قيمة القروض والسلف مبا يف 
التصنيف  ومنوذج   )9( املايل  للتقرير  الدويل  املعيار  تطبيق  عملية  ذلك 
القيمة  يف  االنخفاض  مقابل  املخصصات  تجنيب  وسياسة  الداخي 

والطريقة املنهجية يف معايرة خسائر االئتامن املتوقعة لدى املجموعة.
لقد قمنا مبقارنة سياسة تجنيب املخصصات مقابل االنخفاض يف القيمة 
متطلبات  مع  املتوقعة  االئتامن  خسائر  معايرة  يف  املنهجية  والطريقة 

املعيار )9(.
التشغيلية  الفاعلية  وفحص  الضوابط  وتطبيق  تصميم  بتقييم  قمنا  لقد 

املتوافرة فيام يي:
• عملية معايرة الضوابط وتتضمن الحوكمة عىل مراقبة النموذج واعتامد 

الفرضيات الرئيسية.
للزيادة  الوقتي  والتحديد  متعددة  مراحل  يف  املقرضني  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.

خسائر  حساب  عليها  يقوم  التي  البيانات  ودقة  اكتامل  من  بالتحقق  قمنا  لقد 
االفراضات  بتقييم  وقمنا  2018م.  ديسمرب   31 يف  كام  املتوقعة  االئتامن 
األساسية املستخدمة من قبل املجموعة يف حساب خسائر االئتامن املتوقعة:
يف  املجموعة  لدى  املتوافرة  الضوابط  مالءمة  مدى  من  التحقق   •
»التعرث،  مخاطر  وتحديد  االئتامن  مخاطر  يف  الجوهرية  الزيادة  تحديد 
مراحل.  يف  املخاطر  هذه  وتصنيف  الفردي«  القيمة  »انخفاض  أو 
املجموعة  حددتها  التي  املراحل  مالءمة  مدى  من  بالتحقق  قمنا  لقد 

بالنسبة لعينة من املخاطر.
•   لقد قمنا بالتحقق من مدى مالءمة حساب اإلدارة لعينة من العمالء عرب 

جميع املراحل الثالثة لتقييم خسائر االئتامن املتوقعة، و
التي تستخدمها  بالتحقق من مدى مالءمة املعطيات اإلضافية  •  قمنا 

اإلدارة والتحقق من عملية الحوكمة ومن هذه املعطيات.

لقد قمنا باالستعانة بخربائنا يف مراجعة حساب النموذج واكتامل البيانات.
لقد  ـ  أعاله  املذكورة  اإلجراءات  إىل  إضافًة  ـ  التحّول  بتعديالت  يتعلق  فيام 
ومالءمة  البيانات  واكتامل  تكاملية  التحديد  وجه  عىل  االعتبار  يف  أخذنا 

االفراضات التي استخدمتها املجموعة عند تطبيق املعيار )9( ألول مرة.
املالية  القوائم  يف  اإلدارة  ضمنتها  التي  اإلفصاحات  بتقييم  قمنا  لقد 

املوحدة.

العموالت من العمليات البنكية:

األخرى  املبالغ  وبعض  القروض  عىل  إدارية  رسوماً  املجموعة  تفرض 
بإدراج  وتقوم  واألفراد  الرشكات  قروض  عىل  العمالء  من  مقدماً  تدفع 
العموالت  إن مثل هذه  العموالت والرسوم.  الدخل من  القيمة يف  ذات 
يجب  وبالتايل  املالية  األداة  عن  املتولدة  النتائج  من  يتجزأ  ال  جزءاً  تشّكل 
إدراجها كتعديل عىل العائد الفّعال ضمن دخل العموالت الخاصة. ومع هذا 
جوهرية  غر  العموالت  مبالغ  ولكون  العمليات  من  الكبر  الحجم  وبسبب 
يف معظمها فإن اإلدارة تجري تعديالت عىل العائد الفّعال بناًء عىل بعض 

الحدود واالفراضات.

حدود  استخدام  أن  بسبب  للمراجعة  جوهرياً  محوراً  األمر  هذا  اعتربنا  لقد 
جوهري  تخفيض  أو  جوهرية  زيادة  إىل  يؤدي  قد  مالمئة  غر  وافراضات 

يف تعديل إيرادات الرسوم والعموالت الخاصة.
بخصوص  املوحدة  املالية  القوائم  حول  3)ح(  اإليضاح  إىل  الرجوع  الرجاء 
اإليرادات،  وتسجيل  بقياس  املتعلقة  املجموعة  محاسبة  سياسة 
بالتزامات  املتعلقة  املبالغ  حول  إفصاحاً  يتضمن  والذي   21 واإليضاح 

القروض وعموالت اإلدارة. 

لقد قمنا بتنفيذ إجراءات املراجعة التالية بخصوص هذا النوع من املخاطر:
•   لقد قمنا بتقييم تصميم وتطبيق الضوابط الرئيسية وفحص الفاعلية 
باستمرار عىل  التشغيلية املتوافرة يف هكذا ضوابط عند تطبيقها 
من  الفّعال  العائد  عىل  التعديالت  إجراء  بغرض  والحدود  االفراضات 

القروض التي يتم استالم عموالت عليها.
والحدود  املستخدمة  االفراضات  معقولية  مدى  بتقييم  قمنا  لقد    •
الرسوم  من  اإليرادات  تسجيل  بغرض  املجموعة  قبل  من  املوضوعة 

والعموالت عىل القروض.
واالفراضات  الحدود  استخدام  تأثر  ملدى  اإلدارة  تقييم  عىل  حصلنا    •

بخصوص إيرادات الرسوم والعموالت، و:
o  بالنسبة لعينة من العمالء، لقد تحققنا من بيانات السنوات السابقة 
واألحكام  الرشوط  يف  اإلدارة  استخدمتها  التي  الحالية  والسنة 

التعاقدية، و
إدراج  تأثر  مدى  بخصوص  اإلدارة  تقديرات  بتقييم  قمنا  لقد   o
الحدود  الخاصة بسبب استخدام  الرسوم والعموالت  اإليرادات من 

واالفراضات. 
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كيف عالجت مراجعتنا محاور املراجعة الرئيسيةمحاور املراجعة الرئيسية 

االنخفاض يف قيمة القروض والُسلف:

محاسبة التحوط:

لتقلبات  نتيجة  النقدية  التدفقات  مخاطر  مقابل  بالتحوط  املجموعة  تقوم 
عىل  الخاصة  للعمولة  املتوقعة  بالدفعة  املرتبطة  الخاصة  العموالت  أسعار 
عقود  يف  الدخول  خالل  من  التحوط  يتحقق  للبنك.  التمويلية  األنشطة 
مشتقات )مقايضات أسعار عموالت خاصة( مع أطراف ثالثة. ومبوجب املعاير 
ــ من بني ضوابط  الدولية للتقرير املايل، ومن أجل التأهل ملحاسبة التحوط 
أن  أي  عالية،  فعالية  ذات  املتوقعة  التحوط  معامالت  تكون  أن  يجب  ــ  أخرى 
التغرات يف التدفقات النقدية ألدوات التحوط يجب أن تتطابق مع التغرات 
كان  بها.  يُعتد  بطريقة  قياسها  يتم  أن  ويجب  له  املتحوط  للبند  املقابلة 
الصارمة  املتطلبات  بسبب  للمراجعة  بالنسبة  جوهريا  التحوط  فعالية  اختبار 
ومبالغ  وحجم  التحوط  ملحاسبة  للتأهل  املايل  للتقرير  الدولية  للمعاير 
معقدة  اإلدارة  تقييم  عملية  إن  لذلك،  إضافًة  واألدوات.  لها  املتحوط  البنود 
ومتتاز بدرجة عالية من التقدير وتقوم عىل افراضات وتحديداً استحقاق البند 
املتحوط له وأسعار العموالت الخاصة التقديرية املستقبلية لألداة والتقييم 
العادل للمشتقات التي تتأثر باألسواق املستقبلية أو الظروف االقتصادية 

املتوقعة عاملياً ويف اململكة العربية السعودية.

للمجموعة  املحاسبية  السياسة  بخصوص  3)و(  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 مستقبي.  
إضافًة إىل اختيار عينة من التحوطات، قمنا مبا يي: 

عند  اإلدارة  بواسطة  املستخدمة  االفراضات  مالءمة  مدى  تقييم   •
تطبيق اختبار فعالية التحوط،

النتـــــائج  أو مستقبي، فحصنا  بـــأثر رجعي  االختبــار  النظر يف  أثنـــــاء    •
التاريخية التي تتعلق بعالقات التحوط القامئة وتقييم التحليل املتوقع 
باالعتبار  املستقبلية  الخطط  وأخذ  لإدارة  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  التغرات  تطابق  مدى  تقييم    •
زال  ما  وإذا  له  املتحوط  البند  يف  املقابلة  التغرات  مع  لها  املتحوط 

التحوط فعاالً ومتوافقاً مع معاير املحاسبة ذات الصلة، و
إعادة  أجل  لنا من  تابعني  التحوط  •  االستعانة مبتخصصني يف محاسبة 

تنفيذ اختبار فعالية التحوط بشكل مستقل. 
يف  الواردة  اإلفصاحات  مالءمة  مدى  بتقييم  قمنا  لقد  ذلك،  إىل  إضافًة 
املجموعة  لدى  للتحوط  املحاسبية  السياسة  تعكس  التي  املالية  القوائم 
واملخاطر التي قد تعرضها إزاء املشتقات املحددة من خالل عالقات التحوط.

معلومات أخرى واردة يف التقرير السنوي للمجموعة لسنة ٢٠١8م

إن اإلدارة مسؤولة عن املعلومات األخرى يف التقرير السنوي للمجموعة. تتكون املعلومات األخرى من البيانات الواردة يف التقرير السنوي 
للمجموعة لسنة 2018م، 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

إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد القوائم املالية املوحدة وعرضها بشكل عادل طبقاً للمعاير الدولية للتقرير املايل املعدلة من قبل مؤسسة 
النقد العريب السعودي للمحاسبة عن الزكاة ورضيبة الدخل، ونظام الرشكات، ونظام مراقبة البنوك يف اململكة العربية السعودية، والنظام 
األسايس للبنك، ومسؤولة أيضاً عن الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة رضورية  إلعداد قوائم مالية 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 
ملعاير 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.

القوائم املالية املوحدة  للسنة املنتهية يف 3١ ديسمرب ٢٠١8م
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عن / إرنست ويونغ ورشكاهم 

)محاسبون قانونيون(   
ص.ب 1994
جدة 21441

اململكة العربية السعودية

أحمد إبراهيم رضا 
محاسب قانوين 

رقم الرخيص 356

عـن/ يك يب إم جي الفوزان ورشكاه

محاسبون ومراجعون قانونيون

ص.ب 55078
جدة 21534

اململكة العربية السعودية

خليل إبراهيم السديس
محاسب قانوين

رقم الرخيص 371

5 فرباير 2019م
)املوافق 30 جامدى األوىل 1440 هـ(

وكجزء من املراجعة التي متت وفقاً للمعاير الدولية للمراجعة املعتمدة يف اململكة العربية السعودية، قمنا مبامرسة اجتهاد مهني مع 
املحافظة عىل الشك املهني طيلة املراجعة. وقمنا أيضاً مبا يي:

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 غر 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. 

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  للفرة 
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 3١ ديسمرب ٢٠١8م

)بآالف الرياالت السعودية(

2017م٢٠١8مإيضاح

املوجودات

4٤.9٦٥.١٢٢5.975.067نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العريب السعودي 

5١.٢9٧.٧٤9369.249أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى

6٢٤.٠٥٢.٢٧٥20.360.547استثامرات

11٥٤.٤3٤104.021القيمة العادلة املوجبة للمشتقات

7٤٠.89٦.89١39.789.846قروض وسلف، صايف

8١3٥.٧٧٠134.071استثامر يف رشكة زميلة

٤٥3.١٥٠445.046  7 )هـ( عقارات أخرى

9٧٦١.٢٤٧784.526ممتلكات ومعدات، صايف

1038٦.٥٦٠325.082موجودات أخرى

٧3.٠٠3.١9868.287.455إجاميل املوجودات

 املطلوبات وحقوق املساهمني

املطلوبات

12٦.٤٢3.٤3٠6.172.545أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

13٥١.8٠٤.٠9850.278.366ودائع العمالء

11١٥١.٧89220.987القيمة العادلة السالبة للمشتقات

14٢.٠٠8.٢٠٢2.006.382صكوك معززة لرأس املال

15١.3٧١.٢٠٧780.336مطلوبات أخرى

٦١.٧٥8.٧٢٦59.458.616إجاميل املطلوبات

حقوق املساهمني 

168.٢٠٠.٠٠٠5.200.000رأس املال

17٢.٤٠9.٥٦٠2.159.483احتياطي نظامي

17٦8.٠٠٠68.000احتياطي عام

)125.185()9٦.٢8٤(18احتياطيات أخرى

٢٥3.١9٦1.526.541أرباح مبقاة

       ــ٤١٠.٠٠٠توزيعات أرباح مقرحة

١١.٢٤٤.٤٧٢8.828.839إجاميل حقوق املساهمني 

٧3.٠٠3.١9868.287.455إجاميل املطلوبات وحقوق املساهمني 

تعترب اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 43 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة.

القوائم املالية املوحدة  للسنة املنتهية يف 3١ ديسمرب ٢٠١8م
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قامئة الدخل املوحدة  
للسنة املنتهية يف 3١ ديسمرب ٢٠١8م

)بآالف الرياالت السعودية(

2017م٢٠١8مإيضاح

20٢.98٧.٦٠82.756.927دخل عموالت خاصة

)939.314()١.٠٤9.3٤٦(20مرصوف عموالت خاصة

١.938.٢٦٢1.817.613صايف دخل العموالت الخاصة

218٦٦.3٧٢848.553دخل أتعاب وعموالت 

)247.664()٢8٢.89٢(21مرصوف أتعاب وعموالت 

٥83.٤8٠600.889دخل أتعاب وعموالت، صايف

١9١.٧89149.781دخل تحويل عمالت أجنبية، صايف

)خسارة( / ربح غر محقق من استثامرات مصنفة ومحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح 
6.331)٤.٢٤٧(أو الخسارة

2.022)١٢٠(22)خسارة( / دخل متاجرة، صايف

23٢8٦190دخل من توزيعات أرباح

    ــ١٠١أرباح من استثامرات غر تجارية

248.٥٤٧2.912إيرادات عمليات أخرى، صايف

٢.٧١8.٠982.579.738إجاميل دخل العمليات

369١٥.9٠٤856.884رواتب املوظفني وما يف حكمها

١٤٠.9٥٠140.013إيجارات ومصاريف مباين

993.٠٤386.526استهالك وإطفاء

٤٥3.٥8٦380.411مصاريف عمومية وإدارية أخرى 

7١٠٢.١93267.149)ج(مخصص خسائر إئتامن، صايف

٢٢.٥٤31.922مصاريف عمليات أخرى، صايف

١.٧٢8.٢١91.732.905إجاميل مصاريف العمليات

989.8٧9846.833دخل من أنشطة العمليات

8١٠.٤٢810.681حصة من صايف ربح رشكة زميلة

١.٠٠٠.3٠٧857.514صايف الدخل للسنة

25١.331.51ربح 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 3١ ديسمرب ٢٠١8م

)بآالف الرياالت السعودية(

٢٠١٧م٢٠١8مإيضاح

١.٠٠٠.3٠٧857.514صايف الدخل للسنة

الدخل الشامل اآلخر:

البنود التي ميكن إعادة تصنيفها إىل قامئة الدخل املوحدة يف فرات الحقة:

تحوطات التدفقات النقدية:

18١٦.33887.609الجزء الفّعال من تحوطات التدفقات النقدية

183٢9185صايف املبلغ املحول إىل قامئة الدخل املوحدة

البنود التي ال ميكن إعادة تصنيفها إىل قامئة الدخل املوحدة يف فرات الحقة:

صايف التغرات يف القيمة العادلة لالستثامرات املصنفة بالقيمة العادلة من خالل 
18٢33.771قامئة الدخل الشامل اآلخر

)1.931(18٢.٠١٤املكاسب / )الخسائر( االكتوارية اللتزام املنافع املحددة

١8.٧٠٤89.634إجاميل الدخل الشامل اآلخر للسنة 

١.٠١9.٠١١947.148إجاميل الدخل الشامل للسنة

تعترب اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 43 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة.

القوائم املالية املوحدة  للسنة املنتهية يف 3١ ديسمرب ٢٠١8م
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قامئة التغريات يف حقوق املساهمني املوحدة 
للسنة املنتهية يف 3١ ديسمرب ٢٠١8م

)بآالف الرياالت السعودية(

رأس املالإيضاح٢٠١8م

احتياطي 

نظامي

احتياطي 

عام

احتياطيات 

أرباح مبقاةأخرى

توزيعات 

اإلجاميلأرباح مقرتحة

الرصيد كام يف ١ يناير ٢٠١8م )مراجع(
 

8.8٢8.839      ـــ١.٥٢٦.٥٤١)١٢٥.١8٥(٠٠٠.٤83٦8.٥.٢٠٠.٠٠٠٢.١٥9

تأثر تطبيق املعيار )9(
)٦3٦.١٥٧(      ـــ)٦3٦.١٥٧(      ـــ      ــــــ      ـــ3)أ()2( يف 1 يناير 2018م

8.١9٢.٦8٢      ـــ89٠.38٤)١٢٥.١8٥(٥.٢٠٠.٠٠٠٢.١٥9.٤83٦8.٠٠٠الرصيد كام يف ١ يناير ٢٠١8م، معدل

١.٠٠٠.3٠٧      ـــ١.٠٠٠.3٠٧ــــــــــــصايف الدخل للسنة

١8.٧٠٤      ــــــ١8.٧٠٤ـــــــــالدخل الشامل اآلخر للسنة

مكاسب من بيع استثامر مصنف 
بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

      ـــ      ـــ١٠.9٥١)١٠.9٥١(ـــــــــ18الشامل اآلخر

١.٠١9.٠١١      ـــ٧.٧٥3١.٠١١.٢٥8ـــــــــإجاميل الدخل الشامل للسنة

)٦١.٧٤٦(      ـــ)٦١.٧٤٦(ــــــــــــ26زكاة للسنة الحالية

)٥٥١.٤98(      ـــ)٥٥١.٤98(ــــــــــــ26زكاة لسنوات سابقة

)8.٦33(      ـــ)8.٦33(ــــــــــــ26رضيبة دخل للسنة الحالية

)١٥٤(      ـــ)١٥٤(ــــــــــــ8حصة من الزكاة لرشكة زميلة

3.٠٠٠.٠٠٠      ـــ      ــــــــــــ163.٠٠٠.٠٠٠إصدار أسهم حقوق

)٢٥٢.8٠٢(      ـــ)٢٥٢.8٠٢(ــــــــــــتوزيعات أرباح مدفوعة

      ـــ٤١٠.٠٠٠)٤١٠.٠٠٠(ــــــــــــ26توزيعات أرباح مقرحة

      ـــ      ـــ)٢٥٠.٠٧٧(ــــــ٢٥٠.٠٧٧ـــ17محول إىل االحتياطي النظامي

تحويل مكاسب من استثامر بالقيمة 
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

إىل مطلوبات أخرى
)١.٥٤٠(      ـــ)١.٥٤٠(ــــــ      ــــــ

)9٠.8٤8(      ـــ      ـــ)9٠.8٤8(ـــ      ــــــ18تكلفة إصدار اسهم حقوق

تحويل تكلفة إصدار أسهم حقوق  
      ـــ      ـــ)١١١.99٦(١١١.99٦ ـــ      ــــــ18إىل األرباح املبقاة

٢٥3.١9٦٤١٠.٠٠٠١١.٢٤٤.٤٧٢)9٦.٢8٤(8.٢٠٠.٠٠٠٢.٤٠9.٥٦٠٦8.٠٠٠الرصيد يف 3١ ديسمرب ٢٠١8م

2017م
8.103.526      ـــ2.302.211)211.790(4.000.0001.945.10568.000الرصيد يف 1يناير 2017م

857.514      ـــ857.514      ـــ      ـــ      ـــ      ـــصايف الدخل للسنة
89.634      ـــ      ـــ89.634      ـــ      ـــ      ـــالدخل الشامل اآلخر للسنة

947.148      ـــ89.634857.514      ـــ      ـــ      ـــإجاميل الدخل الشامل للسنة 
)27.117(      ـــ)27.117(      ـــ      ـــ      ـــ      ـــ26زكاة ورضيبة دخل

)462(      ـــ)462(      ـــ      ـــ      ـــ      ـــ8حصة من الزكاة لرشكة زميلة
      ـــ      ـــ)1.200.000(      ـــ      ـــ      ـــ1.200.000إصدار أسهم منحة

)191.227(      ـــ)191.227(      ـــ      ـــ      ـــ      ـــتوزيعات أرباح مدفوعة
      ـــ      ـــ)214.378(      ـــ      ـــ214.378      ـــ17محول إىل االحتياطي النظامي

)3.029(      ـــ      ـــ)3.029(      ـــ      ـــ18تكلفة إصدار اسهم حقو
8.828.839      ـــ1.526.541)125.185(5.200.0002.159.48368.000الرصيد يف 31 ديسمرب 2017م

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 3١ ديسمرب ٢٠١8م

)بآالف الرياالت السعودية(

٢٠١٧م٢٠١8مإيضاح

أنشطة العمليات

١.٠٠٠.3٠٧857.514صايف الدخل للسنة

تعديالت لتسوية صايف الدخل إىل صايف النقدية من أنشطة العمليات:

خسارة / )ربح( غر محقق من استثامرات مصنفة ومحددة بالقيمة العادلة من خالل قامئة 
)6.331(٤.٢٤٧الربح أو الخسارة

)2.022(22٥.٤٥٧خسارة / )دخل( متاجرة، صايف

993.٠٤386.526استهالك وإطفاء

)190()٢8٦(23دخل من توزيعات أرباح

     ــ)١٠١(ربح من استثامرات غر تجارية، صايف

81)١٤8()ربح( / خسارة من بيع ممتلكات ومعدات

7١٠٢.١93267.149)ج(مخصص خسائر االئتامن، صايف

)10.681()١٠.٤٢8(8حصة من صايف دخل رشكة زميلة

١.١9٤.٢8٤1.192.046

صايف النقص / )الزيادة(  يف املوجودات التشغيلية:

39.329)٥٥.١93(وديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العريب السعودي 

)167.049(٦٦.٤8٥أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى تستحق بعد تسعني يوماً من تاريخ االقتناء

١٠.٤١839.494استثامرات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل  قامئة الربح أو الخسارة

٤9.٥8٧24.697القيمة العادلة املوجبة للمشتقات

2.041.700)١.٦9٠.٦3١(قروض وسلف

)383.034()8.١٠٤(عقارات أخرى، صايف

45.888)٦١.٤٧8(موجودات أخرى

صايف الزيادة / )النقص( يف املطلوبات التشغيلية: 

٢٥٠.88٥2.627.433أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

)1.323.988(١.٥٢٥.٧3٢ودائع للعمالء

)112.731()٦9.١98(القيمة العادلة السالبة للمشتقات

138.221)٢8.٦8١(مطلوبات أخرى

١.١8٤.١٠٦4.162.006صايف النقد من أنشطة العمليات

األنشطة االستثامرية

١.٢٥٦.3٢٢740.075متحصالت من بيع واستحقاقات استثامرات لغر أغراض املتاجرة

)4.839.019()٤.9٦8.٠٧١(رشاء استثامرات لغر أغراض املتاجرة

88.٥٧٥6.125توزيعات أرباح مستلمة من رشكة زميلة

)169.674()٦9.٧8٤(9رشاء ممتلكات ومعدات

١٦8200متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات

23٢8٦190توزيعات أرباح مستلمة

)4.262.103()3.٧٧٢.٥٠٤(صايف النقد املستخدم يف األنشطة االستثامرية

القوائم املالية املوحدة  للسنة املنتهية يف 3١ ديسمرب ٢٠١8م
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٢٠١٧م٢٠١8مإيضاح

األنشطة التمويلية

      ــ163.٠٠٠.٠٠٠متحصالت من إصدار أسهم حقوق

      ــ)9٠.8٤8(18دفع تكاليف إصدار حقوق

)89(١.8٢٠عمولة خاصة عىل الصكوك املعززة لرأس املال

)190.034()٢٥٠.8٦٤(توزيعات أرباح مدفوعة

)27.777()١٤١.٢٢٧(زكاة ورضيبة دخل مدفوعة

)217.900(٢.٥١8.88١صايف النقد من / )املستخدم يف( األنشطة التمويلية

)317.997()٦9.٥١٧(صايف النقص يف النقدية وشبه النقدية

3.٤٧8.8٢٤3.796.821النقدية وشبه النقدية يف بداية السنة

273.٤٠9.3٠٧3.478.824النقدية وشبه النقدية يف نهاية السنة

٢.٦39.٢392.497.366 دخل عموالت خاصة مستلمة خالل السنة

٧8٤.٤9١679.560مصاريف عموالت خاصة مدفوعة خالل السنة

معلومات إضافية غري نقدية

١٦.٦٦٧87.794صايف التغرات يف القيمة العادلة والتحويالت إىل قامئة الدخل املوحدة

قامئة التدفقات النقدية املوحدة )تتمه(
للسنة املنتهية يف 3١ ديسمرب ٢٠١8م

)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 3١ ديسمرب ٢٠١8م

١ - عام

بـ »املجموعة«(. تأسس بنك الجزيرة  تتكون هذه القوائم املالية من القوائم املالية لبنك الجزيرة )»البنك«( ورشكاته التابعة )يُشار لها جميعاً 
كرشكة مساهمة سعودية يف اململكة العربية السعودية مبوجب املرسوم املليك رقم 46/م الصادر بتاريخ 12 جامدى اآلخرة 1395هـ )21 
يونيو 1975م(. وقد بدأ البنك مامرسة أعامله بتاريخ 16 شوال 1396هـ )9 أكتوبر 1976م( بعد أن انتقلت إليه عمليات فروع بنك باكستان الوطني 
يوليو   27( 1396هـ  رجب   29 بتاريخ  جدة  يف  الصادر   4030010523 رقم  التجاري  السجل  مبوجب  البنك  يعمل  السعودية.  العربية  اململكة  يف 
1976م(، من خالل شبكة فروعه يف اململكة العربية السعودية وعددها 79 فرعاً )2017م: 79 فرعاً( و57 مركز تحويالت فوري )2017م: 50 مركز 

تحويالت فوري( يف اململكة العربية السعودية كام بلغ عدد موظفيه 2.358 موظفاً كام يف 31 ديسمرب 2018م )2017م: 2.256 موظفاً(.

عنوان املركز الرئييس للبنك هو كام يي:

بنك الجزيرة

حي النهضة، طريق امللك

ص.ب 6277 - جدة 21442

اململكة العربية السعودية

املرابحة  وتشمل  الفائدة(  تجنب  )مبدأ  الرشيعة  أحكام  مع  املتوافقة  املرصفية  واملنتجات  الخدمات  أنواع  كافة  تقديم  إىل  البنك  يهدف 
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 يي تفاصيل الرشكات التابعة للبنك ورشكته الزميلة:

رشكات تابعة:

طبيعة النشاطبلد التأسيس

نسبة امللكية 

)مبارشة وغري 

مبارشة( كام يف 3١ 

ديسمرب ٢٠١8م

نسبة امللكية 
)مبارشة وغر 

مبارشة( كام يف 31 
ديسمرب 2017م

رشكة الجزيرة لألسواق املالية
)الجزيرة كابيتال(

اململكة العربية 
100%١٠٠%وساطة ومتويل وإدارة موجوداتالسعودية

رشكة أمان للتطوير واالستثامر 
العقاري

اململكة العربية 
السعودية

حفظ وإدارة الضامنات العقارية نيابة عن 
100%١٠٠%البنك

اململكة العربية رشكة وكالة أمان للتأمني
السعودية

تعمل كوكيل ألنشطة الرشكات املرصفية 
والتأمينية نيابة عن البنك. مل تبدأ الرشكة 

100%١٠٠%بعد عملياتها التجارية

رشكة الجزيرة لألوراق املالية 
تنفيذ املشتقات واملعامالت يف سوق جزر كاميان املحدودة

100%١٠٠%املال مبا يتوافق مع أحكام الرشيعة

رشكة زميلة:

طبيعة النشاطبلد التأسيس

نسبة امللكية 

)مبارشة وغري 

مبارشة( كام يف 3١ 

ديسمرب ٢٠١8م

نسبة امللكية 
)مبارشة وغر 

مبارشة( كام يف 31 
ديسمرب 2017م

اململكة العربية رشكة الجزيرة تكافل تعاوين
السعودية

منتجات الحامية واالدخار املتوافقة مع 
35%3٥%أحكام الرشيعة بالكامل

ايضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 3١ ديسمرب ٢٠١8م
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٢-  أساس اإلعداد

أ( األساس يف اإلعداد

)١(  بيان االلتزام

تم إعداد القوائم املالية املوحدة:

والرضيبة  الزكاة  عىل  املحاسبة  بشأن  السعودي  العريب  النقد  مؤسسة  قبل  من  معدلة  هي  كام  املايل  للتقرير  الدولية  للمعاير  وفقاً 
والدخل، واملتعلق بتطبيق معيار املحاسبة الدويل )12( – »رضيبة الدخل« وتفسر لجنة تفسرات املعاير الدولية للتقرير املايل للمعيار 

)21( – »الرضائب«، حيث أنهام يرتبطان بالزكاة ورضيبة الدخل يف اململكة العربية السعودية.

ووفقاً ألحكام نظام مراقبة البنوك وأحكام نظام الرشكات يف اململكة العربية السعودية وعقد تأسيس البنك.

 

) ٢( أساس القياس والعرض

العادلة للمشتقات واألدوات املالية املقتناة  بالقيمة  القياس  التاريخية باستثناء  التكلفة  القوائم املالية املوحدة وفقاً ملبدأ  تم إعداد 
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 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. 

باستخدام  لكل منشأة  املالية  القوائم  الواردة يف  البنود  بها ويتم قياس  الخاصة  التشغيلية  تحدد كل منشأة يف املجموعة عملتها 
التابعة للبنك هو الريال السعودي باستثناء رشكة الجزيرة لألوراق املالية املحدودة  العملة التشغيلية. إن العملة التشغيلية للرشكات 

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 تغير السياسات املحاسبية للرشكات التابعة عند اللزوم لتتامىش مع السياسات املتبعة من قبل املجموعة.

الرشكات التابعة( ١

ناجمة عن  أو عوائد متغرة  للبنك حقوق  البنك عىل منشأة عندما يكون  البنك. يسيطر  الخاضعة لسيطرة  التابعة هي املنشآت  الرشكات 
ارتباطه بهذه املنشأة ولديه القدرة عىل التأثر عىل تلك العوائد من خالل سيطرته عىل املنشأة. ولتحديد تعريف السيطرة، يجب أن تتحقق 

املعاير الثالثة التالية: 

أ -    أن يكون للمجموعة نفوذ عىل املنشأة،
ب - أن يكون للمجموعة حقوق يف عوائد متغرة ناتجة عن ارتباطه باملنشأة،

ج -  أن يكون للمجموعة القدرة عىل استخدام نفوذها عىل املنشأة للتأثر عىل حجم عوائدها.

تقوم املجموعة بإعادة تقييم مدى استمرارها يف السيطرة عىل املنشأة املستثمرة فيها إذا ما أشارت الحقائق والظروف إىل أن هناك 
تغرات يف واحد أو أكرث من معاير السيطرة. 

نقل  يتم فيه  الذي  التاريخ  من  اعتباراً  التوقف  البنك ويتم  السيطرة إىل  نقل  يتم فيه  الذي  التاريخ  من  اعتباراً  التابعة  الرشكات  توحيد  يتم 
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 يقتي األمر.

الحصة غري املسيطرة( ٢

متثل الحصة غر املسيطرة الحصة من صايف الدخل وصايف موجودات الرشكات التابعة التي ال ميلكها البنك بصورة مبارشة أو غر 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 غر املسيطرة يف منشأة تابعة عىل 
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الحصة غر املسيطرة حتى لو كان ذلك يتسبب يف عجز رصيد الحصة غر املسيطرة. يتم احتساب التغرات يف حصة البنك يف رشكة تابعة 
ـــ والتي ال تؤدي إىل فقدان السيطرة عىل الرشكة التابعة من جانب البنك ـــ كمعامالت حقوق ملكية.

3( استبعاد العمليات عند التوحيد

بالعمالت  التعامل  عن  الناتجة  الخسائر  أو  األرباح  )باستثناء  محققة  غر  ومصاريف  إيرادات  وأي  املجموعة  أعضاء  بني  األرصدة  استبعاد  يتم 
األجنبية( الناتجة عن التعامالت بني أعضاء املجموعة عند إعداد القوائم املالية املوحدة. ويتم استبعاد الخسائر غر املحققة بنفس الطريقة 

لألرباح غر املحققة فقط يف حالة أنه ال يوجد دليل عىل انخفاض القيمة.

٤( 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 لالسرداد ــ أيهام أقل.

متثل القيمة املحتسبة وفقاً لطريقة حقوق امللكية التكلفة زائداً تغرات ما بعد االقتناء يف حصة املجموعة من صايف موجودات الرشكة 
الزميلة )الحصة من النتائج واالحتياطيات واملكاسب/ )الخسائر( املراكمة عىل أساس آخر قوائم مالية متوفرة( ناقصاً االنخفاض يف القيمة 

ــ إن وجد.

القيمة عىل استثامرها يف  إضافية النخفاض  الرضوري تسجيل خسارة  كان من  إذا  ما  تقرر املجموعة  امللكية،  بعد تطبيق طريقة حقوق 
الرشكة الزميلة. وتحدد املجموعة يف كل تاريخ تقرير مايل ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي يدل عىل انخفاض قيمة االستثامر يف الرشكة 
والقيمة  الزميلة  الرشكة  من  القيمة املمكن اسردادها  بني  الفرق  أنه  االنخفاض عىل  تحتسب املجموعة قيمة  الحالة  الزميلة. ويف هذه 

الدفرية لالستثامر وتقوم بإظهار املبلغ ضمن »الحصة يف الربح/)الخسارة( يف الرشكة الزميلة« يف قامئة الدخل املوحدة.

الدخل  قامئة  خالل  من  قيدها  عكس  ميكن  زميلة  رشكة  يف  باالستثامر  يتعلق  فيام  سابقاً  بها  املعرف  القيمة  يف  االنخفاض  خسارة  إن 
املوحدة بحيث تبقى القيمة الدفرية لالستثامر يف قامئة املركز املايل املوحدة بقيمتها املحتسبة وفقاً لطريقة حقوق امللكية )قبل 

تكوين مخصص االنخفاض يف القيمة( أو القيمة القابلة لالسرداد ــ أيهام أقل.

يتم استبعاد األرباح والخسائر غر املحققة من التعامالت بني املجموعة ورشكاتها الزميلة بقدر حصة املجموعة يف تلك الرشكات.

ج(   األحكام والتقديرات واالفرتاضات املحاسبية الجوهرية

واالفراضات  والتقديرات  األحكام  بعض  استخدام  يتطلب  املايل  للتقرير  الدولية  للمعاير  وفقاً  املوحدة  املالية  القوائم  إعداد  إن   
واالجتهادات املحاسبية الجوهرية التي تؤثر عىل قيم املوجودات واملطلوبات املرصح عنها. يتطلب األمر أيضاً من اإلدارة أن متارس 
حكمها يف طريقة تطبيق السياسات املحاسبية للبنك. يتم تقييم مثل هذه األحكام والتقديرات واالفراضات 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 الفرة التي يتم فيها إجراء التعديل فيام إذا كان للتعديل 

أثر عىل تلك الفرة فقط أو يف فرة التعديـــل والفرات املستقبلية إذا كان للتعديل تأثر عىل الفرة الحــــاليـة والفرات املستقبلية.

فيام يي املجـــاالت الهــــامة التي استخدمت فيها اإلدارة تقديرات وافراضـــات أو مارست أحكام بشأنها:

منوذج األعامل إلدارة املوجودات املالية )اإليضاح 3 )ج( »1« »أ«(. 1

التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات املالية )اإليضاح 3 )ج( »1« »ب«(. 2

تصنيف املوجودات املالية )اإليضاح 3 )ج( »1«(. 3

خسائر انخفاض قيمة املوجودات املالية )اإليضاح 2 )ج( »1«(. 4

قياس القيمة العادلة )اإليضاح 2 )ج( »2«(. 5

انخفاض قيمة املوجودات غر املالية )اإليضاح 2 )ج( »3«(. 6

تحديد السيطرة عىل صناديق االستثامر )اإليضاح 2 )ج( »4«(. 7

مخصصات االلتزامات والرسوم )اإليضاح 2 )ج( »5«(. 8

مبدأ االستمرارية )اإليضاح 2 )ج( »6«(. 9

التزام منافع موظفني )اإليضاح 2 )ج( »7«(. 10

االستهالك واإلطفاء )اإليضاح 3 )ك((. 11

خسائر انخفاض قيمة املوجودات املالية( ١

يتطلــب قيــاس خســائر انخفــاض القيمــة مبوجــب املعيــار الــدويل للتقريــر املــايل )9( ومعيــار املحاســبة الــدويل )39( عــىل كافــة فئــات 

ايضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 3١ ديسمرب ٢٠١8م
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املوجــودات املاليــة ُحكــامً ـ خاصــًة ـ 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 والتغــرات التــي ميكــن أن تــؤدي إىل 

مســتويات مختلفــة مــن املخصصــات.

بخصــوص  مــن االفراضــات األساســية  عــدد  مــع  نتيجــة منــاذج معقــدة  يــأيت  لــدى املجموعــة  االئتــامن املتوقعــة  احتســاب خســائر  إن 
اختيــار معطيــات متغــرة تعتمــد عــىل بعضهــا البعــض. تتضمــن عنــارص منــاذج خســائر االئتــامن املتوقعــة والتــي تعتــرب أحــكام وتقديــرات 

محاســبية مــا يــي:

منوذج تصنيف درجات االئتامن عىل مستوى املجموعة والذي من خالله يتم تحديد »احتاملية التعرث« لكل حالة من الحاالت.• 

مخصصات •  قياس  ميكن  بحيث  االئتامن  مخاطر  يف  جوهرية  زيادة  توافر  مدى  تقييم  يف  املجموعة  لدى  املستخدمة  الضوابط 
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 الرابط بني سيناريوهات االقتصاد الكي واملعطيات االقتصادية مثل: مستويات البطالة وقيم الضامنات وتأثر احتاملية • 
التعرث أو التعرض للتعرث أو الخسارة املفضية للتعرث.

مناذج •  يف  االقتصادية  املعطيات  إلدخال  وقوعها  احتاملية  وأوزان  املستقبي  لالسترشاف  الكي  االقتصاد  سيناريوهات  اختيار 
خسائر االئتامن املتوقعة.

٢(     القيمة العادلة لألدوات املالية

تقوم املجموعة بقياس األدوات املالية مثل املشتقات، واملحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وبالقيمة العادلة من خالل 
الدخل الشامل اآلخر، وبالقيمة العادلة يف كل تاريخ قامئة مركز مايل. كام يتم قياس القيم العادلة لألدوات املالية بالتكلفة املطفأة كام هو 

مبني يف اإليضاحني 6)د( و34)ب(.  

القيمة العادلة هي السعر الذي يتم من خالله بيع أصل مايل أو الدفع لتحويل التزام بني أطراف راغبة يف معاملة نظامية يف السوق يف 
تاريخ القياس. يعتمد قياس القيمة العادلة عىل افراض أن عملية بيع األصل أو تحويل االلتزام تتم إما:

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. 

يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفراضات التي تستخدمها األطراف املشاركة يف السوق حال تسعير األصل أو 
االلتزام، عىل أفراض أن هذه األطراف تسعى لتحقيق أكرب منفعة اقتصادية لها.

عند قياس القيمة العادلة ألصل غر مايل يؤخذ يف الحسبان قدرة أطراف السوق عىل توفر منافع اقتصادية باستخدم األصل بأفضل ما 
ميكن أو ببيعه إىل طرف آخر يقوم باستخدامه عىل أفضل ما ميكن.

أو  املتداولة  السوقية  األسعار  عىل  تعتمد  نشطة  أسواق  يف  تداولها  يتم  التي  املالية  واملطلوبات  املالية  للموجودات  العادلة  القيم 
تسعرات الوسطاء. تقرر املجموعة القيم العادلة باستخدام طرق التقييم األخرى بالنسبة لجميع األدوات املالية األخرى.

تستخدم املجموعة طرق تقييم مناسبة حسب الظروف والبيانات الوافية املتاحة لقياس القيمة العادلة مع تعظيم استخدامها للمعطيات 
املرصودة ذات الصلة وتقليل استخدامها للمعطيات غر املرصودة.  

بالنسبة لألدوات املالية التي يتم قياس قيمها العادلة أو االفصاح عنها يف القوائم املالية املوحدة يتم تصنيفها يف فئات ضمن الهيكل 
الهرمي للقيم العادلة )انظر اإليضاح 34(.

بني  تناقل  جرى  إذا  فيام  املجموعة  تقرر  متكررة،  أسس  عىل  املوحدة  املالية  القوائم  يف  املدرجة  واملطلوبات  للموجودات  بالنسبة 
املستويات يف الهيكل الهرمي من خالل إعادة تقييم التصنيف )بناًء عىل معطيات املستوى األدىن املهم لقياس القيمة العادلة ككل( 

يف نهاية كل فرة من فرات إعداد القوائم املالية.

بغرض افصاحات القيم العادلة قررت املجموعة تصنيف املوجودات واملطلوبات وفقاً لطبيعة هذه املوجودات واملطلوبات وما تحمله من 
سامت ومخاطر ومستوى الهيكل الهرمي للقيمة العادلة.

3(  انخفاض قيمة املوجودات غري املالية

تتم مراجعة القيم الدفرية للموجودات غر املالية يف كل تاريخ تقرير مايل أو بشكل أكرث تكراراً وذلك لتحديد إن كان هناك مؤرشاً يدل عىل 
وجود انخفاض يف القيمة، عندئٍذ يتم تقدير القيمة القابلة لالسرداد من األصل.

القيمة  القابلة لالسرداد.  القيمة  للنقد  الوحدة املحققة  أو  الدفرية لألصل  القيمة  تجاوزت  إذا  القيمة  االنخفاض يف  يتم تسجيل خسارة 
العادلة ناقصاً  الوحدة املحققة للنقد أو قيمتها  أو  القيمة قيد االستعامل لألصل  الوحدة املحققة للنقد هي  أو  القابلة لالسرداد لألصل 
ــــ أيهام أكرب. ويف سياق تقييم القيمة قيد االستعامل، يتم خصم التدفقات النقدية املتوقعة مستقبالً إىل قيمها الحالية  تكاليف البيع 
للنقد واملخاطر املتعلقة باألصل. يتم تحديد  الزمنية  للقيمة  الحايل  باستخدام معدل خصم ما قبل الرضيبة والذي يعكس تقدير السوق 
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القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع بناًء عىل األسعار السوقية املحددة. ويف حال عدم توافر أسعار سوقية محددة، يتم تحديد القيمة عندئٍذ 
عىل أساس األسعار التقديرية ملوجودات مامثلة. ويف حال عدم توافر أسعار تقديرية ملوجودات مامثلة، يتم تحديد القيمة عندئٍذ عىل 

أساس حسابات التدفقات النقدية املستقبلية املخصومة.

تنخفض  التي مل  األجنبي املراكم والشهرة  احتياطي الرصف  زائداً  البيع وصايف املوجودات  الفرق بني سعر  تابعة، فإن  بيع رشكات  عند 
قيمتها يتم إدراجه يف قامئة الدخل املوحدة.

فيام يتعلق باملوجودات األخرى، فإن خسائر االنخفاض يف القيمة التي يتم االعراف بها يف فرات 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 تغراً يف التقديرات املستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسرداد.

يتم عكس قيد خسارة االنخفاض يف القيمة فقط باملقدار الذي ال يسمح بتجاوز القيمة الدفرية لألصل عن القيمة الدفرية التي كان ليتم 
تحديدها بعد طرح االستهالك أو اإلطفاء فيام لو مل يتم تسجيل خسارة انخفاض يف القيمة.

٤(  تحديد السيطرة عىل صناديق االستثامر

تقــوم املجموعــة بــدور مديــر الصنــدوق لعــدد مــن صناديــق االســتثامر. يرتكــز تحديــد ســيطرة املجموعــة عــىل صندوق اســتثامر يف العــادة عىل 
تقييــم إجــاميل املنافــع االقتصاديــة للمجموعــة يف الصنــدوق )التــي تتكــون مــن أي حصــص مســجلة وأتعــاب إدارة متوقعــة( وحــق املســتثمرين 
يف اســتبعاد مديــر الصنــدوق. ونتيجــة لذلــك، اســتنتجت املجموعــة بأنهــا تعمــل كوكيــل عــن املســتثمرين يف جميــع الحــاالت وبالتــايل فإنهــا 

مل تقــم بتوحيــد هــذه الصناديــق.

٥(  مخصصات االلتزامات والرسوم

تتلقى املجموعة مطالبات قانونية ضمن دورة أعاملها االعتيادية، وتتوىل اإلدارة تقدير مدى املخاطر التي قد تنتج عن مثل هذه املطالبات. 
وتقوم اإلدارة بعمل املخصصات التي تتالئم مع الخسائر املحتملة. يتم تسجيل املطالبات أو االفصاح عنها - حسب املالئم - يف القوائم 

املالية املوحدة بناًء عىل أفضل تقدير للمبالغ املطلوبة لتسوية املطالبات.

٦(  مبدأ االستمرارية

قامت إدارة املجموعة بتقدير مدى قدرة املجموعة عىل االستمرار يف العمل عىل أساس مبدأ االستمرارية وأنها عىل ثقة بأن املجموعة 
والبنك لديهام املوارد الالزمة لالستمرار يف العمل يف املستقبل املنظور. إضافًة لذلك، إن إدارة املجموعة ليست عىل علم بأي حالة من 
عدم اليقني والتي بدورها ميكن أن تثر شكوكاً جوهرية حول قدرة املجموعة عىل االستمرار. وعليه، فقد تم االستمرار يف إعداد القوائم 

املالية املوحدة عىل أساس مبدأ االستمرارية.

٧(  التزام تعويضات املوظفني

ــإدارة خطــة تعويضــات نهايــة الخدمــة للموظفــني )»الخطــة«( طبقــاً لنظــام العمــل يف اململكــة العربيــة الســعودية. يتــم  تقــوم املجموعــة ب
تقديــر التزامــات الخطــة طبقــاً ملعيــار املحاســبة الــدويل )19( »تعويضــات املوظفــني« مــن قبــل خبــر اكتــواري بنــاًء عــىل افراضــات متعــددة. 
وقــد تــم اإلفصــاح عــن االفراضــات الرئيســية املســتخدمة يف تقديــر التزامــات الخطــة يف نهايــة الســنة يف اإليضــاح )28( حــول هــذه القوائــم 

املاليــة املوحــدة.

3- ملخص ألهم السياسات املحاسبية

فيام يي السياسات املحاسبية الهامة املتبعة يف إعداد القوائم املالية املوحدة.

أ(  التغريات يف السياسات املحاسبية

السنوية  املالية  القوائم  إعداد  يف  املتبعة  تلك  مع  املوحدة  املالية  القوائم  هذه  إعداد  يف  املستخدمة  املحاسبية  السياسات  تتفق 
كام  الحالية  املعاير  عىل  األخرى  والتعديالت  التالية  الجديدة  املعاير  لتطبيق  باستثناء  2017م  ديسمرب   31 يف  املنتهية  للسنة  املوحدة 
هو موضح أدناه. باستثناء املعيار الدويل للتقرير املايل )9( فإن هذه التعديالت والتطبيق ليس لهم أي تأثر جوهري عىل القوائم املالية 
املوحدة للمجموعة يف الفرة الحالية أو الفرات السابقة ويتوقع أن يكون لها تأثر غر جوهري يف الفرات املستقبلية. تم توضيح التأثر 

واإلفصاحات املتعلقة بتطبيق املعيار )9( يف جزء الحق من هذه القوائم املالية املوحدة. 

تطبيق املعايري الجديدة

اعتباراً من 1 يناير 2018م، تبنت املجموعة معايرين محاسبيني جديديني، فيام يي توضيحاً لتأثر تطبيق هذه املعاير:

ايضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 3١ ديسمرب ٢٠١8م
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١. املعيار الدويل للتقرير املايل )١٥( – اإليرادات من العقود مع العمالء

قامت املجموعة بتطبيق املعيار الدويل للتقرير املايل )15( »اإليرادات من العقود مع العمالء« خالل السنة الحالية. 

لقد صدر هذا املعيار يف مايو 2014م ليدخل حيز التنفيذ للفرات السنوية التي تبدأ يف 1 يناير 2018م أو بعد هذا التاريخ. يحدد املعيار 
بخصوص  الحالية  التوجيهات  محل  املعيار  هذا  ويحل  العمالء  مع  املربمة  العقود  من  الناشئة  اإليرادات  عن  للمحاسبة  واحداً  شامالً  منوذجاً 
اإليرادات واملوجودة من خالل العديد من املعاير والتفاسر يف نطاق املعاير الدولية للتقرير  املايل. يؤسس املعيار منوذجاً جديداً من 
خمس خطوات سيتم تطبيقه عىل اإليرادات الناشئة من العقود مع العمالء. مبوجب املعيار )15( يتم إدراج اإليرادات باملبلغ الذي يعكس 

القيمة التي تتوقع املنشأة الحصول عليه مقابل تحويل البضاعة أو تقديم الخدمات للعميل.

االعراف  مامرسات  عىل  جوهري  تأثر  أي  له  ليس  الجديد  املعيار  أن  إىل  وتوصلت   )15( املعيار  تطبيق  تأثر  تقييم  من  املجموعة  انتهت 
باإليرادات الحالية. إن التأثر املايل لتطبيق املعيار )15( ليس جوهرياً، وبالتايل مل يتم تعديل مبالغ الفرة السابقة.

٢. املعيار الدويل للتقارير املالية )9( – األدوات املالية

كــام هــو مســموح، قامــت املجموعــة بتطبيــق نســخة مبكــرة مــن املعيــار الــدويل للتقريــر املــايل )9( والتــي صــدرت يف نوفمــرب 2009م ومتــت 
مراجعتهــا الحقــاً يف 2010م )املعيــار )9( املطبــق مبكــراً( والــذي تضمــن بشــكل رئيــيس التصنيــف والقيــاس لــألدوات املاليــة. بــدًء مــن 1 ينايــر 
2018م قامــت املجموعــة بتطبيــق املعيــار )9( الصــادر يف يوليــو 2014م )املعيــار )9( الكامــل( والــذي يحــل محــل جميــع النســخ املبكــرة ويتضمــن 

التصنيــف والقيــاس وانخفــاض القيمــة ومحاســبة التحــوط.

ــار )9( الكامــل، اختــارت املجموعــة االســتمرار يف تطبيــق متطلبــات محاســبة التحــوط الــواردة يف  مبوجــب مــا هــو مســموح بــه حســب املعي
ــدويل )39(. ــار املحاســبة ال معي

فيام يي ملخصاً للتغرات الرئيسية حول السياسات املحاسبية للمجموعة والتي نشأت من خالل تطبيق املعيار )9( الكامل:

تصنيف وقياس األدوات املالية نتيجة لتطبيق املعيار )9( الكامل فال توجد تغرات جوهرية فيام يتعلق بالتصنيف والقياس للموجودات املالية ما عدا:

· تقييم خصائص التدفقات النقدية التعاقدية.	

· إدخال فئة قياس القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر لقياس أدوات الدين.	

· املحاسبة عن إعادة تصنيف املوجودات املالية بني فئات القياس.	

االنخفاض يف قيمة املوجودات املالية

 يحــل املعيــار )9( الكامــل محــل منــوذج »الخســائر املتكبــدة« الــوارد يف معيــار املحاســبة الــدويل )39( مــع منــوذج »خســائر االئتــامن املتوقعــة«. 
ــار )9( الكامــل مــن املجموعــة تســجيل مخصــص لخســائر االئتــامن املتوقعــة لجميــع القــروض واملوجــودات املاليــة األخــرى مــن  يتطلــب املعي
أدوات الديــن غــر املحتفــظ بهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قامئــة الدخــل أو الخســارة مــع التزامــات القــروض وعقــود الضامنــات املاليــة. يســتند 
ــة يف  ــادة جوهري ــاك زي ــة التعــرث خــالل اثنــي عــرش شــهراً قادمــة إال إذا كان هن املخصــص إىل خســائر االئتــامن املتوقعــة املرتبطــة باحتاملي
مخاطــر االئتــامن منــذ النشــوء. يف حــال اســتوفت املوجــودات املاليــة تعريــف أصــل مــايل مشــرى أو مســتحدث ذو مســتوى ائتــامين 
ــاًء عــىل التغــر يف خســائر االئتــامن املتوقعــة خــالل عمــر األصــل املــايل. إن األصــل مــايل مشــرى أو  منخفــض فيتــم تكويــن املخصــص بن
مســتحدث ذو مســتوى ائتــامين منخفــض هــو موجــودات ماليــة ذو مســتوى ائتــامين منخفــض عنــد االعــراف األويل. يســجل األصــل املــايل 
املشــرى أو املســتحدث ذو مســتوى ائتــامين منخفــض بالقيمــة العادلــة عنــد االعــراف األصــي، ويتــم الحقــاً االعــراف تســجيل إيــرادات 
العمولــة الخاصــة  عــىل أســاس معــدل الفائــدة الفّعــال ذو االئتــامن املعــدل. تــدرج خســائر االئتــامن املتوقعــة أو تكــون معفــاة للحــد الــذي يكــون 

فيــه تغــراً الحقــاً يف خســائر االئتــامن املتوقعــة.

مبوجـــب املعيـــار )9( الكامـــل، يتـــم إدراج خســـائر االئتـــامن يف فـــرة قبـــل تلـــك التـــي كانـــت تـــدرج مبوجـــب املعيـــار )39(. يرجـــى الرجـــوع للجـــزء 
الخـــاص بالسياســـات املحاســـبية الهامـــة للحصـــول عـــىل مزيـــد مـــن التفاصيـــل حـــول كيفيـــة قيـــام املجموعـــة بتطبيـــق متطلبـــات انخفـــاض القيمـــة 

ـــار )9(. مبوجـــب املعي

التحـــــــّول

تم تطبيق التغرات يف السياسات املحاسبية الناتجة عن تطبيق املعيار )9( الكامل بأثر رجعي باستثناء ما هو موضح أدناه:

مل يتــم تعديــل فــرات املقارنــة. يتــم إدراج الفــرق مــا بــني القيــم الدفريــة للموجــودات املاليــة واملطلوبــات املاليــة الناشــئة مــن    •
تطبيــق املعيــار )9( الكامــل يف األربــاح املبقــاة كــام يف 1 ينايــر 2018م. وبالتــايل فــإن مخصــص انخفــاض القيمــة املعــروض لســنة 
2017م ال يعكــس املتطلبــات الــواردة يف املعيــار )9( الكامــل وبالتــايل ال ميكــن مقارنتهــا باملعلومــات املعروضــة لســنة 2018م 

مبوجــب املعيــار )9( الكامــل.

يتــم إجــراء تقييــامت لتحديــد منــوذج األعــامل حيــث يكــون األصــل املــايل محتفــظ بــه مــع الوضــع يف االعتبــار الحقائــق والظــروف القامئــة    •
يف تاريــخ التطبيــق األويل.

يفرض أن مخاطر االئتامن مل تزداد بصورة جوهرية لسندات الدين ذات مخاطر االئتامن املنخفضة يف تاريخ التطبيق األويل للمعيار )9( الكامل.
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تطابق القيمة الدفرتية مبوجب معيار املحاسبة الدويل )39( / املعيار )9( املبكر املطبق مع القيمة الدفرتية مبوجب املعيار )9( الكامل 

بتاريخ ١ يناير ٢٠١8م:

أ( يطابق الجدول التايل القيمة الدفرتية مبوجب معيار املحاسبة الدويل )39( / املعيار )9( املطبق مبكراً مع القيمة الدفرتية مبوجب 

املعيار )9( الكامل بتاريخ التحول وهو ١ يناير ٢٠١8م:

بآالف الرياالت السعودية

3١ ديسمرب ٢٠١٧م )معيار املحاسبة 

الدويل )39( / املعيار )9( املبكر 

املطبق /  معيار املحاسبة الدويل 

إعادة القياس)3٧(

١ يناير ٢٠١8م 

)املعيار )9( 

الكامل(

املوجودات املالية

3٦8.9٤3)306(369.249أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى

39.3١٧.٥٦٢)472.284(39.789.846قروض وسلف، صايف

40.159.095)472.590(39.٦8٦.٥٠٥

املطلوبات املالية

780.336163.5679٤3.9٠3مطلوبات أخرى

ب(  يطابق الجدول التايل مخصص انخفاض القيمة املسجل وفقاً ملتطلبات معيار املحاسبة الدويل )39( مع تسجيله وفقاً للمعيار )9( 

الكامل، مع األخذ يف االعتبار ما ييل:

· مخصص انخفاض القيمة الختامي للموجودات املالية وفقاً ملعيار املحاسبة الدويل )39( ومخصص انخفاض القيمة مقابل التزامات 	
القروض وعقود الضامن املايل وفقاً ملعيار املحاسبة الدويل )37( – املخصصات املخصصات واملطلوبات واملوجودات الطارئة، 

كام يف 31 ديسمرب 2017م:

· خسائر االئتامن املتوقعة االفتتاحية املحددة وفقاً للمعيار )9( الكامل كام يف 1 يناير 2018م:	

بآالف الرياالت السعودية

3١ ديسمرب ٢٠١٧م )معيار 

املحاسبة الدويل )39( / املعيار 

)9( املبكر املطبق /  معيار 

إعادة القياساملحاسبة الدويل )3٧(

١ يناير ٢٠١8م 

)املعيار )9( 
الكامل(

املوجودات املالية

3063٠٦       ــأرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى

704.729472.284١.١٧٧.٠١3قروض وسلف، صايف

704.729472.590١.١٧٧.3١9

املطلوبات املالية

163.567١٦3.٥٦٧       ــمطلوبات أخرى

ج(    يلخص الجدول التايل التأثري عىل األرباح املبقاة للمجموعة نتيجة لتطبيق املعيار )9( الكامل.

بآالف الرياالت السعودية

١.٥٢٦.٥٤١األرباح املبقاة كام يف 31 ديسمرب 2017م

االعراف بخسائر االئتامن املتوقعة مبوجب املعيار )9( )مبا يف ذلك مخصص خسارة االئتامن مقابل 
)٦3٦.١٥٧(التزامات القروض وعقود الضامن املايل(

89٠.38٤األرباح املبقاة مبوجب املعيار )9( الكامل )1 يناير 2018م(

تصنيف املوجودات املالية واملطلوبات املالية

يقدم الجدول التايل ملخصاً لألدوات املالية للمجموعة عن طريق فئة تلك األدوات وقيمهم الدفرية كام يف 31 ديسمرب 2018م:

ايضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 3١ ديسمرب ٢٠١8م
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3١ ديسمرب ٢٠١8م

إيضاحات

التطبيق 

اإللزامي بالقيمة 

العادلة من خالل 

الربح أو الخسارة

التحديد بالقيمة 

العادلة من خالل

الربح أو الخسارة

القيمة العادلة من 

خالل الدخل الشامل 

اآلخر - استثامرات 

حقوق ملكية

التكلفة

املطفأة

إجاميل القيمة 

الدفرتية

بآالف الرياالت السعودية

املوجودات املالية

٤.9٦٥.١٢٢٤.9٦٥.١٢٢         ــ         ــ         ــ4نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العريب السعودي 

١.٢9٧.٧٤9١.٢9٧.٧٤9         ــ         ــ         ــ5أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى

٤١.٢93٤.89١٢٤.٠٠٦.٠9١٢٤.٠٥٢.٢٧٥         ــ6استثامرات

٥٤.٤3٤         ــ         ــ         ــ11٥٤.٤3٤القيمة العادلة املوجبة للمشتقات

٤٠.89٦.89١٤٠.89٦.89١         ــ         ــ         ــ7قروض وسلف، صايف

٢٧8.3٥٠٢٧8.3٥٠         ــ         ــ          ــموجودات أخرى

٥٤.٤3٤٤١.٢93٤.89١٧١.٤٤٤.٢٠3٧١.٥٤٤.8٢١إجاميل املوجودات املالية

املطلوبات املالية

٦.٤٢3.٤3٠٦.٤٢3.٤3٠         ــ         ــ         ــ12أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

٥١.8٠٤.٠98٥١.8٠٤.٠98         ــ         ــ         ــ13ودائع العمالء

١٥١.٧89         ــ         ــ         ــ11١٥١.٧89القيمة العادلة السالبة للمشتقات

٢.٠٠8.٢٠٢٢.٠٠8.٢٠٢         ــ         ــ         ــ14صكوك لتعزيز رأس املال

83٥.٠٦983٥.٠٦9         ــ         ــ         ــمطلوبات أخرى

٦١.٠٧٠.٧99٦١.٢٢٢.٥88         ــ         ــ١٥١.٧89إجاميل املطلوبات املالية

31 ديسمرب 2017م

إيضاحات

التطبيق اإللزامي 
بالقيمة العادلة 

من خالل الربح أو 
الخسارة

التحديد بالقيمة 
العادلة من خالل
الربح أو الخسارة

القيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل

اآلخر - استثامرات
حقوق ملكية 

التكلفة
املطفأة

إجاميل القيمة 
الدفرية

بآالف الرياالت السعودية

املوجودات املالية

5.975.0675.975.067         ــ         ــ         ــ4نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العريب السعودي 

369.249369.249         ــ         ــ         ــ5أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى

61.41516.38820.282.74420.360.547         ــ6استثامرات

104.021         ــ         ــ         ــ11104.021القيمة العادلة املوجبة للمشتقات

39.789.84639.789.846         ــ         ــ         ــ7قروض وسلف، صايف

209.167209.167         ــ         ــ         ــموجودات أخرى

104.02161.41516.38866.626.07366.807.897إجاميل املوجودات املالية

املطلوبات املالية

6.172.5456.172.545         ــ         ــ         ــ12أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

50.278.36650.278.366         ــ         ــ         ــ13ودائع العمالء

220.987         ــ         ــ         ــ11220.987القيمة العادلة السالبة للمشتقات

2.006.3822.006.382         ــ         ــ         ــ14صكوك لتعزيز رأس املال

724.847724.847         ــ         ــ         ــمطلوبات أخرى

59.182.14059.403.127         ــ         ــ220.987إجاميل املطلوبات املالية
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3. املعيار الدويل للتقارير املالية )٧( )املعدل( – األدوات املالية: االفصاحات

لعكس الفروقات بني املعيار )9( واملعيار املحاسبي الدويل )39( فقد تم تحديث املعيار )7( – األدوات املالية: اإلفصاحات، وقامت املجموعة 
)أ( )2(، والبيانات النوعية  بتطبيقه مع املعيار )9( للسنة التي تبدأ يف 1 يناير 2018م. تتضمن التغرات إفصاحات التحول املبينة يف اإليضاح 3 

والكمية فيام يتعلق بحسابات خسائر االئتامن املتوقعة مثل االفراضات، والبيانات املدخلة املستخدمة املبينة يف اإليضاح 30.

يتم عرض التطابق بني مخصصات خسائر االئتامن املتوقعة االفتتاحية إىل الختامية يف اإليضاح 3 )أ( )2(.

أ( املحاسبة بتاريخ املتاجرة

يتم االعراف وإلغاء االعراف بكافة العمليات االعتيادية املتعلقة برشاء وبيع املوجودات املالية بتاريخ املتاجرة، أي التاريخ الذي تصبح فيه 
املجموعة طرفاً يف أحكام تعاقدية ألداة مالية. إن العمليات االعتيادية املتعلقة برشاء وبيع املوجودات املالية هي العمليات التي تتطلب 

تسليم املوجودات خالل الفرة الزمنية التي تنص عليها األنظمة أو األعراف السائدة يف السوق.

ب(  املوجودات املالية واملطلوبات املالية

١( تصنيف املوجودات املالية

عند االعراف األويل، يتم تصنيف املوجودات املالية كمقاسة بالتكلفة املطفأة وبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وبالقيمة 
العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

املوجودات املالية بالتكلفة املطفأة

تقــوم املجموعــة بقيــاس املوجــودات املاليــة بالتكلفــة املطفــأة يف حــال اســتيفاء الرشطــني التاليــني وهــي غــر محــددة بالقيمــة العادلــة مــن 
خــالل الربــح أو الخســارة:

· االحتفاظ باألصل املايل ضمن منوذج عمل بهدف تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية.	

· ينتــج عــن الــرشوط التعاقديــة لألصــل املــايل تدفقــات نقديــة يف تواريــخ محــددة تعتــرب فقــط مدفوعــات ألصــل املبلــغ أو عمولــة خاصــة 	
عــىل أصــل املبلــغ القائــم. 

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 غــر محــددة بالقيمــة العادلــة مــن 

خــالل الربــح أو الخســارة:

· االحتفاظ باألصل املايل ضمن منوذج عمل بهدف تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع املوجودات املالية.	

· ينتج عن الرشوط التعاقدية لألصل املايل تدفقات نقدية يف تواريخ محددة تعترب فقط مدفوعات ألصل املبلغ أو عمولة خاصة عىل 	
أصل املبلغ القائم.

أدوات حقوق امللكية: عند االعراف األويل باالستثامر يف حقوق امللكية غر املحتفظ به لغرض املتاجرة، ميكن للمجموعة القيام باختيار غر 

قابل لإلغاء أن تعرض التغرات الالحقة يف القيمة العادلة يف الدخل الشامل اآلخر. يتم هذا االختيار عىل أساس كل استثامر عىل حدة.

تكاليف املعامالت. يتم  زائداً  العادلة  بالقيمة  بدايًة  تُقاس  الشامل اآلخر  الدخل  العادلة من خالل  بالقيمة  الدين  أدوات  إن االستثامرات يف 
قياسها الحقاً بالقيمة العادلة باملكاسب والخسائر الناتجة عن التغرات يف القيمة العادلة املدرجة يف الدخل الشامل اآلخر. 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 التغرات يف القيمة العادلة املدرجة يف الدخل الشامل اآلخر 
إعادة تصنيف املكاسب والخسائر من أدوات حقوق امللكية هذه يف قامئة الدخل املوحدة  واملراكمة يف االحتياطيات األخرى. ال يتم أبداً 
وال يتم إدراج أي انخفاض يف القيمة يف قامئة الدخل األولية املوجزة املوحدة. االستثامرات يف أدوات حقوق امللكية غر املتداولة تُقاس 

بالقيمة العادلة. لن يتم إعادة تصنيف املكاسب والخسائر املراكمة يف قامئة الدخل املوحدة عند بيع االستثامرات.

الربح أو  العادلة من خالل  عند االعراف األويل تحدد املجموعة جميع االستثامرات يف أدوات حقوق امللكية التي ليست مصنفة بالقيمة 
الخسارة كمصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

استالم  يف  للمجموعة  الحق  نشوء  عند  املوحدة  الدخل  قامئة  يف  تدرج  امللكية  حقوق  أدوات  يف  االستثامرات  هذه  عىل  األرباح  توزيعات  إن 
توزيعات األرباح، إال إذا كانت توزيعات األرباح متثل بشكل واضح اسرداد جزء من تكلفة االستثامر.

ايضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 3١ ديسمرب ٢٠١8م
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)السياسة القابلة للتطبيق قبل ١ يناير ٢٠١8م(

االستثامر يف أدوات حقوق امللكية املحدد بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

عند االعراف األويل، ميكن للمجموعة القيام باختيار غر قابل لإلغاء )عىل أساس كل استثامر عىل حدة( لتحديد االستثامرات يف أدوات 
حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. إن التحديد بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر غر مسموح به إذا تم 

االحتفاظ باستثامرات حقوق امللكية للمتاجرة.

االستثامرات يف أدوات حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر تقاس بداية بالقيمة العادلة زائداً تكاليف املعاملة.

الدخل  يف  املدرجة  العادلة  القيمة  يف  التغرات  عن  الناتجة  والخسائر  املكاسب  مع  العادلة  بالقيمة  االستثامرات  هذه  قياس  يتم  الحقاً، 
الشامل اآلخر ومراكمة يف االحتياطيات األخرى. ال يتم أبداً إعادة تصنيف هذه املكاسب والخسائر من أدوات حقوق امللكية هذه يف قامئة 
الدخل املوحدة وال يتم إدراج أي انخفاض يف القيمة يف قامئة الدخل املوحدة. تقاس االستثامرات يف أدوات حقوق امللكية غر املتداولة 

كمصنفة بالقيمة العادلة. لن يتم إعادة تصنيف املكاسب والخسائر املراكمة يف قامئة الدخل املوحدة عند بيع االستثامرات.

عند االعراف األويل تحدد املجموعة جميع االستثامرات يف أدوات حقوق امللكية غر املصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
والقيمة 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 اسرداد جزء من تكلفة االستثامر.

يتضمن احتياطي القيمة العادلة صايف التغر املراكم يف القيمة العادلة الستثامر حقوق امللكية املقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
اآلخر. عند استبعاد استثامرات حقوق امللكية هذه، فإنه يتم تحويل املبلغ املراكم ذات الصلة يف احتياطي القيمة العادلة إىل األرباح املبقاة.

األصل املايل بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

امللكية  أسهم  املثال:  سبيل  )عىل  الخسارة  أو  الربح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  مقاسة  أنها  عىل  األخرى  املالية  املوجودات  كافة  تصنف 
املحتفظ بها للمتاجرة وسندات الدين املصنفة إما بالتكلفة املطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر(.

إضافًة لذلك، وعند االعراف األويل، قد تحدد املجموعة بصورة غر قابلة إللغاء تصنيف أصل مايل يفي باملتطلبات ليتم قياسه بالتكلفة 
املطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان القيام بذلك يلغي أو يقلص 

بصورة جوهرية عدم التوافق املحاسبي الذي قد ينشأ.

ال يتــم إعــادة تصنيــف املوجــودات املاليــة الحقــاً لالعــراف األويل بهــا، باســتثناء يف الفــرة التــي تــي تغيــر املجموعــة لنمــوذج أعاملهــا إلدارة 
املوجــودات املالية.

يتم قياس املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة يف نهاية كل فرة 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 الربح أو الخسارة 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 يي:

العمل عىل ضوء السياسات واألهداف املبينة للمحفظة. وبشكل محدد، إذا ما كانت اسراتيجية اإلدارة تركز عىل تحقيق إيرادات 	 
العمولة الخاصة التعاقدية أو االحتفاظ مبعدل عمولة خاصة محدد أو يكون هناك توافق بني مدة املوجودات املالية ومدة املطلوبات 

املالية التي متول تلك 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

أن 	  إال  املستقبلية.  املبيعات  أنشطة  بشأن  والتوقعات  البيع  وأسباب  السابقة  الفرات  يف  املبيعات  وتوقيت  وكمية  تكرار 
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 
تغر  ال  املجموعة  فإن  للمجموعة،  األصلية  التوقعات  عن  مختلفة  بطريقة  األويل  االعراف  بعد  النقدية  التدفقات  تحققت  إذا  العمل«. 
تصنيف املوجودات املالية املتبقية املحتفظ بها يف منوذج األعامل، ولكن يتم دمج هذه املعلومات عند عمل تقييم للموجودات املالية ـ 

املستحدثة أو املشراة حديثاً ـ يف املستقبل.
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يتم قياس املوجودات املالية املحتفظ بها للمتاجرة والتي يتم تقييم أدائها عىل أساس القيمة العادلة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
الخسارة 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«(

لغرض القيام بهذا التقييم، فإن »أصل املبلغ« هو القيمة العادلة لألصل املايل عند االعراف األويل. »العمولة الخاصة« هي مثن القيمة 
القائم خالل فرة معينة وتكاليف اإلقراض األساسية  بأصل املبلغ  للوقت، واالئتامن ومخاطر االقراض األساسية األخرى املرتبطة  املالية 

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 تغير توقيت أو مبلغ 

التدفقات النقدية التعاقدية حيث أنه بذلك لن يستويف هذا الرشط. عند القيام بالتقييم، تأخذ املجموعة يف اعتبارها ما يي:

األحداث املحتملة التي قد تؤدي لتغير 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 االعراف األويل، تقوم املجموعة بتحديد بعض املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان هذا التحديد يستبعد أو 
يقلل بصورة جوهرية عدم التوافق املحاسبي الذي قد ينشأ.

٢( تصنيف املطلوبات املالية

تصنف املجموعة مطلوباتها املالية، باستثناء الضامنات املالية والتزامات القروض عىل أنها مقاسة بالتكلفة املطفأة أو بالقيمة العادلة من 
خالل الربح أو الخسارة. تحتسب التكلفة املطفأة باألخذ يف االعتبار أي خصم أو عالوة عىل إصدار األموال والتكاليف التي تعترب جزًء ال يتجزأ 

من معدل العائد الفّعال.

يتم إدراج جميع ودائع السوق املالية، وودائع العمالء، وقروض األجل، والديون املعززة، وأدوات الدين األخرى املصدرة بدايًة بالقيمة العادلة 
ناقصاً تكاليف املعاملة.

يتم قياس املطلوبات املالية الحقاً بالتكلفة املطفأة، إال إذا كان مطلوباً قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 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 الربح او الخسارة باستخدام خيار القيمة العادلة، إن وجدت، بعد االدراج األويل 
الدخل  يف  منفصلة  بصورة  االئتامن  مخاطر  يف  بالتغرات  املتعلقة  العادلة  القيمة  يف  التغرات  عرض  يتم  فإنه  املطلوبات،  هذه  ملثل 

الشامل اآلخر، بينام يتم عرض جميع التغرات األخرى يف القيمة العادلة يف قامئة الدخل املوحدة.

ال يتــم إعــادة تدويــر املبالــغ يف الدخــل الشــامل اآلخــر املتعلقــة باالئتــامن إىل قامئــة الدخــل املوحــدة حتــى يف حــال تــم إلغــاء االعــراف 
بااللتــزام وتحصيــل املبالــغ.

يتم إدراج الضامنات املالية والتزامات القروض التي تختار املنشآت قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 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 الربح أو الخسارة يف أي من الحالتني التاليتني:

تدار املطلوبات ويتم تقييمها والترصيح عنها داخلياً عىل أساس القيمة العادلة، أو	 

يلغى التحديد أو يقلل بصورة جوهرية عدم التوافق املحاسبي الذي قد ينشأ	 

3( إلغاء االعرتاف

املوجودات املالية

تقوم املجموعة بإلغاء االعراف بأصل مايل عند انتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل املايل أو تحويل الحقوق يف استالم 
التدفقات النقدية التعاقدية يف معاملة يتم مبوجبها انتقال كافة املخاطر واملنافع الخاصة مبلكية أصل مايل أو التي ال تقوم فيها املجموعة 

بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومنافع األصل وال تحتفظ بالسيطرة عىل األصل املايل.

ايضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 3١ ديسمرب ٢٠١8م
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عند إلغاء االعراف بأصل مايل، فإن الفرق بني القيمة الدفرية لألصل )أو القيمة الدفرية 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 مراكمة تم إدراجها يف الدخل الشامل اآلخر، 
يتم إدراجه يف الربح أو الخسارة. ال يتم إدراج أي مكسب / خسارة مراكمة مسجلة يف الدخل الشامل اآلخر فيام يتعلق باستثامرات أوراق مالية محددة 
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر يف الربح أو الخسارة عند إلغاء االعراف 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.

عندما يتم بيع موجودات لطرف ثالث مبعدل إجاميل متزامن ملقايضة العائد ملوجودات محولة، يتم احتساب املعاملة كمعاملة متويل مضمونة 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 للتغرات يف قيمة األصل املحول.

 يف بعض املعامالت، تحتفظ املجموعة بالتزام لخدمة املوجودات املالية املحولة مقابل أتعاب. يتم الغاء االعراف باألصل املايل املحول 
يف حال حقق معاير الغاء االعراف. ويتم االعراف أصل ما او التزام ما مقابل عقد خدمة يف حال كانت أتعاب عقد الخدمة أكرث من كافية 

)األصل( أو أقل من كافية )االلتزام( لتنفيذ الخدمة.

)السياسة املطبقة قبل ١ يناير ٢٠١8م(

عند إلغاء االعراف باألصل املايل املصنف بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، فإن الربح أو الخسارة املراكم مسبقاً يف الدخل 
الشامل اآلخر ال يعاد تصنيفه يف قامئة الدخل املوحدة، ولكن يتم تحويله لألرباح املبقاة.

املطلوبات املالية 

تقوم املجموعة بإلغاء االعراف بالتزام مايل عند سداد االلتزام التعاقدية أو إلغاءها او انتهاؤها. 

٤( 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 األصي تعترب منتهية الصالحية. ويف هذه الحالة يتم إلغاء 

قيد األصل املايل األصي مع الفرق املسجل كإلغاء االعراف باملكسب او الخسارة ويتم االعراف باألصل املايل الجديد بالقيمة العادلة.

إلغاء قيد األصل  التعديل ال يؤدي إىل  تختلف جوهرياً، فإن  بالتكلفة املطفأة ال  النقدية لألصل املعدل املدرج  التدفقات  إذا كانت  وفيام 
املايل. ويف هذه الحالة تقوم املجموعة بإعادة احتساب إجاميل القيمة الدفرية لألصل املايل واالعراف باملبلغ الناتج عن تعديل إجاميل 
القيمة الدفرية كتعديل للمكسب أو الخسارة يف الربح أو الخسارة. إذا تم تنفيذ هذا التعديل بسبب الصعوبات املالية للمقرض 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 هذه الحالة، يتم تسجيل االلتزام املايل الجديد بناًء عىل األحكام املعدلة بالقيمة العادلة. يتم ادراج الفرق بني القيمة الدفرية لاللتزام 

املايل املنتهي وااللتزام املايل الجديد وفق األحكام املعدلة يف قامئة الربح أو الخسارة.

٥( االنخفاض يف القيمة 

تقوم املجموعة بإدراج املخصصات لخسائر االئتامن املتوقعة من األدوات املالية التالية غر املقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:

املوجودات املالية التي هي أدوات دين	 

ذمم مدينة لعقود اإليجار / اإلجارة	 

عقود الضامنات املالية الصادرة	 

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 يي 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 )غر الذمم املدينة لعقود اإليجار( مل تزداد مخاطر االئتامن بخصوصها بصورة جوهرية منذ االعراف االويل بها.	 
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إن مخصصات الخسارة للذمم املدينة لعقود اإليجار تقاس دوماً باملبلغ املقابل للعمر الزمني لخسائر االئتامن املتوقعة.

لتعريف  معادل  لها  االئتامن  مخاطر  تصنيف  يكون  عندما  متدنية  ائتامن  مخاطر  ذات  أنها  عىل  ُصنفت  التي  الدين  سندات  املجموعة  تعترب 
املفهوم 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 الدفرية والقيمة 	 
الحالية للتدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة،

التزامات القروض غر 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.	 

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 املقرض 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.

ــرب 	  ــة املتوقعــة لألصــل الجديــد تعت ــم، فــإن القيمــة العادل ــل املــايل القائ ــة ســتؤدي إىل اســتبعاد األص ــة املتوقع إن كانــت إعــادة الهيكل
كتدفقــات نقديــة نهائيــة مــن األصــل املــايل القائــم يف وقــت إلغــاء قيــده. يتــم ادراج 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 

ــم.  ــايل القائ ــل امل ــاص باألص ــي الخ األص

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 
التقديرية  النقدية  التدفقات  عىل  ضار  تأثر  ذي  أكرث  أو  حدث  حدوث  عند  االئتامنية«  القيمة  »منخفض  بأنه  املايل  األصل  يعترب  االئتامنية. 

املستقبلية لألصل املايل.

يتضمن الدليل عىل أن األصل املايل قد انخفضت قيمته االئتامنية عىل البيانات القابلة للمالحظة التالية:

الصعوبة املالية الجوهرية للمقرض 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 املقرض يف إفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى.	 

عدم وجود سوق نشطة للضامن بسبب الصعوبات املالية.	 

القرض الذي يتم إعادة التفاوض بشأنه بسبب تعرث املقرض يعترب عادًة بأنه منخفض القيمة االئتامنية ما مل يكن هناك دليالً عىل أن مخاطر 
عدم استالم تدفقات نقدية تعاقدية آخذة باالنخفاض بصورة جوهرية وال توجد مؤرشات عىل انخفاض يف القيمة. إضافة لذلك، يعترب القرض 

الجزيئ الذي تجاوز موعد استحقاقه 90 يوماً أو أكرث بأنه منخفض القيمة.

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 االعفاء الطوعي أو االلزامي للديون.	 

ايضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 3١ ديسمرب ٢٠١8م
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آلية الدعم الدويل املتوفرة لتقديم الدعم الرضوري كـ »مقرض - مالذ أخر« لتلك الدولة إضافة إىل النية التي ظهرت يف ترصيحات 	 
عامة أو حكومية أو وكاالت الستخدام تلك اآللية. يتضمن هذا تقييم لعمق تلك االليات بغض النظر عن النية السياسية سواء كان 

هناك مقدرة الستيفاء املعاير املطلوبة 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 الدفرية للموجودات.	 

التزامات القرض وعقود الضامنات املالية: بشكل عام كمخصص	 

تحديد 	  حال عدم قدرة املجموعة عىل  القرض، ويف  الجزء املسحوب وغر املسحوب من  املالية كل من  األداة  حال تضمنت  يف 
خسارة االئتامن املتوقعة عىل عنرص من التزامات القرض بشكل منفصل عن ذلك الجزء املسحوب، تقوم املجموعة بعرض مخصص 
تجميعي للخسائر يتضمن الجزء املسحوب والجزء غر املسحوب. يتم عرض املبلغ التجميعي كتخفيض من إجاميل القيمة الدفرية 

من الجزء املسحوب. يتم عرض أي زيادة يف مخصص الخسائر عن إجاميل املبلغ املسحوب كمخصص ضمن »مطلوبات أخرى«، و

أدوات الدين التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر: ال يتم إدراج مخصص خسائر يف قامئة املركز املايل 	 
حيث أن القيمة الدفرية لهذه املوجودات متثل قيمها العادلة. إال أنه يتم اإلفصاح عن مخصص الخسائر وإدراجه يف احتياطي القيمة 
العادلة. يتم إدراج خسائر االنخفاض يف القيمة يف قامئة الدخل املوحدة وإدراج التغرات بني التكلفة املطفأة للموجودات وقيمها 

العادلة يف الدخل الشامل اآلخر.

الشطب

يتم شطب القروض وأوراق الدين )بشكل جزيئ أو كي( عندما ال يكون هناك احتامل واقعي لالسرداد، إال أن املوجودات املالية التي تم 
إلزامية للتمي مع إجراءات املجموعة السرداد املبالغ املستحقة. إذا كان املبلغ الذي  شطبها ممكن أن تكون ما زالت خاضعة ألنشطة 
سيتم شطبه أعىل من مخصص الخسائر املراكمة، فإنه يتم اعتبار الفرق يف البداية كإضافة عىل املخصص الذي يتم تطبيقه بعد ذلك 

مقابل إجاميل القيمة الدفرية. يتم تسجيل أي اسردادات الحقة عىل مرصوف خسائر االئتامن.

تقييم الضامنات

لتقليل مخاطر االئتامن عىل املوجودات املالية تسعى املجموعة إىل استعامل ضامنات حيثام كان ذلك ممكناً. تتمثل الضامنات يف أشكال 
متنوعة من نقد، وأوراق مالية، واعتامدات مستنديه / وخطابات ضامن، وعقارات، وذمم مدينة، وبضائع، وأصول غر مالية أخرى، وتعزيزات 
وهي   )9( املعيار  مبوجب  اقراض  اتفاقيات  خالل  من  للضامنات  للمجموعة  املحاسبية  السياسة  تحديد  تم  تسوية.  اتفاقيات  مثل  ائتامنية 
نفسها كام كانت مبوجب معيار املحاسبة الدويل )39( - الضامنات ما مل يتم استعادتها ال يتم تسجيلها يف قامئة املركز املايل املوحدة 
للمجموعة. إال أن القيمة العادلة للضامنات تؤثر عىل احتساب خسائر االئتامن املتوقعة. بشكل عام، يتم تقييم الضامنات بالحد األدىن يف 
البداية وإعادة التقييم عىل أساس دوري. إال أن بعض الضامنات، عىل سبيل املثال، نقد أو أوراق مالية متعلقة مبتطلبات الهامش، يتم 

تقييمها يومياً.

بيانات السوق النشطة لتقييم املوجودات املالية املحتفظ بها كضامنات. ويتم تقييم  تقوم املجموعة، وبأقى حد ممكن، باستعامل 
املوجودات املالية األخرى التي ال تتضمن قيم سوقية ميكن تحديدها بسهولة باستعامل مناذج قياسية. يتم تقييم الضامنات غر املالية 

مثل العقار بناًء عىل بيانات مقدمة من أطراف ثالثة مثل وسطاء الرهن العقاري أو استناداً إىل مؤرشات أسعار املنازل.

)السياسة املطبقة قبل ١ يناير ٢٠١8م(

يف تاريــخ كل تقريــر مــايل، تقــوم املجموعــة بتقييــم مــا إذا كان هنــاك دليــالً موضوعيــاً عــىل أن املوجــودات املاليــة املقيــدة بالتكلفــة املطفــأة 
قــد انخفضــت قيمتهــا. تنخفــض قيمــة أصــل مــايل أو مجموعــة مــن املوجــودات املاليــة عندمــا يبــني الدليــل املوضوعــي أن حــدث الخســارة قــد 
ــي  ــودات الت ــتقبلية للموج ــة املس ــات النقدي ــىل التدفق ــر ع ــذا تأث ــارة ه ــدث الخس ــودات، وأن لح ــل أو باملوج ــراف األويل باألص ــد االع ــع بع وق

ميكــن تقديرهــا بصــورة يُعتــد بهــا.

ميكــن أن يتضمــن الدليــل املوضوعــي عــىل أن األصــل املــايل قــد انخفضــت قيمتــه عــىل صعوبــات ماليــة جوهريــة للمقــرض أو املصــدر أو 
تعــرث أو تأخــر يف الســداد مــن قبــل املقــرض أو إعــادة هيكلــة قــرض أو مبلــغ مقــدم مــن املجموعــة وفــق رشوط وأحــكام تتطلبهــا املجموعــة 
أو مــؤرش عــىل أن املقــرض أو املصــدر ســيدخل يف حالــة إفــالس أو عــدم وجــود ســوق نشــطة للضــامن أو البيانــات األخــرى القابلــة للمالحظــة 
املتعلقــة مبجموعــة مــن املوجــودات مثــل التغــرات العكســية يف حالــة الدفــع للمقــرض أو املصــدر يف املجموعــة، أو الظــروف االقتصاديــة 

التــي ترتبــط بتعــرثات الدفــع يف املجموعــة.

تضع املجموعة يف اعتبارها دليالً عىل انخفاض القيمة للقروض والسلف واألوراق املالية لالستثامر املقاسة بالتكلفة املطفأة لكل من 
الجوهرية عىل املستوى  القروض والسلف واألوراق املالية لالستثامر  تقييم جميع  يتم  أصل محدد واملوجودات عىل مستوى جامعي. 
الفردي املقاسة بالتكلفة املطفأة من أجل انخفاض محدد يف القيمة. إن جميع القروض والسلف واألوراق املالية لالستثامر الجوهرية عىل 
املستوى الفردي املقاسة بالتكلفة املطفأة التي اعتربت غر منخفضة القيمة بشكل محدد يتم تقييمها جامعياً ملعرفة ما إذا كان هناك أي 
انخفاض يف قيمتها، والتي تم تكبدها ولكن مل تتحدد بعد. إن جميع القروض والسلف واألوراق املالية لالستثامر املقاسة بالتكلفة املطفأة 
غر الجوهرية بشكل فردي يتم تقييمها جامعياً ملعرفة ما إذا كان هناك أي انخفاض يف قيمتها عن طريق تجميع القروض والسلف واألوراق 

املالية لالستثامر املقاسة بالتكلفة املطفأة مع خصائص مخاطر مشابهة.
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تقــاس خســائر انخفــاض القيمــة للموجــودات بالتكلفــة املطفــأة باعتبارهــا الفــرق بــني القيمــة الدفريــة لألصــل املــايل والقيمــة الحاليــة 
للتدفقــات النقديــة التقديريــة املســتقبلية املخصومــة مبعــدل العائــد الفَعــال األصــي لألصــل. تــدرج خســائر انخفــاض القيمــة يف قامئــة 
الدخــل املوحــدة وتنعكــس يف االنخفــاض يف قيمــة خســائر االئتــامن. يســتمر إدراج العمولــة عــىل املوجــودات منخفضــة القيمــة حتــى موعــد 

ــراد. ــروض األف ــع ق اســتحقاقها لجمي

تستخدم اإلدارة التقديرات التي تستند إىل خربة الخسارة التاريخية للموجودات ذات خصائص الخسارة االئتامنية ودليل موضوعي لالنخفاض يف 
القيمة مشابه لتلك املوجودة يف املحفظة عند القيام بتقدير التدفقات النقدية. يتم فحص الطريقة واالفراضات املستخدمة لتقدير كل من 

املبلغ وتوقيت التدفقات النقدية املستقبلية بصورة منتظمة لتقليل أي فرق بني تقديرات الخسارة وخربة الخسارة الفعلية.

عندما يتسبب حدث الحق يف انخفاض مبلغ خسارة انخفاض القيمة، يتم عكس االنخفاض يف خسارة انخفاض القيمة من خالل قامئة الدخل املوحدة.

يتم شطب القروض والسلف عندما يتم تحديدها عىل أنها غر قابلة للتحصيل. يتم هذا التحديد بعد الوضع يف االعتبار املعلومات مثل عدد 
األيام مي استحقاق التمويل والتغرات الجوهرية يف املركز املايل للمقرض بحيث ال ميكن للمقرض أن يسوي التزاماته أو للحد الذي 

تكون فيه املتحصالت من الضامنات املحتفظ بها غر كافية لتغطية االلتزامات.

يتم تعديل القيمة الدفرية لألصل من خالل استخدام مخصص حساب انخفاض القيمة ويتم تضمني مبلغ التعديل يف قامئة الدخل املوحدة.

يتــم بشــكل عــام إعــادة التفــاوض بشــأن القــروض والســلف التــي إمــا هــي جــزء مــن عالقــة مســتمرة بعميــل أو رداً عــىل تغــر عكــيس يف 
ظــروف املقــرض. يف الحالــة األخــرة، ميكــن أن ينتــج عــن إعــادة التفــاوض متديــد لتاريــخ اســتحقاق الدفــع أو خطــط إعــادة الســداد والتــي 
مبوجبهــا يقــدم البنــك نســبة عمولــة معدلــة للمقرضــني املتعرثيــن. ينتــج عــن ذلــك اســتمرار األصــل يف أن يتجــاوز موعــد اســتحقاقه وتنخفــض 
قيمتــه بشــكل منفــرد، حيــث أن إعــادة التفــاوض بشــأن دفــع العمولــة وأصــل املبلــغ ال يغطــي القيمــة الدفريــة األصليــة للقــرض. ويف حــاالت 
أخــرى، يــؤدي إعــادة التفــاوض إىل اتفــاق جديــد ويعامــل عــىل أنــه قــرض جديــد. تســتند سياســات ومامرســات إعــادة الهيكلــة إىل املــؤرشات 
ــم  ــكل فــردي أو جامعــي ويت ــة بش ــرض لتقييــم انخفــاض يف القيم ــح. يخضــع الق ــىل األرج ــع سيســتمر ع ــر إىل أن الدف ــي تش واملعايــر الت

احتســابه باســتخدام معــدل العائــد الفّعــال األصــي للقــرض.

تضــع املجموعــة يف اعتبارهــا دليــالً عــىل وجــود انخفــاض يف القيمــة عــىل املســتوى الجامعــي للموجــودات. ميكــن أن يســتند املخصــص 
ــىل  ــي املــوزع ع ــددة وهــي التدهــور يف التــدرج الداخــي أو التصنيــف االئتــامين الخارج الجامعــي لالنخفــاض يف القيمــة عــىل معايــر مح
املقــرض أو مجموعــة مــن املقرضــني، والظــروف االقتصاديــة الحاليــة التــي يعمــل فيهــا املقــرض والخــربة وأمنــاط التعــرث التاريخيــة املتضمنــة 

يف مكونــات محفظــة االئتــامن.

ج( 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 لتوفــر ائتــامن مبوجــب أحــكام 

ورشوط محــددة مســبقاً.

يتم إصدار الضامنات املالية أو االلتزامات لتقديم قرض بأقل سعر عمولة خاصة يف السوق والتي يتم قياسها يف البداية بالقيمة العادلة 
وإطفاء القيمة العادلة األولية عىل مدى عمر الضامن أو االلتزام. ويتم قياسها الحقاً عىل النحو التايل:

من 1 يناير 2018م: بالقيمة املطفأة ومخصص مبلغ الخسارة ـ أيهام أعىل، و	 

قبل 1 يناير 2018م: القيمة املطفأة والقيمة الحالية ألي دفعة متوقعة لتسوية االلتزام ـ أيهام أعىل ـ عندما تصبح الدفعة مبوجب 	 
العقد ممكنة.

مل تصدر املجموعة أي التزامات قرض يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة. وفيام يتعلق بالتزامات القروض األخرى:

من 1 يناير 2018م: تقوم املجموعة بإدراج مخصص خسارة،	 

قبل 1 يناير 2018م: تقوم املجموعة بإدراج مخصص وفقاً للمعيار )37( إذا تم اعتبار العقد بعوض.	 

د( األدوات املالية املشتقة ومحاسبة التحوط

يتم قياس األدوات املالية املشتقة والتي تتضمن عقود األسعار اآلجلة، ومقايضات العموالت الخاصة، وخيارات العموالت )مكتتبة ومشراة( 
يف البداية بالقيمة العادلة يف التاريخ الذي يتم فيه إبرام العقد ويتم إعادة تقييمها الحقاً بالقيمة العادلة يف قامئة املركز املايل املوحدة. 

يتم االعراف بتكاليف املعامالت املرتبطة بهذه العقود يف قامئة الدخل املوحدة.

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 التســعر، 

حســبام يقتــي الحــال.

تعتمد معالجة التغرات يف القيم العادلة للمشتقات عىل تصنيفاتها حسب الفئات التالية:

١( مشتقات محتفظ بها للمتاجرة

العادلة للمشتقات املحتفظ بها ألغراض املتاجرة مبارشة يف قامئة الدخل املوحدة واالفصاح عنها يف  يتم إدراج أي تغرات يف القيمة 
»صايف دخل املتاجرة«. تتضمن املشتقات املحتفظ بها ألغراض املتاجرة أيضاً تلك املشتقات التي ال تخضع ملحاسبة التحوط.

ايضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 3١ ديسمرب ٢٠١8م
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٢( مشتقات ضمنية

ميكن أن تكون املشتقات ضمن ترتيب تعاقدي آخر )عقد رئييس(. تقوم املجموعة باملحاسبة عىل املشتقة الضمنية بشكل مستقل عن 
العقد 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 التغرات يف القيمة العادلة يف الربح أو الخسارة إال إذا كانت جزءاً من تدفقات 
نقدية مؤهلة أو عالقة تحوط لصايف استثامر. يتم عرض املشتقات الضمنية املستقلة يف قامئة املركز املايل جنباً إىل جنب العقد الرئييس.

3( محاسبة التحوط

والعمالت  الفائدة  ملعدالت  بالنسبة  املخاطر  إدارة  بغرض  املؤهلة  التحوط  عالقات  يف  تحوط  كأدوات  معينة  مشتقات  بتحديد  املجموعة  تقوم 
األجنبية. ومن أجل إدارة املخاطر، تقوم املجموعة بتطبيق محاسبة التحوط عىل العمليات التي تستويف معاير محددة.

لغرض املحاسبة عىل التحوط تم تصنيف التحوطات إىل الفئتني التاليتني:

تحوطات  حالة  يف  التزامات  أو  موجودات  )أو  به  معرف  التزام  أو  ألصل  العادلة  القيمة  تذبذب  مخاطر  إزاء  العادلة  القيمة  تحوطات  )أ(    
املحفظة(، أو أي تعهد مؤكد غر معرف به أو جزء محدد من أصل أو التزام أو تعهد مؤكد مرتبط مبخاطر محددة وقد يؤثر عىل صايف 

الربح املعلن أو الخسارة املعلنة.

)ب(  تحوطات التدفقات النقدية إزاء مخاطر تذبذب التدفقات النقدية والتي تعود إما لنوع محدد من املخاطر يتعلق بأصل أو التزام معرف 
به أو معاملة مستقبلية عالية التوقع سوف تؤثر عىل صايف الربح املعلن أو الخسارة املعلنة.  

من أجل التأهل ملحاسبة التحوط، يجب أن يتوقع أن يكون التحوط شديد الفّعالية، أي مبعنى أن تتالءم التغرات يف القيمة العادلة أو التدفقات 
النقدية يف أداة التحوط مع املتغرات التي تقابلها يف البند املتحوط له، ويجب أن تكون قابلة للقياس بشكل يُعتد به. يف بداية التحوط، يتم 
توثيق الهدف واالسراتيجية من إدارة املخاطر مبا يف ذلك تحديد أداة التحوط، والبند املتحوط له ذي العالقة، وطبيعة املخاطر املتحوط لها، 

وكيفية قيام املجموعة بتقييم مدى فاعلية عالقة التحوط. ويجب تقييم التحوط الحقاً واقرار فاعليته بشكل مستمر.

تحوطات القيمة العادلة

الدخل  قامئة  عىل  تؤثر  أن  ميكن  به  معرف  ثابت  تعهد  أو  التزام  أو  ألصل  العادلة  القيمة  يف  للتغر  تحوط  كأداة  مالية  مشتقة  تحديد  عند 
املوحدة، فإنه يتم االعراف مبارشًة بالتغرات يف القيمة العادلة للمشتقات يف قامئة الدخل املوحدة مع التغر يف القيمة العادلة للبند 

املتحوط له فيام يتصل بالخطر املتحوط به وتدرج ضمن املكاسب/الخسائر غر املعدة للمتاجرة يف قامئة الدخل املوحدة.

بالنســبة للبنــود املتحــوط لهــا واملقاســة بالتكلفــة املطفــأة، عندمــا تصبــح العمولــة املرتبطــة بــأداة ماليــة متحــوط لقيمتهــا العادلــة غــر 
مســتوفية ملعايــر محاســبة التحــوط أو حــال بيــع األداة أو التــرصف بهــا أو اســتبعادها، فــإن الفــرق بــني القيمــة الدفريــة ألداة التحــوط عنــد 
ــال. إذا تــم اســتبعاد أداة  ــد الفّع ــة باســتخدام طريقــة معــدل العائ اســتبعادها والقيمــة األساســية يتــم اطفاؤهــا طــوال مــدة التحــوط األصلي

التحــوط، فــإن تســوية القيمــة العادلــة غــر املطفــأة تقيــد مبــارشة يف قامئــة الدخــل املوحــدة.

تحوطات التدفقات النقدية

ـ والذي يتـم تحديده  بالنسـبة لتحوطـات التدفقـات النقديـة املحـددة واملؤهلـة، فـإن الجـزء مـن املكاسـب أو الخسـائر املحقـق مـن أداة التحـوطـ 
ــ يف  ــ إن وجـدـ  ــ يتـم إدراجـه مبـارشًة كــ »احتياطـي آخـر« يف قامئـة الدخـل الشـامل املوحـدة، ويتـم إدراج الجـزء غـر الفّعـالـ  عـىل أنـه جـزء فّعـالـ 
قامئـة الدخـل املوحـدة. بالنسـبة لتحوطـات التدفقـات النقديـة التـي تؤثـر عـىل العمليـات املسـتقبلية، فإنـه يتم تحويل املكاسـب أو الخسـائر 
املدرجـة يف االحتياطيـات األخـرى إىل قامئـة الدخـل املوحـدة يف نفـس الفـرة التـي يؤثـر فيها البند املتحـوط له عىل قامئـة الدخل املوحدة. 
وفيام إذا توقعت املجموعة أن جميع أو جزءاً من الخسـارة املدرجة يف الدخل الشـامل اآلخر لن يتم اسـرجاعها يف فرة مسـتقبلية واحدة أو 

أكـرث، فـإن املجموعـة تقـوم بإعـادة تصنيفهـا يف قامئـة الدخـل كتعديـل نتيجـة إعـادة تصنيـف املبلـغ الذي لن يتـم إدراجه.

عندمــا تنتهــي صالحيــة أداة التحــوط أو عنــد بيعهــا أو انهــاء التعاقــد بشــأنها أو التــرصف بهــا أو عندمــا تصبــح غــر مؤهلــة ملحاســبة التحــوط 
ــه يتــم التوقــف عــن محاســبة التحــوط  ــام املجموعــة بإلغــاء التحــوط، فإن ــد قي ــة املتحــوط لهــا أصبحــت غــر متوقعــة الوقــوع أو عن أو أن العملي
بأثــر مســتقبي. وعنــد ذلــك، فــإن أي مكاســب أو خســارة مراكمــة تحققــت مــن أداة التحــوط للتدفقــات النقديــة كانــت مدرجــة يف الدخــل 
ــة املتحــوط لهــا.  ــة إىل قامئــة الدخــل عنــد وقــوع العملي الشــامل اآلخــر عــن الفــرة حيــث كان التحــوط فعــاالً، يتــم تحويلهــا مــن حقــوق امللكي
وحيثــام أصبحــت العمليــة املتحــوط لهــا مبنــأى عــن الوقــوع وتؤثــر عــىل قامئــة الدخــل، فإنــه يتــم تحويــل صــايف املكاســب أو الخســائر املراكمــة 

املدرجــة يف قامئــة الدخــل الشــامل املوحــدة فــوراً إىل قامئــة الدخــل املوحــدة.

طبقــاً لسياســات إدارة املخاطــر، تقــوم املجموعــة بــإدارة مخاطــر معــدل الربــح عــىل التدفقــات النقديــة عــىل مســتوى كامــل املجموعــة بجانــب 
ــل مخاطــر  ــة كأداة تحــوط مقاب ــد مقايضــات أســعار العمول ــة. تقــوم املجموعــة بتحدي ــة الخاصــة عــىل ســندات وكال ــذب أســعار العمول إدارة تذب

التدفقــات النقديــة الناتجــة عــن تقلبــات أســعار العمولــة التــي قــد تقــع إىل حــني إعــادة تســعر املقايضــة.

تقوم املجموعة أوالً بتقييم مدى توقعاتها ملخاطر »صايف التدفقات النقدية« من املوجودات واملطلوبات القامئة التي تحقق عوائد – مبا 
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يف ذلك تجديد املوجودات واملطلوبات القصرة األجل. وهذا يتحقق بشكل رئييس من خالل تحليل حساسية العائد. وتقوم املجموعة 
أثناء توقع صايف التدفقات النقدية باألخذ يف الحسبان املعلومات السابقة ومؤرشات السوق فيام يتعلق بسحب الودائع ومعدالت العائد 
وإعادة التمويل وإعادة التسعير. ثم تجري املجموعة مقارنة ما بني صايف التدفقات النقدية مع مراكز التحوط القامئة لتوفر أساس لتحديد 

إذا ما كانت ينبغي القيام بتعديل عالقة التحوط أم ال.

يتم تضمني القيم االسمية ملقايضات معدالت الربح القامئة يف تاريخ التحليل يف كل فرة من الفرات التي تكون فيها مقايضات معدالت 
الربح قامئة وذلك من أجل تقييم تأثر مقايضات معدالت الربح القامئة عىل مخاطر التدفقات النقدية املحددة. وبينام يكون هناك جزءاً من 
عملية التوقع غر مغطى بتحوط، فإنه بذلك ال يتم إعادة تحديد مقايضة ملعدالت الربح وتبقى املقايضة أداة تحوط للعمليات املتبقية يف 
السلسلة التي مل تقع. ومع ذلك فإن مل تقع عملية التوقع الالحقة حتى فرة محددة فإن العمليات املتبقية بعد إعادة تسعير مقايضة 

معدالت الربح ال تكون متحوط لها.

تقوم املجموعة بتحديد عالقة التحوط بطريقة تأخذ يف االعتبار أيضاً مقدار عدم الفاعلية املتوقع إدراكها ألغراض املحاسبة. يتم احتساب 
إجاميل  عىل  مقسومة  القامئة  املتغرة  والدفع  الثابتة  القبض  ملقايضات  االسمية  القيمة  كمعدل  لها  املتحوط  للمخاطر  التعرض  نسبة 
التعرض. يتم تسجيل الجزء الفّعال من الربح أو الخسارة ألداة تحوط بدايًة يف الدخل الشامل اآلخر بصورة مبارشة. أما الجزء غر الفّعال من الربح 
أو الخسارة ألداة تحوط فيتم تسجيله مبارشًة يف »صايف دخل املتاجرة«. وبالنسبة لتحوطات التدفقات النقدية التي تؤثر عىل العمليات 
املستقبلية فإن األرباح أو الخسائر املدرجة يف االحتياطات األخرى يتم نقلها إىل قامئة الدخل املوحدة لنفس الفرة التي تؤثر فيها عمليات 

التحوط عىل قامئة الدخل املوحدة.

هـ(  العمالت األجنبية

 يتم تحويل التعامالت املقومة بعمالت أجنبية إىل الريال السعودي بأسعار الرصف السائدة بتاريخ إجراء التعامالت. كام يتم تحويل أرصدة 
املوجودات واملطلوبات النقدية املقومة بعمالت أجنبية يف نهاية السنة )غر البنود النقدية التي تشكل جزءاً من صايف االستثامر يف 

العمليات األجنبية( إىل الريال السعودي بأسعار الرصف السائدة بتاريخ التقرير املايل.

يتم تسجيل مكاسب أو خسائر الرصف األجنبي جراء تسوية التعامالت وترجمة املوجودات واملطلوبات النقدية املقومة بعمالت أجنبية يف 
نهاية السنة يف قامئة الدخل املوحدة. ويتم ترجمة مكاسب أو خسائر الرصف األجنبي الخاصة بالبنود غر النقدية املثبتة بالقيمة العادلة 

كجزء من تعديل القيمة العادلة إما يف قامئة الدخل املوحدة أو يف الدخل الشامل اآلخر بناًء عىل طبيعة األصل املايل األسايس.

يتم تحويل البنود غر النقدية التى جرى قياسها بالتكلفة التاريخية لعملة أجنبية باستخدام أسعار الرصف السائدة يف تواريخ املعامالت األولية. 
ويتم تحويل البنود غر النقدية بعملة أجنبية املقاسة بالقيمة العادلة باستخدام أسعار الرصف يف التاريخ الذي يتم فيه تحديد القيمة العادلة.

و(   مقاصة األدوات املالية

تتم مقاصة املوجودات واملطلوبات املالية ويدرج الصايف يف قامئة املركز املايل املوحدة عند وجود حق نظامي ملزم إلجراء املقاصة 
بيع املوجودات وتسديد  أو  الصايف  لتسوية املوجودات واملطلوبات عىل أساس  نية  لدى املجموعة  يكون  املبالغ املدرجة وعندما  بني 

املطلوبات يف آن واحد.

ال يتم مقاصة اإليرادات واملرصوفات يف قامئة الدخل املوحدة ما مل يكن ذلك ملزماً أو مسموحاً به مبوجب أي معيار محاسبي أو تفسر 
محاسبي كام هو موضح بشكل محدد يف السياسات املحاسبية للمجموعة.

ز(  االعرتاف باإليرادات / املرصوفات

إيرادات ومصاريف العمولة الخاصة

يتم االعراف باإليرادات ومرصوفات العمولة الخاصة يف قامئة الدخل املوحدة باستخدام طريقة العائد الفّعال. إن معدل العائد الفّعال هو 
املعدل الذي يخصم املبالغ املدفوعة أو املستلمة النقدية املستقبلية التقديرية  من خالل العمر اإلنتاجي املتوقع لألداة املالية مقابل 

إجاميل القيمة الدفرية لألصل املايل أو التكلفة املطفأة لاللتزام املايل.

النقدية  التدفقات  بتقدير  املجموعة  تقوم  االئتامنية،  القيمة  منخفض  األصل  خالف  املالية  لألدوات  الفّعال  العائد  معدل  احتساب  عند 
املستقبلية مع األخذ يف االعتبار جميع الرشوط التعاقدية لألداة املالية مع استبعاد خسائر االئتامن املستقبلية. فيام يتعلق باملوجودات 
املالية منخفضة القيمة االئتامنية، يتم احتساب معدل عائد فّعال ذات االئتامن املعدل باستخدام التدفقات النقدية املستقبلية التقديرية 

مبا فيها خسائر االئتامن املتوقعة.

يتضمن احتساب معدل العائد الفّعال تكاليف املعاملة والرسوم والنقاط املدفوعة أو املستلمة التي تعترب جزءاً ال يتجزأ من معدل العائد 
الفّعال. تكاليف املعاملة تتضمن التكاليف اإلضافية التي تعود مبارشة لالقتناء أو إصدار أصل مايل أو التزام مايل.

قياس التكلفة املطفأة وإيرادات العمولة الخاصة

إن »التكلفة املطفأة« ألصل مايل أو التزام مايل هي املبلغ الذي يتم عنده قياس أصل مايل أو التزام مايل عند االعراف األويل ناقصاً 
مبالغ السداد الرئيسية، زائداً أو ناقصاً اإلطفاء املراكم باستخدام طريقة العائد الفّعال ألي فرق بني تلك املبلغ األويل ومبلغ االستحقاق، 

للموجودات املالية، واملعدلة ألي مخصص خسارة ائتامن متوقعة )أو مخصص انخفاض قيمة قبل 1 يناير 2018م(.

إن »إجاميل القيمة الدفرية لألصل املايل« هي التكلفة املطفأة لألصل املايل قبل تعديل أي مخصص خسارة ائتامن متوقعة.

ايضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 3١ ديسمرب ٢٠١8م
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عند احتساب إيرادات ومصاريف العمولة الخاصة، يتم تطبيق معدل العائد الفّعال عىل إجاميل القيمة الدفرية لألصل )عندما ال يكون األصل 
منخفض القيمة االئتامنية( أو عىل التكلفة املطفأة لاللتزام.

الخاصة عن طريق  إيرادات العمولة  ومع ذلك، فإن األصل املايل الذي يصبح منخفض القيمة االئتامنية الحقاً لإدارج األويل، يتم احتساب 
تطبيق معدل العائد الفّعال عىل التكلفة املطفأة لألصل املايل. يف حال مل يعد األصل منخفض القيمة االئتامنية، فإن احتساب إيرادات 

العمولة الخاصة ينعكس عىل أساس اإلجاميل.

يف حال املوجودات املالية منخفضة القيمة االئتامنية عند االعراف األويل، يتم احتساب إيرادات العمولة الخاصة عن طريق تطبيق معدل 
أساس  عىل  الخاصة  العمولة  إيرادات  احتساب  ينعكس  ال  لألصل.  املطفأة  التكلفة  مقابل  املعدلة  االئتامنية  القيمة  ذات  الفّعال  العائد 

اإلجاميل، حتى لو حدث تحسناً يف املخاطر االئتامنية لألصل.

عندما تدخل املجموعة يف مقايضة معدل عمولة خاصة مقابل تغر العمولة الخاصة من ثابتة إىل متغرة )أو العكس(، فإن مبلغ إيرادات أو 
مصاريف العمولة الخاصة يتم تعديله بصايف العمولة الخاصة عند املقايضة للحد الذي يعترب فيه التحوط فّعاالً.

دخل/ )خسارة( الرصف األجنبي

يتم االعراف باألرباح / )الخسائر( الناتجة عن الرصف األجنبي عند تحققها / تكبدها )اإليضاح 3 »و«(.

األتعاب والعموالت

إن األتعاب وإيرادات ومصاريف العموالت التي تعترب جزءاً ال يتجزأ من معدل العائد الفّعال لألصل املايل أو االلتزام املايل يتم تضمينها يف 
معدل العائد الفّعال. 

إن األتعاب أو إيرادات العمولة األخرى – التي تتضمن أتعاب خدمة الحساب، أتعاب إدارة االستثامر، عمولة البيع، أتعاب االستبدال وعموالت 
تجميع القروض البنكية – تدرج كخدمات ذات عالقة تم تأديتها. إذا مل يكن من املتوقع أن ينتج عن التزام القرض سحب تحت حساب القرض، 

فإن أتعاب التزام القرض ذات الصلة تدرج عىل أساس طريقة القسط الثابت عىل مدى فرة االلتزام. 

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.

ومتويل  املرشوعات  ومتويل  التمويل  وإدارة  األسهم  بتداول  املتعلقة  املتعددة  الخدمات  تقديم  من  اإليرادات  أن  إىل  املجموعة  توصلت 
الرشكات وتقديم االستشارات وتحويل األموال والخدمات البنكية األخرى، يجب أن يتم االعراف بها عند تقديم الخدمة، أي عند أداء االلتزام بصورة 

مالمئة. أما بالنسبة للخدمات املجانية املتعلقة ببطاقات االئتامن، فإن البنك يسجل اإليرادات عىل فرة محددة من الوقت.

برنامج والء العمالء

يقدم البنك برنامج والء العمالء )نقاط مكافأة / نقاط سفر يشار إليها كـ »نقاط مكافأة«(، والتي تسمح لحامل البطاقة بأن يكتسب نقاطاً ميكن اسردادها 
من عدة منافذ. يخصص البنك جزءاً من سعر املعاملة )أتعاب تبادل( لنقاط املكافأة املمنوحة لحامي البطاقات عىل أساس سعر البيع ذات الصلة القائم 

بذاته. يتم تأجيل مبلغ اإليرادات املخصص لنقاط املكافأة وإلغاء االعراف بها يف قامئة الدخل عند اسرداد نقاط املكافأة.

يتم تعديل املبلغ املراكم اللتزام العقد املتعلق بنقاط املكافأة التي مل يتم اسردادها عىل مدار الوقت عىل أساس التجربة الفعلية 
واالتجاه السائد فيام يتعلق بعملية االسرداد.

صايف دخل / )خسارة( املتاجرة

صايف الدخل من األدوات املالية األخرى بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة التي تتعلق باملشتقات غر التجارية املحتفظ بها ألغراض 
أو  الربح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  املحددة  املالية  واملطلوبات  املالية  واملجودات  مؤهلة،  تحوط  عالقات  تشكل  ال  والتي  املخاطر  إدارة 
القيمة  التغرات يف  البنود  الخسارة. يتضمن خط  أو  الربح  العادلة من خالل  بالقيمة  إلزامياً  التجارية والتي تقاس  الخسارة واملوجودات غر 

العادلة والعمولة الخاصة وتوزيعات األرباح وفروقات رصف العملة األجنبية.

دخل توزيعات األرباح

يتم االعراف بدخل توزيعات األرباح حال نشوء الحق يف استالمها.

ح( اتفاقيات البيع وإعادة الرشاء

ــة إعــادة رشاء( يف قامئــة  ــخ مســتقبي محــدد )إتفاقي ــزام املبــارش بإعــادة رشائهــا يف تاري يســتمر االعــراف باملوجــودات املباعــة مــع االلت
املركــز املــايل املوحــدة نظــراً ألن املجموعــة تحتفــظ بشــكل جوهــري بجميــع مخاطــر ومنافــع التملــك، ويتــم قيــاس املوجــودات مبوجــب 
السياســات املحاســبية املتبعــة بشــأن االســتثامرات املدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة والقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل 
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ـــ حســب مقتــىض الحــال. يتــم التعامــل مــع هكــذا عمليــات عــىل أنهــا اقراضات مضمونــة ومطلوبــات ألطراف  الشــامل اآلخــر والتكلفــة املطفــأةـ 
أخــرى. إن املبالــغ املســتلمة مبوجــب هــذه االتفاقيــات يتــم إظهارهــا ضمــن )»اقــراض نقــدي ملؤسســة النقــد العــريب الســعودي« أو »أرصــدة 
للبنــوك واملؤسســات املاليــة األخــرى« أو »ودائــع للعمــالء«( حســبام هــو مالئــم. يتــم اعتبــار الفــرق بــني ســعر البيــع وإعــادة الــرشاء كمصاريــف 

عمولــة خاصــة، ويســـتحق عــىل مــدى فــرة اتفاقيــة إعــادة الــرشاء باســتخدام معــدل العائــد الفّعــال. 

ال يتــم إظهــار املوجــودات املشــراة مــع وجــود التــزام مقابــل إلعــادة بيعهــا يف تاريــخ مســتقبي 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 واألرصــدة لــدى مؤسســة النقــد العــريب الســعودي« أو »أرصــدة لــدى البنــوك واملؤسســات املاليــة األخــرى« أو »القــروض 
ــة خاصــة ويســتحق عــىل مــدى فــرة عكــس  ــع كدخــل عمول ــار الفــرق بــني ســعر الــرشاء وإعــادة البي ــم. يتــم اعتب والســلف«( حســبام هــو مالئ

اتفاقيــة إعــادة البيــع باســتخدام معــدل العائــد الفّعــال.

ط(  عقارات أخرى وموجودات معاد امتالكها

تقوم املجموعة ضمن دورة أعاملها العادية باقتناء عقارات معينة مقابل تسوية قروض وسلف مستحقة. تعترب مثل هذه العقارات موجودات 
محتفظ بها للبيع وتسجل بدايًة بصايف القيمة املمكن تحقيقها من القروض والسلف املستحقة أو بالقيمة العادلة الحالية للممتلكات ذات 
العالقة ناقصاً أي تكاليف للبيع - أيهام أقل. ال يتم احتساب أي استهالك عىل مثل هذه العقارات. يتم االعراف بدخل اإليجارات من العقارات 

األخرى يف قامئة الدخل املوحدة.

بعد االعراف األويل، يتم إعادة تقييم مثل هذه العقارات عىل أساس دوري. يتم االعراف بأي خسائر غر محققة تسجل عند إعادة التقييم 
أو أي خسائر أو مكاسب محققة عند االستبعاد وإيرادات اإليجار يف قامئة الدخل املوحدة. يتم االعراف الحقاً بأي مكاسب من إعادة التقييم 
االعراف  يتم  املوحدة.  الدخل  قامئة  يف  الراكمي  التخفيض  تجاوزها  عدم  حد  إىل  املوجودات  هذه  بيع  تكاليف  ناقصاً  العادلة  بالقيمة 

باملكاسب أو الخسائر نتيجة االستبعاد يف قامئة الدخل املوحدة.

ي(  ممتلكات ومعدات

يتم تقييم املمتلكات واملعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك / اإلطفاء املراكم وخسائر انخفاض القيمة املراكمة. يتم احتساب التغرات 
يف العمر اإلنتاجي املتوقع من خالل تغير املدة أو طريقة احتساب االستهالك، حسبام يقتي الحال، ويتم التعامل معها عىل أنها تغرات 
تتدفق  سوف  املستقبلية  االقتصادية  املنافع  أن  احتاملية  وجود  عند  فقط  الالحقة  املرصوفات  رسملة   تتم  املحاسبية.  التقديرات  يف 

للمجموعة. تستهلك اإلصالحات والصيانة املستمرة حال تكبدها. 

القسط  طريقة  باستخدام  األخرى  واملعدات  املمتلكات  تكلفة  إطفاء   / استهالك  احتساب  يتم  لالستهالك.  خاضعة  غر  اململوكة  األرض 
الثابت عىل مدى العمر اإلنتاجي للموجودات كام يي:

33 سنة مباين        

طيلة مدة اإليجار أو 10 سنوات ــ أيهام أقرص تحسينات عىل العقارات املستأجرة     

4 - 10 سنوات أثاث ومعدات وسيارات       

4 - 10 سنوات برامج حاسب آيل ومشاريع األمتتة    

يتم مراجعة القيم املتبقية للموجودات، وطرق احتساب استهالكها، وأعامرها االنتاجية، وتعديلها إذا لزم األمر - يف كل تاريخ تقرير مايل.

يتم احتساب املكاسب والخسائر الناتجة عن االستبعاد مبقارنة املتحصالت مع القيمة الدفرية، وتدرج يف قامئة الدخل املوحدة.

يتم مراجعة كافة املوجودات فيام يتعلق بانخفاض قيمتها عند وجود أحداث أو تغرات يف الظروف تشر إىل أن القيمة الدفرية لألصل 
غر قابلة لالسرداد. يتم تخفيض القيمة الدفرية مبارشة إىل قيمتها املقدرة القابلة لالسرداد إذا زادت القيمة الدفرية للموجودات عن 

قيمتها املقدرة القابلة لالسرداد.

ك(  ودائع وسندات دين صادرة ومطلوبات معززة لرأس املال

عندما تحدد املجموعة التزام مايل بالقيم العادلة من خالل الربح أو الخسارة، فإنه يتم عرض مبلغ التغر يف القيمة العادلة لاللتزام العائدة 
للتغرات يف مخاطره االئتامنية يف الدخل الشامل اآلخر كالتزام احتياطي ائتامن. عند االعراف األويل لاللتزام املايل، تقوم املجموعة 
بتقييم ما إذا ما كان عرض مبلغ التغر يف القيمة العادلة لاللتزام العائدة ملخاطره االئتامنية يف الدخل الشامل اآلخر قد يسبب أو يزيد من 

عدم التوافق املحاسبي يف الربح أو الخسارة. يتم هذا التقييم باستخدام تحليل نسبة الراجع ملقارنة التايل:

التغرات املفرضة يف القيمة العادلة لاللتزام املتعلقة بالتغرات يف مخاطر االئتامن، مع• 

تأثر الربح أو الخسارة للتغرات املتوقعة يف القيمة العادلة لألدوات ذات العالقة.• 

ل( املخصصات

يتم االعراف باملخصصات )باستثناء مخصصات خسائر االئتامن ومخصصات االستثامر( عندما ميكن إجراء تقدير موثوق به بواسطة املجموعة 
ملقابلة التزام قانوين أو ضمني حايل ناتج عن أحداث ماضية ويكون هناك احتامل عدم الحاجة لوجود تدفق مصادر للخارج لتسوية االلتزام.

ايضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 3١ ديسمرب ٢٠١8م
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م(  املحاسبة عىل عقود اإليجار

 إذا كانت املجموعة مستأجرة( ١)

الدخل  اإليجار عىل قامئة  تَُحَمل دفعات  إيجار تشغيي مبوجبها  التي تربمها املجموعة، بصفتها مستأجرة، عقود  اإليجار  كافة عقود  تعترب 
املوحدة بطريقة القسط الثابت عىل مدى فرة اإليجار.

ويف حالة إلغاء عقد اإليجار التشغيي قبل انتهاء مدته، تدرج أية دفعات كغرامات يجب دفعها للمؤجر، بعد خصم أية إيرادات إيجار متوقعة )إن 
وجدت(، كمرصوفات خالل الفرة التي يتم فيها إلغاء اإليجار.

 إذا كانت املجموعة مؤجرة( ٢)

عندما يتم نقل املوجودات مبوجب عقد تأجر متويي، مبا يف ذلك عقود اإليجار اإلسالمية )االجارة(، يتم االعراف بالقيمة الحالية لدفعات 
اإليجار كذمم مدينة واالفصاح عنها تحت بند »القروض والُسلف، صايف«. يتم االعراف بالفرق بني إجاميل الذمم املدينة والقيمة الحالية 
للذمم املدينة كإيرادات إيجار غر مكتسبة. يتم االعراف بدخل اإليجار طوال مدة رسيان عقد اإليجار باستخدام طريقة صايف االستثامرات 

والتي تعكس نسبة العائد عىل فرات ثابتة. 

يتم إدراج املوجودات الخاضعة لعقود اإليجار التشغيي يف القوائم املالية املوحدة كممتلكات ومعدات. ويتم االعراف بالدخل من عقود 
اإليجار التشغيي بطريقة القسط الثابت )أو طريقة أخرى مالمئة( طوال مدة رسيان عقد التأجر.

ن(  النقدية وشبه النقدية

ألغراض إعداد قامئة التدفقات النقدية املوحدة، تتكون النقدية وشبه النقدية من أذونات والنقد يف الصندوق واألرصدة لدى مؤسسة النقد 
العريب السعودي، باستثناء الودائع النظامية، كام تشمل األرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى التي تستحق خالل ثالثة أشهر أو 

أقل والخاضعة ملخاطر غر جوهرية نتيجة التغرات التي قد تطرأ عىل قيمها العادلة.

س(  تعويضات املوظفني

خطة تعويضات محددة غري ممولة

يتم تكوين مخصص تعويضات نهاية الخدمة بناًء عىل الفرة التي أمضاها املوظف يف الخدمة مبوجب نظام العمل السعودي.

يتم احتساب صايف التزامات املجموعة فيام يتعلق بخطط التعويضات املحددة غر املمولة )»االلتزامات«( من خالل تقدير مبلغ التعويض 
الحالية  قيمتها  لتحديد  خصمها  يتم  والتي  السابقة  والفرات  الحالية  الفرة  يف  خدماتهم  مقابل  املوظفون  استحقه  الذي  املستقبي 
إعداد  تاريخ  الحكومية يف  الخصم املستخدم هو عائد السوق عىل السندات  تكاليف خدمة ماضية مل يتم تسجيلها. معدل  باإلضافة ألي 
التقارير املالية والتي لها مواعيد استحقاق تقارب آجال التزامات املجموعة. يتم تحديد تكلفة تقديم التعويضات مبوجب خطط التعويضات 

املحددة غر املمولة باستعامل طريقة ائتامن الوحدة املتوقعة لتحديد القيمة الحالية اللتزام املجموعة. 

يتكون التزام التعويضات املحددة من القيمة الحالية لاللتزام املحدد وتعديله مبا يتناسب مع أي تكاليف خدمة سابقة مل يتم االعراف بها بعد 
وأي مكاسب / خسائر اكتوارية غر مسجلة. يتم تضمني االلتزام ضمن »مطلوبات أخرى« يف قامئة املركز املايل املوحدة.

تعويضات قصرية األجل

يتم قياس تعويضات املوظفني القصرة األجل بدون خصم ويتم رصفها حال تقديم الخدمة ذات الصلة.

يتم االعراف بااللتزام مقابل املبلغ املتوقع دفعه مبوجب املكافآت النقدية القصرة األجل أو خطط املشاركة يف الربح إذا كان لدى املجموعة 
التزام حايل قانوين أو ضمني لدفع هذا املبلغ نتيجة خدمة سابقة جرى تقدميها من قبل املوظف وميكن تقدير االلتزام بشكل يعتد به.

ع(  الزكاة ورضيبة الدخل

يتم احتساب الزكاة عىل حصة املساهمني السعوديني يف حقوق املساهمني أو يف صايف الدخل باستخدام األسس املوضحة مبوجب 
أنظمة الزكاة. يتم احتساب رضيبة دخل عىل حصة املساهم األجنبي يف صايف الدخل للسنة.

تستحق الزكاة ورضيبة الدخل عىل أساس ربع سنوي وتحّمل عىل األرباح املبقاة طبقاً لتوجيهات مؤسسة النقد العريب السعودي بخصوص 
الزكاة ورضيبة الدخل.

ف(   املوجودات املحتفظ بها كأمانة

املوجودات التي يتم االحتفاظ بها كعهدة أو أمانة ال تعترب موجودات مملوكة للمجموعة، وبالتايل، ال تدرج يف القوائم املالية املوحدة.

يف  التعامالت  عن  اإلفصاح  تم  للمجموعة.  املوحدة  املالية  القوائم  هذه  يف  االستثامر  صناديق  إلدارة  املالية  القوائم  تضمني  يتم  ال 
الصناديق ضمن املعامالت مع الجهات ذات العالقة. تم تضمني حصة املجموعة يف هذه الصناديق ـــ إن وجدت ـــ يف االستثامرات املدرجة 

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
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ص (   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.

هي اتفاقية يقوم مبوجبها البنك ببيع سلعة أو أصل إىل عميل يكون البنك قد اشراها واقتناها بناًء عىل وعد  املرابحة  

بالرشاء من ذلك العميل. سعر البيع يشمل التكلفة مضافاً إليها هامش ربح متفق عليه.

هي اتفاقية يقوم مبوجبها البنك )املؤجر( برشاء أو إنشاء أصل للتأجر بناًء عىل طلب العميل )املستأجر( بناًء عىل  اإلجارة  

وعد منه باستئجار األصل بإيجار متفق عليه وملدة معينة وقد تنتهي اإلجارة بانتقال ملكية األصل املؤجر إىل املستأجر.

املمتلكات  بعض  ملكية  أو  معينة  استثامرية  مشاريع  يف  للمساهمة  وعميل  البنك  بني  اتفاقية  عن  عبارة  هي  املشاركة  

تنتهي بحصول العميل عىل كامل امللكية. يتم تقاسم الربح أو الخسارة وفقا لرشوط االتفاق.

هو عبارة عن منوذج من معامالت املرابحة يقوم مبوجبها البنك برشاء سلعة وبيعها للعميل. ويقوم العميل ببيع  التورق  

السلعة فوراً واستخدام املتحصالت ملقابلة متطلبات التمويل الخاصة به.

هي اتفاقية يقوم مبوجبها عميل معني بدفع رسوم للدخول يف إحدى الصفقات أو سلسلة من الصفقات. حيث  وعد العمالت األجنبية  

يقوم أحد األطراف )الواعد( باعطاء تعهد من طرف واحد إىل الطرف الثاين )املوعود(.

هي اتفاقية بني البنك والعميل مبوجبها يقوم البنك ببيع أصل مطّور إىل العميل وفقاً ملواصفات وأسعار متفق  االستصناع  

عليها بينهام.

هي عبارة عن أدوات إسالمية تتمثل يف ملكية فردية يف أصل معني تتناسب مع ما يقابلها من حق يف الحصول  الصكوك  

عىل الدخل الناتج من األصل.

يتم قيد جميع املنتجات املتوافقة مع أحكام الرشيعة )مبدأ تجنب الفائدة( باستخدام املعاير الدولية للتقرير املايل  وطبقاً للسياسات 
املحاسبية املبينة يف هذه القوائم املالية.

٤ - النقدية واألرصدة لدى مؤسسة النقد العريب السعودي 

بآالف الرياالت السعودية

2017م٢٠١8م

١.١٧٥.٥٥81.183.711نقد يف الصندوق

1.035.9282.092.913نقد لدى مؤسسة النقد العريب السعودي 

٢.٢١١.٤8٦3.276.624نقد وما يف حكمه )اإليضاح 27(

٢.٧٥3.٦3٦2.698.443وديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العريب السعودي

٤.9٦٥.١٢٢5.975.067اإلجاميل

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 غر متاحة لتمويل عمليات البنك اليومية وبناًء عليه فإنها ال تشكل 

جزءاً من النقدية وشبه النقدية.

٥ - األرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى

بآالف الرياالت السعودية

2017م٢٠١8م

٢9٧.3٤٦202.200حسابات جارية

١.٠٠١.٠39167.049إيداعات أسواق املال

١.٢98.38٥369.249

    ــــــ)٦3٦(ناقص: مخصص انخفاض القيمة )إيضاح “أ” أدناه(

١.٢9٧.٧٤9369.249اإلجاميل

ايضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 3١ ديسمرب ٢٠١8م
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متثل إيداعات أسواق املال مبالغ مودعة بطريقة املرابحة املتوافقة مع أحكام الرشيعة )مبدأ تجنب الفائدة(.

أ( فيام يي تحليل التغر يف مخصص الخسارة لألرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى:

بآالف الرياالت السعودية

خسارة ائتامن 

متوقعة عىل 

مدى ١٢ شهراً

خسائر ائتامن متوقعة 

غري منخفضة القيمة 

االئتامنية عىل مدى 

العمر الزمني

خسائر ائتامن متوقعة 

منخفضة القيمة 

االئتامنية عىل مدى 

املجموعالعمر الزمني

3٠٦    ـــــ٢١393مخصص خسارة كام يف 1 يناير 2018م 

خسائر ائتامن متوقعة غر منخفضة القيمة االئتامنية
    ـــــ    ـــــ٢١)٢١(عىل مدى العمر الزمني

٢9    ـــــ١٠٠)٧١(صايف إعادة قياس مخصص خسارة

3٠٢    ـــــ١3٠١موجودات مالية جديدة ناشئة

)١(ـــــ)١(ـــــموجودات مالية تم استبعادها

٦3٦    ـــــ١٢٢٥١٤مخصص خسارة كام يف 3١ ديسمرب ٢٠١8م 

يتم إدارة جودة االئتامن لألرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى باستخدام وكاالت تصنيف خارجية مرموقة. للمزيد عن جودة االئتامن 
للتعرضات للمخاطر القامئة عن طريق تصنيف الفئات يرجى الرجوع لإيضاح 2-30.

٦ - االستثامرات

أ – كام يف 31 ديسمرب 2018م، كان تصنيف االستثامرات كام يي:

استثامرات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة( ١)

٢٠١8م )بآالف الرياالت السعودية(

اإلجاميلخارج اململكةداخل اململكة

٢3.9٦89.٤8833.٤٥٦صناديق استثامر

٧.83٧ــــ٧.83٧أسهم

3١.8٠٥9.٤88٤١.٢93

)٢( استثامرات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

٢٠١8م )بآالف الرياالت السعودية(

اإلجاميلخارج اململكةداخل اململكة

٤.١٤3٧٤8٤.89١أسهم

)3( استثامرات بالتكلفة املطفأة

٢٠١8م )بآالف الرياالت السعودية(

اإلجاميلخارج اململكةداخل اململكة

١9.٠9٢.9١٦        ـــــ١9.٠9٢.9١٦استثامرات صكوك

٤.9١3.١٧٥        ـــــ٤.9١3.١٧٥سندات وكالة ذات أسعار متغرة       

٢٤.٠٠٦.٠9١        ـــــ٢٤.٠٠٦.٠9١

٢٤.٠٥٢.٢٧٥   ٢٤.٠٤٢.٠39١٠.٢3٦اإلجاميل  

خالل السنة، باع البنك أحد استثامراته يف حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. كانت القيمة العادلة لالستثامر يف 
تاريخ البيع مبلغ 12.08 مليون ريال سعودي. نتيجة لذلك البيع، تم تحويل ربح مراكم مببلغ 10.95 مليون ريال سعودي ُمسجل سابقاً يف 

الدخل الشامل اآلخر إىل أرباح مبقاة.
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ب –  كام يف 3١ ديسمرب ٢٠١٧م، كان تصنيف االستثامرات كام ييل:

)1( استثامرات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

2017م )بآالف الرياالت السعودية(

اإلجاميلخارج اململكةداخل اململكة

28.62332.24760.870صناديق استثامر

545     ـــــ545أسهم

29.16832.24761.415

استثامرات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر( ٢)

2017م )بآالف الرياالت السعودية(

اإلجاميلخارج اململكةداخل اململكة

4.14312.24516.388أسهم

 

استثامرات بالتكلفة املطفأة( 3)

2017م )بآالف الرياالت السعودية(

اإلجاميلخارج اململكةداخل اململكة

15.374.113-15.374.113استثامرات صكوك

4.908.631-4.908.631سندات وكالة ذات أسعار متغرة

20.282.744-20.282.744

20.316.05544.49220.360.547اإلجاميل  

ج - فيام ييل تحليالً ملكونات االستثامر كمتداولة وغري متداولة:

بآالف الرياالت السعودية

2017م٢٠١8م

املجموعغر متداولةمتداولةاملجموعغري متداولةمتداولة 

١٢.٧٧8.٥9٦٦.3١٤.3٢٠١9.٠9٢.9١٦2.935.25512.438.85815.374.113استثامرات صكوك

4.908.6314.908.631      ـــ٤.9١3.١٧٥٤.9١3.١٧٥    ـــــسندات وكالة ذات أسعار متغرة 

٧.83٧٤.89١١٢.٧٢812.6024.33116.933أسهم

60.870  ـــ33.٤٥٦60.870    ـــــ33.٤٥٦صناديق استثامر

١٢.8١9.889١١.٢3٢.38٦٢٤.٠٥٢.٢٧٥3.008.72717.351.82020.360.547إجاميل االستثامرات  

د - فيام ييل تحليالً لألرباح والخسائر غري املحققة والقيم العادلة لالستثامرات األخرى املقيدة بالتكلفة املطفأة:

بآالف الرياالت السعودية

2017م ٢٠١8م

القيمة  

الدفرتية

إجاميل

األرباح غري 

املحققة

إجاميل 

الخسائر غري 

املحققة

القيمة 

العادلة

القيمة 
الدفرية

إجاميل
األرباح غر 

املحققة

إجاميل 
الخسائر غر 

املحققة
القيمة 
العادلة

15.388.196)9.559(١9.١33.93٤15.374.11323.642)٢١.٤٤٦(١9.٠9٢.9١٦٦٢.٤٦٤استثامرات صكوك

4.908.631    -    -٤.9١3.١٧٥4.908.631    -    -٤.9١3.١٧٥سندات وكالة ذات أسعار متغرة       

20.296.827)9.559(٢٤.٠٤٧.١٠920.282.74423.642)٢١.٤٤٦(٢٤.٠٠٦.٠9١٦٢.٤٦٤اإلجاميل

ايضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 3١ ديسمرب ٢٠١8م
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هـ - فيام يي تحليالً الستثامرات املجموعة حسب طبيعة األطراف املقابلة التي يتم التعامل معها:

بآالف الرياالت السعودية

 2017م٢٠١8م

٢٢.٧٧٠.٠٥317.849.936مؤسسات حكومية وشبه حكومية

٧٦٤.٢٥٢1.765.163بنوك ومؤسسات مالية أخرى 

٥١٧.9٧٠745.448رشكات

٢٤.٠٥٢.٢٧٥20.360.547اإلجاميل

املعينة  الصكوك  استثامرات  بعض  إن  الدفرية.  قيمها  عن  جوهرياً  تختلف  ال  املطفأة  بالتكلفة  الظاهرة  لالستثامرات  العادلة  القيم  إن 
)واملفصح عنها يف اإليضاح 6 »د«( متداولة يف أسواق مختلفة إال أن التعامل بها غر نشط.

تتضمن االستثامرات يف األسهم املفصح عنها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أسهامً غر متداولة بقيمة 4.89 مليون ريـال 
سعودي )2017م: 4.33 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 )2017م: ال يشء( والتي تم رهنها ضمن اتفاقيات إعادة الرشاء مع البنوك األخرى. إن 
القيمة السوقية لالستثامر هي 358.46 مليون ريال سعودي )2017م: ال يشء(.

٧ -   القروض والسلف، صايف

تشمل قروض وسلف إىل األفراد ألغراض شخصية. قروض األفراد:  

تشمل قروض وسلف إىل رشكات ومؤسسات صغرة ومتوسطة الحجم باإلضافة إىل املؤسسات الفردية. قروض الرشكات:  

تشمل قروض وسلف للموظفني. أخرى:  

)أ( يتكون صايف القروض والسلف مام يي:

بآالف الرياالت السعودية

املجموعأخرىرشكاتأفرادبطاقات ائتامن٢٠١8م

٦٢3.٤8٤١8.9٧3.٢٦8٢١.١3٧.89١٤3١.١33٤١.١٦٥.٧٧٦قروض وسلف عاملة

٦٦٤.٦٢٠      ــــــ39.٤٢3١٦٠.3٢٧٤٦٤.8٧٠قروض وسلف غر عاملة

٦٦٢.9٠٧١9.١33.٥9٥٢١.٦٠٢.٧٦١٤3١.١33٤١.83٠.39٦إجاميل القروض والسلف

)933.٥٠٥(      ــــــ)٧٢٦.١٧٠()١٦٤.٢٥٧()٤3.٠٧8(مخصص نخفاض القيمة

٦١9.8٢9١8.9٦9.338٢٠.8٧٦.٥9١٤3١.١33٤٠.89٦.89١صايف القروض والسلف

بآالف الرياالت السعودية

املجموعأخرىرشكاتأفرادبطاقات ائتامن2017م

463.37717.553.20221.550.527423.10639.990.212قروض وسلف عاملة

504.363-25.83949.882428.642قروض وسلف غر عاملة

489.21617.603.08421.979.169423.10640.494.575إجاميل القروض والسلف

)704.729(-)478.275()209.704()16.750(مخصص انخفاض القيمة

472.46617.393.38021.500.894423.10639.789.846صايف القروض والسلف

ميثل 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 10.79 مليار ريـال سعودي )2017م: 10.11 مليار ريـال سعودي(.
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فيام يي تحليل التغر يف مخصص الخسارة للقروض والسلف:

٢٠١8م )بآالف الرياالت السعودية(

خسارة ائتامن 

متوقعة عىل 

مدى ١٢ شهراً

خسائر ائتامن متوقعة 

غري منخفضة القيمة 

االئتامنية عىل مدى 

العمر الزمني

خسائر ائتامن متوقعة 

منخفضة القيمة 

االئتامنية عىل مدى 

املجموعالعمر الزمني

قروض وسلف 

١٤٢.٢9٢١٦٧.٥٠٦8٦٧.٢١٥١.١٧٧.٠١3مخصص خسارة كام يف 1 يناير 2018م

     ــــ)١9.٢٢٤()٥3.٥٠٥(٧٢.٧٢9تحويل إىل خسارة ائتامن متوقعة عىل مدى 12 شهراً 

تحويل إىل خسائر ائتامن متوقعة غر منخفضة القيمة 
     ــــ)9٥٤(8.٢٥٢)٧.٢98(االئتامنية عىل مدى العمر الزمني

تحويل إىل خسائر ائتامن متوقعة منخفضة القيمة االئتامنية 
٢٤.٧٧٠)٢3.83٤()93٦(عىل مدى العمر الزمني

     ــــ

٥9.3١3٢٥9.3٠3٢٠٥.٥٠3)١١3.١١3(صايف إعادة قياس مخصص خسارة

٥٢.٥8٦3٧.٥٥٠١٧.839١٠٧.9٧٥موجودات مالية جديدة منشأة أو مشراة

)٧١.٠89()٦٠.93٦()٢.٢٢٧()٧.9٢٦(موجودات مالية تم استبعادها

)٤89.٠١٤()٤89.٠١٤(     ــــ     ــــمشطوبات

3,١١٧3,١١٧     ــــ     ــــمخصص تم عكس قيده عند إعادة هيكلة قرض

٦9.٥3٥٦9.٥3٥٦9.٥3٥١٦٤.٢٥٧مخصص خسارة كام يف 3١ ديسمرب ٢٠١8م

املبلغ التعاقدي القائم للموجودات املالية والذي تم شطبه خالل السنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2018م والذي ال يزال يخضع لألنشطة 
اإللزامية هو 445.20 مليون ريال سعودي.

فيام يي تحليل التغر يف مخصص الخسارة حسب كل فئة من فئات األدوات املالية:

٢٠١8م )بآالف الرياالت السعودية(

خسارة ائتامن 

متوقعة عىل 

مدى ١٢ شهراً

خسائر ائتامن متوقعة 

غري منخفضة القيمة 

االئتامنية عىل مدى 

العمر الزمني

خسائر ائتامن متوقعة 

منخفضة القيمة 

االئتامنية عىل مدى 

املجموعالعمر الزمني

بطاقات ائتامن

٥.٥٦9٤8١١3.٥١٢١9.٥٦٢مخصص خسارة كام يف 1 يناير 2018م

    ــــ)١.٦٢٢()3١٢(١.93٤تحويل إىل خسارة ائتامن متوقعة عىل مدى 12 شهراً 

تحويل إىل خسائر ائتامن متوقعة غر منخفضة القيمة 
    ــــ)٢٦٧(٤٠١)١3٤(االئتامنية عىل مدى العمر الزمني

تحويل إىل خسائر ائتامن متوقعة منخفضة القيمة االئتامنية 
    ــــ٢9٤)١١9()١٧٥(عىل مدى العمر الزمني

٧.٧9٥٤.٧٢٦)١٤١()٢.9٢8(صايف إعادة قياس مخصص خسارة

١١.9٥٧١.٥٧89.٠٧٠٢٢.٦٠٥موجودات مالية جديدة منشأة أو مشراة

)١.٧٥٤()١.٠9٦()٢٤()٦3٤(موجودات مالية تم استبعادها

)٢.٠٦١()٢.٠٦١(     ــــ     ــــمشطوبات

١٥.٥89١.8٦٤٢٥.٦٢٥٤3.٠٧8مخصص خسارة كام يف 3١ ديسمرب ٢٠١8م 

ايضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 3١ ديسمرب ٢٠١8م
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٢٠١8م )بآالف الرياالت السعودية(

خسارة ائتامن 

متوقعة عىل 

مدى ١٢ شهراً

خسائر ائتامن متوقعة 

غري منخفضة القيمة 

االئتامنية عىل مدى 

العمر الزمني

خسائر ائتامن متوقعة 

منخفضة القيمة 

االئتامنية عىل مدى 

املجموعالعمر الزمني

قروض األفراد

9٦.١٢١3.٢83٧٠.9٥٧١٧٠.3٦١مخصص خسارة كام يف 1 يناير 2018م

     ــــ)١٧.٦٠٢()١.٧٥٠(١9.3٥٢تحويل إىل خسارة ائتامن متوقعة عىل مدى 12 شهراً 

تحويل إىل خسائر ائتامن متوقعة غر منخفضة القيمة 
     ــــ)٦8٧(١.٤٢3)٧3٦(االئتامنية عىل مدى العمر الزمني

تحويل إىل خسائر ائتامن متوقعة منخفضة القيمة االئتامنية 
     ــــ٥3١)٢٥٠()٢8١(عىل مدى العمر الزمني

)٢٦.98٢(٢٧.٠١٢)3٠٦()٥3.٦88(صايف إعادة قياس مخصص خسارة

3٥.٠١9٥٥٠٤.93٢٤٠.٥٠١موجودات مالية جديدة منشأة أو مشراة

)١٧.٥8٥()١3.٥٧٠()٤33()3.٥8٢(موجودات مالية تم استبعادها

)٢.٠38()٢.٠38(     ــــ     ــــمشطوبات

٦9.٥3٥٦9.٥3٥٦9.٥3٥١٦٤.٢٥٧مخصص خسارة كام يف 3١ ديسمرب ٢٠١8م

٢٠١8م )بآالف الرياالت السعودية(

خسارة ائتامن 

متوقعة عىل 

مدى ١٢ شهراً

خسائر ائتامن متوقعة 

غري منخفضة القيمة 

االئتامنية عىل مدى 

العمر الزمني

خسائر ائتامن متوقعة 

منخفضة القيمة 

االئتامنية عىل مدى 

املجموعالعمر الزمني

قروض الرشكات

٤٠.٦٠٢١٦3.٧٤٢٧8٢.٧٤٦98٧.٠9٠مخصص خسارة كام يف 1 يناير 2018م

     ــــ    ــــ)٥١.٤٤3(٥١.٤٤3تحويل إىل خسارة ائتامن متوقعة عىل مدى 12 شهراً 

تحويل إىل خسائر ائتامن متوقعة غر منخفضة القيمة 
     ــــ     ــــ٦.٤٢8)٦.٤٢8(االئتامنية عىل مدى العمر الزمني

تحويل إىل خسائر ائتامن متوقعة منخفضة القيمة االئتامنية 
     ــــ٢3.9٤٥)٢3.٤٦٥()٤8٠(عىل مدى العمر الزمني

٥9.٧٦٠٢٢٤.٤9٦٢٢٧.٧٥9)٥٦.٤9٧(صايف إعادة قياس مخصص خسارة

٥.٦١٠3٥.٤٢٢3.83٧٤٤.8٦9موجودات مالية جديدة منشأة أو مشراة

)٥١.٧٥٠()٤٦.٢٧٠()١.٧٧٠()3.٧١٠(موجودات مالية تم استبعادها

)٤8٤.9١٥()٤8٤.9١٥(     ــــ     ــــمشطوبات

3.١١٧3.١١٧      ــــ     ــــمخصص تم عكس قيده عند إعادة هيكلة قرض 

3٠.٥٤٠١88.٦٧٤٥٠٦.9٥٦٧٢٦.١٧٠مخصص خسارة كام يف 3١ ديسمرب ٢٠١8م 
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)ب( الحركة يف مخصص انخفاض القيمة لخسائر االئتامن كام يي:

بآالف الرياالت السعودية

املجموعرشكاتأفرادبطاقات ائتامن٢٠١8م

مخصص الخسارة الختامي كام يف 31 ديسمرب 2017م )املحتسب 
١٦.٧٥٠٢٠9.٧٠٤٤٧8.٢٧٥٧٠٤.٧٢9مبوجب معيار املحاسبة الدويل )39(

٥٠8.8١٥٤٧٢.٢8٤)39.3٤3(٢.8١٢املبالغ املعدلة خالل األرباح املبقاة االفتتاحية

مخصص الخسارة االفتتاحي كام يف 1 يناير 2018م )املحتسب مبوجب 
١9.٥٦٢١٧٠.3٦١98٧.٠9٠١.١٧٧.٠١3املعيار )9((

٢٥.٥٧٧8٤.٧8٧3٢8.١٤9٤38.٥١3محمل انخفاض القيمة للسنة

)٤89.٠١٤()٤8٤.9١٥()٢.٠38()٢.٠٦١(ديون معدومة تم شطبها خالل السنة

)١9٦.١٢٤()١٠٧.٢٧١()88.8٥3(     ــــمبالغ مسردة/معكوسة القيد سبق تكوين مخصص لها

3.١١٧3.١١٧     ــــ     ــــمخصص تم عكس قيده عند إعادة هيكلة قرض

٤3.٠٧8١٦٤.٢٥٧٧٢٦.١٧٠933.٥٠٥الرصيد يف نهاية السنة

بآالف الرياالت السعودية

املجموعرشكاتأفرادبطاقات ائتامن2017م

6.008254.748495.812756.568الرصيد كام يف بداية السنة

37.14140.489254.209331.839محمل انخفاض القيمة للسنة

)368.415()270.893()71.123()26.399(ديون معدومة تم شطبها خالل السنة

)15.263()853()14.410(     ـــــمبالغ مسردة/معكوسة القيد سبق تكوين مخصص لها

16.750209.704478.275704.729الرصيد يف نهاية السنة

)ج( صايف مخصص انخفاض القيمة لخسائر االئتامن للسنة يف قامئة الدخل املوحدة كام يي:

بآالف الرياالت السعودية

 2017م٢٠١8م

٤38.٥١3331.839محمل انخفاض القيمة لخسائر االئتامن عىل القروض والسلف للسنة

)15.263()١9٦.١٢٤(مبالغ مسردة / عكس قيد مبالغ سبق تكوين مخصص لها

)49.427()١3١.٠88(مبالغ مسردة من ديون سبق شطبها 

     ـــــ33٠صايف  محمل انخفاض القيمة لخسائر االئتامن أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى

     ـــــ)9.٤38(عكس قيد مبلغ تم تكوين مخصص له سابقاً فيام يتعلق باملطلوبات الطارئة ذات الصلة باالئتامن

١٠٢.١93267.149صايف  محمل انخفاض القيمة لخسائر االئتامن

ايضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 3١ ديسمرب ٢٠١8م
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فيام يي تحليالً بركز مخاطر القروض والسلف ومخصص انخفاض القيمة حسب القطاعات االقتصادية:   )د(  

بآالف الرياالت السعودية

٢٠١8م

القروض والسلف 

العاملة

القروض والسلف 

غري العاملة

مخصص محدد 

النخفاض القيمة

صايف القروض 

والسلف

٧٢٧.93١)١.٦93(        ـــــ٧٢9.٦٢٤حكومية وشبه حكومية

٦٦٠.٥٦٧)93٢(        ـــــ٦٦١.٤99بنوك ومؤسسات مالية أخرى

3٧.٥١٠)١3(        ـــــ3٧.٥٢3زراعة وصيد األسامك

٤.8٠٠.٦٤١)١٦8.333(٤.9٥8.٦٦٧١٠.3٠٧مصانع

989.٧١٥)١٢٧.٥٧٧(9٤3.٦8٥١٧3.٦٠٧بناء وإنشاءات

8.١٥٤.٧٧٦)٢٤8.٠88(8.٢٥٦.3٥٢١٤٦.٥١٢تجارة

٢9.٧٢٥)٥9(        ـــــ٢9.٧8٤نقل واتصاالت

١.39٢.٥٠٤)١١١.٠8٠(١.38٤.98٢١١8.٦٠٢خدمات

١9.٥89.١٦٧)٢٠٧.33٥(١9.٥9٦.٧٥٢١99.٧٥٠قروض أفراد وبطاقات ائتامن

١.٢٧3.٧١٠        ـــــ        ـــــ١.٢٧3.٧١٠تداول أسهم

3.٢٤٠.٦٤٥)٦8.39٥(3.٢93.١98١٥.8٤٢أخرى

٤٠.89٦.89١)933.٥٠٥(٤١.١٦٥.٧٧٦٦٦٤.٦٢٠اإلجاميل

بآالف الرياالت السعودية

2017م

القروض 
والسلف 

العاملة

القروض 
والسلف غر 

العاملة

مخصص محدد 
النخفاض 

القيمة
صايف القروض 

والسلف

1.031.918)10.215(    ـــــ1.042.133حكومية وشبه حكومية

681.071)6.742(    ـــــ687.813بنوك ومؤسسات مالية أخرى

7.344)73(    ـــــ7.417زراعة وصيد األسامك

4.557.286)146.521(4.599.130104.677مصانع

772.562)53.183(766.44759.298بناء وإنشاءات

8.585.079)183.717(8.591.559177.237تجارة

75.613)748(    ـــــ76.361نقل واتصاالت

942.778)19.651(885.10577.324خدمات

17.865.846)226.454(18.016.57975.721قروض أفراد وبطاقات ائتامن

1.283.071)12.701(1.294.1761.596تداول أسهم

3.987.278)44.724(4.023.4928.510أخرى

39.789.846)704.729(39.990.212504.363اإلجاميل

)هـ( عقارات أخرى، صايف 

بآالف الرياالت السعودية

2017م٢٠١8م
٤٤٥.٠٤٦62.012الرصيد يف بداية السنة 

١١.٠٤٦383.137إضافات خالل السنة 

)103()٢.9٤٢(استبعادات خالل السنة

٤٥3.١٥٠445.046الرصيد يف نهاية السنة
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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 

2018م هي 214.62 مليون ريـال سعودي )2017م: 335.65 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

 2017م٢٠١8م

٦١3.3٦8597.855إجاميل موجودات 

)214.794()٢٢٥.٤٥٥(إجاميل مطلوبات 

38٧.9١3383.061إجاميل حقوق املساهمني

 35%3٥%نسبة ملكية املجموعة

١3٥.٧٧٠134.071القيمة الدفرية لالستثامر

بآالف الرياالت السعودية

 2017م٢٠١8م

٢9.٧9٤30.517إجاميل الربح للسنة قبل الزكاة

١٠.٤٢810.681حصة املجموعة من الربح للسنة

يلخص الجدول التايل حركة االستثامر يف الرشكة الزميلة خالل السنة:

بآالف الرياالت السعودية

 2017م٢٠١8م

١3٤.٠٧١129.977الرصيد يف بداية السنة

١٠.٤٢810.681حصة من الربح للسنة قبل الزكاة

)462()١٥٤(حصة من الزكاة

)6.125()8.٥٧٥(توزيعات أرباح مستلمة

١3٥.٧٧٠134.071الرصيد كام يف نهاية السنة

9 - ممتلكات ومعدات، صايف

بآالف الرياالت السعودية

 2017م٢٠١8م

٦٠٦.9٧3640.928موجودات ملموسة )إيضاح ا(

١٥٤.٢٧٤143.598موجودات غر ملموسة )إيضاح ب(

٧٦١.٢٤٧784.526املجموع

ايضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 3١ ديسمرب ٢٠١8م
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موجودات ملموسةأ( 

أرايض ومباين

 تحسينات عىل

عقارات مستأجرة

 أثاث ومعدات

وسيارات

 أعامل رأساملية

تحت التنفيذ

اإلجاميل

٢٠١8م

اإلجاميل
2017م

التكلفة

٢٤١.١٢٦٥3٤.٥٦١٥٧٤.٠١٥33.3٥٢١.383.٠٥٤1.358.896الرصيد يف بداية السنة

٢.٢١9١٠.8٦3١9.٤٠١3٢.٤83136.356     ــــإضافات خالل السنة

     ــــ     ــــ)١٦.٥3٧(٦.٠٠٧١٠.٥3٠     ــــتحويالت خالل السنة

)105.888(     ــــ     ــــ     ــــ     ــــ     ــــإعادة تصنيف خالل السنة

)6.310()٢.١٠9(     ــــ)٢.١٠9(     ــــ     ــــاستبعادات خالل السنة

٢٤١.١٢٦٥٤٢.٧8٧٥93.٢993٦.٢١٦١.٤١3.٤٢81.383.054الرصيد يف نهاية السنة

االستهالك املرتاكم

٧٤٢.١٢٦773.493     ــــ٥.٠٤٠٢9٢.٥٢٤٤٤٤.٥٦٢الرصيد يف بداية السنة

٦٦.٤١866.974     ــــ٢٧.٠٧٤39.3٤٤     ــــاملحمل للسنة

)92.312(     ــــ     ــــ     ــــ     ــــ     ــــإعادة تصنيف خالل السنة

)6.029()٢.٠89(     ــــ)٢.٠89(     ــــ     ــــاستبعادات

8٠٦.٤٥٥742.126     ــــ٥.٠٤٠3١9.٥98٤8١.8١٧الرصيد يف نهاية السنة

صايف القيمة الدفرتية 

يف 3١ ديسمرب ٢٠١8م
٢3٦.٠8٦٢٢3.١89١١١.٤8٢3٦.٢١٦٦٠٦.9٧3

236.086242.037129.45333.352640.928يف 31 ديسمرب 2017م

ب( موجودات غري ملموسة

برامج حاسب آيل
أعامل رأساملية 

تحت التنفيذ

اإلجاميل

٢٠١8م

اإلجاميل
2017م

التكلفة

٢٠3.39٥٧٥.٠3٧٢٧8.٤3٢139.226الرصيد يف بداية السنة

8٠٢3٦.٤993٧.3٠١33.318إضافات خالل السنة

     ـــــ     ـــــ)٧٢.٧٢٧(٧٢.٧٢٧تحويالت خالل السنة

105.888     ـــــ     ـــــ     ـــــإعادة تصنيف خالل السنة

٢٧٦.9٢٤38.8٠93١٥.٧33278.432الرصيد يف نهاية السنة

االستهالك املرتاكم

١3٤.83٤22.970     ـــــ١3٤.83٤الرصيد يف بداية السنة

٢٦.٦٢٥19.552     ـــــ٢٦.٦٢٥املحمل للسنة

92.312     ـــــ     ـــــ     ـــــإعادة تصنيف خالل السنة

١٦١.٤٥9134.834     ـــــ١٦١.٤٥9الرصيد يف نهاية السنة

صايف القيمة الدفرتية 

يف 3١ ديسمرب ٢٠١8م
١١٥.٤٦٥38.8٠9١٥٤.٢٧٤

68.56175.037143.598يف 31 ديسمرب 2017م
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١٠ - املوجودات األخرى

بآالف الرياالت السعودية

2017م٢٠١8م

٢٢٧.٥٥3146.253سلف ومبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى

١٠٤.3٤٤152.081تأمينات مالية مقابل مشتقات

٥٤.٦٦326.748أخرى

38٦.٥٦٠325.082اإلجاميل

١١ - املشتقات

تستخدم املجموعة خالل دورة أعاملها العادية األدوات املالية املشتقة التالية ألغراض املتاجرة والتحوط االسراتيجي:

أ. مقايضات

الخاصة يقوم أطراف املقايضة عموماً  العموالت  بالنسبة ملقايضات  بأخرى.  النقدية  التدفقات  التزامات الستبدال مجموعة من  هي   
العموالت بني  أو متغرة يف عملة واحدة دون استبدال األصل. وبالنسبة ملقايضات أسعار  ثابتة  بأسعار  باستبدال دفعات عموالت 

العمالت يتم تبادل دفعات األصل والعموالت الثابتة واملتغرة بعمالت مختلفة.

ب. خيارات )وعد العمالت األجنبية(

أحد  يقوم  حيث  عمولة،  دفع  مقابل  الصفقات  من  سلسلة  أو  الصفقات  إحدى  يف  بالدخول  العميل  مبوجبها  يوافق  معامالت  هي   
األطراف )الواعد( 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.

١١-١ مشتقات محتفظ بها ألغراض املتاجرة

أنشطة  تتضمن  األفضليات.  بني  الرجيح  أو  املراكز  تعزيز  أو  املبيعات  يف  املشتقات  تداول  يف  املجموعة  أنشطة  معظم  تتعلق   
املبيعات تقديم منتجات للعمالء لتمكينهم من تحويل أو تعديل أو تخفيض املخاطر الحالية واملستقبلية. ويشمل تعزيز املراكز إدارة 
مراكز مخاطر السوق مع توقع الحصول عىل أرباح من التغرات اإليجابية يف األسعار أو مؤرشات األسعار. أما الرجيح فيشمل تحديد 

فروق األسعار بني األسواق أو املنتجات مع توقع الحصول عىل أرباح.

١١-٢ مشتقات محتفظ بها ألغراض التحوط

العموالت  أسعار  تذبذب  ملخاطر  تعرضها  من  تخفف  يك  التحوط  ألغراض  الرشيعة  أحكام  مع  متوافقة  مشتقات  املجموعة  تستخدم   
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

املعدة  غر  واملطلوبات  املوجودات  عىل  املستقبلية  الخاصة  العموالت  من  النقدية  التدفقات  تقلبات  ملخاطر  معرضة  املجموعة   
ألغراض املتاجرة وتحمل مخاطر أسعار عموالت خاصة. تستخدم املجموعة مقايضات أسعار العموالت الخاصة كأدوات تحوط من مخاطر 
أسعار العمولة الخاصة. يشر الجدول أدناه كام يف 31 ديسمرب، إىل الفرات التي من املتوقع أن تحصل فيها تدفقات نقدية متحوط لها 

ومتى من املتوقع أن تؤثر عىل قامئة الدخل املوحدة:

ايضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 3١ ديسمرب ٢٠١8م
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بآالف الرياالت السعودية٢٠١8م

3-٥ سنوات١-3 سنواتخالل سنة
 اكرث من ٥
سنوات

٤١.9٦39٠.3٠١8٥.93٦9١.٧3٠تدفقات نقدية داخلة )موجودات(

)3.3٢٠.٢8٥()٥٤٢.٧٠8()٥٢٢.٠٤٢()٢٤8.٧١3(تدفقات نقدية خارجة )مطلوبات(

)3.٢٢8.٥٥٥()٤٥٦.٧٧٢()٤3١.٧٤١()٢٠٦.٧٥٠(تدفقات نقدية خارجة، صايف

بآالف الرياالت السعودية2017م

3-5 سنوات1-3 سنواتخالل سنة
 أكرث من 5
سنوات

41.99990.26590.196132.569تدفقات نقدية داخلة )موجودات(

)2.346.634()341.106()367.310()164.921(تدفقات نقدية خارجة )مطلوبات(

)2.214.065()250.910()277.045()122.922(تدفقات نقدية خارجة، صايف

فيام يي املكاسب/)الخسائر( من تحوطات التدفقات النقدية التي تم إعادة تصنيفها إىل قامئة الدخل املوحدة خالل السنة:

بآالف الرياالت السعودية

 2017م٢٠١8م

 ٢.١٤٥1.981دخل عموالت خاصة

)2.166()٢.٤٧٤(مرصوف عموالت خاصة

)185()3٢9(صايف الخسائر من تحوطات التدفقات النقدية التي تم إعادة تصنيفها إىل قامئة الدخل املوحدة

بآالف الرياالت السعودية

 2017م٢٠١8م

)200.828()١١3.٠3٤(الرصيد يف بداية السنة

١٦.33887.609مكاسب التغر يف القيمة العادلة املسجلة مبارشة يف حقوق امللكية، صايف )الجزء الفّعال(
3٢9185خسائر مستبعدة من حقوق امللكية محولة إىل قامئة الدخل املوحدة

)113.034()9٦.3٦٧(الرصيد يف نهاية السنة

بلغت مكاسب القيمة العادلة من تحوطات التدفقات النقدية مبلغ 16.34 مليون ريال سعودي )2017م: مببلغ 87.61 مليون ريال سعودي( 
والتي وردت يف قامئة الدخل الشامل املوحدة تتكون من صايف مكاسب غر محققة مببلغ 16.34 مليون ريال سعودي )2017م: 81.6 

مليون ريال سعودي( ومكاسب محققة مببلغ ال يشء )2017م: 6 مليون ريال سعودي(.

تصنيف  أن  إال  النقدية،  التدفقات  تحوطات  يف  املستخدمة  الخاصة  العمولة  أسعار  مقايضات  بعض  البنك  باع  السابقة،  السنوات  خالل 
طبقاً  قامئة.  زالت  ما  العالقة  ذات  لها  املتحوط  البنود  لكون  املوحدة  اآلخر  الشامل  الدخل  قامئة  يف  سيستمر  )الخسائر(  املكاسب/ 
ملتطلبات املعاير الدولية للتقرير املايل، سيتم إعادة تصنيف املكاسب/ )الخسائر( إىل قامئة الدخل املوحدة يف الفرة التي تؤثر فيها 

التدفقات النقدية املتعلقة بالبنود املتحوط لها عىل قامئة الدخل املوحدة.

أن  بالرضورة  ليس  إضافًة إىل قيمها االسمية.  للمجموعة  املالية املشتقة  العادلة املوجبة والسالبة لألدوات  القيم  التايل  الجدول  يبني 
املستقبلية.  النقدية  التدفقات  مبالغ  ــ  السنة  نهاية  يف  كام  القامئة  التعامالت  حجم  عن  مؤرشاً  تقدم  والتي  ــ  االسمية  القيم  تعكس 
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:
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بآالف الرياالت السعودية٢٠١8م

القيمة االسمية حسب آجال االستحقاق

قيمة عادلة 

إيجابية

قيمة عادلة 

سلبية 

القيمة 

االسمية

خالل 3 

١-٥ سنوات3 -١٢ شهراًأشهر

أكرث من ٥ 

سنوات

املتوسط 

الشهري

محتفظ بها ألغراض املتاجرة:

8٦.٢٤٤         -         -         -         -         -         -         -خيارات

٦٥.٦٢٥         -         -225.000         -13837٢٢٥.٠٠٠مقايضات عملة

١3٥.3١9         -         -         -8138٢٠١.٤٠8٢٠١.٤٠8مقايضات عملة آجلة

3.٦99.٠١٥         -٢9.٢١٥٢9.٢١٥٢.٦٤9.٠٧3٤٠٠.٠٠٠39.٢٠٧٢.٢٠9.8٦٦مقايضات أسعار عموالت خاصة

١.3٥٠.٠٠٠         -8٠٠.٠٠٠         -         -٢.٠٠٠٢.٠٠٠8٠٠.٠٠٠ودائع مهيكلة

محتفظ بها كتحوطات تدفقات نقدية:

١.٦8٥.٠٠٠١.8٦٥.٦٢٥3.3٥٠.٦٢٥         -         -23.073١٢٠.3993.٥٥٠.٦٢٥مقايضات أسعار عموالت خاصة

٥٤.٤3٤١٥١.٧89٧.٤٢٦.١٠٦٦٠١.٤٠8٢٦٤.٢٠٧٤.٦9٤.8٦٦١.8٦٥.٦٢٥8.٦8٦.8٢8املجموع

بآالف الرياالت السعودية2017م
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:

1.098.712         -         -1.7941.794459.895269.097190.798خيارات

252.474         -         -         -188.750188.750         -1.242مقايضات عملة

224         -         -         -224224         -1مقايضات عملة آجلة

69.14069.1405.652.7881.889.53963.8503.621.38878.0115.839.711مقايضات أسعار عموالت خاصة

1.916.667         -2.450.000         -         -20.55820.5582.450.000ودائع مهيكلة

محتفظ بها كتحوطات تدفقات نقدية:

828.7502.421.8754.038.229         -         -11.286129.4953.250.625مقايضات أسعار عموالت خاصة

104.021220.98712.002.2822.347.610254.6486.900.1382.499.88613.146.017اإلجاميل

تتضمن مقايضات أسعار العموالت الخاصة املحتفظ بها ألغراض املتاجرة إيرادات عمولة خاصة مستحقة القبض ومستحقة الدفع مببلغ 11.04 
مليون ريال سعودي )2017م: 15.08 مليون ريال سعودي( تتضمن مقايضات أسعار عمولة خاصة محتفظ بها للتحوط  لتدفقات نقدية  إيرادات 
عمولة خاصة مستحقة القبض  مببلغ 19.28 مليون ريال سعودي )2017م: 11.29 مليون ريال سعودي( وعمولة خاصة مستحقة الدفع  مببلغ 

20.29 مليون ريال سعودي )2017م: 16.85 مليون ريال سعودي(.

خالل السنتني املنتهيتني يف 31 ديسمرب 2018م و 31 ديسمرب 2017م، مل يكن هناك عدم فاعلية يف تحوطات التدفقات النقدية.

املالية  لألوراق  الجزيرة  رشكة  مسمى  تحت  خاصة  أغراض  ذات  منشأة  بتأسيس  البنك  قام  الدولية،  القوانني  بعض  يف  التغرات  عىل  بناًء 
املحدودة وينوي البنك تحويل جميع مشتقات مقايضات معدل الربح املستخدمة يف التحوط أو املتاجرة إىل هذه املنشأة الخاصة. وبهذا 
الخاصة  املنشأة  ستقوم  وصاعداً  الوقت  ذلك  ومن  املقابلة.  األطراف  وأحد  الخاصة  واملنشأة  البنك  بني  إحالل  اتفاقية  توقيع  جرى  الصدد 
القوانني فإن  الذي استلزمته  التغر  تباديل بني املنشأة والبنك. ويف ظل هذا  بتنفيذ جميع املشتقات لدى األطراف املقابلة مع دعم 

اإلدارة تعتقد بأن عالقات التحوط سوف تظل فاعلة.

١٢ - أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

بآالف الرياالت السعودية

2017م٢٠١8م

١٤٥.٢٥٧181.638حسابات جارية

٥.98٧.٦9٤5.990.907ودائع أسواق املال من بنوك ومؤسسات مالية أخرى

      ـــــــ٢9٠.٤٧9اقراضات مبوجب إعادة رشاء

٦.٤٢3.٤3٠6.172.545اإلجاميل

ايضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 3١ ديسمرب ٢٠١8م
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١3- ودائع العمالء

بآالف الرياالت السعودية

2017م٢٠١8م
٢٦.٦٠٧.39٠24.990.180تحت الطلب

٢3.9٠٧.٢٧٦24.172.493ألجل
١.٢89.٤3٢1.115.693أخرى

٥١.8٠٤.٠9850.278.366اإلجاميل

تتضمن الودائع ألجل ودائع تم استالمها عىل أساس املرابحة املتوافقة مع أحكام الرشيعة.

تشتمل ودائع العمالء األخرى عىل مبلغ 687.34 مليون ريـال سعودي )2017م: 736.50 مليون ريـال سعودي( ميثل ضامنات مالية محتجزة لقاء 
التزامات ومطلوبات طارئة غر قابلة لإلغاء.

تشتمل الودائع أعاله عىل ودائع بعمالت أجنبية، تفاصيلها كاآليت:

بآالف الرياالت السعودية

2017م٢٠١8م

١.٠3٤.39٦1.195.328تحت الطلب

٢.93٦.٤٢١917.268ألجل

١٦.٤٠٤11.103أخرى

3.98٧.٢٢١2.123.699املجموع

فإن  األمرييك  الدوالر  مقابل  مثبت  السعودي  الريال  سعر  أن  وحيث  رئييس.  بشكل  األمرييك  بالدوالر  هي  األجنبية  العمالت  ودائع 
الحساسية بالنسبة ملخاطر العمالت األجنبية غر جوهرية.

١٤- 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 
سوف تنتهي فيه صالحية هذه الصكوك. لدى البنك خيار استدعاء ميكن مامرسته يف أو بعد 2 يونيو 2021م من خالل استيفاء رشوط 
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(.

١٥- مطلوبات أخرى

بآالف الرياالت السعودية

2017م٢٠١8م

٢٥9.٠3١257.809ذمم دائنة

٢٦٥.٥99244.024التزام منافع املوظفني )انظر ايضاح 28(

3٠.٠٢839.581برنامج خر الجزيرة ألهل الجزيرة )اإليضاح أدناه(

3٠.١٦١28.223توزيعات أرباح مستحقة

    ــــــ١٥٤.١٢9مخصص انخفاض يف القيمة اللتزامات قرض وارتباطات طارئة )أنظر ايضاح 19)ج( )2((

٦3٢.٢٥9210.699أخرى )إيضاح ب ادناه(

١.3٧١.٢٠٧780.336اإلجاميل

وافق مجلس اإلدارة خالل 2006م، عىل التربع لربنامج »خر الجزيرة ألهل الجزيرة« ليقوم باملسؤولية االجتامعية املنوطة باملجموعة تجاه  أ(  
املجتمع السعودي، وذلك من خالل املشاركة الخرية يف الجهود العديدة ا لهادفة إىل خر املجتمع.

ولهذا الغرض، قامت املجموعة خالل عام 2006م بالتربع لهذا الربنامج مببلغ 100 مليون ريال سعودي.   

اخرين  بأعضاء  االستعانة  اإلدارة  مجلس  يعتزم  اإلدارة.  مجلس  أعضاء  من  ثالثة  من  تتكون  الربنامج  لتنسيق  اجتامعية  لجنة  تأسست   
مستقلني من رجال األعامل واملؤسسة الرشعية التابعة للمجموعة من أجل االرشاف العام وتوجيه نشاطات الربنامج.
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ب(  يتضمن بند أخرى مبلغ 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 خمسة أقساط كام تم بيانه بشكل كامل يف 

إيضاح 26.

١٦ - رأس املال

يتكون راس مال البنك املرصح به املصدر واملدفوع بالكامل من 820 مليون سهم قيمة كل سهم 10 ريال سعودي )2017م: 520 مليون 
سهم بقيمة 10 ريال لكل سهم(.

وافق املساهمون بالبنك يف اجتامع الجمعية العمومية غر 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 الربع الثاين من السنة الحالية أصدر البنك حقوق أولوية بعد اكتامل اإلجراءات 

القانونية .

إن ملكية رأسامل البنك موزعة عىل النحو التايل: 

2017م٢٠١8م

91.38%8٤.٢3%مساهمون سعوديون

5.83%3.٧٠%مساهم غر سعودي ـــ بنك باكستان الوطني

2.79%١٢.٠٧%مساهمون غر سعوديون ـ آخرون

١٧ - 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 250.08 مليون ريـال سعودي من 

صايف الدخـل )2017م: 214.38 مليون ريـال سعودي( إىل االحتياطي النظامي. إن هذا االحتياطي غر متاح للتوزيع.

االحتياطي العام

إضافة لذلك، يقوم البنك عند الحاجة بتجنيب أرباحه ملواجهة املخاطر البنكية العامة.

١8 - احتياطيات أخرى

بآالف الرياالت السعودية

٢٠١8م

تحوطات 

التدفقات 

النقدية

احتياطي القيمة 

العادلة

أرباح اكتوارية/ 

خسائر اكتوارية

)إيضاح ٢8(

تكلفة أسهم 

حقوق أولوية 

املجموع)اإليضاح أدناه( 

)١٢٥.١8٥()٢١.١٤8()١.93١(١٠.9٢8)١١3.٠3٤(الرصيد يف بداية السنة

١٦.3٦١   -   -١٦.338٢3صايف التغرات يف القيمة العادلة

3٢9   -   -   -3٢9تحويل اىل الدخل املوحدة

ربح من بيع استثامرات بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
)١٠.9٥١(   -   -)١٠.9٥١(   -الشامل اآلخر محولة إىل أرباح مبقاة

٢.٠١٤   -٢.٠١٤   -   -أرباح اكتوارية اللتزام منافع محددة

)9٠.8٤8()9٠.8٤8(   -   -   -إصدار حقوق أولوية خالل السنة

١١١.99٦١١١.99٦   -   -   -تحويل تكلفة إصدار حقوق أولوية إىل أرباح مبقاة 

٢.٠١٤٢١.١٤8٢8.9٠١)١٠.9٢8(١٦.٦٦٧صايف الحركة خالل السنة

)9٦.٢8٤(   -83   -)9٦.3٦٧(    الرصيد يف نهاية السنة

ايضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 3١ ديسمرب ٢٠١8م
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بآالف الرياالت السعودية

2017م

تحوطات 
التدفقات 

النقدية
احتياطي القيمة 

العادلة

أرباح اكتوارية/ 
)خسائر(

)ايضاح 28(

تكلفة اسهم 
حقوق أولوية 
املجموع)اإليضاح أدناه(

)211.790()18.119(   -7.157)200.828(الرصيد يف بداية السنة

91.380   -   -87.6093.771صايف التغرات يف القيمة العادلة

185   -   -   -185تحويل إىل قامئة الدخل املوحدة

)1.931(   -)1.931(   -   -خسائر اكتوارية اللتزام منافع محددة

)3.029()3.029(   -   -   -تكلفة إصدار حقوق أولوية خالل السنة

86.605)3.029()1.931(87.7943.771صايف الحركة خالل السنة

)125.185()21.148()1.931(10.928)113.034(الرصيد يف نهاية السنة

متثل تكلفة إصدار حقوق أولوية  املرصوفات املتكبدة فيام يتعلق بالخدمات القانونية واملهنية إلصدار الحقوق األولوية. خالل الربع الثاين 
من سنة 2018م تم تحميل التكاليف املراكمة إلصدار حقوق األولية املتكبدة يف الفرات السابقة والحالية  مبارشة عىل األرباح املبقاة عند 

استكامل اصدر حقوق أولوية )أنظر إيضاح 16(. 

١9 - التعهدات وااللتزامات

أ (  دعاوى قضائية 

كام يف 31 ديسمرب 2018م، كانت هناك دعاوى قضائية ذات طبيعة عادية مقامة ضد املجموعة. مل يتم تكوين مخصص جوهري مقابل   
لهذه  نتيجة  تكبد خسائر جوهرية  أنه من غر املتوقع  التي أشارت إىل  القانونيني  بناًء عىل نصيحة املستشارين  الدعاوى وذلك  هذه 

الدعاوى.

ب ( التزامات رأساملية 

كام يف 31 ديسمرب 2018م، بلغت االلتزامات الرأساملية للمجموعة 67.23 مليون ريـال سعودي )2017م: 103.36 مليون ريـال سعودي(   
تتعلق مبشاريع إنشاء فروع ومشاريع خاصة بتقنية املعلومات.

ج ( تعهدات والتزامات ائتامنية ذات صلة

إن الغرض الرئييس من هذه األدوات هو ضامن توفر أموال للعمالء عند طلبها.   

إن الضامنات واعتامدات الجهوز، والتي متثل تأكيدات غر قابلة للنقض أن املجموعة ستقوم بالسداد يف حال عدم متكن العميل من   
الضامنات  مبوجب  النقدية  املتطلبات  إن  والسلف.  القروض  تحملها  التي  ذاتها  االئتامن  مخاطر  تحمل  أخرى،  ألطراف  بالتزاماته  الوفاء 

واعتامدات الجهوز تقل كثراً عن مبلغ االلتزام لعدم توقع املجموعة قيام الطرف الثالث بسحب أموال مبوجب االتفاقية.

من  أموال  بسحب  ثالث  لطرف  تسمح  العميل،  عن  نيابًة  املجموعة  من  خطية  تعهدات  مبثابة  تعترب  التي  املستندية،  االعتامدات  إن   
املجموعة يف حدود املبالغ املحددة وفق رشوط وأحكام محددة، مضمونة عادة بالبضاعة املتعلقة بها. وبالتايل، فإنها غالباً ما تحمل 

مخاطر ائتامن أقل.

القبوالت قبل  يتم تقديم معظم  أن  تتوقع املجموعة  العمالء.  الكمبياالت املسحوبة من  تعهدات املجموعة بسداد  القبوالت  متثل   
سدادها من قبل العمالء.

متثل االلتزامات لتمديد االئتامن الجزء غر املستخدم من التسهيالت املعتمدة ملنح االئتامن بشكل رئييس عىل شكل قروض وسلف   
وضامنات واعتامدات مستندية. وفيام يتعلق مبخاطر االئتامن املتعلقة بالتزامات متديد االئتامن، فمن املحتمل أن تتعرض املجموعة 
لخسارة مببلغ يعادل إجاميل االلتزامات غر املستخدمة. إال أن مبلغ الخسارة املحتملة الذي ال ميكن تحديده فوراً، يتوقع أن يكون أقل 
ائتامن  معاير  عىل  الحفاظ  العمالء  من  تتطلب  االئتامن  لتمديد  االلتزامات  معظم  ألن  املستخدمة  غر  االلتزامات  إجاميل  من  بكثر 
محددة. إن إجاميل االلتزامات القامئة لتمديد االئتامن ال متثل بالرضورة املتطلبات النقدية املستقبلية ألن العديد من هذه االلتزامات 

قد تنتهي صالحيتها أو يتم إنهاؤها دون تقديم التمويل املطلوب.
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1( فيام يي تحليالً لهيكل االستحقاقات التعاقدية االئتامنية مقابل التعهدات وااللتزامات للمجموعة:

بآالف الرياالت السعودية

خالل 3 أشهر

من 3 إىل

١٢ شهراً

من سنة إىل

٥ سنوات

أكرث من

املجموع٥ سنوات

٢٠١8م

٧99.٢١9     -٤38.١١٧3٤9.989١١.١١3اعتامدات مستندية

9١٢.8٢٦٢.٤٤9.٥9٢٥٥٥.9٠٦١3.١٠٠3.93١.٤٢٤خطابات ضامن

338.٠٥3     -     -     -338.٠٥3قبوالت

التزامات غر قابلة للنقض
١٥٠.٠٠٠     -     - لتمديد االئتامن

-
١٥٠.٠٠٠

١.٦88.99٦٢.٧99.٥8١٧١٧.٠١9١3.١٠٠٥.٢١8.٦9٦

)١٥٤.١٢9(     -     -     -     -مخصص خسارة  

١.٦88.99٦٢.٧99.٥8١٧١٧.٠١9١3.١٠٠٥.٠٦٤.٥٦٧اإلجاميل

بآالف الرياالت السعودية

خالل 3 أشهر
من 3 إىل 12 

شهراً
من سنة إىل 5 

سنوات
أكرث من 5 

املجموعسنوات

2017م

1.015.319-616.482391.3377.500اعتامدات مستندية

1.040.9552.587.366519.01123.5134.170.845خطابات ضامن

405.001---405.001قبوالت

150.000-150.000--التزامات غر قابلة للنقض لتمديد االئتامن

2.062.4382.978.703676.51123.5135.741.165اإلجاميل

بلغ الجزء غر املستخدم القائم من االلتزامات التي ميكن إلغاؤها يف أي وقت من قبل املجموعة بشكل منفرد ما مجموعه 5.36 مليار ريـال 
سعودي )2017م: 4.64 مليار ريـال سعودي(.

2( فيام يي تحليل التغرات يف مخصص الخسارة لتعهدات والتزامات العقد:

٢٠١8م

خسارة ائتامن 

متوقعة

١٢ شهر

خسارة ائتامن 

متوقعة عىل 

مدى العمر 

الزمني غري 

منخفضة 

االئتامن

خسارة ائتامن 

متوقعة عىل 

مدى العمر 

الزمني

منخفضة 

املجموعاالئتامن

١١.89٧٥٥٤١٥١.١١٦١٦3.٥٦٧مخصص خسارة كام يف 1 يناير 2018م

)١3٢(١3٢تحويل إىل خسارة ائتامن متوقعة 12 شهر 
-     -     

     -     -١93)١93(تحويل خسارة ائتامن متوقعة عىل مدى العمر الزمني غر منخفضة االئتامن

     - 3٦       ــــــ)3٦(تحويل خسارة ائتامن متوقعة عىل مدى العمر الزمني منخفضة االئتامن

)١.١3٥()3.٦3٥(١.3٤٢١.١٥8صايف إعادة قياس مخصص خسارة 

9٧٥     -9٦٧8موجودات مالية جديدة  ناشئة أو مشراة

)9.٢٧8()8.33٦()98()8٤٤(موجودات مالية تم إلغاؤها

١3.٢٦٥١.٦83١39.١8١١٥٤.١٢9مخصص خسارة  كام يف 31 ديسمرب 2018م

ايضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 3١ ديسمرب ٢٠١8م
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3( فيام يي تحليالً للتعهدات وااللتزامات حسب الطرف املقابل:

بآالف الرياالت السعودية

2017م٢٠١8م

٥.١٤9.٠٥85.680.130رشكات

٦9.٦3861.035بنوك ومؤسسات مالية أخرى

٥.٢١8.٦9٦5.741.165

      ــــــــ)١٥٤.١٢9(مخصص خسارة

٥.٠٦٤.٥٦٧5.741.165اإلجاميل

د(  التزامات عقود اإليجار التشغييل

إن الحد األدىن لدفعات اإليجار املستقبلية مبوجب عقود اإليجار التشغيي غر القابلة لإلغاء والتي أبرمتها املجموعة كمستأجر هو كام 
يي:

بآالف الرياالت السعودية

2017م٢٠١8م

9٦.39٠102.472أقل من سنة

٢٥٦.989305.868من سنة إىل 5 سنوات

9٤.٥9١137.918أكرث من 5 سنوات

٤٤٧.9٧٠546.258اإلجاميل

٢٠ – صايف دخل العموالت الخاصة

بآالف الرياالت السعودية

 2017م٢٠١8مدخل العموالت الخاصة:

٢.٠١٥.٠991.960.852قروض وسلف 

٦98.8٧9506.525استثامرات محتفظ بها بالتكلفة املطفأة 

٢٥٤.3٧3262.477مشتقات

١9.٢٥٧27.073أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى

٢.98٧.٦٠82.756.927اإلجاميل

مرصوف العموالت الخاصة:

٥٥٠.٧١٧496.163ودائع للعمالء

٢٥3.٥١٧265.485مشتقات

١٥٦.٠3٤94.376أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

88.9٧١82.752صكوك  لتعزيز رأس املال

١٠٧538أخرى

١.٠٤9.3٤٦939.314اإلجاميل

١.938.٢٦٢1.817.613صايف دخل العموالت الخاصة



التقرير السنوي 1242018

٢١ - أتعاب وعموالت بنكية، صايف

بآالف الرياالت السعودية

2017م٢٠١8م

الدخل من األتعاب والعموالت

١٧8.3١8157.610أتعاب من عمليات الرصاف اآليل  

١٦٧.٠٧٥177.727تداول أسهم محلية

١٥٥.3٤٥196.387التزامات القروض والرسوم اإلدارية

١١9.٢3١97.338أتعاب من أعامل تحويل األموال

٦3.٧3٥57.552أتعاب صناديق االستثامر املشركة 

٤٦.٦٧٦52.237متويل تجاري

١8.٢٧١19.138تكافل تعاوين )تأمني( ــ أتعاب وكالة 

٤.٢٢94.419تداول أسهم دولية

١١3.٤9٢85.845أخرى

8٦٦.3٧٢848.553إجاميل الدخل من األتعاب والعموالت

مرصوفات أتعاب وعموالت

)106.154()١٠٠.٧93(أتعاب وساطة

)59.391()8٧.9٠٧(مرصوفات متعلقة بالبطاقات

)65.770()٧٥.9٠٦(تكاليف من عمليات الرصاف اآليل  

)10.777()١٢.٢8٦(مرصوفات متعلقة بصناديق االستثامر املشركة 

)3.356()٢.٧8٥(مرصوفات متعلقة بقروض

)452()٢.٠3٢(مرصوفات رسوم أعامل تحويل األموال

)1.760()١.٠١٠(تداول أسهم دولية

      ـــــــــ)١٧٢(متويل تجاري

)4()١(تكافل تعاوين  ــ عمولة مبيعات

)247.664()٢8٢.89٢(إجاميل مصاريف األتعاب والعموالت

٥83.٤8٠600.889املجموع

٢٢ - )خسارة( / دخل متاجرة، صايف

بآالف الرياالت السعودية

2017م٢٠١8م

2.022)٥.3١9(صناديق استثامر مشركة 

    ـــــــ)١38(أسهم

    ـــــــ٥.33٧مشتقات

2.022)١٢٠(املجموع

٢3 - دخل توزيعات أرباح

بآالف الرياالت السعودية

2017م٢٠١8م

٢8٦190دخل توزيعات األرباح من االستثامرات املقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

ايضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 3١ ديسمرب ٢٠١8م
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٢٤ - دخل من عمليات أخرى، صايف

بآالف الرياالت السعودية

2017م٢٠١8م

١.٠٧3630ربح من بيع عقارات أخرى

١٦842 ربح من بيع ممتلكات ومعدات 

90    ـــــدخل إيجار

٧.3٠٦2.150أخرى

8.٥٤٧2.912املجموع

٢٥ - ربحية السهم

تم احتساب الربح األسايس للسهم للسنتني املنتهيتني يف 31 ديسمرب 2018م و31 ديسمرب 2017م بقسمة صايف دخل السنة العائد 
لعدد  املرجح  املتوسط  تعديل  تم  التايل.  النحو  عىل  القامئة،  املصدرة  العادية  األسهم  لعدد  املرجح  املتوسط  عىل  البنك  ملساهمي 

األسهم بأثر رجعي لسنة سابقة لعكس تأثر التغرات يف عدد األسهم نتيجة إصدار حقوق أولوية خالل السنة )انظر اإليضاح 16(.

بآالف الرياالت السعودية

2017م٢٠١8م

الربح العائد إىل املساهمني العاديني

١.٠٠٠.3٠٧857.514للربح األسايس واملخفض للسهم

أسهمأسهم

املتوسط املرجح لعدد لألسهم العادية

٥٢٠.٠٠٠.٠٠٠520.000.000إصدار أسهم عادية كام يف 1 يناير

        ــــ٢3٤.٤9٥.١3٠إصدار أسهم حقوق أولوية معدلة

47.547.309        ـــــتأثر إصدار أسهم حقوق أولوية

٧٥٤.٤9٥.١3٠567.547.309للربح األسايس واملخفض للسهم

١.331.51الربح األسايس واملخفض للسهم )بالريال السعودي(

تم احتساب املتوسط املرجح لعدد لألسهم العادية للسنة السابقة باستخدام معامل تعديل بنسبة 1.09 وهو نسبة الحقوق غر العادية 
االعتبارية مببلغ 11.88 ريال سعودي وبسعر إغالق للسهم مببلغ 12.97 ريال سعودي يف 19 مارس 2018م، وهو آخر يوم تم تداول األسهم 

فيه قبل إصدار أسهم حقوق أولوية.

يقوم البنك باحتساب الربح األسايس واملخفض للسهم بنفس الطريقة.

٢٦ - توزيعات أرباح وزكاة ورضيبة دخل

إن الزكاة والرضيبة املقدرة للسنة املنتهية يف 2018م تبلغ 61.75 مليون ريال سعودي )2017م: 20.68 مليون ريال سعودي( و8.66 مليون 
ريال سعودي )2017م: 10.25 مليون ريال سعودي( عىل التوايل.

وضع الربوط:

خالل السنة الحالية، 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 خالل 
شهر ديسمرب 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 2017م، باستثناء املبالغ 
املتفق عليها كالتزام مبوجب االتفاق والتي سيتم دفعها للهيئة حال استحقاقها. 
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توزيعات أرباح  

اقرح مجلس إدارة البنك توزيعات أرباح نهائية مببلغ 410 مليون ريال سعودي مبا يعادل 0.5 ريال سعودي للسهم الواحد، بعد خصم الزكاة للسنة 
املنتهية يف 31 ديسمرب 2018م. سيتم دفع حصة توزيعات األرباح للمساهمني غر السعوديني بعد خصم رضيبة الدخل املستحقة ذات الصلة. 

خالل الربع الثاين من السنة الحالية، قام البنك بدفع توزيعات أرباح نهائية مببلغ 262.4 مليون ريال سعودي نقداً مبا يعادل 0.32 ريال سعودي 
للسهم الواحد بعد خصم الزكاة بعد الحصول عىل موافقة املساهمني يف اجتامع الجمعية العمومية غر العادية الذي انعقد بتاريخ 9 مايو 

2018م. تم احتساب توزيعات األرباح عىل أساس رأس املال املدفوع املتزايد للبنك بعد إصدار أسهم حقوق أولوية.

٢٧ - النقدية وشبه النقدية

تتكون النقدية وشبه النقدية املدرجة يف قامئة التدفقات النقدية املوحدة من اآليت:

بآالف الرياالت السعودية

2017م٢٠١8م

٢.٢١١.٤8٦3.276.624نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العريب السعودي،  فيام عدا الوديعة النظامية )اإليضاح 4(

١.١9٧.8٢١202.200أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى تستحق خالل 90 يوماً أو أقل من تاريخ االقتناء 

3.٤٠9.3٠٧3.478.824املجموع

٢8- التزام منافع موظفني

٢8-١ التزام منافع محددة

أ(  الوصف العام

العربية  اململكة  يف  السائد  العمل  نظام  أساس  عىل  قامئة  موظفيها  أجل  من  الخدمة  نهاية  ملنافع  برنامج  ضمن  املجموعة  تعمل   
مدفوعات  التزامات  استبعاد  يتم  بينام  املتوقعة  االئتامن  وحدة  طريقة  مبوجب  االكتواري  للتقيم  وفقاً  املستحقات  تحدد  السعودية. 

املنافع حال استحقاقها.

ب(  فيام يي املبالغ املعرف بها يف قامئة املركز املايل املوحدة والحركة يف االلتزام خالل السنة عىل أساس القيمة الحالية:

بآالف الرياالت السعودية

2017  م٢٠١8  م

 ٢٤٤.٠٢٤217.763 التزامات منافع محددة يف بداية السنة

37.961 ٤٢.99٥ املحمل للسنة

)13.631()١9.٤٠٦(منافع مدفوعة

1.931 )٢.٠١٤()ربح( /  خسارة اكتوارية غر محققة

244.024 ٢٦٥.٥99 التزام منافع محددة يف نهاية السنة

ج(  املحمل للسنة

بآالف الرياالت السعودية

  2017م  ٢٠١8م

 29.523 33.9٥3تكلفة الخدمة الحالية

 8.438 9.٠٤٢تكلفة عموالت خاصة

٤٢.99٥ 37.961 

د(  تكلفة ما بعد الخدمة املحملة عىل الدخل الشامل اآلخر نتيجة التغرات يف االفراضات االكتوارية:

بآالف الرياالت السعودية

  2017م  ٢٠١8م

 437)٢.938(التغرات يف االفراضات القامئة عىل الخربة

 1.494 9٢٤التغرات يف االفراضات املالية

)٢.٠١٤(1.931 

ايضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 3١ ديسمرب ٢٠١8م



127 التقرير السنوي 2018

هـ( االفراضات االكتوارية الرئيسية املستخدمة يف تقدير التزام منافع محددة املتضمنة:

بآالف الرياالت السعودية

  2017م  ٢٠١8م

3.85%٤.٥٠%معدل الخصم

2.85%3.٥٠%املعدل املتوقع لزيادة الراتب

10%8%معدل السحب

6.97 سنوات7.90 سنواتمتوسط الفرة

60 سنة60 سنةسن التقاعد العادي

و(  يوضح الجدول أدناه حساسية التزام منافع محددة نتيجة التغرات يف االفراضات األساسية مع بقاء كافة املتغرات األخرى ثابتة:

بآالف الرياالت السعودية

2018م

التغري يف 

االفرتاض

الزيادة يف 

االفرتاض

النقص يف 

االفرتاض

 ٢٢.٠١٧)١9.١٥٠(١%معدل الخصم

)٢٠.٦83( ١٢3.39٦%املعدل املتوقع لزيادة الراتب

 ٢99)3١٦(١٠%معدل السحب

بآالف الرياالت السعودية

2017م

التغر يف 
االفراض

الزيادة يف 
االفراض

النقص يف 
االفراض

 18.272)16.021(1%معدل الخصم

)17.385( 119.504%املعدل املتوقع لزيادة الراتب

 416)432(10%معدل السحب

تحليل االستحقاق املتوقع اللتزام املنافع املحددة غر املخصومة ملكافأة نهاية الخدمة كام يي: ز(  

بآالف الرياالت السعودية

١ إىل سنتني أقل من سنة

سنتني إىل ٥ 

سنوات

أكرث من ٥ 

املجموعسنوات

31٢9.9٧٥٢٧.٧٦٤٦٤.3٤٢٢٧٢.٥3339٤.٦١٤ ديسمرب 2018م

3133.86021.38765.985210.066331.298 ديسمرب 2017م

ح(  تتكون املساهمة املتوقعة للسنة املقبلة مببلغ 44.71 مليون ريال سعودي من تكلفة الخدمة وتكلفة العمولة الخاصة.

٢8-٢ التزام املساهمة املحددة

كان  السعوديني.  موظفيها  يخص  فيام  االجتامعية  للتأمينات  العامة  الهيئة  لدى  املحدد  التقاعد  منافع  برنامج  يف  املجموعة  تساهم 
إجاميل املبلغ املرصوف خالل السنة بهذا الصدد 41.39 مليون ريال سعودي )2017م: 40.16 مليون ريال سعودي(.

٢9- 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. 

تركز كافة عمليات املجموعة داخل اململكة العربية السعودية، باستثناء رشكة الجزيرة لألوراق املالية املحدودة.
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تتم التعامالت بني قطاعات األعامل عىل أساس الرشوط واألحكام التجارية العادية. تقاس اإليرادات من الجهات الخارجية املرصح عنها إىل 
صاحب القرار التشغيي الرئييس بطريقة تتوافق مع تلك املستخدمة يف قامئة الدخل املوحدة. تشتمل موجودات ومطلوبات القطاعات 

بشكل رئييس عىل موجودات ومطل وبات تشغيلية.

ألغراض إدارية، تتكون املجموعة من قطاعات األعامل الرئيسية التالية:

ودائع ومنتجات إئتامنية واستثامرية لألفراد.مرصفية األفراد

قروض وودائع ومنتجات إئتامنية أخرى للرشكات واملؤسسات الصغرة واملتوسطة الحجم والعمالء من املؤسسات.مرصفية الرشكات

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

توفر خدمات الوساطة لتداول األسهم للعمالء )هذا القطاع مدرج ضمن أنشطة رشكة الجزيرة لألسواق املالية “الجزيرة الوساطة وإدارة املوجودات
كابيتال” وهي رشكة تابعة للبنك(.

التكافل التعاوين

يوفــر التكافــل التعــاوين خدمــات ومنتجــات حاميــة وإدخــار. ومبوجــب نظــام التأمــني يف اململكــة العربيــة الســعودية 
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 بقيمــة يتــم االتفــاق عليهــا وتاريــخ يتــم 

اعتــامده مــن مؤسســة النقــد العــريب الســعودي .

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

فيام يي 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

٢٠١8م

 ٧3.٠٠3.١98 ١3٥.٧٧٠ ٥٧.9١١ ١.٤٥٥.٧٧٧ 3٠.9٥٦.83٢ ٢١.٦٥8.83٦١8.٧38.٠٧٢إجاميل املوجودات

 ٦١.٧٥8.٧٢٦     ــــ ٥٧.9١١ ٥93.٢٧٦ 9.١٢٤.٠٥٢ 33.3١٧.3٠٦١8.٦٦٦.١8١إجاميل املطلوبات

     ــــ     ــــ     ــــ)١٤.٤٠٠( ١٦١.٦88)9١.8٥٥()٥٥.٤33()خسارة( / دخل من  قطاعات التشغيل 

 ٢.٧١8.٠98)٢3٧.٧٢٦( ١9.١٤٠ ١٧٢.١3٥ ١.٠9٢.3٢8 ٤33.39١ ١.٢38.83٠إجاميل دخل العمليات 

 ١.938.٢٦٢)٢.3٢٦( ١.٠٠٢ ٥٦.٠٧٤ 889.٦8١ 3٠٠.8١٥ ٦93.٠١٦صايف دخل العموالت الخاصة

 ٥83.٤8٠)٢٦.٧9٤( ١8.١39 ١٢٠.339 3.١٢٧ ١١٦.٥٢٤ 3٥٢.١٤٥أتعاب ودخل عموالت، صايف 

)١٢٠()3.٢٠٠(     ــــ)٢.٢٥٧( ٥.33٧     ــــ     ــــدخل / )خسارة( متاجرة، صايف

 ١٠.٤٢8 8.938     ــــ  ١.٤9٠     ــــ     ــــ     ــــحصة يف ربح رشكة زميلة 

)١٠٢.١93(     ــــ     ــــ     ــــ)33٠()١33.33٠( 3١.٤٦٧مخصص خسائر االئتامن، صايف

)93.٠٤3(     ــــ)٧٠١()9.٦٦3()١9.٥9٤()١١.٤38()٥١.٦٤٧(استهالك وإطفاء

)١.٧٢8.٢١9( 3.393)٢8.١٤٤()١3٧.٦38()٢99.٠9٦()38٠.٠٥9()88٦.٦٧٥(إجاميل مصاريف العمليات 

 ١.٠٠٠.3٠٧)٢٢٥.39٥()9.٠٠٤( 3٥.98٧ ٧93.٢3٢ ٥3.33٢ 3٥٢.١٥٥صايف  الدخل / )الخسارة(

ايضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 3١ ديسمرب ٢٠١8م
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فيام يي 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

2017م

68.287.455 134.071 72.249 19.810.85219.820.98326.938.4271.510.873إجاميل املوجودات

59.458.616     ــــ 72.249 750.719 35.539.60714.563.5148.532.527إجاميل املطلوبات

     ــــ     ــــ     ــــ)11.151( 120.236)97.494()11.591()خسارة( / دخل من قطاعات التشغيل 

 2.579.738)187.676( 19.749 176.946 950.310 538.186 1.082.223إجاميل دخل العمليات 

 1.817.613)2.211( 614 45.471 786.169 356.161 631.409صايف دخل العموالت الخاصة

 600.889)24.016( 19.134 121.291 164.6989.710 310.072أتعاب ودخل عموالت، صايف 

 2.022     ــــ     ــــ 2.022     ــــ     ــــ     ــــدخل متاجرة، صايف

 10.681 9.155     ــــ 1.526     ــــ     ــــ     ــــحصة يف ربح رشكة زميلة 

)267.149(     ــــ     ــــ     ــــ     ــــ)252.031()15.118( مخصص خسائر االئتامن، صايف

)86.526(     ــــ)808()8.111()18.865()10.655()48.087(استهالك وإطفاء

)1.732.905( 3.988)22.190()145.241()277.014()473.848()818.600(إجاميل مصاريف العمليات 

 857.514)174.533()2.441( 33.231 64.338673.296 263.623صايف الدخل / )الخسارة(

أ ( مخاطر االئتامن التي تتعرض لها املجموعة حسب قطاعات األعامل:

بآالف الرياالت السعودية

مرصفية

األفراد

مرصفية

الرشكات

الوساطة وإدارة 

اإلجاميلالخزينةاملوجودات

2018م

21.173.80918.226.4831.307.62925.492.81066.200.731املوجودات

3.083.957     ـــ     ـــ3.083.957     ـــالتعهدات وااللتزامات

74.26174.261     ـــ     ـــ     ـــاملشتقات

بآالف الرياالت السعودية

مرصفية
األفراد

مرصفية
الرشكات

الوساطة وإدارة 
اإلجاميلالخزينةاملوجودات

2017م

19.110.37219.219.9781.325.68120.785.80860.441.839املوجودات 

3.453.240     ـــ     ـــ3.453.240     ـــالتعهدات وااللتزامات

120.024120.024     ـــ     ـــ     ـــاملشتقات

تتضمــن مخاطــر االئتــامن القيمــة الدفريــة 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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3٠ - إدارة املخاطر املالية

3٠-١ مخاطر االئتامن

إن مجلس اإلدارة مسئول عن منهج إدارة املخاطر الكي وعن املوافقة عىل اسراتيجيات ومبادئ إدارة املخاطر. قامت اإلدارة لجنة 
املخاطر املنبثقة عن مجلس اإلدارة واملسئولة عن مراقبة عملية إدارة املخاطر الكلية مع البنك.

العمــل  وأطــر  املبــادئ  وتنفيــذ  املخاطــر  اســراتيجية  عــن تطويــر  كليــاً  مســئولة  اإلدارة  مجلــس  عــن  املنبثقــة  املخاطــر  لجنــة  تكــون 
والحــدود. والسياســات 

تكون لجنة املخاطر املنبثقة عن مجلس اإلدارة مسئولة عن اإلرشاف عىل قرارات إدارة املخاطر ومراقبة مستويات املخاطر ومراجعة 
تقارير / بيانات إدارة املخاطر  عىل أساس منتظم. تم تفويض لجنة املخاطر املنبثقة عن مجلس اإلدارة يك تصعد ملجلس اإلدارة أي 

مشاكل يف إدارة املخاطر والتي قد تلفت نظر إدارة البنك.

الطرف  بالتزاماته والتسبب يف تكبد  الوفاء  أدوات مالية يف  التعرض ملخاطر االئتامن وهي مخاطر تعرث طرف يف  تدير املجموعة 
اآلخر خسارة مالية. تنشأ التعرضات ملخاطر االئتامن أساساً من أنشطة اإلقراض التي تؤدي لقروض ومبالغ مدفوعة مقدماً وأنشطة 

استثامر. كام يوجد أيضاً مخاطر ائتامن يف األدوات املالية خارج قامئة املركز املايل، مثل التزامات القروض.

التصنيفات  املجموعة  تستخدم  كام  الداخلية.  التصنيف  أدوات  باستخدام  املقابلة  األطراف  تعرث  احتاملية  بتقييم  املجموعة  تقوم 
الخارجية، من وكاالت تصنيف كربى، إذا كانت متاحة.

مقابلة  أطراف  مع  املعامالت  من  والحد  االئتامن  ملخاطر  التعرض  مراقبة  طريق  عن  االئتامن  مخاطر  عىل  السيطرة  املجموعة  تحاول 
املخاطر  حدود  لتحديد  للمجموعة  املخاطر  إدارة  سياسات  تكوين  تم  املقابلة.  لألطراف  االئتامنية  للمالءة  املستمر  والتقييم  معينة 
حدود  ملراقبة  إضافة  املوضوعة.  الحدود  مقابل  الفعلية  التعرضات  مراقبة  يومياً  يتم  بالحدود.  وااللتزام  املخاطر  ومراقبة  املالمئة 
االئتامن، تقوم املجموعة بإدارة التعرض ملخاطر االئتامن املتعلق بأنشطتها التجارية عن طريق الدخول يف اتفاقيات تسوية رئيسية 
واتفاقيات ضامن مع األطراف املقابلة يف ظروف مالمئة، والحد من فرة التعرض للمخاطر. ويف حاالت محددة قد تقوم املجموعة 
بإنهاء أو تكليف أطراف مقابلة لها من أجل تخفيف مخاطر االئتامن. متثل مخاطر االئتامن  للمشتقات باملجموعة التكلفة املحتملة لتحل 
محل عقود املشتقات يف حال فشل األطراف املقابلة يف الوفاء بالتزامها، وللسيطرة عىل املستوى املحدد من مخاطر االئتامن. 

تقوم املجموعة بتقييم األطراف املقابلة باستخدام نفس الطرق املستخدمة لتقييم أنشطة اإلقراض.

الجغرافية  املنطقة  يف  أعاملهم  مامرسة  أو  مامثلة  لنشاطات  املقابلة  األطراف  من  عدد  مزاولة  عند  االئتامن  مخاطر  تركزات  تظهر 
ذاتها أو لديهم مزايا اقتصادية مامثلة قد تؤثر من حيث مقدرتهم عىل الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية عند حدوث تغرات يف الظروف 

اإلقتصادية أو السياسية أو الظروف األخرى.

تُظهر الركزات يف مخاطر االئتامن مدى حساسية أداء املجموعة مقابل أية تطورات تؤثر عىل قطاع الصناعة أو منطقة جغرافية محددة.

تقوم املجموعة بإدارة مخاطر االئتامن وذلك بتنويع أنشطة اإلقراض لتفادي الركز يف املخاطر الخاصة بأفراد أو مجموعة من العمالء 
يف أماكن أو أنشطة معينة. تأخذ املجموعة ضامن عند الحاجة. تسعى املجموعة للحصول عىل ضامن إضايف من األطراف املقابلة  

يف حال متت مالحظة مؤرشات عىل انخفاض القيمة للقروض والُسلف الفردية ذات الصلة.

تراقب اإلدارة القيمة السوقية للضامن، وتطلب ضامنات إضافية وفقاً للرتيب األسايس وتراقب القيمة السوقية للضامن الذي تم 
الحصول عليه خالل مراجعتها لكفاية مخصص خسائر انخفاض القيمة.

تقوم املجموعة بانتظام مبراقبة سياسات إدارة املخاطر وأنظمة عكس التغرات يف أسواق املنتجات والقيام بأفضل املامرسات.

متثل معظم سندات الدين املدرجة يف محفظة االستثامرات بشكل أسايس مخاطر تتعلق بديون سيادية. يبني اإليضاح )6( تحليل 
االستثامرات الخاصة باملجموعة حسب طبيعة األطراف ذات العالقة. ملزيد من التفاصيل حول مكونات القروض والسلف، انظر اإليضاح 
7. تم اإلفصاح عن املعلومات املتعلقة مبخاطر االئتامن املتعلقة باألدوات املشتقة يف اإليضاح 11 واالرتباطات وااللتزامات  يف 

اإليضاح 19. واملعلومات بخصوص أقى تعرض ملخاطر االئتامن حسب قطاع العمل مبينة يف اإليضاح 29.

3٠-٢ تحليل جودة االئتامن

يبني الجدول التايل املعلومات حول الجودة االئتامنية للموجودات املالية التي يتم قياسها بالتكلفة املطفأة. إال إذا أُشر إىل خالف 
القروض وعقود  بالنسبة اللتزامات  الدفرية.  القيم  الجدول متثل إجاميل  الواردة يف  املبالغ  املالية فإن  للموجودات  بالنسبة  ذلك، 

الضامنات املالية فإن املبالغ الواردة يف الجدول متثل املبالغ امللتزم بها أو مبالغ الضامنات عىل التوايل.

ايضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 3١ ديسمرب ٢٠١8م
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3١ ديسمرب ٢٠١8م

خسائر ائتامن 

متوقعة عىل  

مدى ١٢ 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
 ١.١٦3.٦٧٥    ـــ 8٢.٧8٢ ١.٠8٠.893درجة استثامر

 ٤.8٢3    ـــ 3.883 9٤٠درجة غر استثامر

 ١٢9.88٧    ـــ ١٠9.٠١٦ ٢٠.8٧١غر مصنفة

 ١.٢98.38٥    ـــ ١9٥.٦8١ ١.١٠٢.٧٠٤

)٦3٦(    ـــ)٥١٤()١٢٢(مخصص الخسارة

 ١.٢9٧.٧٤9    ـــ ١9٥.١٦٧ ١.١٠٢.٥8٢القيمة الدفرية

قروض وسلف مقدمة للعمالء بالتكلفة املطفأة

 3٦.١99.١8٠    ـــ    ـــ3٦.١99.١8٠درجة املخاطرة 1-6: منخفضة إىل متوسطة 

 ٤.9٦٦.٥9٦ ٥33.١93 ٤.٤33.٤٠3    ـــدرجة املخاطرة 7: عالية )تحت املراقبة(

 ٦٦٤.٦٢٠ ٦٦٤.٦٢٠    ـــ    ـــدرجة املخاطرة 8-10: متعرثة

3٦.١99.١8٤.٤ ٠33.٤٠3 ١.١9٧.8١3 ٤١.83٠.39٦ 

)933.٥٠٥()٦٠٢.١١٦()١93.٠٥٥()١38.33٤(مخصص الخسارة

 ٤٠.89٦.89١ ٥9٥.٦9٧ ٤.٢٤٠.3٤8 3٦.٠٦٠.8٤٦القيمة الدفرية

يبني الجدول التايل املعلومات حول الجودة االئتامنية للقروض والسلف املقدمة عىل العمالء بالتكلفة املطفأة عىل أساس املنتج:أ( 

3١ ديسمرب ٢٠١8م

بطاقات االئتامن

خسائر ائتامن 

متوقعة عىل  

مدى ١٢ 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
 ٦٠٠.3٦٢    ـــ    ـــ ٦٠٠.3٦٢درجة املخاطرة 1-6: منخفضة إىل متوسطة

 ٢3.١٢٢    ـــ ٢3.١٢٢    ـــدرجة املخاطرة 7: عالية )تحت املراقبة(

 39.٤٢3 39.٤٢3    ـــ    ـــدرجة املخاطرة 8-10: متعرثة

٦٠٠.3٢ ٦٢3.١٢٢ 39.٤٢3 ٦٦٢.9٠٧ 

)٤3.٠٧8()٢٥.٦٢٥()١.8٦٤()١٥.٥89(مخصص الخسارة

 ٦١9.8٢9 ١3.٧98 ٢١.٢٥8 ٥8٤.٧٧3القيمة الدفرية

3١ ديسمرب ٢٠١8م

قروض األفراد

خسائر ائتامن 

متوقعة عىل  

مدى ١٢ 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

 ١8.٧٤٠.٤١٥    ـــ    ـــ ١8.٧٤٠.٤١٥درجة املخاطرة 1-6: منخفضة إىل متوسطة 

 ٢3٢.8٥3    ـــ٢3٢.8٥3    ـــدرجة املخاطرة 7: عالية )تحت املراقبة(

 ١٦٠.3٢٧ ١٦٠.3٢٧    ـــ    ـــدرجة املخاطرة 8-10: متعرثة

١8.٢ ٧٤٠.٤١٥3٢.8٥3 ١٦٠.3١ ٢٧9.١33.٥9٥ 

)١٦٤.٢٥٧()٦9.٥3٥()٢.٥١٧()9٢.٢٠٥(مخصص الخسارة

 ١8.9٦9.338 9٠.٧9٢ ٢3٠.33٦ ١8.٦٤8.٢١٠القيمة الدفرية
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3١ ديسمرب ٢٠١8م

القروض التجارية

خسائر ائتامن 

متوقعة عىل  

مدى ١٢ شهراً

خسائر ائتامن متوقعة غري 

منخفضة القيمة االئتامنية 

عىل مدى العمر الزمني

خسائر ائتامن متوقعة 

منخفضة القيمة االئتامنية 

اإلجاميلعىل مدى العمر الزمني

بآالف الرياالت السعودية

قروض وسلف مقدمة للعمالء بالتكلفة املطفأة

 ١٦.٤٢٧.٢٦9    ـــ    ـــ ١٦.٤٢٧.٢٦9درجة املخاطرة 1-6: منخفضة إىل متوسطة 

 ٤.٧١٠.٦٢٢ ٥33.١93 ٤.١٧٧.٤٢9    ـــدرجة املخاطرة 7: عالية )تحت املراقبة(

 ٤٦٤.8٧٠ ٤٦٤.8٧٠    ـــ    ـــدرجة املخاطرة 8-10: متعرثة

١٦.٤٢٧.٢٦9 ٤.١٧٧.٤٢9 998.٠٦3 ٢١.٦٠٢.٧٦١ 

)٧٢٦.١٧٠()٥٠٦.9٥٦()١88.٦٧٤()3٠.٥٤٠(مخصص الخسارة

 ٢٠.8٧٦.٥9١ ٤9١.١٠٧ 3.988.٧٥٥ ١٦.39٦.٧٢9القيمة الدفرية

3١ ديسمرب ٢٠١8م

خسائر ائتامن 

متوقعة عىل  

مدى ١٢ شهراً

خسائر ائتامن متوقعة غري 

منخفضة القيمة االئتامنية 

عىل مدى العمر الزمني

خسائر ائتامن متوقعة 

منخفضة القيمة االئتامنية 

اإلجاميلعىل مدى العمر الزمني

بآالف الرياالت السعودية

استثامرات أدوات الدين بالتكلفة املطفأة

 ٢٤.٠٠٦.٠9١    ـــ    ـــ ٢٤.٠٠٦.٠9١درجة املخاطرة 1-6: منخفضة إىل متوسطة 

    ـــ    ـــ    ـــ    ـــمخصص الخسارة

 ٢٤.٠٠٦.٠9١    ـــ    ـــ ٢٤.٠٠٦.٠9١القيمة الدفرية

التزامات ومطلوبات طارئة

 ٤.٧٤8.3٧٥    ـــ    ـــ٤.٧٤8.3٧٥درجة املخاطرة 1-6: منخفضة إىل متوسطة 

 ٢٤9.٦١8 9.٦39 ٢39.9٧9    ـــدرجة املخاطرة 7: عالية )تحت املراقبة(

 ٢٢٠.٧٠3 ٢٢٠.٧٠3    ـــ    ـــدرجة املخاطرة 8-10: متعرثة

٤.٧٤8.3٢ ٧٥39.9٧9 ٢3٠.3٥.٢١ ٤٢8.٦9٦ 

)١٥٤.١٢9()١39.١8١()١.٦83()١3.٢٦٥(مخصص الخسارة

 ٥.٠٦٤.٥٦٧ 9١.١٦١ ٢38.٢9٦ ٤.٧3٥.١١٠القيمة الدفرية )بالصايف بعد طرح املخصص(

3٠-3 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 غر 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 يي:

· 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 التغرات 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 يي:

عندما يتم تثبيت القروض يف السجالت ألول مرة يقوم البنك بتسجيل مخصص خسائر االئتامن املتوقعة عىل مدى 12  املرحلة ١:  

شهراً. تتضمن املرحلة 1 أيضاً التسهيالت التي تتحسن فيها درجة مخاطر االئتامن والقروض التي يتم إعادة تصنيفها من 
املرحلة 2 إىل املرحلة 1.  

خسائر  مقابل  مخصص  بتسجيل  البنك  يقوم  اإلنشاء،  منذ  االئتامن  مخاطر  يف  جوهرية  زيادة  إىل  القرض  يشر  عندما  املرحلة ٢:  

ايضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 3١ ديسمرب ٢٠١8م
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مخاطر  درجة  فيها  تتحسن  التي  التسهيالت  أيضاً   2 املرحلة  قروض  تتضمن  الزمني.  عمرها  مدى  املتوقعة عىل  االئتامن 
االئتامن والقروض التي يتم إعادة تصنيفها من املرحلة 3 إىل املرحلة 2.

القروض التي تعترب قيمها االئتامنية قد تعرضت لالنخفاض. يقوم البنك تسجيل مخصص مقابل خسائر االئتامن املتوقعة  املرحلة 3:  

عىل مدى عمرها الزمني.

التسجيل ألول مرة.  االئتامنية منذ  القيمة  انخفاض  أو االستحداث: هي أصول مالية تعاين من  الرشاء  االئتامنية عند  القيمة  منخفضة 
يتم تسجيل هذه املوجودات بالقيمة العادلة منذ التثبيت األويل ويتم إدراج إيرادات عمولة خاصة الحقاً بناًء عىل معدل العائد الفعي 

املعّدل ائتامنياً. يتم تسجيل أو استبعاد خسائر االئتامن املتوقعة فقط يف حدود وجود تغرات الحقة يف خسائر االئتامن املتوقعة.

تحديد مدى زيادة مخاطر االئتامن بشكل جوهريأ( 

إن الضوابط املستخدمة لتحديد ما إذا كان هناك زيادة كبرة يف مخاطر االئتامن تتغر حسب املحفظة وتشتمل عىل التغرات 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 للبنك أن يحدد أن مخاطر االئتامن 
بدأت يف االزدياد بقفزات جوهرية بناًء عىل مؤرشات نوعية محددة وليس بالرضورة أن تكون تأثراتها مبنية بوضوح من خالل التحليل الكمي 
يف  االنخفاض  ذلك  يف  مبا  االئتامن،  مراقبة  هيكل  عىل  بناًء  االئتامن  مخاطر  يف  الجوهرية  الزيادة  تقييم  يتم  كام  الزمن.  أساس  عىل 

التصنيف الداخي وعوامل االقتصاد اليك وموافقات اإلدارة.

أمــا بخصــوص العوامــل املســاعدة، فــإن املجموعــة تأخــذ يف االعتبــار أن الزيــادة الجوهريــة يف مخاطــر االئتــامن قــد تحــدث عندمــا يتأخــر الســداد 
أكــرث مــن 30 يومــاً عــن موعــد اســتحقاقه. يتــم تحديــد عــدد أيــام تجــاوز موعــد االســتحقاق مــن خــالل احتســاب عــدد األيــام التــي أنقضــت عــىل 

آخــر دفعــة ســداد كاملــة تــم اســتالمها. 

يتم تحديد تواريخ االستحقاق دون اعتبار أي فرة إمهال قد تكون متاحة أمام املقرض.

تراقــب املجموعــة مــدى فعاليــة الضوابــط املســتخدمة يف تحديــد الزيــادات الجوهريــة يف مخاطــر االئتــامن مــن خــالل الفحوصــات املنتظمــة 
للتحقــق مــام يــي:

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 غر 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 
العوامل  السابقة. يتم تحديد درجات مخاطر االئتامن باستخدام  الخربات  ائتامنية تستند إىل  التعرث وتطبيق أحكام  مستقبلية حول مخاطر 
النوعية والكمية التي تدل عىل مخاطر التعرث. وتختلف هذه العوامل من حيث طبيعة الخطر ونوعية املقرض. 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 املقرض. تخضع املخاطر للمراقبـة 
املستمرة والتي قد تؤدي إىل تحّول الخطر من درجـة إىل أخرى مغـايرة. 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 
يي: إجاميل هوامش الربح، ومعدالت الرفع املايل، وتغطية خدمة 

الدين، وااللتزام بالتعهدات، وإدارة الجودة، والتغرات يف اإلدارة 
العليا. 

· بيانات من وكاالت ائتامن مرجعية ومقاالت صحفية وتغرات يف 	
التصنيفات االئتامنية الخارجية.

· السندات املتداولة وأسعار مقايضات التعرثات االئتامنية للمقرض 	
حيثام توافرت.

· التغرات الفعلية والجوهرية يف املحيط السيايس والتنظيمي 	
والتقني للمقرض 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 التغرات يف 
معدالت السداد.

· استعامل الحد االئتامين 	
املمنوح.

· طلب املنح واالمهال	
· التغرات املوجودة واملتوقعة 	

يف األعامل والظروف املالية 
واالقتصادية.



التقرير السنوي 1342018

ب( إنشاء هيكل آلجال التعرثات املحتملة

إن درجــات مخاطــر االئتــامن هــي املدخــل األويل يف تحديــد هيــكل املخاطــر املحتملــة. تقــوم املجموعــة بتجميــع معلومــات األداء والتعــرث 
حــول مخاطــر االئتــامن حســب نــوع املنتــج واملقــرض وحســب درجــة الخطــر االئتــامين. بالنســبة لبعــض املحافــظ، يتــم اســتخدام املعلومــات 

التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن وكاالت ائتــامن مرجعيــة خارجيــة أيضــاً.

تســتخدم املجموعــة منــاذج إحصائيــة لتحليــل البيانــات املجمعــة وإعــداد التقديــرات للمخاطــر املتبقيــة وكيــف ميكــن لهــذه املخاطــر أن تتغــر 
انخفاضــاً أو ارتفاعــاً مــع مــرور الوقــت.

يتضمــن هــذا التحليــل تحديــد ومعايــرة العالقــات مــا بــني التغــرات يف معــدالت التعــرث وعوامــل االقتصــاد الــكي مبــا يف ذلــك تأثــر بعــض 
العوامــل األخــرى )مثــل: املقــدرة عــىل التحّمــل باســتخدام الخــربات الســابقة( عــىل مخاطــر التعــرث. بالنســبة ملعظــم املخاطــر ، فــإن مــؤرشات 
ــة هــي املحــك  ــة ومعــدالت البطال ــج املحــي وأســعار النفــط والرواتــب الحقيقي االقتصــاد الــكي الرئيســية والتــي تتضمــن معــدل منــو النات
الــذي يســتند إليــه مثــل هــذا التحليــل. وبالنســبة للمخاطــر املتعلقــة مبجــاالت صناعيــة محــددة و/أو مناطــق محــددة فــإن هــذا التحليــل قــد يتســع 

ليشــمل أســعار البضائــع و/أو العقــارات.

بنــاًء عــىل مشــورة مــدراء مخاطــر االئتــامن والخــرباء االقتصاديــني وأخــذاً يف االعتبــار معلومــات متنوعــة مــن مصــادر خارجيــة تحــايك الواقــع 
والتوقعــات املســتقبلية، قامــت املجموعــة بصياغــة وجهــة نظــر أساســية حــول التوجــه املســتقبي للمتغــرات االقتصاديــة ذات الصلــة 
وســيناريوهات متثــل سلســلة محتملــة مــن التوقعــات للمســتقبل )انظــر البحــث أدنــاه حــول دمــج املعلومــات املســتقبلية(. ومــن ثم تســتخدم 

املجموعــة هــذه التوقعــات املســتقبلية لتعديــل تقديراتهــا بخصــوص التعــرثات املحتملــة.

ج(  تعريف »التعرث«

تعترب املجموعة أن األصل املايل قد تعرض للتعرث يف حالة:

· تسييل 	 مثل  إجراءات  إىل  املجموعة  رجوع  دون  للمجموعة  بالكامل  االئتامنية  التزاماته  بسداد  املقرض  قيام  املحتمل  غر  من 
الضامنات )إن وجدت(، أو

· أو أكرث عىل أي من التزاماته االئتامنية الجوهرية تجاه املجموعة. تعترب السحوبات عىل املكشوف 	 مىض عىل املقرض 90 يوماً 
متجاوزًة ملواعد السداد يف حال اخراق العميل للحد املبني أو إشعاره بحد أصغر من املبالغ الحايل القائم.

ويف سياق تقييم كون املقرض 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 
التغرات يف الظروف واألوضاع السائدة.

إن تعريف »تعرث« يتوافق عىل حد كبر 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، وغرها 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.	

تقــوم املجموعــة بإعــادة التفــاوض بشــأن القــروض مــع العمــالء ممــن يواجهــون صعوبــات ماليــة )مشــار إليهــا بـــ »أنشــطة اإلمهــال«( مــن أجــل 
تعظيــم فــرص التحصيــل وتقليــص مخاطــر التعــرث. مبوجــب سياســة اإلمهــال لــدى البنــك، فــإن اإلمهــال مينــح عــىل أســاس اختيــاري فيــام إذا كان 
املديــن متعــرثاً يف الوقــت الراهــن بالنســبة للديــن الــذي عليــه أو كان هنــاك مخاطــر عاليــة للتعــرث وكان هنــاك دليــل عــىل أن املديــن قــد فعــل 
كل مــا بوســعه مــن جهــد مــن أجــل ســداد مــا عليــه مــن التزامــات مبوجــب األحــكام التعاقديــة األصليــة ومــن املتوقــع أن يكــون املديــن قــادراً عــىل 

الوفــاء مبوجــب األحــكام املعدلــة.

تتضمــن األحــكام املعدلــة عــادًة متديــد موعــد االســتحقاق وتغيــر توقيــت دفعــات الربــح وتعديــل أحــكام تعهــدات القــرض. تخضــع قــروض كال مــن 
األفــراد والــرشكات إىل سياســة اإلمهــال. تقــوم لجنــة املراجعــة لــدى البنــك وبشــكل منتظــم بفحــص التقاريــر حــول أنشــطة اإلمهــال.

يقــدم الجــدول التــايل معلومــات عــن املوجــودات املاليــة التــي تــم تعديلهــا عــىل ضــوء مخصــص الخســائر التــي تــم قياســها بالقيمــة املســاوية 
لخســائر االئتــامن املتوقعــة عــىل مــدى عمرهــا الزمنــي:

ايضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 3١ ديسمرب ٢٠١8م
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٢٠١8م

بآالف الرياالت السعودية

املوجودات املالية املعدلة خالل السنة

١.١٦9.٦٧8بالتكلفة املطفأة قبل التعديل

املوجودات املالية املعدلة منذ اإلدراج 

٥٢١.93٦بإجاميل القيمة الدفرية للموجودات املالية كام يف 31 ديسمرب والتي تم تعديل مخصص الخسارة لها ملدى 12 شهراً خالل السنة

بالنسبة للموجودات املالية املعدلة كجزء من سياسة البنك حول اإلمهال، فإن تقدير احتامليه 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 املقرض مقابل األحكام التعاقدية املعدلة مع األخذ يف االعتبار مؤرشات السلوك املختلفة.

وبشــكل عــام، إن اإلمهــال هــو مــؤرش نوعــي لزيــادة جوهريــة يف مخاطــر االئتــامن وتوقــع اإلمهــال قــد يشــكل دليــالً عــىل وجــود انخفــاض يف 
القيمــة االئتامنيــة أو دليــالً عــىل التعــرث. يحتــاج العميــل إىل إظهــار وبشــكل مســتمر نيــه صادقــة طــوال فــرة الســداد قبــل اعتبــار الوصــول إىل 
مرحلــة انخفــاض القيمــة االئتامنيــة أو التعــرث أو قبــل اعتبــار احتامليــة التعــرث قــد انخفضــت بحيــث يعــاود البنــك قيــاس مخصــص الخســارة مببلــغ 

يســاوي خســائر االئتــامن املتوقعــة عــىل مــدى 12 شــهراً.

هـ( دمج معلومات التوقعات املستقبلية

الجوهرية يف مخاطر االئتامن  الزيادة  اعتبارها عند تقييم مدى  التوقعات املستقبلية يف  التي تحايك  بأخذ املعلومات  تقوم املجموعة 
البنك،  ألداة ما منذ إنشاء األداة وعند قياس املجموعة لخسائر االئتامن املتوقعة. وبناًء عىل مشورة لجنة سياسات مخاطر السوق لدى 
ولجنة املوجودات واملطلوبات، والخرباء االقتصاديني واألخذ يف االعتبار سلسلة من املعلومات الفعلية واملستقبلية من مصادر خارجية، 
تقوم املجموعة بصياغة وجهة نظر أساسية حول التوجه املستقبي للمتغرات 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 
الصادرة عن  البيانات والتوقعات االقتصادية  الخارجية  تتضمن املعلومات  السيناريوهات.  لنتائج كل سيناريو من هذه  االحتامالت املصاحبة 

الجهات الحكومية واملالية يف اململكة وبعض العاملني يف مجال الدراسات االقتصادية واملالية يف القطاع الخاص والجامعات.

التخطيط االسراتيجي  التي تستخدمها املجموعة ألغراض أخرى مثل  النتيجة األكرث احتامالً وتتوافق مع املعلومات  الحالة األساسية  متثل 
وإعداد 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 وقامتـ  باستخدام 
تحليل البيانات التاريخية ـ بتقدير العالقة ما بني متغرات االقتصاد الكي ومخاطر االئتامن وخسائر االئتامن. 

تضمنت السيناريوهات االقتصادية املستخدمة كام يف 31 ديسمرب 2018م املؤرشات الرئيسية التالية:

معدل الناتج املحي	·

أسعار النفط	·

معدالت البطالة	·

الرواتب الفعلية	·

يتم إعداد العالقات املتوقعة ما بني املؤرشات الرئيسية ومعدالت التعرث والخسارة عىل املحافظ املختلفة للموجودات املالية بناًء عىل 
تحليل البيانات التاريخية عىل مدى 10 إىل 15 سنة.

يبني الجدول التايل مدى الحساسية يف التغرات يف املؤرشات االقتصادية بالنسبة لخسائر االئتامن املتوقعة املحتسبة مبوجب ثالث 
سيناريوهات مختلفة يستخدمها البنك:

٢٠١8م

أرصدة لدى البنوك 

واملؤسسات املالية 

القروض والُسلفاألخرى

التزامات القروض 

اإلجاميلوالضامنات املالية

بآالف الرياالت السعودية

٦3٦933.٥٠٥١٥٤.١٢9١.٠88.٢٧٠األكرث احتامالً )الحالة األساس(

٤٦٧9٠8.٤٦٤١٤8.٤٠3١.٠٥٧.33٤األكرث تفاؤالً )إىل األعىل(

89٤9٧9.٦٠٧١٦٤.١١8١.١٤٤.٦١9األكرث تشاؤماً )إىل األدىن(
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و( قياس خسائر االئتامن املتوقعة

متثل املدخالت الرئيسية لقياس خسائر االئتامن املتوقعة هيكل األحكام للمتغرات التالية:
احتاملية التعرث( 1)
تعرث نتيجة خسارة ( 2)
معرض ملخاطر التعرث( 3)

يتم استخراج هذه املعاير عموماً من مناذج إحصائية يتم إعدادها داخلياً وبيانات تاريخية أخرى. ويتم تعديل هذه املعاير لتعكس املعلومات 
املستقبلية كام هو مبني سابقاً.

إن تقديرات احتاملية التعرث هي تقديرات يف تاريخ محدد ويتم احتسابها عىل أساس مناذج التصنيف اإلحصائية وتقييمها باستخدام أدوات 
وخارجياً  داخلياً  تجميعية  بيانات  إىل  اإلحصائية  النامذج  هذه  تستند  واملخاطر.  املقابلة  لألطراف  املختلفة  الفئات  حسب  مصممة  تصنيف 
تتألف من عوامل كمية ونوعية. وحيثام توافر، ميكن استخدام بيانات السوق أيضاً للوصول إىل احتاملية التعرث بالنسبة لألطراف املقابلة 
من الرشكات الكبرة. يف حال انتقال الطرف املقابل أو التعرض بني فئات التصنيفات، سيؤدي ذلك إىل تغر يف التقدير املرتبط باحتاملية 

التعرث. يتم تقدير احتامليات التعرث مع األخذ باالعتبار االستحقاقات التعاقدية للتعرضات ومعدالت السداد التقديرية.

التعرث نتيجة خسارة هي الحجم من الخسارة املحتملة إذا كان هناك تعرث. تقوم املجموعة بتقدير معاير التعرث نتيجة خسارة عىل أساس حكم 
الخرباء والخربات التاريخية. بالنسبة للمخاطر الكلية فإنه يتم تقدير التعرث نتيجة الخسائر عىل أنه يشكل 50%, و50% لتمويالت األفراد، و%65 

لبطاقات االئتامن، و40% للرهن العقاري لألفراد.

ميثل التعرث نتيجة خسارة التعرض املتوقع يف حال التعرث. تحتسب املجموعة التعرث نتيجة خسارة من خالل تعرض الطرف املقابل للمخاطر 
الحالية والتغيرات املحتملة مقابل املبلغ الحايل املسموح به مبوجب العقد مبا يف ذلك اإلطفاء. إن التعرث نتيجة خسارة من أصل مايل هي 
إجاميل قيمته الدفرية. بالنسبة اللتزامات اإلقراض والضامنات املالية، فإن التعرث نتيجة خسارة تشتمل عىل املبلغ املسحوب، باإلضافة إىل 
املبالغ املستقبلية املحتملة التي ميكن سحبها مبوجب العقد والتي يتم تقديرها بناًء عىل املالحظات التاريخية والتوقعات املستقبلية. 
بالنسبة لبعض املوجودات املالية، يتم تقدير التعرث نتيجة خسارة من خالل معايرة سلسلة محتملة من نتائج التعرض للمخاطر يف تواريخ 

محددة باستخدام سيناريوهات وأساليب إحصائية.

كام هو مبني أعاله، ومبا يخضع الستخدام الحد األقى من احتاملية التعرث عىل مدى 12 شهراً للموجودات املالية التي مل تزداد مخاطرها 
االئتامنية بشكل كبر، تقوم املجموعة بقياس خسائر االئتامن املتوقعة بعد األخذ يف االعتبار مخاطر التعرث عىل املدة التعاقدية القصوى 
ـ وألغراض إدارة املخاطر  )مبا يف ذلك خيارات متديد السداد ألي مقرض( وهي الفرة التي تتعرض خاللها املجموعة ملخاطر االئتامن حتى لوـ 
ــ كانت املجموعة تأخذ يف اعتبارها فرة أطول. متتد املدة التعاقدية القصوى إىل التاريخ الذي يحق فيه للمجموعة املطالبة بسداد السلفة 

أو إنهاء التزامات العقد أو الضامنات.

بالنسبة للسحب عىل املكشوف لألفراد وتسهيالت بطاقات االئتامن التي تشمل كال من القرض وعنرص االلتزام غر املسحوب، تقوم 
املجموعة بقياس خسارة االئتامن املتوقعة عىل مدى فرة تزيد عن الحد األقى للفرة التعاقدية إذا كانت قدرة املجموعة التعاقدية لطلب 
السداد وإلغاء االلتزام غر املسحوب ال تقيد تعرض املجموعة لخسائر ائتامنية لفرة اإلشعار التعاقدي. ال متتلك هذه التسهيالت أجل محدد 
أو هيكل سداد ويتم إدارتها عىل أساس جامعي. ميكن للمجموعة إلغاؤها فوراً ولكن هذا الحق التعاقدي لن يكون سارياً يف اإلدارة اليومية، 
ولكن فقط عندما تصبح املجموعة عىل علم بزيادة ما يف مخاطر االئتامن علی مستوى كل تسهيل من التسهيالت. يتم تقدير هذه الفرة 
األطول مع األخذ يف االعتبار إجراءات إدارة مخاطر االئتامن التي تتوقع املجموعة اتخاذها والتي تعمل عىل تخفيف خسارة االئتامن املتوقعة. 

وذلك يتضمن تخفيض الحدود. يتم إلغاء التسهيالت و/أو تحويل الرصيد القائم إىل قرض ذي آجال سداد ثابتة.

وحيثام يتم تطوير املعيار عىل أساس جامعي، فإنه يتم تجميع األدوات املالية عىل أساس خصائص املخاطر املشركة 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 للمقرض.	·

تخضع عملية التجميع ملراجعة منتظمة للتأكد من أن املخاطر يف إطار املجموعة متجانسة بالشكل املناسب.

بالنسبة للمحافظ التي متتلك املجموعة بيانات تاريخية محددة بخصوصها، فإن املجموعة تستخدم معلومات استداللية من مصادر خارجية 
لقياس  جوهرياً  مدخالً  خارجية  مصادر  من  تاريخية  بيانات  إىل  املحافظ املستندة  متثل  الداخي.  عىل املستوى  املتوافرة  البيانات  لتعزيز 

خسائر االئتامن املتوقعة عىل النحو التايل:

املعلومات االستداللية املستخدمة من مصادر خارجية

تعرض للمخاطر 
التعرث نتيجة خسارةاحتاملية التعرثبآالف الرياالت السعودية

1.297.749أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى

تصنيف موديز/فيتش منخفض بدرجتني لكل 
بنك يعترب نتيجة تحديد أوزان املخاطر مبوجب 

ال ينطبقاألسلوب املعياري

ايضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 3١ ديسمرب ٢٠١8م
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3٠-٤ أعامر القروض والسلف )املتجاوزة ملوعد االستحقاق ولكن مل تنخفض قيمتها االئتامنية(

بآالف الرياالت السعودية

٢٠١8م

بطاقات 

قروض األفرادائتامن

قروض 

اإلجاميلالرشكات

٢٠.٧٤9٧3٧.٧9٦٤٢١.٥٥٤١.١8٠.٠99من يوم واحد إىل 30 يوماً

١8.398٢٢٦.٢٠339.٠٢٠٢83.٦٢١من 31 يوماً عىل 90 يوماً

٧١.٧٤8٧١.٧٤8     ـــ     ـــمن 91 يوماً عىل 180 يوماً

٦٧88٢.٢٦98٢.9٤٧     ـــألكرث من 180 يوماً

39.١٤٧9٦٤.٦٧٧٦١٤.٥9١١.٦١8.٤١٥إجاميل القروض والسلف

بآالف الرياالت السعودية

2017م

بطاقات 
ائتامن

قروض 
اإلجاميلقروض الرشكاتاألفراد

19.113919.0651.110.8472.049.025من يوم واحد إىل 30 يوماً

14.703335.861108.208458.772من 31 يوماً عىل 90 يوماً

111.19639.972151.168    ـــمن 91 يوماً عىل 180 يوماً

91.358462.296553.654    ـــألكرث من 180 يوماً

33.8161.457.4801.721.3233.212.619إجاميل القروض والسلف

3٠-٥ الرتكز عىل مخاطر القسم االقتصادي

تم اإلفصاح عن الركز عىل مخاطر القسم االقتصادي للقروض والسلف ومخصص االنخفاض يف القيمة يف اإليضاح 7 »د«.

3٠-٦ الضامن

يحتفظ البنك ضمن دورة أعامله العادية ألنشطة اإلقراض بضامنات لتخفيف مخاطر االئتامن عىل القروض والسلف. تتضمن أنواع الضامنات 
عىل الضامن ألجل وعند الطلب والودائع النقدية األخرى والضامنات املالية واألسهم املحلية والدولية والعقارات واملوجودات الثابتة. يتم 
االحتفاظ بالضامن بشكل أسايس مقابل التمويل التجاري والفردي وتتم إدارته مقابل التعرضات للمخاطر بصايف قيمتها القابلة للتحقق. 
فيام يخص املوجودات املالية منخفضة القيمة االئتامنية يف تاريخ التقرير املايل، تكون هناك حاجة للمعلومات الكمية حول الضامنات 

املحتفظ بها للمدى الذي تقوم هذه الضامنات عنده بتخفيف مخاطر االئتامن.

فيام يي مبلغ الضامن املحتفظ به مقابل القروض منخفضة القيمة االئتامنية كام يف 31 ديسمرب 2018م:

بآالف الرياالت السعودية

٢٠١8م

3٤.٥8٧أقل من %50

%70-%513.٤9١

٥٤١.٦٠3أكرث من %70

٥٧9.٦8١املجموعة
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3٠-٧ أقىص تعرض ملخاطر االئتامن

     فيام يي أقى تعرض ملخاطر االئتامن دون األخذ يف االعتبار أي ضامن والتعزيزات االئتامنية األخرى:

بآالف الرياالت السعودية

  2017م  ٢٠١8م
املوجودات

١.٢9٧.٧٤9224.748أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى )إيضاح 5(

٢٤.٠٠٦.٠9١20.282.744استثامرات بالتكلفة املطفأة )إيضاح 6(

٤٠.89٦.89١39.789.846قروض وسلف بالصايف )إيضاح 7(

١٠٤.3٤٤152.081موجودات أخرى – تأمينات نقدية مقابل املشتقات  )إيضاح 10(

٦٦.3٠٥.٠٧٥60.593.920إجاميل املوجودات

٥.٠٦٤.٥٦٧574.165التعهدات وااللتزامات بالصايف )إيضاح 19(

٥٤.٤3٤10.421املشتقات – القيمة العادلة املوجبة )إيضاح 11(

٧١.٤٢٤.٠٧٦66.439.106إجاميل أقىص حد للتعرض

3١ - الرتكز الجغرايف 

أ( فيام يي التوزيع الجغرايف للفئات الرئيسية للموجودات املالية واملطلوبات املالية والتعهدات وااللتزامات ومخاطر االئتامن :

بآالف الرياالت السعودية

٢٠١8م

 اململكة

 العربية

السعودية

 دول مجلس

 التعاون الخليجي

 األخرى والرشق

أوروبااألوسط

 أمريكا

الشاملية

 جنوب

 رشق

آسيا

دول

اإلجاميلأخرى

موجودات مالية

نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد

١.١٧٥.٥٥8    ـــ    ـــ    ـــ    ـــ    ـــ١.١٧٥.٥٥8نقد يف الصندوق

3.٧89.٥٦٤    ـــ    ـــ    ـــ    ـــ    ـــ3.٧89.٥٦٤أرصدة لدى مؤسسة النقد 

أرصدة لدى البنوك ومؤسسات مالية  أخرى

٥.٦٥٥3٢.3٧١١٠8.٧٥٥88.٤٥٢٢٧.3١٢3٤.١٦٥٢9٦.٧١٠حساب جاري

١.٠٠١.٠39    ـــ    ـــ    ـــ    ـــ9٠٠.٤٧٤١٠٠.٥٦٥ودائع أسواق املال

استثامرات

٤١.٢93   ـــ    ـــ    ـــ    ـــ    ـــ٤١.٢93محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح  أو الخسارة

٤.89١    ـــ    ـــ    ـــ٤.١٤3١8٧٥٦١محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

٢٤.٠٠٦.٠9١    ـــ    ـــ    ـــ    ـــ    ـــ٢٤.٠٠٦.٠9١املحتفظ بها بالتكلفة املطفأة 

    ـــالقيمة العادلة املوجبة للمشتقات

3١.3٦١    ـــ    ـــ    ـــ    ـــ    ـــ3١.3٦١املحتفظ بها للمتاجرة 

٢3.٠٧3    ـــ    ـــ    ـــ    ـــ    ـــ٢3.٠٧3املحتفظ بها كتحوطات للتدفقات النقدية

    ـــقروض وسلف، صايف

٦١9.8٢9    ـــ    ـــ    ـــ    ـــ    ـــ٦١9.8٢9بطاقات ائتامن

١8.9٦9.338    ـــ    ـــ    ـــ    ـــ    ـــ١8.9٦9.338قروض أفراد

٢٠.8٧٦.٥9١    ـــ    ـــ    ـــ    ـــ    ـــ٢٠.8٧٦.٥9١قروض تجارية 

٤3١.١33    ـــ    ـــ    ـــ    ـــ    ـــ٤3١.١33أخرى

١3٥.٧٧٠    ـــ    ـــ    ـــ    ـــ    ـــ١3٥.٧٧٠استثامر يف رشكة زميلة

٠٥3.8٧٢    ـــ    ـــ    ـــ    ـــ    ـــ٢٧8.3٥٠موجودات أخرى

٧١.٢88.٢٢3١33.١٢3١٠9.3١٦88.٤٥٢٢٧.3١٢3٤.١٦٥٧١.٦8٠.٥9١اإلجاميل

ايضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 3١ ديسمرب ٢٠١8م
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بآالف الرياالت السعودية

٢٠١8م

اململكة 

العربية 

السعودية

دول مجلس 

التعاون الخليجي 

األخرى والرشق 

أوروبااألوسط

أمريكا 

الشاملية

جنوب رشق 

اإلجاميلدول أخرىآسيا

املطلوبات املالية

أرصدة للبنوك ومؤسسات مالية اخرى

١٢.٧9٧١٤٥.٢٥٧     ــــ3٥.٠١٧٧٥.٢89١٧.١98٤.9٥٦حسابات جارية  

٥.98٧.٦9٤     ــــ١٧١.١٥٥     ــــ     ــــ٥.٥٥٢.8٠٢٢٦3.٧3٧ودائع يف أسواق املال

٢9٠.٤٧9     ــــ     ــــ     ــــ٢9٠.٤٧9     ــــ     ــــاقراض التفاقيات إعادة الرشاء

ودائع العمالء 

٢9٢٦.٦٠٧.39٠     ــــ٦   ٢٦.٦٠٦.٤٢١93٠٤تحت الطلب 

٢3.9٠٧.٢٧٦     ــــ     ــــ     ــــ     ــــ     ــــ٢3.9٠٧.٢٧٦ألجل

٤.٢٢٥١.٢89.٤3٢     ــــ     ــــ     ــــ     ــــ١.٢8٥.٢٠٧أخرى

القيمة العادلة السالبة للمشتقات

3١.39٠     ــــ     ــــ     ــــ     ــــ     ــــ3١.39٠محتفظ بها للمتاجرة

١٢٠.399     ــــ     ــــ     ــــ     ــــ     ــــ١٢٠.399محتفظ بها كتحوطات تدفقات نقدية 

٢.٠٠8.٢٠٢     ــــ     ــــ     ــــ     ــــ     ــــ٢.٠٠8.٢٠٢صكوك تعزيز راس املال

83٥.٠٦9     ــــ     ــــ     ــــ     ــــ     ــــ83٥.٠٦9مطلوبات أخرى

٦٠.38١.٧83339.9٥٦3٠٧.٦8١٤.9٦٢١٧١.١٥٥١٧.٠٥١٦١.٢٢٢.٥88اإلجاميل

التعهدات وااللتزامات

٧99.٢١9     ــــ     ــــ     ــــ     ــــ٧98.993٢٢٦اعتامدات مستندية

3.٧٢٠.٢٦٠١3٤.8٧١٤٥.٠89٤.9٥33.١٢٦٢3.١٢٥3.93١.٤٢٤خطابات ضامن 

338.٠٥3     ــــ     ــــ     ــــ     ــــ     ــــ338.٠٥3قبوالت

١٥٠.٠٠٠     ــــ     ــــ     ــــ     ــــ     ــــ١٥٠.٠٠٠ارتباطات غر قابلة للنقض لتمديد االئتامن

٥.٠٠٧.3٠٦١3٥.٠9٧٤٥.٠89٤.9٥33.١٢٦٢3.١٢٥٥.٢١8.٦9٦

مخاطر االئتامن )املعادل االئتامين(  

التعهدات وااللتزامات

٧99.٢١9     ــــ     ــــ     ــــ     ــــ٧98.993٢٢٦اعتامدات مستندية 

١.8٦٠.١3٠٦٧.٤3٥٢٢.٥٤٤٢.٤٧٦١.٥٦3١١.٥٦3١.9٦٥.٧١١خطابات ضامن

١٦9.٠٢٧     ــــ     ــــ     ــــ     ــــ     ــــ١٦9.٠٢٧قبوالت

١٥٠.٠٠٠     ــــ     ــــ     ــــ     ــــ     ــــ١٥٠.٠٠٠تعهدات غر قابلة للنقض لتمديد االئتامن

املشتقات

٦٧38.٧٥٥     ــــ     ــــ١9.٥٦٧٥.9٦٥١3.١٥٦محتفظ بها للمتاجرة

3٥.٥٠٦     ــــ     ــــ     ــــ٧.٠٠٠٧.٥3٧٢٠.9٦9محتفظ بها للتحوط

3.٠٠٤.٧١٧8١.١٦3٥٦.٦٦9٢.٤٧٦١.٥٦3١١.٦3٠3.١٥8.٢١8
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بآالف الرياالت السعودية

2017م

اململكة 
العربية 

السعودية

دول مجلس 
التعاون الخليجي 
األخرى والرشق 

أوروبااألوسط
امريكا 

الشاملية

جنوب 
رشق 
اسيا

دول
اإلجاميل أخرى

موجودات مالية

نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد

1.183.711     ـــ     ـــ     ـــ     ـــ     ـــ1.183.711نقد يف الصندوق

4.791.356     ـــ     ـــ     ـــ     ـــ     ـــ4.791.356أرصدة لدى مؤسسة النقد 

أرصدة لدى البنوك ومؤسسات مالية اخرى

20.58042.92991.94429.6573.63513.455202.200حساب جاري

167.049     ـــ     ـــ     ـــ     ـــ71.20095.849ودائع أسواق املال

استثامرات

61.415     ـــ     ـــ     ـــ     ـــ     ـــ61.415محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

16.388     ـــ     ـــ12.057     ـــ4.143188محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

20.282.744     ـــ     ـــ     ـــ     ـــ     ـــ20.282.744املحتفظ بها بالتكلفة املطفأة 

القيمة العادلة املوجبة للمشتقات

92.735     ـــ     ـــ     ـــ     ـــ     ـــ92.735املحتفظ بها للمتاجرة 

11.286     ـــ     ـــ     ـــ     ـــ     ـــ11.286املحتفظ بها كتحوطات للتدفقات النقدية

قروض وسلف، صايف

472.466     ـــ     ـــ     ـــ     ـــ     ـــ472.466بطاقات ائتامن

17.393.380     ـــ     ـــ     ـــ     ـــ17.393.263117قروض أفراد

21.500.894     ـــ     ـــ     ـــ     ـــ     ـــ21.500.894قروض تجارية 

423.106     ـــ     ـــ     ـــ     ـــ     ـــ423.106أخرى

134.071     ـــ     ـــ     ـــ     ـــ     ـــ134.071استثامر يف رشكة زميلة

325.082     ـــ     ـــ     ـــ     ـــ     ـــ325.082موجودات اخرى

66.768.052139.08391.94441.7143.63513.45567.057.883اإلجاميل

ايضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 3١ ديسمرب ٢٠١8م
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بآالف الرياالت السعودية

2017م

اململكة 
العربية 

السعودية

دول مجلس 
التعاون الخليجي 
األخرى والرشق 

أوروبااألوسط
امريكا 

الشاملية
جنوب 

اإلجاميلدول أخرىرشق اسيا

املطلوبات املالية

أرصدة للبنوك ومؤسسات مالية أخرى

10.421181.638     ـــ24.86776.38714.33455.629حسابات جارية  

5.990.907     ـــ358.295     ـــ     ـــ     ـــ5.632.612ودائع يف أسواق املال

ودائع العمالء 

24.986.1203.710257628524.990.180تحت الطلب 

24.172.493     ـــ     ـــ     ـــ     ـــ     ـــ24.172.493ألجل

6.8251.115.693     ـــ     ـــ     ـــ     ـــ1.108.868أخرى

القيمة العادلة السالبة للمشتقات

91.492     ـــ     ـــ     ـــ     ـــ     ـــ91.492محتفظ بها للمتاجرة

129.495     ـــ     ـــ     ـــ     ـــ     ـــ129.495محتفظ بها كتحوطات تدفقات نقدية 

2.006.382     ـــ     ـــ     ـــ     ـــ     ـــ2.006.382صكوك تعزيز راس املال

780.336     ـــ     ـــ     ـــ     ـــ     ـــ780.336مطلوبات أخرى

58.932.66580.09714.59155.635358.29717.33159.458.616اإلجاميل

التعهدات وااللتزامات

6851.015.319     ـــ     ـــ     ـــ1.012.1582.476اعتامدات مستندية 

3.904.859159.12577.7735.4872.00121.6004.170.845خطابات ضامن 

213405.001     ـــ     ـــ398.6984.5991.491قبوالت

150.000     ـــ     ـــ     ـــ     ـــ     ـــ150.000ارتباطات غر قابلة للنقض لتمديد االئتامن

5.465.715166.20079.2645.4872.00122.4985.741.165

مخاطر االئتامن )املعادل االئتامين(  
التعهدات وااللتزامات

6851.015.319     ـــ     ـــ     ـــ1.012.1582.476اعتامدات مستندية 

1.952.42979.56338.8862.7441.00010.8002.085.422خطابات ضامن

106202.499     ـــ     ـــ199.3492.299745قبوالت

150.000     ـــ     ـــ     ـــ     ـــ     ـــ150.000تعهدات غر قابلة للنقض لتمديد االئتامن

املشتقات

87.517     ـــ     ـــ     ـــ47.3874.58235.548محتفظ بها للمتاجرة

32.507     ـــ     ـــ     ـــ7.0004.53820.969محتفظ بها للتحوط

3.368.32393.45896.1482.7441.00011.5913.573.264

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 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 يي التوزيع حسب الركز الجغرايف للقروض والسلف غر العاملة ومخصص خسائر االئتامن:

بآالف الرياالت السعودية

مخصص خسائر االئتامنصايف القروض غري العاملة

2017م٢٠١8م2017م٢٠١8م

اململكة العربية السعودية

39.٤٢325.839٤3.٠٧816.750بطاقات االئتامن

١٦٠.3٢٧49.882١٦٤.٢٥٧209.704قروض أفراد

٤٦٤.8٧٠428.642٧٢٦.١٧٠478.275قروض تجارية

٦٦٤.٦٢٠504.363933.٥٠٥704.729اإلجاميل

3٢ - مخاطر السوق

مخاطر السوق هي مخاطر تأثر رأس مال املجموعة أو أرباحها سلبياً أو عدم قدرتها عىل الوفاء بأهدافها العملية جراء التغرات يف مستوى 
للملتزم/ املصدر(،  الوضع االئتامين  بالتغر يف  لها عالقة  )ليس  ائتامنية  السوق من أسعار عموالت خاصة وفروق  أو تذبذب أسعار  الربح 
وأسعار األسهم وأسعار رصف العمالت األجنبية. إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة التعرض ملخاطر السوق والتحكم بها ضمن حدود 

مقبولة مع تعظيم العوائد.

تقوم املجموعة بتصنيف تعرضها ملخاطر السوق إىل مخاطر تتعلق بعمليات املتاجرة ومخاطر تتعلق بعمليات غر 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 وغر 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 غر 

املتاجرة باستخدام تحليالت الحساسية.

أ( مخاطر السوق لعمليات املتاجرة 

تنشأ مخاطر السوق لعمليات املتاجرة أساساً من التعرض ملخاطر تقلبات أسعار العمالت األجنبية والتغرات يف أسعار األسهم وصايف 
قيمة موجودات صناديق االستثامر.

املتاجرة،  عمليات  يف  السوق  مخاطر  إدارة  أجل  من  املتاجرة.  بعمليات  الخاصة  للمخاطر  املقبولة  للمستويات  حدوداً  اإلدارة  مجلس  وضع 
ستقوم املجموعة بشكل دوري بتطبيق طريقة قيمة محفوفة باملخاطر لتقييم مراكز مخاطر السوق املحتفظ بها وكذلك تقدير الخسارة 

االقتصادية املحتملة  عىل أساس مجموعة من التقديرات والتغرات يف ظروف السوق.

تَُقِدر طريقة القيمة املحفوفة باملخاطر التغر السلبي املحتمل يف القيمة السوقية للمحفظة عند مستوى معني من الثقة وبعد مدى 
أساس  املتاجرة عىل  لعمليات  السوقية  القيمة  يف  املحتمل  التغر  لتقييم  التاريخية  املنهجية  النامذج  محدد. تستخدم املجموعة  زمني 
 %99 عند  ثقة  مستوى  باستخدام  تقدير  عن  عبارة  هي  املجموعة  تقيسها  التي  باملخاطر  املحفوفة  القيمة  طريقة  إن  التاريخية.  البيانات 
للخسارة املحتملة التي من غر املتوقع تجاوزها يف حال كانت مراكز السوق الحالية محتفظ بها دون تغير ملدة يوم واحد. يشر استخدام 
مستوى الثقة عند 99% أنه خالل يوم واحد، ينبغي وقوع خسارة تزيد عن القيمة املحفوفة باملخاطر عىل أساس املتوسط مبا ال يزيد عن 

مرة واحدة كل مائة يوم.

متثل القيمة املحفوفة باملخاطر مخاطر املحافظ عند إقفال يوم العمل، وال يتم احتساب أي خسائر قد تحدث بعد مدة الثقة املحددة. ومع 
ذلك فإن نتائج املتاجرة الفعلية قد تختلف عن حسابات القيمة املحفوفة باملخاطر، بشكل خاص، حيث أن الحسابات ال تقدم مؤرشاً واضحاً 

وذات معنى عن األرباح والخسائر يف ظروف السوق الصعبة.

من أجل تجاوز حدود القيمة املحفوفة باملخاطر املذكورة أعاله، تقوم املجموعة طوال الوقت باختبارات جهد ملحفظتها ملحاكاة الظروف 
خارج مدة الثقة العادية. يتم اإلفصاح عن الخسائر املحتملة التي تقع ضمن ظروف اختبار الجهد بصورة منتظمة من أجل مراجعتها من قبل لجنة 

املخاطر املنبثقة عن مجلس اإلدارة.

فيام يي معلومات القيمة املحفوفة باملخاطر للمجموعة ذات الصلة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2018م:

بآالف الرياالت السعودية

٢٠١8م

٦9٠القيمة املحفوفة باملخاطر يف 31 ديسمرب 2018م

3٤9متوسط القيمة املحفوفة باملخاطر لسنة 2018م

ايضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 3١ ديسمرب ٢٠١8م
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١( مخاطر العمالت األجنبية

تتمثل مخاطر العمالت األجنبية يف مخاطر تذبذب قيمة األدوات املالية بسبب التقلبات يف أسعار رصف العمالت األجنبية. تقوم املجموعة 
بإدارة التعرض للتقلبات يف أسعار رصف العمالت األجنبية السائدة عىل مركزها املايل والتدفقات النقدية. قام مجلس اإلدارة بوضع حدود 

ملستوى التعرض لهذه املخاطر حسب أنواع العمالت. يتم مراجعة هذه املراكز يومياً للتأكد من بقاء هذه املراكز ضمن الحدود املقررة.

كام يف نهاية السنة، املجموعة معرضة للمخاطر الهامة التالية يف عمليات املتاجرة التي متت بعمالت أجنبية كام يف 31 ديسمرب:

بآالف الرياالت السعودية

2017م٢٠١8م

٢.٥3١7.300دوالر أمرييك  

٢.٦3٢9.432دوالر هونج كونج

١.٦٥٢5.579دوالر تايوان

يبــني الجــدول التــايل مــدى تعــرض املجموعــة ملخاطــر العمــالت كــام يف 31 ديســمرب بالنســبة ملراكزهــا مــن العمــالت األجنبيــة. يقــوم هــذا 
التحليــل بحســاب تأثــر التغــرات املحتملــة املعقولــة لســعر الــرصف مقابــل الريــال الســعودي مــع بقــاء املتغــرات األخــرى ثابتــة عــىل قامئــة 
الدخــل املوحــدة مبــا فيهــا مــن تأثــرات أدوات التحــوط. إن وجــود مبلــغ ســالب بالجــدول يعكــس صــايف نقــص محتمــل يف قامئــة الدخــل 
املوحــدة، بينــام يشــر وجــود مبلــغ موجــب إىل صــايف زيــادة محتملــة. إن تحليــالت الحساســية ال تأخــذ يف االعتبــار الخطــوات املمكــن اتخاذهــا 

مــن قبــل املجموعــة للتخفيــف مــن تأثــر تلــك التغــرات:

2017م٢٠١8م

العملــــــــــــــــــــــة

زيادة/نقص يف 

سعر الرصف 

باملائه %

التأثري عىل 

صايف الدخل 

)بآالف الرياالت 

السعودية(

زيادة/نقص يف 
سعر الرصف 

باملائه %

التأثر عىل 
صايف الدخل 

)بآالف الرياالت 
السعودية(

± 6± 0.08± ١٠± ٠.٤دوالر أمرييك

± 50± 0.53± ٦٥± ٢.٤٧دوالر هونج كونج

± 272± 4.88± ٥٤± 3.٢8دوالر تايوان

٢( مخاطر أسعار األسهم

مخاطر أسعار األسهم هي مخاطر انخفاض القيم العادلة لصناديق االستثامر نتيجة تغرات يف مستويات مؤرش األسهم وقيمة كل سهم 
عىل حدة انطالقاً من صايف قيمة موجودات الصناديق.

إن األدوات املالية التي تتضمنها محفظة القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة هي أسهم محتفظ بها من قبل صناديق استثامر مشركة 
مملوكة للمجموعة. تقوم املجموعة بإدارة املخاطر املتعلقة بصناديق االستثامر عن طريق مراقبة املتغرات يف صايف قيمة موجودات 
إدارة  بالتعاون مع مستشاري استثامرات محرفني، ويتم  إدارة استثامرات األسهم وصناديق االستثامر من قبل املجموعة  الصناديق. يتم 
مخاطر أسعار األسهم من قبل املجموعة عىل أساس كل محفظة خاصة بكل صندوق. إن التأثر عىل قامئة الدخل املوحدة ـــ كنتيجة للتغر 
يف القيمة العادلة لألسهم املحتفظ بها ألغراض املتاجرة كام يف 31 ديسمرب والذي يعود إىل تغرات معقولة محتملة يف صايف قيمة 

موجودات الصندوق ذي العالقة مع بقاء جميع املتغرات األخرى املتغرة ثابتة ـــ هي كام يي:

2017م٢٠١8م

املحفظة

الزيادة/االنخفاض

يف سعر 

السهم باملائه%

التأثري عىل قامئة 

الدخل املوحدة 

)بآالف الرياالت 

السعودية(

الزيادة/االنخفاض 
يف سعر السهم 

باملائه%

التأثر عىل قامئة 
الدخل املوحدة 
)بآالف الرياالت 

السعودية(

األسواق الدولية الناشئة

± 5.108± 15.84%± ١.٠٦3± ١١.٢%األسواق

± 63± 0.22%± ١.99١± 8.3١%الصناديق األخرى
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التأثــر عــىل قامئــة الدخــل املوحــدة كنتيجــة للتغــر يف القيمــة العادلــة ألدوات األســهم املدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة 
- كــام يف 31 ديســمرب 2018م الناتجــة عــن تغــرات مقــدرة معقولــة يف مــؤرشات الســوق التاليــة مــع بقــاء املتغــرات املتغــرة األخــرى ثابتــة - 

عــىل النحــو التــايل:

2017م٢٠١8م

مؤرش السوق

الزيادة/االنخفاض 

يف املؤرش 

باملائه %

التأثري عىل قامئة 

الدخل املوحدة 

)بآالف الرياالت 

السعودية(

الزيادة/االنخفاض 
يف املؤرش 

باملائه %

التأثر عىل قامئة 
الدخل املوحدة 
)بآالف الرياالت 

السعودية(

± 1± 0.22%± ٦٥١± 8.3١%تداول

 

ب( مخاطر السوق - لعمليات غري املتاجرة وغري املرصفية

تنشأ مخاطر السوق للعمليات غر املتاجرة أو املراكز البنكية أساساً من سعر العموالت الخاصة والتعرض لتقلبات أسعار العمالت األجنبية 
وتقلبات أسعار األسهم.

١( مخاطر أسعار العموالت الخاصة

تنشأ مخاطر أسعار العمولة الخاصة من احتامل أن يؤدي التغر يف أسعار العمولة الخاصة إىل التأثر عىل التدفقات النقدية املستقبلية أو 
عىل القيم العادلة لألدوات املالية. قامت لجنة سياسات مخاطر السوق يف املجموعة بوضع حدود عىل فجوة أسعار العموالت الخاصة. يتم 
مراقبة املراكز بشكل يومي مع تقديم تقارير دورية إىل اإلدارة العليا ولجنة سياسات مخاطر السوق للتأكد من بقاء املراكز ضمن الحدود 
املعتمدة. يف حال وجود ظروف ضاغطة بالسوق، فإنه يتم عمل تقارير عن فجوة املوجودات - املطلوبات ورفعها إىل لجنة سياسات مخاطر 

السوق بصورة أكرث تكراراً.

يوضح الجدول التايل الحساسية الناشئة عن تأثر تغرات مقدرة معقولة يف أسعار العموالت الخاصة، مع بقاء باقي العوامل املتغرة األخرى 
ثابتة، عىل قامئة الدخل املوحدة للمجموعة. إن حساسية الدخل هي تأثر التغرات املتوقعة يف أسعار العموالت الخاصة عىل صايف دخل 
بناًء عىل املوجودات واملطلوبات املالية املقتناة لغر أغراض املتاجرة والتي تحمل عموالت خاصة  الخاصة لسنة واحدة، وذلك  العموالت 
كام يف 31 ديسمرب 2018م مبا يف ذلك تأثر أدوات التحوط. إن جميع أوجه التعرض غر املتاجرة تتم مراقبتها وتحليلها اىل مركزات عملة 
ويتم اإلفصاح عن الحساسية املرتبطة بها بالعملة املحلية. إن تحليالت الحساسية ال تأخذ يف االعتبار اإلجراءات التي من املمكن ان تقوم 

املجموعة بإتخاذها للتخفيف من تأثر تلك املتغرات.

2017م ٢٠١8م

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

17.802 ± 25 ± ١.٤٥9 ± 25 ± ريال سعودي

3.085 ± 25 ± ٢.٦٥٥ ± 25 ± دوالر أمرييك

18 ± 25 ± ١ ± 25 ± درهم امارايت 

± 25    ــــــ ٥ ± 25 ± الروبية الهندية

 

حساسية أسعار العموالت للموجودات واملطلوبات والبنود خارج قامئة املركز املايل

املايل  مركزها  عىل  السوق  يف  السائدة  العموالت  أسعار  بتذبذب  املتعلقة  املختلفة  املخاطر  تأثرات  مخاطر  بإدارة  املجموعة  تقوم 
وتدفقاتها النقدية. 

يلخــص الجــدول التــايل مخاطــر أســعار العمــوالت عــىل املجموعــة. كــام يشــتمل عــىل موجــودات ومطلوبــات املجموعــة املســجلة بالقيمــة 
الدفريــة مصنفــة حســب تاريــخ إعــادة التســعر 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 
تســعرها يف فــرة محــددة. تقــوم املجموعــة بــإدارة هــذه املخاطــر وذلــك مبطابقــة تواريــخ إعــادة تســعر املوجــودات واملطلوبــات مــن خــالل 

إســراتيجيات إدارة املخاطــر.

ايضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 3١ ديسمرب ٢٠١8م
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بآالف الرياالت السعودية

٢٠١8م

خالل 3 

3 – ١٢ شهراًأشهر

 ١ – ٥

سنوات

اكرث من ٥ 

املجموعبدون عمولةسنوات

عائد العمولة 

الفعيل

املوجودات

نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد
 

نقد يف الصندوق
أرصدة ملؤسسة النقد

   -     

١.٠3٥.9٢8

   -    

    -    

   -   

   -   

   -   

   -    

١.١٧٥.٥٥8

٢.٧٥3.٦3٦

١.١٧٥.٥٥8

3.٧89.٥٦٤

   -   

%٢.٥٠

أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى

حسابات جارية 
إيداعات أسواق املال

   -   

١.٠٠٠.٠٠٠

   -   

   -   

   -   

     - 

   -   

   -   

٢9٦.٧١٠

١.٠39

٢9٦.٧١٠

١.٠٠١.٠39

   -   

%٢.٥٠

استثامرات

محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
   -   ٤١.٢93٤١.٢93   -      -      -      -   الخسارة 

محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل اآلخر

   -      -      -      -   ٤.89١٤.89١   -   

3.3٠%٧.3٠١.٤٥٥٥٢٧.٦٤٦9.١٥٠.٦٤8٦.8٢٥.٥٧٠٢٠٠.٧٧٢٢٤.٠٠٦.٠9١محتفظ بها بالتكلفة املطفأة

القيمة العادلة املوجبة للمشتقات

   -   3١.3٦١3١.3٦١   -      -      -      -   محتفظ بها للمتاجرة

محتفظ بها كتحوطات تدفقات نقدية 
   -      -      -      -   ٢3.٠٧3٢3.٠٧3   -   

قروض وسلف، صايف

٢٤.٧٢%٦١9.8٢9   -      -      -      -   ٦١9.8٢9بطاقات ائتامن

٤.83%١.83١.٦9٢٤.8٦9.٢٤٥١٢.١٦٠.١٧٦٤٠.3٦٦٦٧.8٥9١8.9٦9.338قروض أفراد

٥.٦٦%٢8٥.٤٧٧٢٠.8٧٦.٥9١   -      -   ١٠.٠٧٠.٠9٠١٠.٥٢١.٠٢٤قروض تجارية

   -   ٤3١.١33٤3١.١33   -      -      -      -   أخرى

   -   ١3٥.٧٧٠١3٥.٧٧٠   -      -      -      -   استثامر يف رشكة زميلة

٤٥3.١٥٠٤٥3.١٥٠   -      -      -      -   عقارات أخرى، صايف

   -   ٧٦١.٢٤٧٧٦١.٢٤٧   -      -      -      -   ممتلكات ومعدات ،صايف 

   -   38٦.٥٦٠38٦.٥٦٠   -      -      -      -   موجودات أخرى 

٢١.8٥8.99٤١٥.9١٧.9١٥٢١.3١٠.8٢٤٦.8٦٥.93٦٧.٠٤9.٥٢9٧3.٠٠3.١98إجاميل املوجودات
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بآالف الرياالت السعودية

٢٠١8م

 خالل 3

أشهر

١٢ – 3

 شهراً

١ – ٥ 

سنوات

 اكرث من ٥

سنوات

 بدون

املجموععمولة

 عائد العمولة

الفعيل

املطلوبات وحقوق املساهمني أرصدة للبنوك 

واملؤسسات املالية األخرى

   -   ١٤٥.٢٥٧١٤٥.٢٥٧   -      -      -      -   حسابات جارية

٢.8٠%٤٦.٠٦9٥.98٧.٦9٤   -   ٤.٥٧٦.٠٠٠٧8١.٦٢٥٥8٤.٠٠٠إيداعات يف أسواق املال 

3.٠١%١.8٠8٢9٠.٤٧9   -      -   ٢88.٦٧١   -   اقراض مبوجب اتفاقية إعادة رشاء

ودائع للعمالء

   -   ٢٦.٦٠٧.39٠٢٦.٦٠٧.39٠   -      -      -      -   تحت الطلب

3.٠١%١٢9.8٤٥٢3.9٠٧.٢٧٦   -   ١8.383.٢3٧٤.٦3١.١١8٧٦3.٠٧٧ألجل

   -   ١.٢89.٤3٢١.٢89.٤3٢   -      -      -      -   أخرى

القيمة العادلة السالبة  للمشتقات

   -   3١.39٠3١.39٠   -      -      -      -   محتفظ بها للمتاجرة

محتفظ بها كتحوطات تدفقات نقدية
   -      -      -      -   ١٢٠.399١٢٠.399   -   

٤.9٢%8.٢٠٢٢.٠٠8.٢٠٢   -      -   ٢.٠٠٠.٠٠٠   -   صكوك معززة لرأس املال

   -   ١.3٧١.٢٠٧١.3٧١.٢٠٧   -      -      -      -   مطلوبات أخرى

   -   ١١.٢٤٤.٤٧٢١١.٢٤٤.٤٧٢   -      -      -      -   حقوق املساهمني 

٤٠.99٥.٤٧١٧3.٠٠3.١98   -   ٢٢.9٥9.٢3٧٧.٧٠١.٤١3١.3٤٧.٠٧٧إجاميل املطلوبات وحقوق املساهمني

حساسية أسعار العموالت يف الفجوة داخل 

قامئة املركز املايل املوحدة
)١.١٠٠.٢٤3(8.٢١٦.٥٠٢١9.9٦3.٧٤٧٦.8٦٥.93٦)33.9٤٥.9٤٢(    -

حساسية أسعار العموالت يف الفجوة خارج 

قامئة املركز املايل املوحدة
١.٢(   -   ٧٥٠.٦٢٥8٥)٥.٠٠٠3٤.3٧٥  -    -  

  -  )33.9٤٥.9٤٢(8.٢١٦.٥٠٢١8.٦٧8.٧٤٧٧.٤٠٠.3١١)3٤9.٦١8(إجاميل فجوة الحساسية  ألسعار العموالت

املركز الرتاكمي لفجوة  الحساسية ألسعار 

العموالت
)3٤9.٦١8(٧.8٦٦.88٤٢٦.٥٤٥.٦3١33.9٤٥.9٤٢  -    -  

ايضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 3١ ديسمرب ٢٠١8م
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بآالف الرياالت السعودية

2017م
خالل 3 

أشهر

 ١٢ – 3

شهراً

 ١ – ٥

سنوات

اكرث من ٥ 

سنوات

بدون 

املجموععمولة

عائد العمولة 

الفعيل

املوجودات

نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد
 

نقد يف الصندوق 
أرصدة ملؤسسة النقد

   -   
2.092.913

  -
  -

-
  -

  -
  -

1.183.711
2.698.443

1.183.711
4.791.356

   -     
%1.50

أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى

حسابات جارية 
ايداعات أسواق املال

  -   
163.750

  -
  -

  -
  -

  -
  -

202.200
3.299

202.200
167.049

  -   
%2.18

استثامرات

محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
-  61.41561.415-  -  -  -  الخسارة

محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
-  16.38816.388-  -  -  -  الشامل اآلخر

2.80%8.485.654530.2523.872.5007.254.937139.40120.282.744محتفظ بها بالتكلفة املطفأة

القيمة العادلة املوجبة للمشتقات

-  92.73592.735-  -  -  -  محتفظ بها للمتاجرة

-  11.28611.286-  -  -  -  محتفظ بها كتحوطات تدفقات نقدية 

قروض وسلف، صايف

24.81%472.466-  -  -  -  472.466بطاقات ائتامن

4.74%1.684.6734.926.22510.621.64649.374111.46217.393.380قروض أفراد

5.05%210.08021.500.894-  -  10.071.71611.219.098قروض تجارية

-  423.106423.106-  -  -  -  أخرى

-  134.071134.071-  -  -  -  استثامر يف رشكة زميلة

-  445.046445.046-  -  -  -  عقارات أخرى، صايف

-  784.526784.526-  -  -  -  ممتلكات ومعدات، صايف 

-  325.082325.082-  -  -  -  موجودات أخرى 

22.971.17216.675.57514.494.1467.304.3116.842.25168.287.455إجاميل املوجودات
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بآالف الرياالت السعودية

2017م
خالل

3 أشهر

١٢ – 3 

شهراً

١ – ٥ 

سنوات

 أكرث من ٥

سنوات

 بدون

املجموععمولة

 عائد العمولة

الفعيل

املطلوبات وحقوق املساهمني 

أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

-  181.638181.638-  -  -  -  حسابات جارية

1.85%33.4075.990.907-  -  5.311.250646.250إيداعات يف أسواق املال 

ودائع للعمالء

-  24.990.18024.990.180-  -  -  -  تحت الطلب

2.11%134.19924.172.493-  15.269.2237.040.2911.728.780ألجل

-  1.115.6931.115.693-  -  -  -  أخرى

القيمة العادلة السالبة  للمشتقات

-  91.49291.492-  -  -  -  محتفظ بها للمتاجرة

-  129.495129.495-  -  -  -  محتفظ بها كتحوطات تدفقات نقدية
3.96%6.3822.006.382-     -     2.000.000-  صكوك معززة لرأس املال

-  780.336780.336-  -  -  -  مطلوبات أخرى

-  8.828.8398.828.839-     -     -     -     حقوق املساهمني 

36.291.66168.287.455-     20.580.4739.686.5411.728.780إجاميل املطلوبات وحقوق املساهمني

حساسية أسعار العموالت يف الفجوة داخل 
-     )29.449.410(2.390.6996.989.03412.765.3667.304.311قامئة املركز املايل املوحدة

حساسية أسعار العموالت  يف الفجوة خارج 
-     -     378.125)828.750(-     450.625قامئة املركز املايل املوحدة

-     )29.449.410(2.841.3246.989.03411.936.6167.682.436إجاميل فجوة الحساسية  ألسعار العموالت

املركز الراكمي لفجوة الحساسية ألسعار 
العموالت

2.841.3249.830.35821.766.97429.449.410     -     -

إن معدل العمولة الفّعال )العائد الفعي( ألداة مالية نقدية هو السعر الذي عند استخدامه يف احتساب القيمة الحالية يؤدي للوصول إىل 
الحايل ألداة  بالتكلفة املطفأة وسعر السوق  التاريخي ألداة بسعر ثابت ومسجلة  القيمة الدفرية لهذه األداة. إن هذا السعر هو السعر 

بسعر متغر أو أداة مسجلة بالقيمة العادلة.

٢(  مخاطر العمالت

مخاطر العمالت هي مخاطر تذبذب قيمة أداة مالية بسبب التقلبات يف أسعار رصف العمالت األجنبية. تقوم املجموعة بإدارة التعرض لتأثر 
التقلبات يف أسعار رصف العمالت األجنبية السائدة عىل مركزها املايل والتدفقات النقدية. قام مجلس إدارة البنك بوضع حدود ملستوى 

التعرض لهذه املخاطر عىل حسب أنواع العمالت. يتم مراجعة هذه املراكز يومياً للتأكد من بقاء هذه املراكز ضمن الحدود املعتمدة.

كام يف نهاية السنة، كانت لدى املجموعة نقاط التعرض الجوهرية الصافية التالية واملقيدة بالعمالت األجنبية كام يف 31 ديسمرب:

بآالف الرياالت السعودية

٢٠١8م

دائن/ )مدين(

2017م
دائن/ )مدين(

٦٤3.١9٠986.974دوالر امرييك

3١.٧٦١2.632روبية هندية

١3.٢٧٤7.602درهم امارايت 

يبني الجدول التايل العمالت التي تتسبب يف تعرض املجموعة ملخاطر العمالت كام يف 31 ديسمرب 2018م. تم إجراء هذا التحليل لحساب 
تأثر التغرات املحتملة املعقولة لسعر الرصف مقابل الريال السعودي مع بقاء املتغرات األخرى ثابتة، مبا يف ذلك أثر أدوات التحوط، عىل 
قامئة الدخل املوحدة. إن وجود مبلغ سالب بالجدول يعكس صايف نقص محتمل يف قامئة الدخل املوحدة، بينام يشر وجود مبلغ موجب إىل 

ايضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 3١ ديسمرب ٢٠١8م
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صايف زيادة محتملة. ال تأخذ تحليالت الحساسية يف االعتبار املواقف املمكن تبنيها من قبل املجموعة للتخفيف من حدة تأثر تلك املتغرات:

2017م ٢٠١8م

التأثر 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

493 ± 0.05 ± 3٢٢ ± ٠.٠٥ ± دوالر أمرييك

1 ± 0.05 ± 16 ± ٠.٠٥ ± روبية هندية

4 ± 0.05 ± ٧ ± ٠.٠٥ ± درهم امارايت 

مخاطر أسعار األسهم( 3

مخاطر أسعار األسهم هي مخاطر انخفاض القيمة العادلة لألسهم نتيجة للتغر يف مستويات مؤرش األسهم والقيمة الفردية لألسهم.

العادلة  بالقيمة  العادلة ألدوات حقوق امللكية املقتناة  القيمة  للتغر يف  نتيجة  أخرى(  )احتياطيات  التأثر عىل حقوق املساهمني  إن 
من خالل الدخل الشامل اآلخر  - كام يف 31 ديسمرب 2018م و31 ديسمرب 2017م والناتجة عن تغرات محتملة معقولة يف مؤرشات 

التايل: النحو  عىل  هو   - ثابتة  املتغرة  األخرى  العوامل  بقاء  مع  التالية،  السوق 

2017م٢٠١8ممؤرش السوق

الزيادة/االنخفاض يف 

املؤرش باملائه

التأثري عىل حقوق املساهمني 

)احتياطيات أخرى(

)بآالف الرياالت السعودية( 

الزيادة/االنخفاض
يف املؤرش باملائه

التأثر عىل حقوق املساهمني 
)احتياطيات أخرى(

)بآالف الرياالت السعودية(

± 1.910± 15.84%±    ــــ± ١١.٢٠%بورصة نيويورك

33 - مخاطر السيولة   

مخاطر السيولة هي عدم قدرة املجموعة عىل تلبية التزامات السداد املرتبة عليها عند استحقاقها يف الظروف الطبيعية والضاغطة. تقع 
مخاطر السيولة عند حصول اضطرابات يف األسواق أو انخفاض مستوى االئتامن مام يؤدي إىل عدم توفرها بشكل مفاجئ من بعض مصادر 
التمويل. وللتقليل من هذه املخاطر، قامت اإلدارة بتنويع مصادر التمويل لدعم الودائع األساسية، وإدارة املوجودات بعد األخذ بعني االعتبار 
توفر السيولة، والحفاظ عىل رصيٍد كاٍف للنقدية وشبه النقدية واألوراق املالية القابلة للبيع ومراقبة التدفقات النقدية املستقبلية وفجوات 

السيولة بشكل يومي. كام لدى املجموعة خطوط إئتامنية مضمونة ميكن استخدامها ملقابلة احتياجات السيولة.

لدى  نظامية  بوديعة  البنك  يحتفظ  أن  يجب  السعودي  العريب  النقد  مؤسسة  عن  الصادرة  التنظيمية  واللوائح  البنوك  مراقبة  لنظام  طبقاً 
مؤسسة النقد العريب السعودي بنسبة 7% من إجاميل الودائع تحت الطلب وبنسبة 4% من املدخرات والودائع ألجل. باإلضافة إىل الوديعة 
النظامية يحتفظ البنك أيضاً باحتياطيات سيولة ال تقل عن 20% من التزامات الودائع عىل شكل نقد أو موجودات ميكن تحويلها إىل نقد خالل 
فرة ال تزيد عن 30 يوماً. لدى البنك القدرة عىل رفع أرصدته اإلضافية عن طريق تسهيالت إعادة رشاء متوفرة لدى مؤسسة النقد العريب 

السعودي بنسبة %93 من قيمة سندات دين صادرة عن الحكومة ) وزارة املالية( مؤسسة النقد العريب السعودي أو مضمونة من الحكومة.

يتم تقييم وإدارة وضع السيولة باستخدام عدة تصورات، مع إعطاء األهمية الالزمة للعوامل الضاغطة املرتبطة بكل من السوق بشكل عام واملجموعة 
بشكل خاص. إحدى هذه الطرق هو االحتفاظ بنسب محددة من املوجودات السائلة إىل التزامات الودائع وفقاً لظروف السوق. تتكون املوجودات 
السائلة من النقدية، والودائع البنكية قصرة األجل، واملرابحات لدى مؤسسة النقد، وسندات الدين السائلة املتاحة للبيع الفوري. وتتكون التزامات 

الودائع من ودائع العمالء والبنوك باستثناء ودائع البنوك الخارجية بالعمالت األجنبية. يقوم البنك أيضاً مبراقبة نسبة القروض إىل الودائع. 

كانت نسبة السيولة خالل السنة كام يي:

2017م٢٠١8م

44%٤٦%كام يف 31 ديسمرب

40%٤٥%املتوسط خالل الفرة

49%٥١%األعىل

32%٤٠%األدىن

أ( تحليل املطلوبات املالية مبوجب االستحقاقات التعاقدية املتبقية غري املخصومة

يلخص الجدول التايل تواريخ استحقاق املطلوبات املالية للمجموعة كام يف 31 ديسمرب 2018م و31 ديسمرب 2017م بناًء عىل التزامات 
السداد التعاقدية غر املخصومة. مبا أن مدفوعات العموالت الخاصة حتى تاريخ االستحقاق التعاقدي مدرجة يف الجدول، فإن املجاميع ال 
تتطابق مع قامئة املركز املايل املوحدة. تم تحديد االستحقاقات التعاقدية لاللتزامات عىل أساس الفرة املتبقية يف تاريخ التقرير املايل 
)تحليل  أدناه  )ب(  اإليضاح  الفعلية املتوقعة كام هو موضح يف  االعتبار االستحقاقات  األخذ يف  التعاقدي مع عدم  تاريخ االستحقاق  إىل 
االستحقاقات املتوقعة للموجودات واملطلوبات(. تم اعتبار املدفوعات املرتبطة بإشعار كام لو أن هناك إشعار فوري للسداد. ومع ذلك، 
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يعكس  ال  الجدول  وأن  فيه  السداد  املجموعة  تتوقع  الذي  املبكر  التاريخ  يف  بالسداد  يطالبوا  لن  العمالء  من  العديد  أن  املجموعة  تتوقع 
التدفقات النقدية املتوقعة حسب ما يشر إليه تاريخ االحتفاظ بالودائع لدى املجموعة.

بآالف الرياالت السعودية

١ – ٥ سنوات3 – ١٢شهراًخالل3 أشهر

اكرث من ٥ 

سنوات

بدون تاريخ 

املجموعاستحقاق محدد

املطلوبات املالية

كام يف 3١ ديسمرب ٢٠١8م

أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

١٤٥.٢٥٧١٤٥.٢٥٧       ــ       ــ       ــ       ــحسابات جارية 

٦.٠3٤.٦38       ــ       ــ٤.٦٢3.8٦٠8٠٦.٤8١٦٠٤.٢9٧إيداعات أسواق املال 

3٧٧.٤١٥       ــ3٧٧.٤١٥       ــ       ــ       ــاقراض مبوجب اتفاقية إعادة رشاء 

ودائع للعمالء

٢٦.٦٠٧.39٠٢٦.٦٠٧.39٠       ــ       ــ       ــ       ــتحت الطلب

٢٤.٠8١.9٠8       ــ       ــ١8.33٥.٧٤8٤.9٤٠.٦9٦8٠٥.٤٦٤ألجل

١.٢89.٤3٢       ــ       ــ       ــ       ــ١.٢89.٤3٢أخرى

القيمة العادلة السالبة للمشتقات

3١.39٠       ــ       ــ١١.٢٧8٢3٤١9.8٧8محتفظ بها للمتاجرة

١٢٠.399       ــ٥.١889٤.9٢٠       ــ٢٠.٢9١محتفظ بها كتحوطات تدفقات نقدية

٢.٧٤٠.93٠       ــ٢٤.٦٠٧٧٥.١8٧399.١٧٢٢.٢٤١.9٦٤صكوك معززة لرأس املال

93٠.٠٠8١.3٧١.٢٠٧       ــ88.٢٤٠3٥٢.9٥9       ــمطلوبات أخرى

٢٤.3٠٥.٢١٦٥.9١٠.838٢.١8٦.9٥8٢.٧١٤.٢99٢٧.٦8٢.٦٥٥٦٢.٧99.9٦٦إجاميل املطلوبات املالية غري املخصومة

٦.٦٠٢.٠١٤       ــ٤٢٠.٠٥٠33٠.8٠٤3.٥99.3٤8٢.٢٥١.8١٢املشتقات

بآالف الرياالت السعودية

1 – 5 سنوات3 – 12شهراًخالل3 أشهر
اكرث من 5 

سنوات
بدون تاريخ 

املجموعاستحقاق محدد
املطلوبات املالية

كام يف 31 ديسمرب 2017م   

أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

181.638181.638     -     -     -     -حسابات جارية 

6.010.281     -     -     -5.347.704662.577إيداعات أسواق املال

ودائع للعمالء

24.990.18024.990.180     -     -     -     -تحت الطلب

24.350.022     -15.381.3828.139.532824.5924.516ألجل

1.115.693     -     -     -     -1.115.693أخرى

القيمة  العادلة السالبة للمشتقات 

91.492     -18.5471.18969.8731.883محتفظ بها للمتاجرة

129.495     -11.845100.803     -16.847محتفظ بها  كتحوطات تدفقات نقدية

2.676.722     -19.80760.520321.3052.275.090صكوك  تعزيز رأس املال

780.336780.336     -     -     -     -مطلوبات أخرى 

21.899.9808.863.8181.227.6152.382.29225.952.15460.325.859إجاميل املطلوبات املالية غر املخصومة 

8.606.115     -1.279.363198.4824.199.9232.928.347املشتقات

إن بيان االستحقاقات التعاقدية لتعهدات املجموعة والتزاماتها املرتبطة باالئتامن تظهر ضمن إيضاح 19 .

ايضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 3١ ديسمرب ٢٠١8م
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ب( تحليل االستحقاقات للموجودات واملطلوبات

يبــني الجــدول التــايل تحليــال للموجــودات واملطلوبــات حســب املــدى الزمنــي املتوقــع لتحصيلهــا أو تســويتها. انظــر اإليضــاح )أ( أعــاله فيــام 
يتعلــق باملطلوبــات املاليــة التعاقديــة غــر املخصومــة للمجموعــة. ألغــراض العــرض فــإن الودائــع تحــت الطلــب مدرجــة ضمــن بنــد »بــدون تاريــخ 

اســتحقاق محــدد«.

بآالف الرياالت السعودية

خالل 3 أشهر٢٠١8

من 3 إىل 

خالل سنة ١٢ شهرا

من سنة 

إىل ٥ 

سنوات

اكرث من ٥ 

سنوات

اكرث من 

سنة

بدون تاريخ 

استحقاق 

اإلجاميلمحدد

املوجودات

نقدية وأرصدة لدى مؤسسة 

النقد 

١.١٧٥.٥٥8١.١٧٥.٥٥8     -     -     -     -     -     -نقد يف الصندوق 

3.٧89.٥٦٤3.٧89.٥٦٤     -     -     -     -     -     -ارصدة لدى مؤسسة النقد

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات 

مالية أخرى

٢9٦.٧١٠٢9٦.٧١٠     -     -     -     -     -     -حسابات جارية

١.٠٠١.٠39     -     -     -     -١.٠٠١.٠39١.٠٠١.٠39     -ايداعات أسواق املال

استثامرات

محتفظ بها بالقيمة العادلة من 
٤١.٢93٤١.٢93     -     -     -     -     -     -خالل الربح أو الخسارة

محتفظ بها من خالل الدخل 
٤.89١٤.89١     -     -     -     -     -     -الشامل اآلخر

٢٤.٠٠٦.٠9١     -3٦١.9٠33٦١.9٠39.٢١3.٧٠٤١٤.٤3٠.٤8٤٢3.٦٤٤.١88     -محتفظ به بالتكلفة املطفأة

القيمة العادلة املوجبة 

للمشتقات

3١.3٦١     -١9.8٧8     -١١.١٤833٥١١.٤83١9.8٧8محتفظ بها للمتاجرة

محتفظ بها كتحوطات تدفقات 
٢3.٠٧3     -3.798     -١9.٢٧٥3.798     -١9.٢٧٥نقدية

قروض وسلف، صايف

39٥.٧٠٢٦١9.8٢9     -     -     -٢٢٤.١٢٧     -٢٢٤.١٢٧بطاقات ائتامن

١8.9٦9.338     -١٠٢.٢39٢١٤.83٢3١٧.٠٧١9.٢٠٤.٤٤٢9.٤٤٧.8٢٥١8.٦٥٢.٢٦٧قروض استهالكية 

٢٠.8٧٦.٥9١     -9.9٥٧.3٤٦8.١٢٥.٤٢٢١8.٠8٢.٧٦8١.٧٧٤.١٦٢١.٠١9.٦٦١٢.٧93.8٢3قروض تجارية 

٤3١.١33     -     -     -     -٤3١.١33٤3١.١33     -أخرى

١3٥.٧٧٠١3٥.٧٧٠     -     -     -     -     -     -استثامر يف رشكة زميلة 

٤٥3.١٥٠٤٥3.١٥٠     -     -     -     -     -     -عقارات أخرى، صايف 

٧٦١.٢٤٧٧٦١.٢٤٧     -     -     -     -     -     -ممتلكات ومعدات، صايف 

٢٢8.٠3١38٦.٥٦٠     -     -     -٦٤.١٤٤9٤.38٥١٥8.٥٢9موجودات أخرى 

١٠.3٧8.٢٧9١٠.٢٢9.٠٤9٢٠.٦٠٧.3٢8٢٠.٢١٥.98٤٢٤.89٧.9٧٠٤٥.١١3.9٥٤٧.٢8١.9١٦٧3.٠٠3.١98إجاميل املوجودات
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)بآالف الرياالت السعودية(

٢٠١8م
خالل

3 أشهر
من 3 إىل 
١٢ شهرا

خالل
سنة 

من سنة 
إىل ٥ 
سنوات

أكرث من ٥  
سنوات

أكرث من 
سنة

بدون تاريخ 
استحقاق 

اإلجاميلمحدد

املطلوبات

أرصدة للبنوك ومؤسسات مالية أخرى  

١٤٥.٢٥٧١٤٥.٢٥٧     -     -     -     -     -     -حسابات جارية  

٥.98٧.٦9٤     -١.3٧٢.٦٧3     -٤.٦١٥.٠٢١٤.٦١٥.٠٢١١.3٧٢.٦٧3     -إيداعات أسواق املال

٢9٠.٤٧9     -290.479٢9٠.٤٧9     -     -     -     -اقراض مبوجب اتفاقية إعادة رشاء

ودائع للعمالء

٢٦.٦٠٧.39٠٢٦.٦٠٧.39٠     -     -     -     -     -     -تحت الطلب

٢3.9٠٧.٢٧٦     -٤.١٧3.٠٤١     -٥.٤8٢.383١٤.٢٥١.8٥٢١9.٧3٤.٢3٥٤.١٧3.٠٤١ألجل

١.٢89.٤3٢١.٢89.٤3٢     -     -     -     -     -     -أخرى

القيمة العادلة السالبة للمشتقات

3١.39٠     -١9.8٧8     -١١.٢٧8٢3٤١١.٥١٢١9.8٧8محتفظ بها للمتاجرة

١2٠.399     -٢٠.٢9١٥.١889٤.9٢٠١٠٠.١٠8     -٢٠.٢9١محتفظ بها كتحوطات تدفقات نقدية

٢.٠٠8.٢٠٢     -٢.٠٠٠.٠٠٠٢.٠٠٠.٠٠٠     -8.2028.٢٠٢     -صكوك معززة لرأس املال

352.95993٠.٠٠8١.3٧١.٢٠٧     -88.24088.240352.959     -مطلوبات أخرى

٥.٥١3.9٥٢١8.9٦3.٥٤9٢٤.٤٧٧.٥٠١٥.9٢3.٧39٢.38٥.3998.3٠9.١38٢8.9٧٢.٠8٧٦١.٧٥8.٧٢٦إجاميل املطلوبات

)بآالف الرياالت السعودية(

2017م
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

1.183.7111.183.711     -     -     -     -     -     -نقد يف الصندوق 
4.791.3564.791.356     -     -     -     -     -     -أرصدة لدى مؤسسة النقد

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى

202.200202.200     -     -     -     -     -     -حسابات جارية
167.049     -     -     -     -167.049167.049     -إيداعات يف أسواق املال

استثامرات

محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل
61.41561.415     -     -     -     -     -     -الربح أو الخسارة

16.38816.388     -     -     -     -     -     -محتفظ بها من خالل الدخل الشامل اآلخر 
20.282.744     -89.53589.5355.248.12514.945.08420.193.209     -محتفظ بها بالتكلفة املطفأة

القيمة العادلة املوجبة للمشتقات

92.735     -19.7891.18920.97869.8741.88371.757محتفظ بها للمتاجرة
11.286     -     -     -     -11.286     -11.286محتفظ بها كتحوطات تدفقات نقدية

قروض وسلف، صايف

322.320472.466     -     -     -150.146     -150.146بطاقات ائتامن
17.393.380     -123.684169.837293.5218.744.9238.354.93617.099.859قروض استهالكية 

21.500.894     -9.023.1188.972.13317.995.2512.069.8741.435.7693.505.643قروض تجارية 
423.106     -301     -422.805422.805301     -أخرى

134.071134.071     -     -     -     -     -     -استثامر يف رشكة زميلة 
445.046445.046     -     -     -     -     -     -عقارات أخرى، صايف 

784.526784.526     -     -     -     -     -     -ممتلكات ومعدات، صايف 
166.930325.082     -     -     -56.459101.693158.152موجودات أخرى 

9.384.4829.924.24119.308.72316.133.09724.737.67240.870.7698.107.96368.287.455إجاميل املوجودات

ايضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 3١ ديسمرب ٢٠١8م



153 التقرير السنوي 2018

)بآالف الرياالت السعودية(

2017م
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  

181.638181.638     -     -     -     -     -     -حسابات جارية  

5.990.907     -648.674     -5.342.2335.342.233648.674     -إيداعات أسواق املال

ودائع للعمالء

24.990.18024.990.180     -     -     -     -     -     -تحت الطلب

24.172.493     -4.606.31013.162.87817.769.1886.399.2834.0226.403.305ألجل

1.115.6931.115.693     -     -     -     -     -     -أخرى

القيمة العادلة السالبة للمشتقات

91.492     -18.5471.18919.73669.8731.88371.756محتفظ بها للمتاجرة

129.495     -16.84711.845100.803112.648     -16.847محتفظ بها كتحوطات تدفقات نقدية

2.006.382     -2.000.0002.000.000     -6.3826.382     -صكوك معززة لرأس املال

780.336780.336     -     -     -     -     -     -مطلوبات أخرى

4.641.70418.512.68223.154.3867.129.6752.106.7089.236.38327.067.84759.458.616إجاميل املطلوبات

3٤ - قياس القيمة العادلة

القيمة العادلة هي السعر الذي يتم الحصول عليه مقابل بيع أصل أو سداده لتحويل التزام من خالل معاملة نظامية بني أطراف السوق يف 
تاريخ القياس ـــ سواء بحضور املوكل أو غيابه ـــ يف األسواق األكرث نفعيًة ومتاحة للمجموعة يف ذلك التاريخ. القيمة العادلة لاللتزام تعكس 

ما يرتبط به من مخاطر عدم التنفيذ.

تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة

تستخدم املجموعة التسلسل الهرمي التايل لتحديد وعرض القيمة العادلة لألدوات املالية:

األسعار املتداولة يف أسواق نشطة لنفس األداة املالية )دون تعديل أو إعادة ترتيب(. املستوى األول:   

جميع  تستند  بحيث  أخرى  تقييم  أساليب  أو  واملطلوبات  املوجودات  لنفس  نشطة  أسواق  يف  املتداولة  األسعار  الثاين:   املستوى 

املدخالت الجوهرية إىل بيانات ميكن رصدها يف السوق.

طرق تقييم ال ترتكز معطياتها الجوهرية عىل بيانات ميكن رصدها يف السوق. املستوى الثالث:    

أ( ميثل الجدول التايل املوجودات واملطلوبات املالية للمجموعة املقاسة بالقيم العادلة:

٢٠١8م )بآالف الرياالت السعودية(

اإلجاميلاملستوى الثايناملستوى األول

موجودات مالية

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
33.٤٥٦ــــ     33.٤٥٦صناديق استثامر 

٧.83٧     ــــ٧.83٧أسهم

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

     ــــ     ــــ     ــــاسهم

٥٤.٤3٤٥٤.٤3٤     ــــ  مشتقات

٤١.٢93٥٤.٤3٤9٥.٧٢٧املجموع

مطلوبات مالية

١٥١.٧89١٥١.٧89     ــــمشتقات

١٥١.٧89١٥١.٧89     ــــاإلجاميل
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2017م )بآالف الرياالت السعودية(

اإلجاميلاملستوى الثايناملستوى األول  

موجودات مالية

بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة

60.870    ــــــ60.870صناديق استثامر

545    ــــــ545اسهم

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

12.057    ــــــ12.057اسهم

104.021104.021    ــــــمشتقات

73.472104.021177.493املجموع

مطلوبات مالية

220.987220.987    ــــــمشتقات

220.987220.987    ــــــاإلجاميل

التجارية واملتحوط  تستند القيمة العادلة لالستثامرات املتداولة عىل السعر املتداول يف تاريخ إعداد القوائم املالية. تتكون املشتقات 
لها املصنفة يف املستوى الثاين من عمليات الرصف األجنبي، والخيارات، ومقايضات أسعار العمولة والودائع املهيكلة. يتم تقييم عقود 
الربح والخيارات  آجلة يتم تداولها يف سوق نشطة. يتم تقييم مقايضات معدالت  الرصف األجنبي بصورة عادلة باستخدام معدالت رصف 
والودائع املهيكلة بصورة عادلة من خالل أسعار العمولة اآلجلة التي يتم الحصول عليها من منحنيات العائد املمكن رصدها. إن تأثرات الخصم 

عموماً غر جوهرية بالنسبة للمشتقات يف املستوى الثاين.

مل تكن هناك تغرات يف أساليب التقييم خالل الفرة.

خالل السنة، مل يتم إجراء مناقالت ما بني املستويني األول والثاين. يتم تصنيف االستثامرات الجديدة التي يتم اقتناؤها خالل السنة ضمن 
املستويات املالمئة. مل تكون هناك موجودات أو مطلوبات مالية مصنفة ضمن املستوى الثالث.

تم تنفيذ استثامرات تصل إىل 4.89 مليون ريـال سعودي )2017م: 4.33 مليون ريـال سعودي( محملة بسعر التكلفة وبالتايل ال يتم تقيمها 
بالقيمة العادلة.

ميثل الجدول التايل القيم العادلة للموجودات واملطلوبات املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة. ال توجد موجودات مالية ومطلوبات مالية ب( 
مقاسة بالقيمة العادلة يف املستوى األول:

3١ ديسمرب ٢٠١8م

)بآالف الرياالت السعودية(

31 ديسمرب 2017م
)بآالف الرياالت السعودية(

التكلفة 

املطفأة

املستوى 

الثاين

املستوى 

الثالث

التكلفة 
املطفأة

املستوى 
الثاين

املستوى 
الثالث

موجودات مالية:

369.196    ــــ١.٢9٧.3٠٧369.249    ــــ١.٢9٧.٧٤9أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى

    ــــ20.282.74420.296.827    ــــ٢٤.٠٠٦.٠9١٢٤.٠٤٧.١٠9استثامرات محتفظ بها بالتكلفة املطفأة

41.260.628    ــــ٤٢.٢٠8.٤٥839.789.846    ــــ٤٠.89٦.89١قروض وسلف، صايف

٦٦.٢٠٠.٧3١٢٤.٠٤٧.١٠9٤3.٥٠٥.٧٦٥60.441.83920.296.82741.629.824اإلجاميل

مطلوبات مالية:

6.174.470    ــــ٦.٤١9.٧896.172.545    ــــ٦.٤٢3.٤3٠أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

50.288.545    ــــ٥١.8٠٥.3٧850.278.366    ــــ٥١.8٠٤.٠98ودائع للعمالء

56.463.015    ــــ٥8.٢٢٥.١٦٧56.450.911    ــــ٥8.٢٢٧.٥٢8اإلجاميل

إن القيم العادلة للنقد واألرصدة لدى مؤسسة النقد العريب السعودي واملوجودات واملطلوبات األخرى وصكوك تعزيز رأس املال تقارب 
قيمها الدفرية. تم تقدير القيم العادلة يف املستوى الثاين والثالث لألدوات املالية كام يف 31 ديسمرب 2018م باملعدل الحايل املطبق 

مع األخذ يف االعتبار مخاطر الطرف املقابل ومعدل السوق املطبق.

ايضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 3١ ديسمرب ٢٠١8م
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3٥ - املعامالت مع األطراف ذات العالقة

تتعامل املجموعة خالل دورة أعاملها العادية مع أطراف ذات عالقة. وبرأي اإلدارة ومجلس اإلدارة فإن املعامالت مع األطراف ذات العالقة تتم 
وفقاً لرشوط متفق عليها. تخضع التعامالت مع األطراف ذات العالقة للحدود املنصوص عليها يف نظام مراقبة البنوك والتعليامت الصادرة 

عن مؤسسة النقد العريب السعودي.

كانت األرصدة كام يف 31 ديسمرب والناتجة عن هذه املعامالت يف القوائم املالية املوحدة عىل النحو التايل:

بآالف الرياالت السعودية

2017م٢٠١8م

بنك باكستان الوطني )مساهم(

٥٦71أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى

١٧٤190أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

رشكات تابعة

٥٠١.٤8٠501.480استثامرات

١.98٤20.407ودائع للعمالء

٥٠٥.8٢٥656.118أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى

٢9٠.٤٧9أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى
 

-  
٢١٠.١8٤184.984ذمم مدينة

١٥.3٦916.365ذمم دائنة

٥3٠.٢٤٧630.247التزامات وتعهدات 

٢.9٥8.99٢4.369.369قيم اسمية لعقود مشتقات قامئة

رشكات زميلة ومنتسبة ذات تأثري جوهري

١3٥.٧٧٠134.071استثامرات

3٧٤.٤١٧401.763ودائع  للعمالء

3.٧٠٠2.211مرصوفات مستحقة الدفع

أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية وكبار املساهمني واألطراف املنتسبة لهم

١٠3.٥٦9120.473قروض وسلف

٤٧.3١١85.055ودائع للعمالء

٢.٤٢٧6.447التزامات وتعهدات 

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

بآالف الرياالت السعودية

2017م٢٠١8م

صناديق استثامر بإدارة الرشكة التابعة

33.٤٥٦60.870استثامرات

39٢.3٤9356.334قروض وسلف، صايف

٥٤8531ودائع  للعمالء



التقرير السنوي 1562018

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

بآالف الرياالت السعودية

2017م٢٠١8م

١3١.٥٧٤58.979دخل عموالت خاصة

١٥٥.3٢١57.990مصاريف عموالت خاصة

3١132دخل اتعاب وعموالت

     ـــــ839أتعاب صناديق األمانة

٢٢.١٤٧15.850صايف حصة مرصوفات برشكة زميلة

٤٠.3١١38.114أقساط تأمني مدفوعة 

١.٤٥٠1.524توزيع فائض مستلم من رشكة زميلة

١٠.٤8٦12.977مطالبات مستلمة

٧.83٤7.562مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

٧.3٥٠5.250توزيعات أرباح مستلمة

3.39١3.988دخل مبوجب اتفاقيات خدمات مشركة

١٠347سداد مرصوف لرشكة تابعة

3.109     ـــــمرصوفات مبوجب اتفاقية مشاركة إيرادات

8.8٢٥9.355سداد مرصوف إيجار

٢.٤٥٧2.345مرصوف إيجار للفروع

     ـــــ9٢مرصوفات تشغيلية
 

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

بآالف الرياالت السعودية

2017م٢٠١8م

98.٤٦٧89.652منافع قصرة األجل للموظفني

٢9.٦3325.735مكافأة نهاية الخدمة للموظفني

والتوجيه  التخطيط  عن  واملسؤولية  الصالحية  لديهم  الذين  التنفيذيني  املدراء  فيهم  مبا  املوظفني  كبار  التنفيذية  اإلدارة  بأعضاء  يقصد 
والتحكم يف أنشطة املجموعة سواء بشكل مبارش أو غر مبارش.

3٦ - الرواتب املصاريف املتعلقة باملوظفني

بآالف الرياالت السعودية٢٠١8م

عدد املوظفنيفئات املوظفني

تعويضات ثابتة )عىل 

أساس االستحقاق(

تعويضات متغرية )عىل 

املجموعأساس الدفع النقدي(

كبار التنفيذيني الذين يجب حصولهم عىل عدم مامنعة من 
١٦38.١٠8١9.3٥٠٥٧.٤٥8قبل مؤسسة النقد 

١9٥٧3.٤٦٠8.39٢8١.8٥٢املوظفون املشمولون يف وظائف رقابية

٢٠٢٧3.9١٥١3.٤٢٥8٧.3٤٠املوظفون املشمولون يف أنشطة ذات مخاطر

٢.١٢٧٤9٢.333٧3.٤٤9٥٦٥.٧8٢موظفون آخرون

٦٠989.٧٤33.٠8٦9٢.8٢9موظفون تعاقد خارجي

3.١٤9٧٦٧.٥٥9١١٧.٧٠٢88٥.٢٦١املجموع

١١8.8٤٧تعويضات متغرية )عىل أساس االستحقاق(

٢9.٤98منافع للموظفني أخرى

9١٥.9٠٤إجاميل الرواتب واملصاريف املتعلقة باملوظفني

ايضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 3١ ديسمرب ٢٠١8م
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                       بآالف الرياالت السعودية2017م

 تعويضات ثابتة )عىلعدد املوظفنيفئات املوظفني
أساس االستحقاق(

 تعويضات متغرة )عىل
املجموعأساس الدفع النقدي(

17470.3195.29475.613املوظفون املشمولون يف وظائف رقابية 

20874.80513.35588.160املوظفون املشمولون يف أنشطة ذات مخاطر

2.029453.73862.840516.578موظفون آخرون

60484.8892.95987.848موظفون تعاقد خارجي

3.031723.608103.215826.823املجموع

96.456تعويضات متغرة )عىل أساس االستحقاق( 

36.820منافع للموظفني أخرى

856.884إجاميل الرواتب واملصاريف املتعلقة باملوظفني

فلسفة برنامج التعويضات واملنافع

يتم إقرار مستويات الرواتب واملنافع وما يرتبط بها من مبالغ من خالل استطالع دوري للسوق وما يتخلله من أجور ومن خالل وسائل أخرى 
مبوظفي  يتعلق  فيام  واإلقليمي  املحي  السوق  بظروف  إطالع  عىل  البقاء  من  املجموعة  متكني  أجل  من  وذلك  السوق  الستعالمات 

املجموعة العاملني يف اململكة العربية السعودية والتي تتغاير مع مستويات األداء الدورية ولتخفيف أي مخاطر مرتبطة بها.

الثابتة واملتغرة من رواتب وبدالت ومكافأة دورية ومنافع غر نقدية تتوافق مع املعاير  التعويضات من خليط من الدفعات  يتكون توزيع 
والقيم املتعارف عليها يف مجال العمل املرصيف يف اململكة العربية السعودية. 

طبقاً لنظام العمل يف اململكة العربية السعودية والسياسات الداخلية للمجموعة، فإن مكافأة نهاية الخدمة للموظفني تستحق الدفع يف 
نهاية مدة خدمة املوظف. بلغت مكافأة نهاية الخدمة القامئة يف نهاية ديسمرب 2018م مبلغ 265.60 مليون ريال سعودي )2017م: 244.02 

مليون ريال سعودي(.

النظامية  القيود  إطار  يف  التابعة  والرشكات  البنك  يف  واألجانب  السعوديني  املوظفني  جميع  عىل  واملنافع  التعويضات  برنامج  ينطبق 
والرقابية السائدة. 

تعويضات ثابتة: 	·

وتعطى  املوظفني  عقود  يف  ثابتة  وهي  حكمها  يف  وما  الوظيفي  املركز   / بالوظيفة  املتعلقة  والبدالت  الرواتب  جميع  وتشمل 
للموظف بغض النظر عن األداء.

تعويضات متغرية: 	·

وتشمل مكافآت األداء والحوافز وغرها من البدالت املتعلقة باألداء وهي ليست ثابتة يف عقود املوظفني وتختلف من سنة إىل أخرى 
وذات عالقة مبارشة باألداء الناجح عىل مستوى الفرد واإلدارة واملجموعة.

3٧ - كفاية رأس املال

إن أهداف املجموعة من إدارة رأس املال هي االلتزام مبتطلبات رأس املال املعتمدة من مؤسسة النقد العريب السعودي )»مؤسسة 
النقد«( لضامن قدرة املجموعة عىل االستمرار واملحافظة عىل قاعدة رأس مال قوية.

تقوم إدارة البنك مبراقبة استخدام ومدى كفاية رأساملها بشكل دوري. تفرض مؤسسة النقد عىل البنك االحتفاظ بحد أدىن من رأس املال 
النظامي كام تتطلب املحافظة عىل معدل محدد يكون فيه إجاميل رأس املال النظامي إىل املوجودات املرجحة املخاطر عند الحد األدىن 

املتفق عليه البالغ 8% أو أكرث.

املال  رأس  كفاية  مدى  املعدالت  هذه  تقيس  النقد.  مؤسسة  من  املعتمدة  املعدالت  باستخدام  رأسامله  كفاية  مبراقبة  البنك  يقوم 
وذلك مبقارنة رأسامل البنك املؤهل مع املوجودات املدرجة يف قامئة مركزها املايل املوحدة وااللتزامات والقيمة االسمية للمشتقات 

باستخدام مبلغ مرجح إلظهار مخاطرها النسبية.
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يبني الجدول التايل ملخصاً للموجودات املرجحة املخاطر مبوجب الركن األول، ورأس املال النظامي ومعدالت كفاية رأس املال املحتسبة 
إلطار العمل من بازل 3:

2017م٢٠١8م

رأس املال املؤهل

)بآالف الرياالت السعودية(

نسبة كفاية

رأس املال

رأس املال املؤهل
)بآالف الرياالت السعودية(

نسبة كفاية
رأس املال

16.52%٢٢.9٢8.941.872%١١.8٤9.٧٦٤رأس املال األسايس )املستوى 1(

    -2.396.689    -٢.3٤8.9٥٥رأس املال املساند )املستوى 2(

رأس املال األسايس ورأس املال املساند )املستوى 1+ 
20.94%٢٧.٤٦11.338.561%١٤.١98.٧١9املستوى 2(

يتكــون املســتوى األول مــن رأس املــال األســايس للبنــك كــام يف نهايــة الســنة مــن رأس املــال واالحتياطــي النظامــي واالحتياطــي العــام 
واالحتياطيــات األخــرى واألربــاح املبقــاة وبعــض التعديــالت عــىل رأس املــال النظامــي وفقــاً ملتطلبــات مؤسســة النقــد للتمــي مــع إطــار 
عمــل بــازل 3. والعنــرص املكــون اآلخــر لــرأس املــال النظامــي هــو املســتوى الثــاين والــذي يتكــون مــن صكــوك معــززة لــرأس املــال صــادرة مــن 

املجموعــة ومخصصــات جامعيــة مؤهلــة. 

املركز املايل القوي هو يشء أسايس بالنسبة إىل اسراتيجية أعامل املجموعة واملركز املنافس. تركز االسراتيجية املالية للمجموعة 
عىل االستقرار طويل األجل الذي يهدف اىل البناء واالستثامر يف األنشطة البنكية الرئيسية.

تسعى املجموعة اىل املحافظة عىل مستويات كافية لرأس املال من أجل:

تحسني منو املوجودات يف قطاعات أعامل مستهدفة ملساندة األنشطة االسراتيجية.	·

دعم املخاطر الكامنة ألعامل البنك.	·

القدرة عىل تحمل املطالب الرأساملية تحت ظروف السوق السائدة واألحوال الضاغطة.	·

إن برامــج األعــامل االســراتيجية آي يس ايــه ايــه يب و آي ال ايــه ايــه يب يتــم إعدادهــا ســنوياً لتغطــي عــىل األقــل ثــالث ســنوات. هــذا يؤكــد 
عــىل املخاطــر التــي تســتند إىل إطــار عمــل وسياســة قابليــة املخاطــر البنكيــة يتــم تقييمهــا واملحافظــة عــىل مســتويات كافيــة مــن راس 

املــال مــن قبــل املجموعــة لدعــم اســراتيجيتها. ان مــا ورد أعــاله يأخــذ يف االعتبــار مــا يــي:  

منــو األعــامل املاليــة واالســتثامرية الرئيســية اســتناداً إىل خطــط أعــامل وحــدات األعــامل املختلفــة مثــل مرصفيــة الــرشكات )تتضمــن 	·
التجــاري واملنشــآت الصغــرة واملتوســطة الحجــم( خدمــات املعامــالت الدوليــة واملؤسســات املاليــة، مرصفيــة األفــراد  القطــاع 

ــة خاصــة . وخدمــات مرصفي

هيكل التمويل ومصادر التمويل، املطلوبات واألسهم لدعم منو األصل مع األخذ باالعتبار الحاجة اىل املحافظة عىل مركز سيولة 	·
قوي استناداً اىل توجيهات إدارة السيولة بازل 3.

املحافظة عىل متطلبات رأس املال النظامي ومعدالت كفاية رأس املال.	·

مــن أجــل احتســاب املوجــودات املرجحــة املخاطــر، تســتخدم املجموعــة األســلوب املعيــاري ملخاطــر االئتــامن ومخاطــر الســوق وأســلوب 
املــؤرش األســايس ملخاطــر العمليــات. تتــوىل إدارة املخاطــر يف املجموعــة املســئولية تجــاه التأكــد مــن أن معــدالت كفايــة رأس املــال 
تتــامىش مــع متطلبــات مؤسســة النقــد. يُطلــب مــن املجموعــة تقديــم إقــرارات التحــوط الخاصــة بكفايــة رأس املــال ربــع ســنوية إىل مؤسســة 

النقــد توضــح نســبة كفايــة رأس املــال.

بآالف الرياالت السعودية

2017م٢٠١8م

48.032.983 ٤٦.٠٦١.3٠٠مخاطر االئتامن

٤.8٤9.٧٢٥4.975.084مخاطر العمليات

٧99.3٤٢1.127.857مخاطر السوق

٥١.٧١٠.3٦٧54.135.924إجاميل الركن 1 – موجودات مرجحة املخاطر

38 -  إدارة االستثامر وخدمات الوساطة

لعمالئها  استشارية  وخدمات  استثامر  إدارة  خدمات  كابيتال«(  »الجزيرة  املالية  لألسواق  الجزيرة  )رشكة  للبنك  التابعة  الرشكات  إحدى  تقدم 
متوافقة مع أحكام الرشيعة )مبدأ تجنب الفائدة(. تشتمل هذه الخدمات عىل إدارة محافظ عىل أساس اختياري وغر اختياري وإدارة صناديق 
استثامرية بالتعاون مع مستشاري استثامر محرفني. إن الصناديق الثالثة عرش التي تقوم رشكة الجزيرة كابيتال بإدارتها هي صندوق الخر 
لألسهم العاملية، وصندوق الرثيا لألسهم األوروبية، وصندوق املشارق لألسهم اليابانية، وصندوق الطيبات لألسهم السعودية، وصندوق 
الخليجي للدخل، وصندوق  الجزيرة  الجزيرة للمشاريع السكنية 2، وصندوق  الجزيرة للمشاريع السكنية، وصندوق  القوافل للسلع، وصندوق 
الجزيرة املتنوع الجسور، وصندوق الجزيرة املتنوع املتوازن، وصندوق الجزيرة املتنوع املتحفظ، وصندوق الجزيرة ألسهم األسواق العاملية 

ايضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 3١ ديسمرب ٢٠١8م
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الناشئة، وصندوق الجزيرة موطن ريت. إن جميع الصناديق االستثامرية اآلنفة الذكر متاحة للمستثمرين السعوديني واألجانب باستثناء صندوق 
الجزيرة للمشاريع السكنية وصندوق الجزيرة للمشاريع السكنية 2 وهام صندوقان مقفالن وصندوق الجزيرة موطن ريت وهو صندوق يخضع 
للتداول يف السوق املالية السعودية »تداول«. تقوم صناديق الخر لألسهم العاملية والرثيا لألسهم األوروبية واملشارق لألسهم اليابانية 
باالستثامر يف األسهم األجنبية، أما صندوق الطيبات لألسهم السعودية فيستثمر يف األسهم املحلية. ويقوم صندوق القوافل للسلع 

باالتجار يف السلع عىل أساس املرابحة.

توفر املجموعة خدماتها أيضاً يف مجال إدارة االستثامر وغرها من الخدمات لحملة وثائق التكافل التعاوين. 

بلـــغ إجـــاميل املوجـــودات التـــي تحتفـــظ بهـــا املجموعـــة تحـــت بنـــد خدمـــات الوســـاطة املاليـــة مبلـــغ 47 مليـــار ريــــال ســـعودي )2017م: 43.8 مليـــار 
ريــــال سعودي(. 

وبلغــت املوجــودات يف الصناديــق العامــة التــي تحتفــظ بهــا املجموعــة بصفتهــا وكيــالً يف إطــار خدماتهــا إلدارة املوجــودات مبلــغ 4.6 مليــار 
ريـــال ســعودي )2017م: 4.9 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

رشكة الجزيرة لألسواق املالية )“الجزيرة كابيتال”( وهي رشكة صناديق استثامر
نسبة امللكية )%(تابعة لبنك الجزيرة تتوىل إدارة الصناديق التالية:

28.5745.256%صندوق الجزيرة ألسهم األسواق العاملية الناشئة

10.1333.797%صندوق الجزيرة الخليجي للدخل

43.6418.938%صندوق الجزيرة للمشاريع السكنية

13.0599.846%صندوق الجزيرة للمشاريع السكنية-2

التي تحتفظ بها املجموعة يف املنشآت املهيكلة غر املوحدة. أقى مخاطر قد  الدفرية للحصص  بالقيم  التايل تحليالً  الجدول  يوضح 
تتعرض لها املجموعة للخسارة هي القيمة الدفرية للموجودات اململوكة.

بآالف الرياالت السعوديةصناديق استثامر ـــ القيمة الدفرتية

9.488صندوق الجزيرة ألسهم األسواق العاملية الناشئة

3.977صندوق الجزيرة الخليجي للدخل

8.930صندوق الجزيرة للمشاريع السكنية

11.061صندوق الجزيرة للمشاريع السكنية-2

٤٠ - التكافل التعاوين

يوفر التكافل التعاوين خدمات الحامية واالدخار املتوافقة مع أحكام الرشيعة. 

ومبوجب متطلبات نظام التأمني يف اململكة العربية السعودية قررت املجموعة فصل أعامل التأمني كرشكة مستقلة تم تأسيسها مبوجب 
نظام التأمني الجديد يف اململكة العربية السعودية. 

تأسست رشكة الجزيرة تكافل تعاوين وتم إدراجها يف السوق املالية السعودية »تداول« وحصلت عىل ترخيص مزاولة املهنة من مؤسسة 
النقد يف ديسمرب 2013م وبارشت أنشطة االكتتاب اعتباراً من يناير 2014م. متلك املجموعة حصة إجاملية يف رشكة الجزيرة تكافل تعاوين 
مقدارها 35%كام يف 31 ديسمرب 2018م. ومتثل إدارة التكافل الحالية محفظة التأمني التي سوف تنتقل إىل رشكة الجزيرة تكافل تعاوين 

حسب قيمة يتفق عليها وتاريخ تقرره مؤسسة النقد.

٤١ - التغريات املستقبلية للسياسات املحاسبية

ــوي  ــمرب 2018م. تنـ ــام يف 31 ديسـ ــد، كـ ـــذ بعـ ـــز التنفي ــل حي ــن مل تدخـ ــادرة، ولكـ ــة الصـ ــدة واملعدلـ ــرات الجديـ ــر والتفسـ ــام يـــي املعايـ  فيـ
املجموعـــة تطبيـــق تلـــك املعايـــر والتفســـرات الجديـــدة واملعدلـــة، إذا كان التطبيـــق ممكنـــاً، عندمـــا تصبـــح نافـــذة. فيـــام يـــي ملخصـــاً باملعايـــر 
الدوليـــة للتقريـــر املـــايل الجديـــدة والتعديـــالت حـــول املعايـــر الدوليـــة للتقريـــر املـــايل التـــي ســـتدخل حيـــز التنفيـــذ للفـــرات الســـنوية التـــي 

تبـــدأ يف 1 ينايـــر 2019م أو بعـــد هـــذا التاريـــخ:

ــر  ــر املعايـ ــة تفسـ ــار، ولجنـ ــود اإليجـ ــدويل )17( – عقـ ــبة الـ ــار املحاسـ ــل معيـ ــل محـ ــو يحـ ــر 2016م وهـ ــار )16( يف 1 ينايـ ــدار املعيـ ــم إصـ )1( تـ
ـــة تفســـرات املعايـــر للمعيـــار )15( –  ـــار«، ولجـــنـــ ـــد إيجــــ ـــرتيب يحتوــــــي عـــىل عــقـــ ـــر املــالــــــي للمعيـــار )4( –»فيـــام إذا كان التــ ـــة للتقــريـــ الدوليـــ
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ــر املعامـــالت التـــي تنطـــوي عـــىل شـــكل  ــار )27( – »تقييـــم جوهـ ــة تفســـرات املعايـــر للمعيـ ــز«، ولجنـ ــار التشـــغيي - الحوافـ »عقـــود اإليجـ
قانـــوين لعقـــد اإليجـــار«. يحـــدد املعيـــار )16( مبـــادئ االعـــراف والقيـــاس والعـــرض واإلفصـــاح عـــن عقـــود اإليجـــار ويتطلـــب مـــن املســـتأجر 
احتســـاب جميـــع عقـــود اإليجـــار مبوجـــب منـــوذج مفـــرد مـــن قامئـــة املركـــز املـــايل مشـــابه الحتســـاب عقـــود اإليجـــار التمويـــي مبوجـــب معيـــار 
املحاســـبة الـــدويل )17(. يتضمـــن املعيـــار اعـــراف بإعفاءيـــن للمســـتأجرين – عقـــود إيجـــار موجـــودات »منخفضـــة القيمـــة« )مثـــل أجهـــزة الكمبيوتـــر 
الشـــخصية( وعقـــود اإليجـــار قصـــرة األجـــل )مثـــل عقـــود اإليجـــار بإيجـــار مدتـــه 12 شـــهراً أو أقـــل(. يف تاريـــخ بـــدء عقـــد اإليجـــار، ســـيقوم املســـتأجر 
بتســـجيل التـــزام دفعـــات عقـــد اإليجـــار )مثـــل التـــزام اإليجـــار(، وميثـــل األصـــل الحـــق يف اســـتخدام األصـــل الرئيـــيس خـــالل مـــدة اإليجـــار )مثـــل حـــق 
اســـتخدام األصـــل(. ســـيكون مطلوبـــاً مـــن املســـتأجرين أن يعرفـــوا بشـــكل مســـتقل مبـــرصوف الفائـــدة عـــىل التـــزام عقـــد اإليجـــار ومبـــرصوف 

االســـتهالك فيـــام يخـــص حـــق اســـتخدام األصـــل.

التغر يف  أو  التغير يف مدة عقد اإليجار  التزام عقود اإليجار عند وقوع أحداث معينة )مثل:  إعادة قياس  أيضاً من املستأجرين  ُسيطلب 
مدفوعات عقود اإليجار املستقبلية الناتجة عن التغر يف مؤرش أو سعر مستخدم لتحديد تلك املدفوعات(. سيعرف املستأجر عامة مببلغ 

إعادة قياس التزام عقود اإليجار كتعديل عىل حق استخدام األصل.

تظل محاسبة املؤجر مبوجب املعيار )16( كام هي دون تغير 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 التشغيي واإليجار التمويي.

القيام  التاريخ من املستأجرين واملؤجرين  بعد ذلك  أو  يناير 2019م   1 تبدأ يف  التي  السنوية  للفرات  والذي يرسي   )16( يتطلب املعيار 
بإفصاحات أكرث مبوجب معيار املحاسبة الدويل )17(.

التحول إىل املعيار الدويل للتقرير املايل )١٦(

السابقة  وكذلك جميع  للسنة  أرقام املقارنة  تعديل  ينبغي  بأثر رجعي وبالتايل ال  )16( مع منهج معدل  لتطبيق املعيار  تخطط املجموعة 
التعديالت التي تبدأ يف 1 يناير 2019م. يف تاريخ التطبيق األويل للمعيار، تقوم املجموعة باالعراف بحق استخدام األصل مببلغ مساوي 
اللتزام عقد اإليجار مع تعديالت خاصة بالدفع املسبق وااليجار املستحق لحص استخدام األصل. لن يكون لذلك أي تأثر عىل حقوق امللكية 
كام يف تاريخ النفاذ. تخطط املجموعة الختيار تطبيق املعيار عىل العقود التي تم تحديدها مسبقاً كعقود إيجار والتي تطبق معيار املحاسبة 
الدويل )17( ولجنة تفسر املعاير الدولية للتقرير املايل للمعيار )4(. لن تقوم املجموعة بتطبيق املعيار عىل العقود التي مل يتم تحديدها 

مسبقاً كعقود إيجار  تطبق معيار املحاسبة الدويل )17( ولجنة تفسر املعاير الدولية للتقرير املايل للمعيار )4(.

ســتختار املجموعــة اســتخدام اإلعفــاءات املقدمــة مــن املعيــار حــول عقــود اإليجــار والتــي تنتهــي مــدة اإليجــار بهــا خــالل 12 شــهراً مــن تاريــخ 
التطبيــق األويل، وعقــود اإليجــار التــي يكــون األصــل األســايس فيهــا ذا قيمــة منخفضــة. متتلــك املجموعــة عقــود إيجــار ملعــدات معينــة 
)منافــذ البيــع ومكائــن عــد األوراق النقديــة( والتــي تعتــرب أصــل ذا قيمــة منخفضــة. كــام ســتختار املجموعــة أيضــاً اســتخدام العنــارص املتوفــرة 

ــر رجعــي: بالنســبة لألســلوب املنهجــي املعــدل بأث

عقود إيجار ذات مدة متبقية قصرة األجل	·

التكلفة املبارشة األولية	·

استخدام التقديرات	·

معدالت الخصم	·

خالل 2018م، قامت املجموعة بتنفيذ التقييم املفصل لتأثر املعيار )16(. فيام يي ملخصاً بالتأثر املتوقع لتطبيق املعيار )16(:

بآالف الرياالت السعودية

التأثري عىل قامئة املركز املايل كام يف 3١ ديسمرب ٢٠١8م:

موجودات

٤٦١.338ممتلكات ومعدات، صايف )حق استخدام األصل(

)٤3.883(موجودات أخرى

مطلوبات

٤١٧.٤٥٥إيجارات عقود اإليجار طويلة األجل

تأثري قامئة الربح أو الخسارة لسنة ٢٠١8م:

ال يشء

ايضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 3١ ديسمرب ٢٠١8م
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نتيجــة تطبيــق املعيــار )16(، ســيراجع الربــح التشــغيي للمجموعــة يف الســنوات األوليــة نتيجــة التخصيــص املبكــر ملرصوفــات العمولــة الخاصــة، 
إال أن الربــح سيتحســن يف الســنوات الالحقــة حيــث أن مرصوفــات العمولــة الخاصــة تتقلــص نتيجــة انخفــاض التــزام عقــود اإليجــار. يكــون هــذا 
نتيجــة التغــر يف املحاســبة عــن مرصوفــات عقــود اإليجــار التــي تــم تصنيفهــا كعقــود إيجــار تشــغيي مبوجــب معيــار املحاســبة الــدويل )17(.

)2( تعديــالت عــىل معيــار املحاســبة الــدويل )19(: تعديــل الربامــج أو تخفيــض مدتهــا أو تصفيتهــا واملطبقــة للفــرة التــي تبــدأ يف 1 ينايــر 
2019م أو بعــد ذلــك التاريــخ. تعالــج التعديــالت يف معيــار املحاســبة الــدويل )19( املحاســبة عندمــا يحــدث تعديــل يف الربامــج أو تخفيــض مدتهــا 
أو تصفيتهــا خــالل فــرة التقريــر املــايل. تحــدث التعديــالت عندمــا يكــون هنــاك تعديــل يف الربامــج أو تخفيــض مدتهــا أو تصفيتهــا خــالل فــرة 

التقريــر املــايل الســنوية.

فيــام يتعلــق باملعايــر أو التعديــالت أو التفســرات الســارية للفــرات الســنوية التــي تبــدأ يف 1 ينايــر 2019م أو بعــد ذلــك التاريــخ، فــإن 
املجموعــة ال تتوقــع أن تلــك املعايــر أو التعديــالت أو التفســرات لــن يكــون لهــا أي تأثــر جوهــري عــىل القوائــم املاليــة املوحــدة للمجموعــة.

٤٢ - أرقام املقارنة

خــالل الســنة الحاليــة، تــم عــرض رصيــد بطاقــات االئتــامن املتضمــن يف قــروض األفــراد بصــورة منفصلــة مــن أجــل عرضهــا بصــورة أفضــل 
املعــززة.  ولإفصاحــات 

ــىل  ــر ع ــد تأث ــاح 7. ال يوج ــلف يف اإليض ــروض والُس ــايف الق ــىل ص ــف ع ــر إعــادة التصني ــن تأث ــاح ع ــم اإلفص ــمرب 2017م، ت ــام يف 31 ديس ك
قامئــة املركــز املــايل املوحــدة.

بآالف الرياالت السعودية

إعادة القياسكام تم اإلفصاح عنه

املبالغ املفصح عنها 

بعد إعادة التصنيف

كام يف 31 ديسمرب 2017م

472.466٤٧٢.٤٦٦    ــ    بطاقات ائتامن

١٧.393.38٠)472.466(17.865.846قروض أفراد

األتعاب  عن  اإلفصاح  وتم  واملعدات  املمتلكات  عن  مستقلة  بصورة   )9 )إيضاح  امللموسة  غر  املوجودات  عن  اإلفصاح  تم  لذلك،  إضافة 
والعموالت البنكية واملصاريف ذات العالقة )إيضاح 21( والتي سبق اإلفصاح عنها بالصايف بصورة مستقلة. تم إعادة تصنيف بعض املبالغ 

غر الجوهرية لتتوافق مع العرض للسنة الحالية.

٤3. موافقة مجلس اإلدارة

تم اعتامد إصدار القوائم املالية املوحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 3 فرباير 2019م )املوافق 28 جامدى األوىل 1440هـ(. 
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١- ملحة عامة:

يتوافق اإلفصاح مبوجب الركن الثالث للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2018 لبنك الجزيرة )البنك( مع متطلبات اإلفصاح املحددة من 
قبل مؤسسة النقد العريب السعودي )الركن الثالث( واملبنية عىل التوجيهات الصادرة عن لجنة بازل لإرشاف املرصيف.

٢- 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

 www.baj.com.sa سوف يكون إفصاح البنك مبوجب الركن الثالث متاحاً مبوجب التقارير املالية )قسم بازل 3( يف املوقع اإللكروين للبنك
وأيضا كتقرير منفصل يف التقارير املالية السنوية بعد قسم إيضاحات القوائم املالية.

٤- 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 2018م.

ويتم تقديم متطلبات اإلفصاح النوعي عىل أساس سنوي.

٥- هيكل رأس املال

يبلغ رأس املال النظامي للبنك 8,2 مليار ريال سعودي. وقد بلغ إجاميل حقوق املساهمني  كام يف 31 ديسمرب 2018م 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 2018م.

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 الرتيــب. 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 الرشكــة املــرصح 1 مليــون ريــال ســعودي اكتتــب البنــك بــه بالكامــل.

رشكة أمان لوكاالت التأمني:

ــدأ الرشكــة  ــة عــن البنــك. مل تب ــة نياب ــة والتأميني ــة الســعودية وتعمــل كوكيــل ألنشــطة الــرشكات املرصفي مقرهــا يف اململكــة العربي
عملياتهــا التجاريــة بعــد، يبلــغ رأس املــال املــرصح بــه 500 ألــف ريــال ســعودي يتكــون مــن 50 ألــف ســهم بقيمــة عــرشة ريــاالت للســهم 

الواحــد.
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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.

رشكة الجزيرة تكافل تعاوين

التأمني طبقا ملبادئ الرشيعة اإلسالمية وقواعد مؤسسة  الجزيرة تكافل تعاوين من مقرها يف مدينة جدة، أعامل  متارس رشكة 
بارشت  قد  الرشكة  وكانت  سعودي.  ريال  ملني   350 البالغ  الرشكة  رأسامل  من   %35 نسبة  البنك  وميلك  السعودي.  العريب  النقد 

مامرسة أعاملها اعتبارا من شهر يناير 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.

٦- كفاية رأس املال:

يوضح الجدول أدناه مختلف الطرق التي تم تبنيها يف بنك الجزيرة من أجل حساب متطلبات رأس املال مبوجب بازل 3 فيام يخص مختلف أنواع 
املخاطر مبوجب الركن األول:

مخاطر العملياتمخاطر األسواقاملخاطر االئتامنية

طريقة املؤرش األسايسالطريقة املعياريةالطريقة املعيارية

للألرشاف  بازل  لجنة  بها  أوصت  التي  الطريقة  إىل  األسايس  املؤرش  طريقة  من  االنتقال  بصدد  البنك  فإن  العمليات  ملخاطر  بالنسبة 
املرصيف يف مقررات بازل 3 - تعليامت االنتهاء من اإلصالحات بعد األزمة والصادرة يف ديسمرب 2017 وما يتبعها من إرشادات وتعليامت 
مؤسسة النقد العريب السعودي. ويعكف البنك حاليا عىل تحديد خارطة طريق تفصيلية العتامد الطريقة الجديدة وفقا للجداول الزمنية التي 

اقرحتها الهيئات التنظيمية.

 كام سوف يواصل البنك جمع بيانات الخسائر وربطها بخطوط العمل وذلك إلنشاء سجل شامل للخسائر الداخلية  قبل االنتقال اىل الطريقة 
الجديدة والتي تخضع للتوجيهات النهائية من مؤسسة النقد بهذا الخصوص.

بلغت نسبة كفاية راس مال البنك مبوجب الركن األول كام يف 31 ديسمرب 2018م، 22.73% )للفئة 1( و 27.46% )للفئة 1 والفئة 2(

إدارة رأس املال

يعترب املركز الرأساميل القوي أمرا رضوريا السراتيجية عمل البنك ومركزه التنافيس. وتركز اسرتاتيجية رأس املال بالبنك عىل االستقرار 
عىل املدى البعيد والذي يهدف إىل بناء واالستثامر يف األنشطة املرصفية األساسية.

ويسعى البنك لالحتفاظ مبستويات كافية من رأس املال من أجل األغراض التالية:

تحسني منو األصول يف رشائح العمل املستهدفة من أجل دعم أهدافه االسراتيجية.	·

دعم املخاطر ذات العالقة بأعامل البنك.	·

القدرة عىل الوفاء مبتطلبات رأس املال يف السوق السائدة وظروف الضغط.	·

يضع البنك سنوياً خططاً اسراتيجية وعملية وكذلك أيضا برامجاً لكفاية راس املال الداخي وتقييم كفاية السيولة املؤسسية تغطي 
أفقا ميتد لفرة 3 سنوات عىل األقل، مام يضمن أن املخاطر املبنية عىل إطار وسياسة تقبل املخاطر بالبنك يتم تقييمها واالحتفاظ 

مبستويات رأساملية كافية من قبل البنك لدعم اسراتيجيته املعتمدة. 

وتأخذ تلك الخطط يف االعتبار النواحي التالية:

o  منو أعامل االستثامر والتمويل األساسية بناء عىل خطط العمل ملختلف وحدات العمل كالخدمات املرصفية للرشكات )وتشمل
والخدمات  املالية  املؤسسات  وخدمات   ، العاملية  الرشكات  وخدمات  واملتوسطة(،  الصغرة  والرشكات  التجارية  الرشكات  رشيحة 

املرصفية الفردية والخزينة والخدمات املرصفية الخاصة(.

o  هيكل التمويل ومصادر التمويل، املطلوبات وحقوق املساهمني، لدعم منو املوجودات مع األخذ يف االعتبار الحاجة للحفاظ
عىل مركز سيولة قوي طبقا لتعليامت بازل 3 املتعلقة بإدارة السيولة.

o .الحفاظ عىل متطلبات رأس املال النظامي ونسب كفاية رأس املال

استعادة  إىل  تهدف  التحسنات  وهذه   3 بازل  إلطار  شاملة  تحسينات  بإصدار  املرصفية   للرقابة  بازل  لجنة  قامت   2017 عام  وخالل 
املصداقية يف حساب األصول املرجحة باملخاطر وتحسني قابلية نسب رأس مال البنوك للمقارنة. تسعى إصالحات لجنة بازل للرقابة 
املرصفية  إىل مراجعة الطرق املوحدة لحساب مخاطر االئتامن ومخاطر السوق وتعديل تقييم االئتامن واملخاطر التشغيلية لتحقيق 
قدر أكرب من الحساسية للمخاطر وقابلية املقارنة. وتهدف القيود املفروضة عىل استخدام النامذج الداخلية إىل الحد من التباين غر 

املربر يف حسابات البنوك لـ األصول املرجحة باملخاطر.
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به  االحتفاظ  البنك  عىل  يجب  الذي  النظامي  املال  لرأس  األدىن  الحد  تحدد  التي  للمخاطر  تقدير  هي  باملخاطر  املرجحة  األصول  إن 
عىل  القائم  املال  رأس  إطار  من  يتجزأ  ال  جزء  باملخاطر  املرجحة  لألصول  الحكيم  االحتساب  ان  املتوقعة.  غر  الخسائر  مع  للتعامل 
املخاطر. وبناًء عىل ما سبق يقوم البنك مبراقبة مدى كفاية رأسامله باستخدام معاير كفاية رأس املال والنسب التي تقررها تلك 
املعاير حسب املتطلبات املحددة واملقررة من قبل مؤسسة النقد العريب السعودي.  إن إجراءات تقييم كفاية رأس املال الداخي 
املستقبلية  واألفاق  الحارض  الوضع  أساس  عىل  وذلك  الثاين،  الركن  ملخاطر  بالنسبة  الرأساملية  املتطلبات  لتقييم  مصممة  للبنك 
آخذة بعني االعتبار املخاطر الحالية للبنك وخطط النمو املستقبي. كام تقيس إجراءات تقييم كفاية رأس املال الداخي مدى استجابة 
أعامل البنك واألمناط الرأساملية تحت مختلف املستويات املعقولة من فرضيات اختبارات الضغط/الجهد. وعىل أساس الدمج التام 
عىل املخاطر من أجل تقييم متطلبات رأس املال الحالية  ومركزاً  واقعياً  عىل إطار الركن الثاين، فإن هذه اإلجراءات متثل نهجاً  بناءاً 

واملخططة لبنك الجزيرة.

لقد تم إعداد إفصاح كفاية رأس املال وفقاً لتوجيهات اإلفصاح مبوجب معيار بازل التي تصدرها مؤسسة النقد العريب السعودي من 
حني آلخر وحسبام ينطبق عىل البنك.

٧- إجراءات تقييم كفاية رأس املال الداخيل وتقييم كفاية السيولة الداخلية

إن إجراءات تقييم كفاية رأس املال الداخي تعالج مسائل خطط رأس املال، وتقييم كافة أنواع املخاطر الرئيسية، واختبار متطلبات رأس املال 
الحالية  لبيانات األعامل  الحاصلة كنتيجة  الرئيسية  لتغطية كافة املخاطر  التحمل، ورأس املال املطلوب  الضغط/  تحت مختلف سيناريوهات 

وأيضاW املحتملة والتنظيم الداخي واإلجراءات الكفيلة بإدارة ما تقدم عىل أساس متواصل.

وعىل مستوى املجموعة يتم تقييم الكفاية الرأساملية ككل من خالل إطار إجراءات تقييم كفاية راس املال الداخي. كام أن إطار تقييم 
الكفاية الرأساملية يعترب انعكاسا السراتيجية البنك عىل املدى القصر إىل املتوسط آخذا يف االعتبار سيناريوهات االقتصاد الكي وكيف 
ميكن للبنك العمل مقابلها، بينام يحتفظ البنك بهامش كاف من الحامية الرأساملية. وكنتيجة لذلك فقد  حدد البنك املخاطر الرئيسية وقام 

بتقييم مستويات رأس املال املتوافقة مع املخاطر املحددة.

ويحدد إطار إجراءات تقييم كفاية رأس املال الداخي مستوى رأس املال املطلوب لدعم أنشطة املجموعة الحالية واملقرحة لرأس املال 
تحت ظروف طبيعية وأيضا تحت ظروف الضغط. 

إىل  وإرسالها  الداخلية  السيولة  تقييم  خطة  بتطوير  تقوم  أن  البنوك  من  السعودي  العريب  النقد  مؤسسة  طلبت  سنوي،  وكمتطلب 
مؤسسة النقد إبتداًء من نهاية الربع األول من عام 2018. والغرض من هذه الخطة هو إبالغ مجلس إدارة البنك والجهات النظامية بتقييم 
مخاطر السيولة للبنك والتأثر علی املتطلبات التنظیمیة ورأس املال. إن خطة تقييم السيولة الداخلية  هي أداة متكن البنك من تقييم 
النحو  البنك عىل  البنك. يقوم  العمل واملخاطر وسياسات  البنك وخطط  باالعتبار اسراتيجية  متطلبات السيولة بشكل منهجي مع األخذ 

الواجب باتباع التوجيهات املتعلقة بخطة تقييم السيولة الداخلية، مسرشداً باملبادئ التوجيهية التنظيمية يف هذا الصدد.

هذا ويتم إصدار تقرير إجراءات كفاية رأس املال الداخي وتقارير تقييم كفاية السيولة الداخلية عىل أساس سنوي ويعتمد من قبل لجنة 
إدارة املخاطر املنبثقة عن مجلس اإلدارة ومن قبل مجلس اإلدارة أيضاً.

التقييم الشامل للمخاطر مبوجب إطار إجراءات تقييم كفاية راس املال الداخيل:)أ( 

طبقا لطريقة إطار إجراءات تقييم كفاية رأس املال الداخي، يتم تحديد وقياس األنواع التالية من املخاطر:

· املخاطر املندرجة تحت الركن 1 من مقررات بازل 3 )املخاطر االئتامنية، مخاطر السوق ومخاطر العمليات(	

· املخاطر غر املدرجة بالكامل مبوجب الركن 1 من مقررات بازل 3 )كاملخاطر املتبقية(	

· البنكية، مخاطر السيولة، 	 الربحية يف املحفظة  بازل 3 )كمخاطر معدل  الركن 1 من مقررات  التي ال يتم األخذ بها تحت  املخاطر 
مخاطر األعامل/ املخاطر االسراتيجية، مخاطر السمعة، مخاطر االقتصاد الكي ومخاطر الركزات االئتامنية(

· العوامل الخارجية، مبا يف ذلك التغرات 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 فــرة 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.
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 تقييم مخاطر الركن األول والركن الثاين مبوجب نظام بازل 3)ت( 

يقــوم البنــك بتحديــد وتقييــم مخاطــره باســتخدام طــرق تــم اختبارهــا بشــكل معقــول واعتــربت عــىل أنهــا مقبولــة عــىل صعيــد القطــاع 
املــرصيف.

 ويف الحــاالت التــي يصعــب فيهــا تحديــد وتقييــم  املخاطــر بســهولة نظــرا لعــدم وجــود أســاليب قيــاس مقبولــة للمخاطــر فيتم 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 وغــر القابلــة للقيــاس ضمــن إطــار الحوكمــة املعتمــد بالبنــك. 

وتضــم هــذه اإلجــراءات النوعيــة مــا يــي:

	.إجراءات حوكمة كافية من خالل لجنة املخاطر واللجنة التنفيذية ومجلس اإلدارة

	.أنظمة وإجراءات وضوابط رقابة داخلية كافية

	.إسراتيجيات فعالة لتخفيف املخاطر والحد من آثارها السلبية

	.مراقبة وتقارير منتظمة من خالل مختلف لجان وهيئات اإلدارة

 برنامج اختبارات الضغط / الجهد أو التحمل:)ث( 

إن برنامج اختبارات الضغط / الجهد أو التحمل متوافق مع تعليامت اختبارات الضغط / الجهد أو التحمل  النافذة الصادرة عن مؤسسة النقد 
واملضمنة يف إطار وسياسة اختبارات الضغط / الجهد أو التحمل املعتمد من قبل مجلس اإلدارة. كام أن برنامج اختبارات الضغط / الجهد 
أو التحمل هو جزء أسايس من إجراءات إدارة املخاطر ورأس املال. ويعمل الربنامج كأداة إدارة مستقبلية للمخاطر ولرأس املال وذلك 
بهدف تكوين صورة واضحة عن مخاطر البنك تحت ظروف صعبة ولكن معقولة. وهذه الظروف قد تنشأ من عوامل اقتصادية عامة أو 

إسراتيجية أو سياسية أو عملية.

وتخضــع طريقــة اختبــارات الضغــط / الجهــد أو التحمــل والتأكيــدات يف البنــك لعمليــة مراجعــة ومناقشــة دامئــة مــن أجــل ضــامن التوافــق مــع 
أفضــل املامرســات النظاميــة والعامليــة الســائدة. وتعتــرب عمليــة اختبــارات الضغــط / الجهــد أوالتحمــل مبثابــة وســيلة ملراجعــة اســراتيجية 
توزيــع راس مــال البنــك وهــي مبنيــة عــىل أســاس ســيناريوهات ضغــط  شــديد يقــوم مبوجبهــا البنــك بإجــراء التعديــالت الالزمــة عــىل 
اســراتيجيته حيثــام لــزم األمــر وذلــك بنــاء عــىل نتائــج اختبــار الضغــط املنفــذ. ومبوجــب سياســة اختبــارات الضغــط / الجهــد يف البنــك تتــم 
محــاكاة اآلثــار غــر اإليجابيــة املحتملــة لســيناريوهات الضغــط عــىل ربحيــة البنــك ونوعيــة األصــول واألصــول املرجحــة باملخاطــر والكفايــة 

الرأســاملية 

تحت مختلف ظروف  البنك  لدى  والربحية  تقييم املرونة واملالءة والسيولة  تحديدا بهدف  الجهد   / الضغط  اختبارات  برنامج  لقد صمم 
عىل  قياسها  يتم  ذلك  انطبق  حيثام  أوالتحمل  الجهد   / الضغط  اختبار  عملية  آثار  فإن  املخاطر  عامل  طبيعة  عىل  وباالعتامد  الضغط. 

املؤرشات التالية للبنك:

	.كفاءة األصول – االرتفاع / االنخفاض يف األصول غر العاملة  وتقاس كنسبة من أصول التمويل

	.الربحية – االرتفاع / االنخفاض يف حسابات األرباح / الخسائر

	.كفاية رأس املال – وتقاس حسب نسبة التغر يف إجاميل مبلغ رأس املال ونسبة كفاية رأس املال

	.مركز السيولة – ويقاس طبقا للتغر 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 االجتامعــات الســنوية املشــركة.

املعيار املحاسبي الدويل  - اإلصدار رقم 9)ج( 

اعتمد البنك منهجاً منظامً لتبني معيار املحاسبة الدويل - إصدار رقم 9 لضامن إعطاءه الركيز واالهتامم الذي يستحقه. وبناء عىل 
ذلك، فإن البنك قد استكمل تطبيق منهجيات حساب الخسائر االئتامنية املتوقعة والسيناريوهات والنامذج املناسبة لضامن انخفاض 
قبل  من  واملحددة   9 رقم  -إصدار  الدويل  املحاسبة  معيار  متطلبات  مع  املتوقعة  االئتامنية  البنك  خسائر  حساب  وتوافق  القيمة 

مؤسسة النقد العريب السعودي.

يسعى البنك إىل التأكد من خالل عملية التحقق واملعايرة من أن مناذج تصنيف مخاطر االئتامن بالبنك وبطاقات األهداف تحافظ عىل 
قدرتها التنبؤية ودقتها لتقييم املخاطر املحتملة املرتبطة بتعرث العميل املحتمل و / أو الحايل. وقد كان البنك سباقا يف التحقق 
من صحة ونجاح تنفيذ مناذج تصنيف املخاطر املعاد تقييمها. ومع قيام البنك بتطبيق مناذج تقييم املخاطر املعززة ومعيار املحاسبة 
والتبؤية  الحالية  بقاء معايرها  للتأكد من  تحقق مستقلة  بعملية  النامذج متر  السنة، فإن هذه  - إصدار رقم 9 وإكاملها مدة  الدويل 

متزامنة مع سلوك محافظ البنك.

8- إدارة املخاطر

يهــدف إطــار عمــل مجموعــة املخاطــر يف البنــك إىل وضــع إســراتيجية 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 املعايــر الرئيســية لتصميــم 

وتنفيــذ الخدمــات، حيثــام ينطبــق ذلــك. 
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تتم إدارة إطار إدارة مخاطر البنك مركزيًا لتنفيذ العنارص التالية:

١- االسرتاتيجية املبنية عىل املخاطر
إنشاء إدارة املخاطر كمحرك رئييس ، لتحريك وقيادة االئتامن والتشغيل والتسعر واسراتيجيات 

املنتج األخرى للبنك من خالل بيانات التحمل للمخاطر عىل مستوى املنشأة.

٢- 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

٤- االلتزام
ضامن االلتزام بتوجيهات مؤسسة النقد العريب السعودي بشأن اإلبالغ القائم عىل املخاطر ، 

واملتوافق مع معاير اإلبالغ املنصوص عليها يف معاير بازل

٥- تعريف املخاطر واملخصصات

تقوم إدارة املخاطر بتسهيل االستجابة الفعالة لآلثار املرابطة ، واالستجابات املتكاملة للمخاطر 
املتعددة ، والتخفيف من اآلثار السلبية ملخاطر الخسائر والتمويل مبا يتامىش مع مبادئ معيار 

املحاسبة الدويل- إصدار رقم 9.

املبادئ الستة العريضة إلدارة مخاطر الرشكة 

تحدد املبادئ الستة العريضة إلدارة مخاطر الرشكة األسس الرئيسية املتعلقة باملسئولية واالستقاللية والهيكل ونطاق التطبيق.

يعتمــد نهــج إدارة مخاطــر الرشكــة عــىل ثــالث خطــوط دفــاع وهــي: وحــدات العمــل املتبنيــة للمخاطــر، وحــدات مراقبة املخاطــر واملراجعة . 1
الداخلية.

تضطلــع وحــدات تبنــي املخاطــر مبســئولية اإلدارة اليوميــة للمخاطــر املصاحبــة او املالزمــة ألعاملهــا بينــام تضطلــع وحــدات مراقبــة املخاطــر . 2
ــار املخاطــر.  ــة والتحكــم واختب ــد وتعريــف وقيــاس ومراقب ــة بتحدي ــات الكفيل ــر األدوات واملنهجي مبســئولية إنشــاء أطــر إدارة املخاطــر وتطوي

ويكمــل هــذه املســئوليات دور إدارة املراجعــة الداخليــة والتــي تقــدم تأكيــدات مســتقلة عــن فعاليــة طريقــة إدارة املخاطــر.

يف بنك الجزيرة، تتوىل إدارة مخاطر الرشكة، من خالل الرئيس التنفيذي للمخاطر ورؤساء و مدراء مخاطر االئتامن مسئولية مستقلة . 3
تتمثل يف مراجعة والتوقيع باالشراك 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 تقدم اإلرشاف عىل وإدارة 
املخاطر واالستشارات لكافة خطوط العمل بالنسبة لفئات املخاطر الرئيسية مبا يف ذلك املخاطر االئتامنية، مخاطر السوق، مخاطر 
السيولة، مخاطر العمليات وبعض املخاطر املحددة األخرى ذات العالقة بقطاع العمل والتي تم مناقشتها مبوجب الركن الثاين من 

نظام بازل.

الرئيسية متجانسة ومحدثة وتحدد مستوى تقبل املخاطر . 4 إدارة املخاطر عىل ضامن أن تكون السياسات االئتامنية  تعمل مجموعة 
من خالل إطار 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 . 5
األخرى ضمن بنك الجزيرة.

واللجنة . 6 اإلدارة  مجلس  عن  املنبثقة  املخاطر  إدارة  ولجنة  واملطلوبات  املوجودات  لجنة  خالل  من  الجزيرة  بنك  إدارة  مجلس  يضطلع 
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 واللجنة التنفيذية ومجلس 

اإلدارة من خالل تقارير محددة.

إدارة املخاطر االئتامنية:)أ( 

إن عبارة تقبل املخاطر يف املخاطر االئتامنية تعرب عن حجم املخاطر التي يكون البنك عىل استعداد لتحملها يف سبيل تحقيق أهدافه 
اإلسراتيجية. وتنشأ املخاطر االئتامنية عندما يتعامل البنك مع مدين أو طرف مقابل ويقوم ذلك املدين أو الطرف املقابل باإلخفاق 
للقيام  إجراءات مكثفة  بتنفيذ  البنك  االئتامنية يقوم  اثار املخاطر  التخفيف من حدة  أجل  بالتزاماته عند استحقاقها. ومن  الوفاء  يف 
بالعناية الواجبة بالعميل أو الطرف املقابل حيث يقوم بتحليل املعلومات املالية الكمية والنوعية له )املعلومات املالية وبيانات األعامل 
عادة(. ويستخدم البنك أدوات التقييم الداخي لتحديد درجة مخاطر املدين والتي تعكس تقدير البنك بشأن احتاملية تعرث املدين. كام 

يعتمد البنك أيضا عىل التصنيفات التي متنحها كربى وكاالت التقييم االئتامين كلام كان ذلك متاحا. 

وتتم من خالل مسئويل مخاطر االئتامن، والرئيس التنفيذي لالئتامن، والرئيس التنفيذي للمخاطر مراقبة املخاطر االئتامنية من خالل 
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املراجعة والرقابة املستمرتان وكذلك من خالل تقييم مسئولية املدين أو الطرف املقابل وقدرته عىل الوفاء بالتزاماته من خالل برنامج 
اتصال منتظم وزيارات ملواقع املشاريع واملراجعة السنوية الرسمية للمركز املايل للعميل ووضعيته. وتهدف اإلجراءات االئتامنية إىل 
تحديد املشاكل بشكل مبكر واتخاذ إجراءات تصحيحية إذا لزم األمر لحامية مصالح البنك. كام يضع البنك حدودا ائتامنية  للحد من مقدار 
التعرض )االنكشاف( ملدين أو طرف مقابل واحد. ويقوم البنك أيضا بتحديد املزيد من القيود حسب نوع املعامالت املنفذة، ومدة 
رسيانها ورشوط التسديد والرشوط املسبقة والالحقة. كام يقوم البنك بتخفيف مخاطره االئتامنية من خالل طلب ضامنات ملموسة 

عندما يلزم األمر.

لبعض  حساسة  تكون  التي  الركزات  من  تنشأ  مختلفة  مخاطر  وهي   – املحفظة  مخاطر  عىل   السيطرة  إىل  أيضا  البنك  ويسعى 
املؤرشات املحددة كالنشاط االقتصادي والجغرافيا والضامنات ودرجات املخاطر، الخ... ولتخفيف مخاطر الركز هذه يقوم البنك بتنويع 
محفظته من خالل توسيع قاعدة العمالء عرب مختلف القطاعات االقتصادية ومن خالل تنويع التمويل كتمويل رأس املال العامل عىل 
املدى القصر ومتويل املرصوفات الرأساملية طويلة املدى واحتياجات متويل املشاريع لعمالئه من خالل الرتيبات املشركة للوفاء 
مبتطلبات عمالئه. وتتم مراقبة الركزات االئتامنية للمدين والقطاع من خالل مجموعة إدارة املخاطر بشكل دوري أو حسب التعليامت 
النظامية النافذة من خالل  ملخص التقارير  الخاصة بالرئيس التنفيذي للمخاطر، والتي تتم مراجعتها و مراقبتها بشكل منتظم من قبل 
الرئيس التنفيذي لالئتامن و الرئيس التنفيذي للمخاطر ورؤساء  وحدات العمل ولجنة إدارة املخاطر. كام يتم الرفع عن مستويات الركز 

وبشكل دوري إىل لجنة املخاطر املنبثقة عن مجلس اإلدارة.

مقدمي  كبار  عىل  االعتامد  مستوى  تخفيف  أجل  من  التنويع  اسراتيجيات  ومتابعة  التمويل  مصادر  حيث  من  الركزات  مراقبة  وتتم 
األموال وذلك بشكل منتظم. 

ويقوم البنك بشكل مستمر بتحديث سياسات االئتامن لديه بحيث تعكس الوقائع االقتصادية والسوقية والقانونية.

 )ب(  إدارة مخاطر السوق:

والعوامل  العام  االقتصادي  والوضع  األعامل  واتجاهات  السوق  تقلب  ذلك  يف  مبا  عوامل  لعدة  املخاطر  لتقبل  البنك  استعداد  يخضع 
املوضوعية. وتتم إدارة هذه العوامل واحتوائها من خالل حدود صالحيات األسواق ذات العالقة والسياسات التي تخضع إلطار إدارة املخاطر 
املعتمد وااللتزام بالتعليامت النظامية. ويراقب البنك بشكل متواصل مخاطر السوق من خالل التقدير الكمي ملتطلبات رأسامله ومخاطر 

معدالت الربحية ومخاطر العمالت ومن خالل التحقق من أن قسم الخزينة لديه يعمل ضمن حدود الصالحيات املخولة له.

)ج(   إدارة مخاطر العمليات 

إن مستوى تقبل مخاطر العمليات بالبنك محدد ضمن إطار سياسة تقبل املخاطر وسياسة مخاطر العمليات للبنك وينعكس من خالل 
اإلجراءات 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 املقرنة بذلك.

١٠- املخاطر االئتامنية:

ملحة عامة)أ( 

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 الصغرة 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.
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اإلفصاح مبوجب بازل الركن الثالث - للعام 2018

مخصصات القروض والتمويل)ب( 

التأكد من أن البنك ال يزال املؤسسة املالية األكرث امتثاالً مبوجب معيار املحاسبة الدويل - إصدار رقم 9. ويف هذا الصدد ، فقد 
الركيز  - إصدار رقم 9  الدويل  أن يتم إعطاء تطبيق معيار املحاسبة  الرئييس لضامن  البنك باستكامل وتسليم هذا املرشوع  قام 
واالهتامم الذي يستحقه. وبناًء عىل ذلك ، فإن البنك اآلن متوافق متاًما مع معيار املحاسبة الدويل - اصدار رقم 9 ألساليب خسارة 

االئتامن املتوقعة ، والسيناريوهات والنامذج املناسبة ضمن توجيهات مؤسسة النقد العريب السعودي.

يقوم البنك بوضع املخصصات طبقا لتعليامت مؤسسة النقد العريب السعودي ضمن معيار املحاسبة الدولية - إصدار رقم 9. تخضع 
سياسة املخصصات للسياسة االئتامنية للبنك و معيار املحاسبة الدويل –إصدار رقم 9 وتتم مراجعتها بشكل منتظم من قبل الرئيس 
العام. تتم  التنفيذي  الرقابة املالية والرئيس  العمل ورئيس  التنفيذي للمخاطر ورؤساء وحدات وأقسام  التنفيذي لالئتامن والرئيس 

مراجعة جميع سياسات إدارة املخاطر واملوافقة عليها من قبل لجنة املخاطر التابعة ملجلس أإلدارة ومجلس اإلدارة.

تقديم  النظر يف  املالية ومحاسبتها وقواعد  أصول املؤسسات  لتصنيف  منقحة  9 قواعد  الدويل رقم  معيار املحاسبة  أدخل  وقد 
عليها.  باملخصصات واإلرشاف  باالعراف  يتعلق  القصور فيام  أوجه  الجديدة بهدف معالجة  للمعاير  التقارير واعتبار املخصصات وفقا 

وفيام يي النامذج الرئيسية الثالثة ملبادئ معيار املحاسبة الدويل - إصدار رقم :9

o .تصنيف وقياس األدوات املالية

o .انخفاض قيمة املوجودات املالية

o .محاسبة التحوط

إن معيار املحاسبة الدويل - إصدار رقم 9 واجب التطبيق بحلول 1 يناير 2018. ويهدف هذا املعيار إىل تصنيف وقياس جميع األدوات املالية 
للبنك عرب فئات قياس محددة من التكلفة املطفأة والقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. 
النقدية عىل مستوى  التدفقات  اختبار خصائص  لجميع األدوات املالية عىل مستوى إجاميل وتقييم  العمل  ويشمل ذلك تطوير منوذج 
األداة الفردية. يبدأ احتساب انخفاض القيمة مع عملية تقییم املرحلة، لتحديد مدى انطباق املوجودات علی املراحل الثالث املحددة، استنادا 

إىل مستويات مخاطر االئتامن. وفيام يي تلخيص ألنواع املراحل وقواعد التقييم.

الوصفالتعريفاملرحلة

املرحلة االوىل
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 كبرة 
يف مخاطر االئتامن

إن معيار هذه املرحلة هو “زيادة كبرة 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 وغر 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 املقرضني.

 

١١- مخاطر السوق

مقدمة:)أ( 

تتمثل مخاطر السوق يف تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية املستقبلية ألية أداة مالية بسبب التغرات يف متغرات السوق 
كأسعار األسهم ومعدالت الربحية وأسعار رصف العمالت األجنبية وأسعار السلع. 

إدارة مخاطر السوق)ب( 

إن لجنة سياسة مخاطر السوق ولجنة املوجودات واملطلوبات، بتفويض من مجلس اإلدارة، مسئولتان عن السياسات وحدود الصالحيات 
والضوابط املستخدمة يف إدارة مخاطر السوق. وقد اعتمد البنك سياسة ملخاطر السوق والتي تحدد بوضوح السياسات واإلجراءات 

وحدود الصالحيات يف إدارة مخاطر األسواق بالبنك.

مخاطر  وبيانات  الشفافة  السوق  مخاطر  وإبراز  الدخل،  يف  التقلب  مستويات  إدارة  يف  السياسة  لهذه  الرئيسية  األهداف  وتتمثل 
السيولة إىل اإلدارة العليا ولجنة املخاطر ولجنة املوجودات واملطلوبات ومجلس اإلدارة ومؤسسة النقد العريب السعودي.

 مخاطر أسعار رصف العمالت األجنبية

مخاطر أسعار رصف العمالت األجنبية هي املخاطر املرتبة عىل خسارة أي أصول مالية صادرة بعمالت أجنبية لقيمتها، أو تحقيق أية 
مطلوبات صادرة بعمالت أجنبية ربحا يف القيمة. وقد وضعت سياسة مخاطر الخزينة حدود صالحيات بالنسبة لصايف املراكز املفتوحة 
الخليجية وكافة  الكربى والعمالت  العرش  الدول  للدوالر األمرييك وعمالت  العمالت، حيث تم وضع حدود صالحيات  حسب مجموعات 
بشكل  مقيمة  البنك  ومطلوبات  موجودات  ألن  تذكر  ال  األجنبية  العمالت  رصف  من  البنك  مخاطر  أن  بالذكر  وجدير  األخرى.  العمالت 



171 التقرير السنوي 2018

رئييس بالريال السعودي وإىل حد أقل بالدوالر األمرييك أو بعمالت مربوطة بالدوالر األمرييك.

مخاطر أسعار األسهم

تتمثل مخاطر أسعار األسهم يف املخاطر املرتبة عىل انخفاض قيم استثامرات البنك يف األسهم. ويتم ضبط محفظة البنك من 
األوراق املالية املتاحة للبيع بشكل منتظم طبقاً ألسعار السوق. تتعلق محفظة املتاجرة هذه مبعظمها باستثامرات اسراتيجية يف 
راس املال التأسييس  يف مختلف الصناديق من خالل وتحت إدارة رشكة الجزيرة كابيتال. جميع هذه االستثامرات مدرجة يف السوق 
املايل )تداول(. يوجد لدى بنك الجزيرة محفظة استثامرات صغرة  قدمية وذات قيمة غر مؤثرة تظهر يف سجالت البنك، معظم هذه 
االستثامرات هي اسهم غر متداولة. و يتم تقييم وقياس االستثامرات يف األسهم غر املتداولة بالقيمة العادلة. أية تغيرات يف 

القيمة تؤخذ باالعتبار يف حقوق امللكية و قامئة الدخل الشامل بالبنك.

املعالجة الرأساملية ملخاطر السوق)ت( 

يحتسب بنك الجزيرة املتطلبات الدنيا لرأس املال مقابل مخاطر السوق باستخدام الطريقة املعيارية، حيث يستخدم رأس املال كحاجز 
السيولة  األجنبية ومخاطر  العمالت  الربحية ومخاطر  السوق. ومتثل مخاطر معدل  تحركات معاكسة ملخاطر  أية  حامية مايل ملواجهة 

عوامل املخاطرة الرئيسية التي تواجهها أنشطة البنك.

اختبارات الضغط / الجهد أو التحمل)ث( 

يجري البنك اختبارات الضغط / الجهد عىل أساس نصف سنوي وذلك بهدف إجراء املزيد من التقييم للخسائر املحتملة. إذ أن البنك 
الخسائر غر املتوقعة يكون قادرا عىل فهم حيثيات املخاطر والتعرض املحتمل ألحداث غر محتملة ولكن  و من خالل تقييم حجم 
معقولة يف األسواق غر العادية. ويستخدم البنك لهذا الغرض سيناريوهات متعددة ترافق مع تبني اإلجراءات املالمئة املتعلقة 
بذلك. ويتم تحديث هذه السيناريوهات كام يجوز إعادة تعريفها / تحديدها عىل أساس متواصل بحيث تعكس ظروف السوق الحالية. 
ويجري البنك التقييامت الختبارات الضغط / الجهد بناء عىل التعليامت النظامية واألسس ذات العالقة وذلك بناء عىل سيناريوهات 
محددة األهداف وذلك الختبار مرونة بعض املحافظ املحددة. ويتم رفع نتائج اختبارات الضغط إىل كل من اإلدارة العليا ولجنة املخاطر 

واللجنة التنفيذية ومجلس اإلدارة وذلك من أجل تسهيل وإدارة املخاطر مبزيد من الشفافية.   

١٢- مخاطر العمليات:

تعرف مخاطر العمليات عىل أنها مخاطر الخسائر الناجمة عن فشل او عدم كفاية اإلجراءات  الداخلية أو املوظفني أو األنظمة أو أية عوامل 
خارجية أخرى ويشمل هذا التعريف املخاطر القانونية ويستثني مخاطر السمعة واملخاطر االسراتيجية. تنشأ مخاطر العمليات يف الغالب 
من كافة األنشطة التي 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 املرتب عليه من املعاملة.

لقد تم تأسيس فريق مستقل يتوىل إدارة مخاطر العمليات يتبع ملجموعة إدارة مخاطر البنك. وتقع عىل عاتق هذا الفريق مسؤولية مراقبة 
وضبط وادارة مخاطر العمليات بالبنك. وعمليات هذه اإلدارة تتم  طبقا للتعليامت الواردة يف سياسة وإطار مخاطر العمليات. وباإلضافة 
لذلك، فقد وضع البنك وطبق برنامجا الستمرارية األعامل وخطة ملقابلة  حاالت الطوارئ و يتم اختبار هذا الربنامج عىل فرات منتظمة ورفع 

نتائج االختبارات إىل الجهات اإلدارية ذات العالقة.

إدارة ومراقبة مخاطر العمليات)أ( 

صمم إطار إدارة مخاطر العمليات الذي تم تبنيه من أجل إنشاء تعاون مثمر وفعال بني إدارة املخاطر واألقسام املتبنية للمخاطر ممثلة 
وأقسام  مجموعات  مسؤولية  من  هي  واملخاطر  واألنشطة  العمل  إدارة  ان  فمع  البنك،  ضمن  والدعم  العمل  مجموعات  مبختلف 
األعامل واملساندة، إال أنه تم أيضا إنشاء أسس مشركة من أجل إرشاك فريق إدارة مخاطر العمليات يف تسهيل عملية  تعريف تحديد 

وقياس وتقييم  املخاطر واإلجراءات الرقابية املرتبطة. 

للبيانات من خالل االجتامعات املتكررة مع رؤساء  هذا، ولقد قامت إدارة مخاطر العمليات  خالل السنة بتنفيذ عملية جمع متخصصة 
األقسام واإلدارة العليا سعيا منه لتأمني فهم واضح لتوجهات العمل من خالل تعميم األهداف اإلسراتيجية.  ويأيت تصميم هذا النهج 

من أجل ربط توجهات اإلدارة مبستويات تحمل املخاطر املخصصة وبيانات املخاطر.

  استعدادا للمبارشة بتنفيذ أنشطة تحديد وتقييم املخاطر عىل نطاق البنك، فقد تم تطوير وتنفيذ برنامج توعية شامل باملخاطر 
شمل اإلدارة و ممثي املخاطر وأصحاب املخاطر املعنيني.

كام تم وضع جدول تفصيي لتوزيع املخاطر بالتشاور مع إدارات مجموعات األعامل واملساندة بهدف لفت أنظارها للمخاطر الرئيسية 
والهامة التي تتطلب انتباهها واتخاذ اإلجراءات الالزمة من قبلها عىل أساس األولوية.  

وفيام يي الطرق الرئيسية املستخدمة إلدارة ومراقبة مخاطر العمليات:

التقييم الذايت للمخاطر و اإلجراءات 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 وخطط العمل املتوافقة وتحدث بشكل منتظم. وتشمل دورة مراجعة أجراءات التقييم 
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إدارة املخاطر لطلب  لجنة  تقارير دورية إىل  العمل واملساندة وتقديم  الرقابية املناقشة مع مجموعات  للمخاطر واإلجراءات  الذايت 
التوجيه فيام يخص قبول املخاطر ومعالجتها مبا يف ذلك قرار اتخاذ إجراءات ملراجعة وتطوير بيئة الرقابة. 

الندوات وورش العمل  الرقابية ، ويتم مبوجب هذا الربنامج عقد  البنك برنامجا شامال للتقييم الذايت للمخاطر واإلجراءات  وقد وضع 
من قبل فريق إدارة مخاطر العمليات لتعريف وتقييم املخاطر واإلجراءات الرقابية عىل مستوى كافة أقسام  العمل واملساندة. ويتم 

تقييم اإلجراءات الرقابية بشكل دوري لضامن إنها تعمل وفقا ملا صممت له.

كام قام البنك بتأسيس لجنة ملراجعة السياسات واملنتجات لإرشاف 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 لإشارة اىل 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. كام يتم تحليل املؤرشات التي تربز إمكانية التعرض للمخاطر مبا يتجاوز الحدود/ املؤرشات املحددة مسبقاً ومناقشتها مع 

مجموعات العمل / املساندة املعنية لوضع خطط عمل تصحيحية مناسبة.

إدارة بيانات الخسائر

البنك  يف  تحدث  والتي  تشغيلية  ومخاطر  أحداث  عن  الناجمة  الخسائر  لتسجيل  ممنهجة  مركزية  عملية  هي  الخسائر  بيانات  إدارة  إن 
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 ادارة مخاطر العمليات بهذه الخسائر لغرض تسجيلها 
يف سجل الخسائر التشغيلية. تحتفظ إدارة مخاطر العمليات بقاعدة بيانات شاملة عن الخسائر التشغيلية من عام 2013 حتى تاريخه.

إدارة استمرارية األعامل

طور البنك ووضع برنامجا متكامال إلدارة استمرارية األعامل يركز عىل حامية حياة األشخاص وبناء قدرات االستمرارية واسرداد األعامل 
بالنسبة لإجراءات الرئيسية واألصول. وقد تم إعداد الربنامج بناء عىل املعاير الدولية وأفضل املامرسات املتبعة ومتطلبات مؤسسة 

النقد. وميتد نطاق هذا الربنامج ليشمل التايل:

· إدارة األزمات واالستجابة	

· األمن والسالمة	

· استمرارية األشخاص	

· اسرداد األعامل	

· اسرداد خدمات تقنية املعلومات يف حاالت الكوارث	

صمم برنامج البنك الخاص بإدارة استمرارية األعامل ليعمل بشكل متواصل، وتتم مراجعته بشكل منتظم من قبل األشخاص املعنيني 
الداخليني والخارجيني. وتعزز هذه الخصائص استعداد البنك وقدراته عىل االستجابة لألحداث الطارئة وإدارتها وحامية األصول الرئيسية 
القوية  والسمعة  األداء،  تعزيز  السلبية،  اآلثار  انخفاض  يف  الربنامج  لهذا  املتوقعة  النتائج  وتتمثل  الهامة.  العمليات  ومواصلة  للبنك 

وااللتزام باملتطلبات النظامية.

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.

إدارة مكافحة االحتيال

وضع البنك برنامجا ملكافحة االحتيال بالبنك وذلك بالتنسيق مع العديد من أصحاب املصالح الداخليني وذلك بهدف منع وتقليل الخسائر 
الناتجة عن عمليات االحتيال الداخي والخارجي إىل الحد األدىن. ويتم تطبيق برنامج التوعية ضد االحتيال عىل مستوى البنك بشكل دوري، 
الحالية  ويتخذ البنك االستعدادات الالزمة إلجراء عملية لتقييم مخاطر االحتيال عىل مستوى البنك والتي سيتم ربطها ببيانات املخاطر 

وسجالت اإلجراءات الرقابية.

قياس كلفة رأس مال مخاطر العمليات)ب( 

يتم حساب كلفة رأسامل مخاطر العمليات باستخدام طريقة املؤرش األسايس وذلك طبقا لتوجيهات مؤسسة النقد وقواعد نظام 
إجاميل  )15%( عىل متوسط  ألفا  العمليات وحدة قياس  رأسامل مخاطر  لحساب كلفة  . وتستخدم طريقة املؤرش األسايس   3 بازل 
الدخل اإليجايب الذي تم تحقيقه خالل السنوات الثالثة املاضية من قبل البنك. هذا، وينوي البنك االنتقال اىل الطريقة التي أوصت 
بها لجنة بازل للألرشاف املرصيف يف مقررات بازل 3 - تعليامت االنتهاء من اإلصالحات بعد األزمة - والصادرة يف ديسمرب 2017 
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وما يتبعها من إرشادات وتعليامت مؤسسة النقد العريب السعودي. ويعكف البنك حاليا عىل تحديد خارطة طريق تفصيلية العتامد 
الطريقة الجديدة وفقا للجداول الزمنية التي اقرحتها الهيئات التنظيمية.

كام سوف يواصل البنك جمع بيانات الخسائر وربطها بخطوط العمل وذلك إلنشاء سجل شامل للخسائر الداخلية قبل االنتقال اىل 
الطريقة الجديدة والتي تخضع للتوجيهات النهائية من مؤسسة النقد بهذا الخصوص.

١3. 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

	 متت صياغة إطار االلتزام الرشعي من أجل متكني بنك الجزيرة من بلوغ إسراتيجياته تجاه تحقيق إدارة فعالة ملخاطر االلتزام الرشعي
عرب املؤسسة وذلك متاشياً مع مبادئ الرشيعة اإلسالمية. وميثل إطار االلتزام الرشعي خطة املجموعة الرشعية عىل مستوى 
املؤسسة والتي تتكون من هيكل الحوكمة الرشعية وإجراءات األنظمة والرقابة التي يجب أن يتم تبنيها من قبل كيانات العمل ذات 

العالقة عرب املجموعة. ويتم تنفيذ الحوكمة الرشعية من خالل  املجموعة الرشعية عرب األقسام التالية: 

	.أمانة الهيئة الرشعية

	.األبحاث والتطوير

	.املطابقة الرشعية

) ب(  الهيئة الرشعية

يخضع البنك ملعاير الحوكمة الرشعية للمؤسسات املالية اإلسالمية والتي تقتي أن يقوم أي بنك إسالمي مرخص بإنشاء هيئة 
رقابة رشعية يعهد لها توجيه نشاطات املؤسسة ومراقبتها واإلرشاف عليها للتأكد من التزامها بأحكام ومبادئ الرشيعة اإلسالمية، 

وتكون فتاواها وقراراتها ملزمة للمؤسسة.

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

	 .الرشيعة اإلسالمية لبيان مدى موافقتها ألحكام وقواعد  البنك ألول مرة  ينفذها  التي  النظر يف جميع املعامالت واملنتجات 
ووضع املبادئ األساسية لصياغة عقودها ومستنداتها. 

	 عقودها لصياغة  األساسية  املبادئ  ووضع  اإلسالمية  الرشيعة  لقواعد  املخالفة  التقليدية  للمنتجات  الرشعية  البدائل  تقديم 
ومستنداتها واإلسهام يف تطويرها إلثراء تجربة البنك يف هذا املجال.

	 التطبيق صحة  من  للتثبت  اإلسالمية  البنك  ملعامالت  الرشعية  املجموعة  يف  الرشعية  الرقابة  إدارة  بواسطة  الدورية  املراجعة 
بفحص  وذلك   ، املستحدثة  املعامالت  بشأن  الهيئة  عن  الصادرة  والفتاوى  اإلسالمية  الرشيعة  لقواعد  مطابقة  أنها  من  والتأكد 

ملفات ومستندات العمليات والعقود واالتفاقيات املربمة بشأنها. 

	 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
الخر العامة وفقاً 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 غر املتوافقة مع الرشيعة وأيضا املعامالت املحتملة الن تكون غر 
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   •
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مخاطر عدم االلتزام باملبادئ الرشعية: 

حيث أن بنك الجزيرة هو بنك إسالمي فإنه معرض ملخاطر عدم االلتزام باألحكام الرشعية. ومن أجل مراقبة تلك املخاطر فقد أنشأ 
البنك هيئة رقابة رشعية مستقلة وإدارة رقابة رشعية ضمن املجموعة الرشعية.  

الحوكمة الرشعية)أ( 

	 االلتزام ملخاطر  فعالة  إدارة  تحقيق  تجاه  إسراتيجياته  بلوغ  من  الجزيرة  بنك  متكني  أجل  من  الرشعي  االلتزام  إطار  صياغة  متت 
الرشعي عرب املؤسسة وذلك متشيا مع مبادئ الرشيعة اإلسالمية. وميثل إطار االلتزام الرشعي خطة املجموعة الرشعية عىل 
مستوى املؤسسة والتي تتكون من هيكل الحوكمة الرشعية وإجراءات األنظمة والرقابة التي يجب أن يتم تبنيها من قبل كيانات 

العمل ذات العالقة عرب املجموعة. ويتم تنفيذ الحوكمة الرشعية من خالل  املجموعة الرشعية عرب األقسام التالية: 

	.أمانة الهيئة الرشعية

	.األبحاث والتطوير

	.املطابقة الرشعية

الهيئة الرشعية)ب( 

يخضع البنك ملعاير الحوكمة الرشعية للمؤسسات املالية اإلسالمية والتي تقتي أن يقوم أي بنك إسالمي مرخص بإنشاء هيئة 
بأحكام ومبادئ الرشيعة اإلسالمية،  التزامها  للتأكد من  لها توجيه نشاطات املؤسسة ومراقبتها واإلرشاف عليها  رقابة رشعية يعهد 

وتكون فتاواها وقراراتها ملزمة للمؤسسة.

وتتمثل مسئوليات الهيئة الرشعية يف اآليت:

	. اعتامد عقد التأسيس والنظام األسايس واللوائح والنامذج والسياسات املتبعة يف عمل البنك

	 دراســـة صيـــغ العقـــود واملســـتندات والتطبيقـــات القامئـــة لـــدى البنـــك، وتقريـــر مـــا يظهـــر للهيئـــة بشـــأنها، وتصحيـــح املنتجـــات
القابلـــة للتعديـــل.

	 .الرشيعة اإلسالمية لبيان مدى موافقتها ألحكام وقواعد  البنك ألول مرة  ينفذها  التي  النظر يف جميع املعامالت واملنتجات 
ووضع املبادئ األساسية لصياغة عقودها ومستنداتها. 

	 عقودها لصياغة  األساسية  املبادئ  ووضع  اإلسالمية  الرشيعة  لقواعد  املخالفة  التقليدية  للمنتجات  الرشعية  البدائل  تقديم 
ومستنداتها واإلسهام يف تطويرها إلثراء تجربة البنك يف هذا املجال.

	 التطبيق صحة  من  للتثبت  اإلسالمية  البنك  ملعامالت  الرشعية  املجموعة  يف  الرشعية  الرقابة  إدارة  بواسطة  الدورية  املراجعة 
والتأكد من أنها مطابقة لقواعد الرشيعة اإلسالمية والفتاوى الصادرة عن الهيئة بشأن املعامالت املستحدثة، وذلك بفحص ملفات 

ومستندات العمليات والعقود واالتفاقيات املربمة بشأنها. 

	 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
الخر العامة وفقاً للتقارير املعدة من قبل إدارة املطابقة الرشعية يف املجموعة الرشعية.

	.التأكد من حساب الزكاة وفقاً ألحكام ومبادئ الرشيعة اإلسالمية

إجراءات تنقية الدخل غري املتوافق مع أحكام الرشيعة اإلسالمية )ت( 

تم إنشاء هيكل املراقبة من أجل معالجة واإلبالغ عن املعامالت غر املتوافقة مع الرشيعة وأيضاً املعامالت املحتملة الن تكون غر 
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 	
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١٤- 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. وللتخفيف من اثار هذه املخاطر تحاول اإلدارة بكل جد تنويع مصادر التمويل؛ ويتم األخذ يف االعتبار النواحي 
املتعلقة بالسيولة عند تسعر األصول. وتقتي سياسة البنك عىل هذا الصعيد االحتفاظ برصيد كاف من النقد واألدوات املعادلة للنقد. 

لقد أدت األزمة املالية العاملية األخرة إىل حصول تغر كبر 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.

طريقة إدارة مخاطر السيولة:)أ( 

بالنســبة لــإدارة اليوميــة للســيولة، تضمــن وحــدة أعــامل الخزينــة وجــود متويــل كاف مــن أجــل الوفــاء بالتزامــات الدفــع والســداد اليوميــة 
يف الوقــت املحــدد.

كام تشمل عملية إدارة السيولة اإلجراءات التالية:

	 االحتفاظ مبخزون كاف من النقد ذو نوعية عالية وغر املحمل باألعباء كعنرص وقاية للحامية يف حالة حصول أي انقطاع غر متوقع
يف التدفقات النقدية.

	.إدارة التدفقات النقدية قصرة وطويلة األجل من خالل تقرير العجز عند االستحقاق إضافة إىل العديد من املؤرشات املختلفة

	.مراقبة تركزات املودعني عىل مستوى البنك لتجنب االعتامد غر الالزم عىل كبار مقدمي األموال

	.تنويع مصادر التمويل من أجل ضامن وجود مزيج متويي مالئم

	 نسبة و  السيولة  تغطية  ونسبة  النقد  مؤسسة  قبل  من  املحددة  السيولة  كنسبة  النظامية  النسب  عىل  املحافظة  ضامن 
صايف التمويل 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.

للمراجعة  تخضع  والتي  السوق  مخاطر  سياسة  دليل  يف  مشمولة  بالسيولة  املتعلقة  واإلجراءات  السياسات  كافة  أن  بالذكر  وجدير 
واالعتامد من قبل لجنة سياسة مخاطر السوق.

انســجاماً مــع قانــون مراقبــة البنــوك والقواعــد الصــادرة عــن مؤسســة النقــد، يحتفــظ البنــك باحتياطــي نظامــي لــدى مؤسســة النقــد 
ــع العمــالء اآلجلــة. يعــادل 7% مــن إجــاميل حجــم ودائــع الطلــب و 4% مــن ودائ

 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 يومــا.

وميلــك البنــك حاليــا محفظــة اســتثامرية، يتكــون جــزء كبــر 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.

عالوة عىل ذلك، يتعهد البنك بتقييم مفصل ملخاطر السيولة مبوجب عملية املراجعة السنوية لربنامج تقييم كفاية السيولة الداخلية.

١٥- مخاطر أسعار الربح يف املحفظة البنكية

تنشأ مخاطر أسعار الربح من التغرات 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

يقوم البنك بإدارة تعرضه لآلثار املرتبة عن مختلف املخاطر املرتبطة بالتقلب يف املستويات السائدة ألسعار الربح يف السوق عىل مركزه 
املايل وتدفقاته النقدية. ويستخدم البنك لهذا الغرض سعر سايبور لإقراض كسعر استداليل ملختلف االستحقاقات. ويف الحاالت التي 
ال تكون فيها تلك األسعار االستداللية ممثلة للمعامالت الفعلية يف السوق، تقوم إدارة الخزينة بتوفر هامش لتكلفة التمويل. ويفرض 

البنك أسعار الربحية بناء عىل استحقاقات القروض )حيث يتطلب التمويل طويل األجل أسعار ربحية أعىل(.

يتم قياس مخاطر أسعار الربحية حسب أفضل املامرسات املتبعة يف القطاع ويتم اإلبالغ عنها بشكل يومي إىل اإلدارة العليا. يستخدم 
البنك مناذج سلوكية للودائع غر املستحقة. تستخدم هذه النامذج بيانات سلسلة زمنية إحصائية. وتستمد االفراضات املتعلقة من نتائج 
النموذج باالقران مع عوامل نوعية أخرى. وبصورة أساسية، يتم وضع نسبة صغرة من الودائع غر املستحقة )استناداً إىل قطاع األعامل( 

يف مجموعة فجوات قصرة األجل، بينام يذهب الباقي إىل مجموعة فجوات طويلة األجل.
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لقد قام البنك بتنفيذ التعليامت املعدلة من قبل لجنة بازل حول اإلرشاف البنيك / مؤسسة النقد العريب السعودي فيام يخص مخاطر 
أسعار الربحية يف املحفظة املرصفية. وهذه التعليامت تتعلق بتحديث كل من املبادئ والطرق املتوقع استخدامها من قبل البنوك من أجل 

قياس وإدارة ومراقبة وضبط هذه املخاطر

١٦- 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 
أن  وحيث  معقول.  ولكن  افرايض  سيناريو  عىل  مبنى  تحليل  باستخدام  الخطر  هذا  بتقييم  البنك  قام  وقد  والسيولة.  السوق  ومخاطر 

النشاط الرئييس للبنك هو التمويل فقد تم االفراض بأن أثر تلك املخاطر سوف يركز بشكل رئييس عىل مخاطر االئتامن.

١٧- املخاطر االسرتاتيجية

الحاصلة يف  التغرات  إيراداته وربحيته والناتجة عن قراراته االسراتيجية وعن  للبنك إىل املخاطر املرتبة عىل  تشر املخاطر االسراتيجية 
تبني اسراتيجيات وخيارات  ناتجة عن  للقرارات. وبذلك فإن املخاطر االسراتيجية تنشأ ألسباب خارجية  الصحيح  العمل والتنفيذ غر  ظروف 

خاطئة مام ميكن أن يتسبب يف خسائر للبنك عىل شكل انخفاض يف قيمة حقوق املساهمني أو خسائر األرباح، الخ... 

وقــد قــام البنــك بتقييــم مخاطــره االســراتيجية بنــاءاً عــىل طريقــة محافظــة جــداً آخــذاً يف االعتبــار مختلــف محفــزات / عوامــل املخاطــر ذات 
العالقــة بعمليــة التخطيــط االســراتيجي وإمكانيــات التنفيــذ.

١8- مخاطر السمعة

تشـر مخاطـر السـمعة إىل املخاطـر العكسـية املحتملـة التـي ميكـن أن تنشـأ مـن تأثـر سـمعة البنـك سـلبياً بسـبب عوامـل كاملامرسـات 
الـخ. السلبية/املعاكسـة،  الدعايـة  أو  العمـالء والشـكاوى  عـدم رضـاء  أو  النظاميـة  اإلجـراءات  أو  الالأخالقيـة 

وقـد قـام البنـك بتقييـم مخاطـر السـمعة بنـاء عـىل طريقة األهداف املتوازنة. وتنسـب هذه الطريقة مختلف محفـزات / عوامل املخاطر إىل 
أفضـل املامرسـات من أجل حسـاب درجـة تقييم عامة.

١9- تطبيق معيار املحاسبة الدويل - إصدار رقم 9:

سعياً منه لتعزيز إطار إدارة املخاطر يف بنك الجزيرة وضامن استمرار اتساقه مع املتطلبات النظامية النافذة، فقد قام البنك بتطبيق املعيار 
املحاسبي الدويل رقم 9 – األدوات املالية - وذلك طبقاً لتعليامت وتوجيهات مؤسسة النقد. 

كام قام البنك بتطبيق خارطة طريق مفصلة مع أصحاب عالقة وأنشطة محددين. ومن أجل ضامن تنفيذ خارطة الطريق املوضوعة من قبل 
مؤسسة النقد العريب السعودي يف الوقت املحدد فقد تم تطوير هيكل حوكمة بالنسبة لـ »مجموعة عمل املعيار املحاسبي الدويل 
إدارة  لجنة  إىل  منتظم  وبشكل   9 رقم  املحاسبي  املعيار  تطبيق   يخص  فيام  الرئيسية  النتائج  رفع  ويتم  إرشافية«.  »لجنة  وأيضاً   »9 رقم 

املخاطر مع إصدار تقارير تحديث إىل لجنة إدارة املخاطر املنبثقة عن مجلس اإلدارة عىل أساس دوري. 

٢٠- 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.

كام قام البنك بإجراء مراجعة تفصيلية وتحقق وإعادة تطوير )حيثام لزم األمر( ألمناط تقييم املخاطر لديه مبا يضمن أن تبقى تلك األمناط 
مواكبة لألهداف االسراتيجية العامة وقادرة عىل التنبؤ ببيانات مخاطر املدين واملحفظة. وضمن هذا اإلطار فقد طور البنك أمناطاً محددة 
من املحافظ مقابل أمناط اإلقراض للرشكات واملؤسسات التجارية والرشكات املتوسطة والصغرة واإلقراض املتخصص. ويجري أيضا العمل 
عىل تطوير مجموعة من األهداف املتوازنة فيام يخص املحفظة الفردية بالبنك مبا يضمن أن يتم تنفيذ تقييم مخاطر املدين عىل أساس 

الطلب )قبل املوافقة( والسلوكيات )بعد املوافقة(.

رشع البنك يف إجراء عملية تحقق مستقلة لنامذج تقييم املخاطر امللتزم بها لضامن أن تظل هذه النامذج متزامنة مع األهداف االسراتيجية 
العريضة وأن تتنبأ ببيانات مخاطر املدين واملحفظة. ويجري وضع مجموعة منفصلة من بطاقات الدرجات فيام يتعلق مبحفظة التجزئة للبنك 

لضامن تنفيذ تقييم املخاطر الخاص باملدين يف كل من طلب التقديم )ما قبل املوافقة( والسلويك )املوافقة عىل املوافقة(.

كام قام البنك بنجاح بأمتتة قدرات حساب رأس املال لديه طبقاً ملتطلبات بازل 3. وقد تم تشغيل آلية حساب رأس املال الجديدة  وتفعيلها 
بنجاح وذلك مبوافقة مؤسسة النقد العريب السعودي.






