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 عام. ۱
 یشار إلیھا( التابعة وشركاتھ("البنك")  ةرالجزی نكبالقوائم المالیة ل على األولیة الموجزة الموحدة المالیة القوائم ھذه ملتتش

مرسوم بموجب ال مسجلة في المملكة العربیة السعودیةسعودیة  مساھمة تأسس بنك الجزیرة كشركة "المجموعة").ـ بـ مجتمعة
 شوال ۱٦ممارسة أعمـالھ بتاریخ بالبنك  أبد .)م۱۹۷٥یونیو  ۲۱ھـ (۱۳۹٥ اآلخرةجمادى  ۱۲/م تـاریخ ٤٦الملكي رقم 

یعمل  .نتقلت إلیھ عملیات فروع بنك باكستان الوطني في المملكة العربیة السعودیةان أ) بعد م۱۹۷٦أكتوبر  ۹ھـ (۱۳۹٦
) الصادر في مدینة م۱۹۷٦یولیو  ۲۷ھـ (۱۳۹٦رجب  ۲۹تاریخ  ٤۰۳۰۰۱۰٥۲۳تجاري رقم السجل البموجب البنك 

للحواالت  مركزاً  ٥۱و) فرعاً  ۷۹ :م۲۰۱۷یونیو  ۳۰، فرعاً  ۷۹: م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱( فرعاً  ۸۰من خالل یعمل البنك . جدة
. في المملكة العربیة السعودیة )من مراكز فوري مركزاً  ٤۸ م:۲۰۱۷یونیو  ۳۰، ٥۰م: ۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱(الفوریة المالیة 

  عنوان المركز الرئیسي للبنك ھو كما یلي:
 بنك الجزیرة

 الملك طریق -النھضة  حي
  ٦۲۷۷ب .ص

  المملكة العربیة السعودیة - ۲۱٤٤۲جدة 
نتجات موتشمل  )الفائدةالشریعة (مبدأ تجنب  أحكامالمتوافقة مع  نواع الخدمات المصرفیةأتقدیم كافة  إلىھدف البنك ی
ي والت والصكوك )االجنبیة العمالت صرف( وعدالو والمشاركة ستصناع واإلجارة والتورقالمرابحة واالالبنك  خدماتو

 السوقفي جة مدرالبنك  إن أسھم .یتم الموافقة واالشراف علیھا من قبل ھیئة رقابة شرعیة مستقلة تم تأسیسھا من قبل البنك
 المملكة العربیة السعودیة. في )تداول( السعودیة المالیة
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 اإلعدادس اسأ .۲

من  المعّدل "التقریر المالي األولي") ۳٤لي (طبقاً لمعیار المحاسبة الدوالموجزة الموحدة القوائم المالیة األولیة ھذه تم إعداد 
جزة الموحدة الموالقوائم المالیة األولیة یقوم البنك بإعداد . وضریبة الدخل الزكاة على لمحاسبةل السعودي العربي النقد مؤسسة

ائم المالیة القولتتماشى مع أنظمة مراقبة البنوك ونظام الشركات في المملكة العربیة السعودیة والنظام األساسي للبنك. إن ھذه 
باً إلى جنقراءتھا مطلوبة من أجل القوائم المالیة السنویة الكاملة ویجب المعلومات الجمیع الموجزة الموحدة ال تتضمن األولیة 

 م.۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱القوائم المالیة السنویة للمجموعة للسنة المنتھیة في مع  بجن
 

قة تتماشى مع تلك المطبالموجزة الموحدة القوائم المالیة األولیة السیاسات المحاسبیة المطبقة من قبل المجموعة إلعداد ھذه  إن
م، باستثناء التغیرات في السیاسات ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في للسنة المنتھیة الموحدة لقوائم المالیة السنویة لمن قبل المجموعة 

 .٥و ٤ ینالمحاسبیة الموضحة في اإلیضاح
 

ات تطبیق السیاس بخصوص جوھریةیتطلب من اإلدارة عمل أحكام الموجزة الموحدة، فإن ذلك القوائم المالیة األولیة إعداد  عند
 المنتھیة وللسنة يف كما الموحدة المالیة القوائم على المطبقة تلكل اثلةمم كانت للتقدیرات الرئیسیة والمصادر للمجموعةالمحاسبیة 

 .٥ اإلیضاح في الموضحة الجدیدة والتقدیرات األحكام باستثناءم ۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱ في
 

 إلى ھلتنویا یتم لم باللایر السعودي ویتم تقریبھا ألقرب ألف لایر سعودي ما الموحدةالموجزة  األولیةالقوائم المالیة ھذه تظھر 
 .ذلك خالف

 
 س التوحیداأس. ۳

 یضاحي اإلف مبینكما ھو  التابعة وشركاتھبنك الجزیرة ل المالیة القوائمعلى  الموحدةالموجزة  األولیةتشتمل ھذه القوائم المالیة 
 .المالیة للبنك الفترةالتابعة عن نفس  للشركاتیتم إعداد القوائم المالیة  .)۱(
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 (تتمة) س التوحیداأس. ۳
 

باستخدام سیاسات محاسبیة ثابتة، وطرق تقییم لمعامالت مماثلة وأحداث أخرى  الموجزة الموحدة األولیةالقوائم المالیة تم إعداد 
في ظروف مشابھة. یتم تغییر السیاسات المحاسبیة للشركات التابعة عند الحاجة لتتماشى مع تلك السیاسات المتبعة من قبل 

 المجموعة.
 
 التابعة الشركات )أ

حقوق  لھیكون  أو تعرضللبنك  یكونعندما  منشأةالتي یسیطر علیھا البنك. یسیطر البنك على  المنشآتالتابعة ھي  الشركات
. لمنشأةاولدیھ القدرة على التأثیر على تلك العوائد من خالل سیطرتھ على  المنشأةعوائد متغیرة ناجمة عن ارتباطھ بھذه أو 

 الثالثة التالیة: المعاییریجب أن تتحقق  ،السیطرة تعریفولتحدید 
 

 .المنشاةسلطة على للمجموعة ن یكون أ )۱
 .غیرة ناتجة عن ارتباطھ بالمنشأةعوائد مت فيحقوق  وأ عرضتللمجموعة أن یكون  )۲
 عوائد المنشأة. مبالغ ىللتأثیر علعلى المنشأة  في السیطرةالقدرة للمجموعة أن یكون  )۳

 
بإعادة تقییم ما إذا كانت تسیطر على الشركة المستثمر بھا أم ال في حال كانت تشیر الحقائق والظروف إلى تقوم المجموعة 

 واحدة أو أكثر من معاییر السیطرة.
 

من  عتباراً اتم فیھ نقل السیطرة إلى البنك ویتم التوقف عن عملیة التوحید یمن التاریخ الذي  اعتباراً یتم توحید المنشآت التابعة 
 إن وجدت - ةالفتر. إن نتائج المنشآت التابعة المستحوذ علیھا أو المباعة خالل المجموعةتم فیھ نقل السیطرة من یالتاریخ الذي 

 .مراأل یقتضي ماحسبـ  من تاریخ االستحواذ أو حتى تاریخ البیع الموحدةالموجزة  األولیةیتم إدراجھا في قائمة الدخل  -
 

 المسیطرة غیر الحصصب) 
صورة بالمجموعة ملكھا تالتي ال التابعة  الشركاتالحصة من صافي الدخل وصافي موجودات  المسیطرة غیر الحصصتمثل 

ضمن و الموحدةالموجزة  األولیةبشكل منفصل ضمن قائمة الدخل  ھاویتم عرض .التابعة امباشرة في منشآتھ غیر وأمباشرة 
ي خسائر أتحمیل  یتم .البنك ملكیةبشكل منفصل عن حقوق  الموحدةالموجزة  األولیةحقوق الملكیة في قائمة المركز المالي 

 عجزظھور  في ذلك تسبب لوحتى  المسیطرة غیرالحصص في شركة تابعة على حساب  المسیطرة غیر الحصصتنطبق على 
 اینتج عنھ ال التيفي الشركة التابعة المجموعة  حصصفي  اتتتم المحاسبة عن التغیر .المسیطرة غیر الحصصرصید في 

 حقوق الملكیة.معامالت فقدان للسیطرة بطریقة 

 عند التوحید العملیات) استبعاد ج
 للمجموعة الداخلیةالمعامالت ناتجة عن  ایرادات غیر محققة ومصروفات يأو منشآت المجموعة بینیتم استبعاد األرصدة 

 ولكنققة غیر المح رباحاأل ریقةط بنفس المحققة غیرر الخسائ استبعاد یتم .الموحدةالموجزة  األولیةعند إعداد القوائم المالیة 
 .دلیل على االنخفاض في القیمة عدم وجود ودحد في فقط

 
 زمیلة  شركاتاالستثمار في ) د

الزمیلة  ركاتالشفي ات ستثماراال تسجیلنفوذاً جوھریاً. یتم مبدئیاً  المجموعة علیھامارس تالتي المنشآت ھي الزمیلة  الشركات
الموجزة  یةاألولویتم إدراجھا في قائمة المركز المالي  ،المحاسبیة وفقاً لطریقة حقوق الملكیة اً الحق احتسابھا ویتمبالتكلفة 
 .أیھما أقل ـبالقیمة المحاسب عنھا في بند حقوق الملكیة أو القیمة القابلة لالسترداد  الموحدة
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 (تتمة) س التوحیداأس. ۳
 
 (تتمة)زمیلة  شركاتاالستثمار في ) د
 

 لشركةامن صافي موجودات  المجموعةتغیرات ما بعد االستحواذ في حصة  اً حقوق الملكیة التكلفة زائدل المحتسبةتمثل القیمة 
 مالیة متوفرة) ناقصاً  معلومات أحدثالمتراكمة على أساس  )الخسائر( /واألرباحات حتیاطی(الحصة من النتائج واال الزمیلة

 .االنخفاض في القیمة ـ إن وجد
 

حقوق الملكیة، تحدد المجموعة ما إذا كان من الضروري إدراج خسارة انخفاض في القیمة إضافیة حول  ةتطبیق طریقبعد 
ثمار على أن االست موضوعیاً استثمارھا في الشركات الزمیلة. تحدد المجموعة في تاریخ كل تقریر مالي ما إذا كان ھناك دلیالً 

ال، تقوم المجموعة باحتساب المبلغ الذي انخفضت قیمتھ باعتباره الفرق في شركة زمیلة قد انخفضت قیمتھ. إذا كان ھذا ھو الح
بین المبلغ القابل لالسترداد للشركة الزمیلة وقیمتھ الدفتریة ویتم إدراج المبلغ في "حصة في صافي الدخل / (الخسارة) بالشركة 

 الزمیلة" في قائمة الدخل األولیة الموجزة الموحدة.
 

خالل قائمة  من قیدھایمكن عكس  زمیلة شركةالقیمة المعترف بھا سابقاً فیما یتعلق باالستثمار في إن خسارة االنخفاض في 
وحدة بقیمتھا المالموجزة  األولیةالقیمة الدفتریة لالستثمار في قائمة المركز المالي  تبقى بحیثالموحدة  الموجزة األولیةالدخل 

 .لقأیھما أ ـاالنخفاض في القیمة) أو القیمة القابلة لالسترداد  حقوق الملكیة (قبل تكوین مخصص بطریقة المحتسبة
 

 بین المجموعة وشركاتھا الزمیلة في حدود حصة المجموعة في الشركات الزمیلة. المحققةیتم استبعاد المكاسب والخسائر غیر 
 
 تطبیق المعاییر الجدیدة جراء. تأثیر التغیرات في السیاسات المحاسبیة ٤
 

 :لمعاییرا ما یلي توضیحاً لتأثیر تطبیق ھذه. فیةریر المالیاتبنت المجموعة المعاییر الدولیة للتقم، ۲۰۱۸ینایر  ۱اعتباراً من 
 
 اإلیرادات من العقود مع العمالء –) ۱٥( ةریر المالیاالمعیار الدولي للتق )۱

مایو لقد صدر ھذا المعیار في " خالل الفترة الحالیة. من العقود مع العمالء یراداتإل"ا) ۱٥( رالمعیاقامت المجموعة بتطبیق 
) نموذجاً شامالً ۱٥المعیار (حدد م أو بعد ھذا التاریخ. ی۲۰۱۸ینایر  ۱م لیدخل حیز التنفیذ للفترات السنویة التي تبدأ في ۲۰۱٤
ل التوجیھات الحالیة بخصوص ویحل ھذا المعیار مح العقود المبرمة مع العمالء من الناشئة یراداتللمحاسبة عن اإلواحداً 

یار نموذجاً . یؤسس المعةریر المالیااإلیرادات والموجودة من خالل العدید من المعاییر والتفاسیر في نطاق المعاییر الدولیة للتق
 رادات) یتم إدراج اإلی۱٥جدیداً من خمس خطوات سیتم تطبیقھ على اإلیرادات الناشئة من العقود مع العمالء. بموجب المعیار (

 أو تقدیم الخدمات للعمیل.  الحصول علیھ مقابل تحویل البضائع الذي تتوقع المنشأة العوضبالمبلغ الذي یعكس 
 

) وتوصلت إلى أن المعیار الجدید لیس لھ أي تأثیر جوھري على ۱٥أتمت المجموعة تقییمھا للتأثیر من تطبیق المعیار (
لیس جوھریاً وبالتالي لم یتم تعدیل مبالغ الفترة ) ۱٥(الحالیة. إن التأثیر المالي لتطبیق المعیار  تباإلیراداممارسات االعتراف 

 السابقة.
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 (تتمة)  تطبیق المعاییر الجدیدة جراء. تأثیر التغیرات في السیاسات المحاسبیة ٤
 
 األدوات المالیة –) ۹( ةریر المالیاالمعیار الدولي للتق )۲

م والحقاً ۲۰۰۹) الصادرة في نوفمبر ۹م بتطبیق نسخة مبكرة من المعیار (۲۰۱۱مت المجموعة في اقكما ھو مسموح بھ، 
تضمن بصورة أساسیة التصنیف والقیاس لألدوات ))، والذي ۹بیق المبكر للمعیار (م (التط۲۰۱۰تمت مراجعتھا في أكتوبر 

) ۹م (المعیار (۲۰۱٤) والصادر في یولیو ۹المعیار ( م قامت المجموعة بتطبیق۲۰۱۸ینایر  ۱من تاریخ اعتباراً المالیة. 
 تضمن التصنیف والقیاس واالنخفاض في القیمة ومحاسبة التحوط.) والذي یحل محل النسخ السابقة وكامالً 

 
، اختارت المجموعة االستمرار في تطبیق متطلبات محاسبة التحوط الكامل )۹وبموجب ما ھو مسموح بھ حسب المعیار (

لتغیرات الرئیسیة حول السیاسات المحاسبیة للمجموعة والتي ملخصاً بافیما یلي  ).۳۹في معیار المحاسبة الدولي (الواردة 
 بالكامل:) ۹نشأت من خالل تطبیق المجموعة للمعیار (

 
 تصنیف وقیاس األدوات المالیة 

 تغییرات جوھریة تتعلق بتصنیف وقیاس الموجودات المالیة بخالف ما یلي:  لیس ھناك) كامالً، ۹( نتیجة لتطبیق المعیار
 تقییم خصائص التدفقات النقدیة التعاقدیة  •
 ألدوات الدینتقدیم فئة قیاس القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  •
 المحاسبة عن إعادة قیاس الموجودات المالیة بین فئات القیاس.  •
 
 المالیةلموجودات قیمة افي نخفاض الا

) مع نموذج "خسائر االئتمان المتوقعة". ۳۹) الكامل محل نموذج "الخسائر المتكبدة" الوارد في المعیار (۹(المعیار یحل 
من المجموعة تسجیل مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة لجمیع القروض والموجودات المالیة الكامل ) ۹یتطلب المعیار (

ـ مع التزامات القروض وعقود الضمانات الربح أو الخسارةاألخرى من أدوات الدین غیر المحتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل 
تمالیة التعثر خالل اثني عشر شھراً قادمة إال إذا كان ھناك المالیة. یستند المخصص إلى خسائر االئتمان المتوقعة المرتبطة باح

في حال استوفت الموجودات المالیة تعریف االئتمان منخفض القیمة الذي تم  زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان منذ النشوء.
 لزمني لألصل.شرائھ أو نشوئھ، فإن المخصص یستند على التغیرات في خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر ا

 
). یرجى الرجوع إلى اإلیضاح المعني في ۳۹یتم إدراج خسائر االئتمان السابقة بموجب المعیار ( ،الكامل) ۹بموجب المعیار (

السیاسات المحاسبیة الھامة للمجموعة للحصول على مزید من التفاصیل حول كیفیة قیام المجموعة بتطبیق متطلبات انخفاض 
 ).۹( القیمة بموجب المعیار

 
 التحّول

 بأثر رجعي ـ باستثناء ما یلي:بالكامل ) ۹تم تطبیق التغیرات في السیاسات المحاسبیة الناتجة عن تطبیق المعیار (
 
فترات المقارنة لم یتم تعدیلھا. یتم إدراج الفرق ما بین القیم الدفتریة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة الناشئة عن  •

مخصص انخفاض القیمة المعروض م. وبالتالي فإن ۲۰۱۸ینایر  ۱في األرباح المبقاة كما في بالكامل ) ۹تطبیق المعیار (
بالمعلومات المعروضة لسنة  ) بالكامل وبالتالي ال یمكن مقارنتھ۹ار (اردة في المعیعكس المتطلبات الوم ال ی۲۰۱۷لسنة 

 .بالكامل )۹م بموجب المعیار (۲۰۱۸
إن تقییم تحدید نموذج األعمال الذي یتم االحتفاظ من خاللھ بالموجودات المالیة، یضع في اعتباره الحقائق والظروف الحالیة  •

 في تاریخ التطبیق األولي.
 

لمفترض أن مخاطر االئتمان لم تزدد بصورة جوھریة بالنسبة لسندات الدین التي تحمل مخاطر ائتمان منخفضة كما في من ا
 ) بالكامل.۹تاریخ التطبیق األولي للمعیار (

 



 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 )غیر مدققة( ةدالموحالموجزة  األولیةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 (تتمة) م۲۰۱۸یونیو  ۳۰في  الستة أشھر المنتھیةلفترة 

-۱٤- 

 
 تطبیق المعاییر الجدیدة (تتمة) جراء. تأثیر التغیرات في السیاسات المحاسبیة ٤
 
 (تتمة) األدوات المالیة –) ۹(المعیار الدولي للتقریر المالي  )۲
 

الدفتریة  مع القیم )۹المعیار (الدفتریة التي تم تطبیقھا مبكراً بموجب  ) / القیم۳۹تریة بموجب المعیار (الدف تسویة القیم
 م۲۰۱۸ینایر  ۱ل كما في الكام )۹المعیار (بموجب 

 
مع  )۹( المعیار بموجب مبكراً  تطبیقھا تم التي الدفتریة القیمة / )۳۹معیار (الیطابق الجدول التالي القیمة الدفتریة بموجب أ) 

 :م۲۰۱۸ینایر  ۱في  التحول تاریخعند الكامل  )۹القیمة الدفتریة بموجب المعیار (
 

 ةسعودیال تریاالالالف آب 
م ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ 

/  )۳۹المعیار ((
التطبیق المبكر للمعیار 

 )۳۷/ المعیار ( )۹(

 
 
 

 قیاسالإعادة 

 
 
 م ۲۰۱۸ینایر  ۱

 ) بالكامل)۹(المعیار (
    الموجودات المالیة

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات 
 المالیة األخرى

 
۳٦۹٫۲٤۹ 

 
)۳۰٦( 

 
۳٦۸٫۹٤۳ 

 ۳۹٫۳۱۷٫٥٦۲ )٤۷۲٫۲۸٤( ۳۹٫۷۸۹٫۸٤٦ قروض وسلف، صافي
 ٤۰٫۱٥۹٫۰۹٤( ٥۷۲٫٥۹۰( ۳۹٫٦۸٦٫٥۰٥ 
    
    

    المالیة المطلوبات
 ۹٤۳٫۹۰۳ ۱٦۳٫٥٦۷  ۷۸۰٫۳۳٦ مطلوبات أخرى

 ۷۸۰٫۳۳٦  ۱٦۳٫٥٦۷ ۹٤۳٫۹۰۳ 
 

الكامل مع  )۹المعیار () مع متطلبات ۳۹المعیار ( تلمتطلبامخصص انخفاض القیمة المسجل وفقاً یطابق الجدول التالي  )ب
 الوضع في االعتبار ما یلي:

 
مقابل التزامات  القیمةانخفاض  ومخصص) ۳۹موجودات المالیة وفقاً للمعیار (ال قیمةنخفاض ال الختامي مخصصال •

المطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة، كما و المخصصات –) ۳۷الضمانات المالیة وفقاً للمعیار (عقود القروض و
 م، ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في 

 
 م.۲۰۱۸ ینایر ۱) الكامل كما في ۹خسائر االئتمانیة المتوقعة وفقاً للمعیار (االفتتاحي لل مخصصالیتم تحدید  •



 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 )غیر مدققة( ةدالموحالموجزة  األولیةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 (تتمة) م۲۰۱۸یونیو  ۳۰في  الستة أشھر المنتھیةلفترة 

-۱٥- 

 
 تطبیق المعاییر الجدیدة (تتمة) جراء. تأثیر التغیرات في السیاسات المحاسبیة ٤
 
 (تتمة) األدوات المالیة –) ۹( الماليریر الدولي للتق المعیار) ۲
 

الدفتریة  مع القیم )۹المعیار (الدفتریة التي تم تطبیقھا مبكراً بموجب  ) / القیم۳۹تریة بموجب المعیار (الدف تسویة القیم
 م (تتمة)۲۰۱۸ینایر  ۱امل كما في الك )۹المعیار (بموجب 

 
 ةسعودیال تریاالالالف آب 
م ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ 

/  )۳۹المعیار ((
التطبیق المبكر للمعیار 

 )۳۷/ المعیار ( )۹(

 
 
 

 القیاسإعادة 

 
 
 م۲۰۱۸ینایر  ۱

 ) الكامل)۹(المعیار (
    الموجودات المالیة

 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات 
 المالیة األخرى 

 
 ــ     

 
۳۰٦ 

 
۳۰٦ 

 ۱٫۱۷۷٫۰۱۳ ٤۷۲٫۲۸٤ ۷۰٤٫۷۲۹ قروض وسلف، صافي
 ۷۰٤٫۷۲۹ ٤۷۲٫٥۹۰ ۱٫۱۷۷٫۳۱۹ 
    

التزامات القروض وعقود 
 الضمانات المالیة 

 
 ــ     

 
۱٦۳٫٥٦۷ 

 
۱٦۳٫٥٦۷ 

 ۱٦۳٫٥٦۷ ۱٦۳٫٥٦۷ ــ      
 
 ) الكامل: ۹التأثیر على األرباح المبقاة للمجموعة نتیجة تطبیق المعیار (الجدول التالي یلخص  )ج
 

  ةسعودیال تریاالالالف آب 
  

 ۱٫٥۲٦٫٥٤۱  م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱األرباح المبقاة كما في 
 ) (بما في ذلك التزامات القروض ۹إدراج خسائر االئتمان المتوقعة بموجب المعیار (

 وعقود الضمانات المالیة) 
 
)٦۳٦٫۱٥۷( 

 ۸۹۰٫۳۸٤  م)۲۰۱۸ینایر  ۱) الكامل (۹األرباح المبقاة بموجب المعیار (
 

 تصنیف الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة
 م:۲۰۱۸یونیو  ۳۰ھذه األدوات والقیمة الدفتریة كما في  لفئةیقدم الجول التالي ملخصاً لألدوات المالیة للمجموعة وفقاً 

  



 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 )غیر مدققة( ةدالموحالموجزة  األولیةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 (تتمة) م۲۰۱۸یونیو  ۳۰في  الستة أشھر المنتھیةلفترة 

-۱٦- 

 
 تطبیق المعاییر الجدیدة (تتمة) جراء. تأثیر التغیرات في السیاسات المحاسبیة ٤
 
 (تتمة) األدوات المالیة –) ۹( الماليریر الدولي للتق المعیار) ۲
 

 (تتمة) تصنیف الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة
 

 م۲۰۱۸یونیو  ۳۰ 
  

 
 
 

 إیضاح

 
التطبیق االلزامي 

بالقیمة العادلة 
من خالل الربح 

 أو الخسارة

 
التحدید بالقیمة 

العادلة من 
خالل الربح أو 

 الخسارة

القیمة العادلة 
من خالل الدخل 

–الشامل اآلخر 
 حقوق الملكیة

 استثمارات

 
 
 
 

 التكلفة المطفأة

 
 
 

إجمالي القیمة 
 الدفتریة

       
       الموجودات المالیة

نقدیة وأرصدة لدى مؤسسة 
 النقد العربي السعودي 

 
۱٥ 

 
 ــ      

 
 ــ      

 
 ــ      

 
٤٫۱۳٤٫۲۷۹ 

 
٤٫۱۳٤٫۲۷۹ 

أرصدة لدى البنوك 
 والمؤسسات المالیة األخرى

  
 ــ      

 
 ــ      

 
 ــ      

 
٥۹۲٫۱۲٥ 

 
٥۹۲٫۱۲٥ 

 ۲۳٫۳۲۰٫۳٥٤ ۲۳٫۲٥٦٫۳۲۳ ٤٫۳۳۰ ٥۹٫۷۰۱ ــ       ٦ استثمارات
 الموجبةالعادلة  القیمة

 للمشتقات
 
۱۰ 

 
۸۷٫۲۸۳ 

 
 ــ      

 
 ــ      

 
 ــ      

 
۸۷٫۲۸۳ 

 ۳۹٫۸۳۸٫۸۱۳ ۳۹٫۸۳۸٫۸۱۳ ــ       ــ       ــ       ۷ قروض وسلف
 ٤۳۹٫۲٤۷ ٤۳۹٫۲٤۷ ــ       ــ       ــ        موجودات أخرى

 ٦۸٫٤۱۲٫۱۰۱ ٦۸٫۲٦۰٫۷۸۷ ٤٫۳۳۰ ٥۹٫۷۰۱ ۸۷٫۲۸۳  المالیة إجمالي الموجودات
       

       المالیة المطلوبات
أرصدة للبنوك والمؤسسات 

 المالیة األخرى 
  

 ــ      
 

 ــ      
 

 ــ      
 

۷٫٥۷۰٫۷۳٦ 
 

۷٫٥۷۰٫۷۳٦ 
 ٤۷٫۷٦۸٫۰۷٤ ٤۷٫۷٦۸٫۰۷٤ ــ       ــ       ــ       ۹ عمالء الودائع 
 ۱۳٥٫۹٥۲ ــ       ــ       ــ       ۱۳٥٫۹٥۲ ۱۰ قاتللمشت السالبةالعادلة  القیمة

 ۲٫۰۰۷٫۰٤۱ ۲٫۰۰۷٫۰٤۱ ــ       ــ       ــ       ۱۱ المال رأس لتعزیزصكوك 
 ۸۸۸٫۳٥۸ ۸۸۸٫۳٥۸ ــ       ــ       ــ        أخرى مطلوبات

 ٥۸٫۳۷۰٫۱٦۱ ٥۸٫۲۳٤٫۲۰۹ ــ       ــ       ۱۳٥٫۹٥۲  المالیة المطلوباتإجمالي 

 
 اإلفصاحات  – (ُمعدل) : األدوات المالیة)۷معیار الدولي للتقریر المالي (ال) ۳

) ۹) التي طبقتھا المجموعة إضافة للمعیار (۳۹) والمعیار (۹بین المعیار ( االختالفات) لیعكس ۷تم أیضاً تحدیث المعیار (
) للمعلومات النوعیة ٤ل كما ھو مبین في اإلیضاح (م. تتضمن التغیرات افصاحات التحوّ ۲۰۱۸ینایر  ۱للسنة التي تبدأ في 

احات والمطابقات المبینة أیضاً في اإلیض والكمیة المفصلة حول حسابات خسائر االئتمان المتوقعة، مثل االفتراضات والمدخالت
 األخرى. المعنیة

 
) إفصاحات إضافیة ومفصلة حول محاسبة التحوط التي یتم اإلفصاح عنھا في القوائم المالیة السنویة الموحدة ۷یتطلب المعیار (

نشطة التحوط / المحاسبة ) بخصوص محاسبة التحوط ال یوجد لھ تأثیر جوھري على أ۹م. بما أن تطبیق المعیار (۲۰۱۸لسنة 
  للمجموعة. 



 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 )غیر مدققة( ةدالموحالموجزة  األولیةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 (تتمة) م۲۰۱۸یونیو  ۳۰في  الستة أشھر المنتھیةلفترة 

-۱۷- 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة. ٥
 

/ تعدیل بعض السیاسات  تطویر) الكامل، تم ۹) والمعیار (۱٥، نتیجة لتطبیق المعیار (٤تم توضیحھ في اإلیضاح  اكم
/ المعدلة وكذلك السیاسات المحاسبیة  الُمطورةالسیاسات المحاسبیة فیما یلي ملخص بم. ۲۰۱۸ینایر  ۱اعتباراً من المحاسبیة 

 م:۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱المطبقة المقابلة والمفصح عنھا في القوائم المالیة السنویة للسنة المنتھیة في 
 

 المالیة والمطلوبات المالیة الموجودات
 

 تصنیف الموجودات المالیة
عند االعتراف األولي، یتم تصنیف األصل المالي بالتكلفة المطفأة أو القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو القیمة 

 .الربح أو الخسارةالعادلة من خالل 
 

 األصل المالي بالتكلفة المطفأة
 :بح أو الخسارةالریقاس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا ما استوفى الشرطین التالیین وھو غیر محدد بالقیمة العادلة من خالل 

 االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال الغرض منھ االحتفاظ بالموجودات لتحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة، و •
نقدیة في تواریخ محددة والتي تعتبر فقط مدفوعات ألصل المبلغ وتعتبر  ینتج عن األحكام التعاقدیة ألصل مالي تدفقات •

 أیضاً فائدة على أصل المبلغ القائم.
 

 األصل المالي الشرطین فیتم قیاسھ حینھا بالقیمة العادلة. في حال لم یستوفِ 
 

 ُیدرج دخل العموالت في قائمة الدخل فأة.یتم إدراج الدخل على أساس العائد الفَعال ألدوات الدین المقاسة الحقاً بالتكلفة المط
 األولیة الموجزة الموحدة. 

 
 نخفاض في القیمة.االالتي تقاس بالتكلفة المطفأة لخسارة  أدوات الدین تخضع

 
 األصل المالي بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر فقط إذا استوفت الشرطین التالیین وھي غیر محددة بالقیمة  أدوات الدینتقاس 
 :الربح أو الخسارةالعادلة من خالل 

االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال والذي یتحقق الغرض منھ عن طریق تحصیل كل من التدفقات النقدیة التعاقدیة وبیع  •
 والموجودات المالیة، 

ینتج عن األحكام التعاقدیة ألصل مالي تدفقات نقدیة في تواریخ محددة والتي تعتبر فقط مدفوعات ألصل المبلغ وتعتبر  •
 على أصل المبلغ القائم.عمولة خاصة أیضاً 

 
وعة قد المجمرة، فإن جاتمعند االعتراف األولي، بالنسبة الستثمار حقوق الملكیة غیر المحتفظ بھ لل :أدوات حقوق الملكیة

یار على تم ھذا االختیعرض التغیرات الالحقة في القیمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر. تختار بشكل غیر قابل لإللغاء أن ت
 .كل استثمار على حدةأساس 

 
 



 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 )غیر مدققة( ةدالموحالموجزة  األولیةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 (تتمة) م۲۰۱۸یونیو  ۳۰في  الستة أشھر المنتھیةلفترة 

-۱۸- 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة). ٥
 

 (تتمة) األصل المالي بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
قاس بدایًة بالقیمة العادلة زائداً تكالیف في أدوات الدین بالقیمة العادلة من خالل الدخل الش�������امل اآلخر تُ  اتإن االس�������تثمار

المعامالت. یتم قیاس����ھا الحقاً بالقیمة العادلة بالمكاس����ب والخس����ائر الناتجة عن التغیرات في القیمة العادلة المدرجة في الدخل 
األولیة الموجزة  قائمة الدخلج دخل العمولة الخاص���ة ومكاس���ب وخس���ائر ص���رف العملة األجنبیة في الش���امل اآلخر. یتم إدرا

 الموحدة.
 

یتم قیاس االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بدایة بالقیمة العادلة زائداً تكالیف 
بالقیمة العادلة بالمكاسب والخسائر الناتجة عن التغیرات في القیمة العادلة المدرجة  تالمعامالت. الحقاً، تقاس تلك االستثمارا

تصنیف المكاسب والخسائر من أدوات حقوق إعادة في الدخل الشامل اآلخر والمتراكمة في االحتیاطیات األخرى. ال یتم أبداً 
اج أي انخفاض في القیمة في قائمة الدخل األولیة الموجزة الملكیة ھذه في قائمة الدخل األولیة الموجزة الموحدة وال یتم إدر

 . لن یتم إعادة تص�نیف المكاس�ب والخس�ائربالقیمة العادلة المتداولة ُتقاسالموحدة. االس�تثمارات في أدوات حقوق الملكیة غیر 
 المتراكمة في قائمة الدخل األولیة الموجزة الموحدة عند بیع االستثمارات.

 
 من العادلة بالقیمة مص�����نفة لیس�����ت التي الملكیة حقوق أدوات في االس�����تثمارات جمیع المجموعة تحدد األولي االعتراف عند

 .اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة القیمةكمصنفة ب الخسارة أو الربح خالل
 

تدرج في قائمة الدخل األولیة الموجزة الموحدة عند  حقوق الملكیةإن توزیعات األرباح على ھذه االس�������تثمارات في أدوات 
األرباح، إال إذا كانت توزیعات األرباح تمثل بشكل واضح استرداد جزء من تكلفة  استالم توزیعاتنشوء الحق للمجموعة في 

 االستثمار.
 

 م)۲۰۱۸ ینایر ۱ قبل للتطبیق القابلة(السیاسة 
 

 اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقیمة المحددفي أدوات حقوق الملكیة  االستثمار
 

یام للمجموعة یمكن األولي، االعتراف عند یار الق بل غیر باخت غاء قا مار كل أس��������اس(على  لإلل ید حدة على اس�������تث ) لتحد
 خالل من العادلة بالقیمةاالس�������تثمارات في أدوات حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الش�������امل اآلخر. إن التحدید 

 غیر مسموح بھ إذا تم االحتفاظ باستثمارات حقوق الملكیة للمتاجرة. اآلخر الشامل الدخل
 

 كالیفت زائداً  العادلة بالقیمة بدایة تقاس اآلخر الش����امل الدخل خالل من العادلة بالقیمة الملكیة حقوق أدوات في االس����تثمارات
 .المعاملة

 
یتم قیاس ھذه االستثمارات بالقیمة العادلة مع المكاسب والخسائر الناتجة عن التغیرات في القیمة العادلة المدرجة في  الحقاً،

 قحقو أدوات من والخسائر المكاسب ھذه تصنیف إعادة أبداً  یتم ال. األخرىالدخل الشامل اآلخر ومتراكمة في االحتیاطیات 
 يف االستثمارات تقاس. الموحدة الدخل قائمة في القیمة في انخفاض أي إدراج یتم وال الموحدة الدخل قائمة في ھذه الملكیة
 الدخل قائمة يف المتراكمة والخسائر المكاسب تصنیف إعادة یتم لن. العادلة بالقیمة المتداولة كمصنفة غیر الملكیة حقوق أدوات

 .االستثمارات بیع عند الموحدة
 
 
 
 



 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 )غیر مدققة( ةدالموحالموجزة  األولیةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 (تتمة) م۲۰۱۸یونیو  ۳۰في  الستة أشھر المنتھیةلفترة 

-۱۹- 

 
 الھامة (تتمة)السیاسات المحاسبیة . ٥
 

 (تتمة) م)۲۰۱۸ ینایر ۱ قبل للتطبیق القابلة(السیاسة 
 

 (تتمة) اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقیمة المحددفي أدوات حقوق الملكیة  االستثمار
 لخال من العادلة بالقیمة مص������نفةال غیر الملكیة حقوق أدوات في االس������تثمارات جمیع المجموعة تحدد األولي االعتراف عند

 .اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة والقیمة الخسارة أو الربح
 

مارات في أدوات حقوق  إن في قائمة الدخل الموحدة عند نش�������وء الحق  تدرج الملكیةتوزیعات األرباح على ھذه االس�������تث
 األرباح، إال إذا كانت توزیعات األرباح تمثل بشكل واضح استرداد جزء من تكلفة االستثمار. توزیعات استالمللمجموعة في 

 
 خالل من العادلة مةبالقی المقاسة الملكیة حقوق الستثمار العادلة القیمة في المتراكم التغیر صافي العادلة القیمة احتیاطي یتضمن
 القیمة تیاطياح في الصلة ذات المتراكم المبلغ تحویل یتم فإنھ ھذه، الملكیة حقوق استثمارات استبعاد عند. اآلخر الشامل الدخل
 .المبقاة األرباح إلى العادلة

 
 الربح أو الخسارةاألصل المالي بالقیمة العادلة من خالل 

 سھمأ(على سبیل المثال:  الخسارة أو الربحبالقیمة العادلة من خالل مقاسة  اتصنف كافة الموجودات المالیة األخرى على أنھ
 .)الملكیة المحتفظ بھا للمتاجرة وسندات الدین المصنفة إما بالتكلفة المطفأة أو القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 
تم أصل مالي یفي بالمتطلبات لی تصنیف لغاءإلبصورة غیر قابلة المجموعة لذلك، وعند االعتراف األولي، قد تحدد  إضافةً 

ذا كان إ الخسارة أو الربحسھ بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو القیمة العادلة من خالل قیا
 القیام بذلك یلغي أو یقلص بصورة جوھریة عدم التوافق المحاسبي الذي قد ینشأ.

 
لنموذج  وعةالمجماألولي بھا، باستثناء في الفترة التي تلي تغییر  لالعترافال یتم إعادة تصنیف الموجودات المالیة الحقاً 

 أعمالھا إلدارة الموجودات المالیة.
 

الي، مع أي مفترة تقریر كل في نھایة  لةدالعا بالقیمة الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقیمة المالیة الموجوداتقیاس  یتم
 قائمة الدخل األولیة الموجزة الموحدة.ربح أو خسارة ناتجة عن القیاس المدرج في 

 
عمولة الدخل على أدوات الدین المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة یتم تضمینھا في قائمة الدخل األولیة الموجزة 

 الموحدة.
 

ارة عادلة من خالل الربح أو الخسالدخل من توزیعات األرباح على ھذه االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة المصنفة بالقیمة ال
توزیعات األرباح، وتدرج في قائمة الدخل  ند نشوء الحق للمجموعة في استالمع درج في قائمة الدخل األولیة الموجزة الموحدةیُ 

 األولیة الموجزة الموحدة.
 
  



 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 )غیر مدققة( ةدالموحالموجزة  األولیةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 (تتمة) م۲۰۱۸یونیو  ۳۰في  الستة أشھر المنتھیةلفترة 

-۲۰- 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة). ٥
 

 تقییم نموذج األعمال
بموجبھ على مستوى المحفظة ألن ھذا یعكس  اً تقییم للھدف من نموذج األعمال الذي یكون األصل محتفظتقوم المجموعة بعمل 

 إلى اإلدارة. تتضمن المعلومات ما یلي: تقدیمھاالطریقة التي یدار بھا العمل والمعلومات التي یتم 
 
العمل على ضوء السیاسات واألھداف المبینة للمحفظة. وبشكل محدد، إذا ما كانت استراتیجیة اإلدارة تركز على تحقیق  •

محدد أو یكون ھناك توافق بین مدة الموجودات المالیة  عمولة خاصةالتعاقدیة أو االحتفاظ بمعدل  العمولة الخاصةإیرادات 
 الموجودات أو تحقق التدفقات النقدیة من خالل بیع الموجودات.ومدة المطلوبات المالیة التي تمول تلك 

 كیفیة تقییم أداء المحفظة وإرسال تقاریر بشأنھا إلى إدارة المجموعة. •
المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالیة المحتفظ بھا ضمن نموذج األعمال) وكیفیة إدارة  •

 المخاطر.
ء، أي إذا ما استند التعویض على القیمة العادل للموجودات التي تمت إدارتھا أو التدفقات النقدیة كیفیة تعویض المدرا •

 التعاقدیة التي تم تحصیلھا، و
تكرار وكمیة وتوقیت المبیعات في الفترات السابقة وأسباب البیع والتوقعات بشأن أنشطة المبیعات المستقبلیة. إال أن  •

المبیعات ال تعتبر منفصلة، ولكن تعتبر جزءاً من التقییم الشامل عن كیفیة تحقیق المجموعة لھدفھا المعلومات حول أنشطة 
 في إدارة الموجودات المالیة وكیفیة تحقیق التدفقات النقدیة.

 
أو  "یستند تقییم نموذج األعمال على السیناریوھات المتوقعة بصورة معقولة دون األخذ في االعتبار سیناریوھات "األسوأ

"تحت ضغط العمل". إذا تحققت التدفقات النقدیة بعد االعتراف األولي بطریقة مختلفة عن التوقعات األصلیة للمجموعة، فإن 
ند عمل المعلومات ع ھذه ال تغیر تصنیف الموجودات المالیة المتبقیة المحتفظ بھا في نموذج األعمال، ولكن یتم دمجالمجموعة 

 ـ المستحدثة أو المشتراة حدیثاً ـ في المستقبل.تقییم للموجودات المالیة 
 

لربح ایتم قیاس الموجودات المالیة المحتفظ بھا للمتاجرة والتي یتم تقییم أدائھا على أساس القیمة العادلة بالقیمة العادلة من خالل 
یة وبیع موجودات قات نقدیة تعاقدمحتفظ بھا لتحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة وال محتفظ بھا لتحصیل تدف تألنھا لیسأو الخسارة 

 مالیة.
 

على أصل المبلغ ("ضوابط  عمولة خاصةتقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة ھي فقط مدفوعات ألصل المبلغ أو 
 على أصل المبلغ") العمولةمدفوعات أصل المبلغ أو 

 ھي "العمولة الخاصةلألصل المالي عند االعتراف األولي. "لغرض القیام بھذا التقییم، فإن "أصل المبلغ" ھو القیمة العادلة 
ة وتكالیف ئم خالل فترة معینراض األساسیة األخرى المرتبطة بأصل المبلغ القایة للوقت، واالئتمان ومخاطر االقلقیمة المالاثمن 
 راض األساسیة األخرى (مثل مخاطر السیولة والتكالیف اإلداریة)، إضافة لھامش الربح.االق

 
بلغ، فإن ألصل المعمولة خاصة عند القیام بتقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة ھي فقط مدفوعات ألصل المبلغ أو 

قدیة یمكنھا تعا اً المجموعة تأخذ في اعتبارھا األحكام التعاقدیة لألداة. یتضمن ذلك تقییم ما إذا كان األصل المالي یتضمن شروط
التدفقات النقدیة التعاقدیة حیث أنھ بذلك لن یستوفي ھذا الشرط. عند القیام بالتقییم، تأخذ المجموعة في تغییر توقیت أو مبلغ 

 اعتبارھا ما یلي:
  



 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 )غیر مدققة( ةدالموحالموجزة  األولیةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 (تتمة) م۲۰۱۸یونیو  ۳۰في  الستة أشھر المنتھیةلفترة 

-۲۱- 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة). ٥
 

على أصل المبلغ  عمولة خاصةالتدفقات النقدیة التعاقدیة ھي فقط مدفوعات ألصل المبلغ أو عمولة تقییم ما إذا كانت 
 (تتمة) على أصل المبلغ") عمولة("ضوابط مدفوعات أصل المبلغ أو 

 
 األحداث المحتملة التي قد تؤدي لتغییر مبلغ وتوقیت التدفقات النقدیة، -
 مزایا الرفع، -
 مبالغ مدفوعة مقدماً وشروط تمدید، -
 (أي ترتیبات أصل دون حق الرجوع)،الشروط التي تقید مطالبات المجموعة في التدفقات النقدیة من أصل محدد  -
 .العمولة الخاصةالمزایا التي تؤدي لتعدیل ثمن القیمة المالیة للوقت، أي التعدیل الدوري لمعدالت  -

 
 التحدید بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

الربح أو الخسارة إذا كان ھذا عند االعتراف األولي، تقوم المجموعة بتحدید بعض الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل 
 الذي قد ینشأ.رة جوھریة عدم التوافق المحاسبي التحدید یستبعد أو یقلل بصو

 
 تصنیف المطلوبات المالیة

بالقیمة و أ المالیة، باستثناء الضمانات المالیة والتزامات القروض على أنھا مقاسة بالتكلفة المطفأة تصنف المجموعة مطلوباتھا
األموال تحتسب التكلفة المطفأة باألخذ في االعتبار أي خصم أو عالوة على إصدار  .الربح أو الخسارةالعادلة من خالل 

 لفّعال.التي تعتبر جزًء ال یتجزأ من معدل العائد ا والتكالیف
 

یتم إدراج جمیع ودائع السوق المالیة، وودائع العمالء، وقروض األجل، والدیون المعززة، وأدوات الدین األخرى المصدرة 
 بدایًة بالقیمة العادلة ناقصاً تكالیف المعاملة.

 
أو أن  عادلة من خالل الربح أو الخسارةیتم قیاس المطلوبات المالیة الحقاً بالتكلفة المطفأة، إال إذا كان مطلوباً قیاسھا بالقیمة ال

 ).۹(لیة الدولي للتقاریر المامعیار لربح أو الخسارة وفقاً لمتطلبات اختارت قیاس االلتزام بالقیمة العادلة من خالل الالمجموعة 
 

د باستخدام خیار القیمة العادلة، إن وجدت، بع الربح او الخسارةبالنسبة للمطلوبات المالیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل 
االدراج األولي لمثل ھذه المطلوبات، فإنھ یتم عرض التغیرات في القیمة العادلة المتعلقة بالتغیرات في مخاطر االئتمان بصورة 

ة الموجزة األولی دخلمنفصلة في الدخل الشامل اآلخر، بینما یتم عرض جمیع التغیرات األخرى في القیمة العادلة في قائمة ال
 .الموحدة

 
ي حال تم حتى ف األولیة الموجزة الموحدةال یتم إعادة تدویر المبالغ في الدخل الشامل اآلخر المتعلقة باالئتمان إلى قائمة الدخل 

 إلغاء االعتراف بااللتزام وتحصیل المبالغ. 
 

قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  آتشزامات القروض ـ التي تختار المنیتم إدراج الضمانات المالیة والت
 تتعرض قیمھا العادلة لالرتفاع واالنخفاض ـ في الربح أو الخسارة.

 
  



 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 )غیر مدققة( ةدالموحالموجزة  األولیةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 (تتمة) م۲۰۱۸یونیو  ۳۰في  الستة أشھر المنتھیةلفترة 

-۲۲- 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة). ٥
 

 الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقیمة التحدید
 :التالیتین الحالتین من أي في الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقیمة المالیة المطلوبات بعض المجموعة تحدد قد 
 

 عنھا داخلیاً على أساس القیمة العادلة، أو والتصریحتدار المطلوبات ویتم تقییمھا  -
 یلغي التحدید أو یقلل بصورة جوھریة عدم التوافق المحاسبي الذي قد ینشأ. -

 
 .الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقیمة المجموعة قبل من مالیة مطلوبات أي تحدید یتم لمم، ۲۰۱۸یونیو  ۳۰في  كما

 
 االعترافإلغاء 

 
 الموجودات المالیة

تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بأصل مالي عند انتھاء الحقوق التعاقدیة للتدفقات النقدیة من األصل المالي أو تحویل الحقوق 
التعاقدیة في معاملة یتم بموجبھا انتقال كافة المخاطر والمنافع الخاصة بملكیة أصل مالي أو التي ال في استالم التدفقات النقدیة 

 تقوم فیھا المجموعة بتحویل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومنافع األصل وال تحتفظ بالسیطرة على األصل المالي.
 

لألصل (أو القیمة الدفتریة المخصصة لجزء من أصل تم عند إلغاء االعتراف بأصل مالي، فإن الفرق بین القیمة الدفتریة 
) أي مكسب ۲) الثمن المستلم (بما في ذلك أي أصل جدید تم اقتناؤه ناقصاً أي التزام جدید) و(۱استبعاده) ومجموع كل من (

أي مكسب / خسارة  ال یتم إدراج أو خسارة متراكمة تم إدراجھا في الدخل الشامل اآلخر، یتم إدراجھ في الربح أو الخسارة.
متراكمة ـ مسجلة في الدخل الشامل اآلخر فیما یتعلق باستثمارات أوراق مالیة محددة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

یتم إدراج أي فائدة على الموجودات المالیة المحولة . اآلخر ـ في الربح أو الخسارة عند إلغاء االعتراف بتلك األوراق المالیة
 ة لالستبعاد والتي تم تكوینھا أو االحتفاظ بھا من قبل المجموعة كأصل أو التزام مستقل.المؤھل

 
لطرف ثالث بمعدل إجمالي متزامن لمقایضة العائد لموجودات محولة، یتم احتساب المعاملة كمعاملة  موجوداتعندما یتم بیع 

تمویل مضمونة مماثلة لمعامالت البیع وإعادة الشراء، حیث أن المجموعة تحتفظ جوھریاً بكافة مخاطر ومنافع ملكیة مثل ھذه 
 الموجودات.

 
السیطرة على تحتفظ بو خاطر ومنافع ملكیة األصل الماليالمجموعة جوھریاً بكافة مفیما یتعلق بالمعامالت التي ال تحتفظ فیھا 

 األصل، فإن المجموعة تستمر في إدراج األصل في حدود استمراریتھا فیھ وبحسب تعرضھا للتغیرات في قیمة األصل المحول.
 
في بعض المعامالت، تحتفظ المجموعة بالتزام لخدمة الموجودات المالیة المحولة مقابل أتعاب. یتم الغاء االعتراف باألصل  

في حال حقق معاییر الغاء االعتراف. ویتم استبعاد أصل ما او التزام ما مقابل عقد خدمة في حال كانت أتعاب  المحول المالي
 صل) أو أقل من كافیة (االلتزام) لتنفیذ الخدمة. عقد الخدمة أكثر من كافیة (األ

 
 م)۲۰۱۸ ینایر ۱ قبل المطبقة(السیاسة 

 اكمالمتر الخسارة أو الربح فإن اآلخر، الشامل الدخل خالل من العادلة بالقیمة المصنف المالي باألصل االعتراف إلغاء عند
 مسبقاً في الدخل الشامل اآلخر ال یعاد تصنیفھ في قائمة الدخل الموحدة، ولكن یتم تحویلھ لألرباح المبقاة.

 
 المطلوبات المالیة 

 تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بالتزام مالي عند سداد االلتزام التعاقدیة أو الغاؤھا او انتھاؤھا. 
  



 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 )غیر مدققة( ةدالموحالموجزة  األولیةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 (تتمة) م۲۰۱۸یونیو  ۳۰في  الستة أشھر المنتھیةلفترة 

-۲۳- 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة). ٥
 

 تعدیالت على الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة
 

 الموجودات المالیة 
 إذا تم تعدیل أحكام األصل المالي، تقوم المجموعة بتقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة لألصل المعدل مختلفة بصورة جوھریة.

إذا كانت التدفقات النقدیة مختلفة بصورة جوھریة، فإن الحقوق التعاقدیة للتدفقات النقدیة من األصل المالي األصلي تعتبر منتھیة 
ویتم ارة خساالعتراف بالمكسب او المع الفرق المسجل كإلغاء الصالحیة. وفي ھذه الحالة یتم إلغاء قید األصل المالي االصلي 

 لي الجدید بالقیمة العادلة.االعتراف باألصل الما
 

اء قید جوھریاً، فإن التعدیل ال یؤدي إلى إلغ ال تختلفوفیما إذا كانت التدفقات النقدیة لألصل المعدل المدرج بالتكلفة المطفأة 
لغ الناتج باألصل المالي. وفي ھذه الحالة تقوم المجموعة بإعادة احتساب إجمالي القیمة الدفتریة لألصل المالي واالعتراف بالم

صعوبات . إذا تم تنفیذ ھذا التعدیل بسبب الفي الربح أو الخسارةخسارة الأو مكسب للكتعدیل تعدیل إجمالي القیمة الدفتریة  عن
أو الخسارة معاً إلى جانب خسائر انخفاض القیمة. وفي حاالت أخرى یتم عرضھا المكسب المالیة للمقترض فإنھ یتم عرض 

 .عمولة خاصةكإیرادات 
 

 المطلوبات المالیة
تقوم المجموعة باستبعاد االلتزام المالي عندما یتم تعدیل أحكام االلتزام وعندما تكون التدفقات النقدیة لاللتزام المعدل مختلفة 

یمة حكام المعدلة بالقیمة العادلة. یتم ادراج الفرق بین القاأل بناًء علىااللتزام المالي الجدید تسجیل جوھریاً. وفي ھذه الحالة، یتم 
 و الخسارة.أفي قائمة الربح المعدلة الدفتریة لاللتزام المالي المنتھي وااللتزام المالي الجدید وفق االحكام 

 
 االنخفاض في القیمة 

خالل  بالقیمة العادلة من غیر المقاسةتقوم المجموعة بإدراج المخصصات لخسائر االئتمان المتوقعة من األدوات المالیة التالیة 
 :الربح أو الخسارة

 الموجودات المالیة التي ھي أدوات دین، -
 ذمم مدینة لعقود اإلیجار / اإلجارة -
 عقود الضمانات المالیة الصادرة، و -
 الصادرة.التزامات القروض  -

 
 قیمة على االستثمارات في األسھم.ال یتم إدراج خسارة االنخفاض في ال

 
تقوم المجموعة بقیاس مخصصات الخسارة بمبلغ یساوي خسارة االئتمان المتوقعة على أساس العمر الزمني باستثناء ما یلي 

 شھراً: ۱۲والتي یتم قیاسھا بخسارة ائتمان متوقعة على مدى 
  



 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 )غیر مدققة( ةدالموحالموجزة  األولیةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 (تتمة) م۲۰۱۸یونیو  ۳۰في  الستة أشھر المنتھیةلفترة 

-۲٤- 

 
 المحاسبیة الھامة (تتمة)السیاسات . ٥
 

 (تتمة)االنخفاض في القیمة 
  استثمارات بأوراق مالیة كأدوات دین یتم تحدیدھا على أنھا ذات مخاطر متدنیة في تاریخ التقریر المالي، و -
لم تزداد مخاطر االئتمان بخصوصھا بصورة جوھریة منذ (غیر الذمم المدینة لعقود اإلیجار) أدوات مالیة أخرى  -

 االعتراف االولي بھا.
 

 إن مخصصات الخسارة للذمم المدینة لعقود اإلیجار تقاس دوماً بالمبلغ المقابل للعمر الزمني لخسائر االئتمان المتوقعة.
 

تعتبر المجموعة سندات الدین التي ُصنفت على أنھا ذات مخاطر ائتمان متدنیة عندما یكون تصنیف مخاطر االئتمان لھا 
 لمفھوم العالمي لـ "درجة االستثمار".معادل لتعریف ا

 
التي تنشأ عن احداث التعثر في األدوات المتوقعة شھراً ھي جزء من خسائر االئتمان  ۱۲إن خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 

 شھراً بعد تاریخ التقریر المالي. ۱۲المالیة المحتملة خالل 
 

 قیاس خسائر االئتمان المتوقعة
 المتوقعة ھي احتمال التقدیر المرجح لخسائر االئتمان والتي یتم قیاسھا كاآلتي: إن خسائر االئتمان

الموجودات المالیة التي ال تنخفض فیھا قیمة االئتمان في تاریخ التقریر المالي تعتبر كقیمة حالیة لجمیع النواقص النقدیة  -
 لیھا)،فقات النقدیة التي تتوقع المجموعة الحصول ع(أي الفرق بین التدفقات النقدیة المستحقة للمنشأة وفقاً للعقد والتد

الموجودات المالیة التي انخفضت فیھا قیمة االئتمان في تاریخ التقریر المالي: تمثل الفرق بین إجمالي القیمة الدفتریة  -
 والقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة،

ین القیمة الحالیة بین التدفقات النقدیة التعاقدیة المستحقة للمجموعة إذا التزامات القروض غیر المسحوبة: تمثل الفرق ب -
 تم سحب االلتزام والتدفقات النقدیة التي تتوقع المجموعة الحصول علیھا، و

ى تتوقع المجموعة الحصول علأي مبالغ عقود الضمانات المالیة: تمثل الدفعات المتوقعة لتعویض مالك السھم ناقصاً  -
 أي منھا.

 لموجودات المالیة المھیكلةا
إذا تم إعادة التفاوض على أحكام الموجودات المالیة أو تم تعدیلھا أو تم استبدال األصل المالي القائم بأصل مالي جدید بسبب 

خسائر  وقیاساألصل المالي الصعوبات المالیة التي یواجھا المقترض ومن ثم تقییم ما إذا كان یجب القیام بعملیة استبعاد 
 الئتمان المتوقعة على النحو التالي:ا
 

 تنشأ قد لتيا المتوقعة النقدیة التدفقات فإن القائم، المالي األصل استبعاد إلى تؤدي ال المتوقعة الھیكلة إعادة كانت إن -
 .القائم األصل من النقدیة النواقص احتساب في تضمینھایتم  المعدل المالي األصل من

 لجدیدا لألصل المتوقعة العادلة القیمة فإن القائم، المالي األصل استبعاد إلى ستؤدي المتوقعة الھیكلة إعادة كانت إن -
 النقدیة لنواقصا حساب في القیمة ھذه ادراج یتم. قیده إلغاء وقت في القائم المالي األصل من نھائیة نقدیة كتدفقات تعتبر

 العائد عدلم باستخدام المالي التقریر تاریخ إلى لالستبعاد المتوقع التاریخ من خصمھا تم التي القائم المالي األصل من
 . القائم المالي باألصل الخاص األصليالفّعال 

 
 



 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 )غیر مدققة( ةدالموحالموجزة  األولیةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 (تتمة) م۲۰۱۸یونیو  ۳۰في  الستة أشھر المنتھیةلفترة 

-۲٥- 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة). ٥
 

 (تتمة)االنخفاض في القیمة 
 

 الموجودات المالیة التي انخفضت قیمتھا االئتمانیة
 ضضت النخفاعرتیة المدرجة بالتكلفة المطفأة قد تقوم المجموعة بتقییم ما إذا كانت الموجودات المال ،في كل تاریخ تقریر مالي

عند حدوث حدث أو أكثر ذي تأثیر ضار على  "منخفض القیمة االئتمانیة"في قیمتھا االئتمانیة. یعتبر األصل المالي بأنھ 
 .تقدیریة المستقبلیة لألصل الماليالتدفقات النقدیة ال

 
 :على البیانات القابلة للمالحظة التالیة االئتمانیة انخفضت قیمتھیتضمن الدلیل على أن األصل المالي قد 

 
 الصعوبات المالیة الجوھریة للمقترض أو المصدر. -
 مثل التعثر أو حدث مضى موعد استحقاقھ. خرق في العقد -
 .ال تأخذھا المجموعة بالحسبانجموعة وفق شروط وأحكام قد إعادة ھیكلة قرض أو مبلغ مقدم من الم -
 من المحتمل أن یدخل المقترض في إفالس أو إعادة ھیكلة مالیة أخرى. -
 عدم وجود سوق نشطة للضمان بسبب الصعوبات المالیة. -

 
القرض الذي یتم التفاوض علیھ بسبب تعثر المقترض یعتبر عادًة بأنھ منخفض القیمة االئتمانیة ما لم یكن ھناك دلیالً على أن 

ضافة إمخاطر عدم استالم تدفقات نقدیة تعاقدیة آخذة باالنخفاض بصورة جوھریة وال توجد مؤشرات على انخفاض في القیمة. 
 یوماً او أكثر بأنھ منخفض القیمة. ۹۰تجاوز موعد استحقاقھ لذلك، یعتبر القرض الجزئي الذي 

 
 عند تقییم ما إذا كان االستثمار في دین سیادي انخفضت قیمتھ االئتمانیة، تأخذ المجموعة في االعتبار العوامل التالیة:

 
 .عوائد السنداتتقییم السوق للمالءة االئتمانیة كما ظھرت في  -
 تقییم وكاالت تصنیف االئتمان. -
 قدرة الدولة على الدخول إلى األسواق المالیة إلصدار سندات دین جدیدة. -
 من خالل االعفاء الطوعي أو االلزامي للدیون. المالكوناحتمال إعادة ھیكلة الدیون مما یؤدي إلى خسائر یتحملھا  -
آلیة الدعم الدولي المتوفرة لتقدیم الدعم الضروري كـ "مقرض ـ مالذ أخیر" لتلك الدولة إضافة إلى النیة التي ظھرت  -

عن  االلیات بغض النظرفي تصریحات عامة أو حكومیة أو وكاالت الستخدام تلك اآللیة. یتضمن ھذا تقییم لعمق تلك 
 لمعاییر المطلوبة أم ال.النیة السیاسیة سواء كان ھناك مقدرة الستیفاء ا

 
 عرض مخصص خسائر االئتمان المتوقعة في قائمة المركز المالي 

 على النحو التالي: األولیة الموجزة الموحدة یتم عرض مخصصات خسائر االئتمان المتوقعة في قائمة المركز المالي
 

 لدفتریة للموجودات.كتخفیض من إجمالي القیمة ا لمالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة:الموجودات ا -
 بشكل عام كمخصص :المالیة الضمانات دت القرض وعقوالتزاما -
في حال عدم قدرة المجموعة و ،األداة المالیة كل من الجزء المسحوب وغیر المسحوب من القرضحال تضمنت  في -

من التزامات القرض بشكل منفصل عن ذلك الجزء المسحوب، تقوم  عنصرعلى تحدید خسارة االئتمان المتوقعة على 
المجموعة بعرض مخصص تجمیعي للخسائر یتضمن الجزء المسحوب والجزء غیر المسحوب. یتم عرض المبلغ 
التجمیعي كتخفیض من إجمالي القیمة الدفتریة من الجزء المسحوب. یتم عرض أي زیادة في مخصص الخسائر عن 

 ، وضمن "مطلوبات أخرى" المسحوب كمخصصإجمالي المبلغ 
 
 



 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 )غیر مدققة( ةدالموحالموجزة  األولیةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 (تتمة) م۲۰۱۸یونیو  ۳۰في  الستة أشھر المنتھیةلفترة 

-۲٦- 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة). ٥
 

 (تتمة)االنخفاض في القیمة 
 

 (تتمة)عرض مخصص خسائر االئتمان المتوقعة في قائمة المركز المالي 
ة خسائر في قائمال یتم إدراج مخصص : أدوات الدین التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر -

المركز المالي حیث أن القیمة الدفتریة لھذه الموجودات تمثل قیمھا العادلة. إال أنھ یتم اإلفصاح عن مخصص الخسائر 
قائمة الدخل األولیة الموجزة الموحدة یتم ادراج خسائر االنخفاض في القیمة في . دراجھ في احتیاطي القیمة العادلةوإ

 التكلفة المطفأة للموجودات وقیمھا العادلة في الدخل الشامل اآلخر.وإدراج التغیرات بین 
 

 الشطب
یتم شطب القروض وأوراق الدین (بشكل جزئي أو كلي) عندما ال یكون ھناك احتمال واقعي لالسترداد، إال أن الموجودات 

 قة.السترداد المبالغ المستحالبنك ءات المالیة التي تم شطبھا ممكن أن تكون ما زالت خاضعة ألنشطة الزامیة للتمشي مع إجرا
 

 المخصص لىع كإضافة البدایة في الفرق اعتبار یتم فإنھ المتراكمة، الخسائر مخصصكان المبلغ الذي سیتم شطبھ أعلى من  إذا
 .الئتمانا خسائر مصروف على. یتم تسجیل أي استردادات الحقة الدفتریة القیمة إجمالي مقابل ذلك بعد تطبیقھ یتم الذي

 
 تقییم الضمانات

لتقلیل مخاطر االئتمان على الموجودات المالیة تسعى المجموعة إلى استعمال ضمانات حیثما كان ذلك ممكناً. تتمثل الضمانات 
في أشكال متنوعة من نقد، وأوراق مالیة، واعتمادات مستندیھ / وخطابات ضمان، وعقارات، وذمم مدینة، وبضائع، وأصول 

اتفاقیات تسویة. تم تحدید السیاسة المحاسبیة للمجموعة للضمانات من خالل اتفاقیات ثل م ائتمانیةوتعزیزات غیر مالیة أخرى، 
الضمانات ما لم یتم استعادتھا  .)۳۹معیار (ال) وھي نفسھا كما كانت بموجب ۹(الدولي للتقاریر المالیة اقراض بموجب المعیار 

حتساب ثر على اؤال أن القیمة العادلة للضمانات تللمجموعة. إدة األولیة الموجزة الموحال یتم تسجیلھا في قائمة المركز المالي 
خسائر االئتمان المتوقعة. بشكل عام، یتم تقییم الضمانات بالحد األدنى في البدایة وإعادة التقییم على أساس دوري. إال أن بعض 

 قییمھا یومیاً.یتم ت، الھامش الضمانات ـ على سبیل المثال ـ نقد أو أوراق مالیة متعلقة بمتطلبات
 

تقوم المجموعة، وبأقصى حد ممكن، باستعمال بیانات السوق النشطة لتقییم الموجودات المالیة المحتفظ بھا كضمانات. ویتم 
تقییم الموجودات المالیة األخرى التي ال تتضمن قیم سوقیة یمكن تحدیدھا بسھولة باستعمال نماذج قیاسیة. یتم تقییم الضمانات 

مثل العقار بناًء على بیانات مقدمة من أطراف ثالثة مثل وسطاء الرھن العقاري أو استناداً إلى مؤشرات أسعار غیر المالیة 
 المنازل.

 
 م)۲۰۱۸ ینایر ۱ قبل المطبقة(السیاسة 

ة على أن الموجودات المالیة المقیدة بالتكلف اً موضوعی تاریخ كل تقریر مالي، تقوم المجموعة بتقییم ما إذا كان ھناك دلیالً  في
وعة من الموجودات المالیة عندما یبین الدلیل الموضوعي أن مقیمة أصل مالي أو مج تنخفضالمطفأة قد انخفضت قیمتھا. 

 یةالنقد التدفقات على تأثیر ھذا الخسارة لحدث وأن بالموجودات،حدث الخسارة قد وقع بعد االعتراف األولي باألصل أو 
 .بھا ُیعتد بصورة تقدیرھا یمكن التي للموجودات المستقبلیة
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 )غیر مدققة( ةدالموحالموجزة  األولیةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 (تتمة) م۲۰۱۸یونیو  ۳۰في  الستة أشھر المنتھیةلفترة 

-۲۷- 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة). ٥
 

 (تتمة)االنخفاض في القیمة 
 

 (تتمة) م)۲۰۱۸ ینایر ۱ قبل المطبقة(السیاسة 
یمكن أن یتضمن الدلیل الموضوعي على أن األصل المالي قد انخفضت قیمتھ على صعوبات مالیة جوھریة للمقترض أو 

 موأحكا شروط وفق المجموعة من مقدم مبلغ أو قرض ھیكلة إعادة تأخر في السداد من قبل المقترض أوالمصدر أو تعثر أو 
إفالس أو عدم وجود سوق نشطة للضمان أو حالة أو مؤشر على أن المقترض أو المصدر سیدخل في  المجموعة تتطلبھا

البیانات األخرى القابلة للمالحظة المتعلقة بمجموعة من الموجودات مثل التغیرات العكسیة في حالة الدفع للمقترض أو المصدر 
 دفع في المجموعة.في المجموعة، أو الظروف االقتصادیة التي ترتبط بتعثرات ال

 
أة واألوراق المالیة لالستثمار المقاسة بالتكلفة المطف والسلفعلى انخفاض القیمة للقروض  المجموعة في اعتبارھا دلیالً  تضع

 جوھریةالوالسلف واألوراق المالیة لالستثمار  القروض جمیع تقییم یتملكل من أصل محدد والموجودات على مستوى جماعي. 
مالیة والسلف واألوراق ال القروضجمیع  إنمن أجل انخفاض محدد في القیمة.  المطفأة بالتكلفة المقاسةعلى المستوى الفردي 

تم تقییمھا منخفضة القیمة بشكل محدد ی اعتبرت غیر التيلالستثمار الجوھریة على المستوى الفردي المقاسة بالتكلفة المطفأة 
جمیع القروض والسلف  إنناك أي انخفاض في قیمتھا، والتي تم تكبدھا ولكن لم تتحدد بعد. جماعیاً لمعرفة ما إذا كان ھ

 أي ھناك كان ذاإ ما لمعرفة جماعیاً  تقییمھا یتمالجوھریة بشكل فردي  غیرواألوراق المالیة لالستثمار المقاسة بالتكلفة المطفأة 
 صائصخ مع المطفأة بالتكلفة المقاسةالمالیة لالستثمار  والسلف واألوراق القروضعن طریق تجمیع  قیمتھا في انخفاض
 .مشابھة مخاطر

 
القیمة للموجودات بالتكلفة المطفأة باعتبارھا الفرق بین القیمة الدفتریة لألصل المالي والقیمة الحالیة  انخفاض خسائر تقاس

یمة في قائمة خسائر انخفاض الق تدرجللتدفقات النقدیة التقدیریة المستقبلیة المخصومة بمعدل العائد الفَعال األصلي لألصل. 
 حتى مةالقی منخفضة الموجودات على العمولة إدراج یستمرخسائر االئتمان.  الدخل الموحدة وتنعكس في االنخفاض في قیمة

 .األفراد قروض لجمیع استحقاقھا موعد
 

التاریخیة للموجودات ذات خصائص الخسارة االئتمانیة ودلیل  الخسارة خبرة إلىاإلدارة التقدیرات التي تستند  تستخدم
 الطریقة صفح یتمموضوعي لالنخفاض في القیمة مشابھ لتلك الموجودة في المحفظة عند القیام بتقدیر التدفقات النقدیة. 

 تقدیرات بین فرق يأ لتقلیل منتظمة بصورة المستقبلیة النقدیة التدفقات وتوقیت المبلغ من كل لتقدیر المستخدمة واالفتراضات
 .الفعلیة الخسارة وخبرة الخسارة

 
یمة، یتم عكس االنخفاض في خسارة انخفاض القیمة من خالل مبلغ خسارة انخفاض الق انخفاضعندما یتسبب حدث الحق في 

 قائمة الدخل الموحدة.
 

لمعلومات ھذا التحدید بعد الوضع في االعتبار ا یتم شطب القروض والسلف عندما یتم تحدیدھا على أنھا غیر قابلة للتحصیل. یتم
في المركز المالي للمقترض بحیث ال یمكن للمقترض أن یسوي  الجوھریة مثل عدد األیام مضي استحقاق التمویل والتغیرات

 التزاماتھ أو للحد الذي تكون فیھ المتحصالت من الضمانات المحتفظ بھا غیر كافیة لتغطیة االلتزامات.
 

تعدیل القیمة الدفتریة لألصل من خالل استخدام مخصص حساب انخفاض القیمة ویتم تضمین مبلغ التعدیل في قائمة الدخل یتم 
 الموحدة.
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-۲۸- 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة). ٥
 

 (تتمة)االنخفاض في القیمة 
 

 (تتمة) م)۲۰۱۸ ینایر ۱ قبل المطبقة(السیاسة 
یتم بشكل عام إعادة التفاوض بشأن القروض والسلف التي إما ھي جزء من عالقة مستمرة بعمیل أو رداً على تغیر عكسي في 

لتاریخ استحقاق الدفع أو خطط إعادة السداد  تمدیدظروف المقترض. في الحالة األخیرة، یمكن أن ینتج عن إعادة التفاوض 
ینتج عن ذلك استمرار األصل في أن یتجاوز موعد عدلة للمقترضین المتعثرین. والتي بموجبھا یقدم البنك نسبة عمولة م

استحقاقھ وتنخفض قیمتھ بشكل منفرد، حیث أن إعادة التفاوض بشأن دفع العمولة وأصل المبلغ ال یغطي القیمة الدفتریة األصلیة 
ھ قرض جدید. تستند سیاسات وممارسات للقرض. وفي حاالت أخرى، یؤدي إعادة التفاوض إلى اتفاق جدید ویعامل على أن

إعادة الھیكلة إلى المؤشرات والمعاییر التي تشیر إلى أن الدفع سیستمر على األرجح. یخضع القرض لتقییم انخفاض في القیمة 
 ال األصلي للقرض.دل العائد الفعفردي أو جماعي ویتم احتسابھ باستخدام معبشكل 

 
وجود انخفاض في القیمة على المستوى الجماعي للموجودات. یمكن أن یستند المخصص  تضع المجموعة في اعتبارھا دلیل على

الجماعي لالنخفاض في القیمة على معاییر محددة وھي التدھور في التدرج الداخلي أو التصنیف االئتماني الخارجي الموزع 
ل فیھا المقترض والخبرة وأنماط التعثر على المقترض أو مجموعة من المقترضین، والظروف االقتصادیة الحالیة التي یعم

 التاریخیة المتضمنة في مكونات محفظة االئتمان.
 

 لیة والتزامات القروضالضمانات الما
دھا بسبب ابل الخسارة التي یتكبالضمانات المالیة ھي بمثابة عقود تتطلب من المجموعة القیام بدفعات محددة لتعویض المالك مق

تمان بموجب ائ عند االستحقاق وفقاً لشروط أداة الدین. التزامات القرض ھي التزامات ثابتة لتوفیر الدفع یخفق فيمحدد مدین 
 حكام وشروط محددة مسبقاً.أ
 

بدایة بالقیمة ھا في الفي السوق والتي یتم قیاسعمولة خاصة صدار الضمانات المالیة أو االلتزامات لتقدیم قرض بأقل سعر إیتم 
 القیمة العادلة األولیة على مدى عمر الضمان أو االلتزام. ویتم قیاسھا الحقاً على النحو التالي:طفاء إالعادلة و

 
 م: بالقیمة المطفأة أو مخصص مبلغ الخسارة ـ أیھما أعلى، و۲۰۱۸ینایر  ۱من  •
 أعلى ـ عندما تصبحم: القیمة المطفأة أو القیمة الحالیة ألي دفعة متوقعة لتسویة االلتزام ـ أیھما ۲۰۱۸ینایر  ۱قبل  •

 الدفعة بموجب العقد ممكنة.
 

ض و. وفیما یتعلق بالتزامات القرالربح او الخسارةلم تصدر المجموعة أي التزامات قرض یتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل 
 األخرى:
 م: تقوم المجموعة بإدراج مخصص خسارة،۲۰۱۸ینایر  ۱من  •
 ) إذا تم اعتبار العقد بعوض.۳۷(للمعیار اج مخصص وفقاً م: تقوم المجموعة بإدر۲۰۱۸ینایر  ۱قبل  •
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 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة). ٥
 

 االعتراف باإلیرادات / المصروفات
 

 خاصةال تعموالالإیرادات ومصروفات 
. الالفعّ  دالعائ معدل باستعمال طریقة قائمة الدخل األولیة الموجزة الموحدةیتم تسجیل إیرادات ومصروفات العمولة الخاصة في 

من خالل العمر أو المقبوضات المستقبلیة  خفض بالضبط الدفعات النقدیة التقدیریةیالسعر الذي  يال ھالفعّ  العائدطریقة إن 
 أو التكلفة المطفأة لاللتزام المالي. اليالمإجمالي القیمة الدفتریة لألصل وصوالً إلى الزمني المتوقع لألداة المالیة 

 
لألدوات المالیة خالف الموجودات التي انخفضت قیمتھا االئتمانیة، تقوم المجموعة ال الفعّ العائد  معدلقیام باحتساب عند ال

ة یبتقدیر التدفقات النقدیة التقدیریة المستقبلیة مع األخذ في االعتبار جمیع األحكام التعاقدیة لألداة المالیة، لكن لیس خسائر ائتمان
حسب  عدالتممعدل العائد الفّعال بالموجودات المالیة التي انخفضت قیمتھا االئتمانیة، فإنھ یتم احتساب  متوقعة. وفیما یتعلق

 بما في ذلك خسائر االئتمان المتوقعة.المستقبلیة االئتمان باستعمال التدفقات النقدیة التقدیریة 
 

اط المدفوعة أو المستلمة التي تشكل جزءاً ال یتجزأ من یتضمن تكالیف المعاملة والرسوم والنقمعدل العائد الفّعال إن احتساب 
 . تتضمن تكالیف المعاملة التكالیف الزائدة التي تعود مباشرة إلى اقتناء أو إصدار أصل مالي أو التزام مالي.معدل العائد الفّعال

 
 قیاس التكلفة المطفأة وإیرادات العموالت الخاصة

"التكلفة المطفأة" لألصل المالي أو االلتزام المالي ھي المبلغ الذي من خاللھ یتم قیاس األصل المالي أو االلتزام المالي عند 
ي فرق بین أل الالفعّ  العائداالعتراف االولي بھ ناقص تسدیدات أصل المبلغ زائداً أو ناقصاً اإلطفاء المتراكم باستعمال طریقة 

لغ االستحقاق، أما بالنسبة للموجودات المالیة فإن التكلفة المطفأة تعدل لتشمل أي مخصص مقابل خسائر القیمة األولیة ومب
 .م)۲۰۱۸ینایر  ۱(أو مخصص انخفاض القیمة قبل  االئتمان المتوقعة

 
 متوقعة. تمانالتكلفة المطفأة لألصل المالي قبل تعدیل أي مخصص خسائر ائ والقیمة الدفتریة لألصل المالي" ھإن "إجمالي 

 
ل على إجمالي القیمة الدفتریة لألصمعدل العائد الفّعال تطبیق ، فإنھ یتم خاصةالعمولة العند احتساب إیرادات ومصروفات 

 (عندما ال تنخفض القیمة االئتمانیة لألصل) أو للتكلفة المطفأة لاللتزام.
 

اب إیرادات ولي، فإنھ یتم احتسالعتراف األعند اولكن فیما یتعلق بالموجودات المالیة التي أصبحت منخفضة القیمة االئتمانیة 
اب . إذا لم یعد األصل منخفض القیمة االئتمانیة، فإن احتسللتكلفة المطفأة لألصلمعدل العائد الفّعال بتطبیق العمولة الخاصة 

 یعود إلى األساس اإلجمالي. العمولة الخاصةإیرادات 
 

لعمولة ااالعتراف االولي، فإنھ یتم احتساب إیرادات  بعدوفیما یتعلق بالموجودات المالیة التي كانت منخفضة القیمة االئتمانیة 
ال  لخاصةا للتكلفة المطفأة لألصل. إن احتساب إیرادات العمولةمعدل العائد الفّعال حسب التعدیل االئتماني بتطبیق الخاصة 

 یعود إلى األساس اإلجمالي حتى في ظل تحّسن مخاطر االئتمان لألصل.
 

عندما تدخل المجموعة في مقایضة معدل عمولة خاصة لتغییر العمولة الخاصة من ثابتة إلى متغیرة (أو العكس)، فإنھ یتم 
ط المقایضة للحد الذي یعتبر فیھ التحوصافي العمولة الخاصة عند بحسب  خاصةالعمولة الإیرادات ومصروفات تعدیل مبلغ 

 فّعاالً.
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 اتستثماراال .٦
 

 یونیو  ۳۰ 
 م۲۰۱۸ 

 (غیر مدققة) 
بآالف الریاالت 

  السعودیة

 دیسمبر  ۳۱ 
 م۲۰۱۷ 
 )مدققة(

بآالف الریاالت 
 السعودیة

 یونیو ۳۰ 
 م۲۰۱۷ 

  (غیر مدققة)
بآالف الریاالت 

 السعودیة
 -و الخسارة الربح أالقیمة العادلة من خالل 

الربح أو بالقیمة العادلة من خالل  محددة
 ۹٥٫٦۹٤  ٦۱٫٤۱٥  ٥۹٫۷۰۱ الخسارة

 القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر
 ٤٫۳۳۰ أدناه)"أ" إیضاح (

 
۱٦٫۳۸۸  ۱۳٫٤۱۸ 

 ۱۷٫۲۲۸٫۳۳٤  ۲۰٫۲۸۲٫۷٤٤  ۲۳٫۲٥٦٫۳۲۳ محتفظ بھا بالتكلفة المطفأة
 ۱۷٫۳۳۷٫٤٤٦  ۲۰٫۳٦۰٫٥٤۷  ۲۳٫۳۲۰٫۳٥٤ اإلجمالي

  
باع البنك أحد استثماراتھ بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. كانت القیمة العادلة لالستثمار م، ۲۰۱۸ینایر  خاللأ) 

 ملیون لایر سعودي ۱۰٫۹٥، تم تحویل ربح متراكم بمبلغ لذلك البیعنتیجة ملیون لایر سعودي.  ۱۲٫۰۸ع مبلغ في تاریخ البی
 مبقاة.   خل الشامل اآلخر إلى أرباح ُمسجل سابقاً في الد

 
 صافي ،القروض والسلف. ۷

 على النحو التالي:قروض وسلف مصنفة بالتكلفة المطفأة 
 

 یونیو ۳۰ 
 م۲۰۱۸  

 (غیر مدققة) 
بآالف الریاالت 

  السعودیة

  دیسمبر  ۳۱ 
 م۲۰۱۷ 
 )مدققة(

بآالف الریاالت 
 السعودیة

 یونیو ۳۰ 
 م۲۰۱۷ 

  (غیر مدققة)
بآالف الریاالت 

 السعودیة
 ۳۹٥٫٦۱۷   ٤٦۳٫۳۷۷   ٥٥۰٫۷٤۰  بطاقات ائتمان 

 ۱۷٫۳٦۹٫۰۹۰   ۱۷٫٥٥۳٫۲۰۲   ۱۷٫۸۳۷٫۳٦٤  قروض شخصیة
 ۲۳٫۰۱۲٫٦۲۳   ۲۱٫٥٥۰٫٥۲۷   ۲۱٫۲۱٦٫۰۰۸  قروض تجاریة وسحوبات على المكشوف

 ٤۰۷٫۹۱۱   ٤۲۳٫۱۰٦   ٤۲۷٫٦۷۱  أخرى
 ٤۱٫۱۸٥٫۲٤۱   ۳۹٫۹۹۰٫۲۱۲   ٤۰٫۰۳۱٫۷۸۳  قروض وسلف عاملة

 ٥۲۹٫۱۳۸   ٥۰٤٫۳٦۳    ۸۰۳٫٦۷٥  عاملة غیرقروض وسلف 
 ٤۱٫۷۱٤٫۳۷۹   ٤۰٫٤۹٤٫٥۷٥   ٤۰٫۸۳٥٫٤٥۸  إجمالي القروض والسلف

 )۷٤۳٫۰٥۳(  )۷۰٤٫۷۲۹(  )۹۹٦٫٦٤٥(  القیمة انخفاضمخصص 
 ٤۰٫۹۷۱٫۳۲٦   ۳۹٫۷۸۹٫۸٤٦   ۳۹٫۸۳۸٫۸۱۳  ، صافيقروض وسلف

  
 
 



 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 )غیر مدققة( ةدالموحالموجزة  األولیةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 (تتمة) م۲۰۱۸یونیو  ۳۰في  الستة أشھر المنتھیةلفترة 

-۳۱- 

 
 (تتمة)  صافي ،القروض والسلف. ۷
 
 :االئتمان خسائرقیمة  انخفاضیلي الحركة في مخصص  فیما )أ

 یونیو  ۳۰ 
 م۲۰۱۸ 

 (غیر مدققة) 
بآالف الریاالت 

  السعودیة

 دیسمبر  ۳۱ 
 م۲۰۱۷ 
 )مدققة(

بآالف الریاالت 
 السعودیة

 یونیو ۳۰ 
 م۲۰۱۷ 

  (غیر مدققة)
بآالف الریاالت 

 السعودیة
معیار ل (ُمحتسب وفقاً  الفترةفي بدایة  الرصید

 )۳۹ المحاسبة الدولي
 
 ۷۰٤٫۷۲۹ 

  
 ۷٥٦٫٥٦۸ 

  
 ۷٥٦٫٥٦۸ 

 ــ       ــ        ٤۷۲٫۲۸٤  )۹( لمعیارتأثیر إعادة القیاس نتیجة تطبیق ا
 ۷٥٦٫٥٦۸   ۷٥٦٫٥٦۸   ۱٫۱۷۷٫۰۱۳  معدل -الرصید في بدایة الفترة 

 ۱٤٥٫۰۳٤   ۳۳۱٫۸۳۹   ۲۰۳٫۰٤٤   مخصص انخفاض قیمة خسائر ائتمان 
 )۱٤٦٫٤۹۸(  )۳٦۸٫٤۱٥(  )۳۱٦٫۲۷۰( دیون معدومة تم شطبھا

 )۱۲٫۰٥۱(  )۱٥٫۲٦۳(  )۷۰٫۲٥۹( امسبققیمھا  تخفیض/ استرداد مبالغ تم عكس
 ــ      ــ        ۳٫۱۱۷  قرض ھیكلة إعادة عند مخصص عكس

 ۷٤۳٫۰٥۳   ۷۰٤٫۷۲۹   ۹۹٦٫٦٤٥  الفترة نھایة في الرصید
 

 قائمة الدخل األولیة الموجزة الموحدة مما یلي:   فيانخفاض قیمة خسائر ائتمان  مخصصصافي  تكونی )ب
 یونیو ۳۰ 

 م۲۰۱۸ 
 (غیر مدققة) 

بآالف الریاالت 
  السعودیة

 یونیو ۳۰ 
 م۲۰۱۷ 

 (غیر مدققة)
بآالف الریاالت 

 السعودیة

مخصص انخفاض قیمة خسائر ائتمان تتعلق 
 بقروض وسلف 

 
 ۲۰۳٫۰٤٤ 

  
 ۱٤٥٫۰۳٤ 

   امسبق تكوین مخصص لھامبالغ تم  عكس/  استرداد
)۷۰٫۲٥۹( 

  
)۱۲٫۰٥۱( 

 )۲٤٫۲۳۷(  )۲۸٫۸٥۱( استرداد من دیون تم شطبھا مسبقاً 
صافي مخصص انخفاض قیمة خسائر ائتمان تتعلق 

 بمستحق من بنوك ومؤسسات مالیة أخرى 
 
 ۷۳ 

  
 ــ    

مبالغ تم تكوین مخصص لھا مسبقاً تتعلق  عكس
 بائتمان یتعلق بمطلوبات محتملة 

 
)٤۹٫۹۸۸( 

  
 ــ    

 ۱۰۸٫۷٤٦   ٥٤٫۰۱۹  ، صافي مخصص انخفاض قیمة خسائر ائتمان
 
 زمیلة شركةفي  ستثماراال. ۸

 من %۳٥ المجموعة تملك حیث تعاوني تكافل الجزیرة شركة في المجموعة اتاستثمار زمیلة شركةفي  ستثماراالیمثل 
 .تعاوني تكافل الجزیرة أسھم إجمالي

  



 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 )غیر مدققة( ةدالموحالموجزة  األولیةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 (تتمة) م۲۰۱۸یونیو  ۳۰في  الستة أشھر المنتھیةلفترة 

-۳۲- 

 
 (تتمة) زمیلة شركةفي  االستثمار. ۸
 تكافل الجزیرة شركةل لالشام دخلالاجمالي  في المجموعة حصة زمیلة شركةالدخل الشامل في اجمالي  في الحصة مثلتُ 

 لسوقامدرجة في شركة الجزیرة تكافل تعاوني إن . الجزیرة تكافل تعاونيمالیة متاحة من  لوماتمع حدثأعلى  بناءً  تعاوني
 م مبلغ۲۰۱۸یونیو  ۳۰في شركة الجزیرة تكافل تعاوني كما في  ستثماربلغت القیمة السوقیة لالو )تداول( السعودیة المالیة

 لایر ملیون ۳٤۱٫٤ :م۲۰۱۷یونیو  ۳۰و سعودي لایر ملیون ۳۳٥٫٦٥ :م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱( سعودي لایر ملیون ۲۸۰٫۲۸
 تداول.  الواردة فيبناًء على أسعار  )سعودي

 
 ودائع العمالء. ۹
 

 یونیو ۳۰ 
 م۲۰۱۸ 

 (غیر مدققة) 
بآالف الریاالت 

  السعودیة

 دیسمبر ۳۱ 
 م۲۰۱۷ 
 )مدققة(

 بآالف الریاالت
 السعودیة

 یونیو  ۳۰ 
 م۲۰۱۷ 

 (غیر مدققة)
بآالف الریاالت 

 السعودیة
 ۲٥٫۸٦٦٫۹۸۰  ۲٤٫۹۹۰٫۱۸۰  ۲٦٫۲۹۱٫۹٥٤ تحت الطلب

 ۲۱٫٦۲۷٫۳٤۳  ۲٤٫۱۷۲٫٤۹۳  ۲۰٫٥۲۳٫۳۳۹ جلأل
 ۱٫٦۷٥٫٤۳٤  ۱٫۱۱٥٫٦۹۳  ۹٥۲٫۷۸۱ أخرى

 ٤۹٫۱٦۹٫۷٥۷  ٥۰٫۲۷۸٫۳٦٦  ٤۷٫۷٦۸٫۰۷٤       اإلجمالي

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

 المشتقات. ۱۰
 

 :االستراتیجي والتحوط المتاجرة ألغراض التالیة المشتقة المالیة األدوات العادیة أعمالھا دورة خالل المجموعة تستخدم
 

 مقایضاتا) 
 یضةالمقا أطراف یقوم الخاصة العموالت لمقایضات بالنسبة. بأخرى النقدیة التدفقات من مجموعة الستبدال التزامات ھي

 سعارأ لمقایضات وبالنسبة. األصل استبدال دون واحدة عملة في متغیرة أو ثابتة بأسعار عموالت دفعات باستبدال عموماً 
 .مختلفة بعمالت والمتغیرة الثابتة والعموالت األصل دفعات تبادل یتم العمالت بین العموالت

 
 )االجنبیة العمالت وعد( خیارات )ب

 دفع ابلمق الصفقات من سلسلة أو الصفقات إحدى في بالدخول العمیل بموجبھا یوافق خیارات الصرف األجنبي ھي معامالت
 ). الموعود( الثاني الطرف إلى واحد طرف من تعھد بإعطاء) الواعد( األطراف أحد یقوم حیث عمولة،

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

 .مخاطرهل التحوط بقصد شروط بدون أو مع عملة) وبیع شراء( أو بیع أو بشراء وعد بعمل العمیل یقوم حیث بالعمیل، الخاصة
 
 
 
 

  



 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 )غیر مدققة( ةدالموحالموجزة  األولیةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 (تتمة) م۲۰۱۸یونیو  ۳۰في  الستة أشھر المنتھیةلفترة 

-۳۳- 

 
 (تتمة)  المشتقات. ۱۰

 
 المتاجرة ألغراض بھا محتفظ مشتقات ۱۰-۱

 أنشطة تضمنت. األفضلیات بین الترجیح أو المراكز تعزیز أو المبیعات في المشتقات تداول في المجموعة أنشطة معظم تتعلق
 المراكز تعزیز ویشمل. والمستقبلیة الحالیة المخاطر تخفیض أو تعدیل أو تحویل من لتمكینھم للعمالء منتجات تقدیم المبیعات

 رجیحالت أما. األسعار مؤشرات أو األسعار في اإلیجابیة التغیرات من أرباح على الحصول توقع مع السوق مخاطر مراكز إدارة
 .أرباح على الحصول توقع مع المنتجات أو األسواق بین األسعار فروق تحدید فیشمل

 
 التحوط ألغراض بھا محتفظ مشتقات ۱۰-۲

 أسعار تذبذب لمخاطر تعرضھا من تخفف كي التحوط ألغراض الشریعة أحكام مع متوافقة مشتقات المجموعة تستخدم
 . األجنبي والصرف العموالت

 
 للتقلبات المجموعة تعرض إدارة تتم المخاطر إدارة عملیة من كجزء. المخاطر وإدارة لقیاس شامل نظام المجموعة اعتمدت

 ةمقبول مستویات إلى والعموالت العمالت أسعار لمخاطر تعرضھا من للحد العموالت وأسعار األجنبي الصرف أسعار في
 .السعودي العربي النقد مؤسسة أصدرتھ الذي للدلیل طبقاً  اإلدارة مجلس یحدده الذي النحو على

 
 اطرلمخ تعرضھا مدى لتعدیل تحوطیة ألغراض المشتقات المجموعة تستخدم ،المالیة ومطلوباتھا موجوداتھا إدارة من كجزء
 . محددة لمعامالت التحوط خالل من عموماً  یتحقق وھذا. والعموالت العمالت أسعار تذبذب

 
 النقدیة التدفقات تحوطات

 ألغراض دةالمع غیر والمطلوبات الموجودات على العموالت منالمستقبلیة  النقدیة التدفقات تقلبات لمخاطر معرضة المجموعة
 دیةالنق للتدفقات كتحوطات العموالت أسعار مقایضات المجموعة تستخدم. متغیرة عموالت أسعار مخاطر وتحمل المتاجرة

 . العمولة أسعار مخاطر من

 أُعید تصنیف خسائر تحوطات التدفقات النقدیة في قائمة الدخل األولیة الموجزة الموحدة خالل الفترة كما یلي:  
 یونیو ۳۰ 

 م۲۰۱۸ 
بآالف الریاالت 

  السعودیة

 یونیو ۳۰ 
 م۲۰۱۷ 

بآالف الریاالت 
 السعودیة

 ۸۲٦   ۱٫۱٥٥  دخل عموالت خاصة  
 )۹٦۹(  )۱٫۲۳۷(  مصروف عموالت خاصة 

 صافي خسائر من تحوطات تدفقات نقدیة تم إعادة تصنیفھا 
 األولیة الموجزة الموحدةقائمة الدخل  في 

 
 
)۸۲( 

  
 
)۱٤۳( 

 

 

 



 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 )غیر مدققة( ةدالموحالموجزة  األولیةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 (تتمة) م۲۰۱۸یونیو  ۳۰في  الستة أشھر المنتھیةلفترة 

-۳٤- 

 
 (تتمة)  المشتقات. ۱۰

 
 (تتمة) التحوط ألغراض بھا محتفظ مشتقات ۱۰-۲

 
 (تتمة) النقدیة التدفقات تحوطات

كانت مقایضات أسعار العمولة الخاصة من تحوطات التدفقات النقدیة عالیة الفعالیة في تسویة التذبذب في مصروفات العمولة 
خسارة : م۲۰۱۷یونیو  ۳۰( سعودي لایر ملیون ٦٦٫۰۳ مبلغب النقدیة التدفقات تحوطات من العادلة القیمة أرباح بلغتالخاصة. 

 غیر مكاسب صافي من تتكوناألولیة الموجزة الموحدة و الشامل الدخل قائمة في وردت) سعودي لایر ملیون ۱٫٤٤بمبلغ 
 ۳۰( محققة مكاسببال و) سعودي لایر ملیون ۷٫۰۱خسارة : م۲۰۱۷یونیو  ۳۰( سعودي لایر ملیون ٦٦٫۰۳ بمبلغ محققة
 ).ملیون لایر سعودي ٥٫٥۷: م۲۰۱۷یونیو 

 
 أن إال ة،النقدی التدفقات تحوطات في المستخدمة الخاصة العمولة أسعار مقایضات بعض البنك باع ،الفترات السابقة خالل

 العالقة اتذ لھا المتحوط البنود لكون الموحدةاألولیة الموجزة  الشامل الدخل قائمة في سیستمر / (الخسائر) المكاسب تصنیف
 الدخل قائمة في / (الخسائر) المكاسب تصنیف إعادة سیتم ،ةریر المالیالمتطلبات المعاییر الدولیة للتق طبقاً . قائمة زالت ما

األولیة الموجزة  لدخلا قائمة على لھا المتحوط بالبنود المتعلقة النقدیة التدفقات فیھا تؤثر التي الفترة فيالموحدة  األولیة الموجزة
 .الموحدة



 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 )غیر مدققة( ةدالموحالموجزة  األولیةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 (تتمة) م۲۰۱۸یونیو  ۳۰في  الستة أشھر المنتھیةلفترة 

- ۳٥- 

 
 (تتمة)  المشتقات. ۱۰

 
 (تتمة) التحوط ألغراض بھا محتفظ مشتقات ۱۰-۲
 تقدم والتي ــ ألسمیةا القیم تعكس أن بالضرورة لیس. األسمیة قیمھا إلى إضافةً  للمجموعة المشتقة المالیة لألدوات والسالبة الموجبة العادلة القیم التالي الجدول یبین

 المجموعة عرضت على مؤشراً  ُتعتبر ال األسمیة القیم فإن وبالتالي. المستقبلیة النقدیة التدفقات مبالغ ــ الفترة نھایة في كما القائمة التعامالت حجم عن مؤشراً 
 :السوق مخاطر على مؤشراً  أیضاً  توفر وال المشتقة، لألدوات الموجبة العادلة بالقیمة والمحددة االئتمان لمخاطر
 

  

 )غیر مدققة( م۲۰۱۸ یونیو ۳۰ 
 الریاالت السعودیة) (بآالف

 )مدققة( م۲۰۱۷دیسمبر  ۱۳ 
 (بآالف الریاالت السعودیة) 

 )غیر مدققة( م۲۰۱۷یونیو  ۰۳ 
 الریاالت السعودیة) (بآالف

    
قیمة عادلة 

 ایجابیة
قیمة عادلة 

 القیمة االسمیة سلبیة
قیمة عادلة      

 ایجابیة
قیمة عادلة 

 القیمة االسمیة سلبیة
قیمة عادلة  

 ایجابیة
قیمة عادلة 

 القیمة االسمیة سلبیة
 ألغراضمشتقة محتفظ بھا  دواتأ

 :المتاجرة
           

 ۱٫۱۱۷٫۸٤۷ ٤٫٤٤۰ ٤٫٤٤۰  ٤٥۹٫۸۹٥ ۱٫۷۹٤ ۱٫۷۹٤  ۲۲٫٥۰۰ ۸ ۸ خیارات
 ٥٫۷۱٤٫۹۱۳ ۹۸٫۷٤٥ ۹۸٫۷٤٥  ٥٫٦٥۲٫۷۸۸ ٦۹٫۱٤۰ ٦۹٫۱٤۰  ۳٫۳۸۸٫٥۷۷ ٤۷٫۳۰۷ ٤۷٫۳۰۷ الخاصة العموالت سعارأ مقایضات

 ۱٫٦٥۰٫۰۰۰ ۱۳٫٤٤۷ ۱۳٫٤٤۷  ۲٫٤٥۰٫۰۰۰ ۲۰٫٥٥۸ ۲۰٫٥٥۸  ۸۰۰٫۰۰۰ ۲٫۰۰۰ ۲٫۰۰۰  مھیكلة ودائع
 ۱۹۱٫٥۷٤ ۱۱ ٦۳٥  ۱۸۸٫۷٥۰ ــ    ۱٫۲٤۲  ــ    ــ    ــ    مقایضات عملة

 ــ    ــ    ــ     ۲۲٤ ــ    ۱  ۳۰۲٫۱۷٥ ۱۰٥ ٤۱ مقایضات عملة آجلة
 ۸٫٦۷٤٫۳۳٤ ۱۱٦٫٦٤۳ ۱۱۷٫۲٦۷  ۸٫۷٥۱٫٦٥۷ ۹۱٫٤۹۲ ۹۲٫۷۳٥  ٤٫٥۱۳٫۲٥۲ ٤۹٫٤۲۰ ٤۹٫۳٥٦ اإلجمالي

            
كتحوط  محتفظ بھاأدوات مشتقة 

 للتدفقات النقدیة:
           

 ۳٫۹٥۰٫٦۲٥ ۲۱۹٫۲۸٥ ۱۳٫۲٤۳  ۳٫۲٥۰٫٦۲٥ ۱۲۹٫٤۹٥ ۱۱٫۲۸٦  ۳٫۲٥۰٫٦۲٥ ۸٦٫٥۳۲ ۳۷٫۹۲۷ الخاصة العموالت أسعار مقایضات

 ۱۲٫٦۲٤٫۹٥۹ ۳۳٥٫۹۲۸ ۱۳۰٫٥۱۰  ۱۲٫۰۰۲٫۲۸۲ ۲۲۰٫۹۸۷ ۱۰٤٫۰۲۱  ۷٫۷٦۳٫۸۷۷ ۱۳٥٫۹٥۲ ۸۷٫۲۸۳ اإلجمالي



 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 )غیر مدققة( ةدالموحالموجزة  األولیةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 (تتمة) م۲۰۱۸یونیو  ۳۰في  الستة أشھر المنتھیةلفترة 

- ۳٦- 

 
  (تتمة) لمشتقاتا .۱۰
 (تتمة) التحوط ألغراض بھا محتفظ مشتقات ۱۰-۲
المتوقع  منائد. الع منحنى في الھبوطالقیم العادلة السلبیة لمقایضات أسعار العمولة الخاصة بشكل رئیسي إلى  تعود

 ۳۰م، ۲۰٤٤: أبریل م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱م (۲۰٤٤تسویة القیم العادلة لھذه المقایضات في أو قبل شھر ابریل 
 م).۲۰٤٤بریل أ: م۲۰۱۷یونیو 

 
الدفع والمستحقة القبض وللمتاجرة المحتفظ بھا دخل العموالت الخاصة  الخاصة العموالت أسعار مقایضاتتتضمن 

 ۱٦٫۲۹م :۲۰۱۷یونیو  ۳۰وملیون لایر سعودي  ۱٥٫۱م: ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۱٥٫۰۱مبلغ 
ملیون لایر سعودي) یتضمن تحوط التدفقات النقدیة المحتفظ بھا لمقایضات أسعار العموالت الخاصة المستحقة 

 م:۲۰۱۷یونیو  ۳۰ملیون لایر سعودي و ۱۱٫۲۹م: ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۱٥٫۱٤القبض مبلغ 
دیسمبر  ۳۱یون لایر سعودي (مل ۱۷٫۱۲، وعموالت خاصة مستحقة الدفع بمبلغ )ملیون لایر سعودي ۱۳٫۲٤
 ملیون لایر سعودي).  ۱۸٫۰۱ م:۲۰۱۷یونیو  ۳۰ملیون لایر سعودي و ۱٦٫۸٥: ۲۰۱۷

 
 شركة مسمى تحت خاصة أغراض ذات منشأة بتأسیس البنك قام الدولیة، القوانین بعض في التغیرات على بناءً 

 التحوط يف المستخدمة الربح معدل مقایضات مشتقات جمیع تحویل البنك وینوي المحدودة المالیة لألوراق الجزیرة
 لخاصةا والمنشأة البنك بین إحالل اتفاقیة توقیع جرى، بھذا الصددمبدئیاً و. الخاصة المنشأة ھذه إلى المتاجرة أو

 افاألطر لدى المشتقات جمیع بتنفیذ الخاصة المنشأة ستقوم وصاعداً  الوقت ذلك ومن. المقابلة األطراف وأحد
 عالقات بأن عتقدت اإلدارة فإن القوانین استلزمتھ الذي التغیر ھذا ظل وفي. والبنك المنشأة بین تبادلي دعم مع المقابلة
 .فاعلة تظل سوف التحوط

 
 المال رأسل معززة صكوك .۱۱

 
 سعودي ریـال ملیون بمبلغ مالال رأس معززة صكوك شھادة ۲٫۰۰۰ بإصدار البنك قام م۲۰۱٦ یونیو ۲ بتاریخ

 بشكل ُیعدل ـــ") روسایب" السعودیة البنوك بین الفائدة سعر( أشھر ٦ أساس على أرباح توزیع بمعدل صك، لكل
 أشھر ستة كل المتأخرات دفع ویستحق للسنة، أساس نقطة ۱۹۰ ھامش إلیھ مضافاً  ـــ مسبق بشكل سنوي نصف
 ھذه صالحیة فیھ تنتھي الذي التاریخ وھو م،۲۰۲٦ یونیو ۲ تاریخ حتى سنة كل من دیسمبر ۲و یونیو ۲ بتاریخ

 شروط استیفاء خالل من م۲۰۲۱ یونیو ۲ بعد أو في ممارستھ یمكنالصكوك  استدعاء خیار البنك لدى. الصكوك
 رىأخ شروط ظھور بمجرد الصكوك استدعاء أیضاً  یمكن. الطرح مذكرة في الواردة واألحكام للشروط طبقاً  معینة
 ).تداول( السعودیة المالیة السوق في مسجلة الصكوك ھذه إن. الطرح مذكرة في أیضاً  مذكورة معینة

 
  السھم یةرأس المال وربح. ۱۲

 
 للسھم سعودي لایر ۱۰ بقیمة سھم ملیون ۸۲۰ من بالكامل والمدفوع المصدر بھ المصرح البنك رأس مال یتكون

 بقیمة ملیون سھم ٥۲۰: م۲۰۱۷یونیو  ۳۰ للسھم، سعودي لایر ۱۰ بقیمة سھم ملیون ٥۲۰: م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱(
  ).للسھملایر سعودي  ۱۰

 
رجب  ۲م (الموافق ۲۰۱۸ مارس ۱۹في  الُمنعقد بالبنك اجتماع الجمعیة العمومیة غیر العادیةالمساھمون في وافق 

ملیون  ۳۰۰اصدار ملیون سھم من خالل  ۸۲۰ملیون سھم إلى  ٥۲۰بنك من ال سھمزیادة عدد أعلى  ھـ)۱٤۳۹
 إكمالبعد أسھم حقوق األولویة خالل الفترة، أصدر البنك لایر سعودي للسھم.  ۱۰ بقیمةأسھم حقوق األولویة من 

  جمیع اإلجراءات النظامیة. 
السھم األساسیة على أساس الربح العائد إلى المساھمین العادیین والمتوسط المرجح لعدد  یةیستند احتساب ربح

 األسھم العادیة القائمة كما یلي:



 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 )غیر مدققة( ةدالموحالموجزة  األولیةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 (تتمة) م۲۰۱۸یونیو  ۳۰في  الستة أشھر المنتھیةلفترة 

- ۳۷- 

 
  (تتمة) السھم یةرأس المال وربح. ۱۲

 

 
 .ال ینطبق الربح المخفض للسھم على البنك

 
 أخرى احتیاطیات. ۱۳

 

      

 لفترة الستة أشھر المنتھیة في  لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
  

 یونیو ۳۰
 م۲۰۱۸  

بآالف الریاالت 
  السعودیة

 یونیو ۳۰ 
 م۲۰۱۷  

بآالف الریاالت 
  السعودیة
 (معدل)

  
 یونیو ۳۰

 م۲۰۱۸  
بآالف الریاالت 

  السعودیة

 یونیو ۳۰ 
 م۲۰۱۷  

بآالف الریاالت 
  السعودیة
 (معدل)

        العادیین لمساھمینلالعائد  الربح
 ٤۳٦٫۱۳۰  ٤۹۸٫٦۸۷  ۲۲۰٫۱٦۲  ۲٥۳٫۳۸٦ للربح األساسي للسھم

        
 أسھم  أسھم  أسھم  أسھم 

        العادیة لعدد األسھم المتوسط المرجح
 ٥٦۷٫٥٤۷٫۳۰۹  ٦۸۷٫۹۰٤٫٥٤۳  ٥٦۷٫٥٤۷٫۳۰۹  ٦۸۷٫۹۰٤٫٥٤۳ للربح األساسي للسھم

        
 ۰٫۷۷  ۰٫۷۲  ۳۹٫۰  ۰٫۳۷ الربح األساسي للسھم (لایر سعودي)

 الریاالت السعودیة بآالف  
 م۲۰۱۸یونیو  ۰۳

 
تحوطات 

  التدفقات النقدیة
احتیاطي القیمة 

 العادلة

  
خسائر 

  كتواریةا

تكلفة أسھم 
أولویة  حقوق

            المجموع  ) ادناه(اإلیضاح 
۱۰٫۹۲۸   )۱۱۳٫۰۳٤(  الفترةالرصید في بدایة    )۱٫۹۳۱(  )۲۱٫۱٤۸(  )۱۲٥٫۱۸٥( 

 ٦٦٫۰٥۰   -  -  ۲۳   ٦٦٫۰۲۷   في القیمة العادلة صافي التغیر
 األولیة  محول الى قائمة الدخل

 الموحدة الموجزة  
  

 ۸۲ 
  

- 
  

- 
  

- 
  

 ۸۲ 
استثمار بالقیمة  مكسب من بیع
ل الدخل الشامل العادلة من خال

  مبقاة  اآلخر محول إلى أرباح 

  
 
- 

  
 
)۱۰٫۹٥۱( 

  
 
  - 

  
 
- 

  
 
)۱۰٫۹٥۱( 

)۹۰٫۸٤۸(  -    -  -  أخرى   )۹۰٫۸٤۸( 
لفة أسھم حقوق أولویة تحویل تك

 قاةبمإلى أرباح 
  

  - 
  

- 
  

  - 
  

 ۱۱۱٫۹۹٦  
  

 ۱۱۱٫۹۹٦ 
۲۱٫۱٤۸   -    )۱۰٫۹۲۸(  ٦٦٫۱۰۹   الفترةصافي الحركة خالل     ۷٦٫۳۲۹ 

 )٤۸٫۸٥٦(  -    )۱٫۹۳۱(  -    )٤٦٫۹۲٥(  الفترة الرصید في نھایة 



 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 )غیر مدققة( ةدالموحالموجزة  األولیةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 (تتمة) م۲۰۱۸یونیو  ۳۰في  الستة أشھر المنتھیةلفترة 

- ۳۸- 

 
 (تتمة)  احتیاطیات أخرى .۱۳

  

 
أسھم دار القانونیة والمھنیة إلص بالخدماتصدار أسھم حقوق األولویة المصرفات المتكبدة التي تتعلق ُتمثل تكالیف إ

والحالیة  المتراكمة في الفترات السابقة حقوق األولویة. خالل الفترة الحالیة، یتم تحمیل تكالیف أسھم حقوق األولویة
 ).۱۲ یرجى الرجوع إلى اإلیضاح(بصورة مباشرة على األرباح المبقاة عند استكمال إصدار أسھم حقوق األولویة 

 
 باالئتمانوااللتزامات المحتملة المتعلقة  رتباطاتاال. ۱٤
 اإلجراءاتالعادیة، ولم یكن ھناك أي تغیر في حالة  أعمالھاخالل دورة  قانونیة معرضة إلجراءاتالمجموعة أ) 

 .م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في  جرى االفصاح عنھكما القانونیة 

 :باالئتمانالمتعلقة المحتملة  البنكلتزامات او ارتباطات یلي فیماب) 
 

 

 

 

 الریاالت السعودیة بآالف  
 م۲۰۱۷یونیو  ۰۳

 
تحوطات 

  التدفقات النقدیة

احتیاطي 
القیمة 
 العادلة

  
 

 خسائر
  اكتواریة

 أسھمتكلفة 
أولویة  حقوق

(اإلیضاح 
            المجموع  )ادناه

 )۲۱۱٫۷۹۰(  )۱۸٫۱۱۹(  -  ۷٫۱٥۷  )۲۰۰٫۸۲۸(  الفترةالرصید في بدایة 
 ۲٥۲   -  -  ۱٫٦۹٤  )۱٫٤٤۲(  صافي التغیر في القیمة العادلة

 األولیة  محول الى قائمة الدخل
 الموحدة الموجزة  

  
 ۱٤۳ 

  
- 

  
- 

  
- 

  
 ۱٤۳ 

)۷۰۹(  -  -    -  أخرى   )۷۰۹( 
)۷۰۹(  -  ۱٫٦۹٤  )۱٫۲۹۹(  الفترةصافي الحركة خالل    )۳۱٤( 

)۸۲۸٫۱۸(  -  ۸٫۸٥۱  )۲۰۲٫۱۲۷(  الفترةالرصید في نھایة    )۲۱۲٫۱۰٤( 

 م۲۰۱۸ یونیو ۳۰ 
 (غیر مدققة)  

بآالف الریاالت 
  السعودیة

 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ 
 )مدققة(

الریاالت بآالف 
 السعودیة

 م۲۰۱۷یونیو  ۳۰ 
 (غیر مدققة) 

بآالف الریاالت 
 السعودیة

      
 ۹٦۷٫۷٥٦  ۱٫۰۱٥٫۳۱۹  ٦۹۳٫۰۲۸ اعتماد خطابات

 ٤٫۲٥۰٫۰٦۷  ٤٫۱۷۰٫۸٤٥  ٤٫۱۳۳٫۱٤۸ خطابات ضمان
 ٦۷۱٫۱۹۳  ٤۰٥٫۰۰۱  ٤۰۹٫۹٥۳ قبوالت

 ۱٤۸٫۱۲٥  ۱٥۰٫۰۰۰  ۱٥۰٫۰۰۰ ئتمان غیر قابلة للنقضاال لتمدیدالتزامات 

 ٦٫۰۳۷٫۱٤۱  ٥٫۷٤۱٫۱٦٥  ٥٫۳۸٦٫۱۲۹       اإلجمالي



 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 )غیر مدققة( ةدالموحالموجزة  األولیةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 (تتمة) م۲۰۱۸یونیو  ۳۰في  الستة أشھر المنتھیةلفترة 

- ۳۹- 

 
 (تتمة)  باالئتمانوااللتزامات المحتملة المتعلقة  االرتباطات. ۱٤

 
الزكاة  تودفع ")الھیئة(" والدخل لزكاةلالعامة  الھیئة إلى والضریبیة الزكویة االقرارات المجموعة تقدمج) 

 سنة حتى للسنوات الزكویة الربوط المجموعة تاستلم. م۲۰۱۷ حتى وبما فیھاسنوات المالیة للوضریبة الدخل 
 تتضمن. م۲۰۱۱م حتى ۲۰۰٦للسنوات من  سعودي لایر ملیون ٤٦۲٫۷ بإجمالي إضافیة مطالبات مع م۲۰۱۱

 ياإلضاف والتمویل األجل طویلة الستثماراتا لحساب سعودي لایر ملیون ۳۹۲٫۹ مبلغ اإلضافیة المطالباتتلك 
 ساباحت في الھیئة اعتمدتھ الذي األساس على االعتراض تم. باحتسابھما الھیئة تسمح لم التي األجل طویل

 االعتراض جةنتی بأن ثقة على اإلدارة إن. العلیا االستئنافیة اللجنة أمام البنك قبل من اإلضافي الزكوي االلتزام
 .عالهأ المذكور بالشأن یتعلق فیماتكوین أي مخصصات  یتموبالتالي لم  لصالحھا، ستكون أعاله المذكور

 
یتم احتساب االستثمارات  لم إذا. ومع ذلك، م۲۰۱۷م حتى ۲۰۱۲إصدار الربوط للسنوات من عد بالھیئة ب لم تقم

 التي أصدرتھا الھیئة طویلة األجل في الوعاء الزكوي، وتم احتساب التمویل طویل األجل تمشیاً مع الربوط
توى على مسة مطروحمسألة ویبقى ھذا األمر على البنك زكاة إضافیة للسنوات المذكورة أعاله، سینتج عن ذلك 

 .الشأن ھذا في البنك وضع على عنھ اإلفصاح یؤثر وقدل ككالصناعة المصرفیة 
  

 النقدیة وشبھ یةالنقد. ۱٥
 
 :یلي مام الموحدة الموجزة األولیة لتدفقات النقدیةفي قائمة ا ةالمدرج النقدیة وشبھ یةتكون النقدت
 
 یونیو ۳۰ 

 م۲۰۱۸ 
 (غیر مدققة) 

بآالف الریاالت 
  السعودیة

 دیسمبر ۳۱ 
 م۲۰۱۷ 
 )مدققة(

بآالف الریاالت 
 السعودیة

 یونیو ۳۰ 
 م۲۰۱۷ 

 (غیر مدققة)
بآالف الریاالت 

 السعودیة
وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي  یةنقد

 ةالسعودي فیما عدا الودیعة النظامی
 

۱٫۳٦۹٫۳۰۱ 
  

۳٫۲۷٦٫٦۲٤ 
  

۲٫٦۳٥٫۲۳٦ 
 المالیةالبنوك والمؤسسات  لدى رصدةأ

أو أقل  یوماً  ۹۰ خاللستحق ت األخرى
 من تاریخ االقتناء

 
 

٤۹۷٫۹۳۹ 

  
 

۲۰۲٫۲۰۰ 

  
 

٦۷٤٫٥۷٦ 
 ۳٫۳۰۹٫۸۱۲  ۳٫٤۷۸٫۸۲٤  ۱٫۸٦۷٫۲٤۰      اإلجمالي

 
  



 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 )غیر مدققة( ةدالموحالموجزة  األولیةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 (تتمة) م۲۰۱۸یونیو  ۳۰في  الستة أشھر المنتھیةلفترة 

- ٤۰- 

 
 (تتمة)  النقدیة وشبھ یةالنقد. ۱٥

 :لتاليا النحو على السعودي العربي النقد مؤسسة لدى المتوافرة واألرصدة للنقد النقدیة وشبھ النقدیة مطابقة
 
 یونیو ۳۰ 

 م۲۰۱۸ 
 (غیر مدققة) 

بآالف الریاالت 
  السعودیة

 دیسمبر ۳۱ 
 م۲۰۱۷ 
 )مدققة(

بآالف الریاالت 
 السعودیة

 یونیو ۳۰ 
 م۲۰۱۷ 

 (غیر مدققة)
بآالف الریاالت 

 السعودیة
 اتالتدفق قائمة حسب نقدیة وشبھنقدیة 

 األولیة  النقدیة
 
 ۱٫۸٦۷٫۲٤۰ 

  
 ۳٫٤۷۸٫۸۲٤ 

  
 ۳٫۳۰۹٫۸۱۲ 

 ۲٫٦٥۰٫۰٥۲   ۲٫٦۹۸٫٤٤۳   ۲٫۷٦٤٫۹۷۸  نظامیة ودیعة
رصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة أ

 أو یوماً  ۹۰األخرى تستحق خالل 
 من تاریخ االقتناء أقل

 
 
)٤۹۷٫۹۳۹( 

  
 
)۲۰۲٫۲۰۰( 

  
 
)٦۷٤٫٥۷٦( 

 النقد مؤسسة لدىواألرصدة  النقدیة
 الفترة نھایة في السعودي العربي

 
 ٤٫۱۳٤٫۲۷۹ 

  
 ٥٫۹۷٥٫۰٦۷ 

  
 ٥٫۲۸٥٫۲۸۸ 

 
  األعمال قطاعات. ۱٦

ن قبل نتظام مام مراجعتھا بتتالتي المجموعة مكونات  عنعلى أساس التقاریر الداخلیة  األعمالیتم تحدید قطاعات 
 .ھائوقیاس مدى أدا األعمالوذلك لتوزیع موارد قطاعات التنفیذي)  الرئیس( القرارات اتخاذ عن األول المسئول

 .ةشركة الجزیرة لألوراق المالیة المحدود، باستثناء داخل المملكة العربیة السعودیةالمجموعة تتركز كافة عملیات و

الجھات  منقیاس اإلیرادات  یتمالتعامالت ما بین قطاعات األعمال وفق الشروط واألحكام التجاریة االعتیادیة.  تتم
ألولیة ابالمسئول األول عن العملیات صانع القرار بطریقة تتفق مع تلك الواردة في قائمة الدخل  المرتبطةالخارجیة 
 .موجودات ومطلوبات تشغیلیة على القطاعات بشكل رئیسيمل موجودات ومطلوبات تتشالموحدة. الموجزة 

 م. ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ال یوجد تغیرات ألساس تقسیم القطاعات او أساس القیاس لربح أو خسارة القطاع منذ 

 :التالیة الرئیسیةعمال ألاقطاعات  إلى المجموعة تم تنظیم ،اإلدارةألغراض 
 

 فراد.لأل موجھةیة استثمارئتمانیة واودائع ومنتجات   األفرادقطاع  

 المتوسطةوالصغیرة  الشركات ،للشركات أخرىئتمانیة اودائع ومنتجات وقروض   الشركاتقطاع 
 .المؤسسات منوالعمالء  ،الحجم

 
 وخدمات المتاجرة والخزینة.  األجنبي، والصرف ،قطاع الخزینة یتضمن أسواق المال  الخزینةقطاع 

 
الوساطة قطاع 

  صول األدارة إو
ة الجزیر"(یشتمل ھذا القطاع على أنشطة  مات وساطة للعمالء لتداول األسھمتوفر خد
 وھي شركة تابعة للبنك)." كابیتال

 
 



 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 )غیر مدققة( ةدالموحالموجزة  األولیةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 (تتمة) م۲۰۱۸یونیو  ۳۰في  الستة أشھر المنتھیةلفترة 

- ٤۱- 

 
 (تتمة)قطاعات األعمال . ۱٦

 
تأمین في ال نظام یتطلب لما. وفقاً واالدخار الحمایةیوفر قطاع التكافل التعاوني خدمات  التكافل التعاوني

أعمال التأمین الخاصة بھا في منشأة  فصلالمملكة العربیة السعودیة، قررت المجموعة 
مسمى "شركة الجزیرة تكافل تعاوني ("تكافل")" تم تأسیسھا بموجب  تحتمنفصلة 

یمثل ھذا القطاع في الوقت الراھن  .التأمین الجدید في المملكة العربیة السعودیة نظام
التي سوف تنقل إلى شركة تكافل بتاریخ وقیمة یتفق علیھا ومعتمدة  نیةالتأمیالمحفظة 

 من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.
  

یونیو  ۳۰و م۲۰۱۸یونیو  ۳۰ومطلوبات المجموعة كما في فیما یلي إجمالي موجودات 
أشھر الستة وإجمالي إیرادات ومصاریف العملیات وصافي الدخل لفترة  م۲۰۱۷

 ذلك التاریخ على النحو التالي:المنتھیة في 



 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 )غیر مدققة( ةدالموحالموجزة  األولیةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 (تتمة) م۲۰۱۸یونیو  ۳۰في  الستة أشھر المنتھیةلفترة 

- ٤۲- 

 
 قطاعات األعمال (تتمة). ۱٦

 
 الریاالت السعودیة) بأالف( م۲۰۱۸یونیو  ۰۳
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 األفرادقطاع 

  
 قطاع الشركات

  
 قطاع الخزینة

الوساطة  قطاع 
 صولدارة األإو

قطاع التكافل  
 التعاوني

  
  أخرى

  
 اإلجمالي

 ٦۹٫۷٦٤٫٥۳۷   ۱۳۰٫۹٥٦   ٦۹٫۷۰٦   ۱٫٦۲۸٫۸۷۱   ۲۸٫۱٦۳٫۸۲۲   ۱۸٫۹۳۷٫۰٦۸   ۲۰٫۸۳٤٫۱۱٤  إجمالي الموجودات
 ٥۸٫۳۷۰٫۱٦۱   ــ       ٦۹٫۷۰٦   ۸۲٦٫۲۷٦   ۹٫٤۳٥٫۸۱۱   ۱۳٫٥٦۷٫٥۰۲   ۳٤٫٤۷۰٫۸٦٦  إجمالي المطلوبات

 العملیات من(الخسارة) / الدخل 
 ــ       ــ       ــ       )٦٫۳۳۱(  ۷٥٫٥۲۲   )٤۳٫۱٥٤(  )۲٦٫۰۳۷(  قطاعاتال بین

 ۱٫۳٤٤٫۳۲٦    )۱۱٤٫٥٤۱(  ۹٫۷۰۷   ۹۲٫۳۰۹   ٥۳٥٫۳۷۲   ۲۲۰٫۹٦۹   ٦۰۰٫٥۱۰  إجمالي دخل العملیات
 ۹٥٤٫۳٤٤   )۸۸۲(  ٥۱٦   ۲۷٫٥۱٥   ٤۳۹٫٥۰٥   ۱٤۷٫۰٤۲   ۳٤۰٫٦٤۸  العموالت الخاصة دخلصافي 
 ۲۹٦٫٥۰۰   )۱٤٫۹۹۸(  ۹٫۱۹۱   ٦۲٫۸٤۷   ۲٫٤۹۸   ٦٥٫۲۰۷   ۱۷۱٫۷٥٥  والعموالت الرسوم دخل صافي
 ۲٫٦۲٤   ــ       ــ       )۱٫۷۱٤(  ٤٫۳۳۸   ــ       ــ      المتاجرة دخل صافي
 شركة دخل صافيمن  حصة
 زمیلة

 
 ٥٫٤۰۰    ٤٫٦۲۹    ــ        ۷۷۱    ــ        ــ        ــ     

عكس / (مخصص)  صافي
  )٦۷٫۹۷۹(  ۱٤٫۰۳۳  االئتمان خسائرقیمة  انخفاض

 
 )٥٤٫۰۱۹(  ــ       ــ       ــ       )۷۳(

 )٤٤٫٦۲۹(  ــ       )۳٦۲(  )٤٫۸۹٥(  )۹٫۲٦۹(  )٥٫٤۸۹(  )۲٤٫٦۱٤( استھالك واطفاء
 )۸٥۱٫۰۳۹(  ۱٫٦۹٥   )۱٤٫۳٦۰(  )۷۱٫٤۰۱(  )۱٤٤٫۷۳۰(  )۱۸۹٫٥٦۰(  )٤۳۲٫٦۸۳( العملیاتإجمالي مصاریف 

 ٤۹۸٫٦۸۷   )۱۰۸٫۲۱۷(  )٤٫٦٥۳(  ۲۱٫٦۷۹   ۳۹۰٫٦٤۲   ۳۱٫٤۰۹   ۱٦۷٫۸۲۷  )الخسارةدخل / (الصافي 



 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 )غیر مدققة( ةدالموحالموجزة  األولیةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 (تتمة) م۲۰۱۸یونیو  ۳۰في  الستة أشھر المنتھیةلفترة 

- ٤۳- 

 
 قطاعات األعمال (تتمة). ۱٦

 
 
 

 
 قطاع األفراد

  
 قطاع الشركات

  
 قطاع الخزینة

 الوساطة قطاع 
 صولدارة األإو

قطاع التكافل  
 التعاوني

  
 أخرى

  
 اإلجمالي

 م ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱
 الریاالت السعودیة) (بأالف

            

 ٦۸٫۲۸۷٫٤٥٥   ۱۳٤٫۰۷۱   ۷۲٫۲٤۹   ۱٫٥۱۰٫۸۷۳   ۲٦٫۹۳۸٫٤۲۷   ۱۹٫۸۲۰٫۹۸۳   ۱۹٫۸۱۰٫۸٥۲  اجمالي الموجودات 
 ٥۹٫٤٥۸٫٦۱٦   ــ       ۷۲٫۲٤۹   ۷٥۰٫۷۱۹   ۸٫٥۳۲٫٥۲۷   ۱٤٫٥٦۳٫٥۱٤   ۳٥٫٥۳۹٫٦۰۷  اجمالي المطلوبات

 م ۲۰۱۷یونیو  ۳۰
 الریاالت السعودیة) (بأالف

            

 ٦۷٫۰۰٤٫۲۳۷   ۱۲۸٫۹٤٤   ٥۳٫۱۸۱   ۱٫۳۷۸٫۹۸۷   ۲٤٫۲٦۸٫۸۸٤   ۲۱٫۰٥۸٫۲٤۷   ۲۰٫۱۱٥٫۹۹٤  إجمالي الموجودات
 ٥۸٫٦۷۳٫۸۸۸   ــ       ٥۳٫۱۸۱   ٦٤۰٫۳٤٥   ۸٫۹۰۱٫۸۷۰   ۱۲٫٤۹۳٫٤۷۷   ۳٦٫٥۸٥٫۰۱٥  إجمالي المطلوبات

 بین العملیات من/ (الخسارة) الدخل
 ۲٫۲۷۱  القطاعات

 
)٥۲٫۱٥۷( 

 
 ٥۰٫۷٤۳ 

 
)۸٥۷( 

  
 ــ     

  
 ــ     

  
 ــ     

 ۱٫۲٦۲٫٤۱۱   )۷۹٫۱۳۸(  ۹٫۸۷٤   ۸۹٫۳٤٤   ٤۲۳٫۰۰۱   ۲۹٥٫۳۹۱   ٥۲۳٫۹۳۹  إجمالي دخل العملیات
 ۸۸۷٫٤۲۳   )۳٫۲۰۲(  ۳۰٦   ۱۹٫۷۰۷   ۳٥۸٫٦۲۰   ۱۹٤٫٥۰۳   ۳۱۷٫٤۸۹  العموالت الخاصة دخلصافي 
 ۳۰۸٫۳۳٦   )۸٫٥۳۱(  ۹٫٥٦۷   ٦٥٫٥٦٤   ۸۷۱   ۹۳٫۰۱۱   ۱٤۷٫۸٥٤   والعموالت الرسوم دخل صافي
 ۳٫۱۳۸   ــ       ــ       ۳٫۱۳۸   ــ       ــ       ــ      المتاجرة من الدخل صافي
 ٥٫۱۸٥   ٥٫۱۸٥   ــ       ــ       ــ       ــ       ــ      زمیلة شركة دخل صافيمن  حصة
 خسائرمخصص انخفاض  صافي

 االئتمان
 
)٦٫۱٥٦( 

  
)۱۰۲٫٥۹۰( 

  
 ــ     

  
 ــ     

  
 ــ     

  
 ــ     

  
)۱۰۸٫۷٤٦( 

 )٤۲٫۱۳۷(  ــ       )٤۰۱(  )۳٫۸٦٦(  )۹٫۳٤۳(  )٥٫۲٦۷(  )۲۳٫۲٦۰( استھالك واطفاء
 )۸۳۱٫٤٦٦(  ۱٫۹۹٤   )۱۰٫۳۱۰(  )۷۰٫٦۱۸(  )۱۳٦٫۷۰۸(  )۲۱۱٫۱۱۳(  )٤۰٤٫۷۱۱( إجمالي مصاریف العملیات

 ٤۳٦٫۱۳۰   )۷۱٫۹٥۹(  )٤۳٦(  ۱۸٫۷۲٦   ۲۸٦٫۲۹۳   ۸٤٫۲۷۸   ۱۱۹٫۲۲۸  )الخسارةدخل / (الصافي 
 



 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 )(غیر مدققة ةدالموحاألولیة الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة 

 (تتمة) م۲۰۱۸یونیو  ۳۰المنتھیة في  الستة أشھرلفترة 

- ٤٤- 

 
 العادلة لألدوات المالیة ةالقیم. ۱۷

 
خالل معاملة نظامیة بین أطراف  من التزام لتحویلدفعھ  أوبیع أصل  القیمة العادلة ھي الثمن الذي یمكن الحصول علیھ من

 القیمة. ریخفي ذلك التا لمجموعةل متاحةالوق األكثر نفعیًة افي األسو ـبحضور الموكل أو غیابھ  سواء ـالسوق في تاریخ القیاس 
 .عامل غیر یكون عندما مخاطر من بھ یرتبط ما تعكس لاللتزام العادلة

 
 :العادلة لقیمةوالھیكل الھرمي لتحدید القیمة العادلة 

 تستخدم المجموعة الھیكل الھرمي في تحدید واإلفصاح عن القیمة العادلة لألدوات المالیة

 اریخت في إلیھا الوصول للمنشأة یمكن مماثلة مالیة أداة أوسعار المتداولة في أسواق نشطة لنفس األداة المالیة األ :۱ المستوى
 .القیاس

 میعج تستند بحیث أخرى تقییم أسالیب أو والمطلوبات الموجودات لنفس نشطة أسواق في المتداولة سعاراأل :۲ المستوى
 .السوق في رصدھا یمكن بیانات إلى الجوھریة المعطیات

 .السوق في رصدھا یمكن بیانات على الجوھریة معطیاتھا ترتكز ال تقییم طرق :۳ المستوى

 :العادلة بالقیمة قیاسھا یتم والتي للمجموعة المالیة والمطلوبات الموجودات التالي الجدول یمثلأ) 
 

 

 

 )السعودیة الریاالت الفبآ( م۲۰۱۸یونیو  ۳۰   
 العادلة القیمة

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

ـ صنادیق الربح أو الخسارة  خالل من
 ٥۹٫۲۸۸ استثمار

  
٥۹٫۲۸۸ 

  
 ــ    

  
٥۹٫۲۸۸ 

 ٤۱۳  ــ      ٤۱۳  ٤۱۳  سھمأ ـالربح أو الخسارة  خالل من
 ــ      ــ      ــ      ــ     أسھم-الشامل اآلخر  الدخل خالل من

 ۸۷٫۲۸۳  ۸۷٫۲۸۳  ــ      ۸۷٫۲۸۳ مشتقات
 ۱٤٦٫۹۸٤  ۸۷٫۲۸۳  ٥۹٫۷۰۱  ۱٤٦٫۹۸٤ المجموع
        بالقیمة العادلة مقاسة مالیة مطلوبات
 ۱۳٥٫۹٥۲  ۱۳٥٫۹٥۲  ــ      ۱۳٥٫۹٥۲ مشتقات

 )السعودیة الریاالت بآالف( م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱   
 العادلة القیمة

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

ـ صنادیق الربح أو الخسارة  خالل من
 ٦۰٫۸۷۰ استثمار

 
٦۰٫۸۷۰ 

  
 ــ    

 
٦۰٫۸۷۰ 

 ٥٤٥  ــ      ٥٤٥  ٥٤٥  سھمأ ـالربح أو الخسارة  خالل من
 ۱۲٫۰٥۷  ــ      ۱۲٫۰٥۷  ۱۲٫۰٥۷  سھمأ ـ اآلخر الشامل الدخل خالل من

 ۱۰٤٫۰۲۱  ۱۰٤٫۰۲۱  ــ      ۱۰٤٫۰۲۱ مشتقات
 ۱۷۷٫٤۹۳  ۱۰٤٫۰۲۱  ۷۳٫٤۷۲  ۱۷۷٫٤۹۳ المجموع
        بالقیمة العادلة مقاسة مالیة مطلوبات
 ۲۲۰٫۹۸۷  ۲۲۰٫۹۸۷  ــ      ۲۲۰٫۹۸۷ مشتقات



 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 )(غیر مدققة ةدالموحاألولیة الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة 

 (تتمة) م۲۰۱۸یونیو  ۳۰المنتھیة في  الستة أشھرلفترة 

- ٤٥- 

 
 (تتمة) القیم العادلة لألدوات المالیة. ۱۷

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

 )السعودیة الریاالت بآالف( م۲۰۱۷یونیو  ۳۰   
 العادلة القیمة

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

ـ صنادیق الربح أو الخسارة  خالل من
  ۹٥٫۱۲۱ استثمار

 
۹٥٫۱۲۱ 

  
  ــ    

  
۹٥٫۱۲۱ 

 ٥۷۳   ــ      ٥۷۳  ٥۷۳  سھمأ ـالربح أو الخسارة  خالل من
 ۹٫۹۸۱   ــ      ۹٫۹۸۱  ۹٫۹۸۱ سھمأ ـ اآلخر الشامل الدخل خالل من

 ۱۳۰٫٥۱۰  ۱۳۰٫٥۱۰  ــ      ۱۳۰٫٥۱۰ مشتقات
 ۲۳٦٫۱۸٥  ۱۳۰٫٥۱۰  ۱۰٥٫٦۷٥  ۲۳٦٫۱۸٥ المجموع
        مقاسة بالقیمة العادلة مالیة مطلوبات
 ۳۳٥٫۹۲۸  ۳۳٥٫۹۲۸   ــ      ۳۳٥٫۹۲۸ مشتقات

قات التجاریة المشت تتكون. المالي التقریرالسعر على السعر المتداول في تاریخ  علومةالم لالستثمارات العادلة القیمة تستند
م تقییم . تالمھیكلة والودائع ،معدل الربح ومقایضات والخیارات، األجنبیة، العمالت صرف منفي المستوى الثاني  والتحوطیة

 قایضاتمعقود تبادل العمالت األجنبیة ھذه بالقیمة العادلة باستخدام أسعار الصرف اآلجلة التي یتم تداولھا في سوق نشطة. أما 
حنیات اآلجلة المأخوذة من منمعدالت الربح ، والخیارات، والودائع المھیكلة فقد تم تقییمھا بالقیمة العادلة باستخدام معدل الربح

 .۲ المستوى في للمشتقات بالنسبة جوھریة غیر عموماً  الخصم تأثیرات إند القابلة للمالحظة. العوائ

ضمن المستویات خالل السنة. تم تصنیف االستثمارات الجدیدة المقتناة خالل السنة  ۲و ۱بین المستوى  تناقالتلم یكن ھناك 
 .۳ضمن المستوى وبات مالیة مصنفة ذات العالقة. لیس ھناك موجودات مالیة ومطل

 .الفترة خالل التقییم أسالیب في تغیرات ھناك یكن لم

م: ۲۰۱۷یونیو  ۳۰ملیون لایر سعودي،  ٤٫۳۳م: ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ٤٫۳۳تظھر االستثمارات التي بلغت 
 ملیون لایر سعودي) بالتكلفة، وبالتالي لم یتم احتسابھا بالقیمة العادلة. ۳٫٤٤

 :المطفأة بالتكلفة المقاسة المالیة والمطلوبات للموجودات العادلة القیم التالي الجدول یمثل) ب
 

  

 م۲۰۱۸یونیو  ۰۳ 
 )السعودیة الریاالت بآالف(

  
 المطفأة التكلفة

  
 ۱ المستوى

   
 ۳ المستوى

       :المالیة الموجودات
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة 

 األخرى
 

٥۹۲٫۱۲٥ 
  

 ــ     
   

٥۹۲٫۱۸۲ 
 ــ        ۲۳٫۲۷۰٫۳۱٥  ۲۳٫۲٥٦٫۳۲۳ أةالمطف بالتكلفة بھا محتفظ استثمارات

 ٤۱٫۳۰٥٫۰۸٤   ــ       ۳۹٫۸۳۸٫۸۱۳ بالصافي وسلف قروض
 ٤۱٫۸۹۷٫۲٦٦   ۲۳٫۲۷۰٫۳۱٥  ٦۳٫٦۸۷٫۲٦۱ المجموع



 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 )(غیر مدققة ةدالموحاألولیة الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة 

 (تتمة) م۲۰۱۸یونیو  ۳۰المنتھیة في  الستة أشھرلفترة 

- ٤٦- 

 
 (تتمة) القیم العادلة لألدوات المالیة. ۱۷

 
 :(تتمة) المطفأة بالتكلفة المقاسة المالیة والمطلوبات للموجودات العادلة القیم التالي الجدول یمثل) ب
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
لدى مؤسسة النقد العربي السعودي والموجودات والمطلوبات األخرى والصكوك المعززة للنقدیة واألرصدة القیم العادلة  إن

 .الدفتریة قیمھالرأس المال تقارب 

 
 . إدارة المخاطر المالیة۱۸

 
 االئتمانمخاطر  ۱۸-۱

اطر. أنشأ وعن الموافقة على استراتیجیات ومبادئ إلدارة المخ إدارة المخاطر بالكاملمنھج إن مجلس اإلدارة مسؤول عن 
 مجلس اإلدارة لجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة والتي تتولى مسؤولیة مراقبة عملیة المخاطر بالكامل داخل البنك.

 
مسؤولیة تطویر استراتیجیة المخاطر وتطبیق المبادئ وأطر العمل والسیاسات  تتولى لجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة

 والحدود.
 
 
 

 م۲۰۱۸یونیو  ۰۳ 
 )السعودیة الریاالت بآالف(

  
 المطفأة التكلفة

  
 ۱ المستوى

   
 ۳ لمستوىا

       :المالیة المطلوبات
 ۷٫۷۱۸٫٥۲٥   ــ        ۷٫٥۷۰٫۷۳٦ والمؤسسات المالیة األخرى للبنوكأرصدة 

 ٤۷٫۷٦۱٫٤۳٦   ــ        ٤۷٫۷٦۸٫۰۷٤ للعمالء ودائع
 ٥٥٫٤۷۹٫۹٦۱   ــ        ٥٥٫۳۳۸٫۸۱۰ المجموع

 م۷۲۰۱دیسمبر  ۳۱ 
 )السعودیة الریاالت بآالف(

  
 المطفأة التكلفة

  
 ۱ المستوى

   
 ۳ المستوى

       :المالیة الموجودات
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة 

 األخرى
 

۳٦۹٫۲٤۹ 
  

 ــ      
   

۳٦۹٫۱۹٦ 
 ــ         ۲۰٫۲۹٦٫۸۲۷  ۲۰٫۲۸۲٫۷٤٤ أةالمطف بالتكلفة بھا محتفظ استثمارات

 ٤۱٫۲٦۰٫٦۲۸   ــ        ۳۹٫۷۸۹٫۸٤٦ بالصافي وسلف قروض
 ٤۱٫٦۲۹٫۸۲٤   ۲۰٫۲۹٦٫۸۲۷  ٦۰٫٤٤۱٫۸۳۹ المجموع

       :المالیة المطلوبات
 ٦٫۱۷٤٫٤۷۰   ــ        ٦٫۱۷۲٫٥٤٥ والمؤسسات المالیة األخرى للبنوكأرصدة 

 ٥۰٫۲۸۸٫٥٤٥   ــ        ٥۰٫۲۷۸٫۳٦٦ للعمالء ودائع
 ٥٦٫٤٦۳٫۰۱٥   ــ        ٥٦٫٤٥۰٫۹۱۱ المجموع



 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 )(غیر مدققة ةدالموحاألولیة الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة 

 (تتمة) م۲۰۱۸یونیو  ۳۰المنتھیة في  الستة أشھرلفترة 

- ٤۷- 

 
 المخاطر المالیة (تتمة). إدارة ۱۸

 
 (تتمة) االئتمانمخاطر  ۱۸-۱

/ طرالمخا إدارة تقاریرفحص و المخاطر مستویات ومراقبة المخاطر إدارة قرارات على اإلشراف مسؤولیة المخاطر لجنة تتولى
خاطر بإدارة المأمر یتعلق  أي بتصعیدلجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة  تفویض تم. منتظم أساس على المعلومات عرض

 .البنك إدارة مجلس اھتماماإلدارة وھو ما یسترعي  مجلسل
 

أحد األطراف في أداة مالیة في الوفاء بالتزام ما والتسبب  فشلمخاطر  وھي االئتمان، لمخاطر التعرض بإدارة المجموعة تقوم
 التي تؤدي إلى قروض وسلف التمویل أنشطة عن رئیسي بشكل االئتمان مخاطر تنشأفي تكبد الطرف اآلخر خسارة مالیة. 

 .القروض التزامات مثلخارج قائمة المركز المالي، لألدوات المالیة . توجد أیضاً مخاطر ائتمان استثماروأنشطة 
 

تقوم المجموعة بتقییم احتمال التعثر لألطراف المقابلة باستخدام أدوات التصنیف الداخلي. كما تستخدم المجموعة أیضاً التصنیفات 
 الخارجیة، الخاصة بوكاالت تصنیف كبیرة، حیثما كان ذلك متاحاً.

 
 معالمعامالت  من والحدلمخاطر االئتمان،  التعرضات مراقبةاالئتمان عن طریق  مخاطر على السیطرة المجموعة تحاول

 لتحدید موعةللمج المخاطر إدارة سیاسات تصمیم تم. المقابلةاالئتمانیة لألطراف  للجدارة مستمرال تقییممعینة وال مقابلة أطراف
. یومیاً ة الموضح لحدودمقابل ا الفعلي التعرض مراقبة یتم. بالحدود وااللتزام المخاطر ومراقبة لمخاطرووضع الحدود المالئمة ل

 طریق نع التجاریة بأنشطتھا المتعلقة االئتمان لمخاطر التعرض بإدارة المجموعة تقوم االئتمان، حدود مراقبة إلى باإلضافة
 في. عرضالت مدة من والحد المناسبة، الظروف في المقابلة األطراف مع ضمان وترتیبات رئیسیةتسویة  اتفاقیات في الدخول
تمثل . االئتمان مخاطر لتخفیف أخرى أطراف إلى عنھا التنازل أو معامالت بإغالق أیًضا المجموعة تقوم قد ،معینة حاالت
ي ا أخفقت األطراف المقابلة فبالمشتقات التكلفة المحتملة الستبدال عقود المشتقات إذا م االئتمان للمجموعة الخاصة مخاطر

اء بالتزامھا، وللسیطرة على مستوى مخاطر االئتمان تقوم المجموعة بتقییم األطراف المقابلة باستخدام نفس األسالیب المتبعة الوف
 .مع أنشطة التمویل

 
من األطراف المقابلة في أعمال مشابھة أو أنشطة في نفس المنطقة الجغرافیة،  ینخرط عددٌ الئتمان عندما تركزات مخاطر ا تنشأ

صورة مماثلة ب التعاقدیة بالتزاماتھا الوفاء على قدرتھا علىفي تأثر  تتسببأو التي لدیھا سمات اقتصادیة متشابھة والتي قد 
 بسبب التغیرات االقتصادیة أو السیاسیة أو الظروف األخرى.

 
 منطقة في أو معینة صناعة على تؤثر التي التطورات تجاه المجموعة ألداء النسبیة للحساسیةتركز مخاطر االئتمان  یریش

 .محددة جغرافیة
 

طر مخا المجموعة إلدارة التعرض لمخاطر االئتمان من خالل التنویع في أنشطة التمویل لضمان أنھ ال توجد تركزات تسعى
 . الحاجة عندالمجموعة ضمانات  تتخذغیر مستحقة لدى عمالء أفراد أو مجموعات في منطقة محددة أو عمل محدد. 

 
 لقروضل القیمة بانخفاض إشعاراً  ھناك یكون حالما المقابلة األطراف من إضافیة ضمانات على للحصول أیضاً  المجموعة تسعى

اإلدارة بمراقبة القیم السوقیة للضمانات وتطالب بضمانات إضافیة وفقاً لالتفاق األساسي وتراقب تقوم  .باألفرادالمتعلقة  والسلف
 القیمة السوقیة للضمانات المتحصل علیھا خالل فترة مراجعتھا لكفایة المخصص لخسائر انخفاض القیمة.

 
 التغیرات في منتجات األسواق وأفضل السیاسات.تقوم المجموعة بالمراجعة المنتظمة لسیاسات إدارة المخاطر واألنظمة لتعكس 

 



 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 )(غیر مدققة ةدالموحاألولیة الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة 

 (تتمة) م۲۰۱۸یونیو  ۳۰المنتھیة في  الستة أشھرلفترة 

- ٤۸- 

 
 . إدارة المخاطر المالیة (تتمة)۱۸

 
 (تتمة) االئتمانمخاطر  ۱۸-۱

المطلوبة في  جمیع معلومات إدارة المخاطر المالیة واالفصاحات ال تتضمن إن ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة الموحدة
) بدءاً ۹القوائم المالیة السنویة. وبما أنھ حدثت تغیرات جوھریة في سیاسات وإجراءات إدارة المخاطر نتیجة تطبیق المعیار (

) ۹المطبقة ومنھجیة تنفیذ المعیار ( تم اإلفصاح عن تفاصیل جمیع السیاسات والممارسات الجدیدة/ المعدلةم. ۲۰۱۸ینایر  ۱من 
) والتي تم اإلفصاح عنھا فعلیاً في القوائم المالیة األولیة الموجزة ۹نوعیة ذات الصلة نتیجة لتطبیق المعیار (لواالفصاحات ا

 م. ال یوجد أي تغیرات جوھریة على ھذه الممارسات والسیاسات في ھذا الربع.۲۰۱۸مارس  ۳۱الموحدة للفترة المنتھیة في 
 

 مخصص الخسارة ۱۸-۲
 في مخصص خسارة للقروض والسلف. الختامیةالتسویات من األرصدة االفتتاحیة إلى یوضح الجدول التالي 

 
 م۲۰۱۸یونیو  ۳۰ 

 )السعودیة الریاالت بآالف(
  

خسارة ائتمان 
متوقعة على مدى 

 شھراً  ۱۲

خسارة ائتمان متوقعة 
غیر منخفضة القیمة 
االئتمانیة على مدى 

 العمر الزمني

خسارة ائتمان متوقعة 
القیمة منخفضة 

االئتمانیة على مدى 
 العمر الزمني

 
 
 

 المجموع
     قروض وسلف إلى العمالء مقاسة بالتكلفة المطفأة

 ۷۰٤٫۷۲۹  ۲۹٤٫۳٤۳  ــ       ٤۱۰٫۳۸٦  ینایر ۱الرصید في 
 ٤۷۲٫۲۸٤  ٥۷۲٫۸۷۲  ۱٦۷٫٥۰٦  )۲٦۸٫۰۹٤( )۹تأثیر إعادة القیاس نتیجة تطبیق المعیار (

 ۱٫۱۷۷٫۰۱۳  ۸٦۷٫۲۱٥  ۱٦۷٫٥۰٦  ۱٤۲٫۲۹۲  معدل –ینایر  ۱الرصید كما في 
ائتمان متوقعة على مدى  تحویل إلى مخصص خسارة

 شھراً  ۱۲
 
 ۷۲٫۱٥۱ 

 
)٥۳٫٦۷٥( 

 
)۱۸٫٤۷٦( 

 
 ــ      

خسارة ائتمان متوقعة غیر منخفضة القیمة  تحویل إلى
 االئتمانیة على مدى العمر الزمني

 
)٦٫٦۳۹( 

 
 ۹٫۰۰۲ 

 
)۲٫۳٦۳( 

 
 ــ      

خسارة ائتمان متوقعة منخفضة القیمة تحویل إلى 
 االئتمانیة على مدى العمر الزمني

 
)٥۱٤( 

 
)۳٫٤۱٦( 

 
 ۳٫۹۳۰ 

 
 ــ      

 ۱۳۲٫۷۸٥  ۱۸۲٫۲٦۰  ۳٦٫۱۳۰  )۸٥٫٦۰٥( صافي المحمل للفترة
 )۳۱٦٫۲۷۰( )۳۱٦٫۲۷۰( ــ       ــ       مشطوبات

 ۳٫۱۱۷  ۳٫۱۱۷  ــ       ــ       ھیكلة القرض عكس قید مخصص عند إعادة
 ۹۹٦٫٦٤٥  ۷۱۹٫٤۱۳  ۱٥٥٫٥٤۷  ۱۲۱٫٦۸٥  یونیو ۳۰الرصید في 

 

 المال رأس كفایة. ۱۹
 السعودي العربي النقد مؤسسة من المعتمدة المال رأس بمتطلبات االلتزام ھي المال رأس إدارة من المجموعة أھداف إن
 .قویة مال رأس قاعدة على والمحافظة االستمرار على المجموعة قدرة لضمان") النقد مؤسسة("
 

 من أدنى دبح االحتفاظ البنك على النقد مؤسسة تفرض. دوري بشكل رأسمالھا كفایة ومدى استخدام بمراقبة البنك إدارة تقوم
 المرجحة الموجودات إلى النظامي المال رأس إجمالي فیھ یكون محدد معدل على المحافظة تتطلب كما النظامي المال رأس

 .أكثر أو %۸ البالغ علیھ المتفق األدنى الحد عند المخاطرب
 



 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 )(غیر مدققة ةدالموحاألولیة الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة 

 (تتمة) م۲۰۱۸یونیو  ۳۰المنتھیة في  الستة أشھرلفترة 

- ٤۹- 

 
 (تتمة) المال رأس كفایة. ۱۹

 
 المال أسر كفایة مدى المعدالت ھذه تقیس. النقد مؤسسة من المعتمدة المعدالت باستخدام ارأسمالھ كفایة بمراقبة مجموعةال قومت

 اإلسمیة والقیمة وااللتزامات الموحدة المالي مركزھا قائمة في المدرجة الموجودات مع المؤھلالمجموعة  رأسمال بمقارنة وذلك
 .النسبیة مخاطرھا إلظھار مرجح مبلغ باستخدام للمشتقات

 
ھـ والذي یتعلق بالمنھج المؤقت ۱٥/۳/۱٤۳۹بتاریخ  ۳۹۱۰۰۰۰۲۹۷۳۱طالب تعمیم مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 

ولي لمعدل ) البنوك بإظھار التأثیر األ۹(الدولي للتقاریر المالیة  االنتقالیة للتخصیصات المحاسبیة بموجب المعیاروالترتیبات 
 على مدار خمس سنوات.  ةریر المالیاكفایة رأس المال نتیجة تطبیق المعاییر الدولیة للتق

 
 الالم رأس كفایة ومعدالت ،الثاني والركن األول الركن بموجب المخاطرب المرجحة للموجودات ملخصاً  التالي الجدول یبین

 :۲و ۱للركنین 
 

 
 م۲۰۱۸یونیو  ۳۰

 (غیر مدققة)
 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ 

 (مدققة)
 م۲۰۱۷ یونیو ۳۰ 

 (غیر مدققة)
 بآالف الریاالت السعودیة 
      

 ٤۷٫۰۰۱٫۹٥۹  ٤۸٫۰۳۲٫۹۸۳  ٤٦٫٦۳٤٫۷٥۷ المخاطربلموجودات المرجحة مخاطر االئتمان ل
للموجودات المرجحة المخاطر التشغیلیة 

 المخاطرب
 

٤٫٦۸۷٫۳۸٤ 
  

٤٫۹۷٥٫۰۸٤ 
  

٤٫۸۷۹٫٤۷٥ 
 ۹۰٦٫۹۸۹  ۱٫۱۲۷٫۸٥۷  ۱٫۲٤۱٫۷۰۹ المخاطربللموجودات المرجحة مخاطر السوق 

للموجودات المرجحة  -إجمالي الركن األول 
 المخاطرب

 
٥۲٫٥٦۳٫۸٥۰ 

  
٥٤٫۱۳٥٫۹۲٤ 

  
٥۲٫۷۸۸٫٤۲۳ 

      
 ۸٫٥٤٤٫٥٤۹  ۸٫۹٤۱٫۸۷۲  ۱۱٫۹٥۰٫۲۲٦ )۱ الركناألساسي (رأس المال 

 ۲٫٤۰۸٫۳۸۳  ۲٫۳۹٦٫٦۸۹  ۲٫۲۹٤٫۷۹۹ )۲ الركنرأس المال األساسي (
 ۱۰٫۹٥۲٫۹۳۲  ۱۱٫۳۳۸٫٥٦۱  ۱٤٫۲٤٥٫۰۲٥ )۲و ۱ الركنرأس المال األساسي (إجمالي 

      معدل كفایة رأس المال (%)
 %۱٦٫۱۹  %۱٦٫٥۲  %۲۲٫۷۳ )۱ الركنرأس المال األساسي (معدل 

 %۲۰٫۷٥  %۲۰٫۹٤  %۲۷٫۱۰ )۲و ۱ الركنرأس المال األساسي (إجمالي 
   

 توزیعات أرباح مقترحة  .۲۰
لایر سعودي  ۰٫۳۲وھو یساوي ملیون لایر سعودي  ۲٦۲٫٤بمبلغ نقدیة نھائیة توزیعات أرباح خالل الفترة الحالیة، دفع البنك 

لایر سعودي للسھم) صافي الزكاة بعد الحصول على موافقة  ۰٫٥ملیون لایر سعودي وھو یساوي  ۲۰۰م: ۲۰۱۷للسھم (یونیو 
م. تم احتساب توزیعات األرباح على أساس ۲۰۱۸مایو  ۹في اجتماع الجمعیة العمومیة غیر العادیة المنعقد في المساھمین 

 ملیون سھم. ۸۲۰عة في رأس المال بالبنك بعد إصدار أسھم حقوق أولویة، أي الزیادة المدفو
 

  



 بنك الجزیرة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 )(غیر مدققة ةدالموحاألولیة الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة 

 (تتمة) م۲۰۱۸یونیو  ۳۰المنتھیة في  الستة أشھرلفترة 

- ٥۰- 

 
 المقارنة أرقام. ۲۱

 
، تماشیاً مع العرض للفترة دخل أتعاب وعموالتالمبالغ التالیة من مصروفات عمومیة وإداریة أخرى إلى  تصنیف إعادة تم

 م.۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في الحالیة ومع العرض في القوائم المالیة الموحدة السنویة 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 ولتعزیز االفصاحات.
 

 یكن لم. م۲۰۱۷یونیو  ۳۰و م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱ في كما) ۷( اإلیضاح في بھا المصرح المبالغ تصنیف إعادة تأثیر یلي فیما
 :الموحدةاألولیة الموجزة  المالي المركز قائمة على تأثیر ھناك

 
 ةالسعودی تالریاال بآالف 
كما تم التصریح  

 عنھا في األصل
  

 إعادة تصنیف
مبالغ تم التصریح  

 عنھا بعد التصنیف
      م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱كما في 

 ٤٦۳٫۳۷۷   ٤٦۳٫۳۷۷    ــ     بطاقات االئتمان
 ۱۷٫٥٥۳٫۲۰۲   )٤٦۳٫۳۷۷(  ۱۸٫۰۱٦٫٥۷۹ قروض أفراد

      
      م۲۰۱۷یونیو  ۳۰كما في 

 ۳۹٥٫٦۱۷   ۳۹٥٫٦۱۷    ــ     بطاقات االئتمان
 ۱۷٫۳٦۹٫۰۹۰   )۳۹٥٫٦۱۷(  ۱۷٫۷٦٤٫۷۰۷ قروض أفراد

 
 .الحالیة للفترة العرض مع لتتوافق السابقة المبالغ بعض تصنیف إعادة تم لذلك، إضافةً 

 
 موافقة مجلس اإلدارة .۲۲

 
 ۲٦ھـ (الموافق ۱٤۳۹ ذو القعدة ۱۳ من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ الموحدةاألولیة الموجزة  المالیة القوائم اصدار اعتماد تم

 م).۲۰۱۸ یولیو

 ةالسعودی تالریاال بآالف 
 ۳۰المنتھیة في الستة أشھر  لفترة

 م۲۰۱۷یونیو 
كما تم التصریح 
 عنھا في األصل

  
 إعادة تصنیف

مبالغ تم التصریح  
 عنھا بعد التصنیف

 ۳۰۸٫۳۳٦  )۲٥٫۷٦٦(  ۳۳٤٫۱۰۲ دخل أتعاب وعموالت، بالصافي
 ۱۷٤٫۷۲۰  )۲٥٫۷٦٦(  ۲۰۰٫٤۸٦ وإداریة أخرىمصروفات عمومیة 

 ةالسعودی تالریاال بآالف 
 ۳۰المنتھیة في الثالثة أشھر  لفترة

 م۲۰۱۷یونیو 
كما تم التصریح 
 عنھا في األصل

  
 إعادة تصنیف

مبالغ تم التصریح  
 عنھا بعد التصنیف

 ۱٥٥٫۳۳۸  )۱۳٫٤٦۰(  ۱٦۸٫۷۹۸ دخل أتعاب وعموالت، بالصافي
 ۹۱٫٥٤۲  )۱۳٫٤٦۰(  ۱۰٥٫۰۰۲ مصروفات عمومیة وإداریة أخرى
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