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 عام – 1
 

  التابعة وشركاته)"البنك"(  ةرالجزي نكبالقوائم المالية ل األولية الموجزة الموحدة المالية القوائم هذه تشمل
مسجلة في المملكة العربية سعودية  مساهمة تأسس البنك كشركة "المجموعة"(.بـ مجتمعة اليها شار)وي

 أبد .(م1975يونيو  21هـ )1395 الثانيجمادى  12/م تـاريخ 46بموجب المرسوم الملكي رقم  السعودية
نتقلت إليه عمليات فروع بنك ا( بعد أن م1976أكتوبر  9هـ )1396 شوال 16البنك ممارسة أعمـاله بتاريخ 

 4030010523بموجب سجل تجاري رقم يعمل البنك و .باكستان الوطني في المملكة العربية السعودية
 31) فرعاً  78من خالل  ،لصادر في مدينة جدة( ام1976يوليو  27هـ )1396رجب  29تاريخ 
عنوان المركز  .( في المملكة العربية السعوديةفرعاً  74 : م2015 يونيو 30،  فرعاً  76: م2015ديسمبر

 الرئيسي للبنك هو كما يلي:
 

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

 المملكة العربية السعودية
 

الشريعة )مبدأ تجنب  أحكامالمتوافقة مع  الخدمات المصرفيةالمنتجات ونواع أتقديم كافة  إلىهدف البنك ي
والتي يتم الموافقة واالشراف عليها من قبل  ستصناع واإلجارة والتورقوتشمل المرابحة واال (العموالت

 .قبل البنكهيئة رقابة شرعية مستقلة تم تأسيسها من 
 

 :فيما يلي الشركات التابعة
 

  

 

 

 بلد التأسيس

  

 

 

 طبيعة النشاط

 نسبة التملك 

 )مباشرة 

 وغير مباشرة(

 سبتمبر 30

 م2016

 نسبة التملك  

 )مباشرة 

 وغير مباشرة( 

 ديسمبر 31

 م2015

نسبة التملك  

 )مباشرة 

 وغير مباشرة( 

سبتمبر  30

 م2015

شركة الجزيرة لألسواق المالية 

 )الجزيرة كابيتال(

المملكة العربية 

 السعودية

  

 وساطة وإدارة أصول

  

100% 

  

100% 

  

100% 

شركة أمان للتطوير واالستثمار 

 العقاري

المملكة العربية 

 السعودية

حفظ وإدارة الضمانات  

 العقارية نيابة عن البنك

  

100% 

  

100% 

  

100% 
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 اإلعدادس أسا - 2
 

وفقاً لمعايير المحاسبة للمؤسسات المالية  الموحّدةالموجزة  األوليةيقوم البنك بإعداد هذه القوائم المالية 
الخاص  34الدولي رقم  سبيمعيار المحاالو، الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي )"مؤسسة النقد"(و

لتتماشى مع نظام مراقبة  الموحّدةالموجزة  األوليةكما يعد البنك هذه القوائم المالية  .األوليةبالتقارير المالية 
 .وك ونظام الشركات في المملكة العربية السعوديةالبن

ات المطلوبة للقوائم االفصاحال تتضمن كافة المعلومات و الموحّدةجزة والم األوليةن هذه القوائم المالية إ
 31لسنة المنتهية في كما في ولالسنوية  الموحّدةالقوائم المالية مع  تهاءقراويجب  السنوية الموحّدةالمالية 
 .م2015ديسمبر 

وافتراضات  أحكامبوضع  اإلدارةن تقوم أ الموحّدةالموجزة  األوليةيتطلب إعداد هذه القوائم المالية 
 واإليرادات ،والمطلوبات، للموجودات المدرجةوتقديرات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ 

 وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. ،والمصروفات

في تطبيق  اإلدارةالهامة التي وضعتها  األحكامكانت  ،الموحّدةالموجزة األولية هذه القوائم المالية  إعداد أثناء
بقت على القوائم التي ط   ذاتهاوالمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة هي  للمجموعةالسياسات المحاسبية 

 .م2015ديسمبر  31 كما في وللسنة المنتهية في الموحّدةالمالية 

اإلفصاحات المعلومات ومخاطر اإلدارة المالية وجميع  الموحّدةال تشمل القوائم المالية األولية الموجزة 
 سياسات. لم تكن هناك أي تغيرات جوهرية في إدارة المخاطر أو في المطلوبة في القوائم المالية السنوية

 .السنةإدارة المخاطر من نهاية 

مالم يتم  سعودي لايرباللاير السعودي ويتم تقريبها ألقرب ألف  الموحّدةالموجزة األولية تظهر القوائم المالية 
 .التنوية بغير ذلك

 

 القوائم المالية توحيد ساسأ - 3
 التابعة وشركاتهبنك الجزيرة ل القوائم الماليةعلى  الموحّدةالموجزة األولية تشتمل هذه القوائم المالية 

 الفترةالتابعة عن نفس  للشركاتيتم إعداد القوائم المالية  .(1كما هو مشار اليه في اإليضاح رقم )
 .مماثلة يةسياسات محاسب استخدامالمالية للبنك وب

 
 التابعة الشركات (أ 

 عندما يكون للبنك حقوق أو منشأةالتي يسيطر عليها البنك. يسيطر البنك على  المنشآتالتابعة هي  الشركات
ولديه القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل سيطرته  المنشأةعوائد متغيرة ناجمة عن ارتباطه بهذه 

  .المنشأةعلى 
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 )تتمة( القوائم الماليةتوحيد  أساس - 3
 
 )تتمة( التابعة الشركات (أ 
 

 الثالثة التالية:  المعاييريجب أن تتحقق  ،السيطرةتعريف ولتحديد 
 

 .المنشاةعلى  سيطرة للبنكن يكون أ .1

 .عن ارتباطه بالمنشأةعوائد متغيرة ناجمة  حقوق أوللبنك أن يكون  .2

 عوائد المنشأة.مبالغ على على المنشأة للتأثير نفوذهالقدرة على استخدام  لبنكلن يكون أ .3

 

تم فيه نقل السيطرة إلى البنك ويتم التوقف عن عملية يمن التاريخ الذي إعتباراً يتم توحيد المنشآت التابعة 
تم فيه نقل السيطرة من البنك. إن نتائج المنشآت التابعة المستحوذ عليها أو يمن التاريخ الذي إعتباراً التوحيد 

من تاريخ االستحواذ أو حتى  الموحّدة األوليةيتم إدراجها في قائمة الدخل  - إن وجدت - الفترةالمباعة خالل 
 .ما يقتضي األمرحسب ،تاريخ البيع

 

 غير المسيطرة الحصصب( 

التي ال يمتلكها الشركات التابعة الحصة من صافي الدخل وصافي موجودات  غير المسيطرة الحصصتمثل 
بشكل منفصل ضمن قائمة الدخل  هاويتم عرض .في شركاته التابعة البنك بصورة مباشرة أو غير مباشرة

بشكل منفصل عن حقوق  الموحّدة األوليةضمن حقوق الملكية في قائمة المركز المالي و الموحّدة األولية
في شركة تابعة على حساب  غير المسيطرة الحصصأي خسائر تنطبق على يتم تحميل  .ملكية البنك

تتم  .غير المسيطرة الحصصرصيد عجز في في ظهور  لو تسبب ذلكحتى  غير المسيطرة صصحال
ال ينتج عنه فقدان للسيطرة بطريقة حقوق  التيالبنك في الشركة التابعة  حصصفي  اتالمحاسبة عن التغير

 الملكية.

 

 عند التوحيد العمليات( استبعاد ج

المعامالت  ناتجة عنية ايرادات غير محققة ومصروفات أوبين البنك وشركاته التابعة يتم استبعاد األرصدة 
استبعاد الخسائرغير المحققة بنفس يتم  الموجزة الموحّدة. األوليةعند إعداد القوائم المالية الداخلية للمجموعة 

 .دليل على االنخفاض في القيمة عدم وجود ودحد فقط فيولكن غير المحققة  األرباحريقة ط
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 )تتمة(توحيد القوائم المالية  أساس  - 3
 
 الشركات الزميلة ( د

ستثمارات اال تسجيلنفوذاً جوهرياً. يتم مبدئياً المجموعة  عليهامارس تالتي المنشآت هي الشركات الزميلة 
ويتم إدراجها في قائمة المركز  ،وفقاً لطريقة حقوق الملكية اً الحق ويتم احتسابهابالتكلفة الشركات الزميلة في 

 .أيهما أقل ـحقوق الملكية أو القيمة القابلة لالسترداد  وفقا لطريقةبالقيمة  الموحّدة األوليةالمالي 

 

لمجموعة افي حصة تغييرات ما بعد االستحواذ  اً الملكية التكلفة زائدحقوق وفقا لطريقة المحتسبة تمثل القيمة 
المتراكمة على  الخسائر المكاسب/نتائج واالحتياطيات والحصة من ال) الزميلة ةالشركمن صافي موجودات 

 .إن وجد ـ القيمةاالنخفاض في  مالية متوفرة( ناقصاً  معلوماتأساس آخر 

 
قيدها  يمكن عكس شركة زميلةفيما يتعلق باالستثمار في  المعترف بها سابقاً االنخفاض في القيمة خسارة إن 

 األوليةالمركز المالي قائمة القيمة الدفترية لالستثمار في  بحيث تبقى الموحّدة األوليةقائمة الدخل من خالل 
القيمة القابلة حقوق الملكية )قبل تكوين مخصص االنخفاض في القيمة( أو طريقة وفقا لبقيمتها  الموحّدة

 .قلأيهما أ ـ لالسترداد

 
 الهامة السياسات المحاسبية - 4

الموجزة الموحّدة تتفق مع تلك المتبعة  األوليةعداد هذه القوائم المالية إإن السياسات المحاسبية المستخدمة في 
تبني المعايير بإستثناء ، م2015ديسمبر  31في إعداد القوائم المالية السنوية الموحّدة للسنة المنتهية في 

دناه والتي كان لها تاثير مالي غير أالجديدة التالية والتعديالت األخرى على المعايير القائمة المذكورة 
السابقة ومن  اتو الفترأللمجموعة للفترة الحالية لمالية االولية الموجزة الموحدة اجوهري على القوائم 

   :المتوقع أن يكون لها تاثير غير جوهري  في الفترات المستقبلية

 
 المنطبقة الجديدةالمعايير    . أ

 للتقارير الدولي المعيار يدخل": المؤجلة النظامية"الحسابات  14 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار -
 حيث التاريخ ذلك بعد أوم 2016 يناير 1 في تبدأ التي المالية للفترات التنفيذ حيز 14 رقم المالية

يسمح المعيار للمنشأة التي تخضع انشطتها إلى تنظيم النسب باالستمرار في تطبيق معظم سياساتها 
لمعايير الدولية للتقارير المالية اعند تطبيق  المؤجلة النظامية الحسابات أرصدة على المحاسبية الحالية

. ال ينطبق المعيار على المنشآت الحالية التي تبنت المعايير الدولية للتقارير المالية في ألول مرة
إعداد تقاريرها. كما أن المنشأة التي ال تسمح لها المعايير المحاسبية المتعارف عليها في االعتراف 

بالنسب أو المنشأة التي لم تتبنى مثل هذه السياسة بموجب المعايير بالموجودات والمطلوبات المنظمة 
المحاسبية المتعارف عليها القائمة، فإنه لن يسمح لمثل هذه المنشآت باالعتراف بالموجودات 

 والمطلوبات عند تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ألول مرة.
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 )تتمة( الهامة السياسات المحاسبية - 4
 
 القائمة المعايير على تعديالت . ب

المعيار الدولي للتقارير و"، الموحدة المالية"القوائم  10تعديالت للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  -
 ، ومعيار المحاسبة الدولي رقم"االفصاح عن حقوق الملكية في المنشآت األخرى" 12المالية رقم 

 في أتبد التي المالية للفترات التنفيذ حيز التعديالت هذه تدخل": الزميلة الشركات في"االستثمار  28
 التوحيد استثناء تطبيق عند تنشأ قد مسائل ثالث تحاكي حيث التاريخ ذلك بعد أوم 2016 يناير 1

 على التعديالت توضح. 10 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار بموجب االستثمار منشآت على
 المنشأة على ينطبق الموحدة المالية القوائم من االعفاء بأن 10 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار

 .العادلة بالقيمة التابعة منشآتها جميع بقياس االستثمارية المنشأة قيام عند استثمارية لمنشأة التابعة األم

 وهي استثمارية لمنشأة التابعة المنشأة توحيد يتم أنه توضح 10 رقم المعيار على التعديالت أن كما
 يتم. االستثمارية للمنشأة مساندة خدمات توفير على عملها ويقتصر بذاتها استثمارية منشأة ليست
 معيار على التعديالت إن. العادلة بالقيمة استثمارية لمنشأة األخرى التابعة المنشآت جميع قياس

 القيمة بقياس باالحتفاظ ـ الملكية حقوق طريقة تطبيق عند ـ للمستثمر تسمح 28 رقم الدولي المحاسبة
 المنشآت في حصتها بمقدار االستثمارية للمنشأة المحاصة أو الزميلة المنشأة بواسطة المطبق العادلة
 . التابعة

 

 حيز التعديالت هذه تدخل": المشتركة"الترتيبات  11تعديالت للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  -
 التعديالت هذه تتطلب حيث التاريخ ذلك بعد أوم 2016 يناير 1 في تبدأ التي المالية للفترات التنفيذ
 ـ تجارياً  عمالً  المشتركة العملية أنشطة فيها تمثل ـ مشتركة عملية في للسيطرة المقتنية المنشأة قيام

 وغيرها" األعمال"تجميع  3لمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ا مبادئ ، على مدى حصصها،بتطبيق
 المعيار متطلباتاالتفاقيات المشتركة ل مع تتعارض ال التي المالية للتقارير الدولية المعايير من

إضافة إلى ذلك، يتطلب من المنشآت االفصاح عن المعلومات التي . 11 رقم المالية للتقارير الدولي
الخاصة للتقارير المالية  ةالدوليوغيرها من المعايير  3لمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ايتطلبها 

 تم ما ـ إذا وفقط ـ إذا مشتركة عملية تأسيس عند المنشأة على التعديالت تنطبق كما. األعمالتجميع ب
 توضح كما. تأسيسها عند المشتركة العملية إلى األطراف حدأ بواسطة قائم تجاري بنشاط المساهمة
 العملية أنشطة كانت ما إذا المشتركة العملية في إضافية حصة اقتناء حال في أنه على التعديالت
فيجب عدم إعادة  اً حقوقاً في العملية المشتركة ـسابق يملك كان ـ تجارياً  نشاطاً  تشكل المشتركة

القياس إذا ما استمر الطرف المسيطر في العملية المشتركة في االحتفاظ بالسيطرة على العملية 
 المشتركة.

 
 حيز التعديالت هذه دخلت"عرض القوائم المالية":  1رقم  الدولي المحاسبة معيارعلى تعديالت  -

 هذا متطلبات توضح حيث التاريخ ذلك بعد أوم 2016 يناير 1 في تبدأ التي المالية للفترات التنفيذ
 :يلي ما المعيار

 1 رقم الدولي المحاسبة معيارالجوهرية في  المتطلبات، 

 المالي المركز وقائمة اآلخر الشامل والدخل الخسارة أو الربح)قوائم(  قائمة في المحددة البنود أن 
 ،مجملة تكون ال قد

 المالية القوائماإليضاحات حول عرض المنشآت لديها مرونة فيما يتعلق بترتيب  نإ، 
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 )تتمة( الهامة السياسات المحاسبية - 4
 
 القائمة المعايير على تعديالت . ت

 

 الحصة في الدخل الشامل اآلخر للمنشآت الزميلة أو المحاصة التي يتم احتسابها باستخدام  نإ
كبند واحد مستقل وتصنيفها ما بين تلك البنود التي  إجمالياً طريقة حقوق الملكية يجب عرضها 

 سوف يتم إعادة تصنيفها أو عدم إعادة تصنيفها الحقاً في الربح أو الخسارة.

توضح التعديالت المتطلبات التي تنطبق عندما يتم عرض مجاميع فرعية في قائمة المركز  كما
 المالي وقائمة )قوائم( الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر. 

 
 الدولي المحاسبة ومعيار"، والمعدات التواآل"الممتلكات  16رقم  الدولي المحاسبة لمعيارتعديالت  -

ملموسة": تدخل هذه التعديالت حيز التنفيذ للفترات السنوية التي تبدأ في الموجودات غير ال" 38رقم 
م أو بعد هذا التاريخ وتقيد من استخدام نسبة اإليرادات الناتجة مقارنة مع إجمالي 2016يناير  1

اإليرادات المتوقع انتاجها الستهالك الممتلكات واآلالت والمعدات ويمكن استخدامها فقط في أحوال 
 دة جداً إلطفاء الموجودات غير الملموسة. محدو

 

 الدولي المحاسبة ومعيار"، والمعدات واآلالت"الممتلكات  16رقم  الدولي المحاسبة لمعيارتعديالت  -
م 2016 يناير 1 في تبدأ التي السنوية للفترات التنفيذ حيز التعديالت هذه تدخل"الزراعة":  41رقم 
 الموجودات ليتضمن 16رقم  الدولي المحاسبة معيار نطاق تغيير تم حيث التاريخ هذا بعد أو

 ضمن النمو طور في المثمرة األشجار بقاء مع المنتجة شجاراأل تعريف تستوفي التي البيولوجية
 سيتم المنتجة باألشجار تتعلق التي الحكومية المنح أن كما. 41رقم  الدولي المحاسبة معيار نطاق

 عن واالفصاح الحكومية المنح على"المحاسبة  20رقم  الدولي المحاسبة لمعيار طبقاً  احتسابها
 .41رقم  الدولي المحاسبة معيار من بدالً " الحكومية المساعدات

 
 التنفيذ حيز التعديالت هذه تدخل": المستقلة المالية"القوائم  27رقم  الدولي المحاسبة لمعيارتعديالت  -

 باستعمال للمنشأة تسمح حيث التاريخ هذا بعد أوم 2016 يناير 1 في تبدأ التي السنوية للفترات
 في استثماراتها على للمحاسبة 28رقم  الدولي المحاسبة معيار في المفصلة الملكية حقوق طريقة

 .المستقلة المالية قوائمها في والزميلةوالمحاصة  التابعة شركاتها
 

 ج.  تحسينات سنوية
 
 يناير 1 في تبدأ التي السنوية الفترات على تنطبق التيم 2014 ـ 2012 السنوية التحسينات دورة -

 :للتعديالت ملخصاً  يلي فيما. التاريخ هذا بعد أوم 2016
 

  الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات  5المعيار الدولي للتقارير المالية رقم"
المتوقفة": تم تعديله لتوضيح أن االنتقال من طريقة البيع إلى أخرى ال يعتبر خطة جديدة لالستبعاد 

تطلبات الواردة في بل يعتبر استمراراً للخطة األصلية. وبالتالي، ليس هناك انقطاع في تطبيق الم
 . 5المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
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 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  - 4
 

 ج.  تحسينات سنوية )تتمة(

  أن عقد  حوضيالمالية: االفصاحات" تم تعديله ل"األدوات  7المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
الخدمة الذي يتضمن أتعاباً يعتبر اشتراكاً مستمراً في أصل مالي. يجب على المنشأة تقييم طبيعة 

بموجب هذا المعيار ويجب أن يتم عمل  االفصاحاتمن أجل تقييم مدى ضرورة األتعاب والترتيبات 
كما تم تعديل المعيار لتوضيح أن متطلبات االفصاح عن المقاصة ال تنطبق . بأثر رجعي هذا التقييم

تقدم تحديثاً جوهرياً عن المعلومات  االفصاحاتعلى القوائم المالية األولية الموجزة إال إذا كانت هذه 
 أخر تقرير سنوي.الواردة في 

 أنه يتم تقييم بيانات السوق التعديالت توضح "مكافآت الموظفين":  19المحاسبة الدولي رقم  معيار
فيما يتعلق بالسندات ذات الجودة العالية للشركات استناداً إلى عملة االلتزام وليس استناداً إلى الدولة 
محل االلتزام. وحيثما ال تتوافر بيانات سوق للسندات ذات الجودة العالية للشركات لعملة ما، فإنه 

 يجب استخدام معدالت السندات الحكومية. 
 
 األولية  االفصاحات"التقارير المالية األولية": توضح التعديالت بأن  34المحاسبة الدولي رقم  معيار

الالزمة يجب أن تكون إما في القوائم المالية األولية أو مدمجة من خالل مرجع إحالة ما بين القوائم 
)في تعليق اإلدارة أو تقارير المخاطر ـ على سبيل المثال(. يجب أن تكون المعلومات المالية األولية 

رير المالي األولي أمام المستخدمين بنفس الشروط بالنسبة للقوائم المالية األخرى متاحة ضمن التق
 األولية وفي ذات الوقت. 

 
 د.  المعايير المحاسبية التي لم تدخل حيز التنفيذ بعد

 
فيما يلي المعايير والتفاسير الجديدة التي صدرت وهي ليست الزامية لفترة القوائم المالية المنتهية في  -

م ولم يتم تبنيها في وقت مبكر من قبل المجموعة التي عليها تقييم تأثير هذه 2016سبتمبر  30
 المعايير والتفاسير الجديدة: 

 
 يستند المعيار الجديد على ": اإليرادات من العقود مع العمالء" 15رقم للتقارير المالية معيار الدولي ال

على بضاعة أو خدمة منقولة إلى عميل ـ بحيث تحل فكرة  المبدأ أن اإليرادات تسّجل عند السيطرة
 . الحالية السيطرة محل فكرة المخاطر والمنافع

 
 سبق وتبنت المجموعة بشكل مبكر الجزء ": األدوات المالية" 9رقم للتقارير المالية معيار الدولي ال

اسبية بإجراء تغييرات م، قام المجلس الدولي للمعايير المح2014المتعلق بالقياس. في شهر يوليو 
إضافية لقواعد التصنيف والقياس مع تقديم نموذجاً جديداً النخفاض القيمة. إن من شأن هذه التعديالت 

 .األخيرة إكمال معيار األدوات المالية الجديدة
 
 يستند المعيار الجديد على المبدأ أن ": عقود اإليجار" 16رقم للتقارير المالية معيار الدولي ال

المستأجر يعترف بحق استعمال األصل والتزام عقد اإليجار. يتم التعامل مع حق استعمال األصل 
احتساب ويتم األخرى بطريقة مشابهة لتلك المستخدمة في التعامل مع الموجودات غير المالية 

 فائدة.االلتزام يترتب على و، وفقاً لذلكستهالك اال
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 سعودية()شركة مساهمة 

 
 الموحّدة )غير مدققة( الموجزة األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 

 )تتمة( م2016 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

-15- 

 
 االستثمارات ـ 5
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م2016 سبتمبر 30

  )غير مدققة( 

 بآالف الرياالت السعودية

 م2015ديسمبر  31 

 (مدققة) 

 بآالف الرياالت السعودية

 م2015سبتمبر  30 

 )غير مدققة( 

 بآالف الرياالت السعودية

 446.297  361.056  235.638 القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 10.544  11.620  12.212 القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

 10.934.603  10.899.925  16.226.159 محتفظ بها بالتكلفة المطفأة

 11.391.444  11.272.601  16.474.009 اإلجمالي

  

 ، صافيالقروض والسلف ـ 6
 
 م2016 سبتمبر 30 

  )غير مدققة( 

  بآالف الرياالت السعودية

م2015ديسمبر  31   

 (مدققة) 

 بآالف الرياالت السعودية

 م2015 سبتمبر 30 

)غير مدققة(   

 بآالف الرياالت السعودية
 15.866.527   16.151.645   17.618.956  قروض شخصية

 26.308.179   25.930.633   25.444.678  قروض تجارية وسحوبات على المكشوف

 328.356   350.846   384.116  أخرى

 42.503.062   42.433.124   43.447.750  قروض وسلف عاملة

 442.112  355.327   491.685 عاملةغير قروض وسلف 

 42.945.174  42.788.451   43.939.435 إجمالي القروض والسلف

      

 (739.185)   (614.604)   (744.726) مخصص خسائر انخفاض االئتمان

سلفالقروض وصافي ال  43.194.709   42.173.847  42.205.989 

 

 :فيما يلي الحركة في مخصص خسائر االئتمان -أ 

 م2016 سبتمبر 30 

 )غير مدققة(  

 بآالف الرياالت السعودية

 م2015 ديسمبر 31 

مدققة()   

 بآالف الرياالت السعودية

 م2015 سبتمبر 30 

)غير مدققة(   

 السعودية بآالف الرياالت

 638.497   638.497   614.604  الفترةالرصيد في بداية 

 124.558  146.857   130.769 صافي ،االئتمانانخفاض مخصص خسائر 

 (1.280)  (126.076)  (66.621) ديون معدومة تم شطبها

 (22.590)  (44.674)  (10.382)  / استرداد مبالغ تم تجنيبها مسبقاقيد  عكس

 ــ  ــ  76.356 )إيضاح ب( سابقاً  شطبه تم مخصص عكس

 739.185  614.604   744.726 الرصيد في نهاية الفترة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 87.03 الموحدة الموجزة األولية" بالصافي في قائمة الدخل االئتمان انخفاض خسائر بلغ "مخصص"أ" 
مليون لاير سعودي( وبلغت بعد طرح المستردات  65.33:  م2015سبتمبر  30مليون لاير سعودي )

 سبق التي المبالغ من( مليون لاير سعودي 36.36م : 2015سبتمبر  30) سعودي لاير مليون 36.36
 .شطبها
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 )تتمة( ، صافيالقروض والسلفـ  6

 واالنخفاض الخاص بالعميل. الرصيد القائمخالل الفترة عكست المجموعة "ب" 
 

 شركة زميلةاالستثمار في  -7

لك في شركة الجزيرة تكافل تعاوني حيث تمالمجموعة استثمارات  شركة زميلةاالستثمار في يمثل 
 % من إجمالي أسهم الجزيرة تكافل تعاوني. 35المجموعة 

 
 لجزيرةلإجمالي الدخل الشامل  في المجموعة حصة زميلة شركةفي إلجمالي الدخل الشامل  الحصة تمثل
في الجزيرة تكافل تعاوني ركة شأدرجت مالية متاحة من الشركة.  لوماتمع حدثأبناء على  تعاوني تكافل

بلغت القيمة السوقية لالستثمار في شركة الجزيرة تكافل تعاوني كما في و )تداول(السوق المالية السعودية 
  سعودي لاير مليون 409.4 :م2015 برديسم 31) سعودي لاير مليون 270.48 مبلغ :م2016سبتمبر  30
 (.سعودي لاير مليون 446.02 :م2015سبتمبر  30و
 

 ودائع العمالء -8
 

 م2016 سبتمبر 30 

  )غير مدققة(

 بآالف الرياالت السعودية

م2015ديسمبر  31   

مدققة()  

 بآالف الرياالت السعودية

 م2015 سبتمبر 30 

 ()غير مدققة

 بآالف الرياالت السعودية

 27.190.937  24.945.426  23.694.417 تحت الطلب

 27.824.836  23.587.187  25.798.643 جلأل

 981.159  1.232.580  841.890 أخرى

 55.996.932  49.765.193  50.334.950       اإلجمالي

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الشريعة )مبدأ تجنب  أحكامتتضمن الودائع ألجل ودائع تم استالمها على أساس المرابحة المتوافقة مع 
 (.العمولة
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 المشتقات ـ 9
عن حجم  اً تعطي مؤشر االسميةالقيمة . االسمية هاقيملى إضافة المالية المشتقة باإل ةالمجموع دواتالعادلة أل القيمدناه أيظهر الجدول 

ال تعطي  االسميةن القيم إوبالتالي ف. النقديةمبالغ التدفقات  االسميةيم ن تعكس القأليس بالضرورة و ،التعامالت القائمة في نهاية الفترة
ال تعطي و، المشتقة دواتبالقيمة العادلة االيجابية لألبوجه عام  والتي هي محددةئتمان لمخاطر اإل ةالمجموعتعرض مدى  على اً مؤشر

 .ايضاً  مخاطر السوقعن مؤشراً 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )غير مدققة( م2016 سبتمبر 30 

 ) بآالف الرياالت السعودية(

 (مدققة) م2015ديسمبر  31 

)بآالف الرياالت السعودية(   

 )غير مدققة( م2015سبتمبر  30 

 ) بآالف الرياالت السعودية (

    

قيمة عادلة 

 ايجابية

قيمة عادلة 

 االسميةالقيمة   ةسلبي

قيمة عادلة      

 ايجابية

قيمة عادلة 

 االسميةالقيمة   ةسلبي

قيمة عادلة  

 ايجابية

قيمة عادلة 

 االسميةالقيمة  ةسلبي

            المتاجرة:أدوات مشتقة محتفظ بها الغراض 

 4.139.355 51.236 51.236  4.256.960 75.799 75.799  2.982.277 32.039 32.039 خيارات
 5.936.989 179.112 179.112  5.859.548 93.076 93.076  6.054.390 49.558 49.558 الخاصة العموالت اسعارمقايضات 

 1.705.337 7.880 7.880  187.500 ـــ     ـــ      187.500 761 ـــ     ةجنبيأ عمالت مقايضات صرف
 ـــ     ـــ     ـــ      1.650.000 7.980 7.980  1.650.000 7.940 7.940 الودائع المهيكلة

 11.781.681 238.228 238.228  11.954.008 176.855 176.855  10.874.167 90.298 89.537 اإلجمالي

            
            أدوات مشتقة تستخدم كتحوط للتدفقات النقدية:

 3.186.562 206.370 ـــ      3.186.563 158.044 ـــ      5.624.063 382.053 ـــ     الخاصة العموالت أسعارمقايضات 

 14.968.243 444.598 238.228  15.140.571 334.899 176.855  16.498.230 472.351 89.537 اإلجمالي

خاصة  عموالت  -     37.558 15.208  -     37.054 20.656  ـــ     47.950 33.422 

 14.968.243 482.156 253.436  15.140.571 371.953 197.511  16.498.230 520.301 122.959 اإلجمالي

 
المتوقع تسوية  منالعائد خالل الفترة.  منحنى في االنحدارالقيم العادلة السلبية لمقايضات أسعار العمولة الخاصة بشكل رئيسي إلى  تعزى

 خالل من النقدية للتدفقات التحوط كانم(. 2044م: ابريل 2015 سبتمر 30م )2044القيم العادلة لهذه المقايضات في أو قبل شهر ابريل 
خالل الفترة تم تضمين صافي خسارة غير  العموالت الخاصة. مصاريف تقلبات تسوية في الفاعلية عالي الخاصة العمولة أسعار مقايضات

الموحدة.  وليةمليون لاير سعودي( في قائمة الدخل الشامل األ 67.01م: 2015 سبتمبر 30مليون لاير سعودي )224.01محققة بمبلغ 
 األولية الشامل الدخل قائمةمليون لاير سعودي( من  0.47م: 2015 سبتمبر 30مليون لاير سعودي ) 0.47خالل الفترة، تم استبعاد مبلغ 

 .ةدالموح األولية الدخل قائمة في" خاصة عمولة"مصروفات  بند تحت وتضمينها الموحدة
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 وااللتزامات المحتملة المتعلقة باإلئتمان االرتباطات - 10

 المتعلقة باإلئتمان:المحتملة  البنكلتزامات او ارتباطات فيما يلي ( أ

 م2016 سبتمبر 30 

 )غير مدققة(  

 بآالف الرياالت السعودية

م2015ديسمبر  31   

مدققة()        

الرياالت السعوديةبآالف   

 م2015 سبتمبر 30 

  )غير مدققة(  

 بآالف الرياالت السعودية

 4.660.590  4.684.990  4.276.629 خطابات ضمان

 841.721  740.374  760.422 اعتمادات مستندية

 367.222  447.402  517.464 قبوالت

 148.333  150.000  120.833 ئتمانلتمديد اإلالتزامات غير قابلة للنقض 

 6.017.866  6.022.766  5.675.348       اإلجمالي

 

 استلم. المصلحة إلى م2015 سنةوبما فيها  حتى المالية السنوات عن الزكوية االقرارات البنك قدم ( ب
 462.2 بإجمالي إضافية مطالبات معم 2011 سنةوبما فيها  حتى للسنوات الزكوية الربوط البنك
 األجل طويلة لالستثمارات رئيسي بشكل الذكر اآلنفة اإلضافية المطالبات تعود. سعودي لاير مليون
 احتساب في المصلحة اعتمدته الذي األساس على االعتراض تم. بخصمها المصلحة تسمح لم التي

 كما. السعودية العربية المملكة في البنوك جميع مع بالتضامن البنك قبل من اإلضافي الزكوي االلتزام
 .لجان االعتراض / المصلحة رد وبانتظار الربوط هذه على باالعتراض رسمياً  البنك قام

 تأثير تحديد البنك يستطيع وال م2015 إلىم 2012 من للسنوات الزكوية الربوط بإصدار الهيئة تقم لم
.به يعتد بشكل الربوط هذه

 
 وشبه النقدية يةالنقد - 11

 :ما يليم الموحّدة األولية لتدفقات النقديةفي قائمة ا ةالمدرج وشبه النقدية يةتكون النقدت

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م2016 سبتمبر 30

 )غير مدققة(  

 بآالف الرياالت السعودية

 م2015 ديسمبر 31 

 مدققة()  

 بآالف الرياالت السعودية

 م2015 سبتمبر 30 

 )غير مدققة(  

 بآالف الرياالت السعودية

 

وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي  يةنقد

 السعودي فيما عدا الوديعة النظامية
 

 
 

1.126.767 

  

 

 978.111 

  

 

 4.303.995 

البنوك والمؤسسات المالية   لدى أرصدة

ثالثة أشهر أو  خاللستحق تاألخرى 

 أقل من تاريخ االقتناء

 
 
 1.039.928 

  

 

 3.935.719 

  

 

 4.170.927 

 8.474.922   4.913.830   2.166.695       اإلجمالي
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 )تتمة( وشبه النقدية يةالنقد - 11

على النحو السعودي مؤسسة النقد العربي  لدىرصدة وشبه النقدية للنقد واألدية التسوية بين النقكانت 
 :التالي

 م2016 سبتمبر 30 

 )غير مدققة(  

 بآالف الرياالت السعودية

 م2015 ديسمبر 31 

 مدققة()  

 بآالف الرياالت السعودية

 م2015 سبتمبر 30 

 )غير مدققة(  

 بآالف الرياالت السعودية

 

 النقد وما في حكمه وفقا لبيانات التدفق النقدي

 

2.166.695 

  

 4.913.830 

   

 8.474.922 

 2.888.974  2.749.933   2.697.602 الوديعة النظامية

والمؤسسات المالية األرصدة لدى البنوك 

                يوما أو أقل 90األخرى مع تواريخ استحقاق 

 

(1.039.928) 

  

(3.935.719) 

  

(4.170.927) 

 122.500   ــ       ــ      أخرى

نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي 

       في نهاية الفترة

 

 3.824.369 

  

 3.728.044 

  

 7.315.469 

 

  األعمال قطاعات -12

نتظام ام مراجعتها بتتالتي المجموعة مكونات عن على أساس التقارير الداخلية  األعماليتم تحديد قطاعات 
قطاعات على موارد الوذلك لتوزيع  )المسئول التنفيذي( المسئول األول عن اتخاذ القراراتمن قبل 
  .اداؤهاوقياس  األعمال

 .داخل المملكة العربية السعوديةالمجموعة تتركز كافة عمليات و

اإليرادات الواردة من و طبقاً للشروط واألحكام التجارية االعتيادية.قطاعات األعمال تتم المعامالت بين 
يتم قياسها بطريقة بها الجهات واألطراف الخارجية التي يتم إبالغ المسئول األول عن اتخاذ القرارات 

تتوافق مع قائمة الدخل الموحدة. تتألف موجودات ومطلوبات القطاعات من الموجودات والمطلوبات 
 التشغيلية.
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 )تتمة( وشبه النقدية يةالنقد - 11

 :التالية الرئيسيةعمال ألاقطاعات  إلى المجموعة تم تنظيم اإلدارةألغراض 

 فراد.لألموجهة ستثمارية ائتمانية واودائع ومنتجات   األفراد

الصغيرة  الشركات ـ للشركات أخرىئتمانية اودائع ومنتجات وقروض   الشركات
 .من المؤسساتوالعمالء  ـ المتوسطة الحجمو
 

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

 
صول األدارة إالوساطة و

  

)يشتمل هذا القطاع على أنشطة  مات وساطة للعمالء لتداول األسهمتوفر خد
 وهي شركة تابعة للبنك(." كابيتالالجزيرة "
 

 لما يتطلبه نظاموفقاً  .دخاراإلحماية واليوفر قطاع التكافل التعاوني خدمات  التكافل التعاوني
أعمال التأمين  فصل المجموعة قررت ، التأمين في المملكة العربية السعودية

تم ـ تحت مسمى الجزيرة تكافل تعاوني ـ في منشأة منفصلة الخاصة بها 
 .التأمين الجديد في المملكة العربية السعودية نظامتأسيسها بموجب 

التي ستنقل الحقاً إلى شركة الجزيرة محفظة التأمين  حالياً التكافل  إدارةمثل ت
موافقة مؤسسة النقد  حسب مابقيمة وموعد سيتم االتفاق عليهتكافل تعاوني 

 العربي السعودي.
 

سبتمبر  30و م2016سبتمبر  30كما في  المجموعةموجودات ومطلوبات  إجماليفيما يلي تحليل ب
في ذلك التاريخ  ةأشهر المنتهيالتسعة  ةالعمليات وصافي الدخل لفتر مصاريفو إيرادات إجماليو م2015

 :على النحو التالي من كل قطاع من قطاعات األعمال
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 (باالف الرياالت السعودية)م  6201 سبتمبر 30

  

 فراداألقطاع 

  

 الشركاتقطاع 

  

 قطاع الخزينة

الوساطة  قطاع 

 صولدارة األإو

قطاع التكافل  

 التعاوني

  

 أخرى

  

 اإلجمالي

 66.040.555  127.888  14.917  496.399  21.840.743  23.359.415  20.201.193 الموجودات إجمالي

 58.131.995  ــ  82.571  78.401  9.573.346  22.733.190  25.664.487 المطلوبات إجمالي

الداخلية  العمليات/ )الخسارة( من  الربح

 للقطاعات
(24.372)   (72.060)  ــ  ــ  ــ  3.955  92.477  

دخل العمليات إجمالي  727.507  355.455  567.437  142.105  15.103  120.861  1.928.468 

الخاصة العموالتدخل صافي   443.134  237.361  476.365  6.543  424  (2.003)   1.161.824 

والعموالت صافي الدخل من الرسوم  214.048  106.841  7.679  130.380  14.651  (1.275)   (472.324)  

(406) المتاجرة من (الخسارة) / دخل صافي (563)  ــ  4.219  366  150     3.766 

زميلة شركات صافي دخلمن  حصة  6.049  6.049  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ 

مخصص خسائر االئتمان صافي  (3.349)   (83.679) (87.028)  ــ  ــ  ــ  ــ    

(31.514) استهالك   (10.180)   (12.868)   (5.336)   (703) (60.601)  ــ    

(607.577) العمليات مصاريف إجمالي   (292.575)   (187.145)   (111.445)   (19.254)   2.991  (1.215.005)  

(4.151)  30.660  380.292  62.880  119.930 (الخسارة)/  الدخلصافي    129.901  719.512 
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 (باالف الرياالت السعودية)م  5201 سبتمبر 03

  

 فراداألقطاع 

 

 

 

 الشركاتقطاع 

  

 قطاع الخزينة

الوساطة  قطاع 

 صولدارة األإو

قطاع التكافل  

 التعاوني

  

 أخرى

  

 اإلجمالي

217.298.23  19.452.205  إجمالي الموجودات   300.839.24    582.643   10.789   125.192   68.308.346 

 61.093.519  ـــ      65.175  74.622  10.402.569  22.471.282   28.079.871  إجمالي المطلوبات

 العمليات/ )الخسارة( من  الربح

 للقطاعاتالداخلية 

 
(37.907) 

 
 
(37.621) 

 
 

72.328 
 

 
3.200 

 ـــ      ـــ      ـــ     

العموالت الخاصة دخلصافي   459.330  360.611  385.667  5.514  334  (1.313)  1.210.143 

صافي الدخل من الرسوم  

 والعموالت
129.627  101.297  16.201  212.971  15.766  (178)   475.684 

دخل  صافي /  من )الخسارة( 

  (3.648)  (8.139)  (1.136)  (1.118) المتاجرة
 ـــ    

 48  2.285 

 2.340.704  509.314  16.101  217.272  480.504  472.076  645.437 دخل العمليات إجمالي

زميلة شركات خسائرمن  حصة (188)  ـــ      ـــ      ـــ      ـــ      ـــ        (188)  

مخصص خسائر االئتمان صافي  (67.784) (65.332)  ـــ      ـــ      ـــ      ـــ      2.452    

(31.636) استهالك   (13.221)   (8.205)   (5.395)   (1.381) (59.838)  ـــ        

(662.109) إجمالي مصاريف العمليات   (275.734)   (133.060)   (121.941)   (22.176)   2.991  (1.212.029)  

(16.672) ( / الدخلالخسارةصافي )   196.342  347.444  95.331  (6.075)  512.117  1.128.487 
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  السهم يةرأس المال وربح - 13
 

لاير  10 بقيمة اً مليون سهم 400 من بالكامل والمدفوع صدرالم   به المصرح البنك مال رأس يتكون
سبتمبر  30، للسهملاير سعودي  10 بقيمة اً مليون سهم 400: م2015 ديسمبر 31سعودي للسهم )

 (.للسهملاير سعودي  10 بقيمة اً مليون سهم 400م: 2015
 

لفترة ) سعودي لاير 1.8:  م2016سبتمبر  30المنتهية في  أشهر ةتسعالللسهم لفترة  األرباح بلغت
 (.سعودي لاير 2.82: م2015سبتمبر  30المنتهية في  أشهر ةسعتال

 

  الربح من بيع عقارات أخرى - 14
 

مليون لاير سعودي  9سعودي من بيع أرض بقيمة دفترية مليون لاير  208.6يتضمن هذا ربحاً مقداره 
مليون لاير سعودي خالل شهر  217.56ـ كانت سابقاً ضمن "صافي عقارات أخرى" تم بيعها بمبلغ 

 572.65م: 2015سبتمبر  30مليون لاير سعودي و 572.65م: 2015ديسمبر  31) م2016فبراير 
 .سعودي(مليون لاير 
 

 لتعزيز رأس المال صكوك ـ 15
 

 البنوك موارس ،بهوا المتعلقوة اإلصودار نشورة فوي الوواردة األحكام حسب محددة شروط استيفاءعلى  بناءً 
بمبلغ مليون  المال لرأس معززة كوكص شهادة 1.000 ستدعاءا خيارم 2016 مارس 29 بتاريخ

 .م2011مارس  29تم إصدارها بتاريخ  للصكلاير سعودي 
 
بمبلغ مليون لاير لرأس المال  معززةشهادة صكوك  2.000صدر البنك أ، م2016 يونيو 2تاريخ ب

أسعار الفائدة السائدة ما بين البنوك  حسبشهور  6ساس أبمعدل توزيع أرباح على  ،سعودي لكل صك
 ،ساس للسنةأنقطة  190ليها هامش إإعادة تعديله مقدماً كل ستة أشهر، مضافا  يتم ،السعودية )سايبور(

 يونيو 2من كل سنة حتى تاريخ ديسمبر  2و يونيو 2وذلك في تاريخ  بتتابعمستحقة بشكل نصف سنوي 
 في االستدعاء خيار ممارسة للبنك يحق. تنتهي فيه صالحية هذه الصكوك، وهو التاريخ الذي م2026

 نشرة في الواردة األحكام حسب محددة شروط استيفاءم أو بعد هذا التاريخ حال 2021 يونيو 2
 األحكام حسب األخرى الشروط بعض استيفاء حال أيضاً  الصكوك استدعاء يمكن. بها المتعلقة اإلصدار
اآلنفة الذكر. هذه الصكوك مسجلة لدى السوق السعودية لألوراق المالية  اإلصدار نشرة في الواردة

 )"تداول"(.
 

 القيم العادلة لألدوات المالية  - 16
 

من خالل معاملة نظامية بين التزام المدفوع لتحويل أصل أو  بيعلالسعر الم ستلم العادلة هي  القيمة
أطراف السوق في تاريخ القياس ـ سواء بحضور الموكل أو غيابه ـ في األسوق األكثر نفعيًة ومتاحة 

 غير يكون عندما مخاطر من به يرتبط ما تعكس لاللتزام العادلة القيمة. في ذلك التاريخ للمجموعة
 .عامل
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 )تتمة(القيم العادلة لألدوات المالية  - 16
 

 :المالية لألدوات العادلة القيمة وعرض لتحديد التالي الهرمي التسلسل المجموعة تستخدم

مالية مماثلة يمكن للمنشأة  أو أداةأسواق نشطة لنفس األداة المالية سعار المتداولة في األ :1 المستوى

 الوصول إليها في تاريخ القياس.

والمطلوبات أو أساليب تقييم أخرى الموجودات سعار المتداولة في أسواق نشطة لنفس األ :2 المستوى

 الجوهرية إلى بيانات يمكن رصدها في السوق. المعطياتبحيث تستند جميع 

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

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

 (السعودية الرياالتم )باآلف 2016 سبتمبر 30   

 العادلة القيمة

 اإلجمالي   3 المستوى   2 المستوى  1 المستوى  القيمة الدفترية 

          مقاسة بالقيمة العادلة مالية موجودات

 235.047  ـــ      ـــ      235.047  235.047 ـ صناديق استثمار الدخل قائمة خالل من

 591  ـــ      ـــ      591  591  ـ اسهم الدخل قائمة خالل من

 12.212  3.438  ـــ      8.774  12.212 اسهم ـ اآلخر الشامل الدخل خالل من

 122.959  ـــ      122.959  ـــ      122.959 مشتقات

 370.809  3.438  122.959  244.412  370.809 المجموع

          مقاسة بالقيمة العادلة مالية مطلوبات
 520.301  ـــ      520.301  ـــ      520.301 مشتقات

 
 

 (السعودية الرياالتم )باآلف 2015 ديسمبر 31   

 العادلة القيمة

 اإلجمالي   3 المستوى   2 المستوى  1 المستوى  الدفترية القيمة 

          بالقيمة العادلة مقاسة مالية موجودات

 321.981  ـــ      ـــ      321.981  321.981 ـ صناديق استثمار الدخل قائمة خالل من

 39.075  ـــ      ـــ      39.075  39.075 اسهمـ  الدخل قائمة خالل من

 11.620  3.438  ـــ      8.182  11.620  اسهم ـ اآلخر الشامل الدخل خالل من

 197.511  ـــ      197.511  ـــ      197.511 مشتقات

 570.187  3.438  197.511  369.238  570.187 المجموع

          بالقيمة العادلة مقاسة مالية مطلوبات

 371.953  ـــ      371.953  ـــ      371.953 مشتقات
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 (السعودية الرياالت)باآلف  م2015 سبتمبر 30   

 العادلة القيمة

 اإلجمالي   3 المستوى  2 المستوى  1 المستوى  الدفترية القيمة 

          مقاسة بالقيمة العادلة مالية موجودات

 407.499  ـــ      ـــ      407.499  407.499 ـ صناديق استثمار الدخل قائمة خالل من

 38.798  ـــ      ـــ      38.798  38.798 ـ اسهم الدخل قائمة خالل من

 10.544  3.438  ـــ      7.106  10.544 اسهم ـ اآلخر الشامل الدخل خالل من

 253.436  ـــ      253.436  ـــ      253.436 مشتقات

 710.277  3.438  253.436  453.403  710.277 المجموع

          مقاسة بالقيمة العادلة مالية مطلوبات

 482.156  ـــ      482.156  ـــ      482.156 مشتقات

 
 ( خالل الفترة.3، 2، 1) المستويات بين ماتحويالت  إجراء يتم لم

 لم يكن هناك تغيرات في أساليب التقييم خالل الفترة.

تستند القيمة العادلة لالستثمارات المعلومة السعر على السعر المتداول في تاريخ القوائم المالية. تتكون 
تبادل العمالت األجنبية، والخيارات، المشتقات التجارية واالحترازية في المستوى الثاني من 

لعمالت األجنبية هذه بالقيمة العادلة ومقايضات أسعار الفائدة، والودائع المهيكلة. تم تقييم عقود تبادل ا
باستخدام أسعار الصرف اآلجلة التي يتم تداولها في سوق نشطة. أما مقايضات أسعار الفائدة، 
والخيارات، والودائع المهيكلة فقد تم تقييمها بالقيمة العادلة باستخدام أسعار الفائدة اآلجلة المأخوذة من 

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

 يمثل الجدول التالي القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة: ( ب

 م2016 سبتمبر 03 

 (السعودية الرياالت)باآلف 

 م2015 ديسمبر 31 

 (السعودية الرياالت)باآلف 

 العادلة القيمة  المطفأة التكلفة  العادلة القيمة  المطفأة التكلفة 

        :المالية الموجودات

لدى البنوك والمؤسسات المالية مستحقات 

 األخرى

1.039.928  1.039.924  4.704.469  4.704.265 

 10.851.590  10.899.925  16.118.360  16.226.159 المطفأة بالتكلفة بها محتفظ استثمارات

 43.995.043  42.173.847  44.040.535  43.194.709 بالصافي وسلف قروض

 59.550.898  57.778.241  61.198.819  60.460.796 المجموع

 

        :المالية المطلوبات

 4.058.748  4.057.311  4.613.095  4.612.232 لبنوك ومؤسسات مالية أخرىمستحقات 

 49.760.072  49.765.193  50.330.467  50.334.950 للعمالء ودائع

 53.818.820  53.822.504  54.943.562  54.947.182 المجموع
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 )تتمة(القيم العادلة لألدوات المالية  - 16

والموجودات األخرى للنقدية واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي القيم العادلة  إن
 والمطلوبات األخرى والصكوك المعززة لرأس المال مقاربة لقيمها الدفترية.

 

 كفاية رأس المال - 17

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

 العربي النقد مؤسسة تفرض. دوري بشكل أسمالهاية ركفا ومدى استخدام بمراقبة المجموعة إدارة مقوت
 محدد معدل على المحافظة تتطلب كما النظامي المال رأس من أدنى بحد االحتفاظ المجموعة على السعودي

 البالغ عليه المتفق األدنى الحد عند المخاطر المرجحة الموجودات إلى النظامي المال رأس إجمالي فيه يكون
 .أكثر أو% 8

المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي. تقيس  المعدالتباستخدام  أسمالهاية ركفا بمراقبة المجموعة مقوت
هذه المعدالت مدى كفاية رأس المال وذلك بمقارنة رأس مال المجموعة المؤهل مع الموجودات المدرجة في 

 . سبيةنال اطرهاخم راالظه مرجح مبلغ باستخدام للمشتقات سميةاال والقيمة وااللتزامات المالي مركزها مةئاق

التالي الموجودات المرجحة بالمخاطر للمجموعة ضمن الركن األول ـ المستوى األول يلخص الجدول 
 والمستوى الثاني من رأس المال ومعدالت كفاية رأس المال:

 م2016 سبتمبر 30 

  )غير مدققة( 

  بآالف الرياالت السعودية

 م2015ديسمبر  31 

 مدققة()

 بآالف الرياالت السعودية

 م2015 سبتمبر 30 

 ()غير مدققة 

 بآالف الرياالت السعودية

 49.598.719  49.807.212  49.557.814 االئتمان بمخاطر المرجحة الموجودات

 3.481.813  3.952.088  4.678.538 العملياتالمرجحة بمخاطر  الموجودات

 2.120.050  1.215.251  1.209.713 السوقالمرجحة بمخاطر  الموجودات

 
 للموجودات ـ األول الركن مجموع

 بالمخاطر المرجحة

 
 

55.446.064 

  
 

54.974.551 

  
 

55.200.582 

      

 7.642.017  7.578.707  8.284.336 المستوى األول من رأس المال

 1.176.549  1.121.227  2.493.597 الثاني من رأس المال المستوى
 من والثاني األول المستوى مجموع

 المال رأس
 

10.777.933 
  

8.699.934 
  

8.818.566 

      

      نسبة كفاية رأس المال )%(

 %13.84  %13.79  %14.94 نسبة المستوى األول من رأس المال

مجموع المستوى األول والثاني من 

 رأس المال

19.44%  15.83%  15.98% 
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س مال البنك في موقع البنك على اإلنترنت أسيتم نشر بعض االفصاحات عن هيكلة ر

www.baj.com.sa  /حسب تعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي. ال تخضع هذه االفصاحات للفحص

 .مراجعي البنك الخارجيينللمراجعة من قبل 

 

   إصدار أسهم أولوية  -19

مليار لاير  3بهدف تعزيز قاعدة رأسمال البنك، أوصى مجلس اإلدارة بزيادة رأس المال بمقدار 

سعودي من خالل طرح اسهم أولوية. إن هذه الزيادة مشروطة بالحصول على الموافقات الالزمة من 

. تم الجهات المعنية والجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي وتحديد سعر طرح األسهم وعددها

مليون لاير سعودي(  5.07م: 2015سبتمبر  30)مليون لاير سعودي  15.58تضمين مبلغ 

تحت بند "احتياطيات أخرى" نظير األمور القانونية والنظامية والمهنية المتعلقة مجملة كمصاريف 

 بإصدار أسهم األولوية.

 
   أرقام المقارنة  -20

م، تم إعادة تصنيف إيرادات عمولة خاصة متكبدة ومصاريف عمولة خاصة 2016 من خالل الفترة

متكبدة متعلقة بفترات سابقة إلى موجودات ومطلوبات مالية ذات عالقة في قائمة المركز المالي األولية 

الموحدة لتتوافق مع العرض للفترة الحالية. تم اآلن االفصاح عن األدوات المالية المشتقة التي تم 

مركز المالي األولية تصنيفها سابقاً ضمن الموجودات والمطلوبات األخرى بشكل مستقل في قائمة ال

والفترات السابقة في الحالية ليس هناك أي تأثير جراء إعادة التصنيفات على الفترة المالية الموحدة. 

 قوائم الدخل األولية الموحدة.

 فيما يلي تأثير إعادة التصنيفات على قوائم المركز المالي األولية الموحدة:

تم االفصاح عنها  كما 

 السابق في

 

 تصنيف إعادة

التي تم االفصاح  المبالغ

 التصنيف بعد عنها

    م2015 ديسمبر 31

    الموجودات

 11.272.601 70.780 11.201.821 استثمارات

 42.173.847 310.374 41.863.473 قروض وسلف، صافي

 4.704.469 12.931 4.691.538 مستحق من بنوك ومؤسسات مالية أخرى

 197.511 197.511 ــ      موجبةقيمة عادلة بمشتقات 

 336.114 (591.596) 927.710 موجودات أخرى

 58.684.542 ــ      58.684.542 

  

http://www.baj.com.sa/
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كما تم االفصاح عنها  

 السابق في

 

 تصنيف إعادة

المبالغ التي تم االفصاح 

 التصنيف بعد عنها

    م2015ديسمبر  31

    المطلوبات

 4.057.311 2.800 4.054.511 مستحق لبنوك ومؤسسات مالية أخرى

 49.765.193 91.594 49.673.599 ودائع العمالء

 371.953 371.953 ــ      سالبةمشتقات بقيمة عادلة 

 1.006.936 6.936 1.000.000 صكوك معززة لرأس المال

 649.272 (473.283) 1.122.555 أخرى مطلوبات

 55.850.665 ــ      55.850.665 

 
 فيكما تم االفصاح عنها  

 السابق

 

 تصنيف إعادة

المبالغ التي تم االفصاح 

 التصنيف بعد عنها

    م2015 سبتمبر 30

    الموجودات

 11.391.444 101.910 11.289.534 استثمارات

 42.205.989 333.353 41.872.636 قروض وسلف، صافي

 5.733.427 8.042 5.725.385 مستحق من بنوك ومؤسسات مالية أخرى

 253.436 253.436 ــ      موجبةمشتقات بقيمة عادلة 

 594.029 (696.741) 1.290.770 موجودات أخرى

 60.178.325 ــ      60.178.325 

    

    المطلوبات

 3.041.324 2.464 3.038.860 مستحق لبنوك ومؤسسات مالية أخرى

 55.996.932 79.010 55.917.922 ودائع العمالء

 482.156 482.156 ــ      سالبةمشتقات بقيمة عادلة 

 1.000.148 148 1.000.000 صكوك معززة لرأس المال

 572.959 (563.778) 1.136.737 مطلوبات أخرى

 61.093.519 ــ      61.093.519 
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 29ريخ القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة بواسطة أعضاء مجلس اإلدارة بتاتمت الموافقة على 

 .م(2016اكتوبر  30هـ )الموافق 1438محرم 

 


