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 تمعةمج اليها شار)وي التابعة وشركاته)"البنك"(  ةرالجزي نكبالقوائم المالية لاألولية الموجزة  المالية القوائم هذه تشمل
/م 46بموجب المرسوم الملكي رقم  مسجلة في المملكة العربية السعوديةسعودية  مساهمة تأسس البنك كشركة "المجموعة"(.بـ

أكتوبر  9هـ )1396 شوال 16البنك ممارسة أعمـاله بتاريخ  أبد .(م1975يونيو  21هـ )1395 اآلخرةجمادى  12تـاريخ 
م بموجب سجل تجاري رقنتقلت إليه عمليات فروع بنك باكستان الوطني في المملكة العربية السعودية ا( بعد أن م1976

 فرعاً  79من خالل . ويعمل البنك ( الصادر في مدينة جدةم1976يوليو  27هـ )1396رجب  29تاريخ  4030010523
ديسمبر  31)من مراكز فوري للحواالت المالية  48و ( فرعاً  78 : م2016 سبتمبر 30،  فرعاً  80: م2016 ديسمبر 31)

عنوان المركز الرئيسي للبنك  .في المملكة العربية السعوديةمركز تحويل فوري(  36م: 2016سبتمبر  30، و41م: 2016
 هو كما يلي:

 

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

 المملكة العربية السعودية
 

يهدف البنك إلى تقديم كافة أنواع الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة )مبدأ تجنب الفائدة( وتشمل منتجات 
يتم  والتي وكوالصك وخدمات البنك المرابحة واالستصناع واإلجارة والتورق والمشاركة ووعد )صرف العمالت االجنبية(

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

 
 فيما يلي الشركات التابعة والشركة الزميلة:

 
  

 

 

 بلد التأسيس

  

 

 

 طبيعة النشاط

 نسبة التملك 

 )مباشرة 

 مباشرة(وغير 

سبتمبر  30

 م2017

 نسبة التملك  

 )مباشرة 

 وغير مباشرة( 

ديسمبر  31

 م2016

نسبة التملك  

 )مباشرة 

 وغير مباشرة( 

 سبتمبر 30

 م2016

 تابعة ةشرك

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 الامانات العقارية  

 نيابة عن البنك

 

  

100% 

  

100% 

  

100% 

المملكة العربية  للتأمين أمان وكالة شركة  *

 السعودية

 تتعمل كوكيل ألنشطة الشركا 

ة عن نياب المصرفية والتأمينية

 البنك.

  

100% 

  

 ــ     

  

 ــ     
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 )تتمة( عام - 1

 

 
 .التجارية عملياتها* لم تبدأ تلك المنشآت بعد 

 
 اإلعدادس أسا - 2

. والحقاً، م2017 أبريل 11 تاريخ 381000074519 رقم التعميممؤسسة النقد العربي السعودي  أصدرتم 2017 خالل
زكاة من خالل بعض التوايحات المتعلقة بالمحاسبة على البتطبيق تعديالت على التعميم  قامت  مؤسسة النقد العربي السعودي

 والاريبة. فيما يلي تأثير هذه التعديالت:

 1 من عتباراً ا المفعول ساريةمؤسسة النقد العربي السعودي   عن الصادرة التجارية للبنوك المحاسبية المعايير تعد لم 

 م.2017 يناير

 عمالتغيرات في حقوق الملكية الموحدة  قائمة في إدراجها ويتم سنوي ربع أساس علىالدخل  واريبة الزكاة تستحق 
 .الموحدة المالي المركز قائمة في مقابل التزام إدراج

"التقرير المالي  34معيار المحاسبة الدولي  باستخدام الموحدة الموجزة األولية المالية القوائم هذه إعداد تم ،وبالتالي
  كما تم بيانه أعاله.الدخل المحاسبة على الزكاة واريبة  بخصوصمؤسسة النقد العربي السعودي  وتوجيهاتاالولي"

مؤسسة   عن الصادرةم، كانت القوائم المالية الموحدة للمجموعة يتم إعدادها وفقاً لمعايير المحاسبة للبنوك التجارية 2016 حتى
اسبية للزكاة تغيراً في السياسة المح التوجيهاتوالمعايير الدولية للتقرير المالي. نتج عن هذا التغير في النقد العربي السعودي 
 )أ( حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة. 4 يااحفي اإل التغير هذا تأثيراتفصاح عن واريبة الدخل، وتم اال

 المملكة يف الشركات نظامبنظام الرقابة على البنوك و لاللتزامالبنك أيااً بإعداد القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة  يقوم

 السنوية دةالموحال تتامن كافة المعلومات المطلوبة للقوائم المالية  الموحدةالموجزة  األوليةالقوائم المالية . السعودية العربية

 م.2016ديسمبر  31السنوية كما في وللسنة المنتهية في  الموحدةالقوائم المالية بالتزامن مع قراءتها  ويجب الكاملة

ن تقوم اإلدارة بواع أحكام وافترااات وتقديرات تؤثر على تطبيق أ الموحدة الموجزة األوليةيتطلب إعداد القوائم المالية 

ذه وقد تختلف النتائج الفعلية عن ه والمصروفات، واإليراداتللموجودات والمطلوبات  المدرجةالسياسات المحاسبية والمبالغ 

 التقديرات.

  

 

 

 بلد التأسيس

  

 

 

 طبيعة النشاط

 نسبة التملك 

 )مباشرة 

 وغير مباشرة(

سبتمبر  30

 م2017

 نسبة التملك  

 )مباشرة 

 وغير مباشرة( 

ديسمبر  31

 م2016

نسبة التملك  

 )مباشرة 

 وغير مباشرة( 

سبتمبر  30

 م2016

شركة الجزيرة لألوراق * 

 المالية المحدودة

ي معامالت فالمشتقات وال تنفيذ  جزيرة كايمان 

بما يتوافق مع سوق المال 

 الشريعة أحكام

  

100% 

  

 ــ     

  

 ــ     

 شركة زميلة

 شركة الجزيرة تكافل تعاوني

 

المملكة العربية 

 السعودية 

  

بما  حماية وحفظ المنتجات 

 يتوافق مع أحكام الشريعة

  

35% 

  

35% 

  

35% 
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 )تتمة( س اإلعدادأسا - 2

كانت األحكام الهامة التي واعتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية  ،الموجزة الموحدة األوليةهذه القوائم المالية  إعداد عند

ة بقت على القوائم المالية الموحدة السنوية كما في وللسنالتي ط   ذاتهاللمجموعة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة هي 

 م.2016ديسمبر  31المنتهية في 

 في ةالالزمبإدارة المخاطر المالية  المتعلقة واالفصاحات المعلوماتالموجزة الموحدة جميع  األوليةالقوائم المالية  تتامن ال

 هايةن منذ المخاطر إدارة سياسات من أي في أو المخاطر إدارة دائرة في جوهرية تغيرات هناك يكن لم. السنوية المالية القوائم

 .السنة

 إلى لتنويها يتم لمالموجزة الموحدة باللاير السعودي ويتم تقريبها ألقرب ألف لاير سعودي ما  األوليةالقوائم المالية  هذهتظهر 

 .ذلك خالف
 

  توحيدال أساس - 3

في  ليهإكما هو مشار  التابعة وشركاتهبنك الجزيرة ل المالية القوائمعلى  الموحدةالموجزة  األوليةتشتمل هذه القوائم المالية 

 .مماثلة ةيسياسات محاسب استخدامالمالية للبنك وب الفترةالتابعة عن نفس  للشركاتيتم إعداد القوائم المالية  .1 يااحاإل
 
 التابعة الشركات (أ

يكون له قوق أو حتعرض عندما يكون للبنك  منشأةالتي يسيطر عليها البنك. يسيطر البنك على  المنشآتالتابعة هي  الشركات

ولديه القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل سيطرته على  المنشأةعوائد متغيرة ناجمة عن ارتباطه بهذه حقوق أو 

 الثالثة التالية:  المعاييريجب أن تتحقق  ،السيطرة تعريفولتحديد . المنشأة
 

 .المنشاةعلى  سيطرة للبنكن يكون أ .1

 .ارتباطه بالمنشأةغيرة ناتجة عن عوائد مت فيحقوق  للبنكأن يكون  .2

 عوائد المنشأة. مبالغعلى المنشأة للتأثيرعلى  نفوذهالقدرة على استخدام  البنكن يكون أ .3
 

من  عتباراً إتم فيه نقل السيطرة إلى البنك ويتم التوقف عن عملية التوحيد يمن التاريخ الذي  إعتباراً التابعة الشركات يتم توحيد 

 - إن وجدت - الفترةالتابعة المستحوذ عليها أو المباعة خالل  الشركاتتم فيه نقل السيطرة من البنك. إن نتائج يالتاريخ الذي 

 .األمر يقتاي ماحسب ،من تاريخ االستحواذ أو حتى تاريخ البيع الموحدة األوليةيتم إدراجها في قائمة الدخل 
 

 المسيطرة غير الحصص ب(

اشرة التي ال يمتلكها البنك بصورة مبالتابعة  الشركاتالحصة من صافي دخل وصافي موجودات  المسيطرة غير الحصصتمثل 
ة في امن حقوق الملكيو الموحدة األوليةبشكل منفصل امن قائمة الدخل  هاويتم عرا .في شركاته التابعة أو غير مباشرة

 غير صالحصأي خسائر تنطبق على تحميل  يتم .نكالب ملكيةبشكل منفصل عن حقوق  الموحدة األوليةقائمة المركز المالي 
 غير صالحصرصيد في  عجزفي ظهور  ذلك تسبب لوحتى  المسيطرة غير الحصصفي شركة تابعة على حساب  المسيطرة
ريقة حقوق فقدان للسيطرة بط اال ينتج عنه التيالبنك في الشركة التابعة  حصصفي  اتتتم المحاسبة عن التغير .المسيطرة
 الملكية.
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 التوحيد )تتمة( أساس  - 3

 

 عند التوحيدالمستبعدة  العمليات (ج

للمجموعة  الداخليةالمعامالت ناتجة عن ايرادات غير محققة ومصروفات  يأوالبنك وشركاته التابعة  بينيتم استبعاد األرصدة 
 ولكنقة رباح غير المحقاأل ريقةط بنفس المحققة غير الخسائر استبعاد يتم .الموحدةالموجزة  األوليةعند إعداد القوائم المالية 

 .دليل على االنخفاض في القيمة عدم وجود ودحد في فقط

 
  الزميلة الشركات (د

الزميلة  ركاتالشفي ستثمارات اال تسجيلنفوذاً جوهرياً. يتم مبدئياً  المجموعة عليهامارس تالتي المنشآت هي الزميلة  الشركات
بالقيمة  الموحدة يةاألولويتم إدراجها في قائمة المركز المالي  ،المحاسبية وفقاً لطريقة حقوق الملكية اً الحق احتسابها ويتمبالتكلفة 

 .أيهما أقل ـحقوق الملكية أو القيمة القابلة لالسترداد  لطريقة وفقاالمحتسبة 

ن صافي م المجموعةفي حصة تغييرات ما بعد االستحواذ  اً الملكية التكلفة زائدلطريقة حقوق  وفقا المحتسبةتمثل القيمة 
ية مال معلوماتالمتراكمة على أساس آخر  الخسائر المكاسب/نتائج واالحتياطيات والحصة من ال) الزميلة ةالشركموجودات 

 .إن وجد ـ القيمةاالنخفاض في  متوفرة( ناقصاً 

قائمة خالل  من قيدها يمكن عكس زميلة شركةفيما يتعلق باالستثمار في  المعترف بها سابقاً االنخفاض في القيمة خسارة إن 
وفقا لمحتسبة القيمة هي با الموحدة األوليةالمركز المالي قائمة القيمة الدفترية لالستثمار في  تبقى بحيث الموحدة األوليةالدخل 

 .قلأيهما أ ـ القيمة القابلة لالسترداد)قبل تكوين مخصص االنخفاض في القيمة( أو حقوق الملكية  طريقةل

 
 السياسات المحاسبية الهامة - 4

وائم تتفق مع تلك المتبعة في إعداد الق الموحدةالموجزة  األوليةعداد هذه القوائم المالية إإن السياسات المحاسبية المستخدمة في 

 : ما يلي بإستثناء ،م2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في  للمجموعة الموحدةالمالية السنوية 

 
 الدخل وضريبة الزكاة على بالمحاسبة يتعلق فيما المحاسبية السياسة في التغير .أ

 في دأتوب الدخل واريبة الزكاة باستحقاق المتعلقة المحاسبية السياسة بتعديل المجموعة قامت، 2 يااحاإل في مبين هو كما
، تم استحقاق وما قبلها م2016على أساس ربع سنوي. فيما يتعلق بالسنة المالية  الدخل واريبة الزكاة على االستحقاق احتساب

 الزكاة واريبة الدخل في نهاية السنة.
 
( 8) الدولي بةالمحاس معيار لمتطلبات وفقاً  المقارنة معلومات تعديل وتم رجعي بأثر المحاسبية السياسة في التغيرتطبيق  تم

 (.واألخطاء المحاسبية التقديرات في والتغيرات المحاسبية)السياسات 
 

في قائمة قل أو"األرباح المبقاة" أعلى "المطلوبات األخرى"  تكونسة المحاسبية للزكاة واريبة الدخل، اللتغير في السي نتيجة
 سابقاً  المدرجة األرصدة عن سعودي لاير مليون 25.38 بمبلغم 2016سبتمبر  30 في كما الموحدة األوليةالمركز المالي 

 م.2016سبتمبر  30 في المنتهية للفترة الدخل واريبة الزكاةإدراج التزام  نتيجة
 
يكن للتغير أعاله في السياسة المحاسبية أي تأثير على قائمة الدخل األولية الموجزة الموحدة، وقائمة الدخل الشامل اآلخر  لم

 ألي فترة / سنة تم عراها. الموحدة الموجزة األوليةوقائمة التدفقات النقدية  الموحدة الموجزة األولية
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 )تتمة(  السياسات المحاسبية الهامة - 4
 
 القائمة المعايير على تعديالت .ب
 

 تبدأ التي السنوية للفترات المطبقةلتدفقات النقدية حول مبادرة اإلفصاح": ا( "قائمة 7تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )
 .التاريخ ذلك بعد أوم 2017 يناير 1 في
 

طة المالية من تقييم التغيرات في المطلوبات الناشئة عن األنش القوائم مستخدمي نيمك  وف س إاافياً  إفصاحاً  التعديالت هذه تقدم
 تحسين يفيةكفي استكشاف  المستمر المحاسبية، للمعايير الدولي للمجلساإلفصاح  مبادرةالتمويلية. إن هذا التعديل هو جزء من 

 .من خالل القوائم المالية اإلفصاح
 

القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة للمجموعة في الفترة الحالية أو في الفترة ال يوجد أي أ ثر مالي وفقاً للتعديل أعاله على 
 السابقة ومن المتوقع أال يكون له تأثير في الفترات المستقبلية:

 التنفيذ حيز تدخل لم التي المحاسبية المعايير.  ج
 

ولم يتم  م2017 سبتمبر 30 فيالقوائم المالية  لفترة الزامية ليستالتي و صدرت التي الجديدة والتفاسير المعايير يلي فيما -
 : الجديدة والتفاسير المعايير هذه تأثير تقييم. على المجموعة المجموعة قبل من مبكر وقت في تطبيقها
 

 المعيار الجديد على المبدأ أن اإليرادات  يستند": العمالء مع العقود من اإليرادات( "15) المالي للتقريرالدولي  المعيار
ل عند   منافعوال المخاطرفكرة  محلعميل ـ بحيث تحل فكرة السيطرة  إلىعلى بااعة أو خدمة  السيطرة انتقالتسج 
 الحالية. 

 
 وتبنت المجموعة بشكل مبكر الجزء المتعلق بالقياس. في  سبق": المالية األدوات( "9) المالي للتقرير الدولي المعيار

م، قام المجلس الدولي للمعايير المحاسبية بإجراء تغييرات إاافية لقواعد التصنيف والقياس مع 2014شهر يوليو 
 في ةالجديد المالية األدوات معيار إكمال األخيرةمن شأن هذه التعديالت  إنانخفاض القيمة.  لقياس جديد جتقديم نموذ

 .الحاار الوقت
 

 ( "عقود اإليجار": يستند المعيار الجديد على المبدأ أن المستأجر يعترف بحق 16) المالي للتقرير الدولي المعيار
 بطريقة مشابهة لتلك المستخدمة في التعامل األصلالتعامل مع حق استعمال  يتماألصل والتزام عقد اإليجار.  استعمال

 .فائدة منه يستحق وااللتزام. لذلك وفقاً  األصلاستهالك  ويتم األخرىمع الموجودات غير المالية 

 
  ستثماراتاال ـ 5
 

 

 م2017 سبتمبر 30

  )غير مدققة( 

 بآالف الرياالت السعودية

 م2016ديسمبر  31 

 (مدققة) 

 بآالف الرياالت السعودية

 م2016 سبتمبر 30 

 )غير مدققة( 

 بآالف الرياالت السعودية

 محددة -القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

 100.000 بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

  

92.556 

 

235.638 

 12.212  11.724  14.600 القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

 16.226.159  16.188.464  20.286.771 محتفظ بها بالتكلفة المطفأة

 16.474.009  16.292.744  20.401.371 اإلجمالي

  
 



 بنك الجزيرة
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 الموحدة )غير مدققة( الموجزة األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 
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 صافي ،سلفالقروض وال - 6
 

 م2017 سبتمبر 30 

  )غير مدققة( 

  بآالف الرياالت السعودية

م2016ديسمبر  31   

 (مدققة) 

 بآالف الرياالت السعودية

 م2016 سبتمبر 30 

)غير مدققة(   

 الرياالت السعوديةبآالف 
 17.618.956   17.650.960   17.891.400  شخصيةقروض 

 25.444.678   24.329.749   22.851.160  قروض تجارية وسحوبات على المكشوف

 384.116   390.555   416.361  أخرى

 43.447.750   42.371.264   41.158.921  قروض وسلف عاملة
      

 491.685   483.999   508.661  عاملةغير قروض وسلف 

 43.939.435   42.855.263   41.667.582  إجمالي القروض والسلف
      

  (744.726)  (756.568)  (741.259) ئتماناال خسائرصص انخفاض القيمة لمخ

، صافيسلفالقروض وال   40.926.323   42.098.695   43.194.709 

 

 :ئتماناال خسائرل قيمةلانخفاض ايلي الحركة في مخصص  فيما( أ

 م2017 سبتمبر 30 

 )غير مدققة(  

 بآالف الرياالت السعودية

 م2016 ديسمبر 31 

)مدققة(   

 بآالف الرياالت السعودية

 م2016 سبتمبر 30 

)غير مدققة(   

 السعودية بآالف الرياالت

 614.604   614.604  756.568  الرصيد في بداية الفترة

 130.769   224.026  240.911  القيمة لخسائر االئتمان، صافيمحم ل انخفاض 

 (66.621)  (128.882)  (242.423) ديون معدومة تم شطبها

 (10.382)  (29.536)  (13.797) عكس/ استرداد مبالغ انخفات قيمتها سابقا

 76.356   76.356  ــ      قرض هيكلة إعادة عند مخصص عكس

الفترةالرصيد في نهاية    741.259  756.568   744.726 

 
 30مليون لاير سعودي ) 194.18مبلغ  الموحدة األولية" بالصافي في قائمة الدخل ئتماناال لخسائرانخفاض القيمة  لمحم  " بلغ

م: 2016سبتمبر  30لاير سعودي ) مليون 32.94المستردات  خصمبعد  وبلغت( سعودي لاير مليون 87.03م: 2016سبتمبر 
 .شطبها سبق التي المبالغ من( سعودي لاير مليون 33.36

 
 زميلة شركةفي  االستثمار - 7

من إجمالي  %35 المجموعة لكتتم حيث تعاوني تكافل الجزيرة شركة في المجموعةاستثمار  زميلة شركةفي  االستثماريمثل 
 أسهم الجزيرة تكافل تعاوني. 

 
 تكافل الجزيرة لشركة الشامل الدخلاجمالي  في المجموعة حصة زميلة شركةالدخل الشامل في  اجمالي في الحصة تمثل

مة بلغت القيو تداول في مدرجةشركة الجزيرة تكافل تعاوني  إنمالية متاحة من الشركة.  معلومات أحدثعلى  بناءً  تعاوني
ديسمبر  31) سعودي لاير مليون 377.9م: 2017سبتمبر  30السوقية لالستثمار في شركة الجزيرة تكافل تعاوني كما في 

على السعر المتداول في  ( بناءً سعودي لاير مليون 270.48م: 2016سبتمبر  30و سعودي لاير مليون 368.1م: 2016
 السوق. 

 



 بنك الجزيرة
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 الموحدة )غير مدققة( الموجزة األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 

 )تتمة( م2017 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 
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 ودائع العمالء - 8
 

 م2017 سبتمبر 30 

  )غير مدققة(

 بآالف الرياالت السعودية

م2016ديسمبر  31   

مدققة()  

 بآالف الرياالت السعودية

 م2016 سبتمبر 30 

 ()غير مدققة

 بآالف الرياالت السعودية

 23.694.417  25.522.256  26.070.153 تحت الطلب

 25.798.643  25.167.027  22.489.693 جلأل

 841.890  913.071  1.116.260 أخرى

 50.334.950  51.602.354  49.676.106       اإلجمالي

  
 (.العمولةالشريعة )مبدأ تجنب  أحكاممرابحة متوافقة مع منتجات تتامن الودائع ألجل ودائع تم استالمها على أساس 

 



 بنك الجزيرة
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 الموحدة )غير مدققة( الموجزة األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 
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 المشتقات ـ 9

ة الفترة. عن حجم التعامالت القائمة في نهاي اً تعطي مؤشر التيلى قيمها االسمية إاافة باإل للمجموعةالمالية المشتقة  دواتأللالقيم العادلة  التاليالجدول  يبين (أ

لمخاطر  لمجموعةاتعرض  مدى علىن القيم االسمية ال تعطي مؤشراً إوبالتالي ف المستقبلية مبالغ التدفقات النقدية االسمية القيمةبالارورة أن تعكس  وليس

 .ايااً مخاطر السوق  عنعام بالقيمة العادلة االيجابية لألدوات المشتقة وال تعطي مؤشراً  بوجه محددة هي والتي ئتماناال
 

 

أو قبل شهر  المتوقع تسوية القيم العادلة لهذه المقاياات في منالعائد.  منحنى في الهبوطالقيم العادلة السلبية لمقاياات أسعار العمولة الخاصة بشكل رئيسي إلى  تعود
 الخاصة العمولة أسعار مقاياات خالل من النقدية للتدفقات التحوط كانم(. 2044بريل أم: 2016سبتمبر  30م، 2044 أبريلم: 2016 ديسمبر 31م )2044بريل أ

ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 55.1العادلة لتحوط التدفقات النقدية بمبلغ  القيمةمكسب . تم تامين الخاصة العموالت مصروف تقلبات تسوية في الفاعلية عالي
الموحدة بصافي  وليةمليون لاير سعودي( في قائمة الدخل الشامل األ 224.01 خسارة بمبلغ م:2016سبتمبر  30 ،مليون لاير سعودي 36.2خسارة بمبلغ  م: 2016
 30مليون لاير سعودي ) 6وربح محقق بمبلغ  (سعودي لاير مليون 224.01خسارة بمبلغ  م:2016سبتمبر  30) مليون لاير سعودي 49.1 بمبلغ غير محققربح 

: ال شيء(. م2016سبتمبر 

 )غير مدققة( م2017 سبتمبر 30 

 ) بآالف الرياالت السعودية(

 (مدققة) م2016ديسمبر  13 

  )بآالف الرياالت السعودية(

 )غير مدققة( م2016 سبتمبر 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:غراض  أدوات مشتقة محتفظ بها أل

 2.982.277 32.039 32.039  2.178.472 24.464 24.464  747.531 2.424 2.424 خيارات
 6.054.390 49.558 49.558  5.942.128 66.788 66.788  6.025.913 73.376 73.376 الخاصة العموالت اسعارمقاياات 

 187.500 761 ـــ      187.500 1.392 ـــ      191.768 ــ     1.067 ةجنبيأ عمالت مقاياات صرف
 1.650.000 7.940 7.940  1.650.000 4.168 4.168  2.450.000 7.080 7.080 الودائع المهيكلة

 10.874.167 90.298 89.537  9.958.100 96.812 95.420  9.415.212 82.880 83.947 اإلجمالي

            
            أدوات مشتقة تستخدم كتحوط للتدفقات النقدية:

 5.624.063 382.053 ـــ      5.624.063 194.261 ـــ      3.250.625 145.150 ــ     الخاصة العموالت أسعارمقاياات 

 16.498.230 472.351 89.537  15.582.163 291.073 95.420  12.665.837 228.030 83.947 اإلجمالي
            

 ـــ     47.950 33.422  ـــ     42.645 33.298  ــ        39.511 30.017 عموالت خاصة 

 16.498.230 520.301 122.959  15.582.163 333.718 128.718  12.665.837 267.541 113.964 اإلجمالي



 بنك الجزيرة
 )شركة مساهمة سعودية(
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 )تتمة(  المشتقات ـ 9

 يمكن ذلك، عوم. النقدية التدفقات لتحوطالمستخدمة  الخاصة العمولة أسعار مقاياات بعض ببيعالفترة، قام البنك  خالل (ب

 ال القةالع ذات التحوط بنود أن حيث الموحدة األولية اآلخر الشامل الدخل قائمة في الربح تصنيف في االستمرار يتم أن

 في الموحدة وليةاأل الدخل قائمة في الربح تصنيف إعادة سيتم المالي، للتقرير الدولية المعايير لمتطلبات وفقاً . قائمة تزال

 .الموحدة األولية الدخل قائمة في مؤثرة التحوط ببنود المتعلقة النقدية التدفقات فيها ستكون التي الفترة
 

مليون لاير سعودي( من قائمة الدخل  0.47م: 2016سبتمبر  30مليون لاير سعودي ) 0.19الفترة، تم تحويل مبلغ  خالل

 .الموحدة الموجزة األولية الشامل الدخل قائمة في" الخاصة العموالت مصروفالشامل اآلخر إلى "
 

ة لألوراق الجزيرباسم منشأة ألغراض خاصة  بإنشاءاستناداً للتغيرات التي تمت على بعض القوانين الدولية، قام البنك  ج( 

التي تم التحوط لها أو المتاجرة بها لصالح المنشأة شتقات مقاياة أسعار الربح م نوي تحويل جميع وي المالية المحدودة

ف اإحدى األطربين البنك والمنشأة ألغراض خاصة و تبادل اتفاقيةإبرام في البداية تم ألغراض خاصة. وبهذا الصدد، 

بما في معامالت متبادلة مع البنك. و. ستقوم المنشأة ألغراض خاصة بتنفيذ جميع المشتقات مع األطراف المقابلة المقابلة

 تظل مؤثرة.القائمة بأن عالقات التحوط ، فإن اإلدارة تعتقد القوانيين اقتات هذا التغيرأن 
 

 ئتمانالمتعلقة باالالطارئة وااللتزامات  االرتباطات - 10

 النظامية اإلجراءات حالة في تغير أي هناك يكن ولم العادية، أعمالها دورة خالل نظامية إلجراءات معراة المجموعة (أ
 م.2016 ديسمبر 31 في عنه االفصاح جرى كما

 :ئتمانالمتعلقة باالالطارئة  البنكلتزامات او ارتباطات يلي فيما (ب
 

 

"( ودفع الزكاة واريبة الدخل الهيئة)" والدخل للزكاةالعامة  الهيئة إلى الدخل واريبة الزكوية االقرارات البنك قدم (ج

 مطالبات معم 2011 سنة حتى للسنواتوالاريبية  الزكوية الربوط البنك استلمم. 2016 فيها وبما حتىسنوات المالية لل

 مبلغ اإلاافية المطالباتتلك  تتامنم. 2011م حتى 2006للسنوات من  سعودي لاير مليون 462.2 بإجمالي إاافية

 ويلط التمويلاافة إو باستبعاده الهيئة تسمح لمالذي  األجل طويلة االستثمارات لحساب سعودي لاير مليون 392.9

 لزكويا االلتزام احتساب في الهيئة اعتمدته الذي األساس على االعتراض تم من قبل الهيئة. إلى الوعاء الزكوي األجل

 لصالحها، نستكو أعاله المذكور االعتراض نتيجة بأن ثقة على اإلدارة إن. االستئنافية اللجنة أمام البنك قبل من اإلاافي

 .أعاله المذكور بالشأن يتعلق فيماتكوين أي مخصصات  يتموبالتالي لم 

 

 م2017 سبتمبر 30 

 )غير مدققة(  

 بآالف الرياالت السعودية

م2016ديسمبر  13   

مدققة()        

 بآالف الرياالت السعودية

 م2016 سبتمبر 30 

  )غير مدققة(  

 بآالف الرياالت السعودية

 760.422  972.992  819.834 اعتمادات مستندية

 4.276.629  4.144.274  4.214.905 خطابات امان 

 517.464  611.960  539.920 قبوالت

 120.833  150.000  150.000 ئتمانلتمديد االالتزامات غير قابلة للنقض 

 5.675.348  5.879.226  5.724.659       اإلجمالي



 بنك الجزيرة
 )شركة مساهمة سعودية(
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 )تتمة( ئتمانوااللتزامات المحتملة المتعلقة باال االرتباطات - 10

االسدتثمارات طويلة  اسدتبعاديتم  لم إذام. ومع ذلك، 2016م حتى 2012إصددار الربوط للسدنوات من ب عدالهيئة ب تقم لم

التمويل طويل األجل إلى الوعاء الزكوي تمشدددياً مع الربوط التي أصددددرتها الهيئة للسدددنوات المذكورة  افةإاددداألجل، و

 كلكإاافية على البنك ويبقى هذا األمر مسألة مطروحة على مستوى الصناعة المصرفية  زكاةأعاله، سينتج عن ذلك 

 .الشأن هذا في البنك واع على عنه اإلفصاح يؤثر وقد

 
 النقدية وشبه يةالنقد - 11

 :يلي مام الموحدة األولية لتدفقات النقديةفي قائمة ا ةالمدرج النقدية وشبه يةتكون النقدت

 

 :التالي النحو على السعوديمؤسسة النقد العربي  لدى رصدةواأل للنقد النقدية وشبه ديةالنق بين التسوية كانت

 

 

 

 

 م2017 سبتمبر 30

 )غير مدققة(  

 بآالف الرياالت السعودية

 م2016 ديسمبر 31 

 )مدققة(  

 بآالف الرياالت السعودية

 م2016 سبتمبر 30 

 )غير مدققة(  

 السعوديةبآالف الرياالت 

 

وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي  يةنقد

 السعودي فيما عدا الوديعة النظامية

 

 

 

1.025.509 

  

 

2.459.043 

 

  

 

1.126.767 

خرى أبنوك ومؤسسات مالية  منمستحق 

ثالثة أشهر أو  خالل بتاريخ استحقاق أصلي

 أقل من تاريخ االقتناء

 

 

307.961 

  

 

1.337.778 

  

 

 1.039.928 

       اإلجمالي
1.333.470  3.796.821  2.166.695 

 م2017 سبتمبر 30 

 )غير مدققة(  

 بآالف الرياالت السعودية

 م2016ديسمبر  31 

 )مدققة(  

 بآالف الرياالت السعودية

 م2016 سبتمبر 30 

 )غير مدققة(  

 بآالف الرياالت السعودية

 النقدية وشبه النقدية حسب قائمة التدفقات النقدية

 

 1.333.470 

  

 3.796.821 

  

2.166.695 

 2.697.602  2.737.772   2.816.197  الوديعة النظامية

البنوك والمؤسسات المالية األخرى  منمستحق 

بتاريخ استحقاق أصلي خالل ثالثة أشهر أو أقل 

 من تاريخ االقتناء

 

 

(307.961) 

 

 

 

(1.337.778) 

 

 

 

(1.039.928) 

نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي في 

       نهاية الفترة

 

 3.841.706 

  

 5.196.815 

  

 3.824.369 
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  األعمال قطاعات - 12

 لمسئولانتظام من قبل اتم مراجعتها بتمكونات المجموعة التي  عنعلى أساس التقارير الداخلية  األعمالتم تحديد قطاعات 
 ها.ئدااوقياس مدى  األعمال)الرئيس التنفيذي( وذلك لتوزيع موارد قطاعات  القرارات اتخاذ عن األول

 العربية السعودية.تتركز كافة عمليات المجموعة داخل المملكة و

ارجية الجهات الخ منقياس اإليرادات  يتمعامالت ما بين قطاعات األعمال وفق الشروط واألحكام التجارية االعتيادية. مال تتم

حدة. تشتمل المو األوليةبالمسئول األول عن العمليات صانع القرار بطريقة تتفق مع تلك الواردة في قائمة الدخل  المرتبطة

 تشغيلية.المطلوبات الموجودات والطلوبات القطاعات موجودات وم

 م: 2016ديسمبر  31لم تكن هناك تغيرات في أساس القطاعات أو أساس القياس للربح أو الخسارة في القطاع منذ 

 إلى قطاعات األعمال الرئيسية التالية: المجموعةتم تنظيم  ،ألغراض اإلدارة

 فراد.لأل موجهةية استثمارية وائتمانودائع ومنتجات   األفرادمصرفية 

 ،مالمتوسطة الحجوالشركات الصغيرة  ،ية أخرى للشركاتائتمانودائع ومنتجات وقروض   الشركاتمصرفية 

 .المؤسسات منوالعمالء 

 

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

 

توفر خدمات وساطة للعمالء لتداول األسهم )يشتمل هذا القطاع على أنشطة "الجزيرة   صول دارة األإالوساطة و

 " وهي شركة تابعة للبنك(.كابيتال

 

ن في التأمي نظام يتطلبه لمادخار. وفقاً واإل الحمايةيوفر قطاع التكافل التعاوني خدمات  التكافل التعاوني

أعمال التأمين الخاصة بها في منشأة  فصلالمملكة العربية السعودية، قررت المجموعة  

 ظامنمسمى "شركة الجزيرة تكافل تعاوني )"تكافل"(" تم تأسيسها بموجب  تحتمنفصلة 

يمثل هذا القطاع في الوقت الراهن المحفظة  .التأمين الجديد في المملكة العربية السعودية

التأمينة التي سوف تنقل إلى شركة تكافل بتاريخ وقيمة يتفق عليها ومعتمدة من قبل مؤسسة 

 النقد العربي السعودي.

  

 30و   م2017 سبتمبر 30فيما يلي إجمالي موجودات ومطلوبات المجموعة كما في 

هر أش ةتسعالم وإجمالي إيرادات ومصاريف العمليات وصافي الدخل لفترة 2016سبتمبر 

 المنتهية في ذلك التاريخ من كل قطاع من قطاعات األعمال على النحو التالي:
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 قطاعات األعمال )تتمة( - 12

 الرياالت السعودية()باالف   م2017 سبتمبر 30

 

 

  

 األفراد مصرفية

  

 الشركات مصرفية

  

 الخزينة

دارة إالوساطة و 

 صولاأل

التكافل  

 التعاوني

  

 رىـــــــــــــأخ

  

 يــــــــــــاإلجمال

 67.528.332   131.789   55.251   1.487.309   24.931.406   20.884.918   20.037.659  إجمالي الموجودات

 58.921.028   ــ        55.251   753.291   8.400.526   13.244.779   36.467.181  إجمالي المطلوبات

 ــ        ــ        ــ        (7.869)  86.471   (75.077)  (3.525) األعمال)الخسارة( / الدخل ما بين قطاعات 

 1.973.245   ¤ (134.949)  14.543   131.522   691.847   423.007   847.275  إجمالي دخل العمليات

 1.357.506   (1.937)  450   32.854   574.697   279.109   472.333  ، صافيالعموالت الخاصة دخل

 496.748   (18.999)  14.091   88.760   8.145   130.818   273.933  ، صافيوالعموالت الرسوم دخل

ــ       ، صافيالمتاجرة دخل ــ         ــ            9.190 ــ         ــ            9.190 

ــ       زميلة شركة دخل صافيمن  حصة ــ         ــ            1.184 ــ            7.106    8.290 

 (194.175)  ــ        ــ        ــ        ــ        (175.251)  (18.924) ، صافيئتمانلخسائر االقيمة الانخفاض  محمل

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

 (1.317.773)  2.991   (16.075)  (104.478)  (205.752)  (339.274)  (655.185) مصاريف العملياتإجمالي 

 663.762   (124.852)  (1.532)  28.228   486.095   83.733   192.090  (الخسارةدخل / )الصافي 
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 قطاعات األعمال )تتمة( - 12

 )باالف الرياالت السعودية(  م2016 سبتمبر 30

 

 

 

 

 األفرادمصرفية 

  

 الشركاتمصرفية 

  

 الخزينة

 الوساطة 

 صولدارة األإو

  

 التكافل التعاوني

  

 رىــــــــــأخ

  

 يــــــــــاإلجمال

 65.952.291  127.888  62.277   496.399  21.705.119  23.359.415  20.201.193 إجمالي الموجودات

 58.150.296  ــ         62.277   78.401  9.611.941  22.733.190  25.664.487 إجمالي المطلوبات

 ــ         ــ         ــ         3.955  92.477  (72.060)  (24.372) )الخسارة( / الدخل ما بين قطاعات األعمال

 1.928.468  120.861  15.103   142.105  567.437  355.455  727.507 إجمالي دخل العمليات

العموالت الخاصة دخلصافي   443.134  237.361  476.365  6.543   424  (2.003)   1.161.824 

 ، صافيوالعموالت الرسوم دخل
214.048  106.841  7.679  130.380   14.651  (1.275)  472.324 

 صافي المتاجرة، ( / منخسارة)الالدخل / 
 3.766  (563)  ــ         4.219  366  150  (406)

 6.049  6.049  ــ         ــ         ــ         ــ         ــ        زميلة شركة دخل صافيمن  حصة

 (87.028)  ــ         ــ         ــ         ــ         (83.679)  (3.349) لخسائر االئتمان، صافيقيمة الانخفاض  محمل

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

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

 719.512  129.901  (4.151)  30.660  380.292  62.880  119.930 (الخسارةدخل / )الصافي 
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  السهم يةرأس المال وربح - 13

زيادة رأسددمال م على 2017بريل أ 10المنعقد في المسدداهمون في البنك في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية  وافق
في البنك  للمسددداهمين ةصددددار أسدددهم منحإمليار لاير سدددعودي من خالل  5.2مليار لاير سدددعودي إلى  4البنك من مبلغ 

ن خالل الربع الثاني م اكتملت اإلجراءات النظامية التي تتعلق بزيادة رأس المال (.مملوكة أسهم)ثالثة أسهم لكل عشرة 
لاير  10 بقيمة اً مليون سدددهم 520 من بالكامل والمدفوع المصددددرو به المصدددرح البنك رأسدددمال يتكونبالتالي و. السدددنة

 400: م2016سددبتمبر  30 للسددهم،لاير سددعودي  10 بقيمة اً مليون سددهم 400: م2016 ديسددمبر 31سددعودي للسددهم )
 (.للسهملاير سعودي  10 بقيمة اً مليون سهم

 
تم تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم بأثر رجعي للفترة السابقة لينعكس تأثير التغير على عدد األسهم نتيجة إصدار 

 أسهم المنحة.
 

دد العاديين والمتوسط المرجح لعيستند احتساب ربح السهم األساسي والمخفض على أساس الربح العائد إلى المساهمين 
 األسهم العادية القائمة كما يلي:

 

 

 المال رأس لتعزيز صكوك ـ 14
 
بمبلغ مليون لاير سعودي لكل صك، معززة لرأس المال شهادة صكوك  2000صدر البنك أم، 2016يونيو  2تاريخ ب

 ايلهإعادة تعد يتمأسعار الفائدة السائدة ما بين البنوك السعودية )سايبور(  حسب اشهر 6ساس أبمعدل توزيع أرباح على 
ي تاريخ وذلك ف بتتابعبشكل نصف سنوي  الدفع مستحقة ،ساس للسنةأنقطة  190ليها هامش إمقدماً كل ستة أشهر، ماافا 

 وهو التاريخ الذي سوف تنتهي فيه صالحية هذه الصكوك.م 2026يونيو  2من كل سنة حتى تاريخ ديسمبر  2يونيو و 2
 استيفاء على بناءً م أو بعد ذلك التاريخ 2021يونيو  2والذي يمكن أن يمارسه في  للصكوك االستدعاء يمتلك البنك حق

يمكن استدعاء الصكوك عند حدوث ظروف  .بها المتعلقةتعميم الطرح  نشرة في الواردة األحكام حسب محددة شروط
 .دية )تداول(السعو الماليةسوق المحددة أخرى وفقاً للشروط المحددة أعاله في التعميم الطرح. يتم تسجيل تلك الصكوك في 

 

 المنتهية في أشهر التسعةلفترة  المنتهية في أشهرالثالثة  لفترة 

 سبتمبر  30 
  م2017

بآالف الرياالت 
 السعودية

 سبتمبر 30

  م2016
 بآالف الرياالت

  السعودية 
 )معدلة( 

 سبتمبر  30
  م2017

بآالف الرياالت 

 السعودية

 سبتمبر 30

  م2016
 بآالف الرياالت

  السعودية 

 )معدلة(  

     العاديين المساهمينالعائد إلى  الربح
 719.512 663.762 160.686 227.632 للربح األساسي والمخفض للسهم

     
 )معدلة( أسهم أسهم )معدلة( أسهم أسهم 

     العادية لألسهم لعدد المتوسط المرجح
 520.000.000 520.000.000 520.000.000 520.000.000 األساسي والمخفض للسهمللربح 

 الربح األساسي والمخفض للسهم 
 1.38 1.28 31.0 0.44 )باللاير السعودي( 
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 القيم العادلة لألدوات المالية  - 15
 

خالل معاملة نظامية بين  منالتزام  دفعه لتحويلأو بيع أصل  منالقيمة العادلة هي الثمن الذي يمكن الحصول عليه 
في  ةللمجموع متاحةالوق األكثر نفعيًة افي األسو ـبحاور الموكل أو غيابه  سواء ـأطراف السوق في تاريخ القياس 

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

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

 في هاإلي الوصول للمنشأة يمكن مماثلة مالية أداة أوسعار المتداولة في أسواق نشطة لنفس األداة المالية األ :1 المستوى

 ،القياس تاريخ

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

 ، وإلى بيانات يمكن رصدها في السوق الجوهرية المعطياتتستند جميع 

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

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

 (السعودية الرياالت)باآلف  م2017 سبتمبر 30  
 العادلة القيمة

 اإلجمالي   2 المستوى 1 المستوى ةالدفتري القيمة 

     :بالقيمة العادلة مقاسة مالية موجودات
 99.469  ــ     99.469 99.469 ـ صناديق استثمار الدخل قائمة خالل من
 531  ــ     531 531  سهمأ ـ الدخلقائمة  خالل من
 11.163  ــ     11.163 11.163 أسهم -الشامل اآلخر  الدخل خالل من

 113.964 113.964 ــ     113.964 مشتقات

 225.127 113.964 111.163 225.127 المجموع

     :بالقيمة العادلة مقاسة مالية مطلوبات
 267.541 267.541  ــ     267.541 مشتقات

 

 

 (السعودية الرياالتم )باآلف 2016ديسمبر  31  
 العادلة القيمة

 اإلجمالي   2 المستوى 1 المستوى الدفترية القيمة 

     :بالقيمة العادلة مقاسة مالية موجودات
 91.933 ــ      91.933 91.933 ـ صناديق استثمار الدخل قائمة خالل من
 623 ــ      623 623 سهمأـ  الدخل قائمة خالل من
 8.286 ــ      8.286 8.286  سهمأ ـ اآلخر الشامل الدخل خالل من

 128.718 128.718 ــ      128.718 مشتقات

 229.560 128.718 100.842 229.560 المجموع

     :بالقيمة العادلة مقاسة مالية مطلوبات
 333.718 333.718 ــ      333.718 مشتقات
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 (السعودية الرياالتم )باآلف 2016 سبتمبر 30   
 العادلة القيمة

 اإلجمالي    2 المستوى  1 المستوى  ةالدفتري القيمة 
        مقاسة بالقيمة العادلة مالية موجودات

 235.047  ـــ      235.047  235.047 ـ صناديق استثمار الدخل قائمة خالل من

 591  ـــ      591  591 أسهمـ  الدخل قائمة خالل من

 8.774  ـــ      8.774  8.774  سهمأ ـ اآلخر الشامل الدخل خالل من

 122.959  122.959  ـــ      122.959 مشتقات

 367.371  122.959  244.412  367.371 المجموع

        مقاسة بالقيمة العادلة مالية مطلوبات
 520.301  520.301  ـــ      520.301 مشتقات

لمشتقات ا تتكون. قائمة المركز الماليتاريخ السعر على السعر المتداول في  المعلومة لالستثمارات العادلة القيمة تستند

 والودائع ائدة،الف أسعار ومقاياات والخيارات، األجنبية، العمالت تبادل خيارات منفي المستوى الثاني  والتحوطيةالتجارية 

عقود تبادل العمالت األجنبية هذه بالقيمة العادلة باستخدام أسعار الصرف اآلجلة التي يتم تداولها في  احتساب. تم المهيكلة

دة ئأسعار الفائدة، والخيارات، والودائع المهيكلة فقد تم تقييمها بالقيمة العادلة باستخدام أسعار الفا مقايااتسوق نشطة. أما 

 المستوى يف للمشتقات بالنسبة جوهرية غير عموماً  الخصم تأثيرات إناآلجلة المأخوذة من منحنيات العوائد القابلة للمالحظة. 

2. 

خالل السنة. تم تصنيف االستثمارات الجديدة المقتناة خالل السنة امن المستويات  2و 1لم يكن هناك تناقالت بين المستوى 

 . 3ذات العالقة. ليس هناك موجودات مالية ومطلوبات مالية مصنفة امن المستوى 

 .الفترة خالل التقييم أساليب في تغيرات هناك يكن لم

سبتمبر  30مليون لاير سعودي،  3.44م: 2016ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 3.44بلغت  تظهر االستثمارات التي

 مليون لاير سعودي( بالتكلفة، وبالتالي لم يتم احتسابها بالقيمة العادلة. 3.44م: 2016

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

 

 م2017 سبتمبر 30 
 (السعودية الرياالت)باآلف 

 م2016ديسمبر  31 
 (السعودية الرياالت)باآلف 

 العادلة القيمة  المطفأة التكلفة  العادلة القيمة  المطفأة التكلفة 
        :المالية الموجودات

 1.338.102  1.337.778  474.248  474.093 خرىأمستحق من بنوك ومؤسسات مالية 
 16.207.079  16.188.464  20.299.214  20.286.771 فأةالمط بالتكلفة بها محتفظ استثمارات

 43.467.763  42.098.695  42.379.299  40.926.323 صافي، وسلف قروض
 61.012.944  59.624.937  63.152.761  61.687.187 المجموع

        :المالية المطلوبات
 3.545.375  3.545.112  6.218.304  6.216.824 خرىأومؤسسات مالية  بنوكلمستحق 
 51.615.457  51.602.354  49.668.031  49.676.106 للعمالء ودائع

 55.160.832  55.147.466  55.886.335  55.892.930 المجموع



 بنك الجزيرة
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 الموحدة )غير مدققة( الموجزة األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 

 )تتمة( م2017سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 

- 24 - 
 

 )تتمة( القيم العادلة لألدوات الماليةـ  15

والمطلوبات األخرى  األخرى لدى مؤسسة النقد العربي السعودي والموجوداتللنقدية واألرصدة القيم العادلة  إن

 .الدفترية قيمهاوالصكوك المعززة لرأس المال تقارب 

 كفاية رأس المال - 16

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

 .قوية مال رأس قاعدة على والمحافظةوفقاً لمبدأ االستمرارية  االستمرار على المجموعة قدرة لامان

 الحتفاظامؤسسة النقد العربي السعودي  تفرض. دوري بشكل هارأس مالية كفا ومدى استخدام بمراقبة البنك إدارة مقوت

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

 .أكثر أو %8 البالغ عليه المتفق األدنى الحد عند موجوداتلل المرجحةالمخاطر 

ذه . تقيس همؤسسة النقد العربي السعوديالمعتمدة من  المعدالتباستخدام  هارأس مالية كفا بمراقبة المجموعة مقوت

 المالي مركزها مةئاالمؤهل مع الموجودات المدرجة في قالبنك  مالرأسفاية رأس المال وذلك بمقارنة المعدالت مدى ك

 . سبيةنال اطرهاخم راالظه مرجح مبلغ باستخدام للمشتقات االسمية والقيمة وااللتزاماتالموحدة 

 الثاني والمستوى األول المستوىللمجموعة امن الركن األول ـ  موجوداتلل المخاطر المرجحةالجدول التالي  يلخص

 :المال رأس كفاية ومعدالت المال رأس من

 

 
 
 
 
 

 م2017 سبتمبر 30 

 )غير مدققة(  

  بآالف الرياالت السعودية

 م2016ديسمبر  31 

 )مدققة(

 بآالف الرياالت السعودية

 م2016 سبتمبر 30 

 )معدلة( )غير مدققة( 

 السعوديةبآالف الرياالت 

 49.469.549  48.372.180  49.054.396 الموجودات المرجحة بمخاطر االئتمان

 4.678.538  4.750.113  4.943.887 الموجودات المرجحة بمخاطر العمليات

 1.209.713  1.129.288  873.253 الموجودات المرجحة بمخاطر السوق

 55.357.800  54.251.581  54.871.536 مجموع الركن األول ـ للموجودات المرجحة بالمخاطر

      

 8.177.771  8.304.283  8.752.830 المستوى األول من رأس المال

 2.493.597  2.470.299  2.407.888 المستوى الثاني من رأس المال

 10.671.368  10.774.582  11.160.718 مجموع المستوى األول والثاني من رأس المال

      

      كفاية رأس المال )%(نسبة 

 %14.77  %15.31  %15.95 نسبة المستوى األول من رأس المال

 %19.28  %19.86  %20.34 مجموع المستوى األول والثاني من رأس المال



 بنك الجزيرة
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 الموحدة )غير مدققة( الموجزة األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 

 )تتمة( م2017سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 
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 إصدار أسهم أولوية   - 17

مليار لاير سعودي من خالل  3البنك، أوصى مجلس اإلدارة بزيادة رأس المال بمقدار  رأس مالتعزيز قاعدة  بهدف

طرح اسهم أولوية. إن هذه الزيادة مشروطة بالحصول على الموافقات الالزمة من الجهات المعنية والجمعية العمومية 

إجمالي كليون لاير سعودي م 18.84في اجتماعها غير العادي وتحديد سعر طرح األسهم وعددها. تم تامين مبلغ 

م: 2016سبتمبر  30مليون لاير سعودي،  18.12م: 2016ديسمبر  31)بند "احتياطيات أخرى"  امنمصاريف 

 .األولوية أسهم بإصدار المتعلقة والمهنيةالنظامية  األمور نظيرمليون لاير سعودي(  15.58
 

  الزكاة المستحقة من المساهمينـ  18

م، تم عرض الزكاة واريبة الدخل المدفوعة أو المستحقة فيما يتعلق بالسنوات التي لم 2015ديسمبر  31حتى تاريخ 

استعادة هذه الذمم من خالل توزيعات األرباح بهدف يعلن فيها عن توزيعات أرباح كذمم مستحقة من المساهمين 

يبة في النهاية على األرباح المبقاة للمجموعة ومع عدم اإلعالن المستقبلية. إال أنه وباعتبار تأثير التزام الزكاة والار

م ولتحقيق عرض أفال قام البنك باحتساب مبلغ الزكاة واريبة 2015م إلى 2012عن توزيعات أرباح للسنوات من 

فإن  م2016ديسمبر  31م. وكما يتفق مع العرض المتبع كما في 2016ديسمبر  31الدخل على األرباح المبقاة كما في 

م 2016سبتمبر  30مليون لاير سعودي والمتامن في الذمم المدينة األخرى كما في  81.19المبلغ التراكمي ومقداره 

 تم احتسابه على األرباح المبقاة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية الموحدة.
 

  توزيعات أرباح مقترحة - 19

لاير سعودي للسهم بعد طرح الزكاة  0.5مليون لاير سعودي بواقع  200بلغت  خالل الفترة قام البنك بدفع أرباح نقدية

ابريل  10واريبة الدخل والحصول على موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي انعقد بتاريخ 

 م.2017
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 .الحالية للفترة العرض مع تتوافقل 12 يااحالمركز المالي واإلفي قائمة  المبالغ السابقةإعادة تصنيف بعض  تم
 

  الموحدةعلى القوائم المالية األولية الموجزة  الموافقةـ  21

 .م2017توبر كا 23مجلس اإلدارة بتاريخ  لإلصدار من قبلالموافقة على القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة  تمت

 

 




