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  عام  - ١
 مبوجب املرسوم يف اململكة العربية السعودية شركة مسامهة سعوديةكبنك اجلزيرة ("البنك")  تأسس 

 بدأ البنكوقد ). م١٩٧٥يونيو  ٢١هـ (١٣٩٥مجادى الثاين  ١٢ الصادر بتاريخ/م ٤٦امللكي رقم 
فروع  نتقلت إليه عملياتأن ا) بعد م١٩٧٦أكتوبر  ٩هـ (١٣٩٦وال ش ١٦أعماله بتاريخ  ممارسة

التجاري رقم يعمل البنك مبوجب السجل  .بنك باكستان الوطين يف اململكة العربية السعودية
من خالل  )،م١٩٧٦ يوليو ٢٧هـ (١٣٩٦رجب  ٢٩الصادر يف جدة بتاريخ  ٤٠٣٠٠١٠٥٢٣

، كما بلغ عدد فرعاً) ٦٢: م٢٠١٣( فرعاً  ٧٠ دهاوعديف اململكة العربية السعودية شبكة فروعه 
  .موظفاً) ١٧٧٩: م٢٠١٣موظفاً ( ٢٠١٥موظفيه 

  
  عنوان املركز الرئيسي للبنك هو كما يلي:

  
  بنك الجزيرة

  النهضة، طريق الملك حي
  ٢١٤٤٢جدة  -  ٦٢٧٧ص.ب 

  العربية السعوديةالمملكة 
  

توافقة مع أحكام الشريعة امل املصرفية واملنتجاتتقدمي كافة أنواع اخلدمات  إىلالبنك  يهدف
 وحتويالتواملشاركة  والتورق اإلجارةستصناع و املراحبة واال وتشملنب الفوائد) اإلسالمية (مبدأ جت
املوافقة واإلشراف عليها من هيئة رقابة شرعية  متت، واليت والصكوك(الوعد) العمالت األجنبية 

  مستقلة مت تأسيسها من قبل البنك.
  

هذه القوائم املالية املوحدة القوائم املالية للبنك وشركاته التابعة التالية (واليت يشار إليها مجيعاً تتضمن 
  بـ "اجملموعة"):

  

    نوع النشاط    بلد التأسيس  

نسبة الملكية (مباشر 
 ٣١وغير مباشر) كما في 

    م٢٠١٤ ديسمبر

نسبة امللكية (مباشر 
وغري مباشر) كما يف 

  م٢٠١٣ ديسمرب ٣١
  كة اجلزيرة لألسواق املاليةشر 
  )اجلزيرة كابيتال(

اململكة العربية 
 %١٠٠    %١٠٠    أصول إدارةوساطة و     السعودية

  
للتطوير واالستثمار مان شركة أ
  العقاري

  

اململكة العربية 
  السعودية

 اتالضمان حفظ وإدارة  
  نيابة عن البنكالعقارية 

    
١٠٠% 

    
١٠٠% 
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  بيةملخص ألهم السياسات المحاس  - ٢
  

    اإلعدادأسس   )أ( 
 األنظمةب االلتزام )١(

الصادرة عن مؤسسة للمؤسسات املالية  للمعايري احملاسبية 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  تتماشىلئمه املالية املوحدة يعد البنك قواكما   .الدولية
      للبنك. األساسيوالنظام  اململكة العربية السعودية يف الشركات

 والعرض أسس القياس )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 خالل قائمة الدخل الشامل. 

 عرضهاــ يتم  التكلفةبأو فيما عدا ذلك تظهر ــ عالقة حتوط من خالل  القيمة العادلةبالتحوط هلا 
   التحوط هلا.ة العادلة بقدر املخاطر اليت يتم القيمب
 عملة التشغيل والعرض )٣(

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

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

      هي الريال السعودي أيضاً. شركة أمان للتطوير واالستثمار العقاريو  )كابيتالاجلزيرة  (
  س توحيد القوائم الماليةأس    )ب(

يتم إعداد القوائم  .التابعة له والشركاتتشمل القوائم املالية املوحدة القوائم املالية لبنك اجلزيرة 
ها إعداد القوائم املالية للبنك عناليت يتم املالية لسنة ل سنة مالية مماثلة عنالتابعة  للشركاتاملالية 

     سياسات حماسبية مماثلة. استخدامب
ة امللعمليات مماثلة لسياسات حماسبية وطرق تقييم  استخدام اعداد القوائم املالية املوحدة بمت شا
    .خرى يف ظروف مماثلةاألنشطة األو 
 التابعة الشركات )١(

عندما يكون  منشأةاليت يسيطر عليها البنك. يسيطر البنك على  املنشآتالتابعة هي  الشركات
ذه للبنك حقوق أو عوائد متغرية نامج ولديه القدرة على التأثري على تلك  املنشأةة عن ارتباطه 

الثالثة  املعايريجيب أن تتحقق  ،السيطرةتعريف ولتحديد  .املنشأةالعوائد من خالل سيطرته على 
  التالية: 

  .املنشأةسلطة على  للمجموعةأن يكون  .أ
  .باملنشأةعوائد متغرية ناجتة عن ارتباطه يف حقوق  للمجموعةأن يكون  .ب
  .هاعوائدحجم للتأثري على  املنشأةعلى  سلطتها 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
تم فيه نقل السيطرة إىل البنك ويتم التوقف يمن التاريخ الذي اعتبارًا التابعة  الشركاتد يتم توحي

التابعة  الشركاتتم فيه نقل السيطرة من البنك. إن نتائج يعن عملية التوحيد من التاريخ الذي 
ّدة من يتم إدراجها يف قائمة الدخل املوح ــ إن وجدت ــ املستحوذ عليها أو املباعة خالل السنة
  .ما يقتضي األمرحسب ،تاريخ االستحواذ أو حىت تاريخ البيع
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  (تتمة) ملخص ألهم السياسات المحاسبية  - ٢
  أسس توحيد القوائم المالية (تتمة)    )ب(

  
  الحصة غير المسيطرة )٢(

اليت ال الشركات التابعة احلصة من صايف الدخل وصايف موجودات  احلصة غري املسيطرةمتثل 
ويتم عرضها بشكل منفصل ، التابعة شركاتهبصورة مباشرة أو غري مباشرة يف ميتلكها البنك 

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 يفعة على احلصة غري املسيطرة حىت لو أن ذلك باحلصة غري املسيطرة يف منشأة تاب
ـــ البنك يف شركة تابعة  حصةالتغيريات يف  يتم احتسابرصيد احلصة غري املسيطرة. عجز 

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

  
  عند التوحيد العملياتاستبعاد  )٣(

وأي إيرادات ومصاريف غري حمققة (باستثناء األرباح أو اخلسائر الناجتة  رصدةستبعاد األيتم ا
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. يف حالة أنه فقط

  
  شركات زميلة االستثمار 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  احملتسبة وفقًا لطريقة حقوق امللكيةائمة املركز املايل املوحّدة بالقيمة ويتم إدراجها يف ق
  .أيهما أقل ــالقيمة القابلة لالسرتداد 

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

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

خسارة  كان من الضروري تسجيلتقرر اجملموعة فيما إذا  ، امللكيةحقوق بعد تطبيق طريقة 
حتدد اجملموعة يف كل تاريخ . و الشركات الزميلةيف  على استثمارها إضافية الخنفاض القيمة

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

وتقوم  ية لالستثماروالقيمة الدفرت  الشركة الزميلةها من دادالفرق بني القيمة املمكن اسرت 
" يف قائمة الدخل الشركة الزميلةيف  (اخلسارة)/الربحيف "احلصة  الفرق ضمن بإظهار

  املوحدة.
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  (تتمة) ملخص ألهم السياسات المحاسبية  - ٢
    أسس توحيد القوائم المالية (تتمة)    )ب(

  (تتمة)شركات زميلة االستثمار في ) ٤(
ا سابقًا فيما يتعلق بيف القيمة املعرت  االخنفاضإن خسارة   شركة زميلةيف  االستثمارف 

القيمة الدفرتية لالستثمار  حبيث تبقى من خالل قائمة الدخل املوحّدةقيدها ميكن عكس 
(قبل تكوين امللكية حقوق  احملتسبة وفقًا لطريقةيف قائمة املركز املايل املوحّدة بقيمتها 

  .أيهما أقل ــ ة لالسرتداديف القيمة) أو القيمة القابل االخنفاضخمصص 
ا الزميلة يتم استبعاد مكاسب وخسائر التعامالت بني اجملموعة  بقدر حقوق وشركا

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

عداد هذه القوائم املالية املوحّدة مع تلك املتبعة يف إالسياسات احملاسبية املستخدمة يف  تتفق
باستنثاء  م٢٠١٣ديسمرب  ٣١إعداد القوائم املالية السنوية املوحّدة للسنة املنتهية يف 

تأثري جوهري على القوائم املالية  هلا ليسالتعديالت على املعايري احلالية الواردة أدناه واليت 
ت يكون هلا تأثري جوهري يف الفرتاال ويتوقع أن حلالية أو السنة السابقة للسنة اللمجموعة 
    :املستقبلية
  بة ، ومعيار احملاس١٢رقم  و ١٠التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم

على اإلعفاء من التوحيد االلزامي لصناديق هذه التعديالت  : تنص٢٧الدويل رقم 
م. ينص هذا االعفاء على أن منشأة ٢٠١٤يناير  ١االستثمار اعتبارًا من 

االستثمارات يف املنشآت الواقعة حتت  منها احملاسبة عن املؤهلة مطلوب االستثمار
ا واالستثمارات يف  وشركات احملاصة بالقيمة العادلة من الشركات الزميلة سيطر

خالل الربح أو اخلسارة شريطة أن تفي بشروط حمددة باستثناء كون الشركات 
  التابعة امتداداً لألنشطة االستثمارية ملنشأة االستثمار.

 يناير  ١اعتبارًا من  النافذ التطبيق ٣٢يل على معيار احملاسبة الدويل رقم التعد
حق نافذ قانونًا للمقاصة إن مل  احلايليف الوقت  للشركة(أ)  م: يوضح أن٢٠١٤

يكن ذاك احلق مرتبطًا بواقعة مستقبلية ونافذًا يف كال احلالتني، يف حال دورة 
 األطرافومجيع  الشركةعجز أو إفالس  ، ويف حال تعثر أوللشركةاألعمال العادية 

املقابلة، و(ب) املقاصة اإلمجالية تساوي صايف التسوية يف حال ــ وفقط يف حال ــ 
ا استبعاد أو تؤدي إلجياد  إن كانت آلية التسوية اإلمجالية ذات مسات من شأ

وية ذمم مدينة ودائنة يف عملية تس تسويةو غري جوهرية ائتمان وخماطر سيولة خماطر 
    أو دورة تسوية واحدة. 

  ١من  اعتباراً النافذ التطبيق بأثر رجعي  ٣٦التعديل على معيار احملاسبة الدويل رقم 
االفصاح عن املعلومات خبصوص املبلغ املمكن اسرتداده  يتناولم: ٢٠١٤يناير 

املبلغ املمكن اسرتداده من  ان  لتعديلا مبوجب .للموجودات اليت اخنفضت قيمتها
ذات عمر نقد تكون فيها شهرة أو موجودات غري امللموسة لل منتجةدة كل وح
فقط عند تسجيل خسارة اخنفاض يف القيمة أو  مطلوب االفصاح عنه ،غري حمدد

 عكس قيد اخلسارة.
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  (تتمة) ملخص ألهم السياسات المحاسبية  - ٢
    (تتمة) في السياسات المحاسبية اتالتغير (ج)     

 يناير  ١اعتبارًا من  النافذ التطبيق ٣٩اسبة الدويل رقم التعديل على معيار احمل
خبصوص االعفاء  ٣٩يضيف استثناًء حمدودًا ملعيار احملاسبة الدويل رقم م: ٢٠١٤

من عدم االستمرار يف عالقة حتوط قائمة عندما ال تفي اتفاقية مبادلة االلتزامات 
  غري املنظورة يف مستندات التحوط األصلية مبعايري حمددة.

 
  اعتبارًا من النافذ التطبيق "الغرامات"  ٢١تفسري جملس معايري احملاسبة الدولية رقم

ا ما تدفعه املنشأة إىل يعرف هذا التفسري الغرامة على  م:٢٠١٤يناير  ١ أ
احلكومة من مبالغ ليس نظري بضائع أو خدمات، ويوفر التفسري ارشادات 

بات الواردة يف معيار احملاسبة الدويل خبصوص احملاسبة على الغرامات وفقًا للمتطل
 ).٣٧رقم (

  
  

 األحكام والتقديرات واإلفتراضات المحاسبية الجوهرية    )د(
بعض  استخدامالدولية للتقارير املالية يتطلب وفقًا للمعايري املوحدة إن إعداد القوائم املالية 
املوجودات  قيم فرتاضات احملاسبية اجلوهرية اليت تؤثر علىواالاألحكام والتقديرات 

أن متارس حكمها يف طريقة تطبيق  دارة. يتطلب األمر أيضًا من اإلالواردة فيهاواملطلوبات 
فرتاضات يرات واالالسياسات احملاسبية للمجموعة. يتم تقييم مثل هذه األحكام والتقد

، واليت تتضمن احلصول على خرىعلى اخلربة السابقة وبعض العوامل األ باستمرار بناءً 
اا معقولة وفقًا للظروف  ستشارات مهنية وتوقعات لألحداث املستقبلية اليت يعتقد أ

اجملاالت اجلوهرية حيث فيما يلي  النتائج الفعلية عن هذه التوقعات.قد ختتلف  واملعطيات.
  فرتاضات:االتقديرات و الاستخدمت اإلدارة 

  
 إلدارة الموجودات الماليةنموذج 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

الطريقة  من يهيستدل عل الذي ميكن أن الواقع األعمال هو منوذجإن ، عموماً . هذا التحديد
ال يكون  بعض احلاالت قد ، يفومع ذلك. دارةاإل املقدمة إىل األعمال واملعلومات 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 ب الحتفاظ هو من أجل ااألصول املالية  دارةإل األعمالتحديد ما إذا كان منوذج ل
  :ما يلي االعتباريف  اجملموعةأخذ تمع التدفقات النقدية التعاقدية جل
  



  بنك الجزيرة
  (شركة مسامهة سعودية)
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  (تتمة) ملخص ألهم السياسات المحاسبية  - ٢
  (تتمة) األحكام والتقديرات واإلفتراضات المحاسبية الجوهرية)     د(

  الية (تتمة)نموذج األعمال إلدارة الموجودات الم )١
  ذه السياسات يف املمارسة العمليةهفاعلية وأهداف احملفظة و  دارةاإلسياسات. 
 حملفظةاداء أل دارةاإلتقيم  يةكيف. 
 العموالت التعاقدية إيراداتكز على تتر  دارةاإلاسرتاتيجية كانت يما إذا  ف. 
  صوللألمبيعات متوقعة عملية أي  تكراردرجة. 
  ألصولل بيععملية أي  وراءالسبب.  
  إىل  بالنسبةما إذا كان يتم االحتفاظ باألصول اليت تباع لفرتة ممتدة من الزمن

قتناء أو فرتة طويلة من الوقت االستحقاقها التعاقدي أو تباع بعد فرتة قصرية من إ
 .االستحقاققبل موعد 

 
 للموجودات المالية  التدفقات النقدية التعاقدية )٢
املالية اليت  لألصولديد ما إذا كانت الشروط التعاقدية يف حت 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 

يع الشروط التعاقدية، مبا يف ذلك أي شروط مج االعتباريف  اجملموعةعند التقييم، تأخذ 
ري مبلغ وتاريخ التدفقات يشروط تغ استحقاق األصول،فرتة لدفع املسبق أو أحكام لتمديد ل

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

ريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك دليل تقييم يف تاعملية 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 
تدفقات النقدية تأثري على ال 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 بنك مؤشرات على أن املقرتض أو املصدّ شروط قد ال يعتربها ال
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 
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  (تتمة) ملخص ألهم السياسات المحاسبية   - ٢
  

 األحكام والتقديرات واإلفتراضات المحاسبية الجوهرية (تتمه) )د(
  (تتمة) انخفاض قيمة الموجودات المالية ) ٣

 روض والسلفيات واألوراق املاليةاخنفاض يف القي دليل أوجود  االعتباريف اجملموعة تأخذ 
الواحد بشكل فردي أو على املستوى  األصلبالتكلفة املطفأة على  املقيمة ةاالستثماري

 املقيمة االستثمارية والسلف اهلامة واألوراق املاليةاجلماعي. ويتم تقييم مجيع القروض 
بالتكلفة املطفأة بشكل فردي. أما بالنسبة جلميع القروض والسلف اهلامة واألوراق املالية 

طفأة واليت ال يوجد اخنفاض يف قيمتها فيتم تقييمها بشكل مجاعي ألي بالتكلفة امل املقيمة
اليت ية االستثمار لقروض والسلف واألوراق املالية أما بالنسبة ل .مل يتم حتديده بعداخنفاض 

اواليت ال تعترب ذات أمهية بالتكلفة املطفأة  تقييمها يتم  تقييمها بشكل مجاعيفيتم  حبد ذا
بالتكلفة املطفأة  املقيمةجتميع القروض والسلفيات واألوراق املالية  عن طريقألي اخنفاض 

    مسات خماطر مماثلة. اليت هلا
ا الفرق بني القيمة  يتم قياس خسائر اخنفاض القيمة على األصول بالتكلفة املطفأة على أ

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

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

ذلك  إظهارفيتم تقليص مبلغ خسارة اخنفاض قيمة األصل، 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  للمقرتضركز املايل التمويل موعد استحقاقه والتغريات اجلوهرية يف امل
    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 جدولتهاروض اليت يتم إعادة بالنسبة للق ، 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. 
    ائد الفعلي األصلي.تسب باستعمال معدل العمجاعي 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 

عيد األقساط تؤدي إعادة اجلدولة إىل متديد موعد استحقاق السداد أو إعادة جدولة ملوا
  واليت مبوجبها يقدم البنك معدالت عمولة معدلة للمقرتضني املتأثرين.
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  (تتمة) ملخص ألهم السياسات المحاسبية   - ٢
  

 األحكام والتقديرات واإلفتراضات المحاسبية الجوهرية (تتمه) )د(
 )  انخفاض قيمة الموجودات المالية (تتمة)٣

بشكل فردي وعد استحقاقه ومنخفض القيمة مل اً وهذا يؤدي إىل استمرار األصل متجاوز 
طيا القيمة الدفرتية األصلية دولة واملبلغ األساسي للقرض ال يغيث أن عموالت إعادة اجلح

للقرض. ويف حاالت أخرى، تؤدي إعادة اجلدولة إىل إبرام اتفاقية جديدة تعامل كقرض 
ري تشري إىل احتمالية جديد. تقوم سياسات وممارسات إعادة اجلدولة على مؤشرات أو معاي

تستمر القروض يف اخلضوع لتقييم فردي أو مجاعي حيتسب باستعمال تواصل السداد. 
  معدل العائد الفعلي األصلي للقرض.

 
  المالية دواتالقيمة العادلة لأل )٤

ا بالقيمة العادلة  تقوم اجملموعة بقياس األدوات املالية من مشتقات وأدوات مالية حمتفظ 
بالقيمة العادلة  ، ن خالل قائمة الدخل الشاملة الدخل وبالقيمة العادلة ممن خالل قائم

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

  
لتزام بني أطراف راغبة يف اأو تسوية بيع أصل مايل  االقيمة العادلة هي القيمة اليت يتم 

ذلك بشروط تعامل عادلة. يعتمد قياس القيمة العادلة على افرتاض أن عملية بيع أصل أو 
  :تتم إماتسوية التزام 

  
 أو، يف السوق الرئيسية بالنسبة لألصل أو االلتزام  
 يتم ذلك يف السوق األكثر نفعيًة لألصل أو االلتزام.، يف حال غياب السوق الرئيسية  
  

يتم قياس القيمة  األجدى متاحة أمام اجملموعة.السوق الرئيسية أو جيب أن تكون السوق 
اليت تستخدمها األطراف العاملة يف السوق االفرتاضات  استخدامالعادلة 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 على  أسواقاملالية اليت يتم تداوهلا يف  لتزاماتالقيم العادلة لألصول املالية واال

تقرر ، املالية األخرى دواتالسوقية املتداولة أو تسعريات الوسطاء. بالنسبة جلميع األاألسعار 
    طرق التقييم األخرى. استخداماجملموعة القيم العادلة ب

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

  للمعطيات غري املرصودة.
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  (تتمة) ملخص ألهم السياسات المحاسبية   - ٢
  

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

عنها يف القوائم املالية  االفصاح يتم قياس قيمها العادلة أو املالية اليت دواتبالنسبة لأل
    ).٣٣ اإليضاحاملوحدة يتم تصنيفها يف فئات ضمن اهليكل اهلرمي للقيم العادلة (راجع 

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

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 
رمي للتقييم وفقًا لطبيعة هذه املوجودات واملطلوبات وما حتمله من مسات ضمن اهليكل اهل

    وخماطر.
  ) انخفاض قيمة الموجودات غير المالية٥
تم مراجعة القيمة الدفرتية للموجودات غري املالية يف كل تاريخ إعداد تقارير مالية أو بشكل ت

 عندئذٍ القيمة، يف اخنفاض  على وجوديدل أكثر تكرارًا وذلك لتحديد إن كان هناك مؤشر 
    تقدير القيمة القابلة لالسرتداد من األصل.يتم 
 الوحدةخسارة االخنفاض يف القيمة إذا جتاوزت القيمة الدفرتية لألصل أو  تسجيليتم 

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

صم التدفقات قييم القيمة قيد االستعمال، يتم خأيهما 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  للقيمة الزمنية للنقد تقدير السوق احلايليعكس 
حال عدم توافر أسعار احملددة. ويف لى األسعار السوقية ع العادلة ناقص تكاليف البيع بناءً 

اساس األسعار التقديرية ألصول مماثلة. ويف على حمددة، يتم حتديد القيمة عندئٍذ سوقية 
رية ألصول مماثلة، يتم حتديد القيمة عندئٍذ على اساس ر أسعار تقديحال عدم تواف

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

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

    ال. ا هلذه الوحدات أو جمموعات الوحدات أماألخرى اخلاصة باملنشأة املستحوذ عليه
فحص اخنفاض قيمة الشهرة هلذه  لغرضمنتجة للنقد  اتابعة وحدالشركات الت تعترب

خسائر االخنفاض يف القيمة يف قائمة الدخل املوحدة. يتم  تسجيلة. يتم الشركات التابع
 الدفرتيةلنقد أوًال من أجل تقليص القيمة املنتجة لوحدات للخسائر اخنفاض القيمة  تسجيل

ألي شهرة خمصصة للوحدات ومن مث تقليص القيمة الدفرتية للموجودات األخرى مبا يف 
دة (جمموعة الوحدات) على أساس التوزيع النسيب ذلك األصول غري امللموسة يف الوح

   شريطة عدم خفض القيمة الدفرتية للموجودات األخرى أدىن من قيمتها العادلة.
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  (تتمة) ملخص ألهم السياسات المحاسبية   - ٢
  

  (د)      األحكام والتقديرات واإلفتراضات المحاسبية الجوهرية (تتمه)
  

  (تتمة) مالية) انخفاض قيمة الموجودات غير ال٥
مت الشهرة جزءاً من الوحدة املنتجة للنقد (أو جمموعة وحدات منتجة للنقد) و  وعندما تكون

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

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

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

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

  
ا األصول غري املالية احمل تظهر التكلفة أو صايف القيمة باتفاقيات املراحبة  مبوجبتفظ 

 اسعر البيع التقديري ناقص ة املمكن حتقيقها هو. وصايف القيماملمكن حتقيقها ــ أيهما أقل
صايف قيمها بذه األصول  االحتفاظقيمة نتيجة اليف مصاريف البيع. أي خسائر اخنفاض 

يف قائمة الدخل املوحدة حتت بند صايف الدخل من العمليات  تسجيلهاالقابلة للتحقيق يتم 
  .األخرى التشغيلية

  
بتاريخ إعداد التقارير املالية حتديد فيما إذا كانت هناك تم فيما يتعلق باملوجودات األخرى، ي

قد يف الفرتات السابقة  اليت مت تسجيلهاخسائر االخنفاض يف القيمة  مؤشرات تدل على أن
يتم عكس قيد خسائر االخنفاض يف القيمة إذا كان هناك تغري . اخنفضت أو مل تعد موجودة

يتم عكس قيد خسارة االخنفاض  القابلة لالسرتداد.يف التقديرات املستخدمة لتحديد القيمة 
للقيمة الدفرتية اليت  تجاوز القيمة الدفرتية لألصل الذي ال يسمح بقدار امليف القيمة فقط ب

مل يتم تسجيل خسارة اخنفاض  لوفيما حتديدها بعد طرح االستهالك أو االطفاء  كان سيتم
    قيمة.

  
  ار) تحديد السيطرة على صناديق االستثم٦

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 

ق املستثمرين يف استبعاد أي حصص وأتعاب إدارة متوقعة) وحالصندوق (اليت تتكون من 
   مدير الصندوق.
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  (تتمة) ملخص ألهم السياسات المحاسبية   - ٢
  

  (د)      األحكام والتقديرات واإلفتراضات المحاسبية الجوهرية (تتمه)
  

  ) مخصصات االلتزامات والرسوم٧
تتلقى اجملموعة مطالبات قانونية ضمن دورة أعماهلا االعتيادية، وتتوىل اإلدارة تقدير مدى 

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

    وبة لتسوية املطالبات.على أفضل تقدير للمبالغ املطلاملالية املوحدة بناًء 
 

  االستمراريةمبدأ  )٨
العمل على أساس مبدأ  يف االستمرارعلى  اجملموعةقدرة  دىبتقدير م اجملموعة إدارةقامت 

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

  .االستمراريةإعداد القوائم املالية على أساس مبدأ 
 

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

أي  تتم معاجلة .اآلخرللطرف  األصلتسليم أي التاريخ الذي يتم فيه  ،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 الرتة فالخالل  األصولالعمليات اليت تتطلب أن يتم تسليم 

  تلك املتعارف عليها يف السوق. أو
 

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

يف التاريخ  لعادلةمشرتاة) يف بادئ األمر بالقيمة اعموالت (مكتتبة و الوخيارات ، اصةاخل
الذي مت فيه إبرام العقد ويتم إعادة تقييمها الحقًا بالقيمة العادلة يف قائمة املركز املايل 

ذه العقود يف قائمة الدخل املوحدة.. املوحدة   يتم االعرتاف بتكلفة العمليات املرتبطة 
  

ادلة هلا موجبه، الععندما تكون القيمة  كموجوداتتقيد كافة املشتقات بقيمتها العادلة  
العادلة بالرجوع إىل  القيم يتم حتديدة العادلة هلا سالبة. طلوبات عندما تكون القيموتقيد كم

حسبما وطرق التسعري،  املخصومة األسعار املتداولة يف السوق وطرق التدفقات النقدية
ا حسب يف القيم العادلة للمشتقات على تصنيفا اتري تعتمد معاجلة التغي .احلاليقتضي 
  :اآليت
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  (تتمة) ملخص ألهم السياسات المحاسبية   - ٢
  

  ومحاسبة التحوط (تتمة) المالية المشتقة دواتاأل(و)  
  

 مشتقة محتفظ بها ألغراض المتاجرة مالية أدوات )١
ا أي تغيريات يف القيمة العادلة للمشتقات  إدراجيتم  مباشرة يف املتاجرة ألغراض احملتفظ 
ا احملاملشتقات تتضمن . املتاجرةدخل  واالفصاح عنها يف صايف ةوحدالدخل امل قائمة تفظ 

  كما هو مبني أدناه.  تلك املشتقات اليت ال ختضع حملاسبة التحوط أيضاً املتاجرة ألغراض 
 

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

اإذا كانت بالقيمة العادلة  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 اجرة معالعادلة يف سجل املت

  املوحدة. 
  

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

  الفئتني التاليتني: إىلتصنيف التحوطات  متاحملاسبة على التحوط 
  

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

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

  
تعود إىل إما واليت  نقدية إزاء خماطر تذبذب التدفقات النقدية(ب) حتوطات التدفقات ال

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

  
، أي مبعىن الفعاليةط شديد أن يكون التحو  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، ذلك حتديد أداة التح التحوط، يتم توثيق اهلدف واالسرتاتيجية من إدارة املخاطر مبا يف
وكيفية قيام البنك بتقييم مدى والبند املتحوط له ذي العالقة، وطبيعة املخاطر املتحوط هلا، 

  .بشكل مستمرفاعلية عالقة التحوط. وجيب تقييم التحوط الحقاً واقرار فاعليته 
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  (تتمة) ملخص ألهم السياسات المحاسبية   - ٢
  

  ومحاسبة التحوط (تتمة) تقةالمالية المش دواتاأل(و)  
 ) محاسبة التحوط (تتمة)٣

  
 العادلة مالقي اتتحوط
 التزام أو ألصل تذبذب القيمة العادلة خاطرمل 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 ر حمددة قد تؤثراملتعلق مبخاط 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 
املوحدة مع تغيري القيمة العادلة للبنود املتحوط هلا املتعلقة مبخاطر للمشتقات يف قائمة الدخل 

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

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

، داة التحوطأذا مت استبعاد إ .نسبة العائد الفعال استخدامية باألصلاطفائها على مدة التحوط 
   سوية القيمة العادلة غري املطفأة تقيد مباشرة يف قائمة الدخل املوحدة.ن تإف

  تحوط التدفقات النقدية
 النقدية التدفقات يف للتغريات التعرض ضد للتحوط النقدية التدفقات حتوطات استخدام يتم

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

 اخلسارة أو للربح الالفعّ  باجلزء االعرتاف يتم واحملددة، املؤهلة النقدية التدفقات لتحوط بالنسبة
 للربح الالفعّ  غري اجلزء ماأ. الدخل الشامل اآلخر يف مباشر وبشكل مبدئيا هلا املتحوط لألداة
    .املتاجرة دخلصايف  يف مباشر بشكل به االعرتاف يتم فإنه هلا وطاملتح لألداة اخلسارة أو

يتم ترحيل األرباح أو ، بالنسبة لتحوطات التدفقات النقدية املؤثرة على العمليات املستقبلية
ا يف االحتياطيات األخرى اخلسائر إىل قائمة الدخل املوحدة يف نفس الفرتة اليت تؤثر  املعرتف 

    ط على قائمة الدخل املوحدة.فيها عمليات التحو 
ا أو إيقافها أو بيعها أو التحوط داةأ صالحية نفاذ عند  التحوط يتطابق ال عندما أو التصرف 
 الدخل ضمن ةوجودم مرتاكمة خسارة ومرتاكم أ ربح أي فإن ،التحوط حماسبة معايري مع

 تكون عندما به رتافاالع ويتم خراآل الشامل الدخل ضمن بقىي الوقت ذلك يفاآلخر  الشامل
اية املطاف املوحدة الدخل قائمة يف ا معرتف املتوقعة التحوط عملية  تصبح عندما. يف 
 ضمن ادراجها سبق اليت املرتاكمة اخلسارة أو الربح فإن احلدوث حمتملةغري  املتوقعة املعاملة
  .املوحدة الدخل قائمة إىل مباشرة حتويلها يتم خراآل الشامل الدخل
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    (تتمة) ملخص ألهم السياسات المحاسبية   - ٢
  األجنبية مالتالع )ز(

بأسعار الصرف السائدة  سعوديال لريالإىل ااألجنبية  مالتلعااليت تتم ب التعامالتحتول 
 العمالتاملوجودات واملطلوبات النقدية املسجلة ب أرصدة. كما حتول التعامالتبتاريخ إجراء 

اية السنة  اية السنة. سعودي ال اللريإىل ااألجنبية يف    بأسعار الصرف السائدة بتاريخ 
  

املوجودات وترمجة جراء تسوية التعامالت  الصرف األجنيبمكاسب أو خسائر  تسجيليتم 
اية السنة األجنبية  مالتالعب متتواملطلوبات النقدية اليت  قائمة  يفإىل الريال السعوندي يف 

البنود اخلاصة ب التحويل إىل العمالت األجنبيةخسائر مكاسب أو  ترمجةويتم  الدخل املوحدة.
 يف قائمة الدخل املوحدةإما القيمة العادلة  تعديلكجزء من بالقيمة العادلة  املثبتة غري النقدية 

  املايل.  األصلالدخل الشامل اآلخر بناًء على طبيعة  أو يف
  

أسعار الصرف  استخدامالتارخيية ب التكلفةب املسجلةبعملة أجنبية البنود غري النقدية  قياسيتم 
ا يف تواريخ املعامالت األولية. ويتم حتويل البنود غري النقدية بعملة أجنبية   املقاسةاملعمول 

  . حتديد القيمة العادلةفيه يتم الذي أسعار الصرف يف التاريخ  استخدامب بالقيمة العادلة
  

 المالية دواتمقاصة األ )ح(

لوبات املالية ويدرج الصايف يف قائمة املركز املايل املوحدة عند وجود مقاصة املوجودات واملط تتم
نية لتسوية  اجملموعةوعندما يكون لدى  املسجلةاملبالغ  بنيحق نظامي ملزم إلجراء املقاصة 

  .ايف أو بيع املوجودات وتسديد املطلوبات يف آن واحدالص املطلوبات على أساسو املوجودات 
  

ات واملصروفات يف قائمة الدخل املوحدة مامل يكن ذلك ملزمًا أو ال يتم مقاصة اإليراد
بشكل حمدد يف  موضح كما هومبوجب أي معيار حماسيب أو تفسري حماسيب  مسموحًا به 

  السياسات احملاسبية للمجموعة.
  

  / المصروفات اإليرادات إدراج(ط)  
  إيرادات ومصاريف العموالت الخاصة

بالعموالت اخلاصة الناجتة عن املوجودات واملطلوبات  املتعلقةفات اإليرادات واملصرو  إدراجيتم 
املالية باستثناء تلك املوجودات واملطلوبات املصنفة بالقيمة العادلة ضمن قائمة الدخل وبالقيمة 

األتعاب اليت تعترب جزءًا مكمًال للعائد مبا يف ذلك ، العادلة ضمن قائمة الدخل الشامل اآلخر
طريقة العائد الفعلي  استخداميف قائمة الدخل املوحدة بملالية، يتم إدراجها ا لألداةالفعلي 

 وتشتمل على العالوة واخلصم املطفأ خالل السنة.
  
  
  
  
  



  بنك الجزيرة
  (شركة مسامهة سعودية)
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  (تتمة) ملخص ألهم السياسات المحاسبية   - ٢
  

  اإليرادات / المصروفات (تتمة) إدراج(ط)     
  (تتمة) إيرادات ومصاريف العموالت الخاصة

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

تقوم اجملموعة بتقدير ، عائد العمولة الفعليعند احتساب  لألصل املايل أو االلتزام املايل.
مع األخذ يف االعتبار مجيع الشروط التعاقدية لألداة املالية مع املستقبلية ات النقدية التدفق

    استبعاد خسائر االئتمان املستقبلية.
بتعديل تقديرات  اجملموعةلتزام املايل يف حالة قيام اال يتم تعديل القيمة الدفرتية لألصل أو

ي األصلعدلة على أساس سعر العمولة املدفوعات أو املتحصالت. حتتسب القيمة الدفرتية امل
    .كإيراد أو مصروفالفعلي ويسجل التغيري يف القيمة الدفرتية  

سارة اخنفاض قيمة أصل مايل أو جمموعة من األصول املالية يستمر االعرتاف خببعد 
دخل العموالت بطريقة العائد الفعلي على القيمة الدفرتية بعد خصم خمصصات ب االعرتاف

الشروط التعاقدية لألداة الفعلي مجيع  معدل العائد احتسابالقيمة. يتضمن  االخنفاض يف
املدفوعة أو املستلمة وتكاليف العمليات واحلسومات أو  املالية ومجيع األتعاب والنقاط

     .معدل العائد الفعليالعالوات اليت تشكل جزًء ال يتجزأ من 
أصل أو ستبعاد ىل شراء أو إصدار أو امباشرًة إ تعود إضافيةتكاليف العمليات هي تكاليف 

    .التزام مايل
لتغيري العمولة اخلاصة من ثابتة إىل بعمولة خاصة  مبادالتعند دخول اجملموعة يف صفقة 

العمولة اخلاصة  بقيمةمتغرية (أو العكس) تُعدل إيرادات أو مصروفات العموالت اخلاصة 
    بقاء التحوط فعاًال.  يف حدودعلى الصفقة 

  التحويل إلى العمالت األجنبية(خسارة) دخل/ 
حتققها عند  الناجتة عن التحويل إىل العمالت األجنبيةسائر اخلأو  رباحاألب االعرتافيتم 

    ).٢ اإليضاح(انظر 
  األتعاب والعموالت

عند تقدمي اخلدمة. أما أتعاب  االستحقاقاألتعاب والعموالت على أساس ب االعرتافيتم 
، فيتم تأجليها مع االئتمانتعاب األخرى املتعلقة باألو  سحبهاتمل احملالتزامات القروض 

ا  التكاليف او املباشرة املتعلقة  لعائد على معدل ا كتعديلكانت جوهرية    إن االعرتاف 
واخلدمات اخلدمات اإلستشارية و احملافظ إدارة أتعاب ب االعرتافالقرض. ويتم الفعلي عن 

لعقود على أساس نسيب طبقًا عادًة  استثمار صناديق إدارةواليت تشمل أتعاب األخرى 
ويتم االعرتاف باألتعاب املتعلقة باألداء أو مبكونات  عند تقدمي اخلدمات. اخلدمات املعنية

واليت  خرىاألومصاريف العموالت يتم حتميل األتعاب األتعاب عند الوفاء مبعايري األداء. 
األخرى واملصروفات تتعلق األتعاب  .دمي اخلدمةمبجرد تق مبعاملة أو خدمة ماأساسا  تتعلق

اليت يتم انفاقها حال تقدمي اخلدمات املتعلقة بشكل رئيسي بأتعاب املعامالت واخلدمات 
  .ا
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    (تتمة) ملخص ألهم السياسات المحاسبية   - ٢
    (ط)    إدراج اإليرادات / المصروفات (تتمة)

  دخل توزيعات األرباح
    .ق يف استالمهااحلات األرباح حال نشوء عيتم االعرتاف بدخل توزي

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

، التغيريات الطارئة على القيمة الدفرتية وإيرادات أو مصروفات العموالت اخلاصة ذات الصلة
ة العادلة من خالل قائمة ماملوجودات واملطلوبات املالية احملددة بالقيعلى وتوزيعات األرباح 

يف عمليات  األجزاء غري الفعالةويتضمن أيضًا أي  .الدخل وفروقات الصرف األجنيب
   التحوط.

  إتفاقيات البيع وإعادة الشراء   )ك(
تقبلي حمدد خ مسبإعادة شرائها يف تاريباشر امللتزام المع ا األصول بيعاتمب االعرتاف يستمر

ن اجملموعة حتتفظ بشكل جوهري أل نظراً شراء) يف قائمة املركز املايل املوحدة (إتفاقية إعادة 
وفقًا للسياسات احملاسبية املتبعة بشأن  ويتم تقييم األصول .جبميع خماطر ومنافع التملك

بالقيمة رجة املد اتاالستثمار العادلة من خالل قائمة الدخل، و القيمة املدرجة ب اتاالستثمار 
ــ  املقتناة بالتكلفة املطفأة خرىاأل اتاالستثمار و الشامل اآلخر، العادلة من خالل الدخل 

ا اقرت يتم التعامل مع هكذا عمليات . حسب مقتضى احلال ضات مضمونة اعلى أ
ضمن  يتم اظهارها مبوجب هذه االتفاقيات ستلمةاملبالغ املإن  .ألطراف أخرىومطلوبات 

أو  "خرىللبنوك واملؤسسات املالية األ أرصدة"سسة النقد العريب السعودي" أو ملؤ  أرصدة("
عتبار الفرق بني سعر البيع وإعادة الشراء  حسبما هو مالئم. يتم ا ")لعمالءودائع ل"

 استخدامعادة الشراء بإكمصاريف عموالت خاصة، ويسـتحق على مدى فرتة إتفاقية 
    معدل العموالت اخلاصة الفعلي. 

إلعادة بيعها يف تاريخ مستقبلي حمدد مرافق لتزام األصول املشرتاة مع وجود ايتم إظهار ال 
إىل  األصولنتقال السيطرة على تلك  املوحدة لعدم اايلامل(إتفاقية إعادة بيع) يف قائمة املركز 

لدى  رصدةالنقدية واأل(" حتت بنددفوعة مبوجب هذه اإلتفاقيات ملاملبالغ ا تسجل. اجملموعة
أو  "خرىالبنوك واملؤسسات املالية األ لدى أرصدة"أو  "مؤسسة النقد العريب السعودي

البيع  ة دعاعتبار الفرق بني سعر الشراء وإحسبما هو مالئم. يتم ا ")القروض والسلف"
 العائدمعدل  استخدامة البيع بادكدخل عموالت خاصة ويستحق على مدى فرتة إتفاقية إع

    .الفعلي
  اتاالستثمار  )ل(

ال تقاس بالقيمة العادلة من خالل  اليت (للبنود زائداً  املايل بدايًة بالقيمة العادلة األصلقاس ي
تكلفة العمليات اليت تتعلق مباشرًة بالشراء أو االصدار. يتطلب املعيار الدويل  )قائمة الدخل

كلفة املطفأة األصول املالية وقياسها الحقًا سواًء بالت) تصنيف مجيع ٩للتقارير املالية رقم (
املنشأة يف إدارة األصول املالية ومسات التدفقات  منوذج أعمالأو القيمة العادلة على أساس 

املايل بالتكلفة املطفأة أو  األصليتم تصنيف ، النقدية التعاقدية لألصول املالية. يف البداية
  القيمة العادلة.

  



  بنك الجزيرة
  (شركة مسامهة سعودية)

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٤ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

 

- ٢٤ - 

  (تتمة) ملخص ألهم السياسات المحاسبية   - ٢
  

  الستثمارات (تتمة)(ل)     ا 
 مصنفة بالتكلفة المطفأةدين الفي أدوات ستثمارات ا )١(

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

  
 يف إطار منوذج أعمال يهدف إىل االحتفاظ باألصول لتجميع حمتفظ به  األصل

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

 .من أصل الدين وعموالت على املبلغ القائم لتسديد أصل الدين
  

    بالقيمة العادلة. ذين الشرطني فيتم قياسهاملايل  األصل مل يفِ إذا 
ة حيث أن ذلك يعكس على ة بتقييم منوذج األعمال على مستوى احملفظتقوم اجملموع

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

  تأخذ اجملموعة يف اعتبارها النقاط التالية:، تدفقات نقدية تعاقدية أم ال
  
 محفظة وكيفية تنفيذ هذه السياساتلسياسات وأهداف اإلدارة احملددة ل، 
 فيما إذا كانت سياسة اإلدارة تركز على اكتساب  ،فية تقييم اإلدارة ألداء احملفظةكي

 عموالت دخل خاصة تعاقدية،
 صولدرجة تكرار أي مبيعات متوقعة من األ، 
 و، ألصولسبب وراء أي مبيعات لال 
  ا لففيما إذا كان القصد من بيع األصول رتة طويلة تتناسب مع مواعيد االحتفاظ 

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

ا للمتاجرة ا ضمن منوذج ، بالنسبة لألصول املالية احملتفظ  من  الذيعمال األفال حيتفظ 
  ية.أو األصول بقصد جتميع تدفقات نقدية تعاقد األصلأهدافه االحتفاظ ب

  
الحقاً  اليت تقاسالدخل على أساس العائد الفعلي بالنسبة ألدوات الدين ب االعرتافيتم 

   دخل العموالت يف قائمة الدخل املوحدة.ب االعرتافبالتكلفة املطفأة. ويتم 
  

  الخنفاض القيمة.ختضع بالتكلفة املطفأة ة املقاسأدوات الدين 
  
 خالل قائمة الدخلموجودات مالية مصنفة بالقيمة العادلة من  )٢(

كموجودات مالية مصنفة بالقيمة العادلة   امللكيةحقوق ات يف أدوات االستثمار يتم تصنيف 
تفظ به للمتاجرة بالقيمة ما مل حيُ  اً إال إذا حددت اجملموعة استثمار ، من خالل قائمة الدخل

  .األويل االعرتاف عندالعادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
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  (تتمة) السياسات المحاسبيةملخص ألهم    - ٢
  

  (ل)     االستثمارات (تتمة) 
 موجودات مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل (تتمة))  ٢(

  :إذا للمتاجرةاملايل حمتفظ به  االلتزاماملايل أو  األصليعترب 
 .القريبجل غرض البيع أو إعادة الشراء يف األساساً لأ اً أو متكبد اً كان مكتسب( أ )  
ا إأدوات مالية حمددة ويتم من حمفظة  اً ، جزءاالعرتاف األويل كان عند(ب)  سوياً دار

  .جل القريبيف األ فعليةأرباح على وجود  ما يدل وحتمل
ون عبارة عن عقد ضمانة مالية أو تكاليت  اتشتقامل(باستثناء  ة ماليةمشتق كان  (ج)

    ).داة حتوط فعالة وحمددةأ
يمة العادلة من خالل قائمة الدين اليت ال تفي مبعايري التكلفة املطفأة بالق يتم قياس أدوات

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

إذا كان  االعرتاف األويلبالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل يف ميكن حتديد أداة دين 
هكذا حتديد يزيل أو يقلص بشكل جوهري اضطراب القياس أو االعرتاف باألداة والذي 

    س خمتلفة.و قيد املكاسب أو اخلسائر وفق أسقد ينشأ من تقييم املوجودات أو املطلوبات أ
لفة املطفأة إىل القيمة العادلة من خالل قائمة يتم إعادة تصنيف أدوات الدين من التك

ال حبيث تصبح الدخل عندما يتغري منوذج األعمال بطريقٍة تتغري معها معايري التكلفة املطفأة 
إعادة تصنيف أدوات الدين احملددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة إن تنطبق عليها بتاتاً. 

    .ممكنةغري االعرتاف األويل الدخل عند 
اية  ألصول املالية ا املدرجة بالقيمة العادلة يف قائمة الدخل يتم قياسها بالقيمة العادلة يف 

ظهار أي مكاسب أو خسائر ناجتة عن إعادة مع ا كل فرتة من فرتات إصدار التقارير
الدخل من العموالت على أدوات الدين  تسجيلالقياس يف قائمة الدخل املوحدة. يتم 

    قائمة الدخل يف قائمة الدخل املوحدة. خالل منبالقيمة العادلة 
بالقيمة  احملددةلكية امليف أدوات حقوق ات االستثمار يتم إدراج الدخل من توزيعات أرباح 

يف قائمة الدخل املوحدة عندما ينشأ حق للمجموعة يف قائمة الدخل  من خاللالعادلة 
  دخل املوحدة. استالم حصة من األرباح ويتم تضمنيها حينئٍذ يف قائمة ال

  
العادلة من خالل الدخل الشامل في حقوق ملكية محددة بالقيمة  االستثمار )٣(

 خر اآل
على أساس كل أداة ( للرتاجعغري قابل  خيار اختاذ اجملموعةستطيع ت، االعرتاف األويل عند

العادلة من خالل الدخل بالقيمة  امللكيةحقوق يف  اتاالستثمار تحديد ب) على حدة
ذا  إخر غري مسموح به العادلة من خالل الدخل الشامل اآلالقيمة  خيارن إخر. الشامل اآل

ا  يف حقوق امللكية اتاالستثمار كانت    .للمتاجرةحمتفظ 
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  (تتمة) ملخص ألهم السياسات المحاسبية   - ٢
  

  (ل)     االستثمارات (تتمة) 
دخل الشامل العادلة من خالل الفي حقوق ملكية محددة بالقيمة  االستثمار)  ٣(

 (تتمة)خر اآل
خر العادلة من خالل الدخل الشامل اآلبالقيمة  امللكيةحقوق يف  اتاالستثمار يتم قياس 

بالقيمة العادلة مع الحقًا يتم قياسها و . العمليات تكلفةليها إ مبدئيا بالقيمة العادلة مضافاً 
 ضمنخر الدخل الشامل اآلادلة يف املكاسب واخلسائر الناجتة من التغري يف القيمة العاظهار 

واخلسائر النامجة عن مثل هذه  ال يتم إعادة تصنيف املكاسب. خرىات األحتياطياال
الدخل  يف قائمةيف القيمة االخنفاض إدراج يتم ال و ، ةالدخل املوحد إىل قائمة اتاالستثمار 
. ة العادلةبالقيمأوراق مالية مدرجة يف سوق يف أسهم غري  اتاالستثمار يتم قياس  ة.املوحد

ىل قائمة الدخل املوحدة يف حال مت إف املكاسب أو اخلسائر املرتاكمة عادة تصنيإلن يتم 
     ت.ااالستثمار بيع 
غري  امللكيةحقوق يف  اتاالستثمار بتحديد مجيع  اجملموعة تقام، االعرتاف األويليف 

االدخل قائمة بالقيمة العادلة من خالل املسجلة  الدخل من خالل لة بالقيمة العاد على أ
    الشامل اآلخر.

يف قائمة الدخل املوحدة عندما  امللكيةحقوق يف  اتاالستثمار من األرباح توزيعات يتم قيد 
إال إذا كانت التوزيعات متثل بوضوح األرباح توزيعات يف استالم  حق لمجموعةليصبح 

    .االستثماراسرتداداً جلزء من تكلفة 
يف  الستثماراتة صايف التغريات املرتاكمة يف القيمة العادلة لالقيمة العادل احتياطييتضمن 
 . عندما يتم استبعادخرادلة من خالل الدخل الشامل اآللكية بالقيمة العاملحقوق 

 رباحاألإىل القيمة العادلة  احتياطيرتاكم يف ، يتم حتويل املبلغ امللكيةاملحقوق  االستثمار يف
  .بقاةامل
  

 قروض وسلف  )م(
امالية غري مشتقة  أصوالً وض والسلف القر تعترب  ا أو اشرت ت ثابتة دفوعامب اجملموعة أنشأ

يتم و لمقرتضني. تسليم النقد لعند  القروض والسلف تسجيلأو قابلة للتحديد. يتم 
نقل مجيع عند القروض أو شطبها، أو عند بيع لتزام أو املقرتض لالإما بتسديد  هااستبعاد
    . للمبلغ املدفوع بالقيمة العادلةمبدئياً  والسلف كافة القروض استق امللكية. ومنافعخماطر 

أي  اً ــ اليت مل يتحوط هلا ــ بالتكلفة ناقص والسلف القروض إظهاراألويل، يتم  االعرتافبعد 
. االفرادية أو اليت على أساس احملفظة (مجاعية)مبلغ مشطوب وخمصصات اخنفاض القيمة 

الفعلي لتكلفة املطفأة احملتسبة باستخدام سعر العمولة يتم تسجيل القروض والسلف با
  .والسلف من القروض االئتمان خمصص خسائر تم خصميألغراض العرض، السائد. 

  
  ماليةال دواتاألب إلغاء االعتراف )ن(

مالية  أصولجمموعة  من، أو جزء من أصل مايلإلغاء االعرتاف بأصل مايل (أو جزء يتم 
ة)    .ذا األصلستالم التدفقات املالية اخلاصة وق التعاقدية العندما تنتهي احلق متشا
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  (تتمة) ماليةال دواتاألإلغاء االعتراف ب(ن)    
أصل مايل، يتم إلغاء االعرتاف  قامت بتحويل اجملموعة أنظهر فيها ييف احلاالت اليت 

معظم املخاطر واملكاسب املصاحبة مللكية األصل بشكل  بنقل اجملموعةباألصل إذا قامت 
 أو إبقاء مجيع املخاطر واملكاسببتحويل م فيها اجملموعة و تق الويف احلاالت اليت جوهري. 

ختلي  حالفقط  إلغاء االعرتاف باألصل املايلبشكل جوهري، يتم  األصلاملصاحبة مللكية 
بأي حقوق أو التزامات  باالعرتاف  اجملموعة . تقوماألصل املايلعن السيطرة على  اجملموعة

ا نتيجًة لذلك حالبشكل منفصل  مطلوباتأو  كموجودات   .نشؤها أو االحتفاظ 
  

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

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

 ة.الدخل املوحد قائمةيف والذي يستحق قبضه واملبلغ املقبوض لألصل الدفرتية 
  
امل الدخل الشقائمة بالقيمة العادلة من خالل  إلغاء االعرتاف بأصل مايل مصنفند ع

 الدخل الشامل اآلخريف واليت سبق وأن تراكمت املرتاكمة  ئرسب أو اخلساا، فإن املكاآلخر
  املبقاة. رباحإىل األ ترحيلهايتم ، ولكن ةالدخل املوحد قائمةتصنيفها إىل ال يعاد 

 
  وأصول معاد امتالكها عقارات أخرى )ع(

عقارات معينة مقابل تسوية  باالستحواذ علىالعادية  أعماهلامن خالل دورة  اجملموعةقوم ت
ا للبيع وتسجل بدايًة  قروض وسلف مستحقة. تعترب مثل هذه العقارات موجودات حمتفظ 

 احلاليةبصايف القيمة املمكن حتقيقها من القروض والسلف املستحقة أو بالقيمة العادلة 
أي  باحتساأي تكاليف للبيع ــ أيهما أقل. ال يتم  اً للممتلكات ذات العالقة ناقص

دخل االجيارات من العقارات األخرى يف ب االعرتافاستهالك على مثل هذه العقارات. يتم 
  قائمة الدخل املوحدة.

  
يتم إعادة تقييم مثل هذه العقارات على أساس دوري. يتم االعرتاف  ،االعرتاف األويلبعد 

قة عند بأي خسائر غري حمققة تسجل عند إعادة التقييم أو أي خسائر أو مكاسب حمق
يتم االعرتاف الحقاً بأي مكاسب من جيار يف قائمة الدخل املوحدة. اإلاالستبعاد وإيرادات 

عدم جتاوزها  إىل حدتكاليف بيع هذه األصول  اً إعادة التقييم بالقيمة العادلة ناقص
نتيجة التخفيض الرتاكمي يف قائمة الدخل املوحدة. يتم االعرتاف باملكاسب أو اخلسائر 

  اد يف قائمة الدخل املوحدة.االستبع
  
  
  
  
  



  بنك الجزيرة
  (شركة مسامهة سعودية)

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٤ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

 

- ٢٨ - 

  (تتمة) ملخص ألهم السياسات المحاسبية   - ٢
  

  ممتلكات ومعدات )ف(
االستهالك املرتاكم وخسائر اخنفاض القيمة.  اً يتم تقييم املمتلكات واملعدات بالتكلفة ناقص

دة من خالل تغيري امل للممتلكات واملعدات العمر االنتاجي املتوقعالتغيريات يف  معاجلة تمت
ا تغريات ويتم التعامل ، احلالحسبما يقتضي ، احتساب االستهالك أو طريقة معها على أ

يتم احتساب استهالك التقديرات احملاسبية. األرض اململوكة غري خاضعة لالستهالك.  يف
العمر  على مدىثابت القسط الاألخرى باستخدام طريقة واملعدات تكلفة املمتلكات 

    كما يلي:االنتاجي للموجودات  
  سنة ٣٣          باين امل

  أقصرأيهما  ــ سنوات ١٠فرتة اإلجيار أو طيلة     ينات على العقارات املستأجرة حتس
    سنوات ١٠ - ٤    واملعدات والسيارات  ثاثاأل

، وأعمارها االنتاجيةوطرق احتساب استهالكها، ، للموجودات املتبقيةالقيم يتم مراجعة 
    . كل تاريخ من تواريخ إصدار القوائم املاليةيفــ تعديلها إذا لزم األمر و 

ستبعاد على أساس الفرق بني القيمة الدفرتية املكاسب واخلسائر الناجتة عن اال احتسابيتم 
    ، وتدرج يف قائمة الدخل املوحدة.والعائدات
ا عند وجود أحداث أو تغريات يف خنفاض قيمتهجعة كافة املوجودات فيما يتعلق بايتم مرا

ف تشري إىل أن القيمة الدفرتية لألصل غري قابلة لالسرتداد. يتم ختفيض القيمة الدفرتية ظرو ال
مباشرة إىل قيمتها املقدرة القابلة لالسرتداد إذا زادت القيمة الدفرتية للموجودات عن قيمتها 

  املقدرة القابلة لالسرتداد.
    

 المطلوبات المالية )ص(
 عات املالية وودائع العمالء وصكوك الدين الصادرةيتم االعرتاف جبميع االيدايف البداية، 

الحقاً، يتم و متثل القيمة العادلة للمبالغ املستلمة. واليت بالتكلفة بعد خصم رسوم العمليات 
قياس مجيع املطلوبات املالية اليت حتمل عموالت بالتكلفة املطفأة بعد األخذ يف االعتبار أي 

اعتماد احلسومات على أساس العائد الفعلي حىت حسم أو عالوة. يتم اطفاء العالوات و 
  تاريخ االستحقاق وحتتسب ضمن مصاريف العموالت اخلاصة.

 
  إقراضية التزاماتو  ماليةضمانات  )ق(

، بتقدمي ضمانات مالية تتمثل يف اعتمادات االعتيادية أعماهلامن خالل دورة  اجملموعةقوم ت
بالقيمة العادلة يف القوائم املالية ت املالية الضمانااالعرتاف بيتم بدايًة وضمانات وقبوالت. 

األويل، يتم قياس  االعرتافواليت متثل قيمة العالوة املستلمة. وبعد املطلوبات األخرى  ضمن
ضمان بالعالوة املطفأة، أو أفضل تقدير للمصاريف الالزمة  كلجتاه   اجملموعة التزامات

    ا أعلى. أيهم ــ مايل ناجم عن الضمانات التزاملسداد أي 
 ضمن بالضمان املايل يف قائمة الدخل املوحدة املتعلقتسجيل أية زيادة يف االلتزام  يتم

العالوة املستلمة يف قائمة الدخل  إدراج. يتم خمصص اخنفاض القيمة خلسائر االئتمان
    لقسط الثابت على مدى فرتة الضمان. طريقة ا استخداماملوحدة ب

ثابتة لتوفري اعتمادات مبوجب شروط وأحكام حتدد بشكل  التزاماتهي  التزامات القروض
  مسبق.
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  مخصصاتال(ر)       
عندما ) االستثماروخمصصات  االئتمان(باستثناء خمصصات املخصصات االعرتاف بيتم 

ناتج عن  حايلأو ضمين ملقابلة التزام قانوين  اجملموعةميكن إجراء تقدير موثوق به بواسطة 
  حتمال عدم الدفع.أحداث ماضية ويكون احتمال دفع مبالغ لتسوية االلتزام أعلى من ا

 
  محاسبة عقود اإليجار(ش)     
 في حالة كون البنك مستأجراً  )١(
مبوجبها فة مستأجر، عقود إجيار تشغيلية عترب كافة عقود اإلجيار اليت يربمها البنك، بصت

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

جيب غرامات دفعات و أية تدرج نتهاء مدته، إلغاء عقد اإلجيار التشغيلي قبل ايف حالة و 
لفرتة ا خاللات كمصروف  ،بعد خصم أية إيرادات إجيار متوقعة (إن وجدت) ،دفعها للمؤجر

  تم فيها إلغاء اإلجيار.اليت ي
  
 مؤجراً في حالة كون البنك  )٢(

املتوافقة مع  جياراإلعندما يتم نقل األصول مبوجب عقد تأجري متويلي مبا يف ذلك عقود 
دفعات اإلجيار كذمم مدينة ل احلاليةالقيمة ب االعرتافيتم  (االجارة) أحكام الشريعة

الذمم  إمجايلالفرق بني ب االعرتافعنها حتت بند " القروض والسلف ". يتم  االفصاحو 
للذمم املدينة كإيرادات إجيار مل تقبض بعد. يتم االعرتاف بدخل  احلاليةاملدينة والقيمة 

ات واليت تعكس االستثمار صايف اإلجيار طوال مدة سريان عقد اإلجيار باستخدام طريقة 
    عائد على فرتات ثابتة. النسبة 
ائم املالية املوحدة كممتلكات يف القو  يالتشغيلاإلجيار األصول اخلاضعة لعقود  إدراجيتم 

القسط الثابت (أو  بطريقة يالتشغيلاإلجيار ومعدات. ويتم االعرتاف بالدخل من عقود 
  .عقد التأجريطريقة أخرى مالئمة) طوال مدة سريان 

 
 وشبه النقدية يةالنقد )ت(

لغ املبا منية وشبه النقدية النقد تتكونائمة التدفقات النقدية املوحدة، ألغراض إعداد ق
ستثناء الودائع النظامية، كما ى مؤسسة النقد العريب السعودي، بالد رصدةالنقدية واأل

أو  ثالثة أشهر اليت تستحق خالل خرىلدى البنوك واملؤسسات املالية األ رصدةشمل األت
التغيريات اليت قد تطرأ على القيم  نتيجةواخلاضعة ملخاطر غري جوهرية  أقل من تاريخ التعاقد

  .العادلة
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 والمؤسسات المالية األخرى البنوك لدى رصدةاأل )ث(
إيداعات أسواق  متثلاألرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى هي موجودات مالية 

يتم  الذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد ومواعيد استحقاق ثابتة بشكل رئيسي و مال 
بيعها يف سوق نشط. ال يتم الدخول يف ايداعات أسواق املال بنية بيعها الفوري أو  تداوهلا

  بالتكلفة باعتبارها القيمة العادلة هلا. يف البداية يف األجل القصري. يتم قياس هذه األرصدة
  

بعد االعرتاف األويل، يتم إظهار األرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى بالتكلفة 
واملخصص أي مبالغ مشطوبة وأي خمصصات حمددة الخنفاض القيمة ــ إن وجدت ــ  اً ناقص

  .األخرىخماطر األطراف جتاه ) اجلماعيفظة (احمل على مستوى
  

  الزكاة وضريبة الدخل )خ(
وضريبة الدخل مبوجب قوانني مصلحة الزكاة والدخل يف اململكة العربية السعودية فإن الزكاة 

األجانب على التوايل. يتم احتساب الزكاة على حصة و السعوديني  إلتزام على املسامهني مها
أو يف صايف الدخل باستخدام األسس املوضحة حقوق املسامهني املسامهني السعوديني يف 

يف صايف  مبوجب أنظمة الزكاة. يتم احتساب ضريبة الدخل على حصة املساهم األجنيب
  الدخل للسنة.

  
قائمة الدخل املوحدة  يفخل املتعلقة مبسامهي البنك الزكاة وضريبة الد تسجيلال يتم 

ا تستقطع من قيمة األرباح املدفوعة للمسامهني. إذا مل يتم توزيع أرباح،  للمجموعة حيث أ
يتم احتساب املبلغ كذمة مدينة من املسامهني وسيتم خصمها مستقبًال من األرباح ويتم 

  ة مستحقة الدفع ملصلحة الزكاة والدخل.الذمة املدينة كذمة دائن مقابلاحتساب التزام 
  

  الموجودات المحتفظ بها كأمانات  )ذ(
ا كعهدة أو املوجودات اليت يتم اال مملوكة موجودات بصفة أمانة ال تعترب حتفاظ 

  وبالتايل، ال تدرج يف القوائم املالية املوحدة.، لمجموعةل
  

  الموظفينتعويضات  )ض(
  خطة تعويضات محددة غير ممولة

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

  
  
  
  
  
  
  



  بنك الجزيرة
  (شركة مسامهة سعودية)

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٤ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

 

- ٣١ - 

  (تتمة) ملخص ألهم السياسات المحاسبية   - ٢
  

  (تتمة)الموظفين تعويضات (ض)   
  (تتمة) خطة تعويضات محددة غير ممولة

ما يتعلق خبطط التعويضات احملددة غري املمولة في اجملموعةيتم احتساب صايف التزامات 
("االلتزامات") من خالل تقدير مبلغ التعويض املستقبلي الذي استحقه املوظفون مقابل 

م يف الفرتة احلالية والفرتات السابقة و  لتحديد قيمتها احلالية  هايتم خصماليت خدما
اخلصم املستخدم هو عائد . معدل مل يتم تسجيلهاتكاليف خدمة ماضية  باإلضافة ألي

السوق على السندات احلكومية يف تاريخ إعداد التقارير املالية واليت هلا مواعيد استحقاق 
تقارب آجال التزامات الشركة. يتم حتديد تكلفة تقدمي التعويضات مبوجب خطط 

مة احلالية باستعمال طريقة ائتمان الوحدة املتوقعة لتحديد القي غري املمولة ددةالتعويضات احمل
    . اجملموعةاللتزام 

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 

خصم ويتم صرفها حال تقدمي اخلدمة  بدونرية األجل يتم قياس تعويضات املوظفني القص
    ذات العالقة.

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

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

  (ظ)     المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة (مبدأ تجنب الفوائد)
متوافقة مع أحكام الشريعة (مبدأ جتنب الفوائد) واليت يقدم البنك لعمالئه منتجات مصرفية 

  للبنك.يتم اعتمادها بواسطة هيئة الرقابة الشرعية 
  

البنك  عميل واليت يكونمبوجبها البنك ببيع سلعة أو أصل إىل هي اتفاقية يقوم  المرابحة
مل التكلفة يشسعر البيع على وعد بالشراء من ذلك العميل.  قد اشرتاها واقتناها بناءً 

  ليها هامش ربح متفق عليه.مضافا إ
  

على  أو إنشاء أصل للتأجري بناءً  بشراءالبنك (املؤجر) مبوجبها يقوم  اتفاقيةهي  اإلجارة  
ملدة معينة بإجيار متفق عليه و  األصلوعد منه باستئجار  بناًء علىطلب العميل (املستأجر) 

  .بانتقال ملكية األصل املؤجر إىل املستأجر اإلجارةوقد تنتهي 
  

أو للمسامهة يف مشاريع استثمارية معينة عبارة عن اتفاقية بني البنك وعميل  هيالمشاركة 
لكية. يتم تقاسم الربح أو ل املمكاصول العميل على  حبملكية بعض املمتلكات تنتهي 

  .اخلسارة وفقا لشروط االتفاق
  
  



  بنك الجزيرة
  (شركة مسامهة سعودية)

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٤ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

 

- ٣٢ - 

  (تتمة) ملخص ألهم السياسات المحاسبية   - ٢
  

      (ظ)     المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة (مبدأ تجنب الفوائد) (تتمة)
من معامالت املراحبة يقوم مبوجبها البنك بشراء سلعة وبيعها  هو عبارة عن منوذج التورق

املتحصالت ملقابلة متطلبات التمويل  استخدامو فورًا للعميل. ويقوم العميل ببيع السلعة 
    اخلاصة به.

لدخول يف معني بدفع رسوم لعميل مبوجبها يقوم اتفاقية  هي االجنبية العمالتوعد 
عطاء اقوم أحد األطراف (الواعد) ب. حيث يقاتأو سلسلة من الصف الصفقات احدى

    .)املوعودتعهد إىل الطرف الثاين (
عميل اليقوم البنك ببيع أصل مطّور إىل مبوجبها بني البنك والعميل اتفاقية  هي االستصناع

    وفقاً ملواصفات وأسعار متفق عليها بينهما.
مع  تتناسب صل معنييف أملكية فردية إسالمية تتمثل يف  أدواتعبارة عن هي  صكوكال

    .األصلالدخل الناتج من احلصول على حق يف ما يقابلها من 
املعايري  استخداميتم قيد مجيع املنتجات املتوافقة مع أحكام الشريعة (مبدأ جتنب الفوائد) ب

  .املبينة يف هذه القوائم املاليةلسياسات احملاسبية ل وطبقاً الدولية للتقارير املالية 
  
    لدى مؤسسة النقد العربي السعودي  رصدةدية واألالنق - ٣

  
السعودي، يتعني على نظام مراقبة البنوك واألنظمة الصادرة عن مؤسسة النقد العريب ) من ٧لمادة (طبقا ل

وية حمددة من الودائع حتت حتفاظ بوديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العريب السعودي بنسب مئالبنك اال
الوديعة  .)٣٢ اإليضاح(انظر  ية كل شهر ميالدياحتتسب يف  أخرىودائع و ألجل والودائع الطلب 

من النقدية  ا ال تشكل جزءاً ه فإعلي لتمويل عمليات البنك اليومية وبناءً  متاحةالنظامية لدى املؤسسة غري 
   وشبه النقدية.

  
    خرىوالمؤسسات المالية األ البنوك لدى رصدةاأل  – ٤

        
  املال مبالغ مودعة بطريقة املراحبة املتوافقة مع أحكام الشريعة (مبدأ جتنب الفوائد). أسواقمتثل إيداعات 

  

 باآلف الرياالت السعودية   
م٤٢٠١    م (معدلة)٣٢٠١    
     

 ٨٤٤,٢٠٥  ٧٢٨,٦٦٣   نقد يف الصندوق
      أرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي 

 ٢,٤١٦,٩٥٣  ٢,٨٦٣,٤٧٨   وديعة نظامية
 ٤,٠٤٥,٠٠٠  ٢,٩٦٠,٠٠٠    قروض نقدية

 ٧,٣٠٦,١٥٨  ٦,٥٥٢,١٤١   اإلجمالي

 باآلف الرياالت السعودية   
م٠١٤٢    م٢٠١٣          

 ٥٣٦,٢٩٥  ٨٠٨,٩٩١   حسابات جارية
املال أسواقايدعات     ٢,٥٣٧,٥٠٠  ٤,١٠٠,٠٠٠ 
 ٣,٠٧٣,٧٩٥  ٤,٩٠٨,٩٩١   اإلجمالي



  بنك الجزيرة
  (شركة مسامهة سعودية)

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
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- ٣٣ - 

    اتاالستثمار  -  ٥
  كما يلي:  اتاالستثمار ف يتصنكان ،  م٢٠١٤ديسمرب  ٣١كما يف   –أ 

  
    بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلاستثمارات  )١(

  
    بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخراستثمارات  )٢( 

  
    بالتكلفة المطفأةاستثمارات ) ٣(

      
  كما يلي:  اتاالستثمار كان تصنيف ،  م٢٠١٣ديسمرب  ٣١كما يف   – ب

  
    لعادلة من خالل قائمة الدخلاستثمارات بالقيمة ا )١(

  
    لدخل الشامل اآلخراستثمارات بالقيمة العادلة من خالل ا )٢(

  
  

)باآلف الرياالت السعوديةم (٤٢٠١    
    اإلجمالي    خارج المملكة    داخل المملكة  
              

  ٣٢٩،٥٣٠  ١٥٤٫٩٤٨  ١٧٤،٥٨٢   صناديق استثمار
ــ        ٦٨،٦٧٤   سهمأ   ٦٨،٦٧٤  

    ٢٤٣٫٢٥٦   ٣٩٨,٢٠٤  ١٥٤٫٩٤٨  

)باآلف الرياالت السعوديةم (٤٢٠١    
    اإلجمالي    خارج المملكة    داخل المملكة  
              
  ١٠,٤٣٢  ٧,١٨٢  ٣,٢٥٠   سهمأ

)باآلف الرياالت السعوديةم (٤٢٠١    
   اإلجمالي    خارج المملكة    داخل المملكة  
        

  استثمارات صكوك
  

ــ        ١٠،٩٢٦،٣٣     ١٠،٩٢٦،٣٣ 
 

  ١١,٣٣٤,٩٧٠  ١٦٢,١٣٠  ١١,١٧٢,٨٤٠   االجمالي  

م (باآلف الرياالت السعودية)٢٠١٣    
    اإلمجايل    خارج اململكة    داخل اململكة  
              

  ٣١٣,٢٥٠  ١٥٢,٧٣٦  ١٦٠,٥١٤   صناديق استثمار
ــ        ٢٣,٣٢٦   أسهم   ٢٣,٣٢٦  

   ٣٣٦,٥٧٦  ١٥٢,٧٣٦  ١٨٣,٨٤٠  

)باآلف الرياالت السعوديةم (٢٠١٣    
    اإلمجايل    خارج اململكة    داخل اململكة  
              
  ٩,٢٧٨  ٦,٠٢٨  ٣,٢٥٠   سهمأ



  بنك الجزيرة
  (شركة مسامهة سعودية)

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٤ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

 

- ٣٤ - 

  االستثمارات (تتمة) – ٥
  

  م، كان تصنيف االستثمارات كما يلي: (تتمة)٢٠١٣ديسمرب  ٣١كما يف   –ب 
    استثمارات بالتكلفة املطفأة )٣(

  
  

  :اتاالستثمار فيما يلي حتليالً ملكونات  - ج
  

  
املقتناة بالتكلفة  خرىاأل ستثماراتالواخلسائر غري احملققة والقيم العادلة ل رباحفيما يلي حتليًال لأل - د

      املطفأة:
  باآلف الرياالت السعودية  
  م٢٠١٣    م٢٠١٤  
      إمجايل      إمجايل           إجمالي      إجمالي     

  
  

 القيمة  الدفترية
رباح غير األ  

 المحققة
الخسائر غير   

 المحققة
    

 القيمة العادلة
    

 القيمة الدفرتية
غري  رباحاأل 

 احملققة
اخلسائر غري   

 احملققة
    

 القيمة العادلة
                

 ٩١٣,٥٣٣  -         -         ٩١٣,٥٣٣  - -  -  -  مراحبة استثمارات

١٠,٩٢٦,٣٣٤  صكوك استثمارات
 

٢٩٫٠٦٣ 
  

)٤٫٢٦٠( 
   

١٠٫٩٥١٫١٣٧ 
 

١١,٣٣٧,٧٣٨ 
 

١٧,٣٣٨ 
 

)٤,٧٩٢(  
 

١١,٣٥٠,٢٨٤ 
)٤,٧٩٢(  ١٧,٣٣٨  ١٢,٢٥١,٢٧١  ١٠٫٩٥١٫١٣٧  )٤٫٢٦٠(   ٢٩٫٠٦٣  ١٠,٩٢٦,٣٣٤  اإلجمالي   ٢٦٣,٨١٧,١٢  

  
  
  
  
  
  
  

م (باآلف الرياالت السعودية)١٣٢٠    
  اإلمجايل  خارج اململكة  داخل اململكة  
        

  ٩١٣,٥٣٣   ــ        ٩١٣,٥٣٣   استثمارات مراحبة
  ١١,٣٣٧,٧٣٨   ١,٤٣٧,٨٧٠  ٩,٨٩٩,٨٦٨   استثمارات صكوك

  ١٢,٢٥١,٢٧١  ١,٤٣٧,٨٧٠  ١٠,٨١٣,٤٠١   اجملموع
  ١٢,٥٩٧,١٢٥  ١,٥٩٦,٦٣٤  ١١,٠٠٠,٤٩١   االمجايل  

 باآلف الرياالت السعودية  
م٤٢٠١   م ٢٠١٣    
   

ةلها أسعار معلن  
ر ليس لها أسعا 

 معلنة
  

 المجموع
  

نةهلا أسعار معل  
ار ليس هلا أسع 

 معلنة
 اجملموع 

١٣,٥٣٣٩  ٩١٣,٥٣٣     -     -     -     -   مراحبة استثمارات  
٠٢,٤٤٦,١٥ ٨٫٢٤٢٫٨٦١١٠٫٩٢٦٫٣٣٤ ٢٫٦٨٣٫٤٧٣   صكوك استثمارات   ١١,٣٣٧,٧٣٨  ٨,٨٩١,٥٨٨ 

 ٣٢,٦٠٤  ٣,٤٣٨  ٢٩,١٦٦ ٣٫٤٣٨٧٩٫١٠٦ ٧٥٫٦٦٨   سهمأ
 ٣١٣,٢٥٠     -  ٣١٣,٢٥٠ ٣٢٩٫٥٣٠    - ٣٢٩٫٥٣٠   صناديق استثمار

٧٨٨,٥٦٦,٢ ٨٫٢٤٦٫٢٩٩١١٫٣٣٤٫٩٧٠ ٣٫٠٨٨٫٦٧١     اإلجمالي   ١٢,٥٩٧,١٢٥  ٩,٨٠٨,٥٥٩ 



  بنك الجزيرة
  (شركة مسامهة سعودية)
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- ٣٥ - 

  االستثمارات (تتمة) – ٥
 

      :اجلهات املتعامل معهاحسب  ستثماراتالفيما يلي حتليالً ل - ه
  
  
  
  
  
  
    

 إناملطفأة ال ختتلف جوهريًا عن قيمها الدفرتية. بالتكلفة  الظاهرةإن القيم العادلة لالستثمارات 
ا غري يف سوق مدرجة (د)) ٥ اإليضاحواملفصح عنها يف الصكوك ( استثمارات إال أن التعامل 

  .نشط
  

 اً أسهمبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر املفصح عنها  يف األسهمات االستثمار تتضمن 
بالتكلفة  مسجلةسعودي)  مليون  ٣,٤: م٢٠١٣سعودي ( مليون  ٣,٤غري متداولة بقيمة 
  . موثوقالعادلة بشكل  القيمةقياسها ب لعدم القدرة على

  
ولديها استثمارات يف هلا اليت تتخذ من اململكة العربية السعودية مقرًا  االستثماريتم تصنيف صناديق 

  .االستثمارات خارج اململكةاخلارج ضمن 

الت السعوديةباآلف الريا     
 ٢٠١٣م ٢٠١٤م   
     

 ٦,٣٦٢,٤٣٣ ٥٫٤٤٥٫٧٨٦   مؤسسات حكومية وشبه حكومية
 ٢,٩٠٦,٨١٧ ٢٫٣١٨٫٦٥٥   شركات

أخرىبنوك ومؤسسات مالية     ٣,٣٢٧,٨٧٥ ٣٫٥٧٠٫٥٢٩ 
 ١٢,٥٩٧,١٢٥ ١١٫٣٣٤٫٩٧٠   اإلجمالي



  بنك الجزيرة
  (شركة مسامهة سعودية)
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- ٣٦ - 

    صافيلسلف، القروض وا   - ٦
    .االئتمانبطاقات  أرصدةو  فراد ألغراض شخصيةاألإىل تشمل قروض وسلف  :األفرادقروض 
ت صغرية ومتوسطة احلجم باالضافة ىل شركات ومؤسساإ تشمل قروض وسلف :الشركاتقروض 

    .ىل املؤسسات الفرديةإ
    .للموظفني تشمل قروض وسلف :أخرى

  ي:تتكون القروض والسلف بالصايف مما يل )أ(
    

 باآلف الرياالت السعودية 
 المجموع  أخرى  شركات  أفراد ٢٠١٤م

     
  ٤١,٥١٣,١٨٨   ٢٨٤,٥٣٩   ٢٦,٣٦٠,١٥٨     ١٤,٨٦٨,٤٩١  عاملةقروض وسلف 

  ٣٦٩,٨٦٠  -       ١٤٦,٤٤٤   ٢٢٣,٤١٦  عاملةقروض وسلف غري 

  ٤١,٨٨٣,٠٤٨   ٢٨٤,٥٣٩   ٢٦,٥٠٦,٦٠٢   ١٥,٠٩١,٩٠٧  القروض والسلف إجمالي
     

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

  (٤١٥,٣٨١)  -       (٢٣٢,٥٥٣)   (١٨٢,٨٢٨)  خمصص خسائر حمفظة

  (٦٣٨،٤٩٧)  -       (٢٨٢،٩٩٥)   (٣٥٥،٥٠٢)  االئتمان مخصص خسائر إجمالي

  ٤١,٢٤٤,٥٥١   ٢٨٤,٥٣٩   ٢٦,٢٢٣,٦٠٧    ١٤,٧٣٦,٤٠٥  صافي القروض والسلف

  
 باآلف الرياالت السعودية 

 اجملموع  أخرى  شركات  أفراد ٢٠١٣م
     

 ٣٥,٢٢٦,٨١٤    ٢١٩,٨٧١   ٢٢,٨٢٢,٨٩١    ١٢,١٨٤,٠٥٢   قروض وسلف عاملة
 ٤٢٩,٣٧٢    ــ         ٢٠٨,٨٨٦    ٢٢٠,٤٨٦   قروض وسلف غري عاملة

 ٣٥,٦٥٦,١٨٦    ٢١٩,٨٧١   ٢٣,٠٣١,٧٧٧    ١٢,٤٠٤,٥٣٨   روض والسلفإجمالي الق
     

         االئتمان: خمصص خسائر
 )١٧٩,٢٦٧(   ــ         )٨٨,٩٣٤(   )٩٠,٣٣٣(  خمصص خسائر حمدد
 )٤٨٢,١٦٠(   ــ         )٣٥٥,٥٣٢(   )١٢٦,٦٢٨(  خمصص خسائر حمفظة

 )٦٦١,٤٢٧(   ــ         )٤٤٤,٤٦٦(   )٢١٦,٩٦١(  االئتمان إجمالي مخصص خسائر
 ٣٤,٩٩٤,٧٥٩    ٢١٩,٨٧١   ٢٢,٥٨٧,٣١١    ١٢,١٨٧,٥٧٧   صافي القروض والسلف

  
 واليتثل صايف القروض والسلف منتجات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة (مبدأ جتنب الفوائد) مي
   تورق.مشاركة و و  ستصناعاو  إجارةو  شمل عقود مراحبةت

سعودي   ارملي ٩,٠٥بقيمة  إجارة ت ذمم مدينة من متويالتتضمن القروض والسلف صايف
  سعودي).  ارملي ٧,٧٥: م٢٠١٣(

  



  بنك الجزيرة
  (شركة مسامهة سعودية)

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٤ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

 

- ٣٧ - 

  صافي (تتمة)القروض والسلف،    - ٦
  

  :كما يلي  االئتمانالحركة في حساب مخصص خسائر   (ب)
  

 باآلف الرياالت السعودية 
 المجموع شركات  أفراد ٢٠١٤م

    
  ٦٦١,٤٢٧   ٤٤٤,٤٦٦    ٢١٦,٩٦١   السنةالرصيد كما يف بداية 
  ٤٥٦,٦٩١   ٣٠١,٤٥٠     ١٥٥,٢٤١   خمصص خالل السنة

  (٤٣١,١٧٢)   (٤٢٩,٩١٧)  (١,٢٥٥)   مت شطبهاديون معدومة 
صص هلاسبق تكوين خم/معكوسة القيد مبالغ مسرتدة   (١٥,٤٤٥)  (٣٣,٠٠٤)   )٤٨,٤٤٩( 

            
   ٦٣٨,٤٩٧    ٢٨٢,٩٩٥     ٣٥٥,٥٠٢   الرصيد كما في نهاية السنة

  
 باآلف الرياالت السعودية 

 اجملموع شركات  أفراد ٢٠١٣م
    

  ١,٣٧٧,٧٧٠     ١,١٤٩,٧٨١     ٢٢٧,٩٨٩   الرصيد كما يف بداية السنة
  ١٨٦,٣٧٢     ٨٧,٥٤١     ٩٨,٨٣١   خالل السنة خمصص

  )٨٥٢,٩٤٨(    )٧٦٩,٩٢٥(    )٨٣,٠٢٣(  مت شطبهاديون معدومة 
صص هلا/معكوسة القيد سبق تكوين خمةمبالغ مسرتد  )٤٩,٧٦٧(    )٢٢,٩٣١(    )٢٦,٨٣٦( 

      
اية السنة   ٦٦١,٤٢٧    ٤٤٤,٤٦٦     ٢١٦,٩٦١   الرصيد كما يف 

  
  :قائمة الدخل الموحدة كما يلي المحمل علىللسنة  االئتمانصافي مخصص خسائر   (ج)

  
 باآلف الرياالت السعودية     

م٢٠١٤    م٢٠١٣    
     

  ١٨٦,٣٧٢    ٤٥٦,٦٩١    إضافات خالل السنة، صايف

اسبق تكوين خمصص هلمبالغ مسرتدة      )٤٩,٧٦٧(   )٤٨,٤٤٩( 

شطبها  سبقمن ديون مبالغ مسرتدة     )٢٦٢(   )٢٥,١٣٥( 
      

خسائر ائتمانكصايف املخصص احململ       ١٣٦,٣٤٣    ٣٨٣,١٠٧ 



  بنك الجزيرة
  (شركة مسامهة سعودية)

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٤ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

 

- ٣٨ - 

  
  صافي (تتمة)القروض والسلف،   -  ٦

  
حسب  االئتمانخسائر  مخاطر القروض والسلف ومخصصتركز لي تحليًال بفيما ي )د(

  قتصادية:القطاعات اال
    

 باآلف الرياالت السعودية 

 ٢٠١٤م

 
 القروض والسلف

 العاملة

 القروض والسلف 
غير العاملة، 

 صافي

  
مخصص خسائر 

 االئتمان

 
صافي القروض 

 والسلف
        

 ١,١٢٦,٠٧٧  -  - ١,١٢٦,٠٧٧  احلكومية وشبه احلكومية

 ٦٣٠,٣٦٥  -  - ٦٣٠,٣٦٥  أخرىبنوك ومؤسسات مالية 

 ٦,١٧٠,٨٧٠  -  - ٦,١٧٠,٨٧٠  مصانع

 ٨٠,٦٨٤  -  - ٨٠,٦٨٤  مناجم وحماجر

 ١,٣٥٨,٣٧٢  - ١,٣٥٨,١٥١٢٢١  بناء وانشاءات

 ٩,١٤٧,٨١٨  (٤٩,٥١٧) ٩,١٢٤,٤١٦٧٢,٩١٩  جتارة

 ٢١٨,١٩٠  -  - ٢١٨,١٩٠  نقل واتصاالت

 ٥٠٦,٦٣٦  - ٤٤٦,٠٦١٦٠,٥٧٥  خدمات

 ١٤,٩١٩,٢٣٤  (١٧٢,٦٧٤) ١٤,٨٦٨,٤٩١٢٢٣,٤١٧  وبطاقات ائتمان أفراد

 ٣,٤٠٦,٤٣١  - ٣,٤٠٣,١٦٢٣,٢٦٩  تداول أسهم

 ٤,٠٩٥,٢٥٥  (٩٢٥) ٤,٠٨٦,٧٢١٩,٤٥٩  أخرى

  ٤١,٦٥٩,٩٣٢  (٢٢٣,١١٦) ٣٦٩,٨٦٠       ٤١,٥١٣,١٨٨ 

 (٤١٥,٣٨١)  (٤١٥,٣٨١)  -  -  ة فظاحملخمصص 

     ٤١,٢٤٤,٥٥١  (٦٣٨,٤٩٧) ٣٦٩,٨٦٠       ٤١,٥١٣,١٨٨  اإلجمالي
 باآلف الرياالت السعودية 

 ٢٠١٣م

 
القروض والسلف 

 العاملة

 القروض والسلف 
 غري العاملة، 

 صايف

  
خمصص خسائر 

 االئتمان

 
صايف القروض 

 والسلف
        

ــ        ٥١٥,٧٧٧  ةاحلكومية وشبه احلكومي ــ           ٥١٥,٧٧٧ 
ــ        ١,٠٣٦,٠٥١  أخرىبنوك ومؤسسات مالية  ــ           ١,٠٣٦,٠٥١ 

ــ        ٢٧,١٠٤  زراعة وأمساك ــ           ٢٧,١٠٤ 
)٢٢,٥٨٦(  ٩٠,٣٤٣  ٥,٩٣٠,٧٩٣  مصانع   ٥,٩٩٨,٥٥٠ 

٢٦٤٠,٦٩  مناجم وحماجر ــ         ــ           ٢٦٤٠,٦٩  
ــ        ٧١٦,٤٢٤  وانشاءات بناء ــ           ٧١٦,٤٢٤ 
)٣٤,٣٧٩(  ٥١,٣١٩  ٨,٣٦٧,٧٤٢  جتارة   ٨,٣٨٤,٦٨٢ 

ــ        ٢٨٠,٤٢٥  نقل واتصاالت ــ           ٢٨٠,٤٢٥ 
)٣٠,٥٧٥(  ٥٥,١١٨  ٣٩٣,٦٧٠  خدمات   ٤١٨,٢١٣ 

)٩٠,٣٣٣(  ٢٢٠,٤٨٦  ١٢,١٨٤,٠٥٢  وبطاقات ائتمان افراد   ١٢,٣١٤,٢٠٥ 
ــ        ٣,٢٦٩  ٢,٨٠٦,٣٩٧  أسهم تداول   ٢,٨٠٩,٦٦٦ 
)١,٣٩٤(  ٨,٨٣٧  ٢,٣٢٧,٦٨٧  أخرى   ٢,٣٣٥,١٣٠ 

  ١٧٩,٢٦٧(  ٤٢٩,٣٧٢  ٣٥,٢٢٦,٨١٤(   ٣٥,٤٧٦,٩١٩ 
ــ        فظة احملخمصص  ــ           )٤٨٢,١٦٠(   )٤٨٢,١٦٠(  
)٦٦١,٤٢٧(  ٤٢٩,٣٧٢  ٣٥,٢٢٦,٨١٤  اإلمجايل   ٣٤,٩٩٤,٧٥٩ 

  
  



  بنك الجزيرة
  (شركة مسامهة سعودية)

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٤ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

 

- ٣٩ - 

  صافي (تتمة) -السلف القروض و   -  ٦
مخاطر القروض والسلف ومخصص خسائر االئتمان حسب تركز فيما يلي تحليًال ب  (د)

  :القطاعات االقتصادية (تتمة)
    

من القروض  االئتمانحتسباً ملخاطر بضمانات ، العادية أنشطتها التمويليةخالل دورة حتتفظ اجملموعة 
جل وودائع حتت الطلب وودائع نقدية وكفاالت أل. وتشمل الضمانات بشكل رئيسي ودائع والسلف

وأصول طويلة األجل. يتم االحتفاظ بالضمانات بشكل رئيسي  وعقاراتمالية وأسهم حملية ودولية 
مقابل القروض التجارية والشخصية وتدار مقابل األخطار ذات العالقة بقيمها الصافية املمكنة 

ا فيما يلي القيم العادلة للضمانات ا التحقيق. اجملموعة مقابل القروض والسلف حسب   لدىحملتفظ 
      كل فئة:

  باآلف الرياالت السعودية  
  م٢٠١٣    م٢٠١٤  
        

  ١٣,٩٣١,٥٧٣   ١٧,٩٥٥,١٣٦  ضمانات مقابل قروض عاملة
  ٨٦,٧٤٠   ٨٤,٤٣٤  ضمانات مقابل قروض غري عاملة

    ١٤,٠١٨,٣١٣    ١٨,٠٣٩,٥٧٠  اإلجمالي
ا حال تعثر الضمانات اليت تقبل اجملموعة  ال ميكن تسييلها فورًا (مثل العقارات) بقصد التصرف 

    العميل عن السداد.
  صافي ، أخرىعقارات  )ه(

  
  باآلف الرياالت السعودية  
  م٢٠١٣    م٢٠١٤  
       

  ٦٦٠,٤٤٦  ٦٧٢,٤٨٥   الرصيد يف بداية السنة 
  )١,٩٦١(   (١٢,٣٨٨)  استبعادات

   ٦٥٨,٤٨٥  ٦٦٠,٠٩٧  
       

  ١٤,٠٠٠   -  ص خسائر غري حمققة من إعادة التقييم عكس قيد خمص
        

اية السنة   ٦٧٢,٤٨٥   ٦٦٠,٠٩٧   الرصيد يف 
    شركة زميلةاالستثمار في   -  ٧    

مت توضيح كافة التفاصيل املتعلقة . %٣٥متلك اجملموعة حصة يف شركة اجلزيرة تكافل تعاوين نسبتها 
) حول هذه القوائم املالية املوحدة. القيمة ٣٨) و (٢٨ني (اإليضاحبشركة اجلزيرة تكافل تعاوين يف 

مليون  ٧٩٤,٢٩م هي ٢٠١٤ديسمرب  ٣١السوقية لالستثمار يف شركة اجلزيرة تكافل تعاوين كما يف 
 ) مليون  ٦٥٥,٣٨م: ٢٠١٣سعودي  .(سعودي    

 ٣١تعاوين كما يف ة تكافل يلخص اجلدول التايل آخر املعلومات املالية املتوفرة عن شركة اجلزير 
  :وللسنة املنتهية بذلك التاريخ ديسمرب

  



  بنك الجزيرة
  (شركة مسامهة سعودية)

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٤ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

 

- ٤٠ - 

    (تتمة) شركة زميلةاالستثمار في   -  ٧
 باآلف الرياالت السعودية  
  م ٢٠١٣  م٢٠١٤  
      

  ٣٥٠,٩٦٥ ٣٥٨،٦١٩  إمجايل املوجودات 
  )٣,٨٥٢( (٤،٣١٠)  إمجايل املطلوبات

      
  %٣٥  %٣٥  نسبة ملكية اجملموعة
  ١٢١,٤٨٩ ١٢٥،٥٨٨  ستثمارالقيمة الدفرتية لال

  
 باآلف الرياالت السعودية  
  م ٢٠١٣  م٢٠١٤  
     

  )٢,٨٨٩( ١٠،٩٧٠  إمجايل أرباح/ (خسائر) السنة
  )١,٠١١( ٣،٨٣٩  )%٣٥حصة اجملموعة من الربح/(اخلسارة) للسنة (

  
    خالل السنة: الشركة الزميلةيلخص اجلدول التايل حركة االستثمار يف 

السعوديةباآلف الرياالت     
  م٢٠١٣  م٢٠١٤  
      

  - ١٢١،٤٨٩  الرصيد يف بداية السنة
  ١٢٢,٥٠٠ -  االستثمار خالل السنة

  )١,٠١١( ٣،٨٣٩  لسنةلحصة اجملموعة من أرباح/ (خسائر) الشركة 
  - ٢٦٠  تعديالت أخرى

اية السنة   ١٢١,٤٨٩ ١٢٥،٥٨٨  الرصيد كما يف 
  
    صافي، ممتلكات ومعدات  -  ٨

ت السعوديةباآلف الرياال   

 أراضي ومباني 
تحسينات على  

رةالعقارات المستأج  
ثاث ومعدات أ 

 وسيارات
 اعمال رأسمالية 

ذتحت التنفي  
 اإلجمالي 

م٢٠١٤  
 اإلمجايل 

م٢٠١٣  
            التكلفة

 ١,٠١٣,٣٣٢  ١,١٢٥,١٢٥  ١٦١٫٤٢٥٣٣٨٫٥٧٥٥٦٥,٠٩٨٦٠,٠٢٧ الرصيد يف بداية السنة

 ١٢٩,٢٤٩  ١٧١,٤٨٧  ٦,٦٧٦٢١,٣٦٢١٤٣,٤٤٩     -      إضافات

 -  -  (٦٤,٢٩٠)٤٤,٠٢٨٢٠,٢٦٢     -      حتويالت

 (١٧,٤٥٦)  (٤٤,٢٣٩)   - (٤٤,٢٣٩)    -    -         استبعادات
                       
 

١٦١,٤٢٥٣٨٩,٢٧٩٥٦٢,٤٨٣ الرصيد في نهاية السنة
 

١٣٩,١٨٦ 
  

١,٢٥٢,٣٧٣ 
  

١٫١٢٥,١٢٥ 
                       

       االستهالك المتراكم
 ٥٤٧,٢٢٩  ٦١٧,٣٥٩  -٤,٨٨٨١٩١,٦٠٤٤٢٠,٨٦٧ الرصيد يف بداية السنة

 ٧١,٤١٧  ٧٩,٣٩٤  -١٥٢٢٨,٩٨٩٥٠,٢٥٣ احململ خالل السنة

)٤٣٫٣٠٠(  -(٤٣,٣٠٠) -     -      استبعادات   (١,٢٨٧) 

 ٦١٧,٣٥٩  ٦٥٣,٤٥٣  -٥,٠٤٠٢٢٠,٥٩٣٤٢٧,٨٢٠ الرصيد في نهاية السنة
              

 ٣١ي صافي القيمة الدفترية كما ف
م٤٢٠١ديسمبر   ١٥٦,٣٨٥١٦٨,٦٨٦١٣٤,٦٦٣١٣٩,١٨٦ 

 

٥٩٨,٩٢٠       
 ٣١ صايف القيمة الدفرتية كما يف

م٣٢٠١ديسمرب   ١٥٦٫٥٣٧١٤٦٫٩٧١١٤٤٫٢٣١٦٠٫٠٢٧  
 

٥٠٧٫٧٦٦ 
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  خرىاألموجودات ال  -  ٩
  

    المشتقات  - ١٠
 غراض املتاجرة والتحوطاملالية املشتقة التالية أل دواتاأل العادية ادورة أعماهلاثناء ة تستخدم اجملموع

  :االسرتاتيجي
  
  المقايضات أ.

 العموالت اخلاصةبالنسبة ملقايضات . أخرىموعة من التدفقات النقدية بالستبدال جم التزاماتهي 
دون  واحدةلة يف عمعموالت بأسعار ثابتة أو متغرية عموما باستبدال دفعات  املقايضةأطراف قوم ي

 األصل دفعات تبادليتم  العمالت أسعار العموالت بني . وبالنسبة ملقايضاتصلاألاستبدال 
  .خمتلفة مالتواملتغرية بع الثابتة العموالتو 

  
  )االجنبية العمالت خيارات (وعدب. 
مقابل  أو سلسلة من الصفقات الصفقات إحدىالدخول يف يف مبوجبها العميل إتفاقية يوافق هي 

إىل الطرف الثاين  من جانب واحد تعهدبإعطاء ) الواعد(يقوم أحد األطراف حيث  دفع عمولة،
تقوم اجملموعة بالدخول يف من جانب واحد أو جمموعة من الوعود. وعد  اخلياريكون قد  ).املوعود(

شراء أو بيع أو بوعد يقوم العميل بعمل  ، حيثالعميلب حمفظة املخاطر اخلاصة على أساس اخليار
  .هملخاطر لتحوط ا بقصد شراء وبيع) عملة مع أو بدون شروط(
  

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

لتمكينهم من حتويل أو تعديل أو للعمالء  نتجاتتقدمي م املبيعاتأنشطة  األفضليات. تتضمن
السوق مع توقع احلصول خماطر مراكز  إدارةتعزيز املراكز ختفيض املخاطر احلالية واملستقبلية. ويشمل 

حتديد فروق  فيشملأما الرتجيح أو مؤشرات األسعار.  اإلجيابية يف األسعار من التغريات أرباحعلى 
  .أرباحتوقع احلصول على مع  أو املنتجات سواقاألسعار بني األ

  
  
  
  

الت السعوديةباآلف الريا     
م٢٠١٤    م٢٠١٣    

     دخل عموالت خاصة مستحقة مدينة:
بنوك ومؤسسات مالية أخرى      ٣,٦١١  ٧،١٠٨ 
استثمارات      ٧٠,٠٠٩  ٧١,٠٠٧ 
قروض وسلف       ٢٤٦,٤٧١  ٣٠٦,٧٩١ 

 ١١,٤٧٠  ١٦,٩١٨   مشتقات مالية
١٣٣١,٥٦  ٤٠١,٨٢٤   إمجايل دخل عموالت خاصة مستحقة مدينة  

      
 ١٣٨,٨٢٥  ١٦٦,٠٢٦   سلف ومبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى

 ١٢٢,٤٥٦  ٢٣٩,٢٧٩   القيمة العادلة اإلجيابية للمشتقات
 ٨٤,٣٠٠  ٢٤٨,٩٢٥   تأمينات مالية مقابل املشتقات

٦٨٩٥٢,  ٧٢,٦١٧   أخرى  
 ٧٠٢,٨٣١  ١,١٢٨,٦٧١   اإلجمالي
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  المشتقات (تتمة)  - ١٠
  
  غراض التحوطمحتفظ بها أل ٢-١٠
ملخاطر  هاتعرضمن فف ختغراض التحوط كي أل متطابقة مع الشريعة اجملموعة مشتقاتستخدم ت

  املخاطر. إدارةنظام شامل لقياس و  اجملموعة تاعتمد .العموالت والصرف األجنيبسعار تذبذب أ
لتقلبات يف أسعار الصرف األجنيب وأسعار ل اجملموعةتعرض  إدارةتتم املخاطر  إدارةملية كجزء من ع

والعموالت إىل مستويات مقبولة على النحو  العمالتالعموالت للحد من تعرضها ملخاطر أسعار 
  مؤسسة النقد العريب السعودي. هأصدرت طبقاً للدليل الذي دارةالذي حيدده جملس اإل

  
ا تستخدم اجملموعة املشتقات ألغراض حتوطية لتعديل مدى كجزء من إدار  ا ومطلوبا ة موجودا

 تحوطالوالعموالت. وهذا يتحقق عمومًا من خالل  العمالتتعرضها ملخاطر تذبذب أسعار 
اصة للتحوط ضد خماطر اخلعموالت ال أسعارمقايضات  أيضاً  اجملموعةستخدم ت حمددة. ملعامالت
هذه مثل . يف مجيع خماطر تذبذب أسعار العموالت اخلاصةشئة عن بعض النقدية النا التدفقات
يتم و  ،، مبا يف ذلك تفاصيل البنود املغطاة وأداة التحوطأهدافهيتم توثيق عالقة التحوط و ، احلاالت

  .التدفقات النقدية حتوطات يمة العادلة أوالقب التعامالت احملاسبة عن
  

  تحوطات التدفقات النقدية
طلوبات ملوجودات واملا علىملخاطر تقلبات التدفقات النقدية من العموالت اخلاصة عرضة م اجملموعة

مقايضات  اجملموعةستخدم ت. عموالت خاصةأسعار وحتمل خماطر غراض املتاجرة املعدة ألغري 
شري ياخلاصة.  تالعموالأسعار لتدفقات النقدية من خماطر كتحوطات لأسعار العموالت اخلاصة  

حتصل فيها تدفقات نقدية الفرتات اليت من املتوقع أن إىل ديسمرب،  ٣١كما يف   اهأدناجلدول 
  ة:الدخل املوحد قائمةومىت من املتوقع أن تؤثر على  متحوط هلا

  
 باآلف الرياالت السعودية ٢٠١٤م

سنوات ٣-١  خالل سنة  سنوات ٥اكثر من    سنوات ٥-٣     
 ٦٤,٠٤٦  ٢٦,١٥٥  ٣٠,٦٧٧  ١٨,٩٣٠ تدفقات نقدية واردة (موجودات)
ت)تدفقات نقدية صادرة (مطلوبا  -  -  -  - 
اردةصافي التدفقات النقدية الو    ٦٤,٠٤٦    ٢٦,١٥٥    ٣٠,٦٧٧    ١٨,٩٣٠  

  
 باآلف الرياالت السعودية  م٢٠١٣

سنوات ٣- ١  خالل سنة  سنوات ٥اكثر من    سنوات ٥- ٣     
(موجودات) واردة ةنقدي اتتدفق  ٠٣٣,٩١  ١٩,٣٨٩   ٦٧,٨٥٠ ٢٨,٩٥٤ 
(مطلوبات) ة صادرةنقدي اتتدفق ــ        ــ         ــ         ــ          

ة الواردةالنقدي اتصايف التدفق  ٦٧,٨٥٠ ٢٨,٩٥٤  ٣٣,٩١٠  ١٩,٣٨٩ 
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    المشتقات (تتمة)  - ١٠
خالل  ةاملوحد الدخل قائمة إىل اليت متت إعادة تصنيفها التدفقات النقدية من (اخلسائر)/املكاسب

  :هي كما يلي السنة
  

  
  الحركة في االحتياطات األخرى من تحوطات التدفقات النقدية

 

   
إعادة إىل  والبنود املتحوط هلا جراء استبعاد أدوات التحوطحماسبة التحوط عن اتباع توقف الأدى 

ا رتاكمة امل ئراخلساتصنيف   ١٣,٠٩٤م: ٢٠١٣سعودي ( مليون  ١,٩٧٦والبالغة املتعلقة 
هذا املبلغ ضمن اخلسائر يظهر  .ةالدخل املوحد قائمةإىل حقوق املسامهني  ) منسعودي مليون 

 الواردة يف اجلدول أعاله.
 

ىل قيمها إ إضافةً  للمجموعة شتقةاملالية امل دواتأللاملوجبة والسالبة القيمة العادلة  أدناهيظهر اجلدول 
واليت تعطي مؤشر عن حجم التعامالت القائمة   ــ األمسيةن تعكس القيم أاألمسية. ليس بالضرورة 

اية  ال تعطي مؤشراً  األمسيةن القيم إالنقدية املستقبلية. وبالتايل ف مبالغ التدفقات ــ السنةكما يف 
تعطي  الاملشتقة، و  دواتاالجيابية لأل دة بالقيمة العادلةداالئتمان واحململخاطر  اجملموعةعن تعرض 
  :خماطر السوقعن أيضاً مؤشراً 

  
  
  
  
  
  

  باآلف الرياالت السعودية   
  م٢٠١٣    م٢٠١٤   

     
 ٩٧٧    ٨٩٩     دخل عموالت خاصة

 )١,١٨٥(   (١،٧٤٢)    مصروف عموالت خاصة
       

   تصايف اخلسائر من حتوطات التدفقات النقدية اليت مت
 (٨٤٣)    إعادة تصنيفها إىل قائمة الدخل املوحدة  

  
)٢٠٨( 

  باآلف الرياالت السعودية   
       م٢٠١٣    م٢٠١٤   

 )٤٥,٤٧٤(   )٣٫٠٦١(    الرصيد يف بداية السنة
ا املالتغري يف القيمة العادلة  مكاسب(خسائر)/ عرتف 

  )لالفعا، صايف (اجلزء حقوق املسامهنيمباشرة يف 
    

)١٤٦٫٩٣٩( 
  

 ٢٩,١١١ 
ىل قائمة إ وحمولةحقوق املسامهني مستبعدة من خسائر 

  الدخل املوحدة
    

 ٢٫٨١٩ 
  

 ١٣,٣٠٢ 
 )٣,٠٦١(   )١٤٧٫١٨١(    السنة ايةالرصيد يف 
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    المشتقات (تتمة)  - ١٠

  

  
  

    وأدوات التحوط وقيمها العادلة: هلايبني اجلدول أدناه ملخصاً للبنود واحملافظ املتحوط هلا وطبيعة املخاطر املتحوط 

  
    خرىوالمؤسسات المالية األ للبنوك أرصدة  - ١١

  

  باآلف الرياالت السعودية  
      القيمة االسمية حسب آجال االستحقاق              

 م٤٢٠١
قيمة عادلة 

 يجابيةإ
قيمة عادلة   

   ةسلبي
    

 القيمة األسمية
  

 شهرأ ٣خالل 
  

 شهر ١٢- ٣
  

 سنوات ٥-١
 ٥أكثر من   

 سنوات
المتوسط   

 الشهري
                محتفظ بها الغراض المتاجرة:

 ٤,١٥٨,٨٧٦   -           ١,٩٢٠,٠٠٠  ٢,٢٨٣,٦٩٤  ٩٨٣,٨٦٦  ٥,١٨٧,٥٦٠  ٥٩,١٣٣  ٥٩,١٣٣ خيارات
 ١٢٩,٤٦٤          -           -           -          عقود آجلة  

 ٣٩٤,٠٣٤  -           -           ٥٥,٣٣٦  ٥٩٩,٣٤٤  ٥٩٩,٣٤٤  -           -          حتويل عمالت أجنبية اتمقايض
 ٥,٢٠١,٠٢٦ ٢,٦٠٦,٣١٦  ٣,٣٣٣,١٢٢  -           -           ٥,٩٣٩,٤٣٨ ١٧٩,٨٠٢  ١٧٩,٨٠٢ أسعار عموالت خاصة اتمقايض

                محتفظ بها كتحوطات نقدية:

 ٢,٢١٤,٦٥١ ٢,٨٨١,٨٧٥  ٣٠٤,٦٨٨  -       -      ٣,١٨٦,٥٦٢  ١٣٩,٧٠٤  ٣٤٤ أسعار عموالت خاصة اتمقايض
١٢,٠٩٨,٠٥١  ٥,٤٨٨،١٩١  ٥,٥٥٧,٨١٠  ٢,٣٣٩,٠٣٠  ١,٥٨٣,٢١٠  ١٤,٩١٢,٩٠٤  ٣٧٨,٦٣٩  ٢٣٩,٢٧٩ المجموع

  باآلف الرياالت السعودية  
      ل االستحقاقالقيمة االسمية حسب آجا              

 م٢٠١٣
قيمة عادلة 

 جيابيةإ
قيمة عادلة   

   ةسلبي
    

 القيمة األمسية
  

 أشهر ٣خالل 
  

 اً شهر  ١٢- ٣
  

 سنوات ٥- ١
 ٥أكثر من   

 سنوات
  

 املتوسط الشهري
ا الغراض املتاجرة:                 حمتفظ 

  ٤,٤٢٤,٤٣٣   ــ        ٤١٢,٥٠٠   ٨٥٢,٩٦٠   ٦٣٥,٦٩٠  ١,٩٠١,١٥٠   ٤,٧٤٦  ٤,٧٤٦ خيارات
  ٤٠,٧٢٦   ــ        ــ        ــ        ٤٠,٧٢٦   ٤٠,٧٢٦   ٥٦٤   ٥٥٥ عقود آجلة  

 ٥٦٢,٥٠٠   ــ        ــ        ــ        ٥٦٢,٥٠٠   ٥٦٢,٥٠٠   ٧١   ــ      حتويل عمالت أجنبية اتمقايض
 ٣,٩٥٧,١٠٢   ٢,٠٤٣,٧٧٠  ٢,١١٠,٢٣٦   ــ        ــ        ٤,١٥٤,٠٠٦   ٩١,٧٨٩   ٩١,٧٨٩ ات أسعار عموالت خاصةمقايض

ا كتحوطات نقدية:                 حمتفظ 

 ٢,١٣١,٧٩٧   ٢,١٣١,٨٧٥   ٥٠٣,٤٣٨   ــ        ــ        ٢,٦٣٥,٣١٣   ٢٠,٠٢٤   ٢٥,٣٦٦ أسعار عموالت خاصة اتمقايض
 ١١,١١٦,٥٥٨   ٤,١٧٥,٦٤٥  ٣,٠٢٦,١٧٤   ٨٥٢,٩٦٠   ١,٢٣٨,٩١٦   ٩,٢٩٣,٦٩٥   ١١٧,١٩٤   ١٢٢,٤٥٦ المجموع

  باآلف الرياالت السعودية  

 القيمة العادلة وصف البنود المتحوط لها
بداية في قيمة ال  

  التحوط
  

 المخاطر
  

 أدوات التحوط
قيمة عادلة   

 إيجابية
عادلة قيمة   

 سلبية
            م٢٠١٤

 ١٣٩,٧٠٥  ٣٤٤  مقايضة أسعار عموالت   تدفقات نقدية   ٣,١٨٦,٥٦٢  ٣,١٩٩,٢٤٩ استثمارات بعموالت متغرية 
            

            م٢٠١٣
 ٢٠,٠٢٤   ٢٥,٣٦٦   مقايضة أسعار عموالت   تدفقات نقدية   ٢,٦٣٥,٣١٣   ٢,٦٣٠,٨٢٣ استثمارات بعموالت متغرية 

 باآلف الرياالت السعودية   
م٢٠١٤    م٢٠١٣    
      

  ٢٧,٢٢٥   ٦٣,٢٣٩   حسابات جارية
بنوك ومؤسسات مالية أخرى –ودائع أسواق املال     ٤,٣٣١,٥١٣   ٣,٦٧٣,٢٣٧ 

 ٤،٣٥٨،٧٣٨  ٣,٧٣٦,٤٧٦   اإلجمالي



  بنك الجزيرة
  (شركة مسامهة سعودية)

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٤ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

 

- ٤٥ - 

 ودائع العمالء  - ١٢
 

  
شريعة (مبدأ جتنب تتضمن الودائع ألجل ودائع مت استالمها على أساس املراحبة املتوافقة مع أحكام ال

    الفوائد).
 ليون م ٤٩١ : م٢٠١٣( سعودي يون مل ٤٤٥على مبلغ  خرىودائع العمالء األ لمتشت

  لنقض.للة بغري قا التزاماتحمتجزة لقاء مالية سعودي) ميثل ضمانات 
 

    تشتمل الودائع أعاله على ودائع بعمالت أجنبية، تفاصيلها كاآليت:

  
مثبت الريال السعودي  وحيث أن .األجنبية هي بالدوالر األمريكي بشكل رئيسي العمالتودائع 

  األجنبية غري جوهرية. العمالتساسية بالنسبة ملخاطر احلن فإ جتاه الدوالر األمريكي
  

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

ساس أنقطة  ١٧٠بور) مضافا اليها هامش شهور (ساي ٦على اساس  أرباحصك، مبعدل توزيع 
 ٢٩سبتمرب من كل سنة حىت تاريخ  ٢٩مارس و  ٢٩صف سنوي بتاريخ مستحقة بشكل ن ،للسنة

مت استخدام . أو تستحق ه صالحية هذه الصكوكوهو التاريخ الذي سوف تنتهي في ،م٢٠٢١مارس 
ن الصكوك املستوى الثاين من حيث تكوّ  البنك لتعزيز قاعدة رأمسالهمتحصالت هذه الصكوك من 

. إن التزام مصدر الصكوك جتاه محلة الصكوك ةالعربية السعودي يف اململكة حسب األنظمةرأس املال 
هذه . تستحق غري مضمونة ين من طرف ثالث وهاغري مضمون بأي موجودات أو ضمانات أو ضم

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
نية ملمارسة خيار  اجملموعةولدى عاله. أ مذكرة الطرحأخرى معينة مذكورة أيضًا يف ظهور شروط 
  السعودية (تداول). املاليةسوق الن هذه الصكوك مسجلة يف إم. ٢٠١٦االستدعاء يف 

اآلف الرياالت السعوديةب     
م٢٠١٤    م٢٠١٣    
     

 ١٩,١٥٨,٠٠١   ٢٦,٤٣٦,٧٥٩   حتت الطلب
 ٢٧,٤٣٢,٥٤٤   ٢٧,١٢٩,٧٤٣   ألجل
 ١,٤٩١,٩٨٠   ١,٠٠٢,٧٧١   أخرى

 ٤٨,٠٨٢,٥٢٥  ٥٤,٥٦٩,٢٧٣   اإلجمالي

سعوديةباآلف الرياالت ال     
م٢٠١٤    م٢٠١٣    
     

 ٥٠٣,٩٤٥   ٦٠٥,٩٠٦   حتت الطلب
 ٤,٣٨٤,٥٤٥   ٢,٨٧٧,٢٧٣   ألجل
 ٤٧,٥٨١   ٤٧,٥١٨   أخرى

 ٤,٩٣٦,٠٧١   ٣,٥٣٠,٦٩٧   اإلجمالي



  بنك الجزيرة
  (شركة مسامهة سعودية)

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٤ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

 

- ٤٦ - 

    مطلوبات أخرى  -١٤

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

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

 
     سعودي. مليون  ١٠٠م بالتربع هلذا الربنامج مببلغ ٢٠٠٦، قام البنك خالل عام وهلذا الغرض

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

  نشاطات الربنامج.ل املشورةوتقدمي  الشراف العاما
 
  رأس المال  - ١٥

على ) هـ١٤٣٥رجب  ٢١(املوافق  م٢٠١٤مايو  ٢٠وافق املسامهون يف البنك يف اجتماعهم املنعقد يف 
من خالل إصدار أسهم منحة ملسامهي سعودي  مليار  ٤إىل  مليار  ٣زيادة رأس مال البنك من 

زيادة رأس املال. باملتعلقة  النظاميةلكل ثالثة أسهم). وقد مت االنتهاء من اإلجراءات  دواح البنك (سهم
 ١٠ بقيمةمليون سهم  ٤٠٠ وبناًء عليه، يتكون رأس مال البنك املصرح به املصدر واملدفوع بالكامل من

 ١٠ بقيمةمليون سهم  ٣٠٠: ٢٠١٣( سعودي للسهم   للسهمسعودي.(   
    :مال البنك موزعة على النحو التايل إن ملكية رأس

  
  العاماالحتياطي النظامي و  حتياطياال  - ١٦

للبنك، جيب حتويل ما ال يقل عن  األساسيكة العربية السعودية والنظام تضى نظام مراقبة البنوك يف اململمبق
رأس املال  حتياطيالنظامي إىل أن يعادل رصيد هذا اال حتياطيالسنوي إىل االل من صايف الدخ %٢٥

 : م٢٠١٣( م٢٠١٤ لسنةصايف الدخـل  نم سعودي يون مل ١٤٣املدفوع. وعليه، مت حتويل مبلغ 
          غري قابل للتوزيع حالياً. حتياطيإن هذا اال .لنظاميا حتياطيسعودي) إىل اال مليون  ١٦٣
  عام مقابل املخاطر البنكية العامة.ال حتياطيلال خمصص بتجنيب عند احلاجة بنكك يقوم الكذل

  

 باآلف الرياالت السعودية  
م٢٠١٤   م٢٠١٣    

     مصاريف عموالت خاصة مستحقة:
 ٢٨,٣٣٩   ٣٦,٩٣٧  بنوك ومؤسسات مالية أخرى

 ٧٧,٩٨٤   ٩٠,٨٣٥  ودائع العمالء
لتعزيز رأس املال  صكوك   ٧,٠٣٧   ٧,٠٣٧ 

 ١١٣,٣٦٠   ١٣٤,٨٠٩   المستحقةالدائنة ت إجمالي مصاريف العموال
      

 ٦٣,٦٢٣   ٤٩,٤٣٣   أدناه) اإليضاحبرنامج خري اجلزيرة ألهل اجلزيرة (انظر 
 ٢٥٥,٨٠٧   ٢١٥,٤٠٣   ذمم دائنة

  ٢٦,٦٥٢   ٢٦,٦٠٤   مستحقة توزيعات أرباح
  ١١٧,١٩٣   ٣٧٨,٦٣٩   قيمة عادلة سلبية للمشتقات

 ٢٢٩,٩٦٥   ٢٨٥,٢٤٦   أخرى
 ٨٠٦,٦٠٠   ١,٠٩٠,١٣٤   الياإلجم

م٢٠١٤  م٢٠١٣    
%٩٤٫١٧ %٩٢٫٢٣ سعوديون مسامهون  

%٥٫٨٣ %٥٫٨٣ بنك باكستان الوطينمساهم غري سعودي ـــ   

ــ     %١٫٩٤  مسامهون غري سعوديون آخرون  



  بنك الجزيرة
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  م٢٠١٤ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

 

- ٤٧ - 

  ات أخرىاحتياطي - ١٧
  

      

  
    لتزاماتاالتعهدات و ال  - ١٨

  دعاوى قضائية   ) أ
، كانت هناك دعاوى قضائية ذات طبيعة عادية مقامة ضد م٢٠١٤يسمرب د ٣١كما يف 
على نصيحة املستشارين  صص لقاء هذه الدعاوى وذلك بناءً . مل جينب أي خماجملموعة

  القانونيني اليت تشري إىل أنه من غري املتوقع تكبد خسائر جوهرية نتيجة هلذه الدعاوى.
  

  رأسمالية  تالتزاما  ب )
مليون   ١٠٥,٢٧٨للمجموعة الرأمسالية ، بلغت االلتزامات م٢٠١٤يسمرب د ٣١يف كما 
  مليون  ٤٠،٣٧٥ :م٢٠١٣(سعودي  سعودي) واليت تتعلق مبشاريع إنشاء فروع 

  .ومشاريع خاصة بتقنية املعلومات
  
  
  
  
  
  
  

  باآلف الرياالت السعودية  

 
 تحوطات التدفقات 

 النقدية
دلةااحتياطي القيمة الع       

  المجموع
     ٢٠١٤م

 ١,٦٤٩    ٤,٧١٠  (٣,٠٦١)   الرصيد يف بداية السنة
 (١٤٥,٧٨٥)  ١,١٥٤  (١٤٦,٩٣٩)   صايف التغيريات يف القيم العادلة
 ٢,٨١٩    -  ٢,٨١٩    احملول اىل قائمة الدخل املوحدة

 (١٤٢,٩٦٦)  ١,١٥٤  (١٤٤,١٢٠)   صايف احلركة خالل السنة
     

 (١٤١,٣١٧)  ٥,٨٦٤  (١٤٧,١٨١)   في نهاية السنةالرصيد 

  باآلف الرياالت السعودية  

 
 حتوطات التدفقات 

 النقدية
عادلةاحتياطي القيمة ال       

  اجملموع
       ٢٠١٣م

 )٣٧,٦٤٤(   ٧,٨٣٠    )٤٥,٤٧٤(   الرصيد يف بداية السنة
 ٥٢,٧٥٤    ٢٣,٦٤٣    ٢٩,١١١    صايف التغيريات يف القيم العادلة
 ١٣,٣٠٢    ــ         ١٣,٣٠٢    احملول اىل قائمة الدخل املوحدة

 )٢٦,٧٦٣(   )٢٦,٧٦٣(   ــ         احملول إىل أرباح مبقاة
 ٣٩,٢٩٣    )٣,١٢٠(   ٤٢,٤١٣    صايف احلركة خالل السنة

        
اية السنة  ١,٦٤٩    ٤,٧١٠    )٣,٠٦١(   الرصيد يف 



  بنك الجزيرة
  (شركة مسامهة سعودية)

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
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  لتزامات (تتمة)االتعهدات و ال  - ١٨
  

  االئتمانمتعلقة ب التزاماتتعهدات و   ج )
     للعمالء عند طلبها. أموال توفريهو ضمان  دواتيسي هلذه األالرئلغرض إن ا

غري قابلة تأكيدات  متثليت الو  املضمونة الدفع عند الطلب، إن الضمانات واالعتمادات
ه التزاماتلوفاء با عدم متكن العميل من السداد يف حالب ستقوم اجملموعة وأن للرتاجع عنها

ا  االئتمانحتمل خماطر  ،أخرىف ألطرا املتطلبات  إنالسلف. و لها القروض محت اليتذا
تقل كثريًا عن  ات املضمونة الدفع عند الطلبواالعتمادلضمان اوجب خطابات ة مبيالنقد

    ب اإلتفاقية.جو أموال مبثالث بسحب الطرف الاجملموعة قيام لعدم توقع  مبلغ االلتزام
ل، يعن العم نيابةً  اجملموعةيت تعترب مبثابة تعهدات خطية من ال، عتمادات املستنديةإن اال

يف حدود املبالغ احملددة وفق شروط وأحكام  اجملموعةثالث بسحب أموال من تسمح لطرف 
امونة عادة بالبضاعة مض ،حمددة ا غالباً ما حتمل خماطر إئتمان أقل. املتعلقة      . وبالتايل، فإ

من العمالء. يتوقع البنك أن  بةسداد الكمبياالت املسحو بنك بالقبوالت تعهدات ال لمتث
    بل العمالء.من قيتم تقدمي معظم القبوالت قبل سدادها 

 االئتماناجلزء غري املستخدم من التسهيالت املعتمدة ملنح  االئتمان لتمديد لتزاماتمتثل اال
مبخاطر إعتمادات. وفيما يتعلق و  تبشكل رئيسي على شكل قروض وسلف وضمانا

، فمن احملتمل أن يتعرض البنك خلسارة مببلغ االئتمان متديد لتزاماتاملتعلقة با االئتمان
ستخدمة. إال أن مبلغ اخلسارة احملتملة الذي ال ميكن حتديده غري امل لتزاماتاال إمجايليعادل 

 لتزاماتألن معظم اال ةستخدمملاغري  اتلتزاماال إمجايلفوراً، يتوقع أن يكون أقل بكثري من 
 إمجايلئتمان حمددة. إن معايري اى تتطلب من العمالء احلفاظ عل االئتمان لتمديد

ملتطلبات النقدية املستقبلية ألن العديد ال بالضرورة ثمت ال االئتمان لتمديدالقائمة  لتزاماتاال
اؤها  قد لتزاماتمن هذه اال   وب.لطدون تقدمي التمويل املتنتهي صالحيتها أو يتم إ
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    (تتمة) لتزاماتاالتعهدات و ال - ١٨
    (تتمة) االئتمانمتعلقة ب التزاماتتعهدات و   ج)
  :للمجموعة االلتزاماتلقاء التعهدات و  التعاقدية اتاالستحقاقيلي حتليالً ب ا) فيم١
  

  

    
اليت ميكن إلغاؤها يف أي وقت من قبل البنك بشكل منفرد،  لتزاماتبلغ اجلزء غري املستخدم من اال

مليار  ١,٩ :م٢٠١٣( سعودي مليار  ٣,٥٨ما جمموعه  م٢٠١٤ديسمرب  ٣١والقائمة كما يف 
 .(سعودي  

  
  :املقابلطرف لحسب ا لتزاماتلي حتليالً للتعهدات واالي افيم )٢
  

  

  باآلف الرياالت السعودية   

  
 

  شهرأ ٣خالل 
 ١٢لى إ ٣من  

  شهر
  

 سنوات ٥لى إمن سنة 
 
  سنوات ٥كثر من أ

   
  إلجماليا

            م٤٢٠١
         

 ١,٠٥٤,٤٤٤  -  -٨٢٣,٣١٦٢٣١,١٢٨   اعتمادات مستندية

 ٣,٦٨٥,٠٠٥  ٦٢,٦٤٩ ٧٤٠,٨٤٦١,٩٢٢,٤٥٠٩٥٩,٠٦٠   خطابات ضمان

 ٣٣٠,٣٨٧  -  - -٣٣٠,٣٨٧   قبوالت

  للنقضغري قابلة  التزامات
  االئتمان لتمديد  

  
- 

 
- ٧٦,١٦٧

  
١١٠,٠٠٧ 

  
١٨٦,١٧٤ 

                  
 ٥,٢٥٦,٠١٠  ١٧٢,٦٥٦ ١,٨٩٤,٥٤٩٢,١٥٣,٥٧٨١,٠٣٥,٢٢٧   اإلجمالي

  باآلف الرياالت السعودية   

  
 

  شهرأ ٣خالل 
 

  شهر ١٢ىل إ ٣من 
 

 سنوات ٥ىل إمن سنة 
  
 سنوات ٥كثر من أ

   
  اإلمجايل

            م٢٠١٣
         

ــ        ١٩,٣١٢  ٢٣٤,٤٧٢  ٨٣٤,١٩٧   اعتمادات مستندية   ١,٠٨٧,٩٨١ 
 ٣,٢٦٦,٦٦٨  ٢٥,٩٨١   ٨٨٢,٢٦٦  ١,٣٩٣,١٥٠  ٩٦٥,٢٧١   خطابات ضمان

ــ        ٤٤٨,٥٦٣   قبوالت ــ         ــ           ٤٤٨,٥٦٣ 
  للنقضغري قابلة  التزامات

  االئتمان لتمديد  
       

ــ   
 

٨٣,٢٨٢ 
 

١٥١,٤٥٩ 
  

٣٦٥,٩٣٩ 
 

٦٠٠,٦٨٠ 
                  

 ٥,٤٠٣,٨٩٢  ٣٩١,٩٢٠  ١,٠٥٣,٠٣٧  ١,٧١٠,٩٠٤  ٢,٢٤٨,٠٣١   ايلاإلمج

 باآلف الرياالت السعودية   
م٢٠١٤    م٢٠١٣    
     

 ٥,٢٨٧,٤٧٠  ٥,١٧٤,٨٩٣   شركات
 ١١٦,٤٢٢  ٨١,١١٧   بنوك ومؤسسات مالية أخرى

 ٥,٤٠٣,٨٩٢   ٥,٢٥٦,٠١٠   اإلجمالي
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    (تتمة) لتزاماتاالتعهدات و ال - ١٨
  التشغيلييجار اإلعقود  لتزاماتا  )د
غري القابلة لإللغاء واليت  التشغيلياحلد األدىن لدفعات اإلجيار املستقبلية مبوجب عقود اإلجيار  إن
  كمستأجر هو كما يلي:  اجملموعةها تأبرم
  

  
    صافي دخل العموالت الخاصة – ١٩

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 باآلف الرياالت السعودية   
م٢٠١٤    م٢٠١٣    
     

 ٩,٧١١   ٩,٧١١   أقل من سنة
سنوات ٥من سنة إىل     ٣٥,٣٢٧   ٣٠,٦١١ 

سنوات ٥أكثر من     ٣٧,٥٩٠   ١٦,١٨٤ 
 ٨٢,٦٢٨   ٥٦,٥٠٦   اإلجمالي

 باآلف الرياالت السعودية  
م٢٠١٤   م٢٠١٣    

    دخل العموالت الخاصة:
ا  بالتكلفة املطفأة  استثمارات حمتفظ    ١٩٣,٧٩٩   ٣١٤,٨٨٦ 
ؤسسات املالية األخرىأرصدة لدى البنوك وامل   ٢٤,٨٧٧   ٣٣,٤١٩ 

  ٥٤,٧٤٢   ١١٨,٦٢٦  مشتقات
 ١,٣٧١,٧١١   ١,٤٨٧,٩٣٨  قروض وسلف

 ١,٦٤٥,١٢٩   ١,٩٥٤,٨٦٩  اإلجمالي
     مصروف العموالت الخاصة:

 ٢٦,٢٠١   ٢٢,٥٤٤  أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى
 ٢٨١,٦٢١   ٢٨٤,٧٥٩  ودائع للعمالء

ز رأس املاللتعزي  صكوك   ٢٧,٤٦٧   ٢٧,٣٥٧ 
  ٨٢,٣٥٩   ١٧٢,٠٤٣  مشتقات
 ٤,٥٣٤   ٣,٠٨٤  أخرى

 ٤٢٢,١٨٢   ٥٠٩,٧٨٧  اإلجمالي
 ١,٢٢٢,٩٤٧   ١,٤٤٥,٠٨٢  صافي دخل العموالت الخاصة



  بنك الجزيرة
  (شركة مسامهة سعودية)

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٤ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

 

- ٥١ - 

  صافي، وعموالت بنكيةأتعاب   - ٢٠
  

  
  

  صافي -دخل متاجرة   - ٢١
  

  
  سعودي). مليون  ٤٤,٢٨٦م: ٢٠١٣سعودي ( مليون  ١٧,٣٨٧يشتمل دخل املتاجرة على إيرادات غري حمققة مببلغ 

  
  

 أرباحدخل توزيعات   - ٢٢
  

  
  
  
  
  
  
  

 باآلف الرياالت السعودية  
م٢٠١٤   م٢٠١٣    

اب والعموالتالدخل من األتع     
 ٢٤٤,٦٥٩    ٣٦٤,٤٧٦   تداول أسهم حملية

 ٢١,٠٧٦    ٢١,٩٧٦   تكافل تعاوين (تأمني) ــ أتعاب وكالة
 ١٦٥,١٨٠    ٢٠٥,٥٣٢   اتعاب التزامات وإدارة قروض

 ٤٠,٩٣١    ٤٨,٩٨٩   متويل جتاري
 ٣,١٠٨    ٥,٥٦٦   تداول أسهم دولية

املشرتكة اتعاب صناديق االستثمار    ٢٠,٦٦٠    ٣٢,٩٦٢ 
 ٣٠,٤٩٦    ٣١,٠٩٩   اتعاب من عمليات الصراف االيل

 ٣١,١٥٥    ٧١,١٩٥   أخرى
     

 ٥٥٧,٢٦٥     ٧٨١,٧٩٥  إجمالي  الدخل من االتعاب والعموالت
     

     مصروفات أتعاب وعموالت
  )٨٩,٠٥٠(   (١٣٣,٦٨٩)  اتعاب وساطة
مبيعاتعمولة  –تكافل تعاوين    (٥٤)   )١٢٥( 

     
 ٤٦٨,٠٩٠    ٦٤٨,٠٥٢   اإلجمالي

 باآلف الرياالت السعودية   
م٢٠١٤    م٢٠١٣    
     

 ١٦,٧١٩    ٩,٢٦١    أسهم
مشرتكة صناديق استثمار     ٢٩,٢٩١    ١١,٤٧٢ 

 ٩,٧٢٨    ٩,٧١١    مشتقات
 ٥٥,٧٣٨     ٣٠,٤٤٤   المجموع

 باآلف الرياالت السعودية   
م٢٠١٤    م٢٠١٣    

          
  ٦,٤٠٧    ٢,٦٧٠     دخل توزيعات األرباح من استثمارات يف األسهم



  بنك الجزيرة
  (شركة مسامهة سعودية)

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٤ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

 

- ٥٢ - 

  لغير أغراض المتاجرةاستثمارات محتفظ بها  أرباح  - ٢٣
  

  
  

 أخرى عمليات من دخل  - ٢٤
  

  
  ربح السهم - ٢٥

  
ديسمرب  ٣١و  م٢٠١٤ديسمرب  ٣١يف  تنياملنتهي تنياألساسي للسهم للسنالربح مت احتساب 

وسط املرجح لعدد األسهم العادية سامهي البنك على املتمباخلاص بقسمة صايف دخل السنة  م٢٠١٣
 ٣١يف  تنياملنتهي تنيتوسط املرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السناملاملصدرة خالل العام. 

. لقد مت تعديل املتوسط املرجح سهم مليون ٤٠٠ بلغ م٢٠١٣ديسمرب  ٣١و  م٢٠١٤ديسمرب 
 صدار أسهم جمانيةلزيادة رأس املال با م بأثر رجعي نتيجة٢٠١٣لعدد األسهم العادية القائمة لسنة 

 ).١٥ اإليضاح( م٢٠١٤خالل عام 
 
  ة هي نفسها بالنسبة للبنك.ضرحبية السهم األساسية واملخف إن احتساب 

 
  وضريبة الدخلالزكاة   - ٢٦

  
م إىل مصلحة الزكاة والدخل ٢٠١٣ حىت سنةالزكوية عن السنوات املالية  قدم البنك االقرارات

بإمجايل  م مع مطالبات إضافية٢٠٠٩ سنةالبنك الربوط الزكوية للسنوات حىت  استلم ("املصلحة").
الستثمارات لاملطالبات اإلضافية اآلنفة الذكر بشكل رئيسي  تعود. سعودي مليون  ٢٨٦,٧

 لحة يفمت االعرتاض على األساس الذي اعتمدته املص. خبصمها املصلحةاليت مل تسمح طويلة األجل 
ة العربية اللتزام الزكوي اإلضايف من قبل البنك بالتضامن مع مجيع البنوك يف اململكا احتساب
    قام البنك رمسياً باالعرتاض على هذه الربوط وبانتظار رد املصلحة. . كماالسعودية

البنك حتديد  وال يستطيعم ٢٠١٣م إىل ٢٠١٠مل تقم املصلحة بإصدار الربوط الزكوية للسنوات من 
        .بشكل موثوقربوط تأثري هذه ال

 باآلف الرياالت السعودية   
م٢٠١٤    م٢٠١٣    
      

 ٢٣,٤٣٢   ٣,٦٨٤    ةاستثمارات بالتكلفة املطفأ

 باآلف الرياالت السعودية   
م٢٠١٤    م٢٠١٣    
      

 ٣٣٣   -         دخل إجيارات
  ٩,٦٧١   ٣٠,١٩١   ربح بيع ممتلكات ومعدات وغريها

 ١٧,٩٠٥   ٩,٣٠٠   أخرى
 ٢٧,٩٠٩   ٣٩,٤٩١   اإلجمالي



  بنك الجزيرة
  (شركة مسامهة سعودية)

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٤ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

 

- ٥٣ - 

  النقدية وشبه النقدية  - ٢٧
  

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

  
                

 باآلف الرياالت السعودية   
م٢٠١٤    م٢٠١٣    

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

    
٣,٥٦٦,١٦٣ 

    
٤,٧٦٦,٧٠٥ 

أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى تستحق خالل 
  )٤ اإليضاحثالثة أشهر أو أقل من تاريخ االستحواذ (

    
٣,٢٤٠,٢٤١ 

    
٢,٣٢٣,٧٩٥ 

 ٧,٠٩٠,٥٠٠   ٦,٨٠٦,٤٠٤    اإلجمالي



  بنك الجزيرة
  (شركة مسامهة سعودية)

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٤ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

 

- ٥٤ - 

  األعمال قطاعات  -٢٨
اليت يتم مراجعتها  اجملموعة لشركاتعلى أساس التقارير الداخلية  األعماليتم حتديد قطاعات 

ترتكز كافة . لقياس أدائهاو قطاعات ال بني وارداملوذلك لتوزيع  أصحاب القرارنتظام من قبل اب
بني قطاعات األعمال وفقاً  التعامالتتسجل  .داخل اململكة العربية السعودية اجملموعةعمليات 
ات ومطلوبات القطاعات بشكل رئيسي على . تشتمل موجوداملعامالتيف تسعري  اجملموعةملنهجية 

  .موجودات ومطلوبات تشغيلية
  

  من القطاعات الرئيسية التالية: اجملموعةتكون تألغراض إدارية، 
  

  لألفراد. ستثماريةواودائع ومنتجات إئتمانية   األفرادمصرفية 
  

   واملؤسساتللشركات  أخرىقروض وودائع ومنتجات إئتمانية   شركاتالمصرفية 
  .احلجماملتوسطة و غرية الص    

  
لعمالء (هذا القطاع لسهم األلتداول  وساطةالوفر خدمات ت  االصول إدارةو  الوساطة

لألسواق املالية (اجلزيرة كابيتال) مدرج ضمن أنشطة شركة اجلزيرة 
  وهي شركة تابعة للبنك).

  
والصرف األجنيب وخدمات املال  أسواق يغطي هذا القطاع  الخزينة

  ينة. املتاجرة واخلز 
  

وهي  تعاوين خدمات محاية وخدمات إدخاريوفر التكافل ال   التعاوني التكافل
متوافقة متامًا مع الشريعة وتعترب بديلة خلدمات تأمني احلياة 

  التقليدية.
  

ميثل هذا القطاع يف الوقت الراهن احملفظة التأمينة اليت سوف 
ق عليها قيمة يتفو  بتاريخ تنقل إىل شركة اجلزيرة تكافل تعاوين

من قبل مؤسسة النقد العريب السعودي. حيتوي  ةمعتمدو 
 حول هذه القوائم املالية املوحدة )٣٨) و (٧ان (اإليضاح

  تفاصيل أوىف عن الشركة.
  



  بنك الجزيرة
  (شركة مسامهة سعودية)

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٤ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

 

- ٥٥ - 

  (تتمة) األعمالقطاعات  - ٢٨
  

   العمليات وصايف الدخل  الدخل منو  اجملموعةموجودات ومطلوبات  إمجايلفيما يلي حتليًال ب
  :األعمال طاعاتق حسب للسنة

  

  

  باآلف الرياالت السعودية 
   

  مصرفية األفراد
 

  مصرفية الشركات
 

  الخزينة
الوساطة وإدارة  

  االصول
   

  التكافل التعاوني
 

  أخرى
 

  المجموع
              ٢٠١٤م

 ١٢٥,٥٨٨٦٦,٥٥٣,٩٢٩  ٦,٨٦٠  ٢٣,٥٧٧,٢٣٤٢٣,١٣٨,٧٥٢٧٦٦,١٨٨  ١٨,٩٣٩,٣٠٧  إمجايل املوجودات
         

 ٦٠,٣٩٥,٨٨٣ -     ٤٤,٨٣١  ٩٢,٣٢٢ ٢٤,٦٠١,٤١٣٩,٥٦٣,٢٩٢  ٢٦,٠٩٤,٠٢٥  إمجايل املطلوبات
         

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

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

 ٦٧٨,٤٩٦ ٤٥٢ ٢١,٩٢٢  ٣٣٣,١٢٩  ٢٠,٩٥٤ ١٢٤,٧٥٩  ١٧٧,٢٨٠  دخل اتعاب وعموالت املتاجرة، صايف
 ٣,٨٣٩ ٣,٨٣٩  -      -      -      -      -       شركة زميلةحصة اجملموعة يف ربح 

         
         لية وتشمل:مصاريف تشغي

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

 )٧٩,٣٩٤(  -     )١,٩٥٤(    )٧,٨١٣(  )٨,٢١١( )١٨,٨٣٠(  )٤٢,٥٨٦(  ـــ 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
  م٢٠١٤ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

 

- ٥٦ - 

  (تتمة) األعمالقطاعات  - ٢٨
    

      
  

  باآلف الرياالت السعودية 
   

  األفراد مصرفية
 

  الشركات مصرفية
 

  اخلزينة
 

 الوساطة وإدارة االصول
   

  التكافل التعاوين
  

  أخرى
 

  اجملموع
              ٢٠١٣م

 ٥٩,٩٧٦,٤٠٨    ١٢١,٤٨٩    ١٠,٥٩٢    ٦٧٥,٧٧٥    ٢١,٢٣٠,٤٣٩   ٢٠,٥٥٨,٥٥٥    ١٧,٣٧٩,٥٥٨   إمجايل املوجودات
               

 ٥٤,٢٤٧,٨٦٣    ــ         ٤٧,٣٧٣    ٥٨,٨٥٤    ٧,٨١٥,٦٣٣   ٢٧,٢٨٧,٨٩٥    ١٩,٠٣٨,١٠٨   إمجايل املطلوبات
              

 ١,٨٣٩,٣٠٧    )٣٩,٢٣٨(   ٢١,٣٨٥    ٢٧٤,٦٩٥    ٥٤٢,٦٩٧   ٤٩١,٨٤٥    ٥٤٧,٩٢٣   إمجايل دخل العمليات 
              

 ١,٢٢٢,٩٤٧    )١١٨(   ٤٣٣    ٧,٩٤٩    ٤٤٥,٣٩٥   ٣٧٤,٦٤٥    ٣٩٤,٦٤٣   صايف العموالت اخلاصة
              

 ٥٢٣,٨٢٨    ــ         ٢٠,٩٥١    ٢٦٥,٥٤٨    ٢٣,٤٢٩   ١٠٢,٥٦٥    ١١١,٣٣٥   دخل اتعاب وعموالت املتاجرة، صايف
              

  )١,٠١١(    )١,٠١١(   ــ         ــ         ــ        ــ         ــ        شركة زميلةحصة اجملموعة يف خسارة 
              

              غيلية وتشمل:مصاريف تش
 )١٣٦,٣٤٣(   ــ         ــ         ــ         ــ        )٧٣,٣٨٢(   )٦٢,٩٦١(  ــــ خمصص خسائر االئتمان، صايف

              
 )٧١,٤١٧(   ــ         )٢,٣٢٠(    )٨,٥٤٩(   )٧,٥٣٢(  )١٠,٢٧٢(   )٤٢,٧٤٤(  ــــ استهالكات

              
 )١,١٨٧,٦٦٠(   ٥,٣٦٦    )٣١,٩٤٦(   )١٤٥,٧٨٢(   )١١٠,٠٦٤(  )٢٥٦,٩٥٥(   )٦٤٨,٢٧٩(  لعمليات إمجايل مصاريف ا

                           
 ٦٥٠,٦٣٦    )٣٤,٨٨٣(   )١٠,٥٦١(   ١٢٨,٩١٣    ٤٣٢,٦٣٣   ٢٣٤,٨٩٠    )١٠٠,٣٥٦(  صايف (اخلسارة) / الدخل 



  بنك الجزيرة
  (شركة مسامهة سعودية)

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٤ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

 

- ٥٧ - 

  (تتمة) األعمالقطاعات  - ٢٨
  :األعمالقطاعات حسب  اجملموعةهلا تعرض تاليت  االئتمان) خماطر  أ

  

  

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

، االستثمارسهم وصناديق األيف  اتاالستثمار و  ،خرىالنقدية، واملمتلكات واملعدات، والعقارات األ
 االئتماينقيمة املعادل  االئتمان تتضمن لذلك فإن خماطرباإلضافة  ،خرىوبعض املوجودات األ

  .)٢٩ اإليضاحراجع ( واملشتقات االلتزاماتملخاطر التعهدات و 
  
  االئتمانمخاطر   - ٢٩

التعاقدية ة و/أو اليامله التزاماتالوفاء ب يفطرف ما تأخر أو اخفاق يف  االئتمانتتمثل خماطر 
ا وفق اإلطار الشامل إل لمجموعةل السيطرة على املخاطر. تتم مراقبة خماطر  ةدار واليت يتم إدار

وجلنة ، اللجنة التنفيذيةو ، جملس اإلدارةاملنبثقة عن خاطر املثالث جلان وهي جلنة من قبل  االئتمان
  . بشكل منتظم تتم مراجعتهابوضوح  مهام صالحيات حمددة ذه اللجانهل. و االئتمان إدارة

  
مناذج تقييم  استخدامإما ب املقابلةألطراف اجانب من  تعثريم احتمال حدوث يقبت اجملموعةقوم ت

   .رئيسيةوكاالت تصنيف خارجية من تقييمات أو  ةداخلي
  

التعرض ملخاطر االئتمان واحلد من التعامالت  درصراقبة خماطر االئتمان عن طريق مل اجملموعة تسعى
  رار.باستم لألطراف املقابلةتقييم الوضع االئتماين و  ةأطراف مقابلة معينمع 

  
االئتمانية إىل احملافظة على اجلودة العالية حملفظة القروض وضمان تنويع  اجملموعةدف سياسة 

 اجملاالتدد حتو  قبولةاملدد السياسة االئتمانية املعايري األساسية للمخاطر حتو . بشكل مالئم املخاطر
      .خاصاً  اليت تتطلب اهتماماً  للمخاطراملعرضة 

  باآلف الرياالت السعودية  

  
  

  مصرفية األفراد

 
  

  مصرفية الشركات

   
الوساطة وإدارة 

  األصول

 

  الخزينة

   
  

  التكافل التعاوني

   
  
  أخرى

 
  

  المجموع
                          م٢٠١٤

                          
 ٥٧,٨٩٠,٣٣٤  -  - ١٦,٤٢١,٦١٦  - ٢٢,٩٠٣,٤٠٥  ١٨,٥٦٥,٣١٣  الموجودات 

 ٣,٥١٧,٣١٩  -  - - - ٣,٥١٧,٣١٩  -  التعهدات وااللتزامات
 ١٤٩,١٢٩  -  - ١٤٩,١٢٩  - - -  المشتقات

  باآلف الرياالت السعودية  

  
  
  األفراد مصرفية

 
  
  الشركات مصرفية

 
الوساطة وإدارة 

  األصول

 

  اخلزينة

   
  

 التكافل التعاوين

   
  
 أخرى

 
  
  اجملموع

                           م٢٠١٣
                           

 ٥٠,٤٧٨,٩٩١   ــ         ــ         ١٥,٤٣٠,١١٩   ــ        ١٩,٧٩٨,٧٨٧   ١٥,٢٥٠,٠٨٥  املوجودات 
 ٣,١٣١,٤٧٠   ــ         ــ         ــ         ــ        ٣,١٣١,٤٧٠   ــ        التعهدات وااللتزامات

  ٩٢,٩٣٧   ــ         ــ         ٩٢,٩٣٧   ــ        ــ         ــ        املشتقات



  بنك الجزيرة
  (شركة مسامهة سعودية)

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٤ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

 

- ٥٨ - 

  (تتمة) االئتمانمخاطر   - ٢٩
ا التجارية من خالل مراقبة حدود االا تدير مك ئتمان اجملموعة خماطر االئتمان املتعلقة بنشاطا

يف ظروف  املقابلةوترتيبات ضمان مع األطراف  لتسوية العقود بالصايفة يوالدخول يف اتفاقيات رئيس
    مالئمة مع حتديد فرتة التعرض للمخاطر.  

لنشاطات مماثلة أو ممارسة  املقابلةاألطراف ند مزاولة عدد من ع االئتمانخماطر  اتركز ظهر تت
ا أعماهلم يف املنطقة اجلغرافية  م على  من حيثتؤثر لديهم مزايا اقتصادية مماثلة قد أو ذا مقدر

إلقتصادية أو السياسية أو الظروف عند حدوث تغريات يف الظروف ا التعاقدية مالتزاماالوفاء ب
مقابل أية تطورات تؤثر  اجملموعةمدى حساسية أداء  االئتمانرتكزات يف خماطر ُتظهر ال .خرىاأل

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

وشبه  بشكل أساسي خماطر تتعلق بديون سيادية اتاالستثمار ثل سندات الدين املدرجة يف حمفظة مت
اصيل . ملزيد من التفاألطراف ذات العالقةحسب  اتاالستثمار ) حتليل ٥( اإليضاح. يبني سيادية

عن املعلومات املتعلقة مبخاطر  االفصاح). مت ٦( اإليضاح راجعحول مكونات القروض والسلف، 
املعلومات خبصوص التعرض ملخاطر ) و ١٨( اإليضاحيف  لتزاماترتباطات واالاملتعلقة باال الئتمانا

    ).٢٨( اإليضاححسب قطاع العمل مبينة يف  االئتمان
كي توفر مصدر حتفاظ بضمانات  أنشطة اإلقراض بااليف  اجملموعة ضمن دورة أعماهلا العاديةقوم ت

م. تشمل األصول  املقابلةاألطراف الء أو آخر بديل للسداد يف حالة تعثر العم يف الوفاء بالتزاما
ا كضمانات سندات ألمر وأسهم حملية ودولية ، وكفاالت مالية، وودائع نقدية أخرى، اليت حيتفظ 

عقارية الضمانات الوعقارات وأصول مادية أخرى. ، ختضع هلامش مالئم يعكس التذبذب السعري
ا اجملموعة مت  على املبالغ ال يتم االحتفاظ بضمانات عمومًا  .نقل ملكيتها للمجموعةاليت حتتفظ 

زء من من البنوك واملؤسسات املالية األخرى، إال يف حالة االحتفاظ باألوراق املالية كج املستحقة
مثل  يوجد اليتم عادة االحتفاظ بالضمانات مقابل األوراق املالية االستثمارية و  إعادة الشراء. وال

تتضمن اتفاقيات العمالء . م٢٠١٣ديسمرب  ٣١م و٢٠١٤ديسمرب  ٣١مانات كما يف هذه الض
    عادًة متطلبات لتقدمي ضمانات إضافية حال اخنفاض التقييم أو زيادة خماطر االئتمان.

 يف حمفظة قروض االئتمانخماطر  دارةإل االئتماننظامًا داخليًا لتصنيف ومراجعة  اجملموعةستخدم ت
درجات، منها سبع درجات للمحفظة العاملة   االئتماين مؤلف من عشرم التصنيف . إن نظاالشركات

  كما يلي:
  

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

  
  
    



  بنك الجزيرة
  (شركة مسامهة سعودية)

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٤ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

 

- ٥٩ - 

  (تتمة) ئتماناالمخاطر   - ٢٩
  

وتتضمن الفئات التالية:  ١٠إىل  ٨تصنيفات خماطر من حملفظة غري العاملة (باتتعلق ثالث درجات و 
 تعترب الفئة "جيد"). إن القروض والسلف املصنفة يف شكوك يف حتصيلها، خسائراملدون املستوى، 

ا الفعلي أو وتتضمن تلك القروض والسلف اليت مل يثبت ضعفه وذات خصائص رئيسيةعاملة 
فيما يتعلق باحملفظة  بشكل افرادي لكل عميل خنفاض يف القيمةاحملتمل. يتم االحتفاظ مبخصص ا

 اجملموعةيف  االئتمانمراقبة  إدارةإىل تصنيف كل مقرتض، والذي حتدده  استناداً غري العاملة 
املال والضمانات أسس حمددة هلذه الغاية مثل األنشطة والتدفقات النقدية وهيكل رأس  استخدامب

عند فظة على مستوى احمل للخسائرمجاعي  خمصص جتنيبوالتخلف عن الدفع أو السداد. كما يتم 
وجود دليل موضوعي على وجود خسائر غري حمددة كما يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة. تقدر 

 والظروفقرتضني املتعلقة مبقرتض أو جمموعة من امل االئتمانهذه املخصصات على أساس درجات 
لمقرتض، إضافة إىل اخلربة وأمناط التعثر التارخيية املوجودة يف مكونات حمفظة لاالقتصادية احلالية 

بصورة مستقلة مبراجعة شاملة للنظام على أساس  اجملموعةالتدقيق الداخلي يف  إدارة. تقوم االئتمان
     دوري.

ا وأنظمتها  ا تعكس  بشكلقة بإدارة املخاطر املتعلتقوم اجملموعة مبراجعة سياسا منتظم للتأكد من أ
  .املتعلقة بإدارة املخاطر ريات يف األسواق واملنتجات واخلدمات وأفضل املمارساتالتغ



  بنك الجزيرة
  (شركة مسامهة سعودية)

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٤ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

 

- ٦٠ - 

  (تتمة) االئتمانمخاطر   - ٢٩
  
البنوك واملؤسسات املالية  لدى رصدةاألللموجودات املالية (القروض والسلف و  االئتمانجودة   أ)

  :جودة االئتمان لكل نوع من هذه املوجودات املالية أدناهبني اجلدول ي .)خرىاأل
  
  

  باآلف الرياالت السعودية  
          القروض والسلف  
  

 أفراد

 

 شركات

  

 أخرى
 

 المجموع

أرصدة لدى البنوك   
والمؤسسات المالية 

 األخرى

  

 اإلجمالي
                          ٢٠١٤م

             القروض العاملة
  غير مستحقة وغير 

  منخفضة (عاملة)  
            

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

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

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

ةمستحقة وغير منخفضة القيم          
 ٢٠٨,٢٧٧     -     ٢٠٨,٢٧٧     -     ١٢٩,٥٤٣  ٧٨,٧٣٤   يوم ٣٠أقل من 

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

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

 )٤١٥,٣٨١(      -     )٤١٥,٣٨١(      -     )٢٣٢,٥٥٣(   )١٨٢,٨٢٨(   ناقص: مخصص المحفظة
             

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

           القروض غير العاملة
 ٣٦٩,٨٦٠     -     ٣٦٩,٨٦٠     -     ١٤٦,٤٤٤  ٢٢٣,٤١٦   إجمالي القروض غير العاملة

 )٢٢٣,١١٦(      -     )٢٢٣,١١٦(      -     )٥٠,٤٤٢(   )١٧٢,٦٧٤(   ناقص: مخصص محدد 
             

 ١٤٦,٧٤٤     -     ١٤٦,٧٤٤     -     ٩٦,٠٠٢  ٥٠,٧٤٢   صافي القروض غير العاملة



  بنك الجزيرة
  (شركة مسامهة سعودية)

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٤ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

 

- ٦١ - 

  (تتمة) االئتمانمخاطر  - ٢٩
  

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

  

  
ضمن القروض والسلف اجليدة غري املصنفة بشكل رئيسي قروض شخصية وبطاقات إئتمان تت

بشكل رئيسي  خرىالقروض األتتضمن . قروض للمتاجرة باألسهمموظفني و قروض صغرية و  ومشاريع
  قروض املوظفني.

  
  
  
  
  
  

  باآلف الرياالت السعودية  
          القروض والسلف  
  

 أفراد
 

 شركات

  

 أخرى
 

 اجملموع

أرصدة لدى البنوك   
واملؤسسات املالية 

 األخرى

  

 اإلمجايل
                         ٢٠١٣م

             القروض العاملة
  غري مستحقة وغري 

  منخفضة (عاملة)  
            

 ٨,٠٠٨,٠٨٤    ٣,٠٧٣,٧٩٥   ٤,٩٣٤,٢٨٩    ــ         ٤,٩٣٤,٢٨٩    ــ         منخفضة املخاطر –جيدة 
 ١٠,٩٠٥,٦٣٠    ــ         ١٠,٩٠٥,٦٣٠    ــ         ١٠,٩٠٥,٦٣٠    ــ         متوسط املخاطر –جيدة 
 ١٦,٨٤٠,٩٦٢    ــ         ١٦,٨٤٠,٩٦٢    ٢١٩,٨٧١   ٤,٤٩١,١٠٧    ١٢,١٢٩,٩٨٤    غري مصنفة –جيدة 

             
 ٣٥,٧٥٤,٦٧٦    ٣,٠٧٣,٧٩٥   ٣٢,٦٨٠,٨٨١    ٢١٩,٨٧١   ٢٠,٣٣١,٠٢٦    ١٢,١٢٩,٩٨٤    جيدة –جمموع 

 ٢,٢٦١,٧٩٦    ــ         ٢,٢٦١,٧٩٦    ــ         ٢,٢٦١,٧٩٦    ــ         حباجة لعناية خاصة
 ٣٨,٠١٦,٤٧٢    ٣,٠٧٣,٧٩٥   ٣٤,٩٤٢,٦٧٧    ٢١٩,٨٧١   ٢٢,٥٩٢,٨٢٢    ١٢,١٢٩,٩٨٤    اجملموع

مةمستحقة وغري منخفضة القي             
 ١٥٢,٣١٤    ــ         ١٥٢,٣١٤    ــ         ١٢٥,٨٥٣    ٢٦,٤٦١    يوم  ٣٠أقل من 

 ٣,٢٤٦    ــ         ٣,٢٤٦    ــ         ١,٢١١    ٢,٠٣٥    يوم  ٦٠إىل  ٣٠
 ٧٦,٩٠٣    ــ         ٧٦,٩٠٣    ــ         ٧٤,٥٥٢    ٢,٣٥١    يوم  ٩٠إىل  ٦٠

 ٥١,٦٧٤    ــ         ٥١,٦٧٤    ــ         ٢٨,٤٥٣    ٢٣,٢٢١    يوم  ٩٠أكثر من 
 ٣٨,٣٠٠,٦٠٩    ٣,٠٧٣,٧٩٥   ٣٥,٢٢٦,٨١٤    ٢١٩,٨٧١   ٢٢,٨٢٢,٨٩١    ١٢,١٨٤,٠٥٢    إمجايل العاملة

 )٤٨٢,١٦٠(   ــ         )٤٨٢,١٦٠(   ــ         )٣٥٥,٥٣٢(   )١٢٦,٦٢٨(   ناقص: خمصص احملفظة
             

 ٣٧,٨١٨,٤٤٩    ٣,٠٧٣,٧٩٥   ٣٤,٧٤٤,٦٥٤    ٢١٩,٨٧١   ٢٢,٤٦٧,٣٥٩    ١٢,٠٥٧,٤٢٤    صايف القروض العاملة
             

              القروض غري العاملة
 ٤٢٩,٣٧٢    ــ         ٤٢٩,٣٧٢    ــ         ٢٠٨,٨٨٦    ٢٢٠,٤٨٦    غري العاملة إمجايل القروض

 )١٧٩,٢٦٧(   ــ         )١٧٩,٢٦٧(   ــ         )٨٨,٩٣٤(   )٩٠,٣٣٣(   ناقص: خمصص حمدد 
             

 ٢٥٠,١٠٥    ــ         ٢٥٠,١٠٥    ــ         ١١٩,٩٥٢    ١٣٠,١٥٣    صايف القروض غري العاملة



  بنك الجزيرة
  (شركة مسامهة سعودية)

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٤ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

 

- ٦٢ - 

  (تتمة) االئتمانمخاطر  - ٢٩
روضًا مت إعادة التفاوض بشأن ق م٢٠١٤ديسمرب  ٣١تتضمن القروض والسلف العاملة كما يف 

 :م٢٠١٣(املركز املايل للمقرتض  تدهوربسبب  سعودي  ارملي ١,٥٢ بقيمة إعادة هيكلتها
  سعودي). مليون  ٦٩٨,٤

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

ا ،اصةبتسديدات أصل املبلغ والعموالت اخل ا  دارةتتطلب متابعة دقيقة من قبل اإل إال أ حيث أ
تنطوي على بعض نقاط الضعف احملتملة، واليت قد تؤدي يف املستقبل إىل تدهور يف عملية السداد 
بالنسبة ألصل املبلغ أو العموالت اخلاصة. لن تؤدي القروض والسلف اليت حتتاج إىل عناية إىل 

  .أقل درجةإعادة تصنيفها ضمن تعرض البنك ملخاطر تتطلب 
        
  ستثماراتالل االئتمانجودة  )ب

(مجيع أدوات بالتكلفة املطفأه  دين أدواتحصرياً اليت تتضمن  ستثماراتالل االئتمانجودة  تتم إدارة
تصنيفات وكاالت تصنيف خارجية  استخدامبالدين ضمن فئة األدوات املقيمة بالتكلفة املطفأة) 

خارجية وكالة من قبل أي مسبقاً  هاتم تصنيفي مل دين أدوات هي غري املصنفة اتاالستثمار مشهورة. 
  ملوجودات:اصنف من أصناف حسب كل  االئتمانجودة  أدناهاجلدول  يوضح .االئتماينتصنيف لل
  

    
ا بالتكلفة املطفأة   اتاالستثمار خنفاض يف قيمة ال توجد حاجة لتكوين خمصص ا  ٣١كما يف احملتفظ 

    .م٢٠١٣و  م٢٠١٤ديسمرب 

 باآلف الرياالت السعودية  
م٤٢٠١   م٣٢٠١    

    العاملة
 ٩١٣,٥٣٣   -   استثمارات مراحبة حكومية

 ١١,١٧٩,٣٧١   ٨,٥١٣,٥٤٨                                )BBB-AAA( عايلتصنيف 
 ــ         -                               )BA١-B٢عادي (تصنيف 
 ــ         -                             )C-BA٣أقل من عادي (تصنيف 

 ١٥٨,٣٦٧   ٢,٤١٢,٧٨٦   غري مصنف
تالعاملة وجميع االستثمارا إجمالي   ١٢,٢٥١,٢٧١   ١٠,٩٢٦,٣٣٤ 



  بنك الجزيرة
  (شركة مسامهة سعودية)

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٤ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

 

- ٦٣ - 

  (تتمة) االئتمانمخاطر   - ٢٩
  

  اإلقتصادي للقطاعتحليل قروض وسلف البنك وفقاً   ج)
 بعد خصم، اإلقتصاديف البنك وفقًا للقطاع سلو حتليًال لقروض  أدناه اجلداول تظهر

ا  إمجايل االعتباروبعد األخذ يف  املخصصات احملددةخمصصات احملفظة و  الضمانات احملتفظ 
واألسهم ، واآلجلةالودائع النقدية تتضمن الضمانات  للقروض والسلف العاملة وغري العاملة.

  .مستحقات والتنازل عن، ادةوالضمانات املض، العقاراتو ، احمللية والدولية
  

  

 الحد االقصى للتعرض للمخاطر 
 باآلف الرياالت السعودية 

 ٢٠١٤م

 
 

ضمن قائمة المركز 
المالي بعد خصم 

 المخصصات

خارج قائمة المركز المالي 
وااللتزامات المحتملة 

والتعهدات ذات العالقة 
باالئتمان بعد خصم 

 المخصصات

 
 
 
 

 المجموع
      

كوميةحكومية وشبه ح  ١,١٥٠,٤٢٧  ٢٤,٣٥١   ١,١٢٦,٠٧٦ 
 ١,٢٤٧,١٨٥  ٦١٦,٨٢٠   ٦٣٠,٣٦٥ بنوك ومؤسسات مالية أخرى

 ٢,٤٩٠  ٢,٤٩٠   ـــــ          زراعة وأمساك
 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 ناقص:  ضمانات القروض والسلف العا  

وغري العاملة    )١٨,٠٣٩,٥٧٠( 
    

)٢,٢٩٨,٨٧٧( 
  

)٢٠,٣٣٨,٤٤٧( 
       

اطرللمخ صافي الحد األقصى للتعرض  ٢٦,١٦٢,١١٤  ٢,٩٥٧,١٣٣   ٢٣,٢٠٤,٩٨١ 



  بنك الجزيرة
  (شركة مسامهة سعودية)

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٤ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

 

- ٦٤ - 

  (تتمة) االئتمانمخاطر  - ٢٩
  

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

  
  للمخاطر قصى للتعرضالحد األ  د)

أي ضمانات  االعتبارفيما يلي احلد األقصى للتعرض ملخاطر االئتمان دون األخذ يف 
    نات أخرى لالئتمان:وحتسي

    

 احلد االقصى للتعرض للمخاطر  
 باآلف الرياالت السعودية  

 ٢٠١٣م

  
 
 

ايل ضمن قائمة املركز امل
 بعد خصم املخصصات

خارج قائمة املركز املايل 
وااللتزامات احملتملة 

والتعهدات ذات العالقة 
باالئتمان بعد خصم 

 املخصصات

 
 
 
 

 اجملموع
       

 ٥٩١,١٠١   ٨٣,٢٨٢   ٥٠٧,٨١٩  حكومية وشبه حكومية
 ١,٤٦٧,٢٨٨   ٤٤٧,٢٢٢   ١,٠٢٠,٠٦٦  بنوك ومؤسسات مالية أخرى

مساكأزراعة و    ١٣٣,٣٨٧   ١٠٦,٧٠١   ٢٦,٦٨٦ 
 ٦,٧٣٥,٨٦٨   ٨٢٨,٨٢٦   ٥,٩٠٧,٠٤٢  صناعة

 ٧٨٨,١٣٠   ١٥٧,٣٢٣   ٦٣٠,٨٠٧  مناجم وحماجر
 ٢٩   ٢٩   ــ        كهرباء وماء وغاز وخدمات صحية

 ٢,٤٦٣,٢٤٩   ١,٧٥٧,٨٧٩   ٧٠٥,٣٧٠  بناء وانشاءات
 ٩,٢٥٩,٨٠٤   ١,٠٠٤,٢٣٠   ٨,٢٥٥,٥٧٤  جتارة

 ٣٢٩,٦١٨   ٥٣,٥٢٠   ٢٧٦,٠٩٨  نقل واتصاالت
 ٥٢٤,٥٢٢   ١١٢,٣٨٣   ٤١٢,١٣٩  خدمات

 ١٢,١٨٧,٥٧٧   ــ         ١٢,١٨٧,٥٧٧  قروض شخصية وبطاقات ائتمان
 ٢,٧٦٦,٣٦٥   ــ         ٢,٧٦٦,٣٦٥  تداول اسهم

 ٣,١٥١,٧١٣   ٨٥٢,٤٩٧   ٢,٢٩٩,٢١٦  أخرى
        

للمخاطر احلد االقصى للتعرض   ٤٠,٣٩٨,٦٥١   ٥,٤٠٣,٨٩٢   ٣٤,٩٩٤,٧٥٩ 
ملة ف العاضمانات القروض والسل ناقص:   

العاملة وغري    ) ١٤,٠١٨,٣١٣( 
  

)٢,٤٦٠,٤١٥( 
  

)١٦,٤٧٨,٧٢٨( 
        

طرللمخا قصى للتعرضصايف احلد األ   ٢٣,٩١٩,٩٢٣   ٢,٩٤٣,٤٧٧   ٢٠,٩٧٦,٤٤٦ 

 باآلف الرياالت السعودية  
م٤٢٠١   م٣٢٠١    

    الموجودات
 ٣,٠٧٣,٧٩٥   ٤,٩٠٨,٩٩١   )٤ اإليضاح( أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى

 ١٢,٥٩٧,١٢٥   ١١,٣٣٤,٩٧٠   )٥ اإليضاح( استثمارات
 ٣٤,٩٩٤,٧٥٩   ٤١,٢٤٤,٥٥١   )٦ اإليضاح( قروض وسلف، صايف

 ٤١٥,٨٦١   ٦٥٠,٧٤٩ )٩ اإليضاح(مقابل مشتقات وعموالت مستحقة  تأمينات نقدية –صول أخرى أ
الموجوداتإجمالي    ٥١,٠٨١,٥٤٠   ٥٨,١٣٩,٢٦١  

         
  ٢,٩٤٣,٤٧٧   ٢,٩٥٧,١٣٣   )١٨ اإليضاحصايف (، االلتزاماتالتعهدات و 
 ١٢٢,٤٥٦   ٢٣٩,٢٧٩   )١٠ اإليضاح، صايف (القيمة العادلة اإلجيابية -املشتقات 

للمخاطر إجمالي الحد األقصى للتعرض   ٥٤,١٤٧,٤٧٣   ٦١,٣٣٥،٦٧٣ 



  بنك الجزيرة
  (شركة مسامهة سعودية)

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٤ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

 

- ٦٥ - 

    التركز الجغرافي   - ٣٠
  :االئتمانوخماطر  االلتزاماتودات والتعهدات و فيما يلي التوزيع اجلغرايف للفئات الرئيسية للموجأ)   

  

  

 باآلف الرياالت السعودية 
 
 
 

 ٢٠١٤م

 
 

ة المملكة العربي
 االسعودية

دول مجلس  
جي التعاون الخلي

األخرى والشرق 
وسطاأل  

  
 
 

 أوروبا

  
 
 

ةامريكا الشمالي  

  
 

جنوب 
سياآشرق   

  
 
 

 دول أخرى

  
 
 

 اإلجمالي
               الموجودات

 ٦,٥٥٢,١٤١  -  -  -  -  -  ٦,٥٥٢,١٤١  لدى مؤسسة النقد  أرصدةنقدية و 
   أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية

  أخرى  
 

٣,٧٢٩.٨٨٧  
  

٥٦٩,٢٧٣  
  

٨٤,٢٩٢  
  

٥٢٣,٧٧٦  
    

٣٨٧ 
  

١,٣٧٦  
  

٤,٩٠٨,٩٩١  
 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  استثمارات يف شركة زميلة

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

               
 ٥,٢٥٦,٠١٠  ٤٠٠ ١٢,١٥٥  ٣,٣٨٥ ٢٩,١٠٨  ٢٥٣،٣٧٦  ٤,٩٥٧,٥٨٦  االلتزاماتالتعهدات و 

               دل االئتماني)ا(المع مخاطر االئتمان
 ٣,٥١٧,٣١٩  ٢٠٠  ٦,٧٤٩  ٨٥,١٧٧ ٥٩,٦٤٩  ١٣٥,٥٩٠  ٣,٢٢٩,٩٥٤  التعهدات وااللتزامات

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



  بنك الجزيرة
  (شركة مسامهة سعودية)

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٤ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

 

- ٦٦ - 

  التركز الجغرافي  (تتمة)  - ٣٠
    

من مؤسسة النقد  املعتمدةعلى الطريقة  بناءً  االلتزامات للتعهدات و االئتمايناملعادل  احتسابيتم                         
  العريب السعودي.

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

  
 باآلف الرياالت السعودية 
لةصافي القروض والسلف غير العام  االئتمانمخصص خسائر     

  م٢٠١٣    م٢٠١٤   م٢٠١٣    م٢٠١٤ 
              

 ٦٦١,٤٢٧ ٦٣٨,٤٩٧ ٤٢٩,٣٧٢ ٣٦٩,٨٦٠ اململكة العربية السعودية
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 باآلف الرياالت السعودية 
 
 
 

 ٢٠١٣م

 
 

اململكة العربية 
 االسعودية

  
ون دول جملس التعا
 اخلليجي األخرى

وسطوالشرق األ  

  
 
 

 أوروبا

  
 
 

ةماليامريكا الش  

  
 

جنوب شرق 
 اسيا

  
 
 

 دول أخرى

  
 
 

 اإلمجايل
               املوجودات

 ٧,٣٠٦,١٥٨   ــ         ــ         ــ         ــ         ــ         ٧,٣٠٦,١٥٨  لدى مؤسسة النقد  أرصدةنقدية و 
   أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية

 ٢,٥٥٦,٢٥٨  أخرى  
  

٧٠,٨٧٨ 
  

٤٦,٥١٩ 
  

٣٩٧,٤٦٠ 
  

١,٢٩٦ 
  

١,٣٨٤ 
  

٣,٠٧٣,٧٩٥ 
 ١٢,٥٩٧,١٢٥   ٧٥٠,٠٠٠   ٣٨,٢٨١   ٦٣,٧١٠   ١١٤,٤٥٦   ٦٣٠,١٨٨   ١١,٠٠٠,٤٩٠  استثمارات

 ٣٤,٩٩٤,٧٥٩   ٢٩,٢١٨   ٧٥,٥٥٦   ــ         ــ         ١٧,٣١٢   ٣٤,٨٧٢,٦٧٣  قروض وسلف، صايف
 ١٢١,٤٨٩   ــ         ــ         ــ         ــ         ــ         ١٢١,٤٨٩  استثمار يف شركة زميلة

 ٥٨,٠٩٣,٣٢٦   ٧٨٠,٦٠٢   ١١٥,١٣٣   ٤٦١,١٧٠   ١٦٠,٩٧٥   ٧١٨,٣٧٨   ٥٥,٨٥٧,٠٦٨  اإلمجايل
               

 ٥,٤٠٣,٨٩٢   ٩٤,٠٥٢   ٥,٤٣٦   ٦٠٠   ٦١,١٢٣   ٢٨٦,٨٢٥   ٤,٩٥٥,٨٥٦  االلتزاماتالتعهدات و 
               دل االئتماين)ا(املع خماطر االئتمان

 ٣,١٣١,٤٧٠   ٦,٢٢٢   ٢,٧١٨   ٣٠٠   ٣١,٣٥٧   ١٤٨,٢٨٩   ٢,٩٤٢,٥٨٤  التعهدات وااللتزامات

 ٩٢,٩٣٧   ــ         ــ         ٣١,١٣٣   ٢٢,٤٤٦   ٣,٠٥٠   ٣٦,٣٠٨  املشتقات
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  مخاطر السوق  - ٣١
  

ا على الوفاء بأهدافها تأثر رأس مال اجملموعة أو أرباحخماطر السوق هي خماطر  ها سلبياً أو عدم قدر
(ليس الربح أو تذبذب أسعار السوق من عموالت وفروق ائتمانية  العملية جراء التغريات يف مستوى

 العمالتر صرف در)، وأسعار األسهم وأسعا للملتزم/ املصاالئتماينعالقة بالتغري يف الوضع  اهل
ا ضمن التعرض ملخاطر السوق  إدارةخماطر السوق هو  إدارة. إن اهلدف من األجنبية والتحكم 

    .حدود مقبولة مع تعظيم العوائد
خماطر تتعلق ملخاطر السوق إىل خماطر تتعلق بعمليات املتاجرة و  اتعرضه بتصنيف اجملموعةقوم ت

االستثمار يف اخلزينة وتتضمن  إدارةتاجرة. يتم التعامل مع عمليات املتاجرة من قبل غري املبعمليات 
  على أساس القيمة العادلة. االستثمارصناديق و  األسهم

  
ونشاطات  حدود للمستويات املقبولة من املخاطر يف عمليات املتاجرة باعتماد دارةاإليقوم جملس 
مبوجب . السوقهيكل خماطر السوق هي املسؤولة عن خماطر  اتسياسجلنة تعترب . غري املتاجرة
املخاطر. معتمد لقبول مستوى  حيددضع إطار و ب اللجنة تقوم ،جمللسهلا من ااملخولة  الصالحيات
مقارنة  اجملموعةتعرض هلا تاليت خماطر السوق ملخاطر السوق يبني فصل متقرير يومي يتم عمل 

. املخاطر إدارةورئيس  اخلزينةإدارة من قبل رئيس رير اليومي هذا التقتم مراجعة ي. باملستويات احملددة
  حتليالت احلساسية. استخداموتوجيه خماطر السوق يف عمليات املتاجرة وغري املتاجرة ب إدارةيتم 

  
   لعمليات المتاجرةمخاطر السوق   أ)

األجنبية  التالعمتنشأ خماطر السوق لعمليات املتاجرة أساساً من التعرض ملخاطر تقلبات أسعار 
  .االستثمارصناديق عار األسهم وصايف قيمة أصول والتغريات يف أس

  
  األجنبية العمالتمخاطر  )١

املالية بسبب التقلبات يف  دواتيف خماطر تذبذب قيمة األ األجنبية العمالتتتمثل خماطر 
 التعرض للتقلبات يف أسعار صرف إدارةب اجملموعةقوم تاألجنبية.  العمالتأسعار صرف 

 دارةاألجنبية السائدة على قائمة املركز املايل والتدفقات النقدية. قام جملس اإل العمالت
. يتم مراجعة هذه املراكز العمالت حسب أنواعبوضع حدود ملستوى التعرض هلذه املخاطر 

  مرتني يومياً للتأكد من بقاء هذه املراكز ضمن احلدود املقررة.
  

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

                          
  

  

 باآلف الرياالت السعودية   
م٤٢٠١    م٣٢٠١    

     
 ٢٦,٢٧٩  ١١,٢٦٥    دوالر امريكي  

 ١٥,٨٣٨  ١٤,٦٤٦    يورو
 ٢٤,١٣٥  ٢٧,٨٦٤    جنيه اسرتليين

 ٣٩,٤٥٨  ٤٠,٨٢٧    ين ياباين
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  مخاطر السوق (تتمة)  - ٣١
  

  لعمليات المتاجرة (تتمة)مخاطر السوق أ) 
  

  (تتمة) األجنبية العمالتمخاطر   )١
 م٢٠١٤ديسمرب  ٣١كما يف   العمالتملخاطر  اجملموعةمدى تعرض  أدناهيبني اجلدول 

احملتملة . يقوم هذا التحليل حبساب تأثري التغريات من العمالت األجنبية املراكزهبالنسبة 
ثابتة على قائمة  خرىاملعقولة لسعر الصرف مقابل الريال السعودي مع بقاء املتغريات األ

. إن وجود مبلغ سالب باجلدول يعكس مبا فيها من تأثريات أدوات التحوط الدخل املوحدة
ىل صايف زيادة حدة، بينما يشري وجود مبلغ موجب إصايف نقص حمتمل يف قائمة الدخل املو 

من قبل  اختاذهااملمكن  اخلطوات االعتبار. إن حتليالت احلساسية ال تأخذ يف حمتملة
  تأثري تلك التغريات. للتخفيف من اجملموعة

  
م٤٢٠١   م٣٢٠١    

  ةــــــــــــــــــــــالعمل
زيادة في سعر 
% الصرف بالمائه  

 دخلصافي الالتأثير على  
)ديةباآلف الرياالت السعو (  

زيادة يف سعر  
% باملائهالصرف   

 دخلصايف الالتأثري على  
)ديةباآلف الرياالت السعو (  

              
 ±١٨  ±٠,٠٧٠   ±١٩   ±٠,١٧  دوالر امريكي

 ±١,١٦٦  ±٧,٣٦٠   ±٩١٨  ±٦,٢٧  يورو
 ±١,٨١٧  ±٧,٥٣٠   ±١,٥٩١  ±٥,٧١  جنيه اسرتليين

 ±٤,٨٤٩  ±١٢,٢٩٠    ±٣,٢٥٨  ±٧,٩٨  ين ياباين
  

  األسهمأسعار مخاطر   )٢
نتيجة تغريات  لصناديق االستثمارخنفاض القيم العادلة هي خماطر ا األسهمر أسعار خماط

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

  
هي أسهم  القيمة العادلة من خالل قائمة الدخلاملالية اليت تتضمنها حمفظة  دواتإن األ

ا من قبل   إدارةب اجملموعةقوم مملوكة للمجموعة. تمشرتكة استثمار صناديق حمتفظ 
. يتم صناديقال أصوليف صايف قيمة  املتغريات مراقبةعن طريق صناديق بالاملخاطر املتعلقة 

 استثماراتبالتعاون مع مستشاري  اجملموعةمن قبل  والصناديقاألسهم  استثمارات إدارة
خاصة حمفظة كل على أساس   اجملموعة من قبل ألسهماخماطر أسعار  إدارةحمرتفني، ويتم 
كنتيجة للتغري يف القيمة العادلة ـــ  . إن التأثري على قائمة الدخل املوحدة بكل صندوق

ا ألغراض املتاجرة كما يف ل والذي  م٢٠١٣و  م٢٠١٤ديسمرب  ٣١ألسهم احملتفظ 
 بقاءالعالقة مع  ق ذييف صايف قيمة موجودات الصندو  حمتملةىل تغريات معقولة يعود إ
  هي كما يلي: ـــ املتغرية ثابتة خرىالعوامل األمجيع 
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  مخاطر السوق (تتمة)  - ٣١
  

  لعمليات المتاجرة (تتمة)مخاطر السوق أ) 
  

  أسعار األسهم (تتمة)مخاطر   )٢
  

م٢٠١٣   م٢٠١٤   

 المحفظة

الزيادة/االنخفاض 
في سعر السھم 

  %بالمائه

 قائمة التأثير على  
 ةالموحد الدخل

باآلف الرياالت (
  )السعودية

 
 الزيادة/االنخفاض

في سعر السھم 
%بالمائه  

 التأثير على قائمة 
الدخل الموحدة 
ت (باالف  الرياال

 السعودية)

  ± ٨,٧٠٦  ± ١٦,٩٧٠  ٢٫١١٨  ±٪٤٫١٧  ± صندوق الثريا

  ± ٦,٦١٤  ± ٢٢,٦٧٠  ١٫٦١٢  ±٪٥٫١٢  ± صندوق الخير

 ±١,٧١٣  ± ٥٦,٧٢٠  ٢٫٨٠٩  ±٪٧٫١٢  ± صندوق المشارق

 ±٦,٣٩٦  ± ٢٥,٥٠٠  ٢٫٥٣٤  ±٪٢٫٣٧  ± صندوق القوافل 

  ± ٧,٧٠٣  ± ٢٢,٦٧٠  ١٫٧٠١  ± ٪٥٫١٢  ± األسواق الدولية

 ±٤,٥٣٥  ± ٢٥,٥٠٠  ١٫٦٠٥  ±٪٢٫٣٧  ± الصناديق األخرى

  
املدرجة بالقيمة العادلة من  لألسهميمة العادلة  يف القكنتيجة للتغرياملوحدة ري على قائمة الدخلالتأث

الناجتة عن تغيريات مقدرة معقولة يف  م٢٠١٤ديسمرب  ٣١كما يف املوحدة  خالل قائمة الدخل 
  ثابتة وهي كما يلي: األخرى مؤشرات السوق التالية مع بقاء العوامل املتغرية

  
م٢٠١٤  م٢٠١٣    

 مؤشر السوق

 الزيادة/االنخفاض
ئهالمافي المؤشر ب

%

 التأثير على قائمة
الدخل الموحدة 

باآلف الرياالت (
)السعودية

 
 الزيادة/االنخفاض
 هفي المؤشر بالمائ

% 

 التأثير على قائمة 
الدخل الموحدة 

باآلف الرياالت (
)السعودية  

٢٫٣٧١٫٦٢٨٢٥٫٥٥٫٩٤٨ تداول
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    مخاطر السوق (تتمة)  - ٣١
  (تتمة) التجارية للعمليات غير - مخاطر السوق  )ب

 ةاخلاص أساسًا من سعر العموالت ةالبنكي املراكزللعمليات غري التجارية أو تنشأ خماطر السوق 
  أسعار األسهم. وتقلباتاألجنبية  العمالتأسعار والتعرض لتقلبات 

  
  أسعار العموالت الخاصةمخاطر  )١

ىل اخلاصة إ العمولة أسعار لتغري يفحتمال أن يؤدي ااخلاصة من ا العمولةخماطر أسعار تنشأ 
املالية. قامت جلنة  دواتالتأثري على التدفقات النقدية املستقبلية أو على القيم العادلة لأل

بوضع حدود على فجوة أسعار العموالت اخلاصة. يتم يف اجملموعة سياسات خماطر السوق 
ا وجلنة سياسات خماطر السوق مع تقدمي تقارير دورية إىل اإلدارة العليمراقبة املراكز بشكل يومي 

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

  أكثر تكراراً.
  

ات مقدرة معقولة يف أسعار العموالت يوضح اجلدول التايل احلساسية الناشئة عن تأثري تغري 
. إن مجموعةثابتة، على قائمة الدخل املوحدة للاألخرى اخلاصة، مع بقاء باقي العوامل املتغرية 

لى صايف دخل حساسية الدخل هي تأثري التغريات املتوقعة يف أسعار العموالت اخلاصة ع
املطلوبات املالية املقتناة لغري على املوجودات و  ، وذلك بناءً ةواحد العموالت اخلاصة لسنة

 أدواتمبا يف ذلك  م٢٠١٤ديسمرب  ٣١أغراض املتاجرة واليت حتمل عموالت خاصة كما يف 
ويتم  اقبتها وحتليلها اىل مركزات عملة. إن مجيع أوجه التعرض غري التجارية تتم مر التحوط
ا بالعملة احمللية. إن حتليالت ا االفصاح  االعتبارحلساسية ال تأخذ يف عن احلساسية املرتبطة 

                  .املتغرياتتأثري تلك  للتخفيف منبإختاذها اجملموعة قوم تاإلجراءات اليت من املمكن ان 
     م٢٠١٤    م٢٠١٣

حساسية دخل العموالت 
  اخلاصة

)السعوديةباآلف الرياالت (
    

  
الزيادة/ االخنفاض 
  يف نقطة األساس

 

حساسية دخل العموالت 
  الخاصة

)ف الرياالت السعوديةباآل(
    

  
الزيادة/ االنخفاض 
 في نقطة األساس

   
  العملـــــــــــــــــة

  
٢٥+ ٣,٣٥٢   ٢٥+ ٥،٧٢٦    سعودي  

(٣,٣٥٢)  -٢٥   (٥,٧٢٦) -٢٥    سعودي  
(٦٩٧) +٢٥   ٢٥+ ١,٦٥٢  دوالر أمريكي  
٢٥-  ٦٩٧   (١,٦٥٢) -٢٥  دوالر أمريكي  

٢٥+  ٣   ٢٥+ ٣   درهم امارايت  
(٣)  -٢٥   (٣) -٢٥  درهم امارايت   

    لموجودات والمطلوبات والبنود خارج قائمة المركز الماليلأسعار العموالت حساسية   
أسعار العموالت السائدة يف السوق التأثريات املختلفة املتعلقة بتذبذب خماطر  إدارةب اجملموعةقوم ت

.  على اجملموعةخماطر أسعار العموالت  التايل اجلدول يلخص النقدية. ااملايل وتدفقا اعلى مركزه
إعادة املسجلة بالقيمة الدفرتية مصنفة حسب تاريخ  اجملموعةكما يشتمل على موجودات ومطلوبات 

ملخاطر أسعار العموالت  اجملموعةتعرض تأوًال.  يقعأيهما  ــ االستحقاقأو تاريخ  التسعري التعاقدي
خارج قائمة املركز  دواتيف قيم املوجودات واملطلوبات واأل نتيجة لعدم التطابق أو لوجود فجوات

هذه املخاطر وذلك  إدارةب اجملموعةقوم تاملايل اليت تستحق أو سيتم جتديد أسعارها يف فرتة حمددة. 
  املخاطر. إدارةاملوجودات واملطلوبات من خالل إسرتاتيجيات  إعادة تسعريمبطابقة تواريخ 
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  )مخاطر السوق (تتمة  - ٣١  
  
  للعمليات غير التجارية (تتمة) –مخاطر السوق  )ب

  
  أسعار العموالت الخاصة (تتمة)مخاطر  )١

  

  
  
  
  
  
  

  باآلف الرياالت السعودية 
 

  أشهر ٣خالل  ٢٠١٤م
  

  شهر ١٢ – ٣
  

  سنوات ٥ – ١
   ٥اكثر من   

  سنوات  
  

  بدون عمولة
  

  المجموع
  

  عائد العمولة الفعلي
              الموجودات

  لدى مؤسسة نقدية وأرصدة 
 ٢,٩٦٠,٠٠٠  النقد العريب السعودي  

 
-    

 
-    

 
-    

 
٣,٥٩٢,١٤٢ 

 
٦,٥٥٢,١٤٢ 

 
-    

  أرصدة لدى البنوك واملؤسسات 
 ٣,٤٤٣,٧٥٠  املالية األخرى  

 

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
 -  ١٢٥،٥٨٨   ١٢٥،٥٨٨      -     -     -     -  استثمارات يف شركة زميلة
 -  ٦٦٠,٠٩٧   ٦٦٠,٠٩٧      -     -     -     -  عقارات أخرى، صايف
 -  ٥٩٨,٩٢٠   ٥٩٨,٩٢٠      -     -     -     -  صايفممتلكات ومعدات، 
 -  ١,١٢٨,٦٧١  ١،١٢٨،٦٧١     -     -     -     -  موجودات أخرى

               
   ٦٦,٥٥٣,٩٢٩   ٧,٦٠٧,٥٨٤   ٦,٤١٩,٤٩٦   ٩,٧٦٩,٥٥٣   ١٩,١٤٠,٧٧٨   ٢٣,٦١٦,٥١٨  إجمالي الموجودات

               
              المساهمين المطلوبات وحقوق

  أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية 
 ٣,٦٧٣،١٦٦  األخرى  

 
-     

 
-     

 
-     

 
٦٣,٣١٠ 

 
٣,٧٣٦,٤٧٦ 

 
٠,٤٠٪ 

 ٪٠,٧٨  ٥٤,٥٦٩,٢٧٣  ٢٧,٤٣٩,٥٣٠      -  ١٢٠,٣١٠  ١٠,٢٦٩,٤٤٢  ١٦,٧٣٩,٩٩١  ودائع للعمالء
 ٪٢,٧٠  ١,٠٠٠,٠٠٠  -     -      -  ١,٠٠٠,٠٠٠      -  لتعزيز رأس املالصكوك 

 -  ١,٠٩٠,١٣٤    ١,٠٩٠,١٣٤      -      -  -     -  مطلوبات أخرى
 -  ٦,١٥٨,٠٤٦  ٦,١٥٨,٠٤٦      -      -  -     -  حقوق املسامهني

               
  إجمالي المطلوبات وحقوق 

 ٢٠,٤١٣,١٥٧  المساهمين  
 

١١,٢٦٩,٤٤٢ 
 

١٢٠,٣١٠ 
 

-     
 

٣٤,٧٥١,٠٢٠ 
 

٦٦,٥٥٣,٩٢٩  
               

  الفجوة داخل قائمة المركز 
  المالي  

  
٣,٢٠٣,٣٦١ 

    
 

٧,٨٧١,٣٣٦ 

 

(٣٠٤,٦٨٨) 

 

(٢,٨٨١,٨٧٥) - -  
  حساسية أسعار العموالت 

 ١,٥٠٠,٠٠٠  خارج قائمة المركز المالي  
  

١,٦٨٦,٥٦٣ 
  

)٣٠٤,٦٨٨( 
  

(٢,٨٨١,٨٧٥) 
 

- -  
 إجمالي فجوة الحساسية 

ألسعار العموالت    ٤,٧٠٣,٣٦١ 
  

٩,٥٥٧,٨٩٩ 
  

٩,٣٤٤,٥٥٥ 
  

٣,٥٣٧,٦٢١ 
 

(٢٧,١٤٣,٤٣٦) 
  

- 
  

 
 الموقف التراكمي لفجوة 

تالحساسية السعار العموال    ٤,٧٠٣,٣٦١ 
  

١٤,٢٦١,٢٦٠ 
  

٢٣,٦٠٥,٨١٥ 
  

٢٧,١٤٣,٤٣٦ - -  
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- ٧٢ - 

    مخاطر السوق (تتمة)  - ٣١
    للعمليات غير التجارية (تتمة) –مخاطر السوق  )ب

  خاصة (تتمة)أسعار العموالت المخاطر  )١
    

  
ه يف استخدامنقدية هو السعر الذي عند مالية  داةأل(العائد الفعلي)  إن سعر العمولة الفعلي

سعر ال هو لقيمة احلالية يؤدي للوصول إىل القيمة الدفرتية هلذه األداة. إن هذا السعرا احتساب
داة بسعر عائم أو أداة أل لفة املطفأة وسعر السوق احلايلتارخيي ألداة بسعر ثابت ومسجلة بالتكال

  مسجلة بالقيمة العادلة.
  
  

  باآلف الرياالت السعودية 
 

  أشهر ٣خالل  ٢٠١٣م
 

  شهر١٢ – ٣
 

  سنوات ٥ – ١
   ٥اكثر من   

  سنوات  
  

  بدون عمولة
 

  اجملموع
  

 عائد العمولة الفعلي
           املوجودات

 لدى مؤسسة  أرصدةنقدية و 
 ٤,٠٤٥,٠٠٠  النقد العريب السعودي  

 
  ــ     

 
  ــ     

  
  ــ     

  
٣,٢٦١,١٥٨ 

 
٧,٣٠٦,١٥٨ 

  
  ــ     

  أرصدة لدى البنوك 
 ١,٧٨٧,٥٠٠ واملؤسسات املالية األخرى  

 
٧٥٠,٠٠٠ 

 
  ــ     

  
  ــ     

  
٥٣٦,٢٩٥ 

 
٣,٠٧٣,٧٩٥ 

  
٠,٦١% 

 %٢,١٠   ١٢,٥٩٧,١٢٥  ٣٤٥,٨٥٤   ٥,٩٩٩,٨١١   ٨٨١,٨٢٣  ١,٨٦٨,١٠٤  ٣,٥٠١,٥٣٣  استثمارات
 %٤,٠٥   ٣٤,٩٩٤,٧٥٩  ٢٠٥,٧٦٨   ٢٥٤,٤٨٢   ٩,٣٩٨,٧٢٤  ١٤,٣٠٤,٤٤٣  ١٠,٨٣١,٣٤٢  قروض وسلف، صايف

  ــ        ١٢١,٤٨٩  ١٢١,٤٨٩    ــ         ــ        ــ        ــ       شركة زميلةاستثمارات يف 
  ــ        ٦٧٢,٤٨٥  ٦٧٢,٤٨٥    ــ         ــ        ــ        ــ       عقارات أخرى، صايف

  ــ        ٥٠٧,٧٦٦  ٥٠٧,٧٦٦    ــ         ــ        ــ        ــ       ممتلكات ومعدات، صايف
  ــ        ٧٠٢,٨٣١  ٧٠٢,٨٣١    ــ         ــ        ــ        ــ       موجودات أخرى

            
   ٥٩,٩٧٦,٤٠٨  ٦,٣٥٣,٦٤٦   ٦,٢٥٤,٢٩٣   ١٠,٢٨٠,٥٤٧  ١٦,٩٢٢,٥٤٧  ٢٠,١٦٥,٣٧٥  إمجايل املوجودات

            
           وق املسامهنيحقاملطلوبات و 

  أرصدة للبنوك واملؤسسات 
  املالية األخرى  

  
٤,٣٣١,٥١٣ 

 
  ــ     

 
  ــ     

  
  ــ     

  
٢٧,٢٢٥ 

 
٤,٣٥٨,٧٣٨ 

  
٠,٦٦% 

 %١,١٣   ٤٨,٠٨٢,٥٢٥  ٢٠,٢٤٨,٤٩٨    ــ        ٨٢٣,٨٦٣  ١٣,٤٠٣,٣٥٩  ١٣,٦٠٦,٨٠٥  عمالءللودائع 
  ــ        ١,٠٠٠,٠٠٠   ــ         ــ         ــ       ١,٠٠٠,٠٠٠   ــ       لتعزيز رأس املال صكوك

  ــ        ٨٠٦,٦٠٠  ٨٠٦,٦٠٠    ــ         ــ        ــ        ــ       مطلوبات أخرى
  ــ        ٥,٧٢٨,٥٤٥  ٥,٧٢٨,٥٤٥    ــ         ــ        ــ        ــ       حقوق ملكية

            
  حقوق إمجايل املطلوبات و 

 ١٧,٩٣٨,٣١٨  املسامهني  
 

١٤,٤٠٣,٣٥٩ 
 

٨٢٣,٨٦٣ 
  

  ــ     
  

٢٦,٨١٠,٨٦٨ 
 

٥٩,٩٧٦,٤٠٨ 
  

  
            

  داخل قائمة املركز الفجوة 
 ٢,٢٢٧,٠٥٧  املايل  

 
٢,٥١٩,١٨٨ 

 
٩,٤٥٦,٦٨٤ 

  
٦,٢٥٤,٢٩٣ 

  
)٢٠,٤٥٧,٢٢٢( 

 
  ــ     

  
  

  سعار العموالت أحساسية 
 ١,٦٩٨,٧٥٠  خارج قائمة املركز املايل 

 
٩٣٦,٥٦٣ 

 
)٥٠٣,٤٣٨( 

  
)٢,١٣١,٨٧٥( 

  
  ــ     

 
  ــ     

  
  

 إمجايل فجوة احلساسية 
العموالتسعار أل    ٣,٩٢٥,٨٠٧ 

 
٣,٤٥٥,٧٥١ 

 
٨,٩٥٣,٢٤٦ 

  
٤,١٢٢,٤١٨ 

  
)٢٠,٤٥٧,٢٢٢( 

 
  ــ     

  
  

ة املوقف الرتاكمي لفجو   
تاحلساسية السعار العموال   ٣,٩٢٥,٨٠٧ 

 
٧,٣٨١,٥٥٨ 

 
١٦,٣٣٤,٨٠٤ 

  
٢٠,٤٥٧,٢٢٢ 

  
  ــ     

 
  ــ     
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- ٧٣ - 

  مخاطر السوق (تتمة)  - ٣١
  

    العمالتمخاطر  )٢
بسبب التقلبات يف أسعار صرف  أداة ماليةخماطر تذبذب قيمة  هي العمالتخماطر 
 العمالتالتعرض للتقلبات يف أسعار صرف  إدارةب اجملموعةقوم تاألجنبية.  العمالت

بوضع حدود  دارةة على قائمة املركز املايل والتدفقات النقدية. قام جملس اإلاألجنبية السائد
 يومياً . يتم مراجعة هذه املراكز العمالت ملستوى التعرض هلذه املخاطر على حسب أنواع
    للتأكد من بقاء هذه املراكز ضمن احلدود املقررة.

اية  ية الصافية التالية واملقيدة نقاط التعرض اجلوهر  اجملموعةلدى كانت ،  السنةكما يف 
      ديسمرب: ٣١األجنبية كما يف  العمالتب

  
  
  
        

 م٢٠١٤ديسمرب  ٣١كما يف   العمالتخاطر مل اجملموعةمدى تعرض  أدناهيبني اجلدول 
ساب تأثري التغريات احملتملة حلهذا التحليل  مت إجراءاألجنبية.  ابالنسبة ملوقف عمال

، مبا يف ذلك ثابتة خرىاملعقولة لسعر الصرف مقابل الريال السعودي مع بقاء املتغريات األ
لغ سالب باجلدول يعكس على قائمة الدخل املوحدة. إن وجود مبالتحوط،  أدواتأثر 

ىل صايف حدة، بينما يشري وجود مبلغ موجب إصايف نقص حمتمل يف قائمة الدخل املو 
املواقف املمكن تبنيها من قبل  االعتبارحتليالت احلساسية يف  ال تأخذزيادة حمتملة. 

 .املتغرياتتأثري تلك  للتحفيف من حدة اجملموعة
  

م٢٠١٣ م٢٠١٤      
  

 صايفالتأثري على 
باآلف (لدخل ا

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  ٤٥٦   ٠,٠٥±  ٦٠٩
 درهم امارايت  +٠,٠٥  ٨   ٠,٠٥±  ٧

  
    سعار األسهممخاطر أ )٣

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

 دوات) نتيجة للتغري يف القيمة العادلة ألأخرىات احتياطي(املسامهني إن التأثري على حقوق 
ديسمرب  ٣١كما يف   خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة مناملقتناة  امللكيةحقوق 
معقولة يف مؤشرات السوق التالية، مع بقاء  حمتملةوالناجتة عن تغريات  م٢٠١٣و م٢٠١٤

  كما يلي:هي  املتغرية ثابتة  خرىالعوامل األ

 باآلف الرياالت السعودية   

 
م٤٢٠١    

(قصير) /طويل  
م٣٢٠١   

(قصري) /طويل       
 ١,٢١٨,٥١٩  ٩١٢,٠٠٣   دوالر امريكي
 ١٤,٤٠٦  ١٥,٥٢٠   درهم امارايت 
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  (شركة مسامهة سعودية)

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
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- ٧٤ - 

  مخاطر السوق (تتمة) - ٣١
  
  للعمليات غير التجارية (تتمة) –مخاطر السوق  )ب
  

  تتمة)( مخاطر أسعار األسهم )٣
  

م٢٠١٤  م٢٠١٣    

 مؤشر السوق
 الزيادة/االنخفاض

ئهالمؤشر بالمافي   

 ينالمساهمالتأثير على حقوق  
 (احتياطيات أخرى) 

 (باآلف الرياالت السعودية)

 
  االخنفاضالزيادة/

ائهيف املؤشر بامل  

 نياملسامهالتأثري على حقوق  
 (احتياطيات أخرى)

)باآلف الرياالت السعودية(  
يويوركبورصة ن  ١,٣٢٤   %٢٢,٦٧    ٣٥٨   %٥,١٢ 
  

  مخاطر السيولة  - ٣٢
  

عند استحقاقها يف  عليها املرتتبة التزامات املدفوعاتعلى تلبية  اجملموعةقدرة هي عدم خماطر السيولة 
خنفاض األسواق أو ايف  اتضطرابتقع خماطر السيولة عند حصول ا. والضاغطةالطبيعية  الظروف
يل من هذه لوللتق .مويلمن بعض مصادر الت ئجي إىل عدم توفرها بشكل مفامما يؤد االئتمانمستوى 

املوجودات بعد األخذ  إدارةة، و األساسيلتمويل لدعم الودائع ا بتنويع مصادر دارةاملخاطر، قامت اإل
للبيع للنقدية وشبه النقدية واألوراق املالية القابلة  كافٍ   توفر السيولة، واحلفاظ على رصيدٍ  االعتباربعني 

خطوط إئتمانية  اجملموعة لدىومراقبة التدفقات النقدية املستقبلية وفجوات السيولة بشكل يومي. كما 
  ها ملقابلة إحتياجات السيولة.استخدام ميكنمضمونة 

  
 ("املؤسسة") لوائح التنظيمية الصادرة عن مؤسسة النقد العريب السعوديالطبقًا لنظام مراقبة البنوك و 

من  %٤الودائع وبنسبة  إمجايلمن  %٧البنك بوديعة نظامية لدى املؤسسة بنسبة جيب ان حيتفظ 
ات سيولة ال تقل عن احتياطيب يضاً  الوديعة النظامية حيتفظ البنك أىلاملدخرات والودائع. باالضافة إ

 ٣٠ ميكن حتويلها إىل نقد خالل فرتة ال تزيد عن أصولكل نقد أو ودائع على شال التزاماتمن  %٢٠
عادة شراء متوفرة لدى لدى البنك القدرة على رفع أرصدته اإلضافية عن طريق تسهيالت إ. وماً ي
  املراحبة لدى املؤسسة. إيداعاتمن قيمة  %٧٥ؤسسة بنسبة امل
  

 الضاغطةلعوامل لعدة تصورات، مع إعطاء األمهية الالزمة  استخدامالسيولة ب وضع إدارةيتم تقييم و 
حتفاظ بنسب بشكل خاص. إحدى هذه الطرق هو االاجملموعة شكل عام و املرتبطة بكل من السوق ب

الودائع وفقًا لظروف السوق. تتكون املوجودات السائلة من  التزاماتحمددة من املوجودات السائلة إىل 
الدين سة النقد العريب السعودي وسندات املراحبات لدى مؤسو الودائع البنكية قصرية األجل، و النقدية، 
 البنوكودائع ودائع العمالء والبنوك باستثناء الودائع من  التزاماتتتكون و املتاحة للبيع الفوري. السائلة 
  أيضاً مبراقبة نسبة القروض إىل الودائع. يقوم البنك األجنبية.  العمالتاخلارجية ب
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- ٧٥ - 

  مخاطر السيولة (تتمة) - ٣٢
  

  كما يلي:  السنةنسبة السيولة خالل كانت 
  
  م٢٠١٤  

  (بالمائة)
  م٢٠١٣

  (بالمائة)
 ٣٨ ٢٩  ديسمرب ٣١كما يف 

 ٣٢ ٢٨  املتوسط خالل الفرتة
 ٤١ ٣٤  األعلى

 ٢٥ ٢٢  دىناأل
  
  المتبقية ات التعاقديةاالستحقاقتحليل المطلوبات المالية بموجب  )أ

و  م٢٠١٤ديسمرب  ٣١ملطلوبات املالية للبنك كما يف ا خ استحقاقيتوار  أدناهيلخص اجلدول 
السداد التعاقدية غري املخصومة. مبا أن مدفوعات العموالت اخلاصة  التزاماتعلى  بناءً  م٢٠١٣

 مع قائمة املركز املايل تتطابقال  اجملاميع فإنالتعاقدي مدرجة يف اجلدول،  االستحقاقحىت تاريخ 
يخ قائمة على أساس الفرتة املتبقية يف تار  لتزاماتات التعاقدية لالاالستحقاق. مت حتديد املوحدة

ات االستحقاق االعتبارالتعاقدي مع عدم األخذ يف  االستحقاقىل تاريخ ركز املايل املوحدة إامل
ات املتوقعة االستحقاق(حتليل  أدناه(ب)  اإليضاحتوقعة كما هو موضح يف الفعلية امل

للموجودات واملطلوبات). مت اعتبار التسديدات املرتبطة بإشعار كما لو أن هناك إشعار فوري 
أن العديد من العمالء لن يطالبوا بالسداد يف التاريخ املبكر  اجملموعةتوقع تومع ذلك،  للسداد.
ما حسب وقعة السداد فيه وأن اجلدول ال يعكس التدفقات النقدية املتتتوقع اجملموعة الذي 
  .لدى اجملموعةحتفاظ بالودائع تاريخ االإليه يشري 

  



  بنك الجزيرة
  (شركة مسامهة سعودية)

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٤ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

 

- ٧٦ - 

  مخاطر السيولة (تتمة) - ٣٢
  
 (تتمة) ات التعاقديةاالستحقاقات المالية بموجب تحليل المطلوب )أ

 

  
تظهر ضمن  االئتمانالبنك احملتملة وتعهداته املرتبطة ب لتزاماتات التعاقدية الاالستحقاقإن بيان 
  .١٨ اإليضاح

  
  

 باآلف الرياالت السعودية 
  المجموع سنوات ٥اكثر من    سنوات ٥ – ١  شهر١٢ – ٣  أشهر ٣أقل من   تحت الطلب 

           المطلوبات المالية
           م  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١كما في 

  أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية 
 ٣,٦٨٤,٧٧٤ ٦٣،٢٤٠  رىاألخ  

 
- 

 
- 

 
- 

 
٣,٧٤٨,٠١٤ 

 ٥٥,٢٩٧,٧٨٧  -  ١١٧,٦١٢  ١٠,٣٩٠,٠٢٠  ١٨,٣٣٢,٢٢٩ ٢٦,٤٥٧,٩٢٦  ودائع للعمالء
 ١,٠٢٦,٣٥١  -  ١,٠٠٦,٥٨٨  ١٣,١٧٦  ٦,٥٨٧    لتعزيز رأس املال  صكوك
 ١٥,١١٢,١٩٦  ٥,٥٦٦,٨٠٢  ٥,٦٢١,٦٧٠  ٢,٣٠٤,٠٠٧  ١,٦١٩,٧١٧  -  مشتقات

            
 إجمالي المطلوبات المالية غير 

 ٢٣,٦٤٣,٣٠٧ ٢٦,٥٢١,١٦٦  م٢٠١٤المخصومة   
 

١٢,٧٠٧,٢٠٣ 
 

٦,٧٤٥,٨٧٠ 
 

٥,٥٦٦,٨٠٢ 
 

٧٥,١٨٤,٣٤٨ 
            

           املطلوبات املالية
             م٢٠١٣ديسمرب  ٣١كما يف 

  أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية 
 ٢٧,٢٢٥  األخرى  

  
٤,٥٢١,٤٤٣ 

  
  ــ     

  
  ــ     

  
  ــ     

 
٤,٥٤٨,٦٦٨ 

 ٤٨,٢٧٠,٥٣٦   ــ        ٤٣٠,٣٩٣   ١٣,٥٢٩,٤٤١   ١٥,٣٩٤,٠٠٨   ١٨,٩١٦,٦٩٤  ودائع للعمالء
  ١,٠٧٢,٤٦٦   ــ         ١,٠٥٢,٧٠٢    ١٣,١٧٦    ٦,٥٨٨    ــ       لتعزيز رأس املال صكوك
 ٩,٤٤٠,٠١٧  ٤,٢٢٩،٩٧٤   ٣,٠٧٥,٢٥١   ٨٦٩,٤٢٨   ١,٢٦٥,٣٦٤    ــ       مشتقات

            
  إمجايل املطلوبات املالية غري 

 ١٨,٩٤٣,٩١٩  م٢٠١٣املخصومة   
  

٢١,١٨٧,٤٠٣ 
  

١٤,٤١٢,٠٤٥ 
  

٤,٥٥٨,٣٤٦ 
  

٤,٢٢٩,٩٧٤ 
 

٦٣,٣٣١,٦٨٧ 



  بنك الجزيرة
  (شركة مسامهة سعودية)

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٤ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

 

- ٧٧ - 

  
  خاطر السيولة (تتمة)م - ٣٢

 
  لموجودات والمطلوباتلات االستحقاقتحليل  )ب

توقع لتحصيلها أو ملدى الزمين املا حسبحتليال للموجودات واملطلوبات  أدناهاجلدول  يبني
غري املخصومة  التعاقدية (أ) أعاله فيما يتعلق باملطلوبات املالية اإليضاحتسويتها. انظر 

ستحقاق لطلب مدرجة ضمن بند "بدون تاريخ الودائع حتت ا. ألغراض العرض فإن اللمجموعة
  حمدد".

  

  

  )باآلف الرياالت السعودية(         
 

  أشهر ٣خالل  ٢٠١٤م
  

  شهرا ١٢الى  ٣من 
  

  خالل سنة 
 ٥من سنة إلى   

  سنوات
 

  سنوات ٥اكثر من 
  

  اكثر من سنة
  بدون تاريخ   

  استحقاق محدد
  

  اإلجمالي
                الموجودات

  ة وأرصدة لدى مؤسسة النقد نقدي
  العريب السعودي  

 
- - 

 
- - 

 
- 

  
       - 

 
٦,٥٥٢,١٤١ 

  
٦,٥٥٢,١٤١ 

  أرصدة لدى البنوك واملؤسسات 
  املالية األخرى  

 
- 

 
٣,٤٤٣,٧٥٠ 

 
٣,٤٤٣,٧٥٠ 

 
٦٥٦,٢٥٠ 

 
- 

 
٨٠٨,٩٩١ ٦٥٦,٢٥٠ 

  
٤,٩٠٨,٩٩١ 

 ١١,٣٣٤,٩٧٠  ٤٠٨,٦٣٧ ١٠,٩٢٦,٣٣٤  ٩,٠٠٠,٨٦٠  ١,٩٢٥,٤٧٤  -  -  -  استثمارات
 ٤١,٢٤٤,٥٥١  - ١٩,٨١٣,٩٢٠  ٨,٨٤٢,٣٨٠  ١٠,٩٧١,٥٤٠  ٢١,٤٣٠,٦٣١  ١٢,٧١٨,٥٧٠  ٨,٧١٢,٠٦١  قروض وسلف، صايف

 ١٢٥,٥٨٨  ١٢٥،٥٨٨ -         - -  -  -  -  استثمارات يف شركة زميلة
 ٦٦٠,٠٩٧  ٦٦٠,٠٩٧  -         - - -  -  -  عقارات أخرى، صايف

 ٥٩٨,٩٢٠  ٥٩٨,٩٢٠  -         - - - -  -  ممتلكات ومعدات، صايف
 ١,١٢٨,٦٧١  ٦٧٣,٢٠٢  -         - - ٤٥٥,٤٦٩ ٣٠٦,٠٠٢  ١٤٩,٤٦٧  موجودات أخرى

                
 ٦٦,٥٥٣,٩٢٩  ٩,٨٢٧,٥٧٥  ٣١,٣٩٦,٥٠٤  ١٧,٨٤٣,٢٤٠  ١٣,٥٥٣,٢٦٤  ٢٥,٣٢٩,٨٥٠  ١٦,٤٦٨,٣٢٢ ٨,٨٦١,٥٢٨  إجمالي الموجودات

                المطلوبات وحقوق المساهمين
  أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية 

  األخرى  
 

- 
 

٣،٦٧٣،٢٣٧ 
 

٣،٦٧٣،٢٣٧ 
 

- 
 

- 
  

- 
 

٦٣،٢٣٩ 
 

٣,٧٣٦,٤٧٦ 
 ٥٤,٥٦٩,٢٧٣  ٢٦،٨٤٧،٤٦٢  ٧،٠٤٠،٢٥٦  - ٧،٠٤٠،٢٥٦  ٢٠,٦٨١,٥٥٥  ١٥،٣٦٧،٧٤٧  ٥،٣١٣،٨٠٨  ودائع للعمالء

 ١,٠٠٠,٠٠٠  -         ١،٠٠٠،٠٠٠  - ١،٠٠٠،٠٠٠  -  -  -  دعم رأس املالل صكوك
 ١,٠٩٠,١٣٤  ٩٥٥،٣٢٥  ٤٨٥  ٤٣ ٤٤٢  ١٣٤,٣٢٤  ٤٢،٤٩٤  ٩١،٨٣٠  مطلوبات أخرى
 ٦,١٥٨,٠٤٦  ٦،١٥٨،٠٤٦  -  - - -  -  -  حقوق ملكية

  إجمالي المطلوبات وحقوق 
 ٥,٤٠٥,٦٣٨  المساهمين  

 
١٩,٠٨٣,٤٧٨ 

  
٨٩,١١٦٢٤,٤  

 
٤٣ ٨,٠٤٠,٦٩٨ 

 
٨,٠٤٠,٧٤١ 

 
٣٤،٠٢٤,٠٧٢ 

 
٦٦,٥٥٣,٩٢٩ 



  بنك الجزيرة
  (شركة مسامهة سعودية)

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٤ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن
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  مخاطر السيولة (تتمة) - ٣٢
 

  (تتمة) لموجودات والمطلوباتلات االستحقاقتحليل  )ب
  
  

  
  
  

  )باآلف الرياالت السعودية(         
 

  أشهر ٣خالل  ٢٠١٣م
  

  شهرا ١٢اىل  ٣من 
  

  خالل سنة 
 ٥من سنة إىل   

  سنوات
 

  سنوات ٥اكثر من 
  

  ر من سنةاكث
  بدون تاريخ   

  استحقاق حمدد
 

  اإلمجايل
               الموجودات

  نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد 
  العريب السعودي  

       
 ــ 

       
 ــ 

       
 ــ 

       
 ــ 

       
 ــ 

       
 ــ 

  
٧,٣٠٦,١٥٨ 

 
٧,٣٠٦,١٥٨ 

أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية 
  األخرى  

  
 ــ      

  
١,٧٨٧,٤٩٩ 

  
١,٧٨٧,٤٩٩ 

  
٧٥٠,٠٠٠ 

       
 ــ 

    
٧٥٠,٠٠٠ 

  
٥٣٦,٢٩٦ 

 
٣,٠٧٣,٧٩٥ 

 ١٢,٥٩٧,١٢٥  ٣٤٥,٨٥٤   ١١,٥٧٣,٦٨٢   ٨,٥٨٣,١٨٠  ٢,٩٩٠,٥٠٢   ٦٧٧,٥٨٩   ٦٤٦,٩١٢   ٣٠,٦٧٧  استثمارات
 ٣٤,٩٩٤,٧٥٩  ــ         ١٧,٨٤٨,٢٥٦   ٨,١٧٩,٩٠٥  ٩,٦٦٨,٣٥١   ١٧,١٤٦,٥٠٣   ٨,٧٨٣,٥٤٤   ٨,٣٦٢,٩٥٩  قروض وسلف، صايف

 ١٢١,٤٨٩  ١٢١,٤٨٩   ــ         ــ        ــ         ــ         ــ         ــ        استثمارات يف شركة زميلة
 ٦٧٢,٤٨٥  ٦٧٢,٤٨٥   ــ         ــ        ــ         ــ         ــ         ــ        عقارات أخرى، صايف

 ٥٠٧,٧٦٦  ٥٠٧,٧٦٦   ــ         ــ        ــ         ــ         ــ         ــ        ممتلكات ومعدات، صايف
                ٧٠٢,٨٣١  ٣٢٥,٣٣٢   ــ         ــ        ــ         ٣٧٧,٤٩٩   ٢٣٩,٣٦٠   ١٣٨,١٣٩  موجودات أخرى

 ٥٩,٩٧٦,٤٠٨  ٩,٨١٥,٣٨٠   ٣٠,١٧١,٩٣٨   ١٦,٧٦٣,٠٨٥  ١٣,٤٠٨,٨٥٣   ١٩,٩٨٩,٠٩٠    ١١,٤٥٧,٣١٥   ٨,٥٣١,٧٧٥  إجمالي الموجودات
               املطلوبات وحقوق املسامهني

  أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية 
  األخرى  

  
 ــ      

  
٤,٣٣١,٥١٣ 

    
٤,٣٣١,٥١٣ 

    
 ــ      

   
 ــ      

    
 ــ      

  
٢٧,٢٢٥ 

 
٤,٣٥٨,٧٣٨ 

 ٤٨,٠٨٢,٥٢٥  ٢٠,٦٤٩,٩٨٢   ٩,٣٩٦,٨٣٦   ــ        ٩,٣٩٦,٨٣٦   ١٨,٠٣٥,٧٠٧   ١٣,٨٣١,١٨٠   ٤,٢٠٤,٥٢٧  ودائع للعمالء
 ١,٠٠٠,٠٠٠  ــ         ١,٠٠٠,٠٠٠   ــ        ١,٠٠٠,٠٠٠   ــ         ــ         ــ        لدعم رأس املال صكوك

 ٨٠٦,٦٠٠  ٦٩٣,٢٤١   ٥٥   ــ        ٥٥   ١١٣,٣٠٤   ٤٧،٨٢٩   ٦٥,٤٧٥  مطلوبات أخرى
 ٥,٧٢٨,٥٤٥  ٥,٧٢٨,٥٤٥   ــ         ــ        ــ         ــ         ــ         ــ        حقوق ملكية

 ٥٩,٩٧٦,٤٠٨  ٢٧,٠٩٨,٩٩٣   ١٠,٣٩٦,٨٩١   ــ        ١٠,٣٩٦,٨٩١   ٢٢,٤٨٠,٥٢٤   ١٨,٢١٠,٥٢٢   ٤,٢٧٠,٠٠٢  إمجايل املطلوبات وحقوق املسامهني



  بنك الجزيرة
  (شركة مسامهة سعودية)

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٤ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن
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  قياس القيمة العادلة  - ٣٣
  

لتزام بني أطراف راغبة يف ذلك بشروط ة ال أو تسويالقيمة العادلة هي القيمة اليت يتم فيها تبادل أص
 القيمة العادلة لاللتزام تعكس ما يرتبط به من خماطر. يف السوق األجدى للمجموعة تعامل عادلة
  غري عامل. عندما يكون

  
ـ ال القيم العادلة لألدوات املالية داخل املركز املايل ــ باستثناء االستثمارات املقيدة بالتكلفة املطفأة ـ

"د").  ٥ اإليضاحن القيم الدفرتية الواردة يف القوائم املالية املوحدة (انظر عبشكل جوهري  ختتلف
وأرصدة البنوك ، والصكوك، وودائع العمالء ذات العموالت، القيم العادلة للقروض والسلف

يم الدفرتية الواردة بصورة جوهرية عن القختتلف واملؤسسات املالية األخرى املقيدة بالتكلفة املطفأة ال 
عن لكون أسعار العمولة احلالية ألدوات مالية مماثلة غري خمتلفة بشكل جوهري  ،يف القوائم املالية

األسعار املتفق عليها مبوجب عقود ومن حيث املدة املتفق عليها مع البنوك سواًء حال موعد 
  استحقاق استالمها من البنوك أو تسليمها للبنوك. 

  
املقتناة بالتكلفة املطفأة، على أساس األسعار املتداولة  خرىاأل ستثماراتاللعادلة املقدرة لاحتدد القيم 
 االفصاح. مت أو باستخدام مناذج األسعار يف حال السندات ذات السعر الثابت وفرهات دبالسوق عن
األدوات املالية حتدد القيم العادلة للمشتقات و  ).٥( اإليضاحيف  اتاالستثمار ه ذعادلة هللة امعن القي

خارج املركز املايل اعتمادًا على أسعار السوق املتداول حال توفرها أو باستخدام أسلوب التقييم 
  املالئم.

  
  تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة

  املالية: دواتالتسلسل اهلرمي التايل لتحديد وعرض القيمة العادلة لأل اجملموعةستخدم ت
  

  .(دون تعديل أو مواربة) املالية األداةنشطة لنفس  أسواقاألسعار املتداولة يف  وى األول:المست
  

نشطة لنفس األصول واملطلوبات أو أساليب تقييم  أسواقاألسعار املتداولة يف  المستوى الثاني:
  يف السوق. رصدهاإىل بيانات ميكن  اجلوهريةمجيع املدخالت  تستندحبيث  أخرى

  
ا اجلوهرية على بيانات ميكن رصدها يف السوقتقييم ال ترتكز طرق  الث:المستوى الث   .معطيا

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  بنك الجزيرة
  (شركة مسامهة سعودية)

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٤ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن
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  (تتمة)قياس القيمة العادلة   - ٣٣
  تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة (تتمة)  

  
  م (باآلف الرياالت السعودية)٢٠١٤ 
 اإلجمالي      ثالمستوى الثال  المستوى الثاني   المستوى األول 

     
               موجودات مالية

 ٣٩٨,٢٠٤  -      -      ٣٩٨,٢٠٤ بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

  بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
 الشامل اآلخر  

  
٦,٩٩٤ 

  
     - 

   
٣,٤٣٨ 

   

١٠,٤٣٢ 

 ٢٣٩,٢٧٩  -      ٢٣٩,٢٧٩  -       مشتقات

 ٦٤٧,٩١٥  ٣,٤٣٨  ٢٣٩,٢٧٩  ٤٠٥,١٩٨  اإلجمالي

         مطلوبات مالية
 ٣٧٨,٦٣٩  -      ٣٧٨,٦٣٩  -       مشتقات

 ٣٧٨,٦٣٩  -      ٣٧٨,٦٣٩  -       اإلجمالي

  
  م (باآلف الرياالت السعودية)٢٠١٣ 
 اإلمجايل      املستوى الثالث  املستوى الثاين   املستوى األول 

     
               موجودات مالية

 ٣٣٦٫٥٧٦   ــ       ــ       ٣٣٦٫٥٧٦ بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
  بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 ٥٫٨٤٠ الشامل اآلخر  
 

 ــ     
  

٣٫٤٣٨ 
  

٩٫٢٧٨ 
 ١٢٢٫٤٥٦   ــ       ١٢٢٫٤٥٦   ــ       مشتقات

 ٤٦٨٫٣١٠   ٣٫٤٣٨   ١٢٢٫٤٥٦   ٣٤٢٫٤١٦  اإلمجايل

         مطلوبات مالية
 ١١٧٫١٩٤   ــ       ١١٧٫١٩٤   ــ       مشتقات

 ١١٧٫١٩٤   ــ       ١١٧٫١٩٤   ــ       اإلمجايل

  
ومقايضات ، تتألف من مقايضات بأسعار عمولة خاصة آنية املشتقات املصنفة يف املستوى الثاين

 وخيارات ُعمالت وغريها من، آنية ومستقبلية حتويل عمالت أجنبيةوعقود ، وخيارات، ُعمالت
األدوات املالية املشتقة األخرى. يتم تقييم هذه املشتقات بصورة عادلة من خالل مناذج التقييم 

والبيانات املدخلة يف مناذج التقييم هذه تستند إىل املعايري املرصودة يف األسواق اليت اخلاصة بالبنك. 
  خدمة على نطاق واسع.مقدمي اخلدمة لبيانات األسواق املست والصادرة عنيتم االجتار من خالهلا 

  
ناقالت ما بني املستويات. يتم تصنيف ممل يتم إجراء ، السنة املاضيةو احلالية  خالل السنة

  .املالئمةاملستويات  ضمناالستثمارات اجلديدة اليت يتم اقتناؤها خالل السنة 
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- ٨١ - 

  المعامالت مع األطراف ذات العالقة  - ٣٤
  

بأن  دارةوجملس اإل دارةة مع أطراف ذات عالقة. وترى اإليتعامل البنك خالل دورة أعماله العادي
مع األطراف ذات  التعامالتختضع  وفقًا ألسعار السوق. تتماملعامالت مع األطراف ذات العالقة 

العالقة للنسب املنصوص عليها يف نظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العريب 
املوحدة الناجتة عن هذه املعامالت يف القوائم املالية ديسمرب و  ٣١يف  كما  رصدةالسعودي. كانت األ

  :كالتايل
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    من رأس مال البنك. %٥تجاوز ت حصة ملكية نياملسامه كبار  ميثل
رجة يف مع األطراف ذات العالقة واملد خرىفيما يلي حتليال باإليرادات واملصاريف واملعامالت األ

    القوائم املالية املوحدة:
 
 

  
 
 
  

التنفيذية خالل السنة  دارةوأعضاء اإل دارةإمجإىل مبالغ التعويضات اليت مت دفعها ألعضاء جملس اإل
              هي كالتايل:

  
ميلكون الصالحية املدراء التنفيذيني الذين  مبا فيهمالتنفيذية كبار املوظفني  دارةيقصد بأعضاء اإل
        ه والتحكم يف أنشطة البنك سواء بشكل مباشر أو غري مباشر.لتخطيط والتوجيواملسؤولية عن ا

 باآلف الرياالت السعودية   
م٤٢٠١    م٣٢٠١    

      بنك باكستان الوطني (مساهم)
خرىلدى البنوك واملؤسسات املالية األ أرصدة    ٥١٤  ٤٩٢ 
خرىللبنوك واملؤسسات املالية األ أرصدة    ٣٤٤  ١٨٦ 

تعهدات التزامات و     ١,٧٤٥  ٢٫٢٤٥ 
      

التنفيذية دارةوأعضاء اإل دارةأعضاء مجلس اإل  
 وكبار المساهمين والجهات المنتسبة لهم

     

      
 ٨٩٣,٦٥٢  ٧٩٨,٤٤٦   قروض وسلف

عمالءللودائع     ٣,٦٧٨,٣٢١  ٤,٤٩١,٠٠٨ 
أخرىذمم مدينة     ١٣,١١٨  ١٣,١١٨ 
تعهدات التزامات و     ٨,٨٨٨  ٣٤,١٤٨ 

 باآلف الرياالت السعودية   
م٤٢٠١    م٣٢٠١    

موالت خاصةدخل ع    ٣٨,٠٠٩  ١٤,٦٦٨ 
 ٤٣,٦٠٦  ٤٤,٨٥٢   مصاريف عموالت خاصة
 ١١٩  ٧٤   دخل اتعاب وعموالت

التنفيذية دارةعضاء اإلأمكافآت     ٤,٧١٥  ٦,٠٨٠ 

 باآلف الرياالت السعودية   
م٤٢٠١    م٣٢٠١    

جلايا موظفني قصرية األمز     ٨٣,٣٤٤  ٧٤,٨٩٠ 
اية اخلدمة  ١٦,١١٦  ١٨,١٤١   مزايا 
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  (شركة مسامهة سعودية)

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٤ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

 

- ٨٢ - 

    التعويضات  - ٣٥
 باآلف الرياالت السعودية   ٢٠١٤م

 عدد الموظفين فئات الموظفين
أساس  ة (علىثابت اتتعويض 

 االستحقاق)
ساسغيرة (على أمت اتتعويض   

 الدفع النقدي)
 

 المجموع
        

مؤسسة النقد  هم من قبلكبار التنفيذيني املوافق علي
١٧٣٤,٣٩٦ العريب السعودي

 

١٢,٧٠٠ 

 

٤٧,٠٩٦ 
 ٥٤,٠١٠  ٤,٩٥٤ ١٣١٤٩,٠٥٦  جماالت الرقابةيف  وناملشمول وناملوظف

نشطة املخاطرأيف  وناملشمول وناملوظف  ٧١,٢٠٨  ١١,٦٢٨ ١٨٦٥٩,٥٨٠ 

خرونآموظفون   ٤٣٦,٣٢٣  ٤٧,٦٩٠ ١٫٩٥٠٣٨٨,٦٣٣ 

اطنموظفون من الب  ٦٢,٣٧٣  ٢,٠٢٥ ٤٩٦٦٠,٣٤٨ 

        
 ٦٧١,٠١٠  ٧٨,٩٩٧ ٢٫٧٨٠٥٩٢,٠١٣ المجموع

        
ومنافع  )(على أساس االستحقاقتعويضات متغيرة   

موظفين أخرى    
 

٩٧,٦٨٣
    

    ٣٢,١٧٦   منافع موظفين أخرى
الموظفينوالمصروفات المتعلقة بإجمالي الرواتب     ٧٢١,٨٧٢    

 
 باآلف الرياالت السعودية   ٢٠١٣م

 عدد املوظفني فئات املوظفني
ساس ة (على أثابت اتتعويض 

 االستحقاق)
اسغرية (على أسمت اتتعويض   

 الدفع النقدي)
 

 اجملموع
        

مؤسسة النقد  كبار التنفيذيني املوافق عليهم من قبل
 ١٨ العريب السعودي

 
٣١,٠١٣ 

 
١٤,٨٤٨ 

 
٤٥,٨٦١ 

 ٤٨,٧٣٧  ٥,٧٥٧  ٤٢,٩٨٠  ١٢٥  جماالت الرقابةيف  وناملشمول وناملوظف
نشطة املخاطرأيف  وناملشمول وناملوظف  ٦٨,٢٣٨  ١٣,٢٣٤  ٥٥,٠٠٤  ١٦٤ 

خرونآموظفون   ٣٩٠,١٠٩  ٤٩,٩٢٩  ٣٤٠,١٨٠  ١,٦٦٩ 
 ٤٩,٤٩٢  ١,٧٦٥  ٤٧,٧٢٧  ٣٤٩ موظفون من الباطن

        
 ٦٠٢,٤٣٧  ٨٥,٥٣٣  ٥١٦,٩٠٤  ٢,٣٢٥ اجملموع

        
منافع و  (على أساس االستحقاق)تعويضات متغرية   

موظفني أخرى    
   

٨٧,٢٥٢ 
    

     ٢٥,٨٢٦   منافع موظفني أخرى
وظفنيواملصروفات املتعلقة باملإمجايل الرواتب     ٦٢٩,٩٨٢     
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- ٨٣ - 

  التعويضات (تتمة)  - ٣٥
 

  والمزايا األجورفلسفة برنامج 
وما  للسوقدوري  استطالعا من مبالغ من خالل واملزايا وما يرتبط  الرواتبويات يتم إقرار مست

يتخلله من أجور وذلك من أجل متكني اجملموعة من البقاء على إطالع بظروف السوق احمللي 
واالقليمي فيما يتعلق مبوظفي اجملموعة العاملني يف اململكة العربية السعودية. تتألف التعويضات من 

ت دورية ومزايا غري نقدية تتوافق مع املعايري والقيم آثابتة ومتغرية  من رواتب وبدالت ومكاف دفعات
  املتعارف عليها يف الصناعة املصرفية يف اململكة العربية السعودية. 

  
ينطبق برنامج األجور واملزايا على مجيع املوظفني السعوديني واألجانب يف البنك والشركات التابعة يف 

  لقيود النظامية والرقابية السائدة. إطار ا
  

 :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 

  
 :األداء وتشمل مكافآت األداء واحلوافز وغريها من البدالت املتعلقة ب  تعويضات متغيرة

باألداء وهي ليست ثابتة يف عقود املوظفني وختتلف من سنة إىل أخرى وذات عالقة مباشرة 
  .واملؤسسة اجملموعةالناجح على مستوى الفرد و 
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- ٨٤ - 

  كفاية رأس المال  - ٣٦
  
النقد  من مؤسسة املعتمدةلتزام مبتطلبات رأس املال اال هي رأس املال إدارة من اجملموعةأهداف  إن

  واحملافظة على قاعدة رأس مال قوية. االستمرارالعريب السعودي لضمان قدرة البنك على 
  

تفرض مؤسسة النقد العريب بشكل دوري.  اأمساهلية ر مدى كفااستخدام و مبراقبة  اجملموعة إدارة مقو ت
معدل ة على االحتفاظ حبد أدىن من رأس املال النظامي كما تتطلب احملافظ اجملموعةالسعودي على 

احلد األدىن املتفق عليه رأس املال النظامي إىل املوجودات املرجحة املخاطر عند  حمدد يكون فيه إمجايل
  .أو أكثر %٨ البالغ

 

من مؤسسة النقد العريب  املعتمدةاملعدالت واملرجحات  استخدامبأمساهلا ية ر م اجملموعة مبراقبة كفاقو ت
املؤهل مع  اجملموعةفاية رأس املال وذلك مبقارنة رأس مال تقيس هذه املعدالت مدى ك .السعودي

مبلغ مرجح  استخدامللمشتقات ب والقيمة اإلمسية لتزاماتاملايل واال امة مركزهئاقاملوجودات املدرجة يف 
   سبية.ناطرها الر خماظهال

 

ا النهائية خبصوص تطبيق  ١عتباراً من ا ٣بازل  ئمباد أصدرت مؤسسة النقد العريب السعودي تعليما
أدى هذا التطبيق إىل إجراء تعديالت جوهرية يف احتساب رأس املال  م. وبناًء عليه،٢٠١٣يناير 

بازل. يبني اجلدول التايل ملخصاً  الركن األول مناملوجودات املرجحة املخاطر مبوجب و األساسي 
ومعدالت كفاية رأس  سيورأس املال األساالركن األول من بازل مبوجب للموجودات املرجحة املخاطر 

  :ةاجلديد ٣بازل  ملبادئوفقاً  املال
 

م٤٢٠١  م٣٢٠١    

 
 رأس المال المؤهل
ة)(باآلف الرياالت السعودي  

 نسبة كفاية 
 رأس المال 

 رأس املال املؤهل 
ة)(باآلف الرياالت السعودي  

 نسبة كفاية 
 رأس املال

     
)١املستوى رأس املال األساسي (  ١٢,٢٣ ٥,٧٣١,٥٨٣ %٦,٢٩٩,٣٦١٧٩٫١١%  

)٢ املستوى( املساندرأس املال   
 

١,٣٠٤,١٥٥ ١,٢٠٩,١٣٢  

)٢+ ١رأس املال األساسي ورأس املال املساند (  ١٥,٠١ ٧,٠٣٥,٧٣٨ %٧,٥٠٨,٤٩٣١٤٫٠٥%  
  

اية   للمجموعة املستوى األول ـــ ـــ األساسي يشتمل رأس املال   على رأس املال  السنةكما يف 
وبعض التعديالت على املبقاة  رباحواأل خرىاأل اتحتياطيواالواالحتياطي العام النظامي  طيحتياواال

. والعنصر ٣بازل مبادئ العريب السعودي للتمشي مع  تطلبات مؤسسة النقدرأس املال النظامي وفقاً مل
ن قبل املكون اآلخر لرأس املال النظامي هو رأس املال املساند والذي يتألف من صكوك مصدرة م

  . املقبولةاجملموعة وخمصصات احملفظة 
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- ٨٥ - 

  كفاية رأس المال (تتمة)  - ٣٦
  

تستخدم اجملموعة األسلوب املعياري ملخاطر االئتمان من أجل احتساب املوجودات املرجحة املخاطر 
باجملموعة املسئولية املخاطر  إدارة وخماطر السوق وأسلوب املؤشر األساسي ملخاطر العمليات. تتوىل

يتماشى مع متطلبات مؤسسة النقد العريب احلد األدىن من رأس املال النظامي  أنلتأكد من جتاه ا
  . يتم تقدمي إقرارات ربع سنوية إىل مؤسسة النقد توضح نسبة كفاية رأس املال.السعودي

  

  
  الوساطةخدمات و  االستثمار إدارة  - ٣٧

 إدارةخدمات ) "ابيتالكلألسواق املالية "اجلزيرة  تقدم إحدى الشركات التابعة للبنك (شركة اجلزيرة 
. تشتمل هذه ا متوافقة مع أحكام الشريعة (مبدأ جتنب الفوائد)استشارية لعمالئه وخدمات استثمار

ون مع ابالتع يةستثمار اصناديق  إدارةحمافظ على أساس اختياري وغري اختياري و  إدارةاخلدمات على 
ا هي  اجلزيرة كابيتال شركة مقو تاليت عشر  االثىن. إن الصناديق حمرتفنيستثمار امستشاري  بإدار

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

وصندوق اجلزيرة املتنوع ، اخلليجي للدخلق اجلزيرة وصندو ، ٢ندوق اجلزيرة للمشاريع السكنية وص
وصندوق اجلزيرة ألسهم ، وصندوق اجلزيرة املتنوع املتحفظ، وصندوق اجلزيرة املتنوع املتوازن، اجلسور

 األجانبو  للمستثمرين السعوديني متاحةستثمارية اومجيعها صناديق األسواق العاملية الناشئة. 
 انصندوق اومه ٢وصندوق اجلزيرة للمشاريع السكنية اريع السكنية باستثناء صندوق اجلزيرة للمش

 لألسهم اليابانية واملشارق لألسهم األوروبية والثريا لألسهم العاملية تقوم صناديق اخلري. نمقفال
فيستثمر يف األسهم احمللية.  لألسهم السعودية يف األسهم األجنبية أما صندوق الطيبات االستثمارب

  باالجتار يف السلع على أساس املراحبة. للسلع القوافلويقوم صندوق 
  

إىل توفري منو لرأس املال طويل األجل وتوفري  ألسهم األسواق العاملية الناشئةيسعى صندوق اجلزيرة 
دخل من خالل االستثمار يف حمفظة متنوعة يف األسواق الناشئة. أما صندوق اجلزيرة اخلليجي 

ملال على املدى البعيد وتوليد أرباح من خالل االستثمار يف األسهم رأس اللدخل فيسعى إىل تنمية 
واملتنوع ، واملتنوع املتوازن، املتنوع اجلسوراخلليجية املتوافقة مع أحكام الشريعة. أما صناديق اجلزيرة: 

  .املتحفظ فتسعى لالستثمار بشكل رئيسي يف صناديق اجلزيرة االستثمارية
  

ا أيض ًا يف جمال إدارة االستثمار وغريها من اخلدمات حلملة بوالص التكافل توفر اجملموعة خدما
ا حتاليت  األصولالتعاوين. بلغت  مليار  ٣٤٫١ مبلغ الوساطة املاليةحتت بند خدمات  اجملموعةتفظ 

 مليار ٣٢,٧: م٢٠١٣( سعودي  .(ا اجملموعة يف  سعودي وبلغت األصول اليت حتتفظ 
ا إلد   سعودي).  مليار  ١,٩م: ٢٠١٣سعودي ( مليار  ٢,٣ارة األصول مبلغ إطار خدما

  

 باآلف الرياالت السعودية   
م٢٠١٤    م٢٠١٣    

 ٤٢,٠٩٩,١٧٦  ٤٨,٢٠٩,٧٠٨   خماطر االئتمان
اطر العملياتخم    ٢,٨٤٢,٥٧٥  ٣,٤٨١,٨١٣ 

 ١,٩٢١,٢٢٥  ١,٧٥٠,٩٨٨   خماطر السوق
      

موجودات مرجحة املخاطر – ١إمجايل الركن     ٤٦,٨٦٢,٩٧٦  ٥٣,٤٤٢,٥٠٩ 



  بنك الجزيرة
  (شركة مسامهة سعودية)

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٤ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

 

- ٨٦ - 

  التكافل التعاوني  - ٣٨
  

يوفر التكافل التعاوين خدمات احلماية واإلدخار املتوافقة مع أحكام الشريعة. ومبوجب متطلبات نظام 
ركة مستقلة مؤسسة التأمني يف اململكة العربية السعودية قررت اجملموعة فصل أعمال التأمني كش

  مبوجب نظام التأمني اجلديد يف اململكة العربية السعودية. 
  

تأسست شركة اجلزيرة تكافل تعاوين ومت إدراجها يف السوق املالية السعودية (تداول) وحصلت على 
م وباشرت أنشطة ٢٠١٣ترخيص مزاولة املهنة من مؤسسة النقد العريب السعودي يف ديسمرب 

حصة إمجالية يف شركة اجلزيرة تكافل اجملموعة  متلكم. ٢٠١٤فل اعتبارًا من يناير االكتتاب بالتكا
م. ومتثل إدارة التكافل احلالية حمفظة التأمني اليت ٢٠١٤ديسمرب  ٣١كما يف   %٣٥ تعاوين مقدارها

سوف تنتقل إىل شركة اجلزيرة تكافل تعاوين حسب قيمة يتفق عليها وتاريخ تقرره مؤسسة النقد 
  . حسب األصول  السعوديالعريب



  بنك الجزيرة
  (شركة مسامهة سعودية)

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٤ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

 

- ٨٧ - 

  
  التغيرات المستقبلية للسياسات المحاسبية  - ٣٩

   
حىت تاريخ إصدار اجملموعة للقوائم املالية املوحدة. متثل  لتطبيقاوغري نافذة فيما يلي املعايري الصادرة 

 اجملموعةنوي ت القائمة التالية املعايري والتفسريات الصادرة واليت تتوقع اجملموعة تطبيقها يف املستقبل.
تطبيق  أثر . تقّيم اجملموعة يف الوقت الراهنحيني موعد تطبيقها الفعلي اتطبيق هذه املعايري عندم

. فيما يلي ملخصاً وتواريخ تطبيقهااملعايري والتعديالت أدناه على القوائم املالية املوحدة للمجموعة 
  م:٢٠١٥يناير  ١اعتباراً من  التطبيقستصبح نافذة للمعايري الدولية اجلديدة والتعديالت اليت 

  
للفترات  تاريخ التطبيق

 ملخص المتطلباتالمعيار، التعديل أو التفسيراآلتي من اعتباراً 
 األدوات املالية)٩املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (م٢٠١٨يناير  ١
 
 ت العقود مع العمالءإيرادا)١٥املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (م٢٠١٧يناير  ١
 
تعديالت على املعيار الدويل للتقارير م٢٠١٦يناير  ١

)١١املالية رقم (
احملاسبة على استحواذات احلصص يف العمليات 

 املشرتكة
      
تعديالت على املعيار الدويل للتقارير م٢٠١٦يناير  ١

) ومعيار احملاسبة الدويل ١٦املالية رقم (
)٣٨رقم (

  بولة لالستهالك واالطفاءق املقتوضيح الطر 

      
الدويل احملاسبة تعديالت على معيار م٢٠١٦يناير  ١

) ومعيار احملاسبة الدويل رقم ١٦رقم (
)٤١(  

  األشجار املنتجةالزراعة: 

      
تعديالت على معيار احملاسبة الدويل   م٢٠١٤يوليو  ١

  )١٩رقم (
  خطط التعويضات احملددة:

  مسامهات املوظفني
      
تعديالت على املعايري الدولية للتقارير   م٢٠١٤يوليو  ١

  املالية
التحسينات السنوية لدورة املعايري الدولية للتقارير 

  م٢٠١٢م إىل ٢٠١٠املالية من 
      
تعديالت على املعايري الدولية للتقارير   م٢٠١٤يوليو  ١

  املالية
التحسينات السنوية لدورة املعايري الدولية للتقارير 

  م٢٠١٣م إىل ٢٠١١لية من املا
  
    أرقام المقارنة  -  ٤٠

  املاضية كي تتوافق مع العرض للسنة احلالية. ارقام السنةمت إعادة تصنيف بعض 
  
    دارةموافقة مجلس اإل  -  ٤١

  هـ١٤٣٦ ربيع الثاين ٢٧ بتاريخ دارةمن قبل جملس اإلللنشر اعتمدت القوائم املالية املوحدة 
  .)م٢٠١٥فرباير  ١٦(املوافق 

  



  بنك الجزيرة
  (شركة مسامهة سعودية)

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٤ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

 

- ٨٨ - 

  الركن الثالث  ٣فصاحات بازل ا  -٤٢
  

، واليت ال والنوعيةات الكمية اإليضاحالركن الثالث، جيب أن تعرض بعض  ٣مبوجب إفصاحات بازل 
باإلضافة إىل التقرير السنوي وذلك كما  www.baj.com.saيف موقع الشركة  ،يلزم أن ختضع للمراجعة

  و مطلوب من قبل مؤسسة النقد العريب السعودي.ه
     


