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 عام. 1

 يشار إليها) التابعة وشركاته)"البنك"(  ةرالجزي نكبالقوائم المالية ل من األولية الموجزة الموحدة المالية القوائم هذه تتكون
بموجب المرسوم  مسجلة في المملكة العربية السعوديةسعودية  مساهمة تأسس بنك الجزيرة كشركة "المجموعة"(.بـ مجتمعة

 شوال 16البنك ممارسة أعمـاله بتاريخ  أبد .(م1975يونيو  21هـ )1395 اآلخرةجمادى  12م تـاريخ /46الملكي رقم 
يعمل و .نتقلت إليه عمليات فروع بنك باكستان الوطني في المملكة العربية السعوديةان أ( بعد م1976أكتوبر  9هـ )1396
 ،( الصادر في مدينة جدةم1976يوليو  27هـ )1396رجب  29تاريخ  4030010523بموجب سجل تجاري رقم البنك 

ً  79من خالل يعمل البنك  ً  79: م2018 ديسمبر 31) فرعا ً  80 :م2018 يونيو 30، فرعا من مراكز  مركزاً  57و( فرعا
في المملكة العربية  (من مراكز فوري مركزاً  51 :م2018 يونيو 30، 57: م2018 ديسمبر 31)فوري للحواالت المالية 

 عنوان المركز الرئيسي للبنك هو كما يلي:. السعودية
 

 بنك الجزيرة
 الملك طريق -النهضة  حي
 21442جدة  - 6277ب .ص

 المملكة العربية السعودية
 

منتجات وتشمل  (الفائدةالشريعة )مبدأ تجنب  أحكامالمتوافقة مع  نواع الخدمات المصرفيةأتقديم كافة  إلىهدف البنك ي
والتي يتم  والصكوك (االجنبية العمالت صرف) وعدو والمشاركة ستصناع واإلجارة والتورقالمرابحة واالالبنك  خدماتو

تم إدراج حصص البنك في تداول  .الموافقة واالشراف عليها من قبل هيئة رقابة شرعية مستقلة تم تأسيسها من قبل البنك
 بالمملكة العربية السعودية.

 
 :والشركة الزميلة التابعة الشركات يلي فيما
 
  

 

 

 

 بلد التأسيس

  

 

 

 

 طبيعة النشاط

 نسبة التملك 

 )مباشرة 

 وغير مباشرة(

مارس  31

 م2019

 نسبة التملك  

 )مباشرة 

 وغير مباشرة( 

ديسمبر  31

 م2018

نسبة التملك  

 )مباشرة 

 وغير مباشرة( 

مارس  31

 م2018

 تابعة شركات

 شركة الجزيرة لألسواق 

 المالية )الجزيرة كابيتال( 

 

 

المملكة العربية 

 السعودية

  
 

 وإدارة وتمويل وساطة
 أصول

 

  

 

100% 

  

 

100% 

  

 

100% 

 شركة أمان للتطوير 
 واالستثمار العقاري 

المملكة العربية 
 السعودية

حفظ وإدارة الضمانات  

نيابةً عن العقارية 

 البنك

 

 

100%  

 

100%  

 

100% 
 العربية المملكة للتأمين أمان وكالة شركة

 السعودية
 ألنشطة كوكيل تعمل 

 المصرفية الشركات

نيابةً عن  والتأمينية

 البنك

 

100%  100%  

 

100% 
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 )تتمة( عام. 1
 

  

 

 

 

 بلد التأسيس

  

 

 

 

 طبيعة النشاط

 نسبة التملك 

 )مباشرة 

 وغير مباشرة(

مارس  31

 م2019

 نسبة التملك  

 )مباشرة 

 وغير مباشرة( 

ديسمبر  31

 م2018

نسبة التملك  

 )مباشرة 

 وغير مباشرة( 

مارس  31

 م2018

 لألوراق الجزيرة شركة
 المحدودة المالية

 المشتقات تنفيذ   كايمان جزر
 سوق في والمعامالت

 مع يتوافق بما المال
 الشريعة أحكام

  

 

100% 

  

 

100% 

  

 

100% 

 زميلة شركة

 تعاوني تكافل الجزيرة شركة

المملكة العربية 

  السعودية

 المنتجات وحفظ حماية 

 الشريعة مع يتوافق بما

 

35%  35%  35% 
 

 عداداإلس اسأ .2

م طبقاً لمعيار المحاسبة 2019يونيو  30تم إعداد القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة للمجموعة كما في وللفترة المنتهية في 

العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة ( "التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة 34الدولي )

 السعودية للمحاسبين القانونيين.

م على 2018ديسمبر  31م و2019مارس  31تم إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة كما في وللفترة وللسنة المنتهية في 

المالي األولي" والمعايير الدولية للتقرير المالي )المتعلقة بتطبيق معيار ( "التقرير 34التوالي طبقاً لمعيار المحاسبة الدولي )

( الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي "الضرائب" 21( "ضرائب الدخل" والتفسير )12المحاسبة الدولي )

 ملكة العربية السعودية.فيما يتعلق بالزكاة وضريبة الدخل( ونظام مراقبة البنوك ونظام الشركات في الم

م، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي )"مؤسسة النقد"( توجيهاتها للبنوك العاملة في المملكة العربية 2019يوليو  17في 

في  السعودية للمحاسبة على الزكاة وضرائب الدخل في قائمة الدخل. وهذا يتوافق مع المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة

الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )يُشار إليها جميعاً  من ةرداصلاالمعايير واإلصدارات األخرى لكة العربية السعودية والمم

 بـ المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية"(.

الدخل بأثر مستقبلي لتعديل التأثير طبقاً لمتطلبات معيار  وبالتالي، قامت المجموعة بتغيير معالجتها المحاسبية للزكاة وضريبة

( "السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات واألخطاء المحاسبة" )كما جرى اإلفصاح عنه في اإليضاح 8المحاسبة الدولي )

 جزة الموحدةحول القوائم المالية األولية المو 4والتأثيرات جراء هذا التغير المفصح عنها في اإليضاح  4

ً بإعداد  ً لنظام مراقبة البنوك ونظام الشركات في المملكة العربية تقوم المجموعة أيضا قوائمها المالية الموحدة للعمل طبقا

مطلوبة من أجل المعلومات الجميع الموجزة الموحدة ال تتضمن القوائم المالية األولية األساسي للبنك. إن هذه السعودية والنظام 

 31السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في الموحدة القوائم المالية  جنباً إلى جنبقراءتها القوائم المالية السنوية الكاملة ويجب 

 .م2018ديسمبر 
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 )تتمة( عدادس اإلاسأ .2
 
تؤثر على تطبيق وتقديرات وافتراضات يتطلب من اإلدارة عمل أحكام الموجزة الموحدة القوائم المالية األولية  إعداد إن

السياسات المحاسبية والمبالغ المقرر عنها فيما يتعلق بالموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. إن النتائج الفعلية قد 

 تختلف عن هذه التقديرات.

 

م جوهرية في تطبيق السياسات المحاسبية الموجزة الموحدة، قامت اإلدارة باتخاذ أحكاالقوائم المالية األولية عند إعداد هذه 

للمجموعة وكانت المصادر الرئيسية للتقديرات مماثلة لتلك التي طبقتها اإلدارة في إعداد القوائم المالية الموحدة كما في وللسنة 

صاح عنه في م. لقد طبقت المجموعة السياسات المحاسبية بأثر مستقبلي باستثناء ما تم اإلف2018ديسمبر  31المنتهية في 

 .4اإليضاح 
 

 إلى اإلشارة يتم لم باللاير السعودي ويتم تقريبها ألقرب ألف لاير سعودي ما الموحدةالموجزة  األوليةالقوائم المالية هذه تظهر 

 .ذلك خالف
 

 س التوحيداأس. 3

 يضاحفي اإل مبينكما هو  التابعة وشركاتهبنك الجزيرة ل المالية القوائمعلى  الموحدةالموجزة  األوليةتشتمل هذه القوائم المالية 

 .المالية للبنك الفترةالتابعة عن نفس  للشركاتالقوائم المالية  إعداديتم  .(1)

 
باستخدام سياسات محاسبية ثابتة، وطرق تقييم لمعامالت مماثلة وأحداث أخرى  الموجزة الموحدة األوليةالقوائم المالية  إعدادتم 

 لدىفي ظروف مشابهة. يتم تغيير السياسات المحاسبية للشركات التابعة عند الحاجة لتتماشى مع تلك السياسات المتبعة 
 المجموعة.

 

 التابعة الشركات (أ
حقوق  لهيكون أو  تعرضللبنك  يكونعندما  منشأةالتي يسيطر عليها البنك. يسيطر البنك على  المنشآتالتابعة هي  الشركات

. المنشأةولديه القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل سيطرته على  المنشأةعوائد متغيرة ناجمة عن ارتباطه بهذه أو 
 الثالثة التالية: المعاييريجب أن تتحقق  ،السيطرة تعريفولتحديد 

 
 .المنشاةعلى  نفوذللمجموعة ن يكون أ (1
 .غيرة ناتجة عن ارتباطه بالمنشأةعوائد مت فيحقوق  وأ عرضتللمجموعة أن يكون  (2
 عوائد المنشأة. مبالغ ىللتأثير علعلى المنشأة  في السيطرةالقدرة للمجموعة أن يكون  (3
 

الشركة المستثمر بها أم ال في حال كانت تشير الحقائق والظروف إلى  تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على
 واحدة أو أكثر من معايير السيطرة.
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 )تتمة( س التوحيداأس. 3

 

 )تتمة( التابعة الشركات (أ
من  اعتباراً تم فيه نقل السيطرة إلى البنك ويتم التوقف عن عملية التوحيد يمن التاريخ الذي  اعتباراً يتم توحيد المنشآت التابعة 

 - إن وجدت - الفترةتم فيه نقل السيطرة من البنك. إن نتائج المنشآت التابعة المستحوذ عليها أو المباعة خالل يالتاريخ الذي 
 .األمر يقتضي ماحسبـ  ذ أو حتى تاريخ البيعمن تاريخ االستحوا الموحدةالموجزة  األوليةيتم إدراجها في قائمة الدخل 

 
 المسيطرة غير الحصصب( 

التي ال يمتلكها البنك بصورة التابعة  الشركاتالحصة من صافي الدخل وصافي موجودات  المسيطرة غير الحصصتمثل 
ضمن و الموحدةالموجزة  األوليةبشكل منفصل ضمن قائمة الدخل  هاويتم عرض .مباشرة في منشآته التابعة غير وأمباشرة 

أي خسائر تحميل  يتم .البنك ملكيةبشكل منفصل عن حقوق  الموحدةالموجزة  األوليةحقوق الملكية في قائمة المركز المالي 
 عجزفي ظهور  ذلك تسبب لوحتى  المسيطرة غيرحقوق الفي شركة تابعة على حساب  المسيطرة غير الحصصتنطبق على 

فقدان  اال ينتج عنه التيالبنك في الشركة التابعة  حصصفي  اتتتم المحاسبة عن التغير .المسيطرة غير الحصصرصيد في 
 للسيطرة بطريقة حقوق الملكية.

 عند التوحيد العمليات( استبعاد ج

للمجموعة  الداخليةالمعامالت ناتجة عن  ايرادات غير محققة ومصروفات يأو منشآت المجموعة بينيتم استبعاد األرصدة 
 ولكنغير المحققة  رباحاأل ريقةط بنفس المحققة غيرر الخسائ استبعاد يتم .الموحدةالموجزة  األوليةالقوائم المالية  إعدادعند 
 .دليل على االنخفاض في القيمة عدم وجود ودحد في فقط
 
 زميلة الستثمار في شركة ا( د

الزميلة  الشركاتفي ات ستثماراال تسجيلنفوذاً جوهرياً. يتم مبدئياً  المجموعة عليهامارس تالتي المنشآت هي الزميلة  الشركات
ً الحق احتسابها ويتمبالتكلفة  ً لطريقة حقوق الملكية ا الموجزة  األوليةويتم إدراجها في قائمة المركز المالي  ،المحاسبية وفقا
 .أيهما أقل ـبالقيمة المحاسب عنها في بند حقوق الملكية أو القيمة القابلة لالسترداد  الموحدة

 
 الشركةمن صافي موجودات  المجموعةتغيرات ما بعد االستحواذ في حصة  اً حقوق الملكية التكلفة زائدل المحتسبةتمثل القيمة 

ً  معلومات أحدثالمتراكمة على أساس  (الخسائر) /واألرباحات حتياطي)الحصة من النتائج واال الزميلة  مالية متوفرة( ناقصا
 .االنخفاض في القيمة ـ إن وجد
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 )تتمة( س التوحيداأس. 3
 
 )تتمة(زميلة الستثمار في شركة ا( د

حقوق الملكية، تحدد المجموعة ما إذا كان من الضروري إدراج خسارة انخفاض في القيمة إضافية حول  ةتطبيق طريقبعد 
على أن االستثمار موضوعي  استثمارها في الشركات الزميلة. تحدد المجموعة في تاريخ كل تقرير مالي ما إذا كان هناك دليل

تقوم المجموعة باحتساب المبلغ الذي انخفضت قيمته باعتباره الفرق في شركة زميلة قد انخفضت قيمته. إذا كان هذا هو الحال، 
بين المبلغ القابل لالسترداد للشركة الزميلة وقيمته الدفترية ويتم إدراج المبلغ في "حصة في صافي الدخل / )الخسارة( بالشركة 

 الزميلة" في قائمة الدخل األولية الموجزة الموحدة.
 

من خالل قائمة  قيدهايمكن عكس  زميلة شركةمة المعترف بها سابقاً فيما يتعلق باالستثمار في إن خسارة االنخفاض في القي
الموحدة بقيمتها الموجزة  األوليةالقيمة الدفترية لالستثمار في قائمة المركز المالي  تبقى بحيثالموحدة  الموجزة األوليةالدخل 

 .قلأيهما أ ـنخفاض في القيمة( أو القيمة القابلة لالسترداد حقوق الملكية )قبل تكوين مخصص اال بطريقة المحتسبة

 
 بين المجموعة وشركاتها الزميلة في حدود حصة المجموعة في الشركات الزميلة. المحققةيتم استبعاد المكاسب والخسائر غير 

 

 التغيرات في السياسات المحاسبية . تأثير4
 

إن السييييياسييييات المحاسييييبية المسييييتخدمة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة متوافقة مع تلك المتبعة في إعداد 

 :ما يليم باستثناء 2018ديسمبر  31القوائم المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية في 
 
 "عقود اإليجار"( 16المعيار الدولي للتقرير المالي ) (1

ليحل محل التوجيهات الحالية حول عقود اإليجار  "عقود اإليجار"( 16المعيار الدولي للتقرير المالي )قامت المجموعة بتبني 
( الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير 4)تفسير ال( "عقود اإليجار"، و17بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي )

تفسير الدائمة للجنة ( الصادر من ال15)تفسير الكان الترتيب يحتوي على عقد إيجار"، وبخصوص "تحديد فيما إذا المالي 
 بخصوصتفسير المعايير الدائمة للجنة ( الصادر من ال27)تفسير وال، الحوافز" -"عقود اإليجار التشغيلي  بخصوصالمعايير 

 إيجار".لتي تنطوي على شكل قانوني لعقد "تقييم جوهر المعامالت ا
 

م. 2019يناير  1للفترات السنوية التي تبدأ في ليدخل حيز التنفيذ م 2016( في يناير 16)الدولي للتقرير المالي المعيار صدر 
احتساب جميع  يناإليجار ويتطلب من المستأجر دوعق( مبادئ االعتراف والقياس والعرض واالفصاح عن 16يحدد المعيار )

اإليجار التمويلي بموجب معيار المحاسبة  دوعققائمة المركز المالي مشابه الحتساب  فياإليجار بموجب نموذج مفرد  دوعق
إيجار موجودات "منخفضة القيمة" )مثل أجهزة الكمبيوتر  عقد –(. يتضمن المعيار اعتراف بإعفاءين للمستأجرين 17الدولي )

(. في تاريخ بدء عقد اإليجار، سيقوم المستأجر شهراً أو أقل 12 لمدةإيجار د وعقاألجل )مثل  عقد إيجار قصيرالشخصية( و
خالل مدة اإليجار )مثل  األساسياألصل  في االستعمالحق الالتزام اإليجار(، ويمثل  بتسجيل التزام دفعات عقد اإليجار )مثل

ً من المستأجرين أن يعترفوا بشكل مستقل بمصروف الفائدة على التزام عقدحق استعمال األصل اإليجار  (. سيكون مطلوبا
 .حق استعمال األصلوبمصروف االستهالك فيما يخص 
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 . تأثير التغيرات في السياسات المحاسبية )تتمة(4
 
 )تتمة( "عقود اإليجار"( 16المعيار الدولي للتقرير المالي )( 1

يجب على المستأجرين إعادة قياس التزام عقد اإليجار عند وقوع أحداث معينة )مثل التغير في مدة عقد اإليجار أو التغير في 
دفعات اإليجار المستقبلية نتيجة التغير في مؤشر أو معدل مستخدم لتحديد قيمة هذه الدفعات(. يقوم المستأجر في العموم 

 .حق استعمال األصلام عقد اإليجار كتعديل في باالعتراف بمبلغ إعادة قياس التز

( كما هي دون تغيير يذكر عن المحاسبة بموجب معيار 16) الدولي للتقرير المالي تظل محاسبة المؤجر بموجب المعيار
في تصنيف جميع عقود اإليجار باستخدام نفس مبدأ التصنيف في معيار المحاسبة  المؤجرون(. يستمر 17المحاسبة الدولي )

 ( ويجب التمييز بين نوعين من عقود اإليجار: اإليجار التشغيلي واإليجار التمويلي.17الدولي )
 

قة المعدلة، ال يتم (. وبهذه الطري16رجعي في تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )الثر األقررت المجموعة تطبيق طريقة 
عند م. 2019يناير  1اعتباراً من  المفعولتعديل األرقام القابلة للمقارنة عن الفترات السابقة وتدخل جميع التعديالت حيز 

ً إدراج  الموجودات في مقابل التزامات اإليجار مع تعديل اإليجارات حق استعمال التطبيق األولي، قررت المجموعة أيضا
 ً يناير  1. وهذا بالتالي لم ينتج عنه أي تأثير على حقوق الملكية كما في لحق استعمال األصلأو المستحقة الدفع  المدفوعة مسبقا

ً م. لقد اختارت المجموعة تطبيق المعيار على العقود التي تم تحديدها 2019 كعقود إيجار بموجب معيار المحاسبة الدولي  سابقا
. وبالتالي لم تقم المجموعة بتطبيق المعيار على العقود التي لم يتم ر المعايير الدولية( الصادر عن لجنة تفسي4والتفسير )( 17)

لجنة تفسير الصادر عن ( 4تفسير )ال( و17على أنها ترتيب يحتوي عقد إيجار بموجب معيار المحاسبة الدولي )تحديدها سابقاً 
 المعايير الدولية.

 
لقد اختارت المجموعة استخدام االستثناءات المقترحة في المعيار على عقود اإليجار التي بموجبها تنتهي مدة اإليجار خالل 

لدى شهراً اعتباراً من تاريخ التطبيق األولي، وعلى عقود اإليجار التي يكون فيها األصل األساسي منخفض القيمة.  12
ثل: أجهزة نقاط البيع ومكائن عد األوراق النقدية( تعتبر منخفضة القيمة. كما اختارت المجموعة عقود إيجار لبعض المعدات )م

 طريقة األثر الرجعي المعدلة:المجموعة أيضاً استخدام المضاعفات العملية التالية المتوافرة بموجب 
 
 عقود إيجار بمدة قصيرة متبقية •
 معدالت الخصم •

 (:16رير المالي )المعيار الدولي للتقفيما يلي تأثير تطبيق 

 م:2019يناير  1التأثير على قائمة المركز المالي )الزيادة / النقص( كما في 
 

 
 

 ترياالالف بآال
  ةسعوديال
 

  لموجوداتا
 470.563  (حق استعمال الموجودات) صافيممتلكات ومعدات، 

 (43.934) أخرى )إيجار مدفوع القيمة مقدماً(موجودات 

  426.629 

  المطلوبات
 426.629  التزامات أخرى )التزامات إيجار(
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 . تأثير التغيرات في السياسات المحاسبية )تتمة(4
 
 )تتمة( "عقود اإليجار"( 16المعيار الدولي للتقرير المالي )( 1

نتيجة التخصيص (، سيتراجع الربح التشغيلي للمجموعة في السنوات األولية 16)المعيار الدولي للتقرير المالي نتيجة تطبيق 
المبكر لمصروفات العمولة الخاصة، إال أن الربح سيتحسن في السنوات الالحقة حيث أن مصروفات العمولة الخاصة تتقلص 
نتيجة انخفاض التزام عقود اإليجار. يكون هذا نتيجة التغير في المحاسبة عن مصروفات عقود اإليجار التي تم تصنيفها كعقود 

 (.17يار المحاسبة الدولي )إيجار تشغيلي بموجب مع
 

( تتطلب أيضاً من المجموعة عرض التسوية اللتزامات 16)الدولي للتقرير المالي كما أن افصاحات االنتقال للعمل بالمعيار 
( 16)الدولي للتقرير المالي م مع التزام اإليجار بموجب المعيار 2018ديسمبر  31اإليجار خارج قائمة المركز المالي كما في 

 م على النحو التالي:2019يناير  1تاريخ التطبيق األولي كما في  في
 

 التزامات اإليجارب االعتراف

 م2019  

 ة(الرياالت السعودي بآالف)

 447.970  م2018ديسمبر  31التزامات اإليجار التشغيلي المفصح عنها كما في 

 66.748  المدرج سابقاً تأثير خيارات انهاء عقد اإليجار والرفع التدريجي لإليجار غير 

  514.718  م ـ معدلة2018ديسمبر  31التزامات اإليجار التشغيلي المفصح عنها كما في 

 (68.720) الخصم باستخدام معدالت االقتراض المتزايدة للمستأجر كما في تاريخ التطبيق األولي

 (1.065) عقود اإليجار قصيرة األجل المدرجة كمصروف على أساس القسط الثابت

 (18.304) عقود اإليجار المنخفضة القيمة المدرجة كمصروف على أساس القسط الثابت

 426.629  م2019يناير  1التزام العقود المدرجة كما في 

 
 المبالغ المدرجة في قائمة المركز المالي وقائمة الدخل

 اإليجار للمجموعة وما طرأ عليها من حركة خالل الفترة: اتوالتزامحق استعمال الموجودات المتعلقة بفيما يلي القيم الدفترية 
 

 
وتم تضمين التزامات اإليجار تحت بند المطلوبات كجزء من الممتلكات والمعدات بالصافي  حق استعمال الموجوداتتم عرض 

  األخرى في قائمة المركز المالي.

 حق استعمال الموجودات 

مواقع الفروع  

ومكائن الصراف 

 اإلجمالي سيارات معدات مكتبية اآللي

التزامات 

 عقود اإليجار

 ة(الرياالت السعودي بآالف) 

 426.629  470.563  1.165  6.573  462.825  م2019يناير  1كما في 

 18.391  18.391  66  530  17.795  خالل الفترة إضافات

 ــ      (47.053) (292) (1.172) (45.589) مصروف استهالك

 9.221  ــ      ــ      ــ      ــ      مصروف عمولة خاصة

 (51.063) ــ      ــ      ــ      ــ      دفعات

 403.178  441.901  939  5.931  435.031  م2019يونيو  30كما في 
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 . تأثير التغيرات في السياسات المحاسبية )تتمة(4
 
 ( الزكاة وضريبة الدخل2

( التأثير التالي على بنود قائمة الدخل 5المحاسبية للزكاة وضريبة الدخل )كما تم بيانه في اإليضاح لدى التغير في المعالجة 
 وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين:

 
 م2018يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في كما في و

 

 
 م2018يونيو  30أشهر المنتهية في  الثالثةكما في ولفترة 

 

 
 
 

 القائمة المالية المتأثرة الحساب

 كما هو معدل في ولفترة

الستة أشهر المنتهية في 

 تأثير التعديل م2018يونيو  30

قبل التعديل لفترة الستة 

 30أشهر المنتهية في 

 م2018يونيو 

 بآالف الرياالت   

 السعودية
 

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

 (17.935) (17.935) ـــ      قائمة الدخل الموحدة الزكاة وضريبة الدخل

 480.752  (17.935) 498.687  قائمة الدخل الموحدة صافي الدخل للفترة

ربحية السهم للفترة )باللاير 

 السعودي للسهم(

 

 0.70  (0.02) 0.72  قائمة الدخل الموحدة

الزكاة وضريبة الدخل 

 )األرباح المبقاة(

قائمة التغيرات في حقوق الملكية 

 ـــ      17.995  (17.995) الموحدة

حصة في الزكاة لشركة زميلة 

 )أرباح مبقاة(

قائمة التغيرات في حقوق الملكية 

 ـــ      (60) 60  الموحدة

قائمة الدخل الشامل الموحدة وقائمة  إجمالي الدخل الشامل للفترة

 546.884  (17.935) 564.819  التغيرات في حقوق الملكية الموحدة

 القائمة المالية المتأثرة الحساب

كما هو معدل في ولفترة 

أشهر المنتهية في  الثالثة

 تأثير التعديل م2018يونيو  30

قبل التعديل لفترة 

أشهر المنتهية  الثالثة

 م2018يونيو  30في 

 بآالف الرياالت   

 السعودية
 

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

 (9.221) (9.221) ـــ      قائمة الدخل الموحدة الزكاة وضريبة الدخل

 244.165  (9.221) 253.386  قائمة الدخل الموحدة صافي الدخل للفترة

ربحية السهم للفترة )باللاير 

 السعودي للسهم(

 

 0.35  (0.02) 0.37  قائمة الدخل الموحدة

قائمة الدخل الشامل الموحدة وقائمة  الشامل للفترةإجمالي الدخل 

 257.145  (9.221) 266.366  التغيرات في حقوق الملكية الموحدة



 بنك الجزيرة
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 ()غير مدققة ةدالموحالموجزة  األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 

 )تتمة(م 2019 يونيو 30في  ةأشهر المنتهي الستة ةلفتر

-16- 

 
 . تأثير التغيرات في السياسات المحاسبية )تتمة(4
 
 ( الضريبة المؤجلة3
 

بالنسيييييبة للقوائم المالية األولية الموجزة السيييييياسييييية المحاسيييييبية للضيييييريبة المؤجلة ليس جوهرياً إن التأثير المالي جراء تطبيق 
ت السببياسببات المحاسبببيا يالت يرا( "8متطلبات معيار المحاسبببا الليل)   . بموجبالموحدة، وبالتالي لم يتم تعديل مبالغ الفترة السييابقة

م لم يتم عرضبببفا ف) ما ما المر ل المال)  ت ير ف) السبببياسبببا 2018يناير  1"، فإن األرصبببلم  ما ف) اف) التقليرات ياألخطاء المحاسبببب

 م.2017ليسمبر  31بالسنا المنتفيا ف) المحاسبيا مما ألى إلى علم تعليل المبالغ المتعلقا 
 
 . السياسات المحاسبية الهامة5
 

 متوافقة مع تلكة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة إن السياسات والتقديرات واالفتراضات التالية المستخدم
م باستثناء السياسات الموضحة أدناه. 2018ديسمبر  31المستخدمة في إعداد القوائم المالية السنوية الموحدة للسنة المنتهية في 

يناير  1محاسبية تدخل حيز التطبيق اعتباراً من ( فإن السياسات ال4بناًء على تطبيق المعيار الجديد المبين في اإليضاح )
السياسات فيما يلي  م.2018م لتحل / تعدل أو تضيف إلى السياسات المحاسبية المقابلة المبينة في القوائم المالية لسنة 2019

تستمر في التطبيق م وسوف 2018ديسمبر  31المحاسبية المفصح عنها في القوائم المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية في 
 المالية األولية الموجزة الموحدة، فيما عدا عرض الزكاة وضريبة الدخل.على فترات المقارنة المفصح عنها في القوائم 

 
 / التزامات اإليجار حق استعمال األصل

يحتوي على عقد إيجار. العقد عند االعتراف األولي في بداية العقد، تقوم المجموعة بتقييم فيما إذا كان العقد هو عقد إيجار أو 
هو عقد إيجار أو يحتوي على عقد إيجار إذا ما اعطى الحق في السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة من الزمن في مقابل 
ثمن أو عوض ما.  وتتحدد السيطرة في نطاق استمرار تدفق معظم المنافع إلى المجموعة من األصل أو قدرة المجموعة على 

 ل األصل أو الموجودات.توجيه استعما
 

 حق استعمال الموجودات
تقوم المجموعة بإدراج الموجودات الواقعة تحت حق االستعمال في تاريخ بدء عقد اإليجار )تاريخ توافر األصل لالستعمال(. 

ياس يتم قياس هذه الموجودات بالتكلفة ناقص أي استهالك متراكم وخسائر انخفاض في القيمة وتعدل بحسب أي إعادة ق
قيمة االلتزامات اإليجار المسجلة والتكاليف المباشرة األولية ودفعات  حق استعمال الموجوداتتتضمن تكلفة اللتزامات اإليجار. 

وإذا ما كانت المجموعة مقتنعة بشكل معقول المدفوعة في أو قبل تاريخ بداية العقد ناقص أي محفزات إيجار مستلمة. اإليجار 
مؤجر ستؤول إلى المستأجر في نهاية عقد اإليجار، فإن األصل المؤجر سيتم استهالكه على أساس القسط في أن ملكية األصل ال
 النخفاض القيمة. األصلحق استعمال خضع مدة عقد اإليجار ـ أيهما أقصر. ي لألصل أو اإلنتاجيالثابت طوال العمر 

 
 التزام اإليجار

في بداية عقد اإليجار، تقوم المجموعة بإدراج االلتزامات الُمقاسة بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار طوال مدة اإليجار. تتضمن 
دفعات اإليجار دفعات ثابتة )تتضمن الدفعات الثابتة غير الجوهرية( ناقص أي محفزات إيجار مستحقة االستالم، ودفعات إيجار 

المؤشر أو المعدل، والمبالغ المتوقع دفعها مقابل ضمانات المبالغ المتبقية. تتضمن دفعات اإليجار أيضاً متغيرة القيمة بناًء على 
كانت  إذالخيار الشراء الذي من المتوقع بقوة أن تمارسه المجموعة ودفعات الغرامات المتصلة بإنهاء العقد فيما سعر الممارسة 

عقد اإليجار. ودفعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل ثابت شروط اإليجار تعطي المجموعة الحق في انهاء 
 يتم إدراجها كمصروف في الفترة التي تقع فيها.

 
تاريخ ابتداء العقد فيما إذا كان احتساب القيمة الحالية لدفعات اإليجار، تستخدم المجموعة معدل االقتراض المتزايد في  عند

العقد ال يمكن تحديده بشكل فوري. بعد بداية العقد يتم زيادة مبلغ التزامات اإليجار ليعكس اعتماد  معدل الفائدة الضمني في
الفائدة وخفض المبلغ عند دفع اإليجارات. كما أنه يتم إعادة قياس القيمة الدفترية اللتزامات العقد إذا ما كان هناك تعديل أو 

 لعقد الثابتة أو تغير في التقييم لشراء األصل األساسي.تغير في مدة العقد أو تغير في جوهر مدفوعات ا
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 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(5
 

 وعقود إيجار الموجودات المنخفضة القيمة األجل قصيرةاإليجار ال عقود
األجل )مدة تقوم المجموعة بتطبيق استثناء االعتراف بعقود اإليجار القصيرة األجل على ما لديها من عقود إيجار قصيرة 

شهراً أو أقل من تاريخ بداية العقد وال تتضمن خيار شراء األصل بعد انتهاء مدة العقد(. كما تقوم بتطبيق استثناء  12اإليجار 
االعتراف بعقود اإليجار للموجودات المنخفضة القيمة على ما لديها من عقود إيجار بخصوص معداتها المكتبية التي تعتبر 

م إدراج دفعات اإليجار سواء بالنسبة للعقود قصيرة األجل أو للموجودات منخفضة القيمة كمصروف على منخفضة القيمة. يت
 أساس القسط الثابت طوال مدة سريان عقد اإليجار.

 
 م(2019يناير  1قبل  المطبقة)السياسة 

 المستأجر على النحو التالي: المجموعة هيفيها تكون  التيم، كانت سياسة البنك لحساب عقود اإليجار 2019يناير  1قبل 
 

عقود اإليجار التي تبرمها المجموعة وتكون فيها هي الطرف المستأجر جميعها عقود إيجار تشغيلي. يتم تحميل دفعات اإليجار 
 التشغيلي على قائمة الدخل الموحدة على أساس القسط الثابت طوال مدة سريان العقد.

 
انتهاء مدة العقد، يتم إدراج أي دفعة مطلوبة إلى المؤجر كغرامة أو طرح إيرادات اإليجار عند انهاء عقد اإليجار التشغيلي قبل 

 المتوقعة )إن وجدت( كمصروف في الفترة التي تم إنهاء عقد اإليجار خاللها.
 

 التغير في المحاسبة على الزكاة وضريبة الدخل
م نتيجة إصدار تعليمات جديدة من مؤسسة 2019يونيو  30ة في ، لقد تغير أساس اإلعداد للفترة المنتهي2في اإليضاح كما ورد 

م. في السابق، كان يتم إدراج الزكاة وضريبة الدخل في قائمة التغيرات في حقوق الملكية بناًء 2019يوليو  17النقد في تاريخ 
درة عن مؤسسة النقد م. بناًء على آخر تعليمات صا2017ابريل  11تاريخ  381000074519على تعميم مؤسسة النقد رقم 

م، يجب إدراج الزكاة وضريبة الدخل في قائمة الدخل. لقد قامت المجموعة باحتساب هذا التغير في 2019يوليو  17بتاريخ 
( والتأثيرات جراء هذا التغير المفصح عنها في 4سياق المحاسبة على الزكاة وضريبة الدخل بأثر مستقبلي )انظر اإليضاح 

حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة(. لقد نتج عن هذا التغير انخفاض في الدخل المفصح عنه للمجموعة  4اإليضاح 
مليون لاير سعودي. ليس لهذا التغير تأثير على قائمة التدفقات النقدية  17،935م بمبلغ 2018يونيو  30للفترة المنتهية في 
 م.2018يونيو  30للفترة المنتهية في 

 
 ريبة الدخلض

الدفع على دخل الفترة الحالية الخاضع للضريبة بناًء على  ةأو الدائن لضريبة الدخل للفترة الضريبة المستحقالقيد المدين يمثل 
حسب التغيرات في أصول والتزامات الضريبة المؤجلة العائدة إلى الفروقات المؤقتة  والمعدلمعدل ضريبة الدخل السائد 

 المستخدمة. وخسائر الضريبة غير
 

ة التقرير المالي في يتم احتساب مصروف ضريبة الدخل الحالية على أساس األنظمة الضريبية السائدة أو السارية في نهاية فتر
الخاضع للضريبة. تقوم اإلدارة بشكل دوري  ة أو الزميلة وتشكل مصدراً لدخلهالتابعالبنك أو شركاته عمل فيها الدول التي ي

لعوائد الدخل فيما يتعلق بالمواقف التي يخضع فيها النظام الضريبي الساري المفعول للتفسير. يتم تكوين تقييم المراكز ب
 على أساس المبالغ المتوقع دفعها إلى الهيئات الضريبية. –حسب اللزوم  -مخصصات 

 
 هاء في هذه الربوط.لتي يتم االنتيتم تسجيل التسويات الناشئة من الربوط النهائية لضريبة الدخل في الفترة ا
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 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(5
 

 عدم التيقن حول معالجة ضريبة الدخلبخصوص ( 23) للتقرير الماليتفسير لجنة تفسير المعايير الدولية 
يؤثر على تطبيق معيار المحاسبة  مماة عدم تيقن يمعالجات الضريبالضرائب الدخل عندما تتضمن  علىالتفسير المحاسبة  يعالج

وتحديداً المتطلبات المتعلقة  وال ينطبق على الضرائب خارج نطاق معيار المحاسبة الدولي"ضرائب الدخل". ( 12الدولي )
 بالفائدة والغرامات المرتبطة بالمعالجات الضريبية غير المؤكدة. يتناول التفسير األمور التالية: 

 

 بشكل منفصل. غير المؤكدةتعتبر معالجات الضريبة فيما إذا كانت المنشأة  •

 االفتراضات بأن المنشأة تقوم بفحص معالجات الضريبة بواسطة الهيئات الضريبية. •

كيف تحدد المنشأة الربح الخاضع للضريبة )الخسارة الضريبية( واألوعية الضريبية والخسائر الضريبية غير المستخدمة  •
 ومعدالت الضريبة.ة المستخدمغير  القيود الضريبية الدائنةو

 كيف تنظر المنشأة إلى التغيرات في الحقائق والظروف. •

 
بشكل منفصل أو متصل مع واحدة أو  غير مؤكدةيجب أن تحدد المنشأة ما إذا كانت تعتبر كل معالجة من معالجات الضريبة 

يمكن الوصول إلى نتائج أفضل من الوضوح من خالله . يجب اتباع النهج الذي غير المؤكدةأكثر من المعالجات الضريبية 
 .واالبتعاد فيه أكثر عن عدم التيقن

 
 وجه الشك في المعالجات الضريبية.تقوم المجموعة بتطبيق حكماً جوهرياً في تحديد أ

 
تحويل. حال تطبيق التفسير، تأخذ المجموعة في اعتبارها إن كان لديها أي جوانب يكتنفها الشك خاصةً فيما يتعلق بأسعار ال

تعمل الشركة وشركاتها التابعة في بيئات ذات أنظمة ضريبية مختلفة بما في ذلك الحسومات المتعلقة بأسعار التحويل وبالتالي 
 فإن الهيئات الضريبية قد ترفض تلك المعالجات الضريبية. لقد حددت المجموعة أنه بناًء على التزامها الضريبي ودراسة أسعار

حتمل قبول معالجاتها الضريبية )بما في ذلك تلك العائدة لشركاتها التابعة( من قبل الهيئات الضريبية. ليس التحويل بأنه من الم
 للتفسير أي تأثير على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.

 
 ضريبة الدخل المؤجلة

الناشئة ما بين القيم الدفترية للموجودات يتم إعداد ضريبة الدخل المؤجلة باستخدام طريقة االلتزام على الفروقات المؤقتة 
والمطلوبات ألغراض التقرير المالي والمبالغ المستخدمة لألغراض الضريبية. يتم تحديد مبلغ ضريبة الدخل المؤجلة بناًء على 

و السارية المفعول الطريقة المتوقعة لتحقق أو تسوية القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات باستخدام معدالت الضريبة السائدة أ
في تاريخ التقرير المالي. يتم إدراج أصل الضريبة المؤجلة فقط بمقدار احتمالية توافر أرباح مستقبلية خاضعة للضريبة ويمكن 
االستفادة من القيود الدائنة للضريبة. يتم خفض أصل الضريبة المؤجلة بمقدار احتمالية عدم تحقق المنافع الضريبية ذات الصلة 

 الً.مستقب
 

ال يتم إدراج أصول والتزامات الضريبة المؤجلة مقابل الفروقات المؤقتة ما بين القيم الدفترية واألوعية الضريبية لالستثمارات 
في العمليات األجنبية حيث تكون المجموعة قادرة على السيطرة على توقيت عكس قيد الفروقات المؤقتة ويكون من المحتمل 

 ي المستقبل المنظور.عدم عكس قيد الفروقات ف
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 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(5
 

 ضريبة الدخل المؤجلة )تتمة(
الضريبية  األصول وااللتزاماتحق نظامي نافذ لتسوية  هناككان  الضريبية المؤجلة إذا يتم مقاصة األصول وااللتزامات

 الضريبية.الحالية وإذا كانت أرصدة الضريبة المؤجلة تتعلق بنفس الهيئة 
 

وفي نيتها التسوية على أساس  للمقاصةحق نظامي نافذ  لدى المنشأةكان  إذا الحاليةالضريبية  يتم مقاصة األصول وااللتزامات
 الصافي، أو تحقيق األصول وسداد االلتزامات في ذات الوقت.

 
ها بالبنود المدرجة في الدخل الشامل اآلخر أو يتم إدراج الضريبة الحالية أو المؤجلة في الربح أو الخسارة باستثناء مدى تعلق

 مباشرة في حقوق الملكية. وفي هذه الحالة، يتم أيضاً إدراج الضريبة.
 

 الزكاة
تخضع المجموعة ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"(. يتم تحميل مصروف الزكاة على الربح أو الخسارة. ال يتم 

  .الدخل وبالتالي ال تنطبق متطلبات الضريبة المؤجلة على الزكاةاحتساب الزكاة مثل ضريبة 
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 اتستثماراال .6
 

 تم تصنيف أسهم االستثمار على النحو التالي:
 

 يونيو 30 
 م2019

 )غير مدققة( 
بآالف الرياالت 

  السعودية

 ديسمبر  31 
 م2018

 (مدققة)
بآالف الرياالت 

 السعودية
 

 يونيو 30 
 م2018

  )غير مدققة(
بآالف الرياالت 

 السعودية

 59.701   41.293   215.936  قائمة الدخلالقيمة العادلة من خالل 
 4.330   4.891   4.887  القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

 23.256.323   24.006.091   25.764.488  محتفظ بها بالتكلفة المطفأة

 23.320.354   24.052.275   25.985.311  اإلجمالي
 

 صافي ،القروض والسلف. 7

  .سلف مصنفة بالتكلفة المطفأةالقروض وال

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   يونيـو 30 
 م2019

 )غير مدققة( 
بآالف الرياالت 

  السعودية

 ديسمبر  31 
 م2018

 (مدققة)
بآالف الرياالت 

 السعودية

 يونيو 30 
 م2018

 )غير مدققة(
بآالف الرياالت 

 السعودية
 

 550.740   623.484   677.403  بطاقات ائتمان 
 17.837.364   18.973.268   21.318.459  قروض شخصية

 21.216.008   21.137.891   21.482.498  قروض تجارية وسحوبات على المكشوف
 427.671   431.133   437.614  أخرى

 40.031.783   41.165.776   43.915.974  قروض وسلف عاملة
  803.675   664.620   740.679  عاملة غيرقروض وسلف 

 40.835.458   41.830.396   44.656.653  إجمالي القروض والسلف
 (996.645)  (933.505)  (1.057.288)  مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

 39.838.813   40.896.891   43.599.365  ، صافيقروض وسلف
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 )تتمة(صافي  ،القروض والسلف. 7
 
 :المتوقعة مخصص خسائر االئتمانيلي الحركة في  فيما (أ

 
 قائمة الدخل األولية الموجزة الموحدة مما يلي:   في مخصص خسائر االئتمانصافي  تكوني (ب

 
 زميلة شركةفي  ستثماراال. 8
 

 من %35 المجموعة تملك حيث تعاوني تكافل الجزيرة شركة في المجموعة اتاستثمار زميلة شركةفي  ستثمارااليمثل 
 .(%35م: 2018 يونيو 30و %35م: 2018ديسمبر  31) تعاوني تكافل الجزيرة أسهم إجمالي

 
 تكافل الجزيرة شركةل لالشام دخلالاجمالي  في المجموعة حصة زميلة شركةالدخل الشامل في اجمالي  في الحصة مثلتُ 

مدرجة في تداول شركة الجزيرة تكافل تعاوني إن . الجزيرة تكافل تعاونيمالية متاحة من  لوماتمع حدثأعلى  بناءً  تعاوني
 سعودي لاير مليون 204.33 مبلغ م2019يونيو  30كما في في شركة الجزيرة تكافل تعاوني  ستثماربلغت القيمة السوقية لالو
بناًء على أسعار  (سعودي لاير مليون 280.28 :م2018 يونيو 30و سعودي لاير مليون 214.62 :م2018ديسمبر  31)
 تداول. لدى سوق ال
 
 

   يونيـو 30 
 م2019

 )غير مدققة( 
بآالف الرياالت 

  السعودية

 ديسمبر  31 
 م2018

 (مدققة)
بآالف الرياالت 

 السعودية

 يونيو 30 
 م2018

 )غير مدققة(
بآالف الرياالت 

 السعودية
 

 1.177.013   1.177.013   933.505  الرصيد في بداية الفترة
 203.044   438.513   188.262    مخصص خسائر االئتمان
 (316.270)  (489.014)  (2.833) ديون معدومة تم شطبها

 (70.259)  (196.124)  (61.646) مسبقاً  عكس/ استرداد مبالغ تم تكوين مخصص لها
 3.117   3.117   ــ       قرض هيكلة إعادة عند مخصص عكس

 996.645   933.505   1.057.288  الفترة نهاية في الرصيد

 يونيو 30 
 م2019

 )غير مدققة( 
بآالف الرياالت 

  السعودية
 

 يونيو 30 
 م2018

 )غير مدققة(
بآالف الرياالت 

 السعودية

 203.044   188.262  تتعلق بقروض وسلف مخصص خسائر ائتمان 
 (70.259)  (61.646)  مسبقا تكوين مخصص لهامبالغ تم  عكس /استرداد

 (26.547)  (25.247) استرداد من ديون تم شطبها مسبقاً 
تتعلق بمستحق من بنوك ومؤسسات مالية مخصص خسائر ائتمان صافي 

 أخرى 
 
 356 

  
 73 

 (49.988)  (62.897) تعلق بائتمان يتعلق بمطلوبات محتملة مخصص خسارة ي عكس
 56.323   38.828   صافيمخصص انخفاض قيمة خسائر ائتمان، 
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 ودائع العمالء. 9
 

 (.الفائدةتتضمن الودائع ألجل ودائع تم استالمها على أساس المرابحة المتوافقة مع أحكام الشريعة )مبدأ تجنب 
 

 المشتقات. 10
 

 المحتفظ بها طبيعة / نوع المشتقات 10-1

 :االستراتيجي والتحوط المتاجرة ألغراض التالية المشتقة المالية األدوات العادية أعمالها دورة خالل المجموعة تستخدم
 

 مقايضاتا( 

 المقايضة أطراف يقوم الخاصة العموالت لمقايضات بالنسبة. بأخرى النقدية التدفقات من مجموعة الستبدال التزامات هي

 ً  أسعار لمقايضات وبالنسبة. األصل استبدال دون واحدة عملة في متغيرة أو ثابتة بأسعار عموالت دفعات باستبدال عموما

 .مختلفة بعمالت والمتغيرة الثابتة والعموالت األصل دفعات تبادل يتم العمالت بين العموالت
 

 (االجنبية العمالت وعد) خياراتب( 

 دفع مقابل الصفقات من سلسلة أو الصفقات إحدى في بالدخول العميل بموجبها يوافق خيارات الصرف األجنبي هي معامالت

 (. الموعود) الثاني الطرف إلى واحد طرف من تعهد بإعطاء( الواعد) األطراف أحد يقوم حيث عمولة،
 

 المخاطر محفظة أساس على الخيار في بالدخول المجموعة تقوم. الوعود من مجموعة أو واحد طرف من وعد الخيار يكون قد

 .لمخاطره التحوط بقصد شروط بدون أو مع عملة( وبيع شراء) أو بيع أو بشراء وعد بعمل العميل يقوم حيث بالعميل، الخاصة

 
 الغرض من المشتقات 10-2

 
 المتاجرة ألغراض بها محتفظ مشتقات (أ

 أنشطة تتضمن. األفضليات بين الترجيح أو المراكز تعزيز أو المبيعات في المشتقات تداول في المجموعة أنشطة معظم تتعلق

 المراكز تعزيز ويشمل. والمستقبلية الحالية المخاطر تخفيض أو تعديل أو تحويل من لتمكينهم للعمالء منتجات تقديم المبيعات

 الترجيح أما. األسعار مؤشرات أو األسعار في اإليجابية التغيرات من أرباح على الحصول توقع مع السوق مخاطر مراكز إدارة

 .أرباح على الحصول توقع مع المنتجات أو األسواق بين األسعار فروق تحديد فيشمل

 
 
 

 يونيـو 30 
 م2019

 )غير مدققة( 
بآالف الرياالت 

  السعودية
 

ديسمبر  31 
 م2018

 (مدققة)
بآالف الرياالت 

 السعودية

 يونيو 30 
 م2018 

 )غير مدققة(
بآالف الرياالت 

 السعودية

 26.291.954  26.607.390  29.087.646 تحت الطلب
 20.523.339  23.907.276  25.102.966 جلأل

 952.781  1.289.432  1.491.938 أخرى
 47.768.074  51.804.098  55.682.550       اإلجمالي
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 )تتمة( المشتقات. 10

 
 الغرض من المشتقات )تتمة( 2-10

 
  التحوط ألغراض بها محتفظ مشتقات (ب

 أسعار تذبذب لمخاطر تعرضها من تخفف كي التحوط ألغراض الشريعة أحكام مع متوافقة مشتقات المجموعة تستخدم

 . األجنبي والصرف العموالت
 

 للتقلبات المجموعة تعرض إدارة تتم المخاطر إدارة عملية من كجزء. المخاطر وإدارة لقياس شامل نظام المجموعة اعتمدت

 مقبولة اتمستوي إلى والعموالت العمالت أسعار لمخاطر تعرضها من للحد العموالت وأسعار األجنبي الصرف أسعار في

ً  اإلدارة مجلس يحدده الذي النحو على  .السعودي العربي النقد مؤسسة أصدرته الذي للدليل طبقا
 

 تذبذب لمخاطر تعرضها مدى لتعديل تحوطية ألغراض المشتقات المجموعة تستخدم ،ومطلوباتها موجوداتها إدارة من كجزء

ً  يتحقق وهذا. والعموالت العمالت أسعار  . محددة لمعامالت التحوط خالل من عموما

 

 النقدية التدفقات تحوطات

 ألغراض المعدة غير والمطلوبات الموجودات على العموالت منالمستقبلية  النقدية التدفقات تقلبات لمخاطر معرضة المجموعة

 النقدية للتدفقات كتحوطات العموالت أسعار مقايضات المجموعة تستخدم. متغيرة عموالت أسعار مخاطر وتحمل المتاجرة

 . العمولة أسعار مخاطر من

 تحوطات التدفقات النقدية في قائمة الدخل األولية الموجزة الموحدة خالل الفترة كما يلي:   أرباح)خسائر( / أُعيد تصنيف 

 

كانت مقايضات أسعار العمولة الخاصة من تحوطات التدفقات النقدية عالية الفعالية في تسوية التذبذب في مصروفات العمولة 

 الخاصة. 
 

 أن إال النقدية، التدفقات تحوطات في المستخدمة الخاصة العمولة أسعار مقايضات بعض البنك باع ،الفترات السابقة خالل

 ذات لها المتحوط البنود لكون الموحدةاألولية الموجزة  الشامل الدخل قائمة فيتصنيفه  سيستمر )الخسائر( /المكاسب تصنيف

ً . قائمة زالت ما العالقة  قائمة في / )الخسائر( المكاسب تصنيف إعادة سيتم ،لمتطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي طبقا

األولية الموجزة  الدخل قائمة على لها المتحوط بالبنود المتعلقة النقدية التدفقات فيها تؤثر التي الفترة في األولية الموجزة الدخل

 .الموحدة

 يونيو 30 
 م2019

بآالف الرياالت 
  السعودية

 يونيو 30 
 م2018

بآالف الرياالت 
 السعودية

 1.155   935  دخل عموالت خاصة  
 (1.237)  (1.040)  مصروف عموالت خاصة 

ما ما اللخل  ف)صاف) خسا ر من تحيطات تلفقات نقليا تم إعالم تصنيففا 
 األيليا الميجلم الميحلم

 
(105) 

  
(82) 
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 )تتمة(  المشتقات. 10

 تقدم والتي ــ األسمية القيم تعكس أن بالضرورة ليس. األسمية قيمها إلى إضافةً  للمجموعة المشتقة المالية لألدوات والسالبة الموجبة العادلة القيم التالي الجدول يبين

 المجموعة تعرض على مؤشراً  تُعتبر ال األسمية القيم فإن وبالتالي. المستقبلية النقدية التدفقات مبالغ ــ الفترة نهاية في كما القائمة التعامالت حجم عن مؤشراً 

ً  توفر وال المشتقة، لألدوات االيجابية العادلة بالقيمة والمحددة االئتمان لمخاطر  :السوق مخاطر على مؤشراً  أيضا
 

  

 (غير مدققة) م2019 يونيو 30 

 الرياالت السعودية( )بآالف

 (مدققة) م2018ديسمبر  31 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 (غير مدققة) م2018 يونيو 30 

 الرياالت السعودية( )بآالف

    

قيمة عادلة 

 ايجابية

قيمة عادلة 

 القيمة االسمية سلبية
قيمة عادلة      

 ايجابية

قيمة عادلة 

 القيمة االسمية سلبية
قيمة عادلة  

 ايجابية

قيمة عادلة 

 القيمة االسمية سلبية

 ألغراضمشتقة محتفظ بها  دواتأ

 :المتاجرة

           

 22.500 8 8  ــ      ــ      ــ       ــ      ــ      ــ      خيارات

 3.388.577 47.307 47.307  2.649.073 29.215 29.215  1.931.990 33.636 33.636 الخاصة العموالت سعارأ مقايضات

 800.000 2.000 2.000  800.000 2.000 2.000  800.000 2.000 2.000  مهيكلة ودائع

 ــ    ــ    ــ     225.000 37 138  618.750 5 227 مقايضات عملة

 302.175 105 41  201.408 138 8  291.838 67 ــ      مقايضات عملة آجلة

 4.513.252 49.420 49.356  3.875.481 31.390 31.361  3.642.578 35.708 35.863 اإلجمالي
            

كتحوط  محتفظ بهاأدوات مشتقة 

 للتدفقات النقدية:

           

 3.250.625 86.532 37.927  3.550.625 120.399 23.073  3.550.625 171.849 65.560 الخاصة العموالت أسعار مقايضات

 7.763.877 135.952 87.283  7.426.106 151.789 54.434  7.193.203 207.557 101.423 اإلجمالي
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 )تتمة( لمشتقاتا .10
 

المتوقع  منالعائد.  منحنى في الهبوطالقيم العادلة السلبية لمقايضات أسعار العمولة الخاصة بشكل رئيسي إلى  تعود
 30م، 2044: أبريل م2018ديسمبر  31م )2044تسوية القيم العادلة لهذه المقايضات في أو قبل شهر ابريل 

 م(. 2044بريل أ: م2018 يونيو
 

مبلغ المحتفظ بها والمستحقة القبض والدفع دخل العموالت الخاصة  الخاصة العموالت أسعار مقايضاتتتضمن 
مليون  15.01 :م2018 يونيو 30ومليون لاير سعودي  11.04: م2018ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 7.63

يتضمن تحوط التدفقات النقدية المحتفظ بها لمقايضات أسعار العموالت الخاصة المستحقة القبض  .لاير سعودي(
 :م2018 يونيو 30ومليون لاير سعودي  19.28: م2018ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 19.94والدفع مبلغ 

ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 20.10وعموالت خاصة مستحقة الدفع بمبلغ ( مليون لاير سعودي 15.14
 مليون لاير سعودي(.  17.12: م2018 يونيو 30ومليون لاير سعودي  20.29م: 2018

 
 شركة مسمى تحت خاصة أغراض ذات منشأة بتأسيس البنك قام الدولية، القوانين بعض في التغيرات على بناءً 

 التحوط في المستخدمة الربح معدل مقايضات مشتقات جميع تحويل البنك وينوي المحدودة المالية لألوراق الجزيرة
 الخاصة والمنشأة البنك بين إحالل اتفاقية توقيع جرى، بهذا الصددمبدئياً و. الخاصة المنشأة هذه إلى المتاجرة أو

 األطراف لدى المشتقات جميع بتنفيذ الخاصة المنشأة ستقوم وصاعداً  الوقت ذلك ومن. المقابلة األطراف وأحد
 عالقات بأن تعتقد اإلدارة فإن القوانين استلزمته الذي التغير هذا ظل وفي. والبنك المنشأة بين تبادلي دعم مع المقابلة
 .فاعلة تظل سوف التحوط

 
 المال رأسل معززة صكوك .11
 

 سعودي ريـال مليون بمبلغ مالال رأسل معززة صكوك شهادة 2.000 إصدارب البنك قام م2016 يونيو 2 بتاريخ
 بشكل يُعدل ـــ"( روسايب" السعودية البنوك بين الفائدة سعر) شهور 6 أساس على أرباح توزيع بمعدل صك، لكل

ً  ـــ مسبق بشكل سنوي نصف  أشهر ستة كل المتأخرات دفع ويستحق للسنة، أساس نقطة 190 هامش إليه مضافا
 صالحية فيه تنتهي سوف الذي التاريخ وهو م،2026 يونيو 2 تاريخ حتى سنة كل من ديسمبر 2و يونيو 2 بتاريخ
 معينة شروط استيفاء خالل من م2021 يونيو 2 بعد أو في ممارسته يمكن استدعاء خيار البنك لدى. الصكوك هذه

 ً ً  يمكن. الطرح مذكرة في الواردة واألحكام للشروط وطبقا  معينة أخرى شروط ظهور بمجرد الصكوك استدعاء أيضا
ً  مذكورة  (.تداول) السعودية المالية السوق في مسجلة الصكوك هذه إن. الطرح مذكرة في أيضا

 
  السهم يةرأس المال وربح. 12
 

 للسهم سعودي لاير 10 بقيمة سهم مليون 820 من بالكامل والمدفوع المصدر به المصرح البنك رأس مال يتكون
 بقيمة مليون سهم 820: م2018 يونيو 30 للسهم، سعودي لاير 10 بقيمة سهم مليون 820: م2018 ديسمبر 31)

  (.للسهملاير سعودي  10
 

رجب  2م )الموافق 2018 مارس 19في  الُمنعقداجتماع الجمعية العمومية غير العادية وافق المساهمون في 
مليون  300 إصدارمليون سهم من خالل  820مليون سهم إلى  520بنك من ال سهمزيادة عدد أعلى  هـ(1439

خالل الربع الثاني من السنة . مليون لاير سعودي 3.000بإجمالي  لاير سعودي للسهم 10 بقيمةأولوية سهم حقوق 
 جميع اإلجراءات النظامية. جميع أسهم حقوق األولوية بعد اكمال  إصدارم، قام البنك ب2018المالية 

 
بقسمة صافي الدخل للفترة العائد على حملة األسهم  للفترة الحالية والفترة السابقة الربح األساسي للسهماحتساب  تم

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة في البنك على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة. تم تعديل 
 حقوق األولوية. إصداربأثر رجعي ليعكس تأثير التغيرات في عدد األسهم بسبب أسهم المنحة المتضمنة في 
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   )تتمة( السهم يةرأس المال وربح. 12
 

 
 الربح األساسي والمخفض للسهم بنفس الطريقة.يقوم البنك باحتساب 

 
 خرىاأل حتياطياتاال. 13

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لفترة الستة أشهر المنتهية في لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 م2018يونيو  30 م2019يونيو  30 م2018يونيو  30 م2019يونيو  30 

بآالف الرياالت  

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

     

     حملة األسهم العاديةالعائد إلى  الربح

 480.752 486.825 244.165 251.819 الربح األساسي والمخفض للسهم

     

 )معدلة( أسهم أسهم )معدلة( أسهم أسهم 

     العادية لعدد األسهم المتوسط المرجح

 520.000.000 820.000.000 520.000.000 820.000.000 يناير 1األسهم العادية الصادرة كما في 

 167.904.543 ـــ      167.904.543 ـــ      تأثير إصدار أسهم حقوق األولوية

 687.904.543 820.000.000 687.904.543 820.000.000 الربح األساسي والمخفض للسهم
     

 0.70 0.59 0.35 0.31 الربح األساسي للسهم )لاير سعودي(

 الرياالت السعودية بآالف  

  30 يونيو 2019م 

تحوطات 

 التدفقات 

  النقدية  

 

 مكاسب

 المجموع  كتواريةا

       

 (96.284)  83  (96.367)  الفترةالرصيد في بداية 

 (9.820)  ــ     (9.820)  في القيمة العادلة صافي التغير

 105   ــ     105   الموحدة األولية الموجزة لى قائمة الدخلتحويل إ

 (9.715)  ــ     (9.715)  الفترةصافي الحركة خالل 

 (105.999)  83  (106.082)  الفترة الرصيد في نهاية 
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 )تتمة(  خرىاألحتياطيات اال .13

 

  
مقترح ال صدارالقانونية والمهنية لإل بالخدماتأسهم حقوق األولوية المصرفات المتكبدة التي تتعلق  إصدار تكلفةتُمثل 

م، تم تحميل التكاليف التراكمية المتعلقة بإصدار حقوق األولوية مباشرةً 2018الخاص بأسهم حقوق األولوية. خالل 
 (. 12)اإليضاح عندما تم االنتهاء من اإلصدار المبقاة  رباحفي األ

 
 مات المحتملةوااللتزا رتباطاتاال. 14
 اإلجراءاتالعادية، ولم يكن هناك أي تغير في حالة  أعمالهاخالل دورة  قانونية معرضة إلجراءاتالمجموعة أ( 

 .م2018ديسمبر  31في  جرى االفصاح عنهكما القانونية 

 :باالئتمانالمتعلقة المحتملة  البنكلتزامات او ارتباطات يلي فيماب( 
 

 

 الرياالت السعودية بآالف  

  30 يونيو 2018م 
تحوطات التدفقات 

  النقدية
احتياطي القيمة 

 العادلة

  
خسائر 

  كتواريةا

تكلفة أسهم 
أولوية  حقوق

 المجموع  ( ادناه)اإليضاح 
 

          

 (125.185)  (21.148)  (1.931)  10.928   (113.034)  الفترةالرصيد في بداية 

 66.050   ـــ      ـــ      23   66.027   صافي التغير في القيمة العادلة

 األولية  لى قائمة الدخلتحويل إ
 الموحدة الموجزة  

  
 82 

  
 ـــ    

  
 ـــ    

   ـــ     
 82 

استثمار بالقيمة  مكسب من بيع
العادلة من خالل الدخل الشامل 

  المبقاة   رباحاآلخر محول إلى األ

  
 
 ـــ    

  
 
(10.951) 

  
 

 ـــ    

  
 

 ـــ    

  
 
(10.951) 

 (90.848)  (90.848)  ـــ      ـــ      ـــ      إصدار حقوق أولوية ةتكلف
أولوية تحويل تكلفة إصدار حقوق 

 إلى األرباح المبقاة
  

 ـــ    
  

 ـــ    
  

 ـــ    
  
 111.996 

  
 111.996 

 76.329   21.148   ـــ      (10.928)  66.109   الفترةصافي الحركة خالل 

 (48.856)  ـــ      (1.931)  ـــ      (46.925)  الفترة الرصيد في نهاية 

 م2019 يونيو 30 
 )غير مدققة(  

بآالف الرياالت 
  السعودية

 م2018ديسمبر  31 
 (مدققة)

بآالف الرياالت 
 السعودية

 م2018 يونيو 30 
 )غير مدققة( 

بآالف الرياالت 
 السعودية

      
 693.028   799.219   630.933  اعتماد خطابات

 4.133.148   3.931.424   3.890.516  خطابات ضمان
 409.953   338.053   360.294  قبوالت

 150.000   150.000   150.000  ئتمان غير قابلة للنقضاال لتمديدالتزامات 

 5.386.129   5.218.696   5.031.743        اإلجمالي

 (113.579)  (154.129)  (91.232) مخصص الخسارة

 5.272.550   5.064.567   4.940.511  التعرض للمخاطر صافي
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 )تتمة(  باالئتمانوااللتزامات المحتملة المتعلقة  االرتباطات. 14

 
، توصل البنك التفاق تسوية )"االتفاق"( مع الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"( ليتماشى مع م2018خالل ج( 

م( والقرار 2018نوفمبر  28هـ )الموافق 1440ربيع األول  20تاريخ م( /26توجيهات المرسوم الملكي رقم )
التزامات الزكاة  تسويةم( من أجل 2018ديسمبر  12) هـ1440ربيع الثاني  5تاريخ  1260الوزاري رقم 

مليون لاير سعودي تستحق  551م مقابل دفعة كاملة ونهائية بمبلغ 2017م حتى 2006القائمة للسنوات من 
م. قام البنك بدفع القسط األول بمبلغ 2023ديسمبر  1سنوات تنتهي في  5تة أقساط على مدى الدفع على س

م. بموجب االتفاق، اتفق كل من البنك والهيئة على تسوية الزكاة 2018مليون لاير سعودي خالل ديسمبر  110
يجة لهذا االتفاق، تم حل م وفقاً إلطار التسوية المذكور في المرسوم الملكي والقرار الوزاري. نت2018لسنة 

 م.2017م حتى 2006جميع النزاعات الزكوية بين البنك والهيئة والمتعلقة بالسنوات من 
 

م حتى 2006سيستمر البنك في استئنافه أمام اللجنة االستئنافية لحل النزاعات الضريبية والمخالفات لسنة 
 لصالحه.م. إن البنك على ثقة بأن نتيجة االستئناف ستكون 2011

 
قدم البنك االقرارات الزكوية والضريبية إلى الهيئة ودفع الزكاة وضريبة الدخل للسنوات حتى وبما في ذلك 

 م، باستثناء المبالغ المتفق عليها كالتزام بموجب االتفاق والتي سيتم دفعها للهيئة حال استحقاقها. 2017السنة 
  

 النقدية وشبه يةالنقد. 15
 
 :يلي مام الموحدة الموجزة األولية لتدفقات النقديةفي قائمة ا ةالمدرج النقدية وشبه يةتكون النقدت
 
 يونيو 30 

 م2019 
 )غير مدققة( 

بآالف الرياالت 
  السعودية

 ديسمبر 31 
 م2018 
 (مدققة)

بآالف الرياالت 
 السعودية

 يونيو 30 
 م2018 

 )غير مدققة(
بآالف الرياالت 

 السعودية

وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي  يةنقد
 ةالسعودي فيما عدا الوديعة النظامي

 
1.355.554 

  
2.211.486 

  
1.369.301 

 الماليةالبنوك والمؤسسات  لدى رصدةأ
أو أقل  يوماً  90 خاللستحق ت األخرى

 من تاريخ االقتناء

 
 

304.500 

  
 

1.197.821 

  
 

497.939 

 1.867.240  3.409.307  1.660.054       اإلجمالي
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 :التالي النحو على السعودي العربي النقد مؤسسة لدى المتوافرة واألرصدة للنقد النقدية وشبه النقدية تسوية
 

 يونيو 30 
 م2019 

 )غير مدققة( 
بآالف الرياالت 

  السعودية

 ديسمبر 31 
 م2018 
 (مدققة)

 بآالف الرياالت
 السعودية

 يونيو 30 
 م2018 

 )غير مدققة(
بآالف الرياالت 

 السعودية
 التدفقات قائمة حسب نقدية وشبهنقدية 

 النقدية
 
 1.660.054 

  
 3.409.307 

  
 1.867.240 

 2.764.978   2.753.636   2.934.850  نظامية وديعة
رصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية أ

ً  90األخرى تستحق خالل   أقل أو يوما
 من تاريخ االقتناء

 
 
(304.500) 

  
 
(1.197.821) 

  
 
(497.939) 

 النقد مؤسسة لدىواألرصدة  النقدية
 السعودي العربي

 
 4.290.404 

  
 4.965.122 

  
 4.134.279 

 

  األعمال قطاعات. 16

 المسئولنتظام من اب فحصهام تيالتي المجموعة مكونات  عنعلى أساس التقارير الداخلية  األعمالتم تحديد قطاعات 
 .هائوقياس مدى أدا األعمالوذلك لتوزيع موارد قطاعات التنفيذي(  الرئيس) القرارات اتخاذ عن األول

 .شركة الجزيرة لألوراق المالية المحدودة، باستثناء داخل المملكة العربية السعوديةالمجموعة تتركز كافة عمليات و

الجهات  منقياس اإليرادات  يتمالتعامالت ما بين قطاعات األعمال وفق الشروط واألحكام التجارية االعتيادية.  تتم
األولية بالمسئول األول عن العمليات صانع القرار بطريقة تتفق مع تلك الواردة في قائمة الدخل  المرتبطةالخارجية 
 .موجودات ومطلوبات تشغيلية على القطاعات بشكل رئيسيمل موجودات ومطلوبات تتشالموحدة. الموجزة 

 . م2018ديسمبر  31ربح أو خسارة القطاع منذ تصنيف القطاعات او أساس قياس ال يوجد تغيرات ألساس 

 :التالية الرئيسيةعمال ألاقطاعات  إلى المجموعة تم تنظيم ،اإلدارةألغراض 

 فراد.لأل موجهةية استثمارئتمانية واودائع ومنتجات   األفرادقطاع 

المتوسطة والصغيرة  الشركات ،للشركات أخرىئتمانية اودائع ومنتجات وقروض   الشركاتقطاع 

 .المؤسسات منوالعمالء  ،الحجم
 

 وخدمات المتاجرة والخزينة.  األجنبي، والصرف ،قطاع الخزينة يتضمن أسواق المال  الخزينةقطاع 
 

الوساطة قطاع 

  صول األدارة إو

الجزيرة ")يشتمل هذا القطاع على أنشطة  مات وساطة للعمالء لتداول األسهمتوفر خد

 وهي شركة تابعة للبنك(." كابيتال
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التأمين في  نظام يتطلب لما. وفقاً واالدخار الحمايةيوفر قطاع التكافل التعاوني خدمات  التكافل التعاوني
أعمال التأمين الخاصة بها في منشأة  فصلالمملكة العربية السعودية، قررت المجموعة 

مسمى "شركة الجزيرة تكافل تعاوني )"تكافل"(" تم تأسيسها بموجب  تحتمنفصلة 
يمثل هذا القطاع في الوقت الراهن  .التأمين الجديد في المملكة العربية السعودية نظام

التي سوف تنقل إلى شركة تكافل بتاريخ وقيمة يتفق عليها ومعتمدة  نيةالتأميالمحفظة 
 من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.

  
 يونيو 30و م2019يونيو  30كما في ومطلوبات المجموعة فيما يلي إجمالي موجودات 

الثالثة أشهر  تيصاريف العمليات وصافي الدخل لفتروإجمالي إيرادات وم م2018
 في ذلك التاريخ على النحو التالي: تينالمنتهيوالستة أشهر 
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 الرياالت السعودية( بأالف) م2019 يونيو 30
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 األفرادقطاع 

  

 قطاع الشركات

  

 قطاع الخزينة

الوساطة  قطاع 

 صولاألدارة إو

قطاع التكافل  

 التعاوني

  

  أخرى

  

 اإلجمالي

 77.014.781   141.781   72.432   1.429.910  31.443.465   19.557.110   24.370.083  إجمالي الموجودات

 65.702.657   ــ       72.432   524.620  9.064.738   22.419.807   33.621.060  إجمالي المطلوبات

 1.410.233   ¤ (133.863)  8.874   80.259  524.158   249.180   681.625  إجمالي دخل العمليات

 991.366   (5.328)  212   27.139  413.509   190.502   365.332  العموالت الخاصة دخلصافي 

 303.911   (9.502)  8.663   51.327  472   51.528   201.423  والعموالت الرسوم دخل صافي

صافي الربح من األدوات المالية 

بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

 2.400   ــ       ــ       2.400  ــ       ــ       ــ      الدخل

 شركة دخل صافيمن  حصة

 زميلة

 

 ــ     
 
 

 ــ     
 
 

 ــ     
 
 

879 
 
 

 ــ     
 
 

 5.275 
 
 

 6.154 

مخصص ( محملعكس/ ) صافي

  (68.804)  29.976  ائتمان خسائر
 

  ــ       ــ     
 

 (38.828)  ــ       ــ     

 (99.272)  (3.865)  (434)  (7.554)  (17.933)  (7.730)  (61.756) استهالك واطفاء

 (872.667)  (18.213)  (13.422)  (67.639)  (158.544)  (176.209)  (438.640) إجمالي مصاريف العمليات

قبل  (الخسارةدخل/ )الصافي 

 الزكاة وضريبة الدخل
 242.985   72.971   365.614   13.499  (4.548)  (146.801)   543.720 
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 قطاع األفراد

  
 قطاع الشركات

  
 قطاع الخزينة

 الوساطة قطاع 
 صولدارة األإو

قطاع التكافل  
 التعاوني

  
 أخرى

  
 اإلجمالي

               م2018ديسمبر  31

 73.003.198   135.770   57.911   1.455.777   30.956.832   18.738.072   21.658.836  اجمالي الموجودات 

 61.758.726   ــ       57.911   593.276   9.124.052   18.666.181   33.317.306  اجمالي المطلوبات

              م 2018 يونيو 30

 69.764.537   130.956   69.706   1.628.871   28.163.822   18.937.068   20.834.114  إجمالي الموجودات

 58.370.161   ــ       69.706   826.276   9.435.811   13.567.502   34.470.866  إجمالي المطلوبات

 1.318.340   (114.541)  9.707   92.309   535.372   220.969   574.524  إجمالي دخل العمليات

 937.435   (882)  516   27.515   439.505   147.042   323.739  العموالت الخاصة دخلافي ص

 287.423   (14.998)  9.191   62.847   2.498   65.207   162.678   والعموالت الرسوم دخل صافي

صافي الربح من األدوات المالية 
 بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 
 ــ     

  
 ــ     

  
 4.338 

 
(1.714) 

  
 ــ     

  
 ــ     

 
 2.624 

 5.400   4.629   ــ       771   ــ       ــ       ــ      زميلة شركة دخل صافيمن  حصة

  مخصص (محملعكس/ ) صافي
 ائتمان خسائر   

 
 11.729 

 
 

 
(67.979) 

 
 

 
(73) 

 
 

 
 ــ     

 
 

 
 ــ     

 
 

 
 ــ     

 
 

 
(56.323) 

 (44.629)  ــ       (362)  (4.895)  (9.269)  (5.489)  (24.614) استهالك واطفاء

 (825.053)  1.695   (14.360)  (71.401)  (144.730)  (189.560)  (406.697) إجمالي مصاريف العمليات

قبل الزكاة  (الخسارةدخل/ )الصافي 
 وضريبة الدخل

 167.827 
 

 31.409 
 

 390.642 
 

 21.679 
 

(4.653) 
 

(108.217) 
 

 498.687 
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خالل معاملة نظامية بين أطراف  من التزام لتحويلدفعه  أوبيع أصل  القيمة العادلة هي الثمن الذي يمكن الحصول عليه من

. في ذلك التاريخ لمجموعةل متاحةالوق األكثر نفعيةً افي األسو ـبحضور الموكل أو غيابه  سواء ـالسوق في تاريخ القياس 
 .عامل غير يكون عندما مخاطر من به يرتبط ما تعكس لاللتزام العادلة القيمة

 

 :العادلة لقيمةتحديد القيمة العادلة والهيكل الهرمي ل

 عن القيمة العادلة لألدوات الماليةتستخدم المجموعة الهيكل الهرمي في تحديد واإلفصاح 

 تاريخ في إليها الوصول للمنشأة يمكن مماثلة مالية أداة أوسعار المتداولة في أسواق نشطة لنفس األداة المالية األ :1 المستوى

 .القياس

 تستند بحيث أخرى تقييم أساليب أو والمطلوبات الموجودات لنفس نشطة أسواق في المتداولة سعاراأل :2 المستوى

 .السوق في رصدها يمكن بيانات إلى الجوهرية المعطيات جميع

 .السوق في رصدها يمكن بيانات على الجوهرية معطياتها ترتكز ال تقييم طرق :3 المستوى

 :العادلة بالقيمة قياسها يتم والتي للمجموعة المالية والمطلوبات الموجودات التالي الجدول يمثل (أ
 

   

 
 
 
 
 

 (السعودية الرياالت الفبآ) م2019 يونيو 30   
 العادلة القيمة

 اإلجمالي    2 المستوى  1 المستوى  الدفترية القيمة 

        بالقيمة العادلة مقاسة مالية موجودات
 207.428  207.428  ــ       207.428 ـ صناديق استثمارمن خالل قائمة الدخل 
 8.508  ــ       8.508  8.508  سهمأ ـمن خالل قائمة الدخل 

 101.423  101.423  ــ       101.423 مشتقات

 317.359  308.851  8.508  317.359 المجموع

        بالقيمة العادلة مقاسة مالية مطلوبات
 207.557  207.557  ــ       207.557 مشتقات

 (السعودية الرياالت بآالف) م2018ديسمبر  31   
 العادلة القيمة

 اإلجمالي    2 المستوى  1 المستوى  الدفترية القيمة 
        بالقيمة العادلة مقاسة مالية موجودات

 33.456  33.456  ــ       33.456 ـ صناديق استثمارمن خالل قائمة الدخل 
 7.837  ــ       7.837  7.837  سهمأ ـمن خالل قائمة الدخل 

 54.434  54.434  ــ       54.434 مشتقات
 95.727  87.890  7.837  95.727 المجموع
        بالقيمة العادلة مقاسة مالية مطلوبات
 151.789  151.789  ــ       151.789 مشتقات
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 (السعودية الرياالت بآالف) م2018 يونيو 30   

 العادلة القيمة
 اإلجمالي    2 المستوى  1 المستوى  الدفترية القيمة 

        مقاسة بالقيمة العادلة مالية موجودات
 59.288  59.288  ــ      59.288 ـ صناديق استثمارمن خالل قائمة الدخل 
 413  ــ      413  413  سهمأ ـمن خالل قائمة الدخل 

 87.283  87.283  ــ      87.283 مشتقات

 146.984  146.571  413  146.984 المجموع
        مقاسة بالقيمة العادلة مالية مطلوبات
 135.952  135.952  ــ      135.952 مشتقات

 
المشتقات التجارية  تتكون. المالي التقريرالسعر على السعر المتداول في تاريخ  علومةالم لالستثمارات العادلة القيمة تستند

. تم تقييم المهيكلة والودائع ،معدل الربح ومقايضات والخيارات، األجنبية، العمالت صرف منفي المستوى الثاني  والتحوطية

 مقايضاتعقود تبادل العمالت األجنبية هذه بالقيمة العادلة باستخدام أسعار الصرف اآلجلة التي يتم تداولها في سوق نشطة. أما 

اآلجلة المأخوذة من منحنيات معدالت الربح ، والخيارات، والودائع المهيكلة فقد تم تقييمها بالقيمة العادلة باستخدام معدل الربح

ً  الخصم تأثيرات إنالعوائد القابلة للمالحظة.   .2 المستوى في للمشتقات بالنسبة جوهرية غير عموما

ضمن المستويات خالل السنة. تم تصنيف االستثمارات الجديدة المقتناة خالل السنة  2و 1بين المستوى  تناقالتلم يكن هناك 

 . 3ذات العالقة. ليس هناك موجودات مالية ومطلوبات مالية مصنفة ضمن المستوى 

 .الفترة خالل التقييم أساليب في تغيرات هناك يكن لم

: م2018 يونيو 30مليون لاير سعودي،  4.89: م2018ر ديسمب 31مليون لاير سعودي ) 4.89تظهر االستثمارات التي بلغت 

 يتم احتسابها بالقيمة العادلة. المليون لاير سعودي( بالتكلفة، وبالتالي  4.33

. ليس هناك موجودات ومطلوبات المطفأة بالتكلفة المقاسة المالية والمطلوبات للموجودات العادلة القيم التالي الجدول يمثل (ب

 .1بالقيمة العادلة ضمن المستوى مالية يتم قياسها 

 
 

 م2019 يونيو 30 
 (السعودية الرياالت بآالف)

  
 المطفأة التكلفة

 العادلة القيمة 
 2 المستوى

 العادلة القيمة 
 3 المستوى

      :المالية الموجودات
 806.664  ــ        805.702 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 ــ        25.766.606  25.764.488 المطفأة بالتكلفة بها محتفظ استثمارات
 44.732.692  ــ        43.599.365 بالصافي، وسلف قروض

 45.539.356  25.766.606  70.169.555 المجموع

      :المالية المطلوبات
 6.080.600  ــ        6.053.141 والمؤسسات المالية األخرى للبنوكأرصدة 
 55.871.185  ــ        55.682.550 للعمالء ودائع

 61.951.785  ــ        61.735.691 المجموع
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لدى مؤسسة النقد العربي السعودي والموجودات والمطلوبات األخرى والصكوك المعززة للنقدية واألرصدة القيم العادلة  إن

 م2019يونيو  30كما في لألدوات المالية  3والمستوى  2تم تقدير القيم العادلة في المستوى  .الدفترية قيمهالرأس المال تقارب 

 عند منحنى العائد الحالي المطبق أخذاً في االعتبار مخاطر األطراف المقابلة وأسعار السوق السائدة.

 

 . كفاية رأس المال18
 

إن أهداف المجموعة من إدارة رأس المال هي االلتزام بمتطلبات رأس المال المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي لضمان 
 االستمرار والمحافظة على قاعدة رأس مال قوية.قدرة المجموعة على 

 

على البنك االحتفاظ العربي السعودي أسمالها بشكل دوري. تفرض مؤسسة النقد ية رم إدارة البنك بمراقبة استخدام ومدى كفاقوت

إلى الموجودات  بحد أدنى من رأس المال النظامي كما تتطلب المحافظة على معدل محدد يكون فيه إجمالي رأس المال النظامي

 .أو أعلى %8المرجحة المخاطر عند الحد األدنى المتفق عليه البالغ 
 

. تقيس هذه المعدالت العربي السعوديمؤسسة النقد باستخدام المعدالت المعتمدة من  اأسمالهية ربمراقبة كفا المجموعةقوم ت

مركزها المالي الموحدة  مةئاقمدى كفاية رأس المال وذلك بمقارنة رأسمال البنك المؤهل مع الموجودات المدرجة في 

 سبية.ناطرها الخر ماوااللتزامات والقيمة اإلسمية للمشتقات باستخدام مبلغ مرجح إلظه
 

ً للموجودات المرجحة المخاط ر بموجب الركن األول، ورأس المال ومعدالت كفاية رأس المال يبين الجدول التالي ملخصا

 :في المستوى األول والمستوى الثانيالمحتسبة 

 
 
 
 
 
 

 م2018ديسمبر  31 
 (السعودية الرياالت بآالف)

  
 المطفأة التكلفة

 العادلة القيمة 
 2 المستوى

 العادلة القيمة 
 3 المستوى

      :المالية الموجودات
 1.297.307  ــ        1.297.749 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 ــ        24.047.109  24.006.091 المطفأة بالتكلفة بها محتفظ استثمارات
 42.208.458  ــ        40.896.891 بالصافي وسلف قروض
 43.505.765  24.047.109  66.200.731 المجموع

      :المالية المطلوبات
 6.419.789  ــ        6.423.430 والمؤسسات المالية األخرى للبنوكأرصدة 
 51.805.378  ــ        51.804.098 للعمالء ودائع

 58.225.167  ــ        58.227.528 المجموع
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 )تتمة( . كفاية رأس المال18

 

 

 م2019 يونيو 30

 )غير مدققة(

م 2018ديسمبر  31  

 -( )معدلة )مدققة

 (20)إيضاح 

 م2018 يونيو 30 

)غير مدققة( )معدلة -

 إيضاح 20(

 بآالف الرياالت السعودية 

      

 46.634.757  46.061.300  47.788.778 المخاطربلموجودات المرجحة مخاطر االئتمان ل

 4.671.142  4.816.379  4.851.047 المخاطربللموجودات المرجحة المخاطر التشغيلية 

 1.241.709  799.342  1.222.529 المخاطربللموجودات المرجحة مخاطر السوق 

 52.547.608  51.677.021  53.862.354 المخاطربللموجودات المرجحة إجمالي الركن األول 

      

 11.950.226  11.849.764  11.799.899 (1 الركنرأس المال األساسي )

 2.294.799  2.348.955  2.340.336 (2 الركنرأس المال األساسي )

 14.245.025  14.198.719  14.140.235 (2و 1 الركنرأس المال األساسي )إجمالي 

      معدل كفاية رأس المال )%(

 %22.74  %22.93  %21.91 (1 الركنرأس المال األساسي )معدل 

 %27.11  %27.48  %26.25 (2و 1 الركنرأس المال األساسي )إجمالي 

 
 

 المقترحة رباحاأل. توزيعات 19
 

لاير سعودي  0.5مليون لاير سعودي بما يعادل  410نهائية بمبلغ نقدية  أرباحخالل الفترة الحالية، قام البنك بدفع توزيعات 
مليون لاير سعودي بما  262.4م: 2018مارس  31) م2018ديسمبر  31للسهم الواحد، بعد خصم الزكاة للسنة المنتهية في 

 16الزكاة بموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد في  طرحبعد  لاير سعودي للسهم( 0.32يعادل 
للمساهمين غير السعوديين  رباحدفع حصة توزيعات األ تمسهم. مليون  820على أساس  رباحتوزيعات األتستند م. 2019أبريل 

 بعد خصم ضريبة الدخل المستحقة ذات الصلة. 
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 المقارنة أرقام. 20
 

 اآلتي من أجل تقديم عرض أفضل: تصنيف إعادة تمخالل الفترة الحالية، 
من رواتب الموظفين التي تعود مباشرةً إلى دفعات القروض الجديدة أو تحصيل القروض المتعثرة  حوافزتم إعادة تصنيف  •

 .على التوالي االئتمانخسائر مخصص و دخل أتعاب وعموالتصافي ومصاريف متعلقة بالموظفين إلى 
تقييم العقار التي تتعلق مباشرةً بالقروض العقارية من المصاريف العمومية واإلدارية مصاريف رسوم تم إعادة تصنيف  •

 .إلى صافي دخل األتعاب والعموالت
ة إلى دخل عموالت متعلقة بالقروض الشخصية والسكنيإعادة تصنيف تكاليف التأمين المتكبدة لتغطية مخاطر االئتمان التم  •

  جزءاً من عائد القرض. في األساسمن مصاريف عمومية وإدارية أخرى حيث أن هذه التكلفة تمثل  خاصة
 

 الموحدة:األولية الموجزة على قائمة الدخل  اتفيما يلي تأثير إعادة التصنيف

 
 

 
  الدخل التشغيلي. إجماليأعاله على  اتالمال للمحاسبة على تأثير إعادة التصنيفتم تعديل افصاح كفاية رأس 

 

 موافقة مجلس اإلدارة .21

ذو  18)الموافق  م2019 يوليو 21 من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ الموحدةاألولية الموجزة  المالية القوائم إصدار اعتماد تم

 (.هـ 1440القعدة 

 ةالسعودي تالرياال بآالف 
كما تم التصريح  م2018 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

األصلعنها في   
  

تصنيفالإعادة   
مبالغ تم التصريح  

 عنها بعد التصنيف

      
 1.278.611  (16.909)  1.295.520 عموالت خاصةدخل 

 287.423  (9.077)  296.500 صافيدخل أتعاب وعموالت، 

 441.997  (9.546)  451.543 وما في حكمها رواتب الموظفين

 203.437  (18.744)  222.181 مصاريف عمومية وإدارية أخرى

 56.323  2.304   54.019 مخصص خسائر االئتمان، صافي

 ةالسعودي تالرياال بآالف 
كما تم التصريح  م2018 يونيو 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 عنها في األصل
  

تصنيفالإعادة   
مبالغ تم التصريح  

 عنها بعد التصنيف

      
 656.526  (8.323)  664.849 عموالت خاصةدخل 

 144.735  (5.493)  150.228 صافيدخل أتعاب وعموالت، 

 220.145  (5.292)  225.437 رواتب الموظفين وما في حكمها

 102.767  (9.676)  112.443 مصاريف عمومية وإدارية أخرى

 39.222  1.152   38.070 مخصص خسائر االئتمان، صافي


