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  عام - ١
بموجب  مسجلة في المملكة العربية السعوديةسعودية  مساھمة كشركة") البنك("تأسس بنك الجزيرة 
مارسة البنك م أبد .)١٩٧٥يونيو  ٢١(ھـ ١٣٩٥ الثانيجمادى  ١٢م تـاريخ /٤٦المرسوم الملكي رقم 

نتقلت إليه عمليات فروع بنك باكستان ابعد أن ) م١٩٧٦أكتوبر  ٩(ھـ ١٣٩٦ شوال ١٦أعمـاله بتاريخ 
تاريخ  ٤٠٣٠٠١٠٥٢٣بموجب سجل تجاري رقم يعمل البنك  .الوطني في المملكة العربية السعودية

 ٦٩ا من خالل شبكة فروعه وعددھ، الصادر في مدينة جدة) م١٩٧٦يوليو  ٢٧(ھـ ١٣٩٦رجب  ٢٩
 ً ً  ٦٢: م٢٠١٣ديسمبر ٣١( فرعا ً فرع ٥٩: م٢٠١٣يونيو  ٣٠،  فرعا  في المملكة العربية السعودية) ا

ً موظف١٫٧٩١وبلغ عدد الموظفين  ً موظف ١٫٧٧٩: م٢٠١٣ديسمبر  ٣١( ا  ١٫٦٩٣ :م٢٠١٣ يونيو ٣٠، ا
    :عنوان المركز الرئيسي للبنك ھو كما يلي .)موظفا

  بنك الجزيرة
  ملكال طريق -النھضة  حي
  ٢١٤٤٢جدة  - ٦٢٧٧ب .ص

    المملكة العربية السعودية
 )العموالتمبدأ تجنب (الشريعة  أحكامالمتوافقة مع  نواع الخدمات المصرفيةأتقديم كافة  إلىھدف البنك ي

والتي يتم الموافقة واالشراف عليھا من قبل ھيئة رقابة  ستصناع واإلجارة والتورقوتشمل المرابحة واال
  .تم تأسيسھا من قبل البنكشرعية مستقلة 

  
  :")المجموعة" بمع البنك يشار إليھا مجتمعة (فيما يلي الشركات الفرعية التابعة للبنك 

  
   

  

  

  بلد التأسيس

    

  

  

  طبيعة النشاط

  نسبة التملك  

  مباشرة ( 

  )وغير مباشرة

 م٢٠١٤يونيو  ٣٠

  نسبة التملك  

  مباشرة (

  ) وغير مباشرة

 م٢٠١٣ديسمبر  ٣١

لك نسبة التم 

  مباشرة (

  ) وغير مباشرة

 م٢٠١٣يونيو  ٣٠

شركة الجزيرة لألسواق 

  )الجزيرة كابيتال(المالية 

المملكة العربية 

  السعودية

  %١٠٠    %١٠٠    %١٠٠    وساطة وإدارة أصول  

  
  

         

شركة أمان للتطوير 

  واالستثمار العقاري

المملكة العربية 

 السعودية

حفظ وإدارة الضمانات  

نيابة عن العقارية 

 البنك

 ١٠٠  %١٠٠    %١٠٠% 

             
  
  سس اإلعدادأ - ٢

ً لمعايير المحاسبة  الموحّدةالموجزة  األوليةيقوم البنك بإعداد ھذه القوائم المالية  للمؤسسات المتبعة وفقا
قم الدولي ر سبيمعيار المحاالو، ")مؤسسة النقد("الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي والمالية 
لتتماشى  الموحّدةالموجزة  األوليةكما يعد البنك ھذه القوائم المالية  .األوليةالخاص بالتقارير المالية  ٣٤

  .مع نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات في المملكة العربية السعودية
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  )تتمة( أسس اإلعداد - ٢
التاريخية فيما عدا القياس  اس التكلفةعلى أس الموحّدةيتم إعداد ھذه القوائم المالية األولية الموجزة 

المالية المحتفظ بھا بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  دواتواألالمشتقة  دواتلألبالقيمة العادلة 
تسجل الموجودات أو المطوبات  ،ذلكل إضافةً  .خروالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل األ

القيمة دلة أو التي يتم تسجيلھا بالتكلفة من خالل القة تحوط بالقيمة العاالمالية التي يتم التحوط لھا في ع
  .حوط لھاتالم في حدود المخاطرالعادلة 

ات المطلوبة للقوائم االفصاحال تتضمن كافة المعلومات و الموحّدةجزة والم األوليةن ھذه القوائم المالية إ
السنوية للسنة المنتھية في  الموحّدةالقوائم المالية ع قتران مباال تھاءقراويجب  السنوية الموحّدةالمالية 

  .م٢٠١٣ديسمبر  ٣١

وافتراضات  أحكامبوضع  اإلدارةن تقوم أ الموحّدةالموجزة  األوليةيتطلب إعداد ھذه القوائم المالية 
الدخل و ،والمطلوبات، للموجودات المدرجةوتقديرات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ 

  .وقد تختلف النتائج الفعلية عن ھذه التقديرات ،لمصاريفوا

في  اإلدارةالھامة التي وضعتھا  األحكامكانت  ،الموحّدةالموجزة األولية ھذه القوائم المالية  إعداد أثناء
التي طبقت  ذاتھاوالمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة ھي  للمجموعةتطبيق السياسات المحاسبية 

  .م٢٠١٣ديسمبر  ٣١كما في وللسنة المنتھية في الموحّدةالموجزة األولية لقوائم المالية على ھذه ا

 .سعودي لایرباللایر السعودي ويتم تقريبھا ألقرب ألف  الموحّدةالموجزة األولية تظھر القوائم المالية 

  
  أسس التوحيد  - ٣

 وشركاتهبنك الجزيرة ل ئم الماليةالقواعلى  الموحّدةالموجزة األولية تشتمل ھذه القوائم المالية 
التابعة عن  للشركاتيتم إعداد القوائم المالية  .)١(كما ھو مشار اليه في اإليضاح رقم  التابعة
  .منتظمة يةسياسات محاسب استخدامالمالية للبنك وب الفترةنفس 

  
 التابعة الشركات  )أ 

عندما يكون للبنك  منشأةبنك على يسيطر ال. التي يسيطر عليھا البنك المنشآتالتابعة ھي  الشركات
ولديه القدرة على التأثير على تلك العوائد من  المنشأةحقوق أو عوائد متغيرة ناجمة عن ارتباطه بھذه 

  : الثالثة التالية المعاييريجب أن تتحقق  ،السيطرةتعريف ولتحديد  .المنشأةخالل سيطرته على 
  

  .المنشاةسلطة على  للبنكأن يكون  )١
  .غيرة ناتجة عن ارتباطه بالمنشأةعوائد متفي حقوق  عرض اوتلبنك لأن يكون  )٢
 .على المنشأة للتأثير على عوائد المنشأة سلطته استخدامالقدرة على لديه  البنكأن يكون  )٣
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  )تتمة( أسس التوحيد  - ٣
  
 )تتمة( التابعة الشركات  )أ 

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

من  الموحّدة األوليةيتم إدراجھا في قائمة الدخل  - إن وجدت - الفترةالمستحوذ عليھا أو المباعة خالل 
  .ما يقتضي األمرحسب ،لبيعتاريخ االستحواذ أو حتى تاريخ ا

  
  غير المسيطرة الحصص) ب

التي ال الشركات التابعة الحصة من صافي الدخل وصافي موجودات  غير المسيطرة الحصصتمثل 
بشكل منفصل ضمن  ھاويتم عرض .يمتلكھا البنك بصورة مباشرة أو غير مباشرة في منشآته التابعة

 األوليةضمن حقوق الملكية في قائمة المركز المالي  ھاضعريتم كما . الموحّدة األوليةقائمة الدخل 
غير  الحصصأي خسائر تنطبق على يتم تحميل  .ملكية البنكبشكل منفصل عن حقوق  الموحّدة
عجز في في ظھور  لو تسبب ذلكحتى  غير المسيطرةحقوق الفي شركة تابعة على حساب  المسيطرة

ال  التيالبنك في الشركة التابعة  حصصالتغير في تتم المحاسبة عن  .غير المسيطرة الحصصرصيد 
  .ينتج عنه فقدان للسيطرة بطريقة حقوق الملكية

  عند التوحيد العملياتاستبعاد ) ج

البنك  وشركاته المعامالت بين  ناتجة عنواية ايرادات غير محققة ومصروفات يتم استبعاد األرصدة 
ريقة يتم استبعاد الخسائر غير المحققة بنفس ط .موجزة الموحّدةال األوليةعند إعداد القوائم المالية  التابعة

  .دليل على االنخفاض في القيمة عدم وجود ودحد االرباح غير المحققة فقط في
  
  الشركات الزميلة ) د

ً ا عليھاالتي يمارس المنشآت ھي الشركات الزميلة  في ستثمارات يتم مبدئياً إثبات اال. لبنك نفوذاً جوھريا
ً لطريقة حقوق الملكيةوتحتسب بالتكلفة الزميلة  الشركات ويتم إدراجھا في قائمة  ،في وقت الحق وفقا

 ـبالقيمة المحاسب عنھا في بند حقوق الملكية أو القيمة القابلة لالسترداد  الموحّدة األوليةالمركز المالي 
  .أيھما أقل

في حصة البنك من صافي ما بعد االستحواذ  تغييرات اً حقوق الملكية التكلفة زائدالمحتسبة لتمثل القيمة 
المتراكمة على أساس  الخسائر /المكاسبنتائج واالحتياطيات والحصة من ال( الزميلة ةالشركموجودات 

ً ) مالية متوفرةقوائم آخر    .إن وجد ـ القيمةاالنخفاض في  ناقصا

ً االنخفاض في القيمة خسارة إن   يمكن عكس شركة زميلةار في فيما يتعلق باالستثم المعترف بھا سابقا
المركز قائمة القيمة الدفترية لالستثمار في  بحيث تبقى الموحّدة األوليةقائمة الدخل من خالل قيدھا 
) قبل تكوين مخصص االنخفاض في القيمة( المحتسبةبقيمتھا في حقوق الملكية  الموحّدة األوليةالمالي 

  .قلأيھما أ ـ القيمة القابلة لالستردادأو 
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  الھامة السياسات المحاسبية  - ٤
تتفق مع تلك  الموحّدة الموجزة األوليةعداد ھذه القوائم المالية إفي  المستخدمةإن السياسات المحاسبية 

تبني بإستثناء  ،م ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في  الموحّدةالسنوية  القوائم الماليةإعداد المتبعة في 
على المعايير القائمة المذكورة ادناه والتي كان لھا تاثير مالي  خرىتعديالت األالمعايير الجديدة التالية وال

غير جوھري على القوائم المالية االولية الموجزة الموحدة  للمجموعة للفترة الحالية او الفترة السابقة 
   . ير جوھري  في الفترات المستقبليةيكون لھا تاثير غ أنومن المتوقع 

 :٢٧ومعيار المحاسبة الدولي رقم  ١٢و  ١٠على معيار التقارير المالية الدولية رقم التعديالت توفر ـ 
إن ھذا االعفاء من التوحيد .م٢٠١٤يناير  ١التوحيد المطبق من اعفاء صناديق االستثمار من 

االلزامي للقوائم المالية يشترط أن تقوم المنشأة االستثمارية المؤھلة باحتساب االستثمارات في 
نشآت الواقعة تحت سيطرتھا ، إضافًة إلى االستثمارات في الشركات المرتبطة وشركات المحاصة الم

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

) أ( يوضح بأن  :م٢٠١٤ يناير ١المطبق اعتبار من  ٣٢التعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم   ـ
ً بحدث مستقبلي ونافذاً على  ً بالمقاصة إن لم يكن ذاك الحق مرتبطا ً حق نافذ قانونا المنشأة لديھا حاليا

ميع األطراف المقابلة، و كٍل من دورة األعمال العادية وفي حال تعثر أو إعسار أو إفالس المنشأة وج
التسوية اإلجمالية مساوية لصافي التسوية إذا ـ وفقط إذا ـ كانت آلية التسوية اإلجمالية لديھا من ) ب(

المزايا التي تمكنھا من استبعاد مخاطر االئتمان والسيولة غير الجوھرية أو الوصول إلى ھذه الغاية 
  .  أو دورة تسوية مفردةمع معالجة الذمم المدينة والدائنة في عملية 

م ٢٠١٤يناير  ١من باثر رجعي ينطبق التعديل  :٣٦ل على معيار المحاسبة الدولي رقم التعديـ 
حيث يتناول موضوع االفصاح عن المعلومات حول القيمة القابلة لالسترداد من الموجودات 

التي تم ة محققة للنقد القيمة القابلة لالسترداد لكل وحد. بموجب التعديالت التي انخفضت قيمتھا
فصاح عنھا فقط عندما الل مطلوب ،لھاغير المحددة  ةتوزيع الشھرة اواالصول غير الملموس

  . ة الناتجة عن االنخفاض في القيمةيتم تسجيل او عكس الخسار

اضاف  :م٢٠١٤يناير  ١المطبق اعتبارا من  ٣٩التعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم ـ 
في  رلتوفير اعفاء من عدم االستمرا ٣٩المحاسبة الدولي رقم  معيارعلى  اً محدود استثناء

ن في االعتبار استبدال التزام ما في مستندات التحوط االصلية وعندما يكعالقة التحوط القائمة 
  .محددةللوفاء بمعايير 

  

  
  االستثمارات ـ ٥
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  م٢٠١٤ يونيو ٣٠ 

   )غير مدققة( 

  بآالف الرياالت السعودية

م٢٠١٣يسمبر د ٣١   

)مدققة(  

  بآالف الرياالت السعودية

  م٢٠١٣ يونيو ٣٠  

)غير مدققة(   

 بآالف الرياالت السعودية
            القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 ٨٠٥٫٧١٣   ـــ      ـــ      من خالل قائمة الدخل تقاس إلزامياً بالقيمة العادلة

 ٤٤١٫٩٦٥   ٣٣٦٫٥٧٦   ٤١٢،٩٦٥   بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلتحدد 

  ───────    ───────  ───────  

   ١٫٢٤٧٫٦٧٨     ٣٣٦٫٥٧٦     ٤١٢٫٩٦٥  

  ١٣٨٫٨٥٢   ٩٫٢٧٨     ٨٫٩٧٠   القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

  ٨٫٤٧٦٫٥٥٢     ١٢٫٢٥١٫٢٧١     ١٢٫١٣٢٫٥٤٠   محتفظ بھا بالتكلفة المطفأة

  ───────    ───────    ───────  

  ٩٫٨٦٣٫٠٨٢     ١٢٫٥٩٧٫١٢٥     ١٢،٥٥٤،٤٧٥   اإلجمالي

  ═══════    ═══════    ═══════  
  
  ، صافيالقروض والسلف – ٦
  
  م٢٠١٤ يونيو ٣٠ 

   )غير مدققة( 

  بآالف الرياالت السعودية

م٢٠١٣ديسمبر  ٣١   

)مدققة(  

  بآالف الرياالت السعودية

  م٢٠١٣ يونيو ٣٠  

)ير مدققةغ(   

 بآالف الرياالت السعودية
 ١١٫٨٦٨٫٥٣٠     ١٢٫١٨٤٫٠٥٢   ١٣٫٤٧٧٫٠٤٩ قروض شخصية

 ٢١٫٦٤٦٫٣٨٣   ٢٢٫٨٢٢٫٨٩١   ٢٥٫٢٨٥٫٨٤٢ قروض تجارية وسحوبات على المكشوف
 ١٧٨٫٨٧١   ٢١٩٫٨٧١   ٢٣٨٫٤١٩ أخرى

────────    ────────  ────────  
  ٣٣٫٦٩٣٫٧٨٤     ٣٥٫٢٢٦٫٨١٤     ٣٩٫٠٠١٫٣١٠  قروض وسلف عاملة

        
  ١٫٠٧٤٫٢٢٧   ٤٢٩٫٣٧٢     ٧٨٩٫٧١٩   عاملةغير قروض وسلف 

────────    ────────    ────────  
  ٣٤٫٧٦٨٫٠١١     ٣٥٫٦٥٦٫١٨٦     ٣٩٫٧٩١٫٠٢٩ إجمالي القروض والسلف

          
  )١٫٤٥٦٫٠٤٦(    )٦٦١٫٤٢٧(   )٨٢٠٫٥٦٢(مخصص خسائر انخفاض االئتمان

────────    ────────    ────────  
  ٣٣٫٣١١٫٩٦٥     ٣٤٫٩٩٤٫٧٥٩     ٣٨٫٩٧٠٫٤٦٧ سلفالقروض وصافي ال

════════    ════════    ════════  
  

 يشمل منتجات) العمولةمبدأ تجنب (الشريعة  أحكاميمثل صافي القروض والسلف منتجات بنكية متوافقة مع 
  .ستصناع وإجارة وتورقاتمويلية تتألف من عقود مرابحة و

  
  



  بنك الجزيرة
  )شركة مساھمة سعودية(
  

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة 
 )تتمة( م٢٠١٣م و٢٠١٤ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  لستةالفترة 

- ١٢ - 

  شركة زميلةاالستثمار في  -٧
لك تفي شركة الجزيرة تكافل تعاوني حيث تمالمجموعة استثمارات  شركة زميلةاالستثمار في يمثل 

ت شركة الجزيرة تكافل تعاوني أوقد بد. من إجمالي أسھم الجزيرة تكافل تعاوني% ٣٥المجموعة 
   .م٢٠١٤ يناير فيعملياتھا التجارية 

كة زميلة حصة المجموعة في صافي دخل شركة الجزيرة تكافل تمثل الحصة في صافي دخل شر
بلغت القيمة السوقية لالستثمار في شركة . لومات مالية متاحة من الشركةحدث معأبناء على  تعاوني

 :م٢٠١٣بر ديسم ٣١(مليون لایر سعودي  ٨٢٤٫٧٩ :م٢٠١٤ يونيو ٣٠الجزيرة تكافل تعاوني كما في 
  ).مليون لایر سعودي٦٥٥٫٣٨

  ودائع العمالء -٨
  

  م٢٠١٤ يونيو ٣٠ 

   )غير مدققة( 

  بآالف الرياالت السعودية

م٢٠١٣ديسمبر  ٣١   

)مدققة(  

  بآالف الرياالت السعودية

  م٢٠١٣ يونيو ٣٠  

)غير مدققة(   

 بآالف الرياالت السعودية

  ١٨٫٣٣٤٫٨٠٨    ١٩٫١٥٨٫٠٠١    ٢٤٫٣٨٠٫٠٧٥  تحت الطلبودائع 
 ٢٥٫٨٤١٫١٤٥  ٢٧٫٤٣٢٫٥٤٤  ٢٦٫٦٦٠٫٨٧٥  جلألودائع 
 ١٫٠٢١٫٨٢١  ١٫٤٩١٫٩٨٠  ٧٩٤٫٢٩٨  أخرىودائع 

 ────────    ────────  ────────  
اإلجمالي  ٤٥٫١٩٧٫٧٧٤    ٤٨٫٠٨٢٫٥٢٥    ٥١٫٨٣٥٫٢٤٨  

════════    ════════  ════════  
 

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

  



  بنك الجزيرة
  )شركة مساھمة سعودية(
  

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة 
 )تتمة(م ٢٠١٣م و ٢٠١٤ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  لستةلفترة ا

- ١٣- 

  المشتقات ـ ٩
 ،يم األسميةلقا ن تعكسأليس بالضرورة و. األسمية ھاقيملى إضافة المالية المشتقة باإل ةالمجموع دواتالعادلة أل دناه القيمأيظھر الجدول 

ال تعطي  األسميةن القيم إوبالتالي ف. ةالنقدية المستقبليمبالغ التدفقات  ،عن حجم التعامالت القائمة في نھاية الفترة اً والتي تعطي مؤشر
عن ال تعطي مؤشراً  و المشتقة دواتبالقيمة العادلة االيجابية لألبوجه عام ئتمان والمحدودة لمخاطر اإل ةالمجموعتعرض مدى عن  اً مؤشر

ً  مخاطر السوق   .ايضا
  

 )غير مدققة( م٢٠١٤يونيو٣٠ 

)بآالف الرياالت السعودية(   

 )مدققة(م٢٠١٣ديسمبر٣١ 

)بآالف الرياالت السعودية(   

  )غير مدققة( م٢٠١٣ يونيو ٣٠ 

)بآالف الرياالت السعودية (   

 

قيمة عادلة

 ايجابية

قيمة عادلة 

 األسميةالقيمة    ةسلبي
   قيمة عادلة 

 ايجابية

ة عادلةقيم

 األسميةالقيمة    ةسلبي
قيمة عادلة  

 ايجابية

قيمة عادلة 

 األسميةالقيمة   ةسلبي

  مشتقة محتفظ بھا الغراض    أدوات

 :المتاجرة  

           

 ٤٫٩٤١٫١٦٣ ٩٫٣٢٥ ٩٫٣٢٥  ١٫٩٠١٫١٥٠ ٤٫٧٤٦ ٤٫٧٤٦  ١٫٧٨٥٫٠٦٧ ٢٫٣٧٥ ٢٫٣٧٥  خيارات

 ٣٫٩٧٠٫٠٩٠ ١٢٢٫٢٦١ ١٢٢٫٢٦١  ٤٫١٥٤٫٠٠٦ ٩١٫٧٨٩ ٩١٫٧٨٩  ٤٫٩٩٦٫٣٢١ ١٥٢٫٤٤٣ ١٥٢٫٤٤٣ الخاصة العموالت معدلمقايضات 

 ـــ    ـــ    ـــ     ٤٠٫٧٢٦ ٥٦٤ ٥٥٥  ـــ    ـــ    ـــ    عقود آجلة

  ـــ    ـــ    ـــ     ٥٦٢٫٥٠٠ ٧١ ـــ     ٢٨١٫٢٥٠ ـــ    ـــ    مقايضات صرف اجنبي

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

 ٨٫٩١١٫٢٥٣ ١٣١٫٥٨٦ ١٣١٫٥٨٦  ٦٫٦٥٨٫٣٨٢ ٩٧٫١٧٠ ٩٧٫٠٩٠  ٧٫٠٦٢٫٦٣٨ ١٥٤٫٨١٨ ١٥٤٫٨١٨ اإلجمالي

               

أدوات مشتقة تستخدم كتحوط للتدفقات 

  :النقدية

           

 ١٫٩٦٩٫٦٨٨ ١٦٫٩٧٧  ١٥٫٩٧٧  ٢٫٦٣٥٫٣١٣ ٢٠٫٠٢٤ ٢٥٫٣٦٦  ٢٫٤٨٦٫٥٦٣ ٧٧٫٩٥٨  ٧٫٣٩٨ الخاصة العموالت معدلمقايضات 

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

 ١٠٫٨٨٠٫٩٤١ ١٤٨٫٥٦٣ ١٤٧٫٥٦٣  ٩٫٢٩٣٫٦٩٥ ١١٧٫١٩٤ ١٢٢٫٤٥٦  ٩٫٥٤٩٫٢٠١ ٢٣٢٫٧٧٦ ١٦٢٫٢١٦اإلجمالي

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



  بنك الجزيرة
  )شركة مساھمة سعودية(
  

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة 
 )تتمة(م ٢٠١٣م و ٢٠١٤ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  لستةلفترة ا

- ١٤- 

  
  وااللتزامات المحتملة المتعلقة باإلئتمان رتباطاتاال - ١٠

  :المتعلقة باإلئتمان البنكلتزامات او ارتباطات فيما يلي
  م٢٠١٤ يونيو ٣٠ 

  )غير مدققة(  
  بآالف الرياالت السعودية

م٢٠١٣ديسمبر  ٣١  
)مدققة(       

بآالف الرياالت السعودية

  م٢٠١٣ يونيو ٣٠ 
  )غير مدققة(  

  بآالف الرياالت السعودية

  ٢٫٧٠٧٫٥٩٦    ٣٫٢٦٦٫٦٦٨    ٣٫٥١٥٫٠٣٠  خطابات ضمان
 ٧٣٧٫٨٧١  ١٫٠٨٧٫٩٨١  ١٫١٢٤٫١١٨  اعتمادات مستندية

 ٥٤٤٫٦٣٠  ٤٤٨٫٥٦٣  ٤٧٠٫٩٠٤  قبوالت
 ٨٠٦٫١٠٩  ٦٠٠٫٦٨٠  ٢٥٦٫٤٦٣  ئتمانلتمديد اإلالتزامات غير قابلة للنقض 

 ──────    ──────  ──────  
اإلجمالي  ٤٫٧٩٦٫٢٠٦    ٥٫٤٠٣٫٨٩٢    ٥٫٣٦٦٫٥١٥  

══════    ══════  ══════  
    

  وشبه النقدية يةالنقد  - ١١
  :ما يليم الموحّدةلتدفقات النقدية في قائمة ا ةالمدرج وشبه النقدية يةالنقد تكونت

  م٢٠١٤ يونيو ٣٠ 
   )غير مدققة(  

  بآالف الرياالت السعودية

م٢٠١٣ديسمبر  ٣١  
)مدققة(      

 بآالف الرياالت السعودية

  م٢٠١٣ يونيو ٣٠ 
  )غير مدققة(  

 بآالف الرياالت السعودية

 مؤسسة النقد العربي وأرصدة لدى يةنقد
  السعودي فيما عدا الوديعة النظامية

  

  
٤٫٨٠٦٫١٩٤  

    
٤٫٧٦٦٫٧٠٥  

    
٢٫٧٥٦٫٨٦٤  

  البنوك والمؤسسات المالية أرصدة لدى
من خالل ثالثة أشھر أو أقل ستحق تاألخرى 

  تاريخ االقتناء

 
 

١٫٦٠٥٫٠٤٠ 

  
  
  

٢٫٣٢٣٫٧٩٥ 
 

  
  

٤٫٤٦٠٫٢٠٩ 

 ──────    ──────  ──────  
اإلجمالي  ٧٫٢١٧٫٠٧٣    ٧٫٠٩٠٫٥٠٠    ٦٫٤١١٫٢٣٤  

══════    ══════  ══════  
  



  بنك الجزيرة
  )شركة مساھمة سعودية(
  

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة 
 )تتمة(م ٢٠١٣م و ٢٠١٤ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  لستةلفترة ا

- ١٥- 

   األعمال قطاعات ـ٢١
نتظام ام مراجعتھا بتتالتي المجموعة مكونات عن على أساس التقارير الداخلية  األعماليتم تحديد قطاعات 

   .ھائياس مدى أداوق األعمالوذلك لتوزيع موارد قطاعات  المسئول األول عن اتخاذ القراراتمن قبل 

  .داخل المملكة العربية السعوديةالمجموعة تتركز كافة عمليات و

ً  التشغيليةقطاعات التسجل المعامالت بين  مل تتشو .تفي تسعير التحويالالمجموعة  لمنھجيةوفقا
  .موجودات ومطلوبات تشغيلية على موجودات ومطلوبات القطاعات بشكل رئيسي

  :التالية الرئيسيةعمال ألاقطاعات  إلى المجموعة تم تنظيم ،اإلدارةألغراض 

  .فرادلألموجھة ستثمارية ائتمانية واودائع ومنتجات     األفرادخدمة قطاع 

الصغيرة  الشركات ،للشركات أخرىئتمانية اودائع ومنتجات وقروض     الشركاتخدمة قطاع 
  .سينوالعمالء المؤس، المتوسطة الحجمو
  

وخدمات المتاجرة  والصرف األجنبي، ،ة يتضمن أسواق المالقطاع الخزين    قطاع الخزينة
  . والخزينة

  
دارة إالوساطة وقطاع 

    صول األ
يشتمل ھذا القطاع على ( مات وساطة للعمالء لتداول األسھمتوفر خد

  ).وھي شركة تابعة للبنك" كابيتالالجزيرة "أنشطة 
  

دخار وھي متوافقة تماماً اإلحماية والمات يوفر قطاع التكافل التعاوني خد  قطاع التكافل التعاوني
  .الحياةعلى تأمين التقليدية لللخدمات لمع الشريعة وتعتبر بديلة 

 ً دمج  المجموعة قررت ، التأمين في المملكة العربية السعودية لنظاموفقا
في منشأة منفصلة تم تأسيسھا بموجب قانون الخاصة بھا أعمال التأمين 

  .لكة العربية السعوديةالتأمين الجديد في المم

وأدرجت في السوق ") تكافل("تم تاسيس شركة الجزيرة تكافل تعاوني 
ت في أقد بدو .من تكافل% ٣٥تمتلك المجموعة  .)تداول(المالية السعودية 

ع التكافل الحالي يمثل قطا. م٢٠١٤ في ينايرجارية ممارسة أنشطتھا الت
ً إلى شركة محفظة التأمين  بقيمة الجزيرة تكافل تعاوني التي ستنقل الحقا

ً  سيتم االتفاق عليھا وموعد سيتم االتفاق عليه وبموافقة مؤسسة النقد  ايضا
  .العربي السعودي

 
. م٢٠١٣ يونيو ٣٠ و م٢٠١٤ يونيو ٣٠كما في  المجموعةموجودات ومطلوبات  إجماليفيما يلي تحليل ب

 من كل في ذلك التاريخ ةأشھر المنتھي ستةلا ةالعمليات وصافي الدخل لفتر مصاريفو إيرادات إجماليو
  :قطاع من قطاعات األعمال



  بنك الجزيرة
  )شركة مساھمة سعودية(
  

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة 
 )تتمة(م ٢٠١٣م و ٢٠١٤ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  لستةلفترة ا

- ١٦- 

  
  )تتمة( األعمال قطاعات - ١٢

  
  )باالف الرياالت السعودية(  م٢٠١٤ يونيو ٣٠
  خدمةقطاع  

  االفراد

خدمة قطاع 

 الشركات

  

 قطاع الخزينة

الوساطة قطاع 

 صولدارة األإو

قطاع التكافل 

 التعاوني

  

 أخرى

  

 جمالياإل

 ٦٥,٨٠٠,٥٢٣ ١٢٣,١٧٤  ٧,١٦١  ٧٥٩,٤٣٧ ٢٤,٣٥٠,٤٧٤ ٢٢,٨٨٦,٥٠٧  ١٧,٦٧٣,٧٧٠   مالي الموجوداتإج

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

 ٥٩,٨٢٢,١٢٦ ــــــــــ      ٤٧,٠٢٦  ٦٧,٢٩١ ٩,٢٥٢,٨٢٠ ٢٦,٤٦١,٥٢٣ ٢٣,٩٩٣,٤٦٦   المطلوبات إجمالي

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

 ١,٠٨٦,٥٧٢  )٢٤,٦٩٥( ١١,٤١٤  ١٨٩,٧٧٧ ٣٦١,٦٨٠ ٢٤٤,٩٧٢ ٣٠٣,٤٢٤  إجمالي دخل العمليات

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

الخاصة العموالت دخل صافي   ٦٧٧,٩٤٢ (٨٧٨) ١٣١  ٤,٢٤٨ ٣٠٤,٣٩٣ ١٧٥,٥١٧ ١٩٤,٥٣١ 

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

 عموالت المتاجرة
 ٣٢٨,٢١١ ــــــــــ      ١١,٢٨٣  ١٦٦,٢١٧ ٤,٦٢٥ ٥٤,٠١٧ ٩٢,٠٦٩ 

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

 ٢٥,٠٦٦ ٤٥٢  ــــــــــ      ١٧,٠٣٤ ٤,٢٢٢ ٢,٨٥٤ ٥٠٤  صافي دخل المتاجرة

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

 ١,٤٢٥ ١,٤٢٥  ــــــــــ      ــــــــــ      ــــــــــ      ــــــــــ      ــــــــــ      زميلة  شركات حصة من ربح

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

انخفاض مخصص صافي 

 خسائر االئتمان

  
 ٦٧,٦٠١ 

  
٨٨,٩٦٠ 

  
 ــــــــــ     

  
 ــــــــــ     

  
 ــــــــــ     

  
 ــــــــــ     

  
١٥٦,٥٦١ 

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

 ٣٨,٩١٠ ــــــــــ      ٩٨٥  ٣,٨٣١ ٩,٥٠١ ٧,٧٢٦ ١٦,٨٦٧  استھالك

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

 ٧٦١,٩٥٨ )٢,٦٨٤( ١٢,٤١٩  ٧٣,٠٤٩ ١٤,٧٩٨ ٢٢٥,٢٥٥ ٣١٣,١٢١   العمليات ي مصاريفإجمال

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

 ٣٢٦,٠٣٩ )٢٠,٥٨٦( )١,٠٠٥( ١١٦,٧٢٨ ٢٢٠,٨٨٢ ١٩,٧١٧ )٩,٦٩٧(  دخلال / )الخسارة(صافي 

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



  بنك الجزيرة
  )شركة مساھمة سعودية(
  

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة 
 )تتمة(م ٢٠١٣م و ٢٠١٤ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  لستةلفترة ا

- ١٧- 

  )تتمة( األعمال قطاعات - ١٢
  
  )باالف الرياالت السعودية(م  ٣٢٠١ يونيو ٣٠
  خدمة قطاع  

  االفراد
خدمة قطاع 

 الشركات
  

 قطاع الخزينة
الوساطة قطاع 

 صولدارة األإو
قطاع التكافل 

 التعاوني
  

 أخرى
  
 جمالياإل

  ٥٦٫٢٥١٫٤١٤  ــــ    ٩٫٥٦٦   ٨٢٥٫٢٣٣  ٢٠٫٧٤٢٫٠٦٢  ١٩٫٨٤٦٫١٥٨  ١٤٫٨٢٨٫٣٩٥   إجمالي الموجودات

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

 ٥٠٫٨٧٣٫٤٥٠ ــــ   ٤٣٫٣٠٣ ٢٣٧٫٧٠٧ ٦٫١٣١٫٩٢٤ ٢٧٫٠١٥٫٧٨٥  ١٧٫٤٤٤٫٧٣١   المطلوبات إجمالي

 ════════ ════════════════════════ ═════  ══════  ════════  
 ٨٩١٫٠٨٥ )٢٠٫٦٠٣( ١٠٫١٣٣  ١٣٨٫٤٤٧ ٢٥٤٫٤٣٧ ٢٢٢٫٧٥٨  ٢٨٥٫٩١٣  إجمالي دخل العمليات

 ════════ ════════════════════════ ═════  ══════  ════════  
الخاصة العموالت دخل صافي   ٥٦٧٫٦٨١ ٨٦  ٨٨  ٤٫٢٢٢ ١٩٢٫٨١١ ١٧٠٫٧٤٤  ١٩٩٫٧٣٠ 

 ════════ ════════════════════════ ═════  ══════  ════════  
  والت صافي رسوم ودخل عم

 المتاجرة 
  

 ٥٢٫٥٤٤  

  

٤٤٫٠٣٣ 

  

٢٫٨٧٦ 

  

١٣١٫٤٠٦ 

  

 ١٠٫٠٤٢ 

  

 ــــ  

  

٢٤٠٫٩٠١ 

 ════════ ════════════════════════ ═════  ══════  ════════  
 ١٨٫٦٠٤ ــــ   ــــ   ٢٫٢٦٥ ١٣٫٥٧٤ ١٫٢٦١  ١٫٥٠٤  صافي دخل المتاجرة

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

انخفاض مخصص صافي 
 خسائر االئتمان

  

 ٥٥٫٠٩٣  

  

٣١٫٤٤٢ 

  

 ــــ    

  

 ــــ    

  

 ــــ  

  

 ــــ  

  

٨٦٫٥٣٥ 

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

 ٣٤٫٧٣١ ــــ   ١٫٢٧٧  ٤٫٣٣٣ ٤٫٥٥٧ ٤٫٦٥٣  ١٩٫٩١١  استھالك

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

  إجمالي مصاريف العمليات

  

 ٣٠٩٫٠٢٠  

  

١١٤٫٤١٦ 

  

٧٢٫٤٢٥  

  

٧٠٫٤٢٤ 

  

 ١٥٫٨٤٨  

  

)٢٫٦٨٣( 

  

٥٧٩٫٤٥٠ 

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

  الدخل / )الخسارة(صافي 

  

)٢٣٫١٠٧(  

  

١٠٨٫٣٤٢ 

  

١٨٢٫٠١٢ 

  

٦٨٫٠٢٤ 

  

)٥٫٧١٦( 

  

)١٧٫٩٢٠( 

 

 ٣١١٫٦٣٥   

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



  بنك الجزيرة
  )شركة مساھمة سعودية(
  

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة 
 )تتمة(م ٢٠١٣م و ٢٠١٤ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  لستةلفترة ا

- ١٨- 

   رأس المال وربح السھم  - ١٣
  

) ھـ١٤٣٥رجب  ٢١الموافق (م ٢٠١٤مايو  ٢٠البنك في اجتماعھم الذي تم عقده في  وافق مساھمو
الل اصدار أسھم مليار لایر سعودي من خ ٤مليار لایر سعودي الى  ٣على زيادة رأس مال البنك من 
تم االنتھاء من االجراءات القانونية لزيادة ). سھم واحد لكل ثالثة اسھم(مجانية إلى المساھمين في البنك 

قيمة  اً،مليون سھم ٤٠٠ يتكون من وبالتالي فإن رأس المال المصرح به والمدفوع بالكامل . رأس المال
 ١٠قيمة السھم الواحد  اً،مليون سھم ٣٠٠: م٢٠١٣ديسمبر  ٣١(رياالت سعودية  ١٠السھم الواحد 
  ).رياالت سعودية ١٠قيمة السھم الواحد  اً،مليون سھم ٣٠٠: م٢٠١٣ يونيو ٣٠ ،رياالت سعودية

   
شھر أ ستةلل( لایر سعودي ٠٫٨٤:م ٢٠١٤ يونيو ٣٠شھر المنتھية في أ ستةبلغت االرباح للسھم لفترة ال

  ).وديلایر سع ٠٫٧٨ :م٢٠١٣ يونيو ٣٠المنتھية في 
  

 ٣٠ و م٢٠١٤يونيو  ٣٠المنتھية في الثالثة أشھر والستة أشھر فترة ية لساالسھم األس تم احتساب ربحية
زيادة مليون سھم لتعطي األثر الرجعي لتغير في  ٤٠٠م بقسمة صافي الدخل للفترة على ٢٠١٣ يونيو

  .عدد األسھم الناتجة من األسھم المجانية
   

  المالية  دواتالعادلة لأل القيم  - ١٤
  

في معاملة  اتالمطلوبأحد  لتحويلالثمن المستلم لبيع أحد الموجودات أو الثمن المدفوع  يالقيمة العادلة ھ
يعتمد قياس القيمة العادلة على افتراض أن  .بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس ةمنظم

  : تحدث إمالمعاملة ا
  وأ، في السوق الرئيسية للموجودات والمطلوبات -

  .في حالة عدم وجود سوق رئيسية، في السوق األكثر فائدة للموجودات أو المطلوبات -
  

المحتفظ بھا بالتكلفة ستثمارات االباستثناء  - المالية داخل قائمة المركز المالي دواتالقيم العادلة لألإن 
ً  - المطفأة إن . الموحّدةالموجزة  وليةاألالدفترية المدرجة في القوائم المالية  عن القيم ال تختلف جوھريا

البنوك إلى  /والمطلوب من - عمولةالتي تحمل ودائع العمالء والقيم العادلة للقروض والسلف 
ً  - التي يتم إدراجھا بالتكلفة المطفأة خرىوالمؤسسات المالية األ الدفترية  عن القيم ال تختلف جوھريا

والخاصة السوق أسعار العموالت الحالية في ألن  ّدةالموحالموجزة  األوليةالمدرجة في القوائم المالية 
ً مماثلة ال تختلف المالية ال دواتألبا القصيرة مدة كذلك بالنسبة للو .عن األسعار المتعاقد عليھاجوھريا

ستثمارات الإن القيم العادلة التقديرية ل. خرىالبنوك والمؤسسات المالية األإلى /المتعلقة بالمطلوب من
تسعير العلى نماذج فرھا أو االسوق عند توفي األسعار المتداولة تعتمد على المطفأة التكلفة حتفظ بھا بالم

العادلة لھذه  عن القيم االفصاحتم ي. ثابتةالعمولة الذات ھا في حالة بعض السندات استخدامعند 
  .أدناهستثمارات اال

  



 بنك الجزيرة
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة 

 م )تتمة(4300م و 4302 ويوني 03أشهر المنتهية في  لستةلفترة ا

- 09- 

 )تتمة(القيم العادلة لألدوات المالية  - 02
 

على األسعار تعتمد  قائمة المركز الماليخارج  خرىاألالمالية  دواتللمشتقات واألالقيم العادلة إن 
 تقنيات تقييم مناسبة. استخدامالسوق عند توفرها أو بفي المتداولة 

 

 القيمة الدفترية الف الرياالت السعودية(آ)ب المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة
 

 القيمة العادلة 

 .0060.2662  0060706.21 م4302يونيو  03الموجودات المالية كما في 

 ═══════  ═══════ 

 0222632807  02,250,270 م4300ديسمبر  00الموجودات المالية كما في 

 ═══════  ═══════ 

 825192217  824762552 م4300يونيو  03الموجودات المالية كما في 

 ═══════  ═══════ 

 
  بعضالدفترية.  مطفأة ال تختلف جوهرياً عن القيمفظ بها بالتكلفة الالمحتستثمارات إن القيم العادلة لال

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

 تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة

 :يد واالفصاح عن القيمة العادلة لألدوات الماليةتحدلتستخدم المجموعة التسلسل الهرمي التالي 
 
أو أداة مماثلة يمكن للمنشأة الوصول  في األسواق النشطة لنفس األداة المتداولة: األسعار 0المستوى 

 .إليها في تاريخ التقييم
 رىأختقييم  أساليبفي األسواق النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو  المتداولة: األسعار 4المستوى 

 على معطيات سوقية هامة. من خاللها والتي تعتمد جميع المدخالت الجوهرية 
 على معطيات سوقية هامة.من خاللها تقييم والتي ال تعتمد المدخالت الجوهرية  أساليب: 0المستوى 

 
 03 يونيو 4302م )بآالف الرياالت السعودية) 

 يـــــــمالجاإل المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول  

     الموجودات المالية
     

 2044.61  ــــ     ــــ     2044.61 الدخل قائمة بالقيمة العادلة من خالل

 64.03  04206 ــــ     14104  الشامل بالقيمة العادلة من خالل الدخل

 0644406  ــــ     0644406  ــــ     المشتقات
     

     المطلوبات المالية

 (4044006) ــــ     (4044006) ــــ     المشتقات

 ────── ────── ────── ────── 

 0104001  04206 (034163) 20642.0 اإلجمالي

 ══════ ══════ ══════ ══════ 

     



 بنك الجزيرة
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة 

 تتمة(م )4300م و 4302 يونيو 03أشهر المنتهية في  لستةلفترة ا

- 21- 

 

 القيم العادلة لألدوات المالية )تتمة(  ـ 02

 
 )تتمة( تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة

 
 00 ديسمبر 4300م )بآالف الرياالت السعودية) 

 يـــــــاإلجمال المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول  

     الموجودات المالية
     

 3362576 ـــــــــ     ـــــــــ     3362576 الدخل قائمة بالقيمة العادلة من خالل

 92278 32438 ـــــــــ     52841 راالخ الشامل بالقيمة العادلة من خالل الدخل

 0222456 ـــــــــ     0222456 ـــــــــ     المشتقات

     

     المطلوبات المالية

 0072094 ـــــــــ     0072094 ـــــــــ     المشتقات

 ────── ────── ────── ──────── 

 5852514 32438 2392651 3422406 اإلجمالي

 ══════ ══════ ══════ ════════ 

 
 03 يونيو 4300م )بآالف الرياالت السعودية) 

 يـــــــاإلجمال المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول  

     الموجودات المالية
     

 004270178  ـــــــــ     ـــــــــ     004270178 الدخل قائمة بالقيمة العادلة من خالل

 0080814  00208 ـــــــــ     0010202 االخر الشامل ة من خالل الدخلبالقيمة العادل

 0270110  ـــــــــ     0270110  ـــــــــ     المشتقات

     

     المطلوبات المالية

 (0280110) ـــــــــ     (0280110) ـــــــــ     المشتقات

 ────── ────── ────── ────── 

 000810103  00208 (00333) 000800394 اإلجمالي

 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 
 مباشممرة عمولممة خاصممة ارت اسممعايضممافممي المسممتوى الثمماني علممى مقالمصممنفة  شممتقاتمالتشمممل 

ات عملممة وادوات ماليممة خيممارو رات وعقممود صممرف اجنبممي آجلممة وفوريممةخيمماوت عملممة ايضممامقو
. تسمتند سمتخدام نمماذج تقيميم ملكيمة البنمكشمتقات باهمذه المل قيماس القيممة العادلمة. يمتم مشتقة أخمرى

مناسمبة لالسمواق التمي يمتم فيهما المتماجرة والمعطيات البيانات على معمالم سموقية يمكمن مالحظتهما 
 .ات مستخدمة في السوق بدرجة كبيرةمصدرها من مقدمي خدمات بيان



  بنك الجزيرة
  )شركة مساھمة سعودية(
  

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة 
 )تتمة(م ٢٠١٣م و ٢٠١٤ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  لستةلفترة ا

- ٢١- 

  ) تتمة(القيم العادلة لألدوات المالية   - ١٤
  

ة العادلة المتكررة والمصنفة ضمن المستوى الثالث من التسلسل الھرمي للقيمة تسوية قياسات القيم
  العادلة

  
االستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

  الشامل اآلخر
م ٢٠١٤يونيو  ٣٠  

بآالف الرياالت (
  )السعودية

م ٢٠١٣ ديسمبر ٣٠
بآالف الرياالت (

  )السعودية

م ٢٠١٣يونيو  ٣٠
ت بآالف الرياال(

  )السعودية

  ٣٫٤٣٨  ٣٫٤٣٨  ٣٫٤٣٨    الرصيد االفتتاحي
 ـــــــــ     ـــــــــ     ـــــــــ        خالل الفترة المسجلةغير المتحققة  صافي المكاسب

    ──────────────────────  ────────── 
  ٣٫٤٣٨  ٣٫٤٣٨  ٣٫٤٣٨    رصيد آخر الفترة

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

  يونيو ٣٠اشھر المنتھية في  ستةوفترة ال م٢٠١٤ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  ستةالل فترة خال
 ولم تكن لم تكن ھناك تحويالت بين قياسات القيمة العادلة للمستوى األول والمستوى الثاني م٢٠١٣

يدة المستحوذ الجدستثمارات تصنف اال. قياسات القيمة العادلة للمستوى الثالثإلى أو من ھناك تحويالت 
  .ضمن الفئات ذات الصلة الفترةعليھا خالل 

  
  
  كفاية رأس المال - ١٥

من قبل مؤسسة  المعتمدةعند إدارة رأس المال اإللتزام بمتطلبات رأس المال المجموعة تتضمن أھداف 
  .ويةدة رأس مال قــة على قاعـوالمحافظ رارـستمالسعودي لضمان قدرة البنك على االي ــد العربــالنق
  
تفرض كما . البنكدارة إمن  اعتياديرأس المال النظامي بشكل  استخدامتم مراقبة كفاية رأس المال وت

كما تتطلب  ،مؤسسة النقد العربي السعودي على البنك االحتفاظ بحد أدنى من رأس المال النظامي
رجحة المخاطر عند رأس المال المؤھل إلى الموجودات م إجماليالمحافظة على معدل محدد يكون فيه 

  .بالمائة أو أكثر ٨البالغ والحد األدنى المتفق عليه 
  
المعدالت المحددة من قبل مؤسسة النقد  استخداموذلك ب ابمراقبة مدى كفاية رأسمالھالمجموعة قوم ت

المؤھل مع  البنكتقيس ھذه المعدالت مدى كفاية رأس المال وذلك بمقارنة رأس مال  .العربي السعودي
مبلغ مرجح  استخدامب للمشتقات األسميةوالقيمة  واإللتزاماتقائمة مركزھا المالي الموحدة  اتموجود

   .إلظھار مخاطرھا النسبية
  
  

المساند ومن رأس المال األساسي  المجموعةيلخص الجدول التالي الموجودات مرجحة المخاطر 
  .ومعدالت كفاية رأس المال

  



 بنك الجزيرة
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة 

 تتمة(م )4300م و 4302 يونيو 03أشهر المنتهية في  لستةلفترة ا
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 )تتمة( كفاية رأس المال - 01
 

 م4302 يونيو 03 

  )غير مدققة(  

 بآالف الرياالت السعودية

م4300ديسمبر  00   

مدققة()         

 بآالف الرياالت السعودية

 م4300 يونيو 03 

  )غير مدققة(  

 بآالف الرياالت السعودية

 2300120179  2403990071  2646604000 المخاطرالمرجحة بمخاطر االئتمان المتعلقة بالموجودات 

 402040088  408240171  446244101 المخاطرالمرجحة بالعمليات المتعلقة بالموجودات  مخاطر

 008780410  009400441  041004060 المخاطرب المرجحةمخاطر السوق المتعلقة بالموجودات 

 ───────  ───────  ─────── 

 2201110008  2108140971  .1043.0426 المرجحة بالمخاطر ( المتعلق بالموجودات0إجمالي الركن )

 ═══════  ═══════  ═══════ 

 100270321  107000180  643104046 رأس المال األساسي

 004000321  000320011  040004236 رأس المال المساند

 ───────  ───────  ─────── 

المساند إجمالي رأس المال األساسي ورأس المال  044464006  703010708  101830390 

 ═══════  ═══════  ═══════ 

      نسبة كفاية رأس المال )٪(

 00097  04040  00461 نسبة رأس المال األساسي

المساند إجمالي رأس المال األساسي ورأس المال  02401  01030  02072 
 
 

  , الركن الثالث(0)ميثاق بازل افصاحات   -06

في موقع البنك على اإلنترنت  لبنكعن هيكلة راس مال اات احاالفصبعض  سيتم نشر
www.baj.com.sa  ات للفحص االفصاححسب تعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي. ال تخضع هذه

 .للبنكخارجيين الجعي مراالمن قبل / للمراجعة 
 

 الموافقة على القوائم المالية   -00

 40م المالية األولية الموجزة الموحدة بواسطة أعضاء مجلس اإلدارة بتاريخ تمت الموافقة على القوائ
 م(.4302يوليو  40)الموافق  ه0201رمضان 

 
 




