
 بنك الجزيرة

 مساهمة سعودية(  )شركة

 ( غير مدققة) الموحدة الموجزة  األولية القوائم المالية 

 م 2020 ر سبتمب  30  في تين المنتهي أشهر ةسعتالالثالثة أشهر و تيلفتر



  كي بي إم جي الفوزان وشركاه
   محاسبون قانونيون

  الطابق التاسع، مركز زهران لألعمال
   شارع األمير سلطان

  ٥٥٠٧٨ص. ب 
    ٢١٥٣٤جدة 

   المملكة العربية السعودية
 ١١/٣/١٩٩٢بتاريخ  ٣٢٣/١١/٤٦ترخيص رقم 

  كوبرز وترهاوس برايس
 جميل سكوير،  ، الدور الخامس

  ١٦٤١٥ص.ب. 
  ٢١٤٦٤جدة 

  السعوديةالمملكة العربية 
 ٢٥ترخيص رقم 

 الموحدةفحص القوائم المالية األولية الموجزة مراجع الحسابات المستقل حول تقرير 

 المحترمين          إلى: السادة مساهمي بنك الجزيرة   
 (شركة مساهمة سعودية)

  مقدمة
 إليها يشار( التابعة وشركاته") البنك(" الجزيرة  لبنك المرفقة الموحدة  الموجزة األولية المالي المركز قائمة فحصنا لقد

 لدخللو للدخل ذات الصلة الموحدة الموجزة األولية  والقوائم م،٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠ في كما") المجموعة" بـ مجتمعة
 في للتغيرات الموحدة  األولية الموجزة  والقوائم  التاريخ، ذلك في المنتهيتين أشهر ةتسعوال أشهر الثالثة لفترتي الشامل
 من  أال يتجز  اً التي تعتبر جزء  واإليضاحات  التاريخ  ذلك  في  المنتهية  أشهر  ةتسعال  لفترة  النقدية  والتدفقات  الملكية  حقوق

 الموجزة  األولية المالية القوائم  هذه  وعرض إعداد عن مسؤولة البنك إدارة  إن. القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة 
ً   الموحدة   مسؤوليتنا  إن.  السعودية  العربية  المملكة  في  المعتمد"  األولي  المالي  التقرير"  ٣٤  الدولي المحاسبة  لمعيار وفقا

 .به قمنا الذي الفحص على بناءً  الموحدة  الموجزة  األولية المالية القوائم  هذه  حول استنتاج إبداء هي

الفحص نطاق
ً  فحصنا تم   مراجع قبل  من الُمنفذ االولية المالية المعلومات فحص" ٢٤١٠ الفحص الرتباطات الدولي للمعيار وفقا

 الموحدة  الموجزة  األولية  المالية  القوائم   فحص  يشتمل.  السعودية  العربية  المملكة  في  المعتمد"  للمنشأة   المستقل  الحسابات
 تحليلية إجراءات وتطبيق والمحاسبية المالية األمور عن لينؤوالمس إلى استفسارات توجيه على أساسية بصورة

ً  أقل الفحص هذا إن. أخرى فحص وإجراءات ً  تتم  التي المراجعة عملية من كبير بشكل نطاقا  الدولية للمعايير وفقا
 علم  على سنكون بأننا تأكيد على الحصول من يمكنّنا ال فهو وبالتالي السعودية، العربية المملكة في المعتمدة  للمراجعة

 .مراجعة رأي نبدي ال فإننا عليه، وبناءً . المراجعة بأعمال القيام أثناء تحديدها يمكن التي الهامة األمور بكافة

االستنتاج
 يتم  لم  المرفقة الموحدة الموجزة  األولية المالية القوائم أن نعتقد يجعلنا أمر أي علمنا إلى يصل لم  فحصنا، على بناءً 

ً  الجوهرية، النواحي كافة من إعدادها،  .السعودية العربية المملكة في المعتمد ٣٤ الدولي المحاسبة لمعيار وفقا

آخر نظامي أمر
 ً  ١٨ اإليضاح في المال رأس كفاية معلومات بعض عن االفصاح تم  السعودي، العربي النقد مؤسسة لمتطلبات وفقا
 اإليضاح  في  الواردة  المعلومات  بمقارنة  قمنا  فحصنا،  من  وكجزء.  المرفقة  الموحدة   الموجزة   األولية  المالية  القوائم   حول
 اختالفات أي نجد ولم  السعودي العربي النقد مؤسسة إلى لتقديمه البنكقبل  من الُمعّد العالقة ذي التحليل مع ١٨

  .جوهرية

 عـن/ كي بي إم جي الفوزان وشركاه برايس وترهاوس كوبرزعن/ 
 قانونيون)(محاسبون 

مفضل بن عباس محمد علي
  محاسب قانوني 
  ٤٤٧رقم الترخيص 

  محاسبون ومراجعون قانونيون

 هـ١٤٤٢ربيع األول  ١٩
م٢٠٢٠نوفمبر ٥ الموافق

إبراهيم عبود باعشن 
محاسب قانوني  

رقم الترخيص ٣٨٢ 
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 عام  1
 

بـ  مجتمعة تشتمل القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة على القوائم المالية لبنك الجزيرة )"البنك"( وشركاته التابعة )يُشار لها 

/م  46"المجموعة"(. تأسس بنك الجزيرة كشركة مساهمة سعودية في المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم 

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

( بعد أن انتقلت إليه عمليات فروع بنك باكستان الوطني في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري  م1976أكتوبر 

جدة. يعمل البنك من خالل فروعه  مدينة ( الصادر في م1976يوليو  27هـ ) 1396رجب  29بتاريخ  4030010523رقم 

  31فرع مركز تحويالت فورية ) 61فرع( و 79: م2019سبتمبر  30فرع و 78: م2019ديسمبر  31)فرع  79وعددها 

السعودية. فيما يلي عنوان المركز مركز تحويالت فورية( في المملكة العربية    60:  م2019سبتمبر   30و  61:  م2019ديسمبر  

 الرئيسي للبنك:

 

 بنك الجزيرة

 حي النهضة، طريق الملك عبدالعزيز

 21442، جدة 6277ص. ب 

 المملكة العربية السعودية 
 

يهدف البنك إلى تقديم كافة أنواع الخدمات والمنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة )مبدأ تجنب الفائدة( وتشمل  

بحة واالستصناع واإلجارة والتورق والمشاركة ووعد الصرف األجنبي والصكوك، والتي تمت الموافقة واإلشراف عليها  المرا

 من مؤسسة رقابة شرعية مستقلة تم تأسيسها من قبل البنك. يتم إدراج أسهم البنك في السوق المالية السعودية )تداول(. 

 

 زميلة للبنك:فيما يلي تفاصيل الشركات التابعة والشركة ال
 

 

 

 بلد التأسيس

 

 

 

 طبيعة األعمال

 نسبة الملكية
)مباشرة وغير 

 مباشرة(
 سبتمبر 30

 م 2020

ملكية نسبة ال
)مباشرة وغير 

 مباشرة(
 ديسمبر 31

 م 2019

ملكية نسبة ال
)مباشرة وغير 

 مباشرة(
 سبتمبر 30

 م 2019

      

      شركة تابعة

لألسواق شركة الجزيرة 
  المالية

 )الجزيرة كابيتال(

المملكة العربية 
 السعودية

وساطة وتمويل بالهامش وإدارة 
 موجودات

100 ٪ 100 ٪ 100 ٪ 

      

شركة أمان للتطوير 
  واالستثمار العقاري

المملكة العربية 
 السعودية

حفظ وإدارة الضمانات العقارية 
 البنكنيابة عن 

100 ٪ 100 ٪ 100 ٪ 

      

المملكة العربية  شركة وكالة أمان للتأمين
 السعودية

تعمل كوكيل ألنشطة الشركات 
المصرفية والتأمينية نيابة عن 

 البنك
100 ٪ 100 ٪ 100 ٪ 

      

شركة الجزيرة لألوراق 
 جزر كايمان المحدودةالمالية 

تنفيذ المشتقات والمعامالت في 
سوق المال بما يتوافق مع أحكام 

  الشريعة
100 ٪ 100 ٪ 100 ٪ 

      

      شركة زميلة

شركة الجزيرة تكافل 
  تعاوني

المملكة العربية 
  السعودية

 واالدخار الحماية منتجات
 الشريعة أحكام مع المتوافقة
 بالكامل

35٪ 35٪ 35٪ 
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 اإلعداد أسس   2
 

سبتمبر  30و م2020سبتمبر  30تم إعداد القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة للمجموعة كما في وللفترتين المنتهيتين في 
ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  م2019 "التقارير المالية األولية" المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير   34وفقا

  صدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.واإل
 

كما تعد المجموعة قوائمها المالية الموحدة لتتوافق مع نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام  
  األساسي البنك.

 

تشمل جميع المعلومات المطلوبة في القوائم المالية الكاملة السنوية، ويجب  إن هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة ال 
  .م2019ديسمبر  31قراءتها باالقتران مع القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 

 

لتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على  يتطلب إعداد القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة أن تقوم اإلدارة باستخدام األحكام وا
تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المسجلة للموجودات والمطلوبات والدخل والمصاريف. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه  

 التقديرات. 

 

د تطبيق السياسات المحاسبية  وفي سبيل إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة، فإن األحكام الهامة أبدتها اإلدارة عن 
ديسمبر   31للمجموعة والمصادر الرئيسية للتقديرات كانت نفس تلك المطبقة في القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

  .م2019
 

 خالف ذلك. تعرض هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة باللاير السعودي ويتم تقريب المبالغ ألقرب ألف، ما لم يُذكر 

 

 أسس التوحيد  3
 

. يتم  1تشمل هذه القوائم المالية الموحدة الموجزة القوائم المالية لبنك الجزيرة وشركاته التابعة كما هو مبين في اإليضاح رقم 
  إعداد القوائم المالية للشركات التابعة لنفس فترة التقرير للبنك.

 

الموجزة الموحدة باستخدام سياسات محاسبية موحدة وطرق التقييم للمعامالت المشابهة واألحداث  يتم إعداد القوائم المالية األولية  
األخرى في ظروف مماثلة. تم تغيير السياسات المحاسبية للشركات التابعة عند الضرورة لتتماشى مع السياسات المعتمدة لدى  

 المجموعة. 
 

  الشركات التابعة (أ

ت التي يسيطر عليها البنك. ويسيطر البنك على منشأة ما عندما يكون معرضاً إلى أو لديه الحق  الشركات التابعة هي تلك المنشآ
في عوائد متغيرة ناتجة من ارتباطه بتلك المنشأة، ولديه القدرة على التأثير في هذه العوائد من خالل سيطرته على المنشأة. ومن  

 ير الثالثة التالية: أجل تحقيق تعريف السيطرة، يجب أن يتم الوفاء بالمعاي 

  أن يكون للمجموعة سلطة على المنشأة. .1

  .المنشأةأن تكون المجموعة معرضة، أو أن يكون لديها حقوق في العوائد المتغيرة نتيجة مشاركتها مع  .2

 أن يكون للمجموعة القدرة على استخدام سلطتها على المنشأة للتأثير على قيمة عائدات المنشأة.  .3

 

يم وضعها حول ما إذا كانت لها سيطرة على الشركة المستثمر فيها عندما تشير الوقائع والظروف إلى جود  تعيد المجموعة تقي 

 تغييرات على معيار أو أكثر من معايير السيطرة. 
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 أسس التوحيد )تتمة(        3
 

 الشركات التابعة )تتمة(  (أ

يتم توحيد الشركات التابعة اعتبارا من تاريخ انتقال السيطرة على تلك الشركة إلى البنك ويتم التوقف عن التوحيد اعتبارا من  

المجموعة. تدرج نتائج الشركات التابعة المشتراة أو المباعة خالل الفترة، إن وجدت، في قائمة الدخل  تاريخ انتقال السيطرة من 

 األولية الموجزة الموحدة اعتبارا من تاريخ الشراء أو حتى تاريخ البيع، حسبما هو مالئم. 

 

 حصص غير مسيطرة  (ب

الموجودات غير المملوكة للمجموعة، بشكل مباشر أو غير  تمثل الحصص غير المسيطرة الجزء من صافي الدخل وصافي 

مباشر، وتُعَرض بشكل منفصل في قائمة الدخل األولية الموجزة الموحدة وضمن حقوق الملكية في قائمة المركز المالي األولية  

ة في الشركة  الموجزة الموحدة بشكل منفصل عن حقوق مساهمي البنك. يتم توزيع أي خسائر تنطبق على حصص غير مسيطر

التابعة حتى إذا تسبب ذلك في أن يكون لدى الحصص غير المسيطرة رصيد عجز. يتم احتساب التغيرات في حصة المجموعة  

 في شركة تابعة والتي ال تؤدي إلى فقدان السيطرة كمعامالت حقوق ملكية. 

 

 المعامالت المستبعدة عند التوحيد (ج

لك اإليرادات والمصاريف والخسائر غير المحققة التي تنشأ عن المعامالت بين يتم حذف األرصدة بين شركات المجموعة، وكذ

شركات المجموعة عند إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة. يتم حذف الخسائر غير المحققة بنفس الطريقة التي  

 القيمة. يتم بها حذف األرباح غير المحققة ولكن إلى حد عدم وجود دليل على انخفاض 

 

 استثمار في شركة زميلة  (د

الشركات الزميلة هي الشركات التي تمارس عليها المجموعة نفوذاً جوهرياً. يتم مبدئياً إثبات االستثمارات في الشركات الزميلة  

وجزة الموحدة  بالتكلفة وتحتسب الحقاً وفقاً لطريقة حقوق الملكية المحاسبية، ويتم إدراجها في قائمة المركز المالي األولية الم

 بالقيمة المحتسبة وفقاً لطريقة حقوق الملكية أو القيمة القابلة لالسترداد، أيهما أقل. 

 

تمثل طريقة حقوق الملكية التكلفة، باإلضافة إلى التغيرات التي تطرأ على حصة المجموعة لما بعد الشراء في صافي موجودات  

واألرباح / )الخسائر( المتراكمة بناًء على آخر معلومات مالية متاحة( ناقصاً  الشركة الزميلة )الحصة في النتائج واالحتياطيات 

 االنخفاض في القيمة، إن وجدت. 

 

بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تقرر المجموعة ما إذا كان من الضروري إثبات خسارة انخفاض في القيمة إضافية الستثمارها  

المجموعة كما في تاريخ كل تقرير ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة االستثمار  في الشركات الزميلة. تحدد 

في الشركة الزميلة. وفي حال وجود مثل هذا الدليل، تقوم المجموعة عندئذ باحتساب مبلغ انخفاض القيمة باعتباره الفرق بين 

ن ثم تقوم بإثبات "الحصة في صافي دخل / )خسارة( شركة زميلة"  المبلغ القابل لالسترداد للشركة الزميلة وقيمته الدفترية وم

 في قائمة الدخل األولية الموجزة الموحدة. 

 

ً فيما يتعلق باالستثمار في شركة زميلة من خالل قائمة الدخل األولية   يمكن عكس خسارة االنخفاض في القيمة المثبتة سابقا

الستثمار في قائمة المركز المالي األولية الموجزة الموحدة عند الحد األدنى  الموجزة الموحدة، بحيث تبقى القيمة الدفترية ل

 المحتسب بطريقة حقوق الملكية )قبل مخصص االنخفاض في القيمة( أو المبلغ القابل لالسترداد. 

 

 ذه الشركات الزميلة. يتم استبعاد األرباح غير المحققة من المعامالت بين المجموعة وشركاتها الزميلة بقدر حصة المجموعة في ه
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 السياسات والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  4
 

إن السياسات المحاسبية والتقديرات واالفتراضات المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة متوافقة مع  
 ، باستثناء ما يلي: م2019ديسمبر  31الموحدة السنوية للسنة المنتهية في تلك المستخدمة في إعداد القوائم المالية 

 

 منحة حكومية 

يقوم البنك بإثبات منحة حكومية متعلقة بالدخل، إذا كان هناك تأكيد معقول حول استالمها وسيلتزم البنك بالشروط المرتبطة  

السوق كمنحة حكومية متعلقة بالدخل. يتم إثبات الوديعة بسعر  بالمنحة. يتم التعامل مع منافع وديعة حكومية بمعدل ربح أقل من 

"األدوات المالية". يتم قياس منافع معدل الربح األقل من السوق   9أقل من السوق وقياسها وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية 

والمتحصالت المستلمة. يتم المحاسبة عن    9ر المالية  بالفرق بين القيمة العادلة األولية للوديعة المحددة وفقًا للمعيار الدولي للتقاري 

. يتم إثبات المنحة الحكومية في قائمة الدخل على أساس منتظم على مدى الفترة التي  20المنافع وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  

ات دخل المنحة فقط عندما  يثبت البنك فيها التكاليف ذات الصلة التي تهدف المنحة إلى تعويضه على شكل مصاريف. يتم إثب 

يكون المستفيد الرئيسي هو البنك. عندما يكون العميل هو المستفيد الرئيسي، يسجل البنك فقط المبالغ المستحقة القبض والمستحقة  

 الدفع. 

 
 قياس مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة 

اإلضافية في قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة. ومع  قامت اإلدارة عند أعداد القوائم المالية الموحدة بعمل بعض االفتراضات 

الراهنة، قد ينتج عن أي تغيير مستقبلي في االفتراضات والتقديرات نتائج قد تتطلب إجراء تعديل   التأكدذلك، في حالة عدم 

جوهري على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي قد تتأثر في الفترات المستقبلية. ونظًرا لتطور الوضع تطوًرا سريعًا  

 (. 20م اآلثار بناًء على التطورات المستقبلية )راجع اإليضاح رقم في ظل الشكوك المستقبلية، ستستمر اإلدارة في تقيي 

 

 الحالية التعديالت على المعايير 

، ولكن ليس لها تأثير على القوائم المالية  م2020يناير  1يتم تطبيق العديد من التعديالت والتفسيرات ألول مرة اعتباراً من 

 األولية الموجزة الموحدة للمجموعة. 

 
 : تعريف المنشأة  3المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  تعديالت على

أنه لكي يتم اعتبار عمل ما على أنه منشأة، يجب أن تتضمن مجموعة   3يوضح التعديل على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

القدرة على إنشاء   متكاملة من االنشطة والموجودات، على األقل، من مدخالت وعملية موضوعية تسهم معًا بشكل كبير في

 مخرجات. عالوة على ذلك، أوضح أن المنشأة يمكن أن توجد من دون أن تتضمن جميع المدخالت والعمليات إلنشاء مخرجات. 

 
 تحول تعديل مؤشر سعر الفائدة 

ى عملية  يتم إجراء فحص وإصالح أساسيين لمؤشرات سعر الفائدة على مستوى العالم. يعمل مجلس معايير المحاسبة الدولي عل

 من مرحلتين لتعديل توجيهاته للمساعدة في انتقال أكثر سالسة بعيًدا عن تعديل مؤشر سعر الفائدة. 

 

"األدوات المالية" ومعيار المحاسبة   9المرحلة األولى من التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  - 1المرحلة  •

"األدوات المالية": اإلفصاحات   7القياس والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم "األدوات المالية": اإلثبات و 39الدولي رقم 

، بتعديل متطلبات معينة م2019التي تركز على مشاكل محاسبة التحوط. قامت التعديالت النهائية، الصادرة في سبتمبر 

مؤشر سعر الفائدة. تسري التعديالت اعتباراً لمحاسبة التحوط لتوفير اإلعفاء من اآلثار المحتملة لعدم اليقين الناجم عن تعديل  

  بتطبيق وهي إجبارية لجميع عالقات التحوط المتأثرة مباشرة بتعديل مؤشر سعر الفائدة. قامت المجموعة    م2020يناير    1من  

 هذه التعديالت إلى جانب إعفاء التحوط من أجل تحوطات ما قبل االستبدال. 
 

الثانية باستبدال األسعار القياسية بأسعار بديلة خالية من المخاطر. حالياً، هناك عدم يقين بشأن تتعلق المرحلة  - 2المرحلة  •

توقيت وطرق االنتقال للمرحلة الثانية. ونتيجة لهذه الشكوك، يستمر استخدام تعديل مؤشر سعر الفائدة كمعدل مرجعي في  

ت التي تتجاوز تاريخ االنتهاء المتوقع لتعديل مؤشر سعر الفائدة. األسواق المالية ويستخدم في تقييم األدوات ذات االستحقاقا 

 م.2020سبتمبر  30وبالتالي، تعتقد المجموعة أن هيكل السوق الحالي يدعم استمرار محاسبة التحوط كما في 

  



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة 

 )غير مراجعة(
 م )تتمة(  2020سبتمبر  30في 
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 )تتمة(  السياسات والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة 4

 لراهنة )تتمة( التعديالت على المعايير ا 

وتواصل االنخراط مع أصحاب المصلحة المختلفين، من خالل  تدير اإلدارة مشروًعا حول األنشطة االنتقالية اإلجمالية للمجموعة  

 مجموعة عمل، لضمان انتقال سلس. 

 
 : تعريف األهمية8ومعيار المحاسبة الدولي رقم  1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

ريفها أو حجبها أمًرا يمكن توقعه  تقدم التعديالت تعريفًا جديًدا لألهمية التي تنص على أن "المعلومات مهمة إذا كان حذفها أو تح

بشكل معقول للتأثير على القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون للقوائم المالية لألغراض العامة على أساس تلك القوائم  

ة أو حجم  المالية، والتي توفر معلومات مالية حول منشأة محددة معدة للتقارير". توضح التعديالت أن األهمية ستعتمد على طبيع

المعلومات، سواء كانت فردية أم مقترنة بمعلومات أخرى، مهمة في سياق القوائم المالية. يعتبر أي تحريف في المعلومات هو  

 أمر مهم إذا كان من المتوقع بشكل معقول التأثير على القرارات التي يتخذها المستخدمون األساسيون. 

 
 م 2018 مارس  29ي اإلطار المفاهيمي للتقرير المالي الصادر ف

ال يعد اإلطار المفاهيمي معياراً، وال تتجاوز أي من المفاهيم الواردة فيه المفاهيم أو المتطلبات في أي معيار. إن الغرض من  

اإلطار المفاهيمي هو مساعدة المجلس الدولي لمعايير المحاسبة في تطوير المعايير، ومساعدة الُمعّدين على تطوير سياسات  

محاسبية متوافقة في حالة عدم وجود معيار قابل للتطبيق ومساعدة جميع األطراف على فهم المعايير وتفسيرها. يتضمن اإلطار  

المفاهيمي المعدل بعض المفاهيم الجديدة، ويقدم تعريفات محدثة ومعايير اإلثبات للموجودات والمطلوبات وتوضيح بعض المفاهيم 

 الهامة. 

 

 في استثمارات، بالصا 5
 

 تصنف األوراق المالية االستثمارية كاآلتي:

  سبتمبر   30 
 م 2020

 )غير مراجعة( 
بآالف الرياالت  

 السعودية 

ديسمبر  31
 م2019

 )مراجعة(  
بآالف الرياالت  

 السعودية 

  سبتمبر 30
 م2019

 )غير مراجعة( 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
    

 209,110 287,024 629,205  الدخلالقيمة العادلة من خالل قائمة 

 4,865 4,880 4,904 حقوق الملكية  - القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 89,514 101,921 1,084,126 نالدي  - القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 27,274,695 27,224,939 28,378,568  بالتكلفة المطفأةالمحتفظ بها 

 27,578,184 27,618,764 30,096,803 مجموع االستثمارات 

 - - (2,972) مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة 
    

 27,578,184 27,618,764 30,093,831 المجموع 
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 م )تتمة(  2020سبتمبر  30في 

- 13  - 

 

 ، بالصافي السلفالقروض و       6
 

 بالتكلفة المطفأة كما يلي:  والسلف تصنف القروض         

  تمبر سب  30 
 م 2020

 )غير مراجعة( 
بآالف الرياالت  

 السعودية 

ديسمبر  31
 م2019

 )مراجعة(  
الرياالت  بآالف 

 السعودية 

 سبتمبر 30
 م2019 

 )غير مراجعة( 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
    

 716,142 725,560 693,637 بطاقات ائتمان

 22,242,888 23,376,999 25,840,601 قروض استهالكية 

 21,473,882 25,486,099 27,678,383 البنكية على المكشوف القروض التجارية والسحوبات 

 433,215 407,546 375,354 أخرى 

 44,866,127 49,996,204 54,587,975 عاملة سلف قروض و 

 590,882 673,082 827,646 غير عاملة وسلف قروض 

 45,457,009 50,669,286 55,415,621 والسلف مجموع القروض 

 (927,184) (1,009,167) (1,277,680) مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة 

    

 44,529,825 49,660,119 54,137,941 ، بالصافي وسلفقروض  

 مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة:  في  حركةالفيما يلي  (أ

 

  سبتمبر 30
 م2019

 )غير مراجعة( 
بآالف الرياالت  

 السعودية 

  ديسمبر 31
 م2019

 )مراجعة( 
بآالف الرياالت  

 السعودية 

  سبتمبر   30
 م 2020

 )غير مراجعة( 
بآالف الرياالت  

 السعودية 

 

    

 الرصيد في بداية الفترة 1,009,167 933,505 933,505

 لخسارة االئتمانية المتوقعة ل القيمة االنخفاض في  مخصص  472,831 385,486 269,518

 ديون معدومة مشطوبة  (132,093) (187,766) (185,127)

(90,712) (122,058) (72,225)  ً  عكس / استرداد المبالغ المنخفضة في القيمة سابقا

    
 الرصيد في نهاية الفترة  1,277,680 1,009,167 927,184
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 : على  الموحدة  الموجزة  األولية   الدخل  قائمة  في  للفترة   المتوقعة  االئتمانية  الخسارة  في  االنخفاض  تكلفة  صافي   يشتمل (ب

   سبتمبر  30 
 م 2020
 ( مراجعة )غير 
  الرياالت بآالف

 السعودية 

 سبتمبر 30
 م2019
 ( مراجعة)غير 
  الرياالت بآالف

 السعودية 
  يتعلق  فيما المتوقعة  االئتمانية لخسارةل القيمة االنخفاض في  مخصص 
 269,518 472,831 للفترة  سلف وال  بالقروض
 (90,712) (72,225) سابقا    القيمة في  المنخفضة المبالغ عكس /  استرداد

 (33,119) (22,611) سابقا   مشطوبة ديون من  استردادات
  يتعلق فيما المتوقعة  االئتمانية الخسارة  مخصص )عكس( /   صافي

 187 (1,054) األخرى  المالية والمؤسسات البنوك من بالمطلوب 
  فيما المتوقعة  االئتمانية لخسارة ل القيمة في االنخفاض  مخصص صافي
 - 2,972 باالستثمارات يتعلق
  فيما المتوقعة  االئتمانيةالقيمة للخسارة  في االنخفاض  مخصص صافي
 (66,698) 95,164 باالئتمان  المتعلقة المحتملة  بالمطلوبات  يتعلق

 79.176 475,077 بالصافي  المتوقعة،  االئتمانيةالقيمة للخسارة  في االنخفاض  مخصص 

 
 زميلة   شركة  في استثمار          7
 
  بشكل  المجموعة  وتملك. تعاوني تكافل  الجزيرة شركة  في المجموعة به قامت الذي االستثمار زميلة شركة  في االستثمار يمثل 

 %(. 35: م2019 سبتمبر  30 و% 35: م2019  ديسمبر 31) %35 بنسبة  تعاوني تكافل الجزيرة  شركة  في  األسهم  فعلي
  
حصة مجموع الدخل الشامل في الشركة الزميلة حصة المجموعة في مجموع الدخل الشامل في شركة الجزيرة تكافل   تمثل 

  سوق ال تعاوني بناء  على آخر معلومات مالية متاحة لشركة الجزيرة تكافل تعاوني. شركة الجزيرة تكافل تعاوني مدرجة في 
 م2020 سبتمبر 30كما في  ين تعاوال تكافل لللالستثمار في شركة الجزيرة  السعودية )"تداول"( وكانت القيمة السوقية  المالية
 مليون196,74:  م2019  سبتمبر  30مليون لاير سعودي و  217.32:  م2019ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  305,76بمبلغ  

 تداول.  في  سوق اللاير سعودي( بناء  على سعر 
 
 العمالء  ودائع  8

    سبتمبر  30 
 م 2020
 ( مراجعة )غير 
  الرياالت بآالف

 السعودية 

 ديسمبر 31
 م2019

 )مراجعة( 
  الرياالت بآالف

 السعودية 

  سبتمبر 30
 م2019
 ( مراجعة)غير 
  الرياالت بآالف

 السعودية 
    

 29,127,568 30,839,375 35,721,604 الطلب  تحت  ودائع
 28,151,943 30,259,540 25,264,007 ألجل 
 - - 151,733 ادخار 
 1,772,780 1,597,879 1,839,043 أخرى 

    
 59,052,291 62,696,794 62,976,387 المجموع 

    
 (. عمولة )بدون   اإلسالمية الشريعة  مع المتوافقة  والوكالة  المرابحة منتجات على المستلمة الودائع من ألجل  الودائع تتكون
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  المشتقات 9
 

 نوع المشتقات المحتفظ بها / طبيعة   9-1

 

 المتاجرة والتحوط االستراتيجي:في سياق نشاطها المعتاد، تستخدم المجموعة األدوات المالية المشتقة التالية ألغراض 
 

 المقايضات (أ

 

تمثل المقايضات ارتباطات لتبادل مجموعة من التدفقات النقدية بأخرى. بالنسبة لمقايضات معدل العمولة الخاصة، تقوم  
األطراف المتعاقدة عادة بتبادل دفعات العموالت بسعر ثابت وبسعر عائم وبعملة واحدة، دون تبادل أصل المبلغ. أما  
مقايضات العمالت، فيتم بموجبها تبادل أصل المبلغ مع مدفوعات العموالت الخاصة بسعر ثابت أو عائم وبعمالت  

 مختلفة. 
 

 خيارات )وعد العمالت االجنبية( (ب
 

خيارات العمالت األجنبية 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(.  

 

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

 محتفظ بها ألغراض المتاجرة (أ
 

ي تداول المشتقات بالمبيعات وتكوين المراكز وفرص المراجحة. تتعلق المبيعات بطرح  تتعلق معظم أنشطة المجموعة ف
المنتجات للعمالء لتمكينهم من تحويل أو تعديل أو تخفيض المخاطر الحالية والمستقبلية. ويتعلق تكوين المراكز بإدارة  

سعار أو المعدالت أو المؤشرات.  مخاطر مراكز السوق مع توقع الحصول على أرباح من التغيرات الموجبة في األ 
 وتتعلق فرص المراجحة بتحديد واالستفادة من الفروقات في أسعار الصرف بين األسواق أو المنتجات المختلفة. 

 
 محتفظ بها ألغراض التحوط (ب

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

  ومخاطر صرف العمالت األجنبية.  العموالت
 

تتبع المجموعة نظاما شامال لقياس وإدارة المخاطر والتي يتعلق جزء منها بإدارة المخاطر التي تتعرض لها المجموعة  
نتيجة التقلبات في أسعار الصرف األجنبي وأسعار العموالت، وذلك لتقليل مخاطر أسعار العمالت والعموالت لتكون  

 المستويات المقبولة التي يقررها مجلس اإلدارة ضمن التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي. ضمن 
 

وكجزء من إدارة موجوداته ومطلوباته المالية، تستخدم المجموعة المشتقات ألغراض التحوط وذلك لتقليل تعرضها  
 ط معامالت محددة. لمخاطر أسعار العمالت والعموالت. ويتم ذلك عادة من خالل تحو 

 

 تحوطات التدفقات النقدية 
 

تتعرض المجموعة لمخاطر التغيرات في التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بعموالت الموجودات والمطلوبات المقتناة 
لغير أغراض المتاجرة والتي تحمل عمولة بسعر متغير. تستخدم المجموعة مقايضات أسعار العموالت لتحوطات  

  التدفقات النقدية مقابل مخاطر أسعار العموالت.
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 المشتقات )تتمة(  9
 

 الغرض من المشتقات )تتمة(   2- 9
 

 محتفظ بها ألغراض التحوط )تتمة(ب(   
 

خالل الفترة  األرباح / )الخسائر( على تحوطات التدفقات النقدية المعاد تصنيفها إلى قائمة الدخل األولية الموجزة الموحدة  
 كما يلي: 

 
 النقدية لمقايضات معدالت العمولة الخاصة فعالة للغاية في تغيرات مصاريف العمولة الخاصة. كانت تحوطات التدفقات  

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

األولية الموجزة الموحدة لكون البنود المتحوط لها  أن تصنيف األرباح/ )الخسائر( سيستمر في قائمة الدخل الشامل 
ذات العالقة ما زالت قائمة. وفقاً لمتطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، سيتم  

فيها التدفقات النقدية  إعادة تصنيف األرباح/ )الخسائر( إلى قائمة الدخل األولية الموجزة الموحدة في الفترة التي تؤثر 
 المتعلقة بالبنود المتحوط لها على قائمة الدخل األولية الموجزة الموحدة. 

 
 سبتمبر    30

 م 2020
بآالف الرياالت  

 السعودية 

 سبتمبر 30
 م2019

بآالف الرياالت  
 السعودية 

               

 1,348 1,239 إيرادات عمولة خاصة 
 ( 1,431) (1,173) مصروف عمولة خاصة 

  ──────  ────── 

معاد   األرباح / )الخسائر( على تحوطات التدفقات النقديةصافي 
 ( 83) 66   قائمة الدخل األولية الموجزة الموحدة  تصنيفها إلى

  ══════  ══════ 
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 ( تتمة ) المشتقات  9
 

  بالضرورة  تعكس ال وهي الفترة، نهاية في القائمة المعامالت لحجم مؤشرا   تقدم التي االسمية قيمها مع جنب إلى جنبا   المشتقة للمجموعة المالية لألدوات والسالبة الموجبة العادلة القيم أدناه الجدول يلخص
  مخاطر وال للمشتقات، الموجبة العادلة القيمة على عادة تقتصر التي االئتمان، لمخاطر المجموعة تعرض  على مؤشرا   ليست االسمية القيم هذه فإن وبالتالي،. العالقة ذات المستقبلية النقدية التدفقات مبالغ
 . السوق 

 

ديسمبر  31) م2044 أبريل قبلة لهذه المقايضات في أو القيمة العادلة السالبة لمقايضات معدالت العموالت الخاصة بشكل رئيسي إلى االنخفاض في منحنى العائد. من المتوقع سداد القيمة العادل ترجع
 (. م2044 أبريل : م2019 سبتمبر 30و م2044 أبريل: م2019

 
  مليون  4.63: م2019 ديسمبر 31) سعودي  لاير  مليون 1.83 بمبلغ الدفع ومستحقة  القبض  مستحقة  خاصة  عمولة  إيرادات  المتاجرة ألغراض بها المحتفظ  الخاصة  العموالت  معدالت  مقايضات  تتضمن
  سعودي  لاير مليون 11.80 بمبلغ القبض مستحقة  خاصة  عمولة  إيرادات  نقدية  لتدفقات  للتحوط  بها محتفظ  خاصة  عمولة معدل  مقايضات  تتضمن(. لاير مليون   4.85 : م2019 تمبرب س 30و سعودي  لاير
 19.99: م2019 ديسمبر 31) سعودي لاير مليون  22.94 بمبلغ الدفع  مستحقة خاصة  وعمولة ( سعودي لاير مليون 23.37: م2019 سبتمبر 30و سعودي  لاير مليون 16.32: م2019 ديسمبر 31)

 (. سعودي  لاير مليون 24.52: م2019 سبتمبر 30و  سعودي لاير مليون

 م 2020 سبتمبر 30 
 (مراجعة)غير 

 السعودية الرياالت بآالف

 م2019 ديسمبر 31
 )مراجعة(

 السعودية الرياالت بآالف

 م2019 سبتمبر 30
 (مراجعة)غير 

 السعودية الرياالت بآالف

 
 العادلة القيمة

 الموجبة
 العادلة القيمة

 السالبة
 العادلة القيمة االسمية القيمة

 الموجبة
 العادلة القيمة
 السالبة

 العادلة القيمة االسمية القيمة
 الموجبة

 العادلة القيمة
 السالبة

 االسمية القيمة

 
          :المتاجرة لغرض بها محتفظ

 1,844,001 31,669 31,669 1,795,603 26,717 26,717 1,281,633 23,599 23,599 الخاصة العموالت معدالت مقايضات
 800,000 2,000 2,000 800,000 2,000 2,000 - - - مهيكلة ودائع

 375,000 95 228 112,500 172 - 484,748 1,863 - العمالت مقايضات
 255,928 120 1 301,899 138 14 301,980 44 7 أجله عمالت

 3,274,929 33,884 33,898 3,010,002 29,027 28,731 2,068,361 25,506 23,606 المجموع
          

          :النقدية التدفقات كتحوطات بها محتفظ
 3,550,625 226,706 103,884 3,550,625 186,984 72,895 3,550,625 321,251 118,277 الخاصة العموالت معدالت مقايضات

 6,825,554 260,590 137,782 6,560,627 216,011 101,626 5,618,986 346,757 141,883  المجموع
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 المشتقات )تتمة(  9
 

الجزيرة لألوراق  بناًء على التغيرات في بعض القوانين الدولية، قام البنك بتأسيس منشأة ذات أغراض خاصة تحت مسمى شركة  
المالية المحدودة وينوي البنك تحويل جميع مشتقات مقايضات معدل الربح المستخدمة في التحوط أو المتاجرة إلى هذه المنشأة  
الخاصة. وبهذا الصدد جرى توقيع اتفاقية تجديد بين البنك والمنشأة الخاصة وأحد األطراف المقابلة. ومن ذلك الوقت وصاعداً  

أة الخاصة بتنفيذ جميع المشتقات لدى األطراف المقابلة مع دعم تبادلي مع البنك. وفي ظل هذا التغير الذي استلزمته  ستقوم المنش
  القوانين فإن اإلدارة تعتقد بأن عالقات التحوط سوف تظل فاعلة.  

 
 صكوك مساندة      10

 
كوك( بمبلغ مليون ريـال سعودي لكل صك،  شهادة صكوك مساندة )ص 2,000، قام البنك بإصدار م2016يونيو  2بتاريخ 

شهور )سعر الفائدة بين البنوك السعودية "سايبور"( ـــ يُعدل بشكل نصف سنوي بشكل مسبق    6بمعدل توزيع أرباح على أساس  
ة  ديسمبر من كل سن  2يونيو و 2نقطة أساس للسنة، ويستحق دفع المتأخرات كل ستة أشهر بتاريخ  190ـــ مضافاً إليه هامش 

، وهو التاريخ الذي سوف تنتهي فيه صالحية هذه الصكوك. لدى البنك خيار البيع يمكن ممارسته م2026يونيو  2حتى تاريخ 
ً للشروط واألحكام الواردة في تعميم الطرح. يمكن أيضاً   م2021يونيو  2في أو بعد  من خالل استيفاء شروط معينة وطبقا

معينة مذكورة أيضاً في تعميم الطرح. إن هذه الصكوك مسجلة في السوق المالية  استدعاء الصكوك بمجرد ظهور شروط أخرى  
 السعودية )تداول(. 

 
 

 رأس المال وربحية السهم      11
 

ديسمبر    31رياالت سعودية )  10مليون سهم، قيمة كل سهم    820يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من  
رياالت    10مليون سهم قيمة كل سهم    820:  م2019سبتمبر    30رياالت سعودية و  10سهم، قيمة كل سهم  مليون    820:  م2019

 سعودية(. 
 

تم احتساب الربح األساسي للسهم للفترة الحالية والسابقة بقسمة صافي دخل الفترة العائد لمساهمي البنك على المتوسط المرجح  
  لعدد األسهم العادية المصدرة القائمة.

 رة الثالثة أشهر المنتهية في لفت 
 

 أشهر المنتهية في التسعة لفترة 
 

  سبتمبر 30   
 م 2020

بآالف الرياالت  
 السعودية 

 سبتمبر 30 
 م2019

بآالف الرياالت  
 السعودية 

  سبتمبر 30 
 م 2020

بآالف الرياالت  
 السعودية 

 سبتمبر 30 
 م2019

بآالف الرياالت  
 السعودية 

     

 الربح العائد إلى المساهمين العاديين
  

  

  

 743,693 529,008 256,868 181,632 لربحية السهم األساسية والمخفّضة 

 

 
 األسهم   األسهم   األسهم   األسهم  

 سهم العادية   المتوسط المرجح لعدد األ
  

 820,000,000 820,000,000 820,000,000 820,000,000 والمخفّضة األساسية السهم لربحية

)باللاير  للسهم والمخفّضة األساسية الربحية
 0.91 0.65 0.31 0.22 (السعودي

 

 حتساب ربح السهم األساسي والمخفض هي نفسها للبنك.إن إ
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 احتياطيات أخرى         12
 

 

 م 2020 سبتمبر 30
 التدفقات تحوطات

 النقدية

 الرياالت بآالف
 السعودية

 احتياطي القيمة
القيمة -العادلة 

 العادلة من
 الشامل خالل الدخل
 اآلخر دين

 الرياالت بآالف
 السعودية

 اكتوارية أرباح

 الرياالت بآالف
 السعودية

 

 المجموع

 الرياالت بآالف
 السعودية

     

   (86,804) 18,099 5,508   (110,411) الفترة بداية في الرصيد
 ───── ────── ────── ────── 

 (70,485) - 10,932 (81,417) العادلة القيمة في التغير صافي

 الموجزة األولية الدخل قائمة إلى تحويل
 الموحدة

 

(66) 

 

- 
 
- 

 

(66) 

 ───── ────── ────── ────── 

   (70,551) - 10,932 (81,483) الفترة خالل الحركة صافي
 ───── ────── ────── ────── 

   (157,355) 18,099 16,440 (191,894) الفترة نهاية في الرصيد

 ═════ ══════ ══════ ══════ 

 
 

 م2019 سبتمبر 30

 التدفقات تحوطات
 النقدية

 الرياالت بآالف
 السعودية

 احتياطي القيمة
القيمة -العادلة 

 العادلة من
 خالل الدخل الشامل

 اآلخر دين
 الرياالت بآالف

 السعودية

 اكتوارية أرباح

 الرياالت بآالف
 السعودية

 

 المجموع

 الرياالت بآالف
 السعودية

     

 ( 96,284) 83 - ( 96,367) الفترة بداية في الرصيد
 ───── ────── ────── ───── 

 (18,120) - 7,239 ( 25,359) العادلة القيمة في التغير صافي

 الموحدة الموجزة األولية الدخل قائمة إلى تحويل

83 - - 83 

 ───── ────── ────── ───── 

 (18,037) - 7,239 ( 25,276) الفترة خالل الحركة صافي

 ───── ────── ────── ───── 

 (114,321) 83 7,239 ( 121,643) الفترة نهاية في الرصيد

 ═════ ══════ ══════ ═════ 

 

  محتملة وإلتزاماتارتباطات   13
  

 تخضع المجموعة لإلجراءات القانونية في سياق العمل المعتاد. لم يكن هناك أي تغيير جوهري في وضع الدعاوى القانونية كما  (أ

 .م2019ديسمبر  31في  هو مفصح عنه
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  ارتباطات ومطلوبات محتملة )تتمة( 13
 

 االرتباطات والمطلوبات المحتملة المتعلقة باالئتمان على اآلتي:تشتمل  (ب

 
 سبتمبر  30  

 م 2020 
 )غير مراجعة( 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

ديسمبر  31
 م2019

 )مراجعة(  
  الرياالت بآالف

 السعودية 

 سبتمبر 30
 م 2019 

)غير مراجعة(  
  الرياالت بآالف

 السعودية 
    

 650,562  840,608 656,229  خطاب اعتماد

 3,878,309  3,812,812 4,241,264  خطاب ضمان

 335,195  239,871 188,070 قبوالت 

 150,000 464,618 150,763 ارتباطات غير قابلة لإللغاء لتمديد االئتمان

 5,014,066  5,357,909 5,236,326 المجموع 

 (87,431)  (93,489) (188,652) مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة 
    

 4,926,635 5,264,420 5,047,674 صافي التعرض 

 

، توصل البنك إلى اتفاق تسوية )"االتفاقية"( مع الهيئة العامة للزكاة والدخل لاللتزام بالتوجيهات المنصوص  2018خالل  (ج

 1260( والقرار الوزاري رقم  م2018نوفمبر    28هـ )1440ربيع األول    20/م( بتاريخ  26عليها في المرسوم الملكي رقم )

 م2017إلى    م2006(، لتسوية التزامات الزكاة المستحقة للسنوات من  م2018ديسمبر    12هـ )1440ربيع الثاني    5بتاريخ  

ديسمبر  1سنوات تنتهي في  5أقساط على مدى  6مليون لاير سعودي، مستحقة على  551مقابل دفعة كاملة ونهائية بمبلغ 

ليون لاير سعودي خالل شهر ديسمبر  م  88.2مليون لاير سعودي و  110. قام البنك بدفع القسط األول والثاني بمبلغ  م2023

وفقاً إلطار   م2018على التوالي. وبموجب االتفاقية، وافق البنك والهيئة على تسوية الزكاة لسنة  م2019ونوفمبر  م2018

التسوية المنصوص عليه في المرسوم الملكي والقرار الوزاري. وكنتيجة لالتفاقية، تم حل جميع النزاعات المتعلقة بالزكاة  

  .م2017إلى  م2006ن البنك والهيئة المتعلقة بالسنوات من بي 

  

حتى   م2006سيستمر البنك في االستئناف في طعونه أمام لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية للسنوات من 

  . إن البنك على ثقة بأن نتيجة االستئناف ستكون لصالحه فيما يتعلق بهذه األمور الضريبية.م2011

 

م البنك إقراراته الزكوية والضريبية إلى الهيئة وقام بدفع الزكاة وضريبة الدخل للسنوات المالية حتى وبما يشمل سنة  قد

 ، باستثناء المبالغ المتفق عليها كالتزام بموجب االتفاقية والتي سيتم دفعها إلى الهيئة عند استحقاقها. م2019

 

مليون لاير   61يبة القيمة المضافة مع ضريبة قيمة مضافة إضافية بمبلغ ، تلقى البنك ربوط خاصة بضرم2019خالل 

مليون لاير سعودي. اعترض البنك على فرض ضريبة قيمة مضافة إضافية    29سعودي وغرامات تأخير ذات صلة بمبلغ  

ل لألنظمة. وتم  وغرامات تأخير ذات صلة وقام بدفع ضريبة القيمة المضافة اإلضافية "تحت االعتراض" من أجل االمتثا

تسجيل تسوية ضريبة القيمة المضافة اإلضافية كذمم مدينة من العمالء ووزارة اإلسكان في القوائم المالية الموحدة. إن  

 البنك على ثقة من أن نتيجة االعتراض ستكون لصالحه. 
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 إيرادات تشغيلية أخرى 14

 في المنتهية أشهر الثالثة لفترة 
 

 في المنتهية أشهر ةعس تال لفترة
 

 م 2020 سبتمبر 30 
 رياالتال بآالف

 السعودية

 م2019سبتمبر30
 الرياالت بآالف

 السعودية

 م 2020 سبتمبر 30
 الرياالت بآالف

 السعودية

 م2019 سبتمبر 30
 الرياالت بآالف

 السعودية
     

 تكافل أعمال تحويل من ربح

   (16 إيضاح)راجع 
 
-  

 
- 

 
17,034 

 
- 

 1,107 139 1,107 - آخر عقار بيع من ربح

 215 7 214 6 ومعدات ممتلكات بيع من ربح
 6,438 12,050 3,364 3,424 أخرى

     

 7,760 29,230 4,685 3,430 أخرى  تشغيلية إيرادات

     

 نقد وما يماثله  15
  

 يتكون النقد وما يماثله المدرج في قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة الموحدة مما يلي: 
 

 م 2020 سبتمبر 30 
 (مراجعة)غير 
 الرياالت بآالف

 السعودية

 م2019 ديسمبر 31
 )مراجعة(

 الرياالت بآالف
 السعودية

 م2019 سبتمبر 30

( مراجعة)غير 
 الرياالت بآالف

 السعودية
 السعودي العربي النقد مؤسسة لدى واألرصدة النقد

 1,530,732 2,077,206 1,367,551 النظامية الوديعة باستثناء
 استحقاق  بفترات  أخرى  مالية  ومؤسسات  بنوك  من  مطلوب
ً  90 لمدة أصلية  645,974 569,632 307,078 االقتناء تاريخ من أقل أو يوما

 2,176,706 2,646,838 1,674,629 المجموع    

 
 لدى مؤسسة النقد العربي السعودي: فيما يلي تسوية النقد وما يماثله للنقد واألرصدة 

 

  
 

 م 2020 سبتمبر 30
 (مراجعة)غير 
 الرياالت بآالف

 السعودية

 م2019 ديسمبر 31
 )مراجعة(

 الرياالت بآالف
 السعودية

 م 2019سبتمبر 30
( مراجعة)غير 
 الرياالت بآالف

 السعودية
    

 النقدية التدفقات قائمة بحسب يماثله وما النقد
  1,674,629 2,646,838  2,176,706 

 3,070,184 3,400,481 3,558,549 نظامية وديعة
 استحقاق بفترات أخرى مالية ومؤسسات بنوك من مطلوب

ً  90 لمدة أصلية  االقتناء تاريخ من أقل أو يوما
(307,078) (569,632 ) (645,974 ) 

 4,600,916 5,477,687 4,926,100 السعودي العربي النقد مؤسسة لدى وأرصدة نقد
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة 

 )غير مراجعة(
 م )تتمة(  2020سبتمبر  30في 

- 22  - 

  
  التشغيلية  القطاعات 16 

 

  من  دوريا   فحصها  يتم والتي للمجموعة  األساسية  بالعناصر الخاصة  الداخلية  التقارير  أساس  على  التشغيلية القطاعات  تعريف  تم
 . للقطاعات  األداء وتقييم الموارد  توزيع ألغراض  وذلك( التنفيذي)الرئيس  الرئيسي القرار متخذ

 
  . السعودية العربية المملكة في  المجموعة عمليات جميع تتمركز

 
  إلى  المسجلة  الخارجية األطراف  إيرادات تقاس . العادية التجارية  واألحكام للشروط  وفقا   التشغيلية القطاعات بين المعامالت تتم

  القطاعية  ومطلوبات موجودات  تتكون. الموحدة الموجزة  األولية  الدخل  قائمة  في  ذلك  مع  متوافقة بطريقة  الرئيسي  القرار  متخذ
 . التشغيلية والمطلوبات  الموجودات  من
 
 .م2019 ديسمبر  31 منذ القطاع  خسائر  أو  ألرباح  القياس  أساس أو التقسيم أساس  على تغييرات يوجد  ال
 

 : التالية الرئيسية التشغيلية القطاعات إلى  المجموعة تنقسم اإلدارة، ألغراض
 

 شخصي  قطاع 

 . لألفراد االستثمارية والمنتجات االئتمان الودائع،
 

 الشركات  قطاع 

 . المؤسسات من والعمالء  الحجم  ومتوسطة  صغيرة  للشركات  أخرى ائتمانية ومنتجات  والودائع  القروض
 

  الخزينة 

 . والخزينة  المتاجرة  وخدمات  األجنبي والصرف   المال أسواق القطاع هذا يغطي
 

 الموجودات   وإدارة الوساطة 

"  كابيتال "الجزيرة    المالية   لألسواق  الجزيرة  شركة  أنشطة  ضمن  مدرج  القطاع)هذا    للعمالء  األسهم   لتداول   الوساطة   خدمات  توفر
 (. للبنك  تابعة شركة وهي

 

 التعاوني   التكافل

  المجموعة  قامت السعودية العربية المملكة  في التأمين نظام وبموجب . وادخار حماية  ومنتجات  خدمات  التعاوني التكافل يوفر
 التأمين نظام بموجب تأسيسها تم تعاوني تكافل الجزيرة شركة مسمى تحت منفصلة منشأة في  التأمين قطاع في أعمالها بفصل
  .م2014 قبل  البنك أبرمها التي  للسياسات التأمين محفظة  القطاع  هذا  ليمث . السعودية  العربية المملكة  في  الجديد

 
 ربيع  26  بتاريخ  خطاب  خالل   من  التأمين  محفظة   لتحويل  ممانعة   عدم   على   تعاوني  تكافل   الجزيرة  شركة   حصلت   ،م2019  خالل 
  على  تكلفة بدون) صفرية بقيمة م2020 يناير 1 من التأمين محفظة تحويل تم(. م2019 ديسمبر 23 الموافق) هـ1441 الثاني
  كمقابل  ذلك، على  عالوة. العمل بهذا المتعلقة والمطلوبات  الموجودات جميع تحويل  ذلك  في بما ،(تعاوني تكافل  الجزيرة  شركة 

  يعادل  مبلغ ا البنك دفع المستقبل، في  الناشئة  أو  القائمة التأمين بأعمال  المتعلقة  األخرى المطلوبات وجميع األخرى لالحتياطيات
  الحالية  المطلوبات جميع عن بالكامل مسؤولة ستكون تعاوني تكافل الجزيرة شركة  فإن وبالتالي،. سعودي لاير مليون 53.55

  قام  األعمال، لتحويل وكنتيجة. المساهمين وحسابات  الوثائق حملة  حسابات من كل في التأمين بأعمال يتعلق فيما والمستقبلية
  األولية  المالية القوائم هذه  في أخرى تشغيلية إيرادات في عرضها تم سعودي لاير مليون 17 بمبلغ تسوية أرباح بإثبات البنك

  . الموجزة الموحدة
 

 أخرى

 . األخرى العقارات بيع من والربح المصاريف  وحذف القطاعات بين والدخل زميلة  شركات  في االستثمار األخرى وتشمل
 
ومجموع اإليرادات   م2019 سبتمبر 30و م2020 سبتمبر 30يلي بيان بمجموع موجودات ومطلوبات المجموعة كما في  فيما

 : التشغيلي للقطاع التاريخ ذلك في المنتهية أشهر  ة تسعوالمصاريف التشغيلية وصافي اإليرادات لفترة ال



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة 

 )غير مراجعة(
 م )تتمة(  2020سبتمبر  30في 
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 التشغيلية )تتمة(القطاعات  16
 

 )بآالف الرياالت السعودية(   م2020 سبتمبر   30
 

 

 

 

 يقطاع شخص
 

 قطاع الشركات

 

 

 الخزينة
الوساطة وإدارة 

 الموجودات
 

 التكافل التعاوني

 

 

 أخرى

 

 

 المجموع
        

 91,910,783 160,347 - 1,718,360 35,764,109 24,617,971 29,649,996 مجموع الموجودات

        

 80,108,809 (1,106) - 696,670 17,565,262 21,189,351 40,658,632 مجموع المطلوبات

        

 2,370,220 (265,693)  - 174,435  789,806  451,793  1,219,879 التشغيلية خسارة()ال/  مجموع اإليرادات

        

 1,758,572 (58,443) - 31,628 593,393  372,848  819,146 عمولة خاصة )خسارة(/  صافي إيرادات

        

 382,916 (21,762) - 138,870 (299) 65,330 200,777 إيرادات الرسوم والعموالت، بالصافي

        

صافي الربح في األدوات المالية المحتفظ بها بالقيمة العادلة من 
 خالل قائمة الدخل

- - - 5,136 - - 5,136 

        

 13,516 11,585 - 1,931 - - - الحصة في صافي دخل شركة زميلة

        

لخسارة االئتمانية المتوقعة، القيمة لمخصص االنخفاض في 
 بالصافي

(68,474) (403,631) (2,972) - - - (475,077) 

        

 (159,245) (6,710) - (10,089) (30,638) (14,102) (97,706) استهالك وإطفاء

        

 (1,767,541) (27,497) - (101,842) (248,260) (573,865) (816,077)  مجموع المصاريف التشغيلية

        

 616,195 (281,605) - 74,524 541,546  (122,072)  403,802 صافي الدخل /)الخسارة( قبل الزكاة وضريبة الدخل

        
  



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة 

 )غير مراجعة(
 م )تتمة(  2020سبتمبر  30في 
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 القطاعات التشغيلية )تتمة(  16

 
 

 شخصي قطاع

 

 الخزينة الشركات قطاع

الوساطة وإدارة 

 المجموع أخرى التعاونيالتكافل  الموجودات
        م2019ديسمبر  31

        

 86,544,344 148,332 101,493 1,734,127 34,908,570 22,083,463 27,568,359 مجموع الموجودات

        

 74,954,827 - 101,493 773,998 11,283,423 20,757,629 42,038,284 مجموع المطلوبات

        
        م 2019 سبتمبر 30

        

 80,614,492 145,217 91,651 1,405,695 34,041,463 19,291,105 25,639,361 مجموع الموجودات

        

 69,299,822 - 91,651 474,151 9,450,760 22,873,436 36,409,824 مجموع المطلوبات
        

 2,159,854 (211,944) 13,293 117,878 836,205 366,842 1,037,580 مجموع اإليرادات التشغيلية
        

 1,509,027 (7,227) 320 39,556 645,586 279,918 550,874 صافي إيرادات عمولة خاصة
        

 451,457 (16,170) 12,973 75,424 602 75,591 303,037 إيرادات الرسوم والعموالت، بالصافي

المالية المحتفظ بها بالقيمة صافي الربح في األدوات         
 3,698 - - 3,698 - - - العادلة من خالل قائمة الدخل

 9,682 8,299 - 1,383 - - - الحصة في صافي دخل شركة زميلة        

لخسارة لقيمة ال( االنخفاض في مخصصعكس / )        
 (79,176) - - - - (102,577) 23,401 االئتمانية المتوقعة، بالصافي

        
 (149,658) (6,071) (660) (11,018) (27,185) (11,718) (93,006) استهالك وإطفاء

        

 (1,341,275) (27,647) (19,403) (102,059) (239,622) (265,899) (686,645)  مجموع المصاريف التشغيلية
        

 828,261 (231,292) (6,110) 17,202 596,583 100,943 350,935 صافي الدخل /)الخسارة( قبل الزكاة وضريبة الدخل
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 القيم العادلة لألدوات المالية       17
 

األطراف المشاركة في السوق  القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن قبضه من بيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منتظمة بين 
في تاريخ القياس في السوق الرئيسية أو، في حالة عدم وجودها، في أفضل سوق يكون متاحاً للمجموعة في ذلك التاريخ. تعكس القيمة  

 العادلة لاللتزام مخاطر عدم الوفاء به. 
 

 تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة 
 

 المجموعة التسلسل الهرمي التالي لتحديد واالفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية: تستخدم 
 

هي أسعار معلنة في أسواق نشطة للموجودات أو المطلوبات المشابهة التي تستطيع المنشأة الوصول إليها بتاريخ  :المستوى األول 
 القياس. 

مالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو طرق تقييم أخرى يتم تحديد كافة  المستوى الثاني: األسعار المتداولة في األسواق ال
 مدخالتها الهامة وفق بيانات قابلة للمالحظة في السوق. 

 المستوى الثالث: طرق تقييم ال تستند أي من مدخالتها الجوهرية على بيانات قابلة للمالحظة في السوق. 
 

 والمطلوبات المالية للمجموعة المقاسة بالقيمة العادلة: يمثل الجدول التالي الموجودات  (أ

 )بآالف الرياالت السعودية( م2020 سبتمبر 30  

 العادلة القيمة  

 المجموع 2 المستوى  1 المستوى  الدفترية القيمة  

         :العادلة بالقيمة مقاسة مالية موجودات

 628,534 628,534 - 628,534 استثمارية صناديق - الدخل قائمة خالل من العادلة القيمة
 671 - 671 671 األسهم - الدخل قائمة خالل من العادلة القيمة
 1,084,126 1,084,126 - 1,084,126 نالدي - اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة القيمة

 141,883 141,883 - 141,883 المشتقات
      

 1,855,214 1,854,543 671 1,855,214  المجموع
      

      :العادلة بالقيمة مقاسة مالية مطلوبات

 346,757 346,757 - 346,757 المشتقات
  ══════ ═════ ══════ ══════ 

 
 )بآالف الرياالت السعودية( م2019 ديسمبر 31  

 العادلة القيمة  

 المجموع 2 المستوى 1 المستوى الدفترية القيمة  

         :العادلة بالقيمة مقاسة مالية موجودات
 287,024 287,024 -  287,024 استثمارية صناديق - الدخل قائمة خالل من العادلة القيمة

 101,921 101,921 -  101,921  نالدي - اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة القيمة

 101,626 101,626 -  101,626 مشتقات

  ────── ────── ───── ───── 

 490,571  490,571 -  490,571  المجموع

  ══════ ══════ ═════ ═════ 

      :العادلة بالقيمة مقاسة مالية مطلوبات

 216,011 216,011 - 216,011 المشتقات

  ══════ ═════ ═════ ═════ 
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 القيم العادلة لألدوات المالية )تتمة(       17

 

 (السعودية الرياالت)بآالف  م 2019 سبتمبر 30  

 العادلة القيمة  

 المجموع 2 المستوى 1 المستوى الدفترية القيمة  

         :العادلة بالقيمة مقاسة مالية موجودات

 209,110 209,110 - 209,110 استثمارية صناديق - الدخل قائمة خالل من العادلة القيمة

 89,514 89,514 - 89,514 دين - الشامل األخر الدخل قائمة خالل من العادلة القيمة

 137,782 137,782 - 137,782 مشتقات

  ───── ───── ───── ───── 

 436,406 436,406 - 436,406  المجموع

  ═════ ═════ ═════ ═════ 

      :العادلة بالقيمة مقاسة مالية مطلوبات

 260,590 260,590 - 260,590 المشتقات

  ═════ ═════ ═════ ═════ 

 

 الثاني  المستوى  من  والتحوط   التداول  مشتقات   تشتمل .  التقرير  تاريخ  في  المتداول   السعر   إلى   المدرجة   لالستثمارات   العادلة   القيمة  تستند

  باستخدام  هذه األجنبي الصرف عقود قياس تم. المهيكلة والودائع الربح أسعار ومقايضات والخيارات األجنبية العمالت صرف  على

  العادلة  بالقيمة المهيكلة والودائع والخيارات  الربح أسعار  مقايضات قياس  وتم. النشط  السوق في المتداولة اآلجلة الصرف  أسعار

  لمشتقات  جوهرية غير تكون  ما عادة  الخصم آثار. للمالحظة القابلة  العائد منحنيات من المتخرجة  اآلجلة الربح أسعار  باستخدام

 . الثاني المستوى

 

  المستويات   تحت  السنة  خالل  عليها  المستحوذ   الجديدة  االستثمارات  تصنيف  يتم.  الفترة  خالل   2و  1  المستوى  بين  تحويالت  هناك  تكن  لم

 . الثالث  المستوى ضمن  مصنفة العادلة بالقيمة  مالية مطلوبات  أو موجودات أي  هناك تكن لم . الصلة  ذات

 

 . الفترة  خالل التقييم أساليب  في  تغييرات يوجد  ال

 

 4.86: م2019 سبتمبر 30مليون لاير سعودي و 4.88: م2019ديسمبر  31مليون لاير سعودي )  4.90بمبلغ االستثمارات  تدرج

 . العادلة  بالقيمة مقاسة  غير فهي وبالتالي،  بالتكلفة( سعودي لاير مليون
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التالي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة. ال توجد موجودات ومطلوبات مالية  يمثل الجدول  (ب

 . 1حيث تكون القيمة العادلة قابلة للقياس كقيمة عادلة من المستوى 

 

 )بآالف الرياالت السعودية(   م2020 سبتمبر   30 

 

 التكلفة المطفأة 

 العادلة القيمة 

  2المستوى  

 القيمة العادلة 

 3المستوى        

    موجودات مالية: 

  المطلوب من البنوك والمؤسسات المالية

 306,577 - 306,603  األخرى

 - 29,098,480 28,375,596 استثمار محتفظ به بالتكلفة المطفأة، بالصافي 

 56,857,601 - 54,137,941 ، بالصافي سلفقروض و 

 ─────────

──── 

─────────

──── 

─────────

 57,164,178 29,098,480 82,820,140 المجموع  ────

    

    مطلوبات مالية: 

 12,669,358 - 12,667,171 مطلوب إلى بنوك ومؤسسات مالية أخرى 

 63,159,749 - 62,976,387 ودائع العمالء

 ───────── ───────── ───────── 

 75,829,107 - 75,643,558 المجموع 

 

 )بآالف الرياالت السعودية(  م2019ديسمبر  31 

 

 التكلفة المطفأة 

 القيمة العادلة 

 2المستوى 

 القيمة العادلة 

 3المستوى         

    موجودات مالية: 

  1,441,363 - 1,429,004  األخرى المطلوب من البنوك والمؤسسات المالية

 -  27,684,963 27,224,939 استثمار محتفظ به بالتكلفة المطفأة، بالصافي 

  51,282,736 - 49,660,119 ، بالصافي وسلفقروض 

 ──────── ───────── ───────── 

 52,724,099 27,684,963 78,314,062 المجموع 

    

    مطلوبات مالية: 

 8,304,612 -  8,253,754 األخرى  المطلوب إلى البنوك والمؤسسات المالية

 62,986,854 - 62,696,794 العمالءودائع 

 ────────

─ 

───────── ───────── 

 71,291,466 - 70,950,548 المجموع 
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 )بآالف الرياالت السعودية( م  2019 سبتمبر 30 

 القيمة العادلة  التكلفة المطفأة  
  2المستوى 

 القيمة العادلة 
 3المستوى   

    موجودات مالية: 

 1,159,028 - 1,151,255  األخرى المطلوب من البنوك والمؤسسات المالية

 -  27,145,624 27,274,695 استثمار محتفظ به بالتكلفة المطفأة 

 قروض وسلف، بالصافي 
 44,529,825 - 45,976,276 

 ───────── ───────── ───────── 
 47,135,304 27,145,624 72,955,775 المجموع 

    

    مطلوبات مالية: 

 6,182,868 - 6,124,392 األخرى  المطلوب إلى البنوك والمؤسسات المالية

 59,306,242 - 59,052,291 ودائع العمالء

 ───────── ───────── ───────── 
 65,489,110 - 65,176,683 المجموع 

 

القيمة العادلة للنقد واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي والموجودات والمطلوبات األخرى والصكوك الثانوية تقارب قيمتها 

في منحنى العائد الحالي   م2020سبتمبر  30كما في  3والمستوى  2الدفترية. يتم تقدير القيم العادلة لألدوات المالية من المستوى 

 مع األخذ بعين االعتبار مخاطر الطرف المقابل وسعر السوق المعمول به.  المعمول به 

 

 كفاية رأس المال  18
 

تتمثل أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال في تحقيق متطلبات رأس المال التي وضعتها مؤسسة النقد العربي السعودي للحفاظ  

 مالية قوية. على قدرة المجموعة على االستمرار، والحفاظ على قاعدة رأس

 

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

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

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

 

تقوم المجموعة بمراقبة مدى كفاية رأس مالها باستخدام المعدالت المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. تقيس هذه المعدالت  

ز المالي الموحدة واالرتباطات  مدى كفاية رأس المال بمقارنة رأس المال المؤهل للمجموعة مع الموجودات الواردة بقائمة المرك

 والقيمة االسمية للمشتقات باستخدام األرصدة المرجحة إلظهار مخاطرها النسبية. 

 

يلخص الجدول التالي الركيزة األولى للموجودات المرجحة بالمخاطر ونسب رأس المال من الشريحة األولى والثانية ومعدالت كفاية  

 رأس المال: 
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 كفاية رأس المال )تتمة(  18

 
  سبتمبر 30  ديسمبر 31 سبتمبر  30    

  م2019 م2019 م 2020
 ( مراجعة)غير  )مراجعة(  ( مراجعة )غير 

     
  الرياالت بآالف

 السعودية 
  الرياالت بآالف

 السعودية 
  الرياالت بآالف

 السعودية 
    

 47,939,504  51,675,067 54,371,676 االئتمان بمخاطر المتعلقة المخاطر المرجحة الموجودات
 4,949,404 5,059,741 5,300,789 التشغيلية  بالمخاطر المتعلقة المخاطر المرجحة الموجودات
 1,557,665 1,677,030 2,288,660  السوق بمخاطر المتعلقة المخاطر المرجحة الموجودات

 54,446,573 58,411,838 61,961,125 الركيزة األولى للموجودات المرجحة بالمخاطر      مجموع    

    
 11,818,007   12,081,624 12,630,024 1 الشريحة المال رأس
 2,350,901 2,300,699 2,373,890 2 الشريحة المال رأس

 14,168,908 14,382,323 15,003,914 2  والشريحة 1 الشريحة  المال  رأس     
    

    ( %)كفاية رأس المال  نسبة
 %21.71    %20.68 ٪ 20,38 1 الشريحة  نسبة
 %26.02 %24.62 ٪ 24,22 2 والشريحة  1 الشريحة المال رأس

 
 توزيعات األرباح المقترحة  19

 
مليون لاير سعودي تعادل    246، قام البنك بدفع توزيعات أرباح نقدية نهائية بمبلغ  م2020سبتمبر    30خالل الفترة الحالية المنتهية في  

  لاير  0.3 تعادل  سعودي لاير مليون 246 بمبلغ مرحلية نقدية أرباح توزيعات: 2019 سبتمبر 30)لاير سعودي لكل سهم  0.3

  لاير  0.5 تعادل  سعودي لاير مليون 410 بمبلغ 2018 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة  نهائية نقدية أرباح زيعات وتو ،  للسهم سعودي 

. تم احتساب  م2020أبريل  15العادية بتاريخ افي من الزكاة بعد موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة صبال ، ( للسهم سعودي 

  مليون سهم. 820هذه األرباح على أساس 

 
 على الخسائر االئتمانية المتوقعة وبرامج مؤسسة النقد العربي السعودي   19-أثر كوفيد  20

 
"  ثانية موجة" تشهد الجغرافية المناطق  من العديد بدأت  حيث العالمية األسواق  عطلت  "(19-)"كوفيد كورونا فيروس جائحة زالت  ال

  السفر  على  قيود  فرض مثل  صارمة   احترازية إجراءات  خالل  من  المرض تفشي على  سابقًا سيطرت  أنها من الرغم  على العدوى  من

  السيطرة   من"(  الحكومة )"  السعودية   العربية  المملكة   حكومة   تمكنت  ،  ذلك   ومع.  ة الصارم  االجتماعي  باعدالت قواعد  و   اإلغالق   وعمليات

  أنهت  ذلك  وبعد الحكومة،  اتخذتها التي الفعالة  جراءات اإل إلى األول  المقام في ذلك ويرجع اآلن، حتى المرض تفشي على بنجاح

 . العمرة  واستئناف  الدولي السفر لتطبيع مرحليةاجراءات  اتخاذ  في  وبدأت اإلغالق  عمليات  اآلن الحكومة 
 

  لبعض  الناشئة  بآثارها  الشعور يمكن  والتي ،19-كوفيد طرحها  التي  والكلي  الجزئي  االقتصاد  تحديات  من  لكل  إدراكه البنك  يستمر

  مقابلة  وأطراف ومناطق  محددة اقتصادية  قطاعات  مراجعة ذلك استلزم  وقد . مفصل مستوى  على  تعرضاته  كثب  عن ويراقب  الوقت،

 الحاجة.  عند القروض،  هيكلة إعادة  في  والبدء للعمالء  المناسبة االئتماني التصنيف  إجراءات  واتخاذ  ات الضمان  وحماية
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 )تتمة(  السعودي  العربي النقد  مؤسسة  وبرامج المتوقعة  االئتمانية الخسائر  على 19-كوفيد  أثر 20

 
  االئتمانية  الخسائر لتحديد المستخدمة  واالفتراضات المدخالت  بعض مراجعة  مواصلة  البنك من السائدة  االقتصادية  الظروف  تتطلب

  االئتمانية  الخسائر تقدير في البنك يستخدمها التي الكلي االقتصاد عوامل  تعديل  حول األول  المقام في ستتمحور والتي المتوقعة،
  بعض  أن  اإلدارة تعتبر السيئ، الوضع تقلب استمرار مع. حاليا   البنك يستخدمها التي  المحتملة للسيناريوهات مراجعات أو  المتوقعة 
  الخسائر  تقييم فإن  لذلك، ووفق ا. الراهن الوقت  في   المتوقعة االئتمانية الخسائر نموذج  حسابات   في  بالكامل تضمينها يمكن ال التأثيرات
  بإقرار  البنك قام  ،  عليه وبناء  . الكلي  االقتصاد وتحليل المتأثرة المحافظ  على يعتمد قطاعي ا تحليال   يتضمن لإلدارة  المتوقعة االئتمانية
  موثوقية،  أكثر بيانات توفر  مع التقييم إعادة البنك وسيواصل .  2020 سبتمبر 30 في  كما سعودي   لاير مليون 86.50 بقيمة تراكبات
 . الالحقة التقارير فترات   في  المتوقعة االئتمانية الخسائر في  تعديل أي  إجراء يلزم  كان إذا ما  سيحدد وبالتالي

 
 السعودي  العربي النقد  مؤسسة دعم   ومبادرات برامج

 
 الخاص  القطاع تمويل  دعم   برنامج

 
  الالزم  الدعم لتقديم م2020 مارس  في  الخاص  القطاع  تمويل  دعم  برنامج السعودي العربي النقد مؤسسة  أطلقت  ،19-كوفيدل استجابة
  رقم  التعميم عبر السعودي العربي النقد مؤسسة  عن الصادر للتعريف  وفق ا. والمتوسطة والصغيرة الصغر متناهية للشركات

 : التوالي  على رئيسي بشكل  الخاص  القطاع تمويل دعم برنامج يشمل . هـ1438 الثاني جمادى 16 بتاريخ 381000064902
 

 . المؤجلة المدفوعات برنامج •
 . اإلقراض  أجل  من تمويل برنامج •
 . التسهيالتضمان  برنامج •
 دعم رسوم خدمة التجارة اإللكترونية ونقاط البيع.    برنامج •

 
  أشهر   ستة   لمدة   المدفوعات   تأجيل   البنك  على  يتعين  ، السعودي  العربي   النقد   مؤسسة   أطلقته   الذي   المؤجلة   المدفوعات   برنامج  من  كجزء 
  قصير  سيولة دعم  بمثابة الدفع إعفاءات  تعتبر. المؤهلة والمتوسطة  والصغيرة الصغر  متناهية الشركات إلى  اإلقراض  تسهيالت  على
  خالل  المستحقة األقساط تأجيل خالل من الدفع إعفاءات بتنفيذ البنك قام. للمقترض  المحتملة النقدي التدفق مشكالت لمعالجة األجل
  لهذه  المحاسبي  األثر تقييم تم  لقد . التسهيالت مدة  زيادة  دون أشهر ستة  لمدة  م2020 سبتمبر 14 إلى  م2020 مارس  14 من الفترة

  شروط   في  تعديل  أنها  على  9  رقم   المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  لمتطلبات  وفق ا  معالجتها  ويتم  االئتمانية  التسهيالت  حيث  من  التغييرات
  عوامل   وجود   عدم   حالة   في  أنه   يعتقد  البنك   يزال  ال .  التمويل  إيرادات   صافي   من   كجزء   عرضها   تم  تعديل   خسائر   ذلك  عن   نتج.  الترتيب
  .االئتمان مخاطر في  كبيرة زيادة تعتبر ال ،ذاتها فرض   من التأجيل برنامج في  المشاركة  فإن  أخرى،

 
  ر أشه ثالثة بسماح  الدفعات  تأجيل برنامج بتمديد السعودي  العربي النقد مؤسسة  قامت ،2020 سبتمبر 1 بتاريخ ،أعاله على  عالوة
  عن  الدفعات تخفيف فعيلبت البنك قام. 2020 ديسمبر 14 حتى المؤهلة والمتوسطة والصغيرة الصغر متناهية الشركات إلى اضافية
  زيادة  بدون  إضافية  أشهر 3 لمدة  وذلك  2020 ديسمبر  14 إلى 2020سبتمبر 15 من  الفترة  خالل المستحقة  االقساط تأجيل  طريق 
  الدولي  المعيار لمتطلبات وفقا   معالجتها ويتم اإلئتمانية التسهيالت حيث من التغييرات لهذه المحاسبي األثر تقييم تم لقد. التسهيل فترة

 لاير  مليون 4,33 بمبلغ إضافية تعديل لخسارة البنك اثبات, ذلك عن ونتج. الترتيب شروط في لتعدي  أنها على 9 رقم المالي للتقرير
 .2020 سبتمبر 30 في المنتهية الفترة  خالل سعودي 

 
  السعودي  العربي  النقد مؤسسة قبل  من والمتوسطة والصغيرة الصغر  متناهية الشركات إلى  المؤجلة المدفوعات  برنامج بداية منذ

  إلغاء  تم الصلة،  ذات  التعديل خسائر  من سعودي  لاير  مليون 53.42 ثبات بإ البنك قام  ،2020 عام  من الثالث  الربع  نهاية  وبحلول 
 .منها سعودي  لاير مليون 32.73 مبلغ
 

  السعودي  العربي النقد مؤسسة برنامج إطار في البنك يتكبدها أن  المتوقع من  التي الصلة  ذات التكاليف جميع تعويض أجل  من
  من  األرباح  من  الخالية  الودائع من  البنك استلم 2020 سبتمبر 30 في  المنتهية أشهر  التسعة  فترة خالل  األخرى، العامة  والسلطات 
  على  بناء   اإلدارة قررت . حكومية كمنح مؤهل  ، مختلفة استحقاق  بآجال سعودي  لاير مليار 2,41  مبلغ السعودي  العربي النقد  مؤسسة

  عند  المتكبدة التعديل  خسارة عن  بالتعويض األول المقام في  تتعلق  الحكومية  المنحة  أن السعودي  العربي  النقد مؤسسة  مع مراسالتها
  30 نهاية  في . الحكومية المنح محاسبة  لمتطلبات  وفق ا  منتظم، أساس  على المدعوم  التمويل  معدل  فائدة  احتساب  تم . المدفوعات  تأجيل
  تم  سعودي  لاير  مليون 108,93 ومبلغ الدخل  قائمة  في  سعودي  لاير  مليون  67,23 مبلغ ايرادات  اجمالي  إثبات  تم ،2020 سبتمبر
  قائمة  على  سعودي  لاير مليون 21,44 مبلغ تحميل  تم. المنحة هذه  إيرادات وقياس  اثبات في  األحكام بعض  اإلدارة مارست . تأجيله
 .م2020 سبتمبر 30 في  المنتهية أشهر  التسعة  فترة  خالل   يراداتاإل إلغاء عند الموحدة األولية  الدخل 
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 )تتمة(  السعودي  العربي النقد  مؤسسة  وبرامج المتوقعة  االئتمانية الخسائر  على 19-كوفيد  أثر 20

 
  المحاسبي   واألثر   ،التسهيالت  وضمان  اإلقراض   لبرامج  السعودي   العربي   النقد  مؤسسة   تمويل   في   البنك  شارك   ،2020  سبتمبر  30  حتى
 . جوهري   غير الفترة لهذه

 
  السعودي   العربي  النقد  مؤسسة  من  تعويض  بإقرار  البنك  قام  ،2020  سبتمبر  30  في  المنتهية  أشهر  التسعة  فترة  خالل  ،ذلك  على  عالوة
   .سعودي  لاير مليون 7.34 بمبلغ عنها متنازل ال اإللكترونية التجارة  وخدمة  البيع نقاط رسوم  عن

 
 سعودي  لاير  مليار 50 بلغ  السعودي  المصرفي للقطاع   النقد مؤسسة  سيولة  دعم

 
  من  سعودي لاير مليار خمسين مبلغ بضخ السعودي  العربي النقد مؤسسة قامت  والمالي، النقدي االستقرار تفويض مع وتماشيا  
 : أجل 

 
  .الخاص  القطاع لشركات االئتمانية التسهيالت توفير في  دوره مواصلة  من وتمكينه المصرفي  القطاع  في  السيولة  تعزيز •
  . إضافية  رسوم أي  دون الحالية االئتمانية التسهيالت هيكلة إعادة •
 . الخاص  القطاع في  التوظيف  مستويات  على  للحفاظ دعم  خطط •
  .للعمالء عنها التنازل  تم التي المصرفية  الرسوم  من لعدد  االعفاء توفير •

 
  سعودي  لاير مليار 1.78 بمبلغ األرباح من خالية وديعة على البنك حصل ،م2020 عام من الثاني الربع خالل الصدد، هذا وفي
  تتعلق   الحكومية  المنحة  أن   السعودي  العربي  النقد  مؤسسة   من  المستلمة  مراسالتها  على  بناء    اإلدارة  قررت.  واحدة   سنة  استحقاق  مع

  ذلك عن  نتج. الحكومية المنح  محاسبة  لمتطلبات  وفق ا  منتظم، أساس  على  المدعوم  التمويل  معدل  فائدة  احتساب  تم . السيولة  بدعم
  األولية  الدخل  قائمة في منها سعودي  لاير مليون 30,63 مبلغ إثبات تم حيث سعودي، لاير مليون 44.32 بمبلغ إيرادات  إجمالي
 . تأجيله تم المتبقي والمبلغ م2020 سبتمبر 30 في  كما  الموحدة

 
 الصحية  الرعاية   قطاع دعم   -  البنك مبادرة 

 
  خالل  بهاويقومون  حاليا   السعودية  العربية المملكة  في  الصحية الرعاية مجال في العاملون يبذلها التي الكبيرة بالجهود اعترافا  
  البنك قرر   ،19-كوفيد لتفشي  استجابة  السعودية  العربية المملكة في والمقيمين مواطنينا صحة  لحماية  لدينا   الماضية، الستة  األشهر
 البنك لدى ائتمانية تسهيالت لديهم كان  الذين والخاصة  العامة الصحية الرعاية في العاملين لجميع طوعي  بشكل  المدفوعات  تأجيل
  . م2020  مارس  في  سعودي  لاير  مليون  19.88  بمبلغ  األول   اليوم   في  تعديل  لخسارة   البنك  إثبات  ذلك  عن  نتج  وقد .  أشهر   ثالثة  لمدة
  إلغاء  عند الدخل قائمة على سعودي لاير مليون 1,76 مبلغ تحميل تم و . تمويل ال إيرادات صافي  من كجزء  عرضها تم والتي
 .  م2020 عام  من الثالث  الربع خالل  التمويل  على  الخصم

   
  الذين   والخاص  العام  القطاعين  في  العاملين  بعض   مدفوعات  بتأجيل  2020  عام  من  الثالث  الربع  خالل  البنك  قام  ،  ذلك  إلى  باإلضافة 
 لمدة البنك مع ائتمانية تسهيالت  لديهم والذين ساند برنامج ويغطيهم والطيران  الصحية الرعاية قطاعي في رئيسي بشكل يعملون
  والتي  ،  سعودي   لاير  مليون  24.15  مبلغب   األول  اليوم   في  تعديل  بخسارة  البنك  اثبات  ذلك  عن  نتج.  أشهر   ستة   إلى   ثالثة  من  تتراوح

  إلغاء  عند الدخل  قائمة على سعودي  لاير مليون 1.24 مبلغ تحميل  تم. الموحد األولي  التمويل دخل  صافي  من كجزء عرضها تم
 . 2020 عام من الثالث الربع خالل   المعدل التمويل  على  الخصم

 
  المقارنة  أرقام  21

 
 . الحالية الفترة عرض طريقة  مع لتتماشى السابقة الفترة مبالغ بعض تصنيف أعيد

 
 الموحدة   الموجزة األولية  المالية القوائم  على  الموافقة      22

 

  ربيع   5  الموافق )  م2020  كتوبرأ  22  بتاريخ  دارةاإل  مجلس   قبل  من  الموحدة   الموجزة   االولية  المالية  القوائم  إصدار   على  الموافقة   تمت
 . (هـ1442 األول 




