
















 

 

 عام - ١
 

مسجلة في المملكة سعودية  مساهمة الجزيرة ("البنك") كشركةتأسس بنك  
جمادى اآلخرة  ١٢/م بتـاريخ ٤٦العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم 

شوال  ١٦بدأ البنك ممارسة أعمـاله بتاريخ  .)١٩٧٥يونيو  ٢١هـ (١٣٩٥
) بعد أن إنتقلت إليه عمليات فروع بنك باكستان ١٩٧٦أكتوبر  ٩هـ (١٣٩٦

يعمل البنك بموجب سجل تجاري رقم  .الوطني في المملكة العربية السعودية
) الصادر في ١٩٧٦يوليو  ٢٧هـ (١٣٩٦رجب  ٢٩بتاريخ  ٤٠٣٠٠١٠٥٢٣

فرعًا) في  ٥٤: ٢٠١٢فرعًا ( ٥٨مدينة جدة، من خالل شبكة فروعه وعددها 
 ١,٦٢٠: ٢٠١٢موظف ( ١,٦٤٨وبلغ عدد الموظفين  المملكة العربية السعودية

 إن عنوان المركز الرئيسي للبنك هو كما يلي: .موظف)
 

 بنك الجزيرة
 الملك طريق -النهضة  حي
 ٢١٤٤٢جدة  - ٦٢٧٧ب .ص

  المملكة العربية السعودية
المتوافقة مع  احكام  يتمثل هدف البنك في تقديم كافة أنواع الخدمات المصرفية

  .الشريعة االسالمية (مبدأ تجنب الفوائد)
نك لعمالئه منتجات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية (مبدأ يقدم الب 

تجنب الفوائد) وتشمل المرابحة واإلستصناع واإلجارة والتورق، والتي يتم 
الموافقة واالشراف عليها من قبل هيئة رقابة شرعية مستقلة تم تأسيسها من قبل 

  .البنك
 أسس اإلعداد - ٢
 

لقوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة وفقًا لمعايير يقوم البنك بإعداد هذه ا 
المحاسبة للمؤسسات المالية وبعض المتطلبات الخاصة باإلفصاح عن كفاية رأس 

معيار الالمال الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي ("مؤسسة النقد")، و
عد البنك هذه كما ي .الخاص بالتقارير المالية المرحلية ٣٤الدولي رقم  سبيالمحا

القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة لتتماشى مع نظام مراقبة البنوك ونظام 
 .الشركات في المملكة العربية السعودية

 
جزة الموحدة ال تتضمن كافة المعلومات وان هذه القوائم المالية المرحلية الم

يجب األخذ قرائتها  عندو وااليضاحات المطلوبة للقوائم المالية الموحدة السنوية
ديسمبر  ٣١في االعتبار القوائم المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية في 

٢٠١٢. 



 

 

ان تقوم االدارة  الموجزة الموحدة يتطلب إعداد هذه القوائم المالية المرحلية 
بوضع احكام وافتراضات وتقديرات والتي تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية 

وقد تختلف  الدخل والمصاريف.وة للموجودات والمطلوبات، والمبالغ المعلن
 النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

 
اثناء اعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة، كانت االحكام الهامة 

والمصادر  التي وضعتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة
مؤكدة هي نفسها التي طبقت على هذه القوائم المالية الرئيسية للتقديرات غير ال

، ٢٠١٢ديسمبر  ٣١المرحلية الموجزة الموحدة كما في وللسنة المنتهية في 
حول القوائم المالية المرحلية الموجزة  ٤ما هو مذكور في االيضاح  باستثناء
  .الموحدة

دي ويتم تقريبها تظهر القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة بالريال السعو
 .سعوديريـال ألقرب ألف 

 
 أسس التوحيد - ٣
 

تشتمل هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة على حسابات بنك الجزيرة 
شركة أمان للتطوير و االستثمار و كابيتالشركة الجزيرة التابعة، وهي  منشآتهو

قوائم المالية للمنشآت يتم إعداد ال .")المجموعة(يشار إليها مجتمعة "العقاري 
 .منتظمة يةالمالية للبنك وبإستخدام سياسات محاسب الفترةالتابعة عن نفس 

 
 المنشآت التابعة ) أ

 
على البنك سيطر ي. التي يسيطر عليها البنكإن المنشآت التابعة هي تلك المنشآت 

أو عوائد متغيرة ناجمة عن ارتباطه بهذه  حقوقللبنك يكون عندما منشأة ما 
على سيطرته على التأثير على تلك العوائد من خالل شأة ولديه القدرة المن

 الثالثة التالية: تتحقق الشروط السيطرة، يجب أن لتحديد و.المنشأة
 
 أن يكون للبنك سلطة على المنشأة؛ )١
 أن يكون للبنك حقوق الستالم عوائد متغيرة ناتجة عن ارتباطه بالمنشأة؛ و )٢
تخدام سطلته على المنشأة للتأثير على عوائد أن يكون للبنك القدرة على اس )٣

 المنشأة.
 

يتم توحيد المنشآت التابعة من التاريخ الذي تم فيه نقل السيطرة إلى البنك ويتم 
التوقف عن عملية التوحيد من التاريخ الذي تم فيه نقل السيطرة من البنك. إن 

نة، إن وجدت، يتم نتائج المنشآت التابعة المستحوذ عليها أو المباعة خالل الس
إدراجها في قائمة الدخل المرحلية الموحدة من تاريخ االستحواذ أو حتى تاريخ 

  البيع، حسب اللزوم.



 

 

 ب) حقوق الملكية غير المسيطرة
 

الحصة من صافي الدخل وصافي الموجودات التي  ،تمثل الحصة غير المسيطرة
ته التابعة، ويتم عرض ال يمتلكها البنك بصورة مباشرة أو غير مباشرة في منشآ

حقوق الحصة غير المسيطرة بشكل منفصل ضمن قائمة الدخل المرحلية الموحدة 
ضمن حقوق الملكية في قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة  هاعرضيتم كما 

   بشكل منفصل عن حقوق الملكية.
ميلها أية خسائر تنطبق على حقوق الملكية غير المسيطرة في شركة تابعة يتم تح

على حساب حقوق الملكية غير المسيطرة حتى إذا كان ذلك يتسبب في ظهور 
 رصيد عجز في حقوق الملكية غير المسيطرة.

 
 زميلة منشآت ج) 

 
لبنك نفوذًا جوهريًا. يتم مبدئيًا االتي يمارس فيها المنشآت الزميلة هي المنشآت 

اسبة عنها في وقت الحق زميلة بالتكلفة ويتم المحمنشآت إثبات االستثمارات في 
وفقًا لطريقة حقوق الملكية، ويتم إدراجها في قائمة المركز المالي المرحلية 
الموحدة بالقيمة المحاسب عنها في بند حقوق الملكية أو القيمة القابلة لالسترداد 

 .أيهما أقل
 

بعد التغييرات ما  ًاعنها في بند حقوق الملكية التكلفة زائد المحاسبتمثل القيمة 
حصة من الالزميلة (المنشأة في حصة البنك من صافي موجودات االستحواذ 

مالية قوائم المتراكمة على أساس آخر المكاسب/الخسائر نتائج واالحتياطيات وال
 .القيمة، إن وجداالنخفاض في  متوفرة) ناقصًا

 
ي فيما يتعلق باالستثمار ف المعترف بها سابقًااالنخفاض في القيمة خسارة إن 

ن أمثل قائمة الدخل المرحلية الموحدة، زميلة يمكن عكسها من خالل منشأة 
بقيمتها  ة الموحدة تبقىالمركز المالي المرحليقائمة القيمة الدفترية لالستثمار في 

األقل في حقوق الملكية المحاسب عنها (قبل تكوين مخصص االنخفاض في 
 القيمة القابلة لالسترداد.القيمة) أو 

 
 بعاد المعامالت عند عملية التوحيدد) است

 
يتم استبعاد األرصدة واإليرادات والمصروفات (باستثناء مكاسب/خسائر ترجمة 
المعامالت بالعمالت األجنبية) الناتجة عن المعامالت بين منشآت المجموعة عند 

 الموحدة. الموجزة إعداد القوائم المالية المرحلية
  



 

 

 اسبيةالسياسات المح في اتالتغير - ٤
 

في اعداد هذه القوائم المالية المرحلية  المستخدمةإن السياسات المحاسبية 
السنوية الموحدة  القوائم الماليةإعداد تتفق مع تلك المتبعة في الموحدة  الموجزة

تأثير المعيار الدولي للتقارير بإستثناء ، ٢٠١٢ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
والمعيار الدولي  ج) ٤(انظر إيضاح الية الموحدةالقوائم الم -)١٠المالية رقم (

وتبني المعايير قياس القيمة العادلة  -)١٣انظر ايضاح ( ١٣ للتقارير المالية رقم
 التالية:

 
 معايير جديدة )أ (
 
 المشتركة االتفاقيات :)١١لتقارير المالية رقم (الدولي لعيار الم
 

في المصالح  – )٣١( رقممعيار المحاسبة الدولي إن هذا المعيار يحل محل 
منشآت  –) ١٣وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية رقم ( مشاريع مشتركة

المساهمات غير النقدية من قبل أصحاب المشاريع ويتطلب  –السيطرة المشتركة 
الذي يرتبط به تحديد نوع الترتيبات المشتركة بفي ترتيب مشترك ما طرف قيام 

 الحقوق وااللتزامات وفقًاالمحاسبة عن ته ومن ثم من خالل تقييم حقوقه والتزاما
) ١١إن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (. لهذا النوع من الترتيبات المشتركة

يلغي خيار المحاسبة عن المنشآت ذات السيطرة المشتركة باستخدام التوحيد 
متثل النسبي. عوضًا عن ذلك، فإن المنشآت ذات السيطرة المشتركة يجب أن ت

) ويجب ١١بالمشروع المشترك وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (
 المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية.

 
 في منشآت أخرى  القوائماإلفصاح عن  :)١٢لتقارير المالية رقم (الدولي لمعيار ال
 

مي القوائم يتطلب هذا المعيار األفصاح الشامل عن المعلومات التي تمكن مستخد
مدى المرتبطة بها و والقوائموالمخاطر المالية من تقييم طبيعة المنشآت األخرى 

 على مركزها وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية.  القوائمتأثير هذه 
 
 قياس القيمة العادلة  :)١٣لتقارير المالية رقم (الدولي لمعيار ال
 

الدولية للتقارير المالية الخاصة بجميع  منفرد وفقًا للمعاييريقدم هذا المعيار دليل 
قياسات القيمة العادلة فيما عدا المتطلبات في حالة المدفوعات على أساس 
الحصص ومعامالت وقياسات التأجير التي لها أوجه تشابه مع القيمة العادلة 

) ال يغير ١٣ولكنها ليست قيمة عادلة. إن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (
ط عندما يستلزم على المنشأة استخدام القيمة العادلة، بل باألصح يوفر دليًال الشر

 حول كيفية قياس القيمة العادلة.



 

 

) يتطلب أيضا إفصاحات محددة عن ١٣إن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (
القيم العادلة، وبعضها يحل محل المتطلبات في معايير أخرى بما في ذلك المعيار 

) "األدوات المالية": إن بعض هذه اإلفصاحات ٧للتقارير المالية رقم ( الدولي
على وجه التحديد مطلوبة بالنسبة لألدوات المالية الواردة في المعيار المحاسبي 

الموحدة.  الموجزة أ) مما يؤثر على القوائم المالية المرحلية١٦-٣٤الدولي رقم (
 ). ١٣يضاح (تقوم المجموعة بتقديم هذه اإلفصاحات في اإل

 
 التعديالت والتنقيحات المدخلة على المعايير القائمة  )ب (
 
عديالت المتعلقة تال )٧على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (التعديالت  -

عمليات تعمل على تعديل متطلبات اإلفصاح حول األدوات المالية:  باالفصاح عن
من  )٤٢(قاصتها وفقًا للفقرة يتم مالمالية المعترف بها التي  تحويل الموجودات

تطلب اإلفصاح عن المعلومات ت) وأيضًا ٣٢المعيار المحاسبي الدولي رقم (
المتعلقة باألدوات المالية المعترف بها التي تخضع لترتيبات واتفاقيات مقاصة 

تم مقاصتها وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم حتى إذا قابلة للتنفيذ رئيسية 
)٣٢ .( 
 
) عرض القوائم المالية: تعديل ١ت على معيار المحاسبة الدولي رقم (تعديال -

) لتعديل طريقة عرض قائمة الدخل الشامل ١معيار المحاسبة الدولي رقم (
 .اآلخر

 
 واالتفاقيات) االستثمارات في المنشآت الزميلة ٢٨معيار المحاسبة الدولي رقم ( -

 االتفاقياتتيجة إدماج ): إن غالبية هذه التعديالت هي ن٢٠١١المشتركة (
) ولم تتغير المنهجية ٢٠١١) (٢٨المشتركة في المعيار المحاسبي الدولي رقم (

 .األساسية للمحاسبة عن االستثمارات
 
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تحسينات سنوية على المعايير الدولية  -

ديالت على دورة التحسينات التي تحتوي على تع ٢٠١١-٢٠٠٩للتقارير المالية 
 :المعايير التالية مع تعديالت الحقة لمعايير أخرى

 
o ) عرض القوائم المالية: معلومات  -) ١معيار المحاسبة الدولي رقم

القائمة االفتتاحية المقارنة تتجاوز الحد األدنى من المتطلبات وعرض 
 ؛للمركز المالي واإليضاحات ذات الصلة

 
o  موجودات ال: لتقارير المالية المرحليةا – )٣٤(معيار المحاسبة الدولي رقم

 .يةمطلوبات القطاعالو
 



 

 

 ): القوائم المالية الموحدة١٠المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )ج (
 

يحل هذا المعيار محل المتطلبات الواردة سابقًا في معيار المحاسبة الدولي رقم 
منشآت ذات األغراض ال –التوحيد  –) ("القوائم المالية الموحدة والمفردة") ٢٧(

الخاصة. يقدم هذا المعيار نموذج واحد لتوحيد جميع المنشآت التي قامت على 
أساس السيطرة، بغض النظر عن طبيعة المنشأة المستثمر فيها (أي ما إذا كان 
يتم السيطرة على منشأة ما من خالل حقوق التصويت عند المستثمرين أو من 

ا هو شائع في المنشآت ذات األغراض خالل ترتيبات تعاقدية أخرى كم
 الخاصة').

 
)، قامت المجموعة بتغيير ١٠نتيجة لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (

سياستها المحاسبية فيما يتعلق بتحديد ما إذا كان لديها سيطرة وبالتالي تقوم 
بيقها في تحليل بتوحيد المستثمرين فيها. يقدم هذا المعيار نموذجًا واحدًا ليتم تط

 السيطرة على جميع المنشآت المستثمر فيها بما في ذلك المنشآت المهيكلة. 
 

)، ١٠وفقًا للمتطلبات االنتقالية الواردة في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (
قامت المجموعة يإعادة تقييم نتائج السيطرة على المنشآت المستثمر فيها كما في 

بتغيير استنتاجات عملية التوحيد  المجموعةيجة لذلك، قامت . ونت٢٠١٣يناير  ١
صندوق الثريا تم توحيد  كان قدللصناديق المشتركة المدارة من قبل المجموعة. 

ديسمبر  ٣١وصندوق مشاريع الجزيرة في القوائم المالية للبنك حتى  األوروبي
جموعة أنها ال . ومع ذلك، ونتيجة لعملية إعادة التقييم، فقد استنتجت الم٢٠١٢

تسيطر على تلك الصناديق المشتركة. تقوم المجموعة بدور مدير الصندوق على 
عدد من الصناديق المشتركة. إن تحديد ما إذا كانت المجموعة تسيطر على 
الصناديق المشتركة االستثمار يتركز في العادة على تقييم مدى السيطرة 

نين. بالنظر إلى العوامل المذكورة والتعرض لتقلبات العوائد والعالقة بين االث
أعاله، فإن إدارة المجموعة تعتقد بأنها تتصرف كوكيل عن جميع الصناديق 

وفقًا  المشتركة التي تديرها المجموعة، وبالتالي لم تقم بتوحيد هذه الصناديق.
عدم توحيد هذه  قوائمها المالية لتعكسإصدار لذلك قامت المجموعة بإعادة 

 الصناديق.
 



 

 

قائمة المركز المالي الموحدة خص الجدول التالي التعديالت التي أدخلت على يل
 دةحالمو قائمة المركز المالي المرحلية، و٢٠١٢ديسمبر  ٣١في للمجموعة كما 

وقوائم الدخل والدخل الشامل والتدفقات النقدية ، ٢٠١٢مارس  ٣١كما في 
نتيجة وذلك  ٢٠١٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في المرحلية الموحدة 

 :ركةتإللغاء توحيد القوائم المالية للصناديق المش
 

 
٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في   

 بآالف الرياالت السعودية
 المعدلة التعديالت سابقًاالمعلن  قائمة المركز المالي الموحدة 

  
  

 ٧,٠٨٢,٤٢١ (٢٦,٦٢٣) ٧,١٠٩,٠٤٤ نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي 
 ٨,٩٩٤,٣٩٤ (١٠٤,٣٤٠) ٩,٠٩٨,٧٣٤ استثمارات

 ٥٤٢,٦٣٤ (٤٤,١٥٧) ٥٨٦,٧٩١ موجودات أخرى
 ────── ────── ────── التأثير الكلي على إجمالي الموجودات

 ١٦,٦١٩,٤٤٩ (١٧٥,١٢٠) ١٦,٧٩٤,٥٦٩ 
    

 (٨٠٨,٢١٥) ١,٣٧٥ (٨٠٩,٥٩٠) مطلوبات أخرى
 ────── ────── ────── 

 (٨٠٨,٢١٥) ١,٣٧٥ (٨٠٩,٥٩٠) ير الكلي على إجمالي المطلوباتثالتأ
  ══════ ══════ ══════     

 - (١٧٣,٧٤٥) ١٧٣,٧٤٥ حقوق الملكية غير المسيطرة
 ────── ────── ────── 

 - (١٧٣,٧٤٥) ١٧٣,٧٤٥ التأثير الكلي على إجمالي حقوق الملكية
 ══════ ══════ ══════ 

 

 
٢٠١٢ مارس ٣١كما في   

 بآالف الرياالت السعودية
   المعدلة التعديالت المعلن سابقًا الموحدة  المرحلية قائمة المركز المالي

 ٦,١٠٢,٧٦٢ (٢,٩٨٢) ٦,١٠٥,٧٤٤ نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي 
 ٧,٢٨٧,٢٣٨ (١٥٦,٣٩١) ٧,٤٤٣,٦٢٩ استثمارات

 ٦٢٠,٥٣٤ ١٨٢  ٦٢٠,٣٥٢ موجودات أخرى
 ────── ────── ────── التأثير الكلي على إجمالي الموجودات

 ١٤,٠١٠,٥٣٤ (١٥٩,١٩١) ١٤,١٦٩,٧٢٥     
 (٤٥٧,٤٢١) ٥,١٧٤ (٤٦٢,٥٩٥) مطلوبات أخرى

 ────── ────── ────── 
 (٤٥٧,٤٢١) ٥,١٧٤ (٤٦٢,٥٩٥) على إجمالي المطلوباتير الكلي ثالتأ

  ══════ ══════ ══════     
 - (١٥٤,٠١٧) ١٥٤,٠١٧ حقوق الملكية غير المسيطرة

 ────── ────── ────── 
 - (١٥٤,٠١٧) ١٥٤,٠١٧ التأثير الكلي على إجمالي حقوق الملكية

 ══════ ══════ ══════ 



 

 

 

 
٢٠١٢ مارس ٣١كما في   

 بآالف الرياالت السعودية
 المعدلة التعديالت المعلن سابقًا الموحدة المرحلية  الدخلقائمة 

  
 ١٨٦,٢٠٨ ٥٥٩ ١٨٥,٦٤٩ أتعاب وإيرادات عموالت، بالصافي

 ١٤,٠٦٧ (١,٩٢١) ١٥,٩٨٨ إيرادات متاجرة، بالصافي
 (٥٠,٩٤٩) ٦٤٨ (٥١,٥٩٧) يف العمومية واإلدارية األخرىالمصار

 - ٧١٤ (٧١٤) حقوق الملكية غير المسيطرة
 

 
٢٠١٢ مارس ٣١كما في   

 بآالف الرياالت السعودية
 المعدلة التعديالت المعلن سابقًا الموحدة المرحلية  الدخل الشاملقائمة 

  
 ١٤٣,٠٣٨ (٧١٤) ١٤٣,٧٥٢ صافي الدخل للسنة

 - ٧١٤ (٧١٤) الملكية غير المسيطرةحقوق 
 

 
٢٠١٢ مارس ٣١كما في   

 بآالف الرياالت السعودية
 المعدلة التعديالت المعلن سابقًا الموحدة التدفقات النقدية المرحلية قائمة 

  
 ١,٩٦٣,٥٠٥ ٥,٥٩٦ ١,٩٥٧,٩٠٩ صافي النقد من األنشطة التشغيلية

 - (٨,٠٤٤) ٨.٠٤٤ ةصافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلي
 

 االستثمارات  – ٥
 

 ٢٠١٣مارس  ٣١ 
  (غير مدققة) 

بآالف الرياالت السعودية

  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١
(معدلة) (مدققة)  

 بآالف الرياالت السعودية

٢٠١٢مارس  ٣١  
(معدلة) (غير مدققة)   

بآالف الرياالت السعودية
    

    القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
 ٧٩٢,٥٠٩ ٨٠٠,٧١٠ ٨٠٣,٤٠٦ زاميًا بالقيمة العادلةتقاس إل

 ٢٢٥,٢٨٠ ١٦٥,٥٦٦ ٤٢٤,٦٩٧ بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
 ١,٠١٧,٧٨٩ ٩٦٦,٢٧٦ ١.٢٢٨.١٠٣ 

القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
 ٣٦٢,٣٨٣ ٢٦٠,٤٤١ ١٩٨,٣٤٩ االخر

 ٥,٩٠٧,٠٦٦ ٧,٧٦٧,٦٧٧ ٧,٧٣٨,٩٤٠ محتفظ بها بالتكلفة المطفأة
 ٧,٢٨٧,٢٣٨ ٨,٩٩٤,٣٩٤ ٩,١٦٥,٣٩٢ المجموع

 



 

 

 صافي -القروض والسلف  - ٦
 

السعودية باالف الرياالت   

 
 ٢٠١٣مارس   ٣١

 (غير مدققة)
ديسمبر  ٣١

(مدققة) ٢٠١٢  
 ٢٠١٢مارس  ٣١

 (غير مدققة)
    

  ٨,٢٢٨,٥٨٩  ١٠,٤٩٨,٠٩٣ ١١,٤١٨,٦٨٧ قروض شخصية
شوفقروض تجارية وسحوبات على المك  ١٦,٩٦٥,٢٨٤  ١٩,٥٩٣,٥٢٦ ٢١,١٨٩,٩٢٣  

 ٩٩,٤٩٢  ١٤٢,٧١٤ ١٦٢,٩٤٨ أخرى
 ٢٥,٢٩٣,٣٦٥  ٣٠,٢٣٤,٣٣٣ ٣٢,٧٧١,٥٥٨ القروض والسلف العاملة

    

 ١,٠٣٤,٧٠٨  ١,٠٤٠,٢١٩ ١,٠٦٦,٨٧٥ القروض والسلف غير العاملة
    

 ٢٦,٣٢٨,٠٧٣  ٣١,٢٧٤,٥٥٢ ٣٣,٨٣٨,٤٣٣ إجمالي القروض والسلف
    

  (١,٢٥٨,١٧٠) (١,٣٧٧,٧٧٠) (١,٤٣٠,٠٠٠) مخصص خسائر انخفاض االئتمان
    

 ٢٥,٠٦٩,٩٠٣ ٢٩,٨٩٦,٧٨٢  ٣٢,٤٠٨,٤٣٣ صافي القروض والسلف
 

يمثل صافي القروض والسلف منتجات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة (مبدأ 
د مرابحة وإستصناع وإجارة تجنب الفوائد) يشمل منتجات تمويلية تتألف من عقو

 وتورق.
 

 ودائع العمالء -٧

 
تتضمن الودائع ألجل ودائع تم استالمها على أساس المرابحة المتوافقة مع أحكام 

 الشريعة (مبدأ تجنب الفوائد).
 

 باالف الرياالت السعودية  

 
 ٢٠١٣مارس  ٣١ 

 (غير مدققة)
ديسمبر  ٣١

(مدققة) ٢٠١٢  
 ٢٠١٢مارس  ٣١

 (غير مدققة)
   

 ١٣,٤٧٩,٨٧٤ ١٦,٦٩٧,٠٦٧  ١٦,١٦٦,٦٠٥   تحت الطلب
 ٢٠,٠٠٠,٠٩٨ ٢٣,١٣٥,١٣٠  ٢٤,٠٢٥,٣١١   الجل

 ١,١٢٢,١١٧ ٨٤٣,٠٩٣  ١,٢٢٩,٦٤٦   اخرى
 ٣٤,٦٠٢,٠٨٩ ٤٠,٦٧٥,٢٩٠ ٤١,٤٢١,٥٦٢  االجمالي



 

 االدوات المشتقة – ٨
لقيم ا االسمية. ليس بالضرورة ان تعكس هاقيمالمالية المشتقة باالضافة الى  لبنكيظهر الجدول ادناه القيمة العادلة الدوات ا

وبالتالي فان النقدية المستقبلية. االسمية، والتي تعطي مؤشر عن حجم التعامالت القائمة كما في نهاية الفترة، مبالغ التدفقات 
 واللمحدودة بالقيمة العادلة االيجابية لالدوات المشتقة، ئتمان واعن تعرض البنك لمخاطر اإل ًاالقيم االسمية ال تعطي مؤشر

 .مخاطر السوق
 

 (غير مدققة) ٢٠١٣مارس  ٣١ 
 )بآالف الرياالت السعودية  (

 (مدققة) ٢٠١٢ ديسمبر  ٣١
 ) بآالف الرياالت السعودية( 

 (غير مدققة) ٢٠١٢ مارس  ٣١
 )بآالف الرياالت السعودية  (

 
قيمة عادلة  

 ايجابية
عادلة  قيمة

 القيمة االسمية سلبيه 
قيمة عادلة 

 ايجابية
قيمة عادلة 

 سلبيه 
 

 القيمة االسمية
قيمة عادلة 

 ايجابية
قيمة عادلة 

 سلبيه 
القيمة 
 االسمية

         
    محتفظ بها الغراضادوات مشتقة 

 المتاجرة:  
         

         
 ٥,١٤٢,٥٤٢ ٣,٩٣١ ٣,٩٣١ ٢,٢٤٦,٥٤٥ ٤,٣٣٠ ٤,٣٣٠ ٦,٧٢٧,٣٠٦  ٩,٣٤٧  ٩,٣٤٧ خيارات

 ٢,١٧٩,٨٢٠ ١٧,٨٧٥ ١٧,٨٧٥ ٣,٨٣٣,٣١٣ ١٣٦,٨٥٧ ١٣٦,٨٥٧ ٣,٨٣٣,٣١٣ ١٥٦,٤٧٦ ١٥٦,٤٧٦ مقايضة معدل العمولة الخاصة
         

 ٧,٣٢٢,٣٦٢ ٢١,٨٠٦ ٢١,٨٠٦ ٦,٠٧٩,٨٥٨ ١٤١,١٨٧ ١٤١,١٨٧ ١٠,٥٦٠,٦١٩ ١٦٥,٨٢٣ ١٦٥,٨٢٣ المجموع
                  

ادوات مشتقة تستخدم كتحوط للتدفقات 
          النقدية

         
 ١,٢١٩,٣٧٥ ٤,٦٦١ ٥,١٥٧ ٢,٥٥٠,٦٢٥ ٥٨,٨٠٥ ١٠,٠٧٠  ١,٣٨٥,٦٢٥   ٢٦,٩٠٨  - مقايضة  معدل العمولة الخاصة

 ٨,٥٤١,٧٣٧ ٢٦,٤٦٧ ٢٦,٩٦٣ ٨,٦٣٠,٤٨٣ ١٩٩,٩٩٢ ١٥١,٢٥٧ ١١,٩٤٦,٢٤٤ ١٩٢,٧٣١ ١٦٥,٨٢٣ المجموع



 

 

 المشتقات (تتمة)    - ٨
 

 ادوات مالية مشتقة محتفظ بها الغراض التحوط
 

وط لكي يخفف الغراض التح متوافقة مع الشريعة يستخدم البنك ادوات مشتقة
 .بعض االستثماراتتعرضة لمخاطر اسعار الفائدة. ويتم ذلك من خالل تحوط 

 
 وااللتزامات المحتملة المتعلقة باإلئتمان االرتباطات - ٩
 

 المتعلقة باإلئتمان:التالية وااللتزامات المحتملة  االرتباطاتلدى البنك 
 

٢٠١٣مارس  ٣١   
 (غير مدققة)

 بآالف الرياالت السعودية

  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١
 (مدققة)

 بآالف الرياالت السعودية

٢٠١٢مارس  ٣١  
(غير مدققة)   

 بآالف الرياالت السعودية
    

 ٢,٤٦٥,١٦٥ ٢,٤٥٢,٣٣٨  ٢,٤٩٦,٦٨٦  خطابات ضمان
 ٨٢٠,٥٧٢ ٨٨٨,٣٣٧  ١,١٠٩,٥٠٤  اعتمادات مستندية

 ٤٥٧,٢١٠ ٣٢٩,٩٤٨  ٥٢٢,٠٩٢  قبوالت
 التزامات غير قابلة للنقض 

 ٢,١٨٥,٠٩٥ ١,٦٧١,٤٤٧  ١,٢٣٦,٥٢٠  لمنح ائتمان
 ٥,٩٢٨,٠٤٢ ٥,٣٤٢,٠٧٠ ٥,٣٦٤,٨٠٢ المجموع

  
 النقدية وشبه النقدية - ١٠
 

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

٢٠١٣مارس  ٣١    
 (غير مدققة)

ديةبآالف الرياالت السعو  

  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١
(معدلة) (مدققة)  

 بآالف الرياالت السعودية

٢٠١٢مارس  ٣١  
)(معدلة (غير مدققة)   

 بآالف الرياالت السعودية
     

نقدية وارصدة لدى مؤسسة النقد العربي 
 ٤,٤٢٢,٣١٢ ٥,٠٧٤,٦٥٣ ٥,٠٧٩,٦٧٥  السعودي فيما عدا الوديعة النظامية
لمالية مطلوب من البنوك والمؤسسات ا

 االخرى يستحق خالل تسعين يوما أو  
 ١,٨٠٠,٨٧١ ٢,٠١٤,١٢٢ ٢,٣٨٠,١٥٥  أقل من تاريخ االقتناء

 ٦,٢٢٣,١٨٣ ٧,٠٨٨,٧٧٥ ٧,٤٥٩,٨٣٠ 



 

 

  قطاعات معلومات ال - ١١
التي  المجموعةيتم تحديد قطاعات العمل على أساس التقارير الداخلية لمكونات 

القرار وذلك لتوزيع موارد قطاعات  متخذينتظام من قبل رئيس إم مراجعتها بيت
   .العمل وكذلك لقياس مدى أدائها

  .داخل المملكة العربية السعودية المجموعةتتركز كافة عمليات 
في تسعير  المجموعة لمنهجيةتسجل المعامالت بين قطاعات األعمال وفقًا 

موجودات  على شكل رئيسيمل موجودات ومطلوبات القطاعات بتتش .التحويل
  .ومطلوبات تشغيلية

   :التالية الرئيسيةعمال ألاقطاعات  إلىالبنك  تم تنظيمدارة، ألغراض اإل
 ودائع ومنتجات إئتمانية وإستثمارية لألفراد. قطاع األفراد

قطاع الشركات
  

، ودائع وقروض ومنتجات إئتمانية أخرى للشركات
والعمالء  المتوسطة الحجمالصغيرة إلى الشركات  والشركات

 .المؤسساتيين
الوساطة 

 وادارة 
 االصول   

توفر خدمات وساطة لتداول األسهم للعمالء. (يشتمل هذا 
، وهي شركة تابعة كابيتالالقطاع على أنشطة شركة الجزيرة 

 للبنك).
وخدمات  ، تبادل العمالت،قطاع الخزينة يتضمن أسواق المال قطاع الخزينة

والخزينة. ويتم تحميل العمولة على قطاعات المتاجرة 
األعمال بإعتماد معدل وسطي يعادل تقريبًا متوسط تكلفة 

 التمويل.
 قطاع التكافل 

 التعاوني  
يوفر قطاع التكافل التعاوني خدمات حماية وخدمات إدخار 
وهي متوافقة تمامًا مع الشريعة وتعتبر بديلة لخدمات تأمين 

 الحياة التقليدية.
 
فقًا لقانون التأمين في المملكة العربية السعودية، قررت المجموعة دمج أعمال و

التأمين خاصتها في منشأة منفصلة تم تأسيسها بموجب قانون التأمين الجديد في 
 .المملكة العربية السعودية

 
، أصدرت هيئة السوق المالية قرارها بالموافقة على ٢٠١٣أبريل  ١٤كما في 

لي لشركة الجزيرة تكافل تعاوني. وبمجرد أن يتم تأسيس الطرح العام األو
والتزامات وعمليات موجودات وترخيص شركة التأمين الجديدة، سيتم تحويل 

 التقييم المعتمد من قبل هيئة السوق المالية.بحسب التأمين الجديدة شركة 



 

 

 تتمة –معلومات القطاعات  - ١١
 

مارس  ٣١كما في المجموعة ات فيما يلي تحليًال باجمالي موجودات ومطلوب
، وإجمالي دخل ومصاريف العمليات وصافي الدخل لفترتي ٢٠١٢و  ٢٠١٣

 :الثالثة أشهر المنتهيتين في ذلك التاريخ، وفقا لكل قطاع من قطاعات األعمال
 

 

 ٢٠١٣مارس  ٣١
 باالف الرياالت السعودية

 

 
 
 قطاع االفراد  

قطاع الشركات 
والمؤسسات 

 المصرفية 

 
 ع الخزينة قطا

 واخرى
الوساطة 

وادارة االصول

 
قطاع التكافل 

 أخرى التعاوني

 
 

 االجمالي
      

 ٥٤,١٣٥,٥٨٣ (٢٣,٥٥٧) ٩,٦٢٩ ٨٠٩,٦٥٠ ١٩,٥١٨,٣٩٥ ١٩,٤٠٨,٢٦٤ ١٤,٤١٣,٢٠٢ اجمالي الموجودات
        

 ٤٨,٩٧٢,٧٠٠ - ٤٦,٤٨٢ ٦٨,٣٢٥ ٨,٣٩٠,٤٨٠ ٢٥,١٤٥,٥١٥ ١٥,٣٢١,٨٩٨ اجمالي المطلوبات
        
        

 ٤٤٢,٦١٩ (١٢,٠٧٩) ٥,٠٠٨ ٧٢,٣٦٢ ١٢٦,٩٢٣ ٩٩,٤٩٩ ١٥٠,٩٠٦اجمالي دخل العمليات
        

صافي العموالت 
 ٢٦٥,٧٠٠ (٣) ٤٤ ٢,١١٤ ٩٢,٩٩٠ ٧٢,٠٥٨ ٩٨,٤٩٧ الخاصة

        
ودخل االتعاب 

 ١٢٤,٩٥٥ - ٤,٩٦٤ ٦٥,٥٦٢ ٢,٤٨٥ ٢١,٤٥٥ ٣٠,٤٨٩ العموالت، صافي
        

 ١٥,٢٩٣ - - ٤,١٣٤ ٧,٧٧٦ ١,٥٠٢ ١,٨٨١ دخل المتاجرة
        

       المصاريف التشغيلية:
مخصص خسائر 

 االئتمانانخفاض 
 ٥٥,٤٨٤ - - - - ١٠,٤٣٨ ٤٥,٠٤٦ بالصافي

        
 ١٧,٦١٥ - ٦٧٠ ٢,٢٣٧ ٢,٢٣٦ ٢,٢١٦ ١٠,٢٥٦ استهالك

        
 اجمالي مصاريف

 ٢٩٨,٣٧٧ (١,٣٤٢) ٨,٠٩٠ ٣٤,٧١٠ ٣٥,٣٥٣ ٥٦,٩٤١ ١٦٤,٦٢٥ العمليات   
 

 صافي (الخسارة) /
 ١٤٤,٢٤٢ (١٠,٧٣٧) (٣,٠٨٢) ٣٧,٦٥٢ ٩١,٥٧٠ ٤٢,٥٥٨((١٣,٧١٩) الدخل   



 

 

 قطاعات (تتمة)معلومات ال - ١١
 

 
 

  
 

                

 ٢٠١٢مارس  ٣١
 باالف الرياالت السعودية

 

 
 
 قطاع االفراد  

قطاع الشركات 
والمؤسسات 

 المصرفية 
قطاع الخزينة 

 واخرى
الوساطة وادارة 

 االصول
قطاع التكافل 

 أخرى التعاوني

 
 

 االجمالي
       

 ٤٣,٠٩٩,٢٠٤ - ١١,٢٤٣ ٦٧٠,٤٣١ ١٦,٠١٩,٠١٢ ١٥,٦٥٩,٠٢٨ ١٠,٧٣٩,٤٩٠ اجمالي الموجودات
        

 ٣٨,١٦١,٠٢٣ - ٣٧,٨١٧ ٥٠,٤٠٠ ٤,٣٧٤,١٨٥ ١٩,٢٠٢,٦٤٩ ١٤,٤٩٥,٩٧٢ اجمالي المطلوبات
        

 ٤٢٥,٧٣٨ (٥,٩٨٩) ٧,٥٩٩ ١١٦,٧٤٨ ٩٦,٧٣٦ ١١٧,٧٣٤ ٩٢,٩١٠اجمالي دخل العمليات
        

 صافي العموالت
 ٢١٨,٦٢٤ ٦٢٧ ١١ ٢,٦٨٥ ٧٢,٢٨٠ ٨٢,٥٢١ ٦٠,٥٠٠ الخاصة

  
االتعاب ودخل 

 ١٨٦,٢٠٨ - ٧,٥٨٩ ١١٣,٠٤٤ ١٢,٢٥٤ ٣٠,٦٦٠ ٢٢,٦٦١ العموالت، صافي
  

 ١٤,٠٦٧ - - ٧٦ ٦,٠٩٦ ٢,٩٦٧ ٤,٩٢٨ دخل المتاجرة
  

 المصاريف التشغيلية:
مخصص خسائر 

 ماناالئتانخفاض 
 ٤٧,٧٢٥ - - - - ٢٠,٠٠٠ ٢٧,٧٢٥ بالصافي

  
 ١٦,٣٨٥ - ٨٠١ ٢,٣٩٣ ٧٢٠ ١,٤٩٥ ١٠,٩٧٦ استهالك

 اجمالي مصاريف
 العمليات   

 
 

١٤٩,٩١٧ 

 
 

٦٢,٧٢٩ 

 
 

٢١,١٨٧ 

 
 

٣٦,٨٣٣ 

 
 

١٣,٢٧٨ 

 
 

(١,٢٤٤) 

 
 

٢٨٢,٧٠٠ 

 صافي (الخسارة) /
 الدخل   

 
 

(٥٧,٠٠٧) 

 
 

٥٥,٠٠٥ 

 
 

٧٥,٥٤٩ 

 
 

٧٩,٩١٥ 

 
 

(٥,٦٧٩))

 
 

(٤,٧٤٥) 

 
 

١٤٣,٠٣٨ 



 

 

  وتوزيعات االرباح المقترحة رأس المال وربح السهم - ١٢
مليون  ٣٠٠يتكون رأس مال البنك المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من  

مليون  ٣٠٠: ٢٠١٢ديسمبر  ٣١رياالت سعودية ( ١٠سهم، قيمة السهم الواحد 
مليون  ٣٠٠: ٢٠١٢مارس  ٣١رياالت سعودية؛  ١٠لسهم الواحد سهم، قيمة ا

 .رياالت سعودية) ١٠سهم، قيمة السهم الواحد 
 
 ريال ٠,٤٨، ٢٠١٣مارس  ٣١في  اشهر المنتهية للثالثةبلغ العائد على السهم  

 .)٠,٤٨: ٢٠١٢سعودي (
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية  - ١٣
 

لم لبيع أحد الموجودات أو الثمن المدفوع لنقل القيمة العادلة هو الثمن المست
 .بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس هالمطلوب في معاملة منظم

 
االستثمارات فيما عدا القيم العادلة لألدوات المالية داخل قائمة المركز المالي، إن 

لمدرجة في عن القيمة الدفترية ا المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة، ال تختلف جوهريًا
ودائع العمالء والقيم العادلة للقروض والسلف إن القوائم المالية المرحلية الموحدة. 

البنوك والمؤسسات المالية األخرى التي يتم التي تحمل فوائد، والمطلوب من/إلى 
عن القيمة الدفترية المدرجة في  إدراجها بالتكلفة المطفأة، ال تختلف جوهريًا

السوق أسعار العموالت الحالية في رحلية الموحدة، ألن القوائم المالية الم
عن األسعار المتعاقد عليها، جوهريًا مماثلة ال تختلف المالية الألدوات والخاصة با

البنوك والمؤسسات القصيرة المتعلقة بالمطلوب من/إلى مدة كذلك بالنسبة للو
حتفظ بها بالتكلفة مالالستثمارات إن القيم العادلة التقديرية لالمالية األخرى. 

تسعير على نماذج السوق عند توفرها أو في األسعار المتداولة تعتمد على المطفأة 
تم يعمولة ثابتة على التوالي. ذات عند استخدامها في حالة بعض السندات 

 .اإلفصاح عن القيمة العادلة لهذه االستثمارات أدناه
 

ألخرى خارج الميزانية العمومية االمالية القيم العادلة للمشتقات واألدوات إن 
السوق عند توفرها أو باستخدام تقنيات تقييم في على األسعار المتداولة تعتمد 
 مناسبة.

 القيمة العادلة  القيمة الدفترية 
   

 ٧,٧٧٦,٦٠٥ ٧,٧٣٨,٩٤٠ المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة 
 

لمطفأة ال تختلف جوهريًا عن إن القيم العادلة لالستثمارات المحتفظ بها بالتكلفة ا
في السوق المفصح عنها أعاله والمدرجة من االستثمارات بعض القيمة الدفترية. 

 .مدرجةغير البقية ولكن ال يتم تداولها بنشاط، بينما 



 

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية (تتمة) 
 

 تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة
 

تحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لعة التسلسل الهرمي التالي التستخدم المجمو
 :لألدوات المالية

 
: األسعار المدرجة في األسواق النشطة لنفس األداة (أي دون تعديل أو ١المستوى 

 إعادة التعبئة)،
 

: األسعار المدرجة في األسواق النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة ٢المستوى 
أخرى والتي تعتمد جميع المدخالت الجوهرية على المعطيات أو تقنيات تقييم 
 السوقية الهامة، 

 
: تقنيات التقييم والتي ال تعتمد المدخالت الجوهرية على المعطيات ٣المستوى 

 السوقية الهامة.
 ٣١ مارس ٢٠١٣ (بآالف الرياالت السعودية) 
 

 المستوى األول
المستوى 

 الثاني
المستوى 

 المجموع الثالث
     موجودات الماليةال

 ١,٢٢٨,١٠٣ - - ١,٢٢٨,١٠٣ بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

 ١٩٨,٣٤٩ ٣,٤٣٨ - ١٩٤,٩١١ اآلخر
      ١٦٥,٨٢٣ - ١٦٥,٨٢٣ - المشتقات

     المطلوبات المالية
 (١٩٢,٧٣١) - (١٩٢,٧٣١) - المشتقات

 ────── ────── ────── ─────── 
 ١,٣٩٩,٥٤٤ ٣,٤٣٨ (٢٦,٩٠٨) ١,٤٢٣,٠١٤ الصافي

 ══════ ══════ ══════ ═══════  
تسوية قياسات القيمة العادلة المتكررة والمصنفة ضمن المستوى الثالث من 

  التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
(بآالف  ٢٠١٣مارس  ٣١ االستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 الرياالت السعودية)
 ٣,٤٣٨ الرصيد االفتتاحي

 - صافي المكاسب/(الخسائر) غير المتحققة المعترف بها خالل الفترة 
 ────── 

 ٣,٤٣٨ الرصيد الختامي
 ══════ 

 
، لم تكن هناك ٢٠١٣مارس عام  ٣١ة الثالثة أشهر المنتهية في خالل فتر

تحويالت بين قياسات القيمة العادلة للمستوى األول والمستوى الثاني، وليس هناك 
تحويالت إلى أو من قياسات القيمة العادلة للمستوى الثالث. تصنف االستثمارات 

 ات ذات الصلة.الجديدة المستحوذ عليها خالل السنة والمصنفة ضمن الفئ



 

 

 كفاية رأس المال - ١٤
 

تتضمن أهداف البنك عند إدارة رأس المال اإللتزام بمتطلبات رأس المال  
الموضوعة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي لضمان قدرة البنك على 

 .اإلستمرارية والمحافظة على قاعدة رأس مال قوية
 

من  اعتياديلمال النظامي بشكل يتم مراقبة كفاية رأس المال واستخدام رأس ا 
تفرض مؤسسة النقد العربي السعودي على البنك االحتفاظ بحد ادارة البنك. كما 

أدنى من رأس المال النظامي كما تتطلب المحافظة على معدل محدد يكون فيه 
إجمالي رأس المال المؤهل إلى الموجودات المرجحة المخاطر عند الحد األدنى 

 بالمائة أو أكثر. ٨غ المتفق عليه البال
 

يقوم البنك بمراقبة مدى كفاية رأسماله وذلك بإستخدام المعدالت والمرجحات  
تقيس هذه المعدالت مدى كفاية  .المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي

 رأس المال وذلك بمقارنة رأس مال البنك المؤهل مع الموجودات واإللتزامات
بإستخدام مبلغ  الموحدة المدرجة في قائمة مركزه المالي توالقيمة االسمية للمشتقا

  .مرجح إلظهار مخاطرها النسبية
 

بشأن تنفيذ إطار بازل  تها النهائيةأصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي تعليما
في جوهرية . اشتمل اإلطار الجديد تعديالت ٢٠١٣يناير  ١) إعتبارا من ٣(

الموجودات المحملة بالمخاطر  يجدول التاليلخص الحساب رأس المال األساسي. 
ومعدالت كفاية رأس المال التي تم ساسي رأس المال األمن الركن األول و

للفترة الحالية فقط. تلخص فترات المقارنة  ) الجديد٣احتسابها وفقًا إلطار بازل (
أس المال األساسي ورأس رلموجودات البنك المحملة بالمخاطر من الركن األول و

) الذي كان ٢ال المساند ومعدالت كفاية رأس المال باستخدام إطار بازل (الم
مطبقًا على البنك للفترات السابقة المعروضة في هذه القوائم المالية المرحلية 

 الموجزة:



 

 

 
 ٢٠١٣مارس  ٣١ 

 (غير مدققة)
 باالف الرياالت

 ٢٠١٢ ديسمبر ٣١
 (مدققة)

 باالف الرياالت

(غير  ٢٠١٢مارس  ٣١
 مدققة)

 باالف الرياالت
   

 ٣٣,٧٤٧,٧٣٥ ٣٧,١٥٧,٢٢٦ ٣٩,٨٤٢,٣٨٣مخاطر االئتمان المتعلقة بالموجودات المحملة 
 ٢,١٠٢,٥٤١ ٢,٤١٢,٣٨٨ ٢,٤١٢,٣٨٨مخاطر العمليات المتعلقة بالموجودات المحملة 

 ١,٣٢٥,٠١١ ١,٧٧٩,٨٨٢ ٢,١٨٩,٨٠١مخاطر السوق المتعلقة بالموجودات المحملة 
 ────── ────── ────── 

 ٣٧,١٧٥,٢٨٧ ٤١,٣٤٩,٤٩٦ ٤٤,٤٤٤,٥٧٢) المتعلقة بالموجودات ١إجمالي الركن (
 ══════ ══════ ══════ 

    نسبة كفاية رأس المال
 ٤,٩٣٨,١٨١ ٥,٠١١,٨٥٣ ٥,١٢٩,١٦٩ رأس المال األساسي
 ١,٣٥١,٩٩١ ١,٤٦٧,٦٧٣ ١,١٤٤,٦٨٥ رأس المال المساند

 ────── ────── ────── 
 ٦,٢٩٠,١٧٢ ٦,٤٧٩,٥٢٦ ٦,٢٧٣,٨٥٤إجمالي رأس المال األساسي ورأس المال 

 ══════ ══════ ══════ 
    نسبة كفاية رأس المال (٪)
 ١٣.٢٨ ١٢.١٢ ١١.٥٤ نسبة رأس المال األساسي

 ١٦.٩٢ ١٥.٦٧ ١٤.١٢إجمالي رأس المال األساسي ورأس المال 
 

 أرقام المقارنة  -١٥
 

تم إعادة تبويب وتعديل بعض أرقام المقارنة للفترة السابقة لتتفق مع العرض للفترة 
 الحالية.


