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الموحّدةاألولیةقائمة المركز المالي
(بآالف الریاالت السعودیة)

إیضاح
م٢٠١٣سبتمبر٣٠
)دققةغیر م(

مدیسمبر 
)معدلّة()مدققة(

مسبتمبر
(معدلّة) )غیر مدققة(

الموجودات 

لدى مؤسسة النقد العربي السعودي أرصدةویةنقد
خرىاألمالیة المؤسسات البنوك وأرصدة لدى ال

ت ، صافياستثمارا
، صافيقروض وسلف

شركة زمیلةاستثمار في 
، صافيأخرىعقارات 

، صافيممتلكات ومعدات
أخرىموجودات 

الموجوداتإجمالي
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المطلوبات وحقوق الملكیة

المطلوبات
خرىاألمالیة المؤسسات اللبنوك وأرصدة ل

عمالء ودائع 
أخرىمطلوبات 

مصدرةصكوك

المطلوباتإجمالي
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حقوق الملكیة 

رأس المال 
احتیاطي نظامي 

إحتیاطي عام 
أخرىاتإحتیاطی

بقاةمأرباح

حقوق الملكیةإجمالي
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)غیر مدققة(الموحّدةاألولیةقائمة الدخل 
السعودیة)(بآالف الریاالت

أشھر المنتھیةتسعة الالثالثة أشھر المنتھیة
سبتمبر ٣٠في یضاحا

م٢٠١٣
مسبتمبرفي 

(معدلّة)
سبتمبر٣٠في 

م  ٢٠١٣
م سبتمبرفي 

معدلّة)(

دخل العموالت الخاصة 
صاریف العموالت الخاصة م

افي دخل العموالت الخاصةص

وعموالت ، صافيأتعاب دخل
، صافيتحویل عمالت أجنبیةأرباح

، صافيمتاجرةاللدخ
أرباحتوزیعات من دخل 

أغراض المتاجرةمقتناة لغیراستثمارات دخل من 
خرىاألعملیات الدخل 

دخل العملیاتإجمالي

وما في حكمھارواتب 
مبانيومصاریفإیجار 

ستھالكا
أخرىعمومیة وإداریة مصاریف

، صافيمخصص المحمل  لخسائر االئتمانال
خرىاألمصاریف العملیات

مصاریف العملیاتإجمالي

أنشطة العملیاتالدخل من 

شركة زمیلةخسارةحصة في 

صافي الدخل للفترة

الساسي والمخفض (باللایرربح السھم ا
السعودي)
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)غیر مدققة(الموحّدةاألولیةقائمة الدخل الشامل
السعودیة)(بآالف الریاالت

ة أشھر المنتھیةتسعالالثالثة أشھر المنتھیة
سبتمبر ٣٠في 

م٢٠١٣
مرسبتمبفي 

(معدلّة)
سبتمبر٣٠في 

م٢٠١٣
مسبتمبرفي 

(معدلّة)

صافي الدخل للفترة 

في خر لیعاد تصنیفھ الى قائمة الدخلصافي الدخل الشامل اآل
:فترات الحقة

تحوطات التدفقات النقدیة:
لتدفقات النقدیةااتتحوطالقیمة العادلة من بخسارة

الموحّدةلدخل صافي المبلغ المحول لقائمة ا

فيلم یعاد تصنیفھ إلى قائمة الدخلصافي الدخل الشامل اآلخر
:فترات الحقة

اتستثماراالیمة العادلة والربح من مبیعاتصافي التغیرات في الق
المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

للفترةالدخل الشامل اآلخر(الخسارة) / 

الشامل للفترةالدخلإجمالي
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)غیر مدققة(م ٢٠١٢و م٢٠١٣سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في التسعةة لفترة الموحّداألولیةقائمة التغیرات في حقوق الملكیة
السعودیة)(بآالف الریاالت
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أرباحـات توزیعمبقاةأرباحىإحتیاطیات أخر
مقترحة

حقوق إجمالي
الملكیة

٢٠١٣
)مدققم (٢٠١٣ر ینای١في كما الرصید 

صافي الدخل للفترة
دخل شامل آخر

القیمة العادلة من خالل الدخل بمصنفة استثمارات بیع مكاسبالمحول من 
الشامل اآلخر

للفترةاآلخرالدخل الشاملإجمالي

)مدقق(غیر م٢٠١٣سبتمبر٣٠الرصید كما في 

م٢٠١٢
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صافي الدخل للفترة
ةشاملخسائر أخرى

للفترةل الدخل الشام(الخسارة) / إجمالي
م (معتمدة) لسنة رباحتوزیعات األإجمالي
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الموحدة األولیةقائمة التدفقات النقدیة 
)مدققة(غیر م ٢٠١٢و م٢٠١٣سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في التسعةلفترة 

(بآالف الریاالت السعودیة)
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)معدلّة(مم٢٠١٣
التشغیلیةنشطة األالتدفقات النقدیة من 
صافي الدخل للفترة

األنشطة ة صافي الدخل مع صافي النقد الناتجة من التعدیالت لتسوی
:التشغیلیة

دخل المتاجرة
المحمل لخسائر اإلئتمانمخصص ال

شركة زمیلةخسارةحصة في 
استھالك
غیر تجاریةاستثمارات من مكاسب

أرباحتوزیعات دخل
ممتلكات ومعداتخسائر من بیع أو شطب 
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المالیة األولیة الموجزة الموحدة إیضاحات حول القوائم 
(تتمة)م٢٠١٢م و٢٠١٣سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في التسعةلفترة 
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عام-١
بموجب مسجلة في المملكة العربیة السعودیةسعودیة مساھمةتأسس بنك الجزیرة ("البنك") كشركة

البنك ممارسة أبد.)یونیو ھـ (خرة جمادى اآل/م تـاریخ المرسوم الملكي رقم 
نتقلت إلیھ عملیات فروع بنك باكستان ا) بعد أن أكتوبر ھـ (شوالأعمـالھ بتاریخ 

تاریخ بموجب سجل تجاري رقم یعمل البنك .الوطني في المملكة العربیة السعودیة
وعھ وعددھا من خالل شبكة فر، ) الصادر في مدینة جدةیولیو ھـ (رجب 

: م(اًموظف٫وبلغ عدد الموظفین فرعاً) في المملكة العربیة السعودیة: م(فرعاً
عنوان المركز الرئیسي للبنك ھو كما یلي:.)اًموظف٫

بنك الجزیرة
الملكطریق-النھضة حي
جدة -ب .ص

المملكة العربیة السعودیة
الشریعة (مبدأ تجنب الفوائد)أحكامالمتوافقة مع نواع الخدمات المصرفیةأتقدیم كافة إلىھدف البنك ی

والتي یتم الموافقة واالشراف علیھا من قبل ھیئة ستصناع واإلجارة والتورقوتشمل المرابحة واال
.رقابة شرعیة مستقلة تم تأسیسھا من قبل البنك

:")المجموعةبكلمة "مع البنك شار إلیھا مجتمعة فیما یلي الشركات الفرعیة التابعة للبنك (ی

مباشرة (نسبة التملك طبیعة النشاطبلد التأسیس
٣٠)وغیر مباشرة

م٢٠١٣سبتمبر 

مباشرة (نسبة التملك 
)وغیر مباشرة

مدیسمبر 
لألسواق شركة الجزیرة 

)كابیتالالمالیة (الجزیرة 
%%أصولة وساطة وإدارالمملكة العربیة السعودیة

للتطویر واالستثمار أمان 
العقاري

إدارة حفظ والمملكة العربیة السعودیة
العقاریة ضماناتال

نیابة عن البنك

%%

شركة الجزیرة تكافل 
تعاوني

تقدیم خدمات التأمین المملكة العربیة السعودیة
التكافلي في قطاع 
الحمایة واالدخار

ـــ%

سس اإلعدادأ-٢
لمعاییر المحاسبة الموحّدةالموجزة األولیةیقوم البنك بإعداد ھذه القوائم المالیة  للمؤسسات المتبعة وفقاً

الدولي رقم سبيمعیار المحاالو، الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي ("مؤسسة النقد")والمالیة 
لتتماشى الموحّدةالموجزة األولیةما یعد البنك ھذه القوائم المالیة ك.األولیةالخاص بالتقاریر المالیة 

.مع نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات في المملكة العربیة السعودیة
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(تتمة)أسس اإلعداد-٢
التاریخیة فیما عدا القیاس على أساس التكلفةالموحّدةیتم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة 

المالیة المحتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل دواتواألالمشتقة دواتلألقیمة العادلة بال
تسجل الموجودات أو المطوبات ،ذلكلإضافًة.خرىوالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل األ

القیمة سجیلھا بالتكلفة من خالل دلة أو التي یتم تالمالیة التي یتم التحوط لھا في عالقة تحوط بالقیمة العا
.حوط لھاتالمفي حدود المخاطرالعادلة 

ات المطلوبة االفصاحال تتضمن كافة المعلومات والموحّدةجزة والماألولیةن ھذه القوائم المالیة إ
ة السنویة للسنالموحّدةالقوائم المالیة قتران مع ویجب أن تقرأ باالالسنویةالموحّدةللقوائم المالیة 

.مدیسمبر المنتھیة في 

وافتراضات أحكامبوضع اإلدارةن تقوم أالموحّدةالموجزة األولیةیتطلب إعداد ھذه القوائم المالیة 
الدخل و،والمطلوبات، للموجوداتالمدرجةوتقدیرات تؤثر على تطبیق السیاسات المحاسبیة والمبالغ 

ذه التقدیرات.وقد تختلف النتائج الفعلیة عن ھ،والمصاریف

في اإلدارةالھامة التي وضعتھا األحكامكانت ،الموحّدةالموجزة األولیة ھذه القوائم المالیة إعدادأثناء
التي طبقت ذاتھاوالمصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة ھي للمجموعةتطبیق السیاسات المحاسبیة 

.مدیسمبر )وللسنة المنتھیة في(كما في الموحّدةالموجزة األولیة على ھذه القوائم المالیة 

.سعوديلایرباللایر السعودي ویتم تقریبھا ألقرب ألف الموحّدةالموجزة األولیة تظھر القوائم المالیة 

أسس التوحید-٣
وشركاتھبنك الجزیرة لالقوائم المالیةعلى الموحّدةالموجزة األولیةتشتمل ھذه القوائم المالیة 

سیاسات استخدامالمالیة للبنك وبالفترةالتابعة عن نفس للشركاتیتم إعداد القوائم المالیة .بعةالتا
.منتظمةیةمحاسب

التابعةالشركات)أ
عندما یكون للبنك منشأةالتي یسیطر علیھا البنك. یسیطر البنك على المنشآتالتابعة ھي الشركات

ولدیھ القدرة على التأثیر على تلك العوائد من المنشأةذه حقوق أو عوائد متغیرة ناجمة عن ارتباطھ بھ
الثالثة التالیة: المعاییریجب أن تتحقق ،السیطرةتعریف ولتحدید .المنشأةخالل سیطرتھ على 

.الشركةسلطة على للمجموعةأن یكون )
.غیرة ناتجة عن ارتباطھ بالمنشأةعوائد متفي حقوق للمجموعةأن یكون )
على المنشأة للتأثیر على عوائد المنشأة.سلطتھااستخدامالقدرة على وعةللمجمأن یكون )
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(تتمة)أسس التوحید-٣
(تتمة)التابعةالشركات)أ

تم فیھ نقل السیطرة إلى البنك ویتم التوقف عن عملیة ییتم توحید المنشآت التابعة من التاریخ الذي 
ن البنك. إن نتائج المنشآت التابعة المستحوذ علیھا أو تم فیھ نقل السیطرة میالتوحید من التاریخ الذي 

من تاریخ االستحواذ أو الموحّدةاألولیةیتم إدراجھا في قائمة الدخل -إن وجدت-المباعة خالل السنة
.ما یقتضي األمرحسب،حتى تاریخ البیع

غیر المسیطرةحقوق الب) 
التي ال الشركات التابعة افي موجودات الحصة من صافي الدخل وصغیر المسیطرةحقوق التمثل 

بشكل منفصل ضمن ھاویتم عرض.یمتلكھا البنك بصورة مباشرة أو غیر مباشرة في منشآتھ التابعة
األولیةضمن حقوق الملكیة في قائمة المركز المالي ھاعرضیتم كما . الموحّدةاألولیةقائمة الدخل 

.ملكیة البنكبشكل منفصل عن حقوق الموحّدة

غیر حقوق الفي شركة تابعة على حساب غیر المسیطرةحقوق الأي خسائر تنطبق على تم تحمیل ی
.غیر المسیطرةحقوق الرصید عجز في في ظھور لو تسبب ذلكحتى المسیطرة

عند التوحیدالعملیات) استبعاد ج
العمالت تي تتم بالخسائر المعامالت (باستثناء مكاسب/مصاریفواإلیرادات والرصدةیتم استبعاد األ

األولیةعند إعداد القوائم المالیة للمجموعةالشركات التابعةالمعامالت بین األجنبیة) الناتجة عن
الموجزة الموحّدة.

الشركات الزمیلة ) د
إثبات االاعلیھاالتي یمارس المنشآت ھي الشركات الزمیلة  جوھریاً. یتم مبدئیاً في ستثمارات لبنك نفوذاً

لطریقة حقوق الملكیةوتحتسب بالتكلفة الزمیلة الشركات ویتم إدراجھا في قائمة .في وقت الحق وفقاً
، بالقیمة المحاسب عنھا في بند حقوق الملكیة أو القیمة القابلة لالسترداد الموحّدةاألولیةالمركز المالي 

.أیھما أقل

في حصة البنك من صافي ما بعد االستحواذ تغییراتاًحقوق الملكیة التكلفة زائدالمحتسبة لتمثل القیمة 
المتراكمة على أساس المكاسب/الخسائرنتائج واالحتیاطیات والحصة من ال(الزمیلةةالشركموجودات 

.إن وجد، القیمةاالنخفاض في مالیة متوفرة) ناقصاًقوائم آخر 

یمكن عكسشركة زمیلةر في فیما یتعلق باالستثماالمعترف بھا سابقاًاالنخفاض في القیمة خسارة إن 
المركز قائمة القیمة الدفتریة لالستثمار في بحیث تبقىالموحّدةاألولیةقائمة الدخل من خالل قیدھا 
(قبل تكوین مخصص االنخفاض في القیمة) المحتسبةبقیمتھا في حقوق الملكیة الموحّدةاألولیةالمالي 

.قلأیھما أ،القیمة القابلة لالستردادأو 
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السیاسات المحاسبیةفياتالتغیر-
تتفق مع تلك الموحّدةالموجزةاألولیةعداد ھذه القوائم المالیة إفي المستخدمةإن السیاسات المحاسبیة 

تأثیر بإستثناء ،دیسمبر للسنة المنتھیة في الموحّدةالسنویة القوائم المالیةإعداد المتبعة في 
والمعیار ) "ج"االیضاح(انظر الموحّدةالقوائم المالیة -)مالیة رقم (المعیار الدولي للتقاریر ال
:ما یليوتبني قیاس القیمة العادلة -)االیضاحانظر (الدولي للتقاریر المالیة رقم

معاییر جدیدة

المشتركةالترتیبات:)١١لتقاریر المالیة رقم (الدولي لعیار الم
وتفسیر مشتركةالمشاریع الفي المصالح –)رقم (عیار المحاسبة الدولي مإن ھذا المعیار یحل محل 

المساھمات غیر النقدیة من –منشآت السیطرة المشتركة –) لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة رقم (
الذي یرتبط تحدید نوع الترتیبات المشتركة لترتیب مشترك بطرف قیام قبل أصحاب المشاریع ویتطلب 

لھذا النوع من الحقوق وااللتزامات وفقاًتلك المحاسبة عن ل تقییم حقوقھ والتزاماتھ ومن ثم من خالبھ 
) یلغي خیار المحاسبة عن المنشآت إن المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (. الترتیبات المشتركة

عن ذلكاستخدامذات السیطرة المشتركة ب ت السیطرة فإن المنشآت ذا،التوحید النسبي. عوضاً
للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (التي تفي بتعریف المشتركة  ) یجب المشروع المشترك وفقاً

طریقة حقوق الملكیة.استخدامالمحاسبة عنھا ب

أخرىفي منشآت المصالحعن االفصاح:)١٢لتقاریر المالیة رقم (الدولي لمعیار ال
ن مستخدمي القوائم المالیة من تقییم طبیعة ن المعلومات التي تمّكالشامل عاالفصاحیتطلب ھذا المعیار 

على مركزھا وأدائھا المصالحتلك مدى تأثیر وأخرىفي منشآت المرتبطة بھا المصالحومخاطر 
المالي وتدفقاتھا النقدیة. 

): قیاس القیمة العادلة١٣المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (
للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الخاصة بجمیع قیاسات القیمة ر مصدا المعیار ذھیعد دلیل منفرد وفقاً

المحتسبة على أساس العادلة فیما عدا المتطلبات في حالة المدفوعات ومعامالت وقیاسات التأجیر 
دولي التي لھا أوجھ تشابھ مع القیمة العادلة ولكنھا لیست قیمة عادلة. إن المعیار الحصص المساھمة 

وفر یإنھبل ،القیمة العادلةاستخدامعلى المنشأة یتعین) ال یغیر الشرط عندما للتقاریر المالیة رقم (
حول كیفیة قیاس القیم العادلة.دلیالً

االفصاح وبعضھا یحل محل متطلبات ، المعیار یتطلب أیضا إفصاحات محددة عن القیم العادلةھذا إن 
"األا في ذلك المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (بمأخرىفي معاییر القائمة  –المالیة"دوات) 

المالیة الواردة في دواتات على وجھ التحدید مطلوبة بالنسبة لألاالفصاحإن بعض ھذه االفصاحات.
القوائم المالیة األولیة الموجزة فترة ) مما یؤثر على "ي"أ-المعیار المحاسبي الدولي رقم (

).بتقدیم ھذه االفصاحات في االیضاح (المجموعةة. تقوم الموحّد
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(تتمة)في السیاسات المحاسبیةاتالتغیر-
المدخلة على المعاییر القائمة والتحسیناتالتعدیالت ب)
تعمل على تعدیل متطلبات -االفصاح :)على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (التعدیالت ــ 

المالیة المثبتھدواتلطلب معلومات عن كافة األي المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم فاالفصاح
للفقرة التي  االفصاحتطلب ت) وأیضاًمن المعیار المحاسبي الدولي رقم ()(یتم مقاصتھا وفقاً

مقاصة رئیسیة المالیة المعترف بھا التي تخضع لترتیبات واتفاقیاتدواتعن المعلومات المتعلقة باأل
للمعیار المحاسبي الدولي رقم (قتم ملم تإذاحتى قابلة للتنفیذ  ). اصتھا وفقاً

) عرض القوائم المالیة: تعدیل معیار المحاسبة الدولي تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم (ــ
.) لتعدیل طریقة عرض قائمة الدخل الشامل اآلخررقم (

): م(وشركات المحاصةالشركات الزمیلة في ستثمارات ) االلدولي رقم (معیار المحاسبة اــ
) المشتركة في المعیار المحاسبي الدولي رقم (االتفاقیاتدمجإن غالبیة ھذه التعدیالت ھي نتیجة 

.المحتسبة كحقوق ملكیةاالستثماراتبخصوصالمنھجیة األساسیة للمحاسبة وعدم تغیر) م(

-مجلس معاییر المحاسبة الدولیة تحسینات سنویة على المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة أصدر ــ
دورة التحسینات التي تحتوي على تعدیالت على المعاییر التالیة مع تعدیالت الحقة لمعاییر م

:أخرى

وز الحد األدنى عرض القوائم المالیة: معلومات المقارنة تتجا-) معیار المحاسبة الدولي رقم (·
.ذات الصلةاتاالیضاحالقائمة االفتتاحیة للمركز المالي ومن المتطلبات وعرض 

.یةمطلوبات القطاعالموجودات وال: األولیةالتقاریر المالیة –)(معیار المحاسبة الدولي رقم ·

الموحّدة): القوائم المالیة ١٠المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم ()ج
في معیار المحاسبة الدولي رقم (یحل ھذا ا ) ("القوائم المالیة لمعیار محل المتطلبات الواردة سابقاً

المنشآت ذات األغراض –التوحید –)لجنة المعاییر الدولیة رقم (تفسیرات ووالمفردة") الموحّدة
بغض ، اس السیطرةلتوحید جمیع المنشآت التي قامت على أساًواحداًالخاصة. یقدم ھذا المعیار نموذج

حقوق واقعة تحت السیطرة بموجب منشأة السواء كانتعن طبیعة المنشأة المستثمر فیھا (ر النظ
المنشآت ذات لدىكما ھو شائع أخرىالتصویت عند المستثمرین أو من خالل ترتیبات تعاقدیة 

األغراض الخاصة).

بتغییر سیاستھا المحاسبیة المجموعة قامت ،)نتیجة لتطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (
عیار فیما یتعلق بتحدید ما إذا كان لدیھا سیطرة وبالتالي تقوم بتوحید المستثمرین فیھا. یقدم ھذا الم

لیتم تطبیقھ واحداً ت المستثمر فیھا بما في ذلك المنشآت آرة على جمیع المنشفي تحلیل السیطنموذجاً
المھیكلة. 
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(تتمة)السیاسات المحاسبیةفياتالتغیر-
(تتمة)الموحّدة): القوائم المالیة ١٠المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم ()ج

للمتطلبات االنتقالیة الواردة في المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم ( یإعادة المجموعة قامت ،)وفقاً
قامت ،. ونتیجة لذلكمینایر تقییم نتائج السیطرة على المنشآت المستثمر فیھا كما في 

. المجموعةالمشتركة المدارة من قبل االستثمار لصنادیق بتغییر استنتاجات عملیة التوحید المجموعة
في القوائم المالیة للبنك حتى السكني وصندوق مشاریع الجزیرة األوروبيصندوق الثریا تم توحید قدل

تسیطر أنھا الالمجموعة فقد استنتجت -یة إعادة التقییمونتیجة لعمل-. ومع ذلكمدیسمبر 
صنادیق عدد من لبدور مدیر الصندوق المجموعة . تقوم تلكالمشتركةاالستثمار صنادیق على 

تسیطر على الصنادیق المشتركة یتركز في المجموعة ما إذا كانت فیالمشتركة. إن تحدید االستثمار 
بالنظر إلى العوامل .لتعرض لتقلبات العوائد والعالقة بین االثنینالعادة على تقییم مدى السیطرة وا

االستثمار صنادیق تقد بأنھا تتصرف كوكیل عن جمیع تعالمجموعة فإن إدارة ،المذكورة أعاله
لذلك قامت ووبالتالي لم تقم بتوحید ھذه الصنادیق.الواقعة تحت إدارتھا،المشتركة  المجموعة وفقاً

عدم توحید ھذه الصنادیق.لتعكسالموحّدةفي ھذه القوائم المالیة األولیة الرقمیةمقارناتھابتعدیل 

في كما للمجموعةالموحّدةقائمة المركز المالي یلخص الجدول التالي التعدیالت التي أدخلت على 
دخل وقوائم ال، مسبتمبركما في الموحّدةاألولیةقائمة المركز المالي و، مدیسمبر 

في ةالمنتھیأشھر تسعةوفترة اللفترة الثالثة أشھر الموحّدةاألولیةوالدخل الشامل والتدفقات النقدیة 
:ركةتالمشاالستثمار صنادیق إللغاء توحید القوائم المالیة لنتیجة وذلك مسبتمبر

م٢٠١٢دیسمبر ٣١كما في 
بآالف الریاالت السعودیة

معدلّةالالتعدیالتسابقاًاالمصرح عنھالموحّدةقائمة المركز المالي 

٫لدى مؤسسة النقد العربي السعودي أرصدةویةنقد ٫)٫(٫ ٫
٫استثمارات ٫)٫(٫ ٫
٫)٫(٫أخرىموجودات 

──────────────────
٫الموجوداتإجماليتأثیر الكلي على ال ٫)٫(٫ ٫

)٫(٫)٫(أخرىمطلوبات 
──────────────────

)٫(٫)٫(المطلوباتإجماليیر الكلي على ثالتأ
══════════════════

ـــ)٫(٫الحقوق غیر المسیطرة
──────────────────

ـــ)٫(٫الحقوق غیر المسیطرةإجماليالتأثیر الكلي على 
══════════════════



بنك الجزیرة
(شركة مساھمة سعودیة)

المالیة األولیة الموجزة الموحدة إیضاحات حول القوائم 
(تتمة)م٢٠١٢م و٢٠١٣سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في التسعةلفترة 

-١٣-

(تتمة)في السیاسات المحاسبیةاتالتغیر-
تمة)(تالموحّدة): القوائم المالیة ١٠المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (ج) 

م٢٠١٢سبتمبر٣٠كما في 
بآالف الریاالت السعودیة

معدلّةالالتعدیالتسابقاًاالمصرح عنھالموحّدةاألولیة قائمة المركز المالي 

٫لدى مؤسسة النقد العربي السعودي أرصدةویةنقد ٫)٫(٫ ٫
٫استثمارات ٫)٫(٫ ٫

٫)٫(٫أخرىجودات مو
──────────────────

٫الموجوداتإجماليالتأثیر الكلي على  ٫)٫(٫ ٫

)٫()٫(أخرىمطلوبات 
──────────────────

)٫()٫(المطلوباتإجماليیر الكلي على ثالتأ
══════════════════

ـــ)٫(٫الحقوق غیر المسیطرة
──────────────────

ـــ)٫(٫حقوق الملكیةإجماليالتأثیر الكلي على 
══════════════════

م٢٠١٢سبتمبر٣٠لثالثة أشھر المنتھیة في لفترة ا
)السعودیةبآالف الریاالت(

معدلّةالالتعدیالتسابقاًاالمصرح عنھالموحّدةاألولیةالدخلقائمة 

٫٫أتعاب ودخل عموالت، صافي
٫)(٫صافي،إیرادات متاجرة

)٫()٫(أخرىداریة إعمومیة ومصاریف
)()()(تشغیلیة أخرىمصاریف

ـــ)(الحقوق غیر المسیطرة

م٢٠١٢سبتمبر٣٠لثالثة أشھر المنتھیة في لفترة ا
)بآالف الریاالت السعودیة(

معدلّةالالتعدیالتسابقاًاالمصرح عنھالموحّدةاألولیةالدخل الشاملقائمة 

٫٫للفترةدخل الي صاف
ـــ)(المسیطرةالحقوق غیر 



بنك الجزیرة
(شركة مساھمة سعودیة)

المالیة األولیة الموجزة الموحدة إیضاحات حول القوائم 
(تتمة)م٢٠١٢م و٢٠١٣سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في التسعةلفترة 

-١٤-

(تتمة)في السیاسات المحاسبیةاتالتغیر-

(تتمة)الموحّدة): القوائم المالیة ١٠المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (ج) 

م٢٠١٢سبتمبر٣٠ة أشھر المنتھیة في تسعاللفترة
)بآالف الریاالت السعودیة(

معدلّةالالتعدیالتسابقاًاالمصرح عنھالموحّدةاألولیةالدخلقائمة 

٫٫٫أتعاب ودخل عموالت، صافي
٫)٫(٫صافي،إیرادات متاجرة
٫)(٫أخرىیةإیرادات تشغیل

)٫(٫)٫(أخرىداریة إعمومیة ومصاریف
)٫()()٫(خرىتشغیلیة أمصاریف

ــــ)(الحقوق غیر المسیطرة

م٢٠١٢سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في تسعةاللفترة
)بآالف الریاالت السعودیة(

معدلّةالالتعدیالتسابقاًاالمصرح عنھالموحّدةاألولیةالدخل الشاملقائمة 

٫)(٫الدخل للفترةصافي 
ــــ)(الحقوق غیر المسیطرة

م٢٠١٢سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في تسعةاللفترة
)بآالف الریاالت السعودیة(

معدلّةالالتعدیالتسابقاًاالمصرح عنھالموحّدةاألولیةالتدفقات النقدیة قائمة 

٫التشغیلیةنشطة صافي النقد من األ ٫)٫(٫ ٫
)٫()٫()٫(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة



بنك الجزیرة
(شركة مساھمة سعودیة)

المالیة األولیة الموجزة الموحدة إیضاحات حول القوائم 
(تتمة)م٢٠١٢م و٢٠١٣سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في التسعةلفترة 

-١٥-

االستثماراتـ
م٢٠١٣سبتمبر٣٠
)غیر مدققة(

بآالف الریاالت السعودیة

مدیسمبر 
)معدلّة()مدققة(

بآالف الریاالت السعودیة

مسبتمبر
)معدلّة()غیر مدققة(

بآالف الریاالت السعودیة

القیمة العادلة من خالل قائمة الدخل
بالقیمة العادلة ٢٠من خالل قائمة الدخلتقاس إلزامیاً ٫٢٠٫٫

٣٠٢٫٠بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخلتحدد  ٠٫٫
──────────────────

٠ ٫٢٫٫ ٫

٫القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر ١٫٫
٫١٢٢٫محتفظ بھا بالتكلفة المطفأة ٣٫ ٫٫ ٫

──────────────────
٫جمالياإل ٫ ٠٫ ٫٫ ٫

══════════════════

القروض والسلفي صاف–
م٢٠١٣سبتمبر٣٠
)غیر مدققة(

بآالف الریاالت السعودیة

مدیسمبر 
)مدققة(

بآالف الریاالت السعودیة

مسبتمبر
)غیر مدققة(

بآالف الریاالت السعودیة

١٢٫٠قروض شخصیة ٫٢٠٠٫ ٫٫ ٫
٢٣٫قروض تجاریة وسحوبات على المكشوف ١٫٣٠١٫ ٫٫ ٫

٢١٠٫أخرى ٠٫٫
───────────────────────

٣قروض وسلف عاملة ٫ ٫٣٠٫ ٫٫ ٫

٣٠٫٠٢٫عاملةغیر قروض وسلف  ٫٫ ٫
────────────────────────

٣القروض والسلفإجمالي ٫ ٫٣٣٠٫ ٫٫ ٫

١٫٢(مخصص خسائر انخفاض االئتمان ٣٫١ ٫()٢ ٫()٫ ٫(
────────────────────────

٣سلفالقروض وصافي ال ٫٣ ٫١٫ ٫٫ ٫
════════════════════════

الشریعة (مبدأ تجنب الفوائد) یشمل منتجاتأحكاممتوافقة مع یمثل صافي القروض والسلف منتجات بنكیة
ستصناع وإجارة وتورق.اتمویلیة تتألف من عقود مرابحة و



بنك الجزیرة
(شركة مساھمة سعودیة)

المالیة األولیة الموجزة الموحدة إیضاحات حول القوائم 
(تتمة)م٢٠١٢م و٢٠١٣سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في التسعةلفترة 

-١٦-

شركة زمیلةاالستثمار في -
في شركة الجزیرة تكافل تعاوني حیث تملك المجموعة استثمارات شركة زمیلةاالستثمار في یمثل 

سبتمبر خالل ھذا الربع المنتھي في رة تكافل تعاوني. % من إجمالي أسھم الجزیالمجموعة 
قید الحصول على زیرة تكافل تعاوني على سجل تجاري، والشركة اآلن حصلت شركة الجم

الموافقات الالزمة من مؤسسة النقد عن أنشطتھا التشغیلیة في مجال التأمین.

ودائع العمالء-

م٢٠١٣سبتمبر٣٠
)غیر مدققة(
الف الریاالت السعودیةبآ

مدیسمبر 
)مدققة(

بآالف الریاالت السعودیة

مسبتمبر
)غیر مدققة(

بآالف الریاالت السعودیة

١تحت الطلبودائع  ٫ ٣ ٫٣٢٫ ٫٫ ٫
٢جلألودائع  ٫٠ ٫٣٢٫ ٫٫ ٫
١٫أخرىودائع  ٠٫٣١٫٫

────────────────────────
٫جمالياإل ٢٫ ٢٫ ٫٫ ٫

════════════════════════

الشریعة (مبدأ تجنب أحكامتتضمن الودائع ألجل ودائع تم استالمھا على أساس المرابحة المتوافقة مع 
الفوائد).



بنك الجزیرة
(شركة مساھمة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة الموحدة 
م (تتمة)٢٠١٢م و ٢٠١٣سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

-١٧-

المشتقاتـ
والتي ،یم األسمیةلقان تعكسألیس بالضرورة و. األسمیةھاقیملى إضافة المالیة المشتقة باإلالبنكدواتالعادلة ألقیمدناه الأیظھر الجدول 

عن اًال تعطي مؤشراألسمیةن القیم إوبالتالي فالنقدیة المستقبلیة. مبالغ التدفقات ،عن حجم التعامالت القائمة في نھایة الفترةاًتعطي مؤشر
مخاطر السوقعن ال تعطي مؤشراًوالمشتقةدواتبالقیمة العادلة االیجابیة لألبوجھ عام ئتمان والمحدودة لبنك لمخاطر اإلتعرض امدى 
.أیضاً

)غیر مدققة(م٢٠١٣سبتمبر٣٠
( بآالف الریاالت السعودیة)

)مدققة(مدیسمبر 
(بآالف الریاالت السعودیة)

)ةغیر مدقق(مسبتمبر
( بآالف الریاالت السعودیة )

قیمة عادلة 
ایجابیة

قیمة عادلة 
األسمیةالقیمة ةسلبی

قیمة عادلة 
ایجابیة

ة عادلة قیم
األسمیةالقیمة ةسلبی

قیمة عادلة 
ایجابیة

قیمة عادلة
األسمیةالقیمة ةسلبی

مشتقة محتفظ بھا الغراض   أدوات
المتاجرة:

٫٫٫اراتخی ٫٫٫٫ ٫٫٫٫ ٫
٫٫٫الخاصةأتعاب العموالتمقایضة  ٫٫٫٫ ٫٫٫٫ ٫

────────────────────────────────────────────────
١٢جمالياإل ٫ ١١٢ ٫ ١٫ ٢١٫ ٢٢٫٫٫ ٫٫٫٫ ٫

════════════════════════════════════════════════
مشتقة تستخدم كتحوط أدوات

:للتدفقات النقدیة
٫٫٫الخاصةأتعاب العموالتمقایضة  ٫٫٫٫ ٫٫٫٫ ٫

────────────────────────────────────────────────
١جمالياإل ٢٫١ ٫١٠٫ ٫٢٣٫٫٫ ٫٫٫٫ ٫

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



بنك الجزیرة
(شركة مساھمة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة الموحدة 
م (تتمة)٢٠١٢م و ٢٠١٣سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

-١٨-

(تتمة)المشتقات-

مالیة مشتقة محتفظ بھا الغراض التحوطدواتأ
تقلب الغراض التحوط لكي یخفف تعرضة لمخاطر متوافقة مع الشریعةمشتقةأدواتیستخدم البنك 

.بعض االستثماراتلتحوط ال. ویتم ذلك من خالل أتعاب العموالت

باإلئتمانوااللتزامات المحتملة المتعلقةرتباطاتاال-١٠
المتعلقة باإلئتمان:البنكلتزامات اوارتباطاتفیما یلي

م٢٠١٣سبتمبر٣٠
)غیر مدققة(

بآالف الریاالت السعودیة

مدیسمبر 
)مدققة(

بآالف الریاالت السعودیة

مسبتمبر
)غیر مدققة(

بآالف الریاالت السعودیة

٣٫٠١خطابات ضمان ٫٣٫ ٫٫ ٫
١٫٠٠اعتمادات مستندیة ٫٣٢٫٫

٫٣قبوالت ٢٫٫
٢التزامات غیر قابلة للنقض لمنح ائتمان ٫٫ ٫٫ ٫

──────────────────
٫٠جمالياإل ٫ ١٫ ٫٫ ٫

══════════════════

وشبھ النقدیةیةالنقد-١١
:ما یليمالموحّدةلتدفقات النقدیة في قائمة اةالمدرجوشبھ النقدیةیةتكون النقدت

م٢٠١٣سبتمبر٣٠
)غیر مدققة(

بآالف الریاالت السعودیة

مدیسمبر 
)معدلّة( )مدققة(

بآالف الریاالت السعودیة

مسبتمبر
)معدلّة()ةغیر مدقق(

بآالف الریاالت السعودیة
وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربيیةنقد

٢٫٢السعودي فیما عدا الودیعة النظامیة ٫٠ ٠٫ ٫٫ ٫

البنوك والمؤسسات المالیةأرصدة لدى
٣٫٢من تاریخ االقتناءیومبعدستحق تخرىاأل ٢٫ ٠٫ ٫٫ ٫

──────────────────
٫جمالياإل ٣ ٫ ٠٫ ٫٫ ٫

══════════════════



بنك الجزیرة
(شركة مساھمة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة الموحدة 
م (تتمة)٢٠١٢م و ٢٠١٣سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

-١٩-

األعمالقطاعاتـ٢١
م مراجعتھا تتالتي المجموعة مكونات عن على أساس التقاریر الداخلیة األعمالیتم تحدید قطاعات 

وقیاس مدى األعماللتوزیع موارد قطاعات وذلكالمسئول األول عن اتخاذ القراراتنتظام من قبل اب
.داخل المملكة العربیة السعودیةالمجموعة تتركز كافة عملیات و.ھائأدا

ً مل تتشو.تفي تسعیر التحویالالمجموعة لمنھجیةتسجل المعامالت بین قطاعات األعمال وفقا
.موجودات ومطلوبات تشغیلیةعلىموجودات ومطلوبات القطاعات بشكل رئیسي

:التالیةالرئیسیةعمال ألاقطاعات إلىالبنك تم تنظیم،اإلدارةألغراض 
ألفراد.موجھة لعمال استثماریة ائتمانیة واودائع ومنتجات األفرادخدمة قطاع 
الصغیرة والشركات،للشركاتأخرىئتمانیة اودائع ومنتجات وقروض الشركاتخدمة قطاع 

.نسیوالعمالء المؤس، المتوسطة الحجمو

وخدمات والصرف األجنبي،،قطاع الخزینة یتضمن أسواق المالقطاع الخزینة
المتاجرة والخزینة. 

(یشتمل ھذا القطاع على مات وساطة للعمالء لتداول األسھمتوفر خدصول األدارة إالوساطة و
وھي شركة تابعة للبنك)." كابیتالالجزیرة لألسواق المالیة "أنشطة شركة 

دخار وھي متوافقة تماماًاإلحمایة والیوفر قطاع التكافل التعاوني خدمات التكافل التعاونيقطاع 
الحیاة.على تأمین التقلیدیة لللخدمات لمع الشریعة وتعتبر بدیلة 

دمج المجموعة قررت ، التأمین في المملكة العربیة السعودیةلنظاموفقاً
تم تأسیسھا بموجب قانون في منشأة منفصلةالخاصة بھا أعمال التأمین 

.التأمین الجدید في المملكة العربیة السعودیة

بعد موافقة ھیئة السوق المالیة على الطرح العام األولي لشركة الجزیرة 
تكافل تعاوني ("تكافل") تمكنت الشركة الجدیدة من إجراء طرح عام أولي 

یو یونوبعد تاریخ .ممایو مایو إلى ألسھمھا من 
بمزاولة صدر لشركة تكافل سجل تجاري وستبدأ الشركة م، 

رخصة مزاولة العمل. یمثل قطاع التكافل الحالي عند صدور نشاطاتھا
إلى شركة الجزیرة تكافل تعاوني في  محفظة التأمین والتي ستنقل الحقاً
وبموافقة مؤسسة النقد العربي  تاریخ یتفق علیھ وبقیمة یتفق علیھا أیضاً

سعودي.ال

. مو مسبتمبركما في المجموعةموجودات ومطلوبات إجماليفیما یلي تحلیل ب
من في ذلك التاریخةأشھر المنتھیتسعةالةالعملیات وصافي الدخل لفترمصاریفوإیراداتإجماليو

قطاع من قطاعات األعمال:كل



بنك الجزیرة
(شركة مساھمة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة الموحدة 
م (تتمة)٢٠١٢م و ٢٠١٣سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

-٢٠-

(تتمة)األعمالقطاعات-١٢
)االف الریاالت السعودیةب(م٢٠١٣سبتمبر٣٠

خدمة قطاع 
االفراد

خدمة قطاع 
الشركات

الوساطة قطاع قطاع الخزینة
صولدارة األإو

قطاع التكافل 
التعاوني

جمالياإلأخرى

١الموجوداتإجمالي ٫٣٢٠٫٢١٫ ٣ ٫١ ٫ ٫ ٢٫ ٣١١٫٣١٢١٫٫ ٢ ٫ ٣
══════════════════════════════

١المطلوباتإجمالي ٫ ٫ ٢٢ ٫ ٢ ٫٢١١٫٣ ٫١٢١٫٢٣٫ ٫ـــ١ ١٫٢
══════════════════════════════

٣٢٫دخل العملیاتإجمالي ٠١٣ ٠٫٣ ٢٣ ٫ ٢٢٢١ ٫ ١١ ٫ ٢(٠ ١٫٣)٫٠٣ ٢٫
══════════════════════════════

٣١١٫الخاصةصافي العموالت ٢٢ ٢٫٣٢ ٠٫٢١٣٫٣٢٠٣ ٠٫)٢٠(١ ٠
══════════════════════════════

ودخلصافي رسوم
٣٫٣عموالت المتاجرة ٣٫ ٣٢١٫٢ ٣٢٠ ٫١ ٫ ٣ـــ٠ ٫٢

══════════════════════════════
شركة ةحصة من خسار

)١٫٠١١()١٫٠١١(ـــــــــــــــزمیلة
══════════════════════════════

:التشغیلیةمصاریف ال

انخفاضمخصص صافي 
٫خسائر االئتمان ١٢ ٫١ ٣٫ــــــــــــ١ ٠

══════════════════════════════
٣١٫استھالك ١٫٢٫٣ ٣٫ ١٢١٫ ٢٫ـــ٠ ٣

══════════════════════════════
٫العملیاتمصاریفإجمالي ٠١ ٣٫٠٫٠ ١١٠ ٫٠٣٢٣٫ ١٠٫٠٢١٫ ٣

══════════════════════════════
١)٫٢٠(دخلال/)سارةالخصافي ( ٫٣٠٣٢ ٠٫ ١١٠ ٫ ٠٠٫٣١)٢١٫٠٢()٫٠٢٠(٢

══════════════════════════════



بنك الجزیرة
(شركة مساھمة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة الموحدة 
م (تتمة)٢٠١٢م و ٢٠١٣سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

-٢١-

(تتمة)األعمالقطاعات-١٢
)باالف الریاالت السعودیةم  (معدلة) (سبتمبر

خدمة قطاع 
االفراد

خدمة قطاع 
الشركات

ارة دإالوساطة وقطاع الخزینة
صولاأل

قطاع التكافل 
التعاوني

جمالياإلأخرى

٫الموجوداتإجمالي ٫٫ ٫٫ ٫ـــ٫٫٫ ٫
════════════════════════════

٫المطلوباتإجمالي ٫٫ ٫٫ ٫ـــ٫٫٫ ٫
════════════════════════════

٫)٫(٫٫٫٫٫دخل العملیاتإجمالي ٫
════════════════════════════

٫)(٫٫٫٫الخاصةصافي العموالت
════════════════════════════

عموالت لودخصافي رسوم
٫ـــ٫٫٫٫٫المتاجرة

════════════════════════════
ـــــــــــــــــــــمرتبطةحصة من خسارة شركة 

════════════════════════════

:التشغیلیةصاریف مال

خسائر انخفاضمخصص صافي 
٫ــــــــــــ٫٫االئتمان

════════════════════════════
٫ـــ٫٫٫٫٫استھالك

════════════════════════════
٫)٫(٫٫٫٫٫اریف العملیاتمصإجمالي

════════════════════════════
٫)٫()٫(٫٫٫)٫(الدخل/صافي (الخسارة)

════════════════════════════



بنك الجزیرة
(شركة مساھمة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة الموحدة 
م (تتمة)٢٠١٢م و ٢٠١٣سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

-٢٢-

رأس المال وربح السھم-١٣
قیمة اً،ملیون سھموالمدفوع بالكامل من الذي تم إصدارهویتكون رأس مال البنك المصرح بھ 

قیمة السھم الواحد اً،ملیون سھم: مدیسمبر ریاالت سعودیة (السھم الواحد 
.عودیة)ریاالت سقیمة السھم الواحد اً،ملیون سھم: مسبتمبر.ریاالت سعودیة

صافي الدخل م بقسمةم وسبتمبراألساسیة للفترة المنتھیة في رباحتم حساب األ
القائمة خالل الفترة.األسھم المرجح لعدد للفترات على المتوسط

.المجموعة المخفضة للسھم الواحد على رباحال یطبق حساب األ

المالیة دواتالعادلة لألالقیم-١
في اتالمطلوبأحد لتحویلالثمن المستلم لبیع أحد الموجودات أو الثمن المدفوع يالعادلة ھالقیمة 

.بین المشاركین في السوق في تاریخ القیاسھمعاملة منظم

المحتفظ بھا بالتكلفة ستثمارات االباستثناء -المالیة داخل قائمة المركز الماليدواتالقیم العادلة لألإن 
القیم إن . الموحّدةاألولیةالدفتریة المدرجة في القوائم المالیة عن القیمتلف جوھریاًال تخ-المطفأة

البنوك والمؤسسات إلى والمطلوب من/-التي تحمل فوائدودائع العمالء والعادلة للقروض والسلف 
ً-التي یتم إدراجھا بالتكلفة المطفأةخرىالمالیة األ یة المدرجة في الدفترعن القیمال تختلف جوھریا

مالیة الدواتألوالخاصة باالسوق أسعار العموالت الحالیة في ألن الموحّدةاألولیةالقوائم المالیة 
القصیرة المتعلقة بالمطلوب مدة كذلك بالنسبة للو.عن األسعار المتعاقد علیھاجوھریاًمماثلة ال تختلف ال

حتفظ بھا بالتكلفة المستثمارات الالعادلة التقدیریة لإن القیم . خرىالبنوك والمؤسسات المالیة األمن/إلى 
ھا في استخدامتسعیر عند العلى نماذج فرھا أو االسوق عند توفي األسعار المتداولة تعتمد على المطفأة 

ستثمارات العادلة لھذه االعن القیماالفصاحتم یثابتة على التوالي. العمولة الذات حالة بعض السندات 
.أدناه

على األسعار تعتمد قائمة المركز الماليخارج خرىاألالمالیة دواتیم العادلة للمشتقات واألالقإن 
تقنیات تقییم مناسبة.استخدامالسوق عند توفرھا أو بفي المتداولة 

القیمة العادلةالقیمة الدفتریةم٢٠١٣سبتمبر٣٠الموجودات المالیة كما في 

٫١٢٢٫المحتفظ بھا بالتكلفة المطفأة ٣٫١٣ ٫٣
══════════

عن القیمالمحتفظ بھا بالتكلفة الستثمارات إن القیم العادلة لال والقلیلالدفتریة. مطفأة ال تختلف جوھریاً
غیر البقیة بینما ،بنشاطافي السوق ولكن ال یتم تداولھةالمفصح عنھا أعاله مدرجستثمارات من اال
.مدرجة



بنك الجزیرة
(شركة مساھمة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة الموحدة 
م (تتمة)٢٠١٢م و ٢٠١٣سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

-٢٣-

(تتمة) المالیة دواتلة لألالعادالقیم-١

تحدید القیمة العادلة والتسلسل الھرمي للقیمة العادلة
:المالیةدواتعن القیمة العادلة لألاالفصاحتحدید ولالتسلسل الھرمي التالي المجموعة تستخدم 

.في األسواق النشطة لنفس األداةالمتداولة: األسعار المستوى 

أخرىتقییم أسالیبفي األسواق النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو ولةالمتدا: األسعار المستوى 
.ھامةعلى معطیات سوقیة من خاللھا والتي تعتمد جمیع المدخالت الجوھریة 

.ھامةعلى معطیات سوقیة من خاللھا تقییم والتي ال تعتمد المدخالت الجوھریة أسالیب: المستوى 

(بآالف الریاالت السعودیة) ٢٠١٣م سبتمبر ٣٠

يـــــــجمالاإلالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول

الموجودات المالیة

٠الدخلقائمةبالقیمة العادلة من خالل ٠ــــــ٫٢ ٫٢
٢٫٢الشاملبالقیمة العادلة من خالل الدخل ٣٫ـــ١ ٣٫ ١

١ـــاتالمشتق ١ـــ٢٫ ٢٫

المطلوبات المالیة
١(ـــالمشتقات ١(ـــ)٫ ٫(

───────────────────────
٢(١٫الصافي ٣٫)٫ ٣٠٫٠

═══════════════════════

لمصنفة ضمن المستوى الثالث من التسلسل الھرمي للقیمة تسویة قیاسات القیمة العادلة المتكررة وا
العادلة

م (بآالف الریاالت السعودیة)٢٠١٣سبتمبر٣٠المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرستثمارات اال

٣٫الرصید االفتتاحي ٣
ـــخالل الفترةالمسجلةصافي المكاسب/ (الخسائر) غیر المتحققة 

──────
٣٫الرصید الختامي ٣

══════



بنك الجزیرة
(شركة مساھمة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة الموحدة 
م (تتمة)٢٠١٢م و ٢٠١٣سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

-٢٤-

المالیة (تتمة) دواتالعادلة لألالقیم-١
لم تكن ھناك تحویالت بین قیاسات ،معام سبتمبرأشھر المنتھیة في تسعةالخالل فترة 

سات القیمة العادلة قیاإلى أو من ھناك تحویالت ولم تكنالقیمة العادلة للمستوى األول والمستوى الثاني
ضمن الفئات ذات الصلة.الفترةالجدیدة المستحوذ علیھا خالل ستثمارات للمستوى الثالث. تصنف اال

كفایة رأس المال-١
من قبل مؤسسة المعتمدةعند إدارة رأس المال اإللتزام بمتطلبات رأس المال المجموعة تتضمن أھداف 

دة رأس مال ــة على قاعـراریة والمحافظـستمرة البنك على االالسعودي لضمان قدي ــد العربــالنق
.قویة

. كما المجموعةدارة إمن اعتیاديرأس المال النظامي بشكل استخدامتم مراقبة كفایة رأس المال وت
كما ،تفرض مؤسسة النقد العربي السعودي على البنك االحتفاظ بحد أدنى من رأس المال النظامي

رأس المال المؤھل إلى الموجودات المرجحة إجماليلى معدل محدد یكون فیھ تتطلب المحافظة ع
بالمائة أو أكثر.البالغ والمخاطر عند الحد األدنى المتفق علیھ 

المعدالت المحددة من قبل مؤسسة النقد استخداموذلك بابمراقبة مدى كفایة رأسمالھالمجموعة قوم ت
المجموعة مدى كفایة رأس المال وذلك بمقارنة رأس مال تقیس ھذه المعدالت.العربي السعودي

المالياالمدرجة في قائمة مركزھللمشتقاتاألسمیةوالقیمة واإللتزاماتالمؤھل مع الموجودات
.مبلغ مرجح إلظھار مخاطرھا النسبیةاستخدامبالموحّدة

صالحات الرأسمالیة بموجب الابشأن تنفیذ ودلیلھاتھا أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي تعلیما
علیھ،. مینایر عتبارا من ا) بازل (میثاق ذات المخاطر الموحّدةتم حساب الموجودات وبناًء

ة موحدة بموجب إجمالیرأس المال والمعدالت ذات الصلة على أساس إجماليوللمجموعةالمرجحة 
رأس إجماليھ بالمخاطر وحلمرجفقد تم حساب الموجودات ا،رضغراض العأل). (میثاق بازل 

التعلیمات والطرق المحددة بموجب استخدامبم سبتمبرالمال والمعدالت ذات الصلة كما في 
سبتمبرم ودیسمبر المقارنة والمعادالت كما في رصدة). تم حساب األ(میثاق بازل 

) ولم یتم تعدیلھا.(میثاق بازل بموجب م 
ول التالي الموجودات المرجحة المخاطر للبنك من الركن األول ورأس المال األساسي یلخص الجد

ومعدالت كفایة رأس المال.والداعم



بنك الجزیرة
(شركة مساھمة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة الموحدة 
م (تتمة)٢٠١٢م و ٢٠١٣سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

-٢٥-

(تتمة)كفایة رأس المال-١
م٢٠١٣سبتمبر٣٠
)غیر مدققة(

بآالف الریاالت السعودیة

مدیسمبر 
)مدققة(

بآالف الریاالت السعودیة

ممبرسبت
)غیر مدققة(

بآالف الریاالت السعودیة

٢٫المخاطرالمرجحة بمخاطر االئتمان المتعلقة بالموجودات  ٠ ٫ ١٫ ٫٫ ٫
٢٫المخاطرالمرجحة بمخاطر العملیات المتعلقة بالموجودات  ١٢٫٣٫ ٫٫ ٫

١٫المخاطربحةالمرجمخاطر السوق المتعلقة بالموجودات  ٢ ٫ ٣٫ ٫٫ ٫
─────────────────────

٫٢المرجحة بالمخاطر) المتعلق بالموجودات١الركن (إجمالي ٫١ ٢٫ ٫٫ ٫
═════════════════════

٫رأس المال األساسي ٫٫ ٫٫ ٫
١٫٢رأس المال المساند ٫٣٠١٫ ٫٫ ٫

─────────────────────
٫المساندرأس المال األساسي ورأس المالإجمالي ٫٫ ٫

═════════════════════
( نسبة كفایة رأس المال (
١٢٫٠٫٫نسبة رأس المال األساسي

١الداعملرأس المال األساسي ورأس الماإجمالي ٫ ٣٫٫

ــ ھیكل رأس المال) ٣(میثاق بازل -١
ث احاالفصبعض  ركن الثال ة بموجب ال ة اإلضافیة مطلوب ازل لات الكمی اق ب ذه (میث ر ھ یتم نش ). س

ت االفصاح ى اإلنترن ك عل ع البن ات مwww.baj.com.saات في موق ي حسب تعلیم د العرب ؤسسة النق
ذه  ع ھ عودي. ال تخض احالس ة االفص ص / للمراجع ل مراات للفح ن قب ارجیین م ابات خ ي حس جع

.للمجموعة

أرقام المقارنة -١

لفترة الحالیةفي امع العرض فقواتم إعادة تبویب وتعدیل بعض أرقام المقارنة للفترة السابقة لتت
."ج")(انظر االیضاح 


