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 عام - 1
وشركاته التابعة )ُيشار هلا مجيعًا بـ كون هذه القوائم املالية من القوائم املالية لبنك اجلزيرة )"البنك"( تت

 مبوجب املرسوم يف اململكة العربية السعودية شركة مسامهة سعوديةكبنك اجلزيرة  أتسس "اجملموعة"(. 
 بدأ البنكوقد (. م1975يونيو  21هـ )1395اآلخرة مجادى  12 الصادر بتاريخ/م 46امللك  رقم 

فروع بنك  نتقلت إليه عملياتأن ا( بعد م1976وبر أكت 9هـ )1396شوال  16أعماله بتاريخ  ممارسة
التجاري رقم يعمل البنك مبوجب السجل  .ابكستان الويين يف اململكة العربية السعودية

من خالل شبكة  (،م1976 يوليو 27هـ )1396رجب  29الصادر يف جدة بتاريخ  4030010523
مركز حتويالت فورية  50و فرعاً( 80: م2016) فرعاً  79 وعددهايف اململكة العربية السعودية فروعه 

موظفاً   2.256كما بلغ عدد موظفيه يف اململكة العربية السعودية   (مركز حتويالت فورية 41 م:2016)
 .موظفاً( 2.219: م2016)م 2017ديسمرب  31كما يف 
 

 عنوان املركز الرئيس  للبنك هو كما يل :
 

 بنك اجلزيرة
 النهضة، يريق امللك ح 

 21442جدة  - 6277ص.ب 
 العربية السعوديةاململكة 

 
مبدأ جتنب توافقة م  أحكام الشريعة )امل املصرفيةواملنتجات تقدمي كافة أنواع اخلدمات  إىلالبنك  يهدف
، واليت والصكوكوعد الصرف األجنيب و واملشاركة  والتورق اإلجارةستصناع و املراحبة واال وتشمل( الفائدة
يتم تداول  رقابة شرعية مستقلة مت أتسيسها من قبل البنك. مؤسسةليها من املوافقة واإلشراف ع متت
 سهم البنك يف السوق املالية السعودية )تداول(.أ

 :الشركات التابعة للبنك وشركته الزميلةتفاصيل فيما يل  
 شركات اتبعة:

  النشاط طبيعة  بلد التأسيس 

وغري  ةنسبة امللكية )مباشر 
 31( كما يف ةمباشر 
  م2017 مربديس

 ةنسبة امللكية )مباشر 
( كما يف ةوغري مباشر 

 م2016 ديسمرب 31
 شركة اجلزيرة لألسواق املالية

اململكة العربية  (اجلزيرة كابيتال)
         %100  %100  وإدارة أصولومتويل وساية   السعودية

للتطوير مان شركة أ
 واالستثمار العقاري

اململكة العربية 
 السعودية

 تالضماان وإدارةحفظ  
 نيابة عن البنكالعقارية 

  
100% 

  
100% 

        
اململكة العربية  شركة وكالة أمان للتأمني  *

 السعودية
تعمل كوكيل ألنشطة  

الشركات املصرفية 
والتأمينية نيابة عن 

مل تبدأ الشركة  البنك.
 بعد عملياهتا التجارية

  
 
 
 

100% 

  
 
 
 

 ــ     
ألوراق املالية * شركة اجلزيرة ل

 احملدودة

تنفيذ املشتقات واملعامالت   كاميان   جزر
يف سوق املال مبا يتوافق 

 م  أحكام الشريعة

  
 

100% 

  
 

 ــ     
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  عام )تتمة( - 1
 :زميلة شركة

  النشاط طبيعة  بلد التأسيس 

وغري  ةنسبة امللكية )مباشر 
 31( كما يف ةمباشر 

  م2017 ديسمرب

 ةشر نسبة امللكية )مبا
( كما يف ةوغري مباشر 

 م2016 ديسمرب 31
اململكة العربية  شركة اجلزيرة تكافل تعاوين

 السعودية
منتجات احلماية واالدخار  

املتوافقة م  أحكام الشريعة 
 ابلكامل

  
 

35% 

  
 
35%  

 ملخص ألهم السياسات احملاسبية -2
 

  اإلعداد أساس (أ 
 بيان االلتزام (1)

 ة املوحدة:مت إعداد القوائم املالي
بشأن احملاسبة مؤسسة النقد العريب السعودي من قبل  هو معدلكما للتقارير املالية   الدويلوفقاً للمعيار  -

كما ه  صادرة عن   املعايري الدولية للتقارير املاليةعلى الزكاة والضريبة، وهو ما يتطلب تطبيق مجي  
 تفسريضريبة الدخل" و " –( 12الدويل للمحاسبة )ابستثناء تطبيق املعيار احملاسبة الدولية جملس معايري 

"الضرائب"، حيث أهنما يرتبطان ابلزكاة  –( 21)للمعيار  ةرير املالياتفسريات املعايري الدولية للتق جلنة
 381000074519رقم مؤسسة النقد العريب السعودي وضريبة الدخل. ووفقًا للتعميم الصادر عن 

ملتعلقة ابحملاسبة على الحقة من خالل بعض اإليضاحات االت تعديالالم و 2017أبريل  11بتاريخ 
يكون على أساس الدخل ضريبة النقد"(، فإن استحقاق الزكاة و  )"تعميم مؤسسةالدخل  ضريبةالزكاة و 

 .يدرج يف حقوق املسامهني ضمن األرابح املبقاةو رب  سنوي 
ت يف اململكة العربية السعودية وعقد مبا يتوافق م  أحكام ناام مراقبة البنوك وأحكام ناام الشركا -

 أتسيس البنك.
 

والصادرة احلالية اخلاصة ابلبنوك التجارية إضافة لذلك، فإن تعميم مؤسسة النقد قد أبطل معايري احملاسبة 
 .م2017يناير  1طبيقها من اتريخ لن يتم تاليت و عن مؤسسة النقد 

 
ديسمرب  31املوحدة للمجموعة كما يف  القوائم املاليةول أتثري جوهري حذا التييري يف إيار العمل مل يكن هل

 .وللسنة املنتهية يف ذلك التاريخ
 

" حول 1)ج( " 2واإليضاح الدخل ضريبة حول السياسة احملاسبية للزكاة و "ث"  2يرجى الرجوع لإليضاح 
   أتثري التيري يف السياسة احملاسبية الناتج عن تعميم مؤسسة النقد.

 لعرضوا القياس أساس (2)
اس ابلقيمة العادلة للمشتقات مت إعداد القوائم املالية املوحدة وفقًا ملبدأ التكلفة التارخيية إبستثناء القي

 قتناة ابلقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل وابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشاملاملالية املدوات واأل
من  لقيمة العادلةاباليت يتم التحوط هلا  اليةاملوابت أو املطلاملوجودات ابإلضافة إىل ذلك، فإن . اآلخر
لقيمة العادلة بقدر املااير اليت يتم اب عرضهاــ يتم  لتكلفةابأو فيما عدا ذلك تاهر ــ عالقة حتوط خالل 

 التحوط هلا.
 

 حسب ترتيب السيولة.بشكل موس  ائمة املركز املايل املوحدة ق تبويبيتم 
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 )تتمة( حملاسبيةملخص ألهم السياسات ا -2
 اإلعداد )تتمة( أساس  (أ

 
  عملة التشغيل والعرض (3)

هذه القوائم املالية املوحدة ابلرايل السعودي وهو عملة التشييل والعرض للبنك. ابستثناء  يتم عرض
  سعودي.  الـريمقربة ألقرب ألف املعلومات املالية  عرضما يشار إليه خالف ذلك، يتم 

وعة عملتها التشييلية اخلاصة هبا ويتم قياس البنود الواردة يف القوائم املالية كل منشأة يف اجملم  حتدد
للشركات التابعة للبنك هو الرايل العملة التشييلية إن  .لكل منشأة ابستادام العملة التشييلية

السعودي ابستثاء شركة اجلزيرة لألوراق املالية احملدودة حيث أن عملتها التشييلية هو الدوالر 
 مريك .األ

  
 توحيد القوائم املالية أساس   (ب

يتم إعداد القوائم املالية  .وشركاته التابعةبنك الكل من القوائم املالية لمن القوائم املالية املوحدة  تتكون
 ستادامابها إعداد القوائم املالية للبنك عناليت يتم املالية لسنة ل سنة مالية مماثلة عنالتابعة  للشركات

   اسبية مماثلة.سياسات حم
شاهبة امللعمليات مماثلة لسياسات حماسبية ويرق تقييم  ستادامعداد القوائم املالية املوحدة ابمت إ
مت تييري السياسات احملاسبية للشركات التابعة عند اللزوم للتمشى م   .خرى يف ظروف مماثلةاألنشطة األو 

  السياسات املتبعة من قبل اجملموعة.
 ةالتابع الشركات (1)

عندما يكون  منشأةالبنك. يسيطر البنك على  اخلاضعة لسيطرة املنشآتالتابعة ه   الشركات
ولديه القدرة على التأثري على  املنشأةحقوق أو عوائد متيرية انمجة عن ارتبايه هبذه تعرض للبنك 

 يرياملعاجيب أن تتحقق  ،السيطرةتعريف ولتحديد  .املنشأةتلك العوائد من خالل سيطرته على 
 الثالثة التالية: 

 
 .املنشأةعلى  نفوذ للمجموعةأن يكون  .أ

 .ابملنشأةعوائد متيرية انجتة عن ارتبايه يف حقوق  تعرض أو  للمجموعةأن يكون  .ب
 .هاعوائدحجم للتأثري على  املنشأةعلى  نفوذها استادامالقدرة على  للمجموعةأن يكون  .ج

 اشارتإذا ما فيها املستثمر  املنشأة السيطرة علىتقييم مدى استمرارها يف تقوم اجملموعة إبعادة 
 . واحد أو أكثر من معايري السيطرة يفإىل أن هناك تيريات والاروف  احلقائق

تم فيه نقل السيطرة إىل البنك ويتم التوقف يمن التاريخ الذي اعتبارًا التابعة  الشركاتيتم توحيد 
أو املقتناة التابعة  الشركاتمن البنك. إن نتائج تم فيه نقل السيطرة يمن التاريخ الذي اعتبارًا 

أو حىت  االقتناءمن اتريخ املوحدة يتم إدراجها يف قائمة الدخل  ــ إن وجدت ــ املباعة خالل السنة
 .ما يقتض  األمر حسبـــ  اتريخ البي 
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 )تتمة( ملخص ألهم السياسات احملاسبية -2
 توحيد القوائم املالية )تتمة( أساس  (ب

 
 حلصة غري املسيطرةا (2)

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

 املوحدة بشكل يف قائمة املركز املايلحقوق املسامهني عرض ضمن كما تُ   ،قائمة الدخل املوحدة
متعلقة ابحلصة غري املسيطرة يف  أي خسائر. يتم حتميل حقوق املسامهني يف البنكمنفصل عن 

رصيد احلصة غري عجز  يتسبب يفذلك  كانمنشأة اتبعة على احلصة غري املسيطرة حىت لو  
قدان واليت ال تؤدي إىل فـــ البنك يف شركة اتبعة  حصةيف  تيرياتال يتم احتساباملسيطرة. 

  .ملكيةكمعامالت حقوق  ـ ــالسيطرة على الشركة التابعة من جانب البنك 
 

 عند التوحيد العملياتاستبعاد  (3)
أو  رابحوأي إيرادات ومصاريف غري حمققة )ابستثناء األبني أعضاء اجملموعة  رصدةيتم استبعاد األ

 عندت بني أعضاء اجملموعة األجنبية( الناجتة عن التعامال لعمالتاخلسائر الناجتة عن التعامل اب
غري احملققة  رابحإعداد القوائم املالية املوحدة. ويتم استبعاد اخلسائر غري احملققة بنفس الطريقة لأل

 ال يوجد دليل على اخنفاض القيمة. فقط يف حالة أنه
 
 

 شركات زميلة االستثمار يف  (4)
 تسجيلًا جوهرايً. يتم مبدئيًا نفوذ اجملموعة عليها متارساليت  الشركاته  الشركات الزميلة 

ويتم ، امللكيةحقوق وفقًا لطريقة  بعد ذلكوحتتسب ابلتكلفة الشركات الزميلة ات يف االستثمار 
أو القيمة القابلة  احملتسبة وفقًا لطريقة حقوق امللكيةابلقيمة املوحدة إدراجها يف قائمة املركز املايل 

 .أيهما أقل ــلالسرتداد 
يف حصة  االقتناءما بعد  تيريات اً التكلفة زائد تسبة وفقًا لطريقة حقوق امللكيةاحملمتثل القيمة 

 )احلصة من النتائج واالحتياييات واملكاسب/ الشركة الزميلةمن صايف موجودات  اجملموعة
 .إن وجد ــ يف القيمة االخنفاض آخر قوائم مالية متوفرة( انقصاً  أساساملرتاكمة على ( اخلسائر)

خسارة إضافية  كان من الضروري تسجيلما إذا  تقرر اجملموعة ، امللكيةحقوق ق يريقة بعد تطبي
  ذاإ مايف كل اتريخ تقرير مايل . وحتدد اجملموعة الزميلة الشركةيف  على استثمارها الخنفاض القيمة

يف هذه و الشركة الزميلة. يف  االستثماريدل على اخنفاض قيمة  كان هناك أي دليل موضوع 
الشركة ها من دادعلى أنه الفرق بني القيمة املمكن اسرت  االخنفاضة حتتسب اجملموعة قيمة احلال
الشركة يف  )اخلسارة(/الربحيف "احلصة  ضمناملبلغ  إبظهاروتقوم  والقيمة الدفرتية لالستثمار الزميلة
 " يف قائمة الدخل املوحدة.الزميلة
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 )تتمة( ملخص ألهم السياسات احملاسبية -2
  توحيد القوائم املالية )تتمة( ساسأ (ب
 )تتمة(شركات زميلة االستثمار يف ( 4)

قيدها ميكن عكس  شركة زميلةيف  الستثماريف القيمة املعرتف هبا سابقًا فيما يتعلق اب االخنفاضإن خسارة 
بقيمتها ملوحدة االقيمة الدفرتية لالستثمار يف قائمة املركز املايل  حبيث تبقىاملوحدة من خالل قائمة الدخل 

 ــ يف القيمة( أو القيمة القابلة لالسرتداد االخنفاض)قبل تكوين خمصص امللكية حقوق  احملتسبة وفقًا لطريقة
 .أيهما أقل

اجملموعة  حصةبقدر وشركاهتا الزميلة التعامالت بني اجملموعة غري احملققة من سائر اخلو  رابحاأليتم استبعاد 
 يف تلك الشركات.

 
 يف السياسات احملاسبية اتالتغري  ج(
م  تلك املتبعة يف إعداد القوائم املوحدة عداد هذه القوائم املالية إالسياسات احملاسبية املستادمة يف  تتفق

التيري يف السياسات احملاسبية كما ابستنثاء  م2016ديسمرب  31للسنة املنتهية يف املوحدة املالية السنوية 
املوحدة أتثري جوهري على القوائم املالية  هلا ليسعلى املعايري احلالية واليت خرى األالتعديالت و هو وارد أدانه 
 ابستثناء أن يكون هلا أتثري غري جوهري يف الفرتات املستقبلية  السابقة السنواتحلالية أو ا للسنةللمجموعة 
 

 الزكاة وضريبة الدخل( 1
ديل السياسة احملاسبية املتعلقة ابستحقاق الزكاة ، قامت اجملموعة بتع"1"أ" " 2كما هو مبني يف اإليضاح 

وحتميله  رب  سنوي أساسوضريبة الدخل وبدأت يف احتساب االستحقاق على الزكاة وضريبة الدخل على 
بشأن الزكاة وضريبة الدخل. سابقاً، كان يتم خصم الزكاة مؤسسة النقد املبقاة وفقًا لتوجيهات  رابحعلى األ

عند دفعها للمسامهني وكانت تسجل كالتزام يف ذلك الوقت. إذا مل يكن  رابحعات األوضريبة الدخل من توزي
من صايف الدخل وااللتزام املقابل  املبقاة كتاصيص رابح، يتم حتميل املبلغ على األأرابحهناك توزيعات 

 وحيتسب كمبلغ مستحق الدف  للهيئة العامة للزكاة والدخل ")اهليئة"(.
 

( )السياسات 8السياسة احملاسبية أبثر رجع  وفقًا ملتطلبات معيار احملاسبة الدويل ) مت تطبيق التيري يف
، مل ينتج عن املوحدة وألغراض القوائم املالية السنوية احملاسبية والتيريات يف التقديرات احملاسبية واألخطاء(.

و املبالغ املفصح عنها يف القوائم ات يف املعاملة احملاسبية أسسة النقد أي تيري تطبيق التوجيهات اجلديدة ملؤ 
 املالية السنوية املوحدة للسنوات احلالية أو السابقة.
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 ملخص ألهم السياسات احملاسبية )تتمة(  -2
 )تتمة( يف السياسات احملاسبية اتالتغري ج( 

  احملاسبة يف اتريخ املتاجرة( 2
العمليات ف األويل وإلياء االعرتاف جلمي  قامت اجملموعة بتييري السياسة احملاسبية املتعلقة ابالعرتا

يف اتريخ املتاجرة.  وبدأت يف االعرتاف وإلياء االعرتافاملالية  األصولبشراء وبي  املتعلقة  االعتيادية
يف املالية  األصولبشراء وبي  املتعلقة  العمليات االعتياديةوسابقاً، مت االعرتاف وإلياء االعرتاف جلمي  

ي اتريخ وصول األصل للطرف املقابل. مت احتساب التيريات يف القيمة العادلة بني اتريخ التسوية، أ
 اتريخ املتاجرة واتريخ التسوية بنفس يريقة األصل الذي مت اقتنائه.

 
( )السياسات احملاسبية 8مت تطبيق التيري يف السياسة احملاسبية أبثر رجع  وفقًا ملتطلبات معيار احملاسبة الدويل )

أي أتثري على القوائم املالية لتيري يف السياسة احملاسبية مل يكن ل ت يف التقديرات احملاسبية واألخطاء(.والتيريا
 املوحدة السنوية حيث أنه مل توجد معاملة قائمة يف هناية وبداية فرتة املقارنة يف تواريخ متاجرة وتسوية خمتلفة.

 
 املعايري القائمة تعديالت على( 3

( "قائمة التدفقات النقدية على مبادرة اإلفصاح": تدخل هذه 7ر احملاسبة الدويل )تعديالت على معيا
 م أو بعد ذلك التاريخ.2017يناير  1التعديالت حيز التنفيذ للفرتات السنوية اليت تبدأ يف 

 
ت الناشئة تقدم هذه التعديالت إفصاحًا إضافيًا سيساعد مستادم  القوائم املالية يف تقييم التيريات يف املطلواب

عن األنشطة التمويلية. إن هذا التعديل جزء من مبادرة اإلفصاح اخلاصة مبجلس معايري احملاسبة الدولية الذي 
أي أتثري جوهري على لتطبيق هذه املعايري ليس يسع  إىل معرفة كيفية حتسني اإلفصاحات يف القوائم املالية. 

 القوائم املالية املوحدة.
 

م التطبيق املبكر للتعديالت حول املعايري الدولية للتقارير املالية اليت مت نشرها وه  ضرورية اختارت اجملموعة عد
م أو بعد ذلك التاريخ )يرجى اإلشارة لإليضاح 2018يناير  1للتمشى م  السنوات احملاسبية اليت تبدأ يف 

41.) 
 

 فرتاضات احملاسبية اجلوهريةام والتقديرات واالاألحك  د(
شأن بوتوجيهات مؤسسة النقد الدولية للتقارير املالية وفقًا للمعايري املوحدة لقوائم املالية إن إعداد ا

واالجتهادات فرتاضات واالبعض األحكام والتقديرات  استاداميتطلب احملاسبة على الزكاة والضريبة 
أن  دارةاألمر أيضاً من اإل . يتطلبالواردة فيهااملوجودات واملطلوابت  قيماحملاسبية اجلوهرية اليت تؤثر على 

يرات متارس حكمها يف يريقة تطبيق السياسات احملاسبية للمجموعة. يتم تقييم مثل هذه األحكام والتقد
، واليت تتضمن احلصول على خرىعلى اخلربة السابقة وبعض العوامل األ فرتاضات ابستمرار بناءً واال

قد ختتلف  .احمليطةلاروف امعقولة وفقًا  يعتقد أهنا استشارات مهنية وتوقعات لألحداث املستقبلية اليت
اليت  اليت تتم على التقديرات احملاسبية يف الفرتةالتعديالت يتم إدراج  .التقديراتالنتائج الفعلية عن هذه 

اجملاالت اجلوهرية حيث فيما يل  املستقبلية اليت تتأثر فقط.  التقديرات والفرتاتتعديل يتم فيها 
 :أو مارست فيها األحكام فرتاضاتاالتقديرات و الارة استادمت اإلد
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 ملخص ألهم السياسات احملاسبية )تتمة(  -2
 )تتمة(األحكام والتقديرات واالفرتاضات احملاسبية اهلامة  د(
 

 "(1"د" " 2)اإليضاح  منوذج األعمال إلدارة األصول املالية .1
 "(2"د" " 2اح )اإليضللموجودات املالية  التدفقات النقدية التعاقدية .2
 "(3"د" " 2)اإليضاح  املاليةاملوجودات اخنفاض قيمة  .3
 "(4"د" " 2)اإليضاح القيمة العادلة قياس  .4
 "(5"د" " 2)اإليضاح  اخنفاض قيمة املوجودات غري املالية .5
 "(ل" 2تصنيف االستثمارات )اإليضاح  .6
 "(6"د" " 2)اإليضاح  حتديد السيطرة على صناديق االستثمار .7
 "(ف" 2إيفاء )اإليضاح استهالك و  .8
 "(7"د" " 2)اإليضاح  خمصصات االلتزامات والرسوم .9
 "(8"د" " 2مبدأ االستمرارية )اإليضاح  .10
 ("9" "د" 2التزام مناف  موظفني )اإليضاح  .11

 

 األصول املاليةإلدارة منوذج األعمال  (1

 للتحصي ألصولابحتفا  اال هو األعمال منوذج هدف كان  إذا مايفلعمل تقييم ملعرفة 
ن أ جيب التجارية اأنشطته من أي مستوى على اجملموعةوحتدد  ،التعاقدية التدفقات النقدية

الطريقة  من يهيستدل عل الذي ميكن أن الواق  األعمال هو منوذجإن ، عموماً . التقييمهذا يتم 
ال  بعض احلاالت قد ، يفوم  ذلك. دارةاإل األعمال واملعلومات املقدمة إىلهبا  تدار اليت

 مبيعات األصول م  بعض منوذج واحد ينطوي على نشاط معني ما إذا كان يكون واضحاً 
 مناذج األعمال من انهناك اثن تشري إىل أن املتوقعة املبيعات ما إذا كانت أوغري املتكررة 

  .املاتلفة
ألصول الحتفا  ابهو من أجل ااملالية األصول  دارةإل األعمالتحديد ما إذا كان منوذج ل

 :ما يل  االعتباريف  اجملموعةخذ أت، التدفقات النقدية التعاقدية صيللتح
  ذه السياسات يف املمارسة العمليةهفاعلية وأهداف احملفاة و  دارةاإلسياسات. 
 حملفاةاداء أل دارةاإلتقيم  يةكيف. 
   التعاقديةاخلاصة العموالت  إيراداتكز على تتر  دارةاإلاسرتاتيجية كانت فيما إذا. 
  صوللألمبيعات متوقعة عملية أي  كرارتدرجة. 
  ألصولل عملية بي أي  وراءالسبب. 
  إىل  ابلنسبةما إذا كان يتم االحتفا  ابألصول اليت تباع لفرتة ممتدة من الزمن

قتناء أو فرتة يويلة من الوقت االستحقاقها التعاقدي أو تباع بعد فرتة قصرية من إ
 .االستحقاققبل موعد 
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 )تتمة( سياسات احملاسبيةملخص ألهم ال -2
 )تتمة(األحكام والتقديرات واالفرتاضات احملاسبية اهلامة ( د

 للموجودات املالية  التدفقات النقدية التعاقدية (2
 هائتنشاملالية اليت  للموجوداتيف حتديد ما إذا كانت الشروط التعاقدية  التقديراتارس اجملموعة مت

املبلغ للتدفقات النقدية اليت ه  فقط مدفوعات من يف تواريخ حمددة حق تنشأ  هاأو تكتسب
عند لتكلفة املطفأة. اب هقياسميكن ابلتايل و على املبلغ األصل  القائم  ةالعمولودخل األصل  

دف  املسبق للمجي  الشروط التعاقدية، مبا يف ذلك أي شروط  االعتباريف  اجملموعةالتقييم، أتخذ 
ما إذا  فيري مبلغ واتريخ التدفقات النقدية و يشروط تيو  ولاستحقاق األصفرتة متديد أو أحكام 

  نسبة للرف  املادي. تتضمنكانت الشروط التعاقدية 
 األصول املاليةاخنفاض قيمة  (3

 لتحديد ما إذا كان هناك دليالً يف كل اتريخ تقرير مايل تقييم عملية جراء إباجملموعة تقوم 
يف  اً طفأه. يعترب أن هناك اخنفاضابلتكلفة امل جةمدر  أصول ماليةعلى احتمال اخنفاض  اً موضوعي

قوع خسارة بعد املالية عندما ياهر دليل موضوع  على و  األصولصل مايل أو جمموعة من أ
أتثري على التدفقات النقدية له اخلسارة حدث أن ، و صول(األ) ابألصل األويلاالعرتاف 

   .وثوقاليت ميكن تقديرها بشكل م أو األصول املستقبلية لألصل
صعوابت مالية كبرية للمقرتض أو  أصول ماليةالدليل املوضوع  على اخنفاض  يتضمنميكن أن 

على اجملموعة  بواسطة لفياتض أو سو قر  جدولةإن إعادة  .املقرتضأو إفالس ر أو تعثر املصد  
فاء ر سيدخل اإلفالس، أو اختمؤشرات على أن املقرتض أو املصد  اجملموعة عتربها تشروط قد ال 
جموعة من األصول مثل التيريات مبمتعلقة  أخرى، أو بياانت ورقة ماليةلتداول سوق نشطة 

أو الاروف االقتصادية اليت  جملموعةابرة أو الشركات املصد  السلبية يف حالة الدف  من املقرتضني 
  . جملموعةابالسداد  يف التعثرترتبط م  
 روض والسلفيات واألوراق املاليةفاض يف القاخنأي دليل وجود يف االعتبار اجملموعة أتخذ 

الواحد بشكل فردي أو على املستوى  األصلابلتكلفة املطفأة على املقاسة  االستثمارية
ابلتكلفة  املقاسة االستثمارية اهلامة واألوراق املالية ياتوالسلفاجلماع . ويتم تقييم مجي  القروض 

 االستثمارية اهلامة واألوراق املالية ياتروض والسلفاملطفأة بشكل فردي. أما ابلنسبة جلمي  الق
ابلتكلفة املطفأة واليت ال يوجد اخنفاض يف قيمتها فيتم تقييمها بشكل مجاع  ألي املقاسة 
االستثمارية اليت يتم واألوراق املالية  ياتلقروض والسلفأما ابلنسبة ل .مل يتم حتديده بعداخنفاض 
ألي  تقييمها بشكل مجاع ال تعترب ذات أمهية حبد ذاهتا فيتم  واليتابلتكلفة املطفأة قياسها 
ابلتكلفة االستثمارية املقاسة عن يريق جتمي  القروض والسلفيات واألوراق املالية اخنفاض 
  مسات خماير مماثلة. اليت هلااملطفأة 

لقيمة يتم قياس خسائر اخنفاض القيمة على األصول ابلتكلفة املطفأة على أهنا الفرق بني ا
عدل العائد مبالدفرتية للموجودات املالية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية املقدرة 

واليت  ةالدخل املوحد قائمةسائر اخنفاض القيمة يف االعرتاف خب. يتم األصل  لألصل الفع ال
 حىت اتريخصول يستمر االعرتاف ابلعمولة على األ .خسائر االئتمانيف حساب  تاهر

 استحقاقها جلمي  قروض االفراد.
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 )تتمة( ملخص ألهم السياسات احملاسبية      -2
 

 )تتمه(األحكام والتقديرات واالفرتاضات احملاسبية اهلامة د( 

 )تتمة( األصول املاليةاخنفاض قيمة  ( 3
 

االئتمان  لألصول م  مسات خماير السابقةاخلسارة يف ربة اخلداً على تستادم اإلدارة تقديرات استنا
. يتم فاة عند تقدير تدفقاهتا النقديةاملوضوع  لالخنفاض يف القيمة مماثلة لتلك اليت يف احمل لوالدلي

ة وتوقيت التدفقات النقدية املستقبلية ضات املستادمة لتقدير كل من القيممراجعة املنهجية واالفرتا
 لفعلية. خلسارة اي فرق بني تقديرات اخلسارة وابصورة منتامة لتقليل أ

 
فإن تقليص النقص يف خسارة اخنفاض قيمة األصل، مبلغ تقليص يف حدث الحق يتسبب عندما 

 . ةالدخل املوحدقائمة خسارة اخنفاض قيمة ينعكس من خالل 
 

ويتم الوصول هلذا القرار بعد أخذ  .للتحصيل عند اإلقرار بعدم قابليتهاقروض والسلفيات تشطب ال
عتبار وه  عدد األايم اليت جتاوز فيها التمويل موعد استحقاقه والتيريات املعلومات التالية يف اال

مثل عدم قدرته على الوفاء ابلتزاماته أو مدى عدم كفاية  للمقرتضاجلوهرية يف املركز املايل 
 املتحصالت من الضماانت يف تيطية االلتزامات.

 
ساب االخنفاض يف القيمة ويتم يتم تعديل القيمة الدفرتية لألصل من خالل استعمال خمصص حل

 تضمني مبلغ التعديل يف قائمة الدخل املوحدة. 
 

ستمرة م  العميل أو كجزء من العالقة املإما  القروض والسلف عمومًا التفاوض بشأن يتم إعادة 
ؤدي كن أن ي. ويف احلالة األخرية ، مياملقرتضهبا يف الاروف واألحوال اليت مير  سليب استجابة لتيري

واليت مبوجبها يقدم البنك خطط السداد إىل متديد موعد استحقاق السداد أو التفاوض دة إعا
وهذا يؤدي إىل استمرار األصل متجاوزًا ملوعد  معدالت عمولة معدلة للمقرتضني املتأثرين.

  ساسواملبلغ األ التفاوضاستحقاقه ومنافض القيمة بشكل فردي حيث أن عموالت إعادة 
إىل  التفاوضؤدي إعادة األصلية للقرض. ويف حاالت أخرى، يالقيمة الدفرتية  يسرتجعاللقرض ال 

عامل كقرض جديد. تقوم سياسات وممارسات إعادة اجلدولة على مؤشرات أو إبرام اتفاقية جديدة تُ 
تستمر القروض يف اخلضوع لتقييم فردي أو مجاع   السداد.معايري تشري إىل احتمالية تواصل 

   األصل  للقرض. الفع المعدل العائد حيتسب ابستعمال 
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 )تتمه(األحكام والتقديرات واالفرتاضات احملاسبية اهلامة د( 

  ( اخنفاض قيمة األصول املالية )تتمة(3

للموجودات.  اجلماع ستوى املدليل االخنفاض يف القيمة على  اخذ يف اعتبارهاجملموعة أتكما أن 
االحندار يف سلم التقديرات الداخل ، إىل املعايري التالية:  اجلماع ميكن أن يستند املاصص 
املناخ االقتصادي  –املتعلقة ابملقرتض أو جمموعة من املقرتضني  – التصنيفات االئتمانية اخلارجية

فاة احمليف مكوانت منة املتضاحلايل الذي يعمل فيه املقرتضون واخلربة ومناذج التعثر السابقة 
 ئتمانية.  اال

   
 املالية دواتالقيمة العادلة لأل( 4

تفظ هبا ابلقيمة العادلة من خالل قائمة احمل ــشتقات امل ــ مثلتقوم اجملموعة بقياس األدوات املالية 
املركز  ابلقيمة العادلة كما يف اتريخ قائمةو ، اآلخر ن خالل الدخل الشاملالدخل وابلقيمة العادلة م

 االيضاحنييف  مبنيهو  وات املالية ابلتكلفة املطفأة كماالعادلة لألد القيم قياساملايل. كما يتم 
   )ب(.34و )د(5
 

لتزام بني أيراف راغبة يف أو تسوية ابي  أصل مايل  من خاللهيتم  الذي السعرالقيمة العادلة ه  
. يعتمد قياس القيمة العادلة على اتريخ القياسيف األيراف العاملة يف السوق ما بني معاملة ناامية 

 :تتم إماافرتاض أن عملية بي  أصل أو تسوية التزام 
 
 أو، يف السوق الرئيسية ابلنسبة لألصل أو االلتزام -
 .يف ظل غياب السوق الرئيسية يف السوق األكثر نفعيًة لألصل أو االلتزام -
 

   احة أمام اجملموعة.األجدى متالسوق الرئيسية أو جيب أن تكون السوق 
اليت تستادمها األيراف العاملة االفرتاضات  ستاداميتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام اب

على أفرتاض أن هذه األيراف تسعى لتحقيق أكرب ، أو االلتزام األصليف السوق حال تسعيري 
  منفعة اقتصادية هلا.

مناف   توفريخذ يف احلسبان قدرة أيراف السوق على عند قياس القيمة العادلة ألصل غري مايل يؤ 
ه على أفضل ما ستادامابأبفضل ما ميكن أو ببيعه إىل يرف آخر يقوم  األصلاقتصادية ابستادم 

  ميكن.
نشطة تعتمد على  أسواقاملالية اليت يتم تداوهلا يف  واملطلوابتاملالية  للموجوداتالقيم العادلة 

يرق التقييم  ستادامأو تسعريات الوسطاء. تقرر اجملموعة القيم العادلة اب السوقية املتداولة سعاراأل
  .ابلنسبة جلمي  األدوات املالية األخرى األخرى

 
 
 



 بنك اجلزيرة
 (كة مسامهة سعوديةشر )

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
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 )تتمة( ملخص ألهم السياسات احملاسبية     -2
 

 )تتمه(األحكام والتقديرات واالفرتاضات احملاسبية اهلامة د(   
 
  ية )تتمة(( القيمة العادلة لألدوات املال4

تستادم اجملموعة يرق تقييم مناسبة حسب الاروف والبياانت الوافية املتاحة لقياس القيمة العادلة م  
      ها للمعطيات غري املرصودة.استادام وتقليلها للمعطيات املرصودة ذات الصلة استادامتعايم 

عنها يف القوائم املالية املوحدة يتم  االفصاحاملالية اليت يتم قياس قيمها العادلة أو  دواتابلنسبة لأل
  (.34انار اإليضاح تصنيفها يف فئات ضمن اهليكل اهلرم  للقيم العادلة )

تقرر اجملموعة ، على أسس متكررةاملوحدة ابلنسبة للموجودات واملطلوابت املدرجة يف القوائم املالية 
إعادة تقييم التصنيف )بناًء على  فيما إذا جرى تناقل بني املستوايت يف اهليكل اهلرم  من خالل

معطيات املستوى األدىن املهم لقياس القيمة العادلة ككل( يف هناية كل فرتة من فرتات إعداد القوائم 
  املالية.

قررت اجملموعة تصنيف املوجودات واملطلوابت وفقًا لطبيعة هذه  العادلةبيرض افصاحات القيم 
 ات وخماير ومستوى اهليكل اهلرم  للقيمة العادلة.وابت وما حتمله من مساملوجودات واملطل

 
 ( اخنفاض قيمة املوجودات غري املالية5
أو بشكل أكثر تكراراً وذلك يف كل اتريخ تقرير مايل الدفرتية للموجودات غري املالية  تم مراجعة القيمت

القيمة القابلة  تقديريتم  عندئذ  القيمة، يف على وجود اخنفاض يدل  اً لتحديد إن كان هناك مؤشر 
  لالسرتداد من األصل.

 للنقداحملققة  الوحدةخسارة االخنفاض يف القيمة إذا جتاوزت القيمة الدفرتية لألصل أو  تسجيليتم 
قيد قيمة الللنقد ه  احملققة ألصل أو الوحدة لالقيمة القابلة لالسرتداد القابلة لالسرتداد.  القيمة

أيهما أكرب. ويف  ــــ تكاليف البي  اً أو قيمتها العادلة انقصللنقد ة احملققألصل أو الوحدة االستعمال ل
 احلاليةصم التدفقات النقدية املتوقعة مستقباًل إىل قيمها قييم القيمة قيد االستعمال، يتم خسياق ت

 تقدير السوق احلايل للقيمة الزمنية للنقدابستادام معدل خصم ما قبل الضريبة والذي يعكس 
السوقية  سعارلى األع تكاليف البي  بناءً  اً العادلة انقصتعلقة ابألصل. يتم حتديد القيمة واملااير امل

 سعاراأل أساسعلى حمددة، يتم حتديد القيمة عندئذ  سوقية  أسعارحال عدم توافر احملددة. ويف 
يمة عندئذ  تقديرية ألصول مماثلة، يتم حتديد الق أسعارر حال عدم توافالتقديرية ألصول مماثلة. ويف 

   حساابت التدفقات النقدية املستقبلية املاصومة.  أساسعلى 
عند بي  شركات اتبعة، فإن الفرق بني سعر البي  وصايف املوجودات زائدًا احتياي  الصرف األجنيب 

 املرتاكم والشهرة اليت مل تنافض قيمتها يتم إدراجه يف قائمة الدخل املوحدة.
 



 بنك اجلزيرة
 (كة مسامهة سعوديةشر )

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
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 )تتمه(األحكام والتقديرات واالفرتاضات احملاسبية اهلامة د( 
 

 ( اخنفاض قيمة املوجودات غري املالية )تتمة(5
 

فإن خسائر االخنفاض يف القيمة اليت يتم االعرتاف هبا يف قرتات فيما يتعلق ابملوجودات األخرى، 
 هناك مؤشرات تدل على أن تتحديد فيما إذا كانل يف كل اتريخ تقرير مايلسابقة يتم تقييمها 

يتم عكس قيد خسائر االخنفاض يف القيمة . مل تعد موجودةاخنفضت أو خسائر االخنفاض يف القيمة 
 يف التقديرات املستادمة لتحديد القيمة القابلة لالسرتداد. اً إذا كان هناك تيري 

 
تجاوز القيمة الدفرتية الذي ال يسمح بار قدمليتم عكس قيد خسارة االخنفاض يف القيمة فقط اب

مل يتم  لوفيما حتديدها بعد يرح االستهالك أو االيفاء  يتملعن القيمة الدفرتية اليت كان لألصل 
   قيمة.يف التسجيل خسارة اخنفاض 

 
 ( حتديد السيطرة على صناديق االستثمار6

ر. يرتكز حتديد سيطرة اجملموعة على تقوم اجملموعة بدور مدير الصندوق لعدد من صناديق االستثما
صندوق استثمار يف العادة على تقييم إمجايل املناف  االقتصادية للمجموعة يف الصندوق )اليت تتكون 

ونتيجة  ق املستثمرين يف استبعاد مدير الصندوق.وأتعاب إدارة متوقعة( وحمسجلة أي حصص من 
ستثمرين يف مجي  احلاالت وابلتايل فإهنا مل تقم لذلك، استنتجت اجملموعة أبهنا تعمل كوكيل عن امل

 بتوحيد هذه الصناديق يف قوائمها املالية.
 
 ( خمصصات االلتزامات والرسوم7

تتلقى اجملموعة مطالبات قانونية ضمن دورة أعماهلا االعتيادية، وتتوىل اإلدارة تقدير مدى املااير 
ة بعمل املاصصات اليت تتالئم م  اخلسائر اليت قد تنتج عن مثل هذه املطالبات. وتقوم اإلدار 
يف القوائم املالية املوحدة بناًء  -حسب املالئم  -احملتملة. يتم تسجيل املطالبات أو االفصاح عنها 

 على أفضل تقدير للمبالغ املطلوبة لتسوية املطالبات.  
 
 االستمراريةمبدأ  (8

العمل على أساس مبدأ  يف ستمراراالعلى  اجملموعةقدرة  بتقدير مدى اجملموعة إدارةقامت 
يف العمل والبنك لديهما املوارد الالزمة لالستمرار يف   اجملموعةأبن  وأهنا على ثقة االستمرارية

واليت  ليست على علم أبي حالة من عدم اليقني اجملموعة إدارة ، إنذلكل إضافةً املستقبل املناور. 
االستمرار . وعليه، فقد مت االستمرارعلى  اجملموعةميكن أن تثري شكوكًا جوهرية حول قدرة بدورها 

 .االستمراريةمبدأ  أساسعلى املوحدة إعداد القوائم املالية يف 
 
 ( التزام تعويضات املوظفني9

تقوم اجملموعة إبدارة خطة تعويضات هناية اخلدمة للموظفني )"اخلطة"( يبقًا لناام العمل يف اململكة 
( "تعويضات املوظفني" 19ر التزامات اخلطة يبقًا ملعيار احملاسبة الدويل )العربية السعودية. يتم تقدي

من قبل خبري اكتواري بناًء على افرتاضات متعددة. وقد مت االفصاح عن االفرتاضات الرئيسية 
 (.28املستادمة يف تقدير التزامات اخلطة يف هناية السنة يف اإليضاح )



 بنك اجلزيرة
 (كة مسامهة سعوديةشر )

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
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 املتاجرةاحملاسبة بتاريخ (    هـ
املالية بتاريخ  األصولبشراء وبي  املتعلقة  كافة العمليات االعتياديةوإلياء االعرتاف ب االعرتافيتم 

العمليات إن تصبح فيه اجملموعة يرفًا يف أحكام تعاقدية ألداة مالية. أي التاريخ الذي  ،املتاجرة
فرتة الخالل  األصولتسليم   تتطلباملالية ه  العمليات اليت األصولء وبي  املتعلقة بشرا االعتيادية

 يف السوق. األعراف السائدة أوزمنية اليت تنص عليها األنامة ال
 
 وحماسبة التحوط املالية املشتقة دواتاأل(    و

الت عمو الومقايضات ، جلةاآل سعاراألعقود  تتضمن واليتاملالية املشتقة  دواتيتم قياس األ
تم فيه ييف التاريخ الذي  ابلقيمة العادلة البدايةمشرتاة( يف عموالت )مكتتبة و الوخيارات ، اصةاخل

يتم االعرتاف . إبرام العقد ويتم إعادة تقييمها الحقًا ابلقيمة العادلة يف قائمة املركز املايل املوحدة
  ة.املرتبطة هبذه العقود يف قائمة الدخل املوحد املعامالت بتكاليف

العادلة هلا موجبه، وتقيد  عندما تكون القيمة  كموجوداتها العادلة  تقيد كافة املشتقات بقيم
 سعارالعادلة ابلرجوع إىل األ القيم يتم حتديدة العادلة هلا سالبة. طلوابت عندما تكون القيمكم

  .احلالتض  حسبما يقالتسعري،  ومناذج املاصومة التدفقات النقدية املتداولة يف السوق ومناذج
 

 :الفئات التاليةيف القيم العادلة للمشتقات على تصنيفاهتا حسب  اتري تعتمد معاجلة التي
 
 للمتاجرةحمتفظ هبا  مشتقات (1

 قائمةمباشرة يف املتاجرة ألغراض احملتفظ هبا ات يف القيمة العادلة للمشتقات أي تيري  إدراجيتم 
تفظ هبا ألغراض احملاملشتقات تتضمن . "تاجرةاملدخل  صايف"واالفصاح عنها يف  ةالدخل املوحد

 .تلك املشتقات اليت ال ختض  حملاسبة التحوط أيضاً املتاجرة 
 

 مشتقات ضمنية (2
ميكن أن تكون املشتقات ضمن ترتيب تعاقدي آخر )عقد رئيس (. تقوم اجملموعة ابحملاسبة على 

 الضمنية بشكل مستقل عن العقد الرئيس  عندما: ملشتقةا
 
 (،9ل العقد الرئيس  أصاًل يف إيار املعيار الدويل للتقارير املالية )ال ميث 
 ،العقد الرئيس  ذاته غري حمم ل ابلقيمة العادلة 
  تستويف شروط وأحكام املشتقة الضمنية تعريف املشتقة فيما إذا كانت هذه الشروط

 واألحكام يف إيار عقد مستقل، و
 مشتقة الضمنية وبشكل وثيق ابخلصائص ال تتعلق اخلصائص واملااير االقتصادية لل

 واملااير االقتصادية للعقد الرئيس .
 

يتم قياس املشتقات الضمنية املستقلة ابلقيمة العادلة م  إدارج مجي  التيريات يف القيمة العادلة يف 
الربح أو اخلسارة إال إذا كانت جزءاً من تدفقات نقدية مؤهلة أو عالقة حتوط لصايف استثمار. يتم 

 عرض املشتقات الضمنية املستقلة يف قائمة املركز املايل جنباً إىل جنب العقد الرئيس .



 بنك اجلزيرة
 (كة مسامهة سعوديةشر )
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 وحماسبة التحوط )تتمة( املالية املشتقة دواتاألو(    

 حماسبة التحوط (3
بيرض إدارة  املؤهلة تحوطالعالقات  يفحتوط  أدواتبتحديد مشتقات معينة ك اجملموعةتقوم 

اجملموعة قوم جنبية. ومن أجل إدارة املااير، تاملااير ابلنسبة ملعدالت الفائدة والعمالت األ
  حماسبة التحوط على العمليات اليت تستويف معايري حمددة.بتطبيق 

  الفئتني التاليتني: إىلتصنيف التحويات  متيرض احملاسبة على التحوط ل
لعادلة إزاء خماير تذبذب القيمة العادلة ألصل أو التزام معرتف به )أو أصول ا القيمةحتويات   )أ( 

به أو جزء حمدد من  غري معرتف مؤكد تعهد(، أو أي احملفاةمات يف حالة حتويات أو التزا
مرتبط مبااير حمددة وقد يؤثر على صايف الربح املعلن أو  أو تعهد مؤكد أصل أو التزام
 اخلسارة املعلنة.

 
نوع حمدد من تعود إما لواليت  حتويات التدفقات النقدية إزاء خماير تذبذب التدفقات النقدية )ب( 

املااير يتعلق أبصل أو التزام معرتف به أو معاملة مستقبلية عالية التوق  سوف تؤثر على 
   صايف الربح املعلن أو اخلسارة املعلنة.

 
ية، أي مبعىن أن الفع اليكون التحوط شديد من أجل التأهل حملاسبة التحوط، جيب أن يتوق  أن 

تتالئم التيريات يف القيمة العادلة أو التدفقات النقدية يف أداة التحوط م  املتيريات اليت تقابلها يف 
البند املتحوط له، وجيب أن تكون قابلة للقياس بشكل يُعتد به. يف بداية التحوط، يتم توثيق اهلدف 

ااير مبا يف ذلك حتديد أداة التحوط، والبند املتحوط له ذي العالقة، واالسرتاتيجية من إدارة امل
ويبيعة املااير املتحوط هلا، وكيفية قيام اجملموعة بتقييم مدى فاعلية عالقة التحوط. وجيب تقييم 

 التحوط الحقاً واقرار فاعليته بشكل مستمر.
 

 العادلة ةمالقي اتحتوط
 

معرتف اثبت  أو تعهدلقيمة العادلة ألصل أو التزام لتيري يف الحتديد مشتقة مالية كأداة حتوط  عند
يف القيمة العادلة  تيرياتيتم االعرتاف مباشرًة ابلفإنه ، قائمة الدخل املوحدةتؤثر على ميكن أن به 

ابخلطر  فيما يتصل يف القيمة العادلة للبند املتحوط له التيريللمشتقات يف قائمة الدخل املوحدة م  
  ضمن املكاسب/اخلسائر غري املعدة للمتاجرة يف قائمة الدخل املوحدة. وتدرج هاملتحوط ب
العمولة املرتبطة أبداة مالية عندما تصبح ، للبنود املتحوط هلا واملقاسة ابلتكلفة املطفأة ابلنسبة

و أ التصرف هبااسبة التحوط أو حال بي  األداة أو غري مستوفية ملعايري حممتحوط لقيمتها العادلة 
تم ة ييساساألوالقيمة  استبعادهاداة التحوط عند أل الدفرتيةالفرق بني القيمة  فإن، استبعادها

داة أذا مت استبعاد إ .الفع النسبة العائد يريقة  ستادامية اباألصلمدة التحوط  يوالها ؤ ايفا
 دة.ن تسوية القيمة العادلة غري املطفأة تقيد مباشرة يف قائمة الدخل املوحإف، التحوط

 
 
 
 



 بنك اجلزيرة
 (كة مسامهة سعوديةشر )
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 وحماسبة التحوط )تتمة( املالية املشتقة دواتاألو(  
 ( حماسبة التحوط )تتمة(3

 التدفقات النقدية اتحتوط
ابلنسبة لتحويات التدفقات النقدية احملددة واملؤهلة، فإن اجلزء من املكاسب أو اخلسائر احملقق من 

ال ــ يتم إدراجه مباشرًة كـ "احتياي  آخر" يف قائمة والذي يتم حتديده على أنه جزء فع   أداة التحوط ــ
ابلنسبة ــ إن وجد ــ يف قائمة الدخل املوحدة.  الفع الالدخل الشامل املوحدة، ويتم إدراج اجلزء غري 

ملكاسب أو اخلسائر لتحويات التدفقات النقدية اليت تؤثر على العمليات املستقبلية، فإنه يتم حتويل ا
املدرجة يف االحتياييات األخرى إىل قائمة الدخل املوحدة يف نفس الفرتة اليت يؤثر فيها البند 
املتحوط له على قائمة الدخل املوحدة. وفيما إذا توقعت اجملموعة أن مجي  أو جزءًا من اخلسارة 

لية واحدة أو أكثر، فإن اجملموعة املدرجة يف الدخل الشامل اآلخر لن يتم اسرتجاعها يف فرتة مستقب
  تقوم إبعادة تصنيفها يف قائمة الدخل كتعديل نتيجة إعادة تصنيف املبلغ الذي لن يتم إدراجه.

عندما تنته  صالحية أداة التحوط أو عند بيعها أو اهناء التعاقد بشأهنا أو التصرف هبا أو عندما 
ملتحوط هلا أصبحت غري متوقعة الوقوع أو عند قيام تصبح غري مؤهلة حملاسبة التحوط أو أن العملية ا

ثر مستقبل . وعند ذلك، فإن أي إبلياء التحوط، فإنه يتم التوقف عن حماسبة التحوط أباجملموعة 
مرتاكمة حتققت من أداة التحوط للتدفقات النقدية كانت مدرجة يف الدخل خسارة اسب أو م

اًل، يتم حتويلها من حقوق امللكية إىل قائمة الدخل الشامل اآلخر عن الفرتة حيث كان التحوط فعا
عند وقوع العملية املتحوط هلا. وحيثما أصبحت العملية املتحوط هلا مبنأى عن الوقوع وتؤثر على 
قائمة الدخل، فإنه يتم حتويل صايف املكاسب أو اخلسائر املرتاكمة املدرجة يف قائمة الدخل الشامل 

  دخل املوحدة.املوحدة فوراً إىل قائمة ال
يبقاً لسياسات إدارة املااير، تقوم اجملموعة إبدارة خماير أسعار العمولة على التدفقات النقدية على 

. تقوم اجملموعة سندات وكالةمستوى كامل اجملموعة جبانب إدارة تذبذب أسعار العمولة اخلاصة على 
قات النقدية الناجتة عن تقلبات بتحديد مقايضات أسعار العمولة كأداة حتوط مقابل خماير التدف

  أسعار العمولة اليت قد تق  إىل حني إعادة تسعيري املقايضة.
تقوم اجملموعة أواًل بتقييم مدى توقعاهتا ملااير "صايف التدفقات النقدية" من املوجودات واملطلوابت 

ألجل. وهذا يتحقق مبا يف ذلك جتديد املوجودات واملطلوابت القصرية ا –القائمة اليت حتقق عوائد 
بشكل رئيس  من خالل حتليل حساسية العائد. وتقوم اجملموعة أثناء توق  صايف التدفقات النقدية 
ابألخذ يف احلسبان املعلومات السابقة ومؤشرات السوق فيما يتعلق بسحب الودائ  ومعدالت العائد 

صايف التدفقات النقدية م  مراكز  وإعادة التمويل وإعادة التسعيري. مث جتري اجملموعة مقارنة ما بني
  تعديل عالقة التحوط أم ال.لتحددي إذا ما كانت ينبي  القيام بالتحوط القائمة لتوفري أساس 

القائمة يف اتريخ التحليل يف كل فرتة من الفرتات معدالت الربح يتم تضمني القيم االمسية ملقايضات 
معدالت الربح لك من أجل تقييم أتثري مقايضات قائمة وذمعدالت الربح اليت تكون فيها مقايضات 

 جزءًا من عملية التوق  غري ميطى القائمة على خماير التدفقات النقدية احملددة. وبينما يكون هناك
وتبقى املقايضة أداة حتوط للعمليات ملعدالت الربح بتحوط، فإنه بذلك ال يتم إعادة حتديد مقايضة 

 . وم  ذلك فإن مل تق  عملية التوق  الالحقة حىت فرتة حمددة فإن املتبقية يف السلسلة اليت مل تق
 ال تكون متحوط هلا.معدالت الربح العمليات املتبقية بعد إعادة تسعيري مقايضة 
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 وحماسبة التحوط )تتمة( املالية املشتقة دواتاألو(  
 ( حماسبة التحوط )تتمة(3

  )تتمة( التدفقات النقدية اتوطحت
املتوق  الفاعلية تقوم اجملموعة بتحديد عالقة التحوط بطريقة أتخذ يف االعتبار أيضًا مقدار عدم 

إدراكها ألغراض احملاسبة. يتم احتساب نسبة التعرض للمااير املتحوط هلا كمعدل القيمة االمسية 
مقسمومة على إمجايل التعرض. يتم تسجيل اجلزء  ملقايضات القبض الثابتة والدف  املتيرية القائمة

من الربح أو اخلسارة ألداة حتوط بدايًة يف الدخل الشامل اآلخر بصورة مباشرة. أما اجلزء غري  الفع ال
من الربح أو اخلسارة ألداة حتوط فيتم تسجيله مباشرًة يف "صايف دخل املتاجرة". وابلنسبة  الفع ال

أو اخلسائر املدرجة يف  رابحاليت تؤثر على العمليات املستقبلية فإن األ لتحويات التدفقات النقدية
االحتيايات األخرى يتم نقلها إىل قائمة الدخل املوحدة لنفس الفرتة اليت تؤثر فيها عمليات التحوط 

  على قائمة الدخل املوحدة.
 

 العمالت األجنبية(  ز
الصرف السائدة بتاريخ  سعارالرايل السعودي أبأجنبية إىل املقومة بعمالت التعامالت  يتم حتويل

أجنبية يف املقومة بعمالت أرصدة املوجودات واملطلوابت النقدية  يتم حتويلإجراء التعامالت. كما 
  . التقرير املايلالصرف السائدة بتاريخ  سعارهناية السنة إىل الرايل السعودي أب

سوية التعامالت وترمجة املوجودات يتم تسجيل مكاسب أو خسائر الصرف األجنيب جراء ت
ترمجة ويتم دي يف قائمة الدخل املوحدة. إىل الرايل السعو  أجنبيةاملقومة بعمالت واملطلوابت النقدية 

كجزء من ابلقيمة العادلة  املثبتة لبنود غري النقدية مكاسب أو خسائر الصرف األجنيب اخلاصة اب
أو يف الدخل الشامل اآلخر بناًء على يبيعة  ملوحدةتعديل القيمة العادلة إما يف قائمة الدخل ا

  . األساس  األصل املايل
لعملة أجنبية إىل الرايل السعودي لتكلفة التارخيية ابحتويل البنود غري النقدية الىت جرى قياسها يتم 

بعملة يف تواريخ املعامالت األولية. ويتم حتويل البنود غري النقدية  السائدةالصرف  أسعارابستادام 
حتديد القيمة فيه يتم الذي الصرف يف التاريخ  أسعارابستادام املقاسة ابلقيمة العادلة أجنبية 
 .العادلة

 
 مقاصة األدوات املالية(   ح

مقاصة املوجودات واملطلوابت املالية ويدرج الصايف يف قائمة املركز املايل املوحدة عند وجود حق  تتم
نية لتسوية املوجودات  اجملموعةوعندما يكون لدى  املدرجةاملبالغ  ناام  ملزم إلجراء املقاصة بني

 .ايف أو بي  املوجودات وتسديد املطلوابت يف آن واحدالص أساسواملطلوابت على 
 

مل يكن ذلك ملزماً أو مسموحاً به  ال يتم مقاصة اإليرادات واملصروفات يف قائمة الدخل املوحدة ما
سري حماسيب كما هو موضح بشكل حمدد يف السياسات احملاسبية مبوجب أي معيار حماسيب أو تف

 للمجموعة.
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 (  االعرتاف ابإليرادات / املصروفاتط

 اخلاصة إيرادات ومصاريف العمولة
تلك اخلاصة الناجتة عن املوجودات واملطلوابت املالية ابستثناء  العمولةات ومصروفات إيرادإن 

الدخل  يف قائمةقائمة الدخل وابلقيمة العادلة  يفاملوجودات واملطلوابت املصنفة ابلقيمة العادلة 
لألداة املالية، يتم إدراجها الفع ال الشامل اآلخر، مبا يف ذلك األتعاب اليت تعترب جزءاً مكماًل للعائد 

على العالوات املطفأة واخلصومات وتشتمل العائد الفع ال يف قائمة الدخل املوحدة ابستادام يريقة 
  املعتمدة خالل السنة.

هو املعدل الذي حيدد اخلصم الدقيق على التدفقات النقدية املستقبلية التقديرية العائد الفع ال  نسبة
املستلمة يوال مدة صالحية األصل املايل أو االلتزام املايل ابلنسبة للقيمة الدفرتية لألصل أو االلتزام 

، تقوم اجملموعة بتقدير التدفقات النقدية املستقبلية م  الفع الند احتساب عائد العمولة املايل. ع
  األخذ يف االعتبار مجي  الشروط التعاقدية لألداة املالية م  استبعاد خسائر االئتمان املستقبلية.

ل تقديرات املدفوعات بتعدي اجملموعةيتم تعديل القيمة الدفرتية لألصل أو االلتزام املايل يف حالة قيام 
ويسجل الفع ال سعر العمولة األصل   أساسأو املتحصالت. حتتسب القيمة الدفرتية املعدلة على 

  التييري يف القيمة الدفرتية كإيراد أو مصروف.
يستمر االعرتاف ايل أو جمموعة من األصول املالية، بعد االعرتاف خبسارة اخنفاض قيمة أصل م

على القيمة الدفرتية بعد خصم خمصصات االخنفاض يف العائد الفع ال  بدخل العموالت بطريقة
مجي  الشروط التعاقدية لألداة املالية ومجي  األتعاب العائد الفع ال  نسبةالقيمة. يتضمن احتساب 

والنقاط املدفوعة أو املستلمة وتكاليف العمليات واحلسومات أو العالوات اليت تشكل جزءًا ال 
  . الفع الالعائد  نسبةيتجزأ من 

تكاليف العمليات ه  تكاليف إضافية تعود مباشرًة إىل شراء أو إصدار أو استبعاد أصل أو التزام 
  مايل.

عمولة خاصة لتييري العمولة اخلاصة من اثبتة إىل متيرية )أو مقايضىة عند دخول اجملموعة يف 
ة العمولة اخلاصة على الصفقة يف قيمبصايف اخلاصة  عدل إيرادات أو مصروفات العمولةالعكس( تُ 

  حدود بقاء التحوط فعااًل. 
 دخل/ )خسارة( الصرف األجنيب

 2)اإليضاح  / تكبدها الناجتة عن الصرف األجنيب عند حتققها (اخلسائر) / رابحيتم االعرتاف ابأل
  "ز"(.
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 )تتمة( ات(  االعرتاف ابإليرادات / املصروفط

 األتعاب والعموالت
االستحقاق عند تقدمي اخلدمة. أما أتعاب التزامات  أساسيتم االعرتاف ابألتعاب والعموالت على 

القروض احملتمل سحبها واألتعاب األخرى املتعلقة ابالئتمان، فيتم أتجليها م  التكاليف املباشرة 
عن القرض. ويتم  الفع المعدل العائد على املتعلقة هبا واالعرتاف هبا إن كانت جوهرية كتعديل 

االعرتاف أبتعاب إدارة احملافظ واخلدمات اإلستشارية واخلدمات األخرى واليت تشمل أتعاب إدارة 
نسيب يبقًا لعقود اخلدمات املعنية عند تقدمي اخلدمات. ويتم  أساسصناديق استثمار عادًة على 

يتم إدراج الرسوم انت األتعاب عند الوفاء مبعايري األداء. االعرتاف ابألتعاب املتعلقة ابألداء أو مكو 
من عمليات التحويل الفوري واليت ه  أتعاب مقابل إجراء حتويالت بشكل أساس  حال تنفيذ 

 مبعاملة أو خدمة ماا أساس األخرى واليت تتعلقومصاريف العموالت األتعاب استالم يتم العملية. 
   .مبجرد تقدمي اخلدمة

 رابحعات األدخل توزي
 حال نشوء احلق يف استالمها. رابحيتم االعرتاف بدخل توزيعات األ

 
 صايف دخل / )خسارة( املتاجرة ي(

 تيرياتتشتمل النتائج من أنشطة املتاجرة على مجي  املكاسب واخلسائر احملققة وغري احملققة من ال
على  رابحلة، وتوزيعات األاخلاصة ذات الص يف القيمة العادلة وإيرادات أو مصروفات العمولة

لصرف األجنيب. قائمة الدخل وفروقات ا يفاملوجودات واملطلوابت املالية احملددة ابلقيمة العادلة 
 فعالة يف عمليات التحوط.ويتضمن أيضاً أي أجزاء غري 

 
 إتفاقيات البيع وإعادة الشراء( ك

شرائها يف اتريخ مستقبل  حمدد )إتفاقية  م  االلتزام املباشر إبعادةاملباعة ألصول ابيستمر االعرتاف 
إعادة شراء( يف قائمة املركز املايل املوحدة نارًا ألن اجملموعة حتتفظ بشكل جوهري جبمي  خماير 

لسياسات احملاسبية املتبعة بشأن االستثمارات املدرجة مبوجب ااألصول  قياسويتم ، ومناف  التملك
الدخل الشامل  يف قائمةستثمارات املدرجة ابلقيمة العادلة قائمة الدخل، واال يفابلقيمة العادلة 

اآلخر، واالستثمارات األخرى املقتناة ابلتكلفة املطفأة ــ حسب مقتضى احلال. يتم التعامل م  هكذا 
عمليات على أهنا اقرتاضات مضمونة ومطلوابت أليراف أخرى. إن املبالغ املستلمة مبوجب هذه 

" أو "أرصدة للبنوك النقد العريب السعودي  ؤسسةمل اقرتاض نقديمن )"االتفاقيات يتم اظهارها ض
بي  واملؤسسات املالية األخرى" أو "ودائ  للعمالء"( حسبما هو مالئم. يتم اعتبار الفرق بني سعر ال

عادة الشراء ابستادام إخاصة، ويسـتحق على مدى فرتة إتفاقية  وإعادة الشراء كمصاريف عمولة
 . فع الالالعائد معدل 

 
إلعادة بيعها يف اتريخ مستقبل  حمدد )إتفاقية  مقابلال يتم إظهار األصول املشرتاة م  وجود التزام 

 املوحدة لعدم انتقال السيطرة على تلك األصول إىل اجملموعة. ايلاملإعادة بي ( يف قائمة املركز 
مؤسسة النقد األرصدة لدى دفوعة مبوجب هذه اإلتفاقيات حتت بند )"النقدية و ملتسجل املبالغ ا

" أو "أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى" أو "القروض والسلف"( العريب السعودي 
خاصة ويستحق  البي  كدخل عمولةة دعاحسبما هو مالئم. يتم اعتبار الفرق بني سعر الشراء وإ

  .الفع الة البي  ابستادام معدل العائد ادعلى مدى فرتة إتفاقية إع



 بنك اجلزيرة
 (كة مسامهة سعوديةشر )

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م2017ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن

 

- 35 - 

 )تتمة( ملخص ألهم السياسات احملاسبية  -2
 االستثمارات(  ل

تكلفة ، للبنود اليت ال تقاس من خالل قائمة الدخلبدايًة ابلقيمة العادلة زائداً،  يقاس األصل املايل
( تصنيف 9)لتقارير املالية الدويل لعيار امل. يتطلب اإلصدارالعمليات اليت تتعلق مباشرًة ابلشراء أو 

منوذج أعمال  أساسوقياسها الحقاً سواًء ابلتكلفة املطفأة أو القيمة العادلة على  صول املاليةاألمجي  
املنشأة يف إدارة األصول املالية ومسات التدفقات النقدية التعاقدية لألصول املالية. يف البداية، يتم 

 تصنيف األصل املايل ابلتكلفة املطفأة أو القيمة العادلة.
 

 دوات دين مصنفة ابلتكلفة املطفأةاستثمارات يف أ (1)
يتم قياس أدوات الدين اليت تف  ابلشروط التالية الحقًا ابلتكلفة املطفأة انقصًا خسارة اخنفاض 

 القيمة: 
 
  تدفقات  لتحصيلاألصل حمتفظ به يف إيار منوذج أعمال يهدف إىل االحتفا  ابألصول

 نقدية تعاقدية، و

  حمددة تنحصر يف دفعات لتسديد  مواعيدتدفقات نقدية يف   تعط اليتألداة لالشروط التعاقدية
 أصل الدين وعموالت على املبلغ القائم من أصل الدين.

 
  إذا مل يِف األصل املايل هبذين الشريني فيتم قياسه ابلقيمة العادلة.

تقوم اجملموعة بتقييم منوذج األعمال على مستوى احملفاة حيث أن ذلك يعكس على أفضل حال 
  قة العمل املدارة واملعلومات املقدمة لإلدارة.يري

تدفقات نقدية  حتصيلعند حتديد فيما إذا كان االحتفا  ابألصل يف نطاق منوذج أعمال يهدف إىل 
  تعاقدية أم ال، أتخذ اجملموعة يف اعتبارها النقاط التالية:

  للمحفاة وكيفية تنفيذ هذه السياسات، املعتمدةسياسات وأهداف اإلدارة 

  ،كيفية تقييم اإلدارة ألداء احملفاة 

  خاصة تعاقدية، دخل عمولةفيما إذا كانت سياسة اإلدارة تركز على اكتساب 

 ل،تكرار أي مبيعات متوقعة من األص درجة 

 ل، والسبب وراء أي مبيعات لألص 

 يويلة تتناسب م  مواعيد استحقاقه لفرتة  فيما إذا كان القصد من بي  األصل االحتفا  به
  . فرتة يويلة قبل مواعيد استحقاقه أو أو بيعه بعد فرتة قصرية من شرائهلتعاقدية ا

ابلنسبة لألصول املالية احملتفظ هبا للمتاجرة، فال حيتفظ هبا ضمن منوذج األعمال الذي من أهدافه 
  تدفقات نقدية تعاقدية. حتصيلاالحتفا  ابألصل أو األصول بقصد 

ابلنسبة ألدوات الدين اليت تقاس الحقًا ابلتكلفة العائد الفع ال  اسأسيتم االعرتاف ابلدخل على 
  املطفأة. ويتم االعرتاف بدخل العموالت يف قائمة الدخل املوحدة. 

 ابلتكلفة املطفأة الخنفاض القيمة. اليت يتم قياسهاأدوات الدين ختض  
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  ة(االستثمارات )تتم(  ل
 قائمة الدخل من خاللمالية مصنفة ابلقيمة العادلة  أصول (2)

ابلقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل، إال إذا ت يف أدوات حقوق امللكية يتم تصنيف االستثمارا
حددت اجملموعة استثمارًا ما مل حُيتفظ به للمتاجرة ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

  .عند االعرتاف األويل
 :للمتاجرة إذااملايل حمتفظ به  االلتزاميعترب األصل املايل أو 

 .جل القريباً ليرض البي  أو إعادة الشراء يف األأساس اً أو متكبد اً كان مكتسب) أ (  
 ما يدل وحتمل سوايً دارهتا إمن حمفاة أدوات مالية حمددة ويتم  اً جزء االعرتاف األويل )ب(كان عند

 .جل القريبيف األ ةفعلي أرابحعلى وجود 
داة حتوط فعالة أتكون عبارة عن عقد ضمانة مالية أو اليت  اتشتقامل)ابستثناء  مايل مشتق )ج( كان

 (.وحمددة
 

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

  ابلقيمة العادلة يف قائمة الدخل.ــ من خالل قائمة الدخل 
ميكن حتديد أداة دين ابلقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل يف االعرتاف األويل إذا كان هكذا 

قياس ابألداة والذي قد ينشأ من  حتديد يزيل أو يقلص بشكل جوهري اضطراب القياس أو االعرتاف
  املكاسب أو اخلسائر وفق أسس خمتلفة. إدراجاملوجودات أو املطلوابت أو 

يتم إعادة تصنيف أدوات الدين من التكلفة املطفأة إىل القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل عندما 
ث تصبح ال تنطبق عليها بتااتً. إن يتيري منوذج األعمال بطريقة  تتيري معها معايري التكلفة املطفأة حبي

إعادة تصنيف أدوات الدين احملددة ابلقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل عند االعرتاف األويل غري 
  .قابلة لإللياء
قائمة الدخل ابلقيمة العادلة يف هناية كل  من خاللاألصول املالية املدرجة ابلقيمة العادلة يتم قياس 

  اظهار أي مكاسب أو خسائر انجتة عن إعادة القياس يف قائمة الدخل املوحدة. م   تقرير مايلفرتة 
على أدوات الدين ابلقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل اخلاصة يتم تسجيل الدخل من العموالت 

  يف قائمة الدخل املوحدة.
دة ابلقيمة العادلة االستثمارات يف أدوات حقوق امللكية احملد أرابحيتم إدراج الدخل من توزيعات 

من خالل قائمة الدخل يف قائمة الدخل املوحدة عندما ينشأ حق للمجموعة يف استالم حصة من 
 ويتم تضمنيها حينئذ  يف قائمة الدخل املوحدة.  رابحاأل
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  االستثمارات )تتمة((  ل
 خر ددة ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلحقوق ملكية حمأدوات االستثمار يف   (3)

كل أداة على   أساسعلى )لإللياء غري قابل  خيار اختاذستطي  اجملموعة ت، االعرتاف األويل عند
ن إخر. ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآل امللكيةتحديد االستثمارات يف حقوق ب( حدة
يف  ذا كانت االستثماراتإخر غري مسموح به الشامل اآلالقيمة العادلة من خالل الدخل  خيار

   .للمتاجرةحمتفظ هبا  حقوق امللكية
خر مبدئيا ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآل امللكيةيتم قياس االستثمارات يف حقوق 

  . املعاملة تكاليفليها إ ابلقيمة العادلة مضافاً 
املكاسب واخلسائر الناجتة من التيري يف القيمة العادلة اظهار   يتم قياسها الحقًا ابلقيمة العادلة مو 

 ال يتم إعادة تصنيف املكاسباالحتياييات األخرى. واملرتاكمة يف خر يف الدخل الشامل اآل
وال يتم إدراج االخنفاض يف ، ةالدخل املوحد إىل قائمة االستثماراتواخلسائر النامجة عن مثل هذه 

مدرجة يف غري أدوات حقوق ملكية يف  اتيتم قياس االستثمار  ة.املوحد الدخل القيمة يف قائمة
ىل قائمة إعادة تصنيف املكاسب أو اخلسائر املرتاكمة إلن يتم . ابلقيمة العادلةسوق أوراق مالية 

   ت.الدخل املوحدة يف حال مت بي  االستثمارا
غري  امللكيةحقوق أدوات يف  اجملموعة بتحديد مجي  االستثمارات تقوماالعرتاف األويل،  عند

على أهنا ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل الدخل قائمة ابلقيمة العادلة من خالل املسجلة 
  اآلخر.

 ينشأيف قائمة الدخل املوحدة عندما حقوق امللكية من االستثمارات يف  رابحاأليتم قيد توزيعات 
ا كانت التوزيعات متثل بوضوح اسرتدادًا جلزء من إال إذ أرابحيف استالم توزيعات  حقلمجموعة ل

  تكلفة االستثمار.
احتياي  القيمة العادلة صايف التيريات املرتاكمة يف القيمة العادلة لالستثمارات يف حقوق يتضمن 

حقوق  االستثمار يف خر. عندما يتم استبعادلكية ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلامل
  .بقاةامل رابحاألإىل رتاكم يف احتياي  القيمة العادلة حتويل املبلغ امللكية، يتم امل
 لف س  القروض و ال(  م

اثبتة أو قابلة  بدفعاتأنشأهتا أو اشرتهتا اجملموعة مالية غري مشتقة أصواًل القروض والسلف تعترب 
  للتحديد. 

املقرتض إما بتسديد  هاديتم استبعاو لمقرتضني. تسليم النقد لالقروض والسلف عند تسجيل يتم 
كافة  تقاسومناف  امللكية. نقل مجي  خماير عند القروض أو شطبها، أو عند بي  لتزام أو لال

  املدفوع.  للثمن ابلقيمة العادلةمبدئياً  والسلف القروض
 اً ــ ابلتكلفة انقص لقيمها العادلةــ اليت مل يتحوط  والسلف القروضبعد االعرتاف األويل، يتم إظهار 

  احملفاة.  مستوىعلى  جتمعيةددة أو حمقيمة أي مبلغ مشطوب وخمصصات اخنفاض 
  . معدل العمولة الفع اليتم تسجيل القروض والسلف ابلتكلفة املطفأة احملتسبة ابستادام 

 .والسلف من القروض االئتمان خمصص خسائر تم خصميألغراض العرض، 
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 أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرىن( 
ه  أصول مالية متثل إيداعات أسواق مال لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى هذه األرصدة إن 

بشكل رئيس  وذات دفعات اثبتة أو قابلة للتحديد ومواعيد استحقاق اثبتة ال يتم تداوهلا يف سوق 
سواق املال بنية بيعها الفوري أو بيعها يف األجل القصري. يتم نشطة. ال يتم الدخول يف ايداعات أ

  املدفوع.للثمن قياس هذه األرصدة يف البداية ابلتكلفة ابعتبارها القيمة العادلة 
بعد االعرتاف األويل، يتم إظهار هذه األرصدة ابلتكلفة انقصًا أي مبالغ مشطوبة وأي خمصصات 

 جتاه خماير األيراف املقابلة األخرى.جتمعية وخمصصات ـ حمددة الخنفاض القيمة ــ إن وجدت ـ
 

 إلغاء االعرتاف ابألدوات املاليةس(  
أو جزء من جمموعة أصول مالية  ايلاملصل األايل )أو جزء من املصل ألف ابيتم إلياء االعرتا

  متشاهبة( عندما تنته  احلقوق التعاقدية الستالم التدفقات املالية اخلاصة هبذا األصل.
 

قامت بتحويل أصل مايل، يتم إلياء االعرتاف ابألصل إذا  اجملموعةيف احلاالت اليت ياهر فيها أن 
ويف احلاالت بنقل معام املااير واملكاسب املصاحبة مللكية األصل بشكل جوهري.  اجملموعةقامت 
لكية األصل بشكل املصاحبة مل أو إبقاء مجي  املااير واملكاسببتحويل م فيها اجملموعة و تق الاليت 

عن السيطرة على األصل املايل.  اجملموعةجوهري، يتم إلياء االعرتاف ابألصل املايل فقط حال ختل  
ابالعرتاف أبي حقوق أو التزامات كموجودات أو مطلوابت بشكل منفصل حال  اجملموعةتقوم 

  نشؤها أو االحتفا  هبا نتيجًة لذلك.
ايل( فقط حال استنفاذه وذلك عند الوفاء امللتزام االايل )أو جزء من امللتزام الميكن إلياء االعرتاف اب

  اباللتزام حسبما جاء يف العقد أو إلياء االلتزام من العقد أو انتهاء صالحيته.
لفرق بني القيمة الدفرتية اب االعرتافيتم حال إلياء االعرتاف أبصل مايل ــ مقاس ابلتكلفة املطفأة ــ 

  ة.الدخل املوحد قائمةيف املقبوض والذي يستحق قبضه لم الثمن املستلألصل و 
، فإن خالل قائمة الدخل الشامل اآلخرة العادلة من ند إلياء االعرتاف أبصل مايل مصنف ابلقيمع

تصنيفها إىل ال يعاد  الدخل الشامل اآلخريف واليت سبق وأن تراكمت املرتاكمة  ئرسب أو اخلساااملك
 املبقاة. رابحإىل األ يتم ترحيلهاكن ، ولةالدخل املوحد قائمة

 
 عقارات أخرى وأصول معاد امتالكهاع(  

عقارات معينة مقابل تسوية قروض وسلف مستحقة.  قتناءدورة أعماهلا العادية اب ضمنتقوم اجملموعة 
تعترب مثل هذه العقارات موجودات حمتفظ هبا للبي  وتسجل بدايًة بصايف القيمة املمكن حتقيقها من 

قروض والسلف املستحقة أو ابلقيمة العادلة احلالية للممتلكات ذات العالقة انقصًا أي تكاليف ال
أيهما أقل. ال يتم احتساب أي استهالك على مثل هذه العقارات. يتم االعرتاف بدخل  -للبي  

  االجيارات من العقارات األخرى يف قائمة الدخل املوحدة.
دوري. يتم االعرتاف أبي  أساستقييم مثل هذه العقارات على بعد االعرتاف األويل، يتم إعادة 

خسائر غري حمققة تسجل عند إعادة التقييم أو أي خسائر أو مكاسب حمققة عند االستبعاد 
وإيرادات اإلجيار يف قائمة الدخل املوحدة. يتم االعرتاف الحقًا أبي مكاسب من إعادة التقييم 

هذه األصول إىل حد عدم جتاوزها التافيض الرتاكم  يف قائمة  ابلقيمة العادلة انقصًا تكاليف بي 
 الدخل املوحدة. يتم االعرتاف ابملكاسب أو اخلسائر نتيجة االستبعاد يف قائمة الدخل املوحدة.
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 ممتلكات ومعداتف(  
 املرتاكم وخسائر اخنفاض القيمة/ اإليفاء تهالك يتم تقييم املمتلكات واملعدات ابلتكلفة انقصًا االس

يف العمر االنتاج  املتوق  من خالل تييري املدة أو يريقة احتساب  تيرياتاليتم احتساب . املرتاكمة
االستهالك، حسبما يقتض  احلال، ويتم التعامل معها على أهنا تيريات يف التقديرات احملاسبية. 

تكلفة املمتلكات واملعدات / إيفاء تهالك. يتم احتساب استهالك األرض اململوكة غري خاضعة لالس
 األخرى ابستادام يريقة القسط الثابت على مدى العمر االنتاج  للموجودات كما يل :

 
 سنة 33     باين م

 سنوات ــ أيهما أقصر 10ييلة مدة اإلجيار أو   ينات على العقارات املستأجرة حتس
 سنوات 10 - 4    سيارات ومعدات و  اثثأ

  سنوات 10 - 4  برامج حاسب آيل ومشاري  األمتتة
يتم مراجعة القيم املتبقية للموجودات، ويرق احتساب استهالكها، وأعمارها االنتاجية، وتعديلها 

  .يف كل اتريخ تقرير مايل -إذا لزم األمر 
،   القيمة الدفرتيةمبقارنة املتحصالت ميتم احتساب املكاسب واخلسائر الناجتة عن االستبعاد 

  وتدرج يف قائمة الدخل املوحدة.
يتم مراجعة كافة املوجودات فيما يتعلق ابخنفاض قيمتها عند وجود أحداث أو تيريات يف الاروف 
تشري إىل أن القيمة الدفرتية لألصل غري قابلة لالسرتداد. يتم ختفيض القيمة الدفرتية مباشرة إىل 

رتداد إذا زادت القيمة الدفرتية للموجودات عن قيمتها املقدرة القابلة قيمتها املقدرة القابلة لالس
   لالسرتداد.

 املطلوابت املاليةص(  
يف البداية، يتم االعرتاف جبمي  االيداعات املالية وودائ  العمالء وصكوك الدين الصادرة ابلتكلفة 

. والحقاً، يتم قياس مجي  للثمن املستلمبعد خصم رسوم العمليات واليت متثل القيمة العادلة 
املطلوابت املالية اليت حتمل عموالت ابلتكلفة املطفأة بعد األخذ يف االعتبار أي حسم أو عالوة. يتم 

تحقاق وحتتسب حىت اتريخ االسالعائد الفع ال  أساسايفاء العالوات واعتماد احلسومات على 
 اخلاصة. ضمن مصاريف العمولة

 
 قروض ضماانت مالية والتزاماتق( 

تقوم اجملموعة من خالل دورة أعماهلا االعتيادية، بتقدمي ضماانت مالية تتمثل يف اعتمادات 
ابلقيمة العادلة املوحدة وضماانت وقبوالت. بدايًة يتم االعرتاف ابلضماانت املالية يف القوائم املالية 

ف األويل، يتم قياس التزامات ضمن املطلوابت األخرى واليت متثل قيمة العالوة املستلمة. وبعد االعرتا
كل ضمان ابلعالوة املطفأة، أو أفضل تقدير للمصاريف الالزمة لسداد أي التزام مايل ضمن  اجملموعة 

  أيهما أعلى.  - بعد خصم أي ربح نقدي انجم عن الضماانت
صص يتم تسجيل أية زايدة يف االلتزام املتعلق ابلضمان املايل يف قائمة الدخل املوحدة ضمن خم

اخنفاض القيمة خلسائر االئتمان. يتم إدراج العالوة املستلمة يف قائمة الدخل املوحدة ابستادام 
  يريقة القسط الثابت على مدى فرتة الضمان. 
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 )تتمة( ضماانت مالية والتزامات قروضق(  
  اعتمادات مبوجب شروط وأحكام حتدد بشكل مسبق.التزامات القروض ه  التزامات اثبتة لتوفري 

مطلوابت ضمن  دراج املاصص احملدد واجلماع  لالعتمادات والضماانت والقبوالت وعرضهايتم إ
 أخرى.

 
 املخصصاتر(  

يتم االعرتاف ابملاصصات )ابستثناء خمصصات خسائر االئتمان وخمصصات االستثمار( عندما 
ملقابلة التزام قانوين أو ضمين حايل انتج عن أحداث  اجملموعةسطة ميكن إجراء تقدير موثوق به بوا

 لتسوية االلتزام.عدم احلاجة لوجود تدفق مصادر للاارج احتمال هناك ماضية ويكون 
 

 احملاسبة على عقود اإلجيارش(  
 اجملموعة مستأجرة تكان  إذا (1)
مبوجبها حتمل  عقود إجيار تشييل  ،ةمستأجر  اجملموعة، بصفتهاربمها عترب كافة عقود اإلجيار اليت تت

  مدى فرتة اإلجيار. دفعات اإلجيار على قائمة الدخل املوحدة بطريقة القسط الثابت على
يف حالة إلياء عقد اإلجيار التشييل  قبل انتهاء مدته، تدرج أية دفعات وغرامات جيب دفعها و 

فات خالل الفرتة اليت يتم فيها للمؤجر، بعد خصم أية إيرادات إجيار متوقعة )إن وجدت(، كمصرو 
 إلياء اإلجيار.

 
 اجملموعة مؤجرة تإذا كان (2)

)االجارة(، اإلسالمية مبا يف ذلك عقود اإلجيار أتجري متويل ، عندما يتم نقل األصول مبوجب عقد 
القروض م مدينة واالفصاح عنها حتت بند "يتم االعرتاف ابلقيمة احلالية لدفعات اإلجيار كذم

". يتم االعرتاف ابلفرق بني إمجايل الذمم املدينة والقيمة احلالية للذمم املدينة  يف، صاوالُسلف
. يتم االعرتاف بدخل اإلجيار يوال مدة سراين عقد اإلجيار ابستادام غري مكتسبةكإيرادات إجيار 

  يريقة صايف االستثمارات واليت تعكس نسبة العائد على فرتات اثبتة. 
عة لعقود اإلجيار التشييل  يف القوائم املالية املوحدة كممتلكات ومعدات. يتم إدراج األصول اخلاض

ويتم االعرتاف ابلدخل من عقود اإلجيار التشييل  بطريقة القسط الثابت )أو يريقة أخرى مالئمة( 
 يوال مدة سراين عقد التأجري.

 
 النقدية وشبه النقديةت(  

 النقد يف الصندوق، تتكون النقدية وشبه النقدية من ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية املوحدة
ابستثناء الودائ  الناامية، كما تشمل األرصدة لدى  مؤسسة النقد العريب السعودي،واألرصدة لدى 

البنوك واملؤسسات املالية األخرى اليت تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل واخلاضعة ملااير غري 
    العادلة. قيمهارأ على اليت قد تط تيرياتجوهرية نتيجة ال
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 الزكاة وضريبة الدخل(  ث

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

  جنيب يف صايف الدخل للسنة.األ
كان يتم اقتطاع الزكاة وضريبة ،  خبصوص الزكاة وضريبة الدخل. سابقاً  النقد العريب السعوديمؤسسة تستحق الزكاة وضريبة الدخل على أساس رب  سنوي وحتم ل على األرابح املبقاة يبقًا لتوجيهات 

م تسجيلها كالتزام يف ذلك الوقت. وفيما الدخل من توزيعات األرابح حال دفعها للمسامهني وكان يت
إذا مل يتم توزي  أرابح فيتم حتميل املبلغ على األرابح املبقاة كحصة من صايف الدخل م  احتساب 

  لزكاة والدخل.لعامة لاالتزام مقابل كذمم دائنة مستحقة الدف  إىل اهليئة 
 املوجودات احملتفظ هبا كأمانة(   خ

، وابلتايل، ال لمجموعة  هبا كعهدة أو أمانة ال تعترب موجودات مملوكة لاألصول اليت يتم االحتفا
  تدرج يف القوائم املالية املوحدة.

صناديق االستثمار يف هذه القوائم املالية املوحدة للمجموعة. مت إلدارة يتم تضمني القوائم املالية  ال
ذات العالقة. مت تضمني حصة اإلفصاح عن التعامالت يف الصناديق ضمن املعامالت م  اجلهات 

اجملموعة يف هذه الصناديق ـــ إن وجدت ـــ يف االستثمارات املدرجة يف القيمة العادلة من خالل 
 قائمة الدخل.

 
 تعويضات املوظفني(  ذ

 خطة تعويضات حمددة غري ممولة    
 اخلدمة مبوجب بناًء على الفرتة اليت أمضاها املوظف يفهناية اخلدمة  يتم تكوين خمصص تعويضات

  .ناام العمل السعودي
يتم احتساب صايف التزامات اجملموعة فيما يتعلق خبطط التعويضات احملددة غري املمولة 
)"االلتزامات"( من خالل تقدير مبلغ التعويض املستقبل  الذي استحقه املوظفون مقابل خدماهتم 

حديد قيمتها احلالية ابإلضافة ألي تكاليف يف الفرتة احلالية والفرتات السابقة واليت يتم خصمها لت
خدمة ماضية مل يتم تسجيلها. معدل اخلصم املستادم هو عائد السوق على السندات احلكومية يف 

. يتم حتديد اجملموعةاتريخ إعداد التقارير املالية واليت هلا مواعيد استحقاق تقارب آجال التزامات 
يضات احملددة غري املمولة ابستعمال يريقة ائتمان تكلفة تقدمي التعويضات مبوجب خطط التعو 

  الوحدة املتوقعة لتحديد القيمة احلالية اللتزام اجملموعة. 
يتكون التزام التعويضات احملددة من القيمة احلالية لاللتزام احملدد وتعديله مبا يتناسب م  أي 

يتم  .مسجلةكتوارية غري / خسائر ا مكاسب تكاليف خدمة سابقة مل يتم االعرتاف هبا بعد وأي 
 تضمني االلتزام ضمن "مطلوابت أخرى" يف قائمة املركز املايل املوحدة.

 
 تعويضات قصرية األجل

يتم قياس تعويضات املوظفني القصرية األجل بدون خصم ويتم صرفها حال تقدمي اخلدمة ذات 
  .الصلة

كافآت النقدية القصرية األجل أو خطط يتم االعرتاف اباللتزام مقابل املبلغ املتوق  دفعه مبوجب امل
أو ضمين لدف  هذا املبلغ نتيجة خدمة قانوين املشاركة يف الربح إذا كان لدى اجملموعة التزام حايل 

 سابقة جرى تقدميها من قبل املوظف وميكن تقدير االلتزام بشكل يعتد به.
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 صرفية املتوافقة مع أحكام الشريعة )مبدأ جتنب الفائدة(املنتجات املض(   
يقدم البنك لعمالئه منتجات مصرفية متوافقة م  أحكام الشريعة )مبدأ جتنب الفائدة( يتم اعتمادها 

  الرقابة الشرعية يف البنك. مؤسسةبواسطة 
بنك قد اشرتاها واقتناها ه  اتفاقية يقوم مبوجبها البنك ببي  سلعة أو أصل إىل عميل يكون ال املراحبة

بناًء على وعد ابلشراء من ذلك العميل. سعر البي  يشمل التكلفة مضافًا إليها هامش ربح متفق 
 عليه.

 
ه  اتفاقية يقوم مبوجبها البنك )املؤجر( بشراء أو إنشاء أصل للتأجري بناًء على يلب  اإلجارة

إبجيار متفق عليه وملدة معينة وقد تنته   العميل )املستأجر( بناًء على وعد منه ابستئجار األصل
 اإلجارة ابنتقال ملكية األصل املؤجر إىل املستأجر.

 
للمسامهة يف مشاري  استثمارية معينة أو ملكية ه  عبارة عن اتفاقية بني البنك وعميل املشاركة 

وفقا لشروط  لكية. يتم تقاسم الربح أو اخلسارةل املمكاصول العميل على  حببعض املمتلكات تنته  
 .االتفاق

 
هو عبارة عن منوذج من معامالت املراحبة يقوم مبوجبها البنك بشراء سلعة وبيعها للعميل.  التورق

 ويقوم العميل ببي  السلعة فوراً واستادام املتحصالت ملقابلة متطلبات التمويل اخلاصة به.
 

 حدىإلدخول يف   رسوم لمعني بدفمبوجبها عميل اتفاقية يقوم  ه  وعد العمالت االجنبية
من يرف عطاء تعهد . حيث يقوم أحد األيراف )الواعد( ابأو سلسلة من الصفقات الصفقات
 .(املوعودإىل الطرف الثاين )واحد 

 
يقوم البنك ببي  أصل مطو ر إىل العميل وفقاً مبوجبها اتفاقية بني البنك والعميل  ه  االستصناع  ا.متفق عليها بينهم أسعارملواصفات و 

 
يف أصل معني تتناسب م  ما يقابلها ملكية فردية عبارة عن أدوات إسالمية تتمثل يف ه   الصكوك

 من حق يف احلصول على الدخل الناتج من األصل.
 

يتم قيد مجي  املنتجات املتوافقة م  أحكام الشريعة )مبدأ جتنب الفائدة( ابستادام املعايري الدولية 
 سياسات احملاسبية املبينة يف هذه القوائم املالية.للتقارير املالية ويبقاً لل
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  مؤسسة النقد العريب السعودي النقدية واألرصدة لدى  - 3

 
 مؤسسة)"مؤسسة النقد العريب السعودي ( من ناام مراقبة البنوك واألنامة الصادرة عن 7يبقا للمادة )

بنسب مئوية حمددة من الودائ  حتت النقد مؤسسة يتعني على البنك االحتفا  بوديعة ناامية لدى  "(،النقد
(. الوديعة 33ية كل شهر ميالدي )انار اإليضاح االطلب والودائ  ألجل وودائ  أخرى حتتسب يف هن

ال تشكل جزءًا من  غري متاحة لتمويل عمليات البنك اليومية وبناًء عليه فإهنا النقدمؤسسة الناامية لدى 
 النقدية وشبه النقدية. 

 
  واملؤسسات املالية األخرى البنوك األرصدة لدى - 4

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

ادام وكاالت تصنيف خارجية ملالية األخرى ابستاك واملؤسسات و لدى البن رصدةلأليتم إدارة جودة االئتمان 
 .مرموقة

 
 لفئة:حسب ااجلودة االئتمانية يبني اجلدول التايل 

 

 
 
 

 
  

 ابآلف الرايالت السعودية   
م2017    م2016    
      

 927.043  1.183.711   نقد يف الصندوق
 1.532.000  2.092.913    لدى مؤسسة النقد العريب السعودي نقد

 2.459.043  3.276.624   (27نقد وما يف حكمه )اإليضاح 
 2.737.772  2.698.443   مؤسسة النقد العريب السعوديلدى  وديعة ناامية

 5.196.815  5.975.067   اإلمجايل

 ابآلف الرايالت السعودية   
م2017    م2016          

 224.748  202.200   حساابت جارية
 1.113.030  167.049   ايدعات أسواق املال

 1.337.778  369.249   اإلمجايل

 ابآلف الرايالت السعودية   
م2017    م2016          

 1.319.695  334.486   درجة االستثمار
 5.499  8.012   درجة عدم االستثمار

 12.584  26.751   مقي مغري 
 1.337.778  369.249   اإلمجايل
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  االستثمارات - 5
 يل : ، كان تصنيف االستثمارات كمام2017ديسمرب  31كما يف   –أ 

 
  استثمارات ابلقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل (1)

 
  لة من خالل الدخل الشامل اآلخراستثمارات ابلقيمة العاد (2) 

 
  ابلتكلفة املطفأةاستثمارات ( 3)

 
 ، كان تصنيف االستثمارات كما يل :م2016ديسمرب  31كما يف   –ب 
 ة العادلة من خالل قائمة الدخلاستثمارات ابلقيم (1)

       
(2)  
(3)  

(ابآلف الرايالت السعودية) م2017    
          اإلمجايل  خارج اململكة  داخل اململكة  

  60.870  32.247  28.623  صناديق استثمار

  545  -  545  سهمأ
  29.168  32.247  61.415  

(ابآلف الرايالت السعودية) م2017    
          اإلمجايل  خارج اململكة  داخل اململكة  
  16.388  12.245  4.143  سهمأ

)ابآلف الرايالت السعودية(م 2017   
 اإلمجايل  خارج اململكة  داخل اململكة 
      

 15.374.113  ــ  15.374.113 استثمارات صكوك
 4.908.631  ــ  4.908.631 سندات وكالة ذات أسعار متيرية       

 20.282.744  ــ  20.282.744 
 20.360.547  44.492  20.316.055 اإلمجايل  

)ابآلف الرايالت السعودية( م2016    
        اإلمجايل  خارج اململكة  داخل اململكة  

 91.933  30.052  61.881  صناديق استثمار
 623  -  623  أسهم
  62.504  30.052  92.556 
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 )تتمة( االستثمارات – 5
 

 ة من خالل الدخل الشامل اآلخراستثمارات ابلقيمة العادل (2)
 

  
  استثمارات ابلتكلفة املطفأة (3)

 
 :كمتداولة وغري متداولة  يل  حتليالً ملكوانت االستثمار فيما -ج 

 
ابلتكلفة املقيدة سائر غري احملققة والقيم العادلة لالستثمارات األخرى واخل رابحفيما يل  حتلياًل لأل -د 

 املطفأة:

 

(ابآلف الرايالت السعودية) م2016    
 اإلمجايل  خارج اململكة  داخل اململكة  
       
250.3  سهمأ   8.474  724.11  

)ابآلف الرايالت السعودية( م2016    
 اإلمجايل  خارج اململكة  داخل اململكة  
       

 11.277.741  -  11.277.741  تثمارات صكوكاس
 4.910.723  -  4.910.723  سندات وكالة ذات أسعار متيرية

  16.188.464  -  16.188.464 
 16.292.744  38.526  16.254.218    اإلمجايل

 ابآلف الرايالت السعودية  
م2017     م2016  

 اجملموع  غري متداولة  متداولة  اجملموع  غري متداولة  متداولة   
             

 11.277.741  8.026.444  3.251.297  15.374.113  12.438.858  2.935.255  استثمارات صكوك
سندات وكالة ذات 

  أسعار متيرية
 

 4.910.723  4.910.723  -      4.908.631  4.908.631  ـــ      
212.60  أسهم   14.33   16.933  8.909  3.438  12.347 

ـــ    60.870  صناديق استثمار   60.870  91.933  -  91.933 
73.008.72    امجايل االستثمارات   2017.351.8   20.360.547  3.352.139  12.940.605  16.292.744 

 ابآلف الرايالت السعودية 
م2017    م2016  

              
  

 
يةالقيمة  الدفرت   

 إمجايل 
 غري رابحاأل

 احملققة
إمجايل  

ري اخلسائر غ
 احملققة

  
 
العادلة القيمة  

  
 

يةالقيمة الدفرت   
 إمجايل 

 غري رابحألا
 احملققة

إمجايل  
اخلسائر 
ققةغري احمل  

  
 

 القيمة العادلة
                

ت استثمارا
(11.481)  30.096  11.277.741  15.388.196  (9.559)  23.642  15.374.113 صكوك   11.296.356 

سندات وكالة 
ذات أسعار 
10.7234.9  4.908.631  -      -      4.908.631 متيرية              -      -  4.910.723 

(11.481)  30.096  16.188.464  20.296.827  (9.559)  23.642  20.282.744 اإلمجايل   16.207.079 
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 )تتمة( االستثمارات - 5
 
   حسب األيراف املقابلة اليت يتم التعامل معها:اجملموعة الستثمارات فيما يل  حتلياًل  -ه 
 
 
 
 
 
 
  

بعض ال ختتلف جوهرايً عن قيمها الدفرتية. إن  إن القيم العادلة لالستثمارات الااهرة ابلتكلفة املطفأة
إال أن  أسواق خمتلفةيف ( متداولة "د" 5 اإليضاح)واملفصح عنها يف املعينة استثمارات الصكوك 
 التعامل هبا غري نشط.

 
أسهماً ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر تتضمن االستثمارات يف األسهم املفصح عنها 

سعودي( مسجلة  الـريمليون  3.44: م2016سعودي ) الـريمليون  4.33بقيمة غري متداولة 
 ابلتكلفة لعدم القدرة على قياسها ابلقيمة العادلة بشكل موثوق. 

 
 5)املفصح عنها يف اإليضاح يتم تصنيف صناديق االستثمار اليت تتاذ من اململكة العربية السعودية 

 ."خارج اململكة"ستثمارات افئة ارج ضمن مقراً هلا ولديها استثمارات يف اخل("أ"

لسعوديةابآلف الرايالت ا     
       2015م  2016م   

 13.126.017  17.849.936   مؤسسات حكومية وشبه حكومية
 926.249  745.448   شركات

 2.240.478  1.765.163   بنوك ومؤسسات مالية أخرى
 16.292.744  20.360.547   اإلمجايل
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 القروض والسلف، صايف   - 6
 

  وأرصدة بطاقات ائتمان. تشمل قروض وسلف إىل األفراد ألغراض شاصية قروض األفراد:
تشمل قروض وسلف إىل شركات ومؤسسات صيرية ومتوسطة احلجم ابإلضافة  قروض الشركات:

  إىل املؤسسات الفردية.
  وض وسلف للموظفني.تشمل قر  أخرى:

  القروض والسلف مما يل :صايف كون يت (أ)
 ابآلف الرايالت السعودية 

 اجملموع  أخرى  شركات  أفراد 2017م
        

 39.990.212  423.106  21.550.527  18.016.579 قروض وسلف عاملة
 504.363  -  428.642  75.721 قروض وسلف غري عاملة
 40.494.575  423.106  21.979.169  18.092.300 إمجايل القروض والسلف

        
        خمصص خسائر االئتمان:

 (294.343)  -  (261.250)  (33.093) خمصص خسائر حمدد
 (410.386)  -  (217.025)  (193.361) خسائر مجاع خمصص 

 (704.729)  -  (478.275)  (226.454) إمجايل خمصص خسائر االئتمان
 39.789.846  423.106  21.500.894  17.865.846 قروض والسلفصايف ال

 
 ابآلف الرايالت السعودية 

 اجملموع  أخرى  شركات  أفراد 2016م
        

 42.371.264  390.555  24.329.749  17.650.960 قروض وسلف عاملة
 483.999  -  422.978  61.021 قروض وسلف غري عاملة

 42.855.263  390.555  24.752.727  17.711.981 لفإمجايل القروض والس
        

        االئتمان: خمصص خسائر
 (286.269)  -  (262.282)  (23.987) خمصص خسائر حمدد

 (470.299)  -  (233.530)  (236.769) مجاع خمصص خسائر 
 (756.568)  -  (495.812)  (260.756) االئتمان إمجايل خمصص خسائر

  42.098.695  390.555  24.256.915  17.451.225  القروض والسلفصايف
ميثل صايف القروض والسلف منتجات بنكية متوافقة م  أحكام الشريعة وتشمل عقود مراحبة وإجارة 

   واستصناع ومشاركة وتورق.
سعودي  الـريمليار  7.50 مببلغتتضمن القروض والسلف صايف ذمم مدينة من متويالت إجارة 

 سعودي(. الـريمليار  7.48: م2016)
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 القروض والسلف، صايف )تتمة(   - 6
  :احلركة يف خمصص خسائر االئتمان كما يل  )ب(
 ابآلف الرايالت السعودية 

 اجملموع  شركات  أفراد 2017م
      

 756.568  495.812  260.756 الرصيد يف بداية السنة
 331.839  254.209  77.630 للسنةخسائر االئتمان خمصص 

 (368.415)  (270.893)  (97.522) خالل السنة ديون معدومة مت شطبها
 (15.263)  (853)  (14.410) امبالغ مسرتدة/معكوسة القيد سبق تكوين خمصص هل

 704.729  478.275  226.454 الرصيد يف هناية السنة
 

 ابآلف الرايالت السعودية 
موعاجمل  شركات    أفراد 2016م  

      
 614.604   307.275   307.329  الرصيد كما يف بداية السنة

 224.026   153.416   70.610  للسنةخسائر االئتمان خمصص 
 (128.882)  (39.811)   (89.071) ديون معدومة مت شطبها خالل السنة

 (29.536)  (1.424)  (28.112) مبالغ مسرتدة/معكوسة القيد سبق تكوين خمصص هلا
 76.356  76.356  ـــــ      عند إعادة هيكلة قرض عكس قيد خمصص 
 756.568  495.812  260.756 الرصيد يف هناية السنة

 
سعودي  الـريمليون  26.40املشطوبة لذمم بطاقات ائتمان خالل السنة بليت الديون  (1

 .(سعودي الـريمليون  28.66: م2016)
 

 :مان للسنة احململ على قائمة الدخل املوحدة كما يل صايف خمصص خسائر االئت )ج(
 

 ابآلف الرايالت السعودية  
م2017  م2016    

    
 224.026   331.839 خمصص خسائر االئتمان للسنة

ص هلا/ عكس قيد مبالغ سبق تكوين خمصمبالغ مسرتدة   (15.263)  (29.536) 
من ديون سبق شطبها مبالغ مسرتدة   (49.427)  (69.276) 

    
 125.214   267.149 صايف املاصص احململ خلسائر االئتمان
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 القروض والسلف، صايف )تتمة(   - 6
 

فيما يل  حتلياًل برتكز خماير القروض والسلف وخمصص خسائر االئتمان حسب القطاعات )د(  
   االقتصادية:

 ابآلف الرايالت السعودية 

 2017م
ملةالقروض والسلف العا  وض والسلفالقر   

 غري العاملة
حمدد خمصص  

انسائر االئتمخل  
 صايف القروض والسلف 

        
 1.042.133  ـــــ      ـــــ      1.042.133 حكوميةحكومية وشبه 

 687.813  ـــــ      ـــــ      687.813 بنوك ومؤسسات مالية أخرى
 7.417  ـــــ      ـــــ      7.417 األمساكوصيد  زراعة
 4.602.399  (101.408)  104.677  4.599.130 مصان 

 780.210  (45.535)  59.298  766.447 بناء وانشاءات
 8.670.062  (98.734)  177.237  8.591.559 جتارة

 76.361  ـــــ      ـــــ      76.361 نقل واتصاالت
 952.110  (10.319)  77.324  885.105 خدمات

 18.059.207  (33.093)  75.721  18.016.579 قروض افراد
 1.295.772  ـــــ      1.596  1.294.176 تداول أسهم

 4.026.748  (5.254)  8.510  4.023.492 أخرى
 39.990.212  504.363  (294.343)  40.200.232 
 (410.386)  (410.386)  ـــــ      ـــــ      مجاع خمصص 
     39.789.846  (704.729)  504.363  39.990.212 اإلمجايل

 ابآلف الرايالت السعودية 

 2016م
لةالقروض والسلف العام القروض والسلف   

 غري العاملة
حمدد خمصص  

سائر االئتمانخل  
 صايف القروض والسلف 

        
 1.065.248  -  -  1.065.248 كوميةحكومية وشبه ح

 897.188  -  -  897.188 بنوك ومؤسسات مالية أخرى
 25.000  -  -  25.000 وصيد االمساك زراعة
 5.346.864  (76.357)  89.010  5.334.211 مصان 

 1.578.675  (26.879)  58.578  1.546.976 بناء وانشاءات
 9.847.681  (105.704)  162.223  9.791.162 جتارة

 171.221  (4.590)  4.590  171.221 نقل واتصاالت
 1.128.469  (8.900)  67.210  1.070.159 خدمات

 17.687.994  (23.987)  61.021  17.650.960 قروض أفراد
 1.218.887  -  1.596  1.217.291 تداول أسهم

 3.601.767  (39.852)  39.771  3.601.848 أخرى
 42.371.264  483.999  (286.269)  42.568.994 
 (470.299)  (470.299)  -  -  مجاع خمصص 
 42.098.695  (756.568)  483.999  42.371.264 اإلمجايل
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 صايف )تتمة( -القروض والسلف  - 6
  

يف خماير االئتمان لتافيف ية ألنشطتها التمويلية بضماانت دحتتفظ اجملموعة خالل الدورة العا
لب وودائ  القروض والسلف. وتشمل الضماانت بشكل رئيس  ودائ  ألجل وودائ  حتت الطحمفاة 

يويلة األجل. يتم االحتفا   خرىأ نقدية وكفاالت مالية وأسهم حملية ودولية وعقارات وأصول
ابلضماانت بشكل رئيس  مقابل القروض التجارية والشاصية وتدار مقابل األخطار ذات العالقة 

  ها.حتقيققيمها الصافية املمكن ب
   ى اجملموعة مقابل القروض والسلف حسب كل فئة:فيما يل  القيم العادلة للضماانت احملتفظ هبا لد

 ابآلف الرايالت السعودية 
     م2016  م2017 

 17.523.750  16.577.571 ضماانت مقابل قروض عاملة
 187.339  161.070 ضماانت مقابل قروض غري عاملة

 17.711.089  16.738.641 اإلمجايل
 

اختاذ بعد  –سييلها فوراً )مثل العقارات( بقصد التصرف هبا تقبل اجملموعة الضماانت اليت ال ميكن ت
  حال تعثر العميل عن السداد. - اإلجراءات القانونية

 عقارات أخرى، صايف )هـ( 
 ابآلف الرايالت السعودية اإليضاح 
 م2016  م2017  
     

 44.126  62.012  الرصيد يف بداية السنة 
 27.686  383.137  إضافات خالل السنة 

 (9.800)  (103) 23 خالل السنة استبعادات
 62.012  445.046  الرصيد يف هناية السنة

  
  االستثمار يف شركة زميلة - 7

. مت توضيح كافة التفاصيل املتعلقة %35متلك اجملموعة حصة يف شركة اجلزيرة تكافل تعاوين نسبتها 
( حول هذه القوائم املالية املوحدة. القيمة 40( و)29بشركة اجلزيرة تكافل تعاوين يف اإليضاحني )

مليون  335.65ه   م2017ديسمرب  31السوقية لالستثمار يف شركة اجلزيرة تكافل تعاوين كما يف 
  ال سعودي(. ـمليون ري 368.11: م2016) سعوديال ـري

 31 كما يف يلاص اجلدول التايل آخر املعلومات املالية املتوفرة عن شركة اجلزيرة تكافل تعاوين
 ديسمرب وللسنة املنتهية بذلك التاريخ:
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 االستثمار يف شركة زميلة )تتمة( - 7
 ابآلف الرايالت السعودية 
م2017      م2016 
   

 373.685 386.531 إمجايل موجودات املساهني
(3.470) إمجايل مطلوابت املسامهني  (2.321)  
 371.364 383.061 إمجايل حقوق املسامهني
%35 نسبة ملكية اجملموعة   %35 

 129.977 134.071 القيمة الدفرتية لالستثمار
 

 ابآلف الرايالت السعودية 
م2017      م2016 
   

 23.670 30.517 قبل الزكاة للسنة الربحإمجايل 
 8.284 10.681 حصة اجملموعة من الربح للسنة

 

  لزميلة خالل السنة:يلاص اجلدول التايل حركة االستثمار يف الشركة ا
 ابآلف الرايالت السعودية 
م2017      م2016 
   

128.334  129.977 الرصيد يف بداية السنة  
8.284  10.681 قبل الزكاة من الربح للسنةحصة   

(462) حصة من الزكاة  (516)  
(6.125) توزيعات أرابح مستلمة  (6.125)  

977.129  134.071 الرصيد كما يف هناية السنة  

 
  صايفممتلكات ومعدات،  - 8

 ابآلف الرايالت السعودية 

 أراضي ومباين 
حتسينات على  

 عقارات مستأجرة
أاثث ومعدات  

 وسيارات
برامج حاسب  

 آيل
 اعمال رأمسالية 

ذحتت التنفي  
 اإلمجايل 

م2017  
 اإلمجايل 

م2016  
              التكلفة

 1.405.146  1.498.122  183.574  43.270  619.581  494.128  157.569 الرصيد يف بداية السنة
 105.203  169.674  69.662  328  14.375  1.752  83.557 إضافات خالل السنة
(144.847)  53.909  52.184  38.754  -           حتويالت خالل السنة           -          - 

(105.888)  -          -         إعادة تصنيف خالل السنة   105.888          -          -          - 
(73)  -           استبعادات خالل السنة   (6.237)           -          -  (6.310)   (12.227)  
               1.498.122  1.661.486  108.389  203.395  574.015  534.561  241.126 الرصيد يف هناية السنة

              / اإلطفاء ك املرتاكماالستهال
 726.058  796.463  -          22.970  501.531  266.922  5.040 الرصيد يف بداية السنة

 81.108  86.526  -          19.552  41.362  25.612  -         لسنةلاحململ 
(92.312)  -          -         إعادة تصنيف خالل السنة   92.312            -          - 

(10)  -         استبعادات   (6.019)           -          -  (6.029)   (10.703)  
5.040  الرصيد يف هناية السنة   292.524  444.562  134.834          -  876.960  796.463 

              
 صايف القيمة الدفرتية 

 236.086 م2017ديسمرب  31يف 
 

242.037 
 

129.453 
 

68.561 
 

108.389 
 

784.526 
 

 
              
300.20  118.050  227.206  152.529 م2016ديسمرب  31يف    183.574    701.659 
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 األخرىوجودات امل - 9
 

  املشتقات - 10
دورة أعماهلا العادية األدوات املالية املشتقة التالية ألغراض املتاجرة والتحوط  خاللتستادم اجملموعة 

 االسرتاتيج :
 

 مقايضاتأ. 
زامات الستبدال جمموعة من التدفقات النقدية أبخرى. ابلنسبة ملقايضات العموالت اخلاصة ه  الت

اثبتة أو متيرية يف عملة واحدة دون  سعاريقوم أيراف املقايضة عموما ابستبدال دفعات عموالت أب
العموالت بني العمالت يتم تبادل دفعات األصل  أسعاراستبدال األصل. وابلنسبة ملقايضات 

 عموالت الثابتة واملتيرية بعمالت خمتلفة.وال
 

 ب. خيارات )وعد العمالت االجنبية(
مقابل دف   أو سلسلة من الصفقات إحدى الصفقاتلدخول يف ابمبوجبها العميل يوافق معاملة ه  

إىل الطرف الثاين  واحديرف من  تعهدإبعطاء ( الواعد)يقوم أحد األيراف حيث  عمولة،
   (.املوعود)

على  تقوم اجملموعة ابلدخول يف اخليارواحد أو جمموعة من الوعود. يرف من وعد  اخليارن يكو قد 
شراء أو بي  أو )شراء وبي ( بوعد يقوم العميل بعمل لعميل، حيث حمفاة املااير اخلاصة اب أساس

 .ملاايرهلتحوط بقصد ا عملة م  أو بدون شروط
 

 حمتفظ هبا ألغراض املتاجرةمشتقات  10-1
أو تعزيز املراكز أو الرتجيح بني  املبيعاتيف شتقات املتداول  اجملموعة يف أنشطةمعام  تتعلق

تقدمي منتجات للعمالء لتمكينهم من حتويل أو تعديل أو أنشطة املبيعات  األفضليات. تتضمن
صول إدارة مراكز خماير السوق م  توق  احلتعزيز املراكز ختفيض املااير احلالية واملستقبلية. ويشمل 

حتديد فروق أما الرتجيح فيشمل . سعارأو مؤشرات األ سعارمن التيريات اإلجيابية يف األ أرابحعلى 
 .أرابحتوق  احلصول على م   بني األسواق أو املنتجات سعاراأل
 
 
 

 ابآلف الرايالت السعودية   
م2017    م2016    

010148.  146.253   سلف ومبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى  
 158.906  152.081   مشتقاتأتمينات مالية مقابل 

 64.054  26.748   أخرى
 370.970  325.082   اإلمجايل
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 املشتقات )تتمة( - 10
 

 حمتفظ هبا ألغراض التحوطمشتقات  10-2
 هاتعرضمن فف ختغراض التحوط ك  أللشريعة متوافقة م  أحكام ااجملموعة مشتقات ستادم ت

   .العموالت والصرف األجنيب أسعارتذبذب ملااير 
تتم إدارة تعرض كجزء من عملية إدارة املااير   ناام شامل لقياس وإدارة املااير. اجملموعة تاعتمد

 سعارأالعموالت للحد من تعرضها ملااير  أسعارالصرف األجنيب و  أسعارلتقلبات يف اجملموعة ل
 يبقًا للدليل الذيالعمالت والعموالت إىل مستوايت مقبولة على النحو الذي حيدده جملس اإلدارة 

  .مؤسسة النقد العريب السعودي  هأصدرت
كجزء من إدارة موجوداهتا ومطلوابهتا تستادم اجملموعة املشتقات ألغراض حتويية لتعديل مدى 

الت. وهذا يتحقق عمومًا من خالل التحوط العمالت والعمو  أسعارتعرضها ملااير تذبذب 
 ملعامالت حمددة. 

 
 حتوطات التدفقات النقدية

ملوجودات واملطلوابت ا معرضة ملااير تقلبات التدفقات النقدية من العموالت اخلاصة على اجملموعة
مقايضات  اجملموعةستادم ت. عموالت خاصة أسعاروحتمل خماير غراض املتاجرة املعدة ألغري 
شري ياخلاصة.  ةالعمول أسعارلتدفقات النقدية من خماير كتحويات لالعموالت اخلاصة   رأسعا

حتصل فيها تدفقات نقدية الفرتات اليت من املتوق  أن إىل ديسمرب،  31اجلدول أدانه كما يف 
 ة:الدخل املوحد متحوط هلا ومىت من املتوق  أن تؤثر على قائمة

 
 ابآلف الرايالت السعودية 2017م

سنوات 3-1  خالل سنة  سنوات 5اكثر من   سنوات 3-5    
 132.569  90.196  90.265  41.999 )موجودات(تدفقات نقدية داخلة 
 (2.346.634)  (341.106)  (367.310)  (164.921) )مطلوابت(تدفقات نقدية خارجة 
 (2.214.065)  (250.910)  (277.045)  (122.922) ، صايفتدفقات نقدية خارجة

 
 ابآلف الرايالت السعودية 2016م

سنوات 3-1  خالل سنة  سنوات 5اكثر من   سنوات 3-5    
 189.442  123.154  149.704  78.684 )موجودات(تدفقات نقدية داخلة 
 (2.912.221)  (481.343)  (468.526)  (218.989) )مطلوابت(تدفقات نقدية خارجة 
 (2.722.779)  (358.189)  (318.822)  (140.305) ، صايفتدفقات نقدية خارجة
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  املشتقات )تتمة( - 10
ائمة الدخل إعادة تصنيفها إىل ق التدفقات النقدية اليت متحتويات املكاسب/)اخلسائر( من فيما يل  

  :املوحدة خالل السنة

 
 

  
مليون رايل سعودي  87.6القيمة العادلة من حتويات التدفقات النقدية مبلغ  بليت مكاسب

مليون رايل سعودي( وردت يف قائمة الدخل الشامل املوحدة تتكون  36.2م: خسارة مببلغ 2016)
مببلغ غري حمققة م: خسارة 2016مليون رايل سعودي ) 81.6لغ  حمققة مببمن صايف مكاسب غري

 م: ال ش ء(.2016مليون رايل سعودي ) 6ي( ومكاسب حمققة مببلغ مليون رايل سعود 36.2
 

خالل السنة، ابع البنك بعض مقايضات أسعار العمولة اخلاصة املستادمة يف حتويات التدفقات 
النقدية، إال أن تصنيف املكاسب سيستمر يف قائمة الدخل الشامل اآلخر املوحدة لكون البنود 

الت قائمة. يبقًا ملتطلبات املعايري الدولية للتقارير املالية، سيتم إعادة املتحوط هلا ذات العالقة ما ز 
تصنيف املكاسب إىل قائمة الدخل املوحدة يف الفرتة اليت تؤثر فيها التدفقات النقدية املتعلقة ابلبنود 

 املتحوط هلا على قائمة الدخل املوحدة.
 

ىل قيمها إ إضافةً  للمجموعة ألدوات املالية املشتقةل املوجبة والسالبةالعادلة  القيم التايلاجلدول  يبني
عن حجم التعامالت القائمة كما  اً مؤشر  تقدمواليت  ــ ن تعكس القيم األمسيةأاألمسية. ليس ابلضرورة 

 لىمؤشرًا ع توفرن القيم األمسية ال إمبالغ التدفقات النقدية املستقبلية. وابلتايل ف السنة ــيف هناية 
أيضاً  توفرال ملااير االئتمان واحملددة ابلقيمة العادلة االجيابية لألدوات املشتقة، و  ةاجملموعتعرض 
 :خماير السوق علىمؤشراً 

 
 

 ابآلف الرايالت السعودية   
 م2016  م2017   

      
 704   1.981    دخل عموالت خاصة

 (1.331)  (2.166)   مصروف عموالت خاصة
      

  حتويات التدفقات النقدية اليت متصايف اخلسائر من 
 (185)   إعادة تصنيفها إىل قائمة الدخل املوحدة  

 
(627) 

 ابآلف الرايالت السعودية   
 م2016  م2017   
      

(165.238)  (200.828)   الرصيد يف بداية السنة  
 املسجلةالتيري يف القيمة العادلة  (خسائرمكاسب / )

 (الفع المباشرة يف حقوق املسامهني، صايف )اجلزء 
   

87.609 
  

(36.217)  
ىل قائمة إ ولةحممستبعدة من حقوق املسامهني خسائر 

 الدخل املوحدة
  

185 
   

  627  
 (200.828)  (113.034)   السنة هنايةالرصيد يف 
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 املشتقات )تتمة( - 10

 
 

، مل يكن هناك عدم فاعلية يف م2016ديسمرب  31و  م2017ديسمرب  31يف  السنتني املنتهيتنيخالل 
 التدفقات النقدية. حتويات

 
التيريات يف بعض القوانني الدولية، قام البنك بتأسيس منشأة ذات أغراض خاصة حتت مسمى بناًء على 

املستادمة يف  وينوي البنك حتويل مجي  مشتقات مقايضات معدل الربح شركة اجلزيرة لألوراق املالية احملدودة
الل بني البنك واملنشأة اخلاصة. وهبذا الصدد جرى توقي  اتفاقية إحالتحوط أو املتاجرة إىل هذه املنشأة 

اخلاصة وأحد األيراف املقابلة ومت حتويل مجي  املشتقات املوجودة لدى الطرف املقابل إىل املنشأة اخلاصة. 
ومن ذلك الوقت وصاعداً ستقوم املنشأة اخلاصة بتنفيذ مجي  املشتقات لدى األيراف املقابلة م  دعم تباديل 

يري الذي استلزمته القوانني فإن اإلدارة تعتقد أبن عالقات التحوط سوف بني املنشأة والبنك. ويف ظل هذا الت
 فاعلة.تال 

 

ديةابآلف الرايالت السعو  2017م  
   القيمة االمسية حسب آجال االستحقاق       

 

قيمة عادلة 
 إجيابية

 قيمة عادلة 
 سلبية 

  
ةالقيمة األمسي  

 
أشهر 3خالل   

 
شهرا   12- 3  

 
سنوات 1-5  

 
سنوات 5أكثر من   

 
رياملتوسط الشه  

رة:حمتفظ هبا الغراض املتاج                 
 1.098.712  -           -           190.798  269.097  459.895  1.794  1.794 خيارات

عملةمقايضات   1.242           -  188.750  .750188            -           -           -  252.474 
 224  -           -           -           224  224  -           1 مقايضات عملة آجلة

عموالت خاصة أسعارمقايضات   54.059  54.059  5.652.788  1.889.539  63.850  3.621.388  78.011  5.839.711 
مهيكلة ودائ   20.558  20.558  2.450.000           -           -  2.450.000           -  1.916.667 

ية:حمتفظ هبا كتحوطات نقد                 
عموالت خاصة أسعارمقايضات            -  112.649  3.250.625           -           -  828.750  2.421.875  4.038.229 

726.36 عمولة خاصة مستحقة   31.927           -           -           -           -           -           - 
 13.146.017  2.499.886  6.900.138  254.648  2.347.610  12.002.282  220.987  104.021 اجملموع

 ابآلف الرايالت السعودية م2016
   القيمة االمسية حسب آجال االستحقاق       

 
ة عادلة قيم

 إجيابية
قيمة عادلة  

 سلبية 
  

 القيمة األمسية
 3خالل  

 أشهر
 

 شهراً  12- 3
 

 سنوات 1-5
 5أكثر من  

 سنوات
 

 املتوسط الشهري
                حمتفظ هبا الغراض املتاجرة:

 3.567.388  -           455.906  1.077.190  645.376  2.178.472  24.464  24.464 خيارات
 577.061  -           -           -           187.500  187.500  1.392  -          عملةضات مقاي

عموالت خاصة أسعارمقايضات   66.788  66.788  5.942.128  100.000           -  5.318.795  523.333  5.977.338 
 1.650.000  -           1.650.000  -           -            1.650.000  4.168  4.168 ودائ  مهيكلة

                حمتفظ هبا كتحويات نقدية:

 4.967.891  3.969.375  1.350.000  304.688  -           5.624.063  194.261  -          عموالت خاصة أسعارمقايضات 

 -           -           -           -           -           -           42.645  33.298 مستحقةعمولة خاصة 
 16.739.678  4.492.708  8.774.701  1.381.878  932.876  15.582.163  333.718  128.718 اجملموع
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  أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى - 11

 
 ودائع العمالء - 12

 
  املراحبة املتوافقة م  أحكام الشريعة. أساسجل ودائ  مت استالمها على تتضمن الودائ  أل

ال ـليون ريم 730.31: م2016ال سعودي )ـيون ريمل 736.50مبلغ ودائ  العمالء األخرى على  لمتشت
  .لإللياءلة بغري قاومطلوابت يارئة سعودي( ميثل ضماانت مالية حمتجزة لقاء التزامات 

 على ودائ  بعمالت أجنبية، تفاصيلها كاآليت: تشتمل الودائ  أعاله
 

 
 مقابلالرايل السعودي مثبت سعر بشكل رئيس . وحيث أن  ودائ  العمالت األجنبية ه  ابلدوالر األمريك 

 الدوالر األمريك  فإن احلساسية ابلنسبة ملااير العمالت األجنبية غري جوهرية.
 

 صكوك لتعزيز رأس املال -13
ريـال  مببلغ مليونتعزيز رأمسال  شهادة صكوك 2.000 إبصدارم قام البنك 2016يونيو  2بتاريخ 
سعر الفائدة بني البنوك السعودية )شهور  6 أساسعلى  أرابحل توزي  لكل صك، مبعد سعودي
 ،للسنة أساسنقطة  190هامش  ليهإ مضافاً بشكل مسبق ـــ بشكل نصف سنوي ـــ يُعدل ( "سايرب"

 يونيو 2من كل سنة حىت اتريخ  ديسمرب 2و يونيو 2كل ستة أشهر بتاريخ ويستحق دف  املتأخرات  
خيار استدعاء  البنكي سوف تنته  فيه صالحية هذه الصكوك. لدى وهو التاريخ الذ م،2026

حكام للشروط واأل شروط معينة ويبقاً  استيفاءمن خالل  م2021 يونيو 2بعد يف أو ميكن ممارسته 
يضاً استدعاء الصكوك مبجرد ظهور شروط أخرى معينة مذكورة أيضاً أكن مي .مذكرة الطرحالواردة يف 

 السعودية )تداول(. املاليةسوق الن هذه الصكوك مسجلة يف إ عاله.أ مذكرة الطرحيف 
 

 ابآلف الرايالت السعودية  
م7201   م6201    
     

 98.267  181.638  حساابت جارية
 3.446.845  5.990.907  بنوك ومؤسسات مالية أخرى منودائ  أسواق املال 

 3.545.112  6.172.545  اجملموع

 ابآلف الرايالت السعودية  
م2017   م2016    
     

 25.522.256  24.990.180  حتت الطلب
 25.167.027  24.172.493  ألجل
 913.071  1.115.693  أخرى

 51.602.354  50.278.366  اجملموع

 ابآلف الرايالت السعودية   
م2017    م2016    
      

 1.585.806  1.195.328   حتت الطلب
 1.539.802  917.268   ألجل
 21.089  11.103   أخرى

 3.146.697  2.123.699   اجملموع



 بنك اجلزيرة
 (كة مسامهة سعوديةشر )

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م2017ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن

 

- 57 - 

  مطلوابت أخرى -14

 
م، على التربع لربانمج "خري اجلزيرة ألهل اجلزيرة" ليقوم ابملسؤولية 2006وافق جملس اإلدارة خالل 

ذلك من خالل املشاركة اخلريية يف اجلهود جتاه اجملتم  السعودي، و  ابجملموعةاالجتماعية املنوية 
      العديدة اهلادفة إىل خري اجملتم .
 ريالمليون  100م ابلتربع هلذا الربانمج مببلغ 2006خالل عام وهلذا اليرض، قامت اجملموعة 

  سعودي. 
جملس  يعتزمأتسست جلنة إجتماعية لتنسيق الربانمج تتكون من ثالثة من أعضاء جملس اإلدارة. 

من  للمجموعةالشرعية التابعة  ؤسسةاإلدارة االستعانة أبعضاء اخرين مستقلني من رجال األعمال وامل
 نشايات الربانمج.وتوجيه أجل االشراف العام 

 
 رأس املال - 15

م على 2017أبريل  10وافق املسامهون ابلبنك يف اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية الذي انعقد يف 
مليار رايل سعودي من خالل إصدار أسهم  5.2مليار رايل سعودي إىل  4ل البنك من زايدة رأس ما

اكتلمت اإلجراءات القانونية لزايدة رأس  عشرة أسهم مملوكة(.منحة للمسامهني ابلبنك )ثالثة أسهم عن كل 
املدفوع ابلكامل رأس مال البنك املصرح به املصدر و املال خالل الرب  الثاين من السنة احلالية. وعليه، فإن 

 مليون سهم 400: م2016ديسمرب  31) سعودي للسهم ريال 10 بقيمة مليون سهم 520 منيتكون 
  (.للسهمسعودي  ريال 10 بقيمة

  :ال البنك موزعة على النحو التايلرأمسإن ملكية 
 

 
 
 

 االحتياطي النظامي واالحتياطي العام - 16
 االحتياطي النظامي

لبنك، جيب حتويل ما ال يقل عقد أتسيس اتضى ناام مراقبة البنوك يف اململكة العربية السعودية و مبق
حتياي  الناام  إىل أن يعادل رصيد هذا االحتياي  السنوي إىل االل من صايف الدخ%25عن 

صايف الدخـل  نال سعودي مـري مليون 214.38مبلغ رأس املال املدفوع. وعليه، مت حتويل 
 متاحلناام . إن هذا االحتياي  غري ا ال سعودي( إىل االحتياي ـمليون ري 217.99: م2016)

 للتوزي .
     

 ابآلف الرايالت السعودية  
م7201   م2016         

 264.937  257.809  ذمم دائنة
 217.763  244.024  (28)انار اإليضاح مناف  املوظفني التزام 

 34.314  39.581  (هأدانبرانمج خري اجلزيرة ألهل اجلزيرة )اإليضاح 
 27.030  28.223  مستحقة أرابحتوزيعات 
 184.143  210.699  أخرى

 728.187  780.336  اجملموع

م2017   م2016    
%91.38  سعوديون مسامهون   92.00 %  

%5.83  لويينبنك ابكستان امساهم غري سعودي ـــ     5.83 %  
%2.79  مسامهون غري سعوديون ـ آخرون    2.17 %  



 بنك اجلزيرة
 (كة مسامهة سعوديةشر )

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م2017ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن
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 )تتمة( ي العاماالحتياطي النظامي واالحتياط - 16
 العاماالحتياطي 

 املااير البنكية العامة. ملواجهةأرابحه بتجنيب  عند احلاجة بنكيقوم الإضافة لذلك، 
 

 احتياطيات أخرى - 17

 

 

مليار ريـال سعودي من  3زايدة رأس املال مببلغ ال البنك، أوصى جملس اإلدارة بمن أجل تعزيز قاعدة رأمس (أ
اجلهات املاتصة واجلمعية مشروط ابحلصول على موافقة  اإلصدارخالل إصدار حقوق أولوية. إن هذا 

مدرج يف "احتياييات أخرى"  سهم.وعدد األوحتديد سعر االكتتاب  غري العاديالعمومية يف اجتماعها 
 18.12 م:2016ديسمرب  31ال سعودي )ـمليون ري 21.15ك مببلغ اليت تكبدها البن املصروفاتمجايل إ

قام البنك إبعادة تقدمي  أولوية.حقوق صدار إلعلق ابألمور القانونية واملهنية ما يت( فيسعودي الـمليون ري
 حقوق األولوية هليئة السوق املالية.صدار حول إملف التسجيل واإلدراج 

  التعهدات وااللتزامات - 18
 وى قضائية دعا ( أ

، كانت هناك دعاوى قضائية ذات يبيعة عادية مقامة ضد م2017يسمرب د 31كما يف 
مقابل هذه الدعاوى وذلك بناًء على نصيحة جوهري اجملموعة. مل يتم تكوين خمصص 

إىل أنه من غري املتوق  تكبد خسائر جوهرية نتيجة هلذه أشارت املستشارين القانونيني اليت 
 الدعاوى.

 ابآلف الرايالت السعودية  

  2017م
حتوطات التدفقات 

  النقدية
القيمة احتياطي 

 العادلة

 كتواريةخسائر   
 (28)اإليضاح 

 

 وقتكلفة أسهم حق
أولوية )اإليضاح 

            اجملموع   ("أ" 17
 (211.790)  (18.119)  -  7.157  (200.828)  الرصيد يف بداية السنة

 91.380  -  -  3.771  87.609  العادلة القيمةيف  تيرياتصايف ال
 185  -  -  -  185  ول اىل قائمة الدخل املوحدةحم

 خسائر اكتوارية اللتزام مناف  
 حمددة  

  
- 

  
- 

  
(1.931) 

  
- 

  
(1.931) 

(3.029)  -  -  -  أخرى   (3.029) 
(3.029)  (1.931)  3.771  87.794  صايف احلركة خالل السنة   86.605 

(21.148)  (1.931)  10.928  (113.034)  الرصيد يف هناية السنة   (125.185) 

 ابآلف الرايالت السعودية  

  2016م
دفقات حتويات الت

  النقدية
احتياي  

 القيمة العادلة

  
أرابح اكتوارية/ 

  )خسائر(

 تكلفة اسهم حقوق
 17أولوية )اإليضاح 

            اجملموع  ("أ"
 (172.656)  (14.471)  -  7.053  (165.238)  الرصيد يف بداية السنة

 (36.113)  -  -  104  (36.217)  العادلة القيمةيف  تيرياتصايف ال
 627   -  -  -  627   حمول اىل قائمة الدخل املوحدة

(3.648)  -  -  -  أخرى   (3.648) 
(3.648)  -  104  -  صايف احلركة خالل السنة   (39.134) 
(18.119)  -  7.157  (200.828)  الرصيد يف هناية السنة   (211.790) 



 بنك اجلزيرة
 (كة مسامهة سعوديةشر )

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
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 )تتمة( لتعهدات وااللتزاماتا - 18
 رأمسالية  التزامات ب (

مليون  103.36ة ، بليت االلتزامات الرأمسالية للمجموعم2017يسمرب د 31يف كما 
سعودي( تتعلق مبشاري  إنشاء فروع  الـري مليون 86.35: م2016سعودي ) الـري

 ومشاري  خاصة بتقنية املعلومات.
 

 تعهدات والتزامات ائتمانية ج (
  يس  من هذه األدوات هو ضمان توفري أموال للعمالء عند يلبها. الرئليرض ن اإ

أن اجملموعة ستقوم  للنقضيت متثل أتكيدات غري قابلة ال، و اجلهوزإن الضماانت واعتمادات 
لوفاء ابلتزاماته أليراف أخرى، حتمل خماير ا ابلسداد يف حال عدم متكن العميل من

الضماانت وجب ة مبيالسلف. إن املتطلبات النقدو ا القروض لهمحت االئتمان ذاهتا اليت
تقل كثريًا عن مبلغ االلتزام لعدم توق  اجملموعة قيام الطرف الثالث واعتمادات اجلهوز 

  .االتفاقيةب جو بسحب أموال مب
ل، ييت تعترب مبثابة تعهدات خطية من اجملموعة نيابًة عن العمالإن االعتمادات املستندية، 

رف اثلث بسحب أموال من اجملموعة يف حدود املبالغ احملددة وفق شروط تسمح لط
ير مونة عادة ابلبضاعة املتعلقة هبا. وابلتايل، فإهنا غالبًا ما حتمل خمامضوأحكام حمددة، 

  إئتمان أقل.
 اجملموعةتوق  من العمالء. ت بةبسداد الكمبياالت املسحو  اجملموعةالقبوالت تعهدات  لمتث

  بل العمالء.من قمي معام القبوالت قبل سدادها أن يتم تقد
متثل االلتزامات لتمديد االئتمان اجلزء غري املستادم من التسهيالت املعتمدة ملنح االئتمان 

. وفيما يتعلق جهوز إعتماداتو  تبشكل رئيس  على شكل قروض وسلف وضماان
خلسارة  اجملموعةتعرض تمل أن تمتديد االئتمان، فمن احملمبااير االئتمان املتعلقة ابلتزامات 
ستادمة. إال أن مبلغ اخلسارة احملتملة الذي ال ميكن مببلغ يعادل إمجايل االلتزامات غري امل

ستادمة ألن معام ملاحتديده فوراً، يتوق  أن يكون أقل بكثري من إمجايل االلتزامات غري 
يري ائتمان حمددة. إن معاى االلتزامات لتمديد االئتمان تتطلب من العمالء احلفا  عل

ملتطلبات النقدية املستقبلية ألن ال ابلضرورة ثمت إمجايل االلتزامات القائمة لتمديد االئتمان ال
 وب.لطالعديد من هذه االلتزامات قد تنته  صالحيتها أو يتم إهناؤها دون تقدمي التمويل امل



 بنك اجلزيرة
 (كة مسامهة سعوديةشر )
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 )تتمة( التعهدات وااللتزامات - 18
ل االستحقاقات التعاقدية االئتمانية مقابل التعهدات وااللتزامات يل  حتلياًل هليك ا( فيم1

 للمجموعة:
 

 

  
بشكل  اجملموعةبلغ اجلزء غري املستادم من االلتزامات اليت ميكن إلياؤها يف أي وقت من قبل 

: م2016ال سعودي )ـمليار ري 4.64ما جمموعه  م2017ديسمرب  31يف  منفرد، والقائمة كما
  ال سعودي(.ـمليار ري 5.17

 يل  حتليالً للتعهدات وااللتزامات حسب الطرف املقابل: افيم (2
 

 

 

 
 

 ابآلف الرايالت السعودية  

 
 

 شهرأ 3خالل 
 12ىل إ 3من  

 ا  شهر 
 5ىل إمن سنة  

 سنوات
 5كثر من أ 

 سنوات
  

 اجملموع
                      م2017

 1.015.319  -  7.500  391.337  616.482  اعتمادات مستندية
 4.170.845  23.513  519.011  2.587.366  1.040.955  خطاابت ضمان

 405.001  -  -  -  405.001  قبوالت
 للنقضالتزامات غري قابلة 

  االئتمان لتمديد  
 
-  

 
-  150.000  

 
-  150.000 

 5.741.165  23.513  676.511  2.978.703  2.062.438  اإلمجايل

 الت السعوديةابآلف الراي  

 
 

 شهرأ 3خالل 
 

 اً شهر  12ىل إ 3من 
 5ىل إمن سنة  

 سنوات
 
 سنوات 5كثر من أ

  
 اجملموع

                      م2016
 972.992  -  2.500  424.845  545.647  اعتمادات مستندية
 4.144.274  49.637  806.930  2.616.230  671.477  خطاابت ضمان

 611.960  -  -  -  611.960  قبوالت
التزامات غري قابلة 

 االئتمان لتمديد للنقض
 

-  -  150.000  -  150.000 
 5.879.226  49.637  959.430  3.041.075  1.829.084  اإلمجايل

 ابآلف الرايالت السعودية   
م7201    م6201    
      

 5.828.126  5.680.130   شركات
 51.100  61.035   بنوك ومؤسسات مالية أخرى

 5.879.226  5.741.165   اإلمجايل



 بنك اجلزيرة
 (كة مسامهة سعوديةشر )
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 التعهدات وااللتزامات )تتمة( - 18
 التزامات عقود اإلجيار التشغيلي (د
احلد األدىن لدفعات اإلجيار املستقبلية مبوجب عقود اإلجيار التشييل  غري القابلة لإللياء واليت  إن

 أبرمتها اجملموعة كمستأجر هو كما يل :
 

 
  صايف دخل العموالت اخلاصة – 19

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ابآلف الرايالت السعودية   
م2017    م2016          

 11.411  9.643   أقل من سنة
 25.603  28.014   سنوات 5من سنة إىل 
 7.155  3.400   سنوات 5أكثر من 
 44.169  41.057   اإلمجايل

 ابآلف الرايالت السعودية  
م2017   م2016    

موالت اخلاصة:دخل الع      
 419.594  506.525  استثمارات حمتفظ هبا ابلتكلفة املطفأة  

 22.231  27.073  أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى
 264.029  262.477  مشتقات

 1.949.969  1.960.852  قروض وسلف
 2.655.823  2.756.927  اإلمجايل

     مصروف العموالت اخلاصة:
 643.096  496.163  دائ  للعمالءو 

 290.913  265.485  مشتقات
 97.656  94.376  أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

 56.161  82.752  لتعزيز رأس املال  صكوك
 1.515  538  أخرى

 1.089.341  939.314  اإلمجايل
 1.566.482  1.817.613  صايف دخل العموالت اخلاصة



 بنك اجلزيرة
 (كة مسامهة سعوديةشر )

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
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 أتعاب وعموالت بنكية، صايف - 20
 

 
 صايفدخل متاجرة،  - 21

 
خسارة غري : م2016سعودي )ال ـريمليون  6.3مببلغ  غري حمققمكسب يشتمل دخل املتاجرة على 

 سعودي(.ال ـريمليون  3.2 حمققة
 

 أرابحخل توزيعات د - 22

 
 
 
 
 

 ابآلف الرايالت السعودية  
م2017   م2016    

     الدخل من األتعاب والعموالت
 184.228  193.031  الرسوم اإلداريةو القروض التزامات 

 204.728  177.727  تداول أسهم حملية
 65.311  96.886   أعمال حتويل األموالتعاب من أ
 88.433  91.840  ب من عمليات الصراف االيل  تعاأ

 53.696  52.237  متويل جتاري
 31.502  46.775  املشرتكة تعاب صناديق االستثمارأ

 19.794  19.138  تكافل تعاوين )أتمني( ــ أتعاب وكالة 
 3.856  2.959  تداول أسهم دولية

 79.962  85.845  أخرى
     

 731.510  766.438  عاب والعموالتتإمجايل الدخل من األ
     

     مصروفات أتعاب وعموالت
(106.154)  تعاب وسايةأ   (99.024)  

(59.391)  مصروفات متعلقة ابلقروض   (46.122) 

(4)  عمولة مبيعات –تكافل تعاوين    (5) 
 586.359  600.889  اجملموع

ديةابآلف الرايالت السعو      
م2017    م2016          

(77)   أسهم   (2.013)  
 6.282  8.430   مشرتكة صناديق استثمار

ــ       مشتقات   563 
 4.832  8.353   اجملموع

 ابآلف الرايالت السعودية   
م2017    م2016          

املقاسة ابلقيمة العادلة من  ستثماراتاالمن  رابحدخل توزيعات األ
 خالل الربح واخلسارة

   
190 

  
  190 



 بنك اجلزيرة
 (كة مسامهة سعوديةشر )
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 ربح من بيع عقارات أخرى - 23
: م2016) ال سعوديـمليون ري 0.1قطعة أرض بقيمة دفرتية  ابعت اجملموعةالسنة احلالية خالل 
نتج عن حمصلة بي   كانت سابقًا ضمن بند "صايف عقارات أخرى".  مليون ريـال سعودي( 9.8

رحبًا وقدره مليون ريـال سعودي(  220.32: م2016)ال سعودي ـمليون ري 0.73مبلغ األرض 
 .مليون ريـال سعودي( 210.52: م2016) ال سعوديـمليون ري 063
 

 ، صايفمن عمليات أخرىدخل  - 24

 
 رحبية السهم - 25

ديسمرب  31و م2017ديسمرب  31يف  تنياملنتهي تني  للسهم للسنساساألالربح مت احتساب 
سامه  البنك على املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية العائد ملبقسمة صايف دخل السنة  م2016
أبثر رجع  لفرتة سابقة توسط املرجح لعدد األسهم املمت تعديل . على النحو التايلالقائمة، املصدرة 

 .(15إليضاح انار اأسهم املنحة خالل السنة )لعكس أتثري التيريات يف عدد األسهم نتيجة إصدار 
 
 

 
 ة ه  نفسها ابلنسبة للبنك.ضية واملافساسرحبية السهم األ إن احتساب

 
  زكاة وضريبة دخلتوزيعات أرابح و  - 26

م: 2016مليون رايل سعودي ) 20.68م تبلغ 2017للسنة املنتهية يف  إن الزكاة والضريبة املقدرة
مليون رايل  12.93م: 2016مليون رايل سعودي ) 10.25مليون رايل سعودي( و 19.87

 سعودي( على التوايل.

 ابآلف الرايالت السعودية   
م2017    م2016          

90   90   دخل اجيار  
(217)  42   بي  ممتلكات ومعدات ربح / )خسارة(    

1.262   2.150   أخرى  
1.135   2.282   اجملموع  

 ابآلف الرايالت السعودية   

 
م2017   م2016    

       )معدلة(
      العاديني املسامهنيالعائد إىل  الربح

 871.942  857.514   للربح األساس  واملافض للسهم
      
 )معدلة( أسهم   أسهم   

      ديةالعا لألسهم لعدد املتوسط املرجح

 520.000.000  520.000.000   للربح األساس  واملافض للسهم
 1.68  1.65   الربح األساس  واملافض للسهم )ابلرايل السعودي(



 بنك اجلزيرة
 (كة مسامهة سعوديةشر )
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 )تتمة(زكاة وضريبة دخل توزيعات أرابح و  - 26
 وضع الربوط:

ضريبة ودف  الزكاة و  "(اهليئة)" ة العامة للزكاة والدخلاهليئإىل والضريبية قدم البنك االقرارات الزكوية 
استلم البنك الربوط الزكوية للسنوات حىت م و 2016سنة المبا يف ذلك حىت و الدخل للسنوات املالية 

م 2006للسنوات من  سعودي رايلمليون  462.2م  مطالبات إضافية إبمجايل  م2011ومبا فيها 
حساب  ىلإال سعودي ـمليون ري 392.9اإلضافية مبلغ تتضمن هذه املطالبات  م.2011ىل إ
مت . إىل الوعاء الزكوي بواسطة اهليئة جليل يويل األضافة متو جل وإاستبعاد استثمارات يويلة األ"

لدى قبل البنك اإلضايف من يلب الزكاة يف احتساب  اهليئةالذي اعتمدته  ساساالعرتاض على األ
آنفًا ستكون لصاحلها  ةن نتيجة االعرتاضات املذكور نك على ثقة أبإدارة البإن اهليئة االستئنافية. 

 ولذلك مل يتم تكوين خمصص لذلك. 
 

 ذا مل يسمحذلك إ وم   م2016إىل  م2012إبصدار الربوط الزكوية للسنوات من  اهليئة بعدمل تقم 
ىل جانب إالوعاء الزكوي  ىل خبصم االستثمارات يويلة األجل وإضافة التمويل يويل األجل  إ

 ىل فسيؤدي ذلك إىل تعرض البنك إالربوط النهائية اليت أصدرهتا اهليئة للسنوات املشار اليها أعاله 
واالفصاح عن  على صعيد الصناعة املصرفيةوالذي ال يزال يشكل قضية التزام زكوي إضايف جوهري  

 املركز املايل للبنك.املبالغ اليت قد تؤثر على 
 

   توزيعات أرابح
مليون رايل سعودي مبا يعادل  200ل السنة، قام البنك بدف  توزيعات أرابح هنائية نقدًا مببلغ خال
رايل سعودي للسهم الواحد، بعد خصم الزكاة وبعد احلصول على موافقة املسامهني يف اجتماع  0.5

 م.2017أبريل  10اجلمعية العمومية غري العادية والذي انعقد يف 
 

 نقديةالنقدية وشبه ال - 27
  تتكون النقدية وشبه النقدية املدرجة يف قائمة التدفقات النقدية املوحدة من اآليت:

 

 ابآلف الرايالت السعودية   
م2017    م2016    

،  فيما عدا مؤسسة النقد العريب السعودينقدية وأرصدة لدى 
 (3)اإليضاح  الوديعة الناامية

   
3.276.624 

  
2.459.043 

ك واملؤسسات املالية األخرى تستحق خالل أرصدة لدى البنو 
  االقتناءأو أقل من اتريخ  يوماً  90

   
202.200 

  
1.337.778 

 3.796.821  3.478.824   اجملموع



 بنك اجلزيرة
 (كة مسامهة سعوديةشر )

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م2017ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن
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 التزام منافع موظفني -28
 قيمته احلالية:واحلركة يف االلتزام خالل السنة بناًء على املوحدة فيما يل  املبالغ املدرجة يف قائمة املركز املايل  أ( 

 
 املاصص للسنة ب( 

 
 :ات يف االفرتاضات االكتواريةنتيجة التيري الدخل الشامل املوحدة تكلفة ما بعد اخلدمة احململة على قائمة ج( 

 
  املتضمنة:مناف  حمددة تزام تقدير ال رية الرئيسية املستادمة يف( االفرتاضات االكتواد

 
نتيجة التيريات يف االفرتاضات األساسية م  بقاء كافة مناف  حمددة تزام الح اجلدول أدانه حساسية يوض( هـ

 املتيريات األخرى اثبتة:

 ابآلف الرايالت السعودية   
م2017    م2016    

 197.959  217.763   التزامات مناف  حمددة يف بداية السنة
 33.857  37.961   للسنةاحململ 

 (14.054)  (13.631)   مناف  مدفوعة
 ــــ        1.931   ةغري حمققاكتوارية خسارة 

 217.763  244.024   السنةالتزام مناف  حمددة يف هناية 

 ابآلف الرايالت السعودية   
م2017    م2016    

 27.365  29.523   تكلفة اخلدمة احلالية
 6.492  8.438   خاصة تكلفة عموالت

   37.961  33.857 

 ابآلف الرايالت السعودية   
م2017    م2016    

 ــــ        437   على اخلربة القائمةالتيريات يف االفرتاضات 
 ــــ        1.494   التيريات يف االفرتاضات املالية

 ــــ        1.931   

 ابآلف الرايالت السعودية   
م2017    م2016    

 %4  %3.85   معدل اخلصم
 %3.5  %2.85   املعدل املتوق  لزايدة الراتب

 %12  %10   معدل السحب
 سنوات 5.22  سنوات 6.97   متوسط الفرتة

 سنة 60  سنة 60   سن التقاعد العادي

 ابآلف الرايالت السعودية  
م2017      

 
التغري يف  

 االفرتاض
 النقص يف االفرتاض  الزايدة يف االفرتاض 

 18.272   (16.021)  %1  معدل اخلصم
%1  ل املتوق  لزايدة الراتباملعد    19.504  (17.385) 

%10  معدل السحب   (432)   416 



 بنك اجلزيرة
 (كة مسامهة سعوديةشر )

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م2017ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن
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 )تتمة( التزام منافع موظفني -28
  هناية اخلدمة كما يل :زام املناف  احملددة غري املاصومة ملكافأة حتليل االستحقاق املتوق  اللت( و

 
 األعمال قطاعات -29

عة اليت يتم مراجعتها حول مكوانت اجملمو  التقارير الداخلية أساسعلى  األعماليتم حتديد قطاعات 
  . لقياس أدائهاو قطاعات ال بني وارداملوذلك لتوزي   أصحاب القرارمن قبل ابنتاام 

  .ترتكز كافة عمليات اجملموعة داخل اململكة العربية السعودية
تقاس . لشروط واألحكام التجارية العاديةعلى أساس ابني قطاعات األعمال  التعامالتتتم 

قة تتوافق م  يبطر  صاحب القرار التشييل  الرئيس  ىلعنها إ ات اخلارجية املصرحاإليرادات من اجله
تشتمل موجودات ومطلوابت القطاعات بشكل رئيس  املستادمة يف قائمة الدخل املوحدة. تلك 

  .على موجودات ومطلوابت تشييلية
  الرئيسية التالية:األعمال من قطاعات  اجملموعةألغراض إدارية، تتكون 

   لألفراد. واستثماريةودائ  ومنتجات إئتمانية  فية األفرادمصر 
قروض وودائ  ومنتجات إئتمانية أخرى للشركات واملؤسسات الصيرية  شركاتمصرفية ال

   .والعمالء من املؤسسات واملتوسطة احلجم
ييط  هذا القطاع أسواق املال والصرف األجنيب وخدمات املتاجرة  اخلزينة

   واخلزينة.
وفر خدمات الوساية لتداول األسهم للعمالء )هذا القطاع مدرج ت الوساطة وإدارة االصول

ضمن أنشطة شركة اجلزيرة لألسواق املالية "اجلزيرة كابيتال" وه  شركة 
   (.للبنكاتبعة 

ناام  ومبوجب. إدخارو محاية ومنتجات يوفر التكافل التعاوين خدمات  التعاوين التكافل
ة قامت اجملموعة بفصل أعماهلا يف ململكة العربية السعودياالتأمني يف 

 شركة اجلزيرة تكافل تعاوينقطاع التأمني يف منشأة منفصلة حتت مسمى 
مني اجلديد يف اململكة العربية السعودية. مت اتسيسها مبوجب ناام التأ

يتم حتويلها ميثل هذا القطاع يف الوقت الراهن احملفاة التأمينة اليت سوف 
بقيمة يتم االتفاق عليها واتريخ يتم  شركة اجلزيرة تكافل تعاوين إىل

   .مؤسسة النقد العريب السعودي اعتماده من 
مستبعدة ومصاريف تتضمن االستثمار يف شركة زميلة وإيرادات داخلية  قطاعات أخرى

 .عقارات أخرىوربح من بي  

 ابآلف الرايالت السعودية  

 
 5أكثر من   سنوات 5سنتني إىل    إىل سنتني 1  أقل من سنة 

 سنوات
 اجملموع 

 331.298  210.066  65.985  21.387  33.860  م2017ديسمرب  31
 279.167  141.076  55.569  23.308  59.214  م2016ديسمرب  31



 بنك اجلزيرة
 (كة مسامهة سعوديةشر )

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م2017ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن
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 )تتمة( األعمالقطاعات  - 29
للسنة العمليات وصايف الدخل  الدخل منموجودات ومطلوابت اجملموعة و  ايلمجتفصياًل إلفيما يل  
  :األعمال طاعاتحسب ق

 

 

 ابآلف الرايالت السعودية 
  

 مصرفية األفراد
 

 مصرفية الشركات
 

 اخلزينة
الوساطة وإدارة  

 االصول
  

 التكافل التعاوين
 

 أخرى
 

 اإلمجايل
              م7201

               68.287.455  134.071  72.249  1.510.873  26.938.427  19.820.983  19.810.852 إمجايل املوجودات
 59.458.616  ــ         72.249  750.719  8.532.527  14.563.514  35.539.607 إمجايل املطلوابت

 ــ         ــ         ــ         (11.151)  120.236  (97.494)  (11.591) / دخل من قطاعات التشييل  )خسارة(

 2.579.738  (187.676)  19.749  176.946  950.310  538.186  1.082.223 إمجايل دخل العمليات 

 1.817.613  (2.211)  614  45.471  786.169  356.161  631.409 العموالت اخلاصةدخل صايف 

               600.889  (24.016)  19.134  121.291  9.710  164.698  310.072 أتعاب ودخل عموالت، صايف 
               8.353  ــ         ــ         8.353  ــ         ــ         ــ        دخل متاجرة، صايف

               10.681  9.155  ــ         1.526  ــ         ــ         ــ        حصة يف ربح شركة زميلة 
 (267.149)  ــ         ــ         ــ         ــ         (252.031)  (15.118) ص خسائر االئتمان، صايفخمص 

                             (86.526)  ــ         (808)  (8.111)  (18.865)  (10.655)  (48.087) ك وإيفاءاستهال
               (1.732.905)  3.988  (22.190)  (145.241)  (277.014)  (473.848)  (818.600) إمجايل مصاريف العمليات 

 857.514  (174.533)  (2.441)  33.231  673.296  64.338  263.623 )اخلسارة( الدخل / صايف 

 ابآلف الرايالت السعودية 
  

 األفراد مصرفية
 

 الشركات مصرفية
 

 اخلزينة
الوساية وإدارة  

 االصول
  

 التعاوين التكافل
 

 أخرى
 

 اإلمجايل
              م6201

               66.319.368  129.977  90.716  814.899  22.435.005  22.681.991  20.166.780 إمجايل املوجودات
 58.215.842  -     90.716  98.731  10.569.816  19.347.976  28.108.647 إمجايل املطلوابت

 -     -     -     5.609  89.531  (99.328)  4.188 قطاعات التشييل  دخل / )خسارة( من

 2.472.515  91.394  20.211  193.482  763.934  484.208  919.286 إمجايل دخل العمليات 

 1.566.482  (2.846)  588  9.299  646.117  322.436  590.888 العموالت اخلاصةدخل صايف 

 586.359  (1.275)  19.789  178.033  8.169  147.022  234.621 يفأتعاب ودخل عموالت، صا

 4.832  (563)  -     5.285  366  150  (406) )خسارة( متاجرة، صايف دخل /

 8.284  8.284  -     -     -     -     -    حصة يف ربح شركة زميلة 

 (125.214)  -     -     -     -     (123.003)  (2.211) خمصص خسائر االئتمان، صايف 

 (81.108)  -     (905)  (7.076)  (17.698)  (12.815)  (42.614) وإيفاء استهالك

 (1.608.857)  4.034  (25.404)  (149.557)  (265.298)  (395.506)  (777.126) إمجايل مصاريف العمليات 
 871.942  103.713  (5.193)  43.925  498.636  88.702  142.159 )اخلسارة( الدخل / صايف 



 بنك اجلزيرة
 (كة مسامهة سعوديةشر )

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م2017ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن
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 )تتمة( األعمالقطاعات  - 29
 

 حسب قطاعات األعمال: اجملموعةأ ( خماير االئتمان اليت تتعرض هلا 
 

 

  
واملعدات، تتضمن خماير االئتمان القيمة الدفرتية للموجودات املوحدة ما عدا النقدية، واملمتلكات 

والعقارات األخرى، واالستثمارات يف األسهم وصناديق االستثمار، وبعض املوجودات األخرى، 
التعهدات وااللتزامات  ابإلضافة لذلك فإن خماير االئتمان تتضمن قيمة املعادل االئتماين ملااير

 واملشتقات.
 

 خماطر االئتمان - 30
التعاقدية ما يف الوفاء ابلتزاماته املالية و/أو  تتمثل خماير االئتمان يف أتخر أو اخفاق يرف

واليت يتم إدارهتا وفق اإليار الشامل إلدارة السيطرة على املااير. تتم مراقبة خماير  لمجموعةل
وه  جلنة املااير املنبثقة عن جملس مسئولة عن مراقبة خماير االئتمان االئتمان من قبل ثالث جلان 

تتم بوضوح  مهام صالحيات حمددة ذه اللجانهلوجلنة إدارة االئتمان. و ، اللجنة التنفيذيةاإلدارة، و 
  .بشكل منتام مراجعتها

ستادام مناذج تقييم إما اب املقابلةأليراف امن جانب  تعثريم احتمال حدوث يقبت اجملموعةقوم ت
   .وكاالت تصنيف رئيسيةخارجية من أو تقييمات  ةداخلي

الئتمان عن يريق رصد التعرض ملااير االئتمان واحلد من التعامالت ملراقبة خماير ا اجملموعةسعى ت
  م  أيراف مقابلة معينة وتقييم الوض  االئتماين لأليراف املقابلة ابستمرار.

 
 
 
 

 ابآلف الرايالت السعودية 
  

 مصرفية األفراد
  

 مصرفية الشركات
الوساطة وإدارة  

 األصول
  

 اخلزينة
  

 التكافل التعاوين
  
 أخرى 

  
 اإلمجايل

                            م7201
 60.441.839  ــــ     ــــ       20.785.808  1.325.681  19.219.978  19.110.372 املوجودات

 3.453.240  ــــ     ــــ       ــــ       ــــ       3.453.240  ــــ      التعهدات وااللتزامات
 120.024  ــــ     ــــ       120.024  ــــ       ــــ       ــــ      املشتقات

 ابآلف الرايالت السعودية 

 
 
 األفراد مصرفية

 
 
 الشركات مصرفية

 
الوساية وإدارة 

 األصول

 

 اخلزينة

  
 

 التكافل التعاوين

  
 
 أخرى

 
 

 اإلمجايل
                            م6201

 59.624.937  -     -      17.519.134  -    22.748.241  19.357.562 املوجودات 
 3.501.109  -     -      -      -      3.501.109  -     التعهدات وااللتزامات

 155.821  -     -      155.821  -      -      -     املشتقات



 بنك اجلزيرة
 (كة مسامهة سعوديةشر )

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
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 )تتمة( خماطر االئتمان - 30
 إىل احملافاة على اجلودة العالية حملفاة القروض وضمان تنوي للمجموعة سياسة االئتمانية الدف هت

 اجملاالتدد حتو  قبولةاملية للمااير ساسدد السياسة االئتمانية املعايري األوحت. بشكل مالئم املااير
    .خاصاً  اليت تتطلب اهتماماً  للماايراملعرضة 
خماير االئتمان املتعلقة بنشاياهتا التجارية من خالل مراقبة حدود االئتمان  اجملموعةدير كما ت

ية لتسوية العقود ابلصايف وترتيبات ضمان م  األيراف املقابلة يف ظروف والدخول يف اتفاقيات رئيس
  مالئمة م  حتديد فرتة التعرض للمااير.  

تاهر تركزات خماير االئتمان عند مزاولة عدد من األيراف املقابلة لنشايات مماثلة أو ممارسة أعماهلم 
ثلة قد تؤثر من حيث مقدرهتم على الوفاء يف املنطقة اجليرافية ذاهتا أو لديهم مزااي اقتصادية مما

 .عند حدوث تيريات يف الاروف اإلقتصادية أو السياسية أو الاروف األخرى التعاقدية مابلتزاماهت
ُتاهر الرتكزات يف خماير االئتمان مدى حساسية أداء اجملموعة مقابل أية تطورات تؤثر على قطاع 

اإلقراض أنشطة إبدارة خماير االئتمان وذلك بتنوي   موعةاجملقوم الصناعة أو منطقة جيرافية حمددة. ت
   لتفادي الرتكز يف املااير اخلاصة أبفراد أو جمموعة من العمالء يف أماكن أو أنشطة معينة.

  خماير تتعلق بديون أساسسندات الدين املدرجة يف حمفاة االستثمارات بشكل معام متثل 
األيراف ذات يبيعة حسب اخلاصة ابجملموعة الستثمارات حتليل ا هـ( 5)سيادية. يبني اإليضاح 

. مت االفصاح عن 6انار اإليضاح العالقة. ملزيد من التفاصيل حول مكوانت القروض والسلف، 
واملعلومات  18املعلومات املتعلقة مبااير االئتمان املتعلقة ابالرتبايات وااللتزامات يف اإليضاح 

  .29ن حسب قطاع العمل مبينة يف اإليضاح ملااير االئتماأقصى تعرض خبصوص 
وفر مصدراً ة اإلقراض ابالحتفا  بضماانت ك  تالعادية يف أنشط اضمن دورة أعماهل اجملموعةقوم ت

آخرًا بدياًل للسداد يف حالة تعثر العمالء أو األيراف املقابلة يف الوفاء ابلتزاماهتم. تشمل األصول 
مالية، وأسهم وضماانت نقدية أخرى، ألجل وودائ  ر، وودائ  اليت حيتفظ هبا كضماانت سندات ألم

ة أخرى. حتتفظ حملية ودولية ختض  هلامش مالئم يعكس التذبذب السعري، وعقارات وأصول مادي
يتم االحتفا  بضماانت عمومًا على  ال اجملموعة بضماانت عقارية مقابل حتويل صكوك امللكية.

سات املالية األخرى، إال يف حالة االحتفا  ابألوراق املالية كجزء املبالغ املستحقة من البنوك واملؤس
من إعادة الشراء. وال يتم عادة االحتفا  ابلضماانت مقابل األوراق املالية االستثمارية وال يوجد مثل 

. تتضمن اتفاقيات م2016ديسمرب  31و م2017ديسمرب  31كما يف حمتفظ هبا  هذه الضماانت 
ضماانت إضافية حال اخنفاض التقييم أو زايدة خماير خمصص بات لتقدمي العمالء عادًة متطل

  االئتمان.
إدارة خماير االئتمان يف حمفاة اخليًا لتصنيف ومراجعة االئتمان من أجل ناامًا د اجملموعةستادم ت
إن ناام التصنيف االئتماين مؤلف من عشر درجات، منها سب  درجات للمحفاة  .الكبريةقروض ال

 لة كما يل :العام
  3إىل  1من   متثل معدالت املااير منافضة املااير:جيدةـ 
  6إىل  4من   متثل معدالت املااير:  متوسطة املاايرجيدة ـ 
 :7  متثل معدالت املااير حباجة لعناية خاصة 
 نوحة لألعمال واملشاري  احلديثة.فئة االبتداء وه  متثل القروض املم 
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  خماطر االئتمان )تتمة( - 30
وتتضمن الفئات التالية:  10إىل  8تتعلق ثالث درجات ابحملفاة غري العاملة )تصنيفات خماير من 

دون املستوى، املشكوك يف حتصيلها، خسائر(. إن القروض والسلف املصنفة يف الفئة "جيد" تعترب 
مل. وتتضمن القروض والسلف اليت مل يثبت ضعفها الفعل  أو احملت أساسيةعاملة وذات خصائص 
خنفاض القيمة فيما يتعلق ابحملفاة غري العاملة استنادًا إىل تصنيف  حمدد اليتم االحتفا  مباصص 

كل مقرتض، والذي حتدده إدارة مراقبة االئتمان يف اجملموعة ابستادام أسس حمددة هلذه الياية مثل 
السداد. كما يتم  األنشطة والتدفقات النقدية وهيكل رأس املال والضماانت والتالف عن الدف  أو

للاسائر عند وجود دليل موضوع  على وجود خسائر غري حمددة كما يف  ةمجاعي اتجتنيب خمصص
درجات االئتمان املتعلقة مبقرتض أو جمموعة  أساسهذه املاصصات على  اتريخ التقرير املايل. تقدر

مناط التعثر التارخيية املوجودة من املقرتضني والاروف االقتصادية احلالية للمقرتض، إضافة إىل اخلربة وأ
بصورة مستقلة مبراجعة شاملة  اجملموعةيف مكوانت حمفاة االئتمان. تقوم إدارة التدقيق الداخل  يف 

  . منتام أساسللناام على 
وأنامتها املتعلقة إبدارة املااير بشكل منتام للتأكد من أهنا تعكس  امبراجعة سياساهت اجملموعةقوم ت

  ألسواق واملنتجات وأفضل املمارسات املتعلقة إبدارة املااير.التيريات يف ا
جودة االئتمان لكل نوع من هذه  يبني اجلدول التايل: جودة االئتمان للموجودات املالية أ(

 :األصول املالية
 ابآلف الرايالت السعودية  
     القروض والسلف  
  

 أفراد
 

 
 شركات

 
 أخرى

 
 

 اجملموع
 أرصدة لدى البنوك 

واملؤسسات املالية 
 األخرى

 
 اإلمجايل

             م7201
             القروض العاملة

             غري مستحقة وغري منافضة )عاملة(
 3.309.677  369.249  2.940.428  ــــــ        2.940.428  ــــــ        منافضة املااير –جيدة 

 10.293.035  ــــــ        10.293.035  ــــــ        10.293.035  ــــــ        متوسط املااير –جيدة 

1720.268.2  423.106  3.286.012  16.559.099  غري مصنفة –جيدة  720.268.21  ــــــ          

 33.870.929  369.249  33.501.680  423.106  16.519.475  16.559.099  جيدة –فرع  جمموع 

 3.309.729  ــــــ        3.309.729  ــــــ        3.309.729  ــــــ        حباجة لعناية خاصة

 37.180.658  369.249  36.811.409  423.106  19.829.204  16.559.099  الفرع  اجملموع

            مستحقة وغري منافضة القيمة

 2.029.912  ــــــ        2.029.912  ــــــ        1.110.847  919.065  اً يوم 30أقل من 

 323.651  ــــــ        323.651  ــــــ        96.182  227.469  اً يوم  60إىل  30

 120.418  ــــــ        120.418  ــــــ        12.026  108.392  اً يوم  90إىل  60

 704.822  ــــــ        704.822  ــــــ        502.268  202.554  اً يوم  90أكثر من 

 40.359.461  369.249  39.990.212  423.106  21.550.527  18.016.579  إمجايل العاملة

 (410.386)  ــــــ        (410.386)  ــــــ        (217.025)  (193.361)  مجاع انقص: خمصص 

 39.949.075  369.249  39.579.826  423.106  21.333.502  17.823.218  صايف القروض العاملة

             القروض غري العاملة

 504.363  ــــــ        504.363  ــــــ        428.642  75.721  إمجايل القروض غري العاملة

 (294.343)  ــــــ        (294.343)  ــــــ        (261.250)  (33.093)  انقص: خمصص حمدد 

 210.020  ــــــ        210.020  ــــــ        167.392  42.628  القروض غري العاملة
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 خماطر االئتمان )تتمة( - 30
 

 جودة االئتمان للموجودات املالية )تتمة(: أ(
 

 
غري مصنفة. تتكون  –ح عنها على أهنا جيدة إن القروض االستهالكية غري مصنفة وقد مت االفصا 

 حكام الشريعة.أل اً فراد وفقوض االستهالكية من قروض ُمنحت لألهذه القر 
 

 خرى بشكل رئيس  قروض املوظفني.القروض األتتضمن 
 
 
 

 ابآلف الرايالت السعودية  
     القروض والسلف  
  

 أفراد

 
 

 شركات

 

 أخرى

 
 

 اجملموع

أرصدة لدى البنوك  
واملؤسسات املالية 

 األخرى

 

 مجايلاإل
                          2016م

             القروض العاملة
             )عاملة( منافضة غري مستحقة وغري 

26.560.50  1.337.778  5.222.724     -    5.222.724     -   منافضة املااير –جيدة   
 10.248.268     -    10.248.268     -  10.248.268     -   متوسط املااير –جيدة 
927.20.604  390.555  3.753.874  16.460.498  غري مصنفة –جيدة      -     927.20.604  

             
 37.413.697  1.337.778  36.075.919  390.555  19.224.866  16.460.498  جيدة –فرع  جمموع 

 3.647.560     -    3.647.560     -    3.647.560     -    حباجة لعناية خاصة
 41.061.257  1.337.778  39.723.479  390.555  22.872.426  16.460.498  فرع جمموع 

            مستحقة وغري منافضة القيمة
 2.041.813     -    2.041.813     -    1.249.891  791.922  اً يوم  30أقل من 

 334.794     -    334.794     -    196.340  138.454  اً يوم  60إىل  30
 104.291     -    104.291     -    170  104.121  اً يوم  90إىل  60

 166.887     -    166.887     -    10.922  155.965  اً يوم  90أكثر من 
 43.709.042  1.337.778  42.371.264  390.555  24.329.749  17.650.960  إمجايل العاملة

 (470.299)     -    (470.299)     -    (233.530)  (236.769)  مجاع خمصص انقص: 
             

 43.238.743  1.337.778  41.900.965  390.555  24.096.219  17.414.191  صايف القروض العاملة
             

             القروض غري العاملة
 483.999     -    483.999     -    422.978  61.021  إمجايل القروض غري العاملة

 (286.269)     -    (286.269)     -    (262.282)  (23.987)  انقص: خمصص حمدد 
             

 197.730     -    197.730     -    160.696  37.034  صايف القروض غري العاملة
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 خماطر االئتمان )تتمة( - 30
 جودة االئتمان للموجودات املالية )تتمة(: أ(

قروضًا مت إعادة التفاوض بشأن إعادة  م2017ديسمرب  31تتضمن القروض العاملة كما يف 
 3.26: م2016سعودي بسبب تدهور املركز املايل للمقرتض ) الـري مليار 4.13هيكلتها مببلغ 

  سعودي(. الـري مليار
وحىت قروض وسلف عاملة وجارية  راقبةمعناية خاصة / القروض والسلف اليت حتتاج إىل تتضمن 

أصل املبلغ والعموالت اخلاصة، إال أهنا تتطلب متابعة دقيقة من قبل اإلدارة  اترخيه من حيث سداد
حيث أهنا تنطوي على بعض نقاط الضعف احملتملة، واليت قد تؤدي يف املستقبل إىل تدهور يف عملية 
السداد ابلنسبة ألصل املبلغ أو العموالت اخلاصة. لن تؤدي القروض والسلف اليت حتتاج إىل عناية 

 ملااير تتطلب إعادة تصنيفها ضمن درجة أقل. اجملموعةإىل تعرض / رقابة  خاصة
    

 جودة االئتمان لالستثمارات (ب
تتم إدارة جودة االئتمان لالستثمارات اليت تتضمن حصرايً أدوات دين ابلتكلفة املطفأه )مجي  أدوات 

ًا إىل تصنيفات ائتمان مستقلة تدار أواًل استنادالدين ضمن فئة األدوات املقيمة ابلتكلفة املطفأة( 
 لأليراف املقابلة. اجلهات املصدرة لتصنيف أدوات الدين مت اعتبارها أدوات دين مصنفة. 

 
 إن االستثمارات غري املصنفة ه  أدوات دين مل يتم تقييمها من قبل وكالة تصنيف ائتمان خارجية.

 
 وجودات:يوضح اجلدول أدانه جودة االئتمان حسب كل صنف من أصناف امل

 

  
 31خنفاض يف قيمة االستثمارات احملتفظ هبا ابلتكلفة املطفأة كما يف ال توجد حاجة لتكوين خمصص ا

  .م2016 ديسمرب 31و م2017ديسمرب 

 ابآلف الرايالت السعودية  
م2017   م2016    
     العاملة    

 19.482.479  15.229.219                          (BBB-AAAعايل )تصنيف 
 959.245  800.265  غري مصنف

الكلية االستثماراتالعاملة و إمجايل    20.282.744  16.188.464 
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  خماطر االئتمان )تتمة( - 30
 حتليل قروض وسلف البنك وفقا  للقطاع اإلقتصادي ج(

حتلياًل لقروض وسلف البنك وفقًا للقطاع اإلقتصادي، بعد خصم  التاليةاجلداول  تبني
وبعد األخذ يف االعتبار إمجايل اجلماعية الخنفاض القيمة واملاصصات احملددة صصات اامل

الودائ  الضماانت احملتفظ هبا للقروض والسلف العاملة وغري العاملة. تتضمن الضماانت 
 ، والتنازل عناملقابلة، والضماانت العقارات، و واألسهم احمللية والدولية، الودائ  ألجلو النقدية 

 .مستحقات
 

 

 احلد االقصى للتعرض للمخاطر 
 ابآلف الرايالت السعودية 

 م7201

 
 

بعد القروض والسلف 
 خمصصاتخصم 

 اخنفاض القيمة

 الطارئةااللتزامات  
ذات العالقة والتعهدات 

ابالئتمان بعد خصم 
 اخنفاض القيمة خمصصات

  
 
 
 

       اجملموع
 1.034.127  2.209  1.031.918 حكومية وشبه حكومية

 2.068.094  1.387.023  681.071 بنوك ومؤسسات مالية أخرى
 130.796  123.452  7.344 زراعة وأمساك

 4.787.588  230.302  4.557.286 صناعة
 150.000  150.000  - مناجم وحماجر

 8.670  8.670  - كهرابء وماء وغاز وخدمات صحية
 2.723.176  1.950.614  772.562 بناء وانشاءات

 9.336.815  751.736  8.585.079 جتارة
 124.155  48.542  75.613 نقل واتصاالت

 1.159.215  216.437  942.778 خدمات
 17.865.846  -  17.865.846 قروض شاصية وبطاقات ائتمان

 1.283.071  -  1.283.071 تداول اسهم
 4.859.458  872.180  3.987.278 أخرى

 45.531.011  5.741.165  39.789.846 للمااير احلد االقصى للتعرض
 انقص: ضماانت القروض والسلف العاملة 

(16.738.641) وغري العاملة     (2.388.806)   (19.127.447)  
      

 26.403.564  3.352.359  23.051.205 صايف احلد األقصى للتعرض للمخاطر
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  خماطر االئتمان )تتمة( - 30
 ف البنك وفقا  للقطاع اإلقتصادي )تتمة(حتليل قروض وسل ج(

 
 للمخاطر قصى للتعرضاحلد األ د(

فيما يل  احلد األقصى للتعرض ملااير االئتمان دون األخذ يف االعتبار أي ضماانت 
 وحتسينات أخرى لالئتمان:

  

 احلد االقصى للتعرض للمااير  
 ابآلف الرايالت السعودية  

 م6201

  
بعد القروض والسلف 
 خصم خمصصات
 اخنفاض القيمة

االلتزامات احملتملة  
والتعهدات ذات العالقة 
ابالئتمان بعد خصم 

 اخنفاض القيمة خمصصات

  
 
 
 اجملموع

       
 1.055.250  -      1.055.250  وشبه حكوميةحكومية 

 2.058.076  1.169.309  888.767  بنوك ومؤسسات مالية أخرى
 150.870  126.105  24.765  مساكأزراعة و 
 5.586.522  289.842  5.296.680  صناعة

 150.000  150.000  -  مناجم وحماجر
 3.570  3.570  -  كهرابء وماء وغاز وخدمات صحية

 3.734.569  2.170.711  1.563.858  بناء وانشاءات
 10.719.503  964.251  9.755.252  جتارة

 218.409  48.795  169.614  نقل واتصاالت
 1.341.078  223.201  1.117.877  خدمات

 17.451.224   -   17.451.224  قروض شاصية وبطاقات ائتمان
 1.207.447   -   1.207.447  سهمأتداول 
 4.301.403  733.442  3.567.961  أخرى

 47.977.921  5.879.226  42.098.695  للمااير احلد االقصى للتعرض
 ضماانت القروض والسلف العاملة  انقص: 

(17.711.089)  العاملة وغري     (2.447.251)   (20.158.340)  
       

 27.819.581  3.431.975  24.387.606  للمااير قصى للتعرضصايف احلد األ

 ابآلف الرايالت السعودية  
م2017   م2016    

     املوجودات
 1.337.778  369.249  (4ضاح )اإلي أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى

463.188.16  20.282.744  (5مقيمة ابلتكلفة املطفأة )اإليضاح  استثمارات  
 42.098.695  39.789.846  (6)اإليضاح  قروض وسلف، صايف

 158.906  152.081  (9)اإليضاح مقابل مشتقات  أتمينات نقدية –أصول أخرى 
3.84359.78  60.593.920  املوجوداتإمجايل   

     
 3.431.975  3.352.359  ("ج" 30و 18صايف )االيضحان التعهدات وااللتزامات، 

 128.718  104.021  (10، صايف )اإليضاح القيمة العادلة اإلجيابية -املشتقات 
 63.344.536  64.050.300  للمخاطر إمجايل احلد األقصى للتعرض
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  الرتكز اجلغرايف  - 31
ـــــ  اجليـــــرايف للفئـــــات الرئيســـــية للموجـــــودات أ( فيمـــــا يلـــــ    ـــــة التوزي ـــــة واملطلـــــوابت املالي التعهـــــدات املالي
 :)تتمة( االلتزامات وخماير االئتمانو 

 
 باآلف الرياالت السعودية 

 

 

 

 م7201

 

 

المملكة العربية 

 االسعودية

دول مجلس  

 التعاون الخليجي

األخرى والشرق 

 األوسط

  

 

 

 أوروبا

  

 

 

 امريكا الشمالية

  

 

جنوب شرق 

 آسيا

  

 

 

 دول أخرى

  

 

 

 اإلجمالي

 موجودات مالية

 نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد

             

 1.183.711  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  1.183.711 نقد في الصندوق

 4.791.356  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  4.791.356 ارصدة لدى مؤسسة النقد 

              خرىارصدة لدى البنوك ومؤسسات مالية ا

 202.200  13.455  3.635  29.657  91.944  42.929  20.580 حساب جاري

 167.049  ــ  ــ  ــ  ــ  95.849  71.200 ودائع أسواق المال

              استثمارات

محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

 الدخل

 

61.415 

  

 ــ

  

 ــ

  

 ــ

  

 ــ

  

 ــ

  

61.415 

محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

 4.143 الدخل الشامل

 

188 

  

 ــ

  

 ــ

  

 ــ

  

 ــ

 

16.388 

 20.282.744  ــ  ــ  12.057  ــ  ــ  20.282.744 المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة 

              القيمة العادلة الموجبة  للمشتقات

 92.735  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  92.735 المحتفظ بها للمتاجرة 

 11.286  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  11.286 المحتفظ بها كتحوطات للتدفقات النقدية

              صافي ف،قروض وسل

 472.466  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  472.466 بطاقات ائتمان

 17.393.263  ــ  ــ  ــ  ــ  117  17.393.263 قروض استهالكية

 21.500.894  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  21.500.894 قروض تجارية 

 423.071  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  423.071 أخرى

 134.071  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  134.071 استثمار في شركة زميلة

 325.082  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  325.082 موجودات اخرى

 67.057.883  13.455  3.635  41.714  91.944  139.083  66.768.052 اإلجمالي

              



 بنك اجلزيرة
 (كة مسامهة سعوديةشر )

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م2017ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن
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 الرتكز اجلغرايف  )تتمة( - 31
ـــــ  اجليـــــرايف للفئـــــات الرئيســـــية للموجـــــودات   ـــــة أ( فيمـــــا يلـــــ  التوزي ـــــة واملطلـــــوابت املالي التعهـــــدات املالي
 :)تتمة( االلتزامات وخماير االئتمانو 

  

                   
 

 ابآلف الرايالت السعودية 
 
 
 

 2017م

 

 

المملكة العربية 

 االسعودية

دول مجلس  

لتعاون الخليجي ا

األخرى والشرق 

 األوسط

  

 

 

 أوروبا

  

 

 

 امريكا الشمالية

  

 

جنوب شرق 

 آسيا

  

 

 

 دول أخرى

  

 

 

 اإلجمالي

 املطلوابت املالية
 ارصدة للبنوك ومؤسسات مالية اخرى

             

 181.638  10.421  ــ  55.629  14.334  76.387  24.867   حساابت جارية 
 5.990.907  ــ  358.295  ــ  ــ  ــ  5.632.612 واق املالودائ  يف أس

              ودائع العمالء 
 24.990.180  85  2  6  257  3.710  24.986.120 حتت الطلب 

 24.172.493  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  24.172.493 ألجل
 1.115.693  6.825  ــ  ــ  ــ  ــ  1.108.868 أخرى

              السالبة للمشتقات القيمة العادلة
 91.492  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  91.492 حمتفظ هبا للمتاجرة

 129.495  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  129.495 حمتفظ هبا كتحويات تدفقات نقدية 
 2.006.382  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  2.006.382 صكوك تعزيز راس املال

 780.336  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  780.336 مطلوابت أخرى
 59.458.616  17.331  358.297  55.635  14.591  80.097  58.932.665 اإلمجايل

              
              التعهدات وااللتزامات
 1.015.319  685  ــ  ــ  ــ  2.476  1.012.158 اعتمادات مستندية 
 4.170.845  21.600  2.001  5.487  77.773  159.125  3.904.859 خطاابت ضمان 

 405.001  213  ــ  ــ  1.491  4.599  398.698 قبوالت
 150.000  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  150.000 ارتبايات غري قابلة للنقض لتمديد االئتمان

 5.465.715  166.200  79.264  5.487  2.001  22.498  5.741.165 
  دل االئتماين(ا)املع خماطر االئتمان

  ات وااللتزاماتالتعهد
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 1.015.319  685  ــ  ــ  ــ  2.476  1.012.158 اعتمادات مستندية 
 2.085.422  10.800  1.000  2.744  38.886  79.563  1.952.429 خطاابت ضمان

 202.499  106  ــ  ــ  745  2.299  199.349 قبوالت
0.00015 تعهدات غري قابلة للنقض لتمديد االئتمان  150.000  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  

              املشتقات
 87.517  ــ  ــ  ــ  35.548  4.582  47.387 حمتفظ هبا للمتاجرة
 32.507  ــ  ــ  ــ  20.969  4.538  7.000 حمتفظ هبا للتحوط

 3.368.323  93.458  96.148  2.744  1.000  1.000  3.573.264 



 بنك اجلزيرة
 (كة مسامهة سعوديةشر )

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م2017ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن
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 الرتكز اجلغرايف  )تتمة( - 31
والتعهـــــدات املاليـــــة واملطلـــــوابت املاليـــــة أ( فيمـــــا يلـــــ  التوزيـــــ  اجليـــــرايف للفئـــــات الرئيســـــية للموجـــــودات  

 :)تتمة( وااللتزامات وخماير االئتمان
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ابآلف الرايالت السعودية 
 
 
 

 2016م

 
 

اململكة العربية 
 االسعودية

  
دول جملس التعاون 

خرى اخلليج  األ
 وسطوالشرق األ

  
 
 

 أورواب

  
 
 

 امريكا الشمالية

  
 

جنوب شرق 
 اسيا

  
 
 

 دول أخرى

  
 
 

 اإلمجايل
 موجودات مالية

 نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد

             

 927.043  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  927.043 نقد في الصندوق

 4.269.772  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  4.269.772 ارصدة لدى مؤسسة النقد 

              ارصدة لدى البنوك ومؤسسات مالية اخرى
 224.748  4.664  725  26.284  131.581  51.910  9.584 حساب جاري

 1.113.030  ــ  ــ  ــ  ــ  393.368  719.662 ودائع أسواق المال

              استثمارات

 خلمحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الد

 

92.556 

  

 ــ

  

 ــ

  

 ــ

  

 ــ

  

 ــ

  

92.556 

محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

 3.250 الشامل

 

188 

  

 ــ

 

8.286 

  

 ــ

  

 ــ

  

11.724 

 16.188.464  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  16.188.464 المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة 

              القيمة العادلة الموجبة للمشتقات
 110.733  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  110.733 المحتفظ بها للمتاجرة 

 17.985  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  17.985 المحتفظ بها كتحوطات للتدفقات النقدية

              صافي ،قروض وسلف
 426.108  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  426.108 بطاقات ائتمان

 17.024.741  ــ  ــ  ــ  ــ  376  17.024.741 قروض استهالكية

 24.256.915  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  24.256.915 قروض تجارية 

 390.555  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  390.555 أخرى

 129.977  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  129.977 استثمار في شركة زميلة

 370.970  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  370.970 موجودات اخرى

 65.555.697  4.664  725  34.570  131.581  445.842  64.938.315 اإلجمالي



 بنك اجلزيرة
 (كة مسامهة سعوديةشر )

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م2017ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن
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 الرتكز اجلغرايف  )تتمة( - 31
والتعهـــــدات املاليـــــة واملطلـــــوابت املاليـــــة أ( فيمـــــا يلـــــ  التوزيـــــ  اجليـــــرايف للفئـــــات الرئيســـــية للموجـــــودات  

 :)تتمة( وااللتزامات وخماير االئتمان
 

 
 
 
 
 

 ابآلف الرايالت السعودية 
 
 
 

 2016م

 
 

اململكة العربية 
 االسعودية

  
دول جملس التعاون 
اخلليج  األخرى 

 وسطوالشرق األ

  
 
 

 أورواب

  
 
 

 امريكا الشمالية

  
 

جنوب شرق 
 اسيا

  
 
 

 دول أخرى

  
 
 

 اإلمجايل
 املطلوابت املالية

 ارصدة للبنوك ومؤسسات مالية اخرى
             

641.30  9.775  20.301  30.412  حساابت جارية    1.169  5.969  98.267 
 3.446.845  ــ  348.769  ــ  ــ  471.240  2.626.836 ودائ  يف أسواق املال

              ودائع العمالء 
 25.522.256  62  3  2  239  4.217  25.517.733 حتت الطلب 

 25.167.027  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  25.167.027 ألجل
 913.071  7.450  ــ  ــ  ــ  1  905.620 أخرى

              القيمة العادلة السالبة للمشتقات
 112.125  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  112.125 حمتفظ هبا للمتاجرة

 221.593  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  221.593 حمتفظ هبا كتحويات تدفقات نقدية 
712.006.4  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  2.006.471 صكوك تعزيز راس املال  

 728.187  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  728.187 مطلوابت أخرى
 58.215.842  13.481  349.941  30.643  10.014  495.759  57.316.004 اإلمجايل

              التعهدات وااللتزامات
 972.992  8.995  ــ  ــ  551  ــ  963.446 اعتمادات مستندية 
 4.144.274  19.200  2.203  5.000  70.842  139.791  3.907.238 خطاابت ضمان 

 611.960  5.570  ــ  ــ  ــ  1.300  605.090 قبوالت
 150.000  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  150.000 ارتبايات غري قابلة للنقض لتمديد االئتمان

 5.625.774  141.091  71.393  5.000  2.203  33.765  5.879.226 
  دل االئتماين(ا)املع خماير االئتمان

  التعهدات وااللتزامات
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 972.992  8.995  ــ  ــ  551  ــ  963.446 اعتمادات مستندية 
 2.072.137  9.600  1.102  2.500  35.421  69.895  1.953.619 خطاابت ضمان

 305.980  2.785  ــ  ــ  ــ  650  302.545 قبوالت
 150.000  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  150.000 ديد االئتمانتعهدات غري قابلة للنقض لتم

              املشتقات
 99.580  ــ  ــ  ــ  33.649  452  65.479 حمتفظ هبا للمتاجرة
 56.241  ــ  ــ  ــ  20.969  12.272  23.000 حمتفظ هبا للتحوط

 3.458.089  83.269  90.590  2.500  1.102  21.380  3.656.930 



 بنك اجلزيرة
 (كة مسامهة سعوديةشر )

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م2017ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن
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 الرتكز اجلغرايف  )تتمة( - 31
والتعهـــــدات املاليـــــة واملطلـــــوابت املاليـــــة أ( فيمـــــا يلـــــ  التوزيـــــ  اجليـــــرايف للفئـــــات الرئيســـــية للموجـــــودات  

 :)تتمة( وااللتزامات وخماير االئتمان
 

الدوليـة الـيت تتاـذ مـن اململكـة العربيـة السـعودية قاعـدًة هلـا ضـمن  بعض صناديق االستثمارمت تصنيف 
ومت تصـنيفها ضـمن منطقـة اململكــة "أ"( حـول هــذه القـوائم املاليـة  5منطقـة الفئـة الدوليـة يف اإليضـاح )

 العربية السعودية من أجل هذا اإليضاح.
 

 .مؤسسة النقديتم احتساب املعادل االئتماين للتعهدات وااللتزامات بناًء على الطريقة املعتمدة من 
 

 اجليرايف للقروض والسلف غري العاملة وخمصص خسائر االئتمان: حسب الرتكزب ( فيما يل  التوزي  
 ابآلف الرايالت السعودية 
لةصايف القروض والسلف غري العام   خمصص خسائر االئتمان  

         م2016  م2017  م2016  م2017 
        اململكة العربية السعودية

 6.008  16.750  28.968  25.838 بطاقات االئتمان
 254.748  209.704  31.053  49.883 القروض االستهالكية

 495.812  478.275  422.978  428.642 القروض التجارية
 756.568  704.729  483.999  504.363 اإلمجايل

 
  خماطر السوق - 32

هدافها ها سلبياً أو عدم قدرهتا على الوفاء أبأرابحخماير السوق ه  خماير أتثر رأس مال اجملموعة أو 
وفروق خاصة عموالت أسعار السوق من  أسعارالعملية جراء التيريات يف مستوى الربح أو تذبذب 

صرف  أسعاراألسهم و  أسعارائتمانية )ليس هلا عالقة ابلتيري يف الوض  االئتماين للملتزم/ املصدر(، و 
ر السوق والتحكم هبا العمالت األجنبية. إن اهلدف من إدارة خماير السوق هو إدارة التعرض ملااي

 ضمن حدود مقبولة م  تعايم العوائد.
 

بتصنيف تعرضها ملااير السوق إىل خماير تتعلق بعمليات املتاجرة وخماير تتعلق  اجملموعةتقوم 
بعمليات غري املتاجرة. يتم التعامل م  عمليات املتاجرة من قبل إدارة اخلزينة وتتضمن االستثمار يف 

 القيمة العادلة. أساسثمار على األسهم وصناديق االست
 

املتاجرة وغري نشايات يف السوق يقوم جملس اإلدارة ابعتماد حدود للمستوايت املقبولة من خماير 
مبوجب . خماير السوق ه  املسؤولة عن هيكل خماير السوق اتسياساملتاجرة. تعترب جلنة 

املااير. مستوى معتمد لقبول  ددحيض  إيار تقوم اللجنة بو  ،جمللسهلا من ااملاولة  الصالحيات
مقارنة  اجملموعةاليت تتعرض هلا خماير السوق مفصل ملااير السوق يبني تقرير يوم  يتم عمل 

. ورئيس إدارة املااير من قبل رئيس إدارة اخلزينةهذا التقرير اليوم  يتم مراجعة . ابملستوايت احملددة
 ابستادام حتليالت احلساسية. جرة وغري املتاجرةعمليات املتايتم إدارة وتوجيه خماير السوق يف 



 بنك اجلزيرة
 (كة مسامهة سعوديةشر )

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م2017ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن
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 خماطر السوق )تتمة( - 32
 

 أ( خماطر السوق لعمليات املتاجرة 
العمالت األجنبية  أسعاراً من التعرض ملااير تقلبات أساستنشأ خماير السوق لعمليات املتاجرة 

 األسهم وصايف قيمة أصول صناديق االستثمار. أسعاروالتيريات يف 
 
 خماطر العمالت األجنبية (1)

تتمثل خماير العمالت األجنبية يف خماير تذبذب قيمة األدوات املالية بسبب التقلبات يف 
صرف  أسعارإبدارة التعرض للتقلبات يف  اجملموعةصرف العمالت األجنبية. تقوم  أسعار

إلدارة بوض  املايل والتدفقات النقدية. قام جملس امركزها العمالت األجنبية السائدة على 
يومياً حدود ملستوى التعرض هلذه املااير حسب أنواع العمالت. يتم مراجعة هذه املراكز 

 للتأكد من بقاء هذه املراكز ضمن احلدود املقررة.
 

كما يف هناية السنة، اجملموعة معرضة للمااير اهلامة التالية يف عمليات املتاجرة اليت متت 
 :ديسمرب 31كما يف   بعمالت أجنبية

  

 
ديسمرب ابلنسبة  31ملااير العمالت كما يف  اجملموعةمدى تعرض يبني اجلدول التايل 

العمالت األجنبية. يقوم هذا التحليل حبساب أتثري التيريات احملتملة املعقولة ملراكزها من 
لسعر الصرف مقابل الرايل السعودي م  بقاء املتيريات األخرى اثبتة على قائمة الدخل 
املوحدة مبا فيها من أتثريات أدوات التحوط. إن وجود مبلغ سالب ابجلدول يعكس صايف 

املوحدة، بينما يشري وجود مبلغ موجب إىل صايف زايدة نقص حمتمل يف قائمة الدخل 
حمتملة. إن حتليالت احلساسية ال أتخذ يف االعتبار اخلطوات املمكن اختاذها من قبل 

 للتافيف من أتثري تلك التيريات: اجملموعة
 

م7201  م2016    

 ةــــــــــــــــــــــالعمل
عر يف س /نقصزايدة

% الصرف ابملائه  
 دخلصايف اللى التأثري ع 

دية()ابآلف الرايالت السعو   
عر يف س /نقصزايدة 

% الصرف ابملائه  
 دخلصايف الالتأثري على  

دية()ابآلف الرايالت السعو           
 0.37 ±  21 ±  6 ±  0.08 ± دوالر أمريك 

 8.28 ±  29 ±  ــ ±  7.36 ± يورو
 0.72 ±  39 ±  50 ±  0.53 ± دوالر هونج كونج

 6.23 ±  230 ±  272 ±  4.88 ± تياوان دوالر
 
 
 

 ابآلف الرايالت السعودية   
م2017    م2016           

 5.551  7.300   دوالر امريك   
 355  ــ   يورو

 5.472  9.432   دوالر هونج كونج
 3.696  5.579   دوالر اتيوان



 بنك اجلزيرة
 (كة مسامهة سعوديةشر )

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
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 أ( خماطر السوق لعمليات املتاجرة )تتمة(
 

 األسهم أسعارخماطر  (2
األسهم ه  خماير اخنفاض القيم العادلة لصناديق االستثمار نتيجة تيريات يف  أسعارخماير 

قًا من صايف قيمة أصول مستوايت مؤشر األسهم وقيمة كل سهم على حدة انطال
 الصناديق.

 
إن األدوات املالية اليت تتضمنها حمفاة القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ه  أسهم 
حمتفظ هبا من قبل صناديق استثمار مشرتكة مملوكة للمجموعة. تقوم اجملموعة إبدارة املااير 

. يتم صناديقايف قيمة أصول العن يريق مراقبة املتيريات يف صاالستثمار صناديق املتعلقة ب
من قبل اجملموعة ابلتعاون م  مستشاري االستثمار صناديق إدارة استثمارات األسهم و 

كل حمفاة   أساساألسهم من قبل اجملموعة على  أسعاراستثمارات حمرتفني، ويتم إدارة خماير 
يف القيمة العادلة  خاصة بكل صندوق. إن التأثري على قائمة الدخل املوحدة ـــ كنتيجة للتيري

ديسمرب والذي يعود إىل تيريات معقولة  31لألسهم احملتفظ هبا ألغراض املتاجرة كما يف 
األخرى املتيريات حمتملة يف صايف قيمة موجودات الصندوق ذي العالقة م  بقاء مجي  

  املتيرية اثبتة ـــ ه  كما يل :
م2016  م2017   

 المحفظة     

 الزيادة/االنخفاض 
ي سعر السهم ف

 بالمائه%

التأثير على قائمة  
الدخل الموحدة 

)باآلف الرياالت 
 السعودية(

 
 الزيادة/االنرخفاض
في سعر السهم 

 بالمائه%

 التأثير على قائمة 
الدرخل الموحدة 

)باالف  الرياالت 
 السعودية(

        األسواق الدولية الناشئة
 2.708 ±  %9.01 ±  5.108 ±  %15.84 ± األسواق

  2.908 ±   %4.70 ±  63 ±   %0.22 ± الصناديق األرخرى
 

ألسهم املدرجة ابلقيمة ألدوات االتأثري على قائمة الدخل املوحدةكنتيجة للتيري يف القيمة العادلة 
مقدرة  تيرياتالناجتة عن  م2017ديسمرب  31كما يف   -العادلة من خالل قائمة الدخل املوحدة 

 :على النحو التايل -املتيرية األخرى اثبتة املتيريات التالية م  بقاء معقولة يف مؤشرات السوق 
 
م2017  م2016    

 مؤشر السوق

 الزيادة/االنخفاض
ئه في المؤشر بالما

% 

 التأثير على قائمة 
الدخل الموحدة 

)باآلف الرياالت 
 السعودية(

 
 الزيادة/االنرخفاض
ئه في المؤشر بالما

% 

 التأثير على قائمة 
موحدة الدرخل ال

)باآلف الرياالت 
 السعودية(

 29 ±   %4.70 ±  1 ±   %0.22 ± تداول
 



 بنك اجلزيرة
 (كة مسامهة سعوديةشر )

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
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 للعمليات غري التجارية -ر السوق ب( خماط

ًا من سعر العموالت اخلاصة أساستنشأ خماير السوق للعمليات غري التجارية أو املراكز البنكية 
 األسهم. أسعارجنبية وتقلبات العمالت األ أسعاروالتعرض لتقلبات 

 
 العموالت اخلاصة أسعار( خماطر 1

العمولة اخلاصة إىل  أسعارالعمولة اخلاصة من احتمال أن يؤدي التيري يف  أسعارتنشأ خماير 
التأثري على التدفقات النقدية املستقبلية أو على القيم العادلة لألدوات املالية. قامت جلنة 

العموالت اخلاصة. يتم  أسعارجملموعة بوض  حدود على فجوة سياسات خماير السوق يف ا
مراقبة املراكز بشكل يوم  م  تقدمي تقارير دورية إىل اإلدارة العليا وجلنة سياسات خماير السوق 
للتأكد من بقاء املراكز ضمن احلدود املعتمدة. يف حال وجود ظروف ضاغطة ابلسوق، فإنه يتم 

املطلوابت ورفعها إىل جلنة سياسات خماير السوق بصورة  -ت عمل تقارير عن فجوة املوجودا
 أكثر تكراراً.

العموالت  أسعاريوضح اجلدول التايل احلساسية الناشئة عن أتثري تيريات مقدرة معقولة يف 
اخلاصة، م  بقاء ابق  العوامل املتيرية األخرى اثبتة، على قائمة الدخل املوحدة للمجموعة. إن 

العموالت اخلاصة على صايف دخل  أسعارأتثري التيريات املتوقعة يف  حساسية الدخل ه 
العموالت اخلاصة لسنة واحدة، وذلك بناًء على املوجودات واملطلوابت املالية املقتناة ليري 

أتثري مبا يف ذلك  م2017ديسمرب  31أغراض املتاجرة واليت حتمل عموالت خاصة كما يف 
تعرض غري التجارية تتم مراقبتها وحتليلها اىل مركزات عملة ويتم أدوات التحوط. إن مجي  أوجه ال

االفصاح عن احلساسية املرتبطة هبا ابلعملة احمللية. إن حتليالت احلساسية ال أتخذ يف االعتبار 
 اإلجراءات اليت من املمكن ان تقوم اجملموعة إبختاذها للتافيف من أتثري تلك املتيريات.

 
   م2017  م2016
ة دخل العموالت حساسي
 اخلاصة

)ابآلف الرايالت السعودية(
  

 
الزايدة/ االخنفاض 

 ساساأل نقاطيف 
 

حساسية دخل العموالت 
 اخلاصة

)ابآلف الرايالت السعودية(
  

 
الزايدة/ االخنفاض 

  ساساأل نقاطيف 
  

 العملـــــــــــــــــة
 

 سعودي رايل  ±25 17.802 ±  ±25 13.173 ±
 دوالر أمريك   ±25 3.085 ±  ±25 1.930 ±
 درهم امارايت   ±25 18 ±  ±25 2 ±

 



 بنك اجلزيرة
 (كة مسامهة سعوديةشر )

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
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  خماطر السوق )تتمة( - 32
 للعمليات غري التجارية )تتمة( -ر السوق ب( خماط

 )تتمة( العموالت اخلاصة أسعار( خماطر 1
 

 العموالت للموجودات واملطلوابت والبنود خارج قائمة املركز املايل أسعارحساسية 
 
العموالت السائدة يف  أسعاراملاتلفة املتعلقة بتذبذب املااير موعة إبدارة خماير أتثريات تقوم اجمل

 السوق على مركزها املايل وتدفقاهتا النقدية. 
 

العموالت على اجملموعة. كما يشتمل على موجودات ومطلوابت  أسعاريلاص اجلدول التايل خماير 
حسب اتريخ إعادة التسعري التعاقدي أو اتريخ االستحقاق املسجلة ابلقيمة الدفرتية مصنفة  اجملموعة

العموالت نتيجة لعدم التطابق أو لوجود فجوات يف  أسعارملااير  اجملموعةــ أيهما يق  أواًل. تتعرض 
يف إعادة تسعريها قيم املوجودات واملطلوابت واألدوات خارج قائمة املركز املايل اليت تستحق أو سيتم 

إبدارة هذه املااير وذلك مبطابقة تواريخ إعادة تسعري املوجودات  اجملموعةم فرتة حمددة. تقو 
 واملطلوابت من خالل إسرتاتيجيات إدارة املااير.



 بنك اجلزيرة
 (كة مسامهة سعوديةشر )

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
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 للعمليات غري التجارية )تتمة( –خماطر السوق ب( 
 
 ( خماطر أسعار العموالت اخلاصة )تتمة(1

 

      

 ابآلف الرايالت السعودية 
أشهر 3خالل  2017م ا  شهر  12 – 3   سنوات 5 – 1   سنوات 5اكثر من    عليعائد العمولة الف  اجملموع  بدون عمولة    

 املوجودات
نقد وأرصدة لدى مؤسسة 

 النقد

              

 نقد يف الصندوق
 أرصدة ملؤسسة النقد

       -  
2.092.913 

       -  
      -   

      -  
     -  

      -  
      -  

 1.183.711 
2.698.443 

 1.183.711 
4.791.356 

      -  
1.50% 

أرصدة لدى البنوك 
 واملؤسسات املالية األخرى

             

 حساابت جارية 
 ايداعات أسواق املال

     -  
163.750 

      -  
     -  

      -  
   -    

      -  
     -  

 202.200 
3.299 

 202.200 
167.049 

      -  
2.18% 

              استثمارات
العادلة من  يمةهبا ابلقحمتفظ 

 خالل قائمة الدخل
 
     -  

  
     -  

  
     -  

  
     -  

  
61.415 

  
61.415 

  

     -  
حمتفظ هبا ابلقيمة العادلة من 
 خالل قائمة الدخل الشامل

 اآلخر

 
 
     -  

  
 
     -  

  
 
     -  

  
 
     -  

  
 

16.388 

  
 

16.388 

  

 

     -  
 %2.80  20.282.744  139.401  7.254.937  3.872.500  530.252  8.485.654 حمتفظ هبا ابلتكلفة املطفأة

القيمة العادلة املوجبة 
 للمشتقات

           
 

  

  -       92.735  92.735   -        -        -        -      حمتفظ هبا للمتاجرة
حمتفظ هبا كتحويات تدفقات 

 نقدية 
 
     -  

  
     -  

  
     -  

  
     -  

  
11.286 

  
11.286 

  

     -  
              قروض وسلف، صايف

 %24.81   -        -        -        -        -       472.466 بطاقات ائتمان
 %4.74  17.393.380  111.462  49.374  10.621.646  4.926.225  1.684.673 قروض استهالكية

 %5.05  210.080  210.080   -        -       11.219.098  10.071.716 قروض جتارية
  -       423.106  423.106   -        -        -        -      أخرى

  -       134.071  134.071   -        -        -        -      استثمار يف شركة زميلة

   445.046  445.046   -        -        -        -      صايف عقارات أخرى،
  -       784.526  784.526   -        -        -        -      ممتلكات ومعدات ،صايف 

  -       325.082  325.082   -        -        -        -      موجودات أخرى 

   68.287.455  6.824.251  7.304.311  14.494.146  16.675.575  22.971.172 املوجوداتإمجايل 



 بنك اجلزيرة
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 للعمليات غري التجارية )تتمة( –ب( خماطر السوق 
 
 )تتمة( العموالت اخلاصة أسعار( خماطر 1

  

 
 
 
 
 
 

 ابآلف الرايالت السعودية 
أشهر 3خالل  م7201 ا  شهر  12 – 3   سنوات 5 – 1   سنوات 5اكثر من    ليعائد العمولة الفع  اجملموع  بدون عمولة    

املطلوابت وحقوق املساهني 
رصدة للبنوك واملؤسسات أ

 املالية األخرى

             

  -       181.638  181.638    -        -        -        -      حساابت جارية
 %1.85  5.990.907  33.407    -        -       646.250  5.311.250 ايداعات يف أسواق املال 

              ودائع للعمالء
  -       24.990.180  24.990.180    -        -        -        -      حتت الطلب

 %2.11  24.172.493   134.199   -       1.728.780   7.040.291  15.269.223 ألجل
  -       1.115.693  1.115.693    -        -        -        -      أخرى

القيمة االعادلة لسالبة  
              للمشتقات

  -       91.492  91.492    -        -        -        -      حمتفظ هبا للمتاجرة
حمتفظ هبا كتحويات 

 تدفقات نقدية
 
     -  

  
     -  

  
     -  

  
     -  

  
 129.495 

  
129.495 

  
     -  

 %3.96  2.006.382  6.382    -        -       2.000.000   -      صكوك لتعزيز رأس املال
  -       780.336  780.336    -        -        -        -      مطلوابت أخرى
  -       8.828.839  8.828.839    -        -        -        -       حقوق املسامهني

 إمجايل املطلوابت وحقوق 
  68.287.455  36.291.661    -       1.728.780   9.686.541  20.580.473 املسامهني  

 

 الفجوة داخل قائمة املركز 
  -      (29.449.410)  7.304.311  12.765.366   6.989.034  2.390.699 املايل  

 

 لعموالت ا أسعارحساسية 
  378.125  (828.750)   -       450.625 خارج قائمة املركز املايل  

 
     -       -  

 

 إمجايل فجوة احلساسية 
  -      (29.449.410)  7.682.436  11.936.616   6.989.034  2.841.324 العموالت سعارأل  

 

 الرتاكمي لفجوة  املركز
  29.449.410  21.766.974  9.830.358  2.841.324 العموالت سعاراحلساسية أل  

 
     -       -  
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 )تتمة( العموالت اخلاصة أسعار( خماطر 1

 

         
 

 ابآلف الرايالت السعودية 
أشهر 3خالل  2016م ا  شهر  12 – 3   سنوات 5 – 1   سنوات 5من اكثر    عليعائد العمولة الف  اجملموع  بدون عمولة    

 املوجودات
نقد وأرصدة لدى مؤسسة 

 النقد

              

 نقد يف الصندوق 
 أرصدة ملؤسسة النقد

  -  
1.531.904 

   - 
-   

   - 
-   

     - 
-   

 927.043 
2.737.868 

 927.043 
4.269.772 

 -    
0.75% 

أرصدة لدى البنوك 
 ؤسسات املالية األخرىوامل

             

 حساابت جارية 
 ايداعات أسواق املال

-   
1.112.000 

 -   
-   

 -   
-   

 -   
-   

 224.748 
1.030 

 224.748 
1.113.030 

 -   
1.13% 

              استثمارات
العادلة من  يمةهبا ابلقحمتفظ 

 خالل قائمة الدخل
 

-   
  

-   
  

-   
  

-   
  

92.556 
  

92.556 
  

-   
حمتفظ هبا ابلقيمة العادلة من 
 خالل قائمة الدخل الشامل

 اآلخر

 
 

-   

  
 

-   

  
 

-   

  
 

-   

  
 

11.724 

  
 

11.724 

  

 

-   
 %2.89  16.188.464  92.568  6.190.273  375.000  785.517  8.745.106 حمتفظ هبا ابلتكلفة املطفأة

القيمة العادلة املوجبة 
 اتللمشتق

             

   -  110.733  110.733    -    -    -    - حمتفظ هبا للمتاجرة
حمتفظ هبا كتحويات تدفقات 

 نقدية 
 

-   
  

-   
  

-   
  

-   
  

17.985 
  

17.985 
  

-   
              قروض وسلف، صايف

 %24.82  426.108    -    -    -    -  426.108 بطاقات ائتمان
 %4.52  17.025.117  83.869  45.498  10.917.959  4.330.956  1.646.835 تهالكيةقروض اس

 %5.09  24.256.915  285.769  16.414  1.038.972  11.474.786  11.440.974 قروض جتارية
   -  390.555  390.555    -    -    -    - اخرى

   -  129.977  129.977    -    -    -    - استثمار يف شركة زميلة
   62.012  62.012    -    -    -    - صايف عقارات أخرى،

    701.659  701.659    -    -    -    - صايف  ،ممتلكات ومعدات
   -  370.970  370.970    -    -    -    - موجودات أخرى 
   66.319.368  6.241.066  6.252.185  12.331.931  16.591.259  24.902.927 إمجايل املوجودات



 بنك اجلزيرة
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 (للعمليات غري التجارية )تتمة –ب( خماطر السوق 

 
    أسعار العموالت اخلاصة )تتمة(خماطر (  1

 
)العائد الفعل ( ألداة مالية نقدية هو السعر الذي عند استادامه يف معدل العمولة الفع ال إن 

ألداة. إن هذا السعر هو السعر احتساب القيمة احلالية يؤدي للوصول إىل القيمة الدفرتية هلذه ا
أو أداة  متيريالتارخي  ألداة بسعر اثبت ومسجلة ابلتكلفة املطفأة وسعر السوق احلايل ألداة بسعر 

 مسجلة ابلقيمة العادلة.
 
 
 
 
 

 ابآلف الرايالت السعودية 
أشهر 3خالل  م2016 ا  شهر  12 – 3   سنوات 5 – 1   سنوات 5اكثر من    موعاجمل  بدون عمولة   ليعائد العمولة الفع    

رصدة املطلوابت وحقوق املساهني أ
للبنوك واملؤسسات املالية 

 األخرى

             

   -  98.267  98.267    -    -    -    - حساابت جارية
 %1.41  3.446.845  2.845    -    -  648.000  2.796.000 ايداعات يف أسواق املال 

              ودائع للعمالء
   -  25.522.256  25.522.256    -    -    -    - حتت الطلب

 %2.95  25.167.027  159.685    -  984.534  6.449.026  17.573.782 ألجل
   -  913.071  913.071    -    -    -    - أخرى

              القيمة االعادلة لسالبة  للمشتقات
   -  112.125  112.125    -    -    -    - حمتفظ هبا للمتاجرة

حمتفظ هبا كتحويات تدفقات 
 نقدية

 
-   

  
-   

  
-   

  
-   

  
221.593 

  
221.593 

  
-   

 %4.23  2.006.471  6.471     -       -    2.000.000    - صكوك لتعزيز رأس املال
   -  728.187  728.187    -    -    -    - مطلوابت أخرى

    -    8.103.526  8.103.526     -       -       -       -    وق املسامهنيحق
 إمجايل املطلوابت وحقوق 

  66.319.368  35.868.026     -    984.534  9.097.026  20.369.782 املسامهني  

 

 الفجوة داخل قائمة املركز 
     -    (29.626.960)  6.252.185  11.347.397  7.494.233  4.553.145 املايل  

 

 حساسية أسعار العموالت 
     -       -    669.375  (1.350.000)  (1.381.875)  2.062.500 خارج قائمة املركز املايل  

 

 إمجايل فجوة احلساسية 
     -    (29.626.960)  6.921.560  9.997.397  6.112.358  6.595.645 ألسعار العموالت  

 

 لرتاكم  لفجوة ا املركز
     -       -    29.626.960  22.705.400  12.708.003  6.595.645 احلساسية ألسعار العموالت  

 



 بنك اجلزيرة
 (كة مسامهة سعوديةشر )

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م2017ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن
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 خماطر السوق )تتمة( - 32
 

 (للعمليات غري التجارية )تتمة –ب( خماطر السوق 
 

  العمالتخماطر (  2
صرف  أسعار  خماير تذبذب قيمة أداة مالية بسبب التقلبات يف خماير العمالت ه

صرف العمالت  أسعارتقلبات يف لتأثري الإبدارة التعرض  اجملموعةالعمالت األجنبية. تقوم 
بوض  حدود البنك املايل والتدفقات النقدية. قام جملس إدارة مركزها األجنبية السائدة على 

حسب أنواع العمالت. يتم مراجعة هذه املراكز يومياً ملستوى التعرض هلذه املااير على 
  .املعتمدةللتأكد من بقاء هذه املراكز ضمن احلدود 

نقاط التعرض اجلوهرية الصافية التالية واملقيدة  اجملموعةكما يف هناية السنة، كانت لدى 
   ديسمرب: 31ابلعمالت األجنبية كما يف 

 
 
 
  
  

 31ملااير العمالت كما يف  اجملموعةالعمالت اليت تتسبب يف تعرض  التايليبني اجلدول 
املعقولة لسعر  . مت إجراء هذا التحليل حلساب أتثري التيريات احملتملةم2017ديسمرب 

الصرف مقابل الرايل السعودي م  بقاء املتيريات األخرى اثبتة، مبا يف ذلك أثر أدوات 
التحوط، على قائمة الدخل املوحدة. إن وجود مبلغ سالب ابجلدول يعكس صايف نقص 
حمتمل يف قائمة الدخل املوحدة، بينما يشري وجود مبلغ موجب إىل صايف زايدة حمتملة. ال 

افيف من للت اجملموعةليالت احلساسية يف االعتبار املواقف املمكن تبنيها من قبل أتخذ حت
 حدة أتثري تلك املتيريات:

 
م2016 م2017      

 صايفالتأثري على 
ابآلف )الدخل 

  (الرايالت السعودية

زايدة / اخنفاض 
يف سعر العملة 

  )ابملائة(

 صايف التأثري على
ابآلف )الدخل 

   (الرايالت السعودية

زايدة / اخنفاض 
يف سعر العملة 

  )ابملائة(
 

 العملة
 دوالر أمريك   0.05 ±  493 ±  0.05 ±  456 ±
 درهم امارايت   0.05 ±  4 ±  0.05 ±  5 ±

 
 األسهم أسعارخماطر  (3

 
األسهم ه  خماير إخنفاض القيمة العادلة لألسهم نتيجة للتيري يف مستوايت  أسعارخماير 

  يمة الفردية لألسهم.مؤشر األسهم والق
إن التأثري على حقوق املسامهني )احتياييات أخرى( نتيجة للتيري يف القيمة العادلة ألدوات 

 31كما يف   - حقوق امللكية املقتناة ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 والناجتة عن تيريات حمتملة معقولة يف مؤشرات م2016ديسمرب  31و م2017ديسمرب 

 :هو على النحو التايل -السوق التالية، م  بقاء العوامل األخرى املتيرية اثبتة 

 ابآلف الرايالت السعودية   

 
م7201    

(مدين) /دائن  
م6201   

(مدين) /دائن        
 912.880  986.974   دوالر امريك 
 9.807  7.602   درهم امارايت 



 بنك اجلزيرة
 (كة مسامهة سعوديةشر )

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م2017ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن
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 خماطر السوق )تتمة( - 32
 للعمليات غري التجارية )تتمة( –ب( خماطر السوق 

 األسهم )تتمة( أسعارخماطر  (3
 

م2017 مؤشر السوق م2016    

 
يف الزايدة/االخنفاض 

 املؤشر ابملائه

 سامهنياملالتأثري على حقوق  
 )احتياطيات أخرى( 

 )ابآلف الرايالت السعودية(

 
 الزايدة/االخنفاض 

 ابملائه يف املؤشر

 املسامهنيالتأثري على حقوق  
 )احتياييات أخرى(

 )ابآلف الرايالت السعودية(
 747 ±  %9.01 ±  1.910 ±  %15.84 ± بورصة نيويورك

 
  خماطر السيولة - 33

املرتتبة عليها عند استحقاقها يف  السداداجملموعة على تلبية التزامات  خماير السيولة ه  عدم قدرة
الاروف الطبيعية والضاغطة. تق  خماير السيولة عند حصول اضطراابت يف األسواق أو اخنفاض 

يل من ل. وللتقمويلمن بعض مصادر الت ئجمستوى االئتمان مما يؤدي إىل عدم توفرها بشكل مفا
ية، وإدارة املوجودات بعد ساسلتمويل لدعم الودائ  األا دارة بتنوي  مصادرهذه املااير، قامت اإل

األخذ بعني االعتبار توفر السيولة، واحلفا  على رصيد  كاف  للنقدية وشبه النقدية واألوراق املالية 
ة القابلة للبي  ومراقبة التدفقات النقدية املستقبلية وفجوات السيولة بشكل يوم . كما لدى اجملموع

  خطوط إئتمانية مضمونة ميكن استادامها ملقابلة إحتياجات السيولة.
ن مؤسسة النقد العريب السعودي جيب أيبقًا لناام مراقبة البنوك واللوائح التنايمية الصادرة عن 

حتت من إمجايل الودائ   %7بنسبة العريب السعودي  النقد حيتفظ البنك بوديعة ناامية لدى مؤسسة
. ابالضافة إىل الوديعة الناامية حيتفظ البنك أيضاً ألجل ودائ املدخرات والمن  %4وبنسبة الطلب 

من التزامات الودائ  على شكل نقد أو أصول ميكن حتويلها  %20ابحتياييات سيولة ال تقل عن 
يوماً. لدى البنك القدرة على رف  أرصدته اإلضافية عن يريق  30إىل نقد خالل فرتة ال تزيد عن 

مة سندات من قي %82بنسبة العريب السعودي  النقد ت إعادة شراء متوفرة لدى مؤسسةتسهيال
  .النقد العريب السعودي أو مضمونة من احلكومة مؤسسةدين صادرة عن 

يتم تقييم وإدارة وض  السيولة ابستادام عدة تصورات، م  إعطاء األمهية الالزمة للعوامل الضاغطة 
عام واجملموعة بشكل خاص. إحدى هذه الطرق هو االحتفا  املرتبطة بكل من السوق بشكل 

بنسب حمددة من املوجودات السائلة إىل التزامات الودائ  وفقًا لاروف السوق. تتكون املوجودات 
وسندات الدين النقد،  مؤسسةلدى  السائلة من النقدية، والودائ  البنكية قصرية األجل، واملراحبات

ري. وتتكون التزامات الودائ  من ودائ  العمالء والبنوك ابستثناء ودائ  السائلة املتاحة للبي  الفو 
 البنوك اخلارجية ابلعمالت األجنبية. يقوم البنك أيضاً مبراقبة نسبة القروض إىل الودائ . 



 بنك اجلزيرة
 (كة مسامهة سعوديةشر )

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م2017ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن
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 خماطر السيولة )تتمة( - 33
 كما يل :  السنةكانت نسبة السيولة خالل 

 م2016  م2017 

 %29  %44 ديسمرب 31كما يف 
 %25  %40 املتوسط خالل الفرتة

 %31  %49 األعلى
 %18  %32 األدىن

 
 غري املخصومة حتليل املطلوابت املالية مبوجب االستحقاقات التعاقدية املتبقيةأ( 

ديسمرب  31كما يف   للمجموعةتواريخ استحقاق املطلوابت املالية  التايليلاص اجلدول 
السداد التعاقدية غري املاصومة. مبا أن مدفوعات  بناًء على التزامات م2016و م2017

العموالت اخلاصة حىت اتريخ االستحقاق التعاقدي مدرجة يف اجلدول، فإن اجملامي  ال تتطابق 
الفرتة  أساسم  قائمة املركز املايل املوحدة. مت حتديد االستحقاقات التعاقدية لاللتزامات على 

ىل اتريخ االستحقاق التعاقدي م  عدم األخذ يف االعتبار املايل إالتقرير املتبقية يف اتريخ 
االستحقاقات الفعلية املتوقعة كما هو موضح يف اإليضاح )ب( أدانه )حتليل االستحقاقات 

املرتبطة إبشعار كما لو أن هناك إشعار  املدفوعاتاملتوقعة للموجودات واملطلوابت(. مت اعتبار 
وعة أن العديد من العمالء لن يطالبوا ابلسداد يف التاريخ فوري للسداد. وم  ذلك، تتوق  اجملم

املبكر الذي تتوق  اجملموعة السداد فيه وأن اجلدول ال يعكس التدفقات النقدية املتوقعة حسب 
 ما يشري إليه اتريخ االحتفا  ابلودائ  لدى اجملموعة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بنك اجلزيرة
 (كة مسامهة سعوديةشر )

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م2017ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن
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 خماطر السيولة )تتمة( - 33
 غري املخصومة )تتمة( املالية مبوجب االستحقاقات التعاقدية املتبقيةحتليل املطلوابت أ( 
 

 ابآلف الرايالت السعودية 
  

 أشهر 3خالل
  

 ا  شهر 12 – 3
 

 سنوات 5 – 1
 

 سنوات 5اكثر من 
 بدون اتريخ  

 استحقاق حمدد
 

 اجملموع
            املطلوابت املالية

            م2017ديسمرب  31كما يف 
 للبنوك واملؤسسات املالية أرصدة 

  األخرى  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 181.638  181.638  ــ         ــ         ــ         ــ        حساابت جارية 

 6.010.281  ــ         ــ         ــ         662.577  5.347.704 إيداعات أسواق املال 
            ودائع للعمالء
 24.990.180  24.990.180  ــ         ــ         ــ         ــ        حتت الطلب

 24.350.022  ــ         4.516  824.592  8.139.532  15.381.382 ألجل
 1.115.693  ــ         ــ         ــ         ــ         1.115.693 أخرى

            القيمة العادلة السالبة للمشتقات
 91.492  ــ         1.883  69.873  1.189  18.547 حمتفظ هبا للمتاجرة

 129.495  ــ         100.803  11.845  ــ         16.847 حمتفظ هبا كتحويات تدفقات نقدية
 2.676.722  ــ         2.275.090  321.305  60.520  19.807 لتعزيز رأس املال صكوك

 780.336  780.336  ــ         ــ         ــ         ــ        مطلوابت اخرى
 إمجايل املطلوابت املالية غري 

 21.899.980 املخصومة  
 

8.863.818 
 

1.227.615 
 

2.382.292 
 

25.952.154 
 

60.325.859 
            

 8.606.115  ــ         2.928.347  4.199.923  198.482  1.279.363 املشتقات



 بنك اجلزيرة
 (كة مسامهة سعوديةشر )

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م2017ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن
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  ة(خماطر السيولة )تتم - 33
  )تتمة( غري املخصومة حتليل املطلوابت املالية مبوجب االستحقاقات التعاقدية املتبقيةأ( 

 
هر ضمن تااملرتبطة ابالئتمان التزاماهتا و لتعهدات اجملموعة إن بيان االستحقاقات التعاقدية 

 .18اإليضاح 
 

 حتليل االستحقاقات للموجودات واملطلوابتب( 
حتليال للموجودات واملطلوابت حسب املدى الزمين املتوق  لتحصيلها أو يبني اجلدول التايل 

تسويتها. انار اإليضاح )أ( أعاله فيما يتعلق ابملطلوابت املالية التعاقدية غري املاصومة 
ن الودائ  حتت الطلب مدرجة ضمن بند "بدون اتريخ استحقاق للمجموعة. ألغراض العرض فإ

 حمدد".
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ابآلف الرايالت السعودية 
  

 أشهر 3خالل
  

 اً شهر 12 – 3
 

 سنوات 5 – 1
 

 سنوات 5اكثر من 
 بدون اتريخ  

 استحقاق حمدد
 

 اجملموع
            املطلوابت املالية

               م2016ديسمرب  31كما يف 
 أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية 

  األخرى  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 98.267  98.267  -       -       -       -      حساابت جارية 

 3.455.175  -       -       -       655.345  2.799.830 إيداعات أسواق املال
            ودائع للعمالء
 25.522.256  25.522.256  -       -       -       -      حتت الطلب

 26.752.120  -       -       60.760  8.628.925  18.062.435 ألجل
 913.071  -       -       -       -       913.071 أخرى

            القيمة  اعادلة السالبة للمشتقات 
 112.125  -       10.018  75.384  8.529  18.194 حمتفظ هبا للمتاجرة

 221.593  -       187.204  6.947  110  27.332 حمتفظ هبا  كتحويات تدفقات نقدية
 2.795.022  -       2.373.244  337.422  63.556  20.800 تعزيز رأس املال  صكوك

 728.187  728.187  -       -       -       -      مطلبوات أخرى 
 املالية غري  إمجايل املطلوابت

 21.841.662 املاصومة   
 

9.356.465 
 

480.513 
 

2.570.466 
 

26.348.710 
 

60.597.816 
            

 12.303.198  -       5.158.461  5.617.337  946.138  581.262 املشتقات



 بنك اجلزيرة
 (كة مسامهة سعوديةشر )

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م2017ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن
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 خماطر السيولة )تتمة( - 33
 

 )تتمة( حتليل االستحقاقات للموجودات واملطلوابتب( 
 

 )ابآلف الرايالت السعودية( 
 

 أشهر 3خالل  2017م
 

 شهرا 12اىل  3من 
 

 خالل سنة 
 

 سنوات 5من سنة إىل 
 

 نواتس 5اكثر من 
 

 اكثر من سنة
 بدون اتريخ  

 استحقاق حمدد
 

 اإلمجايل
                املوجودات

                نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد 
 1.183.711  1.183.711  -       -       -       -       -       -      نقد يف الصندوق 

 4.791.356  4.791.356  -       -       -       -       -       -      ارصدة لدى مؤسسة النقد
ة أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالي

  أخرى
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 202.200  202.200  -       -       -       -       -       -      حساابت جارية

 167.049  -       -       -       -       167.049  167.049  -      ايداعات أسواق املال

                استثمارات
حمتفظ هبا ابلقيمة العادلة من خالل قائمة 

 -      الدخل
 

     - 
 

     - 
 

     - 
 

     - 
 

     - 
 

61.415 
 

61.415 
حمتفظ هبا من خالل قائمة الدخل الشامل 

 -      اآلخر
 

     - 
 

     - 
 

     - 
 

     - 
 

     - 
 

16.388 
 

16.388 
 20.282.744  -       20.193.209  14.945.084  5.248.125  89.535  89.535  -      ظ به ابلتكلفة املطفأةحمتف

                القيمة العادلة املوجبة للمشتقات
 92.735  -       71.757  1.883  69.874  20.978  1.189  19.789 حمتفظ هبا للمتاجرة

 11.286  -       -       -       -       11.286  -       11.286 قديةحمتفظ هبا كتحويات تدفقات ن
                قروض وسلف، صايف

 472.466  322.320  -       -       -       150.146  -       150.146 بطاقات ائتمان
 17.393.380  -       17.099.859  8.354.936  8.744.923  293.521  169.837  123.684 قروض استهالكية 

 21.500.894  -       3.505.643  1.435.769  2.069.874  17.995.251  8.972.133  9.023.118 قروض جتارية 
 423.106  -       301  -       301  422.805  422.805  -      أخرى

 134.071  134.071  -       -       -       -       -       -      استثمار يف شركة زميلة 
 445.046  445.046  -       -       -       -       -       -      عقارات أخرى، صايف 

 784.526  784.526  -       -       -       -       -       -      ممتلكات ومعدات، صايف 
 325.082  166.930  -       -       -       158.152  101.693  56.459 موجودات أخرى 

 68.287.455  8.107.693  40.870.769  24.737.672  16.133.097  19.308.723  9.924.241  9.384.482 إمجايل املوجودات



 بنك اجلزيرة
 (كة مسامهة سعوديةشر )

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م2017ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن
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 خماطر السيولة )تتمة( - 33
 
 حتليل االستحقاقات للموجودات واملطلوابت )تتمة(ب( 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )ابآلف الرايالت السعودية( 
 

 أشهر 3خالل  2017م
 

 شهرا 12اىل  3من 
 

 خالل سنة 
 

 سنوات 5من سنة إىل 
 

 سنوات 5اكثر من 
 

 اكثر من سنة
 بدون اتريخ  

 استحقاق حمدد
 

 اإلمجايل
                املطلوابت

                 أرصدة للبنوك ومؤسسات مالية أخرى 
 181.638  181.638  -       -       -       -       -       -      حساابت جارية  

 5.990.907  -       648.674  -       648.674  5.342.233  5.342.233  -      ايداعات أسواق املال
                ودائع للعمالء
 24.990.180  24.990.180  -       -       -       -       -       -      حتت الطلب

 24.172.493  -       6.403.305  4.022  6.399.283  17.769.188  13.162.878  4.606.310 ألجل
 1.115.693  1.115.693  -       -       -       -       -       -      أخرى

                القيمة العادلة السالبة للمشتقات
 91.492  -       71.756  1.883  69.873  19.736  1.189  18.547 حمتفظ هبا للمتاجرة

 129.495  -       112.648  100.803  11.845  16.847  -       16.847 حمتفظ هبا كتحويات تدفقات نقدية
 2.006.382  -       2.000.000  2.000.000  -       6.382  6.382  -      صكوك لتعزيز راس املال

 780.336  780.336  -       -       -       -       -       -      مطلوابت اخرى

 59.458.616  27.067.847  9.236.383  2.106.708  7.129.675  23.154.386  18.512.682  4.641.704 املطلوابتإمجايل 



 بنك اجلزيرة
 (كة مسامهة سعوديةشر )

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م2017ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن
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 خماطر السيولة )تتمة( - 33
 

 )تتمة( حتليل االستحقاقات للموجودات واملطلوابتب( 
 

 )ابآلف الرايالت السعودية( 
 
 أشهر 3خالل  م6201

 
 شهرا 12اىل  3من 

 
 خالل سنة 

 5من سنة إىل  
 سنوات

 
 سنوات 5اكثر من 

 
 اكثر من سنة

 بدون اتريخ  
 استحقاق حمدد

 
 اإلمجايل

                املوجودات
                لدى مؤسسة النقدنقدية وأرصدة 

 927.043  927.043  -       -       -       -       -       -      نقد يف الصندوق 

 4.269.772  4.269.772  -       -       -       -       -       -      ارصدة لدى مؤسسة النقد
ة أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالي

  أخرى
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 224.748  224.748  -       -       -       -       -       -      حساابت جارية

 1.113.030  -       -       -       -       1.113.030  1.113.030  -      عات يف أسواق املالايدا

                استثمارات
حمتفظ هبا ابلقيمة العادلة من خالل قائمة 

 -      الدخل
 

     - 
 

     - 
 

     - 
 

     - 
 

     - 
 

92.556 
 

92.556 
ل الشامل حمتفظ هبا من خالل قائمة الدخ

 -      اآلخر 
 

     - 
 

     - 
 

     - 
 

     - 
 

     - 
 

11.724 
 

11.724 

 16.188.464  -       16.041.390  13.062.578  2.978.812  147.074  147.074  -      حمتفظ هبا ابلتكلفة املطفأة

                القيمة العادلة املوجبة للمشتقات

 110.733  -       85.402  10.018  75.384  25.331  8.529  16.802 حمتفظ هبا للمتاجرة

 17.985  -       -       -       -       17.985  -       17.985 حمتفظ هبا كتحويات تدفقات نقدية

                قروض وسلف، صايف

 426.108  279.825  -       -       -       146.283  -       146.283 بطاقات ائتمان

 17.025.117  -       16.810.709  7.809.630  9.001.079  214.408  118.770  95.638 قروض استهالكية 

 24.256.915  -       3.913.914  1.683.834  2.230.080  20.343.001  9.695.123  10.647.878 قروض جتارية 

 390.555  -       659  -       659  389.896  389.896  -      أخرى

 129.977  129.977  -       -       -       -       -       -      استثمار يف شركة زميلة 

 62.012  62.012  -       -       -       -       -       -      عقارات أخرى، صايف 

 701.659  701.659  -       -       -       -       -       -      ممتلكات ومعدات، صايف 

 370.970  225.170  -       -       -       145.800  95.224  50.576 موجودات أخرى 

 66.319.368  6.924.486  36.852.074  22.566.060  14.286.014  22.542.808  11.567.646  10.975.162 إمجايل املوجودات



 بنك اجلزيرة
 (كة مسامهة سعوديةشر )

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م2017ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن
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 خماطر السيولة )تتمة( - 33
 
 االستحقاقات للموجودات واملطلوابت )تتمة( حتليلب( 

 

 
 
 

 )ابآلف الرايالت السعودية( 
 
 أشهر 3خالل  م6201

 
 شهرا 12اىل  3من 

 
 خالل سنة 

 5من سنة إىل  
 سنوات

 
 سنوات 5اكثر من 

 
 اكثر من سنة

 بدون اتريخ  
 استحقاق حمدد

 
 اإلمجايل

                املطلوابت
                 ة أخرى أرصدة للبنوك ومؤسسات مالي

 98.267  98.267  -       -       -       -       -       -      حساابت جارية  

 3.446.845  -       648.769  -       648.769  2.798.076  2.798.076  -      ايداعات أسواق املال

                ودائع للعمالء

 25.522.256  25.522.256  -       -       -       -       -       -      حتت الطلب

 25.167.027  -       5.250.447  -       5.250.447  19.916.580  14.613.295  5.303.285 ألجل

 913.071  913.071  -       -       -       -       -       -      أخرى

                القيمة العادلة السالبة للمشتقات

 112.125  -       85.402  10.018  75.384  26.723  8.529  18.194 حمتفظ هبا للمتاجرة

 221.593  -       194.151  187.204  6.947  27.442  110  27.332 حمتفظ هبا كتحويات تدفقات نقدية

 2.006.471  -       2.000.000  2.000.000  -       6.471  6.471  -      صكوك لتعزيز راس املال

 728.187  728.187  -       -       -       -       -       -      مطلوابت اخرى

 58.215.842  27.261.781  8.178.769  2.197.222  5.981.547  22.775.292  17.426.481  5.348.811 املطلوابتإمجايل 



 بنك اجلزيرة
 (كة مسامهة سعوديةشر )

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م2017ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن
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 قياس القيمة العادلة - 34
 

من خالل التزام  سداده لتحويلأصل أو  بي  الذي يتم احلصول عليه مقابلالسعر   العادلة ه القيمة
ق ايف األسو ـــ سواء حبضور املوكل أو غيابه ـــ  بني أيراف السوق يف اتريخ القياسمعاملة ناامية 

 من به يرتبط ما تعكس لاللتزام العادلة القيمة. يف ذلك التاريخ األكثر نفعيًة ومتاحة للمجموعة
 .عامل غري يكون عندما خماير

 
 حتديد القيمة العادلة والتسلسل اهلرمي للقيمة العادلة

 تستادم اجملموعة التسلسل اهلرم  التايل لتحديد وعرض القيمة العادلة لألدوات املالية:
 

إعادة املتداولة يف أسواق نشطة لنفس األداة املالية )دون تعديل أو  سعاراأل املستوى األول:
 .(ترتيب

 
واملطلوابت أو أساليب تقييم  املوجوداتاملتداولة يف أسواق نشطة لنفس  سعاراأل املستوى الثاين:

 أخرى حبيث تستند مجي  املدخالت اجلوهرية إىل بياانت ميكن رصدها يف السوق.
 

 يرق تقييم ال ترتكز معطياهتا اجلوهرية على بياانت ميكن رصدها يف السوق. املستوى الثالث:
 
 ثل اجلدول التايل املوجودات واملطلوابت املالية للمجموعة املقاسة ابلقيم العادلة:ميأ( 

 
 )ابآلف الرايالت السعودية(م 2017 

 اإلمجايل    املستوى الثاين  املستوى األول 

       موجودات مالية

      ابلقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 60.870  ــــ       60.870  صناديق استثمار

 545  ــــ       545 أسهم

      

      الشامل اآلخرابلقيمة العادلة من خالل الدخل 

 12.057  ــــ       12.057 اسهم

 104.021  104.021  ــــ      مشتقات  

 177.493  104.021  73.472 اجملموع

   مطلوابت مالية
 

 
 

 

 220.987  220.987  ــــ      مشتقات

 220.987  220.987  ــــ      وعاجملم

 
 
 
 
 



 بنك اجلزيرة
 (كة مسامهة سعوديةشر )

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م2017ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن
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 )تتمة( قياس القيمة العادلة - 34
 

 :)تتمة(حتديد القيمة العادلة والتسلسل اهلرمي للقيمة العادلة 
 ميثل اجلدول التايل املوجودات واملطلوابت املالية للمجموعة املقاسة ابلقيم العادلة )تتمة(:أ( 

 
 )ابآلف الرايالت السعودية( م2016 
 اإلمجايل    املستوى الثاين  املستوى األول 

       موجودات مالية

      ابلقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
 91.933  ــــــ      91.933 صناديق استثمار

 623  ــــــ      623 اسهم

      ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 8.286  ــــــ      8.286 اسهم

 128.718  128.718  ــــــ     مشتقات

 229.560  128.718  100.842 اجملموع

   مطلوابت مالية
 

 
 

 

 333.718  333.718  ــــــ     مشتقات

 333.718  333.718  ــــــ     اجملموع

 
تتكون  .املاليةالقوائم عداد لة على السعر املتداول يف اتريخ إتستند القيمة العادلة لالستثمارات املتداو 

 اخليارات،و الصرف األجنيب، عمليات  املصنفة يف املستوى الثاين منالتجارية واملتحوط هلا  املشتقات
ابستادام بصورة عادلة  عقود الصرف االجنيبيتم تقييم  .العمولة والودائ  املهيكلة أسعارومقايضات 

واخليارات  العمولة أسعارات يتم تقييم مقايض .تداوهلا يف سوق نشطة يتمصرف آجلة  تمعدال
من منحنيات  اليت يتم احلصول عليهاالعمولة اآلجلة  أسعاردائ  املهيكلة بصورة عادلة من خالل و وال

 .إن أتثريات اخلصم عموماً غري جوهرية ابلنسبة للمشتقات يف املستوى الثاينن رصدها. كالعائد املم
 
 فرتة. تكن هناك تيريات يف أساليب التقييم خالل المل
 

. يتم تصنيف االستثمارات اجلديدة املستويني األول والثاين، مل يتم إجراء مناقالت ما بني خالل السنة
مطلوابت مالية  ومل تكون هناك موجودات أ اليت يتم اقتناؤها خالل السنة ضمن املستوايت املالئمة.

 الثالث. مصنفة ضمن املستوى
 

سعودي(  الـريمليون  3.44: م2016سعودي ) الـرين مليو  4.33مت تنفيذ استثمارات تصل إىل 
 بسعر التكلفة وابلتايل ال يتم التقييم بعدالة.حمملة 

 
 
 
 
 



 بنك اجلزيرة
 (كة مسامهة سعوديةشر )

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م2017ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن
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 )تتمة( قياس القيمة العادلة - 34
 حتديد القيمة العادلة والتسلسل اهلرمي للقيمة العادلة )تتمة(:

 لية املقاسة ابلتكلفة املطفأة:ميثل اجلدول التايل القيم العادلة للموجودات واملطلوابت املاج( 
 م7201 ديسمرب 31 

 )ابآلف الرايالت السعودية(
 م6201ديسمرب  31 

 )ابآلف الرايالت السعودية(
 القيمة العادلة  التكلفة املطفأة  القيمة العادلة  التكلفة املطفأة 

        :ماليةموجودات 
 1.338.102  1.337.778  369.196  369.249 أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى

 16.207.079  16.188.464  20.296.827  20.282.744 استثمارات حمتفظ هبا ابلتكلفة املطفأة
 43.467.763  42.098.695  41.260.628  39.789.846 ، صايفقروض وسلف

 61.012.944  59.624.937  61.926.651  60.441.839 اجملموع
 

        مطلوابت مالية:
 3.545.375  3.545.112  6.174.470  6.172.545 أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

 51.615.457  51.602.354  50.288.545  50.278.366 ودائ  للعمالء
 55.160.832  55.147.466  56.463.015  56.450.911 اجملموع

واملطلوابت األخرى املوجودات عريب السعودي و مؤسسة النقد الرصدة لدى د واألالعادلة للنق القيمإن 
 ا الدفرتية.هس املال تقارب قيموصكوك تعزيز رأ

 
 املعامالت مع األطراف ذات العالقة - 35

 
ن العادية م  أيراف ذات عالقة. وبرأي اإلدارة وجملس اإلدارة فإ اخالل دورة أعماهلاجملموعة تعامل ت

ختض  التعامالت م  األيراف  .لشروط متفق عليهاوفقًا  املعامالت م  األيراف ذات العالقة تتم
مؤسسة النقد ذات العالقة للنسب املنصوص عليها يف ناام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن 

 . العريب السعودي
 

على النحو املوحدة الناجتة عن هذه املعامالت يف القوائم املالية ديسمرب و  31كانت األرصدة كما يف 
 :التايل



 بنك اجلزيرة
 (كة مسامهة سعوديةشر )

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م2017ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن
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 )تتمة( املعامالت مع األطراف ذات العالقة - 35
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ال البنك.من رأمس%5مهني حصة ملكية تتجاوز ميثل كبار املسا
 
 
 
 
 
 

 ابآلف الرايالت السعودية   
م2017    م2016    

      بنك ابكستان الوطين )مساهم(
 75  71   أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى

 198  190   أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى
      شركات اتبعة
809.500  501.480   استثمارات  

 625.042  20.407   للعمالءودائ  
-    656.118   أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى  

 45.917  184.984   ذمم مدينة
 21.485  16.365   ذمم دائنة
 630.247  630.247   تعهدات التزامات و 

-    4.369.369   قيم امسية لعقود مشتقات قائمة  
      زميلة ومنتسبة ذات أتثري جوهريكات شر 

 129.977  134.071   استثمارات
 384.353  401.763   للعمالء ودائ  

 2.253  2.211   مصروفات مستحقة الدف 
 أعضاء جملس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية

 املنتسبة هلمواألطراف وكبار املسامهني 
     

 
     

 48.524  120.473   قروض وسلف
 390.992  85.055   عمالءللودائ  

-    6.447   تعهدات التزامات و   

 ابآلف الرايالت السعودية 
م2017  م2016    

    الشركة التابعةدارة صناديق استثمار إب
42991.  60.870 استثمارات  

 392.076  356.334 قروض وسلف، صايف
للعمالء ودائ    531  2.989 



 بنك اجلزيرة
 (كة مسامهة سعوديةشر )

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م2017ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن
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 )تتمة( املعامالت مع األطراف ذات العالقة - 35
 

فيما يل  اإليرادات واملصاريف واملعامالت األخرى م  األيراف ذات العالقة واملدرجة يف القوائم 
  املالية املوحدة:

  
إمجإىل مبالغ التعويضات اليت مت دفعها ألعضاء جملس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية خالل السنة 

     :على النحو التايل

 
الصالحية لديهم يقصد أبعضاء اإلدارة التنفيذية كبار املوظفني مبا فيهم املدراء التنفيذيني الذين 

   اء بشكل مباشر أو غري مباشر.سو اجملموعة واملسؤولية عن التاطيط والتوجيه والتحكم يف أنشطة 

 ابآلف الرايالت السعودية   
م2017    م2016    

6120.1  58.979   دخل عموالت خاصة  
 120.948  57.990   مصاريف عموالت خاصة
 166  132   دخل اتعاب وعموالت
ـــــ        أتعاب استشارة مدفوعة   1.600 

 9.732  15.850   صايف حصة مصروفات بشركة زميلة
 35.462  38.114   أقساط أتمني مدفوعة 

ـــــ       1.524   مستلم من شركة زميلةتوزي  فائض   
 8.502  12.977   مطالبات مستلمة

 7.409  7.562   جملس اإلدارةعضاء أمكافآت 
 5.250  5.250   توزيعات أرابح مستلمة

 3.988  3.988   دخل مبوجب اتفاقيات خدمات مشرتكة
ـــــ       47   سداد مصروف لشركة اتبعة  

 31.837  3.109   تفاقية مشاركة إيراداتمصروفات مبوجب ا
 9.355  9.355   سداد مصروف إجيار
 615  2.345   مصروف إجيار للفروع

 ابآلف الرايالت السعودية   
م7201    م2016    

 87.944  89.652   للموظفني جلقصرية األمناف  
 22.869  27.735   للموظفني هناية اخلدمةمكافأة 



 بنك اجلزيرة
 (كة مسامهة سعوديةشر )

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م2017ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن
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 ة ابملوظفنياملصاريف املتعلقالرواتب  - 36
  

 ابآلف الرايالت السعودية   2017م

 عدد املوظفني فئات املوظفني
 أساس ة )علىاثبت اتتعويض 

 االستحقاق(
ساسأغرية )على مت اتتعويض   

 الدفع النقدي(
 

 اجملموع
        

على عدم ممانعة صوهلم جيب حالذين كبار التنفيذيني 
 من قبل مؤسسة النقد 

 
16 

 
39.857 

 
18.767 

 
58.624 

 75.613  5.294  70.319  174 وظائف رقابيةيف  وناملشمول وناملوظف
 88.160  13.355  74.805  208 خمايرذات نشطة أيف  وناملشمول وناملوظف

 516.578  62.840  453.738  2.029 خرونآموظفون 
 87.848  2.959  84.889  604  قد خارجتعاموظفون 

        
 826.823  103.215  723.608  3.031 اجملموع

        
     96.456   االستحقاق( أساس)على تعويضات متغرية 

     36.820   أخرىللموظفني منافع 
     856.884   املتعلقة ابملوظفنياملصاريف و إمجايل الرواتب 

 
لرايالت السعوديةابآلف ا   م6201  

 عدد املوظفني فئات املوظفني
 ساسأة )على اثبت اتتعويض 

 االستحقاق(
اسأسيرية )على مت اتتعويض   

 الدف  النقدي(
 

 اجملموع
        

على عدم ممانعة جيب حصوهلم الذين كبار التنفيذيني 
 من قبل مؤسسة النقد 

 
16 

 
37.758 

 
21.248 

 
59.006 

 74.714  5.397  69.317  175  وظائف رقابيةيف  وناملشمول وناملوظف
 83.122  11.483  71.639  208 خمايرذات نشطة أيف  وناملشمول وناملوظف

 509.549  46.573  462.976  2.038 خرونآموظفون 
 99.041  2.957  96.084  609 تعاقد خارج موظفون 

        
 825.432  87.658  737.774  3.046 اجملموع

        
     97.870    االستحقاق( أساس)على تعويضات متيرية 

     58.669   موظفني أخرىللمناف  
     894.313   املتعلقة ابملوظفنيواملصاريف إمجايل الرواتب 

 
 التعويضات واملنافع فلسفة برانمج 

الع دوري للسوق وما وما يرتبط هبا من مبالغ من خالل استطواملناف  يتم إقرار مستوايت الرواتب 
يتالله من أجور وذلك من أجل متكني اجملموعة من البقاء على إيالع باروف السوق احملل  

واليت تتياير م  مستوايت  واالقليم  فيما يتعلق مبوظف  اجملموعة العاملني يف اململكة العربية السعودية
 .أي خماير مرتبطة هبالتافيف األداء الدورية و 

 
ومكافأة دورية من رواتب وبدالت تيرية املثابتة و الدفعات خليط من التعويضات من لاتوزي   تكوني

يف اململكة العربية  جمال العمل املصريفغري نقدية تتوافق م  املعايري والقيم املتعارف عليها يف ومناف  
 السعودية. 

 



 بنك اجلزيرة
 (كة مسامهة سعوديةشر )

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م2017ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن
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 ابملوظفني )تتمة(الرواتب واملصاريف املتعلقة  - 36
 )تتمة(ضات واملنافع التعويفلسفة برانمج 

فإن مكافأة هناية للمجموعة، والسياسات الداخلية يف اململكة العربية السعودية يبقًا لناام العمل 
اخلدمة للموظفني تستحق الدف  يف هناية مدة خدمة املوظف. بليت مكافأة هناية اخلدمة القائمة يف 

 لاير مليون 217.76: م2016) سعودي لايرمليون  244.02مبلغ  م2017هناية ديسمرب 
 .سعودي(

 
على مجي  املوظفني السعوديني واألجانب يف البنك والشركات التعويضات واملناف  ينطبق برانمج 

 التابعة يف إيار القيود الناامية والرقابية السائدة. 
 

 :ما يف البدالت املتعلقة ابلوظيفة / املركز الوظيف  و وتشمل مجي  الرواتب و  تعويضات اثبتة
 مها وه  اثبتة يف عقود املوظفني وتعطى للموظف بيض النار عن األداء.حك

 
 :وتشمل مكافآت األداء واحلوافز وغريها من البدالت املتعلقة ابألداء  تعويضات متغرية

وه  ليست اثبتة يف عقود املوظفني وختتلف من سنة إىل أخرى وذات عالقة مباشرة ابألداء 
 واجملموعة.رة واإلداالناجح على مستوى الفرد 

 
  كفاية رأس املال  - 37

مؤسسة النقد إن أهداف اجملموعة من إدارة رأس املال ه  االلتزام مبتطلبات رأس املال املعتمدة من 
على االستمرار واحملافاة على قاعدة رأس  اجملموعةلضمان قدرة )"مؤسسة النقد"( العريب السعودي 

  مال قوية.
على مؤسسة النقد تفرض أمساهلا بشكل دوري. ية ر تادام ومدى كفامبراقبة اس البنكم إدارة قو ت

االحتفا  حبد أدىن من رأس املال الناام  كما تتطلب احملافاة على معدل حمدد يكون فيه  البنك
أو  %8إمجايل رأس املال الناام  إىل املوجودات املرجحة املااير عند احلد األدىن املتفق عليه البالغ 

  .أكثر
. تقيس هذه مؤسسة النقدأمساله ابستادام املعدالت املعتمدة من ية ر مبراقبة كفا نكيقوم الب

مة ئاقاملؤهل م  املوجودات املدرجة يف البنك ال فاية رأس املال وذلك مبقارنة رأمساملعدالت مدى ك
ايرها ر خماظهة للمشتقات ابستادام مبلغ مرجح إلوااللتزامات والقيمة اإلمسياملوحدة مركزها املايل 

  سبية.نال



 بنك اجلزيرة
 (كة مسامهة سعوديةشر )

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م2017ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن
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 )تتمة( كفاية رأس املال  - 37
الناام  ورأس املال جحة املااير مبوجب الركن األول، يبني اجلدول التايل ملاصًا للموجودات املر 

 :3ابزل إليار العمل من احملتسبة ومعدالت كفاية رأس املال 
 

م2017  م2016    

 
 رأس املال املؤهل
ة()ابآلف الرايالت السعودي  

كفاية نسبة    
 رأس املال 

 رأس املال املؤهل 
ة()ابآلف الرايالت السعودي  

 نسبة كفاية 
 رأس املال

      
 %15.31 8.304.283  %16.52 8.941.872 (1املستوى   )ساسرأس املال األ
 -    2.470.299  -     2.396.689 (2 املستوى) املساندرأس املال 

د   ورأس املال املسانساسرأس املال األ
 (2املستوى  +1املستوى )

 
11.338.561 

 
20.94% 

  
10.774.582 

 
19.86% 

 
كما يف هناية السنة من رأس املال واالحتياي    للبنك  ساسرأس املال األاملستوى األول من يتكون  

املبقاة وبعض التعديالت على رأس املال  رابحالناام  واالحتياي  العام واالحتياييات األخرى واأل
. والعنصر املكون اآلخر لرأس 3ابزل  إيار عملللتمش  م  مؤسسة النقد   وفقًا ملتطلبات الناام

من اجملموعة صادرة معززة لرأس املال من صكوك  الثاين والذي يتكوناملستوى هو املال الناام  
 . مجاعية مؤهلةوخمصصات 

 
ب املعياري ملااير تستادم اجملموعة األسلو حتساب املوجودات املرجحة املااير، من أجل ا

اجملموعة يف   ملااير العمليات. تتوىل إدارة املااير ساساالئتمان وخماير السوق وأسلوب املؤشر األ
طلب يُ . مؤسسة النقدتماشى م  متطلبات ترأس املال معدالت كفاية املسئولية جتاه التأكد من أن 

 نسبة كفاية رأس املال.تقدمي إقرارات رب  سنوية إىل مؤسسة النقد توضح  من اجملموعة
 

 
 إدارة االستثمار وخدمات الوساطة  - 38

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

ون م  اابلتع يةستثمار اري اختياري وإدارة صناديق اختياري وغ أساساخلدمات على إدارة حمافظ على 
إبدارهتا ه   اجلزيرة كابيتال شركة قومتاليت عشر الثالثة . إن الصناديق حمرتفنيستثمار امستشاري 

صندوق اخلري لألسهم العاملية، وصندوق الثراي لألسهم األوروبية، وصندوق املشارق لألسهم الياابنية، 
للسل ، وصندوق اجلزيرة للمشاري  السكنية،  لسعودية، وصندوق القوافلوصندوق الطيبات لألسهم ا

، وصندوق اجلزيرة اخلليج  للدخل، وصندوق اجلزيرة املتنوع 2وصندوق اجلزيرة للمشاري  السكنية 
اجلسور، وصندوق اجلزيرة املتنوع املتوازن، وصندوق اجلزيرة املتنوع املتحفظ، وصندوق اجلزيرة ألسهم 

 . وصندوق اجلزيرة موين ريت ،عاملية الناشئةاألسواق ال

 ابآلف الرايالت السعودية   
م2017    م2016    

 48.372.180  48.032.983   خماير االئتمان
 4.750.113  4.975.084   خماير العمليات
 1.129.288  1.127.857   خماير السوق
 54.251.581  54.135.924   موجودات مرجحة املااير – 1إمجايل الركن 



 بنك اجلزيرة
 (كة مسامهة سعوديةشر )

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م2017ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن
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 )تتمة( إدارة االستثمار وخدمات الوساطة  - 38
 

ابستثناء  األجانبو  للمستثمرين السعوديني متاحةاآلنفة الذكر ستثمارية الاصناديق ال مجي إن 
 نومها صندوقان مقفال 2صندوق اجلزيرة للمشاري  السكنية وصندوق اجلزيرة للمشاري  السكنية 

تقوم . "تداولالسوق املالية السعودية "وصندوق اجلزيرة موين ريت وهو صندوق خيض  للتداول يف 
ابالستثمار يف  لألسهم الياابنية واملشارق لألسهم األوروبية والثراي لألسهم العاملية صناديق اخلري

لية. ويقوم صندوق فيستثمر يف األسهم احمل لألسهم السعودية أما صندوق الطيبات، األسهم األجنبية
  املراحبة. أساسابالجتار يف السل  على  للسل  القوافل

إىل توفري منو لرأس املال يويل األجل وتوفري  ألسهم األسواق العاملية الناشئةيسعى صندوق اجلزيرة 
دخل من خالل االستثمار يف حمفاة متنوعة يف األسواق الناشئة. أما صندوق اجلزيرة اخلليج  

من خالل االستثمار يف األسهم  أرابحعى إىل تنمية رأس املال على املدى البعيد وتوليد للدخل فيس
املتنوع اجلسور، واملتنوع املتوازن، واملتنوع اخلليجية املتوافقة م  أحكام الشريعة. أما صناديق اجلزيرة: 

  .املتحفظ فتسعى لالستثمار بشكل رئيس  يف صناديق اجلزيرة االستثمارية
التكافل واثئق ملة موعة خدماهتا أيضًا يف جمال إدارة االستثمار وغريها من اخلدمات حلتوفر اجمل
 التعاوين. 

 
 الـريمليار  43.8األصول اليت حتتفظ هبا اجملموعة حتت بند خدمات الوساية املالية مبلغ  بلغ إمجايل
 سعودي(.  الـريمليار  34.7: م2016سعودي )

 
يف إيار خدماهتا إلدارة بصفتها وكياًل اليت حتتفظ هبا اجملموعة لعامة يف الصناديق اوبليت األصول 
 سعودي(. الـريمليار  3.7: م2016سعودي ) الـريمليار  4.9األصول مبلغ 

 
  املنشآت غري املوحدة - 39

على الرغم يصف اجلدول التايل أنواع املنشآت املهيكلة اليت ال تقوم اجملموعة بتوحيد قوائمها املالية 
  .هبا حصةمن أن لديها 

احلصة اليت متلكها  طبيعة املنشأة والغرض منها  نوع املنشأة املهيكلة
 اجملموعة

 إمجايل األصول
 ابآلف الرايالت السعودية

"( شركة اجلزيرة لألسواق املالية )"اجلزيرة كابيتال  صناديق استثمار
دارة الصناديق وه  شركة اتبعة لبنك اجلزيرة تتوىل إ

 ة:التالي

 
 

 نسبة امللكية )%(

 

 67.110 %48.32 صندوق اجلزيرة ألسهم األسواق العاملية الناشئة  
 41.222 %9.69 اخلليج  للدخل اجلزيرةصندوق   
 30.347 %43.64 صندوق اجلزيرة للمشاري  السكنية  
  100.385 %13.05 2-صندوق اجلزيرة للمشاري  السكنية  



 بنك اجلزيرة
 (كة مسامهة سعوديةشر )

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م2017ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن
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 )تتمة(املنشآت غري املوحدة  - 39
يوضح اجلدول التايل حتلياًل ابلقيم الدفرتية للحصص اليت حتتفظ هبا اجملموعة يف املنشآت املهيكلة غري 

  اململوكة.أقصى خماير قد تتعرض هلا اجملموعة ه  خسارة القيمة الدفرتية لألصول املوحدة. 
 ابآلف الرايالت السعودية صناديق استثمار ـــ القيمة الدفرتية

 32.247 جلزيرة ألسهم األسواق العاملية الناشئةصندوق ا
 3.969 اخلليج  للدخل اجلزيرةصندوق 

 12.983 صندوق اجلزيرة للمشاري  السكنية
 11.671 2-صندوق اجلزيرة للمشاري  السكنية

 
  التكافل التعاوين - 40

. ومبوجب متطلبات يوفر التكافل التعاوين خدمات احلماية واإلدخار املتوافقة م  أحكام الشريعة
مت ناام التأمني يف اململكة العربية السعودية قررت اجملموعة فصل أعمال التأمني كشركة مستقلة 

  مبوجب ناام التأمني اجلديد يف اململكة العربية السعودية.  أتسيسها
لى وحصلت ع اجها يف السوق املالية السعودية "تداول"أتسست شركة اجلزيرة تكافل تعاوين ومت إدر 

وابشرت أنشطة االكتتاب اعتبارًا من  م2013يف ديسمرب مؤسسة النقد ترخيص مزاولة املهنة من 
كما يف %35. متلك اجملموعة حصة إمجالية يف شركة اجلزيرة تكافل تعاوين مقدارها م2014يناير 
اجلزيرة  . ومتثل إدارة التكافل احلالية حمفاة التأمني اليت سوف تنتقل إىل شركةم2017ديسمرب  31

 صول.حسب األمؤسسة النقد تكافل تعاوين حسب قيمة يتفق عليها واتريخ تقرره 
 

 التغريات املستقبلية للسياسات احملاسبية - 41
  

انفذة اختارت اجملموعة عدم التطبيق املبكر للمعايري اجلديدة التالية واليت صدرت ولكنها غري 
اجملموعة التاريخ وتقوم حاليا هذا أو بعد م 2018يناير  1جموعة اليت تبدأ يف للسنوات احملاسبية للم

 بتقييم آاثرها. 
ابملعايري الدولية للتقاير املالية اجلديدة والتعديالت حول املعايري الدولية للتقاير املالية  اً ملاصفيما يل  

 يخ:التار هذا م أو بعد 2018يناير  1للفرتات السنوية اليت تبدأ يف اليت ستدخل حيز التنفيذ 
 
يدخل هذا املعيار حيز التنفيذ " إيرادات العقود م  العمالء"، ( 15)املعيار الدويل للتقارير املالية  -
ميثل هذا املعيار منوذجاً  .التاريخهذا و بعد أ م2018يناير  1اتريخ يف اليت تبدأ  السنوية لفرتاتل

يكون لتطبيق هذا لن . املبلغهو ما جديداً من مخس خطوات لتحديد مىت يتم االعرتاف ابإليرادات و 
م  تقديرات وأحكام جديدة جوهري على كيفية ومىت يتم االعرتاف ابإليرادات، أتثري املعيار 

 واحتمالية االعرتاف ابإليرادات املعجلة أو املؤجلة.
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". تدخل هذه األسهم"الدف  على أساس ( 2)الية تعديالت على املعيار الدويل للتقارير امل -

تيط   .و بعد هذا التاريخأ م2018يناير  1اتريخ يف فرتات اليت تبدأ التعديالت حيز التنفيذ لل
اليت متت  األسهم، قياس الدفعات على أساس والً يف وقياس ثالثة جماالت حماسبية. أالتعديالت تصن

اليت تتم تسويتها بعد خصم ضريبة  األسهمعلى أساس  تسويتها نقداي. اثنيا، تصنيف الدفعات
من نقد متت تسويته او أسهم متت  األسهماالقتطاع. اثلثا، احتساب تعديل دفعة على أساس 

 تسويتها.  
 

اليت  لفرتات"عقود االجيار". يدخل هذا املعيار حيز التنفيذ ل( 16)املعيار الدويل للتقارير املالية  -
لثنائ  . يستبعد املعيار اجلديد منوذج احملاسبة االتاريخ كذلو بعد أ م2019اير ين 1اتريخ يف تبدأ 

بني عقود االجيار التمويل  يف مييز ، الذي (17)الدويل احملاسبة معيار احلايل للمستأجرين مبوجب 
ملعيار ايقرتح خارج قائمة املركز املايل. بداَل من ذلك، اإلجيار التشييل  عقود و قائمة املركز املايل 

 منوذج حماسبة يف قائمة املركز املايل.( 16)الدويل للتقارير املالية 
 

م 2018يناير  1يدخل حيز التنفيذ ابتداء من  ".األدوات املالية"( 9)املعيار الدويل للتقارير املالية  -
. من خالل بناء مناذج تستادم خرباء داخليني وخارجيني( 39)الدويل احملاسبة معيار حمل يحل ل

خذ ى خسارة االئتمان املتوقعة م  األستقوم اجملموعة ابالعرتاف مباصصات اخلسائر بناء عل
لة وإجراءات رقابية نشاء إيار عام م  سياسات مفصإسيتم تطبيق خرى. أالعتبار معلومات اب

يار ال تتوق  اجملموعة تعديل أرقام املقارنة عند التطبيق األويل للمعدوار ومسؤوليات. أتشتمل على 
وفقاً م ولكن ستقدم إفصاحات انتقالية مفصلة 2018يناير  1( يف 9الدويل للتقارير املالية )

ملزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إىل (. 7للمتطلبات املعدلة يف املعيار الدويل للتقارير املالية )
 (.9املالية )اسرتاتيجية التنفيذ وحتليل أتثري املعيار الدويل للتقارير حول "أ"  41اإليضاح 

 
 "األدوات املالية" –( 9املعيار الدويل للتقارير املالية )أ( اخنفاض القيمة وحتليل أتثري 

 التطبيقاسرتاتيجية 

(، وسيحل 9)لتقارير املالية ل، أصدر جملس معايري احملاسبة الدولية املعيار الدويل م2014يف يوليو 
يدخل حيز دوات املالية: االعرتاف والقياس، والذي األ –( 39)معيار احملاسبة الدويل املعيار حمل 

( 9)لتقارير املالية لإن املعيار الدويل م م  السماح ابلتطبيق املبكر. 2018يناير  1التنفيذ ابتداء من 
لتقارير لاملعيار الدويل تطبيق البنك يعترب ل حمل مجي  اإلصدارات السابقة. م حي2014الصادر يف 

أعضاء من مكون من متعدد التاصصات قام بتكوين فريق تنفيذي ، وابلتايل اً امه( مشروعاً 9)املالية 
األخرى  واإلداراتوتقنية املعلومات والعمليات التمويل إدارة و وإدارة االسرتاتيجية االئتمان خماير إدارة 

سؤول املو املسؤول املايل األول . يدار املشروع من قبل السليمناجح و الالتطبيق من أجل ذات الصلة 
 املااير.األول عن 
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 )تتمة( التغريات املستقبلية للسياسات احملاسبية - 41
 )تتمة( "األدوات املالية" –( 9املعيار الدويل للتقارير املالية )أ( اخنفاض القيمة وحتليل أتثري 

 التصنيف والقياس
واملعدل يف م 2009خ نوفمرب تاريبالصادر ( و 9)لتقارير املالية لاملعيار الدويل بتطبيق اجملموعة قامت 
املالية ات جوهرية فيما يتعلق بتصنيف وقياس املوجودات حدوث تيري ال يتوق  ، فإنه م2010أكتوبر 

فيما يتعلق ابلتصنيف ( 9)لتقارير املالية لواملطلوابت املالية. إن التيريات اهلامة يف املعيار الدويل 
 مبا يل :اجملموعة يتعلق يف األساس اإلصدار السابق كما يبقته مقارنة م  والقياس 

 .تقييم خصائص التدفقات النقدية التعاقدية 
  خالل الدخل الشامل اآلخر لقياس أدوات الدين.إدخال فئة قياس القيمة العادلة من 
 .احملاسبة عن إعادة تصنيف املوجودات املالية بني فئات القياس 

 
 املالية املوحدة للمجموعة.القوائم على جوهري ذه التيريات أي أتثري ال يتوق  أن يكون هل

 
 اخنفاض القيمة

البنك مباصصات اخنفاض القيمة بناًء على الرؤية املستقبلية وفق منهج خسارة  يعرتفسوف 
، وهو ما ةاالئتمان املتوقعة للموجودات املالية اليت ال تقاس ابلقيمة العادلة من خالل الربح واخلسار 

الستثمارات اليت تقاس ابلتكلفة املطفأة أو ابلقيمة العادلة من خالل يتضمن يف األغلب التمويل وا
والضماانت املالية والذمم بني البنوك الدخل الشامل اآلخر )وليس االستثمارات يف األسهم( والودائ  

. لن يتم االعرتاف خبسارة االخنفاض يف القيمة يف االستثمارات يف االئتماناملدينة لإلجيار والتزامات 
 املتيريات التالية:جوهر سهم. إن املدخالت الرئيسية لقياس خسارة االئتمان املتوقعة ه  األ
 احتمالية التعثر 
  التعثر نتيجةاخلسارة 
  التعثرنتيجة التعرض للمااير 
 

تارخيية البياانت الو  مناذج إحصائية مت تطويرها داخليامن بشكل عام  املذكورة أعالهيتم اشتقاق املعايري 
ثالث موجوداته املالية إىل سيقوم البنك بتصنيف . املستقبليةللمعلومات ويتم تعديلها وفقا  خرى،األ

 :(9)لتقارير املالية لاملعيار الدويل ملنهجية  مراحل وفقاً 
 
  املوجودات العاملة: املوجودات املالية اليت مل تتدهور جودهتا االئتمانية بصورة جوهرية 1املرحلة :

سجيل خمصص االخنفاض يف القيمة بناًء على خسارة االئتمان املتوقعة ملدة منذ نشوئها. سيتم ت
 شهراً. 12
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 )تتمة( التغريات املستقبلية للسياسات احملاسبية - 41
 "األدوات املالية" )تتمة( –( 9املعيار الدويل للتقارير املالية )أ( اخنفاض القيمة وحتليل أتثري 

 )تتمة( اخنفاض القيمة
  ملوجودات غري العاملة: املوجودات املالية اليت تدهورت جودهتا االئتمانية بصورة : ا2املرحلة

جوهرية منذ نشوئها. يتم تقييم جودة االئتمان مبقارنة العمر املتبق  الحتمالية التعثر  كما يف 
العمر اتريخ إعداد التقارير املالية م  العمر املتبق  الحتمالية التعثر يف الوقت الذي مت فيه تقدير 

وفقًا للتيريات يف توقعات الدف  عند احلاجة ر )يتم التعديل ايعند االدراج األويل للتعرض للما
 (. سيتم تسجيل خمصص االخنفاض يف القيمة على أساس عمر خسارة االئتمان املتوقعة.املسبق

 
  ها، سيقوم للموجودات املالية اليت اخنفضت قيمت ابلنسبة : املوجودات منافضة القيمة:3املرحلة

 البنك إبدراج خمصص االخنفاض يف القيمة على أساس عمر خسارة االئتمان املتوقعة.
 

اجلوهري يف خماير االئتمان يف تقييمها للتدهور املستقبلية املعلومات أتخذ اجملموعة يف االعتبار سوف 
 .خسارة االئتمان املتوقعةوكذلك قياس نشوئها منذ 
 

البطالة ومنو الناتج مثل عناصر مثل عوامل االقتصاد الكل  )قبة على املرتمل املعلومات تتشوسوف 
من املصادر الداخلية االقتصادية والتوقعات ( املنازلاحملل  اإلمجايل والتضام ومعدالت الربح وأسعار 

 واخلارجية.
 

سيناريو يف كل سيقوم البنك نتائج حمتملة، يعتزم البنك صياغة سيناريوهات خمتلفة. سلسلة الولتقييم 
 القيمة وفقاً االخنفاض يف لتحديد خمصص ابشتقاق خسارة ائتمان متوقعة وتطبيق منهج مرجح حمتمل 

 ملتطلبات املعايري احملاسبية.
 

بشكل ابلناام القدمي واجلديد يتم حاليًا العمل ؛ حيث التطبيقالبنك اآلن يف املرحلة النهائية من 
 .م2018يناير  1بدء العمل يف التحقق قبل من  مستوايت خمتلفةم  متوازي جنباً إىل جنب 

 
 حماسبة التحوط

م  اسرتاتيجية إدارة  أقوىهتدف متطلبات حماسبة التحوط العامة لتيسري حماسبة التحوط وخلق رابط 
األدوات املتحوط هلا واملااير. عدد أكرب من خمتلف املااير والسماح بتطبيق حماسبة التحوط على 

السرتاتيجيات حماسبة التحوط الكلية واليت ه  بشكل واضح تطلبات ال تتطرق فإن هذه املوم  ذلك 
تقوم سياسة حماسبة  ابختيار( 9ونتيجة لذلك يسمح املعيار الدويل للتقارير املالية )ذات أمهية للبنوك. 

( بداًل من متطلبات 39ستمرار يف تطبيق متطلبات سياسة التحوط ملعيار احملاسبة الدويل )على اال
 (.9ملعيار الدويل للتقارير املالية )ا
 

بناًء على التحليل الذي مت حىت اترخيه، تتوق  اجملموعة أن متارس خيار السياسة احملاسبية لالستمرار يف 
 (.39معيار احملاسبة الدويل )الواردة يف متطلبات سياسة التحوط تطبيق 
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 )تتمة( التغريات املستقبلية للسياسات احملاسبية - 41
 أثري الشامل املتوقعالت

تأثريات التالية جراء لقامت اجملموعة مبراجعة موجوداهتا املالية ومطلوابهتا املالية وه  تتوق  وجود ا
 م:2018يناير  1( يف 9تطبيق اإلصدار املعدل للمعيار الدويل للتقارير املالية )

 
 سمح للمجموعة (، يُ 9ر املالية )وفقاً للماصصات االنتقالية للتطبيق األويل للمعيار الدويل للتقاري

( والقيمة 39ابالعرتاف أبي فرق بني القيمة الدفرتية السابقة مبوجب معيار احملاسبة الدويل )
 األرابح املبقاةيف الدفرتية يف بداية فرتة التقرير املايل السنوية واليت تتضمن اتريخ التطبيق األوىل 

مليون رايل سعودي يف اتريخ التطبيق  450تقريبه ليبلغ مت الشامل . وعليه، فإن التأثري االفتتاحية
الناجتة عن تطبيق منوذج خسارة االئتمان املتوقعة مقابل منوذج االفتتاحية األرابح املبقاة يف األوىل 

 اخلسارة املتكبدة،
 
  فإن معدل املستوى األول للمجموعة سيتأثر بصورة أساسية من الزايدة لذلك، نتيجة و إضافة

 ئتمان.االيف خمصصات اخنفاض قيمة  احملتملة
 

ري اليوم األول للمعيار الدويل للتقارير م، فإن أتث2017ديسمرب  31كما يف   وبناًء على األرصدة
تقريبًا واليت  %0.84م( سيكون اخلفض التقديري بنسبة 2018يناير  1( )املطبق من 9املالية )

 ؤسسة النقد العريب السعودي.على مدى مخس سنوات وفقاً لتوجيهات مل ستاض  للتحو  
 
  هذه من املتوق  أن تيري و وتيريات يف العرض. موسعة أيضًا متطلبات إفصاح  املعيار املعدلقدم

يبيعة ومدى إفصاحات اجملموعة حول األدوات املالية وخاصة يف سنة تطبيق املتطلبات من 
 املعيار املعدل.

 
 والضوابطاحلوكمة 

ملعيار ا اليت يتضمنها اتهالتنفيذ ابلتماش  م  وثيقة التوجن قيد إن هيكل احلوكمة والضوابط اآل
تطلب من البنوك تكوين ت( املطبقة يف البنوك السعودية. إن هذه التوجيهات 9الدويل للتقارير املالية )

معتمد من جملس اإلدارة م  سياسات وضوابط مفصلة تتضمن األدوار  للحوكمةإيار عمل 
 واملسؤوليات.

 
والذي يتضمن خرباء مركزاًي  (9املعيار الدويل للتقارير املالية )تطبيق دارة برانمج إبنك البيقوم 

إصدار النماذج ومعاجلة تقنية املعلومات و وتصميم بشأن منهجية املعيار وحتديد مصادر البياانت 
تأثرة التقارير. إن العمل الذي قام به البنك حىت اللحاة يشتمل على عمل تقييم ألدوات الدين امل

وتطوير منهجية اخنفاض للقيمة  (9لمعيار الدويل للتقارير املالية )مبتطلبات التصنيف والقياس ل
م قامت اجملموعة 2017لدعم حساب خمصص خسارة االئتمان املتوقعة. وبشكل خاص، خالل 

يف ذلك مبا ئتمان ودمج املعلومات املرتقبة بتطوير منهجها لتقييم الزايدة اجلوهرية يف خماير اال
 . وهيكل العملياتعوامل االقتصاد الكل  وإعداد أنامة تقنية املعلومات املطلوبة 
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 )تتمة( التغريات املستقبلية للسياسات احملاسبية - 41
 )تتمة( والضوابطاحلوكمة 

قامت اجملموعة بكل أعمال الناام القدمي واجلديد ابلتوازي حىت النهاية بناًء على البياانت املتاحة  
الشاملة لتنفيذ الربانمج ه  احلوكمة إن . هيكل العملياتم لتقييم 2017ديسمرب  31يف  كما

وتتضمن ممثلني من إدارة التمويل  (9لمعيار الدويل للتقارير املالية )من خالل اللجنة اإلدارية ل
التحقق  إيار عمل احلوكمة لديه لتنفيذ عوامل بتعزيزوإدارة املااير وتقنية املعلومات. يقوم البنك 

وجماالت احلكم اجلوهرية مثل حتديد الزايدة اجلديدة حول العمليات الرئيسية املالئمة والضوابط 
اجلوهرية يف خماير االئتمان وتطبيق املعلومات املرتقبة على عدة سيناريوهات اقتصادية وحساب 

 خسارة االئتمان املتوقعة.
 

 تنبيه
خمصصات االخنفاض يف قيمة  ري على التأثيتضمن االخنفاض التقديري يف حقوق املسامهني

(. 39م مبوجب معيار احملاسبة الدويل )2017ديسمرب  31االئتمان مقارنًة م  تلك املطبقة يف 
التقييم أعاله عبارة عن تقدير يف وقت حمدد وليس توقعاً. قد خيتلف التأثري الفعل  لتطبيق املعيار 

تنقيح البنك مستمر يف بشكل جوهري عن هذا التقدير.  وعة( على اجملم9الدويل للتقارير املالية )
النماذج واملنهجيات والضوابط الرقابية والتحسينات البسيطة يف صياغة القواعد الناامية قبل 

م القدمي النااأن وعلى الرغم من  م.2018يناير  1( يف 9ر املالية )تطبيق املعيار الدويل للتقاري
م، إال أن 2017يف النصف الثاين من  كما  ما البعضبعضه جبانبابلتوازي واجلديد يعمالن 

ونتيجة لذلك، مل يقم قيد التشييل لوقت أيول. تكن األنامة اجلديدة والضوابط ذات الصلة مل 
املعلومات اجلديدة والتييريات يف إيار تقنية الضوابط اخلاصة أبنامة اختبار وتقييم إبهناء البنك 
ملعيار الدويل امتطلبات بشأن يرات إىل التفسري احلايل للبنك احلوكمة. تستند مجي  التقدعمل 

 حىت اترخيه.اليت متت واملناقشات املصرفية الذي يعكس توجيهات الصناعة و ، (9للتقارير املالية )
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)أي االئتمان والسحب  قة ببطاقاتاملتعلاملصاريف مت إعادة تصنيف لية، خالل السنة احلا         

عن ة واليت تتعلق بدخل الرسوم الناجت وغري ذلك(ومصاريف االمتيازات املتبادلة املصاريف 
اليت يتم إعادة تصنيفها من مصاريف عمومية وإدارية البطاقات، اليت تتم من خالل عامالت امل

 أخرى إىل دخل رسوم وعموالت، ابلصايف من أجل عرض أفضل.



 بنك اجلزيرة
 (كة مسامهة سعوديةشر )

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م2017ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن
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 )تتمة( أرقام املقارنة - 42
 

 املوحدة:الدخل ا يل  أتثري إعادة التصنيفات على قائمة فيم
 

 كما تم التصريح م2016ديسمبر  31للسنوات المنتهية في 

 عنها في األصل

 إعادة تصنيف 

 

مبالغ تم التصريح  

 عنها بعد التصنيف

 586.359  (46.122)  632.481 ، بالصافيوعموالت أتعابدخل 

 370.508  (46.122)  416.630 مصروفات عمومية وإدارية أخرى

 
إىل األاثث واملعدات والسيارات بند خالل السنة، مت إعادة تصنيف املوجودات غري امللموسة يف 

 بند برامج حاسب آيل من أجل عرض أفضل.
 

م. مل 2016ديسمرب  31كما يف (  8)املبالغ املصرح هبا يف اإليضاح  تصنيفأتثري إعادة فيما يل  
 املوحدة:املركز املايل قائمة يكن هناك أتثري على 

 
 كما تم التصريح م2016ديسمبر  31كما في 

 عنها في األصل

مبالغ تم التصريح   إعادة تصنيف 

 عنها بعد التصنيف

      التكلفة:

 619.581  (43.270)  662.851 أثاث ومعدات وسيارات

 43.270  43.270  ــ         برامج حاسب آلي

      

      اإلطفاءمتراكم / االستهالك ال

 501.531  (22.970)  524.501 أثاث ومعدات وسيارات

 22.970  22.970  ــ         برامج حاسب آلي

      

      صافي القيمة الدفترية

 118.050  (20.300)  138.350 أثاث ومعدات وسيارات

 20.300  20.300  ــ         برامج حاسب آلي

 
 احلالية.للسنة عادة تصنيف بعض املبالغ السابقة لتتوافق م  العرض مت إإضافة لذلك، 
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هـ 1439مجادى األوىل  19القوائم املالية املوحدة للنشر من قبل جملس اإلدارة بتاريخ مت اعتماد 
 م(.2018فرباير  5املوافق )
 


