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عام-١

ك")  تأسس  ك اجلزيرة ("الب مبوجب املرسوممسجلة يف اململكة العربية السعوديةشركة مسامهة سعوديةكب
يو ٢١هـ (١٣٩٥مجادى الثاين ١٢الصادر بتاريخ/م ٤٦امللكي رقم  كوقد ). م١٩٧٥يو ممارسةبدأ الب

ك باكستان تقلت إلي عملياتأن ا) بعد م١٩٧٦أكتوبر ٩هـ (١٣٩٦شوال ١٦أعمال بتاريخ  فروع ب
ك مبوجب السجل .الوطين يف اململكة العربية السعودية الصادر يف ٤٠٣٠٠١٠٥٢٣لتجاري رقم ايعمل الب

فرعًا٦٢من خالل شبكة فروع وعددها)،م١٩٧٦يوليو٢٧هـ (١٣٩٦رجب ٢٩جدة بتاريخ 
(١,٧٧٩فرعاً) يف اململكة العربية السعودية، كما بلغ عدد موظفي ٥٤: م٢٠١٢( : م٢٠١٢موظفًا

.موظفاً)١,٦٢٠

ك هو كما يلي: وان املركز الرئيسي للب ع

ك اجلزيرةب
ضة، طريق امللكحي ال

٢١٤٤٢جدة -٦٢٧٧ص.ب 
العربية السعوديةاململكة 

واع اخلدمات  ك يف تقدمي كافة أ تجات تتمثل أهداف الب توافقة مع أحكام الشريعة املاملصرفيةوامل
اع و ب الفوائد) تتضمن املراحبة واالاإلسالمية (مبدأ جت وافقة والتورق، واليت يتم املاإلجارةستص

ك. ا من قبل الب ا من قبل هيئة رقابة شرعية مستقلة مت تأسيس واإلشراف علي

ك هي كما يلي:الشركات التابعة للب

نوع النشاطبلد التأسيس

نسبة الملكية (مباشر 
وغير مباشر) كما في 

م٢٠١٣ديسمبر٣١

سبة امللكية (مباشر 
وغري مباشر) كما يف 

م٢٠١٢ديسمرب٣١
اجلزيرة لألسواق املالية شركة

%١٠٠%١٠٠أصولإدارةوساطة و السعودية)اجلزيرة كابيتال(

ات السعوديةالعقاريةمان شركة أ االحتفاظ بالضما
ا  كوإدار يابة عن الب

١٠٠%١٠٠%



بنك الجزيرة
(شركة مسامهة سعودية)
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م السياسات المحاسبية- ٢ ملخص أل

اإلعدادأسس )أ(

األنظمةبااللتزام)١(
قد العريب و للمؤسسات املالية للمعايري احملاسبيةالية املوحدة طبقًامت إعداد القوائم امل الصادرة عن مؤسسة ال

لو السعودي  ك قوائم املالية املوحدة كما .للتقارير املاليةلمعايري الدوليةطبقًا ظام مراقبة تتماشىليعد الب مع 
وك و  ك.األساسيظام والاململكة العربية السعوديةيفظام الشركاتأحكام الب للب

أسس القياس)٢(
اء  ملبدأ التكلفة التارخيية بإستث وهي القياس بالقيمة العادلة للمشتقات مت إعداد القوائم املالية املوحدة وفقًا

اة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل وبالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل مالية أدوات مقت
ا ــالتكلفةأو بالقيمة العادلةباليت يتم التحوط هلا و ــاليةاملأو املطلوبات وجودات املأن اآلخر. كما  يتم قياس

.التحوط هلاالقيمة العادلة بقدر املخاطر اليت يتم ب

أسس توحيد القوائم المالية)ب(
ك اجلزيرة ت سواقوحتديداً:  شركة اجلزيرة لأل، التابعة لوالشركاتشمل القوائم املالية املوحدة القوائم املالية لب

م مجيع، (اجلزيرة كابيتال)املالية ـــوشركة أمان العقارية (يشار إلي ــــ ــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ بــــ ــًا موعة ")  ـ ديسمرب ٣١كما يف " ا
ة. يتم إعداد القوائم املالية  كللشركاتمن كل س ة املالية للب فس الس سياسات ستخدامابالتابعة عن 

حماسبية مماثلة.

ا لعمليات استخداممت اعداد القوائم املالية املوحدة ب تظمة وطرق تقييم متعارف علي سياسات حماسبية م
شطة أخرى يف ظروف مماثلة ة وأ .مشا

التابعةالشركات)١(
شآتالتابعة هي الشركات ك على امل ك. يسيطر الب ا الب شأةاليت يسيطر علي دمم ك حقوق ع ا يكون للب

ذه  امجة عن ارتباط  شأةأو عوائد متغرية  ولدي القدرة على التأثري على تلك العوائد من خالل سيطرت امل
شأةعلى  الثالثة التالية: املعايريجيب أن تتحقق ،السيطرةتعريف ولتحديد .امل

الشركة.سلطة على للمجموعةأن يكون .أ
اجتة عن ارتباط عيف حقوق للمجموعةأن يكون .ب .بالشركةوائد متغرية 
ااستخدامالقدرة على للمجموعةأن يكون .ج .هاللتأثري على عوائدالشركةعلى سلطت

ك ويتم التوقف عن عملية التوحيد يالتابعة من التاريخ الذي الشركاتيتم توحيد  قل السيطرة إىل الب تم في 
قل السيطرة من البيمن التاريخ الذي  تائج تم في  ا أو املباعة خالل الشركاتك. إن  التابعة املستحوذ علي

ة ا يف قائمة الدخل -إن وجدت-الس ،املوحّدة من تاريخ االستحواذ أو حىت تاريخ البيعاألوليةيتم إدراج
.ما يقتضي األمرحسب
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م السياسات المحاسبية- ٢ (تتمة)ملخص أل
ة)أسس توحيد القوائم المالية (تتم)ب(

الحصة غير المسيطرة)٢(
ك الشركات التابعة احلصة من صايف الدخل وصايف موجودات احلصة غري املسيطرةمتثل  ا الب اليت ال ميتلك

ا بشكل، التابعةشركاتبصورة مباشرة أو غري مباشرة يف  فصل ضمن قائمة الدخل املوحدة،ويتم عرض كما م
فصل عن يف قائمة املركز حقوق املسامهنيعرض ضمن ُت العائدة حقوق املسامهنياملايل املوحدة بشكل م

شأة تابعة ما على احلصة غري املسيطرة  ك. يتم حتميل اخلسائر املتعلقة باحلصة غري املسيطرة يف م ملسامهي الب
ك يف عجز يتسبب يفحىت لو أن ذلك  جم عن التغيريات يف حقوق الب رصيد احلصة غري املسيطرة. ال ي

ا حيث أن ذلك يقع ضمن شركة تابعة  ك سيطرت علي ك. احتسابما إىل خسارة الب حقوق ملكية الب

عند التوحيدالعملياتاستبعاد )٣(
اجتة عن التعامل رصدةيتم استبعاد األ اء األرباح أو اخلسائر ال (باستث وأي إيرادات ومصاريف غري حمققة 

بية) الُعمالتب اجتة عناألج موعة حال إعداد القوائم املالية املوحدة. ويتم التعامالت بني أعضاء ال ا
فس الطريقة لألرباح غري احملققة طاملا ال يوجد دليل على اخنفاض القيمة. استبعاد اخلسائر غري احملققة ب

الشركات الزميلة  االستثمار في )٤(
شآت اليت ميارس الشركات الزميلة  اهي امل جوهرياً. يتم مبدئياعلي فوذًا ك  ات يف االستثمار تسجيلًالب
لطريقة وحتتسب بالتكلفة الشركات الزميلة  ا يف قائمة املركز ، حقوق املسامهنييف وقت الحق وفقًا ويتم إدراج

ما أقلــأو القيمة القابلة لالسرتداد حقوق املسامهنياحلملة علىاملايل املوحّدة بالقيمة  .أي

موعةتغيريات ما بعد االستحواذ يف حصة ًاالتكلفة زائدحقوق املسامهنياحململة على متثل القيمة  من صايف ا
تائج واالحتياطيات واملكاسب/اخلسائرالشركة الزميلة موجودات  املرتاكمة على أساس آخر قوائم (احلصة من ال

اقصًا .إن وجدــيف القيمةاالخنفاضمالية متوفرة) 

موعة فيما إذا استوجب األمر إدراج خسارة إضافية الخنفاض تقرر ا، حقوق املسامهنيبعد تطبيق طريقة 
موعة يف كل تاريخ من تواريخ إعداد القوائم املالية إن كان الشركة الزميلةيف على استثمارهاالقيمة . وحتدد ا

اك أي دليل موضوعي . ويف هذه احلالة حتتسب الشركة الزميلةيف االستثماريدل على اخنفاض قيمة ه
م ا من االخنفاضوعة قيمة ا والقيمة الدفرتية الشركة الزميلة على أ الفرق بني القيمة املمكن اسرتجاع

" يف قائمة الدخل املوحدة.الشركة الزميلة وتقوم بإدراج القيمة يف " احلصة من الربح يف لالستثمار
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م السياسات المحاسبية- ٢ (تتمة)ملخص أل
لية (تتمة)أسس توحيد القوائم الما)ب(

(تتمة)الشركات الزميلة  ) ٤(
فيما يتعلق باالخنفاضإن خسارة  ا سابقًا قيدها ميكن عكس شركة زميلةيف االستثماريف القيمة املعرتف 

ا يف حبيث تبقىمن خالل قائمة الدخل املوحّدة القيمة الدفرتية لالستثمار يف قائمة املركز املايل املوحّدة بقيمت
ما أقلــيف القيمة) أو القيمة القابلة لالسرتداداالخنفاض(قبل تكوين خمصص احملتسبةمهنيحقوق املسا .أي

ا  موعة وشركا موعة يف تلك الزميلةيتم استبعاد املكاسب واخلسائر على التعامالت بني ا بقدر حقوق ا
الشركات.

في السياسات المحاسبيةاتالتغير (ج)  
ثاء تأثري التط القوائم املالية املوحّدة-)١٠املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (بيق للمعايري اجلديدة التالية: باست

ظر  ظر االيضاح قياس القيمة العادلة (-١٣واملعيار الدويل للتقارير املالية رقم، ))٣(ج) (٢االيضاح(ا ا
اهاردة والتعديالت واإلصدرات اجلديدة للمعايري املوجودة والو ، )٣٣ إن السياسات احملاسبية املستخدمة ف، أد

موعة  وية إيف من قبل ا عداد هذه القوائم املالية املوحّدة تتفق مع تلك املتبعة يف إعداد القوائم املالية الس
ية يف  ت ة امل ة م٢٠١٢ديسمرب ٣١املوحّدة للس اه. ال يوجد للتغيريات املبي أي تأثري جوهري على القوائم أد

اء متطلبات ا :اإلضافيةاالفصاحملالية للمجموعة باستث

المعايير الجديدة)١(

شآت األخرى: يتطلب االفصاحـــ)١٢(املعيار الدويل للتقارير املالية رقم § عن املصاحل يف امل
طاق للمعلومات اليت متكن املستخدمني للقوائم املالية من تقييم طبيعة هذه  افصاح واسع ال

ا من خماطراملصاحل وما ي على املركز املايل واألداء املايل املصاحلوتأثري هذه ، رتبط 
قدية. والتدفقات ال

ـــ )١٣املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (§ ات اخلاصة قياس القيمة العادلةـ : حيل حمل التوجي
ملعايري ااستخداموما يتضم من احملاسبة احلالية فحوىمن حيثبقياس القيمة العادلة 
فردالدولية للتقارير املالية   . يعرف هذا املعيار القيمة العادلة ويبني كيفية حتديد كمعيار م

القيمة العادلة وما يتطلب من افصاحات حول قياسات القيم العادلة. إال أن هذا املعيار ال 
ا أو  ود الواجب قياس ا بالقيمة ااالفصاحيغري من املتطلبات املتعلقة بالب لعادلة.ع
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م السياسات المحاسبية- ٢ (تتمة)ملخص أل
(تتمة)في السياسات المحاسبيةاتالتغير (ج)  

المدخلة على المعايير القائمةوالتحسيناتالتعديالت )٢(

عرض القوائم املالية: تعديل معيار احملاسبة ـــ ) ١تعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم (§
.طريقة عرض قائمة الدخل الشامل اآلخر) لتعديل١الدويل رقم (

: تعمل على االفصاحاملالية ــ دواتاأل)٧تعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (§
لطلب معلومات عن كافة ٧يف املعيار الدويل للتقارير املالية رقم االفصاحتعديل متطلبات 

ا وفقًااملالية املثبتدواتاأل الدويل رقم معيار احملاسبة) من ٤٢للفقرة (اليت يتم مقاصت
تتطلب ٣٢( ا اليت ختضع دواتعن املعلومات املتعلقة باألاالفصاح) وأيضًا املالية املعرتف 

فيذ حىت  ا وفقًاقتم ممل تإذالرتتيبات واتفاقيات مقاصة رئيسية قابلة للت ملعيار احملاسبةاصت
).٣٢رقم (الدويل 

فقط مع ٢٠١١) القوائم املالية املستقلة (٢٧دويل رقم (معيار احملاسبة ال§ م): يتعامل حاليًا
متطلبات القوائم املالية املستقلة واملأخوذة بشكل كبري دون تعديل من معيار احملاسبة الدويل 

) اخلاص بالقوائم املالية املوحدة واملستقلة. ويتضمن املعيار الدويل للتقارير املالية ٢٧رقم (
متطلبات القوائم املالية املوحدة.) ١٠رقم ( حاليًا

وشركات احملاصةالشركات الزميلة  ات يف االستثمار ) ٢٨معيار احملاسبة الدويل رقم (§
تيجة م٢٠١١( معيار املشرتكة يف االتفاقياتدمج): إن غالبية هذه التعديالت هي 

(٢٨رقم (احملاسبة الدويل  جية األساسية لوعدم تغري) م٢٠١١)  خبصوصلمحاسبة امل
.احملتسبة كحقوق ملكيةاتاالستثمار 

وية على املعايري الدولية للتقارير املالية  ات س دورة م٢٠١١-٢٠٠٩أصدر جملس معايري احملاسبة الدولية حتسي
ات اليت حتتوي على تعديالت على املعايري التالية مع تعديالت الحقة ملعايري أخرى :التحسي

ــ) ١رقم (معيار احملاسبة الدويل§ عرض القوائم املالية: معلومات املقارة تتجاوز احلد األدىن ـ
.من املتطلبات وعرض القائمة االفتتاحية للمركز املايل وااليضاحات ذات الصلة

): القوائم المالية الموحّدة١٠المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ()٣(
(حيل هذا املعيار حمل املتطلبات الواردة سا يف معيار احملاسبة الدويل رقم  ) ("القوائم ٢٧بقًا

ة املعايري الدولية رقم (") واملستقلةاملالية املوحّدة  شآت ذات " التوحيد")١٢وتفسريات جل امل
شآت اليت قامت على ًاواحدًااألغراض اخلاصة. يقدم هذا املعيار منوذج لتوحيد مجيع امل

ظ، أساس السيطرة ا (عن طبيعة ار بغض ال شأة املستثمر في تمل واقعة حتت شأة املسواء كا
د املستثمرين أو من خالل ترتيبات تعاقدية أخرى كما السيطرة مبوجب  حقوق التصويت ع

شآت ذات األغراض اخلاصة).لدىهو شائع  امل
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م السياسات المحاسبية- ٢ (تتمة)ملخص أل
(تتمة)في السياسات المحاسبيةاتالتغير (ج)  

(تتمة)): القوائم المالية الموحّدة١٠المعيار الدولي للتقارير المالية رقم () ٣(
ا احملاسبية فيما يتعلق ،)١٠تيجة لتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( موعة بتغيري سياست قامت ا

ا. يقدم هذ ا سيطرة وبالتايل تقوم بتوحيد املستثمرين في ليتم بتحديد ما إذا كان لدي واحدًا ا املعيار منوذجًا
ش يكلة. آتطبيق يف حتليل السيطرة على مجيع امل شآت امل ا مبا يف ذلك امل ت املستثمر في

ة يف االيضاح  (ب) ملرئيات اإلدارة اليت قد يكون هلا تأثري جوهري يف حالة ٢ختضع مؤشرات السيطرة املبي
اديق  اديق . تاالستثماروجود مصاحل للمجموعة يف ص موعة كمدير لعدد من ص . إن االستثمارعمل ا

على تقييم املصاحل االقتصادية حتديد  دوق استثماري ما يرتكز عادًة موعة تسيطر على ص ت ا ما إذا كا
دوق املعين (حيث تتألف هذه املصاحل من أتعاب ورسوم إدارية قائمة ومتوقعة)  ا للمجموعة يف الص برمت

موعة ابعادوحقوق املستثمرين يف اديق اليت تديرها ا سبة جلميع الص دوق. بال ال ميلك مدير الص
دوق دون سبب واملصاحل االقتصادية  ة للمجموعة يف كل حالة مجالياإلاملستثمرون سلطة ابعاد مدير الص

موعة للعمل  هي إما أدىن من احلد املتوقع أو غري جوهرية  تيجة لذلك عمدت ا للمجموعة ككل. و
دوق تتوىل إدارت يف القوائم ، وكيل عن املستثمرين يف مجيع احلاالتك تائج أي ص وبالتايل مل تقم بتوحيد 

املالية املوحدة.

تقالية الواردة يف املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( للمتطلبات اال موعقامت ،)١٠وفقًا يإعادة تقييم ة ا
شآت املستثم ا كما يف تائج السيطرة على امل اير ١ر في تيجة لذلكم٢٠١٣ي موعةقامت ،. و بتغيري ا

اديق  تاجات عملية التوحيد لص موعة. االستثماراست دوق مت توحيد لقداملشرتكة املدارة من قبل ا ص
م الثريا  دوق مشاريع اجلزيرة السكين يف القوائم املالية ةاألوروبيلألس ك حىت املوحدة وص ديسمرب٣١للب

تيجة لعملية إعادة التقييم-. ومع ذلكم٢٠١٢ اديق -و ا ال تسيطر على ص موعة أ تجت ا فقد است
موعة و . تلكاالستثمار لذلك قامت ا اير ١االفتتاحية كما يف رصدةاألبتعديل وفقًا م٢٠١٢ي

ا الرقمية يف هذه القوائم املالية و  على القوائم املالية:فيما يلي التأثري الكمي.ةاملوحدمقارا



بنك الجزيرة
(شركة مسامهة سعودية)
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م السياسات المحاسبية- ٢ (تتمة)ملخص أل
(تتمة)في السياسات المحاسبيةاتالتغير (ج)  

(تتمة)): القوائم المالية الموحّدة١٠المعيار الدولي للتقارير المالية رقم () ٣(

)باآلف الرياالت السعودية(م٢٠١٢يناير ١
االفصاحكما مت ملوحدةقائمة املركز املايل ا

ع سابقًا
بعد التعديلالتعديالت

قد العريب قدية وأرصدة ٤,٣٦٥,٣٤١)١٣,٧٠٢(٤,٣٧٩,٠٤٣السعوديلدى مؤسسة ال
٥,١٩٤,٠٥٤)٢٠٢,٨٦١(٥,٣٩٦,٩١٥اتاستثمار 

٣٥٦,٢١٠٤,٤٩٣٣٦٠,٧٠٣موجودات أخرى
٩,٩٢٠,٠٩٨)٢١٢,٠٧٠(١٠,١٣٢,١٦٨املوجوداتإمجايلالتأثري الكلي على 
)٤٨٩,٣٣٤(٧,٧٤٤)٤٩٧,٠٧٨(مطلوبات أخرى
)٤٨٩,٣٣٤(٧,٧٤٤)٤٩٧,٠٧٨(املطلوباتإمجايلالتأثري الكلي على 

ــــــ٢٠٤,٣٢٦)٢٠٤,٣٢٦(احلصة غري املسيطرة ــ
ــــــ٢٠٤,٣٢٦)٢٠٤,٣٢٦(حقوق املسامهنيإمجايلالتأثري الكلي على  ــ

)ف الرياالت السعوديةباآل(م٢٠١٢ديسمبر ٣١
االفصاحكما مت قائمة املركز املايل املوحدة

ع سابقًا
بعد التعديلالتعديالت

قد العريب السعوديقدية وأرصدة ٧,٠٨٢,٤٢١)٢٦,٦٢٣(٧,١٠٩,٠٤٤لدى مؤسسة ال
٨,٩٩٤,٣٩٤)١٠٤,٣٤٠(٩,٠٩٨,٧٣٤اتاستثمار 

٥٤٢,٦٣٤)٤٤,١٥٧(٥٨٦,٧٩١موجودات أخرى
١٦,٦١٩,٤٤٩)١٧٥,١٢٠(١٦,٧٩٤,٥٦٩املوجوداتإمجايلتأثري الكلي على ال

)٨٠٨,٢١٥(١,٣٧٥)٨٠٩,٥٩٠(مطلوبات أخرى
)٨٠٨,٢١٥(١,٣٧٥)٨٠٩,٥٩٠(املطلوباتإمجايلالتأثري الكلي على 

ــ١٧٣,٧٤٥)١٧٣,٧٤٥(احلصة غري املسيطرة ـ
ــ١٧٣,٧٤٥)١٧٣,٧٤٥(حقوق املسامهنيإمجايلالتأثري الكلي على  ـ

ية في  باآلف (م٢٠١٢ديسمبر ٣١للسنة المنت
)الرياالت السعودية

االفصاحكما مت قائمة الدخل املوحدة
ع سابقًا

بعد التعديلالتعديالت

٥٦٤,١٨٤٢,٣٣٣٥٦٦,٥١٧صايف، الدخل من األتعاب والعموالت
٣١,١٠١)٤,٨١٤(٣٥,٩١٥صايف، الدخل من املتاجرة

١٤,٥٣٥)٨٩٨(١٥,٤٣٣ل التشغيلي اآلخرالدخ
)٢٠٣,٥٩٥(٣,٢٢٢)٢٠٦,٨١٧(مصروفات عامة وإدارية أخرى

ــ١٥٧)١٥٧(احلصة غري املسيطرة ـ
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(شركة مسامهة سعودية)
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م السياسات المحاسبية- ٢ (تتمة)ملخص أل
(تتمة)في السياسات المحاسبيةاتالتغير (ج)  

(تتمة)القوائم المالية الموحّدة): ١٠المعيار الدولي للتقارير المالية رقم () ٣(

ية في  باآلف الرياالت (م٢٠١٢ديسمبر ٣١للسنة المنت
)السعودية

بعد التعديلالتعديالتع سابقًااالفصاحكما مت قائمة الدخل الشامل املوحدة
ة ٥٠٠,٤٨٠)١٥٧(٥٠٠,٦٣٧صايف الدخل للس
ــ١٥٧)١٥٧(احلصة غري املسيطرة ـ

ية في للسنة ال باآلف الرياالت (م٢٠١٢ديسمبر ٣١منت
)السعودية

قدية املوحدة بعد التعديلالتعديالتع سابقًااالفصاحكما مت قائمة التدفقات ال
شطة التشغيلية قد من األ ٤,٨٦٩,٧٠٠)٧,٥٦٥(٤,٨٧٧,٢٦٥صايف ال

شطة التمويلية قد املستخدم يف األ )١٦٠,١٢٤()٥,٣٥٦()١٥٤,٧٦٨(صايف ال

رية)د( األحكام والتقديرات واإلفتراضات المحاسبية الجو
للمعايري املوحدة إن إعداد القوائم املالية  بعض استخدامالدولية للتقارير املالية يتطلب وفقًا
املوجودات قيمفرتاضات احملاسبية اجلوهرية اليت تؤثر على واالاألحكام والتقديرات 

اواملطلوبات  من اإل.الواردة في ا يف طريقة تطبيق دارةيتطلب األمر أيضًا أن متارس حكم
فرتاضات يرات واالالسياسات احملاسبية للمجموعة. يتم تقييم مثل هذه األحكام والتقد

اًء ، واليت تتضمن احلصول على خرىعلى اخلربة السابقة وبعض العوامل األباستمرار ب
ية وتوقعات لألحداث املستقبلي ااستشارات م للظروف ة اليت يعتقد أ معقولة وفقًا

االت اجلوهرية حيث استخدمت اإلدارة تقديرات وافرتاضات:فيما يلي واملعطيات. ا

إلدارة الموجودات الماليةنموذج األعمال )١
األصولبحتفاظ االهواألعمالمنوذجهدفإذا كانمايفللتأكد تقييملعمل 

قديةجلمع موعةأخذ ت،التعاقديةالتدفقات ال شطتمنأي مستوىاالعتباريفا اأ
بغي التجارية الذي الواقعاألعمال هومنوذجإن ، عمومًا. لهذا التقييمعملن يتم أي

ومع . دارةاإلاألعمال واملعلومات املقدمة إىلتدارالطريقة اليتمنييستدل علميكن أن
طوي علىشاط معنيذا كانما إال يكون واضحًابعض احلاالت قد، يفذلك منوذج ي
تأوغري املتكررة مبيعات األصولمع بعضواحد تشري إىل املتوقعةاملبيعاتما إذا كا

ني منأن اك اث .املختلفةمناذج األعماله

الحتفاظ هو من أجل ااألصول املالية دارةما إذا كان منوذج أعمال إلفيحتديد من أجل 
قدية التعاقدية مع التدفقجلاألصول ب موعةأخذ تات ال :ما يلياالعتباريف ا



بنك الجزيرة
(شركة مسامهة سعودية)

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة) 
يتين في  م٢٠١٢و م٢٠١٣ر ديسمب٣١للسنتين المنت

-١٦-

م السياسات المحاسبية- ٢ (تتمة)ملخص أل
رية)  د( (تتمة)األحكام والتقديرات واإلفتراضات المحاسبية الجو

نموذج األعمال إلدارة الموجودات المالية (تتمة))١
.يف املمارسة العمليةذه السياسات هفاعلية وأهداف احملفظة و دارةاإلسياسات ·
.حملفظةاداء ألدارةاإلتقيم يةكيف·
ت يما إذا  ف· .العموالت التعاقديةإيراداتكز على تتر دارةاإلاسرتاتيجية كا
.صوللألمبيعات متوقعة عملية أي تكراردرجة ·
.ألصوللبيععملية أي وراءالسبب ·
سيبباع لفرتة ممتدة مما إذا كان يتم االحتفاظ باألصول اليت ت· ن الزمن ال

ا التعاقدي أو تباع بعد فرتة قصرية من  اء أو فرتة طويلة من الوقت االالستحقاق قت
.االستحقاققبل موعد 

للموجودات المالية التدفقات النقدية التعاقدية)٢
موعة مت ت الشروط التعاقدية التقديراتارس ا شلألصوليف حتديد ما إذا كا ااملالية اليت ت اسبأو تكتئ

شأ يف تواريخ حمددة  قدية اليت هي فقط مدفوعات من أصل الدين ت ألصل الدين ةالعمولودخل للتدفقات ال
د التقييم، تأخذ التكلفة املطفأة. بقياسميكن بالتايل القائم و  موعةع مجيع الشروط التعاقدية، االعتباريف ا

ري مبلغ وتاريخ يشروط تغاستحقاق األصول،رتة فلدفع املسبق أو أحكام لتمديد لمبا يف ذلك أي شروط 
قدية و  ت الشروط التعاقدية فيالتدفقات ال سبة للرفع املادي.تتضمنما إذا كا

انخفاض قيمة الموجودات المالية)٣
موعة تقوم  اك دليل موضوعي على احتمال عملية إجراء با تقييم يف تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان ه

اك اخنفاض يف بالتكلفة املمدرجةماليةأصولاخنفاض  األصولصل مايل أو جمموعة من أطفأه. يعترب أن ه
ر دليل موضوعي على و  دما يظ تأثري ذاتأن اخلسارة ، و باألصلاألويلقوع خسارة بعد االعرتاف املالية ع

قدية املستقبلية لألصل .أو األصولعلى التدفقات ال

ر أو صعوبات مالية كبرية للمقرتض أو املصّدأصول ماليةوعي على اخنفاض الدليل املوضيتضمنميكن أن 
ك إن إعادة هيكلة قرض أو ُس.املقرتضأو إفالس تعثر  ك على شروط قد ال يعتربها الب لفة من قبل الب

، أو زخم التداول لورقة مالية يف السوقر سيدخل اإلفالس، أو اختفاء مؤشرات على أن املقرتض أو املصّد
ات ب أو الشركات جموعة من األصول مثل التغريات السلبية يف حالة الدفع من املقرتضني مبمتعلقة أخرىيا

موعةاملصّد موعةرة يف ا . أو الظروف االقتصادية اليت ترتبط مع التخلف عن السداد يف ا
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م السياسات المحاسبية- ٢ (تتمة)ملخص أل
)األحكام والتقديرات واإلفتراضات ال)د( رية (تتم محاسبية الجو

(تتمة)انخفاض قيمة الموجودات المالية) ٣

موعة تأخذ  بالتكلفة املقيمةروض والسلفيات واألوراق املالية اخنفاض يف القي دليل أوجود االعتباريف ا
هلامة والسلف االواحد بشكل فردي أو على املستوى اجلماعي. ويتم تقييم مجيع القروض األصلاملطفأة على 

سبة جلميع القروض والسلف اهلامة واألوراق املقيمةواألوراق املالية  بالتكلفة املطفأة بشكل فردي. أما بال
ا بشكل مجاعي ألي اخنفاض املقيمةاملالية  ا فيتم تقييم بالتكلفة املطفأة واليت ال يوجد اخنفاض يف قيمت

.دون حتديده قطعًا

سبة ل واليت ال تعترب ذات أمهية بالتكلفة املطفأة ية املقيمةاالستثمار راق املالية لقروض والسلف واألو أما بال
ا ا بشكل مجاعيفيتم حبد ذا القروض والسلفيات يف االخنفاضعن طريق جتميع ألي اخنفاض تقييم

بالتكلفة املطفأة مع مسات خماطر مماثلة.املقيمةواألوراق املالية 
ا الفرق بني القيمة الدفرتية يتم قياس خسائر اخنفاض القيمة  على األصول بالتكلفة املطفأة على أ

قدية املستقبلية املقدرة  االعرتاف عدل العائد الفعلي. يتم مبللموجودات املالية والقيمة احلالية للتدفقات ال
رواليت ةالدخل املوحدقائمةسائر اخنفاض القيمة يف خب يف حساب خمصص مقابل القروض والسلف. تظ

خفضةصول يستمر االعرتاف بالعمولة على األ . استبعاد احلسوماتمن خالل امل

دما  يف االخنفاضيف خسارة اهلبوط، يتم عكس االخنفاضخسارة حبدوث هبوط يف حدث الحق يتسبب ع
موعةقوم تو . ةالدخل املوحدقائمة  د اإلقرار بعدم قابليالقروض والسلفيات واألوراق املالية بشطبا اع ت

.للتحصيل

الماليةدواتالقيمة العادلة لأل)٤
ا بيع أصل مايل  لتزام بني أطراف راغبة يف ذلك بشروط أو تسوية االقيمة العادلة هي القيمة اليت يتم في

تعامل عادلة. يعتمد قياس القيمة العادلة على افرتاض أن عملية بيع أصل أو تسوية التزام على اآليت:

سبة لألصل أو االلتزاميف السوق الرئيسية § أو، بال
لألصل أو االلتزام.، يف حال غياب السوق الرئيسية§ فعيًة يتم ذلك يف السوق األكثر 

موعة.السوق الرئيسية أو جيب أن تكون السوق  يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو األجدى متاحة أمام ا
ا األطرافاالفرتاضات استخدامااللتزام ب ، أو االلتزاماألصلالعاملة يف السوق حال تسعيري اليت تستخدم

فعة اقتصادية هلا. على أفرتاض أن هذه األطراف تسعى لتحقيق أكرب م

د قياس القيمة العادلة ألصل غري مايل يؤخذ يف احلسبان قدرة أطراف السوق على  افع اقتصادية توفريع م
 على أفضل ما ميكن.استخداميقوم على بأفضل ما ميكن أو ببيع إىل طرف آخراألصلباستخدم 
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م السياسات المحاسبية- ٢ (تتمة)ملخص أل

))د( رية (تتم األحكام والتقديرات واإلفتراضات المحاسبية الجو

القيمة العادلة لألدوات المالية (تتمة))٤

السوقية تعتمد على األسعار شطةأسواقاملالية اليت يتم تداوهلا يف لتزاماتالقيم العادلة لألصول املالية واال
سبة جلميع األ موعة القيم العادلة ب، املالية األخرىدواتاملتداولة أو تسعريات الوسطاء. بال استخدامتقرر ا

طرق التقييم األخرى.

ات الوافية املتاحة لقياس القيمة العادلة مع تعظيم  اسبة حسب الظروف والبيا موعة طرق تقييم م تستخدم ا
ا للمعطيات غري املرصودة.استخداما للمعطيات املرصودة ذات الصلة وتقزمي تخداماس

سبة لأل ا العادلة أو دواتبال ا االفصاحاملالية اليت يتم قياس قيم يف ا يف القوائم املالية املوحدة فيتم تص ع
).٣٣يف فئات ضمن اهليكل اهلرمي للقيم العادلة (راجع االيضاح 

سبة لل اقل ، موجودات واملطلوبات املدرجة يف القوائم املالية على أسس متكررةبال موعة فيما إذا جرى ت تقرر ا
م  على معطيات املستوى األدىن امل اًء يف (ب بني املستويات يف اهليكل اهلرمي من خالل إعادة تقييم التص

اية كل فرتة من فرتات إعداد القوا ئم املالية.لقياس القيمة العادلة ككل) يف 

يف املوجودات واملطلوبات يف مستويات ضمن اهليكل  موعة تص بغرض افصاحات القيم املالية قررت ا
لطبيعة هذه املوجودات واملطلوبات وما حتمل من مسات وخماطر. اهلرمي للتقييم وفقًا

االستمراريةمبدأ )٥
موعةإدارةقامت  موعةبإجراء تقييم حول قدرة ا حيث أوضح التقييم ايف مزاولة أعماهلاالستمرارعلى ا

موعةبأن  ظور. العمل ا املوارد الالزمة لالستمرار بلديا إدارةليس لدى ، ذلكلإضافًةيف املستقبل امل
موعة جوهرية حول قدرة واليت بدورها حالة من عدم اليقنيا موعةميكن أن تثري شكوكًا . االستمرارعلى ا

، فقد .االستمراريةمت إعداد القوائم املالية على أساس مبدأ وعلي

المحاسبة بتاريخ التسوية)ه(
،املالية بتاريخ السداداألصولبشراء وبيع املتعلقة كافة العمليات االعتياديةوإلغاء االعرتاف باالعرتافيتم 

موعةقوم ت.اآلخرللطرف األصولأي التاريخ الذي يتم في تسليم  قيمة العادلة بني ي تغري يف المبعاجلة أا
ا معاجلة التداولتاريخ تاريخ السداد و  فس الطريقة اليت يتم في االعتياديةالعمليات إن .األصول املشرتاةب

ية اليت الفرتة الخالل األصولاملالية هي العمليات اليت تتطلب أن يتم تسليم األصولاملتعلقة بشراء وبيع  زم
ظمة  ا األ ص علي ا يف السوق.تأوت لك املتعارف علي

ومحاسبة التحوطالمالية المشتقةدواتاأل)و(
، بعموالت خاصةومقايضات ، بأسعار آجلةواليت تشتمل على عقود املالية املشتقة دواتيتم قياس األ

ويتم يف التاريخ الذي مت في إبرام العقد مشرتاة) يف بادئ األمر بالقيمة العادلةبعموالت (مكتتبة و وخيارات 
بالقيمة العادلة يف قائمة املركز املايل املوحدة ا الحقًا يتم االعرتاف بتكلفة العمليات املرتبطة . إعادة تقييم

ذه العقود يف قائمة الدخل املوحدة.
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م السياسات المحاسبية- ٢ (تتمة)ملخص أل

ومحاسبة التحوط (تتمة)المالية المشتقةدواتاأل)و(

ا العادلة  تقيد كافة املشتقات ب دما تكون القيمة كموجوداتقيمت ، وتقيد كمع طلوبات العادلة هلا موجب
دما تكون القيم العادلة بالرجوع إىل األسعار املتداولة يف السوق وطرق القيميتم حتديدة العادلة هلا سالبة. ع

قدية وطرق التسعري،  يف القيم العادلة تاري تعتمد معاجلة التغي.حسبما يقتضي األمرخصم التدفقات ال
ا حسب  يفا :اآليتللمشتقات على تص

ا ألغراض المتاجرةماليةأدوات)١ مشتقة محتفظ ب
ا أي تغيريات يف القيمة العادلة للمشتقات إدراجيتم  الدخل قائمةمباشرة يف املتاجرة ألغراض احملتفظ 

ا يف دخل املفصح و ةاملوحد تلك املشتقات أيضًااملتاجرة ا ألغراض تفظاحملاملشتقات تتضمن . املتاجرةع
اهكما هو مبني اليت ال ختضع حملاسبة التحوط .أد

محاسبة التحوط)٢
موعةتقوم  ة كا عالقةبدايةيف.لتأهل لعالقات حتوطمن باب احتوط أدواتبتحديد مشتقات معي

موعةقومتالتحوط، ودالتحوطأدواتبنيالعالقةبتوثيقا اهلدفاملخاطر و طبيعةذلكيفمباغطاة،املوالب
ا لتقييم فاعلية عالقة التحوط يف البداية وخالل استخدامواالسرتاتيجية من التحوط والطريقة اليت سيتم 

استمرار العالقة.

ل تكوننأهلامتوقعالتحوطأدواتنأمنللتأكدًاتقييمالتحوطعالقةبدايةيفعمليتمذلك،إضافًة
ةيففعالة ويربعبشكلللتحوطاتتقييمعمليتم. اهلاملتحوطةاحملدداملخاطرمواج على أساس س

تذاإفعالةعالقة التحوط تكوناناملتوقعومن. مستمر اجتةالعادلةالقيمةيفالتغرياتكا خماطرعنوال
%.١٢٥ىلإ% ٨٠بنيهلااملتحوطالفرتةخاللالتحوط

العادلةمالقياتتحوط
أو، بمعرتفالتزامأوألصلتذبذب القيمة العادلةمن خماطرللتحوطالعادلةالقيمحتوطاتاستخدامميت

علىاملتعلق مبخاطر حمددة قد تؤثرااللتزامأواألصلهذامنجزءأوثابت جرى إلغاء االعرتاف بالتزامأي
.املعلناخلسارةأوالربحصايف

قائمة تؤثر على ميكن أن حتوط للقيمة العادلة ألصل أو التزام معرتف ب حال حتديد مشتقة مالية كأداة
بالتغيريات يف القيمة العادلة للمشتقات يف قائمة الدخل املوحدة مع ، الدخل املوحدة يتم االعرتاف مباشرًة

ود املتحوط هلا املتعلقة مبخاطر التحوط املدرجة ضمن املكاسب/اخلسا ئر غري املعدة تغيري القيمة العادلة للب
للمتاجرة يف قائمة الدخل املوحدة.

سبة ود املتحوط هلا واملقاسة بالتكلفة املطفأةبال ا ــللب دما تتوقف العمولة املرتبطة بأداة مالية متحوط لقيمت ع
االعادلة عن الوفاء مبعايري حماسبة التحوط أو حال بيع األداة أو  بني الفرقفإنــأو استبعادهاالتصرف 

د ألاملرحلةالقيمة  ا على مدة التحوط ة ياألساسيوالقيمة استبعادهاداة التحوط ع ية األصلتم اطفائ
ن تسوية القيمة العادلة غري املطفأة تقيد مباشرة إداة التحوط فأذا مت استبعاد إ.سبة العائد الفعالاستخدامب

يف قائمة الدخل املوحدة.
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م السياسات المحا- ٢ (تتمة)سبيةملخص أل

ومحاسبة التحوط (تتمة)المالية المشتقةدواتاأل(و) 
) محاسبة التحوط (تتمة)٢

تحوط التدفقات النقدية
قديةالتدفقاتحتوطاتاستخداميتم قديةالتدفقاتيفللتغرياتالتعرضضدللتحوطال خلطرالعائدةال

أوالربحعلىيؤثرمما قدعاليةاحتمالبدرجةعملية متوقعةأوبمعرتفالتزامأوبأصلمرتبطمعني
.اخلسارة

سبة قديةالتدفقاتلتحوطبال املتحوطلألداةاخلسارةأوللربحالالفّعباجلزءاالعرتافيتمواحملددة،املؤهلةال
دضمنحقوق املسامهنييفالتغرياتقائمةيفمباشروبشكلمبدئياهلا ريغاجلزءماأ). خرآاحتياطي(ب

).املتاجرةدخلصايف (يفمباشربشكلباالعرتافيتمفإهلااملتحوطلألداةاخلسارةأوللربحالالفّع

قدية املؤثرة على العمليات املستقبلية سبة لتحوطات التدفقات ال يتم ترحيل األرباح أو اخلسائر إىل قائمة ، بال
ا عملي فس الفرتة اليت تؤثر في ات التحوط على قائمة الدخل املوحدة.الدخل املوحدة يف 

د اأوالتحوطداةأصالحيةفاذع اأوبيع اأوإيقاف دماأوالتصرف  معايريمعالتحوطيتطابقالع
ذلكيفاآلخر الشاملالدخلضمنًاموجودكوني)مرتاكمةخسارةومرتاكم (أربحأيفإنالتحوطحماسبة
دماباالعرتافويتمخراآلالشاملالدخلضمنبقىيالوقت يفامعرتفاملتوقعةالتحوطعمليةتكونع
اية املطافاملوحدةالدخلقائمة دما. يف  اخلسارةأوالربحفإناحلدوثحمتملةغري املتوقعةاملعاملةتصبحع

ايتمخراآلالشاملالدخلضمناقرارهاسبقاليتاملرتاكمة .املوحدةخلالدقائمةإىلمباشرةحتويل

األجنبيةالُعمالت)ز(
ك.يتم  العملة الوظيفية للب شأة يف عرض القوائم املالية املوحدة بالريال السعودي وهي أيضًا تقرر كل م

شأة ب ود الواردة يف القوائم املالية لكل م ا الوظيفية ويتم قياس الب موعة عملت تلك العملة. العملة استخداما
وشركة أمان العقارية هي الريال السعودي.اجلزيرة كابيتالالوظيفية لكل من شركة

بية الُعمالتاليت تتم بالتعامالتحتول  سعودية بأسعار الصرف السائدة بتاريخ إجراء اللرياالت إىل ااألج
قدية املسجلة بأرصدة. كما حتول التعامالت ة الُعمالتاملوجودات واملطلوبات ال اية الس بية يف  إىلاألج

ة. اللرياالت ا اية الس سعودية بأسعار الصرف السائدة بتاريخ 

يبمكاسب أو خسائر إدارجيتم  قدية اليت تتم أرصدةاخلاصة بالصرف األج املوجودات واملطلوبات ال
بية يف قائمة الدخل املوحدة.الُعمالتب يباثبات مكاسب أو خسائر ويتم األج ود اخلاصة بالصرف األج الب

قدية غري ا أو يف الدخل يف قائمة الدخل املوحدةإما كجزء من تسويات القيمة العادلة بالقيمة العادلة  املثبتة ل
على طبيعة  اًء املايل. األصلالشامل اآلخر ب
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م السياسات المحاسبية- ٢ (تتمة)ملخص أل

(تتمة)الُعمالت األجنبية)(ز

قدية  ود غري ال بية بخاللاملقيمة من يتم حتويل الب أسعار الصرف املعمول استخدامالتكلفة التارخيية بعملة أج
بية ب قدية بالقيمة العادلة بعملة أج ود غري ال أسعار استخداما يف تواريخ املعامالت األولية. ويتم حتويل الب

. حتديد القيمة العادلةفي يتم الذي الصرف يف التاريخ 

الماليةدواتمقاصة األ)ح(
ظامي مقاصتتم د وجود حق  ة املوجودات واملطلوبات املالية ويدرج الصايف يف قائمة املركز املايل املوحدة ع

دما يكون لدى  موعةملزم إلجراء املقاصة على املبالغ احملققة وع ية لتسوية املوجودات مع املطلوبات على ا
.ايف أو بيع املوجودات وتسديد املطلوبات يف آن واحدالصأساس

ب مبوجب ال أو مسموحًا يتم مقاصة اإليرادات واملصروفات يف قائمة الدخل املوحدة مامل يكن ذلك ملزمًا
حماسبيًاأي معيار بشكل حمدد يف السياسات احملاسبية للمجموعة.حماسيب أو تفسريًا موضحًا

/ المصروفاتاإليراداتإدراج(ط) 
اجتة عن املوجودات واملطلوبات املالية تسجيل اإليرادات واملصروفات اخلاصة باليتم  عموالت اخلاصة ال

فة بالقيمة العادلة ضمن قائمة الدخل وبالقيمة العادلة ضمن قائمة  اء تلك املوجودات واملطلوبات املص باستث
للعائد الفعلي مبا يف ذلك ، الدخل الشامل اآلخر مكمًال ملالية يف قائمة الألداةاألتعاب اليت تعترب جزءًا

ة.استخدامالدخل املوحدة ب طريقة العائد الفعلي وتشتمل على العالوة واخلصم املطفأ خالل الس

موعةلتزام املايل يف حالة قيام االيتم تعديل القيمة الدفرتية لألصل أو بتعديل تقديرات املدفوعات أو ا
ي الفعلي ويسجل التغيري يف لاألصاملتحصالت. حتتسب القيمة الدفرتية املعدلة على أساس سعر العمولة 

.كإيرادات أو مصروفاتالقيمة الدفرتية  

دخل باالعرتافسارة اخنفاض قيمة أصل مايل أو جمموعة من األصول املالية يستمر االعرتاف خببعد 
العموالت بطريقة العائد الفعلي على القيمة الدفرتية بعد خصم خمصصات االخنفاض يف القيمة. يتضمن 

قاط املدفوعة أو املستلمة وتكاليف العمليات سعر احتساب العمولة اخلاصة الفعلي مجيع األتعاب وال
ال يتجزأ من العمولة الفعلية. تكاليف العمليات هي تكاليف واحلسومات أو العالوات اليت تشكل جزًء

إىل شراء أو إصدار أو ا .أصل أو التزام مايلستبعاد متزايدة تعزى مباشرًة

د دخول ا لتغيري العمولة اخلاصة من ثابتة إىل متغرية (أو بعمولة خاصة مبادالتموعة يف صفقة ع
العكس) ُتعدل إيرادات أو مصروفات العموالت اخلاصة بعد خصم العمولة اخلاصة على الصفقة مبقدار 

يبأو خسائر أرباحباالعرتافيتم اعتبار بقاء التحوط فعاالً.  ا أو تالصرف األج د إكتسا ها.كبدع
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م السياسات المحاسبية- ٢ (تتمة)ملخص أل

(تتمة)(ط)  إدراج اإليرادات / المصروفات
د تقدمي اخلدمة. أما أتعاب االستحقاقاألتعاب والعموالت على أساس باالعرتافيتم  اتفاقيات احملاسيب ع

ا وأتعاب األخرى املتعلقة ب ا مع التكلفة املباشرة ، فيتماالئتماناإلقراض للقروض احملتمل ختفيض تأجلي
ا ويتم  ااملتعلقة  ت جوهرية  إناالعرتاف  االعرتافللعائد الفعلي عن تلك القروض. ويتم كتعديلكا

اديقإدارة، واليت تشمل أتعاب خرىأتعاب احملافظ املدارة واخلدمات اإلستشارية وأتعاب اخلدمات األب الص
سيب طبقًااالستثمار  ية.ية على أساس  خرىاألومصاريف العموالت يتم حتميل األتعاب لعقود اخلدمات املع

تتعلق مصروفات األتعاب األخرى بشكل رئيسي .مبجرد تقدمي اخلدمةمبعاملة أو خدمة ماتتصل أساسا واليت 
فقات. ا من  بأتعاب املعامالت واخلدمات وما يتعلق 

صافي دخل / (خسارة) المتاجرة)ي(
تائج ا شطة املتاجرة على مجيع املكاسب واخلسائر احملققة وغري احملققة من التغيريات ملتأتية من أتشتمل ال

على وتوزيعات األرباح ، الطارئة على القيمة الدفرتية وإيرادات أو مصروفات العموالت اخلاصة ذات الصلة
يب. ة العادلة من خالل قائمة الدخل و ماملوجودات واملطلوبات املالية احملددة بالقي فروقات الصرف األج

أي اخفاقات مسجلة يف عمليات التحوط. ويتضمن أيضًا

إتفاقيات البيع وإعادة الشراء)ك(
ا يف تارياآلين لتزام ذات االاألصولبيعاتمباالعرتافيتم  (إتفاقية إعادة خ مستقبلي حمددبإعادة شرائ

موعة حتتفظشراء) يف قائمة املركز املايل املوحدة  افع التملك، حيث أن ا بشكل جوهري جبميع خماطر وم
للسياسات احملاسبية املتبعة بشأن ويتم تقييم األصول العادلة من خالل القيمة املدرجة باتاالستثمار وفقًا

خرىاألاتاالستثمار و الشامل اآلخر، العادلة من خالل الدخل بالقيمة املدرجة اتاالستثمار قائمة الدخل، و 
اة بالتكلفة ا ا اقرت يتم التعامل مع هكذا عمليات . ــ حسب احلالةملطفأةاملقت ة اعلى أ و ضات مضم

(" ظراءومطلوبات ومبالغ مستلمة من  ر من ضمن  قد أرصدةمبوجب هذه االتفاقيات وتظ ملؤسسة ال
وك واملؤسسات املالية األأرصدة"العريب السعودي " أو  م. حسبما هو مالئ")لعمالءودائع ل"أو "خرىللب

عتبار الفرق بني سعر البيع وإعادة الشراء كمصاريف عموالت خاصة، ويسـتحق على مدى فرتة إتفاقية يتم ا
ار استخدامعادة الشراء بإ مرافق لتزام األصول املشرتاة مع وجود امعدل العموالت اخلاصة الفعلي. ال يتم إظ

ا يف تاريخ مستقبلي حمدد (إتفاقية إعادة بيع) يف تقال السيطرة املوحدة لعدم اايلاملقائمة املركز إلعادة بيع
موعةإىل األصولعلى تلك  قدية واأل("دفوعة مبوجب هذه اإلتفاقيات يف مل. تدرج املبالغ اا لدى رصدةال

قد العريب السعودي وك واملؤسسات املالية األلدىأرصدة"أو "مؤسسة ال ")القروض والسلف"أو "خرىالب
البيع كدخل عموالت خاصة ويستحق على ة دعاعتبار الفرق بني سعر الشراء وإ. يتم احسبما هو مالئم

.معدل العموالت اخلاصة الفعلياستخدامة البيع بادمدى فرتة إتفاقية إع
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اتاالستثمار )ل(

د غري مدرج يف قائمة الدخل ــ القيمة تقاس املوجودات املالية يف بداية االعرتاف على أساس  العادلة ــ ألي ب
بالشراء أو االصدار. يتطلب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (زائدًا ) ٩تكلفة العمليات اليت تتعلق مباشرًة

يف مجيع  بالتكلفة املطفأة أو القيمة العادلة على أساس املوجوداتتص سواًء ا الحقًا منوذج املالية وقياس
شأة يف إدارة الأعم قدية التعاقدية املوجوداتامل ، املالية. يف البدايةللموجوداتاملالية ومسات التدفقات ال

يف  بالتكلفة املطفأة أو القيمة العادلة.ةاملالياملوجوداتيتم تص

مصنفة بالتكلفة المطفأةفي أدوات دين ستثمارات ا)١(
خسارة اخنفاض القيمة على أنبالتكلفة املطفأيتم قياس أدوات الدين الحقًا اقصًا تفي بالشروط التالية ة 

د  اء استثمارات أدوات الدين احملددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ع األويل):االعرتاف(باستث

دف إىل االحتفاظ حمتفظ ب األصل· لتجميع باملوجوداتيف إطار منوذج أعمال ي
قدية تعاقدية و، تدفقات 

قدية يف تواريخ حمددة التدفقات تزيدالتعاقدية ألداة الدين الشروط· حصر يف ال واليت ت
دفعات أساسية وعموالت على املبلغ األساسي القائم.

دئذ.ذين الشرطني فيتم قياساملوجودات املاليةفيمل تإذا  موعبالقيمة العادلة ع ة بتقييم منوذج تقوم ا
حال طريقة العمل املدارة واملعلومات يث أن ذلك يعكس على أفضل األعمال على مستوى احملفظة ح

املقدمة لإلدارة.

ا لتحديد فيما إذا كان االحتفاظ بيف  قدية األصلتقييم دف إىل جتميع تدفقات  طاق منوذج أعمال ي يف 
قاط التالية:، تعاقدية أم ال موعة يف اعتبارها ال تأخذ ا

فيذ هذه السياساتددة للسياسات وأهداف اإلدارة احمل· ،محفظة وكيفية ت
،فية تقييم اإلدارة ألداء احملفظةكي·
،صولدرجة تكرار أي مبيعات متوقعة من األ·
و، السبب وراء أي مبيعات من األصول·
اسب مع مواعيد فيما إذا كان القصد من بيع األصول · ا لفرتة طويلة تت االحتفاظ 

ا بعد فرتة قصرية  ا أو بيع ا. من استحقاق ا أو فرتة طويلة قبل مواعيد استحقاق شرائ

ا للمتاجرة سبة لألصول املالية احملتفظ  ا ضمن منوذج أعمال ليس من أهداف ، أما بال فال حيتفظ 
قدية تعاقدية.األصلاالحتفاظ ب أو األصول بقصد جتميع تدفقات 
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(تتمة)اراتاالستثم)(ل
(تتمة)مصنفة بالتكلفة المطفأةفي أدوات دين ستثمارات ا)١(

بالتكلفة املطفأة. ويتم باالعرتافيتم  سبة ألدوات الدين املقيمة الحقًا الدخل على أساس العائد الفعلي بال
الخنفاض ختضع أدوات الدين املقيمة بالتكلفة املطفأةدخل العموالت يف قائمة الدخل املوحدة.باالعرتاف

القيمة.

موجودات مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل)٢(
يف  فة بالقيمة العادلة من خالل حقوق املسامهنيات يف أدوات االستثمار يتم تص كموجودات مالية مص
موعة استثمار ما مل ُحي، قائمة الدخل قائمة تفظ ب للمتاجرة بالقيمة العادلة من خاللإال إذا حددت ا

:ذاإللمتاجرةاملايل حمتفظ ب االلتزاماملايل أو األصليعترب .األويلاالعرتافالدخل الشامل اآلخر يف 

لأًاأو متكبدًاكان مكتسب( أ )   .جل القريبغرض البيع أو إعادة الشراء يف األساسًا
من حمفظة االعرتاف األويليف (ب)  ا دإأدوات مالية حمددة ويتم ، يكون جزًء ا مع بعض وحتملار

ة حقيقة قصرية األعلى وجود ما يدل .جلأرباح راه
اء مشتقة تكًايكون مشتق(ج)  ة مالية أو (باستث داة حتوط فعالة أون عبارة عن عقد ضما
).وحمددة

فًةيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. إضايتم قياس أدوات الدين اليت ال تفي مبعايري التكلفة املطفأة بالق
ا حمددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة ، لذلك أدوات الدين اليت ال تفي مبعايري التكلفة املطفأة ولك

ا بالقيمة العادلة يف قائمة الدخل. الدخل يتم قياس

إذا كان هكذا حتديد يزيل االعرتاف األويلميكن حتديد أداة دين بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل يف 
شأ من تقييم املوجودات أو أو يقل ص بشكل جوهري اضطراب القياس أو االعرتاف باألداة والذي قد ي

املطلوبات أو قيد املكاسب أو اخلسائر وفق أساس خمتلفة.

دما يتغري  يف أدوات الدين من التكلفة املطفأة إىل القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ع يتم إعادة تص
ا بتاتاً. منوذج األعمال بطريقٍة طبق علي ا معايري التكلفة املطفأة وال ت يف أدوات إن تتغري مع إعادة تص

د  .للرتاجعغري قابلة االعرتاف األويل الدين احملددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ع

ا بالقيمة العادلة يف األصول املالية  اية كل فرتة من فرتات املدرجة بالقيمة العادلة يف قائمة الدخل يتم قياس
اجتة عن إعادة القياس املدرج يف قائمة الدخل املوحدة. مع اإصدار التقارير ار أي مكاسب أو خسائر  ظ

يتم تضمني الدخل من العموالت على أدوات الدين بالقيمة العادلة يف قائمة الدخل يف قائمة الدخل 
املوحدة.

ارات يف أدوات حقوق ملكية مسجلة بالقيمة العادلة يف قائمة يتم إدراج الدخل من توزيعات أرباح االستثم
ا  ي شأ حق للمجموعة يف استالم حصة من األرباح ويتم تضم دما ي الدخل يف قائمة الدخل املوحدة ع

يف قائمة الدخل املوحدة.  ئٍذ حي
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(تتمة)االستثمارات)(ل

خر العادلة من خالل الدخل الشامل اآلي حقوق ملكية محددة بالقيمة فاالستثمار)٣(

موعةستطيع ت، االعرتاف األويليف  داة) أداة مقابل أ(وفقا ملبدأ للرتاجعختيار غري قابلة االقيام بعملية ا
د القيمة ن حتديإخر. العادلة من خالل الدخل الشامل اآلبالقيمة حقوق املسامهنييف اتاالستثمار لتحديد 

ت إخر غري مسموح ب العادلة من خالل الدخل الشامل اآل ا اتاالستثمار ذا كا .للمتاجرةحمتفظ 

خر مبدئيا بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلبالقيمة حقوق املسامهنييف اتاالستثمار يتم قياس 
ا إالعادلة مضافًا ا بالقالعملياتتكلفةلي اجتة من . الحقاً، يتم قياس يمة العادلة مع املكاسب واخلسائر ال

ال يتم إعادة . خرىات األحتياطيخر واملرتاكم يف االادلة املقيدة يف الدخل الشامل اآلالتغري يف القيمة الع
يف املكاسب امجة عن مثل هذه تص إدراج يتم ال و ، ةالدخل املوحدإىل قائمةاتاالستثمار واخلسائر ال
م غري اتاالستثمار يتم قياس ة.لدخل املوحدااالخنفاض يف قائمة بالقيمة أوراق مالية مدرجة يف سوق يف أس

يإلن يتم . العادلة ىل قائمة الدخل املوحدة يف حال مت بيع إف املكاسب أو اخلسائر املرتاكمة عادة تص
ت.ااالستثمار 

موعةتقام، االعرتاف األويليف  بالقيمة غري املسجلة املسامهنيحقوق يف اتاالستثمار بتحديد مجيع ا
ا بالقيمة العادلة يف قائمة الدخل الشامل اآلخر.الدخل قائمة العادلة من خالل  وإدراج

دما يصبح حقوق املسامهنييف اتاالستثمار من األرباح توزيعات يتم قيد  يف قائمة الدخل املوحدة ع
ت التو لمجموعةل جلزء من تكلفة أحقية يف استالم التوزيعات إال إذا كا زيعات متثل بوضوح اسرتدادًا

.االستثمار

يف حقوق ملكية الستثماراتالقيمة العادلة صايف التغريات املرتاكمة يف القيمة العادلة لاحتياطييتضمن 
دما يتم استبعاد خرادلة من خالل الدخل الشامل اآلبالقيمة الع ، يتم حتويل املبلغ الرتاكمي ملكيةحقوق . ع

.مبقاةأرباحإىل القيمة العادلة ياطياحتيف 

قروض وسلف )م(
امالية غري مشتقة أصولالقروض والسلف تعترب  ا أو اشرت شأ موعةأ ت ثابتة أو قابلة دفوعامبمتتازا

د إدراج للتحديد. يتم  قد لالقروض والسلفيات ع املقرتض إما بتسديد هايتم استبعادو لمقرتضني. تسليم ال
د بيع لتزام أولال ا، أو ع د القروض أو شطب افعقل مجيع خماطر ع كافة تقاسامللكية.وم

دما تعطى. بالقيمة العادلةمبدئيًاوالسلفالقروض ع

اراألويل، يتم االعرتافبعد  اقصوالسلفالقروضإظ أي مبلغ مشطوب ًاــ اليت مل يتحوط هلا ــ بالتكلفة 
فردة أو أكاوخمصصات اخنفاض القيمة سواًء (حمفظة). يتم تسجيل القروض والسلف بالتكلفة جمتمعةت م

خمصص تم خصميألغراض العرض، املطفأة احملتسبة باستخدام سعر العمولة اخلاص السائد. 
.والسلفمن القروضاالئتمانخسائر



بنك الجزيرة
(شركة مسامهة سعودية)

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة) 
يتين في  م٢٠١٢و م٢٠١٣ر ديسمب٣١للسنتين المنت

-٢٦-

م السياسات المحاسبية- ٢ (تتمة)ملخص أل

المطلوبات المالية)ن(
ميع اإليداعات املالية وودائع العمالء وصكوك الدين الصادرة بالتكلفة بعد خصم جباالعرتافيتم بدايًة

يتم قياس مجيع املطلوبات املالية اليت حتمل ، رسوم العمليات لتمثل القيمة العادلة للمبالغ املستلمة. الحقًا
وات واعتماد أي حسم أو عالوة. يتم إطفاء العالاالعتبارعموالت بالتكلفة املطفأة بعد األخذ يف 

على أساس العائد الفعلي حىت تاريخ االستحقاق وحتتسب ضمن مصاريف العموالت اخلاصة.احلسومات

ماليةأدواتبإلغاء االعتراف)س(
ة)أصول، أو جزء يف جمموعة إلغاء االعرتاف بأصل مايل (أو جزء ميتم  ي احلقوق مالية متشا ت دما ت ع

ا دالالت على قيام .ذا األصلالية اخلاصة ستالم التدفقات املالتعاقدية ال ر في يف احلاالت اليت تظ
موعة موعةإذا قامت إلغاء االعرتاف باألصليتم ، برتحيل أصل مايلا قل معظم املخاطر واملكاسب ا ب

بشكل جوهري. األصلاملصاحبة مللكية 

موعة الويف احلاالت اليت  ا ا األصلاملصاحبة مللكية يع املخاطر واملكاسبأو إبقاء مجبرتحيلتقم في
موعةختلي حالفقط إلغاء االعرتاف باألصل املايلبشكل جوهري، يتم  . األصل املايلعن السيطرة على ا

موعةتقوم  فصل باالعرتاف يف أصول ومطلوباتا التزاماتأي حقوق وحتمل أي اكتسابحالبشكل م
.جراء ذلك

د الوفاء بااللتزام ميكن إلغاء االعرتا فاذه وذلك ع ف بالتزام مايل (أو جزء من التزام مايل) فقط حال است
. اء صالحيت ت حسبما جاء يف العقد أو إلغاء االلتزام من العقد أو ا

واملبلغ الفرق بني القيمة الدفرتية باالعرتافيتم حال إلغاء االعرتاف بأصل مايل ــ مقيم بالتكلفة املطفأة ــ 
ة.الدخل املوحدقائمةيف والذي يستحق قبض قبوض امل

فد ع سب أو ا، فإن املكبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرإلغاء االعرتاف بأصل مايل مص
ا إىل ال يعاد الدخل الشامل اآلخريف واليت سبق وأن تراكمت املرتاكمة ئراخلسا يف الدخل قائمةتص
املبقاة.رباحإىل األاترحيليتم ، ولكن ةاملوحد

عقارات أخرى)ع(
موعةقوم ت ة مقابل تسوية قروض وسلف العادية أعماهلامن خالل دورة ا باالستحواذ على عقارات معي

ا  بصايف القيمة املمكن حتقيق ا للبيع وتسجل بدايًة مستحقة. تعترب مثل هذه العقارات موجودات حمتفظ 
اقصمن القروض والسلف املستحقة أو ب ة للممتلكات ذات العالقة  أي تكاليف للبيع ــ ًاالقيمة العادلة الراه

ما أقل. ال يتم  الك على مثل هذه العقارات. يتم احتسابأي دخل االجيارات من باالعرتافأي است
العقارات األخرى يف قائمة الدخل املوحدة.

ى أساس دوري. يتم االعرتاف بأي خسائر غري يتم إعادة تقييم مثل هذه العقارات علاالعرتاف األويل بعد 
د االستبعاد وإيرادات إجيار يف  د إعادة التقييم أو أي خسائر أو مكاسب غري حمققة ع حمققة تسجل ع

اقص تكاليف قائمة الدخل املوحدة.  بأي مكاسب من إعادة التقييم بالقيمة العادلة  يتم االعرتاف الحقًا
زها التخفيض الرتاكمي وذلك يف قائمة الدخل املوحدة. يتم االعرتاف بيع هذه األصول بقدر عدم جتاو 

باملكاسب أو اخلسائر جراء االستبعاد يف قائمة الدخل املوحدة.
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ممتلكات ومعدات)ف(
الك املرتاكم وخسائر اخنفاض ال اقص االست احتسابقيمة. يتم يتم تقييم املمتلكات واملعدات بالتكلفة 

تاجية املتوقعة للممتلكات واملعدات من خالل تغيري املدة أو الطريقة حسبما يقتضي  التغيريات يف األعمار اال
الك. ، األمر ويتم التعامل مع هذه التغيريات بطريقة التقديرات احملاسبية. األرض اململوكة غري خاضعة لالست

الك باستخدام طريقة أما تكلفة املمتلكات األخرى واملعدات  قسط ثابت طيلة مدة احتسابفقابلة لالست
تاجي للموجودات   كما يلي:العمر اال

ة٣٣باين امل س
ات على العقارات املستأجرة حتس وات١٠فرتة اإلجيار أو طيلة ي ما ــس أقصرأي
وات١٠-٤واملعدات والسيارات ثاثاأل س

تاجية، للموجوداتالقيم الباقية يتم مراجعة  الك احتسابوطرق ، وأعمارها اال ا إذا لزم األمر و االست تعديل
.يف كل تاريخ من تواريخ إصدار القوائم املالية

اجتة عن االاحتسابيتم  ستبعاد على أساس الفرق بني القيمة الدفرتية واملبلغ احملصل، املكاسب واخلسائر ال
وتدرج يف قائمة الدخل املوحدة.

د وجود أحداث أو تغريات يف خنفاض قيمتجعة كافة املوجودات فيما يتعلق بامرايتم ظروف تشري إىل ا ع
ا املقدرة القابلة  أن القيمة الدفرتية لألصل غري قابلة لالسرتداد. يتم ختفيض القيمة الدفرتية مباشرة إىل قيمت

ا املق درة القابلة لالسرتداد.لالسرتداد إذا زادت القيمة الدفرتية للموجودات عن قيمت

إقراضيةالتزاماتو ماليةضمانات )ص(
موعةقوم ت ات االعتياديةأعماهلامن خالل دورة ا ات مالية تتمثل يف اعتمادات وضما ، بتقدمي ضما

ات املالية ضمن املطلوبات األاالعرتاف بوقبوالت. يتم  يف القوائم املالية املوحدة بالقيمة العادلة خرىالضما
موعةالتزاماتاألويل، يتم قياس االعرتافمتثل قيمة العالوة املستلمة. وبعد واليت ضمان بالعالوة كلجتاه  ا

ات امجة عن الضما ما أعلى. ــاملطفأة، أو أفضل تقدير للمصاريف الالزمة لسداد أي ضمان مايل،  أي

العالوة املستلمة إدراجمة الدخل املوحدة. يتم متعلقة بالضمان املايل يف قائتسجيل أية زيادة يف االلتزام يتم
اإلقراضية هي لتزاماتلقسط الثابت على مدى فرتة الضمان. االطريقة ااستخداميف قائمة الدخل املوحدة ب

ثابتة لتوفري اعتمادات مبوجب شروط وأحكام حتدد بشكل مسبق.التزامات

مخصصاتال)ق(
اء خمصصات املخصصات االعرتاف بيتم  دما ميكن إجراء تقدير ) االستثماروخمصصات االئتمان(باستث ع

موعةموثوق ب بواسطة  وين ا اتج عن أحداث ماضية ويكون احتمال دفع أو ضمين راهنملقابلة التزام قا
حتمال عدم الدفع.مبالغ لتسوية االلتزام أعلى من ا
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إليجارمحاسبة عقود ا(ر) 

في حالة كون البنك مستأجرًا)١(
ك، بصت ا الب ا حتمل دفعات اإلجيار فة مستأجر، عقود إجيار تشغيلية عترب كافة عقود اإلجيار اليت يربم مبوجب

إلغاء عقد اإلجيار يف حالة و مدى فرتة اإلجيار.على قائمة الدخل املوحدة بطريقة القسط الثابت على
، التشغيلي قبل ا اء مدت (إن وجدت) ــ غرامات دفعات و أية تدرج ت بعد خصم أية إيرادات إجيار متوقعة 

ا للمؤجر  ا إلغاء اإلجيار.ات على اكمصروفــ  جيب دفع لفرتة اليت يتم في

مؤجرًافي حالة كون البنك )٢(
قل األصول مبوجب عقد تأجري متويلي مبا يف ذلك عقود  دما يتم  عة يتم املتوافقة مع أحكام الشريجياراإلع

ة و باالعرتاف ة ملدفوعات اإلجيار كذمم مدي د " القروض والسلف ". يتم االفصاحالقيمة الراه ا حتت ب ع
ة كإيرادات إجيار مل تقبض بعد. يتم إمجايلالفرق بني باالعرتاف ة للذمم املدي ة والقيمة الراه الذمم املدي

سبة االستثمار صايف باستخدام طريقة االعرتاف بدخل اإلجيار طوال مدة سريان عقد اإلجيار ات واليت تعكس 
عائد على فرتات ثابتة. ال

يتم تضمني األصول اخلاضعة لعقود التشغيل التأجريية يف القوائم املالية املوحدة كممتلكات ومعدات. ويتم 
ة) طوال االعرتاف بالدخل من عقود التشغيل على أساس طريقة القسط الثابت (أو أي طريقة أخرى مالئم

مدة سريان العقد.

ايةالنقد)ش( وما في حكم
قدية املوحدة، ألغراض إعداد ق اعرَّف تائمة التدفقات ال قدية وما يف حكم اعلىال تلك املبالغ املدرجة يف أ

قدية واأل قد العريب السعودي، بالدرصدةال ظامية، كما ى مؤسسة ال اء الودائع ال لدى رصدةشمل األتستث
وك  راليت تستحق خاللخرىواملؤسسات املالية األالب واخلاضعة ملخاطر أو أقل من تاريخ التعاقدثالثة أش

.غري جوهرية جراء التغيريات اليت قد تطرأ على القيم العادلة

والمؤسسات المالية األخرىالبنوكلدىرصدةاأل)ت(
وك واملؤسسات املالية األخرى هي موجودات مالية رصدةاأل مال ذات أسواقعبارة عن إيداعات لدى الب

شط. ال يتم الدخول يف ايداعات  دفعات ثابتة أو حمددة ومواعيد استحقاق ثابتة مل يتم تداوهلا يف سوق 
ا الفوري أو يف األجل القصري. يتم قياس هذه األأسواق ية بيع بالتكلفة باعتبارها القيمة العادلة رصدةاملال ب

هلا.

ار األ، بعد االعرتاف األويل اقص أي مبالغ رصدةيتم إظ وك واملؤسسات املالية األخرى بالتكلفة  لدى الب
مشطوبة وأي خمصصات حمددة الخنفاض القيمة ــ إن وجدت ــ مع حمفظة (جتميعية) من خمصص خماطر 

األطراف ذات العالقة.
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الزكاة وضريبة الدخل)ث(

ني مصلحة الزكاة والدخل يف وجب مب اململكة العربية السعودية فإن الزكاة الشرعية وضريبة الدخل هي إلتزام قوا
ب الزكاة على حصة املسامهني احتسابعلى التوايل. يتم ــعلى املسامهني السعوديني واملسامهني األجا

ظمة الزكاة. يتم األسس املو استخدامأو يف صايف الدخل بحقوق املسامهنيالسعوديني يف  ضحة مبوجب أ
ة.احتساب ب يف صايف الدخل للس ضريبة الدخل على حصة املسامهني األجا

كسامهي ال يتم حتميل الزكاة وضريبة الدخل املتعلقة مب ا للمجموعةعلى قائمة الدخل املوحدة الب حيث أ
ة من إذا مل يتم توزيع أرباملدفوعة للمسامهني. رباحتستقطع من قيمة األ اح، يتم احتساب املبلغ كذمة مدي

ة مستحقة  ة هذه كذمة دائ من األرباح ويتم احتساب التزام إزاء الذمة املدي ا مستقبًال املسامهني وسيتم خصم
الدفع ملصلحة الزكاة والدخل.

ا كأمانات )خ( الموجودات المحتفظ ب
دة أو بصفة أماال تعترب املوجودات اليت يتم اال ا كع وبالتايل، ال ، لمجموعةلة كموجودات مملوكة حتفاظ 
تدرج يف القوائم املالية املوحدة.

اية الخدمة)ذ( تعويضات ن
واملتطلبات ظام العمل والعمال السعوديعلى ما ورد من أحكام يفاية اخلدمة يقوم خمصص تعويضات

ظامية احمللية. ال

بدأ تجنب الفوائد)متوافقة مع أحكام الشريعة (مالمصرفية المنتجات ال)ض(
تجات مصرفية  ك لعمالئ م ب الفوائد) واليت يتم اعتمادها يقدم الب متوافقة مع أحكام الشريعة (مبدأ جت

ك. بواسطة هيئة الرقابة الشرعية للب

ك ببيع سلعة أو أصل إىل هي اتفاقية يقوم المرابحة ا الب اها عميل واليت يكونمبوجب ك قد اشرتاها واقت الب
ا .مل سعر البيع على التكلفة مضافا إعلى وعد بالشراء من ذلك العميل. يشًءب ا هامش ربح متفق علي لي

(املؤجر) مبوجب هي عقد يقوم اإلجارة ك  اًءالب شاء أو أصل ب على طلب العميل (املستأجر) بتأجري أو ا
ادا على وعد م باستئجار  ي األصلاست ت ة وقد ت املؤجر.األصلبتمليك املستأجر اإلجارةملدة معي

ك وعميل هيالمشاركة  ة أو ملكية بعض عبارة عن اتفاقية بني الب للمسامهة يف مشاريع استثمارية معي
ي  ت .لكية. يتم تقاسم الربح أو اخلسارة وفقا لشروط االتفاقل املمكاصول العميل على  حباملمتلكات ت

ا للعميل. ويقوم العميل هو عبارة عن منوذج من معامالت التورق ك بشراء سلعة وبيع ا الب املراحبة يقوم مبوجب
.استخدامببيع السلعة و  املتحصالت ملقابلة متطلبات التمويل اخلاصة ب



بنك الجزيرة
(شركة مسامهة سعودية)

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة) 
يتين في  م٢٠١٢و م٢٠١٣ر ديسمب٣١للسنتين المنت

-٣٠-

م السياسات المحاسبية- ٢ (تتمة)ملخص أل

ا العميل يف الدخول يف يقوم اتفاقية هياالجنبيةالُعمالتوعد  و سلسلة من أالصفقاتاحدىمبوجب
د إىل الطرف الثاين (اقوم أحد األطراف (الواعد) ب. حيث يالصفقات .)املوعودعطاء تع

ا يقوم اتفاقية هياالستصناع ا مبوجب ملواصفات وأسعار متفق علي ك ببيع أصل مطّور إىل عميل وفقًا الب
ما. بي

اسإسالمية تتمثل يف أدواتعبارة عن هي صكوكال صل معني واحلق يف يف أبة مع الفائدةملكية فردية مت
اتج من  .األصلالدخل ال

ب الفوائد) ب (مبدأ جت تجات املتوافقة مع أحكام الشريعة  املعايري الدولية للتقارير استخداميتم قيد مجيع امل
ة يف هذه القوائم املاليةاملالية وهي تطابق السياسات احملاسبية  .املبي

ى مؤسسة النقد العربي السعودي لدرصدةالنقدية واأل-٣

قد العريب ) من ٧لمادة رقم (طبقا ل ظمة الصادرة عن مؤسسة ال وك واأل السعودي، يتعني ظام مراقبة الب
ك اال سب مئعلى الب قد العريب السعودي ب ظامية لدى مؤسسة ال وية حمددة من الودائع حتفاظ بوديعة 

ر ماحتتسب يف أخرىحتت الطلب ألجل مع ودائع  ظر االيضاح يالديية كل ش الوديعة .)٣٢(ا
ظامية لدى املؤسسة غري  اًءمتاحةال ك اليومية وب قدية من ا ال تشكل جزءًا فإعليلتمويل عمليات الب ال

ا .وما يف حكم

خرىوالمؤسسات المالية األالبنوكلدىرصدةاأل–٤

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

باآلف الرياالت السعودية
عدلة)امل(م٢٠١٢م٢٠١٣

دوق ٨٤٤,٢٠٥٧٣٦,٥١٢قد يف الص
لدى مؤسسة النقد العربي السعودي أرصدة

ظامية ٢,٤١٦,٩٥٣١,٨٨٥,٢٦٨وديعة 
قدية ٤,٠٤٥,٠٠٠٤,٤٦٠,٦٤١قروض 

٧,٣٠٦,١٥٨٧,٠٨٢,٤٢١جمالياإل

باآلف الرياالت السعودية
م٢٠١٢م٢٠١٣

٥٣٦,٢٩٥٢٠١,٦٢٢جاريةحسابات
٢,٥٣٧,٥٠٠٢,٩٣٧,٠٠٠املالأسواقايدعات 

٣,٠٧٣,٧٩٥٣,١٣٨,٦٢٢جمالياإل
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اتاالستثمار - ٥
كما يلي:اتاالستثمار ف يتصكان ،  م٢٠١٣ديسمرب ٣١كما يف –أ 

بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلحددت استثمارات )١(

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرحددتاستثمارات )٢(

بالتكلفة المطفأةاستثمارات مقيمة ) ٣(

يف ،  م٢٠١٢ديسمرب ٣١كما يف ــــ ب كما يلي:اتاالستثمار كان تص
بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلاستثمارات مقاسة) ١( إلزاميًا

حددت بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلتثمارات اس)٢(

)باآلف الرياالت السعوديةم (٢٠١٣
جمالياإلخارج المملكةداخل المملكة

اديق استثمار ١٦٠,٥١٤١٥٢,٧٣٦٣١٣,٢٥٠ص
مأ ٢٣,٣٢٦ــ٢٣,٣٢٦س

١٨٣,٨٤٠١٥٢,٧٣٦٣٣٦,٥٧٦

)باآلف الرياالت السعوديةم (٢٠١٣
جمالياإلخارج المملكةداخل المملكة

مأ ٣,٢٥٠٦,٠٢٨٩,٢٧٨س

)وديةباآلف الرياالت السعم (٢٠١٣
جمالياإلخارج المملكةداخل المملكة

٩١٣,٥٣٣ــ٩١٣,٥٣٣مراحبةاستثمارات
٩,٨٩٩,٨٦٨١,٤٣٧,٨٧٠١١,٣٣٧,٧٣٨صكوكاستثمارات

موع ١٠,٨١٣,٤٠١١,٤٣٧,٨٧٠١٢,٢٥١,٢٧١ا
١١,٠٠٠,٤٩١١,٥٩٦,٦٣٤١٢,٥٩٧,١٢٥االجمالي

)باآلف الرياالت السعودية(م٢٠١٢
مجايلاإلخارج اململكةداخل اململكة

اديق  ٨٠٠,٧١٠ــ٨٠٠,٧١٠استثمارص

)باآلف الرياالت السعودية(م٢٠١٢
مجايلاإلخارج اململكةداخل اململكة

اديق  ٥٤,٢١٣١٠١,٢٩٥١٥٥,٥٠٨استثمارص
مأ ١٠,٠٥٨ــ١٠,٠٥٨س

٦٤,٢٧١١٠١,٢٩٥١٦٥,٥٦٦
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-٣٢-

تثمارات (تتمة)االس- ٥

بالتكلفة المطفأة (تتمة)استثمارات مقيمة ) ٣(

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرحددتاستثمارات ) ٣(

بالتكلفة املطفأةمة استثمارات مقي) ٤(

ملكوات االستثمارات:-ج   فيما يلي حتليًال

اة –د  لألرباح واخلسائر غري احملققة والقيم العادلة لالستثمارات األخرى املقت فيما يلي حتليًال
بالتكلفة املطفأة:

باآلف الرياالت السعودية
م٢٠١٢م٢٠١٣

القيمة  الدفترية
إجمالي األرباح 

غير المحققة

إجمالي 
ير الخسائر غ

القيمة  الدفرتيةالقيمة العادلةالمحققة
رباحاألإمجايل

غري احملققة
اخلسائر إمجايل

القيمة العادلةغري احملققة

١,٧٤٥,٨٠٨--٩١٣,٥٣٣١,٧٤٥,٨٠٨--٩١٣,٥٣٣مراحبةاستثمارات
٦,٠٢٥,٩٨٨(٤,٨٤٩)١١,٣٥٠,٢٨٤٦,٠٢١,٨٦٩٨,٩٦٨)٤,٧٩٢(١١,٣٣٧,٧٣٨١٧,٣٣٨صكوكاستثمارات
٧,٧٧١,٧٩٦(٤,٨٤٩)١٢،٢٦٣,٨١٧٧,٧٦٧,٦٧٧٨,٩٦٨)٤,٧٩٢(١٢,٢٥١,٢٧١١٧,٣٣٨اإلجمالي

)باآلف الرياالت السعودية(م٢٠١٢
مجايلاإلخارج اململكةداخل اململكة

مأ ٢٥٦,٣٢٤٤,١١٧٢٦٠,٤٤١س

)باآلف الرياالت السعودية(م٢٠١٢
مجايلاإلخارج اململكةداخل اململكة

١,٧٤٥,٨٠٨ــ١,٧٤٥,٨٠٨مراحبةاستثمارات
٤,٨٨٢,١٢٥١,١٣٩,٧٤٤٦,٠٢١,٨٦٩صكوكاستثمارات

٦,٦٢٧,٩٣٣١,١٣٩,٧٤٤٧,٧٦٧,٦٧٧اتاالستثمار جمموع
٧,٧٤٩,٢٣٨١,٢٤٥,١٥٦٨,٩٩٤,٣٩٤مجايلاإل

باآلف الرياالت السعودية
م (املعدلة)٢٠١٢م٢٠١٣

موعغري متداولةمتداولةالمجموعغير متداولةمتداولة ا
١,٧٤٥,٨٠٨١,٧٤٥,٨٠٨ــ٩١٣,٥٣٣٩١٣,٥٣٣ــمراحبةاستثمارات
٢,٤٤٦,١٥٠٨,٨٩١,٥٨٨١١,٣٣٧,٧٣٨٢,٥٧٤,٨٦٩٣,٤٤٧,٠٠٠٦,٠٢١,٨٦٩صكوكاستثمارات

مأ ٢٩,١٦٦٣,٤٣٨٣٢,٦٠٤٢٦٧,٠٦١٣,٤٣٨٢٧٠,٤٩٩س
اديق استثمار ٩٥٦,٢١٨ـ٣١٣,٢٥٠٩٥٦,٢١٨ــ٣١٣,٢٥٠ص

٢,٧٨٨,٥٦٦٩,٨٠٨,٥٥٩١٢,٥٩٧,١٢٥٣,٧٩٨,١٤٨٥,١٩٦,٢٤٦٨,٩٩٤,٣٩٤اإلجمالي
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االستثمارات (تتمة)- ٥
ل–ه :خرىحسب األطراف األستثماراتالفيما يلي حتليًال

عن قيم ا الدفرتية. مت ادراج إن القيم العادلة لالستثمارات احململة بالتكلفة املطفأة ال ختتلف جوهريًا
ا يف ايضاح الصكوك (استثمارات شط(د)) ٥واملفصح ع جتاريًا.يف سوق غري 

ا االستثمار تتضمن  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ات باألوراق املالية املفصح ع
م ) حمملة مليون لایر سعودي٣,٤: م٢٠١٢مليون لایر سعودي (٣,٤غري متداولة بقيمة ًاأس

 . ا العادلة بشكل يعتد ب ا بقيم بالتكلفة لتعذر قياس

اديق  يف ص ا استثمارات يف االستثماريتم تص ولدي اليت تتخذ من اململكة العربية السعودية مقرًا
اخلارج ضمن الفئة الدولية.

القروض والسلف، صافي- ٦
مبا يف ذلك أرصدة بطاقات صيةإىل أفراد وذلك ألغراض شخوتشمل قروض وسلف قروض شخصية:

االئتمان.

اىل شركات ومؤسسات صغرية ومتوسطة احلجم باالضافة إىل وتشمل قروض وسلفقروض تجارية:
املؤسسات الفردية.

للموظفنيوتشمل قروض وسلف:أخرى

باآلف الرياالت السعودية
م٢٠١٢م٢٠١٣

(معدلة)
٦,٣٦٢,٤٣٣٢,٧٦٠,١٨٣مؤسسات حكومية وشب حكومية

٢,٩٠٦,٨١٧٥,١٧٦,٩٩٠شركات
وك ومؤسسات مالية  ٣,٣٢٧,٨٧٥١,٠٥٧,٢٢١أخرىب

١٢,٥٩٧,١٢٥٨,٩٩٤,٣٩٤جمالياإل
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 القروض والسلف8 صافي )تتمة(  - 1
 

 تتكون القروض والسلف بالصافي مما يلي: )أ(
 

ياالت السعوديةباآلف الر     
 المجموع أخرى قروض تجاةية قروض شخصية 3131م

     
 15.331.534 333.573 33.533.533 33.354.153 عاملةقروض وسلف 

 433.173 ــ       315.551 331.451 عاملةقروض وسلف غري 
 15.151.351 3338573 3181138777 33.414.515 القروض والسلف إجمالي
     

     :االئتمانمخصص خسائر 
(31.111) ةخمصص خسائر حمدد  (55.314) (373.317) ــ         

(331.135) خمصص خسائر حمفظة  (155.513) (453.311) ــ         
(331.313) االئتمان مخصص خسائر إجمالي  (444.411) (113.437) ــ         

 14.334.753 333.573 33.557.133 33.357.577 صافي القروض والسلف
 

 باآلف الرياالت السعودية  
 اجملموع أخر  قروض جتارية قروض شخصية 3133م

عاملة قروض وسلف     3170187111  3175117536 3037730  1173107111 
عاملة قروض وسلف غري   371017331  ــ       1117130  3177315   

القروض والسلف إمجايل   3176157318  3175367501 3037730  1373707553 
     

     : االئتمانمخصص خسائر 
 (1317117) ــ       (8617131) (017778)  ةخمصص خسائر حمدد

 (0677671) ــ       (3817063) (3787333) خمصص خسائر حمفظة
 (371777771) ــ       (373017783) (3377181) االئتمان مخصص خسائر إجمالي

 3178167783  3037730 31.1767751  3171777111  صايف القروض والسلف
 

والذي ميثل صايف القروض والسلف منتجات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة )مبدأ جتنب الفوائد( 
 وتورق.مشاركة  ،ستصناعا، إجيارة، شمل عقود مراحبةي

 
لاير سعودي  مليار 7775تتضمن القروض والسلف صايف ذمم مدينة من متويل اإلجيارة بقيمة 

 لاير سعودي(. ليارم 5753م: 3133)
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-٣٥-

صافي (تتمة)القروض والسلف،- ٦

:ي كما يلياالئتمانالحركة في حساب مخصص خسائر (ب)

باآلف الرياالت السعودية

المجموعقروض تجاريةقروض شخصية٢٠١٣م

ة ٢٢٧,٩٨٩١,١٤٩,٧٨١١,٣٧٧,٧٧٠الرصيد كما يف بداية الس

ة ٩٨,٨٣١٨٧,٥٤١١٨٦,٣٧٢صايف، مضاف خالل الس

)٨٥٢,٩٤٨()٧٦٩,٩٢٥()٨٣,٠٢٣(ديون معدومة مشطوبة

)٤٩,٧٦٧()٢٢,٩٣١()٢٦,٨٣٦(مبالغ مسرتدة مضافة سابقًا

اية السنة ٢١٦,٩٦١٤٤٤,٤٦٦٦٦١,٤٢٧الرصيد كما في ن

باآلف الرياالت السعودية

موعقروض جتاريةقروض شخصية٢٠١٢م ا

ةالرص ١٢٩,٦١٢١,٠٨٠,٨٣٢١,٢١٠,٤٤٤يد كما يف بداية الس

ة ١٠٦,٤٣٢٨٦,٠٢١١٩٢,٤٥٣مضاف خالل الس

)٥,٣١٣()٤,٤٦١()٨٥٢(ديون معدومة مشطوبة

)١٩,٨١٤()١٢,٦١١()٧,٢٠٣(مبالغ مسرتدة مضافة سابقًا

ة اية الس ٢٢٧,٩٨٩١,١٤٩,٧٨١١,٣٧٧,٧٧٠الرصيد كما يف 

ي كما يلياالئتمانصافي مخصص خسائر (ج) :للسنة في قائمة الدخل الموحدة 

باآلف الرياالت السعودية
م٢٠١٢م٢٠١٣

ةإ ١٨٦,٣٧٢١٩٢,٤٥٣ضافات خالل الس
(١٩,٨١٤))٤٩,٧٦٧(مبالغ مسرتدة مضافة سابقًا

(١٦٠))٢٦٢(سابقًامشطوبةمبالغ مسرتدة 

١٣٦,٣٤٣١٧٢,٤٧٩خصص خسائر ائتمان، صافيم



 بنك الجزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 
 م3133و  م3131ر ديسمب 13للسنتين المنتهيتين في 

 

- 16 - 

 
 صافي )تتمة(القروض والسلف8  - 1

 
حسب  االئتمانخسائر  فيما يلي تحليال  بمخاطر تركزات القروض والسلف ومخصص )د(

  قتصادية:القطاعات اال
 باآلف الرياالت السعودية 

 3131م

 
والسلف قروض ال

 العاملة

القروض والسلف 
غير العاملة8 

افيص  

 
مخصص خسائر 

 االئتمان

 
 صافي القروض

 والسلف
     

ــ       5357777 احلكومية وشبه احلكومية ــ         5357777 
ــ       371167153 أخر بنوك ومؤسسات مالية  ــ         371167153 

ــ       377310 زراعة وأمساك ــ         377310 
(337586) 117101 571117711 تصنيع  571187551 

ــ       6017613 مناجم وحماجر ــ         6017613 
ــ       3 كهرباء وماء وغاز وخدمات صحية ــ         3 

ــ       7367030 بناء وانشاءات ــ         7367030 
(107171) 537131 871677703 جتارة  871807683 

ــ       3817035 نقل واتصاالت ــ         3817035 
(117575) 557338 1117671 خدمات  0387331 

(117111) 3317086 3373807153 قروض شخصية وبطاقات ائتمان  3371307315 
ــ       17361 378167117 تداول أسهم  378117666 

(37110) 87817 371377687 أخر   371157311 
 1573367830 0317173 (3717367)  1570767131 

ــ       خمصص حمفظة  ــ         (0837361)  (0837361)  
(113.437) 433.173 15.331.534 جمالياإل  14.334.753    

 باآلف الرياالت السعودية 

 3133م

 
القروض والسلف 

 العاملة

القروض والسلف 
غري العاملة، 

 صايف

 
خمصص خسائر 

 االئتمان

 
صايف القروض 

 والسلف
     

كوميهاحلكومية و شبه احل ــ       5637151  ــ         5637151 
ــ       6807151 أخر مالية  ومؤسساتبنوك  ــ         6807151 

ــ       587033 زراعة وأمساك ــ         587033 
 571187315 (567170) 567170 571187315 تصنيع

ــ       6617138 مناجم وحماجر ــ         6617138 
ــ       كهرباء وماء وغاز وخدمات صحية ــ       (367700) 367700   

 1077001 (877506) 837813 1537380 بناء وانشاءات
 773107361 (6557113) 6117035 773567777 جتارة

ــ       1137510 نقل واتصاالت ــ         1137510 
 0377336 (137637) 637637 1877336 خدمات

 3175557531 (017778) 3177315 3170187111 قروض شخصية وبطاقات ائتمان
ــ       371167150 تداول أسهم ــ         371167150 

 376657065 (317516) 317063 376557511 أخر 
 1173107111 371017331 (1317117) 117160.055 

ــ       خمصص حمفظة  ــ         (0677671) (0677671) 
 3178167783  (371777771) 371017331 1173107111 اإلمجايل
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صافي (تتمة)- ض والسلف القرو - ٦
بمخاطر تركزات القروض والسلف ومخصص خسائر )د( حسب االئتمانفيما يلي تحليًال

القطاعات االقتصادية (تتمة):
ا التمويلية حتتفظ، خالل دورة أعماهلا العادية شطت موعة ومن ضمن أ ات ا ملخاطر بضما حتسبًا

ات بشكمن القروض والسلفاالئتمان ل رئيسي ودائع أجل وودائع حتت الطلب . وتشمل الضما
م حملية ودولية وعقارات وأصول طويلة األجل. يتم االحتفاظ  قدية وكفاالت مالية وأس وودائع 
ات بشكل رئيسي مقابل القروض التجارية والشخصية وتدار مقابل األخطار ذات العالقة  بالضما

ة التحقيق. ا الصافية املمك موعة يف فيما يلي القيم العابقيم ا من قبل ا ات احملتفظ  دلة للضما
مقابل القروض والسلف حسب كل فئة:

باآلف الرياالت السعودية
م٢٠١٢م٢٠١٣

ات مقابل  ١٣,٩٣١,٥٧٣١٢,٣٢٤,٤٣٣عاملةقروض ضما
ات  ٨٦,٧٤٠١٣٨,٢٧٤عاملةغريقروضمقابل ضما

١٤,٠١٨,٣١٣١٢,٤٦٢,٧٠٧جمالياإل

ا يتم قبول ا موعة بقصد التصرف  (مثل العقارات) من قبل ا ا فورًا ات اليت ال ميكن تسييل لضما
حال تعثر العميل عن السداد.

، صافي أخرىعقارات )ه
باآلف الرياالت السعودية

م٢٠١٢م٢٠١٣

ة  ٦٦٠,٤٤٦٦٩٤,٧٧٨الرصيد يف بداية الس
٣٢٦ــإضافات 

)٢٠,٦٥٨()١,٩٦١(ستبعاداتا
٦٥٨,٤٨٥٦٧٤,٤٤٦

)١٤,٠٠٠(١٤,٠٠٠متحققة من إعادة التقييم خمصص خسائر غري عكس/ (خمصص) 

ة ٦٧٢,٤٨٥٦٦٠,٤٤٦الرصيد يف بداية الس

ة م: ال شيء)٢٠١٢مت عكس قيد خمصص خسائر إعادة التقييم (، خالل الس

شركة زميلةاالستثمار في - ٧
موعة ا متلك ا سبت ة٣٥حصة يف شركة اجلزيرة تكافل تعاوين  حصلت شركة ، %. خالل الس

ادة التسجيل (السجل التجاري). يتضمن  ) ٣٨) و (٢٨االيضاحان (اجلزيرة تكافل تعاوين على ش
ات املتوفرة عن  يلخص أحدث البيا تفاصيل وافية عن شركة اجلزيرة تكافل تعاوين.  فيما يلي جدوًال

م:٢٠١٣ديسمرب ٣١تكافل تعاوين كما يف شركة اجلزيرة 



بنك الجزيرة
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يتين في  م٢٠١٢و م٢٠١٣ر ديسمب٣١للسنتين المنت

-٣٨-

)(تتمةشركة زميلةاالستثمار في - ٧

ة)باآلف الرياالت السعوديم (٢٠١٣

٣٥٠,٩٦٥إمجايل املوجودات 
)٣,٨٥٢(إمجايل املطلوبات

٣٤٧,١١٣إمجايل صايف املوجودات

موعة %٣٥سبة ملكية ا

١٢١,٤٨٩ارالقيمة الدفرتية لالستثم

ة)باآلف الرياالت السعوديم (٢٠١٣

ة )٢,٨٨٩(إمجايل خسائر الس

ة ( موعة من خسارة الس )١,٠١١(%)٣٥حصة ا

ة:الشركة الزميلة يلخص اجلدول التايل حركة االستثمار يف  خالل الس

ة)باآلف الرياالت السعوديم (٢٠١٣

ة ١٢٢,٥٠٠التكلفة خالل الس

ة موعة من خسائر الشركة يف الس )١,٠١١(حصة ا

ة اية الس ١٢١,٤٨٩الرصيد كما يف 



بنك الجزيرة
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-٣٩-

صافي–ممتلكات ومعدات- ٨

باآلف الرياالت السعودية

ومبانيأراضي
تحسينات على 

العقارات المستأجرة
ثاث ومعدات أ

وسيارات
اعمال رأسمالية 

م٢٠١٢مجايلاإلم٢٠١٣جمالياإلتحت التنفيذ
التكلفة

ة ١٧٥,٧٥٩٢٩٤,٢٤٥٤٩٣,٨٥٢٤٩,٤٧٦١,٠١٣,٣٣٢٩٢٩,٦٣٧الرصيد كما يف بداية الس
١,٤٤٠٩,٢٦٦٢٩,٦٤٠٨٨,٩٠٣١٢٩,٢٤٩٨٨,٤٦٧إضافات
ــــ)٧٨,٢٩٣(٣٥,٠٦٤٤٣,٢٢٩ــحتويالت

(١,٧٧٣))١٧,٤٥٦()٥٩()١,٦٢٣(ــ)١٥,٧٧٤(استبعادات
(٢,٩٩٩)ــــــــــمشطوبات

اية السنة ١٦١,٤٢٥٣٣٨,٥٧٥٥٦٥,٠٩٨٦٠,٠٢٧١,١٢٥,١٢٥١,٠١٣,٣٣٢الرصيد كما في ن

الك مكالمترا االست
ة ٥٤٧,٢٢٩٤٨٢,٨٠٨ــ٤,٧٣٦١٦٤,٦٦٧٣٧٧,٨٢٦الرصيد كما يف بداية الس

ة ٧١,٤١٧٦٥,٥٠٨ــ١٥٢٢٦,٩٣٧٤٤,٣٢٨احململ خالل الس
(١١٨))١,٢٨٧(ــ)١,٢٨٧(ــــاستبعادات
(٩٦٩)ــــــــــمشطوبات

اية  ٦١٧,٣٥٩٥٤٧,٢٢٩ــ٤,٨٨٨١٩١,٦٠٤٤٢٠,٨٦٧السنةالرصيد كما في ن

ي صافي القيمة الدفترية كما ف
١٥٦,٥٣٧١٤٦,٩٧١١٤٤,٢٣١٦٠,٠٢٧٥٠٧,٧٦٦م٢٠١٣ديسمبر ٣١

٣١صايف القيمة الدفرتية كما يف 
١٧١,٠٢٣١٢٩,٥٧٨١١٦,٠٢٦٤٩,٤٧٦٤٦٦,١٠٣م٢٠١٢ديسمرب 



بنك الجزيرة
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-٤٠-

خرىاألموجودات ال- ٩

المشتقات-١٠

اء  موعةستخدم ، تالعاديةادورة أعماهلاث غراض املتاجرة والتحوطاملالية املشتقة التالية ألدواتاألا
:االسرتاتيجي

المقايضاتأ.
قدية بالستبدال جمالتزاماتهي مبثابة  سبة . أخرىموعة من التدفقات ال ذات العموالت لمقايضات لبال

فردة يف عمذات عموالت بأسعار ثابتة أو متغرية وما باستبدال دفعات عمظراءقوم ياخلاصة دون لة م
سبة ملقايضات الوعاء األساسياستبدال  الثابتة الرئيسية ذات العموالتدفعات اليتم استبدال الُعمالت. وبال

.الُعمالتيف خمتلف 

)االجنبيةالُعمالتخيارات (وعدالب. 
ا العميل مبو إتفاقية يوافق هي مبثابة  يقوم أو سلسلة من الصفقات. حيث إحدى الصفقاتالدخول يف يف جب

د إىل الطرف الثاين (بإعطاء ) الواعد(أحد األطراف  ب واحد أو اخلياريكون قد ).املوعودتع من جا
موعة بالدخول يف اخليارجمموعة من الوعود.  ، حيث العميلبحمفظة املخاطر اخلاصةعلى أساستقوم ا

.املخاطرلتحوط من ابقصدشراء وبيع) عملة مع أو بدون شروطشراء أو بيع أو (بوعد م العميل بعمل يقو 

ا ألغراض المتاجرة١-١٠ محتفظ ب
شطة تداول مشتقات تتمثل معظم  موعةأ بقصد تعزيز املراكز أو الرتجيح بني األفضليات. املبيعاتيف ا

شطة املتاجرة تتضمن م من حتويل أو تعديل أو ختفيض املخاطر احلالية مالء تجات للعتقدمي مأ لتمكي
السوق مع توقع احلصول على ومواقع خماطر مراكز إدارةتعزيز املراكز كغرض من املتاجرة واملستقبلية. ويشمل 

دف إىلأو مؤشرات األسعار. اإلجيابية يف األسعارمن التغرياتأرباح حتديد أما الغرض الرتجيحي في
يإ تجات.سواقمن فروق األسعار بني األأرباحتوقع احلصول على ة مكا أو امل

باآلف الرياالت السعودية
م٢٠١٢م٢٠١٣

(معدلة)
ة:خاصة دخل عموالت  مستحقة مدي

وك ومؤسسات مالية  ٣,٦١١١٠,٠٨١أخرىب
٧٠,٠٠٩٣٥,٦٠٥استثمارات

٢٤٦,٤٧١٢٠١,٤٥٠قروض وسلف 
١١,٤٧٠١٢,٦٣٨مشتقات مالية

ةخاصة الت دخل عمو إمجايل ٣٣١,٥٦١٢٥٩,٥٠٤مستحقة مدي

١٣٨,٨٢٥١٢٤,٦٣٩ومبالغ مدفوعة مقدمًاسلف
١٢٢,٤٥٦١٥١,٢٥٧قيمة العادلة اإلجيابية للمشتقاتال

ات مالية مقابل املشتقات ــ٨٤,٣٠٠تأمي
٢٥,٦٨٩٧,٢٣٤أخرى

٧٠٢,٨٣١٥٤٢,٦٣٤جمالياإل
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-٤١-

المشتقات (تتمة)-١٠

ا أل٢-١٠ غراض التحوطمحتفظ ب
موعةستخدم ت من فف ختغراض التحوط كي ألاملتوافقة مع أحكام الشريعةمن املشتقاتأدواتا

يبسعار تذبذب أملخاطر اتعرض موعةتاعتمد.العموالت والصرف األج ظام شامل لقياس ا
موعةتعرض إدارةتتم املخاطر إدارةكجزء من عملية املخاطر.إدارةو  لتقلبات يف أسعار الصرف لا

ا ملخاطر أسعار  يب وأسعار العموالت للحد من تعرض والعموالت إىل مستويات الُعمالتاألج
حو الذي حيدده جملس اإل للدارةمقبولة على ال قد العريب أصدرتدليل الذيطبقًا مؤسسة ال

السعودي.

موعة املشتقات ألغراض حتوطية لتعديل مدى  ا تستخدم ا ا ومطلوبا كجزء من إدارة موجودا
ا ملخاطر تذبذب أسعار  من خالل تعامالت حتوط الُعمالتتعرض والعموالت. وهذا يتحقق عمومًا

موعةستخدم تحمددة. التدفقاتخاصة للتحوط ضد خماطر عموالت ذاتمقايضات أيضًاا
اشئة عن بعض  قدية ال يتم ، هذه احلاالتمثل . يف مجيع خماطر تذبذب أسعار العموالت اخلاصةال

ود املغطاة وأداة التحوطأهدافتوثيق عالقة التحوط و  يتم احملاسبة عنو ،، مبا يف ذلك تفاصيل الب
قديةالتحتوطاتيمة العادلة أوالقبالتعامالت .دفقات ال

تحوطات التدفقات النقدية
موعةتتعرض سبةا قدية من العموالت اخلاصة بال لموجودات لملخاطر تقلبات التدفقات ال

موعةستخدم ت. ذات العموالت املتغرية األسعارغراض املتاجرة املعدة ألغري طلوبات وامل مقايضات ا
قدية من خماطر العمواللتدفقات اكتحوطات لأسعار العموالت اخلاصة   اجلدول شري ياخلاصة. تل

اه هذه املخاطر ومىت من املتوقع أن تؤثر تقعالفرتات اليت من املتوقع أن إىل ديسمرب، ٣١كما يف أد
ة:الدخل املوحدقائمةعلى 

باآلف الرياالت السعودية٢٠١٣م
سنوات٥اكثر من سنوات٥-٣سنوات٣-١خالل سنة

١٩,٣٨٩٣٣,٩١٠٢٨,٩٥٤٦٧,٨٥٠(موجودات)ةقدياتتدفق
ـ(مطلوبات)ةقدياتتدفق ــ ــ ــ ـ

١٩,٣٨٩٣٣,٩١٠٢٨,٩٥٤٦٧,٨٥٠ة الواردةالنقدياتصافي التدفق

باآلف الرياالت السعودية٢٠١٢م
ة وات٣-١خالل س وات٥-٣س وات٥اكثر من س س

٢٥,٠٤٩٥٣,٢٩٨٥٤,٥٣١٨٨,٠٦٥(موجودات)ةقدياتتدفق
ـ(مطلوبات)ةقدياتتدفق ــ ــ ــ ـ

قدياتصايف التدفق ٢٥,٠٤٩٥٣,٢٩٨٥٤,٥٣١٨٨,٠٦٥ة الواردةال
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(شركة مسامهة سعودية)
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-٤٢-

المشتقات (تتمة)-١٠
قديةحتوطات من/ (اخلسائر)األرباحصايف إن مبلغ  ا إىلالتدفقات ال يف قائمةاليت مت إعادة تص

ةخالل ةاملوحدالدخل حو التايلالس ت على ال :كا

الحركة في االحتياطات األخرى من تحوطات التدفقات النقدية

ود التحوط إىل جراء استبعاحماسبة التحوط عن اتباع توقف الأدى  يف د أدوات وب اخلسائرإعادة تص
قائمةإىل حقوق املسامهنيم:  ال شيء) من٢٠١٢مليون لایر سعودي (١٣,٠٩٤والبالغة الرتاكمية 

وهذا املبلغ من ضمن اخلسائر الواردة يف اجلدول أعاله..ةالدخل املوحد

ر اجلدول  اهيظ موعةاتدو ألاملوجبة والسالبة القيمة العادلة أد ا إإضافًةاملالية املشتقة ا ىل قيم
، واليت تعطي مؤشر عن حجم التعامالت القائمة كما األمسيةن تعكس القيم أاألمسية. ليس بالضرورة 

اية  ةيف  قدية املستقبلية. وبالتايل ف، مبالغ التدفقاتالس عن األمسيةن القيم إال ال تعطي مؤشرًا
موعةتعرض  تعطي أيضًاالاملشتقة، ودواتاالجيابية لألدة بالقيمة العادلةتمان واحملداالئملخاطر ا
:خماطر السوقعن مؤشرًا

باآلف الرياالت السعودية
م٢٠١٢م٢٠١٣

٩٧٧٩٥٨دخل عموالت خاصة
)٢٧٢()١,١٨٥(مصروفات عموالت خاصة

من تحوطات التدفقاتأرباحصافي (خسائر)/ 
ا إلى قائمة الدخل الموحدة ٦٨٦)٢٠٨(النقدية تم إعادة صنيف

باآلف الرياالت السعودية
م٢٠١٢م٢٠١٣

ة ٥,٢١١)٤٥,٤٧٤(الرصيد يف بداية الس
ا عرت املمن التغري يف القيمة العادلة (خسائر) أرباح/ ف 

)٤٩,٩٩٩(٢٩,١١١)الفعلي، صايف (اجلزء حقوق املسامهنيمباشرة يف 
ىل إوحمولةحقوق املسامهنيمستبعدة من ) أرباح(خسائر/

)٦٨٦(١٣,٣٠٢قائمة الدخل املوحدة
ةايةالرصيد يف  )٤٥,٤٧٤()٣,٠٦١(الس
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-٤٩-

والعموالت البنكيةاألتعاب صافي -٢٠

دخل المتاجرة-٢١

أرباحدخل توزيعات -٢٢

باآلف الرياالت السعودية
م ٢٠١٢م٢٠١٣

(معدلة)
تعموالالتعاب و من األدخل ال

م حمليةأتداول  ٢٤٤,٦٥٩٣٩٤,٨٥٠س
٢١,٠٧٦٢٦,٦٨٧تعاب وكالةــ أتكافل تعاوين (تأمني) 

١٦٥,١٨٠١٤٢,٧٩٥قروضإدارةو التزاماتاتعاب 
٤٠,٩٣١٣٥,٠٦٤متويل جتاري

م أتداول  ٣,١٠٨٢,٨٩٧دوليةس
اديق  ٢٠,٦٦٠١٧,٣٠٣االستثماراتعاب ص

٣٠,٤٩٦٣٦,٩٨٨اتعاب من عمليات الصراف االيل
٣١,١٥٥٤٥,٤٣٤أخرى

٥٥٧,٢٦٥٧٠٢,٠١٨تعموالالتعاب و من االدخل الإجمالي

تعاب وعموالتأمصروفات 
)١٣٤,٣٤٨()٨٩,٠٥٠(تعاب وساطةا

)١,١٥٣()١٢٥(عمولة مبيعات–تكافل تعاوين 

٤٦٨,٠٩٠٥٦٦,٥١٧اإلجمالي

رياالت السعوديةباآلف ال
(املعدلة)

م ٢٠١٢م٢٠١٣

م حقوق ملكيةأ ١٦,٧١٩١١,٤٨١س
اديق استثمار ٢٩,٢٩١١١,١٩١ص

٩,٧٢٨٨,٤٢٩مشتقات
٥٥,٧٣٨٣١,١٠١المجموع

باآلف الرياالت السعودية
م٢٠١٢م٢٠١٣

٦,٤٠٧١٠,٨٠٠الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة من خاللاستثمارات
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-٥٠-

لغير أغراض المتاجرةمقتناة استثماراتمكاسب-٢٣

خرىاألالعملياتدخل -٢٤

ميةربح-٢٥ الس
م األساسيالربح احتسابمت  تني املللس وذلك بقسمة م٢٠١٢وم٢٠١٣ديسمرب ٣١يتني يف تللس

كسامهي ة اخلاص مبصايف دخل الس ة. الب م العادية القائمة خالل الس على املتوسط املرجح لعدد األس
م العادية القائمةم٢٠١٣خالل  م (٣٠٠بلغ املتوسط املرجح لعدد األس مليون ٣٠٠:م٢٠١٢مليون س
م). ك.األساسيالربح احتسابإن طريقة س سبة للب ا بال فس م هي  واملخفض للس

وضريبة الدخلكاة الز -٢٦

كما ستقطاع الزكاة وضريبة الدخل املستحقةالسعوديني وغري السعوديني بعد املسامهنيإىل ارباحيتم دفع األ
يلي:

يون:السعودوناملسامهأ)

ةلزكاة املستحقة على املسامهني السعودينيبلغت ا : م٢٠١٢(لایر سعوديملیون٫بلغمم ٢٠١٣لس
.)وديلایر سعمليون

:نييالسعودغري ونمهاملسا)ب

ة احلالية أرباحستحقة على حصة املساهم غري السعودي يف املدخل الضريبة بلغت لایر سعوديمليون ٥الس
).لایر سعوديمليون٦: م٢٠١٢(

باآلف الرياالت السعودية
م٢٠١٢م٢٠١٣

ـ٢٣,٤٣٢بالتكلفة املطفأه استثمارات ـ

االت السعوديةباآلف الري
(املعدلة)

م٢٠١٢م٢٠١٣

٣٣٣٤٦جياراتإدخل 
٢٧,٥٧٦١٤,٤٨٩ربح بيع ممتلكات ومعدات

٢٧,٩٠٩١٤,٥٣٥جمالياإل
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ا-٢٧ النقدية وما في حكم
اتتكون  قدية وما يف حكم قدية املو ال حدة من اآليت:املدرجة يف قائمة التدفقات ال

معلومات القطاعات-٢٨
ات  موعةيتم حتديد قطاعات العمل على أساس التقارير الداخلية ملكو ا با تظام من قبل االيت يتم مراجعت

اوذلك لتوزيع موارد قطاعات العمل وكذلك لقياس أأصحاب القرار موعةترتكز كافة عمليات . دائ داخل ا
جية التعامالتتسجل .اململكة العربية السعودية مل موعةبني قطاعات األعمال وفقًا يف تسعري التحويل. ا

.تشتمل موجودات ومطلوبات القطاعات بشكل رئيسي على موجودات ومطلوبات تشغيلية

موعةتكون تألغراض إدارية،  الرئيسية التالية:من القطاعات ا

ية األفرادمصرفية قطاع  تجات إئتما لألفراد.ستثماريةواودائع وم

ية شركاتالمصرفية قطاع  تجات إئتما واملشاريعللشركات أخرىقروض وودائع وم
.واملؤسساتاحلجم املتوسطة و الصغرية 

م اوساطةالوفر خدمات تاالصولإدارةو الوساطة هذا القطاع مدرج لعمالء (لتداول أس
شطة شركة اجلزيرة  وهي لألسواق املالية (اجلزيرة كابيتال) ضمن أ

ك). شركة تابعة للب

يب وخدمات املال أسواقيغطي هذا القطاعقطاع الخزينة والصرف األج
ة.  املتاجرة واخلزي

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

التقليدية.

ة اليت سوف  ميثل هذا القطاع يف الوقت الراهن احملفظة التأمي
ا وتاريخ  قل إىل شركة اجلزيرة تكافل تعاوين بقيمة يتفق علي ت
قد العريب السعودي. حيتوي  معتمد من قبل مؤسسة ال

) تفاصيل أوىف عن الشركة.٣٨) و (٧االيضاحان (

باآلف الرياالت السعودية
(املعدلة)

م٢٠١٢م٢٠١٣
قد العريب السعودي،أرصدةقدية و  فيما عدا لدى مؤسسة ال

ظاميةالود يعة ال
٤,٧٦٦,٧٠٥٥,٠٧٤,٦٥٣

وك واملؤسسات املالية األأرصدة خالل حق تستخرىلدى الب
)٤(االيضاح دتسعني يوما أو أقل من تاريخ التعاق

٢,٣٢٣,٧٩٥٢,٠١٤,١٢٢

٧,٠٩٠,٥٠٠٧,٠٨٨,٧٧٥اإلجمالي
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معلومات القطاعات (تتمة)-٢٨

ب موعةموجودات ومطلوبات إمجايلفيما يلي حتليًال العمليات وصايف الدخل الدخل منو ا
ات  ة أخرىباإلضافة إىل بيا موعةطاعاتلكل قطاع من قوفقا للس :ا

باآلف الرياالت السعودية

قطاع الخزينةع الشركاتقطا األفرادقطاع 
إدارةالوساطة و 

المجموعأخرىالتكافل التعاونياالصول
٢٠١٣م

١٧,٣٧٩,٥٥٨٢٠,٥٥٨,٥٥٥٢١,٢٣٠,٤٣٩٦٧٥,٧٧٥١٠,٥٩٢١٢١,٤٨٩٥٩,٩٧٦,٤٠٨املوجوداتإمجايل

٥٤,٢٤٧,٨٦٣ــ١٩,٠٣٨,١٠٨٢٧,٢٨٧,٨٩٥٧,٨١٥,٦٣٣٥٨,٨٥٤٤٧,٣٧٣املطلوباتإمجايل

١,٨٣٩,٣٠٧)٣٩,٢٣٨(٥٤٧,٩٢٣٤٩١,٨٤٥٥٤٢,٦٩٧٢٧٤,٦٩٥٢١,٣٨٥دخل العمليات إمجايل

١,٢٢٢,٩٤٧)١١٨(٣٩٤,٦٤٣٣٧٤,٦٤٥٤٤٥,٣٩٥٧,٩٤٩٤٣٣خاصةتصايف عموال

٥٢٣,٨٢٨ــ١١١,٣٣٥١٠٢,٥٦٥٢٣,٤٢٩٢٦٥,٥٤٨٢٠,٩٥١، صايفاملتاجرةدخل اتعاب وعموالت

موعةحصة  )١,٠١١()١,٠١١(ــــــــشركة زميلةيف خسارة ا

مصاريف تشغيلية وتشمل:
ـ)٧٣,٣٨٢()٦٢,٩٦١(، صايفاالئتمانخمصص خسائر  ــ ــ ــ )١٣٦,٣٤٣(ـ

الك ـ)٢,٣٢٠()٨,٥٤٩()٧,٥٣٢()١٠,٢٧٢()٤٢,٧٤٤(است )٧١,٤١٧(ـ

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

٦٥٠,٦٣٦)٣٤,٨٨٣()١٠,٥٦١(٢٣٤,٨٩٠٤٣٢,٦٣٣١٢٨,٩١٣)١٠٠,٣٥٦((اخلسارة) / الدخل صايف
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معلومات القطاعات (تتمة)-٢٨

)لةعدامل(السعوديةباآلف الرياالت 

ةقطاع الشركاتاألفرادقطاع  قطاع اخلزي
إدارةالوساطة و 

موعأخرىالتكافل التعاويناالصول ا
٢٠١٢م

٥٠,٧٨١,٤٠٢ــ١٣,٠٦٢,٩٨٧١٨,١٤٠,٢٩٤١٨,٧٧٨,٦٤٠٧٩٠,١٥٨٩,٣٢٣املوجوداتإمجايل

٤٥,٧٦٩,٥٤٩ــ١٥,٧٦٧,٩٨٤٢٤,٣٦٦,٩٤٩٥,٥٢١,١٥٥٦٧,٤٤٤٤٦,٠١٧املطلوباتإمجايل

١,٥٩٧,٥٧٦)٢٦,٧٠٧(٣٨٣,٥٠٧٤٣٤,٠٦٢٤٢٦,٦٩٩٣٥٤,٤٥٩٢٥,٥٥٦دخل العمليات إمجايل

٩٥٠,٨٨٣)٢,١٩٥(٢٦٧,٦٠٦٣٢٧,٤٠٠٣٤٧,٣٧٥١٠,٦٧٥٢٢خاصةتعموالصايف 

٥٩٧,٦١٨ــ٩١,٢١٥٩٢,٥٠٣٤٧,١٠٢٣٤١,٢٦٤٢٥,٥٣٤، صايف املتاجرةدخل اتعاب وعموالت

:مصاريف تشغيلية
)١٧٢,٤٧٩(ــــــــ)٩٨,٤٤٧()٧٤,٠٣٢(، صايفاالئتمانخمصص خسائر 

الك )٦٥,٥٠٨(ــ)٣,١٠٨()٩،٥١٢()٦,٤٨٣()٦,٥٣٠()٣٩,٨٧٥(است

)١,٠٩٧,٠٩٦(٥,٣٦٨)٥٢,٧٩٦()١٤٠,٣٩٥()١٢٥,٥٥٣()٢٦٤,٧٣٧()٥١٨,٩٨٣(مصاريف العمليات إمجايل

٥٠٠,٤٨٠)٢١,٣٣٩()٢٧,٢٤٠(١٦٩,٣٢٥٣٠١,١٤٦٢١٤,٠٦٤)١٣٥,٤٧٦(دخل  ال/صايف(اخلسارة)
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(تتمة)معلومات القطاعات -٢٨

موعةتعرض هلا تاليت االئتمان) خماطر أ لكل قطاع من قطاعات العمل:ا

قدية، القيمة االئتمانتتضمن خماطر  الدفرتية للموجودات املدرجة يف قائمة املركز املايل املوحدة ما عدا ال
اديق اتاالستثمار و خرىواملمتلكات واملعدات، والعقارات األ م وص ، وبعض املوجودات االستثماريف أس

دات واالاالئتماينقيمة املعادل باإلضافة إىل خرىاأل ظر (واملشتقاتاحملتملة لتزاماتملخاطر التع أ
.)٣٠إيضاح

االئتمانمخاطر -٢٩
موعةقوم ت يف عدم مقدرة طرف ما على االئتمانوتتمثل خماطر ، تعرض هلاتاليت االئتمانخماطر إدارةبا

ا وفق اإلطار الشامل إللمجموعةلالتعاقدية ة و/أو الياملالتزاماتالوفاء ب السيطرة على دارةواليت يتم إدار
تني االئتمانراقبة خماطر املخاطر. تتم م ة مها (من قبل جل فيذية وجل ة الت . وقد حددت )االئتمانإدارةاللج

تظمتُراجعاليت والصالحياتهذه اللجان بوضوح السلطات  . بشكل م

موعةقوم ت ب تعثريم احتمال حدوث يقبتا مناذج التقييم الداخلي أو استخدامبخرىألطراف األامن جا
يف الرئيسيةسب حباخلارجي  موعةقوم ت.تقييمات وكاالت التص عن طريق رقابة االئتمانمبراقبة خماطر ا

ظراء لقيام بتقييم الوضع االئتماينواحمددينظراءمع التعامالتواحلد من االئتمانالتعرض ملخاطر  لل
ستمرار.با

باآلف الرياالت السعودية

قطاع الشركاتقطاع األفراد
قطاع الوساطة

المجموعأخرىالتكافل التعاونيقطاع الخزينةولوإدارة األص
م٢٠١٣

٥٠,٤٧٨,٩٩١ــــ١٥,٤٣٠,١١٩ــ١٥,٢٥٠,٠٨٥١٩,٧٩٨,٧٨٧املوجودات 
دات واال ٣,١٣١,٤٧٠ــــــــ٣,١٣١,٤٧٠ــاحملتملةلتزاماتالتع

٩٢,٩٣٧ــــ٩٢,٩٣٧ــــــاملشتقات

باآلف الرياالت السعودية

قطاع الشركاتاألفرادقطاع 
قطاع الوساطة
ة وإدارة األصول موعأخرىالتكافل التعاوينقطاع اخلزي ا

م٢٠١٢

٣٩,١٥٦,٣٤٢ــــ٩,٣٥٨,٣٣٨ــ١٢,٤٤٤,١٤٥١٧,٣٥٣,٨٥٩املوجودات 
دات واال ٢,٤٥٢,٠٨٩ــ١٧٥,٠٠٠ــــ٢,٢٧٧,٠٨٩ــاحملتملةلتزاماتالتع

ـــاملشتقات ــ ٨٦,٣٠٥ــــ٨٦,٣٠٥ـ
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(تتمة)االئتمانمخاطر -٢٩

موعةدف سياسة  ويع االئتماا ية إىل احملافظة على اجلودة العالية حملفظة القروض وضمان ت
االتدد حتو قبولةاملة للمخاطر األساسيية املعايري االئتمادد السياسة حت. بشكل مالئماملخاطر ا
.اليت تتطلب اهتماما خاصاللمخاطراملعرضة 

ر الرتكز ت د مزاولة عدد من االئتمانيف خماطر اتظ ظراءع شاطات مماثلة أو ممارسة أعماهلم يف ال ل
م على الوفاء  فس اخلصائص اإلقتصادية اليت ستؤثر يف مقدر طقة اجلغرافية أو يكون هلم  فس امل

د حدوث تغريات يف الظروف االتعاقديةمالتزاماب .خرىاألإلقتصادية أو السياسية أو الظروف ع
ر الرتكزات يف خماطر  موعةية أداء مدى حساساالئتمانُتظ مقابل أية تطورات تؤثر على قطاع أو ا

طقة جغرافية حمددة. موعةقوم تم ويع حمفظة اإلقراض لتفادي االئتمانخماطر إدارةبا وذلك بت
ة.  شطة معي الرتكز يف املخاطر اخلاصة بأفراد أو جمموعة من العمالء يف أماكن أو أ

دات الدين املدرجة يف حمفظة  وشب بشكل أساسي خماطر تتعلق بديون سياديةاتالستثمار امتثل س
ظراءحسب اتاالستثمار ) حتليل هـ٥. يبني االيضاح (سيادية ات ال . ملزيد من التفاصيل حول مكو

ظر إيضاح ( املتعلقة االئتمانعن املعلومات املتعلقة مبخاطر االفصاح). مت ٦القروض والسلف، أ
االئتماناملعلومات خبصوص التعرض ملخاطر ) و ١٨يضاح (االتملة يف احمللتزاماترتباطات واالباال

ة يف اال ).٢٨يضاح (حسب قطاع العمل مبي
موعة ضمن دورة أعماهلا العاديةقوم ت شطة اإلقراض بااليف ا ات  أ كي توفر مصدر حتفاظ بضما

ظراء يف الوفاء بالتزاما م. تشمل األصول اليت حيتفظ آخر بديل للسداد يف حالة تعثر العمالء أو ال
دات ألمر ات س قدية أخرى، ا كضما م حملية ودولية ختضع ، وكفاالت مالية، وودائع  وأس

ات وعقارات وأصول مادية أخرى. ، هلامش مالئم يعكس التذبذب السعري موعة بضما حتتفظ ا
قل امللكية. عقارية مقابل 

ر األدوات املالية مثل القروض والسلف  يف قائمة املركز املايل املوحدة دون تظ وودائع العمالء جمملًة
يف قائمة املركز املايل املوحدة دون مقاصة  ر القيمة العادلة اإلجيابية والسلبية جمملًة مقاصة. تظ

"٩(االيضاحان " مع األ١٣" و  ات مرتبطًة وك رصدة"). عموماً، ال حيتفظ بالضما لدى الب
دات واملؤسسات املالية األخرى اء الس ا كجزء من اتفاقية إعادة الشراء. باستث اليت يتم االحتفاظ 

قدية مقابل املشتقات  ات ال ة والتأمي دات املرهو مت االفصاح عن القيم الدفرتية والقيم العادلة للس
). وال يتم االحتفاظ عادًة١٢) و(٩مقابل االلتزامات واالرتبطات الطارئة يف االيضاحني (

دات االستثمار  بالضما ات كما يف ات مقابل س م٢٠١٣ديسمرب ٣١وال توجد مثل هذه الضما
ات إضافية العمالءمع تشمل االتفاقات .م٢٠١٢و  اخنفاض حالة يفتوفري متطلبات ضما

.االئتمانملخاطر ية أو زيادة التعرضاالئتماالتقييمات 



بنك الجزيرة
(شركة مسامهة سعودية)

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة) 
يتين في  م٢٠١٢و م٢٠١٣ر ديسمب٣١للسنتين المنت

-٥٦-

(تتمة)االئتمانمخاطر -٢٩

موعةستخدم ت يف ومراجعة ا لتص داخليًا يف حمفظة القروضاالئتمانخماطر دارةإلاالئتمانظامًا
يف بشكل جممل ظام التص ا سبع درجات للمحفظة مؤلف من عشراالئتماين. إن  درجات، م

كما يلي:العاملة
خفضة املخاطر: من -جيدة · ، ٣إىل ١م
، ٦إىل ٤متوسطة املخاطر من -جيدة ·
٧اية: حتتاج إىل ع·

ا واخلسارة من  ). ١٠اىل ٨ثالث درجات للمحفظة غري العاملة (دون املستوى واملشكوك يف حتصيل
فة يف القطاع اجليد تعد عاملة وهلا خصائص رئيسية وتتضمن تلك  إن القروض والسلف املص

ا الفعلي أو  القيمة خنفاض يفاحملتمل. يتم االحتفاظ مبخصص االقروض والسلف اليت مل يثبت ضعف
ادًافيما يتعلق باحملفظة غري العاملة  يف كل مقرتض، والذي حتدده است االئتمانمراقبة إدارةإىل تص

ك ب قدية وهيكل رأس املال استخداميف الب شطة والتدفقات ال أسس حمددة هلذه الغاية مثل األ
ات والتخلف عن الدفع أو السداد. كما يتم قيد خمصصات حمفظة إضاف د ية للخسائروالضما ع

وجود دليل موضوعي على وجود خسائر غري حمددة كما يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة. تقدر 
املتعلقة مبقرتض أو جمموعة من املقرتضني واألجواء االئتمانهذه املخصصات على أساس درجات 

ات االقتصادية احلالية حيث يعمل املقرتض، إضافة إىل اخلربة وأمناط التعثر التارخيية املوجودة يف مكو
ظام على إدارة. تقوم االئتمانحمفظة  ك بصورة مستقلة مبراجعة شاملة لل التدقيق الداخلي يف الب

ا تعكس أساس دوري. تظم للتأكد من أ ا بشكل م ظمت ا وأ موعة مبراجعة سياسا تقوم ا
تجات واخلدمات وأفضل املمارس ات.التغيريات يف األسواق وامل



بنك الجزيرة
(شركة مسامهة سعودية)

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة) 
يتين في  م٢٠١٢و م٢٠١٣ر ديسمب٣١للسنتين المنت

-٥٧-

(تتمة)االئتمانمخاطر -٢٩

لبنوك والمؤسسات المالية الدىرصدةاألو للموجودات المالية (القروض والسلف االئتمانجودة أ) 
)خرىاأل

اهيبني اجلدول  :صولألفئة من الكليةاالئتمااجلودةدرجة أد

باآلف الرياالت السعودية
سلفالقروض و ال

المجموعأخرىتجاريةشخصية

بنوك اللدىأرصدة
مؤسسات مالية الو 

جمالياإلأخرى
٢٠١٣م

العاملة
غري مستحقة وغري 
خفضة (عاملة) م

خفضة–جيدة  ٤,٩٣٤,٢٨٩٣,٠٧٣,٧٩٥٨,٠٠٨,٠٨٤ــ٤,٩٣٤,٢٨٩ــاملخاطرم
١٠,٩٠٥,٦٣٠ــ١٠,٩٠٥,٦٣٠ــ١٠,٩٠٥,٦٣٠ــمتوسط املخاطر–جيدة 
فة–جيدة  ١٦,٨٤٠,٩٦٢ــ١٢,١٢٩,٩٨٤٤,٤٩١,١٠٧٢١٩,٨٧١١٦,٨٤٠,٩٦٢غري مص

١٢,١٢٩,٩٨٤٢٠,٣٣١,٠٢٦٢١٩,٨٧١٣٢,٦٨٠,٨٨١٣,٠٧٣,٧٩٥٣٥,٧٥٤,٦٧٦جمموع جيدة
اية خاصة ٢,٢٦١,٧٩٦ــ٢,٢٦١,٧٩٦ــ٢,٢٦١,٧٩٦ــحباجة لع

١٢,١٢٩,٩٨٤٢٢,٥٩٢,٨٢٢٢١٩,٨٧١٣٤,٩٤٢,٦٧٧٣,٠٧٣,٧٩٥٣٨,٠١٦,٤٧٢المجموع
خفض ة القيمةمستحقة وغري م

١٥٢,٣١٤ــ١٥٢,٣١٤ــ٢٦,٤٦١١٢٥,٨٥٣ًايوم٣٠قل من أ
٣,٢٤٦ــ٣,٢٤٦ــ٢,٠٣٥١,٢١١ًايوم٦٠ىل إ٣٠
٧٦,٩٠٣ــ٧٦,٩٠٣ــ٢,٣٥١٧٤,٥٥٢ًايوم٩٠ىل إ٦٠

٥١,٦٧٤ــ٥١,٦٧٤ــ٢٣,٢٢١٢٨,٤٥٣ًايوم٩٠كثر من أ
١٢,١٨٤,٠٥٢٢٢,٨٢٢,٨٩١٢١٩,٨٧١٣٥,٢٢٦,٨١٤٣,٠٧٣,٧٩٥٣٨,٣٠٠,٦٠٩إجمالي العاملة

)٤٨٢,١٦٠(ــ)٤٨٢,١٦٠(ــ)٣٥٥,٥٣٢()١٢٦,٦٢٨(: مخصص المحفظةناقصًا

١٢,٠٥٧,٤٢٤٢٢,٤٦٧,٣٥٩٢١٩,٨٧١٣٤,٧٤٤,٦٥٤٣,٠٧٣,٧٩٥٣٧,٨١٨,٤٤٩صافي العاملة

عاملةالغير 
٤٢٩,٣٧٢ــ٤٢٩,٣٧٢ــ٢٢٠,٤٨٦٢٠٨,٨٨٦غير العاملةإجمالي
)١٧٩,٢٦٧(ــ)١٧٩,٢٦٧(ــ)٨٨,٩٣٤()٩٠,٣٣٣(محددمخصص:ناقصا

٢٥٠,١٠٥ــ٢٥٠,١٠٥ــ١٣٠,١٥٣١١٩,٩٥٢صافي غير العاملة



بنك الجزيرة
(شركة مسامهة سعودية)

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة) 
يتين في  م٢٠١٢و م٢٠١٣ر ديسمب٣١للسنتين المنت

-٥٨-

(تتمة)االئتمانمخاطر -٢٩

فة بشكل رئيسي قروض شخصية وبطاقات إئتمان  صغرية ومشاريعتتضمن القروض والسلف اجليدة غري املص
موموظفني و  يسي قروض املوظفني.بشكل رئخرىالقروض األتتضمن . قروض للمتاجرة باألس

باآلف الرياالت السعودية
قروض وسلف

موعأخرىجتاريةشخصية ا
وك لدىأرصدة الب

مجايلاإلأخرىواملؤسسات مالية
٢٠١٢م

العاملة
غري مستحقة وغري 
خفضة (عاملة) م

خفضة املخاطر–جيدة  ٤,٩٩٢,٧٣٣٣,١٣٨,٦٢٢٨,١٣١,٣٥٥ــ٤,٩٩٢,٧٣٣ــم
١٠,٤١٢,٩٤٨ــ١٠,٤١٢,٩٤٨ــ١٠,٤١٢,٩٤٨ــمتوسط املخاطر–جيدة 

فة–يدة ج ١٢,٩١٦,٩٩٥ــ١٠,٤٤٤,٤٥٥٢,٣٢٩,٨٢٦١٤٢,٧١٤١٢,٩١٦,٩٩٥غري مص
١٠,٤٤٤,٤٥٥١٧,٧٣٥,٥٠٧١٤٢,٧١٤٢٨,٣٢٢,٦٧٦٣,١٣٨,٦٢٢٣١,٤٦١,٢٩٨جمموع جيدة

اية خاصة ١,٣٧٦,٢٦٣ــ١,٣٧٦,٦٧٦ــ١,٣٧٦,٢٦٣ــحباجة لع
موع ١٠,٤٤٤,٤٥٥١٩,١١١,٧٧٠١٤٢,٧١٤٢٩,٦٩٨,٩٣٩٣,١٣٨,٦٢٢٣٢,٨٣٧,٥٦١ا

خفض ة مستحقة وغري م
القيمة

٦٧,٦٦٧ــ٦٧,٦٦٧ــ٤٥,٥٤١٢٢,١٢٦ًايوم٣٠قل من أ
٢١,٩٥٤ــ٢١,٩٥٤ــ١,٦٨٧٢٠,٢٦٧ًايوم٦٠ىل إ٣٠
٢,٧٣٦ــ٢,٧٣٦ــ١,٠٥٠١,٦٨٦ًايوم٩٠ىل إ٦٠

٤٤٣,٠٣٧ــ٤٤٣,٠٣٧ــ٥,٣٦٠٤٣٧,٦٧٧ًايوم٩٠كثر من أ
١٠,٤٩٨,٠٩٣١٩,٥٩٣,٥٢٦١٤٢,٧١٤٣٠,٢٣٤,٣٣٣٣,١٣٨,٦٢٢٣٣,٣٧٢,٩٥٥إمجايل العاملة

ـ)٢٨٩,٤٦٢()١٧٨,٢١١(: خمصص احملفظةاقصًا ـ)٤٦٧,٦٧٣(ـ )٤٦٧,٦٧٣(ـ

١٠,٣١٩,٨٨٢١٩,٣٠٤,٠٦٤١٤٢,٧١٤٢٩,٧٦٦,٦٦٠٣,١٣٨,٦٢٢٣٢,٩٠٥,٢٨٢صايف العاملة

عاملةالغري 
١,٠٤٠,٢١٩ــ١,٠٤٠,٢١٩ــ١٠٧,٢٠٥٩٣٣,٠١٤إمجايل غري العاملة

ـ)٨٦٠,٣١٩()٤٩,٧٧٨(حمددخمصص:اقصا ـ)٩١٠,٠٩٧(ـ )٩١٠,٠٩٧(ـ

١٣٠,١٢٢ــ١٣٠,١٢٢ــ٥٧,٤٢٧٧٢,٦٩٥صايف غري العاملة



بنك الجزيرة
(شركة مسامهة سعودية)

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة) 
يتين في  م٢٠١٢و م٢٠١٣ر ديسمب٣١للسنتين المنت

-٥٩-

(تتمة)االئتمانمخاطر -٢٩
مت إعادة التفاوض بشأن إعادة م٢٠١٣ديسمرب ٣١تتضمن القروض والسلف العاملة كما يف  قروضًا

ا يار املركز املايل للمقرتض لایر سعوديمليون ٦٩٨,٤بقيمة هيكلت مليون ١,٣٧٨،٥:م٢٠١٢(بسبب ا
).لایر سعودي

اية قروض وسلف عاملة وجارية وحمدثة فيما يتعلق بتسديدات تتضمن  القروض والسلف اليت حتتاج إىل ع
ا تتطلب متابعة دقيقة من قبل اإل طوي على دارةأصل املبلغ والعموالت اخلاصة. ورغم ذلك، فإ ا ت حيث أ
قاط الضعف احملتملة، واليت قد تؤدي يف املستقبل إىل تدهور يف عملية الس سبة ألصل املبلغ أو بعض  داد بال

ك ملخاطر تتطلب إعادة  اية إىل تعرض الب العموالت اخلاصة. لن تؤدي القروض والسلف اليت حتتاج إىل ع
ا ضمن  يف .أقلدرجةتص

ستثماراتاللاالئتمانجودة )ب
يع أدوات الدين (مجبالتكلفة املطفأه دينأدواتحصريًااليت تتضمن ستثماراتاللاالئتمانجودة تتم إدارة

ورة. تاستخدامبضمن فئة األدوات املقيمة بالتكلفة املطفأة)  يف خارجية مش يفات وكاالت تص تربعتص
فة اتاالستثمار  يفيملدينأدواتغري املص يف خارجية للوكالة من قبل أي مسبقًااتم تص .االئتماينتص

اهاجلدول يوضح ف من أصحسب كل االئتمانجودة أد ملوجودات:ااف ص

ا بالتكلفة املطفأة اتاالستثمار خنفاض يف قيمة ال توجد حاجة لتكوين خمصص ا ليت ال تتضمن (وااحملتفظ 
م  اديق املشرتكة) كما يف حقوق املسامهنيأس .م٢٠١٢و م٢٠١٣ديسمرب ٣١والص

باآلف الرياالت السعودية
م٢٠١٢م٢٠١٣

العاملة
٩١٣,٥٣٣١,٧٤٥,٨٠٨استثمارات يف مراحبات حكومية

يف  ١١,١٧٩,٣٧١٤,١٣٢,٩٨٠)BBB-AAAعايل (تص
يف  ـ)BA١-B٢عادي (تص ــ ـ
يف  ـ)C-BA٣أقل من عادي (تص ــ ـ

ف ١٥٨,٣٦٧١,٨٨٨,٨٨٩غري مص
١٢,٢٥١,٢٧١٧,٧٦٧,٦٧٧العاملة وجميع االستثماراتإجمالي



بنك الجزيرة
(شركة مسامهة سعودية)

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة) 
يتين في  م٢٠١٢و م٢٠١٣ر ديسمب٣١للسنتين المنت

-٦٠-

(تتمة)االئتمانمخاطر -٢٩

اإلقتصاديللقطاعتحليل قروض وسلف البنك وفقًاج) 
ر اهاجلداولتظ لقروض أد للقطاع و حتليًال ك وفقًا خمصصات احملفظة وبعد خصم، اإلقتصاديسلف الب

ا للقروض والسلف العاملة وغري إمجايلاالعتباروبعد األخذ يف املخصصات احملددة ات احملتفظ  الضما
ات العاملة. قدية تتضمن الضما م احمللية والدولية، واآلجلةالودائع ال ات ، العقاراتو ، واألس والضما

ازل عن، ادةاملض .مستحقاتوالت

باآلف الرياالت السعودية
االقصى للتعرضالحد

٢٠١٣م

ضمن قائمة المركز 
المالي بعد خصم 

المخصصات

خارج قائمة المركز المالي 
المحتملة لتزاماتواال

دات ذات العالقة والتع
بعد خصماالئتمانب

المجموعالمخصصات

٥٠٧,٨١٩٨٣,٢٨٢٥٩١,١٠١حكومية وشب حكومية
وك ومؤسسات مالية  ١,٠٢٠,٠٦٦٤٤٧,٢٢٢١,٤٦٧,٢٨٨أخرىب

٢٦,٦٨٦١٠٦,٧٠١١٣٣,٣٨٧مساكأزراعة و 
يع ٥,٩٠٧,٠٤٢٨٢٨,٨٢٦٦,٧٣٥,٨٦٨تص

اجم وحماجر ٦٣٠,٨٠٦١٥٧,٣٢٣٧٨٨,١٢٩م
رباء وماء وغاز وخدمات صحية ١٢٩٣٠ك

شاءات اء وا ٧٠٥,٣٧٠١,٧٥٧,٨٧٩٢,٤٦٣,٢٤٩ب
٨,٢٥٥,٥٧٤١,٠٠٤,٢٣٠٩,٢٥٩,٨٠٤جتارة

٢٧٦,٠٩٨٥٣,٥٢٠٣٢٩,٦١٨قل واتصاالت
٤١٢,١٣٩١١٢,٣٨٣٥٢٤,٥٢٢خدمات

١٢,١٨٧,٥٧٧ــ١٢,١٨٧,٥٧٧قروض شخصية وبطاقات ائتمان
م ٢,٧٦٦,٣٦٥ــ٢,٧٦٦,٣٦٥تداول اس

٢,٢٩٩,٢١٦٨٥٢,٤٩٧٣,١٥١,٧١٣أخرى

٣٤,٩٩٤,٧٥٩٥,٤٠٣,٨٩٢٤٠,٣٩٨,٦٥١احلد االقصى للتعرض
ات القروض والسلف العاملة اقص:  ضما
)١٦,٤٧٨,٧٢٨()٢,٤٦٠,٤١٥()١٤,٠١٨,٣١٣(العاملةوغري

٢٠,٩٧٦,٤٤٦٢,٩٤٣,٤٧٧٢٣,٩١٩,٩٢٣للمخاطرقصى للتعرضصافي الحد األ



بنك الجزيرة
(شركة مسامهة سعودية)

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة) 
يتين في  م٢٠١٢و م٢٠١٣ر ديسمب٣١للسنتين المنت

-٦١-

(تتمة)االئتمانمخاطر -٢٩

للمخاطرقصى للتعرضالحد األد)

ات أخرى اراالعتبفيما يلي احلد األقصى للتعرض ملخاطر االئتمان دون األخذ يف  ات وحتسي أي ضما
لالئتمان:

باآلف الرياالت السعودية
احلد االقصى للتعرض 

٢٠١٢م

ضمن قائمة املركز املايل 
بالصايف بعد خصم 

املخصصات

خارج قائمة املركز املايل 
احملتملة لتزاماتواال

دات ذات العالقة  والتع
بعد خصم االئتمانب

موعاملخصصات ا

وك ومؤسسات مالية  ٦٧٤,٦٦٣٢٣٣,٢٩٩٩٠٧,٩٦٢أخرىب
٥٧,٥٨٤٨٠,٤٤١١٣٨,٠٢٥زراعة وامساك

يع ٥,٧١٣,٢٠٦١,١٤٢,٩٢٥٦,٨٥٦,١٣١تص
اجم وحماجر ٦٥٣,٦٤٠٦٥٦,٢٥٠١,٣٠٩,٨٩٠م

رباء وماء وغاز وخدمات صحية ٢,٠٧٥٢,٠٧٥ــك
شاءات اء وا ٤,٩١٠,٩٢٩١,٣٨٦,٥٠٢٦,٢٩٧,٤٣١ب

٣,٢١٤,٥٣٢٨٩٩,١٥٣٤,١١٣,٦٨٥جتارة
٢٩٧,٢٦٤٦٩,١٨٢٣٦٦,٤٤٦قل واتصاالت

٤٨٥,٦٧٩١٦٤,٣٢٦٦٥٠,٠٠٥خدمات
١٠,٣٦٧,٣١٠ــ١٠,٣٦٧,٣١٠قروض شخصية وبطاقات ائتمان

م ١,٨٧٩,٩٥٢ــ١,٨٧٩,٩٥٢تداول اس
١,٦٤٢,٠٢٣٧٠٧,٩١٧٢,٣٤٩,٩٤٠أخرى

٢٩,٨٩٦,٧٨٢٥,٣٤٢,٠٧٠٣٥,٢٣٨,٨٥٢احلد االقصى للتعرض
ات القروض والسلف العاملة ضمااقص: 
)١٣،٩٠١،٢٥٣()١,٤٣٨,٥٤٦()١٢,٤٦٢,٧٠٧(ة      العاملوغري

١٧,٤٣٤,٠٧٥٣,٩٠٣,٥٢٤٢١,٣٣٧,٥٩٩للمخاطرقصى للتعرضصايف احلد األ

باآلف الرياالت السعودية
م٢٠١٢م٢٠١٣

اتالموجود
وك واملؤسسات املالية األأرصدة ٣,٠٧٣,٧٩٥٣,١٣٨,٦٢٢)٤يضاح اال(خرىلدى الب

١٢,٥٩٧,١٢٥٨,٩٩٤,٣٩٤)٥يضاح اال(استثمارات
٣٤,٩٩٤,٧٥٩٢٩,٨٩٦,٧٨٢)٦(االيضاح قروض وسلف، صايف

قدية–أخرىأصول  ات  ٤١٥,٨٦١٢٥٩,٥٠٤)٩يضاح اال(مستحقة مقابل مشتقات وعموالت تأمي
٥١,٠٨١,٥٤٠٤٢,٢٨٩,٣٠٢الموجوداتإجمالي

دات واال ٢,٩٤٣,٤٧٧٣,٩٠٣,٥٢٤)١٨يضاح اال(صايف، لتزاماتالتع
١٢٢,٤٥٦١٥١,٢٥٧)١٠يضاح اال(، صايفالقيمة العادلة اإلجيابية-املشتقات 
٥٤,١٤٧,٤٧٣٤٦,٣٤٤,٠٨٣للمخاطرالحد األقصى للتعرضإجمالي
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التركيز الجغرافي -٣٠
دات واالفيما يلي التوزيع اجلغرايف للفئات الرئيسية للموجأ)  :االئتماناحملتملة وخماطر لتزاماتودات والتع

باآلف الرياالت السعودية

٢٠١٣م
المملكة العربية 

االسعودية

دول مجلس 
التعاون الخليجي 

والشرق خرىاأل
جمالياإلأخرىدول جنوب شرق اسياامريكا الشماليةأوروباوسطاأل

الموجودات
قد أرصدةقدية و  ـ٧,٣٠٦,١٥٨لدى مؤسسة ال ــ ــ ــ ــ ٧,٣٠٦,١٥٨ـ
وك و أرصدة ت ماليةمؤسسالدى ب
٢,٥٥٦,٢٥٨٧٠,٨٧٨٤٦,٥١٩٣٩٧,٤٦٠١,٢٩٦١,٣٨٤٣,٠٧٣,٧٩٥أخرى

١١,٠٠٠,٤٩٠٦٣٠,١٨٨١١٤,٤٥٦٦٣,٧١٠٣٨,٢٨١٧٥٠,٠٠٠١٢,٥٩٧,١٢٥استثمارات
ـ٣٤,٨٧٢,٦٧٣١٧,٣١٢قروض وسلف، صايف ــ ٧٥,٥٥٦٢٩,٢١٨٣٤,٩٩٤,٧٥٩ـ

٥٥,٧٣٥,٥٧٩٧١٨,٣٧٨١٦٠,٩٧٥٤٦١,١٧٠١١٥,١٣٣٧٨٠,٦٠٢٥٧,٩٧١,٨٣٧يلمجااإل

دات واال ٤,٩٥٥,٨٥٦٢٨٦,٨٢٥٦١,١٢٣٦٠٠٥,٤٣٦٩٤,٠٥٢٥,٤٠٣,٨٩٢المحتملةلتزاماتالتع
االئتمانمخاطر 

ا بقيمة المعدل  ي )االئتمان(يتم عرض

دات واال ٢,٩٤٢,٥٨٤١٤٨,٢٨٩٣١,٣٥٧٣٠٠٢,٧١٨٦,٢٢٢٣,١٣١,٤٧٠احملتملةلتزاماتالتع

ـ٣٦,٣٠٨٣,٠٥٠٢٢,٤٤٦٣١,١٣٣املشتقات ــ ٩٢,٩٣٧ـ
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التركيز الجغرافي  (تتمة)-٣٠

دات واالاالئتمايناملعادل احتسابيتم  اًءلتزاماتللتع قد املعتمدةعلى الطريقة احملتملة ب من مؤسسة ال
العريب السعودي.

:االئتمانب ) فيما يلي التوزيع الجغرافي للقروض والسلف غير العاملة ومخصص خسائر 

اآلف الرياالت السعوديةب
االئتمانمخصص خسائر صافي القروض والسلف غير العاملة

م٢٠١٢م٢٠١٣م٢٠١٢م٢٠١٣

٤٢٩,٣٧٢١,٠٤٠,٢١٩٦٦١,٤٢٧١,٣٧٧,٧٧٠اململكة العربية السعودية

(املعدلة)
باآلف الرياالت السعودية

٢٠١٢م
اململكة العربية 

االسعودية

دول جملس 
التعاون اخلليجي 

والشرق خرىاأل
االوسط

امريكا أوروبا
الشمالية

وب شرق  ج
اسيا

مجايلاإلأخرىدول 

املوجودات
لدى مؤسسة أرصدةقدية و 
قد  ٧,٠٨٢,٤٢١ــــــــــ٧,٠٨٢,٤٢١ال
وك ومؤسسات أرصدة لدى ب
٢,٨٦٦,٢٢٨١٠٩,٧٢٣٦١,٠٥٧٩٦,٢٧٣٣,٩٥٣١,٣٨٨٣,١٣٨,٦٢٢أخرىمالية

٧,٧٤٩,٢٣٨٦٧,٦٨٦٦٨,٣٧٠٦١,٨٠٠٢٩٧,٣٠٠٧٥٠,٠٠٠٨,٩٩٤,٣٩٤استثمارات
٢٩,٥٩٩,٧٧٠٣٣,٩٩٠٧٥,٥٥٦١٨٧,٤٦٦٢٩,٨٩٦,٧٨٢قروض وسلف، صايف

٤٧,٢٩٧,٦٥٧٢١١,٣٩٩١٢٩,٤٢٧١٥٨,٠٧٣٣٧٦,٨٠٩٩٣٨,٨٥٤٤٩,١١٢,٢١٩اإلمجايل

دات وااللتزامات احملتملة ٢٠,٦٥٦٥,٣٤٢,٠٧٠ــــ٥,١٥٣,٦٠٥٦٤,٠٣٩١٠٣,٧٧٠التع
خماطر االئتمان

ا بقيمة املعدل  (يتم عرض
االئتماين )

دات وااللتزامات احملتملة ٢,٦٠٢١٢,٨٢٧٢,٤٥٢,٠٨٩ــ٢,٣٥٣,١٢٦٣٠,٨٠١٥٢,٧٣٣التع

٨٦,٣٠٥ــــــ٣٠,٣٩٩٢٩,٢٠١٢٦,٧٠٥املشتقات
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مخاطر السوق-٣١
(والذي ليس االئتماينوالتوسع ةلعموالت اخلاصخماطر السوق هي خماطر التغري يف أسعار السوق مثل معدل ا

م وأسعااالئتماينل عالقة بالتغري يف الوضع  بية واليت الُعمالتر صرف للملتزم/ املصدر)، وأسعار األس األج
موعةتؤثر على دخل  اة من قبل دواتأو على قيمة األا موعةاملالية املقت خماطر إدارة. إن اهلدف من ا

ا ضمن حدود مقبولة مع تعظيم العوائدالتعرض ملخاطر السوق إدارةالسوق هو  .والتحكم 

موعةقوم ت ملخاطر السوق إىل خماطر تتعلق بعمليات املتاجرة وغري املتاجرة. يتم التعامل مع ابفصل تعرضا
م امللكية و إدارةعمليات املتاجرة من قبل  ة وتتضمن أس اديق اخلزي اس القيمة العادلة.على أساالستثمارص

ة تعترب بوضع حدود للمستويات املقبولة من املخاطر يف عمليات املتاجرة. دارةاإليقوم جملس  جل
املخولة الصالحياتالسوق ومبوجب هيكل خماطر خماطر السوق هي املسؤولة عن اتسياس

ملخاطر ل فصمتقرير يومي يتم عمل املخاطر املعتمدة. مستوى حيددضع إطار يتم و للمجلس 
موعةتعرض هلا تاليت خماطر السوق السوق يبني  من قبل رئيس هذا التقرير اليومي تم مراجعة ي. ا

ةإدارة  وتوجي خماطر السوق يف عمليات املتاجرة وغري املتاجرة إدارةيتم . املخاطرإدارةورئيس اخلزي
حتليالت احلساسية.استخدامب

لعمليات المتاجرةمخاطر السوق أ)
من التعرض ملخاطر تقلبات أسعار  شأ خماطر السوق لعمليات املتاجرة أساسًا بية الُعمالتت األج

م وصايف قيمة أصول والتغريات يف أس اديق عار األس .االستثمارص

األجنبيةالُعمالتمخاطر )١
بيةالُعمالتتتمثل خماطر  املالية بسبب التقلبات يفدواتيف خماطر تذبذب قيمة األاألج

بية. الُعمالتأسعار صرف  موعةقوم تاألج التعرض للتقلبات يف أسعار صرف إدارةبا
قدية. قام جملس اإلالُعمالت بية السائدة على قائمة املركز املايل والتدفقات ال دارةاألج

واعبوضع حدود ملستوى التعرض هلذه املخاطر  . يتم مراجعة هذه املراكز الُعمالتحسب أ
للتأكد من بقاء هذه املراكز ضمن احلدود املقررة.مرتني يوم يًا

موعة للمخاطر اهلامة بيةالتاليةتعرضت ا كما يف عمليات املتاجرة اليت متت بعمالت أج
ديسمرب:٣١يف 

باآلف الرياالت السعودية
م٢٠١٢م٢٠١٣

٢٦,٢٧٩١٥,٤٤٣دوالر امريكي  
١٥,٨٣٨١٧,٤٩٤يورو

ي اسرتليين ٢٤,١٣٥١٧,٦٥٨ج
٣٩,٤٥٨٣٤,٣٧٠ين ياباين
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مخاطر السوق (تتمة)-٣١

لعمليات المتاجرة (تتمة)مخاطر السوق أ) 

(تتمة)األجنبيةالُعمالتمخاطر )١
اهيبني اجلدول  موعةمدى تعرض أد م٢٠١٣ديسمرب ٣١كما يف الُعمالتملخاطر ا

بية. يقوم هذا التحليل حبساب تأثري التغريات احملتملة املعقولة ب سبة ملوقف عمالت األج ال
ثابتة على قائمة الدخل خرىلسعر الصرف مقابل الريال السعودي مع بقاء املتغريات األ

قص حمتمل يف قائمة الدخل  املوحدة. إن وجود مبلغ سالب باجلدول يعكس صايف 
ما يشري و املو  ىل صايف زيادة حمتملة. إن حتليالت احلساسية ال جود مبلغ موجب إحدة، بي

ا من قبل االعتبارتأخذ يف  ي موعةاملواقف املمكن تب تأثري تلك التغريات.للتخفيف منا

م٢٠١٢م٢٠١٣

ــالعمل ــــــــ ةـــــــــــــــ
زيادة في سعر 
الصرف بالمائ

باآلف (رباحالتأثير على األ
)السعوديةالرياالت 

زيادة يف سعر 
الصرف باملائ

رباحالتأثري على األ
باآلف الرياالت (

)السعودية
٦٢±٠,٤٠٠±١٨±٠,٠٧٠±دوالر امريكي

١,٤٤٥±٨,٢٦٠±١,١٦٦±٧,٣٦٠±يورو
ي اسرتليين ١,١١٢±٦,٣٠٠±١,٨١٧±٧,٥٣٠±ج

٢,٥٦٧±٧,٤٧٠±٤,٨٤٩±١٢,٢٩٠±ين ياباين

ماألأسعار مخاطر )٢ س
مخماطر أسعار  اديق االستثمارخنفاض القيم العادلة هي خماطر ااألس تيجة تغريات لص

م على حدة. م وقيمة كل س يف مستويات مؤشر األس

ا حمفظة دواتإن األ م القيمة العادلة من خالل قائمة الدخلاملالية اليت تتضم هي أس
اديق مشرتكة  ا من قبل ص موعةقوم ة. تمملوكة للمجموعحمتفظ  املخاطر إدارةبا

اديق بالاملتعلقة  اديقالأصوليف صايف قيمة املتغرياتمراقبةعن طريق ص إدارة. يتم ص
م استثمارات اديقاألس موعةمن قبل والص استثماراتبالتعاون مع مستشاري ا

مخماطر أسعار إدارةحمرتفني، ويتم  موعةمن قبلاألس خاصة فظة حمكل على أساس  ا
دوق تيجة للتغري يف القيمة العادلة بكل ص . إن التأثري على قائمة الدخل املوحدة ك

ا ألغراض املتاجرة كما يف ل م احملتفظ  ، والذي م٢٠١٢و م٢٠١٣ديسمرب ٣١ألس
دوق ذييرجع اىل تغريات معقولة مقدرة العالقة مع إبقاء يف صايف قيمة موجودات الص

تغرية ثابتة، هي كما يلي:املخرىالعوامل األ
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مخاطر السوق (تتمة)-٣١

لعمليات المتاجرة (تتمة)مخاطر السوق أ) 

م (تتمة)مخاطر )٢ أسعار األس

مم

المحفظة

االنخفاض/الزیادة
السھمفي سعر 

بالمائھ

التأثیر على الدخل 
باآلف الموحد (

)الریاالت السعودیة

االنخفاضالزیادة/
السھمر في سع
بالمائھ

التأثیر على الدخل 
الموحد (باالف 

الریاالت السعودیة)
,±,±,±,±الثریاصندوق 

٣,٤٤٧±١٤,١٦٠±٦,٦١٤±٢٢,٦٧٠±الخیرصندوق 

٨,٩١٦±٢٧,٠٨٠±٢١,٧١٣±٥٦,٧٢٠±المشارقصندوق 

١,٤٤٧±٥,٩٨±٢٦,٣٩٦±٢٥,٥٠٠±صندوقالقوافل

ــــ٧,٧٠٣±٢٢,٦٧٠±دولیة الناشئةاألسواق ال

ــــ١٤,٥٣٥±٢٥,٥٠٠±الصنادیق األخرى

تيجة للتغريالتأث ميف القيمة العادلة ري على قائمة الدخل ك املدرجة بالقيمة العادلة من خالل لألس
اجتة عن تغيري م٢٠١٢وم٢٠١٣ديسمرب ٣١كما يف املوحدة  قائمة الدخل  ات مقدرة معقولة يف ال

مؤشرات السوق التالية مع بقاء العوامل املتغرية ثابتة وهي كما يلي:

مم

مؤشر السوق
الزیادة/االنخفاض 
في المؤشر بالمائھ

التأثیر على قائمة 
الدخل الموحدة 

باآلف الریاالت (
)السعودیة

الزیادة/االنخفاض 
في المؤشر بالمائھ

التأثیر على قائمة
الدخل الموحدة 

باآلف الریاالت (
)السعودیة

٥٠٣%٥,%,تداول
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مخاطر السوق (تتمة)-٣١

للعمليات غير التجارية- مخاطر السوق )ب
شأ خماطر السوق  من سعر العموالتللعمليات غري التجارية أو املت كي أساسًا ةاخلاصوقف الب
بية األالُعمالتأسعار والتعرض لتقلبات  م.وتقلباتج أسعار األس

أسعار العموالت الخاصةمخاطر )١
شأ  لتغري يف أسعار العموالت اخلاصة حتمال أن يؤدي اخماطر أسعار العموالت اخلاصة من ات

قدية املستقبلية أو على القيم العادلة لألإ ة دواتىل التأثري على التدفقات ال املالية. قامت جل
ضع حدود على فجوة أسعار العموالت اخلاصة. يتم مراقبة املراكز بو سياسات خماطر السوق 

ة سياسات خماطر السوق للتأكد من بشكل يومي  مع تقدمي تقارير دورية إىل اإلدارة العليا وجل
بقاء املراكز ضمن احلدود املوضوعة. يف حال وجود ظروف حادة بالسوق، فإ يتم عمل تقارير 

ة سياسات خماطر السوق ات املطلوب-عن فجوة املوجودات  ا إىل جل بصورة أكثر تكراراً.ورفع
اشئة عن تأثري تغريات مقدرة معقولة يف أسعار العموالت  يوضح اجلدول التايل احلساسية ال

. إن مجموعةثابتة، على قائمة الدخل املوحدة للاألخرى اخلاصة، مع بقاء باقي العوامل املتغرية 
لى صايف دخل غريات املتوقعة يف أسعار العموالت اخلاصة عحساسية الدخل هي تأثري الت

ة اًءةواحدالعموالت اخلاصة لس اة لغري ، وذلك ب على املوجودات واملطلوبات املالية املقت
أدواتمبا يف ذلك م٢٠١٣ديسمرب ٣١أغراض املتاجرة واليت حتمل عموالت خاصة كما يف 

ا اىل مركزات عملةة تتم مر . إن مجيع أوج التعرض غري التجاريالتحوط ا وحتليل ويتم اقبت
ا بالعملة احمللية. إن حتليالت احلساسية ال تأخذ يف االفصاح االعتبارعن احلساسية املرتبطة 

موعة قوم تاإلجراءات اليت من املمكن ان  .املتغرياتتأثري تلك للتخفيف منبإختاذها ا
م٢٠١٢ م٢٠١٣

حساسية دخل 
موالت اخلاصةالع
باآلف الرياالت (

)السعودية

الزيادة/ االخنفاض 
قطة األساس يف 

حساسية دخل العموالت 
الخاصة

باآلف الرياالت (
)السعودية

الزيادة/ االنخفاض 
في نقطة األساس العملـــــــــــــــــة

( ) +٢٥ ٫ +٢٥ لایر سعودي
-٢٥ ( ٫ ) -٢٥ عوديلایر س

( ٫ ) +٢٥ ( ) +٢٥ دوالر أمريكي
٫ -٢٥ -٢٥ دوالر أمريكي

+ + درهم امارايت 
( ) - ( ) - درهم امارايت 

الموجودات والمطلوبات والبنود خارج قائمة المركز الماليعلى طر أسعار العموالت مخا

موعةقوم ت املايل االتقلبات يف أسعار العموالت السائدة يف السوق على مركزهخماطر آثارإدارةبا
قدية.اوتدفقا اهاجلدول يلخصال موعةخماطر أسعار العموالت أد . كما يشتمل على على ا

موعةموجودات ومطلوبات  فة حسب تاريخ ا إعادة التسعري التعاقدياملسجلة بالقيمة الدفرتية مص
ما ــقاالستحقاأو تاريخ  موعةتعرض تأوالً. يقعأي تيجة لعدم التطابق ا ملخاطر أسعار العموالت 

خارج قائمة املركز املايل اليت تستحق أو دواتأو لوجود فجوات يف قيم املوجودات واملطلوبات واأل
موعةقوم تسيتم جتديد أسعارها يف فرتة حمددة.  إعادة هذه املخاطر وذلك مبطابقة تواريخ إدارةبا

املخاطر.إدارةاملوجودات واملطلوبات من خالل إسرتاتيجيات تسعري
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مخاطر السوق (تتمة)-٣١

للعمليات غير التجارية (تتمة)–مخاطر السوق )ب

أسعار العموالت الخاصة (تتمة)مخاطر )١

باآلف الرياالت السعودية

ر٣خالل ٢٠١٣م ر ١٢–٣أش سنوات٥–١ًاش
٥اكثر من 
المجموعتحمل عمولةال سنوات

معدل العمولة 
الفعلي

الموجودات
لدى مؤسسة أرصدةقدية و 

قد العريب السعودي ـــــ٤,٠٤٥,٠٠٠ال ــ٣,٢٦١,١٥٨٧,٣٠٦,١٥٨ـ
وك أرصدة لدى الب

%٥٣٦,٢٩٥٣,٠٧٣,٧٩٥٠,٦١ــــ١,٧٨٧,٥٠٠٧٥٠,٠٠٠خرىواملؤسسات املالية األ
%٣,٥٠١,٥٣٣١,٨٦٨,١٠٤٨٨١,٨٢٣٥,٩٩٩,٨١١٣٤٥,٨٥٤١٢,٥٩٧,١٢٥٢,١٠استثمارات

%١٠,٨٣١,٣٤٢١٤,٣٠٤,٤٤٣٩,٣٩٨,٧٢٤٢٥٤,٤٨٢٢٠٥,٧٦٨٣٤,٩٩٤,٧٥٩٤,٠٥قروض وسلف، صايف
ـشركة زميلةيف استثمارات ــ ــ ــ ــ١٢١,٤٨٩١٢١,٤٨٩ـ
ـصايف، أخرىعقارات  ــ ــ ــ ــ٦٧٢,٤٨٥٦٧٢,٤٨٥ـ

ـممتلكات ومعدات، صايف ــ ــ ــ ــ٥٠٧,٧٦٦٥٠٧,٧٦٦ـ
ـأخرىموجودات  ــ ــ ــ ــ٧٠٢,٨٣١٧٠٢,٨٣١ـ

٢٠,١٦٥,٣٧٥١٦,٩٢٢,٥٤٧١٠,٢٨٠,٥٤٧٦,٢٥٤,٢٩٣٦,٣٥٣,٦٤٦٥٩,٩٧٦,٤٠٨الموجوداتإجمالي

حقوق المطلوبات و 
مين المسا

وك واملؤسسات  أرصدة للب
ـــــ٤,٣٣١,٥١٣املالية األخرى %٢٧,٢٢٥٤,٣٥٨,٧٣٨٠,٦٦ـ

%٢٠,٢٤٨,٤٩٨٤٨,٠٨٢,٥٢٥١,١٣ــ١٣,٦٠٦,٨٠٥١٣,٤٠٣,٣٥٩٨٢٣,٨٦٣عمالءللودائع 
ـمطلوبات أخرى ــ ــ ــ ــ٨٠٦,٦٠٠٨٠٦,٦٠٠ـ

ـمعززةصكوك ـــــ١,٠٠٠,٠٠٠ـ ــ١,٠٠٠,٠٠٠ـ
ـحقوق ملكية ــ ــ ــ ــ٥,٧٢٨,٥٤٥٥,٧٢٨,٥٤٥ـ

حقوق إجمالي المطلوبات و 
مين ــ٢٦,٨١٠,٨٦٨٥٩,٩٧٦,٤٠٨ــ١٧,٩٣٨,٣١٨١٤,٤٠٣,٣٥٩٨٢٣,٨٦٣المسا

ـ)٢٠,٤٥٧,٢٢٢(٢,٢٢٧,٠٥٧٢,٥١٩,١٨٨٩,٤٥٦,٦٨٤٦,٢٥٤,٢٩٣داخل قائمة المركز المالي ــ ـ
سعار العموالت أحساسية 

ـ)٢,١٣١,٨٧٥()٥٠٣,٤٣٨(١,٦٩٨,٧٥٠٩٣٦,٥٦٣يخارج قائمة المركز المال ــ ــ ـ
إجمالي فجوة الحساسية 

ـ)٢٠,٤٥٧,٢٢٢(٣,٩٢٥,٨٠٧٣,٤٥٥,٧٥١٨,٩٥٣,٢٤٦٤,١٢٢,٤١٨العموالتسعار أل ــ ـ

الموقف التراكمي لفجوة 
الحساسية السعار 

ـــــ٣,٩٢٥,٨٠٧٧,٣٨١,٥٥٨١٦,٣٣٤,٨٠٤٢٠,٤٥٧,٢٢٢العموالت ـ



بنك الجزيرة
(شركة مسامهة سعودية)

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة) 
يتين في  م٢٠١٢و م٢٠١٣ر ديسمب٣١للسنتين المنت

-٦٩-

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

أسعار العموالت الخاصة (تتمة)مخاطر )١

 يف عملية استخدامد قدية هو السعر الذي عمالية داةأل(العائد الفعلي) إن سعر العمولة الفعلي
حسابية للقيمة احلالية يؤدي للوصول إىل القيمة الدفرتية هلذه األداة. إن هذا السعر يعترب سعر تارخيي 

داة بسعر عائم أو أداة مسجلة لفة املطفأة وسعر السوق احلايل ألألداة بسعر ثابت ومسجلة بالتك
بالقيمة العادلة.

باآلف الرياالت السعودية

ر٣خالل ٢٠١٢م ر١٢–٣أش وات٥–١ش وات٥اكثر من س موعال حتمل عمولةس دل العمولة الفعالمعا
املوجودات

لدى مؤسسة أرصدةقدية و 
قد العريب السعودي ــ٢,٧٢٥,٤٢١٧,٠٨٢,٤٢١ــــــ٤,٣٥٧,٠٠٠ال

وك أرصدة لدى الب
٪٢٠١,٦٢٢٣,١٣٨,٦٢٢٠,٦٠ــــــ٢,٩٣٧,٠٠٠خرىواملؤسسات املالية األ

٪٢,١٧٧,٧٤٥٢,٦٦٩,٦٠٤٩٧٨,٩٧٦١,٩٤٠,٦٩٠١.٢٢٧.٣٧٩٨,٩٩٤,٣٩٤١,٨٣تاستثمارا
٪٨,٩٠٦,٦٢٧١١,٤٧١,٢٠٦٦,٨٢٩,٣٥١٢,٦٧٩,٠٦٠١٠,٥٣٨٢٩,٨٩٦,٧٨٢٣,٩٨قروض وسلف، صايف

ـــــــصايف، أخرىعقارات  ــ٦٦٠,٤٤٦٦٦٠,٤٤٦ـ
ـــــممتلكات ومعدات، صايف ــ ــ٤٦٦,١٠٣٤٦٦,١٠٣ـ

ـــــأخرىموجودات  ــ ــ٥٤٢،٦٣٤٥٤٢,٦٣٤ـ

ــ١٨,٣٧٨,٣٧٢١٤,١٤٠,٨١٠٧,٨٠٨,٣٢٧٤,٦١٩,٧٥٠٥,٨٣٤,١٤٣٥٠,٧٨١,٤٠٢املوجوداتإمجايل

حقوق املسامهنياملطلوبات و 
وك واملؤسسات أرصدة للب

٪٣٢,٦٦٩٣,٢٨٦,٠٤٤١,١١ــــــ٣,٢٥٣,٣٧٥خرىاملالية األ
٪١٧,٥٣٩,٩٣٠٤٠,٦٧٥,٢٩٠١,٠٧ــ١٦,٧٩١,٥٤٢٥,٣٢٢,١٠٣١,٠٢١,٧١٥عمالءللودائع 

ـــــأخرىمطلوبات  ــ ــ٨٠٨,٢١٥٨٠٨،٢١٥ـ
ــ١,٠٠٠,٠٠٠ــــــ١,٠٠٠,٠٠٠ــمعززةصكوك

ـــــــحقوق املسامهني ــ٥,٠١١,٨٥٣٥,٠١١,٨٥٣ـ
حقوق املطلوبات و إمجايل

ــ٢٣,٣٩٢,٦٦٧٥٠,٧٨١,٤٠٢ــ٢٠,٠٤٤,٩١٧٦,٣٢٢,١٠٣١,٠٢١,٧١٥املسامهني
ود داخل قائمة الفجو  ة للب

ـ(١٧,٥٥٨,٥٢٤)٧,٨١٨,٧٠٧٦,٧٨٦,٦١٢٤,٦١٩,٧٥٠)١,٦٦٦,٥٤٥(املركز املايل ــ ـ
حساسية اسعار العموالت 

ود قائمة املركز ـ)١,٠٣٢,٥٠٠((٧١٨,١٢٥)١,٢٩٥,٦٢٥٤٥٥,٠٠٠خارج ب ــ ــ ـ
فجوة احلساسية إمجايل

ـ(١٧,٥٥٨,٥٢٤)٨,٢٧٣,٧٠٧٦,٠٦٨,٤٨٧٣,٥٨٧,٢٥٠(٣٧٠,٩٢٠)الُعمالتالسعار  ــ ـ
املوقف الرتاكمي لفجوة 

ــــــ٧,٩٠٢,٧٨٧١٣,٩٧١,٢٧٤١٧,٥٥٨,٥٢٤(٣٧٠,٩٢٠)احلساسية السعار العموالت
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مخاطر السوق (تتمة)-٣١

الُعمالتخاطر م)٢

بسبب التقلبات يف أسعار صرف أداة ماليةخماطر تذبذب قيمة هيالُعمالتخماطر 
بية. الُعمالت موعةقوم تاألج الُعمالتالتعرض للتقلبات يف أسعار صرف إدارةبا

قدية. قام جملس اإل بية السائدة على قائمة املركز املايل والتدفقات ال بوضع حدود دارةاألج
واعملس . يتم مراجعة هذه املراكز على الُعمالتتوى التعرض هلذه املخاطر على حسب أ

للتأكد من بقاء هذه املراكز ضمن احلدود املقررة.يوميًا

اية العام،   ت كما يف  موعةلدى كا قاط التعرض اجلوهرية الصافية التالية واملقيدة ا
بية كما يف الُعمالتب ديسمرب:٣١األج

اهيبني اجلدول  موعةمدى تعرض أد م٢٠١٣ديسمرب ٣١كما يف الُعمالتملخاطر ا
سبة ملوقف عمال بية. يقومابال هذا التحليل حبساب تأثري التغريات احملتملة املعقولة األج

، مبا يف ذلك أثر ثابتةخرىلسعر الصرف مقابل الريال السعودي مع بقاء املتغريات األ
على قائمة الدخل املوحدة. إن وجود مبلغ سالب باجلدول يعكس صايف التحوط، أدوات

ما يشري وجود قص حمتمل يف قائمة الدخل املو  ىل صايف زيادة مبلغ موجب إحدة، بي
ا من قبل االعتبارحتليالت احلساسية يف ال تأخذحمتملة.  ي موعةاملواقف املمكن تب ا

.املتغرياتتأثري تلك للتحفيف من حدة

٢٠١٢م ٢٠١٣م

التأثري على الدخل 
باآلف الرياالت (

)السعودية

زيادة / اخنفاض يف 
سعر العملة (باملائة)

على الدخل التأثير
باآلف الرياالت (

)السعودية

زيادة / انخفاض 
في سعر العملة 

(بالمائة) العملة
(٣٣٧) ± ±٠,٠٥ ٦٠٩ ±٠,٠٥ دوالر أمريكي

±٨ ±٠,٠٥ ٧ ±٠,٠٥ درهم امارايت

م)٣ مخاطر أسعار األس

تيجة لل م ك م هي خماطر إخنفاض القيمة العادلة لألس تغري يف خماطر أسعار األس
م. م والقيمة الفردية لألس مستويات مؤشر األس

تيجة للتغري يف القيمة العادلة أخرىات احتياطي(املسامهني ملكيةإن التأثري على حقوق  ) ك
اة حقوق املسامهنيدواتأل كما يف بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخراملقت

اجتة عن تغم٢٠١٢وم٢٠١٣ديسمرب ٣١ معقولة يف مؤشرات السوق حمتملةريات وال
كما يلي:هي  املتغرية ثابتة خرىالتالية، مع بقاء العوامل األ

اآلف الرياالت السعوديةب
م٢٠١٣

طويل (قصير)
م٢٠١٢

طويل (قصري)

(٦٧٤,٦٨٨)١,٢١٨,٥١٩دوالر امريكي
١٤,٤٠٦١٦,٠٨١درهم امارايت 



بنك الجزيرة
(شركة مسامهة سعودية)

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة) 
يتين في  م٢٠١٢و م٢٠١٣ر ديسمب٣١للسنتين المنت

-٧١-

مخاطر السوق (تتمة)-٣١

للعمليات غير التجارية (تتمة)–مخاطر السوق )ب

م)٣ (تتمة)مخاطر أسعار األس

مؤشر السوق
الزيادة/االنخفاض في 

المؤشر بالمائ

ملكيةالتأثير على حقوق
مين (احتياطيات أخرى) المسا

)باآلف الرياالت السعودية(
يف االخنفاضالزيادة/

املؤشر باملائ

التأثري على حقوق ملكية
(احتياطيات أخرى) املسامهني

)باآلف الرياالت السعودية(

يويورك ٥٥٦±%١٤,١٦±١,٣٢٤%٢٢,٦٧بورصة 
ـتداول ــ ١٥,١٣٤±%٥,٩٨±ـ

ية يف مت بي ت ة امل م غري التجارية املدرجة يف تداول خالل الس م.٢٠١٣ديسمرب ٣١ع مجيع األس

مخاطر السيولة-٣٢
موعةقدرة هي عدم خماطر السيولة  االتزامات املدفوعاتعلى تلبية ا ا يف الواقعة علي د استحقاق ع

د حصول االطبيعية واحلادة. الظروف خنفاض مستوى األسواق أو ايف اتبضطراتقع خماطر السيولة ع
يل من هذه لوللتق.مويلمن بعض مصادر التئجمما يؤدي إىل عدم توفرها بشكل مفااالئتمان

ويع مصادردارةاملخاطر، قامت اإل املوجودات بعد األخذ إدارةة، و األساسيلتمويل لدعم الودائع ابت
قدية واألوراق املالية القابلة للبيع كاٍفتوفر السيولة، واحلفاظ على رصيٍداالعتباربعني  قدية وشب ال لل

قدية املستقبلية وفجوات السيولة بشكل يومي. كما خصص موعةتومراقبة التدفقات ال خطوط ا
ية  ا ملقابلة إحتياجات السيولة.استخدامميكنإئتما

قد  ظيمية الصادرة عن مؤسسة ال وك ولوائح الت ظام مراقبة الب ل العريب السعودي جيب ان حيتفظ طبقًا
سبة  ظامية لدى املؤسسة ب ك بوديعة  سبة إمجايل% من ٧الب املدخرات والودائع. % من ٤الودائع وب

ك أىلباالضافة إ ظامية حيتفظ الب التزامات% من ٢٠ات سيولة ال تقل عن احتياطيبيضًاالوديعة ال
قد أو موجودات ميكن حتويلودائع وذلك على ش قد خالل فرتة ال تزيد عنكل  . يومًا٣٠ا إىل 

يالت إ ك القدرة على رفع أرصدت اإلضافية عن طريق تس عادة شراء متوفرة لدى يكون لدى الب
قد العريب السعودي مؤسسة  سبة ال املراحبة لدى املؤسسة.إيداعات% من قيمة ٧٥ب

طاء األمهية الالزمة لعوامل احلدية املرتبطة عدة تصورات، مع إعاستخدامالسيولة بوضعإدارةيتم تقييم و 
موعة بكل من السوق بشكل عام و  سب حمددة بشكل خاص. إحدى هذه الطرق هو االا حتفاظ ب

قدية، التزاماتمن املوجودات السائلة إىل  لظروف السوق. تتكون املوجودات السائلة من ال الودائع وفقًا
كية قصرية األجل، و  دات حبات لدى مؤساملراو الودائع الب قد العريب السعودي وس الدين السائلة سة ال

اء الودائع من التزاماتاملتاحة للبيع الفوري. تتكون  وك باستث وكودائع ودائع العمالء والب اخلارجية الب
بية. الُعمالتب ك األج سبة القروض إىل الودائع. يقوم الب مبراقبة  أيضًا
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مخاطر السيولة (تتمة)-٣٢

ت كما يلي: سبة السيولة خالل العام كا
مم

(بالمائة)(بالمائة)

٣٨٤٠ديسمرب٣١كما يف 
٣٢٣٢املتوسط خالل الفرتة

٤١٤٠األعلى
٢٥٢٤األقل

المتبقيةات التعاقديةاالستحقاقتحليل المطلوبات المالية بموجب )أ
اهيلخص اجلدول  ك كما يف االستحقاقاحملفظة أد ديسمرب ٣١ية للمطلوبات املالية للب

اًءم٢٠١٢و م٢٠١٣ السداد التعاقدية غري املخصومة. مبا أن مدفوعات التزاماتعلى ب
ال ات مجالياإلفإنالتعاقدي مدرجة يف اجلدول، االستحقاقالعموالت اخلاصة حىت تاريخ 

على أساس الفرتة لتزاماتات التعاقدية لالاالستحقاقديد مع قائمة املركز املايل. مت حتتتماثل 
التعاقدي مع عدم األخذ يف االستحقاقىل تاريخ يخ قائمة املركز املايل املوحدة إاملتبقية يف تار 

اهيضاح (ب) توقعة كما هو موضح يف االات الفعلية املاالستحقاقاالعتبار (حتليل أد
ملطلوبات). مت اعتبار التسديدات املرتبطة بإشعار كما لو ات املتوقعة للموجودات وااالستحقاق

اك إشعار فوري للسداد. ومع ذلك،  موعةقعتتو أن ه أن العديد من العمالء لن يطالبوا ا
ك ليقوم بالسداد في وأن اجلدول ال يعكس  بالسداد يف التاريخ املبكر الذي قد يتوقع الب

قدية املت ك.كما يشري تاريخ االوقعة املتأثرة  التدفقات ال حتفاظ بالودائع للب
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مخاطر السيولة (تتمة)-٣٢

(تتمة)ات التعاقديةاالستحقاقتحليل المطلوبات المالية بموجب )أ

دات واملرتبطة بلتزاماتات التعاقدية الاالستحقاقإن بيان  ك احملتملة وتع االئتمانالب
ر ضمن  .١٨االيضاح تظ

باآلف الرياالت السعودية
ر٣أقل من تحت الطلب ر ١٢–٣أش المجموعسنوات٥اكثر من سنوات٥–١ًاش

المالية المطلوبات
م٢٠١٣ديسمبر ٣١ا في كم

وك واملؤسسات املالية أرصدة للب
ـ٢٧,٢٢٥٤,٥٢١,٤٤٣خرىاأل ــ ــ ٤,٥٤٨,٦٦٨ـ

ـ١٨,٩١٦,٦٩٤١٥,٣٩٤,٠٠٨١٣,٥٢٩,٤٤١٤٣٠,٣٩٣عمالءللودائع  ٤٨,٢٧٠,٥٣٦ـ

ـمعززةصكوك ـ٦,٥٨٨١٣,١٧٦١,٠٥٢,٧٠٢ـ ١,٠٧٢,٤٦٦ـ

ـمشتقات ١,٢٦٥,٣٦٤٨٦٩,٤٢٨٣,٠٧٥,٢٥١٤,٢٢٩،٩٧٤٩,٤٤٠,٠١٧ـ

المالية غير المطلوباتإجمالي
١٨,٩٤٣,٩١٩٢١,١٨٧,٤٠٣١٤,٤١٢,٠٤٥٤,٥٥٨,٣٤٦٤,٢٢٩,٩٧٤٦٣,٣٣١,٦٨٧م٢٠١٣المخصومة 

املطلوبات املالية
م٢٠١٢ديسمرب ٣١كما يف 
و أرصدة ك واملؤسسات املالية للب

٣,٤٦٥,٥٠٨ــــ٣٢,٥٩٨٣,٢١٠,٨٨٤٢٢٢,٠٢٦خرىاأل

٤٠,٨٣٤,٧٤٧ــ١٥,٨١٠,٢٩٨١٨,٢٠٠,٨١٨٥,٣٤٤,٠٢٥١,٤٧٩,٦٠٦عمالءللودائع 

٦,٦٨٧١٣,٣٧٥٥٣,٤٩٩١,٠٤٦,٨١٢١,١٢٠,٣٧٣ــمعززةصكوك

٥٠٨,١٥٢١,٦١٠,٦٦١٩٦٩,٣٤٠٥,٧٣٩,٥٥٢٨,٨٢٧,٧٠٥ــمشتقات

املالية غري املطلوباتإمجايل
١٥,٨٤٢,٨٩٦٢١,٩٢٦,٥٤١٧,١٩٠,٠٨٧٢,٥٠٢,٤٤٥٦,٧٨٦,٣٦٤٥٤,٢٤٨,٣٣٣م٢٠١٢املخصومة 
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طر السيولة (تتمة)مخا-٣٢

لموجودات والمطلوباتلات االستحقاقتحليل )ب
اهاجلدول يبني للمدى الزمين املأد ا وفقًا توقع حتليال للموجودات واملطلوبات اليت مت حتليل

ظر اال ا. ا ا أو تسويت يضاح (أ) أعاله فيما يتعلق باملطلوبات املالية غري املخصومة لتحصيل
ك. ألغراض د "بدون تاريخ العرض فإن الودائع حتت ااملستحقة للب لطلب مدرجة ضمن ب

ستحقاق حمدد".ا

)باآلف الرياالت السعودية(

ر٣خالل ٢٠١٣م أش
١٢الى ٣من 

را سنة خالل ش
٥لى إمن سنة 
جمالياإلبدون تاريخ استحقاق محددسنةاكثر من سنوات٥اكثر من سنوات

الموجودات
قد صدةأر قدية و  لدى مؤسسة ال

ـــــالعريب السعودي ــ ــ ــ ٧,٣٠٦,١٥٨٧,٣٠٦,١٥٨ـ
وك واملؤسسات أرصدة لدى الب

٧٥٠,٠٠٠٥٣٦,٢٩٦٣,٠٧٣,٧٩٥ــ١,٧٨٧,٤٩٩١,٧٨٧,٤٩٩٧٥٠,٠٠٠ــخرىاملالية األ
٣٠,٦٧٧٦٤٦,٩١٢٦٧٧,٥٨٩٢,٩٩٠,٥٠٢٨,٥٨٣,١٨٠١١,٥٧٣,٦٨٢٣٤٥,٨٥٤١٢,٥٩٧,١٢٥استثمارات

٣٤,٩٩٤,٧٥٩ــ٨,٣٦٢,٩٥٩٨,٧٨٣,٥٤٤١٧,١٤٦,٥٠٣٩,٦٦٨,٣٥١٨,١٧٩,٩٠٥١٧,٨٤٨,٢٥٦قروض وسلف، صايف
ـــــــشركة زميلةيف استثمارات ــ ــ ١٢١,٤٨٩١٢١,٤٨٩ـ
ـــــــصايف، أخرىعقارات  ــ ــ ٦٧٢,٤٨٥٦٧٢,٤٨٥ـ

ـــــممتلكات ومعدات، صايف ــ ــ ــ ٥٠٧,٧٦٦٥٠٧,٧٦٦ـ
٣٢٥,٣٣٢٧٠٢,٨٣١ــــــ١٣٨,١٣٩٢٣٩,٣٦٠٣٧٧,٤٩٩أخرىموجودات 

٨,٥٣١,٧٧٥١١,٤٥٧,٣١٥١٩,٩٨٩,٠٩٠١٣,٤٠٨,٨٥٣١٦,٧٦٣,٠٨٥٣٠,١٧١,٩٣٨٩,٨١٥,٣٨٠٥٩,٩٧٦,٤٠٨الموجوداتإجمالي
مينالمطلوبات و  حقوق المسا

وك واملؤسسات املالية أرصدة للب
٢٧,٢٢٥٤,٣٥٨,٧٣٨ــــــ٤,٣٣١,٥١٣٤,٣٣١,٥١٣ــخرىاأل

٩,٣٩٦,٨٣٦٢٠,٦٤٩,٩٨٢٤٨,٠٨٢,٥٢٥ــ٤,٢٠٤,٥٢٧١٣,٨٣١,١٨٠١٨,٠٣٥,٧٠٧٩,٣٩٦,٨٣٦عمالءللودائع 
ـــــمعززةصكوك ١,٠٠٠,٠٠٠ــ١,٠٠٠,٠٠٠ــ١,٠٠٠,٠٠٠ـ

٥٥٦٩٣,٢٤١٨٠٦,٦٠٠ــ٦٥,٤٧٥٤٧،٨٢٩١١٣,٣٠٤٥٥أخرىمطلوبات 
ـــــلكيةمحقوق  ــ ــ ــ ٥,٧٢٨,٥٤٥٥,٧٢٨,٥٤٥ـ
حقوق المطلوبات و إجمالي

مين ـ٤,٢٧٠,٠٠٢١٨,٢١٠,٥٢٢٢٢,٤٨٠,٥٢٤١٠,٣٩٦,٨٩١المسا ١٠,٣٩٦,٨٩١٢٧,٠٩٨,٩٩٣٥٩,٩٧٦,٤٠٨ـ
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مخاطر السيولة (تتمة)-٣٢

(تتمة)لموجودات والمطلوباتلات االستحقاقل تحلي)ب

)باآلف الرياالت السعودية(

ر٣خالل  أش
١٢اىل ٣من 
را ة خالل ش س

ة اىل  ٥من س
وات وات٥اكثر من س ةاكثر من س س

بدون تاريخ استحقاق 
مجايلاإلحمدد

٢٠١٢م
املوجودات

لدى مؤسسة أرصدةقدية و 
قد ٧,٠٨٢,٤٢١٧,٠٨٢,٤٢١ــــــــــــالعريب السعوديال

وك واملؤسسات أرصدة لدى الب
٣,١٣٨,٦٢٢ــــــــ٣,١٣٨,٦٢٢٣,١٣٨,٦٢٢ــخرىاملالية األ

٤٥,١٤٣٩٠٧,٤٣٦٩٥٢,٥٧٩٣,٦٢٩,٣٤٨٣,١٨٥,٧٥٠٦,٨١٥,٠٩٨١,٢٢٦,٧١٧٨,٩٩٤,٣٩٤استثمارات
٢٩,٨٩٦,٧٨٢ــ٦,٣٧٣,٠٦٩٨,٥٤٠,٤٩٠١٤,٩١٣,٥٥٩٨,١٨٤,٠٦٥٦,٧٩٩,١٥٨١٤,٩٨٣,٢٢٣قروض وسلف، صايف

٦٦٠,٤٤٦٦٦٠,٤٤٦ــــــــــــصايف، أخرىعقارات 
٤٦٦,١٠٣٤٦٦,١٠٣ــــــــــــممتلكات ومعدات، صايف

٢٢٧,٢٦٢٥٤٢,٦٣٤ــــــ١١٠,١٧١٢٠٥,٢٠١٣١٥,٣٧٢أخرىموجودات 

٦,٥٢٨,٣٨٣١٢,٧٩١,٧٤٩١٩,٣٢٠,١٣٢١١,٨١٣,٤١٣٩,٩٨٤,٩٠٨٢١,٧٩٨,٣٢١٩,٦٦٢,٩٤٩٥٠,٧٨١,٤٠٢املوجوداتإمجايل

ملسامهنيحقوق ااملطلوبات و 
وك واملؤسسات املالية أرصدة للب

٣٢,٥٩٨٣,٢٨٦,٠٤٤ــــــ٣,٢٥٣,٤٤٦٣,٢٥٣,٤٤٦ــخرىاأل
٥,١٥٤,٧٣٧١٧,٨٢٤,٤٢٠٤٠,٦٧٥,٢٩٠ــ٤,٨٣٢,١٠١١٢,٨٦٤,٠٣٢١٧,٦٩٦,١٣٣٥,١٥٤,٧٣٧ودائع العمالء

١,٠٠٠,٠٠٠ــ١,٠٠٠,٠٠٠ــ١,٠٠٠,٠٠٠ــــمعززةصكوك
٤,٦٩٨٧٢٣،٤٤٧٨٠٨,٢١٥ــ٦٢,٨٦٩١٧,٢٠١٨٠,٠٧٠٤,٦٩٨أخرىمطلوبات 

٥,٠١١,٨٥٣٥,٠١١,٨٥٣ــــــــحقوق املسامهني

حقوق املطلوبات و إمجايل
٦,١٥٩,٤٣٥٢٣,٥٩٢,٣١٨٥٠,٧٨١,٤٠٢ــ٤,٨٩٤,٩٧٠١٦,١٣٤,٦٧٩٢١,٠٢٩,٦٤٩٦,١٥٩,٤٣٥املسامهني
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قياس القيمة العادلة-٣٣

الثمن الذي يتم احلصول علي جراء بيع أصل أو دفع مقابل حتويل التزام يف معاملة القيمة العادلة هي 
فره أن عدم وذلك يف السوق األجدى ظامية بني مشاركني يف السوق يف تاريخ القياس كمبدأ حال تو 

ا يف ذلك التاريخ القيمة العادلة لاللتزام تعكس ما يرتبط ب . للمجموعة على أن تستطيع الوصول إلي
من خماطر غري عاملة.

اء االستثمارات املقيدة بالتكلفة املطفأة ــ ال  القيم العادلة لألدوات املالية داخل املركز املايل ــ باستث
ظر االيضاح تعترب "د"). ٥خمتلفة بشكل جوهري من القيم الدفرتية الواردة يف القوائم املالية املوحدة (ا

وك ، والصكوك، وودائع العمالء ذات العموالت، القيم العادلة للقروض والسلف وأرصدة الب
القيم الدفرتية واملؤسسات املالية األخرى املقيدة بالتكلفة املطفأة ال تعترب خمتلفة بصورة جوهرية عن

عن الواردة يف القوائم املالية لكون أسعار العمولة احلالية ألدوات مالية مماثلة غري خمتلفة بشكل جوهري 
حال موعد  وك سواًء ا مع الب ا مبوجب عقود ومن حيث املدة املتفق علي األسعار املتفق علي

وك.  ا للب وك أو تسليم ا من الب استحقاق استالم

اة بالتكلفة املطفأة، على أساس األسعار املتداولة خرىاألستثماراتالالعادلة املقدرة لم حتدد القي املقت
دات ذات السعر الثابت (على التوايل)وفرهاتدبالسوق ع . أو باستخدام مناذج األسعار يف حال الس

لعادلة للمشتقات حتدد القيم ا).٥يضاح (يف االاتاالستثمار ه ذعادلة هللة امعن القياالفصاحمت 
على أسعار السوق املتداول حال توفرها أو باستخدام  واألدوات املالية خارج املركز املايل اعتمادًا

أسلوب التقييم املالئم.

رمي للقيمة العادلة تحديد القيمة العادلة والتسلسل ال
موعةستخدم ت املالية:تدواالتسلسل اهلرمي التايل لتحديد وعرض القيمة العادلة لألا

فس أسواقاألسعار املتداولة يف المستوى األول: .(دون تعديل أو مواربة)املاليةاألداةشطة ل

فس األصول واملطلوبات أو أساليب تقييم أسواقاألسعار املتداولة يف المستوى الثاني: شطة ل
دحبيث أخرى ات ميكن اجلوهريةمجيع املدخالت تست سوق.يف الرصدهاإىل بيا

ات ميكن رصدها يف السوقتقييم ال ترتكز طرق المستوى الثالث: ا اجلوهرية على بيا .معطيا
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)باآلف الرياالت السعودية(م٢٠١٣
جمالياإلالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول

موجودات مالية
٫ــــ٫ة العادلة من خالل قائمة الدخلبالقيم

٫٫ــ٫بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
٫ــ٫ــمشتقات

٫٫٫٫جمالياإل
مطلوبات مالية

٫ــ٫ــمشتقات

٫ــ٫ــجمالياإل

دلة)(مع
)باآلف الرياالت السعودية(م٢٠١٢

املستوى الثالثاملستوى الثايناملستوى األول

مجايلاإل
موجودات مالية

ا بالقيمة العادلة من خالل  حمتفظ 
٩٦٦,٢٧٦ــــ٩٦٦,٢٧٦قائمة الدخل

٣,٤٣٨٢٦٠,٤٤١ــ٢٥٧,٠٠٣بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
١٥١,٢٥٧ــ١٥١,٢٥٧ــمشتقات

١,٢٢٣,٢٧٩١٥١,٢٥٧٣,٤٣٨١,٣٧٧,٩٧٤جمالياإل
مطلوبات مالية

١٩٩,٩٩٢ــ١٩٩,٩٩٢ــمشتقات

١٩٩,٩٩٢ــ١٩٩,٩٩٢ــاإلجمالي

فة يف املستوى الثاين يةاملشتقات املص ، ومقايضات ُعمالت، تتألف من مقايضات بأسعار عمولة خاصة آ
ية ومستقبلية، وخيارات يب آ وخيارات ُعمالت وغريها من األدوات املالية املشتقة األخرى. ، وعقود صرف أج

ك. يتم تقييم هذه املشتقات بصورة عادلة من خالل مناذج ا ات املدخلة يف مناذج لتقييم اخلاصة بالب والبيا
بثقة من مقدمي اخلدمة  د إىل املعايري املرصودة يف األسواق اليت يتم االجتار من خالهلا وامل التقييم هذه تست

طاق واسع. ات األسواق املستخدمة على  لبيا
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المعامالت مع األطراف ذات العالقة-٣٤

ك، خالل  بأن املعامالت دارةوجملس اإلدارةدورة أعمال العادية، مع أطراف ذات عالقة. وترى اإليتعامل الب
ألسعار السوق.تتممع األطراف ذات العالقة قد  سب التعامالتختضع وفقًا مع األطراف ذات العالقة لل

قد العريب الس وك والتعليمات الصادرة عن مؤسسة ال ظام مراقبة الب ا يف  صوص علي ت امل عودي. كا
اجتة عن هذه املعامالت يف القوائم املالية ديسمرب و ٣١كما يف رصدةاأل :املوحدة كالتايلال

ك.٥ميثل املسامهون الرئيسيون اآلخرون حصة ملكية مبا يتجاوز  % من رأس مال الب

مع األطراف ذات العالقة خرىفيما يلي تحليال باإليرادات والمصاريف والمعامالت األ
رجة في القوائم المالية الموحدة:والمد

ا ألعضاء مجلس اإل التنفيذية خالل دارةاء اإلوأعضدارةإجمإلى مبالغ التعويضات التي تم دفع
ي كالتالي: السنة 

فيذية هم كبار املوظفني دارةيقصد بأعضاء اإل مالت فيذيني الذين مبا في ميلكون الصالحية املدراء الت
ك سواء بشكل مباشر أو غري مباشر.واملسؤولية عن ا شطة الب لتخطيط والتوجي والتحكم يف أ

باآلف الرياالت السعودية
م٢٠١٢م٢٠١٣

م) بنك باكستان الوطني (مسا
وك واملؤسسات املالية األأرصدة ٥١٤٦٢٢خرىلدى الب
وك واملؤسسات املالأرصدة ٣٤٤١,٥١١خرىية األللب

ة  ٧٢٦ــأخرىذمم مدي
دات التزامات و  ١,٧٤٥١,٢٤٧تع

التنفيذيةدارةوأعضاء اإلدارةأعضاء مجلس اإل
م ات المنتسبة ل مين والج وكبار المسا

٨٩٣,٦٥٢١,٣٢٦,٩٩٣قروض وسلف
٣,٦٧٨,٣٢١٤,٣٣٧,٤٤٨عمالءللودائع 
ة ذمم  ١٣,١١٨٦,٩٨٢أخرىمدي

دات التزامات و  ٨,٨٨٨٦,٤٠٣تع

باآلف الرياالت السعودية
م٢٠١٢م٢٠١٣

٣٨,٠٠٩٣٧,٤٩٧دخل عموالت خاصة
٤٣,٦٠٦٤٢,٨٧٨مصاريف عموالت خاصة

١١٩١٥٨دخل اتعاب وعموالت
فيذيةدارةعضاء اإلأمكافآت  ٤,٧١٥٤,٢٦٣الت

باآلف الرياالت السعودية
م٢٠١٢م٢٠١٣

٨٣,٣٤٤٦٧,٠٠٥جلايا موظفني قصرية األمز 
اية اخلدمة ١٦,١١٦١٣,٣٩١مزايا 
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التعويضات-٣٥
باآلف الرياالت السعودية٢٠١٣م

عدد الموظفينفئات الموظفين
(على أساس ةثابتاتتعويض

االستحقاق)
غيرة (على أساس الدفع متاتتعويض

وعالمجمالنقدي)

قد  م من قبل مؤسسة ال فيذيني املوافق علي كبار الت
١٨٣١,٠١٣١٤,٨٤٨٤٥,٨٦١العريب السعودي

١٢٥٤٢,٩٨٠٥,٧٥٧٤٨,٧٣٧جماالت الرقابةيف وناملشمولوناملوظف
١٦٤٥٥,٠٠٤١٣,٢٣٤٦٨,٢٣٨شطة املخاطرأيف وناملشمولوناملوظف

١,٦٦٩٣٤٠,١٨٠٤٩,٩٢٩٣٩٠,١٠٩خرونآموظفون 
١,٠٥٧٤٧,٧٢٧١,٧٦٥٤٩,٤٩٢موظفون من الباطن

موع ٣,٠٣٣٥١٦,٩٠٤٨٥,٥٣٣٦٠٢,٤٣٧ا

٨٧,٢٥٢تعويضات متغيرة مستحقة ومنافع موظفين أخرى
٢٥,٨٢٦منافع موظفين أخرى

٦٢٩,٩٨٢والمصروفات المتعلقة بالموظفينإجمالي الرواتب 

باآلف الرياالت السعودية٢٠١٢م (معدلة)

عدد املوظفنيفئات املوظفني
ة (على أساس ثابتاتتعويض

االستحقاق)
غرية (على أساس الدفع متاتتعويض

قدي) موعال ا

قد  م من قبل مؤسسة ال فيذيني املوافق علي كبار الت
١٨٢٨,١٨٠٧,٩٨٦٣٦,١٦٦العريب السعودي

١٠٧٣٧,٧٢٢٤,٨٥٣٤٢,٥٧٥االت الرقابةجميف وناملشمولوناملوظف
١٥٤٥٤,٢٩٩٨,٤٣٩٦٢,٧٣٨شطة املخاطرأيف وناملشمولوناملوظف

١,٦٦٤٣١١,٩٦٥٣٦,٣٢١٣٤٨,٢٨٦خرونآموظفون 
٨٣٥٤٤,٨٢١١,٧٠١٤٦,٥٢٢موظفون من الباطن

موع ٢,٧٧٨٤٧٦,٩٨٧٥٩,٣٠٠٥٣٦,٢٨٧ا

افع موظفني أخرىتعويضات متغرية مستحق ٨٠,١٥٠ة وم
افع موظفني أخرى ١٧,٦٩٤م

٥٧٤,٨٣١واملصروفات املتعلقة باملوظفنيإمجايل الرواتب 

والمزايااألجورفلسفة برنامج 
وما يتخلل من للسوقدوري استطالعا من مبالغ من خالل واملزايا وما يرتبط الرواتبيتم إقرار مستويات 

موعة من البقاء على إطالع بظروف السوق احمللي واالقليمي فيما يتعلق أجور وذلك من أجل متكني ا
موعة العاملني يف اململكة العربية السعودية. تتألف التعويضات من دفعات ثابتة ومتغرية  من رواتب  مبوظفي ا

قدية تتوافق مع املعايري والقيم املتع اعة املصرفية يف وبدالت ومكافئات دورية ومزايا غري  ا يف الص ارف علي
اململكة العربية السعودية. 

ك والشركات التابعة يف إطار  ب يف الب طبق برامج األجور واملزايا على مجيع املوظفني السعوديني واألجا ي
ظامية والرقابية السائدة.  القيود ال
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التعويضات(تتمة)-٣٥

ا مع ما يتصل بالوظائف من بدالت وتشمل مجيع الرواتب ومتعويضات ثابتة:· ا يف حكم
ظر عن األداء.ومزايا  وهي ثابتة يف عقود املوظفني وتعطى للموظف بغض ال

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

موعة. اجح على مستوى الفرد أو ا ال

كفاية رأس المال-٣٦

موعةتتضمن أهداف  د ا قد املعتمدةلتزام مبتطلبات رأس املال رأس املال االإدارةع من مؤسسة ال
ك على  واحملافظة على قاعدة رأس مال قوية.االستمراريةالعريب السعودي لضمان قدرة الب

قد العريب بشكل دوري. اأمساهلية ر مدى كفااستخدام و مبراقبة موعةام قو ت تفرض مؤسسة ال
موعةالسعودي على  ظامي كما تتطلب احملافظة على ا معدل االحتفاظ حبد أدىن من رأس املال ال

د حمدد يكون في إمجايل ظامي إىل املوجودات املرجحة املخاطر ع فق علي احلد األدىن املترأس املال ال
.باملائة أو أكثر٨البالغ

موعة مبراقبة كفاقو ت قد العريب املعتمدةاملعدالت واملرجحات استخدامبأمساهلا ية ر م ا من مؤسسة ال
موعةالسعودي، وتقيس هذه املعدالت مدى كفاية رأس املال وذلك مبقارة رأس مال  املؤهل مع ا

مبلغ مرجح استخدامللمشتقات بوالقيمة اإلمسيةلتزاماتيل واالمة مركزه املائاقاملوجودات املدرجة يف 
سبية.اطرها الر خماظال

ائية خبصوص تطبيق بازل  ا ال قد العريب السعودي تعليما من ٣أصدرت مؤسسة ال اير ١اعتبارًا ي
، فإن املوجودات املرجحة املخاطر ورأس املال املؤهل الكلي واملعد٢٠١٣ علي اًء الت ذات م. وب

ا مبوجب هيكل عمل بازل  موعة يتم احتسا . مل يتم تعديل أرصدة ٣العالقة على مستوى ا
. يبني اجلدول التايل ملخصًا٢م مبوجب بازل ٢٠١٢ديسمرب ٣١ومعدالت املقارة كما يف 

د ١للموجودات املرجحة املخاطر ورأس املال األساسي  ومعدالت كفاية رأس ٢ورأس املال املسا
املال:

م٢٠١٢م٢٠١٣
لأر  س المال المؤ

(باآلف الرياالت السعودية)

نسبة كفاية رأس 
( المال (بالمائ

س املال املؤهلأر 
(باآلف الرياالت السعودية)

سبة كفاية رأس املال 
( (باملائ

%٥,٠١١,٨٥٣١٢,١٢%٥,٧٣١,٥٨٣١٢,٢٣)١(األساسيرأس املال 
درأس املال  ١,٣٠٤,١٥٥١,٤٦٧,٦٧٣)٢( املسا
د (األساسيرأس املال  %٦,٤٧٩,٥٢٦١٥,٦٧%٧,٠٣٥,٧٣٨١٥,٠١)٢+ ١ورأس املال املسا
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كفاية رأس المال (تتمة)-٣٦

اية للمجموعةاألساسييشتمل رأس املال ةكما يف  ظامي حتياطيعلى رأس املال واالالس ال
ملتطلبات املبقاةرباحواألخرىاألاتحتياطيواال ظامي وفقًا وبعض التعديالت على رأس املال ال

قجد العريب السعودي للتمشي مع بازل  ظامي هو ٣مؤسسة ال صر املكون اآلخر لرأس املال ال . والع
ظامية.  موعة وخمصصات احملفظة ال د والذي يتألف من صكوك مصدرة من قبل ا رأس املال املسا

موعة األسلوب املعياري ملخاطر االئتمان رجحة املخاطر من أجل احتساب املوجودات امل تستخدم ا
موعة املسئولية املخاطر إدارةوخماطر السوق وأسلوب املؤشر األساسي ملخاطر العمليات. تتوىل با

ظامي أنلتأكد من جتاه ا قد العريب احلد األدىن من رأس املال ال يتماشى مع متطلبات مؤسسة ال
سبة كفاية رأس املال.. يتم السعودي قد توضح  وية إىل مؤسسة ال تقدمي إقرارات ربع س

حيث أن ٣م مل حتتسب مبوجب بازل ٢٠١٣ديسمرب٣١املبالغ واملعدالت الواردة أعاله كما يف 
ا على أسس بازل  ات املقارة جرى احتسا .٢بيا

والوساطةاالستثمارإدارةخدمات -٣٧

ك (شركة اجلزيرة  إدارةخدمات ) "كابيتالسواق املالية "اجلزيرة  لألتقدم إحدى الشركات التابعة للب
ب الفوائد)استشارية لعمالئوخدماتاالستثمار . تشتمل ا متوافقة مع أحكام الشريعة (مبدأ جت

اديق إدارةحمافظ على أساس اختياري وغري اختياري و إدارةهذه اخلدمات على  يةستثمار اص
اديق . إن الحمرتفنيستثمار اون مع مستشاري ابالتع اجلزيرة كابيتالشركةقومتاليت األحد عشر ص

م العاملية دوق اخلري لألس ا هي ص م األوروبية، بإدار دوق الثريا لألس دوق املشارق ، وص وص
ية م اليابا م السعودية، لألس دوق الطيبات لألس دوق القوافل، وص دوق اجلزيرة ، للسلعوص وص

ية دوق اجلزيرة ، للمشاريع السك وع اجلسور، اخلليجي للدخلوص دوق اجلزيرة املت دوق ، وص وص
وع املتوازن وع املتحفظ، اجلزيرة املت دوق اجلزيرة املت م األسواق العاملية ، وص دوق اجلزيرة ألس وص

اشئة.  اديق ال ا ص بو للمستثمرين السعودينيمتاحةستثمارية اومجيع دوق اجلزيرة األجا اء ص باستث
دوق مقفل. للمشاريع السك اديق اخلريية وهو ص م العامليةتقوم ص م األوروبيةوالثريالألس لألس

يةواملشارق م اليابا دوق الطيباتاالستثماربلألس بية أما ص م األج م السعوديةيف األس لألس
دوق القوافل م احمللية. ويقوم ص .باالجتار يف السلع على أساس املراحبةللسلعفيستثمر يف األس

دوق اجلزيرة  اشئةيسعى ص م األسواق العاملية ال إىل توفري منو لرأس املال طويل األجل وتوفري ألس
دوق اجلزيرة اخلليجي  اشئة. أما ص وعة يف األسواق ال دخل من خالل االستثمار يف حمفظة مت

مية  م رأس املال على املدى البعيد وتوليد أرباح من خالل االستثللدخل فيسعى إىل ت مار يف األس
اديق اجلزيرة:  وع اجلسوراخلليجية املتوافقة مع أحكام الشريعة. أما ص وع املتوازن، املت وع ، واملت واملت

اديق اجلزيرة االستثمارية .املتحفظ فتسعى لالستثمار بشكل رئيسي يف ص

يف جمال إدارة االستثمار وغريها من اخلدمات حلمل ا أيضًا موعة خدما ة بوالص التكافل توفر ا
ا حتاليت األصولالتعاوين.  بلغت  موعةتفظ  د خدمات ا ٣٢,٧مبلغالوساطة املاليةحتت ب

موعة لایر سعودي).مليار٢٤,٣: م٢٠١٢(لایر سعوديمليار  ا ا وبلغت األصول اليت حتتفظ 
ا إلدارة األصول مبلغ  مليار لایر سعودي). ١,١م: ٢٠١٢مليار لایر سعودي (١,٩يف إطار خدما

باآلف الرياالت السعودية
م٢٠١٢م٢٠١٣

٤٢,٠٩٩,١٧٦٣٧,١٥٧,٢٢٦االئتمانخماطر 
٢,٨٤٢,٥٧٥٢,٤١٢,٣٨٨العملياتخماطر 

١,٩٢١,٢٢٥١,٧٧٩,٨٨٢خماطر السوق

٤٦,٨٦٢,٩٧٦٤١,٣٤٩,٤٩٦املخاطرمرجحةموجودات –١الركن إمجايل
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التكافل التعاوني-٣٨

ظام  يوفر التكافل التعاوين خدمات احلماية واإلدخار املتوافقة مع أحكام الشريعة. ومبوجب متطلبات 
موعة فصل أعمال التأمني كشركة مستقلة مؤسسة  التأمني يف اململكة العربية السعودية قررت ا

ظام التأمني اجلديد يف ا ململكة العربية السعودية. مبوجب 

ا يف السوق املالية السعودية (تداول) وحصلت على  تأسست شركة اجلزيرة تكافل تعاوين ومت إدراج
قد العريب السعودي يف ديسمرب  ة من مؤسسة ال شطة ٢٠١٣ترخيص مزاولة امل م وباشرت أ

اير  من ي موعة متلكم. ٢٠١٤االكتتاب بالتكافل اعتبارًا مجالية يف شركة اجلزيرة تكافل حصة إا
م. ومتثل إدارة التكافل احلالية حمفظة التأمني اليت٢٠١٣ديسمرب ٣١كما يف % ٣٥تعاوين مقدارها

قد  ا وتاريخ تقرره مؤسسة ال تقل إىل شركة اجلزيرة تكافل تعاوين حسب قيمة يتفق علي سوف ت
العريب السعودي.

لمحاسبيةالتغيرات المستقبلية للسياسات ا-٣٩

موعة للقوائم املالية  فيذ حىت تاريخ إصدار ا فيما يلي املعايري الصادرة واليت مل تدخل حيز الت
ا يف املستقبل موعة تطبيق املوحدة. متثل القائمة التالية املعايري والتفسريات الصادرة واليت تتوقع ا

موعةوي ت. بشكل معقول دم حينيا ا الفعليتطبيق هذه املعايري ع موعة يف موعد تطبيق . تقّيم ا
اه على القوائم املالية املوحدة للمجموعة  االوقت الراهن تطبيق املعايري والتعديالت أد :وتواريخ تطبيق

تاريخ التطبيق
للفترات التي من 

ملخص المتطلباتالمعيار، التعديل أو التفسيرأو بعد
اير ١ األدوات ــ٣٢رقم معيار احملاسبة الدويلم٢٠١٤ي

املالية: العرض (مقاصة املوجودات املالية 
تعديالت على املعيار)ــواملطلوبات املالية 

شأة يف  توضح التعديالت على هذا امليعار أن: (أ) للم
للمقاصة إن مل يكن ذاك  ًا و افذ قا الوقت الراهن حق 

يف كال احلالتني افذًا بواقعة مستقبلية و ، يف احلق مرتبطًا
شأة، ويف حالة تعثر أو  حالة دورة األعمال العادية للم
(ب)  ا، و  ظرائ شأة وجيمع  عجز أو إفالس امل
املقاصة اإلمجالية تساوي صايف التسوية يف حالة ، 

ت آلية  التسوية اإلمجالية ذات وفقط يف حالة، إن كا
ا استبعاد أو تؤدي الجياد ائتمان غري   مسات من شأ

وخماطر س ة يف عملية كاٍف ة ودائ يولة ومترير ذمم مدي
تسوية أو دورة تسوية واحدة.

اير ١ األدوات ــ٣٩رقم معيار احملاسبة الدويل م٢٠١٤ي
املالية: االعرتاف والقياس (استبدال 

املشتقات ومواصلة التحوط ــ تعديالت 
على املعيار)

من متطلبات عدم االستمرار يف التعديالت توفر اعفاًء
حيث تربز حملاسبة على التحوط يف ظروف حمددة ا

ظراء جتاه أداة حتوط من أجل اجناز  متغريات على ال
تصفية لتلك األداة. التعديالت تغطي استبدال 
ظراء مركزيني ووسطاء مثل أعضاء املقاصة أو  األدوات ل

م عمالء. فس العمالء الذين هم أ

اير ١ اليةاملعيار الدويل للتقارير املم٢٠١٤ي
القوائم املالية املوحدةــ١٠رقم 

شآت االستثمارية "تعديالت") (امل

ص شأة ي هذا اإلعفاء من التوحيد االلزامي على أن امل
ا احملاسبة على  االستثمارية املؤهلة مطلوب م
ا  شآت الواقعة حتت سيطر االستثمارات يف امل

صة وشركات احملاالشركات الزميلة  واالستثمارات يف 
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة شريطة أن 
اء كون الشركات التابعة  تفي بشروط حمددة باستث

شطة االستثمارية  لأل شأة االستثمار.تعترب امتدادًا مل
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التغيرات المستقبلية للسياسات المحاسبية (تتمة)-٣٩

تاريخ التطبيق
للفترات التي من 

ملخص المتطلباتديل أو التفسيرالمعيار، التعأو بعد
اير ١ اخنفاض ــ٣٦رقم معيار احملاسبة الدويل م٢٠١٤ي

قيمة املوجودات (األصول)
اول التعديل على هذا امليعار  االفصاح عن ٣٦يت

ات خبصوص املبلغ املمكن اسرتداده  املعلومات والبيا
بذلك  ا حاصرًا للموجودات اليت اخنفضت قيمت

اح إن كان ذلك املبلغ قائم على أساس متطلبات االفص
تكاليف البيع أو االستبعاد. اقصًا القيمة العادلة 

مت تأجيل تاريخ 
التطبيق حىت 

سخة  صدور ال
ائية من هذا  ال

املعيار

ــ ٩املالية رقم املعيار الدويل للتقارير
األدوات املالية

وفمرب  شر هذا املعيار ألول مرة يف  م ٢٠٠٩مت 
م لتضمي املطلوبات املالية. ٢٠١٠ يف أكتوبر وحتديث

واقتضت هذه االصدارات يف البداية تطبيق هذا املعيار 
وية يف  اير ١للفرتات الس م أو قبل هذا ٢٠١٣ي

التاريخ. ومبوجب ما طرأ على هذه االصدارات من 
تعديالت فقد مت تعديل تاريخ التطبيق االلزامي لكل 

م من املعيار ٢٠١٠م و اصدار ٢٠٠٩من اصدار 
من  ا اعتبارًا اير ١ليكو اير ١م وحىت ٢٠١٣ي ي

م. ويف اجتماع جملس تفسري معايري التقارير ٢٠١٥
ر يوليو  لس تأجيل التاريخ ٢٠١٣املالية يف ش م قرر ا

االلزامي لتطبيق هذا املعيار حىت معرفة موعد اصدار 
سخة الكاملة من املعيار. ال

اولت لقد مت تطوير هذا املعي ار على مراحل حيث ت
يف والقياس لألدوات املالية.  املرحلة األوىل التص
لس مستمر يف العمل على املراحل األخرى واليت  وا
تشمل اخنفاض قيمة األدوات املالية وحماسبة التحوطات 

.٣٩رقم معيار احملاسبة الدويل مع رأي باستبدال  برمت
س٢٠١٣وفمرب ١٩يف  لس  خة جديدة م، أصدر ا
ــ األدوات املالية ٩املعيار الدويل للتقارير املالية رقم من 

، ٩(حماسبة التحوطات مع تعديالت على املعيار 
(٣٩، ومعيار احملاسبة الدويل رقم ٧واملعيار  املعيار ) 

م) واليت ٢٠١٣سخة ٩الدويل للتقارير املالية رقم 
ت املتطلبات اجلديدة للمحاسبة على التحو  طات تضم

وبعض التعديالت ذات العالقة مبعيار احملاسبة الدويل 
املعيار ــ األدوات املالية:  االعرتاف والقياس، ٣٩رقم 

ــ األدوات املالية: ٧الدويل للتقارير املالية رقم 
٩املعيار الدويل للتقارير املالية رقم االفصاحات. يعزز 

م من التعديالت الواردة يف معيار ٢٠١٣سخة 
خبصوص استبدال األدوات ٣٩اسبة الدويل رقم احمل

املالية.

دارةموافقة مجلس اإل-٤٠

شر اعتمدت القوائم املالية املوحدة  .م٢٠١٤فرباير ١٣بتاريخدارةمن قبل جملس اإللل
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الركن الثالث ٣فصاحات بازل ا-٤١

ت الكمية والكيفية، واليت الركن الثالث، جيب أن تعرض بعض اإليضاحا٣مبوجب إفصاحات بازل 
وي وذلك  www.baj.com.saال يلزم أن ختضع للمراجعة يف موقع الشركة  باإلضافة إىل التقرير الس

قد العريب السعودي. كما هو مطلوب من قبل مؤسسة ال


