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  عام  - ١
تكون هذه القوائم املالية من القوائم املالية لبنك اجلزيرة ("البنك") وشركاته التابعة (ُيشار هلا مجيعًا بـ 

 يف اململكة العربية السعودية شركة مسامهة سعوديةكبنك اجلزيرة ("البنك")  تأسس "اجملموعة"). 
). م١٩٧٥يونيو  ٢١هـ (١٣٩٥مجادى الثاين  ١٢ الصادر بتاريخ/م ٤٦امللكي رقم  ملرسوممبوجب ا

نتقلت إليه أن ا) بعد م١٩٧٦أكتوبر  ٩هـ (١٣٩٦شوال  ١٦أعماله بتاريخ  ممارسة بدأ البنكوقد 
يعمل البنك مبوجب السجل  .فروع بنك باكستان الوطين يف اململكة العربية السعودية عمليات

 )،م١٩٧٦ يوليو ٢٧هـ (١٣٩٦رجب  ٢٩الصادر يف جدة بتاريخ  ٤٠٣٠٠١٠٥٢٣قم التجاري ر 
، كما فرعاً) ٧٠: م٢٠١٤( فرعاً  ٧٦ وعددهايف اململكة العربية السعودية من خالل شبكة فروعه 

  .موظفاً) ٢,٠١٥: م٢٠١٤موظفاً ( ٢,١٧٦بلغ عدد موظفيه 
  

  عنوان املركز الرئيسي للبنك هو كما يلي:
  

  بنك الجزيرة
  النهضة، طريق الملك حي

  ٢١٤٤٢جدة  -  ٦٢٧٧ص.ب 
  العربية السعوديةالمملكة 

  
مبدأ توافقة مع أحكام الشريعة (امل املصرفيةواملنتجات تقدمي كافة أنواع اخلدمات  إىلالبنك  يهدف

العمالت األجنبية  وحتويالتواملشاركة  والتورق اإلجارةستصناع و املراحبة واال وتشمل) جتنب الفائدة
املوافقة واإلشراف عليها من هيئة رقابة شرعية مستقلة مت تأسيسها من  متت، واليت والصكوكالوعد) (

  يتم تداول اسهم البنك يف السوق املالية السعودية (تداول). قبل البنك.
  

  التالية:والشركة الزميلة للبنك وشركاته التابعة  تتضمن هذه القوائم املالية املوحدة القوائم املالية
  شركات تابعة:

    نوع النشاط    بلد التأسيس  

 ةنسبة الملكية (مباشر 
 ٣١) كما في ةوغير مباشر 
    م٢٠١٥ ديسمبر

 ةنسبة امللكية (مباشر 
) كما يف ةوغري مباشر 

  م٢٠١٤ ديسمرب ٣١
  شركة اجلزيرة لألسواق املالية

  )اجلزيرة كابيتال(
اململكة العربية 

 %١٠٠    %١٠٠    أصول إدارةوساطة و     السعودية
  

للتطوير مان شركة أ
  واالستثمار العقاري

  

اململكة العربية 
  السعودية

 اتالضمان حفظ وإدارة  
  نيابة عن البنكالعقارية 

    
١٠٠% 

    
١٠٠% 

  
  :زميلة شركة

    نوع النشاط    بلد التأسيس  

 ةنسبة الملكية (مباشر 
 ٣١) كما في ةوغير مباشر 
    م٢٠١٥ ديسمبر

 ةنسبة امللكية (مباشر 
) كما يف ةوغري مباشر 

  م٢٠١٤ ديسمرب ٣١
اململكة العربية   شركة اجلزيرة تكافل تعاوين

  السعودية
منتجات احلماية   

واالدخار املتوافقة مع 
  أحكام الشريعة

    
  
٣٥%  

    
  

٣٥% 
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  ملخص ألهم السياسات المحاسبية  - ٢
  

    اإلعدادس اأس  )أ( 
 األنظمةب االلتزام )١(

الصادرة عن مؤسسة للمؤسسات املالية  معايري احملاسبيةلل مت إعداد القوائم املالية املوحدة طبقاً 
الصادرة عن جملس املعايري احملاسبية  للتقارير املالية لمعايري الدوليةطبقًا لو النقد العريب السعودي 

نظام أحكام مع نظام مراقبة البنوك و  تتماشىليعد البنك قوائمه املالية املوحدة كما   .الدولية
      للبنك. األساسيوالنظام  لعربية السعوديةاململكة ا يف الشركات

 والعرض س القياساأس )٢(
اس بالقيمة العادلة مت إعداد القوائم املالية املوحدة وفقًا ملبدأ التكلفة التارخيية بإستثناء القي

قتناة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل وبالقيمة العادلة من املالية املدوات للمشتقات واأل
اليت يتم  اليةاملأو املطلوبات املوجودات باإلضافة إىل ذلك، فإن الدخل الشامل.  خالل قائمة
 عرضهاــ يتم  التكلفةبأو فيما عدا ذلك تظهر ــ عالقة حتوط من خالل  القيمة العادلةبالتحوط هلا 

   التحوط هلا.القيمة العادلة بقدر املخاطر اليت يتم ب
 عملة التشغيل والعرض )٣(

ائم املالية املوحدة بالريال السعودي وهو عملة التشغيل والعرض للبنك. هذه القو  يتم عرض
    سعودي.  مقربة ألقرب ألف املعلومات املالية  عرضباستثناء ما يشار إليه خالف ذلك، يتم 

ا ويتم قياس البنود الواردة يف القوائم املالية   حتدد كل منشأة يف اجملموعة عملتها التشغيلية اخلاصة 
 اجلزيرة لألسواق املالية شركةالعملة التشغيلية لكل من  .منشأة باستخدام العملة التشغيلية لكل

  هي الريال السعودي أيضاً. شركة أمان للتطوير واالستثمار العقاريو  )كابيتالاجلزيرة  (
    

  س توحيد القوائم الماليةاأس    )ب(
يتم إعداد  .وشركاته التابعةبنك اجلزيرة ن كل مالقوائم املالية لمن القوائم املالية املوحدة  تتكون

ها إعداد القوائم املالية عناليت يتم املالية لسنة ل سنة مالية مماثلة عنالتابعة  للشركاتالقوائم املالية 
     سياسات حماسبية مماثلة. استخدامبللبنك 

ة امللعمليات ة لمماثلسياسات حماسبية وطرق تقييم  استخداممت اعداد القوائم املالية املوحدة ب شا
    .خرى يف ظروف مماثلةاألنشطة األو 
 التابعة الشركات )١(

عندما يكون  منشأةالبنك. يسيطر البنك على  اخلاضعة لسيطرة املنشآتالتابعة هي  الشركات
ذه  ولديه القدرة على التأثري على تلك  املنشأةللبنك حقوق أو عوائد متغرية نامجة عن ارتباطه 

الثالثة  املعايريجيب أن تتحقق  ،السيطرةتعريف ولتحديد  .املنشأةسيطرته على  العوائد من خالل
  التالية: 

  .املنشأةعلى  نفوذ للمجموعةأن يكون   .أ
  .باملنشأةعوائد متغرية ناجتة عن ارتباطه يف حقوق  للمجموعةأن يكون   .ب
  .هاوائدعحجم للتأثري على  املنشأةعلى  نفوذها استخدامالقدرة على  للمجموعةأن يكون   .ج

إذا ما كانت فيها املستثمر  املنشأة تقييم مدى استمرارها يف السيطرة علىتقوم اجملموعة بإعادة 
  . واحد أو أكثر من معايري السيطرة يفتشري إىل أن هناك تغريات والظروف  احلقائق

يتم التوقف تم فيه نقل السيطرة إىل البنك و يمن التاريخ الذي اعتبارًا التابعة  الشركاتيتم توحيد 
 الشركاتتم فيه نقل السيطرة من البنك. إن نتائج يمن التاريخ الذي اعتبارًا عن عملية التوحيد 

املوحدة يتم إدراجها يف قائمة الدخل  ــ إن وجدت ــ التابعة املستحوذ عليها أو املباعة خالل السنة
  .ما يقتضي األمرحسب ،من تاريخ االستحواذ أو حىت تاريخ البيع
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  (تتمة) ملخص ألهم السياسات المحاسبية  - ٢
  س توحيد القوائم المالية (تتمة)اأس    )ب(

  
  الحصة غير المسيطرة )٢(

اليت ال الشركات التابعة احلصة من صايف الدخل وصايف موجودات  احلصة غري املسيطرةمتثل 
ل ويتم عرضها بشكل منفص، التابعة شركاتهلكها البنك بصورة مباشرة أو غري مباشرة يف مي

يف قائمة املركز املايل حقوق املسامهني عرض ضمن ضمن قائمة الدخل املوحدة ،كما تُ 
العائدة ملسامهي البنك. يتم حتميل اخلسائر املتعلقة قوق احلاملوحدة بشكل منفصل عن 

 يتسبب يفذلك  كانباحلصة غري املسيطرة يف منشأة تابعة على احلصة غري املسيطرة حىت لو  
ـــ البنك يف شركة تابعة  حصةالتغيريات يف  يتم احتسابري املسيطرة. رصيد احلصة غعجز 

كمعامالت حقوق   ـــواليت ال تؤدي إىل فقدان السيطرة على الشركة التابعة من جانب البنك 
   .ملكية

  
  عند التوحيد العملياتاستبعاد  )٣(

اخلسائر الناجتة  وأي إيرادات ومصاريف غري حمققة (باستثناء األرباح أو رصدةيتم استبعاد األ
إعداد  عندالتعامالت بني أعضاء اجملموعة  الناجتة عناألجنبية)  العمالتعن التعامل ب

القوائم املالية املوحدة. ويتم استبعاد اخلسائر غري احملققة بنفس الطريقة لألرباح غري احملققة 
    ال يوجد دليل على اخنفاض القيمة. فقط يف حالة أنه

  
  زميلة  شركاتاالستثمار في  )٤(

 تسجيللبنك نفوذًا جوهرياً. يتم مبدئيًا ا عليهااليت ميارس  الشركاتهي الشركات الزميلة 
، امللكيةحقوق وفقًا لطريقة  بعد ذلكوحتتسب بالتكلفة الشركات الزميلة ات يف االستثمار 

أو  لكيةاحملتسبة وفقًا لطريقة حقوق املبالقيمة املوحدة ويتم إدراجها يف قائمة املركز املايل 
  .أيهما أقل ــالقيمة القابلة لالسرتداد 

تغيريات ما بعد االستحواذ يف  اً التكلفة زائد احملتسبة وفقًا لطريقة حقوق امللكيةمتثل القيمة 
(احلصة من النتائج واالحتياطيات  الشركة الزميلةمن صايف موجودات  اجملموعةحصة 

 يف القيمة االخنفاض م مالية متوفرة) ناقصاً املرتاكمة على أساس آخر قوائ واملكاسب/اخلسائر
  .إن وجد ــ

خسارة  كان من الضروري تسجيلما إذا  تقرر اجملموعة ، امللكيةحقوق بعد تطبيق طريقة 
. وحتدد اجملموعة يف كل تاريخ الشركات الزميلةيف  على استثمارها إضافية الخنفاض القيمة

يدل على اخنفاض قيمة  هناك أي دليل موضوعي كان  ذاإ ما من تواريخ إعداد القوائم املالية
على أنه الفرق  االخنفاضيف هذه احلالة حتتسب اجملموعة قيمة الشركة الزميلة. يف  االستثمار

 بإظهاروتقوم  والقيمة الدفرتية لالستثمار الشركة الزميلةها من دادبني القيمة املمكن اسرت 
  " يف قائمة الدخل املوحدة.كة الزميلةالشر يف  (اخلسارة)/الربحيف "احلصة  الفرق ضمن
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  (تتمة) ملخص ألهم السياسات المحاسبية  - ٢
    س توحيد القوائم المالية (تتمة)اأس    )ب(

  (تتمة)شركات زميلة االستثمار في ) ٤(
ا سابقًا فيما يتعلق ب االخنفاضإن خسارة   شركة زميلةيف  االستثماريف القيمة املعرتف 

القيمة الدفرتية لالستثمار  حبيث تبقىاملوحدة ل قائمة الدخل من خالقيدها ميكن عكس 
(قبل تكوين امللكية حقوق  احملتسبة وفقًا لطريقةبقيمتها املوحدة يف قائمة املركز املايل 

  .أيهما أقل ــ يف القيمة) أو القيمة القابلة لالسرتداد االخنفاضخمصص 
ا الزميلة لتعامالت بني اجملموعة اغري احملققة من سائر اخلو  األرباحيتم استبعاد  بقدر وشركا

    اجملموعة يف تلك الشركات. حصة
  في السياسات المحاسبية اتالتغير (ج)     

مع تلك املتبعة يف املوحدة عداد هذه القوائم املالية إالسياسات احملاسبية املستخدمة يف  تتفق
تبين باستنثاء  م٢٠١٤ديسمرب  ٣١ للسنة املنتهية يفاملوحدة إعداد القوائم املالية السنوية 

أدناه  والتفسري اجلديد الواردعلى املعايري احلالية األخرى التعديالت املعايري اجلديدة التالية و 
 الفرتاتحلالية أو ا للفرتةللمجموعة املوحدة تأثري جوهري على القوائم املالية  هلا ليسواليت 

  :يف الفرتات املستقبليةيكون هلا تأثري جوهري ال ويتوقع أن السابقة 
  
تنطبق على الفرتات السنوية اليت تبدأ يف  ١٩على معيار احملاسبة الدويل رقم التعديالت   )أ

م أو بعد هذا التاريخ وتنطبق على برامج املنافع احملددة فيما يتعلق ٢٠١٤يوليو  ١
إىل الوفاء استناداً  -مبسامهات املوظفني و/أو أطراف ثالثة. تقدم هذه التعديالت إعفاًء 

م خبصوص ٢٠١١من املتطلبات املقرتحة يف التعديالت لسنة  -مبعايري حمددة 
مسامهات املوظفني/األطراف الثالثة لفرتات اخلدمة وفق املعادلة املعتمدة يف الربنامج أو 

فيما إذا مت استيفاء الشروط  -على أساس القسط الثابت. يقدم التعديل احلايل خيارًا 
 اخلدمة يف الفرتة اليت يتم تقدمي اخلدمة ذات العالقة فيها. لتخفيض تكلفة –
 
- ٢٠١١م و٢٠١٢-٢٠١٠التحسينات السنوية للمعايري الدولية للتقارير املالية   )ب

م أو بعد هذا ٢٠١٤يوليو  ١م تنطبق على الفرتات السنوية اليت تبدأ يف ٢٠١٣
 التاريخ. فيما يلي ملخصاً بالتعديالت:

مت تعديله لتوضيح تعريف "شرط املنح" من  ٢ير املالية رقم املعيار الدويل للتقار  )١(
 خالل الفصل بني تعريف "شرط األداء" و شرط اخلدمة".
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  (تتمة) ملخص ألهم السياسات المحاسبية  - ٢
  

  (تتمة) في السياسات المحاسبية اتالتغير (ج)     
يله لتوضيح مت تعد -"جتميع األعمال"  – ٣املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  )٢(

لتوضيح أن تصنيف وقياس الثمن الطارئ يف جتميع أعمال. كما مت تعديله أيضًا 
املعيار ال ينطبق على احملاسبة على صياغة مجيع أنواع الرتتيبات املشرتكة يف املعيار 

 .١١الدويل للتقارير املالية رقم 
 

 تعديله لتوضيح مت - "قطاعات األعمال"  – ٨املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  )٣(
 متطلب االفصاح عن التقديرات اليت تتخذها اإلدارة يف تطبيق معايري التجميع.

 
مت تعديله لتوضيح قياس الذمم املدينة  – ١٣املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  )٤(

والدائنة القصرية األجل اليت ليس عليها فائدة بالقيمة املفوترة دون خصم، إذا كان 
استثناء احملفظة قد غري جوهري. كما مت تعديلة أيضًا لتوضيح أن تأثري اخلصم 

واملعيار الدويل  ٣٩ينطبق على العقود ضمن نطاق معيار احملاسبة الدويل رقم 
بغض النظر عن مدى استيفاء العقود تعريف األصل املايل أو  ٩للتقارير املالية رقم 

 .٣٢االلتزام املايل مبوجب معيار احملاسبة الدويل رقم 
 

معيار و  - "املمتلكات واآلالت واملعدات"  -  ١٦معيار احملاسبة الدويل رقم  )٥(
: توضح التعديالت متطلبات "املوجودات غري امللموسة" ٣٨احملاسبة الدويل رقم 

ليس دائماً منوذج إعادة التقييم الدراك أن تعديل االستهالك املرتاكم (االطفاء) 
 ة الدفرتية لألصل.يتناسب مع التغريات يف إمجايل القيم

 
: مت توسيع ذات العالقة" األطراف"افصاحات  - ٢٤معيار احملاسبة الدويل رقم  )٦(

ا تضم منشأة اإلدارة اليت توفر خدمات  نطاق تعريف اجلهة ذات العالقة على أ
أساسية إلدارة موظفي املنشأة اليت تعد التقارير املالية سواًء بصورة مباشرة أم غري 

 مباشرة. 
 

: يوضح أن على املنشأة "ممتلكات االستثمار" - ٤٠ر احملاسبة الدويل رقم معيا )٧(
تقرير إن كانت املنشأة املقتناة هي ضمن املمتلكات االستثمارية أم ال وذلك 

وإجراء تقييم مستقل مبوجب املعيار الدويل  ٤٠مبوجب معيار احملاسبة الدويل رقم 
  القتناء عبارة عن جتميع أعمال.لتحديد ما إذا كان ا ٣للتقارير املالية رقم 



  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

 

- ١٣ - 

  (تتمة) ملخص ألهم السياسات المحاسبية  - ٢
   

 فتراضات المحاسبية الجوهريةام والتقديرات واالاألحك     )د(
بعض  استخدامالدولية للتقارير املالية يتطلب وفقًا للمعايري املوحدة إن إعداد القوائم املالية 
 قيماحملاسبية اجلوهرية اليت تؤثر على ات واالجتهادفرتاضات واالاألحكام والتقديرات 
أن متارس حكمها يف  دارة. يتطلب األمر أيضًا من اإلالواردة فيهااملوجودات واملطلوبات 

يرات طريقة تطبيق السياسات احملاسبية للمجموعة. يتم تقييم مثل هذه األحكام والتقد
، واليت تتضمن خرىمل األعلى اخلربة السابقة وبعض العوا فرتاضات باستمرار بناءً واال

ا معقولة وفقاً  احلصول على استشارات مهنية وتوقعات لألحداث املستقبلية اليت يعتقد أ
اجملاالت فيما يلي  النتائج الفعلية عن هذه التوقعات.قد ختتلف  للظروف واملعطيات.

  فرتاضات:االتقديرات و الاجلوهرية حيث استخدمت اإلدارة 
  

 الموجودات المالية إلدارةنموذج األعمال  )١
 التدفقات النقديةجلمع  األصولبحتفاظ اال هو األعمال منوذج هدف كان  إذا مايف لتحديد
ن يتم أ جيب التجارية اأنشطته من أي مستوى على االعتبار يف اجملموعةأخذ ت ،التعاقدية

لطريقة ا من يهيستدل عل الذي ميكن أن الواقع األعمال هو منوذجإن ، عموماً . هذا التحديد
ال يكون  بعض احلاالت قد ، يفومع ذلك. دارةاإل األعمال واملعلومات املقدمة إىل تدار اليت

غري  مبيعات األصول مع بعض منوذج واحد ينطوي على نشاط معني ما إذا كان واضحاً 
 مناذج األعمال هناك اثنني من تشري إىل أن املتوقعة املبيعات ما إذا كانت أواملتكررة 
    .املختلفة

األصول الحتفاظ بهو من أجل ااألصول املالية  دارةإل األعمالتحديد ما إذا كان منوذج ل
  :ما يلي االعتباريف  اجملموعةأخذ ت، مع التدفقات النقدية التعاقديةجل

  ذه السياسات يف املمارسة العمليةهفاعلية وأهداف احملفظة و  دارةاإلسياسات. 
 حملفظةاداء أل دارةاإلتقيم  يةكيف. 
   العموالت التعاقدية إيراداتكز على تتر  دارةاإلاسرتاتيجية كانت فيما إذا. 
  صوللألمبيعات متوقعة عملية أي  تكراردرجة. 
  ألصولل عملية بيعأي  وراءالسبب.  
  إىل  بالنسبةما إذا كان يتم االحتفاظ باألصول اليت تباع لفرتة ممتدة من الزمن

قتناء أو فرتة طويلة من الوقت االة قصرية من ستحقاقها التعاقدي أو تباع بعد فرت إ
 .االستحقاققبل موعد 



  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن
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  (تتمة) ملخص ألهم السياسات المحاسبية  - ٢
 (تتمة) فتراضات المحاسبية الجوهريةاألحكام والتقديرات واال)     د(

 للموجودات المالية  التدفقات النقدية التعاقدية )٢
املالية اليت  للموجوداتانت الشروط التعاقدية يف حتديد ما إذا ك التقديراتارس اجملموعة مت

للتدفقات النقدية اليت هي فقط مدفوعات يف تواريخ حمددة حق تنشأ  هاأو تكتسب هائتنش
التكلفة املطفأة. ب هقياسميكن بالتايل ألصل الدين القائم و  ةالعمولودخل من أصل الدين 

التعاقدية، مبا يف ذلك أي شروط مجيع الشروط  االعتباريف  اجملموعةعند التقييم، تأخذ 
ري مبلغ وتاريخ التدفقات يشروط تغو  استحقاق األصولفرتة متديد لدفع املسبق أو أحكام ا

  نسبة للرفع املادي. تتضمنما إذا كانت الشروط التعاقدية فيالنقدية و 
  
  انخفاض قيمة الموجودات المالية )٣

ر لتحديد ما إذا كان هناك دليل تقييم يف تاريخ كل تقريعملية إجراء باجملموعة تقوم 
طفأه. يعترب أن هناك بالتكلفة امل مدرجة أصول ماليةموضوعي على احتمال اخنفاض 

قوع املالية عندما يظهر دليل موضوعي على و  األصولصل مايل أو جمموعة من أاخنفاض يف 
دية تأثري على التدفقات النق ذاتأن اخلسارة ، و باألصل األويلخسارة بعد االعرتاف 

   .اليت ميكن تقديرها بشكل موثوق أو األصول املستقبلية لألصل
  

صعوبات مالية كبرية للمقرتض  أصول ماليةالدليل املوضوعي على اخنفاض  يتضمنميكن أن 
لفة من قبل البنك على إن إعادة هيكلة قرض أو سُ  .املقرتضأو إفالس ر أو تعثر أو املصدّ 

ر سيدخل اإلفالس، أو على أن املقرتض أو املصدّ شروط قد ال يعتربها البنك مؤشرات 
جموعة من األصول مبمتعلقة  أخرى، أو بيانات زخم التداول لورقة مالية يف السوقاختفاء 

أو  اجملموعةبرة أو الشركات املصدّ مثل التغريات السلبية يف حالة الدفع من املقرتضني 
  . اجملموعةبالسداد  يف التعثرالظروف االقتصادية اليت ترتبط مع 

  
 روض والسلفيات واألوراق املاليةاخنفاض يف القأي دليل وجود يف االعتبار اجملموعة تأخذ 

الواحد بشكل فردي أو على املستوى  األصلبالتكلفة املطفأة على  املقيمة االستثمارية
 املقيمة االستثمارية والسلف اهلامة واألوراق املاليةاجلماعي. ويتم تقييم مجيع القروض 

بالتكلفة املطفأة بشكل فردي. أما بالنسبة جلميع القروض والسلف اهلامة واألوراق املالية 
بالتكلفة املطفأة واليت ال يوجد اخنفاض يف قيمتها فيتم تقييمها بشكل مجاعي ألي  املقيمة

االستثمارية اليت لقروض والسلف واألوراق املالية أما بالنسبة ل .مل يتم حتديده بعداخنفاض 
ا فيتم بالتكلفة املطفأة تم تقييمها ي  تقييمها بشكل مجاعيواليت ال تعترب ذات أمهية حبد ذا

بالتكلفة املطفأة املقيمة عن طريق جتميع القروض والسلفيات واألوراق املالية ألي اخنفاض 
  مسات خماطر مماثلة. اليت هلا



  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن
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  (تتمة) ملخص ألهم السياسات المحاسبية   - ٢
  

 فتراضات المحاسبية الجوهرية (تتمه)رات واالاألحكام والتقدي  )د(

   (تتمة) انخفاض قيمة الموجودات المالية ) ٣
ا الفرق بني القيمة  يتم قياس خسائر اخنفاض القيمة على األصول بالتكلفة املطفأة على أ

ئد عدل العامبالدفرتية للموجودات املالية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية املقدرة 
 يف تظهرواليت  ةالدخل املوحد قائمةسائر اخنفاض القيمة يف االعرتاف خبالفعلي. يتم 

صول يستمر االعرتاف بالعمولة على األ حساب خمصص مقابل القروض والسلف.
    . استبعاد احلسوماتمن خالل  املنخفضة

ذلك  إظهارتقليص مبلغ خسارة اخنفاض قيمة األصل، فيتم يف حدث الحق يتسبب عندما 
    . ةالدخل املوحدقائمة من خالل 

ويتم  .للتحصيل عند اإلقرار بعدم قابليتهاالقروض والسلفيات  بشطب اجملموعةقوم ت
الوصول هلذا القرار بعد أخذ املعلومات التالية يف االعتبار وهي عدد األيام اليت جتاوز فيها 

مثل عدم قدرته على  للمقرتض التمويل موعد استحقاقه والتغريات اجلوهرية يف املركز املايل
    الوفاء بالتزاماته أو مدى عدم كفاية املتحصالت من الضمانات يف تغطية االلتزامات.

يتم تعديل القيمة الدفرتية لألصل من خالل استعمال خمصص حلساب االخنفاض يف القيمة 
    ويتم تضمني مبلغ التعديل يف قائمة الدخل املوحدة. 

ا ال تعترب متأخرة عن مواعيد استحقاقها ويتم جدولتهام إعادة بالنسبة للقروض اليت يت ، فإ
التعامل معها كقروض جديدة. تقوم سياسات وممارسات إعادة اهليكلة على مؤشرات أو 

اخلضوع لتقييم فردي أو  تستمر القروض يفمعايري تشري إىل احتمالية تواصل السداد. 
    األصلي.تسب باستعمال معدل العائد الفعلي مجاعي حي

كجزء من العالقة املستمرة مع العميل أو إما  يتم إعادة جدولة القروض والسلف عمومًا 
كن أن ا العميل. ويف احلالة األخرية ، مييف الظروف واألحوال اليت مير  سليباستجابة لتغيري 

 تؤدي إعادة اجلدولة إىل متديد موعد استحقاق السداد أو إعادة جدولة ملواعيد األقساط
وهذا يؤدي إىل  واليت مبوجبها يقدم البنك معدالت عمولة معدلة للمقرتضني املتأثرين.

استمرار األصل متجاوزاً ملوعد استحقاقه ومنخفض القيمة بشكل فردي حيث أن عموالت 
إعادة اجلدولة واملبلغ األساسي للقرض ال يغطيا القيمة الدفرتية األصلية للقرض. ويف 

دة اجلدولة إىل إبرام اتفاقية جديدة تعامل كقرض جديد. تقوم حاالت أخرى، تؤدي إعا
سياسات وممارسات إعادة اجلدولة على مؤشرات أو معايري تشري إىل احتمالية تواصل 
السداد. تستمر القروض يف اخلضوع لتقييم فردي أو مجاعي حيتسب باستعمال معدل العائد 

  الفعلي األصلي للقرض.
  



  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن
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  (تتمة) المحاسبية ملخص ألهم السياسات   - ٢
  

 فتراضات المحاسبية الجوهرية (تتمه)األحكام والتقديرات واال  )د(

 )  انخفاض قيمة الموجودات المالية (تتمة)٣
 اجلماعيستوى املدليل االخنفاض يف القيمة على  اأخذ يف اعتبارهاجملموعة تكما أن 

االحندار يف سلم إىل املعايري التالية:  اجلماعيللموجودات. ميكن أن يستند املخصص 
املتعلقة باملقرتض أو جمموعة من  – التقديرات الداخلي، التصنيفات االئتمانية اخلارجية

املناخ االقتصادي احلايل الذي يعمل فيه املقرتضون واخلربة ومناذج التعثر السابقة  –املقرتضني 
  ئتمانية.  االفظة احملاملتضمنة يف مكونات 

     
  لماليةا دواتالقيمة العادلة لأل )٤

ا بالقيمة العادلة احملالية املدوات األشتقات و املتقوم اجملموعة بقياس األدوات املالية من  تفظ 
بالقيمة العادلة  و ، ن خالل قائمة الدخل الشاملمن خالل قائمة الدخل وبالقيمة العادلة م

لية بالتكلفة وات املاالقمية العادلة لألد قياسكما يف تاريخ قائمة املركز املايل. كما يتم 
  (د).  ٥ اإليضاحهو موضح يف  املطفأة كما

  
لتزام بني أطراف راغبة يف أو تسوية ابيع أصل مايل  االقيمة العادلة هي القيمة اليت يتم 

. يعتمد قياس القيمة يف تاريخ القياساألطراف العاملة يف السوق ما بني معاملة نظامية 
  :تتم إماأو تسوية التزام العادلة على افرتاض أن عملية بيع أصل 

  
 أو، يف السوق الرئيسية بالنسبة لألصل أو االلتزام  
 يف ظل غياب السوق الرئيسية يف السوق األكثر نفعيًة لألصل أو االلتزام.  
  

يتم قياس القيمة  األجدى متاحة أمام اجملموعة.السوق الرئيسية أو جيب أن تكون السوق 
اليت تستخدمها األطراف العاملة يف السوق االفرتاضات  ماستخداالعادلة لألصل أو االلتزام ب

على أفرتاض أن هذه األطراف تسعى لتحقيق أكرب منفعة ، أو االلتزام األصلحال تسعيري 
    اقتصادية هلا.

 توفريعند قياس القيمة العادلة ألصل غري مايل يؤخذ يف احلسبان قدرة أطراف السوق على 
ه استخدامببأفضل ما ميكن أو ببيعه إىل طرف آخر يقوم  األصلمنافع اقتصادية باستخدم 

    على أفضل ما ميكن.
نشطة تعتمد  أسواقاملالية اليت يتم تداوهلا يف  واملطلوباتاملالية  للموجوداتالقيم العادلة 

املالية  دواتالسوقية املتداولة أو تسعريات الوسطاء. بالنسبة جلميع األ سعارعلى اال
    طرق التقييم األخرى. استخدامعة القيم العادلة بتقرر اجملمو ، األخرى

تستخدم اجملموعة طرق تقييم مناسبة حسب الظروف والبيانات الوافية املتاحة لقياس القيمة 
ها استخدام وتقليلها للمعطيات املرصودة ذات الصلة استخدامالعادلة مع تعظيم 

  للمعطيات غري املرصودة.



  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

 

- ١٧ - 

  (تتمة) يةملخص ألهم السياسات المحاسب   - ٢
  

  فتراضات المحاسبية الجوهرية (تتمه)(د)      األحكام والتقديرات واال
  ) القيمة العادلة لألدوات المالية (تتمة)٤

عنها يف القوائم املالية  االفصاحاملالية اليت يتم قياس قيمها العادلة أو  دواتبالنسبة لأل
    ).٣٤ اإليضاحالعادلة (راجع  املوحدة يتم تصنيفها يف فئات ضمن اهليكل اهلرمي للقيم

تقرر اجملموعة ، بالنسبة للموجودات واملطلوبات املدرجة يف القوائم املالية على أسس متكررة
فيما إذا جرى تناقل بني املستويات يف اهليكل اهلرمي من خالل إعادة تقييم التصنيف (بناًء 

اية كل فرتة من فرتات على معطيات املستوى األدىن املهم لقياس القيمة العادلة ككل ) يف 
    إعداد القوائم املالية.

بغرض افصاحات القيم املالية قررت اجملموعة تصنيف املوجودات واملطلوبات يف مستويات 
ضمن اهليكل اهلرمي للتقييم وفقًا لطبيعة هذه املوجودات واملطلوبات وما حتمله من مسات 

    وخماطر.
  ية) انخفاض قيمة الموجودات غير المال٥
تم مراجعة القيمة الدفرتية للموجودات غري املالية يف كل تاريخ إعداد تقارير مالية أو بشكل ت

 عندئذٍ القيمة، يف على وجود اخنفاض يدل أكثر تكرارًا وذلك لتحديد إن كان هناك مؤشر 
    تقدير القيمة القابلة لالسرتداد من األصل.يتم 
 الوحدةجتاوزت القيمة الدفرتية لألصل أو خسارة االخنفاض يف القيمة إذا  تسجيليتم 

ألصل أو الوحدة املنتجة لالقيمة القابلة لالسرتداد القابلة لالسرتداد.  القيمة املنتجة للنقد
أو قيمتها العادلة ناقص املنتجة للنقد ألصل أو الوحدة قيد االستعمال لقيمة الللنقد هي 

صم التدفقات القيمة قيد االستعمال، يتم خقييم أيهما أكرب. ويف سياق ت ــــ تكاليف البيع
باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة والذي  احلاليةالنقدية املتوقعة مستقبًال إىل قيمها 

واملخاطر املتعلقة باألصل. يتم حتديد القيمة  تقدير السوق احلايل للقيمة الزمنية للنقديعكس 
 اسعارحال عدم توافر احملددة. ويف سوقية ال سعارلى االع العادلة ناقص تكاليف البيع بناءً 

التقديرية ألصول مماثلة. ويف  سعاراساس االعلى حمددة، يتم حتديد القيمة عندئٍذ سوقية 
تقديرية ألصول مماثلة، يتم حتديد القيمة عندئٍذ على اساس  اسعارر حال عدم تواف

     حسابات التدفقات النقدية املستقبلية املخصومة. 
اخنفاض القيمة، يتم توزيع الشهرة املكتسبة من جتميع األعمال ــ اعتباراً من فحص  وألغراض

املنتجة للنقد يف اجملموعة واليت يتوقع هلا تاريخ االستحواذ ــ على كل وحدة من الوحدات 
االستفادة من اندماج وتكاملية األعمال بغض النظر عن تعيني املوجودات أو املطلوبات 

    .ا هلذه الوحدات أو جمموعات الوحداتأة املستحوذ عليهاألخرى اخلاصة باملنش
فحص اخنفاض قيمة الشهرة هلذه  لغرضمنتجة للنقد  اتابعة وحدالشركات الت تعترب

خسائر االخنفاض يف القيمة يف قائمة الدخل املوحدة. يتم  تسجيلالشركات التابعة. يتم 
 الدفرتيةالقيمة  خفض من أجل لنقد أوالً املنتجة لوحدات للخسائر اخنفاض القيمة  تسجيل

الدفرتية للموجودات األخرى مبا يف ذلك  صصة للوحدات ومن مث خفض القيمألي شهرة خم
وزيع النسيب شريطة عدم األصول غري امللموسة يف الوحدة (جمموعة الوحدات) على أساس الت

   ها العادلة.ية للموجودات األخرى أدىن من قيمالدفرت  خفض القيم
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  فتراضات المحاسبية الجوهرية (تتمه)(د)      األحكام والتقديرات واال
  

  (تتمة) ) انخفاض قيمة الموجودات غير المالية٥
مت الشهرة جزءاً من الوحدة املنتجة للنقد (أو جمموعة وحدات منتجة للنقد) و  وعندما تكون

بالنشاط التشغيلي املباع  يف تلك الوحدة، فإن الشهرة املرتبطة جزءاً من النشاط التشغيليبيع 
تعترب جزءاً من القيمة الدفرتية لذلك النشاط عند حتديد الربح أو اخلسارة من جراء بيع ذلك 

على القيم النسبية للنشاط التشغيلي املباع  ة يف هذه احلالة تقاس بناءً النشاط. والشهرة املباع
  وحدة املنتجة للنقد.واجلزء املتبقي من ال

  
فإن الفرق بني سعر البيع وصايف املوجودات زائد احتياطي الصرف تابعة،  شركاتعند بيع 
  رتاكم والشهرة اليت مل تنخفض قيمتها يتم إدراجه يف قائمة الدخل املوحدة.األجنيب امل

  
   وحدة.قائمة الدخل امل يفسابقاً  الشهرة املسجلةال ميكن عكس قيد خسارة اخنفاض قيمة 

  
هناك  ارير املالية حتديد فيما إذا كانبتاريخ إعداد التقفيما يتعلق باملوجودات األخرى، يتم 

قد اخنفضت سابقة املسجلة يف فرتات خسائر االخنفاض يف القيمة  مؤشرات تدل على أن
يتم عكس قيد خسائر االخنفاض يف القيمة إذا كان هناك تغري يف . أو مل تعد موجودة

يتم عكس قيد خسارة االخنفاض يف  ات املستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسرتداد.التقدير 
عن القيمة الدفرتية اليت  تجاوز القيمة الدفرتية لألصل الذي ال يسمح بقدار املالقيمة فقط ب

مل يتم تسجيل خسارة اخنفاض  لوفيما حتديدها بعد طرح االستهالك أو االطفاء  يتمكان 
    قيمة.يف ال

  
  ) تحديد السيطرة على صناديق االستثمار٦

تقوم اجملموعة بدور مدير الصندوق لعدد من صناديق االستثمار. يرتكز حتديد سيطرة 
اجملموعة على صندوق استثمار يف العادة على تقييم إمجايل املنافع االقتصادية للمجموعة يف 

ستثمرين يف استبعاد ق املأي حصص وأتعاب إدارة متوقعة) وحالصندوق (اليت تتكون من 
   مدير الصندوق.
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  ) مخصصات االلتزامات والرسوم٧
 تتلقى اجملموعة مطالبات قانونية ضمن دورة أعماهلا االعتيادية، وتتوىل اإلدارة تقدير مدى

هذه املطالبات. وتقوم اإلدارة بعمل املخصصات اليت تتالئم  مثل تنتج عناملخاطر اليت قد 
القوائم  يف -حسب املالئم  -أو االفصاح عنها  مع اخلسائر احملتملة. يتم تسجيل املطالبات

    وبة لتسوية املطالبات.على أفضل تقدير للمبالغ املطلاملالية املوحدة بناًء 
 

  ريةاالستمرامبدأ  )٨
العمل على أساس مبدأ  يف االستمرارعلى  اجملموعةقدرة  بتقدير مدى اجملموعة إدارةقامت 

ا على ثقة االستمرارية يف املستقبل العمل يف ا املوارد الالزمة لالستمرار لديه اجملموعةبأن  وأ
ليت وا حالة من عدم اليقنيليست على علم بأي  اجملموعة إدارة إن، ذلكل إضافةً املنظور. 
. وعليه، فقد مت االستمرارعلى  اجملموعةميكن أن تثري شكوكًا جوهرية حول قدرة بدورها 

  .االستمراريةعلى أساس مبدأ املوحدة إعداد القوائم املالية 
 

  المحاسبة بتاريخ التسوية  )ه(
 املالية األصولبشراء وبيع املتعلقة  كافة العمليات االعتياديةوإلغاء االعرتاف ب االعرتافيتم 

أي  تتم معاجلة .اآلخرللطرف  األصلأي التاريخ الذي يتم فيه تسليم  ،بتاريخ السداد
تم فيها تبنفس الطريقة اليت  التداولتاريخ قيمة العادلة بني تاريخ السداد و يف ال اتتغري 

املالية هي  األصولاملتعلقة بشراء وبيع  االعتياديةالعمليات إن  .األصول املشرتاةمعاجلة 
زمنية اليت تنص عليها األنظمة الفرتة الخالل  األصولاليت تتطلب أن يتم تسليم  العمليات

  تلك املتعارف عليها يف السوق. أو
 

  ومحاسبة التحوط المالية المشتقة دواتاأل  )و(
عموالت الومقايضات ، جلةاآل سعاراالعقود  تتضمن واليتاملالية املشتقة  دواتيتم قياس األ

يف التاريخ الذي مت  بالقيمة العادلة البدايةمشرتاة) يف (مكتتبة و عموالت الوخيارات ، اصةاخل
يتم . فيه إبرام العقد ويتم إعادة تقييمها الحقًا بالقيمة العادلة يف قائمة املركز املايل املوحدة

ذه العقود يف قائمة الدخل املوحدة.     االعرتاف بتكلفة العمليات املرتبطة 
العادلة هلا موجبه، عندما تكون القيمة  كموجوداتلعادلة  تقيد كافة املشتقات بقيمتها ا

العادلة بالرجوع إىل  القيم يتم حتديدة العادلة هلا سالبة. طلوبات عندما تكون القيموتقيد كم
حسبما وطرق التسعري،  املخصومة املتداولة يف السوق وطرق التدفقات النقدية سعاراال

ا حسب يف اتري تعتمد معاجلة التغي .احلاليقتضي   القيم العادلة للمشتقات على تصنيفا
  :اآليت
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 مشتقة محتفظ بها ألغراض المتاجرة مالية أدوات )١
ا أي تغيريات يف القيمة العادلة للمشتقات  إدراجيتم  مباشرة يف املتاجرة راض ألغاحملتفظ 
ا احملاملشتقات تتضمن . املتاجرةدخل  واالفصاح عنها يف صايف ةالدخل املوحد قائمة تفظ 

  .تلك املشتقات اليت ال ختضع حملاسبة التحوط أيضاً املتاجرة ألغراض 
 

 مشتقات ضمنية )٢
جل يتم التعامل مع املشتقات اليت تتضمنها أدوات مالية أخرى كمشتقات منفصلة وتس

ابالقيمة العادلة إذا كانت  االقتصادية وخماطرها ال تتعلق بشكل وثيق بتلك الواردة يف  مسا
عادلة القيمة بال مصنفحبد ذاته غري حمتفظ به للمتاجرة أو  األصليعقد ال، و األصليعقد ال

بالقيمة  األصليةعقود النفصلة عن املمن خالل قائمة الدخل. يتم إدراج املشتقات الضمنية 
قائمة الدخل  ضمن القيمة العادلةيف تغريات ال تسجيل العادلة يف سجل املتاجرة مع

  املوحدة. 
  

 محاسبة التحوط )٣
غرض ل .املؤهلة تحوطالعالقات  يفحتوط  أدواتبتحديد مشتقات معينة ك اجملموعةتقوم 

  الفئتني التاليتني: إىلتصنيف التحوطات  متاحملاسبة على التحوط 
  

العادلة إزاء خماطر تذبذب القيمة العادلة ألصل أو التزام معرتف به (أو  (أ) حتوطات القيم
به أو  غري معرتف مؤكد تعهد)، أو أي احملفظةمات يف حالة حتوطات أصول أو التزا

مرتبط مبخاطر حمددة وقد يؤثر على صايف  أو تعهد مؤكد جزء حمدد من أصل أو التزام
  الربح املعلن أو اخلسارة املعلنة.

  
نوع تعود إما لواليت  حتوطات التدفقات النقدية إزاء خماطر تذبذب التدفقات النقدية (ب)

حمدد من املخاطر يتعلق بأصل أو التزام معرتف به أو معاملة مستقبلية عالية التوقع 
    سوف تؤثر على صايف الربح املعلن أو اخلسارة املعلنة.

  
، أي مبعىن الفعاليةيكون التحوط شديد  أن أن يتوقعمن أجل التأهل حملاسبة التحوط، جيب 

أن تتالئم التغريات يف القيمة العادلة أو التدفقات النقدية يف أداة التحوط مع املتغريات اليت 
عتد به. يف بداية وجيب أن تكون قابلة للقياس بشكل يُ تقابلها يف البند املتحوط له، 

وط، خاطر مبا يف ذلك حتديد أداة التحالتحوط، يتم توثيق اهلدف واالسرتاتيجية من إدارة امل
بتقييم  اجملموعةوكيفية قيام والبند املتحوط له ذي العالقة، وطبيعة املخاطر املتحوط هلا، 

  .بشكل مستمرمدى فاعلية عالقة التحوط. وجيب تقييم التحوط الحقاً واقرار فاعليته 
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  ومحاسبة التحوط (تتمة) المالية المشتقة واتداأل(و)  
 ) محاسبة التحوط (تتمة)٣

  
 العادلة مالقي اتتحوط
 التزام أو ألصل تذبذب القيمة العادلة خماطرازاء  للتحوط العادلة القيم حتوطات استخدام يتم

أو التعهد  االلتزام أو األصل هذا من جزء أو به غري معرتف ثابت تعهد أي أو، به معرتف
  .ةاملعلن اخلسارة أو املعلن الربح صايف على املتعلق مبخاطر حمددة قد تؤثر الثابت

  
معرتف به ثابت  أو تعهدحتديد مشتقة مالية كأداة حتوط للقيمة العادلة ألصل أو التزام  عند

يتم االعرتاف مباشرًة بالتغيريات يف القيمة العادلة ، قائمة الدخل املوحدةتؤثر على ميكن أن 
تقات يف قائمة الدخل املوحدة مع تغيري القيمة العادلة للبنود املتحوط هلا املتعلقة مبخاطر للمش

    ضمن املكاسب/اخلسائر غري املعدة للمتاجرة يف قائمة الدخل املوحدة. وتدرجالتحوط 
ية العمولة املرتبطة بأداة مالعندما تصبح ، للبنود املتحوط هلا واملقاسة بالتكلفة املطفأة بالنسبة

ااسبة التحوط أو حال بيع األداة أو غري مستوفية ملعايري حممتحوط لقيمتها العادلة   التصرف 
تم ة ياألساسيوالقيمة  استبعادهاداة التحوط عند أل الدفرتيةالفرق بني القيمة  فإن، أو استبعادها

، داة التحوطأاد ذا مت استبعإ .نسبة العائد الفعال استخدامية باألصلمدة التحوط  طوالها ؤ اطفا
   ن تسوية القيمة العادلة غري املطفأة تقيد مباشرة يف قائمة الدخل املوحدة.إف

  التدفقات النقدية اتتحوط
 النقدية التدفقات يف لتقلبات التعرض ضد للتحوط النقدية التدفقات حتوطات استخدام يتم

مما  عالية احتمال بدرجة عةعملية متوق أو به معرتف التزام أو بأصل مرتبط معني خلطر العائدة
    .املعلنة اخلسارة أو املعلن الربح على يؤثر قد

طبقًا لسياسات إدارة املخاطر تقوم اجملموعة بإدارة خماطر اسعار العمولة على مستوى كامل 
املنشأة. تقوم اجملموعة بتحديد مقايضات اسعار العمولة كتحوط مقابل خماطر التدفقات النقدية 

  لبات اسعار العمولة اليت قد تقع إىل حني إعادة تسعيري املقايضة.الناجتة عن تق
  

تقوم اجملموعة أوًال بتوقع خماطر "صايف التدفقات النقدية" من املوجودات واملطلوبات القائمة اليت 
مبا يف ذلك جتديد املوجودات واملطلوبات القصرية األجل. وهذا يتحقق بشكل  –حتقق عوائد 

ل حساسية العائد. وتقوم اجملموعة أثناء توقع صايف التدفقات النقدية رئيسي من خالل حتلي
املعلومات التارخيية ومؤشرات السوق فيما يتعلق بسحب الودائع ومعدالت باألخذ يف احلسبان 

العائد وإعادة التمويل وإعادة التسعيري. مث جتري اجملموعة مقارنة ما بني صايف التدفقات النقدية 
  القائمة لتوفري أساس يبىن عليه حول ضرورة تعديل عالقة التحوط أم ال. مع مراكز التحوط
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  ومحاسبة التحوط (تتمة) المالية المشتقة دواتاأل(و)  
 ) محاسبة التحوط (تتمة)٣
  

  (تتمة) التدفقات النقدية اتتحوط
سعار العمولة القائمة يف تاريخ التحليل يف كل فرتة من يتم تضمني القيم االمسية ملقايضات ا

الفرتات اليت تكون فيها مقايضات اسعار العمولة قائمة وذلك من أجل تقييم تأثري مقايضات 
اسعار العمولة القائمة على خماطر التدفقات النقدية احملددة. وبينما يكون هناك جزءاً من عملية 

لك ال يتم إعادة حتديد مقايضة السعار عمولة وتبقى التوقع غري مغطاة بتحوط، فإنه بذ
املقايضة أداة حتوط للعمليات املتبقية يف السلسلة اليت مل تقع. ومع ذلك فإن مل تقع عملية 
التوقع الالحقة حىت فرتة حمددة فإن العمليات املتبقية بعد إعادة تسعيري مقايضة اسعار العمولة 

    ال تكون متحوط هلا.
ة بتحديد عالقة التحوط بطريقة تأخذ يف االعتبار أيضًا مقدار عدم الفعالية املتوقع تقوم اجملموع

إدراكها ألغراض احملاسبة. يتم احتساب نسبة التعرض للمخاطر املتحوط هلا كمعدل القيمة 
االمسية ملقايضات القبض الثابتة والدفع املتغرية القائمة مقسمومة على إمجايل التعرض. يتم 

ء الفعال من الربح أو اخلسارة ألداة حتوط بدايًة يف الدخل الشامل اآلخر بصورة تسجيل اجلز 
مباشرة. أما اجلزء غري الفعال من الربح أو اخلسارة ألداة حتوط فيتم تسجيله مباشرًة يف "صايف 
دخل املتاجرة". وبالنسبة لتحوطات التدفقات النقدية اليت تؤثر على العمليات املستقبلية فإن 

اح أو اخلسائر املدرجة يف االحتياطات األخرى يتم نقلها إىل قائمة الدخل املوحدة لنفس األرب
    الفرتة اليت تؤثر فيها عمليات التحوط على قائمة الدخل املوحدة.

  العمالت األجنبية  )ز(
الصرف السائدة  اسعارحتول التعامالت اليت تتم بالعمالت األجنبية إىل الريال السعودي ب

التعامالت. كما حتول أرصدة املوجودات واملطلوبات النقدية املسجلة بالعمالت بتاريخ إجراء 
اية السنة إىل الريال السعودي ب اية السنة.  اسعاراألجنبية يف    الصرف السائدة بتاريخ 

  
يتم تسجيل مكاسب أو خسائر الصرف األجنيب جراء تسوية التعامالت وترمجة املوجودات 

اية السنة يف قائمة واملطلوبات النقدية ال يت متت بالعمالت األجنبية إىل الريال السعوندي يف 
البنود غري النقدية ترمجة مكاسب أو خسائر الصرف األجنيب اخلاصة بويتم الدخل املوحدة. 

أو يف الدخل  كجزء من تعديل القيمة العادلة إما يف قائمة الدخل املوحدةبالقيمة العادلة  املثبتة 
  . األساسي بناًء على طبيعة األصل املايلالشامل اآلخر 

  
الصرف  اسعارالتكلفة التارخيية باستخدام ب املسجلةالبنود غري النقدية بعملة أجنبية  قياسيتم 

ا يف تواريخ املعامالت األولية. ويتم حتويل البنود غري النقدية بعملة أجنبية  املقاسة املعمول 
  . حتديد القيمة العادلةفيه يتم الذي ف يف التاريخ الصر  اسعارباستخدام بالقيمة العادلة 
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 مقاصة األدوات المالية  )ح(

مقاصة املوجودات واملطلوبات املالية ويدرج الصايف يف قائمة املركز املايل املوحدة عند وجود  تتم
نية لتسوية  اجملموعةوعندما يكون لدى  حق نظامي ملزم إلجراء املقاصة بني املبالغ املسجلة

  .ايف أو بيع املوجودات وتسديد املطلوبات يف آن واحدالص املوجودات واملطلوبات على أساس
  

ال يتم مقاصة اإليرادات واملصروفات يف قائمة الدخل املوحدة مامل يكن ذلك ملزمًا أو 
موضح بشكل حمدد يف  مسموحًا به مبوجب أي معيار حماسيب أو تفسري حماسيب كما هو

  السياسات احملاسبية للمجموعة.
  

  (ط)  االعتراف باإليرادات / المصروفات
  إيرادات ومصاريف العموالت الخاصة

يتم إدراج اإليرادات واملصروفات املتعلقة بالعموالت اخلاصة الناجتة عن املوجودات واملطلوبات 
بالقيمة العادلة ضمن قائمة الدخل وبالقيمة  املالية باستثناء تلك املوجودات واملطلوبات املصنفة

العادلة ضمن قائمة الدخل الشامل اآلخر، مبا يف ذلك األتعاب اليت تعترب جزءًا مكمًال للعائد 
الفعلي لألداة املالية، يتم إدراجها يف قائمة الدخل املوحدة باستخدام طريقة العائد الفعلي 

  ملعتمدة خالل السنة.وتشتمل على العالوات املطفأة واخلصومات ا
  

معدل العائد الفعلي هو املعدل الذي حيدد اخلصم الدقيق على التدفقات النقدية املستقبلية 
التقديرية املستلمة طوال مدة صالحية األصل املايل أو االلتزام املايل بالنسبة للقيمة الدفرتية 

وم اجملموعة بتقدير التدفقات لألصل أو االلتزام املايل. عند احتساب عائد العمولة الفعلي، تق
النقدية املستقبلية مع األخذ يف االعتبار مجيع الشروط التعاقدية لألداة املالية مع استبعاد 

  خسائر االئتمان املستقبلية.
  

بتعديل تقديرات  اجملموعةيتم تعديل القيمة الدفرتية لألصل أو االلتزام املايل يف حالة قيام 
حتتسب القيمة الدفرتية املعدلة على أساس سعر العمولة األصلي املدفوعات أو املتحصالت. 

  الفعلي ويسجل التغيري يف القيمة الدفرتية كإيراد أو مصروف.
  

بعد االعرتاف خبسارة اخنفاض قيمة أصل مايل أو جمموعة من األصول املالية يستمر االعرتاف 
عد خصم خمصصات االخنفاض يف بدخل العموالت بطريقة العائد الفعلي على القيمة الدفرتية ب

القيمة. يتضمن احتساب معدل العائد الفعلي مجيع الشروط التعاقدية لألداة املالية ومجيع 
األتعاب والنقاط املدفوعة أو املستلمة وتكاليف العمليات واحلسومات أو العالوات اليت تشكل 

  جزءاً ال يتجزأ من معدل العائد الفعلي. 
  

اليف إضافية تعود مباشرًة إىل شراء أو إصدار أو استبعاد أصل أو تكاليف العمليات هي تك
  التزام مايل.
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  (ط)    االعتراف باإليرادات / المصروفات (تتمة) 
  

  إيرادات ومصاريف العموالت الخاصة (تتمة)
العمولة اخلاصة من ثابتة إىل  عند دخول اجملموعة يف صفقة مبادالت بعمولة خاصة لتغيري

متغرية (أو العكس) تُعدل إيرادات أو مصروفات العموالت اخلاصة بقيمة العمولة اخلاصة 
  على الصفقة يف حدود بقاء التحوط فعاًال. 

  
  دخل/ (خسارة) الصرف األجنبي

 ٢ضاح يتم االعرتاف باألرباح أو اخلسائر الناجتة عن الصرف األجنيب عند حتققها (انظر اإلي
  "ز").

  
  األتعاب والعموالت

يتم االعرتاف باألتعاب والعموالت على أساس االستحقاق عند تقدمي اخلدمة. أما أتعاب 
التزامات القروض احملتمل سحبها واألتعاب األخرى املتعلقة باالئتمان، فيتم تأجليها مع 

ا إن كانت جوهرية كتعد ا واالعرتاف  يل على معدل العائد التكاليف املباشرة املتعلقة 
الفعلي عن القرض. ويتم االعرتاف بأتعاب إدارة احملافظ واخلدمات اإلستشارية واخلدمات 
األخرى واليت تشمل أتعاب إدارة صناديق استثمار عادًة على أساس نسيب طبقًا لعقود 

كونات اخلدمات املعنية عند تقدمي اخلدمات. ويتم االعرتاف باألتعاب املتعلقة باألداء أو م
األخرى واليت ومصاريف العموالت األتعاب عند الوفاء مبعايري األداء. يتم حتميل األتعاب 

تتعلق األتعاب واملصروفات األخرى  .مبجرد تقدمي اخلدمة مبعاملة أو خدمة ماأساسا  تتعلق
بشكل رئيسي بأتعاب املعامالت واخلدمات اليت يتم انفاقها حال تقدمي اخلدمات املتعلقة 

  .ا
  

  دخل توزيعات األرباح
    يتم االعرتاف بدخل توزيعات األرباح حال نشوء احلق يف استالمها.

  صافي دخل / (خسارة) المتاجرة  )ي(
تشتمل النتائج من أنشطة املتاجرة على مجيع املكاسب واخلسائر احملققة وغري احملققة من 

موالت اخلاصة ذات الصلة، التغيريات الطارئة على القيمة الدفرتية وإيرادات أو مصروفات الع
وتوزيعات األرباح على املوجودات واملطلوبات املالية احملددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة 
الدخل وفروقات الصرف األجنيب. ويتضمن أيضًا أي األجزاء غري الفعالة يف عمليات 

  التحوط.
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  يع وإعادة الشراءإتفاقيات الب    )ك(
يستمر االعرتاف مببيعات األصول مع االلتزام املباشر بإعادة شرائها يف تاريخ مستقبلي حمدد 
(إتفاقية إعادة شراء) يف قائمة املركز املايل املوحدة نظرًا ألن اجملموعة حتتفظ بشكل جوهري 

سبية املتبعة بشأن جبميع خماطر ومنافع التملك. ويتم تقييم األصول وفقًا للسياسات احملا
االستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل، واالستثمارات املدرجة بالقيمة 
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، واالستثمارات األخرى املقتناة بالتكلفة املطفأة ــ 
ا اقرتاضات مضمون ة حسب مقتضى احلال. يتم التعامل مع هكذا عمليات على أ

ومطلوبات ألطراف أخرى. إن املبالغ املستلمة مبوجب هذه االتفاقيات يتم اظهارها ضمن 
("أرصدة ملؤسسة النقد العريب السعودي" أو "أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى" أو 
"ودائع للعمالء") حسبما هو مالئم. يتم اعتبار الفرق بني سعر البيع وإعادة الشراء  

عادة الشراء باستخدام إخاصة، ويسـتحق على مدى فرتة إتفاقية  كمصاريف عموالت
معدل العموالت اخلاصة الفعلي. ال يتم إظهار األصول املشرتاة مع وجود التزام مرافق 

 املوحدة لعدم ايلاملإلعادة بيعها يف تاريخ مستقبلي حمدد (إتفاقية إعادة بيع) يف قائمة املركز 
  ل إىل اجملموعة. انتقال السيطرة على تلك األصو 

  
دفوعة مبوجب هذه اإلتفاقيات حتت بند ("النقدية واألرصدة لدى مؤسسة ملتسجل املبالغ ا

النقد العريب السعودي" أو "أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى" أو "القروض 
البيع كدخل ة دعاوالسلف") حسبما هو مالئم. يتم اعتبار الفرق بني سعر الشراء وإ

ة البيع باستخدام معدل العائد ادالت خاصة ويستحق على مدى فرتة إتفاقية إععمو 
    .الفعلي

  االستثمارات  )ل(
يقاس األصل املايل بدايًة بالقيمة العادلة زائداً (للبنود اليت ال تقاس بالقيمة العادلة من خالل 

املعيار الدويل  قائمة الدخل) تكلفة العمليات اليت تتعلق مباشرًة بالشراء أو االصدار. يتطلب
) تصنيف مجيع املوجودات املالية وقياسها الحقاً سواًء بالتكلفة املطفأة ٩للتقارير املالية رقم (

أو القيمة العادلة على أساس منوذج أعمال املنشأة يف إدارة األصول املالية ومسات التدفقات 
املايل بالتكلفة املطفأة أو النقدية التعاقدية لألصول املالية. يف البداية، يتم تصنيف األصل 

    القيمة العادلة.
 استثمارات في أدوات دين مصنفة بالتكلفة المطفأة )١(

يتم قياس أدوات الدين اليت تفي بالشروط التالية الحقًا بالتكلفة املطفأة ناقصًا خسارة 
  اخنفاض القيمة: 

  
 ع األصل حمتفظ به يف إطار منوذج أعمال يهدف إىل االحتفاظ باألصول لتجمي

 تدفقات نقدية تعاقدية، و
  الشروط التعاقدية ألداة الدين متنح تدفقات نقدية يف تواريخ حمددة تنحصر يف دفعات

 لتسديد أصل الدين وعموالت على املبلغ القائم من أصل الدين.
  
  



  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

 

- ٢٦ - 

  (تتمة) ملخص ألهم السياسات المحاسبية   - ٢
  

  (ل)     االستثمارات (تتمة) 
  

    ذين الشرطني فيتم قياسه بالقيمة العادلة. إذا مل يِف األصل املايل
تقوم اجملموعة بتقييم منوذج األعمال على مستوى احملفظة حيث أن ذلك يعكس على 

    أفضل حال طريقة العمل املدارة واملعلومات املقدمة لإلدارة.
عند حتديد فيما إذا كان االحتفاظ باألصل يف نطاق منوذج أعمال يهدف إىل جتميع 

  نقدية تعاقدية أم ال، تأخذ اجملموعة يف اعتبارها النقاط التالية:تدفقات 
  
 ،سياسات وأهداف اإلدارة احملددة للمحفظة وكيفية تنفيذ هذه السياسات 
  كيفية تقييم اإلدارة ألداء احملفظة، فيما إذا كانت سياسة اإلدارة تركز على اكتساب

 عموالت دخل خاصة تعاقدية،
 وقعة من األصول،درجة تكرار أي مبيعات مت 
 السبب وراء أي مبيعات لألصول، و 
  ا لفرتة طويلة تتناسب مع مواعيد فيما إذا كان القصد من بيع األصول االحتفاظ 

 استحقاقها أو بيعها بعد فرتة قصرية من شرائها أو فرتة طويلة قبل مواعيد استحقاقها. 
  

ا للمتاجرة، فال حيت ا ضمن منوذج األعمال الذي من بالنسبة لألصول املالية احملتفظ  فظ 
  أهدافه االحتفاظ باألصل أو األصول بقصد جتميع تدفقات نقدية تعاقدية.

  
يتم االعرتاف بالدخل على أساس العائد الفعلي بالنسبة ألدوات الدين اليت تقاس الحقاً 

  بالتكلفة املطفأة. ويتم االعرتاف بدخل العموالت يف قائمة الدخل املوحدة. 
  

  ات الدين املقاسة بالتكلفة املطفأة ختضع الخنفاض القيمة.أدو 
  
 موجودات مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل )٢(

يتم تصنيف االستثمارات يف أدوات حقوق امللكية كموجودات مالية مصنفة بالقيمة العادلة 
فظ به للمتاجرة بالقيمة من خالل قائمة الدخل، إال إذا حددت اجملموعة استثماراً ما مل ُحيت

  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عند االعرتاف األويل.
  

  :للمتاجرة إذااملايل حمتفظ به  االلتزاميعترب األصل املايل أو 
 .جل القريبساساً لغرض البيع أو إعادة الشراء يف األأ اً أو متكبد اً كان مكتسب( أ )  

ا إن حمفظة أدوات مالية حمددة ويتم م اً ، جزءاالعرتاف األويل (ب)كان عند  سوياً دار
  .جل القريبيف األ فعليةعلى وجود أرباح  ما يدل وحتمل

داة أتكون عبارة عن عقد ضمانة مالية أو اليت  اتشتقامل(باستثناء  ة ماليةمشتق (ج) كان
        ).حتوط فعالة وحمددة
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  ثمارات (تتمة)(ل)     االست 
 )  موجودات مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل (تتمة)٢(

يتم قياس أدوات الدين اليت ال تفي مبعايري التكلفة املطفأة بالقيمة العادلة من خالل قائمة 
الدخل. إضافًة لذلك، أدوات الدين اليت تفي مبعايري التكلفة املطفأة ولكنها حمددة بالقيمة 

    لعادلة من خالل قائمة الدخل فإنه يتم قياسها بالقيمة العادلة يف قائمة الدخل.ا
ميكن حتديد أداة دين بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل يف االعرتاف األويل إذا كان 
هكذا حتديد يزيل أو يقلص بشكل جوهري اضطراب القياس أو االعرتاف باألداة والذي 

    ودات أو املطلوبات أو قيد املكاسب أو اخلسائر وفق أسس خمتلفة.قد ينشأ من تقييم املوج
يتم إعادة تصنيف أدوات الدين من التكلفة املطفأة إىل القيمة العادلة من خالل قائمة 
الدخل عندما يتغري منوذج األعمال بطريقٍة تتغري معها معايري التكلفة املطفأة حبيث تصبح ال 

تصنيف أدوات الدين احملددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة  تنطبق عليها بتاتاً. إن إعادة
    الدخل عند االعرتاف األويل غري ممكنة.

اية   األصول املالية املدرجة بالقيمة العادلة يف قائمة الدخل يتم قياسها بالقيمة العادلة يف 
دة كل فرتة من فرتات إصدار التقارير مع اظهار أي مكاسب أو خسائر ناجتة عن إعا

القياس يف قائمة الدخل املوحدة. يتم تسجيل الدخل من العموالت على أدوات الدين 
    بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل يف قائمة الدخل املوحدة.

يتم إدراج إيرادات العموالت من أوراق الدين بالقيمة العادلة من خالل بند اإليرادات يف 
    قائمة الدخل املوحدة.

دخل من توزيعات أرباح االستثمارات يف أدوات حقوق امللكية احملددة بالقيمة يتم إدراج ال
العادلة من خالل قائمة الدخل يف قائمة الدخل املوحدة عندما ينشأ حق للمجموعة يف 

  استالم حصة من األرباح ويتم تضمنيها حينئٍذ يف قائمة الدخل املوحدة. 
  
عادلة من خالل الدخل الشامل االستثمار في حقوق ملكية محددة بالقيمة ال )٣(

 خر اآل
على أساس كل أداة ( للرتاجعغري قابل  خيار اختاذستطيع اجملموعة ت، االعرتاف األويل عند

بالقيمة العادلة من خالل الدخل  امللكيةتحديد االستثمارات يف حقوق ب) على حدة
ذا  إري مسموح به خر غالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآل خيارن إخر. الشامل اآل

ا  يف حقوق امللكية كانت االستثمارات   .للمتاجرةحمتفظ 
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  (ل)     االستثمارات (تتمة) 
خالل الدخل الشامل  حقوق ملكية محددة بالقيمة العادلة من االستثمار في)  ٣(

 (تتمة)خر اآل
خر بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآل امللكيةوق يتم قياس االستثمارات يف حق

    . املعاملة تكاليفليها إ مبدئيا بالقيمة العادلة مضافاً 
املكاسب واخلسائر الناجتة من التغري يف القيمة اظهار يتم قياسها الحقًا بالقيمة العادلة مع و 

تم إعادة تصنيف ال ياالحتياطيات األخرى.  ضمنخر العادلة يف الدخل الشامل اآل
وال يتم ، ةالدخل املوحد إىل قائمة االستثماراتواخلسائر النامجة عن مثل هذه  املكاسب

يف أسهم غري  اتيتم قياس االستثمار  ة.الدخل املوحد إدراج االخنفاض يف القيمة يف قائمة
ر عادة تصنيف املكاسب أو اخلسائإلن يتم . بالقيمة العادلةمدرجة يف سوق أوراق مالية 

     ت.ىل قائمة الدخل املوحدة يف حال مت بيع االستثماراإاملرتاكمة 
غري  امللكيةاجملموعة بتحديد مجيع االستثمارات يف حقوق  تقاميف االعرتاف األويل، 

ا بالقيمة العادلة من خالل الدخل الدخل قائمة بالقيمة العادلة من خالل املسجلة  على أ
    الشامل اآلخر.
يف قائمة الدخل املوحدة عندما حقوق امللكية من االستثمارات يف األرباح  يتم قيد توزيعات

إال إذا كانت التوزيعات متثل بوضوح األرباح يف استالم توزيعات  حقلمجموعة ليصبح 
    اسرتداداً جلزء من تكلفة االستثمار.

ستثمارات يف احتياطي القيمة العادلة صايف التغريات املرتاكمة يف القيمة العادلة لاليتضمن 
 خر. عندما يتم استبعادلكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلاملحقوق 

رباح إىل األرتاكم يف احتياطي القيمة العادلة لكية، يتم حتويل املبلغ املاملحقوق  االستثمار يف
    .املبقاة

 قروض وسلف   )م(
ا أو اشرت مالية غري مشتقة أصوًال القروض والسلف تعترب  دفوعات ثابتة ا اجملموعة مبأنشأ

يتم و لمقرتضني. تسليم النقد لالقروض والسلف عند تسجيل أو قابلة للتحديد. يتم 
نقل مجيع عند القروض أو شطبها، أو عند بيع لتزام أو املقرتض لالإما بتسديد  هااستبعاد
    لمبلغ املدفوع. ل بالقيمة العادلةمبدئياً  والسلف كافة القروض تقاسومنافع امللكية. خماطر 

ــ اليت مل يتحوط هلا ــ بالتكلفة ناقصاً أي  والسلف القروضبعد االعرتاف األويل، يتم إظهار 
يتم تسجيل احملددة أو اليت على أساس احملفظة. مبلغ مشطوب وخمصصات اخنفاض القيمة 

ألغراض . القروض والسلف بالتكلفة املطفأة احملتسبة باستخدام سعر العمولة الفعلي السائد
    .والسلف من القروض االئتمان خمصص خسائر تم خصميالعرض، 

  األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى  )ن(
هذه األرصدة هي أصول مالية متثل إيداعات أسواق مال بشكل رئيسي وذات دفعات 
م ثابتة أو قابلة للتحديد ومواعيد استحقاق ثابتة ال يتم تداوهلا يف سوق نشطة. ال يت

الدخول يف ايداعات أسواق املال بنية بيعها الفوري أو بيعها يف األجل القصري. يتم قياس 
  هذه األرصدة يف البداية بالتكلفة باعتبارها القيمة العادلة هلا.
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    األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى (تتمة)  )ن(

ويل، يتم إظهار هذه األرصدة بالتكلفة ناقصًا أي مبالغ مشطوبة وأي بعد االعرتاف األ
خمصصات حمددة الخنفاض القيمة ــ إن وجدت ــ واملخصص على مستوى احملفظة 

  (اجلماعي) جتاه خماطر األطراف املقابلة األخرى.
  

  إلغاء االعتراف باألدوات المالية  )ه(
ايل، أو جزء من جمموعة أصول مالية يتم إلغاء االعرتاف بأصل مايل (أو جزء من أصل م

ذا األصل.  ة) عندما تنتهي احلقوق التعاقدية الستالم التدفقات املالية اخلاصة   متشا
 

قامت بتحويل أصل مايل، يتم إلغاء االعرتاف  اجملموعةيف احلاالت اليت يظهر فيها أن 
مللكية األصل بشكل  بنقل معظم املخاطر واملكاسب املصاحبة اجملموعةباألصل إذا قامت 

 أو إبقاء مجيع املخاطر واملكاسببتحويل م فيها اجملموعة و تق الويف احلاالت اليت جوهري. 
املصاحبة مللكية األصل بشكل جوهري، يتم إلغاء االعرتاف باألصل املايل فقط حال ختلي 

التزامات   باالعرتاف بأي حقوق أو اجملموعةعن السيطرة على األصل املايل. تقوم  اجملموعة
ا نتيجًة لذلك.     كموجودات أو مطلوبات بشكل منفصل حال نشؤها أو االحتفاظ 

ميكن إلغاء االعرتاف بالتزام مايل (أو جزء من التزام مايل) فقط حال استنفاذه وذلك عند 
  الوفاء بااللتزام حسبما جاء يف العقد أو إلغاء االلتزام من العقد أو انتهاء صالحيته.

  
الفرق بني القيمة ب االعرتافيتم االعرتاف بأصل مايل ــ مقاس بالتكلفة املطفأة ــ  حال إلغاء

   ة.الدخل املوحد قائمةيف لألصل واملبلغ املقبوض والذي يستحق قبضه الدفرتية 
خالل قائمة الدخل الشامل ة العادلة من ند إلغاء االعرتاف بأصل مايل مصنف بالقيمع

 الدخل الشامل اآلخريف واليت سبق وأن تراكمت املرتاكمة  ئرسب أو اخلساا، فإن املكاآلخر
  املبقاة.إىل األرباح  يتم ترحيلها، ولكن ةالدخل املوحد قائمةتصنيفها إىل ال يعاد 

 
  عقارات أخرى وأصول معاد امتالكها  )ع(

تقوم اجملموعة من خالل دورة أعماهلا العادية باالستحواذ على عقارات معينة مقابل تسوية 
ا للبيع وتسجل بدايًة قروض  وسلف مستحقة. تعترب مثل هذه العقارات موجودات حمتفظ 

بصايف القيمة املمكن حتقيقها من القروض والسلف املستحقة أو بالقيمة العادلة احلالية 
أيهما أقل. ال يتم احتساب أي  -للممتلكات ذات العالقة ناقصًا أي تكاليف للبيع 

ت. يتم االعرتاف بدخل االجيارات من العقارات األخرى يف استهالك على مثل هذه العقارا
  قائمة الدخل املوحدة.

  
بعد االعرتاف األويل، يتم إعادة تقييم مثل هذه العقارات على أساس دوري. يتم االعرتاف 
بأي خسائر غري حمققة تسجل عند إعادة التقييم أو أي خسائر أو مكاسب حمققة عند 

ر يف قائمة الدخل املوحدة. يتم االعرتاف الحقاً بأي مكاسب من االستبعاد وإيرادات اإلجيا
إعادة التقييم بالقيمة العادلة ناقصًا تكاليف بيع هذه األصول إىل حد عدم جتاوزها 
التخفيض الرتاكمي يف قائمة الدخل املوحدة. يتم االعرتاف باملكاسب أو اخلسائر نتيجة 

 االستبعاد يف قائمة الدخل املوحدة.
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  ممتلكات ومعدات  )ف(
يتم تقييم املمتلكات واملعدات بالتكلفة ناقصًا االستهالك املرتاكم وخسائر اخنفاض القيمة. 
تتم معاجلة التغيريات يف العمر االنتاجي املتوقع للممتلكات واملعدات من خالل تغيري املدة 

ا تغريات  أو طريقة احتساب االستهالك، حسبما يقتضي احلال، ويتم التعامل معها على أ
يف التقديرات احملاسبية. األرض اململوكة غري خاضعة لالستهالك. يتم احتساب استهالك 
تكلفة املمتلكات واملعدات األخرى باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى العمر 

    االنتاجي للموجودات كما يلي:
  سنة ٣٣          باين م

  سنوات ــ أيهما أقصر ١٠طيلة مدة اإلجيار أو     على العقارات املستأجرة ينات حتس
    سنوات ١٠ - ٤       سيارات ومعدات و  ثاثأ

يتم مراجعة القيم املتبقية للموجودات، وطرق احتساب استهالكها، وأعمارها االنتاجية، 
    يف كل تاريخ من تواريخ إصدار القوائم املالية. -وتعديلها إذا لزم األمر 

يتم احتساب املكاسب واخلسائر الناجتة عن االستبعاد على أساس الفرق بني القيمة الدفرتية 
    والعائدات، وتدرج يف قائمة الدخل املوحدة.

يتم مراجعة كافة املوجودات فيما يتعلق باخنفاض قيمتها عند وجود أحداث أو تغريات يف 
ة لالسرتداد. يتم ختفيض القيمة الدفرتية الظروف تشري إىل أن القيمة الدفرتية لألصل غري قابل

مباشرة إىل قيمتها املقدرة القابلة لالسرتداد إذا زادت القيمة الدفرتية للموجودات عن قيمتها 
  املقدرة القابلة لالسرتداد.

    
 المطلوبات المالية  )ص(

رة يف البداية، يتم االعرتاف جبميع االيداعات املالية وودائع العمالء وصكوك الدين الصاد
بالتكلفة بعد خصم رسوم العمليات واليت متثل القيمة العادلة للمبالغ املستلمة. والحقاً، يتم 
قياس مجيع املطلوبات املالية اليت حتمل عموالت بالتكلفة املطفأة بعد األخذ يف االعتبار أي 
حسم أو عالوة. يتم اطفاء العالوات واعتماد احلسومات على أساس العائد الفعلي حىت 

  اريخ االستحقاق وحتتسب ضمن مصاريف العموالت اخلاصة.ت
 

  ضمانات مالية والتزامات قروض  )ق(
تقوم اجملموعة من خالل دورة أعماهلا االعتيادية، بتقدمي ضمانات مالية تتمثل يف اعتمادات 
وضمانات وقبوالت. بدايًة يتم االعرتاف بالضمانات املالية يف القوائم املالية بالقيمة العادلة 

ن املطلوبات األخرى واليت متثل قيمة العالوة املستلمة. وبعد االعرتاف األويل، يتم قياس ضم
التزامات اجملموعة جتاه كل ضمان بالعالوة املطفأة، أو أفضل تقدير للمصاريف الالزمة 

    أيهما أعلى.  -لسداد أي التزام مايل ناجم عن الضمانات 
ق بالضمان املايل يف قائمة الدخل املوحدة ضمن يتم تسجيل أية زيادة يف االلتزام املتعل

خمصص اخنفاض القيمة خلسائر االئتمان. يتم إدراج العالوة املستلمة يف قائمة الدخل 
    املوحدة باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى فرتة الضمان. 

كل التزامات القروض هي التزامات ثابتة لتوفري اعتمادات مبوجب شروط وأحكام حتدد بش
  مسبق.
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  (ر)      المخصصات 
يتم االعرتاف باملخصصات (باستثناء خمصصات خسائر االئتمان وخمصصات االستثمار) 

ملقابلة التزام قانوين أو ضمين حايل ناتج  اجملموعةعندما ميكن إجراء تقدير موثوق به بواسطة 
  مال دفع مبالغ لتسوية االلتزام أعلى من احتمال عدم الدفع.عن أحداث ماضية ويكون احت

 
  (ش)     المحاسبة على عقود اإليجار

 المجموعة مستأجرة تكان  إذا )١(
، عقود إجيار تشغيلية مبوجبها ةمستأجر  اجملموعة، بصفتهاربمها عترب كافة عقود اإلجيار اليت تت

مدى فرتة  القسط الثابت علىحتمل دفعات اإلجيار على قائمة الدخل املوحدة بطريقة 
    اإلجيار. 

يف حالة إلغاء عقد اإلجيار التشغيلي قبل انتهاء مدته، تدرج أية دفعات وغرامات جيب و 
دفعها للمؤجر، بعد خصم أية إيرادات إجيار متوقعة (إن وجدت)، كمصروفات خالل الفرتة 

  اليت يتم فيها إلغاء اإلجيار.
  
 المجموعة مؤجرة تإذا كان )٢(

افقة مع مبا يف ذلك عقود اإلجيار املتو تأجري متويلي، يتم نقل األصول مبوجب عقد عندما 
يتم االعرتاف بالقيمة احلالية لدفعات اإلجيار كذمم مدينة أحكام الشريعة (االجارة)، 

". يتم االعرتاف بالفرق بني إمجايل  ، صايفواالفصاح عنها حتت بند " القروض والُسلف
احلالية للذمم املدينة كإيرادات إجيار مل تقبض بعد. يتم االعرتاف  الذمم املدينة والقيمة

بدخل اإلجيار طوال مدة سريان عقد اإلجيار باستخدام طريقة صايف االستثمارات واليت 
    تعكس نسبة العائد على فرتات ثابتة. 

تلكات يتم إدراج األصول اخلاضعة لعقود اإلجيار التشغيلي يف القوائم املالية املوحدة كمم
ومعدات. ويتم االعرتاف بالدخل من عقود اإلجيار التشغيلي بطريقة القسط الثابت (أو 

  طريقة أخرى مالئمة) طوال مدة سريان عقد التأجري.
 

 النقدية وشبه النقدية  )ت(
ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية املوحدة، تتكون النقدية وشبه النقدية من املبالغ 

مؤسسة النقد العريب السعودي، باستثناء الودائع النظامية، كما  النقدية واألرصدة لدى
تشمل األرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى اليت تستحق خالل ثالثة أشهر أو 
أقل من تاريخ التعاقد واخلاضعة ملخاطر غري جوهرية نتيجة التغيريات اليت قد تطرأ على القيم 

  العادلة.
  
  
    



  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن
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    (تتمة) ياسات المحاسبيةملخص ألهم الس   - ٢
  الزكاة وضريبة الدخل  )خ(

ية فإن الزكاة وضريبة الدخل مبوجب قوانني مصلحة الزكاة والدخل يف اململكة العربية السعود
لتزام على املسامهني السعوديني واألجانب على التوايل. يتم احتساب الزكاة على حصة مها ا

صايف الدخل باستخدام األسس املوضحة املسامهني السعوديني يف حقوق املسامهني أو يف 
دخل على حصة املساهم األجنيب يف صايف نظمة الزكاة. يتم احتساب ضريبة مبوجب أ

    الدخل للسنة.
ال يتم تسجيل الزكاة وضريبة الدخل املتعلقة مبسامهي البنك يف قائمة الدخل املوحدة 

ا ُتستقطع من قيمة األرباح املدفوعة للمسا مهني. ويف حالة عدم توزيع للمجموعة حيث أ
أرباح، يتم احتساب املبلغ كذمة مدينة من املسامهني وخصمها مستقبًال من األرباح 

  واحتساب التزام مقابل الذمة املدينة كذمة دائنة مستحقة الدفع ملصلحة الزكاة والدخل.
  

  الموجودات المحتفظ بها كأمانات   )ذ(
ا كعهدة أو أمان ، لمجموعةة ال تعترب موجودات مملوكة لاألصول اليت يتم االحتفاظ 

  وبالتايل، ال تدرج يف القوائم املالية املوحدة.
  

  تعويضات الموظفين  )ض(
  خطة تعويضات محددة غير ممولة

بناًء على الفرتة اليت أمضاها املوظف يف اخلدمة اية اخلدمة  يتم تكوين خمصص تعويضات
    .نظام العمل السعوديمبوجب 

زامات اجملموعة فيما يتعلق خبطط التعويضات احملددة غري املمولة يتم احتساب صايف الت
("االلتزامات") من خالل تقدير مبلغ التعويض املستقبلي الذي استحقه املوظفون مقابل 
م يف الفرتة احلالية والفرتات السابقة واليت يتم خصمها لتحديد قيمتها احلالية  خدما

تم تسجيلها. معدل اخلصم املستخدم هو عائد باإلضافة ألي تكاليف خدمة ماضية مل ي
السوق على السندات احلكومية يف تاريخ إعداد التقارير املالية واليت هلا مواعيد استحقاق 
تقارب آجال التزامات الشركة. يتم حتديد تكلفة تقدمي التعويضات مبوجب خطط 

توقعة لتحديد القيمة احلالية التعويضات احملددة غري املمولة باستعمال طريقة ائتمان الوحدة امل
    اللتزام اجملموعة. 

يتكون التزام التعويضات احملددة من القيمة احلالية لاللتزام احملدد وتعديله مبا يتناسب مع أي 
ا. ا بعد وأي أرباح/ خسائر اكتوارية غري معرتف    تكاليف خدمة سابقة مل يتم االعرتاف 

 
  تعويضات قصيرة األجل 

ضات املوظفني القصرية األجل بدون خصم ويتم صرفها حال تقدمي اخلدمة يتم قياس تعوي
    ذات العالقة.

يتم االعرتاف بااللتزام مقابل املبلغ املتوقع دفعه مبوجب املكافآت النقدية القصرية األجل أو 
خطط املشاركة يف الربح إذا كان لدى اجملموعة التزام حايل نظامي أو ضمين لدفع هذا املبلغ 

  ة خدمة سابقة جرى تقدميها من قبل املوظف وميكن تقدير االلتزام بشكل يعتد به.نتيج
  



  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن
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  (تتمة) ملخص ألهم السياسات المحاسبية   - ٢
  

  (ظ)     المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة (مبدأ تجنب الفائدة)
ب الفائدة) يتم يقدم البنك لعمالئه منتجات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة (مبدأ جتن

    اعتمادها بواسطة هيئة الرقابة الشرعية يف البنك.
هي اتفاقية يقوم مبوجبها البنك ببيع سلعة أو أصل إىل عميل يكون البنك قد  المرابحة

اشرتاها واقتناها بناًء على وعد بالشراء من ذلك العميل. سعر البيع يشمل التكلفة مضافاً 
    إليها هامش ربح متفق عليه.

هي اتفاقية يقوم مبوجبها البنك (املؤجر) بشراء أو إنشاء أصل للتأجري بناًء على  جارةاإل  
طلب العميل (املستأجر) بناًء على وعد منه باستئجار األصل بإجيار متفق عليه وملدة معينة 

    وقد تنتهي اإلجارة بانتقال ملكية األصل املؤجر إىل املستأجر.
للمسامهة يف مشاريع استثمارية معينة أو ني البنك وعميل هي عبارة عن اتفاقية بالمشاركة 

لكية. يتم تقاسم الربح أو ل املمكاصول العميل على  حبملكية بعض املمتلكات تنتهي 
      .اخلسارة وفقا لشروط االتفاق

هو عبارة عن منوذج من معامالت املراحبة يقوم مبوجبها البنك بشراء سلعة وبيعها  التورق
لعميل ببيع السلعة فورًا واستخدام املتحصالت ملقابلة متطلبات التمويل للعميل. ويقوم ا

    اخلاصة به.
لدخول يف معني بدفع رسوم لمبوجبها عميل اتفاقية يقوم  هي وعد العمالت االجنبية

عطاء ا. حيث يقوم أحد األطراف (الواعد) بأو سلسلة من الصفقات الصفقات احدى
    .)املوعودتعهد إىل الطرف الثاين (

يقوم البنك ببيع أصل مطّور إىل العميل مبوجبها اتفاقية بني البنك والعميل  هي االستصناع
    متفق عليها بينهما. اسعاروفقاً ملواصفات و 

يف أصل معني تتناسب مع ملكية فردية عبارة عن أدوات إسالمية تتمثل يف هي  الصكوك
    ل.ما يقابلها من حق يف احلصول على الدخل الناتج من األص

يتم قيد مجيع املنتجات املتوافقة مع أحكام الشريعة (مبدأ جتنب الفائدة) باستخدام املعايري 
  الدولية للتقارير املالية وطبقاً للسياسات احملاسبية املبينة يف هذه القوائم املالية.



  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن
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    النقدية واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي  - ٣

  
لصادرة عن مؤسسة النقد العريب السعودي ("املؤسسة")، ) من نظام مراقبة البنوك واألنظمة ا٧طبقا للمادة (

يتعني على البنك االحتفاظ بوديعة نظامية لدى املؤسسة بنسب مئوية حمددة من الودائع حتت الطلب 
). الوديعة النظامية لدى ٣٣ية كل شهر ميالدي (انظر اإليضاح اوالودائع ألجل وودائع أخرى حتتسب يف 

ا ال تشكل جزءاً من النقدية وشبه النقدية. املؤسسة غري متاحة لتمو    يل عمليات البنك اليومية وبناًء عليه فإ
  
    والمؤسسات المالية األخرى البنوك األرصدة لدى  – ٤

        
  متثل إيداعات أسواق املال مبالغ مودعة بطريقة املراحبة املتوافقة مع أحكام الشريعة (مبدأ جتنب الفائدة).

  
    االستثمارات -  ٥

  م، كان تصنيف االستثمارات كما يلي:٢٠١٥ديسمرب  ٣١كما يف   –أ 
  

    ائمة الدخلاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل ق )١(

  
    استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )٢( 

  
  

 باآلف الرياالت السعودية   
م٢٠١٥    م٢٠١٤    
     

     نقد يف الصندوق
      أرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي 

     وديعة نظامية
      قروض نقدية

     اإلجمالي

 باآلف الرياالت السعودية   
م٢٠١٥    م٢٠١٤          

     حسابات جارية
    ايدعات أسواق املال  

     اإلجمالي

)باآلف الرياالت السعوديةم (٢٠١٥    
                  اإلجمالي    خارج المملكة    داخل المملكة  

         صناديق استثمار

         سهمأ
         

)باآلف الرياالت السعوديةم (٢٠١٥    
            اإلجمالي    خارج المملكة    داخل المملكة  
         سهمأ



  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن
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    االستثمارات (تتمة) – ٥
    بالتكلفة المطفأةاستثمارات ) ٣(

  
  م، كان تصنيف االستثمارات كما يلي:٢٠١٤ديسمرب  ٣١كما يف   –ب 
  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل )١(

 

    
  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )٢(

  

  
    استثمارات بالتكلفة املطفأة )٣(

  
  يلي حتليالً ملكونات االستثمارات:فيما  -ج 

  

م (باآلف الرياالت السعودية)٢٠١٥    
           اإلجمالي    خارج المملكة    داخل المملكة  

   استثمارات صكوك      
     اإلجمالي       

م (باآلف الرياالت السعودية)٢٠١٤    
            اإلمجايل    ململكةخارج ا    داخل اململكة  

        صناديق استثمار
   -     أسهم

         

)باآلف الرياالت السعوديةم (٢٠١٤    
    اإلمجايل    خارج اململكة    داخل اململكة  
              
         سهمأ

م (باآلف الرياالت السعودية)٢٠١٤    
  اإلمجايل  خارج اململكة  داخل اململكة  
        

   استثمارات صكوك      
     اإلمجايل       

 باآلف الرياالت السعودية  
م٢٠١٥   م ٢٠١٤    
ةلها أسعار معلن   لنةليس لها أسعار مع   ةهلا أسعار معلن  المجموع   لنةليس هلا أسعار مع                 اجملموع  

   استثمارات صكوك               
         سهمأ

  -    -      صناديق استثمار
     اإلجمالي              



  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن
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  االستثمارات (تتمة) – ٥

  
    لألرباح واخلسائر غري احملققة والقيم العادلة لالستثمارات األخرى املقتناة بالتكلفة املطفأة:فيما يلي حتليًال  -د 

  باآلف الرياالت السعودية  
  م٢٠١٤   م٢٠١٥  
      إمجايل      إمجايل          إجمالي      إجمالي     

  
  

 القيمة  الدفترية
األرباح غير   

 المحققة
الخسائر غير   

 المحققة
    

 القيمة العادلة
   

 القيمة الدفرتية
األرباح غري  

 احملققة
اخلسائر غري   

 احملققة
    

 القيمة العادلة
              

  استثمارات صكوك          
   اإلجمالي       

 
      فيما يلي حتليالً لالستثمارات حسب األطراف املقابلة اليت يتم التعامل معها: -ه 

  
  
  
  
  
  
    

إن القيم العادلة لالستثمارات الظاهرة بالتكلفة املطفأة ال ختتلف جوهريًا عن قيمها الدفرتية. إن 
ا غري يف سوق (د)) متداولة ٥ اإليضاحاستثمارات الصكوك (واملفصح عنها يف  إال أن التعامل 

  نشط.
  

أسهماً بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر تتضمن االستثمارات يف األسهم املفصح عنها 
سعودي) مسجلة  مليون  ٣,٤م: ٢٠١٤سعودي ( مليون  ٣,٤بقيمة  ليس هلا أسعار معلنة

  بالتكلفة لعدم القدرة على قياسها بالقيمة العادلة بشكل موثوق. 
  

تثمار اليت تتخذ من اململكة العربية السعودية مقرًا هلا ولديها استثمارات يف يتم تصنيف صناديق االس
  اخلارج ضمن االستثمارات خارج اململكة.

 باآلف الرياالت السعودية   
 ٢٠١٤م ٢٠١٥م   
     

      مؤسسات حكومية وشبه حكومية
      شركات

رىبنوك ومؤسسات مالية أخ       
    اإلجمالي  



  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن
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  القروض والسلف، صافي   - ٦
  

    وأرصدة بطاقات ائتمان. تشمل قروض وسلف إىل األفراد ألغراض شخصية قروض األفراد:
مؤسسات صغرية ومتوسطة احلجم باإلضافة تشمل قروض وسلف إىل شركات و  قروض الشركات:

    إىل املؤسسات الفردية.
    تشمل قروض وسلف للموظفني. أخرى:

    تتكون القروض والسلف بالصايف مما يلي:  )أ(
 باآلف الرياالت السعودية 

 المجموع  أخرى  شركات  أفراد ٢٠١٥م
     

   قروض وسلف عاملة     
     -   قروض وسلف غري عاملة

       إجمالي القروض والسلف  
     

        االئتمان: خمصص خسائر
     -   خمصص خسائر حمدد
     -   خمصص خسائر حمفظة

     -   االئتمان إجمالي مخصص خسائر
        صافي القروض والسلف

  
 باآلف الرياالت السعودية 

 اجملموع  أخرى  شركات  أفراد ٢٠١٤م
     

   قروض وسلف عاملة     
     -   قروض وسلف غري عاملة

        إجمالي القروض والسلف
     

        االئتمان: خمصص خسائر
     -   خمصص خسائر حمدد
     -   خمصص خسائر حمفظة

     -   االئتمان إجمالي مخصص خسائر
          صافي القروض والسلف

ميثل صايف القروض والسلف منتجات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة (مبدأ جتنب الفائدة) وتشمل 
     احبة وإجارة واستصناع ومشاركة وتورق.عقود مر 

سعودي  مليار  ٧,٤٢تتضمن القروض والسلف صايف ذمم مدينة من متويالت إجارة بقيمة 
  سعودي). مليار  ٩,٠٥: م٢٠١٤(

  



  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

 

- ٣٨ - 

  القروض والسلف، صافي (تتمة)   - ٦
    :احلركة يف خمصص خسائر االئتمان كما يلي  (ب)

 باآلف الرياالت السعودية 
 المجموع شركات  أفراد ٢٠١٥م

    
  الرصيد كما يف بداية السنة     

  خالل السنةحممل خمصص      
  خالل السنة مت شطبهاديون معدومة   -   
ص هلا/معكوسة القيد سبق تكوين خمصمبالغ مسرتدة    (,)   

    
  الرصيد كما في نهاية السنة     

  
 باآلف الرياالت السعودية 

 اجملموع شركات  أفراد ٢٠١٤م
    

   الرصيد كما يف بداية السنة      
     خالل السنةحممل  خمصص      
    ()  ()   خالل السنة مت شطبهامعدومة  ديون

ص هلا/معكوسة القيد سبق تكوين خمصمبالغ مسرتدة   ()  ()    
    

اية السنة   الرصيد كما يف        
  

م: ٢٠١٤سعودي ( لایرمليون  ١٣,٢٩املشطوبة لذمم بطاقات ائتمان خالل السنة بلغت الديون 
  سعودي) لایر ألف ٤٣
  

  :صايف خمصص خسائر االئتمان للسنة احململ على قائمة الدخل املوحدة كما يلي  (ج)
  

 باآلف الرياالت السعودية     
م٢٠١٥    م٢٠١٤    

   
ةخمصص اخنفاض خسائر االئتمان للسن        

اصص هلسبق تكوين خممبالغ مسرتدة         
من ديون سبق شطبها مبالغ مسرتدة         

   
مانصايف املخصص احململ خلسائر االئت        



  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

 

- ٣٩ - 

 
  القروض والسلف، صافي (تتمة)  -  ٦

  
ات فيما يلي حتليًال برتكز خماطر القروض والسلف وخمصص خسائر االئتمان حسب القطاع  )د(

      االقتصادية:
 باآلف الرياالت السعودية 

 ٢٠١٥م
 القروض والسلف

 العاملة
 القروض والسلف 

 غير العاملة
مخصص خسائر  

 االئتمان
صافي القروض 

         والسلف
   -  -    احلكومية وشبه احلكومية

   -  -    بنوك ومؤسسات مالية أخرى
 ,    ()    مصانع

     ()    بناء وانشاءات
     ()    جتارة

   -  -    نقل واتصاالت
     -    خدمات

     ()    أفراد
     -    تداول أسهم

     ()    أخرى
      ()   

 ()  ()  -  -  فظة احملخمصص 
     ()    اإلجمالي

        
 باآلف الرياالت السعودية 

 ٢٠١٤م
القروض والسلف 

 العاملة
 القروض والسلف 

 غري العاملة
خمصص خسائر  

 االئتمان
صايف القروض 

         والسلف
   -  -    احلكومية وشبه احلكومية

   -  -    بنوك ومؤسسات مالية أخرى
   -  -    مصانع

   -  -    مناجم وحماجر
     -    بناء وانشاءات

     ()    جتارة
   -  -    نقل واتصاالت

     -    خدمات
     ()    افراد

   ,  -    تداول أسهم
     ()    أخرى

            ()   
     -  -  فظة احملخمصص 
               اإلمجايل

  
  



  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

 

- ٤٠ - 

  صافي (تتمة) -القروض والسلف   -  ٦
ما يلي حتليًال برتكز خماطر القروض والسلف وخمصص خسائر االئتمان حسب القطاعات في  (د)

      االقتصادية (تتمة):
ية ألنشطتها التمويلية بضمانات حتسبًا ملخاطر االئتمان من دحتتفظ اجملموعة خالل الدورة العا

ائع نقدية القروض والسلف. وتشمل الضمانات بشكل رئيسي ودائع ألجل وودائع حتت الطلب وود
وكفاالت مالية وأسهم حملية ودولية وعقارات وأصول طويلة األجل. يتم االحتفاظ بالضمانات 
بشكل رئيسي مقابل القروض التجارية والشخصية وتدار مقابل األخطار ذات العالقة بقيمها الصافية 

    املمكنة التحقيق. 
ا لدى اجملموع       ة مقابل القروض والسلف حسب كل فئة:فيما يلي القيم العادلة للضمانات احملتفظ 

  باآلف الرياالت السعودية  
          م٢٠١٤    م٢٠١٥  

      ضمانات مقابل قروض عاملة
      ضمانات مقابل قروض غري عاملة

     اإلجمالي 
  

ا تقبل اجملموعة الضمانات اليت ال مي بعد  –كن تسييلها فورًا (مثل العقارات) بقصد التصرف 
    حال تعثر العميل عن السداد. -اللجوء القانوين 

  عقارات أخرى، صايف   )و(
  باآلف الرياالت السعوديةاإليضاح  
           م٢٠١٤    م٢٠١٥    

      الرصيد يف بداية السنة 
        ()   () ٢٤  استبعادات

اية السنة       الرصيد يف  
    االستثمار في شركة زميلة  -  ٧    

. مت توضيح كافة التفاصيل املتعلقة %٣٥متلك اجملموعة حصة يف شركة اجلزيرة تكافل تعاوين نسبتها 
مة ) حول هذه القوائم املالية املوحدة. القي٤٠) و (٢٩بشركة اجلزيرة تكافل تعاوين يف اإليضاحني (

مليون  ٤٠٩,٤م هي ٢٠١٥ديسمرب  ٣١السوقية لالستثمار يف شركة اجلزيرة تكافل تعاوين كما يف 
 ) مليون  ٧٩٤,٢٩م: ٢٠١٤سعودي  .(سعودي    

 ٣١يلخص اجلدول التايل آخر املعلومات املالية املتوفرة عن شركة اجلزيرة تكافل تعاوين كما يف 
  ريخ:ديسمرب وللسنة املنتهية بذلك التا

  
  
  
  



  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

 

- ٤١ - 

  االستثمار في شركة زميلة (تتمة)  -  ٧  
 باآلف الرياالت السعودية  
        م ٢٠١٤  م٢٠١٥  

   املوجوداتإمجايل  
 ()  إمجايل املطلوبات 

  نسبة ملكية اجملموعة  
   القيمة الدفرتية لالستثمار    

عوديةباآلف الرياالت الس    
       م ٢٠١٤  م٢٠١٥  

   لسنةل رباحاألإمجايل  
   للسنة حصة اجملموعة من الربح 

  
  يلخص اجلدول التايل حركة االستثمار يف الشركة الزميلة خالل السنة:

 باآلف الرياالت السعودية  
        م٢٠١٤  م٢٠١٥  

   الرصيد يف بداية السنة 
   لسنةلالشركة  حصة اجملموعة من أرباح 

 ()  زكاةالحصة من  
  أخرى   

اية السنة    الرصيد كما يف  
  
    صافيممتلكات ومعدات،   -  ٨

 باآلف الرياالت السعودية 

 أراضي ومباني 
تحسينات على  

 عقارات مستأجرة
ثاث ومعدات أ 

 وسيارات
 اعمال رأسمالية 

ذتحت التنفي  
 اإلجمالي 

م٢٠١٥  
 اإلمجايل 

م٢٠١٤  
            التكلفة

       الرصيد يف بداية السنة        
خالل السنة إضافات          -              
خالل السنة حتويالت            -      ()          -          - 

خالل السنة استبعادات       ()          -  ()            ()  ()  () 
 

 الرصيد في نهاية السنة                 
           االستهالك المتراكم
              -   الرصيد يف بداية السنة     

,            -      -         احململ خالل السنة   
 ()  () -          ()  -          -         استبعادات

 الرصيد في نهاية السنة              -                   
 صافي القيمة الدفترية 

م٢٠١٥ديسمبر  ٣١ي ف   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

م٢٠١٤ديسمرب  ٣١يف             



  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

 

- ٤٢ - 

  األخرىموجودات ال  -  ٩
  

    المشتقات  - ١٠
تستخدم اجملموعة اثناء دورة أعماهلا العادية األدوات املالية املشتقة التالية ألغراض املتاجرة والتحوط 

  االسرتاتيجي:
  

  أ. المقايضات
ت اخلاصة هي التزامات الستبدال جمموعة من التدفقات النقدية بأخرى. بالنسبة ملقايضات العموال

ثابتة أو متغرية يف عملة واحدة دون  اسعاريقوم أطراف املقايضة عموما باستبدال دفعات عموالت ب
العموالت بني العمالت يتم تبادل دفعات األصل  اسعاراستبدال األصل. وبالنسبة ملقايضات 

  والعموالت الثابتة واملتغرية بعمالت خمتلفة.
  

  ب. خيارات (وعد العمالت االجنبية)
مقابل دفع  أو سلسلة من الصفقات إحدى الصفقاتالدخول يف بمبوجبها العميل هي إتفاقية يوافق 

إىل الطرف الثاين  من جانب واحد تعهدبإعطاء ) الواعد(يقوم أحد األطراف حيث  عمولة،
تقوم اجملموعة بالدخول يف من جانب واحد أو جمموعة من الوعود. وعد  اخلياريكون قد  ).املوعود(
شراء أو بيع أو بوعد يقوم العميل بعمل العميل، حيث حمفظة املخاطر اخلاصة ب على أساس خليارا

  .ملخاطرهلتحوط بقصد ا (شراء وبيع) عملة مع أو بدون شروط
  

  محتفظ بها ألغراض المتاجرة ١-١٠
بني أو تعزيز املراكز أو الرتجيح  املبيعاتيف شتقات املتداول  اجملموعة يف أنشطةتتعلق معظم 

تقدمي منتجات للعمالء لتمكينهم من حتويل أو تعديل أو أنشطة املبيعات  األفضليات. تتضمن
إدارة مراكز خماطر السوق مع توقع احلصول تعزيز املراكز ختفيض املخاطر احلالية واملستقبلية. ويشمل 

حتديد فروق يشمل أما الرتجيح ف. سعارأو مؤشرات اال سعارعلى أرباح من التغريات اإلجيابية يف اال
  توقع احلصول على أرباح.مع  بني األسواق أو املنتجات سعاراال
  
  
  

 باآلف الرياالت السعودية   
م٢٠١٥    م٢٠١٤    

     دخل عموالت خاصة مستحقة مدينة:
بنوك ومؤسسات مالية أخرى         
استثمارات         
قروض وسلف          

      مشتقات مالية
ايل دخل عموالت خاصة مستحقة مدينةإمج             

      سلف ومبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى
)١٠(اإليضاح  القيمة العادلة اإلجيابية للمشتقات       
      تأمينات مالية مقابل املشتقات

   ,   أخرى
      اإلجمالي



  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

 

- ٤٣ - 

  المشتقات (تتمة)  - ١٠
  
  محتفظ بها ألغراض التحوط ٢-١٠
ملخاطر  هاتعرضمن فف ختغراض التحوط كي أل اجملموعة مشتقات متطابقة مع الشريعةستخدم ت

     .العموالت والصرف األجنيب اسعارتذبذب 
تتم إدارة تعرض كجزء من عملية إدارة املخاطر   نظام شامل لقياس وإدارة املخاطر. اجملموعة تاعتمد

 اسعارالعموالت للحد من تعرضها ملخاطر  اسعارالصرف األجنيب و  اسعارلتقلبات يف اجملموعة ل
 يطبقًا للدليل الذالعمالت والعموالت إىل مستويات مقبولة على النحو الذي حيدده جملس اإلدارة 

    مؤسسة النقد العريب السعودي. هأصدرت
ا تستخدم اجملموعة املشتقات ألغراض حتوطية لتعديل مدى  ا ومطلوبا كجزء من إدارة موجودا

العمالت والعموالت. وهذا يتحقق عمومًا من خالل التحوط  اسعارتعرضها ملخاطر تذبذب 
    ملعامالت حمددة. 

النقدية  التدفقاتاصة للتحوط ضد خماطر اخلعموالت لا اسعارمقايضات  أيضاً  اجملموعةستخدم ت
هذه احلاالت، يتم توثيق مثل . يف مجيع العموالت اخلاصة اسعارخماطر تذبذب الناشئة عن بعض 
 يتم احملاسبة عنو  ،، مبا يف ذلك تفاصيل البنود املغطاة وأداة التحوطأهدافهعالقة التحوط و 

مت شرح السياسة احملاسبية للتحوط بشكل   لتدفقات النقدية.ا حتوطات القيمة العادلة أوب التعامالت
  (و) يف هذه القوائم املالية املوحدة. ٢كامل يف اإليضاح 

  
  تحوطات التدفقات النقدية

ملوجودات واملطلوبات ا معرضة ملخاطر تقلبات التدفقات النقدية من العموالت اخلاصة على اجملموعة
مقايضات  اجملموعةستخدم ت. عموالت خاصة اسعارخماطر وحتمل غراض املتاجرة املعدة ألغري 
شري ياخلاصة.  تالعموال اسعارلتدفقات النقدية من خماطر كتحوطات لالعموالت اخلاصة   اسعار

حتصل فيها تدفقات نقدية الفرتات اليت من املتوقع أن إىل ديسمرب،  ٣١اجلدول أدناه كما يف 
  ة:الدخل املوحد قائمةمتحوط هلا ومىت من املتوقع أن تؤثر على 

  
 باآلف الرياالت السعودية ٢٠١٥م

سنوات ٣-١  خالل سنة  سنوات ٥اكثر من    سنوات ٥-٣     
ت)تدفقات نقدية صادرة (مطلوبا        

  
 باآلف الرياالت السعودية  م٢٠١٤

سنوات ٣- ١  خالل سنة  سنوات ٥اكثر من    سنوات ٥- ٣     
)(مطلوبات ة صادرةنقدي اتتدفق         
  
  
  
  
  
  
  



  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

 

- ٤٤ - 

    المشتقات (تتمة)  - ١٠
املكاسب/(اخلسائر) من التدفقات النقدية اليت متت إعادة تصنيفها إىل قائمة الدخل املوحدة خالل 

    السنة هي كما يلي:

  
استبعاد أدوات  م، أدى التوقف عن اتباع حماسبة التحوط جراء٢٠١٤ديسمرب  ٣١خالل السنة املنتهية يف 

ا مببلغ  مليون ريـال سعودي  ١,٩٧٦التحوط والبنود املتحوط هلا إىل إعادة تصنيف اخلسائر املرتاكمة املتعلقة 
يف حقوق املسامهني إىل قائمة الدخل املوحدة. وهذا املبلغ متضمن يف اخلسائر الواردة يف اجلدول أعاله. خالل 

  وط.السنة، مل يتم التوقف عن حماسبة التح
 

   
ىل إ إضافةً  للمجموعة ألدوات املالية املشتقةاملوجبة والسالبة لالقيمة العادلة  التايليظهر اجلدول 

التعامالت واليت تعطي مؤشر عن حجم  ــ ن تعكس القيم األمسيةأقيمها األمسية. ليس بالضرورة 
اية  ن القيم األمسية ال تعطي إمبالغ التدفقات النقدية املستقبلية. وبالتايل ف السنة ــالقائمة كما يف 

ال ملخاطر االئتمان واحملددة بالقيمة العادلة االجيابية لألدوات املشتقة، و  اجملموعةمؤشرًا عن تعرض 
  :خماطر السوقعن تعطي أيضاً مؤشراً 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  باآلف الرياالت السعودية   
  م٢٠١٤    م٢٠١٥   

     
        عموالت خاصةدخل 

             ()    مصروف عموالت خاصة
  صايف اخلسائر من حتوطات التدفقات النقدية اليت متت 

 ()    إعادة تصنيفها إىل قائمة الدخل املوحدة  
  
 

  باآلف الرياالت السعودية   
       م٢٠١٤    م٢٠١٥   

    ()     الرصيد يف بداية السنة
مباشرة يف حقوق  املسجلةالتغري يف القيمة العادلة  خسائر

  )الفعالاملسامهني، صايف (اجلزء 
   

() 
   
 

ائمة ىل قإ مستبعدة من حقوق املسامهني وحمولةخسائر 
  الدخل املوحدة

   
 

   
 

    ()    السنة ايةالرصيد يف 



  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

 

- ٤٥ - 

  مشتقات (تتمة)ال  - ١٠

  

  
 

م، مل يكن هناك عدم فاعلية يف ٢٠١٤ديسمرب  ٣١م و ٢٠١٥ديسمرب  ٣١خالل السنة املنتهية يف 
  حتوطات التدفقات النقدية.

  باآلف الرياالت السعودية  م٢٠١٥
      القيمة االسمية حسب آجال االستحقاق              

 
قيمة عادلة 

 يجابيةإ
قيمة عادلة   

   ةسلبي
    

 القيمة األسمية
 ٣خالل   

 أشهر
  ١٢- ٣ 

 اً شهر 
  

 سنوات ٥-١
 ٥أكثر من   

 سنوات
المتوسط   

 الشهري
                محتفظ بها الغراض المتاجرة:

                 -  خيارات  
      -       -         -         -       -   صرف أجنيب اتمقايض
            -       -       عموالت خاصة اسعار اتمقايض

            -       -         -    الودائع املهيكلة

                محتفظ بها كتحوطات نقدية:
      -           -       -       عموالت خاصة اسعار اتمقايض

              المجموع  

  باآلف الرياالت السعودية م٢٠١٤
      القيمة االمسية حسب آجال االستحقاق              

 
قيمة عادلة 

 جيابيةإ
قيمة عادلة   

   ةسلبي
    

 القيمة األمسية
  

 أشهر ٣خالل 
  

 اً شهر  ١٢- ٣
  

 سنوات ٥- ١
 ٥أكثر من   

 سنوات
  

 املتوسط الشهري
                محتفظ بها الغراض المتاجرة:

             -   ٥٩,١٣٣  ٥٩,١٣٣ خيارات  
      -       -       -       -       -    -           -          عقود آجلة  

            -       -    -           -          صرف أجنيب اتمقايض
        -       -  ,      ١٧٩,٨٠٢  ١٧٩,٨٠٢ عموالت خاصة اسعارات مقايض

                محتفظ بها كتحوطات نقدية:
 ٢،٢١٤،٦٥١  ٢،٨٨١،٨٧٥  ٣٠٤،٦٨٨  -       -      ٣,١٨٦,٥٦٣   ١٣٩،٧٠٤  ٣٤٤ عموالت خاصة اسعار اتمقايض
 ١٢,٠٩٨,٠٥١   ٥,٤٨٨,١٩١ ٥,٥٥٧,٨١٠  ٢,٣٣٩,٠٣٠  ١,٥٢٧,٨٧٤ ١٤,٩١٢,٩٠٥  ٣٧٨,٦٣٩  ٢٣٩,٢٧٩ اجملموع



  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

 

- ٤٦ - 

    أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى  - ١١

  
 ودائع العمالء  - ١٢

  
    تتضمن الودائع ألجل ودائع مت استالمها على أساس املراحبة املتوافقة مع أحكام الشريعة.

ليون م  ٤٤٥: م٢٠١٤سعودي ( يون مل ٧٥٣,٣١مبلغ ودائع العمالء األخرى على  لمتشت
 لنقض.للة بسعودي) ميثل ضمانات مالية حمتجزة لقاء التزامات غري قا  

 
  تشتمل الودائع أعاله على ودائع بعمالت أجنبية، تفاصيلها كاآليت:

  

  
الريال السعودي سعر ودائع العمالت األجنبية هي بالدوالر األمريكي بشكل رئيسي. وحيث أن 

  الدوالر األمريكي فإن احلساسية بالنسبة ملخاطر العمالت األجنبية غري جوهرية. مقابلمثبت 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 باآلف الرياالت السعودية   
م٢٠١٥    م٢٠١٤    
     

          حسابات جارية
          بنوك ومؤسسات مالية أخرى منال ودائع أسواق امل

 -         اقرتاضات نقدية من مؤسسة النقد العريب السعودي
          المجموع

 باآلف الرياالت السعودية   
م٢٠١٥    م٢٠١٤    
      

         حتت الطلب
         لألج

         أخرى
         المجموع

 باآلف الرياالت السعودية   
م٢٠١٥    م٢٠١٤    
     

       حتت الطلب
       ألجل
       أخرى

       المجموع



  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

 

- ٤٧ - 

  صكوك لتعزيز رأس المال  -١٣
لكل  سعودي مببلغ مليون  شهادة صكوك ١٠٠٠صدر البنك أ، م٢٠١١مارس  ٢٩بتاريخ 

ساس أنقطة  ١٧٠شهور (سايبور) مضافا اليها هامش  ٦صك، مبعدل توزيع أرباح على اساس 
 ٢٩سبتمرب من كل سنة حىت تاريخ  ٢٩مارس و  ٢٩مستحقة بشكل نصف سنوي بتاريخ  ،للسنة

مت استخدام . أو تستحق تنتهي فيه صالحية هذه الصكوكوهو التاريخ الذي سوف  م،٢٠٢١مارس 
متحصالت هذه الصكوك من البنك لتعزيز قاعدة رأمساله حيث تكّون الصكوك املستوى الثاين من 
رأس املال حسب األنظمة يف اململكة العربية السعودية. إن التزام مصدر الصكوك جتاه محلة الصكوك 

هذه و ضمان من طرف ثالث وهي غري مضمونة. تستحق غري مضمون بأي موجودات أو ضمانات أ
خيار  اجملموعة. لدى م٢٠١٦ساس يف أنقطة  ٥٥٠ىل إارتفاع يف اهلامش  مع م٢٠٢١الصكوك يف 

للشروط  من خالل حتقيق شروط معينة وطبقاً  م٢٠١٦مارس  ٢٩استدعاء ميكن ممارسته بعد 
يضًا استدعاء الصكوك مبجرد أ. ميكن م٢٠١١مارس  ٢٨بتاريخ  مذكرة الطرححكام الواردة يف واأل

ولدى اجملموعة نية ملمارسة خيار عاله. أ مذكرة الطرحظهور شروط أخرى معينة مذكورة أيضًا يف 
  السعودية (تداول). املاليةسوق الن هذه الصكوك مسجلة يف م. إ٢٠١٦االستدعاء يف 

  
    مطلوبات أخرى  -١٤

  
لربنامج "خري اجلزيرة ألهل اجلزيرة" ليقوم م، على التربع ٢٠٠٦وافق جملس اإلدارة خالل عام 

جتاه اجملتمع السعودي، وذلك من خالل املشاركة اخلريية يف  باجملموعةباملسؤولية االجتماعية املنوطة 
  اجلهود العديدة اهلادفة إىل خري اجملتمع.

         
 ليون م ١٠٠م بالتربع هلذا الربنامج مببلغ ٢٠٠٦خالل عام وهلذا الغرض، قامت اجملموعة 

  سعودي. 
  

تأسست جلنة إجتماعية لتنسيق الربنامج تتكون من ثالثة من أعضاء جملس اإلدارة. ينوي جملس 
من  للمجموعةاإلدارة االستعانة بأعضاء اخرين مستقلني من رجال األعمال واهليئة الشرعية التابعة 

  أجل االشراف العام وتقدمي املشورة لنشاطات الربنامج.
  
  

 باآلف الرياالت السعودية  
م٢٠١٥   م٢٠١٤    

      مصاريف عموالت خاصة مستحقة:
      بنوك ومؤسسات مالية أخرى

      ودائع العمالء
لتعزيز رأس املال  صكوك       

       المستحقةالدائنة إجمالي مصاريف العموالت 
      

       أدناه)برنامج خري اجلزيرة ألهل اجلزيرة (انظر اإليضاح 
       ذمم دائنة

       مستحقة توزيعات أرباح
       )١٠(اإليضاح  سلبية للمشتقاتالعادلة القيمة ال

       أخرى
       المجموع



  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

 

- ٤٨ - 

  المالرأس   - ١٥
  ١٠ ًا بقيمةمليون سهم ٤٠٠ يتكون رأس مال البنك املصرح به املصدر واملدفوع بالكامل من

    ).للسهمسعودي   ١٠ بقيمة اً مليون سهم ٤٠٠: م٢٠١٤( سعودي للسهم
هـ) على  ١٤٣٥رجب  ٢١م (املوافق ى٢٠١٤مايو  ٢٠وافق املسامهون يف البنك يف اجتماعهم املنعقد يف 

مليار ريـال سعودي من خالل اصدار اسهم منحة  ٤مليار ريـال سعودي إىل  ٣أس املال من زيادة ر 
ملسامهي البنك (سهم واحد لكل ثالثة اسهم). وقد مت االنتهاء من اإلجراءات النظامية املتعلقة بزيادة رأس 

    املال.
    :إن ملكية رأس مال البنك موزعة على النحو التايل

  
  
    
  
  االحتياطي النظامي واالحتياطي العام  - ١٦

  االحتياطي النظامي
ساسي للبنك، جيب حتويل ما ال يقل عن تضى نظام مراقبة البنوك يف اململكة العربية السعودية والنظام األمبق
السنوي إىل االحتياطي النظامي إىل أن يعادل رصيد هذا االحتياطي رأس املال ل من صايف الدخ %٢٥

مليون  ١٤٣م: ٢٠١٤صايف الدخـل ( نسعودي م  مليون ٣٢١,٦٢مبلغ املدفوع. وعليه، مت حتويل 
 حتياطي غري قابل للتوزيع حالياً.لنظامي. إن هذا االا سعودي) إىل االحتياطي          

  العاماالحتياطي 
  بتجنيب خمصص لالحتياطي العام مقابل املخاطر البنكية العامة. عند احلاجة بنكيقوم ال

  
  احتياطيات أخرى - ١٧

 ٣ مببلغ بإصدار أسهم عاديةرغبًة يف تقوية هيكل رأس مال البنك، أوصى جملس اإلدارة خالل السنة، 
روط باحلصول على موافقات من من خالل إصدار حقوق أولية. إن هذا اإلصدار مشسعودي ر ريـال مليا

إصدار حقوق  تكاليفحتمل البنك م، ٢٠١٥ديسمرب  ٣١ية العمومية. كما يف املختصة واجلمعاجلهات 
وسوف يتم خصم هذه التكاليف من املتحصالت من اصدار سعودي مليون ريـال  ١٤,٤٧أولية مببلغ 

  .م٢٠١٦ سنة احلقوق. تتوقع اإلدارة اكتمال اصدار احلقوق خالل
  

م٢٠١٥  م٢٠١٤    
    سعوديون ونمسامه

    بنك باكستان الوطينمساهم غري سعودي ـــ 
     مسامهون غري سعوديون آخرون

  باآلف الرياالت السعودية  

  ٢٠١٥م
ات تحوطات التدفق

  النقدية
 القيمةاحتياطي 
  العادلة

اسهم  تكلفة
لية حقوق األو 

          المجموع   (انظر أدناه)
   ()   الرصيد يف بداية السنة - () 

   -  ()  ()   العادلة القيمةصايف التغيريات يف 
  -    احملول اىل قائمة الدخل املوحدة -  

 -  -   أخرى () () 
   ()  ()  ()   سنةصايف احلركة خالل ال

   ()  ()  ()   الرصيد في نهاية السنة



  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(
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  (تتمة) احتياطيات أخرى - ١٧

  
    التعهدات وااللتزامات  - ١٨

  دعاوى قضائية   ) أ
د م، كانت هناك دعاوى قضائية ذات طبيعة عادية مقامة ض٢٠١٥يسمرب د ٣١كما يف 

مقابل هذه الدعاوى وذلك بناًء على نصيحة جوهري اجملموعة. مل يتم تكوين خمصص 
املستشارين القانونيني اليت تشري إىل أنه من غري املتوقع تكبد خسائر جوهرية نتيجة هلذه 

  الدعاوى.
  

  رأسمالية  التزامات  ب )
مليون  ١٢٣,٤٥ة م، بلغت االلتزامات الرأمسالية للمجموع٢٠١٥يسمرب د ٣١يف كما 
 ) مليون ١٠٥,٢٨: م٢٠١٤سعودي   سعودي) واليت تتعلق مبشاريع إنشاء فروع

  ومشاريع خاصة بتقنية املعلومات.
  

  تعهدات والتزامات ائتمانية  ج )
    يسي من هذه األدوات هو ضمان توفري أموال للعمالء عند طلبها. الرئلغرض إن ا

يت متثل تأكيدات غري قابلة الع عند الطلب، و إن الضمانات واالعتمادات املضمونة الدف
لوفاء بالتزاماته ألطراف ا وأن اجملموعة ستقوم بالسداد يف حال عدم متكن العميل من للنقض

ا اليت ة يالسلف. إن املتطلبات النقدو لها القروض محت أخرى، حتمل خماطر االئتمان ذا
الطلب تقل كثريًا عن مبلغ  لضمان واالعتمادات املضمونة الدفع عنداوجب خطابات مب

    .االتفاقيةب جو االلتزام لعدم توقع اجملموعة قيام الطرف الثالث بسحب أموال مب
ل، ييت تعترب مبثابة تعهدات خطية من اجملموعة نيابًة عن العمالإن االعتمادات املستندية، 

وأحكام  تسمح لطرف ثالث بسحب أموال من اجملموعة يف حدود املبالغ احملددة وفق شروط
ا غالباً ما حتمل خماطر إئتمان أقل. مضحمددة،  ا. وبالتايل، فإ     مونة عادة بالبضاعة املتعلقة 

 اجملموعةتوقع من العمالء. ت بةبسداد الكمبياالت املسحو  اجملموعةالقبوالت تعهدات  لمتث
    بل العمالء.من قأن يتم تقدمي معظم القبوالت قبل سدادها 

  
  
  

  باآلف الرياالت السعودية  

 ٢٠١٤م
 حتوطات التدفقات 

 النقدية
  

عادلةاحتياطي القيمة ال  
    

         اجملموع
   ()   الرصيد يف بداية السنة  

   ()  ()   العادلة القيمةصايف التغيريات يف 
  -   الدخل املوحدة احملول اىل قائمة  

   ()  ()   صايف احلركة خالل السنة
اية السنة       الرصيد يف   



  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(
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    وااللتزامات (تتمة)التعهدات  - ١٨
  تعهدات والتزامات ائتمانية (تتمة)  ج)

متثل االلتزامات لتمديد االئتمان اجلزء غري املستخدم من التسهيالت املعتمدة ملنح االئتمان 
إعتمادات. وفيما يتعلق مبخاطر و  تبشكل رئيسي على شكل قروض وسلف وضمانا

خلسارة مببلغ  اجملموعةتعرض ن احملتمل أن تمتديد االئتمان، فماالئتمان املتعلقة بالتزامات 
ستخدمة. إال أن مبلغ اخلسارة احملتملة الذي ال ميكن حتديده يعادل إمجايل االلتزامات غري امل

ستخدمة ألن معظم االلتزامات ملافوراً، يتوقع أن يكون أقل بكثري من إمجايل االلتزامات غري 
معايري ائتمان حمددة. إن إمجايل ى للتمديد االئتمان تتطلب من العمالء احلفاظ ع

ملتطلبات النقدية املستقبلية ألن العديد ال بالضرورة ثمت االلتزامات القائمة لتمديد االئتمان ال
اؤها دون تقدمي التمويل امل     وب.لطمن هذه االلتزامات قد تنتهي صالحيتها أو يتم إ

  ئتمانية مقابل التعهدات وااللتزامات للمجموعة:يلي حتليالً هليكل االستحقاقات التعاقدية اال ا) فيم١
  

  

    
بلغ اجلزء غري املستخدم من االلتزامات اليت ميكن إلغاؤها يف أي وقت من قبل البنك بشكل منفرد، 

 ٣,٥٨م: ٢٠١٤سعودي ( مليار  ٤,٠١موعه م ما جم٢٠١٥ديسمرب  ٣١والقائمة كما يف 
  سعودي). مليار 

  
  

  باآلف الرياالت السعودية   

  
 

  شهرأ ٣خالل 
 ١٢لى إ ٣من   

  اً شهر 
 ٥لى إمن سنة   

  سنوات
  
 سنوات ٥كثر من أ

    
  المجموع

                        م٢٠١٥
     -  -     اعتمادات مستندية
            خطابات ضمان

   -  -  -     قبوالت
  للنقضالتزامات غري قابلة 

 -    االئتمان لتمديد   -    -   
            اإلجمالي

  باآلف الرياالت السعودية   

  
 

  شهرأ ٣خالل 
 ١٢ىل إ ٣من   

  اً شهر 
 ٥ىل إمن سنة   

  سنوات
 ٥كثر من أ  

  سنوات
    

  اجملموع
                         م٢٠١٤

     -  -     اعتمادات مستندية
            خطابات ضمان

   -  -  -     قبوالت
  للنقضلة التزامات غري قاب

  االئتمان لتمديد  
  

- 
  

- 
  

 
  

 
  

 
            اإلمجايل



  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

 

- ٥١ - 

    التعهدات وااللتزامات (تتمة) - ١٨
  يلي حتليالً للتعهدات وااللتزامات حسب الطرف املقابل: افيم )٢
  

  
  التزامات عقود اإليجار التشغيلي  )د
احلد األدىن لدفعات اإلجيار املستقبلية مبوجب عقود اإلجيار التشغيلي غري القابلة لإللغاء واليت  إن

  أبرمتها اجملموعة كمستأجر هو كما يلي:
  

  
    صافي دخل العموالت الخاصة – ١٩

    
  
  
  

 باآلف الرياالت السعودية   
م٢٠١٥    م٢٠١٤    
     

      شركات
ة أخرىبنوك ومؤسسات مالي       

       اإلجمالي

 باآلف الرياالت السعودية   
م٢٠١٥    م٢٠١٤         

         أقل من سنة
          سنوات ٥من سنة إىل 

          سنوات ٥أكثر من 
          اإلجمالي

 باآلف الرياالت السعودية  
م٢٠١٥   م٢٠١٤    

صة:دخل العموالت الخا     
ا بالتكلفة املطفأة         استثمارات حمتفظ 

      أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى
      مشتقات

      قروض وسلف
      اإلجمالي

     مصروف العموالت الخاصة:
ك واملؤسسات املالية األخرىأرصدة للبنو        

      ودائع للعمالء
لتعزيز رأس املال  صكوك       
      مشتقات
      أخرى

      اإلجمالي
      صافي دخل العموالت الخاصة



  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

 

- ٥٢ - 

  عموالت بنكية، صافيأتعاب و   - ٢٠
  

  
  صافيدخل متاجرة،   - ٢١

  
غري : ربح م٢٠١٤سعودي ( مليون  ٢,٦١غري حمققة مببلغ  خسارةيشتمل دخل املتاجرة على 

  سعودي). مليون  ١٧,٣٩ حمقق
  

  باحدخل توزيعات أر   - ٢٢

  
  
  
  
  
  
  

 باآلف الرياالت السعودية  
م٢٠١٥   م٢٠١٤    

    الدخل من األتعاب والعموالت
   تداول أسهم حملية  

   تكافل تعاوين (تأمني) ــ أتعاب وكالة  
   اتعاب التزامات وإدارة قروض  

   متويل جتاري  
   تداول أسهم دولية  

املشرتكة اتعاب صناديق االستثمار      
   اتعاب من عمليات الصراف االيل  

أعمال حتويل األموالاتعاب من       
   أخرى       

الدخل من االتعاب والعموالتإجمالي        
     

     مصروفات أتعاب وعموالت
 ()  اتعاب وساطة () 
عمولة مبيعات –تكافل تعاوين    ()  () 

   المجموع  

 باآلف الرياالت السعودية   
          م٢٠١٤    م٢٠١٥      

       أسهم  
       مشرتكة صناديق استثمار  

       مشتقات  
       المجموع   

 باآلف الرياالت السعودية   
م٢٠١٥    م٢٠١٤              

     ستثماراتاالدخل توزيعات األرباح من   



  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

 

- ٥٣ - 

  
  ربح من بيع عقارات أخرى  - ٢٣

 ١٢,٣٩م: ٢٠١٤( سعودي مليون  ٦١٥,٩٧خالل السنة باع البنك قطعة أرض بقيمة دفرتية 
نتج عن حمصلة بيع األرض  ضمن بند "صايف عقارات أخرى".كانت سابقًا   مليون ريـال سعودي)

رحبًا وقدره مليون ريـال سعودي)  ٤٢,١٦م: ٢٠١٤( سعودي مليون  ١,١٨٨,٦٢مبلغ 
  .مليون ريـال سعودي) ٢٩,٧٧م: ٢٠١٤( سعودي مليون  ٥٧٢,٦٥

  
  أرباح استثمارات محتفظ بها لغير أغراض المتاجرة  - ٢٤

    
 دخل من عمليات أخرى  - ٢٥

  
  ربحية السهم - ٢٦

ديسمرب  ٣١م و ٢٠١٥ديسمرب  ٣١يف  تنياملنتهي تنياألساسي للسهم للسنالربح مت احتساب 
سامهي البنك على املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية العائد ملم بقسمة صايف دخل السنة ٢٠١٤

 ٣١يف  تنياملنتهي تنيالل السنتوسط املرجح لعدد األسهم العادية القائمة خامل. السنةاملصدرة خالل 
 .سهماً  مليون ٤٠٠ بلغ م٢٠١٤ديسمرب  ٣١م و ٢٠١٥ديسمرب 

 
  ة هي نفسها بالنسبة للبنك.ضرحبية السهم األساسية واملخف إن احتساب 

 
    الزكاة وضريبة الدخل  - ٢٧

خل إىل مصلحة الزكاة والد م٢٠١٤قدم البنك االقرارات الزكوية عن السنوات املالية حىت سنة 
مع مطالبات إضافية بإمجايل  م٢٠١١("املصلحة"). استلم البنك الربوط الزكوية للسنوات حىت سنة 

سعودي. تعود املطالبات اإلضافية اآلنفة الذكر بشكل رئيسي لالستثمارات  مليون  ٤٦٢,٢
لحة يف طويلة األجل اليت مل تسمح املصلحة خبصمها. مت االعرتاض على األساس الذي اعتمدته املص

احتساب االلتزام الزكوي اإلضايف من قبل البنك بالتضامن مع مجيع البنوك يف اململكة العربية 
    السعودية. كما قام البنك رمسياً باالعرتاض على هذه الربوط وبانتظار رد املصلحة.

يد وال يستطيع البنك حتد م٢٠١٤إىل  م٢٠١٢مل تقم املصلحة بإصدار الربوط الزكوية للسنوات من 
  تأثري هذه الربوط بشكل يعتد به.

  

لسعوديةباآلف الرياالت ا     
م٢٠١٥    م٢٠١٤           

ا استثمارات       ةبالتكلفة املطفأحمتفظ   

 باآلف الرياالت السعودية   
م٢٠١٥    م٢٠١٤          

بيع ممتلكات ومعدات / (خسارة) ربح        
    أخرى  

    المجموع  



  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن
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  (تتمة) الزكاة وضريبة الدخل  - ٢٧
 مليون  ٣١,٠٦م مبلغ ٢٠١٥ديسمرب  ٣١بلغت الزكاة وضريبة الدخل املقدرة للسنة املنتهية يف 

م: ٢٠١٤سعودي ( مليون  ١٥,٣٩سعودي) و  مليون  ١٣,٧١م: ٢٠١٤سعودي (
    توايل.سعودي) على ال مليون  ٦,٧٩

  النقدية وشبه النقدية  - ٢٨
    تتكون النقدية وشبه النقدية املدرجة يف قائمة التدفقات النقدية املوحدة من اآليت:

  
مطابقة النقدية وشبه النقدية للنقدية واألرصدة المتوافرة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي 

  التالي:على النحو 
  

            

 باآلف الرياالت السعودية   
م٢٠١٥    م٢٠١٤    

نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العريب السعودي،  فيما عدا 
  الوديعة النظامية

   
 

  
 

رصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى تستحق خالل أ
  )٤ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ االستحواذ (اإليضاح 

   
 

  
 

     المجموع  

 باآلف الرياالت السعودية   
م٢٠١٥    م٢٠١٤    

     السنة حسب التدفقات النقدية بدايةوشبه نقدية يف نقدية   
     )٣(اإليضاح  وديعة نظامية  

 ٩٠أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى تستحق خالل 
     يوماً أو أقل  

     النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة حسب قائمة المركز المالي  



  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

 

- ٥٥ - 

  األعمال قطاعات  -٢٩
اليت يتم مراجعتها  اجملموعة لشركاتعلى أساس التقارير الداخلية  األعماليتم حتديد قطاعات 

    . لقياس أدائهاو قطاعات ال بني واردامللتوزيع وذلك  أصحاب القرارنتظام من قبل اب
     .ترتكز كافة عمليات اجملموعة داخل اململكة العربية السعودية

. تشتمل املعامالتبني قطاعات األعمال وفقًا ملنهجية اجملموعة يف تسعري  التعامالتتسجل 
    .موجودات ومطلوبات القطاعات بشكل رئيسي على موجودات ومطلوبات تشغيلية

    من القطاعات الرئيسية التالية: اجملموعةألغراض إدارية، تتكون 
  لألفراد. واستثماريةودائع ومنتجات إئتمانية   مصرفية األفراد

    
قروض وودائع ومنتجات إئتمانية أخرى للشركات واملؤسسات الصغرية   شركاتمصرفية ال

  واملتوسطة احلجم.
    

اطة لتداول األسهم للعمالء (هذا القطاع مدرج وفر خدمات الوست  الوساطة وإدارة االصول
ضمن أنشطة شركة اجلزيرة لألسواق املالية "اجلزيرة كابيتال" وهي شركة 

  تابعة للبنك).
    

يغطي هذا القطاع أسواق املال والصرف األجنيب وخدمات املتاجرة   الخزينة
  واخلزينة.

    
وهي متوافقة متاماً  ية وخدمات إدخاريوفر التكافل التعاوين خدمات محا  التعاوني التكافل

  مع الشريعة وتعترب بديلة خلدمات تأمني احلياة التقليدية.
ميثل هذا القطاع يف الوقت الراهن احملفظة التأمينة اليت سوف تنقل إىل 
شركة اجلزيرة تكافل تعاوين بتاريخ وقيمة يتفق عليها ومعتمدة من قبل 

) حول ٤٠) و (٧اإليضاحان (مؤسسة النقد العريب السعودي. حيتوي 
  هذه القوائم املالية املوحدة تفاصيل أوىف عن الشركة.

    
وإيرادات داخلية ومصروفات مستبعدة  زميلةتتضمن االستثمار يف شركة   قطاعات أخرى

  وربح من بيع ممتلكات.
  



  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

 

- ٥٦ - 

  (تتمة) األعمالقطاعات  - ٢٩
للسنة العمليات وصايف الدخل  الدخل منو  موجودات ومطلوبات اجملموعة فيما يلي حتليًال بإمجايل

    :األعمال طاعاتحسب ق

  

  باآلف الرياالت السعودية 
   

  مصرفية األفراد
 

  مصرفية الشركات
 

  الخزينة
الوساطة وإدارة  

  االصول
   

  التكافل التعاوني
 

  أخرى
 

  اإلجمالي
              ٢٠١٥م

  إمجايل املوجودات   ,                     
   إمجايل املطلوبات                        

     دخل اتعاب وعموالت املتاجرة، صايف            ()                  
     صايف العموالت اخلاصة                  ()                
   إمجايل دخل العمليات             
          شركة زميلة حصة اجملموعة يف ربح                 

            مصاريف تشغيلية وتشمل:
 ()  ــــ خمصص خسائر االئتمان، صايف           ()               

 ()  ـــ استهالكات ()  ()  ()  ()   ()              
 ()  إمجايل مصاريف العمليات  ()  ()  ()  ()         ()                           
   صايف (اخلسارة) / الدخل              ()      

  باآلف الرياالت السعودية 
   

  األفراد مصرفية
 

  الشركات مصرفية
 

  اخلزينة
الوساطة وإدارة  

  االصول
   

  التكافل التعاوين
 

  أخرى
 

  اإلمجايل
              ٢٠١٤م

 ٦٦,٥٥٣,٩٢٩ ١٢٥,٥٨٨ ٦,٨٦٠  ٢٣,١٣٨,٧٥٢٧٦٦,١٨٨ ٢٣,٥٧٧,٢٣٤  ١٨,٩٣٩,٣٠٧  إمجايل املوجودات
         

 ٦٠,٣٩٥,٨٨٣ -     ٤٤,٨٣١  ٩٢,٣٢٢  ٩,٥٦٣,٢٩٢ ٢٤,٦٠١,٤١٣  ٢٦,٠٩٤,٠٢٥  إمجايل املطلوبات
            

 ٦٧٨,٤٩٦ ٤٥٢ ٢١,٩٢٢  ٣٣٣,١٢٩   ٢٠,٩٥٤ ١٢٤,٧٥٩  ١٧٧,٢٨٠  دخل اتعاب وعموالت املتاجرة، صايف
            

 ١,٤٤٥,٠٨٢ )١,٨٥٢(  ٢٩٥ ٩,٧٣٣  ٥١٤,٧٨١ ٤١١,٩١١  ٥١٠,٢١٤  صايف العموالت اخلاصة
              

 ٢,٢٢٦,٢٤٥  )٥٥,٣٨٥(  ٢٢,٢١٧  ٣٤٦,٣٨٨  ٦١٤,٧٩٤ ٥٥٨,٥٠٧  ٧٣٩,٧٢٤  إمجايل دخل العمليات 
              

 ٣,٨٣٩ ٣,٨٣٩ -      -      -      -      -       شركة زميلة ربححصة اجملموعة يف 
            

           مصاريف تشغيلية وتشمل:

 )٣٨٣,١٠٧(  -     -      -      -      )٢٦٥,٥٨٠(  )١١٧,٥٢٧(  ــــ خمصص خسائر االئتمان، صايف

 )٧٩,٣٩٤(  -     )١,٩٥٤(    )٧,٨١٣(   )٨,٢١١( )١٨,٨٣٠(  )٤٢,٥٨٦(  ــــ استهالكات

 )١,٦٥٧,٦١٧(  ٤,٦٧٦ )٢٤,٨٥٤(    )١٥٠,٢٣٥(   )١٢٤,٧٤٥( )٦٠١,٢٧٧(  )٧٦١,١٨٢(  إمجايل مصاريف العمليات 

 ٥٧٢,٤٦٧   )٤٦,٨٧٠( )٢,٦٣٧(    ١٩٦,١٥٣     ٤٩٠,٠٤٩  )٤٢,٧٧٠(  )٢١,٤٥٨(  صايف (اخلسارة) / الدخل 



  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

 

- ٥٧ - 

  (تتمة) األعمالقطاعات  - ٢٩
  

  حسب قطاعات األعمال: اجملموعةأ ) خماطر االئتمان اليت تتعرض هلا 
  

  

    
تتضمن خماطر االئتمان القيمة الدفرتية للموجودات املدرجة يف قائمة املركز املايل املوحدة ما عدا 

كات واملعدات، والعقارات األخرى، واالستثمارات يف األسهم وصناديق االستثمار، النقدية، واملمتل
وبعض املوجودات األخرى، باإلضافة لذلك فإن خماطر االئتمان تتضمن قيمة املعادل االئتماين 

  التعهدات وااللتزامات واملشتقات. ملخاطر
  
  مخاطر االئتمان  - ٣٠

التعاقدية طرف ما يف الوفاء بالتزاماته املالية و/أو  تتمثل خماطر االئتمان يف تأخر أو اخفاق
ا وفق اإلطار الشامل إلدارة السيطرة على املخاطر. تتم مراقبة خماطر  لمجموعةل واليت يتم إدار

وجلنة ، اللجنة التنفيذيةاالئتمان من قبل ثالث جلان وهي جلنة املخاطر املنبثقة عن جملس اإلدارة، و 
    . بشكل منتظم تتم مراجعتهابوضوح  مهام صالحيات حمددة ه اللجانذهلإدارة االئتمان. و 

استخدام مناذج تقييم إما ب املقابلةألطراف امن جانب  تعثريم احتمال حدوث يقبت اجملموعةقوم ت
     .وكاالت تصنيف رئيسيةخارجية من أو تقييمات  ةداخلي

ملخاطر االئتمان واحلد من التعامالت ملراقبة خماطر االئتمان عن طريق رصد التعرض  اجملموعةسعى ت
    مع أطراف مقابلة معينة وتقييم الوضع االئتماين لألطراف املقابلة باستمرار.

إىل احملافظة على اجلودة العالية حملفظة القروض وضمان تنويع للمجموعة سياسة االئتمانية الدف 
 اجملاالتدد حتو  قبولةاملساسية للمخاطر دد السياسة االئتمانية املعايري األوحت. بشكل مالئم املخاطر
      .خاصاً  اليت تتطلب اهتماماً  للمخاطراملعرضة 

  السعودية باآلف الرياالت  

  
  

  مصرفية األفراد

 
  

  مصرفية الشركات

   
الوساطة وإدارة 

  األصول

 

  الخزينة

   
  

  التكافل التعاوني

   
  
  أخرى

 
  

  اإلجمالي
                          م٢٠١٥

                          
   الموجودات    -    - -   

 -  التعهدات وااللتزامات   -  -  - -   
 -  -  -  المشتقات   - -   

  باآلف الرياالت السعودية  

  
  
  األفراد مصرفية

 
  
  الشركات مصرفية

  
الوساطة وإدارة 

  األصول

 

  اخلزينة

    
  

 التكافل التعاوين

   
  
  أخرى

 
  

  اإلمجايل
                                                      م٢٠١٤

   املوجودات    -    - -   
 -  التعهدات وااللتزامات   -  -  - -   

 -  -  -  املشتقات   - -   



  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن
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  (تتمة)مخاطر االئتمان   - ٣٠
ا التجارية من خالل مراقبة حدود االئتمان  اجملموعةدير كما ت خماطر االئتمان املتعلقة بنشاطا

ات ضمان مع األطراف املقابلة يف ظروف والدخول يف اتفاقيات رئيسية لتسوية العقود بالصايف وترتيب
    مالئمة مع حتديد فرتة التعرض للمخاطر.  

تظهر تركزات خماطر االئتمان عند مزاولة عدد من األطراف املقابلة لنشاطات مماثلة أو ممارسة 
م على  ا أو لديهم مزايا اقتصادية مماثلة قد تؤثر من حيث مقدر أعماهلم يف املنطقة اجلغرافية ذا

عند حدوث تغريات يف الظروف اإلقتصادية أو السياسية أو الظروف  التعاقدية مالوفاء بالتزاما
ُتظهر الرتكزات يف خماطر االئتمان مدى حساسية أداء اجملموعة مقابل أية تطورات تؤثر  .األخرى

حمفظة  بإدارة خماطر االئتمان وذلك بتنويع اجملموعةقوم على قطاع أو منطقة جغرافية حمددة. ت
    اإلقراض لتفادي الرتكز يف املخاطر اخلاصة بأفراد أو جمموعة من العمالء يف أماكن أو أنشطة معينة. 

متثل سندات الدين املدرجة يف حمفظة االستثمارات بشكل أساسي خماطر تتعلق بديون سيادية وشبه 
قة. ملزيد من التفاصيل حتليل االستثمارات حسب األطراف ذات العال هـ) ٥(سيادية. يبني اإليضاح 

. مت االفصاح عن املعلومات املتعلقة مبخاطر ٦حول مكونات القروض والسلف، راجع اإليضاح 
واملعلومات خبصوص التعرض ملخاطر  ١٨االئتمان املتعلقة باالرتباطات وااللتزامات يف اإليضاح 

    .٢٩االئتمان حسب قطاع العمل مبينة يف اإليضاح 
ورة أعماله العادية يف أنشطة اإلقراض باالحتفاظ بضمانات كي يوفر مصدراً ضمن د اجملموعةقوم ت

م. تشمل األصول  آخرًا بديًال للسداد يف حالة تعثر العمالء أو األطراف املقابلة يف الوفاء بالتزاما
ا كضمانات سندات ألمر، وودائع نقدية أخرى، وكفاالت مالية، وأسهم حملية ودولية  اليت حيتفظ 

ة أخرى. الضمانات العقارية ع هلامش مالئم يعكس التذبذب السعري، وعقارات وأصول ماديختض
ا اليت حت مت نقل ملكيتها للبنك. ال يتم االحتفاظ بضمانات عمومًا على املبالغ  اجملموعةتفظ 

من املستحقة من البنوك واملؤسسات املالية األخرى، إال يف حالة االحتفاظ باألوراق املالية كجزء 
إعادة الشراء. وال يتم عادة االحتفاظ بالضمانات مقابل األوراق املالية االستثمارية وال يوجد مثل 

م. تتضمن اتفاقيات العمالء ٢٠١٤ديسمرب  ٣١م و٢٠١٥ديسمرب  ٣١هذه الضمانات كما يف 
    عادًة متطلبات لتقدمي ضمانات إضافية حال اخنفاض التقييم أو زيادة خماطر االئتمان.

نظامًا داخليًا لتصنيف ومراجعة االئتمان إلدارة خماطر االئتمان يف حمفظة قروض  اجملموعةخدم ستت
الشركات. إن نظام التصنيف االئتماين مؤلف من عشر درجات، منها سبع درجات للمحفظة العاملة  

  كما يلي:
  

  ٣إىل  ١منخفضة املخاطر:  من  -جيدة  
  ٦إىل  ٤من :   متوسطة املخاطر -جيدة  
 ٧اجة لعناية خاصة: حب 
  .فئة االبتداء وهي متثل القروض املمنوحة لألعمال واملشاريع احلديثة 

  
  
    



  بنك الجزيرة
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- ٥٩ - 

    مخاطر االئتمان (تتمة)  - ٣٠
وتتضمن الفئات التالية:  ١٠إىل  ٨تتعلق ثالث درجات باحملفظة غري العاملة (تصنيفات خماطر من 

والسلف املصنفة يف الفئة "جيد" تعترب دون املستوى، املشكوك يف حتصيلها، خسائر). إن القروض 
عاملة وذات خصائص رئيسية وتتضمن القروض والسلف اليت مل يثبت ضعفها الفعلي أو احملتمل. 
يتم االحتفاظ مبخصص اخنفاض يف القيمة بشكل افرادي لكل عميل فيما يتعلق باحملفظة غري العاملة 

راقبة االئتمان يف اجملموعة باستخدام أسس استنادًا إىل تصنيف كل مقرتض، والذي حتدده إدارة م
حمددة هلذه الغاية مثل األنشطة والتدفقات النقدية وهيكل رأس املال والضمانات والتخلف عن الدفع 
أو السداد. كما يتم جتنيب خمصص مجاعي للخسائر على مستوى احملفظة عند وجود دليل موضوعي 

ة املركز املايل املوحدة. تقدر هذه املخصصات على على وجود خسائر غري حمددة كما يف تاريخ قائم
أساس درجات االئتمان املتعلقة مبقرتض أو جمموعة من املقرتضني والظروف االقتصادية احلالية 
للمقرتض، إضافة إىل اخلربة وأمناط التعثر التارخيية املوجودة يف مكونات حمفظة االئتمان. تقوم إدارة 

    . منتظمبصورة مستقلة مبراجعة شاملة للنظام على أساس  اجملموعةالتدقيق الداخلي يف 
ا تعكس  اجملموعةقوم ت مبراجعة سياساته وأنظمتها املتعلقة بإدارة املخاطر بشكل منتظم للتأكد من أ

    التغريات يف األسواق واملنتجات واخلدمات وأفضل املمارسات املتعلقة بإدارة املخاطر.
(القروض والسلف واألرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية لمالية جودة االئتمان للموجودات ا  أ)

  جودة االئتمان لكل نوع من هذه املوجودات املالية:يبني اجلدول أدناه األخرى). 
  باآلف الرياالت السعودية  
          القروض والسلف  
  

 أفراد

 

 شركات

  

 أخرى
 

 المجموع

أرصدة لدى البنوك   
والمؤسسات المالية 

 ىاألخر 

  

 اإلجمالي
             ٢٠١٥م

             القروض العاملة
غير مستحقة وغير منخفضة 

  (عاملة)
            

    -    منخفضة المخاطر –جيدة       -            
    -    متوسط المخاطر –جيدة       -          -       
     غير مصنفة –جيدة            -       

     جيدة –مجموع              
    -     بحاجة لعناية خاصة    -          -       

    المجموع          
ةمستحقة وغير منخفضة القيم             

    اً يوم ٣٠أقل من      -         -      
    اً يوم  ٦٠إلى  ٣٠     -         -         
       اً يوم  ٩٠إلى  ٦٠     -          -       

    اً يوم  ٩٠أكثر من      -          -       
      إجمالي العاملة          

 ()   ناقص: مخصص المحفظة     -     ()    -     () 
      صافي القروض العاملة          
              القروض غير العاملة

     إجمالي القروض غير العاملة     -          -       
 ()   ناقص: مخصص محدد      -      ()    -      () 

    صافي القروض غير العاملة     -         -      



  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن
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  مخاطر االئتمان (تتمة) - ٣٠
  

ة (القروض والسلف واألرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية جودة االئتمان للموجودات املالي  أ)
  جودة االئتمان لكل نوع من هذه املوجودات املالية (تتمة):يبني اجلدول أدناه األخرى). 

  

 
ا جيدة إن القروض االستهالكية غ غري مصنفة. تتكون  –ري مصنفة وقد مت االفصاح عنها على أ

  . املعتمدة وفق أحكام الشريعة هذه القروض االستهالكية من قروض ُمنحت لالفراد
  

  خرى بشكل رئيسي قروض املوظفني.القروض األتتضمن 
  
  
  

  باآلف الرياالت السعودية  
          القروض والسلف  
  

 أفراد
 

 شركات

  

 أخرى
 

 اجملموع

أرصدة لدى البنوك   
واملؤسسات املالية 

 خرىاأل

  

 اإلمجايل
                         ٢٠١٤م

             القروض العاملة
  غري مستحقة وغري 

  منخفضة (عاملة)  
            

 ١٠,٢٩٩,٠٩٦  ٤,٩٠٨,٩٩١   ٥,٣٩٠,١٠٥     -     ٥,٣٩٠,١٠٥     -        منخفضة املخاطر –جيدة 
 ١٢,٢٣٥,٤٦٤     -     ١٢,٢٣٥,٤٦٤     -     ١٢,٢٣٥,٤٦٤     -        متوسط املخاطر –جيدة 
 ٢٢,١١٦,٥١١     -     ٢٢,١١٦,٥١١  ٢٨٤,٥٣٩   ٧,٠٩١,٦٤٨  ١٤,٧٤٠,٣٢٤   غري مصنفة –جيدة 

          
 ٤٤,٦٥١,٠٧١  ٤,٩٠٨,٩٩١   ٣٩,٧٤٢,٠٨٠  ٢٨٤,٥٣٩   ٢٤,٧١٧,٢١٧  ١٤,٧٤٠,٣٢٤   جيدة –جمموع 

 ١,٥٠٥,٩٩٧     -     ١,٥٠٥,٩٩٧     -     ١,٥٠٥,٩٩٧     -        حباجة لعناية خاصة
 ٤٦,١٥٧,٠٦٨  ٤,٩٠٨,٩٩١   ٤١,٢٤٨,٠٧٧  ٢٨٤,٥٣٩   ٢٦,٢٢٣,٢١٤  ١٤,٧٤٠,٣٢٤   اجملموع

مةمستحقة وغري منخفضة القي          
 ٢٠٨,٢٧٧     -     ٢٠٨,٢٧٧     -     ١٢٩,٥٤٣  ٧٨,٧٣٤   اً يوم  ٣٠أقل من 

 ١٤,١٤٥     -     ١٤,١٤٥     -     ١,٤٠٤  ١٢,٧٤١   اً يوم  ٦٠إىل  ٣٠
 ١٢,٨١١     -     ١٢,٨١١     -     ٤,١٦٦  ٨,٦٤٥   اً يوم  ٩٠إىل  ٦٠

 ٢٩,٨٧٨     -     ٢٩,٨٧٨     -     ١,٨٣١  ٢٨,٠٤٧   اً يوم  ٩٠أكثر من 
 ٤٦,٤٢٢,١٧٩  ٤,٩٠٨,٩٩١   ٤١,٥١٣,١٨٨  ٢٨٤,٥٣٩   ٢٦,٣٦٠,١٥٨  ١٤,٨٦٨,٤٩١   إمجايل العاملة

 )٤١٥,٣٨١(      -     )٤١٥,٣٨١(      -     )٢٣٢,٥٥٣(   )١٨٢,٨٢٨(   ناقص: خمصص احملفظة
             

 ٤٦,٠٠٦,٧٩٨  ٤,٩٠٨,٩٩١   ٤١,٠٩٧,٨٠٧  ٢٨٤,٥٣٩   ٢٦,١٢٧,٦٠٥  ١٤,٦٨٥,٦٦٣   صايف القروض العاملة
          

           القروض غري العاملة
 ٣٦٩,٨٦٠     -     ٣٦٩,٨٦٠     -     ١٤٦,٤٤٤  ٢٢٣,٤١٦   لعاملةإمجايل القروض غري ا

 )٢٢٣,١١٦(      -     )٢٢٣,١١٦(      -     )٥٠,٤٤٢(   )١٧٢,٦٧٤(   ناقص: خمصص حمدد 
             

 ١٤٦,٧٤٤     -     ١٤٦,٧٤٤     -     ٩٦,٠٠٢  ٥٠,٧٤٢   صايف القروض غري العاملة
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  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
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  مخاطر االئتمان (تتمة) - ٣٠
قروضًا مت إعادة التفاوض بشأن  م٢٠١٥ ديسمرب ٣١تتضمن القروض والسلف العاملة كما يف 

م: ٢٠١٤سعودي بسبب تدهور املركز املايل للمقرتض (  مليار ١,٧٣مببلغ إعادة هيكلتها 
  سعودي).  مليار ١,٥٢

  
تتضمن القروض والسلف اليت حتتاج إىل عناية خاصة قروض وسلف عاملة وجارية وحمدثة فيما يتعلق 

ا بتسديدات أصل املبلغ والع ا تتطلب متابعة دقيقة من قبل اإلدارة حيث أ موالت اخلاصة، إال أ
تنطوي على بعض نقاط الضعف احملتملة، واليت قد تؤدي يف املستقبل إىل تدهور يف عملية السداد 

خاصة / بالنسبة ألصل املبلغ أو العموالت اخلاصة. لن تؤدي القروض والسلف اليت حتتاج إىل عناية 
  ملخاطر تتطلب إعادة تصنيفها ضمن درجة أقل. اجملموعةض إىل تعر رقابة 

        
  جودة االئتمان لالستثمارات  )ب

تتم إدارة جودة االئتمان لالستثمارات اليت تتضمن حصرياً أدوات دين بالتكلفة املطفأه (مجيع أدوات 
جية الدين ضمن فئة األدوات املقيمة بالتكلفة املطفأة) باستخدام تصنيفات وكاالت تصنيف خار 

خارجية وكالة مسبقاً من قبل أي  هاتم تصنيفي أدوات دين مل هي االستثمارات غري املصنفةمشهورة. 
  يوضح اجلدول أدناه جودة االئتمان حسب كل صنف من أصناف املوجودات: .االئتماينتصنيف لل
  

    
ا بالتكلفة املطفأة كما يف   ٣١ال توجد حاجة لتكوين خمصص اخنفاض يف قيمة االستثمارات احملتفظ 

    م.٢٠١٤ ديسمرب ٣١م و٢٠١٥ديسمرب 

 باآلف الرياالت السعودية  
م٢٠١٥   م٢٠١٤    

     العاملة
BBB-AAA(                           عايل (تصنيف   

    غري مصنف  
العاملة وجميع االستثماراتإجمالي       



  بنك الجزيرة
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    مخاطر االئتمان (تتمة)  - ٣٠
  تحليل قروض وسلف البنك وفقاً للقطاع اإلقتصادي  ج)

تظهر اجلداول أدناه حتليًال لقروض وسلف البنك وفقًا للقطاع اإلقتصادي، بعد خصم 
ا  خمصصات احملفظة واملخصصات احملددة وبعد األخذ يف االعتبار إمجايل الضمانات احملتفظ 

واألسهم واآلجلة، الودائع النقدية املة وغري العاملة. تتضمن الضمانات للقروض والسلف الع
  مستحقات. ، والضمانات املضادة، والتنازل عنالعقارات، و احمللية والدولية

  

  

 الحد االقصى للتعرض للمخاطر 
 باآلف الرياالت السعودية 

 ٢٠١٥م

 
 

ضمن قائمة المركز 
المالي بعد خصم 

 المخصصات

خارج قائمة المركز المالي 
وااللتزامات المحتملة 

والتعهدات ذات العالقة 
باالئتمان بعد خصم 

 المخصصات

 
 
 
 

       المجموع
  حكومية وشبه حكومية      

  بنوك ومؤسسات مالية أخرى    
 - زراعة وأمساك  ,    

  صناعة      
 - مناجم وحماجر    

 - كهرباء وماء وغاز وخدمات صحية    
  بناء وانشاءات    

ارةجت       
  نقل واتصاالت    

  خدمات    
  -   قروض شخصية وبطاقات ائتمان  

  -   تداول اسهم  
  أخرى      

للمخاطر احلد االقصى للتعرض        
ملة ناقص:  ضمانات القروض والسلف العا  

وغري العاملة    () () () 
      

اطرصافي الحد األقصى للتعرض للمخ       



  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

 

- ٦٣ - 

  مخاطر االئتمان (تتمة) - ٣٠
  

  تحليل قروض وسلف البنك وفقاً للقطاع اإلقتصادي (تتمة)  ج)

  
  للمخاطر قصى للتعرضالحد األ  د)

ي ضمانات فيما يلي احلد األقصى للتعرض ملخاطر االئتمان دون األخذ يف االعتبار أ
    وحتسينات أخرى لالئتمان:

    

 احلد االقصى للتعرض للمخاطر  
 باآلف الرياالت السعودية  

 ٢٠١٤م

  
 
 

ايل ضمن قائمة املركز امل
 بعد خصم املخصصات

خارج قائمة املركز املايل 
و االلتزامات احملتملة 

والتعهدات ذات العالقة 
باالئتمان بعد خصم 

 املخصصات

 
 
 
 

        اجملموع
 ١,١٥٠,٤٢٧  ٢٤,٣٥١   ١,١٢٦,٠٧٦  حكومية وشبه حكومية

 ١,٢٤٧,١٨٥  ٦١٦,٨٢٠   ٦٣٠,٣٦٥  بنوك ومؤسسات مالية أخرى
مساكأزراعة و   ٢,٤٩٠  ٢,٤٩٠   ـــــ           
 ٦,٧٨٧,١٣٥  ٦١٦,٢٦٥   ٦,١٧٠,٨٧٠  صناعة

 ١٥٧,٢٢١  ٧٦,٥٣٧   ٨٠,٦٨٤  مناجم وحماجر
 ١,٤٧٧  ١,٤٧٧   ـــــ           كهرباء وماء وغاز وخدمات صحية

 ٣,٥٦٦,٤٨٦  ٢,٢٠٨,١١٤   ١,٣٥٨,٣٧٢  بناء وانشاءات
 ٩,٨٣٩,٨٧١  ٦٩٢,٠٥٣   ٩,١٤٧,٨١٨  جتارة

 ٢٨٢,٧٥٢  ٦٤,٥٦٢   ٢١٨,١٩٠  نقل واتصاالت
 ٦٦٠,٣٤٦  ١٥٣,٧١٠   ٥٠٦,٦٣٦  خدمات

 ١٤,٧٣٦,٤٠٥  ـــــ         ١٤,٧٣٦,٤٠٥  قروض شخصية وبطاقات ائتمان
 ٣,٤٠٦,٤٣١  ـــــ         ٣,٤٠٦,٤٣١  تداول اسهم

 ٤,٦٦٢,٣٣٥  ٧٩٩,٦٣١   ٣,٨٦٢,٧٠٤  أخرى
للمخاطر احلد االقصى للتعرض   ٤٦,٥٠٠,٥٦١  ٥,٢٥٦,٠١٠   ٤١,٢٤٤,٥٥١ 

ملة القروض والسلف العا ضمانات ناقص:   
العاملة وغري     )١٨,٠٣٩,٥٧٠( 

    
)٢,٢٩٨,٨٧٧( 

  
)٢٠,٣٣٨,٤٤٧(         

طرللمخا قصى للتعرضصايف احلد األ   ٢٦,١٦٢,١١٤  ٢,٩٥٧,١٣٣   ٢٣,٢٠٤,٩٨١ 

 باآلف الرياالت السعودية  
م٢٠١٥   م٢٠١٤    

    الموجودات
    )٤(اإليضاح  أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى  

    )٥(اإليضاح  استثمارات  
    )٦(اإليضاح  قروض وسلف، صايف  

   )٩(اإليضاح مستحقة خاصة مقابل مشتقات وعموالت  تأمينات نقدية –أصول أخرى   
الموجوداتإجمالي             

    )١٨صايف (اإليضاح التعهدات وااللتزامات،   
    )١٠(اإليضاح  ، صايفالقيمة العادلة اإلجيابية -املشتقات   

للمخاطر إجمالي الحد األقصى للتعرض      



  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

 

- ٦٤ - 

    التركز الجغرافي   - ٣١
ــــع اجلغــــرايف للفئــــات الرئيســــية للموجــــودات    ــــة أ) فيمــــا يلــــي التوزي والتعهــــدات وااللتزامــــات وخمــــاطر املالي

  االئتمان:
  

  
  

بعض صناديق االستثمار املشرتكة اليت تتخذ من اململكة العربية السعودية قاعدًة هلا مت تصنيفها 
  ) حول هذه القوائم املالية املوحدة من أجل هذا اإليضاح.أ ٥ضمن الفئة الدولية يف اإليضاح (

 باآلف الرياالت السعودية 
 
 
 

 ٢٠١٥م

 
 

ة المملكة العربي
 االسعودية

دول مجلس  
جي التعاون الخلي

األخرى والشرق 
وسطاأل  

  
 
 

 أوروبا

  
 
 

ةامريكا الشمالي  

  
 

جنوب شرق 
سياآ  

  
 
 

 دول أخرى

  
 
 

 اإلجمالي
               الموجودات

  -  -  -  -  -   لدى مؤسسة النقد  أرصدةنقدية و   
         أخرى ومؤسسات ماليةأرصدة لدى بنوك       

   استثمارات   -    -  -   
   قروض وسلف، صايف   -  -  -     

  -  -  -  -  -   استثمارات يف شركة زميلة  
               

   اإلجمالي            
               

               التعهدات وااللتزامات
               دل االئتماني)ا(المع مخاطر االئتمان

               التعهدات وااللتزامات
         -  -     املشتقات



  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

 

- ٦٥ - 

  التركز الجغرافي  (تتمة)  - ٣١
    

ات بناًء على الطريقة املعتمدة من مؤسسة النقد يتم احتساب املعادل االئتماين للتعهدات وااللتزام                        
  العريب السعودي.

  
  ب ) فيما يلي التوزيع اجلغرايف للقروض والسلف غري العاملة وخمصص خسائر االئتمان:

 باآلف الرياالت السعودية 
لةصافي القروض والسلف غير العام   مخصص خسائر االئتمان  

                م٢٠١٤    م٢٠١٥   م٢٠١٤    م٢٠١٥ 
  اململكة العربية السعودية      

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 باآلف الرياالت السعودية 
 
 
 

 ٢٠١٤م

 
 

ة اململكة العربي
 االسعودية

  
ون دول جملس التعا
 اخلليجي األخرى

وسطوالشرق األ  

  
 
 

 أوروبا

  
 
 

ةامريكا الشمالي  

  
 

جنوب شرق 
 اسيا

  
 
 

ىدول أخر   

  
 
 

 اإلمجايل
              املوجودات

 ٦,٥٥٢,١٤١  -  -  -  -  -  ٦,٥٥٢,١٤١  لدى مؤسسة النقد  أرصدةنقدية و 
  ٤,٩٠٨,٩٩١  ١,٣٧٦  ٣٨٧    ٥٢٣,٧٧٦   ٨٤,٢٩٢   ٥٦٩,٢٧٣   ٣,٧٢٩,٨٨٧  أخرى أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية

 ١١,٣٣٤,٩٧٠  -  -  ٦,٩٩٤  -  ١٨٨  ١١,٣٢٧,٧٨٨  استثمارات
 ٤١,٢٤٤,٥٥١  ١٦٦  -  -  -  ٧,٥٩٤  ٤١,٢٣٦,٧٩١  قروض وسلف، صايف
 ١٢٥,٥٨٨  -  -  -  -  -  ١٢٥,٥٨٨  استثمار يف شركة زميلة

 ٦٤,١٦٦,٢٤١  ١،٥٤٢  ٣٨٧  ٥٣٠،٧٧٠  ٨٤،٢٩٢  ٥٧٧,٠٥٥  ٦٢,٩٧٢,١٩٥  اإلمجايل
               

 ٥،٢٥٦،٠١٠ ٤٠٠  ١٢،١٥٥  ٣،٣٨٥  ٢٩،١٠٨  ٢٥٣،٣٧٦  ٤,٩٥٧,٥٨٦  التعهدات وااللتزامات
  دل االئتماين)ا(املع خماطر االئتمان

  التعهدات وااللتزامات
٣،٥١٧،٣١٩ ٢٠٠  ٦،٧٤٩  ٨٥،١٧٧  ٥٩،٦٤٩  ١٣٥،٥٩٠  ٣,٢٢٩,٩٥٤ 

 ١٤٩,١٢٩ -  -  ٤١,٥٥٦  ٢٢,٥٤٧  ٣,٠٥٠  ٨١,٩٧٦  املشتقات



  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

 

- ٦٦ - 

  مخاطر السوق  - ٣٢
  

ا على الوفاء بأهدافها  خماطر السوق هي خماطر تأثر رأس مال اجملموعة أو أرباحها سلبياً أو عدم قدر
ت وفروق ائتمانية (ليس السوق من عموال اسعارالعملية جراء التغريات يف مستوى الربح أو تذبذب 

صرف العمالت  اسعاراألسهم و  اسعارهلا عالقة بالتغري يف الوضع االئتماين للملتزم/ املصدر)، و 
ا ضمن  األجنبية. إن اهلدف من إدارة خماطر السوق هو إدارة التعرض ملخاطر السوق والتحكم 

    حدود مقبولة مع تعظيم العوائد.
خاطر السوق إىل خماطر تتعلق بعمليات املتاجرة وخماطر تتعلق بتصنيف تعرضها مل اجملموعةتقوم 

بعمليات غري املتاجرة. يتم التعامل مع عمليات املتاجرة من قبل إدارة اخلزينة وتتضمن االستثمار يف 
  األسهم وصناديق االستثمار على أساس القيمة العادلة.

  
املخاطر يف عمليات املتاجرة ونشاطات يقوم جملس اإلدارة باعتماد حدود للمستويات املقبولة من 

مبوجب . خماطر السوق هي املسؤولة عن هيكل خماطر السوق اتسياسغري املتاجرة. تعترب جلنة 
املخاطر. مستوى معتمد لقبول  حيددضع إطار تقوم اللجنة بو  ،جمللسهلا من ااملخولة  الصالحيات
مقارنة  اجملموعةاليت تتعرض هلا وق خماطر السمفصل ملخاطر السوق يبني تقرير يومي يتم عمل 

. ورئيس إدارة املخاطر من قبل رئيس إدارة اخلزينةهذا التقرير اليومي يتم مراجعة . باملستويات احملددة
  يتم إدارة وتوجيه خماطر السوق يف عمليات املتاجرة وغري املتاجرة باستخدام حتليالت احلساسية.

  
  مخاطر السوق لعمليات المتاجرة   أ)

العمالت األجنبية  اسعارشأ خماطر السوق لعمليات املتاجرة أساساً من التعرض ملخاطر تقلبات تن
  األسهم وصايف قيمة أصول صناديق االستثمار. اسعاروالتغريات يف 

  
  مخاطر العمالت األجنبية )١

تتمثل خماطر العمالت األجنبية يف خماطر تذبذب قيمة األدوات املالية بسبب التقلبات يف 
صرف  اسعاربإدارة التعرض للتقلبات يف  اجملموعةصرف العمالت األجنبية. تقوم  راسعا

العمالت األجنبية السائدة على قائمة املركز املايل والتدفقات النقدية. قام جملس اإلدارة 
بوضع حدود ملستوى التعرض هلذه املخاطر حسب أنواع العمالت. يتم مراجعة هذه املراكز 

  قاء هذه املراكز ضمن احلدود املقررة.يومياً للتأكد من ب
  

اية السنة، اجملموعة معرضة للمخاطر اهلامة التالية يف عمليات املتاجرة اليت متت  كما يف 
                :ديسمرب ٣١كما يف   بعمالت أجنبية

                          
  

  

 باآلف الرياالت السعودية   
م٢٠١٥    م٢٠١٤         

     دوالر امريكي     
     يورو   

     جنيه اسرتليين   
     ين ياباين   



  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

 

- ٦٧ - 

  مخاطر السوق (تتمة)  - ٣٢
  

  أ) مخاطر السوق لعمليات المتاجرة (تتمة)
  

  مخاطر العمالت األجنبية (تتمة)  )١
مرب بالنسبة ديس ٣١ملخاطر العمالت كما يف  اجملموعةيبني اجلدول أدناه مدى تعرض 

ملراكزها من العمالت األجنبية. يقوم هذا التحليل حبساب تأثري التغريات احملتملة املعقولة 
لسعر الصرف مقابل الريال السعودي مع بقاء املتغريات األخرى ثابتة على قائمة الدخل 
املوحدة مبا فيها من تأثريات أدوات التحوط. إن وجود مبلغ سالب باجلدول يعكس صايف 

قص حمتمل يف قائمة الدخل املوحدة، بينما يشري وجود مبلغ موجب إىل صايف زيادة ن
حمتملة. إن حتليالت احلساسية ال تأخذ يف االعتبار اخلطوات املمكن اختاذها من قبل 

  للتخفيف من تأثري تلك التغريات. اجملموعة
  

م٢٠١٥   م٢٠١٤    

  ةــــــــــــــــــــــالعمل
عر في س /نقصزيادة
% صرف بالمائهال  

 دخلصافي الالتأثير على  
دية)(باآلف الرياالت السعو   

عر يف س /نقصزيادة 
% الصرف باملائه  

 دخلصايف الالتأثري على  
دية)(باآلف الرياالت السعو                 

  ±  يورو ±    ± ٩١٨ ±  ٦,٢٧ 
  ±  جنيه اسرتليين ±    ± ١,٥٩١ ±  ٥,٧١ 

  ±  ين ياباين ±    ± ٣,٢٥٨ ±  ٧,٩٨  
  

  األسهم اسعارمخاطر   )٢
األسهم هي خماطر اخنفاض القيم العادلة لصناديق االستثمار نتيجة تغريات  اسعارخماطر 

يف مستويات مؤشر األسهم وقيمة كل سهم على حدة انطالقًا من صايف قيمة أصول 
  الصناديق.

  
قيمة العادلة من خالل قائمة الدخل هي أسهم إن األدوات املالية اليت تتضمنها حمفظة ال

ا من قبل صناديق استثمار مشرتكة مملوكة للمجموعة. تقوم اجملموعة بإدارة  حمتفظ 
. يتم صناديقعن طريق مراقبة املتغريات يف صايف قيمة أصول الصناديق املخاطر املتعلقة بال

اون مع مستشاري استثمارات إدارة استثمارات األسهم والصناديق من قبل اجملموعة بالتع
األسهم من قبل اجملموعة على أساس كل حمفظة خاصة  اسعارحمرتفني، ويتم إدارة خماطر 

بكل صندوق. إن التأثري على قائمة الدخل املوحدة ـــ كنتيجة للتغري يف القيمة العادلة 
ا ألغراض املتاجرة كما يف   ديسمرب  ٣١م و٢٠١٥ديسمرب  ٣١لألسهم احملتفظ 

م والذي يعود إىل تغريات معقولة حمتملة يف صايف قيمة موجودات الصندوق ذي ٢٠١٤
  العالقة مع بقاء مجيع العوامل األخرى املتغرية ثابتة ـــ هي كما يلي:

  



  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

 

- ٦٨ - 

  مخاطر السوق (تتمة)  - ٣٢
  

  أ) مخاطر السوق لعمليات المتاجرة (تتمة)
  

    األسهم (تتمة) اسعارمخاطر   )٢
م٢٠١٤   م٢٠١٥   

فظةالمح  

الزيادة/االنخفاض 
في سعر السھم 

  بالمائه%

التأثير على قائمة   
الدخل الموحدة 

(باآلف الرياالت 
  السعودية)

 
 الزيادة/االنخفاض

في سعر السھم 
 بالمائه%

 التأثير على قائمة 
الدخل الموحدة 

(باالف  الرياالت 
 السعودية)

  ٢,١١٨ ±  ٤,١٧ ±     ±  ± صندوق الثريا
ق الخيرصندو  ±   ±    ± ١,٦١٢ ±  ٥,١٢  

  ٢,٨٠٩ ±  ٧,١٢ ±     ±  ± صندوق المشارق
  ٢,٥٣٤ ±  ٢,٣٧ ±     ±  ± صندوق القوافل 

ئةاألسواق الدولية الناش  ±   ±    ± ١,٧٠١ ±  ٥,١٢  
 ± الصناديق األخرى   ±    ± ١,٦٠٥ ±  ٢,٣٧  

  
التأثري على قائمة الدخل املوحدةكنتيجة للتغري يف القيمة العادلة لألسهم املدرجة بالقيمة العادلة من 

م الناجتة عن تغيريات مقدرة معقولة يف ٢٠١٥ديسمرب  ٣١كما يف   -خالل قائمة الدخل املوحدة 
    :لتايلعلى النحو ا -مؤشرات السوق التالية مع بقاء العوامل املتغرية األخرى ثابتة 

م٢٠١٥  م٢٠١٤    

 مؤشر السوق

 الزيادة/االنخفاض
ئهفي المؤشر بالما

%

 التأثير على قائمة
الدخل الموحدة 

(باآلف الرياالت 
السعودية)

 
 الزيادة/االنخفاض
ئه في المؤشر بالما

% 

 التأثير على قائمة 
الدخل الموحدة 

(باآلف الرياالت 
 السعودية)

 ± تداول   ±    ± ١,٦٢٨ ±   %٢,٣٧  
  
  للعمليات غير التجارية - ر السوق ب) مخاط

تنشأ خماطر السوق للعمليات غري التجارية أو املراكز البنكية أساسًا من سعر العموالت اخلاصة 
  األسهم. اسعارالعمالت األجنبية وتقلبات  اسعاروالتعرض لتقلبات 

  
  العموالت الخاصة اسعار) مخاطر ١

العمولة اخلاصة إىل  اسعارعمولة اخلاصة من احتمال أن يؤدي التغري يف ال اسعارتنشأ خماطر 
التأثري على التدفقات النقدية املستقبلية أو على القيم العادلة لألدوات املالية. قامت جلنة 

العموالت اخلاصة. يتم  اسعارسياسات خماطر السوق يف اجملموعة بوضع حدود على فجوة 
مع تقدمي تقارير دورية إىل اإلدارة العليا وجلنة سياسات خماطر السوق مراقبة املراكز بشكل يومي 

للتأكد من بقاء املراكز ضمن احلدود املعتمدة. يف حال وجود ظروف ضاغطة بالسوق، فإنه يتم 
املطلوبات ورفعها إىل جلنة سياسات خماطر السوق بصورة  -عمل تقارير عن فجوة املوجودات 

  أكثر تكراراً.



  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

 

- ٦٩ - 

    ر السوق (تتمة)مخاط  - ٣٢
  للعمليات غير التجارية (تتمة) - ر السوق ب) مخاط

  العموالت الخاصة اسعار) مخاطر ١
العموالت  اسعاريوضح اجلدول التايل احلساسية الناشئة عن تأثري تغريات مقدرة معقولة يف 

موعة. إن اخلاصة، مع بقاء باقي العوامل املتغرية األخرى ثابتة، على قائمة الدخل املوحدة للمج
العموالت اخلاصة على صايف دخل  اسعارحساسية الدخل هي تأثري التغريات املتوقعة يف 

العموالت اخلاصة لسنة واحدة، وذلك بناًء على املوجودات واملطلوبات املالية املقتناة لغري 
م مبا يف ذلك أدوات ٢٠١٥ديسمرب  ٣١أغراض املتاجرة واليت حتمل عموالت خاصة كما يف 

ط. إن مجيع أوجه التعرض غري التجارية تتم مراقبتها وحتليلها اىل مركزات عملة ويتم التحو 
ا بالعملة احمللية. إن حتليالت احلساسية ال تأخذ يف االعتبار  االفصاح عن احلساسية املرتبطة 

                  اإلجراءات اليت من املمكن ان تقوم اجملموعة بإختاذها للتخفيف من تأثري تلك املتغريات.
     م٢٠١٥    م٢٠١٤

حساسية دخل العموالت 
  اخلاصة

(باآلف الرياالت السعودية)
    

  
الزيادة/ االخنفاض 
  يف نقطة األساس

 

حساسية دخل العموالت 
  الخاصة

(باآلف الرياالت السعودية)
    

  
الزيادة/ االنخفاض 
 في نقطة األساس

   
  العملـــــــــــــــــة

  
سعودي لایر  ٢٥± ١٠,٠٨٩ ±   ٢٥± ٥,٧٢٦ ±  
 دوالر أمريكي  ٢٥± ٣,٢٦٠ ±   ٢٥± ١,٦٥٢ ±
 درهم امارايت   ٢٥± ٢ ±   ٢٥± ٣ ±

  
  

  العموالت للموجودات والمطلوبات والبنود خارج قائمة المركز المالي اسعارحساسية 
  

العموالت السائدة يف السوق  اسعارتقوم اجملموعة بإدارة خماطر التأثريات املختلفة املتعلقة بتذبذب 
ا النقدية. يلخص اجلدول التايل خماطر ع العموالت على اجملموعة.   اسعارلى مركزها املايل وتدفقا

املسجلة بالقيمة الدفرتية مصنفة حسب تاريخ إعادة  اجملموعةكما يشتمل على موجودات ومطلوبات 
العموالت  سعاراملخاطر  اجملموعةالتسعري التعاقدي أو تاريخ االستحقاق ــ أيهما يقع أوًال. تتعرض 

نتيجة لعدم التطابق أو لوجود فجوات يف قيم املوجودات واملطلوبات واألدوات خارج قائمة املركز 
بإدارة هذه املخاطر وذلك  اجملموعةها يف فرتة حمددة. تقوم اسعار املايل اليت تستحق أو سيتم جتديد 

  اتيجيات إدارة املخاطر.مبطابقة تواريخ إعادة تسعري املوجودات واملطلوبات من خالل إسرت 



  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

 

- ٧٠ - 

  مخاطر السوق (تتمة)  - ٣٢  
  

  للعمليات غير التجارية (تتمة) –ب) مخاطر السوق 
  
  العموالت الخاصة (تتمة) اسعارمخاطر  )١

  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  باآلف الرياالت السعودية 
أشهر ٣خالل  ٢٠١٥م اً شهر  ١٢ – ٣   سنوات ٥ – ١   سنوات ٥اكثر من    ليالفععائد العمولة   المجموع  بدون عمولة    

               الموجودات
نقدية وأرصدة لدى مؤسسة 
    -          -       -       -              النقد العريب السعودي

أرصدة لدى البنوك واملؤسسات 
        -       -                 املالية األخرى  

             استثمارات                
    قروض وسلف، صايف                    
   إجمالي الموجودات            

 المطلوبات وحقوق
  المساهمين

             

أرصدة للبنوك واملؤسسات 
      -       -       -               املالية األخرى
              -               ودائع للعمالء

     -       -       -             لتعزيز رأس املالصكوك 
    -           -       -       -       -    حقوق املسامهني

  إجمالي المطلوبات وحقوق 
          -         المساهمين  

  الفجوة داخل قائمة المركز 
 ()  المالي             

  العموالت  اسعارحساسية 
   خارج قائمة المركز المالي     ()  ()    -       -      

  إجمالي فجوة الحساسية 
    العموالت سعارال             

  الموقف التراكمي لفجوة 
 سعارالحساسية ال  

    العموالت               



  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

 

- ٧١ - 

    مخاطر السوق (تتمة)  - ٣٢
    للعمليات غير التجارية (تتمة) –ب) مخاطر السوق 

  العموالت الخاصة (تتمة) اسعارمخاطر  )١
    

  
 إن سعر العمولة الفعلي (العائد الفعلي) ألداة مالية نقدية هو السعر الذي عند استخدامه يف
احتساب القيمة احلالية يؤدي للوصول إىل القيمة الدفرتية هلذه األداة. إن هذا السعر هو السعر 
التارخيي ألداة بسعر ثابت ومسجلة بالتكلفة املطفأة وسعر السوق احلايل ألداة بسعر عائم أو أداة 

  مسجلة بالقيمة العادلة.
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  باآلف الرياالت السعودية 
 

  أشهر ٣خالل  ٢٠١٤م
 

  اً شهر ١٢ – ٣
 

  سنوات ٥ – ١
  

 سنوات ٥اكثر من 
  

  بدون عمولة
 

  اجملموع
  

 عائد العمولة الفعلي
           املوجودات

 لدى مؤسسة  أرصدةنقدية و 
    -    - ٢,٩٦٠,٠٠٠  النقد العريب السعودي  

 
-    

 
 ٦,٥٥٢,١٤٢ ٣,٥٩٢,١٤٢ 

 
-    

  أرصدة لدى البنوك 
 واملؤسسات املالية األخرى  

  
٣,٤٤٣,٧٥٠ 

  
٦٥٦,٢٥٠ 

  
-    

   
-    

   
٨٠٨,٩٩١ 

  
٤,٩٠٨,٩٩١ 

    
٠,٤٢% 

 %٢,٦٤   ١١,٣٣٤,٩٧٠ ٤٠٨,٦٣٦  ٦,١٨٧,٧٠٩    ٣٠٤,٨٤٦ ٥٨٧,٩٣٩ ٣,٨٤٥,٨٤٠  استثمارات
 %٣,٨٢   ٤١,٢٤٤,٥٥٠ ٢٨٤,٥٣٩   ٢٣١,٧٨٧   ٩,٤٦٤,٧٠٧  ١٧,٨٩٦,٥٨٩ ١٣,٣٦٦,٩٢٨  قروض وسلف، صايف

            
   ٦٤,٠٤٠,٦٥٣  ٥,٠٩٤,٣٠٨   ٦,٤١٩,٤٩٦    ٩,٧٦٩,٥٥٣  ١٩,١٤٠,٧٧٨ ٢٣,٦١٦,٥١٨  إمجايل املوجودات

            
           املطلوبات وحقوق املسامهني
  أرصدة للبنوك واملؤسسات 

     -     - ٣,٦٧٣,١٦٦  املالية األخرى  
 

-     
 

٣,٧٣٦,٤٧٦  ٦٣,٣١٠ 
 

٠,٣٩% 
 %٠,٩٣  ٥٤,٥٦٩,٢٧٣  ٢٧,٤٣٩,٥٣٠      -  ١٢٠,٣١٠ ١٦,٧٣٩,٩٩١١٠,٢٦٩,٤٤٢  عمالءللودائع 
 %٢,٦٩  ١,٠٠٠,٠٠٠  -     -   ١,٠٠٠,٠٠٠      -     -  لتعزيز رأس املال صكوك

 -  ٦,١٥٨,٠٤٦  ٦,١٥٨,٠٤٦      -      -     -     -  حقوق املسامهني
  إمجايل املطلوبات وحقوق 

 ١,١٢٠,٣١٠ ٢٠,٤١٣,١٥٧١٠,٢٦٩,٤٤٢  املسامهني  
 

-     
 

٦٥,٤٦٣,٧٩٥ ٣٣,٦٦٠,٨٨٦  
            

  داخل قائمة املركز الفجوة 
  املايل  

  
٣,٢٠٣,٣٦١ 

 
٨,٦٤٩,٢٤٣ ٨,٨٧١,٣٣٦ 

 
 ١,٤٢٣,١٤٢( )٢٨,٥٦٦,٥٧٨( ٦,٤١٩,٤٩٦(  

  العموالت  اسعارحساسية 
 ١,٥٠٠,٠٠٠  خارج قائمة املركز املايل 

 
١,٦٨٦,٥٦٣ 

 
)٣٠٤,٦٨٨( 

  
)٢,٨٨١,٨٧٥( 

 
- -  

 إمجايل فجوة احلساسية 
العموالت سعارال    ٤,٧٠٣,٣٦١ 

 
 ١٠,٥٥٧,٨٩٩

 
٨,٣٤٤,٥٥٥ 

  
 ٣,٥٣٧,٦٢١ 

 
)٢٨,٥٦٦,٥٧٨( 

 
)١,٤٢٣,١٤٢( 

  
 

ة املوقف الرتاكمي لفجو   
تالعموال سعاراحلساسية ال   ٤,٧٠٣,٣٦١ 

 
١٥,٢٦١,٢٦٠ 

 
٢٣,٦٠٥,٨١٥ 

  
 ٢,٨٤٦,٢٨٤( )١,٤٢٣,١٤٢(٢٧,١٤٣,٤٣٦(  



  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

 

- ٧٢ - 

  مخاطر السوق (تتمة)  - ٣٢
  

    ) مخاطر العمالت٢
صرف  اسعارخماطر العمالت هي خماطر تذبذب قيمة أداة مالية بسبب التقلبات يف 

صرف العمالت  اسعاربإدارة التعرض للتقلبات يف  اجملموعةالعمالت األجنبية. تقوم 
األجنبية السائدة على قائمة املركز املايل والتدفقات النقدية. قام جملس اإلدارة بوضع حدود 

خاطر على حسب أنواع العمالت. يتم مراجعة هذه املراكز يومياً ملستوى التعرض هلذه امل
    للتأكد من بقاء هذه املراكز ضمن احلدود املقررة.

اية السنة، كانت لدى  نقاط التعرض اجلوهرية الصافية التالية واملقيدة  اجملموعةكما يف 
      ديسمرب: ٣١بالعمالت األجنبية كما يف 

  
  
  
        

م ٢٠١٥ديسمرب  ٣١ملخاطر العمالت كما يف  اجملموعةمدى تعرض  التايليبني اجلدول 
ا األجنبية. مت إجراء هذا التحليل حلساب تأثري التغريات احملتملة  بالنسبة ملوقف عمال

املعقولة لسعر الصرف مقابل الريال السعودي مع بقاء املتغريات األخرى ثابتة، مبا يف ذلك 
أثر أدوات التحوط، على قائمة الدخل املوحدة. إن وجود مبلغ سالب باجلدول يعكس 
 صايف نقص حمتمل يف قائمة الدخل املوحدة، بينما يشري وجود مبلغ موجب إىل صايف

زيادة حمتملة. ال تأخذ حتليالت احلساسية يف االعتبار املواقف املمكن تبنيها من قبل 
 حفيف من حدة تأثري تلك املتغريات:للت اجملموعة

  
م٢٠١٤ م٢٠١٥      

 صايفالتأثري على 
باآلف (الدخل 

   )الرياالت السعودية

زيادة / اخنفاض 
يف سعر العملة 

   (باملائة)

 صافي التأثير على
باآلف (الدخل 

    )الرياالت السعودية

زيادة / انخفاض 
في سعر العملة 

   (بالمائة)
  
  العملة

 دوالر أمريكي  ٠,٠٥ ±  ٢٣٥ ±  ٠,٠٥ ±  ٤٥٦ ±
درهم امارايت   ٠,٠٥ ±  ٦ ±  ٠,٠٥ ±  ٨ ±

  
    األسهم اسعارمخاطر  )٣

مستويات األسهم هي خماطر إخنفاض القيمة العادلة لألسهم نتيجة للتغري يف  اسعارخماطر 
    مؤشر األسهم والقيمة الفردية لألسهم.

إن التأثري على حقوق املسامهني (احتياطيات أخرى) نتيجة للتغري يف القيمة العادلة ألدوات 
 ٣١كما يف   - حقوق امللكية املقتناة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

حمتملة معقولة يف مؤشرات  م والناجتة عن تغريات٢٠١٤ديسمرب  ٣١م و٢٠١٥ديسمرب 
  :هو على النحو التايل -السوق التالية، مع بقاء العوامل األخرى املتغرية ثابتة 

 باآلف الرياالت السعودية   

 
م٢٠١٥    

(قصير) /طويل  
م٢٠١٤   

(قصري) /طويل       
    دوالر امريكي  
    درهم امارايت   



  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

 

- ٧٣ - 

  مخاطر السوق (تتمة) - ٣٢
  للعمليات غير التجارية (تتمة) –ب) مخاطر السوق 

  األسهم (تتمة) اسعارمخاطر  )٣
  

م٢٠١٥  م٢٠١٤    

  مؤشر السوق
الزيادة/االنخفاض 

  ائهالمؤشر بالمفي 

 المساهمينالتأثير على حقوق   
  (احتياطيات أخرى) 

  (باآلف الرياالت السعودية)

 
  الزيادة/االنخفاض 

  بالمائه في المؤشر

 المساهمينالتأثير على حقوق  
  (احتياطيات أخرى)

  (باآلف الرياالت السعودية)
  ٣٥٨ ±   %٥,١٢ ±   ٤٦٣ ±   %٥,٦٦ ±  بورصة نيويورك

  
  مخاطر السيولة  - ٣٣

  
ر السيولة هي عدم قدرة اجملموعة على تلبية التزامات املدفوعات املرتتبة عليها عند استحقاقها يف خماط

الظروف الطبيعية والضاغطة. تقع خماطر السيولة عند حصول اضطرابات يف األسواق أو اخنفاض 
من هذه يل ل. وللتقمويلمن بعض مصادر الت ئجمستوى االئتمان مما يؤدي إىل عدم توفرها بشكل مفا

لتمويل لدعم الودائع األساسية، وإدارة املوجودات بعد األخذ ا املخاطر، قامت اإلدارة بتنويع مصادر
بعني االعتبار توفر السيولة، واحلفاظ على رصيٍد كاٍف للنقدية وشبه النقدية واألوراق املالية القابلة للبيع 

كل يومي. كما لدى اجملموعة خطوط إئتمانية ومراقبة التدفقات النقدية املستقبلية وفجوات السيولة بش
  مضمونة ميكن استخدامها ملقابلة إحتياجات السيولة.

  
طبقًا لنظام مراقبة البنوك واللوائح التنظيمية الصادرة عن مؤسسة النقد العريب السعودي ("املؤسسة") 

وبنسبة حتت الطلب من إمجايل الودائع  %٧جيب ان حيتفظ البنك بوديعة نظامية لدى املؤسسة بنسبة 
. باالضافة إىل الوديعة النظامية حيتفظ البنك أيضًا باحتياطيات ألجل ودائعاملدخرات والمن  %٤

من التزامات الودائع على شكل نقد أو أصول ميكن حتويلها إىل نقد خالل  %٢٠سيولة ال تقل عن 
ية عن طريق تسهيالت إعادة يوماً. لدى البنك القدرة على رفع أرصدته اإلضاف ٣٠فرتة ال تزيد عن 

  .النقد العريب السعودي مؤسسةمة إيداعات املراحبة لدى من قي %٧٥شراء متوفرة لدى املؤسسة بنسبة 
  

يتم تقييم وإدارة وضع السيولة باستخدام عدة تصورات، مع إعطاء األمهية الالزمة للعوامل الضاغطة 
ص. إحدى هذه الطرق هو االحتفاظ بنسب املرتبطة بكل من السوق بشكل عام واجملموعة بشكل خا

حمددة من املوجودات السائلة إىل التزامات الودائع وفقًا لظروف السوق. تتكون املوجودات السائلة من 
وسندات الدين لدى مؤسسة النقد العريب السعودي،  النقدية، والودائع البنكية قصرية األجل، واملراحبات

تكون التزامات الودائع من ودائع العمالء والبنوك باستثناء ودائع البنوك السائلة املتاحة للبيع الفوري. وت
  اخلارجية بالعمالت األجنبية. يقوم البنك أيضاً مبراقبة نسبة القروض إىل الودائع. 



  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

 

- ٧٤ - 

  مخاطر السيولة (تتمة) - ٣٣
  كما يلي:  السنةكانت نسبة السيولة خالل 

  م٢٠١٤    م٢٠١٥  

 %٢٩  %٢٠  ديسمرب ٣١كما يف 
 %٢٨  %٢٧  ملتوسط خالل الفرتةا

 %٣٤  %٣٥  األعلى
 %٢٢  %٢٠  األدىن

  
  تحليل المطلوبات المالية بموجب االستحقاقات التعاقدية المتبقية  )أ

ديسمرب  ٣١كما يف   للمجموعةيلخص اجلدول أدناه تواريخ استحقاق املطلوبات املالية 
املخصومة. مبا أن مدفوعات م بناًء على التزامات السداد التعاقدية غري ٢٠١٤م و ٢٠١٥

العموالت اخلاصة حىت تاريخ االستحقاق التعاقدي مدرجة يف اجلدول، فإن اجملاميع ال تتطابق 
مع قائمة املركز املايل املوحدة. مت حتديد االستحقاقات التعاقدية لاللتزامات على أساس الفرتة 

االستحقاق التعاقدي مع عدم األخذ يف املتبقية يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة إىل تاريخ 
االعتبار االستحقاقات الفعلية املتوقعة كما هو موضح يف اإليضاح (ب) أدناه (حتليل 
االستحقاقات املتوقعة للموجودات واملطلوبات). مت اعتبار التسديدات املرتبطة بإشعار كما لو 

عديد من العمالء لن يطالبوا أن هناك إشعار فوري للسداد. ومع ذلك، تتوقع اجملموعة أن ال
بالسداد يف التاريخ املبكر الذي تتوقع اجملموعة السداد فيه وأن اجلدول ال يعكس التدفقات 

  النقدية املتوقعة حسب ما يشري إليه تاريخ االحتفاظ بالودائع لدى اجملموعة.
  

 باآلف الرياالت السعودية 
  المجموع   سنوات ٥اكثر من    سنوات ٥ – ١  اً شهر ١٢ – ٣  أشهر ٣أقل من   تحت الطلب 

            المطلوبات المالية
             م   ٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في 

  أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية 
   األخرى  

 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 

         -    ودائع للعمالء
 -    -  -  -    لتعزيز رأس املال  صكوك
 -            مشتقات

  إجمالي المطلوبات المالية غير 
   م٢٠١٥المخصومة   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

 

- ٧٥ - 

    مخاطر السيولة (تتمة) - ٣٣
   تحليل المطلوبات المالية بموجب االستحقاقات التعاقدية (تتمة)  )أ

  
تظهر ضمن حملتملة وتعهداته املرتبطة باالئتمان إن بيان االستحقاقات التعاقدية اللتزامات البنك ا

  .١٨اإليضاح 
  

  تحليل االستحقاقات للموجودات والمطلوبات  )ب
يبني اجلدول أدناه حتليال للموجودات واملطلوبات حسب املدى الزمين املتوقع لتحصيلها أو 

املخصومة تسويتها. انظر اإليضاح (أ) أعاله فيما يتعلق باملطلوبات املالية التعاقدية غري 
للمجموعة. ألغراض العرض فإن الودائع حتت الطلب مدرجة ضمن بند "بدون تاريخ استحقاق 

  حمدد".

 باآلف الرياالت السعودية 
  اجملموع   سنوات ٥اكثر من    سنوات ٥ – ١  اً شهر ١٢ – ٣  أشهر ٣أقل من   حتت الطلب 

            املطلوبات املالية
                م٢٠١٤ديسمرب  ٣١كما يف 

  أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية 
   األخرى  

 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 

         -    ودائع للعمالء
 -        -    لتعزيز رأس املال  صكوك
 -            مشتقات

  إمجايل املطلوبات املالية غري 
   املخصومة   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  (باآلف الرياالت السعودية)        
 

  أشهر ٣خالل  ٢٠١٥م
 ١٢الى  ٣من  

  شهرا
  

  خالل سنة 
 ٥من سنة إلى   

  سنوات
 

 سنوات ٥اكثر من 
  

  اكثر من سنة
  بدون تاريخ   

  استحقاق محدد
  

  مالياإلج
               الموجودات

 - -  -  - -  -      نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد 
 -       -    -    أخرىة ماليمؤسسات أرصدة لدى بنوك و 

 -                 استثمارات
           -    قروض وسلف، صايف
               إجمالي الموجودات

               المطلوبات وحقوق المساهمين
 -     - -  -  -    أخرى ليةماأرصدة لبنوك ومؤسسات 

      -        ودائع للعمالء
  -   - -  -  -    لدعم رأس املال صكوك

 - -  -  - -  -    حقوق ملكية
       -        المطلوبات وحقوق المساهمين إجمالي



  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

 

- ٧٦ - 

  مخاطر السيولة (تتمة) - ٣٣
 

    تحليل االستحقاقات للموجودات والمطلوبات (تتمة)  )ب

  
  
  

  (باآلف الرياالت السعودية)        
 

  أشهر ٣خالل  ٢٠١٤م
  

 راشه ١٢اىل  ٣من 
 

  خالل سنة 
 

 سنوات ٥من سنة إىل 
  

  سنوات ٥اكثر من 
  

  اكثر من سنة
  بدون تاريخ  

  استحقاق حمدد
 

  اإلمجايل
             املوجودات

 -  - - -  -  -    نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد 
 -      -      أخرىة ماليمؤسسات أرصدة لدى بنوك و 

 -  - -         استثمارات
                       -   قروض وسلف، صايف

             إمجايل املوجودات
             املطلوبات وحقوق املسامهني

 -    -  -  -    الية أخرىمأرصدة لبنوك ومؤسسات 
       -      ودائع للعمالء

 -  - -   -   -   لدعم رأس املال صكوك
 -  - - -  -  -    حقوق ملكية

       -      إمجايل املطلوبات وحقوق املسامهني



  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

 

- ٧٧ - 

  قياس القيمة العادلة  - ٣٤
  

راغبة يف ذلك بشروط  القيمة العادلة هي القيمة اليت يتم فيها تبادل أصل أو تسوية التزام بني أطراف
تعامل عادلة يف السوق األجدى للمجموعة. القيمة العادلة لاللتزام تعكس ما يرتبط به من خماطر 

  عندما يكون غري عامل.
  

القيم العادلة لألدوات املالية ــ باستثناء االستثمارات املقيدة بالتكلفة املطفأة ــ ال ختتلف بشكل 
"د"). القيم العادلة  ٥ة يف القوائم املالية املوحدة (انظر اإليضاح جوهري عن القيم الدفرتية الوارد

للقروض والسلف، وودائع العمالء ذات العموالت، والصكوك، وأرصدة البنوك واملؤسسات املالية 
األخرى املقيدة بالتكلفة املطفأة ال ختتلف بصورة جوهرية عن القيم الدفرتية الواردة يف القوائم املالية، 

املتفق عليها  سعارالعمولة احلالية ألدوات مالية مماثلة غري خمتلفة بشكل جوهري عن اال سعارالكون 
مبوجب عقود ومن حيث املدة املتفق عليها مع البنوك سواًء حال موعد استحقاق استالمها من البنوك 

لفة املطفأة، على أو تسليمها للبنوك. حتدد القيم العادلة املقدرة لالستثمارات األخرى املقتناة بالتك
يف حال السندات ذات  سعاروفرها أو باستخدام مناذج االت داملتداولة بالسوق عن سعارأساس اال

  ). "د" ٥ه االستثمارات يف اإليضاح (ذعادلة هللة امالسعر الثابت. مت االفصاح عن القي
  

باستخدام أسلوب  السوق املتداول حال توفرها أو اساس اسعارحتدد القيم العادلة للمشتقات على 
  التقييم املالئم.

  
  تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة

  تستخدم اجملموعة التسلسل اهلرمي التايل لتحديد وعرض القيمة العادلة لألدوات املالية:
  

  ).املتداولة يف أسواق نشطة لنفس األداة املالية (دون تعديل أو مواربة سعاراال المستوى األول:
  

املتداولة يف أسواق نشطة لنفس األصول واملطلوبات أو أساليب تقييم  سعاراال المستوى الثاني:
  أخرى حبيث تستند مجيع املدخالت اجلوهرية إىل بيانات ميكن رصدها يف السوق.

  
ا اجلوهرية على بيانات ميكن رصدها يف السوق. المستوى الثالث:   طرق تقييم ال ترتكز معطيا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

 

- ٧٨ - 

  قياس القيمة العادلة (تتمة)  - ٣٤
  تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة (تتمة)  

  م (باآلف الرياالت السعودية)٢٠١٥ 
 اإلجمالي      المستوى الثالث  المستوى الثاني   المستوى األول 

               موجودات مالية
        بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

   -  -     استثماراديق صن
   -  -    اسهم

        الشامل اآلخربالقيمة العادلة من خالل الدخل 
   -  -    اسهم
   -  -  مشتقات
   -   المجموع

         مطلوبات مالية
   -  -  مشتقات
     -  -  المجموع

  (باآلف الرياالت السعودية) م٢٠١٤ 
 اإلمجايل      املستوى الثالث  املستوى الثاين   املستوى األول 

               موجودات مالية
        بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

   -  -    صناديق استثمار
   -  -    اسهم

        بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
   -  -    اسهم
   -   -  مشتقات
   -   اجملموع

         مطلوبات مالية
   -  -  مشتقات
   -  -  اجملموع

  
عمولة خاصة آنية، ومقايضات  اسعارت املصنفة يف املستوى الثاين من مقايضات باملشتقاتتكون 
، وخيارات، وعقود صرف أجنيب آنية ومستقبلية، وخيارات ُعمالت وغريها من األدوات املالية ُعملة

املشتقة األخرى. يتم تقييم هذه املشتقات بصورة عادلة من خالل مناذج التقييم اخلاصة بالبنك. 
ات املدخلة يف مناذج التقييم هذه تستند إىل املعايري املرصودة يف األسواق اليت يتم االجتار من والبيان

  خالهلا والصادرة عن مقدمي اخلدمة لبيانات األسواق املستخدمة على نطاق واسع.
  

م و ٢٠١٥يف  خالل السنة احلالية والسنة املاضية، مل يتم إجراء مناقالت ما بني املستويات
  يتم تصنيف االستثمارات اجلديدة اليت يتم اقتناؤها خالل السنة ضمن املستويات املالئمة.. م٢٠١٤

  
 مليون  ٣,٤٤م: ٢٠١٤سعودي ( مليون  ٣,٤٤حيث مت تنفيذ استثمارات تصل إىل 

  سعودي) بسعر التكلفة وبالتايل ال يتم التقييم بعدالة.
  



  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

 

- ٧٩ - 

    المعامالت مع األطراف ذات العالقة  - ٣٥
امل البنك خالل دورة أعماله العادية مع أطراف ذات عالقة. وترى اإلدارة وجملس اإلدارة بأن يتع

ختضع التعامالت مع األطراف ذات  السوق. سعاراملعامالت مع األطراف ذات العالقة تتم وفقًا ال
العريب  العالقة للنسب املنصوص عليها يف نظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد

املوحدة الناجتة عن هذه املعامالت يف القوائم املالية ديسمرب و  ٣١السعودي. كانت األرصدة كما يف 
  :على النحو التايل

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    من رأس مال البنك. %٥ميثل كبار املسامهني حصة ملكية تتجاوز 
فيما يلي حتليال باإليرادات واملصاريف واملعامالت األخرى مع األطراف ذات العالقة واملدرجة يف 

    القوائم املالية املوحدة:
 
 

  
 
 
  

التنفيذية خالل السنة إمجإىل مبالغ التعويضات اليت مت دفعها ألعضاء جملس اإلدارة وأعضاء اإلدارة 
          :على النحو التايل

 
الصالحية يقصد بأعضاء اإلدارة التنفيذية كبار املوظفني مبا فيهم املدراء التنفيذيني الذين ميلكون 

          واملسؤولية عن التخطيط والتوجيه والتحكم يف أنشطة البنك سواء بشكل مباشر أو غري مباشر.

 باآلف الرياالت السعودية   
م٢٠١٥    م٢٠١٤    

      بنك باكستان الوطني (مساهم)
    أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى  

للبنوك واملؤسسات املالية األخرى أرصدة       
تعهدات التزامات و              

 أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية
 وكبار المساهمين والجهات المنتسبة لهم

     
      

    قروض وسلف  
عمالءللودائع        

ىذمم مدينة أخر        
تعهدات التزامات و        

السعودية باآلف الرياالت     
م٢٠١٥    م٢٠١٤    

    دخل عموالت خاصة  
    مصاريف عموالت خاصة  
    دخل اتعاب وعموالت  

عضاء اإلدارة التنفيذيةأمكافآت        

 باآلف الرياالت السعودية   
م٢٠١٥    م٢٠١٤    

للموظفني جلمزايا قصرية األ       
اية اخلدمة     مزايا   



  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن
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    التعويضات  - ٣٦
 باآلف الرياالت السعودية   ٢٠١٥م

 عدد الموظفين فئات الموظفين
أساس  ة (علىثابت اتتعويض 

 االستحقاق)
ساسغيرة (على أمت اتتعويض   

 الدفع النقدي)
 

عالمجمو   
        

مؤسسة النقد  كبار التنفيذيني املوافق عليهم من قبل         
         جماالت الرقابةيف  وناملشمول وناملوظف
نشطة املخاطرأيف  وناملشمول وناملوظف         

خرونآموظفون          
        موظفون من الباطن

        
        المجموع

        
ومنافع  )(على أساس االستحقاقتعويضات متغيرة   

موظفين أخرى    
   

 
    

فع موظفين أخرىمنا         
الموظفينوالمصروفات المتعلقة بإجمالي الرواتب          

 
 باآلف الرياالت السعودية   ٢٠١٤م

 عدد املوظفني فئات املوظفني
ساس ة (على أثابت اتتعويض 

 االستحقاق)
اسغرية (على أسمت اتتعويض   

 الدفع النقدي)
 

 اجملموع
        

مؤسسة النقد  ذيني املوافق عليهم من قبلكبار التنفي         
         جماالت الرقابةيف  وناملشمول وناملوظف
نشطة املخاطرأيف  وناملشمول وناملوظف         

خرونآموظفون          
باطنموظفون من ال         

        
            اجملموع    

منافع و  (على أساس االستحقاق)تعويضات متغرية   
موظفني أخرى    

   
 

    

    منافع موظفني أخرى    
وظفنيواملصروفات املتعلقة باملإمجايل الرواتب          
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  التعويضات (تتمة)  - ٣٦
 

  فلسفة برنامج األجور والمزايا
ا من مبالغ من خالل استطالع دوري للسوق وما  يتم إقرار مستويات الرواتب واملزايا وما يرتبط 
يتخلله من أجور وذلك من أجل متكني اجملموعة من البقاء على إطالع بظروف السوق احمللي 

واليت تتغاير مع مستويات  وظفي اجملموعة العاملني يف اململكة العربية السعوديةواالقليمي فيما يتعلق مب
ااألداء الدورية و    . أي خماطر مرتبطة 

  
من رواتب وبدالت ومكافآت دورية ومزايا تغرية املثابتة و الدفعات خليط من التعويضات من ال تتكون

   الصناعة املصرفية يف اململكة العربية السعودية. غري نقدية تتوافق مع املعايري والقيم املتعارف عليها يف
  

اية اخلدمة للموظفني تستحق  طبقًا لنظام العمل السعودي والسياسات الداخلية للبنك فإن مكافأة 
اية ديسمرب  اية اخلدمة القائمة يف  اية مدة خدمة املوظف. بلغت مكافأة  م مبلغ ٢٠١٥الدفع يف 

  . سعودي) لایر مليون ١٥٢,٤٨م: ٢٠١٤( سعودي لایرمليون  ١٩٥,٦
  

ينطبق برنامج األجور واملزايا على مجيع املوظفني السعوديني واألجانب يف البنك والشركات التابعة يف 
  إطار القيود النظامية والرقابية السائدة. 

  
 :وتشمل مجيع الرواتب وما يف حكمها مع ما يتصل بالوظائف من بدالت   تعويضات ثابتة

  وهي ثابتة يف عقود املوظفني وتعطى للموظف بغض النظر عن األداء.ومزايا 
  

 :وتشمل مكافآت األداء واحلوافز وغريها من البدالت املتعلقة باألداء   تعويضات متغيرة
وهي ليست ثابتة يف عقود املوظفني وختتلف من سنة إىل أخرى وذات عالقة مباشرة باألداء 

  واملؤسسة. الناجح على مستوى الفرد واجملموعة
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    كفاية رأس المال  - ٣٧
إن أهداف اجملموعة من إدارة رأس املال هي االلتزام مبتطلبات رأس املال املعتمدة من مؤسسة النقد 

    العريب السعودي لضمان قدرة البنك على االستمرار واحملافظة على قاعدة رأس مال قوية.
تفرض مؤسسة النقد العريب أمساهلا بشكل دوري. ية ر مدى كفام إدارة اجملموعة مبراقبة استخدام و قو ت

السعودي على اجملموعة االحتفاظ حبد أدىن من رأس املال النظامي كما تتطلب احملافظة على معدل 
حمدد يكون فيه إمجايل رأس املال النظامي إىل املوجودات املرجحة املخاطر عند احلد األدىن املتفق عليه 

    .أو أكثر %٨البالغ 
أمساهلا باستخدام املعدالت واملرجحات املعتمدة من مؤسسة النقد العريب ية ر م اجملموعة مبراقبة كفاقو ت

السعودي. تقيس هذه املعدالت مدى كفاية رأس املال وذلك مبقارنة رأس مال اجملموعة املؤهل مع 
لمشتقات باستخدام مبلغ مرجح مة مركزها املايل وااللتزامات والقيمة اإلمسية لئاقاملوجودات املدرجة يف 

     سبية.ناطرها الر خماالظه
ا النهائية خبصوص تطبيق مبادئ بازل   ١اعتباراً من  ٣أصدرت مؤسسة النقد العريب السعودي تعليما

. وبناًء عليه، أدى هذا التطبيق إىل إجراء تعديالت جوهرية يف احتساب رأس املال م٢٠١٣يناير 
ة املخاطر مبوجب الركن األول من بازل. يبني اجلدول التايل ملخصاً األساسي واملوجودات املرجح

للموجودات املرجحة املخاطر مبوجب الركن األول من بازل ورأس املال األساسي ومعدالت كفاية رأس 
  اجلديدة: ٣املال وفقاً ملبادئ بازل 

 
م٢٠١٥  م٢٠١٤    

 
 رأس المال المؤهل
ة)(باآلف الرياالت السعودي  

ة نسبة كفاي  
 رأس المال 

 رأس املال املؤهل 
ة)(باآلف الرياالت السعودي  

 نسبة كفاية 
 رأس املال

     
)١املستوى رأس املال األساسي (       

)٢ املستوى( املساندرأس املال    -    
األساسي ورأس املال املساند  رأس املال

)٢+١(  
 

 
 

 
  

 
 

 
  

اية السنة من رأس املال    يتكون رأس املال األساسي ـــ املستوى األول ـــ للمجموعة كما يف 
واالحتياطي النظامي واالحتياطي العام واالحتياطيات األخرى واألرباح املبقاة وبعض التعديالت على 

. والعنصر ٣بازل مبادئ النقد العريب السعودي للتمشي مع رأس املال النظامي وفقاً ملتطلبات مؤسسة 
املكون اآلخر لرأس املال النظامي هو رأس املال املساند والذي يتألف من صكوك مصدرة من قبل 

  اجملموعة وخمصصات احملفظة املقبولة. 
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  كفاية رأس المال (تتمة)  - ٣٧
  

اجملموعة األسلوب املعياري ملخاطر االئتمان من أجل احتساب املوجودات املرجحة املخاطر تستخدم 
وخماطر السوق وأسلوب املؤشر األساسي ملخاطر العمليات. تتوىل إدارة املخاطر باجملموعة املسئولية 
جتاه التأكد من أن احلد األدىن من رأس املال النظامي يتماشى مع متطلبات مؤسسة النقد العريب 

    ية إىل مؤسسة النقد توضح نسبة كفاية رأس املال.السعودي. يتم تقدمي إقرارات ربع سنو 

  
  إدارة االستثمار وخدمات الوساطة  - ٣٨

خدمات إدارة تقدم إحدى الشركات التابعة للبنك (شركة اجلزيرة لألسواق املالية "اجلزيرة كابيتال") 
. تشتمل هذه ا متوافقة مع أحكام الشريعة (مبدأ جتنب الفائدة)استشارية لعمالئه وخدمات استثمار

ون مع ابالتع يةستثمار اافظ على أساس اختياري وغري اختياري وإدارة صناديق اخلدمات على إدارة حم
ا هي  اجلزيرة كابيتال شركة قومتاليت االثىن عشر . إن الصناديق حمرتفنيستثمار امستشاري  بإدار

صندوق اخلري لألسهم العاملية، وصندوق الثريا لألسهم األوروبية، وصندوق املشارق لألسهم اليابانية، 
للسلع، وصندوق اجلزيرة للمشاريع السكنية،  وصندوق الطيبات لألسهم السعودية، وصندوق القوافل

، وصندوق اجلزيرة اخلليجي للدخل، وصندوق اجلزيرة املتنوع ٢وصندوق اجلزيرة للمشاريع السكنية 
جلزيرة ألسهم اجلسور، وصندوق اجلزيرة املتنوع املتوازن، وصندوق اجلزيرة املتنوع املتحفظ، وصندوق ا

 األجانبو  للمستثمرين السعوديني متاحةستثمارية اومجيعها صناديق األسواق العاملية الناشئة. 
ومها صندوقان  ٢باستثناء صندوق اجلزيرة للمشاريع السكنية وصندوق اجلزيرة للمشاريع السكنية 

 لألسهم اليابانية ملشارقوا لألسهم األوروبية والثريا لألسهم العاملية تقوم صناديق اخلريمقفالن. 
فيستثمر يف األسهم احمللية.  لألسهم السعودية باالستثمار يف األسهم األجنبية أما صندوق الطيبات

    باالجتار يف السلع على أساس املراحبة. للسلع ويقوم صندوق القوافل
يل األجل وتوفري إىل توفري منو لرأس املال طو  ألسهم األسواق العاملية الناشئةيسعى صندوق اجلزيرة 

دخل من خالل االستثمار يف حمفظة متنوعة يف األسواق الناشئة. أما صندوق اجلزيرة اخلليجي 
للدخل فيسعى إىل تنمية رأس املال على املدى البعيد وتوليد أرباح من خالل االستثمار يف األسهم 

جلسور، واملتنوع املتوازن، واملتنوع املتنوع ااخلليجية املتوافقة مع أحكام الشريعة. أما صناديق اجلزيرة: 
    .املتحفظ فتسعى لالستثمار بشكل رئيسي يف صناديق اجلزيرة االستثمارية

ا أيضًا يف جمال إدارة االستثمار وغريها من اخلدمات حل ملة بوالص التكافل توفر اجملموعة خدما
ا اجملموعة حتت بند خدما التعاوين. بلغ إمجايل  ٢٧٫٩ت الوساطة املالية مبلغ األصول اليت حتتفظ 

ا  مليار  ٣٤,١م: ٢٠١٤سعودي ( مليار  سعودي). وبلغت األصول اليت حتتفظ 
ا إلدارة األصول مبلغ  مليار  ٢,٣م: ٢٠١٤سعودي ( مليار  ٢,٦اجملموعة يف إطار خدما

  .(سعودي  

 باآلف الرياالت السعودية   
م٢٠١٥    م٢٠١٤    

    خماطر االئتمان  
    خماطر العمليات  
    خماطر السوق  
موجودات مرجحة املخاطر – ١إمجايل الركن     ,   
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    المنشآت غير الموحدة  - ٣٩
شآت املهيكلة اليت ال تقوم اجملموعة بتوحيد قوائمها املالية ضمن القوائم يصف اجلدول التايل أنواع املن

    املالية املوحدة للمجموعة على الرغم من أن اجملموعة لديها حصة يف هذه املنشآت:
الحصة التي تملكها   طبيعة المنشأة والغرض منها    نوع المنشأة المهيكلة

  المجموعة
  إجمالي األصول

  ديةباآلف الرياالت السعو 
تتوىل شركة اجلزيرة لألسواق املالية ("اجلزيرة      صناديق استثمار

كابيتال") وهي شركة تابعة لبنك اجلزيرة إدارة 
  الصناديق التالية:

  
  

  نسبة الملكية (%)

  

  ٢٣٧,٧٩٢  %١٩,٤٥  لألسهم اليابانية ملشارقصندوق ا    
  ٢١٢,٧٦٨  %٢٣,٥٤  لألسهم األوروبية الثرياصندوق     
  ٣٧,٩٤٤  %٧٦,٢١  زيرة ألسهم األسواق العاملية الناشئةصندوق اجل    
  ١٠,٧١٨  %٩٣,٣٤  صندوق اجلزيرة املتنوع املتوازن    
  ٣٢,٩٥٧  %٦٧,٨٣  صندوق اجلزيرة اخلليجي    
    ٤٢,٢٩٠  %٤٣,٦٤  صندوق اجلزيرة للمشاريع السكنية    

ا اجمل موعة يف املنشآت املهيكلة غري يوضح اجلدول التايل حتليًال بالقيم الدفرتية للحصص اليت حتتفظ 
    مولكة:أقصى خماطر قد تتعرض هلا اجملموعة هي خسارة القيمة الدفرتية لألصول املاملوحدة. 

  باآلف الرياالت السعودية  صناديق استثمار ـــ القيمة الدفترية
  ٤٥,٠٤٩  لألسهم اليابانية ملشارقصندوق ا
  ٤٩,٨٥٤  لألسهم األوروبية الثرياصندوق 
  ٢٨,٦٠٨  اجلزيرة ألسهم األسواق العاملية الناشئة صندوق

  ٩,٩٥٦  صندوق اجلزيرة املتنوع املتوازن
  ٢٢,١٨٥  صندوق اجلزيرة اخلليجي

  ١٦,٧٣٤  صندوق اجلزيرة للمشاريع السكنية
  

    التكافل التعاوني  - ٤٠
جب متطلبات نظام يوفر التكافل التعاوين خدمات احلماية واإلدخار املتوافقة مع أحكام الشريعة. ومبو 

التأمني يف اململكة العربية السعودية قررت اجملموعة فصل أعمال التأمني كشركة مستقلة مؤسسة 
    مبوجب نظام التأمني اجلديد يف اململكة العربية السعودية. 

تأسست شركة اجلزيرة تكافل تعاوين ومت إدراجها يف السوق املالية السعودية (تداول) وحصلت على 
وباشرت أنشطة  م٢٠١٣اولة املهنة من مؤسسة النقد العريب السعودي يف ديسمرب ترخيص مز 

. متلك اجملموعة حصة إمجالية يف شركة اجلزيرة تكافل م٢٠١٤االكتتاب بالتكافل اعتبارًا من يناير 
م. ومتثل إدارة التكافل احلالية حمفظة التأمني اليت ٢٠١٥ديسمرب  ٣١كما يف   %٣٥تعاوين مقدارها 

تنتقل إىل شركة اجلزيرة تكافل تعاوين حسب قيمة يتفق عليها وتاريخ تقرره مؤسسة النقد سوف 
  العريب السعودي حسب األصول. 
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  التغيرات المستقبلية للسياسات المحاسبية  - ٤١
   

ل فيما يلي املعايري الصادرة وغري نافذة التطبيق حىت تاريخ إصدار اجملموعة للقوائم املالية املوحدة. متث
القائمة التالية املعايري والتفسريات الصادرة واليت تتوقع اجملموعة تطبيقها يف املستقبل. تنوي اجملموعة 
تطبيق هذه املعايري عندما حيني موعد تطبيقها الفعلي. تقّيم اجملموعة يف الوقت الراهن أثر تطبيق 

وتواريخ تطبيقها. فيما يلي ملخصاً  املعايري والتعديالت أدناه على القوائم املالية املوحدة للمجموعة
  :م٢٠١٦يناير  ١للمعايري الدولية اجلديدة والتعديالت اليت ستصبح نافذة التطبيق اعتباراً من 

  
 

للفترات  تاريخ التطبيق
 اعتباراً من اآلتي

 م٢٠١٨يناير  ١األدوات املالية)٩املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (
 م٢٠١٧يناير  ١ إيرادات العقود مع العمالء)١٥ارير املالية رقم (املعيار الدويل للتق

 م٢٠١٦يناير  ١ احلسابات املؤجلة النظامية)١٤املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (
تعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 

)١١( 
احملاسبة على استحواذات احلصص يف العمليات 

املشرتكة
  
 م٢٠١٦ يناير ١

) ١٦تعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم (
 )٣٨و (

  
  توضيح الطرق املقبولة لالستهالك واالطفاء

  
 م٢٠١٦يناير  ١

) ١٦تعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم (
  )٤١و (

  
  الزراعة: األشجار املنتجة

  
 م٢٠١٦يناير  ١

 م٢٠١٦يناير  ١  حقوق امللكية يف القوائم املالية املستقلةطريقة   )٢٧تعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم (
تعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 

  )٢٨) ومعيار احملاسبة الدويل رقم (١٠(
بيع أو توزيع األصول بني املستثمر وشركته املرتبطة 

  أو احملاصة
  
 م٢٠١٦يناير  ١

التحسينات السنوية للمعايري الدولية للتقارير املالية   ملاليةتعديالت على املعايري الدولية للتقارير ا
  ٢٠١٤ -  ٢٠١٢دورة 

  
 م٢٠١٦يناير  ١

تعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 
  )٢٨) ومعيار احملاسبة الدويل (١٢) و (١٠(

  
  املنشآت االستثمارية: تطبيق استثناء التوحيد

  
  م٢٠١٦يناير  ١

  م٢٠١٦يناير  ١  مبادرات االفصاح  )١ر احملاسبة الدويل رقم (تعديالت على معيا
  
    أرقام المقارنة  -  ٤٢

  مت إعادة تصنيف بعض ارقام السنة املاضية كي تتوافق مع العرض للسنة احلالية.
  
    موافقة مجلس اإلدارة  -  ٤٣

هـ  ١٤٣٧ مجادى األول ٦اعتمدت القوائم املالية املوحدة للنشر من قبل جملس اإلدارة بتاريخ 
  ).م٢٠١٦فرباير  ١٥(املوافق 

  
     ةالثالث الركيزة ٣افصاحات بازل   -٤٤

، جيب أن تعرض بعض اإليضاحات الكمية والنوعية، واليت ال ةالثالث الركيزة ٣مبوجب إفصاحات بازل 
باإلضافة إىل التقرير السنوي وذلك كما  www.baj.com.saيلزم أن ختضع للمراجعة، يف موقع الشركة 

  قبل مؤسسة النقد العريب السعودي.هو مطلوب من 
  


