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صاحب السمو املليك
األمري محمد بن سلامن عبد العزيز آل سعود
ويل العهد  نائب رئيس مجلس الوزراء  وزير الدفاع واملفتش العام
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املؤرشات املالية

إجاميل املوجودات       مباليني الرياالت السعودية

٦٨,٢٨٧
59,9٧٦

٦٦,554

٦3,٢٦4

ودائع العمالء       مباليني الرياالت السعودية

5٠,٢٧٨4٨,٠٨3

54,5٦9

49,٧٦5

51,٦٠٢

حقوق املساهمني / امللكية       مباليني الرياالت السعودية

العائد عىل متوسط حقوق امللكية )%(

٦٦,319

٨،٨٢9

5,٧٢9

٦,15٨

٧,413

٨,1٠4

1٠,131٢,1٢

9,٦3

1٨,9٧

11,٢4

تحديده  تم  ما  باستثناء    – السعودية  الرياالت  )بماليين   

خالفا لذلك(
٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٧

٣٩,٧٩٠ ٤٢,٠٩٩ ٤٢,١٧٤ ٤١,٢٤٥ ٣٤,٩٩٥ صافي القروض والسلف

6٨,٢٨٧ 66,٣١٩ 6٣,٢6٤ 66,٥٥٤ ٥٩,٩٧6 إجمالي الموجودات

٥٠,٢٧٨ ٥١,6٠٢ ٤٩,٧6٥ ٥٤,٥6٩ ٤٨,٠٨٣ ودائع العمالء

٥٩,٤٥٩ ٥٨,٢١6 ٥٥,٨٥١ 6٠,٣٩6 ٥٤,٢٤٨ إجمالي المطلوبات

٨,٨٢٩ ٨,١٠٤ ٧,٤١٣ 6,١٥٨ ٥,٧٢٩ حقوق المساهمين

٨٥٨ ٨٧٢ ١,٢٨٧ ٥٧٢ 6٥١ صافي الدخل

٢,٥٨٠ ٢,٥١٩ ٢,٩٢٢ ٢,٢٢6 ١,٨٣٩ إجمالي دخل العمليات

)١,6٥()٣٢,٢6(١٢٤,٨٤ )١٢,٠١(٣٠,٢٠ نمو صافي الدخل )% (

٢,٤١ )١٣,٧٨(٣١,٢٥ ٢١،٠٤ ١٤,٨٧ نمو إجمالي دخل العمليات )%(

١٠,١٣ ١١,٢٤ ١٨,٩٧ ٩،6٣ ١٢,١٢ العائد على  متوسط حقوق الملكية )% (

١,٢٧ ١,٣٥ ١,٩٨ ٠,٩٠ ١,١٧ العائد على متوسط الموجودات )% (

١,6٥ ١,6٨ ٢,٤٨ ١,١٠ ١,٢٥ ربح السهم بالريال السعودي



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

أعاملهم من خالل:
ـ 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

عضو مجلس اإلدارة

األستاذ / خليفة بن عبداللطيف امللحم

عضو مجلس اإلدارة

األستاذ / محمد بن عبدالله الحقباين

عضو مجلس اإلدارة

األستاذ / نبيل بن داود الحوشان

عضو مجلس اإلدارة

الدكتور / سعيد بن سعد املرطان

عضو مجلس اإلدارة

األستاذ / عبدالسالم بن عبدالرحمن العقيل

عضو مجلس اإلدارة

األستاذ / إبراهيم بن عبدالعزيز الشايع

عضو مجلس اإلدارة

األستاذ / عبدالله بن صالح الرشيد

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 ٢٠١٧م.

شهد عام ٢٠١٧م استمرار العديد من التحديات االقتصادية التي سادت خالل العام السابق ٢٠١6 عىل 
صعيد اململكة العربية السعودية والتي كان من أهمها بقاء أسعار البرتول العاملية عند مستوياتها 
السابقة إضافة الستمرار حالة عدم االستقرار السيايس يف بعض مناطق الرشق األوسط، إال أن بنك 
الجزيرة واصل املحافظة عىل قوة أعامله ومؤرشات النمو األساسية لديه، كام واصل املساهمة يف 

تعزيز رؤية اململكة ٢٠٣٠ وبرنامج التحول الوطني.

وعىل الصعيد املايل فقد منت امليزانية العمومية للبنك إىل 6٨.٣ مليار ريال سعودي، وحقق البنك 
أرباحاً بلغت ٨٥٧.٥ مليون ريال سعودي. وبذلك فقد بلغ ربح السهم ١.6٥رياالً سعودياً، بينام بلغ العائد 
عىل األصول ١.٣% والعائد عىل حقوق املساهمني ٩.٧%. وهذه األرقام تعطي صورة جيدة عن قوة 
وضع البنك خالل هذه األوقات الصعبة والتحديات العديدة. كام تعكس النسب النظامية لدى البنك 
قوة وحكمة اإلدارة حيث بلغت نسبة الكفاية الرأساملية بالبنك ٢٠.٩% وبذلك يكون البنك قد حافظ 

عىل قاعدة وكفاية رأساملية قوية جداً. 

سجلت شبكة مراكز فوري لخدمات الحواالت املالية يف عام ٢٠١٧ منواً يف أرباحها وذلك خالل ثالث 
إصدارات  ودعم  عىل  االستحواذ  استمرار  مع  القوي  أداءها  الخزينة  وواصلت  إنشائها.  من  سنوات 
التباطؤ  من  بالرغم  قياسياً  منواً  لألفراد  املرصفية  الخدمات  إعامل  سجلت  كام  الحكومية.  الصكوك 
بالبنك بنسبة ٧.٣% يف عام ٢٠١٧م،  العقاري  التمويل  العقارات. وقد منت محفظة  العام يف سوق 
بينام بلغت الحصة السوقية التقديرية للمحفظة نسبة ٧% بنهاية العام. وسجلت الخدمات املرصفية 
الخاصة أداًء قوياً مع النمو املتزايد يف أعداد العمالء وتنوع املحافظ االستثامرية املقدمة لهم من 
خالل رشكتنا االستثامرية الجزيرة كابيتال. كام واصل البنك تعزيز قروض قطاع الرشكات والرتكيز عىل 

نوعية تلك القروض.  

وفروعه  قنواته  كافة  مستوى  عىل  التجارية  وصورته  عالمته  بتطوير  العام  خالل  البنك  قام  كام 
وخدماته، حيث تعكس الصورة الجديدة التطور الذي يحققه البنك عىل صعيد فهم وتلبية متطلبات 

العمالء عىل أفضل وجه.

واصل بنك الجزيرة االستثامر يف وتعزيز بنية تحتية متكنه من إدارة املخاطر املتزايدة التي يتوقع 
أن تواجه البنك مستقبالً. ويواصل مجلس اإلدارة وفريق اإلدارة املراقبة الدقيقة للمخاطر الرئيسية 

والناشئة وآثارها عىل القطاع املرصيف السعودي وكيفية تخفيف تلك املخاطر.

تواصل خالل العام ٢٠١٧ تسارع وترية تطبيق سياسات رؤية اململكة ٢٠٣٠ مام وفر للمملكة األدوات 
واإلمكانيات الالزمة لتحقيق مكاسب اقتصادية واجتامعية هامة عىل الصعيدين اإلقليمي والعاملي 

وساهم يف نقل االقتصاد إىل اقتصاد متنوع ومعزز بالتقنية املتطورة.  

ركز القطاع املرصيف يف اململكة اهتاممه خالل العام عىل االستعدادات لتطبيق الرضيبة املضافة 
وضامن التطبيق الكامل للمعيار املحاسبي العاملي)IFRS-9(  فيام يخص التعرث واملخصصات. وقد 

تم تطبيق النظامني اعتبارا من األول من شهر يناير ٢٠١٨م.

االجتامعية  واملسئولية  الرشكات  حوكمة  يف  قوي  كمساهم  دوره  العام  خالل  الجزيرة  بنك  واصل 
شملت  وقد  األخرى.  األعامل  من  وغريها  البنك  يقدمها  التي  والخدمات  األنشطة  خالل  من  وذلك 
الحسن  القرض  كخدمة  الربامج  من  واسعاً  طيفاً  الصعيد  هذا  عىل  البنك  يقدمها  التي  األنشطة 
التعليمية  الربامج  وأيضاً  الخاصة  االحتياجات  ذوي  من  لألفراد  والربامج  لألعامل  والتأهيل  والتدريب 
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والثقافية واملشاركة يف املناسبات الوطنية واإلسالمية من بني األعامل األخرى. لقد أعطى البنك 
أولوية واهتامماً كبريين لهذا الجانب الهام خالل عام ٢٠١٧، وسوف يواصل تعزيز هذا النهج يف السنوات 
القادمة. كام فاز بجائزة »أفضل برنامج مسؤولية اجتامعية« من قبل مجموعة يس يب آي فايننشال 
»خري  برنامج  خالل  من  االجتامعية  للمسئولية  الجزيرة  بنك  برامج  يف  الواسع  وللتنوع  لتميزه  تقديراً 

الجزيرة ألهل الجزيرة«.

بأن  متفائلون  فإننا   ،٢٠١٨ عام  يشهدها  أن  يتوقع  التي  للتحديات  وبالنظر  املستقبل،  صعيد  عىل 
املحافظة  عىل  تركيزنا  نواصل  وسوف  تحسنها.  تواصل  سوف  ككل  االقتصادية  والبيئة  السيولة 
عىل منو األرباح الذي تم تحقيقها يف السنوات السابقة، ويف نفس الوقت مواصلة اعتامد النهج 

املتحفظ بالنسبة إلدارة املخاطر.

يف الختام، أتقدم بالنيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة واملساهمني بالتقدير واالمتنان للدعم املتواصل 
لخادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو املليك األمري محمد 
النقد  الدفاع، ومعايل وزير املالية ومؤسسة  العهد ووزير  آل سعود ويل  العزيز  بن عبد  بن سلامن 
البنك  العليا وكافة موظفي  الحكومة وملجلس اإلدارة وفريق اإلدارة  العريب السعودي وجميع وزراء 
لدعمهم وتوجيههم وجهودهم يف تطور مسرية البنك مبا ميكنه من الوفاء بكافة االحتياجات املالية 

لعمالئنا وترسيخ بنك قوي وناجح ملساهمينا الكرام.

كام أتوجه بالشكر والدعاء إىل الله العيل العظيم ملا وفقنا فيه لتحقيق هذا النجاح الكبري، والصالة 
والسالم عىل نبينا محمد وعىل آله وصحبه أجمعني. 

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

                 املهندس/ طارق بن عثامن القصبي

رئيس مجلس اإلدارة          

جائزة أفضل برنامج مسؤولية اجتامعية ٢٠١٧
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األستاذ / نبيل بن داود الحوشان

الرئيس التنفيذي والعضو املنتدب

األستاذ/ يارس بن عيل الحديثي

نائب أول للرئيس ومدير عام مجموعة الخزينة

األستاذ/ حمد بن عبدالعزيز العجاجي

نائب أول للرئيس ورئيس الخدمات املرصفية الخاصة

األستاذ/ خالد بن عمر املقرن

نائب أول للرئيس ورئيس املجموعة القانونية

وأمني عام مجلس اإلدارة

األستاذ/ فهد بن إبراهيم العقيل

نائب أول للرئيس ورئيس مجموعة االسرتاتيجية

األستاذ/ طارق بن عبدالرحمن الشبييل

نائب أول للرئيس ورئيس مجموعة املوارد البرشية

األستاذ/ أسامة بن خرض اإلبراهيم

نائب أول للرئيس ورئيس مجموعة إدارة املخاطر

الدكتور/ فهد بن عيل العليان

نائب أول للرئيس ورئيس مجموعة الرشيعة 

واملسؤولية االجتامعية

األستاذ سامي بن حمد الراجحي

نائب أول الرئيس رئيس مجموعة فوري لخدمات 

تحويل األموال

األستاذ/ خالد بن عثامن العثامن

نائب أول للرئيس ورئيس مجموعة الخدمات 

املرصفية لألفراد

األستاذ / أحمد بن سفيان الحسن

نائب أول للرئيس ومسؤول العمليات األول

األستاذ/ إبراهيم بن محمد الحرايب

نائب أول للرئيس ورئيس مجموعة

التدقيق الداخيل

األستاذ/ عبدالله بن محمد الشاميس

نائب أول للرئيس ورئيس مجموعة الخدمات 

املرصفية للرشكات واملؤسسات املالية

األستاذ/ شاهد أمني

نائب أول للرئيس واملسؤول املايل األول

اإلدارة التنفيذية
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كلمة الرئيس التنفيذي 

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

السادة مساهمي بنك الجزيرة الكرام،

يرسين بالنيابة عن إدارة بنك الجزيرة أن أقدم لكم النتائج املالية للبنك للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧م.

أبرزها  العام ٢٠١6 والتي كان من  التي كانت قد سادت يف  العديدة  التحديات االقتصادية  تواصلت يف عام ٢٠١٧ 
تقلب أسعار البرتول واستمرار االضطرابات وعدم االستقرار يف منطقة الرشق األوسط. وعىل الرغم من ذلك 
متكن بنك الجزيرة من املحافظة عىل قوة مؤرشاته األساسية وواصل تركيزه عىل تعزيز املنتجات وتجربة العميل 
األرباح  الربحية وتحقيق عوائد طويلة املدى عىل االستثامرات ملساهمينا. وتعكس  لزيادة  هادفا من وراء ذلك 
التي حققها البنك خالل العام والتي بلغت ٨٥٧.٥ مليون ريال سعودي أداء قويا يف ظل التحديات الحالية والتي 

تطلبت اتباع نهج متحفظ بالنسبة لعمليات اإلقراض وخاصة قروض الرشكات.

السنة  يف  عليه  كانت  عام  سعودي  ريال  مليار   ٣٩.٨ لتبلغ  طفيفاً  انخفاضاً  والسلف  القروض  محفظة  سجلت 
اتبعها خالل السنة. وارتفعت محفظة االستثامرات  التي  املاضية وذلك متشياً مع سياسة اإلقراض املتحفظة 
إىل ٢٠.٤ مليار ريال سعودي مقارنة مببلغ ١6.٣ مليار ريال سعودي يف عام ٢٠١6م، بينام انخفضت ودائع العمالء 

انخفاضاً طفيفاً لتبلغ ٥٠.٣ مليار ريال سعودي، وبلغ دخل السهم ١.6٥ ريال سعودي.

واستمرار  فوري  مجموعة  ربحية  تحسن  العام  خالل  القوي  األداء  هذا  تسجيل  يف  ساهمت  التي  العوامل  ومن 
األداء القوي ملجموعة مرصفية األفراد عىل خلفية طرح منتجات مبتكرة والرتكيز عىل العميل. كام ساهم يف 

تعزيز أداء البنك األداء القوي ملجموعة الخزينة ومواصلة اتباع النهج املتحفظ بالنسبة لقروض الرشكات. 

واصلت مجموعة الخزينة نجاحها يف تحقيق نتائج مالية قوية يف الوقت الذي واجهت فيه بيئة اقتصادية مليئة 
السيولة يف  إدارة مستويات  الخزينة من  بالتحديات عىل املستويني املحيل والعاملي. وقد متكنت مجموعة 
البنك ومخاطر أسعار الربحية بنجاح تام. كام متكنت مجموعة الخزينة من رفع محفظتها االستثامرية بنسبة ٢٥% 

إىل ٢٠.٢ مليار ريال سعودي وذلك من خالل االستثامر يف األصول عالية الجودة. 

ركزت »مجموعة الخدمات املرصفية للرشكات واملؤسسات املالية« يف بنك الجزيرة عىل توسيع وتنويع قاعدة 
الحكومية واملؤسسات املالية. وكنتيجة لهذه السياسة وأيضا  الحكومية أو شبه  الهيئات  العمالء واستقطاب 
اتباع نهج أكرث تحفظا بالنسبة لإلقراض، فقد انخفضت املحفظة التمويلية بنسبة ١٤% لتصل إىل مبلغ ١٩.٢ مليار 
ريال سعودي وسجلت دخالً صافياً بلغ 6٤ مليون ريال سعودي للعام ٢٠١٧م، بعد تجنيب مخصصات مقابل الديون 

املشكوك يف تحصيلها بلغت ٢٥٢ مليون ريال سعودي وذلك ملواجهة أية خسائر محتملة عىل هذا الصعيد.

العالية، وذلك من خالل  الرثوات ذات املالءة  الخاصة خدماتها لرشيحة أصحاب  الخدمات املرصفية  تقدم مجموعة 
توفري باقة شاملة ومتنوعة من الخدمات واملنتجات املرصفية الخاصة واملتوافقة مع أحكام الرشيعة السمحاء. 
وقد نجحت املجموعة يف تحقيق معدالت منو قياسية تفوق األهداف املعدة لها يف عام ٢٠١٧م. حيث بلغ إجاميل 

ودائع العمالء ١٠,٢ مليار ريال سعودي بنهاية عام ٢٠١٧م.

موقع  وتعزيز  املرصفية  الخدمات  تعريف  إلعادة  جهودها  لألفراد  املرصفية  الخدمات  مجموعة  تابعت  جانبها  من 
البنك الريادي يف السوق املرصيف وذلك من خالل تقديم منتجات مبتكرة وحلول مرصفية عىل أعىل املعايري 
املتوافقة مع أحكام الرشيعة اإلسالمية عري شبكة متنامية من قنوات التوزيع متمثلة يف ٧٩ فرعاً و١٩ قسامً 
بني  من  اإللكرتونية  املرصفية  خدماتنا  وتعترب  البيع.  نقاط  أجهزة  من  و6٣٣,٨  اآليل  للرصف  جهاز  و6٣٠  للسيدات 

األفضل يف القطاع املرصيف السعودي ابتداًء من الجزيرة أونالين، الجزيرة سامرت وكذلك الجزيرة فون.

كجزء من برنامج التحول الوطني لعام ٢٠٢٠م، طرح بنك الجزيرة العديد من منتجات التمويل باالشرتاك مع صندوق 
التنمية العقاري كخدمة التمويل املدعم والتي توفر إعانات شهرية للعمالء الذين تنطبق عليهم الرشوط، وأيضا 
برنامج ضامن الدفعة املقدمة والذي يوفر نسبة مخفضة للدفعة املقدمة ترتاوح بني ١٠% إىل ١٥% من قيمة العقار.

سجلت مجموعة فوري يف عام ٢٠١٧ منواً يف أرباحها وذلك خالل ثالث سنوات من إنشائها حيث نجحت يف رفع 
بنهاية عام  التابعة ملجموعة فوري ٥٠ مركزاً  التحويل  بلغت مراكز  السوقية. وقد  قاعدة عمالئها وزيادة حصتها 
أنحاء  كافة  تغطية  من  فوري  مجموعة  املراسلني  البنوك  مع  واالتفاقيات  العمالء  قاعدة  منو  مكن  وقد  ٢٠١٧م. 
العامل مبنتجاتها وخدماتها. واصل بنك الجزيرة تأكيد دوره كرشيك رئيس يف دفع عجلة التنمية املستدامة يف 
حيث  الخريية،  والجمعيات  الربحية  غري  املؤسسات  مع  املجتمعية  ورشاكاته  برامجه  تنفيذ  مواصلة  عرب  املجتمع 
استمر البنك - من خالل برنامج )خري الجزيرة ألهل الجزيرة( – يف تبنيه ملجموعة من الربامج النوعية واملتنوعة 
يف مجال املسؤولية االجتامعية والتي تتوافق مع رؤية اململكة العربية السعودية ٢٠٣٠ وذلك يف عدد من مدن 

ومحافظات اململكة بلغت بحمد الله )6٧( مدينة.
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العاملة  القوى  جذب  عىل   ٢٠١٧ يف  تركيزها  التوظيف  إدارة  تابعت   ،٢٠١6 يف  تبنتها  التي  للمبادرات  امتداداً 
الربنامجان ما يزيد عن ١٠٠  الفروع، حيث استقطب  الحواالت وبرنامج تطوير  السعودية ملراكز »فوري« لعمليات 
شاب سعودي لالندماج يف هذه املنظومة، إضافة إىل محافظة البنك عىل االلتزام القائم باالستمرار يف توفري 
الفرص الوظيفية والتدريبية املختلفة لحملة الشهادة الثانوية والدبلوم والجامعية، والتي تعترب من أنجح وسائل 

االستقطاب للمواهب السعودية الجديدة والنامية.

حافظ البنك عىل نسبة السعودة العالية لديه والتي تجاوزت ٩٢% خالل العام. وقد أسفر الجهد التدريبي عن عقد 
ما يزيد عن ٣٥٠ بني دورة أو ورشة تدريبية لعام ٢٠١٧، وهذه النتيجة تواكب وتتامىش مع احتياجات البنك الراهنة 
والدورات  األمني  والوعي  وااللتزام  األموال  غسل  مكافحة  مثل  اإللزامية  للدورات  إضافة  السوق،  ومعطيات 

الشاملة لجميع منسويب البنك بال استثناء. 

املضافة  الرضيبة  لتطبيق  الالزمة  االستعدادات  تنفيذ  ٢٠١٧م،  عام  خالل  البنك  تبناها  التي  املبادرات  تضمنت 
والتعديالت الالزمة لتطبيق التقويم الهجري الشميس. إضافة إىل ذلك فقد تم تحقيق وفر كبري يف تكاليف 

العمليات وذلك من خالل أمتتة وتطوير اإلجراءات مبا يؤدي يف النهاية إىل تحسني تنفيذ الخدمات املقدمة.

شملت اإلنجازات الرئيسية يف بنك الجزيرة التعزيز املستقبيل لقدرات نظام التشغيل املرصيف الرئييس يف 
مجال حسابات العمالء. كام قمنا بتنفيذ خدمة الدفعات املتعددة مام حقق وفراً كبرياً يف التكاليف وعزز أجهزة 
إيداع النقد وبالتايل انخفاض عدد املطالبات وتحسني قدرات كافة األنظمة لدى بنك الجزيرة بالنسبة السرتداد 

العمليات يف حاالت الكوارث.

كام شهد عام ٢٠١٧ طرح العالمة التجارية املعززة لبنك الجزيرة بعد تطوير الشعار والهوية التجارية وتطبيقها يف 
كافة قنوات وفروع وخدمات البنك والتي تعكس الوعي املتزايد بطموحات وتطلعات العمالء.

مبارش  بشكل  ٢٠١٨م  العام  يحملها  أن  يتوقع  التي  والصعوبات  التحديات  كافة  ملواجهة  نفسه  الجزيرة  بنك  أعد 
واملحافظة عىل درجة تقييم ائتامين عالية وسيواصل مراجعة احتياجاته الرأساملية مبا يضمن بقاء نسب الكفاية 
الرأس مالية يف أفضل مستوياتها. وبهدف تعزيز قاعدة رأس مال البنك، أوىص مجلس اإلدارة بزيادة رأس املال 

مبقدار ٣ مليار ريال سعودي من خالل طرح أسهم أولوية.

إننا عىل ثقة بأن بنك الجزيرة، استناداً للتحول االسرتاتيجي يف السياسات االقتصادية للمملكة العربية السعودية، 
للقطاع  اسرتشادية  نقاط  ترسيخ  سيواصل  بينام  التقدم،  من  املزيد  تحقيق  من  ميكنه  جيد  وضع  يف  سيكون 
املرصيف يف اململكة من خالل أدائه وابتكاره وأفكاره. كام أن البنك مصمم عىل مواصلة رشاكته مع القطاع الخاص 

والعام من أجل املساعدة يف دفع عجلة النمو مبا يحقق التنمية املستدامة يف اململكة العربية السعودية.

العاملية ومن أهمها جائزة  التقديرية من كربى املؤسسات  الجوائز  العديد من  البنك خالل عام ٢٠١٧ عىل  حصل 
أفضل خدمة عمالء من خالل »برنامج أبرش بعزك« من قبل  Banker Middle East وهي إحدى املجالت العاملية 
البنك  فاز  العمالء. كام  مجال خدمة  يف  النموذجي  واألداء  االستثنائية  العمالء  لخدمات  تقديراً  املرموقة وذلك 
يف عام ٢٠١٧ بجائزة اختيار النقاد كأفضل بنك يف املرصفية اإلسالمية لألفراد وذلك 
سنرت  كونتاكت  رشكة  قبل  من  اتصال  مركز  أفضل  بجائزة  أيضاً  وفاز  الثانية.  للمرة 
وورلد Contact Center World  وهي مؤسسة عاملية ترصد أفضل املامرسات 
البنك عىل امليدالية  العمالء حيث حصل منها  بالنسبة ملراكز االتصال وخدمة 
الفضية ألفضل خدمة عمالء يف الرشق األوسط وأوروبا وأفريقيا. وآخر هذه 
قبل   من  وذلك  املبتكرة  الشخصية  للخدمات  مقدم  أفضل  جائزة  الجوائز 

جلوبل ميديا. 

وإميانهم  لثقتهم  الكرام  لعمالئنا  بالشكر  أتوجه  أن  أود  الختام  يف 
السعودي  العريب  النقد  ومؤسسة  املالية  وزارة  وملقام  بالبنك 
العليا ولجميع  اإلدارة  اإلدارة وفريق  رئيس وأعضاء مجلس  وسعادة 
املوظفني للجهود الحثيثة التي بذلوها ويبذلونها من أجل ترسيخ 
وضع بنك الجزيرة يف املركز الرائد الذي يقف فيه حاليا، ونتطلع 

دامئا ملساندتكم يف تقوية وتعزيز ذلك املركز مستقباًل.

النجاح  تحقيق  فيه  ملا  جميعاً  خطانا  يسدد  أن  الله  من  راجني 
والتقدم يف السنوات القادمة ،،

       

نبيل بن داود الحوشان  

                     الرئيس التنفيذي والعضو املنتدب





تقرير مجلس اإلدارة
يرس مجلس اإلدارة أن يضع بني أيديكم التقرير السنوي عن أنشطة 
البنك لعام ٢٠١٧م متضمنًا القوائم املالية املوحدة للسنة املالية 

املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧م
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مقدمة

الثانية ١٣٩٥هـ )املوافق ٢١  الجزيرة »البنك« كرشكة سعودية مساهمة عامة مبوجب »املرسوم املليك رقم« ٤6/م وتاريخ ١٢جامدى  تأسس بنك 
يونيو ١٩٧٥م(. كان البنك قد بارش أعامله يف ١6 شوال ١٣٩6هـ )املوافق ٩ أكتوبر ١٩٧6م( بعد أن انتقلت إليه عمليات فروع بنك باكستان الوطني يف 
اململكة العربية السعودية. وميارس بنك الجزيرة أعامله مبوجب السجل التجاري رقم ٤٠٣٠٠١٠٥٢٣ وتاريخ ٢٩ رجب ١٣٩6هـ )املوافق ٢٧ يوليو ١٩٧6م( 
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.

ويعترب البنك واحدًا من املؤسسات املالية الرائدة املتوافقة مع أحكام الرشيعة اإلسالمية وذات النمو املتسارع يف اململكة العربية 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 مكونًا من ٥٢٠ مليون سهاًم بقيمة أسمية وقدرها ١٠ رياالت سعودية لكل سهم.

أبرز النتائج املالية لفرتة الخمس سنوات األخرية

يوضح الجدول التايل األداء املايل للبنك خالل السنوات الخمس املاضية:

                                                                                                                                                املؤرشات املالية

تحديده  تم  ما  باستثناء    – السعودية  الرياالت  )بماليين   

خالفا لذلك(
٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٧

٣٩,٧٩٠ ٤٢,٠٩٩ ٤٢,١٧٤ ٤١,٢٤٥ ٣٤,٩٩٥ صافي القروض والسلف

6٨,٢٨٧ 66,٣١٩ 6٣,٢6٤ 66,٥٥٤ ٥٩,٩٧6 إجمالي الموجودات

٥٠,٢٧٨ ٥١,6٠٢ ٤٩,٧6٥ ٥٤,٥6٩ ٤٨,٠٨٣ ودائع العمالء

٥٩,٤٥٩ ٥٨,٢١6 ٥٥,٨٥١ 6٠,٣٩6 ٥٤,٢٤٨ إجمالي المطلوبات

٨,٨٢٩ ٨,١٠٤ ٧,٤١٣ 6,١٥٨ ٥,٧٢٩ حقوق المساهمين

٨٥٨ ٨٧٢ ١,٢٨٧ ٥٧٢ 6٥١ صافي الدخل

٢,٥٨٠ ٢,٥١٩ ٢,٩٢٢ ٢,٢٢6 ١,٨٣٩ إجمالي دخل العمليات

)١,6٥()٣٢,٢6(١٢٤,٨٤ )١٢,٠١(٣٠,٢٠ نمو صافي الدخل )% (

٢,٤١ )١٣,٧٨(٣١,٢٥ ٢١,٠٤ ١٤,٨٧ نمو إجمالي دخل العمليات )%(

١٠,١٣ ١١,٢٤ ١٨,٩٧ ٩,6٣ ١٢,١٢ العائد على  متوسط حقوق الملكية )% (

١,٢٧ ١,٣٥ ١,٩٨ ٠,٩٠ ١,١٧ العائد على متوسط الموجودات )% (

١,6٥ ١,6٨ ٢,٤٨ ١,١٠ ١,٢٥ ربح السهم بالريال السعودي

مالحظة: تم تعديل ربحية السهم بأثر رجعي للفرتات السابقة لتعكس أثر التغريات يف املتوسط املرجح لعدد األسهم نتيجة إصدار أسهم منحة

صايف القروض والسلف:

بلغ صايف القروض والسلف ٣٩.٨ مليار ريال سعودي كام يف نهاية العام مسجاًل انخفاضًا مقارنة مببلغ ٤٢.١ مليار ريال سعودي لنفس الفرتة من عام 
٢٠١6. وقد واصل بنك الجزيرة خالل العام  تنويع محفظة القروض لديه عىل مختلف القطاعات االقتصادية، وعمل عىل توسيع قاعدة عمالئه مام خفف 

إىل حد كبري مخاطر الرتكز بالبنك.

الودائع لدى البنوك واملؤسسات املالية:

بلغ إجاميل الودائع لدى البنوك واملؤسسات املالية ٣6٩ مليون ريال سعودي، مقارنة مببلغ ١.٣ مليار ريال سعودي يف عام ٢٠١6،  ويعترب هذا نشاطا 
إلدارة السيولة والتدفقات النقدية قصرية األجل.

االستثامرات:

العام،  نهاية  يف  سعودي  ريال  مليار   ٢٠.٤ البنك  استثامرات  بلغت  كام  اإلستثامرية.  والصناديق  واألسهم  الصكوك  من  اإلستثامرات  محفظة  تتكون 
مقارنًة مببلغ ١6.٣ مليار ريال سعودي يف عام ٢٠١6م بارتفاع نسبته ٢٥% ويعود  االرتفاع يف اإلستثامرات بشكل رئييس اىل ارتفاع االستثامرات يف 

الصكوك الحكومية.

إجاميل املوجودات:

بلغ إجاميل املوجودات 6٨.٣ مليار ريال سعودي يف نهاية عام ٢٠١٧، مقارنًة بـمبلغ 66.٣ مليار ريال سعودي يف عام ٢٠١6، أي بارتفاع بنسبة  ٣ % عام 
كان عليه يف السنة املاضية.

تقرير مجلس اإلدارة  للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧م
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ودائع العمالء:

ريال سعودي يف نهاية ٢٠١6 إىل  العمالء من ٥١.6 مليار  انخفضت ودائع 
ويرتبط   .%٢.6 بانخفاض  أي   ،٢٠١٧ عام  نهاية  يف  سعودي  ريال  مليار   ٥٠.٣
الودائع تحت الطلب  بنسبة  باالنخفاض يف  العمالء  االنخفاض  يف ودائع 
و   ، سعودي  ريال  مليار   ٢٥.٠ إىل  سعودي  ريال  مليار   ٢٥.٥ من   %٢.١
إىل  سعودي  ريال  مليار   ٢٥.٢ من   %  ٤ بنسبة  ألجل  الودائع  يف  االنخفاض 

٢٤.٢ مليار ريال سعودي. 

إجاميل املطلوبات:

 ،٢٠١٧ عام  نهاية  يف  سعودي  ريال  مليار   ٥٩.٥ املطلوبات  إجاميل  بلغ 
مقارنًة بـمبلغ ٥٨.٢ مليار ريال سعودي يف عام ٢٠١6، أي بارتفاع بنسبة ٢.١ 

% عام كان 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 ١٠٠%( البالغ ١٧٧ مليون ريال سعودي للسنة املنتهية يف عام ٢٠١٧م. 

بآالف الرياالت السعودية

المجموعالمركز الرئيسيالغربيةالشرقيةالوسطىالمناطق

٩٤6.٥١٧٤٢٤.٧٠٠٥٩٠.6٣٥6١٧.٨٨6٢.٥٧٩.٧٣٨إجمالي دخل العمليات

أقسام/ قطاعات العمل الرئيسية:

تضم أنشطة البنك من أقسام العمل الرئيسية التالية:-

ودائع ومنتجات إئتامنية واستثامرية لألفراد. مرصفية األفراد:                 

قروض وودائع ومنتجات إئتامنية أخرى للرشكات واملؤسسات الصغرية 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 األصول:  

كابيتال« وهي رشكة تابعة للبنك(.

يوفر التكافل التعاوين خدمات ومنتجات حامية وإدخار. ومبوجب نظام التأمني يف اململكة العربية السعودية قامت  التكافل التعاوين:                 

تـم  تعـاوين  تكـافـل  الجـزيـرة  رشكة  مسـمى  تحـت  منفصلة  منشأة  يف  التأمني  قطاع  يف  أعاملها  بفصل  املجموعة 
الراهن  الوقت   يف  القطاع  هذا  ميثل  السعودية.  العربية  اململكة  يف  الجديد  التأمني  نظـام  مبوجب  تأسيسـها 
يتم  وتاريخ  عليها  االتفـاق  يتم  بقيمة  تعاوين  تكافل  الجزيرة  رشكة  إىل  تحويلها  يتم  سوف  التي  التأمينية  املحفظة 

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

٢٠١٧
مصرفية 

األفراد

مصرفية 

الخزينةالشركات

الوساطة 

وإدارة األصول

التكافل 

التعاوني

قطاعات 

المجموعأخرى

٢,٥٧9,٧٣8)١8٧.٦٧٦(١.٠8٢.٢٢٣٥٣8.١8٦9٥٠.٣١٠١٧٦.9٤٦١9.٧٤9إجمالي دخل العمليات

)١,٧٣٢,9٠٥(٣,988)٢٢,١9٠()١٤٥,٢٤١()٢٧٧,٠١٤()٤٧٣,8٤8()8١8,٦٠٠(إجمالي مصاريف العمليات

9,١٥٥١٠,٦8١-١.٥٢٦---الحصة من أرباح الشركات الزميلة

8٥٧,٥١٤)١٧٤,٥٣٣()٢,٤٤١(٢٦٣,٦٢٣٦٤,٣٣8٦٧٣,٢9٦٣٣,٢٣١صافي الدخل /)الخسارة(
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الرشكات التابعة والزميلة:

وبلد  عملياتها  فيه  متارس  الذي  والبلد  الرئيسية،  وأعاملها  فيها  األسهم  ملكية  ونسبة  مالها  ورأس  والزميلة  التابعة  الرشكات  التايل  الجدول  يوضح 
التأسيس كام يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧م :

الملكيةرأس المالطبيعة األعمالبلد النشاطبلد التأسيسالشركات التابعة/الزميلة

شركة تابعة

شركة الجزيرة لألسواق المالية 
)الجزيرة كابيتال(

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

١٠٠%٥٠٠ مليون ريال سعوديالوساطة وإدارة األصول

شركة أمان للتطوير واالستثمار 
العقاري

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

حفظ وإدارة الضمانات العقارية نيابة 
عن البنك

١٠٠%١ مليون ريال سعودي

المملكة العربية شركة أمان لوكالة التأمين
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

تعمل كوكيل ألنشطة الشركات 
المصرفية والتأمينية نيابة عن البنك.

١٠٠%٥٠٠ ألف ريال سعودي

شركة الجزيرة لألوراق المالية 
المحدودة

المملكة العربية جزيرة كايمان 
السعودية

تنفيذ المشتقات والمعامالت في 
سوق المال بما يتوافق مع أحكام 

الشريعة

رأس المال المصرح به:
٥٠،٠٠٠ دوالر أمريكي
رأس المال المدفوع:

١٠٠ دوالر أمريكي

%١٠٠

شركة زميلة

المملكة العربية شركة الجزيرة تكافل تعاوني
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

منتجات الحماية والحفظ بما يتوافق 
مع أحكام الشريعة

٣٥%٣٥٠ مليون ريال سعودي

يبلغ رأس مال رشكة الجزيرة لألسواق املالية ) الجزيرة كابيتال ( امُلصدر ٥٠٠ مليون ريال سعودي مقسمة إىل ٥٠ مليون سهم بقيمة ١٠ ريال سعودي 
للسهم الواحد.  ويبلغ رأس مال » رشكة أمان للتطوير واإلستثامر العقاري« ١ مليون ريال سعودي مقسمة إىل ١٠٠ سهم بقيمة ١٠.٠٠٠ ريال سعودي 
للسهم الواحد. فيام يبلغ رأس مال »رشكة أمان لوكالة التأمني« ٥٠٠ ألف ريال سعودي مقسمة إىل ٥٠ ألف سهم بقيمة ١٠ ريال سعودي للسهم 
الجزيرة لألوراق املالية املحدودة« املرصح به ٥٠،٠٠٠ دوالر أمرييك، بينام رأس مالها هو ١٠٠ دوالر أمرييك  الواحد. يف حني يبلغ رأس مال »رشكة 
مقسمة إىل ١٠٠ سهم بقيمة ١ دوالر أمرييك للسهم الواحد. ويبلغ رأس مال »الجزيرة تكافل« امُلصدر ٣٥٠ مليون ريال سعودي مقسم إىل ٣٥ 

مليون سهم بقيمة ١٠ ريال سعودي للسهم الواحد.

أرباح البنك ومنو املوجودات واملطلوبات املالية

سّجل البنك أرباحاً صافية بلغت ٨٥٧.٥ مليون ريال سعودي للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧م. وميثل ذلك إنخفاضاً وقدره ١٤.٤ مليون ريال سعودي، أي 
بنسبة ١.٧% عن األرباح التي حققها البنك لنفس الفرتة من العام املايض والتي بلغت ٨٧١.٩ مليون ريال سعودي. ويعزى هذا االنخفاض بشكل رئييس إىل 
قيام البنك يف العام املايض ببيع أرض مملوكة له نتج عنها مكاسب بقيمة ٢٠٨.6 مليون ريال سعودي. كام ارتفعت مصاريف العمليات بنسبة ٧.٧% و ذلك 
بسبب االرتفاع يف صايف مخصص خسائر االئتامن بنحو ١٤١,٩ مليون ريال أي بنسبة ١١٣.٤%، حيث بلغت بنهاية عام ٢٠١6م ١٢٥.٢ مليون ريال لتبلغ ٢6٧.١ 
مليون ريال بنهاية عام ٢٠١٧م. يف املقابل ارتفع دخل العمليات بنسبة ٤.٣% )مع األخذ باالعتبار االنخفاض الناتج عن مكاسب بيع عقارات أخرى( و ذلك بسبب 
االرتفاع يف صايف دخل العموالت الخاصة بنحو ٢٥١.١ مليون ريال، اي بنسبة ١6.٠% حيث بلغت ١,٥66.٥ مليون ريال بنهاية عام ٢٠١6م لتبلغ ١,٨١٧.6 مليون 
ريال لعام ٢٠١٧م , باإلضافة إىل االرتفاع يف صايف الدخل من تحويل العمالت األجنبية بنحو ٤6.6 مليون ريال سعودي أي بنسبة ٤٥.٢% ، حيث بلغ ١٠٣.٢ مليون 
ريال بنهاية عام ٢٠١6م ليبلغ ١٤٩.٨ مليون ريال بنهاية عام ٢٠١٧م. وقد بلغ ربح السهم الواحد ١.6٥ ريال سعودي للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧ مقارنة 

مببلغ ١.6٨ ريال سعودي لنفس الفرتة من العام املايض. 

وقد بلغ إجمــايل املوجودات 6٨.٣ مليار ريـــــــال ســعودي يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧ مقارنة بـمبلغ 66.٣ مليار ريال سعودي يف ٣١ ديسمرب ٢٠١6 و بارتفاع مببلغ ٢.٠ 
مليار ريال سعودي، وميثل نسبة ٣.٠ %، أما صايف قروض وسلف العمالء، فقد بلغت ٣٩.٨ مليار ريال سعودي يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧ مقارنة مببلغ ٤٢.١ مليار 
ريال سعودي يف ٣١ ديسمرب ٢٠١6 بانخفاض بلغ ٢.٣ مليار ريال سعودي ، وميثل ذلك انخفاضاً بنسبة ٥.٥ %. وقد بلغت املحفظة اإلستثامرية بالبنك ٢٠.٤ مليار 
ريال سعودي كام يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧م، بارتفاع وقدره ٤.١ مليار ريال سعودي وميثل ارتفاعاً بنسبة ٢٥.٠ % مقارنة مبا كانت عليه يف نفس  الفرتة من العام 
املايض والتي بلغت ١6.٣ مليار ريال سعودي كام يف ٣١ ديسمرب ٢٠١6م. وبلغ إجمــايل املطلوبات ٥٩.٥ مليار ريــال سعودي يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧ مقــارنة 
مببلغ ٥٨.٢ مليار ريال سعودي ٣١ ديسمرب ٢٠١6 و بارتفـــــاع مببلغ ١.٢ مليار ريــــال سعودي، وميثل نسبة ٢.١%، يف حني بلغت ودائع العمالء ٥٠.٣ مليار ريـــال 
سعودي يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧، بانخفاض بـلغ ١.٣ مليار ريــال سعودي، وميثل نسبة ٢.6 % مقارنة مببــلغ ٥١.6 مليــــار ريــال ســعودي يف ٣١ ديســـمرب ٢٠١6، أما 
الصكوك املصدرة لتعزيز رأس املــال فقد بلغت ٢.٠ مليــار ريــال سعودي يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧ مقــــارنة مببلغ ٢.٠ مليـــــار ريـــال سـعودي يف ٣١ ديسمرب ٢٠١6.

التمويل وسندات الدين املصدرة:

يف سياق املامرسات االعتيادية لألعامل، يقوم البنك بتبادل اقرتاض ومتويل األموال مع البنوك ومؤسسة النقد العريب السعودي، وذلك حسب معدل 
العمولة املتعارف عليها يف السوق ويتم إثباتها عىل نحو مالئم يف القوائم املالية املوحدة للبنك.

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧  )بآالف الرياالت السعودية(

٢.٠٠٠.٠٠٠صكوك معززة لفترة عشر سنوات بقيمة ٢.٠٠٠ مليون ريال سعودي

٢.٠٠٠.٠٠٠اإلجمالي

تقرير مجلس اإلدارة  للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧م
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صكوك معززة لفرتة عرش سنوات بقيمة ٢٠٠٠ مليون ريال سعودي:

بتاريخ ٢ يونيو ٢٠١6م، أصدر البنك ٢.٠٠٠ شهادة صكوك معززة لرأس املال مببلغ مليون ريال سعودي لكل صك، مبعدل توزيع أرباح عىل أساس 6 
شهور حسب أسعار الفائدة السائدة ما بني البنوك السعودية )سايبور(، يتم إعادة تعديله مقدمًا كل ستة أشهر، مضافا إليها هامش ١٩٠ نقطة أساس 
للسنة، مستحقة بشكل نصف سنوي بتتابع وذلك يف تاريخ ٢ يونيو و٢ ديسمرب من كل سنة حتى تاريخ ٢ يونيو ٢٠٢6م، وهو التاريخ الذي تنتهي فيه 
صالحية هذه الصكوك. يحق للبنك مامرسة خيار االستدعاء يف ٢ يونيو ٢٠٢١م أو بعد هذا التاريخ حال استيفاء رشوط محددة حسب األحكام الواردة يف 
نرشة اإلصدار املتعلقة بها. ميكن استدعاء الصكوك أيضًا حال استيفاء بعض الرشوط األخرى حسب األحكام الواردة يف نرشة اإلصدار اآلنفة الذكر. هذه 

الصكوك مسجلة لدى السوق السعودية لألوراق املالية )»تداول«(.

اإلقرتاض من البنوك:

بلغت قروض البنك من البنوك األخرى 6.٢ مليار ريال سعودي، مقارنة 
مببلغ ٣.٥ مليار ريال سعودي يف عام ٢٠١6م. بارتفاع بنسبة ٧٤.١%. 

ويعترب هذا نشاطا إلدارة السيولة والتدفقات النقدية قصرية األجل.

مزايا وتعويضات املوظفني:

خالل  من  املوظفني  ومزايا  تعويضات  وحجم  مستوى  تحديد  يتم 
بشكل  تنظيمها  يتم  والتي  املحيل  بالسوق  األجور  ومسح  مراجعة 
دوري باإلضافة إىل عدد من الوسائل األخرى املتعلقة باالستقصاء عن 
مستويات الرواتب يف سوق العمل. ويتم إتباع هذه اإلجراءات بهدف 
مبا  واإلقليمية  املحلية  السوق  ظروف  مواكبة  من  املجموعة  متكني 

يف ذلك أخذ حدة املخاطر بعني االعتبار.

ويتكون هيكل التعويضات من استحقاقات ثابته ومتغرية وبدالت وبرامج 
للمعايري واألعراف  النقدية، وكل ذلك طبقًا  حوافز دورية واالمتيازات غري 

املتبعة بالنسبة لقطاع الخدمات املالية يف اململكة العربية السعودية.

والسياسات  السعودية،  العربية  اململكة  يف  العمل  لنظام  ووفقًا 
الدفع عند  للموظفني تستحق  الخدمة  نهاية  للبنك، فإن مكافأة  الداخلية 
نهاية  تعويضات  إجاميل  بلغ  وقد  العامل.  أو  املوظف  خدمة  فرتة  انتهاء 
الخدمة للموظفني مع نهاية ديسمرب ٢٠١٧ مبلغ ٢٤٤ مليون ريال سعودي.

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 املؤسسة .

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 أيضًا آثارها املتعددة عىل االقتصاد  السعودي وبالتايل القطاع املايل يف اململكة. 

لقد كان عام ٢٠١٧ م عامًا مليئًا بالتحديات من عدة نواحي. ومن أهم هذه القضايا اإلقليمية والعاملية:

واصلت أسعار النفط العاملية انخفاضها وحيث كان سعر برميل النفط حوايل ال ٥٠ دوالر طوال العام تقريبا. مام ساهم يف استمرار ضعف   •
النشاط االقتصادي.

واصل منو الناتج املحيل اإلجاميل تباطؤه حيث بقي يف أدىن مستوى له منذ عام ٢٠١١ وذلك بسبب اعتامد االقتصاد عىل النفط.  •
ميثل العجز املايل املتزايد مصدر قلق آخر مام دفع صناع القرار إىل خفض اإلنفاق الرأساميل وهو ما أثر سلبا عىل النشاط االقتصادي.  •

استمرار االضطرابات السياسية اإلقليمية يف الرشق األوسط حيث شهد اإلقليم فرتة من عدم اإلستقرار واإلضطراب عىل الرغم من قيام   •
الجهات الفاعلة الرئيسية بدورها يف محاولة إيجاد الحلول للرصاعات اإلقليمية.

إصدار املؤسسات التنظيمية العاملية كصندوق النقد الدويل والبنك الدويل وبنك التسويات العاملي مراسيم جديدة لتطبيق املزيد من   •
إجراءات التشديد واالنضباط املايل إلدارة أنظمة رأس املال والسيولة.

واملخصصات  بالتعرث  الخاص   )IFRS(الجديد املايل  املحاسبي  املعيار  تطبيق  لضامن  واملحلية  العاملية  التنظيمية  الهيئات  قوى  تضافر   •
واملطلوب تنفيذه لغاية شهر يناير ٢٠١٨

ولقد اتخذت اإلدارة نهجًا موضوعيًا واقعيًا من األحداث العاملية واملحلية السائدة والناشئة وواصلت الرتكيز عىل التقييم واإلدارة الدقيقني للتحديات املذكورة أعاله.

١.  الحفاظ عىل كفاية رأس املال:

إن إدارة البنك تضمن  مواصلة البنك االحتفاظ مبستويات كافية من رأس املال النوعي مام ميكنها من مساندة النمو املتوقع يف األصول املرجحة 
باملخاطر وكذلك الوفاء مبتطلبات كفاية راس املال النظامية املتوقعة. وضمن هذا اإلطار فقد وضع البنك خطة مفصلة ومحكمة لتعزيز رأس 
املال تأخذ يف االعتبار مختلف السيناريوهات املحتملة لتعزيز رأس املال واملزايا والقيود ذات العالقة بهذه السيناريوهات وكذلك ما يتعلق بتكلفة 
توفري رأس املال واألطر الزمنية للتنفيذ. وإن إصدار البنك لصكوك يف العام املايض وخططه إلصدار أسهم حقوق األولوية املتوقع إصدارها 

العام القادم  هو دليل واضح عىل جهود البنك الهادفة لتعزيز وتقوية قاعدة رأس مال البنك.

وضمن السعي لتعزيز قاعدة راس املال للبنك، تؤكد اإلدارة عىل مواصلة العمل عىل هذا الصعيد حيث اختارت السيناريوهات األمثل واألفضل 
التي من شأنها ان تضمن ليس مجرد رأس املال الكمي بل أيضا  الجودة النوعية لرأس املال يف استجابته للمتطلبات النظامية.
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٢. إدارة السيولة:

الرئيسية املرتتبة عىل األحداث العاملية األخرية وآثارها عىل األسواق املالية واإلقليمية واملحلية تتمثل يف توفري السيولة/  إن إحدى املخاطر 
األموال بتكلفة ال تزيد عن تدفق العوائد االقتصادية املشتقة من األصول املمولة.

وإدراكا منها ملتطلبات السيولة بعد األخذ يف االعتبار متطلبات األعامل الحالية واألعامل املخططة، فقد قامت ادارة بنك الجزيرة بوضع اطار قوي 
للسيولة يضمن تحديدا استباقيًا ملتطلبات السيولة الحالية واملقدرة كام يقيس تلك املتطلبات مقابل تكلفة تلك السيولة. وقد واصلت لجنة 
املوجودات واملطلوبات يف البنك تركيزها عىل ضامن إبقاء تكلفة التمويل/ السيولة ضمن حدود معقولة مام يوفر للبنك فرصة لتمويل منو 

األصول ذات العوائد العالية.

٣. نوعية األصول:

دفعت مواجهة القطاع  املايل واإلقليمي لرتاجع أسايس يف نوعية األصول ؛العديد من املؤسسات املالية النظامية الهامة إما لتجنيب وتخصيص 
املخصصات مقابل األصول غري العاملة أو شطب نسبة كبرية من املديونيات.

وانطالقًا من هذا املفهوم فقد ركزت إدارة بنك الجزيرة يف عام ٢٠١٧ عىل ضامن بقاء نوعية األصول لكافة خطوط العمل يف مستوى مقبول من 
حيث النوعية مبا يحول دون أية تصنيفات أو مخصصات و/ أو شطب لديون ال مربر لها. كام أن البنك بقي انتقائيًا عىل مستوى كافة رشائح األعامل 

وحدد رشائح عمالئه املستهدفة مبنهجية واضحة ترتكز عىل النواحي التالية:
وضع أسس محددة إلطار وسياسة تحمل املخاطر.  -

تحديد األسواق املستهدفة والحصة السوقية بشكل واضح.  -
تحديد إطار لرشائح القطاعات االقتصادية من حيث املخاطر والعوائد واملتطلبات النظامية واتجاهات األداء.  -

وضع معايري لتقبل املخاطر لضامن تقييم وإدارة املخاطر املرتبطة بقطاع معني و/ أو رشائح معينة وذلك من خالل مؤرشات تأهيل محددة.  -
اعتامد إطار لتقييم مخاطر املقرتض املستهدف ضمن رشائح العمل واملحافظ املالية لضامن أن يدعم ذلك اإلجراء النمو املستهدف لنوعية   -

األصول واحتاملية التعرث وتقديرات  تكلفة االئتامن.

إضافة لذلك فإن اإلدارة عىل دراية بالوضع الحايل لتطبيق وتبني للمعيار املحاسبي الدويل- اإلصدار التاسع واآلثار املرتتبة عىل املحفظة من جراء 
ذلك. وقد تبنى البنك منهجا منظام لتبني املعيار املحاسبي الدويل- اإلصدار رقم ٩ مبا يتامىش  مع املتطلبات التنظيمية. ويتوقع البنك أن 

التحول إىل معيار التقارير املالية الدولية رقم ٩ لن يقوض بشكل كبري اسرتاتيجية البنك للحفاظ عىل جودة املحافظ.

إدارة مخاطر السوق: 

يخضع استعداد البنك لتقبل املخاطر لعوامل مختلفة منها تقلبات السوق وتوجهات األعامل واالقتصاد الكيل 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 تحمل 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    •

تقرير مجلس اإلدارة  للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧م
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مخاطر السوق

متهيد:

تتمثل مخاطر السوق يف تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية املستقبلية ألية أداة مالية بسبب التقلب يف متغريات السوق كأسعار األسهم 
ومعدالت الربحية وأسعار رصف العمالت األجنبية وأسعار السلع. 

إدارة مخاطر السوق

إن لجنة سياسة مخاطر السوق املفوضة من مجلس االدارة مسؤولة عن السياسات والحدود والضوابط املستخدمة يف إدارة مخاطر السوق. ولدى 
البنك سياسة معتمدة ملخاطر السوق ومجموعة حدود لقسم الخزينة والتي تقنن بوضوح السياسات واإلجراءات وحدود التعرض ملخاطر السوق. 

إن الهدف الرئييس هو إدارة التقلبات يف األرباح وتوضيح مخاطر السوق و بيانات مخاطر السيولة لالدارة العليا ولجنة املخاطر التابعة ملجلس اإلدارة 
ولجنة املوجودات واملطلوبات ومجلس اإلدارة ومؤسسة النقد العريب السعودي.

مخاطر أسعار رصف العمالت األجنبية

مخاطر أسعار رصف العمالت األجنبية هي املخاطر املرتتبة عىل خسارة أي أصول مالية صادرة بعمالت أجنبية لقيمتها، أو تحقيق أية مطلوبات صادرة 
بعمالت أجنبية ربحا يف القيمة. وقد وضعت سياسة ادارة مخاطر الخزينة حدود صالحيات بالنسبة لصايف املراكز املفتوحة حسب مجموعات العمالت، 
حيث تم وضع حدود صالحيات للدوالر األمرييك وعمالت الدول العرش الكربى والعمالت الخليجية وكافة العمالت األخرى. وجدير بالذكر أن مخاطر البنك 
أو  األمرييك  بالدوالر  أقل  حد  وإىل  السعودي  بالريال  رئييس  بشكل  مقيمة  البنك  ومطلوبات  موجودات  ألن  تذكر  ال  األجنبية  العمالت  رصف  من 

بعمالت مربوطة بالدوالر األمرييك. 

مخاطر أسعار األسهم

تتمثل مخاطر أسعار األسهم يف املخاطر املرتتبة عىل انخفاض قيم استثامرات البنك يف األسهم. ويتم تقييم محفظة البنك من األوراق املالية  
املدرجة يف السوق بشكل منتظم طبقا السعار السوق واية تغيريات يف القيمة تؤخذ باالعتبار يف حقوق امللكية و قامئة الدخل الشامل بالبنك.

املعالجة الرأساملية ملخاطر السوق

يحتسب بنك الجزيرة املتطلبات الدنيا لرأس املال مقابل مخاطر السوق باستخدام الطريقة املعيارية، حيث يستخدم رأس املال كحاجز حامية مايل 
ملواجهة أية تحركات معاكسة ملخاطر السوق. ومتثل مخاطر معدل الربحية ومخاطر العمالت االجنبية ومخاطرالسيولة املندرجة ضمن معيار بازل ٢ - 

الركن الثاين عوامل املخاطرة الرئيسية التي تواجهها أنشطة البنك.

اختبارات الضغط / الجهد

يجري البنك اختبارات الضغط / الجهد عىل أساس نصف سنوي وذلك بهدف إجراء املزيد من التقييم للخسائر املحتملة. إذ أن البنك و من خالل تقييم 
حجم الخسائر غري املتوقعة يكون قادرا عىل فهم حيثيات املخاطر والتعرض املحتمل ألحداث غري متوقعة ولكن معقولة يف األسواق غري العادية. 
ويستخدم البنك لهذا الغرض سيناريوهات متعددة ترتافق مع تبني اإلجراءات املالمئة املتعلقة بذلك. وبالنظر إىل البيئة ااالقتصادية الحالية، يتم 
النظر يف مجموعة واسعة من السيناريوهات مبا يف ذلك السيولة واألثر عىل مصادر التمويل. ويتم تحديث هذه السيناريوهات كام يجوز إعادة 
تعريفها / تحديدها عىل أساس متواصل بحيث تعكس ظروف السوق الحالية. 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.

مخاطر السيولة:

الوفاء  يف  مصاعب  البنك  مواجهة  احتامل  يف  السيولة  مخاطر  تكمن 
بواجباته املتعلقة باإللتزامات املالية التي يتم سدادها نقدا 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 تبخر بعض 
مصادر التمويل. وللتخفيف من اثار هذه املخاطر تحاول اإلدارة بكل جد تنويع 
بالسيولة عند  النواحي املتعلقة  التمويل؛ ويتم االخذ يف االعتبار  مصادر 
تسعري األصول. وتقتيض سياسة البنك عىل هذا الصعيد باالحتفاظ برصيد 

كاف من النقد واألدوات املعادلة للنقد. 

التنظيم  يف  كبري  تغري  حصول  إىل  األخرية  العاملية  املالية  األزمة  أدت  لقد 
واإلرشاف عىل مخاطر السيولة يف املؤسسات املالية. وبناء عىل متطلبات 
إدارة مخاطر السيولة مبوجب نظام بازل ٣، يتم استخدام نسبتني من أجل إدارة 

مخاطر السيولة وهام نسبة تغطية السيولة ونسبة صايف التمويل الثابتة.

طريقة إدارة مخاطر السيولة:

بالنسبة لإلدارة اليومية للسيولة، تضمن وحدة أعامل الخزينة وجود متويل 
كاف من أجل الوفاء بالتزامات الدفع والسداد اليومية يف الوقت املحدد.
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كام تشمل عملية إدارة السيولة اإلجراءات التالية:

االحتفاظ مبخزون كاف من النقد ذو نوعية عالية وغري املحمل باألعباء كعنرص وقاية للحامية يف حالة حصول أي انقطاع غري متوقع يف التدفقات النقدية.   •

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

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

تنويع مصادر التمويل من أجل ضامن وجود مزيج متوييل مالئم.   •

ضامن املحافظة عىل النسب النظامية كنسبة السيولة املحددة من قبل مؤسسة النقد ونسبة تغطية السيولة و نسبة صايف التمويل    •
الثابتة فوق املستويات املطلوبة.

إجراء اختبارات الضغط / الجهد للسيولة عىل أساس نصف سنوي تحت مختلف السيناريوهات كجزء من الرقابة الحكيمة للسيولة من أجل اختبار    •
فعالية وقوة الخطط ذات العالقة.

وجدير بالذكر أن كافة السياسات واإلجراءات املتعلقة بالسيولة مشمولة يف دليل سياسة مخاطر السوق والتي تخضع للمراجعة واالعتامد عىل اساس 
سنوي من قبل لجنة سياسة مخاطر السوق.انسجاما مع قانون مراقبة البنوك والقواعد الصادرة عن مؤسسة النقد، يحتفظ البنك باحتياطي نظامي 
لدى مؤسسة النقد يعادل ٧% من إجاميل حجم ودائع الطلب و ٤% من ودائع العمالء اآلجلة. وباإلضافة إىل االحتياطي النظامي، يحتفظ البنك باحتياطي 

سيولة ال يقل عن ٢٠% من حجم مطلوبات الودائع، عىل شكل نقد وأصول، والتي ميكن تحويلها إىل سيولة خالل مدة ال تتجاوز ٣٠ يوما.

وميلك البنك حاليا محفظة استثامرية، يتكون جزء كبري منها من سندات السعر العائم والصكوك الحكومية الصادرة عن مؤسسة النقد. وتعترب هذه 
املحفظة ذات نوعية وسيولة عالية مع إمكانية توفر التمويل )حتى ٨٥-٩٠% حسب األداة االستثامرية( من خالل نافذة إعادة الرشاء لدى مؤسسة النقد.

كفاية رأس املال مبوجب الركن الثاين والثالث من معيار بازل 

إن اتفاق بازل الصادر عن بنك التسويات الدويل هو معيار دويل ملامرسات إدارة املخاطر وراس املال ويهدف إىل وضع إطار يعزز سالمة واستقرار 
النظام املرصيف العاملي.

وقد كانت مؤسسة النقد يف مقدمة الجهات التي ضمنت تبني وتطبيق القطاع املرصيف السعودي أفضل املامرسات التي يدعو لها بنك التسويات 
الدويل ولذلك فقد أصدرت مختلف التعليامت والتوجيهات ذات العالقة بهذا الشان.

وطبقا لتوجيهات مؤسسة النقد العريب السعودي فقد أصبح إطار )بازل ٣( نافذا اعتبارًا من ١ يناير ٢٠١٣ وينطوي اإلطار الجديد عىل تعديالت هامة 
عىل طريقة حساب رأس املال النظامي ووزن األصول املرجحة باملخاطر ضمن الركن األول. كذلك شهدت متطلبات الركن الثاين  والركن الثالث من 
املعيار تحسينات هامة مبوجب هذا اإلطار املعدل. ويف ديسمرب ٢٠١٧ قامت لجنة بازل للرقابة املرصفية  بإصدار الجزء املتبقي من اطار بازل ٣ والذي 
بازل ٣  )BCBS( إصالحات  للرقابة املرصفية  بازل  لجنة  التي تم اإلعالن عنها سابقًا. يف ديسمرب ٢٠١٧، أصدرت  األولية  يهدف اىل استكامل املرحلة 
املتبقية التي تهدف إىل استكامل املرحلة األولية إلصالحات بازل ٣ التي تم اإلعالن عنها سابقا. وتسعى تعديالت عام ٢٠١٧ إىل استعادة املصداقية 
يف حساب األصول املرجحة باملخاطر وتحسني قابلية نسب رأس املال البنوك للمقارنة. إن األصول املرجحة باملخاطر هي تقدير للمخاطر التي تحدد 
الحد األدىن لرأس املال النظامي الذي يجب عىل البنك االحتفاظ به للتعامل مع الخسائر غري املتوقعة. إن االحتساب الحكيم لألصول املرجحة باملخاطر 

جزء ال يتجزأ من إطار رأس املال القائم عىل املخاطر.

وبناءًا عىل ما سبق يقوم البنك مبراقبة مدى كفاية رأسامله باستخدام معايري كفاية رأس املال والنسب التي تقررها تلك املعايري حسب املتطلبات 
البنك  مال  رأس  مقارنة  طريق  عن  املال  رأس  كفاية  والنسب  املعايري  هذه  وتقيس  السعودي.  العريب  النقد  مؤسسة  قبل  من  واملقررة  املحددة 
املؤهل مع قامئة املركز املايل املوحد للموجودات واملطلوبات واملبالغ االسمية للمشتقات املالية عند تحويلها اىل املخاطر املرجحة املكافئة ذات 

العالقة.

تقرير مجلس اإلدارة  للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧م
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الحارض  الثاين، وذلك عىل أساس الوضع  الركن  بالنسبة ملخاطر  الرأساملية  إن إجراءات تقييم كفاية رأس املال الداخيل مصممة لتقييم املتطلبات 
واألفاق املستقبلية آخذة بعني االعتبار املخاطر الحالية للبنك وخطط النمو املستقبيل. كام تقيس إجراءات تقييم كفاية رأس املال الداخيل مدى 

استجابة أعامل البنك واألمناط الرأساملية تحت مختلف املستويات املعقولة من فرضيات اختبارات الضغط/الجهد.

إن إجراءات تقييم كفاية رأس املال الداخيل للبنك متثل وثيقة شاملة مصممة لتقييم مخاطر البنك وأيضًا لتحديد وقياس والسيطرة عىل املخاطر 
ومتطلباتها ومصادرها من رأس املال. وعىل أساس الدمج التام بناءًا عىل إطار الركن الثاين، فإن هذه اإلجراءات متثل نهجًا واقعيًا ومرتكزًا عىل املخاطر 

من أجل تقييم متطلبات رأس املال الحالية واملخططة لبنك الجزيرة.

لقد تم إعداد إفصاح كفاية رأس املال وفقًا لتوجيهات اإلفصاح مبوجب معيار بازل التي تصدرها مؤسسة النقد العريب السعودي من حني الخر وحسبام 
ينطبق عىل البنك.

وكمتطلب جديد لعام ٢٠١٨، تطلب مؤسسة النقد العريب السعودي من البنوك أن تقوم بتطوير خطة تقييم السيولة الداخلية  وإرسالها إىل مؤسسة 
الربع األول من عام ٢٠١٨. والغرض من هذه الخطة هو إبالغ مجلس إدارة البنك والجهات النظامية  بتقييم مخاطر السيولة للبنك  النقد بحلول نهاية 
والتأثري علی املتطلبات التنظیمیة ورأس املال. إن خطة تقييم السيولة الداخلية  هي أداة متكن البنك من تقييم متطلبات السيولة بشكل منهجي 
مع األخذ باالعتبار اسرتاتيجية البنك وخطط العمل واملخاطر وسياسات 
الداخلية، وهو  السيولة  تقييم  حاليا مبرحلة تطوير خطة  البنك  البنك. 
التنظيمية يف هذا  التوجيهية  عىل املسار الصحيح لاللتزام باملبادئ 

الصدد.

املعايري املحاسبية:

يحتفظ البنك بدفاتر الحسابات والسجالت بطريقة دقيقة و منظمة. 

تم إعداد القوائم املالية املوحدة:

قبل  من  معدل  هو  كام  املالية  للتقارير  الدويل  للمعيار  وفقًا     -
الزكاة  عىل  املحاسبة  بشأن  السعودي  العريب  النقد  مؤسسة 
للتقارير  الدولية  املعايري  جميع  تطبيق  يتطلب  ما  وهو  والرضيبة، 
باستثناء  الدولية  املحاسبة  معايري  مجلس  عن  صادرة  هي  كام  املالية 
تطبيق املعيار الدويل للمحاسبة )١٢( – »رضيبة الدخل« وتفسري لجنة 
)٢١( – »الرضائب«،  للمعيار  للتقارير املالية  الدولية  تفسريات املعايري 
حيث أنهام يرتبطان بالزكاة ورضيبة الدخل. ووفقًا للتعميم الصادر عن 
 ١١ بتاريخ   ٣٨١٠٠٠٠٧٤٥١٩ رقم  السعودي  العريب  النقد  مؤسسة 
أبريل ٢٠١٧م والتعديالت الالحقة من خالل بعض اإليضاحات املتعلقة 
باملحاسبة عىل الزكاة ورضيبة الدخل )»تعميم مؤسسة النقد«(، فإن 
ويدرج  سنوي  ربع  أساس  عىل  يكون  الدخل  ورضيبة  الزكاة  استحقاق 

يف حقوق املساهمني ضمن األرباح املبقاة.

البنوك وأحكام نظام الرشكات  مبا يتوافق مع أحكام نظام مراقبة     -
يف اململكة العربية السعودية وعقد تأسيس البنك.

إن السياسات املحاسبية املستخدمة يف إعداد القوائم املالية املوحدة السنوية للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧ تتفق مع تلك املستخدمة يف إعداد 
البيانات املالية السنوية املوحدة للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١6 باستثناء التغري يف السياسة املحاسبية املتعلقة بالزكاة ورضيبة الدخل و االعرتاف 

األويل وإلغاء االعرتاف لجميع العمليات االعتيادية املتعلقة برشاء وبيع األصول املالية وبدأت يف االعرتاف وإلغاء االعرتاف يف تاريخ املتاجرة.

تعيني مراجعي حسابات البنك 

إن املراجعني الخارجيني لحسابات البنك مسؤولون عن مراجعة القوائم املالية السنوية والربع سنوية للبنك. وقد أقر اجتامع »الجمعية العامة الغري عادية« 
للبنك املنعقد يف ١٠ أبريل ٢٠١٧ ) املوافق ١٤٣٨/٠٧/١٣هـ( توصية مجلس اإلدارة ولجنة املراجعة بإعادة تعيني »ارنست ويونغ« و »يك يب أم جي-

الفوزان ورشكاه« مراجعني خارجيني لحسابات البنك للسنة املالية املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧.

املدفوعات النظامية

قام بنك الجزيرة خالل السنة بسداد الدفعات التالية : 

مليون ريال سعوديالمدفوعات

٢٠.٥٧الزكاة المسددة خالل عام ٢٠١٧ )عن عام ٢٠١6(

6.١١ضريبة مخصومة من المنبع

٧.٢٢ضريبة مدفوعة مقدما )عن عام ٢٠١٧(

٧٢.٥٩التأمينات االجتماعية- حصة البنك وحصة الموظفين

تأشيرات، رخص اإلقامة والخدمات المتصلة بها .. الخ، ـ ١.٠٣ال

قدرت التزامات الزكاة املستحقة لعام ٢٠١٧ عىل املساهمني السعوديني مببلغ ٢٠.6٨ مليون ريال سعودي. وكان بنك الجزيرة قد جنب مخصصًا كافيًا 
سعودي  ريال  مليون   ١٠.٢٥ مببلغ  السعوديني  غري  املساهمني  عىل  الواجبة  الدخل  رضيبة  قدرت  كام  املقدرة.  الزكاة  التزامات  لتسوية  دفاتره  يف 

وسوف يتحملها يف النهاية املساهمون غري السعوديني.
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إيضاحات  اإليضاح رقم ٢6 من  بالكامل يف  البند موضح  أخرى وهذا  عام ٢٠١١ مام يضيف مطالبات  للسنوات حتى  زكوية  تقديرات  البنك  تلقى  كام 
القوائم املالية السنوية للبنك. 

العقوبات والجزاءات والقيود النظامية:

قرارات مؤسسة النقد العريب السعودي الجزائية:

السنة المالية الحالية

عدد القرارات الجزائيةموضوع المخالفة

إجمالي مبلغ الغرامات 

المالية بالريال السعودي

٤٤١٠.٠٠٠مخالفة تعليمات المؤسسة اإلشرافية

٢١٥,٠٠٠مخالفة تعليمات المؤسسة الخاصة بحماية العمالء

--مخالفة تعليمات المؤسسة الخاصة ببذل العناية الواجبة

١٢٠.٠٠٠مخالفة تعليمات المؤسسة الخاصة بمستوى أداء أجهزة الصرف اآللي و أجهزة نقاط البيع

١٢١٥,٠٠٠مخالفة تعليمات المؤسسة الخاصة ببذل العناية الواجبة في مكافحة غسل األموال و تمويل اإلرهاب

العقوبات والجزاءات والقيود النظامية األخرى:

فرضت هيئة السوق املالية والبلديات وجهات حكومية أخرى غرامات مالية عىل البنك بلغت يف إجاملها ٣٤٧.٢ ألف ريال سعودي خالل عام ٢٠١٧ كام 
هو موضح يف الجدول أدناه: 

بآالف الرياالت السعوديةالجهة النظامية

١6٠.٠هيئة السوق المالية
١٥6.٠أمانة الرياض

١٥.٥أمانة جدة
١٠.٠وزارة العمل و التنمية االجتماعية

٤.٤المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
١.٣الهيئة العامة للزكاة والدخل 

٣٤٧.٢اإلجمالي

معامالت األطراف ذات العالقة: 

تتعامل املجموعة خالل دورة أعاملها العادية مع أطراف ذات عالقة. وبرأي اإلدارة ومجلس اإلدارة فإن املعامالت مع األطراف ذات العالقة تتم وفقًا لرشوط متفق 
عليها. تخضع التعامالت مع األطراف ذات العالقة للنسب املنصوص عليها يف نظام مراقبة البنوك والتعليامت الصادرة عن مؤسسة النقد العريب السعودي. 

كانت األرصدة يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧ والناتجة عن تلك املعامالت يف القوائم املالية املوحدة عىل النحو التايل:-

٢٠١٧
بآالف الرياالت السعودية

٢٠١6
بآالف الرياالت السعودية

بنك باكستان الوطني )مساهم(:

٧١٧٥أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
١9٠١٩٨أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

شركات تابعة

٥٠١,٤8٠٥٠٠,٩٨٠استثمارات
٢٠,٤٠٧6٢٥,٠٤٢ودائع للعمالء

-٦٥٦,١١8أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
١8٤,98٤٤٥,٩١٧ذمم مدينة

١٦,٣٦٥٢١,٤٨٥ذمم دائنة
٦٣٠,٢٤٧6٣٠,٢٤٧التزامات وتعهدات

-٤,٣٦9,٣٦9قيم اسمية لعقود مشتقات قائمة
شركات زميلة ومنتسبة ذات تأثير جوهري

١٣٤,٠٧١١٢٩,٩٧٧استثمارات
٤٠١,٧٦٣٣٨٤,٣٥٣ودائع للعمالء

٢,٢١١٢,٢٥٣مصروفات مستحقة الدفع
أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية وكبار المساهمين واألطراف المنتسبة لهم

١٢٠,٤٧٣٤٨,٥٢٤قروض وسلف

تقرير مجلس اإلدارة  للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧م
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8٥,٠٥٥٣٩٠,٩٩٢ودائع للعمالء
-٦,٤٤٧التزامات وتعهدات

ميثل كبار املساهمني حصة ملكية تتجاوز ٥%  من رأسامل البنك.

٢٠١٧
بآالف الرياالت السعودية

٢٠١6
بآالف الرياالت السعودية

صناديق استثمار بإدارة الشركة التابعة 

٦٠,8٧٠٩١,٤٢٩استثمارات
٣٥٦,٣٣٤٣٩٢,٠٧6قروض وسلف، صافي

٥٣١٢,٩٨٩ودائع للعمالء

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

٢٠١٧
بآالف الرياالت السعودية

٢٠١6
بآالف الرياالت السعودية

٥8,9٧9٢٠,١6١دخل عموالت خاصة
٥٧,99٠١٢٠,٩٤٨مصاريف عموالت خاصة

١٣٢١66دخل اتعاب وعموالت
١,6٠٠-أتعاب استشارة مدفوعة

١٥,8٥٠٩,٧٣٢صافي حصة مصروفات بشركة زميلة
٣8,١١٤٣٥,٤6٢أقساط تأمين مدفوعة

-١,٥٢٤توزيع فائض مستلم من شركة زميلة
١٢,9٧٧٨,٥٠٢مطالبات مستلمة

٧,٥٦٢٧,٤٠٩مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
٥,٢٥٠٥,٢٥٠توزيعات أرباح مستلمة

٣,988٣,٩٨٨دخل بموجب اتفاقيات خدمات مشتركة
-٤٧سداد مصروف لشركة تابعة

٣,١٠9٣١,٨٣٧مصروفات بموجب اتفاقية مشاركة إيرادات
9,٣٥٥٩,٣٥٥سداد مصروف إيجار

٢,٣٤٥6١٥مصروف إيجار للفروع

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

٢٠١٧
بآالف الرياالت السعودية

٢٠١6
بآالف الرياالت السعودية

٨٩,6٥٢٨٧,٩٤٤منافع قصيرة األجل للموظفين

٢٥,٧٣٥٢٢,٨6٩مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

يقصد بأعضاء اإلدارة التنفيذية كبار املوظفني مبا فيهم املدراء التنفيذيني الذين لديهم الصالحية واملسؤولية عن التخطيط والتوجيه والتحكم يف 
أنشطة املجموعة سواء بشكل مبارش أو غري مبارش.

التعامالت  تعترب هذه  و  ريال سعودي.  نحو ٨٠.٥ مليون  العام املايض  تعاوين يف  تكافل  الجزيرة  البنك ورشكة  والتعامالت بني  العقود  بلغ إجاميل 
تعامالت مع أطراف ذات عالقة والتي قد يكون لعضو مجلس إدارة البنك املذكور اسمه أدناه  مصلحة فيها سواء بشكل مبارش أو غري مبارش, حيث أنه 

عضو ملجلس إدارة بنك الجزيرة و رئيس مجلس اإلدارة لرشكة الجزيرة تكافل تعاوين:.

- املهندس/ عبد املجيد بن إبراهيم السلطان.

ألف ريال سعودي

المبلغ خالل ٢٠١٧م الفترة األعمال والعقود التي بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني

١٥.٨٥٠ مستمر اتفاقية تكاليف وتوزيع الموارد – صافي المبلغ
١6.٩٥٨ سنة واحدة بوليصة التأمين لتمويل دينار الشخصي
١6.٣٧٣ سنة واحدة بوليصة التأمين للرهن العقاري
٢.٣٥٠ سنة واحدة بوليصة للتأمين على الحياة
٩٠٧ سنة واحدة بوليصة التأمين للبيت الحسن للموظفين

٥.٢٥٠ تعامالت توزيعات أرباح مستلمة
٩.٨٠٤ تعامالت مصاريف العموالت الخاصة
١٢.٩٧٧ تعامالت مطالبات مستلمة
8٠.٤٧١ المجموع
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وقد بلغ إجاميل العقود والتعامالت بني البنك ورشكة الجزيرة لألسواق املالية )الجزيرة كابيتال( يف العام املايض نحو ٢٤.٧ مليون ريال سعودي. وتعترب 
هذه التعامالت تعامالت مع أطراف ذات عالقة والتي قد يكون ألعضاء مجلس إدارة البنك املذكورة أسامئهم أدناه مصلحة فيها سواء بشكل مبارش أو 

غري مبارش, حيث أنهم أعضاء مجلس إدارة لكل من بنك الجزيرة و رشكة الجزيرة كابيتال:

١- األستاذ/ نبيل بن داود الحوشان.

٢- األستاذ/ محمد بن عبد الله الحقباين.

 ألف ريال سعودي      

 املبلغ املدفوع خالل

٢٠١٧ م الفترة األعمال والعقود التي بين البنك وشركة الجزيرة لألسواق المالية

٣.٩٨٨ عقد ساري ما لم ينهى إتفاقية خدمات مشتركة
١٠.٢٥٢ منتهي مشاركة دخل منتج "تمام" 
١.١٣٨ تعامالت مصاريف العموالت الخاصة على الودائع ألجل
٩.٣٥٥ تعامالت مصاريف إيجار الفروع

٢٤.٧٣٣ المجموع

فيام ييل قامئة بعقود االيجار والتي قد يكون ألعضاء مجلس اإلدارة التالية أسامئهم مصلحة فيها سواء بشكل مبارش أو غري مبارش ويوضح الجدول 
التايل تفاصيل هذه العقود: 

 ألف ريال سعودي      

 املبلغ
 املدفوع

خالل ٢٠١٧ م فرتة العقد طبيعة العقد الصلة/العالقة اسم الطرف ذي العالقة املتعاقد

٢٨٥ ١٠ سنوات  إيجار فرع طريق الحسن
 بن عيل

 أخو األستاذ/ أحمد بن
عثامن القصبي

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

٣٣٠ ١٢ سنة إيجار فرع الرحاب  ميتلك جزءاً من أسهم
رشكة إتحاد األخوة للتنمية

 املهندس/ عبداملجيد بن
إبراهيم السلطان رشكة إتحاد األخوة للتنمية

٦١٥ املجموع

تأكيدات مجلس اإلدارة:

يرشف مجلس اإلدارة عىل أداء وعمليات البنك ووضع السياسات، وضامن التنفيذ الصحيح لها وذلك من خالل عقد اجتامعات دورية خالل العام. إضافة 
العامة  السياسات  تنفيذ  من  للتحقق  للبنك  الرئيسية  القطاعات  ويراقب  الداخلية  والضوابط  القامئة  األنظمة  فاعلية  دوريًا  املجلس  يراجع  ذلك،  إىل 

ومستويات إدارة املخاطر التي حددها املجلس.

التام  البنك لضامن سالمة ونزاهة األداء املايل وااللتزام  للبنك مع مراجعي حسابات  أيضًا من خالل لجنة املراجعة املركز املايل  كام يراجع املجلس 
باألنظمة واللوائح واملعايري املحاسبية املطبقة يف اململكة العربية السعودية. ويؤكد مجلس اإلدارة مسؤوليته القانونية عن دقة البيانات املالية، 
وأنها تعكس الوضع املايل للبنك ونتائجه بصورة عادلة، كام يضمن التزام كافة عملياته بضوابط املراقبة املوضوعة من قبل هيئة الرقابة الرشعية بالبنك.

 ويؤكد مجلس اإلدارة للمساهمني واألشخاص اآلخرين من ذوي املصلحة حسب معرفته ومن كافة النواحي الجوهرية ما ييل:

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.    •

أو  التنفيذي  والرئيس  املنتدب  العضو  أو  اإلدارة  مجلس  أعضاء  من  ألي  جوهرية  مصلحة  أية  فيه  طرفًا  البنك  يكون  عقد  أي  يف  يوجد  ال  أنه    •
املسئول املايل األول أو أي شخص له عالقة معهم، باستثناء ما هو مذكور يف هذا التقرير يف »معامالت األطراف ذات العالقة«.

كذلك قام مراجعو الحسابات حسب املوضح يف تقريرهم، كجزء من أداء واجباتهم بشأن القوائم املالية، مبراجعة ضوابط الرقابة الداخلية املتعلقة 
الضوابط  رأي حول فعالية  إجراءات مراجعة مالمئة، ولكن ليس لغرض تكوين  للقوائم املالية وذلك مبا ميكنهم من تصميم  العادل   باإلعداد والعرض 
الداخلية بالبنك. وقد أبلغ مراجعو الحسابات مجلس اإلدارة ببعض النواقص أو التوصيات الناشئة عن ذلك العمل. وبرأي اإلدارة فإن هذه البنود ال تشكل 

جوانب جوهرية، ولذلك اصدر املراجعون تقريرهم غري املتحفظ عىل القوائم املالية للبنك.

وصف لسياسة الرشكة يف توزيع أرباح األسهم 

يتبع البنك األنظمة والتعليامت الصادرة من الجهات التنظيمية ونظامه األسايس فيام يتعلق بتوزيع األرباح، حيث يقوم البنك بتوزيع 
األرباح عىل مساهميه طبقًا للامدة )٤٣( من النظام األسايس للبنك عىل النحو التايل:

توزع أرباح الرشكة السنوية الصافية التي تحددها بعد خصم املرصوفات العمومية والتكاليف األخرى، وتكوين االحتياطيات الالزمة 
ملواجهة الديون املشكوك فيها وخسائر االستثامرات وااللتزامات الطارئة التي يرى مجلس اإلدارة رضورتها مبا يتفق وأحكام نظام 

مراقبة البنوك وذلك عىل النحو اآليت:

تقرير مجلس اإلدارة  للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧م
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طبقًا  السعودي  غري  الجانب  عىل  املقررة  والرضيبة  السعوديني،  املساهمني  عىل  املقررة  الزكاة  لدفع  الالزمة  املبالغ  تحتسب  )أ(    
الزكاة املدفوعة عن  للجهات املختصة وتخصم  السعودية وتقوم الرشكة بدفع هذه املبالغ  العربية  النافذة يف اململكة  لألنظمة 

السعوديني من نصيبهم يف صايف الربح كام تحسم الرضيبة املدفوعة عن الجانب غري السعودي من نصيبه يف صايف الربح.

الفقرة  أعاله لالحتياطي  الزكاة والرضيبة، كام ذكر يف  الصافية بعد خصم  باملائة من املتبقي من األرباح  يرحل ما ال يقل عن ٢٥  *)ب(  
القانوين إىل أن يصبح االحتياطي املذكور مساويًا عىل األقل لرأس املال املدفوع.

يخصص من الباقي من األرباح بعد خصم االحتياطي القانوين والزكاة والرضيبة مبلغ ال يقل عن ) ٥ باملائة ( من رأس املال املدفوع  )جـ(  
السعوديني وغري  بنسبة املدفوع من قيمة أسهم  توزيعه  يتم  أن  السعوديني عىل  السعوديني وغري  للتوزيع عىل املساهمني 
من  ألي  املستحقة  األرباح  من  املتبقية  النسبة  كانت  فإذا   ، العامة  الجمعية  وتقرره  اإلدارة  مجلس  يقرتحه  ملا  طبقًا  السعوديني 
املساهمني السعوديني وغري السعوديني ال تكفي لدفع األرباح للمساهمني املعنيني، فال يجوز للمساهمني املطالبة بدفعها 

يف السنة أو السنوات التالية، وال يجوز للجمعية العامة أن تقرر توزيع نسبة من األرباح تزيد عام أقرتحه مجلس اإلدارة.

يستخدم الباقي بعد تخصيص املبالغ املذكورة يف الفقرات )أ، ب، ج( السابقة عىل النحو الذي يقرتحه مجلس اإلدارة وتقرره الجمعية  )د(    
العامة.

يجب الحفاظ عىل نسبة املساهمة لكل من السعوديني وغري السعوديني عند احتساب املخصصات الالزمة لالحتياطي القانوين  )هـ(  
واالحتياطات األخرى من صايف األرباح -بعد خصم الزكاة والرضيبة -ويجب عىل كل من املجموعتني املساهمة يف تلك االحتياطيات 

حسب نسبهم يف رأس املال عىل أن تخصم مساهامتهم من حصصهم يف األرباح الصافية.

الطريقة املقرتحة لتوزيع األرباح عن العام ٢٠١٧م

بناًء عىل إعالن توزيعات األرباح و املنشور عىل موقع تداول يف ٨ فرباير ٢٠١٨م، والذي أوىص به مجلس إدارة البنك بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢٢هـ املوافق 
٨ فرباير ٢٠١٨م وذلك بتوزيع أرباح نقدية عىل مساهمي البنك عن السنة املالية ٢٠١٧م. وحيث أن البنك قد حصل عىل موافقة هيئة السوق املالية 
عىل زيادة رأس ماله من ٥,٢٠٠ مليون ريال سعودي إىل ٨,٢٠٠ مليون ريال سعودي بتاريخ ١٤٣٩/6/٥ هـ املوافق ٢٠١٧/٠٢/٢١ م ، وذلك عن طريق طرح 

أسهم حقوق أولوية والذي ميثل زيادة يف عدد أسهم البنك من ٥٢٠ مليون سهم عادي إىل ٨٢٠ مليون سهم عادي.

وبالتايل سيكون توزيع األرباح وفقًا لعدد أسهم البنك بعد الزيادة يف رأس املال، وذلك عىل النحو التايل:

إجاميل املبلغ املوزع ٢6٢,٤ مليون ريال سعودي.   -١

حصة السهم الواحد ٠.٣٢ ريال سعودي.   -٢

نسبة التوزيع إىل القيمة االسمية للسهم: ٣,٢ %   -٣

عدد األسهم املستحقة لألرباح: ٨٢٠ مليون سهم عادي والتي متثل إجاميل أسهم البنك بعد زيادة رأس املال املشار إليها أعاله .   -٤

تكون أحقية األرباح للمساهمني املسجلني لدى مركز إيداع األوراق املالية بنهاية ثاين يوم تداول بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة التي ستعقد    -٥
للموافقة عىل توزيع هذه األرباح.

سيتم اإلعالن عن تاريخ توزيع األرباح يف وقت الحق.   -6

علاًم بأن توزيع األرباح خاضع ملوافقة الجمعية العامة للبنك وتعديل نسبة الحد األدىن ملبلغ األرباح التي يجوز توزيعها مبوجب النظام األسايس للبنك 
من ٥%إىل ٢.٥% من رأس املال املدفوع، وذلك بعد خصم االحتياطي النظامي ومبالغ الزكاة والرضيبة.
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البنك  سيعقدها  التي  العادية  غري  العامة  الجمعية  اجتامع  أعامل  جدول  بنود  ضمن  يكون  لن  األرباح  هذه  توزيع  عىل  املوافقة  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر 
للموافقة عىل زيادة رأسامله من خالل طرح أسهم حقوق أولوية وإمنا سيقوم البنك بالدعوة لعقد جمعية أخرى يف وقت الحق ألخذ املوافقة عىل 

توزيع هذه األرباح.

إصدار أسهم أولوية

بهدف تعزيز قاعدة رأس مال البنك، أوىص مجلس اإلدارة بزيادة رأس املال مبقدار ٣ مليار ريال سعودي من خالل طرح اسهم أولوية. وهذه الزيادة 
وعددها.  األسهم  طرح  سعر  وتحديد  العادي  غري  اجتامعها  يف  العمومية  والجمعية  املعنية  الجهات  من  الالزمة  املوافقات  عىل  بالحصول  مرشوطة 
وتشمل »املخصصات األخرى« املرصوفات اإلجاملية البالغة ٢١.١٥ مليون ريال سعودي )٣١ ديسمرب ٢٠١6: ١٨.١٢ مليون( املتكبدة فيام يتعلق باألمور 
القانونية واملهنية املتعلقة بإصدار أسهم  حقوق األولوية, حيث أن البنك قد حصل عىل موافقة هيئة السوق املالية عىل زيادة رأس ماله من ٥,٢٠٠ 
مليون ريال سعودي إىل ٨,٢٠٠ مليون ريال سعودي بتاريخ ١٤٣٩/6/٥ هـ املوافق ٢٠١٧/٠٢/٢١ م ، وذلك عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذي 

ميثل زيادة يف عدد أسهم البنك من ٥٢٠ مليون سهم عادي إىل ٨٢٠ مليون سهم عادي.

التعامالت البنكية مع أعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي واملسؤول املايل األول

بخالف معامالت األطراف ذات العالقة )املوضحة تفاصيلها أعاله يف هذا التقرير(  والتي متت بنفس رشوط التعامل مع األطراف األخرى، ال توجد مصالح 
جوهرية ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي أو املسؤول املايل األول.

التصنيف اإلئتامين: 

ميثل الجدول أدناه آخر تقييم إئتامين للبنك:

فيتش  موديز
 الوكالة اإلسالمية
 الدولية للتصنيف

)يف سبتمرب ٢٠١٧( )يف أكتوبر ٢٠١٧( )يف نوفمرب ٢٠١٦( التصنيف االئتامين

F2 تصنيف مخاطر العمالت األجنبية )قصري األجل(  

BBB+ تصنيف مخاطر العمالت األجنبية )طويل األجل(  

  A-/A2 تصنيف االئتامين – املعيار العاملي

٢ تصنيف الدعم  

مستقر مستقر سلبي تصنيف الوضع املستقبيل

 Baa1 / P-2 ودائع البنك 

  A+ / A1 SA تصنيف االئتامين – املعيار املحيل

bb+ تصنيف السالمة  

تقرير مجلس اإلدارة  للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧م
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١( أسامء أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان واإلدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخرباتهم:

١. أعضاء مجلس اإلدارة:

الخرباتاملؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسمم

املهندس/طارق ١

بن عثامن 

القصبي

١. )١٩٩٤م(- نائب رئيس مجلس إدارة 
     رشكة عسري للتجارة والسياحة والصناعة.

٢. )١٩٩٥م(- رئيس مجلس إدارة رشكة 
     دلة للخدمات  الصحية.

٣. )٢٠٠6م (- عضو مجلس إدارة رشكة 
      جامعة اململكة - )مملكة البحرين(.

٤. )٢٠٠٨م(- رئيس مجلس إدارة رشكة 
     رزم  لالستثامر.

٥. )٢٠١٠م(- رئيس مجلس إدارة رشكة 
     عطاء التعليمية.

6. )٢٠١٢م(- رئيس مجلس إدارة رشكة 
     رسب  لالستثامر العقاري.

٧. )٢٠١٣م (- رئيس مجلس إدارة رشكة 
 RZM قايرميينكول أنونيم سري كيتاي      

     Gayrimenkul Anonim Sirketi )تركيا(.
٨. )٢٠١٣م( - رئيس مجلس إدارة 

    رشكة نيبا قايرميينكول باتريميالري يف 
 NEBA Gerimenkul تايساريت آي إس     

      Yatirimlari VE Ticaret A.S )تركيا(.
٩. )٢٠١6م( – رئيس مجلس إدارة بنك 

     الجزيرة.

١.  )١٩٩٨م-٢٠١٥م( عضو مجلس إدارة 
      بنك الجزيرة.

٢.  )٢٠٠٨-٢٠١٣( رئيس مجلس إدارة رشكة 
      الجزيرة لألسواق املالية.

٣.  )٢٠١٥-٢٠١6م( رئيس مجلس إدارة 
      رشكة الجزيرة لألسواق املالية.

بكالوريوس 
هندسة مدنية 
– جامعة امللك 

سعود- ١٩٧6م.

عضــــو يف مجـــــــــلس 
إدارة بنك الجزيرة منــذ 
عام ١٩٩٨م إضــــــافــــة 
لعــضـــويـــة  اللجــنــــــــــة 
التنفيذية، إضافة إـىل 
عضوية ورئاسة العديد 
من مجـــالــــــــس إدارات 
شـركات ذات أنشــطــة 
اســـتثامريــــة متعـــددة 
داخل وخارج املمــلكـــة 

العربية السعودية.

األستاذ/٢

خليفة 

بن عبد اللطيف 

امللحم

١. )١٩٩٥م( -عضو مجلس إدارة رشكة 
     األسمنت األبيض السعودي.

٢. )٢٠٠٤م( -رئيس مجلس إدارة الرشكة 
     املتقدمة للبرتوكيامويات.

٣. )٢٠٠٧م( -عضو مجلس إدارة بنك الجزيرة.
٤. )٢٠٠٧م( -عضو مجلس إدارة رشكة 

     آي جي آي )األردن(.
٥.)٢٠١٢م( -عضو مجلس إدارة رشكة 

    االتفاق للصناعات الحديدية.
6. )٢٠١٣م( -عضو مجلس إدارة رشكة 

     الجزيرة للخدمات املساندة.
٧. )٢٠١٤م( -عضو مجلس إدارة املؤسسة 

     العامة للتأمينات االجتامعية.
٨. )٢٠١٧م( -عضو مجلس إدارة الرشكة 

     الوطنية السعودية للنقل البحري.

١. )١٩٨٥م-٢٠٠٢م( -عضو مجلس إدارة 
     البنك السعودي الربيطاين.

٢. )٢٠٠٩م-٢٠١١م( -عضو مجلس إدارة 
     الرشكة السعودية املتحدة للتأمني 

     التعاوين )والء للتأمني(
٣. )٢٠٠٧م -٢٠١٢م(-عضو مجلس إدارة 

     رشكة أسمنت الرياض.
٤. )٢٠٠٣م-٢٠١٢م( - عضو مجلس إدارة 

     رشكة مناء للكيامويات.

بكالوريوس يف 
إدارة األعامل، 

جامعة كلورادو، 
الواليات املتحدة 

األمريكية، 
١٩٧٨م.

عضويـــة مجلــس إدارة 
بنـــك الجــــــزيــــرة منــــذ 
عام ٢٠٠٧م، كــــــــذلك 
عضــويـــة ســـابقة يف 
مجـــــــلس إدارة البنـــك 
السعودي الربيطاين، 
إضــافــة إىل عضويــــــة 
ورئـــاســــــــة مجـــــالـــس 
إدارات شــــــــركات ذات 
أنشــــطـــة اســـتثامرية 
متـــنـــوعـــة أخــرى داخل 
وخارج اململكة العربية 

السعودية.

األستاذ/نبيل بن ٣

داود الحوشان
١. )٢٠١٠م( -الرئيس التنفيذي

     لبنك الجزيرة.
٢. ) ٢٠١٣م( -عضو مجلس اإلدارة املنتدب 

     لبنك الجزيرة.
٣. )٢٠١٣م( -عضو مجلس إدارة رشكة 

     الجزيرة لألسواق املالية.

١. )١٩٨٤م-١٩٩٨م( -رئيس قسم الخدمات 
     املرصفية لألفراد، املنطقة الوسطى، 

     البنك السعودي الربيطاين.
٢. )١٩٩٨م-٢٠٠١م( -رئيس قسم الخدمات 

     املرصفية لألفراد باملنطقة الرشقية، 
     مجموعة سامبا املالية.

٣. )٢٠٠١م-٢٠٠6م( -رئيس قسم الخدمات 
     املرصفية لألفراد، البنك العريب الوطني.

٤. )٢٠٠6م-٢٠١٠م( -عضو مجلس إدارة ساب 
     تكافل.

٥. )٢٠٠6م-٢٠١٠م( -رئيس قسم الخدمات 
     املرصفية لألفراد، البنك السعودي 

     الربيطاين.

١٩٨٤م 
بكالوريوس يف 

املحاسبة، جامعة 
امللك سعود - 

الرياض.

خربات سابقة متنوعة 
يف عدد من املصارف 
الســــعودية يف كـــــل 
من مجمـوعة مرصفية 
الشـــــركات، مجموعــــة 
املرصفية الشـــخصية، 

وشبكة الفروع.

املهندس/٤

عبد املجيد 

بن إبراهيم 

السلطان

١. )١٩٩٣م( -عضو مجلس إدارة رشكة إتحاد 
     األخوة للتنمية.

٢. )١٩٩٨م( -عضو مجلس إدارة رشكة 
     أسمنت القصيم.

٣. )٢٠٠٤م( -عضو مجلس إدارة بنك 
     الجزيرة.

٤. )٢٠٠٩م( -رئيس مجلس إدارة رشكة 
     رويال آند صن للتأمني 

    )جمهورية مرص العربية(.
٥. )٢٠١٣م( -رئيس مجلس إدارة رشكة 

     الجزيرة تكافل تعاوين.

١٩٨٩م، 
بكالوريوس يف 

الهندسة - جامعة 
امللك سعود - 

الرياض.     

عضو مجلس إدارة بنــك 
الجزيرة منذ عام ٢٠٠٤م 
ورئيــــــس مجلـــــس إدارة 
رشكة الجزيــــرة تكــــافـــل 
تعـــــاوين، إضــافــــــة إىل 
املشاركة يف عضويات 
مجالس إدارات رشكات 
استثامرية أخرى متنوعة  
داخـــــل وخارج اململكة 

العربية السعودية.
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األستاذ/٥

محمد 

بن عبدالله 

الحقباين

١. )٢٠١٠م(- عضو مجلس إدارة رشكة 
     الجزيرة لألسواق املالية.

٢. )٢٠١٤م(- الرئيس التنفيذي، مجموعة 
     أسرتا الصناعية

٣. )٢٠١٤م(- رئيس مجلس املديرين يف 
      رشكة أسرتا للتعدين.

٤. )٢٠١6م(- عضو مجلس إدارة بنك 
     الجزيرة.

٥. )٢٠١6م(- رئيس مجلس إدارة رشكة 
     الجزيرة لألسواق املالية.

6. )٢٠١٧م(- عضو مجلس اإلدارة يف 
     رشكة هريف لألغذية.

١. )٢٠٠٥م-٢٠٠6م(- مدير محفظة، 
      مرصف الراجحي. 

٢. )٢٠٠6م-٢٠١٣م(- عضو الهيئة 
     االستشارية- رشكة بيت 

     االستثامر العاملي - الكويت.
٣. )٢٠٠6-٢٠١٣م(- مدير عام إدارة أبحاث 

     االستثامر - املؤسسة العامة للتأمينات      
     االجتامعية.

٤. )٢٠٠٨م-٢٠١٣م(- عضو لجنة االستثامر، 
     الرشكة التعاونية للتأمني.

٥. )٢٠٠٨م-٢٠١٣م(- عضو الهيئة 
     االستشارية - رشكة سريبريوس 
     الدولية إلدارة رأس املال )الواليات 

      املتحدة األمريكية(.
6. )٢٠٠٨م-٢٠١٣(- عضو الهيئة 

     االستشارية، رشكة أبولو إلدارة 
     رأس املال )الواليات املتحدة 

      األمريكية(.
٧. )٢٠٠٨م-٢٠١٣م(- عضو الهيئة 

     االستشارية، رشكة أكسا إلدارة 
     االستثامر )الواليات املتحدة األمريكية(.

٨. )٢٠٠٩م-٢٠١٣م(- عضو مجلس إدارة 
     بنك الجزيرة.

٩. )٢٠١٠م-٢٠١٣م(- رئيس لجنة املراجعة 
     - بنك الجزيرة.

١٠. )٢٠١٠م-٢٠١٣م(- عضو مجلس إدارة 
        الرشكة الوطنية للبرتوكيامويات. 

١١. ) ٢٠١٠م-٢٠١٣م(- رئيس 
        لجنة املراجعة - الرشكة الوطنية 

        للبرتوكيامويات. 
١٢. ) ٢٠١٢م-٢٠١٣م(- عضو لجنة 

       االستثامر - رشكة الجزيرة لألسواق املالية.

 -٢٠٠٥
بكالوريوس- 
مالية- جامعة 

فريجينيا للتقنية- 
الواليات املتحدة 

األمريكية.

له خربات سابقة يف 
كل من بنك الراجحي 
واملؤسـســة العــامة 
للتأمينات االجتامعية 
إضافة إىل عضـويـــــة 
مجالس إدارات العديد 
من املــــــؤســــســـات 
املالية واالستثامرية 

داخل وخارج اململكة، 
وكـــــــــذلك العضــويـــة 
السابقة يف مجلس 

إدارة بنك الجزيرة.

األستاذ/6

عبد الله 

بن صالح 

الرشيد

١. ) ٢٠١٥م(- الرشيك املؤسس والرئيس 
      التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة- رشكة 

      أدايئ لالستشارات املالية واإلدارية.
٢. ) ٢٠١6م(- عضو مجلس إدارة بنك 

     الجزيرة
٣. ) ٢٠١٧م(- عضو مجلس إدارة رشكة مهارة 

     للموارد البرشية.
٤. ) ٢٠١٧م(- عضو لجنة املراجعة –رشكة 

     مصنع أسطوانات  الغاز.

١. ) ١٩٨٣م-١٩٨٤م(- مسئول املوازنات 
      التقديرية، البنك العريب الوطني.
٢. ) ١٩٨٤م-١٩٨٨م(- مسئول الشئون 

     املالية-املكتب الثقايف للمملكة العربية 
     السعودية- كندا. 

٣. ) ١٩٨٨م-١٩٩٢م(- مسئول الشئون 
     املالية-وزارة التعليم العايل.

٤. ) ١٩٩٢م-٢٠٠١م(- مساعد املدير العام 
     –رشكة الشيكات السياحية السعودية.

٥. ) ٢٠٠١م-٢٠٠٥م(- نائب الرئيس 
      التنفيذي للشئون املالية وعضو 

       مجلس اإلدارة- رشكة العثيم التجارية.
6. ) ٢٠٠6م-٢٠٠٨م(- نائب الرئيس 

     التنفيذي للشئون املالية-عضو مجلس 
     إدارة رشكة أسواق عبد الله  العثيم.

٧. ) ٢٠٠٨م-٢٠١٤م(- نائب الرئيس 
     التنفيذي-مجموعة خالد البلطان-  

     الرياض.

١٩٨٣م- 
بكالوريوس 

العلوم اإلدارية-
جامعة امللك 

سعود - الرياض.

له خربات ســابقة يف 
عدد من املؤسسات 
والشـــــركات املـــاليـــة 
واالســــتشـــــــــاريــــــــــة 
واإلداريـــة والتجـــزئــــة.

تقرير مجلس اإلدارة  للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧م
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األستاذ/٧

عبد السالم 

بن عبد الرحمن 

العقيل

١. )٢٠٠١م(- رئيس لجنة املراجعة – رشكة 
     جرير للتسويق.

٢. )٢٠٠٢م(- رئيس مجلس املديرين 
     رشكة سينرشي ٢١ السعودية.

٣. )٢٠٠6م(- املدير العام- رشكة أسواق 
     املستقبل.

٤. )٢٠٠٧م(- رئيس مجلس املديرين- 
     رشكة األسواق املتطورة.

٥. )٢٠٠٨م(- العضو املنتدب ورئيس 
      مجلس اإلدارة- رشكة مدارس رياض 

      نجد األهلية.
6. )٢٠٠٨م(- عضو مجلس اإلدارة –رشكة 

     كنان الدولية للتطوير العقاري.
٧. )٢٠١٠م(- املدير العام- رشكة أفراس 

     العربية.
٨. )٢٠١٣م(- عضو مجلس اإلدارة- جمعية 

     إطعام الخريية.
٩. ) ٢٠١٣م(- رئيس مجلس اإلدارة- رشكة 

     حرمة الوطنية.
١٠. )٢٠١٣م(- عضو مجلس اإلدارة - رشكة 

        وادي حرمة.
١١. )٢٠١٤م(- عضو مجلس املديرين- 

        رشكة خامسية طيبة.
١٢. )٢٠١٤م(- عضو مجلس املديرين- 

        رشكة خامسية طابة.
١٣. )٢٠١٤م(- عضو مجلس املديرين-

        رشكة رصوح املراكز.
١٤. )٢٠١٤م(- عضو مجلس اإلدارة- رشكة 

        أصالة القابضة.
١٥. )٢٠١٤م(- عضو مجلس اإلدارة –الهيئة 

        العامة لالستثامر.
١6. )٢٠١٤م(- عضو مجلس إدارة رشكة 

        األندلس العقارية.
١٧. )٢٠١6م(- العضو املنتدب رشكة جرير 

         لالستثامرات التجارية.
١٨. )٢٠١6م(- العضو املنتدب-رشكة جرير 

        للتطوير التجاري.
١٩. )٢٠١6م(- رئيس مجلس اإلدارة –رشكة 

        امتياز العربية.
٢٠. )٢٠١6م(- عضو مجلس إدارة بنك 

       الجزيرة .
٢١. )٢٠١6م(- رئيس مجلس املديرين- 

        رشكة منازل املستقبل للتطوير 
        واالستثامر العقاري.

٢٢. )٢٠١٧م(- رئيس مجلس املديرين-          
رشكة الخيول العربية للتطوير العمراين.

١. )٢٠٠٨م-٢٠١٥م(- عضو مجلس إدارة 
     رشكة جرير القابضة.

٢. )٢٠٠٩م-٢٠١٣م(- عضو مجلس إدارة 
      رشكة مالذ للتأمني وإعادة التامني.

٣. )٢٠١٠م-٢٠١٣م(- عضو مجلس إدارة 
     رشكة هريف لخدمات املواد الغذائية.

٤. ) ٢٠١٣-٢٠١6م(- عضو اللجنة 
      االستشارية-هيئة السوق املالية.

١٩٩٠م- 
بكالوريوس يف 

العلوم- اإلدارة 
الصناعية - 

جامعة امللك 
فهد للبرتول 

واملعادن.

خبـــرات متنوعـــة مــن 
واقع عضوية ورئاسـة 
مجـــــــــالـــــــــــس إدارات 
العديد من الشـــركات 
واملؤسسات والهئيات 
ذات  األنــــشــــــــــطــــة 
االستثامرية املختلفة.
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الدكتور/ ٨

سعيد 

بن سعد 

املرطان

١. )٢٠٠٥م(- رئيس مجلس املديرين –  
      الرشكة الريادية لتقنية املعلومات.

٢. )٢٠١6م(- عضو مجلس إدارة بنك 
     الجزيرة.

٣. )٢٠١6م(- رئيس لجنة إدارة املخاطر 

١.)١٩٧٢م-١٩٨٠م(- معيد ومبتعث 
     للدراسات العليا-جامعة الرياض.

٢.)١٩٨٠م-١٩٩٢م(- أستاذ مساعد قسم  
     االقتصاد-جامعة امللك سعود.

٣.)١٩٨٤م-١٩٨٧م(- وكيل وعميد بالنيابة- 
     مركز الدراسات الجامعية للبنات-جامعة 

     امللك سعود.
٤.)١٩٨٧م-١٩٩٢م(- أستاذ مشارك بقسم 

     االقتصاد ورئيس قسم االقتصاد-  جامعة 
     امللك سعود.

٥.)١٩٩٢م-١٩٩٨م(- مساعد املدير العام 
    ومدير إدارة الخدمات املرصفية اإلسالمية 

    البنك األهيل التجاري.
6.)١٩٩٨م-١٩٩٩م(- مستشار تنفيذي 

    لرئيس لجنة اإلدارة العامة-البنك  األهيل 
    التجاري.

٧.)١٩٩٩م-٢٠٠٠م(- مستشار تنفيذي 
    لرئيس مجلس اإلدارة والعضو  املنتدب- 

    البنك األهيل التجاري.
٨.)٢٠٠٠م-٢٠٠٤م(- الرئيس التنفيذي-

    مرصف البحرين الشامل.
٩.)٢٠٠٠م-٢٠٠٤م(- نائب رئيس مجلس اإلدارة 

    مرصف اليمن البحرين الشامل- )اليمن(.
١٠.)٢٠٠٠م-٢٠٠٤م (- عضو مجلس اإلدارة- 

      مؤسسة فيصل  املالية )سويرسا(.
١١.)٢٠٠٠م-٢٠٠٤م(- عضو مجلس اإلدارة- 

       املجلس العام للبنوك واملؤسسات 
       املالية اإلسالمية.

١٢.)٢٠٠٠م-٢٠٠٤م(- بنك فيصل املحدود 
      - )باكستان(

١٣.)٢٠٠١م-٢٠٠٤م(- عضو مجلس اإلدارة-
       السوق املالية اإلسالمية الدولية )البحرين(.

١٤.)٢٠٠٢م-٢٠٠٥م(- عضو مجلس اإلدارة-
       رشكة سوليدريت للتكافل اإلسالمي -البحرين.

١٥.)٢٠٠٤م-٢٠٠٥م(- النائب التنفيذي 
      للرئيس- مجموعة دار املال اإلسالمي 

      )سويرسا(.
١6.)٢٠٠٥م-٢٠٠6م(- عضو مجلس 

      املديرين-صندوق الرائد اإلسالمي.
١٧.)٢٠٠6م-٢٠٠٨م(- الرئيس التنفيذي    

      مركز الرساة لالستشارات املالية واالقتصادية.
١٨.)٢٠٠٨م-٢٠١٢م(- رئيس مجلس اإلدارة-

       رشكة أديم املالية.
١٩.)٢٠٠٩م-٢٠١٥م(- عضو مجلس املديرين 

       واملدير العام  –رشكة حلول األعامل.
٢٠.)٢٠٠٧م-٢٠١6م(- رئيس مجلس املديرين

       رشكة املستشارون الخليجيون 
        لالستشارات املالية.

٢١. )٢٠١6م-٢٠١٧م(- املدير العام وعضو 
       مجلس املديرين – رشكة قناديل الرثوة 

        لالستثامر العقاري.

١٩٧١م- 
بكالوريوس 

اقتصاد وعلوم 
سياسية-

جامعة الرياض.
١٩٧٥م – 

ماجستري اقتصاد 
– جامعة أيوا 

–أمريكا.
١٩٨٠م – دكتوراه 

اقتصاد – جامعة 
نرباسكا لينكولن 

– أمريكا.

متعددة  سابقة  خربات 
يف العديد من املصارف 
املــالية  واملؤسـسات 
واالستثامريـــة املحلية 

واإلقليمية والدولية.

األستاذ/إبراهيم ٩

بن عبد العزيز 

الشايع

١. ) ٢٠١٤م( - مدير الشئون املالية – 
     املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية.

٢. ) ٢٠١6م ( - عضو مجلس إدارة بنك 
      الجزيرة.

٣.  عضو اللجنة التنفيذية .
٤.  عضو لجنة إدارة املخاطر.

١. )٢٠٠٢م-٢٠٠٤م( - مدقق مايل 
      مكتب الراشد – محاسبون ومراجعون 

      ومستشارون قانونيون.
٢. )  ٢٠٠٨م-٢٠٠٩م( - مستشار غري 

      متفرغ لتطوير العمل املايل واإلداري  
      اإللكرتوين- هيئة املحاسبة واملراجعة 
      الدولية لدول  مجلس التعاون الخليجي.
٣. )٢٠١٠م-٢٠١٣م( - عضو لجنة املراجعة 

     - الرشكة السعودية للتأمني.
٤. )٢٠١١م-٢٠١٥م( - عضو مجلس إدارة 

     رشكة أسمنت الصفوة.
٥. )٢٠١١م-٢٠١٥م( - مدير إدارة امليزانية 

      املؤسسة العامة للتأمينات  االجتامعية
6. )٢٠١٣م-٢٠١٥م( - رئيس لجنة 

     املراجعة - رشكة أسمنت الصفوة.
٧. )٢٠١٥م-٢٠١6م( - عضو لجنة املراجعة 

     رشكة أسمنت الصفوة.

٢٠٠٤م – 
بكالوريوس –

املحاسبة- جامعة 
امللك سعود.

٢٠٠٨م ماجستري 
املحاسبة املهنية 

املتقدمة- 
جامعة كوينزالند 

للتقنية – الواليات 
املتحدة 

األمريكية.

خربات ســـابقة وحــاليــة 
متنوعة يف مؤسسات 
مــــاليــــة واســــتثمــارية 
يف مجـاالت املحاسبة 

واملراجعة .

تقرير مجلس اإلدارة  للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧م
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املهندس/١
طارق بن عثامن

 القصبي

بكالوريوس )٢٠١6م(- رئيس اللجنة التنفيذية - بنك الجزيرة.
هندسة مدنية 
– جامعة امللك 

سعود- ١٩٧6م.

عضو يف مجلس إدارة بنك 
١٩٩٨م  عام  منذ  الجزيرة 
اللجنة  لعضوية   إضافة 
إىل  إضافة  التنفيذية،  
عضوية العديد من مجالس 
إدارات رشكات ذات أنشطة 
داخل  متعددة  استثامرية 

وخارج اململكة.

األستاذ/خليفة ٢
بن عبد اللطيف 

امللحم

١.)٢٠١6م(- عضو اللجنة التنفيذية -بنك 
    الجزيرة.

٢.)٢٠١6م(- رئيس لجنة الرتشيحات واملكافآت 
    - بنك الجزيرة.

بكالوريوس يف 
إدارة األعامل، 

جامعة كلورادو، 
الواليات املتحدة 

األمريكية، ١٩٧٨م.

بنك  إدارة  مجلس  عضوية 
٢٠٠٧م،  عام  منذ  الجزيرة 
سابقة  عضوية  كذلك 
البنك  إدارة  مجلس  يف 
الســــعودي الربيـــطاين، 
إضافة إىل عضوية ورئاسة 
مجالس إدارات رشكات ذات 
أنشطة استثامرية متنوعة 
اململكة  وخارج  داخل  أخرى 

العربية السعودية.

األستاذ/ نبيل بن ٣
داود الحوشان

١.)٢٠١٣م (- عضو اللجنة التنفيذية - بنك  
    الجزيرة.

١٩٨٤م- 
بكالوريوس يف 

املحاسبة، جامعة 
امللك سعود - 

الرياض.

متنوعة  سابقة  خربات 
املصارف  من  عدد  يف 
كل  يف  الســـعوديـــة 
مرصفية  مجموعـــة  من 
مجـــمــوعــة  الشـــــركـــات، 
املصــــرفيـــة الشـــخصية، 

وشبكة الفروع.

املهندس/٤
عبداملجيد بن 

إبراهيم السلطان

١.)٢٠١6م(- عضو اللجنة التنفيذية – 
    بنك الجزيرة.

٢.)٢٠١6م(- عضو اللجنة العليا لربنامج خري 
    الجزيرة- بنك الجزيرة.

١٩٨٩م، 
بكالوريوس يف 

الهندسة - جامعة 
امللك سعود.

إدارة  مجــــــلـــــس  عضـــــــو 
عام  منذ  الجـــزيـــرة  بنــــك 
٢٠٠٤م ورئيس مجــــلس 
الجــــزيــــرة  شـــــركـــة  إدارة 
وكذلك  تعاوين،  تكافل 
عضويات  يف  املشاركة 
شــــركات  إدارات  مجالس 
استثامرية أخرى متنوعة  

داخل وخارج اململكة.

األستاذ/٥
 إبراهيم 

بن عبد العزيز 
الشايع

١.) ٢٠١6م(- عضو اللجنة التنفيذية –
     بنك الجزيرة.

٢.) ٢٠١6م(- عضو لجنة إدارة املخاطر –
     بنك الجزيرة.

١.)٢٠١٠م-٢٠١٣م(- عضو  لجنة املراجعة 
     الرشكة السعودية الفرنسية للتأمني.

٢.)٢٠١٣م-٢٠١٥م(- رئيس لجنة املراجعة – 
      رشكة أسمنت الصفوة.

٢٠٠٤م – 
بكالوريوس 

–املحاسبة- جامعة 
امللك سعود.

٢٠٠٨م ماجستري 
املحاسبة املهنية 
املتقدمة- جامعة 
كوينزالند للتقنية 

– الواليات املتحدة 
األمريكية.

وحـــالية  ســـابقة  خبـــرات 
متنوعـة يف  مؤسسات 
يف  واستثامرية  مالية 
املحـــــاســـــبة  مجـــــــــاالت 

واملراجعة .

األستاذ/6
 محمد 

بن عبد الله 
الحقباين

٢٠٠٥- بكالوريوس- ١.)٢٠١6م(- رئيس لجنة املراجعة لبنك الجزيرة.
مالية- جامعة 

فريجينيا للتقنية- 
الواليات املتحدة 

األمريكية.

يف  سابقة  خربات  له 
الراجحـــي  بنـــك  من  كل 
العـــامـــة  واملؤســــســـة 
للتــــأمينـــات االجتمــاعية، 
العضـــوية  إىل  إضـــافــــة 
مجـــلس  يف  الســــابقـة 

إدارة بنك الجزيرة.

األستاذ/٧
عبد السالم 

بن عبد الرحمن 
العقيل

١.)٢٠٠١م(- رئيس لجنة املراجعة – رشكة جرير 
     للتسويق.

٢.)٢٠١6م(- عضو لجنة الرتشيحات واملكافآت- 
     بنك الجزيرة.

١.)٢٠١٣-٢٠١6م(- عضو اللجنة االستشارية – 
    هيئة السوق املالية.

١٩٩٠م-بكالوريوس 
يف العلوم-اإلدارة 

الصناعية-جامعة 
امللك فهد للبرتول 

واملعادن.

واقع  من  متنوعة  خربات 
مجالس  ورئاسة  عضوية 
مـــن  العــــــــديــــــــد  إدارات 
الشـــركات واملؤسسات 
والهئيات ذات  األنشطة 

االستثامرية املختلفة.

الدكتور/٨
سعيد بن سعد 

املرطان

١.) ٢٠١6م(- رئيس لجنة إدارة املخاطر   
     بنك الجزيرة.

١٩٧١م- 
بكالوريوس اقتصاد 

وعلوم سياسية-
جامعة الرياض.

١٩٧٥م – ماجستري 
اقتصاد – جامعة 

أيوا –أمريكا.
١٩٨٠م – دكتوراه 

اقتصاد – جامعة 
نرباسكا لينكولن – 

أمريكا.

متعددة  سابقة  خبــرات 
مـــن  العــــــــديــــــــد  فـــي 
واملؤسسات  املصارف 
املـــاليـــة واالســـتثمــارية 
املحـــليــــة واإلقـــليـــميـــة 

والدولية.
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األستاذ/ ٩
عبد الله بن صالح 

الرشيد

١.)٢٠١6م(- عضو لجنة إدارة املخاطر – 
    بنك الجزيرة.

٢.)٢٠١6م(- عضو لجنة الرتشيحات واملكافآت 
     – بنك الجزيرة.

٣.)٢٠١٧م(- عضو لجنة املراجعة – رشكة 
    مصنع أسطوانات الغاز.

١٩٨٣م- 
بكالوريوس العلوم 

اإلدارية-جامعة 
امللك سعود- 

الرياض.

له خربات سابقة يف عدد 
من املؤسسات املالية 
واالســـتشارية واإلدارية 

والتجزئة .

األستاذ/ ١٠
فواز بن محمد 

الفواز

١.) ٢٠١٢م(- عضو لجنة املراجعة – بنك 
    الجزيرة.

٢.) ٢٠١٣م(- عضو لجنة املراجعة – رشكة 
    مالذ للتأمني.

٣.) ٢٠١٥م(- املسئول املايل األول – رشكة 
    التصنيع الوطنية.

١.)١٩٨٣م-١٩٩٩م(- مساعد نائب رئيس 
    قسم املالية - رشكة سابك.

٢.)٢٠٠٠م-٢٠٠٤م(- مدير عام الخدمات 
     املشرتكة - قسم املحاسبة –سابك

٣.)٢٠٠٤م-٢٠٠٩م(- مدير عام قسم املالية 
     – سابك.

٤.)٢٠٠٧م-٢٠١٥م(- نائب رئيس مجلس 
     اإلدارة، ورئيس لجنة  املراجعة – رشكة ينبع 

      الوطنية للكيامويات - ينساب.

١٩٨٣م- 
بكالوريوس 

محاسبة- جامعة 
امللك سعود.

له خربات سابقة متعددة 
يف مجــــاالت املحاســــبة 
واملراجعة يف شـــركات 

استثامرية متنوعة.

األستاذ/ ١١
طه بن محمد 

أزهري

١.)٢٠١٢م(- عضو لجنة املراجعة – بنك الجزيرة.
٢.)٢٠١٥م(- كبري املدراء املاليني- رشكة  

    الطريان املدين السعودي القابضة.
٣.)٢٠١٧م(- عضو مجلس اإلدارة – رشكة باتك 

     لألعامل اللوجستية واالستثامر.
٤.)٢٠١٧م(- عضو مجلس اإلدارة – رشكة 

     زهرة الواحة.

١.) ١٩٩٣م-١٩٩٥م(- مدقق مايل خارجي-
     رشكة آرثر أندرسون-الرياض.

٢.)١٩٩٥م-١٩٩٨م(- مدقق مايل داخيل-
     مجموعة سامبا املالية.

٣.)١٩٩٨م-٢٠٠١م(- مسئول االلتزام وضامن 
     الجودة - مجموعة سامبا املالية.

٤.)١٩٩٩م-٢٠٠١م(- مدقق مايل داخيل- 
     مجموعة سامبا املالية.

٥.)٢٠٠١م-٢٠٠٤م(- مدير التدقيق الداخيل 
    وإدارة املخاطر – مجموعة العثيم التجارية.

6.)٢٠٠٤م-٢٠٠٨م(- مدير عام قسم املالية- 
    الرشكة السعودية للمتاجر الشاملة )كارفور(.

٧.)٢٠٠٨م-٢٠١٥م(- املستشار االقتصادي 
     للرئيس التنفيذي- رشكة املياه الوطنية.

٨.) ٢٠١٣م-٢٠١6م(- عضو لجنة املراجعة-
    رشكة الجزيرة لألسواق املالية.

١٩٩٣م- 
بكالوريوس 

محاسبة- جامعة 
امللك سعود.

لديــه خــبـــرات ســـــابقــة 
متنوعة يف املحــاســــبة 
واملراجعة لدى العـــديـد 
من املؤسسات املالية 
واالســــتثـمــاريــة داخــل 

وخــارج اململكة.

األستاذ/ ١٢
عبد العزيز 

بن إبراهيم 
الهدلق

١.) ٢٠١٣م(- عضو اللجنة العليا لربنامج خري 
    الجزيرة ألهل الجزيرة – بنك الجزيرة .

٢.)٢٠١٧م(- مستشار وزير العمل والتنمية
    االجتامعية  – وزارة العمل والتنمية 

    االجتامعية.

١.)١٩٩6م-١٩٩٨م(- مساعد مدير عام اإلدارة  
    العامة لشؤون  املنظامت الدولية- وزارة 

    العمل والشؤون االجتامعية.
٢.)١٩٩٨م-٢٠٠٥م(- مدير عام اإلدارة العامة 

    للمنظامت الدولية – وزارة العمل والشؤون 
    االجتامعية.

٣.)١٩٩6م-٢٠٠٥م(- عضو مجلس إدارة منظمة 
     العمل الدولية.

٤.)٢٠٠٥م-٢٠٠6م(- املرشف العام عىل إدارة 
    العالقات العامة واإلعالم االجتامعي-وزارة 

    الشؤون االجتامعية.
٥.)٢٠٠٥م-٢٠٠٧م(- مدير عام التعاون 

    الدويل-وزارة الشئون االجتامعية للتنمية 
    االجتامعية.

6.)٢٠٠٧م-٢٠١١م(- وكيل الوزارة املساعد- 
    وزارة الشئون االجتامعية للتنمية االجتامعية.

٧.)٢٠١١م-٢٠١٣م(- وكيل الوزارة- وزارة 
     الشئون االجتامعية  للتنمية االجتامعية.

٨.)٢٠١٣م-٢٠١٧م(- عضو مجلس الشورى.

١٩٨٢- بكالوريوس 
خدمة اجتامعية-

جامعة امللك سعود.
١٩٨٤م – دبلوم 

تنمية املجتمع – مركز 
التدريب والبحوث 

التطبيقية.
١٩٩١م – دبلوم 
التنمية الدولية- 

جامعة ميزوري 
كولومبيا- الواليات 
املتحدة األمريكية.

١٩٩٢م – ماجستري 
تنمية املجتمع 

– جامعة ميزوري 
كولومبيا- الواليات 
املتحدة األمريكية.

له خبـــــرات ســــابقة يف 
أقســــام وزارة الشــــئون 
االجتمـــاعيـــة إضافة إىل 
عضوية العديد من الهيئات 
واملنظامت الدولية ذات 
الصلة بالعمل املجتمعي.

تقرير مجلس اإلدارة  للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧م
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٥. اإلدارة التنفيذية:

األستاذ/ نبيل بن داود الحوشان 

املنصب: الرئيس التنفيذي والعضو املنتدب

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

جامعة امللك سعود، اململكة العربية السعوديةمحاسبةبكالوريوس١٩٨٤م

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

رئيس قسم الخدمات املرصفية لألفراد ١٩٨٤م - ١٩٩٨م
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةالبنك السعودي الربيطاينباملنطقة الوسطى

رئيس قسم الخدمات املرصفية لألفراد ١٩٩٨م - ٢٠٠١م
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةمجموعة سامبا املاليةباملنطقة الرشقية

املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة مدرجةالبنك العريب الوطنيرئيس قسم الخدمات املرصفية لألفراد ٢٠٠١م - ٢٠٠6م

التأمنيرشكة مساهمة مدرجةرشكة ساب تكافلعضو مجلس إدارة٢٠٠6م – ٢٠١٠م

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةالبنك السعودي الربيطاينرئيس قسم الخدمات املرصفية لألفراد ٢٠٠6م - ٢٠١٠م

املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةعضو لجنة الرتشيحات واملكافآت ٢٠١٣م- ٢٠١٥م

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةعضو لجنة إدارة املخاطر ٢٠١٣م- ٢٠١٥م

املناصب الحالية

تاريخ التعيني/

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصباإلنضامم

املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةالرئيس التنفيذي ٢٠١٠م 

املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةعضو اللجنة التنفيذية ٢٠١٣م

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةالعضو املنتدب ٢٠١٣م 

رشكة الجزيرة لألسواق عضو مجلس إدارة٢٠١٣م
األوراق املاليةرشكة مساهمة مقفلةاملالية

 األستاذ / يارس بن عيل الحديثي 

املنصب: رئيس مجموعة الخزينة 

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

جامعة امللك سعود بالرياض، باململكة العربية السعوديةمحاسبةبكالوريوس ١٩٩٤م

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةمجموعة سامبا املاليةتقلد عدة مناصب كان آخرها مدير تداول املشتقات١٩٩٤م – ٢٠٠١م

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةمجموعة سامبا املاليةرئيس إدارة املتاجرة يف مجموعة الخزينة٢٠٠١م – ٢٠٠٨م

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةالبنك العريب الوطنيرئيس مجموعة الخزينة ٢٠٠٨م – ٢٠٠٩م

االستثامررشكة ذات مسؤولية محدودةرشكة إعامر لالستثامرإدارة أعامل خاصة٢٠٠٩م – ٢٠١٠م

املناصب الحالية

تاريخ التعيني/

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصباإلنضامم

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةرئيس مجموعة الخزينة ٢٠١٠م
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األستاذ / طارق بن عبد الرحمن الشبييل 

املنصب: رئيس مجموعة املوارد البرشية 

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

جامعة والية أوهايو، الواليات املتحدة األمريكيةإدارة أعاملبكالوريوس١٩٨١م

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

البرتولرشكة مملوكة لحكومة اململكةرشكة أرامكوتقلد عدة مناصب وكان آخرها نائب رئيس قسم املالية واإلدارة١٩٨٢م – ١٩٩٤م

رشكة مدى للتجارة املحدودة-  نائب املدير العام للمشاريع الخاصة١٩٩٤م – ١٩٩٥م
التجارةرشكة ذات مسئولية محدودةاململكة املتحدة

االستثامر املتعددرشكة ذات مسئولية محدودةرشكة املوارد القابضةمساعد نائب رئيس مجلس اإلدارة ١٩٩6م – ١٩٩٧م

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةالبنك السعودي الربيطاين  تقلد عدة مناصب وكان آخرها مدير عام املوارد البرشية ١٩٩٧م – ٢٠٠٨م

 مارس ٢٠٠٩م – 
رشكة السوق املالية السعودية مدير عام املوارد البرشيةسبتمرب ٢٠٠٩م

السوق املاليةرشكة مساهمة"تداول"

املناصب الحالية

تاريخ التعيني/

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصباالنضامم

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةرئيس مجموعة املوارد البرشية ٢٠١٠م

األستاذ / حمد بن عبدالعزيز العجاجي 

املنصب: رئيس مجموعة الخدمات املرصفية الخاصة 

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

كلية نوكسفيل، تينييس، الواليات املتحدة األمريكيةإدارة أعاملبكالوريوس١٩٨٤م 

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

١٩٩٤م – ٢٠٠٢م

كبري التنفيذيني يف قسم البطاقات االئتامنية
كبري التنفيذيني يف قسم خدمات االئتامن 

للمستهلكني
كبري التنفيذيني يف قسم منتجات البطاقات 

االئتامنية

املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة مدرجةالبنك السعودي الربيطاين 

املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة مدرجةالبنك السعودي الربيطاين كبري التنفيذيني يف قسم الربميري ٢٠٠٢م – ٢٠٠٤م

املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة مدرجةالبنك السعودي الربيطاين رئيس مجموعة الخدمات املرصفية الخاصة٢٠٠٤م – ٢٠١١م

املناصب الحالية

تاريخ التعيني/

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصباإلنضامم

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةرئيس مجموعة الخدمات املرصفية الخاصة ٢٠١٢م

االستاذ / خالد بن عثامن العثامن 

املنصب: رئيس مجموعة الخدمات املرصفية لألفراد 

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

كلية لندن لألعامل باململكة املتحدةإدارة أعاملماجستري٢٠١٢م 

تقرير مجلس اإلدارة  للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧م
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املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

رئيس قسم الخدمات املرصفية لألفراد يف ٢٠٠٣م - ٢٠٠6م
املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة مدرجةالبنك السعودي الفرنيساملنطقة الوسطى 

رئيس قسم الخدمات املرصفية لألفراد يف ٢٠٠6م - ٢٠٠٨م
املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة مدرجةالبنك األهيل التجارياملنطقة الوسطى 

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك البالدرئيس شبكة فروع الخدمات املرصفية لألفراد٢٠٠٨م - ٢٠١٠م

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةرئيس شبكة فروع الخدمات املرصفية لألفراد٢٠١٠م – ٢٠١١م

املناصب الحالية

تاريخ التعيني/

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصباالنضامم

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةرئيس مجموعة الخدمات املرصفية لألفراد٢٠١١م

األستاذ / عبد الله بن محمد الشاميس 

املنصب: رئيس مجموعة الخدمات املرصفية للرشكات واملؤسسات املالية

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

جامعة امللك سعود، يف اململكة العربية السعوديةهندسة البرتولبكالوريوس١٩٩٢م 

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

تقلد عدة مناصب كان آخرها قائد فريق عمل يف  ١٩٩٣م – ٢٠٠٠م
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةالبنك السعودي الهولنديقسم الخدمات املرصفية للرشكات

بنك الخليج الدويل-  فرع رئيس قسم الخدمات املرصفية للرشكات٢٠٠٠م – ٢٠٠١م
املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة مدرجةاململكة العربية السعودية

تقلد عدة مناصب كان آخرها رئيس مجموعة ٢٠٠١م – ٢٠١١م
املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة مدرجةالبنك السعودي لالستثامرالخدمات املرصفية للرشكات واملؤسسات املالية

املناصب الحالية

تاريخ التعيني/

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصباالنضامم

رئيس مجموعة الخدمات املرصفية للرشكات ٢٠١٢م
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةواملؤسسات املالية

األستاذ / أحمد بن سفيان عبدالرزاق الحسن 

املنصب: مسؤول العمليات األول 

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

جامعة امللك سعودعلوم حاسب آيلبكالوريوس٢٠٠٢م 

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

حكوميهيئة حكوميةمؤسسة النقد العريب السعوديمحلل نظم٢٠٠٢م - ٢٠٠٥م

حكوميهيئة حكوميةنظام سداد للمدفوعات مدير تقنية املعلومات٢٠٠٥م -٢٠٠٩م 

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةالبنك السعودي الربيطاين )ساب(مدير تطوير القنوات املرصفية٢٠٠٩م -٢٠١١م

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةرئيس قسم التحول اللوجستي فرباير - يونيو ٢٠١١م

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةرئيس قسم املعلومات والتقنيةيونيو ٢٠١١م – ٢٠١٧م

املناصب الحالية

تاريخ التعيني/

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصباالنضامم

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةمسؤول العمليات األول  ٢٠١٧م
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األستاذ / شاهد أمني 

املنصب: املسؤول املايل األول 

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

جامعة وست لندناقتصادبكالوريوس١٩٩٠م

جمعية املحاسبني القانونيني املعتمدين يف اململكة املتحدةاملحاسبةعضو ١٩٩٧FCCAم

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

االستشارات املاليةرشكة مساهمةلورين كونسلتنغ - فرع لندنمستشار أول١٩٩٨م – ٢٠٠٠م

االستشارات املالية رشكة خاصة بيه أيه كونسلتنغ-  فرع لندنمستشار أول٢٠٠٠م -٢٠٠٢م

رئيس قسم إدارة التكلفة ومنسق متويل ٢٠٠٢م – ٢٠٠٧م

مجموعة أتش أس يب يس 
-  فرع لندن، متت إعارته 

لفرع املجموعة باململكة 
العربية السعودية

املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةالبنك السعودي الربيطاينرئيس قسم تطوير املنتجات التمويلية ٢٠٠٧م - ٢٠١٠م 

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمةبنك الهاللنائب الرئيس التنفيذي للتمويل والتخطيط االسرتاتيجي ٢٠١٠م – ٢٠١٢م

املناصب الحالية

تاريخ التعيني/

االنضامم
القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصب

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةاملسؤول املايل األول ٢٠١٢م

األستاذ / خالد بن عمر املقرن 

املنصب: رئيس املجموعة القانونية وسكرتري مجلس اإلدارة. 

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

جامعة امللك سعود، يف اململكة العربية السعوديةقانونبكالوريوس١٩٩٠م 

الجامعة األمريكية يف واشنطن العاصمة، الواليات املتحدة األمريكيةقانونماجستري١٩٩٨م 

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصب فرتة الخدمة

الحكوميجهة حكوميةصندوق التنمية الصناعية السعوديمساعد مستشار قانوين١٩٩٤م - ١٩٩٥م

الرشكة العربية لإلستثامرات باحث قضايا١٩٩٥م - ١٩٩٩م
الطاقةرشكة مساهمة مقفلةالبرتولية

الرشكة العربية لإلستثامرات مستشار قانوين١٩٩٩م - ٢٠٠١م
الطاقةرشكة مساهمة مقفلةالبرتولية

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةمجموعة سامبا املاليةمدير أول٢٠٠١م - ٢٠٠٢م

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةمجموعة سامبا املاليةمدير اإلدارة القانونية باإلنابة٢٠٠٢م - ٢٠٠٤م

الحكوميهيئة حكوميةهيئة اإلتصاالت وتقنية املعلوماتمستشار قانوين ومدير إدارة حل الخالفات٢٠٠٤م - ٢٠٠٥م

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك البالدرئيس املجموعة القانونية وأمني عام مجلس اإلدارة٢٠٠٥م - ٢٠١٠م

املناصب الحالية

تاريخ التعيني/

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصباإلنضامم

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةرئيس املجموعة القانونية وسكرتري مجلس اإلدارة٢٠١٠م 

تقرير مجلس اإلدارة  للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧م
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د. فهد بن عيل العليان 

املنصب: رئيس املجموعة الرشعية و املسؤولية االجتامعية

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

كلية الرشيعة – جامعة اإلمامالتعليمبكالوريوس١٩٩٠م

علم اللغة التطبيقي – جامعة اإلمامالتعليمماجستري١٩٩٥م

جامعة أوهايو، يف الواليات املتحدة األمريكيةالتعليمدكتوراه٢٠٠١م

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

مدير املرشوع الثقايف الوطني لتجديد الصلة ٢٠٠٣م
بالكتاب

مكتبة امللك عبدالعزيز 
خرييمؤسسة خرييةالعامة

التعليممؤسسة حكوميةوزارة التعليم العايلمستشار غري متفرغ٢٠٠٣م - ٢٠٠٧م

وكيل عامدة املركز الجامعي لخدمة املجتمع ٢٠٠٥م- ٢٠٠٨م
والتعليم املستمر

جامعة اإلمام محمد بن 
سعود اإلسالمية، اململكة 

العربية السعودية
التعليممؤسسة حكومية

الرياضة والشبابمؤسسة حكوميةالرئاسة العامة لرعاية الشبابعضو مجلس إدارة نادي الشباب٢٠٠٥م - ٢٠١٤م

املناصب الحالية

تاريخ التعيني/

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصباالنضامم

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةرئيس مجموعة املسؤولية االجتامعية٢٠٠٨م 

أستاذ املناهج وطرائق تدريس اللغة٢٠٠١م 
جامعة اإلمام محمد بن 

سعود اإلسالمية، اململكة 
العربية السعودية

التعليممؤسسة حكومية

األستاذ / إبراهيم بن محمد الحرايب 

املنصب: رئيس مجموعة التدقيق الداخيل

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

جامعة اإلمام محمد بن سعود – فرع القصيمالرشيعةبكالوريوس١٩٨٠م

معهد اإلدارة العامة، باململكة العربية السعوديةالرقابة املاليةدبلوم عايل١٩٨٢م

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

الحكوميجهة حكوميةالهيئة العامة للزكاة والدخلمدقق داخيل يف قسم الرشكات١٩٨٢م – ١٩٨٣م

تقلد عدة مناصب كان آخرها مدقق تقنية ١٩٨٣م – ١٩٩٤م
املعلومات – التدقيق الداخيل

مؤسسة مؤسسة النقد العريب السعودي
حكومية

الحكومي

إرنست ويونغ، لندن، اململكة املتحدة )معار من مدقق تقنية املعلومات ١٩٩٤م - ١٩٩٥م
قبل مؤسسة النقد العريب السعودي(

التدقيق املايلرشكة تضامن

الحكوميمؤسسة حكوميةمؤسسة النقد العريب السعوديمدير أمن ورقابة أنظمة املعلومات – التقنية البنكية١٩٩٥م - ٢٠٠٠م

الحكوميمؤسسة حكوميةمؤسسة النقد العريب السعوديمدير إدارة الخزينة واإلصدار٢٠٠٠م – ٢٠٠٢م

حكوميهيئة حكوميةهيئة االتصاالت وتقنية املعلوماتمدير عام الشؤون املالية واإلدارية٢٠٠٢م – ٢٠٠٨م

املناصب الحالية

تاريخ التعيني/

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصباالنضامم

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةرئيس مجموعة التدقيق الداخيل٢٠٠٨م
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األستاذ / أسامة بن خرض اإلبراهيم 

املنصب:  رئيس مجموعة إدارة املخاطر 

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

جامعة امللك فهد للبرتول واملعادناإلدارة الصناعيةبكالوريوس ١٩٩٤م

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

تقلد عدة مناصب مبا فيها مدير عالقات العمالء ١٩٩6م - ٢٠٠6م
املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة مدرجةمجموعة سامبا املاليةورئيس قسم عالقات العمالء

رئيس قسم الخدمات املرصفية للرشكات يف ٢٠٠6م – ٢٠٠٨م
املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةاملنطقة الوسطى

املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةرئيس قسم الخدمات املرصفية للرشكات يف اململكة٢٠٠٨م – ٢٠١٤م

املناصب الحالية

تاريخ التعيني/

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصباالنضامم

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةرئيس مجموعة إدارة املخاطر ٢٠١٧م

األستاذة / منى بنت عبدالرحمن الشقحاء

املنصب: رئيسة مجموعة االلتزام

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

معهد اإلدارة العامةاملصارفدبلوم يف العمليات املرصفية ١٩٩٥م

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

موظفة يف قسم املرصفية اإللكرتونية يف ١٩٩6م – ١٩٩٨م
املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة مدرجةالبنك السعودي الربيطاينقطاع الرشكات

١٩٩٨م –٢٠٠6م
تقلدت عدة مناصب مبا فيها مديرة قسم االلتزام 

يف إدارة الخدمات املرصفية للرشكات، ومديرة 
منتجات يف إدارة الخدمات املرصفية GTC للرشكات

املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة مدرجةمجموعة سامبا املالية

التمويل رشكة ذات مسؤولية محدودةرشكة العليان للتمويلمسؤول أول يف قسم عمليات الخزينة٢٠٠6م – ٢٠٠٨م

األوراق املاليةهيئة حكوميةهيئة السوق املاليةمدير إدارة يف اإلدارة العامة للمراجعة الداخلية٢٠٠٨م – ٢٠١٢م

مستشار يف اإلدارة العامة  لإلرشاف عىل ٢٠١٢م - ٢٠١٣م
األوراق املاليةهيئة حكوميةهيئة السوق املاليةمؤسسات السوق املالية

املناصب الحالية

تاريخ التعيني/

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصباإلنضامم

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةرئيسة مجموعة االلتزام ٢٠١٣م

األستاذ / حسن بن عيل أحمد بارشيد

املنصب: رئيس مجموعة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب املكلف 

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

جامعة كولورادو – الواليات املتحدة األمريكيةإدارة ماليةبكالوريوس٢٠٠٥م 

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

املحاسبةرشكة مهنيةمكتب املحاسبة أرنست أند يونغمحلل مايل٢٠٠٥م -٢٠٠٧م 

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرة مساعد مدير يف مجموعة االلتزام٢٠٠٧م – ٢٠٠٩م

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةمدير إدارة اإلرشاف الذايت٢٠٠٩م – ٢٠١٧م

تقرير مجلس اإلدارة  للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧م



٤١ التقرير السنوي  2017

املناصب الحالية

تاريخ التعيني/

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصباالنضامم

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةمدير إدارة اإلرشاف الذايت٢٠٠٩م

رئيس مجموعة مكافحة غسل األموال ومتويل ٢٠١٧م
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةاإلرهاب )املكلف(

األستاذ / سامي بن حمد الراجحي 

املنصب: رئيس مجموعة فوري لخدمات تحويل األموال 

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

معهد نرباس الثانوي التجاري بالرياض، باململكة العربية السعوديةاملرصفيةدبلوم تجاري  ٢٠٠٢م

األكادميية العربية املالية للعلوم املرصفية واملالية ، باململكة األردنية الهاشميهاملرصفيةدبلوم مرصيف٢٠٠٣م

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الراجحيمرشف إدارة العمليات١٩٩٠م – ١٩٩٣م

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الراجحيمرشف  مركز  حواالت١٩٩٣م – ١٩٩6م

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الراجحيمدير  مراكز  الحواالت١٩٩6م - ٢٠٠6م

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةمرصف الراجحيمدير إدارة  الوساطة٢٠٠6م - ٢٠٠٧م

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةالبنك األهيل التجاريمدير إدارة التحويل٢٠٠٧م-٢٠٠٧م

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك البالدمدير عام قطاع إنجاز ٢٠٠٨م – ٢٠١٣م

املناصب الحالية

تاريخ التعيني/
القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصباالنضامم

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةرئيس مجموعة فوري٢٠١٣م

األستاذ / فهد بن إبراهيم العقيل

املنصب:  رئيس مجموعة االسرتاتيجية

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

تورنتو بزنس سكولعلوم كمبيوتربكالوريوس/دبلوم١٩٩٧م

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الرياضمحلل نظم متطور١٩٩٨م

التقنيرشكة مساهمة مدرجةرشكة أوركلمستشار تطبيقات٢٠٠٠م

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةالبنك العريبمدير اداره املشاريع٢٠٠٢م

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك سابمدير اداره املشاريع و تجربة العميل٢٠٠٧م 

املناصب الحالية

تاريخ التعيني/

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصباالنضامم

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةمسؤول االسرتاتيجية األول٢٠١٠م
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٢( 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 القصبـي

١-رشكة عسري للتجارة والسياحة والصناعة.
٢-رشكة دلة للخدمات الصحية.

٣-رشكة عطاء التعليمية.
٤-رشكة رسب لالستثامر العقاري.

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

 RZM Gayrimenkul ٧-رشكة آر زيد إم قايرميينكول
     Anonim Sirketi )تركيا(.

٨- رشكة نيبا فاير ميينكول ياتريميالري يف تايساريت 
 NEBA Gayrimenkul Yatirimlari VE Ticaret آي إس     

     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 اململكة١-رشكة الجزيرة لألسواق املالية.

عضو )٢( 
األستاذ/ خليفة 
بن عبداللطيف 

امللحم

١-رشكة األسمنت األبيض السعودي.
٢-الرشكة املتقدمة للبرتوكيامويات.
٣-رشكة االتفاق للصناعات الحديدية.

٤-رشكة آي جي آي )األردن(.
٥-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.

١-البنك السعودي الربيطاين.
٢-رشكة مناء للكيامويات.

٣- الرشكة السعودية للتامني التعاوين.
٤- رشكة أسمنت الرياض.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.
داخل اململكة. 

رشكة مساهمة مدرجة
رشكة مساهمة مدرجة.

رشكة مساهمة مقفلة.

رشكة مساهمة مقفلة.

عضو )٣( األستاذ/
نبيل بن داود 

الحوشان

ــــــــــــــــــــــــرشكة مساهمة مقفلة.داخل اململكة.رشكة الجزيرة لألسواق املالية

عضو )٤( 
املهندس/ عبد 

املجيد بن إبراهيم 
السلطان

١- رشكة اتحاد األخوة للتنمية.
٢-رشكة أسمنت القصيم.

٣-رشكة الجزيرة تكافل تعاوين.
٤-رشكة رويال آند صن للتأمني )مرص(.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.
خارج اململكة.

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

ــــــــــــــــــــــــ

عضو )٥( 
األستاذ/ محمد بن 

عبد الله الحقباين

١-رشكة الجزيرة لألسواق املالية.
٢-مجموعة أسرتا الصناعية.

٣-رشكة أسرتا للتعدين
٤-رشكة هريف للخدمات الغذائية

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

رشكة مساهمة مقفلة.

رشكة مساهمة مدرجة.
ش. ذات مسئولية  محدودة.
رشكة مساهمة مدرجة.

١.  مرصف الراجحي.
٢. بيت االستثامر العاملي )الكويت(.

٣. رشكة التعاونية للتأمني.
٤. الرشكة الوطنية للبرتوكيامويات

داخل اململكة.
خارج اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

رشكة مساهمة مدرجة.

رشكة مساهمة مدرجة.

رشكة مساهمة مدرجة.

رشكة مساهمة مدرجة.

عضو )6( 
الدكتور/ سعيد بن 

سعد املرطان

١-البنك األهيل التجاريش. ذات مسئولية محدودة.داخل اململكة.١-الرشكة الريادية لتقنية املعلومات.
٢-مرصف البحرين الشامل.

٣-مرصف اليمن البحرين الشامل )اليمن(.
٤-بنك فيصل املحدود )باكستان(.

٥-مؤسسة فيصل املالية )سويرسا(.
6-رشكة سوليدريت للتكافل اإلسالمي )البحرين(.

٧-مجموعة دار املال اإلسالمي )سويرسا(.
٨-صندوق الرائد اإلسالمي )اململكة املتحدة(.

٩-مركز الرساة لالستشارات املالية واالقتصادية.
١٠-رشكة أديم املالية.

١١-رشكة حلول األعامل.
١٢-رشكة املستشارون الخليجيون.

١٣-رشكة قناديل الرثوة لإلستثامر العقاري

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

داخل اململكة.
داخل اململكة

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

مساهمة مدرجة.

مساهمة مدرجة.
مساهمة مقفلة.
مساهمة مدرجة.

مساهمة مقفلة.
مساهمة مدرجة.

مساهمة مقفلة.
ذات مسئولية محدودة.

مكتب استشارات.
رشكة مساهمة مقفلة.

ش ذات مسئولية محدودة.
 ش ذات مسئولية محدودة.
ش ذات مسئولية محدودة.

عضو )٧( 
األستاذ/ عبد الله 

بن صالح الرشيد

١-رشكة أدايئ لالستشارات املالية.
٢-رشكة مهارة للموارد البرشية.

داخل اململكة.

داخل اململكة.
ش. ذات مسئولية محدودة.
رشكة مساهمة مقفلة.

١-البنك العريب الوطني.
٢-رشكة الشيكات السياحية السعودية.

٣-رشكة العثيم التجارية.
٤-رشكة العثيم القابضة.
٥-مجموعة خالد البلطان.

داخل اململكة.

داخل اململكة.
داخل اململكة

داخل اململكة.

داخل اململكة.

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

رشكة مساهمة مقفلة.
ذات مسئولية محدودة.

عضو )٨( 
األستاذ/ إبراهيم بن 

عبدالعزيز الشايع

رشكة مساهمة مقفلة.داخل اململكة.١- رشكة أسمنت الصفوة.

عضو )٩( 
األستاذ/عبد 

السالم بن عبد 
الرحمن العقيل

١-رشكة سينرشي ٢١ السعودية.
٢-رشكة جرير لالستثامرات التجارية.

٣-رشكة جرير للتطوير التجاري.
٤-رشكة أسواق املستقبل.
٥-رشكة األسواق املتطورة.

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

٨-رشكة خامسية طيبة.
٩-رشكة خامسية طابة.

١٠-رشكة رصوح املراكز.
١١-رشكة كنان الدولية للتطوير العقاري.

١٢-رشكة حرمة الوطنية.
١٣-رشكة وادي حرمة.

١٤-رشكة أصالة القابضة.
١٥-رشكة األندلس العقارية.

١6-رشكة الخيول العربية للتطوير العمراين.
١٧-رشكة أفراس العربية.

١٨-رشكة منازل املستقبل للتطوير واإلستثامر العقاري

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.

ذات مسئولية محدودة.
مساهمة مقفلة.
مساهمة مقفلة.

ذات مسئولية محدودة.

ذات مسئولية محدودة.
مساهمة مقفلة.
مساهمة مقفلة.

ذات مسئولية محدودة.

ذات مسئولية محدودة.

ذات مسئولية محدودة.
مساهمة مقفلة.
مساهمة مقفلة.
مساهمة مقفلة.
مساهمة مقفلة.
مساهمة مدرجة.

ذات مسئولية محدودة.

ذات مسئولية محدودة.

ذات مسئولية محدودة.

١- رشكة جرير القابضة.
٢-رشكة مالذ للتامني وإعادة التأمني.

٣-رشكة هريف لخدمات املواد الغذائية.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

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

تقرير مجلس اإلدارة  للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧م
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٣( 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 غري تنفيذي.عضو )١( املهندس/طارق بن عثامن القصبي١

عضو مجلس إدارة غري تنفيذي.عضو )٢( األستاذ/خليفة بن عبد اللطيف امللحم٢

عضو مجلس إدارة تنفيذي.عضو )٣( األستاذ/نبيل بن داود الحوشــــــــان٣

عضو مجلس إدارة غري تنفيذي.عضو )٤( املهندس/عبد املجيد بن إبراهيم السلطان٤

عضو مجلس إدارة غري تنفيذيعضو )٥( األستاذ/ محمد بن عبد الله الحقباين٥

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

عضو مجلس إدارة غري تنفيذيعضو )٧( الدكتور/ سعيد بن سعد املرطــــــــــان٧

عضو مجلس إدارة مستقل.عضو )٨( األستاذ/ عبد الله بن صالح الرشـــــــــيد٨

عضو مجلس إدارة مستقل.عضو )٩( األستاذ/ إبراهيم بن عبد العزيز الشايع٩

٤( اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه – وبخاصة غري التنفيذيني

علاًم مبقرتحات املساهمني وملحوظاتهم حيال الرشكة وأدائها:

خالل اجتامع الجمعية العامة غري العادية الرابعة والخمسون الذي انعقد بتاريخ ١٠ أبريل ٢٠١٧م، قام عدد من املساهمني بطرح األسئلة واالستفسارات 
واالقرتاحات عىل رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة بشأن أداء البنك والنتائج املتحققة عن العام املايل ٢٠١6م وقد تم تقديم اإليضاحات واألجوبة عىل 
جميع ما ورد من أسئلة واستفسارات ومقرتحات بشأن أداء البنك وأنشطته وخططه الحالية واملستقبلية، وذلك مبشاركة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة.

٥( وصف مخترص الختصاصات اللجان ومهامها مثل: لجنة املراجعة، ولجنة الرتشيحات ولجنة املكافآت، مع ذكر أسامء اللجان ورؤسائها 
وأعضائها وعدد اجتامعاتها  وتواريخ انعقادها وبيانات حضور األعضاء لكل اجتامع وبيانات الحضور لألعضاء لكل اجتامع:

١( اللجنة التنفيذية:

 تتكون اللجنة التنفيذية لبنك الجزيرة من أعضاء يتم اختيارهم بواسطة مجلس اإلدارة ويرأسها يف هذه الدورة رئيس مجلس اإلدارة. ويحدد مجلس 
اإلدارة اختصاصاتها وصالحياتها. ويقع عىل عاتق اللجنة التنفيذية وفقًا للصالحيات املفوضة لها مراقبة تطبيق االسرتاتيجية والسياسات التي يضعها 
لسياسات  تنفيذها  مدى  من  والتأكد  املايل  للعام  املقدمة  العمل  وخطة  بامليزانية  والتوصية  البنك  أداء  ومراقبة  املخاطر  وإدارة  اإلدارة  مجلس 

مجلس اإلدارة إضافًة إىل مراقبة كفاءة تنفيذ معايري وسياسات الرقابة الداخلية.

 وقد تم إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية ضمن هذه الدورة يف اجتامع مجلس اإلدارة رقم )١٩6( املنعقد يف تاريخ ٢٣ ربيع األول ١٤٣٧هـ -املوافق ٠٣ يناير 
٢٠١6م حيث عقدت اللجنة عرشة اجتامعات خالل عام ٢٠١٧م )تسعة اجتامعات خالل عام ٢٠١6م( حرضها أعضاء اللجنة حسبام هو موضح بالجدول أدناه:

ـم ـ ـ ـ ـ ـ االسـ
طبيعة 

العضوية
ات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ات: )عشرة( اجتماع ـ ـ ـ ـ ـ عدد االجتماع

تماع  االج
األول

٢٠١٧/١/١6م

تماع  االج
ثاني ال

٢٠١٧/٢/٢٢م

تماع  االج
ث ثال ال

٢٠١٧/٣/٢٢م

اع  تم االج
رابع ال

٢٠١٧/٤/١٠م

اع  االجتم
الخامس

٢٠١٧/٥/١٤م

اع  االجتم
السادس

٢٠١٧/6/٤م

اع  االجتم
السابع

٢٠١٧/٩/١٣م

االجتماع 
ثامن ال

٢٠١٧/١٠/٢٥م

االجتماع 
تاسع ال

٢٠١٧/١١/٢٢م

االجتماع 
العاشر

٢٠١٧/١٢/٢٠م

رئيس المهندس/طارق بن عثمان القصبي١
√√√√√√√√√√اللجنة

X√√√√√√√√Xعضواألستاذ/خليفة بن عبد اللطيف الملحم٢

√√√√√√√√√√عضواألستاذ/نبيل بن داود الحوشان٣

√√√√√√√√√√عضوالمهندس/عبد المجيد بن إبراهيم السلطان٤

√√√√√√√√√√عضواألستاذ/إبراهيم بن عبدالعزيز الشايع٥

٢( لجنة املراجعة: 

تقوم هذه اللجنة بدور أسايس وهام يف مساعدة مجلس اإلدارة للوفاء بواجباتها اإلرشافية فيام يخص سالمة القوائم املالية للبنك ومؤهالت واستقاللية 
البنك املحاسبية  أنظمة  الخارجني وكفاية  الحسابات  الداخلية ومراجعي  بالبنك وفعالية املراجعة  البنك، وأداء ضوابط وإجراءات اإلفصاح  مراجعي حسابات 
الداخلية والضوابط املالية، والتزام البنك بالسياسات األخالقية واملتطلبات القانونية والنظامية إضافة إىل إدارة املخاطر وأنشطة االلتزام والرقابة بالبنك.

الرقابة  أجهزة  لفعالية  السنوية  بالتقويم واملراجعة  القيام  اإلدارة يف  للبنك وتساعد مجلس  السنوية  ربع  القوائم املالية  اللجنة مبراجعة  وتقوم 
الداخلية وتحديد املخاطر املتوقعة ووضع الخطط االسرتاتيجية ملواجهة تلك املخاطر.

كافة  الجزيرة  بنك  يتبنى  اإلطار  هذا  وضمن  ومقبولة.  جيدة  مستويات  بالبنك  الداخلية  الرقابة  إجراءات  لفاعلية  السنوية  املراجعة  نتائج  عكست 
السياسات واإلجراءات املطلوبة من مختلف الجهات النظامية إضافة إىل أفضل املامرسات املتبعة عامليًا.

وتتكون لجنة املراجعة من رئيس يتم اختياره من أعضاء مجلس اإلدارة غري التنفيذيني وعضوين مستقلني عىل األقل من خارج البنك. ويحرض اجتامعات 
املديرين  وكبار  التنفيذي  الرئيس  ويحرضها  كام  مستمر،  بشكل  املالية  اإلدارة  ومسئول  الداخيل  التدقيق  إدارة  مسئول  من  كل  املراجعة  لجنة 
التنفيذيني عند الحاجة. وقد تم إعادة تشكيل لجنة املراجعة ضمن هذه الدورة يف اجتامع مجلس اإلدارة رقم )١٩6( املنعقد يف تاريخ ٢٣ ربيع أول 
١٤٣٧ هجري املوافق ٣ يناير٢٠١6 م حيث عقدت اللجنة ستة اجتامعات خالل عام ٢٠١٧م )أربعة اجتامعات يف عام ٢٠١6( حرضها الرئيس واألعضاء 
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كام هو مبني يف الجدول أدناه:

ـم ـ ـ ـ ـ ـ عدد االجتماعات: )ستة( اجتماعاتطبيعة العضويةاالسـ

االجتماع 
األول 

٢٠١٧/١/١١م

االجتماع 
ثاني  ال

٢٠١٧/٤/٨م

االجتماع 
ثالث  ال

٢٠١٧/٤/١٣م

االجتماع 
الرابع 

٢٠١٧/٧/٢٠م

االجتماع 
الخامس 

٢٠١٧/١٠/١٩م

االجتماع 
السادس 

٢٠١٧/١٠/٢٩م

√√√√√√رئيس لجنة المراجعة األستاذ/ محمد بن عبد الله الحقباني١

√√√√√√عضو لجنة المراجعة األستاذ/ فواز بن محمد الفواز ٢

X√x√√√عضو لجنة المراجعةاألستاذ/ طه بن محمد أزهري٣

٣( لجنة الرتشيحات واملكافآت:

بعد صدور الئحة الحوكمة الخاصة ببنك الجزيرة تم الرشوع يف إنشاء هذه اللجنة كلجنة تابعة ملجلس اإلدارة، وقد حدد املرفق )خ( يف الئحة الحوكمة 
الخاصة ببنك الجزيرة كيفية تشكيل هذه اللجنة وسلطاتها ومسئولياتها وكافة ما يتعلق بعملها وفقًا ملتطلبات الئحة حوكمة الرشكات الصادرة عن 

هيئة السوق املالية.

وترتكز مهام واختصاصات لجنة الرتشيحات واملكافآت يف التوصية ملجلس اإلدارة بالرتشيح لعضوية املجلس وفقًا للسياسات واملعايري املعتمدة 
، واملراجعة السنوية عن االحتياجات املطلوبة من املهارات املناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ، ومراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات يف 
شأن التغيريات التي ميكن إجراؤها ، والتأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء املستقلني وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل 
عضوية مجلس إدارة رشكة أخرى ، وربط التوصية بالتعيني باملهارات املناسبة والقدرات واملؤهالت املطلوبة، ووضع ومراجعة سياسات املكافآت 

والتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيني.

وقد صادقت الجمعية العامة غري العادية “الثانية واألربعون” يف اجتامعها املنعقد بتاريخ ١٠ ربيع الثاين ١٤٢٩هـ املوافق ١6 أبريل ٢٠٠٨م عىل 
قواعد اختيار أعضاء لجنة الرتشيحات واملكافآت ومهام اللجنة حسب املادة الخامسة عرشة الصادرة عن هيئة السوق املالية ووفقًا لتوصية مجلس 

اإلدارة. 

وقد تم إعادة تشكيل لجنة الرتشيحات واملكافآت ضمن هذه الدورة يف اجتامع مجلس اإلدارة رقم )١٩6( املنعقد يف تاريخ ٢٣ ربيع األول ١٤٣٧هـ 
-املوافق ٠٣ يناير ٢٠١6م حيث عقدت اللجنة اجتامعني خالل عام ٢٠١٧م )اجتامعني خالل عام ٢٠١6م( حرضها رئيس وأعضاء اللجنة حسبام هو موضح 

بالجدول أدناه:

ـم ـ ـ ـ ـ ـ عدد االجتماعات: )اثنين( اجتماعانطبيعة العضويةاالسـ

االجتماع الثاني )٢٠١٧/١٠/٢٥م(االجتماع األول )٢٠١٧/٢/٢٢م(

ـم١ ـ ـ ـ √√رئيس لجنة الترشيحات والمكافآتاألستاذ/ خليفة بن عبد اللطيف الملح

√√عضو لجنة الترشيحات والمكافآتاألستاذ/ عبد السالم بن عبد الرحمن العقيل ٢

يد٣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ √√عضو لجنة الترشيحات والمكافآتاألستاذ/ عبد الله بن صالح الرشـ

٤( لجنة إدارة املخاطر:

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

املناسبة أو القيود التجارية – مراجعة نطاق عمل إدارة املخاطر وأنشطتها املستهدفة يف ما يتعلق بأنشطة إدارة املخاطر الخاصة بالبنك.

وقد تم إعادة تشكيل لجنة إدارة املخاطر ضمن هذه الدورة يف اجتامع مجلس اإلدارة رقم )١٩6( املنعقد يف تاريخ ٢٣ ربيع األول ١٤٣٧هـ -املوافق 
٠٣ يناير ٢٠١6م حيث عقدت اللجنة أربعة اجتامعات خالل عام ٢٠١٧م )أربعة اجتامعات خالل عام ٢٠١6م( حرضها رئيس وأعضاء اللجنة حسبام هو 

موضح بالجدول أدناه:

ـم ـ ـ ـ ـ ـ اتطبيعة العضويةاالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ات: )أربعة( اجتماع ـ ـ ـ ـ ـ عدد االجتماع

االجتماع األول
٢٠١٧/٢/٢١م

االجتماع الثاني
٢٠١٧/٥/٢٤م

االجتماع الثالث 
٢٠١٧/٩/٢٧م

االجتماع الرابع 
٢٠١٧/١٢/١٣م

ان١ √√√√رئيس لجنة إدارة المخاطرالدكتور/ سعيد بن سعد المرطـ

يد ٢ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ √√√√عضو لجنة إدارة المخاطراألستاذ/ عبد الله بن صالح الرشـ

√√√√عضو لجنة إدارة المخاطراألستاذ/ إبراهيم بن عبد العزيز الشايع٣

   

تقرير مجلس اإلدارة  للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧م
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٥( اللجنة العليا لربنامج خري الجزيرة ألهل الجزيرة

تقوم هذه اللجنة بدور مهم يف مساعدة مجلس اإلدارة لالطالع مبسئولياته االجتامعية املتعلقة بربنامج خري الجزيرة ألهل الجزيرة حيث تتمثل 
خري  لربنامج  السنوية  امليزانية  واعتامد  االجتامعية،  املسئولية  وبرنامج  بأنشطة  املتعلقة  واإلجراءات  السياسات  رسم  يف  اللجنة  مسئوليات 
الجزيرة ألهل الجزيرة، وإقرار الخطة السنوية للربنامج، واتخاذ الحلول املناسبة حيال العوائق التي قد تعرتض برامج املسئولية االجتامعية، ومراجعة 
أهداف الربنامج من خالل تفعيل وإبراز دور البنك يف خدمة املجتمع، واإلسهام واملشاركة الفاعلة يف برامج املسئولية االجتامعية عىل مستوى 
والهيئات  الجمعيات  مع  النوعية  الرشاكات  وإقامة  الربامج،  بتلك  املعنية  والهيئات  والجهات  البنك  بني  والتواصل  التعاون  جسور  ومد  اململكة، 
الخريية يف اململكة التي تسهم يف إبراز دور القطاع الخاص يف دفع مسرية 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 

)خري الجزيرة ألهل الجزيرة( .

وقد تم إعادة تشكيل اللجنة العليا لربنامج خري الجزيرة ألهل الجزيرة ضمن هذه الدورة يف اجتامع مجلس اإلدارة رقـــــــــم )١٩6( املنعقد يف تــــاريخ ٢٣ 
ربيــع األول ١٤٣٧هـ -املوافق ٠٣ يناير ٢٠١6م حيث عقدت اللجنـــة اجتامعـني خالل عــــــام ٢٠١٧م )ثالثة اجتامعات خالل عام ٢٠١6م(، عىل النحو التايل: 

ـم ـ ـ ـ ـ ـ عدد االجتماعات: )اثنين( اجتماعانطبيعة العضويةاالسـ

االجتماع الثاني )٢٠١٧/6/٧م(االجتماع األول )٢٠١٧/١/٨م(

ان١ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ األستاذ/ خالد بن عمر البلطـ
ا لبرنامج خير الجزيرة  رئيس اللجنة العلي

√√ألهل الجزيرة

المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان٢
ا لبرنامج خير الجزيرة  عضو اللجنة العلي

√√ألهل الجزيرة

ـم الهدلق٣ ـ ـ األستاذ/ عبد العزيز بن إبراهي
ا لبرنامج خير الجزيرة  عضو اللجنة العلي

√√ألهل الجزيرة

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

ـمم ـ ـ ـ ـ ـ سجل الحضوراالسـ

اجتماع الجمعية األول 
)٢٠١٧/٤/١٠م(

اجتماع الجمعية الثاني 
).../.../.... م(

اجتماع الجمعية الثالث 
).../.../.... م(

ـي١ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ √عضو )١( المهندس/طارق بن عثمان القصب

ـم٢ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ √عضو )٢( األستاذ/خليفة بن عبد اللطيف الملح

ان٣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ √عضو )٣( األستاذ/نبيل بن داود الحوشـ

ان٤ √عضو )٤( المهندس/عبد المجيد بن إبراهيم السلطـ

ـي٥ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ان √عضو )٥( األستاذ/ محمد بن عبد الله الحقب

ان6 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ √عضو )6( الدكتور/سعيد بن سعد المرطـ

√عضو )٧( األستاذ/عبد السالم بن عبد الرحمن العقيل٧

يد٨ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ √عضو )٨( األستاذ/ عبد الله بن صالح الرشـ

ايع٩ ـ ـ ـ √عضو )٩( األستاذ/ إبراهيم بن عبد العزيز الشـ

٧( وصف ألي مصلحة يف فئة األسهم ذات األحقية يف التصويت تعود ألشخاص )عدا أعضاء مجلس إدارة الرشكة وكبار التنفيذيني 
تلك  يف  تغيري  وأي  واإلدراج،  التسجيل  قواعد  من  واألربعني  الخامسة  املادة  مبوجب  الحقوق  بتلك  الرشكة  أبلغوا  وأقربائهم( 

الحقوق خالل السنة املالية األخرية:

وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص )عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين 
وأقربائهم( أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة واألربعين من قواعد التسجيل واإلدراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خالل 

السنة المالية األخيرة.

نسبة التغييرصافي التغييرعدد األسهم نهاية العامعدد األسهم بداية العاماسم من تعود له المصلحةتسلسل

٣٠%٢٣,٣٣٣,٣٣٣٣٠,٣٣٣,٣٣٢6,٩٩٩,٩٩٩البنك األهلي الباكستاني١

٣٠%٢٠,٠٠٠,٠٠٠٢6,٠٠٠,٠٠٠6,٠٠٠,٠٠٠الشيخ/صالح عبد الله محمد كامل٢

زيادة  أبريل ٢٠١٧م عىل  بتاريخ ١٣ رجب ١٤٣٨هـ املوافق ١٠  الثاين( املنعقد  )االجتامع  »الرابعة والخمسون«  العادية  العامة غري  الجمعية  * وافقت 
رأسامل البنك من ٤ مليار ريال سعودي إىل ٥.٢ مليار ريال سعودي، وبالتايل زيادة عدد األسهم من ٤٠٠ مليون سهم إىل ٥٢٠ مليون سهم، مبنح 
٣ أسهم لكل ١٠ أسهم. حيث كانت أحقية منحة األسهم للمساهمني املسجلني بسجالت البنك لدى رشكة مركز اإليداع لألوراق املالية بنهاية تداول 

يوم انعقاد اجتامع الجمعية املوضح أعاله.
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8( وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة الرشكة وكبار التنفيذيني وأقربائهم يف أسهم أو أدوات دين 

الرشكة أو أي من رشكاتها التابعة، وأي تغيري يف تلك املصلحة او تلك الحقوق خالل السنة املالية األخرية:

ت
اسم من تعود له المصلحة او األوراق التعاقدية او حقوق 

نهاية العامبداية العاماالكتتاب

صافي 

التغيير

نسبة 

التغيير

عدد 

أدوات الديناألسهم

عدد 

أدوات الديناألسهم

ـي١ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ١٧.٢٣%١٣,٥٧٤١٥,٩١٣٢,٣٣٩المهندس/ طارق بن عثمان القصب

ـم٢ ـ ـ ـ ١.٣٨%٢,6٧٠,66٨٢,٧٠٧,٤6٨٣6,٨٠٠األستاذ/خليفة بن عبد اللطيف الملحـ

ان٣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٣٠%٢,666٣,٤6٥٧٩٩األستاذ/نبيل بن داود الحوشـ

• المهندس/عبد المجيد بن إبراهيم السلطان٤
• شركة اتحاد األخوة للتنمية

١,٣٣٣
٢6,٣٧٥,٧٥٤

١,٧٣٢
٣٤,٢٨٨,٤٨٠

٣٩٩
٧,٩١٢,٧٢6

%٣٠
%٣٠

ـي٥ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ان ٣٠%١,٠٠٠١,٣٠٠٣٠٠األستاذ/ محمد بن عبد الله الحقب

ان6 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٣٠%٢,٠٠٠٢,6٠٠6٠٠الدكتور/ سعيد بن سعد المرطـ

٣٠%١,٠٠٠١,٣٠٠٣٠٠األستاذ/ عبد السالم بن عبد الرحمن العقيل٧

يد٨ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٣٠%١,٠٠٠١,٣٠٠٣٠٠األستاذ/ عبد الله بن صالح الرشـ

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية-يمثلها األستاذ/٩
٣٠%١٩,٩١٥,6٧١٢٥,٨٩٠,٣٧٢٥,٩٧٤,٧٠١إبراهيم بن عبد العزيز الشايع

زيادة  عىل  ٢٠١٧م  أريل   ١٠ املوافق  ١٤٣٨هـ  رجب   ١٣ بتاريخ  املنعقد  الثاين(  )االجتامع  والخمسون«  »الرابعة  العادية  غري  العامة  الجمعية  وافقت   *
رأسامل البنك من ٤ مليار ريال سعودي إىل ٥.٢ مليار ريال سعودي، وبالتايل زيادة عدد األسهم من ٤٠٠ مليون سهم إىل ٥٢٠ مليون سهم، مبنح 
٣ أسهم لكل ١٠ أسهم. حيث كانت أحقية منحة األسهم للمساهمني املسجلني بسجالت البنك لدى رشكة مركز اإليداع لألوراق املالية بنهاية تداول 

يوم انعقاد اجتامع الجمعية املوضح أعاله.

انعقادها، وسجل حضور كل اجتامع موضحًا فيه  التي عقدت خالل السنة املالية األخرية، وتواريخ  9( عدد اجتامعات مجلس اإلدارة 
أسامء الحارضين:

عدد االجتماعات )خمسة( اجتماعاتاسم العضو

االجتماع األول 
٢٠١٧/٠١/١6م

االجتماع الثاني 
٢٠١٧/٠٤/١٠م

االجتماع الثالث 
٢٠١٧/٠6/٠٤م

االجتماع الرابع 
٢٠١٧/٠٩/١٣م

االجتماع الخامس 
٢٠١٧/١٢/٢٠م

ـبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ √√√√√عضو )١( المهندس/طارق بن عثمان القصـ

ـم ـ ـ ـ ـ ـ X√√√Xعضو )٢( األستاذ/خليفة بن عبد اللطيف الملح

ان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ √√√√√عضو )٣( األستاذ/ نبيل بن داود الحوشـ

√√√√√عضو )٤( المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان

ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ان √√√√√عضو )٥( األستاذ/ محمد بن عبد الله الحقب

ان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ √√√√√عضو )6( الدكتور/ سعيد بن سعد المرطـ

√√√√√عضو )٧( األستاذ/عبد السالم بن عبد الرحمن العقيل

يد ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ √√√√√عضو )٨( األستاذ/ عبد الله بن صالح الرشـ

ايع ـ ـ ـ √√√√√عضو )٩( األستاذ/ إبراهيم بن عبد العزيز الشـ

١٠( عدد طلبات الرشكة لسجل املساهمني وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:

أسباب الطلبتاريخ الطلبعدد طلبات الشركة لسجل المساهمين

متطلبات إعداد القوائم المالية للربع الرابع لعام ٢٠١6م.٢٠١6/١٢/٢٩م)١(

متطلبات زيادة رأس المال من خالل حقوق األولوية.٢٠١٧/٠١/٠٨م)٢(

متطلبات إعداد القوائم المالية للربع األول لعام ٢٠١٧م.٢٠١٧/٠٣/٣٠م)٣(

متطلبات األرباح الموزعة عن عام ٢٠١6م.٢٠١٧/٠٤/١٠م)٤(

متطلبات إعداد القوائم المالية للربع الثاني لعام ٢٠١٧م.٢٠١٧/٠6/٢٩م)٥(

متطلبات زيادة رأس المال من خالل حقوق األولوية.٢٠١٧/١٠/٠٨م)6(

متطلبات زيادة رأس المال من خالل حقوق األولوية.٢٠١٧/١٠/١٥م)٧(

متطلبات زيادة رأس المال من خالل حقوق األولوية.٢٠١٧/١١/٢٣م)٨(

متطلبات زيادة رأس المال من خالل حقوق األولوية.٢٠١٧/١١/٢٨م)٩(

متطلبات زيادة رأس المال من خالل حقوق األولوية.٢٠١٧/١٢/١٧م)١٠(

سجل )القيود( -تحديث سجالت األسهم المرهونة٢٠١٧/١٢/٢١م)١١(

متطلبات إعداد القوائم المالية للربع الرابع لعام ٢٠١٧م.٢٠١٧/١٢/٣١م)١٢(
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١١( 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.

١٢( 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.

ج( املدفوعات ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار املوظفني التنفيذيني:

يقوم البنك بدفع مصاريف ومكافآت حضور الجلسات ألعضاء مجلس اإلدارة.  إن إجاميل هذه املدفوعات خالل عام ٢٠١٧م ألعضاء مجلس اإلدارة 
وخمسة من كبار املوظفني التنفيذيني من ضمنهم الرئيس التنفيذي واملدير املايل كام ييل:

تفصيل املكافآت والتعويضات املدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وخمسة من كبار التنفيذيني مبن فيهم الرئيس التنفيذي واملدير املايل

)بآالف الرياالت السعودية(   

ان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ البي

أعضاء مجلس اإلدارة  

التنفيذيين

أعضاء مجلس اإلدارة 

غير التنفيذيين

أعضاء مجلس اإلدارة 

المستقلين

المدفوعات لخمسة من كبار 

التنفيذيين بمن فيهم الرئيس 

التنفيذي والمسئول المالي األول

١٤,١٩٧---رواتب وتعويضات
٥٠٠٢,6١٠١,٥٢٢١,٢٥٢بدالت

١٣,6٣١---عالوات سنوية ودورية
----حوافز

تعويضات أو مزايا عينية تدفع على 
١,٥١٠---أساس شهري أو سنوي

٥٠٠٢,6١٠١,٥٢٢٣٠,٥٩٠المجموع

سياسة املكافآت:

تم تحديد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك مببلغ ٣6٠ ألف ريال سعودي كحد أدىن و مبلغ ٥٠٠ ألف ريال سعودي كحد أقىص لكل عضو يف 
السنة, مبا يف ذلك مكافأة عن حضور االجتامعات مببلغ ٥ آالف ريال سعودي لكل عضو عن كل اجتامع, بحيث ال تشمل نفقات السفر واإلقامة، عىل أن 
ال يتجاوز إجاميل املكافآت املدفوعة لجميع األعضاء مجتمعني ٥% من صايف األرباح السنوية، والتي تخضع لإلفصاح املالئم، كام وردت يف تعليامت 
مؤسسة النقد العريب السعودي يف تعميمها رقم ٣٧١٠٠٠٠٧٨٠٩٩ بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/١٣هـ املوافق ٢٠ أبريل ٢٠١6م، وكذلك تأكيد مؤسسة النقد 
العريب السعودي الالحق بخطابهم رقم ٣٨١٠٠٠٠6٣6٧٠ بتاريخ ١٤٣٨/٠6/١٤ هـ  املوافق ١٣ مارس ٢٠١٧م،  والذي ينص بوضوح عىل أن الحد األقىص 
هو مبلغ ٥٠٠ ألف ريال سعودي شاملة ملبلغ ٥ آالف ريال سعودي لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة عن كل حضور الجتامعات مجلس اإلدارة، باستثناء 

أعضاء لجنة التدقيق.
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الوسائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة يف تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه

١. مقدمة

النقد  الصادرة من مؤسسة  الرقابية  أعضاء املجلس، كام نصت األنظمة  السنوي جزء أسايس من مسؤوليات  اإلدارة  أداء مجلس  تقييم  يعترب 
العريب السعودي، وهيئة السوق املالية. وتعترب جولة التقييم فرصة قيمة إللقاء نظرة صادقة وشفافة من كافة أعضاء املجلس إىل أداءهم 

ومقارنة آرائهم مع زمالئهم الذين يشاركوهم مسؤولياتهم.

وعليه، نص إطار الحوكمة اإلدارية لبنك الجزيرة الذي تم أعداده من قبل رشكة )PWC( االستشارية ومتت املوافقة عليه من مجلس اإلدارة يف 
الجلسة رقم ١٨٧ بتاريخ ٢٠١٤/٠٧/٠٨م، عىل إطار تقييم املجلس وسبل ومنهجية تنفيذ التقييم.

وبالنظر إىل تلك املنهجية نرى أن هنالك نوعني مختلفني من سبل التقييم املستعملة ملواكبة افضل املامرسات الدولية، كام تم فعلة لدى 
بنك الجزيرة:

التقييم فئة )أ( وهو التقييم »األصغر« الذايت السنوي املخترص واملنحرص يف تقييم أعضاء املجلس بنفسهم ألنفسهم من خالل استبيان   •
مقنن، ومن ثم جرد اإلجابات وتحليل ثم ترتيب النتائج واقرتاح التوصيات من قبل مختيص علوم اإلحصائيات باملنشئة بذاتها لعرضها عىل أعضاء 

املجلس ومناقشتها ما بني بعضهم البعض.

التقييم فئة )ب( وهو التقييم »األكرب« املنفذ مرة كل ٣ سنوات من قبل رشكة استشارية متخصصة يف هذا املجال والتي تقوم بدورها   •
النتائج ووضع التوصيات العينية ومناقشتها مبارشة مع  بإعداد استبيان مكثف ومبقابلة جميع أعضاء املجلس كل عىل حدة بتحليل و ترتيب 

أعضاء املجلس يف جلسة مخصصة لهذا األمر، ووضع خطط لتنفيذ املقرتحات ما بعد ذلك.

٢. التفاصيل

عند بدء دورة املجلس السابق املنتهية يف عام ٢٠١٥م تم تكليف مؤسسة قادة املجالس )Board Directors Institute - BDI( يف مدينة ديب 
لتنفيذ تقييم من فئة »ب« وتسميته »تقييم فعاليات مجلس اإلدارة«. وتم تنفيذ ذلك يف نهاية عام ٢٠١٣م بكل نجاح.

النمو والتحسني ألعضاء  الرتكيز عىل فرص  بإعداد وتقديم تقرير مفصل ألعضاء مجلس اإلدارة يف بدء عام ٢٠١٤م اسفر عنه  وقامت الرشكة 
املجلس التايل الذي تم انتخابه يف نهاية عام ٢٠١٥م.

ويف منتصف عام ٢٠١٧م تم إعداد وطرح أول تقييم للمجلس الحايل من فئة )أ( بعد إكاملهم سنة من أعامل اإلدارة.

وتم تقديم تقرير بالنتائج والتوصيات يف نهاية العام تلقى درجة كبرية من النجاح وأمثر عن نتائج إيجابية.

مجموعة املراجعة الداخلية )التدقيق الداخيل(

واملواقع  والفعاليات  العمل  أقسام  كافة  تشمل  والتي  للبنك  الداخلية  الرقابة  ومراجعة  مستقل  داخيل  تدقيق  بإجراء  الداخلية  املراجعة  إدارة  تقوم 
الجغرافية للبنك. وتستخدم االدارة املنهجيات املعيارية للتدقيق يف إجراء تقييامت محكمة للمخاطر وأنظمة الرقابة للبنك.

يتوىل إدارة املجموعة رئيس مجموعة املراجعة الداخلية بينام تضطلع لجنة املراجعة مبسؤولية اإلرشاف عليها مبا يضمن تحقيق أهداف املجموعة. 
وتتبع املراجعة الداخلية طريقة املراجعة املبنية عىل التدقيق باملخاطر يف تخطيط وتنفيذ مهام تقييم املراجعة. ويشمل نطاق صالحيات املراجعة 

الداخلية ونوعية األداء يف تنفيذ املسئوليات املوكلة لها.

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

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

املراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية

كمؤسسة مالية، يعلق البنك أهمية كربى عىل بيئة الرقابة الداخلية. وقد وضع البنك إجراءات رقابة داخلية فعالة عىل مستوى املؤسسة ككل وتتم مراقبة 
واختبار فعاليتها بشكل مستمر من قبل فعاليات الرقابة يف البنك، كام يتم أيضًا اختبارها من قبل مراجعي حسابات مستقلون وفريق كشف نظامي.

وقد أظهرت نتائج املراجعة السنوية إلجراءات الرقابة الداخلية يف )بنك الجزيرة( مستويات رقابية جيدة ومقبولة.
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مجموعة الخدمات املرصفية لألفراد

تعزيز  و  املرصفية  الخدمات  تعريف  العادة  جهودها  لألفراد  املرصفية  الخدمات  مجموعة  واصلت 
موقع البنك الريادي يف السوق املرصيف من خالل تقديم منتجات مبتكرة و حلول مرصفية عىل 

أعىل املعايري املتوافقة مع أحكام الرشيعة اإلسالمية. 

تم تصميم منتجاتنا و خدماتنا لرتقى ملستوى احتياجات و تطلعات جميع العمالء ابتداًء من فتح 
الحسابات إىل الودائع، بطاقات الدفع، بطاقات االئتامن، التمويل الشخيص باإلضافة إىل مجموعة 
رائدة من منتجات التمويل العقاري. كذلك، نسعى لتقديم أفضل الخدمات عرب شبكة متنامية من 
قنوات التوزيع متمثلة يف ٧٩ فرعًا و ١٩ قساًم للسيدات و 6٣٠ جهاز للرصف اآليل و ٨,6٣٣ من 
القطاع املرصيف  البيع. و تعترب خدماتنا املرصفية اإللكرتونية من بني األفضل يف  أجهزة نقاط 

السعودي ابتداء من الجزيرة أونالين، الجزيرة سامرت و كذلك الجزيرة فون. 

بشكل عام منت مطلوبات املجموعة بنسبة ٢6% ليغلق عام ٢٠١٧ عىل ٣٥,٥٤٠ مليون ريال مقارنًة 
للعام  ريال  مليون   ١٩,٨١١ التمويل  محفظة  إجاميل  بلغ  كام   ،٢٠١6 للعام  ريال  مليون   ٢٨,١٠٩ بـ 

.٢٠١٧

الجزيرة  بنك  لدى  العقاري  التمويل  محفظة  فإن  العقاري  التمويل  سوق  منو  بطء  من  الرغم  عىل 
ارتفعت  بنسبة ٧.٣% لعام ٢٠١٧ وبحصة سوقية تقدر بـ ٧%.

وضمن إطار برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ ومبادرات وزارة اإلسكان، فقد قام بنك الجزيرة بإطالق 
منتجات جديدة بالتعاون مع  صندوق التنمية العقارية متمثال يف منتج التمويل السكني املدعوم 

والذي يقدم دعم شهري للمواطنني املستحقني عىل التمويل املمنوح من البنك، باإلضافة إىل منتج الرهن امليرس الذي يتميز بتخفيض الدفعة 
األوىل من ١٥ % لـ ١٠% من قيمة العقار.

وسعيا من البنك لتقديم أفضل الخدمات املرصفية لألفراد فإنه جاري العمل عىل إطالق عددَا من الحلول التمويلية يف مطلع عام  ٢٠١٨ ويعترب متويل 
اإلجارة املوصوفة يف الذمة من أهمها، حيث يتيح هذا املنتج للعميل فرصة رشاء العقار عىل الخارطة حسب املواصفات املعتمدة.

مجموعة الخدمات املرصفية الخاصة

الرثوات  أصحاب  رشيحة  خدمة  يف  الخاصة  املرصفية  الخدمات  مجموعة  تعتز 
الخدمات  من  ومتنوعة  شاملة  باقة  تقديم  خالل  من  وذلك  العالية،  املالءة  ذات 
واملنتجات املرصفية الخاصة واملتوافقة مع أحكام الرشيعة السمحاء. كام تسخر 
املجموعة كل ما لديها من خربة وإمكانات من أجل تحقيق أهداف عمالئها املالية 

وإدارة ثرواتهم باحرتافية وأمانة.

وقد نجحت املجموعة يف تحقيق معدالت منو قياسية تفوق األهداف املعدة 
لها يف عام ٢٠١٧م. حيث بلغ إجاميل ودائع العمالء ١٠,٢٢٢  مليون ريال بنهاية 

عام ٢٠١٧م.

كام تتعاون املجموعة وبشكل وثيق مع »رشكة الجزيرة كابيتال« لتوفري الخدمات اإلستشارية يف مجال اإلستثامر، وتقديم حلول متنوعة خاصة برشيحة 
كبار العمالء. وقد أمثر هذا التعاون عىل منو ملحوظ يف إجاميل محافظ عمالئنا االستثامرية ليصل إجاميل حجم املحافظ اإلستثامرية التابعة لعمالء 

املجموعة ما قيمته 6,١٢٩ مليون ريال بنهاية عام ٢٠١٧م.

كام تلبي املجموعة احتياجات عمالئها االئتامنية من خالل وحدة لالئتامن تابعة للمجموعة تهدف إىل توفري جميع متطلبات عمالئنا االئتامنية بطريقة 
تتناسب مع احتياجاتهم النقدية والغرض من التسهيالت. وقد بلغ إجاميل حجم محفظة التسهيالت االئتامنية ٧٥١ مليون ريال بنهاية عام ٢٠١٧م.

 Global Banking and Finance Review”“كام استطاع البنك الفوز للمرة الثالثة بجائزة »أفضل مرصفية خاصة يف اململكة العربية السعودية من قبل
2017”، والتي متثل أحد املؤسسات اإلعالمية املشهورة، والتي تؤكد عىل دور البنك البارز والريادي يف الخدمات املرصفية الخاصة يف اململكة.

وتقدم املجموعة خدماتها لعمالئها من خالل أربع مراكز يف كل من الرياض وجدة و الخرب ومكة املكرمة حيث تقوم هذه املراكز بتقديم جميع الخدمات 
والعمليات املرصفية التي يحتاجها كبار العمالء من قبل كوادر سعودية مؤهلة تتميز بأعىل درجات املهنية والخربة املرصفية.

مجموعة إدارة املخاطر 

واصل بنك الجزيرة يف عام ٢٠١٧ حملته  الهادفة للرتكيز عىل تعزيز ثقافة إدارة املخاطر وضامن تطبيقها عىل مستوى املؤسسة. وانطالقا من ذلك، 
واصلت اإلدارة التزامها بضامن تبني البنك ألفضل مامرسات املخاطر املعتمدة وتوفري البنية التحتية الرضورية لتحقيق تلك األهداف سواء من حيث 

األفراد أوالعمليات أواإلجراءات أواألنظمة بحيث تتأصل تلك املامرسات التي تم تبنيها يف النسيج الثقايف للبنك.

الرتكيز  إدارة املخاطر باملؤسسة، مع  لتعزيز فعالية  العليا بشأن ما تقدم، فقد أعطيت األولوية  التي وضعتها اإلدارة  الرؤية واألهداف  وانطالقًا من 
بشكل أسايس عىل النواحي التالية:

بناء هيكل واسرتاتيجية مخاطر قوية ليس فقط من أجل تسهيل تطبيق اسرتاتيجية العمل الحالية ولكن أيضا من أجل التكيف مع     -١
التغريات الحاصلة يف اسرتاتيجية العمل والرؤية املستقبلية للبنك.

استثامر وتطوير قدرات وتقنيات تحليل املخاطر من أجل وضع أساس قوي لبناء مركز بيانات للمخاطر بالبنك. ويف هذا السياق، فقد حقق    -٢
البنك تقدما كبريا عىل صعيد استكامل املرحلة األوىل من جهوده لتبني مامرسات  لجنة بازل لإلرشاف املرصيف معيار رقم ٢٣٩ . وتتمثل 
بيانات  بكافة  يتعلق  فيام  للحقيقة  الوحيد  املصدر  مبثابة  يكون  بحيث  املخاطر  لبيانات  متطور  حفظ  مركز  تطوير  يف  للبنك  النهائية  الرؤية 

املخاطر واالحتياجات التحليلية.
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تنظيم إجراءات املوافقة واملراجعة مبا يضمن أن تبقى جهات املوافقة عىل املخاطر وجهات مراجعتها مستقلة وأن تضع نصب أعينها التبني    -٣
الدقيق لثقافة لجنة االئتامن ومبدأ الرقابة الثنائية عىل األقل.

تعزيز  سبيل  يف  جهوده  البنك  واصل  وقد  النقد.  مؤسسة  وتوجيهات  قواعد  مع  متشيًا  باملؤسسة  املعلومات  أمن  فاعلية  وإثراء  تنظيم    -٤
من  العديد  البنك  تبنى  ولقد  هذا،  السوق.  يف  املعتمدة  املامرسات  ألفضل  طبقا  وضبطها  املؤسسة  يف  املعلومات  أمن  مامرسات 

املشاريع الخاصة التي تركز عىل تقوية مامرسات أمن املعلومات يف املؤسسة والتوعية بها ومتت املبارشة يف تنفيذها أيضا.

مواءمة واسرتاتيجية إجراءات كفاية رأس املال متاشيا مع التوجه االسرتاتيجي للبنك.  ويجري حاليا ترشيد أهداف اإلجراءات الداخلية لتقييم    -٥
كفاية رأس املال وفقا لرتكيز االسرتاتيجية الحالية وخطة األعامل عىل أساس سنوي. وقد تم تقييم كفاية رأس املال وفقا لطبيعة و حجم و 

تعقيد منوذج أعامل البنك مع الوثائق التفصيلية.

كام ان البنك يعمل أيضا عىل تطوير إطار عمل خاص بإجراءات التقييم الداخيل لكفاية السيولة وفقا للمتطلبات التنظيمية. وسوف يركز هذا    -6
اإلطار بشكل مبديئ عىل تقييم مخاطر السيولة يف بنك الجزيرة، وهيكل الحوكمة، واالسرتاتيجيات املرتبطة بها، وكذلك الرتتيبات واإلجراءات 

الطارئة للتعامل مع مشاكل السيولة.

تطبيق برنامج بازل، والذي ميثل فرصة هامة لتحقيق األمور التالية:   -٧

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

بني  ربط  كنقطة  فقط  ليس  يعمل  بحيث  املخاطر  تقبل  ملستوى  بالبنك  خاص  تفصييل  إطار  ومراقبة  وتنفيذ  تعميم  و  تطوير  )ب(  
اسرتاتيجية مجلس اإلدارة وتنفيذ األقسام لها، بل أيضا كحلقة وصل تبادلية للمرئيات واملالحظات مبا يضمن اتساق تلك االسرتاتيجية 

مع البيئة العملية والتنظيمية السائدة.

ألفضل  طبقا  وضبطها  متواصل  أساس  عىل  الثانية  الركيزة  مبوجب  املخاطر  تقييم  أمناط  وتحسني  فاعلية  من  والتحقق  مراجعة  )ج(    
املامرسات املتبعة عىل مستوى القطاع املرصيف وأيضا مبا يتسق مع توجيهات وتوقعات مؤسسة النقد. 

أمتتة التقارير مبوجب الركيزة األوىل والركيزة الثالثة مبا يضمن دقة تلك التقارير وإصدارها يف الوقت املحدد واستمرار توافقها مع  )د(  
التوقعات التنظيمية. وضمن هذا السياق، فقد اخترب البنك ونفذ بنجاح التحضريات اآللية الالزمة إلصدار تقارير الركيزة األوىل النظامية.

بازل  واتفاقية  السعودي  العريب  النقد  مؤسسة  ولتوجيهات  املطبقة  املامرسات  ألفضل  طبقا  الجهد   / الضغط  اختبارات  إطار  وتعزيز  تحسني    -٨
وصندوق النقد الدويل والبنك الدويل، مبا يف ذلك اإلجراءات واملنهجيات املعتمدة مبا ميكن البنك ليس فقط من إجراء اختبارات الضغط / 
الجهد النظامية بل أيضا من إجراء اختبارات الضغط / الجهد الداخلية أو االختبارات ذات العالقة ملختلف خطوط العمل واملحافظ التي تخصها. ويتم 

التعامل مع نتائج اختبارات الضغط / الجهد كبيانات قيمة ألغراض خطط األعامل ورأس املال عىل أساس مستقبيل. .

ضامن أن يبقى البنك من بني أوائل املؤسسات املتبنية للمعيار املحاسبي العاملي رقم ٩. ولغاية تحقيق هذا الهدف فقد تبنى البنك نهج    -٩
املرشوع املركزي/ الرئييس مبا يضمن أن يتم إعطاء تطبيق املعيار املحاسبي العاملي رقم ٩ الرتكيز واالهتامم الذي يستحقه. وتبعا لهذا فان 
البنك حاليا يف مرحلة متقدمه لتطبيق طريقة الخسائر االئتامنية املتوقعة والسيناريوهات واألمناط املالمئة مبا يضمن أن تكون حسابات التعرث 

وخسائر االئتامن املتوقعة للبنك متوافقة بالكامل مع متطلبات املعيار املحاسبي ٩  وكذلك مع تعليامت مؤسسة النقد.

١٠- التحقق من خالل إجراءات التحقق واملعايرة أن أمناط درجات املخاطر االئتامنية وبطاقات األهداف املتوازنة تحافظ عىل قوتها التحليلية والتوقعية 
فيام يخص تقييم املخاطر املرتافقة مع تعرث أي عميل حايل و /أو محتمل. هذا ولقد قام البنك بنجاح بالتحقق من وتنفيذ الدفعة األوىل من 
تقييم  إعادة  حاليًا  ٩ وجاري  تقييم املخاطر عىل أساس املعيار املحاسبي رقم  التحسينات ومنوذج  تم تطبيق  أمناطه املعاد معايرتها. ولقد 

محافظ البنك بناءًا عىل النامذج الجديدة.

تقرير مجلس اإلدارة  للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧م
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مجموعة الخدمات املرصفية - فوري:

أعاملها  يف  منوا   ٢٠١٧ عام  يف  فوري  مجموعة  حققت 
عمالئها  قاعدة  رفع  يف  نجحت  حيث  الربحي  ومركزها 
العمالء  قاعدة  ورفع  جديدة  سوقية  حصة  عىل  بالحصول 
والرشكاء بحيث أصبحت املجموعة تغطي كافة أنحاء العامل 

مبنتجاتها وخدماتها. 

عىل  والسنة  اليوم  مبدار  العمل  يجري  السياق  وبنفس 
فوري  ملنتجات  املنظمة  والقوانني  التعليامت  تطبيق 
مصالح  حامية  وضامن  الخدمة  لجودة  بالنسبة  الحال  هو  كام 
عمالئها ومصالح البنك عىل حد سواء. كام واصلت مجموعة  
من  سواء  الصعد  كافة  عىل  الشامل  التطوير  أعامل  فوري 
ناحية  األنظمة أو توسعة مراكز فوري لخدمات تحويل األموال 
أو عالقات املراسلني أو التطوير املهني ملوظفيها وإدخال 
مع  متشيا  وذلك  واملبيعات  التسويق  يف  جديدة  أساليب 
األموال  تحويل  خدمات  صياغة  يعيد  مبا  النظامية  التوجيهات 

لتكون تجربة أكرث فعالية وموثوقية.

والنيبال  ومرص  وباكستان  الفلبني  إىل  املبارش  التحويل  خدمات  بنجاح  فوري  مجموعة  طرحت  فقد  العاملية،  واملتطلبات  التقنيات  مواكبة  أجل  ومن 
وسريالنكا واليمن والهند واندونيسيا، وال تزال تعمل عىل سياسة التوسع بالنسبة للرشاكة مع البنوك املراسلة من خالل اتفاقيات تعتمد عىل تطبيق 
سياسة وإجراءات مؤسسة النقد العريب السعودي وبنك الجزيرة.  كام تعززت قوة خدمات فوري برشاكتها مع أقوى األسامء العاملية للحواالت الخارجية 

والتقنية.

البنك االسرتاتيجية، تواصل مجموعة فوري  توسعها وذلك  من خالل االقرتاب أكرث من  وجنبا إىل جنب مع مساهمتها يف تحقيق واحد من أهداف 
عمالئها لرتفع بذلك عدد مراكز تحويل األموال التابعة لها حيث بلغ عدد مراكز فوري ٥٠ مركزًا إىل نهاية عام ٢٠١٧م تنترش يف كافة أنحاء اململكة.

العمل عىل تحقيق أهدافها املتمثلة يف استقطاب واالحتفاظ  الخدمات املرصفية يف عام ٢٠١٨  عىل صعيد املستقبل، سوف تواصل مجموعة 
القنوات  وتطوير  الجديدة  املنتجات  خطوط  من  املزيد  افتتاح  خالل  من  وذلك  الجزيرة  بنك  لدى  األرباح  قاعدة  تطوير  إىل  إضافة  العمالء  من  باملزيد 

اإللكرتونية واستقطاب مراسلني جدد وطرح مبادرات تسويق مبتكرة مام سيكون له أكرب األثر يف تجاوز توقعات العمالء وتطلعات بنك الجزيرة.

مجموعة الخدمات املرصفية للرشكات واملؤسسات املالية

تركزت اسرتاتيجية »مجموعة الخدمات املرصفية للرشكات واملؤسسات املالية« يف بنك الجزيرة عىل توسيع وتنويع قاعدة العمالء من خالل خفض 
الرتكيز عىل الرشكات الكربى يف محفظة القروض والرتكيز باملقابل عىل رشيحة الرشكات متوسطة الحجم وأيضًا عىل استقطاب الهيئات الحكومية 
أو شبه الحكومية واملؤسسات املالية. كام يسعى البنك إىل زيادة عدد وجودة املنتجات املستخدمة لكل عميل وذلك بهدف زيادة العائدات وتنويع 

قاعدة العمالء مع تركيزنا عىل جودة القروض نظرًا لتدين السيولة يف السوق السعودي.

نتيجة لهذه السياسة فقد انخفضت املحفظة التمويلية بنسبة ١٤% لتصل إىل مبلغ ١٩,٢ مليار ريال سعودي وتسجل دخاًل تشغيليًا بلغ ٥6٠ مليون ريال 
سعودي للعام ٢٠١٧م.

كام ارتفع دخل الرسوم من األنشطة املرصفية للمجموعة بواقع ١٢ % لتصل إىل ١6٢.٣ مليون ريال سعودي مقارنة مبا كانت عليه يف العام السابق 
مببلغ ١٤٥ مليون ريال سعودي وسوف تواصل » مجموعة الخدمات املرصفية للرشكات واملؤسسات املالية« والتي تقدم مجموعة واسعة من الحلول 
املرصفية املتوافقة مع الرشيعة اإلسالمية للعمالء من منشآت األعامل، توسيع نطاق خدماتها وابتكار مزيد من الحلول خالل السنوات القادمة. وترتكز 
املرصفية  االحتياجات  لتلبية  الثالثة  اإلقليمية  املكاتب  يف  الالزمة  واملوارد  الخربات  توفري  مع  والدمام  وجدة  الرياض  من  كل  يف  املجموعة  أنشطة 

للعمالء يف كل منطقة.

إدارة الخدمات املرصفية التجارية

يف  واملتوسطة  الصغرية  املنشآت  تستهدف  التي  واملنتجات  الخدمات  من  باقة  لتوفر  ٢٠١٢م  عام  يف  التجارية  املرصفية  الخدمات  إدارة  أنشأت 
اململكة، وحققت اإلدارة تقدما واسعا عرب تأسيس مكاتب إقليمية تربط مختلف منشآت األعامل حول اململكة ومبختلف أنشطتهم االقتصادية، وركزت 
الطلب عىل االئتامن، وزيادة حجم اإلقراض وتوسيع وتنويع محفظتها  التجارية عىل توسيع قاعدة عمالئها واالستفادة من  الخدمات املرصفية  إدارة 
العربية السعودية ٢٠٣٠ واملساهمة يف رفع  الجزيرة واملشاركة يف تحقيق رؤية اململكة  لبنك  الرئيسية  التوجه األهداف  التمويلية. ويعكس هذا 

مساهمة املنشآت الصغرية واملتوسطة يف إجاميل الناتج املحيل من ٢٠% إىل ٣٥%.

وكانت املشاركة مع صندوق التنمية الصناعية السعودية بتأسيس »برنامج كفالة« لتمويل املنشآت الصغرية واملتوسطة الدافع األكرب لتحقيق النجاحات 
الفرص  من  يزيد  سوف  ٢٠١6م  عام  يف  واملتوسطة  الصغرية  للمنشآت  العامة  الهيئة  وبإنشاء  الوطني.  االقتصاد  تعزيز  يف  واملشاركة  املتعددة 

املثمرة الزدهار السوق كام يف رؤية اململكة العربية السعودية ٢٠٣٠.

وسوف تواصل وحدة الخدمات املرصفية التجارية تعزيز خدماتها ليك تلعب دورا محوريا يف توفري منتجات متوافقة مع الرشيعة اإلسالمية وتقديم 
خدمات تلبي حاجة العمالء ملختلف منشآت األعامل.

إدارة الخدمات واملعامالت العاملية

تعد إدارة الخدمات واملعامالت العاملية اإلدارة الرائدة يف توفري الحلول املرصفية وخدمات السيولة النقدية واملعامالت التجارية واالستثامرية لعمالء 
الرشكات واملؤسسات التجارية واملالية يف جميع أنحاء اململكة العربية السعودية، حيث أثبتت مكانتها كرشيك فاعل وموثوق للعديد من الرشكات 

العاملية باململكة مبا يف ذلك املشاريع الصغرية واملتوسطة والهيئات الحكومية )القطاع العام( واملؤسسات املالية. 
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كام تسعي إدارة الخدمات واملعامالت إىل توفري خدمات التجارة املحلية والدولية مبستوى عال ويف وقت وجيز باإلضافة إىل خدمة حسابات العمالت 
املتعددة وحسابات التسهيالت املتكاملة واملتمثلة يف قدرة الدفع والتحصيل والتي تساعد عمالئنا يف تحسني استخدام املوارد املالية وإنعاش 
الكفاءة املتخصصة يف هذا املجال حيث تتمثل حلول اإلدارة يف قدرتها عىل تقديم خدمات الدفع بالعملة املحلية والعمالت األجنبية باإلضافة إىل 

خدمات تحصيل ودفع الشيكات.

إن خدماتنا املرصفية للرشكات واملقدمة عن طريق اإلنرتنت مثل »الجزيرة أون الين تريد )للخدمات التجارية(« و»الجزيرة أون الين للرشكات« تساعد يف 
دعم جميع املنتجات التي تقدمها إدارة الخدمات واملعامالت العاملية والخدمات املتعلقة بالتمويل التجاري كاإلطالع الكامل عىل معلومات الحسابات 
وإنشاء خدمات الدفع املحلية أو األجنبية يف إطار أمني محكم عيل مدار الساعة باإلضافة إىل خدمة إدارة الرواتب تحت شعار»رواتبكم« والذي يسهم 
يف تبسيط اإلجراءات اإلدارية املتعلقة برصف رواتب موظفي الرشكات واملؤسسات، كام أن هذه الخدمة متتاز مبستوى عال من املحافظة عىل 
أمن املعلومات مام يتيح إمكانية إدارة بيانات الرواتب بكل يرس و سهولة وبالشكل الذي يرقى ملستوى إرضاء العمالء، و من خالل عملية دفع الرواتب 
آليًا. وتنسجم اسرتاتيجية النمو إلدارة الخدمات واملعامالت العاملية مع التوجيهات الرئيسية التي تدفع باتجاه التغيري عيل صعيد املعامالت اإللكرتونية 

وتطبيق التحديثات يف مختلف القطاعات التجارية باململكة العربية السعودية.

التمويل املتخصص:

يوفر قسم التمويل  املتخصص الحلول املالية املهيكلة املبتكرة للعمالء من الرشكات الكربى، و يتكون قسم التمويل املتخصص من ٣ وحدات مختلفة 
هي: املشاريع والتمويل املهيكل، والقروض املشرتكة، والوكالة. وقد ساهم هذا النموذج التشغييل ذو األدوار واألهداف املحددة يف تعزيز قدرة 

البنك يف كامل طيف عمليات التمويل املتخصص.

البناءة للمشاريع  الرائدة األخرى لضامن املشاركة  البنوك  التمويل املتخصص يلعب دورا فعاال يف متويل املشاريع والقروض املشرتكة مع  يزال  ال 
والرشكات الكربى.

وقد أثبت التمويل املتخصص جدارته بني البنوك اإلسالمية، مبا فيها من تنويع املنتجات التمويلية املختلفة واملطابقة للرشعية اإلسالمية.

وحدة املؤسسات املالية

تواصل وحدة املؤسسات املالية بناء شبكة قوية من عالقات املراسلني املرصفية الجيدة حول العامل من خالل تعزيز قدرة »بنك الجزيرة« عىل تلبية 
احتياجات عمالئه، وتسهيل متويل التحويالت املالية واملعامالت التجارية الخاصة بهم. كام تحتفظ وحدة املؤسسات املالية بعالقات قوية مع البنوك 
واملؤسسات املالية والهيئات الحكومية وشبه الحكومية، ورشكات االستثامر والوساطة، ورشكات التأمني، ورشكات تأمني اعتامدات التصدير. وتتخصص 

الوحدة يف إدارة التجارة الدولية واإلقليمية واحتياجات العميل من إدارة النقد ، مع نظرة مكثفة للمتغريات الديناميكية لبلدان املراسلني لدينا.

وحدة القطاع العام 

وحدة القطاع العام هي إحدى وحدات مجموعة الرشكات واملؤسسات املرصفية وتلعب دورا فعاال يف إدارة حسابات املنشآت الكربى الحكومة وشبه 
الحكومية من القطاع العام. وتتألف محفظتنا من العديد من القطاعات كقطاع الصناعة، والبرتوكيامويات والشحن والنقل واالتصاالت . وبحكم طبيعة 
تلك العالقات والخدمات النوعية التي يتطلبها القطاع العام،  يوجد فريق عمل متخصص لتلبية احتياجات العمالء من القطاع العام ويقدم حلواًل متويلية 
للرشكات، ومتويل العقارات، والخدمات املرصفية االستثامرية، ومتويل املقاوالت، وحلول إدارة النقد، والخدمات املرصفية اإللكرتونية. وتقدم وحدة 
الخزينة، والخدمات  بأسواق رأس املال والدين، ومنتجات  تتعلق  الدولية، ومنتجات  التجارة  العام خدمات متويل  القطاع  البنك من  العام لعمالء  القطاع 

املرصفية العاملية.

املنشآت متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة:

التعريف الحايل للمنشآت متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة:

تم تصنيف العمالء يف بنك الجزيرة حسب السياسات واملعايري الخاصة بالبنك ومبا يتطابق مع معايري مؤسسة النقد العريب السعودي يف ذلك كام ييل:

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

من ١ إلى ٥من ٠ إلى ٣ متناهية الصغر

من 6 إلى ٤٩من ٣ إلى ٤٠صغيرة

من ٥٠ إلى ٢٤٩من ٤٠ إلى ٢٠٠متوسطة

من ٢٥٠ وأكثرأعلى من ٢٠٠كبيرة

املعيار  بدوام كيل هو  املعيار يصبح عدد املوظفني  توفر هذا  حال عدم  لتصنيف املنشآت، و يف  رئيسيًا  معيارًا  اإليرادات  الجزيرة  بنك  يعتمد   *
الرئييس يف تصنيف عمالء املنشآت متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة.

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

إنشاء ٣ وحدات إقليمية لخدمة العمالء يف كل منطقة )املنطقة الوسطى، املنطقة الغربية، املنطقة الرشقية(.   -

إنشاء فريق خاص لعمالء برنامج كفالة وموزع يف ٣ مناطق لخدمة قطاع املنشآت متناهية الصغر والصغرية.   -

وضع معايري خاصة لقبول املنح االئتامين للمنشآت الصغرية واملتوسطة وذلك لترسيع عملية املوافقة واملنح.   -

إنشاء فريق خاص لتصنيف العمالء وتطوير املشاريع وكذلك ملراقبة الجودة والحرص عىل تقديم الخدمات بكفاءة عالية.   -

تقرير مجلس اإلدارة  للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧م
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إنشاء مركز اتصال خاص )هاتف مرصيف( لخدمة املنشآت الصغرية واملتوسطة من العمالء الحاليني واإلجابة عىل استفسارات العمالء الجدد،    -
وذلك باإلتصال عىل الرقم املجاين ٨٠٠٢٤٤٩٠٩٠.

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

تطوير بطاقة إئتامنية خاصة للمنشآت الصغرية واملتوسطة وهي يف املراحل األخرية لطرحها يف السوق.   -

املشاركة كراعي ذهبي مللتقى »بيبان ٢٠١٧« للمنشآت الصغرية واملتوسطة والذي تم تنظيمه من قبل الهيئة العامة للمنشآت الصغرية    -
واملتوسطة يف مدينة الرياض.

املشاركة كضيوف يف حفل إطالق مركز دلني لألعامل )بنك التنمية االجتامعية( يف مدينة الرياض.   -

املشاركة كراعي ملؤمتر املرشوعات الصغرية واألرس املنتجة كرافد للتنمية )دور البلديات والقطاعني العام والخاص واملجتمع املدين يف    -
إنجاحها( والذي أقيم ف ي مدينة عاّمن باململكة األردنية الهاشمية وذلك بتنظيم من املعهد العريب إلمناء املدن.

االجتامع مع برنامج متويل التجارة العربية يف مدينة أبو ظبي باإلمارات العربية املتحدة لبحث آلية تفعيل االتفاقية املوقعة بني البنك والربنامج    -
لتمويل املصدرين السعوديني.

وحدة املنشآت متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة وموظفيها:

أنشأت وحدة املنشآت متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة تحت مظلة مجموعة الخدمات املرصفية للرشكات واملؤسسات املالية. وترشف الخدمات 
املرصفية التجارية عىل املنشآت التي تقل إيراداتها السنوية عن ٢٠٠ مليون ريال سعودي وذلك باإلشرتاك مع مجموعة املخاطر لبعض الحاالت.

الخدمات املرصفية  إدارة  ورئيس  الرئيس  نائب  قبل  من  إدارتها  وتتم  وموظفة،  موظفا  من ٥٩  أكرث  حاليا  التجارية  الخدمات املرصفية  إدارة  وتضم 
التجارية، و ٣ مدراء إقليميني، ورئيس فريق خاص بربنامج كفالة لخدمة جميع املناطق.

عدد الدورات التدريبية وورش العمل للموظفني والعمالء:

٢٠ عدد الدورات التدريبية للموظفين

٠ عدد الدورات التدريبية للعمالء

القروض و التعهدات و االلتزامات املمنوحة للمنشآت متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة:

                     ألف ريال
٢٠١٧

المنشآت 
متناهية الصغر

المنشآت 
الصغيرة

المنشآت 
المتوسطة

المجموع

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

٦٥9,88٣ ٤٦8,8٥٦ ١٥9,٠٥8 ٣١,9٦9 القروض للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة )بنود خارج الميزانية(

نسبة القروض للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 
٣,٦% 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

9٦٠ ٢9٧ ٤٢٧ ٢٣٦ عدد القروض، بنود داخل الميزانية و خارج الميزانية

98٢ ٣٠٦ ٤٣٧ ٢٣9 عدد العمالء للقروض

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

١٣٧,89٧ ٦,٧٢٤ 8٠,٦٦٥ ٥٠,٥٠8 مبلغ القروض المضمونة ببرنامج "كفالة" )بنود داخل الميزانية وخارج الميزانية(

٢٠١6

المنشآت 

متناهية الصغر

المنشآت 

الصغيرة

المنشآت 

المتوسطة
المجموع

١,٧٣٣,٥٧٩ 6٣6,6٧٧ ٧٩٠,٢٨6 ٣٠6,6١6 القروض للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة )بنود داخل الميزانية(

6٥١,١٨٨ ٤٥٩,6٥٠ ١٧٥,٧١١ ١٥,٨٢٧ القروض للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة )بنود خارج الميزانية(

نسبة القروض للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 
٤,٤% ١,6% ٢,٠% ٠,٨% )بنود داخل الميزانية( إلى مجموع القروض

نسبة القروض للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 
١,6% ١,٢% ٠,٤% ٠,٠% )بنود خارج الميزانية( إلى مجموع القروض

٩٤٥ ٢٧٥ ٤٨٣ ١٨٧ عدد القروض، بنود داخل الميزانية و خارج الميزانية

٢,١6٢ ٣6٢ ١,6٠٧ ١٩٣ عدد العمالء للقروض

٢٨٤ ٢ ١٧٨ ١٠٤ عدد القروض المضمونة ببرنامج "كفالة" )بنود داخل الميزانية وخارج الميزانية(

١٤١,٩٤١ ١,١٧6 ٩٤,٠٣٠ ٤6,٧٣٥ مبلغ القروض المضمونة ببرنامج "كفالة" )بنود داخل الميزانية وخارج الميزانية(
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مجموعة الخزينة:

واصلت مجموعة الخزينة نجاحها يف تحقيق نتائج مالية قوية بالرغم من أن البيئة االقتصادية عىل املستويني املحيل والعاملي مل تكن داعمة للنمو 
بسبب عوامل مختلفة منها عىل سبيل الذكر وليس الحرص، انخفاض أسعار البرتول ونقص السيولة. وقد متكنت مجموعة الخزينة من إدارة مستويات 

السيولة يف البنك ومخاطر أسعار الربحية بنجاح تام.

الحزينة بتقديم حلول متوافقة مع أحكام الرشيعة اإلسالمية لكال من قطاع الرشكات  العمالء يف مجموعة  القوي عىل قطاع أعامل  الرتكيز  استمر 
األجنبي  الرصف  عائدات  يف  قوي  منو  تحقيق  إىل  ذلك  أدى  وقد  وجه.  أكمل  عىل  مخاطرهم  إدارة  يحقق  مبا  وذلك  الخاصة  املرصفية  والخدمات 
واملشتقات. ولهذه الغاية فقد تضافرت جهود الخزينة ومجموعة فوري وعكس ذلك بزيادة بلغت ٢٥% يف الدخل من الرصف األجنبي إضافة إىل زيادة 

الحصة السوقية من أعامل تحويل األموال.

كام رفعت مجموعة الخزينة محفظتها االستثامرية من ١6.١ مليار ريال سعودي إىل ٢٠.٢ مليار ريال، ومتثل نسبة ٢٥% وذلك من خالل االستثامر يف 
األصول عالية الجودة، وهو ما عزز بدوره حجم السيولة يف املحفظة االستثامرية. 

هذا، وكانت الخزينة قد نفذت بنجاح خالل العام نظام التشغيل املتكامل Front Arena/Ambit Focus لديها، مام رفع قدرة الخزينة عىل طرح املزيد 
من املشتقات واملنتجات املهيكلة لعمالء بنك الجزيرة وأيضا قدرتها عىل إدارة مخاطرهم عىل أكمل وجه. ويعزز النظام الجديد عملية إدارة املخاطر 

كام يدعم تنفيذ قواعد بازل ٣ املطلوب تطبيقها.

مجموعة املوارد البرشية

امتدادا من األهداف و اإلنجازات التي تم تحقيقها يف عام ٢٠١6، واصلت مجموعة املوارد البرشية رحلتها يف تدشني قفزات وسبل للتقدم اإلضايف 
التوجيهات  كافة  تطبيق  يف  االستمرار  خالل  من  األعامل،  قطاعات  لجميع  ومكمل  كامل  واسرتاتيجي  حيوي  كرشيك  دورها  معززة   ٢٠١٧ عام  خالل 
النظامية ذات الصلة والرتكيز يف ذات الوقت عىل استقطاب وتطوير وتحفيز ومكافأة املوارد البرشية من أجل االحتفاظ بها للمدى البعيد وتحقيق 

متيز متواصل يف أداء موظفي البنك.

كام واصلت املجموعة تنفيذ سلسلة كاملة من األدوار العامة والخاصة ومامرسة الرقابة عىل جميع شؤون املوظفني ومامرساتهم مبا يف ذلك تقديم 
العملية بغية  للبنك وتطلعاته  العامة  بإدارة موظفيهم من أجل مساندة وتحقيق األهداف  العمل حول كافة األمور املتعلقة  املشورة لجميع وحدات 

الحفاظ عىل منو ثابت وزيادة القيمة للمساهمني واالرتقاء بسمعة البنك وصورته االحرتافية.

ففي عام ٢٠١٧ م واصلت املجموعة دورها كرشيك لجميع مجموعات األعامل يف دعم قنوات االرتقاء باإلنتاجية لجميع فئات املوظفني بالرتكيز عىل 
التشغيلية، وعىل رأسها االنتهاء من وإطالق مرشوع  تفعيل  الحيوي والفعال بني املختصني يف مجموعة املوارد البرشية وكافة اإلدارات  التواصل 
تطبيقات »منصة التعلم الذايت اإللكرتوين« عىل نظامي »أبل« و »أندرويد«، والذي يهدف إىل دعم وترسيخ ثقافة التطور املستمر لكافة منسويب 
العمل للمرشفني واملدراء من خالل إطالق خدمات توعية  باإلضافة إىل تحسني وتعزيز فعاليات  التقنيات وتوسيع نطاقها،  احدث  باستخدام  البنك، 

إضافية عىل نظام ونوافذ مجموعة املوارد البرشية عىل منصة »تواصل« العامة للبنك.

كام تم تأكيد الجودة واالستمرارية اإلدارية واجتياز جداول ومتطلبات الحمالت الرقابية والتدقيق بال مالحظات سلبية وبأقىص درجات النجاح املمكنة، من 
خالل استحداث وتطوير وتعزيز السياسات واملامرسات ودور الحوكمة وخاصة يف التطوير املستمر السباق وامللحوظ يف سياسات املوارد البرشية 

بشكل عام وسياسة التعويضات واالمتيازات بالخصوص ونسبة التزامها ومواكبتها القياسية باملتطلبات الرقابية. 

وكام كان هو الوضع يف ٢٠١6، تتابع إدارة التوظيف الصدارة يف ٢٠١٧ بالرتكيز عىل جذب القوى العاملة السعودية ملراكز »فوري« لعمليات الحواالت 
وذلك باستقطاب ما يزيد عن ١٠٠ شاب سعودي لالندماج يف هذه املنظومة، إضافة إىل محافظة البنك عىل االلتزام القائم باالستمرار يف توفري 
السعودية  للمواهب  أنجح وسائل االستقطاب  تعترب من  والتي  الجامعية،  و  والدبلوم  الثانوية  الشهادة  لحملة  والتدريبية املختلفة  الوظيفية  الفرص 

الجديدة والنامية.

ومام يجدر ذكره أن البنك نجح يف الحفاظ عىل  املعدل العايل من السعودة والذي تجاوز نسبة ٩٢%. وقد أسفر الجهد التدريبي عن عقد ما يزيد عن 
٣٥٠ بني دورة أو ورشة تدريبية لعام ٢٠١٧، وهذه النتيجة تواكب وتتامىش مع احتياجات البنك الراهنة ومعطيات السوق، إضافة للدورات اإللزامية مثل 

مكافحة غسل األموال وااللتزام والوعي األمني والشاملة لجميع منسويب البنك بال استثناء.

تقرير مجلس اإلدارة  للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧م
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وعىل ضوء ذلك تم تحقيق إنجازات هامة ومؤثرة عىل مستوى كافة الفئات والتقييم العام للبنك وعززت هذه النتائج الرشاكة االسرتاتيجية التي تربط 
مجموعة املوارد البرشية ببقية وحدات وقطاعات العمل يف البنك لالستمرار نحو مستقبل أفضل مع توفري بيئة عمل تتسم باملرونة والجاذبية والعطاء 

والتحدي يف ذات الوقت.

املجموعة الرشعية 

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

أحكام الرشيعة  له متوافقة مع  التابعة  البنك والرشكات  أن جميع أعامل  للتأكد من  البنك  لعمليات  الفحص واملراجعة  تكثيف عمليات  وذلك من خالل 
اإلسالمية وتقديم تقارير ربع سنوية للهيئة الرشعية للبنك وقد بلغ متوسط عينات املراجعة ٢٩% من مجموع العمليات املنفذة يف البنك.

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

املرصفية اإلسالمية حتى تستطيع النمو واملنافسة وتلبية رغبات السوق املتسارعة واملتجددة ولذا فإن املجموعة تتعاون بشكل دائم مع مجموعات 
العمالء واستثامر وقتهم بشكل  العمليات عىل  لتسهيل  الكثري من عملياتها  أدواتها وخدماتها والسعي ألمتتة  البنك البتكار وتطوير  األعامل داخل 

أفضل وتجنب األخطاء البرشية قدر اإلمكان. 

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

البيانات  جمع  يف  املجموعة  يف  األبحاث  إدارة  استمرت  فقد  لذا  عنها،  العمالء  رىض  ومدى  ومنتجاتها  اإلسالمية  الصريفة  سوق  حول  واالستبانات 
واملعلومات وتحليلها وإعداد التقارير املختلفة حول السوق املرصيف يف اململكة العربية السعودية و مجاالت املنافسة وجوانب القوة والضعف 

وتوقعات العمالء .

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

مهارات هذه الكوادر يف صناعة الصريفة اإلسالمية بالتعاون مع مجموعة املوارد البرشية حيث تم تطوير برنامج أساسيات العمل املرصيف اإلسالمي 
الصريفة  البنك يف صناعة  البنك كام قدمت املجموعة دورات مبارشة ملوظفي  لجميع موظفي  البنك  اإللكرتوين يف  التعليم  وإتاحته عرب منصة 

اإلسالمية بالتعاون مع مجموعة املوارد البرشية. 

لقد كان لعمل املجموعة الرشعية تأثريا إيجابيا عىل رؤية املجتمع والعمالء للبنك حيث رفعت من مستوى الثقة يف البنك كبنك إسالمي، كام ساهمت 
يف حصول البنك عىل العديد من الجوائز يف مجال الخدمات املالية اإلسالمية.

البنك يف جميع معامالته بأحكام وضوابط الرشيعة اإلسالمية وفق اجتهاد أعضاء  التزام  إن متيزنا وريادتنا يف صناعة املرصفية اإلسالمية يرجع إىل 
الهيئة الرشعية للبنك من أصحاب الفضيلة العلامء.

خدمة املجتمع

مع  املجتمعية  ورشاكاته  برامجه  تنفيذ  مواصلة  عرب  املجتمع  يف  املستدامة  التنمية  عجلة  دفع  يف  رئيس  كرشيك  دوره  تأكيد  الجزيرة  بنك  واصل 
املؤسسات غري الربحية والجمعيات الخريية، حيث استمر البنك - من خالل برنامج )خري الجزيرة ألهل الجزيرة( – يف تبنيه ملجموعة من الربامج النوعية 
واملتنوعة يف مجال املسؤولية االجتامعية والتي تتوافق مع رؤية اململكة العربية السعودية ٢٠٣٠ وذلك يف عدد من مدن ومحافظات اململكة بلغت 

بحمد الله )6٧( مدينة.

وتعد قضايا التمكني والتأهيل للرشائح األكرث حاجة يف مجتمعنا من أهم مستهدفات برنامج )خري الجزيرة ألهل الجزيرة( ، ومن هنا فقد قّدم البنك دعمه 
ومساندته للمشاريع الصغرية واملتناهية الصغر عرب محفظة )القروض الحسنة لألرس املنتجة( لتأسيس مشاريعهم الصغرية والتي تنوعت بني مشاريع 
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التأهيل املهني  البذل والعطاء، باإلضافة إىل استمرار الرتكيز عىل  تجارية وصناعية وخدمية ساهمت بنجاحها يف تحّولهم من صفة األخذ إىل صفة 
واملعريف للشباب والشابات عرب تقديم برامج التأهيل والتدريب لتهيئتهم لسوق العمل وامتالك املهارات الحياتية األساسية.

يف  املالية  الحقوق  سجناء  من  وسجينة  سجينًا   )٣٢( عدد  رساح  إطالق  يف  السجناء-تراحم-(  لرعاية  الوطنية  )اللجنة  مع  بالرشاكة  البنك  ساهم  كام 
منطقتي جازان والقصيم خالل شهر رمضان املبارك، وكذلك الربامج املوجهة لذوي االحتياجات الخاصة )اإلعاقات الحركية، املكفوفون، الصم، متالزمة 

داون، فرط الحركة، التوحد(، حيث تم تقديم برامج نوعية لذوي املعاقني واملتعاملني معهم.

العمل  الرائدة للقيادات يف  التطويرية  الربامج  بناء قدرات هذا القطاع عرب حزمة من  البنك يف  الربحي؛ فقد ساهم  وسعًيا يف تطوير القطاع غري 
االجتامعي والعاملني فيه، وتأسيس البنية التحتية للجمعيات الخريية واالجتامعية عرب تجهيز العديد من معامل الحاسب اآليل وحاضنات األعامل وقاعات 
التدريب، باإلضافة للمعامل اإللكرتونية يف عدد من جمعيات تحفيظ القرآن الكريم باإلضافة لربامج نرش الوعي املايل والقانوين والصحي والثقايف 

وغريها مبختلف مناطق ومحافظات اململكة.

هذا، وقد بلغ عدد املستفيدين من برنامج )خري الجزيرة ألهل الجزيرة( خالل عام ٢٠١٧م، مبختلف برامجه وأنشطته يف مختلف مدن ومحافظات اململكة 
العربية السعودية )٥,6٩٩( شابًا وفتاة.

مجموعة املساندة

تتكون مجموعة املساندة من عدة مجموعات وإدارات مثل العمليات ،تقنية املعلومات، اإلمدادات، إدارة املوردين و ترشيد النفقات، إدارة املمتلكات 
والعقود، إدارة حوكمة وجودة املساندة.

تستمر مجموعة املساندة بتقديم الدعم الالزم لكافة إدارة البنك األخرى باملهام ذات العالقة لتحقيق أهداف البنك.

إدارة املوردين و ترشيد النفقات 

تم تحقيق العديد من اإلنجازات يف إعادة هيكلة اإلدارة تركزت يف زيادة مستوى كفاءة العمل و العمل بنظرة جديدة نحو ترشيد النفقات مع الحفاظ 
عىل معايري الجودة. العديد من األبحاث و عمليات التحليل نتج عنها توفري تكاليف الطباعة املكتبية و طباعة املنشورات وطباعة الشيكات و العديد من 

البنود األخرى الدارجة تحت سلسة التوريد.

وتحققت إنجازات ملموسة يف تخفيض تكاليف رشاء التقنيات الحديثة و الخدمات اللوجستية و خدمات العمليات و الخدمات املتعلقة باألمن و األعامل.

تقنية املعلومات

واصلت مجموعة تقنية املعلومات بناء وصيانة األنظمة التقنية وفقا ألفضل املعايري البنكية لدعم وتطوير املنتجات والخدمات املرصفية الجديدة مبا 
يتامىش مع األهداف والغايات االسرتاتيجية لبنك الجزيرة، مام يوفر األداء املتميز والحامية واالستمرارية لجميع خدمات البنك. ورشعت مجموعة تقنية 
، وتلبية  الرقابية يف املواعيد املحددة  الحيوية وذلك لالمتثال للمتطلبات  لتنفيذ مجموعة من املشاريع  أدارات األعامل  املعلومات و برشاكة جميع 

أهداف األعامل ودعم النمو وكذلك تحقيق املبادرات الداخلية للبنك جنبا إىل جنب مع ترقية النظم التي ال بد منها.

ومن األمثلة عىل اإلنجازات الرئيسية يف عام ۲۰۱۷ إنجاز مرشوع ضخم لتوسيع القدرات املرصفية لنظام البنك الرئييس لتلبية متطلبات املستقبل. 
وتخفيض كبري يف قيمة فاتورة التحويل املحيل عن طريق تنفيذ حل التسويات اإلجاملية اآلنية  الذي انعكس إيجابيا بتخفيض تكاليف الحواالت. وتطبيق 
تحسينات عىل أجهزة اإليداع النقدي مام أسهم يف تخفيض عوائق الودائع النقدية. وتحسني أنظمة التعايف من الكوارث لجميع أنظمة بنك الجزيرة 

يف حالة الكوارث )ال قدر الله(.

إدارة اإلمدادات

تم إنشاء ٧ فروع »فوري« جديدة هذا العام كام تم تحديت أنظمة اإلضاءة يف مبنى اإلدارة العامة يف جدة واإلدارة اإلقليمية يف العليا بالرياض واعتامد 
تقنية LED لتخفيض تكاليف الفواتري الكهربائية بشكل ملموس.  كام تم 

الفروع  لتحديث لوحات  الالزم  الدعم  التسويق توفري  إدارة  بالتعاون مع 
.LED والرصافات اآللية باعتامد الشعار الجديد وباستخدام تقنية

املستمرة  واملراقبة  األمن  ملتطلبات  الفعال  الدعم  تقديم  استمر 
إخالء  تجارب   ٧ عمل  تم  كام  الساعة.  البنك عىل مدار  ورصافات  لفروع 

طارىء بنجاح لعدد من مباين البنك يف مختلف مناطق اململكة.

إدارة العمليات

إجراء  أيضا  وتم  التشغيلية،  املصاريف  يف  ملموس  خفض  تحقيق  تم 
مجموعة من عمليات األمتتة, والتحسني لإلجراءات لترسيع وترية العمل 
وتقليل األخطاء. كام تم أنجاز تعريف األنظمة للتعامل مع تقويم األبراج.

إدارة حوكمة وجودة املساندة

مبا  والقيام  به،  تقوم  ما  »توثيق  لعمل   حديثًا.  اإلدارة  هذه  إنشاء  تم 
توثقه« حيث يقوم الفريق حاليًا مبراجعة وتوثيق السياسات واإلجراءات 

الخاصة بإدارات مجموعة املساندة.
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إدارة املمتلكات والعقود

تم رشاء أرض عىل طريق امللك سلامن يف الرياض وذلك لغرض بناء اإلدارة اإلقليمية ، وكام تم الحصول عىل موافقة مؤسسة النقد  وتم التقدم 
يف العمل بخصوص األرض املذكورة أعاله من خالل عمل دراسة ألعىل عائد متوقع وأمثل طريقة لالستخدام عن طريق رشكة كولريز العاملية كام تم 

إنهاء تقييم الدعوات والرشكات املؤهلة للمرشوع »رشكات إدارة املشاريع «.

تم اعتامد »تحليل التأثري عىل سري العمل« و »خطط استمرارية العمل« لوظائف األعامل املهمة، وإعداد وتحديث سياسة وإسرتاتيجية وتقييم املخاطر 
إلدارة استمرارية األعامل. وعمل ١٥ اختبار استمرارية العمل بنجاح.

ضمن نشاط إدارة العقارات اململوكة للبنك وعمل ما يقارب 6٠ تقييم عقاري وإدارة وتوقيع العقود الفنية حيث تم توقيع ومراجعة وحفظ آمن ملستندات ٢١٢ عقد. 

مجموعة اإلسرتاتيجية وتطوير األعامل

عملت مجموعة اإلسرتاتيجية وتطوير األعامل عىل دعم أعامل البنك الواسعة؛ يف تطبيق التغريات يف العمليات واإلجراءات التنظيمية باإلضافة إىل 
الرتكيز آليات تطوير تجربة العميل، وذلك عرب املشاركة يف جميع مجاالت األعامل املختلفة. واشتملت إنجازات املجموعة الرئيسية تحسينات هامة يف 
باإلضافة إىل  لـ »فوري«  النقدي  التحويل  الخزينة، وقدرات  إدارة  وتحديثات مهمه ألنظمة  للرشكات،  اإللكرتونية  والخدمات  الشخيص،  التمويل  خدمة 
التطويرات اإللزامية املرتبطة مبؤسسة النقد العريب السعودي )مثل نظام »مدى« بدون االتصال بالشبكة، ومتطلبات البطاقات االئتامنية والتمويل 

االستهاليك املختلفة وغريها(.

الجزيرة لألسواق املالية » الجزيرة كابيتال «

التداول يف سوق األسهم  أحجام  تراجع  بالرغم من  السوق  ريادتها يف  للعام ٢٠١٧، حيث حافظت عىل  األرباح  تحقيق  كابيتال يف  الجزيرة  استمرت 
املحلية مقارنة بالعام السابق. حافظت الرشكة عىل مكانتها القيادية يف سوق الوساطة املحلية بحصة بلغت6.١٢%  )٢٠١6: ١٤.٨%(.

يعكس نجاح أعامل الرشكة التزامها بالتطوير املستمر لكفاءة منصتها  الشهرية »تداولكم« للتداول اإللكرتوين ، وتحديثها، والتي تتيح للعمالء إمكانية 
تداول األسهم عرب اإلنرتنت أيا كان نوع أجهزتهم من خالل واجهة تعامل سلسة ومريحة. كذلك، تقدم الجزيرة كابيتال للعمالء مختارين من ذوي الخربة 
خدمة التداول بالهامش لتعزيز عوائد تداوالتهم من خالل رفع قدراتهم املالية للتداول . كنتيجة لهذه الجهود، بلغت أحجام التداوالت التي نفذتها الجزيرة 

كابيتال يف السوق السعودية لعمالئها  ٢١١ مليار ريال سعودي )٢٠١6:  ٣٤٢ مليار ريال سعودي(.

كام ونتج عن استثامر الجزيرة كابيتال االسرتاتيجي يف تطوير وحدة إدارة األصول ومنتجاتها منو قيمة األصول املدارة مع نهاية العام ٢٠١٧ إىل ١٣.٩ 
النمو كان نتيجة لنمو مبيعات منتجات إدارة املحافظ املقيدة يف  بالذكر إىل أن جزءًا من هذا  مليار ريال سعودي من ٧.٨  مليار ريال سعودي. يجدر 
أسواق النقد لعمالء الرشكة. ارتفعت قيمة األصول التي تقوم الرشكة بإدارتها نيابة عن العمالء يف صناديق االستثامر املطروحة للعموم خالل العام 
بنسبة ٣٢%، لرتتفع من ٣.٧ مليار ريال سعودي إىل ٤.٩ مليار ريال سعودي. تحديدًا، فإن من دواعي رسور إدارة الرشكة أن تعلن أن صندوقها االستثامري، 
صندوق القوافل )صندوق استثامر متوافق مع الرشيعة اإلسالمية(، كان من أعىل ٣ صناديق أداءًا  يف فئته خالل العام ٢٠١٧، حيث انعكس التفوق يف 
األداء بنمو األصول املدارة يف هذا الصندوق بنسبة ٢٨% خالل العام ٢٠١٧ ليصل إىل ٣.٢  مليار ريال سعودي مع نهاية العام من ٢.٥ مليار ريال سعودي.

من الجدير ذكره أيضًا أن الجزيرة كابيتال قد حصلت عىل جائزة أفضل صندوق إسالمي للعام ٢٠١٧ من »تومسون رويرتز ليرب« وجائزة »صندوق ليرب« 
لصناديق االستثامر املحلية يف منطقة أسواق الرشق األوسط وشامل أفريقيا للعام ٢٠١٧. كانت الجوائز مخصصة ألفضل مجموعة أعامل أسهم لثالث 

سنوات تقديرا لنجاح إدارة هذه الفئة من صناديق االستثامر لدى الجزيرة كابيتال. 

نظرتنا متفائلة يف الجزيرة كابيتال للعام ٢٠١٨. تؤمن إدارة الرشكة بقوة أساسات االقتصاد السعودي مبا ميكنه من التأثري إيجابيًا عىل استمرار النمو، 
والذي سيدفع باتجاه تطور السوق املايل يف اململكة العربية السعودية.

حوكمة الرشكات:

يحرص بنك الجزيرة عىل االلتزام بقواعد حوكمة الرشكات التي تحقق التطبيق ألنظمة الرقابة الداخلية الشاملة وسياسات اإلفصاح والشفافية. كام يقوم 
اململكة  وقوانني  أنظمة  مع  ألعامله  الشامل  التوافق  بتحقيق  البنك 
أدائه  العاملية يف إرشافه عىل  للمرصفية  األداء  أحدث معايري  وإدخال 
املرصيف مبا يف ذلك التوجيهات الصادرة من مؤسسة النقد العريب 

السعودي وهيئة السوق املالية و وزارة التجارة واالستثامر.

الخطط املستقبلّية

املالية  الخدمات  تقديم  يف  رائدة  مرصفية  مؤسسة  هو  الجزيرة  بنك 
العربية  اململكة  يف  اإلسالمية  الرشيعة  أحكام  مع  املتوافقة 
القليلة املاضية إىل بنك  السنوات  البنك خالل  السعودية. وقد تحول 

متكامل يقدم مجموعة متكاملة من الخدمات واملنتجات.

املرصفية  الخدمات  عىل  للبنك  الرئيسية  العمل  أقسام  وتشتمل 
املرصفية  والخدمات  التحويالت(  )أعامل  فوري  وخدمات  الشخصية 
العاملّية  الرشكات  وخدمات  الخاصة  املرصفّية  والخدمات  للرشكات 
تقدم  والتي  التابعة  الرشكات  أعامل  الخطوط  هذه  وتكمل  والخزينة. 
وإدارة  االستثامرية،  املرصفية  والخدمات  التكافيل،  التأمني  خدمات 
الرشكات  قبل  من  املالية  واألوراق  الوساطة،  وخدمات  األصول، 

الشقيقة.

ويف عام ٢٠١٧ حقق البنك العديد من اإلنجازات الهامة ويواصل تسجيل 
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معدالت منو قوي يف قاعدة األصول حيث سجلت القروض والسلف منوًا متسارعًا عىل أساس سنوي. ويعزى ذلك النمو الكبري إىل عالقات العمل 
القوية التي تم بنائها مع العمالء األفراد والرشكات عىل حد سواء والتي ترتاوح بني الرشكات الكبرية والرشكات الصغرية واملتوسطة والرتكيز بشكل 

كبري عىل أنشطة البيع املشرتكة ملنتجات األفراد ومنتجات الخزينة ومتويل الرشكات باإلضافة اىل منتجات الخدمات املرصفـية االستثامرية.

إضافة لذلك فقد تم استكامل العديد من املبادرات التي طرحها البنك بنجاح تام مام ساهم يف ارتفاع ربحية األعامل ونوعية خدمات العمالء، حيث 
انصب العديد من تلك املبادرات عىل تعزيز فعالية البنك مام سيكون له أثر كبري يف رفع مستوى الخدمات عىل مختلف الصعد.

وعىل صعيد الخدمات املرصفية لألفراد فقد تم تطوير الخدمات اإللكرتونية وتعزيز تجربة العميل املرصفية من خالل برامج البنك املختلفة مع الرتكيز 
بشكل خاص عىل تبسيط اإلجراءات وتحسني أداء قنوات التوزيع وذلك من خالل رفع عدد الفروع وتوسعة شبكة أجهزة الرصاف اإللكرتوين. إضافة لذلك 
فقد تم طرح خدمات ومنتجات جديدة توفر حلوال لكافة الرشائح مع الرتكيز عىل نوعية الخدمات املقدمة والعمل عىل زيادة الحصة السوقية وما اقرتن 

بها من تعزيز قوي لقدرات فريق املبيعات والوصول بها إىل املستوى األمثل، إىل تحقيق زيادة يف اإليرادات وتخفيض املصاريف.

البنك من الرشكات وذلك من خالل  عززت مجموعة الخدمات املرصفية للرشكات منهجية عملها هادفة من وراء ذلك إىل تقديم أفضل خدمة لعمالء 
تقديم الحلول املرصفية لقطاعات الرشكات واملؤسسات وقطاع األعامل من خالل باقات واسعة من املنتجات التمويلية التجارية وخدمات االسترياد 

إضافة إىل خدمات إدارة النقد واملرصفية اإللكرتونية حيث ساهمت تلك الخدمات بشكل فاعل فـي النمو اإلجاميل لقاعدة أصول البنك وربحيته.

ويف السنة املقبلة سوف يواصل البنك الرتكيز عىل العميل كنقطة محورية ألعامل البنك، وبناء عىل ذلك فسوف يواصل البنك اسرتاتيجية التحول 
اإللكرتوين من أجل تقديم خدمات مبتكرة تلبي كافة احتياجات وتطلعات عمالءنا الكرام.

الجوائز التقديرية والشهادات 

حصل »بنك الجزيرة« خالل الفرتة املاضية عىل الجوائز التقديرية التالية:

العاملية املتخصصة  آي فايننشال  لعام ٢٠١٧م« برتشيح من قبل مجموعة يس يب  اجتامعية يف اململكة  برنامج مسؤولية  جائزة »أفضل     •
بشؤون املال واالقتصاد.

جائزة »أفضل مرصفية إسالمية لألفراد« للمرة الثانية واملمنوحة من كامربدج التحليلية اناليتيكا، وهي جهة متخصصة يف االستقصاءات املالية     •
اإلسالمية يف اململكة املتحدة.

جائزة »افضل خدمة عمالء« مقدمة لربنامج ابرش بعزك ، من قبل مجلة بانكر الرشق األوسط ٢٠١٧م    •

امليدالية الفضية واملركز الثاين يف فئتي »أفضل مركز اتصاالت عمالء » و » أفضل خدمة عمالء لعام ٢٠١٧م« يف الرشق األوسط وأوروبا     •
وإفريقيا من قبل رشكة كونتاكت سنرت وورلد Contact Center World يف لندن باململكة املتحدة.

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

أجهزة  لخدمات  الرئيسية  األداء  بنوك حصلت عىل اعىل مؤرشات  ثالثة  أفضل  الجزيرة ضمن  لبنك  السعودي  العريب  النقد  تكريم مؤسسة     •
الرصف اآليل وإدارة النقد

Private Banker International )PBI(  جائزة أفضل مرصفية خاصة يف اململكة العربية السعودية صاعدة للعام ٢٠١6م من قبل   •

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

جائزة اختيار النقاد كأفضل بنك يف املرصفية اإلسالمية لألفراد املمنوحة من كامربدج التحليلية اناليتيكا، وهي جهة متخصصة يف اإلستثامرات    •
املالية اإلسالمية يف اململكة املتحدة.

جائزة »أفضل مركز خدمات تحويل األموال« بالرشق األوسط )فوري( التابع لبنك الجزيرة واملمنوحة من مجموعة يس يب آي فايننشال العاملية    •
املتخصصة بشؤون املال واالقتصاد.

جائزة املؤسسة العربية املانحة املتميزة »مانح« لعام ٢٠١٥م ضمن أعامل مؤمتر )املؤسسات املانحة غري الحكومية يف الدول العربية( برعاية    •
معايل الشيخ / خالد بن عيل آل خليفة وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف بالبحرين.

جائزة افضل بنك يف املرصفية الخاصة لعام ٢٠١٥م من قبل “Global Banking and Finance Review 2015”   والتي متثل أحد املؤسسات    •
اإلعالمية املشهورة وتعنى باألخبار واألبحاث الخاصة بالبنوك واملؤسسات املالية يف العامل.

جائزيت أفضل مركز اتصاالت عمالء يف العامل لعام ٢٠١٥م ضمن نهائيات املسابقة العاملية ملراكز اتصاالت العمالء يف الواليات املتحدة    •
األمريكية :

امليدالية الذهبية – واملركز األول عن فئة »أفضل مركز اتصاالت عمالء يف العامل للسنة«

امليدالية الفضية – واملركز الثاين عن فئة »أفضل خدمة عمالء يف العامل للسنة « 

جائزة عكاظ للتميز املهني )إتقان( لعام ٢٠١٥م.     •

جائزة أفضل ١٠٠ عالمة تجارية سعودية رواجًا يف العام ٢٠١٥م، مقدمة من صاحب السمو املليك األمري فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمري    •
منطقة الرياض، تحت إرشاف »صحيفة الوطن« 

جائزة »أفضل جودة معلومات لعام ٢٠١٥م« والتي منحت من قبل الرشكة السعودية للمعلومات االئتامنية )سمة(.    •

أفضل بنك يف الخدمات املرصفية الفردية لعام ٢٠١٤ من مجلة »وورلد فاينانس بانكنغ«.    •

أفضل بنك يف البطاقات االئتامنية لعام ٢٠١٤ من مجلة »ذي بانكر ميدل إيست«.  •

أفضل بنك يف التمويل العقاري لعام ٢٠١٤م من مجلة »ذي بانكر ميدل إيست«.  •

تقرير مجلس اإلدارة  للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧م
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أفضل بنك إسالمي يف اململكة العربية السعودية« من مجلة »وورلد فاينانس«  •

أفضل بنك يف الخدمات املرصفية عرب الهاتف الجوال ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا من مجلة »ذي يوروبيان«.   •

جائزة »املؤسسة املثالية لدعم العمل االجتامعي والتنموي« من مجلس وزراء العمل والشؤون االجتامعية لدول مجلس التعاون الخليجي«   •
يف البحرين

والنرش«  للصحافة  عسري  »مؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  الفيصل،  خالد  بن  بندر  األمري  سمو  بحضور  سعودية  تجارية  عالمة   ١٠٠ أفضل  جائزة   •
وحشد كبري من ممثيل الحكومة والصحافة.

امليدالية الفضية واملركز الثاين يف فئة »أفضل مركز اتصال يف العامل« »الرشكة العاملية ملراكز االتصال«.   •

٧ جوائز يف مسابقة مراكز االتصال العاملية ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا لعام ٢٠١٣ – 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 مركز اتصال« يف أوروبا والرشق األوسط وإفريقيا – املرتبة األوىل وامليدالية الذهبية    •

جائزة »أفضل مدير مركز اتصال« من مركز »إنسايت ميدل إيست«-  ديب   •

جائزة »أفضل قائد« ضمن »املسابقة العاملية ملراكز االتصال« – املرتبة الثانية و امليدالية الفضية    •

شكر وتقدير

يرس مجلس اإلدارة انتهاز هذه الفرصة للتعبري عن خالص شكره وتقديره للحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن بن عبد العزيز 
آل سعود - حفظه الله - وصاحب السمو املليك األمري محمد بن  سلامن  بن عبد العزيز آل سعود ويل العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع - 

حفظه الله - وجميع الوزراء عىل دعمهم املتواصل.

كام يتقدم مجلس اإلدارة بالشكر ملقام وزارة املالية و وزارة التجارة ومؤسسة النقد العريب السعودي وهيئة السوق املالية عىل دعمهم املستمر للبنك .

 ويرس مجلس اإلدارة انتهاز هذه الفرصة للتعبري عن جزيل شكره وتقديره للمساهمني و العمالء األفاضل عىل ثقتهم ودعمهم املستمر ولفريق إدارة 
البنك وكافة منسوبيه عىل أدائهم وإنجازاتهم.
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تقرير الهيئة الرشعية

جدة   ٢٨ / ١٢ / ٢٠١٧م

الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل سيدنا ونبينا محمد وعىل آله وصحبه.

إىل السادة مساهمي بنك الجزيرة 

بالبنك والذي  الختامي املعد من قبل املجموعة الرشعية  التقرير السنوي  الهيئة الرشعية مبراجعة ومناقشة  فقد قامت 
اشتمل عىل نتائج فحص وتدقيق اإلجراءات املتبعة من البنك املبنية عىل أساس أخذ عينات عشوائية من كل نوع من أنواع 

العمليات.

كام اطلعت الهيئة الرشعية لبنك الجزيرة عىل املبادئ املستخدمة والعقود املتعلقة باملعامالت والتطبيقات واملنتجات 
التي طرحها بنك الجزيرة خالل الفرتة املنتهية ٢٠١٧/١٢/٣١م إلبداء الرأي الرشعي وإصدار الفتاوى واإلرشادات والقرارات 
الالزمة. وتقع مسئولية التأكد من أن البنك يعمل وفقاً ألحكام ومبادئ الرشيعة اإلسالمية عىل اإلدارة التنفيذية بالبنك. أما 

مسئولية الهيئة الرشعية فتنحرص يف إبداء رأي مستقل بناًء عىل مراقبتها لعمليات البنك وإعداد هذا التقرير لكم.

لقد قمنا مبراقبتنا من أجل الحصول عىل جميع املعلومات والتفسريات التي اعتربناها رضورية لتزويدنا بأدلة تكفي إلعطاء 
قناعة بأن البنك مل يخالف أحكام ومبادئ الرشيعة اإلسالمية، ويف رأينا :

الجملة  يف  هي  أعاله  إليه  املشار  التقرير  تناولها  التي  الفرتة  خالل  البنك  أبرمها  التي  واملعامالت  والعمليات  العقود  أن 
متفقة مع أحكام الرشيعة اإلٍسالمية 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 العيل القدير أن يحقق لنا السداد والرشاد.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

رئيساً الشيخ/ عبد الله بن سليامن املنيع   

نائب الرئيس الدكتور/ عبد الله بن محمد املطلق   

عضواً الدكتور/ محمد بن عيل القري   

عضواً الدكتور/ عبد الستار أبو غدة    

مقرراً الدكتور/ فهد بن عيل العليان   



6١ التقرير السنوي  2017

بيان الرقابة الداخلية

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 االسرتاتيجية للبنك.

نطاق صالحيات إدارة املراجعة الداخلية:

يشمل نطاق صالحيات إدارة املراجعة الداخلية، بعيدا 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 املرتتبة عىل أنشطة التقييم إىل لجنة املراجعة املنبثقة عن مجلس اإلدارة . كام 
املخاطر  تخفيف  يضمن  مبا  الداخلية  الرقابة  نظام  وفعالية  كفاية  ونشاط  اجتهاد  بكل  الداخلية  املراجعة  إدارة  تراقب 

املحددة وبالتايل حامية مصلحة البنك ومساهميه.

القاعدة وذلك من  بيئة املراقبة عىل مستوى  تعزيز  أجل  البنك جهودا مكثفة وحثيثة من  الفعاليات يف  تبذل كافة 
خالل مواصلة مراجعة وتنظيم اإلجراءات املعتمدة مبا يصحح ويحول دون بروز أية نواقص أو عيوب يف تلك اإلجراءات. 
تصحيح  مسئولية  العليا،  التنفيذية  اإلدارة  إرشاف  تحت  الفعاليات،  كافة  تكليف  تم  فقد  الصالحيات  هذه  ومبوجب 
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 معقوال من االطمئنان فيم يتعلق 
بإدارة املخاطر وذلك ضمن األهداف االسرتاتيجية للبنك. وبغض النظر عن مدى دقتها وتصميمها فإن أنظمة الرقابة 
الداخلية تنطوي عىل حدود و صالحيات وقيود، وبذلك فإنها قد ال متنع أو ال متكن من اكتشاف كافة عيوب ونواقص 
أيضا  الفعاليات تخضع  بالفرتات املستقبلية ألية فعالية من  التقييم املتعلقة  أن توقعات  الرقابة. هذا، عالوة عىل 
لقيود معينة مام قد يجعل تلك الضوابط غري كافية بسب التغريات يف الظروف أو يف االلتزام بالسياسات أو اإلجراءات.   

النقد  الداخلية وذلك متشيا مع توصيات مؤسسة  الرقابة  العام اإلطار املوحد لضوابط  تبنت خالل  اإلدارة قد  وكانت 
العريب السعودي وتوجيهاتها املتعلقة بالرقابة الداخلية. 

وتقوم لجنة املراجعة أيضا مبراجعة تقرير التقييم املتعلق بفعالية نظام الرقابة الداخلية والذي تعده إدارة املراجعة 
إطار  نقاط ضعف يف  أية  الداخلية ال ينطوي عىل  الرقابة  بفعالية نظام  التقييم املتعلق  تقرير  إن  بالبنك.  الداخلية 

الرقابة الداخلية بالبنك مل تتم معالجتها بشكل كاف من قبل اإلدارة.

مالحظات اإلدارة عىل تقييم فعالية ضوابط الرقابة الداخلية:

ترى اإلدارة، بناء عىل نتائج التقييم املتواصل لضوابط الرقابة الداخلية والذي تضطلع به خالل العام، بأن نظام الرقابة 
الداخلية الحايل للبنك يعترب كافيا 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. 

منى الشقحاء إبراهيم الحرايب     شاهد أمني   

رئيس مجموعة االلتزام رئيس مجموعة التدقيق الداخيل   املسؤول املايل األول   
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شبكة الفروع

املنطقة الغربية

مكة املكرمة

فرع العوايل

هاتف: ٥٥٠١٤٥٣ ١٢ )٩66+(
فاكس: ٥٥٠١٤٥٣ ١٢ )٩66+(

فرع الشوقية

هاتف: ٥٣٩١٨٢6 ١٢ )٩66+(
فاكس: ٥٣٨٢٤٩٣ ١٢ )٩66+(

فرع العزيزية

هاتف: ٥٥٧١٠١٠ ١٢ )٩66+(
فاكس: ٥٥٣١6٥٥ ١٢ )٩66+( 

املدينة املنورة

فرع الخالدية

هاتف: ٨٤٩١٣٢٨ ١٤ )٩66+(
فاكس: ٨6٩٢٥٧٩ ١٤ )٩66+(

فرع املدينة املنورة

هاتف: ٨٤٥١١١١ ١٤ )٩66+(
فاكس: ٨٤٥١٩٥٣ ٤١ )٩66+(

فرع الخالدية )سيدات(

هاتف: ٨6٩٣٣٨١ ١٤ )٩66+(
فاكس: ٨6٩٢٥٧٩ ١٤ )٩66+(

فرع املدينة املنورة )سيدات(

هاتف: ٨٤٥١٩٥6 ٤١ )٩66+(
فاكس: ٨٤٥١٩٥٢ ١٤ )٩66+(

جــــــــــــــــــــــدة

 فرع الرحاب
هاتف: 6٧٤٨٥٨٥ ١٢ )٩66+(

فاكس: 6٧٥6٤6٠ ١٢ )٩66+(

فرع البساتني )اآلية سابقا(

هاتف: 6٩٤٩٢٢٤ ١٢ )٩66+(
فاكس: 6٩٤٩١١٧ ١٢ )٩66+(

فرع جدة الرئييس )النهضة سابقا(

هاتف: 6٠٩٨٥٠٠ ١٢ )٩66+(
فاكس: ٢٣٤6٨٣٨ ١٢ )٩66+(

فرع الرحاب )سيدات(

هاتف: 6٧٥٠١٩٠ ١٢ )٩66+(
فاكس: 6٧٣١٨٤6 ١٢ )٩66+(

فرع السالمة

هاتف: 6٩١٩٧١٩ ١٢ )٩66+(
فاكس: 6٩١٩٧١٧ ١٢ )٩66+(

فرع جدة الرئييس )سيدات(

هاتف: 6٠٩٨٥٢٠ ١٢ )٩66+(
فاكس: ٢٣٤٧٢٢٧ ١٢ )٩66+(

 فرع طريق مكة
هاتف: 6٨٩66٠٠ ١٢ )٩66+(

فاكس: 6٨٧٤٧٢٩ ١٢ )٩66+(

فرع الصفا

هاتف: 6٧٣6٧١٢ ١٢ )٩66+(
فاكس: 6٧٣6٨٧٤ ١٢ )٩66+(

فرع شارع التحلية

هاتف: ٢6١٠٧٢٥ ١٢ )٩66+(
فاكس: ٢6١٠٤٨٥ ١٢ )٩66+(

فرع املساعدية

هاتف: 66١٠١١٢ ١٢ )٩66+(
فاكس: 66١٠١٠٨ ١٢ )٩66+(

فرع الستني طريق امللك فهد

هاتف: 6٥٩٧٧٤٩ ١٢ )٩66+(
فاكس: 6٥٩٧٢٥١ ١٢ )٩66+(

فرع شارع التحلية )سيدات(

هاتف: ٢6١٠٧٣٠ ١٢ )٩66+(
فاكس: ٢6١٠٧٣١ ١٢ )٩66+(

فرع املساعدية )سيدات(

هاتف: 66٧٣٧٠٠ ١٢ )٩66+(
فاكس: 66٧٣٧٠٠ ١٢ )٩66+( تحويلة ٨٣٥٧

فرع السامر

هاتف: ٢٧١6٠٥٨ ١٢ )٩66+(
فاكس: ٢٧٢١٨٧٠ ١٢ )٩66+(

فرع البلد

هاتف: 6٤٨٥٥٣٣ ١٢ )٩66+(
فاكس: 6٤٨٤٥٩٩ ١٢ )٩66+(

فرع النور

هاتف: 6٠٩٨٧٥٢ ١٢ )٩66+(
فاكس: 6٠٩٨٧٥٢ ١٢ )٩66+(

فرع الربوة )املكرونه(

هاتف: 6٨٢٧6٨٣ ١٢ )٩66+(
فاكس: 6٨٣6٥٧٨ ١٢ )٩66+(

فرع شارع خالد بن الوليد

هاتف: 6٥١٨٠٧٠ ١٢ )٩66+(
فاكس: 6٥١٨٠٧٠ ١٢ )٩66+( تحويلة ١٠٢٥

فرع صاري

هاتف: 6٩٠١٣٩٢ ١٢ )٩66+(
فاكس: 6٩٠١٣٩٢ ١٢ )٩66+(

فرع النعيم

هاتف: 6١٣٤٣٣٣ ١٢ )٩66+(
فاكس: 6١٣٠٤٠١ ١٢ )٩66+(

فرع شارع األمري سلطان

هاتف: 6٠٧٥٤٥٠ ١٢ )٩66+(
فاكس: 6٠٧٥٤٥٠ ١٢ )٩66+( تحويلة ٢٠٨

فرع شارع األمري سلطان )سيدات(

هاتف: 6٠٧٠٨٢٨ ١٢ )٩66+(
فاكس: 6٠٧٠١٢٥ ١٢ )٩66+(

الطـــــــــائف

فرع الفيصلية

هاتف: ٧6٠٠١١6 ١٢ )٩66+(
فاكس: ٧6٠٠١١6 ١٢ )٩66+(

فرع شهار

هاتف: ٧٤٢66٧٨ ١٢ )٩66+(
فاكس: ٧٤٠١٧٣٧ ١٢ )٩66+(

ينبع تبوك رابــــــــــغ

فرع ينبع

هاتف: ٣٥٧٢٩٥٣ ١٤ )٩66+(
فاكس: ٣٥٧٢٩٥٣ ١٤ )٩66+(

فرع تبوك

هاتف: ٤٤٣٢6٧6 ١٤ )٩66+(
فاكس: ٤٢١٨٣٢٠ ١٤ )٩66+(

فرع رابغ

هاتف: ٤٢٣٣٣١١ ١٢ )٩66+(
فاكس: ٤٢٣٣٣66 ١٢ )٩66+(
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شبكة الفروع

املنطقة الوسطى

الريــــــــــاض

فرع الخرج

هــاتف: ٥٤٧6٢٥٤ ١١ )٩66+(
فاكس: ٥٤٧6٢٧٣ ١١ )٩66+(

فرع امللقا

هــاتف: ٤١٠٣٠١٧ ١١ )٩66+(
فاكس: ٤١٠٣٠١٧ ١١ )٩66+(

فرع العليا

هــاتف: ٢١٥٧٠٠٠ ١١ )٩66+(
فاكس: ٢١٥٧٠١6 ١١ )٩66+( 

فرع الروضة 

هــاتف: ٢٥٤٣٨٤٧ ١١ )٩66+(
فاكس: ٢٥٤٣٨٤٣ ١١ )٩66+(

فرع الريان

هــاتف: ٢٠٨٠١66 ١١ )٩66+(
فاكس: ٢٠٨٠١66 ١١ )٩66+( تحويلة ٢١٠

فرع طريق امللك فهد

هــاتف: ٢٠٥١٨٧٠ ١١ )٩66+(
فاكس: ٢٠٥١٨٧٠ ١١ )٩66+( تحويلة 6١٥١

فرع الشفا

هــاتف: ٢٧١٥٥٨٩ ١١ )٩66+(
فاكس: ٢٧١٥٥٩٠ ١١ )٩66+(

فرع الريان )سيدات(

هــاتف: ٢٠٨٥٣66 ١١ )٩66+(
فاكس: ٢٠٨٠١66 ١١ )٩66+( تحويلة ٢٥٨

فرع طريق امللك فهد )سيدات(

هــاتف: ٢٢٥6١6١ ١١ )٩66+(
فاكس: ٢٢٥6١66 ١١ )٩66+(

فرع إشبيلية

هاتف: ٨١٢٣6٨٩ ١6 )٩66+(
فاكس: ٨١٢٨٥٤٣ ١6 )٩66+(

فرع الدائري الغريب )ظهرة البديعة سابقا(

هــاتف: ٤٣٣٨٤٤١ ١١ )٩66+(
فاكس: ٤٣٠٣6٨٢ ١١ )٩66+( 

فرع طريق امللك عبد الله

هــاتف: ٢٠٧١٤6٠ ١١ )٩66+(
فاكس: ٢٠٧١٣6٢ ١١ )٩66+(

فرع الصحافة

هــاتف: ٨١٠٢٥٩٠ ١١ )٩66+(
فاكس: ٢٩٣6٥6٠ ١١ )٩66+(

فرع التخصيص

هــاتف: ٢٩٣6٥٩٩ ١١ )٩66+(
فاكس: ٢٩٣6٥6٠ ١١ )٩66+(

 فرع طريق امللك عبد الله )سيدات(

هــاتف: ٢6٩6٢٢٨ ١١ )٩66+(
فاكس: ٢6٩٣6٥٠ ١١ )٩66+(

فرع املروج

هــاتف: ٤١٥٤٨٩٣ ١١ )٩66+(
فاكس: ٤١٥٤٨٩٣ ١١ )٩66+(

فرع السويدي 

هــاتف: ٤٢٨٩٤٧6 ١١ )٩66+(
فاكس: ٤٤٩٣٠6٤ ١١ )٩66+(

فرع القدس )شارع عقبة بن نافع سابقا(

هــاتف: ٢٧٨١٤١6 ١١ )٩66+(
فاكس: ٢٧٨٤6١6 ١١ )٩66+(

فرع امللز

هــاتف: ٢٩١٣٩٤٨ ١١ )٩66+(
فاكس: ٢٩١٣٩٤٨ ١١ )٩66+(

فرع السويدي )سيدات(

هــاتف: ٤٢٨٧٥٢٣ ١١ )٩66+(
فاكس: ٤٢٨٨٧٣٥ ١١ )٩66+(

فرع القدس )شارع عقبة بن نافع سابقا( )سيدات(

هــاتف: ٢٧٨٤٣٨٧ ١١ )٩66+(
فاكس: ٢٧٨٤٣٥٩ ١١ )٩66+(

فرع حطني

هــاتف: ٢١٤٥٣٢٤ ١١ )٩66+(
فاكس: ٢١٤٥٣٢٤ ١١ )٩66+(

فرع النفل

هــاتف: ٢٧٥١٠٨6 ١١ )٩66+(
فاكس: ٢٧٤١٥٠٧ ١١ )٩66+(

فرع طريق خريص

هــاتف: ٢٢٥6٣٩٩ ١١ )٩66+(
فاكس: ٢٣٥٠٣٨٠ ١١ )٩66+( 

فرع قرطبة

هــاتف: ٢٩٣6٥٩٩ ١١ )٩66+(
فاكس: ٢٩٣6٥6٠ ١١ )٩66+(

فرع النفل )سيدات(

هــاتف: ٢٧٥١٠٨6 ١١ )٩66+(
فاكس: ٢٧٥٥6٨١ ١١ )٩66+(

فرع النسيم

هــاتف: ٢٣٥٧٨١٣ ١١ )٩66+(
فاكس: ٢٣٥6٨٧6 ١١ )٩66+(

فرع املعذر

هــاتف: ٨١٠٨٠٥٨ ١١ )٩66+(
فاكس: ٨١٠٨٠٥٨ ١١ )٩66+(

حائــــــــل القصيم

فرع حائـــل

هــاتف: ٥٧١٢١٥٧  ١6 )٩66+(
فاكس: ٥٧١٢١٥٧  ١6 )٩66+(

فرع عنيزة

هــاتف: ٣6١٧٥٤٧  ١6 )٩66+(
فاكس: ٣6١٨٤١٢  ١6 )٩66+(

فرع بريدة

هــاتف: ٣٨٣٥٣١٠  ١6 )٩66+(
فاكس: ٣٨٣٥٣٠6  ١6 )٩66+(

املنطقة الجنوبية

أبهـــــــــــا خميس مشيط

فرع أبهــــــــا

هــاتف: ٢٢6٠٧٩٨ ١٧ )٩66+(
فاكس: ٢٢٩6٢٤٣ ١٧ )٩66+(

فرع خميس مشيط )سيدات(

 هــاتف: ٢٢١6٤6٥ ١٧ )٩66+(
فاكس: ٢٣٥١٠٢٢ ١٧ )٩66+(

فرع خميس مشيط

هــاتف: ٢٢١6٤6٥ ١٧ )٩66+(
فاكس: ٢٢6٠٧٩٨ ١٧ )٩66+( 

نجــــــران جـــــازان

فرع نجــــــران

هــاتف: ٥٢٣6٢٩١ ١٧ )٩66+(
فاكس: ٥٢٣٨٢6٧ ١٧ )٩66+(

فرع أبوعريش

هــاتف: ٣٣٤6٤٧٧ ١٧ )٩66+(
فاكس: ٣٣٤6٤٧٧ ١٧ )٩66+(

فرع جازان

هــاتف: ٣٢٢٨٥٩٤ ١٧ )٩66+(
فاكس: ٣٢٢٨6٠١ ١٧ )٩66+(
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الدمـــــــــام

فرع الجلوية
هاتف: ٨١٥٣٣٩٤ ١٣ )٩66+(

فاكس: ٨١٥٣٣٧٩ ١٣ )٩66+(

فرع جرير
هاتف: ٨٤٢١٩6١ ١٣ )٩66+(

فاكس: ٨٤١٧٢٢6 ١٣ )٩66+(

فرع الدمام الرئييس
هاتف: ٨٣٢١٢٧٢ ١٣ )٩66+(

فاكس: ٨٣٤٣٣١٤ ١٣ )٩66+( 

فرع الخليج
هاتف: ٨٣٤6٩٢٨ ١٣ )٩66+(

فاكس: ٨٣٤٨١٥6 ١٣ )٩66+(

فرع الفيصلية
هاتف: ٨١١66٥٣ ١٣ )٩66+(

فاكس: ٨١١6٧٠٢ ١٣ )٩66+(

الخـــبــــــــــــــــر

فرع طريق امللك خالد
هاتف: ٨٩٤٢٥١٢ ١٣ )٩66+(

فاكس: ٨٩٨٥٣٣٠ ١٣ )٩66+(

فرع الشاطئ
هاتف: ٨٠٨٧٧٥٨ ١٣ )٩66+(

فاكس: ٨٠٨٤٤٥٨ ١٣ )٩66+(

فرع الهدا الخرب
هاتف: ٨٨٢٠٠٤٠ ١٣ )٩66+(

فاكس: ٨٨٧٨6٥٣ ١٣ )٩66+(

     فرع الخرب الرئييس
هاتف: ٨٣٤6٩٢٨ ١٣ )٩66+(

فاكس: ٨٣٤٨١٥6 ١٣ )٩66+(

فرع الشاطئ )سيدات(
هاتف: ٨٠٨٩٩٨6 ١٣ )٩66+(

فاكس: ٨٠٨٢٢٨٣ ١٣ )٩66+(

فرع الهدا الخرب )سيدات(
هاتف: ٨٨٢٨٨٤٨ ١٣ )٩66+(

فاكس: ٨٨٢٨٧٢٢ ١٣ )٩66+(

الظهران

فرع تالل الدوحة
هاتف: ٨٣٠٩١٨٨ ١٣ )٩66+(

فاكس: ٨٣٠٩١٨٨ ١٣ )٩66+(

فرع الدوحة )سيدات(
هاتف: ٨٩١6١٤٩ ١٣ )٩66+(

فاكس: ٨٩١٢٨6٩ ١٣ )٩66+(

فرع الدوحة
هاتف: ٨٩١6١٤٨ ١٣ )٩66+(

فاكس: ٨٩١٢٠٥٩ ١٣ )٩66+(

اإلحســــــاء

فرع الشهابية )سيدات(
هاتف: ٥٩٩٥٥6٠ ١٣ )٩66+(

فاكس: ٥٩٩٥٥6٠ ١٣ )٩66+(

فرع الشهابية
هاتف: ٥٨٩٣٩٥٢ ١٣ )٩66+(

فاكس: ٥٨٨٩٠٧٨ ١٣ )٩66+(

فرع الهفوف الرئييس
هاتف: ٥٨6٣٥٥٥ ١٣ )٩66+(

فاكس: ٥٨٤٣١١١ ١٣ )٩66+(

فرع السلامنية )النخيل سابقا(
هاتف: ٥٧٥٤٣١٠ ١٣ )٩66+(

فاكس: ٥٣6٤٩٨٧ ١٣ )٩66+(

فرع املربز
هاتف: ٨٠٨٤٣٨١ ١٣ )٩66+(

فاكس: ٨٠٨٤٣٨١ ١٣ )٩66+(

حفر الباطن الجبيل

فرع حفر الباطن
هاتف: ٧٣١٣٤١٧ ١٣ )٩66+(

فاكس: ٧٣١٣٤١٧ ١٣ )٩66+(

فرع الجبيل بالزا
هاتف: ٣٤٧١٣٨6 ١٣ )٩66+(

فاكس: ٣٤٧١٤٢6 ١٣ )٩66+(

فرع الجبيل الصناعية )الفناتري(
هاتف: ٣6٧٠١٥٧ ١٣ )٩66+(

فاكس: ٣6٧٠١٥٧ ١٣ )٩66+(

القطيف

فرع القطيف )سيدات(
هاتف: ٨٥٢٩٩٠٠ ١٣ )٩66+(

فاكس: ٨٥٥٨٤٣٧ ١٣ )٩66+(

فرع القطيف
هاتف: ٨٥٤٥٤6٣ ١٣ )٩66+(

فاكس: ٨٥٤٥٣6٧ ١٣ )٩66+(
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فرع الصناعية الثانية - ٦١١9

هاتف :   ٨١٠٤٢٠٩  ١١  )٩66+(
٨١٠٩  ١١6٥٣               

فرع الروضة - ٦١١٠

هاتف :   ٢٢٧٨٤٤٧ ١١ )٩66+(
٢٢٧٧٥٠ ١١6                 

 فرع البطحاء /  الغزايل ٦١٠١

هاتف :   ٤٠6٨٤6٧ ١١ )٩66+(
٤٠ ١١6٨٥٢٤                 

فرع بريده / القصيم ٦٥٠١

هاتف :   ٣6٩٤٨6٩  ١6 )٩66+(
١6  ٣٢٧١٢٩٤               

فرع السليامنية  -  ٦١٠٤

هاتف :   ٤٧٧٨٣٥٠ ١١ )٩66+(
٤٧٧٨٥٤١ ١١                 

فرع البلد ( مانيال ( / ٦١٠٢

هاتف :   ٨١٠٨٠٥6 ١١ )٩66+(
٨١٠٨٠٥٨ ١١                 

فرع حائل  - ٦٥١٠

هاتف :   ٥٣٤٩٣١٧  ١6 )٩66+(
١6  ٥٣١٤٥١٨                 

فرع منفوحه  - ٦١٠8

هاتف :   ٤٥٧١٢٧٨ ١١  )٩66+(
 ٤٥٧١٣٢٩ ١١                 

فرع العسكري -  ٦١٠٥

هاتف :   ٤٧٧٤٨٨٩ ١١ )٩66+(
٤٧٧ ١١6٤٧٢                 

فرع أم الحامم  - ٦١١٧

هاتف :   ٤٨٢٤٥٥٩  ١١  )٩66+(
٤٨٢٤٣٢٧  ١١               

فرع النسيم  - ٦١١١

هاتف :   ٢٣٢٤٥٢٩ ١١ )٩66+(
 ٢٣٢٨٣ ١١66                 

فرع املروج - ٦١٠٦

هاتف :   ٢٠٣١٨6١  ١١ )٩66+(
٢٠٣٣٠٥٨  ١١                 

فرع سلطانة  - ٦١١٤

هاتف :   ٤٢٨٣٨٧٣  ١١  )٩66+(
§٤٢٨٥٠٩  ١١6                 

فرع البديعة / ٦١٠9

هاتف :   ٤١٠١٨٧٨ ١١  )٩66+(
    ٤١٠١٨٩٠ ١١                 

 فرع الخالدية  -  ٦١٠٣

هاتف :   ٤٤6٩٢٩٠  ١١ )٩66+(
٤٤  ١١6٩٣١١                 

فرع الريموك  - ٦١١٢

هاتف :   ٨١٠٣٩٠٤  ١١ )٩66+(
٨١٠٣٩٠٥  ١١                 

فرع السيل  - ٦١١٣

هاتف :   ٢٤١٥٥٧٠ ١١  )٩66+(
٢٤١٥٥٢٣ ١١                 

فرع الخرج  - ٦١٢٠

هاتف :   ٥٤٥6٤6٧  ١١ )٩66+( 
٥٤٥   ١١6٤٧6                

فرع الرس  - ٦٥٢٢

هاتف :   ٣٣٩٢6٧٠  ١6 )٩66+(
١6  ٣٣٩٢6٨٠                 

فرع الياسمني  - ٦١١٥

هاتف :   ٨١٢٠٠٤٣  ١١  )٩66+(
٨١٢٠٠٥١  ١١               

فرع املنتزه - ٦١٠٧

هاتف :   ٤٠٨٣٤١٤ ١١ )٩66+(
٤٠٨٣٣٨٤ ١١                 

املنطقة الرشقية

فرع العقربية - ٦٧١٤

هاتف :   ٨٩٨٤٣٤٩  ١٣ )٩66+(
٨٩٤٩٤٢٥  ١٣                 

فرع العيىس مول - ٦٧١٠

هاتف :  ٨٠٨٤٩١٧  ١٣ )٩66+(  
٨٠٨٨١٧٣  ١٣                

فرع الجبيل - ٦٧٠٥

هاتف :   ٣٤٤٨6٨٥  ١٣ )٩66+(
٣٤٤٨٧  ١٣6٠                 

فرع االحساء - ٦٧٣١

هاتف :   ٥٧٣٢٧٧٤  ١٣ )٩66+(
٥٧٣٢٧٧٤  ١٣                 

فرع الجلوية - ٦٧٠٣

هاتف :   ٨١٧٢١٩٠  ١٣ )٩66+(  
٨١٧٢  ١٣6٢٣                 

فرع الدمام الرئييس - ٦٧٠١

هاتف :   ٨٣٤١٣٤٧  ١٣ )٩66+(
٨٣٤١٩٧  ١٣6                 

فرع الصناعية الجبيل - ٦٧٠٧

هاتف :   ٣٤٤١١١٩  ١٣ )٩66+(
٣  ١٣6١٨١١٨                 

فرع الجبيل ٢ - ٦٧٠٦

هاتف :   ٣6١٥٣٨٣  ١٣ )٩66+( 
٣  ١٣6٣٢٢٥6                 

فرع مخطط 9١ - ٦٧٠٢

هاتف :   ٨١٩٠٠٥٨  ١٣ )٩66+(  
٨١٩٠٠٤٩  ١٣                 

 
فرع الصناعية الثانية - ٦٧٠9

هاتف :   ٨٠٢١٩١٠  ١٣ )٩66+(
٨٠٢١٨٥٩  ١٣                 

فرع الثقبة - ٦٧١١

هاتف :   ٨٠٨٨٣١٩  ١٣ )٩66+(    
٨٠٨٩٧٤٧  ١٣                 

املنطقة الغربية 

فرع بن الدن - ٦٣١٦

هاتف :  6٨١١٣٥٨  ١٢  )٩66+(
١٢  6٨١١٣٥٧                

فرع بني مالك - ٦٣٠٧

هاتف :  6٧٢٧٧٩٧  ١٢ )٩66+(
١٢  6٧٢٧٧٢٧                

فرع البلد - ٦٣٠١

هاتف :  ٢٨٩٩٧٥٧  ١٢ )٩66+(
٢٨٩٤٥٩  ١٢6                

فرع خميس مشيط  -  ٦٦١٤

هاتف :  ٢٧٤٠٥٣٤  ١٧ )٩66+(
 ٢٧٤٠٥٣٥  ١٧                

فرع الحمدانية - ٦٣١١

هاتف :  6٠٧١١٩٤  ١٢ )٩66+(
١٢  6٠٧٠٣١6                

فرع حراء - ٦٣٠٢

هاتف :   6٨٢6٩٠٢ ١٢ )٩66+(
١٢ 6٨٣٤٠٠٧                 

فرع السالمة  - ٦٣٠٤

هاتف :  ٣٨6١٧١٩  ١٢ )٩66+(
١٢  6٠٥٨٥٨١                

فرع ينبع - ٦٣٤٧

هاتف :  ٣٥٧٢٧٤٨  ١٤  )٩66+(
       ٣٥٧٣٤٠  ١٤6                

فرع البوادي  - ٦٣٠٣

هاتف :  6٥٥٨١6٧  ١٢ )٩66+(
١٢  6٥٥٨٥٩٢                

فرع الرشفية  - ٦٣٠8

هاتف :  6٣٠٤٠٢٣  ١٢  )٩66+(
١٢  6٣٠٣٧6٢                

فرع املدينة املنورة  - ٦٣٤٠

هاتف :  ٨٢٨٠٣٥٧  ١٤ )٩66+(
٨٢٨٠٣٢٨  ١٤                

فرع مرشفه - ٦٣٠٦

هاتف :  6٧٣٧66٩  ١٢ )٩66+(
 ١٢  6٧٣6٧١٣                

فرع جيزان  - ٦٦٤٦

هاتف :  ٣٢٢٠6٣٨  ١٧ )٩66+(
٣٢٢٠  ١٧6٤٠                

فرع نجران  -  ٦٦٢٠

هاتف :  ٥٢٢١٩٩٣  ١٧ )٩66+(
 ٥٢٢١٩٩٣  ١٧                

فرع أبها - ٦٦٠٥

هاتف :  ٢٢٤٠٤٠١  ١٧ )٩66+(
٢٢٨٣١٥٠  ١٧                

فرع تبوك  - ٦٥8٠

هاتف :  ٤٢١6١٤٧  ١٤  )٩66+(
٤٢٢١  ١٤6٠٣                

فرع الكعكية - ٦٣٦٠

هاتف :  ٥٣٠٧٠٣٤  ١٢ )٩66+(
٥٣٠  ١٢6٩٨6                

فرع الطائف - ٦٣٣٠

هاتف :  ٧٣٢٢٥٤٣  ١٢ )٩66+(
٧٣٢٧٧٩٢  ١٢                
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مركز النفل

هـاتف : ٢٧٥١٠٨6 ١١ )٩66+(
فاكس : ٢٧٤٢٥٩٠ ١١ )٩66+(

مركز طريق امللك فهد ــ )سيدات(

هـاتف : ٢٢٥6٠٠٠ ١١ )٩66+(
فاكس : ٢٢٥6١٨٢ ١١ )٩66+(

الرياض - مركز طريق امللك فهد ــ اإلدارة العامة

هـاتف : ٢٢٥6٠٠٠ ١١ )٩66+(
فاكس : ٢٢٥6١٨٢ ١١ )٩66+(

مركز البديعة )السويدي(

هـاتف : ٤٢٨٨٧٤٩ ١١ )٩66+(
فاكس : ٤٤٩٣٠6٤ ١١ )٩66+(

مركز عقبة بن نافع ــ )سيدات(

هـاتف : ٢٧٨١٤١6 ١١ )٩66+(
فاكس : ٢٧٨٠٤٨6 ١١ )٩66+(

فرع عقبة بن نافع

هـاتف : ٢٧٨١٤١6 ١١ )٩66+(
فاكس : ٢٧٨٠٤٨6 ١١ )٩66+(

مركز الريان - )سيدات(

هـاتف : ٢٠٨٣٣١6 ١١ )٩66+(
فاكس : ٢٠٨٠١66 ١١ )٩66+( - تحويلة: ٣٠6

مركز الريان

هـاتف : ٢٠٨٣٣١6 ١١ )٩66+(
فاكس : ٢٠٨٠١66 ١١ )٩66+( - تحويلة: ٣٠6

منطقة القصيم

مركز بريدة

هـاتف : ٣٨٣٥٢٣٠ ١6 )٩66+(
فاكس : ٣٨٣٥٢٠٤ ١6 )٩66+(

مركز عنيزة

هـاتف : ٣6١٧٥٤٧ ١6 )٩66+(
فاكس : ٣6١٨٤١٢ ١6 )٩66+(

املنطقة الرشقية

مركز الجـبـيـل

هـاتف : ٣٤٧١٤٢٢ ١٣ )٩66+(
فاكس : ٣٤٧١٤٢6 ١٣ )٩66+(

الخرب - مركز الهدا

هـاتف : ٨٨٢٠٠٤٠ ١٣ )٩66+(
فاكس : ٨٨٢٠٠٤٠ ١٣ )٩66+(

مركز الهفوف

هـاتف : ٥٨6١٥٩٠ ١٣ )٩66+(
فاكس : ٥٨٥٤٠٩٢ ١٣ )٩66+(

مركز القطيف

هـاتف : ٨٥٤٥٣٧٠ ١٣ )٩66+(
فاكس : ٨٥٢٩٩٢٥ ١٣ )٩66+(

املنطقة الغربية والجنوبية

مركز النهضة

هـاتف : 6٠٩٨٨٨٨ ١٢ )٩66+(
فاكس : 6٠٩٨٥6٠ ١٢ )٩66+(

مركز املساعدية )سيدات(

هـاتف : 66٠6٠٢٠ ١٢ )٩66+(
فاكس : 66٠6٠٢٠ ١٢ )٩66+( - تحويلة: ٨٨٨٧

مركز املساعدية

هـاتف : 66٠6٠٢٠ ١٢ )٩66+(
فاكس : 66٠6٠٢٠ ١٢ )٩66+( - تحويلة: ٨٨٨٧

مركز مكة املكرمة )العزيزية(

هـاتف : ٥٢٣٠٤٢١ ١٢ )٩66+(
فاكس : ٥٥٧١٠١٠ ١٢ )٩66+( - تحويلة: 6٠٠

مركز خميس مشيط

هـاتف : ٢٧٨١٤١6 ١٧ )٩66+(
فاكس : ٢٧٨٠٤٨6 ١٧ )٩66+(

مركز املدينة املنورة

هـاتف : ٨٤٥١١١١ ١٤ )٩66+(
فاكس : ٨٤٥١٩٥٩ ١٤ )٩66+(

ص.ب ٢٠٤٣8 الرياض ١١٤٥٥
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املنطقة الغربية

هاتف: 66٨٨٨٧٧ ١٢ )٩66+(
فاكس: 66٧٧٣١٩ ١٣ )٩66+(

حي األندلس - طريق املدينة النازل
أسواق املساعدية رقم ٣

جدة )سيدات(

هاتف: ٨٣١٨٣١١ ١٤ )٩66+(
طريق امللك عبدالله - تقاطع شارع سلطانة 

مبنى ريادة األعامل - الدور الثاين
املدينة )سيدات(

املنطقة الوسطى

هاتف: ٢٧٨٤٢١٤ ١١ )٩66+(
فاكس: ٢٧٨٤٢١٤ ١١ ٩66+  تحويلة : ٣٨١

حي القدس طريق امللك عبدالله الرياض )رجال(

املنطقة الرشقية

هاتف: ٨٨٢١١٥٧ ١٣ )٩66+(
تقاطع شارع امللك سعود مع شارع األمري 

فيصل بن فهد ـ بجانب رشكة عبداللطيف جميل 
مقابل الظهران مول
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تقرير املراجعني املستقلني حول مراجعة القوائم املالية املوحدة 

املحرتمني إىل السادة / مساهمي بنك الجزيرة  
)رشكة مساهمة سعودية(

الرأي

لقد راجعنا القوائم املالية املوحدة لبنك الجزيرة )»البنك«( ورشكاته التابعة )ويشار إليهم مجتمعني بــ »املجموعة«( والتي تتكون من 
قامئة املركز املايل املوحدة كام يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧م والقوائم املوحدة للدخل والدخل الشامل والتغريات يف حقوق املساهمني 
والتدفقات النقدية للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ، وملخصًا بالسياسات املحاسبية الهامة واإليضاحات التفسريية األخرى من ١ إىل ٤٣.

يف رأينا، أن القوائم املالية املوحدة املرفقة تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، املركز املايل املوحد للمجموعة كام يف ٣١ 
للتقارير  الدولية  للمعايري  التاريخ وفقًا  للسنة املنتهية يف ذلك  النقدية املوحدة  وأداءها املايل املوحد وتدفقاتها  ديسمرب ٢٠١٧م 

املالية كام هو معدل من قبل مؤسسة النقد العريب السعودي للمحاسبة عن الزكاة ورضيبة الدخل.

أساس الرأي

لقد قمنا مبراجعتنا وفقًا ملعايري املراجعة الدولية املعتمدة يف اململكة العربية السعودية. تم توضيح مسؤوليتنا مبوجب تلك املعايري 
إننا مستقلون عن  القوائم املالية املوحدة يف تقريرنا.  الحسابات عن مراجعة  الخاصة مبسؤوليات مراجعي  الفقرة  بشكل أكرب ضمن 
املجموعة وفقًا لقواعد سلوك وآداب املهنة املعتمدة يف اململكة العربية السعودية، املتعلقة مبراجعتنا للقوائم املالية املوحدة، 
التي حصلنا عليها كافية ومالمئة لتوفري  أدلة املراجعة  بأن  إننا نعتقد  لتلك املتطلبات.  واستوفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقًا 

أساسًا لرأينا.

محاور املراجعة الرئيسية

محاور املراجعة الرئيسية هي تلك األمور، برأينا املهني، األكرث أهمية يف مراجعتنا للقوائم املالية املوحدة للفرتة الحالية. وهذه األمور 
رأيًا مستقاًل حول هذه  الصدد، وال نقدم  رأينا بهذا  للقوائم املالية املوحدة ككل، ويف سياق تكوين  بحثها ضمن سياق مراجعتنا  تم 

األمور. وبخصوص كل محور أدناه، يوجد وصف للكيفية التي عالجت بها مراجعتنا كل محور من هذه املحاور ضمن ذلك السياق: 

إرنست ويونغ ورشكاهم )محاسبون قانونيون( 
الدور الثالث عرش، برج طريق امللك  

 صندوق بريد ١٩٩٤
طريق امللك عبد العزيز )طريق امللك(

 جدة ٢١٤٤١  
اململكـة العربيـة الســعودية

رقم التسجيل ٤٥

يك يب إم جي الفوزان ورشكاه
مركز زهران لألعامل، برج أ، الدور التاسع

شارع األمري سلطان
ص.ب ٥٥٠٧٨

جـدة ٢١٥٣٤
اململكة العربية السعودية  

ترخيص رقم ٣٢٣/١١/٤6 صادر بتاريخ ١٩٩٢/٣/١١م

القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧م
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كيفية معالجة املراجعة للمحور الرئييسمحور املراجعة الرئييسموضوع املخاطر

انخفاض قيمة 

القروض

اجاميل  بلغ  ٢٠١٧م،  ديسمرب   ٣١ يف  كام 
سعودي  ريال  مليار   ٤٠.٤٩ مبلغ  التمويل  رصيد 
القيمة  يف  انخفاض  مخصص  إجاميل  مقابل 
يتضمن  سعودي.  ريال  مليون   ٧٠٤.٧٣ مببلغ 
متويل  مقابل  للقيمة  انخفاضاً  املخصص  هذا 
مسجالً  للقيمة  جامعياً  وانخفاضاً  محدد  رشكات 
باستخدام  احتسابه  يتم  املحفظة  مستوى  عىل 
وتوجيهات  سابقة  تعرث  أمناط  عىل  تقوم  مناذج 

مؤسسة النقد العريب السعودي. 

لقد اعتربنا هذا كأحد محاور املراجعة الرئيسية حيث 
واجتهادات  معقدة  أحكام  تستخدم  املجموعة  أن 
وتستخدم افرتاضات لتحديد االنخفاض يف القيمة 

ووقت االعرتاف مبثل هذا االنخفاض.   

التمويل  مقابل  القيمة  يف  االنخفاض  تحديد  إن 
يتضمن بشكل خاص ما ييل: 

والطرق 	  القيمة  يف  االنخفاض  أحداث  تحديد 
االنخفاض  الحتساب  املستخدمة  واألحكام 
واستخدام  رشكات.  متويل  مقابل  القيمة  يف 
يف  االنخفاض  احتساب  تتضمن  افرتاضات 
واستخدام  التمويل  ملحافظ  الجامعي  القيمة 
النامذج ــ كام ذكر أعاله ــ إلجراء هذه الحسابات، و

بعض 	  ملخاطر  املجموعة  تعرض  مدى  تقييم 
القطاعات التي تأثرت بالظروف االقتصادية. 

 	

الهامة  املحاسبية  السياسات  إىل  الرجوع  الرجاء 
املالية  القوائم  حول  )م(   ٢ اإليضاح  وتحديداً 
يتضمن  الذي   ”٢“ )د(   ٢ واإليضاح  املوحدة، 
التي  الهامة  املحاسبية  التقديرات  عن  اإلفصاح 
القروض  مقابل  القيمة  يف  باالنخفاض  تتعلق 
عن  اإلفصاح  يتضمن  الذي   6 واإليضاح  والسلف 
والسلف  القروض  مقابل  القيمة  يف  االنخفاض 
تقييم  منهجية  يوضح  الذي   ”٣“ ٢)د(  واإليضاح 
بواسطة  املستخدمة  القيمة  يف  االنخفاض 

املجموعة.

مدى  وفحص  والتطبيق  التصميم  بتقييم  قمنا 
التي  الرئيسية  للضوابط  التشغيلية  الفاعلية 
من  كل  ومراقبة  لتأسيس  اإلدارة  بإجراءات  تتعلق 

االنخفاض املحدد أو الجامعي. 

إذا  ما  ملعرفة  الخاص  تقيمنا  تكوين  أجل  ومن 
وتقييم  القيمة  انخفاض  عىل  تدل  أحداث  ظهرت 
القيمة  يف  االنخفاض  وتسجيل  تحديد  تم  إذا  ما 
يف الوقت املحدد، قمنا بتنفيذ تقييامت ائتامنية 
مفصلة عىل عينة من القروض والسلف )مبا يف 
أنها  عىل  اإلدارة  تحددها  مل  التي  القروض  ذلك 

تعرضت النخفاض محتمل يف القيمة(.

الضوابط  وفحص  تقييم  عىل  إجراءاتنا  اشتملت 
الرئيسية واإلجراءات اإلدارية املتعلقة مبا ييل: 

كانت 	  إذا  ما  لتقييم  االئتامين  التصنيف  عملية 
درجات التصنيف لكل مخاطرة من املخاطر مالمئة،

تحديد أحداث االنخفاض يف القيمة،	 

الضوابط الخاصة بتقييم الضامنات املحتفظ بها،	 

يف  والسلف  القروض  قيمة  بانخفاض  االعرتاف 
الوقت املناسب من خالل ضوابط آلية ويدوية. 

فردي،  بشكل  القيمة  انخفاض  تقييم  تم  وحيثام 
يتعلق  فيام  التطورات  آلخر  فهم  عىل  حصلنا 
انخفاض  مخصصات  قياس  وأساس  باملقرتضني 
األحكام  كانت  إذا  ما  االعتبار  يف  وأخذنا  القيمة 
الرئيسية مالمئة عىل ضوء أحوال املقرتضني عىل 
أساس العينة. كام قمنا، عىل أساس العينة، بفحص 
بواسطة  املطبق  القيمة  يف  االنخفاض  احتساب 
املعطيات  بفحص  قمنا  لذلك،  إضافًة  اإلدارة. 
ذلك  يف  مبا  القيمة  انخفاض  الحتساب  الرئيسية 
ومعدالت  مستقبالً  املتوقعة  النقدية  التدفقات 
الخصم وتقييم الضامنات املحتفظ بها، والتأكد من 
اإلدارة ملعرفة ما إذا كانت التقييامت محدثة وتتوافق 
مع االسرتاتيجية املتبعة فيام يتعلق مبقرتض محدد.  

أيضاً  قمنا  فردي،  بشكل  القروض  لتقييم  بالنسبة 
سلباً  تأثرت  لقطاعات  القروض  من  عينة  باختيار 
فهمنا  مع  ومقارنتها  الحالية  االقتصادية  بالظروف 
تقدير  لتقييم  األعامل  وبيئة  الصلة  ذات  للقطاعات 

خفض القيمة من جانب اإلدارة ملثل هذه القروض. 

الجامعي  القيمة  يف  االنخفاض  لنامذج  بالنسبة 
ملستخدمة بواسطة املجموعة، قمنا مبا ييل: 

القروض 	  معلومات  ودقة  اكتامل  مدى  اختبار 
والسلف املستخدمة يف مناذج انخفاض القيمة 
يف  الواردة  التفاصيل  مع  مطابقتها  خالل  من 

نظام دفرت األستاذ العام املصدري للمجموعة.

مناذج 	  يف  املستخدمة  السابقة  البيانات  اختبار 
األنظمة والسجالت عىل أساس العينة.

اإلدارة 	  قبل  من  املستخدمة  االفرتاضات  تقييم 
من  التحقق  يف  املستخدمة  تلك  ذلك  يف  مبا 
عدد  تحليل  عن  الناتجة  والخسارة  التعرث  احتاملية 
أيام التأخر والتعرث... الخ املستخدمة يف النامذج. 

التأكد من الدقة الحسابية واملعادلة املستخدمة 	 
يف النموذج.
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الرسوم من العمليات 

البنكية

للمجموعة  املحاسبية  السياسة  وصف  تم 
املتعلقة بقياس االيرادات وتسجيلها يف اإليضاح 

٢)١( حول القوائم املالية املوحدة.

تفرض املجموعة رسوماً عىل آلية معالجة القروض 
الرشكات  متويل  من  العمالء  عىل  أخرى  ومبالغ 
من  الدخل  ضمن  ذلك  بإدراج  وتقوم  واألفراد 
تعترب  الرسوم  هذه  مثل  إن  والعموالت.  الرسوم 
املالية  األداة  يف  املشاركة  من  أساسياً  جزءاً 
للعائد  كتعديل  إثباتها  يجب  وبالتايل،  الناتجة. 
الفّعال ضمن دخل العموالت الخاصة. إال أنه ونتيجة 
للحجم الكبري من املعامالت وغالبيتها مبالغ رسوم 
العائد  عىل  تعديالت  عمل  يتم  فإنه  جوهرية  غري 
الحدود  بعض  عىل  بناًء  اإلدارة  بواسطة  الفّعال 

واالفرتاضات. 

األمر كمحور أسايس  االعتبار هذا  أخذنا يف  لقد 
للحدود  املالئم  غري  االستخدام  ألن  للمراجعة 
دخل  خفض  أو  زيادة  إىل  يؤدي  قد  واالفرتاضات 

الرسوم والعموالت ودخل العموالت الخاصة. 

هذه  مع  استجابًة  مراجعة  إجراءات  بتنفيذ  قمنا 
املخاطر التي تضمنت ما ييل: 

تقييم التصميم والتطبيق وفحص مدى الفاعلية 	 
تتعلق  التي  الرئيسية  للضوابط  التشغيلية 
اجل  من  والحدود  لالفرتاضات  الدائم  بالتطبيق 
للتمويل  الفّعال  العائد  عىل  التعديالت  عمل 

الذي تم استالم العمولة مقابله،

املستخدمة 	  االفرتاضات  معقولية  بتقييم  قمنا 
والحدود التي وضعتها املجموعة لتسجيل الدخل 

من الرسوم والعموالت عىل التمويل،

تأثري 	  بخصوص  اإلدارة  تقييم  عىل  حصلنا 
دخل  عىل  واالفرتاضات  الحدود  استخدام 

الرسوم والعموالت.

o  الحالية والسنة  السابقة  السنة  بيانات  تتبعنا 
إىل  وصوالً  اإلدارة  بواسطة  املستخدمة 

املستندات املصدرية،

o  استخدام لتأثري  اإلدارة  تقدير  بتقييم  قمنا 
الحدود واالفرتاضات عىل االعرتاف بالدخل من 

الرسوم والعموالت ودخل العموالت الخاصة.

للمجموعة الزكاة ورضيبة الدخل املحاسبية  السياسة  وصف  تم 
املتعلقة بالزكاة ورضيبة الدخل يف اإليضاح ٢)ث( 
والوضع الزكوي والرضيبي للمجموعة يف اإليضاح 

٢6 حول القوائم املالية املوحدة.

كام هو مبني يف اإليضاح ٢6 حول القوائم املالية 
الهيئة  من  مطالبات  املجموعة  استلمت  املوحدة، 
حتى  للسنوات  )“الهيئة”(  والرضيبة  للزكاة  العامة 
مبلغ  بإجاميل  إضافية  التزامات  تضمنت  ٢٠١١م 
املطالبة  جاءت  سعودي.  ريال  مليون   ٤6٢.٢
بعض  بخصم  الهيئة  سامح  عدم  نتيجة  اإلضافية 
ــ مبا يف ذلك االستثامرات  املوجودات املكتسبة 
زيادة  إىل  أدى  مام  الزكوي  الوعاء  احتساب  يف  ــ 
الهيئة  تفسري  عىل  االعرتاض  تم  الزكاة.  التزام 
اململكة  يف  أخرى  وبنوك  املجموعة  جانب  من 
أو  الفردي  الصعيد  عىل  سواًء  السعودية  العربية 
الجامعي حيث أن املعالجة تعترب غري عادلة مقارنًة مع 
القطاعات األخرى. تم تصعيد األمر للجهات العليا وال 

ميكن تحديد النتيجة النهائية يف هذه املرحلة. 

)التي  الزكاة  احتساب  البنود يف  إن معالجة بعض 
إىل  مؤكدة  غري  اإلضافية(  املطالبات  إىل  أدت 
وبالتايل  الصدد.  بهذا  قرار  باتخاذ  الهيئة  تقوم  أن 
ومبلغ  أثر  حول  أحكام  باستخدام  اإلدارة  تقوم 
االلتزامات الزكوية التي تخضع للنتيجة املستقبلية 
الهيئة. تقوم املجموعة بتكوين  للربوط بواسطة 
عىل  أن  سابقة  ألحداث  نتيجة  ظهر  إذا  مخصصات 
ميكن  ضمني  أو  حايل  نظامي  إلتزام  املجموعة 
تقديريه بشكل موثوق، ومن املحتمل أن يتطلب 
هذا  لتسوية  اقتصادية  ملنافع  خارجة  تدفقات 
االلتزام. تعترب املجموعة حالياً أن التدفقات الخارجية 
املجموعة  تقم  مل  وبالتايل  مستبعدة  للموارد 
وتم  اإلضايف  االلتزام  مقابل  مخصص  بتكوين 
اإلفصاح عن املطلوبات املحتملة ذات الصلة يف 

اإليضاح ٢6 حول القوائم املالية املوحدة. 

اجتهادي  ألنه  للمراجعة  رئييس  كمحور  هذا  اعتربنا 
واملبالغ املطالب بها جوهرية.

يف مراجعتنا، قمنا ببحث مدى مالءمة واالعرتاف 
واملخصصات  بالتكاليف  املناسب  الوقت  يف 
وفقاً ملعيار املحاسبة الدويل )٣٧(: »املخصصات 

وااللتزامات املحتملة واملوجودات املحتملة«. 

والهيئة 	  املجموعة  بني  املراسالت  بفحص  قمنا 
ومستشاري  )»الهيئة«(  والدخل  للزكاة  العامة 

الزكاة والرضيبة للمجموعة،

واستخدمنا 	  النزاع،  محل  األمور  بفحص  قمنا 
معرفتنا الخاصة بأنظمة الزكاة مع إرشاك مختيص 
الزكاة التابعني لنا لتقييم األدلة املتوفرة وكفاية 
الحقائق  التعرض املفصح عنه عىل ضوء  صايف 

والظروف الخاصة باملجموعة،  

قمنا بعقد اجتامعات مع املسئولني عن الحوكمة 	 
عىل  للوقوف  للمجموعة  التنفيذية  واإلدارة 
التواصل  ونتائج  بالزكاة  يتعلق  فيام  املستجدات 
العريب  النقد  ومؤسسة  املختصة  الجهات  مع 

السعودي، 

اإلفصاحات 	  مالءمة  مدى  بتقييم  أيضاً  وقمنا 
عىل ضوء الحقائق والظروف الخاصة باملجموعة.
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كيفية معالجة املراجعة للمحور الرئييسمحور املراجعة الرئييسموضوع املخاطر

للمجموعة محاسبة التحوط املحاسبية  السياسة  وصف  تم 
٢)و(،  اإليضاح  يف  التحوط  مبحاسبة  املتعلقة 
ضمن  املحددة  للمشتقات  املدرجة  والقيمة 
يف  والحركة   ١٠ اإليضاح  يف  التحوط  محاسبة 
القوائم  حول   ١٧ اإليضاح  يف  التحوط  احتياطيات 

املالية املوحدة. 

تقوم املجموعة بالتحوط مقابل مخاطر التدفقات 
املرتبطة  الربح  أسعار  لتقلبات  نتيجة  النقدية 
بالدفعة املتوقعة للربح عىل األنشطة التمويلية 
للبنك. يتحقق التحوط من خالل الدخول يف عقود 
الخاصة(  العموالت  أسعار  )مقايضات  مشتقات 
معايري  ومبوجب  مستقلني.   آخرين  أطراف  مع 
التقارير املالية الدولية، ومن اجل التأهل ملحاسبة 
تكون  أن  يجب  ــ  أخرى  متطلبات  بني  من  ــ  التحوط 
عالية،  فعالية  ذات  املتوقعة  التحوط  معامالت 
ألدوات  النقدية  التدفقات  يف  التغريات  أن  أي 
التحوط يجب أن تتطابق مع التغريات املقابلة للبند 
يُعتد  بطريقة  قياسها  يتم  أن  ويجب  له  املتحوط 
بالنسبة  جوهريا  التحوط  فعالية  اختبار  كان  بها. 
للمعايري  الصارمة  املتطلبات  بسبب  للمراجعة 
التحوط  ملحاسبة  للتأهل  املالية  للتقارير  الدولية 
وحجم ومبالغ البنود املتحوط لها واألدوات. إضافًة 
لذلك، إن عملية تقييم اإلدارة معقدة ومتتاز بدرجة 
عالية من التقدير وتقوم عىل افرتاضات ــ خصوصا 
الربح  ومعدالت  له  املتحوط  البند  استحقاق  ــ 
العادل  والتقييم  لألداة  املستقبلية  التقديرية 
املستقبلية  باألسواق  تتأثر  التي  للمشتقات 
ويف  عاملياً  املتوقعة  االقتصادية  الظروف  أو 

اململكة العربية السعودية.

للمخاطر  استجابة  املراجعة  إجراءات  تضمنت 
مفصالً  تحليالً  التحوط  محاسبة  بتطبيق  املرتبطة 
التمويل  مخاطر  إدارة  يف  املجموعة  عمل  إلطار 
وفحص  بتقييم  قمنا  لقد  التحوط.  ومحاسبة 
التحوط،  عالقات  بتأسيس  تتعلق  التي  الضوابط 
يف  مبا  واملراقبة  الصلة  ذي  املالئم  والتوثيق 
ذلك أداء اختبار فعالية التحوط سواء بأثر رجعي أو 

مستقبيل. 

التحوطات، قمنا مبا  باإلضافة إىل اختيار عينة من 
ييل: 

املستخدمة 	  االفرتاضات  مالءمة  مدى  تقييم 
بواسطة اإلدارة عند تطبيق اختبار فعالية التحوط،

أثناء النظر يف االختبار بأثر رجعي أو مستقبيل، 	 
بعالقات  تتعلق  التي  التاريخية  النتائج  فحصنا 
التحوط القامئة وتقييم التحليل املتوقع بناًء عىل 
أفضل التقديرات لإلدارة وأخذ الخطط املستقبلية 

باالعتبار وامليزانية حتى تاريخه،

املحددة 	  العادلة  القيم  مالءمة  مدى  تقييم   
ثالثة حسب  بيانات أطراف  الرجوع إىل  من خالل 

اقتضاء الحال.

التدفقات 	  يف  التغريات  تطابق  مدى  تقييم 
املقابلة  التغريات  مع  املالية  لألدوات  النقدية 
فعاالً  التحوط  زال  ما  وإذا  له  املتحوط  البند  يف 

ومتوافقاً مع معايري املحاسبة ذات الصلة.

محاسبة 	  يف  مبتخصصني  باالستعانة  قمنا 
اختبار  تنفيذ  إعادة  أجل  من  لنا  تابعني  التحوط 

فعالية التحوط بشكل مستقل. 

القوائم  إفصاحات  بتقييم مدى مالءمة  كام قمنا 
لتحوط  املحاسبية  السياسة  تعكس  التي  املالية 
أو خارج قامئة  للمخاطر ضمن  املجموعة وتعرضها 
مبوجب  املحددة  للمشتقات  املايل  املركز 

عالقات التحوط.

تقييم املشتقات 

واألدوات املالية 

املدرجة بالقيمة 

العادلة

الهامة  املحاسبية  السياسات  إىل  الرجوع  الرجاء 
للمجموعة وتحديداً اإليضاح ٢ حول القوائم املالية 
مراكز  يوضح  الذي  »و«   ٢ واإليضاح  املوحدة، 
املشتقات واإليضاح ٢د )٤( الذي يوضح املنهجية 

املستخدمة من قبل املجموعة. 

املجموعة  دخلت   ،١٠ اإليضاح  يف  بيانه  تم  كام 
ومقايضات  خاصة  عموالت  أسعار  مقايضات  يف 
وودائع  عمالت  مصارفة  عىل  عموالت  أسعار 
مهيكلة وخيارات رصف أجنبي )وعد الرصف األجنبي( 
غالبية  إن  الرشيعة.  أحكام  مع  متوافقة  ومشتقات 
وبالتايل  املقصورة،  خارج  هذه  املشتقات  عقود 
التقييم  تأكيد  يتم  حيث  اجتهادية  العقود  هذه  فإن 
وغالباً  متأصلة  ومعقدة  متنوعة  أساليب  خالل  من 
استخدام  مع  جوهرية  أحكام  مامرسة  تتضمن  ما 
وجود  إىل  يؤدي  بدوره  هذا  إن  حساسة.  افرتاضات 
املشتقات  لهذه  الهامة  التقديرات  حول  تيقن  عدم 
معطيات  الصلة  ذات  التقييم  أساليب  تتضمن  حيث 

جوهرية ال ميكن رصدها. 

بسبب  للمراجعة  رئييس  كمحور  هذا  اعتربنا 
بشكل  التقدير  تحديد  يف  واملوضوعية  التعقيد 
يتم  عندما  ــ  خصوصاً  ــ  املهيكلة  واملشتقات  عام 
باإلمكان  يكون  وال  معقدة  تقدير  أساليب  استخدام 
يف  الحاالت  بعض  يف  التقدير  معطيات  رصد 
الدائنة  القيمة  تعديالت  تأثري  يكون  قد  كام  السوق. 

واملدينة جوهرياً بالنسبة للقوائم املالية املوحدة.

قمنا بتقييم التصميم والتطبيق وفحص الفاعلية 
التشغيلية للضوابط الرئيسية التي تتعلق بإجراءات 
اإلدارة يف تقييم املشتقات مبا يف ذلك اختبار 
الضوابط اآللية التي تغطي اإلطار العام للتقييم 

العادل ويشمل:

تحديد 	  يف  اإلدارة  إجراءات  فهم  عىل  الحصول 
مخاطر التقييم والحد من تأثرياتها،

واملعطيات 	  املطبقة  لألحكام  تقييم  إجراء 
الهامة املستخدمة يف التقييم،

املصدر 	  موثوقية  حول  الداخلية  الرقابة  فحص 
ومالءمة االفرتاضات الرئيسية، و

النامذج 	  عىل  باملوافقة  الخاصة  الضوابط  فحص 
الجديدة أو التعديالت عىل مناذج التقييم الحالية. 

من  لعينة  مستقل  تقييم  بتنفيذ  قمنا  لقد 
التقييم  بتعديالت  يتعلق  فيام  أما  املشتقات. 
بتقييم  قمنا  فقد  والتمويل،  باالئتامن  الخاصة 
افرتاضات التقدير املستخدمة مبا يف ذلك األخذ 
املستخدمة  البديل  التقدير  منهجيات  باالعتبار 

بواسطة مشاركني آخرين يف السوق.
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معلومات أخرى واردة يف التقرير السنوي للبنك لسنة ٢٠١٧م

إن اإلدارة مسؤولة عن املعلومات األخرى. تتكون املعلومات األخرى من البيانات الواردة يف التقرير السنوي للمجموعة لسنة ٢٠١٧م، 
خالف القوائم املالية املوحدة وتقريرنا. يتوقع أن يكون التقرير السنوي متاحًا 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. 

وفيام يتعلق مبراجعتنا للقوائم املالية املوحدة، فإن مسؤوليتنا تنحرص يف قراءة املعلومات األخرى املحددة أعاله حاملا تكون متاحة، 
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 املسؤولني عن الحوكمة.

مسؤوليات اإلدارة واملسؤولني عن الحوكمة حول القوائم املالية املوحدة

إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد القوائم املالية املوحدة وعرضها بشكل عادل طبقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية كام هو معدل من قبل 
مؤسسة النقد العريب السعودي للمحاسبة عن الزكاة ورضيبة الدخل، ومسؤولة عن الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة رضورية إلعداد 

قوائم مالية موحدة خالية من األخطاء الجوهرية الناتجة عن غش أو خطأ.

مبدأ  أساس  عىل  العمل  يف  االستمرار  عىل  املجموعة  قدرة  تقييم  عن  مسؤولة  اإلدارة  فإن  املوحدة،  املالية  القوائم  إعداد  عند 
االستمرارية واإلفصاح، حسبام هو مالئم، عن األمور ذات العالقة مببدأ االستمرارية، واستخدام مبدأ االستمرارية يف املحاسبة، ما مل 

تكن هناك نية لدى اإلدارة لتصفية املجموعة أو إيقاف عملياتها، أو ليس لدى اإلدارة بديل واقعي إال القيام بذلك.

إن املسؤولني عن الحوكمة مسؤولون عن اإلرشاف عىل عملية إعداد التقارير املالية للمجموعة.

مسئولية مراجعي الحسابات حول مراجعة القوائم املالية املوحدة

تتمثل أهدافنا يف الحصول عىل تأكيد معقول بأن القوائم املالية املوحدة ككل خالية من األخطاء الجوهرية، سواًء ناتجة عن غش أو 
خطأ، وإصدار تقرير مراجعة يشتمل عىل رأينا. إن التأكيد املعقول هو تأكيد عايل املستوى، لكنه ليس ضامنة عىل أن املراجعة التي يتم 
تنفيذها وفقًا ملعايري املراجعة الدولية املعتمدة يف اململكة العربية السعودية سوف تكشف عادًة الخطأ الجوهري عند وجوده. قد 
تأيت األخطاء نتيجة غش أو خطأ وتعترب جوهرية، منفردة أو مجتمعة، إن كان من املتوقع أن تؤثر عىل القرارات االقتصادية التي يتخذها 

املستخدمون عىل أساس هذه القوائم املالية املوحدة.

كجزء من املراجعة التي تتم وفقًا ملعايري املراجعة الدولية املعتمدة يف اململكة العربية السعودية، فإننا منارس الحكم املهني ونبقي 
عىل الشك املهني خالل املراجعة. كام إننا نقوم مبا ييل:

•  تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية للقوائم املالية املوحدة سواًء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات 
املراجعة استجابًة لهذه املخاطر، والحصول عىل أدلة مراجعة كافية ومالمئة وتوفر أساسًا إلبداء رأينا. إن مخاطر عدم كشف خطأ 
جوهري ناشئ عن الغش أكرب من املخاطر التي تنشأ عن الخطأ حيث أن الغش قد ينتج عن تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو 

تضليل أو تجاوز إجراءات الرقابة الداخلية.

•  الحصول عىل فهم لنظام الرقابة الداخلية فيام يتعلق باملراجعة من أجل تصميم إجراءات مراجعة تتناسب مع الظروف، ولكن 
ليس بغرض إبداء رأي حول فعالية نظام الرقابة الداخلية للمجموعة. 

التي  العالقة  ذات  واإلفصاحات  املحاسبية  التقديرات  ومعقولية  املستخدمة  املحاسبية  السياسات  مالءمة  مدى  تقييم    •
نفذتها اإلدارة.

التوصل إىل استنتاج حول مدى مالءمة استخدام اإلدارة ملبدأ االستمرارية املحاسبي ومدى احتاملية وجود عدم تيقن جوهري    •
بأحداث أو ظروف قد تثري شكوكًا جوهرية حول قدرة املجموعة عىل االستمرار وفق مبدأ االستمرارية وذلك استنادًا  متعلق 
إىل أدلة املراجعة التي تم الحصول عليها. وفيام إذا استنتجنا بأن هناك عدم تيقن جوهري قائم، فإن علينا أن نلفت االنتباه يف 
تقريرنا إىل االفصاحات ذات الصلة يف القوائم املالية املوحدة أو تعديل رأيناـ  إذا كانت هذه االفصاحات غري كافية. إن استنتاجاتنا 
مبنية عىل أدلة املراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك فإن األحداث أو الظروف املستقبلية قد تؤدي إىل 

توقف املجموعة عن االستمرار يف أعاملها وفق مبدأ االستمرارية.
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تقييم العرض العام 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 التوجيه واإلرشاف وأداء املراجعة للمجموعة. كام إننا نبقى مسؤولني لوحدنا عن رأينا 

حول املراجعة.

إننا نقوم بإبالغ املسؤولني عن الحوكمة ـ من بني أمور أخرى ـ بنطاق العمل املخطط له وتوقيت املراجعة والنتائج الهامة ألعامل املراجعة 
مبا يف ذلك نقاط الضعف الهامة يف نظام الرقابة الداخلية التي حددناها أثناء املراجعة. 

سنقوم أيضًا بتزويد املسؤولني عن الحوكمة 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. 

بناًء عىل ما تم إبالغه للمسؤولني عن الحوكمة، فإننا حددنا األمور ذات األهمية القصوى يف مراجعة القوائم املالية املوحدة للفرتة 
الحالية وبالتايل تم تضمينها يف تقريرنا ضمن محاور املراجعة الرئيسية. إننا نبني يف تقريرنا تلك املحاور بالتفصيل ما مل متنع األنظمة 
والقوانني دون اإلفصاح العلني عن أي منها، أو عندما ـ يف حاالت نادرة جدًا ـ نحدد أنه يجب عدم الترصيح عن أمر ما يف تقريرنا بسبب 

النتائج السلبية الناجمة عن القيم بذلك والتي قد يؤثر االفصاح عنها عىل املصالح العامة.  

تقرير عن املتطلبات القانونية والنظامية األخرى

يلتزم  البنك مل  أن  انتباهنا يشء يجعلنا نعتقد  بها، مل يلفت  التي قمنا  إجراءات املراجعة  لنا خالل  التي توفرت  بناًء عىل املعلومات 
مبتطلبات نظام الرشكات ونظام مراقبة البنوك يف اململكة العربية السعودية والنظام األسايس للبنك فيام يتعلق بإعداد وعرض 

القوائم املالية املوحدة.

عن إرنست ويونغ

)محاسبون قانونيون(

ص. ب ١٩٩٤
 جدة ٢١٤٤١  

اململكـة العربيـة الســعودية

حسني صالح عسريي

محاسب قانوين

رقم الرتخيص ٤١٤

عـن/ يك يب إم جي الفوزان ورشكاه

محاسبون ومراجعون قانونيون
 ص.ب  ٥٥٠٧٨ 

جـدة ٢١٥٣٤
اململكة العربية السعودية  

خليل إبراهيم السديس

محاسب قانوين

رقم الرتخيص ٣٧١

٢١ جامدى األوىل ١٤٣٩هـ

٧ فرباير ٢٠١٨م



التقرير السنوي  ٧62017

٢٠١٦م٢٠١٧مإيضاح

املوجودات

٣٥.9٧٥.٠٦٧٥.١٩6.٨١٥نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العريب السعودي 

٤٣٦9.٢٤9١.٣٣٧.٧٧٨أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى

٥٢٠.٣٦٠.٥٤٧١6.٢٩٢.٧٤٤استثامرات

١٠١٠٤.٠٢١١٢٨.٧١٨القيمة العادلة املوجبة للمشتقات

6٣9.٧89.8٤٦٤٢.٠٩٨.6٩٥قروض وسلف، صايف

٧١٣٤.٠٧١١٢٩.٩٧٧استثامر يف رشكة زميلة

6٤٤٥.٠٤٦6٢.٠١٢ هـعقارات أخرى

٨٧8٤.٥٢٦٧٠١.6٥٩ممتلكات ومعدات، صايف

٩٣٢٥.٠8٢٣٧٠.٩٧٠موجودات أخرى

٦8.٢8٧.٤٥٥66.٣١٩.٣6٨إجاميل املوجودات

 املطلوبات وحقوق املساهمني

املطلوبات

١١٦.١٧٢.٥٤٥٣.٥٤٥.١١٢أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

١٢٥٠.٢٧8.٣٦٦٥١.6٠٢.٣٥٤ودائع العمالء

١٠٢٢٠.98٧٣٣٣.٧١٨القيمة العادلة السالبة للمشتقات

١٣٢.٠٠٦.٣8٢٢.٠٠6.٤٧١صكوك لتعزيز رأس املال

١٤٧8٠.٣٣٦٧٢٨.١٨٧مطلوبات أخرى

٥9.٤٥8.٦١٦٥٨.٢١٥.٨٤٢إجاميل املطلوبات

حقوق املساهمني 

 ١٥٥.٢٠٠.٠٠٠٤.٠٠٠.٠٠٠رأس املال

١6٢.١٥9.٤8٣١.٩٤٥.١٠٥احتياطي نظامي

١6٦8.٠٠٠6٨.٠٠٠احتياطي عام

)٢١١.٧٩٠()١٢٥.١8٥(١٧احتياطيات أخرى

١.٥٢٦.٥٤١٢.٣٠٢.٢١١أرباح مبقاة

8.8٢8.8٣9٨.١٠٣.٥٢6إجاميل حقوق املساهمني 

٦8.٢8٧.٤٥٥66.٣١٩.٣6٨إجاميل املطلوبات وحقوق املساهمني 

قامئة املركز املايل املوحدة 
كام يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧م 

)باآلف الرياالت السعودية(

تعترب اإليضاحات املرفقة من ١ إىل ٤٣ جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة.

القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧م



٧٧ التقرير السنوي  2017

٢٠١٦م٢٠١٧مإيضاح

١٩٢.٧٥٦.9٢٧٢.6٥٥.٨٢٣دخل العموالت الخاصة

)١.٠٨٩.٣٤١()9٣9.٣١٤(١٩مصاريف العموالت الخاصة

١.8١٧.٦١٣١.٥66.٤٨٢صايف دخل العموالت الخاصة

٢٠٦٠٠.889٥٨6.٣٥٩دخل أتعاب وعموالت بنكية، صايف 

١٤9.٧8١١٠٣.١٥٧دخل تحويل عمالت أجنبية، صايف

٢١8.٣٥٣٤.٨٣٢دخل متاجرة، صايف

٢٢١9٠٣٢دخل من توزيعات أرباح

٢٣٦٣٠٢١٠.٥١٨أرباح من بيع عقارات أخرى

٢٤٢.٢8٢١.١٣٥إيرادات عمليات أخرى، صايف

٢.٥٧9.٧٣8٢.٤٧٢.٥١٥إجاميل دخل العمليات

٣68٥٦.88٤٨٩٤.٣١٣رواتب املوظفني وما يف حكمها

١٤٠.٠١٣١٣6.6٧٠إيجارات ومصاريف مباين

٨8٦.٥٢٦٨١.١٠٨استهالك وإطفاء

٣8٠.٤١١٣٧٠.٥٠٨مصاريف عمومية وإدارية أخرى 

6٢٦٧.١٤9١٢٥.٢١٤جمخصص خسائر ائتامن، صايف

١.9٢٢١.٠٤٤مصاريف عمليات أخرى، صايف

١.٧٣٢.9٠٥١.6٠٨.٨٥٧إجاميل مصاريف العمليات

8٤٦.8٣٣٨6٣.6٥٨دخل من أنشطة العمليات

٧١٠.٦8١٨.٢٨٤حصة من صايف ربح رشكة زميلة

8٥٧.٥١٤٨٧١.٩٤٢صايف الدخل للسنة

٢٥١.٦٥١.6٨ربح السهم األسايس واملخفض )بالريال السعودي للسهم(

قامئة الدخل املوحدة 
كام يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧م 

)باآلف الرياالت السعودية(

تعترب اإليضاحات املرفقة من ١ إىل ٤٣ جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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٢٠١6م٢٠١٧مإيضاح

8٥٧.٥١٤٨٧١.٩٤٢صايف الدخل للسنة

الدخل الشامل اآلخر:

البنود التي سوف يعاد تصنيفها إىل قامئة الدخل املوحدة يف فرتات 

الحقة:

تحوطات التدفقات النقدية:

)٣6.٢١٧(١٧8٧.٦٠9مكاسب / )خسائر( القيمة العادلة من تحوطات التدفقات النقدية

 ١٧١8٥6٢٧صايف املبلغ املحول إىل قامئة الدخل املوحدة

البنود التي ال ميكن إعادة تصنيفها إىل قامئة الدخل املوحدة يف فرتات 

الحقة:

صايف التغريات يف القيمة العادلة لالستثامرات املصنفة بالقيمة 
١٧العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

٣.٧٧١١٠٤ 

    ــ)١.9٣١(١٧الخسائر االكتوارية اللتزام منافع محددة

)٣٥.٤٨6(89.٦٣٤إجاميل الدخل / )الخسارة( الشامل اآلخر للسنة 

9٤٧.١٤8٨٣6.٤٥6إجاميل الدخل الشامل للسنة

قامئة الدخل الشامل املوحدة  
كام يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧م 

)باآلف الرياالت السعودية(

القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧م

تعترب اإليضاحات املرفقة من ١ إىل ٤٣ جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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إيضاح٢٠١٧م

رأس 

املال

احتياطي 

نظامي

  احتياطي 

عام

احتياطيات 

أخرى

   أرباح  

اإلجاميلمبقاة

الرصيد يف ١ يناير ٢٠١٧م 
 

٤.٠٠٠.٠٠٠١.9٤٥.١٠٥٦8.٢١١.٧(٠٠٠9٢.٣٠٢.٢١١)٠8.١٠٣.٥٢٦

8٥٧.٥١٤8٥٧.٥١٤      ــــــ      ـــ      ـــصايف الدخل للسنة

89.٦٣٤      ـــ89.٦٣٤ـــ      ـــ      ـــدخل شامل آخر للسنة

89.٦٣٤8٥٧.٥١٤9٤٧.١٤8ـــ      ـــ      ـــإجاميل الدخل الشامل للسنة

)٢٧.١١٧()٢٧.١١٧(      ــــــ      ـــ      ـــ٢6زكاة ورضيبة دخل

)٤٦٢()٤٦٢(      ــــــ     ـــ      ـــ٧حصة من الزكاة لرشكة زميلة

      ـــ)١.٢٠٠.٠٠٠(      ــــــ     ـــ١٥١.٢٠٠.٠٠٠إصدار أسهم منحة

)١9١.٢٢٧()١9١.٢٢٧(      ــــــ     ـــ      ـــ٢6توزيعات أرباح مدفوعة

      ـــ)٢١٤.٣٧8(      ــــــ٢١٤.٣٧8      ـــ١6محول إىل االحتياطي النظامي

)٣.٠٢9(      ـــ)٣.٠٢9(ـــ     ـــ      ـــ١٧أخرى

١.٥٢٦.٥٤١8.8٢8.8٣9)١٢٥.١8٥(٥.٢٠٠.٠٠٠٢.١٥9.٤8٣٦8.٠٠٠الرصيد يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧م

٢٠١6م

 ٧.٤١٣.٤6٩ ١.٧٩١.٠٠6)١٧٢.6٥6(٤.٠٠٠.٠٠٠١.٧٢٧.١١٩6٨.٠٠٠الرصيد يف ١يناير ٢٠١6م

٨٧١.٩٤٢٨٧١.٩٤٢      ـــــــــ      ـــصايف الدخل للسنة

)٣٥.٤٨6(      ـــ)٣٥.٤٨6(ــــــ      ـــخسارة  شاملة أخرى للسنة

إجاميل )الخسارة( / الدخل 
٨٧١.٩٤٢٨٣6.٤٥6)٣٥.٤٨6(ــــــ      ـــالشامل للسنة 

)١٤٢.٢٣٥()١٤٢.٢٣٥(      ـــــــــ      ـــ٢6زكاة ورضيبة دخل

)٥١6()٥١6(      ـــــــــ      ـــ٧حصة من الزكاة لرشكة زميلة

      ـــ)٢١٧.٩٨6(      ــــــ٢١٧.٩٨6      ـــ١6محول إىل االحتياطي النظامي

)٣.6٤٨( ـــ)٣.6٤٨(ــــــ      ـــ١٧أخرى

٢.٣٠٢.٢١١٨.١٠٣.٥٢6)٢١١.٧٩٠(٤.٠٠٠.٠٠٠١.٩٤٥.١٠٥6٨.٠٠٠الرصيد يف ٣١ ديسمرب ٢٠١6م

قامئة التغريات يف حقوق املساهمني املوحدة 
كام يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧م 

)باآلف الرياالت السعودية(

تعترب اإليضاحات املرفقة من ١ إىل ٤٣ جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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٢٠١٦م٢٠١٧مإيضاح

أنشطة العمليات

8٥٧.٥١٤٨٧١.٩٤٢صايف الدخل للسنة

تعديالت لتسوية صايف الدخل إىل صايف النقدية من أنشطة العمليات:

)٤.٨٣٢()8.٣٥٣(٢١دخل املتاجرة، صايف

 ٨8٦.٥٢٦٨١.١٠٨استهالك وإطفاء

)٣٢()١9٠(٢٢دخل من توزيعات أرباح

 8١١.٤٢٤خسارة من بيع / شطب ممتلكات ومعدات

 6٢٦٧.١٤9١٢٥.٢١٤)ج(مخصص خسائر االئتامن، صايف

)٨.٢٨٤()١٠.٦8١(٧حصة من صايف ربح رشكة زميلة

١.١9٢.٠٤٦١.٠66.٥٤٠ 

صايف النقص / )الزيادة(  يف املوجودات التشغيلية:

 ٣9.٣٢9١٢.١6١وديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العريب السعودي 
أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى تستحق بعد تسعني يوماً 

 ٧6٨.٧٥٠)١٦٧.٠٤9(من تاريخ االقتناء

 ٣9.٤9٤٢٧٣.٣٣٢استثامرات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قامئة الدخل

 ٢٤.٦9٧6٨.٧٩٣القيمة العادلة املوجبة للمشتقات

)٥٠.٠6٢(٢.٠٤١.٧٠٠قروض وسلف

)١٧.٨٨6()٣8٣.٠٣٤(عقارات أخرى، صايف

)١١٧.6١٠(٤٥.888موجودات أخرى

صايف الزيادة / )النقص( يف املطلوبات التشغيلية: 

)٥١٢.١٩٩(٢.٦٢٧.٤٣٣أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

 ١.٨٣٧.١6١)١.٣٢٣.988(ودائع للعمالء

)٣٨.٢٣٥()١١٢.٧٣١(القيمة العادلة السالبة للمشتقات

 ١٣8.٢٢١٣٠.٧٢٧مطلوبات أخرى

 ٤.١٦٢.٠٠٦٣.٣٢١.٤٧٢صايف النقد من أنشطة العمليات

األنشطة االستثامرية

 ٧٤٠.٠٧٥٨.١٠٩متحصالت من بيع واستحقاقات استثامرات لغري أغراض املتاجرة

)٥.٢٩6.٧٥٢()٤.8٣9.٠١9(رشاء استثامرات لغري أغراض املتاجرة

 ٧٦.١٢٥6.١٢٥توزيعات أرباح من رشكة زميلة

)١٠٥.٢٠٣()١٦9.٦٧٤(٨رشاء ممتلكات ومعدات

 ٢٠٠١٠١متحصالت بيع ممتلكات ومعدات

 ٢٢١9٠٣٢توزيعات أرباح مستلمة

)٥.٣٨٧.٥٨٨()٤.٢٦٢.١٠٣(صايف النقد املستخدم يف األنشطة االستثامرية

قامئة التدفقات النقدية املوحدة 
كام يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧م 

)باآلف الرياالت السعودية(

القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧م
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قامئة التدفقات النقدية املوحدة )تتمه( 
كام يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧م 

)باآلف الرياالت السعودية(

٢٠١٦م٢٠١٧مإيضاح

األنشطة التمويلية

 ٢.٠٠6.٤٧١       ــمتحصالت من إصدار صكوك لتعزيز رأس املال

)١.٠٠6.٩٣6()89(سداد صكوك لتعزيز رأس املال ومصاريف عموالت خاصة

)٢٥()١9٠.٠٣٤(٢6توزيعات أرباح مدفوعة

)٥٠.٤٠٣()٢٧.٧٧٧(زكاة ورضيبة دخل مدفوعة

 ٩٤٩.١٠٧)٢١٧.9٠٠(صايف النقد )املستخدم يف( /  من األنشطة التمويلية

)١.١١٧.٠٠٩()٣١٧.99٧(صايف النقص يف النقدية وشبه النقدية

٣.٧9٦.8٢١٤.٩١٣.٨٣٠النقدية وشبه النقدية يف بداية السنة

٢٧٣.٤٧8.8٢٤٣.٧٩6.٨٢١النقدية وشبه النقدية يف نهاية السنة

٢.٤9٧.٣٦٦٢.٥٧٤.٠٣١دخل عموالت خاصة مستلمة خالل السنة 

٦٧9.٥٦٠١.٢٢٧.٥١٣مصاريف عموالت خاصة مدفوعة خالل السنة

معلومات إضافية غري نقدية

)٣٥.٥٩٠(8٧.٧9٤صايف التغريات يف القيمة العادلة والتحويالت إىل قامئة الدخل املوحدة

تعترب اإليضاحات املرفقة من ١ إىل ٤٣ جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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١-  عام
بـ »املجموعة«(. تأسس بنك  التابعة )يُشار لها جميعاً  الجزيرة )»البنك«( ورشكاته  تتكون هذه القوائم املالية من القوائم املالية لبنك 
الجزيرة كرشكة مساهمة سعودية يف اململكة العربية السعودية مبوجب املرسوم املليك رقم ٤6/م الصادر بتاريخ ١٢ جامدى اآلخرة 
١٣٩٥هـ )٢١ يونيو ١٩٧٥م(. وقد بدأ البنك مامرسة أعامله بتاريخ ١6 شوال ١٣٩6هـ )٩ أكتوبر ١٩٧6م( بعد أن انتقلت إليه عمليات فروع 
بنك باكستان الوطني يف اململكة العربية السعودية. يعمل البنك مبوجب السجل التجاري رقم ٤٠٣٠٠١٠٥٢٣ الصادر يف جدة بتاريخ 
)٢٠١6م: ٨٠ فرعاً( و٥٠  السعودية وعددها ٧٩ فرعاً  العربية  يوليو ١٩٧6م(، من خالل شبكة فروعه يف اململكة   ٢٧( ٢٩ رجب ١٣٩6هـ 
مركز تحويالت فورية )٢٠١6م: ٤١ مركز تحويالت فورية( يف اململكة العربية السعودية كام بلغ عدد موظفيه ٢.٢٥6 موظفاً كام يف ٣١ 

ديسمرب ٢٠١٧م )٢٠١6م: ٢.٢١٩ موظفاً(.

عنوان املركز الرئييس للبنك هو كام ييل:

بنك الجزيرة

حي النهضة، طريق امللك

ص.ب 6٢٧٧ - جدة ٢١٤٤٢

اململكة العربية السعودية

يهدف البنك إىل تقديم كافة أنواع الخدمات واملنتجات املرصفية املتوافقة مع أحكام الرشيعة )مبدأ تجنب الفائدة( وتشمل املرابحة 
رقابة  األجنبي والصكوك، والتي متت املوافقة واإلرشاف عليها من مؤسسة  واإلستصناع واإلجارة والتورق واملشاركة ووعد الرصف 

رشعية مستقلة تم تأسيسها من قبل البنك. يتم تداول أسهم البنك يف السوق املالية السعودية )تداول(.

فيام ييل تفاصيل الرشكات التابعة للبنك ورشكته الزميلة:

رشكات تابعة:

طبيعة النشاطبلد التأسيس

نسبة امللكية )مبارشة 

وغري مبارشة( كام يف 

٣١ ديسمرب ٢٠١٧م

نسبة امللكية )مبارشة 
وغري مبارشة( كام يف 

٣١ ديسمرب ٢٠١6م

رشكة الجزيرة لألسواق 
املالية )الجزيرة كابيتال(

اململكة العربية 
١٠٠%١٠٠%وساطة ومتويل وإدارة أصولالسعودية

رشكة أمان للتطوير 
واالستثامر العقاري

اململكة العربية 
السعودية

حفظ وإدارة الضامنات العقارية 
١٠٠%١٠٠%نيابة عن البنك

*  رشكة وكالة أمان 
للتأمني

اململكة العربية 
السعودية

تعمل كوكيل ألنشطة الرشكات 
املرصفية والتأمينية نيابة عن 

البنك. مل تبدأ الرشكة بعد 
عملياتها التجارية

     ــ١٠٠%

* رشكة الجزيرة لألوراق 
جزر كاميان املالية املحدودة

تنفيذ املشتقات واملعامالت يف 
سوق املال مبا يتوافق مع أحكام 

الرشيعة
     ــ١٠٠%

رشكة زميلة:

طبيعة النشاطبلد التأسيس

نسبة امللكية )مبارشة 

وغري مبارشة( كام يف 

٣١ ديسمرب ٢٠١٧م

نسبة امللكية )مبارشة 
وغري مبارشة( كام يف 

٣١ ديسمرب ٢٠١6م

رشكة الجزيرة تكافل 
تعاوين

اململكة العربية 
السعودية

منتجات الحامية واالدخار 
املتوافقة مع أحكام الرشيعة 

بالكامل
%٣٥%٣٥

إيضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧م
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٢-  ملخص ألهم السياسات املحاسبية
 أ( أساس اإلعداد

١( بيان االلتزام

تم إعداد القوائم املالية املوحدة:

- وفقاً للمعيار الدويل للتقارير املالية كام هو معدل من قبل مؤسسة النقد العريب السعودي بشأن املحاسبة عىل الزكاة والرضيبة، 
وهو ما يتطلب تطبيق جميع املعايري الدولية للتقارير املالية كام هي صادرة عن مجلس معايري املحاسبة الدولية باستثناء تطبيق املعيار 
الدويل للمحاسبة )١٢( – »رضيبة الدخل« وتفسري لجنة تفسريات املعايري الدولية للتقارير املالية للمعيار )٢١( – »الرضائب«، حيث أنهام 
يرتبطان بالزكاة ورضيبة الدخل. ووفقاً للتعميم الصادر عن مؤسسة النقد العريب السعودي رقم ٣٨١٠٠٠٠٧٤٥١٩ بتاريخ ١١ أبريل ٢٠١٧م 
والتعديالت الالحقة من خالل بعض اإليضاحات املتعلقة باملحاسبة عىل الزكاة ورضيبة الدخل )»تعميم مؤسسة النقد«(، فإن استحقاق 

الزكاة ورضيبة الدخل يكون عىل أساس ربع سنوي ويدرج يف حقوق املساهمني ضمن األرباح املبقاة.

- مبا يتوافق مع أحكام نظام مراقبة البنوك وأحكام نظام الرشكات يف اململكة العربية السعودية وعقد تأسيس البنك.

إضافة لذلك، فإن تعميم مؤسسة النقد قد أبطل معايري املحاسبة الخاصة بالبنوك التجارية الحالية والصادرة عن مؤسسة النقد والتي لن 
يتم تطبيقها من تاريخ ١ يناير ٢٠١٧م.

مل يكن لهذا التغيري يف إطار العمل تأثري جوهري حول القوائم املالية املوحدة للمجموعة كام يف ٣١ ديسمرب وللسنة املنتهية يف 
ذلك التاريخ.

يرجى الرجوع لإليضاح ٢ »ث« حول السياسة املحاسبية للزكاة ورضيبة الدخل واإليضاح ٢ )ج( »١« حول تأثري التغري يف السياسة املحاسبية 
الناتج عن تعميم مؤسسة النقد.

٢( أساس القياس والعرض

تم إعداد القوائم املالية املوحدة وفقاً ملبدأ التكلفة التاريخية باستثناء القياس بالقيمة العادلة للمشتقات واألدوات املالية املقتناة 
بالقيمة العادلة من خالل قامئة الدخل وبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. باإلضافة إىل ذلك، فإن املوجودات أو املطلوبات 
ــ يتم عرضها بالقيمة العادلة بقدر  ــ أو فيام عدا ذلك تظهر بالتكلفة  املالية التي يتم التحوط لها بالقيمة العادلة من خالل عالقة تحوط 

املخاطر التي يتم التحوط لها.

يتم تبويب قامئة املركز املايل املوحدة بشكل موسع حسب ترتيب السيولة.

٣( 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  منشأة  لكل  املالية  القوائم  يف  الواردة  البنود  قياس  ويتم  بها  الخاصة  التشغيلية  عملتها  املجموعة  يف  منشأة  كل  تحدد 
الجزيرة لألوراق املالية املحدودة  الريال السعودي باستثناء رشكة  التابعة للبنك هو  التشغيلية للرشكات  العملة  التشغيلية. إن  العملة 

حيث أن عملتها التشغيلية هو الدوالر األمرييك .

ب(  أساس توحيد القوائم املالية

تتكون القوائم املالية املوحدة من القوائم املالية لكل من البنك ورشكاته التابعة. يتم إعداد القوائم املالية للرشكات التابعة عن سنة 
مالية مامثلة للسنة املالية التي يتم عنها إعداد القوائم املالية للبنك باستخدام سياسات محاسبية مامثلة. 

تم إعداد القوائم املالية املوحدة باستخدام سياسات محاسبية وطرق تقييم مامثلة للعمليات املشابهة واألنشطة األخرى يف ظروف 
مامثلة. تم تغيري السياسات املحاسبية للرشكات التابعة عند اللزوم لتتامىش مع السياسات املتبعة من قبل املجموعة.

)١(  الرشكات التابعة

الرشكات التابعة هي املنشآت الخاضعة لسيطرة البنك. يسيطر البنك عىل منشأة عندما يكون للبنك تعرض حقوق أو عوائد متغرية 
ناجمة عن ارتباطه بهذه املنشأة ولديه القدرة عىل التأثري عىل تلك العوائد من خالل سيطرته عىل املنشأة. ولتحديد تعريف السيطرة، 

يجب أن تتحقق املعايري الثالثة التالية: 

ا -  أن يكون للمجموعة نفوذ عىل املنشأة.

ب-  أن يكون للمجموعة  تعرض أو حقوق يف عوائد متغرية ناتجة عن ارتباطه باملنشأة.

أن يكون للمجموعة القدرة عىل استخدام نفوذها عىل املنشأة للتأثري عىل حجم عوائدها. ج-  

تقوم املجموعة بإعادة تقييم مدى استمرارها يف السيطرة عىل املنشأة املستثمر فيها إذا ما أشارت الحقائق والظروف إىل أن هناك 
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تغريات يف واحد أو أكرث من معايري السيطرة. 

يتم توحيد الرشكات التابعة اعتباراً من التاريخ الذي يتم فيه نقل السيطرة إىل البنك ويتم التوقف اعتباراً من التاريخ الذي يتم فيه نقل 
السيطرة من البنك. إن نتائج الرشكات التابعة املقتناة أو املباعة خالل السنة ــ إن وجدت ــ يتم إدراجها يف قامئة الدخل املوحدة من تاريخ 

االقتناء أو حتى تاريخ البيع ـــ حسب ما يقتيض األمر.

)٢( الحصة غري املسيطرة

أو غري  البنك بصورة مبارشة  التي ال ميلكها  التابعة  الدخل وصايف موجودات الرشكات  الحصة من صايف  الحصة غري املسيطرة  متثل 
مبارشة يف رشكاته التابعة، ويتم عرضها بشكل منفصل ضمن قامئة الدخل املوحدة، كام تُعرض ضمن حقوق املساهمني يف قامئة 
املركز املايل املوحدة بشكل منفصل عن حقوق املساهمني يف البنك. يتم تحميل أي خسائر متعلقة بالحصة غري املسيطرة يف 
منشأة تابعة عىل الحصة غري املسيطرة حتى لو كان ذلك يتسبب يف عجز رصيد الحصة غري املسيطرة. يتم احتساب التغريات يف حصة 

البنك يف رشكة تابعة ـــ والتي ال تؤدي إىل فقدان السيطرة عىل الرشكة التابعة من جانب البنك ـــ كمعامالت حقوق ملكية. 

)٣( استبعاد العمليات عند التوحيد

يتم استبعاد األرصدة بني أعضاء املجموعة وأي إيرادات ومصاريف غري محققة )باستثناء األرباح أو الخسائر الناتجة عن التعامل بالعمالت 
بنفس  املحققة  غري  الخسائر  استبعاد  ويتم  املوحدة.  املالية  القوائم  إعداد  عند  املجموعة  أعضاء  بني  التعامالت  عن  الناتجة  األجنبية( 

الطريقة لألرباح غري املحققة فقط يف حالة أنه ال يوجد دليل عىل انخفاض القيمة.

)٤( االستثامر يف رشكات زميلة 

الزميلة  الرشكات  يف  االستثامرات  تسجيل  مبدئياً  يتم  جوهرياً.  نفوذاً  املجموعة  عليها  متارس  التي  الرشكات  هي  الزميلة  الرشكات 
وفقاً  املحتسبة  بالقيمة  املوحدة  املايل  املركز  قامئة  يف  إدراجها  ويتم  امللكية،  حقوق  لطريقة  وفقاً  ذلك  بعد  وتحتسب  بالتكلفة 

لطريقة حقوق امللكية أو القيمة القابلة لالسرتداد ــ أيهام أقل.

موجودات  صايف  من  املجموعة  حصة  يف  االقتناء  بعد  ما  تغريات  زائداً  التكلفة  امللكية  حقوق  لطريقة  وفقاً  املحتسبة  القيمة  متثل 
الرشكة الزميلة )الحصة من النتائج واالحتياطيات واملكاسب/ )الخسائر( املرتاكمة عىل أساس آخر قوائم مالية متوفرة( ناقصاً االنخفاض 

يف القيمة ــ إن وجد.

بعد تطبيق طريقة حقوق امللكية، تقرر املجموعة ما إذا كان من الرضوري تسجيل خسارة إضافية النخفاض القيمة عىل استثامرها يف 
الرشكة الزميلة. وتحدد املجموعة يف كل تاريخ تقرير مايل ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي يدل عىل انخفاض قيمة االستثامر يف 
الرشكة الزميلة. ويف هذه الحالة تحتسب املجموعة قيمة االنخفاض عىل أنه الفرق بني القيمة املمكن اسرتدادها من الرشكة الزميلة 

والقيمة الدفرتية لالستثامر وتقوم بإظهار املبلغ ضمن »الحصة يف الربح/)الخسارة( يف الرشكة الزميلة« يف قامئة الدخل املوحدة

إن خسارة االنخفاض يف القيمة املعرتف بها سابقاً فيام يتعلق باالستثامر يف رشكة زميلة ميكن عكس قيدها من خالل قامئة الدخل 
املوحدة بحيث تبقى القيمة الدفرتية لالستثامر يف قامئة املركز املايل املوحدة بقيمتها املحتسبة وفقاً لطريقة حقوق امللكية )قبل 

تكوين مخصص االنخفاض يف القيمة( أو القيمة القابلة لالسرتداد ــ أيهام أقل.

يتم استبعاد األرباح والخسائر غري املحققة من التعامالت بني املجموعة ورشكاتها الزميلة بقدر حصة املجموعة يف تلك الرشكات.

ج( التغريات يف السياسات املحاسبية

تتفق السياسات املحاسبية املستخدمة يف إعداد هذه القوائم املالية املوحدة مع تلك املتبعة يف إعداد القوائم املالية السنوية 
املوحدة للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١6م باستثناء التغري يف السياسات املحاسبية كام هو وارد أدناه والتعديالت األخرى عىل 
املعايري الحالية والتي ليس لها تأثري جوهري عىل القوائم املالية املوحدة للمجموعة للسنة الحالية أو السنوات السابقة باستثناء أن 

يكون لها تأثري غري جوهري يف الفرتات املستقبلية 

١( الزكاة ورضيبة الدخل

كام هو مبني يف اإليضاح ٢ »أ« »١«، قامت املجموعة بتعديل السياسة املحاسبية املتعلقة باستحقاق الزكاة ورضيبة الدخل وبدأت 
يف احتساب االستحقاق عىل الزكاة ورضيبة الدخل عىل أساس ربع سنوي وتحميله عىل األرباح املبقاة وفقاً لتوجيهات مؤسسة النقد 
بشأن الزكاة ورضيبة الدخل. سابقاً، كان يتم خصم الزكاة ورضيبة الدخل من توزيعات األرباح عند دفعها للمساهمني وكانت تسجل كالتزام 
يف ذلك الوقت. إذا مل يكن هناك توزيعات أرباح، يتم تحميل املبلغ عىل األرباح املبقاة كتخصيص من صايف الدخل وااللتزام املقابل 

ويحتسب كمبلغ مستحق الدفع للهيئة العامة للزكاة والدخل »)الهيئة«(.

تم تطبيق التغري يف السياسة املحاسبية بأثر رجعي وفقاً ملتطلبات معيار املحاسبة الدويل )٨( )السياسات املحاسبية والتغريات يف 
التقديرات املحاسبية واألخطاء(. وألغراض القوائم املالية السنوية املوحدة، مل ينتج عن تطبيق التوجيهات الجديدة ملؤسسة النقد أي 

تغريات يف املعاملة املحاسبية أو املبالغ املفصح عنها يف القوائم املالية السنوية املوحدة للسنوات الحالية أو السابقة.

إيضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧م
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٢( املحاسبة يف تاريخ املتاجرة 

قامت املجموعة بتغيري السياسة املحاسبية املتعلقة باالعرتاف األويل وإلغاء االعرتاف لجميع العمليات االعتيادية املتعلقة برشاء وبيع 
األصول املالية وبدأت يف االعرتاف وإلغاء االعرتاف يف تاريخ املتاجرة. وسابقاً، تم االعرتاف وإلغاء االعرتاف لجميع العمليات االعتيادية 
املتعلقة برشاء وبيع األصول املالية يف تاريخ التسوية، أي تاريخ وصول األصل للطرف املقابل. تم احتساب التغريات يف القيمة العادلة 

بني تاريخ املتاجرة وتاريخ التسوية بنفس طريقة األصل الذي تم اقتنائه.

تم تطبيق التغري يف السياسة املحاسبية بأثر رجعي وفقاً ملتطلبات معيار املحاسبة الدويل )٨( )السياسات املحاسبية والتغريات يف 
التقديرات املحاسبية واألخطاء(. مل يكن للتغري يف السياسة املحاسبية أي تأثري عىل القوائم املالية املوحدة السنوية حيث أنه مل توجد 

معاملة قامئة يف نهاية وبداية فرتة املقارنة يف تواريخ متاجرة وتسوية مختلفة.

٣( تعديالت عىل املعايري القامئة

تعديالت عىل معيار املحاسبة الدويل )٧( »قامئة التدفقات النقدية عىل مبادرة اإلفصاح«: تدخل هذه التعديالت حيز التنفيذ للفرتات 
السنوية التي تبدأ يف ١ يناير ٢٠١٧م أو بعد ذلك التاريخ.

تقدم هذه التعديالت إفصاحاً إضافياً سيساعد مستخدمي القوائم املالية يف تقييم التغريات يف املطلوبات الناشئة عن األنشطة 
تحسني  كيفية  معرفة  إىل  يسعى  الذي  الدولية  املحاسبة  معايري  مبجلس  الخاصة  اإلفصاح  مبادرة  من  جزء  التعديل  هذا  إن  التمويلية. 

اإلفصاحات يف القوائم املالية. ليس لتطبيق هذه املعايري أي تأثري جوهري عىل القوائم املالية املوحدة.

لتتامىش مع  التي تم نرشها وهي رضورية  املالية  للتقارير  الدولية  للتعديالت حول املعايري  التطبيق املبكر  اختارت املجموعة عدم 
السنوات املحاسبية التي تبدأ يف ١ يناير ٢٠١٨م أو بعد ذلك التاريخ )يرجى اإلشارة لإليضاح ٤١(.

د(  األحكام والتقديرات واالفرتاضات املحاسبية الجوهرية

إن إعداد القوائم املالية املوحدة وفقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية وتوجيهات مؤسسة النقد بشأن املحاسبة عىل الزكاة والرضيبة 
يتطلب استخدام بعض األحكام والتقديرات واالفرتاضات واالجتهادات املحاسبية الجوهرية التي تؤثر عىل قيم املوجودات واملطلوبات 
الواردة فيها. يتطلب األمر أيضاً من اإلدارة أن متارس حكمها يف طريقة تطبيق السياسات املحاسبية للمجموعة. يتم تقييم مثل هذه 
الحصول عىل استشارات  تتضمن  والتي  األخرى،  العوامل  السابقة وبعض  الخربة  بناًء عىل  باستمرار  والتقديرات واالفرتاضات  األحكام 
مهنية وتوقعات لألحداث املستقبلية التي يعتقد أنها معقولة وفقاً الظروف املحيطة. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. 
يتم إدراج التعديالت التي تتم عىل التقديرات املحاسبية يف الفرتة التي يتم فيها تعديل التقديرات والفرتات املستقبلية التي تتأثر 

فقط. فيام ييل املجاالت الجوهرية حيث استخدمت اإلدارة التقديرات واالفرتاضات أو مارست فيها األحكام:

منوذج األعامل إلدارة األصول املالية )اإليضاح ٢ »د« »١«(. ١

التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات املالية )اإليضاح ٢ »د« »٢«(. ٢

انخفاض قيمة املوجودات املالية )اإليضاح ٢ »د« »٣«(. ٣

قياس القيمة العادلة )اإليضاح ٢ »د« »٤«(. ٤

انخفاض قيمة املوجودات غري املالية )اإليضاح ٢ »د« »٥«(. ٥

تصنيف االستثامرات )اإليضاح ٢ »ل«(. 6

تحديد السيطرة عىل صناديق االستثامر )اإليضاح ٢ »د« »6«(. ٧

استهالك وإطفاء )اإليضاح ٢ »ف«(. ٨

مخصصات االلتزامات والرسوم )اإليضاح ٢ »د« »٧«(. ٩

مبدأ االستمرارية )اإليضاح ٢ »د« »٨«(. ١٠

التزام منافع موظفني )اإليضاح ٢ »د« »٩«(. ١١

منوذج األعامل إلدارة األصول املالية( ١

لعمل تقييم ملعرفة فيام إذا كان هدف منوذج األعامل هو االحتفاظ باألصول لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، وتحدد املجموعة 
عىل أي مستوى من أنشطتها التجارية يجب أن يتم هذا التقييم. عموماً، إن منوذج األعامل هو الواقع الذي ميكن أن يستدل عليه من 
الطريقة التي تدار بها األعامل واملعلومات املقدمة إىل اإلدارة. ومع ذلك، يف بعض الحاالت قد ال يكون واضحاً ما إذا كان نشاط معني 
ينطوي عىل منوذج واحد مع بعض مبيعات األصول غري املتكررة أو ما إذا كانت املبيعات املتوقعة تشري إىل أن هناك اثنان من مناذج 

األعامل املختلفة.

لتحديد ما إذا كان منوذج األعامل إلدارة األصول املالية هو من أجل االحتفاظ باألصول لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، تأخذ املجموعة 
يف االعتبار ما ييل:

سياسات اإلدارة وأهداف املحفظة وفاعلية هذه السياسات يف املامرسة العملية.• 
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كيفية تقيم اإلدارة ألداء املحفظة.• 

فيام إذا كانت اسرتاتيجية اإلدارة ترتكز عىل إيرادات العموالت الخاصة التعاقدية.• 

درجة تكرار أي عملية مبيعات متوقعة لألصول.• 

السبب وراء أي عملية بيع لألصول.• 

ما إذا كان يتم االحتفاظ باألصول التي تباع لفرتة ممتدة من الزمن بالنسبة إىل استحقاقها التعاقدي أو تباع بعد فرتة قصرية من • 
االقتناء أو فرتة طويلة من الوقت قبل موعد االستحقاق.

التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات املالية ( ٢

متارس املجموعة التقديرات يف تحديد ما إذا كانت الرشوط التعاقدية للموجودات املالية التي تنشئها أو تكتسبها تنشأ حق يف تواريخ 
محددة للتدفقات النقدية التي هي فقط مدفوعات من املبلغ األصيل ودخل العمولة عىل املبلغ األصيل القائم وبالتايل ميكن قياسه 
بالتكلفة املطفأة. عند التقييم، تأخذ املجموعة يف االعتبار جميع الرشوط التعاقدية، مبا يف ذلك أي رشوط للدفع املسبق أو أحكام 
متديد فرتة استحقاق األصول ورشوط تغيري مبلغ وتاريخ التدفقات النقدية وفيام إذا كانت الرشوط التعاقدية تتضمن نسبة للرفع املادي.

انخفاض قيمة األصول املالية( ٣

تقوم املجموعة بإجراء عملية تقييم يف كل تاريخ تقرير مايل لتحديد ما إذا كان هناك دليالً موضوعياً عىل احتامل انخفاض أصول مالية 
مدرجة بالتكلفة املطفأة. يعترب أن هناك انخفاضاً يف أصل مايل أو مجموعة من األصول املالية عندما يظهر دليل موضوعي عىل وقوع 
التي  أو األصول  النقدية املستقبلية لألصل  التدفقات  تأثري عىل  له  الخسارة  )األصول(، وأن حدث  باألصل  خسارة بعد االعرتاف األويل 

ميكن تقديرها بشكل موثوق. 

ميكن أن يتضمن الدليل املوضوعي عىل انخفاض أصول مالية صعوبات مالية كبرية للمقرتض أو املصّدر أو تعرث أو إفالس املقرتض. إن 
إعادة جدولة قروض أو سلفيات بواسطة املجموعة عىل رشوط قد ال تعتربها املجموعة مؤرشات عىل أن املقرتض أو املصّدر سيدخل 
اإلفالس، أو اختفاء سوق نشطة لتداول ورقة مالية، أو بيانات أخرى متعلقة مبجموعة من األصول مثل التغريات السلبية يف حالة الدفع 

من املقرتضني أو الرشكات املصّدرة باملجموعة أو الظروف االقتصادية التي ترتبط مع التعرث يف السداد باملجموعة .

تأخذ املجموعة يف االعتبار وجود أي دليل انخفاض يف القروض والسلفيات واألوراق املالية االستثامرية املقاسة بالتكلفة املطفأة 
عىل األصل الواحد بشكل فردي أو عىل املستوى الجامعي. ويتم تقييم جميع القروض والسلفيات الهامة واألوراق املالية االستثامرية 
املقاسة بالتكلفة املطفأة بشكل فردي. أما بالنسبة لجميع القروض والسلفيات الهامة واألوراق املالية االستثامرية املقاسة بالتكلفة 
للقروض  بالنسبة  أما  بعد.  تحديده  يتم  مل  انخفاض  ألي  جامعي  بشكل  تقييمها  فيتم  قيمتها  يف  انخفاض  يوجد  ال  والتي  املطفأة 
والسلفيات واألوراق املالية االستثامرية التي يتم قياسها بالتكلفة املطفأة والتي ال تعترب ذات أهمية بحد ذاتها فيتم تقييمها بشكل 
لها سامت  التي  بالتكلفة املطفأة  القروض والسلفيات واألوراق املالية االستثامرية املقاسة  انخفاض عن طريق تجميع  جامعي ألي 

مخاطر مامثلة.

يتم قياس خسائر انخفاض القيمة عىل األصول بالتكلفة املطفأة عىل أنها الفرق بني القيمة الدفرتية للموجودات املالية والقيمة الحالية 
للتدفقات النقدية املستقبلية املقدرة مبعدل العائد الفّعال األصيل لألصل. يتم االعرتاف بخسائر انخفاض القيمة يف قامئة الدخل 

املوحدة والتي تظهر يف حساب خسائر االئتامن. يستمر االعرتاف بالعمولة عىل األصول حتى تاريخ استحقاقها لجميع قروض االفراد.

تستخدم اإلدارة تقديرات استناداً عىل الخربة يف الخسارة السابقة لألصول مع سامت مخاطر االئتامن والدليل املوضوعي لالنخفاض 
يف القيمة مامثلة لتلك التي يف املحفظة عند تقدير تدفقاتها النقدية. يتم مراجعة املنهجية واالفرتاضات املستخدمة لتقدير كل من 

القيمة وتوقيت التدفقات النقدية املستقبلية بصورة منتظمة لتقليل أي فرق بني تقديرات الخسارة والخسارة الفعلية. 

عندما يتسبب حدث الحق يف تقليص مبلغ خسارة انخفاض قيمة األصل، فإن تقليص النقص يف خسارة انخفاض قيمة ينعكس من خالل 
قامئة الدخل املوحدة. 

تشطب القروض والسلفيات عند اإلقرار بعدم قابليتها للتحصيل. ويتم الوصول لهذا القرار بعد أخذ املعلومات التالية يف االعتبار وهي 
الوفاء  للمقرتض مثل عدم قدرته عىل  الجوهرية يف املركز املايل  والتغريات  التمويل موعد استحقاقه  تجاوز فيها  التي  األيام  عدد 

بالتزاماته أو مدى عدم كفاية املتحصالت من الضامنات يف تغطية االلتزامات.

يتم تعديل القيمة الدفرتية لألصل من خالل استعامل مخصص لحساب االنخفاض يف القيمة ويتم تضمني مبلغ التعديل يف قامئة 
الدخل املوحدة. 

العميل أو استجابة لتغري سلبي يف الظروف  إما كجزء من العالقة املستمرة مع  التفاوض بشأن القروض والسلف عموماً  يتم إعادة 
واألحوال التي مير بها املقرتض. ويف الحالة األخرية ، ميكن أن يؤدي إعادة التفاوض إىل متديد موعد استحقاق السداد أو خطط السداد 
املتأثرين. وهذا يؤدي إىل استمرار األصل متجاوزاً ملوعد استحقاقه  للمقرتضني  البنك معدالت عمولة معدلة  والتي مبوجبها يقدم 
ومنخفض القيمة بشكل فردي حيث أن عموالت إعادة التفاوض واملبلغ األسايس للقرض ال يسرتجعا القيمة الدفرتية األصلية للقرض. 
ويف حاالت أخرى، يؤدي إعادة التفاوض إىل إبرام اتفاقية جديدة تُعامل كقرض جديد. تقوم سياسات ومامرسات إعادة الجدولة عىل 
مؤرشات أو معايري تشري إىل احتاملية تواصل السداد. تستمر القروض يف الخضوع لتقييم فردي أو جامعي يحتسب باستعامل معدل 

العائد الفّعال األصيل للقرض.  

املخصص  يستند  أن  ميكن  للموجودات.  الجامعي  املستوى  عىل  القيمة  يف  االنخفاض  دليل  اعتبارها  يف  تأخذ  املجموعة  أن  كام 

إيضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧م
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الخارجية – املتعلقة باملقرتض أو مجموعة  التصنيفات االئتامنية  التقديرات الداخيل،  التالية: االنحدار يف سلم  الجامعي إىل املعايري 
من املقرتضني – املناخ االقتصادي الحايل الذي يعمل فيه املقرتضون والخربة ومناذج التعرث السابقة املتضمنة يف مكونات املحفظة 

االئتامنية.  

  

٤( القيمة العادلة لألدوات املالية

تقوم املجموعة بقياس األدوات املالية ــ مثل املشتقات ــ املحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قامئة الدخل وبالقيمة العادلة من خالل 
الدخل الشامل اآلخر، وبالقيمة العادلة كام يف تاريخ قامئة املركز املايل. كام يتم قياس القيم العادلة لألدوات املالية بالتكلفة املطفأة 

كام هو مبني يف اإليضاحني ٥)د( و٣٤)ب(.  

التزام بني أطراف راغبة يف معاملة نظامية ما بني األطراف  أو تسوية  بيع أصل مايل  الذي يتم من خالله  العادلة هي السعر  القيمة 
العاملة يف السوق يف تاريخ القياس. يعتمد قياس القيمة العادلة عىل افرتاض أن عملية بيع أصل أو تسوية التزام 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 االفرتاضات التي تستخدمها األطراف العاملة يف السوق حال تسعري األصل أو 
االلتزام، عىل أفرتاض أن هذه األطراف تسعى لتحقيق أكرب منفعة اقتصادية لها.

عند قياس القيمة العادلة ألصل غري مايل يؤخذ يف الحسبان قدرة أطراف السوق عىل توفري منافع اقتصادية باستخدام األصل بأفضل 
ما ميكن أو ببيعه إىل طرف آخر يقوم باستخدامه عىل أفضل ما ميكن.

القيم العادلة للموجودات املالية واملطلوبات املالية التي يتم تداولها يف أسواق نشطة تعتمد عىل األسعار السوقية املتداولة أو 
تسعريات الوسطاء. تقرر املجموعة القيم العادلة باستخدام طرق التقييم األخرى بالنسبة لجميع األدوات املالية األخرى.

استخدامها  تعظيم  مع  العادلة  القيمة  لقياس  املتاحة  الوافية  والبيانات  الظروف  حسب  مناسبة  تقييم  طرق  املجموعة  تستخدم 
للمعطيات املرصودة ذات الصلة وتقليل استخدامها للمعطيات غري املرصودة.  

يتم تصنيفها يف فئات ضمن  القوائم املالية املوحدة  أو اإلفصاح عنها يف  العادلة  يتم قياس قيمها  التي  بالنسبة لألدوات املالية 
الهيكل الهرمي للقيم العادلة )انظر اإليضاح ٣٤(.

تناقل بني  إذا جرى  القوائم املالية املوحدة عىل أسس متكررة، تقرر املجموعة فيام  للموجودات واملطلوبات املدرجة يف  بالنسبة 
العادلة  القيمة  )بناًء عىل معطيات املستوى األدىن املهم لقياس  التصنيف  إعادة تقييم  الهرمي من خالل  الهيكل  املستويات يف 

ككل( يف نهاية كل فرتة من فرتات إعداد القوائم املالية.

بغرض إفصاحات القيم العادلة قررت املجموعة تصنيف املوجودات واملطلوبات وفقاً لطبيعة هذه املوجودات واملطلوبات وما تحمله 
من سامت ومخاطر ومستوى الهيكل الهرمي للقيمة العادلة.

٥( انخفاض قيمة املوجودات غري املالية

تتم مراجعة القيم الدفرتية للموجودات غري 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 لالسرتداد من األصل.

يتم تسجيل خسارة االنخفاض يف القيمة إذا تجاوزت القيمة الدفرتية لألصل أو الوحدة املحققة للنقد القيمة القابلة لالسرتداد. القيمة 
القابلة لالسرتداد لألصل أو الوحدة املحققة للنقد هي القيمة قيد االستعامل لألصل أو الوحدة املحققة للنقد أو قيمتها العادلة ناقصاً 
تكاليف البيع ــــ أيهام أكرب. ويف سياق تقييم القيمة قيد االستعامل، يتم خصم التدفقات النقدية املتوقعة مستقبالً إىل قيمها الحالية 
باستخدام معدل خصم ما قبل الرضيبة والذي يعكس تقدير السوق الحايل للقيمة الزمنية للنقد واملخاطر املتعلقة باألصل. يتم تحديد 
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 ألصول مامثلة. ويف حال عدم توافر أسعار تقديرية ألصول مامثلة، يتم تحديد القيمة عندئٍذ عىل 

أساس حسابات التدفقات النقدية املستقبلية املخصومة.  

عند بيع رشكات تابعة، فإن الفرق بني سعر البيع وصايف املوجودات زائداً احتياطي الرصف األجنبي املرتاكم والشهرة التي مل تنخفض 
قيمتها يتم إدراجه يف قامئة الدخل املوحدة.

فيام يتعلق باملوجودات األخرى، فإن خسائر االنخفاض يف القيمة التي يتم االعرتاف بها يف قرتات سابقة يتم تقييمها يف كل تاريخ 
تقرير مايل لتحديد فيام إذا كانت هناك مؤرشات تدل عىل أن خسائر االنخفاض يف القيمة انخفضت أو مل تعد موجودة. يتم عكس قيد 

خسائر االنخفاض يف القيمة إذا كان هناك تغرياً يف التقديرات املستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسرتداد.

يتم عكس قيد خسارة االنخفاض يف القيمة فقط باملقدار الذي ال يسمح بتجاوز القيمة الدفرتية لألصل عن القيمة الدفرتية التي كان 
ليتم تحديدها بعد طرح االستهالك أو اإلطفاء فيام لو مل يتم تسجيل خسارة انخفاض يف القيمة.  
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٦( تحديد السيطرة عىل صناديق االستثامر

تقوم املجموعة بدور مدير الصندوق لعدد من صناديق االستثامر. يرتكز تحديد سيطرة املجموعة عىل صندوق استثامر يف العادة عىل 
تقييم إجاميل املنافع االقتصادية للمجموعة يف الصندوق )التي تتكون من أي حصص مسجلة وأتعاب إدارة متوقعة( وحق املستثمرين 
يف استبعاد مدير الصندوق. ونتيجة لذلك، استنتجت املجموعة بأنها تعمل كوكيل عن املستثمرين يف جميع الحاالت وبالتايل فإنها مل 

تقم بتوحيد هذه الصناديق يف قوامئها املالية.

٧( مخصصات االلتزامات والرسوم

هذه  مثل  عن  تنتج  قد  التي  املخاطر  مدى  تقدير  اإلدارة  وتتوىل  االعتيادية،  أعاملها  دورة  ضمن  قانونية  مطالبات  املجموعة  تتلقى 
املطالبات. وتقوم اإلدارة بعمل املخصصات التي تتالءم مع الخسائر املحتملة. يتم تسجيل املطالبات أو اإلفصاح عنها - حسب املالئم 

- يف القوائم املالية املوحدة بناًء عىل أفضل تقدير للمبالغ املطلوبة لتسوية املطالبات.  

 8( 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 تثري شكوكاً جوهرية حول قدرة املجموعة عىل االستمرار. وعليه، فقد تم االستمرار يف إعداد 

القوائم املالية املوحدة عىل أساس مبدأ االستمرارية.

9( التزام تعويضات املوظفني

يتم  السعودية.  العربية  اململكة  يف  العمل  لنظام  طبقاً  )»الخطة«(  للموظفني  الخدمة  نهاية  تعويضات  خطة  بإدارة  املجموعة  تقوم 
تقدير التزامات الخطة طبقاً ملعيار املحاسبة الدويل )١٩( »تعويضات املوظفني« من قبل خبري اكتواري بناًء عىل افرتاضات متعددة. 

وقد تم االفصاح عن االفرتاضات الرئيسية املستخدمة يف تقدير التزامات الخطة يف نهاية السنة يف اإليضاح )٢٨(.

هـ( املحاسبة بتاريخ املتاجرة

يتم االعرتاف وإلغاء االعرتاف بكافة العمليات االعتيادية املتعلقة برشاء وبيع األصول املالية بتاريخ املتاجرة، أي التاريخ الذي تصبح فيه 
املجموعة طرفاً يف أحكام تعاقدية ألداة مالية. إن العمليات االعتيادية املتعلقة برشاء وبيع األصول املالية هي العمليات التي تتطلب 

تسليم األصول خالل الفرتة الزمنية التي تنص عليها األنظمة أو األعراف السائدة يف السوق.

و( األدوات املالية املشتقة ومحاسبة التحوط

)مكتتبة  العموالت  وخيارات  الخاصة،  العموالت  ومقايضات  اآلجلة،  األسعار  عقود  تتضمن  والتي  املشتقة  املالية  األدوات  قياس  يتم 
ومشرتاة( يف البداية بالقيمة العادلة يف التاريخ الذي يتم فيه إبرام العقد ويتم إعادة تقييمها الحقاً بالقيمة العادلة يف قامئة املركز 

املايل املوحدة. يتم االعرتاف بتكاليف املعامالت املرتبطة بهذه العقود يف قامئة الدخل املوحدة.

تقيد كافة املشتقات بقيمها العادلة كموجودات عندما تكون القيمة العادلة لها موجبه، وتقيد كمطلوبات عندما تكون القيمة العادلة 
لها سالبة. يتم تحديد القيم العادلة بالرجوع إىل األسعار املتداولة يف السوق ومناذج التدفقات النقدية املخصومة ومناذج التسعري، 

حسبام يقتيض الحال. 

تعتمد معالجة التغريات يف القيم العادلة للمشتقات عىل تصنيفاتها حسب الفئات التالية:

مشتقات محتفظ بها للمتاجرة( ١

يتم إدراج أي تغريات يف القيمة العادلة للمشتقات املحتفظ بها ألغراض املتاجرة مبارشة يف قامئة الدخل املوحدة واإلفصاح عنها يف 
»صايف دخل املتاجرة«. تتضمن املشتقات املحتفظ بها ألغراض املتاجرة أيضاً تلك املشتقات التي ال تخضع ملحاسبة التحوط.

مشتقات ضمنية( ٢

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 الدويل للتقارير املالية )٩(،• 

العقد الرئييس ذاته غري محّمل بالقيمة العادلة،• 

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.• 

إيضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧م
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يتم قياس املشتقات الضمنية املستقلة بالقيمة العادلة مع إدارج جميع التغريات 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.

محاسبة التحوط( ٣

الفائدة  ملعدالت  بالنسبة  املخاطر  إدارة  بغرض  املؤهلة  التحوط  عالقات  يف  تحوط  كأدوات  معينة  مشتقات  بتحديد  املجموعة  تقوم 
والعمالت األجنبية. ومن أجل إدارة املخاطر، تقوم املجموعة بتطبيق محاسبة التحوط عىل العمليات التي تستويف معايري محددة.

لغرض املحاسبة عىل التحوط تم تصنيف التحوطات إىل الفئتني التاليتني:

تحوطات  حالة  يف  التزامات  أو  أصول  )أو  به  معرتف  التزام  أو  ألصل  العادلة  القيمة  تذبذب  مخاطر  إزاء  العادلة  القيمة  تحوطات  )أ(    
املحفظة(، أو أي تعهد مؤكد غري معرتف 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 
معرتف به أو معاملة مستقبلية عالية التوقع سوف تؤثر عىل صايف الربح املعلن أو الخسارة املعلنة.  

العادلة أو  الفّعالية، أي مبعنى أن تتالءم التغريات يف القيمة  التحوط شديد  التحوط، يجب أن يتوقع أن يكون  التأهل ملحاسبة  من أجل 
التدفقات النقدية يف أداة التحوط مع املتغريات التي تقابلها يف البند املتحوط له، ويجب أن تكون قابلة للقياس بشكل يُعتد به. يف 
بداية التحوط، يتم توثيق الهدف واالسرتاتيجية 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 وإقرار فاعليته بشكل مستمر.

تحوطات القيمة العادلة

عند تحديد مشتقة مالية كأداة تحوط للتغري يف القيمة العادلة ألصل أو التزام أو تعهد ثابت معرتف به ميكن أن تؤثر عىل قامئة الدخل 
املوحدة، فإنه يتم االعرتاف مبارشًة بالتغريات يف القيمة العادلة للمشتقات يف قامئة الدخل املوحدة مع التغري يف القيمة العادلة 

للبند املتحوط له فيام يتصل بالخطر املتحوط به وتدرج ضمن املكاسب/الخسائر غري املعدة للمتاجرة يف قامئة الدخل املوحدة.

بالنسبة للبنود املتحوط لها واملقاسة بالتكلفة املطفأة، عندما تصبح العمولة املرتبطة بأداة مالية متحوط لقيمتها العادلة غري مستوفية 
استبعادها  عند  التحوط  الدفرتية ألداة  القيمة  الفرق بني  استبعادها، فإن  أو  بها  الترصف  أو  األداة  بيع  حال  أو  التحوط  ملعايري محاسبة 
التحوط، فإن  أداة  إذا تم استبعاد  الفّعال.  العائد  التحوط األصلية باستخدام طريقة نسبة  والقيمة األساسية يتم إطفاؤها طوال مدة 

تسوية القيمة العادلة غري املطفأة تقيد مبارشة يف قامئة الدخل املوحدة.

تحوطات التدفقات النقدية

بالنسبة لتحوطات التدفقات النقدية املحددة واملؤهلة، فإن الجزء من املكاسب أو الخسائر املحقق من أداة التحوط ــ والذي يتم تحديده 
ــ  ــ إن وجد  الفّعال  الجزء غري  إدراج  الدخل الشامل املوحدة، ويتم  إدراجه مبارشًة كـ »احتياطي آخر« يف قامئة  ــ يتم  أنه جزء فّعال  عىل 
يف قامئة الدخل املوحدة. بالنسبة لتحوطات التدفقات النقدية التي تؤثر عىل العمليات املستقبلية، فإنه يتم تحويل املكاسب أو 
قامئة  عىل  له  املتحوط  البند  فيها  يؤثر  التي  الفرتة  نفس  يف  املوحدة  الدخل  قامئة  إىل  األخرى  االحتياطيات  يف  املدرجة  الخسائر 
الدخل املوحدة. وفيام إذا توقعت املجموعة أن جميع أو جزءاً من الخسارة املدرجة يف الدخل الشامل اآلخر لن يتم اسرتجاعها يف فرتة 
مستقبلية واحدة أو أكرث، فإن املجموعة تقوم بإعادة تصنيفها يف قامئة الدخل كتعديل نتيجة إعادة تصنيف املبلغ الذي لن يتم إدراجه.

أو  التحوط  أو عندما تصبح غري مؤهلة ملحاسبة  بها  الترصف  أو  التعاقد بشأنها  إنهاء  أو  بيعها  أو عند  التحوط  أداة  تنتهي صالحية  عندما 
بأثر  التحوط  التوقف عن محاسبة  يتم  التحوط، فإنه  بإلغاء  أو عند قيام املجموعة  الوقوع  لها أصبحت غري متوقعة  العملية املتحوط  أن 
مستقبيل. وعند ذلك، فإن أي مكاسب أو خسارة مرتاكمة تحققت من أداة التحوط للتدفقات النقدية كانت مدرجة يف الدخل الشامل 
اآلخر عن الفرتة حيث كان التحوط فعاالً، يتم تحويلها من حقوق امللكية إىل قامئة الدخل عند وقوع العملية املتحوط لها. وحيثام أصبحت 
العملية املتحوط لها مبنأى عن الوقوع وتؤثر عىل قامئة الدخل، فإنه يتم تحويل صايف املكاسب أو الخسائر املرتاكمة املدرجة يف 

قامئة الدخل الشامل املوحدة فوراً إىل قامئة الدخل املوحدة.

املجموعة  كامل  مستوى  عىل  النقدية  التدفقات  عىل  العمولة  أسعار  مخاطر  بإدارة  املجموعة  تقوم  املخاطر،  إدارة  لسياسات  طبقاً 
بجانب إدارة تذبذب أسعار العمولة الخاصة عىل سندات وكالة. تقوم املجموعة بتحديد مقايضات أسعار العمولة كأداة تحوط مقابل مخاطر 

التدفقات النقدية الناتجة عن تقلبات أسعار العمولة التي قد تقع إىل حني إعادة تسعري املقايضة.

تقوم املجموعة أوالً بتقييم مدى توقعاتها ملخاطر »صايف التدفقات النقدية« من املوجودات واملطلوبات القامئة التي تحقق عوائد 
العائد. وتقوم  القصرية األجل. وهذا يتحقق بشكل رئييس من خالل تحليل حساسية  – مبا يف ذلك تجديد املوجودات واملطلوبات 
املجموعة أثناء توقع صايف التدفقات النقدية باألخذ يف الحسبان املعلومات السابقة ومؤرشات السوق فيام يتعلق بسحب الودائع 
ومعدالت العائد وإعادة التمويل وإعادة التسعري. ثم تجري املجموعة مقارنة ما بني صايف التدفقات النقدية مع مراكز التحوط القامئة 

لتوفري أساس لتحددي إذا ما كانت ينبغي القيام بتعديل عالقة التحوط أم ال.

التي تكون فيها مقايضات  الفرتات  التحليل يف كل فرتة من  تاريخ  القامئة يف  الربح  القيم االسمية ملقايضات معدالت  يتم تضمني 
معدالت الربح قامئة وذلك من أجل تقييم تأثري مقايضات معدالت الربح القامئة عىل مخاطر التدفقات النقدية املحددة. وبينام يكون 
تحوط  أداة  الربح وتبقى املقايضة  مقايضة ملعدالت  تحديد  إعادة  يتم  بذلك ال  فإنه  بتحوط،  مغطى  التوقع غري  عملية  من  جزءاً  هناك 
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للعمليات املتبقية يف السلسلة التي مل تقع. ومع ذلك فإن مل تقع عملية التوقع الالحقة حتى فرتة محددة فإن العمليات املتبقية 
بعد إعادة تسعري 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 
نسبة التعرض للمخاطر املتحوط لها كمعدل القيمة االسمية ملقايضات القبض الثابتة والدفع املتغرية القامئة مقسومة عىل إجاميل 
التعرض. يتم تسجيل الجزء الفّعال من الربح أو الخسارة ألداة تحوط بدايًة يف الدخل الشامل اآلخر بصورة مبارشة. أما الجزء غري 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 الفرتة التي 

تؤثر فيها عمليات التحوط عىل قامئة الدخل املوحدة.

ز(  العمالت األجنبية

التعامالت. كام يتم تحويل أرصدة  الريال السعودي بأسعار الرصف السائدة بتاريخ إجراء  التعامالت املقومة بعمالت أجنبية إىل  يتم تحويل 
املوجودات واملطلوبات النقدية املقومة بعمالت أجنبية يف نهاية السنة 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 
إىل الريال السعودي يف قامئة الدخل املوحدة. ويتم ترجمة مكاسب أو خسائر الرصف األجنبي الخاصة بالبنود غري 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 غري النقدية التى جرى قياسها بالتكلفة التاريخية لعملة أجنبية إىل الريال السعودي باستخدام أسعار الرصف السائدة 
يف تواريخ املعامالت األولية. ويتم تحويل البنود غري النقدية بعملة أجنبية املقاسة بالقيمة العادلة باستخدام أسعار الرصف يف التاريخ 

الذي يتم فيه تحديد القيمة العادلة.

ح(   مقاصة األدوات املالية

تتم مقاصة املوجودات واملطلوبات املالية ويدرج الصايف يف قامئة املركز املايل املوحدة عند وجود حق نظامي ملزم إلجراء املقاصة 
بني املبالغ املدرجة وعندما يكون لدى املجموعة نية لتسوية املوجودات واملطلوبات عىل أساس الصايف أو بيع املوجودات وتسديد 

املطلوبات يف آن واحد.

أو  به مبوجب أي معيار محاسبي  أو مسموحاً  الدخل املوحدة ما مل يكن ذلك ملزماً  ال يتم مقاصة اإليرادات واملرصوفات يف قامئة 
تفسري محاسبي كام هو موضح بشكل محدد يف السياسات املحاسبية للمجموعة.

ط(  االعرتاف باإليرادات / املرصوفات

إيرادات ومصاريف العمولة الخاصة

املصنفة  واملطلوبات  املوجودات  تلك  باستثناء  املالية  واملطلوبات  املوجودات  عن  الناتجة  الخاصة  العمولة  ومرصوفات  إيرادات  إن 
بالقيمة العادلة يف قامئة الدخل وبالقيمة العادلة يف قامئة الدخل الشامل اآلخر، مبا يف ذلك األتعاب التي تعترب جزءاً مكمالً للعائد 
الفّعال لألداة املالية، يتم إدراجها يف قامئة الدخل املوحدة باستخدام طريقة العائد الفّعال وتشتمل عىل العالوات املطفأة والخصومات 

املعتمدة خالل السنة.

مدة  طوال  املستلمة  التقديرية  املستقبلية  النقدية  التدفقات  عىل  الدقيق  الخصم  يحدد  الذي  املعدل  هو  الفّعال  العائد  نسبة 
صالحية األصل املايل أو االلتزام املايل بالنسبة للقيمة الدفرتية لألصل أو االلتزام املايل. عند احتساب عائد العمولة الفّعال، تقوم 
املجموعة بتقدير التدفقات النقدية املستقبلية مع األخذ يف االعتبار جميع الرشوط التعاقدية لألداة املالية مع استبعاد خسائر االئتامن 

املستقبلية.

أو املتحصالت. تحتسب  بتعديل تقديرات املدفوعات  أو االلتزام املايل يف حالة قيام املجموعة  الدفرتية لألصل  القيمة  يتم تعديل 
القيمة الدفرتية املعدلة عىل أساس سعر العمولة األصيل الفّعال ويسجل التغيري يف القيمة الدفرتية كإيراد أو مرصوف.

بعد االعرتاف بخسارة انخفاض قيمة أصل مايل أو مجموعة من األصول املالية، يستمر االعرتاف بدخل العموالت بطريقة العائد الفّعال 
عىل القيمة الدفرتية بعد خصم مخصصات االنخفاض يف القيمة. يتضمن احتساب نسبة العائد الفّعال جميع الرشوط التعاقدية لألداة 
املالية وجميع األتعاب والنقاط املدفوعة أو املستلمة وتكاليف العمليات والحسومات أو العالوات التي تشكل جزءاً ال يتجزأ من نسبة 

العائد الفّعال. 

تكاليف العمليات هي تكاليف إضافية تعود مبارشًة إىل رشاء أو إصدار أو استبعاد أصل أو التزام مايل.

أو مرصوفات  إيرادات  تُعدل  العكس(  )أو  ثابتة إىل متغرية  الخاصة من  العمولة  لتغيري  عند دخول املجموعة يف مقايضىة عمولة خاصة 
العمولة الخاصة بصايف قيمة العمولة الخاصة عىل الصفقة يف حدود بقاء التحوط فعاالً. 

دخل/ )خسارة( الرصف األجنبي

يتم االعرتاف باألرباح / )الخسائر( الناتجة عن الرصف األجنبي عند تحققها / تكبدها )اإليضاح ٢ »ز«(.

إيضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧م
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األتعاب والعموالت

القروض املحتمل سحبها واألتعاب  التزامات  أتعاب  أما  الخدمة.  باألتعاب والعموالت عىل أساس االستحقاق عند تقديم  يتم االعرتاف 
األخرى املتعلقة باالئتامن، فيتم تأجليها مع التكاليف املبارشة املتعلقة بها واالعرتاف بها إن كانت جوهرية كتعديل عىل معدل العائد 
صناديق  إدارة  أتعاب  تشمل  والتي  األخرى  والخدمات  اإلستشارية  والخدمات  املحافظ  إدارة  بأتعاب  االعرتاف  ويتم  القرض.  عن  الفّعال 
استثامر عادًة عىل أساس نسبي طبقاً لعقود الخدمات املعنية عند تقديم الخدمات. ويتم االعرتاف باألتعاب املتعلقة باألداء أو مكونات 
األتعاب عند الوفاء مبعايري األداء. يتم إدراج الرسوم من عمليات التحويل الفوري والتي هي أتعاب مقابل إجراء تحويالت بشكل أسايس 

حال تنفيذ العملية. يتم استالم األتعاب ومصاريف العموالت األخرى والتي تتعلق أساسا مبعاملة أو خدمة ما مبجرد تقديم الخدمة. 

دخل توزيعات األرباح

يتم االعرتاف بدخل توزيعات األرباح حال نشوء الحق يف استالمها.

ي( صايف دخل / )خسارة( املتاجرة

تشتمل النتائج من أنشطة املتاجرة عىل جميع املكاسب والخسائر املحققة وغري املحققة من التغريات يف القيمة العادلة وإيرادات أو 
مرصوفات العمولة الخاصة ذات الصلة، وتوزيعات األرباح عىل املوجودات واملطلوبات املالية املحددة بالقيمة العادلة يف قامئة الدخل 

وفروقات الرصف األجنبي. ويتضمن أيضاً أي أجزاء غري فعالة يف عمليات التحوط.

ك( اتفاقيات البيع وإعادة الرشاء

يستمر االعرتاف باألصول املباعة مع االلتزام املبارش بإعادة رشائها يف تاريخ مستقبيل محدد )اتفاقية إعادة رشاء( يف قامئة املركز 
السياسات  مبوجب  األصول  قياس  ويتم  التملك،  ومنافع  مخاطر  بجميع  جوهري  بشكل  تحتفظ  املجموعة  ألن  نظراً  املوحدة  املايل 
املحاسبية املتبعة بشأن االستثامرات املدرجة بالقيمة العادلة يف قامئة الدخل، واالستثامرات املدرجة بالقيمة العادلة يف قامئة الدخل 
ـ حسب مقتىض الحال. يتم التعامل مع هكذا عمليات عىل أنها اقرتاضات  الشامل اآلخر، واالستثامرات األخرى املقتناة بالتكلفة املطفأةـ 
مضمونة ومطلوبات ألطراف أخرى. إن املبالغ املستلمة مبوجب هذه االتفاقيات يتم إظهارها ضمن )»اقرتاض نقدي ملؤسسة النقد 
العريب السعودي » أو »أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى« أو »ودائع للعمالء«( حسبام هو مالئم. يتم اعتبار الفرق بني سعر 

البيع وإعادة الرشاء كمصاريف عمولة خاصة، ويسـتحق عىل مدى فرتة اتفاقية إعادة الرشاء باستخدام معدل العائد الفّعال. 

ال يتم إظهار األصول املشرتاة مع وجود التزام مقابل إلعادة بيعها يف تاريخ مستقبيل محدد )اتفاقية إعادة بيع( يف قامئة املركز املايل 
املوحدة لعدم انتقال السيطرة عىل تلك األصول إىل املجموعة. تسجل املبالغ املدفوعة مبوجب هذه االتفاقيات تحت بند )»النقدية 
واألرصدة لدى مؤسسة النقد العريب السعودي » أو »أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى« أو »القروض والسلف«( حسبام 
البيع باستخدام  البيع كدخل عمولة خاصة ويستحق عىل مدى فرتة اتفاقية إعادة  هو مالئم. يتم اعتبار الفرق بني سعر الرشاء وإعادة 

معدل العائد الفّعال.

ل(  االستثامرات

يقاس األصل املايل بدايًة بالقيمة العادلة زائداً، للبنود التي ال تقاس من خالل قامئة الدخل، تكلفة العمليات التي تتعلق مبارشًة بالرشاء 
أو اإلصدار. يتطلب املعيار الدويل للتقارير املالية )٩( تصنيف جميع األصول املالية وقياسها الحقاً سواًء بالتكلفة املطفأة أو القيمة 
العادلة عىل أساس منوذج أعامل املنشأة يف إدارة األصول املالية وسامت التدفقات النقدية التعاقدية لألصول املالية. يف البداية، 

يتم تصنيف األصل املايل بالتكلفة املطفأة أو القيمة العادلة.

استثامرات يف أدوات دين مصنفة بالتكلفة املطفأة( ١)

يتم قياس أدوات الدين التي تفي بالرشوط التالية الحقاً بالتكلفة املطفأة ناقصاً خسارة انخفاض القيمة: 

األصل محتفظ به يف إطار منوذج أعامل يهدف إىل االحتفاظ باألصول لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية، • 

والرشوط التعاقدية لألداة التي تعطي تدفقات نقدية يف مواعيد محددة تنحرص يف دفعات لتسديد أصل الدين وعموالت • 
عىل املبلغ القائم من أصل الدين.

إذا مل يِف األصل املايل بهذين الرشطني فيتم قياسه بالقيمة العادلة.

تقوم املجموعة بتقييم منوذج األعامل عىل مستوى املحفظة حيث أن ذلك يعكس عىل أفضل حال طريقة العمل املدارة واملعلومات 
املقدمة لإلدارة.

عند تحديد فيام إذا كان االحتفاظ باألصل يف نطاق منوذج أعامل يهدف إىل تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية أم ال، تأخذ املجموعة يف 
اعتبارها النقاط التالية:

سياسات وأهداف اإلدارة املعتمدة للمحفظة وكيفية تنفيذ هذه السياسات،• 

كيفية تقييم اإلدارة ألداء املحفظة، • 
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فيام إذا كانت سياسة اإلدارة تركز عىل اكتساب دخل عمولة خاصة تعاقدية،• 

درجة تكرار أي مبيعات متوقعة من األصل،• 

السبب وراء أي مبيعات لألصل، • 

وفيام إذا كان القصد من بيع األصل االحتفاظ به لفرتة طويلة تتناسب مع مواعيد استحقاقه التعاقدية أو بيعه بعد فرتة قصرية • 
من رشائه أو فرتة طويلة قبل مواعيد استحقاقه. 

بالنسبة لألصول املالية املحتفظ بها للمتاجرة، فال يحتفظ بها ضمن منوذج األعامل الذي من أهدافه االحتفاظ باألصل أو األصول بقصد 
تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية.

بدخل  االعرتاف  ويتم  املطفأة.  بالتكلفة  الحقاً  تقاس  التي  الدين  ألدوات  بالنسبة  الفّعال  العائد  أساس  عىل  بالدخل  االعرتاف  يتم 
العموالت يف قامئة الدخل املوحدة. 

تخضع أدوات الدين التي يتم قياسها بالتكلفة املطفأة النخفاض القيمة.

أصول مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قامئة الدخل( ٢)

يتم تصنيف االستثامرات يف أدوات حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل قامئة الدخل، إال إذا حددت املجموعة استثامراً ما مل يُحتفظ 
به للمتاجرة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عند االعرتاف األويل.

يعترب األصل املايل أو االلتزام املايل محتفظ به للمتاجرة إذا:

) أ ( كان مكتسباً أو متكبداً أساساً لغرض البيع أو إعادة الرشاء يف األجل القريب.

)ب( كان عند االعرتاف األويل جزءاً من محفظة أدوات مالية محددة ويتم إدارتها سوياً وتحمل ما يدل عىل وجود أرباح فعلية يف 
األجل القريب.

)ج( كان مشتق مايل )باستثناء املشتقات التي تكون عبارة عن عقد ضامنة مالية أو أداة تحوط فعالة ومحددة(.

يتم قياس أدوات الدين التي ال تفي مبعايري التكلفة املطفأة بالقيمة العادلة من خالل قامئة الدخل. إضافًة لذلك، يتم قياس أدوات 
الدين ــ التي تفي مبعايري التكلفة املطفأة ولكنها محددة بالقيمة العادلة من خالل قامئة الدخل ــ بالقيمة العادلة يف قامئة الدخل.

ميكن تحديد أداة دين بالقيمة العادلة من خالل قامئة الدخل يف االعرتاف األويل إذا كان هكذا تحديد يزيل أو يقلص بشكل جوهري 
الخسائر وفق أسس  أو  إدراج املكاسب  أو  أو املطلوبات  باألداة والذي قد ينشأ من قياس املوجودات  أو االعرتاف  القياس  اضطراب 

مختلفة.

يتم إعادة تصنيف أدوات الدين من التكلفة املطفأة إىل القيمة العادلة من خالل قامئة الدخل عندما يتغري منوذج األعامل بطريقٍة تتغري 
معها معايري التكلفة املطفأة بحيث تصبح ال تنطبق عليها بتاتاً. إن إعادة تصنيف أدوات الدين املحددة بالقيمة العادلة من خالل قامئة 

الدخل عند االعرتاف األويل غري قابلة لإللغاء.

يتم قياس األصول املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل قامئة الدخل بالقيمة العادلة يف نهاية كل فرتة تقرير مايل مع إظهار أي 
مكاسب أو خسائر ناتجة عن إعادة القياس يف قامئة الدخل املوحدة. 

يتم تسجيل الدخل من العموالت الخاصة عىل أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل قامئة الدخل يف قامئة الدخل املوحدة.

العادلة من خالل قامئة الدخل يف قامئة  بالقيمة  أرباح االستثامرات يف أدوات حقوق امللكية املحددة  يتم إدراج الدخل من توزيعات 
الدخل املوحدة عندما ينشأ حق للمجموعة يف استالم حصة من األرباح ويتم تضمنيها حينئٍذ يف قامئة الدخل املوحدة. 

 االستثامر يف أدوات حقوق ملكية محددة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )٣( 

عند االعرتاف األويل، تستطيع املجموعة اتخاذ خيار غري قابل لإللغاء )عىل أساس كل أداة عىل حدة( بتحديد االستثامرات يف حقوق 
إذا كانت  به  الشامل اآلخر غري مسموح  الدخل  العادلة من خالل  القيمة  إن خيار  الشامل اآلخر.  الدخل  العادلة من خالل  بالقيمة  امللكية 

االستثامرات يف حقوق امللكية محتفظ بها للمتاجرة. 

تكاليف  إليها  العادلة مضافاً  بالقيمة  الشامل اآلخر مبدئيا  الدخل  العادلة من خالل  بالقيمة  يتم قياس االستثامرات يف حقوق امللكية 
املعاملة. 

ويتم قياسها الحقاً بالقيمة العادلة مع إظهار املكاسب والخسائر الناتجة من التغري يف القيمة العادلة يف الدخل الشامل اآلخر واملرتاكمة 
يف االحتياطيات األخرى. ال يتم إعادة تصنيف املكاسب والخسائر الناجمة عن مثل هذه االستثامرات إىل قامئة الدخل املوحدة، وال يتم 
إدراج االنخفاض يف القيمة يف قامئة الدخل املوحدة. يتم قياس االستثامرات يف أدوات حقوق ملكية غري مدرجة يف سوق أوراق مالية 

بالقيمة العادلة. لن يتم إعادة تصنيف املكاسب أو الخسائر املرتاكمة إىل قامئة الدخل املوحدة يف حال تم بيع االستثامرات. 

عند االعرتاف األويل، تقوم املجموعة بتحديد جميع االستثامرات يف أدوات حقوق امللكية غري املسجلة بالقيمة العادلة من خالل قامئة 
الدخل عىل أنها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

يتم قيد توزيعات األرباح من االستثامرات يف حقوق امللكية يف قامئة الدخل املوحدة عندما ينشأ للمجموعة حق يف استالم توزيعات 
أرباح إال إذا كانت التوزيعات متثل بوضوح اسرتداداً لجزء من تكلفة االستثامر.

إيضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧م
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يتضمن احتياطي القيمة العادلة صايف التغريات املرتاكمة يف القيمة العادلة لالستثامرات يف حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل 
الدخل الشامل اآلخر. عندما يتم استبعاد االستثامر يف حقوق امللكية، يتم تحويل املبلغ املرتاكم يف احتياطي القيمة العادلة إىل 

األرباح املبقاة.

م(  القروض والُسلف 

تعترب القروض والسلف أصوالً مالية غري مشتقة أنشأتها أو اشرتتها املجموعة بدفعات ثابتة أو قابلة للتحديد. 

أو  القروض  بيع  أو عند  إما بتسديد املقرتض لاللتزام  النقد للمقرتضني. ويتم استبعادها  القروض والسلف عند تسليم  يتم تسجيل 
شطبها، أو عند نقل جميع مخاطر ومنافع امللكية. تقاس كافة القروض والسلف مبدئياً بالقيمة العادلة للثمن املدفوع. 

ومخصصات  مشطوب  مبلغ  أي  ناقصاً  بالتكلفة  ــ  العادلة  لقيمها  يتحوط  مل  التي  القروض والسلف ــ  إظهار  يتم  األويل،  االعرتاف  بعد 
انخفاض قيمة محددة أو تجمعية عىل مستوى املحفظة. 

يتم تسجيل القروض والسلف بالتكلفة املطفأة املحتسبة باستخدام معدل العمولة الفّعال. 

ألغراض العرض، يتم خصم مخصص خسائر االئتامن من القروض والسلف.

ن( أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى

إن هذه األرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى هي أصول مالية متثل إيداعات أسواق مال بشكل رئييس وذات دفعات ثابتة 
أو قابلة للتحديد ومواعيد استحقاق ثابتة ال يتم تداولها يف سوق نشطة. ال يتم الدخول يف ايداعات أسواق املال بنية بيعها الفوري أو 

بيعها يف األجل القصري. يتم قياس هذه األرصدة يف البداية بالتكلفة باعتبارها القيمة العادلة للثمن املدفوع.

ــ  ــ إن وجدت  بعد االعرتاف األويل، يتم إظهار هذه األرصدة بالتكلفة ناقصاً أي مبالغ مشطوبة وأي مخصصات محددة النخفاض القيمة 
ومخصصات تجمعية تجاه مخاطر األطراف املقابلة األخرى.

س(  إلغاء االعرتاف باألدوات املالية

يتم إلغاء االعرتاف باألصل املايل )أو جزء من األصل املايل أو جزء من مجموعة أصول مالية متشابهة( عندما تنتهي الحقوق التعاقدية 
الستالم التدفقات املالية الخاصة بهذا األصل. 

معظم  بنقل  املجموعة  قامت  إذا  باألصل  االعرتاف  إلغاء  يتم  مايل،  أصل  بتحويل  قامت  املجموعة  أن  فيها  يظهر  التي  الحاالت  يف 
املخاطر واملكاسب املصاحبة مللكية األصل بشكل جوهري. ويف الحاالت التي ال تقوم فيها املجموعة بتحويل أو إبقاء جميع املخاطر 
إلغاء االعرتاف باألصل املايل فقط حال تخيل املجموعة عن السيطرة عىل  واملكاسب املصاحبة مللكية األصل بشكل جوهري، يتم 
األصل املايل. تقوم املجموعة باالعرتاف بأي حقوق أو التزامات كموجودات أو مطلوبات بشكل منفصل حال نشؤها أو االحتفاظ بها 

نتيجًة لذلك.

ميكن إلغاء االعرتاف بااللتزام املايل )أو جزء من االلتزام املايل( فقط حال استنفاذه وذلك عند الوفاء بااللتزام حسبام جاء يف العقد أو 
إلغاء االلتزام من العقد أو انتهاء صالحيته.

حال إلغاء االعرتاف بأصل مايل ــ مقاس بالتكلفة املطفأة ــ يتم االعرتاف بالفرق بني القيمة الدفرتية لألصل والثمن املستلم املقبوض 
والذي يستحق قبضه يف قامئة الدخل املوحدة.

عند إلغاء االعرتاف بأصل مايل مصنف بالقيمة العادلة من خالل قامئة الدخل الشامل اآلخر، فإن املكاسب أو الخسائر املرتاكمة والتي 
سبق وأن تراكمت يف الدخل الشامل اآلخر ال يعاد تصنيفها إىل قامئة الدخل املوحدة، ولكن يتم ترحيلها إىل األرباح املبقاة.

ع(  عقارات أخرى وأصول معاد امتالكها

العقارات  هذه  مثل  تعترب  مستحقة.  وسلف  قروض  تسوية  مقابل  معينة  عقارات  باقتناء  العادية  أعاملها  دورة  ضمن  املجموعة  تقوم 
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 االعرتاف بدخل 

االيجارات من العقارات األخرى يف قامئة الدخل املوحدة.

إعادة  العقارات عىل أساس دوري. يتم االعرتاف بأي خسائر غري محققة تسجل عند  إعادة تقييم مثل هذه  بعد االعرتاف األويل، يتم 
التقييم أو أي خسائر أو مكاسب محققة عند االستبعاد وإيرادات اإليجار يف قامئة الدخل املوحدة. يتم االعرتاف الحقاً بأي مكاسب من 
إعادة التقييم بالقيمة العادلة ناقصاً تكاليف بيع هذه األصول إىل حد عدم تجاوزها التخفيض الرتاكمي يف قامئة الدخل املوحدة. يتم 

االعرتاف باملكاسب أو الخسائر نتيجة االستبعاد يف قامئة الدخل املوحدة.

ف(  ممتلكات ومعدات

يتم تقييم املمتلكات واملعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك / اإلطفاء املرتاكم وخسائر انخفاض القيمة املرتاكمة. يتم احتساب التغريات 
يف العمر االنتاجي املتوقع من خالل تغيري املدة أو طريقة احتساب االستهالك، حسبام يقتيض الحال، ويتم التعامل معها عىل أنها 
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تغريات يف التقديرات املحاسبية. األرض اململوكة غري خاضعة لالستهالك. يتم احتساب استهالك / إطفاء تكلفة املمتلكات واملعدات 
األخرى باستخدام طريقة القسط الثابت عىل مدى العمر اإلنتاجي للموجودات كام ييل:

٣٣ سنة مباين       

طيلة مدة اإليجار أو ١٠ سنوات ــ أيهام أقرص تحسينات عىل العقارات املستأجرة    

٤ - ١٠ سنوات أثاث ومعدات وسيارات       

٤ - ١٠ 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 الدفرتية، وتدرج يف قامئة الدخل املوحدة.

يتم مراجعة كافة املوجودات فيام يتعلق بانخفاض قيمتها عند وجود أحداث أو تغريات يف الظروف تشري إىل أن القيمة الدفرتية لألصل 
غري قابلة لالسرتداد. يتم تخفيض القيمة الدفرتية مبارشة إىل قيمتها املقدرة القابلة لالسرتداد إذا زادت القيمة الدفرتية للموجودات 

عن قيمتها املقدرة القابلة لالسرتداد. 

ص(  املطلوبات املالية

يف البداية، يتم االعرتاف بجميع اإليداعات املالية وودائع العمالء وصكوك الدين الصادرة بالتكلفة بعد خصم رسوم العمليات والتي متثل 
القيمة العادلة للثمن املستلم. والحقاً، يتم قياس جميع املطلوبات املالية التي تحمل عموالت بالتكلفة املطفأة بعد األخذ يف االعتبار 
أي حسم أو عالوة. يتم إطفاء العالوات واعتامد الحسومات عىل أساس العائد الفّعال حتى تاريخ االستحقاق وتحتسب ضمن مصاريف 

العمولة الخاصة.

ق( ضامنات مالية والتزامات قروض

تقوم املجموعة من خالل دورة أعاملها االعتيادية، بتقديم ضامنات مالية تتمثل يف اعتامدات وضامنات وقبوالت. بدايًة يتم االعرتاف 
العالوة املستلمة. وبعد  العادلة ضمن املطلوبات األخرى والتي متثل قيمة  بالقيمة  القوائم املالية املوحدة  بالضامنات املالية يف 
االعرتاف األويل، يتم قياس التزامات املجموعة ضمن كل ضامن بالعالوة املطفأة، أو أفضل تقدير للمصاريف الالزمة لسداد أي التزام 

مايل ناجم عن الضامنات بعد خصم أي ربح نقدي - أيهام أعىل. 

يتم تسجيل أية زيادة يف االلتزام املتعلق بالضامن املايل يف قامئة الدخل املوحدة ضمن مخصص انخفاض القيمة لخسائر االئتامن. 
يتم إدراج العالوة املستلمة يف قامئة الدخل املوحدة باستخدام طريقة القسط الثابت عىل مدى فرتة الضامن. 

التزامات القروض هي التزامات ثابتة لتوفري اعتامدات مبوجب رشوط وأحكام تحدد بشكل مسبق.

يتم إدراج املخصص املحدد والجامعي لالعتامدات والضامنات والقبوالت وعرضها ضمن مطلوبات أخرى.

ر(  املخصصات

بواسطة  به  موثوق  تقدير  إجراء  ميكن  عندما  االستثامر(  ومخصصات  االئتامن  خسائر  مخصصات  )باستثناء  باملخصصات  االعرتاف  يتم 
للخارج  الحاجة لوجود تدفق مصادر  احتامل عدم  أحداث ماضية ويكون هناك  ناتج عن  أو ضمني حايل  التزام قانوين  املجموعة ملقابلة 

لتسوية االلتزام.

ش(  املحاسبة عىل عقود اإليجار

ا( إذا كانت املجموعة مستأجرة

تعترب كافة عقود اإليجار التي تربمها املجموعة، بصفتها مستأجرة، عقود إيجار تشغييل مبوجبها تحمل دفعات اإليجار عىل قامئة الدخل 
املوحدة بطريقة القسط الثابت عىل مدى فرتة اإليجار.

ويف حالة إلغاء عقد اإليجار التشغييل قبل انتهاء مدته، تدرج أية دفعات وغرامات يجب دفعها للمؤجر، بعد خصم أية إيرادات إيجار متوقعة 
)إن وجدت(، كمرصوفات خالل الفرتة التي يتم فيها إلغاء اإليجار.

ب( إذا كانت املجموعة مؤجرة

عندما يتم نقل األصول مبوجب عقد تأجري متوييل، مبا يف ذلك عقود اإليجار اإلسالمية )اإلجارة(، يتم االعرتاف بالقيمة الحالية لدفعات 
والقيمة  املدينة  الذمم  إجاميل  بني  بالفرق  االعرتاف  يتم  صايف«.  والُسلف،  »القروض  بند  تحت  عنها  واإلفصاح  مدينة  كذمم  اإليجار 
الحالية للذمم املدينة كإيرادات إيجار غري مكتسبة. يتم االعرتاف بدخل اإليجار طوال مدة رسيان عقد اإليجار باستخدام طريقة صايف 

االستثامرات والتي تعكس نسبة العائد عىل فرتات ثابتة. 

إيضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧م
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يتم إدراج األصول الخاضعة لعقود اإليجار التشغييل يف القوائم املالية املوحدة كممتلكات ومعدات. ويتم االعرتاف بالدخل من عقود 
اإليجار التشغييل بطريقة القسط الثابت )أو طريقة أخرى مالمئة( طوال مدة رسيان عقد التأجري.

ت(  النقدية وشبه النقدية

ألغراض إعداد قامئة التدفقات النقدية املوحدة، تتكون النقدية وشبه النقدية من النقد يف الصندوق واألرصدة لدى مؤسسة النقد 
ثالثة  التي تستحق خالل  األخرى  املالية  البنوك واملؤسسات  لدى  األرصدة  النظامية، كام تشمل  الودائع  باستثناء  السعودي،  العريب 

أشهر أو أقل والخاضعة ملخاطر غري جوهرية نتيجة التغريات التي قد تطرأ عىل قيمها العادلة.

ث(  الزكاة ورضيبة الدخل

املوضحة  األسس  باستخدام  الدخل  صايف  يف  أو  املساهمني  حقوق  يف  السعوديني  املساهمني  حصة  عىل  الزكاة  احتساب  يتم 
مبوجب أنظمة الزكاة. يتم احتساب رضيبة دخل عىل حصة املساهم األجنبي يف صايف الدخل للسنة.

السعودي  العريب  النقد  لتوجيهات مؤسسة  األرباح املبقاة طبقاً  ربع سنوي وتحّمل عىل  الدخل عىل أساس  الزكاة ورضيبة  تستحق 
يتم  وكان  للمساهمني  دفعها  حال  األرباح  توزيعات  من  الدخل  ورضيبة  الزكاة  اقتطاع  يتم  كان  سابقاً،  الدخل.  ورضيبة  الزكاة  بخصوص 
الدخل مع  أرباح فيتم تحميل املبلغ عىل األرباح املبقاة كحصة من صايف  إذا مل يتم توزيع  تسجيلها كالتزام يف ذلك الوقت. وفيام 

احتساب التزام مقابل كذمم دائنة مستحقة الدفع إىل الهيئة العامة للزكاة والدخل.

خ(   املوجودات املحتفظ بها كأمانة

األصول التي يتم االحتفاظ بها كعهدة أو أمانة ال تعترب موجودات مملوكة للمجموعة، وبالتايل، ال تدرج يف القوائم املالية املوحدة.

ال يتم تضمني القوائم املالية إلدارة صناديق االستثامر يف هذه القوائم املالية املوحدة للمجموعة. تم اإلفصاح عن التعامالت يف 
ــ يف االستثامرات املدرجة  ــ إن وجدتـ  الصناديق ضمن املعامالت مع الجهات ذات العالقة. تم تضمني حصة املجموعة يف هذه الصناديقـ 

يف القيمة العادلة من خالل قامئة الدخل.

ذ(  تعويضات املوظفني

خطة تعويضات محددة غري ممولة

يتم تكوين مخصص تعويضات نهاية الخدمة بناًء عىل الفرتة التي أمضاها املوظف يف الخدمة مبوجب نظام العمل السعودي.

)»االلتزامات«( من خالل تقدير مبلغ  التعويضات املحددة غري املمولة  يتعلق بخطط  التزامات املجموعة فيام  احتساب صايف  يتم 
الحالية والفرتات السابقة والتي يتم خصمها لتحديد  الفرتة  الذي استحقه املوظفون مقابل خدماتهم يف  التعويض املستقبيل 
قيمتها الحالية باإلضافة ألي تكاليف خدمة ماضية مل يتم تسجيلها. معدل الخصم املستخدم هو عائد السوق عىل السندات الحكومية 
التعويضات  تقديم  تكلفة  تحديد  يتم  املجموعة.  التزامات  آجال  تقارب  استحقاق  مواعيد  لها  والتي  املالية  التقارير  إعداد  تاريخ  يف 

مبوجب خطط التعويضات املحددة غري 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 االعرتاف 
بها بعد وأي مكاسب / خسائر إكتوارية غري مسجلة. يتم تضمني االلتزام ضمن »مطلوبات أخرى« يف قامئة املركز املايل املوحدة.

تعويضات قصرية األجل

يتم قياس تعويضات املوظفني القصرية األجل بدون خصم ويتم رصفها حال تقديم الخدمة ذات الصلة.

يتم االعرتاف بااللتزام مقابل املبلغ املتوقع دفعه مبوجب املكافآت النقدية القصرية 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.

ض(   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 اشرتاها واقتناها بناًء عىل وعد  املرابحة  

بالرشاء من ذلك العميل. سعر البيع يشمل التكلفة مضافاً إليها هامش ربح متفق عليه.
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هي اتفاقية يقوم مبوجبها البنك )املؤجر( برشاء أو إنشاء أصل للتأجري 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.

هي عبارة عن اتفاقية بني البنك وعميل للمساهمة يف مشاريع استثامرية معينة أو ملكية بعض املمتلكات  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  التورق  

ببيع 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.  وعد العمالت األجنبية  

حيث يقوم أحد األطراف )الواعد( بإعطاء تعهد من طرف واحد إىل الطرف الثاين )املوعود(.

هي اتفاقية بني البنك والعميل مبوجبها يقوم البنك ببيع أصل مطّور إىل العميل وفقاً ملواصفات وأسعار  واإلستصناع  

متفق عليها بينهام.

يف  حق  من  يقابلها  ما  مع  تتناسب  معني  أصل  يف  فردية  ملكية  يف  تتمثل  إسالمية  أدوات  عن  عبارة  هي  الصكوك  

الحصول عىل الدخل الناتج من األصل.

يتم قيد جميع املنتجات املتوافقة مع أحكام الرشيعة )مبدأ تجنب الفائدة( باستخدام املعايري الدولية للتقارير املالية وطبقاً للسياسات 
املحاسبية املبينة يف هذه القوائم املالية.

٣ -  النقدية واألرصدة لدى مؤسسة النقد العريب السعودي 
باآلف الرياالت السعودية

٢٠١6م٢٠١٧م

١.١8٣.٧١١٩٢٧.٠٤٣نقد يف الصندوق

٢.٠9٢.9١٣١.٥٣٢.٠٠٠نقد لدى مؤسسة النقد العريب السعودي 

٣.٢٧٦.٦٢٤٢.٤٥٩.٠٤٣نقد وما يف حكمه )اإليضاح ٢٧(

٢.٦98.٤٤٣٢.٧٣٧.٧٧٢وديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العريب السعودي

٥.9٧٥.٠٦٧٥.١٩6.٨١٥اإلجاميل

طبقا للامدة )٧( 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 ٣٣(. الوديعة النظامية لدى مؤسسة النقد غري متاحة لتمويل عمليات البنك اليومية وبناًء عليه فإنها ال تشكل جزءاً من النقدية وشبه النقدية. 

٤ -  األرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى
باآلف الرياالت السعودية

٢٠١6م٢٠١٧م

٢٠٢.٢٠٠٢٢٤.٧٤٨حسابات جارية

١٦٧.٠٤9١.١١٣.٠٣٠ايدعات أسواق املال

٣٦9.٢٤9١.٣٣٧.٧٧٨اإلجاميل

متثل إيداعات أسواق املال مبالغ مودعة بطريقة املرابحة املتوافقة مع أحكام الرشيعة )مبدأ تجنب الفائدة(.

يتم إدارة جودة االئتامن لألرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى باستخدام وكاالت تصنيف خارجية مرموقة.

يبني الجدول التايل الجودة االئتامنية حسب الفئة:

باآلف الرياالت السعودية

٢٠١6م٢٠١٧م
٣٣٤.٤8٦١.٣١٩.6٩٥درجة االستثامر

8.٠١٢٥.٤٩٩درجة عدم االستثامر
٢٦.٧٥١١٢.٥٨٤غري مقيّم
٣٦9.٢٤9١.٣٣٧.٧٧٨اإلجاميل

إيضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧م
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٥ -  االستثامرات

أ – كام يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧م، كان تصنيف االستثامرات كام ييل:

 استثامرات بالقيمة العادلة من خالل قامئة الدخل( ١)

٢٠١٧م )باآلف الرياالت السعودية(

اإلجاميلخارج اململكةداخل اململكة

٢8.٦٢٣٣٢.٢٤٧٦٠.8٧٠صناديق استثامر

٥٤٥-٥٤٥أسهم

٢9.١٦8٣٢.٢٤٧٦١.٤١٥

)٢(  استثامرات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

٤.١٤٣١٢.٢٤٥١٦.٣88أسهم

)٣(  استثامرات بالتكلفة املطفأة

١٥.٣٧٤.١١٣ــ١٥.٣٧٤.١١٣استثامرات صكوك

٤.9٠8.٦٣١ــ٤.9٠8.٦٣١سندات وكالة ذات أسعار متغرية       

٢٠.٢8٢.٧٤٤ــ٢٠.٢8٢.٧٤٤

٢٠.٣١٦.٠٥٥٤٤.٤9٢٢٠.٣٦٠.٥٤٧اإلجاميل  

ب – كام يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٦م، كان تصنيف االستثامرات كام ييل:

استثامرات بالقيمة العادلة من خالل قامئة الدخل( ١)

٢٠١6م )باآلف الرياالت السعودية(

اإلجاميلخارج اململكةداخل اململكة

6١.٨٨١٣٠.٠٥٢٩١.٩٣٣صناديق استثامر

6٢٣-6٢٣أسهم

6٢.٥٠٤٣٠.٠٥٢٩٢.٥٥6

٢( استثامرات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

٢٠١6م )باآلف الرياالت السعودية(

اإلجاميلخارج اململكةداخل اململكة

٣.٢٥٠٨.٤٧٤١١.٧٢٤أسهم

٣( استثامرات بالتكلفة املطفأة

٢٠١6م )باآلف الرياالت السعودية(

اإلجاميلخارج اململكةداخل اململكة

١١.٢٧٧.٧٤١-١١.٢٧٧.٧٤١استثامرات صكوك

٤.٩١٠.٧٢٣-٤.٩١٠.٧٢٣سندات وكالة ذات أسعار متغرية

١6.١٨٨.٤6١-٤6.١٨٨.٤6٤

١6.٢٥٤.٢١٨٣٨.٥٢6١6.٢٩٢.٧٤٤اإلجاميل  
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ج - فيام ييل تحليالً ملكونات االستثامر كمتداولة وغري متداولة:

باآلف الرياالت السعودية

٢٠١6م ٢٠١٧م

املجموعغري متداولةمتداولةاملجموعغري متداولةمتداولة 

٢.9٣٥.٢٥٥١٢.٤٣8.8٥8١٥.٣٧٤.١١٣٣.٢٥١.٢٩٧٨.٠٢6.٤٤٤١١.٢٧٧.٧٤١استثامرات صكوك

٤.٩١٠.٧٢٣٤.٩١٠.٧٢٣    -٤.9٠8.٦٣١٤.9٠8.٦٣١ـــسندات وكالة ذات أسعار متغرية 

١٢.٦٠٢٤.٣٣١١٦.9٣٣٨.٩٠٩٣.٤٣٨١٢.٣٤٧أسهم

٩١.٩٣٣-٦٠.8٧٠٩١.٩٣٣ـــ٦٠.8٧٠صناديق استثامر

٣.٠٠8.٧٢٧١٧.٣٥١.8٢٠٢٠.٣٦٠.٥٤٧٣.٣٥٢.١٣٩١٢.٩٤٠.6٠٥١6.٢٩٢.٧٤٤إجاميل االستثامرات  

د - فيام ييل تحليالً لألرباح والخسائر غري املحققة والقيم العادلة لالستثامرات األخرى املقيدة بالتكلفة املطفأة:

باآلف الرياالت السعودية

٢٠١6م ٢٠١٧م

القيمة  
الدفرتية

إجاميل

األرباح غري 
املحققة

إجاميل 
الخسائر غري 

املحققة
القيمة 
العادلة

القيمة 
الدفرتية

إجاميل
األرباح غري 

املحققة

إجاميل 
الخسائر غري 

املحققة
القيمة 
العادلة

١١.٢٩6.٣٥6)١١.٤٨١(١٥.٣88.١9٦١١.٢٧٧.٧٤١٣٠.٠٩6)9.٥٥9(١٥.٣٧٤.١١٣٢٣.٦٤٢استثامرات صكوك

٤.٩١٠.٧٢٣    -    -٤.9٠8.٦٣١٤.٩١٠.٧٢٣    -    -٤.9٠8.٦٣١سندات وكالة ذات أسعار متغرية       

١6.٢٠٧.٠٧٩)١١.٤٨١(٢٠.٢9٦.8٢٧١6.١٨٨.٤6٤٣٠.٠٩6)9.٥٥9(٢٠.٢8٢.٧٤٤٢٣.٦٤٢اإلجاميل

هـ - فيام ييل تحليالً الستثامرات املجموعة حسب األطراف املقابلة التي يتم التعامل معها:

باآلف الرياالت السعودية

٢٠١6م٢٠١٧

١٧.8٤9.9٣٦١٣.١٢6.٠١٧مؤسسات حكومية وشبه حكومية

٧٤٥.٤٤8٩٢6.٢٤٩رشكات

١.٧٦٥.١٦٣٢.٢٤٠.٤٧٨بنوك ومؤسسات مالية أخرى

٢٠.٣٦٠.٥٤٧١6.٢٩٢.٧٤٤اإلجاميل

إن القيم العادلة لالستثامرات الظاهرة بالتكلفة املطفأة ال تختلف جوهرياً عن قيمها الدفرتية. إن بعض استثامرات الصكوك املعينة 
)واملفصح عنها يف اإليضاح ٥ »د«( متداولة يف أسواق مختلفة إال أن التعامل بها غري نشط.

تتضمن االستثامرات يف األسهم املفصح عنها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أسهامً غري متداولة بقيمة ٤.٣٣ مليون 
ريـال سعودي )٢٠١6م: ٣.٤٤ 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 ٥ »أ«(مقراً لها ولديها استثامرات 
يف الخارج ضمن فئة استثامرات »خارج اململكة«.

6 -   القروض والسلف، صايف
تشمل قروض وسلف إىل األفراد ألغراض شخصية وأرصدة بطاقات ائتامن. قروض األفراد:  

تشمل قروض وسلف إىل رشكات ومؤسسات صغرية ومتوسطة الحجم باإلضافة إىل املؤسسات الفردية. قروض الرشكات:  

تشمل قروض وسلف للموظفني. أخرى:   

إيضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧م
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) أ(  يتكون صايف القروض والسلف مام ييل:

باآلف الرياالت السعودية

املجموعأخرىرشكاتأفراد٢٠١٧م

١8.٠١٦.٥٧9٢١.٥٥٠.٥٢٧٤٢٣.١٠٦٣9.99٠.٢١٢قروض وسلف عاملة

٥٠٤.٣٦٣-٧٥.٧٢١٤٢8.٦٤٢قروض وسلف غري عاملة

١8.٠9٢.٣٠٠٢١.9٧9.١٦9٤٢٣.١٠٦٤٠.٤9٤.٥٧٥إجاميل القروض والسلف

مخصص خسائر االئتامن:

)٢9٤.٣٤٣(-)٢٦١.٢٥٠()٣٣.٠9٣(مخصص خسائر محدد

)٤١٠.٣8٦(-)٢١٧.٠٢٥()١9٣.٣٦١(مخصص خسائر جامعي

)٧٠٤.٧٢9(-)٤٧8.٢٧٥()٢٢٦.٤٥٤(إجاميل مخصص خسائر االئتامن

١٧.8٦٥.8٤٦٢١.٥٠٠.89٤٤٢٣.١٠٦٣9.٧89.8٤٦صايف القروض والسلف

باآلف الرياالت السعودية

املجموعأخرىرشكاتأفراد٢٠١6م

١٧.6٥٠.٩6٠٢٤.٣٢٩.٧٤٩٣٩٠.٥٥٥٤٢.٣٧١.٢6٤قروض وسلف عاملة

٤٨٣.٩٩٩-6١.٠٢١٤٢٢.٩٧٨قروض وسلف غري عاملة

١٧.٧١١.٩٨١٢٤.٧٥٢.٧٢٧٣٩٠.٥٥٥٤٢.٨٥٥.٢6٣إجاميل القروض والسلف

مخصص خسائر االئتامن:

)٢٨6.٢6٩(-)٢6٢.٢٨٢()٢٣.٩٨٧(مخصص خسائر محدد

)٤٧٠.٢٩٩(-)٢٣٣.٥٣٠()٢٣6.٧6٩(مخصص خسائر جامعي

)٧٥6.٥6٨(-)٤٩٥.٨١٢()٢6٠.٧٥6(إجاميل مخصص خسائر االئتامن

١٧.٤٥١.٢٢٥٢٤.٢٥6.٩١٥٣٩٠.٥٥٥٤٢.٠٩٨.6٩٥صايف 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 ٧.٥٠ مليار ريـال سعودي )٢٠١6م: ٧.٤٨ مليار ريـال سعودي(.

)ب(  الحركة يف مخصص خسائر االئتامن كام ييل:

باآلف الرياالت السعودية

املجموعرشكاتأفراد٢٠١٧م

٢٦٠.٧٥٦٤9٥.8١٢٧٥٦.٥٦8الرصيد يف بداية السنة

٧٧.٦٣٠٢٥٤.٢٠9٣٣١.8٣9مخصص خسائر االئتامن للسنة

)٣٦8.٤١٥()٢٧٠.89٣()9٧.٥٢٢(ديون معدومة تم شطبها خالل السنة

)١٥.٢٦٣()8٥٣()١٤.٤١٠(مبالغ مسرتدة/معكوسة القيد سبق تكوين مخصص لها

٢٢٦.٤٥٤٤٧8.٢٧٥٧٠٤.٧٢9الرصيد يف نهاية السنة
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باآلف الرياالت السعودية

املجموعرشكاتأفراد٢٠١6م

 6١٤.6٠٤ ٣٠٧.٢٧٥ ٣٠٧.٣٢٩الرصيد كام يف بداية السنة

 ٢٢٤.٠٢6 ١٥٣.٤١6 ٧٠.6١٠مخصص خسائر االئتامن للسنة

)١٢٨.٨٨٢()٣٩.٨١١()٨٩.٠٧١(ديون معدومة تم شطبها خالل السنة

)٢٩.٥٣6()١.٤٢٤()٢٨.١١٢(مبالغ مسرتدة/معكوسة القيد سبق تكوين مخصص لها

٧6.٣٥6٧6.٣٥6     ـــعكس قيد مخصص عند إعادة هيكلة قرض 

٢6٠.٧٥6٤٩٥.٨١٢٧٥6.٥6٨الرصيد يف نهاية السنة

١( بلغت الديون املشطوبة لذمم بطاقات ائتامن خالل السنة ٢6.٤٠ مليون ريـال سعودي )٢٠١6م: ٢٨.66 مليون ريـال سعودي(.

)ج( صايف مخصص خسائر االئتامن للسنة املحمل عىل قامئة الدخل املوحدة كام ييل:

باآلف الرياالت السعودية

٢٠١6م٢٠١٧م

 ٣٣١.8٣9٢٢٤.٠٢6مخصص خسائر االئتامن للسنة

)٢٩.٥٣6()١٥.٢٦٣(مبالغ مسرتدة / عكس قيد مبالغ سبق تكوين مخصص لها

)6٩.٢٧6()٤9.٤٢٧(مبالغ مسرتدة من ديون سبق شطبها 

 ٢٦٧.١٤9١٢٥.٢١٤صايف املخصص املحمل لخسائر االئتامن

 )د( فيام ييل تحليالً برتكز مخاطر القروض والسلف ومخصص خسائر االئتامن حسب القطاعات االقتصادية:

باآلف الرياالت السعودية

٢٠١٧م

القروض 

والسلف 

العاملة

القروض 

والسلف غري 

العاملة

مخصص 

محدد لخسائر 

االئتامن

صايف 

القروض 

والسلف

١.٠٤٢.١٣٣    ـــ    ـــ١.٠٤٢.١٣٣حكومية وشبه حكومية

٦8٧.8١٣    ـــ    ـــ٦8٧.8١٣بنوك ومؤسسات مالية أخرى

٧.٤١٧    ـــ    ـــ٧.٤١٧زراعة وصيد األسامك

٤.٦٠٢.٣99)١٠١.٤٠8(٤.٥99.١٣٠١٠٤.٦٧٧مصانع

٧8٠.٢١٠)٤٥.٥٣٥(٧٦٦.٤٤٧٥9.٢98بناء وإنشاءات

8.٦٧٠.٠٦٢)98.٧٣٤(8.٥9١.٥٥9١٧٧.٢٣٧تجارة

٧٦.٣٦١    ـــ    ـــ٧٦.٣٦١نقل واتصاالت

9٥٢.١١٠)١٠.٣١9(88٥.١٠٥٧٧.٣٢٤خدمات

١8.٠٥9.٢٠٧)٣٣.٠9٣(١8.٠١٦.٥٧9٧٥.٧٢١قروض أفراد

١.٢9٥.٧٧٢    ـــ١.٢9٤.١٧٦١.٥9٦تداول أسهم

٤.٠٢٦.٧٤8)٥.٢٥٤(٤.٠٢٣.٤9٢8.٥١٠أخرى

٣9.99٢(٠.٢١٢٥٠٤.٣٦٣9٤٠.٢٠٠.٢٣٢)٤.٣٤٣

)٤١٠.٣8٦()٤١٠.٣8٦(    ـــ    ـــمخصص جامعي 

٣9.٧89.8٤٦)٧٠٤.٧٢9(٣9.99٠.٢١٢٥٠٤.٣٦٣اإلجاميل

إيضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧م
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باآلف الرياالت السعودية

٢٠١6م

القروض 
والسلف 

العاملة

القروض 
والسلف غري 

العاملة

مخصص محدد 
لخسائر 
االئتامن

صايف
 القروض 
والسلف

١.٠6٥.٢٤٨--١.٠6٥.٢٤٨حكومية وشبه حكومية

٨٩٧.١٨٨--٨٩٧.١٨٨بنوك ومؤسسات مالية أخرى

٢٥.٠٠٠--٢٥.٠٠٠زراعة وصيد األسامك

٥.٣٤6.٨6٤)٧6.٣٥٧(٥.٣٣٤.٢١١٨٩.٠١٠مصانع

١.٥٧٨.6٧٥)٢6.٨٧٩(١.٥٤6.٩٧6٥٨.٥٧٨بناء وإنشاءات

٩.٨٤٧.6٨١)١٠٥.٧٠٤(٩.٧٩١.١6٢١6٢.٢٢٣تجارة

١٧١.٢٢١)٤.٥٩٠(١٧١.٢٢١٤.٥٩٠نقل واتصاالت

١.١٢٨.٤6٩)٨.٩٠٠(١.٠٧٠.١٥٩6٧.٢١٠خدمات

١٧.6٨٧.٩٩٤)٢٣.٩٨٧(١٧.6٥٠.٩6٠6١.٠٢١قروض أفراد

١.٢١٨.٨٨٧-١.٢١٧.٢٩١١.٥٩6تداول أسهم

٣.6٠١.٧6٧)٣٩.٨٥٢(٣.6٠١.٨٤٨٣٩.٧٧١أخرى

٤٢.٣٧١.٢6٢٨(٤٤٨٣.٩٩٩6.٢6٤٢.٥)٩6٨.٩٩٤

)٤٧٠.٢٩٩()٤٧٠.٢٩٩(--مخصص جامعي 

٤٢.٠٩٨.6٩٥)٧٥6.٥6٨(٤٢.٣٧١.٢6٤٤٨٣.٩٩٩اإلجاميل

تحتفظ املجموعة خالل الدورة العادية ألنشطتها التمويلية بضامنات لتخفيف مخاطر االئتامن يف محفظة القروض والسلف. وتشمل الضامنات 
بشكل رئييس ودائع ألجل وودائع تحت الطلب وودائع نقدية وكفاالت مالية وأسهم محلية ودولية وعقارات وأصول أخرى طويلة األجل. يتم 

االحتفاظ بالضامنات بشكل رئييس مقابل القروض التجارية والشخصية وتدار مقابل األخطار ذات العالقة بقيمها الصافية املمكن تحقيقها.

فيام ييل القيم العادلة للضامنات املحتفظ بها لدى املجموعة مقابل القروض والسلف حسب كل فئة: 

باآلف الرياالت السعودية

٢٠١6م٢٠١٧م

١٦.٥٧٧.٥٧١١٧.٥٢٣.٧٥٠ضامنات مقابل قروض عاملة

١٦١.٠٧٠١٨٧.٣٣٩ضامنات مقابل قروض غري عاملة

١٦.٧٣8.٦٤١١٧.٧١١.٠٨٩اإلجاميل

تقبل املجموعة الضامنات التي ال ميكن تسييلها فوراً )مثل العقارات( بقصد الترصف بها – بعد اتخاذ اإلجراءات القانونية - حال تعرث العميل عن السداد.

)هـ( عقارات أخرى، صايف 

باآلف الرياالت السعوديةاإليضاح

٢٠١6م٢٠١٧م

٦٢.٠١٢٤٤.١٢6الرصيد يف بداية السنة 

٣8٣.١٣٧٢٧.6٨6إضافات خالل السنة 

)٩.٨٠٠()١٠٣(٢٣استبعادات خالل السنة

٤٤٥.٠٤٦6٢.٠١٢الرصيد يف نهاية السنة

٧ -  االستثامر يف رشكة زميلة
متلك املجموعة حصة يف رشكة الجزيرة تكافل تعاوين نسبتها ٣٥%. تم توضيح كافة التفاصيل املتعلقة برشكة الجزيرة تكافل تعاوين 
يف اإليضاحني )٢٩( و)٤٠( حول هذه القوائم املالية املوحدة. القيمة السوقية لالستثامر يف رشكة الجزيرة تكافل تعاوين كام يف ٣١ 

ديسمرب ٢٠١٧م هي ٣٣٥.6٥ مليون ريـال سعودي )٢٠١6م: ٣6٨.١١ مليون ريـال سعودي(. 
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يلخص الجدول التايل آخر املعلومات املالية املتوفرة عن رشكة الجزيرة تكافل تعاوين كام يف ٣١ ديسمرب وللسنة املنتهية بذلك التاريخ:

باآلف الرياالت السعودية
٢٠١6م ٢٠١٧م

٣8٦.٥٣١٣٧٣.6٨٥إجاميل موجودات املساهمني

)٢.٣٢١()٣.٤٧٠(إجاميل مطلوبات املساهمني

٣8٣.٠٦١٣٧١.٣6٤إجاميل حقوق املساهمني

 %٣٥٣٥%نسبة ملكية املجموعة

١٣٤.٠٧١١٢٩.٩٧٧القيمة الدفرتية لالستثامر

باآلف الرياالت السعودية
٢٠١6م ٢٠١٧م

٣٠.٥١٧٢٣.6٧٠إجاميل الربح للسنة قبل الزكاة

١٠.٦8١٨.٢٨٤حصة املجموعة من الربح للسنة

يلخص الجدول التايل حركة االستثامر يف الرشكة الزميلة خالل السنة:

باآلف الرياالت السعودية
٢٠١6م ٢٠١٧م

 ١٢9.9٧٧١٢٨.٣٣٤الرصيد يف بداية السنة
 ١٠.٦8١٨.٢٨٤حصة من الربح للسنة قبل الزكاة

)٥١6()٤٦٢(حصة من الزكاة
)6.١٢٥()٦.١٢٥(توزيعات أرباح مستلمة

 ١٣٤.٠٧١١٢٩.٩٧٧الرصيد كام يف نهاية السنة

٨ -  ممتلكات ومعدات، صايف
باآلف الرياالت السعودية

أرايض 
ومباين

تحسينات 
عىل عقارات 

مستأجرة

أثاث 
ومعدات 
وسيارات

برامج 
حاسب 

آيل

اعامل 
رأساملية 

تحت التنفيذ
اإلجاميل
٢٠١٧م

اإلجاميل
٢٠١6م

التكلفة

١٥٧.٥٦9٤9٤.١٢8٦١9.٥8١٤٣.٢٧٠١8٣.٥٧٤١.٤98.١٢٢١.٤٠٥.١٤6الرصيد يف بداية السنة

8٣.٥٥٧١.٧٥٢١٤.٣٧٥٣٢8٦9.٦٦٢١٦9.٦٧٤١٠٥.٢٠٣إضافات خالل السنة

        -        -)١٤٤.8٤٧(٣8.٧٥٤٥٢.١8٤٥٣.9٠9          -تحويالت خالل السنة

        -        -        -١٠٥.888)١٠٥.888(        -        -إعادة تصنيف خالل السنة

)١٢.٢٢٧()٦.٣١٠(        -        -)٦.٢٣٧()٧٣(          -استبعادات خالل السنة

٢٤١.١٢٦٥٣٤.٥٦١٥٧٤.٠١٥٢٠٣.٣9٥١٠8.٣89١.٦٦١.٤8٦١.٤٩٨.١٢٢الرصيد يف نهاية السنة
االستهالك املرتاكم / اإلطفاء

٧9٦.٤٦٣٧٢6.٠٥٨        -٥.٠٤٠٢٦٦.9٢٢٥٠١.٥٣١٢٢.9٧٠الرصيد يف بداية السنة

8٦.٥٢٦٨١.١٠٨        -٢٥.٦١٢٤١.٣٦٢١9.٥٥٢        -املحمل للسنة

        -        -9٢.٣١٢)9٢.٣١٢(        -        -إعادة تصنيف خالل السنة

)١٠.٧٠٣()٦.٠٢9(        -        -)٦.٠١9()١٠(        -استبعادات

8٧٦.9٦٠٧٩6.٤6٣        -٢9٢.٥٢٤٤٤٤.٥٦٢١٣٤.8٣٤ ٥.٠٤٠الرصيد يف نهاية السنة
صايف القيمة الدفرتية 
يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧م

٢٣٦.٠8٦٢٤٢.٠٣٧١٢9.٤٥٣٦8.٥٦١١٠8.٣89٧8٤.٥٢٦

١٥٢.٥٢٩٢٢٧.٢٠6١١٨.٠٥٠٢٠.٣٠٠١٨٣.٥٧٤٧٠١.6٥٩يف ٣١ ديسمرب ٢٠١6م

إيضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧م
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٩ -  املوجودات األخرى

باآلف الرياالت السعودية

٢٠١6م٢٠١٧م

١٤٦.٢٥٣١٤٨.٠١٠سلف ومبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى

١٥٢.٠8١١٥٨.٩٠6تأمينات مالية مقابل مشتقات

٢٦.٧٤86٤.٠٥٤أخرى

٣٢٥.٠8٢٣٧٠.٩٧٠اإلجاميل

١٠ -  املشتقات
تستخدم املجموعة خالل دورة أعاملها العادية األدوات املالية املشتقة التالية ألغراض املتاجرة والتحوط االسرتاتيجي:

أ. مقايضات

عموما  املقايضة  أطراف  يقوم  الخاصة  العموالت  ملقايضات  بالنسبة  بأخرى.  النقدية  التدفقات  من  مجموعة  الستبدال  التزامات  هي 
بني  العموالت  أسعار  ملقايضات  وبالنسبة  األصل.  استبدال  دون  واحدة  عملة  يف  متغرية  أو  ثابتة  بأسعار  عموالت  دفعات  باستبدال 

العمالت يتم تبادل دفعات األصل والعموالت الثابتة واملتغرية بعمالت مختلفة.

ب. خيارات )وعد العمالت االجنبية(

هي معاملة يوافق مبوجبها العميل بالدخول يف إحدى الصفقات أو سلسلة من الصفقات مقابل دفع عمولة، حيث يقوم أحد 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.

١٠-١ مشتقات محتفظ بها ألغراض املتاجرة

أنشطة  تتضمن  األفضليات.  بني  الرتجيح  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 
التغريات اإليجابية يف األسعار أو مؤرشات األسعار. أما الرتجيح فيشمل تحديد  أرباح من  مراكز مخاطر السوق مع توقع الحصول عىل 

فروق األسعار بني األسواق أو املنتجات مع توقع الحصول عىل أرباح.

١٠-٢ 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 .

أسعار  تذبذب  ملخاطر  تعرضها  مدى  لتعديل  تحوطية  ألغراض  املشتقات  املجموعة  تستخدم  ومطلوباتها  موجوداتها  إدارة  من  كجزء 
العمالت والعموالت. وهذا يتحقق عموماً من خالل التحوط ملعامالت محددة. 

تحوطات التدفقات النقدية

املجموعة معرضة ملخاطر تقلبات التدفقات النقدية من العموالت الخاصة عىل املوجودات واملطلوبات غري املعدة ألغراض املتاجرة 
النقدية من مخاطر  للتدفقات  الخاصة كتحوطات  العموالت  وتحمل مخاطر أسعار عموالت خاصة. تستخدم املجموعة مقايضات أسعار 
أسعار العمولة الخاصة. يشري الجدول أدناه كام يف ٣١ ديسمرب، إىل الفرتات التي من املتوقع أن تحصل فيها تدفقات نقدية متحوط لها 

ومتى من املتوقع أن تؤثر عىل قامئة الدخل املوحدة:
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باآلف الرياالت السعودية٢٠١٧م

٣-٥ سنوات١-٣ سنواتخالل سنة

اكرث من ٥ 

سنوات

٤١.9999٠.٢٦٥9٠.١9٦١٣٢.٥٦9تدفقات نقدية داخلة )موجودات(

)٢.٣٤٦.٦٣٤()٣٤١.١٠٦()٣٦٧.٣١٠()١٦٤.9٢١(تدفقات نقدية خارجة )مطلوبات(

)٢.٢١٤.٠٦٥()٢٥٠.9١٠()٢٧٧.٠٤٥()١٢٢.9٢٢(تدفقات نقدية خارجة، صايف

باآلف الرياالت السعودية٢٠١6م

٣-٥ سنوات١-٣ سنواتخالل سنة
اكرث من ٥ 

سنوات

٧٨.6٨٤١٤٩.٧٠٤١٢٣.١٥٤١٨٩.٤٤٢تدفقات نقدية داخلة )موجودات(

)٢.٩١٢.٢٢١()٤٨١.٣٤٣()٤6٨.٥٢6()٢١٨.٩٨٩(تدفقات نقدية خارجة )مطلوبات(

)٢.٧٢٢.٧٧٩()٣٥٨.١٨٩()٣١٨.٨٢٢()١٤٠.٣٠٥(تدفقات نقدية خارجة، صايف

فيام ييل املكاسب/)الخسائر( من تحوطات التدفقات النقدية التي تم إعادة تصنيفها إىل قامئة الدخل املوحدة خالل السنة:

باآلف الرياالت السعودية

٢٠١6م٢٠١٧م

 ٧٠٤ ١.98١دخل عموالت خاصة

)١.٣٣١()٢.١٦٦(مرصوف عموالت خاصة

صايف الخسائر من تحوطات التدفقات النقدية التي تم 
  إعادة تصنيفها إىل قامئة الدخل املوحدة

)١8٥()6٢٧(

باآلف الرياالت السعودية

٢٠١6م٢٠١٧م

)١6٥.٢٣٨()٢٠٠.8٢8(الرصيد يف بداية السنة
مكاسب / )خسائر( التغري يف القيمة العادلة املسجلة مبارشة يف حقوق املساهمني، صايف 

)٣6.٢١٧(8٧.٦٠9)الجزء الفّعال(

  ١8٥6٢٧خسائر مستبعدة من حقوق املساهمني محولة إىل قامئة الدخل املوحدة

)٢٠٠.٨٢٨()١١٣.٠٣٤(الرصيد يف نهاية السنة

بلغت مكاسب القيمة العادلة من تحوطات التدفقات النقدية مبلغ ٨٧.6 مليون ريال سعودي )٢٠١6م: خسارة مببلغ ٣6.٢ مليون ريال 
سعودي( وردت يف قامئة الدخل الشامل املوحدة تتكون من صايف مكاسب غري محققة مببلغ ٨١.6 مليون ريال سعودي )٢٠١6م: 

خسارة غري محققة مببلغ ٣6.٢ مليون ريال سعودي( ومكاسب محققة مببلغ 6 مليون ريال سعودي )٢٠١6م: ال يشء(.

أن تصنيف املكاسب  إال  النقدية،  التدفقات  تحوطات  الخاصة املستخدمة يف  العمولة  البنك بعض مقايضات أسعار  باع  السنة،  خالل 
سيستمر يف قامئة الدخل الشامل اآلخر املوحدة لكون البنود املتحوط لها ذات العالقة ما زالت قامئة. طبقاً ملتطلبات املعايري الدولية 
للتقارير املالية، سيتم إعادة تصنيف املكاسب إىل قامئة الدخل املوحدة يف الفرتة التي تؤثر فيها التدفقات النقدية املتعلقة بالبنود 

املتحوط لها عىل قامئة الدخل املوحدة.

يبني الجدول التايل القيم العادلة املوجبة والسالبة لألدوات املالية املشتقة للمجموعة إضافًة إىل قيمها االسمية. ليس بالرضورة أن 
ــ مبالغ التدفقات النقدية املستقبلية.  ــ والتي تقدم مؤرشاً عن حجم التعامالت القامئة كام يف نهاية السنة  تعكس القيم االسمية 
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:

إيضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧م
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باآلف الرياالت السعودية

القيمة االسمية حسب آجال االستحقاق

٢٠١٧م
قيمة عادلة 

إيجابية

قيمة عادلة 

سلبية 

القيمة 

األسمية

خالل ٣ 

أشهر

 ٣ -١٢

شهراً

 ١-٥

سنوات

أكرث من ٥ 

سنوات

املتوسط 

الشهري

محتفظ بها الغراض املتاجرة:

١.٠98.٧١٢         -         -١.٧9٤١.٧9٤٤٥9.89٥٢٦9.٠9٧١9٠.٧98خيارات

٢٥٢.٤٧٤         -         -         -١88.٧٥٠١88.٧٥٠         -١.٢٤٢مقايضات عملة

٢٢٤         -         -         -٢٢٤٢٢٤         -١مقايضات عملة آجلة

٥٤.٠٥9٥٤.٠٥9٥.٦٥٢.٧88١.889.٥٣9٦٣.8٥٠٣.٦٢١.٣88٧8.٠١١٥.8٣9.٧١١مقايضات أسعار عموالت خاصة

١.9١٦.٦٦٧         -٢.٤٥٠.٠٠٠         -         -٢٠.٥٥8٢٠.٥٥8٢.٤٥٠.٠٠٠ودائع مهيكلة

محتفظ بها كتحوطات نقدية:

8٢8.٧٥٠٢.٤٢١.8٧٥٤.٠٣8.٢٢9         -         -١١٢.٦٤9٣.٢٥٠.٦٢٥         -مقايضات أسعار عموالت خاصة

         -         -         -         -         -         -٢٦.٣٦٧٣١.9٢٧عمولة خاصة مستحقة

١٠٤.٠٢١٢٢٠.98٧١٢.٠٠٢.٢8٢٢.٣٤٧.٦١٠٢٥٤.٦٤8٦.9٠٠.١٣8٢.٤99.88٦١٣.١٤٦.٠١٧املجموع

باآلف الرياالت السعودية

القيمة االسمية حسب آجال االستحقاق

٢٠١6م
قيمة عادلة 

إيجابية
قيمة عادلة 

سلبية 
القيمة 
األسمية

خالل ٣ 
أشهر

- ٣
١٢ شهراً

 ١-٥
سنوات

أكرث من ٥ 
سنوات

املتوسط 
الشهري

محتفظ بها الغراض املتاجرة:

٣.٥6٧.٣٨٨         -٢٤.٤6٤٢٤.٤6٤٢.١٧٨.٤٧٢6٤٥.٣٧6١.٠٧٧.١٩٠٤٥٥.٩٠6خيارات

٥٧٧.٠6١         -         -         -١.٣٩٢١٨٧.٥٠٠١٨٧.٥٠٠         -مقايضات عملة

٥.٣١٨.٧٩٥٥٢٣.٣٣٣٥.٩٧٧.٣٣٨         -66.٧٨٨66.٧٨٨٥.٩٤٢.١٢٨١٠٠.٠٠٠مقايضات أسعار عموالت خاصة

١.6٥٠.٠٠٠         -١.6٥٠.٠٠٠         -         -١.6٥٠.٠٠٠ ٤.١6٨٤.١6٨ودائع مهيكلة

محتفظ بها كتحوطات نقدية:

٣٠٤.6٨٨١.٣٥٠.٠٠٠٣.٩6٩.٣٧٥٤.٩6٧.٨٩١         -١٩٤.٢6١٥.6٢٤.٠6٣         -مقايضات أسعار عموالت خاصة

         -         -         -         -         -         -٣٣.٢٩٨٤٢.6٤٥عمولة خاصة مستحقة

١٢٨.٧١٨٣٣٣.٧١٨١٥.٥٨٢.١6٣٩٣٢.٨٧6١.٣٨١.٨٧٨٨.٧٧٤.٧٠١٤.٤٩٢.٧٠٨١6.٧٣٩.6٧٨املجموع

خالل السنتني املنتهيتني يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧م و ٣١ ديسمرب ٢٠١6م، مل يكن هناك عدم فاعلية يف تحوطات التدفقات النقدية.

بناًء عىل التغريات يف بعض القوانني الدولية، قام البنك بتأسيس منشأة ذات أغراض خاصة تحت مسمى رشكة الجزيرة لألوراق املالية 
املحدودة وينوي البنك تحويل جميع مشتقات مقايضات معدل الربح املستخدمة يف التحوط أو املتاجرة إىل هذه املنشأة الخاصة. وبهذا 
الصدد جرى توقيع اتفاقية إحالل بني البنك واملنشأة الخاصة وأحد األطراف املقابلة وتم تحويل جميع املشتقات املوجودة لدى الطرف 
املقابل إىل املنشأة الخاصة. ومن ذلك الوقت وصاعداً ستقوم املنشأة الخاصة بتنفيذ جميع املشتقات لدى األطراف املقابلة مع دعم 

تباديل بني املنشأة والبنك. ويف ظل هذا التغري الذي استلزمته القوانني فإن اإلدارة تعتقد بأن عالقات التحوط سوف تظل فاعلة.

١١ -  أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى
باآلف الرياالت السعودية

٢٠١6م٢٠١٧م

١8١.٦٣8٩٨.٢6٧حسابات جارية

٥.99٠.9٠٧٣.٤٤6.٨٤٥ودائع أسواق املال من بنوك ومؤسسات مالية أخرى

٦.١٧٢.٥٤٥٣.٥٤٥.١١٢املجموع
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١٢ -  ودائع العمالء
باآلف الرياالت السعودية

٢٠١6م٢٠١٧م

٢٤.99٠.١8٠٢٥.٥٢٢.٢٥6تحت الطلب

٢٤.١٧٢.٤9٣٢٥.١6٧.٠٢٧ألجل

١.١١٥.٦9٣٩١٣.٠٧١أخرى

٥٠.٢٧8.٣٦٦٥١.6٠٢.٣٥٤املجموع

تتضمن الودائع ألجل ودائع تم استالمها عىل أساس املرابحة املتوافقة مع أحكام الرشيعة.

تشتمل ودائع العمالء األخرى عىل مبلغ ٧٣6.٥٠ مليون ريـال سعودي )٢٠١6م: ٧٣٠.٣١ مليون ريـال سعودي( ميثل ضامنات مالية محتجزة 
لقاء التزامات ومطلوبات طارئة غري قابلة لإللغاء.

تشتمل الودائع أعاله عىل ودائع بعمالت أجنبية، تفاصيلها كاآليت:

باآلف الرياالت السعودية
٢٠١6م٢٠١٧م

١.١9٥.٣٢8١.٥٨٥.٨٠6تحت الطلب
9١٧.٢٦8١.٥٣٩.٨٠٢ألجل
١١.١٠٣٢١.٠٨٩أخرى

٢.١٢٣.٦99٣.١٤6.6٩٧املجموع

فإن  األمرييك  الدوالر  مقابل  مثبت  السعودي  الريال  سعر  أن  وحيث  رئييس.  بشكل  األمرييك  بالدوالر  هي  األجنبية  العمالت  ودائع 
الحساسية بالنسبة ملخاطر العمالت األجنبية غري جوهرية.

١٣-  صكوك لتعزيز رأس املال
بتاريخ ٢ يونيو ٢٠١6م قام البنك بإصدار ٢.٠٠٠ شهادة صكوك تعزيز رأسامل مببلغ مليون ريـال سعودي لكل صك، مبعدل توزيع أرباح 
إليه هامش  ـــ مضافاً  ـــ يُعدل بشكل نصف سنوي بشكل مسبق  عىل أساس 6 شهور )سعر الفائدة بني البنوك السعودية »سايرب«( 
١٩٠ نقطة أساس للسنة، ويستحق دفع املتأخرات كل ستة أشهر بتاريخ ٢ يونيو و٢ ديسمرب من كل سنة حتى تاريخ ٢ يونيو ٢٠٢6م، 
وهو التاريخ الذي سوف تنتهي فيه صالحية هذه الصكوك. لدى البنك خيار استدعاء ميكن مامرسته يف أو بعد ٢ يونيو ٢٠٢١م 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(.

١٤-  مطلوبات أخرى
باآلف الرياالت السعودية

٢٠١6م٢٠١٧م
٢٥٧.8٠9٢6٤.٩٣٧ذمم دائنة

٢٤٤.٠٢٤٢١٧.٧6٣التزام منافع املوظفني )انظر اإليضاح ٢٨(
٣9.٥8١٣٤.٣١٤برنامج خري الجزيرة ألهل الجزيرة )اإليضاح أدناه(

٢8.٢٢٣٢٧.٠٣٠توزيعات أرباح مستحقة
٢١٠.٦99١٨٤.١٤٣أخرى

٧8٠.٣٣٦٧٢٨.١٨٧املجموع

وافق مجلس اإلدارة خالل ٢٠٠6م، عىل التربع لربنامج »خري الجزيرة ألهل الجزيرة« ليقوم باملسؤولية االجتامعية املنوطة باملجموعة تجاه 
املجتمع السعودي، وذلك من خالل املشاركة الخريية يف الجهود العديدة الهادفة إىل خري املجتمع.  

ولهذا الغرض، قامت املجموعة خالل عام ٢٠٠6م بالتربع لهذا الربنامج مببلغ ١٠٠ مليون ريال سعودي. 

تأسست لجنة اجتامعية لتنسيق الربنامج تتكون من ثالثة من أعضاء مجلس اإلدارة. يعتزم مجلس اإلدارة االستعانة بأعضاء آخرين مستقلني 
من رجال األعامل واملؤسسة الرشعية التابعة للمجموعة من أجل اإلرشاف العام وتوجيه نشاطات الربنامج.

إيضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧م
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١٥ -  رأس املال
وافق املساهمون بالبنك يف اجتامع الجمعية العمومية غري العادية الذي انعقد يف ١٠ أبريل ٢٠١٧م عىل زيادة رأس مال البنك من 
٤ مليار ريال سعودي إىل ٥.٢ مليار ريال سعودي من خالل إصدار أسهم منحة للمساهمني بالبنك )ثالثة أسهم عن كل عرشة أسهم 
مملوكة(. اكتلمت اإلجراءات القانونية لزيادة رأس املال خالل الربع الثاين من السنة الحالية. وعليه، فإن رأس مال البنك املرصح به املصدر 
واملدفوع بالكامل يتكون من ٥٢٠ مليون سهم بقيمة ١٠ ريال سعودي للسهم )٣١ ديسمرب ٢٠١6م: ٤٠٠ مليون سهم بقيمة ١٠ ريال 

سعودي للسهم(.

إن ملكية رأسامل البنك موزعة عىل النحو التايل: 

٢٠١6م٢٠١٧م

٩٢.٠٠ %9١.٣8%مساهمون سعوديون
 ٥.٨٣ %٥.8٣%مساهم غري سعودي ـــ بنك باكستان الوطني

 ٢.١٧ %٢.٧9%مساهمون غري سعوديون ـ آخرون

١6 -  االحتياطي النظامي واالحتياطي العام

االحتياطي النظامي

مبقتىض نظام مراقبة البنوك يف اململكة العربية السعودية وعقد تأسيس البنك، يجب تحويل ما ال يقل عن ٢٥%من صايف الدخل 
السنوي إىل االحتياطي النظامي إىل أن يعادل رصيد هذا االحتياطي رأس املال املدفوع. وعليه، تم تحويل مبلغ ٢١٤.٣٨ مليون ريـال 

سعودي من صايف الدخـل )٢٠١6م: ٢١٧.٩٩ مليون ريـال سعودي( إىل االحتياطي النظامي. إن هذا االحتياطي غري متاح للتوزيع.

  

االحتياطي العام

إضافة لذلك، يقوم البنك عند الحاجة بتجنيب أرباحه ملواجهة املخاطر البنكية العامة.

١٧ -  احتياطيات أخرى
باآلف الرياالت السعودية

٢٠١٧م

تحوطات 

التدفقات 

النقدية

احتياطي 

القيمة 

العادلة

خسائر 

كتوارية

)اإليضاح ٢8(

تكلفة أسهم 

حقوق أولوية 

)اإليضاح

املجموع ١٧ “أ”( 

)٢١١.٧9٠()١8.١١9(-٧.١٥٧)٢٠٠.8٢8(الرصيد يف بداية السنة

9١.٣8٠--8٧.٦٠9٣.٧٧١صايف التغريات يف القيمة العادلة

١8٥---١8٥محول اىل قامئة الدخل املوحدة

خسائر اكتوارية اللتزام منافع 
)١.9٣١(-)١.9٣١(--  محددة

)٣.٠٢9()٣.٠٢9(---أخرى

8٦.٦٠٥)٣.٠٢9()١.9٣١(8٧.٧9٤٣.٧٧١صايف الحركة خالل السنة

)١٢٥.١8٥()٢١.١٤8()١.9٣١(١٠.9٢8)١١٣.٠٣٤(الرصيد يف نهاية السنة
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باآلف الرياالت السعودية

٢٠١6م

تحوطات 
التدفقات 

النقدية

احتياطي
القيمة
 العادلة

أرباح
 اكتوارية/ 

)خسائر(

تكلفة اسهم 
حقوق أولوية 

)اإليضاح
املجموع ١٧ “أ”(

)١٧٢.6٥6()١٤.٤٧١(-٧.٠٥٣)١6٥.٢٣٨(الرصيد يف بداية السنة

)٣6.١١٣(--١٠٤)٣6.٢١٧(صايف التغريات يف القيمة العادلة
 6٢٧--- 6٢٧محول إىل قامئة الدخل املوحدة

)٣.6٤٨()٣.6٤٨(---أخرى
)٣٩.١٣٤()٣.6٤٨(-١٠٤-صايف الحركة خالل السنة

)٢١١.٧٩٠()١٨.١١٩(-٧.١٥٧)٢٠٠.٨٢٨(الرصيد يف نهاية السنة

أ( من أجل تعزيز قاعدة رأسامل البنك، أوىص مجلس اإلدارة بزيادة رأس املال مببلغ ٣ مليار ريـال سعودي من خالل إصدار حقوق أولوية. 
العادي وتحديد سعر االكتتاب  إن هذا اإلصدار مرشوط بالحصول عىل موافقة الجهات املختصة والجمعية العمومية يف اجتامعها غري 
وعدد األسهم. مدرج يف »احتياطيات أخرى« إجاميل املرصوفات التي تكبدها البنك مببلغ ٢١.١٥ مليون ريـال سعودي )٣١ ديسمرب 
٢٠١6م: ١٨.١٢ مليون ريـال سعودي( فيام يتعلق باألمور القانونية واملهنية إلصدار حقوق أولوية. قام البنك بإعادة تقديم ملف التسجيل 

واإلدراج حول إصدار حقوق األولوية لهيئة السوق املالية.

١٨ -  التعهدات وااللتزامات

أ ( دعاوى قضائية 

كام يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧م، كانت هناك دعاوى قضائية ذات طبيعة عادية مقامة ضد املجموعة. مل يتم تكوين مخصص جوهري مقابل 
نتيجة لهذه  تكبد خسائر جوهرية  أنه من غري املتوقع  التي أشارت إىل  القانونيني  بناًء عىل نصيحة املستشارين  الدعاوى وذلك  هذه 

الدعاوى.

ب ( التزامات رأساملية 

كام يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧م، بلغت االلتزامات الرأساملية للمجموعة ١٠٣.٣6 مليون ريـال سعودي )٢٠١6م: ٨6.٣٥ مليون ريـال سعودي( 
تتعلق مبشاريع إنشاء فروع ومشاريع خاصة بتقنية املعلومات.

ج ( تعهدات والتزامات ائتامنية

إن الغرض الرئييس من هذه األدوات هو ضامن توفري أموال للعمالء عند طلبها. 

إن الضامنات واعتامدات الجهوز، والتي متثل تأكيدات غري 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 كثرياً 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 ائثامن أقل.

القبوالت قبل  أن يتم تقديم معظم  تتوقع املجموعة  العمالء.  الكمبياالت املسحوبة من  القبوالت تعهدات املجموعة بسداد  متثل 
سدادها من قبل العمالء.

متثل االلتزامات لتمديد االئتامن الجزء غري املستخدم من التسهيالت املعتمدة ملنح االئتامن بشكل رئييس عىل شكل قروض وسلف 
وضامنات واعتامدات جهوز. وفيام يتعلق مبخاطر االئتامن املتعلقة بالتزامات متديد االئتامن، فمن املحتمل أن تتعرض املجموعة لخسارة 
مببلغ يعادل إجاميل االلتزامات غري املستخدمة. إال أن مبلغ الخسارة املحتملة الذي ال ميكن تحديده فوراً، يتوقع أن يكون أقل بكثري من 
إن  ائتامن محددة.  الحفاظ عىل معايري  العمالء  تتطلب من  االئتامن  لتمديد  االلتزامات  االلتزامات غري املستخدمة ألن معظم  إجاميل 
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.

إيضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧م
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١( فيام ييل تحليالً لهيكل االستحقاقات التعاقدية االئتامنية مقابل التعهدات وااللتزامات للمجموعة:

باآلف الرياالت السعودية

خالل ٣ أشهر
من ٣ إىل ١٢ 

شهراً
من سنة إىل

 ٥ سنوات
أكرث من

املجموع ٥ سنوات

٢٠١٧م

١.٠١٥.٣١9-٦١٦.٤8٢٣9١.٣٣٧٧.٥٠٠اعتامدات مستندية

١.٠٤٠.9٥٥٢.٥8٧.٣٦٦٥١9.٠١١٢٣.٥١٣٤.١٧٠.8٤٥خطابات ضامن

٤٠٥.٠٠١---٤٠٥.٠٠١قبوالت

التزامات غري قابلة للنقض
--  لتمديد االئتامن

١٥٠.٠٠٠
-

١٥٠.٠٠٠

٢.٠٦٢.٤٣8٢.9٧8.٧٠٣٦٧٦.٥١١٢٣.٥١٣٥.٧٤١.١٦٥اإلجاميل

باآلف الرياالت السعودية

خالل ٣ أشهر
من ٣ إىل
 ١٢ شهراً

من سنة إىل
 ٥ سنوات

أكرث من
املجموع ٥ سنوات

٢٠١6م
٩٧٢.٩٩٢-٥٤٥.6٤٧٤٢٤.٨٤٥٢.٥٠٠اعتامدات مستندية

6٧١.٤٧٧٢.6١6.٢٣٠٨٠6.٩٣٠٤٩.6٣٧٤.١٤٤.٢٧٤خطابات ضامن
6١١.٩6٠---6١١.٩6٠قبوالت

١٥٠.٠٠٠-١٥٠.٠٠٠--التزامات غري قابلة للنقض لتمديد االئتامن

١.٨٢٩.٠٨٤٣.٠٤١.٠٧٥٩٥٩.٤٣٠٤٩.6٣٧٥.٨٧٩.٢٢6اإلجاميل

بلغ الجزء غري املستخدم من االلتزامات التي ميكن إلغاؤها يف أي وقت من قبل املجموعة بشكل منفرد، والقامئة كام يف ٣١ ديسمرب 
٢٠١٧م ما مجموعه ٤.6٤ مليار ريـال سعودي )٢٠١6م: ٥.١٧ مليار ريـال سعودي(.

٢( فيام ييل تحليالً للتعهدات وااللتزامات حسب الطرف املقابل:

باآلف الرياالت السعودية
٢٠١6م٢٠١٧م

٥.٦8٠.١٣٠٥.٨٢٨.١٢6رشكات
٦١.٠٣٥٥١.١٠٠بنوك ومؤسسات مالية أخرى

٥.٧٤١.١٦٥٥.٨٧٩.٢٢6اإلجاميل

د( التزامات عقود اإليجار التشغييل

إن الحد األدىن لدفعات اإليجار املستقبلية مبوجب عقود اإليجار التشغييل غري القابلة لإللغاء والتي أبرمتها املجموعة كمستأجر هو 
كام ييل:

باآلف الرياالت السعودية
٢٠١6م٢٠١٧م

9.٦٤٣١١.٤١١أقل من سنة
٢8.٠١٤٢٥.6٠٣من سنة إىل ٥ سنوات

٣.٤٠٠٧.١٥٥أكرث من ٥ سنوات

٤١.٠٥٧٤٤.١6٩اإلجاميل
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١٩ ــ  صايف دخل العموالت الخاصة
باآلف الرياالت السعودية

٢٠١6م٢٠١٧م
دخل العموالت الخاصة:

٥٠٦.٥٢٥٤١٩.٥٩٤استثامرات محتفظ بها بالتكلفة املطفأة  
٢٧.٠٧٣٢٢.٢٣١أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى

٢٦٢.٤٧٧٢6٤.٠٢٩مشتقات
١.9٦٠.8٥٢١.٩٤٩.٩6٩قروض وسلف

٢.٧٥٦.9٢٧٢.6٥٥.٨٢٣اإلجاميل
مرصوف العموالت الخاصة:

٤9٦.١٦٣6٤٣.٠٩6ودائع للعمالء
٢٦٥.٤8٥٢٩٠.٩١٣مشتقات

9٤.٣٧٦٩٧.6٥6أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى
8٢.٧٥٢٥6.١6١صكوك  لتعزيز رأس املال

٥٣8١.٥١٥أخرى
9٣9.٣١٤١.٠٨٩.٣٤١اإلجاميل

١.8١٧.٦١٣١.٥66.٤٨٢صايف دخل العموالت الخاصة

٢٠ -  أتعاب وعموالت بنكية، صايف
باآلف الرياالت السعودية

٢٠١6م٢٠١٧م
الدخل من األتعاب والعموالت

١9٣.٠٣١١٨٤.٢٢٨التزامات القروض والرسوم اإلدارية
١٧٧.٧٢٧٢٠٤.٧٢٨تداول أسهم محلية

9٦.88٦6٥.٣١١أتعاب من أعامل تحويل األموال 
9١.8٤٠٨٨.٤٣٣أتعاب من عمليات الرصاف االيل  

٥٢.٢٣٧٥٣.6٩6متويل تجاري
٤٦.٧٧٥٣١.٥٠٢أتعاب صناديق االستثامر املشرتكة

١9.١٣8١٩.٧٩٤تكافل تعاوين )تأمني( ــ أتعاب وكالة 
٢.9٥9٣.٨٥6تداول أسهم دولية

8٥.8٤٥٧٩.٩6٢أخرى
٧٦٦.٤٣8٧٣١.٥١٠إجاميل الدخل من األتعاب والعموالت

مرصوفات أتعاب وعموالت

)٩٩.٠٢٤()١٠٦.١٥٤(أتعاب وساطة
)٤6.١٢٢()٥9.٣9١(مرصوفات متعلقة بالقروض

)٥()٤(تكافل تعاوين – عمولة مبيعات
٦٠٠.889٥٨6.٣٥٩املجموع

٢١ -  دخل متاجرة، صايف
باآلف الرياالت السعودية

٢٠١6م٢٠١٧م
)٢.٠١٣()٧٧(أسهم

8.٤٣٠6.٢٨٢صناديق استثامر مشرتكة
٥6٣    ــمشتقات
8.٣٥٣٤.٨٣٢املجموع

يشتمل دخل املتاجرة عىل مكسب غري محقق مببلغ 6.٣ مليون ريـال سعودي )٢٠١6م: خسارة غري محققة ٣.٢ مليون ريـال سعودي(.

إيضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧م
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٢٢ -  دخل توزيعات أرباح
باآلف الرياالت السعودية

٢٠١6م٢٠١٧م
 ١9٠١٩٠دخل توزيعات األرباح من االستثامرات املقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة

٢٣ -  ربح من بيع عقارات أخرى
خالل السنة الحالية باعت املجموعة قطعة أرض بقيمة دفرتية ٠.١ مليون ريـال سعودي )٢٠١6م: ٩.٨ مليون ريـال سعودي( كانت سابقاً 
ضمن بند »صايف عقارات أخرى«. نتج عن محصلة بيع األرض مبلغ ٠.٧٣ مليون ريـال سعودي )٢٠١6م: ٢٢٠.٣٢ مليون ريـال سعودي( ربحاً 

وقدره ٠,6٣ مليون ريـال سعودي )٢٠١6م: ٢١٠.٥٢ مليون ريـال سعودي(.

٢٤ -  دخل من عمليات أخرى، صايف
باآلف الرياالت السعودية

٢٠١6م٢٠١٧م
 9٠٩٠دخل ايجار

)٢١٧(٤٢ ربح / )خسارة( بيع ممتلكات ومعدات 
 ٢.١٥٠١.٢6٢أخرى

 ٢.٢8٢١.١٣٥املجموع

٢٥ -  ربحية السهم
تم احتساب الربح األسايس للسهم للسنتني املنتهيتني يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧م و٣١ ديسمرب ٢٠١6م بقسمة صايف دخل السنة 
العائد ملساهمي البنك عىل املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية املصدرة القامئة، عىل النحو التايل. تم تعديل املتوسط املرجح 
لعدد األسهم بأثر رجعي لفرتة سابقة لعكس تأثري التغريات يف عدد األسهم نتيجة إصدار أسهم املنحة خالل السنة )انظر اإليضاح ١٥(.

باآلف الرياالت السعودية
٢٠١6م ٢٠١٧م

)معدلة(
الربح العائد إىل املساهمني العاديني

8٥٧.٥١٤٨٧١.٩٤٢للربح األسايس واملخفض للسهم
أسهم )معدلة(أسهم

املتوسط املرجح لعدد لألسهم العادية

٥٢٠.٠٠٠.٠٠٠٥٢٠.٠٠٠.٠٠٠للربح األسايس واملخفض للسهم
١.٦٥١.6٨الربح األسايس واملخفض للسهم )بالريال السعودي(

إن احتساب ربحية السهم األساسية واملخفضة هي نفسها بالنسبة للبنك.

٢6 -  توزيعات أرباح وزكاة ورضيبة دخل
إن الزكاة والرضيبة املقدرة للسنة املنتهية يف ٢٠١٧م تبلغ ٢٠.6٨ مليون ريال سعودي )٢٠١6م: ١٩.٨٧ مليون ريال سعودي( و١٠.٢٥ 

مليون ريال سعودي )٢٠١6م: ١٢.٩٣ مليون ريال سعودي( عىل التوايل.

وضع الربوط:

قدم البنك االقرارات الزكوية والرضيبية إىل الهيئة العامة للزكاة والدخل )»الهيئة«( ودفع الزكاة ورضيبة الدخل للسنوات املالية حتى ومبا يف ذلك 
السنة ٢٠١6م واستلم البنك الربوط الزكوية للسنوات حتى ومبا فيها ٢٠١١م مع مطالبات إضافية بإجاميل ٤6٢.٢ مليون ريال سعودي للسنوات 
من ٢٠٠6م إىل ٢٠١١م. تتضمن هذه املطالبات اإلضافية مبلغ ٣٩٢.٩ مليون ريـال سعودي إىل حساب »استبعاد استثامرات طويلة األجل وإضافة 
متويل طويل األجل إىل الوعاء الزكوي بواسطة الهيئة. تم االعرتاض عىل األساس الذي اعتمدته الهيئة يف احتساب طلب الزكاة اإلضايف من قبل 

البنك لدى الهيئة االستئنافية. إن إدارة البنك عىل ثقة بأن نتيجة االعرتاضات املذكورة آنفاً ستكون لصالحها ولذلك مل يتم تكوين مخصص لذلك. 

مل تقم الهيئة بعد بإصدار الربوط الزكوية للسنوات من ٢٠١٢م إىل ٢٠١6م  ومع ذلك إذا مل يسمح بخصم االستثامرات طويلة األجل وإضافة التمويل 
طويل األجل  إىل الوعاء الزكوي  إىل جانب الربوط النهائية التي أصدرتها الهيئة للسنوات املشار اليها أعاله فسيؤدي ذلك إىل تعرض البنك إىل  
التزام زكوي إضايف جوهري  والذي ال يزال يشكل قضية عىل صعيد الصناعة املرصفية واالفصاح عن املبالغ التي قد تؤثر عىل املركز املايل للبنك.
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توزيعات أرباح  

خالل السنة، قام البنك بدفع توزيعات أرباح نهائية نقداً مببلغ ٢٠٠ مليون ريال سعودي مبا يعادل ٠.٥ ريال سعودي للسهم الواحد، بعد 
خصم الزكاة وبعد الحصول عىل موافقة املساهمني يف اجتامع الجمعية العمومية غري العادية والذي انعقد يف ١٠ أبريل ٢٠١٧م.

٢٧ -  النقدية وشبه النقدية
تتكون النقدية وشبه النقدية املدرجة يف قامئة التدفقات النقدية املوحدة من اآليت:

باآلف الرياالت السعودية
٢٠١6م٢٠١٧م

٣.٢٧٦.٦٢٤٢.٤٥٩.٠٤٣نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العريب السعودي،  فيام عدا الوديعة النظامية )اإليضاح ٣(
٢٠٢.٢٠٠١.٣٣٧.٧٧٨أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى تستحق خالل ٩٠ يوماً أو أقل من تاريخ االقتناء 

٣.٤٧8.8٢٤٣.٧٩6.٨٢١املجموع

٢٨-  التزام منافع موظفني
أ(  فيام ييل املبالغ املدرجة يف قامئة املركز املايل املوحدة والحركة يف االلتزام خالل السنة بناًء عىل قيمته الحالية:

باآلف الرياالت السعودية
٢٠١6م٢٠١٧م

٢١٧.٧٦٣١٩٧.٩٥٩التزامات منافع محددة يف بداية السنة
٣٧.9٦١٣٣.٨٥٧املحمل للسنة
)١٤.٠٥٤()١٣.٦٣١(منافع مدفوعة

      ــــ١.9٣١خسارة اكتوارية غري محققة
٢٤٤.٠٢٤٢١٧.٧6٣التزام منافع محددة يف نهاية السنة

ب(  املخصص للسنة

باآلف الرياالت السعودية
٢٠١6م٢٠١٧م

٢9.٥٢٣٢٧.٣6٥تكلفة الخدمة الحالية
8.٤٣86.٤٩٢تكلفة عموالت خاصة

٣٧.9٦١٣٣.٨٥٧

ج( تكلفة ما بعد الخدمة املحملة عىل قامئة الدخل الشامل املوحدة نتيجة التغريات يف االفرتاضات االكتوارية:

باآلف الرياالت السعودية
٢٠١6م٢٠١٧م

ــــ٤٣٧التغريات يف االفرتاضات القامئة عىل الخربة
ــــ١.٤9٤التغريات يف االفرتاضات املالية

ــــ9٣١.١

د( االفرتاضات االكتوارية الرئيسية املستخدمة يف تقدير التزام منافع محددة املتضمنة:

باآلف الرياالت السعودية
٢٠١6م٢٠١٧م

٤%٣.8٥%معدل الخصم
٣.٥%٢.8٥%املعدل املتوقع لزيادة الراتب

١٢%١٠%معدل السحب
٥.٢٢ سنوات٦.9٧ سنواتمتوسط الفرتة

6٠ سنة٦٠ سنةسن التقاعد العادي

إيضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧م



١١٣ التقرير السنوي  2017

هـ( يوضح الجدول أدناه حساسية التزام منافع محددة نتيجة التغريات يف االفرتاضات األساسية مع بقاء كافة املتغريات األخرى ثابتة:

باآلف الرياالت السعودية
٢٠١٧م

التغري يف 
االفرتاض

الزيادة يف 
االفرتاض

النقص يف 
االفرتاض

 ١٨.٢٧٢)١٦.٠٢١(١%معدل الخصم
)١٧.٣٨٥( ١١9.٥٠٤%املعدل املتوقع لزيادة الراتب

 ٤١6)٤٣٢(١٠%معدل السحب

و( تحليل االستحقاق املتوقع اللتزام املنافع املحددة غري املخصومة ملكافأة نهاية الخدمة كام ييل:

باآلف الرياالت السعودية

أقل 
من سنة

١ إىل 
سنتني 

سنتني إىل
 ٥ سنوات

أكرث من
املجموع ٥ سنوات

٣١٣٣.8٦٠٢١.٣8٧٦٥.98٥٢١٠.٠٦٦٣٣١.٢98 ديسمرب ٢٠١٧م

٣١٥٩.٢١٤٢٣.٣٠٨٥٥.٥6٩١٤١.٠٧6٢٧٩.١6٧ ديسمرب ٢٠١6م

٢٩-  قطاعات األعامل
القرار  بانتظام من قبل أصحاب  التي يتم مراجعتها  الداخلية حول مكونات املجموعة  التقارير  يتم تحديد قطاعات األعامل عىل أساس 

وذلك لتوزيع املوارد بني القطاعات ولقياس أدائها. 

ترتكز كافة عمليات املجموعة داخل اململكة العربية السعودية.

تتم التعامالت بني قطاعات األعامل عىل أساس الرشوط واألحكام التجارية العادية. تقاس اإليرادات من الجهات الخارجية املرصح عنها 
إىل صاحب القرار التشغييل الرئييس بطريقة تتوافق مع تلك املستخدمة يف قامئة الدخل املوحدة. تشتمل موجودات ومطلوبات 

القطاعات بشكل رئييس عىل موجودات ومطلوبات تشغيلية.

ألغراض إدارية، تتكون املجموعة من قطاعات األعامل الرئيسية التالية:

ودائع ومنتجات إئتامنية واستثامرية لألفراد.مرصفية األفراد

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

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

الوساطة 

وإدارة االصول

الجزيرة  رشكة  أنشطة  ضمن  مدرج  القطاع  )هذا  للعمالء  األسهم  لتداول  الوساطة  خدمات  توفر 
لألسواق املالية “الجزيرة كابيتال” وهي رشكة تابعة للبنك(.

اململكة التكافل التعاوين يف  التأمني  نظام  ومبوجب  وإدخار.  حامية  ومنتجات  خدمات  التعاوين  التكافل  يوفر 
تحت  منفصلة  منشأة  يف  التأمني  قطاع  يف  أعاملها  بفصل  املجموعة  قامت  السعودية  العربية 
اململكة  يف  الجديد  التأمني  نظام  مبوجب  تاسيسها  تم  تعاوين  تكافل  الجزيرة  رشكة  مسمى 
العربية السعودية. ميثل هذا القطاع يف الوقت الراهن املحفظة التأمينة 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
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فيام ييل تفصيالً إلجاميل موجودات ومطلوبات املجموعة والدخل من العمليات وصايف الدخل للسنة حسب قطاعات األعامل:

باآلف الرياالت السعودية

مرصفية 
األفراد

مرصفية 
الخزينةالرشكات

الوساطة 
وإدارة 
األصول

التكافل 
اإلجاميلأخرىالتعاوين

٢٠١٧م

١9.8١٠.8٥٢١9.8٢٠.98٣٢٦.9٣8.٤٢٧١.٥١٠.8٧٣٧٢.٢٤9١٣٤.٠٧١٦8.٢8٧.٤٥٥إجاميل املوجودات

٥9.٤٥8.٦١٦       ــ٣٥.٥٣9.٦٠٧١٤.٥٦٣.٥١٤8.٥٣٢.٥٢٧٧٥٠.٧١9٧٢.٢٤9إجاميل املطلوبات

)خسارة( / دخل من قطاعات 
       ــ       ــ       ــ)١١.١٥١(١٢٠.٢٣٦)9٧.٤9٤()١١.٥9١(التشغيل 

٢.٥٧9.٧٣8)١8٧.٦٧٦(١.٠8٢.٢٢٣٥٣8.١8٦9٥٠.٣١٠١٧٦.9٤٦١9.٧٤9إجاميل دخل العمليات 

١.8١٧.٦١٣)٢.٢١١(٦٣١.٤٠9٣٥٦.١٦١٧8٦.١٦9٤٥.٤٧١٦١٤صايف دخل العموالت الخاصة

٦٠٠.889)٢٤.٠١٦(٣١٠.٠٧٢١٦٤.٦989.٧١٠١٢١.٢9١١9.١٣٤أتعاب ودخل عموالت، صايف 

8.٣٥٣       ــ       ــ8.٣٥٣       ــ       ــ       ــدخل متاجرة، صايف

9.١٥٥١٠.٦8١       ــ١.٥٢٦       ــ       ــ       ــحصة يف ربح رشكة زميلة 

)٢٦٧.١٤9(       ــ       ــ       ــ       ــ)٢٥٢.٠٣١()١٥.١١8( مخصص خسائر االئتامن، صايف

)8٦.٥٢٦(       ــ)8٠8()8.١١١()١8.8٦٥()١٠.٦٥٥()٤8.٠8٧(استهالك وإطفاء

)١.٧٣٢.9٠٥(٣.988)٢٢.١9٠()١٤٥.٢٤١()٢٧٧.٠١٤()٤٧٣.8٤8()8١8.٦٠٠(إجاميل مصاريف العمليات 

8٥٧.٥١٤)١٧٤.٥٣٣()٢.٤٤١(٢٦٣.٦٢٣٦٤.٣٣8٦٧٣.٢9٦٣٣.٢٣١صايف  الدخل / )الخسارة(

باآلف الرياالت السعودية

مرصفية 
األفراد

مرصفية 
الخزينةالرشكات

الوساطة 
وإدارة 
األصول

التكافل 
اإلجاميلأخرىالتعاوين

٢٠١6م
٢٠.١66.٧٨٠٢٢.6٨١.٩٩١٢٢.٤٣٥.٠٠٥٨١٤.٨٩٩٩٠.٧١6١٢٩.٩٧٧66.٣١٩.٣6٨إجاميل املوجودات

٥٨.٢١٥.٨٤٢   -٢٨.١٠٨.6٤٧١٩.٣٤٧.٩٧6١٠.٥6٩.٨١6٩٨.٧٣١٩٠.٧١6إجاميل املطلوبات

دخل / )خسارة( من قطاعات 
   -   -   -٨٩.٥٣١٥.6٠٩)٩٩.٣٢٨(٤.١٨٨التشغيل 

٩١٩.٢٨6٤٨٤.٢٠٨٧6٣.٩٣٤١٩٣.٤٨٢٢٠.٢١١٩١.٣٩٤٢.٤٧٢.٥١٥إجاميل دخل العمليات 
١.٥66.٤٨٢)٢.٨٤6(٥٩٠.٨٨٨٣٢٢.٤٣66٤6.١١٧٩.٢٩٩٥٨٨صايف دخل العموالت الخاصة
٥٨6.٣٥٩)١.٢٧٥(٢٣٤.6٢١١٤٧.٠٢٢٨.١6٩١٧٨.٠٣٣١٩.٧٨٩أتعاب ودخل عموالت، صايف

٤.٨٣٢)٥6٣(   -١٥٠٣66٥.٢٨٥)٤٠6(دخل / )خسارة( متاجرة، صايف
٨.٢٨٤٨.٢٨٤   -   -   -   -   -حصة يف ربح رشكة زميلة 

)١٢٥.٢١٤(   -   -   -   -)١٢٣.٠٠٣()٢.٢١١( مخصص خسائر االئتامن، صايف
)٨١.١٠٨(   -)٩٠٥()٧.٠٧6()١٧.6٩٨()١٢.٨١٥()٤٢.6١٤(استهالك وإطفاء

)١.6٠٨.٨٥٧(٤.٠٣٤)٢٥.٤٠٤()١٤٩.٥٥٧()٢6٥.٢٩٨()٣٩٥.٥٠6()٧٧٧.١٢6(إجاميل مصاريف العمليات 

١٠٣.٧١٣٨٧١.٩٤٢)٥.١٩٣(١٤٢.١٥٩٨٨.٧٠٢٤٩٨.6٣6٤٣.٩٢٥صايف  الدخل / )الخسارة(

إيضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧م
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أ ( مخاطر االئتامن التي تتعرض لها املجموعة حسب قطاعات األعامل:

باآلف الرياالت السعودية

مرصفية 
األفراد

مرصفية 
الرشكات

الوساطة 
وإدارة 
الخزينةاألصول

التكافل 
اإلجاميل أخرىالتعاوين

٢٠١٧م

٦٠.٤٤١.8٣9   ــــ     ــــ١9.١١٠.٣٧٢١9.٢١9.9٧8١.٣٢٥.٦8١٢٠.٧8٥.8٠8املوجودات

٣.٤٥٣.٢٤٠   ــــ     ــــ     ــــ     ــــ٣.٤٥٣.٢٤٠     ــــالتعهدات وااللتزامات

١٢٠.٠٢٤   ــــ     ــــ١٢٠.٠٢٤     ــــ     ــــ     ــــاملشتقات

باآلف الرياالت السعودية

مرصفية 
األفراد

مرصفية 
الرشكات

الوساطة 
وإدارة 
الخزينةاألصول

التكافل 
اإلجاميلأخرىالتعاوين

٢٠١6م
٥٩.6٢٤.٩٣٧   -    -١٧.٥١٩.١٣٤  -١٩.٣٥٧.٥6٢٢٢.٧٤٨.٢٤١املوجودات 

٣.٥٠١.١٠٩   -    -    -    -٣.٥٠١.١٠٩    -التعهدات وااللتزامات
١٥٥.٨٢١   -    -١٥٥.٨٢١    -    -    -املشتقات

تتضمن مخاطر االئتامن القيمة الدفرتية للموجودات املوحدة ما عدا النقدية، واملمتلكات واملعدات، والعقارات األخرى، واالستثامرات 
االئتامين  املعادل  قيمة  تتضمن  االئتامن  مخاطر  فإن  لذلك  باإلضافة  األخرى،  املوجودات  وبعض  االستثامر،  وصناديق  األسهم  يف 

ملخاطر التعهدات وااللتزامات واملشتقات.

٣٠ -  مخاطر االئتامن
تتمثل مخاطر االئتامن يف تأخر أو إخفاق طرف ما يف الوفاء بالتزاماته املالية و/أو التعاقدية للمجموعة والتي يتم إدارتها وفق اإلطار 
الشامل إلدارة السيطرة عىل املخاطر. تتم مراقبة مخاطر االئتامن من قبل ثالث لجان مسئولة عن مراقبة مخاطر االئتامن وهي لجنة 
املخاطر املنبثقة عن مجلس اإلدارة، واللجنة التنفيذية، ولجنة إدارة االئتامن. ولهذه اللجان مهام صالحيات محددة بوضوح تتم مراجعتها 

بشكل منتظم.

تقوم املجموعة بتقييم احتامل حدوث تعرث من جانب األطراف املقابلة إما باستخدام مناذج تقييم داخلية أو تقييامت خارجية من وكاالت 
تصنيف رئيسية. 

تسعى املجموعة ملراقبة مخاطر االئتامن عن طريق رصد التعرض ملخاطر االئتامن والحد من التعامالت مع أطراف مقابلة معينة وتقييم 
الوضع االئتامين لألطراف املقابلة باستمرار.

تهدف السياسة االئتامنية للمجموعة إىل املحافظة عىل الجودة العالية ملحفظة القروض وضامن تنويع املخاطر بشكل مالئم. وتحدد 
السياسة االئتامنية املعايري األساسية للمخاطر املقبولة وتحدد املجاالت املعرضة للمخاطر التي تتطلب اهتامماً خاصاً.  

كام تدير املجموعة مخاطر االئتامن املتعلقة بنشاطاتها التجارية من خالل مراقبة حدود االئتامن والدخول يف اتفاقيات رئيسية لتسوية 
العقود بالصايف وترتيبات ضامن مع األطراف املقابلة يف ظروف مالمئة مع تحديد فرتة التعرض للمخاطر.  

تظهر تركزات مخاطر االئتامن عند مزاولة عدد من األطراف املقابلة لنشاطات مامثلة أو مامرسة أعاملهم يف املنطقة الجغرافية ذاتها أو 
لديهم مزايا اقتصادية مامثلة قد تؤثر من حيث مقدرتهم عىل الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية عند حدوث تغريات يف الظروف اإلقتصادية 
أو السياسية أو الظروف األخرى. تُظهر الرتكزات يف مخاطر االئتامن مدى حساسية أداء املجموعة مقابل أية تطورات تؤثر عىل قطاع 
الرتكز يف املخاطر  لتفادي  بتنويع أنشطة اإلقراض  بإدارة مخاطر االئتامن وذلك  أو منطقة جغرافية محددة. تقوم املجموعة  الصناعة 

الخاصة بأفراد أو مجموعة من العمالء يف أماكن أو أنشطة معينة. 

متثل معظم سندات الدين املدرجة يف محفظة االستثامرات بشكل أسايس مخاطر تتعلق بديون سيادية. يبني اإليضاح )٥ هـ( تحليل 
االستثامرات الخاصة باملجموعة حسب طبيعة األطراف ذات العالقة. ملزيد من التفاصيل حول مكونات القروض والسلف، انظر اإليضاح 
6. تم اإلفصاح عن املعلومات املتعلقة مبخاطر االئتامن املتعلقة باالرتباطات وااللتزامات يف اإليضاح ١٨ واملعلومات بخصوص أقىص 

تعرض ملخاطر االئتامن حسب قطاع العمل مبينة يف اإليضاح ٢٩.

حالة  يف  للسداد  بديالً  آخراً  مصدراً  توفر  يك  بضامنات  باالحتفاظ  اإلقراض  أنشطة  يف  العادية  أعاملها  دورة  ضمن  املجموعة  تقوم 
تعرث العمالء أو األطراف املقابلة يف الوفاء بالتزاماتهم. تشمل األصول التي يحتفظ بها كضامنات سندات ألمر، وودائع ألجل وودائع 
أخرى.  مادية  وأصول  وعقارات  السعري،  التذبذب  يعكس  مالئم  لهامش  تخضع  ودولية  محلية  وأسهم  مالية،  وضامنات  أخرى،  نقدية 
تحتفظ املجموعة بضامنات عقارية مقابل تحويل صكوك امللكية. ال يتم االحتفاظ بضامنات عموماً عىل املبالغ املستحقة من البنوك 
واملؤسسات املالية األخرى، إال يف حالة االحتفاظ باألوراق املالية كجزء من إعادة الرشاء. وال يتم عادة االحتفاظ بالضامنات مقابل األوراق 
املالية االستثامرية وال يوجد مثل هذه الضامنات محتفظ بها كام يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧م و٣١ ديسمرب ٢٠١6م. تتضمن اتفاقيات العمالء 

عادًة متطلبات لتقديم مخصص ضامنات إضافية حال انخفاض التقييم أو زيادة مخاطر االئتامن.
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تستخدم املجموعة نظاماً داخلياً لتصنيف ومراجعة االئتامن من أجل إدارة مخاطر االئتامن يف محفظة القروض الكبرية. إن نظام التصنيف 
االئتامين مؤلف من عرش درجات، منها سبع درجات للمحفظة العاملة كام ييل:

•  جيدةـ منخفضة املخاطر: متثل معدالت املخاطر  من ١ إىل ٣

•  جيدة ـ متوسطة املخاطر : متثل معدالت املخاطر  من ٤ إىل 6

•  بحاجة لعناية خاصة: متثل معدالت املخاطر  ٧

•  فئة االبتداء وهي متثل القروض املمنوحة لألعامل واملشاريع الحديثة.

تتعلق ثالث درجات باملحفظة غري العاملة )تصنيفات مخاطر من ٨ إىل ١٠ وتتضمن الفئات التالية: دون املستوى، املشكوك يف تحصيلها، 
خسائر(. إن القروض والسلف املصنفة يف الفئة »جيد« تعترب عاملة وذات خصائص أساسية وتتضمن القروض والسلف التي مل يثبت 
تصنيف  إىل  استناداً  العاملة  غري  باملحفظة  يتعلق  فيام  القيمة  النخفاض  محدد  مبخصص  االحتفاظ  يتم  املحتمل.  أو  الفعيل  ضعفها 
كل مقرتض، والذي تحدده إدارة مراقبة االئتامن يف املجموعة باستخدام أسس محددة لهذه الغاية مثل األنشطة والتدفقات النقدية 
وهيكل رأس املال والضامنات والتخلف عن الدفع أو السداد. كام يتم تجنيب مخصصات جامعية للخسائر عند وجود دليل موضوعي عىل 
وجود خسائر غري محددة كام يف تاريخ التقرير املايل. تقدر هذه املخصصات عىل أساس درجات االئتامن املتعلقة مبقرتض أو مجموعة 
من املقرتضني والظروف االقتصادية الحالية للمقرتض، إضافة إىل الخربة وأمناط التعرث التاريخية املوجودة يف مكونات محفظة االئتامن. 

تقوم إدارة التدقيق الداخيل يف املجموعة بصورة مستقلة مبراجعة شاملة للنظام عىل أساس منتظم. 

التغريات يف األسواق  تعكس  أنها  من  للتأكد  منتظم  املخاطر بشكل  بإدارة  املتعلقة  وأنظمتها  سياساتها  مبراجعة  تقوم املجموعة 
واملنتجات وأفضل املامرسات املتعلقة بإدارة املخاطر.

أ( جودة االئتامن للموجودات املالية: يبني الجدول التايل جودة االئتامن لكل نوع من هذه األصول املالية:

باآلف الرياالت السعودية
القروض والسلف

املجموعأخرىرشكاتأفراد

أرصدة لدى 
البنوك 

واملؤسسات 
اإلجاميلاملالية األخرى

٢٠١٧م

القروض العاملة
غري مستحقة وغري منخفضة 

)عاملة(
٢.9٤٠.٤٢8٣٦9.٢٤9٣.٣٠9.٦٧٧      ــــ٢.9٤٠.٤٢8      ــــجيدة – منخفضة املخاطر

١٠.٢9٣.٠٣٥      ــــ١٠.٢9٣.٠٣٥      ــــ١٠.٢9٣.٠٣٥      ــــجيدة – متوسط املخاطر

٢٠.٢٦8.٢١٧      ــــ١٦.٥٥9.٠99٣.٢8٦.٠١٢٤٢٣.١٠٦٢٠.٢٦8.٢١٧جيدة – غري مصنفة

١٦.٥٥9.٠99١٦.٥١9.٤٧٥٤٢٣.١٠٦٣٣.٥٠١.٦8٠٣٦9.٢٤9٣٣.8٧٠.9٢9مجموع فرعي – جيدة

٣.٣٠9.٧٢9      ــــ٣.٣٠9.٧٢9      ــــ٣.٣٠9.٧٢9      ــــبحاجة لعناية خاصة

١٦.٥٥9.٠99١9.8٢9.٢٠٤٤٢٣.١٠٦٣٦.8١١.٤٠9٣٦9.٢٤9٣٧.١8٠.٦٥8املجموع الفرعي

مستحقة وغري منخفضة القيمة
٢.٠٢9.9١٢      ــــ٢.٠٢9.9١٢      ــــ9١9.٠٦٥١.١١٠.8٤٧أقل من ٣٠ يوماً

٣٢٣.٦٥١      ــــ٣٢٣.٦٥١      ــــ٣٠٢٢٧.٤٦99٦.١8٢ إىل 6٠  يوماً

١٢٠.٤١8      ــــ١٢٠.٤١8      ــــ6٠١٠8.٣9٢١٢.٠٢٦ إىل ٩٠  يوماً

٧٠٤.8٢٢      ــــ٧٠٤.8٢٢      ــــ٢٠٢.٥٥٤٥٠٢.٢٦8أكرث من ٩٠  يوماً

١8.٠١٦.٥٧9٢١.٥٥٠.٥٢٧٤٢٣.١٠٦٣9.99٠.٢١٢٣٦9.٢٤9٤٠.٣٥9.٤٦١إجاميل العاملة

)٤١٠.٣8٦(      ــــ)٤١٠.٣8٦(      ــــ)٢١٧.٠٢٥()١9٣.٣٦١(ناقص: مخصص جامعي

١٧.8٢٣.٢١8٢١.٣٣٣.٥٠٢٤٢٣.١٠٦٣9.٥٧9.8٢٦٣٦9.٢٤9٣9.9٤9.٠٧٥صايف القروض العاملة

القروض غري العاملة
٥٠٤.٣٦٣      ــــ٥٠٤.٣٦٣      ــــ٧٥.٧٢١٤٢8.٦٤٢إجاميل القروض غري العاملة

)٢9٤.٣٤٣(      ــــ)٢9٤.٣٤٣(      ــــ)٢٦١.٢٥٠()٣٣.٠9٣( ناقص: مخصص محدد

٢١٠.٠٢٠      ــــ٢١٠.٠٢٠      ــــ٤٢.٦٢8١٦٧.٣9٢القروض غري العاملة

إيضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧م
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باآلف الرياالت السعودية
القروض والسلف

املجموعأخرىرشكاتأفراد

أرصدة لدى 
البنوك 

واملؤسسات 
اإلجاميلاملالية األخرى

٢٠١6م
القروض العاملة

غري مستحقة وغري  منخفضة 
)عاملة(

٥.٢٢٢.٧٢٤١.٣٣٧.٧٧٨6.٥6٠.٥٠٢  -   ٥.٢٢٢.٧٢٤ -   جيدة – منخفضة املخاطر
١٠.٢٤٨.٢6٨  -   ١٠.٢٤٨.٢6٨-   ١٠.٢٤٨.٢6٨ -   جيدة – متوسط املخاطر

٢٠.6٠٤.٩٢٧  -   ١6.٤6٠.٤٩٨٣.٧٥٣.٨٧٤٣٩٠.٥٥٥٢٠.6٠٤.٩٢٧جيدة – غري مصنفة

١6.٤6٠.٤٩٨١٩.٢٢٤.٨66٣٩٠.٥٥٥٣6.٠٧٥.٩١٩١.٣٣٧.٧٧٨٣٧.٤١٣.6٩٧مجموع فرعي – جيدة
٣.6٤٧.٥6٠  -   ٣.6٤٧.٥6٠  -   ٣.6٤٧.٥6٠  -   بحاجة لعناية خاصة

١6.٤6٠.٤٩٨٢٢.٨٧٢.٤٢6٣٩٠.٥٥٥٣٩.٧٢٣.٤٧٩١.٣٣٧.٧٧٨٤١.٠6١.٢٥٧مجموع فرعي

مستحقة وغري منخفضة القيمة
٢.٠٤١.٨١٣  -   ٢.٠٤١.٨١٣  -   ٧٩١.٩٢٢١.٢٤٩.٨٩١أقل من ٣٠  يوماً
٣٣٤.٧٩٤  -   ٣٣٤.٧٩٤  -   ٣٠١٣٨.٤٥٤١٩6.٣٤٠ إىل 6٠  يوماً
١٠٤.٢٩١  -   ١٠٤.٢٩١  -   6٠١٠٤.١٢١١٧٠ إىل ٩٠  يوماً

١66.٨٨٧  -   ١66.٨٨٧  -   ١٥٥.٩6٥١٠.٩٢٢أكرث من ٩٠  يوماً
١٧.6٥٠.٩6٠٢٤.٣٢٩.٧٤٩٣٩٠.٥٥٥٤٢.٣٧١.٢6٤١.٣٣٧.٧٧٨٤٣.٧٠٩.٠٤٢إجاميل العاملة

)٤٧٠.٢٩٩(  -   )٤٧٠.٢٩٩(  -   )٢٣٣.٥٣٠()٢٣6.٧6٩(ناقص: مخصص جامعي

١٧.٤١٤.١٩١٢٤.٠٩6.٢١٩٣٩٠.٥٥٥٤١.٩٠٠.٩6٥١.٣٣٧.٧٧٨٤٣.٢٣٨.٧٤٣صايف القروض العاملة

القروض غري العاملة
٤٨٣.٩٩٩  -   ٤٨٣.٩٩٩  -   6١.٠٢١٤٢٢.٩٧٨إجاميل القروض غري العاملة

)٢٨6.٢6٩(  -   )٢٨6.٢6٩(  -   )٢6٢.٢٨٢()٢٣.٩٨٧( ناقص: مخصص محدد

١٩٧.٧٣٠  -   ١٩٧.٧٣٠  -   ٣٧.٠٣٤١6٠.6٩6صايف القروض غري العاملة

إن القروض االستهالكية غري مصنفة وقد تم االفصاح عنها عىل أنها جيدة – غري مصنفة. تتكون هذه القروض االستهالكية من قروض 
ُمنحت لألفراد وفقاً ألحكام الرشيعة.

تتضمن القروض األخرى بشكل رئييس قروض املوظفني.
ريـال سعودي  إعادة هيكلتها مببلغ ٤.١٣ مليار  التفاوض بشأن  إعادة  تم  العاملة كام يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧م قروضاً  القروض  تتضمن 

بسبب تدهور املركز املايل للمقرتض )٢٠١6م: ٣.٢6 مليار ريـال سعودي(.

تاريخه من حيث سداد أصل املبلغ  التي تحتاج إىل عناية خاصة / مراقبة قروض وسلف عاملة وجارية وحتى  تتضمن القروض والسلف 
والعموالت الخاصة، إال أنها تتطلب متابعة دقيقة من قبل اإلدارة حيث أنها تنطوي عىل بعض نقاط الضعف املحتملة، والتي قد تؤدي 
يف املستقبل إىل تدهور يف عملية السداد بالنسبة ألصل املبلغ أو العموالت الخاصة. لن تؤدي القروض والسلف التي تحتاج إىل 

عناية خاصة / رقابة إىل تعرض املجموعة ملخاطر تتطلب إعادة تصنيفها ضمن درجة أقل.

)ب( جودة االئتامن لالستثامرات

تتم إدارة جودة االئتامن لالستثامرات التي تتضمن حرصياً أدوات دين بالتكلفة املطفأه )جميع أدوات الدين ضمن فئة األدوات املقيمة 
بالتكلفة املطفأة( تدار أوالً استناداً إىل تصنيفات ائتامن مستقلة لألطراف املقابلة. الجهات املصدرة لتصنيف أدوات الدين تم اعتبارها 

أدوات دين مصنفة. 

إن االستثامرات غري املصنفة هي أدوات دين مل يتم تقييمها من قبل وكالة تصنيف ائتامن خارجية.
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يوضح الجدول أدناه جودة االئتامن حسب كل صنف من أصناف املوجودات:

باآلف الرياالت السعودية
٢٠١6م٢٠١٧م

    العاملة

                        )BBB-AAA( ١9.٤8٢.٤٧9١٥.٢٢٩.٢١٩تصنيف عايل
8٠٠.٢٦٥٩٥٩.٢٤٥غري مصنف

٢٠.٢8٢.٧٤٤١6.١٨٨.٤6٤إجاميل العاملة واالستثامرات الكلية

و٣١  ٢٠١٧م  ديسمرب   ٣١ يف  كام  املطفأة  بالتكلفة  بها  املحتفظ  االستثامرات  قيمة  يف  انخفاض  مخصص  لتكوين  حاجة  توجد  ال 
ديسمرب ٢٠١6م.

ج( تحليل قروض وسلف البنك وفقاً للقطاع االقتصادي

تبني الجداول التالية تحليالً لقروض وسلف البنك وفقاً للقطاع االقتصادي، بعد خصم املخصصات املحددة واملخصصات الجامعية النخفاض 
القيمة وبعد األخذ يف االعتبار إجاميل الضامنات املحتفظ بها للقروض والسلف العاملة وغري العاملة. تتضمن الضامنات الودائع النقدية 

والودائع ألجل، واألسهم املحلية والدولية، والعقارات، والضامنات املقابلة، والتنازل عن مستحقات.

الحد األقىص للتعرض للمخاطر

باآلف الرياالت السعودية

٢٠١٧م

القروض والسلف 

بعد خصم مخصصات 

انخفاض القيمة

االلتزامات الطارئة 

والتعهدات ذات 

العالقة باالئتامن 

بعد خصم مخصصات

املجموع انخفاض القيمة

١.٠٣١.9١8٢.٢٠9١.٠٣٤.١٢٧حكومية وشبه حكومية

٦8١.٠٧١١.٣8٧.٠٢٣٢.٠٦8.٠9٤بنوك ومؤسسات مالية أخرى

٧.٣٤٤١٢٣.٤٥٢١٣٠.٧9٦زراعة وأسامك

٤.٥٥٧.٢8٦٢٣٠.٣٠٢٤.٧8٧.٥88صناعة

١٥٠.٠٠٠١٥٠.٠٠٠-مناجم ومحاجر

8.٦٧٠8.٦٧٠-كهرباء وماء وغاز وخدمات صحية

٧٧٢.٥٦٢١.9٥٠.٦١٤٢.٧٢٣.١٧٦بناء وإنشاءات

8.٥8٥.٠٧9٧٥١.٧٣٦9.٣٣٦.8١٥تجارة

٧٥.٦١٣٤8.٥٤٢١٢٤.١٥٥نقل واتصاالت

9٤٢.٧٧8٢١٦.٤٣٧١.١٥9.٢١٥خدمات

١٧.8٦٥.8٤٦-١٧.8٦٥.8٤٦قروض شخصية وبطاقات ائتامن

١.٢8٣.٠٧١-١.٢8٣.٠٧١تداول اسهم

٣.98٧.٢٧88٧٢.١8٠٤.8٥9.٤٥8أخرى

٣9.٧89.8٤٦٥.٧٤١.١٦٥٤٥.٥٣١.٠١١الحد األقىص للتعرض للمخاطر

ناقص: ضامنات القروض والسلف العاملة 
)١9.١٢٧.٤٤٧()٢.٣88.8٠٦()١٦.٧٣8.٦٤١(  وغري العاملة

٢٣.٠٥١.٢٠٥٣.٣٥٢.٣٥9٢٦.٤٠٣.٥٦٤صايف الحد األقىص للتعرض للمخاطر

إيضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧م
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الحد األقىص للتعرض للمخاطر
باآلف الرياالت السعودية

٢٠١6م

القروض والسلف 
بعد خصم مخصصات 

انخفاض القيمة

االلتزامات املحتملة 
والتعهدات ذات

 العالقة باالئتامن 
بعد خصم مخصصات 

املجموعانخفاض القيمة

١.٠٥٥.٢٥٠    -١.٠٥٥.٢٥٠حكومية وشبه حكومية
٨٨٨.٧6٧١.١6٩.٣٠٩٢.٠٥٨.٠٧6بنوك ومؤسسات مالية أخرى

٢٤.٧6٥١٢6.١٠٥١٥٠.٨٧٠زراعة وأسامك
٥.٢٩6.6٨٠٢٨٩.٨٤٢٥.٥٨6.٥٢٢صناعة

١٥٠.٠٠٠١٥٠.٠٠٠-مناجم ومحاجر
٣.٥٧٠٣.٥٧٠-كهرباء وماء وغاز وخدمات صحية

١.٥6٣.٨٥٨٢.١٧٠.٧١١٣.٧٣٤.٥6٩بناء وإنشاءات
٩.٧٥٥.٢٥٢٩6٤.٢٥١١٠.٧١٩.٥٠٣تجارة

١6٩.6١٤٤٨.٧٩٥٢١٨.٤٠٩نقل واتصاالت
١.١١٧.٨٧٧٢٢٣.٢٠١١.٣٤١.٠٧٨خدمات

١٧.٤٥١.٢٢٤ - ١٧.٤٥١.٢٢٤قروض شخصية وبطاقات ائتامن
١.٢٠٧.٤٤٧ - ١.٢٠٧.٤٤٧تداول أسهم

٣.٥6٧.٩6١٧٣٣.٤٤٢٤.٣٠١.٤٠٣أخرى
٤٢.٠٩٨.6٩٥٥.٨٧٩.٢٢6٤٧.٩٧٧.٩٢١الحد األقىص للتعرض للمخاطر

ناقص:  ضامنات القروض والسلف العاملة 
)٢٠.١٥٨.٣٤٠()٢.٤٤٧.٢٥١()١٧.٧١١.٠٨٩(  وغري العاملة

٢٤.٣٨٧.6٠6٣.٤٣١.٩٧٥٢٧.٨١٩.٥٨١صايف الحد األقىص للتعرض للمخاطر

د( الحد األقىص للتعرض للمخاطر

فيام ييل الحد األقىص للتعرض ملخاطر االئتامن دون األخذ يف االعتبار أي ضامنات وتحسينات أخرى لالئتامن:

باآلف الرياالت السعودية

٢٠١6م٢٠١٧م
املوجودات

٣٦9.٢٤9١.٣٣٧.٧٧٨أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى )اإليضاح ٤(
٢٠.٢8٢.٧٤٤١6.١٨٨.٤6٣استثامرات مقيمة بالتكلفة املطفأة )اإليضاح ٥(

٣9.٧89.8٤٦٤٢.٠٩٨.6٩٥قروض وسلف، صايف )اإليضاح 6(
١٥٢.٠8١١٥٨.٩٠6أصول أخرى – تأمينات نقدية مقابل مشتقات )اإليضاح ٩(

٦٠.٥9٣.9٢٠٥٩.٧٨٣.٨٤٣إجاميل املوجودات

٣.٣٥٢.٣٥9٣.٤٣١.٩٧٥التعهدات وااللتزامات، صايف )االيضحان ١٨ و٣٠ “ج”(
١٠٤.٠٢١١٢٨.٧١٨املشتقات - القيمة العادلة اإليجابية، صايف )اإليضاح ١٠(

٦٤.٠٥٠.٣٠٠6٣.٣٤٤.٥٣6إجاميل الحد األقىص للتعرض للمخاطر
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٣١ -  الرتكز الجغرايف 
أ( فيام ييل التوزيع الجغرايف للفئات الرئيسية للموجودات املالية واملطلوبات املالية التعهدات وااللتزامات ومخاطر االئتامن:

باآلف الرياالت السعودية

٢٠١٧م

اململكة 
العربية 

السعودية

دول مجلس 
التعاون 
الخليجي 
األخرى 

والرشق 
أوروبااألوسط

أمريكا 
الشاملية

جنوب 
رشق آسيا

دول 
اإلجاميلأخرى

موجودات مالية

نقدية وأرصدة لدى مؤسسة 
النقد

١.١8٣.٧١١ــــــــــ١.١8٣.٧١١نقد يف الصندوق

٤.٧9١.٣٥٦ــــــــــ٤.٧9١.٣٥٦أرصدة لدى مؤسسة النقد 

أرصدة لدى البنوك ومؤسسات 
مالية أخرى

٢٠.٥8٠٤٢.9٢99١.9٤٤٢9.٦٥٧٣.٦٣٥١٣.٤٥٥٢٠٢.٢٠٠حساب جاري

١٦٧.٠٤9ــــــــ٧١.٢٠٠9٥.8٤9ودائع أسواق املال

استثامرات

محتفظ بها بالقيمة العادلة من 
خالل قامئة الدخل

٦١.٤١٥ــــــــــ٦١.٤١٥

محتفظ بها بالقيمة العادلة من 
٤.١٤٣١88خالل قامئة الدخل الشامل

ــــــــ
١٦.٣88

٢٠.٢8٢.٧٤٤ــــ١٢.٠٥٧ــــ٢٠.٢8٢.٧٤٤املحتفظ بها بالتكلفة املطفأة 

القيمة العادلة املوجبة  
للمشتقات

9٢.٧٣٥ــــــــــ9٢.٧٣٥املحتفظ بها للمتاجرة 
املحتفظ بها كتحوطات للتدفقات 

١١.٢8٦ــــــــــ١١.٢8٦النقدية

قروض وسلف، صايف

٤٧٢.٤٦٦ــــــــــ٤٧٢.٤٦٦بطاقات ائتامن

١٧.٣9٣.٢٦٣ــــــــ١٧.٣9٣.٢٦٣١١٧قروض استهالكية

٢١.٥٠٠.89٤ــــــــــ٢١.٥٠٠.89٤قروض تجارية 

٤٢٣.٠٧١ــــــــــ٤٢٣.٠٧١أخرى

١٣٤.٠٧١ــــــــــ١٣٤.٠٧١استثامر يف رشكة زميلة

٣٢٥.٠8٢ــــــــــ٣٢٥.٠8٢موجودات أخرى

٦٦.٧٦8.٠٥٢١٣9.٠8٣9١.9٤٤٤١.٧١٤٣.٦٣٥١٣.٤٥٥٦٧.٠٥٧.88٣اإلجاميل

إيضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧م
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باآلف الرياالت السعودية

٢٠١٧م

اململكة 
العربية 

السعودية

دول مجلس 
التعاون 
الخليجي 
األخرى 

والرشق 
أوروبااألوسط

أمريكا 
الشاملية

جنوب 
رشق 
آسيا

دول
اإلجاميل أخرى

املطلوبات املالية

ارصدة للبنوك ومؤسسات مالية 

اخرى
١٠.٤٢١١8١.٦٣8ــ٢٤.8٦٧٧٦.٣8٧١٤.٣٣٤٥٥.٦٢9حسابات جارية  

٥.99٠.9٠٧ــ٣٥8.٢9٥ــــــ٥.٦٣٢.٦١٢ودائع يف أسواق املال

ودائع العمالء 

٢٤.98٦.١٢٠٣.٧١٠٢٥٧٦٢8٥٢٤.99٠.١8٠تحت الطلب 

٢٤.١٧٢.٤9٣ــــــــــ٢٤.١٧٢.٤9٣ألجل

٦.8٢٥١.١١٥.٦9٣ــــــــ١.١٠8.8٦8أخرى

القيمة العادلة السالبة 
للمشتقات

9١.٤9٢ــــــــــ9١.٤9٢محتفظ بها للمتاجرة
محتفظ بها كتحوطات تدفقات 

١٢9.٤9٥ــــــــــ١٢9.٤9٥نقدية 

٢.٠٠٦.٣8٢ــــــــــ٢.٠٠٦.٣8٢صكوك تعزيز راس املال

٧8٠.٣٣٦ــــــــــ٧8٠.٣٣٦مطلوبات أخرى

٥8.9٣٢.٦٦٥8٠.٠9٧١٤.٥9١٥٥.٦٣٥٣٥8.٢9٧١٧.٣٣١٥9.٤٥8.٦١٦اإلجاميل

التعهدات وااللتزامات

٦8٥١.٠١٥.٣١9ــــــ١.٠١٢.١٥8٢.٤٧٦اعتامدات مستندية 

٣.9٠٤.8٥9١٥9.١٢٥٧٧.٧٧٣٥.٤8٧٢.٠٠١٢١.٦٠٠٤.١٧٠.8٤٥خطابات ضامن 

٢١٣٤٠٥.٠٠١ــــ٣98.٦98٤.٥99١.٤9١قبوالت

ارتباطات غري قابلة للنقض 
١٥٠.٠٠٠ــــــــــ١٥٠.٠٠٠لتمديد االئتامن

٥.٤٦٥.٧١٥١٦٦.٢٠٠٧9.٢٦٤٥.٤8٧٢.٠٠١٢٢.٤98٥.٧٤١.١٦٥

مخاطر االئتامن )املعادل 
االئتامين(  التعهدات 

وااللتزامات
٦8٥١.٠١٥.٣١9ــــــ١.٠١٢.١٥8٢.٤٧٦اعتامدات مستندية 

١.9٥٢.٤٢9٧9.٥٦٣٣8.88٦٢.٧٤٤١.٠٠٠١٠.8٠٠٢.٠8٥.٤٢٢خطابات ضامن

١٠٦٢٠٢.٤99ــــ١99.٣٤9٢.٢99٧٤٥قبوالت

تعهدات غري قابلة للنقض لتمديد 
١٥٠.٠٠٠ــــــــــ١٥٠.٠٠٠االئتامن

املشتقات

8٧.٥١٧ــــــ٤٧.٣8٧٤.٥8٢٣٥.٥٤8محتفظ بها للمتاجرة

٣٢.٥٠٧ــــــ٧.٠٠٠٤.٥٣8٢٠.9٦9محتفظ بها للتحوط

٣.٣٦8.٣٢٣9٣.٤٥89٦.١٤8٢.٧٤٤١.٠٠٠١.٠٠٠٣.٥٧٣.٢٦٤
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باآلف الرياالت السعودية

٢٠١6م

اململكة 
العربية 

االسعودية

دول مجلس 
التعاون 
الخليجي 
األخرى 

والرشق 
أوروبااألوسط

أمريكا 
الشاملية

جنوب رشق 
اإلجاميلدول أخرىآسيا

موجودات مالية
نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد

٩٢٧.٠٤٣ــــــــــ٩٢٧.٠٤٣نقد يف الصندوق
٤.٢6٩.٧٧٢ــــــــــ٤.٢6٩.٧٧٢أرصدة لدى مؤسسة النقد 

أرصدة لدى البنوك ومؤسسات 
مالية أخرى

٩.٥٨٤٥١.٩١٠١٣١.٥٨١٢6.٢٨٤٧٢٥٤.66٤٢٢٤.٧٤٨حساب جاري
١.١١٣.٠٣٠ــــــــ٧١٩.66٢٣٩٣.٣6٨ودائع أسواق املال

استثامرات

محتفظ بها بالقيمة العادلة من 
٩٢.٥٥6ــــــــــ٩٢.٥٥6خالل قامئة الدخل

محتفظ بها بالقيمة العادلة من 
٣.٢٥٠١٨٨خالل قامئة الدخل الشامل

ــ
٨.٢٨6

١١.٧٢٤ــــ
١6.١٨٨.٤6٤ــــــــــ١6.١٨٨.٤6٤املحتفظ بها بالتكلفة املطفأة 

القيمة العادلة املوجبة 
للمشتقات

١١٠.٧٣٣ــــــــــ١١٠.٧٣٣املحتفظ بها للمتاجرة 
املحتفظ بها كتحوطات للتدفقات 

١٧.٩٨٥ــــــــــ١٧.٩٨٥النقدية

قروض وسلف، صايف

٤٢6.١٠٨ــــــــــ٤٢6.١٠٨بطاقات ائتامن
١٧.٠٢٤.٧٤١ــــــــ١٧.٠٢٤.٧٤١٣٧6قروض استهالكية

٢٤.٢٥6.٩١٥ــــــــــ٢٤.٢٥6.٩١٥قروض تجارية 
٣٩٠.٥٥٥ــــــــــ٣٩٠.٥٥٥أخرى

١٢٩.٩٧٧ــــــــــ١٢٩.٩٧٧استثامر يف رشكة زميلة
٣٧٠.٩٧٠ــــــــــ٣٧٠.٩٧٠موجودات اخرى

6٤.٩٣٨.٣١٥٤٤٥.٨٤٢١٣١.٥٨١٣٤.٥٧٠٧٢٥٤.66٤6٥.٥٥٥.6٩٧اإلجاميل

إيضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧م
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باآلف الرياالت السعودية

٢٠١6م

اململكة 
العربية 

االسعودية

دول مجلس 
التعاون 
الخليجي 
األخرى 

والرشق 
أوروبااألوسط

أمريكا 
الشاملية

جنوب
 رشق 

آسيا
دول

اإلجاميل أخرى

املطلوبات املالية
أرصدة للبنوك ومؤسسات مالية 

أخرى

٣٠.٤١٢٢٠.٣٠١٩.٧٧٥٣٠.6٤١١.١6٩٥.٩6٩٩٨.٢6٧حسابات جارية  
٣.٤٤6.٨٤٥ــ٣٤٨.٧6٩ــــ٢.6٢6.٨٣6٤٧١.٢٤٠ودائع يف أسواق املال

ودائع العمالء 

٢٥.٥١٧.٧٣٣٤.٢١٧٢٣٩٢٣6٢٢٥.٥٢٢.٢٥6تحت الطلب 
٢٥.١6٧.٠٢٧ــــــــــ٢٥.١6٧.٠٢٧ألجل
٧.٤٥٠٩١٣.٠٧١ــــــ٩٠٥.6٢٠١أخرى

القيمة العادلة السالبة 
للمشتقات

١١٢.١٢٥ــــــــــ١١٢.١٢٥محتفظ بها للمتاجرة
محتفظ بها كتحوطات تدفقات 

٢٢١.٥٩٣ــــــــــ٢٢١.٥٩٣نقدية 
٢.٠٠6.٤٧١ــــــــــ٢.٠٠6.٤٧١صكوك تعزيز راس املال

٧٢٨.١٨٧ــــــــــ٧٢٨.١٨٧مطلوبات أخرى
٥٧.٣١6.٠٠٤٤٩٥.٧٥٩١٠.٠١٤٣٠.6٤٣٣٤٩.٩٤١١٣.٤٨١٥٨.٢١٥.٨٤٢اإلجاميل

التعهدات وااللتزامات

٨.٩٩٥٩٧٢.٩٩٢ــــ٥٥١ــ٩6٣.٤٤6اعتامدات مستندية 
٣.٩٠٧.٢٣٨١٣٩.٧٩١٧٠.٨٤٢٥.٠٠٠٢.٢٠٣١٩.٢٠٠٤.١٤٤.٢٧٤خطابات ضامن 

٥.٥٧٠6١١.٩6٠ــــــ6٠٥.٠٩٠١.٣٠٠قبوالت
ارتباطات غري قابلة للنقض 

١٥٠.٠٠٠ــــــــــ١٥٠.٠٠٠لتمديد االئتامن

٥.6٢٥.٧٧٤١٤١.٠٩١٧١.٣٩٣٥.٠٠٠٢.٢٠٣٣٣.٧6٥٥.٨٧٩.٢٢6
مخاطر االئتامن )املعادل االئتامين( 

 التعهدات وااللتزامات

٨.٩٩٥٩٧٢.٩٩٢ــــ٥٥١ــ٩6٣.٤٤6اعتامدات مستندية 
١.٩٥٣.6١٩6٩.٨٩٥٣٥.٤٢١٢.٥٠٠١.١٠٢٩.6٠٠٢.٠٧٢.١٣٧خطابات ضامن

٢.٧٨٥٣٠٥.٩٨٠ــــــ٣٠٢.٥٤٥6٥٠قبوالت
تعهدات غري قابلة للنقض لتمديد 

١٥٠.٠٠٠ــــــــــ١٥٠.٠٠٠االئتامن

املشتقات

٩٩.٥٨٠ــــــ6٥.٤٧٩٤٥٢٣٣.6٤٩محتفظ بها للمتاجرة
٥6.٢٤١ــــــ٢٣.٠٠٠١٢.٢٧٢٢٠.٩6٩محتفظ بها للتحوط

٣.٤٥٨.٠٨٩٨٣.٢6٩٩٠.٥٩٠٢.٥٠٠١.١٠٢٢١.٣٨٠٣.6٥6.٩٣٠

تم تصنيف بعض صناديق االستثامر الدولية التي تتخذ من اململكة العربية السعودية قاعدًة لها ضمن منطقة الفئة الدولية يف اإليضاح 
)٥ »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 ييل التوزيع حسب الرتكز الجغرايف للقروض والسلف غري العاملة ومخصص خسائر االئتامن:

باآلف الرياالت السعودية

صايف القروض والسلف 

غري العاملة

مخصص 

خسائر االئتامن

٢٠١6م٢٠١٧م٢٠١6م٢٠١٧م
اململكة العربية السعودية

٢٥.8٣8٢٨.٩6٨١٦.٧٥٠6.٠٠٨بطاقات االئتامن
٤9.88٣٣١.٠٥٣٢٠9.٧٠٤٢٥٤.٧٤٨القروض االستهالكية

٤٢8.٦٤٢٤٢٢.٩٧٨٤٧8.٢٧٥٤٩٥.٨١٢القروض التجارية
٥٠٤.٣٦٣٤٨٣.٩٩٩٧٠٤.٧٢9٧٥6.٥6٨اإلجاميل

٣٢ -  مخاطر السوق
التغريات يف  جراء  العملية  بأهدافها  الوفاء  أو عدم قدرتها عىل  أرباحها سلبياً  أو  رأس مال املجموعة  تأثر  السوق هي مخاطر  مخاطر 
مستوى الربح أو تذبذب أسعار السوق من أسعار عموالت خاصة وفروق ائتامنية )ليس لها عالقة بالتغري يف الوضع االئتامين للملتزم/ 
املصدر(، 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 غري املتاجرة. يتم التعامل 
مع عمليات املتاجرة من قبل إدارة الخزينة وتتضمن االستثامر يف األسهم وصناديق االستثامر عىل أساس القيمة العادلة.

يقوم مجلس اإلدارة باعتامد حدود للمستويات املقبولة من مخاطر السوق يف نشاطات املتاجرة وغري املتاجرة. تعترب لجنة سياسات 
اللجنة بوضع إطار يحدد  مخاطر السوق هي املسؤولة عن هيكل مخاطر السوق. مبوجب الصالحيات املخولة لها من املجلس، تقوم 
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 وغري املتاجرة باستخدام تحليالت الحساسية.

أ( مخاطر السوق لعمليات املتاجرة 

تنشأ مخاطر السوق لعمليات املتاجرة أساساً من التعرض ملخاطر تقلبات أسعار العمالت األجنبية والتغريات يف أسعار األسهم وصايف 
قيمة أصول صناديق االستثامر.

)١( مخاطر العمالت األجنبية

تقوم  األجنبية.  العمالت  رصف  أسعار  يف  التقلبات  بسبب  املالية  األدوات  قيمة  تذبذب  مخاطر  يف  األجنبية  العمالت  مخاطر  تتمثل 
مجلس  قام  النقدية.  والتدفقات  املايل  مركزها  عىل  السائدة  األجنبية  العمالت  رصف  أسعار  يف  للتقلبات  التعرض  بإدارة  املجموعة 
للتأكد من بقاء هذه املراكز  اإلدارة بوضع حدود ملستوى التعرض لهذه املخاطر حسب أنواع العمالت. يتم مراجعة هذه املراكز يومياً 

ضمن الحدود املقررة.

كام يف نهاية السنة، املجموعة معرضة للمخاطر الهامة التالية يف عمليات املتاجرة التي متت بعمالت أجنبية كام يف ٣١ ديسمرب:

باآلف الرياالت السعودية

٢٠١6م٢٠١٧م

٧.٣٠٠٥.٥٥١دوالر امرييك  

٣٥٥ــيورو

9.٤٣٢٥.٤٧٢دوالر هونج كونج

٥.٥٧9٣.6٩6دوالر تايوان

العمالت األجنبية. يقوم هذا  بالنسبة ملراكزها من  العمالت كام يف ٣١ ديسمرب  التايل مدى تعرض املجموعة ملخاطر  الجدول  يبني 
قامئة  عىل  ثابتة  األخرى  املتغريات  بقاء  مع  السعودي  الريال  مقابل  الرصف  لسعر  املعقولة  املحتملة  التغريات  تأثري  بحساب  التحليل 
الدخل املوحدة مبا فيها من تأثريات أدوات التحوط. إن وجود مبلغ سالب بالجدول يعكس صايف نقص محتمل يف قامئة الدخل املوحدة، 
بينام يشري وجود مبلغ موجب إىل صايف زيادة محتملة. إن تحليالت الحساسية ال تأخذ يف االعتبار الخطوات املمكن اتخاذها من قبل 

املجموعة للتخفيف من تأثري تلك التغريات:

إيضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧م
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٢٠١6م٢٠١٧م

العملــــــــــــــــــــــة

زيادة/نقص يف سعر 

الرصف باملائه %

التأثري عىل صايف 

الدخل )باآلف الرياالت 

السعودية(

زيادة/نقص يف سعر 
الرصف باملائه %

التأثري عىل صايف 
الدخل )باآلف الرياالت 

السعودية(
± ٠.٣٧± ٢١± ٦± ٠.٠8دوالر أمرييك

± ٨.٢٨± ٢٩± ــ± ٧.٣٦يورو
± ٠.٧٢± ٣٩± ٥٠± ٠.٥٣دوالر هونج كونج

± 6.٢٣± ٢٣٠± ٢٧٢± ٤.88دوالر تايوان

٢( مخاطر أسعار األسهم

مخاطر أسعار األسهم هي مخاطر انخفاض القيم العادلة لصناديق االستثامر نتيجة تغريات يف مستويات مؤرش األسهم وقيمة كل 
سهم عىل حدة انطالقاً من صايف قيمة أصول الصناديق.

إن األدوات املالية التي تتضمنها محفظة القيمة العادلة من خالل قامئة الدخل هي أسهم محتفظ بها من قبل صناديق استثامر مشرتكة 
مملوكة للمجموعة. تقوم املجموعة بإدارة املخاطر املتعلقة بصناديق االستثامر عن طريق مراقبة املتغريات يف صايف قيمة أصول 
الصناديق. يتم إدارة استثامرات األسهم وصناديق االستثامر من قبل املجموعة بالتعاون مع مستشاري استثامرات محرتفني، ويتم إدارة 
ـــ كنتيجة  مخاطر أسعار األسهم من قبل املجموعة عىل أساس كل محفظة خاصة بكل صندوق. إن التأثري عىل قامئة الدخل املوحدة 
العادلة لألسهم املحتفظ بها ألغراض املتاجرة كام يف ٣١ ديسمرب والذي يعود إىل تغريات معقولة محتملة يف  القيمة  للتغري يف 

صايف قيمة موجودات الصندوق ذي العالقة مع بقاء جميع املتغريات األخرى املتغرية ثابتة ـــ هي كام ييل:

٢٠١6م٢٠١٧م

     املحفظة

الزيادة/االنخفاض 

يف سعر السهم 

باملائه%

التأثري عىل قامئة 

الدخل املوحدة )باآلف 

الرياالت السعودية(

الزيادة/االنخفاض يف 
سعر السهم باملائه%

التأثري عىل قامئة 
الدخل املوحدة )باالف  

الرياالت السعودية(
األسواق الدولية الناشئة

± ٢.٧٠٨± ٩.٠١%± ٥.١٠8± ١٥.8٤%األسواق
± ٢.٩٠٨± ٤.٧٠%± ٦٣± ٠.٢٢%الصناديق األخرى

الدخل  قامئة  خالل  من  العادلة  بالقيمة  املدرجة  األسهم  ألدوات  العادلة  القيمة  يف  للتغري  املوحدةكنتيجة  الدخل  قامئة  عىل  التأثري 
املوحدة - كام يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧م الناتجة عن تغريات مقدرة معقولة يف مؤرشات السوق التالية مع بقاء املتغريات املتغرية األخرى 

ثابتة - عىل النحو التايل:

٢٠١6م٢٠١٧م

مؤرش السوق

الزيادة/االنخفاض يف 

املؤرش باملائه %

التأثري عىل قامئة 

الدخل املوحدة )باآلف 

الرياالت السعودية(

الزيادة/االنخفاض يف 
املؤرش باملائه %

التأثري عىل قامئة الدخل 
املوحدة )باآلف الرياالت 

السعودية(

± ٢٩± ٤.٧٠%± ١± ٠.٢٢%تداول

 

ب( مخاطر السوق - للعمليات غري التجارية

تنشأ مخاطر السوق للعمليات غري التجارية 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 التغري يف أسعار العمولة الخاصة إىل التأثري عىل التدفقات النقدية املستقبلية 
العموالت  أسعار  فجوة  عىل  حدود  بوضع  املجموعة  يف  السوق  مخاطر  سياسات  لجنة  قامت  املالية.  لألدوات  العادلة  القيم  عىل  أو 
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 تأثري تغريات مقدرة معقولة يف أسعار العموالت الخاصة، مع بقاء باقي العوامل املتغرية 
األخرى ثابتة، عىل قامئة الدخل املوحدة للمجموعة. إن حساسية الدخل هي تأثري التغريات املتوقعة يف أسعار العموالت الخاصة عىل 
صايف دخل العموالت الخاصة لسنة واحدة، وذلك بناًء عىل املوجودات واملطلوبات املالية املقتناة لغري أغراض املتاجرة والتي تحمل 
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عموالت خاصة كام يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧م مبا يف ذلك تأثري أدوات التحوط. إن جميع أوجه التعرض غري التجارية 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 تأثري تلك املتغريات.

٢٠١6م ٢٠١٧م

حساسية دخل العموالت 
الخاصة

)باآلف الرياالت السعودية(
الزيادة/ االنخفاض يف 

نقاط األساس

حساسية دخل 

العموالت الخاصة

)باآلف الرياالت السعودية(

الزيادة/ االنخفاض يف 

نقاط األساس العملـــــــــــــــــة

١٣.١٧٣ ± ٢٥± ١٧.8٠٢ ± ٢٥± ريال سعودي
١.٩٣٠ ± ٢٥± ٣.٠8٥ ± ٢٥± دوالر أمرييك

٢ ± ٢٥± ١8 ± ٢٥± درهم إمارايت 

حساسية أسعار العموالت للموجودات واملطلوبات والبنود خارج قامئة املركز املايل

تقوم املجموعة بإدارة مخاطر تأثريات املخاطر املختلفة املتعلقة بتذبذب أسعار العموالت السائدة يف السوق عىل مركزها املايل 
وتدفقاتها النقدية. 

يلخص الجدول التايل مخاطر أسعار العموالت عىل املجموعة. كام يشتمل عىل موجودات ومطلوبات املجموعة املسجلة بالقيمة الدفرتية 
ـ أيهام يقع أوالً. تتعرض املجموعة ملخاطر أسعار العموالت نتيجة لعدم التطابق  مصنفة حسب تاريخ إعادة التسعري التعاقدي أو تاريخ االستحقاقـ 
أو لوجود فجوات يف قيم املوجودات واملطلوبات واألدوات خارج قامئة املركز املايل التي تستحق أو سيتم إعادة تسعريها يف فرتة محددة. 

تقوم املجموعة بإدارة هذه املخاطر وذلك مبطابقة تواريخ إعادة تسعري املوجودات واملطلوبات من خالل إسرتاتيجيات إدارة املخاطر.

باآلف الرياالت السعودية

٢٠١٧م

خالل ٣ 

أشهر

 ٣ – ١٢

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

 -       

٢.٠9٢.9١٣

 -      

  -      

 -     

 -     

 -     

 -      

١.١8٣.٧١١

٢.٦98.٤٤٣

١.١8٣.٧١١

٤.٧9١.٣٥٦

 -     

%١.٥٠
أرصدة لدى البنوك 

واملؤسسات املالية 

األخرى
حسابات جارية 

إيداعات أسواق املال
 -     

١٦٣.٧٥٠

 -     

 -     

 -     

   -   

 -     

 -     

٢٠٢.٢٠٠

٣.٢99

٢٠٢.٢٠٠

١٦٧.٠٤9

 -     

%٢.١8

استثامرات

محتفظ بها بالقيمة العادلة 
     - ٦١.٤١٥٦١.٤١٥     -      -      -      - من خالل قامئة الدخل

محتفظ بها بالقيمة العادلة من 
     - ١٦.٣88١٦.٣88     -      -      -      - خالل قامئة الدخل الشامل اآلخر

٢.8٠%8.٤8٥.٦٥٤٥٣٠.٢٥٢٣.8٧٢.٥٠٠٧.٢٥٤.9٣٧١٣9.٤٠١٢٠.٢8٢.٧٤٤محتفظ بها بالتكلفة املطفأة

القيمة العادلة املوجبة 

للمشتقات

     - 9٢.٧٣٥9٢.٧٣٥     -      -      -      - محتفظ بها للمتاجرة

محتفظ بها كتحوطات 
     - ١١.٢8٦١١.٢8٦     -      -      -      - تدفقات نقدية 

قروض وسلف، صايف

٢٤.8١%     -      -      -      -      - ٤٧٢.٤٦٦بطاقات ائتامن

٤.٧٤%١.٦8٤.٦٧٣٤.9٢٦.٢٢٥١٠.٦٢١.٦٤٦٤9.٣٧٤١١١.٤٦٢١٧.٣9٣.٣8٠قروض استهالكية

٥.٠٥%٢١٠.٠8٠٢١٠.٠8٠     -      - ١٠.٠٧١.٧١٦١١.٢١9.٠98قروض تجارية

     - ٤٢٣.١٠٦٤٢٣.١٠٦     -      -      -      - أخرى

     - ١٣٤.٠٧١١٣٤.٠٧١     -      -      -      - استثامر يف رشكة زميلة

٤٤٥.٠٤٦٤٤٥.٠٤٦     -      -      -      - عقارات أخرى، صايف

     - ٧8٤.٥٢٦٧8٤.٥٢٦     -      -      -      - ممتلكات ومعدات ،صايف 

     - ٣٢٥.٠8٢٣٢٥.٠8٢     -      -      -      - موجودات أخرى 

٢٢.9٧١.١٧٢١٦.٦٧٥.٥٧٥١٤.٤9٤.١٤٦٧.٣٠٤.٣١١٦.8٢٤.٢٥١٦8.٢8٧.٤٥٥إجاميل املوجودات

إيضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧م
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باآلف الرياالت السعودية

٢٠١٧م

خالل ٣ 

أشهر

 ٣ – ١٢

شهراً

 ١ – ٥

سنوات

اكرث من ٥ 

سنوات

بدون 

املجموععمولة

عائد العمولة 

الفعيل

املطلوبات وحقوق 

املساهمني أرصدة للبنوك 

واملؤسسات املالية 

األخرى

     - ١8١.٦٣8 ١8١.٦٣8     -      -      -      - حسابات جارية

١.8٥%٥.99٠.9٠٧ ٣٣.٤٠٧     -      - ٥.٣١١.٢٥٠٦٤٦.٢٥٠ايداعات يف أسواق املال 

ودائع للعمالء

     - ٢٤.99٠.١8٠٢٤.99٠.١8٠     -      -      -      - تحت الطلب

٢.١١%١٣٤.١99٢٤.١٧٢.٤9٣     -  ١٥.٢٦9.٢٢٣٧.٠٤٠.٢9١١.٧٢8.٧8٠ألجل

     - ١.١١٥.٦9٣ ١.١١٥.٦9٣     -      -      -      - أخرى

القيمة العادلة لسالبة  

للمشتقات

     - 9١.٤9٢ 9١.٤9٢     -      -      -      - محتفظ بها للمتاجرة

محتفظ بها كتحوطات 
     - ١٢9.٤9٥ ١٢9.٤9٥     -      -      -      - تدفقات نقدية

٣.9٦%٢.٠٠٦.٣8٢ ٦.٣8٢     -      - ٢.٠٠٠.٠٠٠     - صكوك لتعزيز رأس املال

     - ٧8٠.٣٣٦ ٧8٠.٣٣٦     -      -      -      - مطلوبات أخرى

     - 8.8٢8.8٣9 8.8٢8.8٣9     -      -      -      - حقوق املساهمني 

إجاميل  املطلوبات 

وحقوق  املساهمني
٢٠.٥8٠.٤٧٣9.٦8٦.٥٤١١.٧٢8.٧8٣٦.٢     -  ٠9١.٦٦١٦8.٢8٧.٤٥٥

املركز  قامئة  داخل  الفجوة 

املايل
٢.٣9٠.٦99٦.989.٢(٠٣٤١٢.٧٦٥.٣٦٦٧.٣٠٤.٣١١9.٤٤9.٤١٠(-    

حساسية أسعار العموالت 

  خارج قامئة املركز املايل
٤٥٠.٦٢٥ -     )8٢8.٣٧)٧٥٠8.١٢٥

 -     
-    

إجاميل فجوة الحساسية 

  ألسعار العموالت
٢.8٤١.٣٢٤٦.989.٠٣٤١١.9٣٦.٦١٦٧.٦8٢(٢.٤٣٦9.٤٤9.٤١٠(-    

املركز الرتاكمي لفجوة 

  الحساسية ألسعار 

العموالت

٢.8٤١.٣٢٤9.8٣٠.٣٥8٢١.٧٦٦.9٧٤٢9.٤٤9.٤١٠
 -     

-    
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باآلف الرياالت السعودية

٢٠١6م
خالل ٣ 

أشهر

 ٣ – ١٢

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

 -  
١.٥٣١.٩٠٤

-  
  -

-  
  -

-    
  -

٩٢٧.٠٤٣
٢.٧٣٧.٨6٨

٩٢٧.٠٤٣
٤.٢6٩.٧٧٢

   -
%٠.٧٥

أرصدة لدى البنوك 

واملؤسسات املالية 

األخرى

حسابات جارية 
إيداعات أسواق املال

  -
١.١١٢.٠٠٠

  -
  -

  -
  -

  -
  -

٢٢٤.٧٤٨
١.٠٣٠

٢٢٤.٧٤٨
١.١١٣.٠٣٠

  -
%١.١٣

استثامرات

محتفظ بها بالقيمة العادلة 
-  ٩٢.٥٥6٩٢.٥٥6-  -  -  -  من خالل قامئة الدخل

محتفظ بها بالقيمة العادلة 
من خالل قامئة الدخل 

-  ١١.٧٢٤١١.٧٢٤-  -  -  -  الشامل اآلخر

محتفظ بها بالتكلفة 
٢.٨٩%٨.٧٤٥.١٠6٧٨٥.٥١٧٣٧٥.٠٠٠6.١٩٠.٢٧٣٩٢.٥6٨١6.١٨٨.٤6٤املطفأة

القيمة العادلة املوجبة 

للمشتقات

-  ١١٠.٧٣٣١١٠.٧٣٣-  -  -  -  محتفظ بها للمتاجرة
محتفظ بها كتحوطات تدفقات 

-  ١٧.٩٨٥١٧.٩٨٥-  -  -  -  نقدية 

قروض وسلف، صايف

٢٤.٨٢%٤٢6.١٠٨-  -  -  -  ٤٢6.١٠٨بطاقات ائتامن

٤.٥٢%١.6٤6.٨٣٥٤.٣٣٠.٩٥6١٠.٩١٧.٩٥٩٤٥.٤٩٨٨٣.٨6٩١٧.٠٢٥.١١٧قروض استهالكية

٥.٠٩%١١.٤٤٠.٩٧٤١١.٤٧٤.٧٨6١.٠٣٨.٩٧٢١6.٤١٤٢٨٥.٧6٩٢٤.٢٥6.٩١٥قروض تجارية

-  ٣٩٠.٥٥٥٣٩٠.٥٥٥-  -  -  -  أخرى

-  ١٢٩.٩٧٧١٢٩.٩٧٧-  -  -  -  استثامر يف رشكة زميلة

6٢.٠١٢6٢.٠١٢-  -  -  -  عقارات أخرى، صايف

 ٧٠١.6٥٩٧٠١.6٥٩-  -  -  -  ممتلكات ومعدات، صايف 

-  ٣٧٠.٩٧٠٣٧٠.٩٧٠-  -  -  -  موجودات أخرى 

٢٤.٩٠٢.٩٢٧١6.٥٩١.٢٥٩١٢.٣٣١.٩٣١6.٢٥٢.١٨٥6.٢٤١.٠6666.٣١٩.٣6٨إجاميل املوجودات

إيضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧م
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باآلف الرياالت السعودية

٢٠١6م
خالل ٣ 

أشهر

 ٣ – ١٢

شهراً

 ١ – ٥

سنوات

اكرث من ٥ 

سنوات

بدون 

املجموععمولة

عائد العمولة 

الفعيل

املطلوبات وحقوق املساهمني 

أرصدة للبنوك واملؤسسات 

املالية األخرى

-  ٩٨.٢6٧٩٨.٢6٧-  -  -  -  حسابات جارية
١.٤١%٢.٨٤٥٣.٤٤6.٨٤٥-  -  ٢.٧٩6.٠٠٠6٤٨.٠٠٠إيداعات يف أسواق املال 

ودائع للعمالء

-  ٢٥.٥٢٢.٢٥6٢٥.٥٢٢.٢٥6-  -  -  -  تحت الطلب
٢.٩٥%١٥٩.6٨٥٢٥.١6٧.٠٢٧-  ١٧.٥٧٣.٧٨٢6.٤٤٩.٠٢6٩٨٤.٥٣٤ألجل
-  ٩١٣.٠٧١٩١٣.٠٧١-  -  -  -  أخرى

القيمة العادلة لسالبة  

للمشتقات

-  ١١٢.١٢٥١١٢.١٢٥-  -  -  -  محتفظ بها للمتاجرة
محتفظ بها كتحوطات 

-  ٢٢١.٥٩٣٢٢١.٥٩٣-  -  -  -  تدفقات نقدية
٤.٢٣%6.٤٧١٢.٠٠6.٤٧١  -     -   ٢.٠٠٠.٠٠٠-  صكوك لتعزيز رأس املال

-  ٧٢٨.١٨٧٧٢٨.١٨٧-  -  -  -  مطلوبات أخرى
  -   ٨.١٠٣.٥٢6٨.١٠٣.٥٢6  -     -     -     -   حقوق املساهمني 

إجاميل املطلوبات وحقوق 
  املساهمني

٢٠.٣6٩.٧٨٢٩.٠٩٧.٠٢6٣٥.٨  -   ٩٨٤.٥٣٤6٨.٠٢666.٣١٩.٣6٨

الفجوة داخل قامئة املركز  
  -   )٢٩.6٢6.٩6٠(٤.٥٥٣.١٤٥٧.٤٩٤.٢٣٣١١.٣٤٧.٣٩٧6.٢٥٢.١٨٥املايل

حساسية أسعار العموالت 
  -     -   66٩.٣٧٥)١.٣٥٠.٠٠٠()١.٣٨١.٨٧٥(٢.٠6٢.٥٠٠  خارج قامئة املركز املايل

إجاميل فجوة الحساسية 
  -   )٢٩.6٢6.٩6٠(6.٥٩٥.6٤٥6.١١٢.٣٥٨٩.٩٩٧.٣٩٧6.٩٢١.٥6٠  ألسعار العموالت

املركز الرتاكمي لفجوة 
  الحساسية ألسعار 

العموالت
6.٥٩٥.6٤٥١٢.٧٠٨.٠٠٣٢٢.٧٠٥.٤٠٠٢٩.6٢6.٩6٠   -     -  

إن معدل العمولة الفّعال )العائد الفعيل( ألداة مالية نقدية هو السعر الذي عند استخدامه يف احتساب القيمة الحالية يؤدي للوصول 
إىل القيمة الدفرتية لهذه األداة. إن هذا السعر هو السعر التاريخي ألداة بسعر ثابت ومسجلة بالتكلفة املطفأة وسعر السوق الحايل 

ألداة بسعر متغري 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 
لتأثري التقلبات يف أسعار رصف العمالت األجنبية السائدة عىل مركزها املايل والتدفقات النقدية. قام مجلس إدارة البنك بوضع حدود 
للتأكد من بقاء هذه املراكز ضمن الحدود  أنواع العمالت. يتم مراجعة هذه املراكز يومياً  التعرض لهذه املخاطر عىل حسب  ملستوى 

املعتمدة.
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كام يف نهاية السنة، كانت لدى املجموعة نقاط التعرض الجوهرية الصافية التالية واملقيدة بالعمالت األجنبية كام يف ٣١ ديسمرب:

باآلف الرياالت السعودية

٢٠١٧م

دائن/ )مدين(

٢٠١6م
دائن/ )مدين(

98٦.9٧٤٩١٢.٨٨٠دوالر أمرييك
٧.٦٠٢٩.٨٠٧درهم إمارايت 

يبني الجدول التايل العمالت التي تتسبب يف تعرض املجموعة ملخاطر العمالت كام يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧م. تم إجراء هذا التحليل 
لحساب تأثري التغريات املحتملة املعقولة لسعر الرصف مقابل الريال السعودي مع بقاء املتغريات 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 يشري 
وجود مبلغ موجب إىل صايف زيادة محتملة. ال تأخذ تحليالت الحساسية يف االعتبار املواقف املمكن تبنيها من قبل املجموعة للتخفيف 

من حدة تأثري تلك املتغريات:

٢٠١6م ٢٠١٧م

التأثري عىل صايف 
الدخل )باآلف الرياالت 

السعودية(
زيادة / انخفاض يف سعر 

العملة )باملائة(

التأثري عىل صايف 

الدخل )باآلف الرياالت 

السعودية( 

زيادة / انخفاض يف 

سعر العملة )باملائة( العملة

٤٥6 ± ٠.٠٥ ± ٤9٣ ± ٠.٠٥ ± دوالر أمرييك
٥ ± ٠.٠٥ ± ٤ ± ٠.٠٥ ± درهم إمارايت 

٣( مخاطر أسعار األسهم

مخاطر أسعار األسهم هي مخاطر انخفاض القيمة العادلة لألسهم نتيجة للتغري يف مستويات مؤرش األسهم والقيمة الفردية لألسهم.

إن التأثري عىل حقوق املساهمني )احتياطيات أخرى( نتيجة للتغري يف القيمة العادلة ألدوات حقوق امللكية املقتناة بالقيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل اآلخر  - كام يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧م و٣١ ديسمرب ٢٠١6م والناتجة عن تغريات محتملة معقولة يف مؤرشات السوق 

التالية، مع بقاء العوامل األخرى املتغرية ثابتة - هو عىل النحو التايل:

٢٠١6م٢٠١٧ممؤرش السوق

الزيادة/االنخفاض يف 

املؤرش باملائه

التأثري عىل حقوق 

املساهمني )احتياطيات 

أخرى( 

)باآلف الرياالت السعودية(

الزيادة/االنخفاض 
يف املؤرش باملائه

التأثري عىل حقوق 
املساهمني )احتياطيات 

أخرى(
)باآلف الرياالت السعودية(

± ٧٤٧± ٩.٠١%± ١.9١٠± ١٥.8٤%بورصة نيويورك

٣٣ -  مخاطر السيولة
مخاطر السيولة هي عدم قدرة املجموعة عىل تلبية التزامات السداد املرتتبة 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 
املوجودات  وإدارة  األساسية،  الودائع  لدعم  التمويل  مصادر  بتنويع  اإلدارة  قامت  املخاطر،  هذه  من  وللتقليل  التمويل.  مصادر  بعض 
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 إحتياجات 

السيولة.

طبقاً لنظام مراقبة البنوك واللوائح التنظيمية الصادرة عن مؤسسة النقد العريب السعودي يجب أن يحتفظ البنك بوديعة نظامية لدى 
باالضافة إىل  الطلب وبنسبة ٤% من املدخرات والودائع ألجل.  الودائع تحت  السعودي بنسبة ٧% من إجاميل  العريب  النقد  مؤسسة 
الوديعة النظامية يحتفظ البنك أيضاً باحتياطيات سيولة ال تقل عن ٢٠% من التزامات الودائع عىل شكل نقد أو أصول ميكن تحويلها إىل 
نقد خالل فرتة ال تزيد عن ٣٠ يوماً. لدى البنك القدرة عىل رفع أرصدته اإلضافية عن طريق تسهيالت إعادة رشاء متوفرة لدى مؤسسة 

النقد العريب السعودي بنسبة ٨٢% من قيمة سندات دين صادرة عن مؤسسة النقد العريب السعودي أو مضمونة من الحكومة.

إيضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧م
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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 قصرية 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 ييل:

٢٠١6م٢٠١٧م
٢٩%٤٤%كام يف ٣١ ديسمرب

٢٥%٤٠%املتوسط خالل الفرتة
٣١%٤9%األعىل
١٨%٣٢%األدىن

أ( تحليل املطلوبات املالية مبوجب االستحقاقات التعاقدية املتبقية غري املخصومة

يلخص الجدول التايل تواريخ استحقاق املطلوبات املالية للمجموعة كام يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧م و٢٠١6م بناًء عىل التزامات السداد 
التعاقدية غري 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 الفرتة املتبقية يف تاريخ التقرير املايل 
إىل تاريخ االستحقاق التعاقدي مع عدم األخذ يف االعتبار االستحقاقات الفعلية املتوقعة كام هو موضح يف اإليضاح )ب( أدناه )تحليل 
االستحقاقات املتوقعة للموجودات واملطلوبات(. تم اعتبار املدفوعات املرتبطة بإشعار كام لو أن هناك إشعار فوري للسداد. ومع 
ذلك، تتوقع املجموعة أن العديد من العمالء لن يطالبوا بالسداد يف التاريخ املبكر الذي تتوقع املجموعة السداد فيه وأن الجدول ال 

يعكس التدفقات النقدية املتوقعة حسب ما يشري إليه تاريخ االحتفاظ بالودائع لدى املجموعة.

باآلف الرياالت السعودية

خالل٣ أشهر

٣ – ١٢

شهراً

 ١ – ٥

سنوات

اكرث من ٥ 

سنوات

بدون تاريخ 

استحقاق 

املجموعمحدد

املطلوبات املالية

كام يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧م

أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية  

األخرى

١8١.٦٣8١8١.٦٣8       ــ       ــ       ــ       ــحسابات جارية 

٦.٠١٠.٢8١       ــ       ــ       ــ٥.٣٤٧.٧٠٤٦٦٢.٥٧٧إيداعات أسواق املال 

ودائع للعمالء

٢٤.99٠.١8٠٢٤.99٠.١8٠       ــ       ــ       ــ       ــتحت الطلب

٢٤.٣٥٠.٠٢٢       ــ١٥.٣8١.٣8٢8.١٣9.٥٣٢8٢٤.٥9٢٤.٥١٦ألجل

١.١١٥.٦9٣       ــ       ــ       ــ       ــ١.١١٥.٦9٣أخرى

القيمة العادلة السالبة 

للمشتقات

9١.٤9٢       ــ١8.٥٤٧١.١89٦9.8٧٣١.88٣محتفظ بها للمتاجرة

محتفظ بها كتحوطات تدفقات 
١٢9.٤9٥       ــ١١.8٤٥١٠٠.8٠٣       ــ١٦.8٤٧نقدية

٢.٦٧٦.٧٢٢       ــ١9.8٠٧٦٠.٥٢٠٣٢١.٣٠٥٢.٢٧٥.٠9٠صكوك لتعزيز رأس املال

٧8٠.٣٣٦٧8٠.٣٣٦       ــ       ــ       ــ       ــمطلوبات اخرى

إجاميل املطلوبات املالية غري 

املخصومة
٢١.899.98٠8.8٦٣.8١8١.٢٢٧.٦١٥٢.٣8٢.٢9٢٢٥.9٥٢.١٥٤٦٠.٣٢٥.8٥9

8.٦٠٦.١١٥       ــ١.٢٧9.٣٦٣١98.٤8٢٤.١99.9٢٣٢.9٢8.٣٤٧املشتقات
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باآلف الرياالت السعودية

خالل٣ 
أشهر

٣ – ١٢
شهراً

 ١ – ٥
سنوات

اكرث من ٥ 
سنوات

بدون تاريخ 
استحقاق 

املجموعمحدد
املطلوبات املالية

كام يف ٣١ ديسمرب ٢٠١6م   

أرصدة للبنوك واملؤسسات 

املالية 

  األخرى

٩٨.٢6٧٩٨.٢6٧     -     -     -     -حسابات جارية 

٣.٤٥٥.١٧٥     -     -     -٢.٧٩٩.٨٣٠6٥٥.٣٤٥إيداعات أسواق املال

ودائع للعمالء

٢٥.٥٢٢.٢٥6٢٥.٥٢٢.٢٥6     -     -     -     -تحت الطلب

٢6.٧٥٢.١٢٠     -     -١٨.٠6٢.٤٣٥٨.6٢٨.٩٢٥6٠.٧6٠ألجل

٩١٣.٠٧١     -     -     -     -٩١٣.٠٧١أخرى

القيمة  العادلة السالبة 

للمشتقات 

١١٢.١٢٥     -١٨.١٩٤٨.٥٢٩٧٥.٣٨٤١٠.٠١٨محتفظ بها للمتاجرة

محتفظ بها  كتحوطات تدفقات 
٢٢١.٥٩٣     -٢٧.٣٣٢١١٠6.٩٤٧١٨٧.٢٠٤نقدية

٢.٧٩٥.٠٢٢     -٢٠.٨٠٠6٣.٥٥6٣٣٧.٤٢٢٢.٣٧٣.٢٤٤صكوك تعزيز رأس املال

٧٢٨.١٨٧٧٢٨.١٨٧     -     -     -     -مطلوبات أخرى 

إجاميل املطلوبات املالية غري 
  املخصومة 

٢١.٨٤١.66٢٩.٣٥6.٤6٥٤٨٠.٥١٣٢.٥٧٠.٤66٢6.٣٤٨.٧١٠6٠.٥٩٧.٨١6

١٢.٣٠٣.١٩٨     -٥٨١.٢6٢٩٤6.١٣٨٥.6١٧.٣٣٧٥.١٥٨.٤6١املشتقات

إن بيان االستحقاقات التعاقدية لتعهدات املجموعة والتزاماتها املرتبطة باالئتامن تظهر ضمن اإليضاح ١٨.

إيضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧م
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ب( تحليل االستحقاقات للموجودات واملطلوبات

)أ( أعاله فيام  الزمني املتوقع لتحصيلها أو تسويتها. انظر اإليضاح  التايل تحليال للموجودات واملطلوبات حسب املدى  الجدول  يبني 
يتعلق باملطلوبات املالية التعاقدية غري املخصومة للمجموعة. ألغراض العرض فإن الودائع تحت الطلب مدرجة ضمن بند »بدون تاريخ 

استحقاق محدد«.

)باآلف الرياالت السعودية(

٢٠١٧م
خالل ٣ 

أشهر
من ٣ اىل 
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 

١.١8٣.٧١١١.١8٣.٧١١     -     -     -     -     -     -نقد يف الصندوق 

٤.٧9١.٣٥٦٤.٧9١.٣٥٦     -     -     -     -     -     -ارصدة لدى مؤسسة النقد

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات 
مالية أخرى

٢٠٢.٢٠٠٢٠٢.٢٠٠     -     -     -     -     -     -حسابات جارية

١٦٧.٠٤9     -     -     -     -١٦٧.٠٤9١٦٧.٠٤9     -ايداعات أسواق املال

استثامرات

محتفظ بها بالقيمة العادلة من 
٦١.٤١٥٦١.٤١٥     -     -     -     -     -     -خالل قامئة الدخل

محتفظ بها من خالل قامئة الدخل 
١٦.٣88١٦.٣88     -     -     -     -     -     -الشامل اآلخر

٢٠.٢8٢.٧٤٤     -89.٥٣٥89.٥٣٥٥.٢٤8.١٢٥١٤.9٤٥.٠8٤٢٠.١9٣.٢٠9     -محتفظ به بالتكلفة املطفأة

القيمة العادلة املوجبة 
للمشتقات

9٢.٧٣٥     -١9.٧89١.١89٢٠.9٧8٦9.8٧٤١.88٣٧١.٧٥٧محتفظ بها للمتاجرة

محتفظ بها كتحوطات تدفقات 
١١.٢8٦     -     -     -     -١١.٢8٦     -١١.٢8٦نقدية

قروض وسلف، صايف

٣٢٢.٣٢٠٤٧٢.٤٦٦     -     -     -١٥٠.١٤٦     -١٥٠.١٤٦بطاقات ائتامن

١٧.٣9٣.٣8٠     -١٢٣.٦8٤١٦9.8٣٧٢9٣.٥٢١8.٧٤٤.9٢٣8.٣٥٤.9٣٦١٧.٠99.8٥9قروض استهالكية 

٢١.٥٠٠.89٤     -9.٠٢٣.١١88.9٧٢.١٣٣١٧.99٥.٢٥١٢.٠٦9.8٧٤١.٤٣٥.٧٦9٣.٥٠٥.٦٤٣قروض تجارية 

٤٢٣.١٠٦     -٣٠١     -٤٢٢.8٠٥٤٢٢.8٠٥٣٠١     -أخرى

١٣٤.٠٧١١٣٤.٠٧١     -     -     -     -     -     -استثامر يف رشكة زميلة 

٤٤٥.٠٤٦٤٤٥.٠٤٦     -     -     -     -     -     -عقارات أخرى، صايف 

٧8٤.٥٢٦٧8٤.٥٢٦     -     -     -     -     -     -ممتلكات ومعدات، صايف 

١٦٦.9٣٠٣٢٥.٠8٢     -     -     -٥٦.٤٥9١٠١.٦9٣١٥8.١٥٢موجودات أخرى 

9.٣8٤.٤8٢9.9٢٤.٢٤١١9.٣٠8.٧٢٣١٦.١٣٣.٠9٧٢٤.٧٣٧.٦٧٢٤٠.8٧٠.٧٦98.١٠٧.٦9٣٦8.٢8٧.٤٥٥إجاميل املوجودات
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)باآلف الرياالت السعودية(

٢٠١٧م

خالل ٣ 

أشهر

من ٣ اىل 

خالل سنة ١٢ شهرا

من سنة 

إىل ٥ 

سنوات

اكرث من ٥ 

سنوات

اكرث من 

سنة

بدون تاريخ 

استحقاق 

اإلجاميلمحدد

املطلوبات
أرصدة للبنوك ومؤسسات 

مالية أخرى  
١8١.٦٣8١8١.٦٣8     -     -     -     -     -     -حسابات جارية  

٥.99٠.9٠٧     -٦٤8.٦٧٤     -٥.٣٤٢.٢٣٣٥.٣٤٢.٢٣٣٦٤8.٦٧٤     -إيداعات أسواق املال

ودائع للعمالء

٢٤.99٠.١8٠٢٤.99٠.١8٠     -     -     -     -     -     -تحت الطلب

٢٤.١٧٢.٤9٣     -٤.٦٠٦.٣١٠١٣.١٦٢.8٧8١٧.٧٦9.١88٦.٣99.٢8٣٤.٠٢٢٦.٤٠٣.٣٠٥ألجل

١.١١٥.٦9٣١.١١٥.٦9٣     -     -     -     -     -     -أخرى
القيمة العادلة السالبة 

للمشتقات
9١.٤9٢     -١8.٥٤٧١.١89١9.٧٣٦٦9.8٧٣١.88٣٧١.٧٥٦محتفظ بها للمتاجرة

محتفظ بها كتحوطات تدفقات 
١٢9.٤9٥     -١٦.8٤٧١١.8٤٥١٠٠.8٠٣١١٢.٦٤8     -١٦.8٤٧نقدية

٢.٠٠٦.٣8٢     -٢.٠٠٠.٠٠٠٢.٠٠٠.٠٠٠     -٦.٣8٢٦.٣8٢     -صكوك لتعزيز راس املال

٧8٠.٣٣٦٧8٠.٣٣٦     -     -     -     -     -     -مطلوبات اخرى

٤.٦٤١.٧٠٤١8.٥١٢.٦8٢٢٣.١٥٤.٣8٦٧.١٢9.٦٧٥٢.١٠٦.٧٠89.٢٣٦.٣8٣٢٧.٠٦٧.8٤٧٥9.٤٥8.٦١٦إجاميل املطلوبات

)باآلف الرياالت السعودية(

٢٠١6م
خالل ٣ 

أشهر
من ٣ اىل 
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

٩٢٧.٠٤٣٩٢٧.٠٤٣     -     -     -     -     -     -نقد يف الصندوق 
٤.٢6٩.٧٧٢٤.٢6٩.٧٧٢     -     -     -     -     -     -أرصدة لدى مؤسسة النقد

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات 
مالية أخرى

٢٢٤.٧٤٨٢٢٤.٧٤٨     -     -     -     -     -     -حسابات جارية
١.١١٣.٠٣٠     -     -     -     -١.١١٣.٠٣٠١.١١٣.٠٣٠     -إيداعات يف أسواق املال

استثامرات
محتفظ بها بالقيمة العادلة من 

٩٢.٥٥6٩٢.٥٥6     -     -     -     -     -     -خالل قامئة الدخل
محتفظ بها من خالل قامئة الدخل 

١١.٧٢٤١١.٧٢٤     -     -     -     -     -     -الشامل اآلخر 
١6.١٨٨.٤6٤     -١٤٧.٠٧٤١٤٧.٠٧٤٢.٩٧٨.٨١٢١٣.٠6٢.٥٧٨١6.٠٤١.٣٩٠     -محتفظ بها بالتكلفة املطفأة

القيمة العادلة املوجبة 
للمشتقات

١١٠.٧٣٣     -١6.٨٠٢٨.٥٢٩٢٥.٣٣١٧٥.٣٨٤١٠.٠١٨٨٥.٤٠٢محتفظ بها للمتاجرة
محتفظ بها كتحوطات تدفقات 

١٧.٩٨٥     -     -     -     -١٧.٩٨٥     -١٧.٩٨٥نقدية
قروض وسلف، صايف

٢٧٩.٨٢٥٤٢6.١٠٨     -     -     -١٤6.٢٨٣     -١٤6.٢٨٣بطاقات ائتامن
١٧.٠٢٥.١١٧     -٩٥.6٣٨١١٨.٧٧٠٢١٤.٤٠٨٩.٠٠١.٠٧٩٧.٨٠٩.6٣٠١6.٨١٠.٧٠٩قروض استهالكية 

٢٤.٢٥6.٩١٥     -١٠.6٤٧.٨٧٨٩.6٩٥.١٢٣٢٠.٣٤٣.٠٠١٢.٢٣٠.٠٨٠١.6٨٣.٨٣٤٣.٩١٣.٩١٤قروض تجارية 
٣٩٠.٥٥٥     -6٥٩     -٣٨٩.٨٩6٣٨٩.٨٩66٥٩     -أخرى

١٢٩.٩٧٧١٢٩.٩٧٧     -     -     -     -     -     -استثامر يف رشكة زميلة 
6٢.٠١٢6٢.٠١٢     -     -     -     -     -     -عقارات أخرى، صايف 

٧٠١.6٥٩٧٠١.6٥٩     -     -     -     -     -     -ممتلكات ومعدات، صايف 
٢٢٥.١٧٠٣٧٠.٩٧٠     -     -     -٥٠.٥٧6٩٥.٢٢٤١٤٥.٨٠٠موجودات أخرى 

١٠.٩٧٥.١6٢١١.٥6٧.6٤6٢٢.٥٤٢.٨٠٨١٤.٢٨6.٠١٤٢٢.٥66.٠6٠٣6.٨٥٢.٠٧٤6.٩٢٤.٤٨666.٣١٩.٣6٨إجاميل املوجودات

إيضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧م
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)باآلف الرياالت السعودية(

٢٠١6م
خالل ٣ 

أشهر
من ٣ اىل 
خالل سنة ١٢ شهرا

من سنة 
إىل ٥ 
سنوات

اكرث من ٥ 
سنوات

اكرث من 
سنة

بدون تاريخ 
استحقاق 

اإلجاميلمحدد
املطلوبات

أرصدة للبنوك ومؤسسات 

مالية أخرى  

٩٨.٢6٧٩٨.٢6٧     -     -     -     -     -     -حسابات جارية  
٣.٤٤6.٨٤٥     -6٤٨.٧6٩     -٢.٧٩٨.٠٧6٢.٧٩٨.٠٧66٤٨.٧6٩     -ايداعات أسواق املال

ودائع للعمالء

٢٥.٥٢٢.٢٥6٢٥.٥٢٢.٢٥6     -     -     -     -     -     -تحت الطلب
٢٥.١6٧.٠٢٧     -٥.٢٥٠.٤٤٧     -٥.٣٠٣.٢٨٥١٤.6١٣.٢٩٥١٩.٩١6.٥٨٠٥.٢٥٠.٤٤٧ألجل
٩١٣.٠٧١٩١٣.٠٧١     -     -     -     -     -     -أخرى

القيمة العادلة السالبة 

للمشتقات

١١٢.١٢٥     -١٨.١٩٤٨.٥٢٩٢6.٧٢٣٧٥.٣٨٤١٠.٠١٨٨٥.٤٠٢محتفظ بها للمتاجرة
محتفظ بها كتحوطات تدفقات 

٢٢١.٥٩٣     -٢٧.٣٣٢١١٠٢٧.٤٤٢6.٩٤٧١٨٧.٢٠٤١٩٤.١٥١نقدية

٢.٠٠6.٤٧١     -٢.٠٠٠.٠٠٠٢.٠٠٠.٠٠٠     -6.٤٧١6.٤٧١     -صكوك لتعزيز راس املال
٧٢٨.١٨٧٧٢٨.١٨٧     -     -     -     -     -     -مطلوبات اخرى

٥.٣٤٨.٨١١١٧.٤٢6.٤٨١٢٢.٧٧٥.٢٩٢٥.٩٨١.٥٤٧٢.١٩٧.٢٢٢٨.١٧٨.٧6٩٢٧.٢6١.٧٨١٥٨.٢١٥.٨٤٢إجاميل املطلوبات

٣٤ -  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 عندما يكون غري عامل.

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:  

األسعار املتداولة يف أسواق نشطة لنفس املوجودات واملطلوبات أو أساليب تقييم أخرى بحيث تستند    املستوى الثاين:  

جميع املدخالت الجوهرية إىل بيانات ميكن رصدها يف السوق.  

املستوى الثالث:   طرق تقييم ال ترتكز معطياتها الجوهرية عىل بيانات ميكن رصدها يف السوق.

أ( ميثل الجدول التايل املوجودات واملطلوبات املالية للمجموعة املقاسة بالقيم العادلة:

٢٠١٧م )باآلف الرياالت السعودية(
املستوى 

األول

املستوى 

اإلجاميلالثاين

موجودات مالية

بالقيمة العادلة من خالل قامئة الدخل
٦٠.8٧٠     ـــ٦٠.8٧٠صناديق استثامر 

٥٤٥     ـــ٥٤٥أسهم

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
١٢.٠٥٧     ـــ١٢.٠٥٧اسهم

١٠٤.٠٢١١٠٤.٠٢١     ـــ  مشتقات

٧٣.٤٧٢١٠٤.٠٢١١٧٧.٤9٣املجموع

مطلوبات مالية

٢٢٠.98٧٢٢٠.98٧     ـــمشتقات

٢٢٠.98٧٢٢٠.98٧     ـــاملجموع
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٢٠١6م )باآلف الرياالت السعودية(
املستوى 

األول
املستوى 

الثاين
 

اإلجاميل

موجودات مالية

بالقيمة العادلة من خالل قامئة الدخل
٩١.٩٣٣    ــــ٩١.٩٣٣صناديق استثامر

6٢٣    ــــ6٢٣اسهم
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

٨.٢٨6    ــــ٨.٢٨6اسهم
١٢٨.٧١٨١٢٨.٧١٨    ــــمشتقات
١٠٠.٨٤٢١٢٨.٧١٨٢٢٩.٥6٠املجموع

مطلوبات مالية

٣٣٣.٧١٨٣٣٣.٧١٨    ــــمشتقات
٣٣٣.٧١٨٣٣٣.٧١٨    ــــاملجموع

تستند القيمة العادلة لالستثامرات املتداولة عىل السعر املتداول يف تاريخ إعداد القوائم املالية. تتكون املشتقات التجارية واملتحوط 
العمولة والودائع املهيكلة. يتم تقييم  الثاين من عمليات الرصف األجنبي، والخيارات، ومقايضات أسعار  لها املصنفة يف املستوى 
عقود الرصف األجنبي بصورة عادلة باستخدام معدالت رصف آجلة يتم تداولها يف سوق نشطة. يتم تقييم مقايضات أسعار العمولة 
والخيارات والودائع املهيكلة بصورة عادلة من خالل أسعار العمولة اآلجلة التي يتم الحصول عليها من منحنيات العائد املمكن رصدها. إن 

تأثريات الخصم عموماً غري جوهرية بالنسبة للمشتقات يف املستوى الثاين.

مل تكن هناك تغريات يف أساليب التقييم خالل الفرتة.

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 ٤.٣٣ مليون ريـال سعودي )٢٠١6م: ٣.٤٤ مليون ريـال سعودي( محملة بسعر التكلفة وبالتايل ال يتم التقييم بعدالة.

ج( ميثل الجدول التايل القيم العادلة للموجودات واملطلوبات املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة:

٣١ ديسمرب ٢٠١٧م
)باآلف الرياالت السعودية(

٣١ ديسمرب ٢٠١6م
)باآلف الرياالت السعودية(

التكلفة 
القيمة العادلةاملطفأة

التكلفة 
القيمة العادلةاملطفأة

موجودات مالية:

٣٦9.٢٤9٣٦9.١9٦١.٣٣٧.٧٧٨١.٣٣٨.١٠٢أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى
٢٠.٢8٢.٧٤٤٢٠.٢9٦.8٢٧١6.١٨٨.٤6٤١6.٢٠٧.٠٧٩استثامرات محتفظ بها بالتكلفة املطفأة

٣9.٧89.8٤٦٤١.٢٦٠.٦٢8٤٢.٠٩٨.6٩٥٤٣.٤6٧.٧6٣قروض وسلف، صايف
٦٠.٤٤١.8٣9٦١.9٢٦.٦٥١٥٩.6٢٤.٩٣٧6١.٠١٢.٩٤٤املجموع

مطلوبات مالية:

٦.١٧٢.٥٤٥٦.١٧٤.٤٧٠٣.٥٤٥.١١٢٣.٥٤٥.٣٧٥أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى
٥٠.٢٧8.٣٦٦٥٠.٢88.٥٤٥٥١.6٠٢.٣٥٤٥١.6١٥.٤٥٧ودائع للعمالء

٥٦.٤٥٠.9١١٥٦.٤٦٣.٠١٥٥٥.١٤٧.٤66٥٥.١6٠.٨٣٢املجموع

تعزيز رأس املال  األخرى وصكوك  السعودي واملوجودات واملطلوبات  العريب  النقد  للنقد واألرصدة لدى مؤسسة  العادلة  القيم  إن 
تقارب قيمها الدفرتية.

٣٥ -  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 للنسب املنصوص عليها يف نظام مراقبة البنوك والتعليامت 

الصادرة عن مؤسسة النقد العريب السعودي. 

إيضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧م
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كانت األرصدة كام يف ٣١ ديسمرب والناتجة عن هذه املعامالت يف القوائم املالية املوحدة عىل النحو التايل:

باآلف الرياالت السعودية
٢٠١6م٢٠١٧م

بنك باكستان الوطني )مساهم(

٧١٧٥أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى
١9٠١٩٨أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

رشكات تابعة

٥٠١.٤8٠٥٠٠.٩٨٠استثامرات
٢٠.٤٠٧6٢٥.٠٤٢ودائع للعمالء

  -٦٥٦.١١8أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى
١8٤.98٤٤٥.٩١٧ذمم مدينة
١٦.٣٦٥٢١.٤٨٥ذمم دائنة

٦٣٠.٢٤٧6٣٠.٢٤٧التزامات وتعهدات 
  -٤.٣٦9.٣٦9قيم اسمية لعقود مشتقات قامئة

رشكات زميلة ومنتسبة ذات تأثري جوهري

١٣٤.٠٧١١٢٩.٩٧٧استثامرات
٤٠١.٧٦٣٣٨٤.٣٥٣ودائع  للعمالء

٢.٢١١٢.٢٥٣مرصوفات مستحقة الدفع
أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية وكبار املساهمني واألطراف املنتسبة لهم

١٢٠.٤٧٣٤٨.٥٢٤قروض وسلف
8٥.٠٥٥٣٩٠.٩٩٢ودائع للعمالء

  -٦.٤٤٧التزامات وتعهدات 

ميثل كبار املساهمني حصة ملكية تتجاوز ٥%من رأسامل البنك.

باآلف الرياالت السعودية
٢٠١6م٢٠١٧م

صناديق استثامر بإدارة الرشكة التابعة

٦٠.8٧٠٩١.٤٢٩استثامرات
٣٥٦.٣٣٤٣٩٢.٠٧6قروض وسلف، صايف

٥٣١٢.٩٨٩ودائع  للعمالء

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

باآلف الرياالت السعودية

٢٠١6م٢٠١٧م
٥8.9٧9٢٠.١6١دخل عموالت خاصة

٥٧.99٠١٢٠.٩٤٨مصاريف عموالت خاصة
١٣٢١66دخل اتعاب وعموالت

١.6٠٠     ـــأتعاب استشارة مدفوعة
١٥.8٥٠٩.٧٣٢صايف حصة مرصوفات برشكة زميلة

٣8.١١٤٣٥.٤6٢أقساط تأمني مدفوعة 
     ـــ١.٥٢٤توزيع فائض مستلم من رشكة زميلة

١٢.9٧٧٨.٥٠٢مطالبات مستلمة
٧.٥٦٢٧.٤٠٩مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

٥.٢٥٠٥.٢٥٠توزيعات أرباح مستلمة
٣.988٣.٩٨٨دخل مبوجب اتفاقيات خدمات مشرتكة

     ـــ٤٧سداد مرصوف لرشكة تابعة
٣.١٠9٣١.٨٣٧مرصوفات مبوجب اتفاقية مشاركة إيرادات

9.٣٥٥٩.٣٥٥سداد مرصوف إيجار
٢.٣٤٥6١٥مرصوف إيجار للفروع
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إجاميل مبالغ التعويضات التي تم دفعها ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية خالل السنة عىل النحو التايل:

باآلف الرياالت السعودية

٢٠١6م٢٠١٧م

89.٦٥٢٨٧.٩٤٤منافع قصرية األجل للموظفني
٢٧.٧٣٥٢٢.٨6٩مكافأة نهاية الخدمة للموظفني

يقصد بأعضاء اإلدارة التنفيذية كبار املوظفني مبا فيهم املدراء التنفيذيني الذين لديهم الصالحية واملسؤولية عن التخطيط والتوجيه 
والتحكم يف أنشطة املجموعة سواء بشكل مبارش أو غري مبارش.

٣6 -  الرواتب واملصاريف املتعلقة باملوظفني
باآلف الرياالت السعودية٢٠١٧م

فئات املوظفني
عدد

 املوظفني

تعويضات 
ثابتة

 )عىل أساس 
االستحقاق(

تعويضات 
متغرية

 )عىل أساس
املجموعالدفع النقدي(

كبار التنفيذيني الذين يجب حصولهم عىل عدم مامنعة من قبل 
١٦مؤسسة النقد 

٣9.8٥٧١8.٧٦٧٥8.٦٢٤

١٧٤٧٠.٣١9٥.٢9٤٧٥.٦١٣املوظفون املشمولون يف وظائف رقابية

٢٠8٧٤.8٠٥١٣.٣٥٥88.١٦٠املوظفون املشمولون يف أنشطة ذات مخاطر

٢.٠٢9٤٥٣.٧٣8٦٢.8٤٠٥١٦.٥٧8موظفون آخرون

٦٠٤8٤.889٢.9٥98٧.8٤8موظفون تعاقد خارجي

٣.٠٣١٧٢٣.٦٠8١٠٣.٢١٥8٢٦.8٢٣املجموع

9٦.٤٥٦تعويضات متغرية )عىل أساس االستحقاق(

٣٦.8٢٠منافع للموظفني أخرى

8٥٦.88٤إجاميل الرواتب واملصاريف املتعلقة باملوظفني

باآلف الرياالت السعودية٢٠١6م

فئات املوظفني
عدد 

املوظفني

تعويضات
 ثابتة 

)عىل أساس 
االستحقاق(

تعويضات 
متغرية 

)عىل أساس
املجموعالدفع النقدي(

كبار التنفيذيني الذين يجب حصولهم عىل عدم مامنعة من قبل 
١6٣٧.٧٥٨٢١.٢٤٨٥٩.٠٠6مؤسسة النقد 

١٧٥6٩.٣١٧٥.٣٩٧٧٤.٧١٤املوظفون املشمولون يف وظائف رقابية 
٢٠٨٧١.6٣٩١١.٤٨٣٨٣.١٢٢املوظفون املشمولون يف أنشطة ذات مخاطر

٢.٠٣٨٤6٢.٩٧6٤6.٥٧٣٥٠٩.٥٤٩موظفون آخرون
6٠٩٩6.٠٨٤٢.٩٥٧٩٩.٠٤١موظفون تعاقد خارجي

٣.٠٤6٧٣٧.٧٧٤٨٧.6٥٨٨٢٥.٤٣٢املجموع

٩٧.٨٧٠تعويضات متغرية )عىل أساس االستحقاق( 
٥٨.66٩منافع للموظفني أخرى

٨٩٤.٣١٣إجاميل 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 وذلك من أجل متكني 
املجموعة من البقاء عىل إطالع بظروف السوق املحيل واإلقليمي فيام يتعلق مبوظفي املجموعة العاملني يف اململكة العربية 

السعودية والتي تتغاير مع مستويات األداء الدورية ولتخفيف أي مخاطر مرتبطة بها.

إيضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧م
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يتكون توزيع التعويضات من خليط من الدفعات الثابتة واملتغرية من رواتب وبدالت ومكافأة دورية ومنافع غري نقدية تتوافق مع املعايري 
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 ٢٠١٧م مبلغ ٢٤٤.٠٢ مليون ريال سعودي )٢٠١6م: 

٢١٧.٧6 مليون ريال سعودي(.

ينطبق برنامج التعويضات واملنافع عىل جميع املوظفني السعوديني واألجانب يف البنك والرشكات التابعة يف إطار القيود النظامية 
والرقابية السائدة. 

تعويضات ثابتة: وتشمل جميع الرواتب والبدالت املتعلقة بالوظيفة / املركز الوظيفي وما يف حكمها وهي ثابتة يف عقود 	 

املوظفني وتعطى للموظف بغض النظر عن األداء.

تعويضات متغرية: وتشمل مكافآت األداء والحوافز وغريها 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.

٣٧ -  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 ٨% أو أكرث.

رأس  كفاية  مدى  املعدالت  هذه  تقيس  النقد.  مؤسسة  من  املعتمدة  املعدالت  باستخدام  رأسامله  كفاية  مبراقبة  البنك  يقوم 
املال وذلك مبقارنة رأسامل البنك املؤهل مع املوجودات املدرجة يف قامئة مركزها املايل املوحدة وااللتزامات والقيمة اإلسمية 

للمشتقات باستخدام مبلغ مرجح إلظهار مخاطرها النسبية.

يبني الجدول التايل ملخصاً للموجودات املرجحة املخاطر مبوجب الركن األول، ورأس املال النظامي ومعدالت كفاية رأس املال املحتسبة 
إلطار العمل من بازل ٣:

٢٠١6م٢٠١٧م

رأس املال 
املؤهل

)باآلف الرياالت 
السعودية(

نسبة 
كفاية 

رأس املال 

رأس املال 
املؤهل

)باآلف الرياالت 
السعودية(

نسبة 
كفاية 

رأس املال

١٥.٣١%١٦.٥٢٨.٣٠٤.٢٨٣%8.9٤١.8٧٢رأس املال األسايس )املستوى ١(
   -٢.٤٧٠.٢٩٩    -٢.٣9٦.٦89رأس املال املساند )املستوى ٢(

رأس املال األسايس ورأس املال املساند )املستوى ١+ 
١٩.٨6%٢٠.9٤١٠.٧٧٤.٥٨٢%١١.٣٣8.٥٦١املستوى ٢(

يتكون املستوى األول من رأس املال األسايس للبنك كام يف نهاية السنة من رأس املال واالحتياطي النظامي واالحتياطي العام 
النقد للتميش مع إطار  النظامي وفقاً ملتطلبات مؤسسة  التعديالت عىل رأس املال  واالحتياطيات األخرى واألرباح املبقاة وبعض 
عمل بازل ٣. والعنرص املكون اآلخر لرأس املال النظامي هو املستوى الثاين والذي يتكون من صكوك معززة لرأس املال صادرة من 

املجموعة ومخصصات جامعية مؤهلة. 

من أجل احتساب املوجودات املرجحة املخاطر، تستخدم املجموعة األسلوب املعياري ملخاطر االئتامن ومخاطر السوق وأسلوب املؤرش 
األسايس ملخاطر العمليات. تتوىل إدارة املخاطر يف املجموعة املسئولية تجاه التأكد من أن معدالت كفاية رأس املال تتامىش مع 

متطلبات مؤسسة النقد. يُطلب من املجموعة تقديم إقرارات ربع سنوية إىل مؤسسة النقد توضح نسبة كفاية رأس املال.

باآلف الرياالت السعودية

٢٠١6م٢٠١٧م

٤8.٠٣٢.98٣٤٨.٣٧٢.١٨٠مخاطر االئتامن

٤.9٧٥.٠8٤٤.٧٥٠.١١٣مخاطر العمليات

١.١٢٧.8٥٧١.١٢٩.٢٨٨مخاطر السوق

٥٤.١٣٥.9٢٤٥٤.٢٥١.٥٨١إجاميل الركن ١ – موجودات مرجحة املخاطر
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٣٨ -  إدارة االستثامر وخدمات الوساطة
تقدم إحدى الرشكات التابعة للبنك )رشكة الجزيرة لألسواق املالية »الجزيرة كابيتال«( خدمات إدارة استثامر وخدمات استشارية لعمالئها 
وإدارة  اختياري  وغري  اختياري  أساس  عىل  محافظ  إدارة  عىل  الخدمات  هذه  تشتمل  الفائدة(.  تجنب  )مبدأ  الرشيعة  أحكام  مع  متوافقة 
صناديق استثامرية بالتعاون مع مستشاري استثامر محرتفني. إن الصناديق الثالثة عرش التي تقوم رشكة الجزيرة كابيتال بإدارتها هي 
لألسهم  الطيبات  وصندوق  اليابانية،  لألسهم  املشارق  وصندوق  األوروبية،  لألسهم  الرثيا  وصندوق  العاملية،  لألسهم  الخري  صندوق 
الجزيرة  وصندوق   ،٢ السكنية  للمشاريع  الجزيرة  وصندوق  السكنية،  للمشاريع  الجزيرة  وصندوق  للسلع،  القوافل  وصندوق  السعودية، 
وصندوق  املتحفظ،  املتنوع  الجزيرة  وصندوق  املتوازن،  املتنوع  الجزيرة  وصندوق  الجسور،  املتنوع  الجزيرة  وصندوق  للدخل،  الخليجي 

الجزيرة ألسهم األسواق العاملية الناشئة، وصندوق الجزيرة موطن ريت. 

إن جميع الصناديق االستثامرية اآلنفة الذكر متاحة للمستثمرين السعوديني واألجانب باستثناء صندوق الجزيرة للمشاريع السكنية وصندوق 
الجزيرة للمشاريع السكنية ٢ وهام صندوقان مقفالن وصندوق الجزيرة موطن ريت وهو صندوق يخضع للتداول يف السوق املالية السعودية 
أما  اليابانية باالستثامر يف األسهم األجنبية،  العاملية والرثيا لألسهم األوروبية واملشارق لألسهم  الخري لألسهم  »تداول«. تقوم صناديق 
صندوق الطيبات لألسهم السعودية فيستثمر يف األسهم املحلية. ويقوم صندوق القوافل للسلع باالتجار يف السلع عىل أساس املرابحة.

يسعى صندوق الجزيرة ألسهم األسواق العاملية الناشئة إىل توفري منو لرأس املال طويل األجل وتوفري دخل من خالل االستثامر يف 
البعيد وتوليد  الخليجي للدخل فيسعى إىل تنمية رأس املال عىل املدى  الجزيرة  الناشئة. أما صندوق  محفظة متنوعة يف األسواق 
أرباح من خالل االستثامر يف األسهم الخليجية املتوافقة مع أحكام الرشيعة. أما صناديق الجزيرة: املتنوع الجسور، واملتنوع املتوازن، 

واملتنوع املتحفظ فتسعى لالستثامر بشكل رئييس يف صناديق الجزيرة االستثامرية.

توفر املجموعة خدماتها أيضاً يف مجال إدارة االستثامر وغريها من الخدمات لحملة وثائق التكافل التعاوين. 

بلغ إجاميل األصول التي تحتفظ بها املجموعة تحت بند خدمات الوساطة املالية مبلغ ٤٣.٨ مليار ريـال سعودي )٢٠١6م: ٣٤.٧ مليار ريـال سعودي(. 

ريـال  مليار   ٤.٩ مبلغ  األصول  إلدارة  خدماتها  إطار  يف  وكيالً  بصفتها  املجموعة  بها  تحتفظ  التي  العامة  الصناديق  يف  األصول  وبلغت 
سعودي )٢٠١6م: ٣.٧ مليار ريـال سعودي(.

٣٩ -  املنشآت غري املوحدة
يصف الجدول التايل أنواع املنشآت املهيكلة التي ال تقوم املجموعة بتوحيد قوامئها املالية عىل الرغم من أن لديها حصة بها.

طبيعة املنشأة والغرض منهانوع املنشأة املهيكلة

الحصة التي 
متلكها 

املجموعة

إجاميل 
األصول

باآلف الرياالت 
السعودية

رشكة الجزيرة لألسواق املالية )“الجزيرة كابيتال”( وهي رشكة صناديق استثامر
تابعة لبنك الجزيرة تتوىل إدارة الصناديق التالية:

نسبة امللكية 
)%(

٤٨.٣٢6٧.١١٠%صندوق الجزيرة ألسهم األسواق العاملية الناشئة
٩.6٩٤١.٢٢٢%صندوق الجزيرة الخليجي للدخل

٤٣.6٤٣٠.٣٤٧%صندوق الجزيرة للمشاريع السكنية
١٣.٠٥١٠٠.٣٨٥%صندوق الجزيرة للمشاريع السكنية-٢

يوضح الجدول التايل تحليالً بالقيم الدفرتية للحصص التي تحتفظ بها املجموعة يف املنشآت املهيكلة غري املوحدة. أقىص مخاطر قد 
تتعرض لها املجموعة هي خسارة القيمة الدفرتية لألصول اململوكة.

باآلف الرياالت السعوديةصناديق استثامر ـــ القيمة الدفرتية

٣٢.٢٤٧صندوق الجزيرة ألسهم األسواق العاملية الناشئة
٣.٩6٩صندوق الجزيرة الخليجي للدخل

١٢.٩٨٣صندوق الجزيرة للمشاريع السكنية
١١.6٧١صندوق الجزيرة للمشاريع السكنية-٢

٤٠ -  التكافل التعاوين
العربية  اململكة  يف  التأمني  نظام  متطلبات  ومبوجب  الرشيعة.  أحكام  مع  املتوافقة  واالدخار  الحامية  خدمات  التعاوين  التكافل  يوفر 
السعودية قررت املجموعة فصل أعامل التأمني كرشكة مستقلة تم تأسيسها مبوجب نظام التأمني الجديد يف اململكة العربية السعودية. 

من  املهنة  مزاولة  ترخيص  عىل  وحصلت  »تداول«  السعودية  املالية  السوق  يف  إدراجها  وتم  تعاوين  تكافل  الجزيرة  رشكة  تأسست 
مؤسسة النقد يف ديسمرب ٢٠١٣م وبارشت أنشطة االكتتاب اعتباراً من يناير ٢٠١٤م. متلك املجموعة حصة إجاملية يف رشكة الجزيرة 
تنتقل إىل رشكة  التي سوف  التأمني  الحالية محفظة  التكافل  إدارة  تعاوين مقدارها ٣٥%كام يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧م. ومتثل  تكافل 

الجزيرة تكافل تعاوين حسب قيمة يتفق عليها وتاريخ تقرره مؤسسة النقد حسب األصول.

إيضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧م
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٤١ -  التغريات املستقبلية للسياسات املحاسبية
 اختارت املجموعة عدم التطبيق املبكر للمعايري الجديدة التالية والتي صدرت ولكنها غري نافذة للسنوات املحاسبية للمجموعة التي تبدأ 

يف ١ يناير ٢٠١٨م أو بعد هذا التاريخ وتقوم حاليا املجموعة بتقييم آثارها. 

التنفيذ  حيز  ستدخل  التي  املالية  للتقاير  الدولية  املعايري  حول  والتعديالت  الجديدة  املالية  للتقاير  الدولية  باملعايري  ملخصاً  ييل  فيام 
للفرتات السنوية التي تبدأ يف ١ يناير ٢٠١٨م أو بعد هذا التاريخ:

املعيار الدويل للتقارير املالية )١٥( » إيرادات العقود مع العمالء«، يدخل هذا املعيار حيز التنفيذ للفرتات السنوية التي تبدأ يف    -
تاريخ ١ يناير ٢٠١٨م أو بعد هذا التاريخ. ميثل هذا املعيار منوذجاً جديداً من خمس خطوات لتحديد متى يتم االعرتاف باإليرادات 
وما هو املبلغ. لن يكون لتطبيق هذا املعيار تأثري جوهري عىل كيفية ومتى يتم االعرتاف باإليرادات، مع تقديرات وأحكام جديدة 

واحتاملية االعرتاف باإليرادات املعجلة أو املؤجلة.

تعديالت عىل املعيار الدويل للتقارير املالية )٢( »الدفع عىل أساس األسهم«. تدخل هذه التعديالت حيز التنفيذ للفرتات التي    -
تبدأ يف تاريخ ١ يناير ٢٠١٨م أو بعد هذا التاريخ. تغطي التعديالت تصنيف وقياس ثالثة مجاالت محاسبية. أوالً، قياس الدفعات 
خصم  بعد  تسويتها  تتم  التي  األسهم  أساس  عىل  الدفعات  تصنيف  ثانيا،  نقديا.  تسويتها  متت  التي  األسهم  أساس  عىل 

رضيبة االقتطاع. ثالثا، احتساب تعديل دفعة عىل أساس األسهم من نقد متت تسويته او أسهم متت تسويتها.  

املعيار الدويل للتقارير املالية )١6( »عقود االيجار«. يدخل هذا املعيار حيز التنفيذ للفرتات التي تبدأ يف تاريخ ١ يناير ٢٠١٩م    -
أو بعد ذلك التاريخ. يستبعد املعيار الجديد منوذج املحاسبة الثنايئ الحايل للمستأجرين مبوجب معيار املحاسبة الدويل )١٧(، 
الذي مييز بني عقود االيجار التموييل يف قامئة املركز املايل وعقود اإليجار التشغييل خارج قامئة املركز املايل. بدالَ من 

ذلك، يقرتح املعيار الدويل للتقارير املالية )١6( منوذج محاسبة يف قامئة املركز املايل.

املحاسبة  معيار  محل  ليحل  ٢٠١٨م  يناير   ١ من  ابتداء  التنفيذ  حيز  يدخل  املالية«.  »األدوات   )٩( املالية  للتقارير  الدويل  املعيار    -
الدويل )٣٩( من خالل بناء مناذج تستخدم خرباء داخليني وخارجيني. ستقوم املجموعة باالعرتاف مبخصصات الخسائر بناء عىل 
خسارة االئتامن املتوقعة مع األخذ باالعتبار معلومات أخرى. سيتم تطبيق إنشاء إطار عام مع سياسات مفصلة وإجراءات رقابية 
تشتمل عىل أدوار ومسؤوليات. ال تتوقع املجموعة تعديل أرقام املقارنة عند التطبيق األويل للمعيار الدويل للتقارير املالية 
)٩( يف ١ يناير ٢٠١٨م ولكن ستقدم إفصاحات انتقالية مفصلة وفقاً للمتطلبات املعدلة يف املعيار الدويل للتقارير املالية )٧(. 

ملزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إىل اإليضاح ٤١ »أ« حول اسرتاتيجية التنفيذ وتحليل تأثري املعيار الدويل للتقارير املالية )٩(.

أ( انخفاض القيمة وتحليل تأثري املعيار الدويل للتقارير املالية )9( – »األدوات املالية«

اسرتاتيجية التطبيق

يف يوليو ٢٠١٤م، أصدر مجلس معايري املحاسبة الدولية املعيار الدويل للتقارير املالية )٩(، وسيحل املعيار محل معيار املحاسبة الدويل 
بالتطبيق املبكر. إن املعيار  يناير ٢٠١٨م مع السامح  ابتداء من ١  التنفيذ  )٣٩( – األدوات املالية: االعرتاف والقياس، والذي يدخل حيز 
الدويل للتقارير املالية )٩( الصادر يف ٢٠١٤م يحل محل جميع اإلصدارات السابقة. يعترب البنك تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية )٩( 
مرشوعاً هاماً، وبالتايل قام بتكوين فريق تنفيذي متعدد التخصصات مكون من أعضاء من إدارة مخاطر االئتامن وإدارة االسرتاتيجية وإدارة 
التمويل وتقنية املعلومات والعمليات واإلدارات األخرى ذات الصلة من أجل التطبيق الناجح والسليم. يدار املرشوع من قبل املسؤول 

املايل األول واملسؤول األول عن املخاطر.

التصنيف والقياس

قامت املجموعة بتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية )٩( والصادر بتاريخ نوفمرب ٢٠٠٩م واملعدل يف أكتوبر ٢٠١٠م، فإنه ال يتوقع 
الدويل  الهامة يف املعيار  التغريات  إن  املالية.  املالية واملطلوبات  بتصنيف وقياس املوجودات  يتعلق  تغريات جوهرية فيام  حدوث 

للتقارير املالية )٩( فيام يتعلق بالتصنيف والقياس مقارنة مع اإلصدار السابق كام طبقته املجموعة يتعلق يف األساس مبا ييل:
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.• 

ال يتوقع أن يكون لهذه التغريات أي تأثري جوهري عىل القوائم املالية املوحدة للمجموعة.

انخفاض القيمة

سوف يعرتف البنك مبخصصات انخفاض القيمة بناًء عىل الرؤية املستقبلية وفق منهج خسارة االئتامن املتوقعة للموجودات املالية 
التي ال تقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة، وهو ما يتضمن يف األغلب التمويل واالستثامرات التي تقاس بالتكلفة املطفأة 
والذمم  املالية  والضامنات  البنوك  بني  والودائع  األسهم(  يف  االستثامرات  )وليس  اآلخر  الشامل  الدخل  خالل  من  العادلة  بالقيمة  أو 
املدينة لإليجار والتزامات االئتامن. لن يتم االعرتاف بخسارة االنخفاض يف القيمة يف االستثامرات يف األسهم. إن املدخالت الرئيسية 

لقياس خسارة االئتامن املتوقعة هي جوهر املتغريات التالية:
احتاملية التعرث• 
الخسارة نتيجة التعرث• 
التعرض للمخاطر نتيجة التعرث• 
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يتم اشتقاق املعايري املذكورة أعاله بشكل عام من مناذج إحصائية تم تطويرها داخليا والبيانات التاريخية األخرى، ويتم تعديلها وفقا 
للمعلومات املستقبلية. سيقوم البنك بتصنيف موجوداته املالية إىل ثالث مراحل وفقاً ملنهجية املعيار الدويل للتقارير املالية )٩(:

املرحلة ١: املوجودات العاملة: املوجودات املالية التي مل تتدهور جودتها االئتامنية بصورة جوهرية منذ نشوئها. سيتم تسجيل • 
مخصص االنخفاض يف القيمة بناًء عىل خسارة االئتامن املتوقعة ملدة ١٢ شهراً.

املرحلة ٢: املوجودات غري العاملة: املوجودات املالية التي تدهورت جودتها االئتامنية بصورة جوهرية منذ نشوئها. يتم تقييم • 
جودة االئتامن مبقارنة العمر املتبقي الحتاملية التعرث  كام يف تاريخ إعداد التقارير املالية مع العمر املتبقي الحتاملية التعرث 
يف الوقت الذي تم فيه تقدير العمر عند االدراج األويل للتعرض للمخاطر )يتم التعديل عند الحاجة وفقاً للتغريات يف توقعات 

الدفع املسبق(. سيتم تسجيل مخصص االنخفاض يف القيمة عىل أساس عمر خسارة االئتامن املتوقعة.

مخصص •  بإدراج  البنك  سيقوم  قيمتها،  انخفضت  التي  املالية  للموجودات  بالنسبة  القيمة:  منخفضة  املوجودات   :٣ املرحلة 
االنخفاض يف القيمة عىل أساس عمر خسارة االئتامن املتوقعة.

الجوهري يف مخاطر االئتامن منذ نشوئها وكذلك  للتدهور  تأخذ املجموعة يف االعتبار املعلومات املستقبلية يف تقييمها  سوف 
قياس خسارة االئتامن املتوقعة.

والتضخم  اإلجاميل  املحيل  الناتج  ومنو  البطالة  )مثل  الكيل  االقتصاد  عوامل  مثل  عنارص  عىل  املرتقبة  املعلومات  تشتمل  وسوف 
ومعدالت الربح وأسعار املنازل( والتوقعات االقتصادية من املصادر الداخلية والخارجية.

ائتامن  باشتقاق خسارة  البنك يف كل سيناريو  البنك صياغة سيناريوهات مختلفة. سيقوم  يعتزم  النتائج محتملة،  ولتقييم سلسلة 
متوقعة وتطبيق منهج مرجح محتمل لتحديد مخصص االنخفاض يف القيمة وفقاً ملتطلبات املعايري املحاسبية.

البنك اآلن يف املرحلة النهائية من التطبيق؛ حيث يتم حالياً العمل بالنظام القديم والجديد بشكل متوازي جنباً إىل جنب مع مستويات 
مختلفة من التحقق قبل بدء العمل يف ١ يناير ٢٠١٨م.

محاسبة التحوط

تهدف متطلبات محاسبة التحوط العامة لتيسري محاسبة التحوط وخلق رابط أقوى مع اسرتاتيجية إدارة املخاطر والسامح بتطبيق محاسبة 
التحوط عىل عدد أكرب من مختلف األدوات املتحوط لها واملخاطر. ومع ذلك فإن هذه املتطلبات ال تتطرق بشكل واضح السرتاتيجيات 
محاسبة التحوط الكلية والتي هي ذات أهمية للبنوك. ونتيجة لذلك يسمح املعيار الدويل للتقارير املالية )٩( باختيار سياسة محاسبة 
تقوم عىل االستمرار يف تطبيق متطلبات سياسة التحوط ملعيار املحاسبة الدويل )٣٩( بدالً من متطلبات املعيار الدويل للتقارير 

املالية )٩(.

بناًء عىل التحليل الذي تم حتى تاريخه، تتوقع املجموعة أن متارس خيار السياسة املحاسبية لالستمرار يف تطبيق متطلبات سياسة 
التحوط الواردة يف معيار املحاسبة الدويل )٣٩(.

التأثري الشامل املتوقع

قامت املجموعة مبراجعة موجوداتها املالية ومطلوباتها املالية وهي تتوقع وجود التأثريات التالية جراء تطبيق اإلصدار املعدل للمعيار 
الدويل للتقارير املالية )٩( يف ١ يناير ٢٠١٨م:

وفقاً للمخصصات االنتقالية للتطبيق األويل للمعيار الدويل للتقارير املالية )٩(، يُسمح للمجموعة باالعرتاف بأي فرق بني القيمة • 
الدفرتية السابقة مبوجب معيار املحاسبة الدويل )٣٩( والقيمة الدفرتية يف بداية فرتة التقرير املايل السنوية والتي تتضمن 
تاريخ التطبيق األوىل يف األرباح املبقاة االفتتاحية. وعليه، فإن التأثري الشامل تم تقريبه ليبلغ ٤٥٠ مليون ريال سعودي يف تاريخ 
التطبيق األوىل يف األرباح املبقاة االفتتاحية الناتجة عن تطبيق منوذج خسارة االئتامن املتوقعة مقابل منوذج الخسارة املتكبدة،

إضافة ونتيجة لذلك، فإن معدل املستوى األول للمجموعة سيتأثر بصورة أساسية من الزيادة املحتملة يف مخصصات انخفاض • 
قيمة االئتامن.

وبناًء عىل األرصدة كام يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧م، فإن تأثري اليوم األول للمعيار الدويل للتقارير املالية )٩( )املطبق من ١ يناير • 
لتوجيهات  وفقاً  سنوات  خمس  مدى  عىل  للتحّول  ستخضع  والتي  تقريباً   %٠.٨٤ بنسبة  التقديري  الخفض  سيكون  ٢٠١٨م( 

مؤسسة النقد العريب السعودي.

تغري هذه املتطلبات من طبيعة •  أن  العرض. ومن املتوقع  إفصاح موسعة وتغريات يف  متطلبات  أيضاً  قدم املعيار املعدل 
ومدى إفصاحات املجموعة حول األدوات املالية وخاصة يف سنة تطبيق املعيار املعدل.

الحوكمة والضوابط

إن هيكل الحوكمة والضوابط اآلن قيد التنفيذ بالتاميش مع وثيقة التوجهات التي يتضمنها املعيار الدويل للتقارير املالية )٩( املطبقة 
يف البنوك السعودية. إن هذه التوجيهات تتطلب من البنوك تكوين إطار عمل للحوكمة معتمد من مجلس اإلدارة مع سياسات وضوابط 

مفصلة تتضمن األدوار واملسؤوليات.

مصادر  وتحديد  املعيار  منهجية  بشأن  خرباء  يتضمن  والذي  مركزياً   )٩( املالية  للتقارير  الدويل  املعيار  تطبيق  برنامج  بإدارة  البنك  يقوم 
البيانات وتصميم النامذج ومعالجة تقنية املعلومات وإصدار التقارير. إن العمل الذي قام به البنك حتى اللحظة يشتمل عىل عمل تقييم 

إيضاحـات عىل القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧م
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ألدوات الدين املتأثرة مبتطلبات التصنيف والقياس للمعيار الدويل للتقارير املالية )٩( وتطوير منهجية انخفاض للقيمة لدعم حساب 
مخصص خسارة االئتامن املتوقعة. وبشكل خاص، خالل ٢٠١٧م قامت املجموعة بتطوير منهجها لتقييم الزيادة الجوهرية يف مخاطر 

االئتامن ودمج املعلومات املرتقبة مبا يف ذلك عوامل االقتصاد الكيل وإعداد أنظمة تقنية املعلومات املطلوبة وهيكل العمليات. 

قامت املجموعة بكل أعامل النظام القديم والجديد بالتوازي حتى النهاية بناًء عىل البيانات املتاحة كام يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧م لتقييم 
هيكل العمليات. إن الحوكمة الشاملة لتنفيذ الربنامج هي من خالل اللجنة اإلدارية للمعيار الدويل للتقارير املالية )٩( وتتضمن ممثلني 
والضوابط  التحقق  عوامل  لتنفيذ  لديه  الحوكمة  عمل  إطار  بتعزيز  البنك  يقوم  املعلومات.  وتقنية  املخاطر  وإدارة  التمويل  إدارة  من 
املالمئة حول العمليات الرئيسية الجديدة ومجاالت الحكم الجوهرية مثل تحديد الزيادة الجوهرية يف مخاطر االئتامن وتطبيق املعلومات 

املرتقبة عىل عدة سيناريوهات اقتصادية وحساب خسارة االئتامن املتوقعة.

تنبيه

يتضمن االنخفاض التقديري يف حقوق املساهمني التأثري عىل مخصصات االنخفاض يف قيمة االئتامن مقارنًة مع تلك املطبقة يف 
٣١ ديسمرب ٢٠١٧م مبوجب معيار املحاسبة الدويل )٣٩(. التقييم أعاله عبارة عن تقدير يف وقت محدد وليس توقعاً. قد يختلف التأثري 
الفعيل لتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية )٩( عىل املجموعة بشكل جوهري عن هذا التقدير. البنك مستمر يف تنقيح النامذج 
واملنهجيات والضوابط الرقابية والتحسينات البسيطة يف صياغة القواعد النظامية قبل تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية )٩( يف ١ 
يناير ٢٠١٨م. وعىل الرغم من أن النظام القديم والجديد يعمالن بالتوازي بجانب بعضهام البعض كام يف النصف الثاين من ٢٠١٧م، إال 
أن األنظمة الجديدة والضوابط ذات الصلة مل تكن قيد التشغيل لوقت أطول. ونتيجة لذلك، مل يقم البنك بإنهاء اختبار وتقييم الضوابط 
الخاصة بأنظمة تقنية املعلومات الجديدة والتغيريات يف إطار عمل الحوكمة. تستند جميع التقديرات إىل التفسري الحايل للبنك بشأن 

متطلبات املعيار الدويل للتقارير املالية )٩(، والذي يعكس توجيهات الصناعة املرصفية واملناقشات التي متت حتى تاريخه.

٤٢ -  أرقام املقارنة
 خالل السنة الحالية، تم إعادة تصنيف املصاريف املتعلقة ببطاقات االئتامن والسحب )أي املصاريف املتبادلة ومصاريف االمتيازات وغري 
ذلك( والتي تتعلق بدخل الرسوم الناتجة عن املعامالت التي تتم من خالل البطاقات، التي يتم إعادة تصنيفها من مصاريف عمومية 

وإدارية أخرى إىل دخل رسوم وعموالت، بالصايف من أجل عرض أفضل.

فيام ييل تأثري إعادة التصنيفات عىل قامئة الدخل املوحدة:

للسنوات املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٦م

كام تم الترصيح 

إعادة تصنيفعنها يف األصل

مبالغ تم الترصيح 

عنها بعد التصنيف

٥8٦.٣٥9)٤6.١٢٢(6٣٢.٤٨١دخل أتعاب وعموالت، بالصايف

٣٧٠.٥٠8)٤6.١٢٢(٤١6.6٣٠مرصوفات عمومية وإدارية أخرى

خالل السنة، تم إعادة تصنيف املوجودات غري امللموسة يف بند األثاث واملعدات والسيارات إىل بند برامج حاسب آيل من أجل عرض أفضل.

فيام ييل تأثري إعادة تصنيف املبالغ املرصح بها يف اإليضاح )٨( كام يف ٣١ ديسمرب ٢٠١6م. مل يكن هناك تأثري عىل قامئة املركز 
املايل املوحدة:

كام يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٦م

كام تم الترصيح 

إعادة تصنيفعنها يف األصل

مبالغ تم 

الترصيح عنها بعد 

التصنيف

التكلفة:

٦١9.٥8١)٤٣.٢٧٠(66٢.٨٥١أثاث ومعدات وسيارات

٤٣.٢٧٠٤٣.٢٧٠    ــ    برامج حاسب آيل

االستهالك املرتاكم / اإلطفاء

٥٠١.٥٣١)٢٢.٩٧٠(٥٢٤.٥٠١أثاث ومعدات وسيارات

٢٢.٩٧٠٢٢.9٧٠    ــ    برامج حاسب آيل

صايف القيمة الدفرتية

١١8.٠٥٠)٢٠.٣٠٠(١٣٨.٣٥٠أثاث ومعدات وسيارات

٢٠.٣٠٠٢٠.٣٠٠    ــ    برامج حاسب آيل

إضافة لذلك، تم إعادة تصنيف بعض املبالغ السابقة لتتوافق مع العرض للسنة الحالية.

٤٣ -  موافقة مجلس اإلدارة
تم اعتامد القوائم املالية املوحدة للنرش من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ ١٩ جامدى األوىل ١٤٣٩هـ )املوافق ٥ فرباير ٢٠١٨م(.
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ملحة عامة. ١

اإلفصاح  متطلبات  مع  )البنك(  الجزيرة  لبنك   ٢٠١٧ ديسمرب   ٣١ يف  املنتهية  املالية  للسنة  الثالث  الركن  مبوجب  اإلفصاح  يتوافق 
املحددة من قبل مؤسسة النقد العريب السعودي )الركن الثالث( واملبنية عىل التوجيهات الصادرة عن لجنة بازل لإلرشاف املرصيف.

نطاق التطبيق. ٢

تم إعداد هذا التقرير بعد الدمج الكامل بني البنك والرشكات التابعة التالية واململوكة بالكامل للبنك )»البنك«(

النشاطالرشكات التابعة
رأس املال )ريال 

نسبة امللكية %سعودي(

حفظ سندات ملكية العقارات املرهونة رشكة أمان العقارية
١٠٠%١ مليون للبنك كضامنات للقروض

١٠٠%٥٠٠ مليون إدارة األصول  وخدمات االستشارةرشكة الجزيرة كابيتال

تعمل كوكيل ألنشطة الرشكات املرصفية رشكة أمان لوكالة التأمني
١٠٠%٥٠٠ ألف ريال سعوديوالتأمينية نيابة عن البنك.

رشكة الجزيرة لألوراق املالية 
املحدودة

تنفيذ املشتقات واملعامالت يف سوق 
املال مبا يتوافق مع أحكام الرشيعة

رأس املال املرصح به:
٥٠.٠٠٠ دوالر أمرييك
رأس املال املدفوع:
 ١٠٠ دوالر أمرييك

%١٠٠

وسيلة وموقع اإلفصاح. ٣

للبنك  اإللكرتوين  املوقع  يف   )٣ بازل  )قسم  املالية  التقاريـر  مبوجب  متاحاً  الثالث  الركن  مبوجب  البنك  إفصاح  يكون  سوف 
www.baj.com. sa وأيضا كتقرير منفصل يف التقارير املالية السنوية بعد قسم إيضاحات القوائم املالية.

أسس وتكرارية اإلفصاح. ٤

الصادرة عن مؤسسة  الثالث  الركن  لتكون متوافقة مع تعليامت اإلفصاح مبوجب  بازل ٣ هذه  صممت وثيقة اإلفصاح مبوجب 
النقد العريب السعودي، ويجب أن تقرأ بالتزامن مع القوائم املالية للبنك للسنة املالية املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧م.

ويتم تقديم متطلبات اإلفصاح النوعي عىل أساس سنوي.

هيكل رأس املال. ٥

يبلغ رأس املال النظامي للبنك ٥.٢ مليار ريال سعودي. وقد بلغ إجاميل حقوق املساهمني  كام يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٧م، ٨.٨ 
مليار ريال سعودي. ويبلغ إجاميل رأسامل الفئة ١ والفئة ٢ للبنك ١١.٣٣٩ مليار ريال سعودي شامال إصدار صكوك مببلغ ٢.٠ 

مليار ريال سعودي وذلك كام يف ٣١ ديسمرب٢٠١٧م.

الرشكات التابعة والزميلة: )أ( 

رشكة الجزيرة كابيتال: 

خدمات  تقدم  كام  ووكيال،  أصيال  بصفتها  املالية  األوراق  أنشطة  الرياض  مدينة  يف  مقرها  من  كابيتال  الجزيرة  رشكة  متارس 
ريال  مليون   ٥٠٠ املدفوع  الرشكة  رأسامل  ويبلغ  الرتتيب.  وخدمات  االستشارية  والخدمات  األصول  وإدارة  والحفظ  االكتتاب 

سعودي اكتتب البنك به بالكامل.

اإلفصاح مبوجب بازل - الركن الثالث - للعام ٢٠١٧م
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رشكة أمان العقارية:

تأسست رشكة أمان العقارية، ومقرها يف مدينة جدة، كرشكة ذات أغراض خاصة لتسهيل أنشطة متويل الرهن وللقيام، بالنيابة 
عن البنك فقط، مبهام حفظ سندات ملكية العقارات املرهونة للبنك كضامنات مقابل التمويالت التجارية املمنوحة من قبل 

البنك. ويبلغ رأسامل الرشكة املرصح ١ مليون ريال سعودي اكتتب البنك به بالكامل.

رشكة أمان لوكالة التأمني :

مقرها يف اململكة العربية السعودية، وتعمل كوكيل ألنشطة الرشكات املرصفية والتأمينية نيابة عن البنك. مل تبدأ الرشكة 
رياالت للسهم  ألف سهم بقيمة عرشة  ريال سعودي يتكون من ٥٠  ألف  يبلغ رأس املال املرصح ٥٠٠  التجارية بعد.  عملياتها 

الواحد.

رشكة الجزيرة لألوراق املالية املحدودة:

مقرها يف جزر كاميان ، وتتشكل الرشكة لتنفيذ املشتقات واملعامالت يف سوق املال مبا يتوافق مع أحكام الرشيعة ، يبلغ رأس 
املال املرصح به ٥٠.٠٠٠ دوالر أمرييك ورأس املال املدفوع ١٠٠ دوالر أمرييك تشمل ١٠٠ سهم بقيمة دوالر واحد لكل سهم.

رشكة الجزيرة تكافل تعاوين

متارس رشكة الجزيرة تكافل تعاوين من مقرها يف مدينة جدة، أعامل التأمني طبقاً ملبادئ الرشيعة اإلسالمية وقواعد مؤسسة 
النقد العريب السعودي. وميلك البنك نسبة ٣٥% من رأسامل الرشكة البالغ ٣٥٠ مليون ريال سعودي. وكانت الرشكة قد بارشت 

مامرسة أعاملها اعتباراً من شهر يناير ٢٠١٤م.

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.

كفاية رأس املال. ٦

يوضح الجدول أدناه مختلف الطرق التي تم تبنيها يف بنك الجزيرة من أجل حساب متطلبات رأس املال مبوجب بازل ٣ فيام يخص 
مختلف أنواع املخاطر مبوجب الركن األول:

مخاطر العملياتمخاطر األسواقاملخاطر االئتامنية

طريقة املؤرش األسايسالطريقة املعياريةالطريقة املعيارية

بازل  لجنة  بها  أوصت  التي  الطريقة  إىل  األسايس  املؤرش  طريقة  من  االنتقال  بصدد  البنك  فإن  العمليات  ملخاطر  بالنسبة 
للإلرشاف املرصيف يف مقررات بازل ٣ - تعليامت االنتهاء من اإلصالحات بعد األزمة - والصادرة يف ديسمرب ٢٠١٧ وما يتبعها 
العتامد  تفصيلية  طريق  خارطة  تحديد  عىل  حالياً  البنك  ويعكف  السعودي.  العريب  النقد  مؤسسة  وتعليامت  إرشادات  من 

الطريقة الجديدة وفقا للجداول الزمنية التي اقرتحتها 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 ٣١ ديسمرب ٢٠١٧م، ١6.٥٢% )للفئة ١( و ٢٠.٩٤% )للفئة ١ والفئة ٢(

إدارة رأس املال

يعترب املركز الرأساميل القوي أمراً رضورياً السرتاتيجية عمل البنك ومركزه التنافيس. وتركز اسرتاتيجية رأس املال بالبنك عىل 
االستقرار عىل املدى البعيد والذي يهدف إىل بناء واالستثامر يف األنشطة املرصفية األساسية.
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ويسعى البنك لالحتفاظ مبستويات كافية من رأس املال من أجل األغراض التالية:

•    تحسني منو األصول يف رشائح العمل املستهدفة من أجل دعم أهدافه االسرتاتيجية.

•    دعم املخاطر ذات العالقة بأعامل البنك.

•    القدرة عىل الوفاء مبتطلبات رأس املال يف السوق السائدة وظروف الضغط.

يضع البنك سنوياً خططاً اسرتاتيجية وعملية وأيضا برنامجا لكفاية راس املال الداخيل تغطي أفقاً ميتد لفرتة ٣ سنوات عىل 
مام يضمن أن املخاطر املبنية عىل إطار وسياسة تقبل املخاطر بالبنك يتم تقييمها واالحتفاظ مبستويات رأساملية  األقل، 

كافية من قبل البنك لدعم اسرتاتيجيته املعتمدة. 

وتأخذ تلك الخطط يف االعتبار النواحي التالية:

O   منو أعامل االستثامر والتمويل األساسية بناًء عىل خطط العمل ملختلف وحدات العمل كالخدمات املرصفية للرشكات 
)وتشمل رشيحة الرشكات التجارية والرشكات الصغرية واملتوسطة(، وخدمات الرشكات العاملية ، وخدمات املؤسسات 

املالية والخدمات 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 ٣ املتعلقة بإدارة السيولة.

O   الحفاظ عىل متطلبات رأس املال النظامي ونسب كفاية رأس املال.

إجراءات تقييم كفاية رأس املال الداخيل. ٧

واختبار  الرئيسية،  املخاطر  أنواع  كافة  وتقييم  املال،  رأس  خطط  مسائل  تعالج  الداخيل  املال  رأس  كفاية  تقييم  إجراءات  إن 
متطلبات رأس املال تحت مختلف سيناريوهات الضغط/ التحمل، ورأس املال املطلوب لتغطية كافة املخاطر الرئيسية الحاصلة 

كنتيجة لبيانات األعامل الحالية وأيضاً املحتملة والتنظيم الداخيل واإلجراءات الكفيلة بإدارة ما تقدم عىل أساس متواصل.

وعىل مستوى املجموعة يتم تقييم الكفاية الرأساملية ككل من خالل إطار إجراءات تقييم كفاية رأس املال الداخيل. كام أن إطار 
تقييم الكفاية الرأساملية يعترب انعكاسا السرتاتيجية البنك عىل املدى القصري إىل املتوسط آخذاً يف االعتبار سيناريوهات 
االقتصاد الكيل 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.

لتقديم  كأداة  الداخيل،  املال  رأس  كفاية  تقييم  إجراءات  من  يتجزأ  ال  جزءاً  كونه  بالبنك،  املخاطر  تقبل  وسياسة  إطار  ويعمل 
املرئيات للبنك من أجل تعديل فرضياته التي يتم استخدامها يف صياغة إجراءات تقييم كفاية رأس املال الداخيل.

ويحدد إطار إجراءات تقييم كفاية رأس املال الداخيل مستوى رأس املال املطلوب لدعم أنشطة املجموعة الحالية واملقرتحة 
الداخيل عىل  املال  رأس  كفاية  إجراءات  تقرير  إصدار  الضغط. هذا ويتم  ظروف  تحت  وأيضا  طبيعية  ظروف  تحت  املال  لرأس 

أساس سنوي ويعتمد من قبل لجنة إدارة املخاطر املنبثقة عن مجلس اإلدارة ومن قبل مجلس اإلدارة أيضأ.

التقييم الشامل للمخاطر مبوجب إطار إجراءات تقييم كفاية راس املال الداخيل:)أ( 

طبقا لطريقة إطار إجراءات تقييم كفاية رأس املال الداخيل، يتم تحديد وقياس األنواع التالية من املخاطر:

•    املخاطر املندرجة تحت الركن ١ من مقررات بازل ٣ )املخاطر االئتامنية، مخاطر السوق ومخاطر العمليات(

•    املخاطر غري املدرجة بالكامل مبوجب الركن ١ من مقررات بازل ٣ )كاملخاطر املتبقية(

البنكية، مخاطر  الربحية يف املحفظة  بازل ٣ )كمخاطر معدل  الركن ١ من مقررات  •    املخاطر التي ال يتم األخذ بها تحت 
السيولة، مخاطر األعامل/ املخاطر االسرتاتيجية، مخاطر السمعة، مخاطر االقتصاد الكيل ومخاطر الرتكزات االئتامنية(

•    العوامل الخارجية، مبا يف ذلك التغريات يف البيئة االقتصادية واألنظمة والقواعد.

تقييم مخاطر الركن األول والركن الثاين مبوجب نظام بازل ٣:)ب( 

يقوم البنك بتحديد وتقييم مخاطره باستخدام طرق تم اختبارها بشكل معقول واعتربت عىل أنها مقبولة عىل صعيد القطاع 
املرصيف.

اإلفصاح مبوجب بازل - الركن الثالث - للعام ٢٠١٧م



١٤٩ التقرير السنوي  2017

فيتم  للمخاطر  مقبولة  قياس  أساليب  وجود  لعدم  نظراً  بسهولة  املخاطر  وتقييم   تحديد  فيها  يصعب  التي  الحاالت  ويف   
استخدام تقديرات الخرباء يف تحديد حجم وأهمية تلك املخاطر. بعد ذلك، تركز عملية تقييم الكفاية الرأساملية الداخلية عىل 
الضوابط النوعية يف إدارة تلك املخاطر الهامة وغري القابلة للقياس ضمن إطار الحوكمة املعتمد بالبنك. وتضم هذه اإلجراءات 

النوعية ما ييل:

•    إجراءات حوكمة كافية من خالل لجنة املخاطر واللجنة التنفيذية ومجلس اإلدارة.

•    أنظمة وإجراءات وضوابط رقابة داخلية كافية.

•    إسرتاتيجيات فعالة لتخفيف املخاطر والحد من آثارها السلبية.

•    مراقبة وتقارير منتظمة من خالل مختلف لجان وهيئات اإلدارة.

)ج(       اختبارات الضغط / الجهد أو التحمل:

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 إسرتاتيجية أو سياسية أو عملية.

وتخضع طريقة اختبارات الضغط / الجهد أو التحمل والتأكيدات يف بنك الجزيرة لعملية مراجعة ومناقشة دامئة من أجل ضامن 
وسيلة  مبثابة  أوالتحمل  الجهد   / الضغط  اختبارات  عملية  وتعترب  السائدة.  والعاملية  النظامية  املامرسات  أفضل  مع  التوافق 
بإجراء  البنك  مبوجبها  يقوم  شديد  ضغط   سيناريوهات  أساس  عىل  مبنية  وهي  البنك  مال  رأس  توزيع  اسرتاتيجية  ملراجعة 
التعديالت الالزمة عىل اسرتاتيجيته حيثام لزم األمر وذلك بناء عىل نتائج اختبار الضغط املنفذ. ومبوجب إطار وسياسة اختبارات 
الضغط / الجهد يف بنك الجزيرة تتم محاكاة اآلثار غري اإليجابية املحتملة لسيناريوهات الضغط عىل ربحية البنك ونوعية األصول 

واألصول املرجحة باملخاطر والكفاية الرأساملية 

لقد صمم برنامج اختبارات الضغط / الجهد تحديدا بهدف تقييم املرونة واملالءة والسيولة والربحية لدى بنك الجزيرة تحت مختلف 
يتم  ذلك  انطبق  حيثام  أوالتحمل  الجهد   / الضغط  اختبار  عملية  آثار  فإن  املخاطر  عامل  طبيعة  عىل  وباالعتامد  الضغط.  ظروف 

قياسها عىل املؤرشات التالية للبنك:

•    كفاءة األصول – االرتفاع / االنخفاض يف األصول غري العاملة  وتقاس كنسبة من أصول التمويل.

•    الربحية – االرتفاع / االنخفاض يف حسابات األرباح / الخسائر.

•    كفاية رأس املال – وتقاس حسب نسبة التغري يف إجاميل مبلغ رأس املال ونسبة كفاية رأس املال.

•    مركز السيولة – ويقاس طبقاً للتغري يف مؤرشات السيولة األساسية.

وتقوم مجموعة عمل اختبارات الضغط / الجهد أوالتحمل والتي تضم مختلف الفرق اإلدارية برفع تقارير اختبارات الضغط / الجهد 
أو التحمل إىل الرئيس التنفيذي العام ولجنة إدارة املخاطر قبل الحصول عىل موافقة مجلس اإلدارة عليها وتناقش النتائج مع 

الجهات اإلرشافية خالل االجتامعات السنوية املشرتكة.

)د(       املعيار املحاسبي الدويل  - اإلصدار رقم 9:

إن من أهم أولويات البنك هو التأكد من أن يبقى من بني أوائل الجهات التي تطبق وتتبنى معيار املحاسبة الدويل - إصدار رقم 
٩. ويف هذا الصدد، اعتمد البنك منهجا منظام لتبني معيار املحاسبة الدويل - إصدار رقم ٩ لضامن إعطاءه الرتكيز واالهتامم 
الذي يستحقه. وبناءاً عىل ذلك، فإن البنك اآلن يف مراحل متقدمة من تطبيق منهجيات حساب الخسائر االئتامنية املتوقعة 
والسيناريوهات والنامذج املناسبة لضامن انخفاض القيمة وتوافق حساب خسائر البنك االئتامنية املتوقعة مع متطلبات معيار 

املحاسبة الدويل -إصدار رقم ٩ ضمن الحدود الزمنية املحددة من قبل مؤسسة النقد العريب السعودي.
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األهداف  وبطاقات  بالبنك  االئتامن  مخاطر  تصنيف  مناذج  أن  من  واملعايرة  التحقق  عملية  خالل  من  التأكد  إىل  البنك  يسعى 
تحافظ عىل قدرتها التنبؤية ودقتها لتقييم املخاطر املحتملة املرتبطة بتعرث العميل املحتمل و / أو الحايل. وقد كان البنك 
سباقاً يف التحقق من صحة ونجاح تنفيذ مناذج تصنيف املخاطر املعاد تقييمها. وقد تم تطبيق مناذج تقييم املخاطر املعززة 

ومعيار املحاسبة الدويل - إصدار رقم ٩ يف البنك، كام ويجري حالياً إعادة تصنيف محافظ البنك بناء عىل النامذج الجديدة.

إدارة املخاطر. 8

األحداث  إىل  املعامالت  مستوى  من  بدءا  العوامل  من  العديد  بسبب  املستمر  للتغري  البنك  فيها  يعمل  التي  البيئة  تخضع 
االقتصادية العامة. ولذلك فإن بيئة املخاطر تتطلب مراقبة وتقييام مستمرين. وقد كانت املبادرات مبوجب برنامج إدارة مخاطر  

املؤسسة )بنك الجزيرة( مبثابة حافز ومساهم رئييس يف تعزيز مامرسات إدارة املخاطر ضمن البنك. 

املبادئ الستة العريضة إلدارة مخاطر الرشكة 

ونطاق  والهيكل  واالستقاللية  باملسئولية  املتعلقة  الرئيسية  األسس  الرشكة  مخاطر  إلدارة  العريضة  الستة  املبادئ  تحدد 
التطبيق.

يعتمد نهج إدارة مخاطر الرشكة عىل ثالث خطوط دفاع وهي: وحدات العمل املتبنية للمخاطر، وحدات مراقبة املخاطر . ١
واملراجعة الداخلية.

تضطلع وحدات تبني املخاطر مبسئولية اإلدارة اليومية للمخاطر املصاحبة أو املالزمة ألعاملها بينام تضطلع وحدات . ٢
وقياس  وتعريف  بتحديد  الكفيلة  واملنهجيات  األدوات  وتطوير  املخاطر  إدارة  أطر  إنشاء  مبسئولية  املخاطر  مراقبة 
ومراقبة والتحكم واختبار املخاطر. ويكمل هذه املسئوليات دور إدارة املراجعة الداخلية والتي تقدم تأكيدات مستقلة 

عن فعالية طريقة إدارة املخاطر.

االئتامن . ٣ مخاطر  ومدراء  ورؤساء  للمخاطر  التنفيذي  الرئيس  خالل  من  الرشكة،  مخاطر  إدارة  تتوىل  الجزيرة،  بنك  يف 
مسئولية مستقلة تتمثل يف مراجعة والتوقيع باالشرتاك 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 إدارة 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.

مستوى . ٤ وتحدد  ومحدثة  متجانسة  الرئيسية  االئتامنية  السياسات  تكون  أن  ضامن  عىل  املخاطر  إدارة  مجموعة  تعمل 
تقبل املخاطر من خالل إطار وسياسة تقبل املخاطر بالبنك. كام أن مجموعة إدارة املخاطر مسئولة عن تطوير و تنفيذ 

مختلف سياسات املخاطر وقرارات العمل ذات العالقة واملفوضة/ املمنوحه من قبل مجلس اإلدارة.

لتحقيق الفعالية يف عمل ادارة املخاطر فانها مستقلة من الناحية الوظيفية والتنظيمية عن وحدات العمل ووحدات . ٥
تبني املخاطر األخرى ضمن بنك الجزيرة.

يضطلع مجلس إدارة بنك الجزيرة من خالل لجنة املوجودات واملطلوبات ولجنة املخاطر واللجنة التنفيذية باملسئولية . 6
الشاملة باإلرشاف عىل املخاطر ضمن البنك.

سياسة وإطار تقبل املخاطر. 9

تتم مراجعة سياسة وإطار تقبل املخاطر من قبل لجنة إدارة املخاطر ومجلس اإلدارة عىل أساس دوري وتأخذ يف االعتبار قدرة 
الرئيسية  أرباحه  وقوة  والنظامية،  التوجيهات املؤسساتية  اىل  إستناداً  يريده  الذي  ومركزه املايل  املخاطر  تقبل  عىل  البنك 
وسمعته وعالمته التجارية. وتحدد سياسة تقبل املخاطر مقاييس املخاطر الرئيسية للبنك وترفع تقاريرها 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 
أو الطرف  البنك مع مدين أو طرف مقابل ويقوم ذلك املدين  أهدافه اإلسرتاتيجية. وتنشأ املخاطر االئتامنية عندما يتعامل 
املقابل باإلخفاق يف الوفاء بالتزاماته عند استحقاقها. ومن أجل التخفيف من حدة اثار املخاطر االئتامنية يقوم البنك بتنفيذ 
له  والنوعية  الكمية  املالية  املعلومات  بتحليل  يقوم  حيث  املقابل  الطرف  أو  بالعميل  الواجبة  بالعناية  للقيام  مكثفة  إجراءات 
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)املعلومات املالية وبيانات األعامل عادة(. ويستخدم البنك أدوات التقييم الداخيل 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. 

املخاطر  عىل  السيطرة  للمخاطر  التنفيذي  والرئيس  لالئتامن،  التنفيذي  والرئيس  االئتامن،  مخاطر  مسئويل  خالل  من  وتتم 
االئتامنية من خالل الرقابة املستمرة وتقييم مسئولية املدين أو الطرف املقابل وقدرته عىل الوفاء بالتزاماته من خالل برنامج 
اإلجراءات  وتهدف  ووضعيته.  للعميل  املايل  للمركز  الرسمية  السنوية  واملراجعة  املشاريع  ملواقع  وزيارات  منتظم  اتصال 
البنك حدودا  البنك. كام يضع  لزم األمر لحامية مصالح  إذا  إجراءات تصحيحية  االئتامنية إىل تحديد املشاكل بشكل مبكر واتخاذ 
ائتامنية  للحد من مقدار التعرض )االنكشاف( ملدين أو طرف مقابل واحد. ويقوم البنك أيضا بتحديد املزيد من القيود حسب 
مخاطره  بتخفيف  البنك  يقوم  كام  والالحقة.  املسبقة  والرشوط  التسديد  ورشوط  رسيانها  ومدة  املنفذة،  املعامالت  نوع 

االئتامنية من خالل طلب ضامنات ملموسة عندما يلزم األمر.

ويسعى البنك أيضا إىل السيطرة عىل  مخاطر املحفظة – وهي مخاطر مختلفة تنشأ من الرتكزات التي تكون حساسة لبعض 
املؤرشات املحددة كالنشاط االقتصادي والجغرافيا والضامنات ودرجات املخاطر، الخ... ولتخفيف مخاطر الرتكز هذه يقوم البنك 
رأس  كتمويل  التمويل  تنويع  خالل  ومن  االقتصادية  القطاعات  مختلف  عرب  العمالء  قاعدة  توسيع  خالل  من  محفظته  بتنويع 
املال العامل عىل املدى القصري ومتويل املرصوفات الرأساملية طويلة املدى واحتياجات متويل املشاريع لعمالئه من خالل 
الرتتيبات املشرتكة للوفاء مبتطلبات عمالئه. وتتم مراقبة الرتكزات االئتامنية للمدين والقطاع من خالل مجموعة إدارة املخاطر 
التنفيذي للمخاطر، والتي تتم  بالرئيس  الخاصة  التقارير   النافذة من خالل  ملخص  النظامية  التعليامت  بشكل دوري أو حسب 
مراجعتها و مراقبتها بشكل منتظم من قبل الرئيس التنفيذي لالئتامن و الرئيس التنفيذي للمخاطر ورؤساء  وحدات العمل. كام 

يتم الرفع عن مستويات الرتكز وبشكل دوري إىل لجنة املخاطر املنبثقة عن مجلس اإلدارة.

وتتم مراقبة الرتكزات من حيث مصادر التمويل ومتابعة اسرتاتيجيات التنويع من أجل تخفيف مستوى االعتامد عىل كبار مقدمي 
األموال وذلك بشكل منتظم. 

ويقوم البنك بشكل مستمر بتحديث سياسات االئتامن لديه بحيث تعكس الوقائع االقتصادية والسوقية والقانونية.

إدارة مخاطر السوق:  )ب(    

العام  االقتصادي  والوضع  األعامل  واتجاهات  السوق  تقلب  ذلك  يف  مبا  عوامل  لعدة  املخاطر  لتقبل  البنك  استعداد  يخضع 
التي  والسياسات  العالقة  ذات  األسواق  صالحيات  حدود  خالل  من  واحتوائها  العوامل  هذه  إدارة  وتتم  املوضوعية.  والعوامل 
خالل  من  السوق  مخاطر  متواصل  بشكل  البنك  ويراقب  النظامية.  بالتعليامت  وااللتزام  املعتمد  املخاطر  إدارة  إلطار  تخضع 
التقدير الكمي ملتطلبات رأسامله ومخاطر معدالت الربحية ومخاطر العمالت ومن خالل التحقق من أن قسم الخزينة لديه يعمل 

ضمن حدود الصالحيات املخولة له.

إدارة مخاطر العمليات : )ج(     

إن مستوى تقبل مخاطر العمليات بالبنك محدد ضمن إطار سياسة تقبل املخاطر وسياسة مخاطر العمليات وينعكس من خالل 
اإلجراءات وحدود الصالحيات التالية كجزء من عملية اختبارات الضغط / الجهد أو التحمل نصف السنوية:

األثر والحجم من حيث حدود الصالحيات.أ. 

التحمل والحدود القصوى التي تعكس مستوى تحمل املخاطر املقبولة وخسائر العمليات.ب. 

البيانات الالزمة لغرض  تعريف وتحديد مخاطر العمليات والخسائر التشغيلية املهمة.ت. 

و بهدف 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 جنبا إىل جنب مع وضع السياسات واإلجراءات املقرتنة بذلك.
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املخاطر االئتامنية:. ١٠

ملحة عامة:)أ( 

تتمثل املخاطر االئتامنية يف إخفاق مدين البنك أو الطرف املقابل يف الوفاء بالتزاماته طبقاً للرشوط املتفق عليها. ويشمل 
ذلك أيضا املخاطر الناشئة عن معامالت التسوية واملقاصة.

إن الوحدات الرئيسية املسئولة عن تحمل / تبني املخاطر االئتامنية بالبنك هي:

•     مجموعة الرشكات واملؤسسات املرصفية.

•     مجموعة الخدمات املرصفية التجارية )الرشكات الصغرية واملتوسطة(.

•     مجموعة الخدمات املرصفية الفردية.

•     مجموعة الخزينة.

•     مجموعة الخدمات املرصفية الخاصة .

وقد وضعت كل وحدة من وحدات تبني املخاطر االئتامنية سياسات وتعليامت محددة تحكم فعاليات تبني املخاطر االئتامنية 
الفردية وسياسة مخاطر  الخدمات املرصفية  لها والتي تم تضمينها يف سياسة املخاطر االئتامنية، وسياسة مخاطر  العائدة 

السوق/ السيولة.

مخصصات القروض والتمويل:)ب( 

يقوم البنك بوضع املخصصات طبقاً لتعليامت مؤسسة النقد العريب السعودي. ولذلك فإنه يقوم بإنشاء مخصصات محددة 
للحسابات املتعرثة بناء عىل تقديرات احتاملية إخفاق املدين املعني يف الوفاء بالتزاماته. كام يضع البنك مخصصات جامعية 
إسرتاتيجيات  مراجعة  وتتم  هذا  التعرث.  حالة   يف  والخسارة  التعرث  احتاملية   تقدير  عىل  بناء  للمحفظة  املتبقية  األصول  عىل 
ورؤساء  للمخاطر  التنفيذي  والرئيس  لالئتامن  التنفيذي  الرئيس  قبل  من  واعتامدها  والجامعية  املحددة  الدورية  املخصصات 

وحدات وأقسام العمل ورئيس الرقابة املالية والرئيس التنفيذي العام.

من الجدير بالذكر أن البنك يف املرحلة النهائية بالنسبة لتطبيق املعيار املحاسبي الدويل إصدار رقم ٩  وذلك طبقا لتعليامت 
مؤسسة النقد. ويتبع البنك يف هذا اإلطار خطة مفصلة تضمن التطبيق السلس للمعيار املحاسبي الدويل – إصدار رقم ٩ 
مع العمل عىل تطوير األمناط ذات العالقة التي ستمكن من تقدير الخسائر االئتامنية املتوقعة بناء عىل فرتة حياة التسهيالت 

االئتامنية واحتاملية التعرث.

يف  النظر  وقواعد  ومحاسبتها  املالية  املؤسسات  أصول  لتصنيف  منقحة  قواعد   ٩ رقم  الدويل  املحاسبة  معيار  أدخل  وقد 
باملخصصات  باالعرتاف  يتعلق  فيام  القصور  أوجه  معالجة  بهدف  الجديدة  للمعايري  وفقا  املخصصات  واعتبار  التقارير  تقديم 

واإلرشاف عليها. وفيام ييل النامذج الرئيسية الثالثة ملبادئ معيار املحاسبة الدويل - إصدار رقم ٩:

O   تصنيف وقياس األدوات املالية.

O   انخفاض قيمة املوجودات املالية.

O   محاسبة التحوط.

إن معيار املحاسبة الدويل - إصدار رقم ٩ واجب التطبيق بحلول ١ يناير ٢٠١٨. ويهدف هذا املعيار إىل تصنيف وقياس جميع 
والقيمة  اآلخر  الشامل  الدخل  خالل  من  العادلة  والقيمة  املطفأة  التكلفة  من  محددة  قياس  فئات  عرب  للبنك  املالية  األدوات 
العمل لجميع األدوات املالية عىل مستوى إجاميل وتقييم  الخسائر. ويشمل ذلك تطوير منوذج  أو  العادلة من خالل األرباح 
اختبار خصائص التدفقات النقدية عىل مستوى األداة الفردية. يبدأ احتساب انخفاض القيمة مع عملية تقییم املرحلة، لتحديد 
ألنواع  تلخيص  ييل  وفيام  االئتامن.  مخاطر  مستويات  إلی  استنادا  املحددة،  الثالث  املراحل  علی  املوجودات  انطباق  مدى 

املراحل وقواعد التقييم.

اإلفصاح مبوجب بازل - الركن الثالث - للعام ٢٠١٧م
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الوصفالتعريفاملرحلة

متييز موجودات مخاطر املرحلة األوىل
االئتامن املنخفضة

تتضمن هذه املرحلة املوجودات العاملة والخالية من مؤرشات
النخفاض قيمتها

املوجودات التي حدث فيها املرحلة الثانية
زيادة كبرية يف مخاطر 

االئتامن

إن معيار هذه املرحلة هو “زيادة كبرية يف مخاطر االئتامن”، والتي يتم 
تقييمها بناء عىل إطار مراقبة االئتامن، مبا يف ذلك العوامل الداخلية 

والعوامل االقتصادية الكلية، أو إطار إشارات التحذير املبكرة املعمول به 
يف البنك

فئة املوجودات املتعرثة املرحلة الثالثة
وغري العاملة

يستند تصنيف املوجودات يف املرحلة 3 إىل دليل موضوعي عىل 
انخفاض القيمة، استنادا إىل مراقبة االئتامن، والوضع املتأخر للحسابات.

وميكن أيضا أن يستند تصنيف املرحلة 3 إىل التقييامت النوعية، استنادا 
إىل املعلومات الداخلية أو الخارجية املتاحة واملتعلقة بالحسابات أو 

املقرتضني.

مخاطر السوق. ١١

مقدمة:)أ( 

تتمثل مخاطر السوق يف تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية املستقبلية ألية أداة مالية بسبب التغريات يف متغريات 
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 
بوضوح  تحدد  والتي  السوق  ملخاطر  سياسة  البنك  اعتمد  وقد  السوق.  مخاطر  إدارة  يف  املستخدمة  والضوابط  الصالحيات 

السياسات واإلجراءات وحدود صالحيات مخاطر األسواق بالبنك.

وتتمثل األهداف الرئيسية لهذه السياسة يف إدارة مستويات التقلب يف الدخل، وإبراز مخاطر السوق الشفافة وبيانات مخاطر 
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 املرتتبة 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 حسب مجموعات العمالت، حيث تم وضع حدود صالحيات للدوالر األمرييك وعمالت الدول العرش الكربى والعمالت 
الخليجية وكافة العمالت األخرى. وجدير بالذكر أن مخاطر البنك من رصف العمالت األجنبية ال تذكر ألن موجودات ومطلوبات البنك 

مقيمة بشكل رئييس بالريال السعودي وإىل حد أقل بالدوالر األمرييك أو بعمالت مربوطة بالدوالر األمرييك.

 

مخاطر أسعار األسهم

محفظة  ضبط  ويتم  األسهم.  يف  البنك  استثامرات  قيم  انخفاض  عىل  املرتتبة  املخاطر  يف  األسهم  أسعار  مخاطر  تتمثل 
البنك من األوراق املالية املتاحة للبيع بشكل منتظم طبقا السعار السوق. تتعلق محفظة املتاجرة هذه مبعظمها باستثامرات 
اسرتاتيجية يف راس املال التأسييس  يف مختلف الصناديق من خالل و تحت إدارة رشكة الجزيرة كابيتال. جميع هذه االستثامرات 
مدرجة يف السوق املايل )تداول(. يوجد لدى بنك الجزيرة محفظة استثامرات صغرية  قدمية وذات قيمة غري مؤثرة تظهر يف 
سجالت البنك، معظم هذه االستثامرات هي اسهم غري متداولة. و يتم تقييم وقياس االستثامرات يف األسهم غري املتداولة 

بالقيمة العادلة. اية تغيريات يف القيمة تؤخذ باالعتبار يف حقوق امللكية و قامئة الدخل الشامل بالبنك.
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املعالجة الرأساملية ملخاطر السوق:)ج( 

يحتسب بنك الجزيرة املتطلبات الدنيا لرأس املال مقابل مخاطر السوق باستخدام الطريقة املعيارية، حيث يستخدم رأس املال 
كحاجز حامية مايل ملواجهة أية تحركات معاكسة ملخاطر السوق. ومتثل مخاطر معدل الربحية ومخاطر العمالت األجنبية ومخاطر 

السيولة عوامل املخاطرة الرئيسية التي تواجهها أنشطة البنك.

اختبارات الضغط / الجهد أو التحمل:)د( 

إذ  املحتملة.  للخسائر  التقييم  من  املزيد  إجراء  بهدف  وذلك  سنوي  نصف  أساس  عىل  الجهد   / الضغط  اختبارات  البنك  يجري 
أن البنك و من خالل تقييم حجم الخسائر غري املتوقعة يكون قادرا عىل فهم حيثيات املخاطر والتعرض املحتمل ألحداث غري 
محتملة ولكن معقولة يف األسواق غري العادية. ويستخدم البنك لهذا الغرض سيناريوهات متعددة ترتافق 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. 

  

مخاطر العمليات:. ١٢

تعرف مخاطر العمليات عىل أنها مخاطر الخسائر الناجمة عن فشل او عدم كفاية اإلجراءات  الداخلية أو املوظفني أو األنظمة 
تنشأ  االسرتاتيجية.  واملخاطر  السمعة  مخاطر  ويستثني  القانونية  املخاطر  التعريف  هذا  ويشمل  أخرى  خارجية  عوامل  أية  أو 
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 املرتتب عليه من املعاملة.

الفريق  البنك. وتقع عىل عاتق هذا  إدارة مخاطر  يتبع ملجموعة  العمليات  إدارة مخاطر  لقد تم تأسيس فريق مستقل يتوىل 
مسؤولية مراقبة وضبط وإدارة 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 فرتات منتظمة ورفع نتائج االختبارات إىل الجهات ذات العالقة باملخاطر.

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 مبختلف مجموعات العمل ضمن البنك، فمع أنه تم  إبقاء مسئولية إدارة العمل واملخاطر عىل عاتق مجموعات وأقسام 
األعامل، إال أنه تم أيضا إنشاء أسس مشرتكة من أجل إرشاك فريق إدارة مخاطر العمليات يف تسهيل عملية  تعريف تحديد 

وقياس وتقييم  املخاطر واإلجراءات الرقابية املرتبطة. 

هذا، ولقد قام فريق إدارة مخاطر العمليات  خالل السنة بتنفيذ عملية جمع متخصصة للبيانات من خالل االجتامعات املتكررة مع 
رؤساء األقسام واإلدارة العليا سعيا منه لتأمني فهم واضح لتوجهات العمل من خالل تعميم األهداف اإلسرتاتيجية لوحدة العمل 

ذات العالقة.  ويأيت تصميم هذا النهج من أجل ربط توجهات اإلدارة مبستويات تحمل املخاطر املخصصة وبيانات املخاطر.

شامل  توعية  برنامج  وتنفيذ  تطوير  تم  فقد  البنك،  نطاق  عىل  املخاطر  وتقييم  تحديد  أنشطة  بتنفيذ  للمبارشة  استعدادا 
باملخاطر شمل اإلدارة و ممثيل املخاطر وأصحاب املخاطر املعنيني.

الرئيسية  للمخاطر  أنظارها  لفت  بهدف  األعامل  مجموعات  إدارات  مع  بالتشاور  املخاطر  لتوزيع  تفصييل  جدول  وضع  تم  كام 
والهامة التي تتطلب انتباهها واتخاذ اإلجراءات الالزمة من قبلها عىل أساس األولوية.  

  وفيام ييل 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 او عمل معني. و كجزء 
من هذه األداة يتم متابعة االحتفاظ بسجل املخاطر وخطط العمل املتوافقة وتحدث بشكل منتظم. وتشمل دورة مراجعة اجراءات 
التقييم الذايت للمخاطر واإلجراءات الرقابية املناقشة مع مجموعات العمل وتقديم تقارير دورية اىل لجنة ادارة مخاطر العمليات 
)قيد التنفيذ حالياً( لطلب التوجيه فيام يخص قبول املخاطر ومعالجتها مبا يف ذلك قرار اتخاذ إجراءات ملراجعة وتطوير بيئة الرقابة. 
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الندوات وورش  الربنامج عقد  ، ويتم مبوجب هذا  الرقابية  الذايت للمخاطر واإلجراءات  للتقييم  برنامجا شامال  البنك  وقد وضع 
العمل  أقسام  كافة  مستوى  عىل  الرقابية  واإلجراءات  املخاطر  وتقييم  لتعريف  العمليات  مخاطر  إدارة  فريق  قبل  من  العمل 

واملساندة. ويتم تقييم اإلجراءات الرقابية بشكل دوري لضامن أنها تعمل وفقا ملا صممت له.

وتتمثل  القامئة.  أو  الجديدة  واملنتجات  السياسات  تطوير  عىل  لإلرشاف  واملنتجات  السياسات  ملراجعة  لجنة  بتأسيس  البنك  قام  كام 
قبل  املناسب  بالشكل  معالجتها  لضامن  املخاطر  جوانب  مختلف  بشأن  املنتجات  أو  السياسات  أصحاب  مناقشة  يف  اللجنة  مسؤولية 

إطالقها.

املؤرشات الرئيسية للمخاطر

ويتيح إقليم كوردستان العراق اتجاها للتعرض للمخاطر عن طريق مقارنتها مع العتبات املحددة واملقبولة من قبل البنك.

تعرف املؤرشات الرئيسية للمخاطر عىل أنها مقاييس لقياس مدى خطورة العملية/النشاط وذلك من خالل إشارات تحذيرية 
مبكرة تم تطويرها لإلشارة إىل زيادة التعرض للمخاطر داخل البنك. وتوفر هذه املؤرشات اتجاهات التعرض للمخاطر عن طريق 

مقارنة نتائجها املتحققة مع الحدود/ املؤرشات املحددة واملقبولة مسبقا من قبل البنك.

يتم تعريف املؤرشات الرئيسية للمخاطر ملجموعات العمل / الدعم من خالل ورش العمل ويتم مراقبتها دوريا من خالل إدارة 
مخاطر العمليات. كام يتم تحليل املؤرشات التي تربز إمكانية التعرض للمخاطر مبا يتجاوز الحدود/ املؤرشات املحددة مسبقاً 

ومناقشتها مع مجموعات العمل / الدعم املعنية لوضع خطط عمل تصحيحية مناسبة.

إدارة بيانات الخسائر

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

 قام البنك بتطوير اجراءات لعملية جمع بيانات الخسائر الداخلية والتي يتم من خاللها إبالغ ادارة مخاطر العمليات بهذه الخسائر 
لغرض تسجيلها يف سجل الخسائر التشغيلية. تحتفظ ادارة مخاطر العمليات بقاعدة بيانات شاملة عن الخسائر التشغيلية من 

عام ٢٠١٣ حتى تاريخه.

إدارة استمرارية األعامل

طور البنك ووضع برنامجا متكامال إلدارة استمرارية األعامل يركز عىل حامية حياة األشخاص وبناء قدرات االستمرارية واسرتداد 
املتبعة  املامرسات  وأفضل  الدولية  املعايري  عىل  بناء  الربنامج  إعداد  تم  وقد  واألصول.  الرئيسية  لإلجراءات  بالنسبة  األعامل 

ومتطلبات مؤسسة النقد. وميتد نطاق هذا الربنامج ليشمل التايل:

•    إدارة األزمات واالستجابة

•    األمن والسالمة

•    استمرارية األشخاص

•    اسرتداد األعامل

•    اسرتداد 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 
تعزيز  السلبية،  اآلثار  انخفاض  يف  الربنامج  لهذا  املتوقعة  النتائج  وتتمثل  الهامة.  العمليات  ومواصلة  للبنك  الرئيسية  األصول 

األداء، والسمعة القوية وااللتزام باملتطلبات النظامية.

إسناد األعامل لجهات خارجية

يف  العمليات  مخاطر  إدارة  فريق  يشارك  خارجية،  جهات  ألطراف/  األعامل  بإسناد  املتعلقة  النقد  مؤسسة  قواعد  مع  متاشياً 
دقيقة  مراجعة  عىل  ذلك  وينطوي  خارجية.  لجهات  هامة  مرصفية  أنشطة  إسناد  باتفاقيات  املتعلقة  املخاطر  تقييم  مراجعة 

ملخاطر العمليات ومتطلبات استمرارية األعامل املرتبطة بالنشاط املسند للجهات الخارجية
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ادارة مكافحة االحتيال

وتقليل  منع  بهدف  وذلك  الداخليني  املصالح  أصحاب  من  العديد  مع  بالتنسيق  وذلك  بالبنك  االحتيال  ملكافحة  برنامجا  البنك  وضع 
التوعية ضد االحتيال عىل مستوى  برنامج  الحد األدىن. ويتم تطبيق  الداخيل والخارجي إىل  الناتجة عن عمليات االحتيال  الخسائر 
البنك بشكل دوري، ويتخذ البنك االستعدادات الالزمة إلجراء عملية لتقييم مخاطر االحتيال عىل مستوى البنك والتي سيتم ربطها 

ببيانات املخاطر الحالية وسجالت االجراءات الرقابية.

قياس كلفة رأس مال مخاطر العمليات:)ب( 

النقد وقواعد   لتوجيهات مؤسسة  العمليات باستخدام طريقة املؤرش األسايس وذلك طبقا  يتم حساب كلفة رأسامل مخاطر 
نظام بازل ٣ . وتستخدم طريقة املؤرش األسايس لحساب كلفة رأسامل مخاطر العمليات وحدة قياس ألفا )١٥%( عىل متوسط 
إجاميل الدخل اإليجايب الذي تم تحقيقه خالل السنوات الثالثة املاضية من قبل البنك. هذا، وينوي البنك االنتقال إىل الطريقة 
التي أوصت بها لجنة بازل للإلرشاف املرصيف يف مقررات بازل ٣ - تعليامت االنتهاء من اإلصالحات بعد األزمة - والصادرة يف 
خارطة  تحديد  عىل  حاليا  البنك  ويعكف  السعودي.  العريب  النقد  مؤسسة  وتعليامت  إرشادات  من  يتبعها  وما   ٢٠١٧ ديسمرب 

طريق تفصيلية العتامد الطريقة الجديدة وفقا للجداول الزمنية التي اقرتحتها الهيئات التنظيمية.

كام سوف يواصل البنك جمع بيانات الخسائر وربطها بخطوط العمل وذلك إلنشاء سجل شامل للخسائر الداخلية قبل االنتقال 
إىل الطريقة الجديدة والتي تخضع للتوجيهات النهائية من مؤسسة النقد بهذا الخصوص.

مخاطر عدم االلتزام باملبادئ الرشعية. ١٣

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( 

•  متت صياغة إطار االلتزام الرشعي من أجل متكني بنك الجزيرة من بلوغ إسرتاتيجياته تجاه تحقيق إدارة فعالة ملخاطر االلتزام 
الرشعي عرب املؤسسة وذلك متشياً 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 ملعايري الحوكمة الرشعية للمؤسسات املالية اإلسالمية والتي تقتيض 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 .  •

املنتجـات  بشـأنـهـا، وتصحيح  للهيئة  ما يظهـر  وتقـريــر  البنـك،  لدى  القـامئـة  والتطبيقـات  العـقود واملستـندات  صيغ  دراسة   •
القـابلة للتعديل.

النظر يف جميع املعامالت واملنتجات التي ينفذها البنك ألول مرة لبيان مدى موافقتها ألحكام وقواعد الرشيعة اإلسالمية.   •
ووضع املبادئ األساسية لصياغة عقودها ومستنداتها. 

اإلفصاح مبوجب بازل - الركن الثالث - للعام ٢٠١٧م



١٥٧ التقرير السنوي  2017

تقديم البدائل الرشعية للمنتجات التقليدية املخالفة لقواعد الرشيعة اإلسالمية ووضع املبادئ األساسية لصياغة عقودها   •
ومستنداتها واإلسهام يف تطويرها إلثراء تجربة البنك يف هذا املجال.

املراجعة الدورية بواسطة إدارة الرقابة الرشعية يف املجموعة الرشعية ملعامالت البنك اإلسالمية للتثبت من صحة التطبيق   •
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 الخري 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 امللتزم بالرشيعة: )ج(   

غري  املحتملة  املعامالت  وأيضاً  الرشيعة  مع  املتوافقة  غري  املعامالت  عن  واإلبالغ  معالجة  أجل  من  املراقبة  هيكل  إنشاء  تم 
املتوافقة 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 

مخاطر السيولة. ١٤

تكمن مخاطر السيولة يف احتامل مواجهة البنك مصاعب يف الوفاء بواجباته املتعلقة بااللتزامات املالية التي يتم سدادها 
التقييم  درجة  تخفيض  أو  السوق  الضطرابات  نتيجة  السيولة  مخاطر  تقع  أن  وميكن  أخرى.  مالية  أصول  أية  خالل  من  أو  نقدا 
االئتامين والتي ميكن أن تتسبب يف تآكل بعض مصادر التمويل. وللتخفيف من آثار هذه املخاطر تحاول اإلدارة بكل جد تنويع 
مصادر التمويل؛ ويتم األخذ يف االعتبار النواحي املتعلقة بالسيولة عند تسعري األصول. وتقتيض سياسة البنك عىل هذا 

الصعيد االحتفاظ برصيد كاف من النقد واألدوات املعادلة للنقد. 

التنظيم واإلرشاف عىل مخاطر السيولة يف املؤسسات  العاملية األخرية إىل حصول تغري كبري يف  لقد أدت األزمة املالية 
إدارة مخاطر السيولة  بازل ٣، يتم استخدام نسبتني من أجل  إدارة مخاطر السيولة مبوجب نظام  املالية. وبناء عىل متطلبات 

وهام نسبة تغطية السيولة ونسبة صايف التمويل الثابتة.

            طريقة إدارة مخاطر السيولة:

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

كام تشمل عملية إدارة السيولة اإلجراءات التالية:

•    االحتفاظ مبخزون كاف من النقد ذو نوعية عالية وغري املحمل باألعباء كعنرص وقاية للحامية يف حالة حصول أي انقطاع غري 
متوقع يف التدفقات النقدية.
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•    إدارة التدفقات النقدية قصرية وطويلة األجل من خالل تقرير العجز عند االستحقاق إضافة إىل العديد من املؤرشات املختلفة.

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

•    تنويع مصادر التمويل من أجل ضامن وجود مزيج متوييل مالئم.

•    ضامن املحافظة عىل النسب النظامية كنسبة السيولة املحددة من قبل مؤسسة النقد ونسبة تغطية السيولة ونسبة 
صايف التمويل الثابتة ضمن املستويات املطلوبة.

الرقابة  السيناريوهات كجزء من  تحت مختلف  للسيولة عىل أساس نصف سنوي  أوالتحمل  الجهد   / الضغط  اختبارات  إجراء      •
الحكيمة للسيولة من أجل اختبار فعالية وقوة الخطط ذات العالقة.

وجدير بالذكر أن كافة السياسات واإلجراءات املتعلقة بالسيولة مشمولة يف دليل سياسة مخاطر السوق والتي تخضع للمراجعة 
واالعتامد من قبل لجنة سياسة مخاطر السوق.

انسجاما مع قانون مراقبة البنوك والقواعد الصادرة عن مؤسسة النقد، يحتفظ البنك باحتياطي نظامي لدى مؤسسة النقد 
يعادل ٧% من إجاميل حجم ودائع الطلب و ٤% من ودائع العمالء اآلجلة.

 وباإلضافة إىل االحتياطي النظامي، يحتفظ البنك باحتياطي سيولة ال يقل عن ٢٠% من حجم مطلوبات الودائع، عىل شكل نقد 
وأصول، والتي ميكن تحويلها إىل سيولة خالل مدة ال تتجاوز ٣٠ يوماً.

وميلك البنك حاليا محفظة استثامرية، يتكون جزء كبري منها من سندات السعر العائم والصكوك الحكومية الصادرة عن مؤسسة 
النقد. وتعترب هذه املحفظة ذات نوعية وسيولة عالية مع إمكانية توفر التمويل )حتى ٨٥-٩٠% حسب األداة االستثامرية( من 

خالل نافذة إعادة الرشاء لدى مؤسسة النقد.

وكمتطلب جديد لعام ٢٠١٨، تطلب مؤسسة النقد العريب السعودي من البنوك أن تقوم بتطوير خطة تقييم السيولة الداخلية 
وارسالها إىل مؤسسة النقد بحلول نهاية الربع األول من عام ٢٠١٨. والغرض من هذه الخطة هو إبالغ مجلس إدارة البنك والجهات 
النظامية  بتقييم مخاطر السيولة للبنك والتأثري علی املتطلبات التنظیمیة ورأس املال. إن خطة تقييم السيولة الداخلية  هي 
واملخاطر  العمل  وخطط  البنك  اسرتاتيجية  باالعتبار  األخذ  مع  منهجي  بشكل  السيولة  متطلبات  تقييم  من  البنك  متكن  أداة 
وسياسات البنك. البنك حاليا مبرحلة تطوير خطة تقييم السيولة الداخلية، وهو عىل املسار الصحيح لاللتزام باملبادئ التوجيهية 

التنظيمية يف هذا الصدد.

مخاطر أسعار الربح يف املحفظة البنكية. ١٥

النقدية املستقبلية  التدفقات  أو  العادلة  القيمة  إما عىل  تؤثر  الربح والتي  التغريات يف أسعار  الربح من  تنشأ مخاطر أسعار 
لألدوات املالية الحساسة ألسعار الربح يف املحفظة البنكية.

حساسية  العائد لألصول واملطلوبات والبنود خارج امليزانية

يف  الربح  ألسعار  السائدة  املستويات  يف  بالتقلب  املرتبطة  املخاطر  مختلف  عن  املرتتبة  لآلثار  تعرضه  بإدارة  البنك  يقوم 
السوق عىل مركزه املايل وتدفقاته النقدية. ويستخدم البنك لهذا الغرض سعر سايبور لإلقراض كسعر استداليل ملختلف 
االستحقاقات. ويف الحاالت التي ال تكون فيها تلك األسعار االستداللية ممثلة للمعامالت الفعلية يف السوق، تقوم إدارة 
التمويل  يتطلب  )حيث  القروض  استحقاقات  عىل  بناء  الربحية  أسعار  البنك  ويفرض  التمويل.  لتكلفة  هامش  بتوفري  الخزينة 

طويل األجل أسعار ربحية أعىل(.

اإلدارة  اإلبالغ عنها بشكل يومي إىل  القطاع ويتم  الربحية حسب أفضل املامرسات املتبعة يف  يتم قياس مخاطر أسعار 
العليا. يستخدم البنك مناذج سلوكية للودائع غري املستحقة. تستخدم هذه النامذج بيانات سلسلة زمنية إحصائية. وتستمد 
االفرتاضات املتعلقة من نتائج النموذج باالقرتان مع عوامل نوعية أخرى. وبصورة أساسية، يتم وضع نسبة صغرية من الودائع 
فجوات  مجموعة  إىل  الباقي  يذهب  بينام  األجل،  قصرية  فجوات  مجموعة  يف  األعامل(  قطاع  إىل  )استنادا  املستحقة  غري 

طويلة األجل.

اإلفصاح مبوجب بازل - الركن الثالث - للعام ٢٠١٧م
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حالياً تم إنفاذ التعليامت املعدلة مؤخرا من قبل لجنة بازل حول اإلرشاف البنيك / مؤسسة النقد فيام يخص مخاطر أسعار الربحية 
يف املحفظة املرصفية وهي مطبقة عىل التقارير النظامية الخاصة بنهاية عام ٢٠١٧. وهذه التعليامت تتعلق بتحديث املبادئ 

والطرق املتوقع استخدامها من قبل البنوك من أجل قياس وإدارة ومراقبة وضبط هذه املخاطر.

مخاطر االقتصاد العام ودورة العمل. ١٦

مخاطر االقتصاد العام ودورة العمل هي أحد عوامل املخاطر والتي بدورها تؤدي إىل نشوء أنواع أخرى من املخاطر  كاملخاطر 
االئتامنية ومخاطر السوق والسيولة. وقد قام البنك بتقييم هذا الخطر باستخدام تحليل مبنى عىل سيناريو افرتايض ولكن 
معقول. وحيث أن النشاط الرئييس للبنك هو التمويل فقد تم االفرتاض بأن أثر تلك املخاطر سوف يرتكز بشكل رئييس عىل 

مخاطر االئتامن.

املخاطر االسرتاتيجية. ١٧

التغريات  وعن  االسرتاتيجية  قراراته  عن  والناتجة  وربحيته  إيراداته  عىل  املرتتبة  املخاطر  إىل  للبنك  االسرتاتيجية  املخاطر  تشري 
الحاصلة يف ظروف العمل والتنفيذ غري الصحيح للقرارات. وبذلك فإن املخاطر االسرتاتيجية تنشأ ألسباب خارجية ناتجة عن تبني 
أو  املساهمني  حقوق  قيمة  يف  انخفاض  شكل  عىل  للبنك  خسائر  يف  يتسبب  أن  ميكن  مام  خاطئة  وخيارات  اسرتاتيجيات 

خسائر األرباح، الخ.

وقد قام البنك بتقييم مخاطره االسرتاتيجية بناءاً عىل طريقة محافظة جداً آخذاً يف االعتبار مختلف محفزات / عوامل املخاطر 
ذات العالقة بعملية التخطيط االسرتاتيجي وإمكانيات التنفيذ.

مخاطر السمعة. ١8

تشري مخاطر السمعة إىل املخاطر العكسية املحتملة التي ميكن أن تنشأ من تأثر سمعة البنك سلبيا بسبب عوامل كاملامرسات 
الالأخالقية أو اإلجراءات النظامية أو عدم رضاء العمالء والشكاوى أو الدعاية السلبية/املعاكسة، الخ.

وقد قام البنك بتقييم مخاطر السمعة بناء عىل طريقة األهداف املتوازنة. وتنسب هذه الطريقة مختلف محفزات / عوامل 
املخاطر إىل أفضل املامرسات من أجل حساب درجة تقييم عامة.

تطبيق املعيار املحاسبي العاملي - إصدار رقم 9:. ١9

تبنى  النافذة، فقد  النظامية  الجزيرة وضامن استمرار اتساقه مع املتطلبات  إدارة املخاطر يف بنك  لتعزيز إطار  سعياً منه 
وتوجيهات  لتعليامت  طبقا  وذلك  املالية-  األدوات   –  ٩ رقم  العاملي  املحاسبي  املعيار  لتطبيق  اسرتاتيجية  مبادرة  البنك 

مؤسسة النقد. 

كام قام البنك بتطبيق خارطة طريق مفصلة مع أصحاب عالقة وأنشطة محددين. ومن أجل ضامن تنفيذ خارطة الطريق يف الوقت 
املحدد فقد تم تطوير هيكل حوكمة بالنسبة لـ »مجموعة عمل املعيار املحاسبي العاملي رقم ٩« وأيضا »لجنة إرشافية«. ويتم 
اللجنة اإلرشافية مع إصدار تقارير  الرئيسية فيام يخص مرشوع املعيار املحاسبي رقم ٩ وبشكل منتظم إىل  التطورات  رفع 

تحديث إىل لجنة إدارة املخاطر املنبثقة عن مجلس اإلدارة عىل أساس دوري. 

مجموعة إدارة مخاطر الرشكة )البنك( – اإلجراءات املستقبلية . ٢٠

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 
يضمن  مبا  املعتمدة  واإلجراءات  السياسات  لكافة  تفصيلية  مراجعة  إجراء  تم  فقد  لذلك،  إضافة  قوية.  مخاطر  إدارة  وإجراءات 

استمرار صالحيتها ومالمئتها لألغراض املحددة.
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كام قام البنك بإجراء مراجعة تفصيلية وتحقق وإعادة تطوير )حيثام لزم األمر( ألمناط تقييم املخاطر لديه مبا يضمن أن تبقى 
تلك األمناط مواكبة لألهداف االسرتاتيجية العامة وقادرة عىل التنبؤ ببيانات مخاطر املدين واملحفظة. وضمن هذا اإلطار فقد 
طور البنك أمناطا محددة من املحافظ مقابل أمناط اإلقراض للرشكات واملؤسسات التجارية والرشكات املتوسطة والصغرية 
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(.

ومن أجل إجراء املزيد من التحسني عىل عملية جمع املعلومات وإمكانيات رفع تقارير املخاطر، فقد تبنى البنك مرشوعا خاصا 
لتقييم إمكانيات جمع البيانات لديه طبقا للمبادئ املوضوعة من قبل لجنة بازل لإلرشاف املرصيف ٢٣٩. وسوف يوفر املرشوع 

دافعا لتطوير وتنفيذ قاعدة قوية لبيانات املخاطر لدى البنك.  

من أجل مواصلة انسيابية قدرات إدارة املخاطر ملواكبة املامرسات الجديدة، فقد أنشأ البنك وحدة جديدة إلدارة املخاطر وعزز 
من قدرات إدارة مخاطر العمليات مبوارد جديدة من ذوي الخربة.

 كام قام البنك بنجاح بأمتتة قدرات حساب رأس املال لديه طبقا ملتطلبات بازل ٣. وقد تم تشغيل آلية حساب رأس املال الجديدة  
وتفعيلها بنجاح وذلك مبوافقة مؤسسة النقد العريب السعودي.






