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  عام - ١

ة ("البنك") وشركاته التابعة ( المشار اليھا جميعاً رنك الجزيبتشمل ھذه القوائم المالية القوائم المالية ل
مسجلة في المملكة العربية سعودية  مساھمة تأسس بنك الجزيرة ("البنك") كشركةبـ"المجموعة") .

 .)م١٩٧٥يونيو  ٢١ھـ (١٣٩٥ الثانيجمادى  ١٢/م تـاريخ ٤٦بموجب المرسوم الملكي رقم  السعودية
نتقلت إليه عمليات ا) بعد أن م١٩٧٦أكتوبر  ٩ھـ (١٣٩٦ شوال ١٦البنك ممارسة أعمـاله بتاريخ  أبد

بموجب سجل تجاري رقم يعمل البنك و .السعوديةفروع بنك باكستان الوطني في المملكة العربية 
 ٦٩من خالل ، ) الصادر في مدينة جدةم١٩٧٦يوليو  ٢٧ھـ (١٣٩٦رجب  ٢٩تاريخ  ٤٠٣٠٠١٠٥٢٣

 ً ً  ٦٢: م٢٠١٣ديسمبر ٣١( فرعا ً  ٦٣: م٢٠١٣سبتمبر ٣٠،  فرعا  ) في المملكة العربية السعوديةفرعا
ً موظف١٫٩٥٥عدد الموظفين وبلغ  ً موظف ١٫٧٧٩: م٢٠١٣ديسمبر  ٣١( ا  م:٢٠١٣ سبتمبر ٣٠، ا
    عنوان المركز الرئيسي للبنك ھو كما يلي: .)موظفا ١٫٧٥٦

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

    المملكة العربية السعودية
 )العموالتالشريعة (مبدأ تجنب  أحكامالمتوافقة مع  نواع الخدمات المصرفيةأتقديم كافة  إلىھدف البنك ي

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

  
  :فيما يلي الشركات التابعة
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  نسبة التملك  
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  وغير مباشرة) 

 م٢٠١٣ديسمبر  ٣١

نسبة التملك  
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  وغير مباشرة) 

 م٢٠١٣سبتمبر ٣٠
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 البنكابة عن العقارية ني

   

١٠٠%  

    

١٠٠% 

   

١٠٠% 
             

  
  سس اإلعدادأ - ٢

ً لمعايير المحاسبة للمؤسسات المالية  الموحّدةالموجزة  األوليةيقوم البنك بإعداد ھذه القوائم المالية  وفقا
 ٣٤الدولي رقم  سبيمعيار المحاالو، مؤسسة النقد العربي السعودي ("مؤسسة النقد")الصادرة عن و

لتتماشى مع  الموحّدةالموجزة  األوليةكما يعد البنك ھذه القوائم المالية  .األوليةالخاص بالتقارير المالية 
  .نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات في المملكة العربية السعودية
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  (تتمة) أسس اإلعداد - ٢
التاريخية فيما عدا القياس بالقيمة  على أساس التكلفة الموحّدةيتم إعداد ھذه القوائم المالية األولية الموجزة 

المالية المحتفظ بھا بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل والقيمة العادلة  دواتواأل للمشتقات الماليةالعادلة 
 وبات المالية التي يتم التحوطلتسجل الموجودات أو المط ،ذلكل إضافةً  .خرمن خالل قائمة الدخل الشامل األ
 في حدود المخاطرالقيمة العادلة التي يتم تسجيلھا بالتكلفة من خالل  دلة أولھا في عالقة تحوط بالقيمة العا

  .حوط لھاتالم

ات المطلوبة للقوائم االفصاحال تتضمن كافة المعلومات و الموحّدةجزة والم األوليةن ھذه القوائم المالية إ
ديسمبر  ٣١السنوية للسنة المنتھية في  الموحّدةالقوائم المالية مع  تھاءقراويجب  السنوية الموحّدةالمالية 
  .م٢٠١٣

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. ،والمصاريف

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

  .م٢٠١٣ديسمبر  ٣١كما في وللسنة المنتھية في الموحّدةالموجزة األولية القوائم المالية 

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

  
  أسس التوحيد  - ٣

 التابعة وشركاتهبنك الجزيرة ل القوائم الماليةعلى  الموحّدةالموجزة األولية تشتمل ھذه القوائم المالية 
 الفترةالتابعة عن نفس  للشركاتيتم إعداد القوائم المالية  .)١كما ھو مشار اليه في اإليضاح رقم (

  .منتظمة يةسياسات محاسب استخدامالمالية للبنك وب
  

 التابعة الشركات  )أ
 عندما يكون للبنك حقوق أو منشأةالتي يسيطر عليھا البنك. يسيطر البنك على  المنشآتالتابعة ھي  الشركات

ولديه القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل سيطرته  المنشأةعوائد متغيرة ناجمة عن ارتباطه بھذه 
  الثالثة التالية:  المعاييريجب أن تتحقق  ،السيطرةتعريف ولتحديد  .المنشأةعلى 

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

تم فيه نقل السيطرة إلى البنك ويتم التوقف عن عملية يمن التاريخ الذي إعتباراً يتم توحيد المنشآت التابعة 
تم فيه نقل السيطرة من البنك. إن نتائج المنشآت التابعة المستحوذ عليھا أو يمن التاريخ الذي إعتباراً التوحيد 

من تاريخ االستحواذ أو حتى  الموحّدة األوليةائمة الدخل يتم إدراجھا في ق - إن وجدت - الفترةالمباعة خالل 
  .ما يقتضي األمرحسب ،تاريخ البيع

  
  غير المسيطرة الحصصب) 

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

بشكل منفصل عن حقوق  الموحّدة األوليةضمن حقوق الملكية في قائمة المركز المالي و. الموحّدة األولية
حقوق الفي شركة تابعة على حساب  غير المسيطرة الحصصأي خسائر تنطبق على يتم تحميل  .ملكية البنك

تتم المحاسبة عن  .غير المسيطرة الحصصرصيد عجز في في ظھور  لو تسبب ذلكحتى  غير المسيطرة
  ال ينتج عنه فقدان للسيطرة بطريقة حقوق الملكية. التيالبنك في الشركة التابعة  حصصفي  اتالتغير

  عند التوحيد العمليات) استبعاد ج

المعامالت  ناتجة عنية ايرادات غير محققة ومصروفات أوبين البنك وشركاته التابعة يتم استبعاد األرصدة 
يتم استبعاد الخسائرغير المحققة بنفس  الموجزة الموحّدة. األوليةعند إعداد القوائم المالية الداخلية للمجموعة 

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

ً إثبات االا عليھاالتي يمارس المنشآت ھي الشركات الزميلة  في ستثمارات لبنك نفوذاً جوھرياً. يتم مبدئيا
ً الحق ويتم احتسابھابالتكلفة الشركات الزميلة  ً لطريقة حقوق الملكية ا ويتم إدراجھا في قائمة المركز  ،وفقا

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

في حصة البنك من صافي تغييرات ما بعد االستحواذ  اً حقوق الملكية التكلفة زائدالمحتسبة لتمثل القيمة 
المتراكمة على أساس آخر  الخسائر المكاسب/نتائج واالحتياطيات والحصة من ال( الزميلة ةالشركموجودات 
ً  معلومات   .إن وجد ـ القيمةاالنخفاض في  مالية متوفرة) ناقصا

ً االنخفاض في القيمة خسارة إن  قيدھا  يمكن عكس شركة زميلةفيما يتعلق باالستثمار في  المعترف بھا سابقا
 األوليةالمركز المالي قائمة القيمة الدفترية لالستثمار في  بحيث تبقى الموحّدة األوليةقائمة الدخل من خالل 
القيمة القابلة حقوق الملكية (قبل تكوين مخصص االنخفاض في القيمة) أو بطريقة  المحتسبةبقيمتھا  الموحّدة
  .قلأيھما أ ـ لالسترداد

  



  بنك الجزيرة
  (شركة مساھمة سعودية)

  
  الموحّدةالموجزة  األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 

 (تتمة) م٢٠١٣م و٢٠١٤ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  التسعةلفترة 

- ١٠ - 

  
  الھامة السياسات المحاسبية  - ٤

تتفق مع تلك المتبعة  الموحّدة الموجزة األوليةعداد ھذه القوائم المالية إفي  المستخدمةإن السياسات المحاسبية 
تبني المعايير بإستثناء  ،م ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في  الموحّدةالسنوية  القوائم الماليةإعداد في 

على المعايير القائمة المذكورة ادناه والتي كان لھا تاثير مالي غير  خرىالجديدة التالية والتعديالت األ
السابقة ومن  اتجوھري على القوائم المالية االولية الموجزة الموحدة  للمجموعة للفترة الحالية او الفتر

   . ير جوھري  في الفترات المستقبليةيكون لھا تاثير غ أنالمتوقع 

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

تحت المالية يشترط أن تقوم المنشأة االستثمارية المؤھلة باحتساب االستثمارات في المنشآت الواقعة 
سيطرتھا ، إضافًة إلى االستثمارات في الشركات المرتبطة وشركات المحاصة بالقيمة العادلة من خالل 
الربح أو الخسارة شريطة الوفاء ببعض الشروط باستثناء الشركات التابعة إذا تم اعتبارھا امتداداً لألنشطة 

  االستثمارية التي تمارسھا المنشأة االستثمارية.

يوضح بأن ( أ) المنشأة  :م٢٠١٤ يناير ١المطبق اعتبار من  ٣٢معيار المحاسبة الدولي رقم  التعديل علىـ  
لديھا حالياً حق نافذ قانوناً بالمقاصة إن لم يكن ذاك الحق مرتبطاً بحدث مستقبلي ونافذاً على كٍل من دورة 
األعمال العادية وفي حال تعثر أو إعسار أو إفالس المنشأة وجميع األطراف المقابلة، و (ب) التسوية 

فقط إذا ـ كانت آلية التسوية اإلجمالية لديھا من المزايا التي تمكنھا اإلجمالية مساوية لصافي التسوية إذا ـ و
من استبعاد مخاطر االئتمان والسيولة غير الجوھرية أو الوصول إلى ھذه الغاية مع معالجة الذمم المدينة 

  والدائنة في عملية أو دورة تسوية مفردة.  

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

التي تم توزيع . القيمة القابلة لالسترداد لكل وحدة محققة للنقد بموجب التعديالت انخفضت قيمتھا
فصاح عنھا فقط عندما يتم تسجيل او الل مطلوب ،لھاغير المحددة  ةالشھرة اواالصول غير الملموس

  . ة الناتجة عن االنخفاض في القيمةعكس الخسار

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

ن في االعتبار استبدال التزام ما في مستندات التحوط االصلية للوفاء بمعايير وعندما يكالقائمة 
  .محددة
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  االستثمارات ـ ٥
  

  م٢٠١٤ سبتمبر ٣٠ 

   (غير مدققة) 

  بآالف الرياالت السعودية

م٣٢٠١ديسمبر  ٣١ 

  )مدققة( 

  بآالف الرياالت السعودية

  م٢٠١٣ سبتمبر ٣٠  

(غير مدققة)   

 بآالف الرياالت السعودية
            القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

  ٢٠٧٫٢٠٨   ـــ      ـــ      من خالل قائمة الدخل تقاس إلزامياً بالقيمة العادلة

  ٣٠٢٫٠٨٠   ٣٣٦٫٥٧٦   ٣٥٥٫٨٩٧   بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلتحدد 

   ٥٠٩٫٢٨٨     ٣٣٦٫٥٧٦     ٣٥٥٫٨٩٧   

   ٦٥٫٧١٩   ٩٫٢٧٨     ٩٫٠٥٠   القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

  ٨٫١٢٢٫٦٤٣     ١٢٫٢٥١٫٢٧١     ١١٫٧٩٤٫٥٢٦   محتفظ بھا بالتكلفة المطفأة

  ٨٫٦٩٧٫٦٥٠     ١٢٫٥٩٧٫١٢٥     ١٢٫١٥٩٫٤٧٣   اإلجمالي
  
  ، صافيالقروض والسلف – ٦
  
  م٢٠١٤ سبتمبر ٣٠ 

   (غير مدققة) 

  الرياالت السعوديةبآالف 

م٣٢٠١ديسمبر  ٣١ 

  مدققة)( 

  بآالف الرياالت السعودية

  م٢٠١٣ سبتمبر ٣٠  

)(غير مدققة   

 بآالف الرياالت السعودية
  ١٢٫٠٥٥٫٢٠٠     ١٢٫١٨٤٫٠٥٢   ١٣٫٩١٥٫٤٢٣ قروض شخصية

 ٢٣٫٤٨١٫٣٠١   ٢٢٫٨٢٢٫٨٩١   ٢٦٫٣٠٧٫٩١٩ قروض تجارية وسحوبات على المكشوف

  ٢١٠٫٨٠٥   ٢١٩٫٨٧١   ٢٦٩٫٩١٨ أخرى

   ٣٥٫٧٤٧٫٣٠٦     ٣٥٫٢٢٦٫٨١٤     ٤٠٫٤٩٣٫٢٦٠  قروض وسلف عاملة
        

   ٩٣٠٫٠٢٤   ٤٢٩٫٣٧٢     ٣٦٩٫٨٩٨   عاملةغير قروض وسلف 

   ٣٦٫٦٧٧٫٣٣٠     ٣٥٫٦٥٦٫١٨٦     ٤٠٫٨٦٣٫١٥٨ إجمالي القروض والسلف
          

  )١٫٢٨٣٫١٥٢(    )٦٦١٫٤٢٧(   )٦٠٩٫٨٤٧(مخصص خسائر انخفاض االئتمان

  ٣٥٫٣٩٤٫١٧٨     ٣٤٫٩٩٤٫٧٥٩     ٤٠٫٢٥٣٫٣١١ سلفالقروض وصافي ال
  

تمويلية  ) يشمل منتجاتالعمولةالشريعة (مبدأ تجنب  أحكاميمثل صافي القروض والسلف منتجات بنكية متوافقة مع 
  ستصناع وإجارة وتورق.اتتألف من عقود مرابحة و

  
  
  
  
  



  بنك الجزيرة
  (شركة مساھمة سعودية)

  
  الموحّدةالموجزة  األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 

 (تتمة) م٢٠١٣م و٢٠١٤ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  التسعةلفترة 

- ١٢ - 

  
  صافي (تتمة)، القروض والسلف – ٦

  : فيما يلي الحركة في مخصص خسائر االئتمان
  م٢٠١٤ سبتمبر ٣٠ 

   (غير مدققة) 

  بآالف الرياالت السعودية

  م٢٠١٣ سبتمبر ٣٠   

)(غير مدققة   

 بآالف الرياالت السعودية

  ١٫٣٧٧٫٧٧٠    ٦٦١٫٤٢٧  الرصيد في بداية السنة
 ١٣٨٫٩٥٥ ٤٢٢٫٠٠٢  خالل الفترة،صافي محملةمبالغ 

 )١٧٨٫٢٧٥(   )٤٣٠٫٩٤٣(  مة تم شطبھاوديون معد

تجنيبھا استرداد مبالغ تم عكس/ 
  مسبقا

  
)٤٢٫٦٣٩(  

    

)٥٥٫٢٩٨(  

  ١٫٢٨٣٫١٥٢    ٦٠٩٫٨٤٧الرصيد في نھاية الفترة

  
  شركة زميلةاالستثمار في  -٧

لك تتمفي شركة الجزيرة تكافل تعاوني حيث المجموعة استثمارات  شركة زميلةاالستثمار في يمثل 
ت شركة الجزيرة تكافل تعاوني عملياتھا أوقد بدمن إجمالي أسھم الجزيرة تكافل تعاوني.  %٣٥المجموعة 

   .م٢٠١٤ يناير فيالتجارية 

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

مليون ٦٥٥٫٣٨ م:٢٠١٣بر ديسم ٣١مليون لایر سعودي ( ٩٧٩٫٣٩ م:٢٠١٤ سبتمبر ٣٠تعاوني كما في 
  مليون لایر سعودي). ٧٥٣٫٣٨ م:٢٠١٣سبتمبر  ٣٠و   لایر سعودي

  ودائع العمالء -٨
  

  م٢٠١٤ سبتمبر ٣٠ 

   (غير مدققة) 

  بآالف الرياالت السعودية

م٢٠١٣ديسمبر  ٣١ 

مدققة)(

  بآالف الرياالت السعودية

  م٢٠١٣ سبتمبر ٣٠  

)(غير مدققة   

 بآالف الرياالت السعودية

   ١٧٫٩٣٧٫٣٢٦    ١٩٫١٥٨٫٠٠١    ٢٤٫٣٢٩٫٠٤٤  تحت الطلبودائع 
 ٢٦٫٠٥٥٫٣٢٧  ٢٧٫٤٣٢٫٥٤٤  ٢٨٫٤٨٠٫٢٦٦  جلألودائع 

 ١٫٥٦٠٫٣١٩  ١٫٤٩١٫٩٨٠  ٨٩٧٫٦٠٠  أخرىودائع 

اإلجمالي  ٤٥٫٥٥٢٫٩٧٢    ٤٨٫٠٨٢٫٥٢٥    ٥٣٫٧٠٦٫٩١٠  

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

  ).العمولة
  



  بنك الجزيرة
  (شركة مساھمة سعودية)

  
  الموحّدةاألولية الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية 

 م (تتمة)٢٠١٣م و ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  التسعةلفترة 

- ١٣- 

  
  المشتقات ـ ٩

عن حجم  اً تعطي مؤشرفالقيمة اإلسمية . سميةاإل ھاقيملى إضافة المالية المشتقة باإل ةالمجموع دواتالعادلة أل دناه القيمأيظھر الجدول 
ال  سميةاإلن القيم إوبالتالي فالنقدية المستقبلية. مبالغ التدفقات  سميةيم اإلن تعكس القأليس بالضرورة و ،التعامالت القائمة في نھاية الفترة

ال تعطي  و المشتقة دواتبالقيمة العادلة االيجابية لألبوجه عام ئتمان والمحدودة لمخاطر اإل ةالمجموعتعرض مدى عن  اً تعطي مؤشر
ً  مخاطر السوقعن مؤشراً    .ايضا
  

 )غير مدققة( م٢٠١٤سبتمبر٣٠ 
 ( بآالف الرياالت السعودية)

 )مدققة(م٣٢٠١ديسمبر٣١ 
  (بآالف الرياالت السعودية)

  )غير مدققة( م٣٢٠١ سبتمبر 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:  

           

 ٣٫٧٥٨٫٩٢٣ ٥٫٣٠٦ ٥٫٣٠٦  ١٫٩٠١٫١٥٠ ٤٫٧٤٦ ٤٫٧٤٦  ٥٫٦٦٦٫٦٦٨ ٢٧٫٨٤٠ ٢٧٫٨٤٠  خيارات
 ٤٫٠٦٢٫٩٩٩ ١٢٠٫١٦٥ ١٢٠٫١٦٥  ٤٫١٥٤٫٠٠٦ ٩١٫٧٨٩ ٩١٫٧٨٩  ٥٫٩٥٩٫٦٩٧ ١٥٢٫٥٥١ ١٥٢٫٥٥١ الخاصة العموالت معدلمقايضات 
 ـــ   ـــ   ـــ    ٤٠٫٧٢٦ ٥٦٤ ٥٥٥  ـــ   ـــ   ـــ   عقود آجلة

  ـــ   ـــ   ـــ    ٥٦٢٫٥٠٠ ٧١ ـــ    ٧٥٠٫٠٠٠ ـــ   ـــ   ةجنبيأ عمالت مقايضات صرف

 ٧٫٨٢١٫٩٢٢ ١٢٥٫٤٧١ ١٢٥٫٤٧١  ٦٫٦٥٨٫٣٨٢ ٩٧٫١٧٠ ٩٧٫٠٩٠  ١٢٫٣٧٦٫٣٦٥ ١٨٠٫٣٩١ ١٨٠٫٣٩١ اإلجمالي
               

أدوات مشتقة تستخدم كتحوط للتدفقات 
  :النقدية

           

 ٢٫٦٣٥٫٣١٢ ٤٢٫٠٨٦  ١٧٫١٢٧  ٢٫٦٣٥٫٣١٣ ٢٠٫٠٢٤ ٢٥٫٣٦٦  ٣٫١٨٦٫٥٦٣ ٧٥٫٦٣٨  ١١٫٣٨٠ الخاصة العموالت معدلمقايضات 

 ١٠٫٤٥٧٫٢٣٤ ١٦٧٫٥٥٧ ١٤٢٫٥٩٨  ٩٫٢٩٣٫٦٩٥ ١١٧٫١٩٤ ١٢٢٫٤٥٦  ١٥٫٥٦٢٫٩٢٨ ٢٥٦٫٠٢٩ ١٩١٫٧٧١اإلجمالي



  بنك الجزيرة
  (شركة مساھمة سعودية)

  
  الموحّدةاألولية الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية 

 م (تتمة)٢٠١٣م و ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  التسعةلفترة 

- ١٤- 

  
  وااللتزامات المحتملة المتعلقة باإلئتمان رتباطاتاال - ١٠

  المتعلقة باإلئتمان: البنكلتزامات او ارتباطات فيما يلي
  م٢٠١٤ سبتمبر ٣٠ 

  (غير مدققة)  
  بآالف الرياالت السعودية

م٢٠١٣ديسمبر  ٣١  
مدققة)(       

يةبآالف الرياالت السعود

  م٢٠١٣ سبتمبر ٣٠ 
  (غير مدققة)  

  بآالف الرياالت السعودية

  ٣٫٠١٧٫٣٤٦    ٣٫٢٦٦٫٦٦٨    ٣٫٦٨٤٫١٤٣  خطابات ضمان
 ١٫٠٠٤٫٣٢٦  ١٫٠٨٧٫٩٨١  ٩٣٧٫٧٥٩  اعتمادات مستندية

 ٤٤٧٫٣٩٢  ٤٤٨٫٥٦٣  ٤٢٤٫٨٠٩  قبوالت

 ٦٢٥٫٧٥٤  ٦٠٠٫٦٨٠  ١٦٦٫٦٦٩  ئتمانلتمديد اإلالتزامات غير قابلة للنقض 

اإلجمالي  ٥٫٠٩٤٫٨١٨    ٥٫٤٠٣٫٨٩٢    ٥٫٢١٣٫٣٨٠  

    
  وشبه النقدية يةالنقد  - ١١
  :ما يليم الموحّدة األولية لتدفقات النقديةفي قائمة ا ةالمدرج وشبه النقدية يةتكون النقدت

  م٢٠١٤ سبتمبر ٣٠ 
   (غير مدققة)  

  بآالف الرياالت السعودية

م٢٠١٣ديسمبر  ٣١  
مدققة)(      

 الرياالت السعوديةبآالف 

  م٢٠١٣ سبتمبر ٣٠ 
  (غير مدققة)  

 بآالف الرياالت السعودية

 وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي يةنقد
  السعودي فيما عدا الوديعة النظامية

 

  
٥٫٤٦٦٫٤٤٧  

 

  
  

  
٤٫٧٦٦٫٧٠٥  

    
٢٫٢٨٤٫٠٦٠  

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

  تاريخ االقتناء

  
  

٤٠٢٫٠٠٦ 

  
  
  

٢٫٣٢٣٫٧٩٥ 
 

  
  

٣٫٢٥٢٫٥٨٠ 

اإلجمالي  ٥٫٥٣٦٫٦٤٠    ٧٫٠٩٠٫٥٠٠    ٥٫٨٦٨٫٤٥٣  

  



  بنك الجزيرة
  (شركة مساھمة سعودية)

  
  الموحّدةاألولية الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية 

 م (تتمة)٢٠١٣م و ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  التسعةلفترة 

- ١٥- 

  
   األعمال قطاعات -١٢

نتظام ام مراجعتھا بتتالتي المجموعة مكونات عن على أساس التقارير الداخلية  األعماليتم تحديد قطاعات 
   .ھائوقياس مدى أدا 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 ومطلوبات القطاعات بشكل رئيسيموجودات 

  :التالية الرئيسيةعمال ألاقطاعات  إلى المجموعة تم تنظيم ،اإلدارةألغراض 

  فراد.لألموجھة ستثمارية ائتمانية واودائع ومنتجات     األفرادخدمة قطاع 

الصغيرة  الشركات ،للشركات أخرىئتمانية اودائع ومنتجات وقروض     الشركاتخدمة قطاع 
  .من المؤسساتوالعمالء ، المتوسطة الحجمو
  

وخدمات المتاجرة  والصرف األجنبي، ،قطاع الخزينة يتضمن أسواق المال    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 واليوفر قطاع التكافل التعاوني خدمات   قطاع التكافل التعاوني
  الحياة.على تأمين التقليدية لللخدمات لمع الشريعة وتعتبر بديلة 

 ً قررت ، التأمين في المملكة العربية السعودية لما يتطلبه نظاموفقا
في منشأة منفصلة تم تأسيسھا الخاصة بھا أعمال التأمين  فصل المجموعة 

  .التأمين الجديد في المملكة العربية السعودية نظامبموجب 

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

ع التكافل الحالي . يمثل قطام٢٠١٤ في ينايرجارية ممارسة أنشطتھا الت
ً إلى شركة الجزيرة تكافل تعاوني محفظة التأمين  بقيمة التي ستنقل الحقا

ً أ ماوموعد سيتم االتفاق عليھ   وبموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي. يضا
 

م ٢٠١٣يسمبر  ٣١ م٢٠١٤ سبتمبر ٣٠كما في  المجموعةموجودات ومطلوبات  إجماليفيما يلي تحليل ب
 ةأشھر المنتھي التسعة ةالعمليات وصافي الدخل لفتر مصاريفو إيرادات إجمالي. وم٢٠١٣ سبتمبر ٣٠ و

  قطاع من قطاعات األعمال: من كل في ذلك التاريخ



  بنك الجزيرة
  (شركة مساھمة سعودية)

  
  الموحّدةاألولية الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية 

 م (تتمة)٢٠١٣م و ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  التسعةلفترة 

- ١٦- 

  
  (تتمة) األعمال قطاعات - ١٢

  
  )باالف الرياالت السعوديةم  (٢٠١٤ سبتمبر ٣٠

  خدمة قطاع  

  االفراد

خدمة قطاع 

 الشركات

الوساطة قطاع  قطاع الخزينة

 صولدارة األإو

قطاع التكافل 

 التعاوني

 جمالياإل أخرى

 ٦٥٫٦٣٢٫٩٢٠ ١٢٣٫٧٤٥ ٧٫١٠٨ ٧٢٢٫٢١٩ ٢٢٫٦١٧٫١٢٢ ٢٣٫٢٠٠٫٠٩٤ ١٨٫٩٦٢٫٦٣٢  الموجودات إجمالي

ـــ     ٤٣٫٨٦٠ ٨٢٫٠١٨ ٨٫٥٩٣٫١٢٤ ٢٦٫٣٠٤٫٨٦٤ ٢٤٫٥٧٦٫٦٣٣  المطلوبات إجمالي  ٥٩٫٦٠٠٫٤٩٩ 

دخل العمليات إجمالي  ١٫٦٦٩٫٣٩٩ (٣٩٫٧٥٩) ١٦٫٧٩٦ ٢٩٣٫٥٧٧ ٤٥٦٫٤٥٥ ٣٩٧٫١٠٦ ٥٤٥٫٢٢٤ 

الخاصة صافي العموالت  ١٫٠٥٥٫٥٤٠ (٩١٤) ١٩٧ ٦٫٣٥٧ ٣٨٣٫٠٣٦ ٢٨٧٫٤٩٩ ٣٧٩٫٣٦٥ 

والعموالت الرسوم 

والدخل من المتاجرة، 

  صافي

٣٣٤٫١٣٢  ٠٠٢٫٩٤  ٣٣٩٫١٣  ١٤٣٫٢٨٤  ٥٩٩٫١٦  ٨٦٨٫٠٥٤ ٤٥١  

ـــ    شركة زميلة  حصة من ربح ـــ      ـــ      ـــ      ـــ       ١٫٩٩٦ ١٫٩٩٦ 

ةالمصاريف التشغيلي         

انخفاض مخصص صافي 
خسائر االئتمان

ـــ     ٢٧٥٫٦٦٢ ٩٢٫٠٨٥ ـــ      ـــ      ـــ       ٣٦٧٫٧٤٧ 

٧٫٥ ٦٫٧٨٦ ١٢٫٢٥٩ ٣٢٫٥٣٨ استھالك ـــ     ١٫٤٦٧ ٢٣  ٥٨٫٧٧٣ 

 ١٫٢٩٨٫١١٨ (٣٫٦٨٠) ١٨٫٥٢١ ١١١٫٤٧٢ ١٠١٫٥٢٩ ٤٩١٫٨٤٠ ٥٧٨٫٤٣٦  العمليات مصاريف إجمالي

 ٣٧٣٫٢٧٧ (٣٤٫٠٨٣) (١٫٧٢٥) ١٨٢٫١٠٥ ٣٥٤٫٩٢٦ (٩٤٫٧٣٤) (٣٣٫٢١٢)  دخلال / )الخسارةصافي (

  
  
  م ( بآالف الرياالت السعودية)٢٠١٣ ديسمبر ٣١

  
  ٥٩٫٩٧٦٫٤٠٨ ١٢١٫٤٨٩ ١٠٫٥٩٢ ٦٧٥٫٧٧٥ ٢١٫٢٣٠٫٤٣٩  ٢٠٫٥٥٨٫٥٥٥  ١٧٫٣٧٩٫٥٥٨  الموجودات إجمالي

 ٥٤٫٢٤٧٫٨٦٣ ــ      ٤٧٫٣٧٣ ٥٨٫٨٥٤ ٧٫٨١٥٫٦٣٣ ٢٧٫٢٨٧٫٨٩٥  ١٩٫٠٣٨٫١٠٨  المطلوبات إجمالي



  بنك الجزيرة
  (شركة مساھمة سعودية)

  
  الموحّدةاألولية الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية 

 م (تتمة)٢٠١٣م و ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  التسعةلفترة 

- ١٧- 

  
  (تتمة) األعمال قطاعات - ١٢
  

  )باالف الرياالت السعوديةم  (٢٠١٣ سبتمبر ٣٠
  خدمةقطاع  

  االفراد

خدمة قطاع 

 الشركات

الوساطة قطاع  قطاع الخزينة

 صولدارة األإو

قطاع التكافل 

 التعاوني

 اإلجمالي أخرى

  ٥٥٫٥٢٩٫٥٣٩  ١٢١٫٤٨٩ ١١٫٣٧٨ ٦٥٨٫٩٨٣  ١٧٫٧٧٧٫٧٤٢  ٢١٫٦٣٩٫٤٥٨  ١٥٫٣٢٠٫٤٨٩   إجمالي الموجودات

 ٤٩٫٩٨١٫٢٥٥  ـــ     ٤٣٫٧١٩  ٥٩٫٢٧٦ ٦٫٣٨٩٫١٢١ ٢٦٫٦٢٩٫٢١١  ١٦٫٨٥٩٫٩٢٨   المطلوبات إجمالي

 ١٫٣٦٢٫٩٦٥  )٢٤٫٠٣٨( ١٤٫٧٩٠  ٢١٤٫٦١٨ ٣٦٤٫٧٢٢ ٣٦٠٫٣٧٢  ٤٣٢٫٥٠١  إجمالي دخل العمليات

الخاصة صافي العموالت   ٨٩٠٫٨٠٩  )٢٠( ٣٩١  ٦٫٣٢٠ ٢٩٠٫٢١٣ ٢٨٢٫٣٧٨  ٣١١٫٥٢٧ 

الرسوم والعموالت 

والدخل من المتاجرة، 

  صافي

  

 ٨٣٫٣٥٣  

  

٦٩٫٧٨٣ 

  

٢١٫٢٤٣ 

  

٢٠٤٫٤٥٨ 

  

 ١٥٫٤٠٨ 

  

  ـــ    

  

 ٣٩٤٫٢٤٥ 

شركة  حصة من خسارة

 زميلة 

  

  ـــ    

  

  ـــ    

  

  ـــ    

  

  ـــ    

  

  ـــ    

 

)١٫٠١١(  

 

)١٫٠١١(  

ةالمصاريف التشغيلي         

انخفاض مخصص صافي 

  خسائر االئتمان

  

 ٥٦٫٤١٦  

  

٢٧٫١٩١ 

  

  ـــ    

  

  ـــ    

  

  ـــ    

  

  ـــ    

  

 ٨٣٫٦٠٧ 

 ٥٢٫٤٦٣  ـــ     ١٫٨٠٧  ٦٫٤١٢ ٥٫٣٦٣ ٧٫٢٦٦  ٣١٫٦١٥  استھالك

 ٨٦١٫٦٣٧  )٤٫٠٢٤(  ٢٣٫٨١٠  ١٠٨٫٠٣٦  ٨٤٫٠٤١ ١٦٣٫٠٦٩  ٤٨٦٫٧٠٥   العمليات إجمالي مصاريف

  ٥٠٠٫٣١٧  )٢١٫٠٢٥( )٩٫٠٢٠( ١٠٦٫٥٨٢ ٢٨٠٫٦٨١ ١٩٧٫٣٠٣  )٥٤٫٢٠٤(  دخلال / )الخسارةصافي (

  



  بنك الجزيرة
  (شركة مساھمة سعودية)

  
  الموحّدةاألولية الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية 

 م (تتمة)٢٠١٣م و ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  التسعةلفترة 

- ١٨- 

   السھم يةرأس المال وربح  - ١٣
  

ھـ) ١٤٣٥رجب  ٢١م (الموافق ٢٠١٤مايو  ٢٠البنك في اجتماعھم الذي تم عقده في  وافق مساھمو
مليار لایر سعودي من خالل اصدار أسھم  ٤مليار لایر سعودي الى  ٣على زيادة رأس مال البنك من 

ادة تم االنتھاء من االجراءات القانونية لزيمجانية إلى المساھمين في البنك (سھم واحد لكل ثالثة اسھم). 
قيمة  اً،مليون سھم ٤٠٠ يتكون منرأس المال. وبالتالي فإن رأس المال المصرح به والمدفوع بالكامل 

 ١٠قيمة السھم الواحد  اً،مليون سھم ٣٠٠: م٢٠١٣ديسمبر  ٣١رياالت سعودية ( ١٠السھم الواحد 
  رياالت سعودية). ١٠قيمة السھم الواحد  اً،سھم مليون ٣٠٠: م٢٠١٣ سبتمبر ٣٠ ،رياالت سعودية

    
 للتسعة( لایر سعودي ٠٫٩٣ م :٢٠١٤ سبتمبر ٣٠شھر المنتھية في أ التسعةرباح للسھم لفترة بلغت األ

  ).لایر سعودي١٫٢٥ م:٢٠١٣ سبتمبر ٣٠شھر المنتھية في أ
  

سبتمبر  ٣٠لفترتي الثالثة اشھر والتسعة اشھر المنتھيتين في  ية ساالسھم األس تم احتساب ربحية
مليون سھم لتعطي األثر الرجعي  ٤٠٠بقسمة صافي الدخل للفترة على م ٢٠١٣سبتمبر  ٣٠م و٢٠١٤

  .زيادة عدد األسھم الناتجة من األسھم المجانيةلتغير في 
   

  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
  

  و، أفي السوق الرئيسية للموجودات والمطلوبات -

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

المحتفظ بھا بالتكلفة ستثمارات االباستثناء  - المالية داخل قائمة المركز المالي دواتالقيم العادلة لألإن 
ً  - المطفأة إن . الموحّدةالموجزة  األوليةالدفترية 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  الموحّدةالموجزة  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 األالمتعلقة بالمطلوب من/إلى 
تسعير العلى نماذج فرھا أو االسوق عند توفي األسعار المتداولة تعتمد على المطفأة حتفظ بھا بالتكلفة الم

العادلة لھذه  عن القيم االفصاحتم يثابتة. العمولة الذات ھا في حالة بعض السندات استخدامعند 
  .أدناهستثمارات اال

  



  بنك الجزيرة
  (شركة مساھمة سعودية)

  
  الموحّدةاألولية الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية 

 م (تتمة)٢٠١٣م و ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  التسعةلفترة 

- ١٩- 

  
  (تتمة)القيم العادلة لألدوات المالية   - ١٤

  
على األسعار تعتمد  قائمة المركز الماليخارج  خرىاألالمالية  دواتالقيم العادلة للمشتقات واألإن 

  تقنيات تقييم مناسبة. استخدامالسوق عند توفرھا أو بفي المتداولة 
  

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

  القيمة العادلة  

 ١١,٨٢١,٠٠٨  ١١,٧٩٤,٥٢٦  م٢٠١٤ سبتمبر ٣٠الموجودات المالية كما في 

.١٢  م٢٠١٣ديسمبر  ٣١الموجودات المالية كما في  ١٢,٢٦٣,٨١٧ ٢٧١,٢٥١ 

  ٨٫١٣٥٫٣٨٨    ٨٫١٢٢٫٦٤٣  م٢٠١٣ سبتمبر ٣٠الموجودات المالية كما في 

  
ً عن القيمالمحتفظ بھا بالتكلفة الستثمارات إن القيم العادلة لال   بعضالدفترية.  مطفأة ال تختلف جوھريا

  .مدرجةغير البقية بينما  ،بنشاط افي السوق ولكن ال يتم تداولھ ةالمفصح عنھا أعاله مدرجستثمارات اال
  

  تحديد القيمة العادلة والتسلسل الھرمي للقيمة العادلة

  :تحديد واالفصاح عن القيمة العادلة لألدوات الماليةلتستخدم المجموعة التسلسل الھرمي التالي 
  
أو أداة مماثلة يمكن للمنشأة الوصول  في األسواق النشطة لنفس األداة المتداولة: األسعار ١المستوى 

  .إليھا في تاريخ التقييم
 أخرىتقييم  أساليبموجودات ومطلوبات مماثلة أو في األسواق النشطة ل المتداولة: األسعار ٢المستوى 

  على معطيات سوقية ھامة. من خاللھا والتي تعتمد جميع المدخالت الجوھرية 
  على معطيات سوقية ھامة.من خاللھا تقييم والتي ال تعتمد المدخالت الجوھرية  أساليب: ٣المستوى 

  
 ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤م (بآالف الرياالت السعودية) 

 يـــــــجمالاإل المستوى الثالث المستوى الثانيالمستوى األول  

          الموجودات المالية
      

 ٣٥٥٫٨٩٧   ـــ     ـــ    ٣٥٥٫٨٩٧  الدخل قائمة بالقيمة العادلة من خالل

 ٩٫٠٥٠  ٣٫٤٣٨  ـــ    ٥٫٦١٢   الشامل بالقيمة العادلة من خالل الدخل

 ١٩١٫٧٧١   ــ      ١٩١٫٧٧١   ـــ     المشتقات

       

       المطلوبات المالية

  )٢٥٦٫٠٢٩(  ـــ     )٢٥٦٫٠٢٩(  ـــ   المشتقات

  ٣٠٠٫٦٨٩   ٣٫٤٣٨  )٦٤٫٢٥٨(  ٣٦١٫٥٠٩اإلجمالي



  بنك الجزيرة
  (شركة مساھمة سعودية)

  
  الموحّدةاألولية الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية 

 م (تتمة)٢٠١٣م و ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  التسعةلفترة 

- ٢٠- 

  
  القيم العادلة لألدوات المالية (تتمة)  ـ ١٤

  
  (تتمة) تحديد القيمة العادلة والتسلسل الھرمي للقيمة العادلة

  
 ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م (بآالف الرياالت السعودية) 

 يـــــــاإلجمال المستوى الثالث المستوى الثانيالمستوى األول  

          الموجودات المالية
      

 ٣٣٦,٥٧٦  ـــــــــ     ـــــــــ    ٣٣٦,٥٧٦  الدخل قائمة بالقيمة العادلة من خالل

 ٩,٢٧٨  ٣,٤٣٨ ـــــــــ    ٥,٨٤٠  االخر الشامل بالقيمة العادلة من خالل الدخل

 ١٢٢,٤٥٦  ـــــــــ    ١٢٢,٤٥٦ ـــــــــ      المشتقات

    

    المطلوبات المالية

 )١١٧,١٩٤( ـــــــــ    )١١٧,١٩٤( ـــــــــ    المشتقات

 ٣٥١,١١٦  ٣,٤٣٨ ٣٤٢,٤١٦٥,٢٦٢اإلجمالي

  
 ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣م (بآالف الرياالت السعودية) 

 يـــــــاإلجمال المستوى الثالث المستوى الثانيالمستوى األول  

          الموجودات المالية
      

 ٥٠٩٫٢٨٨  ـــ      ـــ      ٥٠٩٫٢٨٨  الدخل قائمة بالقيمة العادلة من خالل

 ٦٥٫٧١٩  ٣٫٤٣٨ ـــ      ٦٢٫٢٨١   الشامل بالقيمة العادلة من خالل الدخل

 ١٤٢٫٥٩٨  ـــ      ١٤٢٫٥٩٨   ـــ       المشتقات

       

       المطلوبات المالية

  )١٦٧٫٥٥٧( ـــ       )١٦٧٫٥٥٧(  ـــ     المشتقات

  ٥٥٠٫٠٤٨   ٣٫٤٣٨  )٢٤٫٩٥٩(  ٥٧١٫٥٦٩الصافي

  
مل  تقاتمالتش نفة  ش ى مقالمص اني عل توى الث ي المس اف عت أايض ة ارس ة خاص رة عمول  مباش

ة ايضامقو اوت عمل ود صرف أخي ةرات وعق ة وفوري ي آجل ارو جنب ة وأخي ة ات عمل دوات مالي
تم مشتقة أخرى ة. ي ة العادل اس القيم ذه المشتقات بال قي كھ ة البن يم ملكي اذج تقي تند ستخدام نم . تس

ا  الم سوقية يمكن مالحظتھ اجرة مناسبة لألوالمعطيات البيانات على مع ا المت تم فيھ سواق التي ي
  .ات مستخدمة في السوق بدرجة كبيرةمقدمي خدمات بيانمصدرھا من 

  



  بنك الجزيرة
  (شركة مساھمة سعودية)

  
  الموحّدةاألولية الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية 

 م (تتمة)٢٠١٣م و ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  التسعةلفترة 

- ٢١- 

  
  القيم العادلة لألدوات المالية (تتمة)   - ١٤

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

  العادلة
  

االستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

  الشامل اآلخر

  م ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠  

   (غير مدققة)

(بآالف الرياالت 

  السعودية)

  م ٢٠١٣ ديسمبر ٣١

  (مدققة)

(بآالف الرياالت 

  السعودية)

  م ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠

  (غير مدققة)

(بآالف الرياالت 

  السعودية)

  ٣٫٤٣٨  ٣٫٤٣٨  ٣٫٤٣٨    الرصيد االفتتاحي

 ـــــــــ     ـــــــــ     ـــــــــ        خالل الفترة المسجلةغير المتحققة  صافي المكاسب

  ٣٫٤٣٨  ٣٫٤٣٨  ٣٫٤٣٨    الختاميرصيد ال

  

 سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  التسعةفترة  و م٢٠١٤ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  التسعةخالل فترة 
 ولم تكن لم تكن ھناك تحويالت بين قياسات القيمة العادلة للمستوى األول والمستوى الثانيم ٢٠١٣

الجديدة المستحوذ ستثمارات قياسات القيمة العادلة للمستوى الثالث. تصنف االإلى 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 
  .دة رأس مال قويةــة على قاعـوالمحافظ رارـستمالسعودي لضمان قدرة البنك على االي ــالعرب دــالنق
  
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
رأس المال المؤھل إلى الموجودات مرجحة المخاطر عند  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  موجودات
   .إلظھار مخاطرھا النسبية

  

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

  



  بنك الجزيرة
  (شركة مساھمة سعودية)

  
  الموحّدةاألولية الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية 

 م (تتمة)٢٠١٣م و ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  التسعةلفترة 

- ٢٢- 

  
  (تتمة) كفاية رأس المال - ١٥

  
  م٢٠١٤ سبتمبر ٣٠ 

   (غير مدققة)  

  بآالف الرياالت السعودية

م٢٠١٣ديسمبر  ٣١    

مدققة)(         

يةالسعودبآالف الرياالت   

  م٢٠١٣ سبتمبر ٣٠ 

  (غير مدققة)  

 بآالف الرياالت السعودية

  ٤٢٫٤٠٩٫٩٤١    ٤٢٫٠٩٩٫١٧٦    ٤٧٫٠٧٧٫١٨٧ المخاطرالمرجحة بمخاطر االئتمان المتعلقة بالموجودات 

 ٢٫٤١٢٫٣٨٨  ٢٫٨٤٢٫٥٧٥  ٢٫٨٤٢٫٥٧٥ المخاطرالمرجحة بمخاطر العمليات المتعلقة بالموجودات 

 ١٫٤٢٤٫٨٦٣  ١٫٩٢١٫٢٢٥  ١٫٤١٩٫١٨٨ المخاطرب المرجحةمخاطر السوق المتعلقة بالموجودات 

  ٤٦٫٢٤٧٫١٩٢    ٤٦٫٨٦٢٫٩٧٦    ٥١٫٣٣٨٫٩٥٠  المرجحة بالمخاطر ) المتعلق بالموجودات١إجمالي الركن (

 ٥٫٥٦٩٫٦٤٧  ٥٫٧٣١٫٥٨٣  ٦٫١١١٫٦٩٣رأس المال األساسي

 ١٫٢٨٨٫٣٠١  ١٫٣٠٤٫١٥٥  ١٫١٨٠٫٨٤٥رأس المال المساند

 ٦٫٨٥٧٫٩٤٨  ٧٫٠٣٥٫٧٣٨   ٧٫٢٩٢٫٥٣٨المساند إجمالي رأس المال األساسي ورأس المال

         نسبة كفاية رأس المال (٪)

  ١٢٫٠٤  ١٢٫٢٣    ١١٫٩٠نسبة رأس المال األساسي

  ١٤٫٨٣  ١٥٫٠١  ١٤٫٢٠المساند إجمالي رأس المال األساسي ورأس المال

  
   ، الركن الثالث)٣(ميثاق بازل افصاحات   -١٦

في موقع البنك على اإلنترنت  عن ھيكلة راس مال البنكات احاالفصبعض  سيتم نشر
www.baj.com.sa  ات للفحص االفصاححسب تعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي. ال تخضع ھذه

  .الخارجيينمراجعي البنك من قبل / للمراجعة 

  
  الموافقة على القوائم المالية   -١٧

 ١٢ريخ تمت الموافقة على القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة بواسطة أعضاء مجلس اإلدارة بتا
  ).م٢٠١٤نوفمبر  ٥( ھ٦١٤٣محرم 

  
  




