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 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 ()غير مدققة ةدالموحالموجزة  األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 

 م2020 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 
 عام. 1

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

 شوال 16البنك ممارسة أعمـاله بتاريخ  بدأ .(م 1975يونيو  21هـ )1395اآلخرة جمادى  12/م تـاريخ 46الملكي رقم 
يعمل و .عمليات فروع بنك باكستان الوطني في المملكة العربية السعوديةنتقلت إليه ن اأ( بعد م 1976أكتوبر  9هـ )1396
، ( الصادر في مدينة جدةم 1976يوليو  27هـ )1396رجب  29تاريخ  4030010523بموجب سجل تجاري رقم البنك 

ً  78من خالل يعمل البنك  ً  78: م 2019 ديسمبر 31) فرعا ً  79 :م 2019مارس  31، فرعا مركزاً من مراكز  61و( فرعا
في المملكة العربية مركزاً من مراكز فوري(    57:  م 2019مارس    31،  61:  م 2019ديسمبر    31)فوري للحواالت المالية  

 عنوان المركز الرئيسي للبنك هو كما يلي:. السعودية
 

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

 السعوديةالمملكة العربية 
 

منتجات وتشمل  (الفائدة الشريعة )مبدأ تجنب  أحكام المتوافقة مع  نواع الخدمات المصرفيةتقديم كافة أ إلىهدف البنك ي
والتي يتم   والصكوك  والمشاركة ووعد )صرف العمالت االجنبية(  ستصناع واإلجارة والتورقالمرابحة واالالبنك  خدمات  و

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

 
 :والشركة الزميلة فيما يلي الشركات التابعة

 
  

 

 

 

 بلد التأسيس 

  

 

 

 

 طبيعة النشاط 

 نسبة التملك  

 )مباشرة  

 وغير مباشرة( 

مارس   31

 م 2020

 نسبة التملك   

 )مباشرة  

 وغير مباشرة(  

ديسمبر  31

 م2019

نسبة التملك   

 )مباشرة  

 وغير مباشرة(  

مارس   31

 م2019

 شركات تابعة 

 شركة الجزيرة لألسواق  

  المالية )الجزيرة كابيتال(  

 

المملكة العربية  

 السعودية 

  

وساطة وتمويل وإدارة  

 أصول 

 

  

 

100% 

  

 

100% 

  

 

100% 

 شركة أمان للتطوير  

 واالستثمار العقاري  

المملكة العربية  

 السعودية 

حفظ وإدارة الضمانات   

العقارية نيابةً عن  

 البنك

 

 

100%  

 

100%  

 

100% 

المملكة العربية   شركة وكالة أمان للتأمين

 السعودية 

تعمل كوكيل ألنشطة   

الشركات المصرفية  

والتأمينية نيابةً عن 

 البنك

 

100%  100%  

 

100% 
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 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 ()غير مدققة ةدالموحالموجزة  األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 

 م )تتمة(2020 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 
 . عام )تتمة(1
 

  

 

 

 

 بلد التأسيس 

  

 

 

 

 النشاط طبيعة 

 نسبة التملك  

 )مباشرة  

 وغير مباشرة( 

مارس   31

 م 2020

 نسبة التملك   

 )مباشرة  

 وغير مباشرة(  

ديسمبر  31

 م2019

نسبة التملك   

 )مباشرة  

 وغير مباشرة(  

مارس   31

 م2019

شركة الجزيرة لألوراق  
 المالية المحدودة 

تنفيذ المشتقات   جزر كايمان  
والمعامالت في سوق  

يتوافق مع  المال بما 
 أحكام الشريعة 

  

 

100% 

  

 

100% 

  

 

100% 

 شركة زميلة 

 شركة الجزيرة تكافل تعاوني

المملكة العربية  

   السعودية

حماية وحفظ المنتجات   

 بما يتوافق مع الشريعة 

 

35 %  35%  35% 
 

 عداداإلس اأس .2

م 2020مارس  31للمجموعة كما في ولفترة الثالثة أشهر المنتهية في الموجزة الموحدة القوائم المالية األولية هذه  إعدادتم 

والمعايير واإلصدارات األخرى   المعتمد في المملكة العربية السعودية  "التقرير المالي األولي"  34لي  طبقاً لمعيار المحاسبة الدو

 . الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

ً وتقوم ال القوائم المالية الموحدة لتتماشى مع أنظمة مراقبة البنوك ونظام الشركات في المملكة العربية  إعدادب مجموعة أيضا

 السعودية والنظام األساسي للبنك. 

ملة  مطلوبة من أجل القوائم المالية السنوية الكاالمعلومات الجميع إن هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة ال تتضمن 

 .م 2019ديسمبر  31القوائم المالية السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في  جنباً إلى جنبقراءتها ويجب 

على تطبيق السياسات   وتقديرات وافتراضات تؤثرمن اإلدارة عمل أحكام  إعداد القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة  يتطلب  

والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن  يراداتيتعلق بالموجودات والمطلوبات واإلوالمبالغ المقرر عنها فيما المحاسبية 

 .هذه التقديرات

، كانت األحكام الجوهرية التي أقرتها اإلدارة في تطبيق السياسات القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة في سياق إعداد 

متماثلة لتلك األحكام والمصادر المطبقة في إعداد القوائم المالية الموحدة المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية للتقديرات 

 م.2019ديسمبر  31كما في وللسنة المنتهية في 

ه إلى لم يتم التنوي باللاير السعودي وتقريبها ألقرب ألف لاير سعودي ما الموحدة القوائم المالية األولية الموجزة هذه  تم عرض

 ذلك. خالف
 

 التوحيدس اأس. 3

 يضاحفي اإل  مبينكما هو    التابعة  وشركاتهبنك الجزيرة  ل  القوائم الماليةعلى    الموحدة الموجزة األولية  تشتمل هذه القوائم المالية  

 .المالية للبنك الفترة التابعة عن نفس  للشركاتالقوائم المالية  إعداديتم  .1
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 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 ()غير مدققة ةدالموحالموجزة  األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 

 م )تتمة(2020 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 

 . أساس التوحيد )تتمة(3
 
القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة باستخدام سياسات محاسبية ثابتة، وطرق تقييم لمعامالت مماثلة وأحداث أخرى   إعدادتم  

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

 

 الشركات التابعة (أ
حق في الحصول على يكون للبنك عندما  تابعة هي المنشآت التي يسيطر عليها البنك. يسيطر البنك على منشأةالشركات ال

عوائد متغيرة ناجمة عن ارتباطه بهذه المنشأة ولديه القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل سيطرته على أو  حقوق
 يجب أن تتحقق المعايير الثالثة التالية: ،المنشأة. ولتحديد تعريف السيطرة 

 
 .المنشاة على  نفوذللمجموعة ن يكون أ (1
 .غيرة ناتجة عن ارتباطه بالمنشأة عوائد مت أوحقوق الحصول على  في الحقللمجموعة أن يكون  (2
 عوائد المنشأة.مبالغ  للتأثير علىعلى المنشأة  السيطرة علىقدرة للمجموعة أن يكون  (3
 

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

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

 - إن وجدت - الفترة تم فيه نقل السيطرة من البنك. إن نتائج المنشآت التابعة المستحوذ عليها أو المباعة خالل يالتاريخ الذي 
 .ما يقتضي األمرحسبـ  من تاريخ االستحواذ أو حتى تاريخ البيع الموحدة الموجزة  األوليةيتم إدراجها في قائمة الدخل 

 
 غير المسيطرة الحصصب( 
التي ال يمتلكها البنك بصورة الشركات التابعة الحصة من صافي الدخل وصافي موجودات  غير المسيطرة  الحصصتمثل 

ضمن و الموحدة الموجزة  األوليةبشكل منفصل ضمن قائمة الدخل  هاويتم عرض .مباشرة في منشآته التابعةو غير أمباشرة 
أي خسائر يتم تحميل  .ملكية البنكبشكل منفصل عن حقوق  الموحدة الموجزة  األوليةحقوق الملكية في قائمة المركز المالي 

عجز في ظهور  ذلكلو تسبب حتى  غير المسيطرةحقوق الفي شركة تابعة على حساب  غير المسيطرة الحصصتنطبق على 
فقدان  اال ينتج عنه التيالبنك في الشركة التابعة  حصصفي  اتتتم المحاسبة عن التغير .غير المسيطرة  الحصصرصيد في 

 للسيطرة بطريقة حقوق الملكية.

 عند التوحيد المعامالتج( استبعاد 

الداخلية للمجموعة المعامالت ناتجة عن  غير محققة ومصروفات إيرادات يأو منشآت المجموعة بينيتم استبعاد األرصدة 
ولكن رباح غير المحققة ريقة األغير المحققة بنفس طر يتم استبعاد الخسائ .الموحدة القوائم المالية األولية الموجزة  إعدادعند 

 .دليل على االنخفاض في القيمة عدم وجود ودحد فقط في
 
 زميلة الستثمار في شركة ا( د

الشركات الزميلة في  ات  ستثماراالتسجيل  نفوذاً جوهرياً. يتم مبدئياً  المجموعة    عليهامارس  تالتي  المنشآت  هي  الشركات الزميلة  
ً الحق ويتم احتسابهابالتكلفة  ً لطريقة حقوق الملكية ا الموجزة  األوليةويتم إدراجها في قائمة المركز المالي  ،المحاسبية وفقا
 .أيهما أقل ـبالقيمة المحاسب عنها في بند حقوق الملكية أو القيمة القابلة لالسترداد  الموحدة 
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 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 ()غير مدققة ةدالموحالموجزة  األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 

 م )تتمة(2020 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 

 . أساس التوحيد )تتمة(3
 

 )تتمة(االستثمار في شركة زميلة د( 
 

تمثل القيمة المحتسبة لحقوق الملكية التكلفة زائداً تغيرات ما بعد االستحواذ في حصة المجموعة من صافي موجودات الشركة 
معلومات مالية متوفرة( ناقصاً  أحدث)الخسائر( المتراكمة على أساس  /والمكاسب الزميلة )الحصة من النتائج واالحتياطيات 

 .االنخفاض في القيمة ـ إن وجد
 

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

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

 الزميلة" في قائمة الدخل األولية الموجزة الموحدة.
 

سابقاً فيما يتعلق باالستثمار في شركة زميلة يمكن عكس قيدها من خالل قائمة الدخل  المثبتةإن خسارة االنخفاض في القيمة 
األولية الموجزة الموحدة بحيث تبقى القيمة الدفترية لالستثمار في قائمة المركز المالي األولية الموجزة الموحدة بقيمتها المحتسبة 

 ة )قبل تكوين مخصص االنخفاض في القيمة( أو القيمة القابلة لالسترداد ـ أيهما أقل.بطريقة حقوق الملكي
 

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

 
 السياسات والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة. 4
 

تتوافق مع تلك الموحدة التقديرات واالفتراضات المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة ت وإن السياسا
 م، باستثناء ما يلي:2019ديسمبر  31المستخدمة في إعداد القوائم المالية الموحدة السنوية عن السنة المنتهية في 

 
 المنحة الحكومية

يقوم البنك بإدراج المنحة الحكومية فيما يتعلق بالدخل إذا ما كان هناك تأكيد معقول من استالمها ولسوف يقوم البنك بااللتزام 
 السوقالسائد في  الربحوبأدنى سعر من  ةالحكومي الوديعةبالشروط المرتبطة بهذه المنحة. يتم التعامل مع المنفعة العائدة من 

على ضوء المعيار الدولي للتقرير المالي  االسوقي وقياسه الربح ةالمتدني الوديعةعلق بالدخل. يتم إدراج كمنحة حكومية فيما يت
المحددة   للوديعةعلى أنها الفرق ما بين القيمة الدفترية األولية    الربح  ةالمتدني  الوديعة( "األدوات المالية". يتم قياس المنفعة من  9)

( "منح حكومية". يتم إدراج 20لمستلمة. يتم احتساب المنفعة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي )( والمتحصالت ا9بموجب المعيار )
التي يسجل فيها البنك تكاليف ذات صلة  ة على أساس نظامي على مدى الفترالموحدة المنحة الحكومية في قائمة الدخل 

 بالمصاريف التي تهدف المنحة التعويض من خاللها.
 

 ئتمان المتوقعةقياس مخصص خسائر اال
في قياس خسائر االئتمان المتوقعة، إال اإلضافية  بعض االفتراضات    بعملفي سياق إعداد القوائم المالية الموحدة، قامت اإلدارة  

أنه وعلى ضوء الضبابية الراهنة فإن أي تغير مستقبلي في االفتراضات والتقديرات الرئيسية يمكن أن يؤدي إلى نتائج قد تتطلب 
 جوهرياً على القيم العادلة للموجودات أو المطلوبات المتأثرة وذلك في فترات مستقبلية. وبما أن الموقف يتطور بسرعة تعديالً 

)الرجاء الرجوع إلى  في خضم الضبابية المستقبلية، فسوف تستمر اإلدارة في تقييم التأثير على ضوء التطورات المنظورة 
 .(19اإليضاح 
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 بنك الجزيرة 
 مساهمة سعودية( )شركة 

 
 ()غير مدققة ةدالموحالموجزة  األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 

 م )تتمة(2020 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 
 )تتمة( السياسات والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة. 4
 

 تعديالت على المعايير الحالية
م، ولكن ليس لها تأثير على القوائم 2020 يناير 1اعتباراً من هناك العديد من التعديالت والتفسيرات التي تنطبق ألول مرة 

 للمجموعة.المالية األولية الموجزة الموحدة 
 

 ( "تعريف العمل التجاري"3تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )
( أن العمل التجاري كي يعتبر عمالً تجارياً، يجب أن يتضمن مجموعة متكاملة من األنشطة 3توضح التعديالت على المعيار )

والموجودات، تتضمن على أقل تقدير مدخالت وآليات موضوعية تساهم معاً بصورة جوهرية في القدرة على توليد مخرجات. 
 دون إدراج جميع المدخالت والعمليات الالزمة لتوليد مخرجات. وجد ييمكن أن التجاري  العملكما توضح أن 

 
إعادة (: "39( ومعيار المحاسبة الدولي )9( والمعيار الدولي للتقرير المالي )7تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )

 مؤشر سعر الفائدة" تشكيل
( "األدوات المالية: االعتراف والقياس" 39ومعيار المحاسبة الدولي )( 9توفر التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )

عدداً من اإلعفاءات والتي تنطبق على جميع عالقات التحوط التي تتأثر بصورة مباشرة بإعادة هيكلة مؤشر أسعار الفائدة. 
ابية حول توقيت و/أو مقدار التدفقات تتأثر العالقة التحوطية فيما إذا أدت عملية إعادة هيكلة مؤشر الفائدة على زيادة الضب

  النقدية من البند أو األداة المتحوط لها والمرتبطة بمؤشر الفائدة.
 

 ( "تعريف المعلومات الجوهرية"8( ومعيار المحاسبة الدولي )1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )
المعلومات تكون جوهرية إذا كان من المعقول أن يتم توقع توفر التعديالت تعريفاً جديداً للمعلومات الجوهرية حيث تبين بأن "

حذف أو تحريف أو حجب للتأثير على القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون للقوائم المالية ذات األغراض العامة  
التعديالت أن الجوهرية   على أساس تلك القوائم المالية، والتي توفر معلومات مالية حول منشأة معينة ذات تقارير مالية". توضح

. إن تحريف مع المعلومات األخرى في صياغة فحوى القوائم المالية تعتمد على طبيعة أو ضخامة المعلومات أو كليهما
 المعلومات يكون جوهرياً إذا كان من المعقول توقع أن تؤثر على القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون. 

 
 م 2018مارس  29ر المالي الصادر في هيكل مفاهيم إعداد التقري

إن هيكل المفاهيم ليس معياري وليس ألي مفهوم من المفاهيم الواردة فيه أي تجاوز على أي مفاهيم أو متطلبات واردة في أي 
معيار. والغرض من هيكل المفاهيم هو مساعدة المجلس الدولي لمعايير المحاسبة في تطوير معايير ومساعدة معدي القوائم 

لمالية في تطوير سياسات محاسبية ثابتة في الحاالت التي تتوافر فيها معايير قابلة للتطبيق ولمساعدة جميع األطراف على ا
يتضمن هيكل المفاهيم المعدل بعض المفاهيم الجديدة ويقدم تعريفات محدثة وضوابط لالعتراف  فهم وتفسير المعايير.

 يم الهامة. بالموجودات والمطلوبات وتوضيح بعض المفاه
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 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 ()غير مدققة ةدالموحالموجزة  األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 

 م )تتمة(2020 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 

 اتستثماراال .5
 

 تم تصنيف أسهم االستثمار على النحو التالي:
 

 
 صافي، القروض والسلف. 6

  .سلف مصنفة بالتكلفة المطفأة القروض وال

 

مارس  31 
 م 2020

 )غير مدققة( 
بآالف الرياالت 

  السعودية

ديسمبر  31 
 م2019
 )مدققة(

بآالف الرياالت 
 السعودية

 مارس 31 
 م2019 

 )غير مدققة( 
بآالف الرياالت 

 السعودية
 144.111  287.024  207.370  القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 4.880  4.880  4.867  ـ حقوق ملكيةالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر 
 ــ      101.921  1.169.752  ـ دينالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر 

 24.037.384  27.224.939  27.275.563  محتفظ بها بالتكلفة المطفأة
 24.186.375  27.618.764  28.657.552  مجموع االستثمارات

 ــ     ــ      (900) مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 
 24.186.375  27.618.764  28.656.652  اإلجمالي

مارس  31 
 م 2020

 )غير مدققة( 
بآالف الرياالت 

  السعودية

ديسمبر  31 
 م2019
 )مدققة(

بآالف الرياالت 
 السعودية

 مارس 31 
 م2019 

 )غير مدققة(
بآالف الرياالت 

 السعودية

 612.933   725.560   699.111  بطاقات ائتمان 

 قروض شخصية
 24.193.477   

23.376.999 
  20.184.220 

 قروض تجارية وسحوبات على المكشوف
 27.121.108   

25.486.099 
  21.216.589 

 429.854   407.546   400.998  أخرى

 قروض وسلف عاملة
 52.414.694   

49.996.204 
  42.443.596 

      
 635.856   673.082   617.193  قروض وسلف غير عاملة

 إجمالي القروض والسلف
 53.031.887   

50.669.286 
  43.079.452 

      
 (951.544)  (1.009.167)  (1.052.868) المتوقعة  االئتمانمخصص خسائر 

 قروض وسلف، صافي
 51.979.019   

49.660.119 
  42.127.908 
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 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 ()غير مدققة ةدالموحالموجزة  األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 

 م )تتمة(2020 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 
 . القروض والسلف، صافي6

 :المتوقعة االئتمانمخصص خسائر فيما يلي الحركة في أ( 

 
 في قائمة الدخل األولية الموجزة الموحدة مما يلي:   االئتمانمخصص خسائر تكون صافي يب( 

 مارس 31 
 م 2020 

 )غير مدققة( 
بآالف الرياالت 

  السعودية

 مارس 31 
 م2019 

 )غير مدققة(
الرياالت بآالف 

 السعودية
 63.658   131.858  للفترةبقروض وسلف  المتوقعة المتعلقةئتمان االمخصص خسائر 

ً  / استرداد  (43.262)  (29.036)  عكس مبالغ تم تكوين مخصص لها مسبقا
 (17.420)  (6.597) استرداد من ديون تم شطبها مسبقاً 

 بمستحق من بنوك المتعلقةالمتوقعة ئتمان االخسائر صافي مخصص 
 ومؤسسات مالية أخرى 

 
(80) 

  
(149) 

 ــ      900   باستثمارات المتوقعة المتعلقةئتمان االخسائر صافي مخصص 

عكس مبالغ تم تكوين مخصص لها مسبقاً تتعلق بائتمان يتعلق بمطلوبات 
 محتملة 

 
 
 24.910 

  
 
 23.177 

 26.004   121.955  مخصص انخفاض قيمة خسائر ائتمان، صافي 
 
 شركة زميلةفي  ستثماراال. 7
 

من  %35المجموعة حيث تملك  تعاونيفي شركة الجزيرة تكافل المجموعة ات استثمار شركة زميلةفي  ستثماريمثل اال
 .(%35: م 2019مارس  31و %35: م 2019ديسمبر  31) إجمالي أسهم الجزيرة تكافل تعاوني

 
شركة الجزيرة تكافل ل لالشامدخل الاجمالي شركة زميلة حصة المجموعة في الدخل الشامل في اجمالي الحصة في مثل ت  

إن شركة الجزيرة تكافل تعاوني مدرجة في تداول . الجزيرة تكافل تعاونيلومات مالية متاحة من حدث معأعلى  بناءً  تعاوني
مليون لاير  183.51 مبلغ م 2020مارس  31في شركة الجزيرة تكافل تعاوني كما في  ستثماربلغت القيمة السوقية لالو

بناًء  مليون لاير سعودي( 224.91 :م 2019مارس  31و مليون لاير سعودي 217.32 :م 2019ديسمبر  31سعودي )
 تداول. لدى سوق العلى أسعار 

  

 مارس 31 
 م 2020 

 )غير مدققة( 
بآالف الرياالت 

  السعودية

 ديسمبر 31 
 م2019 

 )مدققة(
بآالف الرياالت 

 السعودية

 مارس 31 
 م2019 

 )غير مدققة(
بآالف الرياالت 

 السعودية
 933.505   933.505   1.009.167  الرصيد في بداية الفترة

 63.658   385.486   131.858  المتوقعة  االئتمانمخصص خسائر 
 (2.357)  (187.766)  (59.121) ديون معدومة تم شطبها

 (43.262)  (122.058)  (29.036) مسبقاً  عكس/ استرداد مبالغ تم تكوين مخصص لها
 951.544   1.009.167   1.052.868  الرصيد في نهاية الفترة
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 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 ()غير مدققة ةدالموحالموجزة  األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 

 م )تتمة(2020 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 
 ودائع العمالء. 8
 

 مارس 31 
 م 2020 

 )غير مدققة( 
بآالف الرياالت 

  السعودية

 ديسمبر 31 
 م2019 

 )مدققة(
بآالف الرياالت 

 السعودية

 مارس 31 
 م2019 

 )غير مدققة(
بآالف الرياالت 

 السعودية

 27.169.506  30.839.375  31.815.526 تحت الطلب
 22.770.510  30.259.540  28.957.409 ألجل
 1.492.477  1.597.879  1.895.740 أخرى

 51.432.493  62.696.794  62.668.675       اإلجمالي

 (.الفائدة تتضمن الودائع ألجل ودائع تم استالمها على أساس المرابحة المتوافقة مع أحكام الشريعة )مبدأ تجنب 
 
 المشتقات. 9

 

 طبيعة / نوع المشتقات المحتفظ بها 9-1

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

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

ً باستبدال دفعات عموالت بأسعار ثابتة أو متغيرة في عملة واحدة دون استبدال األصل. وبالنسبة لمقايضات  أسعار عموما
 بين العمالت يتم تبادل دفعات األصل والعموالت الثابتة والمتغيرة بعمالت مختلفة.ة العمول

 
 خيارات )وعد العمالت االجنبية(ب( 

خيارات الصرف األجنبي هي معامالت يوافق بموجبها العميل بالدخول في إحدى الصفقات أو سلسلة من الصفقات مقابل دفع 
 عمولة، حيث يقوم أحد األطراف )الواعد( بإعطاء تعهد من طرف واحد إلى الطرف الثاني )الموعود(. 

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

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

 
 الغرض من المشتقات 9-2
 
 مشتقات محتفظ بها ألغراض المتاجرة (أ

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

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

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

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

 
 



 

-16- 

 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 ()غير مدققة ةدالموحالموجزة  األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 

 م )تتمة(2020 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 
 المشتقات )تتمة(. 9
 
 الغرض من المشتقات )تتمة( 9-2

 
  مشتقات محتفظ بها ألغراض التحوطب( 

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

 
ً اعتمدت المجموعة نظام لقياس وإدارة المخاطر. كجزء من عملية إدارة المخاطر تتم إدارة تعرض المجموعة للتقلبات   شامالً   ا
إلى مستويات   أسعار العمولةو  الصرف األجنبيللحد من تعرضها لمخاطر أسعار    ةجنبي وأسعار العمولفي أسعار الصرف األ

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

تستخدم المجموعة المشتقات ألغراض تحوطية لتعديل مدى تعرضها لمخاطر تذبذب   ،كجزء من إدارة موجوداتها ومطلوباتها
 . وهذا يتحقق عموماً من خالل التحوط لمعامالت محددة. ةالعمولوأسعار  ةأسعار العمل

 

 تحوطات التدفقات النقدية

ت والمطلوبات غير المعدة ألغراض من العموالت على الموجوداالمستقبلية  المجموعة معرضة لمخاطر تقلبات التدفقات النقدية  
كتحوطات للتدفقات النقدية من   ة. تستخدم المجموعة مقايضات أسعار العمولمتغيرة المتاجرة وتحمل مخاطر أسعار عموالت 

 مخاطر أسعار العمولة. 

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

 مارس 31 
 م 2020 

بآالف الرياالت 
  السعودية

 مارس 31 
 م2019 

بآالف الرياالت 
 السعودية

 494   413  دخل عموالت خاصة  
 (618)  (391)  مصروف عموالت خاصة 

صافي مكاسب / )خسائر( من تحوطات تدفقات نقدية تم إعادة تصنيفها في 
 الموجزة الموحدةقائمة الدخل األولية 

 
 22 

  
(124) 

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

 الخاصة. 
 

خالل الفترات السابقة، باع البنك بعض مقايضات أسعار العمولة الخاصة المستخدمة في تحوطات التدفقات النقدية، إال أن 
( سيستمر تصنيفه في قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة الموحدة لكون البنود المتحوط لها ذات )الخسائر /  تصنيف المكاسب

ً لمتطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي، سيتم إعادة تصنيف المكاسب / )الخسائر( في قائمة  العالقة ما زالت قائمة. طبقا
تدفقات النقدية المتعلقة بالبنود المتحوط لها على قائمة الدخل األولية الموجزة الدخل األولية الموجزة في الفترة التي تؤثر فيها ال

 الموحدة.
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 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 ()غير مدققة ةدالموحالموجزة  األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 

 م )تتمة(2020 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 
 . المشتقات )تتمة( 9

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

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

 والمحددة بالقيمة العادلة االيجابية لألدوات المشتقة، وال توفر أيضاً مؤشراً على مخاطر السوق: االئتمانلمخاطر 
 

  

 ( غير مدققة) م2020مارس   31 

 الرياالت السعودية(  )بآالف 

 ( مدققة) م2019ديسمبر  31 

 )بآالف الرياالت السعودية(  

 ( غير مدققة) م2019مارس  31 

 الرياالت السعودية(  )بآالف

    

قيمة عادلة  

 ايجابية 

قيمة عادلة  

 سلبية 

 القيمة  

 االسمية 
قيمة عادلة        

 ايجابية

قيمة عادلة  

 سلبية

 القيمة  

 االسمية 
قيمة عادلة   

 ايجابية

قيمة عادلة  

 سلبية

 القيمة  

 االسمية 

            : للمتاجرة  مشتقة محتفظ بها دواتأ

 2.061.942 28.858 28.858  1.795.603 26.717 26.717  1.492.347 32.722 32.722 الخاصة أسعار العمولة مقايضات 

 800.000 2.000 2.000  800.000 2.000 2.000  800.000 2.000 2.000 ودائع مهيكلة  

 337.500 ــ      247  112.500 172 ــ       ــ      ــ      ــ      مقايضات عملة 

 333.172 70 1  301.899 138 14  763.419 888 12 مقايضات عملة آجلة 

 3.532.614 30.928 31.106  3.010.002 29.027 28.731  3.055.766 35.610 34.734 اإلجمالي 
            

أدوات مشتقة محتفظ بها كتحوط  

 للتدفقات النقدية: 

           

 3.550.625 117.360 35.647  3.550.625 186.984 72.895  3.550.625 342.458 115.995 الخاصة أسعار العمولة مقايضات 

 7.083.239 148.288 66.753  6.560.627 216.011 101.626  6.606.391 378.068 150.729 اإلجمالي 
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 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 ()غير مدققة ةدالموحالموجزة  األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 

 م )تتمة(2020 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 
 )تتمة( لمشتقاتا .9

منحنى العائد. من المتوقع في    الهبوطالقيم العادلة السلبية لمقايضات أسعار العمولة الخاصة بشكل رئيسي إلى    تعود
 31م، 2044: أبريل م 2019ديسمبر  31م )2044تسوية القيم العادلة لهذه المقايضات في أو قبل شهر ابريل 

 م(. 2044بريل أ: م 2019مارس 
 

 3.39مبلغ  المحتفظ بها والمستحقة القبض والدفع  الخاصة دخل العموالت الخاصة  أسعار العمولة  تتضمن مقايضات  
مليون لاير  8.43 :م 2019مارس  31ومليون لاير سعودي  4.63: م 2019ديسمبر  31مليون لاير سعودي )

لدفع الخاصة المستحقة القبض واأسعار العمولة يتضمن تحوط التدفقات النقدية المحتفظ بها لمقايضات  .سعودي(
 :م 2019مارس  31مليون لاير سعودي و 16.32: م 2019ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 18.56مبلغ 

ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 23.79وعموالت خاصة مستحقة الدفع بمبلغ ( مليون لاير سعودي 23.48
 مليون لاير سعودي(.  24.54: م 2019مارس  31مليون لاير سعودي و 19.99: م 2019

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

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

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

 التحوط سوف تظل فاعلة.
 

 رأس المالل معززةصكوك  .10
سعودي  لايرمال بمبلغ مليون ال رأسل معززة شهادة صكوك  2.000 إصدارقام البنك ب، م 2016يونيو  2بتاريخ 

ر"( ـــ ي عدل بشكل وشهور )سعر الفائدة بين البنوك السعودية "سايب 6لكل صك، بمعدل توزيع أرباح على أساس 
 أشهرنقطة أساس للسنة، ويستحق دفع المتأخرات كل ستة  190نصف سنوي بشكل مسبق ـــ مضافاً إليه هامش 

م، وهو التاريخ الذي سوف تنتهي فيه صالحية 2026يونيو  2ديسمبر من كل سنة حتى تاريخ  2يونيو و 2بتاريخ 
م من خالل استيفاء شروط معينة 2021يونيو  2هذه الصكوك. لدى البنك خيار استدعاء يمكن ممارسته في أو بعد 

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

 
  . رأس المال وربحية السهم11

لاير سعودي للسهم  10مليون سهم بقيمة  820يتكون رأس مال البنك المصرح به المصدر والمدفوع بالكامل من 
 مليون سهم  820: م 2019مارس  31لاير سعودي للسهم،  10بقيمة  سهم مليون  820: م 2019ديسمبر  31)

 لاير سعودي للسهم(.  10بقيمة 
 
بقسمة صافي الدخل للفترة العائد على حملة األسهم  للفترة الحالية والفترة السابقة الربح األساسي للسهم احتساب  تم 

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة عديل في البنك على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة. تم ت
 حقوق األولوية. إصداربأثر رجعي ليعكس تأثير التغيرات في عدد األسهم بسبب أسهم المنحة المتضمنة في 
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 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 ()غير مدققة ةدالموحالموجزة  األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 

 م )تتمة(2020 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 
  )تتمة(  . رأس المال وربحية السهم11
 
 م2020مارس  31 

 )غير مدققة( 

بآالف الرياالت 
  السعودية

 م 2019 مارس 31 

 )غير مدققة( 

بآالف الرياالت 
  السعودية

    لمساهمين العاديينلالربح العائد 
 235.006  181.609 والمخفض للسهم الربح األساسي 

    
 أسهم  أسهم 

    العادية لعدد األسهم المتوسط المرجح

 820.000.000  820.000.000 الربح األساسي والمخفض للسهم 
    

 .290  0.22 الربح األساسي للسهم )لاير سعودي(

 
 الطريقة.يقوم البنك باحتساب الربح األساسي والمخفض للسهم بنفس 

 
 األخرىحتياطيات اال. 12

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  31 مارس 2020م 

تحوطات 

 التدفقات النقدية

بآالف الرياالت 

  السعودية

احتياطي القيمة العادلة 

ـ من خالل الدخل 

 الشامل اآلخر ـ دين

بآالف الرياالت 

 السعودية

  

 

 مكاسب اكتوارية 

بآالف الرياالت 

  السعودية

 المجموع

بآالف الرياالت 

 السعودية

         

 (86.804)  18.099  5.508  (110.411)  الرصيد في بداية الفترة

 (100.411)  ــ      10.398  (110.809)  صافي التغير في القيمة العادلة 

تحويل إلى قائمة الدخل األولية  

 (22)  ــ      ــ      (22)  الموجزة الموحدة

 (100.433)  ــ      10.398  (110.831)  صافي الحركة خالل الفترة

 (187.237)  18.099  15.906  (221.242)  الرصيد في نهاية الفترة 
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 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 ()غير مدققة ةدالموحالموجزة  األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 

 م )تتمة(2020 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 
 األخرىاالحتياطيات . 12

 

 
 

 مات المحتملةوااللتزا رتباطاتاال. 13

 اإلجراءاتالعادية، ولم يكن هناك أي تغير في حالة  أعمالهاخالل دورة  قانونية معرضة إلجراءاتالمجموعة أ( 
 .م 2019ديسمبر  31في  جرى االفصاح عنهكما القانونية 

 :االئتمانبالمتعلقة المحتملة  البنكلتزامات او ارتباطات فيما يليب( 
 

 

 
 
 

  31 مارس 2019م  

تحوطات التدفقات 

 النقدية

بآالف الرياالت 

  السعودية

احتياطي القيمة العادلة ـ  

من خالل الدخل الشامل  

 اآلخر ـ دين 

بآالف الرياالت 

 السعودية

  

 

 مكاسب اكتوارية

بآالف الرياالت 

  السعودية

 المجموع

بآالف الرياالت 

 السعودية

         

 ( 96.284)  83  ــ      ( 96.367)  الرصيد في بداية الفترة

 15.653   ــ      ــ      15.653   صافي التغير في القيمة العادلة 

تحويل إلى قائمة الدخل األولية  

  124   الموجزة الموحدة

 

  ــ    

 

 124   ــ    

 15.777   ــ      ــ      15.777   صافي الحركة خالل الفترة

 ( 80.507)  83  ــ      ( 80.590)  الرصيد في نهاية الفترة 

 م2020مارس  31 
 )غير مدققة( 

بآالف الرياالت 
  السعودية

 م 2019ديسمبر  31 
 )مدققة(

بآالف الرياالت 
 السعودية

 م 2019مارس  31 
 )غير مدققة(

بآالف الرياالت 
 السعودية

      
 608.111   840.608   709.466  خطابات اعتماد
 3.964.001   3.812.812   4.062.613  خطابات ضمان

 364.482   239.871   210.572  قبوالت

 150.000   464.618   259.947  غير قابلة للنقض تمانئاالتزامات لتمديد 

 5.086.594   5.357.909   5.242.598        اإلجمالي

 مخصص الخسارة 
(118.399)  (93.489 )  (177.306 ) 

 صافي التعرض للمخاطر
 5.124.199   5.264.420   4.909.288 
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 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 ()غير مدققة ةدالموحالموجزة  األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 

 م )تتمة(2020 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 
 . االرتباطات وااللتزامات المحتملة )تتمة( 13

 
، توصل البنك التفاق تسوية )"االتفاق"( مع الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"( ليتماشى مع م 2018خالل ج( 

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

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

م 2019م ونوفمبر 2018خالل ديسمبر  سعودي مليون لاير 88.2ومليون لاير سعودي  110بمبلغ الثاني 
وفقاً إلطار التسوية  م2018. بموجب االتفاق، اتفق كل من البنك والهيئة على تسوية الزكاة لسنة على التوالي

نتيجة لهذا االتفاق، تم حل جميع النزاعات الزكوية بين البنك والمذكور في المرسوم الملكي والقرار الوزاري. 
 م.2017م حتى 2006متعلقة بالسنوات من والهيئة وال

 
م حتى 2006سيستمر البنك في استئنافه أمام اللجنة االستئنافية لحل النزاعات الضريبية والمخالفات لسنة 

 ستكون لصالحه.بخصوص هذه النزاعات م. إن البنك على ثقة بأن نتيجة االستئناف 2011
 

زكاة وضريبة الدخل للسنوات حتى وبما في ذلك الهيئة ودفع قدم البنك االقرارات الزكوية والضريبية إلى ال
 ، باستثناء المبالغ المتفق عليها كالتزام بموجب االتفاق والتي سيتم دفعها للهيئة حال استحقاقها. م2018السنة 

 
 61ضريبة القيمة المضافة مع ضريبة قيمة مضافة إضافية بمبلغ  الربط بخصوص، تلقى البنك م2019خالل 

مليون لاير سعودي. اعترض البنك على فرض  29مليون لاير سعودي وغرامات تأخير ذات صلة بمبلغ 
ضريبة قيمة مضافة إضافية وغرامات تأخير ذات صلة وقام بدفع ضريبة القيمة المضافة اإلضافية "تحت 

تثال لألنظمة. وتم تسجيل تسوية ضريبة القيمة المضافة اإلضافية كمستحق القبض االعتراض" من أجل االم
 .أن نتيجة االعتراض ستكون لصالحهبمن العمالء ووزارة اإلسكان في القوائم المالية الموحدة. إن البنك على ثقة  

  
 وشبه النقدية يةالنقد. 14
 
 :مما يلي الموحدة  الموجزة  األولية لتدفقات النقديةفي قائمة ا ةالمدرج وشبه النقدية يةتكون النقدت
 

 مارس 31 
 م 2020 

 )غير مدققة( 
بآالف الرياالت 

  السعودية

 ديسمبر 31 
 م2019 

 )مدققة(
بآالف الرياالت 

 السعودية

 مارس 31 
 م2019 

 )غير مدققة(
بآالف الرياالت 

 السعودية
العربي نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد 

 السعودي فيما عدا الوديعة النظامية
 

1.491.618 
  

2.077.206 
  

1.532.190 
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية 

يوماً أو أقل   90تستحق خالل   األخرى
 من تاريخ االقتناء

 
 

1.241.883 

  
 

569.632 

  
 

878.248 
 2.410.438  2.646.838  2.733.501       اإلجمالي
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 الجزيرة بنك 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 ()غير مدققة ةدالموحالموجزة  األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 

 م )تتمة(2020 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 
 )تتمة(   . النقدية وشبه النقدية14

 واألرصدة المتوافرة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي على النحو التالي: للنقدالنقدية وشبه النقدية  تسوية
 

 مارس 31 
 م 2020

 )غير مدققة( 
بآالف الرياالت 

  السعودية

 ديسمبر 31 
 م2019
 )مدققة(

بآالف الرياالت 
 السعودية

 مارس 31 
 م2019

 )غير مدققة(
بآالف الرياالت 

 السعودية
 2.410.438   2.646.838   2.733.501  التدفقات النقديةنقدية وشبه نقدية حسب قائمة 

 2.875.443   3.400.481   3.257.284  وديعة نظامية
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية 

يوماً أو أقل من  90تستحق خالل  األخرى
 تاريخ االقتناء

 
 
(1.241.883) 

  
 
(569.632) 

  
 
(878.248) 

مؤسسة النقد العربي النقدية واألرصدة لدى 
 السعودي في نهاية الفترة

 
 4.748.902 

  
 5.477.687 

  
 4.407.633 

 

  األعمال قطاعات. 15

المسئول نتظام من  اب  فحصهام  تيالتي  المجموعة  مكونات  عن  على أساس التقارير الداخلية    األعمالتم تحديد قطاعات  
 .هااألعمال وقياس مدى أدائوذلك لتوزيع موارد قطاعات التنفيذي(  الرئيس) األول عن اتخاذ القرارات

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

من الجهات   يراداتقياس اإلتتم التعامالت ما بين قطاعات األعمال وفق الشروط واألحكام التجارية االعتيادية. يتم  
األولية المرتبطة بالمسئول األول عن العمليات صانع القرار بطريقة تتفق مع تلك الواردة في قائمة الدخل  الخارجية  
 .موجودات ومطلوبات تشغيلية على مل موجودات ومطلوبات القطاعات بشكل رئيسيتتشالموحدة. الموجزة 

 . م 2019ديسمبر  31ربح أو خسارة القطاع منذ و أساس قياس أتصنيف القطاعات ال يوجد تغيرات ألساس 

 :التالية الرئيسيةعمال ألاقطاعات  إلى المجموعة تم تنظيم  ،اإلدارةألغراض 

 فراد.لألموجهة ية استثمارودائع ومنتجات ائتمانية و  األفرادقطاع 

المتوسطة والصغيرة  الشركات ،للشركات أخرىئتمانية ومنتجات اودائع قروض و  الشركاتقطاع 

 .من المؤسساتوالعمالء ، الحجم
 

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

الوساطة قطاع 

  صول األدارة وإ

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

 وهي شركة تابعة للبنك(." كابيتال
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 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 ()غير مدققة ةدالموحالموجزة  األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 

 م )تتمة(2020 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 

 قطاعات األعمال )تتمة(. 15

 

يوفر قطاع التكافل التعاوني خدمات الحماية واالدخار. وفقاً لما يتطلب نظام التأمين في  التكافل التعاوني
المملكة العربية السعودية، قررت المجموعة فصل أعمال التأمين الخاصة بها في منشأة 
منفصلة تحت مسمى "شركة الجزيرة تكافل تعاوني )"تكافل"(" تم تأسيسها بموجب 

يمثل هذا القطاع في الوقت الراهن  .تأمين الجديد في المملكة العربية السعوديةنظام ال
 م.2014بموجب االتفاقية التي أبرمها البنك قبل المحفظة التأمينية 

 
على موافقة مؤسسة النقد العربي شركة الجزيرة تكافل تعاوني  م، حصلت  2019خالل  

هـ )الموافق 1441ربيع الثاني  26السعودي لنقل المحفظة التأمينية بالخطاب تاريخ 
شركة الجزيرة تكافل م(. سيتم نقل المحفظة التأمينية من البنك إلى 2019ديسمبر  23

المتوقع م بقيمة يتم االتفاق عليها بين الطرفين ومن 2020يناير  1اعتباراً من  تعاوني
إظهار التأثير المالي لهذا النقل في القوائم المالية الموحدة للمجموعة عن السنة المنتهية 

 م.2020ديسمبر  31في 

االستثمار في شركة زميلة وإيرادات داخلية ومصاريف القطاعات األخرى تتضمن  قطاعات أخرى
 من بيع عقارات أخرى. ومكاسبمستبعدة 

 

 

م، وإيرادات 2019مارس  31م و2020مارس  31فيما يلي إجمالي الموجودات والمطلوبات للمجموعة كما في 
 غيل:ومصاريفها التشغيلية وصافي دخلها لفترة الثالثة أشهر المنتهية ـ بحسب قطاعات التش

 



 

- 24- 

 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 ()غير مدققة ةدالموحالموجزة  األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 

 م )تتمة(2020 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 

 قطاعات األعمال )تتمة(. 15
 

 م )بآالف الرياالت السعودية(2020مارس  31

 
 
 
 

  

 األفرادقطاع 

  

 قطاع الشركات

  

 قطاع الخزينة

قطاع الوساطة  

 وإدارة األصول

قطاع التكافل  

 التعاوني

  

 أخرى 

  

 اإلجمالي

 89.733.603   152.109   100.283   1.560.828   35.912.057   24.106.051   27.902.275  إجمالي الموجودات 

 78.062.910   ــ         100.283   576.699   14.104.045   21.433.896   41.847.987  إجمالي المطلوبات

 768.916   ¤ (101.456)  392   50.518   244.289   147.355   427.818  إجمالي دخل العمليات

 545.136   (21.394)  392   12.110   180.558   117.018   256.452  صافي دخل العموالت الخاصة 

 156.993   (10.824)  ــ         40.635   ــ         25.808   101.374  صافي دخل الرسوم والعموالت

من األدوات   الخسارةصافي 

بالقيمة العادلة  المصنفة المالية 

 (1.680)  ــ         ــ         (1.680)  ــ         ــ         ــ        من خالل قائمة الدخل 

حصة من صافي دخل شركة  

 زميلة

 

 ــ       
 

 

 ــ       
 

 

       ــ       
 
 

 553 
 
 

 ــ       
 
 

 3.320 
 
 

 3.873 

 ئتماناال خسائرمخصص 

  (107.554)  (14.059) المتوقعة، بالصافي 
 

 (121.955)  ــ         ــ         ــ         (342)

 (51.853)  (2.115)  (183)  (3.375)  (9.969)  (4.414)  (31.797) واطفاء استهالك

 (556.178)  (8.874)  (315)  (34.303)  (82.027)  (167.213)  (263.446) مصاريف العملياتإجمالي 

قبل   )الخسارة( /  صافي الدخل

 216.611   (107.010)  77   16.768   162.262   (19.858)  164.372  الزكاة وضريبة الدخل 



 

- 25- 

 

 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 ()غير مدققة ةدالموحالموجزة  األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 

 م )تتمة(2020 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 
 قطاعات األعمال )تتمة(. 15

 
 م )بآالف الرياالت السعودية(2019ديسمبر  31
  

 قطاع األفراد
  

 الشركاتقطاع 
  

 قطاع الخزينة
قطاع الوساطة  

 وإدارة األصول
قطاع التكافل  

 التعاوني
  

 أخرى 
  

 اإلجمالي

 86.544.344   148.332   101.493   1.734.127   34.908.570   22.083.463   27.568.359  إجمالي الموجودات 

 74.954.827   ــ         101.493   773.998   11.283.423   20.757.629   42.038.284  إجمالي المطلوبات

              م 2019مارس  31
 73.926.164   139.261   69.962   1.485.734   29.911.516   18.864.701   23.454.990  إجمالي الموجودات 

 62.430.909   ــ         69.962   599.559   9.801.043   14.882.701   37.077.644  إجمالي المطلوبات

 695.829   ¤ (66.357)  4.456   41.971   257.009   122.707   336.043  دخل العملياتإجمالي 

 489.132   (3.907)  138   14.258   203.307   93.370   181.966  ل العموالت الخاصة صافي دخ 

 149.858   (4.824)  4.316   25.388   261   26.158   98.559  صافي دخل الرسوم والعموالت

من األدوات  المكاسبصافي 
بالقيمة العادلة  المصنفة المالية 

 2.709   ــ         ــ         2.709   ــ         ــ         ــ        من خالل قائمة الدخل 

حصة من صافي دخل شركة  
 زميلة

 
 ــ       

 
 

 ــ       
 

 
 ــ             

 
 

 507 
 

 
 ــ       

 
 
 3.039 

 
 
 3.546 

خسائر  (مخصصعكس / )
  (64.529)  38.525  المتوقعة، بالصافي ئتماناال

 
 (26.004)  ــ         ــ         ــ         ــ       

 (49.377)  (1.582)  (177)  (2.323)  (8.877)  (5.751)  (30.667) واطفاء استهالك

 (436.063)  1.052   (6.578)  (33.679)  (82.033)  (109.318)  (205.507) إجمالي مصاريف العمليات

قبل   )الخسارة( /  صافي الدخل
 263.312   (62.266)  (2.122)  8.799   174.976   13.389   130.536  الزكاة وضريبة الدخل 
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 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 ()غير مدققة ةدالموحالموجزة  األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 

 م )تتمة(2020 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 
 لألدوات الماليةالقيم العادلة . 16

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

. في ذلك التاريخ لمجموعةمتاحة لالق األكثر نفعيةً واـ في األسوالسوق في تاريخ القياس ـ سواء بحضور الموكل أو غيابه 
 القيمة العادلة لاللتزام تعكس ما يرتبط به من مخاطر عندما يكون غير عامل.

 

 لقيم العادلة:تحديد القيم العادلة والهيكل الهرمي ل

 تستخدم المجموعة الهيكل الهرمي في تحديد واإلفصاح عن القيم العادلة لألدوات المالية

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

 القياس.

والمطلوبات أو أساليب تقييم أخرى بحيث تستند   الموجوداتسعار المتداولة في أسواق نشطة لنفس  األ  :2المستوى  

 الجوهرية إلى بيانات يمكن رصدها في السوق. المعطياتجميع 

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

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

 

 
 
 

 )بآالف الرياالت السعودية( م2020مارس  31   
 القيمة العادلة

 اإلجمالي    2المستوى   1المستوى   القيمة الدفترية 

        موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة
 207.000  207.000  ــ       207.000 من خالل قائمة الدخل ـ صناديق استثمار

 370  ــ       370  370 ـ أسهم من خالل قائمة الدخل 
 1.169.752  1.169.752  ــ       1.169.752 من خالل الدخل الشامل اآلخر ـ دين

 150.729  150.729  ــ       150.729 مشتقات

 1.527.851  1.527.481  370  1.527.851 المجموع

        مطلوبات مالية مقاسة بالقيمة العادلة
 378.068  378.068  ــ       378.068 مشتقات

 )بآالف الرياالت السعودية( م 2019ديسمبر  31   
 القيمة العادلة

 اإلجمالي    2المستوى   1المستوى   القيمة الدفترية 
        موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة
 287.024  287.024  ــ       287.024 من خالل قائمة الدخل ـ صناديق استثمار

 101.921  101.921  ــ       101.921 من خالل الدخل الشامل اآلخر ـ دين
 101.626  101.626  ــ       101.626 مشتقات
 490.571  490.571  ــ       490.571 المجموع

        بالقيمة العادلةمطلوبات مالية مقاسة 
 216.011  216.011  ــ       216.011 مشتقات
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 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 ()غير مدققة ةدالموحالموجزة  األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 

 م )تتمة(2020 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 
 )تتمة( الماليةالقيم العادلة لألدوات . 16

 
 الرياالت السعودية( بآالف) م 2019مارس  31   

 القيمة العادلة
 اإلجمالي    2المستوى   1المستوى   القيمة الدفترية 

        موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة
 135.257  135.257  ــ       135.257 من خالل قائمة الدخل ـ صناديق استثمار

 8.854  ــ       8.854  8.854 من خالل قائمة الدخل ـ أسهم 
 66.753  66.753  ــ       66.753 مشتقات

 210.864  202.010  8.854  210.864 المجموع
        مطلوبات مالية مقاسة بالقيمة العادلة

 148.288  148.288  ــ       148.288 مشتقات
 

. تتكون المشتقات التجارية التقرير الماليعلومة السعر على السعر المتداول في تاريخ لالستثمارات المتستند القيمة العادلة 
، والودائع المهيكلة. تم تقييم معدل الربحالعمالت األجنبية، والخيارات، ومقايضات  صرففي المستوى الثاني من  والتحوطية

عقود تبادل العمالت األجنبية هذه بالقيمة العادلة باستخدام أسعار الصرف اآلجلة التي يتم تداولها في سوق نشطة. أما مقايضات 
ة من منحنيات اآلجلة المأخوذمعدالت الربح ، والخيارات، والودائع المهيكلة فقد تم تقييمها بالقيمة العادلة باستخدام معدل الربح

 .2العوائد القابلة للمالحظة. إن تأثيرات الخصم عموماً غير جوهرية بالنسبة للمشتقات في المستوى 

ضمن المستويات خالل السنة. تم تصنيف االستثمارات الجديدة المقتناة خالل السنة    2و  1بين المستوى    تحويالتلم يكن هناك  
 . 3لوبات مالية مصنفة ضمن المستوى ذات العالقة. ليس هناك موجودات مالية ومط

 لم يكن هناك تغيرات في أساليب التقييم خالل الفترة.

مارس  31مليون لاير سعودي،  4.88: م 2019ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 4.87االستثمارات التي بلغت  يتم إدراج
 يتم احتسابها بالقيمة العادلة. المليون لاير سعودي( بالتكلفة، وبالتالي  4.88: م 2019

. ليس هناك موجودات ومطلوبات يمثل الجدول التالي القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة  (ب
 .1مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة ضمن المستوى 

 
 

 م2020مارس  31 
 )بآالف الرياالت السعودية(

  
 التكلفة المطفأة

 القيمة العادلة 
 2المستوى 

  
 3المستوى 

      الموجودات المالية:
 1.872.231  ــ         1.855.022 األخرى أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية 
 ــ         27.811.528  27.274.663 استثمارات محتفظ بها بالتكلفة المطفأة

 54.263.169  ــ         51.979.019 بالصافي ، قروض وسلف
 56.135.400  27.811.528  81.108.704 المجموع

      المطلوبات المالية:
 11.280.711  ــ         11.219.481 األخرى أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية 

 63.016.386  ــ         62.668.675 ودائع للعمالء
 74.297.097  ــ         73.888.156 المجموع
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 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 ()غير مدققة ةدالموحالموجزة  األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 

 م )تتمة(2020 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 
 )تتمة( القيم العادلة لألدوات المالية. 16
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

والصكوك المعززة  األخرىلدى مؤسسة النقد العربي السعودي والموجودات والمطلوبات للنقدية واألرصدة إن القيم العادلة 

مارس  31لألدوات المالية كما في  3والمستوى  2تم تقدير القيم العادلة في المستوى  لرأس المال تقارب قيمها الدفترية.

 عند منحنى العائد الحالي المطبق أخذاً في االعتبار مخاطر األطراف المقابلة وأسعار السوق السائدة. م 2020

 
 . كفاية رأس المال17
 

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

 

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

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

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

. تقيس هذه المعدالت مؤسسة النقد العربي السعودية من باستخدام المعدالت المعتمد ابمراقبة كفاية رأسماله المجموعةقوم ت

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

 وااللتزامات والقيمة اإلسمية للمشتقات باستخدام مبلغ مرجح إلظهار مخاطرها النسبية.
 

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

 :في المستوى األول والمستوى الثانيالمحتسبة 

 
 
 
 
 

 م 2019ديسمبر  31 
 )بآالف الرياالت السعودية(

  
 التكلفة المطفأة

 القيمة العادلة  
 2المستوى 

  
 3المستوى 

      الموجودات المالية: 
 1.441.363  ــ          1.429.004 األخرى أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية 
 ــ          27.684.963  27.224.939 ، بالصافياستثمارات محتفظ بها بالتكلفة المطفأة

 51.282.736  ــ          49.660.119 بالصافي ، قروض وسلف
 52.724.099  27.684.963  78.314.062 المجموع

      المطلوبات المالية:
 8.304.612  ــ          8.253.754 األخرى أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية 

 62.986.854  ــ          62.696.794 ودائع للعمالء

 71.291.466  ــ          70.950.548 المجموع
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 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 ()غير مدققة ةدالموحالموجزة  األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 

 م )تتمة(2020 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 
 )تتمة( . كفاية رأس المال17

 

 

 م2020مارس  31

 )غير مدققة(

 م 2019ديسمبر  31 

)مدققة( )معدلة ـ  

 إيضاح 20( 

 م 2019مارس  31 

)غير مدققة( )معدلة ـ  

 إيضاح 20( 

 بآالف الرياالت السعودية 

      

 47.112.397  51.675.067  54.259.326 للموجودات المرجحة بالمخاطر االئتمانمخاطر 

 4.770.180  5.059.741  5.145.810 المخاطر التشغيلية للموجودات المرجحة بالمخاطر

 928.749  1.677.030  1.434.444 مخاطر السوق للموجودات المرجحة بالمخاطر

 52.811.326  58.411.838  60.839.580 بالمخاطرإجمالي الركن األول للموجودات المرجحة 

      

 11.957.539  12.081.624  12.528.092 (1 المستوىرأس المال األساسي )

 2.354.422  2.300.699  2.303.459 (2 المستوىرأس المال األساسي )

 14.311.961  14.382.323  14.831.551 (2و 1 المستوىإجمالي رأس المال األساسي )

      معدل كفاية رأس المال )%(

 % 22.64  % 20.68  %20.59 (1 المستوىمعدل رأس المال األساسي )

 % 27.10  % 24.62  %24.38 (2و 1 المستوىإجمالي رأس المال األساسي )

 
 رباح  األ. توزيعات 18

 
لاير سعودي للسهم الواحد، بعد  0.3مليون لاير سعودي بما يعادل  246دارة توزيعات أرباح نهائية بمبلغ اإلاقترح مجلس 

لاير  0.5مليون لاير سعودي بما يعادل  410: م 2019مارس  31) م 2019ديسمبر  31خصم الزكاة للسنة المنتهية في 
توزيعات األرباح قام المساهمون في البنك باعتماد سهم. مليون  820توزيعات األرباح على أساس تستند . سعودي للسهم(

م وسيتم دفع األرباح خالل الربع الثاني من السنة الحالية. 2020ابريل  15وذلك في اجتماع الجمعية العمومية العادية بتاريخ 
 ضرائب الدخل المستحقة ذات الصلة.سيتم دفع حصة األرباح للمساهمين غير السعوديين بعد خصم 
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 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 ()غير مدققة ةدالموحالموجزة  األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 

 م )تتمة(2020 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 

 على خسائر االئتمان المتوقعة وبرامج مؤسسة النقد العربي السعودي (19تأثير فيروس كورونا الُمستََجد )كوفيد . 19
ستََجد )كوفيد م، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي 2020مارس  خالل وبائي نظراً لسرعة  (19فيروس كورونا الم 

عربية السعودية. لقد اتخذت . وهذا التفشي أثر ايضاً على منطقة دولة الخليج بما فيها المملكة الاألرضانتشاره عبر أرجاء 
الحكومات على مستوى العالم خطوات صارمة مطردة الحتواء انتشار هذا الفيروس. والمملكة العربية السعودية بشكل خاص 
ل على مستوى  قامت بإغالق الحدود وأطلقت سلسلة من التوجيهات لتحقيق التباعد االجتماعي وفرضت اإلغالق ومنع التجو 

  جغرافية المملكة.
 

لقد شهدت أسعار البترول أيضاً تقلبات غير مسبوقة خالل الفترة الحالية ليس فقط بسبب موضوع انحسار الطلب على النفط 
الذي أدى إلى تعطيل الحركة االقتصادية، ولكن أيضاً بسبب زيادة المعروض والذي سبق انتشار   فيروس كورونانتيجة انتشار  

من خالل سناريوهات اختبارات الجهد على الحركة المتوقعة ألسعار البترول بتقييم الوضع الراهن  البنكهذا الوباء. لقد قام 
من أجل إدارة ما قد ر واألداء بجانب ممارسات إدارة المخاطر وتأثيرها على المؤشرات الرئيسية لالئتمان والعمليات والتعث

 الخطوات التي اتخذتها اإلدارة(. و19يتعرض له البنك من عرقلة لعملياته وأداءه المالي جراء تفشي فيروس كورونا )كوفيد 
مستوى األطراف المقابلة  تتضمن أيضاً مراجعة تركزات المخاطر في القطاعات االقتصادية والمناطق المتأثرة بالوباء وعلى

لحماية الضمانات المرتهنة من خالل المراجعة المنتظمة، ومتابعة األنشطة المتعلقة بتصنيفات العمالء االئتمانية والقيام بإعادة 
وبرامج تأثيرات الدعم الحكومي ومؤسسة النقد  هيكلة القروض بالشكل المناسب ـ حيثما تطلب الوضع، مع األخذ في االعتبار

 . العفاءا
 

القيام بتعديل بعض المدخالت واالفتراضات المستخدمة في  البنكمن القائمة واألوضاع االقتصادية السائدة وتستدعي األحداث 
في  البنكستخدمها يتحديد خسائر االئتمان المتوقعة. وهذه بشكل رئيسي تتمحور حول إما تعديل عوامل االقتصاد الكلي التي 

في الوقت الراهن في تقدير خسائر  البنكستخدمها يالمتوقعة )و/أو( تعديل السناريوهات المحتملة التي تقدير خسائر االئتمان 
االئتمان المتوقعة. وقد نتج عن تعديالت أوزان سناريوهات االقتصاد الكلي في تقدير إضافي ضمن نموذج خسائر االئتمان 

والتوقعات واالحتماالت المتعددة التي للبنك. وبسبب ضبابية المناخ االقتصادي  مليون لاير سعودي 38.67بمبلغ المتوقعة 
معها اتخاذ أحكام جوهرية فإن النتائج الفعلية قد تختلف عن النتائج المتوقعة. وعلى ضوء تأثيرات ضبابية المناخ  يصعب

 سوف يستمر البنك في إعادة تقييم وضعه والتأثير المتصل على أساس منتظم.االقتصادي، ف
 

ألزمة الصحية وإجراءات الدعم الحكومي والبنك من الصعب أيضاً في هذا الوقت معرفة التأثيرات المحددة التي ستكون جراء ا
المركزي. ولقد استنتجت المجموعة وفقاً لذلك أنه من المبكر ألوانه عكس أي انخفاض محتمل في االئتمان من خالل تطبيق 

سوف تستمر   معايير تعدد المراحل مع التركيز على نموذج االقتصاد الكلي في تحديد التعثر المحتمل والخسائر المسببة للتعثر.
المجموعة في تقييم المخاطر التي تتعرض لها كل شركة من الشركات حيثما تتوافر بيانات أكثر موثوقية وعندها تستطيع تحديد 

 مدى الحاجة إلدراج المزيد من المبالغ اإلضافية إلى خسائر االئتمان المتوقعة.
 

 مؤسسة النقد العربي السعوديومبادرات برامج 
(، قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بإطالق برامج لدعم تمويل 19ة النتشار فيروس كورونا )كوفيد من باب االستجاب

التعميم م من أجل تقديم الدعم الالزم لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم من خالل 2020القطاع الخاص في مارس 
. يتمحور البرنامج حول البرامج هـ 1438آلخرة جمادى ا 16تاريخ  381000064902الصادر من مؤسسة النقد بالرقم 

 التالية:
 

 برنامج الدفعات المؤجلة •
 تمويل االقراضبرنامج  •
 برنامج ضمانات القروض •
 برنامج نقاط البيع ورسوم خدمات التجارة االلكترونية  •
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 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 ()غير مدققة ةدالموحالموجزة  األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 

 م )تتمة(2020 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 

 )تتمة(على خسائر االئتمان المتوقعة وبرامج مؤسسة النقد  (19تأثير فيروس كورونا الُمستََجد )كوفيد . 19
وكجزء من برنامج الدفعات المؤجلة، يجب على البنك تأجيل الدفعات المستحقة على تسهيالت اإلقراض لمدة ستة أشهر للمنشآت 

لدعم السيولة على المدى المؤهلة ضمن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم. إن اإلعفاء المؤقت من الدفع يعتبر وسيلة 
القصيرة لهذه المنشآت ومواجهة أي مشاكل قد تبرز جراء التدفقات النقدية لهذه المنشآت. وقد قام البنك بتفعيل اإلعفاء المؤقت 

م لفترة ستة أشهر 2020سبتمبر    14م إلى  2020مارس    14من السداد من خالل تأجيل األقساط التي تستحق خالل الفترة من  
ة مدة التسهيالت. لقد تم تقييم األثر المحاسبي لهذه التغيرات بخصوص التسهيالت االئتمانية وتم معالجتها حسب دون زياد

( كتعديل لشروط وأحكام الترتيبات. وهذا أدى إلى إدراج البنك خسارة تعديل ليوم 9متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي )
م وقد تم عرض هذا كجزء من صافي دخل العموالت الخاصة. 2020مارس    31  مليون لاير سعودي كما في  144( بمقدار  1)

 وفي ظل غياب العوامل األخرى، فإن المشاركة في هذا التأجيل ال يعتبر زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان.
 

ج الدعم من مؤسسة ومن أجل التعويض عن جميع التكاليف ذات الصلة التي يتوقع البنك تكبدها، فقد تلقى البنك بموجب برنام
قد تم احتساب لاير سعودي الي يترتب عليها ربحاً من مؤسسة النقد. ومليون    550النقد والجهات المعنية األخرى وديعة بمبلغ  

بمبلغ . ونتج عن ذلك دخل إجمالي المنفعة من وراء هذا الدعم التمويلي بناًء على متطلبات المحاسبة على المنحة الحكومية
على الفور. لقد قامت اإلدارة م 2020مارس  31الموحدة كما في في قائمة الدخل  مليون لاير سعودي تم إدراجه 38.39

 بممارسة أحكام معينة لالعتراف بإيرادات المنحة وقياسها.
 

ضمانات القروض. كما أن برنامج نقاط البيع تمويل اإلقراض وم، لم يشارك البنك بعد في برامج 2020مارس  31كما في 
 ورسوم خدمات التجارة االلكترونية له تأثير غير جوهري على القوائم المالية للبنك.

 
حول المعالجة المحاسبية والنظامية إلجراءات الدعم غير العادية م، أصدرت مؤسسة النقد توجيهات 2020خالل ابريل 

تقييم األثر المحاسبي في  يقوم بالتوجيهات الصادرة وفي اعتباره البنك  يأخذوف (. وس19بخصوص جانحة كورونا )كوفيد 
 م وفقاً لذلك.2020الربع الثاني 

 
 دعم قطاع العناية الصحية

للحفاظ على حياة المواطنين والمقيمين من خالل القطاع الصحي اعترافاً من البنك بالجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في 

، فقد قرر البنك طواعيةً تأجيل الدفعات المستحقة على جميع العاملين في القطاع الصحي (19كورونا )كوفيد س مكافحة فيرو

وهذا أدى إلى إدراج البنك خسارة تعديل ليوم )سواًء العام أو الخاص( ممن لديهم تسهيالت ائتمانية مع البنك ولمدة ثالثة أشهر.  

 التمويل.م وقد تم عرض هذا كجزء من صافي دخل 2020مارس  31في  مليون لاير سعودي كما 19.88( بمقدار 1)
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 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 ()غير مدققة ةدالموحالموجزة  األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 

 م )تتمة(2020 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 

 والتعديالت . أرقام المقارنة20

 

بتغيير المعالجة المحاسبية للزكاة وضريبة الدخل وفقاً للتعليمات التي صدرت من مؤسسة النقد العربي   قام البنك،  م2019خالل  
م. سابقاً، كان يتم اثبات الزكاة وضريبة الدخل في قائمة التغيرات في حقوق الملكية بموجب 2019يوليو  17السعودي بتاريخ 

م. وبحسب آخر تعليمات صدرت من مؤسسة النقد 2017ابريل  11تاريخ  381000074519تعميم مؤسسة النقد رقم 
 م، يجب اثبات الزكاة وضريبة الدخل في قائمة الدخل.2019يوليو  17بتاريخ 

 
 :م 2019مارس  31ات هذا التغير على القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في فيما يلي تأثير

 

 
 القوائم المالية األولية الموجزة الموحدةاعتماد . 21

 

 20)الموافق  هـ1441 رمضان 27من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ الموحدة األولية الموجزة القوائم المالية  إصدار تم اعتماد

 (.م 2020 مايو

 

 

 الحساب 

 

 القائمة المالية المتأثرة 

قبل التعديل لفترة الثالثة  

  31أشهر المنتهية في 

 م 2019مارس  

 )بآالف الرياالت السعودي( 

 

 تأثير التعديل  

)بآالف الرياالت  

 السعودي( 

معدلة كما في ولفترة الثالثة  

  31أشهر المنتهية في 

 م 2019مارس  

 )بآالف الرياالت السعودي( 

 (28.306) (28.306) ــ        قائمة الدخل الموحدة  وضريبة دخلزكاة 

 235.006  (28.306) 263.312  قائمة الدخل الموحدة  صافي الدخل للفترة

ربحية السهم للفترة )باللاير  

 السعودي للسهم( 

 

 قائمة الدخل الموحدة 

 

 0.32 

 

(0.03) 

 

 0.29 

زكاة وضريبة دخل )أرباح  

 مبقاة(

التغيرات في حقوق  قائمة 

 الملكية الموحدة

 

(28.251) 

 

 28.251 

 

 ــ       

حصة في الزكاة لشركة  

 زميلة )أرباح مبقاة( 

قائمة التغيرات في حقوق  

 الملكية الموحدة

 

(55) 

 

 55 

 

 ــ       

 

 

إجمالي الدخل الشامل  

 للفترة

قائمة الدخل الشامل  

الموحدة وقائمة التغيرات  

الملكية  في حقوق 

 الموحدة

 

 

 

 279.089 

 

 

 

(28.306) 

 

 

 

 250.783 


