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 عام. 1
 شار إليهاية )"البنك"( وشركاته التابعة )رنك الجزيبالقوائم المالية لعلى  األولية الموجزة الموحدة مل هذه القوائم الماليةتتش

مرسوم بموجب ال مسجلة في المملكة العربية السعوديةسعودية  مساهمة كشركةتأسس بنك الجزيرة  "المجموعة"(.ـ بـ مجتمعة
 شوال 16ممارسة أعمـاله بتاريخ بالبنك  بدأ .(م1975يونيو  21هـ )1395اآلخرة جمادى  12/م تـاريخ 46الملكي رقم 

يعمل  .المملكة العربية السعوديةنتقلت إليه عمليات فروع بنك باكستان الوطني في ن اأ( بعد م1976أكتوبر  9هـ )1396
( الصادر في مدينة م1976يوليو  27هـ )1396رجب  29تاريخ  4030010523تجاري رقم السجل البموجب البنك 
ً  80من خالل يعمل البنك . جدة ً  79: م2017 ديسمبر 31) فرعا ً  79 :م2017 سبتمبر 30، فرعا مركزاً  53و( فرعا

مركزاً من مراكز  48م: 2017سبتمبر  30، مركزاً من مراكز فوري 50م: 2017ديسمبر  31)الفورية للحواالت المالية 
 عنوان المركز الرئيسي للبنك هو كما يلي:. في المملكة العربية السعوديةفوري( 

 

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

 

نتجات موتشمل  (الفائدةالشريعة )مبدأ تجنب  أحكامالمتوافقة مع  نواع الخدمات المصرفيةتقديم كافة أ إلىهدف البنك ي
ي والت والصكوك وعد )صرف العمالت االجنبية(الوالمشاركة و ستصناع واإلجارة والتورقالمرابحة واالالبنك خدمات و

السوق في جة مدرالبنك  إن أسهم .ة تم تأسيسها من قبل البنكيتم الموافقة واالشراف عليها من قبل هيئة رقابة شرعية مستقل
 المملكة العربية السعودية. المالية السعودية )تداول( في

 
 :والشركة الزميلة فيما يلي الشركات التابعة

 
  

 

 

 بلد التأسيس

  

 

 

 طبيعة النشاط

 نسبة التملك 

 )مباشرة 

 وغير مباشرة(

 سبتمبر 30

 م2018

 نسبة التملك  

 )مباشرة 

 وغير مباشرة( 

ديسمبر  31

 م2017

نسبة التملك  

 )مباشرة 

 وغير مباشرة( 

 سبتمبر 30

 م2017

 شركات تابعة

 شركة الجزيرة لألسواق 

 المالية )الجزيرة كابيتال( 

 

 

المملكة العربية 

 السعودية

  
 

 وساطة وتمويل وإدارة 
 أصول 

 

  

 

100% 

  

 

100% 

  

 

100% 

 شركة أمان للتطوير 
 واالستثمار العقاري 

المملكة العربية 
 السعودية

حفظ وإدارة الضمانات  

 العقارية نيابة عن 

 البنك 

 

 

100%  

 

100%  

 

100% 
المملكة العربية  شركة وكالة أمان للتأمين

 السعودية
تعمل كوكيل ألنشطة  

الشركات المصرفية 

 والتأمينية نيابة عن 

 البنك 

 

 ــ     100%  100%
 
 
 



 بنك الجزيرة
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 (غير مدققة) ةدالموحالموجزة  األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 

 )تتمة( م2018سبتمبر  30في  التسعة أشهر المنتهيةلفترة 

-10- 

 
 . عام )تتمة(1
 

  

 

 

 بلد التأسيس

  

 

 

 طبيعة النشاط

 التملك نسبة 

 )مباشرة 

 وغير مباشرة(

 سبتمبر 30

 م2018

 نسبة التملك  

 )مباشرة 

 وغير مباشرة( 

ديسمبر  31

 م2017

نسبة التملك  

 )مباشرة 

 وغير مباشرة( 

سبتمبر  30

 م2017

شركة الجزيرة لألوراق 
 المالية المحدودة

تنفيذ المشتقات   جزر كايمان 
والمعامالت في سوق 
 المال بما يتوافق مع 

 أحكام الشريعة 
 

  

 

100% 

  

 

100% 

  

 

 ــ   

 الشركة الزميلة

 شركة الجزيرة تكافل تعاوني

المملكة العربية 

  السعودية

 حماية وحفظ المنتجات  

 بما يتوافق مع  

 الشريعة 

 

35%  35%  35% 
 

 اإلعدادس اأس .2
 

من  المعد ل ( "التقرير المالي األولي"34لي )المحاسبة الدو طبقاً لمعيارالموجزة الموحدة القوائم المالية األولية هذه تم إعداد 

يقوم البنك بإعداد القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة . وضريبة الدخللمحاسبة على الزكاة لمؤسسة النقد العربي السعودي 

الية األساسي للبنك. إن هذه القوائم الم لتتماشى مع أنظمة مراقبة البنوك ونظام الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام

باً إلى جنقراءتها مطلوبة من أجل القوائم المالية السنوية الكاملة ويجب المعلومات الجميع األولية الموجزة الموحدة ال تتضمن 

 م.2017ديسمبر  31القوائم المالية السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في مع  جنب
 

قة تتماشى مع تلك المطبالقوائم المالية األولية الموجزة الموحدة إن السياسات المحاسبية المطبقة من قبل المجموعة إلعداد هذه 
م، باستثناء التغيرات في السياسات 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في الموحدة من قبل المجموعة للقوائم المالية السنوية 

 .5و 4 ينيضاحالمحاسبية الموضحة في اإل

 
ات تطبيق السياس بخصوصجوهرية يتطلب من اإلدارة عمل أحكام الموجزة الموحدة، فإن ذلك القوائم المالية األولية إعداد  عند

تهية تلك المطبقة على القوائم المالية الموحدة كما في وللسنة المنل مماثلةللمجموعة والمصادر الرئيسية للتقديرات كانت المحاسبية 

 .5م باستثناء األحكام والتقديرات الجديدة الموضحة في اإليضاح 2017ديسمبر  31في 
 

لقامت المجموعة بتطبيق السياسات المحاسبية بأثر رجعي باستثناء المفصح عنه ضمن إيضاح   (.4) في اإليضاح التحو 

ه إلى تنويلم يتم ال باللاير السعودي ويتم تقريبها ألقرب ألف لاير سعودي ما الموحدةالقوائم المالية األولية الموجزة هذه تظهر 

 ذلك. خالف
 

 س التوحيداأس. 3

 يضاحي اإلف مبينكما هو  التابعة وشركاتهبنك الجزيرة ل القوائم الماليةعلى  الموحدةالموجزة األولية تشتمل هذه القوائم المالية 

 .المالية للبنك الفترةالتابعة عن نفس  للشركاتيتم إعداد القوائم المالية  .(1)
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 . أساس التوحيد )تتمة(3
 

تم إعداد القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة باستخدام سياسات محاسبية ثابتة، وطرق تقييم لمعامالت مماثلة وأحداث أخرى 
بل الحاجة لتتماشى مع تلك السياسات المتبعة من قفي ظروف مشابهة. يتم تغيير السياسات المحاسبية للشركات التابعة عند 

 المجموعة.
 

 الشركات التابعة (أ

حقوق له كون يتعرض أو يكون للبنك عندما  الشركات التابعة هي المنشآت التي يسيطر عليها البنك. يسيطر البنك على منشأة
على تلك العوائد من خالل سيطرته على المنشأة. عوائد متغيرة ناجمة عن ارتباطه بهذه المنشأة ولديه القدرة على التأثير أو 

 يجب أن تتحقق المعايير الثالثة التالية: ،ولتحديد تعريف السيطرة
 

 .المنشاةسلطة على للمجموعة ن يكون أ (1
 .غيرة ناتجة عن ارتباطه بالمنشأةعوائد متفي حقوق  وأعرض تللمجموعة أن يكون  (2
 عوائد المنشأة.مبالغ  للتأثير علىعلى المنشأة  في السيطرةالقدرة للمجموعة أن يكون  (3

 
تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على الشركة المستثمر بها أم ال في حال كانت تشير الحقائق والظروف إلى 

 واحدة أو أكثر من معايير السيطرة.
 

من  عتباراً اتم فيه نقل السيطرة إلى البنك ويتم التوقف عن عملية التوحيد يمن التاريخ الذي  اعتباراً يتم توحيد المنشآت التابعة 
 إن وجدت - ةالفتر. إن نتائج المنشآت التابعة المستحوذ عليها أو المباعة خالل المجموعةتم فيه نقل السيطرة من يالتاريخ الذي 

 .ما يقتضي األمرحسبـ  من تاريخ االستحواذ أو حتى تاريخ البيع الموحدةالموجزة  األوليةيتم إدراجها في قائمة الدخل  -

 
 غير المسيطرة الحصصب( 
صورة بالمجموعة ملكها تالتي ال الشركات التابعة الحصة من صافي الدخل وصافي موجودات  غير المسيطرة الحصصتمثل 

ضمن و الموحدةالموجزة  األوليةبشكل منفصل ضمن قائمة الدخل  هاويتم عرض .التابعة امباشرة في منشآتهو غير أمباشرة 
ي خسائر أيتم تحميل  .ملكية البنكبشكل منفصل عن حقوق  الموحدةالموجزة  األوليةحقوق الملكية في قائمة المركز المالي 

عجز ظهور  في لو تسبب ذلكحتى  غير المسيطرةالحصص في شركة تابعة على حساب  غير المسيطرة الحصصتنطبق على 
 اينتج عنه ال التيفي الشركة التابعة المجموعة  حصصفي  اتتتم المحاسبة عن التغير .غير المسيطرة الحصصرصيد في 

 حقوق الملكية.معامالت فقدان للسيطرة بطريقة 

 ج( استبعاد العمليات عند التوحيد

الداخلية للمجموعة المعامالت ناتجة عن  ايرادات غير محققة ومصروفات يأو منشآت المجموعة بينيتم استبعاد األرصدة 
ولكن قة رباح غير المحقريقة األغير المحققة بنفس طر يتم استبعاد الخسائ .الموحدةعند إعداد القوائم المالية األولية الموجزة 

 .دليل على االنخفاض في القيمة عدم وجود ودحد فقط في
 
 زميلة  شركاتاالستثمار في ( د

ركات الزميلة الشفي ات ستثماراالتسجيل نفوذاً جوهرياً. يتم مبدئياً المجموعة  عليهامارس تالتي المنشآت هي الشركات الزميلة 
ً الحق ويتم احتسابهابالتكلفة  ً لطريقة حقوق الملكية ا الموجزة  يةاألولويتم إدراجها في قائمة المركز المالي  ،المحاسبية وفقا
 .أيهما أقل ـبالقيمة المحاسب عنها في بند حقوق الملكية أو القيمة القابلة لالسترداد  الموحدة
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 . أساس التوحيد )تتمة(3
 
 )تتمة(االستثمار في شركات زميلة د( 

 
تمثل القيمة المحتسبة لحقوق الملكية التكلفة زائداً تغيرات ما بعد االستحواذ في حصة المجموعة من صافي موجودات الشركة 

معلومات مالية متوفرة( ناقصاً  أحدث/ )الخسائر( المتراكمة على أساس  الزميلة )الحصة من النتائج واالحتياطيات واألرباح
 .االنخفاض في القيمة ـ إن وجد

 
حقوق الملكية، تحدد المجموعة ما إذا كان من الضروري إدراج خسارة انخفاض في القيمة إضافية حول  ةتطبيق طريقبعد 

ثمار على أن االست موضوعياً تقرير مالي ما إذا كان هناك دليالً  استثمارها في الشركات الزميلة. تحدد المجموعة في تاريخ كل
في شركة زميلة قد انخفضت قيمته. إذا كان هذا هو الحال، تقوم المجموعة باحتساب المبلغ الذي انخفضت قيمته باعتباره الفرق 

ارة( بالشركة "حصة في صافي الدخل / )الخسبين المبلغ القابل لالسترداد للشركة الزميلة وقيمته الدفترية ويتم إدراج المبلغ في 
 الزميلة" في قائمة الدخل األولية الموجزة الموحدة.

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

لالستثمار في قائمة المركز المالي األولية الموجزة الموحدة بقيمتها  الدخل األولية الموجزة الموحدة بحيث تبقى القيمة الدفترية
 المحتسبة بطريقة حقوق الملكية )قبل تكوين مخصص االنخفاض في القيمة( أو القيمة القابلة لالسترداد ـ أيهما أقل.

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

 

 تطبيق المعايير الجديدة جراء. تأثير التغيرات في السياسات المحاسبية 4
 

 :لمعاييرا ما يلي توضيحاً لتأثير تطبيق هذه. فيةرير المالياتبنت المجموعة المعايير الدولية للتقم، 2018يناير  1اعتباراً من 
 
 اإليرادات من العقود مع العمالء –( 15) ةرير المالياالمعيار الدولي للتق (1

. لقد م2018 مارس 31المنتهية في ( "اإليرادات من العقود مع العمالء" خالل الفترة 15) المعيارقامت المجموعة بتطبيق 
م أو بعد هذا التاريخ. يحدد 2018يناير  1التي تبدأ في م ليدخل حيز التنفيذ للفترات السنوية 2014صدر هذا المعيار في مايو 

ً شامالً واحداً للمحاسبة عن اإليرادات الناشئة من العقود المبرمة مع العمالء ويحل هذا المعيار محل 15المعيار ) ( نموذجا
رير اتقالمعايير الدولية للالتوجيهات الحالية بخصوص اإليرادات والموجودة من خالل العديد من المعايير والتفاسير في نطاق 

. يؤسس المعيار نموذجاً جديداً من خمس خطوات سيتم تطبيقه على اإليرادات الناشئة من العقود مع العمالء. بموجب ةالمالي
و أ الحصول عليه مقابل تحويل البضائع ( يتم إدراج اإليرادات بالمبلغ الذي يعكس العوض الذي تتوقع المنشأة15المعيار )

 تقديم الخدمات للعميل. 
 

( وتوصلت إلى أن المعيار الجديد ليس له أي تأثير جوهري على 15أتمت المجموعة تقييمها للتأثير من تطبيق المعيار )
 ليس جوهرياً وبالتالي لم يتم تعديل مبالغ الفترة( 15)الحالية. إن التأثير المالي لتطبيق المعيار  باإليراداتممارسات االعتراف 

 السابقة.
 

  



 بنك الجزيرة
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 (غير مدققة) ةدالموحالموجزة  األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 

 )تتمة( م2018سبتمبر  30في  التسعة أشهر المنتهيةلفترة 

-13- 

 

 )تتمة(  تطبيق المعايير الجديدة جراء. تأثير التغيرات في السياسات المحاسبية 4
 
 األدوات المالية –( 9) ةرير المالياالمعيار الدولي للتق (2

م والحقاً 2009( الصادرة في نوفمبر 9م بتطبيق نسخة مبكرة من المعيار )2011مت المجموعة في اكما هو مسموح به، ق
تضمن بصورة أساسية التصنيف والقياس لألدوات ((، والذي 9بيق المبكر للمعيار )م )التط2010مراجعتها في أكتوبر تمت 

( 9م )المعيار )2014( والصادر في يوليو 9م قامت المجموعة بتطبيق المعيار )2018يناير  1من تاريخ اعتباراً المالية. 
 لتصنيف والقياس واالنخفاض في القيمة ومحاسبة التحوط.تضمن ا( والذي يحل محل النسخ السابقة وكامالً 

 
، اختارت المجموعة االستمرار في تطبيق متطلبات محاسبة التحوط الكامل (9وبموجب ما هو مسموح به حسب المعيار )

  (.39الواردة في معيار المحاسبة الدولي )
 

( 9لتغيرات الرئيسية حول السياسات المحاسبية للمجموعة والتي نشأت من خالل تطبيق المجموعة للمعيار )ملخصاً بافيما يلي 
 بالكامل:

 
 تصنيف وقياس األدوات المالية 

 تغييرات جوهرية تتعلق بتصنيف وقياس الموجودات المالية بخالف ما يلي:  ليس هناك( كامالً، 9) نتيجة لتطبيق المعيار
 لتدفقات النقدية التعاقدية تقييم خصائص ا 
  ألدوات الدينتقديم فئة قياس القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
  .المحاسبة عن إعادة قياس الموجودات المالية بين فئات القياس 
 

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية
( مع نموذج "خسائر االئتمان 39)معيار المحاسبة الدولي ( الكامل محل نموذج "الخسائر المتكبدة" الوارد في 9يحل المعيار )

من المجموعة تسجيل مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة لجميع القروض والموجودات الكامل ( 9المتوقعة". يتطلب المعيار )
التزامات القروض وعقود ـ مع الربح أو الخسارةالمالية األخرى من أدوات الدين غير المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل 

الضمانات المالية. يستند المخصص إلى خسائر االئتمان المتوقعة المرتبطة باحتمالية التعثر خالل اثني عشر شهراً قادمة إال 
في حال استوفت الموجودات المالية تعريف االئتمان منخفض  إذا كان هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ النشوء.

 ألصل.اعمر ائر االئتمان المتوقعة على مدى ي تم شرائه أو نشوئه، فإن المخصص يستند على التغيرات في خسالقيمة الذ
 

ً  ،الكامل( 9بموجب المعيار ) (. يرجى الرجوع إلى 39)المحاسبة الدولي معيار بموجب  يتم إدراج خسائر االئتمان سابقا
عة للحصول على مزيد من التفاصيل حول كيفية قيام المجموعة بتطبيق اإليضاح المعني في السياسات المحاسبية الهامة للمجمو

 (.9متطلبات انخفاض القيمة بموجب المعيار )
 

 التحّول
 بأثر رجعي ـ باستثناء ما يلي:بالكامل ( 9تم تطبيق التغيرات في السياسات المحاسبية الناتجة عن تطبيق المعيار )

 
  فترات المقارنة لم يتم تعديلها. يتم إدراج الفرق ما بين القيم الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية الناشئة عن

مخصص انخفاض القيمة المعروض م. وبالتالي فإن 2018يناير  1في األرباح المبقاة كما في بالكامل ( 9تطبيق المعيار )
بالمعلومات المعروضة لسنة  ( بالكامل وبالتالي ال يمكن مقارنته9ار )اردة في المعيعكس المتطلبات الوم ال ي2017لسنة 
 .بالكامل (9م بموجب المعيار )2018

  إن تقييم تحديد نموذج األعمال الذي يتم االحتفاظ من خالله بالموجودات المالية، يضع في اعتباره الحقائق والظروف الحالية
 في تاريخ التطبيق األولي.

 
المفترض أن مخاطر االئتمان لم تزدد بصورة جوهرية بالنسبة لسندات الدين التي تحمل مخاطر ائتمان منخفضة كما في من 

 ( بالكامل.9تاريخ التطبيق األولي للمعيار )
 



 بنك الجزيرة
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 (غير مدققة) ةدالموحالموجزة  األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 

 )تتمة( م2018سبتمبر  30في  التسعة أشهر المنتهيةلفترة 
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 تطبيق المعايير الجديدة )تتمة( جراء. تأثير التغيرات في السياسات المحاسبية 4
 
 األدوات المالية )تتمة( –( 9)المعيار الدولي للتقرير المالي  (2
 

 مع القيم (9) نتيجة التطبيق المبكر للمعيارالدفترية  القيم( مع 39المحاسبة الدولي )معيار ترية بموجب الدف تسوية القيم
 م2018يناير  1كما في ( 9المعيار )كامل الدفترية بموجب 

 
( 9( مع القيم الدفترية نتيجة التطبيق المبكر للمعيار )39القيم الدفترية بموجب معيار المحاسبة الدولي )يطابق الجدول التالي أ( 

ل تاريخعند ( 9مع القيم الدفترية بموجب كامل المعيار )  م:2018يناير  1في  التحو 
 

 ةسعوديال ترياالبآالف ال 

معيار م 2017ديسمبر  31 

/  (39)المحاسبة الدولي 

 (9المبكر للمعيار ) التطبيق

 (37/ المعيار )

 

 

 

 قياسالإعادة 

 

 

 م 2018يناير  1

 (9كامل المعيار ))

    الموجودات المالية

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات 

 المالية األخرى

 

369.249 

 

(306) 

 

368.943 

 39.317.562 (472.284) 39.789.846 قروض وسلف، صافي

 40.159.095 (472.590) 39.686.505 

    

    

    المطلوبات المالية

 943.903 163.567  780.336 مطلوبات أخرى

 
( مع متطلبات المعيار 39)المحاسبة الدولي معيار  لمتطلباتيطابق الجدول التالي مخصص انخفاض القيمة المسجل وفقاً  ب(

 في االعتبار ما يلي: األخذ( الكامل مع 9)
 
 للمعيار )ال نخفاض قيمةال الختامي مخصصال ً ( ومخصص انخفاض القيمة مقابل التزامات 39موجودات المالية وفقا

المطلوبات المحتملة والموجودات و المخصصات –( 37)لمعيار المحاسبة الدولي الضمانات المالية وفقاً عقود القروض و
 م، 2017ديسمبر  31المحتملة، كما في 

 
  م.2018يناير  1( الكامل كما في 9خسائر االئتمانية المتوقعة وفقاً للمعيار )االفتتاحي لل مخصصاليتم تحديد 



 بنك الجزيرة
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 (غير مدققة) ةدالموحالموجزة  األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 

 )تتمة( م2018سبتمبر  30في  التسعة أشهر المنتهيةلفترة 
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 تطبيق المعايير الجديدة )تتمة( جراء. تأثير التغيرات في السياسات المحاسبية 4
 
 األدوات المالية )تتمة( –( 9المعيار الدولي للتقرير المالي )( 2

 

( مع القيم 9( مع القيم الدفترية نتيجة التطبيق المبكر للمعيار )39الدفترية بموجب معيار المحاسبة الدولي )تسوية القيم 
 م )تتمة(2018يناير  1( كما في 9الدفترية بموجب كامل المعيار )

 
 بآالف الرياالت السعودية 
م معيار 2017ديسمبر  31 

( / 39المحاسبة الدولي )
( 9للمعيار )التطبيق المبكر 

 (37/ المعيار )

 

 

 
 إعادة القياس

 

 

 م 2018يناير  1
 (9)كامل المعيار )

    الموجودات المالية
 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات 

 المالية األخرى 
 

 ــ     
 

306 
 

306 
 1.177.013 472.284 704.729 قروض وسلف، صافي

 704.729 472.590 1.177.319 

    
 163.567 163.567 ــ      مطلوبات أخرى

 163.567 163.567 ــ      

 
 (:9المعيار )كامل نتيجة تطبيق ج( يلخص الجدول التالي التأثير على األرباح المبقاة للمجموعة 

 
 بآالف الرياالت السعودية  

  

 1.526.541  م2017ديسمبر  31األرباح المبقاة كما في 

مخصص خسارة ( )بما في ذلك 9إدراج خسائر االئتمان المتوقعة بموجب المعيار )

 القروض وعقود الضمانات المالية(االئتمان مقابل التزامات 

 

(636.157) 

 890.384  م(2018يناير  1( الكامل )9األرباح المبقاة بموجب المعيار )

 

 تصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية

 م:2018 سبتمبر 30هذه األدوات والقيمة الدفترية كما في  لفئةول التالي ملخصاً لألدوات المالية للمجموعة وفقاً دالجيقدم 

  



 بنك الجزيرة
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 (غير مدققة) ةدالموحالموجزة  األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 

 )تتمة( م2018سبتمبر  30في  التسعة أشهر المنتهيةلفترة 
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 تطبيق المعايير الجديدة )تتمة( جراء. تأثير التغيرات في السياسات المحاسبية 4
 
 األدوات المالية )تتمة( –( 9المعيار الدولي للتقرير المالي )( 2
 

 تصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية )تتمة(
 

 م2018 سبتمبر 30 

 

 

 

 

 بآالف الرياالت السعودية

 

 

 

 

 إيضاح

 

التطبيق االلزامي 

بالقيمة العادلة 

من خالل الربح 

 أو الخسارة

 

التحديد بالقيمة 

العادلة من 

خالل الربح أو 

 الخسارة

القيمة العادلة 

من خالل الدخل 

–اآلخر الشامل 

 حقوق الملكية

 استثمارات

 

 

 

 

 التكلفة المطفأة

 

 

 

إجمالي القيمة 

 الدفترية

       

       الموجودات المالية

نقدية وأرصدة لدى مؤسسة 

 النقد العربي السعودي 

 

15 

 

 ــ      

 

 ــ      

 

 ــ      

 

4.560.067 

 

4.560.067 

أرصدة لدى البنوك 

 والمؤسسات المالية األخرى

  

 ــ      

 

 ــ      

 

 ــ      

 

464.384 

 

464.384 

 24.645.392 24.605.767 4.899 34.726 ــ       6 استثمارات

القيمة العادلة الموجبة 

 للمشتقات

 

10 

 

92.637 

 

 ــ      

 

 ــ      

 

 ــ      

 

92.637 

 40.255.184 40.255.184 ــ       ــ       ــ       7 قروض وسلف

 263.981 263.981 ــ       ــ       ــ        موجودات أخرى

 70.281.645 70.149.383 4.899 34.726 92.637  إجمالي الموجودات المالية

       

       المطلوبات المالية

أرصدة للبنوك والمؤسسات 

 المالية األخرى 

  

 ــ      

 

 ــ      

 

 ــ      

 

6.798.339 

 

6.798.339 

 50.210.745 50.210.745 ــ       ــ       ــ       9 ودائع العمالء 

 137.409 ــ       ــ       ــ       137.409 10 القيمة العادلة السالبة للمشتقات

 2.030.175 2.030.175 ــ       ــ       ــ       11 صكوك لتعزيز رأس المال

 861.683 861.683 ــ       ــ       ــ        مطلوبات أخرى

 60.038.351  59.900.942 ــ       ــ       137.409  إجمالي المطلوبات المالية

 

 فصاحاتإ – األدوات المالية)ُمعدل(:  (7) ةرير الماليامعيار الدولي للتقال( 3
( التي طبقتها المجموعة إضافة 39)المحاسبة الدولي معيار ( و9بين المعيار ) االختالفات( ليعكس 7تم أيضاً تحديث المعيار )

لم. تتضمن التغيرات افصاحات 2018يناير  1( للسنة التي تبدأ في 9للمعيار ) ( للمعلومات 4كما هو مبين في اإليضاح ) التحو 
ضاً في ت المبينة أيالنوعية والكمية المفصلة حول حسابات خسائر االئتمان المتوقعة، مثل االفتراضات والمدخالت والمطابقا

 األخرى. اإليضاحات المعنية
 

( إفصاحات إضافية ومفصلة حول محاسبة التحوط التي يتم اإلفصاح عنها في القوائم المالية السنوية الموحدة 7يتطلب المعيار )
ط / المحاسبة شطة التحو( بخصوص محاسبة التحوط ال يوجد له تأثير جوهري على أن9م. بما أن تطبيق المعيار )2018لسنة 

  للمجموعة.



 بنك الجزيرة
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 (غير مدققة) ةدالموحالموجزة  األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 

 )تتمة( م2018سبتمبر  30في  التسعة أشهر المنتهيةلفترة 
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 . السياسات المحاسبية الهامة5
 
/ تعديل بعض السياسات  تطوير( الكامل، تم 9( والمعيار )15، نتيجة لتطبيق المعيار )4تم توضيحه في اإليضاح  اكم

/ المعدلة وكذلك السياسات المحاسبية  الُمطورةالسياسات المحاسبية فيما يلي ملخص بم. 2018يناير  1اعتباراً من المحاسبية 
 م:2017ديسمبر  31المطبقة المقابلة والمفصح عنها في القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 

 
 الموجودات المالية والمطلوبات المالية

 
 تصنيف الموجودات المالية

لقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو القيمة عند االعتراف األولي، يتم تصنيف األصل المالي بالتكلفة المطفأة أو ا
 العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

 
 األصل المالي بالتكلفة المطفأة

 :بح أو الخسارةالريقاس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا ما استوفى الشرطين التاليين وهو غير محدد بالقيمة العادلة من خالل 

 نموذج أعمال الغرض منه االحتفاظ بالموجودات لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية، و االحتفاظ باألصل ضمن 

  ينتج عن األحكام التعاقدية ألصل مالي تدفقات نقدية في تواريخ محددة والتي تعتبر فقط مدفوعات ألصل المبلغ وتعتبر
 أيضاً فائدة على أصل المبلغ القائم.

 

 األصل المالي الشرطين فيتم قياسه حينها بالقيمة العادلة. في حال لم يستوف  

 

 يُدرج دخل العموالت في قائمة الدخل يتم إدراج الدخل على أساس العائد الفعَال ألدوات الدين المقاسة الحقاً بالتكلفة المطفأة.

 األولية الموجزة الموحدة. 

 

 نخفاض في القيمة.االالتي تقاس بالتكلفة المطفأة لخسارة  أدوات الدين تخضع

 

 األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر فقط إذا استوفت الشرطين التاليين وهي غير محددة بالقيمة  أدوات الدينتقاس 

 :الربح أو الخسارةالعادلة من خالل 

 والذي يتحقق الغرض منه عن طريق تحصيل كل من التدفقات النقدية التعاقدية وبيع  االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال
 الموجودات المالية، و

  ينتج عن األحكام التعاقدية ألصل مالي تدفقات نقدية في تواريخ محددة والتي تعتبر فقط مدفوعات ألصل المبلغ وتعتبر
 على أصل المبلغ القائم.عمولة خاصة أيضاً 

 
وعة قد المجمعند االعتراف األولي، بالنسبة الستثمار حقوق الملكية غير المحتفظ به للمتاجرة، فإن  :الملكيةأدوات حقوق 

عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر. يتم هذا االختيار على تختار بشكل غير قابل لإللغاء أن ت
 أساس كل استثمار على حدة.

 

 



 بنك الجزيرة
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 (غير مدققة) ةدالموحالموجزة  األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 

 )تتمة( م2018سبتمبر  30في  التسعة أشهر المنتهيةلفترة 
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 المحاسبية الهامة )تتمة(. السياسات 5
 

 األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )تتمة(
قاس بدايةً بالقيمة العادلة زائداً تكاليف في أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشتتتتتتتامل اآلخر تُ  اتإن االستتتتتتتتثمار

المعامالت. يتم قياستتتتها الحقاً بالقيمة العادلة بالمكاستتتتب والخستتتتائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة المدرجة في الدخل 
ية الموجزة األول قائمة الدخلالشتتتامل اآلخر. يتم إدراج دخل العمولة الخاصتتتة ومكاستتتب وخستتتائر صتتترف العملة األجنبية في 

 الموحدة.
 

يتم قياس االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بداية بالقيمة العادلة زائداً تكاليف 
مدرجة لالمعامالت. الحقاً، تقاس تلك االستثمارات بالقيمة العادلة بالمكاسب والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة ا

تصنيف المكاسب والخسائر من أدوات حقوق إعادة في الدخل الشامل اآلخر والمتراكمة في االحتياطيات األخرى. ال يتم أبداً 
الملكية هذه في قائمة الدخل األولية الموجزة الموحدة وال يتم إدراج أي انخفاض في القيمة في قائمة الدخل األولية الموجزة 

 . لن يتم إعادة تصتنيف المكاستب والخستائربالقيمة العادلة المتداولة تُقاسفي أدوات حقوق الملكية غير الموحدة. االستتثمارات 
 المتراكمة في قائمة الدخل األولية الموجزة الموحدة عند بيع االستثمارات.

 
عند االعتراف األولي تحدد المجموعة جميع االستتتتتتثمارات في أدوات حقوق الملكية التي ليستتتتتت مصتتتتتنفة بالقيمة العادلة من 

 القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.كمصنفة بخالل الربح أو الخسارة 
 

تدرج في قائمة الدخل األولية الموجزة الموحدة عند  حقوق الملكيةإن توزيعات األرباح على هذه االستتتتتتتتثمارات في أدوات 
األرباح، إال إذا كانت توزيعات األرباح تمثل بشكل واضح استرداد جزء من تكلفة  استالم توزيعاتنشوء الحق للمجموعة في 

 االستثمار.
 

 م(2018يناير  1 قبل)السياسة القابلة للتطبيق 
 

 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخراالستثمار في أدوات حقوق الملكية المحدد 
يد  مار على حدة( لتحد كل استتتتتتتتث غاء )على أستتتتتتتتاس  بل لإلل قا يار غير  باخت يام  عند االعتراف األولي، يمكن للمجموعة الق

 خاللاالستتتتتتتتثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشتتتتتتتامل اآلخر. إن التحديد بالقيمة العادلة من 
 الدخل الشامل اآلخر غير مسموح به إذا تم االحتفاظ باستثمارات حقوق الملكية للمتاجرة.

 
االستتتتتثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشتتتتامل اآلخر تقاس بداية بالقيمة العادلة زائدًا تكاليف 

 المعاملة.
 

ة العادلة مع المكاستتتب والخستتتائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة المدرجة في الحقاً، يتم قياس هذه االستتتتثمارات بالقيم
الدخل الشتتامل اآلخر ومتراكمة في االحتياطيات األخرى. ال يتم أبدًا إعادة تصتتنيف هذه المكاستتب والخستتائر من أدوات حقوق 

مة في قائمة الدخل الموحدة. تقاس االستتتتتتتتثمارات في الملكية هذه في قائمة الدخل الموحدة وال يتم إدراج أي انخفاض في القي
بالقيمة العادلة. لن يتم إعادة تصتتتتنيف المكاستتتتب والخستتتتائر المتراكمة في قائمة  المتداولة كمصتتتتنفةأدوات حقوق الملكية غير 

 الدخل الموحدة عند بيع االستثمارات.
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 م( )تتمة(2018يناير  1للتطبيق قبل )السياسة القابلة 
 

 )تتمة(االستثمار في أدوات حقوق الملكية المحدد بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
مصتتتتتتنفة بالقيمة العادلة من خالل ال غيرعند االعتراف األولي تحدد المجموعة جميع االستتتتتتتثمارات في أدوات حقوق الملكية 

 ة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.الربح أو الخسارة والقيم
 

في قائمة الدخل الموحدة عند نشتتتتتتتوء الحق  الملكية تدرجإن توزيعات األرباح على هذه االستتتتتتتتثمارات في أدوات حقوق 
 األرباح، إال إذا كانت توزيعات األرباح تمثل بشكل واضح استرداد جزء من تكلفة االستثمار. استالم توزيعاتللمجموعة في 

 
يتضمن احتياطي القيمة العادلة صافي التغير المتراكم في القيمة العادلة الستثمار حقوق الملكية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل 
الدخل الشامل اآلخر. عند استبعاد استثمارات حقوق الملكية هذه، فإنه يتم تحويل المبلغ المتراكم ذات الصلة في احتياطي القيمة 

 رباح المبقاة.العادلة إلى األ
 

 األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 سهمأالربح أو الخسارة )على سبيل المثال: بالقيمة العادلة من خالل مقاسة  اتصنف كافة الموجودات المالية األخرى على أنه

 .(القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر الملكية المحتفظ بها للمتاجرة وسندات الدين المصنفة إما بالتكلفة المطفأة أو
 

تم أصل مالي يفي بالمتطلبات لي تصنيف إللغاءبصورة غير قابلة إضافةً لذلك، وعند االعتراف األولي، قد تحدد المجموعة 
ذا كان إأو الخسارة  الربحقياسه بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو القيمة العادلة من خالل 

 القيام بذلك يلغي أو يقلص بصورة جوهرية عدم التوافق المحاسبي الذي قد ينشأ.
 

 ً األولي بها، باستثناء في الفترة التي تلي تغيير المجموعة لنموذج  لالعترافال يتم إعادة تصنيف الموجودات المالية الحقا
 أعمالها إلدارة الموجودات المالية.

 
الي، مع أي مكل فترة تقرير في نهاية  لةدالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العايتم قياس 

 ربح أو خسارة ناتجة عن القياس المدرج في قائمة الدخل األولية الموجزة الموحدة.
 

الخسارة يتم تضمينها في قائمة الدخل األولية الموجزة عمولة الدخل على أدوات الدين المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
 الموحدة.

 
ارة عادلة من خالل الربح أو الخسالدخل من توزيعات األرباح على هذه االستثمارات في أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة ال

توزيعات األرباح، وتدرج في قائمة الدخل  ند نشوء الحق للمجموعة في استالمعدرج في قائمة الدخل األولية الموجزة الموحدة يُ 
 األولية الموجزة الموحدة.
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 تقييم نموذج األعمال
ً تقوم المجموعة بعمل تقييم للهدف من نموذج األعمال الذي يكون األصل محتفظ بموجبه على مستوى المحفظة ألن هذا يعكس  ا

 إلى اإلدارة. تتضمن المعلومات ما يلي: تقديمهاالطريقة التي يدار بها العمل والمعلومات التي يتم 
 
  العمل على ضوء السياسات واألهداف المبينة للمحفظة. وبشكل محدد، إذا ما كانت استراتيجية اإلدارة تركز على تحقيق

محدد أو يكون هناك توافق بين مدة الموجودات المالية  عمولة خاصةالتعاقدية أو االحتفاظ بمعدل  الخاصةالعمولة إيرادات 
 ومدة المطلوبات المالية التي تمول تلك الموجودات أو تحقق التدفقات النقدية من خالل بيع الموجودات.

 .كيفية تقييم أداء المحفظة وإرسال تقارير بشأنها إلى إدارة المجموعة 

  المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال )والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال( وكيفية إدارة
 المخاطر.

  كيفية تعويض المدراء، أي إذا ما استند التعويض على القيمة العادل للموجودات التي تمت إدارتها أو التدفقات النقدية
 التعاقدية التي تم تحصيلها، و

 رار وكمية وتوقيت المبيعات في الفترات السابقة وأسباب البيع والتوقعات بشأن أنشطة المبيعات المستقبلية. إال أن تك
المعلومات حول أنشطة المبيعات ال تعتبر منفصلة، ولكن تعتبر جزءاً من التقييم الشامل عن كيفية تحقيق المجموعة لهدفها 

 يق التدفقات النقدية.في إدارة الموجودات المالية وكيفية تحق
 

يستند تقييم نموذج األعمال على السيناريوهات المتوقعة بصورة معقولة دون األخذ في االعتبار سيناريوهات "األسوأ" أو 
"تحت ضغط العمل". إذا تحققت التدفقات النقدية بعد االعتراف األولي بطريقة مختلفة عن التوقعات األصلية للمجموعة، فإن 

ند عمل المعلومات ع هذه تغير تصنيف الموجودات المالية المتبقية المحتفظ بها في نموذج األعمال، ولكن يتم دمجال المجموعة 
 تقييم للموجودات المالية ـ المستحدثة أو المشتراة حديثاً ـ في المستقبل.

 
الربح الل قيمة العادلة بالقيمة العادلة من خيتم قياس الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة والتي يتم تقييم أدائها على أساس ال

محتفظ بها لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وال محتفظ بها لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع موجودات  تألنها ليسأو الخسارة 
 مالية.

 
على أصل المبلغ )"ضوابط  عمولة خاصةتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات ألصل المبلغ أو 

 على أصل المبلغ"( العمولةمدفوعات أصل المبلغ أو 
 يهلغرض القيام بهذا التقييم، فإن "أصل المبلغ" هو القيمة العادلة لألصل المالي عند االعتراف األولي. "العمولة الخاصة" 

ة وتكاليف ئم خالل فترة معينرتبطة بأصل المبلغ القاراض األساسية األخرى المية للوقت، واالئتمان ومخاطر االقثمن القيمة المال
 راض األساسية األخرى )مثل مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية(، إضافة لهامش الربح.االق
 

عند القيام بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات ألصل المبلغ أو عمولة خاصة ألصل المبلغ، فإن 
ً تأخذ في اعتبارها األحكام التعاقدية لألداة. يتضمن ذلك تقييم ما إذا كان األصل المالي يتضمن شروط المجموعة قدية يمكنها تعا ا

تغيير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية حيث أنه بذلك لن يستوفي هذا الشرط. عند القيام بالتقييم، تأخذ المجموعة في 
 اعتبارها ما يلي:

  



 بنك الجزيرة
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 (غير مدققة) ةدالموحالموجزة  األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 

 )تتمة( م2018سبتمبر  30في  التسعة أشهر المنتهيةلفترة 

-21- 

 
 سياسات المحاسبية الهامة )تتمة(. ال5
 

على أصل المبلغ  عمولة خاصةالتدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات ألصل المبلغ أو عمولة تقييم ما إذا كانت 
 على أصل المبلغ"( )تتمة( عمولة)"ضوابط مدفوعات أصل المبلغ أو 

 
 التدفقات النقدية،األحداث المحتملة التي قد تؤدي لتغيير مبلغ وتوقيت  -
 مزايا الرفع، -
 مبالغ مدفوعة مقدماً وشروط تمديد، -
 الشروط التي تقيد مطالبات المجموعة في التدفقات النقدية من أصل محدد )أي ترتيبات أصل دون حق الرجوع(، -
 المزايا التي تؤدي لتعديل ثمن القيمة المالية للوقت، أي التعديل الدوري لمعدالت العمولة الخاصة. -

 
 التحديد بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

عند االعتراف األولي، تقوم المجموعة بتحديد بعض الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان هذا 
 الذي قد ينشأ.رة جوهرية عدم التوافق المحاسبي التحديد يستبعد أو يقلل بصو

 
 ماليةتصنيف المطلوبات ال

تصنف المجموعة مطلوباتها المالية، باستثناء الضمانات المالية والتزامات القروض على أنها مقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة 
األموال العادلة من خالل الربح أو الخسارة. تحتسب التكلفة المطفأة باألخذ في االعتبار أي خصم أو عالوة على إصدار 

 التي تعتبر جزًء ال يتجزأ من معدل العائد الفع ال. والتكاليف
 

يتم إدراج جميع ودائع السوق المالية، وودائع العمالء، وقروض األجل، والديون المعززة، وأدوات الدين األخرى المصدرة 
 بدايةً بالقيمة العادلة ناقصاً تكاليف المعاملة.

 
 يتم قياس المطلوبات المالية الحقاً بالتكلفة المطفأة، إال إذا كان مطلوباً قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو أن

 (.9)لية الدولي للتقارير المامعيار ربح أو الخسارة وفقاً لمتطلبات لاختارت قياس االلتزام بالقيمة العادلة من خالل الالمجموعة 
 

د باستخدام خيار القيمة العادلة، إن وجدت، بع الربح او الخسارةللمطلوبات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل  بالنسبة
االدراج األولي لمثل هذه المطلوبات، فإنه يتم عرض التغيرات في القيمة العادلة المتعلقة بالتغيرات في مخاطر االئتمان بصورة 

ة الموجزة األولي ر، بينما يتم عرض جميع التغيرات األخرى في القيمة العادلة في قائمة الدخلمنفصلة في الدخل الشامل اآلخ
 .الموحدة

 
ي حال تم حتى فاألولية الموجزة الموحدة ال يتم إعادة تدوير المبالغ في الدخل الشامل اآلخر المتعلقة باالئتمان إلى قائمة الدخل 

 لغ.عتراف بااللتزام وتحصيل المباإلغاء اال
 

قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  زامات القروض ـ التي تختار المنشآتيتم إدراج الضمانات المالية والت
 تتعرض قيمها العادلة لالرتفاع واالنخفاض ـ في الربح أو الخسارة.
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 الربح أو الخسارةالتحديد بالقيمة العادلة من خالل 
 قد تحدد المجموعة بعض المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في أي من الحالتين التاليتين:

 
 عنها داخلياً على أساس القيمة العادلة، أو والتصريحتدار المطلوبات ويتم تقييمها  -
 المحاسبي الذي قد ينشأ.يلغي التحديد أو يقلل بصورة جوهرية عدم التوافق  -

 
 م، لم يتم تحديد أي مطلوبات مالية من قبل المجموعة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.2018 سبتمبر 30كما في 

 
 االعترافإلغاء 

 
 الموجودات المالية

حقوق من األصل المالي أو تحويل التقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بأصل مالي عند انتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية 
في استالم التدفقات النقدية التعاقدية في معاملة يتم بموجبها انتقال كافة المخاطر والمنافع الخاصة بملكية أصل مالي أو التي ال 

 تقوم فيها المجموعة بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومنافع األصل وال تحتفظ بالسيطرة على األصل المالي.
 
ند إلغاء االعتراف بأصل مالي، فإن الفرق بين القيمة الدفترية لألصل )أو القيمة الدفترية المخصصة لجزء من أصل تم ع

( أي مكسب 2( الثمن المستلم )بما في ذلك أي أصل جديد تم اقتناؤه ناقصاً أي التزام جديد( و)1استبعاده( ومجموع كل من )
ال يتم إدراج أي مكسب / خسارة  الشامل اآلخر، يتم إدراجه في الربح أو الخسارة. أو خسارة متراكمة تم إدراجها في الدخل

متراكمة ـ مسجلة في الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق باستثمارات أوراق مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
ية. يتم إدراج أي فائدة على الموجودات المالية المحولة اآلخر ـ في الربح أو الخسارة عند إلغاء االعتراف بتلك األوراق المال

 المؤهلة لالستبعاد والتي تم تكوينها أو االحتفاظ بها من قبل المجموعة كأصل أو التزام مستقل.
 

لطرف ثالث بمعدل إجمالي متزامن لمقايضة العائد لموجودات محولة، يتم احتساب المعاملة كمعاملة  موجوداتعندما يتم بيع 
ويل مضمونة مماثلة لمعامالت البيع وإعادة الشراء، حيث أن المجموعة تحتفظ جوهرياً بكافة مخاطر ومنافع ملكية مثل هذه تم

 الموجودات.
 

السيطرة على تحتفظ بخاطر ومنافع ملكية األصل المالي وفيما يتعلق بالمعامالت التي ال تحتفظ فيها المجموعة جوهرياً بكافة م
 عة تستمر في إدراج األصل في حدود استمراريتها فيه وبحسب تعرضها للتغيرات في قيمة األصل المحول.األصل، فإن المجمو

 
في بعض المعامالت، تحتفظ المجموعة بالتزام لخدمة الموجودات المالية المحولة مقابل أتعاب. يتم الغاء االعتراف باألصل  

في حال حقق معايير الغاء االعتراف. ويتم استبعاد أصل ما او التزام ما مقابل عقد خدمة في حال كانت أتعاب  المحول المالي
 عقد الخدمة أكثر من كافية )األصل( أو أقل من كافية )االلتزام( لتنفيذ الخدمة. 

 
 م(2018يناير  1)السياسة المطبقة قبل 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، فإن الربح أو الخسارة المتراكم عند إلغاء االعتراف باألصل المالي المصنف 
 مسبقاً في الدخل الشامل اآلخر ال يعاد تصنيفه في قائمة الدخل الموحدة، ولكن يتم تحويله لألرباح المبقاة.

 
 المطلوبات المالية 

 تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بالتزام مالي عند سداد االلتزام التعاقدية أو الغاؤها او انتهاؤها. 
  



 بنك الجزيرة
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 (غير مدققة) ةدالموحالموجزة  األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 

 )تتمة( م2018سبتمبر  30في  التسعة أشهر المنتهيةلفترة 

-23- 

 
 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(5
 

 تعديالت على الموجودات المالية والمطلوبات المالية
 

 الموجودات المالية 
 يم ما إذا كانت التدفقات النقدية لألصل المعدل مختلفة بصورة جوهرية.إذا تم تعديل أحكام األصل المالي، تقوم المجموعة بتقي

إذا كانت التدفقات النقدية مختلفة بصورة جوهرية، فإن الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل المالي األصلي تعتبر منتهية 
ويتم ارة خساالعتراف بالمكسب او المع الفرق المسجل كإلغاء صلي ة يتم إلغاء قيد األصل المالي األالصالحية. وفي هذه الحال

 االعتراف باألصل المالي الجديد بالقيمة العادلة.
 

اء قيد جوهرياً، فإن التعديل ال يؤدي إلى إلغ ال تختلفوفيما إذا كانت التدفقات النقدية لألصل المعدل المدرج بالتكلفة المطفأة 
األصل المالي. وفي هذه الحالة تقوم المجموعة بإعادة احتساب إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي واالعتراف بالمبلغ الناتج 

ب الصعوبات التعديل بسب . إذا تم تنفيذ هذافي الربح أو الخسارةخسارة الأو مكسب للكتعديل تعديل إجمالي القيمة الدفترية  عن
أو الخسارة معاً إلى جانب خسائر انخفاض القيمة. وفي حاالت أخرى يتم عرضها المكسب المالية للمقترض فإنه يتم عرض 

 .عمولة خاصةكإيرادات 

 

 المطلوبات المالية
تقوم المجموعة باستبعاد االلتزام المالي عندما يتم تعديل أحكام االلتزام وعندما تكون التدفقات النقدية لاللتزام المعدل مختلفة 

يمة حكام المعدلة بالقيمة العادلة. يتم ادراج الفرق بين القاأل بناًء علىااللتزام المالي الجديد تسجيل جوهرياً. وفي هذه الحالة، يتم 
 و الخسارة.المعدلة في قائمة الربح أية لاللتزام المالي المنتهي وااللتزام المالي الجديد وفق االحكام الدفتر

 
 االنخفاض في القيمة 

خالل  بالقيمة العادلة من غير المقاسةتقوم المجموعة بإدراج المخصصات لخسائر االئتمان المتوقعة من األدوات المالية التالية 
 :الربح أو الخسارة

 الموجودات المالية التي هي أدوات دين، -
 ،ذمم مدينة لعقود اإليجار / اإلجارة -
 عقود الضمانات المالية الصادرة، و -
 التزامات القروض الصادرة. -

 
 قيمة على االستثمارات في األسهم.ال يتم إدراج خسارة االنخفاض في ال

 

االئتمان المتوقعة على أساس العمر الزمني باستثناء ما يلي تقوم المجموعة بقياس مخصصات الخسارة بمبلغ يساوي خسارة 
 شهراً: 12والتي يتم قياسها بخسارة ائتمان متوقعة على مدى 
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 )تتمة(االنخفاض في القيمة 

  تاريخ التقرير المالي، واستثمارات بأوراق مالية كأدوات دين يتم تحديدها على أنها ذات مخاطر متدنية في  -
لم تزداد مخاطر االئتمان بخصوصها بصورة جوهرية منذ )غير الذمم المدينة لعقود اإليجار( أدوات مالية أخرى  -

 االعتراف االولي بها.
 

 .ةإن مخصصات الخسارة للذمم المدينة لعقود اإليجار تقاس دوماً بالمبلغ المقابل للعمر الزمني لخسائر االئتمان المتوقع
 

تعتبر المجموعة سندات الدين التي ُصنفت على أنها ذات مخاطر ائتمان متدنية عندما يكون تصنيف مخاطر االئتمان لها 
 معادل لتعريف المفهوم العالمي لـ "درجة االستثمار".

 
اث التعثر في األدوات التي تنشأ عن احدالمتوقعة شهراً هي جزء من خسائر االئتمان  12إن خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 

 شهراً بعد تاريخ التقرير المالي. 12المالية المحتملة خالل 
 

 قياس خسائر االئتمان المتوقعة
 إن خسائر االئتمان المتوقعة هي احتمال التقدير المرجح لخسائر االئتمان والتي يتم قياسها كاآلتي:

نقدية تاريخ التقرير المالي تعتبر كقيمة حالية لجميع النواقص الالموجودات المالية التي ال تنخفض فيها قيمة االئتمان في  -

 )أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للمنشأة وفقاً للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة الحصول عليها(،

الدفترية  الفرق بين إجمالي القيمةالموجودات المالية التي انخفضت فيها قيمة االئتمان في تاريخ التقرير المالي: تمثل  -

 والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة،

التزامات القروض غير المسحوبة: تمثل الفرق بين القيمة الحالية بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للمجموعة إذا  -

 حصول عليها، وتم سحب االلتزام والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة ال

ى تتوقع المجموعة الحصول علأي مبالغ عقود الضمانات المالية: تمثل الدفعات المتوقعة لتعويض مالك السهم ناقصاً  -

 أي منها.

 الموجودات المالية المهيكلة
سبب مالي جديد ب إذا تم إعادة التفاوض على أحكام الموجودات المالية أو تم تعديلها أو تم استبدال األصل المالي القائم بأصل

خسائر  وقياساألصل المالي الصعوبات المالية التي يواجها المقترض ومن ثم تقييم ما إذا كان يجب القيام بعملية استبعاد 
 االئتمان المتوقعة على النحو التالي:

 
ي قد تنشأ ة المتوقعة التإن كانت إعادة الهيكلة المتوقعة ال تؤدي إلى استبعاد األصل المالي القائم، فإن التدفقات النقدي -

 تضمينها في احتساب النواقص النقدية من األصل القائم.يتم من األصل المالي المعدل 

إن كانت إعادة الهيكلة المتوقعة ستؤدي إلى استبعاد األصل المالي القائم، فإن القيمة العادلة المتوقعة لألصل الجديد  -
القائم في وقت إلغاء قيده. يتم ادراج هذه القيمة في حساب النواقص النقدية تعتبر كتدفقات نقدية نهائية من األصل المالي 

 لعائدامن األصل المالي القائم التي تم خصمها من التاريخ المتوقع لالستبعاد إلى تاريخ التقرير المالي باستخدام معدل 
 األصلي الخاص باألصل المالي القائم. الفع ال 

 
 



 بنك الجزيرة
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 (غير مدققة) ةدالموحالموجزة  األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 

 )تتمة( م2018سبتمبر  30في  التسعة أشهر المنتهيةلفترة 

-25- 

 
 الهامة )تتمة(. السياسات المحاسبية 5
 

 االنخفاض في القيمة )تتمة(
 

 الموجودات المالية التي انخفضت قيمتها االئتمانية
 اضية المدرجة بالتكلفة المطفأة قد تعرضت النخفتقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت الموجودات المال ،في كل تاريخ تقرير مالي

عند حدوث حدث أو أكثر ذي تأثير ضار على  "منخفض القيمة االئتمانية"في قيمتها االئتمانية. يعتبر األصل المالي بأنه 
 تقديرية المستقبلية لألصل المالي.التدفقات النقدية ال

 
 :يتضمن الدليل على أن األصل المالي قد انخفضت قيمته االئتمانية على البيانات القابلة للمالحظة التالية

 
 در.المالية الجوهرية للمقترض أو المص الصعوبة -
 مثل التعثر أو حدث مضى موعد استحقاقه. خرق في العقد -
 .جموعة وفق شروط وأحكام قد ال تأخذها المجموعة بالحسبانإعادة هيكلة قرض أو مبلغ مقدم من الم -
 من المحتمل أن يدخل المقترض في إفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى. -
 عدم وجود سوق نشطة للضمان بسبب الصعوبات المالية. -
 

بسبب تعثر المقترض يعتبر عادةً بأنه منخفض القيمة االئتمانية ما لم يكن هناك دليالً  بشأنهالتفاوض إعادة القرض الذي يتم 
على أن مخاطر عدم استالم تدفقات نقدية تعاقدية آخذة باالنخفاض بصورة جوهرية وال توجد مؤشرات على انخفاض في 

 و أكثر بأنه منخفض القيمة.يوماً أ 90تجاوز موعد استحقاقه ي الذي القيمة. إضافة لذلك، يعتبر القرض الجزئ
 

 عند تقييم ما إذا كان االستثمار في دين سيادي انخفضت قيمته االئتمانية، تأخذ المجموعة في االعتبار العوامل التالية:
 

 .عوائد السنداتتقييم السوق للمالءة االئتمانية كما ظهرت في  -
 االئتمان.تقييم وكاالت تصنيف  -
 قدرة الدولة على الدخول إلى األسواق المالية إلصدار سندات دين جديدة. -
 من خالل االعفاء الطوعي أو االلزامي للديون. المالكوناحتمال إعادة هيكلة الديون مما يؤدي إلى خسائر يتحملها  -
الدولة إضافة إلى النية التي ظهرت  آلية الدعم الدولي المتوفرة لتقديم الدعم الضروري كـ "مقرض ـ مالذ أخير" لتلك -

في تصريحات عامة أو حكومية أو وكاالت الستخدام تلك اآللية. يتضمن هذا تقييم لعمق تلك االليات بغض النظر عن 
 النية السياسية سواء كان هناك مقدرة الستيفاء المعايير المطلوبة أم ال.

 
 الماليالمتوقعة في قائمة المركز عرض مخصص خسائر االئتمان 

 على النحو التالي: األولية الموجزة الموحدة يتم عرض مخصصات خسائر االئتمان المتوقعة في قائمة المركز المالي
 

 كتخفيض من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات.الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة:  -
 التزامات القرض وعقود الضمانات المالية: بشكل عام كمخصص -
في حال عدم قدرة المجموعة ، واألداة المالية كل من الجزء المسحوب وغير المسحوب من القرضفي حال تضمنت  -

من التزامات القرض بشكل منفصل عن ذلك الجزء المسحوب، تقوم  عنصرعلى تحديد خسارة االئتمان المتوقعة على 
غير المسحوب. يتم عرض المبلغ  المجموعة بعرض مخصص تجميعي للخسائر يتضمن الجزء المسحوب والجزء

التجميعي كتخفيض من إجمالي القيمة الدفترية من الجزء المسحوب. يتم عرض أي زيادة في مخصص الخسائر عن 
 ، وضمن "مطلوبات أخرى" إجمالي المبلغ المسحوب كمخصص
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 )تتمة(عرض مخصص خسائر االئتمان المتوقعة في قائمة المركز المالي 

ال يتم إدراج مخصص خسائر في قائمة : أدوات الدين التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر -
ئر صاح عن مخصص الخساالمركز المالي حيث أن القيمة الدفترية لهذه الموجودات تمثل قيمها العادلة. إال أنه يتم اإلف

قائمة الدخل األولية الموجزة الموحدة يتم ادراج خسائر االنخفاض في القيمة في دراجه في احتياطي القيمة العادلة. وإ
 وإدراج التغيرات بين التكلفة المطفأة للموجودات وقيمها العادلة في الدخل الشامل اآلخر.

 
 الشطب

يتم شطب القروض وأوراق الدين )بشكل جزئي أو كلي( عندما ال يكون هناك احتمال واقعي لالسترداد، إال أن الموجودات 
 قة.السترداد المبالغ المستحالبنك المالية التي تم شطبها ممكن أن تكون ما زالت خاضعة ألنشطة الزامية للتمشي مع إجراءات 

 
خصص الفرق في البداية كإضافة على الم اعتبارى من مخصص الخسائر المتراكمة، فإنه يتم إذا كان المبلغ الذي سيتم شطبه أعل

 ان.على مصروف خسائر االئتمالذي يتم تطبيقه بعد ذلك مقابل إجمالي القيمة الدفترية. يتم تسجيل أي استردادات الحقة 
 

 تقييم الضمانات
لتقليل مخاطر االئتمان على الموجودات المالية تسعى المجموعة إلى استعمال ضمانات حيثما كان ذلك ممكناً. تتمثل الضمانات 
في أشكال متنوعة من نقد، وأوراق مالية، واعتمادات مستنديه / وخطابات ضمان، وعقارات، وذمم مدينة، وبضائع، وأصول 

اتفاقيات تسوية. تم تحديد السياسة المحاسبية للمجموعة للضمانات من خالل اتفاقيات ثل م ائتمانيةوتعزيزات غير مالية أخرى، 
الضمانات  .(39)المحاسبة الدولي ( وهي نفسها كما كانت بموجب معيار 9)الدولي للتقارير المالية اقراض بموجب المعيار 

مانات ال أن القيمة العادلة للضللمجموعة. إالموجزة الموحدة  األوليةما لم يتم استعادتها ال يتم تسجيلها في قائمة المركز المالي 
ثر على احتساب خسائر االئتمان المتوقعة. بشكل عام، يتم تقييم الضمانات بالحد األدنى في البداية وإعادة التقييم على أساس تؤ

 يتم تقييمها يومياً.الهامش،  دوري. إال أن بعض الضمانات ـ على سبيل المثال ـ نقد أو أوراق مالية متعلقة بمتطلبات
 

تقوم المجموعة، وبأقصى حد ممكن، باستعمال بيانات السوق النشطة لتقييم الموجودات المالية المحتفظ بها كضمانات. ويتم 
 تتقييم الموجودات المالية األخرى التي ال تتضمن قيم سوقية يمكن تحديدها بسهولة باستعمال نماذج قياسية. يتم تقييم الضمانا

غير المالية مثل العقار بناًء على بيانات مقدمة من أطراف ثالثة مثل وسطاء الرهن العقاري أو استناداً إلى مؤشرات أسعار 
 المنازل.

 
 م(2018يناير  1 قبل المطبقة)السياسة 

ة على أن الموجودات المالية المقيدة بالتكلف اً موضوعي في تاريخ كل تقرير مالي، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان هناك دليالً 
وعة من الموجودات المالية عندما يبين الدليل الموضوعي أن مالمطفأة قد انخفضت قيمتها. تنخفض قيمة أصل مالي أو مج

ة يحدث الخسارة قد وقع بعد االعتراف األولي باألصل أو بالموجودات، وأن لحدث الخسارة هذا تأثير على التدفقات النقد
 المستقبلية للموجودات التي يمكن تقديرها بصورة يُعتد بها.
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 م( )تتمة(2018يناير  1 قبل المطبقة)السياسة 

يمكن أن يتضمن الدليل الموضوعي على أن األصل المالي قد انخفضت قيمته على صعوبات مالية جوهرية للمقترض أو 
تأخر في السداد من قبل المقترض أو إعادة هيكلة قرض أو مبلغ مقدم من المجموعة وفق شروط وأحكام المصدر أو تعثر أو 

إفالس أو عدم وجود سوق نشطة للضمان أو حالة در سيدخل في المجموعة أو مؤشر على أن المقترض أو المص تتطلبها
البيانات األخرى القابلة للمالحظة المتعلقة بمجموعة من الموجودات مثل التغيرات العكسية في حالة الدفع للمقترض أو المصدر 

 في المجموعة، أو الظروف االقتصادية التي ترتبط بتعثرات الدفع في المجموعة.
 

على انخفاض القيمة للقروض والسلف واألوراق المالية لالستثمار المقاسة بالتكلفة المطفأة  في اعتبارها دليالً تضع المجموعة 
يتم تقييم جميع القروض والسلف واألوراق المالية لالستثمار الجوهرية لكل من أصل محدد والموجودات على مستوى جماعي. 

من أجل انخفاض محدد في القيمة. إن جميع القروض والسلف واألوراق المالية على المستوى الفردي المقاسة بالتكلفة المطفأة 
تم تقييمها منخفضة القيمة بشكل محدد ي اعتبرت غيرلالستثمار الجوهرية على المستوى الفردي المقاسة بالتكلفة المطفأة التي 

جماعياً لمعرفة ما إذا كان هناك أي انخفاض في قيمتها، والتي تم تكبدها ولكن لم تتحدد بعد. إن جميع القروض والسلف 
ن هناك أي اواألوراق المالية لالستثمار المقاسة بالتكلفة المطفأة غير الجوهرية بشكل فردي يتم تقييمها جماعياً لمعرفة ما إذا ك

انخفاض في قيمتها عن طريق تجميع القروض والسلف واألوراق المالية لالستثمار المقاسة بالتكلفة المطفأة مع خصائص 
 مخاطر مشابهة.

 
خسائر انخفاض القيمة للموجودات بالتكلفة المطفأة باعتبارها الفرق بين القيمة الدفترية لألصل المالي والقيمة الحالية تقاس 
ت النقدية التقديرية المستقبلية المخصومة بمعدل العائد الفعَال األصلي لألصل. تدرج خسائر انخفاض القيمة في قائمة للتدفقا

يستمر إدراج العمولة على الموجودات منخفضة القيمة حتى الدخل الموحدة وتنعكس في االنخفاض في قيمة خسائر االئتمان. 
 .األفرادموعد استحقاقها لجميع قروض 

 
خبرة الخسارة التاريخية للموجودات ذات خصائص الخسارة االئتمانية ودليل  إلىتخدم اإلدارة التقديرات التي تستند تس

موضوعي لالنخفاض في القيمة مشابه لتلك الموجودة في المحفظة عند القيام بتقدير التدفقات النقدية. يتم فحص الطريقة 
رات وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية بصورة منتظمة لتقليل أي فرق بين تقدي واالفتراضات المستخدمة لتقدير كل من المبلغ

 الخسارة وخبرة الخسارة الفعلية.
 

يمة، يتم عكس االنخفاض في خسارة انخفاض القيمة من خالل مبلغ خسارة انخفاض الق انخفاضعندما يتسبب حدث الحق في 
 قائمة الدخل الموحدة.

 
عندما يتم تحديدها على أنها غير قابلة للتحصيل. يتم هذا التحديد بعد الوضع في االعتبار المعلومات يتم شطب القروض والسلف 

في المركز المالي للمقترض بحيث ال يمكن للمقترض أن يسوي  الجوهرية مثل عدد األيام مضي استحقاق التمويل والتغيرات
 المحتفظ بها غير كافية لتغطية االلتزامات.التزاماته أو للحد الذي تكون فيه المتحصالت من الضمانات 

 
يتم تعديل القيمة الدفترية لألصل من خالل استخدام مخصص حساب انخفاض القيمة ويتم تضمين مبلغ التعديل في قائمة الدخل 

 الموحدة.
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 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(5
 

 االنخفاض في القيمة )تتمة(

 
 م( )تتمة(2018يناير  1قبل  المطبقة)السياسة 

يتم بشكل عام إعادة التفاوض بشأن القروض والسلف التي إما هي جزء من عالقة مستمرة بعميل أو رداً على تغير عكسي في 
لتاريخ استحقاق الدفع أو خطط إعادة السداد  تمديدظروف المقترض. في الحالة األخيرة، يمكن أن ينتج عن إعادة التفاوض 

ينتج عن ذلك استمرار األصل في أن يتجاوز موعد والتي بموجبها يقدم البنك نسبة عمولة معدلة للمقترضين المتعثرين. 
ألصلية ا استحقاقه وتنخفض قيمته بشكل منفرد، حيث أن إعادة التفاوض بشأن دفع العمولة وأصل المبلغ ال يغطي القيمة الدفترية

للقرض. وفي حاالت أخرى، يؤدي إعادة التفاوض إلى اتفاق جديد ويعامل على أنه قرض جديد. تستند سياسات وممارسات 
إعادة الهيكلة إلى المؤشرات والمعايير التي تشير إلى أن الدفع سيستمر على األرجح. يخضع القرض لتقييم انخفاض في القيمة 

 ال األصلي للقرض.دل العائد الفعبه باستخدام معفردي أو جماعي ويتم احتسابشكل 
 

على وجود انخفاض في القيمة على المستوى الجماعي للموجودات. يمكن أن يستند  تضع المجموعة في اعتبارها دليالً 
ي جالمخصص الجماعي لالنخفاض في القيمة على معايير محددة وهي التدهور في التدرج الداخلي أو التصنيف االئتماني الخار

الموزع على المقترض أو مجموعة من المقترضين، والظروف االقتصادية الحالية التي يعمل فيها المقترض والخبرة وأنماط 
 التعثر التاريخية المتضمنة في مكونات محفظة االئتمان.

 
 لية والتزامات القروضالضمانات الما

دها بسبب ابل الخسارة التي يتكببدفعات محددة لتعويض المالك مقالضمانات المالية هي بمثابة عقود تتطلب من المجموعة القيام 
تمان بموجب ائ الدفع عند االستحقاق وفقاً لشروط أداة الدين. التزامات القرض هي التزامات ثابتة لتوفيريخفق في محدد مدين 

 حكام وشروط محددة مسبقاً.أ
 

بداية بالقيمة ها في الفي السوق والتي يتم قياسعمولة خاصة صدار الضمانات المالية أو االلتزامات لتقديم قرض بأقل سعر يتم إ
 طفاء القيمة العادلة األولية على مدى عمر الضمان أو االلتزام. ويتم قياسها الحقاً على النحو التالي:العادلة وإ

 

  مخصص مبلغ الخسارة ـ أيهما أعلى، و م: بالقيمة المطفأة أو2018يناير  1من 

  م: القيمة المطفأة أو القيمة الحالية ألي دفعة متوقعة لتسوية االلتزام ـ أيهما أعلى ـ عندما تصبح 2018يناير  1قبل
 الدفعة بموجب العقد ممكنة.

 
ض و. وفيما يتعلق بالتزامات القرالربح او الخسارةلم تصدر المجموعة أي التزامات قرض يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل 

 األخرى:

  م: تقوم المجموعة بإدراج مخصص خسارة،2018يناير  1من 

  ( إذا تم اعتبار العقد بعوض.37)للمعيار م: تقوم المجموعة بإدراج مخصص وفقاً 2018يناير  1قبل 
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 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(5
 

 االعتراف باإليرادات / المصروفات
 

 خاصةال تعموالالإيرادات ومصروفات 
. د الفع الالعائ معدل باستعمال طريقة قائمة الدخل األولية الموجزة الموحدةيتم تسجيل إيرادات ومصروفات العمولة الخاصة في 

من خالل العمر أو المقبوضات المستقبلية  خفض بالضبط الدفعات النقدية التقديريةالسعر الذي ي ال هيطريقة العائد الفع  إن 
 الي أو التكلفة المطفأة لاللتزام المالي.المإجمالي القيمة الدفترية لألصل وصوالً إلى الزمني المتوقع لألداة المالية 

 
لألدوات المالية خالف الموجودات التي انخفضت قيمتها االئتمانية، تقوم المجموعة بتقدير العائد الفع ال  معدلاحتساب عند 

ية التقديرية المستقبلية مع األخذ في االعتبار جميع األحكام التعاقدية لألداة المالية، لكن ليس خسائر ائتمانية متوقعة. التدفقات النقد
سب االئتمان ح معدالتمعدل العائد الفع ال وفيما يتعلق بالموجودات المالية التي انخفضت قيمتها االئتمانية، فإنه يتم احتساب 

 بما في ذلك خسائر االئتمان المتوقعة.المستقبلية ية التقديرية باستعمال التدفقات النقد
 

يتضمن تكاليف المعاملة والرسوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة التي تشكل جزءاً ال يتجزأ من معدل العائد الفع ال إن احتساب 
 مالي. لى اقتناء أو إصدار أصل مالي أو التزام. تتضمن تكاليف المعاملة التكاليف الزائدة التي تعود مباشرة إمعدل العائد الفع ال

 
 قياس التكلفة المطفأة وإيرادات العموالت الخاصة

عند  االلتزام المالي"التكلفة المطفأة" لألصل المالي أو االلتزام المالي هي المبلغ الذي من خالله يتم قياس األصل المالي أو 
ي فرق بين أل العائد الفع الولي به ناقص تسديدات أصل المبلغ زائداً أو ناقصاً اإلطفاء المتراكم باستعمال طريقة االعتراف األ

القيمة األولية ومبلغ االستحقاق، أما بالنسبة للموجودات المالية فإن التكلفة المطفأة تعدل لتشمل أي مخصص مقابل خسائر 
 .م(2018يناير  1قيمة قبل )أو مخصص انخفاض ال االئتمان المتوقعة

 
 التكلفة المطفأة لألصل المالي قبل تعديل أي مخصص خسائر ائتمان متوقعة. القيمة الدفترية لألصل المالي" هوإن "إجمالي 

 
ل على إجمالي القيمة الدفترية لألصمعدل العائد الفع ال تطبيق ، فإنه يتم خاصةالعمولة العند احتساب إيرادات ومصروفات 

 ا ال تنخفض القيمة االئتمانية لألصل( أو للتكلفة المطفأة لاللتزام.)عندم
 

اب إيرادات ولي، فإنه يتم احتسعند االعتراف األولكن فيما يتعلق بالموجودات المالية التي أصبحت منخفضة القيمة االئتمانية 
ساب د األصل منخفض القيمة االئتمانية، فإن احت. إذا لم يعمعدل العائد الفع ال للتكلفة المطفأة لألصلبتطبيق العمولة الخاصة 

 يعود إلى األساس اإلجمالي.العمولة الخاصة إيرادات 
 

لعمولة ااالعتراف االولي، فإنه يتم احتساب إيرادات  عندوفيما يتعلق بالموجودات المالية التي كانت منخفضة القيمة االئتمانية 
ال  لخاصةا للتكلفة المطفأة لألصل. إن احتساب إيرادات العمولةيل االئتماني معدل العائد الفع ال حسب التعدبتطبيق الخاصة 

 يعود إلى األساس اإلجمالي حتى في ظل تحس ن مخاطر االئتمان لألصل.
 

عندما تدخل المجموعة في مقايضة معدل عمولة خاصة لتغيير العمولة الخاصة من ثابتة إلى متغيرة )أو العكس(، فإنه يتم 
صافي العمولة الخاصة عند المقايضة للحد الذي يعتبر فيه التحوط بحسب  خاصةالعمولة التعديل مبلغ إيرادات ومصروفات 

 فع االً.
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 اتستثماراال .6
 

 سبتمبر 30 

 م2018 

 )غير مدققة( 

بآالف الرياالت 

  السعودية

 ديسمبر  31 

 م2017 

 )مدققة(

بآالف الرياالت 

 السعودية

 سبتمبر 30 

 م2017 

  )غير مدققة(

بآالف الرياالت 

 السعودية

 -القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

محددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 100.000  61.415  34.726 الخسارة

القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر 

 4.899 )إيضاح "أ" أدناه(

 

16.388  14.600 

 20.286.771  20.282.744  24.605.767 محتفظ بها بالتكلفة المطفأة

 20.401.371  20.360.547  24.645.392 اإلجمالي
 
 
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. كانت القيمة العادلة لالستثمار  باع البنك أحد استثماراته بالقيمةم، 2018يناير خالل أ( 

مليون لاير سعودي  10.95، تم تحويل ربح متراكم بمبلغ لذلك البيعنتيجة مليون لاير سعودي.  12.08ع مبلغ في تاريخ البي

 مبقاة.خل الشامل اآلخر إلى أرباح ُمسجل سابقاً في الد
 

 ، صافيالقروض والسلف. 7

 على النحو التالي:قروض وسلف مصنفة بالتكلفة المطفأة 
 

 سبتمبر 30 

 م2018  

 )غير مدققة( 
بآالف الرياالت 

  السعودية

  ديسمبر  31 

 م2017 

 )مدققة(
بآالف الرياالت 

 السعودية

 سبتمبر 30 

 م2017 

 )غير مدققة( 
بآالف الرياالت 

 السعودية

 480.348   463.377   627.014  بطاقات ائتمان 
 17.411.052   17.553.202   18.583.805  قروض شخصية

 22.851.160   21.550.527   20.861.851  قروض تجارية وسحوبات على المكشوف
 416.361   423.106   430.052  أخرى

 41.158.921   39.990.212   40.502.722  قروض وسلف عاملة
 508.661   504.363   802.812  قروض وسلف غير عاملة

 41.667.582   40.494.575   41.305.534  إجمالي القروض والسلف
 (741.259)  (704.729)  (1.050.350) مخصص انخفاض القيمة 

 40.926.323   39.789.846   40.255.184  قروض وسلف، صافي
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 . القروض والسلف، صافي )تتمة( 7
 
 خسائر االئتمان:قيمة انخفاض فيما يلي الحركة في مخصص  (أ

  سبتمبر 30 

 م2018 

 )غير مدققة( 

بآالف الرياالت 
  السعودية

 ديسمبر  31 

 م2017 

 )مدققة(

بآالف الرياالت 
 السعودية

 سبتمبر 30 

 م2017 

 )غير مدققة( 

بآالف الرياالت 
 السعودية

 ً معيار ل الرصيد في بداية الفترة )ُمحتسب وفقا
 (39 المحاسبة الدولي

 
 704.729 

  
 756.568 

  
 756.568 

 (9) لمعيارتأثير إعادة القياس نتيجة تطبيق ا
 أ"(  2" 4)اإليضاح 

 
 472.284 

  
 ــ      

  
 ــ     

 756.568   756.568   1.177.013  معدل -الرصيد في بداية الفترة 
 240.911   331.839   308.573   مخصص انخفاض قيمة خسائر ائتمان 

 (242.423)  (368.415)  (316.626) معدومة تم شطبهاديون 
 (13.797)  (15.263)  (121.727) عكس/ استرداد مبالغ تم تخفيض قيمها مسبقا

 ــ      ــ        3.117  عكس مخصص عند إعادة هيكلة قرض

 741.259   704.729   1.050.350  الرصيد في نهاية الفترة
 
 تكون صافي مخصص انخفاض قيمة خسائر ائتمان في قائمة الدخل األولية الموجزة الموحدة مما يلي:  ي (ب

 سبتمبر 30 
 م2018 

 )غير مدققة( 
بآالف الرياالت 

  السعودية

 سبتمبر 30 
 م2017 

 )غير مدققة(
بآالف الرياالت 

 السعودية

مخصص انخفاض قيمة خسائر ائتمان تتعلق 
 بقروض وسلف 

 

 308.573 

  

 240.911 
 (13.797)  (121.727)  مسبقاانخفضت قيمتها / عكس مبالغ  استرداد

 (32.939)  (61.397) استرداد من ديون تم شطبها مسبقاً 
صافي مخصص انخفاض قيمة خسائر ائتمان 
تتعلق بمستحق من بنوك ومؤسسات مالية 

 أخرى

 
 
 6 

  
 

 ــ     
عكس مبالغ تم تكوين مخصص لها مسبقاً تتعلق 

 بائتمان يتعلق بمطلوبات محتملة 
 
(49.988) 

  
 ــ     

 194.175  75.467  ، صافي مخصص انخفاض قيمة خسائر ائتمان

 
 شركة زميلةفي  ستثماراال. 8

من  %35المجموعة حيث تملك  في شركة الجزيرة تكافل تعاونيالمجموعة ات استثمار شركة زميلةفي  ستثماريمثل اال
  إجمالي أسهم الجزيرة تكافل تعاوني.
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 . االستثمار في شركة زميلة )تتمة(8

شركة الجزيرة تكافل ل لالشامدخل الاجمالي شركة زميلة حصة المجموعة في الدخل الشامل في اجمالي الحصة في مثل تُ 
لسوق اإن شركة الجزيرة تكافل تعاوني مدرجة في . تكافل تعاونيالجزيرة لومات مالية متاحة من حدث معأعلى  بناءً  تعاوني

 م مبلغ2018سبتمبر  30في شركة الجزيرة تكافل تعاوني كما في  ستثماربلغت القيمة السوقية لالوالمالية السعودية )تداول( 
مليون  377.9 :م2017سبتمبر  30و مليون لاير سعودي 335.65 :م2017ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 229.56

 تداول.  الواردة فيسعار األبناًء على  لاير سعودي(

 
 ودائع العمالء. 9
 

 سبتمبر 30 
 م2018 

 )غير مدققة( 
بآالف الرياالت 

  السعودية

 ديسمبر 31 
 م2017 

 )مدققة(
بآالف الرياالت 

 السعودية

  سبتمبر 30 
 م2017 

 )غير مدققة(
بآالف الرياالت 

 السعودية

 26.070.153  24.990.180  25.694.853 تحت الطلب
 22.489.693  24.172.493  23.512.833 ألجل
 1.116.260  1.115.693  1.003.059 أخرى

 49.676.106  50.278.366  50.210.745       اإلجمالي

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

 المشتقات. 10
 

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

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

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

 ت الثابتة والمتغيرة بعمالت مختلفة.العموالت بين العمالت يتم تبادل دفعات األصل والعموال
 
 خيارات )وعد العمالت االجنبية(ال (ب

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

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

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

 الخاصة بالعميل، حيث يقوم العميل بعمل وعد بشراء أو بيع أو )شراء وبيع( عملة مع أو بدون شروط بقصد التحوط لمخاطره.
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 المشتقات )تتمة( . 10

 
 مشتقات محتفظ بها ألغراض المتاجرة 10-1

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

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

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

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

 مشتقات محتفظ بها ألغراض التحوط 10-2

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

 .العموالت والصرف األجنبي
 

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

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

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

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

 .تذبذب أسعار العمالت والعموالت. وهذا يتحقق عموماً من خالل التحوط لمعامالت محددة

 

 تحوطات التدفقات النقدية

غراض مطلوبات غير المعدة ألمن العموالت على الموجودات والالمستقبلية المجموعة معرضة لمخاطر تقلبات التدفقات النقدية 

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

 .من مخاطر أسعار العمولة

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

 سبتمبر 30 
 م2018 

بآالف الرياالت 
  السعودية

 سبتمبر 30 
 م2017 

بآالف الرياالت 
 السعودية

 1.355   1.650  دخل عموالت خاصة  
 (1.548)  (1.856)  مصروف عموالت خاصة 

 صافي خسائر من تحوطات تدفقات نقدية تم إعادة تصنيفها 
 قائمة الدخل األولية الموجزة الموحدة في 

 
 
(206) 

  
 
(193) 
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 المشتقات )تتمة( . 10
 

 مشتقات محتفظ بها ألغراض التحوط )تتمة( 10-2

 

 تحوطات التدفقات النقدية )تتمة(

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

م: 2017سبتمبر  30مليون لاير سعودي ) 69.96مبلغ بالخاصة. بلغت أرباح القيمة العادلة من تحوطات التدفقات النقدية 

من صافي مكاسب غير محققة  تتكوناألولية الموجزة الموحدة والدخل الشامل  مليون لاير سعودي( وردت في قائمة 55.1

: م2017سبتمبر  30مكاسب محققة )بال مليون لاير سعودي( و 49.1: م2017سبتمبر  30مليون لاير سعودي ) 69.96بمبلغ 

 (.مليون لاير سعودي 6
 

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

الموحدة لكون البنود المتحوط لها ذات العالقة األولية الموجزة سيستمر في قائمة الدخل الشامل  / )الخسائر( تصنيف المكاسب

 ً قائمة الدخل  في / )الخسائر( ، سيتم إعادة تصنيف المكاسبةرير المالياالمعايير الدولية للتقلمتطلبات  ما زالت قائمة. طبقا

ألولية الموجزة افي الفترة التي تؤثر فيها التدفقات النقدية المتعلقة بالبنود المتحوط لها على قائمة الدخل الموحدة  األولية الموجزة

.الموحدة
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 . المشتقات )تتمة( 10
 

 مشتقات محتفظ بها ألغراض التحوط )تتمة( 10-2

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

رض المجموعة مؤشراً على تع تُعتبرفإن القيم األسمية ال  مؤشراً عن حجم التعامالت القائمة كما في نهاية الفترة ــ مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية. وبالتالي

 .لألدوات المشتقة، وال توفر أيضاً مؤشراً على مخاطر السوق الموجبةلمخاطر االئتمان والمحددة بالقيمة العادلة 
 

  

 (غير مدققة) م2018 سبتمبر 30 

 الرياالت السعودية( )بآالف

 (مدققة) م2017ديسمبر  13 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 (غير مدققة) م2017 سبتمبر 03 

 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

           

 747.531 2.424 2.424  459.895 1.794 1.794  ــ     ــ     ــ     خيارات

 6.025.913 89.551 89.551  5.652.788 69.140 69.140  3.167.536 34.449 34.449 مقايضات أسعار العموالت الخاصة

 2.450.000 7.080 7.080  2.450.000 20.558 20.558  800.000 2.000 2.000 ودائع مهيكلة 

 191.768 ــ     1.067  188.750 ــ    1.242  112.500 ــ     99 مقايضات عملة

 ــ     ــ     ــ      224 ــ    1  203.879 71 3 مقايضات عملة آجلة

 9.415.212 99.055 100.122  8.751.657 91.492 92.735  4.283.915 36.520 36.551 اإلجمالي
            

أدوات مشتقة محتفظ بها كتحوط 

 للتدفقات النقدية:

           

 3.250.625 168.486 13.842  3.250.625 129.495 11.286  3.550.625 100.889 56.086 مقايضات أسعار العموالت الخاصة

 12.665.837 267.541 113.964  12.002.282 220.987 104.021  7.834.540 137.409 92.637 اإلجمالي
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 )تتمة( لمشتقاتا .10
 

 مشتقات محتفظ بها ألغراض التحوط )تتمة( 10-2
د. من المتوقع منحنى العائفي  الهبوطالقيم العادلة السلبية لمقايضات أسعار العمولة الخاصة بشكل رئيسي إلى  تعود

 30م، 2044: أبريل م2017ديسمبر  31م )2044ابريل تسوية القيم العادلة لهذه المقايضات في أو قبل شهر 
 م(.2044بريل أ: م2017سبتمبر 

 
الدفع والمستحقة القبض وللمتاجرة المحتفظ بها تتضمن مقايضات أسعار العموالت الخاصة دخل العموالت الخاصة 

 16.18 :م2017سبتمبر  30ومليون لاير سعودي  15.1م: 2017ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 13.86مبلغ 
ة المستحقة العموالت الخاصدخل يتضمن تحوط التدفقات النقدية المحتفظ بها لمقايضات أسعار مليون لاير سعودي(. 

 م:2017سبتمبر  30مليون لاير سعودي و 11.29م: 2017ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 22.40القبض مبلغ 
ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 24.51دفع بمبلغ ، وعموالت خاصة مستحقة ال(مليون لاير سعودي 13.84
 مليون لاير سعودي(.  23.34 م:2017سبتمبر  30مليون لاير سعودي و 16.85: 2017

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

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

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

 التحوط سوف تظل فاعلة.
 

 رأس المالل معززةصكوك  .11
 

مال بمبلغ مليون ريـال سعودي ال رأس معززةشهادة صكوك  2.000م قام البنك بإصدار 2016يونيو  2بتاريخ 
ر"( ـــ يُعدل بشكل و)سعر الفائدة بين البنوك السعودية "سايب أشهر 6لكل صك، بمعدل توزيع أرباح على أساس 

نقطة أساس للسنة، ويستحق دفع المتأخرات كل ستة أشهر  190نصف سنوي بشكل مسبق ـــ مضافاً إليه هامش 
م، وهو التاريخ الذي تنتهي فيه صالحية هذه 2026يونيو  2حتى تاريخ  ديسمبر من كل سنة 2يونيو و 2بتاريخ 

م من خالل استيفاء شروط 2021يونيو  2يمكن ممارسته في أو بعد الصكوك الصكوك. لدى البنك خيار استدعاء 
ى رمعينة طبقاً للشروط واألحكام الواردة في مذكرة الطرح. يمكن أيضاً استدعاء الصكوك بمجرد ظهور شروط أخ

 معينة مذكورة أيضاً في مذكرة الطرح. إن هذه الصكوك مسجلة في السوق المالية السعودية )تداول(.
 

  . رأس المال وربحية السهم12
 

لاير سعودي للسهم  10مليون سهم بقيمة  820يتكون رأس مال البنك المصرح به المصدر والمدفوع بالكامل من 
 مليون سهم 520: م2017سبتمبر  30لاير سعودي للسهم،  10بقيمة  سهممليون  520: م2017ديسمبر  31)

 لاير سعودي للسهم(.  10بقيمة 
 

رجب  2م )الموافق 2018 مارس 19في  الُمنعقد بالبنك اجتماع الجمعية العمومية غير العاديةالمساهمون في وافق 
مليون  300اصدار هم من خالل مليون س 820مليون سهم إلى  520بنك من ال سهمزيادة عدد أعلى  هـ(1439
المنتهية في  خالل الفترة. مليون لاير سعودي 3.000بمبلغ  لاير سعودي للسهم 10 بقيمةأسهم حقوق األولوية من 
 إكمال جميع اإلجراءات النظامية. بعد أسهم حقوق األولوية ، أصدر البنك م2018يونيو  30
 

السهم األساسية على أساس الربح العائد إلى المساهمين العاديين والمتوسط المرجح لعدد  يةيستند احتساب ربح
 األسهم العادية القائمة كما يلي:
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  )تتمة( . رأس المال وربحية السهم12
 

 
 .ال ينطبق الربح المخفض للسهم على البنك

 
 خرىاألحتياطيات اال. 13

 

 
 
 
 
 
 
 

 أشهر المنتهية في التسعةلفترة   لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 سبتمبر 30 

 م2018  

بآالف الرياالت 

  السعودية

 سبتمبر 30 

 م2017  

بآالف الرياالت 

  السعودية

 )معدل(

 سبتمبر 30 

 م2018  

بآالف الرياالت 

  السعودية

 سبتمبر 30 

 م2017  

بآالف الرياالت 

  السعودية

 )معدل(

        لمساهمين العاديينالعائد ل الربح

 663.762  753.773  227.632  255.086 للربح األساسي للسهم

        

 أسهم  أسهم  أسهم  أسهم 

        المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية

 567.547.309  732.420.228  567.547.309  820.000.000 للربح األساسي للسهم

        

 1.17  1.03  40.0  0.31 الربح األساسي للسهم )لاير سعودي(

 بآالف الرياالت السعودية  
 م2018سبتمبر  30

 
تحوطات 

  التدفقات النقدية
احتياطي القيمة 

 العادلة

  
خسائر 
  اكتوارية

تكلفة أسهم 
أولوية  حقوق

 المجموع  )اإليضاح ادناه( 
           

10.928   (113.034)  الرصيد في بداية الفترة   (1.931)  (21.148)  (125.185) 

 69.985   -  -  23   69.962   صافي التغير في القيمة العادلة

 لى قائمة الدخل األولية تحويل إ
 الموجزة الموحدة  

  
 206 

  
- 

  
- 

  
- 

  
 206 

مكسب من بيع استثمار بالقيمة 
العادلة من خالل الدخل الشامل 
 اآلخر محول إلى أرباح مبقاة   

  
 
- 

  
 
(10.951) 

  
 
  - 

  
 
- 

  
 
(10.951) 

(90.848)  -    -  -  أخرى   (90.848) 

أسهم حقوق إصدار تحويل تكلفة 
 أولوية إلى أرباح مبقاة

  
  - 

  
- 

  
  - 

  
 111.996  

  
 111.996 

21.148   -    (10.928)  70.168   صافي الحركة خالل الفترة    80.388 

 (44.797)  -    (1.931)  -    (42.866)  الرصيد في نهاية الفترة 
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 خرى )تتمة( األحتياطيات اال. 13
 

 

 
تُمثل تكاليف إصدار أسهم حقوق األولوية المصرفات المتكبدة التي تتعلق بالخدمات القانونية والمهنية إلصدار أسهم 

أسهم حقوق األولوية إصدار م، يتم تحميل تكاليف 2018يونيو  30ي حقوق األولوية. خالل الفترة المنتهية ف
الفترات السابقة والحالية بصورة مباشرة على األرباح المبقاة عند استكمال إصدار أسهم حقوق األولوية المتراكمة في 

 (.12)يرجى الرجوع إلى اإليضاح 

 
 وااللتزامات المحتملة . االرتباطات14

اإلجراءات أ( المجموعة معرضة إلجراءات قانونية خالل دورة أعمالها العادية، ولم يكن هناك أي تغير في حالة 
 م.2017ديسمبر  31القانونية كما جرى االفصاح عنها في 

 ب( فيما يلي ارتباطات والتزامات البنك المحتملة المتعلقة باالئتمان:
 

 

 

 

 الرياالت السعودية بآالف  
 م2017سبتمبر  30

 
تحوطات 

  التدفقات النقدية

احتياطي 
القيمة 
 العادلة

  
 

خسائر 
  اكتوارية

تكلفة أسهم 
أولوية  حقوق

)اإليضاح 
 المجموع  ادناه(

           
 (211.790)  (18.119)  -  7.157  (200.828)  الرصيد في بداية الفترة

 57.983   -  -  2.876  55.107   صافي التغير في القيمة العادلة

 محول الى قائمة الدخل األولية 
 الموجزة الموحدة  

  
 193 

  
- 

  
- 

  
- 

  
 193 

(725)  -  -    -  أخرى   (725) 

(725)  -  2.876  55.300   صافي الحركة خالل الفترة    57.451 

(844.18)  -  10.033  (145.528)  الرصيد في نهاية الفترة   (154.339) 

 م2018سبتمبر  30 

 )غير مدققة(  
بآالف الرياالت 

  السعودية

 م2017ديسمبر  31 

 )مدققة(
بآالف الرياالت 

 السعودية

 م2017سبتمبر  30 

 )غير مدققة( 
بآالف الرياالت 

 السعودية

      
 819.834  1.015.319  780.493 خطابات اعتماد
 4.214.905  4.170.845  3.876.043 خطابات ضمان

 539.920  405.001  338.926 قبوالت

 150.000  150.000  150.000 التزامات لتمديد االئتمان غير قابلة للنقض

 5.724.659  5.741.165  5.145.462       اإلجمالي



 بنك الجزيرة
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 (غير مدققة) ةدالموحالموجزة  األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 

 )تتمة( م2018سبتمبر  30في  التسعة أشهر المنتهيةلفترة 
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 . االرتباطات وااللتزامات المحتملة )تتمة( 14
 

ج( قدمت المجموعة االقرارات الزكوية والضريبية إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"( ودفعت الزكاة 
الزكوية للسنوات حتى م، واستلمت المجموعة الربوط 2017وضريبة الدخل للسنوات المالية حتى وبما فيها 

مليون لاير سعودي للسنوات من  446,9م مع مطالبات إضافية من الهيئة بإجمالي مبلغ 2011وبما فيها سنة 
مليون لاير سعودي لحساب االستثمارات  392.9م. تتضمن هذه المطالبات اإلضافية مبلغ 2011م حتى 2006

سمح الهيئة باحتسابهما من الوعاء الزكوي. تم االعتراض طويلة األجل والتمويل اإلضافي طويل األجل التي لم ت
على األساس الذي اعتمدته الهيئة في احتساب االلتزام الزكوي اإلضافي من قبل البنك أمام اللجنة االستئنافية 
العليا. إن اإلدارة على ثقة بأن نتيجة االعتراض المذكور أعاله ستكون لصالحها، وبالتالي لم يتم تكوين أي 

 صصات فيما يتعلق بالشأن المذكور أعاله.مخ
 

م. ومع ذلك، إذا لم يتم احتساب االستثمارات 2017م حتى 2012لم تقم الهيئة بعد بإصدار الربوط للسنوات من 
طويلة األجل في الوعاء الزكوي، وتم اضافة التمويل طويل األجل إلى الوعاء الزكوي تمشياً مع الربوط التي 

وات المذكورة أعاله، سينتج عن ذلك زكاة إضافية كبيرة على البنك ويبقى هذا األمر مسألة أصدرتها الهيئة للسن
 مطروحة على مستوى الصناعة المصرفية ككل وقد يؤثر اإلفصاح عنه على وضع البنك في هذا الشأن.

  
 . النقدية وشبه النقدية15
 

 النقدية األولية الموجزة الموحدة مما يلي:تتكون النقدية وشبه النقدية المدرجة في قائمة التدفقات 
 
 سبتمبر 30 

 م2018 
 )غير مدققة( 

بآالف الرياالت 
  السعودية

 ديسمبر 31 
 م2017 

 )مدققة(
بآالف الرياالت 

 السعودية

 سبتمبر 30 
 م2017 

 )غير مدققة(
بآالف الرياالت 

 السعودية

نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي 
 الوديعة النظاميةالسعودي فيما عدا 

 
1.820.076 

  
3.276.624 

  
1.025.509 

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية 
يوماً أو أقل  90األخرى تستحق خالل 

 من تاريخ االقتناء

 
 

464.695 

  
 

202.200 

  
 

307.961 

 1.333.470  3.478.824  2.284.771      اإلجمالي

 
  



 بنك الجزيرة
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 (غير مدققة) ةدالموحالموجزة  األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 

 )تتمة( م2018سبتمبر  30في  التسعة أشهر المنتهيةلفترة 
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 . النقدية وشبه النقدية )تتمة( 15

 مطابقة النقدية وشبه النقدية للنقد واألرصدة المتوافرة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي على النحو التالي:
 
 سبتمبر 30 

 م2018 
 )غير مدققة( 

بآالف الرياالت 
  السعودية

 ديسمبر 31 
 م2017 

 )مدققة(
بآالف الرياالت 

 السعودية

 سبتمبر 30 
 م2017 

 )غير مدققة(
بآالف الرياالت 

 السعودية
نقدية وشبه نقدية حسب قائمة التدفقات 

 النقدية 
 
 2.284.771 

  
 3.478.824 

  
 1.333.470 

 2.816.197   2.698.443   2.739.991  وديعة نظامية
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية 

يوماً أو  90األخرى تستحق خالل 
 أقل من تاريخ االقتناء

 
 
(464.695) 

  
 
(202.200) 

  
 
(307.961) 

النقدية واألرصدة لدى مؤسسة النقد 
 العربي السعودي في نهاية الفترة

 
 4.560.067 

  
 5.975.067 

  
 3.841.706 

 

 . قطاعات األعمال 16

يتم تحديد قطاعات األعمال على أساس التقارير الداخلية عن مكونات المجموعة التي تتم مراجعتها بانتظام من قبل 
 عن اتخاذ القرارات )الرئيس التنفيذي( وذلك لتوزيع موارد قطاعات األعمال وقياس مدى أدائها.المسئول األول 

 وتتركز كافة عمليات المجموعة داخل المملكة العربية السعودية، باستثناء شركة الجزيرة لألوراق المالية المحدودة.

ية االعتيادية. يتم قياس اإليرادات من الجهات تتم التعامالت ما بين قطاعات األعمال وفق الشروط واألحكام التجار
الخارجية التابعة للمسئول األول عن العمليات صانع القرار بطريقة تتفق مع تلك الواردة في قائمة الدخل األولية 

 الموجزة الموحدة. تشتمل موجودات ومطلوبات القطاعات بشكل رئيسي على موجودات ومطلوبات تشغيلية.

 م. 2017ديسمبر  31ال يوجد تغيرات ألساس تقسيم القطاعات او أساس القياس لربح أو خسارة القطاع منذ 

 ألغراض اإلدارة، تم تنظيم المجموعة إلى قطاعات األعمال الرئيسية التالية:

 

 ودائع ومنتجات ائتمانية واستثمارية موجهة لألفراد.  قطاع األفراد 

ومنتجات ائتمانية أخرى للشركات، الشركات الصغيرة والمتوسطة  قروض وودائع  قطاع الشركات

 الحجم، والعمالء من المؤسسات.
 

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

قطاع الوساطة 

  وإدارة األصول 

ذا القطاع على أنشطة "الجزيرة توفر خدمات وساطة للعمالء لتداول األسهم )يشتمل ه

 كابيتال" وهي شركة تابعة للبنك(.
 

 



 بنك الجزيرة
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 (غير مدققة) ةدالموحالموجزة  األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 

 )تتمة( م2018سبتمبر  30في  التسعة أشهر المنتهيةلفترة 
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 . قطاعات األعمال )تتمة(16

 

يوفر قطاع التكافل التعاوني خدمات الحماية واالدخار. وفقاً لما يتطلب نظام التأمين في  التكافل التعاوني
شأة بها في من المملكة العربية السعودية، قررت المجموعة فصل أعمال التأمين الخاصة

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

المحفظة التأمينية التي سوف تنقل إلى شركة تكافل بتاريخ وقيمة يتفق عليها ومعتمدة 
 ة النقد العربي السعودي.من قبل مؤسس

 
 30م و2018سبتمبر  30ومطلوبات المجموعة كما في فيما يلي إجمالي موجودات 

م وإجمالي إيرادات ومصاريف العمليات وصافي الدخل لفترة التسعة 2017سبتمبر 
 أشهر المنتهية في ذلك التاريخ على النحو التالي:



 بنك الجزيرة
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 (غير مدققة) ةدالموحالموجزة  األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 

 )تتمة( م2018سبتمبر  30في  التسعة أشهر المنتهيةلفترة 
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 . قطاعات األعمال )تتمة(16
 
 م )بأالف الرياالت السعودية(2018سبتمبر  30
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 قطاع األفراد

  
 قطاع الشركات

  
 قطاع الخزينة

قطاع الوساطة  
 وإدارة األصول

قطاع التكافل  
 التعاوني

  
 أخرى 

  
 اإلجمالي

 71.731.023   133.163   75.197   1.357.871   29.835.097   18.695.594   21.634.101  إجمالي الموجودات

 60.085.226   ــ      75.197   522.070   8.979.908   16.358.968   34.149.083  إجمالي المطلوبات

)الخسارة( / الدخل من العمليات 
 ــ      ــ      ــ      (10.306)  118.133   (66.925)  (40.902) بين القطاعات 

 2.023.532   ¤ (176.405)  14.535   127.785   812.896   332.569   912.152  إجمالي دخل العمليات

 1.441.541   (1.680)  831   41.989   663.276   228.271   508.854  صافي دخل العموالت الخاصة

 437.359   (22.042)  13.704   87.178   2.800   93.235   262.484  صافي دخل الرسوم والعموالت

صافي )خسارة( / دخل 
 المتاجرة

 
(1.238) 

 
 
(1.358) 

 
 
 3.733 

 
 
(2.952) 

 
 

 ــ    
 
 

 ــ    
 
 
(1.815) 

حصة من صافي دخل شركة 
 زميلة

 
 ــ    

 
 

 ــ    
 
 

 ــ    
 
 
 1.097 

 
 

 ــ    
 
 
 6.581 

 
 
 7.678 

صافي عكس / )مخصص( 
  (101.299)  25.838  انخفاض قيمة خسائر االئتمان

 
  ــ      (6)

 
 (75.467)  ــ      ــ    

 (67.749)  ــ      (535)  (7.314)  (14.141)  (8.279)  (37.480) استهالك واطفاء

 (1.277.437)  2.545   (21.728)  (107.274)  (217.784)  (283.955)  (649.241) العملياتإجمالي مصاريف 

 753.773   (167.279)  (7.193)  21.608   595.112   48.614   262.911  صافي الدخل / )الخسارة(



 بنك الجزيرة
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 (غير مدققة) ةدالموحالموجزة  األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 

 )تتمة( م2018سبتمبر  30في  التسعة أشهر المنتهيةلفترة 
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 . قطاعات األعمال )تتمة(16

 
 
 

 
 قطاع األفراد

  
 قطاع الشركات

  
 قطاع الخزينة

 قطاع الوساطة 
 وإدارة األصول

قطاع التكافل  
 التعاوني

  
 أخرى

  
 اإلجمالي

 م 2017ديسمبر  31
 )بأالف الرياالت السعودية(

            

 68.287.455   134.071   72.249   1.510.873   26.938.427   19.820.983   19.810.852  اجمالي الموجودات 

 59.458.616   ــ       72.249   750.719   8.532.527   14.563.514   35.539.607  اجمالي المطلوبات

 م 2017سبتمبر  30
 )بأالف الرياالت السعودية(

            

 67.528.332   131.789   55.251   1.487.309   24.931.406   20.884.918   20.037.659  إجمالي الموجودات

 58.921.028   ــ        55.251   753.291   8.400.526   13.244.779   36.467.181  إجمالي المطلوبات

من العمليات بين الدخل / )الخسارة( 
 (3.525) القطاعات

 
(75.077) 

 
 86.471 

 
(7.869) 

  
 ــ      

  
 ــ      

  
 ــ      

 1.931.656   (134.949)  14.543   131.522   691.847   423.007   805.686  إجمالي دخل العمليات

 1.357.506   (1.937)  450   32.854   574.697   279.109   472.333  صافي دخل العموالت الخاصة

 455.159   (18.999)  14.091   88.760   8.145   130.818   232.344  صافي دخل الرسوم والعموالت 

 9.190   ــ        ــ        9.190   ــ        ــ        ــ       صافي الدخل من المتاجرة

 8.290   7.106   ــ        1.184   ــ        ــ        ــ       حصة من صافي دخل شركة زميلة

صافي مخصص انخفاض خسائر 

 (18.924) االئتمان

 

(175.251) 

  

 ــ      

 

 

 

 ــ      

  

 ــ      

  

 ــ      

 

(194.175) 

 (64.192)  ــ        (603)  (5.734)  (14.143)  (8.043)  (35.669) استهالك واطفاء

 (1.276.184)  2.991   (16.075)  (104.478)  (205.752)  (339.274)  (613.596) إجمالي مصاريف العمليات

 663.762   (124.852)  (1.532)  28.228   486.095   83.733   192.090  صافي الدخل / )الخسارة(

 



 بنك الجزيرة
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 ))غير مدققة ةدالموحاألولية الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية 

 )تتمة(م 2018سبتمبر  30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 
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 . القيمة العادلة لألدوات المالية17
 

القيمة العادلة هي الثمن الذي يمكن الحصول عليه من بيع أصل أو دفعه لتحويل التزام من خالل معاملة نظامية بين 
الموكل أو غيابه ـ في األسواق األكثر نفعيةً والمتاحة للمجموعة أطراف السوق في تاريخ القياس ـ سواء بحضور 

 في ذلك التاريخ. القيمة العادلة لاللتزام تعكس ما يرتبط به من مخاطر عندما يكون غير عامل.
 

 تحديد القيمة العادلة والهيكل الهرمي للقيمة العادلة:

 القيمة العادلة لألدوات الماليةتستخدم المجموعة الهيكل الهرمي في تحديد واإلفصاح عن 

األسعار المتداولة في أسواق نشطة لنفس األداة المالية أو أداة مالية مماثلة يمكن للمنشأة الوصول إليها  :1المستوى 

 في تاريخ القياس.

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

 جميع المعطيات الجوهرية إلى بيانات يمكن رصدها في السوق.

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

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

 

 
 
 

 م )بآالف الرياالت السعودية(2018سبتمبر  30   
 القيمة العادلة

 اإلجمالي    2المستوى   1المستوى   القيمة الدفترية 

        موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة
من خالل الربح أو الخسارة ـ صناديق 

 25.464 استثمار
  

25.464 
  

 ــ    
  

25.464 
 9.262  ــ      9.262  9.262 من خالل الربح أو الخسارة ـ أسهم 

 92.637  92.637  ــ      92.637 مشتقات

 127.363  92.637  34.726  127.363 االجمالي

        مطلوبات مالية مقاسة بالقيمة العادلة
 137.409  137.409  ــ      137.409 مشتقات

 م )بآالف الرياالت السعودية(2017ديسمبر  31   
 القيمة العادلة

 اإلجمالي    2المستوى   1المستوى   القيمة الدفترية 
        موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة
من خالل الربح أو الخسارة ـ صناديق 

 60.870 استثمار
 

60.870 
  

 ــ    
 

60.870 
 545  ــ      545  545 من خالل الربح أو الخسارة ـ أسهم 

 12.057  ــ      12.057  12.057 من خالل الدخل الشامل اآلخر ـ أسهم 
 104.021  104.021  ــ      104.021 مشتقات
 177.493  104.021  73.472  177.493 اإلجمالي

        مطلوبات مالية مقاسة بالقيمة العادلة
 220.987  220.987  ــ      220.987 مشتقات



 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 )(غیر مدققة ةدالموحاألولیة الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة 

 (تتمة)م ۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰المنتھیة في  التسعة أشھرلفترة 

- ٤٥- 

 
 

 العادلة لألدوات المالیة (تتمة) ة. القیم۱۷
 

 أ) یمثل الجدول التالي الموجودات والمطلوبات المالیة للمجموعة والتي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة (تتمة):
 

 م (بآالف الریاالت السعودیة)۲۰۱۷سبتمبر  ۳۰   
 القیمة العادلة

 اإلجمالي    ۲المستوى   ۱المستوى   القیمة الدفتریة 
        موجودات مالیة مقاسة بالقیمة العادلة

من خالل الربح أو الخسارة ـ صنادیق 
  ۹۹٫٤٦۹ استثمار

 
۹۹٫٤٦۹ 

  
  ــ    

  
۹۹٫٤٦۹ 

 ٥۳۱   ــ      ٥۳۱  ٥۳۱ من خالل الربح أو الخسارة ـ أسھم 
 ۱۱٫۱٦۳   ــ      ۱۱٫۱٦۳  ۱۱٫۱٦۳ ـ أسھم من خالل الدخل الشامل اآلخر

 ۱۱۳٫۹٦٤  ۱۱۳٫۹٦٤  ــ      ۱۱۳٫۹٦٤ مشتقات

 ۲۲٥٫۱۲۷  ۱۱۳٫۹٦٤  ۱۱۱٫۱٦۳  ۲۲٥٫۱۲۷ اإلجمالي
        مطلوبات مالیة مقاسة بالقیمة العادلة

 ۲٦۷٫٥٤۱  ۲٦۷٫٥٤۱   ــ      ۲٦۷٫٥٤۱ مشتقات

السعر على السعر المتداول في تاریخ التقریر المالي. تتكون المشتقات  تستند القیمة العادلة لالستثمارات المعلومة
التجاریة والتحوطیة في المستوى الثاني من صرف العمالت األجنبیة، والخیارات، ومقایضات معدل الربح، والودائع 

یتم تداولھا  اآلجلة التي المھیكلة. تم تقییم عقود تبادل العمالت األجنبیة ھذه بالقیمة العادلة باستخدام أسعار الصرف
في سوق نشطة. أما مقایضات معدل الربح، والخیارات، والودائع المھیكلة فقد تم تقییمھا بالقیمة العادلة باستخدام 
ً غیر جوھریة  معدالت الربح اآلجلة المأخوذة من منحنیات العوائد القابلة للمالحظة. إن تأثیرات الخصم عموما

 .۲توى بالنسبة للمشتقات في المس
خالل السنة. تم تصنیف االستثمارات الجدیدة المقتناة خالل السنة ضمن  ۲و ۱لم یكن ھناك تناقالت بین المستوى 

 .۳المستویات ذات العالقة. لیس ھناك موجودات مالیة أومطلوبات مالیة مصنفة ضمن المستوى 
 لم یكن ھناك تغیرات في أسالیب التقییم خالل الفترة.

سبتمبر  ۳۰ملیون لایر سعودي،  ٤٫۳۳م: ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ٤٫۹۰بمبلغ  تظھر استثمارات
 ملیون لایر سعودي) بالتكلفة، وبالتالي لم یتم احتسابھا بالقیمة العادلة. ۳٫٤٤م: ۲۰۱۷

وجودات أو توجد مب) یمثل الجدول التالي القیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة. ال 
 بالقیمة العادلة.  ۱مطلوبات مالیة مقاسة كما في المستوى 

 

 م۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰ 
 (بآالف الریاالت السعودیة)

  
 التكلفة المطفأة

  
 ۲المستوى 

   
 ۳المستوى 

       الموجودات المالیة:
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة 

 األخرى
 

٤٦٤٫۳۸٤ 
  

 ــ     
   

٤٦٤٫۱٤۱ 
 ــ        ۲٤٫٦۱٥٫۹۷٥  ۲٤٫٦۰٥٫۷٦۷ استثمارات محتفظ بھا بالتكلفة المطفأة

 ٤۱٫٥٤۷٫۲۷۹   ــ       ٤۰٫۲٥٥٫۱۸٤ قروض وسلف بالصافي
 ٤۲٫۰۱۱٫٤۲۰   ۲٤٫٦۱٥٫۹۷٥  ٦٥٫۳۲٥٫۳۳٥ المجموع
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 العادلة لألدوات المالية )تتمة( ة. القيم17
 

للموجودات والمطلوبات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة. ال توجد موجودات أو ب( يمثل الجدول التالي القيم العادلة 

 بالقيمة العادلة. )تتمة(: 2مطلوبات مالية مقاسة كما في المستوى 

 
 

 
العادلة للنقدية واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي والموجودات والمطلوبات األخرى والصكوك  ةإن القيم

 المعززة لرأس المال تقارب قيمها الدفترية.
 

 . إدارة المخاطر المالية18

 

 مخاطر االئتمان 18-1

استراتيجيات ومبادئ إلدارة إن مجلس اإلدارة مسؤول عن منهج إدارة المخاطر بالكامل وعن الموافقة على 

المخاطر. أنشأ مجلس اإلدارة لجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة والتي تتولى مسؤولية مراقبة عملية المخاطر 

 بالكامل داخل البنك.
 

تتولى لجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة مسؤولية تطوير استراتيجية المخاطر وتطبيق المبادئ وأطر العمل 

 سات والحدود.والسيا

 

 م2018سبتمبر  30 
 )بآالف الرياالت السعودية(

  
 التكلفة المطفأة

  
 2المستوى 

   
 3المستوى 

       المطلوبات المالية:

 6.779.432   ــ        6.798.339 للبنوك والمؤسسات المالية األخرىأرصدة 
 50.201.860   ــ        50.210.745 ودائع للعمالء

 56.981.292   ــ        57.009.084 المجموع

 م2017ديسمبر  31 
 )بآالف الرياالت السعودية(

  
 التكلفة المطفأة

  
 2المستوى 

   
 3المستوى 

       المالية: الموجودات
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية 

 األخرى
 

369.249 
  

 ــ      
   

369.196 
 ــ         20.296.827  20.282.744 استثمارات محتفظ بها بالتكلفة المطفأة

 41.260.628   ــ        39.789.846 قروض وسلف بالصافي
 41.629.824   20.296.827  60.441.839 المجموع

       المطلوبات المالية:
 6.174.470   ــ        6.172.545 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 50.288.545   ــ        50.278.366 ودائع للعمالء

 56.463.015   ــ        56.450.911 المجموع
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 . إدارة المخاطر المالية )تتمة(18

 
 مخاطر االئتمان )تتمة( 18-1

تتولى لجنة المخاطر مسؤولية اإلشراف على قرارات إدارة المخاطر ومراقبة مستويات المخاطر وفحص تقارير 

أي  دارة بتصعيدإدارة المخاطر/ عرض المعلومات على أساس منتظم. تم تفويض لجنة المخاطر التابعة لمجلس اإل

 أمر يتعلق بإدارة المخاطر لمجلس اإلدارة وهو ما يسترعي اهتمام مجلس إدارة البنك.

 

تقوم المجموعة بإدارة التعرض لمخاطر االئتمان، وهي مخاطر فشل أحد األطراف في أداة مالية في الوفاء بالتزام 

ي تمان بشكل رئيسي عن أنشطة التمويل التي تؤدما والتسبب في تكبد الطرف اآلخر خسارة مالية. تنشأ مخاطر االئ

إلى قروض وسلف وأنشطة استثمار. توجد أيضاً مخاطر ائتمان لألدوات المالية خارج قائمة المركز المالي، مثل 

 التزامات القروض.

 
لمجموعة اتقوم المجموعة بتقييم احتمال التعثر لألطراف المقابلة باستخدام أدوات التصنيف الداخلي. كما تستخدم 

 أيضاً التصنيفات الخارجية، الخاصة بوكاالت تصنيف كبيرة، حيثما كان ذلك متاحاً.
 

تحاول المجموعة السيطرة على مخاطر االئتمان عن طريق مراقبة التعرضات لمخاطر االئتمان، والحد من 
إدارة  مقابلة. تم تصميم سياساتالمعامالت مع أطراف مقابلة معينة والتقييم المستمر للجدارة االئتمانية لألطراف ال

المخاطر للمجموعة لتحديد ووضع الحدود المالئمة للمخاطر ومراقبة المخاطر وااللتزام بالحدود. يتم مراقبة 
التعرض الفعلي مقابل الحدود الموضحة يومياً. باإلضافة إلى مراقبة حدود االئتمان، تقوم المجموعة بإدارة التعرض 

لقة بأنشطتها التجارية عن طريق الدخول في اتفاقيات تسوية رئيسية وترتيبات ضمان مع لمخاطر االئتمان المتع
األطراف المقابلة في الظروف المناسبة، والحد من مدة التعرض. في حاالت معينة، قد تقوم المجموعة أيًضا بإغالق 

االئتمان للمجموعة الخاصة مخاطر معامالت أو التنازل عنها إلى أطراف أخرى لتخفيف مخاطر االئتمان. تمثل 
بالمشتقات التكلفة المحتملة الستبدال عقود المشتقات إذا ما أخفقت األطراف المقابلة في الوفاء بالتزامها، وللسيطرة 
على مستوى مخاطر االئتمان تقوم المجموعة بتقييم األطراف المقابلة باستخدام نفس األساليب المتبعة مع أنشطة 

 التمويل.
 

تركزات مخاطر االئتمان عندما ينخرط عددٌ من األطراف المقابلة في أعمال مشابهة أو أنشطة في نفس المنطقة تنشأ 
الجغرافية، أو التي لديها سمات اقتصادية متشابهة والتي قد تتسبب في تأثر على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها 

 سياسية أو الظروف األخرى.التعاقدية بصورة مماثلة بسبب التغيرات االقتصادية أو ال
 

يشير تركز مخاطر االئتمان للحساسية النسبية ألداء المجموعة تجاه التطورات التي تؤثر على صناعة معينة أو في 
 منطقة جغرافية محددة.

 
تسعى المجموعة إلدارة التعرض لمخاطر االئتمان من خالل التنويع في أنشطة التمويل لضمان أنه ال توجد تركزات 

طر غير مستحقة لدى عمالء أفراد أو مجموعات في منطقة محددة أو عمل محدد. تتخذ المجموعة ضمانات مخا
 عند الحاجة. 

 
تسعى المجموعة أيضاً للحصول على ضمانات إضافية من األطراف المقابلة حالما يكون هناك إشعاراً بانخفاض 

 ية راقبة القيم السوقية للضمانات وتطالب بضمانات إضافالقيمة للقروض والسلف المتعلقة باألفراد. تقوم اإلدارة بم
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 . إدارة المخاطر المالية )تتمة(18

 
 مخاطر االئتمان )تتمة( 18-1
 

ً لالتفاق األساسي وتراقب القيمة السوقية للضمانات المتحصل عليها خالل فترة  مخصص لكفاية ال فحصهاوفقا
 لخسائر انخفاض القيمة.

 
بالمراجعة المنتظمة لسياسات إدارة المخاطر واألنظمة لتعكس التغيرات في منتجات األسواق تقوم المجموعة 

 وأفضل السياسات.
 

إن هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة ال تتضمن جميع معلومات إدارة المخاطر المالية واالفصاحات 
رات جوهرية في سياسات وإجراءات إدارة المخاطر نتيجة المطلوبة في القوائم المالية السنوية. وبما أنه حدثت تغي

م. تم اإلفصاح عن تفاصيل جميع السياسات والممارسات الجديدة/ 2018يناير  1( بدءاً من 9تطبيق المعيار )
( والتي تم 9( واالفصاحات النوعية ذات الصلة نتيجة لتطبيق المعيار )9المعدلة المطبقة ومنهجية تنفيذ المعيار )

م. ال يوجد أي 2018مارس  31صاح عنها فعلياً في القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة للفترة المنتهية في اإلف
 تغيرات جوهرية على هذه الممارسات والسياسات في هذا الربع.

 
 مخصص الخسارة 18-2

 .للقروض والسلفيوضح الجدول التالي التسويات من األرصدة االفتتاحية إلى الختامية في مخصص خسارة 
 

 

  

 م2018سبتمبر  30 
 )بآالف الرياالت السعودية(

  
خسارة ائتمان 
متوقعة على 

 شهرا   12مدى 

خسارة ائتمان متوقعة 
غير منخفضة القيمة 
االئتمانية على مدى 

 العمر الزمني

خسارة ائتمان متوقعة 
منخفضة القيمة 

االئتمانية على مدى 
 العمر الزمني

 
 
 

 المجموع
     إلى العمالء مقاسة بالتكلفة المطفأة قروض وسلف
 704.729  294.343  ــ       410.386  يناير 1الرصيد في 

 472.284  572.872  167.506  (268.094) (9تأثير إعادة القياس نتيجة تطبيق المعيار )

 1.177.013  867.215  167.506  142.292  معدل –يناير  1الرصيد في 

ائتمان متوقعة على مدى  خسارةتحويل إلى مخصص 
 شهراً  12

 
 94.346 

 
(57.079) 

 
(37.267) 

 
 ــ      

تحويل إلى خسارة ائتمان متوقعة غير منخفضة القيمة 
 االئتمانية على مدى العمر الزمني

 
(7.896) 

 
 14.373 

 
(6.477) 

 
 ــ      

تحويل إلى خسارة ائتمان متوقعة منخفضة القيمة 
 مدى العمر الزمنياالئتمانية على 

 
(857) 

 
(7.021) 

 
 7.878 

 
 ــ      

 186.846  244.807  38.826  (96.787) المحمل للفترة المخصص صافي
 (316.626) (316.626) ــ       ــ       مشطوبات

 3.117  3.117  ــ       ــ       عكس قيد مخصص عند إعادة هيكلة القرض

 1.050.350  762.647  156.605  131.098  سبتمبر 30في كما الرصيد 



 بنك الجزيرة
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 ))غير مدققة ةدالموحاألولية الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية 

 )تتمة(م 2018سبتمبر  30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 

- 49- 

 

 . كفاية رأس المال19

إن أهداف المجموعة من إدارة رأس المال هي االلتزام بمتطلبات رأس المال المعتمدة من مؤسسة النقد العربي 

 السعودي )"مؤسسة النقد"( لضمان قدرة المجموعة على االستمرار والمحافظة على قاعدة رأس مال قوية.
 

تقوم إدارة البنك بمراقبة استخدام ومدى كفاية رأسمالها بشكل دوري. تفرض مؤسسة النقد على البنك االحتفاظ بحد 

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

 أو أكثر. %8البالغ الموجودات المرجحة بالمخاطر عند الحد األدنى المتفق عليه 
 

تقوم المجموعة بمراقبة كفاية رأسمالها باستخدام المعدالت المعتمدة من مؤسسة النقد. تقيس هذه المعدالت مدى 

كفاية رأس المال وذلك بمقارنة رأسمال المجموعة المؤهل مع الموجودات المدرجة في قائمة مركزها المالي الموحدة 

 مشتقات باستخدام مبلغ مرجح إلظهار مخاطرها النسبية.وااللتزامات والقيمة اإلسمية لل

 

هـ والذي يتعلق بالمنهج 15/3/1439بتاريخ  391000029731طالب تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 

( البنوك بإظهار 9المؤقت والترتيبات االنتقالية للتخصيصات المحاسبية بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية )

 على مدار خمس سنوات.  (9) المعيارالتأثير األولي لمعدل كفاية رأس المال نتيجة تطبيق 

 

يبين الجدول التالي ملخصاً للموجودات المرجحة بالمخاطر بموجب الركن األول والركن الثاني، ومعدالت كفاية 

 :2و 1رأس المال للركنين 

 

 
  
 
 

 

 م2018 سبتمبر 30
 )غير مدققة(

 م2017ديسمبر  31 
 )مدققة(

 م2017 سبتمبر 30 
 )غير مدققة(

 بآالف الرياالت السعودية 
      

 49.054.396  48.032.983  45.726.325 مخاطر االئتمان للموجودات المرجحة بالمخاطر
المخاطر التشغيلية للموجودات المرجحة 

 بالمخاطر
 

4.778.292 
  

4.975.084 
  

4.943.887 
 873.253  1.127.857  1.208.754 مخاطر السوق للموجودات المرجحة بالمخاطر

المرجحة  للموجودات-إجمالي الركن األول 
 بالمخاطر

 
51.713.371 

  
54.135.924 

  
54.871.536 

      
 8.752.830  8.941.872  12.197.589 (1رأس المال األساسي )الركن 
 2.407.888  2.396.689  2.305.269 (2رأس المال األساسي )الركن 

 11.160.718  11.338.561  14.502.858 (2و 1إجمالي رأس المال األساسي )الركن 

      معدل كفاية رأس المال )%(
 %15.95  %16.52  %23.59 (1معدل رأس المال األساسي )الركن 

 %20.34  %20.94  %28.04 (2و 1إجمالي رأس المال األساسي )الركن 
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 مقترحةالرباح األ.  توزيعات 20
 

مليون لاير  262.4، دفع البنك توزيعات أرباح نقدية نهائية بمبلغ م2018يونيو  30المنتهية في خالل الفترة 
لاير  0.5مليون لاير سعودي وهو يساوي  200م: 2017 سبتمبرلاير سعودي للسهم ) 0.32سعودي وهو يساوي 

لمنعقد اسعودي للسهم( صافي الزكاة بعد الحصول على موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية 
م. تم احتساب توزيعات األرباح على أساس الزيادة المدفوعة في رأس المال بالبنك بعد إصدار 2018مايو  9في 

 مليون سهم. 820أسهم حقوق أولوية، أي 
 

 . أرقام المقارنة21
 

 ً مع  تم إعادة تصنيف المبالغ التالية من مصروفات عمومية وإدارية أخرى إلى دخل أتعاب وعموالت، تماشيا
 م.2017ديسمبر  31العرض للفترة الحالية ومع العرض في القوائم المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية في 

 
 

 
خالل الفترة الحالية، تم عرض أرصدة بطاقات االئتمان المتضمنة في قروض األفراد بصورة منفصلة من أجل 

 عرض أفضل ولتعزيز االفصاحات.
 

 سبتمبر 30م و2017ديسمبر  31 اعتباراً من( 7فيما يلي تأثير إعادة تصنيف المبالغ المصرح بها في اإليضاح )
 م. لم يكن هناك تأثير على قائمة المركز المالي األولية الموجزة الموحدة:2017

 
 بآالف الرياالت السعودية 

كما تم التصريح  
 عنها في األصل

  
 إعادة تصنيف

التصريح مبالغ تم  
 عنها بعد التصنيف

      م2017ديسمبر  31كما في 
 463.377   463.377    ــ     بطاقات االئتمان
 17.553.202   (463.377)  18.016.579 قروض أفراد

      
      م2017 سبتمبر 30كما في 

 480.348   480.348    ــ     بطاقات االئتمان
 17.411.052   (480.348)  17.891.400 قروض أفراد

 بآالف الرياالت السعودية 
 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 
 م2017 سبتمبر

كما تم التصريح 
 عنها في األصل

  
 إعادة تصنيف

مبالغ تم التصريح  
 عنها بعد التصنيف

 455.159  (41.589)  496.748 دخل أتعاب وعموالت، بالصافي
 269.251  (41.589)  310.840 مصروفات عمومية وإدارية أخرى

 بآالف الرياالت السعودية 
 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 م2017 سبتمبر
كما تم التصريح 
 عنها في األصل

  
 إعادة تصنيف

مبالغ تم التصريح  
 التصنيفعنها بعد 

 146.823  (15.823)  162.646 دخل أتعاب وعموالت، بالصافي

 94.531  (15.823)  110.354 مصروفات عمومية وإدارية أخرى



 بنك الجزيرة
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 ))غير مدققة ةدالموحاألولية الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية 

 )تتمة(م 2018سبتمبر  30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 

- 51- 

 
 

 . أرقام المقارنة )تتمة(21
 
 تم إعادة تصنيف بعض المبالغ السابقة لتتوافق مع العرض للفترة الحالية. كما
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)الموافق  هـ1440صفر  23 بتاريخصدار القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة من قبل مجلس اإلدارة إ تم اعتماد

 (. م2018نوفمبر  1

 

 


