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 عــام -2

يم رقم بموجب المرسوم الملكي الكرالمملكة العربية السعودية في  مسجلة شركة مساهمة سعودية ،(البنك) المعروف سابقا بالبنك السعودي الهولندي(ألول )البنك ا

(، بعد أن م2377أغسطس  2هـ )الموافق 2037ن شعبا 26(. بدأ البنـك أعماله في م2376ديسمبر  12هـ )الموافق 2036 ذي الحجة 13الصادر بتاريخ  85م/

 الثاني جمادى 6بتاريخ  2323367315السجل التجاري رقم  بموجب البنك يعمل السعودية. العربية المملكة في. في .بنك الجميني نيذرالند إن عملياتنتقلت إليه ا

( في المملكة فرعا   62: 1326 سبتمبر 03و  فرعا   65: 1326 ديسمبر 02فرعا  ) 66من خالل شبكة فروعه وعددها  (م2387 فبراير 5هـ )الموافق 2737

 لمركز الرئيسي للبنك هو:ا العربية السعودية. إن عنوان

  األول )المعروف سابقا  بالبنك السعودي الهولندي(. البنك

 المركز الرئيسي

  شارع الضباب

 2767ص. ب. 

 22702الرياض 

 المملكة العربية السعودية

"المجموعة"( القيام بتقديم كافة أنواع الخدمات المصرفية واالستثمارية. كما تقدم المجموعة بـ)ويشار إليهم مجتمعين  المذكورة أدناه التابعة وشركاته البنكإن هدف 

 لعموالت( يتم اعتمادها واإلشراف عليها من قبل هيئة شرعية مستقلة منشأة من قبل البنك.لعمالئها منتجات مصرفية متوافقة مع الشريعة اإلسالمية )غير خاضعة 

 
 تم تغيير اسم البنك من البنك السعودي الهولندي إلى البنك األول. م(،1326 نوفمبر 17 الموافقهـ )2708صفر  17من  إعتبارا

 
 ،(ساب) البريطاني السعودي البنك مع مبدئية مناقشات في الدخول 1327 أبريل 15 المنعقد بتاريخ اجتماعه خالل البنك إدارة مجلس قرر الحالية، الفترة خالل
 حالة وفي .بنكينال بين سيحدث االندماجال يعني أن  المناقشات هذه في الدخول إن. البنكين اندماج إمكانية لدراسة السعودية، العربية المملكة في مدرج بنك وهو

الجهات  موافقةو من البنكين بنك لكل العادية غير العامة الجمعية موافقة الحصر، ال المثال سبيل على ،منها مختلفة لشروط خضعذلك ي فإن ،جاالندما على االتفاق
 .السعوديةالرقابية المعنية في المملكة العربية 

 الشركات التابعة: هذه وفيما يلي تفاصيل .شركاته التابعة القوائم المالية للبنك والمرحلية الموحدة الموجزة تشمل القوائم المالية 

 (السعودي الهولندي الماليةب سابقا ةاألول المالية )المعروفشركة 

سوق الئة هي لقرار فقا  وفي المملكة العربية السعودية ، مملوكة بالكامل للبنك  و تابعة، وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة المالية األولشركة تم تأسيس 

ـ ) الموافق 2718الحجة  يذ 03تاريخ ب 2323171078تجاري رقم السجل البموجب  1337-03-2ية رقم المال  المجموعةلتولي وإدارة خدمات  (م1338يناير  3ه

 بدأت .والتي تشمل التعامل، واإلدارة، والترتيب، وتقديم المشورة وحفظ األوراق المالية يةسوق المالالمن قبل هيئة  المنظمة صولألااالستثمارية وأنشطة إدارة 

 .(م1338أبريل  8فق الموا )هـ 2713 ربيع الثاني 1 بتاريخأعمالها  الشركة

  (السعودي الهولندي العقاريةسابقا ب ةاألول العقارية )المعروفشركة 

وجب السجل بم في المملكة العربية السعودية ،للبنك من خالل الملكية المباشرة مملوكة بالكاملو تابعة  مسؤولية محدودةذات شركة  ،العقارية األولشركة  تأسست

 تسجيلللالشركة تأسست وقد  ( بموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.م1338مايو  16 هـ )الموافق2713األول جمادى  12 بتاريخ 2323153771التجاري رقم 

 ن.ن قبل البنك كضمانات من المقترضيملكية األصول العقارية والتي يتم الحصول عليها م بإسمها

 (لتأمينلوكالة ا السعودي الهولنديسابقا ب ةاألول لوكالة التأمين )المعروفشركة 

موجب ب ، في المملكة العربية السعوديةللبنك من خالل الملكية المباشرة مملوكة بالكامل و تابعة  ذات مسؤولية محدودة شركة لتأمين،لوكالة ا ألولشركة ا تأسست

ل للعم الشركة تم تأسيس .مؤسسة النقد العربي السعودي ( بموافقةم1322يناير  7هـ )الموافق 2701محرم  13بتاريخ  2323033153السجل التجاري رقم 

 .شركة زميلةلتأمينية للشركة الوطنية للتأمين، لمنتجات اا كوكيل لبيع

 تابعة كةشر ،األول لألسواق المالية المحدودةوهي  خاصة أغراض ذات شركة بإنشاء فترة الحاليةال خالل البنك قام أعاله، المذكورة التابعة الشركات إلى باإلضافة

 هاتوحيد تم ابعة،ت شركة ولكونها. المشتقة المالية األدوات بعض تداول لتسهيل فقط السعودي العربي النقد مؤسسة بموافقة تأسيسها تم وقد بالكامل للبنك، مملوكة

  .يهايسيطرعل البنك ألنوجزة الم الموحدة المرحلية المالية القوائم هذه في

 أسس اإلعداد -1

 بيان االلتزام  1.2

 الدخل وضريبة الزكاة المحاسبة عن بشأن 1327 أبريل 22 بتاريخ 082333377523رقم  التعميم السعودي العربي النقد مؤسسة أصدرت ،1327 عام خالل

  يلي: كما هو التعديالت هذه أثر إن. الدخل وضريبة الزكاة بشأن المحاسبة عنوالتعديالت الالحقة على التعميم من خالل بعض اإليضاحات 

  و ؛1327 يناير 2 من اعتبارا لم تعد مطبقة  السعودي العربي النقد مؤسسة عن الصادرة التجارية للبنوك المحاسبية المعايير إن 

 لذلك المقابل زامتااللويتم اثبات  ةالموحد ةالمرحلي المساهمين حقوق في التغيرات قائمة في أثباتها ويتم سنوي ربع أساس على الدخل وضريبة الزكاة سبتح 

 .ةالموحد ةالمرحلي المالي المركز قائمة في

 سبتمبر 03 في المنتهية ة أشهرولفترة الثالثة أشهر و التسع في كما للمجموعة الموجزة المرحلية الموحدة المالية القوائم إعداد تم أعاله، بتطبيق إطار العمل

  .الدخل وضريبة الزكاة بشأن المحاسبة عن السعودي العربي النقد مؤسسة وتعليمات" المرحلية المالية التقارير" 07 الدولي المحاسبة معيار باستخدام 1327
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 تتمة - أسس اإلعداد -1

 تتمة -بيان االلتزام  1.2

 
المالية  إن القوائم الموحدة الموجزة لتتماشی مع نظام مراقبة البنوك ونظام الشرکات في المملكة العربية السعودية.المرحلية قوائمه المالية  البنكکما يعد

سنوية ال الموحدة السنوية ويجب قراءتها مقترنة بالقوائم المالية الموحدة المرحلية الموحدة الموجزة ال تتضمن جميع المعلومات المطلوبة للقوائم المالية

 .1326ديسمبر  02الموحدة كما في وللسنة المنتهية في 

 لمحاسبيةاتؤثر على تطبيق السياسات  قد من اإلدارة إجراء األحكام والتقديرات واالفتراضات التي الموحدة الموجزة يتطلب إعداد القوائم المالية المرحلية
 . وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. المسجلة اإليرادات والمصاريفوومبالغ الموجودات والمطلوبات 

 كانت األحكام الهامة التي أجرتها اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر، الموجزة وعند إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة
 .1326ديسمبر  02للسنة المنتهية في  األساسية لعدم التأكد من التقديرات هي نفسها المطبقة على القوائم المالية الموحدة السنوية

 أسس القياس 1.1

ماليه المدرجة والموجودات الالقيمة العادلة للمشتقات، بقياس اليتم إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء 
 مخاطرها مغطاةالوفإن الموجودات أو المطلوبات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة  ،ستثمارات المتاحة للبيع. باألضافة لذلكواالقيمتها العادلة في قائمة الدخل، 

 طر التي تم تغطيتها.بالقيمة العادلة يتم قياسها بالقيمة العادلة بقدر المخا

  عملة العرض و العملة الوظيفية 1.3

 رد خالف ذلك.يما لم  سعودي تعرض القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة باللاير السعودي وهي العملة الوظيفية للبنك، ويتم تقريبها ألقرب ألف لاير

 توحيد الأسس  - 3

 عند الضرررورة، ،يرات على سررياسرراتها المحاسرربيةييتم إجراء تغو للشررركات التابعة لنفس الفترة المحاسرربية للبنك.  المرحلية الموجزة يتم إعداد القوائم المالية

 شى مع السياسات المحاسبية للبنك.التتم

  لمخاطر أنهاتعرض بشتالتي تسيطر عليها المجموعة. تسيطر المجموعة على الشركة المستثمر فيها والتي  المستثمر فيها و الشركاتالشركات التابعة هي 

لطاتها على س لديها حقوق في الحصول على عوائد مختلفة من عالقتها بالشركة المستثمر فيها ولديها المقدرة على التأثير على العائدات من خالل ممارسةأو 

دء السرريطرة تاريخ ب ذللشررركات التابعة متضررمنة في القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة من المرحلية الموجزة إن القوائم الماليةالشررركة المسررتثمر فيها. 

 السيطرة. عن ممارسة مثل هذه توقفاللغاية 

و حتى أ الشررررراءاعتبارا  من تاريخ المرحلية الموحدة ، إن وجدت، في قائمة الدخل الفترةخالل المسررررتبعدة أو  المشررررتراةتدرج نتائج أعمال الشررررركات التابعة 
ت المشابهه يم للمعاماليم سياسات محاسبية مماثلة وطرق تقداخالموحدة الموجزة بإست المرحلية تم إعداد القوائم المالية وقد تاريخ االستبعاد، حسبما هو مالئم.

 واألحداث األخرى التي وقعت في ظروف مماثلة.
 

 وعلى وجه التحديد، تسيطر المجموعة على الشركة المستثمر فيها فقط إذا كان لدى المجموعة: 
 

 والتي تعطيها القدرة الحالية على التحكم باألنشطة ذات الصلة للشركة المستثمر فيها(. الحاليةحقوق السيطرة على الشركة المستثمر فيها ) أي  -

 مخاطر أو حقوق في العوائد المتغيرة من عالقتها في الشركة المستثمر فيها.  -

 القدرة على إستخدام سيطرتها علي الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها.  -
 

تقييم ظر في كافة الحقائق والحاالت لعندما يكون للمجموعة أقل من حقوق تصويت األغلبية أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فيها ، تقوم المجموعة بالن
 ما إذا كان لديها السيطرة على الشركة المستثمر فيها والمتضمنة:

 الترتيب التعاقدي مع أصحاب التصويت اآلخرين في الشركة المستثمرة فيها. -

 حقوق ناشئة من ترتيبات تعاقدية أخرى. -

 طريق حقوق الملكية مثل األسهم. حقوق تصويت المجموعة أو حقوق تصويت محتملة اكتسبت عن -
 

ي واحدة غيرات فتقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت مسيطرة أو غير مسيطرة على شركة مستثمر فيها إذا كانت الحقائق والحاالت تشير إلى أن هناك ت
المجموعة للسيطرة على الشركة التابعة ويتوقف عند فقدان أو أكثرمن الثالثة عناصر المتعلقة بالسيطرة. ويبدأ توحيد الشركة التابعة من تاريخ حصول 

مرحلية خالل السنة في القوائم المالية ال المشتراةللسيطرة على الشركة التابعة. ويتم تضمين موجودات ومطلوبات و دخل ومصاريف الشركة التابعة المجموعة 
ت جميع الموجودات والمطلوبايتم حذف  الشركة التابعة. على سيطرةالف المجموعة عن الموحدة الموجزة من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة ولغاية توق

القوائم  وحيدتلمجموعة بالكامل عند وحقوق الملكية والدخل والمصاريف والتدفقات النقدية المتداخلة بين شركات المجموعة والمتعلقة بالمعامالت بين أعضاء ا
دات المقتناة على سبيل األمانة وكذلك األدوات اإلستثمارية االخرى نيابة عن المستثمرين . وال يتم إدراج القوائم المالية تقوم المجموعة بإدارة الموجو .المالية

 لهذه المنشآت في هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة بإستثناء الحاالت التي يكون فيها للمجموعة سيطرة على المنشأة.

 السياسات المحاسبية الهامة  - 4
 نويةالس الموحدة المالية القوائم إعداد في المتبعة تلك مع الموجزة الموحدة المرحلية المالية القوائم إعداد في المستخدمة المحاسبية السياسات تتماشى

 :باستثناء 1326 ديسمبر 02 في المنتهية للسنة للمجموعة

 .الدخل وضريبة الزكاة المحاسبة عنشأن ب المحاسبية السياسة في التغير (أ

 تحميلهاو ربع سنوي أساس على الدخل وضريبة الزكاةاحتساب ب وبدأت الدخل وضريبة بالزكاة المتعلقة المحاسبية سياستها بتعديل المجموعة قامت

  من الدخل وضريبة الزكاة خصم كان يتم سابقا،وضريبة الدخل.  وفقا لتوجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي حول الزكاة المبقاة على األرباح
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  بآالف الرياالت السعودية

 تتمة –السياسات المحاسبية الهامة  - 4
 هذا رأث احتساب تم. ند دفعهاع الدخل وضريبة الزكاةاحتساب  تميكان  أرباح، توزيعات أي دفع عدم حالة فيو. للمساهمين دفعها عند توزيعات األرباح

 .الموجزة الموحدة المرحلية المالية القوائم حول (27) رقم يضاحاإل في عنه اإلفصاح وتم رجعي بأثر التغيير

ت الحالية أو السنوا الفترةخالل  للمجموعة المرحلية الموحدة الموجزةعلى القوائم المالية  ماليلها تأثير ليس  إن التعديالت على المعايير الحالية (ب

 .المستقبلية الفترات في هام أثر لها يكونال  أنب يعتقدو ،السابقة

 على المعايير الحالية: التعديل

 2 التي تبدأ في أو بعد السنوية الفترات التعديالت على طبقت: االفصاحبمبادرة ال بشأن  قائمة التدفقات النقدية -( 7الدولي رقم ) المحاسبة معيارعلى  تعديلال
 .1327يناير 

ذا التعديل هو جزء هإن عن األنشطة التمويلية.  الناتجةتقدم هذه التعديالت إفصاحات إضافية تمكن مستخدمي القوائم المالية من تقييم التغيرات في المطلوبات 
 القوائم المالية.، والتي تواصل استكشاف كيفية تحسين االفصاح عن الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية اإلفصاحبمبادرة المن 

 

 اإلستثمارات ، صافي  - 5

 أ (  تصنف اإلستثمارات كاآلتي: 

 1027 سبتمبر 30 
 )غير مراجعة(

 1326ديسمبر  02
 )مراجعة(

      1326 سبتمبر 03
 )غير مراجعة(

 582.382 761.383 3148531 متاحة للبيع
 13.121.550 13.700.728 2780048884 بالتكلفة المطفأة مقتناةأخرى 
 67.822 62.732 708233 حتى تاريخ االستحقاق ةمقتنا

 13.858.775 12.158.738 2783808540 اإلجمالي

 ب( إعادة تصنيف االستثمارات            

 بيعهان م المنظور بدال  واضحة لالحتفاظ بها في المدى  احة للبيع، والتي كانت لديها نية، بتحديد بعض االستثمارات المت1338يوليو  2في  ،قامت االدارة
  لفة المطفأةبالتك مقتناة من إستثمارات متاحة للبيع إلى استثمارات أخرى في ذلك التاريخ المدى القصير. ونتيجة لذلك ، أعيد تصنيف هذه األدوات على

 خالل بالكامل ثماراتاالست هذه استحقت وقد .للبيع متاحة اتتثماراس احتياطيبين القيمة الدفترية والقيمة العادلة في  الفرق على االبقاءوتم ،  بالقيمة العادلة
 وتمثلالموحدة  المرحلية دخلال قائمة مليون لاير سعودي( إلى 3.57: 1326 سبتمبر 03) سعودي لاير مليون3.70 بمبلغ خسارة تحويل تم و الفترة هذه

 إعادة التصنيف. بتاريخ للبيع المتاحة االستثمارات احتياطيإطفاء 

 فترات المقارنة:ل الدفترية والعادلة لالستثمارات المعاد تصنيفها قيماليعكس الجدول أدناه 

 القيمة العادلة  القيمة الدفترية 

 سبتمبر 30 

1027 

 )غير مراجعة(

ديسمبر  02

6132 

 )مراجعة(

 سبتمبر 30

6132 

 )غير مراجعة(

 سبتمبر 30 

7102 

 )غير مراجعة(

ديسمبر  02

6132 

 )مراجعة(

 سبتمبر 30

6132 

 )غير مراجعة(
              

استثمارات متاحة للبيع معاد 
 68.818 67.863 -  63.178 65.715 - تصنيفها 
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 1326 سبتمبر 03 

 )غير مراجعة(

  1326ديسمبر  02

 )مراجعة(

 1027 سبتمبر 30

  )غير مراجعة(
       

 شخصيةقروض  2883078073 23.157.770 28.331.151

   وسحب على المكشوفقروض تجارية  5087178077 50.621.011 58.773.377

 بطاقات إئتمان                          3808007            073.306            076.567

 القروض والسلف العاملة  7085238047 70.103.832 77.838.866

 القروض والسلف غير العاملة                          180338084            2.655.506            365.777

 إجمالي القروض والسلف 7285478032 77.835.007 78.777.673

 ئتماناخسائر  انخفاض مخصص                         (188228430)       (1.251.173)       (2.523.275)

735.7.1677  القروض والسلف ، صافي 07.537.86.  71.770.337  
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 بآالف الرياالت السعودية

 

 الموجودات األخرى، صافي - 7

مليون  707.25:  1326ديسمبر  02)مليون لاير سعودي  707.25 درهوق مبلغ،  1327 سبتمبر 03 في كما ،الخاصة بالمجموعة األخرى الموجودات تتضمن

المبلغ إلى طرف ثالث والذي تعثر عن السداد، وتتوقع اإلدارة استرداد  أصل هذاوقد تم دفع  مليون لاير سعودي (  708.57:  1326 سبتمبر 03لاير سعودي و 

نخفاض قدره مخصص ا بتكوين المجموعة قامت. هذا الرصيد من الجهة ذات العالقة. وقد توصلت المجموعة إلى تسوية مع الجهة ذات العالقة السترداد المبلغ 

مليون لاير  149991:  1326 سبتمبر 03مليون لاير سعودي و  149991:  1326ديسمبر  02) 2317 سبتمبر 33 كما في سعودي لاير مليون 273.32

 .الرصيد هذا استرداد توقيتالتأكد من مقابل الرصيد القائم بسبب عدم  ،سعودي(

 ودائع العمالء - 8

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 المشتقات - 0

   ر مؤشرا  علىاإلسمية، التي تعتب غيعكس الجدول أدناه القيمة العادلة اإليجابية والسلبية لألدوات المالية المشتقة إضافة إلى المبالغ اإلسمية المتعلقة بها. إن المبال

 النقدية المستقبلية المتعلقة بها . وبالتالي، فإن هذه المبالغ اإلسمية ال تعكس مخاطر ال تعكس بالضرورة مبالغ التدفقاتحجم المعامالت القائمة في نهاية الفترة، 

 عكس مخاطر السوق. اإلئتمان التي تتعرض لها المجموعة والتي تقتصر عادة  على القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات، كما أنها ال ت

 

 

 اإلسمية المبالغ
القيمة العادلة 

 السلبية

 القيمة العادلة

 االيجابية

 )غير مراجعة( 1027 سبتمبر 30في  

 األدوات المالية المشتقة 

 مقتناة ألغراض المتاجرة :     

 الخاصةمقايضات أسعار العموالت   2378303 588487 3280728741

 عقود الصرف األجنبي والسلع اآلجلة  708077 458047 2183108007

 خيارات العمالت والسلع  048253 778730 888358273

 الخاصة خيارات أسعار العموالت  08014 58433 182078530

     

 مقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة :    

 الخاصةمقايضات أسعار العموالت   - 582 378503

 مخاطر التدفقات النقدية :مقتناة لتغطية     

 الخاصة مقايضات أسعار العموالت                        -                    170                          280428717 مقايضات أسعار العموالت

 اإلجمالي             3288747       2878445                          5584038481

 ةمقاصال التفاقياتللمشتقات الخاضعة  العادلة القيم                          280178102                    280178102 

 على أساس إجمالي للمشتقات العادلة القيم                          283458038                    281248737 

 

 

 

 

 

 

 

 1326 سبتمبر 03

 )غير مراجعة(

 1326ديسمبر  02

 )مراجعة(

 1027 سبتمبر 30

 )غير مراجعة(
      

73.385.333 52.138.170 4081778007 

01.771.550 02.751.850 3083308854 

710.773 760.337 4238032 

2.310.180              2.300.788          280708023          

87.137.036   85.058.788 8282008704 
                    

 
 

 ألجل

 تحت الطلب

 إدخار

 أخرى

 اإلجمالي
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 تتمة - المشتقات - 0

 

 اإلسمية المبالغ
القيمة العادلة 

 السلبية

 القيمة العادلة

 االيجابية

 ( مراجعة)   1326ديسمبر  02في  

 األدوات المالية المشتقة 

 مقتناة ألغراض المتاجرة :     

  الخاصة مقايضات أسعار العموالت  226.233 53.650 15.376.716

 الصرف األجنبي والسلع اآلجلةعقود   36.327 75.073 27.856.637

 خيارات العمالت والسلع  275.075 267.377 17.731.586

 الخاصة خيارات أسعار العموالت  5.713 0.608 2.312.713

     

 مقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة :    

  الخاصة مقايضات أسعار العموالت  - 318 07.523

 

5.230.627 

 

0.263 

 

- 

 لتغطية مخاطر التدفقات النقدية :مقتناة  

 الخاصة مقايضات أسعار العموالت                -        0.263   5.230.627 مقايضات أسعار العموالت

 اإلجمالي   030.773 173.730 70.888.865

 ةمقاصال التفاقياتللمشتقات الخاضعة  العادلة القيم  2.727.772 2.727.772 

 على أساس إجمالي للمشتقات العادلة القيم  2.838.113 2.685.107 

 

 

 اإلسمية المبالغ
القيمة العادلة 

 السلبية

 القيمة العادلة

 االيجابية

 )غير مراجعة(  1326 سبتمبر 03في  

 األدوات المالية المشتقة  

 مقتناة ألغراض المتاجرة :     

 الخاصة العموالتمقايضات أسعار   265.273 32.070 03.388.237

 عقود الصرف األجنبي والسلع اآلجلة  232.757 70.351 10.673.538

 خيارات العمالت والسلع  256.331 276.276 02.781.227

 الخاصة خيارات أسعار العموالت  6.533 7.737 2.328.833

 القيمة العادلة: مخاطر مقتناة لتغطية    

 

 

 

 

 الخاصة العموالت مقايضات أسعار  - 2.503 07.570

     

 

07.536 

 

2.332 

 

- 

 مقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية : 

 الخاصة مقايضات أسعار العموالت                   -         7.267     163.2337. مقايضات أسعار العموالت

 اإلجمالي   703.207 132.882   33.736.053

 ةمقاصال التفاقياتللمشتقات الخاضعة  العادلة القيم     257.0802.   080.257.2 

 على أساس إجمالي للمشتقات العادلة القيم     137.8202.   675.308.2 

 

 التعهدات واإللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان    - 20

  بالمجموعة :فيما يلي بيانا  بالتعهدات واإللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان الخاصة   

 1326 سبتمبر 03

 )غير مراجعة(

 1326ديسمبر  02

 ( مراجعة) 

 1027 سبتمبر 30

  )غير مراجعة(
       

 خطابات ضمان  2787378488 23.578.387 12.126.387
 إعتمادات مستندية  383838207 7.361.128 0.767.370
 قبوالت  288138577 1.102.371 1.331.810
        إلتزامات لمنح اإلئتمان غير قابلة للنقض  180538720 1.213.733 1.135.508

        اإلجمالي  1488078871 18.332.656 03.281.728
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 النقدية وشبه النقدية     - 22

  تتكون النقدية وشبه النقدية المدرجة في قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة من اآلتي : 

 1326 سبتمبر 03

 )غير مراجعة(

 1326ديسمبر  02

 ( مراجعة) 

 1027 سبتمبر 30

  )غير مراجعة(
       

 نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي 2280808201 7.787.073 5.686.602
        وديعة نظامية (482018878) (7.717.787) (7.035.817)

2.133.837 0.353.835 788778134  

707.736 873.063 287418058 

والتي أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 من تاريخ اإلقتناء  أو أقلتسعين يوما   تستحق خالل
       

 اإلجمالي  087208101 0.303.167 1.315.633
       

 

 القطاعات التشغيلية    -21

ولة عن القرارات اإلدارة العليا المسؤ للتقارير الداخلية المتعلقة بقطاعات المجموعة والتي تتم مراجعتها بإنتظام من قبل يتم تحديد القطاعات التشغيلية وفقا  
والشرررررروط  وفقا لألحكام التشرررررغيلية يم األداء. تتم المعامالت بين القطاعاتيوتق للقطاعات تخصررررريص المواردإتخاذ القرار لالتشرررررغيلية في البنك من أجل 

لى القطاعات ع الخاصرررررررة عمولةالمما ينتج عنه تحويل تكاليف التمويل. تحمل  التشرررررررغيلية القطاعاتعادة إعادة توزيع التمويل بين رية العادية، ويتم التجا
ى مع ريقة تتماشررتقاس االيرادات من األطراف الخارجية المصرررح عنها لادارة العليا بطعلى أسرراس سررعر موحد يعادل التكلفة الحديه لألموال.  التشررغيلية

ديسررمبر  02تلك المتبعة في قائمة الدخل المرحلية الموحدة. لم يطرأ أي تعديل على اسررس تحديد القطاعات أو أسررس قياس ارباح أو خسررائر القطاعات منذ 
1326 . 

 :القطاعات التشغيلية للمجموعة والتي يتم رفع التقارير بشأنهافيما يلي 

 قطاع الشركات 

ي . كما يقوم بقبول ودائع العمالء وتقديم التمويل الذ، والعمالء االعتباريينبتقديم سرررلسرررلة متكاملة من المنتجات والخدمات للشرررركات يقوم قطاع الشرررركات
 يشتمل على القروض ألجل والسحب على المكشوف والقروض المشتركة وخـررررررـرررررردمات التمويل التجاري. تشتمل الخدمات المقدمة للعمالء على الخدمات

     ة من خالل شبكة اإلنترنت وخدمات المعامالت العالمية وخدمة مركزية تقوم بإدارة جميع حواالت العمالء، سواء  الكترونيا  أو غير ذلك.المصرفي

 قطاع األفراد

ـدى  ـ ـ ـ ـ ـ ـخدمات مركز الهاتف البنكي على م ساعة. كما يقوم هذا  17يعمل قطاع األفراد من خالل شبكة الفروع المحلية ومكائن الصرف اآللي مدعمة ب
التي تشررتمل على القروض الشررخصررية،  ومنتجات مصرررفية األفرادالقطاع بقبول ودائع العمالء على شرركل حسررابات ادخار وودائع متنوعة، وتقديم خدمات 
 .الحجم والسحب على المكشوف، وبطاقات االئتمان لألفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 ة وخدمات االستثماراألعمال المصرفية االستثماري

 يقدم هذا القطاع خدمات التعامل واإلدارة والترتيب وتقديم المشورة وحفظ األوراق المالية.

 المركزية ولجنة الموجودات والمطلوبات قطاع الخزينة

والعمالء يتعامل قطاع الخزينة بشرررركل أسرررراسرررري مع أسررررواق المال، وتحويل العمالت األجنبية وأسررررعار العموالت واألدوات المشررررتقة األخرى للشررررركات 
الخاصرررة  المحفظة االسرررتثماريةالتمويل و إدارة المخاطر المركزية وإدارة ولحسررراب المجموعة نفسرررها. كما أن هذا القطاع مسرررؤول عن إدارة  االعتباريين
 .بالمجموعة

زينة خلل الرئيسررريةقطاعات البنك واألنشرررطة  تتعلق بأنشرررطة عمليات إدارة موجودات ومطلوبات المجموعة، والتي الجنة الموجودات والمطلوبات لشرررمل ت
 داراتوالمصاريف الداخلية لاكما تتضمن صافي اإليرادات . هاوادارة المركز المالي الموحد ل على مستوى المجموعة من خالل المحافظة على السيولة

كما هو موافق عليه من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات وتتضرررررمن الدخل والمصررررراريف غير الموزعة والمتعلقة بالمركز  موالاال على تسرررررعير تحويل
 األخرى. إلداراتالرئيسي وا
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 تتمة -القطاعات التشغيلية    -21

 : مبرديس 02و  سبتمبر 03في   رة المنتهيةللفت حسب القطاعات التشغيلية وإيرادات ونتائج المجموعة ومطلوبات فيما يلي تحليال  لموجودات  

 (مراجعةغير ( 1027 سبتمبر 30
 

 قطاع الشركات
 

 قطاع األفـــراد

 
قطاع األعمال 

المصرفية 
االستثمارية 
وخدمات 
 االستثمار

 قطاع الخزينة
المركزية ولجنة 

الموجودات 
 والمطلوبات

 
 اإلجمالي

  االيرادات الخارجية، صافي

 180508377 (1088582) 28582 7058740 285708737 صافي دخل العموالت الخاصة

 5208124 (108250) 118770 2328732 3848071  دخل األتعاب والعموالت صافي

 708072 178332 28537 18173 488812 دخل المتاجرة صافي

 2188272 308170 - 378705 708307 ايرادات أخرى
 - 5878487 78272 2818053 (7778700) بين القطاعات ايرادات(/ ف)مصاري

 187878713 3158337 338048 282508201 281788137 ، صافياتيراداالإجمالي 

 (0558015) (518707) (188070) (5708470) (3018780) باستثناء مخصصات االنخفاض إجمالي مصاريف العمليات

  غير نقدية جوهرية أخرىبنود 

 (8328714) - - (1018007) (7108518) ئتمان، صافياالخسائر انخفاض مخصص 

 88018 88018 -  - تشغيليةغير  ايرادات

 280008001 1828478 48070 3778537 3458018 صافي دخل الفترة

 

 

 )غير مراجعة( 1326 سبتمبر 03
 

 قطاع الشركات
 

 قطاع األفـــراد

 
قطاع األعمال 
المصرفية 
االستثمارية 
وخدمات 
 االستثمار

 قطاع الخزينة
المركزية ولجنة 
الموجودات 
 والمطلوبات

 
 اإلجمالي

  االيرادات الخارجية، صافي
 2.863.632 (777.178) - 778,363 2,568,873 صافي دخل العموالت الخاصة

050.07 206.662 763,277  دخل األتعاب والعموالت صافي  (01.223)  303.638  
(515) 388 25.332 32,786  دخل المتاجرة صافي  253.238  

 283.158 60.715 - 02.333 30,617 أخرى ايرادات
 - 513.167 7.570 270.836 (672,736) اتالقطاع بين ايرادات(/ مصاريف)

 1.775.208 237.233 71.887 2,376,706 2.552.728 ، صافيااليراداتإجمالي 

 (313.171) (58.778) (02.285) (502.531) (138,727) باستثناء مخصصات االنخفاض مصاريف العملياتإجمالي 
  

  بنود غير نقدية جوهرية أخرى
 (711.278) - - (288.327) (107,202)  ئتمان، صافياالخسائر انخفاض مخصص 

 (213,176) (213,176) - - - للبيع متاحةمخصص انخفاض أستثمارات 
 2,532 2,532 - - - غير تشغيليةايرادات 

 2.027.360 (70,000) 22.633 056.817 2,328,873 الفترة (خسارة)/ صافي دخل 

 
 

 )غير مراجعة( 1027 سبتمبر 30
 

 قطاع الشركات
 

 قطاع األفـــراد

 
قطاع األعمال 

المصرفية 
االستثمارية 
وخدمات 
 االستثمار

 قطاع الخزينة
المركزية ولجنة 

الموجودات 
 والمطلوبات

 
 اإلجمالي

 20284538574 3280008750 7178113 1081518035 4884838577 موجودات القطاع 
 8882448058 3080718370 2028257 1087738055 2883178478 مطلوبات القطاع

      )معدلة( )مراجعة( 1326ديسمبر  02
 237.333.357 02.631.618 557.013 12.763.037 52.170.733 موجودات القطاع
 31.017.013 08.061.523 26.163 17.682.773 16.167.232 مطلوبات القطاع

      )معدلة( )غير مراجعة( 1326 سبتمبر 03
 236.876.676 13.307.012 577.863 12.235.278 56.363.077 موجودات القطاع
 30.338.576 71.373.671 25.313 16.586.587 15.055.088 مطلوبات القطاع
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 الزكاة وضريبة الدخل  -23

 البنك استلم وقد. 1326في ذلك  وبما ولغاية المالية السنوات جميع عن"( الهيئة)" والدخل للزكاةالعامة  الهيئة إلى والضريبية الزكوية إقراراته البنك قدم
هذا التعرض اإلضافي  .سعودي لاير مليون 181.2 بمبلغ إضافية التزامات بدفع تطالب والتي 1320 وحتى 1335 من للسنوات والضريبية الزكوية الربوط

 تم وقد. من قبل الهيئة الزكوي الوعاء الى األجل طويل التمويل واضافة األجل طويلة االستثمارات بعض الناتجة عن استبعاديتعلق بشكل أساسي بالزكاة 
 لسعوديةا العربية المملكة في األخرى البنوك مع بالتعاون البنك قبل من االضافية الزكوية االلتزامات هذه فرض بموجبه تم الذي األساس على االعتراض

رض جيل مخصصات مناسبة مقابل التع، ومع ذلك قام البنك بتسصالحها في كونتس المذكور االعتراض نتيجة نأب واثقة االدارة إن. الهيئة رد انتظار في وهو
 المذكور أعاله.

ا على الربوط النهائية التي أجرتها الهيئة لألعوام من  1326 حتى 1327 ألعوامل والضريبية لم يتم إجراء الربوط الزكوية ،  1320 حتى 1335بعد. وبناء 
لى التعرض لمطالبات زكوية إضافية وإن هذه فإنه إذا ما تم استبعاد االسثمارات طويلة األجل وإضافة التمويل طويل األجل إلى وعاء الزكاة ، فإنه سيؤدي إ

 المسألة التزال موضع اهتمام كافة القطاع المصرفي وأن اإلفصاح عنها سيعود بالضرر على البنك بخصوص هذه المسألة.

 للسهم األساسي والمخفضربح ال - 24

وذلك بتقسيم صافي دخل الفترة   1326و  1327 سبتمبر 03في تين المنتهي أشهر التسعة تي الثالثة أشهر ورتم احتساب الربح األساسي والمخفض للسهم لفت
 .مليون سهم 2.270.37العائد لمساهمي البنك على 

 العادلة لألدوات المالية  القيم -25

بتاريخ  في السوق متعاملينالقيمة العادلة هي السعر الذي سيتم إستالمه عند بيع أصل ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تتم بين  
  معاملة ستتم إما:الالقياس. يحدد قياس القيمة العادلة بإفتراض أن 

 أو الوصول إليه،  الذي يمكنللموجودات أو المطلوبات،  في السوق الرئيسي -
 .للموجودات والمطلوبات التي يمكن الوصول إليها في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق فائدة -
 

 الهرمية تحديد القيمة العادلة ومستوياتها

 تستخدم المجموعة المستويات الهرمية التالية عند تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها: 

 لنفس األداة أو ألداة مماثلة ويمكن للمنشأة الوصول إليها بتاريخ القياس. المتداولة في األسواق المالية النشطة األسعار : المستوى األول

لمتداولة في األسواق المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو طرق تسعير أخرى يتم تحديد كافة األسعار ا : المستوى الثاني

  مدخالتها الهامة وفق بيانات السوق القابلة للمالحظة.

 طرق تسعير لم تحدد أي من مدخالتها الهامة وفق بيانات السوق القابلة للمالحظة. : المستوى الثالث
 

 الدفترية والقيمة العادلة قيمةال

 ة بها.الخاصلقيمة العادلة لمستويات الهرمية البما في ذلك  المالية لمطلوباتالمالية  وا لموجوداتلالعادلة والقيمة القيمة الدفترية التالي  الجدول يوضح
 القيمة العادلة  

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني  المستوى األول القيمة الدفترية 

      )غير مراجعة( 7102 سبتمبر 03

      الموجودات المالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة

 3288747 - 3288747 - 3288747 مشتقةأدوات مالية 

 3148531 38438 2788057 2538038 3148531 متاحة للبيع مالية ستثماراتا
 

      ةبالقيمة العادلالموجودات المالية التي لم يتم قياسها 

 280578058 - 280578058 - 280578058 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 708022 - 708022 - 708233 حتى تاريخ االستحقاق ةمقتنا استثمارات

 2580778771 - 2580778771 - 2780048884 بالتكلفة المطفأة مقتناةأخرى  استثمارات

 7884488871 7884488871 - - 7887358702 قروض وسلف، صافي

 8780758871 7884518300 2884708534 2538038 8784008855 اإلجمالي

      التي تم قياسها بالقيمة العادلة المالية المطلوبات

 2878445 - 2878445 - 2878445 مشتقةأدوات مالية 
 

      التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة المالية المطلوبات

 282378505 - 282378505 - 282378505 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 8282008704 - 8282008704 - 8282008704 ودائع العمالء 

 380418842 - 380418842 - 380418842 سندات دين ثانوية  

 8783778405 - 8783778405 - 8783778405 اإلجمالي
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  تتمة - العادلة لألدوات المالية القيم - 25
 القيمة العادلة  

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني  المستوى األول القيمة الدفترية 

      )مراجعة( 6132 ديسمبر 02

      التي تم قياسها بالقيمة العادلة الموجودات المالية

 030.773 - 030.773 - 030.773 مشتقةأدوات مالية 
 761.383 0.708 263.052 133.133 761.383 متاحة للبيع مالية إستثمارات

      الموجودات المالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة

 2.317.063 - 2.317.063 - 2.317.063 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
 63.370 - 63.370 - 62.732 حتى تاريخ االستحقاق ةمقتنااستثمارات 
 13.638.603 - 13.638.603 - 13.700.728 بالتكلفة المطفأة مقتناةأخرى  استثمارات

 71.627.800 71.627.800 - - 71.770.337 قروض وسلف، صافي

 35.157.670 71.628.172 11.076.131 133.133 35.723.770 اإلجمالي

      المالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة المطلوبات
 173.730 - 173.730 - 173.730 مشتقةأدوات مالية 
      المالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة المطلوبات

 2.077.701 - 2.077.701 - 2.077.701 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
 85.058.788 - 85.058.788 - 85.058.788 ودائع العمالء 

 0.333.335 - 0.333.335 - 0.333.335 سندات دين ثانوية  

 33.887.128 - 33.887.128 - 33.887.128 اإلجمالي

 

في قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة، فيما عدا االستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق واالستثمارات األخرى  درجةإن القيم العادلة لألدوات المالية الم
 .ة الموجزةرحلية الموحدلية المالمقتناة بالتكلفة المطفأة والقروض والسلف المسجلة بالتكلفة المطفأة ال تختلف جوهريا  عن القيمة الدفترية المدرجة في القوائم الما

لمتداولة بالسوق األسعار اتحدد القيمة العادلة المقدرة لالستثمارات األخرى المقتناة بالتكلفة المطفأة واالستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق، على أساس 
ن ألدفترية، ال قيمتهاعموالت ال تختلف جوهريا  عن ودائع العمالء المرتبطة بل. إن القيم العادلة تسعير لبعض السندات بعمولة ثابتةعند توفرها أو طرق ال

 .المتعاقد عليهاأسعار العموالت الحالية السائدة في السوق لموجودات مالية مماثلة ال تختلف جوهريا  عن األسعار 

 واألرصدة للبنوك والمؤسسات ،المالية األخرىألرصدة لدى البنوك والمؤسسات ا، ورصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودياألنقدية ولل ن القيمة العادلةإ
ال تختلف بشكل جوهري عن القيمة الدفترية لها حيث أن هذه األرصدة هي لفترات قصيرة األجل  والموجودات األخرى والمطلوبات األخرى المالية األخرى

ية فإن القيمة العادلة لسندات الدين الثانو ،ئدة في السوق. كذلكمما يعطي انطباعا بأن المعدالت بحسب السجالت ال تختلف بشكل جوهري عن المعدالت السا
تلف إن القيمة التي تم الحصول عليها من طريقة التقييم قد تخ أشهر. ستةمتغير يعاد تسعيره كل  خاصة تقارب القيمة الدفترية لها حيث أنها تحمل سعر عمولة
م إطفائه على حيث يت ربح وخسارة اليوم الواحد"" ب ر إلى الفرق بين سعر المعاملة وقيمة طريقة التقييمعن سعر المعاملة لألداة المالية بتاريخ المعاملة. ويشا

عاد. ويتم تحقق عند االستبتأو  البيانات القابلة للمالحظة في السوقيؤجل إلى أن يتم تحديد القيمة العادلة لألداة باستخدام عمر المعاملة لألداة المالية أو مدى
 المؤجلة. الواحدغيرات الالحقة في القيمة العادلة مباشرة في قائمة الدخل المرحلية الموحدة دون عكس ربح وخسارة اليوم إثبات الت

ويل المطلوبات سداده بتح مقابل بيع أصل أو الذي سيتم السعر الذي سيتم استالمه يعكس والذي إن الهدف من طرق التقييم هو التوصل إلى قياس للقيمة العادلة
لتحديد القيمة العادلة  متعارف عليهاتقييم  طرقبتطبيق عدة   بين المتعاملين في السوق في تاريخ القياس. وتقوم المجموعةتمت  نظامية معامالتبموجب 
االلألدوات  ا وأقل تعقيد   متاحة في السوق وذلك فيما يتعلق بسندات ى هذه الطرقلإمدخالت اللمالحظة أو القابلة لوغالبا ما تكون األسعار  .مالية أكثر شيوع 

 لعموالتامقايضات أسعار مثل  النظاميةوالمشتقات البسيطة المتداولة خارج األسواق المالية  المتعلقه بالعمالت االجنبيهالدين واألسهم المدرجة والمشتقات 
يقلل من الحاجة إلى حكم اإلدارة وتقديرها، كما يقلل من نسبة عدم التأكد  ى هذه الطرقلإ ن توفر األسعار القابلة للمالحظة في السوق والمدخالتإ .الخاصة
بحسب المنتجات واألسواق وقد تتغير حسب  ى هذه الطرقلإيختلف توفر هذه األسعار القابلة للمالحظة في السوق والمدخالت  .تحديد القيم العادلة بشأن 

 .اق الماليةأحداث معينة وحاالت عامة تتعلق باألسو

 

 

 

 

 

 

 

 



 ولالبنك األ
 )المعروف سابقاً بالبنك السعودي الهولندي(

 (شركة مساهمة سعودية)

 

 الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة 

 1027سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

   الرياالت السعوديةبآالف 

15 

 

  تتمة - العادلة لألدوات المالية القيم - 25

 لمالحظة المستخدمة:القابلة لوالمدخالت الجوهرية غير  1327 سبتمبر 03طرق التقييم المستخدمة في قياس القيمة العادلة كما في  التالييوضح الجدول 

 

المدخالت  التقييم يقةطر النوع
الجوهرية 

 القابلةغير
 لمالحظةل

العالقة المتداخلة بين المدخالت 
لمالحظة وقياس ل القابلةالجوهرية غير

 القيمة العادلة

استثمارات 
 متاحة للبيع 

، مخصومةال يةالنقد اتتدفقوال الحالية  قيمةالصافي على طرق التقييم  تشتمل
ظة. لمالحالقابلة لأسعار السوق  بشأنهاتتواجد  مماثلةأدوات مالية والمقارنة مع 

الية معدالت خعلى اإلفتراضات والمدخالت المستخدمة في طرق التقييم  تشتمل
غيرها مستخدمة في أخرى  وهوامش ائتمان وعالوات الخاصة العموالتمن 

العمالت  تحويلواألسهم، وأسعار  وأسعارالسندات تقدير معدالت الخصم،
 األجنبية

 نطبقال ي ال يوجد

استثمارات 
أخرى مقتناة 

بالقيمة 
 المطفأة

، مخصومةال يةالنقد اتتدفقوال الحالية  قيمةالصافي على طرق التقييم  تشتمل
ظة. لمالحالقابلة لأسعار السوق  بشأنهاتتواجد  مماثلةأدوات مالية والمقارنة مع 

الية معدالت خعلى اإلفتراضات والمدخالت المستخدمة في طرق التقييم  تشتمل
غيرها مستخدمة في أخرى  ش ائتمان وعالواتوهوام الخاصة العموالتمن 

العمالت  تحويلواألسهم، وأسعار  وأسعارالسندات تقدير معدالت الخصم،
 األجنبية

 نطبقال ي ال يوجد

القروض 
، والسلف
 صافي

دم المخصومة التي تستخ يةالنقد اتتدفقالالقيمة العادلة باستخدام تم إظهارها ب
 االئتمان. هوامشلمنحنيات العائد و القابلة للمالحظة بيانات ومدخالت السوق

 هوامش
 االئتمان

 كاناالئتمان،  هامشكلما اتسع نطاق 
الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة 

 أعلى.

 

 كفاية رأس المال            -27

الموضوعة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي والحفاظ على مقدرة تتمثل أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال في االلتزام بمتطلبات رأس المال 
تقوم اإلدارة يوميا  بمراقبة كفاية رأس المال وإستخدام رأس المال  المجموعة على االستمرار في العمل وفقا  لمبدأ االستمرارية واالحتفاظ برأسمال قوي.

كون نسبة إجمالي رأس المال النظامي إلى الموجودات تحد أدنى من رأس المال النظامي وأن تتطلب مؤسسة النقد العربي السعودي االحتفاظ بوالنظامي. 
 .%8 والمرجحة المخاطر عند أو تزيد عن الحد األدنى المتفق عليه وه

يتم  ، المعبر عنها كنسبة مئوية،بإستخدام النسب المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. وبموجب هذه النسب المال ة بمراقبة كفاية رأستقوم اإلدار
الخاصة بها، والتعهدات لموحدة ا المرحلية قياس كفاية رأس المال وذلك بمقارنة رأس المال المؤهل للمجموعة مع الموجودات الظاهرة في قائمة المركز المالي

  ظهار مخاطرها النسبية.وااللتزامات المحتملة والمبالغ اإلسمية للمشتقات الظاهرة بالمبالغ المرجحة لها وذلك إل

 :للبنك يلخص الجدول أدناه الركيزة األولى للموجودات المرجحة المخاطر، ورأس المال األساسي ورأس المال المساند، ونسب كفاية رأس المال
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 )غير مراجعة(  )مراجعة(  )غير مراجعة( 

 معدلة  معدلة   

مخاطر اإلئتمان المتعلقة بالموجودات المرجحة 
 8382218445 المخاطر

 
33.200.353 

 
36.336.308 

المخاطر التشغيلية المتعلقة بالموجودات المرجحة 
 782318738 المخاطر

 
5.738.588 

 
5.010.820 

        232.232        123.757         2478113 مخاطر السوق المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر
 512.851.232   35.870.131                         8083018307 الموجودات المرجحة المخاطر - ىاألول الركيزةإجمالي 

      
 21.878.233  21.661.715  2383088727 رأس المال األساسي 
      7.336.538     7.113.307                         483788007 رأس المال المساند 

     26.377.638   26.880.661                        2787878511 إجمالي رأس المال األساسي ورأس المال المساند

      نسبة كفاية رأس المال %

 21.66  20.12  24880 نسبة رأس المال األساسي   
 26.63  27.61  20870 نسبة رأس المال األساسي + رأس المال المساند   
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 المقارنة أرقام - 27
 

 المرحلية الموحدة بنود كل من قائمة المركز المالي على التالية التأثيرات له ،7 رقم إيضاح في مبين هو كما الدخل وضريبة للزكاة المحاسبية السياسة في التغير إن
 المرحلية الموحدة. وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين

 

 

 2كما وردت في 
 1027يناير 

 

 التعديل

 
 2 في المعدلةالمبالغ 

 1027يناير 
  

      

 813.738  (83.776)  332.257 أخرى موجودات

 2.732.683  253.072  2.571.078 مطلوبات أخرى

 275.381  (83.776)  155.518 إجمالي االرباح المبقاة

 207.858  (253.072)  137.233 أرباح مقترح توزيعها

 22.787.737  (103.787)  21.317.237 المساهمين حقوق إجمالي

 

 

 30ا وردت في كم
 1027 سبتمبر

 

 التعديل

 
 30في المبالغ المعدلة 

 1027 سبتمبر
  

      

 711.728  (83.776)  830.267 أخرى موجودات

 2.730.611  273.533  2.077.211 مطلوبات أخرى

 2.003.675  (113.376)  2.563.532 إجمالي االرباح المبقاة

 21.878.233  (113.376)  20.378.376 المساهمين حقوق إجمالي
 

 

 32كما وردت في 
 1027ديسمبر 

 

 التعديل

 
 32في  المبالغ المعدلة

 1027ديسمبر 
  

      

 766.121  (83.776)  876.658 أخرى موجودات

 2.773.222  223.610  2.013.788 مطلوبات أخرى

 857.330  (133.363)  2.357.371 إجمالي االرباح المبقاة

 21.661.715  (133.363)  21.861.737 المساهمين حقوق إجمالي
 

 :اآلتيك الحالية والسابقة هو ل الفترةاللمجموعة خاملكية حقوق  على المحاسبية التغير في السياسة أثر إن

 1326 سبتمبر 03 1027 سبتمبر 30 

   

 10.635 248581 الزكاة للفترة مخصص 
        215.835              748457 الضريبة للفترةمخصص 

 808030                      33273.5        

المرحلية  يةو قائمة التدفقات النقد المرحلية الموحدة الشامل الدخلقائمة وة الموحد ةالمرحلي الدخل قائمة على تأثير أي المحاسبية السياسة في هالأع للتغيير يكن لم

 .هأعال المعروضة السنة أو لفترةل الموحدة

 .الحالية الفترة عرض مع لتتماشى السابقة فترةلل األخرى رقاماأل بعض تصنيف إعادة تم

 

 إلدارةمجلس ا اعتماد - 28

  .(1327 أكتوبر 16هـ ) الموافق 2703 صفر 36 بتاريخ اإلدارةمن قبل مجلس  الموجزة الموحدة المرحلية تم إعتماد القوائم المالية       
 
 




