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املؤرشات
املالية



07 املؤرشات املالية

املؤرشات املالية

2021 2020 2019 2018 2017  )مباليني الرياالت السعودية –  باستثناء  ما تم تحديده خالفا لذلك(

 62,434 53,961 49,660 40,897  39,790 التمويل، صايف

 102,827 92,089 86,544 73,003  68,287 إجاميل املوجودات

 78,365 68,004 62,697 51,804  50,278 ودائع العمالء

 88,932 80,724 74,955 61,759  59,459 إجاميل املطلوبات

 12,020 11,364 11,590 11,244  8,829 حقوق املساهمني

 1,153 31 1,122 1,000  858 صايف الدخل قبل الزكاة ورضيبة الدخل

 1,006 34 991 378 830 صايف الدخل بعد الزكاة ورضيبة الدخل

 3,547 3,287 2,977 2,665  2,580 إجاميل دخل العمليات

 2,880.61 )96.59( 161.98 )54.42( 13.82 منو صايف الدخل )% (

7.91 10.41 11.72 3.30  2.43 منو إجاميل دخل العمليات )%(

8.27 0.29 8.68 3.77  9.80 العائد عىل  متوسط حقوق امللكية )% (

1.03 0.04 1.24 0.54  1.23 العائد عىل متوسط املوجودات )% (

 1.18 0.04 1.21 0.50   1.46 ربح السهم بالريال السعودي

حقوق املساهمني / امللكية
(مباليني الرياالت السعودية)

8,829
2017

11,590
2019

11,364
2020

12,020
2021

11,244
2018

إجاميل املوجودات
(مباليني الرياالت السعودية)

68,287
2017

86,544
2019

92,089
2020

102,827
2021

73,003
2018

العائد عىل متوسط حقوق 
امللكية (%)

ودائع العمالء
(مباليني الرياالت السعودية)

78,365
2021

51,804
2018

50,278
2017

68,004
2020

62,697
2019

0.29
2020

8.68
2019

9.80
2017

8.27
2021

3.77
2018
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أن نكون الخيار األول لخدمة عمالئنا يف الرشائح املستهدفة يف مرصفية 

األفراد واألعامل ليك نساعدهم يف زيادة ثرواتهم وتنمية أعاملهم من خالل:

• تقديم خدمات استثنائية

• تطوير وتقديم منتجات وحلول مرصفية تلبي مختلف االحتياجات

• تقديم النصح واملشورة بخربة تستحق الثقة

رسالتنا



09أعضاء مجلس اإلدارة
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أعضاء مجلس اإلدارة

املهندس / طارق بن عثامن القصبي

رئيس مجلس اإلدارة

األستاذ / إبراهيم بن عبدالعزيز الشايع

عضو مجلس اإلدارة

األستاذ / تريك بن عبدالله الفوزان

عضو مجلس اإلدارة

األستاذ / عبدالله بن صالح الرشيد

عضو مجلس اإلدارة

األستاذ / خليفة بن عبداللطيف امللحم

عضو مجلس اإلدارة

األستاذ / إبراهيم بن عبد الله الحديثي

عضو مجلس اإلدارة

األستاذ / عادل بن سعود دهلوي

عضو مجلس اإلدارة

األستاذ / نايف بن عبدالكريم العبدالكريم

عضو مجلس اإلدارة

املهندس / عبداملجيد بن إبراهيم السلطان

نائب رئيس مجلس اإلدارة



11كلمة رئيس مجلس اإلدارة

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

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

السادة مساهمي بنك الجزيرة الكرام،

يرسين بالنيابة عن أعضاء مجلس إدارة بنك الجزيرة أن أقدم لكم التقرير السنوي للبنك لعام 

2021م. ويسلط التقرير الضوء عىل أداء البنك خالل الفرتة يف ظل األزمة العاملية الخطرية 

الناجمة عن جائحة كوفيد 19.

مام  الخطورة  شديدة  مرحلة  بأرسه،  العامل  القاتل  الفريوس  اجتاح  عندما  السابق،  العام  شهد 

استدعى منا عىل مستوى األمة ككل وقفة حازمة ملواجهة تلك املرحلة بشجاعة وكفاءة ونجاح. 

املجتمع  وواصل  قوته  عىل  اململكة  سوق  حافظ  الحكيمة،  قيادتنا  وبفضل  لذلك،  وكنتيجة 

بتدمري عقود من  تهدد  كانت  التي  الجائحة  املواطنني برضورة مواجهة  وازدادت صالبة  مرونته 

تقدمنا عىل مستوى االقتصاد والتعليم واألعامل التنموية.

وهذه الوقائع مل تكن دون أساس، فمع انتعاش االقتصاد العاملي يف الربع الرابع من العام، 

شهدت أعاملنا يف اململكة ارتدادا قويا حيث منا االقتصاد الوطني بنسبة 4% وهو ما مينحنا 

أسبابا قوية لألمل بتحقيق املزيد من التقدم يف العام 2022م. 

ريال  تريليون   3.3 السعودية إىل  البنوك  أصول  إجاميل  ارتفع  القطاع املرصيف،  عىل صعيد 

بالشهر  مقارنة  سعودي  ريال  مليار   64.2 وقدره  بنمو  املايض،  فرباير  شهر   يف  سعودي 

السابق.  ومنا إجاميل األصول بنسبة 9.7 يف املائة عىل أساس سنوي، مرتفعا مببلغ 291 

مليار ريال سعودي، وفقا لبيانات البنك املركزي السعودي.

الكيانات  العربية السعودية تطوره الرسيع وخاصة مع   ويواصل املشهد املايل يف اململكة 

الالعبني  من  غريهم  و   Telco’s ورشكة    Fintechفنتك كرشكة  للسوق  املنضمة  الجديدة 

الدوليني - والذين يساعدونا عىل تطوير صناعة خدمات مالية مزدهرة ومبتكرة تضع عمالئنا يف 

صلب خططنا ومشاريعنا.

الربحية  غري  املنظامت  مع  البنك  أبرمها  التي  والرشاكات  االجتامعية  الربامج  من  يتضح  وكام 

والجمعيات الخريية ومؤسسات القطاع العام، يواصل بنك الجزيرة دوره كرشيك أسايس يف 

تعزيز التنمية املستدامة وكمساهم رئييس يف تحقيق أهداف رؤية اململكة لعام 2030 .

أعطى منو الوظائف واملشاركة يف سوق العمل والسياحة دفعة قوية للخدمات املرصفية 

للرشكات واملؤسسات املالية مام أوجد ثروة من الفرص ألولئك العاملني يف مشاريع الحلول 

املتوسطة  السوق  وقطاعات  واملتوسطة  الصغرية  الرشكات  قطاع  يف  وخاصة  املتكاملة، 

حيث تقديرا لعمالئنا األعزاء نوفر لهم برنامجا ماليا يساعدهم عىل االدخار واالستثامر وتأمني 

مستقبل باهر ، وهو ما يهدف بشكل أسايس إىل تحسني مستوى حياة عمالئنا.

املزيد من  2021 توظيف  عام  أولوياتنا يف  أهم  يزال من  السعودة، فال  برنامج  إطار  وضمن 

 ، جديدة  عمل  فرص  بخلق  ملتزمون  نحن  السياق،  هذا  وضمن  املؤهلني.  السعوديني  األفراد 

الثانوية والكليات، وهو ما  وفر للسوق مجموعة من  تدريبية داخلية لطالب املدارس  وبرامج 

املواهب السعودية الجديدة وساعد يف نهاية املطاف يف الحفاظ عىل نسبة نجاح عالية يف 

السعودة بالبنك تزيد عن  %94.

ويواصل املشهد املايل 

يف اململكة العربية 

السعودية تطوره الرسيع 

وخاصة مع  الكيانات الجديدة 

املنضمة للسوق كرشكة 

فنتكFintech  ورشكة 

Telco’s و غريهم من 

الالعبني الدوليني - والذين 

يساعدونا عىل تطوير 

صناعة خدمات مالية مزدهرة 

ومبتكرة تضع عمالئنا يف 

صلب خططنا ومشاريعنا.
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وعىل نطاق خدمة املجتمع، يواصل البنك برنامجه من خالل لجنة خري الجزيرة ألهل الجزيرة لتنفيذ 

 ،2021 عام  ويف  اململكة.  يف  ومنطقة  مدينة   37 يف  نوعي  مرشوع   100 من  يقرب  ما 

24,111  شابا وشابة من خالل مختلف األنشطة والفعاليات  استفاد من الربنامج ما مجموعه 

التي نفذها.   

شهد صايف الدخل – بعد اقتطاع الزكاة ورضيبة الدخل –  زيادة كبرية بلغت 972.3 مليون ريال 

ريال سعودي  ارتفع من 33.8 مليون  بلغت نسبته 2,876.6% حيث  ارتفاعا  سعودي، مسجال 

يف عام 2020 إىل 1,006.1 مليون ريال سعودي يف عام 2021.

التحول إىل  الجزيرة يف  بنك  بعنوان “تجربة  الجزيرة  بنك  آخر فقد صدر كتاب حول  عىل صعيد 

التمويل اإلسالمي”  حيث يوثق هذا الكتاب التحول الهام مبا يف ذلك اإلنجازات الهامة التي 

حققها بنك الجزيرة. ومن املقرر أن يرتجم الكتاب وينرش باللغتني اإلنجليزية والفرنسية.

حقق بنك الجزيرة، عىل خلفية أدائه املتواصل، مركزا مرموقا عىل املستوى العاملي، وهو ما 

ينعكس يف العديد من الجوائز التي حصل عليها البنك كجائزة التميز يف التحول الرقمي لعام  

 Digital Banking  Saudi 2030  2021 من قبل املنتدى السعودي للصريفة الرقمية والجوائز

.Summit  Awards

بالتقديـر  أتقـدم  أن  إال  واملسـاهمني  اإلدارة  مجلـس  أعضـاء  عـن  بالنيابـة  يسـعني  ال  ختاما، 

العزيـز  عبـد  بـن  الرشيفـني امللـك سـلامن  الحرمـني  خـادم  للدعـم املتواصـل ملقـام  واالمتنـان 

آل سـعود وصاحـب السـمو املليك األمـرب محمد بن سـلامن ويل العهد، نائـب رئيـس مجلـس 

الـوزراء، وزيـر الدفاع، رئيس مجلس الشـؤون االقتصاديـة والتنمية، ومعـايل وزيـر املاليـة والبنك 

الظروف  هذه  يف  القيمة  لتوجيهاتهم  الـوزراء  وجميـع  النقد(  )مؤسسة  السعودي  املركزي 

الصعبة، وملجلـس اإلدارة وفريـق اإلدارة التنفيذيـة وكافـة موظفـي البنـك لدعمهـم وتوجيههـم 

الوفـاء بكافة االحتياجات املالية لعمالئنـا  البنـك مبا ميكنه من  وجهودهـم يف تطـور مسيـرة 

وترسـيخ بنـك قـوي وناجـح ملسـاهمينا الكـرام، 

ويغتنم مجلس اإلدارة هذه الفرصة ليعرب عن خالص شكره وتقديره ملساهمي البنك وعمالئه 

عىل ثقتهم ودعمهم املستمرين. كام نتوجه بالشكر إلدارة البنك وكافة املوظفني  مع خالص 

التهنئة لألداء الرائع واالنجازات املتحققة.

ويف الختام نبتهل اىل املوىل عز وجل ملا وفقنا فيه لتحقيق هذا النجاح، والصالة والسالم َ 

عىل نبينا محمد وعىل آله وصحبه أجمعني. 

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس مجلس اإلدارة

بنك الجزيرة

شهد صايف الدخل –

بعد اقتطاع الزكاة ورضيبة الدخل – 

زيادة كبرية بلغت

972.3 مليون ريال سعودي، 
مسجال ارتفاعا بلغت نسبته 

2,876.6% حيث ارتفع من
 33.8 مليون ريال سعودي

يف عام 2020 إىل

1,006.1مليون ريال سعودي
يف عام 2021.



13 اإلدارة التنفيذية

األستاذ/ نايف بن عبدالكريم العبدالكريم

الرئيس التنفيذي و العضو املنتدب

األستاذ / أحمد بن سفيان الحسن
 نائب أول للرئيس ومسؤول

العمليات األول

الدكتور/ فهد بن عيل العليان
 نائب أول للرئيس ورئيس مجموعة الرشيعة

ومجموعة املسؤولية االجتامعية

األستاذ / سامي بن جدعان املهيد
نائب أول للرئيس ورئيس مجموعة

الرشكات واملؤسسات املرصفية 

األستاذ / سلطان بن سعود القحطاين
نائب أول للرئيس و أمني عام مجلس

اإلدارة ورئيس مجموعة الحوكمة 

األستاذ / بدر أحمد الرشودي
نائب الرئيس و رئيس إدارة حامية

وتجربة العمالء 

األستاذ/ هاين بن صالح نوري
نائب أول للرئيس واملدير املايل األول

األستاذ / ناهم باسا
 نائب أول للرئيس ,  ورئيس مجموعة

اإلسرتاتجية و التحول الرقمي

األستاذ/ هاين بن عبدالوهاب عريك
 نائب أول للرئيس ورئيس

مجموعة الخزينة

االستاذ / عبدالعزيز بن سليامن الزمام
 نائب أول للرئيس ورئيس مجموعة

املراجعة الداخلية

األستاذ / حمد بن إبراهيم العيىس
 نائب أول للرئيس ورئيس مجموعة

اإللتزام ومكافحة غسل األموال

األستاذ / فيصل بن مشهور املنصور
نائب أول للرئيس ورئيس مجموعة

رأس املال البرشي

األستاذ/ خالد بن عثامن العثامن
 نائب أول للرئيس و رئيس مجموعة

الخدمات املرصفية لألفراد

األستاذ/ حمد بن عبدالعزيز العجاجي
 نائب أول للرئيس ورئيس مجموعة

املرصفية الخاصة وإدارة الرثوات

األستاذ/ أسامة بن خرض اإلبراهيم
نائب أول للرئيس و رئيس مجموعة

إدارة املخاطر 

اإلدارة التنفيذية
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كلمة الرئيس التنفيذي والعضو املنتدب

السادة مساهمي بنك الجزيرة الكرام،

يسعدين بالنيابة عن فريق اإلدارة العليا لبنك الجزيرة أن أقدم لكم تقرير األداء املايل للبنك لعام 2021م.

كان عام 2021  عاما حافال بالتحديات والتغريات الكبرية التي واجهها البنك، ناهيك عن موجات جائحة كوفيد 

19 التي تتواصل حتى اآلن. ولحسن الحظ فقد متكن البنك من التغلب عىل كل هذه املوجات املتتالية 

وتجاوزها عىل أكمل وجه. وبالرغم من ذلك فقد انتعش االقتصاد العاملي مرة أخرى، حيث تعاىف بقوة 

يف الربع الرابع من العام مام أعاد إحياء اآلمال بتحقيق أداء أفضل يف عام 2022 حيث ارتفع إجاميل الناتج 

العاملي بنسبة 4.4% تقريبا بينام منا إجاميل الناتج املحيل للمملكة العربية السعودية بنسبة %4.

ومع دخول رشكات جديدة كرشكة فنتيك Fintech ورشكة Telco’s وغريها من الرشكات األجنبية، واصلت 

تضع  ومبتكرة  ديناميكية  مالية  خدمات  تحقيق  إىل  أدى  مام  الرسيع  منوها  اململكة  يف  املالية  البيئة 

العمالء يف قلب خططها. وقد أعطى منو الوظائف واملشاركة يف سوق العمل والسياحة دفعة قوية 

للخدمات املرصفية للرشكات واملؤسسات املالية مام أوجد ثروة من الفرص ألولئك العاملني يف مشاريع 

الحلول املتكاملة، وخاصة يف قطاع الرشكات الصغرية واملتوسطة وقطاعات السوق املتوسطة. 

استنادا ملا تقدم يعتزم البنك زيادة منوه الرقمي من خالل تعزيز استثامراته يف التحول الرقمي واالرتقاء 

بعروض بنك الجزيرة من أجل تحسني تجربة ورضاء العمالء. ومام يساعد عىل تحقيق هذه األهداف التحالف 

االسرتاتيجي مع رشكة Fintech  لتمييز عروض القيمة واسرتاتيجيات التوزيع لدى البنك وأيضا تعزيز جهودنا 

وساق،  قدم  عىل  تسري  الرقمي  التحول  اتجاه  يف  رحلتنا  إن  بالعمالء.  واالحتفاظ  استقطاب  خالل  من 

الخدمات  AA /AI يف سياق  استخدام  مبتكرة مع  رقمية  ، ومحطة  بيانات متفوقة  إنشاء منصة  بهدف 

املرصفية املفتوحة - وكلها ستمكننا من خدمة عمالئنا بشكل أفضل.

عىل صعيد مجموعة رأس املال البرشي فقد أعطى البنك أولوية للصحة العامة ملوظفينا وذلك من خالل 

إطالق حملة تطعيم يف املوقع بالتعاون مع وزارة الصحة، ووفقا لتدابري السالمة التي وضعتها الوزارة.

من جهة أخرى، أطلق البنك مرشوع تحول لتحسني الثقافه التنظيمية  بالبنك وذلك من أجل إنتاج أفضل بيئة 

ممكنة، فضال عن تعزيز وتوفري القدرات الالزمة لدعم اسرتاتيجية بنك الجزيرة. ويواصل البنك الرتكيز عىل 

تبسيط إجراءات  التقنية لدعم استمرار  التطور وذلك من خالل تقديم خدمات ذاتية مطورة للموظفني، 

مام يسمح بآليات أكرث كفاءة للعمليات اليومية. كام تم بنجاح تنفيذ تغيريات يف تقييم الهيكل التنظيمي 

عىل مستوى البنك ومواءمته مع االسرتاتيجية الطموحة معززا بأفضل مامرسات السوق، مام سيمكن 

البنك من تحقيق إمكاناته وأهدافه الكاملة. ومن وجهة نظر موظفيه، يطمح البنك إىل أن يكون مؤسسة 

تحتدم  املنافسة عىل املواهب،  العمل املفضلة حيث  ليكون جهة  تعليمية متطورة وذلك سعيا منه 

ويريد بنك الجزيرة أن يكون يف الطليعة من حيث استقطاب واالحتفاظ  بأفضل املواهب.

انطالقا من تقديره واعتزازه بعمالئه املخلصني فقد دأب بنك الجزيرة عىل توفري خطة مالية متكنهم من 

ويجمع  األفراد  يركز عىل  بنكا  يكون  البنك ألن  ويهدف  والتخطيط ملستقبل مرشق.  االدخار واالستثامر 

بني قوة بنك الجزيرة الواحد مع مجموعة الجزيرة كابيتال والخدمات املرصفية الخاصة وإدارة الرثوات لتقديم 

عروض قيمة وفريدة من نوعها.

ويركز بنك الجزيرة عىل السوق املتوسطة والرشكات الصغرية واملتوسطة مدعوما بربامج كفالة ومنشآت 

.x 3 x 2023 3 وذلك لتحسني آفاق عمالئنا عرب خطة مالية ينفذها من خالل اسرتاتيجيته

يواصل بنك الجزيرة وبكل فخر لعب دور الرشيك الرئييس يف تعزيز التنمية املستدامة، كمساهم يف 

التي  والرشاكات  االجتامعية  الربامج  سلسلة  يف  ذلك  وينعكس   ،2030 اململكة   رؤية  أهداف  تحقيق 

أبرمها البنك مع املؤسسات غري الربحية والجمعيات الخريية ومؤسسات القطاع العام.

نوعية  بتنفيذ مشاريع  الجزيرة(  الجزيرة ألهل  لجنة خري  )من خالل  لخدمة املجتع  برامجه  الجزيرة  بنك  واصل 

تهدف إىل تلبية احتياجات املجتمع يف اململكة، فقد تم تنفيذ ما يقرب من 100  مرشوع مجتمعي يف 

37 مدينة ومنطقة ومركزا. وقد بلغ عدد املستفيدين من  برنامج خري الجزيرة يف عام 2021 ما ال يقل عن 

24,111 شابا وشابة يف مختلف املدن واملناطق. 

 ،  Web 3.0 والويب   embedded finance املدمج التمويل  طرق  بروز  مع  الرسيع  تغريه  العامل  يواصل 

بالشكل  املناسبة  االجراءات  الجانب ونتخذ  كبنك مع عمالئنا يف ذلك  نتشارك  و MetaVerse. وسوف 

محمد  نبينا  املرسلني  أرشف  عىل  والسالم  والصالة  العاملني  رب  لله  الحمد 
وعىل آله وصحبه أجمعني وبعد،
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األمن  من  مستوى  أعىل  لدينا  يكون  أن  نضمن  أننا  إىل  باإلضافة  الصحيح، 

السيرباين ومكافحة االحتيال.   

تحقيق عوائد قوية ومستدامة  البنك يشدد عىل  بالنسبة ملساهمينا، فإن 

عىل االستثامرات عىل املدى الطويل. وقد بلغت أرباحنا للسنة ...... مليون 

ريال سعودي . )???(

وميكن مالحظة التحسن امللحوظ يف أداء قطاع أعامل البنك من النمو الذي 

شهدته أرباح دخل العمليات مببلغ 260.1  مليون ريال سعودي أو  7.9% يف 

2020( إىل  2021 مرتفعة من 3,287.1  مليون ريال سعودي )يف عام  عام 

3,547.2  مليون ريال سعودي.   

وتعزى  األحجام  يف  القوي  النمو  العمليات  دخل  يف  الزيادة  هذه  وتعكس 

بشكل رئييس إىل الزيادة يف صايف إيرادات العموالت الخاصة مببلغ 234.7 

ريال سعودي يف  ريال سعودي)9.8%( مرتفعة من 2,390.3 مليون  مليون 

عام 2020 إىل 2,625  مليون ريال سعودي لعام 2021.

التحول  يف  استثامراته  تعزيز  خالل  من  الرقمي  منوه  زيادة  البنك  يعتزم 

العمالء.  ورضاء  تجربة  تحسني  أجل  من  الجزيرة  بنك  بعروض  واالرتقاء  الرقمي 

رشكة  مع  املستهدفة   الرشاكة  األهداف  هذه  تحقيق  عىل  يساعد  ومام 

تعزيز  وأيضا  البنك  لدى  التوزيع  القيمة واسرتاتيجيات  لتمييز عروض   Fintech

جهودنا من خالل استقطاب واالحتفاظ بالعمالء. 

للصحة  أولوية  البنك  أعطى  فقد  البرشي  املال  رأس  مجموعة  صعيد  عىل 

بالتعاون  العامة ملوظفينا وذلك من خالل إطالق حملة تطعيم يف املوقع 

يف  تغيريات  تنفيذ  بنجاح  تم  كام  اإلجراءات.  سالمة  لضامن  الصحة،  وزارة  مع 

االسرتاتيجية  مع  ومواءمته  البنك  مستوى  عىل  التنظيمي  الهيكل  تقييم 

تحقيق  من  البنك  سيمكن  مام  السوق،  مامرسات  بأفضل  معززا  الطموحة 

إمكاناته وأهدافه الكاملة. 

من جهة أخرى، أطلق البنك مرشوع تحول لتحسني الثقافه التنظيمية  بالبنك 

وذلك من أجل إنتاج أفضل بيئة ممكنة، فضال عن تعزيز وتوفري القدرات الالزمة 

إجراءات   تبسيط  عىل  الرتكيز  البنك  ويواصل  الجزيرة.  بنك  اسرتاتيجية  لدعم 

مطورة  ذاتية  خدمات  تقديم  خالل  من  وذلك  التطور  استمرار   لدعم  التقنية 

للموظفني، مام يسمح بآليات أكرث كفاءة للعمليات اليومية. 

عىل  الجزيرة  بنك  دأب  فقد  املخلصني  بعمالئه  واعتزازه  تقديره  من  انطالقا 

توفري خطة مالية متكنهم من االدخار واالستثامر والتخطيط ملستقبل مرشق.  

الجزيرة  بنك  قوة  بني  ويجمع  األفراد  عىل  يركز  بنكا  يكون  ألن  البنك  ويهدف 

الواحد مع مجموعة الجزيرة كابيتال والخدمات املرصفية الخاصة وإدارة الرثوات.

واملتوسطة  الصغرية  والرشكات  املتوسطة  السوق  عىل  الجزيرة  بنك  ويركز 

خطة  خالل  من  عمالئنا  آفاق  لتحسني  وذلك  ومنشآت  كفالة  بربامج  مدعوما 

مالية ينفذها من خالل اسرتاتيجيته   3 × 3 × 2023. 

تعليمية  مؤسسة  يكون  أن  إىل  البنك  يطمح  موظفيه،  نظر  وجهة  ومن 

متطورة وذلك سعيا منه ليكون جهة العمل املفضلة حيث تحتدم  املنافسة 

عىل املواهب، ويريد بنك الجزيرة أن يكون يف الطليعة من حيث استقطاب 

واالحتفاظ  بأفضل املواهب يف سوق اململكة العربية السعودية.

إن رحلتنا يف اتجاه التحول الرقمي تسري عىل قدم وساق ، حيث يهدف البنك 

إلنشاء منصة بيانات متفوقة ، ومحطة رقمية مبتكرة مع تعزيز AA /AI يف 

سياق الخدمات املرصفية املفتوحة - وكلها ستمكننا من توفري فرص جديدة 

لخدمة عمالئنا بشكل أفضل.

 embedded املدمج  التمويل  طرق  بروز  مع  الرسيع  تغريه  العامل  يواصل 

finance والويب Web 3.0، و MetaVerse. وسوف نتشارك كبنك مع عمالئنا 

يف ذلك الجانب ونتخذ االجراءات املناسبة بالشكل الصحيح.

موثوقة  تجارية  عالمة  يكون  أن  عىل  بقوة  البنك  يركز  السياق  هذا  وضمن 

وقيمة. وهذا يعني ضامن حصولنا عىل أعىل مستوى من األمن السيرباين 

وضوابط مكافحة االحتيال.

الزكاة  الدخل بعد اقتطاع  ارتفع صايف  للبنك، فقد  عىل صعيد األداء املايل 

ورضيبة الدخل مببلغ 972.3  مليون ريال سعودي، أو ما نسبته  %2,876.6. 

حيث ارتفع من 33.8 مليون ريال سعودي يف عام 2020  إىل 1,006.1 مليون 

ريال سعودي يف عام 2021.

وبشكل عام، ارتفع إجاميل دخل العمليات مببلغ 260.1  مليون ريال سعودي 

 3,547.2 إىل   )2020 عام  )يف  سعودي  ريال  مليون   3,287.1 من   )%7.9(

مليون ريال سعودي  يف عام 2021. وقد منا صايف دخل العموالت الخاصة 

مببلغ 234.7 مليون ريال سعودي )9.8%(  من 2,390.3  مليون ريال سعودي 

يف عام 2020 إىل 2,625 مليون ريال سعودي يف عام 2021 ، مام يعكس 

النمو القوي يف أحجام العمليات.

من   )%11.7( سعودي  ريال  مليون   10,738 مببلغ  األصول  إجاميل  وارتفع 

ريال  مليون   102,827 إىل   2020 عام  يف  سعودي  ريال  مليون   92,089

النمو اإلجاميل للقروض قويا عىل أساس  . وكان    2021 سعودي يف عام 

سنوي يف كل من محفظة الخدمات الفردية والرشكات.

وارتفع صايف التمويل لعمالء الخدمات املرصفية لألفراد مببلغ 1,325 مليون 

ريال سعودي )4.8%( من 27,557  مليون ريال سعودي يف عام 2020 إىل 

28,882  مليون ريال سعودي يف عام 2021 . وارتفع صايف التمويل للعمالء 

من الرشكات مببلغ 7,148 مليون ريال سعودي )27.1%( من 26,404  مليون 

عام  يف  سعودي  ريال  مليون   33,552 إىل   2020 عام  يف  سعودي  ريال 

.2021

منا صايف التمويل بشكل عام مببلغ 8.473 مليون ريال سعودي )%15.70( 

ريال  مليون   62.434 إىل   2020 عام  يف  سعودي  ريال  مليون   53.961 من 

سعودي يف العام 2021.

 )%5.1( سعودي  ريال  مليون   1,539 مببلغ  االستثامرات  محفظة   ومنت 

ريال  مليون   31,434 إىل   2020 عام  يف  سعودي  ريال  مليون   29,895 من 

سعودي يف عام 2021 .

  )%15.2( سعودي  ريال  مليون   10,361 مببلغ  العمالء  ودائع  إجاميل  وارتفع 

ريال  مليون   78,365 إىل   2020 عام  يف  سعودي  ريال  مليون   68,004 من 

سعودي يف عام 2021.  

حافظت نسبة كفاية رأس املال يف البنك عىل نسبة 24.41% وهي واحدة 

من أكرث النسب الصحية يف اململكة.

أفضل  أحد  لكونه  الجزيرة  بنك  الفيصل  بجامعة  الرشكات  حوكمة  مؤرش  كرم 

عىل  البنك  حصل  ذلك  إىل  باإلضافة   .  2021 عام  يف  أداء  املالية  الرشكات 

جائزة الجزيرة فون التي يحص عليها البنك باستمرار من أكرب جمعية ملراكز خدمة 

2000 مشارك سنويا وتم اختيار بنك  العمالء يف العامل، مع دخول أكرث من 

الجزيرة األفضل من بني أكرث من 80 دولة.

–  2021 لعام  ابتكارًا  األكرث  اإلسالمي  البنك  جائزة  عىل  البنك  حصل  كام 

 2021 لعام  الرقمية  االسالمية  املرصفية  الخدمات  يف  للتميز   IRBA وجائزة 

وذلك خالل الدورة السابعة من جوائز الخدمات املرصفية اإلسالمية للخدمات 

املرصفية الفردية لعام 2021، مبا يف ذلك جائزة التميز يف التحول الرقمي 

لعام 2021 التي تم منحها خالل املنتدى السعودي للصريفة الرقمية والجوائز 

 .Digital Banking  Saudi 2030 Summit & Awards  2030 -

يف الختام أود أن أتوجه بالشكر لعمالئنا الكرام لثقتهم القوية ببنك الجزيرة. 

كام أنتهز هذه الفرصة ألعرب عن شكري  ملقام وزارة املالية، والبنك املركزي 

ورئيس  املستمر،  لدعمهم  السعودي(  العريب  النقد  )مؤسسة  السعودي 

مجلس اإلدارة ومجلس اإلدارة واإلدارة العليا وجميع موظفي البنك لجهودهم 

الكبرية يف نجاح أعامل البنك. 

ويتطلع بنك الجزيرة إليهم جميعا إىل دعمهم املستمر وجهودهم املخلصة 

يف املستقبل ملواصلة املهمة وتعزيز مكانتنا يف القطاع املرصيف.

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

الرئيس التنفيذي والعضو املنتدب

بنك الجزيرة
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تقــريـــر
مجلس اإلدارة



17أعضاء مجلس اإلدارة

يرس مجلس اإلدارة أن يقدم للمساهمني التقرير السنوي لبنك 

الجزيرة عن السنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2021م.
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يرس مجلس اإلدارة أن يقدم للمساهمني التقرير السنوي لبنك الجزيرة عن السنة املالية املنتهية 

يف 31 ديسمرب 2021م.

مقدمة

يونيو   21 املوافق   ( 1395هـ  اآلخرة  12جامدى  وتاريخ  46/م  رقم”  املليك  “املرسوم  مبوجب  عامة  مساهمة  سعودية  كرشكة  الجزيرة”البنك”  بنك  تأسس 

1975م(. وقد بارش البنك أعامله إعتباراً من 16 شوال 1396هـ )املوافق 9 أكتوبر 1976م( بعد أن انتقلت إليه كافة أعامل وعمليات فروع بنك باكستان الوطني 

يف اململكة العربية السعودية. 

وميارس بنك الجزيرة أعامله مبوجب السجل التجاري رقم 4030010523 وتاريخ 29 رجب 1396هـ )املوافق 27 يوليو 1976م( الصادر من جدة. ويبلغ رأس مال البنك 

املصدر واملدفوع بالكامل 8.2 مليار ريال سعودي مقسم إىل 820 مليون سهامً بقيمة أسمية وقدرها 10 رياالت سعودية لكل سهم.

وتتمثل األهداف الرئيسية للبنك يف تقديم مجموعة متعددة ومتكاملة من املنتجات والخدمات املرصفية املتوافقة مع الرشيعة اإلسالمية للعمالء األفراد 

والرشكات والتي تضم الحسابات الجارية واإلدخارية واملرابحة واإلستصناع واإلجارة والتورق واملشاركة ووعد الرصف األجنبي وبطاقات اإلئتامن والصكوك والتي 

يتم اعتامدها واإلرشاف عليها من قبل هيئة رشعية مستقلة.

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

ويعترب بنك الجزيرة أحد املؤسسات املالية الرائدة التي تعمل بتوافق مع أحكام الرشيعة اإلسالمية وذات النمو املتسارع يف اململكة العربية السعودية، ويقدم 

خدمات مالية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الرشيعة للعمالء األفراد والرشكات واملؤسسات وذلك من خالل كادر يتمتع بأعىل مستويات التأهيل وااللتزام. 

أبرز النتائج املالية لفرتة الخمس سنوات األخرية

يوضح الجدول التايل األداء املايل للبنك خالل السنوات الخمس املاضية:

املؤرشات املالية

2021 2020 2019 2018 2017  )مباليني الرياالت السعودية –  باستثناء  ما تم تحديده خالفا لذلك(

 62,434 53,961 49,660 40,897  39,790 التمويل، صايف

 102,827 92,089 86,544 73,003  68,287 إجاميل املوجودات

 78,365 68,004 62,697 51,804  50,278 ودائع العمالء

 88,932 80,724 74,955 61,759  59,459 إجاميل املطلوبات

 12,020 11,364 11,590 11,244  8,829 حقوق املساهمني

 1,153 31 1,122 1,000  858 صايف الدخل قبل الزكاة ورضيبة الدخل

 1,006 34 991 378 830 صايف الدخل بعد الزكاة ورضيبة الدخل

 3,547 3,287 2,977 2,665  2,580 إجاميل دخل العمليات

 2,880.61 )96.59( 161.98 )54.42( 13.82 منو صايف الدخل )% (

7.91 10.41 11.72 3.30  2.43 منو إجاميل دخل العمليات )%(

8.27 0.29 8.68 3.77  9.80 العائد عىل  متوسط حقوق امللكية )% (

1.03 0.04 1.24 0.54  1.23 العائد عىل متوسط املوجودات )% (

 1.18 0.04 1.21 0.50   1.46 ربح السهم بالريال السعودي

مالحظات:

روعي إحتساب ربحية السهم والنسب األخرى للسنوات الحالية والسابقة بناًء عىل صايف الدخل للسنة بعد احتساب الزكاة ورضيبة الدخل )معدلة بعد احتساب التكاليف املتعلقة بصكوك الرشيحة   )1

األوىل( وابتداًء من الربع املنتهي يف يونيو 2019م ، قام البنك مبوامئة سياسته املحاسبية إلثبات الزكاة ورضيبة الدخل وأبلغ عن الزكاة ورضيبة الدخل من خالل قامئة الدخل للسنة املنتهية يف 

2019م وعدل السنة املنتهية يف 2018م. ويف السابق، كان يتم إثبات الزكاة ورضيبة الدخل يف قامئة التغريات يف حقوق امللكية.

تم تعديل ربحية السهم بأثر رجعي لفرتات سابقة ليعكس تأثري التغريات يف املتوسط املرجح لعدد األسهم الناتج عن عنرص املكافأة املتضمنة يف حقوق األولوية الصادرة يف 2018م.  )2

صايف التمويل

 بلغ صايف التمويل  62.4مليار ريال سعودي كام يف نهاية العام 2021م مسجالً ارتفاعا بنسبة 15.7% مقارنة مببلغ 54.0 مليار ريال سعودي يف عام 2020م. 

وقد واصل بنك الجزيرة خالل العام  تنويع محفظة القروض لديه عىل مختلف القطاعات االقتصادية، وعمل عىل توسيع قاعدة عمالئه مام خفف إىل حد كبري من 

مخاطر الرتكز بالبنك.

تقريـر مجلس اإلدارة
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أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى
بلغ إجاميل األرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى  0.7مليار ريال سعودي كام يف نهاية العام 2021م، مقارنة مببلغ 0.4 مليار ريال سعودي يف عام 

2020م ، ويعترب هذا نشاطا إلدارة السيولة والتدفقات النقدية قصرية األجل.

االستثامرات
تتكون محفظة اإلستثامرات من الصكوك واألسهم والصناديق اإلستثامرية. حيث بلغت استثامرات البنك 31.4 مليار ريال سعودي يف نهاية العام 2021م ، مقارنًة مببلغ 

29.9 مليار ريال سعودي يف عام 2020م بارتفاع نسبته 5.1% ويعود  االرتفاع يف حجم اإلستثامرات بشكل رئييس اىل ارتفاع االستثامرات يف الصكوك الحكومية.

إجاميل املوجودات
بلغ إجاميل املوجودات 102.8 مليار ريال سعودي كام يف نهاية العام 2021م، مقارنًة بـمبلغ 92.1 مليار ريال سعودي يف عام 2020، بارتفاع قدره  11.7% عام 

كان عليه يف السنة املاضية.

ودائع العمالء
ارتفعت ودائع العمالء بنسبة 15.2% لتبلغ 78.4 مليار ريال سعودي كام يف نهاية العام 2021م، مقارنة مببلغ 68.0 مليار ريال سعودي يف نهاية العام 2020م. 

ريال  37.1 مليار  ريال سعودي إىل  28.5 مليار  29.8% من  العمالء ألجل بنسبة  باالرتفاع يف  استثامرات  العمالء بشكل رئييس  االرتفاع  يف ودائع  ويرتبط 

سعودي. وايضا هنالك ارتفاع يف الحسابات تحت الطلب مببلغ 1.1 مليار ريال و 0.7 مليار ريال يف حسابات اإلدخار. 

إجاميل املطلوبات
بلغ إجاميل املطلوبات 88.9 مليار ريال سعودي كام يف نهاية العام 2021م، مقارنًة بـمبلغ 80.7 مليار ريال سعودي يف عام 2020م، أي بارتفاع قدره %10.2 

عام كانت عليه يف السنة املاضية.

التحليل الجغرايف لإليرادات
يحقق البنك إيرادات العمليات من أنشطته يف اململكة العربية السعودية، وليس للبنك أي فروع خارج اململكة العربية السعودية، ويوضح الجدول التايل التحليل 

الجغرايف إلجاميل إيرادات عمليات  البنك  حسب التصنيف الجغرايف ملناطق اململكة. ويشمل إجاميل إيرادات عمليات البنك للسنة املنتهية يف عام 2021م 

عىل مبلغ 311 مليون ريال سعودي من عمليات رشكة الجزيرة لألسواق املالية )الجزيرة كابيتال - رشكة تابعة للبنك مملوكة بنسبة %100( . 

بآالف الرياالت السعودية 2021

املجموع الغربية الرشقية الوسطى املناطق

3,547,165 2,014,463 326,012 1,206,690 إجاميل دخل العمليات

أقسام/ قطاعات العمل الرئيسية

تضم أنشطة البنك من أقسام العمل الرئيسية التالية:-

ودائع ومنتجات إئتامنية واستثامرية لألفراد.مرصفية األفراد:

متويل 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 كابيتال” الوساطة وإدارة االصول:

وهي رشكة تابعة(.

تتضمن االستثامر يف رشكة زميلة وإيرادات داخلية ومصاريف مستبعدة وربح من بيع عقارات أخرى.قطاعات أخرى:
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ويوضح الجدول التايل إجاميل دخل ومرصوفات العمليات، وصايف األرباح قبل الزكاة ورضيبة الدخل لكل قطاع من قطاعات العمل: 

بآالف الرياالت السعودية

2021
مرصفية 

األفراد

مرصفية 

الرشكات
الخزينة

الوساطة 

وإدارة األصول
املجموعقطاعات أخرى

3,547,165)218,490( 1,912,639680,043861,750311,223إجاميل دخل العمليات

)2,441,368( 3,364 )177,629()140,859( )984,484( )1,141,760( إجاميل مصاريف العمليات

1,1446,8668,010---الحصة من أرباح الرشكات الزميلة

صايف الدخل/ )الخسارة( قبل الزكاة 

ورضيبة الدخل
770,879 )304,441(720,891134,738 )168,870(1,153,197

الرشكات التابعة والزميلة

يوضح الجدول التايل الرشكات التابعة والزميلة ورأس مالها ونسبة ملكية األسهم فيها وأعاملها الرئيسية، والبلد الذي متارس فيه عملياتها وبلد التأسيس كام 

يف 31 ديسمرب 2021م :

امللكيةرأس املال طبيعة األعاملبلد النشاط  بلد التأسيسالرشكات التابعة/الزميلة

رشكة تابعة: 

رشكة الجزيرة لألسواق املالية 
)الجزيرة كابيتال(

رشكة مساهمة مقفلة

اململكة العربية 
السعودية

اململكة العربية 
السعودية

الوساطة وإدارة األصول
500 مليون ريال 

سعودي
%100

رشكة أمان للتطوير واالستثامر العقاري
رشكة ذات مسئولية محدودة

اململكة العربية 
السعودية

اململكة العربية 
السعودية

حفظ وإدارة الضامنات العقارية 
نيابة عن البنك

100%1 مليون ريال سعودي

رشكة أمان لوكالة التأمني
رشكة ذات مسئولية محدودة 

تحت التصفية – إيضاح )أ( أدناه

اململكة العربية 
السعودية

اململكة العربية 
السعودية

تعمل كوكيل ألنشطة الرشكات 
املرصفية والتأمينية نيابة عن 

البنك.
100%500 ألف ريال سعودي

رشكة الجزيرة لألوراق املالية 
املحدودة

رشكة ذات مسئولية محدودة
جزر كاميان 

اململكة العربية 
السعودية

تنفيذ املشتقات واملعامالت 
يف سوق املال مبا يتوافق مع 

أحكام الرشيعة

رأس املال املرصح به:
50,000 دوالر أمرييك

رأس املال املدفوع:
100 دوالر أمرييك

%100

صكوك الرشيحة األوىل ببنك 
الجزيرة املحدودة

رشكة ذات مسئولية محدودة
جزر كاميان

اململكة العربية 
السعودية

ويص عىل إصدار شهادات رأس 
املال من الرشيحة األوىل

رأس املال املرصح به:
50,000 دوالر أمرييك

رأس املال املدفوع:
250 دوالر أمرييك

%100

رشكة زميلة:

رشكة الجزيرة تكافل تعاوين
رشكة مساهمة مدرجة

اململكة العربية 
السعودية

اململكة العربية 
السعودية

منتجات الحامية واالدخار مبا 
يتوافق مع أحكام الرشيعة

550 مليون ريال 
سعودي

%26.03

يبلغ رأس مال رشكة الجزيرة لألسواق املالية ) الجزيرة كابيتال ( املُصدر 500 مليون ريال سعودي مقسمة إىل 50 مليون سهم بقيمة 10 ريال سعودي للسهم 

الواحد.  ويبلغ رأس مال “ رشكة أمان للتطوير واإلستثامر العقاري” 1 مليون ريال سعودي مقسمة إىل 100 سهم بقيمة 10,000 ريال سعودي للسهم الواحد. 

فيام يبلغ رأس مال “رشكة أمان لوكالة التأمني” 500 ألف ريال سعودي مقسمة إىل 50 ألف سهم بقيمة 10 ريال سعودي للسهم الواحد. يف حني يبلغ رأس 

100 سهم  100 دوالر أمرييك مقسمة إىل  50,000 دوالر أمرييك، بينام رأس مالها املدفوع هو  مال “رشكة الجزيرة لألوراق املالية املحدودة” املرصح به 

بقيمة 1 دوالر أمرييك للسهم الواحد. ويبلغ رأس املال املرصح به لرشكة “صكوك الرشيحة األوىل لبنك الجزيرة املحدودة”  50 ألف دوالر أمرييك ورأس مالها 

املدفوع يبلغ 250 دوالر مقسمة اىل 250 سهم بقيمة 1 دوالر للسهم ويبلغ رأس مال “الجزيرة تكافل” املُصدر 550 مليون ريال سعودي مقسم إىل 55 

مليون سهم بقيمة 10 ريال سعودي للسهم الواحد.

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

البنك املركزي السعودي  الرتخيص من  لتجديد  التأمني بطلب  أمان لوكالة  2020م، تقدمت رشكة  31 ديسمرب  )أ( يف فرتة الحقة للسنة املنتهية يف  إيضاح 

)“ساما”( ، ولكن تم رفضه ، حيث أصدر البنك املركزي السعودي قوانني تحكم أنشطة التأمني املرصيف خالل شهر مايو 2020 والتي تتطلب من البنوك القيام 

بأعامل التأمني املرصيف مبارشة. ونتيجة لذلك ، أثر ذلك عىل قدرة الرشكة عىل القيام بأنشطة تجارية ، وبالتايل ، قررت إدارة الرشكة بالبدء يف إجراءات التصفية 

الجارية كام يف 31 ديسمرب 2021.

أرباح البنك ومنو املوجودات واملطلوبات املالية

سّجل البنك أرباحاً صافية قبل إحتساب الزكاة ورضيبة الدخل بلغت 1,153.2 مليون ريال سعودي للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2021م. وميثل ذلك إرتفاعا 

قدره 1,122.0 مليون ريال سعودي، مقارنة عن األرباح التي حققها البنك للسنة املنتهية يف 2020م والتي بلغت 31.2 مليون ريال سعودي. وبلغ صايف الدخل 

بعد الزكاة ورضيبة الدخل للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2021م مبلغ 1,006.1 مليون ريال سعودي. وميثل ذلك إرتفاعا قدره 972.3 مليون ريال سعودي، 

مقارنة عن األرباح التي حققها البنك للسنة املنتهية يف 2020م والتي بلغت 33.8 مليون ريال سعودي. ويعود سبب االرتفاع يف االرباح بنحو 972.3 مليون 

ريال سعودي، وارتفاع  951.2 مليون  العام اىل  األخرى خالل  املالية  للتمويل واملوجودات  القيمة  انخفاض  انخفاض صايف مخصص  ريال بشكل رئييس إىل 
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اجاميل دخل العمليات. بلغ صايف مخصص انخفاض القيمة للتمويل واملوجودات املالية األخرى 624.6 مليون ريال سعودي للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 

2021م. وميثل ذلك انخفاض بنسبة 60.4% عن السنة املنتهية يف 2020م والتي بلغت 1,575.7 مليون ريال سعودي. 

االستثامرات  من  الدخل  صايف  يف  االرتفاع  اىل  رئييس  بشكل  تعود  العمليات  دخل  يف  الزيادة  الحالية.  للسنة   %7.9 بنسبة  للبنك  العمليات  دخل  ارتفع 

2,625.0مليون ريال سعودي، صايف املكاسب من  2,390.3  مليون ريال سعودي إىل   9.8% من  234.7 مليون ريال سعودي أو بنسبة  والتمويل  بنحو 

استبعاد االصول املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة بنحو 93.4 مليون ريال سعودي من 2.1 مليون ريال سعودي إىل 95.5 مليون ريال سعودي، صايف أتعاب 

خدمات بنكية بنحو 31 مليون ريال أو 5.1% من 607.5 مليون ريال سعودي اىل 638.5 مليون ريال سعودي، صايف املكاسب من استبعاد األصول املالية 

املقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بنحو 9.6 مليون ريال سعودي أو 203.3% من 4.7 مليون ريال سعودي اىل 14.3 مليون ريال سعودي، 

قابل هذا االرتفاع انخفاض يف صايف دخل تحويل العمالت األجنبية بنحو 67.6 مليون ريال سعودي أو 28.2% من 240.2 مليون ريال سعودي إىل 172.6 

مليون ريال سعودي، وصايف االرباح من االدوات املالية املقاسة بالقيمة العادلة من خالل قامئة الدخل بنحو 21.4 مليون ريال سعودي من أرباح بنحو 9.8 

مليون ريال سعودي اىل خسارة بنحو 11.6 مليون ريال  ودخل العمليات االخرى بنحو 20.3 مليون ريال سعودي أو 62.6% من 32.4 مليون ريال سعودي إىل 

12.1 مليون ريال سعودي.

ارتفع مصاريف العمليات قبل مخصص انخفاض القيمة بنحو 73.4 مليون ريال سعودي أو 4.3% من 1,696.4  مليون ريال اىل 1,769.9 مليون ريال ويعود االرتفاع 

بشكل رئييس االرتفاع يف املصاريف العمومية واإلدارية األخرى بنحو  72.7 مليون ريال أو 16.9 % من 429.9 مليون ريال اىل 502.6 مليون.

بلغت ربحية السهم 1.18 ريال سعودي للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2021 مقابل 0.04 ريال سعودي للسنة املنتهية 2020.

وقد بلغ إجاميل املوجودات 102.8 مليار ريال سعودي يف 31 ديسمرب 2021م مقارنة بـمبلغ 92.1 مليار ريال سعودي يف 31 ديسمرب 2020م و بارتفاع قدره 

10.7 مليار ريال سعودي وميثل نسبة 11.7%. بلغت صايف التمويل 62.4 مليار ريال سعودي يف 31 ديسمرب 2021م بارتفاع بلغ 8.5 مليار ريال سعودي 

وميثل ذلك االرتفاع بنسبة 15.7% من 54 مليار ريال سعودي يف 31 ديسمرب 2020م. وقد بلغت املحفظة اإلستثامرية بالبنك 31.4 مليار ريال سعودي كام 

يف 31 ديسمرب 2021م، بارتفاع وقدره 1.5 مليار ريال سعودي وميثل ارتفاعاً بنسبة 5.1% مقارنة مبا كانت عليه يف العام املايض والتي بلغت 29.9 مليار 

ريال سعودي كام يف 31 ديسمرب 2020م. أما إجاميل املطلوبات فقد بلغ 88.9 مليار ريال سعودي يف 31 ديسمرب 2021م مقارنة مببلغ 80.7 مليار ريال 

سعودي يف 31 ديسمرب 2020م و بارتفاع قدره 8.2 مليار ريال سعودي وميثل نسبة 10.2%، يف حني بلغت ودائع العمالء 78.4 مليار ريال سعودي يف 

31 ديسمرب 2021م بارتفاع بلغ 10.4 مليار ريال سعودي، وميثل نسبة 15.2% مقارنة مببلغ 68.0 مليار ريال سعودي يف 31 ديسمرب 2020م، أما الصكوك 

املصدرة لتعزيز رأس املال بعد خصم تكاليف املعامالت فقد بلغت 2.0 مليار ريال سعودي يف 31 ديسمرب 2021م مقارنة مببلغ 2.0 مليار ريال سعودي يف 

31 ديسمرب 2020م.

التمويل وسندات الدين املصدرة

العمولة  معدل  حسب  وذلك  السعودي،  املركزي  والبنك  البنوك  مع  األموال  ومتويل  اقرتاض  بتبادل  البنك  يقوم  لألعامل،  االعتيادية  املامرسات  سياق  يف 

املتعارف عليها يف السوق ويتم إثباتها عىل نحو مالئم يف القوائم املالية املوحدة للبنك.

صكوك الرشيحة األوىل )“الصكوك”(، بقيمة 1.875 مليار ريال سعودي )سائدة بالدوالر األمرييك(

خالل العام املايل 2021م، أصدر البنك من خالل ترتيب متوافق مع الرشيعة اإلسالمية )“الرتتيب”( صكوك الرشيحة األوىل )“الصكوك”(، بقيمة 1.875 مليار 

ريال سعودي )سائدة بالدوالر األمرييك(. تم اعتامد الرتتيب من قبل السلطات التنظيمية ومجلس إدارة البنك.

وهذه الصكوك هي أوراق مالية دامئة وليس لها تواريخ اسرتداد محددة ومتثل حصة ملكية غري مقسمة لحاميل الصكوك يف موجودات الصكوك، حيث يشكل 

كل صك التزام غري مضمون ومرشوط ومعزز لرأس املال للبنك ويصنف ضمن حقوق امللكية. ومع ذلك، للبنك الحق الحرصي يف اسرتداد أو استدعاء الصكوك 

يف فرتة زمنية محددة وفقا للرشوط واألحكام املنصوص عليها يف اتفاقية الصكوك.

معدل العمولة املطبق هو 3.95% سنويا من تاريخ اإلصدار حتى 2026م ويخضع إلعادة النظر كل 5 سنوات. وتدفع العمولة املطبقة عىل الصكوك بصورة 

نصف سنوية كمتأخرات يف كل تاريخ توزيع دوري، إال عند عدم الدفع أو اختيار عدم الدفع من قبل البنك، حيث يجوز للبنك وفقا لتقديره )وفقا ألحكام ورشوط 

معينة( أن يختار عدم القيام بأي توزيعات. وال يعترب عدم الدفع أو اختيار عدم الدفع أحداث تعرث وال تعترب املبالغ التي مل تدفع كمبالغ تراكمية أو مضاعفة خالل أي 

توزيعات مستقبلية.

32 وتظهر كبند من إجاميل حقوق امللكية يف  تم التعامل مع هذه الصكوك كأداة “حقوق ملكية” مبا يتامىش مع متطلبات معيار املحاسبة الدويل رقم 

القوائم املالية املوحدة للبنك.

صكوك معززة الرشيحة الثانية لفرتة عرش سنوات بقيمة 2000 مليون ريال سعودي:

بتاريخ 8 ديسمرب 2021م، قام البنك بإصدار 2,000 شهادة صكوك معززة لرأس املال )صكوك( مببلغ مليون ريال سعودي لكل صك، مبعدل توزيع أرباح عىل 

أساس 6 شهور )سعر الفائدة بني البنوك السعودية “سايبور”( ـــ يُعدل بشكل نصف سنوي بشكل مسبق ـــ مضافاً إليه هامش 155 نقطة أساس للسنة، 

ويستحق دفع املتأخرات كل ستة أشهر بتاريخ 8 ديسمرب و8 يونيو كل سنة حتى 8 ديسمرب 2031م وهو تاريخ انتهاء تلك الصكوك. يحق للبنك مامرسة خيار 

االسرتداد يف 8 ديسمرب 2026م أو بعد ذلك التاريخ حال استيفاء بعض الرشوط حسب األحكام الواردة يف نرشة اإلصدار املتعلقة بھا. ميكن اسرتداد الصكوك 

أيضاً حال استيفاء بعض الرشوط األخرى حسب األحكام الواردة يف نرشة اإلصدار. إن هذه الصكوك مسجلة يف السوق املالية السعودية )تداول(.

كام يف 31 ديسمرب 2021م )بآالف الرياالت السعودية(

صكوك معززة لفرتة عرش سنوات بقيمة 2,000 مليون ريال سعودي

إيضاح: يف القوائم املالية ، تم عرض املبلغ بعد خصم تكاليف املعاملة مبا يتامىش مع متطلبات املعايري الدولية املالية

2,000,000

2,000,000اإلجاميل

خالل العام املايل 2021 ، ووفقا للرشوط املذكورة يف التعميم املقدم ذات الصلة ووفقا لبعض الرشوط، قام البنك يف 9 مايو 2021م مبامرسة حقه يف 

استدعاء تسوية شهادات الصكوك املعززة لرأس املال. بتاريخ 2 يونيو 2016م، قام البنك بإصدار 2,000 شهادة صكوك معززة لرأس املال مببلغ مليون ريال 

سعودي لكل صك، مبعدل توزيع أرباح عىل أساس 6 شهور )سعر الفائدة بني البنوك السعودية “سايبور”( ـــ يُعدل بشكل نصف سنوي بشكل مسبق ـــ مضافاً 

إليه هامش 190 نقطة أساس للسنة، ويستحق دفع املتأخرات كل ستة أشهر بتاريخ 2 يونيو و2 ديسمرب من كل سنة.
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االقرتاض من البنوك واملؤسسات املالية األخرى:

بلغت القروض من البنوك واملؤسسات املالية األخرى 6.4 مليار ريال سعودي، مقارنة مببلغ 8.5 مليار ريال سعودي يف عام 2020م بانخفاض بنسبة %24.9. 

ويعترب هذا نشاطا إلدارة السيولة والتدفقات النقدية قصرية األجل.

اإلفصاح عن أسهم الخزينة املحتفظ بها من قبل بنك الجزيرة وتفاصيل استخداماتها

ال يحتفظ بنك الجزيرة  بأي أسهم خزينة.

مزايا وتعويضات املوظفني

متاشياً مع التوجيهات اإلرشافية الصادرة عن البنك املركزي السعودي )ساما( واملبادىء الرئيسة ملجلس االستقرار املايل، يقوم البنك بإجراء مراجعات دورية 

لضامن تناسق هيكل التعويضات ملنسويب البنك، ويتم الرفع بتقارير عن ذلك للجنة الرتشيحات واملكافآت.

يتم تحديد مستوى وحجم تعويضات ومزايا املوظفني من خالل مراجعة ومقارنة األجور بالسوق املحيل والتي يتم تنظيمها و فحصها بشكل دوري، باإلضافة إىل 

عدد من الوسائل األخرى املتعلقة بالبحث واالستقصاء عن مستويات الرواتب يف سوق العمل. ويتم اتباع هذه اإلجراءات بهدف متكني املجموعة من مواكبة 

ظروف السوق املحلية واإلقليمية مبا يف ذلك األخذ بعني االعتبار املخاطر املتعلقة بسياسة البنك للمكافآت و التعويضات.

ويتكون هيكل التعويضات من استحقاقات ثابتة ومتغرية وبدالت وبرامج حوافز دورية وامتيازات غري نقدية مبا يتامىش مع املعايري واألعراف املتبعة بالنسبة 

لقطاع الخدمات املالية يف اململكة العربية السعودية.

ووفقاً ألحكام نظام العمل يف اململكة العربية السعودية، والسياسات الداخلية للبنك، فإن مكافأة نهاية الخدمة للموظفني تستحق الدفع عند انتهاء فرتة خدمة 

املوظف أو العامل. 

وقد بلغ إجايل تعويضات نهاية الخدمة للموظفني مع نهاية ديسمرب 2021 م مبلغ 289,3  مليون ريال سعودي.

املخاطر الرئيسية التي يواجهها البنك

قام بنك الجزيرة باعتامد و تبني طريقة متينة 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 املنشأة .

وكإجراء رئييس عىل مستوى املخاطر تواصل ادارة بنك الجزيرة املتابعة الدقيقة للمخاطر الرئيسية والناشئة التي يتوقع أن تربز وتهدد ليس فقط االقتصادات 

العاملية واالسواق املالية فحسب بل ايضا اثارها املتعددة عىل االقتصاد  السعودي وبالتايل القطاع املايل يف اململكة.

و فيام ييل بعض اهم القضايا و الفرص و االعتبارات املحلية و الدولية:

وفقا لتحديث التوقعات االقتصادية العاملية الصادر عن صندوق النقد الدويل، فإن التعايف القوي يف اإلنفاق االستهاليك واالستثامر التجاري من   •

شأنه أن يؤدي إىل منو االقتصاد العاملي بنسبة 5.9% يف عام 2021 و4.9% يف عام 2022.

ذكرت أوبك أن الطلب عىل النفط سجل زيادة قوية يف النصف األول من عام 2021. وهو ما يتوقع أن يؤدي إىل انتعاش االقتصاد العاملي الذي يقدر   •

أن يؤدي إىل زيادات سنوية وفصلية يف استهالك النفط. 

من شأن التعايف القوي يف الناتج املحيل اإلجاميل للنفط إىل جانب التوسع القوي يف القطاع غري النفطي أن يؤدي إىل منو يف اقتصاد عام   •

2021. ومن املتوقع أن يواصل صندوق االستثامرات العامة تقديم املزيد من الحوافز القتصاد اململكة.

التنويع االقتصادي، ومن ثم فإن إعادة فتح االقتصاد  الناتج املحيل هي نتيجة إلصالحات  النفطي يف إجاميل  إن املساهمة املتزايدة للقطاع غري   •
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ستساعد عىل منو الناتج املحيل اإلجاميل غري النفطي. ووفقاً لتقارير حديثة، فإن بعض األنشطة يف اململكة العربية السعودية قد تجاوزت بالفعل 

مستويات ما قبل جائحة كورونا.

من املتوقع أن يتحسن وضع ميزان املدفوعات يف اململكة العربية السعودية وأن تزداد قوته عىل املدى املتوسط. وسيغذي ذلك انتعاش صادرات   •

النفط وزيادة حصة الصادرات غري النفطية، فضالً عن ارتفاع اإليرادات السياحية واالستثامرات املبارشة واالستثامرات يف املحافظ االستثامرية.

عىل الرغم من تباطؤ النشاط االقتصادي خالل عام 2021، إال أن البيانات الفصلية أظهرت انخفاضاً يف معدالت البطالة يف السعودية وارتفاع معدالت   •

مشاركة املرأة يف العمل والتي كانت نتيجة لبعض التدابري التي اتخذتها الحكومة لدعم االقتصاد غري النفطي ومعالجة االختالالت يف سوق العمل. 

وسيدعم االنتعاش يف عام 2022 منو توظيف العاملة والذي ستقوده الصناعات النفطية وغري النفطية عىل حد سواء، فضالً عن الجهود الحكومية.

شهد برنامج تنمية القطاع املايل، وهو أحد الربامج اإلثني عرش لتحقيق الرؤية ، تطوراً كبرياً يف املجاالت الحيوية. وقد شهدت جميع قروض الرشكات   •

الصغرية واملتوسطة وأسواق رأس املال والخدمات املرصفية واملالية الرقمية تقدماً ملحوظاً.

الحفاظ عىل كفاية رأس املال:  .1

ان ادارة البنك تضمن مواصلة البنك االحتفاظ مبستويات كافية من رأس املال النوعي مام ميكنها من مساندة والحفاظ عىل النمو املتوقع يف االصول 

املرجحة باملخاطر وكذلك الوفاء مبتطلبات كفاية راس املال النظامية املتوقعة. وضمن هذا االطار فقد قام البنك بتطبيق اسرتاتيجية محكمة لتعزيز رأس 

مال تأخذ يف االعتبار املزايا والقيود ذات العالقة وكذلك ما يتعلق بتكلفة توفري رأس املال واالطر الزمنية للتنفيذ. 

وضمن السعي لتعزيز قاعدة راس املال للبنك، فقد كانت االدارة متنبهة باستمرار ملواصلة العمل عىل هذا الصعيد حيث وضعت  السيناريوهات االسرتاتيجية 

األمثل واألفضل التي من شأنها ان تضمن ليس مجرد رأس املال الكمي بل ايضا  الجودة النوعية لرأس املال يف استجابته للمتطلبات النظامية.

ادارة السيولة:  .2

السيولة/ االموال  العاملية االخرية واثارها عىل االسواق املالية واالقليمية واملحلية تتمثل يف توفري  الرئيسية املرتتبة عىل االحداث  إن احدى املخاطر 

بتكلفة ال تزيد عن تدفق العوائد االقتصادية املشتقة من االصول املمولة. وإدراكاً منها ملتطلبات السيولة بعد األخذ يف االعتبار متطلبات االعامل الحالية 

واالعامل املخططة، فقد قامت ادارة بنك الجزيرة بوضع اطار قوي للسيولة يضمن تحديدا استباقياً ملتطلبات السيولة الحالية واملقدرة كام يقيس تلك 

السيولة ضمن  التمويل/  تكلفة  إبقاء  تركيزها عىل ضامن  البنك  لجنة املوجودات واملطلوبات يف  السيولة. وقد واصلت  تلك  تكلفة  املتطلبات مقابل 

حدود معقولة مام يوفر للبنك فرصة لتمويل منو االصول ذات العوائد العالية. كام قام البنك بتنفيذ نظام ILAAP الشامل )عملية تقييم كفاية السيولة 

املؤسسية( وفًقا للمتطلبات التنظيمية. ويركز ILAAP بشكل رئييس عىل تقييم مخاطر السيولة للبنك ، وهيكلية الحوكمة ، واالسرتاتيجيات ذات الصلة، 

والرتتيبات الطارئة للتعامل مع متغريات السيولة.

نوعية األصول:  .3

لقد قام البنك ببذل الرتكيز الالزم لضامن بقاء نوعية األصول لكافة قطاعات األعامل يف مستوى مريض من حيث النوعية مبا يحول دون أية تصنيفات أو 

مخصصات و/ أو شطب لديون ال مربر لها. كام ان البنك بقي بشكل عام انتقائياً عىل مستوى كافة رشائح األعامل وحدد رشائح عمالئه املستهدفة مبنهجية 

واضحة ترتكز عىل النواحي التالية:

وضع سياسة ائتامنية واضحة.  •

تحديد األسواق املستهدفة ومستوى املخاطر املقبولة بشكل واضح.  •

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

المخاطر  الواجب يف مصفوفات مستوى  النحو  يتم عكسها ومتثيلها علی  بقطاع عمل معین  المرتبطة  المخاطر  ان  لضمان  المخاطر  لقبول  إطار  وضع   •

األساسیة التي یجب مراقبتھا ومراجعتھا واإلبالغ عنھا وفقاً للحدود الموافق علیھا من قبل مجلس االدارة.

إعتامد اطار لتقييم مخاطر املقرتض املستهدف ضمن رشائح العمل واملحافظ املالية لضامن أن يدعم ذلك اإلجراء النمو املستهدف لنوعية األصول   •

واحتاملية التعرث وتقديرات  تكلفة االئتامن.

االئتامن ومبا يتامىش مع  الخسائر املتوقعة من  اطار  9 وكذلك  الدويل- االصدار رقم  لتبني املعيار املحاسبي  بتطبيق منهجا منظام  البنك  وقد قام 

النقص  لتخفيف  الالزمة  اإلجراءات  واتخاذ  كوفيد-19  بوباء  الخاص  الوضع  ضوء  يف  بعناية  السيولة  مخاطر  مبراقبة  البنك  قام  وقد  النظامية.  املتطلبات 

املحتمل يف سيولة البنك. 

إدارة مخاطر السوق:

يخضع إستعداد 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 واإللتزام التنظيمي. ويراقب البنك 

باستمرار مخاطر السوق لديه من خالل قياس متطلبات رأس املال ومخاطر معدل الربح ومخاطر العمالت األجنبية وضامن أن أعامل ادارة الخزينة تعمل ضمن 

حدودها. وتخضع سياسة مخاطر السوق للعوامل التالية:

•  الحد األقىص للتدفق الرتاكمي الخارج لقامئة املركز املايل.

القيمة االقتصادية لحقوق امللكية والقيمة االقتصادية لحقوق امللكية تحت فحوصات الجهد.  •

صايف نسبة التمويل الثابت .  •

نسبة تغطية السيولة.   •

نسبة القروض إىل الودائع.  •

تركز مصادر التمويل.  •

عوامل مخاطر السوق.  •
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مخاطر السوق:
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:
البنك  ولدى  السوق.  مخاطر  إدارة  والضوابط املستخدمة يف  والحدود  السياسات  عن  االدارة مسؤولة  مجلس  املفوضة من  السوق  مخاطر  لجنة سياسة  إن 

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 وبيانات مخاطر السيولة لالدارة العليا ولجنة إدارة املخاطر ولجنة املوجودات واملطلوبات 

ولجنة املخاطر التابعة ملجلس اإلدارة ومجلس اإلدارة والبنك املركزي 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 ربحاً 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 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
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
الدنيا لرأس املال مقابل مخاطر السوق باستخدام الطريقة املعيارية، حيث يستخدم رأس املال كحاجز حامية مايل ملواجهة  الجزيرة املتطلبات  يحتسب بنك 

أية تحركات معاكسة ملخاطر السوق. ومتثل مخاطر معدل الربحية ومخاطر العمالت االجنبية ومخاطرالسيولة املندرجة ضمن معيار بازل 2 - الركن الثاين عوامل 

املخاطرة الرئيسية التي تواجهها أنشطة البنك.

اختبارات الضغط / الجهد
البنك و من خالل تقييم حجم  التقييم للخسائر املحتملة. إذ أن  البنك اختبارات الضغط / الجهد عىل أساس نصف سنوي وذلك بهدف إجراء املزيد من  يجري 

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 بالتاميش مع التوجيهات التنظيمية املعمول بها. 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 إدارة املخاطر 

ومجلس اإلدارة والبنك املركزي السعودي وذلك من أجل تسهيل وإدارة املخاطر مبزيد من الشفافية.  

مخاطر السيولة:
تكمن مخاطر السيولة يف احتامل مواجهة البنك مصاعب يف الوفاء بواجباته املتعلقة بااللتزامات املالية التي يتم سدادها نقدا أو من خالل أية أصول مالية 

التمويل.  تبخر بعض مصادر  تتسبب يف  أن  والتي ميكن  االئتامين  التقييم  درجة  تخفيض  أو  السوق  نتيجة الضطرابات  السيولة  تقع مخاطر  أن  أخرى. وميكن 

وللتخفيف من اثار هذه املخاطر تحاول اإلدارة بكل جد تنويع مصادر التمويل؛ ويتم االخذ يف االعتبار النواحي املتعلقة بالسيولة عند تسعري األصول. وتقيض 

سياسة البنك عىل هذا الصعيد االحتفاظ برصيد كاف من النقد واألدوات املعادلة للنقد. 
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لقد أدت األزمة املالية العاملية األخرية إىل حصول تغري كبري يف التنظيم واإلرشاف عىل مخاطر السيولة يف املؤسسات املالية. وبناء عىل متطلبات إدارة 

مخاطر السيولة مبوجب نظام بازل 3، يتم استخدام نسبتني من أجل إدارة مخاطر السيولة وهام نسبة تغطية السيولة ونسبة صايف التمويل الثابتة.

طريقة إدارة مخاطر السيولة:
بالنسبة لإلدارة اليومية للسيولة، تضمن مجموعة 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.  •

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 والذي يعترب ايضا جزءاً من خطة التمويل الطارئ ويتم فحصها بشكل دوري.  •

ضامن املحافظة عىل النسب النظامية كنسبة السيولة املحددة من قبل البنك املركزي ونسبة تغطية السيولة ونسبة صايف التمويل الثابتة فوق   •

املستويات املطلوبة.

إجراء اختبارات الضغط / الجهد للسيولة  بصفة دورية تحت مختلف السيناريوهات كجزء من التخطيط الحكيم للسيولة من أجل اختبار فعالية وقوة الخطط   •

ذات العالقة. 

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

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. وانسجاماً مع قانون مراقبة البنوك والقواعد الصادرة عن البنك املركزي، يحتفظ البنك باحتياطي نظامي لدى البنك املركزي 

يعادل 7% من إجاميل حجم ودائع الطلب و 4% من ودائع العمالء اآلجلة. وباإلضافة إىل االحتياطي النظامي، يحتفظ البنك باحتياطي سيولة ال يقل عن %20 

من حجم مطلوبات الودائع، عىل شكل نقد وأصول، والتي ميكن تحويلها إىل سيولة خالل مدة ال تتجاوز 30 يوما.

وميلك البنك حاليا محفظة استثامرية، يتكون جزء كبري منها من سندات السعر العائم والصكوك الحكومية الصادرة عن البنك املركزي السعودي. وتعترب هذه 

املحفظة ذات نوعية وسيولة عالية مع إمكانية توفر التمويل )حتى 85-100% حسب األداة االستثامرية( من خالل نافذة إعادة الرشاء لدى البنك املركزي.

مخاطر  العمليات:

متهيد

تعرف مخاطر العمليات عىل انها مخاطر الخسائر الناجمة عن فشل او عدم كفاية االجراءات  الداخلية أو املوظفني أو األنظمة أو أية عوامل خارجية أخرى، ويشمل 

هذا التعريف املخاطر القانونية ويستثني مخاطر السمعة واملخاطر االسرتاتيجية. تنشأ مخاطر العمليات يف الغالب من كافة األنشطة التي ميارسها البنك 

تقريباً.

إدارة مخاطر العمليات

صمم إطار إدارة مخاطر العمليات الذي تم تبنيه من أجل انشاء 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 وتحديد وقياس وتقييم املخاطر واالجراءات الرقابية املرتبطة. 

استعدادا للمبارشة بتنفيذ أنشطة تحديد وتقييم املخاطر عىل نطاق البنك، فقد تم تنفيذ برنامج شامل لتعريف ملفات املخاطر  مبشاركة اإلدارة و ممثيل 

املخاطر وأصحاب املخاطر املعنيني.

مع  بالتشاور  االهمية  حسب  وتصنيفها  املخاطر  تقييم  تم  كام 

الرئيسية  إدارات مجموعات األعامل بهدف لفت أنظارها للمخاطر 

والهامة التي يجب اخذها بعني االعتبار واتخاذ اإلجراءات الالزمة من 

قبلها عىل أساس األولوية.  

مخاطر  ومراقبة  إلدارة  املستخدمة  الرئيسية  الطرق  ييل  وفيام 

العمليات:

التقييم الذايت للمخاطر و االجراءات الرقابية

أداة  عن  عبارة  الرقابية  واالجراءات  للمخاطر  الذايت  التقييم  إن 

او  نشاط  ضمن  الرقابية  االجراءات  وأداء  عمل  ملراقبة  تستخدم 

االحتفاظ بسجل  متابعة  يتم  االداة  كجزء من هذه  و  عمل معني. 

و  تحديثه بشكل مستمر  يتم  والذي  الرقابية  املخاطر واالجراءات 

للمخاطر  الذايت  التقييم  اجراءات  مراجعة  دورة  وتشمل  منتظم. 

وتقديم  العمل  مجموعات  مع  املناقشة  الرقابية  واالجراءات 

يخص  فيام  التوجيه  لطلب  املخاطر  ادارة  لجنة  اىل  دورية  تقارير 

قبول املخاطر ومعالجتها مبا يف ذلك قرار اتخاذ إجراءات ملراجعة 

وتطوير بيئة الرقابة. 

الرقابية  التقييم الذايت للمخاطر واالجراءات  ويتم مبوجب برنامج 

عقد الندوات وورش العمل من قبل فريق إدارة مخاطر العمليات 
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لتعريف وتقييم املخاطر واالجراءات الرقابية عىل مستوى كافة اقسام العمل واملساندة. ويتم تقييم االجراءات الرقابية بشكل دوري لضامن انها تعمل وفقاً 

ملا صممت له.

يف  اللجنة  مسؤولية  وتتمثل  القامئة.  أو  الجديدة  واملنتجات  السياسات  تطوير  عىل  لالرشاف  واملنتجات  السياسات  ملراجعة  لجنة  بتأسيس  البنك  قام  كام 

مناقشة أصحاب السياسات أو املنتجات بشأن مختلف جوانب املخاطر لضامن معالجتها بالشكل املناسب قبل اطالقها.

املؤرشات الرئيسية للمخاطر

تعرف املؤرشات الرئيسية للمخاطر عىل انها مقاييس لقياس مدى خطورة العملية/النشاط وذلك من خالل إشارات تحذيرية مبكرة تم تطويرها لالشارة اىل زيادة 

التعرض للمخاطر داخل البنك. وتوفر هذه املؤرشات اتجاهات التعرض للمخاطر عن طريق مقارنة نتائجها املتحققة مع الحدود/ املؤرشات املحددة واملقبولة 

مسبقاً من قبل البنك.

يتم تعريف املؤرشات الرئيسية للمخاطر ملجموعات العمل / الدعم من خالل ورش العمل ويتم مراقبتها دورياً من خالل ادارة مخاطر العمليات. كام يتم تحليل 

املؤرشات التي تربز امكانية 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 منذ عام 2013 حتى تاريخه.

إدارة استمرارية األعامل

طور البنك ووضع برنامجاً متكامالً إلدارة استمرارية األعامل يركز عىل  القدرة  عىل االستمرارية واسرتداد األعامل بالنسبة لإلجراءات الرئيسية واألصول. وقد تم 

إعداد الربنامج بناء عىل املعايري الدولية وأفضل املامرسات املتبعة ومتطلبات البنك املركزي السعودي. 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 و ومواصلة العمليات الهامة. وتتمثل النتائج املتوقعة لهذا الربنامج يف انخفاض 

اآلثار السلبية، تعزيز األداء، والسمعة القوية وااللتزام باملتطلبات النظامية.

برنامج إدارة مكافحة االحتيال

لقد قام  البنك بتنفيذ وتطبيق إطار شامل الدارة مكافحة مخاطر االحتيال يف البنك منسجامً مع توجيهات البنك املركزي السعودي والتوجيهات الدولية بهذا 

الخصوص. وعليه فان اطار عمل ادارة مكافحة مخاطر االحتيال  تضمن الجوانب التالية:

مراجعة هيكل حوكمة إدارة مكافحة االحتيال واالسرتاتيجية املرتبطة بها عىل مستوى إدارات البنك املختلفة والتأكد من توامئها مع اسرتاتيجية البنك.  •

تطوير ومراجعة وتحديث سياسة إدارة مكافحة االحتيال واإلجراءات املتعلقة بها.  •

تعزيز ورفع مستوى تقييم مخاطر االحتيال لكافة إدارات البنك ، باإلضافة إىل تقييم مخاطر سياسات ومنتجات وخدمات البنك من منظور مكافحة االحتيال.  •

تطوير برنامج توعية العمالء وتدريب املوظفني فيام يتعلق مبخاطر االحتيال.  •

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

إسناد األعامل لجهات خارجية

متاشياً مع قواعد البنك املركزي املتعلقة بإسناد األعامل ألطراف/ جهات خارجية فقد قام البنك بوضع ادارة خاصة الدارة نشاطات املوردين والجهات الخارجية، كام 

يشارك فريق إدارة مخاطر العمليات يف مراجعة تقييم املخاطر املتعلقة باتفاقيات إسناد أنشطة مرصفية هامة لجهات خارجية. وينطوي ذلك عىل مراجعة دقيقة 

ملخاطر العمليات ومتطلبات استمرارية األعامل املرتبطة بالنشاط املسند للجهات الخارجية.

قياس كلفة رأس مال مخاطر العمليات

يتم حساب كلفة رأسامل مخاطر العمليات باستخدام طريقة املؤرش األسايس وذلك طبقا لتوجيهات البنك املركزي السعودي وقواعد  نظام بازل 3 . وتستخدم 

طريقة املؤرش األسايس لحساب كلفة رأسامل مخاطر العمليات وحدة قياس ألفا )15%( عىل متوسط إجاميل الدخل اإليجايب الذي تم تحقيقه خالل السنوات 

الثالثة املاضية من قبل البنك. هذا، ويقوم البنك بالعمل عىل االنتقال  اىل الطريقة التي أوصت بها لجنة بازل لألرشاف املرصيف يف مقررات بازل 3 - تعليامت 

االنتهاء من االصالحات بعد االزمة - والصادرة يف ديسمري 2017 وما يتبعها من ارشادات وتعليامت البنك املركزي السعودي. ويعكف البنك حالياً عىل تحديد 

خارطة طريق تفصيلية العتامد الطريقة الجديدة وفقا للجداول الزمنية التي اقرتحتها الهيئات التنظيمية.

كام سوف يواصل البنك جمع بيانات الخسائر وربطها بقطاعات األعامل وذلك النشاء سجل شامل للخسائر الداخلية قبل االنتقال اىل الطريقة الجديدة والتي 

تخضع للتوجيهات النهائية من البنك املركزي بهذا الخصوص.
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كفاية رأس املال مبوجب متطلبات معيار بازل 2 وبازل 3:

كان البنك املركزي السعودي يف الطليعة لضامن قيام القطاع املرصيف السعودي بتبني وتنفيذ أفضل املامرسات التي يقرتحها بنك التسويات الدولية، 

وبالتايل فقد أصد العديد من اإلرشادات بهذا الخصوص. ووفًقا إلرشادات البنك املركزي السعودي ، فقد أصبح معيار بازل 3 ساري املفعول يف 1 يناير 2013 

وقد أدخل هذا املعيار تعديالت مهمة عىل عملية احتساب رأس املال التنظيمي واألصول املرجحة للمخاطر حسب الركن األول. عالوة عىل ذلك ، فقد شهدت 

متطلبات الركن الثاين والركن الثالث تحسيًنا أيضاً مبوجب هذا اإلطار املنقح.

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

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

 تسعى إصالحات لجنة بازل للرقابة املرصفية  إىل مراجعة الطريقة املعيارية لحساب مخاطر االئتامن ، ومخاطر السوق ، وتسوية تقييم االئتامن ومخاطر العمليات 

إلحداث حساسية أكرب للمخاطر وقابليتها للمقارنة. تهدف القيود املفروضة عىل استخدام النامذج الداخلية إىل تقليل التباين غري املربر يف عملية احتساب 

البنوك لالصول املرجحة باملخاطر .

إن االصول املرجحة باملخاطر هي تقدير للمخاطر التي تحدد الحد األدىن ملستوى رأس املال التنظيمي الذي يجب عىل البنك االحتفاظ به للتعامل مع الخسائر 

غري املتوقعة. إن الحساب الحصيف واملوثوق به لالصول املرجحة باملخاطر هو عنرص ال يتجزأ من إطار رأس املال القائم عىل املخاطر. مع مراعاة ما تقدم ، يقوم 

البنك مبراقبة مدى كفاية رأس ماله باستخدام املعايري ونسبها األساسية عىل النحو املنصوص عليه واملطبق من قبل البنك املركزي السعودي. تم تصميم 

عملية تقييم كفاية رأس املال الداخيل للبنك لتستوعب متطلبات رأس املال ملخاطر الركن الثاين ، عىل أساس التطلعات املستقبلية مع األخذ يف االعتبار 

التعرضات الحالية للبنك وخطط النمو املستقبلية. تقوم عملية تقييم كفاية رأس املال الداخيل للبنك أيًضا بتقييم مرونة مناذج األعامل ورأس املال الخاصة 

بالبنك يف ظل مستويات مختلفة من سيناريوهات الجهد/الضغط املعقولة والشديدة. استناًدا إىل إطار الركن الثاين وعىل أساس موحد بالكامل ، فإنه يعكس 

نهًجا مركزيًا ودقيًقا للمخاطر لتقييم متطلبات رأس املال الحالية واملخطط لها من بنك الجزيرة.

تم إعداد إفصاحات كفاية رأس املال وفًقا إلرشادات بازل لإلفصاح ، الصادرة عن البنك املركزي السعودي من وقت آلخر وحسبام ينطبق عىل البنك.

كرشط إضايف منذ عام 2018 ، يطلب البنك املركزي السعودي من البنوك تطوير وثيقة تقييم السيولة الداخلية والغرض من وثيقة تقييم السيولة الداخلية هو 

إبالغ مجلس إدارة البنك وكذلك الجهات التنظيمية بتقييم مخاطر السيولة لدى البنك والتأثري عىل املتطلبات التنظيمية ورأس املال ، عند الحاجة.

وثيقة تقييم السيولة الداخلية هي أداة متكن البنك من إجراء تقييم منهجي ملتطلبات السيولة الخاصة به بالنظر إىل اسرتاتيجياته وخطط أعامله ومخاطره 

وسياساته. يتبع البنك إرشادات وثيقة تقييم السيولة الداخلية حسب األصول ومبا يتوافق مع اإلرشادات التنظيمية يف هذا الصدد.

املعايري املحاسبية

يقوم البنك بالحفاظ عىل دفاتر الحسابات والسجالت بطريقة دقيقة و منظمة. كام تم إعداد القوائم املالية املوحدة وفقاً للمعيار الدويل للتقارير املالية كام 

هو معتمد يف اململكة العربية السعودية وغريها من املعايري والتصـريحات الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعني واملحاسبني، مبا يتوافق مع أحكام نظام 

مراقبة البنوك وأحكام نظام الرشكات يف اململكة العربية السعودية وعقد تأسيس البنك.
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31 ديسمرب 2021م تتفق مع تلك املستخدمة يف  إن السياسات املحاسبية املستخدمة يف إعداد القوائم املالية املوحدة السنوية للسنة املنتهية يف 

إعداد البيانات املالية السنوية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2020م. واستناداً إىل تطبيق معايري جديدة ، التفسريات والتعديالت وبالنظر إىل البيئة 

االقتصادية الحالية ، فإن بعض السياسات املحاسبية املفصح عنها يف القوائم املالية املوحدة قابلة للتطبيق اعتباًرا من 1 يناير 2021 الستبدال أو تعديل أو 

إضافة السياسات املحاسبية املقابلة املحددة يف القوائم املالية السنوية املوحدة لعام 2020م.

تعيني مراجعي حسابات البنك

إن املراجعني الخارجيني لحسابات البنك مسؤولون عن مراجعة القوائم املالية السنوية والربع سنوية للبنك. وقد أقر اجتامع الجمعية العامة العادية للبنك املنعقد 

يف 29 أبريل 2021 م ( املوافق 18 / 09 / 1442 هـ)  توصية مجلس اإلدارة ولجنة املراجعة بإعادة تعيني  برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون وتعيني 

إرنست ويونغ محاسبون قانوننيون كمراجعني خارجيني لحسابات البنك للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2021 م.

املدفوعات النظامية

للتامينات  العامة  الزكاة املستحقة والرضائب واملبالغ املستحقة للمؤسسة  2021م يف جلها من  للعام  البنك  النظامية املستحقة عىل  تتكون املدفوعات 

االجتامعية يف مقابل إشرتاكات التأمني للموظفني، ويوضح الجدول التايل بيانات تلك املدفوعات :

قام بنك الجزيرة خالل السنة 2021م بسداد الدفعات التالية : 

مليون ريال سعودي املدفوعات

 6.21 الزكاة  )عن عام 2020(

 0.05 رضيبة الدخل )عن عام 2020(

 116.90 رضيبة القيمة املضافة و رضيبة االستقطاع و رضيبة الترصفات العقارية

 91.71 زكاة و رضيبة قيمة مضافة مدفوعة عن فرتات سابقة * 

التأمينات االجتامعية - حصة البنك وحصة املوظفني  80.77 

الـتأشريات، رخص اإلقامة والخدمات املتصلة بها ، الخ 5.52 

أعلن البنك يف 20 ديسمرب 2018م عن أنه قد تم اإلتفاق مع هيئة الزكاة والضـريبة و الجامرك عىل تسوية املطالبات الزكوية للسنوات السابقة وحتى نهاية 

السنة املالية  2017م مقابل دفع مبلغ وقدره 551 مليون ريال سعودي، وقد تم سداد دفعة مقدمة من هذه التسوية خالل عام 2018م  بواقع 20% و الباقي 

سيتم سداده عىل خمس أقساط متساوية خالل خمس سنوات تبدأ يف 1 ديسمرب 2019م و تنتهي يف 1 ديسمرب 2023م )و قد تم سداد القسط الثالث 

مببلغ 88.2 مليون ريال سعودي يف عام 2021م(. 

* يحتوي هذا املبلغ عىل مبلغ 88.2 مليون ريال سعودي كدفعة القسط الثالث من االتفاقية مع هيئة الزكاة والضـريبة و الجامرك لتسوية املطالبات الزكوية للسنوات السابقة 

وحتى نهاية السنة املالية  2017م.  

العقوبات والجزاءات والقيود النظامية

يؤكد البنك إلتزامه التام يف تطبيق جميع التعليامت واألنظمة املصـرفية واللوائح والقواعد التنظيمية الصادرة عن الجهات اإلرشافية من خالل مامرسة أعامله 

اليومية، وتوضح الجداول أدناه بيانات الغرامات التي تم فرضها عىل البنك وفقاً للتايل:

قرارات  البنك املركزي السعودي الجزائية:

السنة املالية الحالية 2021م السنة املالية السابقة  2020م

موضوع املخالفة
 إجاميل مبلغ الغرامات 

املالية بالريال السعودي

 عدد القرارات

 الجزائية

 إجاميل مبلغ الغرامات 

املالية بالريال السعودي

 عدد القرارات

 الجزائية

3,320,500 15 3,416,000 13 مخالفة تعليامت البنك املركزي السعودي االرشافية

332,000 2 2,393,000 2 مخالفة تعليامت البنك املركزي السعودي الخاصة بحامية العمالء

- ال يوجد - ال يوجد مخالفة تعليامت البنك املركزي السعودي الخاصة ببذل العناية الواجبة

- ال يوجد - ال يوجد
مخالفة تعليامت البنك املركزي السعودي  الخاصة مبستوى اداء 

اجهزة الرصف االيل و أجهزة نقاط البيع

1,780,000 3 400,000 1
مخالفة تعليامت البنك املركزي السعودي الخاصة ببذل العناية 

الواجبة يف مكافحة غسل األموال و متويل اإلرهاب

الغرامات املفروضة عىل البنك خالل عام 2021م والصادرة من البنك املركزي السعودي هي محل التصحيح وتم إتخاذ اإلجراءات الوقائية لتاليف حدوثها مستقبالً.
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العقوبات والجزاءات والقيود النظامية األخرى:

فرضت عدد من امانات املناطق و جهات حكومية أخرى، غرامات مالية عىل البنك تتعلق يف جلها باإلشرتاطات البلدية الالزمة نحو فروع البنك وأجهزة الرصف 

محل  الجوانب  معالجة  تعزيز  البنك  راعى  وقد  أدناه،  الجدول  يف  موضح  هو  كام  2021م  عام  خالل  سعودي  ريال  ألف    183.29 إجاملها  يف  بلغت  اآليل 

املالحظات: 

بآالف الرياالت السعودية  الجهة النظامية

 21.09 املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية

 2.00 الهيئة امللكية للجبيل وينبع

 1.00 أمانة االحساء 

 2.10 أمانة املدينة املنورة

 22.20 أمانة محافظة جدة

 88.80 أمانة منطقة الرياض

 46.10 أمانة منطقة جازان

 183.29 اإلجاميل

معامالت األطراف ذات العالقة 

قام بنك الجزيرة خالل عام 2021م ببعض التعامالت العادية و التي تصنف عىل أنها تعامالت مع أطراف ذات عالقة و التي متت وفقاً و التزاماً مبا نص عليه نظام 

مراقبة البنوك والتعليامت الصادرة عن البنك املركزي السعودي )ساما( و كذلك الئحة حوكمة الرشكات الصادرة عن هيئة السوق املالية والتوجيهات اإلرشافية 

األخرى. حيث تم التأكد من أن جميع هذة التعامالت قد متت دون أي رشوط تفضيلية، ويوضح الجدول أدناه حجم هذة التعامالت و التي تم تضمينها يف القوائم 

املالية املوحدة: 

كانت األرصدة يف 31 ديسمرب 2021م والناتجة عن تلك املعامالت يف القوائم املالية املوحدة عىل النحو التايل:-

2021

بآالف الرياالت السعودية

2020

بآالف الرياالت السعودية

رشكات تابعة

501,480501,480استثامرات

13,93714,271ودائع للعمالء

1,331,550698,548أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى

290,658289,148أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

175,999155,320ذمم مدينة

16,34141,055ذمم دائنة

530,247530,247التزامات وتعهدات

4,271,3392,707,585قيم اسمية لعقود مشتقات قامئة املتوافقة مع الرشيعة

رشكات زميلة ومنتسبة ذات تأثري جوهري

211,143164,136استثامرات

87,223303,056ودائع للعمالء

5,400-مرصوفات مستحقة الدفع

5,400-رسوم مستحقة القبض

-7,280االلتزامات واالرتباطات الطارئة

أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية وكبار املساهمني واألطراف املنتسبة لهم

441,22131,788متويل

5,341,2143,488,360ودائع للعمالء

6,9482,920التزامات وتعهدات
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ميثل كبار املساهمني حصة ملكية تتجاوز 5%  من رأسامل البنك املصدر.

صناديق استثامر بإدارة الرشكة التابعة
2021

بآالف الرياالت السعودية

2020

بآالف الرياالت السعودية

255,823251,244استثامرات

519,90147,049ودائع للعمالء

-214ذمم مدينة

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

2021

بآالف الرياالت السعودية

2020

بآالف الرياالت السعودية

77,55957,631الدخل من االستثامرات والتمويل

180,620201,357العائد من الودائع واملطلوبات املالية

2,5376,813إيرادات رسوم

9,0534,846مصاريف رسوم

5,400-صايف حصة املصاريف للرشكة الزميلة  

50,32949,860أقساط التأمني 

957-فائض توزيعات مستلمة من رشكة زميلة  

32,27725,290مطالبات مستلمة

8,1348,014مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

3,3913,391إيرادات مبوجب اتفاقيات خدمات مشرتكة

3778اسرتداد مرصوف إىل رشكة تابعة    

6,9717,591اسرتداد مرصوف إيجار

768704مرصوف إيجار للفروع

22,353-بيع الصكوك لرشكة زميلة

-7توزيعات أرباح مدفوعة

-99,251املشاركة يف مزاد صكوك مكتب إدارة الديون لرشكة زميلة

-20,649القيمة االسمية ألسهم املنحة املستلمة

قيمة االحتياطات واملطلوبات املحولة إىل الجزيرة تكافل 

واملتعلقة مبحفظة التأمني القدمية
-53,552

إجإمىل مبالغ التعويضات التي تم دفعها/ تخصيصها  ألعضاء مجلس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية خالل السنة عىل النحو التايل:

2021

بآالف الرياالت السعودية

2020

بآالف الرياالت السعودية

105,480115,088منافع قصرية األجل للموظفني

39,31438,942مكافأة نهاية الخدمة للموظفني

يقصد بكبار موظفي اإلدارة أولئك األشخاص ، مبا فيهم أي مدير تنفيذي، الذين لهم السلطة واملسئولية للقيام بأعامل التخطيط والتوجيه واإلرشاف عىل 

أنشطة املجموعة بصورة مبارشة أو غري مبارشة.

بلغ إجاميل العقود والتعامالت بني البنك ورشكة الجزيرة تكافل تعاوين ) طرف ذو عالقة( يف عام 2021م نحو 202.6 مليون ريال سعودي. حيث أن لعضو مجلس 

إدارة البنك املهندس/ عبد املجيد بن إبراهيم السلطان مصلحة غري مبارشة فيها وذلك لكونه ايضاً عضواً يف مجلس إدارة رشكة الجزيرة تكافل تعاوين وكذلك 

األستاذ /خالد العثامن كونه رئيس مجموعة الخدمات املرصفية لألفراد ببنك الجزيرة ونائب رئيس مجلس إدارة رشكة الجزيرة تكافل تعاوين .
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الف ريال سعودي

املبلغ  خالل 2021 م الفرتة طبيعة العقد

 21,520 سنة واحدة بوليصة التأمني لتمويل دينار الشخيص

 25,939 سنة واحدة بوليصة التأمني للرهن العقاري

 2,263 سنة واحدة بوليصة للتأمني عىل الحياة

 607 سنة واحدة بوليصة التغطية االئتامنية للموظفني

 41 تعامالت العائد عىل ودائع استثامر ألجل

 32,276 تعامالت مطالبات مستلمة

 7 تعامالت توزيعات ارباح مدفوعة

 99,251 تعامالت املشاركة يف مزاد صكوك لرشكة زميلة

 20,649 تعامالت القيمة االسمية ألسهم املنحة املستلمة

202,553 املجموع

وبلغت العقود واملعامالت بني البنك والجزيرة كابيتال يف عام 2021 مبلغ 30.5 مليون ريال سعودي. حيث أن لعضو مجلس اإلدارة السيد / نايف العبد الكريم 

مصلحة غري مبارشة بصفته عضوا مشرتكا يف مجلس إدارة البنك والجزيرة كابيتال .

الف ريال سعودي

املبلغ  خالل 2021 م الفرتة طبيعة العقد

3,391 عقد ساري مامل ينهى إتفاقية خدمات مشرتكة

54 تعامالت العائد عىل ودائع استثامر ألجل

10,126 تعامالت دخل التمويل املكتسب من ايداعات اسواق املال

3,125 انتهت باكتامل املعاملة رسوم مدير االكتتاب والطرح املشرتك وخدمات ترتيب

929 تعامالت دخل الرسوم واالتعاب

5,928 عقد ساري مامل ينهى أتعاب صناديق االمانة 

6,971 تعامالت مصاريف إيجار

30,524 املجموع

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

تفاصيل هذه العقود:

الف ريال سعودي

املبلغ خالل 

2021 م
فرتة العقد طبيعة العقد الصلة/العالقة اسم الطرف ذي العالقة املتعاقد

316 10 سنوات
إيجار فرع طريق الحسن 

بن عيل 

شقيق األستاذ/ أحمد بن 

عثامن القصبي

املهندس/ طارق بن 

عثامن القصبي

األستاذ / أحمد بن عثامن 

القصبي

35 5 سنوات
إيجار  موقع جهاز رصف آيل 

يف الرياض

رئيس مجلس إدارة رشكة 

دلة للخدمات الصحية 

القابضة

املهندس/ طارق بن 

عثامن القصبي

رشكة دلة للخدمات الصحية 

القابضة

417 12 سنة إيجار فرع الرحاب
ميتلك جزءاً من رشكة إتحاد 

األخوة للتنمية

املهندس/ عبداملجيد بن 

إبراهيم السلطان
رشكة إتحاد األخوة للتنمية

768 املجموع

مالحظة: تشمل املبالغ أعاله أيًضا رضيبة القيمة املضافة حيثام ينطبق ذلك.
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تأكيدات مجلس اإلدارة

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

أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.  •

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

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

أنه ال يوجد أي أعامل أو عقود  كان البنك طرفاً فيها وتوجد أو كانت توجد فيها مصلحة جوهرية ألي من أعضاء مجلس إدارة البنك أو لعضو مجلس اإلدارة   •

املنتدب /الرئيس التنفيذي أولكبار التنفيذيني بالبنك  أو ألي شخص ذي عالقة مبارشة بأي منهم، عدا ما جرى ذكره يف بيان املعامالت مع األطراف ذوي 

العالقة واملوضحة يف )معامالت األطراف ذات العالقة( من هذا التقرير واإليضاح رقم )36 - املعامالت مع األطراف ذات العالقة( من القوائم املالية التي 

متت مراجعتها لعام 2021م.

مل يوص مجلس اإلدارة بتغيري مراجعي الحسابات قبل انتهاء فرتة تعيينهام، ومل يحدث تعارض بني توصيات لجنة املراجعة  وقرارات مجلس اإلدارة.

أرباح العام 2021م 

بناء عىل التفويض الصادر من الجمعية العامة الغري عادية  املنعقدة بتاريخ يوم األربعاء 15 جامدى األوىل 1442هـ املوافق 30 ديسمرب 2020م )حسب تقويم 

أم القرى( عىل تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام املايل 2021م، قرر مجلس إاإلدارة يف يوم الثالثاء 24 ذو الحجة 

1442هـ املوافق 03 أغسطس 2021م بتوزيع أرباح نقدية عىل مساهمي البنك عن النصف األول من السنة املالية للعام 2021م بإجاميل وقدره 287 مليون 

ريال سعودي بعد خصم الزكاة عىل مساهمي البنك بواقع 0.35 ريال سعودي للسهم الواحد وبنسبة  3.5% من القيمة األسمية للسهم. وقد روعي توزيع 

هذة  األرباح للمساهمني اعتباراً من يوم االثنني 15 محرم 1443هـ حسب تقويم أم القرى  املوافق 23 أغسطس 2021م.

 0.35 287 مليون ريال سعودي تعادل  أرباح بقيمة  2022 عىل توزيع  7 فرباير  ، وافق مجلس اإلدارة يف اجتامعه املنعقد يف  العام  ، بعد نهاية  عالوة عىل ذلك 

2022م  13 فرباير  الزكاة. ويكون تاريخ استحقاق هذه االرباح بنهاية تداول يوم االحد  2021 ، بعد خصم  ريال سعودي للسهم عن النصف الثاين من العام املايل 

للمساهمني املسجلني لدى رشكة مركز اإليداع لألوراق املالية )إيداع( بنهاية ثاين يوم تداول ييل تاريخ االستحقاق، وقد تم توزيع هذه االرباح بتاريخ 21 فرباير 2022م 

عىل أساس االسهم املؤهلة للتوزيع و التي تعادل 820 مليون سهم. وسينعكس تأثري ذلك يف القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2022م.

سياسة توزيع األرباح

طبقا للنظام األسايس املحدث للبنك والذي متت املوافقة عليه يف اجتامع الجمعية العامة املنعقدة يف يوم األربعاء 15 جامدى األوىل 1442هـ املوافق 

30 ديسمرب 2020م  و وثيقة حوكمة بنك الجزيرة ، فإن سياسة توزيع األرباح التي ينتهجها البنك تتوافق مع أحكام نظام مراقبة البنوك والتوجيهات االرشافية، 

ويتم توزيع صايف األرباح السنوية للبنك التي يتم تحديدها 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، عىل النحو اآليت:

تحتسب املبالغ الالزمة لدفع الزكاة املقررة عىل املساهمني السعوديني، والرضيبة املقررة عىل املساهمني غري السعوديني طبقاً لألنظمة النافذة يف  ) أ ( 

اململكة العربية السعودية ويقوم البنك بدفع هذه املبالغ للجهات املختصة وتخصم الزكاة املدفوعة عن السعوديني من نصيبهم يف صايف الربح كام 

تحسم الرضيبة املدفوعة عن الجانب الغري سعودي من نصيبه يف صايف الربح.

يُرحل ما ال يقل عن 25% من املتبقي من األرباح السنوية الصافية بعد خصم الزكاة لالحتياطي النظامي إىل أن يصبح االحتياطي املذكور مساوياً عىل  )ب( 

األقل لرأس مال الرشكة املدفوع.

يخصص من الباقي من األرباح بعد خصم االحتياطي القانوين والزكاة والرضيبة مبلغ ال يقل عن ) 2.5 باملائة ( من رأس املال املدفوع للتوزيع عىل املساهمني  )جـ( 

السعوديني وغري السعوديني عىل أن يتم توزيعه بنسبة املدفوع من قيمة أسهم السعوديني وغري السعوديني طبقاً ملا يقرتحه مجلس اإلدارة وتقرره الجمعية 
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العامة، فإذا كانت النسبة املتبقية من األرباح املستحقة ألي من املساهمني السعوديني أو غري 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 العامة. ) د( 

يجب الحفاظ عىل نسبة املساهمة لكل من السعوديني وغري السعوديني عند احتساب املخصصات الالزمة لالحتياطي القانوين واالحتياطات األخرى من  )هـ( 

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.

مع مراعاة ما ورد يف الفقرات )أ( و )ب( و )ج( و( د( و )هـ( من هذه املادة، يجوز للبنك بعد حصوله عىل عدم البنك املركزي السعودي )ساما( ، ووفقاً للقواعد  و( 

التنظيمية ذات الصلة، أن يوزع أرباحاً مرحلية عىل مساهميه بشكل نصف أو ربع سنوي – إن وجدت. 

التصنيف اإلئتامين

متثل قوة التصنيف االئتامين داللة عىل القوة املالية النسبية التي يتمتع بها البنك، وهي تعزز من قدرة البنك عىل الوصول إىل مصادر متويل بسعر أمثل، 

السيام وأن  التصنيفات االئتامنية تراعي مواطن القوة املالية ومركزالسيولة وما يحظى به بنك الجزيرة من إرث  عالوًة عىل مراعاة التصنيف السيادي املحيل.  

وميثل الجدول أدناه آخر تقييم إئتامين للبنك:

الوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف  فيتش موديز 
التصنيف اإلئتامين

)يف نوفمرب 2021( )يف أغسطس 2021( )يف نوفمرب 2021(

 
تصنيف العجز عن السداد 

 +BBB للمصّدر

تقييم املستوى األسايس 

BAA3  اإلئتامين
طويل األجل

مستقر مستقر مستقر تصنيف الوضع املستقبيل

 
تصنيف العجز عن السداد 

للمصّدر F2 - قصري األجل
*BAA1/P-2 تصنيف الودائع 

A-/A2 املعيار العاملي  

A+)sa( / A1 )sa( املعيار املحيل  

  A3)cr( / P-2)cr( تقييم مخاطر األطراف املقابلة

71-75 إجاميل نقاط التقييم االئتامين  

 +BBB الدعم السيادي املحتمل 

 +BB الجدارة االئتامنية للُمصدر 

 AA-)sau( التصنيف املحيل طويل األجل 

املتطلبات الرقابية و اإلرشافية املحلية و املعايري الدولية

 متاشيا مع املتطلبات الرقابية و اإلرشافية املحلية و املعايري الدولية ، فقد اتخذ بنك الجزيرة عدة إجراءت ملراقبة تنفيذ األعامل مبا يتوافق مع تعليامت البنك 

املركزي السعودي ،هيئة السوق املالية و وزارة التجارة وأفضل املامرسات العاملية يف هذا الصدد. وتقوم مجموعة اإللتزام ومكافحة الجرائم املالية بدور فعال 

التي وضعت ومبا يتسق مع املعايري  الجزيرة من تحقيق أهدافه االسرتاتيجية  الحد الذي مُيكن بنك  الثالثة إىل  الدفاع  انها من ضمن منظومات خطوط  بحكم 

واالنظمة املتبعة بسياسة اإللتزام و مكافحة الجرائم املالية.

وحرصاً من بنك الجزيرة عىل تنفيذ تعليامت الجهات الرقابية فقد وضع ضوابط رقابية مستدامة عىل مستوى البنك وقطاعات أعامله املختلفة والذي انعكس 

بشكل كبري عىل كافة الجوانب ومنها تحديث سياسة اعرف عميلك ورفع وعي املوظفني باملخاطر املرتتبة عىل عدم اإللتزام والتي روعي أن تتمم من خالل 

الدورات التدريبية املكثفة ملنسوبيه،إىل جانب مراجعة كافة السياسات واالجراءات واملنتجات والخدمات وكذلك تعزيز النظام اآليل ملراقبة مخاطرعدم اإللتزام 

و عمليات مكافحة غسل األموال و متويل اإلرهاب والجرائم املالية مبا يف ذلك الرشوة والفساد والقيام باملراجعة الدورية و التأكد من فعالية تلك السياسات 

و اإلجراءات لتتوافق مع  املستجدات اإلقليمية والعاملية.

مجموعة أمانة مجلس اإلدارة و الحوكمة : 

     تتوىل األمانة العامة ملجلس اإلدارة مهام ترتيب وتنظيم سري عمل املجلس واللجان الفرعية املنبثقة عنه مبا يشمل التحضري وعقد االجتامعات وحفظ سجالتها، 

وتلقي املراسالت الواردة، وتوثيق القرارات املتعلقة بعمل املجلس واللجان ومتابعة تنفيذها . وكل ما يوكل إليها من قبل رئيس و أعضاء املجلس من مهام 

ومسؤليات.  كام أن أمانة مجلس اإلدارة مسؤولة عن االعامل و التقارير التي تخص مسارات أعامل البنك املختلفة و الرفع بها اىل مجلس اإلدارة ولجانه لإلطالع 

و ليتخذ بشأنها أي قرارات.  

إىل جانب ذلك، فإن املجموعة مسؤولة عن قيادة وإدارة مناحي الحوكمة يف البنك مبا يتامىش مع مبادئ الحوكمة الصادرة عن البنك املركزي السعودي )ساما( 

والئحة حوكمة الرشكات الصادرة عن هيئة السوق املالية والتوجيهات اإلرشافية األخرى، وراعت املجموعة صياغة وموامئة أطر دليل حوكمة البنك وسياساتها 

التكميلية املتعلقة مبعالجة تعارض املصالح واإلفصاح  و تعامالت األطراف ذو العالقة وما سواها، إىل جانب موامئة قواعد ولوائح عمل مجلس اإلدارة واللجان 

املنبثقة عنه واللجان اإلدارية لضامن إتساقها مع القواعد واللوائح املعمول بها و بافضل التطبيقات، إىل جانب دور املجموعة يف اإلسهام يف مناحي وأطر 

التقييم واملالءمة والتدريب الخاصة باملجلس ولجانه. 
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مبادئ حوكمة الرشكات:

يدرك بنك الجزيرة اآلثار اإليجابية لألخذ مببادئ ومعايري الحوكمة الرشيدة والتي تقتيض اتباع املعايري املهنية واألخالقية يف تعامالت البنك وذلك من خالل تطبيق 

مبادئ اإلفصاح والشفافية مبا يسهم يف تعميق و تطوير كفاءة عمل البنك و عالقاته مع أصحاب املصالح. كام أن البنك يؤمن بأن السري يف هذا النهج يعزز 

ثقة املستثمرين بالبنك من جهة و بقطاع الصناعة املرصفية من جهة أخرى ومبا ينعكس إيجاباَ عىل سالمة القطاع املرصيف يف اململكة العربية السعودية. 

األسهم وممن مل  أصحاب شهادات  مبادراته يف حث املساهمني من  اتباع  البنك يف  استمر  التواصل مع مساهميه فقد  مناحي  تعزيز  البنك يف  رغبة  ول

يستلموا أرباح أسهمهم خالل الفرتة السابقة عىل التواصل مع البنك لتحديث بياناتهم وترتيب حقوق أسهمهم، وتم توفري محرك بحث يف موقع البنك عىل 

الشبكة بهذا الخصوص. 

إن النظام األسايس للبنك ووثيقة حوكمته تضمنا حق املساهمني يف الحصول عىل األرباح، وحضور الجمعيات العامة واملناقشة والتصويت والترصف باألسهم. 

وبحسب سياسة اإلفصاح يف البنك، فإن املعلومات والبيانات املحدثة واملتعلقة بالجمعيات العامة وامليزانيات، والقوائم املالية وتقرير مجلس اإلدارة السنوي 

يتم توفريها بصفة دامئة للمساهمني، وتنرش يف الصحف املحلية وعىل موقع السوق املالية السعودية ) تداول( وموقع البنك اإللكرتوين. ورغبة من البنك 

يف تأصيل وعي مساهميه، فقد درج عىل طباعة و توزيع األوراق و الوثائق الخاصة بإجتامعات الجمعيات العامة و توزيعها عىل املساهمني عند عقد اجتامعات 

الجمعيات العامة. 

ولجانه  ااملجلس  ولوائح عمل  2021م عىل قواعد  العام  الالزمة خالل  والتعديالت  التحديثات  إجراء  تم  التنظيمية، فقد  الحوكمة  والتزاماً مبتطلبات مستجدات 

وسياسات الحوكمة ذات العالقة وذلك عىل النحو اآليت:

قواعد ولوائح عمل مجلس اإلدارة ولجانه الفرعية وسياسات الحوكمة املعتمدة: أ( 

وافق مجلس اإلدارة يف اجتامعه املنعقد بتاريخ 15 ديسمرب 2021م عىل مواءمة قواعد ولوائح عمل مجلس اإلدارة ولجانه الفرعية وسياسات حوكمة   •

البنك املعتمدة،  بعد أن تم مراجعتها حسب املبادئ الرئيسة للحوكمة الصادرة من البنك املركزي السعودي )ساما( يف هذا الخصوص بتاريخ يونيو 

2021م .

صادق مجلس اإلدارة يف اجتامعه املنعقد بتاريخ 15 ديسمرب 2021م عىل تحديث وتعديل سياسة تعارض املصالح و السياسة املنظمة للعالقة مع   •

أصحاب املصالح و سياسة اإلفصاح وإجراءاته و دليل الحوكمة قواعد ولوائح عمل املجلس ولجانه الفرعية والسياسات واملعايري اإلجرائية للعضوية يف 

مجلس اإلدارة ولجانه، بعد أن متت مواءمتها مع املبادئ الرئيسية للحوكمة يف املؤسسات املالية الخاضعة إلرشاف البنك املركزي السعودي. 

لجنة  عمل  ولوائح  قواعد  وتعديل  تحديث  عىل  2021م  نوفمرب   15 بتاريخ  املنعقد  اجتامعها  يف  البنك  ملساهمي  العادية  العامة  الجمعية  وافقت   •

املراجعة، ولجنة الرتشيحات واملكافآت، والسياسات واملعايري اإلجرائية للعضوية يف مجلس اإلدارة ولجانه، بعد أن متت مواءمتها مع املبادئ الرئيسية 

للحوكمة يف املؤسسات املالية الخاضعة إلرشاف البنك املركزي السعودي.

تقييم فعالية املجلس وأعضائه وفعاليات لجان املجلس: ب( 

الجزيرة، يقوم مجلس اإلدارة  وفق ما تنص عليه التوجيهات اإلرشافية التي تضمنتها وثيقة مبادىء الحوكمة، والئحة حوكمة الرشكات ووثيقة حوكمة بنك   

وبصفة سنوية بتقييم فعالية أعضائه وحجم مشاركتهم يف أعامله سواء بصفة فردية أو كمجموعة، وفعالية اللجان املنبثقة عن املجلس، وخالل الربع الثالث 

من العام 2021م وبتوجيه من لجنة الرتشيحات واملكافأت قامت مجموعة املوارد البرشية بالبنك بالتواصل والتنسيق مع االستشاري الخارجي املتخصص  

Hedrick & Struggles والذي قام بإعداد وتقديم واإلرشاف عىل عملية تقييم أعضاء مجلس اإلدارة ولجان املجلس، وتم الرفع مبخرجات وتوصيات عملية 

التقييم للجنة الرتشيحات واملكافات حيث اطلعت عليها وأوصت بالرفع بها ملجلس اإلدارة. وينهج البنك تدوير عملية التقييم ملجلس اإلدارة و اللجان الفرعية 

مره واحدة من قبل مستشار خارجي كل ثالثة أعوام.

الربامج التدريبية ألعضاء مجلس اإلدارة ولجان املجلس:  ت( 

من خالل نهج البنك يف تعزيز  و تطوير مهارات أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عن املجلس يف مختلف أوجه الصناعة املرصفية، فقد صري لتصميم   

برامج تدريبيه مبارشة وأخرى عن طريق التعلم عن بعد لكامل دورة املجلس املمتدة من يناير 2019م وحتى ديسمرب 2021م، وتشمل هذه الربامج كافة 

أعضاء املجلس وأعضاء لجانه الفرعية، وقد روعي خالل العام 2021م تزويد أعضاء املجلس ولجانه الفرعية برابط اشتمل عىل محارضة مسجلة من االستشاري 

املتخصص حيث تم االطالع عليها من قبل أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء لجان املجلس، وقد وردت الحقاً التأكيدات الالزمة من أعضاء املجلس و لجانه باالطالع 

عىل محتوى التسجيل.  وقد شملت املحارضة املسجلة العنارص اآلتية:

•  مناحي استمرارية األعامل•  الجوانب املتعلقة مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

•  مناحي مكافحة أساليب االحتيال املايل•  مناحي االلتزام

•  مناحي سياسة التبليغ عن املخالفات•  أطر األمن السيرباين وأمن املعلومات

•  أطر الحوكمة الرشعية•  ملحة عن أفضل التطبيقات املتعلقة بحوكمة الرشكات

حقوق املساهمني :  ث( 

من خالل التوجيهات اإلرشافية ذات الصلة وكقاعدة عامة، يعمل البنك عىل تسهيل مامرسة املساهمني لجميع حقوقهم النظامية املتصلة بالسهم عىل 

ssu@baj.com.أكمل وجه، ومن ذلك تقديم املقرتحات واملالحظات حيال البنك وادائه. وقد تم تخصيص هاتف رقم 8394-609 -012 و الربيد االلكرتوين

sa  لتلقي أي إستفسارات من عموم املساهمني، ودرج عىل الرفع ملجلس اإلدارة مبا يرد بهذا الشأن. إىل جانب ذلك ووفقاً ملامرسات البنك فقد أجاب 

املجلس عن أسئلة واستفسارات املساهمني خالل اجتامعات الجمعية العامة للبنك والتي عقدت يف عام 2021م و عن طريق وحدة شؤون املساهمني 

يف البنك، ويقوم املجلس مبراجعة هذه املالحظات واآلراء ومناقشتها.
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طلبات سجل املساهمني :

خالل العام 2021م روعي طلب سجالت املساهمني وفق البيانات التالية :

أسباب الطلبتاريخ الطلبعدد طلبات الرشكة لسجل املساهمني

أخرى16/03/2021)1(

أخرى07/04/2021)2(

أخرى06/06/2021)3(

أخرى01/08/2021)4(

ملف أرباح04/08/2021)5(

أخرى18/10/2021)6(

أخرى08/11/2021)7(

بصفة عامة، فإن بنك الجزيرة يلتزم روحاً و نصاً بكافة األحكام والتوجيهات اإللزامية واإلسرتشادية التي تضمنتها الئحة حوكمة الرشكات الصادرة عن مقام هيئة 

السوق املالية و املبادئ الرئيسية للحوكمة يف املؤسسات املالية الصادرة عن مقام البنك املركزي السعودي، باستثناء ما هو موضح أدناه، بحيث انعكس هذا 

االلتزام من خالل تضمني املتطلبات يف نظام البنك األسايس ووثيقة حوكمة البنك ولوائح عمل مجلس اإلدارة ولجانه الفرعية، باإلضافة لسياسات وأطر حوكمة 

بنك الجزيرة والسياسات الداخلية وأدلة العمل املنظمة ألعامل قطاعات البنك املختلفة، والتي تتضمن إثبات حقوق املساهمني يف األسهم و املشاركة يف 

الجمعيات العامة وتوفر جميع املعلومات التي تكفل للمساهمني مامرسة حقوقهم، واإلفصاح عن البيانات املالية وغري املالية والتميش التام مع متطلبات 

الشفافية وفق الحدود النظامية، وكذلك تحديد واجبات مجلس اإلدارة ومسئوليات أعضائه وتشكيل لجانه املختلفه وفق لوائح عمل تتفق مع التوجيهات اإلرشافية.

أسباب عدم التزام البنكاملطلباملادة

تشكيل لجنة الحوكمة ) مادة اسرتشادية(95
يقوم مجلس اإلدارة وفق قواعد والئحة عمله باإلرشاف عىل مناحي حوكمة البنك 

والتأكد من االلتزام بها.

93

الفقرة الفرعية )ب(

من الفقرة )4(

تم تضمني البيانات بشكل إجاميلاإلفصاح عن مكافآت كبار التنفيذيني

تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه عىل النحو اآليت: 

يتشكل مجلس إدارة بنك الجزيرة بحسب ما نصت عليه أحكام النظام االساس من )9( أعضاء يوكل لهم مهام إدارة البنك، وبتاريخ 19 ديسمرب 2018م عقدت 

منهجية  وفق  2021م  ديسمرب   31 وحتى  2019م  يناير   01 من  املمتدة  املجلس  لدورة  اإلدارة  مجلس  اعضاء  وانتخاب  الختيار  اجتامعها  للبنك  العامة  الجمعية 

التصويت الرتاكمي. ووفق التوجيهات اإلرشافية وبعد الحصول عىل موافقة الجهات التنظيمية فقد روعي اختيار رئيس للمجلس ونائب للرئيس وعضواً منتدباً 

من بني أعضاء املجلس.

2021م، و  31 ديسمرب  2019م وحتى  يناير   01 الفرعية لدورة املجلس املمتدة من  اختيار وتعيني رؤساء وأعضاء لجان املجلس  البنك  إدارة  كام راعى مجلس 

املشكلة حسب اآليت:  

اللجنة التنفيذية .   -1

لجنة املخاطر.   -2

لجنة الرتشيحات واملكافآت.  -3

لجنة املسؤولية االجتامعية )برنامج خري الجزيرة ألهل الجزيرة(.   -4

لجنة املراجعة )و التي صادقت الجمعية العامة للبنك التي عقدت بتاريخ 19 ديسمرب 2018م عىل تشكيلها وتعيني أعضاءها( .   -5

بتاريخ 08/06/1442هـ -املوافق 21/01/2021م كعضو مجلس إدارة  الكريم )عضو تنفيذي( لعضوية مجلس اإلدارة  العبد  إنضم األستاذ/ نايف بن عبدالكريم 

منتدب يف املقعد الشاغر خلفاً لألستاذ/ نبيل بن داوود الحوشان الذي استقال بتاريخ 07/10/2020م، ومن ثم وكام بتاريخ 31 ديسمرب 2021م فإن مجلس 

إدارة بنك الجزيرة يتشكل من  :

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

عضو مجلس إدارة غري تنفيذياملهندس/ طارق بن عثامن القصبـــــــــي1

عضو مجلس إدارة غري تنفيذياملهندس/ عبد املجيد بن إبراهيم السلطان2

عضو مجلس إدارة مستقلاألستاذ/ عبد الله بن صالح الرشـــــــــــــيد3

عضو مجلس إدارة مستقلاألستاذ/ إبراهيم بن عبد العزيز الشـــــايع4

عضو مجلس إدارة مستقلاألستاذ/ عادل بن سعود دهلــــــــــــــــوي5

عضو مجلس إدارة مستقلاألستاذ/ خليفة بن عبداللطيف امللحم 6

عضو مجلس إدارة غري تنفيذياألستاذ/ إبراهيم بن عبد الله الحديثــــــــي7

عضو مجلس إدارة غري تنفيذياألستاذ/ تركـــــــــــــي بن عبد الله الفوزان8

عضو مجلس إدارة تنفيذياألستاذ/ نايف بن عبد الكريم العبد الكريم9
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أسامء أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان املنبثقة عنه واإلدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة   )1
ومؤهالتهم وخرباتهم:

أعضاء مجلس اإلدارة: أ( 

الخرباتاملؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسمم

املهندس/طارق بن 1

عثامن القصبي

1998م –عضو مجلس إدارة بنك الجزيرة.  .1

2016م- رئيس مجلس إدارة بنك الجزيرة.  .2

1995- رئيس مجلس إدارة رشكة دله للخدمات الصحية.  .3

2010م- رئيس مجلس إدارة رشكة عطاء التعليمية.  .4

2008م- رئيس مجلس إدارة رشكة رزم  لالستثامر.  .5

29/01/2017م – رئيس مجلس املديرين رشكة   .6

دله فارما.

31/12/2020م - رئيس مجلس االدارة رشكة درع   .7

الرعاية القابضة

2006م - عضو مجلس إدارة رشكة جامعة اململكة   .8

)مملكة البحرين(

2013م- رئيس مجلس إدارة رشكة آر ذي إم   .9

قايرميينكول أنونيم سريكيتاي

RZM Gayrimenkul Anonim Sirketi )تركيا(.

2013م- رئيس مجلس إدارة رشكة قايرميينكول   .10

 NEBA باتريميالري يف تايساريت آي إس

Gerimenkul Yatirimlari VE Ticaret A.S )تركيا(.

)15/12/2007-26/10/2019( نائب رئيس   .1

مجلس االدارة يف رشكة عسري للتجارة 

والسياحة والصناعة .

)26/09/2012-02/05/2019( رئيس مجلس   .2

إدارة رشكة رسب  لالستثامر العقاري.

)23/07/2018 – 21/02/2021( عضو   .3

مجلس االدارة يف رشكة البلد األمني 

للتنمية والتطوير العمراين .

)06/12/2018–21/02/2021( عضو مجلس   .4

االدارة يف رشكة ضاحية سمو .

)02/07/2019-01/08/2021( املؤسسة   .5

العامة للتأمينات االجتامعية )مؤسسة 

حكومية(.

 

بكالوريوس 

هندسة 

مدنية – جامعة 

امللك سعود- 

1976م.

عضو يف مجلس إدارة بنك 

الجزيرة منذ عام 1998م 

إضافة لعضوية  اللجنة 

التنفيذية، وكذلك رئاسة 

سابقة للجنة إدارة املخاطر، 

إضافة إىل عضوية ورئاسة 

العديد من مجالس إدارات 

رشكات ذات أنشطة 

استثامرية متعددة داخل 

وخارج اململكة العربية 

السعودية.

املهندس/عبد 2

املجيد بن إبراهيم 

السلطان

1993م- عضو مجلس إدارة رشكة اتحاد األخوة   .1

للتنمية.

2004م – عضو مجلس إدارة بنك الجزيرة.  .2

2009م – رئيس مجلس إدارة رشكة أوالت للتنمية.  .3

2013م - رئيس مجلس إدارة رشكة الجزيرة تكافل   .4

تعاوين.

2013م – رئيس مجلس إدارة  رشكة درة للتنمية    .5

املتقدمة.

1991م-2007م عضو مجلس إدارة رشكة   .1

املرافق اإلنشائية.

1991م-2007م عضو مجلس إدارة رشكة   .2

تصنيع مواد التعبئة والتغليف –فيبكو.

1998م-2018م – عضو مجلس إدارة رشكة   .3

أسمنت القصيم.

1989م، 

بكالوريوس 

يف الهندسة 

- جامعة امللك 

سعود.

عضو مجلس إدارة بنك الجزيرة 

منذ عام 2004م ورئيس 

مجلس إدارة رشكة الجزيرة 

تكافل تعاوين، إضافة إىل 

املشاركة يف عضويات مجالس 

إدارات رشكات استثامرية أخرى 

متنوعة  داخل وخارج اململكة 

العربية السعودية.

األستاذ/ نايف بن 3

عبد الكريم العبد 

الكريم

2020م- الرئيس التنفيذي لبنك الجزيرة.  .1

2021م – عضو مجلس اإلدارة املنتدب لبنك   .2

الجزيرة.

2021م – عضو اللجنة التنفيذية لبنك الجزيرة.  .3

2020م – عضو لجنة الرتشيحات واملكافآت- رشكة   .4

الجزيرة لألسواق املالية.

2020م – عضو لجنة الرتشيحات واملكافآت-رشكة   .5

سمة للمعلومات االئتامنية.

2020م – عضو اللجنة التنفيذية – رشكة سمة   .6

للمعلومات االئتامنية

2001م – 2004م مدير عالقات االئتامن –   .1

بنك الرياض.

2004م – 2011م املدير اإلقليمي   .2

ملرصفية األفراد – البنك األهيل.

2012م – رئيس املرصفية الخاصة – بنك   .3

ساب.

2012م-2013م – مدير عام الفروع وإدارة   .4

الرثوات – بنك ساب.

2014م-2020م – نائب العضو املنتدب   .5

ملرصفية األفراد وإدارة الرثوات – بنك ساب.

بكالوريوس 

مالية – جامعة 

امللك سعود – 

1995م.

ماجستري إدارة 

أعامل – جامعة 

إلنوي – أمريكا 

– 2001م.

خربات سابقة وحالية يف 

مجال البنوك التجارية.

األستاذ/عبد الله بن 4

صالح الرشيد

1.  2015م – الرئيس التنفيذي ورشيك مؤسس - 

رشكة أدايئ لألعامل اإلدارية.

2018م - عضو مجلس اإلدارة – رشكة بصمة إلدارة   .2

العقارات.

3.  2018م – الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس 

املديرين – رشكة عامل التأمني.

1983-1984م مسئول املوازنات التقديرية،   .1

البنك العريب الوطني.

1984-1988م مسئول الشئون   .2

املالية-املكتب الثقايف للمملكة العربية 

السعودية- كندا. 

1988-1992م –مسئول الشئون املالية-  .3

وزارة التعليم العايل.

1992-2001م- مساعد املدير العام –رشكة   .4

الشيكات السياحية السعودية.

2001-2005م-نائب الرئيس التنفيذي   .5

للشئون املالية وعضو مجلس اإلدارة- رشكة 

العثيم التجارية.

2006-2008م- نائب الرئيس التنفيذي   .6

للشئون املالية-عضو مجلس إدارة رشكة 

أسواق عبد الله  العثيم.

2008-2014م- نائب الرئيس التنفيذي-  .7

مجموعة خالد البلطان-الرياض.

2017م - عضو مجلس إدارة – رشكة مهارة   ,8

للموارد البرشية.

2016م -2021م –عضو مجلس إدارة بنك   .9

الجزيرة.

1983م- 

بكالوريوس 

العلوم 

اإلدارية-جامعة 

امللك سعود- 

الرياض.

له خربات سابقة يف عدد 

من املؤسسات والرشكات 

املالية واالستشارية واإلدارية 

والتجزئة.

األستاذ/إبراهيم بن 5

عبد العزيز الشايع

2014م – املدير املايل – املؤسسة العامة   .1

للتأمينات االجتامعية.

2016م - عضو مجلس إدارة بنك الجزيرة.  .2

عضو مجلس إدارة رشكة مصدر.  .3

2002-2004م – مدقق مايل مكتب   .1

الراشد – محاسبون ومراجعون ومستشارون 

قانونيون.

2008-2009م - مستشار لتطوير العمل   .2

املايل واإلداري اإللكرتوين- هيئة املحاسبة 

واملراجعة الدولية  لدول مجلس التعاون 

الخليجي.

2011-2014م - عضو مجلس إدارة رشكة   .3

أسمنت الصفوة.

2011-2015م – مدير إدارة امليزانية –   .4

املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعة.

2004م – 

بكالوريوس –

املحاسبة- جامعة 

امللك سعود.

2008م 

ماجستري 

املحاسبة 

املهنية 

املتقدمة- 

جامعة كوينزالند 

للتقنية – 

اسرتاليا.

خربات سابقة وحالية متنوعة 

يف  مؤسسات مالية 

واستثامرية يف مجاالت 

املحاسبة واملراجعة .
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األستاذ/ عادل بن 6

سعود دهلوي

2019م - عضو مجلس إدارة بنك الجزيرة.  .1

2019م - عضو مجلس إدارة رشكة دلة للخدمات   .2

الصحية.

09 سبتمرب 2019م - رئيس مجلس إدارة - رشكة   .3

قرص الورود – املغرب.

01 يناير 2021م – العضو املنتدب – رشكة دلة   .4

الربكة لالستثامر القابضة.

1994-2002م - مدير ائتامن – ائتامن   .1

الرشكات – البنك السعودي الفرنيس.

2002 – 2006م - مساعد مدير عام –ائتامن   .2

الرشكات – مجموعة سامبا املالية.

2006م -2011م – مساعد الرئيس   .3

التنفيذي لالستثامر – رشكة دلة الربكة 

القابضة.

2011 – 2017م - العضو املنتدب والرئيس   .4

التنفيذي – رشكة أتقان كابيتال. 

2018م – 2020م - مساعد الرئيس   .5

التنفيذي لالستثامر – )رشكة دلة الربكة 

القابضة(.

1993م – 

بكالوريوس 

العلوم الطبية 

التطبيقية - 

جامعة امللك 

سعود.

-    البنوك التجارية.

-    ائتامن الرشكات.

-    إدارة االستثامرات

-    املرصفية االستثامرية

-    االستشارات املالية .

  

األستاذ/ إبراهيم بن 7

عبد الله الحديثي

1.  2019م – الرئيس التنفيذي لرشكة الرشق 

األوسط لالستثامر املايل )ميفك كابيتال(.

  

1983 – 1989م – املدير املايل – الشئون   .1

العسكرية - األمانة العامة ملجلس التعاون 

لدول الخليج العريب.

1985 – 1995م – مراقب مايل- الشئون   .2

العسكرية - األمانة العامة ملجلس التعاون 

لدول الخليج العريب.

1995 – 1996م – مساعد مدير إدارة   .3

االستثامر - األمانة العامة ملجلس التعاون 

لدول الخليج العريب.

1996– 2009م – مدير إدارة االستثامر -   .4

األمانة العامة ملجلس التعاون لدول الخليج 

العريب.

5.  2009 –2018م –العضو املنتدب – عضو 

مجلس اإلدارة املنتدب – رشكة الرشق 

األوسط لالستثامر املايل ) ميفك كابيتال(.

2019م- 2021م – عضو مجلس إدارة بنك   .6

الجزيرة.

1983م – 

بكالوريوس 

يف إدارة 

األعامل 

– محاسبة – 

جامعة امللك 

سعود.

خربات سابقة وحالية يف 

الشئون املالية واالستثامرية.

األستاذ/ تريك بن 8

عبد الله الفوزان

2012م - رئيس إدارة االستثامر العقارية – رشكة   .1

الرشق األوسط لالستثامر املايل )ميفك كابيتال(.

2004– 2005م – مسئول عمليات صناديق   .1

االستثامر – مجموعة سامبا املالية.

2006 – 2007م - مساعد مدير صناديق   .2

االستثامر – بنك البالد.

2007– 2009م – مدير صناديق االستثامر –   .3

رشكة كريدي آقريكول السعودي الفرنيس.

2009 – 2011م –مدير صناديق االستثامر –   .4

رشكة اإلمناء لالستثامر.

2011 – 2012م – نائب الرئيس لصناديق   .5

االستثامر – رشكة رنا لالستثامر.

2003م – 

بكالوريوس 

محاسبة – 

جامعة امللك 

فهد للبرتول 

واملعادن.

خربات متنوعة يف قطاعات 

االستثامرات العقارية 

والصناديق االستثامرية لدى 

القطاع املرصيف والرشكات 

االستثامرية املتخصصة.

األستاذ/ خليفة بن 9

عبداللطيف امللحم 

1995م – عضو مجلس إدارة رشكة األسمنت   .1

األبيض.

2004م -  رئيس مجلس إدارة الرشكة املتقدمة   .2

للبرتوكيامويات.

2007م -  عضو مجلس إدارة – رشكة آي جي آي   .3

األردن.

2013م – رئيس مجلس إدارة رشكة الجزيرة    .4

للخدمات املساندة.

2017م – عضو مجلس إدارة الرشكة الوطنية   .5

للنقل البحري.

2019م – عضو مجلس إدارة والء للتأمني   .6

التعاوين.

2020م – عضو مجلس إدارة بنك الجزيرة.  .7

1.  1985م – 2002م عضو مجلس إدارة البنك 

السعودي الربيطاين.

1987م – 1994م عضو مجلس إدارة البنك   .2

السعودي األسباين.

2007م – 2012م عضو مجلس إدارة رشكة   .3

مناء للبرتوكيامويات.

2012م – 2017م عضو مجلس إدارة رشكة   .4

االتفاق للحديد.

2014م – 2017م – عضو مجلس إدارة   .5

املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية.

2007م – 2019م – عضو مجلس إادرة   .6

رشكة آى جى آى – األردن.

بكالوريوس 

إدارة أعامل –

جامعة كلورادو 

–الواليات 

املتحذة 

األمريكية – 

.1978

35 عام خربة فياملجالني 

املايل واالستثامري.

أعضاء لجان املجلس الفرعية : ب( 

الخرباتاملؤهالتعضوية اللجان السابقةعضوية اللجان الحاليةاالسمم

املهندس/طارق 1

بن عثامن القصبي

رئيس اللجنة التنفيذية - بنك الجزيرة.  .1

رئيس لجنة االستثامر والتمويل و عضو   .2

لجنة الرتشيحات واملكافآت يف رشكة 

دله للخدمات الصحية.

عضو لجنة الرتشيحات واملكافآت –   .3

رشكة عطاء التعليمية

رئيس اللجنة التنفيذية واالستثامر يف   .4

رشكة درع الرعاية القابضة.

1998-2015م – عضو اللجنة التنفيذية لبنك   .1

الجزيرة.

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

بنك الجزيرة.

بكالوريوس هندسة مدنية 

– جامعة امللك سعود- 

1976م.

عضو يف مجلس إدارة بنك 

الجزيرة منذ عام 1998م إضافة 

لعضوية  اللجنة التنفيذية، 

وكذلك رئاسة سابقة للجنة إدارة 

املخاطر ، إضافة إىل عضوية 

العديد من من مجالس إدارات 

رشكات ذات أنشطة استثامرية 

متعددة داخل وخارج اململكة.

املهندس/2

عبداملجيد بن 

إبراهيم السلطان

2016م – عضو اللجنة التنفيذية – بنك   .1

الجزيرة.

2019م- رئيس لجنة املسئولية   .2

اإلجتامعية )برنامج خري الجزيرة( – بنك 

الجزيرة.

2020م - عضو لجنة الرتشيحات و   .3

املكافآت – بنك الجزيرة .

2004- 2009م –رئيس لجنة املراجعة – بنك   .1

الجزيرة.

1989م، بكالوريوس يف 

الهندسة - جامعة امللك 

سعود.

عضو مجلس إدارة بنك الجزيرة 

منذ 2004م ورئيس مجلس 

إدارة رشكة الجزيرة تكافل ، 

ومشارك يف عضويات مجالس 

إدارات رشكات استثامرية أخرى 

متنوعة  داخل وخارج اململكة.
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األستاذ/ نايف بن 3

عبد الكريم العبد 

الكريم

2021م – عضو اللجنة التنفيذية لبنك   .1

الجزيرة.

2020م – عضو لجنة الرتشيحات   .2

واملكافآت- رشكة الجزيرة لألسواق 

املالية.

2020م – عضو لجنة الرتشيحات   .3

واملكافآت-رشكة سمة للمعلومات 

االئتامنية.

2020م – عضو اللجنة التنفيذية –   .4

رشكة سمة للمعلومات االئتامنية.

بكالوريوس مالية – جامعة 

امللك سعود – 1995م.

ماجستري إدارة أعامل – جامعة 

إلنوي – أمريكا – 2001م.

خربات سابقة وحالية يف مجال 

البنوك التجارية.

األستاذ/ عبد الله 4

بن صالح الرشيد

2017م –عضو لجنة املراجعة – رشكة   .1

مصنع اسطوانات الغاز.

2018م – عضو لجنة املراجعة – رشكة   .2

مجد لالستثامر والتطوير العقاري.

2019م – 2020م رئيس لجنة إدارة املخاطر –   .1

بنك الجزيرة.

2019م- 2020م رئيس لجنة الرتشيحات   .2

واملكافآت – بنك الجزيرة.

1983م- بكالوريوس العلوم 

اإلدارية-جامعة امللك سعود- 

الرياض.

له خربات سابقة يف عدد 

من املؤسسات املالية 

واالستشارية واإلدارية والتجزئة .

األستاذ/ إبراهيم 5

بن عبد العزيز 

الشايع

2020م – رئيس لجنة املخاطر – بنك   .1

الجزيرة.

2020 م – عضو اللجنة التنفيذية – بنك   .2

الجزيرة 

2021م -رئيس لجنة الرتشيحات   .3

واملكافآت-بنك الجزيرة.

عضو لجنة املراجعة برشكة حصانة.  .4

عضو لجنة املراجعة يف رشكة مصدر.  .5

2010-2013م –عضو  لجنة املراجعة الرشكة   .1

السعودية الفرنسية للتأمني.

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

أسمنت الصفوة.

2016م- 2020م – عضو لجنة الرتشيحات   .3

واملكاآت - بنك الجزيرة.

2004م – بكالوريوس 

–املحاسبة- جامعة امللك 

سعود.

2008م ماجستري املحاسبة 

املهنية املتقدمة- جامعة 

كوينزالند للتقنية – الواليات 

املتحدة األمريكية.

خربات سابقة وحالية متنوعة 

يف  مؤسسات مالية 

واستثامرية يف مجاالت 

املحاسبة واملراجعة .

األستاذ/ عادل بن 6

سعود دهلوي

2019م- 2021م – عضو اللجنة   .1

التنفيذية لبنك الجزيرة.

2019م- 2021م – رئيس لجنة املراجعة   .2

لبنك الجزيرة.

الرئيس التنفيذي – رشكة اتقان كابيتال.  .1

2019م- 2021م – عضو اللجنة التنفيذية   .2

لبنك الجزيرة.

2019م- 2021م- رئيس لجنة املراجعة لبنك   .3

الجزيرة.

1993م – بكالوريوس العلوم 

الطبية التطبيقية - جامعة 

امللك سعود.

البنوك التجارية.  -

ائتامن الرشكات.  -

إدارة االستثامرات   -

املرصفية االستثامرية 

واالستشارات    املالية.

األستاذ/إبراهيم 7

بن عبد الله 

الحديثي

2018م– رئيس اللجنة التنفيذية يف   .1

رشكة البرص للخدمات الطبية.

2018م – رئيس لجنة املراجعة يف   .2

رشكة البرص للخدمات الطبية.

2021م –رئيس اللجنة التنفيذية –   .3

رشكة مرياس للخدمات الطبية.

يناير 2019م – حتى 30 يونيو 2019م –   .1

رئيس لجنة الحوكمة لبنك الجزيرة.

يناير 2016م- نوفمرب 2020م –عضو اللجنة   .2

التنفيذية - بنك الجزيرة.

نوفمرب  2020م-ديسمرب2021م –عضو لجنة   .3

الرتشيحات واملكافآت – بنك الجزيرة.

1983م – بكالوريوس يف 

إدارة األعامل – محاسبة – 

جامعة امللك سعود.

خربات سابقة وحالية يف 

القطاعني املايل واالستثامري.

األستاذ/ تريك بن 8

عبد الله الفوزان

9102م -1202م – عضو لجنة املخاطر   .1

لبنك الجزيرة.

2019م – 2021م – عضو لجنة املخاطر يف   .1

بنك الجزيرة

2003م – بكالوريوس 

محاسبة – جامعة امللك فهد 

للبرتول واملعادن.

خربات متنوعة يف قطاعات 

االستثامرات العقارية 

والصناديق االستثامرية لدى 

القطاع املرصيف والرشكات 

األستثامرية املتخصصة.

األستاذ/ خليفة 9

بن عبداللطيف 

امللحم

1995م –عضو اللجنة التنفيذية –رشكة   .1

األسمنت األبيض.

2004م – عضو اللجنة التنفيذية –   .2

الرشكة املتقدمة للبرتوكيامويات.

2013م – عضو اللجنة التنفيذية-رشكة   .3

الجزيرة للخدمات املساندة.

2019م – عضو لجنة االستثامر –رشكة   .4

والء للتأمني التعاوين.

2007م-2018م- عضو اللجنة التنفيذية يف   .1

بنك الجزيرة.

2.  2009م-2011م- عضو عضو لجنة املخاطر  

يف بنك الجزيرة

2013م-2015م- عضو لجنة املخاطر يف   .3

بنك الجزيرة. 

2016م-2018 –رئيس لجنة الرتشيحات   .4

واملكافآت يف بنك الجزيرة.

نوفمرب 2020م-ديسمرب 2021م – عضو   .5

لجنة املخاطر، لجنة الرتشيحات واملكافآت، - 

بنك الجزيرة.

نوفمرب2020م-ديسمرب 2020م- عضو   .6

اللجنة التنفيذية لبنك الجزيرة.

1978 - بكالوريوس ادارة 

اعامل جامعة كولورادو- 

الواليات املتحدة

35 عام خربة يف املجالني 

املايل واالستثامري.

األستاذ/ فواز بن 10
محمد الفواز

01 أبريل 2015م – املسئول املايل األول   .1
- رشكة التصنيع الوطنية.

2.  مايو 2015م – عضو مجلس اإلدارة 
ورئيس لجنة املراجعة لرشكة تصنيع 

. Olefins  وصحاري
3.  مايو 2015م- عضو مجلس اإلدارة 

ورئيس لجنة املراجعة - رشكة خدمات 
التصنيع والطاقة.

4.  يناير 2019م – عضو مجلس اإلدارة 
ورئيس لجنة املراجعة – رشكة 

الكيميائات السعودية.
5.  سبتمرب 2020م - رئيس مجلس إدارة 

الرشكة السعودية لحمض اآلكريليك.
يناير 2021م – رئيس مجلس إدارة   .6

الرشكة السعودية للخدمات املساندة. 
2019-2021 م عضو لجنة املراجعة   .7

–بنك الجزيرة

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

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

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

2007-2015م – نائب رئيس مجلس اإلدارة،   .4
ورئيس لجنة املراجعة – رشكة ينبع الوطنية 

للكيامويات - ينساب.
مايو 2018م – أغسطس 2021م – عضو   .5

مجلس اإلدارة ورئيس لجنة املراجعة – رشكة 
رؤى املدينة القابضة.

يناير 2016م – يونيو 2021م – عضو مجلس   .6
إدارة رشكة الخطوط السعودية للشحن 

الجوي.
أبريل 2013م – أبريل 2019م- عضو مجلس   .7

اإلدارة ورئيس لجنة املراجعة – رشكة مالذ 
للتأمني.

نوفمرب 2014م – مارس 2015م – عضو   .8
مجلس اإلدارة وعضو لجنة املراجعة – رشكة 

ألبا لألملونيوم – البحرين.
مارس 2011م – ديسمرب 2021م – عضو   .9

لجنة املراجعة – بنك الجزيرة.

1983م- بكالوريوس محاسبة 
– جامعة امللك سعود.

له خربات سابقة متعددة يف 
مجاالت املحاسبة واملراجعة 

يف رشكات استثامرية متنوعة.
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األستاذ/ طه بن 11

محمد أزهري
2015م – كبري املدراء املاليني- رشكة   .1

الطريان املدين السعودي القابضة.

2017م- عضو مجلس اإلدارة – رشكة   .2
باتك لألعامل اللوجستية واالستثامر.

2017م – عضو مجلس اإلدارة – رشكة   .3
زهرة الواحة.

2020م – مستشار الرئيس التنفيذي  -   .4
رشكة مطارات القابضة.

2019-2021 م  عضو لجنة املراجعة –   .5

بنك الجزيرة.

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

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

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

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

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

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

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

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

9.  2019م-2020م – رئيس املراجعة الداخلية – 
رشكة مطارات القابضة.

يوليو 2012م -  ديسمرب 2021م – عضو لجنة   .10
املراجعة – بنك الجزيرة.

1993م- بكالوريوس 

محاسبة- جامعة امللك 

سعود.

لديه خربات سابقة متنوعة 

يف املحاسبة واملراجعة لدى 

العديد من املؤسسات املالية 

واالستثامرية داخل وخارج 

اململكة.

األستاذ/ عبد 12

الوهـــاب بن عبد 

الكريم البتريي

2020م – عضو لجنة املخاطر – بنك   .1
الجزيرة 

2015 م- عضو مجلس إدارة- مجموعة   .2
السنبلة

2014م - رئيس مجلس اإلدارة- رشكة   .3
أصول و بخيت االستثامرية

2013م - عضو مجلس إدارة- رشكة   .4
تضامن الهمة املحدودة

2004 م - عضو مجلس إدارة - رشكة   .5
منافذ لسيارات اإلسعاف واملعاقني

2019 م- عضو مجلس إدارة- رشكة   .6
مجموعة كابالت الرياض

2018م- 2020م- نائب رئيس اللجنة   .1
االستشارية- هيئة السوق املالية .

2004م- 2014م - عضو اللجنة التنفيذية-   .2
رشكة مكتب العائلة/البحرين.

2010م – ماجستري- إدارة 

أعامل- كلية لندن لألعامل 

 London Business(

)School

لديه خربات سابقة متنوعة 

يف املحاسبة واملراجعة لدى 

العديد من املؤسسات املالية 

واالستثامرية داخل وخارج 

اململكة.

األستاذ/ عبد العزيز 13

بن إبراهيم الهدلق

1.  2013م – عضو لجنة املسؤولية 

اإلجتامعية )برنامج  خري الجزيرة ألهل 

الجزيرة( – بنك الجزيرة .

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

العمل الشئون االجتامعية.

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

االجتامعية.

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

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

الشئون االجتامعية.

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

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

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

2013-2017م – عضو مجلس الشورى.  .8

1982- بكالوريوس خدمة 

اجتامعية-جامعة امللك 

سعود.

1984م – دبلوم تنمية 

املجتمع – مركز التدريب 

والبحوث التطبيقية.

1991م – دبلوم التنمية 

الدولية- جامعة ميزوري 

كولومبيا- الواليات املتحدة 

األمريكية.

1992م – ماجستري تنمية 

املجتمع – جامعة ميزوري 

كولومبيا- الواليات املتحدة 

األمريكية.

له خربات سابقة يف أقسام 

وزارة الشؤون االجتامعية إضافة 

إىل عضوية العديد من الهيئات 

واملنظامت الدولية ذات الصلة 

بالعمل املجتمعي.

الدكتور فهد بن 14

عيل العليان

عضو لجنة املسؤولية اإلجتامعية   .1

)برنامج  خري الجزيرة ألهل الجزيرة( – بنك 

الجزيرة .

عضو مجموعة عمل املجلس العام   .2

لالستدامة – املجلس العام للبنوك 

واملؤسسات املالية اإلسالمية .

عضو مجلس إدارة جمعية التوعية   .3

والتأهيل االجتامعي. 

عضو مجلس إدارة نادي الشباب   .4

واملرشف عىل املسؤولية االجتامعية .

عضو هيئة التدريس – كلية العلوم   .1

االجتامعية/ كلية الرتبية - جامعة اإلمام محمد 

بن سعود اإلسالمية – اململكة العربية 

السعودية .

وكيل عامدة املركز الجامعي لخدمة املجتمع   .2

والتعليم املستمر جامعة اإلمام محمد 

بن سعود اإلسالمية – اململكة العربية 

السعودية .

مستشار غري متفرغ وزارة التعليم العايل .  .3

مدير املرشوع الوطني الثقايف لتجديد   .4

الصلة بالكتاب مكتبة امللك عبدالعزيز العامة .

1990م بكالوريوس كلية 

الرشيعة – جامعة اإلمام 

محمد بن سعود اإلسالمية

1995م ماجستري – علم 

اللغة التطبيقي - جامعة 

اإلمام محمد بن سعود 

اإلسالمية

2001م دكتوراه – الرتبية 

– جامعة أوهايو – الواليات 

املتحدة األمريكية .

له خربات متعددة يف املجال 

األكادميي والتعليمي ومجال 

البحوث والدراسات باإلضافة 

لعضويات لعدة جهات مرتبطة 

بالعمل التنموي واالجتامعي، 

ومشاركات ثقافية وعلمية .
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ج( اإلدارة التنفيذية:

األستاذ / نايف بن عبدالكريم العبدالكريم 
املنصب: الرئيس التنفيذي والعضو املنتدب 

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

جامعة امللك سعودإدارة ماليةبكالوريوس1995م

جامعة والية إلينوي بالواليات املتحدةإدارة األعاملماجستري2001م

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الرياضمدير عالقات اإلئتامن2001م-2004م

املدير اإلقليمي للمنطقة الوسطى – 2004م-2011م

الخدمات املرصفية لألفراد

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةالبنك األهيل

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك سابرئيس مجموعة الخدمات املرصفية الخاصة2012م 

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك سابمدير عام الفروع و إدارة الرثوات2012م-2013م

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك سابمدير عام الخدمات املرصفية و إدارة الرثوات2014م-2019م

نائب العضو املنتدب للخدمات املرصفية و 2019م 

إدارة الرثوات

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك ساب

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةساندعضو مجلس اإلدارة / عضو اللجنة التنفيذية2014م-2017م

الخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةوكالة ساب للتأمنيرئيس مجلس املديرين2012م-2018م

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةساب تكافلعضو مجلس اإلدارة / عضو االلجنة التنفيذية2016م-2018م

HSBC  - إتش إس عضو مجلس اإلدارة2017م-2019م
يب يس العربية 

السعودية

الخدمات املاليةرشكة مساهمة مقفلة

الخدمات املاليةرشكة مساهمة مقفلةسمةعضو مجلس اإلدارة2017م-2020م 

املناصب الحالية

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصبتاريخ التعيني/اإلنضامم

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةالرئيس التنفيذي والعضو املنتدب2020م-حتى تاريخه

االستاذ / خالد بن عثامن العثامن 
املنصب: رئيس مجموعة الخدمات املرصفية لألفراد 

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

كلية لندن لألعامل باململكة املتحدةإدارة أعاملماجستري2012م 

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

رئيس قسم الخدمات املرصفية لألفراد يف 2003م - 2006م

املنطقة الوسطى 

البنك السعودي 

الفرنيس

املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة مدرجة

رئيس قسم الخدمات املرصفية لألفراد يف 2006م – 2008م

املنطقة الوسطى 

البنك األهيل 

التجاري

املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة مدرجة

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك البالدرئيس شبكة فروع الخدمات املرصفية لألفراد2008م - 2010م

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةرئيس شبكة فروع الخدمات املرصفية لألفراد2010م – 2011م

املناصب الحالية

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصبتاريخ التعيني/االنضامم

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةرئيس مجموعة الخدمات املرصفية لألفراد2011م
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األستاذ / أحمد بن سفيان عبدالرزاق الحسن 
املنصب: مسؤول العمليات األول 

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

جامعة امللك سعودعلوم حاسب آيلبكالوريوس2002م 

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

حكوميهيئة حكوميةالبنك املركزي السعوديمحلل نظم2002م - 2005م

حكوميهيئة حكوميةنظام سداد للمدفوعات مدير تقنية املعلومات2005م -2009م 

مدير تطوير القنوات املرصفية2009م -2011م
البنك السعودي الربيطاين 

)ساب(
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجة

فرباير2011م -

يونيو 2011م
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةرئيس قسم التحول

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةرئيس  إدارة تقنية املعلوماتيونيو 2011م- 2017م

املناصب الحالية

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبتاريخ التعيني/االنضامم

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةمسؤول العمليات األول  2017م

األستاذ / حمد بن عبدالعزيز العجاجي 
املنصب: رئيس مجموعة املرصفية الخاصة وإدارة الرثوات

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

كلية نوكسفيل، تينييس، الواليات املتحدة األمريكيةإدارة أعاملبكالوريوس1984م 

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

1994م – 2002م

كبري التنفيذيني يف قسم 

البطاقات االئتامنية

كبري التنفيذيني يف قسم 

خدمات االئتامن للمستهلكني

كبري التنفيذيني يف قسم 

منتجات البطاقات االئتامنية

املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة مدرجةالبنك السعودي الربيطاين 

2002م – 2004م
كبري التنفيذيني يف قسم 

الربميري 
املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة مدرجةالبنك السعودي الربيطاين 

2004م – 2011م
رئيس مجموعة الخدمات 

املرصفية الخاصة
املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة مدرجةالبنك السعودي الربيطاين 

املناصب الحالية

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصبتاريخ التعيني/اإلنضامم

2012م
رئيس مجموعة املرصفية الخاصة 

وإدارة الرثوات
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرة
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األستاذ / فيصل بن مشهور املنصور
املنصب: رئيس مجموعة رأس املال البرشي

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

جامعة امللك فهد للبرتول واملعادنإدارة نظم املعلوماتبكالوريوس2007م

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

ابريل 2009م

اكتوبر 2009م
البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك سابمساعد مدير عالقة املوارد البرشية

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك سابمدير عالقة املوارد البرشية2009م - 2012م

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك سابمدير أول عالقة املوارد البرشية2013م - 2015م

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك سابرئيس التوظيف2016م - 2017م

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك سابرئيس التوظيف وخدمات املوظفني2017م - 2018م

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك سابرئيس التدريب وتطوير املوظفني2018م - 2020م

حكوميهيئة حكوميةصندوق التنمية السياحيمسؤول املوارد البرشية2020م

الصحةهيئة حكوميةوزارة الصحةعضو لجنة الرتشيحات واملكافآت2020م

2021م
نائب أول للرئيس ورئيس مجموعة  رأس املال 

البرشي
البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرة

املناصب الحالية

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصبتاريخ التعيني/اإلنضامم

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةرئيس مجموعة رأس املال البرشي2021م

األستاذ / سامي بن جدعان املهيد

املنصب: رئيس مجموعة الرشكات واملؤسسات املرصفية

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

جامعة امللك فيصلادارة أعاملبكالوريوس2021م

الرابطة الدولية لاللتزام - جامعة مانشسرت االلتزام الدويل دبومل دويل 2011م

معهد االدارة العامة االعامل البنكية دبلوم 2000م
 

املناصب السابقة 

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةمجموعة سامبا املاليةمختص خدمة عمالء الخدمات املرصفية للرشكات2000م - 2003م

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةالبنك السعودي الهولنديادارة تجربة العمالء2003م - 2004م

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةالبنك السعودي الهولنديمدير عالقة اول –مرصفية الرشكات2004م - 2008م

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةسابمدير عالقة اول مرصفية الرشكات / قائد فريق2008م - 2009م

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةالبنك السعودي الهولندياخصايئ اإللتزام – مدير أول2009م - 2011م

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةمرصف الراجحيرئيس مكافحة غسل األموال 2011م - 2013م

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةسابالرئيس التنفيذي لاللتزام 2013م - 2019م

عضو مجلس إدارة 2019م - 2020م  -
نائب رئيس مجلس إدارة   -

رئيس لجنة املخاطر   -

خدمات التامني رشكة مساهمة مدرجةساب تكافل 

عضو لجنة املخاطر 2018م - 2020م رشكة إتش إس يب يس - 
العربية السعودية

رشكة سعودية 
مساهمة  مغلقة 

خدمات األوراق املالية

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةسابالرئيس التنفيذي للمخاطر املكلف 2019م - 2020م

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةالبنك الفرنيس السعوديالرئيس التنفيذي لاللتزام2020م - 2021م

 

املناصب الحالية

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصبتاريخ التعيني/اإلنضامم

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةرئيس مجموعة الرشكات واملؤسسات املرصفية2021م
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 األستاذ / أسامة بن خرض اإلبراهيم 

املنصب:  رئيس مجموعة إدارة املخاطر 

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

جامعة امللك فهد للبرتول واملعادناإلدارة الصناعيةبكالوريوس 1994م

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

1996م - 2006م
تقلد عدة مناصب مبا فيها مدير عالقات 

العمالء ورئيس قسم عالقات العمالء
املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة مدرجةمجموعة سامبا املالية

2006م – 2008م
رئيس قسم الخدمات املرصفية للرشكات 

يف املنطقة الوسطى
املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرة

2008م – 2014م
رئيس قسم الخدمات املرصفية للرشكات 

يف اململكة
املصارف والخدمات املالية رشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرة

املناصب الحالية

تاريخ التعيني/

االنضامم
القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصب

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةرئيس مجموعة إدارة املخاطر 2017م

د. فهد بن عيل العليان 
املنصب: رئيس مجموعة الرشيعة واملسؤولية االجتامعية

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

كلية الرشيعة – جامعة اإلمامالتعليمبكالوريوس1990م

علم اللغة التطبيقي – جامعة اإلمامالتعليمماجستري1995م

جامعة أوهايو، يف الواليات املتحدة األمريكيةالتعليمدكتوراه2001م

 املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

خرييمؤسسة خرييةمكتبة امللك عبدالعزيز العامةمدير املرشوع الوطني الثقايف لتجديد الصلة بالكتاب2003م

التعليممؤسسة حكوميةوزارة التعليم العايلمستشار غريمتفرغ2003م - 2007م

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

املستمر

جامعة اإلمام محمد بن سعود 

اإلسالمية – اململكة العربية السعودية
التعليممؤسسة حكومية

عضو هيئة التدريس بكلية الرتبية والعلوم اإلجتامعية2001م- 2018م
جامعة اإلمام محمد بن سعود 

اإلسالمية – اململكة العربية السعودية
التعليممؤسسة حكومية

املناصب الحالية 

تاريخ التعيني/

االنضامم
القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصب

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةرئيس املسؤولية االجتامعية2008م

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةرئيس مجموعة الرشيعة واملسؤولية االجتامعية2015م

عضو مجلس إدارة2017م
جمعية التوعية 

والتأهيل االجتامعي
خرييجمعية خريية

2018م
عضو مجلس اإلدارة واملرشف عىل املسؤولية 

االجتامعية 
نادي الشباب

مؤسسة حكومية
الرياضة والشباب

عضو  مجموعة عمل املجلس العام لالستدامة 2020م

املجلس العام للبنوك 

واملؤسسات املالية 

اإلسالمية.

منظمة غري ربحيةمنظمة متخصصة
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االستاذ / عبدالعزيز بن سليامن الزمام
املنصب: رئيس مجموعة املراجعة الداخلية

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

جامعة لندن رويال هولواي - اململكة املتحدةأمن املعلوماتماجستري2007م

جامعة امللك سعود - الرياضعلوم الحاسببكالوريوس2001م

املناصب السابقة 

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

القطاع املرصيفهيئة حكوميةالبنك املركزي السعوديمفتش بنيك2002م-2010م

االتصاالت وتقنية املعلوماتهيئة حكوميةوزارة االتصاالت وتقنية املعلوماتاخصايئ تدقيق2010م-2013م

البنوكرشكة مساهمة مدرجةبنك الرياضنائب رئيس قسم املراجعة2013م-2019م

املناصب الحالية

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصبتاريخ التعيني/االنضامم

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةرئيس مجموعة املراجعة الداخليةمارس 2019م

األستاذ / حمد بن إبراهيم العيىس
املنصب: رئيس مجموعة اإللتزام ومكافحة الجرائم املالية   

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

جامعة امللك سعود - الرياضالحاسب األيلبكالوريوس2002م

املناصب السابقة 

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

2016م - 2020م
رئيس مجموعة اإللتزام ومكافحة 

غسل األموال ومتويل اإلرهاب
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك البالد

املناصب الحالية 

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصبتاريخ التعيني/اإلنضامم

2020م
رئيس مجموعة اإللتزام 

ومكافحة الجرائم املالية
املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرة

األستاذ/ هاين بن صالح نوري
املنصب: املدير املايل األول 

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

كلية بيكر- االواليات املتحدة االمريكيةادارة االعامل - املحاسبةبكالريوس2002م

جامعة سنرتال ميشيجان - الواليات املتحدة االمريكيةالعلوم - نظم املعلوماتماجستري 2003م

هيئة املحاسبني القانونيني الواليات املتحدة االمريكية - والية كوالرادو املحاسبة العامةعضو - 2012CPAم

الهيئة السعودية للمراجعيني واملحاسبني - اململكة العربية السعوديةاملحاسبة العامةعضو - 2021SOCPAم

املناصب السابقة 

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةالبنك األهيلمراقب مايل2003م - 2009م

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةالبنك األهيلنائب الرئيس واملراقب املايل األول2009م - 2014م

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةنائب الرئيس و مدير الرقابة املالية 2014م - 2016م

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةنائب الرئيس  و املسؤول املحاسبي األول 2016م - 2021م

املناصب الحالية

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصبتاريخ التعيني/اإلنضامم

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةاملسؤول املايل األول 2021م
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األستاذ/ هاين بن عبدالوهاب عريك
املنصب: رئيس مجموعة الخزينة

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

جامعة امللك عبدالعزيزإدارة األعاملبكالوريوس1995م

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةمجموعة سامبا املاليةمسؤول أول العمليات و مجموعة التقنية1995م - 2000م

2000م - 2001م
عضو االئتامن مجموعة الخدمات املرصفية 

للرشكات
البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةمجموعة سامبا املالية

2001م - 2002م
تطوير املنتجات املجموعة املرصفية 

اإلسالمية
البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةمجموعة سامبا املالية

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةمجموعة سامبا املاليةرئيس وحدة سوق املال2002م - 2011م

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةرئيس سوق املال و 2011ALMم - 2021م

املناصب الحالية

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصبتاريخ التعيني/اإلنضامم

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةرئيس مجموعة الخزينة2021م

األستاذ / سلطان بن سعود القحطاين
املنصب: أمني عام مجلس اإلدارة ورئيس مجموعة الحوكمة

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

جامعة اإلمامعلم اجتامعبكالوريس1998م

معهد فلوريدا للتكنولوجيا/ الواليات املتحدة االمريكيةعلم االدارةماجستري2003م

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

رشكة التكامل الوطنية مدير عالقة – املوارد البرشية1990م - 1993م

للزراعة

رشكة ذات مسؤولية 

محدودة

زراعي

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةالبنك السعودي املتحدمسؤول خدمة عمالء1993م - 1994م

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةالبنك األهيلمدير التوظيف2003م - 2006م

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةالبنك األهيلمدير عالقة أول – الخدمات الخاصة2006م - 2008م

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرة مدير عالقة 2008م - 2009م

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةنائب الرئيس و مدير مكتب رئيس مجلس اإلدارة 2009م - 2015م

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةنائب الرئيس ورئيس حوكمة الرشكات2016م - 2019م

نائب الرئيس و أمني عام مجلس اإلدارة ورئيس 2019م - 2021م

مجموعة الحوكمة املكلف

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرة

املناصب الحالية

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصبتاريخ التعيني/اإلنضامم

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةأمني عام مجلس اإلدارة ورئيس مجموعة الحوكمة2021م
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األستاذ / ناهم باسا
املنصب: رئيس مجموعة اإلسرتاتجية و التحول الرقمي

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

جامعة ويتواتررساند األعامل الرقميةماجستري2021م

جامعة كوازولو ناتال ، جنوب افريقيا إدارة اعاملدبلوم2004م

جامعة كوازولو ناتال ، جنوب افريقيااإلقتصاددبلوم2003م

جامعة ناتال تجارةبكالوريس2001م

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

االستشارات املاليةرشكة مساهمة أكسنترشمستشار إداري2004م - 2012م 

االستشارات املاليةرشكة مساهمةأبسا للخدمات املاليةقائد اإلسرتاتيجية2013م - 2015م 

االستشارات املاليةرشكة مساهمةمجموعة أبسارئيس املبادرات اإلسرتاتيجية والتحول الرقمي2016م - 2019م 

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةرئيس إدارة القنوات املرصفية البديلة2020م

املناصب الحالية

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصبتاريخ التعيني/اإلنضامم

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةرئيس مجموعة اإلسرتاتجية و التحول الرقمي2021م

األستاذ / بدر أحمد الرشودي
املنصب: رئيس إدارة حامية وتجربة العمالء

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

معهد اللغات الدولية - كالفورنيالغاتدبلوم 2001م

معهد ترششل هاوس-الواليات املتحدةلغاتدبلوم1996م - 1997م  

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

منظمة غري ربحيةمنظمة متخصصةمدينة سلطان بن عبدالعزيزمرتجم2002م

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةسابمسؤول عناية العمالء2003م - 2005م

الخدمات الربيدية واللوجستيةمؤسسة حكوميةالربيد السعوديمرشف2007م - 2009م

الخدمات الربيدية واللوجستيةمؤسسة حكوميةالربيد السعوديمدير خدمة العمالء 2009م - 2010م

الخدمات الربيدية واللوجستيةمؤسسة حكوميةالربيد السعودينائب مدير املنتجات الخاصة2010م

الخدمات الربيدية واللوجستيةمؤسسة حكوميةالربيد السعوديمدير العمليات املركزي للمنتجات الخاصة2010م

الخدمات الربيدية واللوجستيةمؤسسة حكوميةالربيد السعوديمدير مكتب كبار العمالء2011م

املناصب الحالية 

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصبتاريخ التعيني/اإلنضامم

البنوك والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةرئيس إدارة حامية وتجربة العمالء2021م
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األستاذ / سامي بن حمد الراجحي 
املنصب: رئيس مجموعة فوري لخدمات تحويل األموال 

املؤهالت العلمية

الجامعةاملجــــــالاملؤهـــــلالعام

معهد نرباس الثانوي التجاري بالرياض، باململكة العربية السعوديةاملرصفيةدبلوم تجاري  2002م

املرصفيةدبلوم مرصيف2003م
األكادميية العربية املالية للعلوم املرصفية واملالية ، باململكة 

األردنية الهاشمية

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهةاملنصبفرتة الخدمة

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الراجحيمرشف إدارة العمليات1990م – 1993م

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الراجحيمرشف  مركز  حواالت1993م – 1996م

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الراجحيمدير  مراكز  الحواالت1996م - 2006م

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةمرصف الراجحيمدير إدارة  الوساطة2006م - 2007م

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

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

املناصب الحالية

القطاعالكيان القانوينالرشكة/الجهة املنصبتاريخ التعيني/االنضامم

املصارف والخدمات املاليةرشكة مساهمة مدرجةبنك الجزيرةرئيس مجموعة فوري2013م

وصف مخترص الختصاصات ومهام أعامل لجان املجلس :  )2

1 -  اللجنة التنفيذية:

تتكون اللجنة التنفيذية لبنك الجزيرة وفق أحكام النظام األساس ولوائح عملها من خمسة أعضاء من مجلس اإلدارة يتم اختيارهم بواسطة املجلس، ويرأسها يف 

هذه الدورة رئيس مجلس اإلدارة، ويحدد مجلس اإلدارة اختصاصاتها وصالحياتها. ويقع عىل عاتق اللجنة التنفيذية وفقاً للصالحيات املفوضة لها مراقبة تطبيق 

االسرتاتيجية والسياسات التي يضعها مجلس اإلدارة و ومراقبة أداء البنك والتوصية بامليزانية وخطة العمل املقدمة للعام املايل والتأكد من مدى تنفيذها 

لسياسات مجلس اإلدارة إضافًة إىل مراقبة كفاءة تنفيذ معايري وسياسات الرقابة الداخلية، وتعقد اللجنة )6( إجتامعات يف العام عىل األقل، وراعى مجلس إدارة 

البنك إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية يف الربع الرابع من العام 2020م لتصبح كل من )املهندس /طارق القصبي – رئيساً، وعضوية كل من املهندس عبداملجيد 

السلطان، األستاذ/ عادل دهلوي، األستاذ/ إبراهيم الشايع، واألستاذ/ خليفة امللحم، كام أصبح األستاذ/ نايف العبد الكريم عضواً خامساً يف اللجنة التنفيذية 

اعتباراً من تاريخ 08/06/1442هـ - املوافق 21/01/2021م بدالً عن األستاذ/ خليفة امللحم. 
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وقد عقدت اللجنة )9( إجتامعات خالل العام 2021م حرضها أعضاء اللجنة حسب ما هو موضح بالجدول أدناه:

عدد االجتامعاتطبيعة العضويةاالســمم

االجتامع 
األول

27/01/
2021م

االجتامع 
الثاين

24/02/
2021م

االجتامع 
الثالث

/03/24
2021م

االجتامع 
الرابع

28/04/
2021م

االجتامع 
الخامس
26/05/
2021م

االجتامع 
السادس
23/06/
2021م

االجتامع 
السابع

08/09/
2021م

االجتامع 
الثامن

20/10/
2021م

االجتامع 
التاسع

21/12/
2021م

√√√√√√√√√رئيس اللجنة املهندس/طارق بن عثامن القصبي1

√√√√√√√√√عضواملهندس/عبد املجيد بن إبراهيم السلطان2

√√√√X√√√√عضواألستاذ/عادل بن سعود عبد الحميد دهلـوي 3

√√√√√√√√√عضواألستاذ/ نايف بن عبد الكريم عبد الله العبد الكريم4

√√√√√√√√√عضواألستاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز الشايع 5

لجنة املراجعة:   - 2

تتشكل لجنة املراجعة بحكم الئحة وقواعد عملها من ثالثة إىل خمسة أعضاء، وتقوم بدور أسايس وهام يف مساعدة مجلس اإلدارة للوفاء بواجباته اإلرشافية 

الداخلية  املراجعة  وفعالية  بالبنك  اإلفصاح  وإجراءات  ضوابط  وأداء  البنك،  حسابات  مراجعي  واستقاللية  ومؤهالت  للبنك  املالية  القوائم  سالمة  يخص  فيام 

التعامالت مع األطراف ذوي العالقة  البنك املحاسبية الداخلية والضوابط املالية، واإلرشاف عىل إدارة االلتزام و  ومراجعي الحسابات الخارجيني وكفاية أنظمة 

بالبنك وتقييم مدى إتساقها والسياسات األخالقية واملتطلبات القانونية والنظامية.

وقد صادقت الجمعية العامة العادية “الثالثة والستون” يف اجتامعها املنعقد بتاريخ 15 نوفمرب 2021م عىل تعديل الئحة عمل ومهام لجنة املراجعة لتتوائم مع 

املتطلبات التنظيمية. وتقوم اللجنة مبراجعة القوائم املالية الربعية والسنوية للبنك وتساعد مجلس االدارة يف القيام بالتقويم واملراجعة السنوية لفعالية 

أجهزة الرقابة الداخلية وتحديد املخاطر املتوقعة ووضع الخطط االسرتاتيجية ملواجهة تلك املخاطر.

كام عكست نتائج املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالبنك مستويات جيدة ومقبولة من حيث تغطية تلك اإلجراءات الجوانب الرقابية الهامة والتي 

الجهات  السياسات واإلجراءات املطلوبة من مختلف  الجزيرة كافة  يتبنى بنك  بالوصول إىل أهدافة. وضمن هذا اإلطار  البنك  تؤثر بشكل جوهري عىل قيام 

النظامية إضافة إىل أفضل املامرسات املتبعة عاملياً.

وتتكون لجنة املراجعة من رئيس يتم اختياره من أعضاء مجلس اإلدارة غري التنفيذيني وعضوين مستقلني من خارج املجلس. وتعقد اللجنة )4( إجتامعات يف العام 

عىل األقل، ويحرض اجتامعات لجنة املراجعة كل من مسئول إدارة املراجعة الداخلية ومسئول اإلدارة املالية بشكل مستمر، كام ويحرضها الرئيس التنفيذي وكبار 

املديرين التنفيذيني عند الحاجة. وقد تم تشكيل لجنة املراجعة ضمن هذه الدورة من كل من )األستاذ/ عادل دهلوي – رئيساً، وعضوية كل من األستاذ/ فواز 

الفواز واألستاذ/ طه أزهري( والذي صادقت عليه الجمعية العامة املنعقدة بتاريخ 19 ديسمرب 2018م، وعقدت اللجنة )5( اجتامعات خالل عام 2021م  حرضها 

الرئيس واألعضاء كام هو مبني يف الجدول أدناه:

عدد االجتامعاتطبيعة العضويةاالسمم

االجتامع األول 

09/02/2021م

االجتامع الثاين 

20/04/2021م

االجتامع الثالث 

29/07/2021م

االجتامع الرابع 

24/10/2021م

االجتامع الخامس 

05/12/2021م

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

√√√√√عضو لجنة املراجعة األستاذ/ فواز بن محمد الفــواز 2

√√√√√عضو لجنة املراجعةاألستاذ/ طه بن محمد أزهــري3



49تقــريـــر مجلس اإلدارة

لجنة الرتشيحات واملكافآت:  - 3

يقوم مجلس اإلدارة وفق ما أوكل له من مهام بتشكيل لجنة الرتشيحات واملكافآت واملكونة من ثالثة إىل خمسة أعضاء من مجلس اإلدارة وخارجه، ويم تعيينهم 

بعد الحصول عىل عدم مامنعة من البنك املركزي السعودي ) ساما(. وترتكز مهام واختصاصات لجنة الرتشيحات واملكافآت يف التوصية ملجلس اإلدارة بالرتشيح 

لعضوية املجلس وفقاً للسياسات واملعايري املعتمدة، واملراجعة السنوية عن االحتياجات املطلوبة من املهارات املناسبة لعضوية مجلس اإلدارة، و تقييم 

فعالية مجلس اإلدارة و اللجان املنبثقة عنه ومراجعة هيكلية مجلس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية 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 العادية “الثالثة والستون” يف اجتامعها املنعقد بتاريخ 15 نوفمرب 2021م عىل تعديل الئحة عمل ومهام لجنة الرتشيحات واملكافآت 

لتتوائم مع املتطلبات التنظيمية، وتعقد اللجنة إجتامعني عىل األقل يف العام.

وقد تم تعيني أعضاء لجنة الرتشيحات واملكافآت ضمن هذه الدورة يف اجتامع مجلس اإلدارة رقم )211( املنعقد يف تاريخ 07 جامدى األوىل 1440هـ -املوافق 

13 يناير 2019م، وراعى مجلس إدارة البنك إعادة تشكيل اللجنة يف الربع األول من العام 2021م ليصبح تشكيلها من كل من )األستاذ/ إبراهيم بن عبد العزيز 

الشايع – رئيساً، وعضوية كل من املهندس/عبد املجيد بن إبراهيم السلطان، األستاذ/ خليفة بن عبد اللطيف امللحم، األستاذ/ إبراهيم بن عبد الله الحديثي، 

وعقدت اللجنة )4( إجتامعات خالل العام 2021م حرضها رئيس وأعضاء اللجنة حسبام هو موضح بالجدول أدناه:

عدد االجتامعات طبيعة العضويةاالسمم

االجتامع األول

 28/02/2021م

االجتامع الثاين

01/09/2021م

االجتامع الثالث

10/11/2021م

االجتامع الثالث

23/12/2021م

√√√√رئيس لجنة الرتشيحات واملكافآتاألستاذ/ إبراهيم بن عبد العزيز الشايع1

√√√√عضو لجنة الرتشيحات واملكافآتاملهندس/ عبداملجيد بن إبراهيم السلطان2

X√√√عضو لجنة الرتشيحات واملكافآتاألستاذ/ خليفة بن عبداللطيف امللحم 3

X√√√عضو لجنة الرتشيحات واملكافآتاألستاذ/ إبراهيم بن عبدالله الحديثي4

األستاذ/ طارق بن عبدالرحمن الشبييل*5
عضو لجنة الرتشيحات واملكافآت 

– من خارج املجلس
XXXX

* انقضت عضوية األستاذ/ طارق بن عبد الرحمن الشبييل يف لجنة الرتشيحات واملكافآت باالستقالة يف يناير 2021م.

لجنة املخاطر:  - 4

بحسب الئحة وقواعد عملها فتتشكل لجنة املخاطر من ثالثة إىل خمسة أعضاء، وتعقد )4( إجتامعات يف العام عىل األقل، وتقوم 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 عن مدى إدارة املخاطر وصياغة السياسات املناسبة لتطبيقها 

– اعتامد نظام التصنيف املعمول به يف البنك والسياسات األساسية إلدارة األصول وااللتزامات كام تم تطويرها بواسطة لجنة األصول وااللتزامات – مراجعة 

التعرض  حاالت  التقارير عن  وإعداد  اإلدارة ملراقبة وضبط  اتخذتها  التي  والخطوات  للمخاطر  التعرض  حاالت  الهامة وغريها من  املالية  للمخاطر  التعرض  حاالت 

للمخاطر مبا يف ذلك ، دون حرص ، مراجعة االعتامد والسوق واالئتامن والسيولة والسمعة والتشغيل والتزوير واملخاطر االسرتاتيجية، وتقديم حاالت التعرض 

املناسبة  التعامالت  واعتامد  والتحمل  للمخاطر 

إدارة  عمل  نطاق  مراجعة   – التجارية  القيود  أو 

يتعلق  ما  يف  املستهدفة  وأنشطتها  املخاطر 

بأنشطة إدارة املخاطر الخاصة بالبنك.

هذه  ضمن  املخاطر  لجنة  أعضاء  تعيني  تم  وقد 

 )211( رقم  اإلدارة  مجلس  اجتامع  يف  الدورة 

1440هـ  األوىل  جامدى   07 تاريخ  يف  املنعقد 

مجلس  وراعى  2019م،  يناير   13 -املوافق 

الرابع  الربع  يف  اللجنة  تشكيل  إعادة  البنك  إدارة 

من  كل  من  مشكلة  لتصبح  2020م  العام  من 

وعضوية  رئيساً،   – الشايع  إبراهيم  )األستاذ/ 

تريك  األستاذ/  امللحم،  خليفة  األستاذ/  من  كل 

الفوزان، واألستاذ/ عبدالوهاب البتريي(. وعقدت 

حرضها  2021م  عام  خالل  اجتامعات   )4( اللجنة 

بالجدول  اللجنة حسبام هو موضح  رئيس وأعضاء 

أدناه:
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عدد االجتامعاتطبيعة العضويةاالسمم

االجتامع األول 

21/02/2021م

االجتامع الثاين 

24/05/2021م

االجتامع الثالث 

22/09/2021م

االجتامع الرابع 

14/12/2021م

√√√√رئيس لجنة املخاطراألستاذ/ إبراهيم بن عبد العزيز الشـايع1

√√√√عضو لجنة املخاطراألستاذ/ تركــــــي بن عبد الله الفوزان2

X√√√عضو لجنة املخاطراألستاذ/ خليفة بن عبداللطيف امللحم 3

األستاذ/ عبدالوهاب بن عبدالكريم البتريي4
عضو لجنة املخاطر- من خارج 

املجلس
√√√√

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

بحسب ما نصت عليه الئحة وقواعد عمل لجنة املسؤولية اإلجتامعية فتتشكل اللجنة من ثالثة إىل خمسة أعضاء، وتعقد )4( إجتامعات يف العام عىل األقل، 

ويناط بها مساعدة مجلس اإلدارة لالطالع مبسئولياته االجتامعية املتعلقة )بربنامج خري الجزيرة ألهل الجزيرة( حيث تتمثل مسئوليات اللجنة يف رسم السياسات 

واإلجراءات املتعلقة بأنشطة وبرنامج املسؤولية االجتامعية، واعتامد امليزانية السنوية لربنامج خري الجزيرة ألهل الجزيرة، وإقرار الخطة السنوية للربنامج، واتخاذ 

البنك يف خدمة املجتمع،  الربنامج من خالل تفعيل وإبراز دور  برامج املسؤولية االجتامعية، ومراجعة أهداف  التي قد تعرتض  العوائق  الحلول املناسبة حيال 

واإلسهام واملشاركة الفاعلة يف برامج املسؤولية االجتامعية عىل مستوى اململكة، ومد جسور التعاون والتواصل بني البنك والجهات والهيئات املعنية بتلك 

الربامج، وإقامة الرشاكات النوعية مع الجمعيات والهيئات الخريية يف اململكة التي تسهم يف إبراز دور القطاع الخاص يف دفع مسرية املسؤولية 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( .

1440هـ  األوىل  جامدى   07 تــــاريخ  يف  املنعقد   )211( رقـم  اإلدارة  مجلس  اجتامع  يف  الدورة  هذه  ضمن  االجتامعية  املسؤولية  لجنة  أعضاء  تعيني  تم  وقد 

-املوافق 13 يناير 2019م وأعضائها هم )املهندس عبداملجيد السلطان – رئيساً، وعضوية كل من األستاذ/ عبدالعزيز الهدلق، والدكتور فهد العليان(. وقد عقدت 

اللجنـــة )4( اجتامعات خالل عام 2021م حرضها رئيس وأعضاء اللجنة حسبام هو موضح بالجدول أدناه : 

عدد االجتامعات طبيعة العضويةاالسمم

االجتامع األول 

2021/24/01

االجتامع الثاين 

27/04/2021

االجتامع الثالث 

20/09/2021

االجتامع الرابع 

12/12/2021

√رئيس لجنة املسؤولية االجتامعية املهندس/ عبد املجيد بن إبراهيم السلطان1
  

√
  

√
  

√

األستاذ/ عبد العزيز بن إبراهيـــم الهدلق2
عضو لجنة املسؤولية االجتامعية 

–من خارج املجلس 
√√

  
√

  
√

الدكتور/ فهد بن عيل العليــــــــــــــــان3
عضو لجنة املسؤولية االجتامعية – 

من خارج املجلس 
√√√√
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أسامء الرشكات داخل اململكة او خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الرشكة عضواً يف مجالس إدارتها   )3
الحالية أو السابقة أو من مديريها، بإستثناء عضويته يف بنك الجزيرة:

أسامء الرشكات التي يكون عضو مجلس اسم العضو
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 او من مديريها

داخل اململكة/

خارج اململكة

الكيان القانوين 

)مساهمة مدرجة/

مساهمة غري مدرجة/ذات 

مسئولية محدودة/.......(

املهندس/طارق 
بن عثامن القصبي

1998م –عضو مجلس إدارة بنك الجزيرة.  .1
2016م- رئيس مجلس إدارة بنك الجزيرة.  .2

1995- رئيس مجلس إدارة رشكة دله   .3
للخدمات الصحية.

2010م- رئيس مجلس إدارة رشكة عطاء   .4
التعليمية.

2008م- رئيس مجلس إدارة رشكة رزم    .5
لالستثامر.

29/01/2017م – رئيس مجلس   .6
املديرين رشكة دله فارما.

31/12/2020م - رئيس مجلس االدارة   .7
رشكة درع الرعاية القابضة

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

2013م- رئيس مجلس إدارة رشكة آر ذي   .9
 RZMإم قايرميينكول أنونيم سريكيتاي
Gayrimenkul Anonim Sirketi )تركيا(.

2013م - رئيس مجلس إدارة رشكة   .10
قايرميينكول باتريميالري يف تايساريت 

 NEBA Gerimenkul آي إس
Yatirimlari VE Ticaret A.S )تركيا(.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.
خارج اململكة.
خارج اململكة.

خارج اململكة.

رشكة مساهمة مدرجة.

رشكة مساهمة مدرجة.

رشكة مساهمة مدرجة.

رشكة مساهمة مدرجة.
رشكة مساهمة مقفلة.

رشكة ذات مسؤولية 
محدودة

رشكة مساهمة مقفلة.
رشكة ذات مسؤولية 

محدودة
رشكة مساهمة مقفلة.
رشكة مساهمة مقفلة

رشكة عسري للتجارة والسياحة   .1
والصناعة .

رشكة رسب  لالستثامر العقاري.  .2
رشكة البلد األمني للتنمية والتطوير   .3

العمراين .
رشكة ضاحية سمو .  .4

املؤسسة العامة للتأمينات   .5
االجتامعية 

داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة

رشكة مساهمة مدرجة.
رشكة مساهمة مقفلة.
رشكة مساهمة مقفلة.
ذات مسؤولية محدودة

مؤسسة حكومية 

املهندس/عبد 
املجيد بن إبراهيم 

السلطان

1.  1993م -  رشكة اتحاد األخوة للتنمية.
2.  2009م -  رشكة أوالت للتنمية.

2013م -  رشكة الجزيرة تكافل تعاوين.  .3
4.  2013م -  رشكة درة التنمية املتقدمة.

5.  2013م -  رشكة رويال للتأمني.

داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة

خارج اململكة )مرص(.

رشكة مساهمة نثقلة
رشكة ذات مسئولية محدودة

رشكة مساهمة مدرجة
رشكة مساهمة مقفلة

مساهمة مقفلة.

رشكة تصنيع مواد التعبئة والتغليف.  .1
رشكة تصنيع مواد التعبئة   .2

والتغليف.-فيبكو
رشكة أسمنت القصيم.  .3

داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة

ذات مسئولية محدودة
رشكة مساهمة مدرجة
رشكة مساهمة مدرجة

األستاذ/نايف بن 
عبد الكريم العبد 

الكريم

رشكة الجزيرة لألوراق املالية.  .1
رشكة سمة للمعلومات االئتامنية.  .2

داخل اململكة.
ذات مسئولية 

محدودة.

رشكة مساهمة مقفلة.
ذات مسئولية محدودة.

عضو م جلس إدارة يف  .1
.HSBC-SA  

عضو مجلس إدارة يف ساب تكافل.  .2

داخل اململكة
داخل اململكة

رشكة مساهمة مقفلة.

رشكة مساهمة مقفلة.

األستاذ/ عبد الله 
بن صالح الرشيد

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

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

داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة

ش. ذات مسئولية 
محدودة

ش. ذات مسئولية 
محدودة

رشكة مساهمة مقفلة
رشكة مساهمة مقفلة

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

السعودية- كندا.
وزارة التعليم العايل-اململكة   .3

العربية السعودية.
رشكة الشيكات السياحية السعودية.  .4

رشكة العثيم التجارية.  .5
رشكة العثيم القابضة.  .6
مجموعة خالد البلطان.  .7

8.    رشكة مهارة للموارد البرشية.

داخل اململكة
خارج اململكة

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

رشكة مساهمة مدرجة
جهة حكومية
جهة حكومية

رشكة مساهمة مقفلة
رشكة مساهمة مدرجة

رشكة مساهمة مقفلة
ذات مسئولية محدودة
رشكة مساهمة مدرجة

األستاذ/ إبراهيم 
بن عبدالعزيز 

الشايع

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

هيئة املحاسبة واملراجعة لدول   .2
مجلس التعاون.

الرشكة السعودية الفرنسية للتأمني.  .3

داخل اململكة
داخل اململكة.
داخل اململكة.

ذات مسئولية محدودة
جهة حكومية

رشكة مساهمة مقفلة

األستاذ/ عادل بن 
سعود دهلوي

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

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

رشكة دله لالستثامر القابضة.  .5

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

داخل اململكة.

رشكة مساهمة مدرجة
رشكة مساهمة مدرجة

مساهمة محدودة.
رشكة مساهمة خاصة

رشكة مساهمة قابضة

البنك السعودي الفرنيس.  .1
مجموعة سامبا املالية.  .2

رشكة دلة الربكة القابضة.  .3
رشكة اتقان كابيتال.  .4

رشكة موثوق  .5

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

رشكة مساهمة مدرجة
رشكة مساهمة مدرجة

مساهمة ذات مسئولية 
محدوده

مساهمة مقفلة سعودية
مكتب.

األستاذ/ إبراهيم 
بن عبد الله 

الحديثي

ESNA Holdding  .1
2.  بنك الجزيرة .

Body Masters  .3
4.  البرص للخدمات الطبية املحدودة.

5.  مراس العربية القابضة.
Sultan Delight Burger  .6

National Feed  Co. Ltd  ) feedCo (  .7

داخل اململكة.
داخل اململكة

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

قابضة.
مساهمة مدرجة.

رشكة ذات مسئولية محدودة.

رشكة ذات مسئولية محدودة.
مساهمة.

ذات مسئولية محدودة.

ذات مسئولية محدودة.

 MEFFIC Capital 2018-2007  .1
.Freshlink Ltd  .2

3.  بيئة الوطان.

داخل اململكة.
خارج اململكة.
داخل اململكة

مساهمة مقفلة.
ذات مسئولية محدودة.

األستاذ/ تريك بن 
عبد الله الفوزان

رشكة الرشق األوسط لالستثامر   .1
املايل)ميفك(

1.  مجموعة سامبا املاليةمساهمة مقفلة داخل اململكة
رشكة رنا لالستثامر  .2

رشكة اإلمناء لالستثامر  .3
رشكة كريدي أقريكول السعودي   .4

الفرنيس.

داخل اململكة.
 داخل اململكة.
داخل اململكة.
داخل اململكة.

األستاذ/ خليفة 
بن عبداللطيف 

امللحم 

عضو مجلس إدارة رشكة األسمنت   .1
األبيض.

رئيس مجلس إدارة الرشكة املتقدمة   .2
للبرتوكيامويات.

رئيس مجلس إدارة رشكة الجزيرة   .3
للخدمات املساندة.

عضو مجلس إدارة الرشكة الوطنية   .4
للنقل البحري.

عضو مجلس إدارة رشكة والء للتأمني  .5
عضو مجلس إدارة بنك الجزيرة..  .6

داخل اململكة
داخل اململكة
خارج اململكة

داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة

مساهمة مدرجة 
مساهمة مدرجة.

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

1985م - 2002م عضو مجلس ادارة   .1
البنك السعودى الربيطاىن

2.  1987م - 1994م عضو مجلس ادارة 
البنك السعودى ااالسباىن مدريد
2007م – 2012م – عضو مجلس   .3

إدارة رشكة مناء للبرتوكيامويات.
2012م  - 2017م عضو مجلس ادارة   .4

رشكة االتفاق للحديد
2014م- 2017م – عضو مجلس إدارة   .5

املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية.
2007م -  2019م -عضو مجلس إدارة   .6

رشكة آى جى آى – األردن.

داخل اململكة.
خارج اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.

داخل اململكة.
خارج اململكة.

مساهمة مدرجة.
رشكة مساهمة.

مساهمة مدرجة.
مساهمة مقفلة.
مؤسسة حكومية.
مساهمة مقفلة.
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بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمني املنعقدة خالل السنة املالية 2021م وأسامء أعضاء مجلس   )4
اإلدارة الحارضين لهذه الجمعيات:

خالل العام 2021م عقد البنك اجتامعني للجمعية العامة للمساهمني وفق التايل : 

إجتامع الجمعية العامة العادية األول بتاريخ 29 ابريل 2021م، وشملت بنود جدول أعامل الجمعية التايل :  )1

التصويت عىل تقرير مجلس اإلدارة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2020م.   .1

التصويت عىل القوائم املالية للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2020م.    .2

التصويت عىل تقرير مراجعي الحسابات للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2020م.   .3

التصويت عىل إبراء ذمة أعضــاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف  31 ديسمرب 2020م.    .4

التصويت عىل تعيني مراجعي الحسابات للبنك من بني املرشحني بناء عىل توصية لجنة املراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم املالية للربع   .5

الثاين والثالث والسنوي من السنة املالية 2021م والربع األول من عام 2022 وتحديد أتعابهم.  

التصويت عىل قرار مجلس اإلدارة بتعيني األستاذ/ نايف عبدالكريم العبدالكريم، )عضو تنفيذي( يف مجلس اإلدارة يف املنصب الشاغر إعتباراً من تاريخ   .6

21 يناير 2021م وحتى إنتهاء دورة املجلس الحالية بتاريخ 31 ديسمرب 2021م خلفاً للعضو السابق )نبيل بن داود الحوشان،)عضو تنفيذي(.

التصويت عىل األعامل والعقود التي ستتم بني البنك ورشكة الجزيرة تكافل تعاوين )طرف ذو عالقة( حيث أن لعضو مجلس اإلدارة املهندس/ عبد   .7

املجيد بن إبراهيم السلطان مصلحة غري مبارشة فيها وذلك لكونه ايضاً عضواً يف مجلس إدارة رشكة الجزيرة تكافل تعاوين وهذه العقود عبارة عن 

اتفاقية التأمني الجامعي ملحفظة التمويل الشخيص، اتفاقية التأمني الجامعي ملحفظة التمويل العقاري، اتفاقية خدمات التأمني الجامعي ملنسويب 

البنك، اتفاقية خدمات حامية محفظة القروض الخاصة مبنسويب البنك والرتخيص بها لعام قادم، علامً بأن التعامالت يف عام 2020م  بلغت 168.3 

مليون ريال سعودي . وال توجد رشوط تفضيلية يف هذه األعامل والعقود . 

التصويت عىل األعامل والعقود التي ستتم بني البنك ورشكة الجزيرة لألسواق املالية )طرف ذو عالقة( حيث أن لعضو مجلس إدارة البنك األستاذ/ نايف   .8

بن عبدالكريم العبدالكريم مصلحة غري مبارشة فيها )باعتباره عضواَ يف مجلس إدارة رشكة الجزيرة لألسواق املالية(، وهذه األتفاقيات عبارة عن خدمات 

مشرتكة، اتفاقية مشاركة منتج متام، اتفاقية مصاريف العموالت الخاصة عىل الودائع ألجل، اتفاقية مصاريف ايجار الفروع، والرتخيص بها لعام قادم، علامً 

بأن التعامالت يف عام 2020م  بلغت 17.6 مليون ريال سعودي. وال توجد رشوط تفضيلية يف هذه األعامل والعقود .

وقد راعى البنك اإلعالن عىل موقع تداول وموقع البنك بتاريخ 20 رمضان 1442هـ املوافق 02 مايو 2021م نتائج إجتامع الجمعية العامة.

إجتامع الجمعية العامة العادية األول بتاريخ 10 ربيع اآلخر 1443هـ املوافق 15 نوفمرب 2021م، وشملت بنود جدول أعامل الجمعية التايل :  )2

التصويت عىل انتخاب اعضاء مجلس اإلدارة من بني املرشحني للدورة القادمة و التي تبدأ من تاريخ 01 يناير 2022م وملدة ثالث سنوات حتى تاريخ 31   .1

ديسمرب 2024 م.  

التصويت عىل تشكيل لجنة املراجعة و تحديد مهامها وضوابط عملها ومكافأت أعضائها للدورة القادمة و التي تبدأ من تاريخ 01 يناير 2022م وملدة ثالث   .2

سنوات حتى تاريخ 31 ديسمرب 2024 م. علامً بأن املرشحني هم: 
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الدكتور / ابو بكر بن عيل بن عمر باجابر  •

األستاذ/ فوزي بن ابراهيم بن عبدالله الحبيب  •

األستاذ/ سعد بن إبراهيم بن سعد املشوح  •

التصويت عىل تعديل الئحة عمل لجنة املراجعة.  .3

التصويت عىل تعديل الئحة عمل لجنة الرتشيحات واملكافآت.   .4

التصويت عىل تعديل سياسات ومعايري العضوية يف مجلس اإلدارة ولجانه.   .5

التصويت عىل تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع  سنوي عن العام املايل 2022م.  .6

 7.    التصويت عىل تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالرتخيص الوارد يف الفقرة )1( من املادة الحادية والسبعون من نظام الرشكات، 

الواردة يف  العادية أو حتى نهاية دورة مجلس االدارة املفوض أيهام أسبق، وذلك وفقاً للرشوط  العامة  الجمعية  تاريخ موافقة  وذلك ملدة عام من 

الضوابط واالجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الرشكات الخاصة برشكات املساهمة املدرجة.

وقد راعى البنك اإلعالن عىل موقع تداول وموقع البنك بتاريخ 11 ربيع الثاين 1443هـ املوافق 16 نوفمرب 2021م عن نتائج إجتامع الجمعية العامة.

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

اجتامع الجمعية العامة الثاين )15/11/2021م(اجتامع الجمعية العامة األول )29/04/2021م(االســمم

√√املهندس/طارق بن عثامن القصبـــــــــــي1

√√املهندس/عبد املجيد بن إبراهيم السلطـان2

√√األستاذ/ عبد الله بن صالح الرشـــــــــــيد3

√√األستاذ/ إبراهيم بن عبد العزيز الشــــايع4

√√األستاذ/عادل بن سعود دهلـــــــــــــــــوي5

-√األستاذ/إبراهيم بن عبد الله الحديثــــــــــي6

√√األستاذ/ تركـــــــــــي بن عبد الله الفوزان7

--األستاذ/ خليفة بن عبداللطيف امللحم 8

√√األستاذ/نايف بن عبد الكريم العبد الكريم9

اللجان اإلدارية:  )5

يستند إطار حوكمة بنك الجزيرة إىل تنظيم مجلس إدارة البنك وإىل )5( لجان فرعية تابعة ملجلس اإلدارة و إحدى عرشة لجنة إدارية. ويعتمد هيكل الحوكمة عىل 

سلسلة من العوامل التمكينية للحوكمة التي تضمن تحقيق الوضوح املطلوب واإلنضباط الجيد للحوكمة، وهي: القيم املؤسسية وتصميم الهيكل التنظيمي 

والسياسات واإلجراءات ومصفوفة صالحيات البنك، فضالً عن التواصل الفعال عىل املستويني الداخيل والخارجي.

أسس بنك الجزيرة مجموعة من اللجان اإلدارية التالية والتي أوكل لها مهام ومسئوليات محددة، وقرصت العضوية فيها عىل موظفي البنك ومسئوليه ممن 

لهم عالقة مبارشة بأعامل تلك اللجان اإلدارية* :

لجنة اإلئتامن  •

لجنة األصول واإللتزامات  •

اللجنة التوجيهية لتقنية املعلومات  •

لجنة إدارة املخاطر  •

لجنة سياسات مخاطر السوق  •

لجنة مراجعة املنتجات  •

لجنة إستمرارية األعامل  •

لجنة املنشآت الصغرية و املتوسطة  •

لجنة أمن املعلومات   •

لجنة مكافحة االحتيال  •

اللجنة التوجيهية للتحول  •

*تم إلغاء اللجنة اإلدارية بتاريخ 21 أكتوبر 2021م و لجنة اإللتزام بتاريخ 28 سبتمرب 2021م و إضافة اللجنة التوجيهية للتحول بتاريخ 3 نوفمرب 2021م.
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اإلشعار املتعلق مبلكيات أهم املساهمني  )6

مل يتلق البنك خالل العام أي إشعارات من املساهمني واألشخاص ذوي العالقة بخصوص تغري نسبة ملكيتهم يف أسهم البنك وذلك بحسب ما  تتضمنه املادة 

الثامنة و الستني من متطلبات قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة الصادرة عن هيئة السوق املالية. وتتضمن الجداول أدناه وصفا للمصالح التي 

تعود لكبار املساهمني وأعضاء مجلس إدارة البنك وكبار التنفيذيني أو أزواجهم و أوالدهم  القرص يف األسهم أو أدوات الدين: 

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

م
اسم من تعود له املصلحة او األوراق 

التعاقدية  أو حقوق االكتتاب

نهاية العام 2021مبداية العام 2021م

نسبة التغريصايف التغري

أدوات الدينعدد األسهمأدوات الدينعدد األسهم

0%54,070,29554,070,2950رشكه اتحاد االخوه للتنميه1

99.49%20,554,01341,002,90320,448,890ابراهيم عبدالرحمن محمد القنيبط2

-   وصف ألي مصلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب العائدة ألعضاء مجلس اإلدارة وزوجاتهم وأوالدهم القرص:

م

اسم من تعود له املصلحة او األوراق 

 التعاقدية 

أو حقوق االكتتاب

بداية العام 2021م

السجل كام يف 2021/01/01م

نهاية العام 2021م

السجل كام يف 2021/31/12م
نسبة التغريصايف التغري

أدوات الدينعدد األسهمأدوات الدينعدد األسهم

100%010001000املهندس/ طارق بن عثامن القصبي1

2
املهندس/عبد املجيد بن إبراهيم 

السلطان
273127310%0.0

100%01010األستاذ/ عادل بن سعود دهلوي3

0.0%50500األستاذ/تريك بن عبدالله الفوزان4

0.0%205020500األستاذ/ عبد الله بن صالح الرشيد5

6

األستاذ/إبراهيم بن عبد العزيز الشايع

ممثالً عن  املؤسسة العامة للتأمينات 

االجتامعية

739099273909920%0.0

0.0%10172101720األستاذ/ ابراهيم بن عبدالله الحديثي7

4.55-%14304-314304300000األستاذ/ خليفة بن عبداللطيف امللحم 8

0.0%100010000األستاذ/نايف بن عبد الكريم العبدالكريم9

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

م
اسم من تعود له املصلحة او األوراق 

التعاقدية  أو حقوق االكتتاب

نهاية العام 2021مبداية العام 2021 م

نسبة التغريصايف التغري

أدوات الدينعدد األسهمأدوات الدينعدد األسهم

1
األستاذ/نايف بن عبدالكريم العبدالكريم 

الرئيس التنفيذي
100010000%0

0%000األستاذ/ هاين نوري املسئول املايل األول2

3
األستاذ/ سلطان بن سعود القحطاين 

األمني العام ورئيس مجموعة الحوكمة
000%0
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7(   عدد اجتامعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل السنة املالية األخرية، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل 
اجتامع موضحاً فيه أسامء الحارضين:

وفق ما ينص عليه النظام األساس للبنك، فإن مجلس اإلدارة يعقد )4( إجتامعات يف العام عىل األقل، وخالل العام 2021م عقد املجلس )4( إجتامعات ويوضح 

البيان أدناه هذه اإلجتامعات وسجل الحضور فيها:

االســـــم
االجتامع األول 

24/02/2021م

االجتامع الثاين 

26/05/2021م

االجتامع الثالث 

21/09/2021م

االجتامع الرابع 

15/12/2021م

√√√ √ املهندس /طارق بن عثامن القصـــــــــبي

√√√√املهندس/ عبد املجيد بن إبراهيم السلطان

√√√√األستاذ/عبد الله بن صالح الرشـــيد

√√√√األستاذ/ إبراهيم بن عبد العزيز الشايع

√√XXاألستاذ/ عادل بن سعود دهـلـوي

√√√√األستاذ/إبراهيم بن عبد الله الحديثـي

√√√√األستاذ/ تريك بن عبد الله الفوزان

√√√√األستاذ/ خليفة بن عبداللطيف امللحم 

√√√√األستاذ/ نايف بن عبد الكريم العبد الكريم

أي  عن  التنفيذيني  كبار  أحد  أو  البنك  إدارة  مجلس  أعضاء  أحد  مبوجبه  تنازل  اتفاق  أو  ترتيبات  ألي  بيان   )8
مكافآت:

ال يوجد لدى البنك اي معلومات عن أي ترتيبات أو اتفاقات تنازل مبوجبها أحد أعضاء مجلس إدارة البنك أو أحد كبار التنفيذيني عن أي رواتب أو مكافآت أو   

تعويضات.

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

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

اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه – وبخاصة غري التنفيذيني علامً مبقرتحات املساهمني   )10
وملحوظاتهم حيال البنك وأدائه:

متاشياً مع التوجيهات اإلرشافية ذات الصلة وكقاعدة عامة، يعمل البنك عىل تسهيل مامرسة املساهمني لجميع حقوقهم النظامية املتصلة بالسهم   

اسئلة واستفسارات  اجاب املجلس عن  البنك، فقد  وادائه، ووفقاً ملامرسات  البنك  حيال  تقديم املقرتحات وامللحوظات  أكمل وجه، ومن ذلك  عىل 

املساهمني أثناء إجتامعي الجمعية العامة للبنك واللتني عقدتا يف العام 2021م، أو عن طريق وحدة شؤون املساهمني يف البنك، ويقوم املجلس 

مبراجعة هذه املالحظات واآلراء ومناقشتها.
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املدفوعات ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار املوظفني التنفيذيني

سياسة املكافآت:

حددت سياسة بنك الجزيرة للمكافآت والتعويضات إطار املكافآت والتعويضات املدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة أو األعضاء من خارج مجلس اإلدارة ومبا يتسق 

واألطر التي إشتملت عليها توجيهات السلطات اإلرشافية وتخضع بشكل عام ألحكام نظام الرشكات وللمبادئ الرئيسة لحوكمة البنوك العاملة يف اململكة 

العربية السعودية وقواعد املكافآت والتعويضات الصادرتني عن البنك املركزي السعودي ) ساما( ، وكذلك الئحة حوكمة الرشكات والضوابط واإلجراءات التنظيمية 

الصادرة تنفيذاً لنظام الرشكات الخاصة برشكات املساهمة املدرجة الصادرتني عن هيئة السوق املالية، ومبا يتامىش أحكام نظام البنك األساس، والتعميم 

الصادر عن البنك املركزي السعودي ) ساما(  والتي نصت عىل أن ال يتجاوز الحد األقىص للمكافأت والتعويضات واملزايا املدفوعه سنوياً العضاء املجلس وأعضاء 

اللجان الفرعية مبلغ 500 الف ريال سعودي بإستثناء رئيس مجلس اإلدارة و أعضاء لجنة املراجعة،  وخالل العام 2021م  مل يقم أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو 

اللجان الفرعية بأي عمل ذي طابع فني أو استشاري، ومن ثم مل يحصلوا عىل أي مقابل أو مزايا خاصة بشأنها، ويوضح الجدول أدناه بيانات املكافآت والتعويضات 

املدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان التابعة له وكبار املسئولني التنفيذيني بالبنك خالل العام.

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:

ريال سعودي

املكافآت املتغريةاملكافآت الثابتة 
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أوالً: األعضاء املستقلني

األستاذ/ عبد الله بن 

صالح الرشيد 
450,00020,000               -      470,000      

     

-   
 470,000  

 األستاذ/ إبراهيم بن 

عبد العزيز الشايع 
450,000-   50,000    500,000      

     

-   
 500,000  

 * األستاذ/ عادل بن 

سعود دهلوي 
550,000  -   60,000    610,000      

     

-   
 610,000 5,655 

 األستاذ/ خليفة بن 

عبداللطيف امللحم 
450,000 10,000 30,000    490,000      

     

-   
 490,000 76 

 5,731 2,070,000   -   -   -   -   -   -   - 2,070,000   -   -   - 140,000 30,000 1,900,000 املجموع 

 ثانياً: األعضاء غري التنفيذيني 

 املهندس/طارق بن 

عثامن القصبي 
450,000 5,000 45,000    500,000      

     

-   
 500,000  

 املهندس/عبد املجيد 

بن إبراهيم السلطان 
450,000  -    50,000    500,000      

     

-   
 500,000  

 األستاذ/ إبراهيم بن 

عبد الله الحديثي 
450,000 30,000 15,000    495,000      

     

-   
 495,000  

 األستاذ/ تريك بن عبد 

الله الفوزان 
450,000 30,000 20,000    500,000      

     

-   
 500,000  

 130,000 65,000  1,800,000 املجموع 
     

-   

            

-   

               

-   
1,995,000 

     

-   

     

-   

     

-   

     

-   

     

-   

     

-   

        

-   
1,995,000 

                

-   

 ثالثاً: األعضاء التنفيذيني 

 األستاذ/ نايف بن 

عبدالكريم العبد 

الكريم 

450,000  5,000 45,000    500,000      
     

-   
 

      

500,000 
 

 45,000 5,000 450,000 املجموع 
     

-   

            

-   

               

-   
 500,000 

     

-   

     

-   

     

-   

     

-   

     

-   

     

-   

        

-   

      

500,000 

                

-   

 * يحتوي  هذا املبلغ ايضاً عىل املبلغ املستلم نظري عضويته يف لجنة املراجعة 
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مكافآت أعضاء لجان مجلس اإلدارة:

ريال سعودي

 
 املكافآت الثابتة 

)عدا بدل حضور الجلسات(
املجموعبدل حضور جلسات

أعضاء اللجنة التنفيذية 

 45,000 45,000 املهندس/طارق بن عثامن القصبـــــــــي

 10,000 10,000 املهندس/عبد املجيد بن إبراهيم السلطان

 45,000 45,000  األستاذ/ نايف بن عبدالكريم العبد الكريم 

 35,000 35,000  األستاذ/ عادل بن سعود دهلــــــــــــــــوي 

 10,000 10,000 األستاذ/ إبراهيم بن عبد العزيز الشـــــايع  

 145,000 145,000   -املجموع

أعضاء لجنة املراجعة 

 125,000 25,000 100,000 األستاذ/ عادل بن سعود دهلــــــــــــــــوي 

 125,000 25,000 100,000األستاذ/ فواز بن محمد الفواز 

 125,000 25,000 100,000األستاذ/ طه بن محمد أزهري

 375,000 75,000 300,000املجموع

أعضاء لجنة الرتشيحات املكافآت 

 20,000 20,000 املهندس/عبد املجيد بن إبراهيم السلطان

 20,000 20,000 األستاذ/ إبراهيم بن عبد العزيز الشـــــايع  

 15,000 15,000  األستاذ/ إبراهيم بن عبد الله الحديثــــــــي 

 15,000 15,000  األستاذ/ خليفة بن عبداللطيف امللحم 

 70,000 70,000   -املجموع

أعضاء لجنة املخاطر 

 20,000 20,000 األستاذ/ إبراهيم بن عبد العزيز الشـــــايع  

 15,000 15,000  األستاذ/ خليفة بن عبداللطيف امللحم 

 20,000 20,000 األستاذ/ تركــــــي بن عبد الله الفوزان

 120,000  20,000 100,000األستاذ/ عبدالوهاب بن عبدالكريم البتريي

 175,000 75,000 100,000املجموع

أعضاء لجنة املسئولية االجتامعية ) برنامج خري الجزيرة ألهل الجزيرة(  

 20,000 20,000 املهندس/عبد املجيد بن إبراهيم السلطان

 120,000 20,000 100,000األستاذ/ عبد العزيز بن إبراهيـــم الهدلق 

 120,000 20,000 100,000الدكتور/ فهد بن عيل العليــــــــــــــــان

 260,000 60,000 200,000املجموع

مالحظة: ينضوي بعضوية  لجنة املراجعة و لجنة املخاطر ولجنة املسؤولية االجتامعية أعضاء من خارج مجلس اإلدارة. 
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مكافآت خمسة من كبار التنفيذيني مبن فيهم الرئيس التنفيذي واملسئول املايل األول:

ريال سعودي

وظائف كبار التنفيذيني

املكافآت املتغريةاملكافآت الثابتة
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خمسة من كبار التنفيذيني مبن 

فيهم الرئيس التنفيذي واملسئول 

املايل األول

 10,860,067 891,700 - 11,751,767 1,910,000- 4,157,764   -    - 6,067,764 2,617,410-  20,436,941

مجموعة املراجعة الداخلية )التدقيق الداخيل(

تقوم مجموعة املراجعة الداخلية بإجراء عمليات مراجعة مستقلة تشمل تقييم الضوابط الداخلية وأنظمة الرقابة لكافة األنشطة يف البنك. وتتّبع املجموعة 

املنهجيات املعيارية للمراجعة الداخلية يف تقديم تأكيد  وإبداء رأي مستقل فيام يتعلق بتقييم املخاطر والحوكمة وأنظمة الرقابة الداخلية ويتضمن ذلك تقديم 

توصيات ومتابعاتها بشكل مستمر بهدف تحسن كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية وتعزيز الوعي العام برضورة كفاءتها واستشعار أهميتها.

يتوىل إدارة املجموعة رئيس مجموعة املراجعة الداخلية بينام تضطلع لجنة املراجعة مبسؤولية اإلرشاف عليها مبا يضمن تحقيق أهداف املجموعة. 

الداخلية  أولويات املراجعة. يشتمل نطاق املراجعة  الداخلية اسلوب مبني عىل املخاطر يف تخطيط وتنفيذ مهام املراجعة وتحديد  وتتّبع مجموعة املراجعة 

جوانب األنظمة الداخلية والحوكمة ومنظومة إدارة املخاطر.

تقدم مجموعة املراجعة الداخلية تقييامً مستقالً وموضوعياً معقوال للمخاطر وأنشطة الرقابة لإلدارة العليا وتزودها بالتوصيات واملرئيات املتعلقة باألنشطة 

التي متت مراجعتها.

كام تعتمد املجموعة برنامجا لضامن الجودة والنوعية يشمل كافة أوجه أنشطة املراجعة الداخلية باإلضافة اىل تقييم خارجي من جهة مستقلة ومعتمدة بشكل 

دوري للتأكد من اإللتزام مبعايري جمعية املراجعني الداخليني.

املراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية

كمؤسسة مالية، يعلق البنك أهمية  معتربة عى بيئة الرقابة الداخلية ومناحي فعاليتها. وقد تم وضع إجراءات رقابة داخلية فّعالة عىل مستوى املؤسسة ككل 

ممثلة بتطبيق مبدأ خطوط الدفاع الثالثة ويتم ذلك بناًء عى مالمئتها آلليات العمل التي يقوم بها البنك واألخذ بعني االعتبار أفضل املامرسات واملعاير العاملية 

يف القطاع املايل واملرصيف والتعاقد مع مؤسسات عاملية لتقديم خدمات استشارية بهدف تقييم ورفع كفاءة األنظمة الرقابية ويتم استعراض نتائجها 

عى اللجان املختصة، كا تخضع هذه اإلجراءات لعمليات فحص دورية من قبل مراجعني خارجني مستقلني باإلضافة إىل عمليات الفحص التي تقوم بها الجهات 

التنظيمية والترشيعية.

كام يقوم مجلس اإلدارة ولجانه املنبثقة إضافة إىل دور اإلدارة التنفيذية بأداء دور هام يف دعم وتعزيز بيئة الرقابة الداخلية بالبنك، وذلك من خالل اإلرشاف 

املستمر عىل عمل املجموعات الرقابية بالبنك كااللتزام واملخاطر. كام أن عملية الرقابة الداخلية تعتمد

أساًسا عىل مدى فعالية وكفاءة األنظمة الرقابية بالبنك. وبالتايل، فإن الرقابة الداخلية الفعالة تعمل عىل زيادة الثقة يف التقارير املالية وعمليات املراجعة.

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

تقييم لجنة املراجعة حول كفاية ضوابط الرقابة الداخلية للبنك

خالل العام 2021 م قامت لجنة املراجعة مبراجعة تقارير مختلفة لتقييم وقياس كفاية ضوابط الرقابة الداخلية واألنظمة مبا يف ذلك القوائم املالية وتقارير 

املخاطر واإللتزام واملراجعة الداخلية. 

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

خالل هذا العام عقد أعضاء لجنة املراجعة اجتامعات مع رؤساء مجموعات املراجعة الداخلية، املخاطر، االلتزام، الرقابة املالية ومراجعي الحسابات الخارجيني حيث 

اطلعت اللجنة عى آخر املستجدات بشأن املسائل التي تتطلب اهتامم اللجنة. كام تلقت اللجنة تقارير املراجعة الداخلية وتقارير الجهات التنظيمية و الرقابية 

إضافة إىل خطابات مراجعي الحسابات الخارجيني لإلدارة الصادرة خالل العام وراجعت خطط عمل اإلدارة للمسائل التي تم رفعها.



59تقــريـــر مجلس اإلدارة

وقامت لجنة املراجعة أيضاً مبراجعة فعالية نظام الرقابة الداخلية وإجراءات االلتزام بالسياسات الداخلية للبنك واملتطلبات التنظيمية والقانونية ذات الصلة يف 

اململكة العربية السعودية وما إذا كانت اإلدارة قد استوفت واجبها بإيجاد نظام رقابة داخلية فعال والسعي للحصول عى تأكيد مستقل عن املراجعة الداخلية 

لتقييم مدى كفاية وفعالية هذه الضوابط الداخلية.

وتؤكد لجنة املراجعة ملجلس اإلدارة واملساهمني بأنه وحسب معرفتها التامة من كافة النواحي املادية أن نظام الرقابة الداخلية يف البنك يعمل بفعالية مقبولة 

مع الحاجة إىل تحسني بعض أوجة الفاعلية يف النظام عن العام املايل املنرصم. علامً بأن أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن مدى سالمة تصميمة وفعالية 

تطبيقة الميكن أن يوفر تأكيداً مطلقا .وتؤكد أيضا أن توصيات اللجنة املتعلقة بالتعيني والفصل والتقييم أو تحديد أتعاب مراجعي الحسابات الخارجيني قد تم 

اعتامدها من املجلس.

مجموعة الخدمات املرصفية لألفراد 

واصلت مجموعة الخدمات املرصفية لألفراد جهودها إلعادة تعريف الخدمات املرصفية وتعزيز موقع البنك الريادي يف السوق املرصيف من خالل تقديم منتجات 

مبتكرة وحلول مرصفية وفق أعىل املعايري املتوافقة مع أحكام الرشيعة اإلسالمية .تم تصميم املنتجات والخدمات املقدمة لعمالء مرصفية األفراد يف البنك 

التمويل  االئتامن،  الدفع، بطاقات  الودائع، بطاقات  األونالين إىل  أو عرب  الفروع  الحسابات من  ابتداًء من فتح  العمالء  احتياجات وتطلعات جميع  لرتقى ملستوى 

الشخيص، باإلضافة إىل مجموعة رائدة من منتجات التمويل العقاري. كذلك، سعى البنك لتقديم أفضل الخدمات عرب شبكة متنامية من قنوات التوزيع متمثلة يف 

81 فرعاً و 4 أقسام للسيدات و 635 جهاز رصاف آيل و 18,043 نقطة من نقاط البيع. عالوة عىل ذلك، فإن الخدمات املرصفية اإللكرتونية هي من بني األفضل 

يف السوق السعودي، ولقد تكللت بحصول بنك الجزيرة عىل جائزة أفضل مركز اتصاالت وجائزة أفضل خدمة عمالء يف العامل. أحدثت إعادة إطالق تطبيق الجزيرة 

لألجهزة الذكية والجزيرة أونالين تأثريًا كبريًا عىل تحسني تجربة املستخدم وارتفاع عدد العمليات اإللكرتونية. يف ظل التطور التكنولوجي الرسيع تحت مظلة التحول 

الرقمي فقد حصل بنك الجزيرة عىل جائزتني وهام جائزة النقاد ألفضل مرصفية رقمية إسالمية وجائزة أفضل خيار للنقاد كأفضل بنك يف االبتكار املرصيف للخدمات 

املرصفية اإلسالمية لألفراد للعام 2021م تتويجا لتميز البنك . إجامالً، زادت محفظة املطلوبات ملرصفية األفراد لتصل إىل 35,220 مليون ريال سعودي يف اغالق 

عام 2021 ويف الوقت نفسه ارتفعت محفظة متويل األفراد بنسبة 5% يف اغالق عام 2021 لتصل إىل 28,806 مليون ريال سعودي من 27,364 مليون ريال 

سعودي يف ديسمرب 2020. واستمراراً لجهود البنك يف التعاون املثمر مع وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان، منت محفظة التمويل العقاري للبنك بنسبة 

10%  يف اغالق لعام 2021 مقارنة مع 2020 ، بحصة سوقية تقدر ب 3.6%  بنهاية عام 2021 وذلك نتيجًة لتفاعل البنك بإطالق جميع الربامج واملبادرات الخاصة 

بوزارة الشئون البلدية والقروية واإلسكان وصندوق التنمية العقارية والتي من شأنها تحقيق األهداف الطموحة لرؤية 2030 فيام يخص قطاع اإلسكان.

تطبيقا السرتاتيجية بنك الجزيرة الشمولية والتي تهدف اىل رفع انتاجية املوظفني وتحفيزهم والعمل عىل تطويرهم، فقد تم دمج 15 قسم سيدات يف ادارة 

مرصفيه األفراد و اعادة هيكلة الفروع بحيث تخدم عمالء املنطقة مبا يتناسب مع الخدمات املطلوبة من قبل العمالء و املستهدفة من قبل البنك.

مجموعة الخدمات املرصفية الخاصة و إدارة الرثوات

تقوم مجموعة الخدمات املرصفية الخاصة بخدمة رشيحة أصحاب الرثوات ذات املالءة العالية ، وذلك من خالل تقديم باقة شاملة ومتنوعة من الخدمات 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 بلغ إجاميل ودائع العمالء 15,947 مليون ريال بنهاية عام 2021 م.

الجزيرة كابيتال “ لتوفري الخدمات االستشارية يف مجال االستثامر، وتقديم حلول متنوعة خاصة برشيحة كبار  كام تتعاون املجموعة وبشكل وثيق مع “رشكة 

العمالء. وقد بلغ إجاميل حجم املحافظ االستثامرية التابعة لعمالء املجموعة 3,453 مليون ريال بنهاية عام 2021 م.
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كام تلبي املجموعة احتياجات عمالئها االئتامنية من خالل وحدة لإلئتامن تابعة للمجموعة تهدف إىل توفري جميع متطلبات عمالئنا االئتامنية بطريقة تتناسب مع 

احتياجاتهم النقدية والغرض من التسهيالت. وقد منت إجاميل حجم محفظة التسهيالت االئتامنية مبعدل 49% لتصل إىل 3,453  مليون ريال بنهاية عام 2021 م.

 وتخدم املجموعة عمالئها من خالل ثالث مراكز، تتواجد يف كل من الرياض، جدة والخرب.  وتقوم هذه املراكز بتقديم جميع الخدمات والعمليات املرصفية التي 

يحتاجها كبار العمالء من قبل كوادر سعودية مؤهلة تتميز بأعىل درجات املهنية والخربة املرصفية. 

ومن منطلق سعي مجموعة املرصفية الخاصة عىل النمو وتطوير خدماتها يف ظل التنافس الشديد يف السوق املحيل و لكسب رشيحة اكرب من العمالء 

الجزيرة  بالتعاون مع  إدارة الرثوات فقد قامت املجموعة  الوقفية ,و ألجل تقديم خدمات شاملة ومنوعة يف  العائلية واملؤسسات  أصحاب الرثوات والرشكات 

كابيتال بتأسيس “ إدارة الرثوات “  وذلك لتقديم املنتجات و الخدمات و املشورة.

أنها  الضوابط الرشعية. كام  الرثوات وفق  إدارة  برنامج تقديم خدمة  الخاصة يف  كابيتال إىل دعم مجموعة املرصفية  الجزيرة  الرثوات لدى  إدارة  يهدف تأسيس 

تتوافق مع اسرتاتيجية البنك التي تم اعتامدها مؤخراً من قبل مجلس إدارة بنك الجزيرة.

فوري 

عىل الرغم من التحديات والقيود  العديدة التي واجهتها فوري اثناء جائجة كورونا وكونها حديثة العهد نسبيا يف مجال التحويالت املالية، إال أن فوري متكنت من 

التعامل مع تحديات السوق وإعادة تأكيد موقعها كواحدة من من أكرب مقدمي خدمات التحويالت املالية يف اململكة العربية السعودية.

يف عام 2021، حققت فوري نجاحاً يف االعتامد عىل املنصات الرقمية مبا يزيد عن 42% من اجاميل التحويالت مقابل 16% عام 2020  من خالل تطوير تجربة 

العمالء يف تحويل األموال عرب املنصات الرقمية لبنك الجزيرة بأسعار تنافسية للغاية. مثل تعزيز تجربة العميل يف  “عملية تسجيل العمالء عرب اإلنرتنت” و 

انجاز تحويالته واالستفسار عنها مبارشة   العميل من  التي متكن  الذاتية“  الخدمة  التفاعيل عرب اإلنرتنت”  واطالق “اجهزة  “نظام شكاوى ومطالبات  العمالء 

والتى اضافت املزيد من التميز لتجربة العميل .

انسجاما مع سياسة سعودة الوظائف، متكنت مجموعة فوري وبنجاح تام من املحافظة عىل  السعودة بنسبة 100% يف مراكز التحويالت لديها.  وإضافة إىل 

ذلك، فقد افتتحت فوري  3 مراكز جديدة ، وامتام اندماج 3 مراكز اخرى لتعزيز كفاءة التشغيل ورفع متيز الخدمة املقدمة، كذلك اطلقت فوري خدمة “الفرع 

املتنقل”  الذي يعني بتقديم الخدمة يف التجمعات الكربي للرشكات واملستشفيات يف املدن الرئيسية  مام يرفع مجموع مراكزها إىل 63  مركز تحويل تنترش 

يف كافة أنحاء اململكة، من ضمنها خدمة الفرع املتنقل.  ومن الجدير بالذكر أيضا أن مجموعة فوري حققت قفزة نوعية من خالل إطالق وتجهيز مراكز التحويالت 

بـخاصية “ الطباعة الفورية لبطاقات فوري وأجهزة التحويل من نقاط البيع وأجهزة الرصاف اآليل الداعمة لاليداع النقدي”. 

كام وتواصل مجموعة  فوري بالتعاون مع رشكائها الرئيسيني  –  موين غرام  و ريا ، توسيع شبكات الدفع العاملية  حيث أصبح باإلمكان استالم التحويالت من خالل 

أكرث من600,000  موقع دفع، هذا باإلضافة إىل حضور مبارش يف 11 بلد من خالل  24من املراسلني والرشكاء املرصفيني املبارشين.

سوف تواصل مجموعة فوري تقديم منتجات وخدمات مبتكرة لكافة رشائح العمالء مع الرتكيز بشكل رئييس عىل القنوات الرقمية والتحول الرقمي وعىل  توفري 

تجربة عمالء مثالية وخالية من أية مصاعب تذكر.

مجموعة إدارة املخاطر 

واصل بنك الجزيرة يف عام 2021 حملته  الهادفة للرتكيز عىل تعزيز ثقافة إدارة املخاطر وضامن تطبيقها عىل مستوى البنك. وانطالقاً من ذلك، واصلت اإلدارة 

التزامها بضامن تبني البنك ألفضل مامرسات املخاطر املعتمدة مدعومة بالبنية التحتية الرضورية لتحقيق تلك األهداف سواء من حيث األفراد أو العمليات أو 

اإلجراءات أو األنظمة بحيث تتأصل تلك املامرسات التي تم تبنيها يف النسيج الثقايف للبنك.
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وقد أعطيت األولوية لتعزيز فعالية إدارة املخاطر بالبنك، مع الرتكيز بشكل أسايس عىل النواحي التالية:

يف  الحاصلة  التغريات  مع  التكيف  اجل  أيضاً من  ولكن  الحالية  العمل  اسرتاتيجية  تطبيق  تسهيل  أجل  من  فقط  ليس  قوية  مخاطر  واسرتاتيجية  هيكل  بناء   .1

اسرتاتيجية وبيئة العمل للبنك.

االستثامر وتطوير قدرات وتقنيات تحليل املخاطر من أجل وضع أساس قوي لبناء مركز بيانات للمخاطر بالبنك. ويف هذا السياق، فقد حقق البنك تقدما   .2

كبرياً لتبني مامرسات  لجنة بازل لإلرشاف املرصيف معيار رقم 239 . وتتمثل الرؤية النهائية للبنك يف تطوير مركز حفظ متطور لبيانات املخاطر بحيث يكون 

مبثابة املصدر الوحيد لكافة بيانات املخاطر واالحتياجات التحليلية.

تنظيم إجراءات املوافقة واملراجعة مبا يضمن أن تبقى جهات املوافقة عىل املخاطر وجهات مراجعتها مستقلة وأن تضع نصب أعينها التبني الدقيق لثقافة   .3

لجنة االئتامن ومبدأ الرقابة الثنائية عىل األقل.

تعزيز وتطوير إدارة امن وحامية املعلومات وذلك مبا يتامىش مع اسرتاتيجية البنك وتعليامت البنك املركزي بخصوص اطار االمن السيرباين الرامية إىل   .4

تعزيز وحامية املعلومات ونظم املعلومات لضامن رسيتها ونزاهتها وتوفرها يف الوقت املناسب مبا يتامىش مع الحاجة إليها ومدى قيمتها والتهديدات 

املرتبطة بها.

موامئة اسرتاتيجية إجراءات كفاية رأس املال مبا يتامىش مع التوجه االسرتاتيجي للبنك.  ويتم  ترشيد أهداف اإلجراءات الداخلية لتقييم كفاية رأس املال   .5

بشكل دوري وفقا لالسرتاتيجية الحالية وخطة األعامل عىل أساس سنوي. وقد تم تقييم كفاية رأس املال وفقاً لطبيعة وحجم وتعقيد منوذج أعامل البنك 

مع الوثائق التفصيلية.

كام ان البنك قام بتطوير إطار عمل خاص بإجراءات التقييم الداخيل لكفاية السيولة وفقا للمتطلبات التنظيمية. ويركز هذا اإلطار بشكل مبديئ عىل تقييم   .6

السيولة  احداث  من  كل  مع  للتعامل  الطارئة  واإلجراءات  الرتتيبات  بها، وكذلك  املرتبطة  الحوكمة، واالسرتاتيجيات  الجزيرة، وهيكل  بنك  يف  السيولة  مخاطر 

املتوقعة وغري املتوقعة.

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

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

تطوير و تعميم وتنفيذ ومراقبة إطار تفصييل خاص بالبنك ملستوى تقبل املخاطر بحيث يعمل ليس فقط كنقطة ربط بني اسرتاتيجية مجلس اإلدارة  )ب( 

وتنفيذ األقسام لها، بل أيضا كحلقة وصل تبادلية للمرئيات واملالحظات مبا يضمن اتساق تلك االسرتاتيجية مع البيئة العملية والتنظيمية السائدة.

)ج(  مراجعة والتحقق من فاعلية وتحسني أمناط تقييم املخاطر مبوجب الركيزة الثانية عىل أساس متواصل وضبطها طبقا ألفضل املامرسات املتبعة عىل 

مستوى القطاع املرصيف وأيضا مبا يتامىش مع توجيهات وتوقعات البنك املركزي. 

التوقعات  مع  توافقها  واستمرار  املحدد  الوقت  يف  وإصدارها  التقارير  تلك  دقة  يضمن  مبا  األوىل  الركيزة  مبوجب  التقارير  تحديث  يف  )د(  االستمرارية 

التنظيمية. 

تحسني وتعزيز إطار اختبارات الضغط / الجهد طبقا ألفضل املامرسات املطبقة وتوجيهات البنك املركزي السعودي واتفاقية بازل، مبا يف ذلك اإلجراءات   .8

واملنهجيات املعتمدة مبا ميكن البنك من إجراء اختبارات الضغط / الجهد النظامية عرب مختلف معايري املخاطر والسيناريوهات ذات العالقة. ويتم التعامل مع 

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

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

10. تطبيق سياسة / إطار عمل مخاطر العمليات املتوافقة مع توصيات لجنة بازل البنك املركزي السعودي. ويهدف هذا اإلطار إىل تشجيع وتعزيز ثقافة الوعي 

والفهم للمخاطر والحد من الخسائر يف جميع أنحاء البنك.  وهذا االطار يضع املبادئ الخاصة بكيفية تحديد وتعريف مخاطر العمليات وتقييمها والحد من آثارها 

السلبية وكذلك مراقبتها واإلبالغ عنها داخل البنك.

11. 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 أمناطه املعاد معايرتها.

مجموعة االسرتاتيجية والتحول الرقمي:
مجموعة االسرتاتيجية والتحول الرقمي )S&DT( هي فعالية عمل جديدة يف  بنك الجزيرة. وتتمثل مسئوليات  هذه املجموعة، والتي أنشأت يف شهر مايو 

2021، يف تعزيز جهود البنك التحولية وتحقيق الوعد بتعزيز القدرات املالية للعمالء من خالل تحسني وتطوير مراكزهم املالية.

التنفيذ لدينا، ويحسن قدراتنا  العامة مبا يعزز  جهود  وتجمع هذه الفعالية  مزيجا من الخربات يف مجاالت االسرتاتيجية والتحول الرقمي والتسويق والعالقات 

االصطناعي  والذكاء  االجتامعي  التواصل  كوسائل  جدية  رقمية  تقنيات  وتبني  تعزيز  خالل  من  سيتحقق  ما  وهو  البنك،  يف  االبتكار  ثقافة  ويزرع  الرقمية، 

والحوسبةالسحابية وحوسبة كوانتوم Cloud and Quantum Computing  وإنرتنت كل يشء.

وتتطلب الفرصة التي تتيحها هذه التقنيات للوفاء الرسيع يف دميوغرافيات العمالء، وإنشاء أمناط  األعامل واستيفاء التغيريات التنظيمية، من البنك ترسيع 

عملياتنا، وإرشاك  لتحسني  خلق عمود فقري تشغييل قوي ومرن  ذلك من خالل  لتحقيق  الرقمي  والتحول  االسرتاتيجية  الرقمية. وتسعى مجموعة   جهودنا 

العمالء من خالل تحليالت مسبقة ، وتحويل منتجاتنا وخدماتنا من خالل املشاركة يف إنشاء عروض القيمة  مع عمالئنا وتطوير قدرات زمالئنا موظفي بنك الجزيرة 

من خالل أدوات التعاون ومتكني القوى العاملة. 

وسوف تلعب مجموعة االسرتاتيجية والتحول الرقمي دورا أساسيا يف كل ما سبق وستكون عامال مساعدا رئيسيا يف تحقيق رؤية عام 2030م وبرنامج تطوير 

مع  الرشاكات  ترسيخ  خالل  من  وذلك  وتطلعاته  البنك  بطموحات  الوفاء  عىل  مصممة  الرقمي  والتحول  االسرتاتيجية  مجموعة  أن  كام   .  FSDPاملايل القطاع 

الحكومة، والفوز بتحدي الرقمنة من خالل الرشاكات الجريئة واملستهدفة مع رشكة فنتيك  للتقنية وتحسني عروض  القيمة وأمناط التوزيع لدينا.



بنك الجزيرة التقرير السنوي 2021 62

مجموعة الخدمات املرصفية للرشكات و املؤسسات املالية 

واصل بنك الجزيرة تنويع سلسلة منتجاته وخدماته املتوافقة مع الرشيعة اإلسالمية للوصول إىل قاعدة واسعة من العمالء وبناء رشاكات اسرتاتيجية وتقديم 

تجربة مرصفية فريدة من نوعها. 

وانطالقا من رؤية اململكة لعام 2030 الهادفة لتحقيق تغيري كبري يف اقتصاد اململكة العربية السعودية ، فقد حقق هذا التغيري مزيدا من التعزيز من خالل تبني 

الخدمات املرصفية الرقمية العاملية .

وبناء عىل ذلك فقد وضعت مجموعة الخدمات املرصفية للرشكات واملؤسسات املالية خطة اسرتاتيجية خمسية لتنفيذ هذه التغيريات والرتكيز بشكل مكثف 

عىل  الفجوات داخل محفظتها اإلجاملية وعروض املنافسني باإلضافة إىل تعزيز عروضها وطرق تقدميها  يف سوق الخدمات املالية وتنويع محفظتها وزيادة 

حجم محفظتها لكل من املخاطر املمولة وغري املمولة من خالل الرتكيز عىل القطاعات التي يتم تحديد الثغرات فيها للمساهمة يف زيادة حصة املجموعة من 

محفظة  “SOW”، وزيادة عائد ربحيتها، وأن تكون يف وضع مناسب من حيث املخاطر مقابل العائد عىل األصول.

مجموعة  الخدمات املرصفية  للرشكات

تجاوز أداء  مجموعة  الخدمات املرصفية  للرشكات يف عام 2021األهداف املوضوعة للمجموعة حيث حققت منوا بنسبة 16% يف محفظة األصول واملحفظة 

التمويلية مقارنة مبا كانت عليه يف السنة املاضية.  وقد مثلت الجهود املحفزة للحصول عىل آفاق وأعامل جديدة القتناص فرص متويل جديدة، وبيع منتجات 

وخدمات بنك الجزيرة  املحرك الرئييس لألداء الجيد ملجموعة  الخدمات املرصفية  للرشكات.

تتمتع محفظة مجموعة  الخدمات املرصفية  للرشكات بتنوع واسع حيث تطبق نهجا محافظا  وانتقائيا لضامن الحفاظ عىل جودة األصول وتقليل مخاطر التعرث مع 

األخذ يف االعتبار بشكل عام بيئة االقتصاد الكيل. 

من املقرر يف عام 2022 تقسيم مجموعة  الخدمات املرصفية  للرشكات إىل رشيحتني هام رشيحة الرشكات الكبرية ورشيحة الرشكات املتوسطة. وسوف 

تواصل مجموعة  الخدمات املرصفية  للرشكات ومن خالل تنويع محفظتها بشكل فاعل منوها بزخم قوي مدعومة  بإشارات عودة السوق إىل مستويات ما قبل 

جائحة كوفيد-19.

وحدة التمويل املتخصص

أنشأت مجموعة الخدمات املرصفية للرشكات واملؤسسات املرصفية وحدة مستقلةمنبثقة عنها للتمويل املتخصص وعينت رئيسا لقيادة هذه الرشيحة الهامة  

لخدمة قاعدة العمالء عىل أفضل وجه ، والعمل بشكل فاعل مع البنوك الرائدة األخرى يف معامالت التمويل املشرتك الكبرية التي يتم ترتيبها لصالح العمالء 

من الرشكات والجهات السيادية.

وتشارك وحدة التمويل املتخصص يف تقديم خربتها يف حلول متويل املشاريع وتوفري فعاليات الوكالة للعمالء من الرشكات الكبرية. هذا وقد تجاوزت وحدة 

التمويل املتخصص أصولها املقررة بنسبة 38% من خالل املشاركة مع األطراف األخرى يف معامالت التمويل املشرتك الكبرية.

وعىل صعيد املستقبل، سوف تركز وحدة التمويل املتخصص عىل تنمية قاعدة عمالئها ولعب أدوار رئيسية يف فرص التمويل املستقبلية مبا يتامىش مع 

مبادرات برامج تحقيق رؤية اململكةلعام 2030 للمشاريع االسرتاتيجية الكبرية.

وحدة الخدمات املرصفية التجارية

والصغرية  الصغر  متناهية  الرشكات  وازدهار  منو  يزال  ال 

واملتوسطة أحد األهداف الرئيسية لبنك الجزيرة، حيث تعترب 

تلك الرشكات محركا هاما للنمو االقتصادي والعمود الفقري 

القتصاد اململكة وأي اقتصاد آخر. 

من  واسعة  مجموعة  التجارية  املرصفية  الخدمات  تقدم 

و  الصغر  متناهية  للرشكات  املرصفية  والخدمات  املنتجات 

مع  اسرتاتيجيتها  توافق  عىل  وتعمل  واملتوسطة  الصغرية 

مبادرات رؤية اململكة لعام 2030 وزيادة مساهمة الرشكات 

املحيل  الناتج  يف  واملتوسطة  الصغرية  و  الصغر  متناهية 

اإلجاميل من 20% إىل %35.

يف عام 2021، شهدت  محفظة أصول الخدمات املرصفية 

 882 الوحدة  بلغ عدد عمالء   ثباتا نسبيا يف حني  للرشكات 

مختلف  من  الرغم  عىل  20.11.2021م  يف  كام  عميال 

التحديات الناجمة عن وباء كوفيد-19 وعواقبه. 

املخصص  السعودي  املركزي  البنك  برنامج  من  مبساندة 

واملتوسطة  والصغرية  الصغر  متناهية  الرشكات  لدعم 

وحاميتها من التأثريات املالية واالقتصادية املتوقعة ، فقد 

واصلت الخدمات املرصفية للرشكات أعاملها  بأقل قدر من 

املصاعب وحققت أرباحا قوية. 

املرصفية  الخدمات  تركز  سوف  املستقبل،  صعيد  وعىل   

أصولها  محفظة  تنمية  عىل   ،2022 عام  يف  للرشكات، 

جديدة  منتجات  طرح  خالل  من  وذلك  الربحية  وعائدات 

ومواصلة جهودها  لبيع املنتجات والخدمات الحالية للعمالء 

الحاليني والجدد.
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وحدة املؤسسات املالية 

العاملية وذلك من خالل تغطية  والكيانات  األخرى  املالية  والدولية فضال عن املؤسسات  البنوك املحلية  الجزيرة مع  بنك  املالية عالقات  تدير وحدة املؤسسات 

احتياجات التجارة وإدارة النقد. وسوف متكن وحدة املؤسسات املالية، من خالل أهدافها وطموحاتها لتعزيز مركز البنك يف اململكة والعمل عن قرب لتعزيز قدرات 

البنك يف الوفاء مبتطلبات العمالء وتسهيل متويل التحويالت املالية واملعامالت التجارية ، بنك الجزيرة من تلبية احتياجات عمالئه األساسية يف جميع أنحاء العامل. 

وحدة القطاع العام

 تدير وحدة القطاع العام محفظة الجهات الحكومية وشبه الحكومية من مختلف القطاعات. وتلعب وحدة القطاع العام دورا أساسيا يف تقديم وعرض املنتجات 

املرصفية  الخدمات  وتقنيات  النقد،  وإدارة  استثامرية،  وخدمات  ومهنية،  متفوقة  عمالء  خدمة  توفري  خالل  من  اإلسالمية  الرشيعة  مع  املتوافقة  والخدمات 

اإللكرتونية، باإلضافة إىل املنتجات املبنية عىل الخزينة.

إدارة الخدمات واملعامالت العاملية

النقد وخدمات املعامالت بأفضل  التقنية مبا ميكنها من تقديم حلول مرصفية خالية من األخطاء إلدارة  تم تعزيز خدمات املعامالت العاملية بأحدث املنصات 

للرشكات منصات  االليكرتونية  الخدمات املرصفية  اململكة.  وتضم   أنحاء  جميع  واملالية يف  التجارية  للمؤسسات  الزمنية  والفعالية  التكلفة  حيث  الطرق من 

“E-Corp” ، و “M-Corp” و “E-Trade” ، وخدمات دفع  الرواتب “Rawatebcom”، وخدمة استالم وتسليم النقد.

 تعمل إدارة الخدمات واملعامالت العاملية  مع عمالئها لتعزيز خدماتها  معتمدة عىل التقدم التقني يف الصناعة املرصفية وكذلك دعم جميع املنتجات املتاحة 

ملختلف رشائح الخدمات املرصفية للرشكات واملؤسسات املالية  بالتنسيق مع مختلف اإلدارات يف البنك كنقاط البيع – وبوابة الدفع االليكرتوين وبطاقات 

ائتامن الرشكات. 

ويتوافق منو الخدمات واملعامالت العاملية مع التغريات والتطورات عىل صعيد  الرقمنة وتحديث االجراءات يف جميع القطاعات يف اململكة.

املنشآت متناهية الصغر و الصغرية و املتوسطة

التعريف الحايل للمنشآت متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة:

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

عدد املوظفني )دوام كامل(* اإليرادات السنوية )باملليون(تصنيف املنشآة

من 1 اىل 5من 0 اىل 3 متناهية الصغر

من 6 اىل 49من 3 اىل 40صغرية

من 50 اىل 249من 40 اىل 200متوسطة

الرئييس يف تصنيف عمالء  لتصنيف املنشات، و يف حال عدم توفر هذا املعيار يصبح عدد املوظفني بدوام كيل هو املعيار  رئيسيا  اإليرادات كمعيارا  الجزيرة  بنك  يعتمد   *

املنشآت متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة.

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

إنشاء 3 وحدات إقليمية لخدمة العمالء يف كل منطقة )املنطقة الوسطى، املنطقة الغربية، املنطقة الرشقية(.  •

فريق متخصص لتنسيق مع كفالة و لتنظيم و مراقبة جميع اإلجاراءات بني البنك وبرنامج الكفالة.  •

وضع معايري خاصة لقبول املنح اإلئتامين للمنشآت الصغرية واملتوسطة وذلك بهدف ترسيع عملية املوافقة واملنح.  •

مركز إتصال خاص )هاتف مرصيف( لخدمة املنشآت الصغرية واملتوسطة من العمالء الحاليني واإلجابة عىل إستفسارات العمالء الجدد، وذلك باإلتصال عىل   •

الرقم املجاين 8002449090.

وحدة جديدة إلستقطاب عمالء جدد والعمل كوحدة مركزية الستقبال و مراجعة جميع اإلحاالت الخاصة بعمالء املنشآت الصغرية واملتوسطة.  •

ايجاد حقول جديدة يف النظام األسايس للبنك لتمييز و تصنيف رشائح العمالء والعالقة املرصفية واحتياجات عمالء املنشآت الصغرية واملتوسطة.  •

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

تطوير مستمر لربامج تدريبية خاصة ملدراء العالقات ومتخصصة يف إدارة عالقات العمالء ومخاطر اإلئتامن.  •

طرح منتج البطاقة اإلئتامنية الخاصة باملنشآت.  •

تم إطالق برنامج متويل نقاط البيع مستهدفا بشكل عام الرشكات الصغريه و املتوسطه.  •

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

متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة.
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وحدة املنشآت متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة وموظفيها:

تدار املنشآت متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة من قبل إدارة الخدمات املرصفية التجارية لدينا داخل املجموعة املرصفية للرشكات واملؤسسات. تضم إدارة 

الخدمات املرصفية التجارية أكرث من  50موظف متخصص يف خدمة عمالء املنشآت متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة.

عدد الدورات التدريبية وورش العمل للموظفني والعمالء:

46 عدد الدورات التدريبية للموظفني

- عدد الدورات التدريبية للعمالء

القروض و التعهدات و االلتزامات املمنوحة للمنشآت متناهية الصغر و الصغرية و املتوسطة:
الف ريال

2021  

املجموع
 املنشآت 

املتوسطة

 املنشآت 

الصغرية

 املنشآت 

متناهية الصغر
 

4,031,911 1,976,684 1,511,202 544,025 القروض للمنشآت متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة )بنود داخل امليزانية(

1,326,502 888,628 312,317 125,557 القروض للمنشآت متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة )بنود خارج امليزانية(

%6.5 %3.2 %2.4 %0.9
نسبة القروض للمنشآت متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة )بنود داخل 

امليزانية( اىل مجموع القروض

%2.1 %1.4 %0.5 %0.2
نسبة القروض للمنشآت متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة )بنود خارج 

امليزانية( اىل مجموع القروض

1384 339 623 422 عدد القروض ,بنود داخل امليزانية و خارج امليزانية

981 216 456 309 عدد العمالء للقروض

130 17 63 50 عدد القروض املضمونة بربنامج “كفالة” )بنود داخل امليزانية و خارج امليزانية(

152,471 50,652 55,150 46,670 مبلغ القروض املضمونة بربنامج “كفالة” )بنود داخل امليزانية و خارج امليزانية(

2020  

املجموع
 املنشآت 

املتوسطة

 املنشآت 

الصغرية

 املنشآت 

متناهية الصغر
 

4,081,474 2,571,079 1,285,563 224,832 القروض للمنشآت متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة )بنود داخل امليزانية(

1,430,121 1,027,403 301,861 100,857 القروض للمنشآت متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة )بنود خارج امليزانية(

%7.6 %4.8 %2.4 %0.4
نسبة القروض للمنشآت متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة )بنود داخل 

امليزانية( اىل مجموع القروض

%2.7 %1.9 %0.6 %0.2
نسبة القروض للمنشآت متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة )بنود خارج 

امليزانية( اىل مجموع القروض

1157 591 387 179 عدد القروض ,بنود داخل امليزانية و خارج امليزانية

809 166 272 371 عدد العمالء للقروض

136 18 63 55 عدد القروض املضمونة بربنامج “كفالة” )بنود داخل امليزانية و خارج امليزانية(

131,897 42,763 49,921 39,213 مبلغ القروض املضمونة بربنامج “كفالة” )بنود داخل امليزانية و خارج امليزانية(

مجموعة الخزينة:

توفر مجموعة الخزينة مجموعة واسعة من املنتجات والخدمات املالية املتوافقة مع الرشيعة اإلسالمية، بدءا من معامالت الرصف األجنبي البسيطة إىل هياكل 

املشتقات املعقدة، حسب الطلب، وذلك عىل مستوى كافة فئات األصول.

وعىل الرغم من الظروف الصعبة السائدة يف السوق، إال أن مجموعة الخزينة أبدت مرونة مالية كبرية وحققت دخال صافيا بلغ 720,9 مليون رياال سعوديا، والذي 

يعزى بشكل رئييس ألنخفاض التكاليف. 

تركز اسرتاتيجية الخزينة عىل دعمها لدور  بنك الجزيرة يف تطوير سوق الدين الرأساميل السعودي، انطالقا من رؤية اململكة لعام 2030. حيث يتحقق ذلك 

من خالل تعيني بنك الجزيرة متعامال رئيسيا لدى املركز الوطني إلدارة الدين. وتهدف الخزينة إىل إيجاد مستوى مستقرا ومستداما للطلب والسيولة بالنسبة 

للصكوك الحكومية جنبا إىل جنب مع توسيع قاعدة املستثمرين. 
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تحتفظ الخزينة مبحفظة واسعة التنوع، وقد منت تلك املحفظة مببلغ 1.7 مليار ريال سعودي  خالل العام، وتتكون بشكل رئييس من صكوك مرجحة مبخاطر 

صفرية، مام يعزز املحفظة االستثامرية والتصنيف االئتامين للبنك.

وعىل الرغم من حالة عدم التيقن التي تسود يف األسواق عىل خلفية تفاقم جائحة  COVID-19، إال أن الخزينة متكنت من تحقيق إصدارها البارز لصكوك من 

الفئة األوىل بقيمة 500 مليون دوالر أمرييك لتعزيز قاعدة رأس مال البنك ودعم خطتها االسرتاتيجية لتوسيع قاعدة  األصول. ويعترب هذا اإلصدار األول من نوعه 

لكونه أول إصدار دويل من الفئة األوىل لبنك الجزيرة. وقد تال هذا اإلصدار  إصدارا لصكوك محلية بالريال السعودي من الفئة الثانية بقيمة ملياري ريال سعودي 

لفرتة استحقاق مدتها 10 سنوات.

وفيام يتعلق بأعامل العمالء، واصلت فرق املبيعات لدينا توسيع نطاق أعاملها من خالل الوصول إىل عمالء جدد ومساعدتهم يف تلبية احتياجاتهم من التدفقات 

النقدية سواء كان ذلك معامالت رصف أجنبي أو معامالت تحوط ملخاطر معدل الربح أو اسعار  الرصف بناء عىل ظروف السوق املتقلبة. باإلضافة إىل ذلك، يوفر 

فريق املبيعات منتجات تعزيز العوائد وذلك لتحسني عوائد العمالء مع الحفاظ عىل مستوى مخاطر منخفض.

هذا، وقد أحرز البنك تقدما كبريا يف تنفيذ خطته االنتقالية املرجعية عىل نطاق املؤسسة، والتي تشمل منهجية SAIBOR  املعززة. كام تم تعزيز التواصل مع 

العمالء عرب وسائل التواصل االجتامعي واالتصاالت املبارشة عىل حد سواء.

مجموعة املوارد البرشية

باإلضافة إىل  السالمة والصحة املهنية،  العامة ملتطلبات  اإلجراءات  اتباع  نتيجة  إيجابيًا عىل األنشطة والعمليات  تأثريًا  السوق املحيل  ، حقق   2021 يف عام 

التعليــامت االحرتازية من الجهات الرسمية مام ساهم يف متكني بنك الجزيرة من ضامن عودة تدريجية آمنة للموظفني إىل املكاتب.

إن األولوية الرئيسية ملجموعة رأس املال البرشي هي سالمة املوظفني لذلك تم تنظيم حملة للموظفني إلستكامل التطعيامت الالزمة يف مكان العمل 

وذلك بدعم من الجهات الرسمية لترسيع عملية امتثال املوظفني للوائح وتدابري السالمة.

نجحت مجموعة رأس املال البرشي بإجراء تقييم للهيكل التنظيمي عىل مستوى البنك وبناء عليه نفذت تغيريات تتامىش مع طموح االسرتاتيجية املستقبلية 

ومع أفضل مامرسات السوق التي ستساعد البنك عىل تحقيق كامل إمكاناته وأهدافه.

لدعم  املطلوبة  املهارات  وتوفري  وتعزيز  عمل  بيئة  أفضل  لتحقيق  املنظمة  بثقافة  االرتقاء  إىل  يهدف  تحول  مرشوع  البرشي  املال  رأس  مجموعة  أطلقت 

االسرتاتيجية لبنك الجزيرة ، ومواصلة الرتكيز عىل تبسيط التقنية املقدمة لخدمة التطور املستمر من خالل تقديم خدمات ذاتية محسنة للموظفني للتمكن من 

تحقيق كفاءة أكرث للعمليات اليومية.

واصلت مجموعة رأس املال البرشي برنامج السعودة يف عام 2021 ، من خالل توظيف مرشحني سعوديني ومواصلة تقديم فرص عمل ووظائف مختارة، مام 

يحافظ عىل التزام البنك املستمر تجاه العديد من الوظائف الجديدة وآفاق التدريب الداخيل لطالب املدارس الثانوية والكليات، والتي يخدم كواحد من أفضل 

، عكست  لذلك  إضافًة   .%94 بأكرث من  نجاح عايل للسعودة  الحفاظ عىل معدل  بالتايل إىل  الجديدة املرغوبة مام يؤدي  السعودية  للمواهب  الجاذبة  الطرق 

مجموعة رأس املال البرشي احتياجات البنك الحالية ومتطلبات السوق ومتطلبات البنك املركزي السعودي فيام يخص الشهادات املهنية واملواضيع التنظيمية 

حيث انه تم تنظيم أكرث من 250 برامج تدريبية تم توفريها لـ 5660 فرصة تدريب بإجاميل 7675 يوم عمل.

املبادئ األخالقية واملهنية ملوظفي البنك

ميتلك بنك الجزيرة سجل حافل يف اتخاذ اإلجراءات الصحيحة تجاه موظفيه وعمالئه ومساهميه والجهات التنظيمية والهيئات الرقابية. ومتثل قيم بنك الجزيرة 

أساس العمل يف سبيل تحقيق أهداف البنك العامة. ويعتمد بنك الجزيرة عدد من املبادئ األخالقية واملهنية املحددة يف ميثاق مبادئ العمل ملنسويب 

البنك، التي من شأنها خلق بيئة عمل مناسبة مع تحقيق منو يف ظل أنظمة حامية من الجرائم املالية والرشوة والفساد.

توفر سياسات ومعاير ومبادئ بنك الجزيرة األخالقية إطارا لعمل منسوبيه تساعدهم عىل اتخاذ القرارات األفضل بهدف تحقيق منو عادل عىل املدى الطويل 

الداخيل  التعامل  خالل  من  البنك  قيم  وإظهار  ومعاير  السياسات  بهذه  اإللتزام  إثبات  مسؤولية  البنك  منسويب  جميع  عاتق  عىل  وتقع  مناسبة.  واستدامة 

والخارجي مع الزمالء والعمالء والجهات التنظيمية واملجتمع يف جميع األوقات.

املجموعة الرشعية 

الجودة الرشعية : تركز املجموعة عىل ضبط الجودة الرشعية لخدمات البنك ومنتجاته مبا يحقق تطلعات عمالئه ومساهميه بوصفه بنكاً إسالمياً رائداً، وذلك من 

خالل تكثيف عمليات الفحص واملراجعة لعمليات البنك للتأكد من أن جميع أعامل البنك والرشكات التابعة له متوافقة مع أحكام الرشيعة اإلسالمية وتقديم تقارير 

ربع سنوية للجنة الرشعية للبنك، وتعتمد مراجعة عمليات البنك يف أسس اختيار العينات مبا نصت عليه معايري املراجعة الدولية الختيار العينات.

الحوكمة:  قامت املجموعة الرشعية خالل العام الحايل بتعزيز تطبيق إطار الحوكمة الرشعية الصادر عن البنك املركزي داخل منظومة البنك مبا يكفل التطبيق 

الكامل ملتطلبات إطار الحوكمة الرشعية بالتعاون مع مجموعات البنك املختلفة.  

بصناعة  لالرتقاء  أساسياً  مطلباً  يعد  اإلسالمية  الرشيعة  نصوص  من  املستمد  األصيل  والتطوير  االبتكار  بأن  الرشعية  املجموعة  تؤمن  والخدمات:   املنتجات 

املرصفية اإلسالمية حتى تستطيع النمو واملنافسة وتلبية رغبات السوق املتسارعة واملتجددة؛ ولذا فإن املجموعة تتعاون بشكل دائم مع مجموعات األعامل 

داخل البنك البتكار وتطوير أدواتها وخدماتها والسعي ألمتتة الكثري من عملياتها لتسهيل العمليات عىل العمالء واستثامر وقتهم بشكل أفضل وتجنب األخطاء 

البرشية قدر اإلمكان.

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

واالستبيانات حول سوق الصريفة اإلسالمية ومنتجاتها ومدى رضا العمالء عنها ومجاالت املنافسة وجوانب القوة والضعف وتوقعات العمالء.
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لقد استمر قسم األبحاث والتطوير يف املجموعة يف جمع البيانات واملعلومات وتحليلها وإعداد التقارير املختلفة، خصوصاً ما يتعلق باملالية اإلسالمية يف 

اململكة العربية السعودية، حيث انتهى من تحديث وإعداد خمسة تقارير عن نشاط املالية اإلسالمية للسوق السعودي، وهي:

املرصفية اإلسالمية يف السوق السعودي.  .1

قطاع التأمني يف السوق السعودي.  .2

سوق الصكوك يف اململكة العربية السعودية.  .3

التمويل العقاري وأثره يف القطاع املرصيف.  .4

بطاقات االئتامن يف اململكة العربية السعودية.  .5

املالية  إىل  التحول  يف  الجزيرة  بنك  تجربة  توثيق  مرشوع   بتنفيذ  الرشعية  املجموعة  قامت   : اإلسالمية  املالية  إىل  التحول  يف  الجزيرة  بنك  تجربة  توثيق 

اإلسالمية وذلك بالتعاون مع  مكتب مختص يضم فريق من الخرباء يف هذا املجال حيث قام بدراسة فرتة التحول وإجراء املقابالت مع األشخاص الذين عارصوا 

هذه الفرتة وساهموا يف التحول كاللجنة الرشعية وبعض أعضاء مجلس اإلدارة واملوظفني يف تلك الفرتة. ونتج عن هذا املرشوع كتاب “تجربة بنك الجزيرة يف 

التحول إىل املالية اإلسالمية” وقد متت طباعته باللغة العربية وتم توزيعه عىل املؤسسات املالية واملهتمني بالصناعة املالية االسالمية ، كام جرى التعاقد 

عىل ترجمته و طباعته باللغتني اإلنجليزية والفرنسية.

طباعة الكتب والرسائل الجامعية : قامت املجموعة الرشعية بوضع خطة لنرش املعرفة عرب طبع الكتب والرسائل الجامعية التي تعنى بالجوانب املالية وعىل وجه 

الخصوص املالية اإلسالمية، وتوزيعها مجاناً عىل طلبة العلم واملؤسسات التعليمية واملالية. وقد أصدرت املجموعة هذا العام أربعة إصدارات هي:

صكوك دعم رأس املال.  •

أحكام الخسارة وتطبيقاتها املعارصة.  •

الدعاوى املختصة بالعقار وآثارها.  •

املسائل املستجدة يف التمويل العقاري.  •

البحث  البنك والجمعية يف مجال  التعاون بني  الفقهية السعودية يتم مبوجبها  الجمعية  إضافة إىل ذلك، وقعت املجموعة الرشعية مذكرة تفاهم علمية مع 

والنرش العلمي املتخصص يف املالية اإلسالمية، كام يرعى البنك مبوجب هذه املذكرة بعض نشاطات الجمعية وملتقياتها سعياً نحو تعزيز أوارص التواصل مع 

املؤسسات الفقهية الهادف إىل تطوير منتجات وأدوات املالية اإلسالمية املستمدة من فقه املعامالت.

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

واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية )AAOIFI(، واملجلس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية )CIBAFI(، ومجلس الخدمات املالية اإلسالمية 

)IFSB(؛ وذلك إمياناً من البنك بأهمية دعم هذه املؤسسات للنهوض بالصناعة املالية اإلسالمية، وتحقيق املعيارية فيها. ورغم الحالة االستثنائية التي فرضتها 

جائحة كوفيد19 ، إال أن املجموعة الرشعية التزمت باملشاركة يف حضور العديد من املؤمترات وورش العمل واالجتامعات التي أقامتها هذه املؤسسات عن بعد 

عرب وسائط البث اإللكرتونية، ملواكبة آخر التطورات يف صناعة املالية اإلسالمية.

لقد كان لعمل املجموعة الرشعية تأثري إيجايب عىل رؤية املجتمع والعمالء للبنك، حيث رفعت من مستوى الثقة يف البنك كبنك إسالمي، كام ساهمت يف 

حصول البنك عىل العديد من الجوائز يف مجال الخدمات املالية اإلسالمية.

إن متيزنا وريادتنا يف صناعة املرصفية اإلسالمية يرجع إىل التزام البنك يف جميع معامالته بأحكام وضوابط الرشيعة اإلسالمية وفق اجتهاد أعضاء اللجنة الرشعية 

للبنك من أصحاب الفضيلة العلامء.
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مجموعة املساندة

إدارة األمتتة والروبوتات 

خالل عام 2021 ، ساهم فريق عمل األمتتة والروبوتات يف تقييم  أكرث من 600 عملية  ضمن 6 مجموعات و 20 قساًم, نتج عن ذلك اطالق 12 روبوتًا وأمتتة 

35 عملية بنجاح ,مام ادى اىل تنفيذ حوايل 60 ألف معاملة وتوفري 20 ألف ساعة عمل مام ساعد بتقليل التكلفة وتقليل االخطاء الفردية البرشية، رفع الكفاءة 

واإلنتاجية. واألهم من ذلك  رفع  الروح املعنوية للموظفني لتمكينهم من الرتكيز عىل األنشطة غري الروتينية عالية القيمة. متاشيا مع اهداف التحول الرقمي , 

ومواكبة للسعي  الدائم نحو  ان نصبح “البنك االسالمي االكرث حداثة وابتكارا” ، يواصل فريق عمل األمتتة والروبوتات التوسع  يف تنفيذ تقنية  الروبوت ودعمها 

من خالل اعتامد تقنيات اخرى مثل الذكاء االصطناعي والتعلم اآليل وغريها من حلول األمتتة املعرفية مبا يتوافق مع هذه الرؤية.

إدارة العمليات البنكية 

متاشيا مع  الهيكل التنظيمي الجديد للبنك ومع اندماج عدة ادارات ضمن ادارة العمليات البنكية مثل ) عمليات البطاقات, عمليات مراكز النقد , عمليات فوري 

عمليات تغذية الرصافات ونقل االموال(، فقد تم اعادة هيكلة ادارة العمليات البنكية لتتواكب مع الخطط االسرتاتيجية للبنك لتوفري االدوات والتقنيات الالزمة 

واستخدام الطاقة البرشية املناسبة ذات اإلحرتافية املالية  لتنفيذ العمليات بجودة ودقة عالية، وبالتايل تم صياغة اسرتاتيجية ادارة العمليات مبدئها االحرتام 

والتقدير و ترتكز عىل اربعة عنارص رئيسية  :

املوظف املناسب مع البيئة املناسبة ) توظيف , تدريب , تطوير و تأهيل , تحفيز و تقدير (  •

االجراءات املناسبة ) مراجعة وتطوير اجراءات العمل الداخلية (  •

التقنية املناسبة   •

ادارة وتنسيق العالقات مع ادارات البنك الداخلية والرشكاء من خارج البنك   •

وبناء” عىل هذه االسرتاتيجية تم اعادة هيكلة ادارة العمليات لتشمل االدارات التالية : 

ادارة التميز التشغييل وتطوير العمليات : مهام االدارة هو اعادة دراسة خط سري العمليات عىل جميع املراحل إلستحداث التقنية املناسبه وتحديث التنفيذ   .1

بناء” عىل التطورات واملستجدات وتعمل بشكل مبارش بالتنسيق مع رشكاءها يف ادارة التقنية واملشاريع واألمتته 

ادارة العمليات املشرتكة : تقع مهام االدارة عىل تنفيذ والتحكم ومتابعة عمليات املدفوعات املحلية والدولية وشيكات املقاصة وتحصيلها، كام تعمل عىل   .2

ادارة عالقات رشكات املعلومات االئتامنية وقد متيز بنك الجزيرة بحصوله عىل املركز االول خالل الستة اشهر املاضية يف جودة ودقة التقاريراالئتامنية 

لرشكة سمة

ادارة عمليات متويل االفراد : تقوم االدارة بتنفيذ عمليات التمويل الشخيص والعقاري والبطافات االمتانية بدقة ورسعة عالية وتعمل بالتنسيق مع ادارة   .3

املبيعات وشبكة الفروع وادارة املنتج واملخاطر لتحقيق اهداف البنك والتقليل من االخطاء البرشية 

ادارة عمليات الرشكات : تقوم هذه االدارة بتنفيذ جميع عمليات الخزينة و الرشكات بدقة واحرتافية عالية ومن ضمنها االجراءات و  العمليات املتعلقة برشاء   .4

و بيع العمالت، اإلستثامر يف الصكوك اإلسالمية، التداول يف أسواق املال العاملية، التحوط بإستخدام املشتقات املالية، إصدار الضامنات و اإلعتامدات 

البنكية باإلضافة اىل تنفيذ عمليات التمويل الخاصة بالرشكات

ادارة دعم العمليات : تقوم ادارة دعم العمليات بالتنسيق مع االدارات داخل ادارة العمليات واالدارات االخرى لتسهيل تنفيذ العمليات واالستثناءات ومعالجة   .5

الشكاوي للوصول اىل افضل درجة من التميز يف خدمة العمالء 

ادارة مراكز النقد وتغذية الرصافات ونقل االموال : ألول مرة منذ تأسيس بنك الجزيرة يتم إسناد مهام مراكز النقد اىل مراكز النقد املوحدة املعتمدة من   .6

البنك املركزي السعودي.

ادارة املراقبة : وهي املسؤولة عن تحديث سياسات واجراءات العمل مبا يناسب من التعليامت الصادرة من البنك املركزي وكذلك املتابعة للتأكد من دقة   .7

التنفيذ وااللتزام , كام تقوم مبراقبة ادارة الحسابات البنكية لألفراد والرشكات وفوري  

إدارة تقنية املعلومات

تواصل إدارة تكنولوجيا املعلومات بناء منصة تقنية تتوافق مع أفضل معايري التكنولوجيا والتي تساهم يف تطوير الحلول التكنولوجية الحالية واملستقبلية لدعم 

منتجات وخدمات البنك. لقد تم تصميم الحلول التقنية وتحديث منصة التكنولوجيا مبا يتوافًق ويساند األهداف والتوجهات اإلسرتاتيجية للبنك، والتي تهدف إيل 

تحقيق أهداف األعامل البنكية، و دعم التوسعات، وفق املتطلبات الترشيعية، مبا يضمن إستمرارية العمل. فضالً عن تقديم مبادرات البنك الداخلية والهادفة 

لتطوير وتحسني اجراءات العمل واملنتجات. 

البيانات  أيام عمل من مركز  البنك للعمل ملدة عرشة  إختبار وتشغيل جميع أنظمة  إجراء  2021، األنتهاء بنجاح من   للعام  الرئيسية  ومن األمثلة عىل اإلنجازات 

اإلحتياطي، تحديث أنظمة تكنولوجيا البنية التحتية ، وترقية نظام مراقبة الحوادث األمنية للشبكات ، تحويل  نظام االتصاالت ملكائن الرصافات االلية من االقامر 

الصناعية اىل التصاالت املتنقلة عرب شبكة الجوال، و نقل سلس ملركز البيانات الرئييس من املبني القديم اىل مبنى اإلدارة الجديد.  

باإلضافة اىل ذلك، قامت االدارة باملساهمة يف تطبيق عدة مشاريع بالرشاكة مع مكتب إدارة املشاريع مثل مستودع البيانات  )املرحلة األوىل(، نظام الدفع 

الفوري ، تطبيق الجوال )الجزيرة سامرت الجديد( ، ومتكني خدمة طلب القروض الشخصية )دينار(عن طريق الجزيرة أونالين و تطبيق سامرت. 



بنك الجزيرة التقرير السنوي 2021 68

اإلمدادات والدعم

هي  اإلدارة املتخصصة لتقديم جميع الخدمات والدعم اللوجستي ملجوعة الجزيرة من حيث االستشارات املهنية فيام يتعلق بتصميم وإنشاء خطط توسيع 

العمل بشكل  احتياجات  الحالية لتكون متوافقة مع  العمل  أماكن  التحويل، أجهزة الرصاف اآليل، املباين، وغريها(، وكذلك تحسني  )الفروع، مراكز  البنك  شبكة 

أكرب، وتوفري األمان، والبيئة النظيفة، وتوفري خدمات املرافق ملوظفيها وعمالئها يف جميع مباين البنك، وكذلك توفري األمن والسالمة للموظفني والعمالء 

واملمتلكات وضامن استمرار العمل من خالل التأكد من أن جميع التصاريح والرتاخيص الحكومية سارية، وأيضا تقديم خدمة الربيد ، والتخزين، والتصوير الضويئ، 

وأرشفة املعامالت اليومية للبنك، إلخ.

هذا وقد تم خالل هذا العام، اإلنتهاء من إنشاء  وتدشني مبنى اإلدارة العام الجديد مبدينة جدة وذلك متاشياً مع أهداف البنك اإلسرتاتيجية التي يحرص فيها 

عىل توفري أفضل بيئة عمل مناسبة وحديثة ملنسويب البنك حيث تم تجهيز املبنى بأحدث املعايري واألنظمة املتقدمة. 

كام وتم وبحمده تجهيز وتدشني مبنى اإلدارة الجديد مبدينة الرياض والذي تم تجهيزه وتنفيذه كمبنى موحد بديل يضم جميع اإلدارات الرئيسية مبدينة الرياض 

آخذين باإلعتبار عكس نفس مستوى ومواصفات بيئة العمل الجديدة التي تم تنفيذها يف املبنى اإلدارة العامة بجدة.

كام أنه قد بدأ العمل عىل تنفيذ مبنى املواقف املتعددة املالصق ملبنى اإلدارة العامة بجدة ليوفر عدد إضايف من مواقف السيارات للموظفني والعمالء 

والذي سوف يتم تشغيلة بنهاية شهر مارس 2022م.

إضافًة فقد تم تسليم 3 فروع جديدة لخدمات األفراد، والعمل قائم عىل تجهيز فرع التحلية الجديد ومن املقرر تسليمه بحلول أغسطس 2022. كام تم األنتهاء 

من دمج أقسام السيدات والرجال لعدد 14 فرع حول اململكة.

وحدة إدارة املشاريع

كافة  إدارة املشاريع  العالقة. وقد سلمت وحدة  ذات  األعامل  مع  الجزيرة متشيا  لبنك  السنوية  لكافة املشاريع  والتنظيم  الدعم  إدارة املشاريع  تقدم وحدة 

املشاريع  املطلوبة من قبل البنك املركزي السعودي )ساما( كمرشوع إدارة بيانات الهوية، ومرشوع إصدار مستندات األفراد إليكرتونيا، ومرشوع التحقق. هذا 

باإلضافة إىل مشاريع األعامل الهامة األخرى كتطبيقات )أونالين دينار( و )طلب بطاقة االئتامن(، وتطبيق )الجزيرة سامرت  الجديد( و )تطوير نظام الخزينة(.

إدارة املمتلكات

استطاعت ادارة املمتلكات وبنجاح من خالل وحداتها املتخصصة يف ادارة االصول والعقود , استمرارية االعامل , ورشكة امان لالستثامر والتطوير العقاري , من 

املساهمة يف تحقيق اهدافها تحت مظلة مجموعة املساندة.

حيث قامت وحدة ادارة االصول والعقود و بنجاح من ادارة 46 عقارا بقيمة 790 مليون ريال, وامتت مراجعة وتوقيع وحفظ 84 عقداً بقيمة 35.16 مليون ريال, وقد 

عملت عىل امتام اضافة 876 أصل ثابت ، ونقل 940 , والتخلص من 3,542 اصل اخر , واستخالص وفر بقيمة 572,587 ريال , خالل نقل املقر الرئييس اىل 

موقعه الجديد دون تعريض البنك الية التزامات تعاقدية جراء ذلك. 

كام وكان لالدارة دورا بارزا يف تحقيق زيادة يف االدخار اإلجاميل وصلت إىل 29 مليون ريال ) تحقيق ادخار يف تكاليف التأمني مبقدار 23%، تحقيق ادخار يف 

الرشاء للخدمات مبقدار 18%، تخفيض تكاليف املستلزمات املتكررة مبقدار %59.(

كام وانشأت وحدة ادارة استمرارية االعامل برنامجا شامال إلدارة اســتمرارية األعــامل يركــز عــىل القــدرة عــىل االســتمرارية واســرتداد األعــامل بالنســبة لإلجــراءات 

الرئيســية واألصــول. وقــد تــم إعــداد الربنامــج بنــاء عــىل املعايــري الدوليــة وأفضــل املامرســات املتبعــة ومتطلبــات البنــك املركــزي الســعودي. وميتــد نطــاق 

هــذا الربنامــج ليشــمل ادارة االزمات واالستجابة , االمن والسالمة , استمرارية االشخاص , اسرتداد االعامل وكذلك اسرتداد خدمات تقنية املعلومات يف حاالت 

املعنيــني  األشــخاص  قبــل  مــن  بشــكل منتظــم  مراجعتــه  وتتــم  بشــكل متواصــل،  ليعمــل  األعــامل  اســتمرارية  بــإدارة  الخــاص  البنــك  برنامــج  الكوارث. صمــم 

الداخليــني والخارجيــني. وتعــزز هــذه الخصائــص اســتعداد البنــك وقدراتــه عــىل االســتجابة لألحــداث الطارئــة وإدارتهــا ومواصلــة العمليــات الهامــة. وتتمثــل النتائــج 

املتوقعــة لهــذا الربنامــج يف انخفــاض اآلثــار الســلبية، تعزيــز األداء، والســمعة القويــة وااللتــزام باملتطلبــات النظاميــة، وخــالل العام 2021 أتــم البنــك إجــراء 

عــدة تجــارب هدفــت لضــامن اســتمرارية األعــامل وتقليل اثار االنقطاع .االضافة لذلك , فقد تم بنجاح عمل اختبارات استمرارية االعامل اللتي شملت 21 قطاعا 

حرجا يف مدينة الرياض , و 32 قطاعا اخر يف مدينة جدة متضمنة امتام ورش العمل التوعوية الداخلية الغلب قطاعات البنك الحرجة .

قامت ادارة رشكة امان  كذراع استثامر عقاري وبنجاح بانجاز 26 عملية اجارة , 1937 عملية مرابحة , 337 عملية اعادة عقار , 106عمليات بيع لطرف ثالث , 33 عملية 

رهن ) البيت الحسن ( , 139 عملية فك رهن , 449 عملية تحديث صكوك وفرز وتعديل , 20 وكالة , 1352 حالة تصحيح شاملة ,321 خطاب تفويض , 357 عملية 

لقطاع الرشكات , باالضافة المتام 260 عملية نقل صك خاص مبرشوع نقل الصكوك اىل مصلحة الرشكة السعودية  العادة التمويل العقاري SRC مبوجب عقد 

بيع محفظة عقارية بني البنك والرشكة السعودية . 

ومن جانب اخر , االدارة عىل مستوى التقييم العقاري املساهمة بانجاز 8087 طلب تقييم ملجموعة مرصفية االفراد , 110 طلب تقييم ملجموعة الرشكات, 25 

طلب تقييم ملجموعة املوارد البرشية , 46 طلب تقييم ملرصفية الخدمات الخاصة و 34 طلب تقييم للشئون العقارية , باالضافة اىل ادراج مرشوع االمتمة 

املطلوب بخصوص التقييم ضمن نظام ال LMS داخل البنك.

إدارة مساندة األعامل

يف طور جهود مجموعة املساندة لتحقيق أهداف البنك اإلسرتاتيجية فقد أستحدثت املجموعة إدارة مساندة األعامل لزيادة املرونة و اإلنتاجية يف املجموعة 

ولترسيع عملية التحول الرقمي، كام سيكون من أهدافها زيادة مستوى التقيد بتعاليم البنك املركزي السعودي و عمل تقارير األداء وإثراء وعي املوظفني 

والعمل عىل تحقيق اإلمتياز يف كافة أعامل املجموعة وبالتايل تخفيض مستوى املخاطرة التشغيلية.
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مجموعة املسؤولية االجتامعية:

برامج  عرب   2030 اململكة  رؤية  مستهدفات  تحقيق  يف  واإلسهام  املستدامة  التنمية  عجلة  دفع  يف  رئيس  كرشيك  دوره  مواصلة  يف  الجزيرة  بنك  استمر 

ورشاكات مجتمعية مع الكيانات غري الربحية والجمعيات الخريية والقطاع الحكومي، حيث أسهم البنك - من خالل برنامج )خري الجزيرة ألهل الجزيرة( - يف تنفيذ عدد 

من املشاريع النوعية يف مجال خدمة املجتمع وتلبية تطلعاته يف جميع مناطق اململكة؛ والتي بلغت بحمد الله أكرث من 99 مرشوًعا مجتمعيًا يف ) 37 ( مدينة 

ومحافظة ومركز.

يأيت برنامج بنك الجزيرة لدعم االبتكار “مبتكرون” كأبرز الربامج التي ساعدت يف متكني مهارات اإلبداع واالبتكار وريادة األعامل؛ حيث تم تنفيذه كحاضنة أعامل 

للمشاريع املبتكرة يف مجال تطبيقات الهايربد، ومبشاركة واسعة من رواد األعامل الشباب والفتيات و تم تكريم املراكز الثالث األوىل بجوائز نقدية دعام لهم 

إلكامل مسرية االبتكار .

والزالت مساهمة البنك مستمرة يف مرشوع تأسيس وتشغيل مركز التميز للتوحد للسنة الثالثة عىل التوايل والذي تشرتك البنوك السعودية يف تأسيسه 

وتشغيله يف سنواته الخمس األوىل ، كام تم تقديم العديد من الربامج النوعية واملتخصصة للمعاقني )اإلعاقات الحركية، البرصية، السمعية ، متالزمة داون، 

فرط الحركة، التوحد( وذويهم واملتعاملني معهم بهدف التدريب والتأهيل والتوعية ، باإلضافة إىل  تدشني البنك النسخة الثانية من جائزة بنك الجزيرة للتميز يف 

الرتبية الخاصة .

 وحرصا من البنك عىل  الرتكيز املهني واملعريف للشباب والفتيات فقد تم تقديم العديد من برامج التأهيل والتدريب لتهيئتم لسوق العمل وامتالك املهارات 

الحياتية األساسية.

وركز البنك عىل قضايا التمكني والتأهيل للرشائح األكرث احتياجا يف املجتمع من خالل تقديم الدعم واملساندة والتمويل للمشاريع متناهية الصغر عرب محفظة 

)القروض الحسنة لألرس املنتجة( والتي ساهمت بدورها يف زيادة دخلهم وتحسني مستواهم املعييش والتعليمي، مام كان له األثر يف تعزيز االستقرار 

االقتصادي واملجتمعي ألفراد تلك األرس .

ومساهمًة يف بناء قدرات القطاع غري الربحي؛ فقد  رعى البنك جائزة كفو يف مجال القطاع غري الربحي يف منطقة الحدود الشاملية وهي جائزة تهدف لنرش 

الخريية  التحتية للجمعيات  البنية  العمل االجتامعي، و قام بتأسيس  الرائدة لقيادات  التطويرية  الربامج  بتنفيذ حزمة من  البنك  ، كام قام  الجودة واالبداع  ثقافة 

واالجتامعية عرب توفري التجهيزات األساسية لها، باإلضافة لربامج نرش الوعي املايل والقانوين والصحي والثقايف وغريها مبختلف مناطق ومحافظات اململكة.

كام شارك البنك يف الحملة الوطنية للعمل الخريي عرب املنصة الوطنية للعمل الخريي “إحسان”. 

السعودية  العربية  اململكة  ومحافظات  مدن  مختلف  يف  وأنشطته  مشاريعه  مبختلف  2021م،  عام  خالل  الجزيرة(  ألهل  الجزيرة  )خري  برنامج  من  استفاد  لقد 

)24,111( مستفيد .

الجزيرة لألسواق املالية “ الجزيرة كابيتال “

تقدم رشكة الجزيرة كابيتال لعمالئها من الرشكات واألفراد خدمات استثامرية متنوعة تشمل خدمات الوساطة وإدارة األصول وإدارة الرثوات وخدمات املرصفية 

االستثامرية وخدمات الحفظ.

وقد شهدت االسواق املالية خالل 2021م عاما آخر جيداً من إرتفاع احجام التداول والذي ساعد يف دعم إدارة الوساطة بشكل إيجايب، وزادت رشكة الجزيرة كابيتال 

2021. وواصلت منصات التداول للجزيرة كابيتال يف االسهم  8.4 % خالل عام  2020 إىل  8 % يف عام  حصتها السوقية يف السوق املالية السعودية من 

القوية  السوق  كابيتال من ظروف  الجزيرة  إيرادات الرشكة. واستفادت رشكة  لها مساهمة كبرية يف منو  2021م حيث كان  أداءها املميز خالل عام  العاملية 

وحققت زيادة كبرية يف محفظة قروض التمويل بالهامش.

إن الحفاظ عىل املكانة الريادية للرشكة يف سوق الوساطة املالية السعودي يعد أولوية للجزيرة كابيتال. حيث بلغت قيمة عمليات الوساطة املالية املحلية التي 

نفذتها الجزيرة كابيتال 381 مليار ريال سعودي خالل العام 2021م مقارنًة بـ 336 مليار ريال سعودي يف عام 2020م، نتج عن ذلك زيادة يف رسوم الوساطة من 

163 مليون ريال سعودي يف عام 2020م إىل 183 مليون ريال سعودي خالل العام 2021م.

أما إدارة األصول فقد شهدت تطورات جوهرية خالل العام، حيث ارتفع عدد املحافظ االستثامرية الخاصة بشكل كبري خالل العام 2021م، مام أدى إىل مضاعفة 

حجم األصول املدارة يف املحافظ الخاصة. وفيام يخص الصناديق العقارية، أغلقت رشكة الجزيرة كابيتال بنجاح صندوق الجزيرة للمشاريع السكنية 1 خالل الربع األول 

من عام 2021م وتخطط إلغالق صندوق الجزيرة للمشاريع السكنية 2 خالل النصف األول من عام 2022م. وباإلضافة إىل ذلك، أطلقت رشكة الجزيرة كابيتال بنجاح 

صندوق الجزيرة العجالن ريفريا السكني األول والذي سيوفر فرص استثامر جذابة لعمالئها يف القطاع العقاري. 

وقد استمرت الجزيرة كابيتال يف تطوير قدراتها االستثامرية لألصول املتعددة وإدارة الرثوات. حيث تم إنشاء مكتب الرئيس التنفيذي لالستثامر )CIO(، وتم 

تحديد فرص استثامرية جديدة إلثراء املنتجات املقدمة للعمالء. 

ولعبت إدارة خدمات املرصفية االستثامرية دوراً حيوياً يف تحقيق اإليرادات التشغيلية لعام 2021م وساهمت بنحو 24 مليون ريال سعودي. وقد شاركت إدارة 

الخدمات املرصفية االستثامرية يف االكتتاب العام رشكة أعامل املياه والطاقة الدولية )أكوا باور(، وعملت كمستشار لعمليات االندماج واالستحواذ لرشكة أيان 

الرتتيب إلصدارات صكوك وزارة املالية يف اململكة  الخدمات املرصفية االستثامرية يف  إدارة  التعاوين. كام شاركت  للتأمني  العريب  الدرع  لإلستثامر ورشكة 

العربية السعودية ورشكة أرامكو السعودية وبنك الجزيرة والرشكة السعودية إلعادة التمويل العقاري.

من جانب آخر، حصلت الجزيرة كابيتال عىل جائزة “أفضل صندوق أسهم دويل” من “Refinitiv” عن أداء صندوق الجزيرة لألسهم العاملية خالل ثالث، خمس وعرش 
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سنوات. أيضا، منحت “Refinitiv” صندوق الجزيرة لألسهم اليابانية جائزة أفضل صندوق خالل خمس وعرش سنوات. وباإلضافة إىل ذلك، تم اختيار رشكة الجزيرة 

كابيتال كواحدة من أكرب 30 رشكة إلدارة األصول يف الرشق األوسط من خالل مجلة “فوربس الرشق األوسط”.

تطمح رشكة الجزيرة كابيتال إىل أن تكون مدير أصول وثروات راسخ وأن تظل وسيطاً مفضالً لدى العمالء من خالل تقديم تجربة تداول مميزة. كام أن فريق إدارة 

الجزيرة كابيتال عىل ثقة من تحقيق خطط النمو عرب االستفادة من التكنولوجيا والتقنيات الرقمية وتعزيز املنتجات املقدمة للعمالء.

الخطط املستقبلّية

أثرت جائحة كورونا COVID-19 عىل كافة القطاعات والرشائح املجتمعية مبا يف ذلك القطاع االقتصادي، وال تزال آثارها قامئة حتى اآلن. وقد دفع هذا الوضع، 

مع ما ترافق معه من تغري رسيع يف توقعات ومتطلبات العمالء، بنك الجزيرة إىل الرتكيز عىل هدفه الرئييس املتمثل يف تعزيز القدرات املالية للعمالء من 

خالل تحسني وتطوير مراكزهم املالية.

ولتحقيق هذا الهدف، حدد البنك لنفسه عددا من األولويات الرئيسية التي سيتم الرتكيز عليها، وهي أوال : إنشاء عروض قيمة مميزة، وهو ما يعيد متوضع البنك 

يف رشائح العمالء األفراد املورسين والرشائح األعىل  واعتامد اسرتاتيجية مستهدفة ومركزة عىل رشائح  السوق املتوسطة ضمن الخدمات املرصفية للرشكات 

واملؤسسات املالية باإلضافة إىل توحيد قوة بنك الجزيرة الواحد مع الجزيرة كابيتال.

الخدمات املرصفية  كابيتال. فعىل عىل صعيد  التوجهات يف  عىل صعيد أعامل خدمات األفراد والرشكات والجزيرة  وتستند هذه األولوية عىل مجموعة من 

الفردية، نتوقع أن تكون اإليرادات مدفوعة بشكل رئييس بودائع الطلب والتمويل الشخيص والتمويل العقاري، مع الرتكيز بشكل خاص عىل رشائح العمالء 

األثرياء وذوي املراكز املالية املرموقة. ويشمل ذلك تنمية أصول العمالء األفراد العمالء األفراد، وتحقيق الربحية من ودائع العمالء املورسين، والرتكيز عىل 

العميل، والتحول الرقمي.

وعىل صعيد الرشكات، من املتوقع أن يكون منو اإليرادات مدفوعا بزيادة اإلقراض. وسيكون الرتكيز الرئييس عىل تطوير عروض قيمة متفوقة، وإعطاء األولوية 

الحتياجات املعامالت، وترسيع مبيعاتنا وخدمات التوزيع  من خالل األدوات الرقمية وأمناط املشاركة. ، حيث نرى هناك  منوا انتقائيا يف الرشكات الكبرية من 

خالل الحفاظ عىل مخاطر املحفظة مع تنويع املخاطر يف ذات الوقت. عىل صعيد  السوق املتوسطة، فقد ركزنا جهودنا مع تنمية حصتنا السوقية من خالل 

تكريس املوارد املخصصة لهذه الرشيحة مع اعتامد منوط التغطية القطاعية. وعىل صعيد الرشكات املتوسطة الصغرية، فسوف يتم تطوير عروض حلولو رقمية 

E2E للمنتجات  منافسة للرشكات الصغرية واملتوسطة مع تحسني إجراءات طلبات االئتامن إضافة إىل  تحسني االستحواذ الرقمي – الربامج الرقمية الكاملة 

الرئيسية وهو ما سيكون عامال حاسام للنجاح.

عىل صعيد تنفيذ “بنك الجزيرة الواحد” فإن الرشاكة مع الجزيرة كابيتال تعترب عامال هاما كمقدم منتجات لدعم أعامل إدارة الرثوات لدينا وفرص بيع خدمات البنك 

والفرص التعاونية.

وتهدف األولوية الرئيسية الثانية إىل جعل البنك منظمة مزدهرة من خالل الرتكيز عىل العميل ضمن سلوكيات البنك مام سينعكس إيجابا عىل املجتمع من خالل 

جدول أعامل الحوكة البيئية واالجتامعية ESG  و املسئولية االجتامعية للرشكاتCSR  مبا يف ذلك أن يكون منظمة تعليمية تركز عىل أفراد املجتمع.

وأخريا، يهدف البنك لتحقيق النمو الرقمي من خالل زيادة استثامراتنا يف التحول الرقمي وتطوير عروض بنك الجزيرة لتحسني تجربة العمالء ورضاهم.ويتحقق ذلك 

من خالل  استهداف الرشاكات  مع رشكة  Fintechs لتمييز عروض القيمة لدينا وأمناط التوزيع وبالتايل استثامر جهودنا من خالل اكتساب العمالء واالحتفاظ بهم.

الجوائز وشهادات التقدير 

حصل بنك الجزيرة عىل عدد من الجوائز التقديرية املحلية والعاملية والتي تعكس نزاهة ومهنية البنك وجهوده يف تقديم منتجات وخدمات استثنائية لعمالئه 

الكرام. وتشمل تلك الجوائز ما ييل:

جائزة أحد أفضل الرشكات املالية أداء يف حوكمة الرشكات CGI من قبل جامعة الفيصل  •

جائزة الجزيرة فون  •

الفردية  الخدمات املرصفية  جائزة   - السعوديةلعام2021  العربية  اململكة  الفردية يف  الخدمات املرصفية  ابتكارا يف قطاع  األكرث  اإلسالمي  البنك  جائزة   •

االسالمية السابعة لعام 2021

جائزة IRBA للتميز يف الخدمات الرقمية االسالمية لعام 2021 – جائزة الخدمات املرصفية الفردية االسالمية لعام 2021.  •

جائزة التميز يف التحول الرقمي لعام  2021 املمنوحة لبنك الجزيرة من قبل مؤمتر املرصفية الرقمية السعودية 2021     •

جائزة رواد التغيري للقطاع الخاص لعام 2019م خالل منتدى اإلدارة واألعامل العارش .  •

املركز األول و امليدالية الذهبية يف ثاث فئات ضمن النهائيات اإلقليمية للمسابقة العاملية ملراكز اتصاالت العمالء عن فئة “أفضل مركز اتصاالت عامء “   •

وفئة “أفضل خدمة عامء “ وفئة “أفضل مركز مساندة للفروع “ يف الرشق األوسط وأوروبا وأفريقيا لعام 2019م 

جائزة البنك األسالمي األكرث ابتكاراً – اململكة العربية السعودية والتي منحت من قبل مجلة انرتناشيونال فاينانس.  •

جائزة افضل عروض بطاقات ائتامنية – اململكة العربية السعودية 2019م والتي منحت من قبل مجلة جلوبال بيزنيس اوت لوك.  •

جائزة البنك األكرث ابتكاراً  يف املرصفية اإللكرتونية - اململكة العربية السعودية 2019م والتي منحت من قبل مجلة جلوبال بيزنيس اوت لوك.  •

جائزة التميز يف مؤرش حوكمة الرشكات بني كل القطاعات املتداولة يف السوق املالية السعودية ،والتي منحت من مركز حوكمة الرشكات يف جامعة الفيصل.  •
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نهائيات املسابقة  لعام ٢٠١٩ ضمن  العامل   أفضل خدمة عمالء “يف  اتصاالت عمالء” وفئة”  الذهبية يف فئتي “أفضل مركز  األول وامليدالية  املركز   •

العاملية ملراكز اتصاالت العمالء والتي اقيمت يف برشلونة – اسبانيا .

جائزة التميز نظري الرشاكه يف متويالت التجارة  التي منحت من قبل املؤسسة الدولية لتمويل التجارة.  •

جائزة األمرية صيتة بنت عبدالعزيز للتميز يف العمل االجتامعي )يف مجال اإلنجاز الوطني( يف دورتها الخامسة 2017  •

امليدالية الذهبية واملركز األول عن فئة أفضل خدمة عمالء وكذلك امليدالية الفضية عن فئة أفضل مركز اتصاالت عمالء ، و جائزة أفضل مدير مركز اتصاالت عمالء   •

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

وجائزة أفضل خيار للنقاد كأفضل بنك يف  االبتكار املرصيف للخدمات املرصفية اإلسالمية لألفراد لعام 2018 من قبل “كامربدج التحليلية اناليتيكا “  •

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

جائزة “أفضل برنامج مسؤولية اجتامعية يف اململكة لعام 2017م “ برتشيح من قبل مجموعة يس يب آي فايننشال العاملية املتخصصة 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 “أفضل خدمة عمالء “ مقدمة لربنامج ابرش بعزك،من قبل مجلةبانكر الرشق األوسط2017م.  •

امليدالية الفضية واملركز الثاين يف فئتي “أفضل مركز اتصاالت عمالء “ و “ أفضل خدمة عمالء لعام 2017م “ يف الرشق األوسط وأوروبا وإفريقيا من   •

قبل رشكة كونتاكت سنرت وورلد Contact Center World يف لندن باململكة املتحدة.

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

تكريم البنك املركزي السعودي لبنك الجزيرة ضمن أفضل ثالثة بنوك حصلت عىل اعىل مؤرشات األداء الرئيسية لخدمات أجهزة الرصف اآليل وإدارة النقد.  •

شكر وتقدير

يرس مجلس اإلدارة انتهاز هذه الفرصة للتعبري عن خالص شكره وتقديره للحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن بن عبدالعزيز 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 ووزارة التجارة واالستثامر و البنك املركزي السعودي وهيئة السوق املالية عىل دعمهم املستمر للبنك .

ويرس مجلس اإلدارة انتهاز هذه الفرصة للتعبري عن جزيل شكره وتقديره للمساهمني والعمالء األفاضل عىل ثقتهم ودعمهم املستمر ولفريق إدارة البنك وكافة 

منسوبيه عىل أدائهم وإنجازاتهم.
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املنطقة الغربية

املنطقة الرشقية

شبكة الفروع

مكة املكرمة 

فرع العزيزية
هاتف: 5571010 12 )966+(

فرع الشوقية
هاتف: 5391826 12 )966+(

فرع العوايل
هاتف: 5501453 12 )966+(

فرع الستني 
هاتف: 5970339 12 )966+(

املدينة املنورة 

فرع املدينة املنورة
هاتف: 8451111 14 )966+(

فرع الخالدية
هاتف: 8491328 14 )966+(

جــــدة 

فرع جدة الرئييس 
هاتف: 6098888 12 )966+(

فرع شارع التحلية
هاتف: 2610725 12 )966+(

فرع شارع التحلية )سيدات(
هاتف: 2610730 12 )966+(

فرع صاري
هاتف: 6901390 12 )966+(

فرع البلد
هاتف: 6485533 12 )966+(

فرع شارع خالد بن الوليد
هاتف: 6518070 12 )966+(

فرع شارع األمري سلطان
هاتف: 6075450 12 )966+(

فرع البساتني
هاتف: 6949224 12 )966+(

فرع السالمة
هاتف: 6919719 12 )966+(

فرع الصفا
هاتف: 6736712 12 )966+(

فرع السامر
هاتف: 2721870 12 )966+(

فرع الربوة
هاتف: 6827683 12 )966+(

فرع النعيم
هاتف: 6134333 12 )966+(

فرع الرحاب 
هاتف: 6756424 12 )966+(

فرع طريق مكه 
هاتف: 6896600 12 )966+(

فرع املساعدية
هاتف: 6610112 12 )966+(

فرع املساعدية )سيدات(
هاتف: 6673700 12 )966+(

فرع ابحر الجنوبية
هاتف: 6098752 12 )966+(

الطائف

فرع الطائف الرئييس 
هاتف: 7600116 12 )966+(

فرع شهار
هاتف: 7426678 12 )966+(

رابغ

فرع رابغ
هاتف: 4233311 14 )966+(

تبوك 

فرع تبوك
هاتف: 4432676 14 )966+(

ينبع

فرع ينبع
هاتف: 3572953 14 )966+(

فرع ينبع الصناعية
هاتف: 3570208 14 )966+(

الدمـــام

فرع الدمام الرئييس
هاتف: 8321272 13 )966+(

فرع جرير
هاتف: 8420237 13 )966+(

فرع الجلوية
هاتف: 8153394 13 )966+(

فرع الفيصلية
هاتف: 8116653 13 )966+(

فرع الشاطئ
هاتف: 8324838 13 )966+(

الخـــرب

فرع الخرب الهدا
هاتف: 8820040 13 )966+(

فرع الخرب - شارع امللك خالد
هاتف: 8942512 13 )966+(

فرع الخرب الرئييس     
هاتف: 8346928 13 )966+(

الظهران

فرع الدوحة
هاتف: 8683512 13 )966+(

فرع تالل الدوحة
هاتف: 8309188 13 )966+(

اإلحســاء

فرع الهفوف الرئييس
هاتف: 5863555 13 )966+(

فرع الشهابية
هاتف: 5995530 13 )966+(

فرع السلامنية
هاتف: 5754310 13 )966+(

فرع املربز
هاتف: 5730616 13 )966+(

الجبيـــل

فرع الجبيل الصناعي
هاتف: 3670157 13 )966+(

فرع الجبيل البلد
هاتف: 3672701 13 )966+(

حفر الباطن

فرع حفر الباطن
هاتف: 7313417 13 )966+(   

القطيــف

فرع القطيف
هاتف: 8545463 13 )966+(
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املنطقة الوسطى

املنطقة الجنوبية

شبكة الفروع

الريــاض

فرع العليا

هاتف: 2157000 11 )966+(

فرع طريق امللك فهد

هاتف: 2051870 11 )966+(

فرع طريق امللك عبد الله

هاتف: 2642123 11 )966+( 

فرع القدس

هاتف: 2781416 11 )966+(

فرع خريص

هاتف: 2256399 11 )966+(

فرع النسيم

هاتف: 2357813 11 )966+(

فرع املعذر

هاتف: 8108058 11 )966+(

فرع امللقا

هاتف: 4102998 11 )+966( 

فرع الريان 

هاتف: 2080166 11 )966+(

فرع الدائري الغريب

هاتف: 4338441 11 )966+(

فرع التخصيص

هاتف: 2936599 11 )966+(

فرع السويدي 

هاتف: 4288695 11 )966+(

فرع النفل

هاتف: 2751086 11 )966+(

فرع الروضة 

هاتف: 2543847 11 )966+(

فرع الشفا

هاتف: 2715589 11 )966+(

فرع إشبيلية

هاتف: 8124276 11 )966+(

فرع الصحافة

هاتف: 2251657 11 )966+(

فرع املروج

هاتف: 4154893 11 )966+(

فرع امللز

هاتف: 2915490 11 )966+(

فرع حطني

هاتف: 2145324 11 )966+(

فرع قرطبة

هاتف: 2936599 11 )966+(

 فرع الياسمني

هاتف: 2157590 11 )966+(

حائل

فرع حائل

هاتف: 5712157 16 )966+(

الخرج

فرع الخرج

هاتف: 5476259 11 )966+(

الجوف

فرع الجوف

هاتف: 6460315 14 )966+(

القصيم

فرع بريدة

هاتف: 3835310 16 )966+(

فرع عنيزة

هاتف: 3624121 16 )966+(

خميس مشيط 

فرع خميس مشيط
هاتف: 2216465 17 )966+(

أبهـــا

فرع أبها
هاتف: 2260798 17 )966+(

نجــران

فرع نجران
هاتف: 5236291 17 )966+(

جازان

فرع جازان
هاتف: 3228594 17 )966+(

فرع أبوعريش
هاتف: 3402129 17 )966+(
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املنطقة الوسطى

املنطقة الرشقية

املنطقة الغربية

فرع البطحاء / الغزايل 6101

هاتف: 4068524 / 4068467 11 )966 +(

فرع البلد ) مانيال ( / 6102

هاتف: 8108058 / 8108056 11 )966 +(

فرع العسكري - 6105

هاتف: 4776472 / 4774889 11 )966 +(

فرع املروج - 6106

هاتف: 2033058 / 2031861 11 )966 +(

فرع الخالدية - 6103

هاتف: 4469311 / 4469290 11 )966 +(

فرع الخرج - 6120

هاتف: 5456476 / 5456467 11 )966 +(

فرع املنتزه - 6107

هاتف: 4083384 / 4083414 11 )966 +(

فرع الروضة - 6110

هاتف: 2277506 / 2278447 11 )966 +(

فرع السليامنية - 6104

هاتف: 4778541 / 4778350 11 )966 +(

فرع الجبيل - 6705

هاتف: 3448760 / 3448685 13 )966 +(

فرع الدمام الرئييس - 6701

هاتف: 8341976 / 8341347 13 )+966(

فرع مخطط 91 - 6702

هاتف: 8190049 / 8190058 13)966 +(

فرع الثقبة - 6711

هاتف: 8089747 / 8088319 13 )966 +(

فرع العيىس مول - 6710

هاتف: 8088173 / 8084917 13)966 +(

فرع منفوحه - 6108
هاتف: 4571329 / 4571278 11 )966 +(

فرع النسيم - 6111
هاتف: 2328366 / 2324529 11 )966 +(

فرع البديعة / 6109
هاتف: 4101890 / 4101878 11 )966 +(

فرع السيل - 6113
هاتف: 2415523 / 2415570 11 )966 +(

فرع الياسمني - 6115
هاتف: 8120051 / 8120043 11 )966 +(

فرع الصناعية الثانية - 6119
هاتف: 8109653 / 8104209 11 )966 +(

فرع بريده / القصيم 6501
هاتف: 3271294 / 3694869 16 )966 +(

فرع حائل - 6510
هاتف: 5349318 / 5349317 16 )966 +(

فرع أم الحامم - 6117

هاتف: 4824327 / 4824559 11 )966 +(

فرع سلطانة - 6114

هاتف: 4285096 / 4283873 11 )966 +(

فرع الريموك - 6112

هاتف: 8103905 / 8103904 11 )966 +(

فرع الرس - 6522

هاتف: 3392680 / 3392670 16 )966 +(

فرع الشمييس - 6118

هاتف: 8103198 / 8103242 11 )966 +(

فرع املرقب - 6116

هاتف: 4023435 / 4023430 / 423424 11 )966 +(

فرع أطياف - 6131

هاتف: 8103714 / 8102703 11 )966 +(

فرع الربيع - 6132

هاتف: 8102342 / 8102443 11 )966 +(

فرع فالجيو مول - 6130

هاتف : 13001 9200

فرع الجلوية - 6703

هاتف: 8172623 / 8172190 13 )966 +(

فرع العقربية - 6714

هاتف: 8949425 / 8984349 13 )966 +(

فرع الصناعية الثانية - 6709

هاتف: 8021859 / 8021910 13 )966 +(

فرع الجبيل 2 - 6706

هاتف: 3632256 / 3615383 13 )966 +(

فرع األحساء - 6731

هاتف: 5732775 / 5732774 13 )966 +(

فرع الصناعية الجبيل - 6707

هاتف: 3618118 / 3441119 13 )966 +(

فرع حفر الباطن - 6747

هاتف: 7310151 / 7310049 13 )+966(

فرع لولو الدمام - 6704

هاتف: 8321202 / 8309023 13 )966 +(

فرع البلد - 6301

هاتف: 2894596 / 2899757 12 )966 +(

فرع حراء - 6302

هاتف: 6834007 / 6826902 12 )966 +( 

فرع البوادي - 6303

هاتف: 6558592 / 6558167 12 )966 +(

فرع مرشفه - 6306

هاتف: 6736713 / 6737669 12 )966 +(

فرع أبها - 6605

هاتف: 2283150 / 2240401 17 )966 +(

فرع الطائف - 6330

هاتف: 7327792 / 7322543 12 )966 +(

فرع بني مالك - 6307

هاتف: 6727727 / 6727797 12 )966 +(

فرع الحمدانية - 6311

هاتف: 6070316 / 6071194 12 )966 +(

فرع ينبع - 6347

هاتف: 3573406 / 3572748 14 )966 +(

فرع امللك عبدالله - املدينة املنورة - 6340

هاتف: 8280328 / 8280357 14 )966 +(

فرع السالمة - 6304

هاتف: 6058581 / 3861719 12 )966 +(

فرع نجران - 6620

هاتف: 5221846 / 5221993 17 )966 +(

فرع بن الدن - 6316

هاتف: 6811357 / 6811358 12 )966 +(

فرع خميس مشيط - 6614

هاتف: 2740535 / 2740534 17 )966 +(

فرع الرشفية - 6308

هاتف : 6303762 / 6304023 12 )966 +( 

فرع جيزان - 6646

هاتف: 3220640 / 3220638 17 )966 +(

فرع تبوك - 6580
هاتف: 4221603 / 4216147 14 )966 +(

فرع الكعكية - 6360
هاتف: 5306986 / 5307034 12 )966 +(

فرع رابغ - 6380
هاتف:4221247 / 4221246 12 )966 +(

فرع الجوف - 6570
هاتف: 6222372 / 6222368 / 6222139 14 )966 +(

  فرع بيش - 6661
هاتف: 3340225 / 3340447 17 )966 +(

فرع العتيبية - 6363
هاتف: 5970289 / 5980058 12 )966 +(

فرع ينبع 2 - 6348
هاتف: 3570190 / 3570124 14 )966 +(

فرع الخمرة - 6317
هاتف : 13001 9200

فرع بيشة - 6618
هاتف : 13001 9200
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مركز طريق امللك فهد )الرياض(
011-2256000

مركز عقبة بن نافع )الرياض(
011-2780486

مركز البديعة ) السويدي( الرياض 
011-4288716

مركز الريان )الرياض(
011-2083385

املنطقة الوسطى

مركز عنيزة عنيزة
016-3634615

مركز بريدة
016-3835230

منطقة القصيم

الخرب مركز الهدا 

013-8820040

مركز القطيف
 013-8545370

مركز الهفوف
 013-5861590

املنطقة الرشقية

مركز املساعدية  )جدة(
012-6606020 - Ex 8887

مركز الشاطئ )جدة(
012-6098560

مركز املدينة املنورة
014-8451959

مكة املكرمة مركز مكة )العزيزية( 

012-5571010- Ex 600

املنطقة الغربية والجنوبية

املنطقة الغربية

جــــدة
حي األندلس - طريق املدينة النازل

جدة أسواق املساعدية رقم 3

هاتف:   6688877 12 )966+(

فاكس: 6677319 12 )966+(

املدينة املنورة
طريق امللك عبدالله - تقاطع شارع سلطانة

املدينة املنورة مبنى ريادة األعامل - الدور الثاين

هاتف:   8318311 14 )966+(

املنطقة الوسطى

املنطقة الرشقية

الرياض 
حي القدس - طريق امللك عبدالله - الرياض مخرج 10

هاتف:   2404052 11 )966+(

فاكس: 2784214 11 )966+( تحويلة :381

الخرب
تقاطع شارع امللك سعود مع شارع األمري

فيصل بن فهد  بجانب رشكة عبداللطيف جميل

مقابل الظهران مول

هاتف: 8821142 13 )966+(

الرقم املجاين للجزيرة كابيتال 9999 116 800

الرقم املجاين للتكافل التعاوين 0959 244 800
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مسؤولية اإلدارة

تنطوي مسئولية اإلدارة عىل  إنشاء واالحتفاظ بنظام رقابة داخلية مالئم وفعال. ويشمل نظام الرقابة الداخلية السياسات واإلجراءات والعمليات 

التي تم تصميمها تحت إرشاف مجلس اإلدارة )مجلس اإلدارة( لتحقيق األهداف االسرتاتيجية للبنك.

نطاق مسئولية إدارة املراجعة

يشمل نطاق مسئولية  إدارة املراجعة الداخلية، كفعالية مستقلة عن اإلدارة التنفيذية، تقييم مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية عىل 

مستوى كافة قطاعات وفعاليات البنك، وكذلك ضامن تنفيذ جميع السياسات واإلجراءات املقررة وااللتزام بها . ويتم إبالغ لجنة املراجعة التابعة 

ملجلس إدارة البنك بكافة املالحظات الهامة واملادية لتقييم املراجعة الداخلية. وتقوم لجنة املراجعة مبراقبة مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة 

الداخلية بشكل فعال لضامن تخفيف املخاطر املحددة وحامية مصالح البنك.

وتبذل كافة فعاليات البنك جهودا متضافرة ومتكاملة لتحسني بيئة الرقابة عىل مستوى القاعدة من خالل مواصلة مراجعة ومعالجة  أوجه القصور 

التي  الرقابة  القصور يف  أوجه  العليا، مسئولية اإلرشاف عىل تصحيح  التنفيذية  اإلدارة  لكل فعالية، تحت إرشاف  الرقابة. ويسند  إجراءات  يف 

الداخلية والتفتيش الفعيل عىل الفروع،  الداخليون والخارجيون. وتضمن فعالية االلتزام، من خالل إجراءات املراجعة  يحددها مراجعو الحسابات 

التزام البنك بالتوجيهات التنظيمية وتضمينها يف سياساته وإجراءاته.

تقييم فعالية الضوابط الداخلية 

صمم نظام الرقابة الخاص بالبنك لتوفري تطمني معقول للمجلس بشأن إدارة املخاطر لتحقيق األهداف االسرتاتيجية للبنك. وتنطوي أنظمة 

الرقابة الداخلية، بغض النظر عن مستوى تصميمها، عىل حدود وقيود متأصلة، وقد ال تستطيع منع أو كشف جميع أوجه القصور. وعالوة عىل 

ذلك، فإن إسقاط التقييامت الحالية للفعالية عىل الفرتات املستقبلية  يخضع لقيود قد تجعل الضوابط غري كافية بسبب التغريات يف الظروف 

أو االلتزام بالسياسات واإلجراءات.

اعتمدت اإلدارة إطارا متكامال للضوابط الداخلية عىل النحو املوىص به من قبل مؤسسة النقد العريب السعودي من خالل توجيهاتها املتعلقة 

بضوابط الرقابة الداخلية.

كام تراجع لجنة املراجعة تقرير تقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية، حسب املعد من قبل إدارة املراجعة الداخلية بالبنك. هذا، وال يتضمن التقرير 

املتعلق بتقييم ضوابط  الرقابة الداخلية أية نقاط ضعف مادية يف إطار الرقابة الداخلية للبنك  مل تتم معالجتها عىل الوجه الصحيح من قبل 

اإلدارة.

مالحظات اإلدارة عىل تقييم ضوابط الرقابة الداخلية

استنادا إىل نتائج التقييم املستمر لضوابط الرقابة الداخلية الذي أجرته اإلدارة خالل العام، ترى اإلدارة أن نظام الرقابة الداخلية الحايل يف البنك 

مصمم بشكل كاف، ويعمل بفعالية، وتتم مراقبته باستمرار. ومع ذلك، فإن اإلدارة تسعى بشكل متواصل لتقوية وتعزيز نظام الرقابة الداخلية 

للبنك.

مالحظات مجلس اإلدارة عىل تقييم ضوابط الرقابة الداخلية

بناء عىل ما سبق، صادق مجلس اإلدارة أصوال عىل تقييم اإلدارة لنظام الرقابة الداخلية، عىل النحو الذي نصت عليه توجيهات مؤسسة النقد 

العريب السعودي.

حمد العيىس

رئيس مجموعة االلتزام ومكافحة غسل األموال

عبد العزيز الزمام

رئيس مجموعة املراجعة الداخلية

هاين نوري

املسؤول املايل األول

بيان الرقابة الداخلية



77 تقرير اللجنة الرشعية

الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل سيدنا ونبيينا محمد وعىل آله وصحبه أجمعني.

السادة مساهمي بنك الجزيرة

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،

فقد قامت اللجنة الرشعية مبراجعة ومناقشة تقارير املطابقة الرشعية املعدة من قبل قسم املطابقة الرشعية يف املجموعة الرشعية بالبنك 

والتي اشتملت عىل نتائج فحص وتدقيق اإلجراءات املتبعة من البنك عىل أساس أخذ عينات عشوائية من كل نوع من أنواع العمليات.

كام اطلعت اللجنة الرشعية لبنك الجزيرة عىل املبادئ املستخدمة والعقود املتعلقة باملعامالت والتطبيقات واملنتجات التي طرحها بنك الجزيرة 

خالل العام املايل 2020 م إلبداء الرأي الرشعي وإصدار الفتاوى واإلرشادات والقرارات الالزمة.

وتقع مسؤولية التأكد من ان البنك يعمل وفقًا ألحكام ومبادئ الرشيعة اإلسالمية عىل اإلدارة التنفيذية بالبنك ، أما مسؤولية اللجنة الرشعية 

فتنحرص يف إبداء رأي مستقل بناًء عىل مراقبتها لعمليات البنك وإعداد هذا التقرير لكم .

لقد قمنا مبراقبتنا بعد الحصول عىل جميع املعلومات والتفسريات التي اعتربناها رضورية لتزويدنا بأدلة تكفي إلعطاء قناعة بأن البنك مل يخالف 

احكام ومبادئ الرشيعة اإلسالمية ويف رأينا:

أن العقود والعمليات واملعامالت التي أبرمها البنك خالل الفرتة التي تناولها التقرير املشار إليه أعاله هي يف الجملة متفقة مع أحكام الرشيعة 

اإلسالمية وما ورد عىل بعضها من ملحوظات ال يؤثر عىل سالمة العمليات من الناحية الرشعية وقد متت معالجتها من قبل اإلدارة.

واللجنة إذ تقدم لكم هذا التقرير تشكر املجموعة الرشعية يف البنك واإلدارة التنفيذية عىل حرصها وتعاونها مع اللجنة.

تقرير اللجنة الرشعية

نسأل الله العيل القدير أن يحقق لنا السداد والرشاد.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

رئيسًا فضيلة الشيخ /عبد الله بن سليامن املنيع  

نائب الرئيس فضيلة الشيخ د/عبدالله بن محمد املطلق  

عضًوا الدكتور /محمد بن عيل القري    

مقررًا الدكتور / فهد بن عيل العليان    



 القوائم
الـمـالـيـة



املحتويات
81-78تقرير مراجعي الحسابات املستقلني

82قامئة املركز املايل

83قامئة الدخل املوحدة

84قامئة الدخل الشامل املوحدة

85قامئة التغيريات يف حقوق املساهمني

87-86قامئة التدفقات النقدية املوحدة

165-88إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
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ارنست ويونغ ورشكاهم )محاسبون قانونيون(

رشكة مهنية ذات مسؤولية محدودة

الدور الثالث عرش، برج طريق امللك

طريق امللك عبد العزيز )طريق امللك(

ص ب 1994 - جدة 21441

اململكة العربية السعودية

برايس وترهاوس كوبرز

الدور الخامس، جميل سكوير،

ص.ب 16415 - جـدة 21464 

اململكة العربية السعودية

ترخيص رقم 25

تقرير مراجعي الحسابات املستقلني عن مراجعة القوائم املالية املوحدة

إىل السادة مساهمي بنك الجزيرة )رشكة مساهمة سعودية( املحرتمني

الرأي

لقد قمنا مبراجعة القوائم املالية املوحدة لبنك الجزيرة )“البنك”( والرشكات التابعة له )يشار إليهم مجتمعني بـ”املجموعة”(، والتي تشتمل عىل قامئة املركز 

2021م و قامئة الدخل املوحدة وقامئة الدخل الشامل املوحدة وقامئة التغريات يف حقوق امللكية املوحدة وقامئة  31 ديسمرب  املايل املوحدة كام يف 

التدفقات النقدية املوحدة للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ، واإليضاحات حول القوائم املالية املوحدة، والتي تشمل السياسات املحاسبية الهامة واملعلومات 

التفسريية األخرى.

يف رأينا، أن القوائم املالية املوحدة املرفقة تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، املركز املايل املوّحد للمجموعة كام يف 31 ديسمرب 2021م، وأداءها 

العربية السعودية  الدولية للتقرير املايل املعتمدة يف اململكة  للمعايري  التاريخ وفقاً  النقدية املوحدة للسنة املنتهية يف ذلك  املايل املوّحد وتدفقاتها 

واملعايري واإلصدارات األخرى املعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعني واملحاسبني )يشار إليهم مجتمعني بــ “املعايري الدولية للتقرير املايل املعتمدة يف 

اململكة العربية السعودية”(.

أساس الرأي

لقد قمنا باملراجعة وفقاً للمعايري الدولية للمراجعة املعتمدة يف اململكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا مبوجب تلك املعايري تم توضيحها بالتفصيل يف 

قسم “مسؤوليات مراجعي الحسابات حول مراجعة القوائم املالية املوحدة” يف تقريرنا. ونحن مستقلون عن املجموعة وفقاً لقواعد سلوك وآداب املهنة 

املعتمدة يف اململكة العربية السعودية وذات الصلة مبراجعتنا للقوائم املالية املوحدة، وقد وفّينا أيضاً مبسؤولياتنا األخالقية وفقاً لهذه القواعد. ونعتقد أن 

أدلة املراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفري أساس إلبداء رأينا.

أمور املراجعة الرئيسية

إن أمور املراجعة الرئيسية هي تلك األمور التي كانت، بحسب حكمنا املهني، لها أهمية بالغة أثناء مراجعتنا للقوائم املالية املوحدة للفرتة الحالية. لقد تم تناول 

هذه األمور يف سياق مراجعتنا للقوائم املالية املوحدة ككل، وعند تكوين رأينا حولها، وال نقدم رأياً منفصال حول تلك األمور. وفيام ييل وصفاً لكل أمر من أمور 

املراجعة الرئيسية وكيفية معالجته:

كيف تناولت مراجعتنا أمر املراجعة الرئييسأمر املراجعة الرئييس

مخصص خسائر االئتامن املتوقعة مقابل القروض والسلف:

 65,072 املجموعة  متويل  إجاميل  بلغ  2021م،  ديسمرب   31 يف  كام   

مليون ريال سعودي )2020م: 56,154 مليون ريال سعودي(، تم مقابلها 

2,638 مليون  ائتامن متوقعة قدره ريال سعودي  تجنيب مخصص خسائر 

ريال سعودي )2020م: 2,193 مليون ريال سعودي(.

وقد اعتربنا انخفاض قيمة التمويالت كأمر مراجعة رئييس، نظراً ألن تحديد 

ولديهم  اإلدارة  وحكم  جوهري  تقدير  يتضمن  املتوقعة  االئتامن  خسائر 

لذلك،  إضافة  للمجموعة.  املوحدة  املالية  القوائم  عىل  جوهري  تأثري 

من  يزيد  مام  األعامل  عىل  التحديات  فرض  يف  كوفيد-19  جائحة  تستمر 

مستويات الحكم وعدم التيقن الرضوري لتحديد خسارة االئتامن املتوقعة. 

تتضمن مجاالت الحكم الرئيسة ما ييل:

تصنيف التمويل ضمن املراحل 1 أو 2 أو 3 استناًدا إىل تحديد:  .1

االئتامن  مخاطر  زيادة جوهرية يف  التي تشتمل عىل  التعرضات  أ( 

منذ نشأتها، و 

التعرضات املنخفضة بشكل فردي/ املتعرثة. ب( 

االئتامن  خسائر  ملخصص  اإلدارة  تقويم  إلجراءات  فهم  عىل  حصلنا   ■

الداخيل  التصنيف  طريقة  ذلك  يف  مبا  التمويل،  مقابل  املتوقعة 

أي  بالنموذج، مبا يف ذلك  الخاصة  والسياسة املحاسبية واملنهجية 

تغيريات رئيسية تم إجراؤها مبا فيها عىل سبيل املثال ال الحرص، تأثري 

جائحة كوفيد-19 املستمرة خالل السنة. 

ومنهجية  باملجموعة  الخاصة  املحاسبية  السياسة  مبقارنة  قمنا  	■

مخصص خسائر االئتامن املتوقعة مع املتطلبات الواردة يف املعيار 

الدويل للتقرير املايل 9.

قمنا بتقويم تصميم وتطبيق واختبار فعالية الضوابط الرئيسية )مبا  	■

يف ذلك الضوابط العامة لتقنية املعلومات وتطبيقاتها( فيام يتعلق 

بـ:

عىل  الحوكمة  يتضمن  وهو  املتوقعة،  االئتامن  خسائر  منوذج   •
السنة،  خالل  النموذج  عىل  تحديثات  وأي  وصالحيته،  النموذج، 

الرئيسية،  للمدخالت  االئتامن  لجنة  موافقات  ذلك  يف  مبا 

واالفرتاضات وتعديالت ما بعد النموذج، إن وجدت،
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كيف تناولت مراجعتنا أمر املراجعة الرئييسأمر املراجعة الرئييس

قامت املجموعة بتطبيق أحكام إضافية لتحديد وتقدير احتاملية الجهات   

االئتامن،  مخاطر  يف  جوهرية  بزيادة  مرت  تكون  قد  التي  املقرتضة 

عىل الرغم من برامج الدعم الحكومية املختلفة التي أدت إىل تأجيل 

سداد األقساط لبعض األطراف املقابلة. مل يتم اعتبار تأجيل سداد 

االئتامن  مخاطر  يف  جوهرية  زيادة  حدوث  يف  تسبب  قد  األقساط 

يف حد ذاته.  

االفرتاضات املستخدمة يف مناذج خسائر االئتامن املتوقعة لتحديد   .2

السداد،  عن  التعرث  حالة  يف  والخسارة  السداد،  عن  التعرث  احتامل 

والتعرض عند التعرث عن السداد، مبا يف ذلك عىل سبيل املثال ال 

النقدية  والتدفقات  املقابل،  للطرف  املايل  الوضع  تقويم  الحرص 

املستقبلية  االفرتاضات  وإدراج  ووضع  املتوقعة،  املستقبلية 

بها واالحتامالت  الكيل والسيناريوهات املرتبطة  االقتصاد  وعوامل 

الوزن املتوقعة.

حكم  باستخدام  الحقة  إضافية  مخصصات  منوذج  لتطبيق  الحاجة  إن   .3

بجائحة  املتعلقة  وخاصة  الصلة  ذات  الخطر  عوامل  جميع  لعكس 

منوذج  يف  تحديدها  ميكن  ال  قد  والتي  تستمر  التي  كوفيد-19 

خسائر االئتامن.

جائحة  ضوء  يف  سيام  ال  والتقديرات،  األحكام  هذه  تطبيق  يستمر   

كوفيد-19 يف أن يؤدي إىل عدم تيقن أكرب يف التقديرات ومخاطر 

ديسمرب   31 يف  كام  املتوقعة  االئتامن  لخسائر  املصاحبة  املراجعة 

2021م.

بشأن  )تـ(  )ج(   3 إيضاح  الهامة  املحاسبية  السياسات  ملخص  انظر   

الذي   )1( )ج(   2 وإيضاح  املالية؛  املوجودات  قيمة  يف  االنخفاض 

املحاسبية  واالفرتاضات  والتقديرات  األحكام  عن  اإلفصاح  يتضمن 

ومنهجية  املالية  املوجودات  قيمة  انخفاض  بخسائر  املتعلقة  الهامة 

الذي   7 وإيضاح  املجموعة؛  قبل  من  املستخدمة  االنخفاض  تقويم 

وإيضاح  التمويل؛  القيمة مقابل  االنخفاض يف  عن  اإلفصاح  يتضمن 

واالفرتاضات  االئتامن  جودة  تحليل  تفاصيل  عىل  لالطالع   31-2

خسائر  تحديد  عند  االعتبار  يف  أخذها  تم  التي  والعوامل  الرئيسية 

تأثري جائحة كوفيد-19  41 لالطالع عىل  االئتامن املتوقعة واإليضاح 

عىل خسائر االئتامن املتوقعة.

املنتظم  والتحديد  و3  و2   1 املرحلة  إىل  التمويل  تصنيف   •

للزيادة الجوهرية يف مخاطر االئتامن، وتحديد التعرث/ التعرضات 

املنخفضة بشكل فردي،

خسائر  مناذج  تدعم  التي  املعلومات  تقنية  وتطبيقات  أنظمة   •

االئتامن املتوقعة، و

تكامل بيانات املدخالت يف منوذج خسائر االئتامن املتوقعة.  •

فيام يتعلق بعينة من العمالء، قمنا بتقويم:  	■

درجات التصنيف الداخيل املحددة من قبل اإلدارة بناًء عىل مناذج   •
املحددة  التصنيف  درجات  وأخذنا  باملجموعة،  الداخيل  التصنيف 

ومعلومات  الخارجية  السوق  ظروف  ضوء  يف  االعتبار  يف 

املستمرة  بالتأثريات  يتعلق  فيام  وخاصة  املتوفرة،  القطاع 

لجائحة كوفيد-19، كام قمنا بتحديد أنها كانت متوافقة مع درجات 

االئتامن  خسائر  مناذج  يف  كمدخالت  املستخدمة  التصنيف 

املتوقعة،

عمليات احتساب اإلدارة لخسائر االئتامن املتوقعة.  •

حول  اإلدارة  تقييم  بتقدير  قمنا  املختارة،  للقروض  بالنسبة   •
الضامن  تأثري  ذلك  يف  مبا  ترداد،  لالس  القابل  النقدي  التدفق 

واملصادر األخرى إلعادة السداد، إن وجد.

الزيادة  تحديد  بشأن  املجموعة  ضوابط  مالءمة  مدى  بتقويم  قمنا  	■

أو  "املتعرثة"  التعرضات  وتحديد  االئتامن  مخاطر  يف  الجوهرية 

"املنخفضة بشكل فردي"، وتصنيفها إىل مراحل. عالوة عىل ذلك، 

وفيام يتعلق بعينة من التعرضات، قمنا بتقويم مدى مالءمة تصنيف 

املراحل ملحفظة التمويل الخاصة باملجموعة مع الرتكيز عىل العمالء 

الذين  وخاصة  بكوفيد-19،  كثريا  تأثرت  قطاعات  يف  يعملون  الذين 

يكونون مؤهلني لتأجيل األقساط مبوجب برامج الدعم الحكومية عىل 

أساس أنظمة البنك املركزي السعودي، والتعريف املناسب الخاص 

بالعمالء والصناعات املتأثرة كام يف 31 ديسمرب 2021م.  

التي  النوعية  والعوامل  املطبقة  الحوكمة  إجراءات  بتقويم  قمنا  	■

أو  اإلضافية  املخصصات  تطبيق  عند  االعتبار  بعني  املجموعة  أخذتها 

إجراء أي تعديالت عىل مخرجات مناذج خسائر االئتامن املتوقعة نظراً 

للقيود عىل البيانات أو النامذج أو أي يشء آخر. 

قمنا بتقويم مدى معقولية االفرتاضات األساسية املستخدمة من  	■

ذلك  يف  مبا  املتوقعة  االئتامن  خسائر  منوذج  يف  املجموعة  قبل 

التأكد والتقلبات التي  االفرتاضات املستقبلية، مع مراعاة حالة عدم 

تشهدها السيناريوهات االقتصادية نتيجة جائحة كوفيد-19. 

قمنا باختبار مدى اكتامل ودقة البيانات التي تدعم عمليات احتساب  	■

خسائر االئتامن املتوقعة كام يف 31 ديسمرب 2021.

لدينا،  باملتخصصني  باالستعانة  مطلوبا،  ذلك  كان  حيثام  قمنا،  	■

املتوقعة،  االئتامن  خسائر  احتساب  عمليات  مراجعة  يف  ملساعدتنا 

االفرتاضات  معقولية  مدى  وتقييم  املرتابطة  املدخالت  وتقييم 

تلك  وخاصة  املتوقعة،  االئتامن  خسائر  مناذج  يف  املستخدمة 

الكيل  االقتصاد  الكيل وسيناريوهات  االقتصاد  املتعلقة مبتغريات 

املستخدمة  واالفرتاضات  باالحتامالت  املرجحة  واألوزان  املتوقعة 

يف املخصصات اإلضافية.

وقمنا بتقييم مدى كفاية االفصاحات يف القوائم املالية املوحدة. 	■
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املعلومات األخرى املدرجة يف تقرير املجموعة السنوي لعام 2021م

إن اإلدارة مسؤولة عن املعلومات األخرى. تتكون املعلومات األخرى من املعلومات املدرجة يف تقرير املجموعة السنوي لعام 2021م، بخالف القوائم املالية 

املوحدة وتقرير مراجعي الحسابات حولها. من املتوقع أن يكون التقرير السنوي متاحاً لنا بعد تاريخ تقرير مراجعي الحسابات هذا. 

إن رأينا حول القوائم املالية املوحدة ال يغطي املعلومات األخرى، كام أننا ال ولن نبدي أي شكل من أشكال التأكيدات حولها.

وفيام يتعلق مبراجعتنا للقوائم املالية املوحدة، إن مسؤوليتنا تنحرص يف قراءة املعلومات األخرى املشار إليها أعاله عندما تكون متاحة، وأثناء القيام بذلك 

نأخذ يف االعتبار إن كانت املعلومات األخرى ال تتوافق بشكل جوهري مع القوائم املالية املوحدة أو مع املعلومات التي حصلنا عليها خالل املراجعة أو أنها تبدو 

خاطئة بشكل جوهري. 

وعندما قراءتنا للمعلومات األخرى، إذا َخلَُصنا إىل وجود تحريف جوهري، نكون مطالبني باإلبالغ عن األمر للمكلفني بالحوكمة.

مسؤوليات اإلدارة واملكلفني بالحوكمة حول القوائم املالية املوحدة

السعودية،  العربية  للتقرير املايل املعتمدة يف اململكة  الدولية  للمعايري  املالية املوحدة وعرضها بشكل عادل وفقا  القوائم  إعداد  اإلدارة مسؤولة عن  إن 

ومتطلبات نظام الرشكات ونظام مراقبة البنوك يف اململكة العربيـة السعودية والنظام األسايس للمرصف، كام أن اإلدارة مسؤولة عن أنظمة الرقابة الداخلية 

التي تراها رضورية إلعداد قوائم مالية موحدة خالية من تحريٍف جوهري، ناتج عن غش أو خطأ. 

وعند إعداد القوائم املالية املوحدة، فإن اإلدارة هي املسؤولة عن تقييم قدرة املجموعة عىل االستمرار وفقا ملبدأ االستمرارية، وعن اإلفصاح، بحسب ما هو 

مناسب، عن األمور ذات العالقة باالستمرارية، واستخدام مبدأ االستمرارية كأساس يف املحاسبة، ما مل تكن هناك نية لدى اإلدارة لتصفية املجموعة أو إيقاف 

عملياتها، أو عدم وجود بديل واقعي سوى القيام بذلك. 

إن املكلفني بالحوكمة مسؤولون عن اإلرشاف عىل عملية إعداد التقارير املالية يف املجموعة.

مسؤوليات مراجعي الحسابات حول مراجعة القوائم املالية املوحدة

تتمثل أهدافنا يف الحصول عىل تأكيد معقول فيام إذا كانت القوائم املالية املوحدة ككل خالية من تحريٍف جوهري، ناتج عن الغش أو الخطأ، وإصدار تقرير 

الدولية  للمعايري  بها وفقاً  القيام  تم  التي  املراجعة  أن  لكنه ال يضمن  التأكيد،  عاٍل من  املعقول هو مستوى  والتأكيد  رأينا.  يتضمن  الذي  الحسابات  مراجعي 

للمراجعة املعتمدة يف اململكة العربية السعودية ستكشف دامئاً عن التحريف الجوهري عند وجوده. وميكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتُعد التحريفات 

جوهرية إذا كان من املتوقع بدرجة معقولة أنها قد تؤثر، منفردة أو يف مجملها، عىل القرارات االقتصادية التي يتخذها املستخدمون عىل أساس هذه القوائم 

املالية املوحدة.

وكجزء من املراجعة وفقا للمعايري الدولية للمراجعة املعتمدة يف اململكة العربية السعودية، فإننا منارس الحكم املهني ونحافظ عىل نزعة الشك املهني خالل 

املراجعة. كام نقوم بـ:

تحديد وتقييم مخاطر التحريفات الجوهرية يف القوائم املالية املوحدة سواء بسبب غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة استجابة لتلك املخاطر،   •

والحصول عىل أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفري أساس إلبداء رأينا. ويُعد خطر عدم اكتشاف التحريف الجوهري الناتج عن غش أعىل من الخطر الناتج عن 

خطأ نظراً ألن الغش قد ينطوي عىل تواطؤ أو تزوير أو إغفال ذكر متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز للرقابة الداخلية.

الحصول عىل فهم ألنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة باملراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف، وليس بغرض إبداء رأي عن فاعلية   •

أنظمة الرقابة الداخلية باملجموعة.

تقييم مدى مناسبة السياسات املحاسبية املستخدمة، ومدى معقولية التقديرات املحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت بها اإلدارة.  •

استنتاج مدى مناسبة استخدام اإلدارة ملبدأ االستمرارية كأساس يف املحاسبة، واستناداً إىل أدلة املراجعة التي تم الحصول عليها، ما إذا كان هناك   •

عدم تأكد جوهري ذا عالقة بأحداث أو ظروف قد تثري شكاً كبرياً بشأن قدرة املجموعة عىل االستمرار وفقا ملبدأ االستمرارية. وإذا تبني لنا وجود عدم 

تأكد جوهري، فإنه يتعني علينا أن نلفت االنتباه يف تقريرنا إىل اإلفصاحات ذات العالقة الواردة يف القوائم املالية املوحدة، أو إذا كانت تلك اإلفصاحات 

غري كافية، فإنه يتعني علينا تعديل رأينا. تستند استنتاجاتنا إىل أدلة املراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف 

املستقبلية قد تؤدي إىل توقف املجموعة عن االستمرار يف العمل وفقاً ملبدأ االستمرارية.

تقييم العرض العام للقوائم املالية املوحدة وهيكلها ومحتواها، مبا فيها االفصاحات، وما إذا كانت القوائم املالية املوحدة تعرب عن املعامالت واألحداث   •

التي متثلها بطريقة تحقق العرض العادل.

الحصول عىل ما يكفي من أدلة مراجعة مالمئة فيام يتعلق باملعلومات املالية للمنشآت أو األنشطة التجارية داخل املجموعة، إلبداء رأي حول القوائم   •

املالية املوحدة. ونحن مسؤولون عن التوجيه واإلرشاف ومراجعة حسابات املجموعة. ونظل الجهة الوحيدة املسئولة عن رأينا يف املراجعة.

لقد أبلغنا املكلفني بالحوكمة، من بني أمور أخرى، بشأن النطاق والتوقيت املخطط للمراجعة والنتائج املهمة للمراجعة، مبا يف ذلك أي أوجه قصور مهمة يف 

أنظمة الرقابة الداخلية تم اكتشافها خالل املراجعة.

كام اننا نقوم بتزويد املكلفني بالحوكمة ببيان يفيد بأننا التزمنا باملتطلبات األخالقية ذات الصلة املتعلقة باالستقاللية، وابالغهم بجميع العالقات واألمور األخرى 

التي قد يعتقد بأنها تؤثر بشكل معقول عىل استقالليتنا، ووسائل الحامية ذات العالقة، حيثام يتطلب ذلك.
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ومن األمور التي يتم إبالغها للمكلفني بالحوكمة، فإننا نحدد تلك األمور التي كانت لها أهمية بالغة أثناء مراجعة القوائم املالية املوحدة للفرتة الحالية، واعتبارها 

أمور مراجعة رئيسية.  سنقوم بتبيان هذه األمور يف تقريرنا ما مل تحظر األنظمة والقوانني اإلفصاح العلني عن هذا األمر، أو عندما، يف ظروف نادرة للغاية، نرى 

أن األمر ال ينبغي اإلبالغ عنه يف تقريرنا بسبب التبعات السلبية لإلبالغ والتي تفوق - بشكل معقول - املصلحة العامة من ذلك اإلبالغ.

التقرير عن املتطلبات التنظيمية والقانونية األخرى

بناء عىل املعلومات التي حصلنا عليها، مل يلفت انتباهنا ما يدعونا إىل االعتقاد بأن املجموعة مل تلتزم، من جميع النواحي الجوهرية، مبتطلبات نظام الرشكات 

ونظام مراقبة البنوك يف اململكة العربية السعودية والنظام األسايس للمرصف فيام يتعلق بإعداد وعرض القوائم املالية املوحدة.

عن/ برايس ووتر هاوس كوبرز
)محاسبون قانونيون(

مفضل عيل
محاسب قانوين

 رقم الرتخيص 447

12 رجب 1443 هـ

13 فرباير 2022 م

عن/ رشكة ارنست ويونغ ورشكاهم
)محاسبون قانونيون(

 

أحمد إبراهيم رضا
 محاسب قانوين

 رقم الرتخيص 356
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قامئة املركز املايل املوحدة

كام يف 31 ديسمرب 2021م

2021م بآالف الرياالت إيضاح

السعودية

2020م بآالف الرياالت 

السعودية

املوجودات

45,386,8715,248,294نقدية وأرصدة لدى البنك املركزي السعودي )“ساما”(

5663,502426,138أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى

631,433,80529,895,473استثامرات، صايف

135,224 1112,058القيمة العادلة املوجبة للمشتقات متوافقة مع أحكام الرشيعة

762,434,47653,961,211متويل، صايف

8211,143164,136االستثامر يف رشكة زميلة

7507,743474,421 )ح(عقارات أخرى، صايف

91,156,3801,155,609ممتلكات ومعدات، صايف

101,021,343628,368موجودات أخرى

102,827,32192,088,874مجموع املوجودات

مجموع املطلوبات وحقوق امللكية املطلوبات

126,410,0808,530,196أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

1378,365,14968,003,612ودائع العمالء

11227,309303,495القيمة العادلة السالبة للمشتقات متوافقة مع أحكام الرشيعة

141,994,6852,004,633صكوك مساندة 

151,935,0271,882,439مطلوبات أخرى

88,932,25080,724,375مجموع املطلوبات

حقوق امللكية

168,200,0008,200,000رأس املــال

172,917,2732,665,754االحتياطي النظامي

)99,576()114,552(18احتياطيات أخرى

1,017,350598,321أرباح مبقاه

12,020,07111,364,499حقوق امللكية العائدة للمساهمني يف البنك

-1,875,000  19صكوك الرشيحة األوىل

13,895,07111,364,499مجموع  حقوق امللكية

102,827,32192,088,874مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

تعترب اإليضاحات املرفقة  من 1 إىل 44 جزءاً ال يتجزأ  من هذه القوائم املالية املوحدة.
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قامئة الدخل املوحدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2021م

تعترب اإليضاحات املرفقة  من 1 إىل 44 جزءاً ال يتجزأ  من هذه القوائم املالية املوحدة.

2021م بآالف الرياالت إيضاح
السعودية

2020م بآالف الرياالت 
السعودية

213,034,3263,180,041الدخل من االستثامرات والتمويل

)789,705()409,286(21العائد من الودائع واملطلوبات املالية

2,625,0402,390,336صايف دخل التمويل واالستثامر

221,134,8681,025,207أتعاب خدمات بنكية - إيرادات

)417,699()496,395(22أتعاب خدمات بنكية - مرصوفات

638,473607,508أتعاب خدمات بنكية، صايف

172,555240,164دخل تحويل العمالت األجنبية، صايف

صايف )الخسارة( / املكسب لألدوات املالية بالقيمة العادلة من خالل قامئة 
الدخل  

23
)11,613(9,816

80480دخل من توزيعات األرباح 

صايف املكاسب من استبعاد أصول مالية ُمقاسة بالقيمة العادلة من خالل 
14,2634,703الدخل الشامل اآلخر– صكوك

95,5082,102صايف املكاسب من استبعاد أصول مالية ُمقاسة بالتكلفة املطفأة

2412,13532,410دخل العمليات األخرى

3,547,1653,287,119مجموع دخل العمليات

37976,699982,608رواتب ومرصوفات متعلقة باملوظفني

56,19752,944إيجارات ومصاريف مباين

9198,723214,446استهالك وإطفاء 

502,565429,891مصاريف عمومية وإدارية أخرى

35,70516,571مصاريف العمليات األخرى

1,769,8891,696,460مجموع مصاريف العمليات قبل مخصص انخفاض القيمة

7624,5661,575,743 )ح(مخصص انخفاض القيمة التمويل واملوجودات املالية األخرى، صايف

-746,913 )د(انخفاض يف قيمة العقارات األخرى

2,441,3683,272,203مجموع مصاريف العمليات

1,105,79714,916صايف دخل العمليات

88,01016,279حصة من صايف دخل رشكة زميلة

-839,390مكسب من استبعاد جزيئ يف رشكة زميلة

1,153,19731,195صايف دخل السنة قبل الزكاة ورضيبة الدخل

الزكاة ورضيبة الدخل:

26الزكاة 
26

)138,407()286(

2,845)8,714(رضيبة الدخل

1,006,07633,754صايف الدخل للسنة 

251.180.04ربح السهم األسايس واملخفض )بالريال السعودي للسهم(
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قامئة الدخل الشامل املوحدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2021م

تعترب اإليضاحات املرفقة  من 1 إىل 44 جزءاً ال يتجزأ  من هذه القوائم املالية املوحدة.

إيضاح

2021م بآالف الرياالت 

السعودية

2020م بآالف الرياالت 

السعودية 

1,006,07633,754صايف الدخل للسنة 

 الدخل الشامل اآلخر:

 البنود التي ميكن إعادة تصنيفها إىل قامئة الدخل املوحدة يف سنوات الحقة:

تحوطات التدفقات النقدية:

)48,138(1863,847- الجزء الفّعال من التغري يف القيمة العادلة

)89()12,100(18- صايف املبلغ املحول إىل قامئة الدخل املوحدة

صايف التغريات يف القيمة العادلة الستثامرات مصنفة بالقيمة العادلة من 

18خالل الدخل الشامل اآلخر - صكوك 

)78,509(31,052

 بنود ال ميكن إعادة تصنيفها إىل قامئة الدخل املوحدة يف السنوات الالحقة: 

1811,7864,403مكاسب من إعادة قياس التزامات منافع موظفني

)12,772()14,976(مجموع الخسارة الشاملة األخرى للسنة

991,10020,982مجموع الدخل الشامل للسنة
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قامئة التغريات يف حقوق امللكية املوحدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2021م

تعترب اإليضاحات املرفقة  من 1 إىل 44 جزءاً ال يتجزأ  من هذه القوائم املالية املوحدة.

إيضاح

رأس املال

ريال سعودي  

باآلالف

االحتياطي 

النظامي

ريال سعودي  

باآلالف

االحتياطي 

العام

ريال سعودي  

باآلالف

احتياطيات 

أخرى

ريال سعودي  

باآلالف

األرباح 

املبقاة

ريال سعودي  

باآلالف

توزيعات أرباح 

مقرتحة

ريال سعودي  

باآلالف

مجموع

 حقوق 

املساهمني 

ريال سعودي 

باآلالف

صكوك 

الرشيحة 

األوىل

 ريال

سعودي  

باآلالف

مجموع  

حقوق 

امللكية

ريال سعودي  

باآلالف

2021م

11,364,499-11,364,499-598,321)99,576(-8,200,0002,665,754الرصيد كام يف 1 يناير 2021م )مدقق(

1,006,076-1,006,076-1,006,076----صايف دخل السنة

)14,976(-)14,976(--)14,976(---الخسارة الشاملة األخرى للسنة

991,100-991,100-1,006,076)14,976(---مجموع الدخل الشامل للسنة

----)251,519(--251,519-17محول إىل االحتياطي النظامي

1,875,0001,875,000-------19صكوك الرشيحة األوىل الصادرة

)9,213(-)9,213(-)9,213(----تكاليف إصدار صكوك الرشيحة األوىل

)39,315(-)39,315(-)39,315(----تكاليف متعلقة بصكوك الرشيحة األوىل

)287,000(-)287,000(-)287,000(----27توزيعات أرباح أولية مدفوعة

12,020,0711,875,00013,895,071-1,017,350)114,552(-8,200,0002,917,273الرصيد يف 31 ديسمرب 2021م

إيضاح

رأس املال

ريال سعودي  

باآلالف

االحتياطي 

النظامي

ريال سعودي  

باآلالف

االحتياطي 

العام

ريال سعودي  

باآلالف

احتياطيات 

أخرى

ريال سعودي  

باآلالف

األرباح 

املبقاة

ريال سعودي  

باآلالف

توزيعات أرباح 

مقرتحة

ريال سعودي  

باآلالف

مجموع 

حقوق 

املساهمني

ريال سعودي 

باآلالف

صكوك 

الرشيحة 

األوىل

 ريال 

سعودي  

باآلالف

مجموع  

حقوق 

امللكية

ريال سعودي  

باآلالف

2020م

11,589,517-505,005246,00011,589,517)86,804(8,200,0002,657,31668,000الرصيد كام يف 1 يناير 2020م )مدقق(

33,754-33,754-33,754----صايف دخل السنة

 )12,772(- )12,772(--)12,772(---الخسارة الشاملة األخرى للسنة

20,982-20,982-33,754)12,772(---مجموع الدخل الشامل للسنة

----)8,438(--8,438-17محول إىل االحتياطي النظامي

----68,000-)68,000(--محول إىل احتياطي عام 

توزيعات أرباح نهائية مدفوعة لسنة 

2019م

27-----)246,000()246,000(-)246,000(

 11,364,499- 11,364,499-598,321)99,576(-8,200,0002,665,754الرصيد يف 31 ديسمرب 2020م
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قامئة التدفقات النقدية املوحدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2021م

تعترب اإليضاحات املرفقة  من 1 إىل 44 جزءاً ال يتجزأ  من هذه القوائم املالية املوحدة.

2020م ريال سعودي  باآلالف2021م ريال سعودي  باآلالفإيضاح

األنشطة التشغيلية

1,153,19731,195صايف دخل السنة قبل الزكاة ورضيبة الدخل

التعديالت لتسوية صايف الدخل إىل صايف النقدية من األنشطة التشغيلية:

)9,816(7,739صايف الخسارة / )املكسب( حول أدوات مالية بالقيمة العادلة من خالل قامئة الدخل

9198,723214,446استهالك وإطفاء

)6,805()109,771(مكسب من استثامرات غري محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قامئة الدخل

8,6393,123صايف خسارة من استبعاد / شطب ممتلكات ومعدات

7624,5661,575,743 )ح(مخصص االنخفاض يف قيمة التمويل واملوجودات املالية األخرى، صايف

-746,913 )د(انخفاض القيمة للعقارات األخرى

)16,279()8,010(8حصة من صايف دخل رشكة زميلة

-)39,390(8مكسب من استبعاد رشكة زميلة

26,73870,941عائد عىل صكوك معززة لرأس املال

1,909,3441,862,548

صايف ) الزيادة (/ النقص يف املوجودات التشغيلية:

)199,943()711,459(وديعة نظامية لدى البنك املركزي السعودي

860,900-أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى تستحق بعد ثالثة أشهر من تاريخ االقتناء

)146,264(181,323استثامرات بالقيمة العادلة من خالل قامئة الدخل

)33,598(123,166القيمة العادلة املوجبة للمشتقات املتوافقة مع أحكام الرشيعة

)5,591,932()9,061,505(متويل

)5,429()80,235(عقارات أخرى

)142,818()392,975(موجودات أخرى

صايف الزيادة / )النقص( يف املطلوبات التشغيلية:

276,442)2,120,116(أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

10,361,5375,306,818ودائع العمالء

87,484)88,936(القيمة العادلة السالبة للمشتقات املتوافقة مع أحكام الرشيعة

44,78054,486مطلوبات أخرى

164,9242,328,694

)218,451()94,497(الزكاة ورضيبة الدخل املدفوعة

70,4272,110,243صايف النقد من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثامرية

متحصالت من استحقاقات وبيع استثامرات غري محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قامئة 
3,309,166214,119الدخل

)2,303,389()4,992,662(رشاء استثامرات غري محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قامئة الدخل

)185,929()146,710(9رشاء ممتلكات ومعدات

2331,400متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات

)2,273,799()1,829,973(صايف النقد املستخدم يف األنشطة االستثامرية

األنشطة التمويلية

-191,875,000إصدار صكوك الرشيحة األوىل

-142,000,000إصدار صكوك مساندة الرشيحة الثانية

-)2,000,000(14إعادة سداد صكوك مساندة الرشيحة الثانية

-)13,444(سداد تكاليف معامالت متعلقة بالصكوك

)73,229()65,140(سداد العائد عىل صكوك الرشيحة األوىل والثانية

)252,620()276,485(توزيعات أرباح مدفوعة

)81,090()96,692(سداد الجزء األسايس من التزامات إيجار

)406,939(1,423,239صايف التدفقات النقدية من / )املستخدمة يف( األنشطة التمويلية  

)570,495()336,307(صايف التغري يف النقد وما يف حكمه

2,076,3432,646,838النقدية وما يف حكمها يف بداية السنة

281,740,0362,076,343النقدية وما يف حكمها يف نهاية السنة

2,981,7823,109,077دخل من استثامرات ومتويل مستلم خالل السنة

504,430864,656عائد عىل الودائع واملطلوبات املالية املدفوعة خالل السنة

معلومات إضافية غري نقدية

)48,227(51,747صايف التغريات يف القيمة العادلة واملبالغ املحولة إىل قامئة الدخل املوحدة
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2021م

عام   .1

الجزيرة كرشكة  بــ "املجموعة"(. تأسس بنك  إليها مجتمعة  التابعة )يشار  الجزيرة )"البنك"( ورشكاته  تتكون هذه القوائم املالية من القوائم املالية لبنك 

مساهمة سعودية مسجلة يف اململكة العربية السعودية مبوجب املرسوم املليك رقم 46/م تـاريخ 12 جامدى اآلخرة 1395هـ )21 يونيو 1975م(. بدأ 

البنك مامرسة أعمـاله بتاريخ 16 شوال 1396هـ )9 أكتوبر 1976م( بعد أن انتقلت إليه عمليات فروع بنك باكستان الوطني يف اململكة العربية السعودية. 

البنك من خالل فروعه  الصادر يف مدينة جدة، يعمل  1976م(  يوليو   27( 1396هـ  29 رجب  تاريخ   4030010523 تجاري رقم  البنك مبوجب سجل  ويعمل 

وعددها 81 فرعا )2020م: 79 فرعاً(، و 62 مركز تحويل أموال فوري )2020م: 62 مركز تحويل أموال فوري( يف اململكة العربية السعودية، و2420 موظف 

كام يف 31 ديسمرب 2021م )2020م: 2,419 موظف(. عنوان املركز الرئييس للبنك هو كام ييل:

بنك الجزيرة

7724 طريق امللك عبد العزيز )طريق امللك( - حي الشاطئ

جدة 23513 - 3551

ص ب ص.ب. 6277، جدة 21442

اململكة العربية السعودية

يهدف البنك إىل تقديم كافة أنواع الخدمات املرصفية املتوافقة مع أحكام الرشيعة )مبدأ تجنب الفائدة( وتشمل منتجات وخدمات البنك املرابحة واالستصناع 

واإلجارة والتورق واملشاركة ووعد )رصف العمالت االجنبية( والصكوك والتي يتم املوافقة واالرشاف عليها من قبل هيئة رقابة رشعية مستقلة تم تأسيسها 

من قبل البنك. تم إدراج حصص البنك يف تداول باململكة العربية السعودية.

فيام ييل الرشكات التابعة للبنك والرشكة الزميلة:  

طبيعة النشاطبلد التأسيس

ملكية )مبارشة وغري 

مبارشة(

31 ديسمرب 2021م

نسبة التملك )مبارشة 

وغري مبارشة(

31 ديسمرب 2020م

الرشكات التابعة

رشكة الجزيرة لألسواق 

املالية )الجزيرة كابيتال(
100%100%وساطة ومتويل وإدارة أصولاململكة العربية السعودية

رشكة أمان للتطوير 

واالستثامر العقاري 
اململكة العربية السعودية

حفظ وإدارة الضامنات العقارية نيابًة عن 

البنك
%100%100

رشكة وكالة أمان للتأمني 

)تحت التصفية - اإليضاح 

)أ( أدناه(

تعمل كوكيل ألنشطة الرشكات اململكة العربية السعودية

املرصفية والتأمينية نيابًة عن البنك
%100%100

رشكة الجزيرة لألوراق 

املالية املحدودة
جزر كاميان

تنفيذ املشتقات واملعامالت يف 

سوق املال مبا يتوافق مع أحكام 

الرشيعة 

%100%100

صكوك الرشيحة األوىل 

ببنك الجزيرة املحدودة
جزر كاميان

ويص عىل إصدار شهادات رأس املال 

من الرشيحة األوىل
%100-

رشكة زميلة

رشكة الجزيرة تكافل 

تعاوين
اململكة العربية السعودية 

حامية وحفظ املنتجات مبا يتوافق مع 

الرشيعة
%26.03%35

الحقا للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2020م، تقدمت رشكة أمان لوكالة التأمني )"الرشكة"( بطلب لتجديد ترخيصها من البنك املركزي السعودي )"ساما"(،  )أ( 

ولكن تم رفض ذلك، حيث أصدرت ساما قوانني تنظم أعامل التأمني البنيك خالل مايو 2020م، وهو ما تطلب من البنك القيام بأعامل تأمني بنيك مبارشة. 

ونتيجة لذلك، حد من قدرة الرشكة عىل القيام بأنشطة تجارية، وبالتايل قررت إدارة الرشكة الرشوع يف إجراءات التصفية وهي ال تزال قيد التنفيذ كام يف 

31 ديسمرب 2021م. 

أسس اإلعداد  .2

أ( أساس اإلعداد

1. بيان االلتزام

تم إعداد القوائم املالية املوحدة للمجموعة كام يف وللسنتني املنتهيتني يف 31 ديسمرب 2021م و31 ديسمرب 2020م وفقاً لـ:   

للمراجعني  السعودية  الهيئة  عن  الصادرة  األخرى  واإلصدارات  واملعايري  السعودية  العربية  اململكة  يف  املعتمدة  املايل  للتقرير  الدولية  املعايري   -

واملحاسبني، و 

وفقا ألحكام نظام مراقبة البنوك ونظام الرشكات املعمول به يف اململكة العربية السعودية والنظام األسايس للمرصف..    -
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2. اساس القياس والعرض

تم إعداد القوائم املالية املوحدة عىل أساس مبدأ االستمرارية وذلك وفقاً ملبدأ التكلفة التاريخية، فيام عدا القياس بالقيمة العادلة للمشتقات، واألدوات   

املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل قامئة الدخل والقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ومطلوبات التزامات منافع املوظفني بالقيم الحالية. 

باإلضافة إىل ذلك، تقيد املوجودات واملطلوبات املتحوط لها بعالقة تحوطية متعلقة بالقيمة العادلة، غري ذلك فإنها تسجل بالتكلفة، وتقيد بالقيمة العادلة 

بقدر املخاطر املتحوط لها.

تم ترتيب قامئة املركز املايل املوحدة عىل أساس السيولة.  

3. العملة الوظيفية وعملة العرض

تعرض  ذلك،  خالف  يذكر  مل  ما  بالبنك.  الخاصة  العرض  وعملة  الوظيفية  العملة  أيضا  يعترب  والذي  السعودي،  بالريال  املوحدة  املالية  القوائم  عرض  يتم   

املعلومات املالية بالريال السعودي وتم تقريب األرقام ألقرب ألف.

العملة  القوائم املالية املوحدة لكل منشأة باستخدام تلك  البنود املدرجة يف  الوظيفية، ويتم قياس  تقوم كل منشأة يف املجموعة بتحديد عملتها   

الدوالر  التي تستخدم  املالية املحدودة  لألوراق  الجزيرة  باستثناء رشكة  السعودي  الريال  للبنك هي  التابعة  الرشكات  لجميع  الوظيفية  العملة  الوظيفية. 

األمرييك كعملتها الوظيفية.

ب( أسس التوحيد 

تشتمل القوائم املالية املوحدة عىل القوائم املالية للبنك والرشكات التابعة له. يتم إعداد القوائم املالية للرشكات التابعة لنفس السنة املالية للمرصف،   

باستخدام سياسات محاسبية مامثلة. 

للمعامالت املامثلة وغريها من األحداث يف ظروف مامثلة. تم  التقييم  القوائم املالية املوحدة باستخدام سياسات محاسبية موحدة وأساليب  أعدت   

تعديل السياسات املحاسبية للرشكات التابعة عند الرضورة لتتامىش مع السياسات املتبعة من قبل املجموعة.

1. الرشكات التابعة

الرشكات التابعة هي املنشآت التي يسيطر عليها البنك. يسيطر البنك عىل منشأة عندما يكون للبنك حق يف الحصول عىل حقوق أو عوائد متغرية ناجمة   

عن ارتباطه بهذه املنشأة ولديه القدرة عىل التأثري عىل تلك العوائد من خالل سيطرته عىل املنشأة. ولتحديد تعريف السيطرة، يجب أن تتحقق املعايري 

الثالثة التالية:

أن يكون للمجموعة نفوذ عىل املنشأة؛   .1

أن يكون للمجموعة تعرضاً أو حقوقاً يف عوائد متغرية ناتجة عن ارتباطها باملنشأة.   .2

أن يكون للمجموعة القدرة عىل استخدام نفوذها عىل املنشأة للتأثري عىل حجم عوائدها.  .3

تقوم املجموعة بإجراء إعادة تقويم للتأكد فيام إذا كانت متارس سيطرة عىل الرشكة املستثمر فيها من عدمه وذلك عندما تشري الحقائق والظروف إىل   

وجود تغري يف عنرص واحد او أكرث من عنارص السيطرة الثالثة. 

انتقال السيطرة من  تاريخ  اعتبارا من  التوحيد  التوقف عن  البنك ويتم  انتقال السيطرة عىل تلك الرشكة إىل  تاريخ  اعتبارا من  التابعة  يتم توحيد الرشكات   

البنك. تدرج نتائج الرشكات التابعة املستحوذ عليها أو املستبعدة خالل السنة، إن وجدت، يف قامئة الدخل املوحدة اعتباراً من تاريخ االستحواذ أو حتى تاريخ 

االستبعاد، حسبام يقتيض الحال.

2. حصص غري مسيطرة

متثل الحصص غري املسيطرة جزءاً من صايف الدخل وصايف موجودات الرشكات التابعة التي ال متلكها املجموعة بصورة مبارشة أو غري مبارشة يف رشكاتها   

التابعة، ويتم عرضها بشكل منفصل ضمن قامئة الدخل املوحدة، كام تُعرض ضمن حقوق امللكية يف قامئة املركز املايل املوحدة بشكل منفصل عن 

حقوق امللكية يف املجموعة. يتم تحميل أي خسائر متعلقة بالحصص 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 كمعامالت حقوق ملكية. 

3. استبعاد العمليات عند التوحيد

تستبعد األرصدة بني املجموعة وأي إيرادات ومرصوفات غري محققة )باستثناء مكاسب وخسائر معامالت رصف العملة األجنبية( الناتجة عن املعامالت بني   

املجموعة عند اعداد القوائم املالية املوحدة. تستبعد الخسائر غري املحققة بنفس طريقة املكاسب غري املحققة، لكن فقط يف الحدود التي  ال تدل عىل 

وجود انخفاض يف القيمة.

4. االستثامر يف رشكة زميلة

وتحتسب  بالتكلفة  الزميلة  الرشكات  يف  االستثامرات  تسجيل  مبدئياً  يتم  جوهرياً.  نفوذاً  املجموعة  عليها  متارس  التي  الرشكات  هي  الزميلة  الرشكات   

بعد ذلك وفقاً لطريقة حقوق امللكية، ويتم إدراجها يف قامئة املركز املايل املوحدة بالقيمة املحتسبة وفقاً لطريقة حقوق امللكية أو القيمة القابلة 

لالسرتداد ــ أيهام أقل.

متثل القيمة املحتسبة وفقاً لطريقة حقوق امللكية التكلفة زائداً تغريات ما بعد االقتناء يف حصة املجموعة من صايف موجودات الرشكة الزميلة )الحصة   

من النتائج واالحتياطيات واملكاسب/ )الخسائر( املرتاكمة( عىل أساس آخر معلومات مالية متوفرة( ناقصاً االنخفاض يف القيمة ــ إن وجد.

بعد تطبيق طريقة حقوق امللكية، تحدد املجموعة ما إذا كان من الرضوري إدراج خسارة انخفاض يف القيمة إضافية حول استثامرها يف الرشكات 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 وتقوم بإدراج املبلغ ضمن "الحصة 

يف الدخل/)الخسارة( يف الرشكة الزميلة" يف قامئة الدخل املوحدة.
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ميكن عكس خسارة االنخفاض يف القيمة املثبتة سابقاً بشأن االستثامر يف رشكة زميلة من خالل قامئة الدخل املوحدة بحيث تبقى القيمة الدفرتية   

لالستثامر يف قامئة املركز املايل بالقيمة املحتسبة عىل أساس طريقة حقوق امللكية )قبل مخصص االنخفاض يف القيمة( أو بالقيمة القابلة لالسرتداد، 

أيهام أقل.

يتم استبعاد األرباح والخسائر غري املحققة من التعامالت بني املجموعة ورشكاتها الزميلة بقدر حصة املجموعة يف الرشكات الزميلة.  

األحكام والتقديرات واالفرتاضات املحاسبية الهامة ج( 

األخرى  واإلصدارات  واملعايري  السعودية  العربية  اململكة  يف  املعتمدة  املايل  للتقرير  الدولية  للمعايري  طبًقا  املالية،  املوحدة  القوائم  إعداد  يتطلب   

املعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني، استخدام بعض األحكام والتقديرات واالفرتاضات املحاسبية الهامة التي تؤثر عىل املبالغ املرصح 

. يتم تقييم هذه  أنه يتطلب من اإلدارة القيام مبامرسة الحكم يف عملية تطبيق السياسات املحاسبية للمجموعة  عنها للموجودات واملطلوبات. كام 

التقديرات واالفرتاضات واألحكام بصورة مستمرة وذلك عىل أساس الخربة السابقة وعوامل أخرى تشتمل عىل الحصول عىل استشارات مهنية وتوقعات 

لألحداث املستقبلية التي يعتقد بأنها معقولة ضمن الظروف املحيطة. 

قامت املجموعة بإجراء تقديرات محاسبية مختلفة يف هذه القوائم املالية بناًء عىل توقعات الظروف االقتصادية التي تعكس التوقعات واالفرتاضات كام   

يف 31 ديسمرب 2021م حول األحداث املستقبلية التي تعتقد املجموعة أنها معقولة يف ظل هذه الظروف. هناك درجة كبرية من األحكام املتضمنة يف 

إعداد هذه التقديرات. كام أن االفرتاضات املعنية تخضع أيًضا للشكوك التي غالبًا ما تكون خارج سيطرة املجموعة. وعليه، من املحتمل أن تختلف األوضاع 

االقتصادية الفعلية عن تلك التوقعات نظرًا ألن األحداث املتوقعة يف كثري من األحيان ال تحدث كام هو متوقع، وقد تؤثر هذه االختالفات بشكل كبري عىل 

التقديرات املحاسبية املدرجة يف هذه القوائم املالية.

إن التقديرات املحاسبية الهامة التي تتأثر بهذه التوقعات والشكوك املرتبطة بها تتعلق بشكل أسايس بخسائر االئتامن املتوقعة، وقياس القيمة العادلة،   

وتقييم القيمة القابلة لالسرتداد للموجودات غري املالية. متت مناقشة تأثري جائحة كوفيد-19 عىل كافة هذه التقديرات يف اإليضاح املعني يف هذه 

القوائم املالية.

يتم إثبات التعديالت عىل التقديرات املحاسبية يف الفرتة التي يتم فيها تعديل التقديرات إذا كان التعديل يؤثر فقط عىل تلك الفرتة، أو يف فرتة التعديل   

اإلدارة  التي استخدمت فيها  الهامة  النواحي  الحالية والفرتات املستقبلية. وفيام ييل  الفرتة  يؤثر عىل كل من  التعديل  كان  إذا  الفرتات املستقبلية  أو 

التقديرات واالفرتاضات أو التي مارست فيها األحكام:

1.  منوذج األعامل إلدارة املوجودات املالية )اإليضاح 3 )ج( )1( )أ((

2.  التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات املالية )اإليضاح 3 )ج( )1( )ب((

3.  تصنيف املوجودات املالية )اإليضاح 3 )ج( )1((

4.  خسائر االنخفاض يف قيمة املوجودات املالية )اإليضاح 2 )ج( )1((

5.  قياس القيمة العادلة )اإليضاح 2 )ج( )2((  

6.  االنخفاض يف قيمة املوجودات غري املالية )اإليضاح 2 )ج( )3((

7.  تحديد السيطرة عىل الرشكات املستثمر فيها )اإليضاح 2 )ج( )4((

8.  مخصصات املطلوبات والنفقات )اإليضاح 2 )ج( )5((

9.  االستمرارية )اإليضاح 2 )ج( )6((

10.  التزامات منافع املوظفني )إيضاح 2 )ج( )7((

11.  استهالك وإطفاء )إيضاح 3 )1((

املنح الحكومية )إيضاح 3 )أ((   .12

أحكام حقوق امللكية مقابل التزام لصكوك الرشيحة األوىل/الثانية )اإليضاح 2 )ج( )8((   13

1. خسائر انخفاض قيمة املوجودات املالية

مقدار  تقدير  وباألخص،  حكامً،  إبداء  املالية  املوجودات  فئات  لجميع    9 املايل  للتقرير  الدويل  املعيار  مبوجب  املتوقعة  االئتامن  خسائر  قياس  يتطلب   

وتوقيت التدفقات النقدية املستقبلية وقيم الضامنات عند تحديد خسائر االنخفاض يف القيمة وتقييم الزيادة الجوهرية يف مخاطر االئتامن. تتأثر هذه 

التقديرات بعدد من العوامل والتغريات التي قد تطرأ عليها وميكن أن تؤدي إىل مستويات مختلفة من املخصصات.

متثل عملية احتساب الخسائر االئتامنية املتوقعة للمجموعة مخرجات مناذج معقدة مع عدد من االفرتاضات األساسية املتعلقة باختيار املدخالت املتغرية   

واعتامدها عىل بعضها البعض. تتضمن عنارص مناذج خسائر االئتامن املتوقعة والتي تعترب أحكام وتقديرات محاسبية ما ييل:

اختيار طريقة التقدير أو منهجية النامذج، والتي تغطي األحكام واالفرتاضات الرئيسية أدناه:  )1

منوذج تصنيف االئتامن الداخيل باملجموعة، والذي يحدد احتامل التعرث عن السداد للدرجات الفردية.  -

ضوابط املجموعة للتقويم فيام إذا ازدادت مخاطر االئتامن بصورة جوهرية، وأنه يجب قياس مخصصات املوجودات املالية لخسائر االئتامن املتوقعة   -

عىل مدى العمر ووفق تقويم نوعي.

تجزئة املوجودات املالية عند تقييم الخسارة االئتامنية املتوقعة عىل أساس جامعي.  -

تطوير مناذج الخسارة االئتامنية املتوقعة مبا يف ذلك الصيغ املتنوعة وخيار املدخالت.  -

االئتامنية  الخسائر  مناذج  يف  االقتصادية  املدخالت  الستخراج  لها  باالحتامالت  املرجحة  واألوزان  املستقبلية  للنظرة  الكيل  االقتصاد  تصورات  اختيار   -

املتوقعة

اختيار املدخالت لتلك النامذج، والرتابط بني تلك املدخالت مثل سيناريوهات االقتصاد الكيل واملدخالت االقتصادية.  )2
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2. القيمة العادلة لألدوات املالية

الدخل  العادلة من خالل  والقيمة  الدخل  العادلة من خالل قامئة  بالقيمة  بها  املحتفظ  املالية  واألدوات  املالية، مثل املشتقات  األدوات  املجموعة  تقيس   

الشامل اآلخر، بقيمها العادلة يف تاريخ كل قامئة مركز مايل. كام تم اإلفصاح عن القيم العادلة لألدوات املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة يف اإليضاح 6 

)ج( واإليضاح 35 )ب(.

إن القيمة العادلة هي السعر الذي يتم استالمه عند بيع أصل ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما مبوجب معاملة نظامية تتم بني متعاملني يف السوق   

بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافرتاض أن معاملة بيع املوجودات أو تحويل املطلوبات قد تتم إما:

من خالل السوق الرئيسية لألصل أو االلتزام، أو  •

من خالل السوق األكرث منفعة لألصل أو االلتزام يف ظل غياب السوق الرئيسية.  •

إن السوق الرئييس أو األكرث فائدة يجب أن يكون متاح التعامل فيه للمجموعة.  

يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفرتاضات التي يستخدمها املتعاملني بالسوق عند تسعري األصل أو االلتزام، وبافرتاض أن ترصف   

املتعاملني يف السوق يصب يف مصالحهم االقتصادية.

إن قياس القيمة العادلة ألصل ما غري مايل يأخذ بعني االعتبار قدرة الطرف املتعامل يف السوق عىل تحقيق منافع اقتصادية من خالل االستخدام األمثل   

واألفضل لذلك األصل أومن خالل بيعه إىل متعامل آخر يف السوق سيقوم باستخدامه بالطريقة املثىل.

القيم العادلة للموجودات املالية واملطلوبات املالية التي يتم تداولها يف أسواق نشطة تعتمد عىل األسعار السوقية املتداولة أو تسعريات الوسطاء.   

بالنسبة لجميع األدوات املالية األخرى، تحدد املجموعة القيم العادلة باستخدام طرق التقييم األخرى .

تستخدم املجموعة طرق تقويم مالمئة وفقاً للظروف، وتتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة استخدام املدخالت القابلة للمالحظة   

وتقليل استخدام املدخالت غري القابلة للمالحظة.

بالنسبة لألدوات املالية التي يتم قياس قيمها العادلة أو االفصاح عنها يف القوائم املالية املوحدة يتم تصنيفها يف فئات ضمن الهيكل الهرمي للقيم   

العادلة )انظر اإليضاح 35(.

بني  التحويل  تم  إذا  فيام  بالتأكد  املجموعة  تقوم  متكرر،  بشكل  املوحدة  املالية  القوائم  يف  بها  االعرتاف  يتم  التي  واملطلوبات  للموجودات  بالنسبة   

التسلسل الهرمي ملستويات القيمة العادلة وذلك بإعادة تقويم التصنيف )عىل أساس مدخالت املستوى األدىن الهامة لقياس القيمة العادلة ككل( يف 

نهاية كل فرتة تقرير مايل.

ولغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة، قامت املجموعة بتحديد فئات املوجودات واملطلوبات عىل أساس طبيعة وخصائص ومخاطر املوجودات واملطلوبات   

والتسلسل الهرمي ملستويات قياس القيمة العادلة.

3. االنخفاض يف قيمة املوجودات غري املالية

يتم فحص القيم الدفرتية للموجودات غري املالية يف كل فرتة قامئة مركز مايل أو أكرث لتحديد إذا هنالك مؤرشاً عىل انخفاض القيمة. يف حال وجود مثل   

هذا املؤرش، بتم تقدير  قيمة األصل القابلة لالسرتداد.

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 وعند تقدير 

تقديرات  يعكس  والذي  الرضيبة  الخصم ملا قبل  باستخدام معدل  الحالية  النقدية املستقبلية املقدرة إىل قيمتها  التدفقات  يتم خصم  الحالية،  القيمة 

السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود واملخاطر املالزمة لألصل. تستند القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع إىل أسعار السوق القابلة للمالحظة أو، يف حال 

عدم وجود أسعار السوق القابلة للمالحظة، األسعار التقديرية ملوجودات مامثلة أو يف حال عدم وجود أسعار تقديرية، ملوجودات مامثلة متاحة، ثم تستند 

إىل حسابات التدفقات النقدية املستقبلية املخصومة.

عند بيع الرشكات التابعة، يتم إثبات الفرق بني سعر البيع وصايف املوجودات زائداً احتياطي ترجمة العمالت األجنبية والشهرة غري منخفضة القيمة يف قامئة   

الدخل املوحدة.

يتم إعادة تقييم العقارات األخرى من خالل مقيم عقارات مستقل عىل أساس دوري ويتم االعرتاف بأي خسائر غري محققة من إعادة التقييم يف قامئة   

الدخل املوحدة. 

فيام يتعلق باملوجودات األخرى، يتم تقييم خسائر االنخفاض يف القيمة املثبتة يف الفرتات السابقة يف تاريخ كل تقرير بحثًا عن أي مؤرشات عىل أن   

القابل  التقديرات املستخدمة لتحديد املبلغ  إذا كان هناك تغيري يف  القيمة  انخفضت أو مل تعد موجودة. يتم عكس خسارة االنخفاض يف  الخسارة قد 

لالسرتداد. 

ناقصاً  تحديدها  املمكن  من  كان  التي  الدفرتية  القيمة  لألصل  الدفرتية  القيمة  فيه  تتجاوز  ال  الذي  للحد  فقط  القيمة  يف  االنخفاض  خسارة  عكس  يتم   

االستهالك أو االطفاء، يف حال عدم تسجيل خسارة االنخفاض يف القيمة.

4. تحديد السيطرة عىل الصناديق االستثامرية

تقوم املجموعة بدور مدير الصندوق لعدد من الصناديق االستثامرية. يتوقف تحديد ما إذا كانت املجموعة تسيطر عىل مثل هذه الصناديق االستثامرية   

عادة عىل تقييم مجموع الحقوق االقتصادية للمجموعة يف هذه الصناديق )التي تتكون من أي فوائد وأتعاب إدارة متوقعة(، وكذلك حقوق املستثمرين 

املتعلقة باستبعاد مدير الصندوق. ونتيجة للتقييم أعاله، تبني للمجموعة أنها تعمل كوكيل عن املستثمرين يف جميع الحاالت، ولذا مل يقم بتوحيد القوائم 

املالية لهذه الصناديق.
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5. مخصصات االلتزامات والرسوم

التي قد توجد يف مثل هذه املطالبات. كام تضع  تحديد املخاطر  أحكاًما يف  اإلدارة  تتخذ  العادية.  أعامله  تتلقى املجموعة مطالبات قانونية خالل دورة   

مخصصات مناسبة مقابل الخسائر املحتملة. يتم تسجيل املطالبات أو اإلفصاح عنها، حسب االقتضاء، يف القوائم املالية املوحدة بناًء عىل أفضل تقدير 

للمبلغ املطلوب لتسوية املطالبة.

6. مبدأ االستمرارية

قامت إدارة املجموعة بإجراء تقويم ملقدرة املجموعة عىل االستمرار يف العمل وفقاً ملبدأ االستمرارية، وهي عىل قناعة بأن املجموعة والبنك لديهام   

املوارد الكافية لالستمرار يف العمل يف املستقبل املنظور. إضافًة لذلك، ليست اإلدارة عىل دراية بأي عدم تيقن جوهري قد يلقي بظالل من الشك 

حول قدرة املجموعة عىل االستمرار. وعليه، تم إعداد القوائم املالية املوحدة عىل أساس مبدأ االستمرارية. 

7. التزامات منافع املوظفني

تقوم املجموعة بتسجيل خطة منافع نهاية الخدمة )"الخطة"( ملوظفيها بناًء عىل أنظمة العمل السعودیة السائدة. يتم تقدير االلتزام للخطة وفًقا ملعيار   

املحاسبة الدويل رقم 19 - منافع املوظفني كام هو معتمد يف اململكة العربية السعودية، بواسطة خبري اكتواري مؤهل بناًء عىل افرتاضات مختلفة. تم 

اإلفصاح عن االفرتاضات الرئيسية املستخدمة لتقدير التزام الخطة يف نهاية السنة يف اإليضاح 29 من هذه القوائم املالية املوحدة.

8. أحكام حقوق امللكية مقابل التزام لصكوك الرشيحة األوىل / الثانية

يتطلب تحديد تصنيف حقوق امللكية لصكوك الرشيحة األوىل أحكاما هامة، ألن بعض بنود تعميم الطرح تتطلب تفسريا. تصنف املجموعة كجزء من حقوق   

امللكية الصكوك للرشيحة األوىل الصادرة دون تواريخ اسرتداد /استحقاق محددة )الصكوك الدامئة( وال تلزم املجموعة بدفع األرباح عند وقوع حدث عدم دفع 

أو خيار عدم دفع من قبل البنك وفقا لرشوط وأحكام معينة وتعني بشكل أسايس أن التدابري املتاحة لحاميل الصكوك محدودة العدد والنطاق ويصعب 

مامرستها. يتم إثبات التكاليف والتوزيعات املبدئية املتعلقة بها مبارشة يف قامئة التغريات يف حقوق امللكية املوحدة ضمن األرباح املبقاة.

ملخص بالسياسات املحاسبية الهامة  .3

إن السياسات املحاسبية الهامة املطبقة عند إعداد هذه القوائم املالية املوحدة مبينة أدناه:   

التغريات يف السياسات املحاسبية  أ( 

السنوية  القوائم املالية املوحدة  إعداد  القوائم املالية املوحدة مع تلك املستخدمة يف  إعداد هذه  تتامىش السياسات املحاسبية املستخدمة يف   

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2020م. بناًء عىل تطبيق املعايري الجديدة وبالنظر إىل البيئة االقتصادية الحالية، فإن السياسات املحاسبية التالية تنطبق 

اعتباًرا من 1 يناير 2021م لتحل محل أو تعدل أو تضيف إىل السياسات املحاسبية املقابلة الواردة يف القوائم املالية املوحدة السنوية لعام 2020م.

املعايري والتفسريات والتعديالت الجديدة املطبقة من قبل املجموعة

مل تقم املجموعة بتطبيق أي معايري أو تفسريات أو تعديالت مبكرة والتي صدرت ولكن مل تدخل حيز التنفيذ بعد. أصبحت املعايري والتفسريات وسارية من   

السنة الحالية وطبقتها املجموعة، ومع ذلك قامت اإلدارة بتقييم أن التعديالت ليس لها أثر جوهري عىل القوائم املالية املوحدة للمجموعة.

تاريخ الرسيانالبياناملعيار والتفسري والتعديل

الدويل  املعيار  عىل  تعديالت 

واملعيار   )7( املايل  للتقرير 

الدويل للتقرير املايل )4( ومعيار 

“إعادة   )16( الدويل  املحاسبة 

الفائدة  سعر  مؤرش  تشكيل 

املرجعي “ املرحلة 2

مبا  التشكيل،  إعادة  تنفيذ  عن  تنشأ  التي  األمور   2 املرحلة  تعديالت  تعالج 

يف ذلك استبدال أحد املؤرشات بآخر بديل. توفر التعديالت عىل املرحلة 2 

إعفاءات مؤقتة إضافية من تطبيق متطلبات محاسبة تحوطية محددة ملعيار 

عالقات  عىل   )9( املايل  للتقرير  الدويل  واملعيار   )39( الدويل  املحاسبة 

التطبيق  أن  اآليبور يف حني  بإعادة تشكيل معدل  التحوط املتأثرة مبارشة 

املبكر.  بالتطبيق  يسمح  2021م.  سبتمرب  يف  السنة  لنهاية  إلزاميا  ليس 

يرجى الرجوع لإليضاح 42 حول هذه القوائم املوحدة.

يف  تبدأ  التي  السنوية  الفرتات 

1 يناير 2021م أو بعد ذلك التاريخ

الدويل  املعيار  عىل  التعديالت 

)16(,‘عقود  املايل  للتقرير 

اإليجار’– كوفيد-19”

ونتيجة لجائحة كوفيد-19، تم منح امتيازات اإليجار للمؤجرين. وقد تتخذ هذه 

االمتيازات أشكاال مختلفة ومتنوعة، مبا يف ذلك اإلجازات املدفوعة وتأجيل 

سداد مدفوعات اإليجار. يف 28 مايو 2020م، نرش مجلس معايري املحاسبة 

)16( والذي يقدم خياراً  للتقرير املايل  الدويل  الدولية تعديالً عىل املعيار 

عمليا اختياريا للمؤجرين لتقييم ما إذا كان امتياز اإليجار املتعلق بكوفيد-19 

هو تعديل لإليجار. وميكن للمؤجرين أن يختاروا حساب امتيازات اإليجار هذه 

الحاالت،  من  كثري  ويف  إيجار.  تعديالت  تكن  مل  حال  يف  الطريقة  بنفس 

الفرتة  يف  متغرية  إيجار  كمدفوعات  االمتياز  احتساب  إىل  ذلك  سيؤدي 

انخفاض  وجود  إىل  يؤدي  الذي  الرشط  أو  الحدث  فيها  يقع  التي  )الفرتات( 

يف الدفع.

يف  تبدأ  التي  السنوية  الفرتات 

1 يناير 2021م أو بعد ذلك التاريخ

املعايري املحاسبية الصادرة والتي مل تصبح سارية بعد  

أصدر مجلس معايري املحاسبة الدولية املعايري املحاسبية والتعديالت واملراجعات التالية والتي ترسي يف أو  بعد 1 يناير 2022م. اختارت املجموعة عدم   

التطبيق املبكر لهذه اإلصدارات وليس لها أي أثر جوهري عىل  القوائم املالية )املوحدة( للمجموعة.
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تاريخ الرسيانالبياناملعيار والتفسري والتعديل

الدويل  املعيار  عىل  التعديالت 

للتقرير املايل )16(,‘عقود اإليجار’– 

الوسائل  متديد  كوفيد-19” 

العملية

ونتيجة لجائحة كوفيد-19، تم منح امتيازات اإليجار للمؤجرين. يف مايو 2020م، 

نرش مجلس معايري املحاسبة الدولية تعديالً عىل املعيار الدويل للتقرير املايل 

اإليجار  امتياز  كان  إذا  ما  لتقييم  للمؤجرين  اختياريا  عمليا  خياراً  يقدم  والذي   )16(

مجلس  أصدر  2021م،  مارس   31 يف  لإليجار.  تعديل  هو  بكوفيد-19  املتعلق 

معايري املحاسبة الدولية تعديالً إضافياً لتمديد تاريخ الخيار العميل من 30 يونيو 

امتيازات  احتساب  يختاروا  أن  للمؤجرين  وميكن  2022م.  يونيو   30 إىل  2021م 

من  كثري  ويف  إيجار.  تعديالت  تكن  مل  حال  يف  الطريقة  بنفس  هذه  اإليجار 

الحاالت، سيؤدي ذلك إىل احتساب االمتياز كمدفوعات إيجار متغرية يف الفرتة 

انخفاض يف  يؤدي إىل وجود  الذي  الرشط  أو  الحدث  يقع فيها  التي  )الفرتات( 

الدفع.

 1 يف  تبدأ  التي  السنوية  الفرتات 

أبريل 2021م أو بعد ذلك التاريخ

عدد من التعديالت عىل نطاق ضيق 

عىل املعيار الدويل للتقرير املايل 

الدويل  املحاسبة  ومعيار   3 رقم 

الدويل  املحاسبة  ومعيار   16 رقم 

رقم 37 وبعض التحسينات السنوية 

عىل املعيار الدويل للتقرير املايل 

للتقرير  الدويل  واملعيار   1 رقم 

املحاسبة  ومعيار   9 رقم  املايل 

الدويل 41 واملعيار الدويل للتقرير 

املايل رقم 16

وتحديث  األعامل"  "تجميع   )3( املايل  للتقرير  الدويل  املعيار  عىل  تعديالت 

اإلشارة إىل مفهوم اإلطار العام للتقارير املالية دون أي تغيري يف املتطلبات 

املحاسبية لتجميع األعامل.

واآلالت  "املمتلكات   )16( املايل  للتقرير  الدويل  املعيار  عىل  تعديالت 

واملعدات" والتي متنع املنشآت الخصم من تكلفة أي بند من بنود املمتلكات 

أثناء احضار  انتاجها  التي يتم  السلع  بيع  ، واي متحصالت من  واآلالت واملعدات 

ذلك األصل للغرض املعد من أجله. بدالً من ذلك، اعرتفت الرشكة باملتحصالت 

من بيع تلك البنود والتكاليف ذات الصلة يف قامئة الدخل..

وااللتزامات  "املخصصات   )37( املايل  للتقرير  الدويل  املعيار  عىل  تعديالت 

الرشكة  تحتاج  التي  التكاليف  أي  لتحديد  املحتملة"  واملوجودات  املحتملة 

تضمينها لتقدير ما إذا كان العقد معاوضة أو أنه يؤدي إىل خسائر..

الدويل  املعيار  عىل  بسيطة  تعديالت  بعمل  للقيام  السنوية  التحسينات  أدت 

الدولية للتقرير املايل” واملعيار  )1( “التطبيق األويل للمعايري  للتقرير املايل 

 )41( الدويل  املحاسبة  ومعيار  املالية”  “األدوات   )9( املايل  للتقرير  الدويل 

“الزراعة” واألمثلة التوضيحية التي تصاحب املعيار الدويل للتقرير املايل )16(: 

“عقود اإليجار”.

 1 يف  تبدأ  التي  السنوية  الفرتات 

يناير 2022م أو بعد ذلك التاريخ.

املحاسبة  معيار  عىل  تعديالت 

القوائم  عرض   -  1 رقم  الدويل 

املالية “تصنيف املطلوبات”

التعديالت عىل نطاق ضيق عىل املعيار الدويل للتقرير املايل 1: "عرض القوائم 

عىل  اعتامداً  متداولة  غري  أو  متداولة  إما  تصنف  املطلوبات  أن  توضح  املالية" 

الحقوق املوجودة يف نهاية فرتة التقرير.

وال يتأثر التصنيف بتوقعات املنشأة أو األحداث التي تقع بعد تاريخ التقرير )عىل 

التعديل ما يعنيه معيار  التعهد(. كام يوضح  أو خرق  التنازل  سبيل املثال، استالم 

املحاسبة الدويل )1( عندما يشري إىل “تسوية” االلتزام.

 1 يف  تبدأ  التي  السنوية  الفرتات 

يناير 2023 أو بعد ذلك التاريخ

تاريخ الرسيانالبياناملعيار والتفسري والتعديل

عىل  ضيق  نطاق  عىل  التعديالت 

 ،1 رقم  الدويل  املحاسبة  معيار 

ومعيار   2 رقم  املامرسة  وبيان 

املحاسبة الدويل رقم 8

ومساعدة  املحاسبية  السياسات  إفصاحات  تحسني  إىل  التعديالت  وتهدف 

املحاسبية  التقديرات  يف  التغيريات  بني  للتفريق  املالية  القوائم  مستخدمي 

والتغريات يف السياسات املحاسبية.

 1 يف  تبدأ  التي  السنوية  الفرتات 

التاريخ.  ذلك  بعد  أو  2023م  يناير 

لنرش  املجلس  يخطط  ذلك،  ومع 

من  األخري  الربع  يف  مسودة 

تاريخ  تأجيل  فيها  يقرتح  2021م 

الرسيان إىل موعد ال يتجاوز 1 يناير.

تعديالت عىل املعيار الدويل للتقرير 

املؤجلة  الرضائب   :)12( املايل 

واملطلوبات  باملوجودات  املتعلقة 

الناتجة عن عملية فردية.

تتطلب هذه التعديالت من الرشكات االعرتاف بالرضيبة املؤجلة حول املعامالت 

الفروقات  من  متساوية  مبالغ  نشوء  إىل  األويل،  االعرتاف  عند  تؤدي،  التي 

املؤقتة الخاضعة للرضيبة والقابلة للخصم.

 1 يف  تبدأ  التي  السنوية  الفرتات 

يناير 2023م أو بعد ذلك التاريخ.

املعيار الدويل للتقرير املايل رقم 

17 “عقود التامني”” كام هو معدل 

يف يونيو 2020م

حاليا  يسمح  الذي   )4( املايل  للتقرير  الدويل  املعيار  محل  املعيار  هذا  يحل 

سيقوم  التأمني.  عقود  عىل  املحاسبة  يف  املامرسات  من  واسعة  مبجموعة 

جميع  قبل  من  جذريا  املحاسبة  بتغيري   )17( املايل  للتقرير  الدويل  املعيار 

املشاركة  مزايا  مع  االستثامر  وعقود  التأمني  عقود  تصدر  التي  املنشآت 

التقديرية..

 1 يف  تبدأ  التي  السنوية  الفرتات 

يناير 2023م أو بعد ذلك التاريخ.

عىل  ضيق  نطاق  عىل  تعديل 

املعيار الدويل للتقرير املايل )17( 

“عقود التأمني”

يتعلق التعديل بانتقال رشكات التأمني إىل املعيار الجديد فقط - وال يؤثر عىل أي 

متطلبات أخرى يف املعيار الدويل للتقرير املايل )17(.

 )9( املايل  للتقرير  الدويل  واملعيار   )17( املايل  للتقرير  الدويل  للمعيار 

متطلبات انتقال مختلفة. وبالنسبة لبعض رشكات التأمني، ميكن أن تتسبب هذه 

االختالفات يف عدم تطابق محاسبي مؤقت بني املوجودات املالية والتزامات 

عند  املالية  قوامئها  يف  تقدمها  التي  املقارنة  املعلومات  يف  التأمني  عقود 

تطبيق املعيار الدويل للتقرير املايل )17( واملعيار الدويل للتقرير املايل )9( 

للمرة األوىل.

التطابق املحاسبي  التأمني عىل تجنب حاالت عدم  التعديل رشكات  وسيساعد 

للمستثمرين. وهي  وبالتايل سيحسن من فائدة معلومات املقارنة  املؤقتة، 

تقوم بذلك عن طريق تزويد رشكات التأمني بخيار تقديم معلومات مقارنة حول 

املوجودات املالية.

 1 يف  تبدأ  التي  السنوية  الفرتات 

يناير 2023م أو بعد ذلك التاريخ.
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)ب( املحاسبة عىل أساس تاريخ التداول 

يتم إثبات أو استبعاد كافة العمليات االعتيادية املتعلقة برشاء وبيع املوجودات املالية مبدئياً بتاريخ التداول، أي التاريخ الذي تصبح فيه املجموعة طرفاً يف   

األحكام التعاقدية لألداة. تتطلب العمليات االعتيادية املتعلقة برشاء وبيع املوجودات املالية أن يتم تسليم تلك املوجودات خالل فرتة زمنية تنص عليها 

األنظمة أو األعراف السائدة يف السوق.

)ج( املوجودات املالية واملطلوبات املالية

1. تصنيف املوجودات املالية

عند االعرتاف األويل، يتم تصنيف األصل املايل مقاساً بالتكلفة املطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو القيمة العادلة من خالل الربح أو   

الخسارة.

املوجودات املالية بالتكلفة املطفأة  

تقاس املوجودات املالية بالتكلفة املطفأة يف حالة استيفاء الرشطني التاليني وأن تكون غري مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:  

يتم االحتفاظ باملوجودات ضمن منوذج األعامل الذي يهدف إىل االحتفاظ باملوجودات من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و  -

والعمولة عىل املبلغ  نقدية متثل فقط دفعات من املبلغ األصيل  تدفقات  تواريخ محددة،  املالية، يف  للموجودات  التعاقدية  الرشوط  ينشأ عن  أن   -

األصيل القائم.

إذا مل يستوف األصل املايل كال الرشطني، فإنه يتم قياسه بالقيمة العادلة.

يتم إثبات الدخل عىل أساس العائد الفعيل ألدوات الدين املقاسة الحًقا بالتكلفة املطفأة. يتم إثبات دخل العموالت يف قامئة الدخل املوحدة.

تخضع أدوات الدين التي يتم قياسها بالتكلفة املطفأة إىل االنخفاض يف القيمة.

املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  

يتم قياس أداة الّدين كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر فقط عند استيفاء كال من الرشطني التاليني وال يتم تصنيفها كمدرجة بالقيمة   

العادلة من خالل قامئة الدخل:

االحتفاظ باألصل ضمن منوذج أعامل والذي يتحقق الغرض منه عن طريق تحصيل كل من التدفقات النقدية التعاقدية وبيع املوجودات املالية؛ و  -

والعمولة عىل املبلغ  نقدية متثل فقط دفعات من املبلغ األصيل  تدفقات  تواريخ محددة،  املالية، يف  للموجودات  التعاقدية  الرشوط  ينشأ عن  أن   -

األصيل القائم.

أدوات حقوق امللكية عند اإلثبات املبديئ الستثامرات األسهم والتي ال يتم االحتفاظ بها لغرض املتاجرة، يجوز للمجموعة أن تختار، بشكل غري قابل لإللغاء،   

عرض التغريات الالحقة يف قامئة الدخل الشامل اآلخر املوحدة. يتم هذا االختيار عىل أساس كل استثامر عىل حدة. 

يتم قياس االستثامرات بأدوات الدين بدايًة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة زائد تكاليف املعاملة. يتم الحًقا قياسها بالقيمة   

العادلة مع تسجيل األرباح والخسائر الناتجة عن التغريات يف القيمة العادلة يف الدخل الشامل اآلخر وإعادة تحويلها إىل قامئة الدخل املوحدة يف وقت البيع. 

يتم إثبات دخل االستثامرات والتمويل وأرباح وخسائر رصف العمالت األجنبية يف قامئة الدخل املوحدة.

يتم قياس االستثامرات بأدوات حقوق امللكية بدايًة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر زائد تكاليف املعاملة. الحقاً، يتم قياسها بالقيمة العادلة    

العادلة املسجلة يف الدخل الشامل اآلخر واملرتاكمة يف االحتياطيات األخرى. ال يعاد تصنيف  الناشئة من التغريات يف القيمة  مع املكاسب والخسائر 

أرباح وخسائر االستثامرات يف أدوات حقوق امللكية هذه إىل قامئة الدخل املوحدة عىل االطالق، وال يتم اثبات أي انخفاض يف القيمة يف قامئة الدخل 

املوحدة. يتم قياس االستثامرات يف أدوات حقوق امللكية غري املدرجة بالقيمة العادلة. لن يتم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر املرتاكمة إىل قامئة الدخل 

املوحدة عند استبعاد االستثامرات.

عند اإلثبات املبديئ، تصنف املجموعة جميع االستثامرات يف أدوات حقوق امللكية غري املدرجة بالقيمة العادلة من خالل قامئة الدخل عىل أنها مدرجة   

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.  

يتم إثبات توزيعات األرباح عىل هذه االستثامرات يف أدوات حقوق امللكية يف قامئة الدخل املوحدة عند اإلقرار بأحقية املجموعة يف تسلّمها، ما مل متثل   

توزيعات األرباح بشكل رصيح استعادة جزء من تكلفة االستثامر.

املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قامئة الدخل  

تُصنف كافة املوجودات املالية األخرى كموجودات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل قامئة الدخل )عىل سبيل املثال: حقوق امللكية املحتفظ بها للمتاجرة   

وأوراق الدين غري املصنفة بالتكلفة املطفأة او القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر(.

ليتم قياسها  التي تفي باملتطلبات  بأن تخصص، بشكل غري قابل لإللغاء، املوجودات املالية  باإلضافة إىل ذلك، عند اإلثبات املبديئ، يجوز للمجموعة   

بالتكلفة املطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو بالقيمة العادلة من خالل قامئة الدخل، إذا كان القيام بذلك سيقلل أو يخفض من عدم 

التامثل املحاسبي الذي قد ينشأ.

ال يُعاد تصنيف املوجودات املالية بعد االثبات األويل لها، باستثناء الفرتة التي تيل قيام املجموعة بتغيري منوذج العمل الخاص بها إلدارة املوجودات املالية.  

يتم قياس املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قامئة الدخل املدرجة يف نهاية كل فرتة تقرير، مع إثبات أي أرباح أو خسائر ناشئة عن القياس يف   

قامئة الدخل املوحدة.
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يتم إدراج دخل العموالت عىل أدوات الدين املدرجة بالقيمة العادلة من خالل قامئة الدخل يف قامئة الدخل املوحدة.  

يتم إثبات دخل توزيعات األرباح عىل االستثامرات يف أدوات حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل قامئة الدخل يف قامئة الدخل املوحدة عند اإلقرار   

بأحقية املجموعة يف تسلمها.

أ( تقييم منوذج األعامل

تقوم املجموعة بتقييم الهدف من منوذج األعامل الذي يتم االحتفاظ باملوجودات من خالله عىل مستوى محفظة األعامل ألن هذه الطريقة متثل بشكل   

أفضل طريقة إدارة األعامل وتقديم املعلومات إىل اإلدارة. وتشتمل املعلومات التي يتم أخذها يف االعتبار عىل:

ربح  تحقيق  عىل  تركز  اإلدارة  اسرتاتيجية  كانت  إذا  ما  وباألخص،  السياسات.  تلك  وتطبيق  للمحفظة  املبينة  واألهداف  السياسات  ضوء  عىل  العمل   -

تعاقدي، والحفاظ عىل معدل ربح معني، ومطابقة فرتة استحقاق املوجودات املالية مع فرتة استحقاق املطلوبات املالية التي متول تلك املوجودات 

أو تحقق التدفقات النقدية من خالل بيع املوجودات؛

كيفية تقويم أداء املحفظة ورفع تقرير بذلك إىل إدارة املجموعة.  -

املخاطر التي تؤثر عىل أداء منوذج األعامل )واملوجودات املالية املحتفظ بها ضمن منوذج األعامل(، وكيفية إدارة تلك املخاطر.  -

التي تم  التعاقدية  النقدية  التدفقات  أو  إدارتها  التي متت  العادلة للموجودات  القيمة  التعويض عىل  إذا ما استند  كيفية تعويض مدراء األعامل، أي   -

تحصيلها، و

تكرار وكمية وتوقيت املبيعات يف الفرتات السابقة وأسباب املبيعات والتوقعات بشأن أنشطة املبيعات املستقبلية. ومع ذلك، ال يتم النظر يف   -

املعلومات املتعلقة بنشاط املبيعات بشكل منعزل، ولكن كجزء من التقويم الشامل لكيفية تحقيق هدف املجموعة املعلن إلدارة املوجودات املالية 

وكيفية تحقيق التدفقات النقدية.

يتم القيام بتقويم منوذج األعامل وفق تصورات متوقعة ميكن أن تحدث بشكل معقول دون األخذ باالعتبار ما يسمى تصورات "أسوأ حالة" أو "حالة ضغط".   

وإذا تم تحقيق التدفقات النقدية بعد اإلثبات املبديئ بطريقة تختلف عن التوقعات األصلية للمجموعة، فإن املجموعة ال تقوم بتغيري تصنيف املوجودات 

املالية املتبقية املحتفظ بها ضمن منوذج األعامل ذلك، ولكنها تقوم بتضمني مثل تلك املعلومات عند تقييم املوجودات املالية املستحدثة أو املشرتاة 

مؤخراً فصاعداً.

يتم قياس املوجودات املالية املقتناة ألغراض املتاجرة، التي يتم تقييم أداؤها عىل أساس القيمة العادلة، بالقيمة العادلة من خالل قامئة الدخل حيث ال   

يتم االحتفاظ بهذه املوجودات املالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع املوجودات املالية.

تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تعد فقط دفعات من املبلغ األصيل والربح ب( 

ألغراض القيام بهذا التقييم، فإن "أصل املبلغ" هو القيمة العادلة لألصل املايل عند االعرتاف األويل. "الربح" هي مثن القيمة الزمنية للامل، واالئتامن   

والتكاليف  السيولة  مخاطر  )مثل  األخرى  األساسية  االقراض  وتكاليف  معينة  خالل فرتة  القائم  املبلغ  بأصل  املرتبطة  األخرى  األساسية  االقراض  ومخاطر 

اإلدارية(، إضافة لهامش الربح.

وعند تقييم فيام إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية متثل دفعات فقط من املبلغ األصيل والفائدة، تأخذ املجموعة بالحسبان الرشوط التعاقدية لألداة.   

يتضمن ذلك تقييم ما إذا كان األصل املايل يتضمن رشوطاً تعاقديًة ميكنها تغيري توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية حيث أنه بذلك لن يستويف 

هذا الرشط. عند القيام بالتقييم، تأخذ املجموعة يف اعتبارها ما ييل:

األحداث املحتملة التي تغري من مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية،  -

ميزات الرفع املايل،  -

املبالغ املدفوعة مقدماً ورشوط التمديد؛  -

الرشوط التي تحد من مطالبة البنك بالتدفقات النقدية من موجودات معينة )عىل سبيل املثال ترتيبات األصل بدون حق الرجوع(،  -

واملزايا التي تؤدي لتعديل مثن القيمة املالية للوقت، أي التعديل الدوري ملعدالت الربح.  -

التصنيف بالقيمة العادلة من خالل قامئة الدخل  

عند اإلثبات املبديئ، قد تقوم املجموعة بتصنيف بعض املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قامئة الدخل إذا كان هذا التصنيف يلغي أو يقلل   

بشكل كبري من عدم التطابق املحاسبي، والذي قد يرتفع بخالف ذلك.

2. تصنيف املطلوبات املالية

تصنف املطلوبات املالية عىل أنها مقاسة الحقاً بالتكلفة املطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل قامئة الدخل. تصنف املجموعة مطلوباتها املالية، بخالف   

الضامنات املالية واالئتامن املتعلق بااللتزامات، كمقاسة بالتكلفة املطفأة. تحسب التكلفة املطفأة بعد األخذ بعني االعتبار أي عالوة أو خصم عىل أموال 

اإلصدار والتكاليف التي تعترب جزءاً ال يتجزأ من سعر العائد الفعيل.

يتم، يف األصل، إثبات جميع ودائع أسواق املال وودائع العمالء والتمويل ألجل والديون الثانوية وأدوات الدين األخرى املصدرة بالقيمة العادلة ناقصاً تكاليف   

املعامالت. 

الحقا، يتم تصنيف املطلوبات املالية بالتكلفة املطفأة، مامل يتعني قياسها بالقيمة العادلة من خالل قامئة الدخل أو اختيار مجموعة ما قياس التزام ما   

بالقيمة العادلة من خالل قامئة الدخل وفًقا ملتطلبات املعيار الدويل للتقرير املايل )9(. تصنف املطلوبات بالقيمة العادلة من خالل قامئة الدخل، يف 

حال كانت مصنفة كمحتفظ بها للتجارة، أو أنها مشتقة أو مصنفة كذلك عند االثبات األويل. 

تصنف املطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل قامئة الدخل باستخدام خيار القيمة العادلة، إن وجد، بعد االعرتاف األويل، لهذه املطلوبات، وتعرض   

التغريات يف القيمة العادلة املتعلقة بالتغريات يف مخاطر االئتامن بشكل منفصل يف الدخل الشامل اآلخر وتعرض جميع التغيريات األخرى يف القيمة 

العادلة يف قامئة الدخل املوحدة.
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ال يتم تحويل املبالغ الواردة يف الدخل الشامل اآلخر املتعلقة باالئتامن إىل قامئة الدخل املوحدة حتى لو تم استبعاد املطلوبات وتحقيق املبالغ.    

إن الضامنات املالية واالئتامن املتعلق بااللتزامات التي تختار املجموعة قياسها بالقيمة العادلة من خالل قامئة الدخل سوف يتم إدراج جميع حركات القيمة   

العادلة لها يف قامئة الدخل املوحدة.

التصنيف بالقيمة العادلة من خالل قامئة الدخل  

يجوز للمجموعة تصنيف بعض املطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل قامئة الدخل يف أي من الظروف التالية:  

إذا كان يتم إدارة املطلوبات وتقييمها واإلبالغ عنها داخليًا عىل أساس القيمة العادلة؛ أو  -

إذا كان هذا التصنيف يلغي أو يقلل بشكل كبري عدم تطابق محاسبي الذي ينشأ بخالف ذلك.  -

3. إلغاء االعرتاف

املوجودات املالية

الخاصة بهذه املوجودات أو عند تحويل  النقدية  بالتدفقات  التعاقدية املتعلقة  الحقوق  انتهاء  إثبات املوجودات املالية عند  بالتوقف عن  تقوم املجموعة   

حقوق استالم التدفقات النقدية مبوجب معاملة ما يتم مبوجبها تحويل ما يقارب جميع املخاطر واملنافع املصاحبة مللكية األصل، أو إذا مل تقم املجموعة 

بتحويل وال بإبقاء جميع املخاطر واملنافع املصاحبة مللكية األصل املايل وال باالحتفاظ بالسيطرة عىل األصل املايل.

عند إلغاء االعرتاف بأصل مايل، فإن الفرق بني القيمة الدفرتية لألصل )أو القيمة الدفرتية املخصصة لجزء من أصل تم استبعاده( ومجموع كل من )1( الثمن   

املستلم )مبا يف ذلك أي أصل جديد تم اقتناؤه ناقصاً أي التزام جديد( و)2( أي مكسب أو خسارة مرتاكمة تم إدراجها يف الدخل الشامل اآلخر، يتم إدراجه 

يف الربح أو الخسارة. إن أية مكاسب / خسائر تم إثباتها يف الدخل الشامل اآلخر فيام يتعلق باالستثامرات يف حقوق امللكية املدرجة بالقيمة العادلة من 

إثبات هذه األدوات. إن أي حصة يف املوجودات املالية املحولة املؤهلة  الربح أو الخسارة عند التوقف عن  إثباتها يف  خالل الدخل الشامل اآلخر، ال يتم 

للتوقف عن اثباتها والتي انشأتها املجموعة او احتفظت بها يتم إثباتها كأصل أو التزام منفصل.

وعند بيع موجودات إىل طرف ثالث مع مقايضة مجموع معدل العائد عىل املوجودات املحولة، يتم املحاسبة عن املعاملة كمعاملة متويل مضمونة مشابهة   

ملعامالت البيع وإعادة الرشاء نظراً إلبقاء املجموعة عىل كافة أو ما يقارب جميع املخاطر واملنافع املصاحبة مللكية هذه املوجودات.

ويف العمليات التي ال تقم املجموعة فيها باإلبقاء عىل أو تحويل جميع املخاطر واملنافع املصاحبة مللكية األصل املايل مع احتفاظ املجموعة بالسيطرة   

عىل األصل، فإن املجموعة تستمر يف إثبات األصل املحول بقدر ارتباطها املستمر به، والذي يتم تحديده بقدر تعرضه للتغريات يف قيمة املوجودات 

املحولة.

ويف بعض العمليات تبقى املجموعة عىل التزام خدمة األصل املايل املحول مقابل أتعاب. يتم التوقف عن إثبات األصل املحول إذا كان يستويف معايري   

التوقف عن اإلثبات. يتم إثبات األصل أو االلتزام لعقد الخدمة إذا كانت رسوم الخدمة تزيد عن )األصل( أو تقل عن )االلتزام( ألداء الخدمة.

املطلوبات املالية  

تقوم املجموعة بالتوقف عن إثبات املطلوبات املالية ما عند سداد االلتزامات التعاقدية أو إلغاؤها أو انتهاء مدتها.  

4. تعديالت عىل املوجودات املالية واملطلوبات املالية

املوجودات املالية  

يف حالة تعديل رشوط أصل مايل ما، تقوم املجموعة بتقييم فيام إذا كانت التدفقات النقدية لألصل املعدل مختلفة بصورة جوهرية. وإذا كانت التدفقات   

النقدية مختلفة جوهرياً، يتم اعتبار الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل املايل األصيل منتهية. ويف هذه الحالة، يتم التوقف عن اثبات األصل 

العادلة زائد أي  اثبات األصل املايل ويتم إثبات األصل املايل الجديد بالقيمة  املايل األصيل، ويتم إدراج الفرق املثبت كمكاسب أو خسائر التوقف عن 

تكاليف متويل مؤهلة. أي رسوم مستلمة كجزء من التعديل تحتسب كالتايل:

التي متثل سداد تكاليف املعامالت املؤهلة يف  الجديدة والرسوم  العادلة للموجودات املالية  القيمة  التي تؤخذ يف االعتبار عند تحديد  الرسوم  تدرج   -

القياس األويل لألصل؛ و

يتم تضمني رسوم أخرى يف الربح أو الخسارة كجزء من الربح أو الخسارة عىل إلغاء االعرتاف.  -

وفيام إذا كانت التدفقات النقدية لألصل املعدل املدرج بالتكلفة املطفأة ال تختلف جوهرياً، فإن التعديل ال يؤدي إىل إلغاء قيد األصل املايل. ويف هذه   

الحالة، قوم املجموعة بإعادة احتساب مجموع القيمة الدفرتية لألصل املايل، وإثبات املبلغ الناتج عن تعديل مجموع القيمة الدفرتية كربح أو خسارة تعديل 

يف الربح أو الخسارة. ويف حالة إجراء هذا التعديل بسبب صعوبات مالية يواجهها املتمول، يتم عرض املكاسب أو الخسائر سوياً مع خسائر االنخفاض يف 

القيمة.  ويف حاالت أخرى، يتم عرضها كدخل من االستثامرات والتمويل.

املطلوبات املالية

تقوم املجموعة بالتوقف عن إثبات مطلوبات مالية ما عند تعديل رشوطها وعندما تختلف التدفقات النقدية للمطلوبات املالية املعدلة بشكل جوهري.   

ويف مثل هذه الحالة، يتم إثبات مطلوبات مالية جديدة، بناًء عىل الرشوط املعدلة، بالقيمة العادلة. يتم إثبات الفرق بني القيمة الدفرتية للمطلوبات املالية 

التي تم استنفاذها واملطلوبات املالية الجديدة مع الرشوط املعدلة يف الربح أو الخسارة.

وإذا مل يحتسب تعديل التزام مايل عىل أنه إلغاء اعرتاف، عندها يعاد احتساب التكلفة املستهلكة لاللتزام بخصم التدفقات النقدية املعدلة بسعر الفائدة   

الفعيل األصيل، ويتم االعرتاف بالربح أو الخسارة الناتجني عن ذلك يف قامئة الدخل املوحدة.



بنك الجزيرة التقرير السنوي 2021 98

5. انخفاض القيمة

تقوم املجموعة بإثبات مخصص لقاء خسائر االئتامن املتوقعة عىل األدوات املالية التالية التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل قامئة الدخل:  

املوجودات املالية التي تعترب سندات دين،  -

ذمم مدينة لعقود اإليجار / اإلجارة  -

عقود الضامن املايل الصادرة، و  -

التزامات صادرة متعلقة باالئتامن  -

أرصدة البنك  -

ال يتم إثبات خسارة انخفاض يف القيمة عىل استثامرات األسهم املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.  

تقوم املجموعة بقياس مخصصات الخسارة مببلغ يعادل خسائر االئتامن املتوقعة عىل مدى العمر، باستثناء البنود التالية، والتي يتم قياسها عىل   

أساس خسائر االئتامن املتوقعة عىل مدى 12 شهرًا:

سندات الدين التي تبني بأن لها مخاطر ائتامن منخفضة بتاريخ إعداد القوائم املالية، و  -

األدوات املالية األخرى )ما عدا مديني عقود اإليجار( التي مل تزداد مخاطر االئتامن الخاصة بها بشكل جوهري منذ االثبات األويل لها  -

إن مخصصات الخسارة للذمم املدينة لعقود اإليجار تقاس دوماً باملبلغ املقابل للعمر الزمني لخسائر االئتامن املتوقعة.  

تعترب املجموعة بأن سندات الدين لها مخاطر ائتامن منخفضة عندما تعادل درجة تصنيف مخاطر االئتامن لها الدرجة املتعارف عليها عاملياً بـ "درجة االستثامر".  

متثل خسائر االئتامن املتوقعة عىل مدى 12 شهر جزء من مخاطر االئتامن املتوقعة الناتج عن أحداث تعرث تتعلق باألداة املالية والتي ميكن أن تحدث خالل   

12 شهر بعد تاريخ إعداد القوائم املالية. ويشار إىل األدوات املالية التي يتم االعرتاف بخسائر االئتامنية املتوقعة عىل مدى 12 شهرا لها كأدوات مالية من 

"املرحلة 1". ومل تتعرض األدوات من املرحلة 1 لزيادة جوهرية يف مخاطر االئتامن منذ االعرتاف األويل بها وال تعاين من انخفاض يف قيمة االئتامن.

إن خسائر االئتامن املتوقعة عىل مدى العمر هي خسائر االئتامن املتوقعة التي تنتج عن جميع األحداث املفرتضة املحتملة عىل مدى العمر املتوقع لألداة   

املالية أو عن الحد األقىص للفرتة التعاقدية للتعرض. ويشار إىل األدوات املالية التي يتم االعرتاف بخسائر االئتامنية املتوقعة عىل مدى العمر لها ولكنها 

ليست منخفضة القيمة االئتامنية كـ "أدوات مالية املرحلة 2". األدوات املالية من املرحلة 2 هي تلك التي تتعرض لزيادة جوهرية يف مخاطر االئتامن منذ 

االعرتاف األويل بها وال تعاين من انخفاض يف قيمة االئتامن.

ويشار إىل األدوات املالية التي يتم االعرتاف بخسائر االئتامنية املتوقعة عىل مدى العمر لها ولكنها منخفضة القيمة االئتامنية كـ "أدوات مالية املرحلة 3".  

قياس خسائر االئتامن املتوقعة  

متثل خسائر االئتامن املتوقعة تقديراً احتامله مرجح لخسائر االئتامن، ويتم قياسها عىل النحو التايل:  

النقدية  التدفقات  بني  الفرق  )أي  النقدي  للعجز  الحالية  بالقيمة  املالية:  القوائم  إعداد  بتاريخ  منخفض  غري  ائتامين  مستوى  ذات  املالية  املوجودات   -

املستحقة للمنشأة بتاريخ العقد والتدفقات النقدية التي تتوقع املجموعة استالمها(.

املوجودات املالية ذات مستوى ائتامين منخفض بتاريخ إعداد القوائم املالية: الفرق بني مجموع القيمة الدفرتية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية   -

املستقبلية.

االرتباط  حالة سحب  للمجموعة يف  التعاقدية املستحقة  النقدية  التدفقات  للفرق بني  الحالية  بالقيمة  باالئتامن غري املسحوبة:  االلتزامات املتعلقة   -

والتدفقات النقدية التي تتوقع املجموعة استالمها.

عقود الضامن املايل: الدفعات املتوقع دفعها لحامل العقد ناقصاً أية مبالغ تتوقع املجموعة اسرتدادها.  -

عند خصم التدفقات النقدية املستقبلية، يتم استخدام معدالت الخصم التالية:  

األدوات املالية خالف املشرتاة أو الناشئة عن انخفاض القيمة االئتامنية ومستحقات اإلجارة: سعر الفائدة الفعيل األصيل أو تقريبه؛  -

موجودات ناشئة عن انخفاض القيمة االئتامنية: سعر فائدة فعال معدل حسب االئتامن  -

مستحقات اإلجارة: معدل الخصم املستخدم يف قياس مستحقات اإلجارة.  -

االلتزامات املتعلقة باالئتامن غري املسحوبة: معدل الربح الفعيل، أو تقريبه، الذي سيطبق عىل األصل املايل الناتج عن االلتزام املتعلق باالئتامن؛ و  -

عقود الضامن املايل الصادرة: السعر الذي يعكس تقييم السوق الحايل للقيمة الوقتية لألموال واملخاطر املتعلقة بالتدفقات النقدية.  -

6. االنخفاض يف القيمة

املوجودات املالية املهيكلة  

إذا تم إعادة التفاوض عىل أحكام املوجودات املالية أو تم تعديلها أو تم استبدال األصل املايل القائم بأصل مايل جديد بسبب الصعوبات املالية التي   

يواجها املقرتض ومن ثم تقييم ما إذا كان يجب القيام بعملية استبعاد األصل املايل وقياس خسائر االئتامن املتوقعة عىل النحو التايل:

إذا مل يؤدي التعديل املتوقع إىل التوقف عن إثبات األصل الحايل، فإنه يتم إدراج التدفقات النقدية املتوقعة الناتجة عن األصل املايل املعدل يف احتساب   -

العجز النقدي الناتج عن األصل الحايل.

إن كانت إعادة الهيكلة املتوقعة ستؤدي إىل استبعاد األصل املايل القائم، فإن القيمة العادلة املتوقعة لألصل الجديد تعترب كتدفقات نقدية نهائية من   -

األصل املايل القائم يف وقت إلغاء قيده. يتم ادراج هذه القيمة يف حساب النواقص النقدية من األصل املايل القائم التي تم خصمها من التاريخ املتوقع 

لالستبعاد إىل تاريخ التقرير املايل باستخدام معدل العائد الفّعال األصيل الخاص باألصل املايل القائم.

املوجودات املالية املنخفضة القيمة االئتامنية  

بتاريخ إعداد كل قامئة مالية، تقوم املجموعة بإجراء تقييم للتأكد مام إذا كانت املوجودات املالية املسجلة بالتكلفة املطفأة ذات مستوى ائتامين منخفض.   

ويعترب األصل املايل بأنه ذو مستوى ائتامين منخفض عند وقوع حدث أو أكرث له تأثري هام عىل التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة لألصل املايل.
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ومن األمثلة الدالة عىل أن األصل املايل ذو مستوى ائتامين منخفض، البيانات القابلة للمالحظة التالية:  

صعوبات مالية كبرية يواجهها املقرتض أو املُصدر؛  -

خرق يف العقد مثل التعرث أو حدث مىض موعد استحقاقه؛  -

إعادة جدولة التمويل أو السلفة من قبل املجموعة وفق رشوط غري مالمئة للمجموعة؛  -

من املحتمل أن يدخل املقرتض يف إفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى، أو  -

اختفاء السوق النشطة للضامن بسبب الصعوبات املالية.   -

متويل يتم التفاوض عليه بسبب تعرث املقرتض يعترب عادًة بأنه منخفض القيمة االئتامنية ما مل يكن هناك دليالً عىل أن مخاطر عدم استالم تدفقات نقدية   

تعاقدية آخذة باالنخفاض بصورة جوهرية وال توجد مؤرشات أخرى عىل انخفاض يف القيمة. وتعترب عمليات التمويل املقدمة لألفراد املتأخرة يف السداد 

ملدة 90 يوماً فأكرث عمليات متويل منخفضة القيمة.

عند إجراء تقويم للتأكد فيام إذا كان االستثامر يف الديون السيادية ذي مستوي ائتامين منخفض، فإنه املجموعة تأخذ بعني االعتبار العوامل التالية:  

تقويم السوق للجدارة االئتامنية الظاهرة يف عوائد الصكوك.  -

تقويم وكاالت التصنيف للجدارة االئتامنية.  -

مقدرة البلد عىل الوصول إىل أسواق املال بخصوص إصدار الدين الجديد.  -

احتامل جدولة القرض مام يؤدي إىل تكبد حامل ارتباط القرض لخسائر من خالل االعفاء من السداد طوعاً أو كرهاً.  -

آليات الدعم الدويل املعمول بها لتقويم الدعم الالزم كـ "مقرض أخري" إىل تلك الدولة، باإلضافة إىل الهدف املعلن عنه يف البيانات العامة للحكومات   -

والوكاالت الستخدام تلك اآلليات. ويتضمن ذك تقويم عمق تلك اآلليات، بغض النظر عن الهدف السيايس، وتحديد فيام إذا كان هناك قدرة عىل 

استيفاء املعايري املطلوبة.

عرض مخصص خسائر االئتامن املتوقعة يف قامئة املركز املايل املوحدة  

يتم عرض مخصص خسائر االئتامن املتوقعة يف قامئة املركز املايل املوحدة عىل النحو التايل:  

املوجودات املالية املقاسة بالتكلفة املتوقعة: تظهر كخصم من مجموع القيمة الدفرتية للموجودات؛  -

االلتزامات املتعلقة باالئتامن وعقود الضامن املالية: تظهر بشكل عام كمخصص.  -

عندما تشتمل األداة املالية عىل مكون ارتباط تم سحبه ومكون مل يتم سحبه، وال تستطيع املجموعة تحديد خسائر االئتامن املتوقعة بشأن مكونات   -

االلتزامات املتعلقة باالئتامن بشكل مستقل من مكون االرتباط الذي تم سحبه، تقوم املجموعة بعرض مخصص مجمع لكال املكونني. يتم عرض املبلغ 

املشرتك كخصم من مجموع القيمة الدفرتية للجزء املسحوب. يتم عرض أي زيادة يف مخصص الخسارة عىل مجموع قيمة الجزء املسحوب كمخصص 

ضمن "مطلوبات أخرى".

سندات الدين املقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر: ال يتم اثبات مخصص الخسائر يف قامئة املركز املايل ألن القيمة الدفرتية لهذه   -

املوجودات تعترب مبثابة القيمة العادلة لها. يتم اإلفصاح عن مخصص الخسائر، ويتم اثباته يف احتياطي القيمة العادلة. يتم اثبات خسائر االنخفاض يف 

القيمة يف قامئة الدخل املوحدة، وتدرج التغريات بني التكلفة املطفأة للموجودات والقيمة العادلة لها يف الدخل الشامل اآلخر.

الشطب  

يتم شطب القروض وسندات الدين )إما جزئياً أو كلياً( عند عدم وجود توقعات معقولة السرتدادها. ال تزال تخضع املوجودات املالية املشطوبة ألنشطة   

التعزيز امتثاالً إلجراءات املجموعة بشأن اسرتداد املبالغ املستحقة. وعندما يزيد املبلغ املراد شطبه عن مخصص الخسائر املرتاكم، يتم يف البداية اعتبار 

الفرق كإضافة إىل املخصص الذي يطبق عندئذ مقابل مجموع القيمة الدفرتية. وتقيد أية اسرتدادات الحقة إىل مصاريف الخسائر االئتامنية.

تقييم الضامنات  

للتقليل من مخاطر االئتامن عىل املوجودات املالية، تقوم املجموعة باستخدام الضامنات، حيثام كان ذلك ممكناً. تكون الضامنات عىل أشكال مختلفة،   

مثل النقدية واألوراق املالية وخطابات االعتامد/الضامنات والعقارات والذمم املدينة واملخزون واملوجودات غري املالية األخرى والتعزيزات االئتامنية مثل 

اتفاقيات املقاصة. إن السياسة املحاسبية للمجموعة بشأن الضامنات التي يتم التنازل عنها إليه مبوجب ترتيبات اإلقراض الخاصة به طبقاً للمعيار الدويل 

للتقرير املايل 9 هي نفس السياسة املتبعة مبوجب معيار املحاسبة الدويل 39. وال يتم تسجيل الضامنات يف قامئة املركز املايل املوحدة مامل يتم 

مصادرتها، ومع ذلك، فإن القيمة العادلة للضامنات تؤثر عيل حساب الخسائر االئتامنية املتوقعة، ويتم تقوميها عند نشأتها كحد أدىن، ويعاد تقوميها عىل 

أساس دوري. أما بعض الضامنات مثل النقدية واألوراق املالية املتعلقة مبتطلبات الهامش فيتم تقوميها يومياً. 

وبقدر املستطاع، تستخدم املجموعة البيانات من األسواق النشطة لتقييم املوجودات املالية املحتفظ بها كضامنات. أما املوجودات املالية األخرى التي   

ال ميكن تحديد قيمتها السوقية فيتم تقوميها باستخدام النامذج. يتم تقييم الضامنات غري املالية مثل العقار بناًء عىل بيانات مقدمة من أطراف ثالثة مثل 

املقيمني املهنيني أو استناداً إىل مؤرشات أسعار املنازل.

)د( الضامنات املالية والتزامات القروض

"الضامنات املالية" هي عقود تتطلب من املجموعة دفع مبالغ محددة لتعويض حامل الضامن عن الخسائر املتكبدة بسبب إخفاق مدين معني يف الدفع   

عند موعد االستحقاق وفقاً لرشوط أداة الدين. أما "ارتباطات متعلقة باالئتامن" فهي ارتباطات مؤكدة ملنح االئتامن مبوجب رشوط وأحكام محددة مسبقاً.

بالقيمة العادلة ويتم إطفاء  يتم قياس الضامنات املالية الصادرة أو االرتباطات ملنح التمويل مبعدل ربح يقل عن املعدالت السائدة يف السوق مبدئياً   

القيمة العادلة املبدئية عىل مدى عمر الضامن أو االرتباط. وتقاس الحًقا باملبلغ املطفأ هذا أو مبلغ مخصص الخسارة، أيهام أعىل. 

مل تصدر املجموعة أية ارتباطات متعلقة باالئتامن يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل قامئة الدخل. بالنسبة لاللتزامات املتعلقة باالئتامن األخرى، تعرتف   

املجموعة مبخصص الخسارة كمخصص مبوجب "مطلوبات أخرى" 
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)هـ( األدوات املالية املشتقة ومحاسبة التحوط

األدوات املالية املشتقة مبا يف ذلك اتفاقيات األسعار اآلجلة ومقايضات أسعار العمولة الخاصة وخيارات سعر العمولة )املكتتبة واملشرتاة( يتم قياسها   

مبدئيًا بقيمتها العادلة يف التاريخ الذي تم فيه إبرام عقد املشتقات ويتم إعادة قياسها الحًقا بالقيمة العادلة يف قامئة املركز املايل املوحدة. يتم إثبات 

تكاليف املعاملة املرتبطة بهذه االتفاقيات يف قامئة املركز املايل املوحدة.  يتم االعرتاف بتكاليف املعامالت املرتبطة باالتفاقيات يف قامئة الدخل 

املوحدة. 

تقيد كافة املشتقات بقيمتها العادلة ضمن املوجودات وذلك عندما تكون القيمة العادلة موجبة، وضمن املطلوبات عندما تكون القيمة العادلة سالبة. يتم   

الحصول عىل القيم العادلة بالرجوع إىل األسعار املتداولة يف السوق، وطرق التدفقات النقدية املخصومة وطرق التسعري حسبام هو مالئم.

إن معالجة التغريات يف القيمة العادلة تعتمد عىل تصنيف األدوات املشتقة بحسب الفئات التالية:  

1. املشتقات املقتناة إلغراض املتاجرة

تدرج أية تغريات يف القيمة العادلة لألدوات املشتقة املقتناة ألغراض املتاجرة مبارشة يف قامئة الدخل املوحدة للسنة ويتم االفصاح عنها ضمن صايف   

دخل املتاجرة. كام تتضمن املشتقات املقتناة ألغراض املتاجرة تلك املشتقات غري املؤهلة ملحاسبة التحوط.

2. املشتقات املدرجة يف األدوات املالية األخرى

ميكن دمج املشتقات يف ترتيب تعاقدي آخر )عقد رئييس(. تقوم املجموعة باملحاسبة عن املشتقات املدمجة بشكل منفصل عن العقد الرئييس يف الحاالت   

التالية:

أال يكون العقد الرئييس أصال يف نطاق املعيار الدويل للتقرير املايل 9،  •

أن تفي رشوط األداة املشتقة املدمجة بتعريف األداة املشتقة إذا كانت واردة يف عقد منفصل، و  •

أال ترتبط الخصائص واملخاطر االقتصادية لألداة املشتقة املدمجة ارتباطًا وثيًقا بالخصائص واملخاطر االقتصادية للعقد الرئييس.  •

يتم قياس املشتقات املدمجة املنفصلة بالقيمة العادلة، مع إثبات جميع التغريات يف القيمة العادلة يف قامئة الدخل املوحدة ما مل تشكل جزًءا من   

التدفقات النقدية املؤهلة أو صايف االستثامر يف عالقة. 

3. محاسبة التحوط

إدارة املخاطر، تطبق  الربح والعمالت األجنبية. من أجل  التعرض ملخاطر  تحدد املجموعة بعض املشتقات كأدوات تحوط يف عالقات تحوط مؤهلة إلدارة   

املجموعة محاسبة التحوط للمعامالت التي تفي مبعايري محددة. 

لغرض محاسبة التحوط، يتم تصنيف التحوط إىل فئتني:  

تحوطات القيمة العادلة التي تغطي التعرض ملخاطر التغريات يف القيمة العادلة ألصل أو التزام مثبت، )أو املوجودات أو املطلوبات يف حالة تحوط  )أ( 

املحفظة(، أو ارتباط مؤكد غري مثبت أو جزء محدد من هذا األصل أو االلتزام أو االرتباط الثابت، التي تنسب إىل مخاطر معينة وميكن أن تؤثر عىل صايف 

الربح أو الخسارة.  

أو  التزام مثبت  أو  بأصل  يرتبط  لخطر معني  إما  تكون منسوبة  التي  النقدية  التدفقات  للتقلب يف  التعرض  تحوط  التي  النقدية  التدفقات  تحوطات  )ب( 

مبعاملة متوقعة تزداد احتامالت تنفيذها والتي سنؤثر عىل صايف الربح أو الخسارة املدرجة.  

ليك تكون املشتقات مؤهلة ملحاسبة تغطية املخاطر، فأنه يتوقع بأن تكون تغطية املخاطر ذات فعالية عالية خالل فرتة التغطية، بحيث يتم تسوية   

البند الذي متت  التي طرأت عىل  التغريات املقابلة  بأداة تغطية املخاطر بشكل فعال مع  الخاصة  النقدية  التدفقات  العادلة أو  القيمة  التغريات يف 

تغطية مخاطره، ويجب أن تكون هذه التغريات قابلة للقياس بشكل موثوق به. عند بداية تغطية املخاطر، يجب توثيق أهداف وإسرتاتيجية إدارة املخاطر 

مبا يف ذلك تحديد أداة تغطية املخاطر والبند املراد تغطيته وطبيعة املخاطر املغطاة وطريقة تقويم مدى فعالية تغطية املخاطر من قبل املجموعة. 

والحقاً، يجب تقييم مدى فعالية تغطية املخاطر بصورة مستمرة.

يف كل تاريخ تقييم ملدى فاعلية التحوط، يجب توقع أن تكون عالقة التحوط عىل درجة عالية من الفعالية عىل أساس منظور وتثبت أنها فعالة )فاعلية بأثر   

التدفقات  أو  العادلة  القيمة  التغريات يف  التحوط مقابل  أداة  التحوط. يتم عمل تقييم رسمي مبقارنة فعالية  لتأهيلها ملحاسبة  رجعي( للفرتة املحددة 

النقدية املنسوبة إىل مخاطر التحوط يف البند املتحوط له، يف بداية ونهاية كل ربع سنوي عىل أساس مستمر. من املتوقع أن يكون التحوط ذو فاعلية 

العادلة أو التدفقات النقدية، املرتبطة باملخاطر املتحوط منها خالل الفرتة التي تم تخصيص التحوط لها، بأداة  عالية إذا تم تسوية التغريات يف القيمة 

التحوط مبعدل ٪80 إىل ٪125 وكان من املتوقع تحقيق تلك التسوية يف فرتات مستقبلية. يتم االعرتاف بعدم فعالية التحوط يف قامئة الدخل ضمن 

"صايف املكسب حول أدوات مالية بالقيمة العادلة من خالل قامئة الدخل" ويف الحاالت التي يكون فيها البند املتحوط له عبارة عن معاملة متوقعة، يقوم 

البنك أيًضا بتحديد ما إذا كانت املعاملة متوقعة بشكل كبري وتقدم تعرضاً للتغريات يف التدفقات النقدية التي من املمكن أن تؤثر بشكل نهايئ عىل 

قامئة الدخل.

تحوطات القيمة العادلة   

عندما يتم تخصيص املشتقات كأداة تحوط للتحوط عن التغري يف القيمة العادلة لألصل أو االلتزام املثبت أو االرتباط املؤكد والذي قد يكون له تأثري عىل   

قامئة الدخل املوحدة، ويتم إثبات تغريات القيمة العادلة للمشتقات مبارشة يف قامئة الدخل املوحدة مع التغري يف القيمة العادلة للبند الذي املتحوط له 

املنسوب إىل املخاطر املتحوط لها ضمن أرباح / خسائر لغري أغراض املتاجرة يف قامئة الدخل املوحدة.  

وبالنسبة للبنود املغطاة املخاطر التي يتم قياسها بالتكلفة املطفأة، وعندما تتوقف تغطية مخاطر القيمة العادلة لألدوات املالية املرتبطة بعموالت عن   

الوفاء مبعايري محاسبة تغطية املخاطر أو إذا تم بيعها أو تنفيذها أو إنهاؤها، فإنه يتم إطفاء الفرق بني القيمة الدفرتية للبند املغطى عند اإلنهاء والقيمة 

اإلسمية عىل مدى الفرتة املتبقية من التغطية األصلية، ويتم ذلك باستخدام طريقة معدل العائد الفعيل. ويف حالة التوقف عن إثبات البند املغطى، 

يتم إثبات تسوية القيمة العادلة غري املطفأة مبارشة يف قامئة الدخل املوحدة.
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تحوطات التدفقات النقدية  

بالنسبة لتحوط التدفقات النقدية املخصصة واملؤهلة، فإن الجزء الخاص بالربح أو الخسارة الناجمة عن أداة التحوط الذي تم تحديده عىل أنه جزء فعال يتم   

إثباته مبارشة "كاحتياطي آخر" يف قامئة الدخل الشامل املوحدة ويكون الجزء غري الفعال، إن وجد، هو الجزء املثبت بها يف قامئة الدخل املوحدة. بالنسبة 

لتغطية مخاطر التدفقات النقدية التي لها تأثري عىل املعامالت املستقبلية، يتم تحويل األرباح أو الخسائر املدرجة يف االحتياطيات األخرى إىل قامئة الدخل 

املوحدة يف نفس الفرتة التي يؤثر فيها البند املغطى عىل قامئة الدخل املوحدة. ومع ذلك، إذا توقعت املجموعة عدم اسرتداد كل الخسارة املثبتة يف 

الدخل الشامل اآلخر أو جزء منها يف فرتة مستقبلية واحدة أو أكرث، فإنه يتم إعادة تصنيفها إىل قامئة الدخل كتعديل إعادة تصنيف للمبلغ الذي ال يتم إثباته.  

عند انتهاء صالحية أداة التحوط أو بيعها أو إنهائها أو مامرستها، أو أنها مل تعد مؤهلة ملحاسبة التحوط، أو مل يعد من املتوقع حدوث املعاملة املتوقعة أو   

عند قيام البنك بإلغاء التخصيص، عندئذ يتم التوقف عن محاسبة التحوط بأثر مستقبيل. ويف ذلك الوقت، فإن أي أرباح أو خسائر مرتاكمة ناتجة عن أداة 

تحوط التدفقات النقدية تم إثباتها يف الدخل الشامل اآلخر من الفرتة التي كان فيها التحوط فعاال، يتم تحويلها من حقوق امللكية إىل قامئة الدخل عند 

حدوث املعاملة املتوقعة. ويف الحاالت التي مل يعد من املتوقع فيها حدوث املعاملة املتوقعة املتحوط لها وأنها تؤثر عىل قامئة الدخل، فإنه يتم عىل 

الفور تحويل صايف الربح أو الخسارة املرتاكم – املثبت ضمن قامئة الدخل الشامل املوحدة إىل قامئة الدخل املوحدة.

وفًقا لسياسات إدارة املخاطر، تدير املجموعة مخاطر معدل الربح للتدفقات النقدية عىل مستوى املنشأة ككل باإلضافة إىل تغري معدل العمولة الخاصة   

عىل سندات أسعار الوكالة املتغرية. تصنف املجموعة املقايضات الخاصة مبعدالت الربح كأداة تحوط ضد مخاطر التدفقات النقدية الناتجة عن التغري يف 

معدالت الربح الواقع حتى إعادة تسعري املقايضة.  

التي تحمل عائًدا، مبا يف ذلك متديد املوجودات  النقدية" من املوجودات واملطلوبات  التدفقات  تقوم املجموعة أوالً بتقييم توقع تعرضات "صايف   

تأخذ  النقدية،  التدفقات  صايف  توقع  أثناء  العائد.  حساسية  فجوة  خالل  من  رئييس  بشكل  ذلك  تحقيق  ويتم  األجل.  قصرية  واملطلوبات  األجل  قصرية 

املجموعة يف االعتبار املعلومات التاريخية واتجاهات السوق لسحب الودائع ومعدالت العائد وإعادة التمويل وإعادة التسعري. ومن ثم تقوم مبقارنة صايف 

التدفقات النقدية مع مراكز التحوط الحالية لتوفري أساس للنظر فيام إذا كان ينبغي تعديل عالقة التحوط أم ال.

القيم االسمية ملقايضات معدالت الربح القامئة يف تاريخ التحليل يتم تضمينها يف كل فرتة من الفرتات التي تكون فيها مقايضات معدالت الربح قامئة   

لتقييم تأثري مقايضات معدالت الربح القامئة عىل تعرضات التدفقات النقدية املحددة. مع أنه مل يعد يتم التحوط لجزء من املعاملة املتوقعة، مل يتم إلغاء 

تخصيص مقايضة معدل الربح، وستظل أداة تحوط للمعامالت املتبقية يف السلسلة التي مل تحدث. ومع ذلك، إذا مل تحدث املعاملة املتوقعة التالية حتى 

فرتة محددة، فلن يتم التحوط للمعامالت املتبقية بعد إعادة تسعري مقايضة معدل الربح.

تحدد املجموعة عالقة التحوط بطريقة تراعي أيًضا مدى توقع عدم الفعالية لألغراض املحاسبية. يتم احتساب النسبة املئوية للتعرض املتحوط منه كنسبة   

الخسارة  أو  الربح  الفعال من  الجزء  إثبات  يتم  التعرض.  القامئة مقسومة عىل مجموع  الدفع  الثابتة املستلمة واملتغرية  للمقايضات  القيمة االسمية  من 

من أداة التحوط مبدئيًا مبارشًة يف الدخل الشامل اآلخر. ويتم إثبات الجزء غري الفعال من الربح أو الخسارة من أداة التحوط مبارشة يف "إيرادات التداول، 

بالصايف". بالنسبة لتحوطات التدفقات النقدية التي تؤثر عىل املعامالت املستقبلية، يتم تحويل األرباح أو الخسائر املثبتة يف االحتياطيات األخرى إىل 

قامئة الدخل املوحدة يف نفس الفرتة التي تؤثر فيها معامالت التحوط عىل قامئة الدخل املوحدة.

إعادة هيكلة مؤرش سعر الربح الصادر يف سبتمرب 2019م )تعديالت املرحلة 1(  

إذا تأثرت عالقة التحوط بشكل مبارش بإعادة هيكلة آيبور، فإن املجموعة تطبق بعض االستثناءات يف تعديالت املرحلة 1 لسياسة املحاسبة الخاصة بالتحوط   

العام. وترى املجموعة أن عالقة التحوط تتأثر مبارشة بإعادة هيكلة آيبور إذا كانت خاضعة لعدم التيقن التايل الناتج عن إعادة الهيكلة:

الربح الخاضع إلعادة الهيكلة تصنف عىل أنها مخاطر تحوط، بغض النظر عام إذا كان السعر محددا تعاقديا؛ و/أو  •

أو مبلغ التدفقات النقدية عىل أساس مؤرش سعر الربح للبند التحوطي أو أداة التحوط غري مؤكد.  •

عندما ال يكون عدم التيقن الناتج عن إعادة هيكلة آيبور موجوداً فيام يتعلق بتوقيت ومبلغ التدفقات النقدية عىل أساس مؤرش سعر الربح للبند التحوطي   

أو أداة التحوط أو عند توقف عالقة التحوط، وتتوقف املجموعة عن تطبيق تعديالت املرحلة 1 ذات الصلة.

ومع ذلك، عند تحديد ما إذا كان من غري املتوقع وقوع معاملة مستقبلية محددة سابقا، تستمر املجموعة يف افرتاض أن التدفقات النقدية ملؤرش سعر   

الربح التحوطية لن تتغري نتيجة ألعادة هيكلة آيبور وفقا لإلعفاء يف املرحلة 1.

توصلت املجموعة إىل أنه كام يف 31 ديسمرب 2021م، مل يكن هناك عدم تيقن متعلق بإعادة هيكلة آيبور فيام يتعلق بعالقات التحوط الخاصة بها.  

إعادة هيكلة مؤرش سعر الربح الصادر يف أغسطس 2020م )تعديالت املرحلة 2(  

وعندما يتغري أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية للبند التحوطي أو أداة التحوط نتيجة إعادة هيكلة آيبور، وبالتايل مل يعد هناك عدم تيقن ناتج بشأن   

التدفقات النقدية للبند التحوطي أو أداة التحوط، تقوم املجموعة بتعديل توثيق التحوط لتلك العالقة التحوطية لتعكس التغري )التغريات( التي يتطلبها 

إعادة هيكلة آيبور. لهذا الغرض، يتم تعديل تصنيف التحوط فقط للقيام بواحد أو أكرث من التغيريات التالية:

تحديد مؤرش سعر بديل باعتباره مخاطرة تم التحوط لها؛  •

وصف البند املتحوط له، مبا يف ذلك وصف الجزء املحدد من التدفقات النقدية أو القيمة العادلة التي يتم التحوط لها؛  •

تحديث وصف أداة التحوط؛ أو  •

تحديث وصف كيفية تقييم املنشأة لفعالية التحوط.  •

تقوم املجموعة بتعديل وصف أداة التحوط فقط يف حال استيفاء الرشوط التالية:  

عمل تغيري يقتضيه إعادة هيكلة آيبور باستخدام نهج خالف تغيري األساس لتحديد التدفقات النقدية التعاقدية ألداة التحوط؛  •

يعادل اقتصاديا تغيري األساس لتحديد التدفقات النقدية التعاقدية ألداة التحوط األصلية؛ و  •

ال يتم إلغاء االعرتاف بأداة التحوط األصلية.  •

قامت املجموعة بتعديل التوثيق الرسمي للتحوط بنهاية فرتة التقرير التي يتم خاللها إجراء التغيري املطلوب عن طريق إعادة هيكلة اآليبور عىل مخاطر   

التحوط أو بند التحوط أو أداة التحوط. ال تشكل هذه التعديالت يف وثائق التحوط الرسمية توقف عالقة التحوط أو تحديد عالقة التحوط الجديدة.
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وإذا تم عمل تغيريات باإلضافة إىل التغيريات املعادلة اقتصاديا التي يتطلبها إعادة هيكلة آيبور املذكورة أعاله، فإن املجموعة ستأخذ يف االعتبار فيام إذا   

كانت هذه التغيريات اإلضافية ستؤدي إىل توقف العالقة املحاسبية التحوطية. وإذا مل تنتج التغيريات اإلضافية عن توقف العالقة املحاسبية التحوطية، 

فإن املجموعة تعدل وثائق التحوط الرسمية للتغيريات التي يتطلبها إعادة هيكلة آيبور كام هو محدد أعاله.

عندما يتغري مؤرش سعر الربح الذي استندت عليه التدفقات النقدية املستقبلية املتحوط لها عىل النحو املطلوب يف إعادة هيكلة آيبور، بغرض تحديد ما   

إذا كان من املتوقع وقوع تدفقات نقدية مستقبلية متحوط لها، ترى املجموعة أن احتياطي التحوط املعرتف به يف الدخل الشامل اآلخر لعالقة التحوط تلك 

يستند إىل سعر املؤرش البديل الذي ستستند إليه التدفقات النقدية املستقبلية املتحوط لها.

العمالت األجنبية )و( 

املوجودات  أرصدة  تحويل  يتم  كام  املعامالت.  تلك  إجراء  بتاريخ  السائدة  الرصف  بأسعار  السعودي  للريال  األجنبية  بالعمالت  تتم  التي  املعامالت  تحول   

واملطلوبات النقدية املقومة بعمالت أجنبية يف نهاية السنة )غري البنود النقدية التي تشكل جزءاً من صايف االستثامر يف العمليات األجنبية( السائدة 

بعملة أجنبية إىل الريال السعودي بأسعار الرصف السائدة بتاريخ  التقرير املايل.

يتم إثبات أرباح أو خسائر رصف العمالت األجنبية الناشئة عن تسوية املعامالت وتحويل املوجودات واملطلوبات النقدية املقومة بالعمالت األجنبية يف   

قامئة الدخل املوحدة يف نهاية السنة. تدرج أرباح أو خسائر تحويل البنود غري النقدية املسجلة بالقيمة العادلة كجزء من تسوية القيمة العادلة يف قامئة 

الدخل املوحدة أو يف الدخل الشامل اآلخر وذلك حسب املوجودات املالية املعنية.

يتم تحويل البنود غري النقدية املقاسة بالتكلفة التاريخية وبعملة أجنبية باستخدام أسعار الرصف السائدة يف تواريخ املعامالت األولية. يتم تحويل البنود   

غري النقدية املقاسة بالقيمة العادلة بعملة أجنبية باستخدام أسعار الرصف يف تاريخ تحديد القيمة العادلة.

مقاصة األدوات املالية )ز( 

تتم مقاصة املوجودات واملطلوبات املالية ويدرج صافيها يف قامئة املركز املايل املوحدة عند وجود حق نظامي ملزم حايل أو عندما يكون لدى املجموعة   

نية لتسوية املوجودات مع املطلوبات عىل أساس الصايف، أو بيع املوجودات وتسديد املطلوبات يف آن واحد.

ال يتم إجراء مقاصة بني اإليرادات واملصاريف يف قامئة الدخل املوحدة ما مل يطلب أو يسمح به أي معيار أو تفسري محاسبي، وكام هو مبني بشكل محدد   

يف السياسات املحاسبية للمجموعة.

االعرتاف باإليرادات / املرصوفات )ح( 

الدخل من االستثامرات والتمويل والعائد عىل الودائع واملطلوبات املالية  

أو  الدفعات  بالضبط  يخصم  الذي  املعدل  وهو  الفعيل،  العائد  طريقة  باستخدام  املوحدة  الدخل  قامئة  يف  الخاصة  العمولة  ومصاريف  دخل  إثبات  يتم   

املقبوضات النقدية املستقبلية املتوقعة من خالل العمر املتوقع لألداة املالية إىل مجموع القيمة الدفرتية لألصل املايل أو التكلفة املطفأة لاللتزام 

املايل.

النقدية  التدفقات  الفعيل لألدوات املالية، بخالف املوجودات ذات املستوى االئتامين املنخفض، تقوم املجموعة بتقدير  العائد  وعند احتساب معدل   

املستقبلية بعد األخذ بعني االعتبار كافة الرشوط التعاقدية لألداة املالية وليس خسائر االئتامن املتوقعة. بالنسبة للموجودات املالية منخفضة القيمة 

ائتامنيًا، يتم احتساب معدل العائد الفعيل املعدل حسب االئتامن باستخدام التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة مبا يف ذلك خسائر االئتامن املتوقعة.

يشمل حساب معدل العائد الفعيل تكاليف املعامالت والرسوم والنقاط املدفوعة أو املستلمة والتي تعد جزًءا ال يتجزأ من معدل العائد الفعيل. تشمل   

تكاليف املعامالت التكاليف اإلضافية املتعلقة مبارشًة برشاء موجودات مالية أو مطلوبات مالية أو إصدارها أو استبعادها.

قياس التكلفة املطفأة   

متثل "التكلفة املطفأة" للموجودات املالية أو املطلوبات املالية املبلغ الذي يتم به قياس املوجودات املالية أو املطلوبات املالية عند اإلثبات األويل   

ناقًصا أصل املبلغ املسدد، زائًدا أو ناقًصا اإلطفاء املرتاكم باستخدام طريقة العائد الفعيل ألي فرق بني ذلك املبلغ األويل ومبلغ االستحقاق، بالنسبة 

للموجودات املالية، املعدل بأي مخصص خسارة ائتامنية متوقعة.

ميثل "مجموع القيمة الدفرتية للموجودات املالية" التكلفة املطفأة للموجودات املالية قبل تعديل أي مخصص لخسائر االئتامن املتوقعة.  

عند احتساب دخل ومصاريف العمولة الخاصة، يتم تطبيق معدل العائد الفعيل عىل مجموع القيمة الدفرتية لألصل )عندما ال يكون األصل منخفض القيمة   

االئتامنية( أو إىل التكلفة املطفأة للمطلوبات.

لكن بالنسبة للموجودات املالية التي انخفضت قيمتها االئتامنية بعد اإلثبات األويل، يتم احتساب الدخل من االستثامرات والتمويل من خالل تطبيق معدل   

العائد الفعيل عىل التكلفة املطفأة لألصل املايل. إذا مل يصبح األصل منخفض القيمة االئتامنية، فإن احتساب دخل العمولة الخاصة يعود إىل األساس 

املجموع.

بالنسبة للموجودات املالية التي كانت منخفضة القيمة االئتامنية عند اإلثبات املبديئ، يتم احتساب دخل العموالت الخاصة من خالل تطبيق معدل العائد   

الفعيل املعّدل باالئتامن عىل التكلفة املطفأة لألصل. ال يتم احتساب الربح عىل أساس املجموع حتى لو تحسنت مخاطر االئتامن املتعلقة باألصل.

عندما تربم املجموعة مقايضة معدل عمولة خاصة لتغيري العمولة الخاصة من ثابتة إىل متغرية )أو العكس(، يتم تعديل إيرادات أو مصاريف العمولة الخاصة من   

خالل صايف العمولة الخاصة عىل املقايضة إىل الحد الذي يعترب فيه التحوط ساريًا.

دخل / )خسارة( تحويل عمالت اجنبية  

يتم إثبات دخل / )خسائر( تحويل العمالت األجنبية عند تحققها / تكبدها كام هو موضح يف اإليضاح 3 )و(.  
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أتعاب الخدمات البنكية  

إن األتعاب اإليرادات واملصاريف من الخدمات البنكية التي تعترب جزءاً ال يتجزأ من معدل العمولة الفّعال لألصل املايل أو االلتزام املايل يتم تضمينها يف   

معدل العمولة الفّعال.

ويتم إثبات أتعابد اإليرادات األخرى من الخدمات البنكية – مبا يف ذلك أتعاب خدمة الحسابات وأتعاب إدارة االستثامرات وعمولة املبيعات وأتعاب اإليداع   

وأتعاب القروض املشرتكة – عند تأدية الخدمات ذات العالقة. إذا مل يكن من املتوقع أن ينتج عن التزام متعلق باالئتامن سحب تحت حساب القرض، فإن أتعاب 

التزام متعلق باالئتامن تدرج عىل أساس طريقة القسط الثابت عىل مدى فرتة االلتزام.

أتعاب املصاريف األخرى حول الخدمات البنكية املتعلقة بصورة أساسية باملعاملة وأتعاب الخدمة والتي يتم احتسابها كمرصوف عند استالم الخدمة.  

تقديم خدمات  

تقدم املجموعة العديد من الخدمات لعمالئها. ويتم تقديم ھذه الخدمات إما بشكل منفصل أو بشكل حزمة مع الخدمات األخرى.  

تبني للمجموعة أنه يجب إثبات اإليرادات من مختلف الخدمات املتعلقة بتداول األسهم وإدارة الصناديق ومتويل الرشكات والخدمات االستشارية والتحويالت   

والخدمات البنكية األخرى بتاريخ تقديم الخدمات أي عند الوفاء بالتزامات األداء. أما بالنسبة للخدمات املجانية املتعلقة ببطاقات االئتامن، يقوم البنك بإثبات 

اإليرادات عىل مدى الفرتة الزمنية. 

برنامج والء العمالء  

لدى البنك برنامج والء العمالء )نقاط املكافآت/ األميال الجوية ويشار إليها فيام ييل بـ "نقاط املكافآت"( والذي يسمح لحملة البطاقات من اكتساب نقاط   

ميكن اسرتدادها من بعض منافذ البيع. يقوم البنك بتخصيص جزء من سعر املعاملة لنقاط املكافآت املمنوحة ألصحاب البطاقات، بناًء عىل سعر البيع 

املستقل املحدد. يتم تأجيل مبلغ اإليرادات املوزع إىل نقاط املكافآت ويحمل عىل قامئة الدخل املوحدة عند اسرتداد النقاط.

إن املبلغ الرتاكمي اللتزامات العقد املتعلقة بنقاط املكافآت غري املسرتدة يتم تسويته عىل مدى الزمن عىل أساس الخربة الفعلية والتوجهات الحالية   

املتعلقة بعملية االسرتداد.

دخل / )خسارة( املتاجرة، صايف  

يتعلق صايف الدخل من األدوات املالية األخرى بالقيمة العادلة من خالل قامئة الدخل باملشتقات غري املتداولة املحتفظ بها ألغراض إدارة املخاطر والتي   

ال تشكل جزًءا من عالقات التحوط املؤهلة واملوجودات املالية واملطلوبات املالية املحددة بالقيمة العادلة من خالل قامئة الدخل وكذلك املوجودات غري 

املتداولة التي يتم قياسها بشكل إلزامي بالقيمة العادلة من خالل قامئة الدخل. يشتمل البند عىل تغريات القيمة العادلة والعمولة الخاصة وتوزيعات األرباح 

وفروقات رصف العمالت األجنبية.

دخل من توزيعات األرباح  

يتم إثبات توزيعات األرباح عند االقرار بأحقية استالمها.   

1. املنحة الحكومية

تعامل  باملنحة.  بالرشوط املرتبطة  والتزام املجموعة  باستالمها  تأكيد معقول  حالة وجود  بالدخل يف  الحكومية املتعلقة  بإثبات املنحة  تقوم املجموعة   

املنفعة من الوديعة الحكومية مبعدالت تقل عن معدالت العمولة السائدة يف السوق كمنحة حكومية متعلقة بالدخل. يتم اثبات الوديعة بأقل من املعدالت 

السائدة يف السوق وقياسها وفقاً للمعيار الدويل للتقرير املايل 9 – األدوات املالية. تقاس املنفعة مبعدالت تقل عن معدالت العمولة السائدة يف 

السوق كفرق بني القيمة الدفرتية األولية للوديعة التي يتم تحديدها وفقاً للمعيار الدويل للتقرير املايل 9، واملتحصالت املستلمة. يتم املحاسبة عن 

املنفعة وفقاً ملعيار املحاسبة الدويل 20. يتم اثبات املنحة الحكومية يف قامئة الدخل املوحدة وفق أسس منتظمة عىل مدى الفرتة التي يقوم فيها 

البنك بإثبات التكاليف ذات العالقة التي سيتم التعويض عنها كمصاريف. ال يتم إثبات دخل املنحة إال عندما تكون املجموعة هي املستفيد النهايئ. ويف 

الحاالت التي يكون فيها العميل هو املستفيد النهايئ، تقوم املجموعة فقط بتسجيل املبالغ املستحقة القبض أو الدفع ذات الصلة. 

)ط( إتفاقيات البيع وإعادة الرشاء

يستمر إثبات املوجودات املباعة بارتباط متزامن إلعادة الرشاء يف تاريخ مستقبيل محدد )اتفاقيات إعادة الرشاء( يف قامئة املركز املايل املوحدة حيث   

تحتفظ املجموعة بشكل كبري بجميع مخاطر ومنافع امللكية ويتم قياسها وفًقا للسياسات املحاسبية ذات الصلة باالستثامرات املحتفظ بها بالقيمة العادلة 

من خالل قامئة الدخل وبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وبالتكلفة املطفأة، أيهام ينطبق. يتم التعامل مع املعامالت كاقرتاضات مضمونة 

ويتم إدراج مطلوبات الطرف املقابل واملبالغ املقبوضة مبوجب هذه االتفاقيات ضمن "االقرتاض النقدي للبنك املركزي السعودي" ضمن "املطلوب 

إىل البنوك واملؤسسات املالية األخرى" و "املطلوبات للبنوك واملؤسسات املالية األخرى" أو "ودائع العمالء"، حسب االقتضاء. ويتم اعتبار الفرق بني 

سعر الرشاء وإعادة البيع كمرصوف عموالت خاصة ويستحق عىل مدى فرتة اتفاقية إعادة الرشاء عىل أساس معدل العائد الفعيل.  

املركز املايل  العكيس( يف قامئة  الرشاء  إعادة  اتفاقية   ( تاريخ مستقبيل محدد  بيعها يف  التزام إلعادة  إظهار املوجودات املشرتاة مع وجود  يتم  ال   

املوحدة لعدم انتقال السيطرة عىل تلك املوجودات إىل املجموعة. ن املبالغ املستلمة مبوجب هذه االتفاقيات يتم اظهارها ضمن )"نقدية وأرصدة لدى 

مؤسسة النقد العريب السعودي" أو "مطلوب من البنوك واملؤسسات املالية األخرى" أو "التمويل"( حسبام هو مالئم. ويتم اعتبار الفرق بني سعر 

الرشاء وإعادة البيع كدخل عموالت خاصة، ويستحق عىل مدى فرتة اتفاقية إعادة الرشاء العكسية باستخدام معدل العائد الفعيل.

)ي( عقارات أخرى وموجودات معاد حيازتها

تقوم املجموعة، خالل دورة أعاملها العادية، باالستحواذ عىل بعض العقارات سداداً لعمليات التمويل املستحقة. تعترب هذه العقارات كموجودات محتفظ بها   

لغرض البيع، ويتم مبدئياً إدراجها بصايف القيمة املتوقع تحقيقها للتمويل املستحق أو القيمة العادلة الحالية للعقارات املعنية، أيهام أقل، ناقصاً تكاليف 

البيع. ال يتم احتساب استهالك عىل هذه العقارات. يتم إثبات إيرادات اإليجار من العقارات األخرى يف قامئة الدخل املوحدة.
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التقييم أو الخسائر أو األرباح  ناتجة عن إعادة  إثبات أي خسائر غري محققة  العقارات عىل أساس دوري. ويتم  بعد اإلثبات املبديئ، يتم إعادة تقييم هذه   

املحققة الناتجة عن االستبعاد واإليرادات من اإليجار يف قامئة الدخل املوحدة. كام أن أي ربح إعادة تقييم الحق يف القيمة العادلة ناقصاً تكاليف بيع هذه 

إثبات مكاسب أو خسائر االستبعاد يف قامئة الدخل  إثباته يف قامئة الدخل املوحدة. يتم  املوجودات إلی الحد الذي ال يتجاوز االنخفاض الرتاكمي يتم 

املوحدة.

1. املمتلكات واملعدات

تُقاس املمتلكات واملعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك / االطفاء املرتاكم وخسائر االنخفاض املرتاكم يف القيمة. التغيريات يف العمر االنتاجي املتوقع   

للممتلكات واملعدات يتم احتسابها من خالل تغيري املدة أو طريقة احتساب االستهالك، حسبام يقتيض الحال، ويتم التعامل معها عىل أنها تغريات يف 

التقديرات املحاسبية. يتم رسملة املصاريف الالحقة وذلك فقط عندما يكون من املحتمل تدفق املنافع االقتصادية املستقبلية املصاحبة للمصاريف إىل 

املجموعة. يتم إثبات عمليات اإلصالح والصيانة املستمرة كمصاريف عند تكبدها. 

الثابت عىل مدى األعامر اإلنتاجية املقدرة  األراض اململوكة ال تستهلك. يتم استهالك / إطفاء تكلفة املمتلكات واملعدات باستخدام طريقة القسط   

للموجودات عىل النحو التايل:

33 سنة املباين    

10 إىل 24 سنة أو عىل فرتة اإليجار، أيهام أقل تحسينات عىل عقار مستأجر    

4 إىل 10 سنوات األثاث واملعدات السيارات    

4 إىل 10 سنوات برمجيات حاسب آيل ومشاريع التشغيل اآليل 

تتم مراجعة القيمة املتبقية وطرق االستهالك واألعامر اإلنتاجية للموجودات ويتم تعديلها، إذا كان ذلك مالمئاً، يف نهاية كل فرتة مالية.  

يتم تحديد األرباح والخسائر الناتجة عن االستبعاد مبقارنة متحصالت االستبعاد مع القيمة الدفرتية. وتدرج يف قامئة الدخل املوحدة.  

التغريات يف الظروف إىل عدم إمكانية اسرتداد  أو  القيمة وذلك عندما تشري األحداث  انخفاض يف  للتأكد من وجود أي  يتـم مراجعة كافة املوجودات   

القيمة الدفرتية، يتم تخفيض القيمة الدفرتية للموجودات فوراً إىل قيمتها القابلة لالسرتداد، يف حالة زيادة القيمة الدفرتية لألصل عن القيمة القابلة 

لالسرتداد املقدرة له.

)ك( رأس املال 

من  امللكية كخصم  حقوق  الخيارات يف  أو  الجديدة  األسهم  إصدار  إىل  مبارشة  العائدة  اإلضافية  التكاليف  تظهر  ملكية.  كحقوق  العادية  األسهم  تصنف   

املتحصالت، صافية من الرضيبة.

عندما يشرتي البنك أدوات حقوق ملكية للبنك، عىل سبيل املثال نتيجة إلعادة رشاء األسهم أو خطة دفع عىل أساس األسهم، يتم خصم الثمن املدفوع،   

إلغاء  يتم  البنك كأسهم خزانة حتى  العائدة إىل ماليك  الدخل(، من حقوق امللكية  )بعد خصم رضائب  لها مبارشة  تكاليف إضافية تعود  أي  مبا يف ذلك 

األسهم أو إعادة إصدارها. عندما يعاد إصدار األسهم العادية الحقا، يدرج أي اعتبار يتم استالمه، بعد خصم أي تكاليف معامالت إضافية تعود لها مبارشة واآلثار 

الرضيبية ذات الصلة يف حقوق امللكية العائدة إىل ماليك البك.

يتم اإلفصاح عن األسهم التي ميلكها البنك كأسهم خزانة ويتم خصمها من األسهم املساهمة.  

)ل( الودائع وسندات الدين الصادرة واملطلوبات الثانوية

عندما تحدد املجموعة التزاًما ماليًا بالقيمة العادلة من خالل قامئة الدخل، فإن قيمة التغيري يف القيمة العادلة لاللتزام العائد إىل التغريات يف مخاطره   

االئتامنية يتم عرضها يف الدخل الشامل اآلخر املوحد كاحتياطي ائتامين لاللتزام. وعند اإلثبات األويل لاللتزام املايل، يقوم البنك بتقييم ما إذا كان عرض 

مبلغ التغري يف القيمة العادلة لاللتزام واملتعلق مبخاطر االئتامن يف الدخل الشامل اآلخر من شأنه إيجاد أو  زيادة عدم التامثل املحاسبي يف الربح أو 

الخسارة. يتم إجراء هذا التقييم باستخدام تحليل االنحدار ملقارنة:

التغريات املتوقعة يف القيمة العادلة لاللتزام املتعلق بالتغريات يف مخاطر االئتامن، مع  •

أثر التغريات املتوقعة يف القيمة العادلة لألدوات ذات الصلة عىل الربح أو الخسارة.  •

)م( املخصصات

يتم إثبات املخصصات )باستثناء مخصصات خسائر االئتامن واالستثامرات( عندما يكون باإلمكان تقدير التزام قائم نظامي أو ضمني بشكل موثوق به من   

قبل املجموعة ناتج عن أحداث ماضية ومن املرجح أن يكون هناك حاجة إىل تدفق موارد، متثل الفوائد االقتصادية من أجل سداد هذا االلتزام.

)ن( املحاسبة عىل عقود اإليجار

1. إذا كانت املجموعة هي املستأجر

أصل حق استخدام / التزامات عقود اإليجار  

عند اإلثبات األويل، يجب عىل املجموعة عند نشأة العقد تحديد ما إذا كان العقد يعترب إيجار أو ينطوي عىل عقد إيجار. يكون العقد عقد إيجار أو ينطوي عىل   

عقد إيجار إذا كان العقد ينقل حق السيطرة عىل استخدام أصل محدد لفرتة مقابل عوض. يتم تحديد السيطرة يف حالة تدفق معظم املنافع إىل املجموعة 

وأنه ميكن للمجموعة توجيه استخدام هذه املوجودات.

موجودات حق االستخدام  

حق  املوجودات  قياس  يتم  املوجودات(.  استعامل  حق  األصل  توافر  )تاريخ  اإليجار  عقد  بدء  تاريخ  يف  االستخدام  حق  املوجودات  بإدراج  املجموعة  تقوم   

تكلفة  تتضمن  اإليجار.  عقود  اللتزامات  قياس  إعادة  أي  بحسب  وتُعدل  القيمة  يف  انخفاض  وخسائر  مرتاكم  استهالك  أي  ناقصاً  بالتكلفة  االستخدام 

املوجودات حق االستخدام قيمة التزامات عقود اإليجار املسجلة والتكاليف املبارشة األولية ودفعات اإليجار املدفوعة يف أو قبل تاريخ بداية العقد ناقص 

أي حوافز إيجار مستلمة. ما مل تكن املجموعة متيقنة بصورة معقولة من الحصول عىل ملكية األصل املؤجر يف نهاية مدة اإليجار، يتم استهالك املوجودات 

حق االستخدام عىل أساس القسط الثابت طوال مدة عقد اإليجار أو العمر اإلنتاجي املقدر لألصل ـ أيهام أقرص. يتم تحديد األعامر اإلنتاجية املقدرة ألصول 

حق االستخدام وفق نفس األساس املمتلكات واملعدات. تخضع موجودات حق االستخدام لالنخفاض يف القيمة.
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التزام عقد اإليجار     

يف بداية عقد اإليجار، تقوم املجموعة بإدراج التزامات اإليجار املُقاسة بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار طوال مدة اإليجار. تشتمل دفعات اإليجار دفعات ثابتة   

)مبا يف ذلك الدفعات الثابتة يف جوهرها( ناقًصا أي حوافز إيجار مدينة ودفعات اإليجار املتغرية التي تعتمد عىل مؤرش أو معدل، واملبالغ املتوقع سدادها 

مبوجب ضامنات القيمة املتبقية. تتضمن دفعات اإليجار أيضاً سعر املامرسة لخيار الرشاء الذي من املتوقع بقوة أن متارسه املجموعة ودفعات الغرامات 

املتصلة بإنهاء العقد فيام إذا كانت رشوط اإليجار تعطي املجموعة الحق يف انهاء عقد اإليجار. يتم إثبات دفعات اإليجار املتغرية التي ال تعتمد عىل مؤرش 

أو معدل كمرصوف يف الفرتة التي يقع فيها الحدث أو الرشط الذي يؤدي إىل الدفع.

عند احتساب القيمة الحالية لدفعات اإليجار، تستخدم املجموعة معدل االقرتاض اإلضايف الخاص بها بتاريخ بدء اإليجار نظراً ألن معدل الربح الضمني يف   

عقد اإليجار غري قابل للتحديد بسهولة. بعد بداية العقد يتم زيادة مبلغ التزامات اإليجار ليعكس ازدياد الفائدة وانخفاض املبلغ عند دفع اإليجارات. إضافة إىل 

ذلك، يتم إعادة قياس القيمة الدفرتية اللتزامات اإليجار إذا كان هناك تعديل أو تغيري يف مدة اإليجار أو تغيري يف دفعات اإليجار ) أي تغيري دفعات اإليجار 

املستقبلية نتيجة التغري يف املؤرش أو املعدل املستخدم يف تحديد تلك الدفعات( أو وجود تغريٍ يف التقويم الخاص برشاء األصل املعني.

عقود اإليجار قصرية األجل وعقود إيجار األصول منخفضة القيمة  

تقوم املجموعة بتطبيق اإلعفاء من إثبات عقود اإليجار قصرية األجل عىل عقود اإليجار قصرية األجل الخاصة )أي عقود اإليجار التي تبلغ مدتها 12 شهرًا أو أقل   

اعتباًرا من تاريخ بدء اإليجار وال تتضمن خيار الرشاء(. كام تقوم بتطبيق استثناء االعرتاف بعقود اإليجار للموجودات املنخفضة القيمة عىل ما لديها من عقود 

إيجار ملعدات مكتبية والتي تُعترب منخفضة القيمة. يتم إدراج دفعات اإليجار املتعلقة بعقود اإليجار قصرية األجل وعقود إيجار املوجودات منخفضة القيمة 

كمرصوف عىل أساس القسط الثابت عىل مدى فرتة اإليجار.

إذا كانت املجموعة هي املؤجر  .2

عندما يتم تحويل املوجودات مبوجب عقد إيجار متوييل، مبا يف ذلك املوجودات املقتناة مبوجب ترتيب عقد إيجار إسالمي )إجارة(، يتم إثبات القيمة الحالية   

ملدفوعات عقد اإليجار كذمم مدينة ويفصح عنها ضمن "التمويل، صايف". يتم إثبات الفرق بني مجموع الذمم املدينة والقيمة الحالية لها كإيرادات متويلية 

غري مكتسبة. يتم إثبات إيرادات اإليجار عىل مدى فرتة عقد اإليجار باستخدام طريقة صايف االستثامر والتي تظهر معدل عائد دوري ثابت.

يتم تضمني املوجودات الخاضعة لعقود اإليجار التشغيلية يف القوائم املالية املوحدة كممتلكات ومعدات. ويتم إثبات إيرادات عقد اإليجار التشغييل عىل   

أساس القسط الثابت )أو املناسب( عىل مدى فرتة اإليجار.

)س( النقد وما يف حكمه

لغرض قامئة التدفقات النقدية املوحدة، يشمل "النقد وما يف حكمه" األوراق النقدية والعمالت املعدنية املتاحة، واألرصدة لدى البنك املركزي السعودي،   

باستثناء الودائع النظامية، واألرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى وفرتة استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل، والتي تخضع ملخاطر تغريات غري 

هامة يف قيمتها العادلة.

)ع( منافع موظفني

خطة املنافع املحددة غري املمولة   

يتطلب تكوين مخصص حول منافع نهاية الخدمة وفقاً لنظام العمل السعودي عىل أساس طول فرتة خدمة املوظف.  

يحتسب صايف التزامات املجموعة فيام يتعلق بربامج املنافع املحددة غري املمولة )"االلتزامات"( لكل برنامج عن طريق تقدير مبلغ املكافأة التي يستحقها   

الحالية وأي تكاليف خدمة سابقة غري  الحالية والسابقة حيث يتم خصم املكافأة لتحديد قيمتها  املوظفون يف املستقبل مقابل خدمتهم يف الفرتات 

مدرجة. إن معدل الخصم املستخدم هو عائد السوق عىل سندات الرشكة عالية الجودة كام يف تاريخ التقرير املايل والتي لها تواريخ استحقاق تقارب مدة 

التزامات املجموعة. يتم تحديد تكلفة تقديم املنافع مبوجب خطط املنافع املحددة باستخدام طريقة وحدة االئتامن املتوقعة لتحديد القيمة الحالية اللتزام 

للمجموعة.

أرباح/ خسائر  إثباتها بعد وأي  يتم  الحالية اللتزام املزايا املحددة كام تم تعديله ألي تكلفة خدمة سابقة مل  القيمة  التزام املنافع املحددة عىل  يشتمل   

اكتوارية غري مثبتة. يتم تضمني االلتزام ضمن "املطلوبات األخرى" يف قامئة املركز املايل املوحدة.

منافع قصرية األجل   

يتم قياس منافع املوظفني قصرية األجل عىل أساس غري مخصوم، ويتم احتسابها كمرصوف عندما يتم تقديم الخدمة ذات الصلة.   

يتم اثبات االلتزام لقاء املبلغ املتوقع سداده مبوجب املكافآت النقدية قصرية األجل أو خطط مشاركة األرباح إذا كان لدى املجموعة التزام قانوين أو متوقع   

حايل لسداد هذا املبلغ نتيجة للخدمات السابقة املقدمة من قبل املوظفني، وإمكانية تقدير االلتزام بشكل موثوق به.

)ف( زكاة ورضيبة دخل

رضيبة الدخل  

السائد  الدخل  رضيبة  معدل  عىل  بناًء  للرضيبة  الخاضع  الحالية  الفرتة  دخل  عىل  الدفع  املستحقة  الرضيبة  للفرتة  الدائنة  أو  الدخل   رضيبة  مرصوف  ميثل    

واملعدل حسب التغريات يف أصول والتزامات الرضيبة املؤجلة العائدة إىل الفروقات املؤقتة وخسائر الرضيبة غري املستخدمة.

يتم احتساب رضيبة الدخل الحالية املحملة عىل أساس األنظمة الرضيبية الصادرة والسارية املفعول بتاريخ إعداد القوائم املالية يف البلدان التي يعمل   

فيها البنك ورشكاته التابعة والزميلة وتحقق فيها دخل خاضع للرضيبة. تقوم اإلدارة دورياً بتقييم املواقف املتخذة يف اإلقرارات الرضيبية بشأن الحاالت التي 

تخضع فيها األنظمة الرضيبية املتبعة للتفسري. وتقوم بتجنيب املخصصات، حسبام هو مالئم، عىل أساس املبالغ املتوقع سدادها للسلطات الرضيبية.

يتم تسجيل التسويات الناشئة من الربوط النهائية لرضيبة الدخل يف الفرتة التي يتم االنتهاء يف هذه الربوط.   
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رضيبة االستقطاع  

تخصم رضيبة االستقطاع من الدفعات للموردين غري املقيمني مقابل الخدمات املقدمة والبضاعة املشرتاة وفًقا لألنظمة الرضيبية املطبقة يف اململكة   

العربية السعودية وتدفع شهرياً مبارشة إىل هيئة الزكاة والرضيبة والجامرك.

رضيبة القيمة املضافة  

رضيبة املخرجات املتعلقة باإليرادات مستحقة الدفع للسلطات الرضيبية يف أي وقت األبكر من:   

)أ( تحصيل الذمم املدينة من العمالء   

)ب( تقديم الخدمات للعمالء.  

ميكن اسرتداد  مدخالت  رضيبة القيمة املضافة  بشكل عام  مقابل  رضيبة القيمة املضافة عند استالم فاتورة رضيبة القيمة املضافة. تسمح الهيئات   

الرضيبية بتسوية رضيبة القيمة املضافة عىل أساس الصايف. تدرج رضيبة القيمة املضافة املتعلقة باملبيعات / الخدمات واملشرتيات يف قامئة املركز 

املايل عىل أساس املجموع ويتم اإلفصاح عنها بشكل منفصل كأصل أو التزام. يف حال تكوين مخصص مقابل خسائر االئتامن املتوقعة للذمم املدينة 

، يتم تسجل خسائر االنخفاض يف القيمة مقابل مجموع مبلغ املدين مبا فيها رضيبة القيمة املضافة. 

يتم تحميل رضيبة القيمة املضافة غري القابلة لالسرتداد يف قامئة الدخل كمرصوف.  

التفسري )23( الصادر عن لجنة تفسري املعايري الدولية للتقرير املايل "عدم التيقن حول معالجة رضيبة الدخل"   

يعالج التفسري املحاسبة عن رضائب الدخل عندما تتضمن معالجة الرضيبة عدم تيقن يؤثر عىل تطبيق معيار املحاسبة الدويل )12( "رضائب الدخل"، وال   

يطبق هذا التفسري عىل الرضائب أو الرسوم التي تقع خارج نطاق معيار املحاسبة الدويل )12(. كام أنه ال يشتمل بشكل محدد عىل املتطلبات املتعلقة 

بالعمولة والغرامات املتعلقة باملعالجات الرضيبية غري املؤكدة. يتناول التفسري تحديًدا ما ييل:

فيام إذا كانت املنشأة تعترب معالجات الرضيبة املشكوك فيها بشكل منفصل.;   •

بأن املنشأة تقوم بفحص معالجات الرضيبة بواسطة الهيئات الرضيبية.;  •

كيف تحدد املنشأة الربح الخاضع للرضيبة )الخسارة الرضيبية( واألوعية الرضيبية والخسائر الرضيبية غري املستخدمة واالئتامن الرضيبي غري املستخدم   •

ومعدالت الرضيبة.;

الكيفية التي تأخذ فيها املنشأة بعني االعتبار التغريات يف الوقائع والظروف.   •

يجب عىل املنشأة أن تقرر فيام إذا كان من الواجب النظر يف كل معالجة رضيبية غري مؤكدة عىل حدة أو سوياً مع معالجة رضيبية غري مؤكدة واحدة أو أكرث.   

واستخدام الطريقة التي يتوقع مبوجبها حل عدم التأكد هذا بشكل أفضل.  

قامت املجموعة بتطبيق األحكام الهامة عند تحديد عدم التأكد من املعالجات الرضيبية.   

للبنك  الرضيبية  االقرارات  تتضمن  التحويل.  بأسعار  تتعلق   التي  تلك  أي مراكز رضيبية غري مؤكدة وخصوصاً   لديها  إذا  اعتبارها فيام  أخذت املجموعة يف   

والرشكات التابعة خصومات تتعلق بأسعار التحويل وقد تواجه الهيئات الرضيبية تلك املعالجات الرضيبة. تبني املجموعة، بناًء عىل دراسة االلتزام الرضيبي 

وتسعري التحويل، أنه من املحتمل قبول املعالجات الرضيبية )مبا يف ذلك تلك املتعلقة بالرشكات التابعة( من قبل الهيئات الرضيبية. ال يوجد للتفسري أي 

أثر عىل القوائم املالية املوحدة للمجموعة.

رضيبة الدخل املؤجلة  

يتم إعداد رضيبة الدخل املؤجلة باستخدام طريقة االلتزام عىل الفروقات املؤقتة الناشئة ما بني القيم الدفرتية للموجودات واملطلوبات ألغراض التقرير   

الدفرتية  القيم  تسوية  أو  لتحقق  املتوقعة  الطريقة  عىل  بناًء  املؤجلة  الدخل  رضيبة  مبلغ  تحديد  يتم  الرضيبية.  لألغراض  املستخدمة  واملبالغ  املايل 

للموجودات واملطلوبات باستخدام معدالت الرضيبة السائدة أو السارية املفعول يف تاريخ التقرير املايل. يتم إدراج أصل الرضيبة املؤجلة فقط مبقدار 

احتاملية توافر أرباح مستقبلية خاضعة للرضيبة وميكن االستفادة من القيود الدائنة للرضيبة. يتم خفض أصل الرضيبة املؤجلة مبقدار احتاملية عدم تحقق 

املنافع الرضيبية ذات الصلة.

أجنبية  باالستثامرات يف عمليات  الرضيبية املتعلقة  الدفرتية واألسس  القيمة  الفروقات بني  لكافة  الرضيبة املؤجلة  إثبات موجودات ومطلوبات  يتم  ال   

يف الحاالت التي ميكن فيها للمجموعة السيطرة عىل توقيت عكس قيد الفروقات املؤقتة، وأنه من املحتمل أال يتم عكس قيد الفروقات املؤقتة يف 

املستقبل املنظور.

تتم مقاصة موجودات ومطلوبات الرضيبة املؤجلة وذلك عند وجود حق نظامي ملزم لتسوية موجودات الرضيبة الحالية مع مطلوبات الرضيبة الحالية، وأن   

أرصدة الرضيبة املؤجلة تتعلق بنفس السلطة الرضيبية. تتم مقاصة موجودات ومطلوبات الرضيبة الحالية عندما يكون للمنشأة حق نظامي يف تسويتها، 

وتنوي إما تسوية موجودات ومطلوبات الرضيبة الحالية عىل أساس الصايف أو بيع املوجودات وسداد املطلوبات يف آن واحد.

يتم إثبات الرضيبة الحالية واملؤجلة يف الربح أو الخسارة، إال إذا كانت تتعلق ببنود يتم إثباتها يف الدخل الشامل اآلخر أو يف حقوق امللكية مبارشة. ويف   

هذه الحالة، يتم إثبات الرضيبة أيًضا.

الزكاة  

تخضع املجموعة للزكاة وفقاً ألنظمة هيئة الزكاة والرضيبة والجامرك )"الهيئة"(. يتم تحميل الزكاة عىل قامئة الدخل املوحدة. ال يتم احتساب الزكاة كرضيبة   

دخل وبالتايل ال يتم احتساب رضيبة مؤجلة تتعلق بالزكاة.

)ص( املوجودات املحتفظ بها كأمانة

ال يتم اعتبار املوجودات املحتفظ بها لدى املجموعة، بصفتها وصية أو مؤمتنة عليها، كموجودات خاصة باملجموعة، وبالتايل ال تدرج ضمن القوائم املالية   

املوحدة.

مل يتم إدراج القوائم املالية لصناديق إدارة االستثامر يف القوائم املالية املوحدة للمجموعة. يتم االفصاح عن املعامالت مع الصناديق مبوجب معامالت   

مع الجهات ذات العالقة. إن حصة املجموعة يف هذه الصناديق، إن وجدت، مدرجة ضمن االستثامرات املدرجة بقيمتها العادلة من خالل قامئة الدخل.
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)ق(  منتجات بنكية متوافقة مع أحكام الرشيعة اإلسالمية )غري قامئة عىل الفائدة(

النحو  الرقابة الرشعية، عىل  الفائدة(، معتمدة من قبل هيئة  البنك لعمالئه منتجات بنكية متوافقة مع أحكام الرشيعة اإلسالمية )غري قامئة عىل  يقدم   

التايل:

املرابحة هي عبارة عن اتفاقية يبيع مبوجبها البنك إىل العميل سلعة أو أصل تم رشاؤه أو االستحواذ عليه يف األساس من قبل البنك بناء عىل وعد صادر   

من العميل برشائه. يتكون سعر البيع من التكلفة باإلضافة إىل هامش ربح متفق عليه.

اإلجارة هي عبارة عن اتفاقية يكون مبوجبها البنك مبثابة مؤجر ألصل يقوم برشائه أو إنشائه وفًقا لطلب العميل )املستأجر(، وذلك بناًء عىل وعد العميل   

باستئجار األصل نظري إيجار متفق عليه ملدة محددة و التي ميكن أن تنتهي بنقل ملكية األصل املؤجر  إىل املستأجر.

املشاركة هي عبارة عن اتفاقية بني البنك والعميل للمشاركة يف بعض املشاريع االستثامرية أو متلك عقار معني تنتهي باستحواذ العميل عىل امللكية   

بالكامل. يتم تقاسم الربح أو الخسارة وفًقا لرشوط االتفاقية.

التورق هو شكل من أشكال املرابحة يقوم مبوجبه البنك برشاء سلعة ما وبيعها للعميل. ويقوم العميل ببيع تلك السلعة فورا واستخدام العائد لتلبية   

متطلباته التمويلية.

وعد العمالت االجنبية هو اتفاق يوافق مبوجبه العميل عىل الدخول يف صفقة تجارية أو سلسلة صفقات تجارية مقابل عمولة، حيث يقوم أحد األطراف   

)الواعد( بتقديم تعهد أحادي الجانب لطرف ثان )املَوُعود(.

االستصناع عبارة عن اتفاقية بني البنك وعميل يبيع مبوجبها البنك للعميل أصالً مطوراً وفًقا للمواصفات املتفق عليها نظري سعر متفق عليه.  

الصكوك هي أدوات إسالمية متثل حصة ملكية فردية متناسبة يف أصل والحق املقابل يف تدفقات الدخل الناتجة عن هذا األصل.  

يتم املحاسبة عن جميع املنتجات املتوافقة مع أحكام الرشيعة اإلسالمية )غري القامئة عىل الفائدة( باستخدام املعايري الدولية للتقرير املايل ومبا يتفق   

مع السياسات املحاسبية املوضحة يف هذه القوائم املالية املوحدة.

النقدية واألرصدة لدى البنك املركزي السعودي  .4

2021م بآالف الرياالت  

السعودية

2020م بآالف الرياالت 

السعودية

969,9931,122,892نقد يف الصندوق

104,995524,978إيداع وكالة لدى البنك املركزي السعودي

1,074,9881,647,870نقد وما يف حكمه )االيضاح 28(

4,311,8833,600,424وديعة نظامية لدى البنك املركزي السعودي

5,386,8715,248,294املجموع

وفقاً للامدة 7 من نظام مراقبة البنوك والتعليامت الصادرة عن البنك املركزي السعودي، يتعني عىل البنك االحتفاظ بوديعة نظامية لدى البنك املركزي   

السعودي بنسب مئوية محددة من ودائعها عند الطلب والودائع ألجل وغريها من الودائع تحتسب يف نهاية كل شهر ميالدي )انظر اإليضاح رقم 34(. إن 

الوديعة النظامية لدى مؤسسة النقد العريب السعودي ليست متاحة لتمويل البنك - اليومية وبناًء عليه فهي ال تشكل جزءاً من النقدية وما يعادلها.

األرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى، صايف  .5

2021م بآالف الرياالت 

السعودية

2020م بآالف الرياالت 

السعوديــــــة

648,157428,473حسابات جارية 

-16,891إيداعات أسواق املال

665,048428,473

)2,335()1,546(ناقصاً: مخصص االنخفاض يف القيمة )إيضاح )ب( أدناه(

663,502426,138املجموع

متثل إيداعات أسواق املال األموال املودعة وفًقا ألحكام الرشيعة اإلسالمية )غري قامئة عىل فائدة( عىل النحو التايل.  

2021م بآالف الرياالت 

السعوديــــــة

2020م بآالف الرياالت 

السعوديــــــة

-16,891مرابحة السلع

--وكالة

16,891-
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يوضح الجدول التايل التغريات يف مجموع القيمة الدفرتية لألرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى لتوضيح أهميتها للتغريات  أ( 
يف مخصص الخسارة لنفس املحفظة.

2021م

الخسائر 
االئتامنية 

املتوقعة عىل 
مدى 12 شهراً

خسائر ائتامن متوقعة 
غري منخفضة القيمة 
االئتامنية عىل مدى 

العمر الزمني

خسائر ائتامن متوقعة 
منخفضة القيمة 

االئتامنية عىل مدى 
العمر الزمني

املجموع

)بآالف الرياالت السعودية(

279,628146,1812,664428,473مجموع القيمة الدفرتية كام يف 1 يناير 2021م

--)146,181(146,181مبالغ محولة إىل خسائر االئتامن املتوقعة عىل مدى 12 شهر

----موجودات مالية أُلغي إثباتها خالل الفرتة باستثناء املشوطبات

168,087--168,087موجودات مالية جديدة تم إنشاؤها

16--16التغريات يف الربح املستحق

55268,472-67,920حركات أخرى

3,216665,048-661,832مجموع القيمة الدفرتية كام يف 31 ديسمرب 2021م

2020م 

الخسائر 
االئتامنية 

املتوقعة عىل 
مدى 12 شهراً

خسائر ائتامن متوقعة غري 
منخفضة القيمة االئتامنية 

عىل مدى العمر الزمني

خسائر ائتامن متوقعة 
منخفضة القيمة االئتامنية 

عىل مدى العمر الزمني

املجموع

)بآالف الرياالت السعودية(

1,430,532-1,340,82889,704مجموع القيمة الدفرتية كام يف 1 يناير 2020م

تحويل إىل خسارة ائتامن متوقعة غري منخفضة القيمة 

--354)354(االئتامنية عىل مدى العمر الزمني

تحويل إىل خسارة ائتامن متوقعة منخفضة القيمة االئتامنية 

-340)340(-عىل مدى العمر الزمني

)1,168,291(--)1,168,291(موجودات مالية أُلغي إثباتها خالل الفرتة باستثناء املشوطبات

14,662--14,662موجودات مالية جديدة تم إنشاؤها

92,78356,4632,324151,570حركات أخرى

279,628146,1812,664428,473مجموع القيمة الدفرتية كام يف 31 ديسمرب 2020م

فيام ييل تحليل التغريات يف مخصص خسائر األرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى: ب( 

2021م 

الخسائر 
االئتامنية 

املتوقعة عىل 
مدى 12 شهراً

الخسائر االئتامنية 
املتوقعة عىل مدى 

العمر – ذات مستوى 
ائتامين غري منخفض

خسائر ائتامن متوقعة 
منخفضة القيمة 

االئتامنية عىل مدى 
العمر الزمني

املجموع

)بآالف الرياالت السعودية(

2,335-1,434901مخصص الخسارة كام يف 1 يناير 2021م

--)901(901مبالغ محولة إىل خسائر االئتامن املتوقعة عىل مدى 12 شهر

)970(--)970(بعد إعادة قياس مخصص الخسائر

181--181موجودات مالية جديدة تم إنشاؤها

----موجودات مالية تم استبعادها

1,546--1,546مخصص الخسارة كام يف 31 ديسمرب 2021م

2020م

الخسائر االئتامنية 
املتوقعة عىل 
مدى 12 شهراً

الخسائر االئتامنية 
املتوقعة عىل مدى العمر 

– ذات مستوى ائتامين 
غري منخفض

خسائر ائتامن متوقعة 
منخفضة القيمة االئتامنية 

عىل مدى العمر الزمني

املجموع

)بآالف الرياالت السعودية(

1,528-1,161367مخصص الخسارة كام يف 1 يناير 2020م

تحويل إىل خسارة ائتامن متوقعة غري منخفضة القيمة االئتامنية 

عىل مدى العمر الزمني 

)1(1--

1,269-736533بعد إعادة قياس مخصص الخسائر

50--50موجودات مالية جديدة تم إنشاؤها

)512(--)512(موجودات مالية تم استبعادها

2,335-1,434901مخصص الخسارة كام يف 31 ديسمرب 2020م

تتم إدارة جودة االئتامن لألرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى من قبل وكاالت تصنيف ائتامين خارجية حسنة السمعة. راجع اإليضاح 2-31 لجودة   

االئتامن للتعرض القائم حسب فئة التصنيف.
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االستثامرات  .6

أ(  أكام يف 31 ديسمرب 2021م، تم تصنيف االستثامرات عىل النحو التايل:
2021م )بآالف الرياالت السعوديــــــة(

املجموعدوليةمحلية
1( القيمة العادلة من خالل قامئة الدخل

202,75559,688262,443    صناديق االستثامر
4,349-4,349    أسهم - متداولة

207,10459,688266,792
2( القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

4,1437424,885    أسهم - غري متداولة
3,923,353135,5484,058,901    استثامرات صكوك

3,927,496136,2904,063,786
)425()130()295(    مخصص االنخفاض يف القيمة

3,927,201136,1604,063,361
3( التكلفة املطفأة

22,205,575-22,205,575   استثامرات صكوك
4,904,263-4,904,263   سندات وكالة بسعر متغري

27,109,838-27,109,838
)6,186(-)6,186(   مخصص االنخفاض يف القيمة

27,103,652-27,103,652
31,237,957195,84831,433,805املجموع

2020م )بآالف الرياالت السعوديــــــة(
املجموعدوليةمحلية

1( القيمة العادلة من خالل قامئة الدخل

193,324249,020442,344    صناديق االستثامر

760-760    أسهم - متداولة

194,084249,020443,104

2( القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

4,1437894,932    أسهم - غري متداولة

1,113,319-1,113,319    استثامرات صكوك

1,117,4627891,118,251

---    مخصص االنخفاض يف القيمة

1,117,4627891,118,251

3( التكلفة املطفأة

23,436,322-23,436,322   استثامرات صكوك

4,904,294-4,904,294   سندات وكالة بسعر متغري

28,340,616-28,340,616

)6,498(-)6,498(   مخصص االنخفاض يف القيمة

28,334,118-28,334,118

29,645,664249,80929,895,473املجموع

فيام ييل تحليالً ملكونات االستثامرات كمتداولة وغري متداولة: ب( 
2020م2021م

متداولة
بآالف الرياالت 

السعودية

غري متداولة
بآالف الرياالت 

السعودية

املجموع
بآالف الرياالت 

السعودية

متداولة
بآالف الرياالت 

السعودية

غري متداولة
بآالف الرياالت 

السعودية

املجموع
بآالف الرياالت 

السعودية

18,088,1005,713,59323,801,69317,024,0735,344,33822,368,411استثامرات صكوك - مبعدل ثابت

1,905,780550,7102,456,4901,924,265250,4672,174,732استثامرات صكوك - مبعدل متغري

4,904,294-4,903,9454,904,294-4,903,945سندات وكالة بسعر متغري

4,3494,8859,2347604,9325,692أسهم

245,28817,155262,443441,411933442,344صناديق استثامرية

25,147,4626,286,34331,433,80524,294,8035,600,67029,895,473مجموع االستثامرات

فيام ييل تحليالً لألرباح و الخسائر غري املحققة والقيم العادلة لالستثامرات املقتناة بالتكلفة املطفأة: ج( 

2020م2021م

القيمة 
الدفرتية

بآالف الرياالت 
السعودية

مجموع األرباح 
غري املحققة

بآالف الرياالت 
السعودية

مجموع 
الخسائر غري 

املحققة
بآالف الرياالت 

السعودية

القيمة
العادلة

بآالف الرياالت 
السعودية

القيمة 
الدفرتية

بآالف الرياالت 
السعودية

مجموع األرباح 
غري املحققة

بآالف الرياالت 
السعودية

مجموع 
الخسائر غري 

املحققة
بآالف الرياالت 

السعودية

القيم العادلة
بآالف الرياالت 

السعودية

44,42822,805,37323,429,824790,8169,54824,211,092 22,199,707650,094استثامرات صكوك

4,904,294--4,904,2544,904,294 -4,903,945309سندات وكالة بسعر متغري

27,103,652650,40344,42827,709,62728,334,118790,8169,54829,115,386املجموع 
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فيام ييل تحليل استثامرات املجموعة حسب طبيعة الطرف املقابل: د( 

2021م بآالف الرياالت 

السعوديـة

2020م بآالف الرياالت 

السعوديـة

30,675,94329,070,400حكومية وشبه حكومية 

186,106447,848رشكات 

571,756377,225بنوك ومؤسسات مالية أخرى

31,433,80529,895,473املجموع 

بعض استثامرات الصكوك )مفصح عنها يف اإليضاح 6 )ج(( مدرجة يف أسواق مختلفة ولكنها غري متداولة بنشاط.  

6 )أ(( مع استثامرات أساسية خارج اململكة  يتم تصنيف الصناديق االستثامرية املشرتكة الكائنة يف اململكة العربية السعودية )مفصح عنها يف إيضاح   

العربية السعودية ضمن فئة "دولية".

تشتمل استثامرات الصكوك مبلغ 375 مليون ريال سعودي )2020م: 375 مليون ريال سعودي(، وهي مرهونة مبوجب اتفاقيات إعادة رشاء مع بنوك أخرى.   

بلغت القيمة السوقية لهذه االستثامرات مبلغ 406.99 مليون ريال سعودي )2020م: 421.27 مليون ريال سعودي(.

فيام ييل تحليالً للتغرُيات يف مخصص خسارة سندات الدين املقتناة بالتكلفة املطفأة: هـ( 

2021م

الخسائر االئتامنية 
املتوقعة عىل 
مدى 12 شهراً

الخسائر االئتامنية املتوقعة 
عىل مدى العمر – ذات مستوى 

ائتامين غري منخفض

الخسائر االئتامنية املتوقعة 
عىل مدى العمر – مستوى 

ائتامين منخفض

املجموع

)بآالف الرياالت السعودية(

6,498--6,498مخصص الخسارة كام يف 1 يناير 2021م

)637(--)637(صايف إعادة قياس مخصص الخسارة

340--340موجودات مالية جديدة تم إنشاؤها 

)15(--)15(موجودات مالية تم استبعادها

6,186--6,186مخصص الخسارة كام يف 31 ديسمرب 2021م

2020م 

الخسائر االئتامنية 
املتوقعة عىل 
مدى 12 شهراً

خسائر ائتامن متوقعة غري 
منخفضة القيمة االئتامنية عىل 

مدى العمر الزمني

خسائر ائتامن متوقعة منخفضة 
القيمة االئتامنية عىل مدى 

العمر الزمني

املجموع

)بآالف الرياالت السعودية(

----مخصص الخسارة كام يف 1 يناير 2020م

6,498--6,498بعد إعادة قياس مخصص الخسائر

----موجودات مالية جديدة تم إنشاؤها

----موجودات مالية تم استبعادها

6,498--6,498مخصص الخسارة كام يف 31 ديسمرب 2020م

متويل، صايف  .7
أفراد تشمل القروض والسلف لألفراد لالحتياجات الشخصية.

رشكات تشمل القروض والسلف إىل رشكات ومؤسسات صغرية ومتوسطة الحجم واملؤسسات الفردية.

أخرى تشمل القروض والسلف للموظفني.

يتألف التمويل، صايف مام ييل: أ( 

)بآالف الرياالت السعوديــــــة(

املجموعأخرىتجاريةأفرادبطاقات ائتامن

2021م

685,54527,826,96934,844,008336,83663,693,358متويل عامل

1,379,115-60,130264,6631,054,322التمويل غري العامل

745,67528,091,63235,898,330336,83665,072,473مجموع التمويل

)2,637,997()556()2,346,248()225,570()65,623(مخصص االنخفاض يف القيمة

680,05227,866,06233,552,082336,28062,434,476التمويل، صايف

)بآالف الرياالت السعوديــــــة(

املجموعأخرىتجاريةأفرادبطاقات ائتامن

2020م

695,60526,542,02527,303,432371,18954,912,251متويل عامل

1,241,957-55,679168,3441,017,934التمويل غري العامل

751,28426,710,36928,321,366371,18956,154,208مجموع التمويل

)2,192,997(-)1,917,218()211,871()63,908(مخصص االنخفاض يف القيمة

687,37626,498,49826,404,148371,18953,961,211التمويل، صايف 
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ميثل التمويل، بالصايف املنتجات املتوافقة مع أحكام الرشيعة اإلسالمية فيام يتعلق باتفاقيات املرابحة واإلجارة واالستصناع واملشاركة والتورق.  

يتضمن أعاله األرصدة املتوافقة مع الرشيعة كام ييل:  

)بآالف الرياالت السعوديــــــة(

املجموعأخرىتجاريةأفرادبطاقات ائتامن

2021م

30,192,015-29,446,340-745,675تورق

26,429,937-22,226,8554,203,082-مرابحة

6,909,764-5,854,7971,054,967-اإلجارة

336,836336,836---قرض حسن

1,203,921-9,9801,193,941-أخرى

745,67528,091,63235,898,330336,83665,072,473مجموع التمويل

)2,637,997()556()2,346,248()225,570()65,623(مخصص االنخفاض يف القيمة

680,05227,866,06233,552,082336,28062,434,476التمويل، صايف

)بآالف الرياالت السعوديــــــة(

املجموعأخرىتجاريةأفرادبطاقات ائتامن

2020م

23,484,271-22,732,987-751,284تورق

22,004,353-19,293,9482,710,405-مرابحة

8,688,722-7,414,9281,273,794-اإلجارة

371,189371,189---قرض حسن

1,605,673-1,4931,604,180-أخرى

751,28426,710,36928,321,366371,18956,154,208مجموع التمويل

)2,192,997(-)1,917,218()211,871()63,908(مخصص االنخفاض يف القيمة

687,37626,498,49826,404,148371,18953,961,211التمويل، صايف 

يوضح الجدول التايل التغريات يف مجموع القيمة الدفرتية للتمويل للمساعدة يف توضيح أهميتها للتغريات يف مخصص الخسارة. ب( 

2021م

الخسائر االئتامنية 
املتوقعة عىل 
مدى 12 شهراً

خسائر ائتامن متوقعة غري 
منخفضة القيمة االئتامنية 

عىل مدى العمر الزمني

خسائر ائتامن متوقعة 
منخفضة القيمة االئتامنية 

املجموععىل مدى العمر الزمني

)بآالف الرياالت السعودية(
متويل

48,741,1584,292,0923,120,95856,154,208مجموع القيمة الدفرتية كام يف 1 يناير 2021م

-)5,484()1,015,410(1,020,894مبالغ محولة إىل خسائر االئتامن املتوقعة عىل مدى 12 شهر

تحويل إىل خسارة ائتامن متوقعة غري منخفضة القيمة 
االئتامنية عىل مدى العمر الزمني   

)1,436,813(1,446,853)10,040(-

تحويل إىل خسارة ائتامن متوقعة منخفضة القيمة االئتامنية 
عىل مدى العمر الزمني

)230,227()850,657(1,080,884-

)807,956()17,360()261,504()529,092(حركات أخرى

17,698,54595,71575,17817,869,438موجودات مالية جديدة تم إنشاؤها

)7,946,980()282,404()277,224()7,387,352(موجودات مالية تم استبعادها

)37,058(--)37,058(التغري يف الربح املستحق

)159,179()159,179(--مشطوبات

57,840,0553,429,8653,802,55365,072,473مجموع القيمة الدفرتية كام يف 31 ديسمرب 2021م

2020م

الخسائر االئتامنية 
املتوقعة عىل 
مدى 12 شهراً

خسائر ائتامن متوقعة غري 
منخفضة القيمة االئتامنية 

عىل مدى العمر الزمني

خسائر ائتامن متوقعة 
منخفضة القيمة االئتامنية 

املجموععىل مدى العمر الزمني

)بآالف الرياالت السعودية(
متويل

43,726,8243,862,1703,080,29250,669,286مجموع القيمة الدفرتية كام يف 1 يناير 2020م

-)40,581()129,404(169,985مبالغ محولة إىل خسائر االئتامن املتوقعة عىل مدى 12 شهر

تحويل إىل خسارة ائتامن متوقعة غري منخفضة القيمة 
-)6,807(773,027)766,220(االئتامنية عىل مدى العمر الزمني

تحويل إىل خسارة ائتامن متوقعة منخفضة القيمة االئتامنية 
-367,777)120,730()247,047(عىل مدى العمر الزمني

172,9141,152,212)21,522(1,000,820حركات أخرى

8,397,58353,1886,2408,457,011موجودات مالية جديدة تم إنشاؤها

)3,986,313()323,931()124,637()3,537,745(موجودات مالية تم استبعادها

)3,042(--)3,042(التغري يف الربح املستحق

)134,946()134,946(--مشطوبات

48,741,1584,292,0923,120,95856,154,208مجموع القيمة الدفرتية كام يف 31 ديسمرب 2020م
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فيام ييل تحليل التغري يف خسارة االئتامن املتوقعة للتمويل: ج( 

2021م

الخسائر االئتامنية 
املتوقعة عىل مدى 

12 شهراً

خسائر ائتامن متوقعة غري 
منخفضة القيمة االئتامنية 

عىل مدى العمر الزمني

خسائر ائتامن متوقعة 
منخفضة القيمة االئتامنية 

عىل مدى العمر الزمني

املجموع

)بآالف الرياالت السعودية(

متويل

335,609298,1701,559,2182,192,997خسارة ائتامن متوقعة كام يف 1 يناير 2021م

-)2,749()10,909(13,658مبالغ محولة إىل خسائر االئتامن املتوقعة عىل مدى 12 شهر

تحويل إىل خسارة ائتامن متوقعة غري منخفضة القيمة االئتامنية 
عىل مدى العمر الزمني   

)9,876(13,969)4,093(-

تحويل إىل خسارة ائتامن متوقعة منخفضة القيمة االئتامنية 
عىل مدى العمر الزمني

)1,345()127,549(128,894-

65,769704,892586,886)183,775(صايف إعادة القياس لخسارة املخصص

55,5861,56737,47394,626موجودات مالية جديدة تم إنشاؤها

)77,333()20,007()18,210()39,116(موجودات مالية تم استبعادها

)159,179()159,179(--مشطوبات

170,741222,8072,244,4492,637,997خسارة ائتامن متوقعة كام يف 31 ديسمرب 2021م

2020م

الخسائر االئتامنية 
املتوقعة عىل مدى 

12 شهراً

خسائر ائتامن متوقعة غري 
منخفضة القيمة االئتامنية 

عىل مدى العمر الزمني

خسائر ائتامن متوقعة 
منخفضة القيمة االئتامنية 

عىل مدى العمر الزمني

املجموع

)بآالف الرياالت السعودية(

متويل

170,74794,820743,6001,009,167خسارة ائتامن متوقعة كام يف 1 يناير 2020م

-)15,462()2,988(18,450مبالغ محولة إىل خسائر االئتامن املتوقعة عىل مدى 12 شهر

تحويل إىل خسارة ائتامن متوقعة غري منخفضة القيمة االئتامنية عىل 
-)2,395(7,717)5,322(مدى العمر الزمني

تحويل إىل خسارة ائتامن متوقعة منخفضة القيمة االئتامنية عىل مدى 
-6,415)3,692()2,723(العمر الزمني

124,154202,732982,1111,308,997بعد إعادة قياس مخصص الخسائر

45,2911,3523,41550,058موجودات مالية جديدة تم إنشاؤها

)40,279()23,520()1,771()14,988(موجودات مالية تم استبعادها

)134,946()134,946(--مشطوبات

335,609298,1701,559,2182,192,997خسارة ائتامن متوقعة كام يف 31 ديسمرب 2020م

فيام ييل تحليل التغريات يف خسائر االئتامن املتوقعة لكل فئة من األدوات املالية: د( 

2021م

الخسائر االئتامنية 
املتوقعة عىل مدى 

12 شهراً

خسائر ائتامن متوقعة غري 
منخفضة القيمة االئتامنية 

عىل مدى العمر الزمني

خسائر ائتامن متوقعة 
منخفضة القيمة االئتامنية 

عىل مدى العمر الزمني

املجموع

)بآالف الرياالت السعودية(

بطاقات ائتامن

26,0551,66136,19263,908خسارة ائتامن متوقعة كام يف 1 يناير 2021م

-)951()595(1,546مبالغ محولة إىل خسائر االئتامن املتوقعة عىل مدى 12 شهر

تحويل إىل خسارة ائتامن متوقعة غري منخفضة القيمة االئتامنية 
عىل مدى العمر الزمني

)389(484)95(-

تحويل إىل خسارة ائتامن متوقعة منخفضة القيمة االئتامنية 
عىل مدى العمر الزمني

)604()445(1,049-

2407,839914)7,165(بعد إعادة قياس مخصص الخسائر

10,0718131,54212,426موجودات مالية جديدة تم إنشاؤها

)9,827()4,694()502()4,631(موجودات مالية تم استبعادها

)1,798()1,798(--مشطوبات

24,8831,65639,08465,623خسارة ائتامن متوقعة كام يف 31 ديسمرب 2021م

2020م

الخسائر االئتامنية 
املتوقعة عىل مدى 

12 شهراً

خسائر ائتامن متوقعة غري 
منخفضة القيمة االئتامنية 

عىل مدى العمر الزمني

خسائر ائتامن متوقعة 
منخفضة القيمة االئتامنية 

عىل مدى العمر الزمني

املجموع

)بآالف الرياالت السعودية(

بطاقات ائتامن

24,5091,83431,43657,779خسارة ائتامن متوقعة كام يف 1 يناير 2020م

-)1,293()684(1,977مبالغ محولة إىل خسائر االئتامن املتوقعة عىل مدى 12 شهر

تحويل إىل خسارة ائتامن متوقعة غري منخفضة القيمة االئتامنية 
-)124(462)338(عىل مدى العمر الزمني

تحويل إىل خسارة ائتامن متوقعة منخفضة القيمة االئتامنية 
-1,174)577()597(عىل مدى العمر الزمني

1507,8992,151)5,898(بعد إعادة قياس مخصص الخسائر

10,1419582,03613,135موجودات مالية جديدة تم إنشاؤها

)8,041()3,820()482()3,739(موجودات مالية تم استبعادها

)1,116()1,116(--مشطوبات

26,0551,66136,19263,908خسارة ائتامن متوقعة كام يف 31 ديسمرب 2020م
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2021م

الخسائر االئتامنية 
املتوقعة عىل مدى 

12 شهراً

خسائر ائتامن متوقعة غري 
منخفضة القيمة االئتامنية 

عىل مدى العمر الزمني

خسائر ائتامن متوقعة 
منخفضة القيمة االئتامنية 

عىل مدى العمر الزمني

املجموع

)بآالف الرياالت السعودية(
قروض استهالكية

131,8422,18477,845211,871خسارة ائتامن متوقعة كام يف 1 يناير 2021م

-)1,798()546(2,344مبالغ محولة إىل خسائر االئتامن املتوقعة عىل مدى 12 شهر

تحويل إىل خسارة ائتامن متوقعة غري منخفضة القيمة االئتامنية 
)3,998(4,303)305(عىل مدى العمر الزمني

-

تحويل إىل خسارة ائتامن متوقعة منخفضة القيمة االئتامنية 
710)372()338(عىل مدى العمر الزمني

-

102,17229,297)3,541()69,334(بعد إعادة قياس مخصص الخسائر

32,1086204,34737,075موجودات مالية جديدة تم إنشاؤها أو رشاؤها

)46,901()15,224()1,028()30,649(موجودات مالية تم استبعادها

)5,772()5,772(--مشطوبات

65,6681,620158,282225,570خسارة ائتامن متوقعة كام يف 31 ديسمرب 2021م

2020م

الخسائر االئتامنية 
املتوقعة عىل مدى 

12 شهراً

خسائر ائتامن متوقعة غري 
منخفضة القيمة االئتامنية 

عىل مدى العمر الزمني

خسائر ائتامن متوقعة 
منخفضة القيمة االئتامنية 

عىل مدى العمر الزمني

املجموع

)بآالف الرياالت السعودية(
قروض استهالكية

86,4181,29068,220155,928خسارة ائتامن متوقعة كام يف 1 يناير 2020م

-)13,450()560(14,010مبالغ محولة إىل خسائر االئتامن املتوقعة عىل مدى 12 شهر

تحويل إىل خسارة ائتامن متوقعة غري منخفضة القيمة االئتامنية 
عىل مدى العمر الزمني

)571(2,368)1,797(-

تحويل إىل خسارة ائتامن متوقعة منخفضة القيمة االئتامنية 
عىل مدى العمر الزمني

)243()150(393-

34,60854,650)814(20,856بعد إعادة قياس مخصص الخسائر

16,8802541,37918,513موجودات مالية جديدة تم إنشاؤها أو رشاؤها

)11,888()6,176()204()5,508(موجودات مالية تم استبعادها

)5,332()5,332(--مشطوبات

131,8422,18477,845211,871خسارة ائتامن متوقعة كام يف 31 ديسمرب 2020م

2021م

الخسائر االئتامنية 
املتوقعة عىل مدى 

12 شهراً

خسائر ائتامن متوقعة غري 
منخفضة القيمة االئتامنية 

عىل مدى العمر الزمني

خسائر ائتامن متوقعة 
منخفضة القيمة االئتامنية 

عىل مدى العمر الزمني

املجموع

)بآالف الرياالت السعودية(
قروض تجارية

177,712294,3251,445,1811,917,218خسارة ائتامن متوقعة كام يف 1 يناير 2021م

--)9,768(9,768مبالغ محولة إىل خسائر االئتامن املتوقعة عىل مدى 12 شهر

تحويل إىل خسارة ائتامن متوقعة غري منخفضة القيمة االئتامنية 
عىل مدى العمر الزمني

)9,182(9,182--

تحويل إىل خسارة ائتامن متوقعة منخفضة القيمة االئتامنية 
عىل مدى العمر الزمني

)403()126,732(127,135-

69,070594,881556,119)107,832(صايف إعادة القياس لخسارة املخصص

13,40713431,58445,125موجودات مالية جديدة تم إنشاؤها أو رشاؤها

)20,605()89()16,680()3,836(موجودات مالية تم استبعادها

)151,609()151,609(--مشطوبات

79,634219,5312,047,0832,346,248خسارة ائتامن متوقعة كام يف 31 ديسمرب 2021م

2020م

الخسائر االئتامنية 
املتوقعة عىل مدى 

12 شهراً

خسائر ائتامن متوقعة غري 
منخفضة القيمة االئتامنية 

عىل مدى العمر الزمني 

خسائر ائتامن متوقعة 
منخفضة القيمة االئتامنية 

عىل مدى العمر الزمني

املجموع

)بآالف الرياالت السعودية(
قروض تجارية

59,82091,696643,944795,460خسارة ائتامن متوقعة كام يف 1 يناير 2020م

-)719()1,744(2,463مبالغ محولة إىل خسائر االئتامن املتوقعة عىل مدى 12 شهر

تحويل إىل خسارة ائتامن متوقعة غري منخفضة القيمة االئتامنية 
عىل مدى العمر الزمني

)4,413(4,887)474(-

تحويل إىل خسارة ائتامن متوقعة منخفضة القيمة االئتامنية 
عىل مدى العمر الزمني

)1,883()2,965(4,848-

109,196203,396939,6041,252,196بعد إعادة قياس مخصص الخسائر

18,410-18,270140موجودات مالية جديدة تم إنشاؤها

)20,350()13,524()1,085()5,741(موجودات مالية تم استبعادها

)128,498()128,498(--مشطوبات

 1,917,218  1,445,181  294,325  177,712 خسارة ائتامن متوقعة كام يف 31 ديسمرب 2020م
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هـ( فيام ييل الحركة يف مخصص االنخفاض يف القيمة:

)بآالف الرياالت السعوديــــــة(

املجموع أخرى تجارية أفراد بطاقات ائتامن 2021م

2,192,997 - 1,917,218 211,871 63,908
مخصص الخسائر االئتامنية املتوقعة االفتتاحية كام يف 1 يناير 

2021م

764,896 556 641,064 119,763 3,513 مخصص انخفاض القيمة للسنة

)159,179( - )151,609( )5,772( )1,798( ديون معدومة تم شطبها خالل السنة

)160,886( - )60,425( )100,461( - عكس / اسرتداد مبالغ تم تكوين مخصصات لها سابقا

169 - - 169 - مخصص عكس

2,637,997 556 2,346,248 225,570 65,623 الرصيد يف نهاية السنة

)بآالف الرياالت السعوديــــــة(

املجموع أخرى تجارية أفراد بطاقات ائتامن 2020م

1,009,167 - 795,460 155,928 57,779 مخصص الخسائر االئتامنية املتوقعة االفتتاحية كام يف 1 يناير 2020م

1,411,054 - 1,298,056 105,753 7,245 مخصص انخفاض القيمة للسنة

)134,946( - )128,498( )5,332( )1,116( ديون معدومة تم شطبها خالل السنة

)92,278( - )47,800( )44,478( - عكس / اسرتداد مبالغ تم تكوين مخصصات لها سابقا

2,192,997 - 1,917,218 211,871 63,908 الرصيد يف نهاية السنة

بلغت القيمة التعاقدية القامئة عىل املوجودات املالية، التي تم شطبها خالل السنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2021م والتي ال تزال خاضعة لإلجراءات   

التنفيذية، 147.06 مليون ريال سعودي )2020م: 128.42 مليون ريال سعودي(.

يشتمل صايف تكلفة انخفاض القيمة للتمويل واملوجودات املالية األخرى للسنة يف قامئة الدخل املوحدة عىل: و( 

2021م بآالف الرياالت 
السعودية

2020م بآالف الرياالت
 السعودية

764,8961,411,054مخصص انخفاض القيمة للتمويل للسنة

)92,278()160,886()عكس (/ اسرتداد مبالغ انخفضت قيمتها سابقا

)27,936()15,771()املبالغ املسرتدة( من الديون املشطوبة سابقاً

صايف )عكس( / محمل مخصص االنخفاض يف القيمة فيام يتعلق باملطلوبات من البنوك 
807)789(واملؤسسات املالية األخرى

صايف مخصص االنخفاض يف القيمة عىل الخسارة االئتامنية املتوقعة فيام يتعلق 
1136,498باالستثامرات

صايف مخصص االنخفاض يف القيمة فيام يتعلق بالتمويل غري املمول واالرتباطات 
37,003277,598املتعلقة باالئتامن

624,5661,575,743مخصص االنخفاض يف قيمة التمويل واملوجودات املالية األخرى، صايف

فيام ييل بيان تركز مخاطر القطاع االقتصادي للتمويل ومخصص االنخفاض يف القيمة:: ز( 

لعاملة بآالف الرياالت 2021م
السعودية

غري العاملة بآالف 
الرياالت السعودية

مخصص انخفاض 
القيمة بآالف 

الرياالت السعودية

متويل، صايف بآالف 
الرياالت السعودية

5,084,999)14,803(-5,099,802حكومية وشبه حكومية

1,258,197)7,479(-1,265,676بنوك ومؤسسات مالية أخرى 

73,100)55(-73,155الزراعة وصيد األسامك

4,032,659)741,545( 4,598,309175,895تصنيع

120,763)221(-120,984كهرباء وماء وغاز وخدمات صحية

1,769,447)489,261(2,118,094140,614البناء واإلنشاءات

10,404,079)743,288( 10,625,813521,554تجارة

405,610)1,760(-407,370نقل واتصاالت 

1,577,696)154,227( 1,649,40982,514الخدمات

28,546,114)291,193(28,512,514324,793قروض استهالكية وبطاقات ائتامن

1,917,785--1,917,785تداول االسهم

7,244,027)194,165( 7,304,447133,745أخرى

62,434,476)2,637,997(63,693,3581,379,115املجموع
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العاملة بآالف الرياالت 2020م
السعودية

غري العاملة بآالف 
الرياالت السعودية

مخصص انخفاض 
القيمة بآالف الرياالت 

السعودية

متويل، صايف  بآالف 
الرياالت السعودية

3,139,515)17,682(-3,157,197حكومية وشبه حكومية

1,854,437)15,393(-1,869,830بنوك ومؤسسات مالية أخرى 

54,742)80(-54,822الزراعة وصيد األسامك

4,258,676)565,727(4,649,626174,777تصنيع

644,134)392,797(968,21868,713البناء واإلنشاءات

10,296,930)500,531( 10,177,608619,853تجارة

136,121)894(-137,015نقل واتصاالت 

1,399,363)137,758(1,403,035134,086الخدمات

27,185,874)275,779(27,237,630224,023قروض استهالكية وبطاقات ائتامن

1,152,572--1,152,572تداول االسهم

3,838,847)286,356(4,104,69820,505أخرى

53,961,211)2,192,997( 54,912,2511,241,957املجموع

عقارات أخرى ح( 

2021م بآالف الرياالت 
السعودية

2020م بآالف الرياالت 
السعودية

474,421468,992الرصيد يف بداية السنة

82,8456,190إضافات خالل السنة

)761()2,610(استبعادات خالل السنة

554,656474,421مجموع الرصيد يف نهاية السنة

-)46,913(مخصص خسائر إعادة تقييم غري محققة )إيضاح  “أ” أدناه(

507,743474,421صايف الرصيد يف نهاية السنة

ميثل ذلك محمل انخفاض القيمة فيام يتعلق بالخسائر غري املحققة خالل السنة الحالية عىل بعض املمتلكات التي استحوذ عليها البنك يف السنوات   )1

السابقة لتلبية املطالبات ضد عمالء التمويل. تم احتساب املبلغ عىل أساس عمليات إعادة التقييم التي أجراها املقيمون العقاريون املستقلون.

استثامر يف رشكة زميلة  .8
متتلك املجموعة نسبة ٪26,03 )31 ديسمرب 2021م: 35%( من حصص رشكة الجزيرة تكافل تعاوين.   

مُتثل الحصة يف مجموع الدخل الشامل يف رشكة زميلة حصة املجموعة يف مجموع الدخل الشامل لرشكة الجزيرة تكافل تعاوين بناًء عىل أحدث معلومات   

مالية متاحة من الجزيرة تكافل تعاوين للفرتة املنتهية يف 30 سبتمرب 2021م. الجزيرة تكافل تعاوين مدرجة يف سوق املال السعودي )تداول( والقيمة 

السوقية لالستثامر يف الجزيرة تكافل تعاوين كام يف 31 ديسمرب 2021م هي 286.87 مليون ريال سعودي )2020م: 309,92 مليون ريال سعودي(.

خالل السنة الحالية، أكملت رشكة الجزيرة تكافل تعاوين دمج رشكة سوليدريت السعودية للتكافل مع رشكة الجزيرة تكافل تعاوين وهو ما يؤدي لتخفيض   

املساهمة الفعلية ملجموعة بنك الجزيرة. وقد تحدد سعر الرشاء لهذا الدمج بـ 317.95 مليون ريال سعودي تم تسويتها بإصدار 12.07 مليون سهم جديد 

التخفيض يف  التعامل مع هذا  ريال للسهم. وقد تم  للتكافل بسعر 26.35  السعودية  تعاوين إىل مساهمي رشكة سوليدريت  تكافل  الجزيرة  برشكة 

مساهمة مجموعة بنك الجزيرة كاستبعاد وفقا ملتطلبات معيار املحاسبة الدويل رقم 28 - "االستثامرات يف الرشكات الزميلة واملشاريع املشرتكة". وقد 

أدى ذلك إىل االعرتاف مبكسب قيمته 39.4 مليون ريال سعودي والذي تم عرضه يف قامئة الدخل املوحدة.

يلخص الجدول التايل أحدث املعلومات املالية املتاحة عن الجزيرة تكافل تعاوين كام يف 31 ديسمرب وللسنة املنتهية يف ذلك التاريخ:  

2021م بآالف الرياالت 
السعوديـة

2020م بآالف الرياالت 
السعودية

2,820,5931,848,003مجموع املوجودات

)1,379,091()2,009,762(مجموع املطلوبات

811,243468,961مجموع حقوق املساهمني

35%26.03%نسبة ملكية املجموعة

211,143164,136القيمة الدفرتية لالستثامر

2021م بآالف الرياالت 
السعودية

2020م بآالف الرياالت 
السعودية

25,66746,510مجموع الربح للسنة قبل الزكاة ورضيبة الدخل

8,01016,279حصة املجموعة من الربح للسنة 
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يوضح الجدول التايل الحركة يف االستثامر يف رشكة زميلة خالل السنة:  

2021م بآالف الرياالت 
السعودية

 2020م بآالف الرياالت 
السعودية

164,136148,332الرصيد يف بداية السنة 

-39,390مكسب من استبعاد رشكة زميلة

8,01016,279الحصة يف الربح للسنة قبل الزكاة ورضيبة الدخل

)475()393(حصة زكاة ورضيبة الدخل

211,143164,136الرصيد يف نهاية السنة

املمتلكات واملعدات، صايف  .9

2021م بآالف الرياالت 
السعودية

2020م بآالف الرياالت 
السعودية

704,052664,198ممتلكات ومعدات - صايف )ايضاح أ(

326,810354,116موجودات حق االستخدام، صايف )إيضاح )ب((

125,518137,295موجودات غري ملموسة )إيضاح )ج((

1,156,3801,155,609املجموع

ممتلكات ومعدات، صايف )أ( 

أرض ومباين بآالف 
الرياالت السعودية

تحسينات عىل 
املأجور

بآالف الرياالت 
السعودية

األثاث واملعدات 
والسيارات بآالف 

الرياالت السعودية

رأس املال أعامل 
رأساملية تحت 

التنفيذ قيد التنفيذ 
بآالف الرياالت 

السعودية

املجموع بآالف 
الرياالت السعودية

التكلفة

241,126548,742600,33360,6301,450,831كام يف 1 يناير 2020م

2,8669,479135,797148,142-إضافات خالل السنة

-)103,848(66,70613,11824,024تحويل خالل السنة

)20,785()118()12,740()7,927(-استبعادات خالل السنة

1307,832556,799621,09692,4611,578,188 يناير 2021م

6,1011,1506,11693,494106,861إضافات خالل السنة

-)85,138(71,4819,2654,392تحويل خالل السنة

)49,899(-)8,854()41,045(-استبعادات خالل السنة

385,414526,169622,750100,8171,635,150كام يف 31 ديسمرب 2021م

استهالك مرتاكم 

868,405-5,040347,079516,286كام يف 1 يناير 2020م

64,719-27,34037,379-املخصص للسنة

)19,134(-)12,084()7,050(-استبعادات

913,990-15,040367,369541,581 يناير 2021م

58,894-1,43527,53029,929املحمل للسنة

)41,786(-)8,067()33,719(-استبعادات

931,098-6,475361,180563,443كام يف 31 ديسمرب 2021م

صايف القيمة الدفرتية

378,939164,98959,307100,817704,052كام يف 31 ديسمرب 2021م

302,792189,43079,51592,461664,198كام يف 31 ديسمرب 2020م
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موجودات حق االستخدام، الصايف ب( 

أرض ومباين بآالف 
الرياالت السعودية

معدات مكتبية  بآالف 
الرياالت السعودية

سيارات بآالف الرياالت 
السعودية

املجموع بآالف 
الرياالت السعوديـة

التكلفة

508,0187,1031,232516,353كام يف 1 يناير 2020م

34,378--34,378إضافات خالل السنة

1542,3967,1031,232550,731 يناير 2021م

61,655--61,655إضافات خالل السنة

604,0517,1031,232612,386كام يف 31 ديسمرب 2021م

استهالك مرتاكم

93,7642,34558796,696كام يف 1 يناير 2020م

97,3212,13746199,919املحمل للسنة

1191,0854,4821,048196,615 يناير 2021م

87,3231,49314588,961املحمل للسنة

278,4085,9751,193285,576كام يف 31 ديسمرب 2021م

صايف القيمة الدفرتية

325,6431,12839326,810كام يف 31 ديسمرب 2021م

351,3112,621184354,116كام يف 31 ديسمرب 2020م

تتألف أغلبية املوجودات حق االستخدام من فروع مستأجرة ومواقع الرصاف اآليل التي استأجرتها املجموعة برشوط مختلفة عن املالك، وسيتم إخالؤها   

وتسليمها إىل املالكني ما مل يتم التمديد لفرتة أخرى عىل أساس املوافقة املتبادلة. املجموعة مسؤولة عن صيانة هذه املوجودات وتأمينها خالل فرتة 

اإليجار. ليس لدى املجموعة أي خيار إلعادة الرشاء كجزء من عقود اإليجار لرشاء هذه املوجودات. ويحق للمجموعة إنهاء بعض هذه العقود عن طريق تقديم 

إشعار مسبق، وقد يطلب منها يف بعض الحاالت دفع جزء من املدفوعات التعاقدية املتبقية كغرامة.

موجودات غري ملموسة ج( 

برامج حاسب آيل بآالف 
الرياالت السعودية

بضاعة قيد التصنيع بآالف 
الرياالت السعودية

املجموع بآالف الرياالت 
السعودية

التكلفة

305,58747,229352,816كام يف 1 يناير 2020م

1137,77637,787إضافات خالل السنة

-)48,696(48,696تحويل خالل السنة

)5,586(-)5,586(استبعادات

)2,854()2,854(-مشطوبات

1348,70833,455382,163 يناير 2021م

2,21237,63739,849إضافات خالل السنة

-)14,756(14,756تحويل خالل السنة

)758()758(-استبعادات

مشطوبات

365,67655,578421,254كام يف 31 ديسمرب 2021م

برامج حاسب آيل بآالف 
الرياالت السعوديـة

بضاعة قيد التصنيع بآالف 
الرياالت السعودية

املجموع بآالف الرياالت 
السعوديـة

اإلطفاء املرتاكم:

200,629-200,629كام يف 1 يناير 2020م

49,808-49,808املحمل للسنة

)5,569()5,569(استبعادات

244,868-1244,868 يناير 2021م

50,868-50,868املحمل للسنة

---استبعادات

295,736-295,736كام يف 31 ديسمرب 2021م

صايف القيمة الدفرتية

69,94055,578125,518كام يف 31 ديسمرب 2021م

103,84033,455137,295كام يف 31 ديسمرب 2020م
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10. املوجودات األخرى

2021م بآالف الرياالت 
السعودية

2020م بآالف الرياالت 
السعودية

186,923142,416سلف ومبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى

165,656152,531ودائع تأمني مقابل أدوات مالية

206,810187,780الذمم املدينة املتعلقة برضيبة القيمة املضافة

-291,147سلف مقابل رشاء استثامرات

170,807145,641أخرى

1,021,343628,368املجموع

11. مشتقات متوافقة مع أحكام الرشيعة
يف سياق نشاطها املعتاد، تستخدم املجموعة األدوات املالية املشتقة من أحكام الرشيعة التالية ألغراض املتاجرة والتحوط االسرتاتيجي:  

11-1 طبيعة/نوع املشتقات املحتفظ بها

أ(  املقايضات

متثل املقايضات ارتباطات لتبادل مجموعة من التدفقات النقدية بأخرى. بالنسبة ملقايضات أسعار الربح، تقوم  األطراف املتعاقدة عادة بتبادل دفعات الربح   
بسعر ثابت وبسعر عائم وبعملة واحدة، دون تبادل أصل املبلغ. وبالنسبة ملقايضات أسعار العمولة بني العمالت يتم تبادل دفعات األصل والعموالت الثابتة 

واملتغرية بعمالت مختلفة.

ب(  خيارات )وعد العمالت االجنبية(

خيارات الرصف األجنبي هي معامالت 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.

11-2 الغرض من املشتقات

أ(   محتفظ بها ألغراض املتاجرة

تتعلق معظم أنشطة املجموعة يف تداول املشتقات يف املبيعات أو تعزيز املراكز أو الرتجيح بني األفضليات. تتضمن أنشطة املبيعات تقديم منتجات   
للعمالء لتمكينهم من تحويل أو تعديل أو تخفيض املخاطر الحالية واملستقبلية. ويشمل تعزيز املراكز إدارة مراكز مخاطر السوق مع توقع الحصول عىل 
أرباح من التغريات اإليجابية يف األسعار أو مؤرشات األسعار. ويتعلق الرتجيح بتحديد واالستفادة من الفروقات يف أسعار الرصف بني األسواق أو املنتجات 

املختلفة.

مشتقات محتفظ بها ألغراض التحوط ب(  

تستخدم املجموعة مشتقات متوافقة مع أحكام الرشيعة ألغراض التحوط يك تخفف من تعرضها ملخاطر تذبذب أسعار العمولة والرصف األجنبي.   

اعتمدت املجموعة نظاماً شامالً لقياس وإدارة املخاطر. كجزء من عملية إدارة املخاطر تتم إدارة تعرض املجموعة للتقلبات يف أسعار الرصف األجنبي وأسعار   
العمولة للحد من تعرضها ملخاطر أسعار الرصف األجنبي وأسعار العمولة إىل مستويات مقبولة عىل النحو الذي يحدده مجلس اإلدارة طبقاً للدليل الذي 

أصدره البنك املركزي السعودي.

كجزء من إدارة موجوداتها ومطلوباتها، تستخدم املجموعة املشتقات ألغراض تغطية املخاطر وذلك لتقليل تعرضها ملخاطر العملة والربح. وهذا يتحقق   
عموماً من خالل التحوط ملعامالت محددة.

تحوطات التدفقات النقدية  

املجموعة  تستخدم  متغرية.  ربح  أسعار  مخاطر  وتحمل  واملطلوبات  املوجودات  من  املستقبلية  النقدية  التدفقات  تقلبات  ملخاطر  معرضة  املجموعة   
مقايضات أسعار العموالت الخاصة كأدوات تحوط للتحوط من مخاطر أسعار الربح الخاصة. فيام ييل الجدول الذي يوضح كام يف 31 ديسمرب، الفرتات التي 

يتوقع فيها حدوث التدفقات النقدية املتحوط لها ومتى يتوقع أن يؤثر ذلك عىل قامئة الدخل املوحدة:

أكرث من 5 سنوات 5-3 سنوات3-1 سنواتخالل سنة واحدة2021م بآالف الرياالت السعوديـة

24,38248,90648,91342,677التدفقات النقدية الواردة )موجودات(

)2,495,717()417,349()408,579()183,559(التدفقات النقدية الصادرة )املطلوبات(

)2,453,040()368,436()359,673()159,177(صايف التدفقات النقدية

أكرث من 5 سنوات 5-3 سنوات3-1 سنواتخالل سنة واحدة2020م بآالف الرياالت السعودية

45,09886,00878,66212,997التدفقات النقدية الواردة )موجودات(

)1,696,744()259,944()211,514()93,697(التدفقات النقدية الصادرة )املطلوبات(

)1,683,747()181,282()125,506()48,599(صايف التدفقات النقدية
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أُعيد تصنيف مكاسب تحوطات التدفقات النقدية يف قامئة الدخل املوحدة خالل السنة كام ييل:  

2021م بآالف الرياالت 
السعودية

2020 بآالف الرياالت 
السعوديـة

13,5381,652الدخل من االستثامرات والتمويل

)1,563()1,438(العائد من الودائع واملطلوبات املالية

12,10089صايف مكاسب من تحوطات تدفقات نقدية تم إعادة تصنيفها يف قامئة الدخل املوحدة 

2021م بآالف الرياالت 
السعودية

2020 بآالف الرياالت
السعوديـة

)110,411()158,638(الرصيد يف بداية السنة

أرباح / )خسائر( من التغري يف القيمة العادلة املعرتف بها مبارشة يف حقوق امللكية،
صايف )الجزء الفعال(

63,847)48,138(

)89()12,100(أرباح ملغاة من حقوق امللكية ومحولة إىل قامئة الدخل املوحدة

)158,638()106,891(الرصيد يف نهاية السنة

مكسب القيمة العادلة حول تحوطات التدفقات النقدية بقيمة 63.85 مليون ريال سعودي )2020م: خسارة غري محققة بقيمة 48.14 مليون ريال سعودي(   

يف قامئة الدخل الشامل املوحدة لصايف الخسارة غري املحققة بقيمة 28.64 مليون ريال سعودي )2020م: خسارة غري محققة بقيمة 48.14 مليون ريال 

سعودي( ومكسب محقق بقيمة 92.49 مليون ريال )2020م: ال يشء(.

خالل السنوات الحالية والسابقة، باع البنك بعض مقايضات أسعار العمولة الخاصة املستخدمة يف تحوطات التدفقات النقدية، إال أن تصنيف املكاسب /   

)الخسائر( سيستمر تصنيفه يف قامئة الدخل املوحدة لكون البنود املتحوط لها ذات العالقة ما زالت قامئة. طبقاً ملتطلبات املعايري الدولية للتقرير املايل 

التدفقات  فيها  تؤثر  التي  الفرتة  الدخل املوحدة يف  )الخسائر( يف قامئة   / املكاسب  تصنيف  إعادة  السعودية، سيتم  العربية  اململكة  املعتمدة يف 

النقدية املتعلقة بالبنود املتحوط لها عىل قامئة الدخل املوحدة.

يلخص الجدول التايل القيم العادلة املوجبة والسالبة لألدوات املالية املشتقة للمجموعة إضافًة إىل قيمها األسمية. ال متثل املبالغ االسمية ، التي توفر   

مؤرًشا عىل حجم املعامالت القامئة يف نهاية السنة، بالرضورة حجم التدفقات النقدية املستقبلية املعنية. وبالتايل فإن القيم األسمية ال تُعترب مؤرشاً 

عىل تعرض املجموعة ملخاطر االئتامن واملحددة بالقيمة العادلة االيجابية لألدوات املشتقة، وال توفر أيضاً مؤرشاً عىل مخاطر السوق:

 2021م بآالف الرياالت السعوديــــــة

القيم االسمية حتى تاريخ االستحقاق

القيمة 
العادلة 
املوجبة

القيمة 
العادلة

السلبية

املبالغ 
اإلسمية

خالل 3 
أشهر

3-12
شهراً

1-5
سنوات

أكرث من 5
سنوات

املعدل 
الشهري

مقتناة  ألغراض املتاجرة:

33,1432,762---33333533,143الخيارات

461,870-1,4642,384647,47584,975562,500مقايضات العمالت

131,280---276118,04818,048عقود الرصف األجنبي اآلجلة

200,00031,429200,000996,912-4,9984,998431,429مقايضات أسعار العمولة

1,093,750-1,875,000--41113,2081,875,000مقايضات أسعار العمولة للعملة

مقتناة لتحوطات التدفقات 
النقدية:

4,825206,3233,250,625468,750360,000750,0001,671,8753,192,292مقايضات أسعار العمولة

12,058227,3096,255,720571,7731,122,5002,656,4291,905,0185,878,866املجموع

2020م بآالف الرياالت السعودية

القيم االسمية حتى تاريخ االستحقاق

القيمة العادلة 
املوجبة

القيمة 
العادلة

السلبية

املبالغ 
اإلسمية

خالل 3
 أشهر

3-12
شهراً

1-5
سنوات

أكرث من 5
سنوات

املعدل 
الشهري

مقتناة  ألغراض املتاجرة:

282,581---3,78040265,106265,106مقايضات العمالت

200,388---8405,6815,681عقود الرصف األجنبي اآلجلة

1,409,685-1,004,277250,476-18,79218,7921,254,753مقايضات أسعار العمولة

533,333-------ودائع مهيكلة

مقتناة لتحوطات التدفقات النقدية:

1,778,7501,771,8753,550,625--112,644284,6233,550,625مقايضات أسعار العمولة

135,224303,4955,076,165270,7871,004,2772,029,2261,771,8755,976,612املجموع



بنك الجزيرة التقرير السنوي 2021 120

لهذه  العادلة  القيم  تسوية  املتوقع  من  العائد.  منحنى  يف  الهبوط  إىل  رئييس  بشكل  الخاصة  العمولة  أسعار  ملقايضات  السلبية  العادلة  القيم  تعود   

املقايضات يف أو قبل شهر ابريل 2044م )31 ديسمرب 2020م: أبريل 2044م(.

تتضمن مقايضات معدالت الربح املحتفظ بها ألغراض املتاجرة الربح مستحق القبض مببلغ 1.75 مليون ريال سعودي )31 ديسمرب 2020م: 1.47 مليون ريال   

سعودي( والعموالت املستحقة الدائنة بقيمة 1.80 مليون ريال سعودي )31 ديسمرب 2020م: 1.47 مليون ريال سعودي(. تتضمن مقايضات معدالت الربح 

لتحوطات التدفقات النقدية مستحق القبض مببلغ 4.83 مليون ريال سعودي )31 ديسمرب 2020م: 5.04 مليون ريال سعودي( واملبالغ مستحقة الدفع 

بقيمة 19.12 مليون ريال سعودي )31 ديسمرب 2020م: 18.46 مليون ريال سعودي(.  

جميع املنتجات املشتقة يف الجدول أعاله متوافقة مع الرشيعة اإلسالمية.  

خالل السنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2021م و31 ديسمرب 2020م مل تكن هناك أي حالة لعدم الفعالية يف تحوطات التدفقات النقدية.    

يعكس الجدول أدناه ملخصاً بالبنود واملحافظ املغطاة مخاطرها، وطبيعة املخاطر املغطاة، وأداة تغطية املخاطر وقيمتها.  

وصف البنود املغطاة مخاطرها 
)بآالف الرياالت السعوديـــة( 2021م

القيمة عند بدء
التغطية

القيمة العادلة أداة التغطيةاملخاطر
املوجبة

القيمة العادلة 
السالبة

15,613-مقايضات أسعار العمولةتدفقات نقدية1,100,000استثامرات مبعدالت متغرية 

171,589-مقايضات أسعار العمولةتدفقات نقدية2,150,625ودائع مبعدل متغري

وصف البنود املغطاة مخاطرها 
)بآالف الرياالت السعوديـــة( 2020م

القيمة عند بدء
التغطية

القيمة العادلةأداة التغطيةاملخاطر
املوجبة

القيمة العادلة
السالبة

-107,605مقايضات أسعار العمولةتدفقات نقدية1,400,000استثامرات مبعدالت متغرية 

266,160-مقايضات أسعار العمولةتدفقات نقدية2,150,625ودائع مبعدل متغري

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. ومبدئياً بهذا الصدد، جرى توقيع اتفاقية 

إحالل بني البنك واملنشأة الخاصة وأحد األطراف املقابلة. ومن ذلك الوقت وصاعداً ستقوم املنشأة الخاصة بتنفيذ جميع املشتقات لدى األطراف املقابلة 

مع دعم تباديل بني املنشأة والبنك. ويف ظل هذا التغري الذي استلزمته القوانني فإن اإلدارة تعتقد بأن عالقات التحوط سوف تظل فاعلة.

12. املطلوبات للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

2021م بآالف الرياالت 
السعودية

2020م بآالف الرياالت 
السعودية

235,986177,278حسابات جارية

5,884,9868,063,770ودائع سوق املال من البنوك واملؤسسات املالية األخرى )راجع إيضاح 12-1(

289,108289,148اقرتاضات اتفاقية إعادة الرشاء

6,410,0808,530,196املجموع

يتضمن أعاله األرصدة املتوافقة مع الرشيعة كام ييل:  

2021م بآالف الرياالت 
السعودية

2020م بآالف الرياالت 
السعودية

235,986177,278حسابات جارية

2,189,2413,157,189مرابحة السلع

5,195,729 3,984,853وكالة

6,410,0808,530,196املجموع

ديسمرب   31( سعودي  ريال  مليار   2.41 مبلغ  مبجموع  السعودي  املركزي  البنك  من  2020م  خالل  استالمها  تم  أرباح  بدون  ودائع  الرصيد  هذا  يتضمن   1-12

2020م:4.19 مليار ريال سعودي( بآجال استحقاق متفاوتة من أجل دعم البنك يف تنفيذه لحزم اإلغاثة التنظيمية املختلفة التي قدمتها الحكومة استجابة 

لفريوس كوفيد-19 )راجع ايضاح 41(. 

ونتيجة لذلك، تضمن إيرادات املجموعة من االستثارات والتمويل للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2021م القيمة العادلة البالغة 59.69 مليون ريال سعودي    

)2020م: 80.72 مليون ريال سعودي( الناتجة عن الودائع بدون أرباح.

13. ودائع العمالء
2021م بآالف الرياالت 

السعودية
2020م بآالف الرياالت 

السعودية

38,504,62537,411,390تحت الطلب

983,845284,182ادخار

37,057,54028,543,641استثامرات العمالء ألجل

1,819,1391,764,399أخرى

78,365,14968,003,612املجموع



121القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2021 م

يتضمن أعاله ودائع العمالء املتوافقة مع الرشيعة كام ييل:  

2021م بآالف الرياالت 
السعودية 

2020م بآالف الرياالت 
السعودية 

38,504,62537,411,390تحت الطلب - قرض

983,845284,182ادخار – وكالة

33,806,02026,298,819استثامرات العمالء ألجل – مرابحة

3,251,5202,244,822استثامرات العمالء ألجل – وكالة

1,819,1391,764,399أخرى - قرض

78,365,14968,003,612املجموع

املحتملة  للمطلوبات  بها  املحتفظ  الهوامش  من  سعودي(  ريال  مليون   710.15 )2020م:  سعودي  ريال  مليون   635.69 األخرى  العمالء  ودائع  تشمل   

واالرتباطات غري القابلة لإللغاء.

تشتمل ودائع العمالء أعاله عىل ودائع بالعمالت االجنبية كام ييل:  

2021م بآالف الرياالت 
السعودية

2020م بآالف الرياالت 
السعودية

1,030,1731,717,463تحت الطلب

3,947,3551,954,892استثامرات العمالء ألجل

46,89490,389أخرى

5,024,4223,762,744املجموع

بالريال السعودي. وعليه، فإن الحساسية فيام يتعلق مبخاطر العملة  تكون الودائع بالعمالت األجنبية مقومة بشكل أسايس بالدوالر األمرييك املرتبط   

األجنبية ليست جوهرية.

14. صكوك معززة لرأس املال
خالل السنة الحالية، ووفقا للرشوط املذكورة يف التعميم املقدم ذات الصلة ووفقا لبعض الرشوط، قام البنك يف 9 مايو 2021م مبامرسة حقه يف   

استدعاء تسوية شهادات الصكوك املعززة لرأس املال. بتاريخ 2 يونيو 2016م، قام البنك بإصدار 2,000 شهادة صكوك معززة لرأس املال مببلغ مليون ريال 

سعودي لكل صك، مبعدل توزيع أرباح عىل أساس 6 شهور )سعر الفائدة بني البنوك السعودية "سايبور"( ـــ يُعدل بشكل نصف سنوي بشكل مسبق ـــ 

مضافاً إليه هامش 190 نقطة أساس للسنة، ويستحق دفع املتأخرات كل ستة أشهر بتاريخ 2 يونيو و2 ديسمرب من كل سنة. 

بتاريخ 8 ديسمرب 2021م، قام البنك بإصدار 2,000 شهادة صكوك معززة لرأس املال )صكوك( مببلغ مليون ريال سعودي لكل صك، مبعدل توزيع أرباح عىل   

أساس 6 شهور )سعر الفائدة بني البنوك السعودية "سايبور"( ـــ يُعدل بشكل نصف سنوي بشكل مسبق ـــ مضافاً إليه هامش 155 نقطة أساس للسنة، 

ويستحق دفع املتأخرات كل ستة أشهر بتاريخ 8 ديسمرب و8 يونيو كل سنة حتى 8 ديسمرب 2031م وهو تاريخ انتهاء تلك الصكوك. يحق للبنك مامرسة 

خيار االسرتداد يف 8 ديسمرب 2026م أو بعد ذلك التاريخ حال استيفاء بعض الرشوط حسب األحكام الواردة يف نرشة اإلصدار املتعلقة بھا. ميكن اسرتداد 

الصكوك أيضاً حال استيفاء بعض الرشوط األخرى حسب األحكام الواردة يف نرشة اإلصدار. إن هذه الصكوك مسجلة يف السوق املالية السعودية )تداول(.

15. املطلوبات األخرى
2021م بآالف الرياالت 

السعودية
2020م بآالف الرياالت 

السعوديـة

461,109395,476ذمم دائنة

289,275279,701التزامات منافع املوظفني )ايضاح 29(

289,865324,902التزامات عقود اإليجار - مخصومة )اإليضاح أ أدناه(

408,090371,087مخصص الخسارة التعهدات وااللتزامات املتعلقة باالئتامن )إيضاح 20)ج()3((

43,15332,638توزيعات أرباح مستحقة الدفع

9,82514,793برنامج خري الجزيرة ألهل الجزيرة )اإليضاح ب أدناه(

433,710463,842أخرى )اإليضاح ج ادناه(

1,935,0271,882,439املجموع

فيام ييل تحليل االستحقاق أللتزمات عقود اإليجار بناًء عىل التدفقات النقدية التعاقدية غري املخصومة:  أ( 

2021م بآالف الرياالت 
السعوديــــــة

2020م بآالف الرياالت 
السعوديــــــة

77,24584,614أقل من سنة

202,711217,672سنة إىل خمس سنوات

40,85566,250أكرث من خمس سنوات

320,811368,536مجموع التزامات عقود اإليجار املخصومة يف 31 ديسمرب

289,865324,902التزمات عقود اإليجار املدرجة يف قامئة املركز املايل املوحدة يف 31 ديسمرب

67,85072,414متداول

222,015252,488غري متداول



بنك الجزيرة التقرير السنوي 2021 122

خالل  من  السعودي،  املجتمع  تجاه  للمجموعة  االجتامعية  املسؤوليات  لتأدية  خريي  برنامج  يف  املساهمة  عىل  اإلدارة  مجلس  وافق  2006م،  خالل  ب ( 

املساهامت الخريية يف مختلف املساعي الخريية التي تعزز املصلحة العامة للمجتمع. ولهذا الغرض، ساهمت املجموعة مببلغ 100 مليون ريال سعودي 

لهذا الربنامج. تم تشكيل لجنة اجتامعية لتنسيق هذا الربنامج، تتألف من ثالثة أعضاء من مجلس اإلدارة، ويهدف مجلس اإلدارة إىل التامس املساعدة من 

أعضاء مستقلني آخرين من مجتمع األعامل ومؤسسة الرقابة الرشعية للمجموعة الستعراض وتقديم اإلرشادات ألنشطة الربنامج.

يشمل ذلك مبلغ 176.48 مليون ريال سعودي )2020م: 264.72 مليون ريال سعودي( مستحق نتيجة اتفاقية تسوية الزكاة املربمة مع الهيئة فيام يتعلق  ج ( 

بالربط للسنوات من 2006م إىل 2017م. املبلغ مستحق الدفع عىل ثالثة أقساط )2020م: ثالثة أقساط( كام هو موضح بشكل مفصل يف اإليضاح 26.

16. رأس املال
يتكون رأسامل املرصف املرصح به واملصدر واملدفوع بالكامل من 820 مليون سهم )2020م: 820 مليون ريال سعودي(  بقيمة اسمية قدرها 10 ريال   

سعودي للسهم الواحد.

إن ملكية رأسامل البنك موزعة عىل النحو التايل:   

2020م2021م

80.22%82.57%مساهمون سعوديون

3.70%3.70%مساهم أجنبي - بنك باكستان الوطني

16.08%13.73%مساهم أجنبي - آخرون

17. االحتياطي النظامي
االحتياطي  السنة إىل  25% من صايف دخل  يقل عن  ما ال  تحويل  البنك،  تأسيس  السعودية وعقد  العربية  البنوك يف اململكة  نظام مراقبة  يقتيض   

النظامي إىل أن يساوي رصيد هذا االحتياطي املال املدفوع. عليه، تم تحويل مبلغ قدره 251.52 مليون ريال سعودي من صايف الدخل ) 2020م: 8.44 

مليون ريال سعودي(. إن هذا االحتياطي غري قابل للتوزيع.

18. االحتياطيات األخرى

2021م

تغطية مخاطر التدفقات 
النقدية بآالف الرياالت 

السعودية

احتياطي القيمة العادلة 
- دين بالقيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل اآلخر
بآالف الرياالت السعودية

مكاسب اكتوارية )إيضاح 
29( بآالف الرياالت 

السعودية

املجموع )بآالف 
الرياالت السعودية(

 )99,576(36,56022,502)158,638(الرصيد يف بداية السنة

)14,662(-)78,509(63,847صايف التغري يف القيمة العادلة

)12,100(--)12,100(محول إىل قامئة الدخل املوحدة

11,78611,786--مكاسب اكتوارية من التزام املنافع املحددة

)14,976(11,786)78,509(51,747صايف الحركة خالل السنة

)114,552(34,288)41,949()106,891(الرصيد يف نهاية السنة

2020م

تغطية مخاطر التدفقات 
النقدية بآالف الرياالت 

السعودية

احتياطي القيمة العادلة 
- دين بالقيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل اآلخر
بآالف الرياالت السعودية

مكاسب اكتوارية )إيضاح 
29( بآالف الرياالت 

السعودية

املجموع
)بآالف الرياالت 

السعودية(

)86,804(5,50818,099)110,411(الرصيد يف بداية السنة

)17,086(-31,052)48,138(صايف التغري يف القيمة العادلة

)89(--)89(محول إىل قامئة الدخل املوحدة

4,4034,403--مكاسب اكتوارية من التزام املنافع املحددة

)12,772(31,0524,403)48,227(صايف الحركة خالل السنة

 )99,576(36,56022,502)158,638(الرصيد يف نهاية السنة

19. صكوك الرشيحة األوىل
خالل السنة الحالية، أصدر البنك من خالل ترتيب متوافق مع الرشيعة اإلسالمية )"الرتتيب"( صكوك الرشيحة األوىل )"الصكوك"(، بقيمة 1.875 مليار ريال   

سعودي )سائدة بالدوالر األمرييك(. تم اعتامد الرتتيب من قبل السلطات التنظيمية ومجلس إدارة البنك.

وهذه الصكوك هي أوراق مالية دامئة وليس لها تواريخ اسرتداد محددة ومتثل حصة ملكية غري مقسمة لحاميل الصكوك يف موجودات الصكوك، حيث   

يشكل كل صك التزام غري مضمون ومرشوط ومعزز لرأس املال للبنك ويصنف ضمن حقوق امللكية. ومع ذلك، للبنك الحق الحرصي يف اسرتداد أو استدعاء 

الصكوك يف فرتة زمنية محددة وفقا للرشوط واألحكام املنصوص عليها يف اتفاقية الصكوك.

معدل العمولة املطبق هو ٪3.95 سنويا من تاريخ اإلصدار حتى 2026م ويخضع إلعادة النظر كل 5 سنوات. وتدفع العمولة املطبقة عىل الصكوك بصورة   

نصف سنوية كمتأخرات يف كل تاريخ توزيع دوري، إال عند عدم الدفع أو اختيار عدم الدفع من قبل البنك، حيث يجوز للبنك وفقا لتقديره )وفقا ألحكام ورشوط 
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معينة( أن يختار عدم القيام بأي توزيعات. وال يعترب عدم الدفع أو اختيار عدم الدفع أحداث تعرث وال تعترب املبالغ التي مل تدفع كمبالغ تراكمية أو مضاعفة خالل 

أي توزيعات مستقبلية.

20. التعهدات وااللتزامات املحتملة

أ(  الدعاوى القضائية

القانونية  2021م كانت هناك دعاوى قضائية روتينية مقامة ضد املجموعة. مل يتم رصد مخصص جوهري حيث تشري االستشارات  31 ديسمرب  كام يف   

املهنية إىل أنه من غري املرجح تكبد أية خسائر جوهرية.

ب( التزامات رأساملية

)2020م: 87.61 مليون ريال سعودي( تتعلق  التزامات رأساملية قدرها 121.57 مليون ريال سعودي  2021م، كان لدى املجموعة  31 ديسمرب  كام يف   

بإنشاء فروع ومشاريع متعلقة بتقنية املعلومات.

ج( ارتباطات والتزامات محتملة متعلقة باالئتامن

إن الغرض الرئييس من هذه األدوات هو ضامن توفري أموال للعمالء عند طلبها.   

الوفاء  العميل من  حالة عدم متكن  بالسداد يف  للنقض من قبل املجموعة  قابلة  تعترب ضامنات غري  التي  الضامن واالعتامدات املستندية،  إن خطابات   

بالتزاماته تجاه األطراف األخرى، تحمل نفس مخاطر االئتامن التي يحملها التمويل. أما املتطلبات النقدية مبوجب خطابات الضامن واالعتامدات املستندية 

فتقل كثرياً عن املبلغ امللتزم به لعدم توقع املجموعة قيام الطرف الثالث بسحب األموال مبوجب االتفاقية.

إن االعتامدات املستندية التي تعترب مبثابة تعهدات خطية من املجموعة، نيابة عن العميل، تسمح للطرف اآلخر بسحب األموال وفق رشوط وأحكام خاصة   

مضمونة عادًة بالبضاعة التي تخصها، وبالتايل فإنها غالباً ما تحمل مخاطر ائتامن أقل بصورة جوهرية.

متثل القبوالت تعهدات املجموعة لسداد الكمبياالت املسحوبة من قبل العمالء. تتوقع املجموعة تقديم معظم القبوالت قبل سدادها من العمالء.  

متثل االلتزامات ملنح االئتامن الجزء غري املستخدم من االئتامن املمنوح بشكل أسايس عىل شكل متويل وضامنات واعتامدات مستندية. وفيام يتعلق   

مبخاطر االئتامن املتعلقة بااللتزامات ملنح االئتامن، فمن املحتمل أن تتعرض املجموعة لخسارة مببلغ يعادل مجموع االلتزامات غري املستخدمة. إال أن مبلغ 

الخسارة املحتملة الذي ال ميكن تحديده فورا، يتوقع أن يكون أقل كثرياً من مجموع االلتزام غري املستخدم ألن معظم االلتزامات ملنح االئتامن تتطلب من 

العمالء الحفاظ عىل معايري ائتامن محددة. إن مجموع االلتزامات القامئة ملنح االئتامن ال متثل بالرضورة املتطلبات النقدية املستقبلية ألن العديد من هذه 

االلتزامات يتم إنهاؤها أو انتهاؤها بدون تقديم التمويل املطلوب .

1( فيام ييل تحليالً لالستحقاقات التعاقدية لقاء التعهدات وااللتزامات املحتملة املتعلقة باالئتامن الخاصة باملجموعة:

)بآالف الرياالت السعودية(

املجموعأكرث من 5 سنوات5-1 سنوات12-3 شهراًخــــالل 3 أشهر2021م

1,492,763-632,898829,86530,000اعتامدات مستندية 

2,966,8461,453,665201,72423,0504,645,285خطابات ضامن

245,223---245,223قبوالت

التزامات غري قابلة للنقض ملنح 
االئتامن 

-354,918--354,918

3,844,9672,638,448231,72423,0506,738,189املجموع

)408,090(مخصص االنخفاض يف القيمة

6,330,099صايف التعرض للمخاطر

)بآالف الرياالت السعودية(

املجموعأكرث من 5 سنوات5-1 سنوات12-3 شهراًخــــالل 3 أشهر2020م

777,807-347,503424,8045,500اعتامدات مستندية 

3,335,4691,110,544123,33720,6004,589,950خطابات ضامن

170,509---170,509قبوالت

التزامات غري قابلة للنقض ملنح 
االئتامن 

-468,455150,000-618,455

3,853,4812,003,803278,83720,6006,156,721املجموع

)371,087(مخصص االنخفاض يف القيمة 

5,785,634صايف التعرض للمخاطر

بلغ الجزء القائم غري املستخدم من التعهدات كام يف 31 ديسمرب 2021م والتي ميكن إلغاؤها بشكل أحادي يف أي وقت من قبل املجموعة مببلغ 8,47   

مليار ريال سعودي )2020م: 3.84 مليار ريال سعودي(.
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يوضح الجدول التايل التغيريات يف مجموع القيمة الدفرتية لاللتزامات املتعلقة باالئتامن وااللتزامات املحتملة للمساعدة يف توضيح أهميتها    )2

للتغريات يف مخصص الخسارة لنفس املحفظة.

2021م

الخسائر االئتامنية 

املتوقعة عىل 

مدى 12 شهراً

خسائر ائتامن متوقعة غري 

منخفضة القيمة االئتامنية 

عىل مدى العمر الزمني

خسائر ائتامن متوقعة 

منخفضة القيمة االئتامنية 

املجموععىل مدى العمر الزمني

)بآالف الرياالت السعودية(

5,537,717138,446480,5586,156,721مجموع القيمة الدفرتية كام يف 1 يناير 2021م

-)5,642()73,073(78,715مبالغ محولة إىل خسائر االئتامن املتوقعة عىل مدى 12 شهر

تحويل إىل خسارة ائتامن متوقعة غري منخفضة القيمة 

--36,249)36,249(االئتامنية عىل مدى العمر الزمني

تحويل إىل خسارة ائتامن متوقعة منخفضة القيمة االئتامنية 

-147,944)31,823()116,121(عىل مدى العمر الزمني

803,331-792,46510,866موجودات مالية جديدة منشأة أو مشرتاة

)313,708()13,375()2,628()297,705(موجودات مالية تم استبعادها خالل السنة

91,845)39,396()9,819(141,060حركات أخرى

6,099,88268,218570,0896,738,189مجموع القيمة الدفرتية كام يف 31 ديسمرب 2021م

متثل الحركات األخرى بصورة رئيسية التغريات يف التعرضات التي يواجهها العمالء حيث ال يوجد تغريات يف املرحلة خالل السنة.

2020م

الخسائر االئتامنية 

املتوقعة عىل 

مدى 12 شهراً

خسائر ائتامن متوقعة غري 

منخفضة القيمة االئتامنية 

عىل مدى العمر الزمني

خسائر ائتامن متوقعة 

منخفضة القيمة االئتامنية 

املجموععىل مدى العمر الزمني

)بآالف الرياالت السعودية(

4,726,321166,455465,1335,357,909مجموع القيمة الدفرتية كام يف 1 يناير 2020م

--)16,648(16,648مبالغ محولة إىل خسائر االئتامن املتوقعة عىل مدى 12 شهر

تحويل إىل خسارة ائتامن متوقعة غري منخفضة القيمة 

االئتامنية عىل مدى العمر الزمني

)3,006(3,006--

تحويل إىل خسارة ائتامن متوقعة منخفضة القيمة االئتامنية 

عىل مدى العمر الزمني

)30,260()7,889(38,149-

)292,203()4,286()22,191()265,726(موجودات مالية أُلغي إثباتها خالل الفرتة باستثناء املشوطبات

361,184,265-1,184,229موجودات مالية جديدة منشأة أو مشرتاة

)93,250()18,474(15,713)90,489(حركات أخرى

5,537,717138,446480,5586,156,721مجموع القيمة الدفرتية كام يف 31 ديسمرب 2020م

تحليل التغريات يف مخصص انخفاض القيمة التعهدات وااللتزامات املتعلقة باالئتامن وهي كام ييل:  )3

2021م

الخسائر االئتامنية 

املتوقعة عىل 

مدى 12 شهراً

خسائر ائتامن متوقعة غري 

منخفضة القيمة االئتامنية 

عىل مدى العمر الزمني

خسائر ائتامن متوقعة 

منخفضة القيمة االئتامنية 

املجموععىل مدى العمر الزمني

)بآالف الرياالت السعودية(

27,7886,547336,752371,087خسارة ائتامن متوقعة كام يف 1 يناير 2021م

-)661()556(1,217مبالغ محولة إىل خسائر االئتامن املتوقعة عىل مدى 12 شهر

تحويل إىل خسارة ائتامن متوقعة غري منخفضة القيمة

--95)95( االئتامنية عىل مدى العمر الزمني

تحويل إىل خسارة ائتامن متوقعة منخفضة القيمة االئتامنية 

عىل مدى العمر الزمني

)4,100()2,321(6,421-

4,26553,01546,197)11,083(بعد إعادة قياس مخصص الخسائر

1,893-1,730163موجودات مالية جديدة منشأة أو مشرتاة 

)11,087()9,159()40()1,888(موجودات مالية تم استبعادها 

13,5698,153386,368408,090خسارة ائتامن متوقعة كام يف 31 ديسمرب 2021م
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2020م

الخسائر االئتامنية 
املتوقعة عىل 
مدى 12 شهراً

خسائر ائتامن متوقعة غري 
منخفضة القيمة االئتامنية 

عىل مدى العمر الزمني

خسائر ائتامن متوقعة 
منخفضة القيمة االئتامنية 

املجموععىل مدى العمر الزمني

)بآالف الرياالت السعودية(

18,6302,60272,25793,489خسارة ائتامن متوقعة كام يف 1 يناير 2020م

--)322(322مبالغ محولة إىل خسائر االئتامن املتوقعة عىل مدى 12 شهر

تحويل إىل خسارة ائتامن متوقعة غري منخفضة القيمة
 االئتامنية عىل مدى العمر الزمني

)19(19--

تحويل إىل خسارة ائتامن متوقعة منخفضة القيمة االئتامنية 
عىل مدى العمر الزمني

)261()189(450-

2,7744,713264,064271,551بعد إعادة قياس مخصص الخسائر

187,932-7,914موجودات مالية جديدة منشأة أو مشرتاة

)1,885()37()276()1,572(موجودات مالية تم استبعادها

27,7886,547336,752371,087خسارة ائتامن متوقعة كام يف 31 ديسمرب 2020م

4( فيام ييل تحليالً للتعهدات وااللتزامات املحتملة حسب األطراف األخرى :

2021م بآالف الرياالت 
السعوديـة

2020م بآالف الرياالت 
السعودية

204,918468,455 حكومية وشبة حكومية

6,481,8545,681,555 رشكات

51,4176,711 بنوك ومؤسسات مالية أخرى

6,738,1896,156,721

)371,087()408,090( مخصص االنخفاض يف القيمة

6,330,0995,785,634املجموع 

د( التزامات عقود إيجار تشغييل

فيام ييل تحليالً بالحد األدىن لدفعات اإليجار املستقبلية مبوجب عقود اإليجار التشغيلية غري القابلة لإللغاء، التي أبرمتها املجموعة كمستأجر:-  

2021م بآالف الرياالت 
السعودية

2020م بآالف الرياالت 
السعودية

4,3084,665أقل من سنة واحدة

11,944420 إىل 5 سنوات

6,2525,085املجموع

21. صايف الدخل من التمويل واالستثامرات
2021م بآالف الرياالت 

السعودية
2020م بآالف الرياالت 

السعودية

الدخل من االستثامرات والتمويل

2,174,7172,262,511متويل

749,170806,098استثامرات مقتناة بالتكلفة املطفأة

61,55525,702استثامرات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

45,96671,021املشتقات املتوافقة مع أحكام الرشيعة

2,91814,709مطلوبات من البنوك واملؤسسات املالية األخرى

3,034,3263,180,041املجموع

العائد من الودائع واملطلوبات املالية

269,077491,231ودائع العمالء

29,031128,243أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

70,54380,679املشتقات املتوافقة مع أحكام الرشيعة

27,43972,274صكوك معززة لرأس املال

12,24615,465تكلفة متويل عىل موجودات عقود إيجار 

9501,813أخرى

409,286789,705املجموع

2,625,0402,390,336صايف التمويل وإيرادات االستثامر

جميع دخل ومرصوفات العموالت الخاصة للمجموعة تأيت من املنتجات املعتمدة من الرشيعة اإلسالمية.   
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دخل الخدمات املرصفية، صايف  .22
2021م بآالف الرياالت 

السعودية
2020م بآالف الرياالت 

السعودية 

رسوم من خدمات بنكية - إيرادات

333,932310,289متاجرة يف األسهم املحلية

318,875282,704بطاقات عمل 

177,607136,238التزامات قروض وأتعاب إدارة

71,811105,888رسوم من حواالت

55,79049,758مصاريف متعلقة بالصناديق االستثامرية 

54,25943,921متاجرة يف األسهم العاملية

42,97243,530متويل تجاري

36,59622,702قطاع الخدمات البنكية االستثامرية

43,02630,177أخرى

1,134,8681,025,207مجموع األتعاب من الخدمات البنكية

رسوم من خدمات بنكية - مرصوفات

)168,217( )191,233(رسوم وساطة 

)189,928( )240,712(مرصوفات متعلقة ببطاقات 

)33,247()33,811(مرصوفات متعلقة بالتمويل

)11,922()16,059(مرصوفات متعلقة بصناديق االستثامر

)13,381()13,922(متاجرة يف األسهم العاملية

)1,004()658(مرصوفات أتعاب الحواالت

)417,699()496,395(مجموع مرصوفات األتعاب من الخدمات البنكية

638,473607,508املجموع

23. صايف )الخسارة( / املكسب حول أدوات مالية بالقيمة العادلة من خالل قامئة الدخل 

2021م بآالف الرياالت 
السعوديـة

2020م بآالف الرياالت 
السعودية

4,0459,404صناديق االستثامر 

965412أسهم

-)16,623(مشتقات

9,816)11,613(املجموع

صايف )الخسارة( / املكسب حول أدوات مالية بالقيمة العادلة من خالل قامئة الدخل تتضمن صايف الخسارة غري املحققة بقيمة 9,10 مليون ريال سعودي   

)2020م: 9 مليون ريال سعودي(.

24. إيرادات تشغيلية أخرى
2021م بآالف الرياالت 

السعودية
2020م بآالف الرياالت 

السعودية

17,034-ربح من تحويل أعامل تكافل 

1,003139ربع من بيع عقارات أخرى

1687ربح من بيع ممتلكات ومعدات

10,96515,230أخرى

12,13532,410املجموع

25. ربحية السهم

تم احتساب الربح األسايس للسهم للسنة الحالية والفرتة السابقة بقسمة صايف الدخل للسنة العائد عىل حملة األسهم يف البنك )معدل للتكاليف   

املتعلقة بصكوك الرشيحة األوىل( عىل املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية القامئة، كام ييل:

2021م بآالف الرياالت 
السعودية

2020م بآالف الرياالت 
السعوديـة

الربح العائد إىل املساهمني العاديني 
)معدل لتكاليف متعلقة بصكوك الرشيحة األوىل(

966,76133,754الربح األسايس واملخفض للسهم

األسهماألسهم

املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية 

820,000,000820,000,000الربح األسايس واملخفض للسهم

1.180.04الربح األسايس واملخفض للسهم )ريال سعودي(

يقوم البنك باحتساب الربح األسايس واملخفض للسهم بنفس الطريقة.  
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26. الزكاة ورضيبة الدخل
2021م بآالف الرياالت 

السعودية
2020م بآالف الرياالت 

السعودية

الزكاة

138,3906,612     للسنة الحالية

)6,326(17     السنة السابقة

138,407286

رضيبة الدخل

8,448441     للسنة الحالية

)3,286(266     السنة السابقة

8,714)2,845(

)2,559(147,121املجموع

الوضع الزكوي  

خالل 2018م، توصل البنك التفاق تسوية )"االتفاق"( مع هيئة الزكاة والرضيبة والجامرك )"الهيئة"( ليتامىش مع توجيهات املرسوم املليك رقم )26/م(   

تاريخ 20 ربيع األول 1440هـ )املوافق 28 نوفمرب 2018م( والقرار الوزاري رقم 1260 تاريخ 5 ربيع الثاين 1440هـ )12 ديسمرب 2018م( من أجل تسوية 

التزامات الزكاة القامئة للسنوات من 2006م حتى 2017م مقابل دفعة كاملة ونهائية مببلغ 551 مليون ريال سعودي تستحق الدفع عىل ستة أقساط عىل 

مدى 5 سنوات تنتهي يف 1 ديسمرب 2023م. قام البنك بدفع القسط األول مببلغ 110 مليون ريال سعودي يف ديسمرب 2018م وثالثة أقساط مببلغ 

88.2 مليون ريال سعودي خالل نوفمرب 2019م ونوفمرب 2020م ونوفمرب 2021م عىل التوايل. مبوجب االتفاق، اتفق كل من البنك والهيئة عىل تسوية 

الزكاة لسنة 2018م وفقاً إلطار التسوية املذكور يف املرسوم املليك والقرار الوزاري. ونتيجة لهذا االتفاق، تم حل جميع النزاعات الزكوية بني البنك والهيئة 

واملتعلقة بالسنوات من 2006م حتى 2017م.

خالل 2020م، تلقى البنك ربط إضايف لرضيبة القيمة املضافة للسنتني 2018م و2019م برضيبة قيمة مضافة إضافية مببلغ 39.3 مليون ريال سعودي   

وغرامات التأخري ذات الصلة مببلغ 63.9  مليون ريال سعودي. عرتض البنك عىل فرض رضيبة قيمة مضافة إضافية وغرامات تأخري ذات صلة لدى اللجنة ونتيجة 

لذلك أسقطت الهيئة إحدى نقاط الربط والتي نتج عنها نقص يف مجموع االلتزام مبا يقارب 37 مليون ريال سعودي. الحقا، ومع ذلك، قرر البنك تسوية 

الرضيبة اإلضافية مببلغ 39.3 مليون ريال سعودي "قيد االعرتاض" من أجل االستفادة من العفو بحيث يتم شطب غرامات التأخري ذات الصلة.

ريال  بالكامل وتم تسوية رضيبة إضافية مببلغ 2.6 مليون  2018م وتم قبوله  2015م حتى  الدخل للسنوات من  البنك ربط رضيبة  2020م، تلقى  خالل   

سعودي خالل فرتة العفو من أجل الحصول عىل إعفاء من غرامات التأخري ذات الصلة. ونتيجة لهذا االتفاق، تم حل جميع النزاعات الزكوية بني البنك والهيئة 

واملتعلقة بالسنوات حتى 2018م. قدم البنك إقراراته الزكوية والرضيبية إىل الهيئة وقام بدفع الزكاة ورضيبة الدخل للسنوات املالية حتى ومبا يشمل 

سنة  2020م، باستثناء املبالغ املتفق عليها كالتزام مبوجب االتفاقية والتي سيتم دفعها إىل الهيئة عند استحقاقها.

27. توزيعات األرباح

خالل السنة الحالية، دفع البنك توزيعات أرباح نقدية أولية بقيمة 287 مليون ريال سعودي أي ما يعادل 0.35 ريال للسهم )2020م: توزيعات أرباح نقدية   

نهائية بقيمة 246 مليون ريال سعودي أي ما يعادل 0.3 ريال للسهم للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2019م(، بعد خصم الزكاة. تم حساب توزيعات األرباح 

عىل أساس 820 مليون سهم.

عالوة عىل ذلك ، بعد نهاية العام ، وافق مجلس اإلدارة يف اجتامعه املنعقد يف 7 فرباير 2022م، بتوزيعات أرباح بقيمة 287 مليون ريال سعودي أي ما   

يعادل 0.35 ريال سعودي للسهم عن النصف الثاين من 2021م، بعد خصم الزكاة. سينعكس تأثري ذلك يف القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 

ديسمرب 2022م.

28. النقد وما يف حكمه

يتكون النقد وما يف حكمه املدرج يف قامئة التدفقات النقدية املوحدة مام ييل:  

2021م بآالف الرياالت 
السعوديـة

2020م بآالف الرياالت 
السعودية

1,074,9881,647,870نقدية وأرصدة لدى البنك املركزي السعودي  فيام عدا الوديعة النظامية )إيضاح 4(

أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى تستحق خالل 90 يوماً أو أقل من تاريخ 
665,048428,473االقتناء 

1,740,0362,076,343املجموع
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29. التزامات منافع املوظفني

29-1 التزام املنافع املحددة

أ( وصف عام

لدى املجموعة برنامج مكافأة نهاية الخدمة ملوظفيه يتم احتسابه وفقاً لنظام العمل والعامل السعودي.  يتم احتساب املستحقات وفق تقويم إكتواري   

باستخدام طريقة وحدة االئتامن املتوقعة، بينام يتم الوفاء بالتزامات سداد املنافع عند استحقاقها.

ب(  فيام ييل بياناً باملبالغ املدرجة يف قامئة املركز املايل املوحدة وحركة االلتزام خالل السنة عىل أساس القيمة الحالية له:

2021م بآالف الرياالت 
السعودية

2020م بآالف الرياالت 
السعودية

279,701273,833 التزام املنافع املحددة يف بداية السنة

49,82034,071املحمل للسنة 

5,4796,547تكاليف متويل

)30,347()33,939(منافع مدفوعة

)4,403()11,786(إعادة القياس

289,275279,701التزام املنافع املحددة يف نهاية السنة

ج( مبالغ معرتف بها يف قامئة الدخل

2021م بآالف الرياالت 
السعودية

2020م بآالف الرياالت 
السعودية

34,15734,071تكلفة خدمة حالية

-15,663تكلفة الخدمة السابقة

49,82034,071

د( إعادة قياس املبالغ املثبتة يف الدخل الشامل اآلخر املوحد

2021م بآالف الرياالت 
السعودية

2020م بآالف الرياالت 
السعودية

)3,835()6,434(التغريات يف افرتاضات الخربة

)568()5,352(التغريات يف االفرتاضات املالية

)11,786()4,403(

هـ(  تضمنت االفرتاضات االكتوارية األساسية املستخدمة يف تقدير التزام املنافع املحددة ما ييل:  

2020م2021م

2.11% سنويا2.50ً% سنوياًمعدل الخصم

2.11% سنويا2.25ً% سنوياًاملعدل املتوقع لزيادة الرواتب يف املستقبل

8% سنويا8ً% سنوياًمعدالت السحب

7.79 سنة7.61 سنةمتوسط املدة

60 سنة60 سنةسن التقاعد العادي

و(  يوضح الجدول أدناه حساسية التزام املنافع املحددة بسبب التغريات يف االفرتاضات الرئيسية مع ثبات كافة املتغريات األخرى: 

2021م

بآالف الرياالت السعوديــــــة

النقص يف االفرتاضالزيادة يف االفرتاضالتغري يف االفرتاضات

23,378)20,487(1%معدل الخصم

)22,040(124,720%املعدل املتوقع لزيادة الرواتب يف املستقبل

3,389)3,040(10%معدالت السحب

2020م

بآالف الرياالت السعوديــــــة

النقص يف االفرتاضالزيادة يف االفرتاضالتغري يف االفرتاضات

22,260)19,446(1%معدل الخصم

)20,872(123,473%املعدل املتوقع لزيادة الرواتب يف املستقبل

3,537)3,180(10%معدالت السحب
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ز( فيام ييل تحليال لتاريخ االستحقاق املتوقع اللتزام املنافع املحددة غري املخصومة فيام يتعلق بخطة مكافأة نهاية الخدمة:

بآالف الرياالت السعوديــــــة

املجموع أكرث من 5 سنوات5-2 سنوات2-1 سنواتأقل من سنة

3131,23925,37170,601227,216354,427 ديسمرب 2021م

3136,58223,49267,364203,202330,640 ديسمرب 2020م

والعمولة   الخدمة  تكلفة  وتشمل  سعودي(  ريال  مليون   36.48 )2020م:  سعودي  ريال  مليون   39.77 املقبلة  للسنة  املتوقعة  املساهمة  ح(  تبلغ 

الخاصة.

29-2 التزام املساهمة املحددة

بلغ مجموع مبلغ  السعوديني.  يتعلق مبوظفيها  للتأمينات االجتامعية فيام  العامة  للمؤسسة  التقاعد املحددة  تقدم املجموعة مساهامت لخطة منافع   

املصاريف خالل السنة فيام يتعلق بهذه الخطة 44.77 مليون ريال سعودي )2020م: 44.18 مليون ريال سعودي(.

30. قطاعات األعامل 
تم تحديد قطاعات األعامل عىل أساس التقارير الداخلية عن مكونات املجموعة التي يتم فحصها بانتظام من املسئول األول عن اتخاذ القرارات )الرئيس   

التنفيذي( وذلك لتوزيع موارد قطاعات األعامل وقياس مدى أدائها.

وترتكز كافة عمليات املجموعة داخل اململكة العربية السعودية.  

تتم التعامالت ما بني قطاعات األعامل وفق الرشوط واألحكام التجارية االعتيادية. يتم قياس اإليرادات من الجهات الخارجية املرتبطة باملسئول األول عن   

العمليات صانع القرار بطريقة تتفق مع تلك الواردة يف قامئة الدخل املوحدة. تشتمل موجودات ومطلوبات القطاعات عىل موجودات ومطلوبات تشغيلية.

ألغراض تقارير اإلدارة، تم تنظيم املجموعة إىل قطاعات األعامل الرئيسية التالية:  

قطاع األفراد  

ودائع ومنتجات ائتامنية واستثامرية موجهة لألفراد.  

قطاع الرشكات  

قروض وودائع ومنتجات ائتامنية أخرى للرشكات، الرشكات الصغرية واملتوسطة الحجم، والعمالء من املؤسسات.  

الخزينة  

قطاع الخزينة يتضمن أسواق املال، والرصف األجنبي، وخدمات املتاجرة والخزينة.   

قطاع الوساطة وإدارة األصول  

توفر خدمات وساطة للعمالء لتداول األسهم )يشتمل هذا القطاع عىل أنشطة "الجزيرة كابيتال" وهي رشكة تابعة للبنك(.  

أخرى  

تتضمن القطاعات األخرى االستثامر يف رشكة زميلة وإيرادات داخلية ومصاريف مستبعدة ومكاسب من بيع عقارات أخرى.  

فيام ييل بيان مبجموع موجودات ومطلوبات املجموعة وايراداتها من العمليات وصايف إيرادات السنة من القطاع التشغييل:  

قطاع الوساطة الخزينةقطاع الرشكاتقطاع األفراد2021م
وإدارة األصول

املجموعأخرى

34,768,52028,579,13236,691,3542,577,924210,391102,827,321مجموع املوجودات

88,932,250)752(49,372,44827,578,63210,506,9921,474,930مجموع املطلوبات

3,547,165)218,490(1,912,639680,043861,750311,223مجموع الدخل التشغييل

منها:

2,625,040)7,491(1,453,098556,586580,94441,903- صايف التمويل وإيرادات االستثامر

638,473)27,341(307,35597,929341260,189- رسوم من خدمات بنكية، صايف

- صايف )الخسارة( / املكسب حول أدوات مالية 
)11,613()1,344(6,354)1,475()5,154()9,994(بالقيمة العادلة من خالل قامئة الدخل   

)2,441,368(3,364)177,629()140,859()984,484()1,141,760(مجموع مرصوفات التشغيل 

منها:

- مخصص االنخفاض يف قيمة التمويل واملوجودات 
املالية األخرى، صايف

)4,332()620,121()113(--)624,566(

)46,913(---)46,913(-- انخفاض القيمة للعقارات األخرى

)198,723(-)11,595()16,072()29,929()141,127( استهالك وإطفاء

1,1446,8668,010---حصة من صايف دخل رشكة زميلة

1,153,197)168,870(720,891134,738)304,441(770,879صايف الدخل / )الخسارة( قبل الزكاة ورضيبة الدخل
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2020م
قطاع الوساطة الخزينةقطاع الرشكاتقطاع األفراد

وإدارة األصول
املجموعأخرى

30,563,36523,467,25336,150,1521,745,053163,05192,088,874مجموع املوجودات

80,724,375)1,085(42,056,85124,398,19413,435,001835,414مجموع املطلوبات

3,287,119)340,996(1,687,957605,2971,052,908281,953مجموع الدخل التشغييل

منها:

2,390,336)70,137(1,118,646498,728802,94140,158- صايف التمويل وإيرادات االستثامر

607,508)32,770(233,540)496(320,04687,188- رسوم من خدمات بنكية، صايف

- صايف املكسب حول أدوات مالية بالقيمة العادلة 
9,816-9,816---من خالل قامئة الدخل

)3,272,203()36,315()140,855()324,045()1,679,980()1,091,008(مجموع مرصوفات التشغيل 

منها:

- مخصص االنخفاض يف قيمة التمويل واملوجودات 
املالية األخرى، صايف

)108,652()1,460,593()6,498(--)1,575,743(

)214,446()8,907()13,450()41,467()19,071()131,551( استهالك وإطفاء

2,32613,95316,279---حصة من صايف دخل رشكة زميلة

31,195)363,358(728,863143,424)1,074,683(596,949صايف الدخل / )الخسارة( خسارة الزكاة ورضيبة الدخل

أ( فيام ييل تحليالً ملخاطر االئتامن التي تتعرض لها املجموعة لكل قطاع من القطاعات التشغيلية:

)بآالف الرياالت السعودية(

قطاع الوساطة قطاع الرشكاتقطاع األفراد2021م
وإدارة األصول

املجموعالخزينة

32,456,16428,026,2711,945,95731,831,71494,260,106املوجودات 

5,707,874--5,707,874-التعهدات وااللتزامات املحتملة

129,841129,841مشتقات

)بآالف الرياالت السعودية(

قطاع الوساطة قطاع الرشكاتقطاع األفراد2020م
وإدارة األصول

املجموعالخزينة

 30,026,29022,916,4191,173,52329,718,55483,834,786املوجودات 

5,318,054--5,318,054-التعهدات وااللتزامات املحتملة

234,482234,482---مشتقات

تشتمل مخاطر االئتامن عىل القيمة الدفرتية للموجودات املوحدة باستثناء النقد واملمتلكات واملعدات والعقارات األخرى استثامرات يف حقوق امللكية   

والصناديق االستثامرية وبعض املوجودات األخرى. باإلضافة إىل ذلك، يتم أيضاً إدراج املعادل االئتامين لالرتباطات واملطلوبات املحتملة واملشتقات يف 

التعرض ملخاطر االئتامن.  

31. إدارة املخاطر املالية

31-1 مخاطر االئتامن

مجلس اإلدارة هو املسئول عن آلية إدارة املخاطر الشاملة واعتامد اسرتاتيجيات ومبادئ إدارة املخاطر، قام املجلس بتعيني لجنة املخاطر التابعة ملجلس   

اإلدارة، التي تتوىل مسئولية مراقبة إدارة املخاطر الشاملة داخل البنك.

تضطلع لجنة املخاطر باملسؤولية الكاملة عن تطوير اسرتاتيجية املخاطر وتطبيق املبادئ واألطر والسياسات والحدود املوضوعة.   

لجنة املخاطر التابعة ملجلس اإلدارة هي املسؤولة عن اإلرشاف عىل قرارات إدارة املخاطر ومراقبة مستويات املخاطر ومراجعة تقارير إدارة املخاطر/ لوحات   

املعلومات عىل أساس منتظم. تم تفويض لجنة املخاطر التابعة ملجلس اإلدارة لتصعيد أي مسألة تتعلق بإدارة املخاطر إىل مجلس اإلدارة والتي تسرتعي 

اهتامم مجلس إدارة البنك.

تقوم املجموعة بإدارة التعرض ملخاطر االئتامن، والتي تتمثل يف خطورة عدم متكن طرف ما من الوفاء بالتزاماته الخاصة بأداة مالية مام يؤدي إىل تكبد   

الطرف اآلخر لخسائر مالية. تنشأ مخاطر االئتامن بشكل رئييس عن أنشطة التمويل التي تؤدي إىل متويل وأنشطة استثامر. توجد أيضاً مخاطر ائتامن 

لألدوات املالية خارج قامئة املركز املايل، مثل التزامات متعلقة بالقروض.

تقوم املجموعة بتقييم احتاملية التعرث عن السداد من قبل األطراف األخرى باستخدام أدوات تصنيف داخلية، كام تستخدم املجموعة التصنيفات الصادرة   

من وكاالت تصنيف خارجية كربى، عند توفرها.
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املالءة  وتقويم  محددة،  أطراف  مع  للمعامالت  حدود  ووضع  االئتامنية،  التعرضات  مراقبة  خالل  من  االئتامن  مخاطر  يف  التحكم  اىل  املجموعة  تسعى   

لها ومراقبة  الحدود املالمئة  لتحديد املخاطر، ووضع  باملجموعة  الخاصة  إدارة املخاطر  تُصمم سياسات  األخرى بصورة مستمرة.  لهذه األطراف  االئتامنية 

املخاطر وااللتزام بحدودها.  يتم مراقبة التعرض الفعيل مقابل الحدود املوضحة يومياً.  باإلضافة إىل مراقبة حدود االئتامن، تقوم املجموعة بإدارة التعرض 

ملخاطر االئتامن املتعلقة بأنشطته التجارية عن طريق الدخول يف اتفاقيات تسوية رئيسية وترتيبات ضامن مع األطراف املقابلة يف الظروف املناسبة، 

االئتامن  مخاطر  متثل  االئتامن.  مخاطر  تقليل  بهدف  أخرى  ألطراف  عنها  التنازل  أو  املعامالت  بإقفال  أحياناً  املجموعة  تقوم  كام  التعرض.  مدة  من  والحد 

املتعلقة باملشتقات التكلفة املحتملة الستبدال عقود املشتقات يف حالة إخفاق األطراف األخرى عن الوفاء بالتزاماتها. وملراقبة مستوى مخاطر االئتامن 

التي آلت للمجموعة، تقوم املجموعة بتقييم األطراف األخرى باستخدام نفس الطرق واألساليب املتبعة بشأن تقييم عمليات اإلقراض الخاصة به.

تنشأ تركزات مخاطر االئتامن عندما ينخرط عدٌد من األطراف املقابلة يف أعامل مشابهة أو أنشطة يف نفس املنطقة الجغرافية، أو التي لديها سامت   

أو  السياسية  أو  التغريات االقتصادية  التعاقدية بصورة مامثلة بسبب  بالتزاماتها  الوفاء  تأثر عىل قدرتها عىل  اقتصادية متشابهة والتي قد تتسبب يف 

الظروف األخرى. 

يشري الرتكيز يف مخاطر االئتامن إىل مدى تأثر أداء املجموعة تجاه التطورات التي تؤثر عىل صناعة أو منطقة جغرافية معينة.   

تقوم املجموعة بإدارة مخاطر االئتامن من خالل تنويع محفظة التمويل لتفادي الرتكز يف املخاطر الخاصة بأفراد أو مجموعة من العمالء يف أماكن أو عمل   

معني. كام أنها تقوم بأخذ الضامنات الالزمة حيثام يكون مالمئاً.  كذلك تسعى املجموعة إىل الحصول عىل املزيد من الضامنات من األطراف األخرى حاملا 

تتضح مؤرشات االنخفاض للتمويل الفردي ذات العالقة.  

تقوم اإلدارة مبراقبة القيم السوقية للضامنات وتطالب بضامنات إضافية وفقاً لالتفاق األسايس وتراقب القيمة السوقية للضامنات املتحصل عليها خالل   

فرتة مراجعتها لكفاية املخصص لخسائر انخفاض القيمة.

تقوم املجموعة بشكل منتظم مبراجعة سياسات وأنظمة إدارة املخاطر الخاصة بها لتعكس التغريات يف منتجات األسواق وأفضل املامرسات املستجدة.  

تتعلق سندات الديون املدرجة يف محفظة االستثامرات، بشكل أسايس، مبخاطر ديون سيادية. تم تبيان تحليل االستثامرات حسب األطراف األخرى يف   

اإليضاح 6. ملزيد من التفاصيل حول مكونات التمويل، يرجى الرجوع إىل اإليضاح 7. تم بيان املعلومات املتعلقة مبخاطر االئتامن الخاصة باألدوات املشتقة 

املتوافقة مع الرشيعة يف اإليضاح )11(، بينام تم بيان املعلومات املتعلقة بالتعهدات وااللتزامات املحتملة يف اإليضاح )20(. تم تقديم معلومات عن 

الحد األقىص ملخاطر االئتامن التي يتعرض لها البنك حسب كل قطاع من القطاعات التشغيلية يف اإليضاح 30.

فيام ييل تصنيف التصنيف االئتامين الداخيل للمجموعة:  

درجة بنك 
الجزيرة 

الداخلية 

احتاملية التخلف عن النطاقالبيان
السداد املنخفضة 

احتاملية التخلف عن 
السداد املرتفعة

التصنيف حسب 
املقياس الرئييس 

ملوديز

مقياس موديز الرئييس 
نقطة منتصف احتاملية 

التخلف عن السداد 

1A0.010%0.000%1متفوقA2%0.0109

2Aممتاز

2

%0.010%0.015A2%0.0109

2B0.023%0.015%ممتازA2%0.0109

2C0.035%0.023%ممتازA3%0.0389

3Aجيد جدا

3

%0.035%0.053A3%0.0389

3B0.080%0.053%جيد جداBaa1%0.0900

3C0.120%0.080%جيد جداBaa1%0.0900

4Aجيدة

4

%0.120%0.190Baa2%0.1700

4B0.280%0.190%جيدةBaa2%0.1700

4C0.430%0.280%جيدةBaa3%0.4200

5Aمقبول

5

%0.430%0.700Baa3%0.4200

5B1.000%0.700%مقبولBa1%0.8700

5C1.500%1.000%مقبولBa2%1.5600

6Aمقبول بحذر

6

%1.500%2.300Ba2%1.5600

6B3.500%2.300%مقبول بحذر، غري مصنف، ناشئBa3%2.8100

6C5.000%3.500%مقبول بحذر، تحت املراقبةB1%4.6800

7Aبشأنه مالحظات

7

%5.000%8.000B2%7.1600

7B12.000%8.000%بشأنه مالحظاتB3%11.6200

7C100.000%12.000%بشأنه مالحظاتCaa1%17.3816

8A100.0000%ج100.000%100.000%8متعرث – دون املستوى

9Aمتعرث – مشكوك يف تحصيله
9

100.0000%ج%100.000%100.000

9B100.0000%ج100.000%100.000%متعرث – خسارة
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31-2 تحليل جودة االئتامن

يوضح الجدول التايل معلومات حول الجودة االئتامنية للموجودات املالية التي يتم قياسها بالتكلفة املطفأة، وسندات صكوك املدرجة بالقيمة العادلة   

من خالل الدخل الشامل اآلخر. ما مل يتم النص بشكل واضح، بالنسبة للموجودات املالية، فإن املبالغ املبينة يف الجدول متثل مجموع القيمة الدفرتية. 

وبالنسبة اللتزامات متعلقة باالئتامن وعقود الضامنات املالية، فإن املبالغ يف الجدول متثل املبالغ امللتزم بها او املضمونة، عىل التوايل:

31 ديسمرب 2021م       

الخسائر االئتامنية 
املتوقعة عىل مدى 

12 شهراً

خسائر ائتامن متوقعة غري 
منخفضة القيمة االئتامنية 

عىل مدى العمر الزمني

خسائر ائتامن متوقعة 
منخفضة القيمة االئتامنية 

عىل مدى العمر الزمني 

املجموع

)بآالف الرياالت السعودية(
مطلوبات من البنوك واملؤسسات املالية األخرى

575,071--575,071درجة االستثامر

50,043--50,043درجة غري االستثامر

3,21639,934-36,718غري مصنفة

661,832-3,216665,048

)1,546(--)1,546(مخصص خسائر االئتامن املتوقعة

3,216663,502-660,286القيمة الدفرتية

متويل إىل العمالء بالتكلفة املطفأة

57,840,055--57,840,055مخاطر منخفضة - مقبولة

3,429,8652,423,4385,853,303-تحت املالحظة

1,379,1151,379,115--متخلفة عن السداد

57,840,0553,429,8653,802,55365,072,473

)2,637,997()2,244,449()222,807()170,741(مخصص خسائر االئتامن املتوقعة

57,669,3143,207,0581,558,10462,434,476القيمة الدفرتية

31 ديسمرب 2020م       

خسائر االئتامن 
املتوقعة عىل مدى 

12 شهر

خسائر ائتامن متوقعة غري 
منخفضة القيمة االئتامنية 

عىل مدى العمر الزمني

خسائر ائتامن متوقعة 
منخفضة القيمة االئتامنية 

عىل مدى العمر الزمني 

املجموع

)بآالف الرياالت السعودية(
مطلوبات من البنوك واملؤسسات املالية األخرى

264,745-195,69969,046درجة االستثامر

64,377-22,57441,803درجة غري االستثامر

61,35535,3322,66499,351غري مصنفة

279,628146,1812,664428,473

)2,335(-)901()1,434(مخصص خسائر االئتامن املتوقعة

278,194145,2802,664426,138القيمة الدفرتية

متويل إىل العمالء بالتكلفة املطفأة

48,741,158--48,741,158مخاطر منخفضة - مقبولة

4,292,0921,879,0016,171,093-تحت املالحظه

1,241,9571,241,957--متخلفة عن السداد

48,741,1584,292,0923,120,95856,154,208

)2,192,997()1,559,218()298,170()335,609(مخصص خسائر االئتامن املتوقعة

48,405,5493,993,9221,561,74053,961,211القيمة الدفرتية

أ( يوضح الجدول التايل املعلومات املتعلقة بجودة االئتامن للتمويل املمنوح للعمالء بالتكلفة املطفأة عىل أساس املنتج.

31 ديسمرب 2021م       

  بطاقات ائتامن

الخسائر االئتامنية 
املتوقعة عىل مدى 

12 شهراً

خسائر ائتامن متوقعة غري 
منخفضة القيمة االئتامنية 

عىل مدى العمر الزمني

خسائر ائتامن متوقعة 
منخفضة القيمة االئتامنية 

عىل مدى العمر الزمني 

املجموع

)بآالف الرياالت السعودية(
متويل إىل العمالء بالتكلفة املطفأة

667,449--667,449مخاطر منخفضة - مقبولة

18,096-18,096-تحت املالحظة

60,13060,130--متخلفة عن السداد

667,44918,09660,130745,675

)65,623()39,084()1,656()24,883(مخصص خسائر االئتامن املتوقعة

642,56616,44021,046680,052القيمة الدفرتية

31 ديسمرب 2020م

 بطاقات ائتامن

الخسائر االئتامنية 
املتوقعة عىل مدى 

12 شهراً

خسائر ائتامن متوقعة غري 
منخفضة القيمة االئتامنية 

عىل مدى العمر الزمني

خسائر ائتامن متوقعة 
منخفضة القيمة االئتامنية 

عىل مدى العمر الزمني 

املجموع

)بآالف الرياالت السعودية(
متويل إىل العمالء بالتكلفة املطفأة

678,639--678,639مخاطر منخفضة - مقبولة

16,966-16,966-تحت املالحظة

55,67955,679--متخلفة عن السداد

678,63916,96655,679751,284

)63,908()36,192()1,661()26,055(مخصص خسائر االئتامن املتوقعة

652,58415,30519,487687,376القيمة الدفرتية
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31 ديسمرب 2021م       

الخسائر االئتامنية قروض استهالكية
املتوقعة عىل مدى 

12 شهراً

خسائر ائتامن متوقعة غري 
منخفضة القيمة االئتامنية 

عىل مدى العمر الزمني

خسائر ائتامن متوقعة 
منخفضة القيمة االئتامنية 

عىل مدى العمر الزمني

املجموع

)بآالف الرياالت السعودية(

متويل إىل العمالء بالتكلفة املطفأة

27,612,644--27,612,644مخاطر منخفضة - مقبولة

214,325-214,325-تحت املالحظة

264,663264,663--متخلفة عن السداد

27,612,644214,325264,66328,091,632

)225,570()158,282()1,620()65,668(مخصص خسائر االئتامن املتوقعة

27,546,976212,705106,38127,866,062القيمة الدفرتية

31 ديسمرب 2020م       

الخسائر االئتامنية     قروض استهالكية
املتوقعة عىل مدى 

12 شهراً

خسائر ائتامن متوقعة غري 
منخفضة القيمة االئتامنية 

عىل مدى العمر الزمني

خسائر ائتامن متوقعة 
منخفضة القيمة االئتامنية 

عىل مدى العمر الزمني 

املجموع

)بآالف الرياالت السعودية(

متويل إىل العمالء بالتكلفة املطفأة

26,235,899--26,235,899مخاطر منخفضة - مقبولة

306,126-306,126-تحت املالحظة

168,344168,344--متخلفة عن السداد

26,235,899306,126168,34426,710,369

)211,871()77,845()2,184()131,842(مخصص خسائر االئتامن املتوقعة

26,104,057303,94290,49926,498,498القيمة الدفرتية

31 ديسمرب 2021م       

الخسائر االئتامنية قروض تجارية
املتوقعة عىل مدى 

12 شهراً

خسائر ائتامن متوقعة غري 
منخفضة القيمة االئتامنية 

عىل مدى العمر الزمني

خسائر ائتامن متوقعة 
منخفضة القيمة االئتامنية 

عىل مدى العمر الزمني 

املجموع

)بآالف الرياالت السعودية(

متويل إىل العمالء بالتكلفة املطفأة

29,223,126--29,223,126مخاطر منخفضة - مقبولة

3,197,4442,423,4385,620,882-تحت املالحظة

1,054,3221,054,322--متخلفة عن السداد

29,223,1263,197,4443,477,76035,898,330

)2,346,248()2,047,083( )219,531( )79,634( مخصص خسائر االئتامن املتوقعة

29,143,4922,977,9131,430,67733,552,082القيمة الدفرتية

31 ديسمرب 2020م       

الخسائر االئتامنية قروض تجارية
املتوقعة عىل مدى 

12 شهراً

خسائر ائتامن متوقعة غري 
منخفضة القيمة االئتامنية 

عىل مدى العمر الزمني

خسائر ائتامن متوقعة 
منخفضة القيمة االئتامنية 

عىل مدى العمر الزمني 

املجموع

)بآالف الرياالت السعودية(

متويل إىل العمالء بالتكلفة املطفأة

21,455,431--21,455,431مخاطر منخفضة - مقبولة

3,968,9991,879,0025,848,001-تحت املالحظة

1,017,9341,017,934--متخلفة عن السداد

21,455,4313,968,9992,896,93628,321,366

)1,917,218()1,445,181()294,325()177,712(مخصص خسائر االئتامن املتوقعة

21,277,7193,674,6741,451,75526,404,148القيمة الدفرتية
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يوضح الجدول التايل معلومات حول جودة االئتامن الستثامرات الديون والتعهدات وااللتزامات.

31 ديسمرب 2021م

الخسائر االئتامنية 
املتوقعة عىل مدى 

12 شهراً

خسائر ائتامن متوقعة غري 
منخفضة القيمة االئتامنية 

عىل مدى العمر الزمني

خسائر ائتامن متوقعة 
منخفضة القيمة االئتامنية 

عىل مدى العمر الزمني 

املجموع

)بآالف الرياالت السعودية(

سندات دين بالتكلفة املطفأة

27,109,838--27,109,838مخاطر منخفضة - مقبولة

)6,186(--)6,186(مخصص خسائر االئتامن املتوقعة

27,103,652--27,103,652القيمة الدفرتية

سندات دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

4,058,901--4,058,901مخاطر منخفضة - مقبولة

)425(--)425(مخصص خسائر االئتامن املتوقعة

4,058,476--4,058,476القيمة الدفرتية

31 ديسمرب 2020م

خسائر االئتامن 
املتوقعة عىل مدى 

12 شهر

خسائر ائتامن متوقعة غري 
منخفضة القيمة االئتامنية 

عىل مدى العمر الزمني

خسائر ائتامن متوقعة 
منخفضة القيمة االئتامنية 

عىل مدى العمر الزمني 

املجموع

)بآالف الرياالت السعودية(

سندات دين بالتكلفة املطفأة

28,340,616--28,340,616مخاطر منخفضة - مقبولة

)6,498(--)6,498(مخصص خسائر االئتامن املتوقعة

28,334,118--28,334,118القيمة الدفرتية

سندات دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

1,113,319--1,113,319مخاطر منخفضة - مقبولة

----مخصص خسائر االئتامن املتوقعة

1,113,319--1,113,319القيمة الدفرتية

31 ديسمرب 2021م

الخسائر االئتامنية 
املتوقعة عىل مدى 

12 شهراً

خسائر ائتامن متوقعة غري 
منخفضة القيمة االئتامنية 

عىل مدى العمر الزمني

خسائر ائتامن متوقعة 
منخفضة القيمة االئتامنية 

عىل مدى العمر الزمني 

املجموع

)بآالف الرياالت السعودية(

ارتباطات والتزامات محتملة

6,099,882--6,099,882مخاطر منخفضة - مقبولة

68,218457,673525,891-تحت املالحظة

112,416112,416--متخلفة عن السداد

6,099,88268,218570,0896,738,189

)408,090()386,368()8,153()13,569(مخصص خسائر االئتامن املتوقعة

6,086,31360,065183,7216,330,099القيمة الدفرتية )صايف من املخصص(

31 ديسمرب 2020م

خسائر االئتامن 
املتوقعة عىل مدى 

12 شهر

خسائر ائتامن متوقعة غري 
منخفضة القيمة االئتامنية 

عىل مدى العمر الزمني

خسائر ائتامن متوقعة 
منخفضة القيمة االئتامنية 

عىل مدى العمر الزمني 

املجموع

)بآالف الرياالت السعودية(

ارتباطات والتزامات محتملة

5,537,717--5,537,717مخاطر منخفضة - مقبولة

138,446370,275508,721-تحت املالحظة

110,283110,283--متخلفة عن السداد

5,537,717138,446480,5586,156,721

)371,087()336,752()6,547()27,788(مخصص خسائر االئتامن املتوقعة

5,509,929131,899143,8065,785,634القيمة الدفرتية )صايف من املخصص(

31-3 املبالغ الناتجة عن خسائر االئتامن املتوقعة – الزيادة الجوهرية يف مخاطر االئتامن

تأخذ املجموعة يف االعتبار املعلومات املعقولة واملؤيدة ذات  أداة مالية بصورة جوهرية منذ اإلنشاء األويل،  التعرث يف  زيادة مخاطر  عند تحديد مدى   

العالقة واملتاحة دون تكاليف أو جهود غري مالمئة. وهذا يتضمن املعلومات والتحليالت الكمية والنوعية استناداً إىل الخربة التاريخية وتقييم الخرباء لالئتامن 

مبا يف ذلك املعلومات االسترشافية للمستقبل.
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يهدف التقييم لتحديد ما إذا كان قد حدثت زيادة جوهرية يف مخاطر االئتامن وذلك مبقارنة:  

احتامل التعرث عىل مدى العمر املتبقي لألداة بتاريخ إعداد القوائم املالية، مع  •

احتامل التعرث عىل مدى العمر املتبقي لألداة لنقطة من الزمن تم تقديرها عند االثبات األويل للتعرض )يتم تعديلها إذا كان ذلك مالمئًا بالتغريات يف   •

التوقعات املتعلقة بالدفع مقدماً(..

يقوم البنك بتجميع متويل ضمن املرحلة 1 واملرحلة 2 واملرحلة 3 واملوجودات املشرتاة أو املستحدثة ذات مستوى ائتامين منخفض، كام هو مبني أدناه:  

املرحلة 1: عندما يتم إثبات التمويالت ألول مرة، يقوم البنك بإثبات مخصص بناًء عىل خسائر االئتامن املتوقعة عىل مدى 12 شهرًا. كام يتضمن متويـــل   

املرحلة 1 أيًضا تسهيالت يف حال تحسن مخاطر االئتامن وإعادة تصنيف القرض من املرحلة 2.

2: عندما متويل زيادة جوهرية يف مخاطر االئتامن منذ نشأتها، يقوم البنك بتسجيل مخصًصا لخسائر االئتامن املتوقعة عىل مدى العمر . كام  املرحلة   

يتضمن متويل املرحلة 2 أيًضا تسهيالت يف حال تحسن مخاطر االئتامن وإعادة تصنيف القرض من املرحلة 3.

املرحلة 3: يعترب التمويل منخفض القيمة ائتامنيًا. يقوم البنك بتسجيل مخصص لخسائر االئتامن املتوقعة عىل مدى العمر.  

املوجودات املشرتاة أو املنشأة ذات مستوى ائتامين منخفض: إن املوجودات املشرتاة أو املنشأة ذات ذات ائتامين منخفض هي موجودات ذات قيمة   

ائتامنية منخفضة عند اإلثبات األويل. تسجل املوجودات املالية املشرتاة أو املستحدثة ذات املستوى االئتامين املنخفض بالقيمة العادلة بتاريخ االثبات 

األصيل، ويتم إثبات ربح الحقاً عىل أساس معدل العمولة الفعيل املعدل باملخاطر. ويتم فقط إثبات أو عكس خسائر االئتامن املتوقعة بقدر وجود تغري 

الحق يف خسائر االئتامن املتوقعة.

أ( تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتامن قد زادت بشكل جوهري

تختلف معايري تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتامن قد زادت بشكل جوهري باختالف املحفظة وتتضمن تغيريات كمية يف احتاملية التعرث والعوامل النوعية، مبا   

يف ذلك الدعم عىل أساس التعرث. يعترب خطر االئتامن الخاص بأحد التعرضات املعينة مرتفع بشكل جوهري منذ اإلثبات املبديئ إذا -استناداً إىل النموذج 

الكمي للبنك - كانت احتاملية التخلف عن السداد عىل مدار العمر املتبقي قد زادت بشكل أعىل من النسبة املئوية/ النطاق املحدد مسبًقا.

وباستخدام التقديرات التي أجراها خرباء االئتامن لديها وبناًء عىل الخربة السابقة، ميكن للمجموعة أن تحدد بأن مخاطر االئتامن قد ازدادت بشكل جوهري بناًء   

عىل مؤرشات نوعية معينة تدل عىل ذلك، وأنه مل يتم إظهار أثرها بالكامل يف التحاليل الكمية بصورة منتظمة. كام يتم تقييم الزيادة الجوهرية يف مخاطر 

االئتامن بناًء عىل إطار مراقبة االئتامن، مبا يف ذلك االنخفاض يف التصنيف الداخيل وعوامل االقتصاد الكيل وتخضع لتجاوزات اإلدارة.

وفيام يتعلق باحتامل التعرث عن السداد الخاص باملحفظة، ترى املجموعة بأن الزيادة الجوهرية يف مخاطر االئتامن قد حدثت بعد ثالثني يوماً من تاريخ التأخر   

عن السداد. تحدد أيام التأخر عن السداد عن طريق القيام بعد أيام التأخر منذ أسبق تاريخ استحقاق مىض مل يتم فيه استالم قيمة الدفعة بالكامل. 

تحدد تواريخ االستحقاق دون األخذ بعني االعتبار أي فرتة سامح متاحة للجهة املقرتضة.  

تراقب املجموعة فعالية املعايري املستخدمة لتحديد الزيادة الجوهرية يف مخاطر االئتامن من خالل املراجعات الدورية لتأكيد ما ييل:  

إن لدى الضوابط القدرة عىل تحديد الزيادات الجوهرية يف مخاطر االئتامن قبل وصول التعرض إىل مرحلة التعرث،  •

إن الضوابط ال تتفق مع نقطة الزمن الذي تصبح فيه املوجودات متأخرة السداد ملدة 30 يوماً؛ و  •

 )2( 12 شهرا" واملرحلة  التعرث عىل مدى  "احتاملية   )1( املرحلة  التحويالت بني  املتوقعة من  االئتامنية  توافر مخاطر غري مضمونة يف خسائر  عدم   •

"احتاملية التعرث عىل مدى العمر الزمني.

االعتبارات املتعلقة بجائحة كوفيد - 19

استجابة لتأثريات كوفيد-19، تم تقديم برامج دعم مختلفة للعمالء سواء طواعية من قبل البنك أو عىل حساب مبادرات البنك املركزي السعودي، مثل   

العمالء املؤهلني مبوجب برنامج الدفعات املؤجلة )انظر إيضاح 41 ملزيد من التفاصيل(. ال تعترب املجموعة مامرسة خيار التأجيل من قبل العميل، يف حد 

ذاته، عىل أنه يؤدي إىل الزيادة الجوهرية يف مخاطر االئتامن، ونتيجة لذلك تم تحديد التأثري عىل خسائر االئتامن املتوقعة لهؤالء العمالء بناًء عىل املراحل 

اإلغالق بسبب  نتيجة مضاعفات  الحايل  االقتصادي  الوضع  بالنظر إىل  باملرصف، وخاصة  الخاصة  االئتامن  تقييم  كجزء من عملية  لكن  بهم.  الخاصة  الحالية 

كوفيد-19، حصلت املجموعة عىل مزيد من املعلومات من العمالء لفهم مركزهم املايل وقدرتهم عىل السداد. ويف حال وجود مؤرشات عىل مالحظة 

تدهور جوهري، يتم تعديل التصنيفات االئتامنية للعمالء، ومن ثم مراحل التعرض للمخاطر، حيثام ينطبق ذلك.

مل يطرأ أي تغيري عىل معايري الدعم لكافة أنواع التعرضات.   

درجات مخاطر االئتامن

تصنف املجموعة كل نوع من املخاطر يف نطاق درجة محددة من مخاطر االئتامن بناًء عىل بيانات مختلفة تتضمن يف طياتها عىل مؤرشات استرشافية   

حول مخاطر التعرث وبناًء عىل تقديرات تقوم عىل الخربة. يتم تحديد درجات مخاطر االئتامن باستخدام العوامل النوعية والكمية التي تدل عىل مخاطر التعرث. 

وتختلف هذه العوامل بناًء عىل طبيعة الخطر ونوعية املقرتض. تم تحديد ومعايرة درجات مخاطر االئتامن بحيث تزيد مخاطر التعرث عن السداد بشكل متزايد 

عند انخفاض مخاطر االئتامن، مثل عندما يكون الفرق يف مخاطر التعرث بني درجات التصنيف 1 و 2 أقل من الفرق بني درجات تصنيف االئتامن 2 و 3.

تم تخصيص لكل تعرض من التعرضات درجة مخاطر ائتامن عند اإلثبات املبديئ وذلك عىل أساس املعلومات املتوفرة عن املتمول. تخضع التعرضات ملراقبة   

مستمرة، مام يؤدي إىل نقل التعرضات إىل مختلف درجات مخاطر االئتامن. تتطلب مراقبة التعرضات استخدام البيانات التالية.

كافة التعرضاتالتعرضات املتعلقة  باألفرادالتعرضات املتعلقة بالرشكات

يتم الحصول عىل املعلومات خالل املراجعة الدورية   •
مللفات العميل – مثل القوائم املالية املراجعة، 

وحسابات اإلدارة، واملوازنات التقديرية والتوقعات.  
ومن األمثلة عىل مجاالت الرتكيز املختلفة ما ييل: 

مجموع هوامش الربح، ومعدالت الرفع املالية، 
وتغطية خدمة الدين، وااللتزام بالتعهدات، إدارة 

الجودة، والتغريات يف اإلدارة العليا.

بيانات من وكاالت االئتامن املرجعية، واملقاالت   •
الصحفية أو التغريات يف درجات التصنيف الخارجية.

السندات املتداولة، وأسعار مقايضة التعرث يف   •
االئتامن للجهة املقرتضة، عند توفرها.

التغريات الجوهرية الفعلية واملتوقعة يف املحيط   •
السيايس والتنظيمي والتقني للمقرتض أو 

أنشطة أعامله.

املعلومات التي يتم الحصول عليها داخلياً وسلوك   •
العميل - مثل استخدام تسهيالت البطاقات 

االئتامنية.

مقاييس املالءة  •

بيانات خارجية من وكاالت ائتامن مرجعية مبا يف   •
ذلك درجات االئتامن القياسية يف القطاع.

سجل السداد – يشمل ذلك حاالت التأخر عن   •
السداد ومجموعة من املتغريات املتعلقة مبعدالت 

السداد.

استخدام الحدود االئتامنية املتاحة.  •

طلبات ومنح االعفاء من السداد.  •

تغريات خارجية ومتوقعة يف ظروف األعامل   •
والظروف  املالية واالقتصادية.
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ب( إنشاء هيكل أجل الحتامل التخلف عن السداد

األداء والتعرث حول مخاطر  بتجميع معلومات  للتعرث املحتمل. تقوم املجموعة  تحديد هيكل املخاطر  إن درجات مخاطر االئتامن هي املدخل األويل يف   

االئتامن التي جرى تحليلها حسب نوع املنتج واملقرتض وحسب درجة مخاطر االئتامن. بالنسبة لبعض املحافظ، يتم أيضاً استخدام املعلومات املشرتاة من 

وكاالت ائتامن مرجعية خارجية. 

تستخدم املجموعة مناذج إحصائية لتحليل البيانات املجمعة وإعداد التقديرات للمخاطر املتبقية من العمر الزمني الحتاملية التعرث وكيف ميكن لهذه املخاطر   

أن تتغري انخفاضاً أو ارتفاعاً مع مرور الوقت.

يتضمن هذا التحليل تحديد ومعايرة العالقات بني التغريات يف معدالت التعرث وعوامل االقتصاد الكيل وكذلك التحليل املتعمق لتأثري بعض العوامل األخرى   

)مثل الخربة املبنية عىل اإلمهال( عىل مخاطر التعرث عن السداد. بالنسبة ملعظم التعرضات، تشمل مؤرشات االقتصاد الكيل الرئيسية ما ييل: منو الناتج 

املحيل املجموع وأسعار النفط واألجور الفعلية ومعدالت البطالة. بالنسبة للتعرض للمخاطر يف قطاعات و/ أو مناطق معينة، قد ميتد التحليل ليشمل 

أسعار السلع و/ أو العقارات ذات الصلة.

وبناًء عىل مشورة مدراء مخاطر لجنة مخاطر السوق والخرباء االقتصاديني والنظر يف مجموعة متنوعة من املعلومات الخارجية الفعلية واملتوقعة، تقوم   

املجموعة بإعداد تصور لــ "الحالة األساسية" لالتجاه املستقبيل للمتغريات االقتصادية املعنية، باإلضافة إىل مجموعة من سيناريوهات التوقعات املحتملة 

األخرى )انظر املناقشة أدناه حول إدراج املعلومات املستقبلية(. تستخدم املجموعة هذه التوقعات يف تعديل تقديراتها الحتامل التعرث عن السداد.

ج( تعريف التعرث

تعترب املجموعة بأن األصل املايل متعرثاً عن السداد عند:  

احتامل عدم قيام املقرتض بسداد التزاماته االئتامنية للمجموعة بالكامل دون قيام املجموعة باتخاذ أية إجراءات مثل تسييل الضامنات )يف حال االحتفاظ   •

بها(؛ أو

تأخر املتمول يف سداد أي من التزاماته االئتامنية املستحقة للمجموعة ألكرث من 90 يوماً. تعترب الحسابات املكشوفة بأنه تم تجاوز موعد استحقاقها   •

عند خرق العميل ألي حد تم اشعاره به، أو تم اشعاره بحد يقل عن املبلغ القائم الحايل. 

وعند تقييم فيام إذا كانت الجهة املقرتضة متعرثة عن السداد، تنظر املجموعة يف املؤرشات التي تكون:

نوعية - مثل أي خرق للتعهدات،  •

كمية - مثل حالة التأخر عن السداد، وعدم سداد أي التزامات أخرى لنفس الجهة املصدرة إىل املجموعة، و  •

البيانات التي يتم إعدادها داخلياً والتي يتم الحصول عليها من مصادر خارجية.  •

قد تختلف املدخالت الخاصة بالتقييم لتحديد ما إذا كانت األداة املالية يف حالة التعرث يف السداد ودرجة أهميتها، وذلك مبرور الوقت لتعكس التغريات وفًقا   

للظروف.

د( املوجودات املالية املعدلة

بالتدهور االئتامين  بالعميل وعوامل أخرى ال تتعلق  التعاقدية لتمويل ما ألسباب عدة، منها تغري الظروف يف السوق واالحتفاظ  ميكن تعديل الرشوط   

الحايل أو املحتمل للعميل. يجوز التوقف عن إثبات التمويل الحايل الذي تم تعديل رشوطه ويتم إثبات التمويل الذي أعيد التفاوض بشأنه كتمويل جديد 

بالقيمة العادلة وفقاً للسياسة املحاسبية.

عندما يتم تعديل أحكام األصل املايل وال ينتج عن التعديل إلغاء قيد األصل املايل، فإن تحديد ما إذا تعرض األصل لزيادة جوهرية يف مخاطر االئتامن يعكس مقارنة   

ما ييل:

العمر الزمني املتبقي الحتاملية التعرث كام يف تاريخ التقرير املايل عىل أساس األحكام املعدلة؛ مع  •

العمر الزمني املتبقي الحتاملية التعرث عىل أساس البيانات املتاحة عند االعرتاف األويل واألحكام التعاقدية األصلية.  •

تقوم املجموعة بإعادة التفاوض بشأن التمويل املمنوح للعمالء الذين يواجهون صعوبات مالية يشار إليها بـ "أنشطة اإلمهال" لزيادة فرص التحصيل وتقليل   

مخاطر التعرث عن السداد. وطبقاً لسياسة اإلمهال بالبنك، يتم منح اإلمهال الخاص بالتمويل عىل أساس اختياري إذا كان املقرتض متعرث حالياً يف سداد 

ديونه أو وجود مخاطر عالية للتعرث، مع توفر دليل عىل أن املقرتض قام بجميع الجهود املعقولة للسداد حسب رشوط التعاقد األصلية، ويتوقع أن يكون قادراً 

عىل االلتزام بالرشوط املعدلة.

تشتمل الرشوط املعدلة عادًة عىل متديد فرتة االستحقاق وتغيري توقيت سداد العمولة وتعديل رشوط تعهدات التمويل. تخضع كل من عمليات متويل   

األفراد وغري األفراد لسياسة االعفاء من السداد. تقوم لجنة املخاطر لدى البنك وبشكل منتظم بفحص التقارير حول أنشطة اإلمهال.

يقدم الجدول التايل معلومات حول املوجودات املالية التي تم تعديلها يف حني كان لديها مخصص خسارة ائتامنية متوقعة مقاس مببلغ يعادل الخسارة   

االئتامنية املتوقعة عىل مدار العمر. بالنسبة للموجودات املالية املعدلة خالل السنة من تأجيل التدفقات النقدية التعاقدية مبوجب برنامج البنك املركزي 

السعودي للمدفوعات املؤجلة، راجع إيضاح 41.

2021م  بآالف الرياالت 
السعودية

2020م بآالف الرياالت 
السعودية

موجودات مالية تم تعديلها خالل السنة

1,774,525882,566التكلفة املطفأة قبل التعديل

املوجودات املالية التي تم تعديلها منذ اإلثبات األويل

مجموع القيمة الدفرتية يف 31 ديسمرب للموجودات املالية التي تغري مخصص الخسارة 

192,38115,017الخاص بها إىل معدل قياس ملدة 12 شهر خالل السنة
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بالنسبة للموجودات املالية املعدلة كجزء من سياسة االحتامل لدى البنك، فإن تقدير احتامل التعرث عن السداد يعكس فيام إذا أدى التعديل إىل تحسني أو   

استعادة قدرة البنك عىل تحصيل الربح وأصل املبلغ وخربة البنك السابقة تجاه إعادة جدولة مامثلة. وكجزء من هذه العملية، يقوم البنك بتقويم أداء السداد 

للجهة املقرتضة مقابل الرشوط التعاقدية األصلية املعدلة وينظر يف املؤرشات السلوكية املختلفة.

بشكل عام، يعترب اإلمهال مؤرش نوعي عىل زيادة جوهرية يف مخاطر االئتامن، كام أن توقع اإلمهال قد يعترب دليالً عىل أن التعرض منخفض القيمة ائتامنيًا/   

متعرثًا. يجب عىل العميل أن يدلل بشكل ثابت عىل سلوك جيد بالدفع عىل مدى فرتة من الوقت قبل أن تعد خسائر االئتامن قد انخفضت أو وجود تعرث يف 

السداد أو احتامل التعرث قد انخفض وأن مخصص الخسائر يتم قياسه مببلغ مساو ملبلغ لخسائر االئتامن املوقعة عىل مدى 12 شهر.

وتوفر تعديالت املرحلة الثانية إعفاء عمليا من بعض املتطلبات الواردة يف املعيار الدويل للتقرير املايل. وتتعلق هذه اإلعفاءات بتعديالت عىل األدوات   

املالية وعقود اإليجار أو عالقات تحوط ناتجة عن استبدال مؤرش الربح املرجعي يف عقد بسعر مرجعي بديل جديد.

يف حال تغري أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية ألصل مايل أو التزام مايل يقاس بالتكلفة املطفأة نتيحة إعادة هيكلة مؤرش الربح املرجعي، وعليه   

تقوم املجموعة بتحديث معدل الربح الفعيل لألصل املايل أو االلتزامات املالية ليعكس التغيري الذي تتطلبه إعادة الهيكلة. يتطلب إجراء تغيري يف أساس 

تحديد التدفقات النقدية التعاقدية عن طريق إصالح معيار معدل الربح إذا استوفيت الرشوط التالية:

يكون التغيري رضوري كنتيجة مبارشة إلعادة الهيكلة؛ و   •

األساس الجديد لتحديد التدفقات النقدية التعاقدية يعادل اقتصاديا األساس السابق، أي األساس الذي يسبق التغيري مبارشة.  •

عندما تم إجراء التغيريات عىل أصل مايل أو التزام مايل باإلضافة إىل التغيريات يف أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية املطلوبة من خالل إعادة   

هيكلة مؤرش الربح املرجعي، قامت املجموعة أوال بتحديث معدل الربح الفعيل لألصل املايل أو االلتزام املايل لتعكس التغيري املطلوب من خالل إعادة 

هيكلة مؤرش الربح املرجعي. وبعد ذلك، طبقت املجموعة السياسات املتعلقة بالتعديالت عىل التغيريات اإلضافية.

كام توفر التعديالت استثناء الستخدام معدل الخصم املراجع ليعكس التغري يف معدل الربح عند إعادة قياس التزام اإليجار بسبب تعديل اإليجار الذي يتطلبه   

إعادة هيكلة مؤرش الربح املرجعي.

هـ( إدراج املعلومات املستقبلية  

تقوم املجموعة بأخذ املعلومات التي تحايك التوقعات املستقبلية يف اعتبارها عند تقييم مدى الزيادة الجوهرية يف مخاطر االئتامن ألداة ما منذ االعرتاف   

األويل وعند قياسها لخسائر االئتامن املتوقعة. بناًء عىل مشورة لجنة مخاطر السوق بالبنك، ولجنة إدارة املوجودات واملطلوبات، والخرباء االقتصاديني 

ودراسة مجموعة متنوعة من املعلومات الفعلية والتوقعات الخارجية، تقوم املجموعة بصياغة وجهة نظر "الحالة األساسية" لالتجاه املستقبيل للمتغريات 

االقتصادية ذات الصلة باإلضافة إىل مجموعة متثيلية من سيناريوهات التوقعات املحتملة األخرى. تتألف هذه العملية من تطوير عدد اثنني أو أكرث من 

السيناريوهات االقتصادية اإلضافية مع األخذ يف االعتبار االحتامالت املصاحبة لنتائج كل سيناريو. تتضمن املعلومات الخارجية البيانات والتوقعات االقتصادية 

أو  الخاص  القطاع  يف  واملالية  االقتصادية  الدراسات  مجال  يف  العاملني  وبعض  السعودية  العربية  اململكة  يف  واملالية  الحكومية  الجهات  عن  الصادرة 

املتنبئني األكادمييني.

متثل "الحالة األساسية" النتيجة األكرث احتامالً، وتتفق مع املعلومات املستخدمة من قبل املجموعة ألغراض أخرى مثل التخطيط االسرتاتيجي واملوازنة. متثل   

التصورات األخرى نتائج أكرث تفاؤالً وأكرث تشاؤماً. وبشكل دوري، تقوم املجموعة بإجراء اختبارات جهد ألكرث الصدمات شدة من أجل معايرة تحديدها ألفضل التصورات 

األخرى.

تحليل  باستخدام  ـ  وقامت  املالية  األدوات  من  محفظة  لكل  االئتامن  وخسائر  االئتامن  ملخاطر  الرئيسية  املحفزات  بتوثيق  وقامت  املجموعة  حددت  لقد   

البيانات التاريخية ـ بتقدير العالقة ما بني متغريات االقتصاد الكيل ومخاطر االئتامن وخسائر االئتامن. تشتمل هذه التصورات االقتصادية املستخدمة يف 

31 ديسمرب 2021م عىل مجموعة من املؤرشات األساسية التالية:

الناتج املحيل اإلجاميل  •

أسعار النفط  •

معدالت البطالة  •

أجور حقيقي / معدل التضخم  •

تم تطوير العالقات املتوقعة بني املؤرشات الرئيسية ومعدالت / خسارة التعرث للمحافظ املتنوعة للموجودات املالية بناًء عىل تحليل البيانات السابقة عىل   

مدى 10 إىل 15 سنة سابقة. قامت املجموعة باستخدام توقعات الحالة األساسية قريبة املدى أدناه يف يف منوذج خسائر االئتامن املتوقعة، والتي 

تستند إىل املعلومات املحدثة املتاحة كام يف تاريخ التقرير:

التوقعات للسنوات املستخدمة يف منوذج خسائر املؤرشات االقتصادية
االئتامن املتوقعة لعام 2021م

التوقعات للسنوات املستخدمة يف منوذج خسائر 
االئتامن املتوقعة لعام 2020م

2023م2022م2021م2024م2023م2022م

2,773.252,828.542,893.172,656.702,730.202,794.43الناتج املحيل اإلجاميل

65.8864.2464.8553.2261.5963.77أسعار نفط برنت

N/AN/AN/AN/AN/AN/Aالتضخم
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يوضح الجدول أدناه أثر التغري يف املؤرشات االقتصادية عىل خسائر االئتامن املتوقعة وفًقا لثالثة سيناريوهات مختلفة يستخدمها البنك:  

2021م
مطلوب من البنوك 

واالسثامرات
ارتباطات القرض وعقود متويل 

الضامنات املالية
املجموع

بآالف الرياالت السعوديــــــة

8,1572,637,997408,0903,054,244أكرث ترجيحاً

7,9172,264,409372,1062,644,433األكرث تفاؤالً )صعوًدا(

10,3483,030,056486,5023,526,906األكرث تشاؤًما )هبوطًا( 

2020م
مطلوب من البنوك 

واالسثامرات
ارتباطات القرض وعقود متويل 

الضامنات املالية
املجموع

بآالف الرياالت السعوديــــــة

8,8332,192,997371,0872,572,917أكرث ترجيحاً 

8,4422,129,306364,6572,502,405األكرث تفاؤالً )صعوًدا(

9,4622,325,518383,5892,718,569األكرث تشاؤًما )هبوطًا( 

و(  قياس خسائر االئتامن املتوقعة

متثل املدخالت األساسية لقياس خسائر االئتامن املتوقعة هيكل رشوط املتغريات التالية:

احتامل التعرث عن السداد.  .1

نسبة الخسارة عند التعرث عن السداد.  .2

التعرض عند التعرث عن السداد.  .3

يتم استخراج هذه املؤرشات أعاله عموماً من مناذج إحصائية معدة داخلياً وبيانات تاريخية أخرى، ويتم تعديلها لتعكس املعلومات املستقبلية، كام هو مبني   

أعاله.

إن تقديرات احتامالت التعرث تعترب تقديرات بتاريخ معني يتم احتسابها وفق مناذج تصنيف إحصائية ويتم تقوميها باستخدام أدوات تصنيف مرتبطة مبختلف   

فئات األطراف األخرى والتعرضات. تحدد هذه النامذج اإلحصائية وفق بيانات مجمعة داخلياً وخارجياً تشتمل عىل عوامل كمية ونوعية. وعند توفرها، ميكن أيضاً 

استخدام بيانات السوق للحصول عىل احتامل التعرث للرشكات الكربى. ويف حالة انتقال الطرف املقابل أو التعرضات بني فئات درجات التصنيف، فإن ذلك 

ميكن أن يؤدي إىل تغري يف تقدير احتامل التعرث املعني. يتم تقدير احتامليات التعرث مع االخذ باالعتبار مخاطر االستحقاقات التعاقدية ومعدالت السداد 

التقديرية.

الخسارة من التعرث املفرتض هي حجم الخسارة املحتملة إذا كان هناك تعرثاً. تقوم املجموعة بتقييم قيمة الخسارة الناتجة عن التخلف عن السداد لكل نوع   

من األعامل بناًء عىل حكم الخرباء والخربة السابقة. قام البنك بعمل تقييم للمناهج املستمدة من البيانات للخسارة الناتجة عن التخلف عن السداد. ولكن 

فيام يتعلق بالقيود املفروضة عىل البيانات والتحديات املرتبطة بها، يستخدم البنك معايري الخسارة الناتجة عن التخلف عن السداد، استنادا إىل توجهيات 

بازل وتقديرات الخسارة الناتجة عن التخلف عن السداد املحددة مبا يتامىش مع تقرير االتحاد الوطني لتجميع بيانات االئتامن. 

الحالية  التعرضات  من  السداد"  عن  التعرث  عند  "التعرض  باستخراج  املجموعة  تقوم  التعرث.  حال  يف  املتوقع  التعرض  التعرث  نتيجة  للمخاطر  التعرض  ميثل   

إىل الطرف املقابل والتغريات املحتملة يف املبلغ الحايل املسموح به مبوجب العقد مبا يف ذلك اإلطفاء. ميثل التعرض عند التعرث عن السداد ألصل 

مايل مجموع القيمة الدفرتية له. بالنسبة اللتزامات القروض والضامنات املالية، يشتمل "التعرض عند التعرث عن السداد" عىل املبلغ املسحوب واملبالغ 

املستقبلية املحتملة التي ميكن سحبها مبوجب العقد والتي يتم تقديرها وفق بيانات تاريخية وتوقعات مستقبلية. بالنسبة لبعض املوجودات املالية، 

يحدد التعرض عند التعرث عن السداد عن طريق تقييم مجموعة من نتائج التعرضات املحتملة يف مختلف األوقات باستخدام تصورات وطرق إحصائية.

كام تم وصفه أعاله، ورشيطة استخدام احتامل التعرث ملدة 12 شهر كحد أقىص بالنسبة للموجودات املالية التي مل تزداد مخاطر االئتامن الخاصة بها بشكل   

التعاقدية القصوى )مبا يف ذلك خيارات  التعرث عىل مدى الفرتة  جوهري، تقوم املجموعة بقياس مخاطر االئتامن املتوقعة بعد األخذ بالحسبان مخاطر 

التمديد للجهة املقرتضة( التي يتعرض عىل مداها ملخاطر االئتامن حتى لو، ألغراض إدارة املخاطر، قامت املجموعة بالنظر يف فرتة أطول. متتد أقىص 

فرتة تعاقدية إىل التاريخ الذي يحق للمجموعة فيه طلب سداد دفعة مقدمة أو إنهاء التزام متعلق باالئتامن أو الضامن.

بالنسبة للسحب عىل املكشوف وتسهيالت بطاقات االئتامن، التي تشتمل عىل كل من متويل ومكون االلتزام غري املسحوب، تقوم املجموعة بقياس   

خسائر االئتامن املتوقعة عىل مدى فرتة أطول من الفرتة التعاقدية القصوى إذا مل تحد مقدرة املجموعة عىل طلب السداد أو إلغاء االلتزام غري املسحوب 

من تعرضها لخسائر االئتامن خالل فرتة االخطار املتعاقد عليها. ال يوجد لهذه التسهيالت رشوط أو فرتات سداد محددة، ويتم ادارتها عىل أساس جامعي. 

وميكن للمجموعة إلغاؤها فوراً، لكن هذا الحق التعاقدي لن ينفذ خالل اإلدارة اليومية االعتيادية ولكن فقط عندما تصبح املجموعة عىل علم بأي زيادة يف 

مخاطر االئتامن عىل مستوى التسهيل. يتم تقدير هذه الفرتة األطول بعد األخذ بعني االعتبار إجراءات إدارة مخاطر االئتامن التي تتوقع املجموعة اتخاذها 

والتي من شأنها التقليل من مخاطر االئتامن املتوقعة. وتشمل هذه اإلجراءات تخفيض حدود االئتامن. إلغاء التسهيالت و/ أو تحويل الرصيد املستحق إىل 

متويل برشوط سداد ثابتة.

يوضح الجدول أدناه حساسية خسائر االئتامن املتوقعة تجاه العوامل الرئيسية املستخدمة عند تحديدها كام يف نهاية السنة:

تأثري قامئة الدخل )2021م( )بآالف الرياالت السعوديـــة(االفرتاضات املتأثرة

عوامل االقتصاد الكيل:

 159,049انخفاض سعر برميل النفط مبقدار 10 دوالًرا 

318,098انخفاض سعر برميل النفط مبقدار 20 دوالًرا

84,928انخفاض الناتج املحيل اإلجاميل بنسبة %5

169,857زيادة التضخم مبقدار %10
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وعند تقييم أي مؤرش عىل أساس جامعي، يتم تجميع األدوات املالية عىل أساس خصائص املخاطر املشرتكة التي تشتمل عىل:  

نوع الصك،  •

تصنيف مخاطر االئتامن،  •

نوع الضامن،  •

نسبة القرض مقابل )التمويل مقابل القيمة( القيمة لقروض الرهن العقاري لألفراد،  •

تاريخ اإلثبات األويل،  •

املدة املتبقية حتى تاريخ االستحقاق،  •

القطاع، و  •

املوقع الجغرايف للمقرتض.  •

تخضع املجموعة ملراجعة منتظمة للتأكد من أن التعرضات داخل بنك معني ال تزال متامثلة بشكل مالئم.  

بالنسبة للمحافظ التي يوجد لدى املجموعة بشأنها بيانات تاريخية محدودة، يتم استخدام معلومات اسرتشاديه خارجية لتكمل البيانات املتاحة داخلياً. إن   

املحافظ التي متثل معلومات معيارية خارجية لها مدخالت مهمة يف قياس الخسارة االئتامنية املتوقعة هي كام ييل:

املعلومات الخارجية املستخدمة

الخسارة الناتجة عن التخلف عن السداداحتاملية التخلف عن السدادالتعرض )بآالف الرياالت السعوديـــة( 

مطلوبات من البنوك 
663,502واملؤسسات املالية األخرى

موديز/ فيتش - يتم األخذ بعني االعتبار 
التصنيف األكرث انخفاضاً من بني هذين 

التصنيفني لكل بنك لتقييم درجة 
املخاطر مبوجب النهج املوحد

N/A

31-4 أعامر القروض والسلف )متأخرة السداد وغري منخفضة القيمة( 

 2021م )بآالف الرياالت السعوديـــة(

املجموع قروض تجارية  قروض عمالء  بطاقات ائتامن 

804,893 33,481 753,676 17,736 من 1 يوم إىل 30 يوًما

234,989 15,803 205,214 13,972 من 31 يوًما إىل 90 يوًما 

60,608 60,478 130 - من 91 يوًما إىل 180 يوًما

471,433 471,433 - - أكرث من 180 يوماً 

1,571,923 581,195 959,020 31,708 مجموع التمويل

2020م )بآالف الرياالت السعوديـــة(

املجموع قروض تجارية  قروض عمالء  بطاقات ائتامن 

1,142,981 97,357 1,025,425 20,199 من 1 يوم إىل 30 يوًما

389,095 82,953 293,241 12,901 من 31 يوًما إىل 90 يوًما 

88,306 88,098 208 - من 91 يوًما إىل 180 يوًما

487,733 487,733 - - أكرث من 180 يوماً 

2,108,115 756,141 1,318,874 33,100 مجموع التمويل

       

31-5 تركز مخاطر القطاع االقتصادي  

تم اإلفصاح عن تركز مخاطر القطاع االقتصادي للتمويل ومخصص االنخفاض يف القيمة املفصح عنه يف اإليضاح 7 )ج(.  

31-6 الضامنات

يقوم البنوك، خالل دورة أعامله االعتيادية ألنشطة التمويل، باالحتفاظ بضامنات مالية كتأمني لغرض الحد من مخاطر االئتامن. وتتضمن هذه الضامنات غالباً ودائع   

ألجل وتحت الطلب وودائع نقدية أخرى وضامنات مالية وأسهم حقوق ملكية محلية ودولية وعقارات وموجودات ثابتة أخرى. يتم االحتفاظ بهذه الضامنات بصفة 

أساسية مقابل عمليات التمويل التجارية والشخصية ويتم إدارتها مقابل املخاطر املتعلقة بها بصايف القيمة املخصصة لها. بالنسبة للموجودات املالية التي هي 

ذات مستوى ائتامين منخفض بتاريخ إعداد القوائم املالية، فإن املعلومات الكمية بشأن الضامنات املحتفظ بها كتأمني تعد رضورية إىل الحد الذي يقلل فيه هذا 

الضامن من مخاطر االئتامن.

فيام ييل مبلغ الضامنات املحتفظ بها كتأمني للقروض باإلضافة إىل نسبة التمويل إىل قيمة الضامن منخفضة القيمة االئتامنية:  

2021م بآالف الرياالت 
السعودية

2020م بآالف الرياالت 
السعودية

55,99544,605أقل من %50

%51-7029,53225,065

877,331477,565أكرث من %70

962,858547,235املجموع
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31-7 الحد األقىص للتعرض ملخاطر االئتامن

يوضح الجدول التايل الحد األقىص ملخاطر االئتامن دون األخذ بعني االعتبار أي ضامن أو تعزيزات ائتامنية أخرى:  

2021م بآالف الرياالت 
السعودية

2020م بآالف الرياالت 
السعودية

املوجودات

663,502426,138مطلوب من بنوك ومؤسسات مالية اخرى )اإليضاح 5( 

4,058,4761,113,319االستثامرات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )اإليضاح 6(

27,103,65228,334,118االستثامرات بالتكلفة املطفأة )إيضاح 6(  

62,434,47653,961,211متويل، صايف )إيضاح 7( 

165,656152,531موجودات أخرى - ودائع تأمني مقابل أدوات مالية )إيضاح 10(

94,425,76283,987,317مجموع املوجودات

6,330,0995,785,634مطلوبات محتملة وارتباطات، بالصايف )إيضاح 20(

12,058135,224مشتقات - القيمة العادلة املوجبة )إيضاح 11(

100,767,91989,908,175مجموع أقىص تعرض للمخاطر

32. الرتكيز الجغرايف 

فيام ييل التوزيع الجغرايف حسب املنطقة الجغرافية للفئات الرئيسية للموجودات املالية واملطلوبات املالية واالرتباطات وااللتزامات املحتملة والتعرض  أ( 

ملخاطر االئتامن:

)بآالف الرياالت السعودية(

اململكة2021م

 العربية 

السعودية

دول مجلس 

التعاون الخليجي 

والرشق األوسط

أمريكا أوروبا

الشاملية

جنوب 

رشق

 أسيا

املجموعدول أخـرى

املوجودات املالية

نقد وأرصدة لدى البنك املركزي السعودي

969,993-----969,993نقد يف الصندوق

4,416,878-----4,416,878أرصدة لدى البنك املركزي السعودي

مطلوبات من البنوك واملؤسسات املالية األخرى

27,01761,519114,730391,97418,25133,120646,611حسابات جارية

16,891-----16,891إيداعات أسواق املال

االستثامرات

266,792--6,619--260,173مقتناة بالقيمة العادلة من خالل قامئة الدخل

مدرجة قيمتها العادلة من خالل الدخل  الشامل 

اآلخر

3,925,874136,932555---4,063,361

27,103,652-----27,103,652مقتناة بالتكلفة املطفأة

مشتقات بالقيمة العادلة اإليجابية

7,233---5,856956421مقتناة ألغراض املتاجرة

4,825-----4,825مقتناة لتحوطات التدفقات النقدية

التمويل، صايف

680,052-----680,052بطاقات ائتامن

27,866,062-----27,866,062قروض عمالء

32,558,905568,673424,50433,552,082قروض تجارية

336,280-----336,280أخرى

211,143-----211,143استثامر يف رشكة زميلة

930,003---165,656-764,347موجودات أخرى

99,147,948768,080281,362398,59318,251457,624101,071,858املجموع
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)بآالف الرياالت السعودية(

اململكة2021م

 العربية 

السعودي

دول مجلس 

التعاون الخليجي 

أوروباوالرشق األوسط

أمريكا

 الشاملية

جنوب

 رشق

 أسيا

دول

املجموع أخـرى

املطلوبات املالية

مطلوب للبنوك واملؤسسات املالية األخرى  

41,859235,986-93,38557,73942,779224حسابات جارية

5,884,986-330,440--4,772,371782,175ودائع أسواق املال

289,108---289,108--اقرتاضات اتفاقية إعادة الرشاء

ودائع العمالء

11638,504,625--38,470,73833,75021تحت الطلب

983,845-----983,845ادخار

37,057,540-----37,057,540استثامرات العمالء ألجل

4001,819,139----1,818,739أخرى

مشتقات بالقيمة العادلة السلبية 

2020,986--4,8701,43014,666مقتناة ألغراض املتاجرة

206,323---23,36842,577140,378مقتناة لتحوطات التدفقات النقدية

1,994,685-----1,994,685صكوك معززة لرأس املال

1,592,822-----1,592,822مطلوبات أخرى

86,812,363917,671486,952224330,44042,39588,590,045املجموع

اإللتزامات واإلرتباطات املحتملة

1,492,763-----1,492,763اعتامدات مستندية

4,457,756139,89511,27534,9461,1252884,645,285خطابات ضامن

245,223-----245,223قبوالت

94,112354,918---150,000110,806التزامات غري قابلة للنقض ملنح االئتامن

6,345,742250,70111,27534,9461,12594,4006,738,189

مخاطر االئتامن )مبينة باملعادل االئتامين لها(

ارتباطات والتزامات محتملة

746,382-----746,382اعتامدات مستندية

4,457,756139,89511,27534,9461,1252884,645,285خطابات ضامن

245,223-----245,223قبوالت

18,82270,983---30,00022,161التزامات غري قابلة للنقض ملنح االئتامن

مشتقات

90,223---45,527444,692مقتناة ألغراض املتاجرة

39,618---35,6711013,846مقتناة ألغراض التحوط

5,560,559162,16159,81334,9461,12519,1105,837,714
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)بآالف الرياالت السعودية(

اململكة2020م

 العربية 

السعودية

دول مجلس 

التعاون الخليجي 

أوروباوالرشق األوسط

أمريكا 

الشاملية

جنوب

رشق

 أسيا

دول

املجموعأخـرى

املوجودات املالية

نقد وأرصدة لدى البنك املركزي السعودي

1,122,892-----1,122,892   نقد يف الصندوق

4,125,402-----4,125,402   أرصدة لدى البنك املركزي السعودي

مطلوبات من البنوك واملؤسسات املالية األخرى 

57,34241,366127,47698,01637,46864,470426,138   حسابات جارية

-------   إيداعات أسواق املال

االستثامرات

443,104-----443,104  مقتناة بالقيمة العادلة من خالل قامئة الدخل

  مدرجة قيمتها العادلة من خالل الدخل  الشامل 
اآلخر

1,117,462187602---1,118,251

28,334,118-----28,334,118  مقتناة بالتكلفة املطفأة

مشتقات بالقيمة العادلة اإليجابية 

22,580-----22,580  مقتناة ألغراض املتاجرة

112,644---60,018-52,626  مقتناة لتحوطات التدفقات النقدية

التمويل، صايف

687,376-----687,376 بطاقات ائتامن

26,498,498-----26,498,498 قروض عمالء

500,35126,404,148---25,782,406121,391 قروض تجارية

371,189-----371,189 أخرى

164,136-----164,136استثامر يف رشكة زميلة

557,420---152,531-404,889موجودات أخرى

89,184,020162,944340,62798,01637,468564,82190,387,896املجموع

)بآالف الرياالت السعودية(

اململكة2020م
 العربية 

السعودية

دول مجلس التعاون 
الخليجي والرشق 

األوسط

أمريكا أوروبا
الشاملية

جنوب
رشق
أسيا

دول
أخـرى

املجموع

املطلوبات املالية

مطلوب للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

23,79129,65084,24924,1621,97813,448177,278حسابات جارية

8,063,770-168,947--6,716,7251,178,098ودائع أسواق املال

289,148---289,148--اقرتاضات اتفاقية إعادة الرشاء

ودائع العمالء

2137,411,390-37,379,70531,5581015تحت الطلب

284,182-----284,182ادخار 

28,543,641-----28,543,641استثامرات العمالء ألجل

1,0001,764,399--1,747-1,761,652أخرى

مشتقات بالقيمة العادلة السلبية  

18,872---2,4574016,375مقتناة ألغراض املتاجرة

284,623---18,46275,400190,761مقتناة لتحوطات التدفقات النقدية

2,004,633-----2,004,633صكوك معززة لرأس املال

1,592,465-----1,592,465مطلوبات أخرى

78,327,7131,314,746582,38124,167170,92514,46980,434,401املجموع

اإللتزامات واإلرتباطات املحتملة

2,121777,807----775,686اعتامدات مستندية

4,335,602209,72530,3358,1621,9264,2004,589,950خطابات ضامن

170,509-----170,509قبوالت

163,109618,455---150,000305,346التزامات غري قابلة للنقض ملنح االئتامن

5,431,797515,07130,3358,1621,926169,4306,156,721

التعرض ملخاطر االئتامن )االئتامن املعادل(

ارتباطات والتزامات محتملة

1,061388,904----387,843اعتامدات مستندية

4,335,602209,72530,3358,1621,9264,2004,589,950خطابات ضامن

170,509-----170,509قبوالت

32,622168,691---75,00061,069التزامات غري قابلة للنقض ملنح االئتامن

مشتقات

36,877---36,6001276مقتناة ألغراض املتاجرة

197,605---87,046440110,119مقتناة ألغراض التحوط

5,092,600271,235140,7308,1621,92637,8835,552,536
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تم تصنيف بعض الصناديق االستثامرية املشرتكة الدولية التي يوجد مقرها يف اململكة العربية السعودية والتي تم تصنيفها ضمن فئة دولية يف اإليضاح   

6 )أ( حول هذه القوائم املالية املوحدة يف منطقة اململكة العربية السعودية لغرض هذا اإليضاح.

يتم احتساب االئتامن املعادل لالرتباطات واملطلوبات املحتملة وفًقا للمنهجية املتبعة لدى البنك املركزي السعودي.  

فيام ييل التوزيع الجغرايف لرتكزات التمويل غري العامل ومخصص االنخفاض يف القيمة: ب( 

مخصص انخفاض القيمةغري العاملة التمويل، صايف

2021م بآالف الرياالت 
السعودية

2020م بآالف الرياالت 
السعودية

2021م بآالف الرياالت 
السعودية

2020م بآالف الرياالت 
السعودية

اململكة العربية السعودية

60,13055,67965,62363,908 بطاقات ائتامن

264,663168,344225,570211,871 قروض عمالء

1,054,3221,017,9342,341,4541,917,218 قروض تجارية

-556-- أخرى

1,379,1151,241,9572,633,2032,192,997دول مجلس التعاون الخليجي والرشق األوسط

-2,201--قروض تجارية

دول أخـرى

-2,593--قروض تجارية

1,379,1151,241,9572,637,9972,192,997 املجموع

33. مخاطر السوق
مخاطر السوق هي مخاطر أن أرباح املجموعة أو رأس مالها، أو قدرتها عىل تحقيق أهداف األعامل، سوف تتأثر سلبًا بالتغريات يف املستوى أو تقلب أسعار   

السوق، مثل أسعار الربح، وهوامش االئتامن )ال تتعلق بالتغريات يف الوضع االئتامين للمدين / املصدر( وأسعار األسهم وأسعار تحويل العمالت األجنبية. 

تهدف إدارة مخاطر السوق إىل إدارة ومراقبة التعرض ملخاطر السوق ضمن مؤرشات مقبولة مع تعظيم العوائد.

تقوم املجموعة بفصل تعرضها ملخاطر السوق بني املحافظ التجارية وغري التجارية. يتم االحتفاظ باملحافظ التجارية بشكل رئييس من قبل قسم الخزينة   

وتشمل استثامرات األسهم والصناديق االستثامرية املشرتكة التي تدار عىل أساس القيمة العادلة.

يقر مجلس اإلدارة حد قبول مخاطر السوق لألنشطة التجارية وغري التجارية. إن لجنة سياسة مخاطر السوق هي املسؤولة عن إطار عمل مخاطر السوق   

وتحت السلطة املفوضة من مجلس اإلدارة تضع إطاًرا لحد قبول مخاطر السوق املعتمد. يوضح تقرير مخاطر السوق اليومي تفاصيل تعرض املجموعة 

ملخاطر السوق مقابل الحدود املتفق عليها. تتم مراجعة هذا التقرير اليومي من قبل أمني الخزنة ورئيس إدارة املخاطر. تتم إدارة مخاطر السوق للمحفظة 

التجارية ومراقبتها باستخدام منهجية القيمة املعرضة للمخاطر وتحليل الحساسية. تتم إدارة مخاطر السوق للمحفظة غري التجارية ومراقبتها باستخدام تحليل 

الحساسية.

مخاطر السوق – املحفظة التجارية أ( 

الصناديق  موجودات  قيم  وصايف  األسهم  أسعار  يف  والتغريات  األجنبية  العمالت  تعرضات  من  رئييس  بشكل  باملتاجرة  املتعلقة  السوق  مخاطر  تنشأ   

االستثامرية املشرتكة.

يقوم مجلس اإلدارة بوضع حدود ملستوى املخاطر املقبولة عند إدارة العمليات التجارية. وإلدارة مخاطر السوق املتعلقة بعمليات املتاجرة، فإن املجموعة   

تقوم بشكل دوري بتطبيق طريقة )القيمة املعرضة للمخاطر( لتقييم مخاطر السوق القامئة وأيضاً لتقدير الخسائر االقتصادية املحتملة بناًء عىل مجموعة 

من االفرتاضات والتغريات يف الظروف السائدة يف السوق. 

ومبوجب طريقة "القيمة املعرضة للمخاطر"، يتم تقدير التغري السلبي املحتمل يف القيمة السوقية للمحفظة عند مستوى معني من الثقة وعىل مدى   

بناًء عىل  القيمة السوقية لعمليات املتاجرة  التي تطرأ عىل  التغريات املحتملة  تاريخية عند تقدير  فرتة زمنية محددة. تستخدم املجموعة مناذج منهجية 

الخسائر  99% من  التاريخية. إن طريقة "القيمة املعرضة للمخاطر" املتبعة من قبل املجموعة متثل تقديراً وذلك باستخدام مستوى ثقة قدره  البيانات 

املحتملة التي ال يتوقع تجاوزها يف حالة ثبات الظروف السائدة بالسوق ملدة يوم واحد. إن استخدام مستوى الثقة بنسبة 99% عىل مدى يوم واحد يوضح 

بأن الخسائر التي تجاوزت مبلغ "القيمة املعرضة للمخاطر" يجب أال تحدث، يف املتوسط، أكرث من مرة كل مائة يوم. 

متثل "القيمة املعرضة للمخاطر" مخاطر املحفظة عند انتهاء يوم عمل ما، وال تأخذ بعني االعتبار الخسائر التي تحدث خارج فرتة الثقة املحددة. لكن النتائج   

التجارية الفعلية ميكن أن تختلف عن عمليات احتساب القيمة املعرضة للمخاطر خاصة وأن عمليات االحتساب هذه ال تعطي مؤرشاً ذو معنى عن األرباح أو 

الخسائر خالل أوضاع السوق غري العادية.

بإجراء اختبارات الجهد للمحفظة للوقوف عىل  وللتغلب عىل القيود أعاله املتعلقة باستخدام طريقة "القيمة املعرضة للمخاطر"، تقوم املجموعة أيضاً   

الظروف التي تحدث خارج فرتات الثقة االعتيادية، ويتم إبالغ لجنة إدارة املخاطر بالبنك بانتظام بالخسائر املحتملة التي تحدث خالل اختبارات الجهد ملراجعتها.

فيام ييل املعلومات املتعلقة بالقيمة املعرضة للمخاطر للمجموعة.    

2021م بآالف الرياالت 
السعودية

2020م بآالف الرياالت 
السعودية

أسعار رصف العمالت األجنبية

297298القيمة املعرضة للمخاطر كام يف نهاية السنة       

67175الحد األدىن للقيمة املعرضة للمخاطر

1,5581,979الحد األقىص للقيمة املعرضة للمخاطر

415294متوسط القيمة املعرضة للمخاطر خالل السنة        
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1( مخاطر رصف العمالت األجنبية

متثل مخاطر العمالت املخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات املالية نتيجة التغريات يف أسعار الرصف األجنبي. تقوم املجموعة بإدارة مخاطر آثار التقلبات   

العملة. تتم مراقبة  النقدية. وضع مجلس اإلدارة حدوًدا عىل املراكز حسب  يف أسعار الرصف األجنبي السائدة بالسوق عىل مركزها املايل وتدفقاتها 

املراكز يوميًا لضامن االحتفاظ باملراكز ضمن الحدود املوضوعة.

يف نهاية السنة، تعرضت املجموعة للمخاطر الجوهرية التالية يف محفظتها التجارية، املقومة بالعمالت األجنبية كام يف 31 ديسمرب:  

2021م بآالف الرياالت 
السعوديــــــة

2020م بآالف الرياالت 
السعوديــــــة

41,21741,573دوالر امرييك

3,0195,923دوالر هونج كونج

3,2002,955الدوالر التايواين

يوضح الجدول أدناه مدى تعرض املجموعة ملخاطر العمالت كام يف 31 ديسمرب، عىل مراكزها بالعمالت األجنبية. يتم إجراء التحليل من أجل الحركة املمكنة   

املعقولة لسعر العملة مقابل الريال السعودي مع ثبات جميع املتغريات األخرى، مبا يف ذلك تأثري أداة التحوط، عىل قامئة الدخل املوحدة. يعكس املبلغ 

السالب يف الجدول صايف انخفاض محتمل يف قامئة الدخل املوحدة، بينام يعكس املبلغ املوجب صايف زيادة محتملة. ال يأخذ تحليل الحساسية يف 

الحسبان اإلجراءات التي قد تتخذها املجموعة للتخفيف من تأثري هذه التغيريات.

2020م2021مالعملة

زيادة/نقص يف سعر 
معدل العملة بنسبة %

األثر عىل صايف الدخل
بآالف الرياالت السعودية

زيادة/نقص يف سعر 
معدل العملة بنسبة %

األثر عىل صايف الدخل
بآالف الرياالت السعودية

±249±0.60±128±0.31دوالر امرييك

±92±3.11±237±7.42الدوالر التايواين

±29±0.49±32±1.05دوالر هونج كونج

2( مخاطر أسعار األسهم

متثل مخاطر أسعار األسهم مخاطر انخفاض القيم العادلة للصناديق االستثامرية املشرتكة نتيجة للتغريات يف مستويات مؤرش األسهم وقيمة كل سهم   

عىل حدة املشتقة من صايف قيمة املوجودات للصناديق.

الدخل هي أسهم حقوق امللكية اململوكة لصناديق استثامرية مشرتكة متلكها  العادلة من خالل قامئة  بالقيمة  األدوات املالية املدرجة يف املحفظة   

املجموعة. تدير املجموعة املخاطر املتعلقة بصناديق االستثامر من خالل مراقبة التغريات يف صايف قيمة موجودات الصناديق االستثامرية املشرتكة. 

تدير املجموعة االستثامرات يف أسهم حقوق امللكية وصناديق االستثامرية املشرتكة التي تحتفظ بها املجموعة باالشرتاك مع مستشارين متخصصني 

يف مجال االستثامر وتراقب املجموعة مخاطر أسعار األسهم عىل أساس املحفظة لكل صندوق استثامري مشرتك. فيام ييل التأثري عىل قامئة الدخل 

املوحدة نتيجة للتغيري يف القيمة العادلة ألدوات حقوق امللكية املحتفظ بها للمتاجرة يف 31 ديسمرب بسبب التغريات املعقولة املحتملة يف صايف 

قيمة موجودات الصندوق األسايس، مع ثبات جميع املتغريات األخرى:

2020م2021م

الزيادة / النقص يف أسعار املحفظة
األسهم %

التأثري عىل قامئة الدخل 
املوحدة بآالف الرياالت 

السعودية

الزيادة / النقص يف أسعار 
األسهم %

التأثري عىل قامئة الدخل 
املوحدة بآالف الرياالت 

السعودية

±694±4.40%±18.172,750%صندوق األسواق الدولية الناشئة

±10.61433%±575±10.35% صندوق الجزيرة الخليجي للدخل    

±1,653±4.34%±774±2.04%صندوق الجزيرة للصكوك

±13,788±3.58%±10,191±5.00%أخرى

فيام ييل التأثري عىل قامئة الدخل املوحدة نتيجة للتغري يف القيمة العادلة ألدوات حقوق امللكية املحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قامئة الدخل يف   

31 ديسمرب 2021م بسبب التغريات املحتملة املعقولة يف مؤرش السوق، مع بقاء جميع املتغريات األخرى ثابتة:

2020م2021م

الزيادة / النقص يفمؤرش السوق
املؤرش %

التأثري عىل قامئة الدخل 
املوحدة  بآالف الرياالت 

السعوديــــــة

الزيادة / النقص يف
املؤرش %

التأثري عىل قامئة الدخل 
املوحدة  بآالف الرياالت 

السعودية

±      27±3.58%±      1,297±29.83%تداول
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ب( مخاطر السوق – محفظة غري تجارية أو بنكية

العمالت  تحويل  أسعار  أو  الربح  معدل  يف  التغريات  عن  أسايس،  بشكل  املرصفية،  بالعمليات  أو  التجارية  غري  بالعمليات  املتعلقة  السوق  مخاطر  تنشأ   

األجنبية، أو أسعار األسهم.

1( مخاطر أسعار الربح  

تنشأ مخاطر أسعار الربح من احتامل أن يؤثر تذبذب أسعار الربح عىل التدفقات النقدية املستقبلية او القيم العادلة لألدوات املالية.  قامت لجنة سياسات   

مخاطر السوق يف املجموعة بوضع حدود عىل فجوة أسعار الربح 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 محتملة ومعقولة يف أسعار العمولة الخاصة، مع بقاء جميع املتغريات األخرى ثابتة، عىل قامئة   

الدخل املوحدة للمجموعة. إن حساسية الدخل هي تأثري التغريات املتوقعة يف أسعار الربح الخاصة عىل صايف دخل التمويل واالستثامر لسنة واحدة، 

وذلك بناًء عىل املوجودات واملطلوبات املالية املحتفظ بها لغري أغراض املتاجرة والتي تحمل ربح كام يف 31 ديسمرب 2021م مبا يف ذلك تأثري أدوات 

التحوط. يتم مراقبة كافة املخاطر املتعلقة بالعمليات غري التجارية وتحليلها حسب تركزات العملة، ويتم اإلفصاح عن الحساسية ذات الصلة بالعملة املحلية. 

ال يأخذ تحليل الحساسية يف الحسبان اإلجراءات التي قد تتخذها املجموعة للتخفيف من تأثري هذه التغيريات.

2020م2021مالعملة

زيادة / نقص يف نقاط 
االساس

حساسية دخل من 
استثامرات ومتويل

زيادة / نقص يف نقاط 
االساس

حساسية دخل من 
استثامرات ومتويل

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية

±20,104±25±17,747±25ريال سعودي

±2,114±25±1,387±25دوالر أمرييك

±9±25±4±25روبية هندية

±3±25±1±25روبية باكستانية

±44±25±96±25درهم إمارايت

2021م

األثر عىل حقوق امللكيةالعملة

الزيادة يف نقاط 
األساس

حساسية دخل 
من استثامرات 

ومتويل 
سنة أو أقل6 أشهر أو أقل

1-5 سنوات  أو 
اقل

املجموعأكرث من 5 سنوات

±70,487±81,933±)29,193(±6,511±11,236±17,747±25ريال سعودي

±3,334±)4,460(±6,407±1,369±18±1,387±25دوالر أمرييك

±4---±4±4±25روبية هندية

±1---±1±1±25روبية باكستانية

±453±99±258±42±54±96±25درهم إمارايت

2020م

األثر عىل حقوق امللكيةالعملة

الزيادة يف نقاط 
األساس

حساسية دخل 
من استثامرات 

ومتويل
سنة أو أقل6 أشهر أو أقل

1-5 سنوات أو 
اقل

املجموعأكرث من 5 سنوات

±171,744±96,864±54,776±13,052±7,052±20,104±25ريال سعودي

±19,680±10,418±7,148±417±1,697±2,114±25دوالر أمرييك

±9---±9±9±25روبية هندية

±3---±3±3±25روبية باكستانية

±64±7±13±25±19±44±25درهم إمارايت

حساسية أسعار الربح الخاصة باملوجودات واملطلوبات والبنود خارج قامئة املركز املايل  

تدير املجموعة آثار التقلبات يف معدالت الربحية السائدة بالسوق عىل مركزه املايل وتدفقاته النقدية.   

يشتمل الجدول أدناه عىل ملخص ملخاطر معدالت الربحية التي تتعرض لها املجموعة. كام يشتمل عىل موجودات ومطلوبات املجموعة املسجلة بالقيم   

الدفرتية مصنفة حسب تواريخ تجديد األسعار أو تواريخ االستحقاق، أيهام يحدث أوالً. تتعرض املجموعة ملخاطر معدالت الربحية نتيجة لعدم التطابق أو لوجوده 

فجوات يف قيم املوجودات واملطلوبات والبنود خارد قامئة املركز املايل التي تستحق أو سيتم تجديد أسعارها يف فرتة محددة. تقوم املجموعة بإدارة 

هذه املخاطر وذلك مبطابقة تواريخ تجديد أسعار املوجودات واملطلوبات من خالل اسرتاتيجيات إدارة املخاطر.
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)بآالف الرياالت السعودية(

2021م
خالل 3 أشهر 

أشهر
12-3
شهراً

5-1
سنوات

أكرث من 5
سنوات

سعر الربح املجموعال تحمل ربح
الفعال

املوجودات

نقد وأرصدة لدى البنك املركزي السعودي 

-969,993969,993----نقد يف الصندوق

0.5%4,311,8834,416,878---104,995أرصدة لدى البنك املركزي السعودي

مطلوبات من البنوك واملؤسسات املالية 
األخرى

-646,611646,611----حسابات جارية

0.67%1616,891---16,875إيداعات أسواق املال

االستثامرات

-266,792266,792مقتناة بالقيمة العادلة من خالل قامئة الدخل

مدرجة قيمتها العادلة من خالل الدخل  
الشامل اآلخر

--208,7033,814,67539,9834,063,361%2.95

3.20%6,375,98020,524,222203,45027,103,652--مقتناة بالتكلفة املطفأة

القيمة العادلة املوجبة لألدوات املشتقة

-7,2337,233----مقتناة ألغراض املتاجرة

-4,8254,825----مقتناة لتحوطات التدفقات النقدية

التمويل، صايف

25.12%680,052----680,052بطاقات ائتامن

4.08%2,621,5734,309,9878,927,95111,893,717112,83427,866,062قروض عمالء

2.84%182,75533,552,082--15,160,65818,208,669قروض تجارية

-336,280336,280----أخرى

-211,143211,143----االستثامر يف رشكة زميلة

-507,743507,743----عقارات أخرى، صايف

-1,156,3801,156,380----ممتلكات ومعدات،صايف

-1,021,3431,021,343----موجودات أخرى

102,827,321 18,584,15322,518,65615,512,63436,232,6149,979,264مجموع املوجودات

)بآالف الرياالت السعودية(

2021م
خالل 3 أشهر

أشهر
12-3
شهراً

5-1
سنوات

أكرث من 5
سنوات

سعر الربح املجموعال تحمل ربح
الفعال

املطلوبات وحقوق امللكية

أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

-235,986235,986----حسابات جارية

0.66%2,272,6115,884,986---3,612,375ودائع اسواق املال

0.74%437289,108--288,671-اقرتاضات اتفاقية إعادة الرشاء

ودائع العمالء

-38,504,62538,504,625----تحت الطلب

0.50%  983,845----983,845ادخار

0.98%54,33937,057,540-3,365 9,662,286 27,337,550استثامرات العمالء ألجل

-1,819,1391,819,139----أخرى

القيمة العادلة السالبة  للمشتقات

-20,98620,986----مقتناة ألغراض املتاجرة

-206,323206,323----مقتناة لتحوطات التدفقات النقدية

2.45%3,2631,994,685--1,991,422-صكوك معززة لرأس املال

-1,935,0271,935,027----مطلوبات أخرى

-13,895,07113,895,071----حقوق امللكية

 58,947,807102,827,321-31,933,77011,942,3793,365مجموع املطلوبات وحقوق املساهمني 

حساسية أسعار الربح للفجوة للبنود داخل 
قامئة املركز املايل املوحدة 

)13,349,617(10,576,27715,509,26936,232,614)48,968,543(

حساسية أسعار الربح للفجوة للبنود خارج 
قامئة املركز املايل املوحدة 

)2,218,125()360,000(2,050,000528,125--

-)48,968,543(10,216,27717,559,26936,760,739)15,567,742(مجموع فجوة حساسية أسعار الربح 

--12,207,80448,968,543)5,351,465()15,567,742(أسعار الربح املرتاكم فجوة الحساسية
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)بآالف الرياالت السعودية(

2020م
خالل 3 أشهر

أشهر
12-3
شهراً

5-1
سنوات

أكرث من 5
سنوات

ال تحمل ربح
املجموع

سعر الربح 
الفعال

املوجودات

نقد وأرصدة لدى البنك املركزي 
السعودي  

-1,122,8921,122,892----نقد يف الصندوق

0.50%3,600,4244,125,402---524,978أرصدة لدى البنك املركزي السعودي

مطلوبات من البنوك واملؤسسات املالية األخرى

-426,138426,138----حسابات جارية

-------إيداعات أسواق املال

االستثامرات

-443,104443,104---- مقتناة بالقيمة العادلة من خالل قامئة الدخل

مدرجة قيمتها العادلة من خالل الدخل  الشامل 
اآلخر

--552,393
549,45716,4011,118,251%2.61

2.74%7,140,000338,11111,959,5858,680,115216,30728,334,118مقتناة بالتكلفة املطفأة

القيمة العادلة املوجبة لألدوات املشتقة

-22,58022,580----مقتناة ألغراض املتاجرة

-112,644112,644----مقتناة لتحوطات التدفقات النقدية

التمويل، صايف

25.13%687,376----687,376بطاقات ائتامن

4.46%1,619,9914,834,87612,842,7177,057,290143,62426,498,498قروض عمالء

3.06%189,02326,404,148--14,789,87111,425,254قروض تجارية

-371,189371,189----أخرى

-164,136164,136----االستثامر يف رشكة زميلة

-474,421474,421----عقارات أخرى، صايف

-1,155,6091,155,609----ممتلكات ومعدات،صايف

-628,368628,368----موجودات أخرى

24,762,21616,598,24125,354,69516,286,8629,086,86092,088,874مجموع املوجودات

)بآالف الرياالت السعودية(

2020م
خالل 3 أشهر

أشهر
12-3
شهراً

5-1
سنوات

أكرث من 5
املجموعال تحمل ربحسنوات

سعر الربح 
الفعال

املطلوبات وحقوق امللكية

أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

-177,278177,278----حسابات جارية

0.62%3,975,0208,063,770---4,088,750ودائع اسواق املال

0.80%477289,148--288,671-اقرتاضات اتفاقية إعادة الرشاء

ودائع العمالء

-37,411,39037,411,390----تحت الطلب

0.50%4284,182---284,178ادخار

1.11%149,94828,543,641-18,295,46310,096,5301,700استثامرات العمالء ألجل

-1,764,3991,764,399----أخرى

القيمة العادلة السالبة  للمشتقات

-18,87218,872----مقتناة ألغراض املتاجرة

-284,623284,623----مقتناة لتحوطات التدفقات النقدية

2.78%4,6332,004,633--2,000,000-صكوك معززة لرأس املال

-1,882,4391,882,439----مطلوبات أخرى

-11,364,49911,364,499----   حقوق امللكية

57,033,58292,088,874-22,668,39112,385,2011,700مجموع املطلوبات وحقوق املساهمني 

حساسية أسعار الربح للفجوة للبنود داخل 
قامئة املركز املايل املوحدة 

2,093,8254,213,04025,352,99516,286,862 )47,946,722(-

حساسية أسعار الربح للفجوة للبنود خارج 
قامئة املركز املايل املوحدة 

750,625-)1,378,750(628,125--

-)47,946,722(2,844,4504,213,04023,974,24516,914,987مجموع فجوة حساسية أسعار الربح

أسعار الربح املرتاكم

--2,844,4507,057,49031,031,73547,946,722 فجوة الحساسية
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إن سعر الربح الفعيل )العائد الفعيل( لألداة املالية هو السعر الذي تحسب مبوجبه القيمة الدفرتية لألداة املالية، وذلك عند استخدامه يف حساب القيمة   

الحالية لهذه األداة. إن هذا السعر يعترب السعر التاريخي لألداة املالية بعمولة ثابتة املسجلة بالتكلفة املطفأة، وسعر السوق الحايل لألداة بعمولة عامئة أو 

األداة املسجلة بالقيمة العادلة.

2( مخاطر العملة 

متثل مخاطر العمالت املخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات املالية نتيجة التغريات يف أسعار الرصف األجنبي. تقوم املجموعة بإدارة مخاطر آثار التقلبات   

يف أسعار الرصف األجنبي السائدة بالسوق عىل مركزها املايل وتدفقاتها النقدية. وضع مجلس إدارة البنك حدوًدا عىل املراكز حسب العملة. تتم مراقبة 

املراكز يوميًا لضامن االحتفاظ باملراكز ضمن الحدود املوضوعة. 

فيام ييل تحليالً بصايف التعرضات الجوهرية للمجموعة يف نهاية السنة مقومة بالعمالت األجنبية التالية كام يف 31 ديسمرب:  

2021م بآالف الرياالت 
السعودية طويل / )قصري(

2020م بآالف الرياالت 
السعوديــة طويل / )قصري(

997,718816,560 دوالر أمرييك

15,02642,963 روبية هندية

13,41216,000 روبية باكستانية

4,2464,479 درهم إمارايت

يشري املركز الطويل إىل أن املوجودات بالعملة األجنبية أعىل من املطلوبات بنفس العملة، وينطبق عكس ذلك عىل املركز القصري.  

يبني الجدول التايل العمالت التي تتسبب يف تعرض املجموعة ملخاطر العمالت كام يف 31 ديسمرب 2021م.  يتم إجراء التحليل من أجل الحركة املمكنة   

املعقولة لسعر العملة مقابل الريال السعودي مع ثبات جميع املتغريات األخرى، مبا يف ذلك تأثري أداة التحوط، عىل قامئة الدخل املوحدة. يعكس املبلغ 

السالب يف الجدول صايف انخفاض محتمل يف قامئة الدخل املوحدة، بينام يعكس املبلغ املوجب صايف زيادة محتملة. ال يأخذ تحليل الحساسية يف 

الحسبان اإلجراءات التي قد تتخذها املجموعة للتخفيف من تأثري هذه التغيريات.

2020م2021مالعملة

زيادة/نقص يف 
سعر معدل العملة 

بنسبة %

التأثري عىل صايف 
الدخل  بآالف 

الرياالت السعودية

التأثري عىل حقوق 
امللكية بآالف 

الرياالت السعودية

زيادة/نقص يف 
سعر معدل العملة 

بنسبة %

األثر عىل صايف 
الدخل بآالف الرياالت 

السعودية

التأثري عىل حقوق 
امللكية بآالف 

الرياالت السعودية

±408±541±0.05±499±499±0.05دوالر أمرييك

±21±21±0.05±8±8±0.05روبية هندية

±8±8±0.05±7±7±0.05روبية باكستانية

±2±2±0.05±2±2±0.05درهم إمارايت

34. مخاطر السيولة

متثل مخاطر السيولة عدم مقدرة البنك عىل الوفاء بالتزامات السداد الخاصة به عند استحقاقها خالل الظروف االعتيادية وغري االعتيادية. تقع مخاطر السيولة   

عند حصول اضطرابات يف األسواق أو انخفاض مستوى االئتامن مام يؤدي إىل عدم توفرها بشكل مفاجئ من بعض مصادر التمويل. وللتقليل من هذه 

املخاطر، قامت اإلدارة بتنويع مصادر التمويل لدعم الودائع األساسية، وإدارة املوجودات بعد األخذ بعني االعتبار توفر السيولة، والحفاظ عىل رصيٍد كاٍف 

للنقد وما مياثله واألوراق املالية القابلة للبيع ومراقبة التدفقات النقدية املستقبلية وفجوات السيولة بشكل يومي. كام لدى املجموعة خطوط ائتامنية 

مضمونة ميكن استخدامها لتلبية احتياجات السيولة.

وطبقاً لنظام مراقبة البنوك وكذلك التعليامت الصادرة عن البنك املركزي السعودي، يحتفظ البنك لدى البنك املركزي السعودي بوديعة نظامية تعادل %7   

من مجموع الودائع تحت الطلب و 4% من ودائع االدخار والودائع ألجل. باإلضافة إىل الوديعة النظامية، يحتفظ املرصف باحتياطي سيولة ال يقل عن ٪20 من 

التزامات املرصف تجاه الودائع، ويتكون هذا االحتياطي من النقد أو الذهب أو املوجودات التي ميكن تحويلها إىل نقد خالل فرتة ال تزيد عن ثالثني يوماً. لدى 

البنك القدرة عىل رفع أرصدته اإلضافية عن طريق تسهيالت إعادة رشاء متوفرة لدى البنك املركزي السعودي بنسبة 94.8% من قيمة سندات دين صادرة 

عن الحكومة )وزارة املالية( أو البنك املركزي السعودي أو مضمونة من الحكومة.

إضافة لذلك، تختفظ املجموعة بخطة متويل سيولة طارئة لتقديم التوجيه والنصح لإلدارة العليا. تقوم خطة متويل السيولة الطارئة بإرسال تحذيرات لإلدارة   

بشأن أي توتر ضمني، وكذلك املسئوليات وتوضح النهج الذي يجب أن تتبعه اإلدارة يف مراحل متنوعة من األزمة.

أ( تحليل املطلوبات املالية حسب تواريخ االستحقاق التعاقدية املتبقية غري املخصومة

يشتمل الجدول أدناه عىل ملخص ملحفظة استحقاقات املطلوبات املالية الخاصة باملجموعة كام يف 31 ديسمرب 2021م و31 ديسمرب 2020م وذلك   

ال  اإلجاملية  املبالغ  فإن  الجدول،  يف  مضمنة  االستحقاق  تاريخ  حتى  الربح  مدفوعات  إن  وحيث  التعاقدية.  املخصومة  غري  السداد  التزامات  أساس  عىل 

تتطابق مع قامئة املركز املايل املوحدة. تم تحديد االستحقاقات التعاقدية لاللتزامات عىل أساس الفرتة املتبقية يف تاريخ التقرير إىل تاريخ االستحقاق 

التعاقدي مع عدم أخذ االستحقاقات الفعلية املتوقعة يف االعتبار كام هو موضح يف اإليضاح )ب( أدناه )تحليل االستحقاقات للموجودات واملطلوبات ألجل 

االستحقاقات املتوقعة(. املبالغ املستحقة السداد الخاضعة إلشعارات يجب التعامل معها وكأن اشعاراتها قد أعطيت فواراً. , وال تتوقع املجموعة أن يطالب 
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العمالء بالتسديد يف التاريخ املبكر املطلوب من املجموعة الدفع فيه، كام إن الجدول ال يؤثر عىل التدفقات النقدية املتوقعة حسبام تظهره الوقائع 

التاريخية لالحتفاظ بالودائع من قبل املجموعة وسياسة إدارة مخاطر السيولة.

)بآالف الرياالت السعودية(

عند
الطلب

خالل 3 
أشهر

12-3
شهراً

5-1
سنوات

أكرث من 5
سنوات

بدون تاريخ 
استحقاق 

محدد
املجموع

املطلوبات املالية
كام يف 31 ديسمرب 2021م

مطلوب للبنوك واملؤسسات املالية األخرى 

235,986-----235,986حسابات جارية

5,886,332--2,270,381-3,615,951-ودائع أسواق املال

321,337-2,26224,318294,757--اقرتاضات اتفاقية إعادة الرشاء

ودائع العمالء

38,504,625-----38,504,625تحت الطلب

983,845-----983,845ادخار

37,130,389--27,407,2299,719,5983,562-استثامرات العمالء ألجل

1,819,139-----1,819,139أخرى

القيمة العادلة السالبة  للمشتقات

20,986-3,2702,68613,2651,765-مقتناة ألغراض املتاجرة

206,323-24,9724,53227,069149,750-مقتناة لتحوطات التدفقات النقدية

2,497,078-49,681198,8582,248,539--صكوك معززة لرأس املال

13,953151,531290,95140,8561,468,6831,965,974-مطلوبات أخرى

41,543,59531,065,3759,930,2902,828,4042,735,6671,468,68389,572,014مجموع املطلوبات غري املخصومة

6,560,842-585,2601,071,5652,853,7832,050,234-مشتقات متوافقة مع الرشيعة

)بآالف الرياالت السعودية(

عند 
الطلب

خالل 3 
أشهر

12-3
شهراً

5-1
سنوات

أكرث من 5
سنوات

بدون تاريخ 
استحقاق 

محدد
املجموع

املطلوبات املالية
كام يف 31 ديسمرب 2020م

مطلوب للبنوك واملؤسسات املالية األخرى 

177,278-----177,278حسابات جارية

8,065,681---4,611,6953,453,986-ودائع أسواق املال

322,494-2,26221,167299,065--اقرتاضات اتفاقية إعادة الرشاء

ودائع العمالء

37,411,390-----37,411,390تحت الطلب

284,182-----284,182ادخار

28,620,150--18,420,84610,197,4411,863-استثامرات العمالء ألجل

1,764,399-----1,764,399أخرى

القيمة العادلة السالبة  للمشتقات

18,872--1,55211,8415,479-مقتناة ألغراض املتاجرة

284,623-78,921187,239-18,463-مقتناة لتحوطات التدفقات النقدية

56,372225,6432,028,1092,310,124--صكوك معززة لرأس املال

39,854171,451494,32766,2501,154,1911,926,073-مطلوبات أخرى

39,637,24923,092,41013,893,353827,4002,580,6631,154,19181,185,266مجموع املطلوبات غري املخصومة

4,977,099-284,835563,4872,124,4882,004,289-مشتقات متوافقة مع الرشيعة

يبني اإليضاح 20 )د( هيكل االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات املحتملة واالرتباطات املتعلقة باالئتامن الخاصة باملجموعة.   
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ب ( تحليل استحقاق املوجودات واملطلوبات

يبني الجدول التايل تحليل املوجودات واملطلوبات املحللة طبقاً للموعد املتوقع من حيث االسرتداد او السداد. انظر االيضاح )أ( أعاله بخصوص التزامات   

املجموعة املالية التعاقدية غري املخصومة. ألغراض العرض فإن الودائع تحت الطلب مدرجة ضمن بند "بدون تاريخ استحقاق محدد".

)بآالف الرياالت السعودية(

3-12خالل 3 أشهر2021م
شهراً

خالل سنة 
واحدة

5-1
سنوات

أكرث من 5
سنوات

بدون تاريخأكرث من سنة
استحقاق محدد

املجموع

املوجودات
نقد وأرصدة لدى البنك املركزي السعودي

969,993969,993------نقد يف الصندوق

4,416,8784,416,878------أرصدة لدى البنك املركزي السعودي

مطلوبات من البنوك واملؤسسات 
املالية األخرى

646,611646,611------حسابات جارية

16,891----16,89116,891-إيداعات أسواق املال

االستثامرات

مقتناة بالقيمة العادلة من خالل قامئة 
الدخل

------266,792266,792

مدرجة قيمتها العادلة من خالل الدخل  
الشامل اآلخر

-28,72128,721214,2663,815,4894,029,7554,8854,063,361

27,103,652-1,639,0691,639,06914,627,15310,837,43025,464,583-مقتناة بالتكلفة املطفأة

القيمة العادلة املوجبة لألدوات املشتقة

7,233-1,3703,5854,9555151,7632,278مقتناة ألغراض املتاجرة

4,825----4,825-4,825مقتناة لتحوطات التدفقات النقدية

التمويل، صايف

397,274680,052---282,778-282,778بطاقات ائتامن

27,866,062-84,166138,408222,57412,741,67214,901,81627,643,488قروض عمالء

33,552,082-17,987,80113,081,72731,069,528964,3191,518,2352,482,554قروض تجارية

336,280-336,280336,280أخرى

211,143211,143------استثامر يف رشكة زميلة

507,743507,743------عقارات أخرى، صايف

1,156,3801,156,380------ممتلكات ومعدات، صايف

866,0941,021,343---81,07374,176155,249موجودات أخرى

18,442,01315,318,85733,760,87028,547,92531,074,73359,622,6589,443,793102,827,321مجموع املوجودات

)بآالف الرياالت السعودية(

3-12خالل 3 أشهر2021م
شهراً

خالل سنة 
واحدة

5-1
سنوات

أكرث من 5
سنوات

بدون تاريخأكرث من سنة
استحقاق محدد

املجموع

املطلوبات 
مطلوب للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

235,986235,986------حسابات جارية

5,884,986-601,8573,012,7483,614,6052,270,3812,270,381ودائع أسواق املال

289,108-288,671288,671-437437-اقرتاضات اتفاقية إعادة الرشاء

ودائع العمالء

38,504,62538,504,625------تحت الطلب

983,845983,845------ادخار

8,211,59522,065,02330,276,6186,780,9226,780,92237,057,540استثامرات العمالء ألجل

1,819,1391,819,139------أخرى

القيمة العادلة السالبة  للمشتقات

20,986-3,2702,6865,95613,2651,76515,030مقتناة ألغراض املتاجرة

206,323-24,9724,53229,50427,069149,750176,819مقتناة لتحوطات التدفقات النقدية

1,994,685-1,991,4221,991,422-3,2633,263-صكوك معززة لرأس املال

11,318144,772156,090273,98736,267310,2541,468,6831,935,027مطلوبات أخرى

 43,012,27888,932,250 8,853,01225,233,46134,086,4739,365,6242,467,87511,833,499مجموع املطلوبات 
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)بآالف الرياالت السعودية(

2020م
خــــالل 3 

أشــهر
12-3
شهراً

خالل سنة 
واحدة

5-1
سنوات

أكرث من 5
سنوات

بدون تاريخأكرث من سنة
استحقاق 

محدد
املجموع

املوجودات
نقد وأرصدة لدى البنك املركزي السعودي

1,122,8921,122,892------   نقد يف الصندوق

4,125,4024,125,402------   أرصدة لدى البنك املركزي السعودي

مطلوبات من البنوك واملؤسسات املالية األخرى

426,138426,138------   حسابات جارية

--------   إيداعات أسواق املال

االستثامرات

  مقتناة بالقيمة العادلة من خالل 
قامئة الدخل

------443,104443,104

  مدرجة قيمتها العادلة من خالل الدخل  
الشامل اآلخر

-10,27010,270549,689553,3601,103,0494,9321,118,251

28,334,118-521,616521,61612,369,15115,443,35127,812,502-  مقتناة بالتكلفة املطفأة

القيمة العادلة املوجبة لألدوات املشتقة

22,580-5,478-5,26111,84117,1025,478  مقتناة ألغراض املتاجرة

112,644-5,0398,21699,389107,605-5,039  مقتناة لتحوطات التدفقات النقدية

التمويل، صايف

419,905687,376---267,471-267,471 بطاقات ائتامن

26,498,498-93,132172,648265,78012,216,79314,015,92526,232,718 قروض عمالء

26,404,148-14,511,1619,279,24023,790,4011,033,5241,580,2232,613,747 قروض تجارية

371,189----371,189371,189- أخرى

164,136164,136------استثامر يف رشكة زميلة

474,421474,421------عقارات أخرى، صايف

1,155,6091,155,609------ممتلكات ومعدات، صايف

501,557628,368---64,18462,627126,811موجودات أخرى

92,088,874 57,875,0998,838,096 14,946,24810,429,43125,375,67926,182,85131,692,248مجموع املوجودات

)بآالف الرياالت السعودية(

خالل 3 2020م
أشهر

12-3
شهراً

خالل سنة 
واحدة

5-1
سنوات

أكرث من 5
سنوات

بدون تاريخأكرث من سنة
استحقاق 

محدد

املجموع

املطلوبات 
مطلوب للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

177,278177,278------حسابات جارية

8,063,770-2,213,663-5,850,1075,850,1072,213,663-ودائع أسواق املال

289,148-288,671288,671-477477-اقرتاضات اتفاقية إعادة الرشاء

ودائع العمالء

37,411,39037,411,390------تحت الطلب

284,182284,182------ادخار

7,106,64228,543,641-5,517,61415,919,38521,436,9997,106,642استثامرات العمالء ألجل

1,764,3991,764,399------أخرى

القيمة العادلة السالبة  للمشتقات

18,872-5,479-1,55211,84113,3935,479مقتناة ألغراض املتاجرة

284,623-18,46378,921187,239266,160-18,463مقتناة لتحوطات التدفقات النقدية

2,004,633-2,000,0002,000,000-4,6334,633-صكوك معززة لرأس املال

36,520162,585199,105470,05059,093529,1431,154,1911,882,439مطلوبات أخرى

5,574,14921,949,02827,523,1779,874,7552,535,00312,409,75840,791,44080,724,375مجموع املطلوبات 
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35. قياس القيمة العادلة
إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما مبوجب معاملة نظامية تتم بني متعاملني يف   

السوق بتاريخ القياس يف السوق الرئييس للموجودات أو املطلوبات، أو يف حالة عدم وجود السوق الرئييس، يف أكرث األسواق فائدة والتي ميكن 

للمجموعة الوصول إليها يف ذلك التاريخ. إن القيمة العادلة لاللتزام تعكس مخاطر عدم األداء.

تحديد القيم العادلة والهيكل الهرمي للقيم العادلة:  

تستخدم املجموعة الهيكل الهرمي يف تحديد واإلفصاح عن القيم العادلة لألدوات املالية:  

املستوى األول: األسعار املتداولة يف األسواق املالية النشطة لنفس األداة )بدون تعديل(؛  

املستوى 2: األسعار املتداولة يف األسواق املالية النشطة ملوجودات ومطلوبات مامثلة أو طرق تقييم أخرى يتم تحديد كافة مدخالتها الهامة وفق بيانات السوق   

القابلة للمالحظة.

املستوى 3: طرق تقييم ال ترتكز معطياتها الجوهرية عىل بيانات ميكن رصدها يف السوق.  

ميثل الجدول التايل املوجودات واملطلوبات املالية للمجموعة والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة: أ( 

2021م بآالف الرياالت السعودية(

املجموعاملستوى 2املستوى 1

املوجودات املالية

القيمة العادلة من خالل قامئة الدخل

262,443262,443-  صناديق االستثامر 

4,349-4,349  أسهم

صكوك بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

  -4,058,4764,058,476

12,05812,058-مشتقات

4,3494,332,9774,337,326املجموع

املطلوبات املالية

227,309227,309-مشتقات

227,309227,309-املجموع

2020م بآالف الرياالت السعودية(

املجموعاملستوى 2املستوى 1

املوجودات املالية

القيمة العادلة من خالل قامئة الدخل

442,344442,344-  صناديق االستثامر 

760-760  أسهم

صكوك بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

  -1,113,3191,113,319

135,224135,224-مشتقات

7601,690,8871,691,647املجموع

املطلوبات املالية

303,495303,495-مشتقات

303,495303,495-املجموع

تستند القيمة العادلة لالستثامرات املتداولة إىل االسعار املتداولة يف تاريخ التقرير املايل. تشتمل مشتقات التداول والتحوط من املستوى الثاين عىل   

رصف العمالت األجنبية والخيارات ومقايضات أسعار الربح. تم تقييم عقود تبادل العمالت األجنبية هذه بالقيمة العادلة باستخدام أسعار الرصف اآلجلة التي 

يتم تداولها يف سوق نشطة. أما مقايضات معدل الربح، والخيارات، فقد تم تقييمها بالقيمة العادلة باستخدام معدالت الربح اآلجلة املأخوذة من منحنيات 

العوائد القابلة للمالحظة. مل يكن هناك تغريات يف أساليب التقييم خالل الفرتة. 

مل يكن هناك تغريات يف أساليب التقييم خالل الفرتة.  

مل يتم إجراء تحويالت بني املستوى 1 واملستوى 2 خالل السنة. تم تصنيف االستثامرات الجديدة املقتناة خالل السنة ضمن املستويات ذات العالقة. ال   

توجـد موجـودات مالية أو مطلوبـات ماليـة مصنفـة ضمـن املستـوى 3.

يتم إدراج االستثامرات التي بلغت 4.89 مليون ريال سعودي )2020م: 4.93 مليون ريال سعودي( بالتكلفة، وبالتايل ال يتم احتسابها بالقيمة العادلة.   



153القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2021 م

ميثل الجدول التايل القيم العادلة للموجودات واملطلوبات املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة. ليس هناك موجودات ومطلوبات مالية  ب( 

يتم قياسها بالقيمة العادلة ضمن املستوىني 1 و3.

املستوى 2بالتكلفة املطفأة

املوجودات املالية:

663,502663,433  أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى 

27,103,65227,709,627استثامرات محتفظ بها بالتكلفة املطفأة، صايف

62,434,47664,795,397  التمويل، صايف

90,201,63093,168,457املجموع

املطلوبات املالية:

6,410,0806,875,477أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

78,365,14978,426,210   ودائع العمالء

1,994,6851,994,685   صكوك معززة لرأس املال

86,769,91487,296,372املجموع

املستوى 2بالتكلفة املطفأة

املوجودات املالية:

426,138426,074   أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى 

28,334,11829,115,386استثامرات محتفظ بها بالتكلفة املطفأة، صايف

53,961,21156,815,209   التمويل، صايف

82,721,46786,356,669املجموع

املطلوبات املالية:

 8,530,1968,509,548أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

68,003,61268,169,001  ودائع العمالء

2,004,6332,004,633  صكوك معززة لرأس املال

78,538,44178,683,182املجموع

يف  العادلة  القيم  تقدير  تم  الدفرتية.  قيمها  تقارب  األخرى  واملطلوبات  واملوجودات  السعودي  املركزي  البنك  لدى  واألرصدة  للنقد  العادلة  القيم  إن   

الحايل املطبق أخذاً يف االعتبار مخاطر األطراف املقابلة وأسعار السوق  العائد  2021م عند منحنى  31 ديسمرب  2 لألدوات املالية كام يف  املستوى 

السائدة.

أسلوب التقييم واملدخالت الهامة غري القابلة للرصد   

2021م و31 ديسمرب2020م  31 ديسمرب  3 يف  2 واملستوى  العادلة للمستوى  القيم  التقييم املستخدمة يف قياس  التايل أساليب  الجدول  يوضح   

وكذلك املدخالت غري املالحظة املستخدمة.

التصنيف النوع
املحاسبي

املدخالت الهامة أساليب التقييم
التي ال ميكن 

رصدها

العالقة بني 
املدخالت الهامة 

التي ال ميكن رصدها 
وقياس القيمة 

العادلة

وحدات صناديق استثامرية 
مشرتكة

القيمة العادلة 
من خالل قامئة 

الدخل

القيمة العادلة باستخدام األسعار املدرجة لألوراق املالية 
األساسية. 

ال ينطبقال ينطبق

استثامر محتفظ به 
بالقيمة العادلة من خالل 

الدخل الشامل األخر - 
صكوك

القيمة العادلة 
من خالل الدخل 

الشامل اآلخر

القيمة العادلة باستخدام األسعار املدرجة للوسيط أو تقدير القيمة 
الحالية بخصم التدفقات

النقدية باستخدام معدل الخصم املعدل.

ال ينطبقال ينطبق

عقود الرصف األجلة )وعد( 
ومقايضات أسعار الربح

القيمة العادلة 
من خالل قامئة 

الدخل

عقود الرصف اآلجل )وعد(: ذات قيمة عادلة باستخدام تقنيات 
افرتاضية مخصومة تستخدم مدخالت بيانات السوق التي ميكن 

رصدها للعمالت األجنبية ومنحنيات العائد

مقايضات أسعار الربح: يتم تحديد القيمة العادلة بخصم التدفقات 
النقدية املستقبلية باستخدام مدخالت بيانات السوق التي ميكن 

رصدها ملنحنيات العائد.

ال ينطبقال ينطبق

أرصدة لدى البنوك 
واملؤسسات املالية 

األخرى، متويل، أرصدة 
للبنوك واملؤسسات 
املالية األخرى، ودائع 

العمالء،

التكلفة

 املطفأة

بيانات السوق: استخدام مدخالت بیانات السوق التي ميكن رصدها 
ملنحنيات العائد.

أسلوب القيمة العادلة: يتم تحديد القيمة العادلة لخصم التدفقات 
النقدية املستقبلية. التدفق النقدي املخصوم هو ناتج:

• الحجم االسمي املتوقع وعالمة التدفق

• الخصم املرتاكم مبرور الوقت املتبقي حتى الوقت املتوقع 
للتدفق النقدي، مبعدل خصم.

يتم تحديد القيمة العادلة فقط الستثامرات العمالء ألجل.

ال ينطبقال ينطبق

استثامرات محتفظ بها 
بالتكلفة املطفأة، صايف

ال ينطبقال ينطبقالقيمة العادلة باستخدام األسعار املدرجة، عند توفرها.التكلفة املطفأة
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36. معامالت مع الجهات ذات العالقة
تقوم املجموعة خالل دورة أعامله العادية بإجراء معامالت مع جهات ذات عالقة. وترى اإلدارة ومجلس اإلدارة بأن هذه املعامالت قد متت برشوط متفق عليها   

للمعامالت مع األطراف األخرى. تخضع املعامالت مع األطراف ذات العالقة للنسب املنصوص عليها يف نظام مراقبة البنوك والتعليامت الصادرة عن البنك 

املركزي السعودي. 

فيام ييل بيان األرصدة الناتجة عن هذه املعامالت املدرجة يف القوائم املالية املوحدة كام يف 31 ديسمرب.  

2021م بآالف الرياالت 
السعودية

2020م بآالف الرياالت 
السعودية

رشكة تابعة

501,480501,480االستثامرات

13,93714,271ودائع العمالء

1,331,550698,548مطلوبات من البنوك واملؤسسات املالية األخرى

290,658289,148أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

175,999155,320الذمم املدينة

16,34141,055ذمم دائنة

530,247530,247التعهدات وااللتزامات املحتملة

4,271,3392,707,585القيم االسمية لعقود قامئة متوافقة مع الرشيعة 

املنشآت الشقيقة والزميلة ذات النفوذ الجوهري  

211,143164,136االستثامرات 

87,223303,056ودائع العمالء

5,400-مرصوفات مستحقة الدفع

5,400-رسوم مستحقة القبض

-7,280االلتزامات واالرتباطات الطارئة

أعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة وكبار املساهمني اآلخرين والرشكات املنتسبة 

441,22131,788متويل

3,488,360 5,341,214ودائع العمالء

6,9482,920االلتزامات واالرتباطات الطارئة 

ميثل كبار املساهمني اآلخرين حصة ملكية تتجاوز 5% من رأس مال البنك.    

صناديق استثامرية مشرتكة تحت إدارة الرشكة التابعة

255,823251,244االستثامرات 

 519,90147,049ودائع العمالء

-214الذمم املدينة

فيام ييل تحليالً باإليرادات واملصاريف واملعامالت مع األطراف ذات العالقة واملدرجة يف القوائم املالية املوحدة:  

2021م بآالف الرياالت 
السعودية

2020م بآالف الرياالت 
السعوديــــــة

77,55957,631الدخل من االستثامرات والتمويل

180,620201,357العائد من الودائع واملطلوبات املالية

2,5376,813إيرادات رسوم

9,0534,846مصاريف رسوم

5,400-صايف حصة املصاريف للرشكة الزميلة  

50,32949,860أقساط التأمني 

957-فائض توزيعات مستلمة من رشكة زميلة  

32,27725,290مطالبات مستلمة

8,1348,014مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

3,3913,391إيرادات مبوجب اتفاقيات خدمات مشرتكة

3778اسرتداد مرصوف إىل رشكة تابعة    

6,9717,591اسرتداد مرصوف إيجار

768704مرصوف إيجار للفروع

22,353-بيع الصكوك لرشكة زميلة

-7توزيعات أرباح مدفوعة

-99,251املشاركة يف مزاد صكوك مكتب إدارة الديون لرشكة زميلة

-20,649القيمة االسمية ألسهم املنحة املستلمة

قيمة االحتياطات واملطلوبات املحولة إىل الجزيرة تكافل واملتعلقة مبحفظة التأمني 
القدمية

-53,552
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مجموع مبلغ التعويضات املدفوع ألعضاء مجلس اإلدارة ولكبار موظفي اإلدارة خالل السنة كام ييل:   

2021م بآالف الرياالت 
السعودية

2020م بآالف الرياالت 
السعوديــــــة

منافع موظفني قصرية األجل
105,480115,088

39,31438,942مكافأة نهاية الخدمة

يقصد بكبار موظفي اإلدارة أولئك األشخاص ، مبا فيهم أي مدير تنفيذي، الذين لهم السلطة واملسئولية للقيام بأعامل التخطيط والتوجيه واإلرشاف عىل   

أنشطة املجموعة بصورة مبارشة أو غري مبارشة.

37. الرواتب واملصاريف املتعلقة باملوظفني

2021م

تعويض ثابت )عىل عدد املوظفني فئات املوظفني
أساس االستحقاق(

)بآالف الرياالت 
السعودية(

تعويض متغري )عىل 
أساس نقدي(

بآالف الرياالت 
السعوديــــــة

املجموع
بآالف الرياالت 

السعودية

كبار املدراء التنفيذيني الذين يتطلب تعينھم عدم مامنعة 
من البنك املركزي السعودي  

2439,61214,57154,183

330106,57615,700122,276موظفون يقومون مبھام رقابية

19874,86315,45890,321موظفون يقومون بنشاطات تشتمل عىل مخاطر

2,086519,94276,578596,520موظفون آخرون

53977,78333,600111,383موظفون بعقود خارجية

3,177818,776155,907974,683املجموع

137,591تعويض متغري )عىل أساس االستحقاق(

20,332منافع أخرى للموظفني

976,699مجموع الرواتب واملصاريف املتعلقة باملوظفني

2020م

تعويض ثابت )عىل عدد املوظفني فئات املوظفني
أساس االستحقاق(

)بآالف الرياالت 
السعودية(

تعويض متغري )عىل 
أساس نقدي(

بآالف الرياالت 
السعوديــــــة

املجموع
بآالف الرياالت 

السعودية

كبار املدراء التنفيذيني الذين يتطلب تعينھم عدم مامنعة 
من البنك املركزي السعودي  

2649,30824,23073,538

24190,6989,481100,179موظفون يقومون مبھام رقابية

18070,99613,72484,720موظفون يقومون بنشاطات تشتمل عىل مخاطر

2,137528,96680,043609,009موظفون آخرون

53786,7793,83390,612موظفون بعقود خارجية

3,121826,747131,311958,058املجموع

127,999تعويض متغري )عىل أساس االستحقاق(

27,862منافع أخرى للموظفني

982,608مجموع الرواتب واملصاريف املتعلقة باملوظفني

فلسفة برنامج التعويضات واملنافع  

يتم إقرار مستويات الرواتب واملنافع وما يرتبط بها من مبالغ من خالل استطالع دوري للسوق وما يتخلله من أجور ومن خالل وسائل أخرى الستعالمات   

السوق وذلك من أجل متكني املجموعة من البقاء عىل إطالع بظروف السوق املحيل واالقليمي فيام يتعلق مبوظفي املجموعة العاملني يف اململكة 

العربية السعودية والتي تتغاير مع مستويات األداء الدورية ولتخفيف أي مخاطر مرتبطة بها.

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 الخدمات املالية يف اململكة العربية السعودية.

طبقاً لنظام العمل يف اململكة العربية السعودية والسياسات الداخلية للمجموعة، فإن منافع نهاية الخدمة للموظفني تستحق الدفع يف نهاية مدة خدمة   

املوظف. بلغت منافع نهاية الخدمة القامئة يف نهاية 31 ديسمرب 2021م مبلغ 289.28 مليون ريال سعودي )2020م: 279.70 مليون ريال سعودي(.

التابعة يف إطار القيود  ينطبق برنامج التعويضات واملنافع عىل جميع املوظفني السعوديني العاديني )عدد املوظفني( واألجانب يف البنك والرشكات   

النظامية والرقابية السائدة.

تعويض ثابت: ويشمل جميع الرواتب واألجور والبدالت املتعلقة بالوظيفة / املركز الوظيفي واملنافع ذات الصلة وهو ثابت يف عقود املوظفني ويعطى   •

للموظف بغض النظر عن األداء.

تعويض متغري: ويشمل مكافآت األداء والحوافز وغريها من البدالت املتعلقة باألداء وهو ليست ثابت يف عقود املوظفني ويختلف من سنة إىل أخرى وذو   •

عالقة مبارشة باألداء الناجح عىل مستوى الفرد واملجموعة واملؤسسة.
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38. كفاية رأس املال
إن أهداف املجموعة من إدارة رأس املال هي االلتزام مبتطلبات رأس املال املعتمدة من البنك املركزي السعودي لضامن قدرة املجموعة عىل االستمرار   

واملحافظة عىل قاعدة رأس مال قوية.

تقوم إدارة البنك مبراقبة استخدام ومدى كفاية رأساملها بشكل دوري. يفرض البنك املركزي السعودي االحتفاظ بحد أدىن من رأس املال النظامي كام   

تتطلب املحافظة عىل معدل محدد يكون فيه إجاميل رأس املال النظامي إىل املوجودات املرجحة املخاطر عند الحد األدىن املتفق عليه البالغ 8% أو 

أعىل.

تقوم املجموعة مبراقبة كفاية رأساملها باستخدام املعدالت املعتمدة من البنك املركزي السعودي. ومبوجبها يتم قياس مدى كفاية رأس املال وذلك   

مبقارنة بنود رأس املال املؤهل مع املوجودات املدرجة يف قامئة املركز املايل املوحدة وااللتزامات واملبالغ اإلسمية للمشتقات باستخدام األرصدة 

املرجحة إلظهار مخاطرها النسبية.

مبوجب التعميم رقم 391000029731 وتاريخ 15 ربيع األول 1439هـ )املوافق 3 ديسمرب 2017( بشأن املدخل املرحيل والرتتيبات االنتقالية للتوزيعات   

املحاسبية مبوجب املعيار الدويل للتقرير املايل 9، قام البنك املركزي السعودي بتوجيه البنوك برضورة توزيع األثر األويل عىل نسبة كفاية رأس املال 

نتيجة تطبيق املعيار الدويل للتقرير املايل 9 عىل مدى خمس سنوات.

يف إطار التوجيهات املؤخرة للبنك املركزي السعودي بشأن املحاسبة واملعالجة التنظيمية إلجراءات الدعم االستثنائية املتعلقة بجائحة كوفيد- 19، يُسمح   

للبنوك اآلن بإضافة ما يصل إىل 100% من مبلغ التعديل االنتقايل عىل الرشيحة األوىل من حقوق امللكية املشرتكة  لفرتة قدرها عامني كاملني تتضمن 

عام 2020م و2021م اعتباًرا من إعداد القوائم املالية للفرتة املنتهية يف 31 مارس 2020م. يجب بعد ذلك التخلص التدريجي من املبلغ اإلضايف عىل 

أساس القسط الثابت عىل مدى السنوات الثالث التالية.

ويتمثل األثر الناتج عن هذه الرتتيبات االنتقالية املعدلة يف ارتفاع نسبة رأسامل املجموعة الرشيحة 1 + الرشيحة 2 مبقدار 73 نقطة أساس للسنة املنتهية   

يف 31 ديسمرب 2021م.

يبني الجدول التايل ملخصاً للموجودات املرجحة باملخاطر مبوجب الركيزة األوىل، ورأس املال النظامي ومعدالت كفاية رأس املال املحتسبة وفقاً إلطار عمل   

بازل 3:  

2020م2021م

رأس املال املؤهل
ريال سعـودي باآلالف

معدل كفاية رأس 
املال %

رأس املال املؤهل
ريال سعـودي باآلالف

معدل كفاية رأس 
املال %

19.41%18.3012,159,294%12,763,118رأس املال األسايس )الرشيحة األوىل(

---1,875,000رأس املال )الرشيحة األوىل( اإلضايف

19.41%20.9912,159,294%14,638,118رأس املال الرشيحة األوىل

-2,633,778-2,384,970رأس املال املساند )الرشيحة 2(

رأس املال األسايس واملساند )الرشيحة األوىل + الرشيحة 
الثانية(

17,023,088%24.4114,793,072%23.62

تتكون الرشيحة األوىل من رأس املال األسايس للبنك كام يف نهاية السنة من رأس املال واالحتياطي النظامي واالحتياطي العام واالحتياطيات األخرى   

واألرباح املبقاة وبعض التعديالت عىل رأس املال النظامي وفقاً ملتطلبات البنك املركزي السعودي وفقاً إلطار عمل بازل 3. والعنرص املكون اآلخر لرأس 

املال النظامي هو الرشيحة الثانية والتي تتكون من صكوك مساندة صادرة عن املجموعة ومخصصات جامعية مؤهلة.

املركز املايل القوي هو يشء أسايس بالنسبة اىل اسرتاتيجية أعامل املجموعة واملركز املنافس. تركز االسرتاتيجية املالية للمجموعة عىل االستقرار   

طويل االجل الذي يهدف اىل البناء واالستثامر يف األنشطة البنكية الرئيسية.

تسعى املجموعة اىل املحافظة عىل مستويات كافية لرأس املال من أجل:  

تحسني منو املوجودات يف قطاعات اعامل مستهدفة ملساندة األنشطة االسرتاتيجية  •

دعم املخاطر الكامنة ألعامل البنك.  •

القدرة عىل تحمل املطالب الرأساملية تحت ظروف السوق السائدة واألحوال الضاغطة.  •

إن برامج األعامل االسرتاتيجية وعملية التقييم الداخيل لكفاية رأس املال )آي يس ايه ايه يب( وعملية التقييم الداخيل لكفاية السيولة )آي ال ايه ايه يب(   

يتم اعدادها سنويا لتغطي عىل األقل ثالث سنوات. هذا يؤكد عىل املخاطر التي تستند اىل إطار عمل وسياسة قابلية املخاطر لدى البنك يتم تقييمها 

واملحافظة عىل مستويات كافية من راس املال من قبل املجموعة لدعم اسرتاتيجيتها. إن ما ورد أعاله يأخذ يف االعتبار ما ييل:

منو األعامل التمويلية واالستثامرية الرئيسية استناداً اىل خطط أعامل وحدات األعامل املختلفة مثل قطاع الخدمات البنكية للرشكات )تتضمن القطاع   •

التجاري واملنشآت صغرية ومتوسطة الحجم( خدمات املعامالت الدولية واملؤسسات املالية، والخدمات البنكية لألفراد والخدمات البنكية الخاصة.

هيكل التمويل ومصادر التمويل واملطلوبات وحقوق امللكية لدعم منو األصل مع االخذ باالعتبار الحاجة اىل املحافظة عىل مركز سيولة قوي استناداً   •

اىل إرشادات إدارة السيولة وفقاً لبازل 3.

املحافظة عىل متطلبات رأس املال النظامية ومعدالت كفاية رأس املال.  •

األسايس  املؤرش  وأسلوب  السوق  ومخاطر  االئتامن  ملخاطر  املعياري  األسلوب  املجموعة  تستخدم  باملخاطر،  املرجحة  املوجودات  احتساب  أجل  من   

ملخاطر العمليات. تتوىل إدارة املخاطر يف املجموعة املسئولية تجاه التأكد من أن معدالت كفاية رأس املال تتامىش مع الحد األدىن من متطلبات البنك 

املركزي السعودي. يُطلب من املجموعة تقديم إقرارات كفاية رأس املال عىل أساس ربع سنوي إىل البنك املركزي السعودي توضح مركز كفاية رأس املال.
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2020م ريال سعـودي )باآلالف(2021م ريال سعـودي )باآلالف(

62,154,88155,360,267مخاطر االئتامن

5,993,2355,496,895مخاطر التشغيل

1,593,9341,775,940مخاطر السوق

69,742,05062,633,102إجاميل الركيزة األوىل – للموجودات املرجحة باملخاطر

39. خدمات إدارة االستثامر والوساطة
تقدم إحدى الرشكات التابعة للبنك )رشكة الجزيرة لألسواق املالية "الجزيرة كابيتال"( خدمات إدارة استثامر وخدمات استشارية لعمالئها متوافقة مع أحكام   

الرشيعة )غري محملة بالفائدة(. تتضمن هذه الخدمات إدارة املحافظ عىل أساس اختياري وغري اختياري، وإدارة الصناديق االستثامرية بالتنسيق مع مستشاري 

الجزيرة لألسهم  العاملية وصندوق  الجزيرة لألسهم  بإدارتها هي صندوق  الجزيرة كابيتال  التي تقوم رشكة  استثامر متخصصني. إن الصناديق األربعة عرش 

الجزيرة  وصندوق  السعودية  لألسهم  الجزيرة  وصندوق  الناشئة،  العاملية  األسواق  ألسهم  الجزيرة  وصندوق  اليابانية،  لألسهم  الجزيرة  وصندوق  األوروبية، 

الخليجي للدخل، وصندوق الجزيرة للمرابحة بالريال السعودي، وصندوق الجزيرة للمرابحة بالدوالر األمرييك، وصندوق الجزيرة للصكوك وصندوق الجزيرة املتنوع 

الجسور، وصندوق الجزيرة املتنوع املتوازن وصندوق الجزيرة املتنوع املتحفظ وصندوق الجزيرة للمشاريع السكنية 2، وصندوق الجزيرة موطن ريت.  إن جميع 

الصناديق االستثامرية اآلنفة الذكر متاحة باستثناء صندوق الجزيرة للمشاريع السكنية 2 وهو صندوق مقفل وصندوق الجزيرة موطن ريت وهو صندوق يخضع 

الجزيرة لألسهم  األوروبية، وصندوق  الجزيرة لألسهم  العاملية وصندوق  الجزيرة لألسهم  تقوم صندوق  السعودية "تداول".  املالية  السوق  للتداول يف 

اليابانية، باالستثامر يف األسهم األجنبية، أما صندوق الجزيرة لألسهم السعودية فيستثمر يف األسهم املحلية. ويقوم صندوق الجزيرة للمرابحة بالريال 

السعودي وصندوق الجزيرة للمرابحة بالدوالر األمرييك باالتجار يف السلع عىل أساس املرابحة.    

توفر املجموعة خدماتها أيضاً يف مجال إدارة االستثامر وغريها من الخدمات لرشكة الجزيرة تكافل تعاوين.  

بلغ مجموع املوجودات التي تحتفظ بها املجموعة تحت بند خدمات الوساطة املالية مبلغ 81.4 مليار ريال سعودي )2020م: 68.3 مليار ريال سعودي(.  

وبلغت املوجودات يف الصناديق العامة التي تحتفظ بها املجموعة بصفتها وكيالً يف إطار خدماتها إلدارة املوجودات مبلغ 6.9 مليار ريـال سعودي )2020:   

5.7 مليار ريال سعودي(.

40. املنشآت غري املوحدة
يصف الجدول التايل أنواع املنشآت املهيكلة التي ال تقوم املجموعة بتوحيد قوامئها املالية ولكن لديها حصة فيها.  

مجموع املوجوداتالحصة املحتفظ بها من قبل املجموعةالطبيعة والغرضنوع املنشأة املهيكلة

استثامر يف صناديق
صناديق استثامرية مشرتكة تحت إدارة رشكة 

ريال سعـودي باآلالفنسبة املساهمة  يف رأس املالالجزيرة كابيتال )رشكة تابعة لبنك الجزيرة(

4.304,264,315%صندوق الجزيرة للمرابحة بالريال السعودي

2.76513,317%صندوق الجزيرة دواوين

18.9681,554%صندوق الجزيرة ألسهم األسواق العاملية الناشئة

40.0695,052%صندوق الجزيرة للصكوك

8.1369,055%صندوق الجزيرة الخليجي للدخل

13.0529,123%صندوق الجزيرة للمشاريع السكنية2-

يوضح الجدول التايل تحليالً بالقيم الدفرتية للحصص التي تحتفظ بها املجموعة يف املنشآت املهيكلة غري املوحدة. أقىص مخاطر للخسارة هي القيمة   

الدفرتية للموجودات املحتفظ بها.

ريال سعـودي باآلالفاستثامر يف صناديق - القيمة الدفرتية

183,209صندوق الجزيرة للمرابحة بالريال السعودي

37,937صندوق الجزيرة للصكوك

15,132صندوق الجزيرة ألسهم األسواق العاملية الناشئة

3,450صندوق الجزيرة للمشاريع السكنية2-

5,560صندوق الجزيرة الخليجي للدخل

10,535صندوق الجزيرة دواوين

41. تأثري فريوس كورونا )كوفيد-19( عىل خسائر االئتامن املتوقعة وبرامج البنك املركزي السعودي
تحديد موجات  نتيجة  مشاكل  الجغرافية تشهد  املناطق  العديد من  إن  حيث  العاملية،  األسواق  تعطيل  )"كوفيد-19"( مستمرة يف  كورونا  جائحة  تزال  ال   

متعددة من اإلصابات عىل الرغم من أنها كانت قد سيطرت سابًقا عىل تفيش الوباء من خالل اجراءات احرتازية صارمة, ومع ذلك، متّكنت حكومة اململكة 

العربية السعودية )"الحكومة"( من السيطرة بنجاح عىل تفيش الفريوس حتى  اآلن.

تواصل املجموعة تقييم الحالة الحالية لالقتصاد الكيل، مبا يف ذلك أثر الوباء، وما نتج عنه من تدابري دعم من الحكومة والبنك املركزي، مثل عطالت سداد   

مبالغ العطالت ومن حزم التخفيف األخرى، التي اتخذتها حول حافظة التمويل إضافة إلجراء فحص حول ركيزات التعرض ملخاطر االئتامن عىل مستوى أكرث دقة 
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مع الرتكيز بشكل خاص عىل قطاعات اقتصادية محددة، ومناطق واألطراف املقابلة والحامية ذات الضامن واتخاذ إجراءات مناسبة خاصة بالتصنيف االئتامين 

للعمالء وبدء إعادة هيكلة القروض، عند الحاجة.  

وفيام يخص أي تنبؤات، فإن التوقعات واحتامالت حدوثها تستند إىل التقدير الجوهري وعدم اليقني، وبالتايل، فإن النتائج الفعلية قد تكون مختلفة عن تلك   

التوقعات. يعترب تأثري هذه البيئة االقتصادية غري اليقينية كالحكم، وستواصل املجموعة إعادة تقييم موقفها وما يتعلق بها من تأثري عىل أساس منتظم.

برامج ومبادرات دعم ساما  

برنامج دعم متويل القطاع الخاص  

2020م وذلك بتقديم الدعم  ملواجهة فريوس كورونا )كوفيد-19(، قام البنك املركزي السعودي بإطالق برنامج لدعم متويل القطاع الخاص يف مارس   

الالزم للمنشآت املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة املؤهلة )املرحلة األوىل والثانية( وفًقا لتعريف البنك املركزي السعودي من خالل التعميم رقم 

ومع  ۲۰۲۰م  مارس  يف  السعودي  املركزي  البنك  أطلقه  الذي  املؤجلة  املدفوعات  برنامج  من  كجزء  1438هـ.  اآلخر  جامدى   16 وتاريخ   381000064902

إعالن عدد من التمديدات للربنامج الحقا حتى مارس 2022م وهو ما أُعلن عنه الحقا، فإن املجموعة تؤجل مدفوعات التسهيالت وآجال االستحقاق التي تم 

متديدها حول التسهيالت لجميع الرشكات املؤهلة كمرشوعات متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة كام ييل:

القسط املؤجل / مد القبوالت النوعبرامج الدعم
)مليون ريال سعودي(

تكلفة التأجيل / املد )بآالف 
الرياالت السعودية(

1,19249,097األقساط املؤجلة أبريل 2020م - سبتمرب 2020م

6724,325األقساط املؤجلة أكتوبر 2020م– ديسمرب 2020م

99329,086األقساط املؤجلةيناير 2021م – مارس 2021م

2,90387,508مد القبوالتأبريل 2021م - يونيو 2021م

90315,989مد القبوالتيوليو 2021م – سبتمرب 2021م

3286,385مد القبوالت أكتوبر 2021 م – ديسمرب 2021م

3085,690مد القبوالتيناير 2022م – مارس 2022م

الدعم فقط عىل  2021م، ينطبق  يوليو  للعميل. ومنذ  النقدي املحتملة  التدفق  الدفع مبثابة دعم سيولة قصري األجل ملعالجة مشكالت  إعفاءات  تعترب   

املرشوعات متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة التي ال تزال متأثرة بالتدابري التحوطية لكوفيد-19 مبا يتامىش مع التوجيهات الصادرة عن البنك املركزي 

بهذا الصدد.

تم تقييم التأثري املحاسبي لتلك التغريات أعاله من حيث التسهيالت االئتامنية ويتم التعامل معها مبوجب متطلبات املعيار الدويل للتقرير املايل رقم 9،   

كتعديل يف رشوط الرتتيب.

وتستمر املجموعة يف االعتقاد أنه يف غياب عوامل أخرى، فإن املشاركة يف برنامج التأجيل من تلقاء نفسها ال تعترب زيادة جوهرية يف مخاطر االئتامن   

لتقييم خسائر االئتامن املتوقعة عىل محفظة الرشكات متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة. قامت املجموعة بعمل تقييم فيام يتعلق بالزيادة الجوهرية 

يف مخاطر االئتامن للعمالء الذين ال يزالون ضمن برنامج تأجيل الدفعات حتى 31 ديسمرب 2021م وسجلت تراكام مالمئا خالل الفرتة نتيجة للتأثري املحتمل 

لحركة املرحلة.

وقد قامت املجموعة بتقييم فيام يتعلق بالزيادة الجوهرية يف مخاطر االئتامن للعمالء الذين انتهى برنامجهم لتأجيل الدفعات يف 31 ديسمرب 2021م   

وانتقل العمالء الذين وصلوا ملبلغ 496.65 مليون ريال سعودي من املرحلة 1/2 إىل املرحلة 2/3 عن طريق خفض التصنيف االئتامين للعمالء خالل السنة 

املنتهية يف 31 ديسمرب 2021م.

من أجل تعويض التكلفة ذات الصلة املتوقع أن تتكبدها املجموعة يف إطار برنامج ساما وبرنامج السلطات العامة األخرى خالل السنوات 2021م و2020م، تلقت   

املجموعة عدة ودائع بال عمولة من ساما بقيمة 2,414 مليار ريال سعودي و1,384 مليون ريال سعودي عىل التوايل بآجال استحقاق متفاوتة، والتي تعترب منحة 

حكومية.

وقرر اإلدارة بناء عىل خطاب ساما أن املنحة الحكومية تتعلق يف املقام األول بالتعويض عن خسارة التعديل املتكبدة نتيجة تأجيل املدفوعات. وتم حساب   

فائدة معدل التمويل املدعوم عىل أساس منهجي وفقا ملتطلبات املحاسبة الخاصة باملنح الحكومية. وقد مارست اإلدارة بعض األحكام لالعرتاف وقياس 

إيرادات املنحة. وبنهاية عام 2021، تم إثبات مجموع دخل قدره 242 مليون ريال سعودي يف قامئة الدخل، مع تأجيل إثبات املبلغ املتبقي. نشأت إيرادات 

املنحة البالغة 9 مليون ريال سعودي من الوديعة التي ال تحمل عمولة مببلغ 1,384 مليون ريال سعودي تم استالمها خالل السنة املنتهية يف 31 ديسمرب 

31 ديسمرب 2021م، تم االعرتاف مبجموع 135.68 مليون ريال سعودي )31 ديسمرب 2020م: 106.33 مليون ريال  2021م. خالل السنة املنتهية يف 

سعودي( يف قامئة الدخل فيام يتعلق بالودائع ذات الصلة مبجموع 3.34 مليون ريال سعودي من إيرادات املنح املؤجلة كام يف 31 ديسمرب 2021م )31 

ديسمرب 2020م: 130.03 مليون ريال سعودي(.

42. تحول آيبور )إصالح مؤرش سعر الربح(
يتم اآلن، عىل الصعيد العاملي، إجراء تعديل  جوهري عىل أسعار الفائدة. أعلن املجلس، عىل مرحلتني، عن تعديالت عىل  املعيار الدويل للتقرير املايل   

)9( ومعيار املحاسبة الدويل )39( واملعيار الدويل للتقرير املايل )7( واملعيار الدويل للتقرير املايل )4( واملعيار الدويل للتقرير املايل )16( من أجل حل 

املشاكل التي قد تؤثر عىل التقرير املايل بعد إصالح مؤرش سعر الربح، مبا يف ذلك استبدال معدل آيبور الحايل مبعدل بديل بال مخاطر. ترسي تعديالت 

املرحلة )2( عىل الفرتات املالية السنوية التي تبدأ يف أو بعد 1 يناير 2021م، وتتضمن املامرسة فيام يتعلق باما ييل:

التغريات يف األساس لتحديد التدفقات النقدية التعاقدية نتيجة إصالح آيبور عن طريق تحديث سعر الربح الفعيل، مام ال يؤدي إىل أي أثر فوري عىل قامئة   •

الدخل.  وال ينطبق هذا إال عندما يكون التغيري رضوريا كنتيجة مبارشة لإلصالح، ويكون األساس الجديد لتحديد التدفقات النقدية التعاقدية معادال من الناحية 

االقتصادية لألساس السابق؛ و 

السامح بإجراء تغيريات عىل تحديد التحوط والتوثيق نتيجة إلصالح آيبور دون وقف عالقة التحوط املحاسبية الحالية.  •
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تعرضت املجموعة ألسعار آيبور الخاضعة إلعادة الهيكلة من خالل اقرتاضها مبوجب اتفاقات إعادة الرشاء والتمويل ومقايضة أسعار الربح املستخدمة ألغراض   

التحوط.

خالل 2019م، أقام املجلس لجنة توجيهية والتي تتألف من املوظفني رئيسيني يف مجاالت التمويل واملخاطرة وتكنولوجيا املعلومات والخزانة والشؤون   

القانونية واالمتثال لإلرشاف عىل خطة انتقال املجموعة للدوالر األمرييك بالليبور. وضعت اللجنة التوجيهية مرشوعا انتقاليا لتلك العقود والتي مرجعها 

هو الدوالر األمرييك بسعر الليبور النتقالهم إىل SOFR )سعر التمويل املضمون قصري األجل( ، بهدف تقليل التعطيل املحتمل لألعامل التجارية وتخفيف 

ومناذج  املخاطر  وإدارة  والعمليات  األنظمة  عىل  التغريات  االعتبار  يف  االنتقال  مرشوع  يأخذ  املحتملة.  املالية  والخسائر  والسلوكية  التشغيلية  املخاطر 

التقييم، فضال عن إدارة اآلثار الرضيبية واملحاسبية ذات الصلة. يف 30 يونيو 2021م، تم تحديد التغيريات الالزمة لألنظمة والعمليات والنامذج، وسيتم 

تنفيذ نفس األمر قبل تاريخ انتقال االيبور. كانت هناك اتصاالت عامة مع األطراف املقابلة، ولكن مل يتم اقرتاح أو اعتامد حدوث تغيريات محددة عىل العقود 

التي تقع ضمن إصالحات ايبور. وقد حددت املجموعة أن املجاالت األكرث خطورة الناشئة عن استبدال الدوالر األمرييك بسعر الليبور هي: تحديث األنظمة 

والعمليات التي تستويل عىل عقود بالدوالر األمرييك بسعر الليبور؛ التعديالت عىل تلك العقود، أو بنود احتياطية/انتقالية قامئة ال تعمل كام هو متوقع؛ 

الناتج عىل إدارة املخاطر االقتصادية؛ وتحديث تصنيف  عدم التطابق يف توقيت انتقال املشتقات والقروض من الدوالر األمرييك بسعر الليبور والتأثري 

التحوط. تستمر املجموعة يف التعامل مع املشاركني يف مجال الصناعة لضامن انتقال منظم إىل سعر التمويل املضمون قصري األجل، وكذلك لتقليل 

املخاطر الناشئة عن االنتقال، وستستمر يف تحديد وتقييم املخاطر املرتبطة باستبدال )الدوالر األمرييك بسعر الليبور(.

لدى املجموعة حاليا عدد من العقود التي مرجعها هو الاليبور للدوالر األمرييك ومتتد ملا بعد 2021م، مبا يف ذلك املقايضات التي ستنتقل مبوجب   

بروتوكوالت الجمعية الدولية للمقايضات واملشتقات. يتم االفصاح عن هذه العقود ضمن الجدول أدناه.

يحتوي الجدول التايل عىل تفاصيل جميع األدوات املالية التي تحتفظ بها املجموعة يف 30 سبتمرب 2021م ومرجعها الدوالر األمرييك بسعر الليبور ومل   

تنتقل بعد إىل معيار معدل ربح بديل..

موجودات ومطلوبات غري مشتقة معرضة للدوالر األمرييك بسعر الليبور  

مبلغ القيمة الدفرتية / القيمة االسمية يف
31 ديسمرب 2021م

مل تنتقل بعد إىل معيار معدل ربح بديل كام يف
31 ديسمرب 2021م

املطلوباتاملوجوداتاملطلوباتاملوجودات

بآالف الرياالت السعوديــــــة

مقاسة بالتكلفة املطفأة

2,006,3872,006,387متويل

144,335144,335أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

محاسبة التحوط

متتلك املجموعة محفظة من التعرضات للمخاطر قصرية األجل لألسعار املتغرية، وبالتايل فهي معرضة للتغريات يف التدفقات النقدية بسبب التحركات   

يف معدالت الربح يف السوق. تدير املجموعة هذا التعرض للمخاطر من خالل الدخول يف مقايضات دفع/ استالم معدل ربح متغري / ثابت.

يحتوي الجدول التايل عىل تفاصيل أدوات التحوط املستخدمة يف اسرتاتيجيات التحوط للمجموعة فقط ومرجعها الدوالر األمرييك بسعر الليبور ومل تنتقل   

بعد إىل معيار معدل ربح بديل، وعليه تم تطبيق اعفاء )اعفاءات( املرحلة األوىل عىل عالقة التحوط: 

بند )بنود( يف قامئة القيمة الدفرتية )بآالف الرياالت السعودية(
املركز املايل

التغريات يف القيمة 
العادلة املستخدمة 

لحساب عدم
فعالية التحوط

القيمة االسمية التي 
تتأثر مبارشة بإصالح 
مؤرش سعر الفائدة 

آيبور
املطلوباتاملوجوداتالقيمة االسمية

تحوطات التدفقات النقدية

2,150,625ال يشءودائع العمالء،2,150,625975189,254مقايضات أسعار العمولة

ريال سعودي سوف تستحق قبل  أعاله، يوجد مبلغ 922.50 مليون  العمولة  القيمة االسمية ملقايضة أسعار  ريال سعودي من  2,151 مليون  من مبلغ   

االستبدال املتوقع للدوالر األمرييك بسعر الليبور يف الربع الثاين لسنة 2023م.

تدير اإلدارة مرشوعا بشأن أنشطة االنتقال الشاملة للمجموعة وتواصل العمل مع مختلف أصحاب املصلحة لدعم انتقال منظم. املرشوع مهم من حيث   

الحجم والتعقيد وسيؤثر عىل املنتجات واألنظمة الداخلية والعمليات.

43. أرقام املقارنة
أعيد تصنيف بعض مبالغ الفرتة السابقة لتتامىش مع طريقة عرض الفرتة الحالية. إال انه ال يوجد تأثري لعمليات اعادة التصنيف هذه عىل قامئة الدخل املوحدة   

وقامئة التغريات يف حقوق امللكية املوحدة .

44. موافقة مجلس اإلدارة
تم اعتامد قوامئنا املالية املوحدة إلصدارها من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 2 فرباير 2022م املوافق 1 رجب 1443هـ.  
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1- ملحة عامة:

يتوافــق اإلفصــاح مبوجــب الركــن الثالــث للســنة املاليــة املنتهيــة يف 31 ديســمرب 2021 لبنــك الجزيــرة )البنــك( مــع متطلبــات اإلفصــاح املحــددة مــن قبــل البنــك 

املركــزي الســعودي )الركــن الثالــث( واملبنيــة عــى التوجيهــات الصــادرة عــن لجنــة بــازل لــإرشاف املــريف.

2- نطاق التطبيق:

تم إعداد هذا التقرير بعد الدمج الكامل بني البنك والرشكات التابعة التالية واململوكة بالكامل للبنك )»البنك«(

رأس املال )ريال سعودي(النشاطنسبة امللكية %املوقعالرشكة

رشكة الجزيرة كابيتال
اململكة العربية 

السعودية
500 مليون ريال سعوديإدارة األصول  وخدمات االستشارة%100

رشكة أمان العقارية
اململكة العربية 

السعودية
%100

حفظ سندات ملكية العقارات املرهونة

للبنك كضامنات للقروض
1 مليون ريال سعودي

رشكة الجزيرة لألوراق املالية 

املحدودة
100%جزر كاميان

تنفيذ املشتقات واملعامالت يف سوق 

املال مبا يتوافق مع أحكام الرشيعة
100 مليون دوالر أمرييك

رشكة أمان لوكاالت التأمني
اململكة العربية 

السعودية
%100

تعمل كوكيل نيابة عن البنك لألنشطة 

التأمينية
500 ألف ريال سعودي

صكوك بنك الجزيرة من الرشيحة 

األوىل
250 دوالر امرييكأمني صكوك الرشيحة األوىل100%جزر كاميان

رشكة زميلة للبنك:

رأس املال )ريال سعودي(النشاطنسبة امللكية %املوقعالرشكة

رشكة الجزيرة تكافل التعاوين
امللكة العربية 

السعودية
%26.03

منتجات الحامية و اإلدخار املتوافقة مع 

احكام الرشيعة بالكامل
550 مليون ريال سعودي  

3- وسيلة وموقع اإلفصاح

ســوف يكــون إفصــاح البنــك مبوجــب الركــن الثالــث متاحــاً مبوجــب التقاريــر املاليــة )قســم بــازل 3( يف املوقــع اإللكــروين للبنــك www.baj.com.sa وأيضــا كتقريــر 

منفصــل يف التقاريــر املاليــة الســنوية بعــد قســم إيضاحــات القوائــم املاليــة.

4- أسس وتكرارية اإلفصاح:

صممــت وثيقــة اإلفصــاح مبوجــب بــازل 3 هــذه لتكــون متوافقــة مــع تعليــامت اإلفصــاح مبوجــب الركــن الثالــث الصــادرة عــن   البنــك املركــزي الســعودي ، ويجــب أن 

تقــرأ بالتزامــن مــع القوائــم املاليــة للبنــك للســنة املاليــة املنتهيــة يف 31 ديســمرب 2020م.

ويتم تقديم متطلبات اإلفصاح النوعي عى أساس سنوي.

5- هيكل رأس املال

يبلــغ رأس املــال النظامــي للبنــك  8,2 مليــار ريــال ســعودي. وقــد بلــغ إجــاميل حقــوق املســاهمني  كــام يف 31 ديســمرب 2021م 12.02  مليــار ريــال ســعودي. 

ويبلــغ إجــاميل رأســامل الفئــة 1 والفئــة 2 للبنــك 17.02 مليــار ريــال ســعودي شــامال إصــدار صكــوك مببلــغ 2.0 مليــار ريــال ســعودي وإصــدار صكــوك مــن الرشيحــة 

األوىل مببلــغ 1.875 مليــار ريــال وذلــك كــام يف 31 ديســمرب 2021م.

الرشكات التابعة والزميلة: 

رشكة الجزيرة كابيتال: 

متــارس رشكــة الجزيــرة كابيتــال مــن مقرهــا يف مدينــة الريــاض أنشــطة األوراق املاليــة بصفتهــا أصيــال ووكيــال، كــام تقــدم خدمــات االكتتــاب والحفــظ وإدارة 

األصــول والخدمــات االستشــارية وخدمــات الرتيــب. ويبلــغ رأســامل الرشكــة املدفــوع 500 مليــون ريــال ســعودي اكتتــب البنــك بــه بالكامــل.

رشكة أمان العقارية:

تأسســت رشكــة أمــان العقاريــة، ومقرهــا يف مدينــة جــدة، كرشكــة ذات أغــراض خاصــة لتســهيل أنشــطة متويــل الرهــن وللقيــام، بالنيابــة عــن البنــك فقــط، 

مبهــام حفــظ ســندات ملكيــة العقــارات املرهونــة للبنــك كضامنــات مقابــل التمويــالت التجاريــة املمنوحــة مــن قبــل البنــك. ويبلــغ رأســامل الرشكــة املــرح 

1 مليــون ريــال ســعودي اكتتــب البنــك بــه بالكامــل.
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رشكة أمان لوكاالت التأمني:

مقرهــا يف اململكــة العربيــة الســعودية وتعمــل كوكيــل ألنشــطة الــرشكات املرفيــة والتأمينيــة نيابــة عــن البنك.نظــراً لقيــام البنــك املركــزي بأصــدار الئحــة 

حوكمــة انشــطة التأمــني املــريف يف شــهر مايــو2020 والتــي تقتــي بقيــام البنــك بتــويل أعــامل التأمــني املــريف بشــكل مبــارش، فقــد تــم رفــض 

طلــب تجديــد رخصــة الرشكــة الــذي تقدمــت بــه خــالل الســنه املاليــة 2021 ونتيجــة لذلــك فــأن الرشكــة مل تعــد مخولــة مبامرســة النشــاط التجــاري وبالتــايل 

فقــد بــدأت ادارة الرشكــة يف اجــراءات التصفيــة.

يبلغ رأس املال املرح به 500 ألف ريال سعودي يتكون من 50 ألف سهم بقيمة عرشة رياالت للسهم الواحد.

رشكة الجزيرة لألوراق املالية املحدودة:

مقرهــا يف جــزر كاميــان ، وتتشــكل الرشكــة لتنفيــذ املشــتقات والتعامــالت يف ســوق املــال مبــا يتوافــق مــع أحــكام الرشيعــة، يبلــغ رأس املــال املــرح بــه 

50 ألــف دوالر أمريــيك تشــمل مــن 100 ســهم بقيمــة دوالر واحــد لــكل ســهم.

صكوك بنك الجزيرة من الرشيحة األوىل املحدودة

مقرهــا يف جــزر كاميــان ، تــم تشــكيل الرشكــة لتكــون مبثابــة ويص إلصــدار شــهادات رأس املــال مــن الرشيحــة األوىل. يبلــغ رأس املــال املــرح بــه 50،000 

دوالًرا أمريكيًــا ورأس املــال املدفــوع 250 دوالًرا أمريكيًــا يتكــون مــن 250 ســهاًم بقيمــة 1 دوالر أمريــيك لــكل ســهم.

رشكة الجزيرة تكافل تعاوين

متــارس رشكــة الجزيــرة تكافــل تعــاوين مــن مقرهــا يف مدينــة جــدة، أعــامل التأمــني طبقــا ملبــادئ الرشيعــة اإلســالمية وقواعــد. وميلــك البنــك نســبة 26.03 % 

مــن رأســامل الرشكــة البالــغ 550 ملــني ريــال ســعودي. وكانــت الرشكــة قــد بــارشت مامرســة أعاملهــا اعتبــارا مــن شــهر ينايــر 2014م.

إمكانية تحويل رأس املال بني الكيانات القانونية:

ليس هناك قيود، أو أية معوقات رئيسية أخرى، عى تحويل أموال أو رأس مال نظامي ضمن كيانات املجموعة.

6- كفاية رأس املال:

يوضــح الجــدول أدنــاه مختلــف الطــرق التــي تــم تبنيهــا يف بنــك الجزيــرة مــن أجــل حســاب متطلبــات رأس املــال مبوجــب بــازل 3 فيــام يخــص مختلــف أنــواع املخاطــر 

مبوجــب الركــن األول:

مخاطر العمليات مخاطر األسواق املخاطر االئتامنية

طريقة املؤرش األسايس الطريقة املعيارية الطريقة املعيارية

بلغت نسبة كفاية راس مال البنك مبوجب الركن األول كام يف 31 ديسمرب 2021م، 20.99% )للفئة 1( و 24.41% )للفئة 1 والفئة 2(

إدارة رأس املال

يعتــرب املركــز الرأســاميل القــوي أمــرا رضوريــا الســراتيجية عمــل البنــك ومركــزه التنافــي. وتركــز اســراتيجية رأس املــال بالبنــك عــى االســتقرار عــى 

املــدى البعيــد والــذي يهــدف إىل بنــاء واالســتثامر يف األنشــطة املرفيــة األساســية.

ويسعى البنك لالحتفاظ مبستويات كافية من رأس املال من أجل األغراض التالية:

تحسني منو األصول يف رشائح العمل املستهدفة من أجل دعم أهدافه االسراتيجية.	 

دعم املخاطر ذات العالقة بأعامل البنك.	 

القدرة عى الوفاء مبتطلبات رأس املال يف السوق السائدة وظروف الضغط.	 

يضــع البنــك ســنوياً خططــاً اســراتيجية وعمليــة وكذلــك أيضــا برامجــاً لكفايــة راس املــال الداخــي وتقييــم كفايــة الســيولة املؤسســية تغطــي أفقــا ميتــد 

لفــرة 3 ســنوات عــى األقــل، مــام يضمــن أن املخاطــر املبنيــة عــى إطــار وسياســة تقبــل املخاطــر بالبنــك يتــم تقييمهــا واالحتفــاظ مبســتويات رأســاملية 

كافيــة مــن قبــل البنــك لدعــم اســراتيجيته املعتمــدة. 

وتأخذ تلك الخطط يف االعتبار النواحي التالية:

منــو أعــامل االســتثامر والتمويــل األساســية بنــاء عــى خطــط العمــل ملختلــف وحــدات العمــل كالخدمــات املرفيــة للــرشكات )وتشــمل رشيحــة 	 

الــرشكات التجاريــة والــرشكات الصغــرة واملتوســطة(، وخدمــات الــرشكات العامليــة ، وخدمــات املؤسســات املاليــة والخدمــات املرفيــة الفرديــة 

والخزينــة والخدمــات املرفيــة الخاصــة(.

هيــكل التمويــل ومصــادر التمويــل، املطلوبــات وحقــوق املســاهمني، لدعــم منــو املوجــودات مــع األخــذ يف االعتبــار الحاجــة للحفــاظ عــى مركــز ســيولة 	 

قــوي طبقــا لتعليــامت بــازل 3 املتعلقــة بــإدارة الســيولة.

الحفاظ عى متطلبات رأس املال النظامي ونسب كفاية رأس املال.	 

يف عــام 2017 قامــت لجنــة بــازل للرقابــة املرفيــة  بإصــدار تحســينات شــاملة إلطــار بــازل 3 وهــذه التحســنات تهــدف إىل اســتعادة املصداقيــة يف حســاب 

األصــول املرجحــة باملخاطــر وتحســني قابليــة نســب رأس مــال البنــوك للمقارنــة. تتطلــب إصالحــات لجنــة بــازل للرقابــة املرفيــة  إىل مراجعــة الطــرق املوحــدة 
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لحســاب مخاطــر االئتــامن ومخاطــر الســوق وتعديــل تقييــم االئتــامن واملخاطــر التشــغيلية لتحقيــق قــدر أكــرب مــن الحساســية للمخاطــر وقابليــة املقارنــة. 

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

ــك االحتفــاظ بــه للتعامــل مــع  ــرأس املــال النظامــي الــذي يجــب عــى البن إن األصــول املرجحــة باملخاطــر هــي تقديــر للمخاطــر التــي تحــدد الحــد األدىن ل

الخســائر غــر املتوقعــة. ان االحتســاب الحكيــم لألصــول املرجحــة باملخاطــر جــزء ال يتجــزأ مــن إطــار رأس املــال القائــم عــى املخاطــر. وبنــاًء عــى مــا ســبق 

يقــوم البنــك مبراقبــة مــدى كفايــة رأســامله باســتخدام معايــر كفايــة رأس املــال والنســب التــي تقررهــا تلــك املعايــر حســب املتطلبــات املحــددة واملقــررة 

ــات الرأســاملية بالنســبة ملخاطــر  ــة رأس املــال الداخــي للبنــك مصممــة لتقييــم املتطلب ــل البنــك املركــزي الســعودي .  إن إجــراءات تقييــم كفاي مــن قب

الركــن الثــاين، وذلــك عــى أســاس الوضــع الحــارض واألفــاق املســتقبلية آخــذة بعــني االعتبــار املخاطــر الحاليــة للبنــك وخطــط النمــو املســتقبي. كــام تقيــس 

إجــراءات تقييــم كفايــة رأس املــال الداخــي مــدى اســتجابة أعــامل البنــك واألمنــاط الرأســاملية تحــت مختلــف املســتويات املعقولــة مــن فرضيــات اختبــارات 

الضغط/الجهــد. وعــى أســاس الدمــج التــام بنــاءاً عــى إطــار الركــن الثــاين، فــإن هــذه اإلجــراءات متثــل نهجــاً واقعيــاً ومركــزاً عــى املخاطــر مــن أجــل تقييــم 

متطلبــات رأس املــال الحاليــة واملخططــة لبنــك الجزيــرة.

لقــد تــم إعــداد إفصــاح كفايــة رأس املــال وفقــاً لتوجيهــات اإلفصــاح مبوجــب معيــار بــازل التــي تصدرهــا البنــك املركــزي الســعودي الســعودي مــن حــني آلخــر 

وحســبام ينطبــق عــى البنــك.

ومتاشــباً مــع  توجيهــات البنــك املركــزي الســعودي، يقــوم البنــك بتنفيــذ مــرشوع بــازل الثالــث إلصــالح مــا بعــد األزمــات. وبنــاء عــى ذلــك، فقــد اســتعان البنــك  

بطــرف ثالــث للمســاعدة يف تنفيذهــذه  اإلصالحــات وفقــا للمبــادئ التوجيهيــة التنظيميــة.  ويف مــا يــي النطــاق  العــام لتنفيــذ اإلصالحــات املذكــورة: 

 الطريقة املوحدة املنقحة ملخاطر االئتامن	 

الطريقة املوحدة املبسطة املنقحة ملخاطر السوق 	 

الطريقة املنقحة  للمخاطر التشغيلية 	 

الطريقة  املوحدة ملخاطر االئتامن من األطراف املقابلة 	 

كلفة رأس املال  املنقحة ملخاطر تعديل قيمة األئتامن	 

كلفة رأس املال  املنقحة  ملخاطر  الطرف املقابل	 

رسوم االستثامرات يف األموال املنقحة	 

نسبة الرافعة املالية املنقحة	 

7- إجراءات تقييم كفاية رأس املال الداخيل وتقييم كفاية السيولة الداخلية

إن إجــراءات تقييــم كفايــة رأس املــال الداخــي تعالــج مســائل خطــط رأس املــال، وتقييــم كافــة أنــواع املخاطــر الرئيســية، واختبــار متطلبــات رأس املــال تحــت مختلــف 

ــم  ــة والتنظي ــة وأيضــا املحتمل ــات األعــامل الحالي ــة كافــة املخاطــر الرئيســية الحاصلــة كنتيجــة لبيان ــوب لتغطي ســيناريوهات الضغــط/ التحمــل، ورأس املــال املطل

الداخــي واإلجــراءات الكفيلــة بــإدارة مــا تقــدم عــى أســاس متواصــل.

وعــى مســتوى املجموعــة يتــم تقييــم الكفايــة الرأســاملية ككل مــن خــالل إطــار إجــراءات تقييــم كفايــة راس املــال الداخــي. كــام أن إطــار تقييــم الكفايــة الرأســاملية 

يعتــرب انعكاســا الســراتيجية البنــك عــى املــدى القصــر إىل املتوســط آخــذا يف االعتبــار ســيناريوهات االقتصــاد الــكي وكيــف ميكــن للبنــك العمــل مقابلهــا، 

بينــام يحتفــظ البنــك بهامــش كاف مــن الحاميــة الرأســاملية. وكنتيجــة لذلــك فقــد  حــدد البنــك املخاطــر الرئيســية وقــام بتقييــم مســتويات رأس املــال املتوافقــة 

مــع املخاطــر املحــددة.

ويحــدد إطــار إجــراءات تقييــم كفايــة رأس املــال الداخــي مســتوى رأس املــال املطلــوب لدعــم أنشــطة املجموعــة الحاليــة واملقرحــة لــرأس املــال تحــت ظــروف 

طبيعيــة وأيضــا تحــت ظــروف الضغــط. 

وباالضافــة اىل تقييــم كفايــة راس املــال الداخــي ،   فــان  البنــك املركــزي الســعودي يتطلــب مــن البنــوك أن تقــوم بتطويــر خطــة تقييــم الســيولة الداخلية وإرســالها 

إىل  البنــك املركــزي الســعودي ســنوياً. والغــرض مــن هــذه الخطــة هــو إبــالغ مجلــس إدارة البنــك والجهــات النظاميــة بتقييــم مخاطــر الســيولة للبنــك والتأثــر علــی 

املتطلبــات التنظیمیــة ورأس املــال. إن خطــة تقييــم الســيولة الداخليــة  هــي أداة متكــن البنــك مــن تقييــم متطلبــات الســيولة بشــكل منهجــي مــع األخــذ باالعتبــار 

ــاع التوجيهــات املتعلقــة بخطــة تقييــم الســيولة الداخليــة،  اســراتيجية البنــك وخطــط العمــل واملخاطــر وسياســات البنــك. يقــوم البنــك عــى النحــو الواجــب باتب

مسرشــداً باملبــادئ التوجيهيــة التنظيميــة يف هــذا الصــدد.

ويتــم إصــدار تقريــر إجــراءات كفايــة رأس املــال الداخــي وتقاريــر تقييــم كفايــة الســيولة الداخليــة عــى أســاس ســنوي ويعتمــد مــن قبــل لجنــة إدارة املخاطــر 

املنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة ومــن قبــل مجلــس اإلدارة أيضــاً.

التقييم الشامل للمخاطر مبوجب إطار إجراءات تقييم كفاية راس املال الداخيل: أ- 

طبقاً لطريقة إطار إجراءات تقييم كفاية رأس املال الداخي، يتم تحديد وقياس األنواع التالية من املخاطر:

املخاطر املندرجة تحت الركن 1 من مقررات بازل 3 )املخاطر االئتامنية، مخاطر السوق ومخاطر العمليات(	 

املخاطر غر املدرجة بالكامل مبوجب الركن 1 من مقررات بازل 3 )كاملخاطر املتبقية(	 

املخاطــر التــي ال يتــم األخــذ بهــا تحــت الركــن 1 مــن مقــررات بــازل 3 )كمخاطــر معــدل الربحيــة يف املحفظــة البنكيــة، مخاطــر الســيولة، مخاطــر األعــامل/ 	 

املخاطــر االســراتيجية، مخاطــر الســمعة، مخاطــر االقتصــاد الــكي ومخاطــر الركــزات االئتامنيــة(
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العوامل الخارجية، مبا يف ذلك التغرات يف البيئة االقتصادية واألنظمة والقواعد.	 

تقييم املخاطر مبوجب إطار عملية تقييم كفاية السيولة  ب- 

لقــد قــام البنــك بتطويــر عمليــة تقييــم كفايــة الســيولة الداخليــة وفقــاً للمبــادئ التوجيهيــة الصــادرة عــن  البنــك املركــزي الســعوديفي أغســطس 7102. 

وعــالوة عــى ذلــك، قــام البنــك بتعزيــز وتقديــم خطتــه لتقييــم كفايــة الســيولة الداخليــة وفقــا ألحــدث املبــادئ التوجيهيــة الصــادرة عــن البنــك املركــزي يف 

أكتوبــر 0202.وتســاعد عمليــة تقييــم كفايــة الســيولة الداخليــة البنــك عــى تحديــد وقيــاس وإدارة ومراقبــة مخاطــر الســيولة والتمويــل عــرب آفــاق زمنيــة 

وســيناريوهات الجهــد/ الضغــط املختلفــة.

إن الغــرض مــن خطــة عمليــة تقييــم كفايــة الســيولة الداخليــة هــو ضــامن أن البنــك لديــه الســيولة الكافيــة الالزمــة للبقــاء واالســتمرار يف النشــاط والعمــل  

خــالل فــرة مــن ســيناريوهات فحوصــات الجهد/الضغــط الخاصــة بالســوق والخاصــة بالبنــوك. باإلضافــة إىل ذلــك، يقــوم البنــك أيًضــا بتقييــم إطــار إدارة 

مخاطــر الســيولة ومــدى القــدرة عــى تحمــل املخاطــر  للتأكــد مــن أنهــا كافيــة ومتوافقــة مــع منــوذج العمــل الخــاص بالبنــك وحجمــه وتعقيــده وبنيــة امليزانيــة 

العموميــة وتوقعــات الســوق. 

ج-  تقييم مخاطر الركن األول والركن الثاين مبوجب نظام بازل 3

يقوم البنك بتحديد وتقييم مخاطره باستخدام طرق تم اختبارها بشكل معقول واعتربت عى أنها مقبولة عى صعيد القطاع املريف.

ويف الحــاالت التــي يصعــب فيهــا تحديــد وتقييــم  املخاطــر بســهولة نظــرا لعــدم وجــود أســاليب قيــاس مقبولــة للمخاطــر فيتــم اســتخدام تقديــرات الخــرباء 

يف تحديــد حجــم وأهميــة تلــك املخاطــر. بعــد ذلــك، تركــز عمليــة تقييــم الكفايــة الرأســاملية الداخليــة وتقييــم كفايــة الســيولة الداخليــة عــى الضوابــط 

النوعيــة يف إدارة تلــك املخاطــر الهامــة وغــر القابلــة للقيــاس ضمــن إطــار الحوكمــة املعتمــد بالبنــك. وتضــم هــذه اإلجــراءات النوعيــة مــا يــي:

إجراءات حوكمة كافية من خالل لجنة ادارة املخاطر ولجنة املخاطر املنبثقة عن مجلس االدارة  واللجنة التنفيذية ومجلس اإلدارة.	 

أنظمة وإجراءات وضوابط رقابة داخلية كافية.	 

إسراتيجيات فعالة لتخفيف املخاطر والحد من آثارها السلبية.	 

مراقبة وتقارير منتظمة من خالل مختلف لجان وهيئات اإلدارة.	 

د-  برنامج اختبارات الضغط / الجهد أو التحمل:

إن برنامــج اختبــارات الضغــط / الجهــد أو التحمــل متوافــق مــع تعليــامت اختبــارات الضغــط / الجهــد أو التحمــل  النافــذة الصــادرة عــن البنــك املركــزي الســعودي 

واملضمنــة يف إطــار وسياســة اختبــارات الضغــط / الجهــد أو التحمــل املعتمــد مــن قبــل مجلــس اإلدارة. كــام أن برنامــج اختبــارات الضغــط / الجهــد أو التحمــل 

ــرأس املــال وذلــك بهــدف تكويــن صــورة  هــو جــزء أســايس مــن إجــراءات إدارة املخاطــر ورأس املــال. ويعمــل الربنامــج كأداة إدارة مســتقبلية للمخاطــر ول

واضحــة عــن مخاطــر البنــك تحــت ظــروف صعبــة ولكــن معقولــة. وهــذه الظــروف قــد تنشــأ مــن عوامــل اقتصاديــة عامــة أو إســراتيجية أو سياســية أو عمليــة.

وتخضــع طريقــة اختبــارات الضغــط / الجهــد أو التحمــل والتأكيــدات يف البنــك لعمليــة مراجعــة ومناقشــة دامئــة مــن أجــل ضــامن التوافــق مــع أفضل املامرســات 

النظاميــة والعامليــة الســائدة. وتعتــرب عمليــة اختبــارات الضغــط / الجهــد أوالتحمــل مبثابــة وســيلة ملراجعــة اســراتيجية توزيــع راس مــال البنــك وهــي مبنيــة 

عــى أســاس ســيناريوهات ضغــط  شــديد يقــوم مبوجبهــا البنــك بإجــراء التعديــالت الالزمــة عــى اســراتيجيته حيثــام لــزم األمــر وذلــك بنــاء عــى نتائــج اختبــار 

الضغــط املنفــذ. ومبوجــب سياســة اختبــارات الضغــط / الجهــد يف البنــك تتــم محــاكاة اآلثــار غــر اإليجابيــة املحتملــة لســيناريوهات الضغــط عــى ربحيــة البنــك 

ونوعيــة األصــول واألصــول املرجحــة باملخاطــر والكفايــة الرأســاملية 

لقــد صمــم برنامــج اختبــارات الضغــط / الجهــد تحديــدا بهــدف تقييــم املرونــة واملــالءة والســيولة والربحيــة لــدى البنــك تحــت مختلف ظــروف الضغــط. وباالعتامد 

عــى طبيعــة عامــل املخاطــر فــإن آثــار عمليــة اختبــار الضغــط / الجهــد أوالتحمــل حيثــام انطبــق ذلــك يتــم قياســها عــى املــؤرشات التاليــة للبنك:

كفاءة األصول – االرتفاع / االنخفاض يف األصول غر العاملة  وتقاس كنسبة من أصول التمويل.	 

الربحية – االرتفاع / االنخفاض يف حسابات األرباح / الخسائر.	 

كفاية رأس املال – وتقاس حسب نسبة التغر يف إجاميل مبلغ رأس املال ونسبة كفاية رأس املال.	 

مركز السيولة – ويقاس طبقا للتغر يف مؤرشات السيولة األساسية.	 

وتقــدم مجموعــة إدارة املخاطــر املؤسســية نتائــج اختبــارات الضغــط / الجهــد  إىل جانــب التقريــر األســايس إىل اللجنــة التوجيهيــة لإدارة للمراجعــة واملوافقة 

قبــل أن يتــم اعتامدهــا  مــن قبــل لجنــة املخاطــر  املنبثقــة عــن املجلــس قبــل الحصــول عــى موافقــة مجلــس اإلدارة. مبجــرد اعتامدهــا والتربــح بهــا مــن جهــة 

الحوكمــة املناســبة  ، يتــم تقديــم تقريــر اختبــارات الضغــط / الجهــد  إىل البنــك املركــزي مبــا يتــامىش مــع املواعيــد النهائيــة التنظيميــة.

ه- املعيار املحاسبي الدويل  - اإلصدار رقم 9

اعتمــد البنــك نهجــا شــامال عــى أســاس مســتمر لضــامن أن تظــل منهجيــات معيــار املحاســبة الــدويل - إصــدار رقــم 9 متوافقــة عــى النحــو الواجــب مــع 

ــات حســاب الخســائر  ــك قــد اســتكمل تطبيــق منهجي ــك، فــإن البن ــة وأفضــل املامرســات التــي ينتهجهــا البنــك املركــزي. وبنــاء عــى ذل املبــادئ التوجيهي

االئتامنيــة املتوقعــة والســيناريوهات والنــامذج املناســبة لضــامن انخفــاض القيمــة وتوافــق حســاب خســائر البنــك االئتامنيــة املتوقعــة مــع متطلبــات معيــار 

املحاســبة الــدويل -إصــدار رقــم 9 واملحــددة مــن قبــل البنــك املركــزي الســعودي وأفضــل املامرســات العامليــة.

يســعى البنــك إىل ضــامن أن تحافــظ منــاذج تصنيــف املخاطــر الداخليــة وبطاقــات االهــداف  لدىــه عــى قوتهــا التنبؤيــة / دقتهــا لتقييــم املخاطــر املحتملــة 
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املرتبطــة  بتعــر العميــل املحتمــل و/أو القائــم عــن الســداد،. وكان البنــك  ســباقاً يف  املصادقــة عــى منــاذج تصنيــف املخاطــر الخاصــة بــه واعــادة معايرتهــا 

بنجــاح. كــام خضعــت منــاذج املخاطــر املعــززة واملتوافقــة مــع معيــار املحاســبة الــدويل - إصــدار رقــم 9 للتحقــق مــن صحتهــا التنظيميــة مــن خــالل تعيــني 

البنــك املركــزي ملصادقــة مســتقلة للنــامدج وبنــاء عــى ذلــك قــام البنــك بإعــادة معايــرة / إعــادة تطويــر النــامذج حيثــام كان ذلــك مطلوبــا لضــامن بقــاء  معايــر 

النــامذج الحاليــة والتنبؤيــة   متزامنــة مــع ســلوك محافــظ البنــك.

8- إدارة املخاطر

يهــدف إطــار عمــل مجموعــة املخاطــر يف البنــك إىل وضــع إســراتيجية قامئــة عــى املخاطــر لجميــع منتجاتــه وخدماتــه املرفيــة ، مــام يــؤدي إىل رفــع كفــاءة 

العمليــات يف جميــع أنحــاء البنــك ، مــع إرشــادات حــول تحديــد ومعالجــة مختلــف أنــواع املخاطــر )مبــا يف ذلــك االئتــامن والســوق والعمليــات والســيولة والســمعة ، 

مخاطــر االلتــزام ، الــخ( مــع اســتخدام رأس املــال القائــم عــى املخاطــر لتشــكيل املعايــر الرئيســية لتصميــم وتنفيــذ الخدمــات، حيثــام ينطبــق ذلــك. 

تتم إدارة إطار إدارة مخاطر البنك مركزيًا لتنفيذ العنارص التالية:

1- االسرتاتيجية املبنية عىل املخاطر

إنشاء إدارة املخاطر كمحرك رئيي ، لتحريك وقيادة االئتامن والتشغيل والتسعر واسراتيجيات 

املنتج األخرى للبنك من خالل التخطيط االسراتيجي التفصيي وبيانات التحمل للمخاطر عى مستوى 

املنشأة.

2- كفاءة العمليات
تحديد املخاطر القامئة لألعامل وتصميم املنتجات للبنك ، لتمكني تخصيص رأس املال بشكل فعال 

لألعامل ، ونرش أدوات املراقبة أو اإلجراءات الرقابية ملواجهة والحد من املخاطر

3- تقارير املخاطر 
تقديم التقارير ألصحاب العالقة الخارجيني مبا يف ذلك الجهات التنظيمية واملساهمني ، ودفع 

االتصاالت القامئة عى املخاطر لألعامل والعمليات وإدارة البنك

4- االلتزام
ضامن االلتزام بتوجيهات  البنك املركزي السعودي بشأن اإلبالغ القائم عى املخاطر ، واملتوافق 

مع معاير اإلبالغ املنصوص عليها يف معاير بازل

5- تعريف املخاطر واملخصصات

تقوم إدارة املخاطر بتسهيل االستجابة الفعالة لآلثار املرابطة ، واالستجابات املتكاملة للمخاطر 

املتعددة ، والتخفيف من اآلثار السلبية ملخاطر الخسائر والتمويل مبا يتامىش مع مبادئ معيار 

املحاسبة الدويل- إصدار رقم 9.

املبادئ الستة العريضة إلدارة مخاطر البنك 

تحدد املبادئ الستة العريضة التالية  العنارص الرئيسية املتعلقة باملسئولية واالستقاللية والهيكل ونطاق التطبيق يف ادارة مخاطر البنك.

يعتمد نهج إدارة مخاطر البنك عى ثالث خطوط دفاع وهي: وحدات العمل املتبنية للمخاطر، وحدات مراقبة املخاطر واملراجعة الداخلية.  .1

تضطلــع وحــدات تبنــي املخاطــر مبســئولية اإلدارة اليوميــة للمخاطــر املصاحبــة او املالزمــة ألعاملهــا بينــام تضطلــع وحــدات مراقبــة املخاطــر مبســئولية   .2

إنشــاء أطــر إدارة املخاطــر وتطويــر األدوات واملنهجيــات الكفيلــة بتحديــد وتعريــف وقيــاس ومراقبة والتحكــم واختبار املخاطر. ويكمل هذه املســئوليات 

دور إدارة املراجعــة الداخليــة والتــي تقــدم تأكيــدات مســتقلة عــن فعاليــة طريقــة إدارة املخاطــر.

ــذي للمخاطــر ورؤســاء و مــدراء مخاطــر االئتــامن مســئولية مســتقلة تتمثــل يف  ــرة، تتــوىل إدارة املخاطــر ، مــن خــالل الرئيــس التنفي يف بنــك الجزي  .3

مراجعــة والتوقيــع املشــرك ب عــى املوافقــات االئتامنيــة ومــن خــالل لجنــة إدارة االئتــامن واللجنــة التنفيذيــة عــى كافــة عــروض االئتــامن الرئيســية 

بالبنــك والتــي يتــم إعدادهــا وتبنيهــا والتوصيــة بهــا مــن قبــل وحــدات العمــل. وباإلضافــة لذلــك فــإن إدارة املخاطــر توفــر  إدارة املخاطــر واالستشــارات 

لكافــة خطــوط العمــل بالنســبة لفئــات املخاطــر الرئيســية مبــا يف ذلــك املخاطــر االئتامنيــة، مخاطــر الســوق، مخاطــر الســيولة، مخاطــر العمليــات وبعــض 

املخاطــر املحــددة األخــرى ذات العالقــة بقطــاع العمــل والتــي تــم مناقشــتها مبوجــب الركــن الثــاين مــن نظــام بــازل.

ــة وتحــدد مســتوى تقبــل املخاطــر مــن خــالل  ــة الرئيســية متجانســة ومحدث تعمــل مجموعــة إدارة املخاطــر عــى ضــامن أن تكــون السياســات االئتامني  .4

إطــار وسياســة تقبــل املخاطــر بالبنــك. كــام أن مجموعــة إدارة املخاطــر مســئولة عــن تطويــر وتنفيــذ مختلــف سياســات املخاطــر وقــرارات العمــل مبــا 

ــل مجلــس اإلدارة. يتــامىش مــع الســلطة املمنوحــة مــن قب

لتحقيــق الفعاليــة يف عمــل إدارة املخاطــر فإنهــا مســتقلة مــن الناحيــة الوظيفيــة والتنظيميــة عــن وحــدات العمــل ووحــدات تبنــي املخاطــر األخــرى ضمــن   .5

بنــك الجزيــرة.

يضطلــع مجلــس إدارة بنــك الجزيــرة مــن خــالل لجنــة املوجــودات واملطلوبــات ولجنــة سياســة مخاطــر الســوق و لجنــة ادارة املخاطــر ولجنــة إدارة املخاطــر   .6

املنبثقــة عــن مجلــس اللجنــة التنفيذيــة باملســئولية الشــاملة بــاإلرشاف عــى املخاطــر ضمــن البنــك.

9- سياسة وإطار تقبل املخاطر

تتــم مراجعــة سياســة وإطــار تقبــل املخاطــر مــن قبــل لجنــة إدارة املخاطــر ومجلــس اإلدارة عــى أســاس دوري وتأخــذ يف االعتبــار قــدرة البنــك عــى تقبــل املخاطــر 

ومركــزه املــايل الــذي يريــده اســتناداً إىل التوجيهــات املؤسســية والنظاميــة، وقــوة أرباحــه الرئيســية وســمعته وعالمتــه التجاريــة. وتحــدد سياســة تقبــل املخاطــر 

مقاييــس املخاطــر الرئيســية للبنــك والتــي يتــم رفعهــا بشــكل دوري إىل لجنــة املخاطــر ولجنــة املخاطــر املنبثقــة عــن مجلــس االدارة واللجنــة التنفيذيــة ومجلــس 

اإلدارة مــن خــالل تقاريــر محــددة.

)أ( إدارة املخاطر االئتامنية:

إن عبــارة تقبــل املخاطــر يف املخاطــر االئتامنيــة تعــرب عــن حجــم املخاطــر التــي يكــون البنــك عــى اســتعداد لتحملها يف ســبيل تحقيق أهدافه اإلســراتيجية. 

وتنشــأ املخاطــر االئتامنيــة عندمــا يتعامــل البنــك مــع مديــن أو طــرف مقابــل ويقــوم ذلــك املديــن أو الطــرف املقابــل باإلخفــاق يف الوفــاء بالتزاماتــه عنــد 
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اســتحقاقها. ومــن أجــل التخفيــف مــن حــدة اثــار املخاطــر االئتامنيــة يقــوم البنــك بتنفيــذ إجــراءات مكثفــة للقيــام بالعنايــة الواجبــة بالعميــل أو الطــرف املقابــل 

حيــث يقــوم بتحليــل املعلومــات املاليــة الكميــة والنوعيــة لــه )املعلومــات املاليــة وبيانــات األعــامل عــادة(. ويســتخدم البنــك منــوذج التقييــم الداخــي 

لتحديــد درجــة مخاطــر املديــن والتــي تعكــس تقديــر البنــك بشــأن احتامليــة تعــر املديــن. كــام يعتمــد البنــك أيضــا عــى التصنيفــات التــي متنحهــا كــربى وكاالت 

التقييــم االئتــامين كلــام كان ذلــك متاحــا. 

وتتــم مــن خــالل مســئويل مخاطــر االئتــامن، والرئيــس التنفيــذي لالئتــامن، والرئيــس التنفيــذي للمخاطــر مراقبــة املخاطــر االئتامنيــة مــن خــالل املراجعــة 

والرقابــة املســتمرة وكذلــك مــن خــالل تقييــم مســئولية املديــن أو الطــرف املقابــل وقدرتــه عــى الوفــاء بالتزاماتــه مــن خــالل برنامــج اتصــال منتظــم وزيــارات 

ملواقــع املشــاريع واملراجعــة الســنوية الرســمية للمركــز املــايل للعميــل ووضعيتــه. وتهــدف اإلجــراءات االئتامنيــة إىل تحديــد املشــاكل بشــكل مبكــر واتخــاذ 

إجــراءات تصحيحيــة إذا لــزم األمــر لحاميــة مصالــح البنــك. كــام يضــع البنــك حــدودا ائتامنيــة  للحــد مــن مقــدار التعــرض )االنكشــاف( ملديــن أو طــرف مقابــل واحــد. 

ويقــوم البنــك أيضــا بتحديــد املزيــد مــن القيــود حســب نــوع املعامــالت املنفــذة، ومــدة رسيانهــا ورشوط التســديد والــرشوط املســبقة والالحقــة. كــام 

يقــوم البنــك بتخفيــف مخاطــره االئتامنيــة مــن خــالل طلــب ضامنــات ملموســة عندمــا يلــزم األمــر.

ويســعى البنــك أيضــا إىل الســيطرة عــى  مخاطــر املحفظــة – وهــي مخاطــر مختلفــة تنشــأ مــن الركــزات التــي تكــون حساســة لبعــض املــؤرشات املحــددة 

كالنشــاط االقتصــادي والجغــرايف والضامنــات والصناعــة  وتصنيــف املخاطــر، الــخ... ولتخفيــف مخاطــر الركــز هــذه يقــوم البنــك بتنويــع محفظتــه مــن 

خــالل توســيع قاعــدة العمــالء عــرب مختلــف القطاعــات االقتصاديــة ومــن خــالل تنويــع التمويــل كتمويــل رأس املــال العامــل عــى املــدى القصــر ومتويــل 

املروفــات الرأســاملية طويلــة املــدى واحتياجــات متويــل املشــاريع لعمالئــه مــن خــالل الرتيبــات املشــركة للوفــاء مبتطلبــات عمالئــه. وتتــم مراقبــة 

الركــزات االئتامنيــة للمديــن والقطــاع مــن خــالل مجموعــة إدارة املخاطــر بشــكل دوري أو حســب التعليــامت النظاميــة النافــذة مــن خــالل  ملخــص التقاريــر  

الخاصــة بالرئيــس التنفيــذي للمخاطــر، والتــي تتــم مراجعتهــا و مراقبتهــا بشــكل منتظــم مــن قبــل الرئيــس التنفيــذي لالئتــامن و الرئيــس التنفيــذي للمخاطــر 

ورؤســاء  وحــدات العمــل ولجنــة إدارة املخاطــر. كــام يتــم الرفــع عــن مســتويات الركــز وبشــكل دوري إىل لجنــة املخاطــر املنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة.

وتتــم مراقبــة الركــزات مــن حيــث مصــادر التمويــل ومتابعــة اســراتيجيات التنويــع مــن أجــل تخفيــف مســتوى االعتــامد عــى كبــار مقدمــي األمــوال وذلــك 

بشــكل منتظــم. 

ويقوم البنك بشكل مستمر بتحديث سياسات االئتامن لديه بحيث تعكس املتغرات يف الوقائع االقتصادية والسوقية والقانونية والتنافسية.

)ب(  إدارة مخاطر السوق والسيولة:

يخضــع اســتعداد البنــك لتقبــل املخاطــر لعــدة عوامــل مبــا يف ذلــك تقلــب الســوق واتجاهــات األعــامل والوضــع االقتصــادي العــام والعوامــل املوضوعيــة. 

وتتــم إدارة هــذه العوامــل واحتوائهــا مــن خــالل حــدود صالحيــات األســواق ذات العالقــة والسياســات التــي تخضــع إلطــار إدارة املخاطــر املعتمــد وااللتــزام 

بالتعليــامت النظاميــة. ويراقــب البنــك بشــكل متواصــل مخاطــر الســوق مــن خــالل التقديــر الكمــي ملتطلبــات رأســامله ومخاطــر معــدالت الربحيــة ومخاطــر 

العمــالت ومــن خــالل التحقــق مــن أن قســم الخزينــة لديــه يعمــل ضمــن حــدود الصالحيــات املخولــة لــه.

مــن بــني املخاطــر الرئيســية الناشــئة عــن األحــداث العامليــة األخــرة وتأثرهــا عــى األســواق املاليــة اإلقليميــة واملحليــة، مخاطــر توليــد الســيولة / األمــوال 

ــات الســيولة لديهــا بعــد األخــذ يف  ــرة متطلب ــك الجزي ــدرك إدارة بن ــة. ت ــة املســتمدة مــن هــذه األصــول املمول ــد االقتصادي بتكلفــة ال تفــوق تدفــق العوائ

االعتبــار متطلبــات العمــل الحاليــة واملخطــط لهــا ، وقــد وضعــت إطــاًرا قويًــا إلدارة الســيولة يضمــن تحديــًدا اســتباقيًا ملتطلبــات الســيولة الحاليــة واملقــدرة 

وقياســها مقابــل تكلفــة هــذه الســيولة. تســتمر لجنــة ادارة املوجــودات واملطلوبــات يف البنــك بالركيــز عــى ضــامن بقــاء التمويــل / الســيولة بتكاليــف 

ــة مــام يوفــر للبنــك فرصــة لتمويــل منــو األصــول ذات العوائــد املرتفعــة. قــام البنــك أيًضــا بتطبيــق نظــام عمليــة تقييــم كفايــة الســيولة الداخليــة  معقول

الشــاملة وفًقــا للتعليــامت التنظيميــة. تركــز عمليــة تقييــم كفايــة الســيولة الداخليــة الشــاملة بشــكل أســايس عــى تقييــم مخاطــر الســيولة لــدى البنــك 

وهيــكل الحوكمــة واالســراتيجيات املرتبطــة بهــا وترتيبــات الطــوارئ للتعامــل مــع أحــداث الســيولة.

)ج(   إدارة مخاطر العمليات 

إن مســتوى تقبــل مخاطــر العمليــات بالبنــك محــدد ضمــن إطــار سياســة تقبــل املخاطــر وسياســة مخاطــر العمليــات للبنــك وينعكــس مــن خــالل اإلجــراءات 

وحــدود الصالحيــات التاليــة كجــزء مــن عمليــة اختبــارات الضغــط / الجهــد أو التحمــل نصــف الســنوية:

األثر والحجم من حيث حدود الصالحيات. أ-  

ب - التحمل والحدود القصوى التي تعكس مستوى تحمل املخاطر املقبولة وخسائر العمليات.

ج - البيانات الالزمة لغرض  تعريف وتحديد مخاطر العمليات والخسائر التشغيلية املهمة.

وبهــدف دعــم مســتوى تقبــل املخاطــر لــدى البنــك، يتعــني عــى كل قســم عمــل / قســم مســاندة وضــع مــؤرشات للمخاطــر الرئيســية ذات العالقــة بــه 

ــة بذلــك. ــاً إىل جنــب مــع وضــع السياســات واإلجــراءات املقرن وذلــك مبســاعدة قســم إدارة مخاطــر العمليــات جنب

لقد قام البنك  مبراجعة و إعادة هيكلة إطار مكافحة مخاطر االحتيال يف البنك مبا يتوافق مع متطلبات البنك املركزي السعودي. الهدف من هذه 

املبادرة هو تنفيذ برنامج شامل إلدارة مخاطر االحتيال يكون قادراً عى معالجة الجوانب التالية:

الحفاظ عى  هيكل حوكمة إدارة مخاطر االحتيال واالسراتيجية املرتبطة به.  .1

تطوير ومراجعة وتحديث دليل و سياسات إدارة مخاطر االحتيال واإلجراءات املطبقة فيها.  .2

إجراء ورفع مستوى تقييم مخاطر االحتيال واالجراءات الخاصة مبكافحة االحتيال.  .3

تنفيذ حل شامل ملكافحة ومنع االحتيال والكشف عنه يف جميع أنحاء البنك.  .4

بناء آلية لنقل املعرفة والقدرات والخربات ذات الصلة يف مامرسات ادارة مخاطر االحتيال يف البنك وعمليات البنك التشغيلية.  .5
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10- املخاطر االئتامنية:

ملحة عامة

تتمثــل املخاطــر االئتامنيــة يف إخفــاق مديــن البنــك أو الطــرف املقابــل يف الوفــاء بالتزاماتــه طبقــاً للــرشوط املتفــق عليهــا. ويشــمل ذلــك أيضــا املخاطــر 

الناشــئة عــن معامــالت التســوية واملقاصــة.

إن الوحدات الرئيسية املسئولة عن تحمل / تبني املخاطر االئتامنية بالبنك هي:

مجموعة الرشكات واملؤسسات املرفية.	 

مجموعة الخدمات املرفية التجارية )الرشكات الصغرة واملتوسطة(.	 

مجموعة الخدمات املرفية الفردية.	 

مجموعة الخزينة.	 

مجموعة الخدمات املرفية الخاصة .	 

وقــد وضعــت كل وحــدة مــن وحــدات تبنــي املخاطــر االئتامنيــة سياســات وتعليــامت محــددة تحكــم فعاليــات تبنــي املخاطــر االئتامنيــة العائــدة لهــا والتــي تــم 

تضمينهــا يف سياســة املخاطــر االئتامنيــة، وسياســة مخاطــر الخدمــات املرفيــة الفرديــة وسياســة مخاطــر الســوق/ الســيولة.

مخصصات القروض والتمويل

التأكــد مــن أن البنــك ال يــزال املؤسســة املاليــة األكــر امتثــاالً مبوجــب معيــار املحاســبة الــدويل - إصــدار رقــم 9. ويف هــذا الصــدد ، فقــد قــام البنــك 

باســتكامل وتســليم هــذا املــرشوع الرئيــي لضــامن أن يتــم إعطــاء تطبيــق معيــار املحاســبة الــدويل - إصــدار رقــم 9 الركيــز واالهتــامم الــذي يســتحقه. 

ــدويل - اصــدار رقــم 9 ألســاليب خســارة االئتــامن املتوقعــة ، والســيناريوهات  ــار املحاســبة ال ــا مــع معي ــك ، فــإن البنــك اآلن متوافــق متاًم ــاًء عــى ذل وبن

والنــامذج املناســبة ضمــن توجيهاتالبنــك املركــزي الســعودي .

يقــوم البنــك بوضــع املخصصــات طبقــا لتعليــامت  البنــك املركــزي الســعودي ضمــن معيــار املحاســبة الدوليــة - إصــدار رقــم 9. تخضــع سياســة املخصصــات  

لسياســة معالجــة الديــون والسياســة االئتامنيــة للبنــك و معيــار املحاســبة الــدويل –إصــدار رقــم 9 وتتــم مراجعتهــا بشــكل منتظــم مــن قبــل الرئيــس 

التنفيــذي لالئتــامن والرئيــس التنفيــذي للمخاطــر ورئيــس  ادارة معالجــة الديــون  ورؤســاء وحــدات وأقســام العمــل ورئيــس الرقابــة املاليــة والرئيــس التنفيــذي 

العــام و لجنــة ادارة املخاطــر. تتــم مراجعــة جميــع سياســات إدارة املخاطــر واملوافقــة عليهــا مــن قبــل لجنــة املخاطــر املنبثقــة عــن   مجلــس أإلدارة ومجلــس 

اإلدارة.

وقــد أدخــل معيــار املحاســبة الــدويل رقــم 9 قواعــد منقحــة لتصنيــف أصــول املؤسســات املاليــة ومحاســبتها وقواعــد النظــر يف تقديــم التقاريــر واعتبــار 

املخصصــات وفقــا للمعايــر الجديــدة بهــدف معالجــة أوجــه القصــور فيــام يتعلــق باالعــراف باملخصصــات واإلرشاف عليهــا. وفيــام يــي النــامذج الرئيســية 

الثالثــة ملبــادئ معيــار املحاســبة الــدويل - إصــدار رقــم 9:

تصنيف وقياس األدوات املالية.  .1

انخفاض قيمة املوجودات املالية.  .2

محاسبة التحوط.  .3

ــاس محــددة مــن التكلفــة املطفــأة  ــات قي ــة للبنــك عــرب فئ ــع األدوات املالي ــاس جمي ــدويل - إصــدار رقــم 9  إىل تصنيــف وقي ــار املحاســبة ال ويهــدف معي

والقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر والقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر. ويشــمل ذلــك تطويــر منــوذج العمــل لجميــع األدوات املاليــة 

عــى مســتوى إجــاميل وتقييــم اختبــار خصائــص التدفقــات النقديــة عــى مســتوى األداة الفرديــة. يبــدأ احتســاب انخفــاض القيمــة مــع عمليــة تقییــم املرحلــة، 

لتحديــد مــدى انطبــاق املوجــودات علــی املراحــل الثــالث املحــددة، اســتنادا إىل مســتويات مخاطــر االئتــامن. وفيــام يــي تلخيــص ألنــواع املراحــل وقواعــد 

التقييــم.

الوصفالتعريفاملرحلة

املرحلة االوىل
متييز موجودات مخاطر 

االئتامن املنخفضة

تتضمن هذه املرحلة املوجودات العاملة والخالية من مؤرشات النخفاض قيمتها.

ويشمل هذا أيًضا األصول التي يتم إنشاؤها حديثاً، مع األخذ يف االعتبار التقييم يف عملية 

التقدير.

املرحلة الثانية

املوجودات التي حدث 

فيها زيادة كبرة يف مخاطر 

االئتامن

إن معيار هذه املرحلة هو “زيادة كبرة يف مخاطر االئتامن”، والتي يتم تقييمها بناء عى 

إطار مراقبة االئتامن، مبا يف ذلك العوامل الداخلية والعوامل االقتصادية الكلية، أو إطار 

إشارات التحذير املبكرة املعمول به يف البنك

املرحلة الثالثة
فئة املوجودات املتعرة وغر 

العاملة

يستند تصنيف املوجودات يف املرحلة 3 إىل دليل موضوعي عى انخفاض القيمة، استنادا 

إىل مراقبة االئتامن، والوضع املتأخر للحسابات.

وميكن أيضا أن يستند تصنيف املرحلة 3 إىل التقييامت النوعية، استنادا إىل املعلومات 

الداخلية أو الخارجية املتاحة واملتعلقة بالحسابات أو املقرضني.
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قــام البنــك املركــزي الســعودي بإصــدار مســودة قواعــد تحكــم تصنيــف مخاطــر االئتــامن والتعــرض لهــا واملخصصــات الخاصــة بهــا والتــي مــن املتوقــع أن 

تقــدم تغيــرات مهمــة ورئيســية عــى تعليــامت املخصصــات الحاليــة.

كــام  قــام البنــك بوضــع مجموعــة واضحــة مــن السياســات واإلجــراءات والحوكمــة حــول إنشــاء إشــارات  لإنــذار املبكــر تتــامىش مــع املبــادئ التوجيهيــة للبنــك 

املركــزي بشــأن إدارة مشــكلة الديــون. ويعتــرب البنــك أنــه مــن األهميــة مبــكان تحديــد وإدارة املشــاكل القادمــة  املتعلقــة بقــدرة املقــرض عــى خدمــة ديونــه 

وذلــك مــن أجــل  املحافظــة عــى مســتويات مقبولــة مــن التعــرض  للديــون املتعــرة )غــر العاملــة(.

11- مخاطر السوق

مقدمة: أ- 

تتمثــل مخاطــر الســوق يف تقلــب القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة املســتقبلية أليــة أداة ماليــة بســبب التغــرات يف متغــرات الســوق كأســعار 

األســهم ومعــدالت الربحيــة وأســعار رصف العمــالت األجنبيــة وأســعار الســلع. 

إدارة مخاطر السوق ب- 

إن لجنــة سياســة مخاطــر الســوق ولجنــة املوجــودات واملطلوبــات، بتفويــض مــن مجلــس اإلدارة، مســئولتان عــن السياســات وحــدود الصالحيــات والضوابــط 

املســتخدمة يف إدارة مخاطــر الســوق. وقــد اعتمــد البنــك سياســة ملخاطــر الســوق والتــي تحــدد بوضــوح السياســات واإلجــراءات وحــدود الصالحيــات يف 

إدارة مخاطــر األســواق بالبنــك.

وتتمثــل األهــداف الرئيســية لهــذه السياســة يف إدارة مســتويات التقلــب يف الدخــل، وإبــراز مخاطــر الســوق الشــفافة وبيانــات مخاطــر الســيولة إىل اإلدارة 

العليــا ولجنــة املخاطــر ولجنــة املخاطــر املنبثقــة عــن مجلــس االدارة ولجنــة املوجــودات واملطلوبــات ومجلــس اإلدارة البنــك املركــزي الســعودي.

مخاطر أسعار رصف العمالت األجنبية

مخاطــر أســعار رصف العمــالت األجنبيــة هــي املخاطــر املرتبــة عــى خســارة أي أصــول ماليــة صــادرة بعمــالت أجنبيــة لقيمتهــا، أو تحقيــق أيــة مطلوبــات صــادرة 

بعمــالت أجنبيــة ربحــا يف القيمــة. وقــد وضعــت سياســة مخاطــر الخزينــة حــدود صالحيــات بالنســبة لصــايف املراكــز املفتوحــة حســب مجموعــات العمــالت، 

ــر بالذكــر أن مخاطــر  حيــث تــم وضــع حــدود صالحيــات للــدوالر األمريــيك وعمــالت الــدول العــرش الكــربى والعمــالت الخليجيــة وكافــة العمــالت األخــرى. وجدي

البنــك مــن رصف العمــالت األجنبيــة ال تذكــر ألن موجــودات ومطلوبــات البنــك مقيمــة بشــكل رئيــي بالريــال الســعودي وإىل حــد أقــل بالــدوالر األمريــيك 

أو بعمــالت مربوطــة بالــدوالر األمريــيك.

مخاطر أسعار األسهم

تتمثــل مخاطــر أســعار األســهم يف املخاطــر املرتبــة عــى انخفــاض قيــم اســتثامرات البنــك يف األســهم. ويتــم ضبــط محفظــة البنــك مــن األوراق املاليــة 

املتاحــة للبيــع بشــكل منتظــم طبقــاً ألســعار الســوق. تتعلــق محفظــة املتاجــرة هــذه مبعظمهــا باســتثامرات اســراتيجية يف راس املــال التأســيي  يف 

ــرة  ــال. جميــع هــذه االســتثامرات مدرجــة يف الســوق املــايل )تــداول(. يوجــد لــدى بنــك الجزي ــرة كابيت مختلــف الصناديــق مــن خــالل وتحــت إدارة رشكــة الجزي

محفظــة اســتثامرات صغــرة  قدميــة وذات قيمــة غــر مؤثــرة تظهــر يف ســجالت البنــك، معظــم هــذه االســتثامرات هــي اســهم غــر متداولــة. و يتــم تقييــم 

وقيــاس االســتثامرات يف األســهم غــر املتداولــة بالقيمــة العادلــة. أيــة تغيــرات يف القيمــة تؤخــذ باالعتبــار يف حقــوق امللكيــة و قامئــة الدخــل الشــامل 

بالبنــك.

ج- املعالجة الرأساملية ملخاطر السوق

يحتســب بنــك الجزيــرة املتطلبــات الدنيــا لــرأس املــال مقابــل مخاطــر الســوق باســتخدام الطريقــة املعياريــة، حيــث يســتخدم رأس املــال كحاجــز حاميــة مــايل 

ملواجهــة أيــة تحــركات معاكســة ملخاطــر الســوق. ومتثــل مخاطــر معــدل الربحيــة ومخاطــر العمــالت األجنبيــة ومخاطــر الســيولة عوامــل املخاطــرة الرئيســية 

التــي تواجههــا أنشــطة البنــك.

د- اختبارات الضغط / الجهد أو التحمل

يجــري البنــك اختبــارات الضغــط / الجهــد عــى أســاس نصــف ســنوي وذلــك بهــدف إجــراء املزيــد مــن التقييــم للخســائر املحتملــة. إذ أن البنــك و مــن خــالل تقييــم 

حجــم الخســائر غــر املتوقعــة يكــون قــادرا عــى فهــم حيثيــات املخاطــر والتعــرض املحتمــل ألحــداث غــر محتملــة ولكــن معقولــة يف األســواق غــر العاديــة. 

ويســتخدم البنــك لهــذا الغــرض ســيناريوهات متعــددة ترافــق مــع تبنــي اإلجــراءات املالمئــة املتعلقــة بذلــك. ويتــم تحديــث هــذه الســيناريوهات  ومراجعتهــا 

ــاء عــى  ــارات الضغــط / الجهــد بن ــة. ويجــري البنــك التقييــامت الختب وإعــادة تعريفهــا / تحديدهــا عــى أســاس متواصــل بحيــث تعكــس ظــروف الســوق الحالي

التعليــامت النظاميــة واألســس ذات العالقــة وذلــك بنــاء عــى ســيناريوهات  متعــددة وذلــك الختبــار مرونــة بعــض املحافــظ املحــددة. ويتــم رفــع نتائــج اختبــارات 

الضغــط إىل كل مــن اإلدارة العليــا ولجنــة املخاطــر  املنبثقــة عــن مجلــس االدارة ومجلــس اإلدارة وذلــك مــن أجــل تســهيل وإدارة املخاطــر مبزيــد مــن الشــفافية.   

12- مخاطر العمليات:

تعــرف مخاطــر العمليــات عــى أنهــا مخاطــر الخســائر الناجمــة عــن فشــل او عــدم كفايــة اإلجــراءات  الداخليــة أو املوظفــني أو األنظمــة أو أيــة عوامــل خارجيــة أخــرى 

ويشــمل هــذا التعريــف املخاطــر القانونيــة ويســتثني مخاطــر الســمعة واملخاطــر االســراتيجية. تنشــأ مخاطــر العمليــات يف الغالــب مــن كافــة األنشــطة التــي 

ــا. ويســتثنى مــن مخاطــر العمليــات املخاطــر االئتامنيــة – املخاطــر الناشــئة عــن املعامــالت املاليــة التــي يتــم الدخــول بهــا مــع مدينــني أو  ميارســها البنــك تقريب

أطــراف  مقابلــة حيــث يخفــق املديــن أو الطــرف املقابــل يف الوفــاء بالجــزء املرتــب عليــه مــن املعاملــة. 
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ميتلــك البنــك فريــق مخصــص ليتــوىل إدارة مخاطــر العمليــات يتبــع ملجموعــة إدارة مخاطــر البنــك. وتقــع عــى عاتــق هــذا الفريــق مســؤولية مراقبــة وضبــط وادارة 

مخاطــر العمليــات بالبنــك. وعمليــات هــذه اإلدارة تتــم  طبقــا للتعليــامت الــواردة يف سياســة وإطــار مخاطــر العمليــات. وباإلضافــة لذلــك، فقــد وضــع البنــك وطبــق 

برنامجــا الســتمرارية األعــامل وخطــة ملقابلــة  حــاالت الطــوارئ و يتــم اختبــار هــذا الربنامــج عــى فــرات منتظمــة ورفــع نتائــج االختبــارات إىل الجهــات اإلداريــة ذات 

العالقــة.

إدارة ومراقبة مخاطر العمليات أ- 

صمــم إطــار إدارة مخاطــر العمليــات الــذي تــم تبنيــه مــن أجــل إنشــاء تعــاون مثمــر وفعــال بــني إدارة املخاطــر واألقســام املتبنيــة للمخاطــر ممثلــة مبختلــف 

مجموعــات العمــل والدعــم ضمــن البنــك، بالرغــم مــن ان إدارة العمــل واألنشــطة واملخاطــر هــي مــن مســؤولية مجموعــات وأقســام األعــامل واملســاندة، إال 

أنــه تــم أيضــا إنشــاء أســس مشــركة مــن أجــل إرشاك فريــق إدارة مخاطــر العمليــات يف تســهيل عمليــة  تعريــف تحديــد وقيــاس وتقييــم  املخاطــر واإلجــراءات 

الرقابيــة املرتبطــة. كــام يخضــع إطــار ادارة مخاطــر العمليــات يف جميــع أنحــاء البنــك ملراجعــة مســتقلة مــن قبــل قســم املراجعــة الداخليــة.

ــات مــن خــالل االجتامعــات املتكــررة مــع رؤســاء األقســام  ــة جمــع متخصصــة للبيان ــذ عملي ــات خــالل الســنة بتنفي هــذا، ولقــد اســتمرت إدارة مخاطــر العملي

واإلدارة العليــا ســعيا منــه لتأمــني فهــم واضــح لتوجهــات العمــل مــن خــالل تعميــم األهــداف اإلســراتيجية.  ويــأيت تصميــم هــذا النهــج مــن أجــل ربــط توجهــات 

اإلدارة مبســتويات تحمــل املخاطــر املخصصــة وبيانــات املخاطــر.

اســتعداداً للمبــارشة بتنفيــذ أنشــطة تحديــد وتقييــم املخاطــر عــى نطــاق البنــك، فقــد تــم تطويــر وتنفيــذ برنامــج توعيــة شــامل باملخاطــر شــمل اإلدارة و 

ممثــي املخاطــر وأصحــاب املخاطــر املعنيــني.

وفيام يي الطرق واملكونات الرئيسية املستخدمة إلدارة ومراقبة مخاطر العمليات:

التقييم الذايت للمخاطر و اإلجراءات الرقابية

إن التقييــم الــذايت للمخاطــر واإلجــراءات الرقابيــة عبــارة عــن أداة ملراقبــة عمــل وأداء اإلجــراءات الرقابيــة ضمــن نشــاط أو عمــل معــني. وكجــزء مــن هــذه 

األداة يتــم متابعــة االحتفــاظ بســجل املخاطــر وخطــط العمــل املتوافقــة وتحــدث بشــكل منتظــم. وتشــمل دورة مراجعــة أجــراءات التقييــم الــذايت للمخاطــر 

واإلجــراءات الرقابيــة املناقشــة مــع مجموعــات العمــل واملســاندة وتقديــم تقاريــر دوريــة إىل لجنــة إدارة املخاطــر لطلــب التوجيــه فيــام يخــص قبــول املخاطــر 

ومعالجتهــا مبــا يف ذلــك قــرار اتخــاذ إجــراءات ملراجعــة وتطويــر بيئــة الرقابــة عنــد اإلقتضــاء. 

وقــد وضــع البنــك برنامجــا شــامال للتقييــم الــذايت للمخاطــر واإلجــراءات الرقابيــة ، ويتــم مبوجــب هــذا الربنامــج عقــد النــدوات وورش العمــل مــن قبــل فريــق 

إدارة مخاطــر العمليــات لتعريــف وتقييــم املخاطــر واإلجــراءات الرقابيــة عــى مســتوى كافــة أقســام  العمــل واملســاندة. ويتــم تقييــم اإلجــراءات الرقابيــة 

بشــكل دوري لضــامن إنهــا تعمــل وفقــا ملــا صممــت لــه.

ــدة أو القامئــة. وتتمثــل مســؤولية  ــر السياســات واملنتجــات الجدي ــة ملراجعــة السياســات واملنتجــات لــإرشاف عــى تطوي كــام قــام البنــك بتأســيس لجن

ــل إطالقهــا. ــب املخاطــر لضــامن معالجتهــا بالشــكل املناســب قب ــة يف مناقشــة أصحــاب السياســات أو املنتجــات بشــأن مختلــف جوان اللجن

املؤرشات الرئيسية للمخاطر

وتتيح املؤرشات الرئيسية للمخاطر اتجاها للتعرض للمخاطر عن طريق مقارنتها مع العتبات املحددة واملقبولة من قبل البنك.

تعــرف املــؤرشات الرئيســية للمخاطــر عــى أنهــا مقاييــس لقيــاس مــدى خطــورة العملية/النشــاط وذلــك مــن خــالل إشــارات تحذيريــة مبكــرة تــم تطويرهــا 

لإشــارة اىل زيــادة التعــرض للمخاطــر داخــل البنــك. وتوفــر هــذه املــؤرشات اتجاهــات التعــرض للمخاطــر عــن طريــق مقارنــة نتائجهــا املتحققــة مــع الحــدود/ 

املــؤرشات املحــددة واملقبولــة مســبقا مــن قبــل البنــك.

يتــم تعريــف املــؤرشات الرئيســية للمخاطــر ملجموعــات العمــل / املســاندة مــن خــالل ورش العمــل ويتــم مراقبتهــا دوريــاً مــن خــالل إدارة مخاطــر العمليــات. 

ــة التعــرض للمخاطــر مبــا يتجــاوز الحــدود/ املــؤرشات املحــددة مســبقاً ومناقشــتها مــع مجموعــات العمــل /  كــام يتــم تحليــل املــؤرشات التــي تــربز إمكاني

املســاندة املعنيــة لوضــع خطــط عمــل تصحيحيــة مناســبة.

إدارة بيانات الخسائر

إن إدارة بيانــات الخســائر هــي عمليــة مركزيــة ممنهجــة لتســجيل الخســائر الناجمــة عــن أحــداث ومخاطــر تشــغيلية والتــي تحــدث يف البنــك لتمكــني البنــك مــن 

تحليــل إخفاقــات اإلجــراءات الرقابيــة وضــامن عــدم تكــرار مثــل هــذه الحــوادث.

 قــام البنــك بتطويــر إجــراءات لعمليــة جمــع بيانــات الخســائر الداخليــة والتــي يتــم مــن خاللهــا إبــالغ ادارة مخاطــر العمليــات بهــذه الخســائر لغــرض تســجيلها يف 

ســجل الخســائر التشــغيلية. تحتفــظ إدارة مخاطــر العمليــات بقاعــدة بيانــات شــاملة عــن الخســائر التشــغيلية مــن عــام 2013 حتــى تاريخــه.

إدارة استمرارية األعامل

طــور البنــك ووضــع برنامجــا متكامــال إلدارة اســتمرارية األعــامل يركــز عــى حاميــة حيــاة األشــخاص وبنــاء قــدرات االســتمرارية واســرداد األعــامل بالنســبة 

ــاء عــى املعايــر الدوليــة وأفضــل املامرســات املتبعــة ومتطلبــات البنــك املركــزي الســعودي.  لإجــراءات الرئيســية واألصــول. وقــد تــم إعــداد الربنامــج بن

ــد نطــاق هــذا الربنامــج ليشــمل التــايل: وميت

إدارة األزمات واالستجابة	 

األمن والسالمة	 

استمرارية األشخاص	 

اسرداد األعامل	 

اسرداد خدمات تقنية املعلومات يف حاالت الكوارث	 
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صمــم برنامــج البنــك الخــاص بــإدارة اســتمرارية األعــامل ليعمــل بشــكل متواصــل، وتتــم مراجعتــه بشــكل منتظــم مــن قبــل األشــخاص املعنيــني الداخليــني 

والخارجيــني. وتعــزز هــذه الخصائــص اســتعداد البنــك وقدراتــه عــى االســتجابة لألحــداث الطارئــة وإدارتهــا وحاميــة األصــول الرئيســية للبنــك ومواصلــة العمليــات 

الهامــة. وتتمثــل النتائــج املتوقعــة لهــذا الربنامــج يف انخفــاض اآلثــار الســلبية، تعزيــز األداء والســمعة القويــة وااللتــزام باملتطلبــات النظاميــة.

إسناد األعامل لجهات خارجية

لضــامن االلتــزام بتعليــامت البنــك املركــزي الســعودي الســعودي بشــأن االســتعانة مبصــادر خارجيــة، يضمــن البنــك أن تتــم مراجعــة تعهــدات التعاقــدات 

الخارجيــة مــن مختلــف وجهــات النظــر واتجاهــات املخاطــر والتــي تغطــي االلتــزام ومخاطــر العمليــات واســتمرارية األعــامل وأمــن املعلومــات عــى اســاس 

مســتمر.

إدارة مكافحة االحتيال

لــدى البنــك إطــار شــامل إلدارة مخاطــر االحتيــال يتــامىش مــع  توجيهــات البنــك املركــزي. الهــدف مــن هــذا اإلطــار هــو التنفيــذ واملحفاظــة عــى برنامــج   .1

ــال واالســراتيجية  ــكل حوكمــة إدارة مخاطــر االحتي ــة املراجعــة واملحافظــة عــى هي شــامل إلدارة مخاطراإلحتيــال لتمكينهــا مــن معالجــة الجوانــب التالي

املرتبطــة بــه.

تطوير ومراجعة وتحديث دليل و سياسات إدارة مخاطر االحتيال واإلجراءات املطبقة فيها.  .2

إجراء ورفع مستوى تقييم مخاطر االحتيال واالجراءات الخاصة مبكافحة االحتيال.  .3

تنفيذ حل شامل ملكافحة ومنع االحتيال والكشف عنه يف جميع أنحاء البنك.  .4

بناء آلية لنقل املعرفة والقدرات والخربات ذات الصلة يف مامرسات ادارة مخاطر االحتيال يف البنك وعمليات البنك التشغيلية.  .5

قياس كلفة رأس مال مخاطر العمليات ب- 

يتــم حســاب كلفــة رأســامل مخاطــر العمليــات باســتخدام طريقــة املــؤرش األســايس وذلــك طبقــا لتوجيهــات البنــك املركــزي الســعودي . وتســتخدم طريقــة 

املــؤرش األســايس لحســاب كلفــة رأســامل مخاطــر العمليــات وحــدة قيــاس ألفــا )15%( عــى متوســط إجــاميل الدخــل اإليجــايب الــذي تــم تحقيقــه خــالل 

الســنوات الثالثــة املاضيــة مــن قبــل البنــك. وكجــزء مــن جهــود البنــك لتنفيــذ إصالحــات بــازل الثالــث، تــم وضــع خطــة عمــل  الإنتقــال اىل املعايــر الجديــدة 

التــي أوىص  بهــا  البنــك املركــزي كــام متطلبــات لجنــة بــازل للــألرشاف املــريف ومــا يتبعهــا مــن إرشــادات وتعليــامت البنــك املركــزي. 

كــام ســوف يواصــل البنــك جمــع بيانــات الخســائر وربطهــا بخطــوط العمــل وذلــك إلنشــاء ســجل شــامل للخســائر الداخليــة قبــل االنتقــال اىل الطريقــة الجديــدة 

والتــي تخضــع للتوجيهــات النهائيــة مــن البنــك املركــزي الســعودي بهــذا الخصــوص.

13- إدارة أمن املعلومات املؤسسية: 

إدارة أمــن املعلومــات  املؤسســية بالبنــك تحكمهــا مختلــف سياســات إدارة أمــن املعلومــات املعــدة مبوجــب املبــادئ التوجيهيــة للبنــك املركــزي. ويديــر أمــن 

املعلومــات فريــق متخصــص تابــع  الدارة أمــن املعلومــات املؤسســية.  تتضمــن ادارة أمــن املعلومــات املؤسســية الوظائــف الحيويــة التاليــة:

حوكمة أمن املعلومات وإدارة املخاطر:

يقــوم قســم حوكمــة أمــن املعلومــات وادارة  املخاطــر  بالحفــاظ عــى االمتثــال للبنــك املركــزي وهيئــة األمــن الســيرباين الوطنيــة أطــر الرقابــة التنظيميــة 

جنبــا إىل  تطويــر  وابــالغ ومراقبــة سياســات  ومعايــر أمــن املعلومــات املؤسســية. كــام ويقــوم القســم باجــراء  تقييــامت منتظمــة ملخاطــر أمــن املعلومات 

واملراجعــات األمنيــة الداخليــة بشــأن أصــول املعلومــات. كــام يوفــر ضامنــا لكفايــة الضوابــط األمنيــة عــى أصــول املعلومــات عاليــة املخاطــر ويحافــظ عــى 

برنامــج التوعيــة والتعليــم املســتمر يف جميــع أنحــاء البنــك.

استخبارات أمن املعلومات :

تــم تكليــف  قســم اســتخبارات أمــن املعلومــات مبراقبــة امــن املعلومــات مــن خــالل مركــز امــن العمليــات حيــث يتــم رصــد  وتحليــل التنبيهــات األمنيــة للبنيــة 

التحتيــة الداخليــة والخارجيــة لتكنولوجيــا املعلومــات للبنــك يف وقــت حدوثهــا الفعــي  مــع اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة ملواجهــة التهديــدات الوطنيــة والدوليــة. 

كــام تقــوم وظيفــة اســتخبارات أمــن املعلومــات يف البنــك تقييــامت للثغــرات األمنيــة لتحديــد نقــاط الضعــف وتحديــد أولوياتهــا عــرب أصــول املعلومــات. كــام 

ان القســم يديــر  عمليــة معالجــة نقــاط الضعــف، والتحقيقــات والتحليــالت يف الحــوادث األمنيــة إىل جانــب الكشــف عــن حــوادث األمــن الســيرباين واالســتجابة 

لهــا والتعــايف منهــا.

إدارة الهندسة والتحكم بأمن املعلومات: 

تديــر وظيفــة الهندســة والتحكــم بأمــن املعلومــات هويــة املســتخدم وإدارة الوصــول للمســتخدمني عــرب البنــك والــرشكات التابعــة لــه، وتنفيــذ جميــع عنــارص 

التحكــم األمنيــة. وهــو مــا يضمــن تنفيــذ الضوابــط الالزمــة ووضعهــا للتحكــم يف  اليــات التشــفر الهامــة عــى  قنــوات الدفــع الخاصــة بالبنــك. كــام أن إدارة 

ــات البنــك املركــزي.  و  ــة متطلب ــع » وتضمــن التاكــد مــن تلبي ــة لنظــام »رسي الهندســة والتحكــم بأمــن املعلومــات يف البنــك مســؤولة عــن اإلدارة األمني

تشــارك االدارة يف تصميــم وتنفيــذ ضوابــط األمــن يف  االنظمــة واملواقــع الجديــدة، وتنســيق وتطويــر وتقييــم برامــج األمــن والتوصيــة بضــامن املعلومــات 

/ حلــول األمــن.  تدعــم وظيفــة هندســة والتحكــم بأمــن املعلومــات إدارة جميــع بيانــات االعتــامد ومفاتيــح التشــفر والشــهادات والتحكــم فيهــا عــى جميــع 

أصــول املعلومــات ذات الصلــة مثــل ) ســويفت, رسيــع, فيــزا, ماســر كارد(.

14- مخاطر عدم االلتزام باملبادئ الرشعية:  

حيــث أن بنــك الجزيــرة هــو بنــك إســالمي فإنــه معــرض ملخاطــر عــدم االلتــزام باألحــكام الرشعيــة. ومــن أجــل مراقبــة تلــك املخاطــر فقــد أنشــأ البنــك هيئــة رقابــة 

ــة.   رشعيــة مســتقلة وإدارة رقابــة رشعيــة ضمــن املجموعــة الرشعي
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)أ(  الحوكمة الرشعية

متــت صياغــة إطــار االلتــزام الرشعــي مــن أجــل متكــني بنــك الجزيــرة مــن بلــوغ إســراتيجياته تجــاه تحقيــق إدارة فعالــة ملخاطــر االلتــزام الرشعــي عــرب املؤسســة 

وذلــك متاشــياً مــع مبــادئ الرشيعــة اإلســالمية. وميثــل إطــار االلتــزام الرشعــي خطــة املجموعــة الرشعيــة عــى مســتوى املؤسســة والتــي تتكــون مــن 

هيــكل الحوكمــة الرشعيــة وإجــراءات األنظمــة والرقابــة التــي يجــب أن يتــم تبنيهــا مــن قبــل كيانــات العمــل ذات العالقــة عــرب املجموعــة. ويتــم تنفيــذ الحوكمــة 

الرشعيــة مــن خــالل  املجموعــة الرشعيــة عــرب األقســام التاليــة: 

	  أمانة الهيئة الرشعية.

	  األبحاث والتطوير.

	  املطابقة الرشعية.

)ب(  الهيئة الرشعية

يخضــع البنــك ملعايــر الحوكمــة الرشعيــة للمؤسســات املاليــة اإلســالمية والتــي تقتــي أن يقــوم أي بنــك إســالمي مرخــص بإنشــاء هيئــة رقابــة رشعيــة 

ــادئ الرشيعــة اإلســالمية، وتكــون فتاواهــا وقراراتهــا  ــه نشــاطات املؤسســة ومراقبتهــا واإلرشاف عليهــا للتأكــد مــن التزامهــا بأحــكام ومب يعهــد لهــا توجي

ملزمــة للمؤسســة.

وتتمثل مسئوليات الهيئة الرشعية يف اآليت:

اعتامد عقد التأسيس والنظام األسايس واللوائح والنامذج والسياسات املتبعة يف عمل البنك .	 

دراسة صيغ العقود واملستندات والتطبيقات القامئة لدى البنك ، وتقرير ما يظهر للهيئة بشأنها، وتصحيح املنتجات القابلة للتعديل.	 

النظــر يف جميــع املعامــالت واملنتجــات التــي ينفذهــا البنــك ألول مــرة لبيــان مــدى موافقتهــا ألحــكام وقواعــد الرشيعــة اإلســالمية. ووضــع املبــادئ 	 

األساســية لصياغــة عقودهــا ومســتنداتها. 

تقديــم البدائــل الرشعيــة للمنتجــات التقليديــة املخالفــة لقواعــد الرشيعــة اإلســالمية ووضــع املبــادئ األساســية لصياغــة عقودهــا ومســتنداتها 	 

واإلســهام يف تطويرهــا إلثــراء تجربــة البنــك يف هــذا املجــال.

املراجعــة الدوريــة بواســطة إدارة الرقابــة الرشعيــة يف املجموعــة الرشعيــة ملعامــالت البنــك اإلســالمية للتثبــت مــن صحــة التطبيــق والتأكــد مــن أنهــا 	 

ــات  ــك بفحــص ملفــات ومســتندات العملي ــة بشــأن املعامــالت املســتحدثة ، وذل ــاوى الصــادرة عــن الهيئ مطابقــة لقواعــد الرشيعــة اإلســالمية والفت

والعقــود واالتفاقيــات املربمــة بشــأنها. 

اإلجابــة عــى التســاؤالت واالستفســارات واالســتيضاحات الــواردة مــن اإلدارة العليــا للبنــك أو مــن مختلــف اإلدارات الفنيــة األخــرى وكذلــك الــواردة مــن 	 

املتعاملــني مــع البنــك.

تقديــم تقريــر ســنوي شــامل للجمعيــة العموميــة يبــني فيــه مــدى االلتــزام بأحــكام الرشيعــة اإلســالمية عــى ضــوء مــا جــرى بيانــه مــن آراء وتوجيهــات ومــن 	 

خــالل مــا تــم مراجعتــه مــن معامــالت، واإلطــالع عــى ميزانيــة البنــك الســنوية.

التأكــد مــن تجنيــب املكاســب التــي تحققــت مــن مصــادر أو بطــرق تتعــارض مــع أحــكام ومبــادئ الرشيعــة اإلســالمية ورصفهــا يف وجــوه الخــر العامــة 	 

وفقــاً للتقاريــر املعــدة مــن قبــل إدارة املطابقــة الرشعيــة يف املجموعــة الرشعيــة.

التأكد من حساب الزكاة وفقاً ألحكام ومبادئ الرشيعة اإلسالمية.	 

)ج( إجراءات تنقية الدخل غري املتوافق مع أحكام الرشيعة اإلسالمية 

تــم إنشــاء هيــكل املراقبــة مــن أجــل معالجــة واإلبــالغ عــن املعامــالت غــر املتوافقــة مــع الرشيعــة وأيضــا املعامــالت املحتملــة الن تكــون غــر متوافقــة مــع 

مبــادئ الرشيعــة

وتشمل اإلجراءات التي يتبناها البنك من أجل إدارة مخاطر عدم االلتزام الرشعي اإلجراءات والعمليات التالية:

التوعية واالتصاالت  	

التحديد والتقييم  	

التخفيف والرقابة  	

املراقبة ورفع التقارير    	

15- مخاطر السيولة:

تكمــن مخاطــر الســيولة يف احتــامل مواجهــة البنــك مصاعــب يف الوفــاء بواجباتــه املتعلقــة بااللتزامــات املاليــة التــي يتــم ســدادها نقــداً أو مــن خــالل أيــة أصــول 

ماليــة أخــرى. وميكــن أن تقــع مخاطــر الســيولة نتيجــة الضطرابــات الســوق أو تخفيــض درجــة التقييــم االئتــامين والتــي ميكــن أن تتســبب يف تــآكل بعــض مصــادر 

ــار هــذه املخاطــر تحــاول اإلدارة بــكل جــد تنويــع مصــادر التمويــل؛ ويتــم األخــذ يف االعتبــار النواحــي املتعلقــة بالســيولة عنــد تســعر  التمويــل. وللتخفيــف مــن اث

األصــول. وتقتــي سياســة البنــك عــى هــذا الصعيــد االحتفــاظ برصيــد كاف مــن النقــد واألدوات املعادلــة للنقــد. 

لقــد أدت األزمــة املاليــة العامليــة األخــرة إىل حصــول تغــر كبــر يف التنظيــم واإلرشاف عــى مخاطــر الســيولة يف املؤسســات املاليــة. وبنــاء عــى متطلبــات 

إدارة مخاطــر الســيولة مبوجــب نظــام بــازل 3، يتــم اســتخدام نســبتني مــن أجــل إدارة مخاطــر الســيولة وهــام نســبة تغطيــة الســيولة ونســبة صــايف التمويــل 

ــداع. الثابتةونســبة الســيولة يف البنــك املركــزي ونســبة القــروض املعدلــة إىل اإلي
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طريقة إدارة مخاطر السيولة: أ- 

بالنسبة لإدارة 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:

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

النقديــة.

إدارة التدفقات النقدية قصرة وطويلة األجل من خالل تقرير العجز عند االستحقاق إضافة إىل العديد من املؤرشات املختلفة.  	

مراقبة تركزات املودعني عى مستوى البنك لتجنب االعتامد غر الالزم عى كبار مقدمي األموال.  	

تنويع مصادر التمويل من أجل ضامن وجود مزيج متويي مالئم.  	

ضــامن املحافظــة عــى النســب النظاميــة كنســبة الســيولة املحــددة مــن قبــل البنــك املركــزي الســعودي ونســبة تغطيــة الســيولة و نســبة صــايف   	

التمويــل الثابتــة ضمــن املســتويات املطلوبــة.

إجــراء اختبــارات الضغــط / الجهــد أوالتحمــل للســيولة عــى أســاس نصــف ســنوي تحــت مختلــف الســيناريوهات كجــزء مــن الرقابــة الحكيمــة للســيولة مــن   	

ــة وقــوة الخطــط ذات العالقــة. ــار فعالي أجــل اختب

وجديــر بالذكــر أن كافــة السياســات واإلجــراءات املتعلقــة بالســيولة مشــمولة يف دليــل سياســة مخاطــر الســوق والتــي تخضــع للمراجعــة واالعتــامد مــن قبــل 

لجنــة سياســة مخاطــر الســوق و مجلــس اإلدارة.

وعــالوة عــى ذلــك، عــزز البنــك إطــار إدارة مخاطــر الســيولة، كــام وضــع مقاييــس مختلفــة للســيولة بتواتــر منتظــم لتقييــم مالمــح مخاطــر الســيولة يف البنــك. 

ويحســب البنــك نســبة تغطيــة الســيولة، ونســبة التمويــل املســتقرة الصافيــة، ونســبة الســيولة القانونيــة، ونســبة القــروض املعدلــة إىل الودائــع وفقــا 

للوتــرة التــي تحددهــا الهيئــة التنظيميــة. وباإلضافــة إىل ذلــك، يجــري البنــك أيضــا اختبــارات خطــة متويــل الطــوارئ عــى أســاس ربــع ســنوي.

انســجاماً مــع قانــون مراقبــة البنــوك والقواعــد الصــادرة عــن البنــك املركــزي الســعودي ، يحتفــظ البنــك باحتياطــي نظامــي لــدى البنــك املركــزي متاشــيا مــع 

متطلباتــه.

 وباإلضافة إىل االحتياطي النظامي، يحتفظ البنك باحتياطي سيولة ال يقل عن 20% من حجم مطلوبات الودائع، عى شكل نقد وأصول، 

وميلــك البنــك حاليــا محفظــة اســتثامرية، يتكــون جــزء كبــر منهــا مــن ســندات الســعر العائــم والصكــوك الحكوميــة الصــادرة عــن البنــك املركــزي الســعودي 

وتعتــرب هــذه املحفظــة ذات نوعيــة وســيولة عاليــة مــع إمكانيــة توفــر التمويــل مــن خــالل نافــذة إعــادة الــرشاء لــدى البنــك املركــزي.

عالوة عى ذلك، يتعهد البنك بتقييم مفصل ملخاطر السيولة مبوجب عملية املراجعة السنوية لربنامج تقييم كفاية السيولة الداخلية.

16- مخاطر أسعار الربح يف املحفظة البنكية

ــة أو التدفقــات النقديــة املســتقبلية لــألدوات املاليــة الحساســة  ــر إمــا عــى القيمــة العادل تنشــأ مخاطــر أســعار الربــح مــن التغــرات يف أســعار الربــح والتــي تؤث

ــة. ألســعار الربــح يف املحفظــة البنكي

حساسية  العائد لألصول واملطلوبات والبنود خارج امليزانية

يقــوم البنــك بــإدارة تعرضــه لآلثــار املرتبــة عــن مختلــف املخاطــر املرتبطــة بالتقلــب يف املســتويات الســائدة ألســعار الربــح يف الســوق عــى مركــزه املــايل 

وتدفقاتــه النقديــة. ويســتخدم البنــك لهــذا الغــرض ســعر ســايبور لإقــراض كســعر اســتداليل ملختلــف االســتحقاقات. ويف الحــاالت التــي ال تكــون فيهــا 

تلــك األســعار االســتداللية ممثلــة للمعامــالت الفعليــة يف الســوق، تقــوم إدارة الخزينــة بتوفــر هامــش لتكلفــة التمويــل. ويفــرض البنــك أســعار الربحيــة 

بنــاء عــى اســتحقاقات القــروض )حيــث يتطلــب التمويــل طويــل األجــل أســعار ربحيــة أعــى(.

يتــم قيــاس مخاطــر أســعار الربحيــة حســب أفضــل املامرســات املتبعــة يف القطــاع ويتــم مراقبتهــا مــن قبــل اإلدارة العليــا بشــكل دوري. يســتخدم البنــك 

منــاذج ســلوكية للودائــع غــر املســتحقة. كــام تســتخدم هــذه النــامذج بيانــات سلســلة زمنيــة إحصائيــة. وتســتمد االفراضــات املتعلقــة مــن نتائــج النمــوذج 

باالقــران مــع عوامــل نوعيــة أخــرى. 

يتــم تقييــم مخاطــر اســعار الربــح يف الســجالت البنكيــة مــن قبــل البنــك وفقــا إلرشــادات ومتطلبــات البنــك املركــزي. وقــد قامــت هــذه املبــادئ التوجيهيــة 

بتحديــث املبــادئ واألســاليب املتوقــع أن تســتخدمها البنــوك لقيــاس مخاطــر اســعار الربــح وإدارتهــا  ومراقبتهــا والتحكــم فيهــا. 

مير البنك حاليا مبرحلة انتقالية لالمتثال إلصالحات أسعار الفائدة  بني البنوك يف اململكة العربية السعودية املقدمة حديثا من قبل البنك املركزي.

17- مخاطر االقتصاد العام ودورة العمل:

مخاطــر االقتصــاد العــام ودورة العمــل هــي أحــد عوامــل املخاطــر والتــي بدورهــا تــؤدي إىل نشــوء أنــواع أخــرى مــن املخاطــر  كاملخاطــر االئتامنيــة ومخاطــر الســوق 

والســيولة. وقــد قــام البنــك بتقييــم هــذا الخطــر باســتخدام تحليــل مبنــى عــى ســيناريو افــرايض ولكــن معقــول. وحيــث أن النشــاط الرئيــي للبنــك هــو التمويــل 

فقــد تــم االفــراض بــأن أثــر تلــك املخاطــر ســوف يركــز بشــكل رئيــي عــى مخاطــر االئتــامن. يقــوم البنــك بحســاب مخاطــر االقتصــاد الــكي والتقاريــر املتعلقــة 

بهــا وفقــا ملالمــح املخاطــر يف الركيــزة الثانيــة عــى أســاس دوري.
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18- املخاطر االسرتاتيجية

تشــر املخاطــر االســراتيجية للبنــك إىل املخاطــر املرتبــة عــى إيراداتــه وربحيتــه الناتجــة عــن قراراتــه االســراتيجية وعــن التغــرات الحاصلــة يف ظــروف العمــل 

والتنفيــذ غــر الصحيــح للقــرارات. وبذلــك فــإن املخاطــر االســراتيجية تنشــأ ألســباب خارجيــة ناتجــة عــن تبنــي اســراتيجيات وخيــارات خاطئــة مــام ميكــن أن يتســبب يف 

خســائر للبنــك عــى شــكل انخفــاض يف قيمــة حقــوق املســاهمني أو خســائر األربــاح، الــخ... 

وقــد قــام البنــك بتقييــم مخاطــره االســراتيجية بنــاء عــى طريقــة محافظــة جــداً آخــذاً يف االعتبــار مختلــف محفــزات / عوامــل املخاطــر ذات العالقــة بعمليــة التخطيــط 

االســراتيجي وإمكانيــات التنفيــذ.  يقــوم البنــك بحســاب املخاطــر االســراتيجية والتقاريــر املتعلقــة بهــا وفقــا ملالمــح املخاطــر يف الركيــزة الثانيــة عــى أســاس 

دوري.

19- مخاطر السمعة

تشــر مخاطــر الســمعة إىل املخاطــر العكســية املحتملــة التــي ميكــن أن تنشــأ مــن تأثــر ســمعة البنــك ســلبياً بســبب عوامــل كاملامرســات الالأخالقيــة أو اإلجــراءات 

النظاميــة أو عــدم رضــاء العمــالء والشــكاوى أو الدعايــة السلبية/املعاكســة، الــخ.

وقــد قــام البنــك بتقييــم مخاطــر الســمعة بنــاء عــى طريقــة األهــداف املتوازنــة. وتنســب هــذه الطريقــة مختلف محفــزات / عوامــل املخاطر إىل أفضل املامرســات 

مــن أجــل حســاب درجــة تقييــم عامــة. يقــوم البنــك بحســاب  مخاطــر الســمعة والتقاريــر املتعلقــة بهــا وفقــا ملالمــح املخاطــر يف الركيــزة الثانيــة عى أســاس دوري.

20- مجموعة إدارة مخاطر املؤسسة )البنك( – اإلجراءات املستقبلية 

يواصــل البنــك تركيــزه عــى تعزيــز وتقويــة مامرســات وثقافــات إدارة املخاطــر لديــه. ويف هــذا الســياق فقــد اســتمر  البنــك  بتعزيــز حوكمــة إدارة املخاطــر لديــه مبــا 

ميكنهــا مــن تقديــم التطمينــات ألصحــاب العالقــة الداخليــني والخارجيــني بــأن البنــك يطبــق نصــاً وروحــاً مامرســات وإجــراءات إدارة مخاطــر قويــة. إضافــة لذلــك، فانــه  

يتــم إجــراء مراجعــة تفصيليــة لكافــة  سياســات وإاجــراءات ادارة املخاطــر املعتمــدة بشــكل دوري مبــا يضمــن اســتمرار صالحيتهــا ومالمئتهــا لألغــراض املحــددة.

 يقــوم البنــك بإجــراء عمليــة تحقــق مســتقلة لنــامذج تقييــم املخاطــر الداخليــة امللتــزم بهــا لضــامن أن تظــل هــذه النــامذج مواكبــة لألهــداف االســراتيجية العامــة وأن 

تســاعد يف   التنبــؤ ببيانــات مخاطــر املديــن واملحفظــة و عمليــات املوافقــة عليهــا. وقــد تــم  وضــع مجموعــة منفصلــة مــن بطاقــات الدرجــات فيــام يتعلــق مبحفظــة 

التجزئــة للبنــك لضــامن تنفيــذ تقييــم املخاطــر الخــاص باملديــن يف كل مــن طلــب التقديــم )مــا قبــل املوافقــة( والســلويك )املوافقــة عــى املوافقــة(.

 قــام البنــك أيًضــا بتحديــث منصة/برنامــج منــوذج تقييــم املخاطــر الداخليــة إىل إصــدار جديــد ومحســن. والهــدف مــن هــذه املبــادرة هــو  مســاعدة  البنــك يف تنفيــذ 

منــوذج »خرائــط تدفــق االئتــامن« يف ادارة عمليــات إدارة مخاطــر االئتــامن واملوافقــة عليهــا. 

باالضافــة اىل مــا ســبق يســتعد البنــك لتنفيــذ معايــر بــازل 3 ملرحلــة مــا بعــد االزمــات وبهــدف البنــك اىل االلتــزام باملعايــر املتطلبــة مــن قبــل البنــك املركــزي 

الســعودي وفقــا للخطــة التنظيميــة املحــددة. وبنــاء عــى ذلــك، اســتعان البنــك  مبــزود خدمــة معــروف للمســاعدة يف تنفيــذ إصالحــات بــازل 3. وقــد أنجــز البنــك 

تحليــال أوليــا للفجــوة وتقييــم األثــر لالمتثــال للجــداول الزمنيــة التنظيميــة واالجــراء تحــت التنفيــذ حاليــاً.








