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 حول مراجعة القوائم المالية الموحدةتقرير المراجعين المستقلين 

 المحترمين  ()شركة مساهمة سعودية بنك الجزيرةمساهمي إلى 

 

 الرأي

)"البنك"( وشركاته التابعة )ويشار إليهم مجتمعين بــ لبنك الجزيرة راجعنا القوائم المالية الموحدة  لقد

وقائمة الدخل  م،2018 ديسمبر 31ة كما في د"المجموعة"( والتي تتكون من قائمة المركز المالي الموح

وقائمة التدفقات النقدية  ،مين الموحدةوقائمة التغيرات في حقوق المساه ،ةدوقائمة الدخل الشامل الموح ،الموحدة

 التفسيرية األخرى واإليضاحاتلسياسات المحاسبية الهامة ملخص باالموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، و

 . 43إلى  1من 
 

 دالموح   المالي المركز الجوهرية، النواحي كافة من بعدل، تظهرالمرفقة  ن القوائم المالية الموحدةإفي رأينا، 

 ذلك في المنتهية للسنة الموحدة النقدية وتدفقاتها دالموح   المالي هاءم وأدا2018ديسمبر  31 في كما للمجموعة

 الزكاة عن للمحاسبة السعودي العربي النقد مؤسسة قبل من المعدلة للمعايير الدولية للتقرير المالي وفقا   التاريخ

 .الدخل وضريبة

 

 أساس الرأي

في المملكة العربية السعودية. تم بيان مسؤوليتنا المعتمدة  الدولية المراجعة معاييرلفقا  و بالمراجعةلقد قمنا 

بمسؤوليات مراجعي الحسابات حول مراجعة القوائم  ةالخاص الفقرةبموجب تلك المعايير بشكل أكبر ضمن 

 المملكة في المعتمدة المهنة وكوسل أخالقيات لميثاقالمالية الموحدة في تقريرنا. إننا مستقلون عن المجموعة وفقا  

، واستوفينا مسؤولياتنا االخالقية وفقا  لتلك الموحدة المتعلقة بمراجعتنا للقوائم الماليةو السعودية العربية

 لتوفير أساس لرأينا.  مالئمةالمتطلبات. إننا نعتقد بأن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية  و

 

 محاور المراجعة الرئيسية

كثر أهمية في مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة للفترة األ ،برأينا المهني ،ر المراجعة الرئيسية هي األمورمحاو

الحالية. وهذه المحاور تم بحثها ضمن سياق مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ككل، وفي سياق تكوين رأينا بهذا 

لكل محور عن كيفية معالجة األمور إضافة وصف تم  .األمورمستقال  حول هذه  الخصوص، وال نقدم رأيا  

 المذكورة من خالل مراجعتنا في السياق أدناه:

 

ائم المالية الموحدة في مراجعة القو عنمسؤوليات مراجعي الحسابات استوفينا المسؤوليات المبينة في فقرة لقد 

ت أداء اإلجراءات المصممة لالستجابة ما يتعلق بهذه األمور. وبالتالي فإن مراجعتنا تضمن ، بما في ذلكتقريرنا

إن نتائج إجراءات مراجعتنا، بما في ذلك ية الموحدة. ريفات الجوهرية في القوائم الماللتقييمنا لمخاطر التح

 اإلجراءات المنفذة لمعالجة األمور أدناه، توفر أساسا  لرأينا حول القوائم المالية الموحدة المرفقة.
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  حول مراجعة القوائم المالية الموحدةتقلين تقرير المراجعين المس

 (  المحترمين )تتمة()شركة مساهمة سعودية مساهمي بنك الجزيرةإلى 

 
 كيف عالجت مراجعتنا محاور المراجعة الرئيسية محاور المراجعة الرئيسية 

 :قيمة القروض والُسلفاالنخفاض في 
 

ف والُسل القروضبلغ اجمالي ، م2018ديسمبر  31كما في 
: م2017لاير سعودي )مليون  41.830لدى المجموعة مبلغ 

في مليون لاير سعودي( مقابل مخصص انخفاض  40.495
مليون  705: م2017مليون لاير سعودي ) 933القيمة بمبلغ 
 . لاير سعودي(

 
قامت المجموعة خالل السنة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير 

قيمة خسائر  ضنخفاوالذي يقدم نموذجا  ال( 9المالي )
. وفي سياق التطبيق، قامت مستقبليةاالئتمان المتوقعة بنظرة 

( بأثر رجعي دون 9المجموعة بتطبيق متطلبات المعيار )
( إلى 9تعديل بيانات المقارنة. وقد أدى تطبيق المعيار )

ل بمبلغ  مليون لاير سعودي إلى حقوق  636تعديل التحو 
م. يبين اإليضاح 2018يناير  1الملكية للمجموعة كما في 

ل على القوائم المالية الموحدة.2)أ()3  ( تأثيرات التحو 
 

لقد اعتبرنا هذا األمر كمحور رئيسي للمراجعة حيث أن 
تحديد خسائر االئتمان المتوقعة يتطلب من اإلدارة حكما  
جوهريا  لما له من تأثير كبير على القوائم المالية الموحدة 

 ت الرئيسية للحكم ما يلي:للمجموعة. تتضمن المجاال
 
، 2، والمرحلة 1يستند تصنيف القروض في المرحلة  .1

 إلى تحديد اآلتي: 3والمرحلة 
 

الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان منذ إنشاء  (أ)
 القروض، و

مخاطر انخفاض القيمة / التعثر عن السداد على  (ب)
 .مستوى القرض

 
االفترضات المستخدمة في نموذج خسائر االئتمان  .2

المتوقعة مثل الوضع المالي للطرف المقابل، والتدفقات 
النقدية المستقبلية المتوقعة، وعوامل االقتصاد الكلي 

 المتوقعة مستقبال .
 

الحاجة لتطبيق معطيات إضافية لتعكس العوامل الحالية  .3
لنموذج خسائر  يمكنال التي أو المستقبلية الخارجية 

 .كشفهااالئتمان المتوقعة 

 
 
 

تقييم اإلدارة النخفاض قيمة القروض لنا لفهم لقد توص
والسلف بما في ذلك عملية تطبيق المعيار الدولي للتقرير 

( ونموذج التصنيف الداخلي وسياسة تجنيب 9المالي )
المخصصات مقابل االنخفاض في القيمة والطريقة 
المنهجية في معايرة خسائر االئتمان المتوقعة لدى 

 المجموعة.
 

ارنة سياسة تجنيب المخصصات مقابل لقد قمنا بمق
االنخفاض في القيمة والطريقة المنهجية في معايرة 

 (.9خسائر االئتمان المتوقعة مع متطلبات المعيار )
 

لقد قمنا بتقييم تصميم وتطبيق الضوابط وفحص الفاعلية 
 التشغيلية المتوافرة فيما يلي:

 
  عملية معايرة الضوابط وتتضمن الحوكمة على

 النموذج واعتماد الفرضيات الرئيسية. مراقبة
  تصنيف المقترضين في مراحل متعددة والتحديد

الوقتي للزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان منذ 
 اإلدراج األولي،

  تكاملية البيانات المدخلة في نموذج خسائر االئتمان
 المتوقعة، و

  تقييم ـ لعينة من العمالء ـ فيما إذا كانت التصنيفات
لية المحددة من قبل اإلدارة تتوافق مع السياسات الداخ

 واإلجراءات الداخلية للمجموعة.
 

قوم ق من اكتمال ودقة البيانات التي يلقد قمنا بالتحق
 31خسائر االئتمان المتوقعة كما في  حسابعليها 

م. وقمنا بتقييم االفتراضات األساسية 2018ديسمبر 
ائر االئتمان خس حسابالمستخدمة من قبل المجموعة في 

 المتوقعة:
 
  التحقق من مدى مالءمة الضوابط المتوافرة لدى

المجموعة في تحديد الزيادة الجوهرية في مخاطر 
االئتمان وتحديد مخاطر "التعثر، أو "انخفاض القيمة 
الفردي" وتصنيف هذه المخاطر في مراحل. لقد قمنا 
بالتحقق من مدى مالءمة المراحل التي حددتها 

 بالنسبة لعينة من المخاطر. المجموعة
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  حول مراجعة القوائم المالية الموحدةتقرير المراجعين المستقلين 

 (  المحترمين )تتمة()شركة مساهمة سعودية مساهمي بنك الجزيرةإلى 
 

 كيف عالجت مراجعتنا محاور المراجعة الرئيسية محاور المراجعة الرئيسية 

( بخصوص السياسات 2))أ(3 يضاحالرجاء الرجوع إلى اإل
المحاسبية الهامة حول القوائم المالية الموحدة لتطبيق المعيار 

والسياسة  ( "األدوات المالية9رير المالي )الدولي للتق
، "قيمة الموجودات المالية انخفاضالمحاسبية الهامة المتعلقة ب

حول األحكام ( والذي يتضمن افصاحا  1)ج()2واإليضاح 
راضات الجوهرية المتعلقة بخسائر والتقديرات واالفت

انخفاض القيمة على الموجودات المالية وطريقة تقييم 
 7انخفاض القيمة التي تستخدمها المجموعة، واإليضاح 

والذي يتضمن افصاحا  حول انخفاض القيمة مقابل القروض 
بخصوص تفاصيل تحليل جودة  30والسلف، واإليضاح 

رئيسية التي يتم اخذها في االئتمان واالفتراضات والعوامل ال
 االعتبار عند تحديد خسائر االئتمان المتوقعة.

  اإلدارة  حسابلقد قمنا بالتحقق من مدى مالءمة
لعينة من العمالء عبر جميع المراحل الثالثة لتقييم 

 خسائر االئتمان المتوقعة، و
 

  قمنا بالتحقق من مدى مالءمة المعطيات اإلضافية
والتحقق من عملية الحوكمة  التي تستخدمها اإلدارة
 ومن هذه المعطيات.

 
النموذج  حسابائنا في مراجعة لقد قمنا باالستعانة بخبر

 واكتمال البيانات.
 

ل ـ إضافة  إلى اإلجراءات  فيما يتعلق بتعديالت التحو 
على وجه المذكورة أعاله ـ لقد أخذنا في االعتبار 

الفتراضات تكاملية واكتمال البيانات ومالءمة االتحديد 
( ألول 9التي استخدمتها المجموعة عند تطبيق المعيار )

 مرة.
 

لقد قمنا بتقييم االفصاحات التي ضمنتها اإلدارة في 
 القوائم المالية الموحدة.

 العموالت من العمليات البنكية:
تفرض المجموعة رسوما  إدارية على القروض وبعض 

ى قروض المبالغ األخرى تدفع مقدما  من العمالء عل
الشركات واألفراد وتقوم بإدراج ذات القيمة في الدخل من 
ال العموالت والرسوم. إن مثل هذه العموالت تشك ل جزءا  

يتجزأ من النتائج المتولدة عن األداة المالية وبالتالي يجب 
إدراجها كتعديل على العائد الفع ال ضمن دخل العموالت 

من العمليات ولكون الخاصة. ومع هذا وبسبب الحجم الكبير 
فإن اإلدارة تجري  معظمهافي مبالغ العموالت غير جوهرية 

تعديالت على العائد الفع ال بناء  على بعض الحدود 
 واالفتراضات.

 
لقد اعتبرنا هذا األمر محورا  جوهريا  للمراجعة بسبب أن 
استخدام حدود وافتراضات غير مالئمة قد يؤدي إلى زيادة 

إيرادات الرسوم  تعديلوهري في جوهرية أو تخفيض ج
 والعموالت الخاصة.

 
)ح( حول القوائم المالية 3الرجاء الرجوع إلى اإليضاح 

بقياس سياسة محاسبة المجموعة المتعلقة  الموحدة بخصوص
والذي يتضمن افصاحا   21وتسجيل اإليرادات، واإليضاح 
  لقروض وعموالت اإلدارة.حول المبالغ المتعلقة بالتزامات ا

لقد قمنا بتنفيذ إجراءات المراجعة التالية بخصوص هذا 
 النوع من المخاطر:

 
  لقد قمنا بتقييم تصميم وتطبيق الضوابط الرئيسية

وفحص الفاعلية التشغيلية المتوافرة في هكذا ضوابط 
عند تطبيقها باستمرار على االفتراضات والحدود 
بغرض إجراء التعديالت على العائد الفع ال من 

 ض التي يتم استالم عموالت عليها.القرو
 

  لقد قمنا بتقييم مدى معقولية االفتراضات المستخدمة
والحدود الموضوعة من قبل المجموعة بغرض 

والعموالت على  الرسومتسجيل اإليرادات من 
 القروض.

 
  حصلنا على تقييم اإلدارة لمدى تأثير استخدام الحدود

 الرسومواالفتراضات بخصوص إيرادات 
 موالت، و:والع

 
o  بالنسبة لعينة من العمالء، لقد تحققنا من بيانات

السنوات السابقة والسنة الحالية التي استخدمتها 
 اإلدارة في الشروط واألحكام التعاقدية، و

o  لقد قمنا بتقييم تقديرات اإلدارة بخصوص مدى
تأثر إدراج اإليرادات من الرسوم والعموالت 

 الفتراضات. الخاصة بسبب استخدام الحدود وا
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  حول مراجعة القوائم المالية الموحدةتقرير المراجعين المستقلين 

 (  المحترمين )تتمة()شركة مساهمة سعودية مساهمي بنك الجزيرةإلى 
 

 كيف عالجت مراجعتنا محاور المراجعة الرئيسية محاور المراجعة الرئيسية 

 :محاسبة التحوط
اطر التدفقات النقدية تقوم المجموعة بالتحوط مقابل مخ

المرتبطة بالدفعة  العموالت الخاصةنتيجة لتقلبات أسعار 
على األنشطة التمويلية للبنك.  للعمولة الخاصةالمتوقعة 

يتحقق التحوط من خالل الدخول في عقود مشتقات 
ثالثة. خاصة( مع أطراف  عموالت أسعار )مقايضات

جل ن أير الدولية للتقرير المالي، وموبموجب المعاي
أخرى ــ يجب  ضوابطالتأهل لمحاسبة التحوط ــ من بين 

أن تكون معامالت التحوط المتوقعة ذات فعالية عالية، أي 
أن التغيرات في التدفقات النقدية ألدوات التحوط يجب أن 
تتطابق مع التغيرات المقابلة للبند المتحوط له ويجب أن 

عالية التحوط يتم قياسها بطريقة يُعتد بها. كان اختبار ف
ت الصارمة جوهريا بالنسبة للمراجعة بسبب المتطلبا

رير المالي للتأهل لمحاسبة التحوط للمعايير الدولية للتق
وحجم ومبالغ البنود المتحوط لها واألدوات. إضافة  لذلك، 
إن عملية تقييم اإلدارة معقدة وتمتاز بدرجة عالية من 

ستحقاق البند ا وتحديدا  التقدير وتقوم على افتراضات 
التقديرية  العموالت الخاصة وأسعارالمتحوط له 

المستقبلية لألداة والتقييم العادل للمشتقات التي تتأثر 
باألسواق المستقبلية أو الظروف االقتصادية المتوقعة 

 عالميا  وفي المملكة العربية السعودية.
 

السياسة )و( بخصوص 3 الرجاء الرجوع إلى اإليضاح
التحوط، واإليضاح  بمحاسبة المتعلقةلمجموعة المحاسبية ل

ضمن  المحددةللمشتقات  المدرجةالقيمة بخصوص  11
الحركة في بخصوص  18، واإليضاح محاسبة التحوط

 احتياطيات التحوط حول القوائم المالية الموحدة.

 

المرتبطة  المخاطر صبخصوتضمنت إجراءات المراجعة 
 عمل  إلطاربتطبيق محاسبة التحوط تحليال  مفصال  

لقد  .التحوط ومحاسبة الماليةمخاطر ال إدارة في المجموعة

 اتتأسيس عالقب التي تتعلق الضوابط قمنا بتقييم وفحص
ذي الصلة والمراقبة بما في ذلك  المالئم والتوثيق تحوط،
 اختبار فعالية التحوط سواء بأثر رجعي أو مستقبلي.  أداء

  

 ا بما يلي: نوطات، قممن التح عينة اختيارإلى  ضافة  إ
 
  تقييم مدى مالءمة االفتراضات المستخدمة بواسطة

 اإلدارة عند تطبيق اختبار فعالية التحوط،
 

  ،أثناء النظر في االختبار بأثر رجعي أو مستقبلي
فحصنا النتائج التاريخية التي تتعلق بعالقات التحوط 
القائمة وتقييم التحليل المتوقع بناء  على أفضل 

رات لإلدارة وأخذ الخطط المستقبلية باالعتبار التقدي
 والميزانية حتى تاريخه،

 
  تقييم مدى مالءمة القيم العادلة المحددة من خالل

 الرجوع إلى بيانات أطراف ثالثة حسب اقتضاء الحال.
 
  تقييم مدى تطابق التغيرات في التدفقات النقدية لألدوات

ة في البند مع التغيرات المقابل المتحوط لهاالمالية 
المتحوط له وإذا ما زال التحوط فعاال  ومتوافقا  مع 

 معايير المحاسبة ذات الصلة، و
 
  االستعانة بمتخصصين في محاسبة التحوط تابعين لنا

 من أجل اعادة تنفيذ اختبار فعالية التحوط بشكل مستقل. 
 

فصاحات االمة ءمال مدى قمنا بتقييمذلك، لقد  إلىإضافة  
السياسة المحاسبية القوائم المالية التي تعكس الواردة في 

والمخاطر التي قد تعترضها إزاء المجموعة لدى تحوط لل
 عالقات التحوط. المشتقات المحددة من خالل

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

      
 
 
 

           
 
 
 

 

    

 

 وشركاهكي بي إم جي الفوزان                 
 محاسبون ومراجعون قانونيون

                           
 

 

  حول مراجعة القوائم المالية الموحدةتقرير المراجعين المستقلين 

 رمين )تتمة((  المحت)شركة مساهمة سعودية مساهمي بنك الجزيرةإلى 

 

 م2018معلومات أخرى واردة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة 

تتكون المعلومات األخرى من البيانات في التقرير السنوي للمجموعة.  إن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى

يتوقع أن يكون التقرير  .الموحدة وتقريرنا، خالف القوائم المالية م2018لسنة للمجموعة الواردة في التقرير السنوي 

 .من مراجعي الحساباتقرير هذا الت السنوي متاحا  لنا بعد تاريخ
 

المعلومات األخرى، كما أننا ال ولن نبدي أي شكل من أشكال التأكيد بهذا الموحدة ال يغطي رأينا حول القوائم المالية 

 الخصوص. 
 

حالما  سؤوليتنا تنحصر في قراءة المعلومات األخرى المحددة أعالهة، فإن مالموحدوفيما يتعلق بمراجعتنا للقوائم المالية 

تتوافق بشكل جوهري مع القوائم المالية ال ، وللقيام بذلك نأخذ في االعتبار إن كانت المعلومات األخرى تكون متاحة

 أو المعرفة التي حصلنا عليها من المراجعة أو أنها تبدو خاطئة بشكل جوهري.  الموحدة 

 

إلى ، فإنه يجب علينا اإلبالغ عن هذا األمر ا، وإذا ما تبين لنا وجود خطأ جوهري فيهللمعلومات األخرىاءتنا عند قر

 الحوكمة.ب المكلفين

 
 القوائم المالية الموحدة عنالحوكمة كلفين بمسؤوليات اإلدارة والم

للمعايير الدولية للتقرير المالي المعدلة ا  اإلدارة مسؤولة عن إعداد القوائم المالية الموحدة وعرضها بشكل عادل طبقإن 
ونظام مراقبة البنوك في ، الشركاتنظام و للمحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل،مؤسسة النقد العربي السعودي من قبل 

  التي تراها اإلدارة ضروريةة الداخليالرقابة أيضا  عن  ؤولةومس ،ساسي للبنكالاوالنظام ، المملكة العربية السعودية
  أو خطأ. غشإلعداد قوائم مالية خالية من األخطاء الجوهرية الناتجة عن 

 
عند إعداد القوائم المالية الموحدة، فإن اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على االستمرار بالعمل على أساس مبدأ 

واستخدام أساس االستمرارية االستمرارية واالفصاح ـ حسب مقتضى الحال ـ عن األمور المرتبطة باالستمرارية 
إال القيام  واقعيأو ليس لدى اإلدارة بديل ، أو إيقاف عملياتها، تصفية المجموعةلإال إذا كان لدى اإلدارة النية  المحاسبي

   بذلك.
 
 التقارير المالية للمجموعة.الرقابة على ن عن عملية ومسؤولالحوكمة كلفين بالمإن 

 
 الموحدة مراجعة القوائم المالية  عنمراجعي الحسابات  مسؤوليات

ـ ككل ـ خالية من األخطاء الجوهرية الناتجة الموحدة تكمن أهدافنا في الحصول على قناعة معقولة بأن القوائم المالية 
لكنها ال عن الغش أو الخطأ واصدار تقرير مراجعة يشتمل على رأينا. القناعة المعقولة هي قناعة عالية المستوى 

من والتي  في المملكة العربية السعوديةالمعتمدة  الدولية المراجعة معاييرلمراجعة التي يتم تنفيذها وفقا  تضمن أن ال
من  شأنها أن تكشف عادة  الخطأ الجوهري عند وجوده. تعتبر األخطاء التي تنشأ عن غش أو خطأ جوهرية إذا كان

رارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس المتوقع بشكل معقول ـ منفردة أو مجتمعة ـ أن تؤثر على الق
 ة.الموحدهذه القوائم المالية 

 



 

 

      
 
 
 

           
 
 
 

 

    

 

 وشركاهكي بي إم جي الفوزان                 
 محاسبون ومراجعون قانونيون

                           
 

 

 

  حول مراجعة القوائم المالية الموحدةتقرير المراجعين المستقلين 

 (  المحترمين )تتمة()شركة مساهمة سعودية مساهمي بنك الجزيرةإلى 
 

 )تتمة(الموحدة ة مراجعة القوائم المالي عنمراجعي الحسابات  مسؤوليات
قمنا بممارسة  ،السعوديةفي المملكة العربية للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة وكجزء من المراجعة التي تمت وفقا  

 المراجعة. وقمنا أيضا  بما يلي: اجتهاد مهني مع المحافظة على الشك المهني طيلة
 
  سواء  كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم الموحدة تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية للقوائم المالية

وتنفيذ إجراءات مراجعة استجابة  لهذه المخاطر، والحصول على دليل مراجعة كاٍف ومالئم كأساس إلبداء رأينا. 
إن مخاطر عدم كشف خطأ جوهري ناشئ عن الغش أكثر من المخاطر التي تنشأ عن الخطأ حيث أن الغش قد 

 وير أو حذف متعمد أو تضليل أو تجاوز الرقابة الداخلية.ينتج عن تواطؤ أو تز
 

  فهم نظام الرقابة الداخلية المتعلق بالمراجعة من أجل تصميم إجراءات مراجعة تتناسب مع الظروف، ولكن ليس
 بغرض إبداء رأي حول فعالية نظام الرقابة الداخلية للمجموعة.

 
  اإلفصاحات ذات الصلة التي وة ومعقولية التقديرات المحاسبية مة السياسات المحاسبية المستخدمءمالتقييم مدى

 نفذتها اإلدارة. 
 
   مة استخدام اإلدارة ألساس مبدأ االستمرارية المحاسبي واستنادا  إلى دليل المراجعة الذي ءمال على االستنتاج بناء

ف التي يمكن أن تلقي تعلق باألحداث أو الظرويقائم  عدم تيقن جوهريتم الحصول عليه سواء  كان هناك 
 عدم تيقنحول قدرة المجموعة على االستمرار وفق مبدأ االستمرارية. وفيما إذا استنتجنا بأن هناك  بشكوك

أو تعديل الموحدة جوهري قائم، فعلينا أن نلفت االنتباه في تقريرنا إلى االفصاحات ذات الصلة في القوائم المالية 
ير مالئمة. تقوم استنتاجاتنا على أساس دليل المراجعة الذي يتم الحصول عليه رأينا ـ إذا كانت هذه االفصاحات غ

حتى تاريخ تقريرنا، إال أن االحداث أو الظروف المستقبلية قد تتسبب في توقف المجموعة عن االستمرار في 
 أعمالها وفق مبدأ االستمرارية.

 
  بما في ذلك االفصاحات وما إذا كانت القوائم المالية  الموحدةالقوائم المالية  ومحتوىالتقييم العام للعرض وهيكل

 تمثل المعامالت واألحداث األساسية بطريقة تحقق العرض العادل. الموحدة 
 
  المالية للمنشآت أو األعمال في نطاق المجموعة  بالمعلوماتالحصول على دليل مراجعة كاٍف ومالئم يتعلق

وأداء عليها واإلشراف  أعمال المراجعة إننا مسؤولون عن توجيهة. الموحدإلبداء رأي حول القوائم المالية 
 . الذي قدمناه عن رأي المراجعةنبقى مسؤولين المراجعة للمجموعة. ونحن 

 
ـ من بين أمور أخرى ـ عن نطاق العمل المخطط له وتوقيت المراجعة والنتائج المكلفين بالحوكمة نقوم بإبالغ إننا 

 ا في ذلك مواطن الضعف الهامة في نظام الرقابة الداخلية التي حددناها أثناء المراجعة. الهامة ألعمال المراجعة بم
 
ببيان يتضمن التزامنا بمتطلبات أخالقيات المهنة المتعلقة باالستقاللية وإبالغهم المكلفين بالحوكمة نقوم أيضا  بتزويد و

شأن االستقاللية ووسائل الحماية المتخذة ـ حيثما عن كافة العالقات واألمور األخرى التي أخذناها في االعتبار ب
 اقتضى األمر.

 



















 بنك اجلزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م2018ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن

 

 ــ 18ــ 

 عام - 1

هذه القوائم المالية من القوائم المالية لبنك الجزيرة )"البنك"( وشركاته التابعة )يُشار لها جميعا  بـ "المجموعة"(. كون تت

/م الصادر 46تأسس بنك الجزيرة كشركة مساهمة سعودية في المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم 

هـ 1396شوال  16(. وقد بدأ البنك ممارسة أعماله بتاريخ م1975يونيو  21هـ )1395اآلخرة جمادى  12بتاريخ 

نتقلت إليه عمليات فروع بنك باكستان الوطني في المملكة العربية السعودية. يعمل البنك أن ا( بعد م1976أكتوبر  9)

(، من م1976يوليو  27هـ )1396رجب  29الصادر في جدة بتاريخ  4030010523بموجب السجل التجاري رقم 

مركز تحويالت فورية  57و فرعا ( 79: م2017فرعا  ) 79وعددها في المملكة العربية السعودية ل شبكة فروعه خال

 31كما في موظفا   2.358كما بلغ عدد موظفيه في المملكة العربية السعودية  (مركز تحويالت فورية 50 :م2017)

 موظفا (. 2.256: م2017) م2018ديسمبر 
 

 ي للبنك هو كما يلي:عنوان المركز الرئيس
 

 بنك الجزيرة

 النهضة، طريق الملك حي

 21442جدة  - 6277ص.ب 

 المملكة العربية السعودية
 

( مبدأ تجنب الفائدةمتوافقة مع أحكام الشريعة )ال المصرفيةوالمنتجات تقديم كافة أنواع الخدمات  إلىالبنك  يهدف

الموافقة  تمت، والتي والصكوكوعد الصرف األجنبي واركة والمش والتورق اإلجارةستصناع والمرابحة واال وتشمل

سهم البنك في السوق المالية يتم تداول أ رقابة شرعية مستقلة تم تأسيسها من قبل البنك. مؤسسةواإلشراف عليها من 

 السعودية )تداول(.

 :الشركات التابعة للبنك وشركته الزميلةتفاصيل فيما يلي 

 شركات تابعة:

  النشاط طبيعة  بلد التأسيس 

وغري  ةنسبة امللكية )مباشر 
 31( كما يف ةمباشر 

  م2018 ديسمرب

 ةنسبة امللكية )مباشر 
( كما يف ةوغري مباشر 

 م2017 ديسمرب 31
 شركة اجلزيرة لألسواق املالية

 (اجلزيرة كابيتال)
اململكة العربية 

  السعودية
وإدارة ومتويل وساطة 

 %100  %100  موجودات

        
للتطوير واالستثمار مان كة أشر 

 العقاري
اململكة العربية 

 السعودية
 تالضماان حفظ وإدارة 

 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% 

  
 
 
 

100% 

شركة اجلزيرة لألوراق املالية 
 احملدودة

تنفيذ املشتقات واملعامالت   كاميان   جزر
يف سوق املال مبا يتوافق 

 مع أحكام الشريعة

  
 

100% 

  
 

100% 



 بنك اجلزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 )تتمة( م2018ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن

 

 ــ 19ــ 

 عام )تتمة( - 1
 

 شركة زميلة:

  النشاط طبيعة  بلد التأسيس 

وغري  ةنسبة امللكية )مباشر 
 31( كما يف ةمباشر 

  م2018 ديسمرب

 ةنسبة امللكية )مباشر 
( كما يف ةوغري مباشر 

 م2017 ديسمرب 31
اململكة العربية  شركة اجلزيرة تكافل تعاوين

 السعودية
منتجات احلماية واالدخار  

املتوافقة مع أحكام الشريعة 
 ابلكامل

  
 

35% 

  
 

35%  
 أساس اإلعداد -2

 في اإلعداد ساساأل (أ
 
 بيان االلتزام (1)

 تم إعداد القوائم المالية الموحدة:

بشأن المحاسبة على مؤسسة النقد العربي السعودي من قبل  ةمعدل هيكما  وفقا  للمعايير الدولية للتقرير المالي -

"ضريبة الدخل" وتفسير لجنة  –( 12)معيار المحاسبة الدولي والمتعلق بتطبيق ، والدخل الزكاة والضريبة

ا يرتبطان بالزكاة وضريبة "الضرائب"، حيث أنهم –( 21للمعيار )لمعايير الدولية للتقرير المالي اتفسيرات 

 .في المملكة العربية السعودية الدخل

 حكام نظام مراقبة البنوك وأحكام نظام الشركات في المملكة العربية السعودية وعقد تأسيس البنك.ألووفقا   -
 

  
 والعرض القياس أساس (2)

مالية الدوات اس بالقيمة العادلة للمشتقات واأللقوائم المالية الموحدة وفقا  لمبدأ التكلفة التاريخية بإستثناء القيتم إعداد ا

باإلضافة إلى ذلك، . اآلخر وبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشاملالربح أو الخسارة مقتناة بالقيمة العادلة من خالل ال

فيما عدا ذلك ــ عالقة تحوط من خالل التي يتم التحوط لها بالقيمة العادلة  ات الماليةأو المطلوبالمالية الموجودات فإن 

 بالقيمة العادلة بقدر المخاطر التي يتم التحوط لها. عرضهابالتكلفة ــ يتم تظهر 
 

 حسب ترتيب السيولة.بشكل موسع ائمة المركز المالي الموحدة ق تبويبيتم 
 

 عملة التشغيل والعرض  (3)

هذه القوائم المالية الموحدة باللاير السعودي وهو عملة التشغيل والعرض للبنك. باستثناء ما يشار إليه  يتم عرض

 خالف ذلك، يتم عرض المعلومات المالية مقربة ألقرب ألف ريـال سعودي. 

 

لمالية لكل منشأة تحدد كل منشأة في المجموعة عملتها التشغيلية الخاصة بها ويتم قياس البنود الواردة في القوائم ا

باستخدام العملة التشغيلية. إن العملة التشغيلية للشركات التابعة للبنك هو اللاير السعودي باستثاء شركة الجزيرة 

 لألوراق المالية المحدودة حيث أن عملتها التشغيلية هو الدوالر األمريكي.
 



 بنك اجلزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 )تتمة( م2018ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن

 

 ــ 20ــ 

 أساس اإلعداد )تتمة( -2
  

 توحيد القوائم المالية أساس (ب

 للشركاتيتم إعداد القوائم المالية  .وشركاته التابعةبنك الكل من القوائم المالية لمن لقوائم المالية الموحدة ا تتكون

  سياسات محاسبية مماثلة. استخدامبها إعداد القوائم المالية للبنك عنالتي يتم المالية لسنة ل سنة مالية مماثلة عنالتابعة 
 

خرى األنشطة األمشابهة واللعمليات مماثلة لسياسات محاسبية وطرق تقييم  استخدامب عداد القوائم المالية الموحدةتم إ

تم تغيير السياسات المحاسبية للشركات التابعة عند اللزوم للتمشى مع السياسات المتبعة من قبل  .في ظروف مماثلة

 المجموعة.
 

 
 التابعة اتالشرك (1)

ك. يسيطر البنك على منشأة عندما يكون للبنك حقوق أو عوائد البن الخاضعة لسيطرةالشركات التابعة هي المنشآت 

متغيرة ناجمة عن ارتباطه بهذه المنشأة ولديه القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل سيطرته على المنشأة. 

 ولتحديد تعريف السيطرة، يجب أن تتحقق المعايير الثالثة التالية: 
 

 ،شأةالمنعلى  نفوذأن يكون للمجموعة  .أ

 ،بالمنشأةقوق في عوائد متغيرة ناتجة عن ارتباطه ح أن يكون للمجموعة .ب

 عوائدها.حجم للتأثير على المنشأة على  نفوذها استخدامأن يكون للمجموعة القدرة على  .ج

 

 الحقائق اشارتإذا ما فيها  ةالمستثمر المنشأة تقييم مدى استمرارها في السيطرة علىتقوم المجموعة بإعادة 

 . واحد أو أكثر من معايير السيطرة فيإلى أن هناك تغيرات وف والظر

 

من التاريخ اعتبارا  من التاريخ الذي يتم فيه نقل السيطرة إلى البنك ويتم التوقف اعتبارا  التابعة  الشركاتيتم توحيد 

يتم  ــإن وجدت  ــالسنة  أو المباعة خاللالمقتناة التابعة  الشركاتالذي يتم فيه نقل السيطرة من البنك. إن نتائج 

 ما يقتضي األمر. حسبـــ  أو حتى تاريخ البيع االقتناءمن تاريخ الموحدة إدراجها في قائمة الدخل 

 
 الحصة غير المسيطرة (2)

تمثل الحصة غير المسيطرة الحصة من صافي الدخل وصافي موجودات الشركات التابعة التي ال يملكها البنك 

رة في شركاته التابعة، ويتم عرضها بشكل منفصل ضمن قائمة الدخل الموحدة، كما بصورة مباشرة أو غير مباش

تُعرض ضمن حقوق المساهمين في قائمة المركز المالي الموحدة بشكل منفصل عن حقوق المساهمين في البنك. يتم 

لو كان ذلك يتسبب تحميل أي خسائر متعلقة بالحصة غير المسيطرة في منشأة تابعة على الحصة غير المسيطرة حتى 

في عجز رصيد الحصة غير المسيطرة. يتم احتساب التغيرات في حصة البنك في شركة تابعة ـــ والتي ال تؤدي إلى 

 فقدان السيطرة على الشركة التابعة من جانب البنك ـــ كمعامالت حقوق ملكية. 

 



 بنك اجلزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 )تتمة( م2018ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن

 

 ــ 21ــ 

 أساس اإلعداد )تتمة( -2
  

 أساس توحيد القوائم الماليةب( 

 

 العمليات عند التوحيد استبعاد (3)

أو الخسائر  رباحوأي إيرادات ومصاريف غير محققة )باستثناء األبين أعضاء المجموعة  رصدةيتم استبعاد األ

إعداد القوائم المالية  عنداألجنبية( الناتجة عن التعامالت بين أعضاء المجموعة  العمالتالناتجة عن التعامل ب

ال يوجد دليل على  فقط في حالة أنهغير المحققة  رباحر المحققة بنفس الطريقة لألالموحدة. ويتم استبعاد الخسائر غي

 انخفاض القيمة.
 
 

 زميلة  شركةاالستثمار في  (4)

ات في االستثمار تسجيلنفوذا  جوهريا . يتم مبدئيا   المجموعةعليها  تمارسالتي  الشركاتهي الشركات الزميلة 

الموحدة ويتم إدراجها في قائمة المركز المالي ، الملكيةحقوق وفقا  لطريقة  ذلكبعد بالتكلفة وتحتسب الشركات الزميلة 

 .أيهما أقل ــأو القيمة القابلة لالسترداد  المحتسبة وفقا  لطريقة حقوق الملكيةبالقيمة 

 

من صافي  جموعةالمفي حصة  االقتناءما بعد  تغيراتالتكلفة زائدا  المحتسبة وفقا  لطريقة حقوق الملكية تمثل القيمة 

آخر قوائم  أساسالمتراكمة على ( الخسائر) )الحصة من النتائج واالحتياطيات والمكاسب/ الشركة الزميلةموجودات 

 .إن وجد ــفي القيمة  االنخفاضمالية متوفرة( ناقصا  

 

 نخفاض القيمةخسارة إضافية ال كان من الضروري تسجيلما إذا تقرر المجموعة ، الملكيةحقوق بعد تطبيق طريقة 

 كان هناك أي دليل موضوعي ذاإ مافي كل تاريخ تقرير مالي . وتحدد المجموعة الزميلة الشركةفي  على استثمارها

على أنه  االنخفاضفي هذه الحالة تحتسب المجموعة قيمة والشركة الزميلة. في  االستثماريدل على انخفاض قيمة 

"الحصة  ضمنالمبلغ  بإظهاروتقوم  والقيمة الدفترية لالستثمار ركة الزميلةالشها من دادالفرق بين القيمة الممكن استر

 " في قائمة الدخل الموحدة.الشركة الزميلةفي  )الخسارة(/الربحفي 

 

إن خسارة االنخفاض في القيمة المعترف بها سابقا  فيما يتعلق باالستثمار في شركة زميلة يمكن عكس قيدها من خالل 

دة بحيث تبقى القيمة الدفترية لالستثمار في قائمة المركز المالي الموحدة بقيمتها المحتسبة وفقا  قائمة الدخل الموح

 لطريقة حقوق الملكية )قبل تكوين مخصص االنخفاض في القيمة( أو القيمة القابلة لالسترداد ــ أيهما أقل.

 

عة وشركاتها الزميلة بقدر حصة المجموعة في يتم استبعاد األرباح والخسائر غير المحققة من التعامالت بين المجمو

 تلك الشركات.

 

 



 بنك اجلزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 )تتمة( م2018ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن

 

 ــ 22ــ 

 )تتمة( أساس اإلعداد -2

 

 فتراضات المحاسبية الجوهريةام والتقديرات واالاألحك  (ج

بعض األحكام والتقديرات  استخداميتطلب  ير الدولية للتقرير الماليللمعايوفقا  الموحدة إن إعداد القوائم المالية 

. المصرح عنهاالموجودات والمطلوبات  قيمالمحاسبية الجوهرية التي تؤثر على االجتهادات وفتراضات واال

. يتم تقييم مثل هذه للبنكأن تمارس حكمها في طريقة تطبيق السياسات المحاسبية  دارةيتطلب األمر أيضا  من اإل

، والتي تتضمن خرىلعوامل األعلى الخبرة السابقة وبعض ا فتراضات باستمرار بناء  يرات واالاألحكام والتقد

يتم  .المحيطةلظروف امعقولة وفقا   عتقد أنهاالحصول على استشارات مهنية وتوقعات لألحداث المستقبلية التي يُ 

تسجيل التعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها إجراء التعديل فيما إذا كان للتعديل أثر على 

ي فترة التعديل والفترات المستقبلية إذا كان للتعديل تأثير على الفترة الحالية والفترات تلك الفترة فقط أو ف

 المستقبلية. فيما يلي المجاالت الهامة التي استخدمت فيها اإلدارة تقديرات وافتراضات أو مارست أحكام بشأنها:

 

 " "أ"(1)ج( " 3نموذج األعمال إلدارة الموجودات المالية )اإليضاح  .1

 " "ب"(1)ج( " 3دفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية )اإليضاح الت .2

 "(1)ج( " 3تصنيف الموجودات المالية )اإليضاح  .3

 "(1)ج( " 2خسائر انخفاض قيمة الموجودات المالية )اإليضاح  .4

 "(2)ج( " 2قياس القيمة العادلة )اإليضاح  .5

 "(3)ج( " 2انخفاض قيمة الموجودات غير المالية )اإليضاح  .6

 "(4)ج( " 2تحديد السيطرة على صناديق االستثمار )اإليضاح  .7

 "(5)ج( " 2مخصصات االلتزامات والرسوم )اإليضاح  .8

 "(6)ج( " 2مبدأ االستمرارية )اإليضاح  .9

 "(7)ج( " 2التزام منافع موظفين )اإليضاح  .10

 )ك(( 3االستهالك واإلطفاء )اإليضاح  .11
 

 خسائر انخفاض قيمة الموجودات المالية (1

( ومعيار المحاسبة الدولي 9طلب قياس خسائر انخفاض القيمة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي )يت

( على كافة فئات الموجودات المالية ُحكما  ـ خاصة  ـ في تقدير القيمة والوقت للتدفقات النقدية 39)

الجوهرية في مخاطر المستقبلية وقيم الضمانات عند تحديد خسائر انخفاض القيمة وتقدير الزيادة 

االئتمان. يتحكم في هذه التقديرات عدد من العوامل والتغيرات التي يمكن أن تؤدي إلى مستويات مختلفة 

 من المخصصات.

 

مع عدد من االفتراضات إن احتساب خسائر االئتمان المتوقعة لدى المجموعة يأتي نتيجة نماذج معقدة 

. تتضمن عناصر نماذج خسائر تمد على بعضها البعضمتغيرة تع معطياتاألساسية بخصوص اختيار 

 االئتمان المتوقعة والتي تعتبر أحكام وتقديرات محاسبية ما يلي:

 

نموذج تصنيف درجات االئتمان على مستوى المجموعة والذي من خالله يتم تحديد "احتمالية  -

 التعثر" لكل حالة من الحاالت.



 بنك اجلزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 )تتمة( م2018ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن

 

 ــ 23ــ 

 أساس اإلعداد )تتمة( -2

 

 لتقديرات واالفتراضات المحاسبية الجوهريةج(  األحكام وا

 

 )تتمة( خسائر انخفاض قيمة الموجودات المالية( 1

 

الضوابط المستخدمة لدى المجموعة في تقييم مدى توافر زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان  -

بحيث يمكن قياس مخصصات الموجودات المالية على أساس أعمار بقاء خسائر االئتمان 

 تقييم الكمي.المتوقعة وال

 فرز الموجودات المالية إلى شرائح عند تقييم خسائر االئتمان المتوقعة لها على أساس جماعي. -

 بما في ذلك المعادالت المختلفة واختيار المعطيات. خسائر االئتمان المتوقعةتطوير نماذج  -

: مستويات االقتصاد الكلي والمعطيات االقتصادية مثل سيناريوهاتتحديد أوجه الترابط بين  -

 ية للتعثر.و التعرض للتعثر أو الخسارة المفضالبطالة وقيم الضمانات وتأثير احتمالية التعثر أ

لالستشراف المستقبلي واوزان احتمالية وقوعها الدخال  االقتصاد الكلي سيناريوهاتاختيار  -

 المعطيات االقتصادية في نماذج خسائر االئتمان المتوقعة.

 

 ألدوات المالية( القيمة العادلة ل2

الربح أو لمحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل ، وامشتقاتتقوم المجموعة بقياس األدوات المالية مثل ال

مالي. تاريخ قائمة مركز كل وبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، وبالقيمة العادلة في  الخسارة

 )ب(.  34)د( و6تكلفة المطفأة كما هو مبين في االيضاحين كما يتم قياس القيم العادلة لألدوات المالية بال
 

التزام بين أطراف راغبة في الدفع لتحويل القيمة العادلة هي السعر الذي يتم من خالله بيع أصل مالي أو 

صل أو األمعاملة نظامية في السوق في تاريخ القياس. يعتمد قياس القيمة العادلة على افتراض أن عملية بيع 

 لتزام تتم إما:اال تحويل

 

 في السوق الرئيسية بالنسبة لألصل أو االلتزام، أو -

 في السوق األكثر نفعية  لألصل أو االلتزام في ظل غياب السوق الرئيسية. -
 

 يجب أن تكون السوق الرئيسية أو السوق األجدى متاحة أمام المجموعة. 

 

في  المشاركةفتراضات التي تستخدمها األطراف يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام اال

السوق حال تسعيير األصل أو االلتزام، على أفتراض أن هذه األطراف تسعى لتحقيق أكبر منفعة اقتصادية 

 لها.

 

عند قياس القيمة العادلة ألصل غير مالي يؤخذ في الحسبان قدرة أطراف السوق على توفير منافع اقتصادية 

 ضل ما يمكن أو ببيعه إلى طرف آخر يقوم باستخدامه على أفضل ما يمكن.باستخدم األصل بأف

 

القيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية التي يتم تداولها في أسواق نشطة تعتمد على األسعار 

خرى بالنسبة السوقية المتداولة أو تسعيرات الوسطاء. تقرر المجموعة القيم العادلة باستخدام طرق التقييم األ

 لجميع األدوات المالية األخرى.
 

 



 بنك اجلزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 )تتمة( م2018ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن

 

 ــ 24ــ 

 أساس اإلعداد )تتمة( -2

 

 ج(  األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الجوهرية

 

 )تتمة( ( القيمة العادلة لألدوات المالية2

 

مع تستخدم المجموعة طرق تقييم مناسبة حسب الظروف والبيانات الوافية المتاحة لقياس القيمة العادلة 

 تعظيم استخدامها للمعطيات المرصودة ذات الصلة وتقليل استخدامها للمعطيات غير المرصودة.  

   

بالنسبة لألدوات المالية التي يتم قياس قيمها العادلة أو االفصاح عنها في القوائم المالية الموحدة يتم تصنيفها 

 .(34في فئات ضمن الهيكل الهرمي للقيم العادلة )انظر اإليضاح 
 

بالنسبة للموجودات والمطلوبات المدرجة في القوائم المالية الموحدة على أسس متكررة، تقرر المجموعة فيما 

إذا جرى تناقل بين المستويات في الهيكل الهرمي من خالل إعادة تقييم التصنيف )بناء  على معطيات المستوى 

 من فترات إعداد القوائم المالية. األدنى المهم لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة
 

بغرض افصاحات القيم العادلة قررت المجموعة تصنيف الموجودات والمطلوبات وفقا  لطبيعة هذه 

 الموجودات والمطلوبات وما تحمله من سمات ومخاطر ومستوى الهيكل الهرمي للقيمة العادلة.

 
 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية( 3

الدفترية للموجودات غير المالية في كل تاريخ تقرير مالي أو بشكل أكثر تكرارا  وذلك  تتم مراجعة القيم

لتحديد إن كان هناك مؤشرا  يدل على وجود انخفاض في القيمة، عندئٍذ يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد من 

  األصل.
صل أو الوحدة المحققة للنقد القيمة يتم تسجيل خسارة االنخفاض في القيمة إذا تجاوزت القيمة الدفترية لأل

القابلة لالسترداد. القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة المحققة للنقد هي القيمة قيد االستعمال لألصل أو 

الوحدة المحققة للنقد أو قيمتها العادلة ناقصا  تكاليف البيع ــــ أيهما أكبر. وفي سياق تقييم القيمة قيد 

م خصم التدفقات النقدية المتوقعة مستقبال  إلى قيمها الحالية باستخدام معدل خصم ما قبل االستعمال، يت

الضريبة والذي يعكس تقدير السوق الحالي للقيمة الزمنية للنقد والمخاطر المتعلقة باألصل. يتم تحديد القيمة 

عدم توافر أسعار سوقية محددة،  العادلة ناقصا  تكاليف البيع بناء  على األسعار السوقية المحددة. وفي حال

يتم تحديد القيمة عندئٍذ على أساس األسعار التقديرية لموجودات مماثلة. وفي حال عدم توافر أسعار تقديرية 

  صومة.لموجودات مماثلة، يتم تحديد القيمة عندئٍذ على أساس حسابات التدفقات النقدية المستقبلية المخ
بين سعر البيع وصافي الموجودات زائدا  احتياطي الصرف األجنبي  عند بيع شركات تابعة، فإن الفرق

 المتراكم والشهرة التي لم تنخفض قيمتها يتم إدراجه في قائمة الدخل الموحدة.

 
فيما يتعلق بالموجودات األخرى، فإن خسائر االنخفاض في القيمة التي يتم االعتراف بها في فترات سابقة يتم 

رير مالي لتحديد فيما إذا كانت هناك مؤشرات تدل على أن خسائر االنخفاض في تقييمها في كل تاريخ تق

 القيمة انخفضت أو لم تعد موجودة. يتم عكس قيد خسائر االنخفاض في القيمة إذا كان هناك تغيرا  في
 التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد.

 

 
 



 بنك اجلزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 )تتمة( م2018ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن

 

 ــ 25ــ 

 أساس اإلعداد )تتمة( -2

 

 التقديرات واالفتراضات المحاسبية الجوهريةج(  األحكام و

 

 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية )تتمة(( 3

 

يتم عكس قيد خسارة االنخفاض في القيمة فقط بالمقدار الذي ال يسمح بتجاوز القيمة الدفترية لألصل عن 

لم يتم تسجيل خسارة انخفاض  القيمة الدفترية التي كان ليتم تحديدها بعد طرح االستهالك أو االطفاء فيما لو

 في القيمة.

 
 ( حتديد السيطرة على صناديق االستثمار4

تقوم المجموعة بدور مدير الصندوق لعدد من صناديق االستثمار. يرتكز تحديد سيطرة المجموعة على 

ن من أي صندوق استثمار في العادة على تقييم إجمالي المنافع االقتصادية للمجموعة في الصندوق )التي تتكو

ونتيجة لذلك، استنتجت  حصص مسجلة وأتعاب إدارة متوقعة( وحق المستثمرين في استبعاد مدير الصندوق.

 المجموعة بأنها تعمل كوكيل عن المستثمرين في جميع الحاالت وبالتالي فإنها لم تقم بتوحيد هذه الصناديق.

 
 ( خمصصات االلتزامات والرسوم5

نية ضمن دورة أعماهلا االعتيادية، وتتوىل اإلدارة تقدير مدى املخاطر اليت قد تنتج تتلقى اجملموعة مطالبات قانو 
عن مثل هذه املطالبات. وتقوم اإلدارة بعمل املخصصات اليت تتالئم مع اخلسائر احملتملة. يتم تسجيل 

الغ تقدير للمبيف القوائم املالية املوحدة بناًء على أفضل  -حسب املالئم  -املطالبات أو االفصاح عنها 
 املطلوبة لتسوية املطالبات.

 
 االستمراريةمبدأ ( 6

وأهنا  العمل على أساس مبدأ االستمرارية يف االستمرارعلى  اجملموعةقدرة  بتقدير مدى اجملموعة إدارةقامت 
 ، إنذلكل فةً إضايف املستقبل املنظور. العمل والبنك لديهما املوارد الالزمة لالستمرار يف  اجملموعةأبن  على ثقة

ميكن أن تثري شكوكًا جوهرية حول واليت بدورها  ليست على علم أبي حالة من عدم اليقني اجملموعة إدارة
مبدأ  أساسعلى املوحدة إعداد القوائم املالية االستمرار يف . وعليه، فقد مت االستمرارعلى  اجملموعةقدرة 

 .االستمرارية
 
 ( التزام تعويضات املوظفني7

موعة اددارة خطة تعويضات هناية اخلدمة للمويفني )لاخلطةل( طبقًا لنظام العمل يف اململكة العربية تقوم اجمل
( لتعويضات املويفنيل من قبل خبري 19السعودية. يتم تقدير التزامات اخلطة طبقًا ملعيار احملاسبة الدويل )
ات الرئيسية املستخدمة يف تقدير التزامات اكتواري بناًء على افرتاضات متعددة. وقد مت االفصاح عن االفرتاض

 .حول هذه القوائم املالية املوحدة (28اخلطة يف هناية السنة يف اإليضاح )
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 .فيما يلي السياسات احملاسبية اهلامة املتبعة يف إعداد القوائم املالية املوحدة
 

 اسبية( التغريات يف السياسات احملأ

تتفق السياسات احملاسبية املستخدمة يف إعداد هذه القوائم املالية املوحدة مع تلك املتبعة يف إعداد القوائم املالية 
لتطبيق املعايري اجلديدة التالية والتعديالت األخرى م ابستنثاء 2017ديسمرب  31السنوية املوحدة للسنة املنتهية يف 

( فإن هذه التعديالت والتطبيق ليس 9ضح أدانه. ابستثناء املعيار الدويل للتقرير املايل )على املعايري احلالية كما هو مو 
هلم أي أتثري جوهري على القوائم املالية املوحدة للمجموعة يف الفرتة احلالية أو الفرتات السابقة ويتوقع أن يكون هلا 

( يف جزء الحق من 9فصاحات املتعلقة بتطبيق املعيار )أتثري غري جوهري يف الفرتات املستقبلية. مت توضيح التأثري واال
 هذه القوائم املالية املوحدة. 

 
 تطبيق املعايري اجلديدة

 
، فيما يلي توضيحًا لتأثري تطبيق هذه ينيجديد ينيحماسب ينم، تبنت اجملموعة معايري 2018يناير  1عتبارًا من ا

 املعايري:

 
 اإليرادات من العقود مع العمالء –( 15) ملعيار الدويل للتقرير املايل. ا1

 خالل السنة احلالية. ( لاإليرادات من العقود مع العمالءل 15) موعة بتطبيق املعيار الدويل للتقرير املايلقامت اجمل
 

م أو بعد 2018يناير  1م ليدخل حيز التنفيذ للفرتات السنوية اليت تبدأ يف 2014لقد صدر هذا املعيار يف مايو 
خ. حيدد املعيار منوذجًا شاماًل واحدًا للمحاسبة عن اإليرادات الناشئة من العقود املربمة مع العمالء وحيل هذا التاري

طاق هذا املعيار حمل التوجيهات احلالية خبصوص اإليرادات واملوجودة من خالل العديد من املعايري والتفاسري يف ن
وذجاً جديداً من مخس خطوات سيتم تطبيقه على اإليرادات الناشئة من . يؤسس املعيار مناملعايري الدولية للتقرير  املايل

( يتم إدراج اإليرادات ابملبلغ الذي يعكس القيمة اليت تتوقع املنشأة احلصول 15العقود مع العمالء. مبوجب املعيار )
 عليه مقابل حتويل البضاعة أو تقدمي اخلدمات للعميل.

 
( وتوصلت إىل أن املعيار اجلديد ليس له أي أتثري جوهري على 15يق املعيار )انتهت اجملموعة من تقييم أتثري تطب

( ليس جوهرايً، وابلتايل مل يتم تعديل مبالغ 15ممارسات االعرتاف ابإليرادات احلالية. إن التأثري املايل لتطبيق املعيار )
 الفرتة السابقة.

 
 اليةاألدوات امل –( 9املعيار الدويل للتقارير املالية ). 2

واليت صدرت يف نوفمرب ( 9) ير املايلر املعيار الدويل للتقنسخة مبكرة من اجملموعة بتطبيق كما هو مسموح، قامت 
( املطبق مبكراً( والذي تضمن بشكل رئيسي التصنيف 9م )املعيار )2010م ومتت مراحعتها الحقًا يف 2009

م 2014الصادر يف يوليو ( 9جملموعة بتطبيق املعيار )م قامت ا2018يناير  1والقياس لألدوات املالية. بدًء من 
واخنفاض القيمة وحماسبة  والقياس( الكامل( والذي حيل حمل مجيع النسخ املبكرة ويتضمن التصنيف 9)املعيار )
 التحوط.

 
، اختارت اجملموعة االستمرار يف تطبيق متطلبات حماسبة الكامل (9مبوجب ما هو مسموح به حسب املعيار )

 (.39حوط الواردة يف معيار احملاسبة الدويل )الت
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 )تتمة( ( التغريات يف السياسات احملاسبيةأ

 
 األدوات املالية –( 9املعيار الدويل للتقارير املالية ). 2

( 9ملعيار )اليت نشأت من خالل تطبيق فيما يلي ملخصًا للتغريات الرئيسية حول السياسات احملاسبية للمجموعة وا
 الكامل:

 
 املاليةوقياس األدوات تصنيف 

للموجودات املالية فيما يتعلق ابلتصنيف والقياس ( الكامل فال توجد تغريات جوهرية 9)املعيار نتيجة لتطبيق 
 :ما عدا

 .تقييم خصائص التدفقات النقدية التعاقدية 
  ل الدخل الشامل اآلخر لقياس أدوات الدين.خالإدخال فئة قياس القيمة العادلة من 
 .احملاسبة عن إعادة تصنيف املوجودات املالية بني فئات القياس 
 

 االخنفاض يف قيمة املوجودات املالية
( مع منوذج لخسائر 39حمل منوذج لاخلسائر املتكبدةل الوارد يف معيار احملاسبة الدويل )الكامل ( 9حيل املعيار ) 

من اجملموعة تسجيل خمصص خلسائر االئتمان املتوقعة جلميع القروض الكامل ( 9قعةل. يتطلب املعيار )االئتمان املتو 
مع  أو اخلسارةواملوجودات املالية األخرى من أدوات الدين غري احملتفظ هبا ابلقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

خسائر االئتمان املتوقعة املرتبطة ابحتمالية التعثر التزامات القروض وعقود الضماانت املالية. يستند املخصص إىل 
يف حال استوفت  خالل اثين عشر شهرًا قادمة إال إذا كان هناك زايدة جوهرية يف خماطر االئتمان منذ النشوء.

فيتم تكوين املخصص بناًء أصل مايل مشرتى أو مستحدث ذو مستوى ائتماين منخفض املوجودات املالية تعريف 
. إن األصل مايل مشرتى أو مستحدث ذو مستوى يف خسائر االئتمان املتوقعة خالل عمر األصل املايل على التغري

ائتماين منخفض هو موجودات مالية ذو مستوى ائتماين منخفض عند االعرتاف األويل. يسجل األصل املايل املشرتى 
ألصلي، ويتم الحقًا االعرتاف تسجيل أو املستحدث ذو مستوى ائتماين منخفض ابلقيمة العادلة عند االعرتاف ا

أو  خسائر االئتمان املتوقعةإيرادات العمولة اخلاصة  على أساس معدل الفائدة الفّعال ذو االئتمان املعدل. تدرج 
 .خسائر االئتمان املتوقعةتكون معفاة للحد الذي يكون فيه تغرياً الحقاً يف 

 
(. 39الئتمان يف فرتة قبل تلك اليت كانت تدرج مبوجب املعيار )يتم إدراج خسائر االكامل، ( 9مبوجب املعيار )

للحصول على مزيد من التفاصيل حول كيفية قيام اجملموعة  للجزء اخلاص ابلسياسات احملاسبية اهلامةيرجى الرجوع 
 (.9بتطبيق متطلبات اخنفاض القيمة مبوجب املعيار )

 
 التحّول

الكامل أبثر رجعي ابستثناء ما هو موضح  (9ية الناجتة عن تطبيق املعيار )مت تطبيق التغريات يف السياسات احملاسب
 :أدانه

فرتات املقارنة. يتم إدراج الفرق ما بني القيم الدفرتية للموجودات املالية واملطلوابت املالية الناشئة من تعديل مل يتم • 
املعروض خمصص اخنفاض القيمة م. وابلتايل فإن 2018يناير  1يف األرابح املبقاة كما يف الكامل ( 9تطبيق املعيار )

وابلتايل ال ميكن مقارنتها ابملعلومات املعروضة لسنة الكامل ( 9عكس املتطلبات الواردة يف املعيار )يم ال 2017لسنة 
 .الكامل (9م مبوجب املعيار )2018
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 )تتمة( حملاسبية( التغريات يف السياسات اأ

 
 )تتمة( األدوات املالية –( 9املعيار الدويل للتقارير املالية ). 2
 

 )تتمة( التحّول
لتحديد منوذج األعمال حيث يكون األصل املايل حمتفظ به مع الوضع يف االعتبار احلقائق تم إجراء تقييمات ي• 

 .والظروف القائمة يف اتريخ التطبيق األويل
 

الئتمان مل تزداد بصورة جوهرية لسندات الدين ذات خماطر االئتمان املنخفضة يف اتريخ التطبيق يفرتض أن خماطر ا
 ( الكامل.9األويل للمعيار )

 
مع القيمة الدفرتية ( املبكر املطبق 9/ املعيار )( 39القيمة الدفرتية مبوجب معيار احملاسبة الدويل )تطابق 

 م:2018ر يناي 1بتاريخ الكامل ( 9مبوجب املعيار )
 

مع القيمة مبكرًا ( املطبق 9/ املعيار )( 39يطابق اجلدول التايل القيمة الدفرتية مبوجب معيار احملاسبة الدويل )أ( 
 م:2018يناير  1التحول وهو بتاريخ الكامل ( 9الدفرتية مبوجب املعيار )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مع تسجيله  (39معيار احملاسبة الدويل )( يطابق اجلدول التايل خمصص اخنفاض القيمة املسجل وفقًا ملتطلبات ب
 يف االعتبار ما يلي: ( الكامل، مع األخذ9وفقاً للمعيار )

 
  وخمصص اخنفاض القيمة مقابل  (39عيار احملاسبة الدويل )مل املالية وفقاً للموجودات خمصص اخنفاض القيمة اخلتامي

املخصصات واملطلوابت املخصصات  – (37عيار احملاسبة الدويل )التزامات القروض وعقود الضمان املايل وفقًا مل
 م:2017ديسمرب  31، كما يف واملوجودات الطارئة

 م:2018يناير  1( الكامل كما يف 9االفتتاحية احملددة وفقاً للمعيار ) خسائر االئتمان املتوقعة 

 ابآلف الرايالت السعودية 
م 2017ديسمرب  31 

( 39معيار احملاسبة الدويل ))
 ( املبكر املطبق / 9/ املعيار )

 (37معيار احملاسبة الدويل )

  إعادة القياس 
م 2018يناير  1
( 9املعيار ))

 الكامل(
      املاليةاملوجودات 

 لبنوك واملؤسسات املالية لدى اأرصدة 
 369.249 األخرى  

 
(306) 

 
368.943 

 39.317.562  (472.284)  39.789.846 قروض وسلف، صايف
 40.159.095  (472.590)  39.686.505 
      

      املاليةاملطلوابت 
 943.903  163.567  780.336 مطلوابت أخرى
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 ()تتمة األدوات املالية –( 9املعيار الدويل للتقارير املالية ). 2

 
مع القيمة الدفرتية ( املبكر املطبق 9/ املعيار )( 39القيمة الدفرتية مبوجب معيار احملاسبة الدويل )تطابق 

 )تتمة(: م2018يناير  1بتاريخ الكامل ( 9مبوجب املعيار )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( الكامل.9ج( يلخص اجلدول التايل التأثري على األرابح املبقاة للمجموعة نتيجة لتطبيق املعيار )
 
 
 
 
 
 
 

 ابآلف الرايالت السعودية 
م 2017ديسمرب  31 

( 39معيار احملاسبة الدويل ))
 بق / ( املبكر املط9/ املعيار )

 (37معيار احملاسبة الدويل )

  إعادة القياس 
م 2018يناير  1
( 9املعيار ))

 الكامل(
      املاليةاملوجودات 

 لبنوك واملؤسسات املالية لدى اأرصدة 
 ــ        األخرى  

 
306 

 
306 

 1.177.013  472.284  704.729 قروض وسلف، صايف
 704.729  472.590  1.177.319 
      

      املاليةاملطلوابت 
 163.567  163.567  ــ        مطلوابت أخرى

 ابآلف الرايالت السعودية 
  

 1.526.541 م2017ديسمرب  31األرابح املبقاة كما يف 
( )مبا يف ذلك خمصص خسارة االئتمان 9اف خبسائر االئتمان املتوقعة مبوجب املعيار )االعرت 

 (636.157) مقابل التزامات القروض وعقود الضمان املايل(
 890.384 م(2018يناير  1( الكامل )9األرابح املبقاة مبوجب املعيار )
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 تصنيف املوجودات املالية واملطلوابت املالية
 31يقدم اجلدول التايل ملخصًا لألدوات املالية للمجموعة عن طريق فئة تلك األدوات وقيمهم الدفرتية كما يف 

 م:2018ديسمرب 
 

 
 
 
 
 
 
 

 م2018ديسمرب  31 
  

 
 
 

 إيضاحات

 
زامي لتطبيق االال

ابلقيمة العادلة 
من خالل الربح 

 أو اخلسارة

ابلقيمة التحديد 
العادلة من 

خالل الربح أو 
 اخلسارة

القيمة العادلة من 
خالل الدخل 
 -الشامل اآلخر 

استثمارات حقوق 
 ملكية

 
 
 
 
 طفأةاملتكلفة ال

 
 
 

إمجايل القيمة 
 الدفرتية

 ابآلف الرايالت السعودية 
       املاليةاملوجودات 

نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العريب 
 ــ          ــ          4 السعودي 

 

 ــ         

 

4.965.122 

 

4.965.122 

أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية 
 ــ          ــ          5 األخرى

 

 ــ         

 

1.297.749 

 

1.297.749 

 24.052.275 24.006.091 4.891 41.293 ــ          6 استثمارات

 54.434 ــ          ــ          ــ          54.434 11 القيمة العادلة املوجبة للمشتقات

 40.896.891 40.896.891 ــ          ــ          ــ          7 قروض وسلف، صايف

 278.350 278.350 ــ          ــ          ــ           موجودات أخرى

 71.544.821 71.444.203 4.891 41.293 54.434  املالية إمجايل املوجودات
       

       املاليةاملطلوابت 
 6.423.430 6.423.430 ــ          ــ          ــ          12 أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

 51.804.098 51.804.098 ــ          ــ          ــ          13 ودائع العمالء

 151.789 ــ          ــ          ــ          151.789 11 القيمة العادلة السالبة للمشتقات

 2.008.202 2.008.202 ــ          ــ          ــ          14 صكوك لتعزيز رأس املال

 835.069 835.069 ــ          ــ          ــ           مطلوابت أخرى

 61.222.588 61.070.799 ــ          ــ          151.789  املاليةاملطلوابت إمجايل 



 بنك اجلزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 )تتمة( م2018ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن

 

 ــ 31ــ 

 )تتمة( ملخص ألهم السياسات احملاسبية      -3
 
 )تتمة( ( التغريات يف السياسات احملاسبيةأ

 
 )تتمة( األدوات املالية –( 9املعيار الدويل للتقارير املالية ). 2

 

 
 : االفصاحاتاألدوات املالية –)املعدل( ( 7املعيار الدويل للتقارير املالية ). 3

األدوات املالية:  –( 7فقد مت حتديث املعيار )( 39احملاسيب الدويل )( واملعيار 9لعكس الفروقات بني املعيار )
تتضمن التغريات م. 2018يناير  1( للسنة اليت تبدأ يف 9وقامت اجملموعة بتطبيقه مع املعيار ) ،االفصاحات

ئر االئتمان خساحبساابت ، والبياانت النوعية والكمية فيما يتعلق (2)أ( ) 3إفصاحات التحول املبينة يف اإليضاح 
 .30املبينة يف اإليضاح املتوقعة مثل االفرتاضات، والبياانت املدخلة املستخدمة 

 
 (.2)أ( ) 3اخلتامية يف اإليضاح إىل يتم عرض التطابق بني خمصصات خسائر االئتمان املتوقعة االفتتاحية 

 
 
 

 م2017ديسمرب  31 
  

 
 

 إيضاحات

التطبيق االلزامي 
ابلقيمة العادلة من 

خالل الربح أو 
 اخلسارة

التحديد ابلقيمة 
العادلة من خالل 

 الربح أو اخلسارة

القيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل 

ت استثمارا -اآلخر 
  حقوق ملكية

 
 
 

 التكلفة املطفأة

 
 

لقيمة إمجايل ا
 الدفرتية

 ابآلف الرايالت السعودية 
       املاليةاملوجودات 

نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العريب 
 ــ          ــ          4 السعودي 

 

 ــ         

 

5.975.067 

 

5.975.067 

أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية 
 ــ          ــ          5 األخرى

 

 ــ         

 

369.249 

 

369.249 

 20.360.547 20.282.744 16.388 61.415 ــ          6 استثمارات

 104.021 ــ          ــ          ــ          104.021 11 القيمة العادلة املوجبة للمشتقات

 39.789.846 39.789.846 ــ          ــ          ــ          7 قروض وسلف، صايف

 209.167 209.167 ــ          ــ          ــ           موجودات أخرى

 66.807.897 66.626.073 16.388 61.415 104.021  املالية إمجايل املوجودات
       

       املاليةاملطلوابت 
 6.172.545 6.172.545 ــ          ــ          ــ          12 أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

 50.278.366 50.278.366 ــ          ــ          ــ          13 ودائع العمالء

 220.987 ــ          ــ          ــ          220.987 11 القيمة العادلة السالبة للمشتقات

 2.006.382 2.006.382 ــ          ــ          ــ          14 صكوك لتعزيز رأس املال

 724.847 724.847 ــ          ــ          ــ           خرىمطلوابت أ

 59.403.127 59.182.140 ــ          ــ          220.987  املاليةاملطلوابت إمجايل 



 بنك اجلزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 )تتمة( م2018ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن

 

 ــ 32ــ 

 )تتمة( ملخص ألهم السياسات احملاسبية      -3
 
 )تتمة( ت احملاسبية( التغريات يف السياساأ

 
 : االفصاحات )تتمة(األدوات املالية –)املعدل( ( 7املعيار الدويل للتقارير املالية ). 3
 

 املتاجرةاحملاسبة بتاريخ ب( 
 املتاجرة،املالية بتاريخ  املوجوداتبشراء وبيع املتعلقة كافة العمليات االعتيادية وإلغاء االعرتاف ب االعرتافيتم 

العمليات االعتيادية املتعلقة تصبح فيه اجملموعة طرفًا يف أحكام تعاقدية ألداة مالية. إن ذي أي التاريخ ال
زمنية اليت تنص عليها الفرتة الخالل  املوجوداتتسليم  املالية هي العمليات اليت تتطلب املوجوداتبشراء وبيع 
 يف السوق. األعراف السائدةاألنظمة أو 

 
 لوابت املاليةج( املوجودات املالية واملط

 
 ( تصنيف املوجودات املالية1
 

من خالل الدخل  عند االعرتاف األويل، يتم تصنيف املوجودات املالية كمقاسة ابلتكلفة املطفأة وابلقيمة العادلة
 الربح أو اخلسارة.من خالل وابلقيمة العادلة  الشامل اآلخر

 
 وجودات املالية ابلتكلفة املطفأةامل

وهي غري حمددة ابلقيمة العادلة من  املالية ابلتكلفة املطفأة يف حال استيفاء الشرطني التالينياملوجودات اس تقوم اجملموعة بقي
 :خالل الربح أو اخلسارة

 
 .االحتفاظ ابألصل املايل ضمن منوذج عمل هبدف حتصيل التدفقات النقدية التعاقدية 
 عمولة مدفوعات ألصل املبلغ أو تواريخ حمددة تعترب فقط  ينتج عن الشروط التعاقدية لألصل املايل تدفقات نقدية يف

 . على أصل املبلغ القائمخاصة 
 

 يف حال مل يستويف األصل املايل كال الشرطني فيتم قياسه إذا ابلقيمة العادلة.
 

ولة يف قائمة الدخل على أساس املعدل الفّعال ألدوات الدين املقاسة الحقًا ابلتكلفة املطفأة. تدرج إيرادات العميدرج الدخل 
 املوحدة.

 
 ختضع أدوات الدين املقاسة ابلتكلفة املطفأة الخنفاض القيمة.



 بنك اجلزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 )تتمة( م2018ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن

 

 ــ 33ــ 

 )تتمة( ملخص ألهم السياسات احملاسبية      -3
 

 )تتمة( ج( املوجودات املالية واملطلوابت املالية
 
 )تتمة( ( تصنيف املوجودات املالية1

 
 ل الدخل الشامل اآلخرادلة من خالاملوجودات املالية ابلقيمة الع

وهي غري حمددة ابلقيمة  اس ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر حال استيفاء الشرطني التالينيأدوات الدين: تق
 :العادلة من خالل الربح أو اخلسارة

 
 ت املاليةاملوجودا االحتفاظ ابألصل املايل ضمن منوذج عمل هبدف حتصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع. 
  عمولة فقط مدفوعات ألصل املبلغ أو ينتج عن الشروط التعاقدية لألصل املايل تدفقات نقدية يف تواريخ حمددة تعترب

 .على أصل املبلغ القائمخاصة 
 

 للمجموعةميكن ، ملتاجرةلغرض اغري احملتفظ به االعرتاف األويل ابالستثمار يف حقوق امللكية عند  أدوات حقوق امللكية:
على  االختيارهذا يتم اآلخر. عرض التغريات الالحقة يف القيمة العادلة يف الدخل الشامل أن ت غري قابل لإللغاءالقيام ابختيار 

 على حدة.استثمار كل أساس  
 

كتتاليف إن االستتتثمارات يف أدوات التتدين ابلقيمتتة العادلتتة متتن ختتالل التتدخل الشتتامل اآلختتر ت قتتاس بدايتتًة ابلقيمتتة العادلتتة زائتتداً ت
املعتتامالت. يتتتم قياستتها الحقتتاً ابلقيمتتة العادلتتة ابملكاستتب واخلستتائر الناجتتتة عتتن التغتتريات يف القيمتتة العادلتتة املدرجتتة يف التتدخل 

 الشامل اآلخر. يتم إدراج دخل العمولة اخلاصة ومكاسب وخسائر صرف العملة األجنبية يف قائمة الدخل املوحدة.
 

حقتتوق امللكيتتة ابلقيمتتة العادلتتة متتن ختتالل التتدخل الشتتامل اآلختتر بدايتتة ابلقيمتتة العادلتتة زائتتداً يتتتم قيتتاس االستتتثمارات يف أدوات 
تكاليف املعامالت. الحقاً، تقاس تلك االستثمارات ابلقيمة العادلة ابملكاسب واخلسائر الناجتتة عتن التغتريات يف القيمتة العادلتة 

يات األخرى. ال يتم أبداً إعتادة تصتنيف املكاستب واخلستائر متن أدوات املدرجة يف الدخل الشامل اآلخر واملرتاكمة يف االحتياط
حقتتوق امللكيتتتة هتتذه يف قائمتتتة التتدخل املوحتتتدة وال يتتتتم إدراج أي اخنفتتاض يف القيمتتتة يف قائمتتة التتتدخل األوليتتة املتتتوجزة املوحتتتدة. 

عادة تصنيف املكاسب واخلستائر املرتاكمتة يف االستثمارات يف أدوات حقوق امللكية غري املتداولة ت قاس ابلقيمة العادلة. لن يتم إ
 قائمة الدخل املوحدة عند بيع االستثمارات.

 
عند االعرتاف األويل حتدد اجملموعتة مجيتع االستتثمارات يف أدوات حقتوق امللكيتة التيت ليستت مصتنفة ابلقيمتة العادلتة متن ختالل 

 اآلخر. الربح أو اخلسارة كمصنفة ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
 

إن توزيعات األرابح على هذه االستثمارات يف أدوات حقوق امللكية تدرج يف قائمة الدخل املوحدة عند نشوء احلق للمجموعتة 
 يف استالم توزيعات األرابح، إال إذا كانت توزيعات األرابح متثل بشكل واضح اسرتداد جزء من تكلفة االستثمار.

 



 بنك اجلزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 )تتمة( م2018ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن

 

 ــ 34ــ 

 )تتمة( اسبيةملخص ألهم السياسات احمل      -3
 

 )تتمة( ج( املوجودات املالية واملطلوابت املالية
 
 )تتمة( ( تصنيف املوجودات املالية1
 

 م(2018يناير  1)السياسة القابلة للتطبيق قبل 

 
 االستثمار يف أدوات حقوق امللكية احملدد ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

وعة القيام ابختيار غري قابل لإللغاء )على أساس كل استثمار على حدة( لتحديد عند االعرتاف األويل، ميكن للمجم
االستثمارات يف أدوات حقوق امللكية ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. إن التحديد ابلقيمة العادلة 

 ة للمتاجرة.من خالل الدخل الشامل اآلخر غري مسموح به إذا مت االحتفاظ ابستثمارات حقوق امللكي
 

االستثمارات يف أدوات حقوق امللكية ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر تقاس بداية ابلقيمة العادلة 
 زائداً تكاليف املعاملة.

 
الحقاً، يتم قياس هذه االستثمارات ابلقيمة العادلة مع املكاسب واخلسائر الناجتة عن التغريات يف القيمة العادلة 

يف الدخل الشامل اآلخر ومرتاكمة يف االحتياطيات األخرى. ال يتم أبدًا إعادة تصنيف هذه املكاسب  املدرجة
واخلسائر من أدوات حقوق امللكية هذه يف قائمة الدخل املوحدة وال يتم إدراج أي اخنفاض يف القيمة يف قائمة 

اولة كمصنفة ابلقيمة العادلة. لن يتم إعادة الدخل املوحدة. تقاس االستثمارات يف أدوات حقوق امللكية غري املتد
 تصنيف املكاسب واخلسائر املرتاكمة يف قائمة الدخل املوحدة عند بيع االستثمارات.

 
عند االعرتاف األويل حتدد اجملموعة مجيع االستثمارات يف أدوات حقوق امللكية غري املصنفة ابلقيمة العادلة من خالل 

 عادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.الربح أو اخلسارة والقيمة ال
 

إن توزيعات األرابح على هذه االستثمارات يف أدوات حقوق امللكية تدرج يف قائمة الدخل املوحدة عند نشوء احلق 
للمجموعة يف استالم توزيعات األرابح، إال إذا كانت توزيعات األرابح متثل بشكل واضح اسرتداد جزء من تكلفة 

 االستثمار.
 

احتياطي القيمة العادلة صايف التغري املرتاكم يف القيمة العادلة الستثمار حقوق امللكية املقاسة ابلقيمة العادلة  يتضمن
من خالل الدخل الشامل اآلخر. عند استبعاد استثمارات حقوق امللكية هذه، فإنه يتم حتويل املبلغ املرتاكم ذات 

 املبقاة.الصلة يف احتياطي القيمة العادلة إىل األرابح 
 

 األصل املايل ابلقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة

تصنف كافة املوجودات املالية األخرى على أهنا مقاسة ابلقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة )على سبيل املثال: 
مة العادلة من خالل الدخل أسهم امللكية احملتفظ هبا للمتاجرة وسندات الدين املصنفة إما ابلتكلفة املطفأة أو القي

 الشامل اآلخر(.



 بنك اجلزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 )تتمة( م2018ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن

 

 ــ 35ــ 

 )تتمة( ملخص ألهم السياسات احملاسبية      -3
 

 )تتمة( ج( املوجودات املالية واملطلوابت املالية
 
 )تتمة( ( تصنيف املوجودات املالية1
 

 )تتمة( م(2018يناير  1)السياسة القابلة للتطبيق قبل 

 
 )تتمة( ل الربح أو اخلسارةاألصل املايل ابلقيمة العادلة من خال

إضافًة لذلك، وعند االعرتاف األويل، قد حتدد اجملموعة بصورة غري قابلة إللغاء تصنيف أصل مايل يفي ابملتطلبات 
ليتم قياسه ابلتكلفة املطفأة أو ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو القيمة العادلة من خالل الربح أو 

 القيام بذلك يلغي أو يقلص بصورة جوهرية عدم التوافق احملاسيب الذي قد ينشأ.اخلسارة إذا كان 
 

ال يتم إعادة تصنيف املوجودات املالية الحقاً لالعرتاف األويل هبا، ابستثناء يف الفرتة اليت تلي تغيري اجملموعة لنموذج 
 أعماهلا إلدارة املوجودات املالية.

 
مة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة ابلقيمة العادلة يف هناية كل فرتة تقرير مايل، مع يتم قياس املوجودات املالية ابلقي

 أي ربح أو خسارة انجتة عن القياس املدرج يف قائمة الدخل املوحدة.
 

ارة يتم تضمينها يف قائمة الدخل عمولة الدخل على أدوات الدين املصنفة ابلقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلس
 حدة.املو 
 

الدخل من توزيعات األرابح على هذه االستثمارات يف أدوات حقوق امللكية املصنفة ابلقيمة العادلة من خالل الربح 
أو اخلسارة ي درج يف قائمة الدخل األولية املوجزة املوحدة عند نشوء احلق للمجموعة يف استالم توزيعات األرابح، 

 وتدرج يف قائمة الدخل املوحدة.
 
 منوذج األعمال تقييم( أ

تقوم اجملموعة بعمل تقييم للهدف من منوذج األعمال الذي يكون األصل حمتفظًا مبوجبه على مستوى احملفظة ألن 
 هذا يعكس الطريقة اليت يدار هبا العمل واملعلومات اليت يتم تقدميها إىل اإلدارة. تتضمن املعلومات ما يلي:

 
نة للمحفظة. وبشكل حمدد، إذا ما كانت اسرتاتيجية اإلدارة تركز على العمل على ضوء السياسات واألهداف املبي -

حتقيق إيرادات العمولة اخلاصة التعاقدية أو االحتفاظ مبعدل عمولة خاصة حمدد أو يكون هناك توافق بني مدة 
خالل بيع  املوجودات املالية ومدة املطلوابت املالية اليت متول تلك املوجودات أو حتقق التدفقات النقدية من

 املوجودات.
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 )تتمة( تقييم منوذج األعمال( أ

 
 كيفية تقييم أداء احملفظة وإرسال تقارير بشأهنا إىل إدارة اجملموعة. -
ليت تؤثر على أداء منوذج األعمال )واملوجودات املالية احملتفظ هبا ضمن منوذج األعمال( وكيفية إدارة املخاطر ا -

 املخاطر.
كيفية تعويض املدراء، أي إذا ما استند التعويض على القيمة العادل للموجودات اليت متت إدارهتا أو التدفقات النقدية  -

 التعاقدية اليت مت حتصيلها، و
وتوقيت املبيعات يف الفرتات السابقة وأسباب البيع والتوقعات بشأن أنشطة املبيعات املستقبلية. إال أن تكرار وكمية  -

املعلومات حول أنشطة املبيعات ال تعترب منفصلة، ولكن تعترب جزءًا من التقييم الشامل عن كيفية حتقيق اجملموعة 
 ت النقدية.هلدفها يف إدارة املوجودات املالية وكيفية حتقيق التدفقا

 
يستند تقييم منوذج األعمال على السيناريوهات املتوقعة بصورة معقولة دون األخذ يف االعتبار سيناريوهات لاألسوأل 
أو لحتت ضغط العملل. إذا حتققت التدفقات النقدية بعد االعرتاف األويل بطريقة خمتلفة عن التوقعات األصلية 

املوجودات املالية املتبقية احملتفظ هبا يف منوذج األعمال، ولكن يتم دمج هذه  للمجموعة، فإن اجملموعة ال تغري تصنيف
 املعلومات عند عمل تقييم للموجودات املالية ت املستحدثة أو املشرتاة حديثاً ت يف املستقبل.

 
لة ابلقيمة العادلة من يتم قياس املوجودات املالية احملتفظ هبا للمتاجرة واليت يتم تقييم أدائها على أساس القيمة العاد

خالل الربح أو اخلسارة ألهنا ليست حمتفظ هبا لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وال حمتفظ هبا لتحصيل تدفقات 
 نقدية تعاقدية وبيع موجودات مالية.

 
تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات ألصل املبلغ أو عمولة خاصة على أصل ( ب
 بلغ )"ضوابط مدفوعات أصل املبلغ أو العمولة على أصل املبلغ"(امل

لغرض القيام هبذا التقييم، فإن لأصل املبلغل هو القيمة العادلة لألصل املايل عند االعرتاف األويل. لالعمولة اخلاصةل 
ملبلغ القائم خالل فرتة معينة هي مثن القيمة املالية للوقت، واالئتمان وخماطر االقراض األساسية األخرى املرتبطة أبصل ا

 وتكاليف االقراض األساسية األخرى )مثل خماطر السيولة والتكاليف اإلدارية(، إضافة هلامش الربح.
 

عند القيام بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات ألصل املبلغ أو عمولة خاصة ألصل 
بارها األحكام التعاقدية لألداة. يتضمن ذلك تقييم ما إذا كان األصل املايل يتضمن املبلغ، فإن اجملموعة أتخذ يف اعت

شروطًا تعاقدية ميكنها تغيري توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية حيث أنه بذلك لن يستويف هذا الشرط. عند 
 القيام ابلتقييم، أتخذ اجملموعة يف اعتبارها ما يلي:
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تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات ألصل املبلغ أو عمولة خاصة على أصل ( ب
 )تتمة( صل املبلغ"(املبلغ )"ضوابط مدفوعات أصل املبلغ أو العمولة على أ

 
 األحداث احملتملة اليت قد تؤدي لتغيري مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية، -
 مزااي الرفع، -
 مبالغ مدفوعة مقدماً وشروط متديد، -
الشروط اليت تقيد مطالبات اجملموعة يف التدفقات النقدية من أصل حمدد )أي ترتيبات أصل دون حق  -

 الرجوع(،
 مثن القيمة املالية للوقت، أي التعديل الدوري ملعدالت العمولة اخلاصة.املزااي اليت تؤدي لتعديل  -
 

 التحديد ابلقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة
عند االعرتاف األويل، تقوم اجملموعة بتحديد بعض املوجودات املالية ابلقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة إذا  

 ل بصورة جوهرية عدم التوافق احملاسيب الذي قد ينشأ.كان هذا التحديد يستبعد أو يقل
 
 تصنيف املطلوابت املالية( 2

تصنف اجملموعة مطلوابهتا املالية، ابستثناء الضماانت املالية والتزامات القروض على أهنا مقاسة ابلتكلفة املطفأة أو 
خذ يف االعتبار أي خصم أو عالوة على ابلقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة. حتتسب التكلفة املطفأة ابأل
 إصدار األموال والتكاليف اليت تعترب جزًء ال يتجزأ من معدل العائد الفّعال.

 
يتم إدراج مجيع ودائع السوق املالية، وودائع العمالء، وقروض األجل، والديون املعززة، وأدوات الدين األخرى املصدرة 

 املعاملة. بدايًة ابلقيمة العادلة انقصاً تكاليف
 

يتم قياس املطلوابت املالية الحقًا ابلتكلفة املطفأة، إال إذا كان مطلواًب قياسها ابلقيمة العادلة من خالل الربح أو 
 (.9ملعيار )ااخلسارة أو أن اجملموعة اختارت قياس االلتزام ابلقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة وفقاً ملتطلبات 

 
املالية املصنفة ابلقيمة العادلة من خالل الربح او اخلسارة ابستخدام خيار القيمة العادلة، إن ابلنسبة للمطلوابت 

وجدت، بعد االدراج األويل ملثل هذه املطلوابت، فإنه يتم عرض التغريات يف القيمة العادلة املتعلقة ابلتغريات يف 
م عرض مجيع التغريات األخرى يف القيمة العادلة يف خماطر االئتمان بصورة منفصلة يف الدخل الشامل اآلخر، بينما يت

 قائمة الدخل املوحدة.
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ة ابالئتمان إىل قائمة الدخل املوحدة حىت يف حال مت إلغاء ال يتم إعادة تدوير املبالغ يف الدخل الشامل اآلخر املتعلق

 االعرتاف اباللتزام وحتصيل املبالغ.
 

يتم إدراج الضماانت املالية والتزامات القروض اليت ختتار املنشآت قياسها ابلقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة 
 املوحدة. قائمة الدخلتتعرض قيمها العادلة لالرتفاع واالخنفاض يف 

 
 التحديد ابلقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة

 قد حتدد اجملموعة بعض املطلوابت املالية ابلقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة يف أي من احلالتني التاليتني:
 
 تدار املطلوابت ويتم تقييمها والتصريح عنها داخلياً على أساس القيمة العادلة، أو -
 حديد أو يقلل بصورة جوهرية عدم التوافق احملاسيب الذي قد ينشأ.يلغي الت -
 
 إلغاء االعرتاف( 3

 
 املوجودات املالية

تقوم اجملموعة ادلغاء االعرتاف أبصل مايل عند انتهاء احلقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل املايل أو حتويل 
معاملة يتم مبوجبها انتقال كافة املخاطر واملنافع اخلاصة مبلكية أصل احلقوق يف استالم التدفقات النقدية التعاقدية يف 

مايل أو اليت ال تقوم فيها اجملموعة بتحويل أو االحتفاظ بكافة خماطر ومنافع األصل وال حتتفظ ابلسيطرة على األصل 
 املايل.

 
يمة الدفرتية املخصصة جلزء من أصل مت عند إلغاء االعرتاف أبصل مايل، فإن الفرق بني القيمة الدفرتية لألصل )أو الق

( 2( الثمن املستلم )مبا يف ذلك أي أصل جديد مت اقتناؤه انقصًا أي التزام جديد( و)1استبعاده( وجمموع كل من )
أي مكسب أو خسارة مرتاكمة مت إدراجها يف الدخل الشامل اآلخر، يتم إدراجه يف الربح أو اخلسارة. ال يتم إدراج 

ارة مرتاكمة مسجلة يف الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق ابستثمارات أوراق مالية حمددة ابلقيمة أي مكسب / خس
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر يف الربح أو اخلسارة عند إلغاء االعرتاف بتلك األوراق املالية. يتم إدراج أي 

مت تكوينها أو االحتفاظ هبا من قبل اجملموعة كأصل أو  فائدة على املوجودات املالية احملولة املؤهلة لالستبعاد واليت
 التزام مستقل.

 
عندما يتم بيع موجودات لطرف اثلث مبعدل إمجايل متزامن ملقايضة العائد ملوجودات حمولة، يتم احتساب املعاملة  

بكافة خماطر ومنافع  كمعاملة متويل مضمونة مماثلة ملعامالت البيع وإعادة الشراء، حيث أن اجملموعة حتتفظ جوهرايً 
 ملكية مثل هذه املوجودات.
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 )تتمة( املوجودات املالية

هراًي بكافة خماطر ومنافع ملكية األصل املايل وحتتفظ جو وال حتوهلا فيما يتعلق ابملعامالت اليت ال حتتفظ فيها اجملموعة 
ابلسيطرة على األصل، فإن اجملموعة تستمر يف إدراج األصل يف حدود استمراريتها فيه وحبسب تعرضها للتغريات يف 

 قيمة األصل احملول.
 
عاب. يتم الغاء االعرتاف ابألصل يف بعض املعامالت، حتتفظ اجملموعة ابلتزام خلدمة املوجودات املالية احملولة مقابل أت 

أصل ما او التزام ما مقابل عقد خدمة يف حال   االعرتافيري الغاء االعرتاف. ويتم املايل احملول يف حال حقق معا
 كافية )االلتزام( لتنفيذ اخلدمة.كانت أتعاب عقد اخلدمة أكثر من كافية )األصل( أو أقل من  

 
 (م2018يناير  1)السياسة املطبقة قبل 

عند إلغاء االعرتاف ابألصل املايل املصنف ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، فإن الربح أو اخلسارة 
 املرتاكم مسبقاً يف الدخل الشامل اآلخر ال يعاد تصنيفه يف قائمة الدخل املوحدة، ولكن يتم حتويله لألرابح املبقاة.

 
 املطلوابت املالية 
 ء االعرتاف ابلتزام مايل عند سداد االلتزام التعاقدية أو الغاؤها او انتهاؤها. تقوم اجملموعة ادلغا

 
 تعديالت على املوجودات املالية واملطلوابت املالية( 4

 
 املوجودات املالية 

رة إذا مت تعديل أحكام األصل املايل، تقوم اجملموعة بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية لألصل املعدل خمتلفة بصو 
إذا كانت التدفقات النقدية خمتلفة بصورة جوهرية، فإن احلقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل املايل  جوهرية.

األصلي تعترب منتهية الصالحية. ويف هذه احلالة يتم إلغاء قيد األصل املايل األصلي مع الفرق املسجل كإلغاء 
 ابألصل املايل اجلديد ابلقيمة العادلة.االعرتاف ابملكسب او اخلسارة ويتم االعرتاف 

 
وفيما إذا كانت التدفقات النقدية لألصل املعدل املدرج ابلتكلفة املطفأة ال ختتلف جوهرايً، فإن التعديل ال يؤدي إىل 

عرتاف إلغاء قيد األصل املايل. ويف هذه احلالة تقوم اجملموعة ادعادة احتساب إمجايل القيمة الدفرتية لألصل املايل واال
ابملبلغ الناتج عن تعديل إمجايل القيمة الدفرتية كتعديل للمكسب أو اخلسارة يف الربح أو اخلسارة. إذا مت تنفيذ هذا 
التعديل بسبب الصعوابت املالية للمقرتض فإنه يتم عرض املكسب أو اخلسارة معًا إىل جانب خسائر اخنفاض 

 مولة خاصة.القيمة. ويف حاالت أخرى يتم عرضها كإيرادات ع
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 املطلوابت املالية

ندما تكون التدفقات النقدية لاللتزام املعدل تقوم اجملموعة ابستبعاد االلتزام املايل عندما يتم تعديل أحكام االلتزام وع
خمتلفة جوهرايً. ويف هذه احلالة، يتم تسجيل االلتزام املايل اجلديد بناًء على األحكام املعدلة ابلقيمة العادلة. يتم ادراج 

  قائمة الربح أو اخلسارة.حكام املعدلة يفوااللتزام املايل اجلديد وفق األ الفرق بني القيمة الدفرتية لاللتزام املايل املنتهي
 
 االخنفاض يف القيمة ( 5

تقوم اجملموعة اددراج املخصصات خلسائر االئتمان املتوقعة من األدوات املالية التالية غري املقاسة ابلقيمة العادلة من 
 خالل الربح أو اخلسارة:

 املوجودات املالية اليت هي أدوات دين، -
 ،ذمم مدينة لعقود اإلجيار / اإلجارة -
 عقود الضماانت املالية الصادرة، و -
 التزامات القروض الصادرة. -
 

 ال يتم إدراج خسارة االخنفاض يف القيمة على االستثمارات يف األسهم.
 

تقوم اجملموعة بقياس خمصصات اخلسارة مببلغ يساوي خسارة االئتمان املتوقعة على أساس العمر الزمين ابستثناء ما 
 شهراً: 12ارة ائتمان متوقعة على مدى يلي واليت يتم قياسها خبس

 

  استثمارات أبوراق مالية كأدوات دين يتم حتديدها على أهنا ذات خماطر متدنية يف اتريخ التقرير املايل، و -
أدوات مالية أخرى )غري الذمم املدينة لعقود اإلجيار( مل تزداد خماطر االئتمان خبصوصها بصورة جوهرية منذ  -

 .االعرتاف االويل هبا
 

 إن خمصصات اخلسارة للذمم املدينة لعقود اإلجيار تقاس دوماً ابملبلغ املقابل للعمر الزمين خلسائر االئتمان املتوقعة.
 

تعترب اجملموعة سندات الدين اليت ص نفت على أهنا ذات خماطر ائتمان متدنية عندما يكون تصنيف خماطر االئتمان هلا 
 درجة االستثمارل.معادل لتعريف املفهوم العاملي لت ل

 
حداث التعثر أاالئتمان املتوقعة اليت تنشأ عن شهرًا هي جزء من خسائر  12إن خسائر االئتمان املتوقعة على مدى 

 شهراً بعد اتريخ التقرير املايل. 12يف األدوات املالية احملتملة خالل 
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 قياس خسائر االئتمان املتوقعة

 إن خسائر االئتمان املتوقعة هي احتمال التقدير املرجح خلسائر االئتمان واليت يتم قياسها كاآليت:
 
تعترب كقيمة حالية جلميع النواقص املوجودات املالية اليت ال تنخفض فيها قيمة االئتمان يف اتريخ التقرير املايل  -

النقدية )أي الفرق بني التدفقات النقدية املستحقة للمنشأة وفقًا للعقد والتدفقات النقدية اليت تتوقع اجملموعة 
 احلصول عليها(،

الدفرتية املوجودات املالية اليت اخنفضت فيها قيمة االئتمان يف اتريخ التقرير املايل: متثل الفرق بني إمجايل القيمة  -
 والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة،

التزامات القروض غري املسحوبة: متثل الفرق بني القيمة احلالية بني التدفقات النقدية التعاقدية املستحقة للمجموعة  -
 إذا مت سحب االلتزام والتدفقات النقدية اليت تتوقع اجملموعة احلصول عليها، و

انت املالية: متثل الدفعات املتوقعة لتعويض مالك السهم انقصًا أي مبالغ تتوقع اجملموعة احلصول على عقود الضما -
 أي منها.

 
 املوجودات املالية املهيكلة

إذا مت إعادة التفاوض على أحكام املوجودات املالية أو مت تعديلها أو مت استبدال األصل املايل القائم أبصل مايل 
ت املالية اليت يواجها املقرتض ومن مث تقييم ما إذا كان جيب القيام بعملية استبعاد األصل املايل جديد بسبب الصعواب

 وقياس خسائر االئتمان املتوقعة على النحو التايل:
 
إن كانت إعادة اهليكلة املتوقعة ال تؤدي إىل استبعاد األصل املايل القائم، فإن التدفقات النقدية املتوقعة اليت قد  -

 من األصل املايل املعدل يتم تضمينها يف احتساب النواقص النقدية من األصل القائم. تنشأ
إن كانت إعادة اهليكلة املتوقعة ستؤدي إىل استبعاد األصل املايل القائم، فإن القيمة العادلة املتوقعة لألصل اجلديد  -

ه. يتم ادراج هذه القيمة يف حساب النواقص تعترب كتدفقات نقدية هنائية من األصل املايل القائم يف وقت إلغاء قيد
النقدية من األصل املايل القائم اليت مت خصمها من التاريخ املتوقع لالستبعاد إىل اتريخ التقرير املايل ابستخدام 

 معدل العائد الفّعال األصلي اخلاص ابألصل املايل القائم. 
 

 املوجودات املالية اليت اخنفضت قيمتها االئتمانية

كل اتريخ تقرير مايل، تقوم اجملموعة بتقييم ما إذا كانت املوجودات املالية املدرجة ابلتكلفة املطفأة قد تعرضت يف  
الخنفاض يف قيمتها االئتمانية. يعترب األصل املايل أبنه لمنخفض القيمة االئتمانيةل عند حدوث حدث أو أكثر ذي 

 قبلية لألصل املايل.أتثري ضار على التدفقات النقدية التقديرية املست
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 )تتمة( املوجودات املالية اليت اخنفضت قيمتها االئتمانية

 نية على البياانت القابلة للمالحظة التالية:يتضمن الدليل على أن األصل املايل قد اخنفضت قيمته االئتما
 
 الصعوبة املالية اجلوهرية للمقرتض أو املصدر. -
 خرق يف العقد مثل التعثر أو حدث مضى موعد استحقاقه. -
 إعادة هيكلة قرض أو مبلغ مقدم من اجملموعة وفق شروط وأحكام قد ال أتخذها اجملموعة ابحلسبان. -
 إفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى. من احملتمل أن يدخل املقرتض يف -
 عدم وجود سوق نشطة للضمان بسبب الصعوابت املالية. -

 
القرض الذي يتم إعادة التفاوض بشأنه بسبب تعثر املقرتض يعترب عادًة أبنه منخفض القيمة االئتمانية ما مل يكن 

اض بصورة جوهرية وال توجد مؤشرات هناك دلياًل على أن خماطر عدم استالم تدفقات نقدية تعاقدية آخذة ابالخنف
يومًا أو أكثر أبنه  90على اخنفاض يف القيمة. إضافة لذلك، يعترب القرض اجلزئي الذي جتاوز موعد استحقاقه 

 منخفض القيمة.
 

 ة:عند تقييم ما إذا كان االستثمار يف دين سيادي اخنفضت قيمته االئتمانية، أتخذ اجملموعة يف االعتبار العوامل التالي
 
 تقييم السوق للمالءة االئتمانية كما يهرت يف عوائد السندات. -
 تقييم وكاالت تصنيف االئتمان. -
 قدرة الدولة على الدخول إىل األسواق املالية إلصدار سندات دين جديدة. -
احتمال إعادة هيكلة الديون مما يؤدي إىل خسائر يتحملها املالكون من خالل االعفاء الطوعي أو االلزامي  -

 لديون.ل
مالذ أخريل لتلك الدولة إضافة إىل النية اليت يهرت  -آلية الدعم الدويل املتوفرة لتقدمي الدعم الضروري كت لمقرض  -

يف تصرحيات عامة أو حكومية أو وكاالت الستخدام تلك اآللية. يتضمن هذا تقييم لعمق تلك االليات بغض 
 تيفاء املعايري املطلوبة أم ال.النظر عن النية السياسية سواء كان هناك مقدرة الس

 
 عرض خمصص خسائر االئتمان املتوقعة يف قائمة املركز املايل

 يتم عرض خمصصات خسائر االئتمان املتوقعة يف قائمة املركز املايل املوحدة على النحو التايل:
 
 موجودات.املوجودات املالية املقاسة ابلتكلفة املطفأة: كتخفيض من إمجايل القيمة الدفرتية لل -
 التزامات القرض وعقود الضماانت املالية: بشكل عام كمخصص -
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 )تتمة( عرض خمصص خسائر االئتمان املتوقعة يف قائمة املركز املايل

 
ل تضمنت األداة املالية كل من اجلزء املسحوب وغري املسحوب من القرض، ويف حال عدم قدرة اجملموعة يف حا -

على حتديد خسارة االئتمان املتوقعة على عنصر من التزامات القرض بشكل منفصل عن ذلك اجلزء املسحوب، 
املسحوب. يتم عرض املبلغ تقوم اجملموعة بعرض خمصص جتميعي للخسائر يتضمن اجلزء املسحوب واجلزء غري 

التجميعي كتخفيض من إمجايل القيمة الدفرتية من اجلزء املسحوب. يتم عرض أي زايدة يف خمصص اخلسائر عن 
 إمجايل املبلغ املسحوب كمخصص ضمن لمطلوابت أخرىل، و

صص خسائر يف أدوات الدين اليت يتم قياسها ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر: ال يتم إدراج خم -
قائمة املركز املايل حيث أن القيمة الدفرتية هلذه املوجودات متثل قيمها العادلة. إال أنه يتم اإلفصاح عن خمصص 
اخلسائر وإدراجه يف احتياطي القيمة العادلة. يتم ادراج خسائر االخنفاض يف القيمة يف قائمة الدخل املوحدة 

 للموجودات وقيمها العادلة يف الدخل الشامل اآلخر.وإدراج التغريات بني التكلفة املطفأة 
 

 الشطب

يتم شطب القروض وأوراق الدين )بشكل جزئي أو كلي( عندما ال يكون هناك احتمال واقعي لالسرتداد، إال أن 
اجملموعة املوجودات املالية اليت مت شطبها ممكن أن تكون ما زالت خاضعة ألنشطة الزامية للتمشي مع إجراءات 

إذا كان املبلغ الذي سيتم شطبه أعلى من خمصص اخلسائر املرتاكمة، فإنه يتم اعتبار الفرق  رتداد املبالغ املستحقة.الس
يف البداية كإضافة على املخصص الذي يتم تطبيقه بعد ذلك مقابل إمجايل القيمة الدفرتية. يتم تسجيل أي 

 اسرتدادات الحقة على مصروف خسائر االئتمان.
 

 ماانتتقييم الض
لتقليل خماطر االئتمان على املوجودات املالية تسعى اجملموعة إىل استعمال ضماانت حيثما كان ذلك ممكناً. تتمثل 
الضماانت يف أشكال متنوعة من نقد، وأوراق مالية، واعتمادات مستنديه / وخطاابت ضمان، وعقارات، وذمم 

انية مثل اتفاقيات تسوية. مت حتديد السياسة احملاسبية مدينة، وبضائع، وأصول غري مالية أخرى، وتعزيزات ائتم
( وهي نفسها كما كانت مبوجب معيار احملاسبة 9للمجموعة للضماانت من خالل اتفاقيات اقراض مبوجب املعيار )

القيمة  الضماانت ما مل يتم استعادهتا ال يتم تسجيلها يف قائمة املركز املايل املوحدة للمجموعة. إال أن - (39الدويل )
العادلة للضماانت تؤثر على احتساب خسائر االئتمان املتوقعة. بشكل عام، يتم تقييم الضماانت ابحلد األدىن يف 

نقد أو أوراق مالية متعلقة  ،على سبيل املثال ،أساس دوري. إال أن بعض الضماانتالبداية وإعادة التقييم على 
 اهلامش، يتم تقييمها يومياً. مبتطلبات

 
اجملموعة، وأبقصى حد ممكن، ابستعمال بياانت السوق النشطة لتقييم املوجودات املالية احملتفظ هبا كضماانت. تقوم 

ويتم تقييم املوجودات املالية األخرى اليت ال تتضمن قيم سوقية ميكن حتديدها بسهولة ابستعمال مناذج قياسية. يتم 
بياانت مقدمة من أطراف اثلثة مثل وسطاء الرهن العقاري أو استناداً تقييم الضماانت غري املالية مثل العقار بناًء على 

 إىل مؤشرات أسعار املنازل.
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 م(2018يناير  1)السياسة املطبقة قبل 
يخ كل تقرير مايل، تقوم اجملموعة بتقييم ما إذا كان هناك دلياًل موضوعيًا على أن املوجودات املالية املقيدة يف اتر 

ابلتكلفة املطفأة قد اخنفضت قيمتها. تنخفض قيمة أصل مايل أو جمموعة من املوجودات املالية عندما يبني الدليل 
يل ابألصل أو ابملوجودات، وأن حلدث اخلسارة هذا أتثري املوضوعي أن حدث اخلسارة قد وقع بعد االعرتاف األو 

 على التدفقات النقدية املستقبلية للموجودات اليت ميكن تقديرها بصورة ي عتد هبا.
 

ميكن أن يتضمن الدليل املوضوعي على أن األصل املايل قد اخنفضت قيمته على صعوابت مالية جوهرية للمقرتض أو 
السداد من قبل املقرتض أو إعادة هيكلة قرض أو مبلغ مقدم من اجملموعة وفق شروط  املصدر أو تعثر أو أتخر يف

وأحكام تتطلبها اجملموعة أو مؤشر على أن املقرتض أو املصدر سيدخل يف حالة إفالس أو عدم وجود سوق نشطة 
ات العكسية يف حالة الدفع للضمان أو البياانت األخرى القابلة للمالحظة املتعلقة مبجموعة من املوجودات مثل التغري 

 للمقرتض أو املصدر يف اجملموعة، أو الظروف االقتصادية اليت ترتبط بتعثرات الدفع يف اجملموعة.
 

تضع اجملموعة يف اعتبارها دلياًل على اخنفاض القيمة للقروض والسلف واألوراق املالية لالستثمار املقاسة ابلتكلفة 
دات على مستوى مجاعي. يتم تقييم مجيع القروض والسلف واألوراق املالية املطفأة لكل من أصل حمدد واملوجو 

لالستثمار اجلوهرية على املستوى الفردي املقاسة ابلتكلفة املطفأة من أجل اخنفاض حمدد يف القيمة. إن مجيع القروض 
طفأة اليت اعتربت غري منخفضة والسلف واألوراق املالية لالستثمار اجلوهرية على املستوى الفردي املقاسة ابلتكلفة امل

القيمة بشكل حمدد يتم تقييمها مجاعيًا ملعرفة ما إذا كان هناك أي اخنفاض يف قيمتها، واليت مت تكبدها ولكن مل 
تتحدد بعد. إن مجيع القروض والسلف واألوراق املالية لالستثمار املقاسة ابلتكلفة املطفأة غري اجلوهرية بشكل فردي 

اعياً ملعرفة ما إذا كان هناك أي اخنفاض يف قيمتها عن طريق جتميع القروض والسلف واألوراق املالية يتم تقييمها مج
 لالستثمار املقاسة ابلتكلفة املطفأة مع خصائص خماطر مشاهبة.

 
لقيمة تقاس خسائر اخنفاض القيمة للموجودات ابلتكلفة املطفأة ابعتبارها الفرق بني القيمة الدفرتية لألصل املايل وا

احلالية للتدفقات النقدية التقديرية املستقبلية املخصومة مبعدل العائد الفعَال األصلي لألصل. تدرج خسائر اخنفاض 
القيمة يف قائمة الدخل املوحدة وتنعكس يف االخنفاض يف قيمة خسائر االئتمان. يستمر إدراج العمولة على 

 ميع قروض األفراد.املوجودات منخفضة القيمة حىت موعد استحقاقها جل
 

تستخدم اإلدارة التقديرات اليت تستند إىل خربة اخلسارة التارخيية للموجودات ذات خصائص اخلسارة االئتمانية ودليل 
موضوعي لالخنفاض يف القيمة مشابه لتلك املوجودة يف احملفظة عند القيام بتقدير التدفقات النقدية. يتم فحص 

ة لتقدير كل من املبلغ وتوقيت التدفقات النقدية املستقبلية بصورة منتظمة لتقليل أي الطريقة واالفرتاضات املستخدم
 فرق بني تقديرات اخلسارة وخربة اخلسارة الفعلية.

 
عندما يتسبب حدث الحق يف اخنفاض مبلغ خسارة اخنفاض القيمة، يتم عكس االخنفاض يف خسارة اخنفاض القيمة 

 من خالل قائمة الدخل املوحدة.
 



 بنك اجلزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 )تتمة( م2018ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن

 

 ــ 45ــ 

 )تتمة( ملخص ألهم السياسات احملاسبية      -3
 

 )تتمة( ج( املوجودات املالية واملطلوابت املالية
 
 )تتمة(االخنفاض يف القيمة ( 5

 

 )تتمة( م(2018يناير  1)السياسة املطبقة قبل 
ضع يف يتم شطب القروض والسلف عندما يتم حتديدها على أهنا غري قابلة للتحصيل. يتم هذا التحديد بعد الو 

االعتبار املعلومات مثل عدد األايم مضي استحقاق التمويل والتغريات اجلوهرية يف املركز املايل للمقرتض حبيث ال 
ميكن للمقرتض أن يسوي التزاماته أو للحد الذي تكون فيه املتحصالت من الضماانت احملتفظ هبا غري كافية لتغطية 

 االلتزامات.
 

ألصل من خالل استخدام خمصص حساب اخنفاض القيمة ويتم تضمني مبلغ التعديل يف يتم تعديل القيمة الدفرتية ل
 قائمة الدخل املوحدة.

 
يتم بشكل عام إعادة التفاوض بشأن القروض والسلف اليت إما هي جزء من عالقة مستمرة بعميل أو رداً على تغري 

ة التفاوض متديد لتاريخ استحقاق الدفع أو عكسي يف يروف املقرتض. يف احلالة األخرية، ميكن أن ينتج عن إعاد
خطط إعادة السداد واليت مبوجبها يقدم البنك نسبة عمولة معدلة للمقرتضني املتعثرين. ينتج عن ذلك استمرار األصل 
يف أن يتجاوز موعد استحقاقه وتنخفض قيمته بشكل منفرد، حيث أن إعادة التفاوض بشأن دفع العمولة وأصل 

القيمة الدفرتية األصلية للقرض. ويف حاالت أخرى، يؤدي إعادة التفاوض إىل اتفاق جديد ويعامل املبلغ ال يغطي 
على أنه قرض جديد. تستند سياسات وممارسات إعادة اهليكلة إىل املؤشرات واملعايري اليت تشري إىل أن الدفع 

اعي ويتم احتسابه ابستخدام سيستمر على األرجح. خيضع القرض لتقييم اخنفاض يف القيمة بشكل فردي أو مج
 ال األصلي للقرض.معدل العائد الفعّ 

 
تضع اجملموعة يف اعتبارها دليالً على وجود اخنفاض يف القيمة على املستوى اجلماعي للموجودات. ميكن أن يستند 

االئتماين  املخصص اجلماعي لالخنفاض يف القيمة على معايري حمددة وهي التدهور يف التدرج الداخلي أو التصنيف
اخلارجي املوزع على املقرتض أو جمموعة من املقرتضني، والظروف االقتصادية احلالية اليت يعمل فيها املقرتض واخلربة 

 وأمناط التعثر التارخيية املتضمنة يف مكوانت حمفظة االئتمان.
 

 الضماانت املالية والتزامات القروضد( 

ن اجملموعة القيام بدفعات حمددة لتعويض املالك مقابل اخلسارة اليت الضماانت املالية هي مبثابة عقود تتطلب م
يتكبدها بسبب مدين حمدد خيفق يف الدفع عند االستحقاق وفقًا لشروط أداة الدين. التزامات القرض هي التزامات 

 اثبتة لتوفري ائتمان مبوجب أحكام وشروط حمددة مسبقاً.
 

مات لتقدمي قرض أبقل سعر عمولة خاصة يف السوق واليت يتم قياسها يف البداية يتم إصدار الضماانت املالية أو االلتزا
ابلقيمة العادلة وإطفاء القيمة العادلة األولية على مدى عمر الضمان أو االلتزام. ويتم قياسها الحقًا على النحو 

 التايل:
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 )تتمة( تزامات القروضالضماانت املالية والد( 

 
 خمصص مبلغ اخلسارة ت أيهما أعلى، وو م: ابلقيمة املطفأة 2018يناير  1من  -
القيمة احلالية ألي دفعة متوقعة لتسوية االلتزام ت أيهما أعلى ت عندما و م: القيمة املطفأة 2018يناير  1قبل  -

 تصبح الدفعة مبوجب العقد ممكنة.
 

رض يتم قياسها ابلقيمة العادلة من خالل الربح او اخلسارة. وفيما يتعلق ابلتزامات مل تصدر اجملموعة أي التزامات ق
 القروض األخرى:

 م: تقوم اجملموعة اددراج خمصص خسارة،2018يناير  1من  -
 ( إذا مت اعتبار العقد بعوض.37م: تقوم اجملموعة اددراج خمصص وفقاً للمعيار )2018يناير  1قبل  -
 

 وحماسبة التحوط ملشتقةاملالية ا دواتاأل( هـ
، اصةاخلعموالت الومقايضات ، جلةاآل سعاراألعقود  تتضمن واليتاملالية املشتقة  دواتيتم قياس األ

تم فيه إبرام العقد ويتم ييف التاريخ الذي  ابلقيمة العادلة البدايةمشرتاة( يف عموالت )مكتتبة و الوخيارات 
املرتبطة  املعامالت بتكاليفيتم االعرتاف . قائمة املركز املايل املوحدةإعادة تقييمها الحقًا ابلقيمة العادلة يف 

  هبذه العقود يف قائمة الدخل املوحدة.
طلوابت العادلة هلا موجبه، وتقيد كمعندما تكون القيمة  كموجوداتها العادلة  تقيد كافة املشتقات بقيم

 املتداولة يف السوق ومناذج سعارعادلة ابلرجوع إىل األال القيم يتم حتديدة العادلة هلا سالبة. عندما تكون القيم
 .احلالحسبما يقتضي التسعري،  ومناذج املخصومة التدفقات النقدية

 
 :الفئات التاليةيف القيم العادلة للمشتقات على تصنيفاهتا حسب  اتري تعتمد معاجلة التغ

 
 للمتاجرةحمتفظ هبا  مشتقات( 1

الدخل  قائمةمباشرة يف املتاجرة ألغراض احملتفظ هبا العادلة للمشتقات ات يف القيمة أي تغري  إدراجيتم 
تلك  أيضاً املتاجرة تفظ هبا ألغراض احملاملشتقات تتضمن . لاملتاجرةدخل  صايفلواالفصاح عنها يف  ةاملوحد

 .املشتقات اليت ال ختضع حملاسبة التحوط
 

 مشتقات ضمنية( 2
 ملشتقةقدي آخر )عقد رئيسي(. تقوم اجملموعة ابحملاسبة على اميكن أن تكون املشتقات ضمن ترتيب تعا

 الضمنية بشكل مستقل عن العقد الرئيسي عندما:
 
 ( 9ال ميثل العقد الرئيسي أصاًل يف إطار املعيار،) 
  تستويف شروط وأحكام املشتقة الضمنية تعريف املشتقة فيما إذا كانت هذه الشروط واألحكام يف إطار

 عقد مستقل، و
 تتعلق اخلصائص واملخاطر االقتصادية للمشتقة الضمنية وبشكل وثيق ابخلصائص واملخاطر  ال

 االقتصادية للعقد الرئيسي.
 

يتم قياس املشتقات الضمنية املستقلة ابلقيمة العادلة مع إدارج مجيع التغريات يف القيمة العادلة يف الربح أو 
هلة أو عالقة حتوط لصايف استثمار. يتم عرض املشتقات اخلسارة إال إذا كانت جزءًا من تدفقات نقدية مؤ 

 الضمنية املستقلة يف قائمة املركز املايل جنباً إىل جنب العقد الرئيسي.
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 حماسبة التحوط( 3

بغرض إدارة املخاطر ابلنسبة  املؤهلة تحوطالعالقات  يفحتوط  أدواتقات معينة كبتحديد مشت اجملموعةتقوم 
حماسبة التحوط على بتطبيق اجملموعة قوم جنبية. ومن أجل إدارة املخاطر، تملعدالت الفائدة والعمالت األ

  العمليات اليت تستويف معايري حمددة.
  فئتني التاليتني:ال إىلتصنيف التحوطات  متغرض احملاسبة على التحوط ل

أو  موجوداتالعادلة إزاء خماطر تذبذب القيمة العادلة ألصل أو التزام معرتف به )أو  القيمةحتوطات   )أ( 
 به أو جزء حمدد من أصل أو التزام غري معرتف مؤكد تعهد(، أو أي احملفظةمات يف حالة حتوطات التزا

 يف الربح املعلن أو اخلسارة املعلنة.مرتبط مبخاطر حمددة وقد يؤثر على صا أو تعهد مؤكد
 

نوع حمدد من املخاطر تعود إما لواليت  حتوطات التدفقات النقدية إزاء خماطر تذبذب التدفقات النقدية )ب( 
يتعلق أبصل أو التزام معرتف به أو معاملة مستقبلية عالية التوقع سوف تؤثر على صايف الربح املعلن 

   أو اخلسارة املعلنة.
 

ية، أي مبعىن أن تتالئم الفّعالجل التأهل حملاسبة التحوط، جيب أن يتوقع أن يكون التحوط شديد من أ
التغريات يف القيمة العادلة أو التدفقات النقدية يف أداة التحوط مع املتغريات اليت تقابلها يف البند املتحوط له، 

يتم توثيق اهلدف واالسرتاتيجية من إدارة وجيب أن تكون قابلة للقياس بشكل ي عتد به. يف بداية التحوط، 
املخاطر مبا يف ذلك حتديد أداة التحوط، والبند املتحوط له ذي العالقة، وطبيعة املخاطر املتحوط هلا، وكيفية 

 قيام اجملموعة بتقييم مدى فاعلية عالقة التحوط. وجيب تقييم التحوط الحقاً واقرار فاعليته بشكل مستمر.
 

 لعادلةا ةمالقي اتحتوط
 

ميكن معرتف به اثبت  أو تعهدلقيمة العادلة ألصل أو التزام للتغري يف احتديد مشتقة مالية كأداة حتوط  عند
يف القيمة العادلة للمشتقات يف  تغرياتيتم االعرتاف مباشرًة ابلفإنه ، قائمة الدخل املوحدةتؤثر على أن 

 وتدرج ابخلطر املتحوط به فيما يتصل لبند املتحوط لهيف القيمة العادلة ل التغريقائمة الدخل املوحدة مع 
  ضمن املكاسب/اخلسائر غري املعدة للمتاجرة يف قائمة الدخل املوحدة.

العمولة املرتبطة أبداة مالية متحوط لقيمتها عندما تصبح ، للبنود املتحوط هلا واملقاسة ابلتكلفة املطفأة ابلنسبة
الفرق بني  فإن، أو استبعادها التصرف هباة التحوط أو حال بيع األداة أو اسبغري مستوفية ملعايري حمالعادلة 
ية األصلمدة التحوط  طوالها ؤ تم اطفاة ييساساألوالقيمة  استبعادهاداة التحوط عند أل الدفرتيةالقيمة 

 املطفأة تقيد ن تسوية القيمة العادلة غريإف، داة التحوطأذا مت استبعاد إ .الفّعالالعائد  معدلطريقة  ستخداماب
 مباشرة يف قائمة الدخل املوحدة.
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 ( حماسبة التحوط )تتمة(3

 
 التدفقات النقدية اتحتوط

من املكاسب أو اخلسائر احملقق من أداة  ابلنسبة لتحوطات التدفقات النقدية احملددة واملؤهلة، فإن اجلزء
ال تت يتم إدراجه مباشرًة كت لاحتياطي آخرل يف قائمة الدخل التحوط تت والذي يتم حتديده على أنه جزء فعّ 

ابلنسبة لتحوطات تت إن وجد تت يف قائمة الدخل املوحدة.  الفّعالالشامل املوحدة، ويتم إدراج اجلزء غري 
تؤثر على العمليات املستقبلية، فإنه يتم حتويل املكاسب أو اخلسائر املدرجة يف  التدفقات النقدية اليت

االحتياطيات األخرى إىل قائمة الدخل املوحدة يف نفس الفرتة اليت يؤثر فيها البند املتحوط له على قائمة 
دخل الشامل اآلخر لن الدخل املوحدة. وفيما إذا توقعت اجملموعة أن مجيع أو جزءاً من اخلسارة املدرجة يف ال

يتم اسرتجاعها يف فرتة مستقبلية واحدة أو أكثر، فإن اجملموعة تقوم ادعادة تصنيفها يف قائمة الدخل كتعديل 
  نتيجة إعادة تصنيف املبلغ الذي لن يتم إدراجه.

ا تصبح غري عندما تنتهي صالحية أداة التحوط أو عند بيعها أو اهناء التعاقد بشأهنا أو التصرف هبا أو عندم
ادلغاء مؤهلة حملاسبة التحوط أو أن العملية املتحوط هلا أصبحت غري متوقعة الوقوع أو عند قيام اجملموعة 

خسارة اسب أو كثر مستقبلي. وعند ذلك، فإن أي مالتحوط، فإنه يتم التوقف عن حماسبة التحوط أب
الدخل الشامل اآلخر عن الفرتة حيث   مرتاكمة حتققت من أداة التحوط للتدفقات النقدية كانت مدرجة يف

كان التحوط فعااًل، يتم حتويلها من حقوق امللكية إىل قائمة الدخل عند وقوع العملية املتحوط هلا. وحيثما 
أصبحت العملية املتحوط هلا مبنأى عن الوقوع وتؤثر على قائمة الدخل، فإنه يتم حتويل صايف املكاسب أو 

  يف قائمة الدخل الشامل املوحدة فوراً إىل قائمة الدخل املوحدة.اخلسائر املرتاكمة املدرجة 
على التدفقات النقدية على مستوى  معدل الربح طبقًا لسياسات إدارة املخاطر، تقوم اجملموعة اددارة خماطر 

. تقوم اجملموعة بتحديد سندات وكالةكامل اجملموعة جبانب إدارة تذبذب أسعار العمولة اخلاصة على 
ات أسعار العمولة كأداة حتوط مقابل خماطر التدفقات النقدية الناجتة عن تقلبات أسعار العمولة اليت قد مقايض

  تقع إىل حني إعادة تسعيري املقايضة.
تقوم اجملموعة أواًل بتقييم مدى توقعاهتا ملخاطر لصايف التدفقات النقديةل من املوجودات واملطلوابت القائمة 

ا يف ذلك جتديد املوجودات واملطلوابت القصرية األجل. وهذا يتحقق بشكل رئيسي من مب –اليت حتقق عوائد 
خالل حتليل حساسية العائد. وتقوم اجملموعة أثناء توقع صايف التدفقات النقدية ابألخذ يف احلسبان املعلومات 

عادة التسعيري. مث السابقة ومؤشرات السوق فيما يتعلق بسحب الودائع ومعدالت العائد وإعادة التمويل وإ
إذا ما   لتحديدجتري اجملموعة مقارنة ما بني صايف التدفقات النقدية مع مراكز التحوط القائمة لتوفري أساس 

  تعديل عالقة التحوط أم ال.كانت ينبغي القيام ب
اليت تكون  القائمة يف اتريخ التحليل يف كل فرتة من الفرتاتمعدالت الربح يتم تضمني القيم االمسية ملقايضات 

القائمة على خماطر معدالت الربح قائمة وذلك من أجل تقييم أتثري مقايضات معدالت الربح فيها مقايضات 
بتحوط، فإنه بذلك ال يتم  جزءًا من عملية التوقع غري مغطى التدفقات النقدية احملددة. وبينما يكون هناك

حتوط للعمليات املتبقية يف السلسلة اليت مل تقع. ومع  وتبقى املقايضة أداةملعدالت الربح إعادة حتديد مقايضة 
ذلك فإن مل تقع عملية التوقع الالحقة حىت فرتة حمددة فإن العمليات املتبقية بعد إعادة تسعيري مقايضة 

 ال تكون متحوط هلا.معدالت الربح 
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 )تتمة( حماسبة التحوطو  املالية املشتقة دواتاألهـ( 

 
 ( حماسبة التحوط )تتمة(3

 
 )تتمة( التدفقات النقدية اتحتوط

 
املتوقع إدراكها الفاعلية تقوم اجملموعة بتحديد عالقة التحوط بطريقة أتخذ يف االعتبار أيضًا مقدار عدم 

ية ملقايضات القبض ألغراض احملاسبة. يتم احتساب نسبة التعرض للمخاطر املتحوط هلا كمعدل القيمة االمس
من الربح أو اخلسارة  الفّعالالثابتة والدفع املتغرية القائمة مقسمومة على إمجايل التعرض. يتم تسجيل اجلزء 

من الربح أو اخلسارة ألداة  الفّعالألداة حتوط بدايًة يف الدخل الشامل اآلخر بصورة مباشرة. أما اجلزء غري 
دخل املتاجرةل. وابلنسبة لتحوطات التدفقات النقدية اليت تؤثر على  حتوط فيتم تسجيله مباشرًة يف لصايف

أو اخلسائر املدرجة يف االحتياطات األخرى يتم نقلها إىل قائمة الدخل املوحدة  رابحالعمليات املستقبلية فإن األ
 لنفس الفرتة اليت تؤثر فيها عمليات التحوط على قائمة الدخل املوحدة.

 
 ةالعمالت األجنبي(  و

الصرف السائدة بتاريخ إجراء  سعارأجنبية إىل الرايل السعودي أباملقومة بعمالت التعامالت  يتم حتويل 
)غري أجنبية يف هناية السنة املقومة بعمالت أرصدة املوجودات واملطلوابت النقدية  يتم حتويلالتعامالت. كما 

 سعارإىل الرايل السعودي أبليات األجنبية( البنود النقدية اليت تشكل جزءًا من صايف االستثمار يف العم
  .التقرير املايلالصرف السائدة بتاريخ 

يتم تسجيل مكاسب أو خسائر الصرف األجنيب جراء تسوية التعامالت وترمجة املوجودات واملطلوابت 
خسائر ترمجة مكاسب أو ويتم يف قائمة الدخل املوحدة. يف هناية السنة  أجنبيةاملقومة بعمالت النقدية 

كجزء من تعديل القيمة العادلة إما يف قائمة ابلقيمة العادلة  املثبتة لبنود غري النقدية الصرف األجنيب اخلاصة اب
  .األساسي أو يف الدخل الشامل اآلخر بناًء على طبيعة األصل املايل الدخل املوحدة

الصرف  أسعارابستخدام عملة أجنبية للتكلفة التارخيية ابحتويل البنود غري النقدية الىت جرى قياسها يتم 
املقاسة ابلقيمة العادلة يف تواريخ املعامالت األولية. ويتم حتويل البنود غري النقدية بعملة أجنبية  السائدة

 .حتديد القيمة العادلةفيه يتم الذي الصرف يف التاريخ  أسعارابستخدام 
 

 مقاصة األدوات املالية(   ز

طلوابت املالية ويدرج الصايف يف قائمة املركز املايل املوحدة عند وجود حق نظامي مقاصة املوجودات وامل تتم
نية لتسوية املوجودات واملطلوابت على  اجملموعةوعندما يكون لدى  املدرجةملزم إلجراء املقاصة بني املبالغ 

 .ايف أو بيع املوجودات وتسديد املطلوابت يف آن واحدالص أساس
 

مل يكن ذلك ملزمًا أو مسموحًا به مبوجب  دات واملصروفات يف قائمة الدخل املوحدة ماال يتم مقاصة اإليرا
 أي معيار حماسيب أو تفسري حماسيب كما هو موضح بشكل حمدد يف السياسات احملاسبية للمجموعة.
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 (  االعرتاف ابإليرادات / املصروفاتح

 اخلاصة مصاريف العمولةإيرادات و 
يف قائمة الدخل املوحدة ابستخدام طريقة العائد الفّعال. اخلاصة  العمولةات ومصروفات يرادابإل يتم االعرتاف

إن معدل العائد الفّعال هو املعدل الذي خيصم املبالغ املدفوعة أو املستلمة النقدية املستقبلية التقديرية  من 
لألداة املالية مقابل إمجايل القيمة الدفرتية لألصل املايل أو التكلفة املطفأة  خالل العمر اإلنتاجي املتوقع

  لاللتزام املايل.
تقوم اجملموعة  ،االئتمانية األصل منخفض القيمة خالفلألدوات املالية  الفّعالعائد معدل العند احتساب 

روط التعاقدية لألداة املالية مع استبعاد بتقدير التدفقات النقدية املستقبلية مع األخذ يف االعتبار مجيع الش
فيما يتعلق ابملوجودات املالية منخفضة القيمة االئتمانية، يتم احتساب معدل  خسائر االئتمان املستقبلية.

عائد فّعال ذات االئتمان املعدل ابستخدام التدفقات النقدية املستقبلية التقديرية مبا فيها خسائر االئتمان 
  املتوقعة.

تكاليف املعاملة والرسوم والنقاط املدفوعة أو املستلمة اليت تعترب جزءاً العائد الفّعال معدل ن احتساب يتضم
ال يتجزأ من معدل العائد الفّعال. تكاليف املعاملة تتضمن التكاليف اإلضافية اليت تعود مباشرة لالقتناء أو 

 إصدار أصل مايل أو التزام مايل.
 

 يرادات العمولة اخلاصةإو قياس التكلفة املطفأة
مايل عند التزام مايل أو أصل لتزام مايل هي املبلغ الذي يتم عنده قياس اصل مايل أو ألإن لالتكلفة املطفأةل 

الفّعال املرتاكم ابستخدام طريقة العائد اً اإلطفاء أو انقص اً الرئيسية، زائداالعرتاف األويل انقصًا مبالغ السداد 
ائتمان خسارة خمصص ألي عدلة وامل، للموجودات املالية، غ األويل ومبلغ االستحقاقاملبلفرق بني تلك ألي 
 .(م2018يناير  1)أو خمصص اخنفاض قيمة قبل ة متوقع

 
إن لإمجايل القيمة الدفرتية لألصل املايلل هي التكلفة املطفأة لألصل املايل قبل تعديل أي خمصص خسارة 

 ة.ائتمان متوقع
 

على إمجايل القيمة الدفرتية ومصاريف العمولة اخلاصة، يتم تطبيق معدل العائد الفّعال  عند احتساب إيرادات
 لألصل )عندما ال يكون األصل منخفض القيمة االئتمانية( أو على التكلفة املطفأة لاللتزام.

 
حتساب ومع ذلك، فإن األصل املايل الذي يصبح منخفض القيمة االئتمانية الحقًا لإلدارج األويل، يتم ا

إيرادات العمولة اخلاصة عن طريق تطبيق معدل العائد الفّعال على التكلفة املطفأة لألصل املايل. يف حال مل 
 مجايل.أساس اإليعد األصل منخفض القيمة االئتمانية، فإن احتساب إيرادات العمولة اخلاصة ينعكس على 

 
االعرتاف األويل، يتم احتساب إيرادات العمولة يف حال املوجودات املالية منخفضة القيمة االئتمانية عند 

اخلاصة عن طريق تطبيق معدل العائد الفّعال ذات القيمة االئتمانية املعدلة مقابل التكلفة املطفأة لألصل. ال 
، حىت لو حدث حتسنًا يف املخاطر االئتمانية أساس اإلمجايلينعكس احتساب إيرادات العمولة اخلاصة على 

 لألصل.
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 )تتمة(إيرادات العمولة اخلاصة و قياس التكلفة املطفأة

العمولة اخلاصة من اثبتة إىل متغرية )أو  تغريعندما تدخل اجملموعة يف مقايضة معدل عمولة خاصة مقابل 
أو مصاريف العمولة اخلاصة يتم تعديله بصايف العمولة اخلاصة عند املقايضة  العكس(، فإن مبلغ إيرادات

 للحد الذي يعترب فيه التحوط فّعااًل.
 

 دخل/ )خسارة( الصرف األجنيب
 ل(.ول 3)اإليضاح  / تكبدها الناجتة عن الصرف األجنيب عند حتققها (اخلسائر) / رابحيتم االعرتاف ابأل

 
 األتعاب والعموالت

اليت تعترب جزءًا ال يتجزأ من معدل العائد الفّعال لألصل املايل أو العموالت إيرادات ومصاريف تعاب و األإن 
 االلتزام املايل يتم تضمينها يف معدل العائد الفّعال. 

 
اليت تتضمن أتعاب خدمة احلساب، أتعاب إدارة االستثمار، عمولة  –إن األتعاب أو إيرادات العمولة األخرى 

تدرج كخدمات ذات عالقة مت أتديتها. إذا مل  –عموالت جتميع القروض البنكية و تعاب االستبدال البيع، أ
يكن من املتوقع أن ينتج عن التزام القرض سحب حتت حساب القرض، فإن أتعاب التزام القرض ذات الصلة 

 تدرج على أساس طريقة القسط الثابت على مدى فرتة االلتزام. 
 

مولة األخرى املتعلقة بصورة أساسية ابلتكلفة وأتعاب اخلدمة واليت يتم احتساهبا  األتعاب ومصاريف الع
 كمصروف عند استالم اخلدمة. 

 
 تقدمي اخلدمات

تقدم اجملموعة العديد من اخلدمات للعمالء، وتقدم تلك اخلدمات إما بصورة منفصلة أو جبانب تقدمي 
 اخلدمات األخرى.

 
ت من تقدمي اخلدمات املتعددة املتعلقة بتداول األسهم وإدارة التمويل ومتويل توصلت اجملموعة إىل أن اإليرادا

املشروعات ومتويل الشركات وتقدمي االستشارات وحتويل األموال واخلدمات البنكية األخرى، جيب أن يتم 
انية املتعلقة االعرتاف هبا عند تقدمي اخلدمة، أي عند أداء االلتزام بصورة مالئمة. أما ابلنسبة للخدمات اجمل

 االئتمان، فإن البنك يسجل اإليرادات على فرتة حمددة من الوقت. ببطاقات
 



 بنك اجلزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 )تتمة( م2018ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن

 

 ــ 52ــ 

 )تتمة( ملخص ألهم السياسات احملاسبية      -3

 
 )تتمة(ح(  االعرتاف ابإليرادات / املصروفات 

 
 برانمج والء العمالء

يها كت لنقاط مكافأةل(، واليت تسمح نقاط سفر يشار إليقدم البنك برانمج والء العمالء )نقاط مكافأة / 
حلامل البطاقة أبن يكتسب نقاطًا ميكن اسرتدادها من عدة منافذ. خيصص البنك جزءًا من سعر املعاملة 
)أتعاب تبادل( لنقاط املكافأة املمنوحة حلاملي البطاقات على أساس سعر البيع ذات الصلة القائم بذاته. يتم 

لنقاط املكافأة وإلغاء االعرتاف هبا يف قائمة الدخل عند اسرتداد نقاط أتجيل مبلغ اإليرادات املخصص 
 املكافأة.

 
يتم تعديل املبلغ املرتاكم اللتزام العقد املتعلق بنقاط املكافأة اليت مل يتم اسرتدادها على مدار الوقت على أساس 

 التجربة الفعلية واالجتاه السائد فيما يتعلق بعملية االسرتداد.
 

 ل / )خسارة( املتاجرةصايف دخ
ابلقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة اليت تتعلق ابملشتقات غري  رىألخااملالية دوات ألن امل خدلاصافي 

التجارية احملتفظ هبا ألغراض إدارة املخاطر واليت ال تشكل عالقات حتوط مؤهلة، واجملودات املالية واملطلوابت 
ة من خالل الربح أو اخلسارة واملوجودات غري التجارية واليت تقاس إلزاميًا ابلقيمة املالية احملددة ابلقيمة العادل

العادلة من خالل الربح أو اخلسارة. يتضمن خط البنود التغريات يف القيمة العادلة والعمولة اخلاصة وتوزيعات 
 األرابح وفروقات صرف العملة األجنبية.

 
 رابحدخل توزيعات األ

 حال نشوء احلق يف استالمها. رابحتوزيعات األ يتم االعرتاف بدخل
 

 إتفاقيات البيع وإعادة الشراء( ط
مع االلتزام املباشر ادعادة شرائها يف اتريخ مستقبلي حمدد )إتفاقية إعادة املباعة  وجوداتملابيستمر االعرتاف 

، ميع خماطر ومنافع التملكشراء( يف قائمة املركز املايل املوحدة نظرًا ألن اجملموعة حتتفظ بشكل جوهري جب
من خالل لسياسات احملاسبية املتبعة بشأن االستثمارات املدرجة ابلقيمة العادلة مبوجب ا وجوداتامل قياسويتم 

تت حسب مقتضى احلال. يتم الربح أو اخلسارة والقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والتكلفة املطفأة 
أهنا اقرتاضات مضمونة ومطلوابت ألطراف أخرى. إن املبالغ املستلمة مبوجب التعامل مع هكذا عمليات على 

ل أو لأرصدة للبنوك النقد العريب السعودي ؤسسةمل اقرتاض نقديهذه االتفاقيات يتم ايهارها ضمن )ل
ادة بيع وإعواملؤسسات املالية األخرىل أو لودائع للعمالءل( حسبما هو مالئم. يتم اعتبار الفرق بني سعر ال

العائد عادة الشراء ابستخدام معدل إخاصة، ويستتحق على مدى فرتة إتفاقية  الشراء كمصاريف عمولة
  . الفّعال

إلعادة بيعها يف اتريخ مستقبلي حمدد )إتفاقية إعادة  مقابلاملشرتاة مع وجود التزام  وجوداتال يتم إيهار امل
إىل اجملموعة. تسجل املبالغ  وجوداتالسيطرة على تلك امل املوحدة لعدم انتقال ايلاملبيع( يف قائمة املركز 

ل أو مؤسسة النقد العريب السعوديدفوعة مبوجب هذه اإلتفاقيات حتت بند )لالنقدية واألرصدة لدى ملا
لأرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرىل أو لالقروض والسلفل( حسبما هو مالئم. يتم اعتبار الفرق 

ة البيع ادإتفاقية إععكس خاصة ويستحق على مدى فرتة  البيع كدخل عمولةة دعاوإ بني سعر الشراء
  .الفّعالابستخدام معدل العائد 
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 معاد امتالكها موجوداتعقارات أخرى و (  ي

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

أيهما أقل.  -والسلف املستحقة أو ابلقيمة العادلة احلالية للممتلكات ذات العالقة انقصًا أي تكاليف للبيع 
ذه العقارات. يتم االعرتاف بدخل االجيارات من العقارات األخرى ال يتم احتساب أي استهالك على مثل ه

  يف قائمة الدخل املوحدة.
دوري. يتم االعرتاف أبي خسائر غري  أساسبعد االعرتاف األويل، يتم إعادة تقييم مثل هذه العقارات على 

دات اإلجيار يف قائمة حمققة تسجل عند إعادة التقييم أو أي خسائر أو مكاسب حمققة عند االستبعاد وإيرا
الدخل املوحدة. يتم االعرتاف الحقًا أبي مكاسب من إعادة التقييم ابلقيمة العادلة انقصًا تكاليف بيع هذه 

إىل حد عدم جتاوزها التخفيض الرتاكمي يف قائمة الدخل املوحدة. يتم االعرتاف ابملكاسب أو  وجوداتامل
 ملوحدة.اخلسائر نتيجة االستبعاد يف قائمة الدخل ا

 
 ممتلكات ومعدات(  ك

. املرتاكمة املرتاكم وخسائر اخنفاض القيمة/ اإلطفاء يتم تقييم املمتلكات واملعدات ابلتكلفة انقصاً االستهالك 
يف العمر االنتاجي املتوقع من خالل تغيري املدة أو طريقة احتساب االستهالك، حسبما  تغرياتاليتم احتساب 

املصروفات الالحقة فقط  تتم رمسلة مل معها على أهنا تغريات يف التقديرات احملاسبية. يقتضي احلال، ويتم التعا
عند وجود احتمالية أن املنافع االقتصادية املستقبلية سوف تتدفق للمجموعة. تستهلك اإلصالحات والصيانة 

 املستمرة حال تكبدها. 
تكلفة املمتلكات واملعدات األخرى إطفاء  /األرض اململوكة غري خاضعة لالستهالك. يتم احتساب استهالك 

 ابستخدام طريقة القسط الثابت على مدى العمر االنتاجي للموجودات كما يلي:
 
 سنة 33     باين م

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

  سنوات 10 - 4  ومشاريع األمتتةبرامج حاسب آيل 
يتم مراجعة القيم املتبقية للموجودات، وطرق احتساب استهالكها، وأعمارها االنتاجية، وتعديلها إذا لزم 

  .يف كل اتريخ تقرير مايل -األمر 
 ، وتدرج يفمبقارنة املتحصالت مع القيمة الدفرتيةيتم احتساب املكاسب واخلسائر الناجتة عن االستبعاد 

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

 ية للموجودات عن قيمتها املقدرة القابلة لالسرتداد.لالسرتداد إذا زادت القيمة الدفرت 
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 ودائع وسندات دين صادرة ومطلوابت معززة لرأس املال(  ل

ابلقيم العادلة من خالل الربح أو اخلسارة، فإنه يتم عرض مبلغ التغري يف عندما حتدد اجملموعة التزام مايل 
ة العادلة لاللتزام العائدة للتغريات يف خماطره االئتمانية يف الدخل الشامل اآلخر كالتزام احتياطي ائتمان. القيم

عند االعرتاف األويل لاللتزام املايل، تقوم اجملموعة بتقييم ما إذا ما كان عرض مبلغ التغري يف القيمة العادلة 
شامل اآلخر قد يسبب أو يزيد من عدم التوافق احملاسيب يف لاللتزام العائدة ملخاطره االئتمانية يف الدخل ال

 الربح أو اخلسارة. يتم هذا التقييم ابستخدام حتليل نسبة الرتاجع ملقارنة التايل:
 

 التغريات املفرتضة يف القيمة العادلة لاللتزام املتعلقة ابلتغريات يف خماطر االئتمان، مع 
  قعة يف القيمة العادلة لألدوات ذات العالقة.أتثري الربح أو اخلسارة للتغريات املتو 

 
 املخصصات( م

يتم االعرتاف ابملخصصات )ابستثناء خمصصات خسائر االئتمان وخمصصات االستثمار( عندما ميكن إجراء 
هناك ملقابلة التزام قانوين أو ضمين حايل انتج عن أحداث ماضية ويكون  اجملموعةتقدير موثوق به بواسطة 

 لتسوية االلتزام.حلاجة لوجود تدفق مصادر للخارج عدم ااحتمال 
 
 احملاسبة على عقود اإلجيار(  ن
 اجملموعة مستأجرة تكان  إذا (1)
ل دفعات مَ مبوجبها حت َ  ة، عقود إجيار تشغيليمستأجر  اجملموعة، بصفتهاربمها عترب كافة عقود اإلجيار اليت تت

  مدى فرتة اإلجيار. ت علىاإلجيار على قائمة الدخل املوحدة بطريقة القسط الثاب
غرامات جيب دفعها للمؤجر، بعد بل انتهاء مدته، تدرج أية دفعات كيف حالة إلغاء عقد اإلجيار التشغيلي قو 

 خصم أية إيرادات إجيار متوقعة )إن وجدت(، كمصروفات خالل الفرتة اليت يتم فيها إلغاء اإلجيار.
 
 اجملموعة مؤجرة تإذا كان (2)

يتم اإلسالمية )االجارة(، مبا يف ذلك عقود اإلجيار أتجري متويلي، مبوجب عقد  جوداتو عندما يتم نقل امل
ل. ، صايفالقروض والس لفم مدينة واالفصاح عنها حتت بند لاالعرتاف ابلقيمة احلالية لدفعات اإلجيار كذم

. يتم غري مكتسبةدات إجيار يتم االعرتاف ابلفرق بني إمجايل الذمم املدينة والقيمة احلالية للذمم املدينة كإيرا
االعرتاف بدخل اإلجيار طوال مدة سراين عقد اإلجيار ابستخدام طريقة صايف االستثمارات واليت تعكس نسبة 

  العائد على فرتات اثبتة. 
اخلاضعة لعقود اإلجيار التشغيلي يف القوائم املالية املوحدة كممتلكات ومعدات. ويتم  وجوداتيتم إدراج امل

ف ابلدخل من عقود اإلجيار التشغيلي بطريقة القسط الثابت )أو طريقة أخرى مالئمة( طوال مدة االعرتا
 سراين عقد التأجري.

 
 النقدية وشبه النقدية(  س

 النقد يف الصندوقأذوانت و ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية املوحدة، تتكون النقدية وشبه النقدية من 
ابستثناء الودائع النظامية، كما تشمل األرصدة لدى البنوك  العريب السعودي،مؤسسة النقد واألرصدة لدى 

واملؤسسات املالية األخرى اليت تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل واخلاضعة ملخاطر غري جوهرية نتيجة 
    العادلة. قيمهااليت قد تطرأ على  تغرياتال
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 تعويضات املوظفنيع(  
 خطة تعويضات حمددة غري ممولة    

نظام بناًء على الفرتة اليت أمضاها املويف يف اخلدمة مبوجب هناية اخلدمة  يتم تكوين خمصص تعويضات
  .العمل السعودي

يتم احتساب صايف التزامات اجملموعة فيما يتعلق خبطط التعويضات احملددة غري املمولة )لااللتزاماتل( من 
خالل تقدير مبلغ التعويض املستقبلي الذي استحقه املويفون مقابل خدماهتم يف الفرتة احلالية والفرتات 
السابقة واليت يتم خصمها لتحديد قيمتها احلالية ابإلضافة ألي تكاليف خدمة ماضية مل يتم تسجيلها. 

اد التقارير املالية واليت هلا معدل اخلصم املستخدم هو عائد السوق على السندات احلكومية يف اتريخ إعد
. يتم حتديد تكلفة تقدمي التعويضات مبوجب خطط اجملموعةمواعيد استحقاق تقارب آجال التزامات 

  التعويضات احملددة غري املمولة ابستعمال طريقة ائتمان الوحدة املتوقعة لتحديد القيمة احلالية اللتزام اجملموعة. 
ة من القيمة احلالية لاللتزام احملدد وتعديله مبا يتناسب مع أي تكاليف خدمة يتكون التزام التعويضات احملدد

يتم تضمني االلتزام ضمن  .مسجلة/ خسائر اكتوارية غري مكاسب سابقة مل يتم االعرتاف هبا بعد وأي 
 لمطلوابت أخرىل يف قائمة املركز املايل املوحدة.

 
 تعويضات قصرية األجل

  .الصلة القصرية األجل بدون خصم ويتم صرفها حال تقدمي اخلدمة ذات يتم قياس تعويضات املويفني
يتم االعرتاف اباللتزام مقابل املبلغ املتوقع دفعه مبوجب املكافآت النقدية القصرية األجل أو خطط املشاركة يف 

جرى تقدميها  أو ضمين لدفع هذا املبلغ نتيجة خدمة سابقةقانوين الربح إذا كان لدى اجملموعة التزام حايل 
  من قبل املويف وميكن تقدير االلتزام بشكل يعتد به.

 الزكاة وضريبة الدخل(  ف
يتم احتساب الزكاة على حصة املسامهني السعوديني يف حقوق املسامهني أو يف صايف الدخل ابستخدام 

يف صايف دخل على حصة املساهم األجنيب نظمة الزكاة. يتم احتساب ضريبة األسس املوضحة مبوجب أ
  الدخل للسنة.

تستحق الزكاة وضريبة الدخل على أساس ربع سنوي وحتّمل على األرابح املبقاة طبقاً لتوجيهات مؤسسة النقد 
  دخل.العريب السعودي خبصوص الزكاة وضريبة ال

 (   املوجودات احملتفظ هبا كأمانةص
، وابلتايل، ال تدرج يف لمجموعةودات مملوكة لاليت يتم االحتفاظ هبا كعهدة أو أمانة ال تعترب موج وجوداتامل

  القوائم املالية املوحدة.
ال يتم تضمني القوائم املالية إلدارة صناديق االستثمار يف هذه القوائم املالية املوحدة للمجموعة. مت اإلفصاح 

ة يف هذه عن التعامالت يف الصناديق ضمن املعامالت مع اجلهات ذات العالقة. مت تضمني حصة اجملموع
 .الربح أو اخلسارةلقيمة العادلة من خالل ابالصناديق تتت إن وجدت تتت يف االستثمارات املدرجة 

 
 املنتجات املصرفية املتوافقة مع أحكام الشريعة )مبدأ جتنب الفائدة((   ق

ادها بواسطة يقدم البنك لعمالئه منتجات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة )مبدأ جتنب الفائدة( يتم اعتم
  الرقابة الشرعية يف البنك. مؤسسة
هي اتفاقية يقوم مبوجبها البنك ببيع سلعة أو أصل إىل عميل يكون البنك قد اشرتاها واقتناها بناًء على  املراحبة

 وعد ابلشراء من ذلك العميل. سعر البيع يشمل التكلفة مضافاً إليها هامش ربح متفق عليه.
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 )تتمة( املنتجات املصرفية املتوافقة مع أحكام الشريعة )مبدأ جتنب الفائدة(ق(   
 

هي اتفاقية يقوم مبوجبها البنك )املؤجر( بشراء أو إنشاء أصل للتأجري بناًء على طلب العميل  اإلجارة
ه وملدة معينة وقد تنتهي اإلجارة ابنتقال )املستأجر( بناًء على وعد منه ابستئجار األصل ادجيار متفق علي

 ملكية األصل املؤجر إىل املستأجر.
 

للمسامهة يف مشاريع استثمارية معينة أو ملكية بعض هي عبارة عن اتفاقية بني البنك وعميل املشاركة 
 .فاقلكية. يتم تقاسم الربح أو اخلسارة وفقا لشروط االتل املمكاصول العميل على  حباملمتلكات تنتهي 

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

 العميل ببيع السلعة فوراً واستخدام املتحصالت ملقابلة متطلبات التمويل اخلاصة به.
 

أو  الصفقات حدىإ لدخول يفمعني بدفع رسوم لمبوجبها عميل اتفاقية يقوم  هي وعد العمالت االجنبية
إىل الطرف الثاين من طرف واحد عطاء تعهد . حيث يقوم أحد األطراف )الواعد( ابسلسلة من الصفقات

 .(املوعود)
 

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

 
يف أصل معني تتناسب مع ما يقابلها من حق ملكية فردية ارة عن أدوات إسالمية تتمثل يف عبهي  الصكوك

 يف احلصول على الدخل الناتج من األصل.
 

املعايري الدولية للتقرير املايل  يتم قيد مجيع املنتجات املتوافقة مع أحكام الشريعة )مبدأ جتنب الفائدة( ابستخدام 
 املبينة يف هذه القوائم املالية.وطبقاً للسياسات احملاسبية 
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ل(، النقد مؤسسة)لمؤسسة النقد العريب السعودي ( من نظام مراقبة البنوك واألنظمة الصادرة عن 7طبقا للمادة )
بنسب مئوية حمددة من الودائع حتت الطلب والودائع النقد مؤسسة بنك االحتفاظ بوديعة نظامية لدى يتعني على ال

غري  النقدمؤسسة (. الوديعة النظامية لدى 33ية كل شهر ميالدي )انظر اإليضاح األجل وودائع أخرى حتتسب يف هن
 من النقدية وشبه النقدية. جزءاً  متاحة لتمويل عمليات البنك اليومية وبناًء عليه فإهنا ال تشكل

 
  واملؤسسات املالية األخرى البنوك األرصدة لدى - 5

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

  :واملؤسسات املالية األخرى البنوك لألرصدة لدىأ( فيما يلي حتليل التغري يف خمصص اخلسارة 

 ابآلف الرايالت السعودية   
م2018    م2017    
      

 1.183.711  1.175.558   نقد يف الصندوق
 2.092.913  1.035.928    لدى مؤسسة النقد العريب السعودي نقد

 3.276.624  2.211.486   (27مه )اإليضاح نقد وما يف حك
 2.698.443  2.753.636   مؤسسة النقد العريب السعوديلدى  وديعة نظامية

 5.975.067  4.965.122   اإلمجايل

 ابآلف الرايالت السعودية   
م2018    م2017          

 202.200  297.346   حساابت جارية
 167.049  1.001.039   ايدعات أسواق املال

   1.298.385  369.249 
ح ا انقص: خمصص اخنفاض القيمة )إيض

 لأل أدانه(
   

(636)  
  

تتتتتت      
 369.249  1.297.749   اإلمجايل

 ابآلف الرايالت السعودية 

 

 
 
 

خسارة ائتمان 
على متوقعة 

 12مدى 
 شهرا  

خسائر ائتمان 
متوقعة غري 

منخفضة 
القيمة 

االئتمانية على 
مدى العمر 

 الزمين

 
خسائر ائتمان 

منخفضة  متوقعة
القيمة االئتمانية 
على مدى العمر 

 الزمين

 
 
 
 
 

 اجملموع

     
 306 ـــــ     93 213  م2018يناير  1خمصص خسارة كما يف 

خسائر ائتمان متوقعة غري منخفضة القيمة 
 االئتمانية على مدى العمر الزمين

 
(21) 

 
21 

 
 ـــــ    

 
 ـــــ    

 29 ـــــ     100 (71) صايف إعادة قياس خمصص خسارة
 302 ـــــ     301 1 موجودات مالية جديدة انشئة
 (1) ـــــ     (1) ـــــ     موجودات مالية مت استبعادها

ديسمرب  31خمصص خسارة كما يف 
 م 2018

 
122 

 
514 

 
 ـــــ    
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 .خدام وكاالت تصنيف خارجية مرموقةملالية األخرى ابستاك واملؤسسات و لدى البن رصدةلأليتم إدارة جودة االئتمان 
 .2-30جودة االئتمان للتعرضات للمخاطر القائمة عن طريق تصنيف الفئات يرجى الرجوع لإليضاح  للمزيد عن

 
  االستثمارات - 6

 ، كان تصنيف االستثمارات كما يلي:م2018ديسمرب  31كما يف   –أ 
 

  الربح أو اخلسارةاستثمارات ابلقيمة العادلة من خالل  (1)
 

  
 
 
 
 
 
   استثمارات ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (2)

 
 
 
 
  ابلتكلفة املطفأةاستثمارات ( 3)

 
 
 
 
 
 
ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. كانت يف حقوق امللكية ، ابع البنك أحد استثماراته السنةخالل 

مليون رايل سعودي. نتيجة لذلك البيع، مت حتويل ربح مرتاكم  12.08لالستثمار يف اتريخ البيع مبلغ القيمة العادلة 
 مليون رايل سعودي م سجل سابقاً يف الدخل الشامل اآلخر إىل أرابح مبقاة. 10.95مببلغ 

 

 (ابآلف الرايالت السعودية) م2018  
          اإلمجايل  خارج اململكة  خل اململكةدا  

  33.456  9.488  23.968  صناديق استثمار

  7.837  ــــ    7.837  سهمأ
  31.805  9.488  41.293  

 (ابآلف الرايالت السعودية) م2018  
          اإلمجايل  خارج اململكة  داخل اململكة  
  4.891  748  4.143  سهمأ

 (ابآلف الرايالت السعودية) م2018 
 اإلمجايل  خارج اململكة  داخل اململكة 
      

 19.092.916  ـــــ          19.092.916 استثمارات صكوك
 4.913.175  ـــــ          4.913.175 تغرية       سندات وكالة ذات أسعار م

 24.006.091  ـــــ          24.006.091 
 24.052.275  10.236  24.042.039 اإلمجايل  



 بنك اجلزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 )تتمة( م2018ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن

 

 ــ 59ــ 

 )تتمة( االستثمارات – 6
 ، كان تصنيف االستثمارات كما يلي:م2017ديسمرب  31كما يف   –ب 
 الربح أو اخلسارةاستثمارات ابلقيمة العادلة من خالل ( 1)

       
 
 
 

 قيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخراستثمارات ابل (2)
  

   استثمارات ابلتكلفة املطفأة (3)
 
 
 
 

 
 

 :كمتداولة وغري متداولة  يلي حتليالً ملكوانت االستثمار فيما -ج 
ف الرايالت السعوديةابآل    
 م2017  م2018  

 اجملموع  غري متداولة  متداولة  اجملموع  غري متداولة  متداولة   
             

 15.374.113  12.438.858  2.935.255  19.092.916  6.314.320  12.778.596  استثمارات صكوك
سندات وكالة ذات 

  أسعار متغرية
 

 4.908.631  4.908.631  تتت        4.913.175  4.913.175  ـــــ    
 16.933  4.331  12.602  12.728  4.891  7.837  أسهم

 60.870  تتت    60.870  33.456  ـــــ      33.456  صناديق استثمار
                  20.360.547  17.351.820  3.008.727  24.052.275  11.232.386  12.819.889    امجايل االستثمارات

 (ابآلف الرايالت السعودية) م2017  
        اإلمجايل  خارج اململكة  داخل اململكة  

 60.870  32.247  28.623  صناديق استثمار
 545  تتتتت       545  أسهم

  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) م2017  
 اإلمجايل  خارج اململكة  داخل اململكة  
       

 15.374.113  -  15.374.113  استثمارات صكوك
 4.908.631  -  4.908.631  سندات وكالة ذات أسعار متغرية

  20.282.744  -  20.282.744 
 20.360.547  44.492  20.316.055    اإلمجايل



 بنك اجلزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 )تتمة( م2018ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن

 

 ــ 60ــ 

  )تتمة( االستثمارات – 6
 
 ابلتكلفة املطفأة:املقيدة واخلسائر غري احملققة والقيم العادلة لالستثمارات األخرى  رابحفيما يلي حتلياًل لأل -د 

 
   املقابلة اليت يتم التعامل معها: األطرافطبيعة حسب اجملموعة الستثمارات فيما يلي حتلياًل  -ه 

 
 
 
 
 
 
  
بعض ن القيم العادلة لالستثمارات الظاهرة ابلتكلفة املطفأة ال ختتلف جوهراًي عن قيمها الدفرتية. إن إ

إال أن التعامل هبا غري  أسواق خمتلفةيف ( متداولة لدل 6 اإليضاح)واملفصح عنها يف املعينة استثمارات الصكوك 
 نشط.

 
غري أسهمًا عادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ابلقيمة التتضمن االستثمارات يف األسهم املفصح عنها 

سعودي( مسجلة ابلتكلفة لعدم  التريمليون  4.33: م2017سعودي ) التريمليون  4.89بقيمة متداولة 
 سها ابلقيمة العادلة بشكل موثوق.القدرة على قيا

 
مقراً  (لأل 6ا يف اإليضاح )املفصح عنهيتم تصنيف صناديق االستثمار اليت تتخذ من اململكة العربية السعودية 

 .لخارج اململكةلستثمارات افئة هلا ولديها استثمارات يف اخلارج ضمن 
 

م: ال شيء( واليت مت رهنها ضمن اتفاقيات 2017مليون رايل سعودي ) 375تبلغ االستثمارات يف الصكوك 
م: 2017ون رايل سعودي )ملي 358.46إعادة الشراء مع البنوك األخرى. إن القيمة السوقية لالستثمار هي 

 ال شيء(.

 ابآلف الرايالت السعودية 
  م2017  م2018 

              
  

 
 القيمة  الدفرتية

 إمجايل 
غري  رابحاأل

 احملققة
مجايل إ 

اخلسائر غري 
 احملققة

  
 

 العادلة القيمة
  

 
 القيمة الدفرتية

 إمجايل 
غري  رابحاأل

 احملققة
إمجايل  

اخلسائر 
 غري احملققة

  
 

 القيمة العادلة
                

ت استثمارا
 15.388.196  (9.559)  23.642  15.374.113  19.133.934  (21.446)  62.464  19.092.916 صكوك

ات وكالة سند
ذات أسعار 
 4.908.631  -      -      4.908.631  4.913.175  -      -      4.913.175 متغرية       

 20.296.827  (9.559)  23.642  20.282.744  24.047.109  (21.446)  62.464  24.006.091 اإلمجايل

 ابآلف الرايالت السعودية   
 م2017  م2018   
      

 17.849.936  22.770.053   مؤسسات حكومية وشبه حكومية
 1.765.163  764.252   بنوك ومؤسسات مالية أخرى 

 745.448  517.970   شركات
 20.360.547  24.052.275   اإلمجايل



 بنك اجلزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 )تتمة( م2018ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن

 

 ــ 61ــ 

 القروض والسلف، صايف   - 7
 

  .تشمل قروض وسلف إىل األفراد ألغراض شخصية قروض األفراد:
تشمل قروض وسلف إىل شركات ومؤسسات صغرية ومتوسطة احلجم ابإلضافة إىل  قروض الشركات:
  املؤسسات الفردية.

  تشمل قروض وسلف للمويفني. أخرى:
  القروض والسلف مما يلي:صايف كون يت)أ( 

 ابآلف الرايالت السعودية 
 اجملموع  أخرى  شركات  أفراد  بطاقات ائتمان م2018

          
 41.165.776  431.133  21.137.891  18.973.268  623.484 قروض وسلف عاملة

 664.620  ــــــ        464.870  160.327  39.423 قروض وسلف غري عاملة
 41.830.396  431.133  21.602.761  19.133.595  662.907 مجايل القروض والسلفإ

          
 (933.505)  ــــــ        (726.170)  (164.257)  (43.078) خنفاض القيمةخمصص 

 40.896.891  431.133  20.876.591  18.969.338  619.829 صايف القروض والسلف
 
 

 ديةابآلف الرايالت السعو  
 اجملموع  أخرى  شركات  أفراد  بطاقات ائتمان م2017

          
 39.990.212  423.106  21.550.527  17.553.202  463.377 قروض وسلف عاملة

 504.363  -  428.642  49.882  25.839 قروض وسلف غري عاملة
 40.494.575  423.106  21.979.169  17.603.084  489.216 إمجايل القروض والسلف

          
 (704.729)  -  (478.275)  (209.704)  (16.750) خنفاض القيمةخمصص 

 39.789.846  423.106  21.500.894  17.393.380  472.466 صايف القروض والسلف
 
 

ع ميثل صايف القروض والسلف منتجات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة وتشمل عقود مراحبة وإجارة واستصنا 
   ومشاركة وتورق.

: م2017سعودي ) التريمليار  10.79 مببلغتتضمن القروض والسلف صايف ذمم مدينة من متويالت إجارة 
 سعودي(. التريمليار  10.11

 



 بنك اجلزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 )تتمة( م2018ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن

 

 ــ 62ــ 

 القروض والسلف، صايف )تتمة(   - 7
 

 صايف القروض والسلف مما يلي )تتمة(:كون )أ( يت
 

 لقروض والسلف:فيما يلي حتليل التغري يف خمصص اخلسارة ل
 

 
م والذي ال 2018ديسمرب  31املبلغ التعاقدي القائم للموجودات املالية والذي مت شطبه خالل السنة املنتهية يف 

 مليون رايل سعودي. 445.20يزال خيضع لألنشطة اإللزامية هو 
 

 (ابآلف الرايالت السعوديةم )2018 

 
 
 
 

 
 
 

خسارة ائتمان 
متوقعة على 

 شهرا   12مدى 

خسائر ائتمان 
متوقعة غري 

منخفضة القيمة 
االئتمانية على 

مدى العمر 
 الزمين

 
خسائر ائتمان 

منخفضة  متوقعة
القيمة االئتمانية 
على مدى العمر 

 الزمين

 
 
 
 
 

 اجملموع
     

     سلف قروض و 
 1.177.013 867.215 167.506 142.292 م2018يناير  1خمصص خسارة كما يف 

على خسارة ائتمان متوقعة إىل حتويل 
  شهراً  12مدى 

 
72.729 

 
(53.505) 

 
(19.224) 

 
 ــــ     

خسائر ائتمان متوقعة غري حتويل إىل 
منخفضة القيمة االئتمانية على مدى 

 العمر الزمين

 
 
(7.298) 

 
 

8.252 

 
 
(954) 

 
 

 ــــ     
 

منخفضة  خسائر ائتمان متوقعةحتويل إىل 
 القيمة االئتمانية على مدى العمر الزمين

 
 
(936) 

 
 
(23.834) 

 
 

24.770 

 
 

 ــــ     
 205.503 259.303 59.313 (113.113) صايف إعادة قياس خمصص خسارة

 107.975 17.839 37.550 52.586 موجودات مالية جديدة منشأة أو مشرتاة
 (71.089) (60.936) (2.227) (7.926) موجودات مالية مت استبعادها

 (489.014) (489.014) ــــ      ــــ      مشطوابت
خمصص مت عكس قيده عند إعادة هيكلة 

 قرض
 

 ــــ     
 

 ــــ     
 

3.117 
 

3.117 
ديسمرب  31خمصص خسارة كما يف 

 م 2018
 

138.334 
 

193.055 
 

602.116 
 

933.505 



 بنك اجلزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 )تتمة( م2018ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن

 

 ــ 63ــ 

 القروض والسلف، صايف )تتمة(   - 7
 

 (:صايف القروض والسلف مما يلي )تتمةكون )أ( يت
 

 فيما يلي حتليل التغري يف خمصص اخلسارة حسب كل فئة من فئات األدوات املالية:
 

 

 (ابآلف الرايالت السعوديةم )2018 

 

 
 
 

خسارة ائتمان 
متوقعة على 

 شهرا   12مدى 

خسائر ائتمان 
متوقعة غري 

منخفضة القيمة 
االئتمانية على 

مدى العمر 
 الزمين

 
خسائر ائتمان 

منخفضة  متوقعة
مة االئتمانية القي

على مدى العمر 
 الزمين

 
 
 
 
 

 اجملموع
     

     بطاقات ائتمان
 19.562 13.512 481 5.569 م2018يناير  1خمصص خسارة كما يف 

على خسارة ائتمان متوقعة إىل حتويل 
  شهراً  12مدى 

 
1.934 

 
(312) 

 
(1.622) 

 
 ــــ    

خسائر ائتمان متوقعة غري حتويل إىل 
قيمة االئتمانية على مدى منخفضة ال
 العمر الزمين

 
 
(134) 

 
 

401 

 
 
(267) 

 
 

 ــــ    
 

منخفضة  خسائر ائتمان متوقعةحتويل إىل 
 القيمة االئتمانية على مدى العمر الزمين

 
 
(175) 

 
 
(119) 

 
 

294 

 
 

 ــــ    
 4.726 7.795 (141) (2.928) صايف إعادة قياس خمصص خسارة

 22.605 9.070 1.578 11.957 منشأة أو مشرتاةموجودات مالية جديدة 
 (1.754) (1.096) (24) (634) موجودات مالية مت استبعادها

 (2.061) (2.061) ــــ     ــــ     مشطوابت
ديسمرب  31خمصص خسارة كما يف 

 م 2018
 

15.589 
 

1.864 
 

25.625 
 

43.078 



 بنك اجلزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 )تتمة( م2018ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن

 

 ــ 64ــ 

 القروض والسلف، صايف )تتمة(   - 7
 

 يف القروض والسلف مما يلي )تتمة(:صاكون )أ( يت
 

 

 (ابآلف الرايالت السعوديةم )2018 

 

 
 
 

خسارة ائتمان 
متوقعة على 

 12مدى 
 شهرا  

خسائر ائتمان 
متوقعة غري 

منخفضة القيمة 
االئتمانية على 

مدى العمر 
 الزمين

 
خسائر ائتمان 

منخفضة  متوقعة
القيمة االئتمانية 
على مدى العمر 

 الزمين

 
 
 
 
 

وعاجملم  

     
     قروض األفراد

 170.361 70.957 3.283 96.121 م2018يناير  1خمصص خسارة كما يف 
على خسارة ائتمان متوقعة إىل حتويل 
  شهراً  12مدى 

 
19.352 

 
(1.750) 

 
(17.602) 

 
 ــــ     

خسائر ائتمان متوقعة غري حتويل إىل 
منخفضة القيمة االئتمانية على مدى 

 العمر الزمين

 
 
(736) 

 
 

1.423 

 
 
(687) 

 
 

 ــــ     
 

منخفضة  خسائر ائتمان متوقعةحتويل إىل 
 القيمة االئتمانية على مدى العمر الزمين

 
 
(281) 

 
 
(250) 

 
 

531 

 
 

 ــــ     
 (26.982) 27.012 (306) (53.688) صايف إعادة قياس خمصص خسارة

 40.501 4.932 550 35.019 موجودات مالية جديدة منشأة أو مشرتاة
 (17.585) (13.570) (433) (3.582) موجودات مالية مت استبعادها

 (2.038) (2.038) ــــ      ــــ      مشطوابت
ديسمرب  31خمصص خسارة كما يف 

 م 2018
 

92.205 
 

2.517 
 

69.535 
 

164.257 



 بنك اجلزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 )تتمة( م2018ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن

 

 ــ 65ــ 

 القروض والسلف، صايف )تتمة(   - 7
 

 لي )تتمة(:صايف القروض والسلف مما يكون )أ( يت
 

 
  :سائر االئتمان كما يلياخنفاض القيمة خلاحلركة يف خمصص  )ب(

 

 

 (ابآلف الرايالت السعوديةم )2018 

 

 
خسارة ائتمان 

متوقعة على 
 12مدى 
 شهرا  

خسائر ائتمان 
متوقعة غري منخفضة 

القيمة االئتمانية 
على مدى العمر 

 الزمين

خسائر ائتمان 
منخفضة  متوقعة

القيمة االئتمانية 
على مدى العمر 

 الزمين

 
 
 
 

 اجملموع
     

     قروض الشركات
 987.090 782.746 163.742 40.602 م2018يناير  1خمصص خسارة كما يف 

على مدى خسارة ائتمان متوقعة إىل حتويل 
  شهراً  12

 
51.443 

 
(51.443) 

 
 ــــ     

 
 ــــ     

خسائر ائتمان متوقعة غري حتويل إىل 
منخفضة القيمة االئتمانية على مدى العمر 

 الزمين

 
 
(6.428) 

 
 

6.428 

 
 
 ــــ     

 
 

 ــــ     
 

منخفضة  خسائر ائتمان متوقعةحتويل إىل 
 القيمة االئتمانية على مدى العمر الزمين

 
 
(480) 

 
 
(23.465) 

 
 

23.945 

 
 

 ــــ     
 227.759 224.496 59.760 (56.497) صايف إعادة قياس خمصص خسارة

 44.869 3.837 35.422 5.610 موجودات مالية جديدة منشأة أو مشرتاة
 (51.750) (46.270) (1.770) (3.710) موجودات مالية مت استبعادها

 (484.915) (484.915) ــــ      ــــ      مشطوابت
خمصص مت عكس قيده عند إعادة هيكلة 

 قرض
 

 ــــ     
 

 ــــ     
 

3.117 
 

3.117 
ديسمرب  31خمصص خسارة كما يف 

 م 2018
 

30.540 
 

188.674 
 

506.956 
 

726.170 

 ابآلف الرايالت السعودية 
 اجملموع  شركات  أفراد  بطافات ائتمان م2018

        
م 2017ديسمرب  31اخلسارة اخلتامي كما يف خمصص 

 (39)احملتسب مبوجب معيار احملاسبة الدويل )
 

16.750 
  

209.704 
  

478.275 
  

704.729 
 472.284  508.815  (39.343)  2.812 املبالغ املعدلة خالل األرابح املبقاة االفتتاحية

م 2018يناير  1اخلسارة االفتتاحي كما يف خمصص 
 ((9)احملتسب مبوجب املعيار )

 
19.562 

  
170.361 

  
987.090 

  
1.177.013 

 438.513  328.149  84.787  25.577 حممل اخنفاض القيمة للسنة
 (489.014)  (484.915)  (2.038)  (2.061) ديون معدومة مت شطبها خالل السنة

 (196.124)  (107.271)  (88.853)  ــــ      امبالغ مسرتدة/معكوسة القيد سبق تكوين خمصص هل
 3.117  3.117  ــــ       ــــ      خمصص مت عكس قيده عند إعادة هيكلة قرض

 933.505  726.170  164.257  43.078 هناية السنة الرصيد يف



 بنك اجلزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 )تتمة( م2018ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن

 

 ــ 66ــ 

 القروض والسلف، صايف )تتمة(   - 7
 

 )تتمة(: سائر االئتمان كما يلياخنفاض القيمة خلاحلركة يف خمصص  )ب(
 

 
 :قائمة الدخل املوحدة كما يلييف للسنة اخنفاض القيمة خلسائر االئتمان صايف خمصص  )ج(

 
 

 ابآلف الرايالت السعودية 
 اجملموع  شركات  أفراد  بطافات ائتمان م2017

        
 756.568  495.812  254.748  6.008 الرصيد كما يف بداية السنة
 331.839  254.209  40.489  37.141 حممل اخنفاض القيمة للسنة

 (368.415)  (270.893)  (71.123)  (26.399) ديون معدومة مت شطبها خالل السنة
 (15.263)  (853)  (14.410)  تتتتت      مبالغ مسرتدة/معكوسة القيد سبق تكوين خمصص هلا

 704.729  478.275  209.704  16.750 يف هناية السنة الرصيد

 ابآلف الرايالت السعودية 
 م2017  م2018 

    
حممل اخنفاض القيمة خلسائر االئتمان على القروض والسلف 

 للسنة
 

438.513 
  

331.839 
 (15.263)  (196.124) / عكس قيد مبالغ سبق تكوين خمصص هلامبالغ مسرتدة 
 (49.427)  (131.088) من ديون سبق شطبها مبالغ مسرتدة 

أرصدة لدى  صايف  حممل اخنفاض القيمة خلسائر االئتمان
 تتتتت       330 البنوك واملؤسسات املالية األخرى

ا يتعلق سابقاً فيمعكس قيد مبلغ مت تكوين خمصص له 
 ابملطلوابت الطارئة ذات الصلة ابالئتمان

 
(9.438) 

  
 تتتتت     

    
 267.149  102.193 صايف  حممل اخنفاض القيمة خلسائر االئتمان



 بنك اجلزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 )تتمة( م2018ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن

 

 ــ 67ــ 

 القروض والسلف، صايف )تتمة(   - 7
 

   اعات االقتصادية:حسب القطاخنفاض القيمة فيما يلي حتليالً برتكز خماطر القروض والسلف وخمصص )د(  
 ابآلف الرايالت السعودية 

 م2018
القروض والسلف   القروض والسلف العاملة

 غري العاملة
حمدد خمصص  

 الخنفاض القيمة
 صايف القروض والسلف 

        
 727.931  (1.693)  ـــــ          729.624 حكوميةحكومية وشبه 

 660.567  (932)  ـــــ          661.499 بنوك ومؤسسات مالية أخرى
 37.510  (13)  ـــــ          37.523 األمساكوصيد  زراعة

 4.800.641  (168.333)  10.307  4.958.667 مصانع
 989.715  (127.577)  173.607  943.685 بناء وانشاءات

 8.154.776  (248.088)  146.512  8.256.352 جتارة
 29.725  (59)  ـــــ          29.784 نقل واتصاالت

 1.392.504  (111.080)  118.602  1.384.982 خدمات
 19.589.167  (207.335)  199.750  19.596.752 وبطاقات ائتمان قروض افراد
 1.273.710  ـــــ          ـــــ          1.273.710 تداول أسهم

 3.240.645  (68.395)  15.842  3.293.198 أخرى
     40.896.891  (933.505)  664.620  41.165.776 اإلمجايل

 ابآلف الرايالت السعودية 

 م2017
القروض والسلف   القروض والسلف العاملة

 غري العاملة
حمدد خمصص  

 الخنفاض القيمة
 صايف القروض والسلف 

        
 1.031.918  (10.215)  تتتتت      1.042.133 كوميةحكومية وشبه ح

 681.071  (6.742)  تتتتت      687.813 سسات مالية أخرىبنوك ومؤ 
 7.344  (73)  تتتتت      7.417 وصيد االمساك زراعة

 4.557.286  (146.521)  104.677  4.599.130 مصانع
 772.562  (53.183)  59.298  766.447 بناء وانشاءات

 8.585.079  (183.717)  177.237  8.591.559 جتارة
 75.613  (748)  تتتتت      76.361 تصاالتنقل وا

 942.778  (19.651)  77.324  885.105 خدمات
 17.865.846  (226.454)  75.721  18.016.579 قروض أفراد وبطاقات ائتمان

 1.283.071  (12.701)  1.596  1.294.176 تداول أسهم
 3.987.278  (44.724)  8.510  4.023.492 أخرى

 39.789.846  (704.729)  504.363  39.990.212 اإلمجايل
 

 عقارات أخرى، صايف )هت( 
 ابآلف الرايالت السعودية  
 م2017  م2018  
     

 62.012  445.046  الرصيد يف بداية السنة 
 383.137  11.046  إضافات خالل السنة 

 (103)  (2.942)  خالل السنة استبعادات
 445.046  453.150  الرصيد يف هناية السنة

  



 بنك اجلزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 )تتمة( م2018ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن

 

 ــ 68ــ 

  االستثمار يف شركة زميلة - 8
. مت توضيح كافة التفاصيل املتعلقة بشركة %35متلك اجملموعة حصة يف شركة اجلزيرة تكافل تعاوين نسبتها 

( حول هذه القوائم املالية املوحدة. القيمة السوقية لالستثمار 40( و)29اجلزيرة تكافل تعاوين يف اإليضاحني )
: م2017) سعوديال تمليون ري 214.62هي  م2018ديسمرب  31ة اجلزيرة تكافل تعاوين كما يف يف شرك

  ال سعودي(.تمليون ري 335.65
ديسمرب وللسنة  31يلخص اجلدول التايل آخر املعلومات املالية املتوفرة عن شركة اجلزيرة تكافل تعاوين كما يف 

 املنتهية بذلك التاريخ:
 

عوديةابآلف الرايالت الس   
م2018     2017   م
   

 597.855 613.368 إمجايل موجودات 
(225.455) إمجايل مطلوابت   (214.794)  

 383.061 387.913 إمجايل حقوق املسامهني
%35 نسبة ملكية اجملموعة   %35 

 134.071 135.770 القيمة الدفرتية لالستثمار
 

 ابآلف الرايالت السعودية 
م2018     2017   م
   

 30.517 29.794 قبل الزكاة للسنة الربحإمجايل 
 10.681 10.428 حصة اجملموعة من الربح للسنة

 

  يلخص اجلدول التايل حركة االستثمار يف الشركة الزميلة خالل السنة:
 ابآلف الرايالت السعودية 
م2018     2017   م
   

 129.977 134.071 الرصيد يف بداية السنة
 10.681 10.428 لسنة قبل الزكاةمن الربح لحصة 

(154) حصة من الزكاة  (462)  
(8.575) توزيعات أرابح مستلمة  (6.125)  

 134.071 135.770 الرصيد كما يف هناية السنة
  

 



 بنك اجلزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 )تتمة( م2018ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن

 

 ــ 69ــ 

 صايفممتلكات ومعدات،  - 9
 

 ابآلف الرايالت السعودية 
م2018     2017   م
   

 640.928 606.973 موجودات ملموسة )إيضاح ا(
    143.598 154.274 موجودات غري ملموسة )إيضاح ب(

 784.526 761.247 اجملموع

 
  موجودات ملموسة (أ

 

 أراضي ومباين 
حتسينات على  

 عقارات مستأجرة
أاثث ومعدات  

 وسيارات
 اعمال رأمسالية  

ذحتت التنفي  
 اإلمجايل 

م2018  
 اإلمجايل 

م2017  
             التكلفة

 1.358.896  1.383.054  33.352   574.015  534.561  241.126 ة السنةالرصيد يف بداي
 136.356  32.483  19.401   10.863  2.219  ــــ      إضافات خالل السنة
 تتتت       ــــ       (16.537)   10.530  6.007  ــــ      حتويالت خالل السنة

 (105.888)  ــــ       ــــ        ــــ       ــــ       ــــ      إعادة تصنيف خالل السنة
 (6.310)  (2.109)  ــــ        (2.109)  ــــ       ــــ      استبعادات خالل السنة
 1.383.054  1.413.428  36.216   593.299  542.787  241.126 الرصيد يف هناية السنة

             
             االستهالك املرتاكم

 773.493  742.126  ــــ        444.562  292.524  5.040 الرصيد يف بداية السنة
 66.974  66.418  ــــ        39.344  27.074  ــــ      لسنةلاحململ 

 (92.312)  ــــ       ــــ        ــــ       ــــ       ــــ      إعادة تصنيف خالل السنة
 (6.029)  (2.089)  ــــ        (2.089)  ــــ       ــــ      استبعادات

 742.126  806.455  ــــ        481.817  319.598  5.040 الرصيد يف هناية السنة
             

 صايف القيمة الدفرتية 
 236.086 م2018ديسمرب  31يف 

 
223.189 

 
111.482 

  
36.216 

 
606.973 

 
 

             
 640.928    33.352   129.453  242.037  236.086 م2017ديسمرب  31يف 



 بنك اجلزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 )تتمة( م2018ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن
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 صايفممتلكات ومعدات،  - 9
 

 ب( موجودات غري ملموسة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 األخرىوجودات امل - 10

 
  

 
 
  

 املشتقات - 11
 دورة أعماهلا العادية األدوات املالية املشتقة التالية ألغراض املتاجرة والتحوط االسرتاتيجي: خاللتستخدم اجملموعة 

 
 مقايضاتأ. 

هي التزامات الستبدال جمموعة من التدفقات النقدية أبخرى. ابلنسبة ملقايضات العموالت اخلاصة يقوم 
اثبتة أو متغرية يف عملة واحدة دون استبدال  سعارأطراف املقايضة عموما ابستبدال دفعات عموالت أب

فعات األصل والعموالت الثابتة العموالت بني العمالت يتم تبادل د أسعاراألصل. وابلنسبة ملقايضات 
 واملتغرية بعمالت خمتلفة.

 
 ب. خيارات )وعد العمالت االجنبية(

مقابل دفع  أو سلسلة من الصفقات إحدى الصفقاتلدخول يف ابمبوجبها العميل يوافق معامالت هي 
   (.وعوداملإىل الطرف الثاين ) واحدطرف من  تعهدادعطاء ( الواعد)يقوم أحد األطراف حيث  عمولة،

 أساسعلى  تقوم اجملموعة ابلدخول يف اخليارواحد أو جمموعة من الوعود. طرف من وعد  اخلياريكون قد 
شراء أو بيع أو )شراء وبيع( عملة مع أو بوعد يقوم العميل بعمل لعميل، حيث حمفظة املخاطر اخلاصة اب

 .ملخاطرهلتحوط بقصد ا بدون شروط
 

 
 

برامج حاسب 
 آيل

 اعمال رأمسالية  
 حتت التنفيذ

 اإلمجايل 
م2018  

 اإلمجايل 
م2017  

        التكلفة
 139.226  278.432  75.037  203.395 الرصيد يف بداية السنة

 33.318  37.301  36.499  802 افات خالل السنةإض
 ـــــ       ـــــ       (72.727)  72.727 حتويالت خالل السنة

 105.888  ـــــ       ـــــ       ـــــ      إعادة تصنيف خالل السنة
         278.432  315.733  38.809  276.924 الرصيد يف هناية السنة

        كماالستهالك املرتا 
 22.970  134.834  ـــــ       134.834 الرصيد يف بداية السنة

 19.552  26.625  ـــــ       26.625 لسنةلاحململ 
 92.312  ـــــ       ـــــ       ـــــ      إعادة تصنيف خالل السنة

 134.834  161.459  ـــــ       161.459 الرصيد يف هناية السنة
        

 صايف القيمة الدفرتية 
 115.465 م2018ديسمرب  31يف 

 
38.809 

 
154.274 

 
 

        
 143.598    75.037  68.561 م2017ديسمرب  31يف 

 ابآلف الرايالت السعودية   
م2018    م2017    

553227.   سلف ومبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى   146.253 
 152.081  104.344   مشتقاتأتمينات مالية مقابل 

 26.748  54.663   أخرى
 325.082  386.560   اإلمجايل

      



 بنك اجلزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 )تتمة( م2018ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن
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 )تتمة( املشتقات – 11

 
 حمتفظ هبا ألغراض املتاجرةمشتقات  11-1

أو تعزيز املراكز أو الرتجيح بني األفضليات.  املبيعاتيف شتقات املتداول  اجملموعة يف أنشطةتتعلق معظم 
تقدمي منتجات للعمالء لتمكينهم من حتويل أو تعديل أو ختفيض املخاطر احلالية أنشطة املبيعات  تتضمن

من التغريات اإلجيابية  أرابحإدارة مراكز خماطر السوق مع توقع احلصول على كز تعزيز املرا واملستقبلية. ويشمل 
توقع مع  بني األسواق أو املنتجات سعارحتديد فروق األأما الرتجيح فيشمل . سعارأو مؤشرات األ سعاريف األ

 .أرابحاحلصول على 
 

 حمتفظ هبا ألغراض التحوطمشتقات  11-2
ملخاطر  هاتعرضمن فف ختغراض التحوط كي ألقة مع أحكام الشريعة اجملموعة مشتقات متوافستخدم ت

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

العمالت والعموالت  أسعاررضها ملخاطر العموالت للحد من تع أسعارالصرف األجنيب و  أسعارلتقلبات يف ل
مؤسسة النقد العريب  هأصدرت طبقًا للدليل الذيإىل مستوايت مقبولة على النحو الذي حيدده جملس اإلدارة 

  .السعودي 
كجزء من إدارة موجوداهتا ومطلوابهتا تستخدم اجملموعة املشتقات ألغراض حتوطية لتعديل مدى تعرضها 

 لعمالت والعموالت. وهذا يتحقق عموماً من خالل التحوط ملعامالت حمددة. ا أسعارملخاطر تذبذب 
 

 حتوطات التدفقات النقدية
ملوجودات واملطلوابت ا علىاملستقبلية معرضة ملخاطر تقلبات التدفقات النقدية من العموالت اخلاصة  اجملموعة

 أسعارمقايضات  اجملموعةدم ستخت. عموالت خاصة أسعاروحتمل خماطر غراض املتاجرة املعدة ألغري 
ديسمرب،  31شري اجلدول أدانه كما يف ياخلاصة.  ةالعمول أسعارمن خماطر كأدوات حتوط العموالت اخلاصة  

 حتصل فيها تدفقات نقدية متحوط هلا ومىت من املتوقع أن تؤثر على قائمةالفرتات اليت من املتوقع أن إىل 
 ة:الدخل املوحد

لسعوديةابآلف الرايالت ا 2018م  
سنوات 3-1  خالل سنة  سنوات 5اكثر من   سنوات 3-5    

 91.730  85.936  90.301  41.963 تدفقات نقدية داخلة )موجودات(
 (3.320.285)  (542.708)  (522.042)  (248.713) تدفقات نقدية خارجة )مطلوابت(

 (3.228.555)  (456.772)  (431.741)  (206.750) ، صايفتدفقات نقدية خارجة
 

 ابآلف الرايالت السعودية 2017م
سنوات 3-1  خالل سنة  سنوات 5اكثر من   سنوات 3-5    

 132.569  90.196  90.265  41.999 تدفقات نقدية داخلة )موجودات(
 (2.346.634)  (341.106)  (367.310)  (164.921) تدفقات نقدية خارجة )مطلوابت(

 (2.214.065)  (250.910)  (277.045)  (122.922) ، صايفتدفقات نقدية خارجة
 
 



 بنك اجلزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 )تتمة( م2018ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن

 

 ــ 72ــ 

  املشتقات )تتمة( - 11
ائمة الدخل املوحدة إعادة تصنيفها إىل ق حتوطات التدفقات النقدية اليت متاملكاسب/)اخلسائر( من فيما يلي 

   :خالل السنة
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

م: 2017مليون رايل سعودي ) 16.34مة العادلة من حتوطات التدفقات النقدية مبلغ بلغت مكاسب القي
ردت يف قائمة الدخل الشامل املوحدة تتكون من صايف مكاسب اليت و مليون رايل سعودي( و  87.61مببلغ 

مليون رايل سعودي( ومكاسب حمققة مببلغ  81.6م: 2017مليون رايل سعودي ) 34,16غري حمققة مببلغ 
 مليون رايل سعودي(. 6م: 2017شيء ) ال
 

، ابع البنك بعض مقايضات أسعار العمولة اخلاصة املستخدمة يف حتوطات التدفقات خالل السنوات السابقة
النقدية، إال أن تصنيف املكاسب/ )اخلسائر( سيستمر يف قائمة الدخل الشامل اآلخر املوحدة لكون البنود 

قائمة. طبقًا ملتطلبات املعايري الدولية للتقرير املايل، سيتم إعادة تصنيف  املتحوط هلا ذات العالقة ما زالت
املكاسب/ )اخلسائر( إىل قائمة الدخل املوحدة يف الفرتة اليت تؤثر فيها التدفقات النقدية املتعلقة ابلبنود 

 املتحوط هلا على قائمة الدخل املوحدة.
 

ىل قيمها األمسية. إ إضافةً  للمجموعة ألدوات املالية املشتقةلسالبة لاملوجبة واالعادلة  القيم التايلاجلدول  يبني
 السنة تتعن حجم التعامالت القائمة كما يف هناية  اً مؤشر  تقدمواليت  تت ن تعكس القيم األمسيةأليس ابلضرورة 

ملخاطر  جملموعةاتعرض  لىمؤشرًا ع توفرن القيم األمسية ال إمبالغ التدفقات النقدية املستقبلية. وابلتايل ف
 :خماطر السوق علىأيضاً مؤشراً  توفرال االئتمان واحملددة ابلقيمة العادلة االجيابية لألدوات املشتقة، و 

 
 
 
 
 

 ابآلف الرايالت السعودية   
 م2017  م2018   

      
 1.981   2.145   دخل عموالت خاصة

 (2.166)  (2.474)   مصروف عموالت خاصة
      

  حتوطات التدفقات النقدية اليت متصايف اخلسائر من 
 (329)   إعادة تصنيفها إىل قائمة الدخل املوحدة  

 
(185) 

 ابآلف الرايالت السعودية   
 م2017  م2018   
      

 (200.828)  (113.034)   الرصيد يف بداية السنة
مباشرة يف  املسجلةالتغري يف القيمة العادلة مكاسب 

 (الفّعال، صايف )اجلزء امللكيةحقوق 
  

16.338 
  

87.609 
ىل قائمة إ ولةحم امللكيةمستبعدة من حقوق خسائر 

 الدخل املوحدة
  

329 
 

185 
 (113.034)  (96.367)   السنة هنايةالرصيد يف 



 بنك اجلزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 )تتمة( م2018ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن
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 املشتقات )تتمة( - 11

 
تتضمن مقايضات أسعار العموالت اخلاصة احملتفظ هبا ألغراض املتاجرة إيرادات عمولة خاصة مستحقة القبض 

تتضمن مقايضات  (مليون رايل سعودي 15.08 م:2017مليون رايل سعودي ) 11.04ومستحقة الدفع مببلغ 
مليون  19.28عمولة خاصة مستحقة القبض  مببلغ أسعار عمولة خاصة حمتفظ هبا للتحوط  لتدفقات نقدية  إيرادات 

مليون رايل  20.29مليون رايل سعودي( وعمولة خاصة مستحقة الدفع  مببلغ  11.29 م:2017رايل سعودي )
 .(مليون رايل سعودي 16.85 م:2017)سعودي 

 
 لية يف حتوطات، مل يكن هناك عدم فاعم2017ديسمرب  31و  م2018ديسمرب  31خالل السنتني املنتهيتني يف 

 التدفقات النقدية.
 

شركة اجلزيرة بناًء على التغريات يف بعض القوانني الدولية، قام البنك بتأسيس منشأة ذات أغراض خاصة حتت مسمى 
وينوي البنك حتويل مجيع مشتقات مقايضات معدل الربح املستخدمة يف التحوط أو املتاجرة إىل  لألوراق املالية احملدودة

أة اخلاصة. وهبذا الصدد جرى توقيع اتفاقية إحالل بني البنك واملنشأة اخلاصة وأحد األطراف املقابلة. ومن هذه املنش
ذلك الوقت وصاعدًا ستقوم املنشأة اخلاصة بتنفيذ مجيع املشتقات لدى األطراف املقابلة مع دعم تباديل بني املنشأة 

 فإن اإلدارة تعتقد أبن عالقات التحوط سوف تظل فاعلة.والبنك. ويف يل هذا التغري الذي استلزمته القوانني 

 ابآلف الرايالت السعودية 2018م
   القيمة االمسية حسب آجال االستحقاق       

 

قيمة عادلة 
 إجيابية

قيمة عادلة  
 سلبية 

  
 القيمة األمسية

 
 أشهر 3خالل 

 
 شهرا   12- 3

 
 سنوات 1-5

 5أكثر من  
 سنوات

 
 املتوسط الشهري

رة:حمتفظ هبا الغراض املتاج                 
 86.244  -           -           -           -           -           -           -          خيارات

عملةمقايضات   138  37  225.000           -  225.000           -           -  65.625 
 135.319  -           -           -           201.408  201.408  138  8 مقايضات عملة آجلة

عموالت خاصة أسعارمقايضات   29.215  29.215  2.649.073  400.000  39.207  2.209.866           -  3.699.015 
مهيكلة ودائع  2.000  2.000  800.000           -           -  800.000           -  1.350.000 

قات تدفحمتفظ هبا كتحوطات 
:نقيدية                 

عموالت خاصة أسعارمقايضات   23.073  120.399  3.550.625           -           -  1.685.000  1.865.625  3.350.625 
 8.686.828  1.865.625  4.694.866  264.207  601.408  7.426.106  151.789  54.434 اجملموع

 ابآلف الرايالت السعودية م2017
   القيمة االمسية حسب آجال االستحقاق       

 
قيمة عادلة 

 إجيابية
قيمة عادلة  

 سلبية 
  

 القيمة األمسية
 3خالل  

 أشهر
 

 شهراً  12- 3
 

 سنوات 1-5
 5أكثر من  

 سنوات
 

 املتوسط الشهري
                حمتفظ هبا الغراض املتاجرة:

 1.098.712  -           -           190.798  269.097  459.895  1.794  1.794 خيارات
 252.474  -           -           -           188.750  188.750  -           1.242 عملةمقايضات 

لة آجلةمقايضات عم  1           -  224  224           -           -           -  224 
 5.839.711  78.011  3.621.388  63.850  1.889.539  5.652.788  69.140  69.140 مقايضات أسعار عموالت خاصة

 1.916.667  -           2.450.000  -           -           2.450.000  20.558  20.558 ودائع مهيكلة

تدفقات حمتفظ هبا كتحوطات 
                :نقدية

 4.038.229  2.421.875  828.750  -           -           3.250.625  129.495  11.286 مقايضات أسعار عموالت خاصة
 اإلمجايل

 104.021  220.987  12.002.282  2.347.610  254.648  6.900.138  2.499.886  13.146.017 



 بنك اجلزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 )تتمة( م2018ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن
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  أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى - 12
  

 
 
 

 ودائع العمالء -13
 

  املراحبة املتوافقة مع أحكام الشريعة. أساستتضمن الودائع ألجل ودائع مت استالمها على 
ليون ريتال سعودي( م 736.50: م2017يون ريتال سعودي )مل 687.34ودائع العمالء األخرى على مبلغ  لمتشت

  .لإللغاءلة بغري قاومطلوابت طارئة ميثل ضماانت مالية حمتجزة لقاء التزامات 
   تشتمل الودائع أعاله على ودائع بعمالت أجنبية، تفاصيلها كاآليت:

ت األجنبية هي ابلدوالر األمريكي بشكل رئيسي. وحيث أن سعر الرايل السعودي مثبت مقابل الدوالر ودائع العمال
 األمريكي فإن احلساسية ابلنسبة ملخاطر العمالت األجنبية غري جوهرية.

 
 صكوك معززة لرأس املال -14

 سعوديريتال  غ مليونمببلتعزيز رأمسال  شهادة صكوك 2.000 م قام البنك ادصدار2016يونيو  2بتاريخ 
تتت ي عدل ( سعر الفائدة بني البنوك السعودية لسايربل)شهور  6 أساسعلى  أرابحلكل صك، مبعدل توزيع 

ويستحق دفع املتأخرات كل  ،للسنة أساسنقطة  190ليه هامش إ مضافاً بشكل نصف سنوي بشكل مسبق تتت 
وهو التاريخ الذي سوف  م،2026 يونيو 2خ من كل سنة حىت اتري ديسمرب 2و يونيو 2ستة أشهر بتاريخ 

من  م2021 يونيو 2بعد يف أو خيار استدعاء ميكن ممارسته  البنكتنتهي فيه صالحية هذه الصكوك. لدى 
يضًا استدعاء الصكوك أكن . ميمذكرة الطرححكام الواردة يف للشروط واأل شروط معينة وطبقاً  استيفاءخالل 

سوق الن هذه الصكوك مسجلة يف إ عاله.أ مذكرة الطرحكورة أيضًا يف مبجرد يهور شروط أخرى معينة مذ 
 السعودية )تداول(. املالية

 
 

 ابآلف الرايالت السعودية  
م2018   م2017    
     

 181.638  145.257  حساابت جارية
 5.990.907  5.987.694  بنوك ومؤسسات مالية أخرى منودائع أسواق املال 

 تتتتتتت        290.479  إعادة شراء وجبمب اقرتاضات
 6.172.545  6.423.430  االمجايل

 ابآلف الرايالت السعودية  
م2018   م2017    
     

 24.990.180  26.607.390  حتت الطلب
 24.172.493  23.907.276  ألجل
 1.115.693  1.289.432  أخرى

 50.278.366  51.804.098  االمجايل

 ابآلف الرايالت السعودية   
م2018    م2017    
      

 1.195.328  1.034.396   حتت الطلب
 917.268  2.936.421   ألجل
 11.103  16.404   أخرى

 2.123.699  3.987.221   اجملموع



 بنك اجلزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 )تتمة( م2018ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن
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   مطلوابت أخرى -15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

م، على التربع لربانمج لخري اجلزيرة ألهل اجلزيرةل ليقوم ابملسؤولية 2006وافق جملس اإلدارة خالل أ( 
االجتماعية املنوطة ابجملموعة جتاه اجملتمع السعودي، وذلك من خالل املشاركة اخلريية يف اجلهود العديدة 

      اهلادفة إىل خري اجملتمع.
  سعودي.  ريالمليون  100م ابلتربع هلذا الربانمج مببلغ 2006خالل عام اجملموعة  وهلذا الغرض، قامت

جملس اإلدارة  يعتزمأتسست جلنة إجتماعية لتنسيق الربانمج تتكون من ثالثة من أعضاء جملس اإلدارة. 
ل من أج للمجموعةالشرعية التابعة  ؤسسةاالستعانة أبعضاء اخرين مستقلني من رجال األعمال وامل

 نشاطات الربانمج.وتوجيه االشراف العام 
 

مليون رايل سعودي  مستحقة كنتيجة التفاقية تسوية الزكاة  املربمة مع  441.20ب( يتضمن بند أخرى مبلغ 
م. يستحق دفع 2017حىت م 2006للسنوات من اهليئة العامة للزكاة والدخل  فيما يتعلق ابلربط الزكوي  

 .26 بيانه بشكل كامل يف إيضاح املبلغ يف مخسة أقساط كما مت
 

 رأس املال - 16
رايل  10مليون سهم قيمة كل سهم  820يتكون راس مال البنك املصرح به املصدر واملدفوع ابلكامل من           

 رايل لكل سهم(. 10مليون سهم بقيمة  520 م:2017سعودي )
رجب  2م )املوافق 2018مارس  19ادية الذي انعقد يف وافق املسامهون ابلبنك يف اجتماع اجلمعية العمومية غري الع

مليون سهم  من خالل اصدار اسهم حقوق  820مليون سهم اىل  520هت( على زايدة عدد اسهم البنك من 1439
مليون رايل سعودي. خالل الربع الثاين  3.000رايل لكل سهم مببلغ  10مليون سهم بسعر ممارسة  300اولوية  لتت 

  لية أصدر البنك حقوق أولوية بعد اكتمال اإلجراءات القانونية .من السنة احلا
  :ال البنك موزعة على النحو التايلرأمسإن ملكية 

 
 
 
 

 االحتياطي النظامي واالحتياطي العام - 17
 االحتياطي النظامي

لبنك، جيب حتويل ما ال يقل عن عقد أتسيس اتضى نظام مراقبة البنوك يف اململكة العربية السعودية و مبق
السنوي إىل االحتياطي النظامي إىل أن يعادل رصيد هذا االحتياطي رأس املال ل من صايف الدخ 25%

مليون  214.38: م2017صايف الدختل ) نمليون ريتال سعودي م 250.08ليه، مت حتويل مبلغ املدفوع. وع
 لنظامي. إن هذا االحتياطي غري متاح للتوزيع.ا ريتال سعودي( إىل االحتياطي

 ابآلف الرايالت السعودية  
م2018   م2017    
     

 257.809  259.031  ذمم دائنة
 244.024  265.599  (28 ايضاح)انظر التزام منافع املويفني 

 39.581  30.028  (أدانهزيرة ألهل اجلزيرة )اإليضاح برانمج خري اجل
 28.223  30.161  مستحقة أرابحتوزيعات 

خمصص اخنفاض يف القيمة اللتزامات قرض وارتباطات 
 ((2)ج( )19طارئة )أنظر ايضاح 

  
154.129 

  
 تتتتتت    

 210.699  632.259  )إيضاح ب ادانه( أخرى
 780.336  1.371.207  االمجايل

م2018   م2017    
%84.23  سعوديون مسامهون   91.38%  

%3.70  بنك ابكستان الوطينمساهم غري سعودي تتت    5.83%  
%12.07  مسامهون غري سعوديون ت آخرون   2.79%  



 بنك اجلزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 )تتمة( م2018ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن
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 )تتمة( االحتياطي النظامي واالحتياطي العام - 17

 االحتياطي العام
 املخاطر البنكية العامة. ملواجهةيب أرابحه بتجن عند احلاجة بنكإضافة لذلك، يقوم ال

 
 احتياطيات أخرى - 18

 

 

خالل  الصدار احلقوق األولوية.لق ابخلدمات القانونية واملهنية املتكبدة فيما يتعاملصروفات   متثل تكلفة اصدار حقوق أولوية
يف الفرتات السابقة واحلالية  مباشرة  ميل التكاليف املرتاكمة الصدار حقوق األولية املتكبدةم مت حت2018الربع الثاين من سنة 

  (.16حقوق اولوية )أنظر إيضاح  الرابح املبقاة عند استكمال اصدرعلى ا
 
 
 

 ابآلف الرايالت السعودية  

  2018م
حتوطات التدفقات 

  النقدية
القيمة احتياطي 

 العادلة

 أرابح اكتوارية/ 
 خسائر كتوارية

  (28)ايضاح 

 تكلفة أسهم حقوق
أولوية )اإليضاح 

            اجملموع   (أدانه
 (125.185)  (21.148)  (1.931)  10.928  (113.034)  يف بداية السنة الرصيد

 16.361  -     -     23  16.338  العادلة القيمةيف  تغرياتصايف ال
 329  -     -     -     329  اىل الدخل املوحدة حتويل

ربح من بيع استثمارات ابلقيمة 
 العادلة من خالل الدخل الشامل 

 اىل أرابح مبقاةاآلخر حمولة  

  
 

   - 

  
 
(10.951) 

  
 
   - 

  
 
   - 

  
 
(10.951) 

 أرابح اكتوارية اللتزام منافع 
 حمددة 

  
   - 

  
   - 

  
2.014 

  
   - 

  
2.014 

 (90.848)  (90.848)  -     -     -     خالل السنةلوية اصدار حقوق أو 
      حتويل تكلفة اصدار حقوق                          

 أولوية اىل أرابح مبقاة   
  

   - 
  

   - 
  

   - 
  

111.996 
  

111.996 
 28.901  21.148  2.014  (10.928)  16.667  صايف احلركة خالل السنة

 (96.284)  -     83  -     (96.367)  الرصيد يف هناية السنة    

 ابآلف الرايالت السعودية  

  2017م
حتوطات التدفقات 

  قديةالن
القيمة احتياطي 

 العادلة

أرابح اكتوارية/  
 )خسائر(
  (28)ايضاح 

 تكلفة اسهم حقوق
أولوية )اإليضاح 

            اجملموع  (أدانه
 (211.790)  (18.119)  -     7.157  (200.828)  الرصيد يف بداية السنة

 91.380  -     -     3.771  87.609  العادلة القيمةيف  تغرياتصايف ال
 185  -     -     -     185  اىل قائمة الدخل املوحدة حتويل

 خسائر اكتوارية اللتزام منافع 
 حمددة 

  
   - 

  
   - 

  
(1.913) 

  
   - 

  
(1.913) 

 حقوق أولويةإصدار تكلفة 
 خالل السنة     

  
   - 

  
   - 

  
   - 

  
(3.029) 

  
(3.029) 

 86.605  (3.029)  (1.931)  3.771  87.794  صايف احلركة خالل السنة
 (125.185)  (21.148)  (1.931)  10.928  (113.034)  الرصيد يف هناية السنة



 بنك اجلزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 )تتمة( م2018ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن
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  التعهدات وااللتزامات - 19
 دعاوى قضائية  ( أ

بيعة عادية مقامة ضد اجملموعة. مل يتم ، كانت هناك دعاوى قضائية ذات طم2018يسمرب د 31كما يف 
أشارت مقابل هذه الدعاوى وذلك بناًء على نصيحة املستشارين القانونيني اليت جوهري تكوين خمصص 

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

 رأمسالية  التزامات ب (
سعودي  التريمليون  67.23ة الية للمجموع، بلغت االلتزامات الرأمسم2018يسمرب د 31يف كما 

سعودي( تتعلق مبشاريع إنشاء فروع ومشاريع خاصة بتقنية  التري مليون 103.36م: 2017)
 املعلومات.

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

أن اجملموعة ستقوم ابلسداد  للنقضيت متثل أتكيدات غري قابلة ال، و اجلهوزمادات إن الضماانت واعت
 لوفاء ابلتزاماته ألطراف أخرى، حتمل خماطر االئتمان ذاهتا اليتا يف حال عدم متكن العميل من

تقل كثريًا عن الضماانت واعتمادات اجلهوز وجب ة مبيالسلف. إن املتطلبات النقدو لها القروض محت
  .االتفاقيةب جو االلتزام لعدم توقع اجملموعة قيام الطرف الثالث بسحب أموال مب مبلغ

ل، تسمح ييت تعترب مبثابة تعهدات خطية من اجملموعة نيابًة عن العمالإن االعتمادات املستندية، 
لطرف اثلث بسحب أموال من اجملموعة يف حدود املبالغ احملددة وفق شروط وأحكام حمددة، 

  طر إئتمان أقل.ة ابلبضاعة املتعلقة هبا. وابلتايل، فإهنا غالباً ما حتمل خمامونة عادمض
أن يتم  اجملموعةتوقع من العمالء. ت بةبسداد الكمبياالت املسحو  اجملموعةالقبوالت تعهدات  لمتث

  بل العمالء.من قتقدمي معظم القبوالت قبل سدادها 
ملستخدم من التسهيالت املعتمدة ملنح االئتمان بشكل متثل االلتزامات لتمديد االئتمان اجلزء غري ا
. وفيما يتعلق مبخاطر االئتمان واعتمادات مستندية ترئيسي على شكل قروض وسلف وضماان

خلسارة مببلغ يعادل إمجايل  اجملموعةتعرض متديد االئتمان، فمن احملتمل أن تاملتعلقة ابلتزامات 
اخلسارة احملتملة الذي ال ميكن حتديده فوراً، يتوقع أن يكون  ستخدمة. إال أن مبلغااللتزامات غري امل

ستخدمة ألن معظم االلتزامات لتمديد االئتمان تتطلب من ملاأقل بكثري من إمجايل االلتزامات غري 
ل ثمت معايري ائتمان حمددة. إن إمجايل االلتزامات القائمة لتمديد االئتمان الى العمالء احلفاظ عل

لبات النقدية املستقبلية ألن العديد من هذه االلتزامات قد تنتهي صالحيتها أو يتم ملتطاابلضرورة 
 وب.لطإهناؤها دون تقدمي التمويل امل



 بنك اجلزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 )تتمة( م2018ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن
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 )تتمة( التعهدات وااللتزامات - 19
 

 ذات صلة )تتمة( تعهدات والتزامات ائتمانية ج(
 

 ل التعهدات وااللتزامات للمجموعة:يلي حتليالً هليكل االستحقاقات التعاقدية االئتمانية مقاب ا( فيم1
 

 

  
ما  من االلتزامات اليت ميكن إلغاؤها يف أي وقت من قبل اجملموعة بشكل منفردالقائم جلزء غري املستخدم بلغ ا

 ال سعودي(.تمليار ري 4.64: م2017ال سعودي )تمليار ري 5.36جمموعه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ابآلف الرايالت السعودية  

 
 

 شهرأ 3خالل 
 12ىل إ 3من  

 ا  شهر 
 5ىل إمن سنة  

 سنوات
 5كثر من أ 

 سنوات
  

 اجملموع
                      م2018

 799.219  -       11.113  349.989  438.117  اعتمادات مستندية
 3.931.424  13.100  555.906  2.449.592  912.826  خطاابت ضمان

 338.053  -       -       -       338.053  قبوالت
 للنقضالتزامات غري قابلة 

  االئتمان لتمديد 
 

     -  
 

     -  150.000  
 
-  150.000 

  1.688.996  2.799.581  717.019  13.100  5.218.696 
 (154.129)  -       -       -       -         خمصص خسارة

 5.064.567  13.100  717.019  2.799.581  1.688.996  اإلمجايل

 ابآلف الرايالت السعودية  

 
 

 شهرأ 3خالل 
 

 اً شهر  12ىل إ 3من 
 5ىل إمن سنة  

 سنوات
 
 سنوات 5كثر من أ

  
 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

التزامات غري قابلة 
 االئتمان لتمديد للنقض

 
-  -  150.000  -  150.000 

 5.741.165  23.513  676.511  2.978.703  2.062.438  اإلمجايل



 بنك اجلزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 )تتمة( م2018ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن
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 )تتمة( التعهدات وااللتزامات - 19
 
 ذات صلة )تتمة( تعهدات والتزامات ائتمانية( ج
 

 ( فيما يلي حتليل التغريات يف خمصص اخلسارة لتعهدات والتزامات العقد:2           
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  
 يلي حتليالً للتعهدات وااللتزامات حسب الطرف املقابل: افيم (3

 

 
 

 
 

 
 م2018                                         

                  

 

 

خسارة ائتمان 
 شهر 12متوقعة 

خسارة ائتمان  
متوقعة على مدى 
العمر الزمين غري 
 منخفضة االئتمان

خسارة ائتمان  
لى مدى متوقعة ع

العمر الزمين 
 منخفضة االئتمان

  

 
 اجملموع

          
          

يناير  1خمصص خسارة كما يف 
 م2018

  
11.897 

  
554 

  
151.116 

   
163.567 

حتويل اىل خسارة ائتمان متوقعة 
 شهر  12

  
132 

  
(132) 

  
     - 

   
     - 

حتويل خسارة ائتمان متوقعة 
 غري على مدى العمر الزمين

 منخفضة االئتمان

  
 
(193) 

  
 

193 

  
 

     - 

   
 

     - 
حتويل خسارة ائتمان متوقعة 

على مدى العمر الزمين 
  منخفضة االئتمان

 
 
(36)  

 
 

 -        36   ــــــ       
صايف إعادة قياس خمصص 

  خسارة 
 

1.342  
 

1.158  (3.635)   (1.135) 
انشئة   موجودات مالية جديدة

  مشرتاه او
 

967  
 
8       -   975 

 (9.278)   (8.336)  (98)  (844)  موجودات مالية مت الغاؤها
 31خمصص خسارة  كما يف 

  م2018ديسمرب 
 

13.265 
  

1.683 
  

139.181 
   

154.129 

آلف الرايالت السعوديةاب     
م2018    م2017    
      

 5.680.130  5.149.058   شركات
 61.035  69.638   بنوك ومؤسسات مالية أخرى

   5.28.696  5.741.165 
      

(154.129)   خمصص خسارة تتتتتتتت          
 5.741.165  5.064.567   اإلمجايل



 بنك اجلزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 )تتمة( م2018ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن
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 ة(وااللتزامات )تتمالتعهدات  - 19
 
 التزامات عقود اإلجيار التشغيلي (د

احلد األدىن لدفعات اإلجيار املستقبلية مبوجب عقود اإلجيار التشغيلي غري القابلة لإللغاء واليت أبرمتها  إن
 اجملموعة كمستأجر هو كما يلي:

 
 
 
 
 
 
 

    صايف دخل العموالت اخلاصة – 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ابآلف الرايالت السعودية   
م2018    م2017          

 102.472  96.390   أقل من سنة
 305.868  256.989   سنوات 5سنة إىل من 

 137.918  94.591   سنوات 5أكثر من 
 546.258  447.970   اإلمجايل

 ابآلف الرايالت السعودية  
 م2017  م2018  

     دخل العموالت اخلاصة:
 1.960.852  2.015.099  قروض وسلف 

 506.525  698.879  هبا ابلتكلفة املطفأة استثمارات حمتفظ 
 262.477  254.373  مشتقات

 27.073  19.257  أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى
 2.756.927  2.987.608  اإلمجايل

     مصروف العموالت اخلاصة:
 496.163  550.717  ودائع للعمالء

 265.485  253.517  مشتقات
 94.376  156.034  ك واملؤسسات املالية األخرىأرصدة للبنو 

 82.752  88.971  لتعزيز رأس املال  صكوك
 538  107  أخرى

 939.314  1.049.346  اإلمجايل
 1.817.613  1.938.262  صايف دخل العموالت اخلاصة



 بنك اجلزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 )تتمة( م2018ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن
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 أتعاب وعموالت بنكية، صايف - 21
 

 
 صايفة، دخل متاجر )خسارة( /  - 22

 
 أرابحدخل توزيعات  - 23

 

 ابآلف الرايالت السعودية  
 م2017  م2018  

     الدخل من األتعاب والعموالت
 157.610  178.318  تعاب من عمليات الصراف االيل  أ

 177.727  167.075  تداول أسهم حملية
 196.387  155.345  الرسوم اإلداريةو القروض التزامات 

 97.338  119.231  أعمال حتويل األموالتعاب من أ
 57.552  63.735   املشرتكة رصناديق االستثماأتعاب 

 52.237  46.676  متويل جتاري
 19.138  18.271  تكافل تعاوين )أتمني( تت أتعاب وكالة 

 4.419  4.229  تداول أسهم دولية
 85.845  113.492  أخرى

     
 848.553  866.372  تعاب والعموالتإمجايل الدخل من األ

     
     مصروفات أتعاب وعموالت

(100.793)  تعاب وساطةأ   (106.154)  
(87.907)  مصروفات متعلقة ابلبطاقات   (59.391)  

(75.906)  من عمليات الصراف االيل  تكاليف    (65.770)  
(12.286)   املشرتكة صناديق االستثمارمصروفات متعلقة ب   (10.777)  

(2.785)  مصروفات متعلقة بقروض   (3.356)  
(2.032)  مال حتويل األموالمصروفات رسوم أع   (452)  
(1.010)  تداول أسهم دولية   (1.760)  

(172)  متويل جتاري تتتتتتتتت          
(1)  عمولة مبيعاتتكافل تعاوين  تت    (4)  

(282.892)  تعاب والعموالتاأل مصاريفإمجايل    (247.664)  
 600.889  583.480  اجملموع

 ابآلف الرايالت السعودية   
       م2017  م2018   

(5.319)    مشرتكة صناديق استثمار   2.022 
(138)   أسهم تتتتتتت        

تتتتتتت      5.337   مشتقات  
(120)   اجملموع   2.022 

 ابآلف الرايالت السعودية   
       م2017  م2018   

املقاسة ابلقيمة العادلة من  ستثماراتاالمن  رابحدخل توزيعات األ
 اخلسارة وأخالل الربح 

   
286 

  
  190 



 بنك اجلزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 )تتمة( م2018ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن
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 ، صايفدخل من عمليات أخرى - 24

 
 رحبية السهم - 25

 م2017ديسمرب  31و م2018ديسمرب  31يف  تنياملنتهي تنيي للسهم للسنساساألالربح مت احتساب 
القائمة، املصدرة ادية سامهي البنك على املتوسط املرجح لعدد األسهم العالعائد ملبقسمة صايف دخل السنة 

عكس أتثري التغريات يف سسابقة ل لسنةأبثر رجعي توسط املرجح لعدد األسهم املمت تعديل . على النحو التايل
 .(16إليضاح انظر اخالل السنة ) حقوق أولويةعدد األسهم نتيجة إصدار 

 

 
وهو  1.09معامل تعديل بنسبة  للسنة السابقة ابستخدام العادية لألسهم لعدد وسط املرجحمت احتساب املت

رايل  12.97رايل سعودي وبسعر إغالق للسهم مببلغ  11.88نسبة احلقوق غري العادية االعتبارية مببلغ 
 .حقوق أولويةم، وهو آخر يوم مت تداول األسهم فيه قبل إصدار أسهم 2018مارس  19سعودي يف 

 
 س الطريقة.الربح األساسي واملخفض للسهم بنفيقوم البنك ابحتساب 

 

 ابآلف الرايالت السعودية   
م2018    م2017          

 630  1.073   عقارات أخرىبيع من ربح 
 42  168   بيع ممتلكات ومعدات من ربح  

ـــــ       دخل اجيار   90 
 2.150  7.306   أخرى

 2.912  8.547   اجملموع

 ابآلف الرايالت السعودية   
       م2017  م2018   

      العاديني املسامهنيالعائد إىل  الربح

 857.514  1.000.307   للربح األساسي واملخفض للسهم
      
 أسهم  أسهم   

      العادية لألسهم لعدد املتوسط املرجح

 520.000.000  520.000.000   يناير 1إصدار أسهم عادية كما يف 
تتتت          234.495.130   معدلة أسهم حقوق أولويةإصدار   

ـــــ           أسهم حقوق أولويةأتثري إصدار    47.547.309 
      

 567.547.309  754.495.130   للربح األساسي واملخفض للسهم
      

51.1  1.33   الربح األساسي واملخفض للسهم )ابلرايل السعودي(  



 بنك اجلزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 )تتمة( م2018ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن
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  زكاة وضريبة دخلتوزيعات أرابح و  - 26
 20.68: م2017مليون رايل سعودي ) 61.75تبلغ  م2018للسنة املنتهية يف  إن الزكاة والضريبة املقدرة

 مليون رايل سعودي( على التوايل. 10.25: م2017مليون رايل سعودي ) 8.66مليون رايل سعودي( و
 وضع الربوط:

 لية، توصل البنك التفاق تسوية )لاالتفاقل( مع اهليئة العامة للزكاة والدخل )لاهليئةل(خالل السنة احلا
نوفمرب  28هت )املوافق 1440ربيع األول  20/م( اتريخ 26ليتماشى مع توجيهات املرسوم امللكي رقم )

ستوية  م( من أجل2018ديسمرب  12هت)1440ربيع الثاين  5اتريخ  1260م( والقرار الوزاري رقم 2018
مليون رايل  551م مقابل دفعة كاملة وهنائية مببلغ 2017م حىت 2006التزامات الزكاة القائمة للسنوات من 

قام البنك بدفع م. 2023ديسمرب  1سنوات تنتهي يف  5سعودي تستحق الدفع على ستة أقساط على مدى 
وجب االتفاق، اتفق كل من م. مب2018مليون رايل سعودي خالل شهر ديسمرب  110القسط األول مببلغ 

م وفقًا إلطار التسوية املذكور يف املرسوم امللكي والقرار الوزاري. 2018البنك واهليئة على تسوية الزكاة لسنة 
م حىت 2006نتيجة هلذا االتفاق، مت حل مجيع النزاعات الزكوية بني البنك واهليئة واملتعلقة ابلسنوات من 

 م.2017
 

م حىت 2006افه أمام اللجنة االستئنافية حلل النزاعات الضريبية واملخالفات لسنة سيستمر البنك يف استئن
 م. إن البنك على ثقة أبن نتيجة االستئناف ستكون لصاحله.2011

 
سنة المبا يف ذلك حىت و الدخل للسنوات ضريبة ودفع الزكاة و اهليئة إىل والضريبية االقرارات الزكوية قدم البنك 

 ملبالغ املتفق عليها كالتزام مبوجب االتفاق واليت سيتم دفعها للهيئة حال استحقاقها. ، ابستثناء ام2017
 

   توزيعات أرابح
رايل سعودي  0.5مبا يعادل مليون رايل سعودي  410اقرتح جملس إدارة البنك توزيعات أرابح هنائية مببلغ 

م. سيتم دفع حصة توزيعات األرابح 2018ديسمرب  31للسنة املنتهية يف للسهم الواحد، بعد خصم الزكاة 
 للمسامهني غري السعوديني بعد خصم ضريبة الدخل املستحقة ذات الصلة. 

 
مليون رايل سعودي  262.4مببلغ  هنائية خالل الربع الثاين من السنة احلالية، قام البنك بدفع توزيعات أرابح

اة بعد احلصول على موافقة املسامهني يف رايل سعودي للسهم الواحد بعد خصم الزك 0.32نقدًا مبا يعادل 
م. مت احتساب توزيعات األرابح على 2018مايو  9اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية الذي انعقد بتاريخ 

 .حقوق أولويةرأس املال املدفوع املتزايد للبنك بعد إصدار أسهم  أساس
 
 
 
 
 



 بنك اجلزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 )تتمة( م2018ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن
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 النقدية وشبه النقدية - 27
  قدية املدرجة يف قائمة التدفقات النقدية املوحدة من اآليت:تتكون النقدية وشبه الن

 
 
 
 
 
 

 التزام منافع موظفني -28
 التزام منافع حمددة 28-1

 
 أ( الوصف العام

السائد يف اململكة  تعمل اجملموعة ضمن برانمج ملنافع هناية اخلدمة من أجل مويفيها قائمة على أساس نظام العمل
واري مبوجب طريقة وحدة االئتمان املتوقعة بينما يتم دد املستحقات وفقًا للتقيم االكتالعربية السعودية. حت

 استبعاد التزامات مدفوعات املنافع حال استحقاقها.
 السنة على أساس القيمة احلالية:ب( فيما يلي املبالغ املعرتف هبا يف قائمة املركز املايل املوحدة واحلركة يف االلتزام خالل 

 
 ابآلف الرايالت السعودية  
 م2017    م2018    

 217.763   244.024   التزامات منافع حمددة يف بداية السنة
 37.961   42.995   احململ للسنة

 (13.631)  (19.406)  منافع مدفوعة
 1.931   (2.014)  )ربح( /  خسارة اكتوارية غري حمققة

 244.024   265.599   تزام منافع حمددة يف هناية السنةال
 

 احململ للسنةج( 

 
 
 

 ابآلف الرايالت السعودية   
 م2017  م2018   

،  فيما عدا مؤسسة النقد العريب السعودينقدية وأرصدة لدى 
 (4)اإليضاح  الوديعة النظامية

   
2.211.486 

  
3.276.624 

ستحق خالل أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى ت
  االقتناءأو أقل من اتريخ  يوماً  90

   
1.197.821 

  
202.200 

 3.478.824  3.409.307   اجملموع

 ابآلف الرايالت السعودية  
 م2017    م2018    

 29.523   33.953   تكلفة اخلدمة احلالية
 8.438   9.042   تكلفة عموالت خاصة

   42.995   37.961 



 بنك اجلزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 )تتمة( م2018ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن

 

 ــ 85ــ 

 التزام منافع موظفني )تتمة( -28
 ام منافع حمددة )تتمة(التز  28-1

 :نتيجة التغريات يف االفرتاضات االكتواريةاآلخر د( تكلفة ما بعد اخلدمة احململة على الدخل الشامل 

 
  املتضمنة:منافع حمددة تزام رية الرئيسية املستخدمة يف تقدير الاالفرتاضات االكتوا( هت

 
نتيجة التغريات يف االفرتاضات األساسية مع بقاء كافة املتغريات منافع حمددة تزام اليوضح اجلدول أدانه حساسية ( و

 األخرى اثبتة:

 

 
  هناية اخلدمة كما يلي:زام املنافع احملددة غري املخصومة ملكافأة حتليل االستحقاق املتوقع اللت( ز

 
 
 

 ابآلف الرايالت السعودية  
 م2017    م2018    

 437   (2.938)  التغريات يف االفرتاضات القائمة على اخلربة
 1.494   924   التغريات يف االفرتاضات املالية

  (2.014)   1.931 

 ابآلف الرايالت السعودية  
 م2017    م2018    

 %3.85  %4.50  معدل اخلصم
 %2.85  %3.50  املعدل املتوقع لزايدة الراتب

 %10  %8  معدل السحب
 سنوات 6.97  سنوات 7.90  وسط الفرتةمت

 سنة 60  سنة 60  سن التقاعد العادي

 ابآلف الرايالت السعودية  
 م2018    

 النقص يف االفرتاض  زايدة يف االفرتاضال  التغري يف االفرتاض  
 22.017   (19.150)  %1  معدل اخلصم

%1  املعدل املتوقع لزايدة الراتب    23.396  (20.683) 
%10  معدل السحب   (316)   299 

 ابآلف الرايالت السعودية  
 م2017    

 النقص يف االفرتاض  الزايدة يف االفرتاض  التغري يف االفرتاض  
 18.272   (16.021)  %1  معدل اخلصم

%1  املعدل املتوقع لزايدة الراتب    19.504  (17.385) 
%10  معدل السحب   (432)   416 

 ابآلف الرايالت السعودية  

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

 سنوات
 اجملموع 

 394.614  272.533  64.342  27.764  29.975  م2018ديسمرب  31
 331.298  210.066  65.985  21.387  33.860  م2017ديسمرب  31



 بنك اجلزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 )تتمة( م2018ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن

 

 ــ 86ــ 

 التزام منافع موظفني )تتمة( -28
 

 التزام منافع حمددة )تتمة( 28-1
 .مليون رايل سعودي من تكلفة اخلدمة وتكلفة العمولة اخلاصة 44.71سامهة املتوقعة للسنة املقبلة مببلغ ح( تتكون امل 

 
 التزام املسامهة احملددة 28-2

تساهم اجملموعة يف برانمج منافع التقاعد احملدد لدى اهليئة العامة للتأمينات االجتماعية فيما خيص مويفيها 
م: 2017مليون رايل سعودي ) 41.39غ املصروف خالل السنة هبذا الصدد السعوديني. كان إمجايل املبل

 مليون رايل سعودي(. 40.16
 

 األعمال قطاعات -29
حول مكوانت اجملموعة اليت يتم مراجعتها ابنتظام  التقارير الداخلية أساسعلى  األعماليتم حتديد قطاعات 

  . لقياس أدائهاو ات قطاعال بني وارداملوذلك لتوزيع  أصحاب القرارمن قبل 
  .شركة اجلزيرة لألوراق املالية احملدودة ، ابستثناءترتكز كافة عمليات اجملموعة داخل اململكة العربية السعودية

تقاس اإليرادات من . لشروط واألحكام التجارية العاديةعلى أساس ابني قطاعات األعمال  التعامالتتتم 
املستخدمة يف تلك قة تتوافق مع يبطر ب القرار التشغيلي الرئيسي  صاحىلعنها إ اجلهات اخلارجية املصرح
يسي على موجودات ومطلوابت تشتمل موجودات ومطلوابت القطاعات بشكل رئقائمة الدخل املوحدة. 

  ة.تشغيلي
  الرئيسية التالية:األعمال من قطاعات  اجملموعةألغراض إدارية، تتكون 

   لألفراد. واستثماريةنية ودائع ومنتجات إئتما مصرفية األفراد
قروض وودائع ومنتجات إئتمانية أخرى للشركات واملؤسسات الصغرية  شركاتمصرفية ال

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

   واخلزينة.
خدمات الوساطة لتداول األسهم للعمالء )هذا القطاع مدرج وفر ت وجوداتالوساطة وإدارة امل

ضمن أنشطة شركة اجلزيرة لألسواق املالية لاجلزيرة كابيتالل وهي شركة 
   (.للبنكاتبعة 

نظام  ومبوجب. إدخارو محاية ومنتجات يوفر التكافل التعاوين خدمات  التعاوين التكافل
اجملموعة بفصل أعماهلا يف  ة قامتاململكة العربية السعوديالتأمني يف 

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

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

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

 .عقارات أخرىوربح من بيع 



 بنك اجلزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 )تتمة( م2018ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن

 

 ــ 87ــ 

 )تتمة( األعمالقطاعات  - 29
للسنة حسب العمليات وصايف الدخل  الدخل منة و موجودات ومطلوابت اجملموع مجايلتفصياًل إلفيما يلي 

  :األعمال طاعاتق

                 

 ابآلف الرايالت السعودية 
  

 مصرفية األفراد
 

 مصرفية الشركات
 

 اخلزينة
الوساطة وإدارة  

 وجوداتامل
  

 التكافل التعاوين
 

 أخرى
 

 اإلمجايل
              م2018

 73.003.198   135.770   57.911   1.455.777   30.956.832   18.738.072   21.658.836 إمجايل املوجودات

              

 61.758.726   ــــ       57.911   593.276   9.124.052   18.666.181   33.317.306 إمجايل املطلوابت

 ــــ       ــــ       ــــ       (14.400)  161.688   (91.855)  (55.433) )خسارة( / دخل من  قطاعات التشغيل 

 2.718.098   (237.726)  19.140   172.135   1.092.328   433.391   1.238.830  إمجايل دخل العمليات 

 1.938.262   (2.326)  1.002   56.074   889.681   300.815   693.016  العموالت اخلاصةدخل صايف 

 583.480   (26.794)  18.139   120.339   3.127   116.524   352.145  أتعاب ودخل عموالت، صايف 

              

 (120)  (3.200)  ــــ       (2.257)  5.337   ــــ       ــــ      متاجرة، صايف)خسارة(  /دخل 

              

 10.428   8.938   ــــ       1.490    ــــ       ــــ       ــــ      حصة يف ربح شركة زميلة 

              

 (102.193)  ــــ       ــــ       ــــ       (330)  (133.330))  31.467  خمصص خسائر االئتمان، صايف

 (93.043)  ــــ       (701)  (9.663)  (19.594)  (11.438)  (51.647) ك وإطفاءاستهال

              
              

 (1.728.219)  3.393   (28.144)  (137.638)  (299.096)  (380.059)  (886.675) إمجايل مصاريف العمليات 

              
 1.000.307   (225.395)  (9.004)  35.987   793.232   53.332   352.155  )اخلسارة(الدخل /  صايف 



 بنك اجلزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 )تتمة( م2018ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن

 

 ــ 88ــ 

 )تتمة( األعمالقطاعات  - 29
  

 

 ابآلف الرايالت السعودية 
  

 األفراد رفيةمص
 

 الشركات مصرفية
 

 اخلزينة
الوساطة وإدارة  

 وجوداتامل
  

 التكافل التعاوين
 

 أخرى
 

 اإلمجايل
              م2017

 68.287.455   134.071   72.249   1.510.873   26.938.427   19.820.983   19.810.852  إمجايل املوجودات

              

 59.458.616   ــــ       72.249   750.719   8.532.527   14.563.514   35.539.607  إمجايل املطلوابت

 ــــ       ــــ       ــــ       (11.151)  120.236   (97.494)  (11.591) )خسارة( / دخل من قطاعات التشغيل 

 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 

 2.022   ــــ       ــــ       2.022   ــــ       ــــ       ــــ      دخل متاجرة، صايف

 10.681   9.155   ــــ       1.526   ــــ       ــــ       ــــ      حصة يف ربح شركة زميلة 

 (267.149)  ــــ       ــــ       ــــ       ــــ       (252.031)  (15.118) خمصص خسائر االئتمان، صايف 

 (86.526)  ــــ       (808)  (8.111)  (18.865)  (10.655)  (48.087) وإطفاء استهالك

 (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 



 بنك اجلزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 )تتمة( م2018ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن

 

 ــ 89ــ 

 )تتمة( األعمالطاعات ق - 29
 

 حسب قطاعات األعمال: اجملموعةأ ( خماطر االئتمان اليت تتعرض هلا 
 

 

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

األخرى، واالستثمارات يف األسهم وصناديق االستثمار، وبعض املوجودات األخرى، ابإلضافة لذلك فإن 
 ملشتقات.التعهدات وااللتزامات وا خماطر االئتمان تتضمن قيمة املعادل االئتماين ملخاطر

 
 إدارة املخاطر املالية - 30

 
 خماطر االئتمان 30-1

إن جملس اإلدارة مسئول عن منهج إدارة املخاطر الكلي وعن املوافقة على اسرتاتيجيات ومبادئ إدارة 
 واملسئولة عن مراقبة عملية إدارة املخاطر الكلية املنبثقة عن جملس اإلدارة جلنة املخاطراملخاطر. قامت اإلدارة 

  مع البنك.
مسئولة كليًا عن تطوير اسرتاتيجية املخاطر وتنفيذ املبادئ وأطر  املنبثقة عن جملس اإلدارة جلنة املخاطرتكون 

  العمل والسياسات واحلدود.
مسئولة عن اإلشراف على قرارات إدارة املخاطر ومراقبة  املنبثقة عن جملس اإلدارة جلنة املخاطرتكون 

املنبثقة  جلنة املخاطرإدارة املخاطر  على أساس منتظم. مت تفويض / بياانت جعة تقارير مستوايت املخاطر ومرا
  كي تصعد جمللس اإلدارة أي مشاكل يف إدارة املخاطر واليت قد تلفت نظر إدارة البنك.  عن جملس اإلدارة

والتسبب يف اء ابلتزاماته يف الوفتعثر طرف يف أدوات مالية خماطر تدير اجملموعة التعرض ملخاطر االئتمان وهي 
تكبد الطرف اآلخر خسارة مالية. تنشأ التعرضات ملخاطر االئتمان أساسًا من أنشطة اإلقراض اليت تؤدي 
لقروض ومبالغ مدفوعة مقدمًا وأنشطة استثمار. كما يوجد أيضًا خماطر ائتمان يف األدوات املالية خارج قائمة 

 املركز املايل، مثل التزامات القروض.
 

 

 ابآلف الرايالت السعودية 
  

 مصرفية األفراد
  

 مصرفية الشركات
الوساطة وإدارة  

 وجوداتامل
  

 
 اخلزينة

  
 

 اإلمجايل
                    م2018

 66.200.731  25.492.810  1.307.629  18.226.483  21.173.809 املوجودات
 3.083.957  ـــ       ـــ       3.083.957  ـــ      التعهدات وااللتزامات

 74.261  74.261  ـــ       ـــ       ـــ      املشتقات

 ابآلف الرايالت السعودية 

 
 

 األفراد مصرفية
  

 الشركات مصرفية
الوساطة وإدارة  

 وجوداتامل
 

 ينةاخلز 
  

 اإلمجايل
                    م2017

 60.441.839  20.785.808  1.325.681  19.219.978  19.110.372 املوجودات 
 3.453.240  تتت       تتت       3.453.240  تتت      وااللتزامات التعهدات
 120.024  120.024  تتت       تتت       تتت      املشتقات



 بنك اجلزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 )تتمة( م2018ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن

 

 ــ 90ــ 

 إدارة املخاطر املالية )تتمة( - 30
 

 )تتمة( خماطر االئتمان 30-1
 

تقوم اجملموعة بتقييم احتمالية تعثر األطراف املقابلة ابستخدام أدوات التصنيف الداخلية. كما تستخدم 
 اجملموعة التصنيفات اخلارجية، من وكاالت تصنيف كربى، إذا كانت متاحة.

 
خماطر االئتمان عن طريق مراقبة التعرض ملخاطر االئتمان واحلد من املعامالت مع حتاول اجملموعة السيطرة على 

أطراف مقابلة معينة والتقييم املستمر للمالءة االئتمانية لألطراف املقابلة. مت تكوين سياسات إدارة املخاطر 
وميًا مراقبة التعرضات للمجموعة لتحديد حدود املخاطر املالئمة ومراقبة املخاطر وااللتزام ابحلدود. يتم ي

الفعلية مقابل احلدود املوضوعة. إضافة ملراقبة حدود االئتمان، تقوم اجملموعة اددارة التعرض ملخاطر االئتمان 
املتعلق أبنشطتها التجارية عن طريق الدخول يف اتفاقيات تسوية رئيسية واتفاقيات ضمان مع األطرف املقابلة 

ادهناء  أو تكليف  التعرض للمخاطر. ويف حاالت حمددة قد تقوم اجملموعةيف يروف مالئمة، واحلد من فرتة 
ا من أجل ختفيف خماطر االئتمان. متثل خماطر االئتمان  للمشتقات ابجملموعة التكلفة احملتملة أطراف مقابلة هل

ستوى احملدد لتحل حمل عقود املشتقات يف حال فشل األطراف املقابلة يف الوفاء ابلتزامها، وللسيطرة على امل
من خماطر االئتمان. تقوم اجملموعة بتقييم األطراف املقابلة ابستخدام نفس الطرق املستخدمة لتقييم أنشطة 

 اإلقراض.
 

تظهر تركزات خماطر االئتمان عند مزاولة عدد من األطراف املقابلة لنشاطات مماثلة أو ممارسة أعماهلم يف 
 التعاقدية ماي اقتصادية مماثلة قد تؤثر من حيث مقدرهتم على الوفاء ابلتزاماهتاملنطقة اجلغرافية ذاهتا أو لديهم مزا

 .عند حدوث تغريات يف الظروف اإلقتصادية أو السياسية أو الظروف األخرى
 

ت ظهر الرتكزات يف خماطر االئتمان مدى حساسية أداء اجملموعة مقابل أية تطورات تؤثر على قطاع الصناعة أو 
  حمددة. منطقة جغرافية

اإلقراض لتفادي الرتكز يف املخاطر اخلاصة أبفراد أو أنشطة اددارة خماطر االئتمان وذلك بتنويع  اجملموعةقوم ت
أتخذ اجملموعة ضمان عند احلاجة. تسعى اجملموعة للحصول  جمموعة من العمالء يف أماكن أو أنشطة معينة.

الحظة مؤشرات على اخنفاض القيمة للقروض على ضمان إضايف من األطراف املقابلة  يف حال متت م
  الفردية ذات الصلة.الس لف و 

ساسي وتراقب القيمة تراقب اإلدارة القيمة السوقية للضمان، وتطلب ضماانت إضافية وفقًا للرتتيب األ
 ان الذي مت احلصول عليه خالل مراجعتها لكفاية خمصص خسائر اخنفاض القيمة.السوقية للضم

 
ابنتظام مبراقبة سياسات إدارة املخاطر وأنظمة عكس التغريات يف أسواق املنتجات والقيام تقوم اجملموعة 

 أبفضل املمارسات.
 

متثل معظم سندات الدين املدرجة يف حمفظة االستثمارات بشكل أساسي خماطر تتعلق بديون سيادية. يبني 
اف ذات العالقة. ملزيد من التفاصيل ( حتليل االستثمارات اخلاصة ابجملموعة حسب طبيعة األطر 6اإليضاح )

. مت االفصاح عن املعلومات املتعلقة مبخاطر االئتمان 7حول مكوانت القروض والسلف، انظر اإليضاح 
. واملعلومات خبصوص 19واالرتباطات وااللتزامات  يف اإليضاح  11املتعلقة ابألدوات املشتقة يف اإليضاح 

 .29العمل مبينة يف اإليضاح  أقصى تعرض ملخاطر االئتمان حسب قطاع
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  حتليل جودة االئتمان 30-2         
يبني اجلدول التايل املعلومات حول اجلودة االئتمانية للموجودات املالية اليت يتم قياسها ابلتكلفة املطفأة. إال إذا 

فإن املبالغ الواردة يف اجلدول متثل إمجايل القيم الدفرتية. أ شري إىل خالف ذلك، ابلنسبة للموجودات املالية 
ابلنسبة اللتزامات القروض وعقود الضماانت املالية فإن املبالغ الواردة يف اجلدول متثل املبالغ املتلزم هبا أو مبالغ 

 الضماانت على التوايل.
 

 م2018ديسمرب  31 
  

 
خسائر ائتمان متوقعة 

 شهرا   12على  مدى 

ئر ائتمان متوقعة غري خسا 
منخفضة القيمة االئتمانية 

 على مدى العمر الزمين

  
 خسائر ائتمان متوقعة

منخفضة القيمة االئتمانية 
 على مدى العمر الزمين

  
 
 

 اإلمجايل
 آبالف الرايالت السعودية 

املالية  واملؤسسات البنوك أرصدة لدى
 األخرى

       

 1.163.675   ـــ      82.782   1.080.893  درجة استثمار
 4.823   ـــ      3.883   940  درجة غري استثمار

 129.887   ـــ      109.016   20.871  غري مصنفة
 1.298.385   ـــ      195.681   1.102.704  

 (636)  ـــ      (514)  (122) خمصص اخلسارة
 1.297.749   ـــ      195.167   1.102.582  القيمة الدفرتية

        
قروض وسلف مقدمة للعمالء ابلتكلفة 

        املطفأة
: منخفضة إىل 6-1درجة املخاطرة 

 36.199.180   ـــ      ـــ      36.199.180 متوسطة 
 4.966.596   533.193   4.433.403   ـــ     : عالية )حتت املراقبة(7درجة املخاطرة 
 664.620   664.620   ـــ      ـــ     : متعثرة10-8درجة املخاطرة 

  36.199.180   4.433.403   1.197.813   41.830.396 
 (933.505)  (602.116)  (193.055)  (138.334) خمصص اخلسارة

 40.896.891   595.697   4.240.348   36.060.846  القيمة الدفرتية
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 يل جودة االئتمان )تتمة(حتل 30-2
 

يبني اجلدول التايل املعلومات حول اجلودة االئتمانية للقروض والسلف املقدمة على العمالء ابلتكلفة املطفأة على  (أ
 أساس املنتج:

 
 م2018ديسمرب  31 
 
 
 

 بطاقات االئتمان

 
خسائر ائتمان متوقعة 

 شهرا   12على  مدى 

خسائر ائتمان متوقعة غري  
يمة االئتمانية منخفضة الق

 على مدى العمر الزمين

خسائر ائتمان متوقعة  
منخفضة القيمة االئتمانية 

 على مدى العمر الزمين

  
 

 اإلمجايل

 آبالف الرايالت السعودية 
قروض وسلف مقدمة للعمالء ابلتكلفة 

 املطفأة
 

 600.362   ـــ      ـــ      600.362  : منخفضة إىل متوسطة6-1درجة املخاطرة 
 23.122   ـــ      23.122   ـــ     : عالية )حتت املراقبة(7درجة املخاطرة 
 39.423   39.423   ـــ      ـــ     : متعثرة10-8درجة املخاطرة 

  600.362   23.122   39.423   662.907 
 (43.078)  (25.625)  (1.864)  (15.589) خمصص اخلسارة

  619.829   13.798   21.258   584.773  القيمة الدفرتية
 

 م2018ديسمرب  31 
 
 
 
 
 

 قروض األفراد

 
 
 

خسائر ائتمان متوقعة 
 شهرا   12على  مدى 

خسائر ائتمان متوقعة غري  
منخفضة القيمة االئتمانية 

 على مدى العمر الزمين

  
خسائر ائتمان متوقعة 

منخفضة القيمة االئتمانية 
 على مدى العمر الزمين

  
 
 
 
 
 مجايلاإل

 آبالف الرايالت السعودية 
قروض وسلف مقدمة للعمالء ابلتكلفة 

 املطفأة
 

: منخفضة إىل 6-1درجة املخاطرة 
 18.740.415   ـــ      ـــ      18.740.415  متوسطة 

 232.853   ـــ      232.853  ـــ     : عالية )حتت املراقبة(7درجة املخاطرة 
 160.327   160.327   ـــ      ـــ     عثرة: مت10-8درجة املخاطرة 

  18.740.415   232.853   160.327   19.133.595 
 (164.257)  (69.535)  (2.517)  (92.205) خمصص اخلسارة

 18.969.338   90.792   230.336   18.648.210  القيمة الدفرتية
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 االئتمان )تتمة( حتليل جودة 30-2
 

 م2018ديسمرب  31   
 
 
 
 
 

 القروض التجارية

 
 
 

خسائر ائتمان متوقعة 
 شهرا   12على  مدى 

خسائر ائتمان متوقعة غري  
منخفضة القيمة االئتمانية 

 على مدى العمر الزمين

  
خسائر ائتمان متوقعة 

منخفضة القيمة االئتمانية 
 على مدى العمر الزمين

  
 
 
 
 

 اإلمجايل
 آبالف الرايالت السعودية 

  قروض وسلف مقدمة للعمالء ابلتكلفة املطفأة
 16.427.269   ـــ      ـــ       16.427.269 : منخفضة إىل متوسطة 6-1درجة املخاطرة 
 4.710.622   533.193   4.177.429   ـــ     : عالية )حتت املراقبة(7درجة املخاطرة 
 464.870   464.870   ـــ      ـــ     ة: متعثر 10-8درجة املخاطرة 

  16.427.269   4.177.429   998.063   21.602.761 
 (726.170)  (506.956)  (188.674)  (30.540) خمصص اخلسارة

 20.876.591   491.107   3.988.755   16.396.729  القيمة الدفرتية
 
 

 م2018ديسمرب  31 
 
 
 
 

 
خسائر ائتمان متوقعة 

 شهرا   12ى  مدى عل

خسائر ائتمان متوقعة غري  
منخفضة القيمة االئتمانية 

 على مدى العمر الزمين

خسائر ائتمان متوقعة  
منخفضة القيمة االئتمانية 

 على مدى العمر الزمين

  
 

 اإلمجايل

 آبالف الرايالت السعودية 
  استثمارات أدوات الدين ابلتكلفة املطفأة

 24.006.091   ـــ      ـــ      24.006.091  فضة إىل متوسطة : منخ6-1درجة املخاطرة 
 ـــ      ـــ      ـــ      ـــ     خمصص اخلسارة

 24.006.091   ـــ      ـــ      24.006.091  القيمة الدفرتية

  التزامات ومطلوابت طارئة
 4.748.375   ـــ      ـــ      4.748.375 : منخفضة إىل متوسطة 6-1درجة املخاطرة 
 249.618   9.639   239.979   ـــ     : عالية )حتت املراقبة(7درجة املخاطرة 
 220.703   220.703   ـــ      ـــ     : متعثرة10-8درجة املخاطرة 

  4.748.375   239.979   230.342   5.218.696 
 (154.129)  (139.181)  (1.683)  (13.265) خمصص اخلسارة

 القيمة الدفرتية )ابلصايف بعد طرح املخصص(
 
 4.735.110  

 
 238.296   91.161   5.064.567 

 
 
 



 بنك اجلزيرة
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 املبالغ الناشئة من خسائر االئتمان املتوقعة ـــ زايدة جوهرية يف خماطر االئتمان 30-3
بصورة جوهرية منذ التسجيل األويل، أتخذ اجملموعة يف االعتبار عند حتديد مدى زايدة خماطر التعثر يف أداة مالية 

املعلومات املعقولة واملؤيدة ذات العالقة واملتاحة دون تكاليف أو جهود غري مالئمة. وهذا يتضمن املعلومات 
 عات للمستقبل.والتحليالت النوعية والكمية اليت تستند إىل اخلربة التارخيية للمجموعة وتقييم خرباء االئتمان والتوق

 
 إن اهلدف من التقييم هو حتديد مدى الزايدة اجلوهرية يف خماطر االئتمان من خالل مقارنة ما يلي:

 
 العمر الزمين املتبقي الحتمالية التعثر كما يف اتريخ التقرير املايل، مع 
 عند التثبيت األويل للمخطر  العمر الزمين املتبقي الحتمالية التعثر لغاية اتريخ حمدد مت تقدير االحتمالية عنده

 )ويتم تعديله حبيثما اقتصى األمر بناًء على التغريات يف توقعات السداد(.
 

عند الشراء أو ، ومنخفضة القيمة االئتمانية 3، مرحلة 2، مرحلة 1يقوم البنك بتجميع القروض لديه يف مراحل: مرحلة 
 ، وهي مفصلة كما يلي:االستحداث

 
تثبيت القروض يف السجالت ألول مرة يقوم البنك بتسجيل خمصص خسائر االئتمان املتوقعة  : عندما يتم1املرحلة 

أيضًا التسهيالت اليت تتحسن فيها درجة خماطر االئتمان والقروض اليت يتم  1شهراً. تتضمن املرحلة  12على مدى 
 .  1إىل املرحلة  2إعادة تصنيفها من املرحلة 

 
إىل زايدة جوهرية يف خماطر االئتمان منذ اإلنشاء، يقوم البنك بتسجيل خمصص مقابل  : عندما يشري القرض2املرحلة 

ايضًا التسهيالت اليت تتحسن فيها درجة  2خسائر االئتمان املتوقعة على مدى عمرها الزمين. تتضمن قروض املرحلة 
 .2إىل املرحلة  3خماطر االئتمان والقروض اليت يتم إعادة تصنيفها من املرحلة 

 
: القروض اليت تعترب قيمها االئتمانية قد تعرضت لالخنفاض. يقوم البنك تسجيل خمصص مقابل خسائر 3املرحلة 

 االئتمان املتوقعة على مدى عمرها الزمين.
 

: هي أصول مالية تعاين من اخنفاض القيمة االئتمانية منذ عند الشراء أو االستحداثمنخفضة القيمة االئتمانية عند 
ول مرة. يتم تسجيل هذه املوجودات ابلقيمة العادلة منذ التثبيت األويل ويتم إدراج إيرادات عمولة خاصة التسجيل أل

الحقًا بناًء على معدل العائد الفعلي املعّدل ائتمانياً. يتم تسجيل أو استبعاد خسائر االئتمان املتوقعة فقط يف حدود 
 وجود تغريات الحقة يف خسائر االئتمان املتوقعة.
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 املبالغ الناشئة من خسائر االئتمان املتوقعة ـــ زايدة جوهرية يف خماطر االئتمان )تتمة( 30-3
 
 حتديد مدى زايدة خماطر االئتمان بشكل جوهري (أ

فظة وتشتمل على إن الضوابط املستخدمة لتحديد ما إذا كان هناك زايدة كبرية يف خماطر االئتمان تتغري حسب احمل
 التغريات الكمية يف املخاطر احملتملة والعوامل النوعية مبا يف ذلك العوامل املساعدة للتعثر.

 
يتم حتديد خماطر االئتمان ابلنسبة للتعرض خلطر ما على أهنا ازدادت بصورة جوهرية منذ التسجيل األويل بناًء على 

 ين املتبقي الحتمالية التعثر حال زايدته عن النسبة / املدى احملدد مسبقاً.الضوابط الكمية اليت حددها البنك والعمر الزم
 

من خالل استخدام البنك لتقديراته القائمة على اخلربات االئتمانية واخلربات التارخيية ذات الصلة، ميكن للبنك أن 
حمددة وليس ابلضرورة أن تكون  حيدد أن خماطر االئتمان بدأت يف االزدايد بقفزات جوهرية بناًء على مؤشرات نوعية

أتثرياهتا مبنية بوضوح من خالل التحليل الكمي على أساس الزمن. كما يتم تقييم الزايدة اجلوهرية يف خماطر االئتمان 
بناًء على هيكل مراقبة االئتمان، مبا يف ذلك االخنفاض يف التصنيف الداخلي وعوامل االقتصاد الكي وموافقات 

 اإلدارة.
 

وص العوامل املساعدة، فإن اجملموعة أتخذ يف االعتبار أن الزايدة اجلوهرية يف خماطر االئتمان قد حتدث عندما أما خبص
يومًا عن موعد استحقاقه. يتم حتديد عدد أايم جتاوز موعد االستحقاق من خالل  30يتأخر السداد أكثر من 

 ستالمها. احتساب عدد األايم اليت أنقضت على آخر دفعة سداد كاملة مت ا
 

 يتم حتديد تواريخ االستحقاق دون اعتبار أي فرتة إمهال قد تكون متاحة أمام املقرتض.
 

تراقب اجملموعة مدى فعالية الضوابط املستخدمة يف حتديد الزايدات اجلوهرية يف خماطر االئتمان من خالل الفحوصات 
 املنتظمة للتحقق مما يلي:

 
 يد الزايدات اجلوهرية يف خماطر االئتمان قبل وصول التعرض للمخاطر إىل مرحلة أن الضوابط متتاز ابلقدرة على حتد

 التعثر.
  يوماً من موعد استحقاقه. 30أن الضوابط ال تنطبق يف وقت ما عندما يتجاوز األصل 
  على  لاحتمالية التعثر 1عدم توافر خماطر غري مضمونة يف خمصص خسائر االئتمان املتوقعة من التحّول من املرحلة

 لاحتمالية التعثر على مدى العمر الزمين للتسهيالتل. 2شهراًل واملرحلة  12مدى 
 

 درجات خماطر االئتمان
ر االئتمان بناًء على بياانت خمتلفة تتضمن خاطر يف نطاق درجة حمددة من خماطتصنف اجملموعة كل نوع من أنواع امل

أحكام ائتمانية تستند إىل اخلربات السابقة. يتم حتديد درجات  يف طياهتا توقعات مستقبلية حول خماطر التعثر وتطبيق
هذه العوامل من حيث طبيعة خماطر االئتمان ابستخدام العوامل النوعية والكمية اليت تدل على خماطر التعثر. وختتلف 

لتعثر ابضطراد. نوعية املقرتض. يتم حتديد ومعايرة درجات خماطر االئتمان كلما ازدادت أو اخنفضت خماطر ااخلطر و 
 .3و 2أصغر من الفرق بني درجات خماطر االئتمان  2و 1على سبيل املثال، إن الفرق يف خماطر التعثر بني الدرجات 

 
يتم حتديد خماطر االئتمان لكل شركة من الشركات عند اإلدراج األويل بناًء على املعلومات املتوافرة عن املقرتض. ختضع 

واليت قد تؤدي إىل حتّول اخلطر من درجة إىل أخرى مغايرة. إن مراقبة خماطر االئتمان يتضمن  املخاطر للمراقبة املستمرة
 استخدام البياانت التالية:



 بنك اجلزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 )تتمة( م2018ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن

 

 ــ 96ــ 

 إدارة املخاطر املالية )تتمة( - 30
 

 املبالغ الناشئة من خسائر االئتمان املتوقعة ـــ زايدة جوهرية يف خماطر االئتمان )تتمة( 30-3
 
 خماطر االئتمان بشكل جوهري )تتمة(حتديد مدى زايدة  (أ

 
 مجيع املخاطر خماطر األفراد خماطر الشركات

  املعلومات اليت يتم احلصول عليها
من خالل املراجعة الدورية مللفات 

العمالء )مثل: القوائم املالية 
املراجعة، حساابت اإلدارة، 

املوازانت، والتوقعات(. وتتضمن 
ا أمثلة على جماالت تركيز حمددة م

يلي: إمجايل هوامش الربح، 
ومعدالت الرفع املايل، وتغطية 

خدمة الدين، وااللتزام ابلتعهدات، 
وإدارة اجلودة، والتغريات يف اإلدارة 

 العليا.
  بياانت من وكاالت ائتمان مرجعية

ومقاالت صحفية وتغريات يف 
 التصنيفات االئتمانية اخلارجية.

  السندات املتداولة وأسعار
عثرات االئتمانية مقايضات الت

 للمقرتض حيثما توافرت.
  التغريات الفعلية واجلوهرية يف

احمليط السياسي والتنظيمي والتقين 
 للمقرتض أو أنشطة أعماله.

  البياانت الداخلية اجملمعة
وتصرفات العميل )مثل: استخدام 

العميل لتسهيالت بطاقات 
 االئتمان(.

  مؤشرات القدرة على الوفاء
 ابلدين.

 ت اخلارجية من وكاالت البياان
ائتمان مرجعية مبا يف ذلك 

درجات التصنيف االئتماين 
املعيارية لكل قطاع من قطاعات 

 األعمال.

  سجل السداد: وهذا يتضمن
جتاوز مواعيد السداد مع سلسلة 
 من التغريات يف معدالت السداد.

 .استعمال احلد االئتماين املمنوح 
 طلب املنح واالمهال 
  دة واملتوقعة يف التغريات املوجو

األعمال والظروف املالية 
 واالقتصادية.

 
 إنشاء هيكل آلجال التعثرات احملتملة (ب

مات األداء تملة. تقوم اجملموعة بتجميع معلو إن درجات خماطر االئتمان هي املدخل األويل يف حتديد هيكل املخاطر احمل
رجة اخلطر االئتماين. ابلنسبة لبعض احملافظ، يتم والتعثر حول خماطر االئتمان حسب نوع املنتج واملقرتض وحسب د

 استخدام املعلومات اليت يتم احلصول عليها من وكاالت ائتمان مرجعية خارجية ايضاً.
 

تستخدم اجملموعة مناذج إحصائية لتحليل البياانت اجملمعة وإعداد التقديرات للمخاطر املتبقية وكيف ميكن هلذه املخاطر 
 و ارتفاعاً مع مرور الوقت.أن تتغري اخنفاضاً أ

 
يف ذلك يتضمن هذا التحليل حتديد ومعايرة العالقات ما بني التغريات يف معدالت التعثر وعوامل االقتصاد الكلي مبا 

نسبة ملعظم السابقة( على خماطر التعثر. ابل اتأتثري بعض العوامل األخرى )مثل: املقدرة على التحّمل ابستخدام اخلرب 
وأسعار النفط والرواتب احلقيقية معدل منو الناتج احمللي واليت تتضمن  مؤشرات االقتصاد الكلي الرئيسية املخاطر ، فإن

. وابلنسبة للمخاطر املتعلقة مبجاالت صناعية حمددة هي احملك الذي يستند إليه مثل هذا التحليللبطالة ومعدالت ا
 البضائع و/أو العقارات.مناطق حمددة فإن هذا التحليل قد يتسع ليشمل أسعار /أو و
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 ب( إنشاء هيكل آلجال التعثرات احملتملة )تتمة(
وأخذًا يف االعتبار معلومات متنوعة من مصادر خارجية  مدراء خماطر االئتمان واخلرباء االقتصادينيبناًء على مشورة 

بصياغة وجهة نظر أساسية حول التوجه املستقبلي للمتغريات ت اجملموعة حتاكي الواقع والتوقعات املستقبلية، قام
االقتصادية ذات الصلة وسيناريوهات متثل سلسلة حمتملة من التوقعات للمستقبل )انظر البحث أدانه حول دمج 

 خبصوص التعثرات احملتملة. اهذه التوقعات املستقبلية لتعديل تقديراهت ومن مث تستخدم اجملموعةومات املستقبلية(. املعل
 

 ج( تعريف "التعثر"
 :تعترب اجملموعة أن األصل املايل قد تعرض للتعثر يف حالة

 

  إىل إجراءات مثل  اجملموعةن رجوع دو  للمجموعةبسداد التزاماته االئتمانية ابلكامل  املقرتض احملتمل قيامغري من
 ، أوتسييل الضماانت )إن وجدت(

  تعترب السحوابت يومًا أو أكثر على أي من التزاماته االئتمانية اجلوهرية جتاه اجملموعة 90مضى على املقرتض .
بالغ احلايل على املكشوف متجاوزًة ملواعد السداد يف حال اخرتاق العميل للحد املبني أو إشعاره حبد أصغر من امل

 القائم.
 

 ويف سياق تقييم كون املقرتض متعثراً أم ال، أتخذ اجملموعة يف اعتبارها املؤشرات التالية:
 

 ،الكمية: مثل خرق التعهدات 
 النوعية: مثل حالة املوافقات وعدم الدفع مقابل التزام آخر لنفس املصّدر إىل اجملموعة، و 
 ملعلومات اليت يتم احلصول عليها من مصادر خارجية.بناًء على البياانت املعدة داخلياً وا 
 

قد ختتلف املعطيات اليت يستند إليها التقييم فيما إذا كانت األداة املالية متعثرة أم ال ومدى جوهرية هذا التعثر من وقت 
 آلخر حبيث يعكس التغريات يف الظروف واألوضاع السائدة.

 
 .ألغراض رأس املال النظاميا تطبقه اجملموعة إن تعريف لتعثرل يتوافق على حد كبري مع م

 
 املوجودات املالية املعدلةد( 

لعدة أسباب منها أحوال السوق املتقلبة، واالحتفاظ ابلعمالء، وغريها من  للقرضميكن تعديل األحكام التعاقدية 
مت تعديل أحكامه ميكن أن يتم  العوامل اليت ال تتعلق ابالخنفاض احلايل أو احملتمل الئتمان العميل. إن أي قرض حايل
 إلغاء قيده وإدراج القرض املعدل كقرض جديد ابلقيمة العادلة وفقاً للسياسة احملاسبية.

 
عندما يتم تعديل أحكام األصل املايل وال ينتج عن التعديل إلغاء قيد األصل املايل، فإن حتديد ما إذا تعرض األصل 

 املقارنة التالية:يعكس لزايدة جوهرية يف خماطر االئتمان 
 
 العمر الزمين املتبقي الحتمالية التعثر كما يف اتريخ التقرير املايل يستند على األحكام املعدلة، مع 
 .العمر الزمين املتبقي الحتمالية التعثر التقديرية يستند إىل البياانت عند اإلدارج األويل واألحكام التعاقدية األصلية 
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  )تتمة( املوجودات املالية املعدلةد( 
صعوابت مالية )مشار إليها بت لأنشطة  ونتقوم اجملموعة ادعادة التفاوض بشأن القروض مع العمالء ممن يواجه

، فإن اإلمهال البنكتعظيم فرص التحصيل وتقليص خماطر التعثر. مبوجب سياسة اإلمهال لدى  اإلمهالل( من أجل
مينح على أساس اختياري فيما إذا كان املدين متعثرًا يف الوقت الراهن ابلنسبة للدين الذي عليه أو كان هناك خماطر 

هد من أجل سداد ما عليه من التزامات عالية للتعثر وكان هناك دليل على أن املدين قد فعل كل ما بوسعه من ج
 األحكام املعدلة.وجب مبوجب األحكام التعاقدية األصلية ومن املتوقع أن يكون املدين قادراً على الوفاء مب

 
. القرضوتعديل أحكام تعهدات  الربحتتضمن األحكام املعدلة عادًة متديد موعد االستحقاق وتغيري توقيت دفعات 

الشركات إىل سياسة اإلمهال. تقوم جلنة املراجعة لدى البنك وبشكل منتظم بفحص فراد و األختضع قروض كال من 
 التقارير حول أنشطة اإلمهال.

 
يقدم اجلدول التايل معلومات عن املوجودات املالية اليت مت تعديلها على ضوء خمصص اخلسائر اليت مت قياسها ابلقيمة 

 دى عمرها الزمين:املساوية خلسائر االئتمان املتوقعة على م
 

 م2018 
 ابآلف الرايالت السعودية

 املوجودات املالية املعدلة خالل السنة
 ابلتكلفة املطفأة قبل التعديل

 
1.169.678 

 املوجودات املالية املعدلة منذ اإلدراج 
ديسمرب واليت مت تعديل خمصص  31ادمجايل القيمة الدفرتية للموجودات املالية كما يف 

 521.936 شهراً خالل السنة 12ا ملدى اخلسارة هل
 

حول اإلمهال، فإن تقدير إحتمالية التعثر يعكس مدى جناح  البنكابلنسبة للموجودات املالية املعدلة كجزء من سياسة 
يف معاجلة  البنكعلى حتصيل الربح وأصل القرض واخلربة السابقة لدى  البنكالتعديل يف حتسني أو استعادة قدرة 

بتحليل أداء السداد لدى املقرتض مقابل األحكام التعاقدية  البنكقوم ، ية. وكجزء من هذه العمليةسابق حاالت
 املعدلة مع األخذ يف االعتبار مؤشرات السلوك املختلفة.

 
وبشكل عام، إن اإلمهال هو مؤشر نوعي لزايدة جوهرية يف خماطر االئتمان وتوقع اإلمهال قد يشكل دلياًل على وجود 

يف القيمة االئتمانية أو دلياًل على التعثر. حيتاج العميل إىل إيهار وبشكل مستمر نيه صادقة طوال فرتة السداد  اخنفاض
قبل اعتبار الوصول إىل مرحلة اخنفاض القيمة االئتمانية أو التعثر أو قبل اعتبار احتمالية التعثر قد اخنفضت حبيث 

 شهراً. 12خسائر االئتمان املتوقعة على مدى يعاود البنك قياس خمصص اخلسارة مببلغ يساوي 
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 دمج معلومات التوقعات املستقبليةهـ( 
ستقبلية يف اعتبارها عند تقييم مدى الزايدة اجلوهرية يف خماطر تقوم اجملموعة أبخذ املعلومات اليت حتاكي التوقعات امل

جلنة سياسات االئتمان ألداة ما منذ إنشاء األداة وعند قياس اجملموعة خلسائر االئتمان املتوقعة. وبناًء على مشورة 
تبار سلسلة من املعلومات واألخذ يف االع وابت، واخلرباء االقتصادينيلطلدى البنك، وجلنة املوجودات واملخماطر السوق 

الفعلية واملستقبلية من مصادر خارجية، تقوم اجملموعة بصياغة وجهة نظر أساسية حول التوجه املستقبلي للمتغريات 
االقتصادية ذات الصلة وسيناريوهات متثل سلسلة حمتملة من التوقعات للمستقبل. تتألف هذه العملية من تطوير عدد 

ريوهات االقتصادية اإلضافية مع األخذ يف االعتبار االحتماالت املصاحبة لنتائج كل سيناريو اثنني أو أكثر من السينا
من هذه السيناريوهات. تتضمن املعلومات اخلارجية البياانت والتوقعات االقتصادية الصادرة عن اجلهات احلكومية 

 اجلامعات.و لية يف القطاع اخلاص واملالية يف اململكة وبعض العاملني يف جمال الدراسات االقتصادية واملا
 

متثل احلالة األساسية النتيجة األكثر احتمااًل وتتوافق مع املعلومات اليت تستخدمها اجملموعة ألغراض أخرى مثل 
ريوهات األخرى النتائج األكثر تفاؤاًل واألكثر تشاؤماً. وتقوم انيالتخطيط االسرتاتيجي وإعداد املوازانت. ومتثل الس

 األخرى.السيناريوهات بشكل دوري بتنفيذ فحوصات جهد بضغوطات تصاعدية ملعايرة اختيارها هلذه اجملموعة 
 

لقد حددت اجملموعة وقامت بتوثيق احملفزات الرئيسية ملخاطر االئتمان وخسائر االئتمان لكل حمفظة من األدوات املالية 
ما بني متغريات االقتصاد الكلي وخماطر االئتمان وخسائر  وقامت ت ابستخدام حتليل البياانت التارخيية ت بتقدير العالقة

  االئتمان.
 

 تالية:الم املؤشرات الرئيسية 2018ديسمرب  31االقتصادية املستخدمة كما يف السيناريوهات تضمنت 
 
 معدل الناتج احمللي 
 أسعار النفط 
 معدالت البطالة 
 الرواتب الفعلية 
 

ملؤشرات الرئيسية ومعدالت التعثر واخلسارة على احملافظ املختلفة للموجودات املالية يتم إعداد العالقات املتوقعة ما بني ا
 سنة. 15إىل  10بناًء على حتليل البياانت التارخيية على مدى 

 
يبني اجلدول التايل مدى احلساسية يف التغريات يف املؤشرات االقتصادية ابلنسبة خلسائر االئتمان املتوقعة احملتسبة 

 خمتلفة يستخدمها البنك:سيناريوهات ث مبوجب ثال
 

 م2018
 البنوك أرصدة لدى
 املالية األخرى واملؤسسات

القروض 
 والُسلف

التزامات القروض 
 اإلمجايل والضماانت املالية

 آبالف الرايالت السعودية 
 1.088.270 154.129 933.505 636 األكثر احتماالً )احلالة األساس(

 1.057.334 148.403 908.464 467 على(األكثر تفاؤالً )إىل األ
 1.144.619 164.118 979.607 894 األكثر تشاؤماً )إىل األدىن(
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 املبالغ الناشئة من خسائر االئتمان املتوقعة ـــ زايدة جوهرية يف خماطر االئتمان )تتمة( 30-3
 

 و( قياس خسائر االئتمان املتوقعة
 ثل املدخالت الرئيسية لقياس خسائر االئتمان املتوقعة هيكل األحكام للمتغريات التالية:مت
 
 احتمالية التعثر (1)
 تعثر نتيجة خسارة  (2)
 معرض ملخاطر التعثر (3)
 

يتم استخراج هذه املعايري عمومًا من مناذج إحصائية يتم إعدادها داخليًا وبياانت اترخيية أخرى. ويتم تعديل هذه 
 عكس املعلومات املستقبلية كما هو مبني سابقاً.املعايري لت

 
إن تقديرات احتمالية التعثر هي تقديرات يف اتريخ حمدد ويتم احتساهبا على أساس مناذج التصنيف اإلحصائية وتقييمها 
ابستخدام أدوات تصنيف مصممة حسب الفئات املختلفة لألطراف املقابلة واملخاطر. تستند هذه النماذج اإلحصائية 
إىل بياانت جتميعية داخلياً وخارجياً تتألف من عوامل كمية ونوعية. وحيثما توافر، ميكن استخدام بياانت السوق أيضاً 
للوصول إىل احتمالية التعثر ابلنسبة لألطراف املقابلة من الشركات الكبرية. يف حال انتقال الطرف املقابل أو التعرض 

ري يف التقدير املرتبط ابحتمالية التعثر. يتم تقدير احتماليات التعثر مع األخذ بني فئات التصنيفات، سيؤدي ذلك إىل تغ
 ابالعتبار االستحقاقات التعاقدية للتعرضات ومعدالت السداد التقديرية.

 
إذا كان هناك تعثر. تقوم اجملموعة بتقدير معايري التعثر نتيجة احلجم من اخلسارة احملتملة التعثر نتيجة خسارة هي 

ابلنسبة للمخاطر الكلية فإنه يتم تقدير التعثر نتيجة اخلسائر على . حكم اخلرباء واخلربات التارخييةة على أساس خسار 
 للرهن العقاري لألفراد. %40لبطاقات االئتمان، و %65لتمويالت األفراد، و %50, و%50أنه يشكل 

 
جملموعة التعثر نتيجة خسارة من خالل تعرض الطرف ثل التعثر نتيجة خسارة التعرض املتوقع يف حال التعثر. حتتسب امي

مبا يف ذلك اإلطفاء. إن التعثر  داملقابل للمخاطر احلالية والتغيريات احملتملة مقابل املبلغ احلايل املسموح به مبوجب العق
التعثر نتيجة فإن ، أصل مايل هي إمجايل قيمته الدفرتية. ابلنسبة اللتزامات اإلقراض والضماانت املاليةمن نتيجة خسارة 

خسارة تشتمل على املبلغ املسحوب، ابإلضافة إىل املبالغ املستقبلية احملتملة اليت ميكن سحبها مبوجب العقد واليت يتم 
التعثر نتيجة ابلنسبة لبعض املوجودات املالية، يتم تقدير  .والتوقعات املستقبلية تقديرها بناًء على املالحظات التارخيية

وأساليب سيناريوهات ل معايرة سلسلة حمتملة من نتائج التعرض للمخاطر يف تواريخ حمددة ابستخدام من خال خسارة
 إحصائية.

 
شهرًا للموجودات املالية  12كما هو مبني أعاله، ومبا خيضع الستخدام احلد األقصى من احتمالية التعثر على مدى 

موعة بقياس خسائر االئتمان املتوقعة بعد األخذ يف االعتبار خماطر اليت مل تزداد خماطرها االئتمانية بشكل كبري، تقوم اجمل
وهي الفرتة اليت تتعرض خالهلا التعثر على املدة التعاقدية القصوى )مبا يف ذلك خيارات متديد السداد ألي مقرتض( 

. متتد املدة بارها فرتة أطولكانت اجملموعة أتخذ يف اعتحىت لو تت وألغراض إدارة املخاطر تت   اجملموعة ملخاطر االئتمان
 التعاقدية القصوى إىل التاريخ الذي حيق فيه للمجموعة املطالبة بسداد السلفة أو اهناء التزمات العقد أو الضماانت.

 



 بنك اجلزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 )تتمة( م2018ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن

 

 ــ 101ــ 

 إدارة املخاطر املالية )تتمة( - 30
 

 )تتمة( املبالغ الناشئة من خسائر االئتمان املتوقعة ـــ زايدة جوهرية يف خماطر االئتمان 30-3
 

 و( قياس خسائر االئتمان املتوقعة )تتمة(
 

وعنصر االلتزام غري  القرضابلنسبة للسحب على املكشوف لألفراد وتسهيالت بطاقات االئتمان اليت تشمل كال من 
  املسحوب، تقوم اجملموعة بقياس خسارة االئتمان املتوقعة على مدى فرتة تزيد عن احلد األقصى للفرتة التعاقدية إذا

كانت قدرة اجملموعة التعاقدية لطلب السداد وإلغاء االلتزام غري املسحوب ال تقيد تعرض اجملموعة خلسائر ائتمانية لفرتة 
مجاعي. ميكن  على أساساإلشعار التعاقدي. ال متتلك هذه التسهيالت أجل حمدد أو هيكل سداد ويتم إدارهتا 

دارة اليومية، ولكن فقط عندما تصبح اجملموعة إلافي لن يكون سارايً  وراً ولكن هذا احلق التعاقديفللمجموعة إلغاؤها 
. يتم تقدير هذه الفرتة األطول مع كل تسهيل من التسهيالتمستوى  علی خماطر اإلئتمان في زايدة ما بم علی عل

فيف خسارة االئتمان األخذ يف االعتبار إجراءات إدارة خماطر االئتمان اليت تتوقع اجملموعة اختاذها واليت تعمل على خت
آجال سداد  يذ قرضاملتوقعة. وذلك يتضمن ختفيض احلدود. يتم إلغاء التسهيالت و/أو حتويل الرصيد القائم إىل 

 اثبتة.
 

وحيثما يتم تطوير املعيار على أساس مجاعي، فإنه يتم جتميع األدوات املالية على أساس خصائص املخاطر املشرتكة 
 واليت تتضمن:

 
 نوع األداة، 
 ،درجة خماطر االئتمان 
 ،نوع الضماانت 
 ،نسبة القرض إىل قيمة األصل املايل فيما يتعلق ابلرهن العقاري 
 ،اتريخ اإلدراج األويل 
 ،املدة املتبقية إىل موعد االستحقاق 
 ،قطاع األعمال 
 .املوقع اجلغرايف للمقرتض 
 

 اجملموعة متجانسة ابلشكل املناسب. ختضع عملية التجميع ملراجعة منتظمة للتأكد من أن املخاطر يف إطار
 

ابلنسبة للمحافظ اليت متتلك اجملموعة بياانت اترخيية حمددة خبصوصها، فإن اجملموعة تستخدم معلومات استداللية من 
مصادر خارجية لتعزيز البياانت املتوافرة على املستوى الداخلي. متثل احملافظ املستندة إىل بياانت اترخيية من مصادر 

 ية مدخاًل جوهرايً لقياس خسائر االئتمان املتوقعة على النحو التايل:خارج
 

 املعلومات االستداللية املستخدمة من مصادر خارجية  
 تعرض للمخاطر  

آبالف الرايالت 
 السعودية

 
 احتمالية التعثر

 
 التعثر نتيجة خسارة

  املالية األخرى واملؤسسات البنوك أرصدة لدى
1.297.749 

بدرجتني لكل  منخفض ديز/فيتشتصنيف مو 
بنك يعترب نتيجة حتديد أوزان املخاطر مبوجب 

 األسلوب املعياري

 ال ينطبق

 
 



 بنك اجلزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 )تتمة( م2018ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن

 

 ــ 102ــ 

 إدارة املخاطر املالية )تتمة( - 30
 

  أعمار القروض والسلف )املتجاوزة ملوعد االستحقاق ولكن مل تنخفض قيمتها االئتمانية( 30-4
 آبالف الرايالت السعودية 
 م2018 
 اإلمجايل  قروض الشركات  قروض األفراد  طاقات ائتمانب 

 1.180.099  421.554  737.796  20.749 يوماً  30من يوم واحد إىل 
 283.621  39.020  226.203  18.398 يوماً  90يوماً على  31من 
 71.748  71.748  ـــ       ـــ      يوماً  180يوماً على  91من 

 82.947  82.269  678  ـــ      يوماً  180ألكثر من 
 1.618.415  614.591  964.677  39.147 إمجايل القروض والسلف

 
 آبالف الرايالت السعودية 
 م2017 
 بطاقات  

 ائتمان
 قروض  

 األفراد
  قروض الشركات 

 اإلمجايل
 2.049.025  1.110.847  919.065  19.113 يوماً  30من يوم واحد إىل 

 458.772  108.208  335.861  14.703 يوماً  90ى يوماً عل 31من 
 151.168  39.972  111.196  تتت     يوماً  180يوماً على  91من 

 553.654  462.296  91.358  تتت     يوماً  180ألكثر من 
 3.212.619  1.721.323  1.457.480  33.816 إمجايل القروض والسلف

 
  تصاديالرتكز على خماطر القسم االق 30-5

مت اإلفصاح عن الرتكز على خماطر القسم االقتصادي للقروض والسلف وخمصص االخنفاض يف القيمة يف 
 لدل. 7اإليضاح 

 
حيتفظ البنك ضمن دورة أعماله العادية ألنشطة اإلقراض بضماانت لتخفيف خماطر االئتمان على القروض   الضمان 30-6

والضماانت األخرى النقدية الودائع و ألجل وعند الطلب  الضمانتتضمن أنواع الضماانت على والسلف. 
والعقارات واملوجودات الثابتة. يتم االحتفاظ ابلضمان بشكل أساسي مقابل احمللية والدولية املالية واألسهم 

فيما خيص التمويل التجاري والفردي وتتم إدارته مقابل التعرضات للمخاطر بصايف قيمتها القابلة للتحقق. 
ات املالية منخفضة القيمة االئتمانية يف اتريخ التقرير املايل، تكون هناك حاجة للمعلومات الكمية املوجود

  حول الضماانت احملتفظ هبا للمدى الذي تقوم هذه الضماانت عنده بتخفيف خماطر االئتمان.
  م:2018ديسمرب  31فيما يلي مبلغ الضمان احملتفظ به مقابل القروض منخفضة القيمة االئتمانية كما يف 

 
 

باآلف الرياالت 
 السعودية

 
 م8201
 

 34.587 %50أقل من 
51%-70% 3.491 

 541.603 %70أكثر من 
 579.681 اجملموعة



 بنك اجلزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 )تتمة( م2018ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن

 

 ــ 103ــ 

 
 خماطر االئتمان )تتمة( - 30

 
 أقصى تعرض ملخاطر االئتمان 30-7

 
 زيزات االئتمانية األخرى:فيما يلي أقصى تعرض ملخاطر االئتمان دون األخذ يف االعتبار أي ضمان والتع

 

 
 

 ابآلف الرايالت السعودية 
م2018    م2017      
    

    املوجودات
 224.748  1.297.749 (5)إيضاح  أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى

 20.282.744  24.006.091 (6ابلتكلفة املطفأة )إيضاح  استثمارات
6.89140.89 (7ابلصايف )إيضاح  قروض وسلف   39.789.846 

 152.081  104.344 (10)إيضاح  أتمينات نقدية مقابل املشتقات  –موجودات أخرى 
 60.593.920  66.305.075 املوجوداتإمجايل 

    
 574.165  5.064.567 (19ابلصايف )إيضاح  التعهدات وااللتزامات

2110.4  54.434 (11القيمة العادلة املوجبة )إيضاح  –املشتقات   
 66.439.106  71.424.076 إمجايل أقصى حد للتعرض



 بنك اجلزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 )تتمة( م2018ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن

 

 ــ 104ــ 

  الرتكز اجلغرايف  - 31
االلتزامتات وخمتاطر و التعهتدات املالية واملطلوابت املالية أ( فيما يلي التوزيع اجلغرايف للفئات الرئيسية للموجودات  

 :)تتمة( االئتمان
 

 باآلف الرياالت السعودية 

 

 

 

 م2018

 

 

 ةالمملكة العربي

 االسعودية

دول مجلس  

ي التعاون الخليج

األخرى والشرق 

 األوسط

  

 

 

 أوروبا

  

 

امريكا 

 الشمالية

  

 

 جنوب شرق

 آسيا

  

 

 

 دول أخرى

  

 

 

 اإلجمالي

 موجودات مالية

 نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد

             

 1.175.558  ـــ      ـــ      ـــ      ـــ      ـــ      1.175.558 نقد في الصندوق

 3.789.564  ـــ      ـــ      ـــ      ـــ      ـــ      3.789.564 ارصدة لدى مؤسسة النقد 

 ارصدة لدى البنوك ومؤسسات مالية 

 اخرى

             

 296.710  34.165  27.312  88.452  108.755  32.371  5.655 حساب جاري

 1.001.039  ـــ      ـــ      ـــ      ـــ      100.565  900.474 ودائع أسواق المال

              استثمارات

محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل 

 الربح  أو الخسارة

 

41.293 

 

 ـــ    

 

 ـــ    

 

 ـــ    

 

 ـــ    

 

 ـــ    

  

41.293 

محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل 

 4.143 اآلخر الدخل الشامل

 

187 

 

561 

 

 ـــ    

 

 ـــ    

 

 ـــ    

 

4.891 

 24.006.091  ـــ      ـــ      ـــ      ـــ      ـــ      24.006.091 المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة 

     ـــ             القيمة العادلة الموجبة للمشتقات

 31.361  ـــ      ـــ      ـــ      ـــ      ـــ      31.361 المحتفظ بها للمتاجرة 

 23.073  ـــ      ـــ      ـــ      ـــ      ـــ      23.073 المحتفظ بها كتحوطات للتدفقات النقدية

     ـــ             صافي ف،قروض وسل

 619.829  ـــ      ـــ      ـــ      ـــ      ـــ      619.829 بطاقات ائتمان

 18.969.338  ـــ      ـــ      ـــ      ـــ      ـــ      18.969.338 أفرادقروض 

 20.876.591  ـــ      ـــ      ـــ      ـــ      ـــ      20.876.591 قروض تجارية 

 431.133  ـــ      ـــ      ـــ      ـــ      ـــ      431.133 أخرى

 135.770  ـــ      ـــ      ـــ      ـــ      ـــ      135.770 استثمار في شركة زميلة

 278.350  ـــ      ـــ      ـــ      ـــ      ـــ      278.350 موجودات اخرى

 71.680.591  34.165  27.312  88.452  109.316  133.123  71.288.223 اإلجمالي

              



 بنك اجلزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 )تتمة( م2018ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن

 

 ــ 105ــ 

 الرتكز اجلغرايف  )تتمة( - 31
االلتزامتات وخمتاطر و التعهتدات املالية واملطلوابت املالية  للفئات الرئيسية للموجودات أ( فيما يلي التوزيع اجلغرايف 

 :)تتمة( االئتمان
  

         

 باآلف الرياالت السعودية 

 

 

 

 م2018

 
 

المملكة العربية 
 االسعودية

دول مجلس  
التعاون الخليجي 
األخرى والشرق 

 األوسط

  
 
 

 أوروبا

  
 

امريكا 
 الشمالية

  
 

جنوب شرق 
 ياآس

  
 
 

 دول أخرى

  
 
 

 اإلجمالي

 المطلوبات المالية

ارصدة للبنوك ومؤسسات مالية 

 اخرى

             

 145.257  12.797  ــــ       4.956  17.198  75.289  35.017 حسابات جارية  

 5.987.694  ــــ       171.155  ــــ       ــــ       263.737  5.552.802 ودائع في أسواق المال

 290.479  ــــ       ــــ       ــــ       290.479  ــــ       ــــ      اقتراض التفاقيات إعادة الشراء

              ودائع العمالء 

 26.607.390  29  ــــ       6  4  930  26.606.421 تحت الطلب 

 23.907.276  ــــ       ــــ       ــــ       ــــ       ــــ       23.907.276 ألجل

 1.289.432  4.225  ــــ       ــــ       ــــ       ــــ       1.285.207 أخرى

              القيمة العادلة السالبة للمشتقات

 31.390  ــــ       ــــ       ــــ       ــــ       ــــ       31.390 محتفظ بها للمتاجرة

 120.399  ــــ       ــــ       ــــ       ــــ       ــــ       120.399 ات تدفقات نقدية محتفظ بها كتحوط

 2.008.202  ــــ       ــــ       ــــ       ــــ       ــــ       2.008.202 صكوك تعزيز راس المال

 835.069  ــــ       ــــ       ــــ       ــــ       ــــ       835.069 مطلوبات أخرى

 61.222.588  17.051  171.155  4.962  307.681  339.956  60.381.783 اإلجمالي

              

              التعهدات وااللتزامات

 799.219  ــــ       ــــ       ــــ       ــــ       226  798.993 اعتمادات مستندية

71134.8  3.720.260 خطابات ضمان    45.089  4.953  3.126  23.125  3.931.424 

 338.053  ــــ       ــــ       ــــ       ــــ       ــــ       338.053 قبوالت

ارتباطات غير قابلة للنقض لتمديد 

 150.000 االئتمان

 

 ــــ     

 

 ــــ     

 

 ــــ     

 

 ــــ     

 

 ــــ     

 

150.000 

 5.007.306  135.097  45.089  4.953  3.126  23.125  5.218.696 

مخاطر االئتمان )المعادل االئتماني(  

 التعهدات وااللتزامات
             

 799.219  ــــ       ــــ       ــــ       ــــ       226  798.993 اعتمادات مستندية 

56311.  1.563  2.476  22.544  67.435  1.860.130 خطابات ضمان   1.965.711 

 169.027  ــــ       ــــ       ــــ       ــــ       ــــ       169.027 قبوالت

تعهدات غير قابلة للنقض لتمديد 

 150.000 االئتمان

 

 ــــ     

 

 ــــ     

 

 ــــ     

 

 ــــ     

 

 ــــ     

 

150.000 

              المشتقات

 38.755  67  ــــ       ــــ       13.156  5.965  19.567 محتفظ بها للمتاجرة

 35.506  ــــ       ــــ       ــــ       20.969  7.537  7.000 محتفظ بها للتحوط

 3.004.717  81.163  56.669  2.476  1.563  11.630  3.158.218 



 بنك اجلزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 )تتمة( م2018ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن

 

 ــ 106ــ 

 الرتكز اجلغرايف  )تتمة( - 31
والتعهتتتدات وااللتزامتتتات املاليتتتة واملطلتتتوابت املاليتتتة غتتترايف للفئتتتات الرئيستتتية للموجتتتودات أ( فيمتتتا يلتتتي التوزيتتتع اجل 

 :)تتمة( وخماطر االئتمان
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ابآلف الرايالت السعودية 
 
 
 

 م2017

 
 

اململكة العربية 
 االسعودية

  
دول جملس التعاون 

اخلليجي األخرى والشرق 
 وسطاأل

  
 
 

 أورواب

  
 
 

 امريكا الشمالية

  
 
 

 شرق اسيا جنوب

  
 
 

 دول أخرى

  
 
 

 اإلمجايل
 موجودات مالية

 نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد

             

 1.183.711  ـــ       ـــ       ـــ       ـــ       ـــ       1.183.711 نقد في الصندوق

 4.791.356  ـــ       ـــ       ـــ       ـــ       ـــ       4.791.356 ارصدة لدى مؤسسة النقد 

ارصدة لدى البنوك ومؤسسات 

 مالية اخرى

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 202.200  13.455  3.635  29.657  91.944  42.929  20.580 حساب جاري

 167.049  ـــ       ـــ       ـــ       ـــ       95.849  71.200 ودائع أسواق المال

              استثمارات
قيمة العادلة من خالل محتفظ بها بال

 61.415 الربح أو الخسارة

 

 ـــ     

 

 ـــ     

 

 ـــ     

 

 ـــ     

 

 ـــ     

 

61.415 

محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل 

 4.143 اآلخر الدخل الشامل

 

188 

 

 ـــ     

 

12.057 

 

 ـــ     

 

 ـــ     

  

16.388 

 20.282.744  ـــ       ـــ       ـــ       ـــ       ـــ       20.282.744 المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة 

              القيمة العادلة الموجبة للمشتقات

 92.735  ـــ       ـــ       ـــ       ـــ       ـــ       92.735 المحتفظ بها للمتاجرة 

المحتفظ بها كتحوطات للتدفقات 

 11.286 النقدية

 

 ـــ     

 

 ـــ     

 

 ـــ     

 

 ـــ     

 

 ـــ     

 

11.286 

              صافي ،قروض وسلف
 472.466  ـــ       ـــ       ـــ       ـــ       ـــ       472.466 بطاقات ائتمان

 17.393.380  ـــ       ـــ       ـــ       ـــ       117  17.393.263 أفرادقروض 

 21.500.894  ـــ       ـــ       ـــ       ـــ       ـــ       21.500.894 قروض تجارية 

 423.106  ـــ       ـــ       ـــ       ـــ       ـــ       423.106 أخرى

 134.071  ـــ       ـــ       ـــ       ـــ       ـــ       134.071 استثمار في شركة زميلة

 325.082  ـــ       ـــ       ـــ       ـــ       ـــ       325.082 موجودات اخرى

 67.057.883  13.455  3.635  41.714  91.944  139.083  66.768.052 اإلجمالي



 بنك اجلزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 )تتمة( م2018ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن

 

 ــ 107ــ 

 الرتكز اجلغرايف  )تتمة( - 31
عهتتتدات وااللتزامتتتات والتاملاليتتتة واملطلتتتوابت املاليتتتة أ( فيمتتتا يلتتتي التوزيتتتع اجلغتتترايف للفئتتتات الرئيستتتية للموجتتتودات  

 :)تتمة( وخماطر االئتمان
 

 
 
 

 باآلف الرياالت السعودية 

 

 

 

 م2017

 

 

 

المملكة العربية 

 االسعودية

  

دول مجلس 

التعاون الخليجي 

األخرى والشرق 

 األوسط

  

 

 

 

 أوروبا

  

 

 

 

 امريكا الشمالية

  

 

 

جنوب شرق 

 اسيا

  

 

 

 

 دول أخرى

  

 

 

 

 اإلجمالي

 المطلوبات المالية

دة للبنوك ومؤسسات مالية ارص

 اخرى

             

 181.638  10.421  ـــ       55.629  14.334  76.387  24.867 حسابات جارية  

 5.990.907  ـــ       358.295  ـــ       ـــ       ـــ       5.632.612 ودائع في أسواق المال

              ودائع العمالء 

120.24.986 تحت الطلب    3.710  257  6  2  85  24.990.180 

 24.172.493  ـــ       ـــ       ـــ       ـــ       ـــ       24.172.493 ألجل

 1.115.693  6.825  ـــ       ـــ       ـــ       ـــ       1.108.868 أخرى

              القيمة العادلة السالبة للمشتقات

 91.492  ـــ       ـــ       ـــ       ـــ       ـــ       91.492 محتفظ بها للمتاجرة

 129.495  ـــ       ـــ       ـــ       ـــ       ـــ       129.495 محتفظ بها كتحوطات تدفقات نقدية 

822.006.3  ـــ       ـــ       ـــ       ـــ       ـــ       2.006.382 صكوك تعزيز راس المال  

 780.336  ـــ       ـــ       ـــ       ـــ       ـــ       780.336 مطلوبات أخرى

 59.458.616  17.331  358.297  55.635  14.591  80.097  58.932.665 اإلجمالي

              التعهدات وااللتزامات

 1.015.319  685  ـــ       ـــ       ـــ       2.476  1.012.158 اعتمادات مستندية 

 4.170.845  21.600  2.001  5.487  77.773  159.125  3.904.859 خطابات ضمان 

 405.001  213  ـــ       ـــ       1.491  4.599  398.698 قبوالت

ارتباطات غير قابلة للنقض لتمديد 

 150.000 االئتمان

 

 ـــ     

 

 ـــ     

 

 ـــ     

 

 ـــ     

 

 ـــ     

 

150.000 

 5.465.715  166.200  79.264  5.487  2.001  22.498  5.741.165 

  مخاطر االئتمان )المعادل االئتماني(

  التعهدات وااللتزامات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.015.319  685  ـــ       ـــ       ـــ       2.476  1.012.158 اعتمادات مستندية 

 2.085.422  10.800  1.000  2.744  38.886  79.563  1.952.429 خطابات ضمان

 202.499  106  ـــ       ـــ       745  2.299  199.349 قبوالت

تعهدات غير قابلة للنقض لتمديد 

 150.000 االئتمان

 

 ـــ     

 

 ـــ     

 

 ـــ     

 

 ـــ     

 

 ـــ     

 

150.000 

              المشتقات

 87.517  ـــ       ـــ       ـــ       35.548  4.582  47.387 محتفظ بها للمتاجرة

 32.507  ـــ       ـــ       ـــ       20.969  4.538  7.000 محتفظ بها للتحوط

 3.368.323  93.458  96.148  2.744  1.000  11.591  3.573.264 



 بنك اجلزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 )تتمة( م2018ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن

 

 ــ 108ــ 

 الرتكز اجلغرايف  )تتمة( - 31
الدوليتتة التتيت تتختتذ متتن اململكتتة العربيتتة الستتعودية قاعتتدًة هلتتا ضتتمن منطقتتة  ارمت تصتتنيف بعتتض صتتناديق االستتتثم

ومت تصتنيفها ضتمن منطقتة اململكتة العربيتة الستعودية لأل( حتول هتذه القتوائم املاليتة  6الفئة الدولية يف اإليضتاح )
 من أجل هذا اإليضاح.

 
 .مؤسسة النقدلطريقة املعتمدة من يتم احتساب املعادل االئتماين للتعهدات وااللتزامات بناًء على ا

 
 اجلغرايف للقروض والسلف غري العاملة وخمصص خسائر االئتمان:حسب الرتكز ب ( فيما يلي التوزيع 

 ابآلف الرايالت السعودية 
 خمصص خسائر االئتمان  صايف القروض غري العاملة 

         م2017  م2018  م2017  م2018 
        ةاململكة العربية السعودي

 16.750  43.078  25.839  39.423 بطاقات االئتمان
 209.704  164.257  49.882  160.327 قروض أفراد
 478.275  726.170  428.642  464.870 قروض جتارية
 704.729  933.505  504.363  664.620 اإلمجايل

 
  خماطر السوق - 32

عة أو أرابحها سلبيًا أو عدم قدرهتا على الوفاء أبهدافها العملية خماطر السوق هي خماطر أتثر رأس مال اجملمو 
جراء التغريات يف مستوى الربح أو تذبذب أسعار السوق من أسعار عموالت خاصة وفروق ائتمانية )ليس هلا 
عالقة ابلتغري يف الوضع االئتماين للملتزم/ املصدر(، وأسعار األسهم وأسعار صرف العمالت األجنبية. إن 

هلدف من إدارة خماطر السوق هو إدارة التعرض ملخاطر السوق والتحكم هبا ضمن حدود مقبولة مع تعظيم ا
 العوائد.

 
اطر تتعلق بعمليات غري بتصنيف تعرضها ملخاطر السوق إىل خماطر تتعلق بعمليات املتاجرة وخم اجملموعةتقوم 

خلزينة وتتضمن االستثمار يف األسهم وصناديق يتم التعامل مع عمليات املتاجرة من قبل إدارة ااملتاجرة. 
 االستثمار على أساس القيمة العادلة.

 
يقوم جملس اإلدارة ابعتماد حدود للمستوايت املقبولة من خماطر السوق يف نشاطات املتاجرة وغري املتاجرة. 

هلا من ملخولة ا الصالحياتمبوجب  خماطر السوق هي املسؤولة عن هيكل خماطر السوق اتسياستعترب جلنة 
مفصل ملخاطر تقرير يومي يتم عمل املخاطر. مستوى معتمد لقبول  حيددضع إطار تقوم اللجنة بو  ،جمللسا

هذا التقرير اليومي يتم مراجعة . مقارنة ابملستوايت احملددة اجملموعةاليت تتعرض هلا خماطر السوق السوق يبني 
املتاجرة ابستخدام  عمليات. يتم إدارة وتوجيه خماطر السوق يف ورئيس إدارة املخاطر من قبل رئيس إدارة اخلزينة

يتم إدارة وتوجيه خماطر السوق خماطر السوق يف  حتليالت احلساسية.قيمة و قيمة حمفوفة ابملخاطر للطريقة 
 نشاطات غري املتاجرة ابستخدام حتليالت احلساسية.



 بنك اجلزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 )تتمة( م2018ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن

 

 ــ 109ــ 

 خماطر السوق )تتمة( - 32
 

 اجرة أ( خماطر السوق لعمليات املت
تنشأ خماطر السوق لعمليات املتاجرة أساسًا من التعرض ملخاطر تقلبات أسعار العمالت األجنبية 

 صناديق االستثمار. موجوداتوالتغريات يف أسعار األسهم وصايف قيمة 
 

. من أجل إدارة خماطر وضع جملس اإلدارة حدودًا للمستوايت املقبولة للمخاطر اخلاصة بعمليات املتاجرة
وق يف عمليات املتاجرة، ستقوم اجملموعة بشكل دوري بتطبيق طريقة قيمة حمفوفة ابملخاطر لتقييم مراكز الس

خماطر السوق احملتفظ هبا وكذلك تقدير اخلسارة االقتصادية احملتملة  على أساس جمموعة من التقديرات 
 والتغريات يف يروف السوق.

 
تغري السليب احملتمل يف القيمة السوقية للمحفظة عند مستوى معني فوفة ابملخاطر الاحملقيمة التت َقِدر طريقة 

من الثقة وبعد مدى زمين حمدد. تستخدم اجملموعة النماذج املنهجية التارخيية لتقييم التغري احملتمل يف القيمة 
 تقيسها فوفة ابملخاطر اليتاحملقيمة الالسوقية لعمليات املتاجرة على أساس البياانت التارخيية. إن طريقة 

للخسارة احملتملة اليت من غري املتوقع  %99اجملموعة هي عبارة عن تقدير ابستخدام مستوى ثقة عند 
يشري استخدام مستوى جتاوزها يف حال كانت مراكز السوق احلالية حمتفظ هبا دون تغيري ملدة يوم واحد. 

مة احملفوفة ابملخاطر على أساس أنه خالل يوم واحد، ينبغي وقوع خسارة تزيد عن القي %99ثقة عند ال
 املتوسط مبا ال يزيد عن مرة واحدة كل مائة يوم.

 
متثل القيمة احملفوفة ابملخاطر خماطر احملافظ عند إقفال يوم العمل، وال يتم احتساب أي خسائر قد حتدث 

ة احملفوفة بعد مدة الثقة احملددة. ومع ذلك فإن نتائج املتاجرة الفعلية قد ختتلف عن حساابت القيم
ابملخاطر، بشكل خاص، حيث أن احلساابت ال تقدم مؤشراً واضحاً وذات معىن عن األرابح واخلسائر يف 

 يروف السوق الصعبة.
 

املذكورة أعاله، تقوم اجملموعة طوال الوقت ابختبارات جهد  من أجل جتاوز حدود القيمة احملفوفة ابملخاطر
قة العادية. يتم اإلفصاح عن اخلسائر احملتملة اليت تقع ضمن يروف حملفظتها حملاكاة الظروف خارج مدة الث

 اختبار اجلهد بصورة منتظمة من أجل مراجعتها من قبل جلنة املخاطر املنبثقة عن جملس اإلدارة.
 

ديسمرب  31فيما يلي معلومات القيمة احملفوفة ابملخاطر للمجموعة ذات الصلة للسنة املنتهية يف 
 م:2018

 
 

 
 
 
 
 
 خماطر العمالت األجنبية( 1)

 أسعارتتمثل خماطر العمالت األجنبية يف خماطر تذبذب قيمة األدوات املالية بسبب التقلبات يف 
صرف العمالت األجنبية  أسعاراددارة التعرض للتقلبات يف  اجملموعةلعمالت األجنبية. تقوم صرف ا

املايل والتدفقات النقدية. قام جملس اإلدارة بوضع حدود ملستوى التعرض هلذه مركزها السائدة على 
كز ضمن يوميًا للتأكد من بقاء هذه املرا املخاطر حسب أنواع العمالت. يتم مراجعة هذه املراكز 

 احلدود املقررة.

يةالرايالت السعودابآلف     
م2018       

 690  م2018ديسمرب  31القيمة احملفوفة ابملخاطر يف 
 349  م2018القيمة احملفوفة ابملخاطر لسنة متوسط 



 بنك اجلزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 )تتمة( م2018ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن

 

 ــ 110ــ 

 خماطر السوق )تتمة( - 32
 

 )تتمة(أ( خماطر السوق لعمليات املتاجرة 
 

 )تتمة( خماطر العمالت األجنبية( 1)
 

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

  

 
ديسمرب ابلنسبة ملراكزها من  31ملخاطر العمالت كما يف  اجملموعةمدى تعرض يبني اجلدول التايل 

ل حبساب أتثري التغريات احملتملة املعقولة لسعر الصرف مقابل العمالت األجنبية. يقوم هذا التحلي
الرايل السعودي مع بقاء املتغريات األخرى اثبتة على قائمة الدخل املوحدة مبا فيها من أتثريات 
أدوات التحوط. إن وجود مبلغ سالب ابجلدول يعكس صايف نقص حمتمل يف قائمة الدخل املوحدة، 

ب إىل صايف زايدة حمتملة. إن حتليالت احلساسية ال أتخذ يف االعتبار بينما يشري وجود مبلغ موج
 للتخفيف من أتثري تلك التغريات: اجملموعةاخلطوات املمكن اختاذها من قبل 

 
 م2017  م2018 

 ةــــــــــــــــــــــالعمل
يف سعر  /نقصزايدة

 % الصرف ابملائه
 صايف الدخلالتأثري على  

 عودية()ابآلف الرايالت الس
يف سعر  /نقصزايدة 

 % الصرف ابملائه
 صايف الدخلالتأثري على  

         )ابآلف الرايالت السعودية(
 6 ±  0.08 ±  10 ±  0.4 ± دوالر أمريكي

 50 ±  0.53 ±  65 ±  2.47 ± دوالر هونج كونج
 272 ±  4.88 ±  54 ±  3.28 ± دوالر تياوان

 
 األسهم أسعارخماطر  (2

األسهم هي خماطر اخنفاض القيم العادلة لصناديق االستثمار نتيجة تغريات يف مستوايت  سعارأخماطر 
 الصناديق. موجوداتمؤشر األسهم وقيمة كل سهم على حدة انطالقاً من صايف قيمة 

 
هي أسهم حمتفظ الربح أو اخلسارة إن األدوات املالية اليت تتضمنها حمفظة القيمة العادلة من خالل 

قبل صناديق استثمار مشرتكة مملوكة للمجموعة. تقوم اجملموعة اددارة املخاطر املتعلقة  هبا من
. يتم إدارة صناديقال موجوداتعن طريق مراقبة املتغريات يف صايف قيمة االستثمار صناديق ب

من قبل اجملموعة ابلتعاون مع مستشاري استثمارات حمرتفني، االستثمار صناديق استثمارات األسهم و 
كل حمفظة خاصة بكل صندوق. إن   أساساألسهم من قبل اجملموعة على  أسعارويتم إدارة خماطر 

التأثري على قائمة الدخل املوحدة تتت كنتيجة للتغري يف القيمة العادلة لألسهم احملتفظ هبا ألغراض 
دات ديسمرب والذي يعود إىل تغريات معقولة حمتملة يف صايف قيمة موجو  31املتاجرة كما يف 

 األخرى املتغرية اثبتة تتت هي كما يلي:املتغريات الصندوق ذي العالقة مع بقاء مجيع 

 ايالت السعوديةابآلف الر    
        م2017  م2018   

 7.300  2.531   دوالر امريكي  
 9.432  2.632   دوالر هونج كونج

 5.579  1.652   دوالر اتيوان



 بنك اجلزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 )تتمة( م2018ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن
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 خماطر السوق )تتمة( - 32
 

 )تتمة(أ( خماطر السوق لعمليات املتاجرة 
 

 )تتمة( األسهم أسعارخماطر  (2
  

 م2017  م2018 

 المحفظة

 الزيادة/االنخفاض
في سعر السهم 

 بالمائه%

قائمة التأثير على  
الدخل الموحدة 
)باآلف الرياالت 

 السعودية(

 
الزيادة/االنرخفاض 
في سعر السهم 

 بالمائه%

التأثير على قائمة  
الدرخل الموحدة 
)باالف  الرياالت 

 السعودية(

        األسواق الدولية الناشئة
 5.108 ±  %15.84 ±  1.063 ±  %11.2 ± األسواق

 63 ±   %0.22 ±  1.991 ±   %8.31 ± الصناديق األرخرى
 

ألسهم املدرجة ابلقيمة العادلة من ألدوات االتأثري على قائمة الدخل املوحدةكنتيجة للتغري يف القيمة العادلة 
مقدرة معقولة يف مؤشرات السوق  تغرياتالناجتة عن  م2018ديسمرب  31كما يف   -الربح أو اخلسارة خالل 

 :على النحو التايل -خرى اثبتة املتغرية األاملتغريات التالية مع بقاء 
 

 م2017  م2018 

 مؤشر السوق

الزيادة/االنخفاض 
في المؤشر بالمائه 

% 

التأثير على قائمة  
الدخل الموحدة 
)باآلف الرياالت 

 السعودية(

 
الزيادة/االنرخفاض 
في المؤشر بالمائه 

% 

التأثير على قائمة  
الدرخل الموحدة 
)باآلف الرياالت 

 السعودية(

 1 ±   %0.22 ±  651 ±   %8.31 ± تداول
 



 بنك اجلزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 )تتمة( م2018ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن
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 خماطر السوق )تتمة( - 32
 وغري املصرفية املتاجرةعمليات غري ل -ر السوق ب( خماط

ًا من سعر العموالت اخلاصة والتعرض أساسأو املراكز البنكية املتاجرة تنشأ خماطر السوق للعمليات غري 
 هم.األس أسعارالعمالت األجنبية وتقلبات  أسعارلتقلبات 

 
 العموالت اخلاصة أسعار( خماطر 1

العمولة اخلاصة إىل التأثري على  أسعارالعمولة اخلاصة من احتمال أن يؤدي التغري يف  أسعارتنشأ خماطر 
التدفقات النقدية املستقبلية أو على القيم العادلة لألدوات املالية. قامت جلنة سياسات خماطر السوق يف 

العموالت اخلاصة. يتم مراقبة املراكز بشكل يومي مع تقدمي  أسعاروة اجملموعة بوضع حدود على فج
تقارير دورية إىل اإلدارة العليا وجلنة سياسات خماطر السوق للتأكد من بقاء املراكز ضمن احلدود 

 -املعتمدة. يف حال وجود يروف ضاغطة ابلسوق، فإنه يتم عمل تقارير عن فجوة املوجودات 
 جلنة سياسات خماطر السوق بصورة أكثر تكراراً. املطلوابت ورفعها إىل

 
العموالت اخلاصة، مع  أسعاريوضح اجلدول التايل احلساسية الناشئة عن أتثري تغريات مقدرة معقولة يف 

بقاء ابقي العوامل املتغرية األخرى اثبتة، على قائمة الدخل املوحدة للمجموعة. إن حساسية الدخل هي 
العموالت اخلاصة على صايف دخل العموالت اخلاصة لسنة واحدة،  أسعارة يف أتثري التغريات املتوقع

وذلك بناًء على املوجودات واملطلوابت املالية املقتناة لغري أغراض املتاجرة واليت حتمل عموالت خاصة كما 
تتم املتاجرة أدوات التحوط. إن مجيع أوجه التعرض غري أتثري مبا يف ذلك  م2018ديسمرب  31يف 

راقبتها وحتليلها اىل مركزات عملة ويتم االفصاح عن احلساسية املرتبطة هبا ابلعملة احمللية. إن حتليالت م
احلساسية ال أتخذ يف االعتبار اإلجراءات اليت من املمكن ان تقوم اجملموعة ادختاذها للتخفيف من أتثري 

 تلك املتغريات.
 

   م2018  م2017
حساسية دخل العموالت 

 اخلاصة
ابآلف الرايالت السعودية()

  

 
الزايدة/ االخنفاض 

 ساساأل نقاطيف 
 

حساسية دخل العموالت 
 اخلاصة

)ابآلف الرايالت السعودية(
  

 
الزايدة/ االخنفاض 

  ساساأل نقاطيف 
  

 العملـــــــــــــــــة
 

 سعودي رايل  ±25 1.459 ±  ±25 17.802 ±
 دوالر أمريكي  ±25 2.655 ±  ±25 3.085 ±
 درهم امارايت   ±25 1 ±  ±25 18 ±

 الروبية اهلندية  25± 5 ±  25± تتتتتت    
 



 بنك اجلزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 )تتمة( م2018ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن

 

 ــ 113ــ 

  خماطر السوق )تتمة( - 32
 )تتمة(وغري املصرفية  املتاجرةلعمليات غري  -ر السوق ب( خماط

 )تتمة( العموالت اخلاصة أسعار( خماطر 1
 

 ج قائمة املركز املايلالعموالت للموجودات واملطلوابت والبنود خار  أسعارحساسية 
 

العموالت السائدة يف السوق على  أسعاراملختلفة املتعلقة بتذبذب املخاطر تقوم اجملموعة اددارة خماطر أتثريات 
 مركزها املايل وتدفقاهتا النقدية. 

 
 اجملموعةالعموالت على اجملموعة. كما يشتمل على موجودات ومطلوابت  أسعاريلخص اجلدول التايل خماطر 

املسجلة ابلقيمة الدفرتية مصنفة حسب اتريخ إعادة التسعري التعاقدي أو اتريخ االستحقاق تت أيهما يقع أواًل. 
العموالت نتيجة لعدم التطابق أو لوجود فجوات يف قيم املوجودات واملطلوابت  أسعارملخاطر  اجملموعةتتعرض 

اددارة هذه  اجملموعةيف فرتة حمددة. تقوم عادة تسعريها إواألدوات خارج قائمة املركز املايل اليت تستحق أو سيتم 
 املخاطر وذلك مبطابقة تواريخ إعادة تسعري املوجودات واملطلوابت من خالل إسرتاتيجيات إدارة املخاطر.



 بنك اجلزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 )تتمة( م2018ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن

 

 ــ 114ــ 

 خماطر السوق )تتمة( - 32 
 
 )تتمة(لعمليات غري املتاجرة وغري املصرفية  –خماطر السوق ب( 
 
 الت اخلاصة )تتمة(( خماطر أسعار العمو 1

 

      

 ابآلف الرايالت السعودية 
 عائد العمولة الفعلي  اجملموع  بدون عمولة  سنوات 5اكثر من   سنوات 5 – 1  ا  شهر  12 – 3  أشهر 3خالل  م2018

 املوجودات
نقد وأرصدة لدى مؤسسة 

 النقد

              

 نقد يف الصندوق
 أرصدة ملؤسسة النقد

       -  
1.035.928 

       -  
      -   

      -  
     -  

      -  
      -  

 1.175.558 
2.753.636 

 1.175.558 
3.789.564 

      -  
2.50% 

أرصدة لدى البنوك 
 واملؤسسات املالية األخرى

             

 حساابت جارية 
 ايداعات أسواق املال

     -  
1.000.000 

      -  
     -  

      -  
   -    

      -  
     -  

 296.710 
1.039 

 296.710 
1.001.039 

      -  
2.50% 

              استثمارات
العادلة من  يمةهبا ابلقحمتفظ 
 الربح أو اخلسارة خالل 

 
     -  

  
     -  

  
     -  

  
     -  

  
41.293 

  
41.293 

  

     -  
حمتفظ هبا ابلقيمة العادلة من 

 اآلخر خالل الدخل الشامل
 
 
     -  

  
 
     -  

  
 
     -  

  
 
     -  

  
 

4.891 

  
 

4.891 

  

 

     -  
 %3.30  24.006.091  200.772  6.825.570  9.150.648  527.646  7.301.455 حمتفظ هبا ابلتكلفة املطفأة

القيمة العادلة املوجبة 
 للمشتقات

             

  -       31.361  31.361   -        -        -        -      حمتفظ هبا للمتاجرة
حمتفظ هبا كتحوطات تدفقات 

 نقدية 
 
     -  

  
     -  

  
     -  

  
     -  

  
23.073 

  
23.073 

  

     -  
              قروض وسلف، صايف

 %24.72  619.829   -        -        -        -       619.829 بطاقات ائتمان
 %4.83  18.969.338  67.859  40.366  12.160.176  4.869.245  1.831.692 ض أفرادقرو 

 %5.66  20.876.591  285.477   -        -       10.521.024  10.070.090 قروض جتارية
  -       431.133  431.133   -        -        -        -      أخرى

  -       135.770  135.770   -        -        -        -      استثمار يف شركة زميلة

   453.150  453.150   -        -        -        -      صايف عقارات أخرى،
  -       761.247  761.247   -        -        -        -      ممتلكات ومعدات ،صايف 

  -       386.560  386.560   -        -        -        -      موجودات أخرى 

   73.003.198  7.049.529  6.865.936  21.310.824  15.917.915  21.858.994 إمجايل املوجودات



 بنك اجلزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 )تتمة( م2018ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن
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 خماطر السوق )تتمة( - 32
 

 )تتمة(لعمليات غري املتاجرة وغري املصرفية  –ب( خماطر السوق 
 
 )تتمة( العموالت اخلاصة أسعار( خماطر 1

  

 
 
 
 
 
 

 ابآلف الرايالت السعودية 
أشهر 3خالل  م2018 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

             

  -       145.257  145.257   -        -        -        -      حساابت جارية
 %2.80  5.987.694  46.069   -       584.000  781.625  4.576.000 ايداعات يف أسواق املال 

اقرتاض مبوجب اتفاقية 
 إعادة شراء

 
     -  

  
288.671 

  
     -  

  
     -  

  
1.808 

  
290.479 

  

3.01% 

              ودائع للعمالء
  -       26.607.390  26.607.390   -        -        -        -      حتت الطلب

 %3.01  23.907.276  129.845   -       763.077  4.631.118  18.383.237 ألجل
  -       1.289.432  1.289.432   -        -        -        -      أخرى

لسالبة  االقيمة العادلة 
              للمشتقات

  -       31.390  31.390   -        -        -        -      حمتفظ هبا للمتاجرة
حمتفظ هبا كتحوطات 

 تدفقات نقدية
 
     -  

  
     -  

  
     -  

  
     -  

  
120.399 

  
120.399 

  
     -  

 %4.92  2.008.202  8.202   -        -       2.000.000   -      صكوك معززة لرأس املال
  -       1.371.207  1.371.207   -        -        -        -      مطلوابت أخرى
  -       11.244.472  11.244.472   -        -        -        -       حقوق املسامهني

 إمجايل املطلوابت وحقوق 
  73.003.198  40.995.471   -       1.347.077  7.701.413  22.959.237 املسامهني  

 

 العموالت  أسعارحساسية 
 الفجوة داخل قائمة املركز يف 
  -      (33.945.942)  6.865.936  19.963.747  8.216.502  (1.100.243) املوحدة املايل  

 

 العموالت  أسعارحساسية 
خارج قائمة املركز يف الفجوة 

  -      -      534.375  (1.285.000)   -       750.625 الوحمدة املايل

 

 إمجايل فجوة احلساسية 
  -      (33.945.942)  7.400.311  18.678.747  8.216.502  (349.618) العموالت سعارأل  

 

 الرتاكمي لفجوة  املركز
  -      -      33.945.942  26.545.631  7.866.884  (349.618) العموالت سعاراحلساسية أل  

 



 بنك اجلزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 )تتمة( م2018ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن
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  خماطر السوق )تتمة( - 32
 ()تتمةلعمليات غري املتاجرة وغري املصرفية  –ب( خماطر السوق 

 
 )تتمة( العموالت اخلاصة أسعار( خماطر 1

 

         
 

 ابآلف الرايالت السعودية 
 عائد العمولة الفعلي  اجملموع  بدون عمولة  سنوات 5اكثر من   سنوات 5 – 1  ا  شهر  12 – 3  أشهر 3خالل  م2017

 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 
 الربح أو اخلسارةخالل 

 
-   

  
-   

  
-   

  
-   

  
61.415 

  
61.415 

  

-   
 حمتفظ هبا ابلقيمة العادلة من

 اآلخر خالل الدخل الشامل
 
 

-   

  
 

-   

  
 

-   

  
 

-   

  
 

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 كتحوطات تدفقات 

 نقدية 
 

-   
  

-   
  

-   
  

-   
  

11.286 
  

11.286 
  

-   
              قروض وسلف، صايف

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

 %5.05  21.500.894  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    -    -    -    - صايف  ،ممتلكات ومعدات
   -  325.082  325.082    -    -    -    - موجودات أخرى 
   68.287.455  6.842.251  7.304.311  14.494.146  16.675.575  22.971.172 إمجايل املوجودات



 بنك اجلزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 )تتمة( م2018ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن
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  مة(خماطر السوق )تت - 32
 ()تتمةلعمليات غري املتاجرة وغري املصرفية  –ب( خماطر السوق 

 
    أسعار العموالت اخلاصة )تتمة(خماطر (  1

 
)العائد الفعلي( ألداة مالية نقدية هو السعر الذي عند استخدامه يف احتساب القيمة معدل العمولة الفّعال إن 

ذه األداة. إن هذا السعر هو السعر التارخيي ألداة بسعر اثبت احلالية يؤدي للوصول إىل القيمة الدفرتية هل
 أو أداة مسجلة ابلقيمة العادلة. متغريومسجلة ابلتكلفة املطفأة وسعر السوق احلايل ألداة بسعر 

 
 
 
 
 

 ابآلف الرايالت السعودية 
أشهر 3خالل  م2017 ا  شهر  12 – 3   سنوات 5 – 1   سنوات 5اكثر من    ليعائد العمولة الفع  اجملموع  بدون عمولة    

 ساهني املطلوابت وحقوق امل
رصدة للبنوك واملؤسسات املالية أ

 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

              لسالبة  للمشتقاتاالقيمة العادلة 
   -  91.492  91.492    -    -    -    - حمتفظ هبا للمتاجرة

حمتفظ هبا كتحوطات تدفقات 
 نقدية

 
-   

  
-   

  
-   

  
-   

  
129.495 

  
129.495 

  
-   

 %3.96  2.006.382  6.382     -       -    2.000.000    - صكوك معززة لرأس 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  

 

 حساسية أسعار العموالت 
 الفجوة داخل قائمة املركز يف 
     -    (29.449.410)  7.304.311  12.765.366  6.989.034  2.390.699 املوحدة املايل  

 

 حساسية أسعار العموالت 
 خارج قائمة املركز املايليف الفجوة 

     -       -    378.125  (828.750)     -    450.625 الوحمدة

 

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

 

 الرتاكمي لفجوة  ركزامل
     -       -    29.449.410  21.766.974  9.830.358  2.841.324 احلساسية ألسعار العموالت  

 



 بنك اجلزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 )تتمة( م2018ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن
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 خماطر السوق )تتمة( - 32
 

 ()تتمةلعمليات غري املتاجرة وغري املصرفية  –ب( خماطر السوق 
 

  العمالتخماطر (  2
صرف العمالت  أسعارخماطر العمالت هي خماطر تذبذب قيمة أداة مالية بسبب التقلبات يف 

صرف العمالت األجنبية السائدة  أسعارتقلبات يف لتأثري الاددارة التعرض  اجملموعةاألجنبية. تقوم 
هلذه بوضع حدود ملستوى التعرض البنك املايل والتدفقات النقدية. قام جملس إدارة مركزها على 

املخاطر على حسب أنواع العمالت. يتم مراجعة هذه املراكز يوميًا للتأكد من بقاء هذه املراكز 
  .املعتمدةضمن احلدود 

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

 
 
 
  
  
 
 

ديسمرب  31ملخاطر العمالت كما يف  اجملموعةالعمالت اليت تتسبب يف تعرض  التايليبني اجلدول 
 إجراء هذا التحليل حلساب أتثري التغريات احملتملة املعقولة لسعر الصرف مقابل الرايل . متم2018

السعودي مع بقاء املتغريات 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 

 وجود مبلغ موجب إىل صايف زايدة حمتملة. ال أتخذ حتليالت احلساسية يف االعتبار املواقف يشري
 خفيف من حدة أتثري تلك املتغريات:للت اجملموعةاملمكن تبنيها من قبل 

 
   م2018  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 أمريكي  0.05 ±  322 ±  0.05 ±  493 ±
 روبية هندية  0.05 ±  ±16  0.05 ±  ±1
 درهم امارايت   0.05 ±  7 ±  0.05 ±  4 ±

 
 األسهم أسعارخماطر  (3

 
األسهم هي خماطر إخنفاض القيمة العادلة لألسهم نتيجة للتغري يف مستوايت مؤشر  رأسعاخماطر 

  األسهم والقيمة الفردية لألسهم.
إن التأثري على حقوق املسامهني )احتياطيات أخرى( نتيجة للتغري يف القيمة العادلة ألدوات حقوق 

 م2018ديسمرب  31كما يف   - ر امللكية املقتناة ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخ
والناجتة عن تغريات حمتملة معقولة يف مؤشرات السوق التالية، مع بقاء  م2017ديسمرب  31و

 :هو على النحو التايل -العوامل األخرى املتغرية اثبتة 

 سعوديةابآلف الرايالت ال   

 
 م2018  

 (مدين) /دائن
 م2017 

       (مدين) /دائن
 986.974  643.190   دوالر امريكي

 2.632  31.761   روبية هندية
 7.602  13.274   درهم امارايت 



 بنك اجلزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 )تتمة( م2018ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن
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 خماطر السوق )تتمة( - 32
 )تتمة(لعمليات غري املتاجرة وغري املصرفية  –ب( خماطر السوق 

 األسهم )تتمة( عارأسخماطر  (3
 

 م2017  م2018 مؤشر السوق

 
يف الزايدة/االخنفاض 

 املؤشر ابملائه

 املسامهنيالتأثري على حقوق  
 )احتياطيات أخرى(

 )ابآلف الرايالت السعودية(

 
 الزايدة/االخنفاض

 ابملائه يف املؤشر

 املسامهنيالتأثري على حقوق  
 )احتياطيات أخرى(

 ()ابآلف الرايالت السعودية
 1.910 ±  %15.84 ±  ــــ    ±  %11.20 ± بورصة نيويورك

 
     خماطر السيولة - 33

املرتتبة عليها عند استحقاقها يف الظروف  السدادخماطر السيولة هي عدم قدرة اجملموعة على تلبية التزامات 
مستوى االئتمان مما  الطبيعية والضاغطة. تقع خماطر السيولة عند حصول اضطراابت يف األسواق أو اخنفاض

يل من هذه املخاطر، قامت اإلدارة ل. وللتقمويلمن بعض مصادر الت ئجيؤدي إىل عدم توفرها بشكل مفا
ية، وإدارة املوجودات بعد األخذ بعني االعتبار توفر السيولة، ساسلتمويل لدعم الودائع األا بتنويع مصادر

ألوراق املالية القابلة للبيع ومراقبة التدفقات النقدية املستقبلية واحلفاظ على رصيٍد كاٍف للنقدية وشبه النقدية وا
وفجوات السيولة بشكل يومي. كما لدى اجملموعة خطوط إئتمانية مضمونة ميكن استخدامها ملقابلة 

  إحتياجات السيولة.
ن حيتفظ البنك ب أمؤسسة النقد العريب السعودي جيطبقًا لنظام مراقبة البنوك واللوائح التنظيمية الصادرة عن 

 %4وبنسبة حتت الطلب من إمجايل الودائع  %7بنسبة العريب السعودي  النقد بوديعة نظامية لدى مؤسسة
. ابالضافة إىل الوديعة النظامية حيتفظ البنك أيضاً ابحتياطيات سيولة ال تقل عن ألجل ودائعاملدخرات والمن 
 30ميكن حتويلها إىل نقد خالل فرتة ال تزيد عن  تموجودامن التزامات الودائع على شكل نقد أو  20%

 النقد يوماً. لدى البنك القدرة على رفع أرصدته اإلضافية عن طريق تسهيالت إعادة شراء متوفرة لدى مؤسسة
النقد العريب  مؤسسة) وزارة املالية( احلكومة مة سندات دين صادرة عن من قي %93بنسبة العريب السعودي 

  .نة من احلكومةأو مضمو السعودي 
يتم تقييم وإدارة وضع السيولة ابستخدام عدة تصورات، مع إعطاء األمهية الالزمة للعوامل الضاغطة املرتبطة 
بكل من السوق بشكل عام واجملموعة بشكل خاص. إحدى هذه الطرق هو االحتفاظ بنسب حمددة من 

تتكون املوجودات السائلة من النقدية، والودائع  املوجودات السائلة إىل التزامات الودائع وفقًا لظروف السوق.
وسندات الدين السائلة املتاحة للبيع الفوري. وتتكون النقد،  مؤسسةلدى  البنكية قصرية األجل، واملراحبات

التزامات الودائع من ودائع العمالء والبنوك ابستثناء ودائع البنوك اخلارجية ابلعمالت األجنبية. يقوم البنك 
 راقبة نسبة القروض إىل الودائع. أيضاً مب



 بنك اجلزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 )تتمة( م2018ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن
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 كما يلي:  السنةكانت نسبة السيولة خالل 

 م2017  م2018 

 %44  %46 ديسمرب 31كما يف 
 %40  %45 املتوسط خالل الفرتة

 %49  %51 األعلى
 %32  %40 األدىن

 
 غري املخصومة ية املتبقيةحتليل املطلوابت املالية مبوجب االستحقاقات التعاقدأ( 

 31و م2018ديسمرب  31كما يف   للمجموعةتواريخ استحقاق املطلوابت املالية  التايليلخص اجلدول 
بناًء على التزامات السداد التعاقدية غري املخصومة. مبا أن مدفوعات العموالت اخلاصة  م2017ديسمرب 

اجملاميع ال تتطابق مع قائمة املركز املايل املوحدة.  حىت اتريخ االستحقاق التعاقدي مدرجة يف اجلدول، فإن
املايل إىل اتريخ التقرير الفرتة املتبقية يف اتريخ  أساسمت حتديد االستحقاقات التعاقدية لاللتزامات على 

االستحقاق التعاقدي مع عدم األخذ يف االعتبار االستحقاقات الفعلية املتوقعة كما هو موضح يف 
املرتبطة  املدفوعاته )حتليل االستحقاقات املتوقعة للموجودات واملطلوابت(. مت اعتبار اإليضاح )ب( أدان

ادشعار كما لو أن هناك إشعار فوري للسداد. ومع ذلك، تتوقع اجملموعة أن العديد من العمالء لن 
التدفقات النقدية يطالبوا ابلسداد يف التاريخ املبكر الذي تتوقع اجملموعة السداد فيه وأن اجلدول ال يعكس 

 املتوقعة حسب ما يشري إليه اتريخ االحتفاظ ابلودائع لدى اجملموعة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بنك اجلزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
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 غري املخصومة )تتمة( حتليل املطلوابت املالية مبوجب االستحقاقات التعاقدية املتبقيةأ( 
 

 ابآلف الرايالت السعودية 
  

 أشهر 3خالل
  

 ا  شهر 12 – 3
 

 سنوات 5 – 1
 

 سنوات 5اكثر من 
 بدون اتريخ  

 استحقاق حمدد
 

 اجملموع
            املطلوابت املالية

            م2018ديسمرب  31كما يف 
 أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية 

  األخرى  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 145.257  145.257  ــ         ــ         ــ         ــ        حساابت جارية 

 6.034.638  ــ         ــ         604.297  806.481  4.623.860 إيداعات أسواق املال 
 377.415  ــ         377.415  ــ         ــ         ــ        اقرتاض مبوجب اتفاقية إعادة شراء 

            ودائع للعمالء
 26.607.390  26.607.390  ــ         ــ         ــ         ــ        حتت الطلب

 24.081.908  ــ         ــ         805.464  4.940.696  18.335.748 ألجل
 1.289.432  ــ         ــ         ــ         ــ         1.289.432 أخرى

            القيمة العادلة السالبة للمشتقات
 31.390  ــ         ــ         19.878  234  11.278 حمتفظ هبا للمتاجرة

 120.399  ــ         94.920  5.188  ــ         20.291 حمتفظ هبا كتحوطات تدفقات نقدية
 2.740.930  ــ         2.241.964  399.172  75.187  24.607 صكوك معززة لرأس املال

 1.371.207  930.008  ــ         352.959  88.240  ــ        مطلوابت اخرى
 إمجايل املطلوابت املالية غري 

 24.305.216 املخصومة  
 

5.910.838 
 

2.186.958 
 

2.714.299 
 

27.682.655 
 

62.799.966 
            

 6.602.014  ــ         2.251.812  3.599.348  330.804  420.050 املشتقات



 بنك اجلزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 )تتمة( م2018ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن
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  )تتمة( غري املخصومة ت املالية مبوجب االستحقاقات التعاقدية املتبقيةحتليل املطلوابأ( 

 
 .19 ضاح إيتظهر ضمن املرتبطة ابالئتمان التزاماهتا و لتعهدات اجملموعة إن بيان االستحقاقات التعاقدية 

 
 حتليل االستحقاقات للموجودات واملطلوابتب( 

حتليال للموجودات واملطلوابت حسب املدى الزمين املتوقع لتحصيلها أو تسويتها. انظر اإليضاح )أ( يبني اجلدول التايل 
حتت الطلب أعاله فيما يتعلق ابملطلوابت املالية التعاقدية غري املخصومة للمجموعة. ألغراض العرض فإن الودائع 

 مدرجة ضمن بند لبدون اتريخ استحقاق حمددل.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ابآلف الرايالت السعودية 
  

 أشهر 3خالل
  

 اً شهر 12 – 3
 

 سنوات 5 – 1
 

 سنوات 5اكثر من 
 بدون اتريخ  

 استحقاق حمدد
 

 اجملموع
            املطلوابت املالية

               م2017ديسمرب  31كما يف 
 أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية 

  األخرى  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 181.638  181.638  -       -       -       -      حساابت جارية 

 6.010.281  -       -       -       662.577  5.347.704 إيداعات أسواق املال
            ودائع للعمالء

 24.990.180  24.990.180  -       -       -       -      حتت الطلب

 24.350.022  -       4.516  824.592  8.139.532  15.381.382 ألجل
 1.115.693  -       -       -       -       1.115.693 أخرى

            القيمة  اعادلة السالبة للمشتقات 
 91.492  -       1.883  69.873  1.189  18.547 حمتفظ هبا للمتاجرة

 129.495  -       100.803  11.845  -       16.847 حمتفظ هبا  كتحوطات تدفقات نقدية
 2.676.722  -       2.275.090  321.305  60.520  19.807 تعزيز رأس املال  صكوك

 780.336  780.336  -       -       -       -      أخرى  مطلوابت
  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  -       2.928.347  4.199.923  198.482  1.279.363 املشتقات



 بنك اجلزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 )تتمة( م2018ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن

 

 ــ 123ــ 

 خماطر السيولة )تتمة( - 33
 

 )تتمة( حتليل االستحقاقات للموجودات واملطلوابتب( 
 

 )ابآلف الرايالت السعودية( 
 

 أشهر 3خالل  2018
 

 شهرا 12اىل  3من 
 

 خالل سنة 
 

 سنوات 5من سنة إىل 
 

 سنوات 5اكثر من 
 

 من سنةاكثر 
 بدون اتريخ  

 استحقاق حمدد
 

 اإلمجايل
                املوجودات

                نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد 
 1.175.558  1.175.558  -       -       -       -       -       -      نقد يف الصندوق 

 3.789.564  3.789.564  -       -       -       -       -       -      ارصدة لدى مؤسسة النقد
ة أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالي

  أخرى
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 296.710  296.710  -       -       -       -       -       -      حساابت جارية

 1.001.039  -       -       -       -       1.001.039  1.001.039  -      ايداعات أسواق املال

                استثمارات
الربح حمتفظ هبا ابلقيمة العادلة من خالل 

 -      أو اخلسارة
 

     - 
 

     - 
 

     - 
 

     - 
 

     - 
 

41.293 
 

41.293 
حمتفظ هبا من خالل الدخل الشامل 

 -      اآلخر
 

     - 
 

     - 
 

     - 
 

     - 
 

     - 
 

4.891 
 

4.891 
 24.006.091  -       23.644.188  14.430.484  9.213.704  361.903  361.903  -      تكلفة املطفأةحمتفظ به ابل

                القيمة العادلة املوجبة للمشتقات
 31.361  -       19.878  -       19.878  11.483  335  11.148 حمتفظ هبا للمتاجرة

 23.073  -       3.798  -       3.798  19.275  -       19.275 حمتفظ هبا كتحوطات تدفقات نقدية
                قروض وسلف، صايف

 619.829  395.702  -       -       -       224.127  -       224.127 بطاقات ائتمان
 18.969.338  -       18.652.267  9.447.825  9.204.442  317.071  214.832  102.239 قروض استهالكية 

 20.876.591  -       2.793.823  1.019.661  1.774.162  18.082.768  8.125.422  9.957.346 قروض جتارية 
 431.133  -       -       -       -       431.133  431.133  -      أخرى

 135.770  135.770  -       -       -       -       -       -      استثمار يف شركة زميلة 
 453.150  453.150  -       -       -       -       -       -      عقارات أخرى، صايف 

 761.247  761.247  -       -       -       -       -       -      ممتلكات ومعدات، صايف 
 386.560  228.031  -       -       -       158.529  94.385  64.144 موجودات أخرى 

 73.003.198  7.281.916  45.113.954  24.897.970  20.215.984  20.607.328  10.229.049  10.378.279 إمجايل املوجودات



 بنك اجلزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 )تتمة( م2018ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن

 

 ــ 124ــ 

 خماطر السيولة )تتمة( - 33
 

 حتليل االستحقاقات للموجودات واملطلوابت )تتمة(ب( 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )ابآلف الرايالت السعودية( 
 

 أشهر 3خالل  م2018
 

 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 
 145.257  145.257  -       -       -       -       -       -      حساابت جارية  

 5.987.694  -       1.372.673  -       1.372.673  4.615.021  4.615.021  -      ايداعات أسواق املال
 290.479  -       290.479  290.479  -       -       -       -      اقرتاض مبوجب اتفاقية إعادة شراء

                ودائع للعمالء
 26.607.390  26.607.390  -       -       -       -       -       -      حتت الطلب

 23.907.276  -       4.173.041  -       4.173.041  19.734.235  14.251.852  5.482.383 ألجل
 1.289.432  1.289.432  -       -       -       -       -       -      أخرى

                ة للمشتقاتالقيمة العادلة السالب
 31.390  -       19.878  -       19.878  11.512  234  11.278 حمتفظ هبا للمتاجرة

 120.399  -       100.108  94.920  5.188  20.291  -       20.291 حمتفظ هبا كتحوطات تدفقات نقدية
 2.008.202  -       2.000.000  2.000.000  -       8.202  8.202  -      صكوك معززة لرأس املال

 1.371.207  930.008  352.959  -       352.959  88.240  88.240  -      أخرىمطلوابت 

 61.758.726  28.972.087  8.309.138  2.385.399  5.923.739  24.477.501  18.963.549  5.513.952 املطلوابتإمجايل 



 بنك اجلزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 )تتمة( م2018ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن

 

 ــ 125ــ 

 خماطر السيولة )تتمة( - 33
 

 )تتمة( حتليل االستحقاقات للموجودات واملطلوابتب( 
 

 )ابآلف الرايالت السعودية( 
 

 أشهر 3خالل  م2017
 

 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 
 1.183.711  1.183.711  -       -       -       -       -       -      نقد يف الصندوق 

 4.791.356  4.791.356  -       -       -       -       -       -      ارصدة لدى مؤسسة النقد
ة يأرصدة لدى بنوك ومؤسسات مال

  أخرى
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 202.200  202.200  -       -       -       -       -       -      حساابت جارية

 167.049  -       -       -       -       167.049  167.049  -      ايداعات يف أسواق املال

                استثمارات
بج الر حمتفظ هبا ابلقيمة العادلة من خالل 

 -      أو اخلسارة
 

     - 
 

     - 
 

     - 
 

     - 
 

     - 
 

61.415 
 

61.415 

 16.388  16.388  -       -       -       -       -       -      حمتفظ هبا من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 20.282.744  -       20.193.209  14.945.084  5.248.125  89.535  89.535  -      حمتفظ هبا ابلتكلفة املطفأة

                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 حمتفظ هبا كتحوطات تدفقات نقدية

                وض وسلف، صايفقر 

 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  8.107.963  40.870.769  24.737.672  16.133.097  19.308.723  9.924.241  9.384.482 إمجايل املوجودات



 بنك اجلزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 )تتمة( م2018ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن

 

 ــ 126ــ 

 خماطر السيولة )تتمة( - 33
 

 حتليل االستحقاقات للموجودات واملطلوابت )تتمة(ب( 
 

 
 
 

 )ابآلف الرايالت السعودية( 
 

 أشهر 3خالل  م2017
 

 شهرا 12اىل  3من 
 

 خالل سنة 
 5من سنة إىل  

 سنوات
 

 سنوات 5اكثر من 
 

 ر من سنةاكث
 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 كتحوطات تدفقات نقدية

 2.006.382  -       2.000.000  2.000.000  -       6.382  6.382  -      صكوك معززة لرأس املال

 780.336  780.336  -       -       -       -       -       -      أخرىمطلوابت 

 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
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 )تتمة( م2018ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن

 

 ــ 127ــ 

 قياس القيمة العادلة - 34
 

من خالل معاملة التزام  سداده لتحويلأصل أو  بيع السعر الذي يتم احلصول عليه مقابلالعادلة هي  القيمة
ق األكثر نفعيًة ومتاحة ايف األسو تت تسواء حبضور املوكل أو غيابه تتت  بني أطراف السوق يف اتريخ القياسنظامية 

 عدم التنفيذ. خماطر من به يرتبط ما تعكس لاللتزام العادلة القيمة. يف ذلك التاريخ للمجموعة
 

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

 
 (.إعادة ترتيباملتداولة يف أسواق نشطة لنفس األداة املالية )دون تعديل أو  سعاراأل املستوى األول:

 
واملطلوابت أو أساليب تقييم أخرى  املوجوداتاملتداولة يف أسواق نشطة لنفس  سعاراأل املستوى الثاين:

 وق.حبيث تستند مجيع املدخالت اجلوهرية إىل بياانت ميكن رصدها يف الس
 

 طرق تقييم ال ترتكز معطياهتا اجلوهرية على بياانت ميكن رصدها يف السوق. املستوى الثالث:
 

 ميثل اجلدول التايل املوجودات واملطلوابت املالية للمجموعة املقاسة ابلقيم العادلة:أ( 
 

 )ابآلف الرايالت السعودية( م2018 

 اإلمجايل    املستوى الثاين  املستوى األول 

       جودات ماليةمو 

      الربح أو اخلسارةابلقيمة العادلة من خالل 

 33.456  ــــ       33.456  صناديق استثمار

 7.837  ــــ       7.837 أسهم

      

      الشامل اآلخرابلقيمة العادلة من خالل الدخل 

 ــــ       ــــ       ــــ      اسهم

434.54  ــــ      مشتقات     54.434 

 95.727  54.434  41.293 اجملموع

   مطلوابت مالية
 

 
 

 

 151.789  151.789  ــــ      مشتقات

 151.789  151.789  ــــ      االمجايل

 
 
 
 
 



 بنك اجلزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 )تتمة( م2018ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن

 

 ــ 128ــ 

 )تتمة( قياس القيمة العادلة - 34
 

 حتديد القيمة العادلة والتسلسل اهلرمي للقيمة العادلة )تتمة(:
 تايل املوجودات واملطلوابت املالية للمجموعة املقاسة ابلقيم العادلة )تتمة(:ميثل اجلدول الأ( 

 
 )ابآلف الرايالت السعودية( م2017 
 اإلمجايل    املستوى الثاين  املستوى األول 

       موجودات مالية

      الربح او اخلسارةابلقيمة العادلة من خالل 
 60.870  تتتتتت      60.870 صناديق استثمار

 545  تتتتتت      545 اسهم

      ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 12.057  تتتتتت      12.057 اسهم

 104.021  104.021  تتتتتت     مشتقات

 177.493  104.021  73.472 اجملموع

   مطلوابت مالية
 

 
 

 

 220.987  220.987  تتتتتت     مشتقات

 220.987  220.987  تتتتتت     االمجايل

 
 املشتقاتتستند القيمة العادلة لالستثمارات املتداولة على السعر املتداول يف اتريخ إعداد القوائم املالية. تتكون 

عمليات الصرف األجنيب، واخليارات، ومقايضات أسعار  املصنفة يف املستوى الثاين منالتجارية واملتحوط هلا 
ابستخدام معدالت صرف آجلة يتم بصورة عادلة  عقود الصرف االجنيبيتم تقييم ملهيكلة. العمولة والودائع ا

تداوهلا يف سوق نشطة. يتم تقييم مقايضات معدالت الربح واخليارات والودائع املهيكلة بصورة عادلة من 
أتثريات اخلصم  إنخالل أسعار العمولة اآلجلة اليت يتم احلصول عليها من منحنيات العائد املمكن رصدها. 

 .عموماً غري جوهرية ابلنسبة للمشتقات يف املستوى الثاين
 

 مل تكن هناك تغريات يف أساليب التقييم خالل الفرتة.
 

. يتم تصنيف االستثمارات اجلديدة اليت يتم املستويني األول والثاين، مل يتم إجراء مناقالت ما بني خالل السنة
مل تكون هناك موجودات أو مطلوابت مالية مصنفة ضمن  ت املالئمة.اقتناؤها خالل السنة ضمن املستواي

 املستوى الثالث.
 

سعودي( حمملة بسعر  التريمليون  4.33م: 2017سعودي ) التريمليون  4.89مت تنفيذ استثمارات تصل إىل 
 .تقيمها ابلقيمة العادلةالتكلفة وابلتايل ال يتم 

 
 
 
 
 



 بنك اجلزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 )تتمة( م2018ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن

 

 ــ 129ــ 

 )تتمة( قياس القيمة العادلة - 34
 حتديد القيمة العادلة والتسلسل اهلرمي للقيمة العادلة )تتمة(:

. ال توجد موجودات مالية ميثل اجلدول التايل القيم العادلة للموجودات واملطلوابت املالية املقاسة ابلتكلفة املطفأة (ب
 :ومطلوابت مالية مقاسة ابلقيمة العادلة يف املستوى األول

 
 م2018 ديسمرب 31 

 الت السعودية()ابآلف الراي
 م2017ديسمرب  31 

 )ابآلف الرايالت السعودية(
 املستوى الثالث  املستوى الثاين  التكلفة املطفأة  املستوى الثالث  املستوى الثاين  التكلفة املطفأة 

            مالية:موجودات 

 369.196  تتتتتت      369.249  1.297.307  ــــــ      1.297.749 أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى
 تتتتتت      20.296.827  20.282.744  ــــــ      24.047.109  24.006.091 استثمارات حمتفظ هبا ابلتكلفة املطفأة

 41.260.628  تتتتتت      39.789.846  42.208.458  ــــــ      40.896.891 ، صايفقروض وسلف
 41.629.824  20.296.827  60.441.839  43.505.765  24.047.109  66.200.731 االمجايل

 
            مطلوابت مالية:

 6.174.470  تتتتتت      6.172.545  6.419.789  ــــــ      6.423.430 أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى
 50.288.545  تتتتتت      50.278.366  51.805.378  ــــــ      51.804.098 ودائع للعمالء

 56.463.015  تتتتتت      56.450.911  58.225.167  ــــــ      58.227.528 االمجايل
 

واملطلوابت األخرى وصكوك  إن القيم العادلة للنقد واألرصدة لدى مؤسسة النقد العريب السعودي واملوجودات
ادلة يف املستوى الثاين والثالث لألدوات املالية كما يف مت تقدير القيم الع تعزيز رأس املال تقارب قيمها الدفرتية.

م ابملعدل احلايل املطبق مع األخذ يف االعتبار خماطر الطرف املقابل ومعدل السوق 2018ديسمرب  31
 املطبق.

 
 املعامالت مع األطراف ذات العالقة - 35

 
ن برأي اإلدارة وجملس اإلدارة فإالعادية مع أطراف ذات عالقة. و  اخالل دورة أعماهلاجملموعة تعامل ت

ختضع التعامالت مع األطراف ذات العالقة  .لشروط متفق عليهااملعامالت مع األطراف ذات العالقة تتم وفقاً 
 . مؤسسة النقد العريب السعودياملنصوص عليها يف نظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن  للحدود

 



 بنك اجلزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
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 )تتمة( العالقةاملعامالت مع األطراف ذات  - 35
 

   :على النحو التايلاملوحدة الناجتة عن هذه املعامالت يف القوائم املالية ديسمرب و  31كانت األرصدة كما يف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ال البنك.من رأمس%5صة ملكية تتجاوز مهني حميثل كبار املسا
 
 
 
 
 
 

 ابآلف الرايالت السعودية   
 م2017  م2018   

      بنك ابكستان الوطين )مساهم(
 71    56   أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى

 190  174   للبنوك واملؤسسات املالية األخرىأرصدة 
      شركات اتبعة

 501.480  501.480   استثمارات
 20.407  1.984   ودائع للعمالء

 656.118  505.825   أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى
-      290.479   أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى  

 184.984  210.184   ذمم مدينة
 16.365  15.369   ذمم دائنة

 630.247  530.247   تعهدات التزامات و 
 4.369.369  2.958.992   قيم امسية لعقود مشتقات قائمة

      زميلة ومنتسبة ذات أتثري جوهريشركات 
 134.071  135.770   استثمارات

 401.763  374.417   ودائع  للعمالء
 2.211  3.700   الدفعمصروفات مستحقة 

 أعضاء جملس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية
 املنتسبة هلمواألطراف وكبار املسامهني 

     

 
     

 120.473  103.569   قروض وسلف
 85.055  47.311   عمالءللودائع 

 6.447  2.427   تعهدات التزامات و 

 ابآلف الرايالت السعودية 
 م2017  م2018 
    صناديق استثمار إبدارة الشركة التابعة

 60.870  33.456 استثمارات
 356.334  392.349 قروض وسلف، صايف

 531  548 ودائع  للعمالء



 بنك اجلزيرة
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فيما يلي اإليرادات واملصاريف واملعامالت األخرى مع األطراف ذات العالقة واملدرجة يف القوائم املالية 
  املوحدة:

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

الصالحية واملسؤولية عن لديهم يقصد أبعضاء اإلدارة التنفيذية كبار املويفني مبا فيهم املدراء التنفيذيني الذين 
    سواء بشكل مباشر أو غري مباشر.اجملموعة التخطيط والتوجيه والتحكم يف أنشطة 

 ابآلف الرايالت السعودية   
 م2017  م2018   

 58.979  131.574   دخل عموالت خاصة
 57.990  155.321   مصاريف عموالت خاصة

 132  31   دخل اتعاب وعموالت
 تتتتت       839   تعاب صناديق األمانةأ

 15.850  22.147   صايف حصة مصروفات بشركة زميلة
 38.114  40.311   أقساط أتمني مدفوعة 

 1.524  1.450   توزيع فائض مستلم من شركة زميلة
 12.977  10.486   مطالبات مستلمة

 7.562  7.834   جملس اإلدارةعضاء أمكافآت 
 5.250  7.350   ابح مستلمةتوزيعات أر 

 3.988  3.391   دخل مبوجب اتفاقيات خدمات مشرتكة
 47  103   سداد مصروف لشركة اتبعة

 3.109  ـــــ        مصروفات مبوجب اتفاقية مشاركة إيرادات
 9.355  8.825   سداد مصروف إجيار

 2.345  2.457   مصروف إجيار للفروع
 تتتتت       92   مصروفات تشغيلية

 ابآلف الرايالت السعودية   
 م2017  م2018   

 89.652  98.467   للمويفني جلقصرية األمنافع 
 25.735  29.633   للمويفني ةهناية اخلدممكافأة 
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 (شركة مسامهة سعودية)
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 نية ابملوظفاملصاريف املتعلقالرواتب  - 36
  

 ابآلف الرايالت السعودية   م2018

 عدد املوظفني فئات املوظفني
 أساسة )على اثبت اتتعويض 

 االستحقاق(
 أساسغرية )على مت اتتعويض 

 الدفع النقدي(
 

 اجملموع
        

الذين جيب حصوهلم على عدم ممانعة كبار التنفيذيني 
 من قبل مؤسسة النقد 

 
16 

 
38.108 

 
19.350 

 
57.458 

 81.852  8.392  73.460  195 ويائف رقابيةيف  وناملشمول وناملويف
 87.340  13.425  73.915  202 خماطرذات نشطة أيف  وناملشمول وناملويف

 565.782  73.449  492.333  2.127 خرونآمويفون 
 92.829  3.086  89.743  609 تعاقد خارجيمويفون 

        
 885.261  117.702  767.559  3.149 اجملموع

        
     118.847   االستحقاق( أساس)على تعويضات متغرية 

     29.498   أخرىللموظفني منافع 
     915.904   املتعلقة ابملوظفنياملصاريف و إمجايل الرواتب 

 
 ابآلف الرايالت السعودية   م2017

 عدد املويفني فئات املويفني
 سساأة )على اثبت اتتعويض 

 االستحقاق(
اسأسغرية )على مت اتتعويض   

 الدفع النقدي(
 

 اجملموع
        

الذين جيب حصوهلم على عدم ممانعة كبار التنفيذيني 
 من قبل مؤسسة النقد 

 
16 

 
39.857 

  
18.767 

  
58.624 

 75.613  5.294  70.319  174  ويائف رقابيةيف  وناملشمول وناملويف
 88.160  13.355  74.805  208 خماطرذات نشطة أ يف وناملشمول وناملويف

 516.578  62.840  453.738  2.029 خرونآمويفون 
 87.848  2.959  84.889  604 تعاقد خارجيمويفون 

        
 826.823  103.215  723.608  3.031 اجملموع

        
     96.456    االستحقاق( أساس)على تعويضات متغرية 

     36.820   مويفني أخرىللمنافع 
     856.884   املتعلقة ابملويفنيواملصاريف إمجايل الرواتب 

 
 التعويضات واملنافعفلسفة برانمج 

وما يرتبط هبا من مبالغ من خالل استطالع دوري للسوق وما يتخلله من واملنافع يتم إقرار مستوايت الرواتب 
وذلك من أجل متكني اجملموعة من البقاء على إطالع لسوق الستعالمات اومن خالل وسائل أخرى أجور 

واليت تتغاير  بظروف السوق احمللي واالقليمي فيما يتعلق مبويفي اجملموعة العاملني يف اململكة العربية السعودية
 .أي خماطر مرتبطة هبالتخفيف مع مستوايت األداء الدورية و 

 
غري ومكافأة دورية ومنافع من رواتب وبدالت تغرية املثابتة و لادفعات خليط من التعويضات من التوزيع  تكوني

 يف اململكة العربية السعودية.  جمال العمل املصريفنقدية تتوافق مع املعايري والقيم املتعارف عليها يف 
 



 بنك اجلزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 )تتمة( م2018ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن
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 ابملوظفني )تتمة(الرواتب واملصاريف املتعلقة  - 36
 )تتمة(التعويضات واملنافع فلسفة برانمج 

فإن مكافأة هناية اخلدمة للمجموعة، والسياسات الداخلية يف اململكة العربية السعودية ام العمل طبقًا لنظ
للمويفني تستحق الدفع يف هناية مدة خدمة املويف. بلغت مكافأة هناية اخلدمة القائمة يف هناية ديسمرب 

 .سعودي( لاير مليون 244.02: م2017) سعودي لايرمليون  265.60مبلغ  م2018
 

على مجيع املويفني السعوديني واألجانب يف البنك والشركات التابعة يف التعويضات واملنافع ينطبق برانمج 
 إطار القيود النظامية والرقابية السائدة. 

 
 :ما يف حكمها البدالت املتعلقة ابلوييفة / املركز الوييفي و وتشمل مجيع الرواتب و  تعويضات اثبتة

  وتعطى للمويف بغض النظر عن األداء.وهي اثبتة يف عقود املويفني
 

 :وتشمل مكافآت األداء واحلوافز وغريها من البدالت املتعلقة ابألداء وهي ليست  تعويضات متغرية
اثبتة يف عقود املويفني وختتلف من سنة إىل أخرى وذات عالقة مباشرة ابألداء الناجح على مستوى 

 واجملموعة.واإلدارة الفرد 
 

  املال كفاية رأس  - 37
مؤسسة النقد العريب إن أهداف اجملموعة من إدارة رأس املال هي االلتزام مبتطلبات رأس املال املعتمدة من 

  على االستمرار واحملافظة على قاعدة رأس مال قوية. اجملموعةلضمان قدرة )لمؤسسة النقدل( السعودي 
 البنكعلى مؤسسة النقد تفرض ل دوري. أمساهلا بشكية ر مبراقبة استخدام ومدى كفا البنكم إدارة قو ت

االحتفاظ حبد أدىن من رأس املال النظامي كما تتطلب احملافظة على معدل حمدد يكون فيه إمجايل رأس املال 
  .أو أكثر %8النظامي إىل املوجودات املرجحة املخاطر عند احلد األدىن املتفق عليه البالغ 

. تقيس هذه املعدالت مدى  مؤسسة النقدخدام املعدالت املعتمدة من أمساله ابستية ر مبراقبة كفا يقوم البنك
املوحدة مة مركزها املايل ئاقاملؤهل مع املوجودات املدرجة يف البنك ال فاية رأس املال وذلك مبقارنة رأمسك

 سبية.ناطرها الر خمايهة للمشتقات ابستخدام مبلغ مرجح إلوااللتزامات والقيمة اإلمسي
 

ومعدالت  النظامي ورأس املال جحة املخاطر مبوجب الركن األول، لتايل ملخصًا للموجودات املر يبني اجلدول ا
 :3ابزل احملتسبة إلطار العمل من كفاية رأس املال 

 
 م2017  م2018 

 
 رأس املال املؤهل

 )ابآلف الرايالت السعودية(
 نسبة كفاية
 رأس املال

 رأس املال املؤهل 
 ()ابآلف الرايالت السعودية

 نسبة كفاية
 رأس املال

      
 %16.52 8.941.872  %22.92 11.849.764 (1املستوى ي )ساسرأس املال األ

 -     2.396.689  -     2.348.955 (2 املستوى) املساندرأس املال 
ي ورأس املال املساند ساسرأس املال األ

 (2املستوى  +1املستوى )
 

14.198.719 
 

27.46% 
  

11.338.561 
 

20.94% 
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 ــ 134ــ 

 )تتمة( كفاية رأس املال  - 37
 

كما يف هناية السنة من رأس املال واالحتياطي النظامي   للبنكي ساسرأس املال األاملستوى األول من يتكون  
املبقاة وبعض التعديالت على رأس املال النظامي وفقاً  رابحواالحتياطي العام واالحتياطيات األخرى واأل

هو . والعنصر املكون اآلخر لرأس املال النظامي 3ابزل  إطار عملللتمشي مع  مؤسسة النقدملتطلبات 
 . مجاعية مؤهلةمن اجملموعة وخمصصات صادرة معززة لرأس املال من صكوك  الثاين والذي يتكوناملستوى 

 
 للمجموعة ةاملاليز االسرتاتيجية ترك املنافس. اجملموعة واملركز اسرتاتيجية اعمالشيء أساسي ابلنسبة اىل  هوقوي ال املايلاملركز 

 يف األنشطة البنكية الرئيسية.واالستثمار  البناءعلى االستقرار طويل االجل الذي يهدف اىل 
 

 تسعى اجملموعة اىل احملافظة على مستوايت كافية لرأس املال من أجل:
 

 حتسني منو املوجودات يف قطاعات اعمال مستهدفة ملساندة األنشطة االسرتاتيجية. 

 .دعم املخاطر الكامنة ألعمال البنك 

 .القدرة على حتمل املطالب الرأمسالية حتت يروف السوق السائدة واألحوال الضاغطة 

 
ثالث سنوات. ايه يب يتم اعدادها سنواي لتغطي على األقل إن برامج االعمال االسرتاتيجية آي سي ايه ايه يب و آي ال ايه 

قابلية املخاطر البنكية يتم تقييمها واحملافظة على مستوايت كافية عمل وسياسة اىل إطار  هذا يؤكد على املخاطر اليت تستند
 يلي:   من قبل اجملموعة لدعم اسرتاتيجيتها. ان ما ورد أعاله أيخذ يف االعتبار مااملال من راس 

 
 ملختلفة مثل مصرفية الشركات منو االعمال املالية واالستثمارية الرئيسية استناداً اىل خطط اعمال وحدات االعمال ا

)تتضمن القطاع التجاري واملنشآت الصغرية واملتوسطة احلجم( خدمات املعامالت الدولية واملؤسسات املالية، 
 .مصرفية االفراد و خدمات مصرفية خاصة 

 حملافظة على هيكل التمويل ومصادر التمويل، املطلوابت واألسهم لدعم منو األصل مع االخذ ابالعتبار احلاجة اىل ا
 .3زل توجيهات إدارة السيولة اب مركز سيولة قوي استناداً اىل

 .احملافظة على متطلبات رأس املال النظامي ومعدالت كفاية رأس املال 
 

 تستخدم اجملموعة األسلوب املعياري ملخاطر االئتمان وخماطرحتساب املوجودات املرجحة املخاطر، من أجل ا
اجملموعة املسئولية جتاه التأكد من يف ي ملخاطر العمليات. تتوىل إدارة املخاطر اسسالسوق وأسلوب املؤشر األ

التحوط تقدمي إقرارات  طلب من اجملموعةي  . مؤسسة النقدتماشى مع متطلبات ترأس املال معدالت كفاية أن 
 ربع سنوية إىل مؤسسة النقد توضح نسبة كفاية رأس املال.اخلاصة بكفاية رأس املال 

 
 آلف الرايالت السعوديةاب    
 م2017  م2018   

 48.032.983  46.061.300   خماطر االئتمان
 4.975.084  4.849.725   خماطر العمليات

 1.127.857  799.342   خماطر السوق
 54.135.924  51.710.367   موجودات مرجحة املخاطر – 1إمجايل الركن 
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 طةإدارة االستثمار وخدمات الوسا  - 38
 استثمارخدمات إدارة تقدم إحدى الشركات التابعة للبنك )شركة اجلزيرة لألسواق املالية لاجلزيرة كابيتالل( 

. تشتمل هذه اخلدمات على ا متوافقة مع أحكام الشريعة )مبدأ جتنب الفائدة(استشارية لعمالئه وخدمات
ستثمار اون مع مستشاري اابلتع يةثمار ستااختياري وغري اختياري وإدارة صناديق  أساسإدارة حمافظ على 

اددارهتا هي صندوق اخلري لألسهم العاملية،  اجلزيرة كابيتال شركة قومتاليت عشر الثالثة . إن الصناديق حمرتفني
وصندوق الثراي لألسهم األوروبية، وصندوق املشارق لألسهم الياابنية، وصندوق الطيبات لألسهم السعودية، 

، 2ع، وصندوق اجلزيرة للمشاريع السكنية، وصندوق اجلزيرة للمشاريع السكنية للسل وصندوق القوافل
وصندوق اجلزيرة اخلليجي للدخل، وصندوق اجلزيرة املتنوع اجلسور، وصندوق اجلزيرة املتنوع املتوازن، وصندوق 

إن . رة موطن ريتوصندوق اجلزي ،اجلزيرة املتنوع املتحفظ، وصندوق اجلزيرة ألسهم األسواق العاملية الناشئة
ابستثناء صندوق اجلزيرة  األجانبو  للمستثمرين السعوديني متاحةاآلنفة الذكر ستثمارية الاصناديق ال مجيع

وصندوق اجلزيرة موطن ريت  ومها صندوقان مقفالن 2للمشاريع السكنية وصندوق اجلزيرة للمشاريع السكنية 
 والثراي لألسهم العاملية تقوم صناديق اخلري. لتداولة لالسوق املالية السعوديوهو صندوق خيضع للتداول يف 

لألسهم  أما صندوق الطيبات، ابالستثمار يف األسهم األجنبية لألسهم الياابنية واملشارق لألسهم األوروبية
  املراحبة. أساسابالجتار يف السلع على  للسلع فيستثمر يف األسهم احمللية. ويقوم صندوق القوافل السعودية

 التكافل التعاوين. واثئق ملة اجملموعة خدماهتا أيضاً يف جمال إدارة االستثمار وغريها من اخلدمات حل توفر
 

سعودي  التريمليار  47اليت حتتفظ هبا اجملموعة حتت بند خدمات الوساطة املالية مبلغ  وجوداتامل بلغ إمجايل
 سعودي(.  التريمليار  43.8: م2017)

 
يف إطار خدماهتا إلدارة بصفتها وكياًل اليت حتتفظ هبا اجملموعة ناديق العامة يف الص وجوداتوبلغت امل

 سعودي(. التريمليار  4.9: م2017سعودي ) التريمليار  4.6مبلغ  وجوداتامل
 

  املنشآت غري املوحدة - 39
  .هبا حصةلديها ولكن يصف اجلدول التايل أنواع املنشآت املهيكلة اليت ال تقوم اجملموعة بتوحيد قوائمها املالية 

احلصة اليت متلكها  طبيعة املنشأة والغرض منها  نوع املنشأة املهيكلة
 اجملموعة

 وجوداتإمجايل امل
 ابآلف الرايالت السعودية

ل( شركة اجلزيرة لألسواق املالية )لاجلزيرة كابيتال  صناديق استثمار
دارة الصناديق وهي شركة اتبعة لبنك اجلزيرة تتوىل إ

 لية:التا

 
 

 نسبة امللكية )%(

 

 45.256 %28.57 صندوق اجلزيرة ألسهم األسواق العاملية الناشئة  
 33.797 %10.13 اخلليجي للدخل اجلزيرةصندوق   
 18.938 %43.64 صندوق اجلزيرة للمشاريع السكنية  
  99.846 %13.05 2-صندوق اجلزيرة للمشاريع السكنية  



 بنك اجلزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 )تتمة( م2018ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن

 

 ــ 136ــ 

 ة )تتمة(املنشآت غري املوحد - 39
يوضح اجلدول التايل حتلياًل ابلقيم الدفرتية للحصص اليت حتتفظ هبا اجملموعة يف املنشآت املهيكلة غري املوحدة. 

  اململوكة. موجوداتالقيمة الدفرتية للهي خسارة للأقصى خماطر قد تتعرض هلا اجملموعة 
 ابآلف الرايالت السعودية صناديق استثمار ـــ القيمة الدفرتية

 9.488 صندوق اجلزيرة ألسهم األسواق العاملية الناشئة
 3.977 اخلليجي للدخل اجلزيرةصندوق 

 8.930 صندوق اجلزيرة للمشاريع السكنية
 11.061 2-صندوق اجلزيرة للمشاريع السكنية

 
  التكافل التعاوين - 40

  شريعة. يوفر التكافل التعاوين خدمات احلماية واإلدخار املتوافقة مع أحكام ال
ومبوجب متطلبات نظام التأمني يف اململكة العربية السعودية قررت اجملموعة فصل أعمال التأمني كشركة مستقلة 

  مبوجب نظام التأمني اجلديد يف اململكة العربية السعودية.  مت أتسيسها
وحصلت على ترخيص  اجها يف السوق املالية السعودية لتداوللأتسست شركة اجلزيرة تكافل تعاوين ومت إدر 

. متلك م2014وابشرت أنشطة االكتتاب اعتباراً من يناير  م2013يف ديسمرب مؤسسة النقد مزاولة املهنة من 
. ومتثل م2018ديسمرب  31كما يف %35اجملموعة حصة إمجالية يف شركة اجلزيرة تكافل تعاوين مقدارها 

ىل شركة اجلزيرة تكافل تعاوين حسب قيمة يتفق عليها إدارة التكافل احلالية حمفظة التأمني اليت سوف تنتقل إ
 .مؤسسة النقدواتريخ تقرره 

 
 التغريات املستقبلية للسياسات احملاسبية - 41

ديسمرب  31فيما يلي املعايري والتفسريات اجلديدة واملعدلة الصادرة، ولكن مل تدخل حيز النفيذ بعد، كما يف  
عايري والتفسريات اجلديدة واملعدلة، إذا كان التطبيق ممكناً، عندما م. تنوي اجملموعة تطبيق تلك امل2018

ير ر ديالت حول املعايري الدولية للتقاجلديدة والتع ايلير املر تصبح انفذة. فيما يلي ملخصًا ابملعايري الدولية للتق
 التاريخ:ا هذم أو بعد 2019يناير  1للفرتات السنوية اليت تبدأ يف اليت ستدخل حيز التنفيذ  املايل

 
عقود اإلجيار،  –( 17م وهو حيل حمل معيار احملاسبة الدويل )2016يناير  1( يف 16مت إصدار املعيار )( 1)

ل فيما إذا كان الرتتيب حيتوي على عقد إجيارل، وجلنة –( 4وجلنة تفسري املعايري الدولية للتقرير املايل للمعيار )
( 27احلوافزل، وجلنة تفسريات املعايري للمعيار ) -اإلجيار التشغيلي ل عقود –( 15تفسريات املعايري للمعيار )

( مبادئ االعرتاف 16ل تقييم جوهر املعامالت اليت تنطوي على شكل قانوين لعقد اإلجيارل. حيدد املعيار )–
والقياس والعرض واالفصاح عن عقود اإلجيار ويتطلب من املستأجر احتساب مجيع عقود اإلجيار مبوجب 

ذج مفرد من قائمة املركز املايل مشابه الحتساب عقود اإلجيار التمويلي مبوجب معيار احملاسبة الدويل منو 
عقود إجيار موجودات لمنخفضة القيمةل )مثل أجهزة  –(. يتضمن املعيار اعرتاف ادعفاءين للمستأجرين 17)

شهرًا أو أقل(. يف  12ار مدته الكمبيوتر الشخصية( وعقود اإلجيار قصرية األجل )مثل عقود اإلجيار ادجي
اتريخ بدء عقد اإلجيار، سيقوم املستأجر بتسجيل التزام دفعات عقد اإلجيار )مثل التزام اإلجيار(، وميثل األصل 
احلق يف استخدام األصل الرئيسي خالل مدة اإلجيار )مثل حق استخدام األصل(. سيكون مطلواًب من 

صروف الفائدة على التزام عقد اإلجيار ومبصروف االستهالك فيما املستأجرين أن يعرتفوا بشكل مستقل مب
 خيص حق استخدام األصل.



 بنك اجلزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 )تتمة( م2018ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن
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 )تتمة( التغريات املستقبلية للسياسات احملاسبية - 41
 

س يطلب أيضًا من املستأجرين إعادة قياس التزام عقود اإلجيار عند وقوع أحداث معينة )مثل: التغيري يف مدة 
يف مدفوعات عقود اإلجيار املستقبلية الناجتة عن التغري يف مؤشر أو سعر مستخدم عقد اإلجيار أو التغري 

لتحديد تلك املدفوعات(. سيعرتف املستأجر عامة مببلغ إعادة قياس التزام عقود اإلجيار كتعديل على حق 
 استخدام األصل.

 
مبوجب معيار احملاسبة الدويل  ( كما هي دون تغيري يذكر عن احملاسبة16تظل حماسبة املؤجر مبوجب املعيار )

(. يستمر املؤجرون يف تصنيف مجيع عقود اإلجيار ابستخدام نفس مبدأ التصنيف يف معيار احملاسبة 17)
 ( وجيب التمييز بني نوعني من عقود اإلجيار: اإلجيار التشغيلي واإلجيار التمويلي.17الدويل )

 
م أو بعد ذلك التاريخ من 2019يناير  1اليت تبدأ يف ( والذي يسري للفرتات السنوية 16يتطلب املعيار )

 (.17املستأجرين واملؤجرين القيام ادفصاحات أكثر مبوجب معيار احملاسبة الدويل )
 

 (16التحول إىل املعيار الدويل للتقرير املايل )

للسنة  ام املقارنة( مع منهج معدل أبثر رجعي وابلتايل ال ينبغي تعديل أرق16ختطط اجملموعة لتطبيق املعيار )
يف اتريخ التطبيق األويل للمعيار، تقوم  م.2019يناير  1السابقة  وكذلك مجيع التعديالت اليت تبدأ يف 

مع تعديالت خاصة ابلدفع املسبق  مببلغ مساوي اللتزام عقد اإلجياراجملموعة ابالعرتاف حبق استخدام األصل 
لذلك أي أتثري على حقوق امللكية كما يف اتريخ النفاذ.  واالجيار املستحق حلص استخدام األصل. لن يكون

معيار عقود إجيار واليت تطبق العقود اليت مت حتديدها مسبقًا ك تطبيق املعيار علىختطط اجملموعة الختيار 
عيار . لن تقوم اجملموعة بتطبيق امل(4ولية للتقرير املايل للمعيار )( وجلنة تفسري املعايري الد17احملاسبة الدويل )

( وجلنة تفسري املعايري 17معيار احملاسبة الدويل )عقود إجيار  تطبق قود اليت مل يتم حتديدها مسبقًا كعلى الع
 .(4ولية للتقرير املايل للمعيار )الد
 

اإلعفاءات املقدمة من املعيار حول عقود اإلجيار واليت تنتهي مدة اإلجيار هبا خالل ستختار اجملموعة استخدام 
متتلك اً من اتريخ التطبيق األويل، وعقود اإلجيار اليت يكون األصل األساسي فيها ذا قيمة منخفضة. شهر  12

أصل ذا قيمة ( واليت تعترب اجملموعة عقود إجيار ملعدات معينة )منافذ البيع ومكائن عد األوراق النقدية
 لألسلوب املنهجي املعدل أبثر رجعي: . كما ستختار اجملموعة أيضاً استخدام العناصر املتوفرة ابلنسبةمنخفضة

 
 عقود إجيار ذات مدة متبقية قصرية األجل 
 التكلفة املباشرة األولية 
  التقديراتاستخدام 
 معدالت اخلصم 

 



 بنك اجلزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 )تتمة( م2018ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن
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ا يلي ملخصًا ابلتأثري املتوقع (. فيم16م، قامت اجملموعة بتنفيذ التقييم املفصل لتأثري املعيار )2018خالل 
 (:16لتطبيق املعيار )

 
 ابآلف الرايالت السعودية 

ديسمرب  31قائمة املركز املايل كما يف على تأثري ال
 م:2018

 

  موجودات
 461.338 ممتلكات ومعدات، صايف )حق استخدام األصل(

 (43.883) موجودات أخرى
  مطلوابت

 417.455 ألجلإجيارات عقود اإلجيار طويلة ا
  

  م:2018الربح أو اخلسارة لسنة أتثري قائمة 
  ال شيء

 
(، سيرتاجع الربح التشغيلي للمجموعة يف السنوات األولية نتيجة التخصيص املبكر ملصروفات 16تطبيق املعيار )نتيجة 

خلاصة تتقلص نتيجة العمولة اخلاصة، إال أن الربح سيتحسن يف السنوات الالحقة حيث أن مصروفات العمولة ا
عقود ت عقود اإلجيار اليت مت تصنيفها كاخنفاض التزام عقود اإلجيار. يكون هذا نتيجة التغري يف احملاسبة عن مصروفا

 (.17إجيار تشغيلي مبوجب معيار احملاسبة الدويل )
 
واملطبقة للفرتة اليت تبدأ  اتعديل الربامج أو ختفيض مدهتا أو تصفيته(: 19( تعديالت على معيار احملاسبة الدويل )2)

احملاسبة عندما حيدث  (19معيار احملاسبة الدويل )م أو بعد ذلك التاريخ. تعاجل التعديالت يف 2019يناير  1يف 
تعديل خالل فرتة التقرير املايل. حتدث التعديالت عندما يكون هناك  الربامج أو ختفيض مدهتا أو تصفيتهايف تعديل 

 خالل فرتة التقرير املايل السنوية. مدهتا أو تصفيتها الربامج أو ختفيضيف 
 

م أو بعد ذلك 2019يناير  1فيما يتعلق ابملعايري أو التعديالت أو التفسريات السارية للفرتات السنوية اليت تبدأ يف 
جوهري على القوائم التاريخ، فإن اجملموعة ال تتوقع أن تلك املعايري أو التعديالت أو التفسريات لن يكون هلا أي أتثري 

 املالية املوحدة للمجموعة.
 

  أرقام املقارنة - 42
عرضها روض األفراد بصورة منفصلة من أجل املتضمن يف قاالئتمان  بطاقاترصيد  عرضمت لية، خالل السنة احلا

 بصورة أفضل ولإلفصاحات املعززة. 
. ال 7ى صايف القروض والس لف يف اإليضاح م، مت اإلفصاح عن أتثري إعادة التصنيف عل2017ديسمرب  31كما يف 

 يوجد أتثري على قائمة املركز املايل املوحدة.



 بنك اجلزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م2018ديسمرب  31يف  ةاملنتهي ةللسن
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 )تتمة( أرقام املقارنة - 42
 

 ابآلف الرايالت السعودية 
املبالغ املفصح عنها  إعادة القياس كما مت اإلفصاح عنه 

 بعد إعادة التصنيف
    م2017ديسمرب  31كما يف 

 472.466 472.466 ـ    ـ     بطاقات ائتمان
 17.393.380 (472.466) 17.865.846 قروض أفراد

 
( بصورة مستقلة عن املمتلكات 9إضافة لذلك، مت اإلفصاح عن املوجودات غري امللموسة )إيضاح 

( واليت سبق 21واملصاريف ذات العالقة )إيضاح ألتعاب والعموالت البنكية واملعدات ومت اإلفصاح عن اال
لتتوافق مع العرض غري اجلوهرية مت إعادة تصنيف بعض املبالغ عنها ابلصايف بصورة مستقلة. اإلفصاح 

 احلالية.للسنة 
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مجادى  28)املوافق  م2019فرباير  3مت اعتماد إصدار القوائم املالية املوحدة من قبل جملس اإلدارة بتاريخ 
 (. هت1440األوىل 

 


