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 عام - 3
بموجب  مسجلة في المملكة العربية السعوديةسعودية  مساهمة تأسس بنك الجزيرة )"البنك"( كشركة

لبنك ممارسة ا أبد .(3971يونيو  43هـ )3191خرة جمادى اآل 34/م تـاريخ 26المرسوم الملكي رقم 
نتقلت إليه عمليات فروع بنك باكستان ا( بعد أن 3976أكتوبر  9هـ )3196 شوال 36أعمـاله بتاريخ 

تاريخ  2111131141بموجب سجل تجاري رقم يعمل البنك  .الوطني في المملكة العربية السعودية
 66عددها من خالل شبكة فروعه و، ( الصادر في مدينة جدة3976يوليو  47هـ )3196رجب  49

 اً موظف30786وبلغ عدد الموظفين  فرعاً( في المملكة العربية السعودية 64: م4131ديسمبر) فرعاً 
 عنوان المركز الرئيسي للبنك هو كما يلي: .(اً موظف 30779: م4131ديسمبر  13)
 

 بنك الجزيرة
 الملك طريق -النهاة  حي
 43224جدة  - 6477ب .ص

 المملكة العربية السعودية
 
الشريعة )مبدأ تجنب  أحكامالمتوافقة مع  نواع الخدمات المصرفيةأتقديم كافة  إلىالبنك  هدفي

والتي يتم الموافقة واالشراف عليها من  ستصناع واإلجارة والتورقوتشمل المرابحة واال (العموالت
 .قبل هيئة رقابة شرعية مستقلة تم تأسيسها من قبل البنك

 
 :"(المجموعةبكلمة "مع البنك بعة للبنك )يشار إليها مجتمعة فيما يلي الشركات الفرعية التا

 
 مباشرة )نسبة التملك  طبيعة النشاط بلد التأسيس 

 13 (وغير مباشرة

 م4132 مارس

 مباشرة )نسبة التملك 

 13 (وغير مباشرة

 م4131ديسمبر 

لألسواق شركة الجزيرة 

 (كابيتالالمالية )الجزيرة 

 %311 %311 ساطة وإدارة أصولو المملكة العربية السعودية

 

 

    

أمان للتطوير واالستثمار 

 العقاري

إدارة حفظ و المملكة العربية السعودية

العقارية  اماناتال

 نيابة عن البنك

311% 311% 

      
 
 سس اإلعدادأ - 4

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

لتتماشى  الموحّدةالموجزة  األوليةكما يعد البنك هذه القوائم المالية  .األوليةالخاص بالتقارير المالية  12
 .ملكة العربية السعوديةمع نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات في الم
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 )تتمة( أسس اإلعداد - 4

التاريخية فيما عدا القياس  على أساس التكلفة الموحّدةيتم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة 
المالية المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  دواتواألالمشتقة  دواتلألبالقيمة العادلة 

تسجل الموجودات أو المطوبات  ،ذلكل إاافةً  .خرىة من خالل قائمة الدخل الشامل األوالقيمة العادل
القيمة دلة أو التي يتم تسجيلها بالتكلفة من خالل المالية التي يتم التحوط لها في عالقة تحوط بالقيمة العا

 .حوط لهاتالم في حدود المخاطرالعادلة 

ات المطلوبة االفصاحال تتامن كافة المعلومات و لموحّدةاجزة والم األوليةن هذه القوائم المالية إ
السنوية للسنة المنتهية  الموحّدةالقوائم المالية قتران مع باال قرائتهاويجب  السنوية الموحّدةللقوائم المالية 

 .م4131ديسمبر  13في 

وافترااات  أحكام بواع اإلدارةن تقوم أ الموحّدةالموجزة  األوليةيتطلب إعداد هذه القوائم المالية 
الدخل و ،والمطلوبات، للموجودات المدرجةوتقديرات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ 

 وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. ،والمصاريف

في  ارةاإلدالهامة التي واعتها  األحكامكانت  ،الموحّدةالموجزة األولية هذه القوائم المالية  إعداد أثناء
التي طبقت  ذاتهاوالمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة هي  للمجموعةتطبيق السياسات المحاسبية 

 .م4131ديسمبر  13كما في وللسنة المنتهية في الموحّدةالموجزة األولية على هذه القوائم المالية 

 .سعودي لايرم تقريبها ألقرب ألف باللاير السعودي ويت الموحّدةالموجزة األولية تظهر القوائم المالية 

 
 أسس التوحيد - 1

 وشركاتهبنك الجزيرة ل القوائم الماليةعلى  الموحّدةالموجزة  األوليةتشتمل هذه القوائم المالية 
سياسات  استخدامالمالية للبنك وب الفترةالتابعة عن نفس  للشركاتيتم إعداد القوائم المالية  .التابعة
 .منتظمة يةمحاسب

 
 التابعة شركاتال (أ 

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

 الثالثة التالية:  المعاييرحقق يجب أن تت ،السيطرةتعريف ولتحديد  .المنشأةخالل سيطرته على 
 

 .المنشاةسلطة على  للبنكأن يكون  (3
 .غيرة ناتجة عن ارتباطه بالمنشأةعوائد متفي حقوق  عرض اوتللبنك أن يكون  (4
 على المنشأة للتأثير على عوائد المنشأة. سلطته استخدامالقدرة على لديه  البنكأن يكون  (1
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 )تتمة( أسس التوحيد - 1
 

 )تتمة( بعةالتا الشركات (أ 

تم فيه نقل السيطرة إلى البنك ويتم التوقف عن عملية ييتم توحيد المنشآت التابعة من التاريخ الذي 
تم فيه نقل السيطرة من البنك. إن نتائج المنشآت التابعة المستحوذ عليها أو يالتوحيد من التاريخ الذي 

من تاريخ االستحواذ أو  الموحّدة األوليةدخل يتم إدراجها في قائمة ال - إن وجدت - الفترةالمباعة خالل 
 .ما يقتاي األمرحسب ،حتى تاريخ البيع

 
 غير المسيطرة الحصصب( 

التي ال الشركات التابعة الحصة من صافي الدخل وصافي موجودات  غير المسيطرة الحصصتمثل 
شكل منفصل امن ب هاويتم عرا .يمتلكها البنك بصورة مباشرة أو غير مباشرة في منشآته التابعة

 األوليةامن حقوق الملكية في قائمة المركز المالي  هاعرايتم كما . الموحّدة األوليةقائمة الدخل 
غير  الحصصأي خسائر تنطبق على يتم تحميل  .ملكية البنكبشكل منفصل عن حقوق  الموحّدة

عجز في ظهور  في لو تسبب ذلكحتى  غير المسيطرةحقوق الفي شركة تابعة على حساب  المسيطرة
 .غير المسيطرة الحصصرصيد 

 عند التوحيد العمليات( استبعاد ج

البنك  وشركاته المعامالت بين  الناتجة عن واية ايرادات غير محققة ومصروفات  رصدةيتم استبعاد األ
فس طريقة يتم استبعاد الخسائر غير المحققة بنالموجزة الموحّدة. األوليةعند إعداد القوائم المالية  التابعة

 .جد  دليل على االنخفاض في القيمةاالرباح غير المحققة لكن فقط الى الحد الذي ال يو
 
 الشركات الزميلة ( د

في ستثمارات لبنك نفوذاً جوهرياً. يتم مبدئياً إثبات االا عليهاالتي يمارس المنشآت هي الشركات الزميلة 
ويتم إدراجها في قائمة  .اً لطريقة حقوق الملكيةفي وقت الحق وفقوتحتسب بالتكلفة الشركات الزميلة 

 ـبالقيمة المحاسب عنها في بند حقوق الملكية أو القيمة القابلة لالسترداد  الموحّدة األوليةالمركز المالي 
 .أيهما أقل

في حصة البنك من صافي تغييرات ما بعد االستحواذ  اً حقوق الملكية التكلفة زائدالمحتسبة لتمثل القيمة 
المتراكمة على أساس  الخسائر المكاسب/نتائج واالحتياطيات والحصة من ال) الزميلة ةالشركوجودات م

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

 يمكن عكس شركة زميلةفيما يتعلق باالستثمار في  المعترف بها سابقاً االنخفاض في القيمة خسارة إن 
المركز قائمة القيمة الدفترية لالستثمار في  بحيث تبقى الموحّدة األوليةقائمة الدخل من خالل قيدها 
)قبل تكوين مخصص االنخفاض في القيمة(  المحتسبةبقيمتها في حقوق الملكية  الموحّدة األوليةالمالي 

 .قلأيهما أ ـ القيمة القابلة لالستردادأو 
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 الهامة السياسات المحاسبية - 2

تتفق مع تلك  الموحّدة الموجزة األوليةعداد هذه القوائم المالية إفي  المستخدمةت المحاسبية إن السياسا
تبني بإستثناء  ،م 4131ديسمبر  13للسنة المنتهية في  الموحّدةالسنوية  القوائم الماليةإعداد المتبعة في 

كورة ادناه والتي كان لها تاثير على المعايير القائمة المذ خرىالمعايير الجديدة التالية والتعديالت األ
مالي غير جوهري على القوائم المالية االولية الموجزة الموحدة  للمجموعة للفترة الحالية او الفترة 

  . ير جوهري  في الفترات المستقبليةيكون لها تاثير غ أنالسابقة ومن المتوقع 

 47ومعيار المحاسبة الدولي رقم  34 و 31التعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم توفر ـ 
إن هذا االعفاء من التوحيد  .م4132يناير  3التوحيد المطبق من اعفاء صناديق االستثمار من 

االلزامي للقوائم المالية يشترط أن تقوم المنشأة االستثمارية المؤهلة باحتساب االستثمارات في 
ستثمارات في الشركات المرتبطة وشركات المحاصة المنشآت الواقعة تحت سيطرتها ، إاافًة إلى اال

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة شريطة الوفاء ببعض الشروط باستثناء الشركات التابعة 
 إذا تم اعتبارها امتداداً لألنشطة االستثمارية التي تمارسها المنشأة االستثمارية.

يواح بأن ) أ(  م4132 يناير 3المطبق اعتبار من  14التعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم ـ  
المنشأة لديها حالياً حق نافذ قانوناً بالمقاصة إن لم يكن ذاك الحق مرتبطاً بحدث مستقبلي ونافذاً على 
كٍل من دورة األعمال العادية وفي حال تعثر أو إعسار أو إفالس المنشأة وجميع األطراف المقابلة، و 

لية مساوية لصافي التسوية إذا ـ وفقط إذا ـ كانت آلية التسوية اإلجمالية لديها من )ب( التسوية اإلجما
المزايا التي تمكنها من استبعاد مخاطر االئتمان والسيولة غير الجوهرية أو الوصول إلى هذه الغاية 

 مع معالجة الذمم المدينة والدائنة في عملية أو دورة تسوية مفردة.  

م 4132يناير  3من باثر رجعي ينطبق التعديل  16المحاسبة الدولي رقم  ل على معيارالتعديـ 
حيث يتناول مواوع االفصاح عن المعلومات حول القيمة القابلة لالسترداد من الموجودات 

التي تم . القيمة القابلة لالسترداد لكل وحدة محققة للنقد بموجب التعديالت التي انخفات قيمتها

فصاح عنها فقط عندما الل مطلوب ،لهاغير المحددة  ةغير الملموس توزيع الشهرة اواالصول
 . ة الناتجة عن االنخفاض في القيمةيتم تسجيل او عكس الخسار

الذي اااف  م4132يناير  3المطبق اعتبارا من  19التعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم ـ 

في  رر اعفاء من من عدم االستمرالتوفي 19المحاسبة الدولي رقم  معيارعلى  اً محدود استثناء
عندما يكن في االعتبار استبدال التزام ما في مستندات التحوط االصلية  عالقة التحوط القائمة

 .محددةللوفاء بمعايير 
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 االستثمارات ـ 6
 
 م4132 مارس 13 

  (غير مدققة) 

  بآالف الرياالت السعودية
 

م4131ديسمبر  13  

(مدققة)  

 بآالف الرياالت السعودية

 م4131 مارس 13

(غير مدققة)   

 بآالف الرياالت السعودية

    القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 8110216  ـــ     ـــ     من خالل قائمة الدخل تقاس إلزامياً بالقيمة العادلة

 2420697  1160176  1533646  بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلتحدد 

 ────── ────── ────── 

  1533646  1160176  304480311 

 3980129  90478  93126  القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

 707180921  3404130473  3431513251  محتفظ بها بالتكلفة المطفأة

 ────── ────── ────── 

 903610194  3401970341  3432133111  جمالياإل

 ══════ ══════ ══════ 
 

 ، صافيالقروض والسلف – 5
 
 م4132 مارس 13 

  (غير مدققة) 

  بآالف الرياالت السعودية
 

م4131ديسمبر  13  

(مدققة)  

 بآالف الرياالت السعودية

 م4131 مارس 13

(غير مدققة)   

 بآالف الرياالت السعودية

 3302380687  3403820114  3435123134  قروض شخصية

تجارية وسحوبات على المكشوفقروض    4231253625  4408440893  4303890941 

 3640928  4390873  44.3533  أخرى

 ─────── ──────── ─────── 

 1407730118  1104460832  1539223259  قروض وسلف عاملة

    

 301660871  2490174  2663553  عاملةغير قروض وسلف 

 ──────── ──────── ──────── 

القروض والسلف إجمالي   1.32123311  1106160386  1108180211 

    

 (302110111) (6630247) (413213.) مخصص خسائر انخفاض االئتمان

 ──────── ──────── ──────── 

سلفالقروض وصافي ال   1535213499  1209920719  1402180211 

 ════════ ════════ ════════ 
 

 ( يشمل منتجاتالعمولةالشريعة )مبدأ تجنب  أحكامروض والسلف منتجات بنكية متوافقة مع يمثل صافي الق
 ستصناع وإجارة وتورق.اتمويلية تتألف من عقود مرابحة و
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 شركة زميلةاالستثمار في  -.

لك تفي شركة الجزيرة تكافل تعاوني حيث تمالمجموعة استثمارات  شركة زميلةاالستثمار في يمثل 
وقد بدات شركة الجزيرة تكافل تعاوني % من إجمالي أسهم الجزيرة تكافل تعاوني. 11المجموعة 

  .م4132مارس  13لفترة المنتهية في عملياتها التجارية خالل ا

شركة الجزيرة تكافل تمثل الحصة في صافي دخل شركة زميلة حصة المجموعة في صافي دخل 
الشركة. بلغت القيمة السوقية لالستثمار في شركة لومات مالية متاحة من بناء على احدث مع تعاوني

 13م:4131مليون لاير سعودي ) 186078 م:4132 مارس 13الجزيرة تكافل تعاوني كما في 
 (.مليون لاير سعودي611018 م:4131بر ديسم

 ودائع العمالء -2
 

 م4132 مارس 13 

  (غير مدققة) 

  بآالف الرياالت السعودية
 

م4131ديسمبر  13  

(ةمدقق)  

 بآالف الرياالت السعودية

 م4131 مارس 13

(غير مدققة)   

 بآالف الرياالت السعودية

 3603660611 3903180113 4331353545 تحت الطلبودائع 

 4201410133 4702140122 4533.63362 جلألودائع 

 304490626 302930981 9.53612 أخرىودائع 

 ──────── ──────── ──────── 

جمالياإل        2232523494 2801840141 2302430164 

 ════════ ════════ ════════ 

 
الشريعة )مبدأ تجنب  أحكامتتامن الودائع ألجل ودائع تم استالمها على أساس المرابحة المتوافقة مع 

 (.العمولة
 



 بنك الجزيرة
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة 

 م )تتمة(4131م و 4132 مارس 13أشهر المنتهية في  لثالثةلفترة ا

- 03- 

 
 المشتقات ـ 9

 ،يم األسميةلقا ن تعكسأليس بالارورة و. األسمية هاقيملى إة اافالمالية المشتقة باإل ةالمجموع دواتالعادلة أل دناه القيمأيظهر الجدول 
ال تعطي  األسميةن القيم إوبالتالي فالنقدية المستقبلية. مبالغ التدفقات  ،عن حجم التعامالت القائمة في نهاية الفترة اً والتي تعطي مؤشر

ال تعطي مؤشراً  و المشتقة دواتمة العادلة االيجابية لألبالقيبوجه عام ئتمان والمحدودة لمخاطر اإل ةالمجموعتعرض مدى عن  اً مؤشر
 .ايااً  مخاطر السوقعن 

 
 (غير مدققة) م4132 مارس 13 

 ) بآالف الرياالت السعودية(

 (مدققة) م4131ديسمبر  13 

)بآالف الرياالت السعودية(   

 (غير مدققة) م4131 مارس 13 

 ) بآالف الرياالت السعودية (

    

قيمة عادلة 

 جابيةاي

قيمة عادلة 

 األسميةالقيمة   ةسلبي
    قيمة عادلة  

 ايجابية

ة عادلة قيم

 األسميةالقيمة   ةسلبي
قيمة عادلة  

 ايجابية

 قيمة عادلة

 األسميةالقيمة  ةسلبي

 مشتقة محتفظ بها الغراض    أدوات

 المتاجرة:  

           

 607470116 90127 90127  309130311 20726 20726  431593123 43152 43152 خيارات

 108110131 3160276 3160276  203120116 930789 930789  631423429 34.3142 34.3142 الخاصة أتعاب العموالتمقاياات 

 ـــ   ـــ   ـــ    210746 162 111  ـــ   ـــ   ـــ   عقود آجلة

 ـــ   ـــ   ـــ    1640111 73 ـــ    4543611 ـــ   ـــ   صرف اجنبي ايااتمق

 ───── ───── ──────  ───── ───── ───────  ───── ───── ─────── 

 3101610639 3610841 3610841  606180184 970371 970191  31513311. 3493195 3493195 جمالياإل

            

مشتقة تستخدم كتحوط للتدفقات  أدوات

 :النقدية

           

 301810641 460918 ـــ    406110131 410142 410166  432153651 243621 3.3622 الخاصة والتأتعاب العممقاياات 

 ───── ───── ──────  ───── ───── ───────  ───── ───── ─────── 

جمالياإل  3253921 3.33919 93.953591  3440216 3370392 904910691  3610841 3940713 3309260422 

 ═════ ═════ ══════  ═════ ═════ ═══════  ═════ ═════ ═══════ 



 بنك الجزيرة
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة 

 م )تتمة(4131م و 4132 مارس 13أشهر المنتهية في  لثالثةلفترة ا

- 04- 

 
 وااللتزامات المحتملة المتعلقة باإلئتمان رتباطاتاال - 31

 المتعلقة باإلئتمان: البنكلتزامات او ارتباطات فيما يلي

 م4132 مارس 13 

  (غير مدققة)  

 بآالف الرياالت السعودية

م4131ديسمبر  13  

(مدققة)         

ت السعوديةبآالف الرياال  

 م4131 مارس 13

  (غير مدققة)  

 بآالف الرياالت السعودية

 402960686 104660668 132513221 خطابات امان

 303190112 301870983 333523.13 اعتمادات مستندية

 1440194 2280161 2213216 قبوالت

 304160141 6110681 2233962 ئتمانلتمديد اإلالتزامات غير قابلة للنقض 

 ────── ────── ────── 

جمالياإل        636913911 102110894 101620814 

 ══════ ══════ ══════ 

 
  

 وشبه النقدية يةالنقد - 33

 :ما يليم الموحّدةلتدفقات النقدية في قائمة ا ةالمدرج وشبه النقدية يةتكون النقدت

 م4132 مارس 13 

  (غير مدققة)  

 بآالف الرياالت السعودية

م4131ديسمبر  13  

(مدققة)        

 بآالف الرياالت السعودية

 م4131 مارس 13

  (غير مدققة)  

 بآالف الرياالت السعودية

 وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي يةنقد

 السعودي فيما عدا الوديعة النظامية

 

 

133133963 

 

207660711 

 

101790671 

  البنوك والمؤسسات المالية أرصدة لدى

من  خالل ثالثة أشهر أو أقلستحق ت خرىاأل

 تاريخ االقتناء

 
 
 

332993531 

 
 
 

401410791 

 
 
 

401810311 

 ────── ────── ────── 

جمالياإل        235133653 701910111 702190811 

 ══════ ══════ ══════ 

 



 بنك الجزيرة
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة 

 م )تتمة(4131م و 4132 مارس 13أشهر المنتهية في  لثالثةلفترة ا

- 05- 

  األعمال قطاعات ـ43

م مراجعتها تتالتي المجموعة كونات معن على أساس التقارير الداخلية  األعماليتم تحديد قطاعات 
وقياس مدى  األعمالوذلك لتوزيع موارد قطاعات  المسئول األول عن اتخاذ القراراتنتظام من قبل اب

  .هائأدا

 .داخل المملكة العربية السعوديةالمجموعة تتركز كافة عمليات و

مل موجودات تتشو .تالتحويال في تسعيرالمجموعة  لمنهجيةتسجل المعامالت بين قطاعات األعمال وفقاً 
 .موجودات ومطلوبات تشغيلية على ومطلوبات القطاعات بشكل رئيسي

 :التالية الرئيسيةعمال ألاقطاعات  إلى المجموعة تم تنظيم ،اإلدارةألغراض 

 فراد.لألموجهة ستثمارية ائتمانية واودائع ومنتجات   األفرادخدمة قطاع 

الصغيرة  الشركات ،للشركات أخرىئتمانية اومنتجات  ودائعوقروض   الشركاتخدمة قطاع 
 .سينوالعمالء المؤس، المتوسطة الحجمو
 

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

 
صول األدارة إالوساطة و

  

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

 
دخار وهي متوافقة تماماً اإلحماية واليوفر قطاع التكافل التعاوني خدمات  قطاع التكافل التعاوني

 الحياة.على تأمين التقليدية لللخدمات لمع الشريعة وتعتبر بديلة 

دمج  المجموعة قررت  ،التأمين في المملكة العربية السعودية لنظاموفقاً 
في منشأة منفصلة تم تأسيسها بموجب قانون الخاصة بها أعمال التأمين 

 .التأمين الجديد في المملكة العربية السعودية

وأدرجت في في السوق الجزيرة تكافل تعاوني )"تكافل"(  تم تاسيس شركة
ايااً على ترخيص  لممارسة حصلت الشركة  .المالية السعودية )تداول(

 .م4131ديسمبر  13في  ؤسسة النقد العربي السعوديمن معمال التامين أ
 13جارية خالل الفترة المنتهية في قد بدات في ممارسة أنشطتها التو
% من إجمالي أسهم الجزيرة تكافل 11المجموعة لك تتم .م4132رس ما

ع التكافل الحالي محفظة . يمثل قطام4132مارس  13كما في تعاوني 
سيتم بقيمة تي ستنقل الحقاً إلى شركة الجزيرة تكافل تعاوني الالتأمين 

وبموافقة مؤسسة النقد  ايااً  سيتم االتفاق عليه االتفاق عليها وموعد
 العربي السعودي.

 
. م4131و  م4132 مارس 13كما في  المجموعةموجودات ومطلوبات  إجماليفيما يلي تحليل ب

 من كل في ذلك التاريخ ةأشهر المنتهي الثالثة ةي الدخل لفترالعمليات وصاف مصاريفو إيرادات إجماليو
 قطاع من قطاعات األعمال:



 بنك الجزيرة
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة 

 م )تتمة(4131م و 4132 مارس 13أشهر المنتهية في  لثالثةلفترة ا

- 06- 

 
 )تتمة( األعمال قطاعات - 34
 

 (باالف الرياالت السعودية)  م4132 مارس 13
 خدمة قطاع  

 االفراد

خدمة قطاع 

 الشركات

 

 قطاع الخزينة

الوساطة قطاع 

 صولدارة األإو

قطاع التكافل 

 التعاوني

 

 خرىأ

 

 جمالياإل

 5135213925 3..3443  23191 323241. 4332.93426 43324439.2 3532943.21  الموجودات إجمالي

 ═════ ═════ ═════ ════ ═══ ════ ═════ 
 .623.21361 ـــ    643441 693613 .3623336. 4639113622 43339.3126  المطلوبات إجمالي

 ═════ ═════ ═════ ════ ═══ ════ ═════ 
دخل العمليات إجمالي   3293414 3123199 3..3..2 2535.2 63.39 (313126) 63.323. 

 ═════ ═════ ═════ ════ ═══ ════ ═════ 
الخاصة العموالت دخل صافي   923221 .53.61 3293135 43122 52 (.1.) 1433562 

 ═════ ═════ ═════ ════ ═══ ════ ═════ 
 ودخل صافي رسوم

ت المتاجرةعموال  

 

 223241 

 

4.3141 

 

236.2 

 

.332.. 

 

63566 

 

 ـــ   

 

3613261 

 ═════ ═════ ═════ ════ ═══ ════ ═════ 
 5.4.41 264  ـــ    .34394 656 112 .41  صافي دخل المتاجرة

 ═════ ═════ ═════ ════ ═══ ════ ═════ 
540.1  540.1  ـــ    ـــ    ـــ    ـــ    ـــ    شركة زميلة  حصة من ربح  

 ═════ ═════ ═════ ════ ═══ ════ ═════ 
        :التشغيليةمصاريف ال

انخفاض مخصص صافي 

 خسائر االئتمان

 

 3531.4 

 

293112 

 

 ـــ   

 

 ـــ   

 

 ـــ   

 

 ـــ   

 

 563121 

 ═════ ═════ ═════ ════ ═══ ════ ═════ 
 393143  ـــ    292 339.2 .2322 43233 93693  استهالك

 ═════ ═════ ═════ ════ ═══ ════ ═════ 
 1693332  (33124) 636.9 163251 523211 3113922 .361369  العمليات مصاريف إجمالي

 ═════ ═════ ═════ ════ ═══ ════ ═════ 
 3693145  (23141) 321 633433 3343926 3236. (23156) دخلال / (الخسارةصافي )

 ═════ ═════ ═════ ════ ═══ ════ ═════ 



 بنك الجزيرة
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة 

 م )تتمة(4131م و 4132 مارس 13أشهر المنتهية في  لثالثةلفترة ا

- 07- 

 
 )تتمة( األعمال قطاعات - 34
 

 (باالف الرياالت السعوديةم  )1413 مارس 13
 خدمة قطاع  

 االفراد

خدمة قطاع 

 الشركات

 

 قطاع الخزينة

دارة إالوساطة و

 صولاأل

قطاع التكافل 

 التعاوني

 

 أخرى

 

 جمالياإل

 1203110181 (410117) 90649 8190611 3901380191 3902180462 3202310414 الموجودات إجمالي

 ════ ═════ ═════ ════ ═══ ════ ═════ 
 2809740711 ـــ     260284 680141 801910281 4103210131 3101430898 المطلوبات إجمالي

 ════ ═════ ═════ ════ ═══ ════ ═════ 
دخل العمليات إجمالي  3110916 990299 3460941 740164 10118 (340179) 2240639 

 ════ ═════ ═════ ════ ═══ ════ ═════ 
الخاصة العموالت دخل صافي  980297 740118 940991 40332 22 (1) 4610711 

 ════ ═════ ═════ ════ ═══ ════ ═════ 
  عموالت دخلرسوم وصافي 

 المتاجرة 

 

110289 

 

430211 

 

40281 

 

610164 

 

20962 

 

 ـــ    

 

3420911 

 ════ ═════ ═════ ════ ═══ ════ ═════ 
ـــ     ـــ     20312 70776 30114 30883 صافي دخل المتاجرة  310491 

 ════ ═════ ═════ ════ ═══ ════ ═════ 
        

        :المصاريف التشغيلية

انخفاض مخصص صافي 

 خسائر االئتمان

 

210126 

 

310218 

 

 ـــ    

 

 ـــ    

 

 ـــ    

 

 ـــ    

 

110282 

 ════ ═════ ═════ ════ ═══ ════ ═════ 
 370631 ـــ     671 40417 40416 40436 310416  استهالك

 ════ ═════ ═════ ════ ═══ ════ ═════ 
 4980177 (30124) 80191 120731 110111 160923 3620641  مصاريف العمليات إجمالي

 ════ ═════ ═════ ════ ═══ ════ ═════ 
 3220424 (310717) (10184) 170614 930171 240118 (310739) الدخل / صافي )الخسارة(

 ════ ═════ ═════ ════ ═══ ════ ═════ 



 بنك الجزيرة
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة 

 م )تتمة(4131م و 4132 مارس 13أشهر المنتهية في  لثالثةلفترة ا

- 08- 

  رأس المال وربح السهم - 31
 

قيمة  اً،مليون سهم 111والمدفوع بالكامل من  الذي تم إصدارهويتكون رأس مال البنك المصرح به 
 31قيمة السهم الواحد  اً،مليون سهم 111: م4131ديسمبر  13رياالت سعودية ) 31سهم الواحد ال

 .رياالت سعودية( 31قيمة السهم الواحد  اً،مليون سهم 111: م4131 مارس 13 .رياالت سعودية
 

ة لاير سعودي)للثالث 1011م :4132مارس  13بلغت االرباح للسهم لفترة الثالثة اشهر المنتهية في 
 (.لاير سعودي 1028 م:4131مارس  13اشهر المنتهية في 

 
 

 .المجموعة المخفاة للسهم الواحد على  رباحال يطبق حساب األ
 

ابريل  1الموافق ) هـ3211جمادى الثانية  1اقترح مجلس ادارة البنك في اجتماعهم الذي تم عقده في 
 2مليار لاير سعودي الى  1البنك من  على الجمعية العمومية غير العادية زيادة راس مال م(4132

)سهم واحد لكل ثالثة  مليار لاير سعودي من خالل اصدار اسهم مجانية الى السماهمين في البنك
 الجمعية العمومية غير العادية.(. تخاع الزيادة المقترحة في راس مال البنك على موافقة اسهم

 
 تم الحصول على جميع الموافقات التنظيمية.

 
 المالية  دواتالعادلة لأل لقيما - 32

 
في  اتالمطلوبأحد  لتحويلالثمن المستلم لبيع أحد الموجودات أو الثمن المدفوع  يالقيمة العادلة ه

يعتمد قياس القيمة العادلة على افتراض  .بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس همعاملة منظم
 : تحدث إماأن لمعاملة 

  وجودات والمطلوبات  اوفي السوق الرئيسية للم

 في حالة عدم وجود السوق الرئيسية، في السوق األكثر فائدة للموجودات أو المطلوبات.
 

 
المحتفظ بها بالتكلفة ستثمارات االباستثناء  - المالية داخل قائمة المركز المالي دواتالقيم العادلة لألإن 

القيم إن . الموحّدة األوليةجة في القوائم المالية الدفترية المدر عن القيم ال تختلف جوهرياً  - المطفأة
البنوك والمؤسسات إلى  والمطلوب من/ - عمولةالتي تحمل ودائع العمالء والعادلة للقروض والسلف 

الدفترية المدرجة في  عن القيم ال تختلف جوهرياً  - التي يتم إدراجها بالتكلفة المطفأة خرىالمالية األ
مالية ال دواتألوالخاصة باالسوق أسعار العموالت الحالية في ألن  الموحّدة يةاألولالقوائم المالية 

القصيرة المتعلقة بالمطلوب مدة كذلك بالنسبة للو .عن األسعار المتعاقد عليهاجوهرياً مماثلة ال تختلف ال
فظ بها بالتكلفة حتالمستثمارات الإن القيم العادلة التقديرية ل. خرىالبنوك والمؤسسات المالية األمن/إلى 
ها في استخدامتسعير عند العلى نماذج فرها أو االسوق عند توفي األسعار المتداولة تعتمد على المطفأة 

 .أدناهستثمارات العادلة لهذه اال عن القيم االفصاحتم يثابتة. العمولة الذات حالة بعض السندات 
 



 بنك الجزيرة
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة 

 م )تتمة(4131م و 4132 مارس 13أشهر المنتهية في  لثالثةلفترة ا

- 09- 

 
 )تتمة(المالية  دواتالعادلة لأل القيم - 32

 
على األسعار تعتمد  قائمة المركز الماليخارج  خرىاألالمالية  دواتالعادلة للمشتقات واأل القيمإن 

 تقنيات تقييم مناسبة. استخدامالسوق عند توفرها أو بفي المتداولة 
 

 القيمة الدفترية م4132 مارس 13الموجودات المالية كما في 
 

 القيمة العادلة 

 34312136.6  3431513251 ف الرياالت السعودية()بآال المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة

 ══════  ══════ 

 
  بعضالدفترية.  مطفأة ال تختلف جوهرياً عن القيمالمحتفظ بها بالتكلفة الستثمارات إن القيم العادلة لال

غير البقية بينما  ،بنشاط افي السوق ولكن ال يتم تداوله ةالمفصح عنها أعاله مدرجستثمارات اال
 .مدرجة

 
 تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة

 :تحديد واالفصاح عن القيمة العادلة لألدوات الماليةلالتسلسل الهرمي التالي المجموعة تستخدم 
 
أو أداة مماثلة يمكن للمنشأة الوصول  في األسواق النشطة لنفس األداة المتداولة: األسعار 3المستوى 

 .تقييمإليها في تاريخ ال
 
 أخرىتقييم  أساليبفي األسواق النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو  المتداولة: األسعار 4المستوى 

 هامة. على معطيات سوقية من خاللها والتي تعتمد جميع المدخالت الجوهرية 
 
 امة.هعلى معطيات سوقية من خاللها تقييم والتي ال تعتمد المدخالت الجوهرية  أساليب: 1المستوى 
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 13 مارس 4132م )بآالف الرياالت السعودية) 

 يـــــــجمالاإل المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول  

     الموجودات المالية
     

 1533646  ـــ      ـــ      1533646 الدخل قائمة بالقيمة العادلة من خالل

 93126  13212 ـــ      .6351  الشامل بالقيمة العادلة من خالل الدخل

 3253921  ـــ      3253921  ـــ      المشتقات
     

     المطلوبات المالية

 (3.33919) ـــ      (3.33919) ـــ      المشتقات

 ────── ────── ────── ────── 

 12636.3  13212 (423999) 15.3314 الصافي

 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 
 13 مارس 4131م )بآالف الرياالت السعودية) 

 يـــــــاإلجمال المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول  

     الموجودات المالية
     

 304480311  ـــ      ـــ      304480311 الدخل قائمة بالقيمة العادلة من خالل

 3980129  10218 ـــ      3920933  الشامل ادلة من خالل الدخلبالقيمة الع

 3610841  ـــ      3610841  ـــ      المشتقات
     

     المطلوبات المالية

 (3940713) ـــ      (3940713) ـــ      المشتقات

 ────── ────── ────── ────── 

 301990122  10218 (460918) 302410132 الصافي

 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 
 ،مباشممرة عمولممة خاصممة ارت اسممعايامماعلممى مقفممي المسممتوى الثمماني المصممنفة  شممتقاتمالتشمممل 

ات عملممة وادوات ماليممة خيممارات وعقممود صممرف اجنبممي آجلممة وفوريممة ، خيمماروت عملممة اياممامق
. تسمتند ملكيمة البنمكسمتخدام نمماذج تقيميم همذه المشمتقات بال قيماس القيممة العادلمة. يتم مشتقة أخرى

مناسمبة لالسمواق التمي يمتم فيهما المتماجرة والمعطيات البيانات على معالم سموقية يمكمن مالحظتهما 
 .ات مستخدمة في السوق بدرجة كبيرةمصدرها من مقدمي خدمات بيان
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ضمن المستوى الثالث من التسلسل الهرمي للقيمة  تسوية قياسات القيمة العادلة المتكررة والمصنفة

 العادلة
 

م )بآالف 4132مارس  13  االستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 الرياالت السعودية(

م )بآالف 4131مارس  13

 الرياالت السعودية(

 10218 13212  الرصيد االفتتاحي

 ـــ      ـــ       خالل الفترة المسجلةر المتحققة صافي المكاسب/ )الخسائر( غي

  ────── ────── 

 10218 13212  رصيد آخر الفترة

  ══════ ══════ 

 13وفترة الثالثة اشهر المنتهية في  م4132عام  مارس 13أشهر المنتهية في  الثالثةخالل فترة 
ولم  دلة للمستوى األول والمستوى الثانيلم تكن هناك تحويالت بين قياسات القيمة العا م4131مارس  

الجديدة ستثمارات قياسات القيمة العادلة للمستوى الثالث. تصنف االإلى أو من هناك تحويالت  تكن
 امن الفئات ذات الصلة. الفترةالمستحوذ عليها خالل 

 
 

 كفاية رأس المال - 36

من قبل مؤسسة  المعتمدةات رأس المال عند إدارة رأس المال اإللتزام بمتطلبالمجموعة تتامن أهداف 
دة رأس مال ــة على قاعـرارية والمحافظـستمالسعودي لامان قدرة البنك على االي ــد العربــالنق

 .قوية
 
تفرض . كما البنكدارة إمن  اعتياديرأس المال النظامي بشكل  استخدامتم مراقبة كفاية رأس المال وت

كما تتطلب  ،لبنك االحتفاظ بحد أدنى من رأس المال النظاميمؤسسة النقد العربي السعودي على ا
رأس المال المؤهل إلى الموجودات مرجحة المخاطر عند  إجماليالمحافظة على معدل محدد يكون فيه 

 بالمائة أو أكثر. 8البالغ والحد األدنى المتفق عليه 
 
ت المحددة من قبل مؤسسة النقد المعدال استخداموذلك ب ابمراقبة مدى كفاية رأسمالهالمجموعة قوم ت

المؤهل مع  البنكتقيس هذه المعدالت مدى كفاية رأس المال وذلك بمقارنة رأس مال  .العربي السعودي
مبلغ مرجح  استخدامب للمشتقات األسميةوالقيمة  واإللتزاماتقائمة مركزها المالي الموحدة  موجودات

  .إلظهار مخاطرها النسبية
 
 

المساند ومن رأس المال األساسي  المجموعةلي الموجودات مرجحة المخاطر يلخص الجدول التا
 ومعدالت كفاية رأس المال.
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 م4132 مارس 13 

  (غير مدققة)  

 بآالف الرياالت السعودية

م4131ديسمبر  13  

(مدققة)         

 بآالف الرياالت السعودية

 م4131 مارس 13

  (قةغير مدق)  

 بآالف الرياالت السعودية

 1908240181 2401990376 2231413931 المخاطرالمرجحة بمخاطر االئتمان المتعلقة بالموجودات 

 402340188 408240171 4322436.6 المخاطرالمرجحة بمخاطر العمليات المتعلقة بالموجودات 

 403890813 309430441 6..336953 المخاطرب المرجحةمخاطر السوق المتعلقة بالموجودات 

 ─────── ─────── ─────── 

 2202220174 2608640976 223.513451 المرجحة بالمخاطر ( المتعلق بالموجودات3الركن ) إجمالي

 ═══════ ═══════ ═══════ 

 103490369 107130181 632913523 رأس المال األساسي

 303220681 301120311 3345.3659 رأس المال المساند

 ─────── ─────── ─────── 

المساند رأس المال األساسي ورأس المال إجمالي  .33623461 701110718 604710812 

 ═══════ ═══════ ═══════ 

    نسبة كفاية رأس المال )٪(

 %33012 %34041 %34312 نسبة رأس المال األساسي

الداعم رأس المال األساسي ورأس المال إجمالي  32352% 31013% 320134% 
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