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 عام. 1
 اليها المشار) التابعة وشركاته)"البنك"(  ةرالجزي نكبالقوائم المالية ل على األولية الموجزة الموحدة المالية القوائم هذه ملتتش

 ً سوم بموجب المر مسجلة في المملكة العربية السعوديةسعودية  مساهمة كشركةتأسس بنك الجزيرة  "المجموعة"(.بـ جميعا
 شوال 16البنك ممارسة أعمـاله بتاريخ  أبد .(م1975يونيو  21هـ )1395 اآلخرةجمادى  12/م تـاريخ 46الملكي رقم 

يعمل و .نتقلت إليه عمليات فروع بنك باكستان الوطني في المملكة العربية السعوديةان أ( بعد م1976أكتوبر  9هـ )1396
 ،( الصادر في مدينة جدةم1976يوليو  27هـ )1396رجب  29تاريخ  4030010523بموجب سجل تجاري رقم البنك 

من مراكز فوري  اً مركز 45و( فرعاً  77 :م2016مارس  31، فرعاً  80: م2016 ديسمبر 31) فرعاً  79من خالل 
 عنوان المركز الرئيسي للبنك هو كما يلي:. في المملكة العربية السعوديةللحواالت المالية 

 

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

 المملكة العربية السعودية
 

نتجات موتشمل  (الفائدةالشريعة )مبدأ تجنب  أحكامالمتوافقة مع  نواع الخدمات المصرفيةأتقديم كافة  إلىهدف البنك ي
يتم  والتي والصكوك (االجنبية العمالت صرف) وعدو والمشاركة ستصناع واإلجارة والتورقالمرابحة واالبنك ال خدماتو

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

 
 :والشركة الزميلة التابعة الشركات يلي فيما
 
  

 

 

 بلد التأسيس

  

 

 

 طبيعة النشاط

 نسبة التملك 

 )مباشرة 

 وغير مباشرة(

مارس  31

 م2017

 نسبة التملك  

 )مباشرة 

 وغير مباشرة( 

ديسمبر  31

 م2016

نسبة التملك  

 )مباشرة 

 وغير مباشرة( 

مارس  31

 م2016

 تابعة شركات

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% 

 الزميلة الشركة

 يتعاون تكافل الجزيرة شركة

المملكة العربية 

  السعودية

 المنتجات وحفظ حماية 

 مع يتوافق بما

 الشريعة

 

35%  35%  35% 
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 اإلعدادس اسأ .2

تعديالت و م2017 أبريل 11 تاريخ 381000074519 رقم تعميمالمؤسسة النقد العربي السعودي  أصدرتم، 2017 خالل
 الحقة من خالل بعض التوايحات المتعلقة بالمحاسبة على الزكاة والاريبة. فيما يلي تأثير هذه التعديالت:

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

 و م،2017 يناير

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

مارس  31كما في وللربع المنتهي في  للمجموعة الموحدة الموجزة األولية المالية القوائم إعداد تم ،أعاله التوجيهات وبتطبيق
ً لمعيار المحاسبة الدولي )2017 المحاسبة على الزكاة  بخصوص مؤسسة النقد العربي السعودي ( وتوجيهات 34م وفقا

 والاريبة.

مؤسسة   نع الصادرةم، كانت القوائم المالية الموحدة للمجموعة يتم إعدادها وفقاً لمعايير المحاسبة للبنوك التجارية 2016 وحتى
اسبية للزكاة تغيراً في السياسة المحالتوجيهات والمعايير الدولية للتقرير المالي. نتج عن هذا التغير في  النقد العربي السعودي

 حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة.)أ(  4في اإليااح  التغير هذا تأثيراتواريبة الدخل، وتم االفصاح عن 

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

هذه  وقد تختلف النتائج الفعلية عن والمصروفات، واإليرادات ،والمطلوبات ،للموجودات المدرجةالسياسات المحاسبية والمبالغ 

 التقديرات.

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

وللسنة ما في كالسنوية  الموحدةالقوائم المالية بقت على التي طُ  ذاتهاللمجموعة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة هي 

 .م2016ديسمبر  31 المنتهية في

 الزمةالبإدارة المخاطر المالية  المتعلقة فصاحاتاالو معلوماتالجميع  الموحدةالموجزة  األوليةهذه القوائم المالية  تتامن ال

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

 .السنة

 ه إلى خالفنويالت يتم لم باللاير السعودي ويتم تقريبها ألقرب ألف لاير سعودي ما الموحدةالموجزة  األوليةتظهر القوائم المالية 

 .ذلك
 
 س التوحيداأس .3

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

 .ثابتة ةيسياسات محاسب استخدامالمالية للبنك وب الفترةالتابعة عن نفس  للشركاتيتم إعداد القوائم المالية  .1 يااحاإل
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 س التوحيد )تتمة(اأس .3
 
 التابعة الشركات (أ

حقوق  لهيكون  أو تعرضللبنك  يكونعندما  منشأةالتي يسيطر عليها البنك. يسيطر البنك على  المنشآتالتابعة هي  الشركات
. لمنشأةاولديه القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل سيطرته على  المنشأةعوائد متغيرة ناجمة عن ارتباطه بهذه أو 

 الثالثة التالية: المعاييريجب أن تتحقق  ،السيطرة تعريفولتحديد 
 

 .المنشاةسلطة على  للبنكن يكون أ (1
 .غيرة ناتجة عن ارتباطه بالمنشأةعوائد مت فيحقوق  وأ عرضت للبنكأن يكون  (2
 عوائد المنشأة. مبالغعلى على المنشأة للتأثير سيطرته استخدامالقدرة على  لبنكلأن يكون  (3

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

 - إن وجدت - الفترةتم فيه نقل السيطرة من البنك. إن نتائج المنشآت التابعة المستحوذ عليها أو المباعة خالل يالتاريخ الذي 
 .األمر يقتاي ماحسبـ  من تاريخ االستحواذ أو حتى تاريخ البيع الموحدة األوليةيتم إدراجها في قائمة الدخل 

 
 المسيطرة غير الحصصب( 

التي ال يمتلكها البنك بصورة التابعة  الشركاتالحصة من صافي الدخل وصافي موجودات  المسيطرة غير الحصصتمثل 
ق الملكية امن حقوو الموحدة األوليةبشكل منفصل امن قائمة الدخل  هاويتم عرا .و غير مباشرة في منشآته التابعةأمباشرة 

 غير لحصصاأي خسائر تنطبق على تحميل  يتم .البنك ملكيةبشكل منفصل عن حقوق  الموحدة األوليةفي قائمة المركز المالي 
 غير الحصصرصيد في  عجزفي ظهور  ذلك تسبب لوحتى  المسيطرة غيرحقوق الفي شركة تابعة على حساب  المسيطرة
ريقة حقوق فقدان للسيطرة بط اال ينتج عنه التيالبنك في الشركة التابعة  حصصفي  اتتتم المحاسبة عن التغير .المسيطرة
 الملكية.

 عند التوحيد العمليات( استبعاد ج

 لداخليةاالمعامالت ناتجة عن  وإيراداتايرادات غير محققة ومصروفات  يأوالبنك وشركاته التابعة  بينيتم استبعاد األرصدة 
غير  حربااأل ريقةط بنفس المحققة غيرر الخسائ استبعاد يتم .الموحدةالموجزة  األوليةعند إعداد القوائم المالية للمجموعة 
 .دليل على االنخفاض في القيمة عدم وجود ودحد في فقط ولكنالمحققة 

 
 الزميلة  الشركات( د

الزميلة  ركاتالشفي ات ستثماراال تسجيلنفوذاً جوهرياً. يتم مبدئياً  المجموعة عليهامارس تالتي المنشآت هي الزميلة  الشركات
القيمة المحاسب ب الموحدة األوليةويتم إدراجها في قائمة المركز المالي  ،وفقاً لطريقة حقوق الملكية اً الحق احتسابها ويتمبالتكلفة 

 .أيهما أقل ـعنها في بند حقوق الملكية أو القيمة القابلة لالسترداد 
 

 ةلشركامن صافي موجودات  المجموعةفي حصة رات ما بعد االستحواذ تغي اً حقوق الملكية التكلفة زائدل المحتسبةتمثل القيمة 
 مالية متوفرة( ناقصاً  معلوماتالمتراكمة على أساس آخر  الخسائر/واألرباحات حتياطينتائج واالالحصة من ال) الزميلة

 .إن وجد ـ القيمةاالنخفاض في 
 

قائمة خالل  من قيدها يمكن عكس زميلة شركةفي  ستثمارفيما يتعلق باال المعترف بها سابقاً االنخفاض في القيمة خسارة إن 
 بطريقة محتسبةالبقيمتها  الموحدة األوليةالمركز المالي قائمة في  ستثمارالقيمة الدفترية لال تبقى بحيث الموحدة األوليةالدخل 

.قلأيهما أ ـ القيمة القابلة لالستردادحقوق الملكية )قبل تكوين مخصص االنخفاض في القيمة( أو 
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 الهامة المحاسبية السياسات .4

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

 :باستثناء ،م2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في  للمجموعةالسنوية الموحدة المالية 

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

 في تدأوب الدخل واريبة الزكاة باستحقاق المتعلقة المحاسبية السياسة بتعديل المجموعة قامت، 2 اإليااح في مبين هو كما
م، تم استحقاق الزكاة 2016فيما يتعلق بالسنة المالية  على أساس ربع سنوي. الدخل واريبة الزكاة على االستحقاق احتساب

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

 (.واألخطاء المحاسبية التقديرات في والتغيرات المحاسبية)السياسات 
 

 "المطلوبات األخرى" و"األرباح المبقاة" في قائمة المركز تكونسة المحاسبية للزكاة واريبة الدخل، اللتغير في السي نتيجة
 األرصدة عن سعودي لاير مليون 13.28 بمبلغ التوالي على وأقل أعلىم، 2016 مارس 31 في كما الموحدة األوليةالمالي 
ً  المدرجة  م.2016 مارس 31 في المنتهية للفترة الدخل واريبة الزكاة استحقاق نتيجة سابقا

 
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
 
 القائمة المعايير على تعديالت .ب
 

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

ً  التعديالت هذه تقدم المالية من تقييم التغيرات في المطلوبات الناشئة عن األنشطة  ئمالقوا مستخدمي سيمكن إاافياً  إفصاحا
 يفيةكوالذي يستمر في استكشاف  ،المحاسبية للمعايير الدولي للمجلساإلفصاح  مبادرةالتمويلية. إن هذا التعديل هو جزء من 

 .المالية القائمةب فصاحاإل تحسين
 
 التنفيذ حيز تدخل لم التي المحاسبية المعايير.  ج

 
ولم يتم  م2017 مارس 31 فيالقوائم المالية  ةلفتر الزامية ليست وهي 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 ريرللتقالدولي  معيارال
ل عند   منافعوال لمخاطرافكرة  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 ريرللتق الدولي المعيار

م، قام المجلس الدولي للمعايير المحاسبية بإجراء تغييرات إاافية لقواعد التصنيف والقياس مع 2014شهر يوليو 
 في دةالجدي المالية األدوات معيار إكمال األخيرةمن شأن هذه التعديالت  إنتقديم نموذجاً جديداً النخفاض القيمة. 

 .الحاار الوقت
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 الهامة المحاسبية السياسات .4
 
 بعد التنفيذ حيز تدخل لم التي المحاسبية المعايير.  ج
 

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

 .فائدة منه يستحق وااللتزام. لذلك وفقاً  صلاألاستهالك  ويتم األخرىمع الموجودات غير المالية 
 
 اتستثماراال .5
 

 مارس 31 

 م2017

 )غير مدققة( 

بآالف الرياالت 

  السعودية

ديسمبر  31 

 م2016

 (مدققة)

بآالف الرياالت 

 السعودية

 مارس 31 

 م2016 

  )غير مدققة(

بآالف الرياالت 

 السعودية

 محددة - القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 318.636  92.556  93.773 بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 11.278  11.724  12.862 القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

 13.312.276  16.188.464  16.147.089 محتفظ بها بالتكلفة المطفأة

 13.642.190  16.292.744  16.253.724 اإلجمالي
 

 صافي ،القروض والسلف. 6
 

 مارس 31 

 م2017

 )غير مدققة( 

بآالف الرياالت 

  السعودية

ديسمبر  31 

 م2016

 (مدققة)

بآالف الرياالت 

 السعودية

 مارس 31 

 م2016 

 )غير مدققة(

بآالف الرياالت 

 السعودية

 17.101.708   17.650.960   17.765.928  قروض شخصية
 26.135.901   24.329.749   23.489.449  قروض تجارية وسحوبات على المكشوف

 358.770   390.555   393.395  أخرى

 43.596.379   42.371.264   41.648.772  قروض وسلف عاملة
      

 375.930   483.999   492.873  عاملة غيرقروض وسلف 

 43.972.309   42.855.263   42.141.645  إجمالي القروض والسلف
      

 (649.935)  (756.568)  (814.007) لخسائر االئتمان القيمة انخفاضمخصص 

 43.322.374   42.098.695   41.327.638  ، صافيسلفالقروض وال
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 )تتمة( القروض والسلف، صافي. 6
 
 :االئتمان خسائرانخفاض يلي الحركة في مخصص  فيما (أ

 مارس 31 
 م2017 

 )غير مدققة( 
بآالف الرياالت 

  السعودية

 ديسمبر 31 
 م2016 
 مدققة()

بآالف الرياالت 
 السعودية

 مارس 31 
 م2016 

 )غير مدققة(
بآالف الرياالت 

 السعودية

 614.604   614.604   756.568  الفترةفي بداية  الرصيد
 37.401   224.026   58.597  ، صافيلخسائر االئتمان انخفاض القيمة محمل
 (258)  (128.882)  (722) شطبها تم معدومة ديون
 (1.812)  (29.536)  (436)  سبقامقيمها  تخفيض/ استرداد مبالغ تم عكس
 ــ      76.356   ــ     قرض هيكلة إعادة عند مخصص عكس

 649.935   756.568   814.007  الفترة نهاية في الرصيد
 
 31مليون لاير سعودي ) 46.81مبلغ الموحدة  األولية" بالصافي في قائمة الدخل االئتمان خسائرالقيمة لمحمل انخفاض " بلغ

: م2016مارس  31) سعودي لاير مليون 11.35المستردات  خصمبعد  وبلغت( سعودي لاير مليون 27.72 : م2016مارس 
 .شطبها سبق التي المبالغ من( سعودي لاير مليون 7.87

 

 زميلة شركةفي  ستثماراال. 7

 من %35 المجموعة لكتم حيث تعاوني تكافل الجزيرة شركة في المجموعة اتاستثمار زميلة شركةفي  ستثمارااليمثل 
 .تعاوني تكافل الجزيرة أسهم إجمالي

 عاونيت تكافل الجزيرة شركةل اآلخر لمالشا دخلال في المجموعة حصة زميلة شركةفي الدخل الشامل اآلخر  في الحصة مثلت
ة بلغت القيمة السوقيمدرجة في تداول وشركة الجزيرة تكافل تعاوني إن مالية متاحة من الشركة.  لوماتمع حدثأعلى  بناءً 
 :م2016ديسمبر  31) سعودي لاير مليون 365.8 :م2017مارس  31في شركة الجزيرة تكافل تعاوني كما في  ستثمارلال

 (.سعودي لاير مليون 414.3 :م2016مارس  31و  سعودي لاير مليون 368.1

 ودائع العمالء. 8
 مارس 31 

 م2017 
 )غير مدققة( 

بآالف الرياالت 
  السعودية

 ديسمبر 31 
 م2016 
 (مدققة)

بآالف الرياالت 
 السعودية

 مارس 31 
 م2016 

 )غير مدققة(
بآالف الرياالت 

 السعودية

 25.836.345  25.522.256  25.938.743 تحت الطلب
 23.817.473  25.167.027  22.569.603 جلأل

 1.001.242  913.071  1.304.011 أخرى
 50.655.060  51.602.354  49.812.357       اإلجمالي

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

وليس . ةعن حجم التعامالت القائمة في نهاية الفتر اً تعطي مؤشرالتي  االسمية هاقيملى إاافة باإل للمجموعةالمالية المشتقة  دواتأللالعادلة  دناه القيمأالجدول  يبين

والتي هي  ئتمانلمخاطر اإل ةالمجموعتعرض  مدى على اً ال تعطي مؤشر االسميةن القيم إوبالتالي فمبالغ التدفقات النقدية  االسمية القيمةبالارورة أن تعكس 

 .ايااً  مخاطر السوق عنال تعطي مؤشراً و المشتقة دواتبالقيمة العادلة االيجابية لألعام  بوجه محددة
 

  

 (مدققةغير ) م2017مارس  31 

 ) بآالف الرياالت السعودية(

 (مدققة) م2016ديسمبر  31 

  )بآالف الرياالت السعودية(

 (غير مدققة) م6201مارس  31 

 ) بآالف الرياالت السعودية (

    

قيمة عادلة 

 ايجابية

قيمة عادلة 

 القيمة االسمية سلبية
قيمة عادلة      

 ايجابية

قيمة عادلة 

 القيمة االسمية سلبية
قيمة عادلة  

 ايجابية

قيمة عادلة 

 القيمة االسمية سلبية

 اضمشتقة محتفظ بها الغر دواتأ

 المتاجرة

           

 4.469.331 62.874 62.874  2.178.472 24.464 24.464  1.535.124 10.484 10.484 خيارات

 5.847.831 93.217 93.217  5.942.128 66.788 66.788  5.823.057 75.388 75.388 الخاصة العموالت سعارأ مقاياات

ــ    534 أجنبية عمالت صرف مقاياات ــ     188.750  ــ     187.500 1.392  ــ      656.250 

 1.650.000 4.975 4.975  1.650.000 4.168 4.168  1.650.000 7.543 7.543 مهيكلة ودائع

 12.623.412 161.066 161.066  9.958.100 96.812 95.420  9.196.931 93.415 93.949 اإلجمالي
            

كتحوط  محتفظ بهاأدوات مشتقة 

 للتدفقات النقدية:

           

ــ    الخاصة العموالت أسعار مقاياات ــ     4.255.313 185.964  ــ     5.624.063 194.261   249.778 3.399.375 

 16.022.787 410.844 161.066  15.582.163 291.073 95.420  13.452.244 279.379 93.949 اإلجمالي

ــ    42.645 33.298  ــ    44.848 34.924 مستحقة خاصة عمولة ــ    36.829 17.627    

 16.022.787 447.673 178.693  15.582.163 333.718 128.718  13.452.244 324.227 128.873 اإلجمالي
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 )تتمة( لمشتقاتا. 9
 

المتوقع تسوية  نم. العائد منحنى في الهبوطالقيم العادلة السلبية لمقاياات أسعار العمولة الخاصة بشكل رئيسي إلى  تعود

: م2016مارس  31م، 2044م: أبريل 2016ديسمبر  31م )2044القيم العادلة لهذه المقاياات في أو قبل شهر ابريل 

 اتتقلب ويةتس في الفاعلية عالي الخاصة العمولة أسعار مقاياات خالل من النقدية للتدفقات التحوط كانم(. 2044بريل أ

مليون لاير  13.9بمبلغ لتحوط التدفقات النقدية / )ربح( القيمة العادلة خسارة تم تامين .  مصروف العموالت الخاصة

في قائمة  مليون لاير سعودي( 91.7: م2016مارس  31، مليون لاير سعودي 36.2م: 2016ديسمبر  31سعودي )

مليون  91.73م: 2016مارس  31مليون لاير سعودي ) 8.3بصافي ربح غير محقق  الموحدة وليةالدخل الشامل األ

قام البنك ببيع  . خالل الفترةم: ال شيء(2016مارس  31مليون لاير سعودي ) 5.57وربح محقق بمبلغ  (لاير سعودي

ف الربح في تصنيومع ذلك، يمكن أن يتم االستمرار في . أسعار العمولة الخاصة لتحوط التدفقات النقدية تبعض مقاياا

يير معاالوفقاً لمتطلبات قائمة الدخل الشامل اآلخر األولية الموحدة حيث أن بنود التحوط ذات العالقة ال تزال قائمة. 

، سيتم إعادة تصنيف الربح في قائمة الدخل األولية الموحدة في الفترة التي ستكون فيها التدفقات للتقرير الماليالدولية 

 ألولية الموحدة.االنقدية المتعلقة ببنود التحوط مؤثرة في قائمة الدخل 
 

 من قائمة مليون لاير سعودي( 0.16م: 2016مارس  31مليون لاير سعودي ) 0.13خالل الفترة، تم تحويل مبلغ 

 " في قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة الموحدة.مصروف العموالت الخاصة"الدخل الشامل اآلخر إلى 
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 وااللتزامات المحتملة المتعلقة باإلئتمان رتباطاتاال. 10

 اإلجراءاتالعادية، ولم يكن هناك أي تغير في حالة  أعمالهاخالل دورة  قانونية معراة إلجراءاتالمجموعة  (أ
 م.2016ديسمبر  31في  جرى االفصاح عنهكما القانونية 

 المتعلقة باإلئتمان:المحتملة  البنكلتزامات او ارتباطات يلي فيما (ب
 

 

ة ودفع الزكاة واريب "(الهيئة)" والدخل لزكاةلالعامة  الهيئة إلى والاريبية الزكوية االقرارات البنك قدم (ج
م 2011 سنة حتى للسنوات الزكوية الربوط البنك استلم. م2016 حتى وبما فيهالسنوات المالية جميع االدخل ل

تلك  تتامن. م2011م حتى 2006للسنوات من  سعودي لاير مليون 462.2 بإجمالي إاافية مطالبات مع
 اإلاافي التمويلو األجل طويلة الستثماراتا لحساب سعودي لاير مليون 392.9 مبلغ اإلاافية المطالبات

 احتساب في الهيئة اعتمدته الذي األساس على االعتراض تم. باحتسابهما الهيئة تسمح لماللذين  األجل طويل
 عتراضاال نتيجة بأن ثقة على اإلدارة إن. االستئنافية اللجنة أمام البنك قبل من اإلاافي الزكوي االلتزام
 .عالهأ المذكور بالشأن يتعلق فيماتكوين أي مخصصات  يتموبالتالي لم  ،لصالحها ستكون أعاله المذكور

يتم احتساب االستثمارات  لم إذام. ومع ذلك، 2015م حتى 2012إصدار الربوط للسنوات من عد بالهيئة ب لم تقم
طويلة األجل في الوعاء الزكوي، وتم احتساب التمويل طويل األجل تمشياً مع الربوط التي أصدرتها الهيئة 

 علىة مطروحمسألة ويبقى هذا األمر على البنك زكاة إاافية للسنوات المذكورة أعاله، سينتج عن ذلك 
 .الشأن هذا في البنك واع على عنه اإلفصاح يؤثر وقدل ككمستوى الصناعة المصرفية 

 م2017 مارس 31 

 )غير مدققة(  
بآالف الرياالت 

  السعودية
 

 م2016ديسمبر  31 

 (مدققة)
بآالف الرياالت 

 السعودية

 م2016 مارس 31 

 )غير مدققة( 
بآالف الرياالت 

 السعودية

 1.144.883  972.992  1.030.180 اعتماد خطابات

 4.664.960  4.144.274  4.282.789 خطابات امان

 524.087  611.960  652.576 قبوالت

 110.000  150.000  150.000 ئتمان غير قابلة للنقضاال لتمديدالتزامات 

 6.443.930  5.879.226  6.115.545       اإلجمالي
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 النقدية وشبه يةالنقد. 11

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

 مارس 31 
 م2017 

 )غير مدققة( 
بآالف الرياالت 

  السعودية

 ديسمبر 31 
 م2016 
 (مدققة)

الرياالت بآالف 
 السعودية

 مارس 31 
 م2016 

 )غير مدققة(
بآالف الرياالت 

 السعودية
 وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي يةنقد

 ةالسعودي فيما عدا الوديعة النظامي
 

1.315.934 
  

 2.459.043 
  

 1.075.743 
البنوك والمؤسسات المالية   لدى رصدةأ

أو  يوماً  90 خاللستحق تاألخرى 
 أقل من تاريخ االقتناء

 
 

1.564.088 

  
 
 1.337.778 

 
 
 
 2.990.183 

 4.065.926   3.796.821   2.880.022        اإلجمالي

 :التالي والنح على السعودي العربي النقد مؤسسة لدى المتوافرة واألرصدة للنقدية النقدية وشبه النقدية مطابقة
 
 مارس 31 

 م2017

 )غير مدققة( 
بآالف الرياالت 

  السعودية

 ديسمبر 31 

 م2016

 (مدققة)
بآالف الرياالت 

 السعودية

 مارس 31 

 م2016

 )غير مدققة(
بآالف الرياالت 

 السعودية
 اتالتدفققائمة  حسب نقدية وشبهنقدية 
 األولية الموحدة النقدية

 
 2.880.022 

  
 3.796.821 

  
 4.065.926 

 2.729.928   2.737.772   2.686.502  نظامية وديعة
 رصدة لدى البنوك والمؤسسات الماليةأ

 أقل أو يوماً  90األخرى تستحق خالل 
 
(1.564.088) 

  
(1.337.778) 

  
(2.990.183) 

 النقد مؤسسة لدىواألرصدة  النقدية
 الفترة نهاية في السعودي العربي

 
 4.002.436 

  
 5.196.815 

  
 3.805.671 

 

  األعمال قطاعات. 12

ن قبل نتظام مام مراجعتها بتتالتي المجموعة مكونات  عنعلى أساس التقارير الداخلية  األعماليتم تحديد قطاعات 
 .هائوقياس مدى أدا األعمالوذلك لتوزيع موارد قطاعات )المدير التنفيذي(  القرارات اتخاذ عن األول المسئول

 .داخل المملكة العربية السعوديةالمجموعة تتركز كافة عمليات و

الجهات  منقياس اإليرادات  يتمالتعامالت ما بين قطاعات األعمال وفق الشروط واألحكام التجارية االعتيادية.  تتم
ألولية ابالمسئول األول عن العمليات صانع القرار بطريقة تتفق مع تلك الواردة في قائمة الدخل  المرتبطةالخارجية 
 .موجودات ومطلوبات تشغيلية على بشكل رئيسيمل موجودات ومطلوبات القطاعات تتشالموحدة. 

 :التالية الرئيسيةعمال ألاقطاعات  إلى المجموعة تم تنظيم ،اإلدارةألغراض 
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 )تتمة(قطاعات األعمال . 12

 فراد.لأل موجهةية استثمارئتمانية واودائع ومنتجات   األفراد

 المتوسطةوالصغيرة  الشركات ،للشركات أخرىئتمانية اودائع ومنتجات وقروض   الشركات

 .المؤسسات منوالعمالء  ،الحجم
 

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

دارة إالوساطة و

  صول األ

ة الجزير")يشتمل هذا القطاع على أنشطة  مات وساطة للعمالء لتداول األسهمتوفر خد

 وهي شركة تابعة للبنك(." كابيتال
 

تأمين في ال نظام يتطلبه لماوفقاً  .دخارواإل الحمايةيوفر قطاع التكافل التعاوني خدمات  التكافل التعاوني
أعمال التأمين الخاصة بها في منشأة  فصل المجموعة المملكة العربية السعودية، قررت 

جب تم تأسيسها بموشركة الجزيرة تكافل تعاوني )"تكافل"(" مسمى " تحتمنفصلة 
يمثل هذا القطاع في الوقت الراهن  .التأمين الجديد في المملكة العربية السعودية نظام

المحفظة التأمينة التي سوف تنقل إلى شركة تكافل بتاريخ وقيمة يتفق عليها ومعتمدة 
 من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.

  
 31و   م2017مارس  31ومطلوبات المجموعة كما في إجمالي موجودات فيما يلي 
وإجمالي إيرادات ومصاريف العمليات وصافي الدخل لفترة الثالثة  م2016مارس 

 :أشهر المنتهية في ذلك التاريخ من كل قطاع من قطاعات األعمال على النحو التالي

 



 بنك الجزيرة
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 )غير مدققة( ةدالموحاألولية الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية 

 )تتمة(م 2017 مارس 31المنتهية في  الثالثة اشهرلفترة 

- 19- 

 
 قطاعات األعمال )تتمة(. 12
 
 م  )باالف الرياالت السعودية(2017مارس  31
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 األفراداألفراد قطاع

  

 قطاع الشركات

  

 قطاع الخزينة

الوساطة  قطاع 

 صولدارة األإو

قطاع التكافل  

 التعاوني

  

 رىـــــــــــــأخ

  

 اإلجمالي

 65.114.377   132.602   48.255   1.261.293   22.520.469   21.946.063   19.205.695  إجمالي الموجودات

 56.787.543   -   48.255   541.385   6.625.290   13.594.000   35.978.613  إجمالي المطلوبات

  للقطاعاتالداخلية  العمليات الربح/)الخسارة( من

 

 2.088  

 

(26.794)  

 

 25.631  

 

(925)  

 

 -  

 

 -  

 

 - 

 629.605   ¤ (36.138)  5.098   47.117   203.930   143.411   266.187  إجمالي دخل العمليات

 433.982   (3.080)  201   6.670   174.725   95.092   160.374  العموالت الخاصة دخلصافي 

 165.304   (3.346)  4.898   39.194   582   43.853   80.123  والعموالت الرسوم دخل صافي

-  صافي دخل المتاجرة    -    -    1.217    -    -    1.217  

-  زميلة شركة دخل صافيمن  حصة    -    -    -    -    2.637    2.637  

 (46.809)  -  - -  - -  - -   (37.333)  (9.476) صافي مخصص خسائر االئتمان

 (20.548)  -   (200)  (1.871)  (4.627)  (2.570)  (11.280) واطفاء استهالك

 (416.274)  997   (4.490)  (35.488)  (66.750)  (91.728)  (218.815) إجمالي مصاريف العمليات

 215.968   (32.504)  608   11.629   137.180   51.683   47.372  (الخسارةدخل / )الصافي 
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 قطاعات األعمال )تتمة(. 12

 م  )باالف الرياالت السعودية(2016 مارس 31

 

 

 

 

 قطاع األفراد

 

 قطاع الشركات

 

 قطاع الخزينة

 الوساطة قطاع

 صولدارة األإو

قطاع التكافل 

 التعاوني

 

 أخرى

 

 اإلجمالي

 65.622.797   130.124  61.128  453.146  20.840.453  23.287.281  20.850.665  إجمالي الموجودات

 58.014.406  ـــ   61.128  73.315  9.064.631  21.465.105  27.350.227  إجمالي المطلوبات

الداخلية  العمليات من)الخسارة(  / الربح

 1.758  31.166  (22.753) (10.171)  للقطاعات

 

 ـــ  

 

 ـــ  

 

 ـــ  

 773.245  176.487  4.517  53.636  166.795  120.428  251.382  إجمالي دخل العمليات

العموالت الخاصة دخلصافي    148.409   85.587   134.559   2.033   138  (629)   370.097  

 166.274  (1.274) 4.379  52.469  1.444  31.259  77.997  بالصافي والعموالت، الرسوم دخل

 (3.520) (564) ـــ   (909) (51) (727) (1.269) بالصافي المتاجرة، ( منخسارة)ال

1.850  1.850  ـــ   ـــ   ـــ   ـــ   ـــ   زميلة شركة دخل صافيمن  حصة  

 (27.724) ـــ   ـــ   ـــ   ـــ   (21.421) (6.303) صافي مخصص خسائر االئتمان

 (19.861) ـــ   (256) (1.821) (2.874) (4.678) (10.232) استهالك واطفاء

 (393.786) 997  (7.207) (37.498) (41.776) (111.316) (196.986) إجمالي مصاريف العمليات

 381.309  179.334  (2.690) 16.138  125.019  9.112  54.396  (الخسارةدخل / )الصافي 
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  السهم يةرأس المال وربح. 13
 

 31لاير سعودي للسهم ) 10 بقيمة اً مليون سهم 400 من بالكامل والمدفوع المصدر به المصرح البنك رأس مال يتكون
لاير  10 بقيمة اً مليون سهم 400: م2016 مارس 31 ،للسهملاير سعودي  10 بقيمة اً مليون سهم 400: م2016 ديسمبر
تمت الموافقة مملوكة للمساهمين. أسهم  10لكل  أسهم 3قيمتها  أسهم منحةاقترح مجلس اإلدارة إصدار  (.للسهمسعودي 

بعد  م2017ريل بأ 10في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين الذي انعقد في المنحة  أسهمعلى إصدار 
 تاريخ القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة.

 
 البنك هي كما يلي: أسهمملكية 

 م2016 مارس 31 م2017 مارس 31 

 %92.47 %93.77 يالخليجالتعاون مساهمين سعوديين ومن دول مجلس 
 %5.83 %5.83 بنك باكستان الوطني –مساهمين غير سعوديين 
 %1.69 %0.39 آخرين –مساهمين غير سعوديين 

 
 لاريبة الدخل. عوالذي يخاجميع المساهمين خااعين للزكاة فيما عدا بنك باكستان الوطني 

 
تيجة إصدار ن األسهملينعكس تأثير التغير على عدد السابقة للفترة  بأثر رجعي األسهمتم تعديل المتوسط المرجح لعدد 

 بعد نهاية الفترة. المنحة أسهم
 

لعدد  والمتوسط المرجح على أساس الربح العائد إلى المساهمين العاديين األساسي والمخفض السهم ربحيستند احتساب 
 كما يلي: القائمةالعادية األسهم 

 
 مارس 31 

 م2017

 )غير مدققة( 
بآالف الرياالت 

  السعودية

 مارس 31 

 م2016

 )غير مدققة( 
بآالف الرياالت 

  السعودية
    العاديين المساهمينالعائد إلى  الربح

 381.309  215.968 للربح األساسي والمخفض للسهم
    
 أسهم  أسهم 

 )معدلة(
    العادية لألسهمالمتوسط المرجح  عدد

 400.000.000  400.000.000 للربح األساسي والمخفض للسهم
 120.000.000  120.000.000 المعتمد من المساهمينأسهم المنحة تأثير إصدار 

 520.000.000  520.000.000 
    

 0.73  0.42 للسهم )باللاير السعودي( الربح األساسي والمخفض
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 مقترحة أرباح توزيعات. 14
 

 للسهم، سعودي لاير 0.5 يساوي بما سعودي لاير مليون 200 بمبلغ نهائية نقدية أرباح توزيعات اإلدارة مجلس اقترح
تمت  م.2016 ديسمبر 31 في المنتهية نةللس المجموعة دخل صافي من المساهمين على لتوزيعها الزكاة، خصم بعد

 10الموافقة على توزيعات األرباح النقدية المقترحة في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين الذي انعقد في 
 م بعد تاريخ القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة.2017أبريل 

 
ن بعد خصييم الزكاة واييريبة الدخل على التوالي كما توزيعات األرباح للمسيياهمين السييعوديين وغير السييعوديي سيييتم دفع

 يلي:
 
 السعوديون المساهمون (أ

مليون  31.06م: 2015مليون لاير سيييعودي ) 20.23مبلغ م 2016عائدة للمسييياهمين السيييعوديين لسييينة ال الزكاةبلغت 
ينتج عنه صيييييافي توزيعات أرباح  ممامن حصيييييصيييييهم في إجمالي توزيعات األرباح، سييييييتم خصيييييمها لاير سيييييعودي( 

 م: ال شيء للسهم(.2015لاير سعودي للسهم ) 0.5للمساهمين السعوديين بقيمة 
 
 نيالسعودي غير المساهمون (ب

مليون  10.03م تقريباً 2016ديسييمبر  31بحصيية الدخل للسيينة المنتهية في اييريبة الدخل المسييتحقة فيما يتعلق بلغت 
 سعودي(.مليون لاير  15.39لاير سعودي )

 
 ذات العالقة كما هو مواحالمستحقة سيتم دفع حصة توزيعات األرباح "للمساهم غير السعودي" بعد خصم الارائب 

 أعاله.
 

 المال رأس لتعزيز صكوك. 15
 
بمعدل توزيع أرباح  شهادة صكوك بمبلغ مليون لاير سعودي لكل صك، 2000صدر البنك أم، 2016يونيو  2تاريخ ب

هر، إعادة تعديله مقدماً كل ستة أش يتم)سايبور( أسعار الفائدة السائدة ما بين البنوك السعودية  حسبشهور  6ساس أعلى 
من ديسمبر  2يونيو و 2تاريخ وذلك في  بتتابعمستحقة بشكل نصف سنوي  ،ساس للسنةأنقطة  190ليها هامش إماافا 

 يمتلك البنك حق  .وهو التاريخ الذي سوف تنتهي فيه صالحية هذه الصكوك م2026يونيو  2كل سنة حتى تاريخ 
 محددة شروط استيفاء على بناءً م أو بعد ذلك التاريخ 2021يونيو  2والذي يمكن أن يمارسه في  للصكوك االستدعاء

يمكن استدعاء الصكوك عند حدوث ظروف محددة أخرى وفقاً  .بها المتعلقةالتعميم  نشرة في الواردة األحكام حسب
 .السعودية )تداول( الماليةسوق اله في التعميم. يتم تسجيل تلك الصكوك في أعال المحددة للشروط

 
 القيم العادلة لألدوات المالية. 16
 

خالل معاملة نظامية بين  منالتزام  لتحويلدفعه أو بيع أصل  القيمة العادلة هي الثمن الذي يمكن الحصول عليه من
 القيمة. ةلمجموعل 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
 

 :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



 بنك الجزيرة
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 )غير مدققة( ةدالموحاألولية الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية 

 )تتمة(م 2017 مارس 31المنتهية في  الثالثة اشهرلفترة 

- 23- 

 
 )تتمة( القيم العادلة لألدوات المالية. 16

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

 الجوهرية إلى بيانات يمكن رصدها في السوق. المعطياتجميع 

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

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

 (السعودية الرياالتم )باآلف 2017مارس  31  
 العادلة القيمة

 اإلجمالي   2 المستوى 1 المستوى ةالدفتري القيمة 

     بالقيمة العادلة مقاسة مالية موجودات
 93.160 ــ 93.160 93.160 ـ صناديق استثمار الدخل قائمة خالل من
 613 ــ 613 613  سهمأ ـ الدخلقائمة  خالل من
 9.424 ــ 9.424 9.424 أسهم  -الشامل اآلخر  الدخل خالل من

 128.873 128.873 ــ 128.873 مشتقات

 232.070 128.873 103.197 232.070 المجموع

     بالقيمة العادلة مقاسة مالية مطلوبات
 324.227 324.227 ــ 324.227 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 الرياالت)باآلف  م2016مارس  31   
 العادلة القيمة

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

 318.636  ــ    318.636  318.636 ـ صناديق استثمار الدخل قائمة خالل من
 7.840  ــ    7.840  7.840  سهمأ ـ اآلخر الشامل الدخل خالل من

 178.693  178.693  ــ    178.693 مشتقات

 505.169  178.693  326.476  505.169 المجموع
        مقاسة بالقيمة العادلة مالية مطلوبات
 447.673  447.673  ــ    447.673 مشتقات

مشتقات التجارية ال تتكونالسعر على السعر المتداول في تاريخ القوائم المالية.  علومةالم لالستثمارات العادلة القيمة تستند

 دائعوالو الفائدة، أسعار ومقاياات والخيارات، األجنبية، العمالت تبادل خيارات منفي المستوى الثاني  والتحوطية

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

أسعار الفائدة، والخيارات، والودائع المهيكلة فقد تم تقييمها بالقيمة العادلة باستخدام أسعار الفائدة  مقايااتأما  سوق نشطة.

 يف للمشتقات بالنسبة جوهرية غير عموماً  الخصم تأثيرات إنوائد القابلة للمالحظة. اآلجلة المأخوذة من منحنيات الع

 .2 المستوى

ويات امن المستخالل السنة. تم تصنيف االستثمارات الجديدة المقتناة خالل السنة  2و 1بين المستوى  تناقالتلم يكن هناك 

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

 .الفترة خالل التقييم أساليب في تغيرات هناك يكن لم

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

 .عادلةالقيمة لم يتم احتسابها بالمليون لاير سعودي( بالتكلفة، وبالتالي  3.44م: 2016

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

 

 

 م2017مارس  31 
 (السعودية الرياالت)باآلف 

 م2016ديسمبر  31 
 (السعودية الرياالت)باآلف 

 العادلة القيمة  المطفأة التكلفة  العادلة القيمة  المطفأة التكلفة 
        :المالية الموجودات

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية 
 األخرى

 
2.059.088 

 
 

 
2.060.143 

 
 

 
1.337.778 

 
 

 
1.338.102 

 16.207.079  16.188.464  16.161.549  16.147.089 أةالمطف بالتكلفة بها محتفظ استثمارات
 43.467.763  42.098.695  42.902.949  41.327.638 بالصافي وسلف قروض

 61.012.944  59.624.937  61.124.641  59.533.815 المجموع

        :المالية المطلوبات
 3.545.375  3.545.112  3.872.203  3.872.784 والمؤسسات المالية األخرى بنوكللأرصدة 

 51.615.457  51.602.354  49.814.944  49.812.357 للعمالء ودائع

 55.160.832  55.147.466  53.687.147  53.685.141 المجموع
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الموجودة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي والموجودات والمطلوبات المالية األخرى للنقدية واألرصدة القيم العادلة  إن

 .الدفترية قيمهاوالصكوك المعززة لرأس المال تقارب 

 كفاية رأس المال. 17

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

 .قوية مال رأس قاعدة على والمحافظة االستمرار على البنك قدرة لامان

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

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

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

معدالت . تقيس هذه المؤسسة النقد العربي السعوديالمعتمدة من  المعدالتباستخدام  هارأس مالية كفا بمراقبة المجموعة مقوت

الموحدة  المالي امركزه مةئاالمؤهل مع الموجودات المدرجة في قالبنك  رأس مالفاية رأس المال وذلك بمقارنة مدى ك

 . سبيةنال اطرهاخم راالظه مرجح مبلغ باستخدام للمشتقات سميةاال والقيمة وااللتزامات

 نم الثاني والمستوى األول المستوىالجدول التالي الموجودات المرجحة بالمخاطر للمجموعة امن الركن األول ـ  يلخص

 :المال رأس كفاية ومعدالت المال رأس
 

 
 
 

 م2017 مارس 31 
 )غير مدققة(  

بآالف الرياالت 
  السعودية

 م2016ديسمبر  31 
 (مدققة)

بآالف الرياالت 
 السعودية

 م2016 مارس 31 
 )غير مدققة( 

بآالف الرياالت 
 السعودية

 49.940.655  48.372.180  47.825.216 االئتمان بمخاطر المرجحة الموجودات
 4.523.388  4.750.113  4.754.063 العملياتالمرجحة بمخاطر  الموجودات
 1.228.751  1.129.288  1.175.238 السوقالمرجحة بمخاطر  الموجودات

 المرجحة للموجودات ـ األول الركن مجموع
 بالمخاطر

 
53.754.517 

  
54.251.581 

  
55.692.794 

      
 7.865.183  8.304.283  8.513.663 المال رأس من األول المستوى
 451.320  2.470.299  2.412.816 المال رأس من الثاني المستوى
 سأر من والثاني األول المستوى مجموع
 المال

 
10.926.479 

  
10.774.582 

  
8.316.503 

      
      )%( المال رأس كفاية نسبة
 %14.12  %15.31  %15.84 المال رأس من األول المستوى نسبة

من رأس  والثاني األولالمستوى  مجموع
 المال

 
20.33% 

  
19.86% 

  
14.93% 



 بنك الجزيرة
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 )غير مدققة( ةدالموحاألولية الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية 

 )تتمة(م 2017 مارس 31المنتهية في  الثالثة اشهرلفترة 
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 إصدار أسهم أولوية   .18

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

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

مصاريف تحت بند إجمالي كمليون لاير سعودي  18.27غير العادي وتحديد سعر طرح األسهم وعددها. تم تامين مبلغ 

مليون لاير سعودي(  14.47م: 2016مارس  31مليون لاير سعودي،  18.12م: 2016ديسمبر  31)"احتياطيات أخرى" 

 .األولوية أسهم بإصدار المتعلقة والمهنية والنظامية القانونية األمور نظير
 

  الزكاة المستحقة من المساهمين  .19

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

فيها عن توزيعات أرباح كذمم مستحقة من المساهمين مع نظرة باستعادة هذه الذمم من خالل توزيعات األرباح المستقبلية. 

 اتيعتوزاإلعالن عن إال أنه وباعتبار تأثير التزام الزكاة والاريبة في النهاية على األرباح المبقاة للمجموعة ومع عدم 

م ولتحقيق عرض أفال قام البنك باحتساب مبلغ الزكاة واريبة الدخل على األرباح 2015م إلى 2012للسنوات من أرباح 

م فإن المبلغ التراكمي ومقداره 2016ديسمبر  31تفق مع العرض المتبع كما في وكما يم. 2016ديسمبر  31المبقاة كما في 

م تم احتسابه على األرباح المبقاة 2016مارس  31مليون لاير سعودي والمتامن في الذمم المدينة األخرى كما في  81.19

 األولية الموحدة.في قائمة التغيرات في حقوق الملكية 
 

 المقارنة  أرقام. 20

 .الحالية للفترة العرض مع تتوافق كي 12في قائمة المركز المالي واإليااح إعادة تصنيف بعض األرقام  تم
 

  الموحدةعلى القوائم المالية األولية الموجزة  الموافقة. 21

 م.2017مايو  15مجلس اإلدارة بتاريخ  لإلصدار من قبلالموافقة على القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة  تمت

 


