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  بنك الجزيرة
  (شركة مساھمة سعودية)

  
  الموحّدةالموجزة  األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 

 (تتمة)م ٢٠١٤و م٢٠١٥ مارس ٣١أشھر المنتھية في  الثالثةلفترة 

-٧- 

  
  عام - ١

  التابعة وشركاته("البنك")  ةرالجزي نكبالقوائم المالية ل األولية الموجزة الموحدة المالية القوائم ھذه تشمل
المملكة العربية مسجلة في سعودية  مساھمة كشركة البنكتأسس  "المجموعة").بـ مجتمعة اليھا شاروي(

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

 ٤٠٣٠٠١٠٥٢٣بموجب سجل تجاري رقم يعمل البنك و .باكستان الوطني في المملكة العربية السعودية
ً  ٧٣من خالل  ،) الصادر في مدينة جدةم١٩٧٦يوليو  ٢٧ھـ (١٣٩٦رجب  ٢٩تاريخ   ٣١( فرعا
ً  ٧٠: م٢٠١٤ديسمبر ً  ٦٦: م٢٠١٤مارس  ٣١،  فرعا وبلغ عدد  ) في المملكة العربية السعوديةفرعا

ً  ٢٫٠٧٤الموظفين  ً موظف ٢٫٠١٥: م٢٠١٤ديسمبر  ٣١(موظفا  .)موظفا ١٫٧٨٦ :م٢٠١٤ مارس ٣١ ،ا
    عنوان المركز الرئيسي للبنك ھو كما يلي:

  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

  
   

  

  

 بلد التأسيس

   

  

  

 طبيعة النشاط

  نسبة التملك 

  (مباشرة  

  وغير مباشرة)

 م٢٠١٥ مارس ٣١

  نسبة التملك  

  (مباشرة 

  وغير مباشرة) 

ديسمبر  ٣١

 م٢٠١٤

نسبة التملك  

  (مباشرة 

  وغير مباشرة) 

مارس  ٣١

 م٢٠١٤

شركة الجزيرة لألسواق 

 المالية (الجزيرة كابيتال)

المملكة العربية 

 السعودية

   

 وساطة وإدارة أصول

   

١٠٠% 

   

١٠٠% 

   

١٠٠% 
  
 

         

شركة أمان للتطوير 

 واالستثمار العقاري

المملكة العربية 

 السعودية

حفظ وإدارة  

الضمانات العقارية 

 نيابة عن البنك

   

١٠٠% 

   

١٠٠% 

   

١٠٠% 

  



  بنك الجزيرة
  (شركة مساھمة سعودية)
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  اإلعدادسس أ - ٢
  

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

لتتماشى مع نظام مراقبة  الموحّدةالموجزة  األوليةكما يعد البنك ھذه القوائم المالية  .األوليةبالتقارير المالية 
  .البنوك ونظام الشركات في المملكة العربية السعودية

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 من خالل  دواتواألللمشتقات العادلة 

وبات المالية التي يتم التحوط لھا في لتسجل الموجودات أو المط ،ذلكل إضافةً  .خرقائمة الدخل الشامل األ
حوط تالم في حدود المخاطرالقيمة العادلة ب، يتم تسجيلھا بالتكلفة بخالف ذلك أو ،دلةالعا عالقة تحوط بالقيمة

  .لھا

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 
  .م٢٠١٤

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

  وقد تختلف النتائج الفعلية عن ھذه التقديرات. ،والمصروفات

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 

  .م٢٠١٤ديسمبر  ٣١كما في وللسنة المنتھية في الموحّدةالموجزة األولية القوائم المالية 

مالم يتم  سعودي لایرباللایر السعودي ويتم تقريبھا ألقرب ألف  الموحّدةالموجزة األولية تظھر القوائم المالية 
 .التنوية بغير ذلك

  
  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 (

  .مماثلة 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 
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  (تتمة) أسس التوحيد  - ٣
  
 (تتمة) التابعة الشركات  )أ
  

 .المنشاةسلطة على  للبنكن يكون أ )١
  

 .بالمنشأةغيرة ناتجة عن ارتباطه عوائد متفي حقوق  وأعرض تللبنك أن يكون  )٢
  

 عوائد المنشأة.مبالغ على على المنشأة للتأثير سلطته استخدامالقدرة على  البنكأن يكون  )٣
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 األوليةيتم إدراجھا في قائمة الدخل  - 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  .البنك ملكية

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 
استبعاد الخسائرغير المحققة بنفس يتم  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

ً ا عليھاالتي يمارس المنشآت ھي الشركات الزميلة  في ستثمارات اال تسجيللبنك 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)م ٢٠١٤و م٢٠١٥ مارس ٣١أشھر المنتھية في  الثالثةلفترة 

-١٠- 

  الھامة السياسات المحاسبية  - ٤
تتفق مع تلك المتبعة  الموحّدة الموجزة األوليةعداد ھذه القوائم المالية إفي  المستخدمةإن السياسات المحاسبية 

تبني المعايير بإستثناء  ،م٢٠١٤ديسمبر  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 

على الفترات السنوية التي تبدأ اعتباراً من أو  ١٩التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  تنطبق -
م على برامج المنافع المحددة والتي تشمل مساھمات الموظفين و/أو أطراف ٢٠١٤يوليو  ١بعد 

في التعديالت ثالثة. توفر ھذه التعديالت اعفاًء ـ عند استيفاء معايير معينة ـ من المتطلبات المقترحة 
م بخصوص مساھمات الموظفين/أطراف ثالثة لفترات الخدمة الخاضعة ٢٠١١التي جاءت في سنة 

للمعادلة المتعلقة بمنافع البرنامج أو على أساس القسط الثابت. يتيح التعديل الحالي الخيار ـ في حال 
  .الصلة ذات الخدمة تقديم فيھا يتمالوفاء بالشروط  ـ لتقليص كلفة الخدمة في الفترة التي 

م ٢٠١١( وم) ٢٠١٢ إلىم ٢٠١٠( دورتي المالية للتقارير الدولية المعايير على السنوية التحسينات -
 فيمام. ٢٠١٤ يوليو ١ بعد أو من اعتباراً  التي تبدأ السنوية الفترات على تنطبق التيم) ٢٠١٣ إلى
  :التحسينات ھذه تتضمنھا التي بالتعديالت ملخص يلي

 يسمح أنه التعديل يوضح":  مرة ألول المعيار تطبيق" ـ ١ رقم الدولي المالية التقارير معيار 
ً  وليس مرة، ألول المالية للتقارير الدولية المعايير بتطبيق تقوم التي للمنشأة  تطبيق عليھا، الزاما
 .المبكر للتطبيق متاح أنه إال التطبيق، حيز بعد يدخل لم الذي المعدل أو الجديد المعيار

 خالل من" االستحقاق شرط" تعريف لتوضيح ٢ رقم الدولي المالية التقارير معيار تعديل تم 
 ".الخدمة شرط"و" األداء شرط" من لكل مستقل تعريف

 الثمن وقياس تصنيف لتوضيح" األعمال تجميع" ـ ٣ رقم الدولي المالية التقارير معيار تعديل تم 
ً  تعديله تم كما. أعمال تجميع عملية في المحتمل  على ينطبق ال المعيار بأن لتوضيح أيضا
 الدولي المالية التقارير معيار في الواردة المشتركة الترتيبات أنواع جميع تأسيس على المحاسبة

 . ١١ رقم

 االفصاح بوضوح ليشترط" التشغيل قطاعات" ـ ٨ رقم الدولي المالية التقارير معيار تعديل تم 
 .التشغيل قطاعات تجميع أسس تطبيق عند تقديرات من اإلدارة تتخذه عما

 قصيرة الدائنة والذمم المدينة الذمم قياس لتوضيح ١٣ رقم الدولي المالية التقارير معيار تعديل تم 
 غير الخصم تأثير كان إذا ـ خصم دون المفوترة بقيمتھا فائدة منھا أو عليھا يترتب ال التي األجل

ً  تعديله تم كما. جوھري  في العقود على ينطبق أن المحتمل من المحفظة استثناء أن لتوضيح أيضا
 إذا عما النظر بغض ٩ رقم الدولي المالية التقارير ومعيار ٣٩ رقم الدولي المحاسبة معيار مجال
 .٣٢ رقم الدولي المحاسبة معيار بموجب المالي االلتزام أو المالي األصل لتعريف مستوفية كانت



  بنك الجزيرة
  (شركة مساھمة سعودية)

  
  الموحّدةالموجزة  األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 

 (تتمة)م ٢٠١٤و م٢٠١٥ مارس ٣١أشھر المنتھية في  الثالثةلفترة 

-١١- 

  
 (تتمة) الھامة السياسات المحاسبية  - ٤

 رقم الدولي المحاسبة ومعيار" والمعدات واآلالت الممتلكات" ـ ١٦ رقم الدولي المحاسبة معيار 
 إعادة أن باقرار التقييم إعادة نموذج متطلبات التعديالت توضح": الملموسة غير الموجودات" ٣٨

ً  ليس) االطفاء( المتراكم االستھالك تعديل  الدفترية القيمة إجمالي في التغير مع يتناسب دائما
 .لألصل

 تعريف نطاق توسيع تم ـ" العالقة ذات الجھات افصاحات" ـ ٢٤ رقم الدولي المحاسبة معيار 
 المنشأة إلى الرئيسيين اإلدارة موظفي خدمات توفر التي اإلدارة منشأة ليشمل العالقة ذات الجھة
 .مباشرة غير أو مباشرة بصورة الخدمات ھذه تقديم تم سواءً  المالية للتقارير المعدة

 إذا فيما تحديد المنشأة على أن يوضح": االستثمار ممتلكات" ـ ٤٠ رقم الدولي المحاسبة معيار 
  ٤٠ رقم الدولي المحاسبة معيار بموجب لالستثمار ممتلكات ھي عليھا المستحوذ الممتلكات كانت
 االستحواذ كان إذا لتحديد ٣ رقم الدولي المالية التقارير معيار بموجب منفصل تقييم بإعداد والقيام
ً  يشكل  .لألعمال تجميعا

  
  االستثمارات ـ ٥
  

  م٢٠١٥ مارس ٣١ 

   (غير مدققة) 

  بآالف الرياالت السعودية

م٤٢٠١ديسمبر  ٣١ 

  )مدققة( 

  الرياالت السعوديةبآالف 

  م٢٠١٤ مارس ٣١  

(غير مدققة)   

 بآالف الرياالت السعودية
            القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 ٥٢٥,٣٦١  ٢٠٤,٣٩٨  ٢٥٦,٤٤٠  بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلتحدد 

  ٥٢٥,٣٦١    ٢٠٤,٣٩٨    ٢٥٦,٤٤٠  

  ٠٤٥,٩  ٤٣٢,١٠    ٥٦٥,١٠  الدخل الشامل االخرالقيمة العادلة من خالل 

  ٤٦٣,٠٦٠,١٢    ٣٣٤,٩٢٦,١٠    ٢٩٥,٩٢٦,١٠  محتفظ بھا بالتكلفة المطفأة

  ٠٣٣,٤٣١,١٢    ٩٧٠,٣٣٤,١١    ١١٦,٣٧٧,١١  اإلجمالي
  



  بنك الجزيرة
  (شركة مساھمة سعودية)

  
  الموحّدةالموجزة  األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 

 (تتمة)م ٢٠١٤و م٢٠١٥ مارس ٣١أشھر المنتھية في  الثالثةلفترة 

-١٢- 

  
  ، صافيالقروض والسلف – ٦
  
  م٢٠١٥ مارس ٣١ 

   (غير مدققة) 

  بآالف الرياالت السعودية

م٢٠١٤ديسمبر  ٣١ 

  )مدققة( 

  بآالف الرياالت السعودية

  م٢٠١٤ مارس ٣١  

(غير مدققة)   

 بآالف الرياالت السعودية
 ٣١٢,٦٣٤,١٢    ٤٩١,٨٦٨,١٤  ٠١٧,٤٢٦,١٥قروض شخصية

 ٥٤٦,٠٨٦,٢٤  ١٥٨,٣٦٠,٢٦  ٨٢١,٤٣٥,٢٥المكشوفقروض تجارية وسحوبات على 

 ٦١١,٢٢٧  ٥٣٩,٢٨٤  ٣٠٢,٢٩٢أخرى

  ٤٦٩,٩٤٨,٣٦    ١٨٨,٥١٣,٤١    ١٤٠,١٥٤,٤١ قروض وسلف عاملة
        

  ٦٦١,٤٥٥  ٨٦٠,٣٦٩    ٧٠٦,٣٩٥  عاملةغير قروض وسلف 

  ١٣٠,٤٠٤,٣٧    ٠٤٨,٨٨٣,٤١    ٨٤٦,٥٤٩,٤١إجمالي القروض والسلف
          

  )٨٣١,٧٢٠(    )٤٩٧,٦٣٨(   )٨٥٣,٦٧٦(االئتمان مخصص خسائر

  ٢٩٩,٦٨٣,٣٦    ٥٥١,٢٤٤,٤١    ٩٩٣,٨٧٢,٤٠سلفالقروض وصافي ال
  

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

  :فيما يلي الحركة في مخصص خسائر االئتمان
  

  م٢٠١٥ مارس ٣١ 

   (غير مدققة) 

  بآالف الرياالت السعودية

  م٢٠١٤ مارس ٣١   

(غير مدققة)   

 بآالف الرياالت السعودية

  ٤٢٧,٦٦١    ٤٩٧,٦٣٨  الفترةالرصيد في بداية 
 ٩٧٦,٧٣ ٤٤١,٣٩  صافي خالل الفترة، محملةمبالغ 

 )٩٧٦,٥(   )٤٦٣(  مة تم شطبھاوديون معد

  )٥٩٦,٨(    )٦٢٢(   مسبقا تجنيبھااسترداد مبالغ تم عكس/ 

  ٨٣١,٧٢٠    ٨٥٣,٦٧٦الرصيد في نھاية الفترة

  
  شركة زميلةاالستثمار في  -٧

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

   .م٢٠١٤ يناير فيالتجارية 

 تعاوني تكافل الجزيرة شركة ربح صافي في المجموعة حصة زميلة شركة ربح صافي في الحصة تمثل
مالية متاحة من الشركة. بلغت القيمة السوقية لالستثمار في شركة الجزيرة تكافل  لوماتمع حدثأبناء على 

 ٧٩٤ر٢٩ :م٢٠١٤ برديسم ٣١( سعودي لایر مليون ٦٦٢٫٤٨ مبلغ :م٢٠١٥ مارس ٣١تعاوني كما في 
  ).سعودي لایر مليون ٥٨٦٫٧٨ :م٢٠١٤ مارس ٣١و   سعودي لایر مليون



  بنك الجزيرة
  (شركة مساھمة سعودية)

  
  الموحّدةالموجزة  األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 

 (تتمة)م ٢٠١٤و م٢٠١٥ مارس ٣١أشھر المنتھية في  الثالثةلفترة 

-١٣- 

  
  ودائع العمالء -٨
  

  م٢٠١٥ مارس ٣١ 

   (غير مدققة) 

  بآالف الرياالت السعودية

م٤٢٠١ديسمبر  ٣١ 

مدققة)(

  بآالف الرياالت السعودية

  م٢٠١٤ مارس ٣١  

)(غير مدققة   

 بآالف الرياالت السعودية

  ٦٢٦,٣١٦,٢١    ٧٥٩,٤٣٦,٢٦    ٧٠٢,٢٦٩,٢٦  تحت الطلبودائع 
 ١٥٨,١٧٥,٢٦  ٧٤٣,١٢٩,٢٧  ٦٥٠,٩٥١,٢٧  جلألودائع 

 ٥٠٨,٩٧٦  ٧٧١,٠٠٢,١  ٩٤٩,١٩٨,١  أخرىودائع 

اإلجمالي  ٢٩٢,٤٦٨,٤٨    ٢٧٣,٥٦٩,٥٤    ٣٠١,٤٢٠,٥٥  

 
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 

 (تتمة)م ٢٠١٤و م٢٠١٥ مارس ٣١المنتھية في  الثالثة اشھرلفترة 

- ١٤- 

  
  المشتقات ـ ٩

عن حجم  اً تعطي مؤشر االسميةالقيمة . االسمية ھاقيملى إضافة المالية المشتقة باإل ةالمجموع دواتالعادلة أل دناه القيمأيظھر الجدول 
ال  االسميةن القيم إوبالتالي فالنقدية المستقبلية. مبالغ التدفقات  االسميةيم ن تعكس القأليس بالضرورة و ،التعامالت القائمة في نھاية الفترة

ال و ،المشتقة دواتبالقيمة العادلة االيجابية لألبوجه عام  ھي محددةوالتي ئتمان لمخاطر اإل ةالمجموعتعرض مدى  على اً تعطي مؤشر
ً  مخاطر السوقعن تعطي مؤشراً    .ايضا

  
 )غير مدققة( م٥٢٠١مارس١٣ 

 ( بآالف الرياالت السعودية)

 )مدققة(م٤٢٠١ديسمبر١٣ 

  (بآالف الرياالت السعودية)

  )غير مدققة( م٤٢٠١ مارس ١٣ 

 ( بآالف الرياالت السعودية )

 

قيمة عادلة

 ايجابية

قيمة عادلة 

 االسميةالقيمة    ةسلبي
   قيمة عادلة 

 ايجابية

ة عادلةقيم

 االسميةالقيمة    ةسلبي
قيمة عادلة  

 ايجابية

قيمة عادلة 

 االسميةالقيمة   ةسلبي

  مشتقة محتفظ بھا الغراض    أدوات

 المتاجرة:  

           

 ٣٤١,٠٦٩,٢ ٣٦٨,٢ ٣٦٨,٢  ٥٦٠,١٨٧,٥ ١٣٣,٥٩ ١٣٣,٥٩  ٢١٦,٢٦٦,٥ ٠١١,١٢٦ ٠١١,١٢٦  خيارات

 ٢٨٩,٠٢٨,٥ ٠٢٨,١٢٧ ٠٢٨,١٢٧  ٤٣٨,٩٣٩,٥ ٨٠٢,١٧٩ ٨٠٢,١٧٩  ٩٣٧,٠٥٧,٦ ٣٨٥,٢٢٥ ٣٨٥,٢٢٥ الخاصة العموالت اسعارمقايضات 

  ٥٠٠,٢٦٢ ـ      ـ       ٣٤٤,٥٩٩ ـ      ـ        ـ        ـ       ـ        ةجنبيأ عمالت مقايضات صرف

 ١٣٠,٣٦٠,٧ ٣٩٦,١٢٩ ٣٩٦,١٢٩  ٣٤٢,٧٢٦,١١ ٩٣٥,٢٣٨ ٩٣٥,٢٣٨  ١٥٣,٣٢٤,١١ ٣٩٦,٣٥١ ٣٩٦,٣٥١ اإلجمالي

               

أدوات مشتقة تستخدم كتحوط للتدفقات 

  :النقدية

           

 ٥٦٣,٤٣٦,٢ ٥٤٣,٤٢  ٥٤٤,١٧  ٥٦٢,١٨٦,٣ ٧٠٤,١٣٩ ٣٤٤  ٥٦٣,١٨٦,٣ ٤٢٤,٢١٠  ـ       الخاصة العموالت أسعارمقايضات 

 ٦٩٣,٧٩٦,٩ ٩٣٩,١٧١ ٩٤٠,١٤٦  ٩٠٤,٩١٢,١٤ ٦٣٩,٣٧٨ ٢٧٩,٢٣٩  ٧١٦,٥١٠,١٤ ٨٢٠,٥٦١ ٣٩٦,٣٥١اإلجمالي



  بنك الجزيرة
  (شركة مساھمة سعودية)

  
  الموحّدةاألولية الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية 

 (تتمة)م ٢٠١٤و م٢٠١٥ مارس ٣١المنتھية في  الثالثة اشھرلفترة 

- ١٥- 

  
  وااللتزامات المحتملة المتعلقة باإلئتمان رتباطاتاال - ١٠

  المتعلقة باإلئتمان: البنكلتزامات او ارتباطات فيما يلي
  م٢٠١٥ مارس ٣١ 

  (غير مدققة)  
  بآالف الرياالت السعودية

م٤٢٠١ديسمبر  ١٣  
مدققة)(       

يةبآالف الرياالت السعود

  م٢٠١٤ مارس ٣١ 
  (غير مدققة)  

  بآالف الرياالت السعودية

  ٤٤٠,٤٦٣,٣    ٤٤٤,٠٥٤,١    ٩٦١,٦٧٧,٣  خطابات ضمان
 ٧٣١,١٦٤,١  ٠٠٥,٦٨٥,٣  ٥٠٢,٠٦٣,١  اعتمادات مستندية

 ٨٠٥,٤٨٣  ٣٨٧,٣٣٠  ٦٨١,٣٨٦  قبوالت

 ٩٥٤,٤٨١  ١٧٤,١٨٦  ٥٠٠,١١٥  ئتمانلتمديد اإلالتزامات غير قابلة للنقض 

اإلجمالي  ٩٣٠,٥٩٣,٥    ٠١٠,٢٥٦,٥    ٦٤٤,٢٤٣,٥  

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

  م٢٠١٥ مارس ٣١ 
  (غير مدققة)  

  بآالف الرياالت السعودية

م٤٢٠١ديسمبر  ١٣  
مدققة)(      

 بآالف الرياالت السعودية

  م٢٠١٤ مارس ٣١ 
  (غير مدققة)  

 بآالف الرياالت السعودية

 وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي يةنقد
  السعودي فيما عدا الوديعة النظامية

 

 
  

٠٧٠,١٥٤,٦  
    

١٦٣,٥٦٦,٣  
    

٩٥١,١٠١,٣  

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

  تاريخ االقتناء

  
  

٢٥٧,٥٧٢,٣ 

   
  

٢٤١,٢٤٠,٣ 
 

  
  

٦١٠,٤٩٩,١ 

اإلجمالي  ٥٦١,٦٠١,٤    ٤٠٤,٨٠٦,٦    ٣٢٧,٧٢٦,٩  

  



  بنك الجزيرة
  (شركة مساھمة سعودية)

  
  الموحّدةاألولية الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية 

 (تتمة)م ٢٠١٤و م٢٠١٥ مارس ٣١المنتھية في  الثالثة اشھرلفترة 

- ١٦- 

  
   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 موجودات ومطلوبات القطاعات بشكل رئيسي

  :التالية الرئيسيةعمال ألاقطاعات  إلى المجموعة تم تنظيم ،اإلدارةألغراض 

  فراد.لألموجھة ستثمارية ائتمانية واودائع ومنتجات     األفرادخدمة 

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

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

  
صول األدارة إالوساطة و

    
(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   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 

  .عربية السعوديةالتأمين الجديد في المملكة ال نظامبموجب 

سيس شركة الجزيرة تكافل تعاوني ("تكافل") وأدرجت في السوق تم تأ
 ٣١حصلت على الرخصة من مؤسسة النقد في و.المالية السعودية (تداول)

 في ينايرجارية ت في ممارسة أنشطتھا التأقد بدو .م٢٠١٣ديسمبر 
ً التكافل  إدارةمثل ت. من تكافل %٣٥وتمتلك المجموعة  م٢٠١٥  حاليا

ً إلى شركة الجزيرة تكافل تعاوني محفظة التأمين  بقيمة التي ستنقل الحقا
  موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي. حسب ماوموعد سيتم االتفاق عليھ

 
م ٢٠١٤يسمبر د ٣١ م٢٠١٥ مارس ٣١كما في  المجموعةموجودات ومطلوبات  إجماليفيما يلي تحليل ب

 ةأشھر المنتھي الثالثة ةالعمليات وصافي الدخل لفتر مصاريفو إيرادات إجماليو م٢٠١٤ مارس ٣١ و
  :على النحو التالي قطاع من قطاعات األعمال من كل في ذلك التاريخ



  بنك الجزيرة
  (شركة مساھمة سعودية)

  
  الموحّدةاألولية الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية 

 (تتمة)م ٢٠١٤و م٢٠١٥ مارس ٣١المنتھية في  الثالثة اشھرلفترة 

- ١٧- 

  (تتمة) األعمال قطاعات - ١٢
  
  )باالف الرياالت السعوديةم  (٥٢٠١ مارس ١٣

  خدمة قطاع  

  االفراد

خدمة قطاع   

  الشركات

الوساطة قطاع    قطاع الخزينة 

  صولدارة األإو

قطاع التكافل  

  التعاوني

 جمالياإل    أخرى 

 ٦٩٫٣٧٣٫٤٤٠  ١٢٤٫٣٧٠  ١٫٨١٩  ٥١١٫١٣٦  ٢٦٫٤٧٠٫٩٦٨  ٢٢٫٩٣٦٫٨١١  ١٩٫٣٣٦٫٣٢٨  الموجودات إجمالي

 ٦٣٫٠٥٩٫٣٢٥   ـــ    ٤٤٫٥٤٤  ٦٦٫٧٧٦  ١٢٫٦٥٠٫٢٣٨  ٢٢٫٣٥٣٫٩٧٠  ٢٧٫٩٤٣٫٧٩٧  المطلوبات إجمالي

دخل العمليات إجمالي  ١٤٫٤٨٥(  ٥٫٤٤١  ٩٤٫٥٣١  ١٥٣٫٥٩٣  ١٧٣٫٤٤٣  ٢١١٫٨٥٩(   ٦٢٤٫٣٨٢ 

الخاصة العموالتدخل صافي   ٣٩٦٫٢٣١  ٥٫٢٥٥  ٩٤  ١٫٩٢٣  ١١٩٫٦٣٨  ١٢٠٫٩١٨  ١٤٨٫٤٠٣ 

الدخل من الرسوم صافي )١٧٧(  ٥٫٣٤٧  ٨٥٫٤٠٨  ٢٫٣٩٤  ٤٦٫٣٥٩  ٤١٫١٩٨ والعموالت    ١٨٠٫٥٢٩ 

٩٢٫٤٨  ٣٫٥٥٦ المتاجرة من الدخل صافي  ١٩٫٤٩٩  ٤٦  ـــ    ٧٫١٨٧  ٦٫٢٢١  

)١٫٠٦٠(  ـــ    ـــ    ـــ    ـــ   ـــ  زميلة شركات أرباحمن  حصة  )١٫٠٦٠(  

)١٠٫٩٩٠()٢٥٫٦٨٧(خسائر االئتمانمخصص  صافي  
 
 ـــ  

  
 ـــ  

  
 ـــ  

 
)٣٦٫٦٧٧( ـــ    

)١٢٫٤٣٢( استھالك   )٣٫٨٦٠(   )٢٫٢٠٤(   )٢٫١١٧(   )٤٩٧( )٢١٫١١٠(   ـــ      

)٢٢٧٫٤٨٣(  العمليات مصاريف إجمالي   )٨٨٫١٣٧(   )٣٥٫٢٣٨(   )٤١٫١٤٨(   )٥٫٣١٥(    ٩٩٨   )٣٩٦٫٣٢٣(  

)١٥٫٦٢٤(  دخلال / )الخسارةصافي (   ١٤٫٥٤٧(  ١٢٦  ٥٣٫٣٨٣  ١١٨٫٣٥٥  ٨٥٫٣٠٦(   ٢٢٦٫٩٩٩ 

  
  م  (باالف الرياالت السعودية)٢٠١٤ ديسمبر ٣١

  
 ٦٦٫٥٥٣٫٩٢٩  ١٢٥٫٥٨٨  ٦٫٨٦٠  ٧٦٦٫١٨٨  ٢٣٫١٣٨٫٧٥٢  ٢٣٫٥٧٧٫٢٣٤  ١٨٫٩٣٩٫٣٠٧  الموجودات إجمالي

 ٦٠٫٣٩٥٫٨٨٣   ـــ    ٤٤٫٨٣١  ٩٢٫٣٢٢  ٩٫٥٦٣٫٢٩٢  ٢٤٫٦٠١٫٤١٣  ٢٦٫٠٩٤٫٠٢٥  إجمالي المطلوبات

  



  بنك الجزيرة
  (شركة مساھمة سعودية)

  
  الموحّدةاألولية الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية 

 (تتمة)م ٢٠١٤و م٢٠١٥ مارس ٣١المنتھية في  الثالثة اشھرلفترة 

- ١٨- 

  
  (تتمة) األعمال قطاعات - ١٢
  
  )باالف الرياالت السعودية(م  ٤٢٠١ مارس ١٣

  خدمةقطاع  

  االفراد

  الوساطةقطاع  قطاع الخزينة الشركاتخدمة قطاع 

 صولدارة األإو

قطاع التكافل 

 التعاوني

 اإلجمالي أخرى

  ٦٠٫٦٤٠٫٩٨٦ ١٢٢٫٧٧١  ٨٫٣٩٠ ٧١٤٫٨٢٣  ٢١٫٤٧٩٫٢٨٥  ٢١٫٤٢٢٫٩٧٤  ١٦٫٨٩٢٫٧٤٣   الموجودات إجمالي

 ٥٤٫٧٨٣٫٥٣٧ ـــ     ٥٢٫٢٢٠ ٥٩٫٥٣١ ٧٫٥٤١٫١٥٧ ٢٥٫٩٣٣٫٥٨٤  ٢١٫١٩٧٫٠٤٥   المطلوبات إجمالي

دخل العمليات إجمالي   ٥١٧٫٤١٧ )١٠٫٣٨٥( ٥٫٧١٩ ٨٦٫٦٧٤ ١٧٧٫٧٧٨ ١٠٨٫٣٩٩  ١٤٩٫٢٣٢ 

 العموالتدخل صافي 
 ٣٢١٫٦٥٤ )٧٠٧( ٦٤ ٢٫٠٨٨ ١٤٩٫٠١٦ ٧٦٫٧٥٠  ٩٤٫٤٤٣  الخاصة

صافي الدخل من 
 ١٥٣٫٨٥٠  ـــ     ٥٫٦٥٥ ٧١٫٤٧٧ ٤٫٥٧٨ ٢٧٫٣٢٠  ٤٤٫٨٢٠  الرسوم والعموالت

 ١٤٫٤٨٥  ٤٥٢  ـــ     ١٢٫٩٢٧ ٥٦٥ ٣٠٤  ٢٣٧ ةصافي الدخل من المتاجر

حصة من أرباح شركات 
 ١,٠٢٣  ١,٠٢٣   ـــ      ـــ      ـــ      ـــ      ـــ     زميلة

 خسائر مخصصصافي 
 ٦٥٫٣٨٠  ـــ      ـــ      ـــ      ـــ     ٤٩٫٣٠٨  ١٦٫٠٧٢  االئتمان

 ١٩٫٣٢١ ـــ     ٤٩٤ ١٫٩٧٨ ٤٫٤٤٧ ٢٫٨١١  ٩٫٥٩١  استھالك

 ٣٥٩٫١١٤ )١٫٣٤٢(  ٥٫٥٧٩ ٣٥٫٤٦٣  ٦٤٫٨٣٣ ١٠٠٫٩٨٤  ١٥٣٫٥٩٧   العمليات مصاريف إجمالي

  ١٥٩٫٣٢٦ )٨٫٠٢٠( ١٤٠ ٥١٫٢١١ ١١٢٫٩٤٥ ٧٫٤١٥  )٤٫٣٦٥(  دخلال / )الخسارةصافي (

  
  
  
  
  
  



  بنك الجزيرة
  (شركة مساھمة سعودية)

  
  الموحّدةاألولية الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية 

 (تتمة)م ٢٠١٤و م٢٠١٥ مارس ٣١المنتھية في  الثالثة اشھرلفترة 

- ١٩- 

  
   السھم يةرأس المال وربح  - ١٣

  
ھـ) على ١٤٣٥رجب  ٢١م (الموافق ٢٠١٤مايو  ٢٠في  عقدالبنك في اجتماعھم الذي  وافق مساھمو

مليار لایر سعودي من خالل اصدار أسھم مجانية  ٤مليار لایر سعودي الى  ٣زيادة رأس مال البنك من 
لزيادة رأس  النظاميةتم االنتھاء من االجراءات إلى المساھمين في البنك (سھم واحد لكل ثالثة اسھم). 

قيمة السھم  اً،مليون سھم ٤٠٠ يتكون منالمال المصرح به والمدفوع بالكامل المال. وبالتالي فإن رأس 
رياالت  ١٠قيمة السھم الواحد  اً،مليون سھم ٤٠٠: م٢٠١٤ديسمبر  ٣١رياالت سعودية ( ١٠الواحد 
  رياالت سعودية). ١٠قيمة السھم الواحد  اً،سھم مليون ٣٠٠: م٢٠١٤ مارس ٣١ ،سعودية

    
 للثالثة( سعودي لایر ٠٫٥٧ : م٢٠١٥ مارس ٣١المنتھية في  شھرأ الثالثةللسھم لفترة  رباحاأل بلغت

  ).سعودي لایر ٠٫٤٠ :م٢٠١٤ مارس ٣١المنتھية في  شھرأ
  

مارس  ٣١وم ٢٠١٥ مارس ٣١المنتھيتين في  لفترتي الثالثة اشھر ية ساالسھم األس تم احتساب ربحية
زيادة عدد لتغير في لسھم لتعطي األثر الرجعي  مليون ٤٠٠بقسمة صافي الدخل للفترة على م ٢٠١٤

  .األسھم المجانيةإصدار األسھم الناتجة من 
   

  المالية  دواتالعادلة لأل القيم  - ١٤
  

في معاملة  اتالمطلوبأحد  لتحويلأو الثمن المدفوع  األصولالثمن المستلم لبيع أحد  يالقيمة العادلة ھ
يعتمد قياس القيمة العادلة على افتراض أن  .في تاريخ القياسبين المشاركين في السوق  ةمنظم

  :تحدث إمالمعاملة ا
  

  و، أفي السوق الرئيسية للموجودات والمطلوبات -

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

  
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 .المتعاقد عليھا عن األسعارجوھريا
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 ثابتة. العمولة الذات ھا في حالة بعض السندات استخدامعند 
  .أدناهستثمارات اال

  



  بنك الجزيرة
  (شركة مساھمة سعودية)

  
  الموحّدةاألولية الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية 

 (تتمة)م ٢٠١٤و م٢٠١٥ مارس ٣١المنتھية في  الثالثة اشھرلفترة 

- ٢٠- 

  
  (تتمة)القيم العادلة لألدوات المالية   - ١٤

  
على األسعار تعتمد  قائمة المركز الماليخارج  خرىاألالمالية  دواتالقيم العادلة للمشتقات واألإن 

  تقييم مناسبة. اساليب استخدامالسوق عند توفرھا أو بفي المتداولة 
  

الف الرياالت آ(ب المحتفظ بھا بالتكلفة المطفأة
 السعودية)

  القيمة الدفترية
  

  القيمة العادلة  

  ٢٦٣,٨٩٣,١٠   ٢٩٥,٩٢٦,١٠  م٢٠١٥ مارس ٣١الموجودات المالية كما في 

  ١٣٧,٩٥١,١٠  ٣٣٤,٩٢٦,١٠  م٢٠١٤ديسمبر  ٣١الموجودات المالية كما في 

  ٥٧٥,٠٨٣,١٢    ٤٦٣,٠٦٠,١٢  م٢٠١٤ مارس ٣١الموجودات المالية كما في 

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

  .متداولةغير البقية بينما  ،بنشاط افي السوق ولكن ال يتم تداولھ متداولةأعاله  المبينةستثمارات اال
  

  تحديد القيمة العادلة والتسلسل الھرمي للقيمة العادلة

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

  إليھا في تاريخ التقييم.              
        أخرىتقييم  أساليبفي األسواق النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو  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 

  
 ٣١ مارس ٢٠١٥م (بآالف الرياالت السعودية) 

 يـــــــجمالاإل المستوى الثالث المستوى الثانيالمستوى األول  

          الموجودات المالية
      

 ٢٥٦,٤٤٠   ـــ        ـــ       ٢٥٦,٤٤٠  الدخل قائمة بالقيمة العادلة من خالل

 ٥٦٥,١٠  ٤٣٨,٣  ـــ       ١٢٧,٧   الشامل بالقيمة العادلة من خالل الدخل

 ٣٩٦,٣٥١   ـــ       ٣٩٦,٣٥١   ـــ         المشتقات

 ٢١٧,٨٠٢  ٤٣٨,٣ ٣٩٦,٣٥١   ٣٨٣,٤٧٤  االجمالي

       المطلوبات المالية

  )٨٢٠,٥٦١(  ـــ         )٨٢٠,٥٦١(  ـــ       المشتقات

  )٨٢٠,٥٦١(  ـــ         )٥٦١٫٨٢٠(  ـــ       الصافي



  بنك الجزيرة
  (شركة مساھمة سعودية)

  
  الموحّدةاألولية الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية 

 (تتمة)م ٢٠١٤و م٢٠١٥ مارس ٣١المنتھية في  الثالثة اشھرلفترة 

-٢١- 

  
  القيم العادلة لألدوات المالية (تتمة)  ـ ١٤

  
  (تتمة) تحديد القيمة العادلة والتسلسل الھرمي للقيمة العادلة

  
 ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م (بآالف الرياالت السعودية) 

 يـــــــاإلجمال المستوى الثالث المستوى الثانيالمستوى األول  

          الموجودات المالية
      

 ٢٠٤,٢٩٨ ـ        ـ         ٣٩٨٫٢٠٤  بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 ٤٣٢,١٠ ٣٫٤٣٨ ـ         ٦٫٩٩٤  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

 ٢٧٩,٢٣٩ ـ        ٢٣٩٫٢٧٩ ـ         المشتقات

  ٩١٥,٦٤٧  ٤٣٨,٣  ٢٧٩,٢٣٩  ٤٠٥٫١٩٨  االجمالي

    المطلوبات المالية

)٣٧٨٫٦٣٩( ـ      المشتقات  )٦٣٩,٣٧٨( ـ        

ـ      الصافي  )٣٧٨٫٦٣٩( ـ          )٦٣٩,٣٧٨( 

  
 ٣١ مارس ٢٠١٤م (بآالف الرياالت السعودية) 

 يـــــــاإلجمال المستوى الثالث المستوى الثانيالمستوى األول  

          الموجودات المالية
      

 ٥٢٥,٣٦١ ـ        ـ         ٥٢٥,٣٦١  بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 ٠٤٥,٩ ٤٣٨,٣ ـ         ٦٠٧,٥  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

 ٩٤٠,١٤٦ ـ        ١٤٦٫٩٤٠  ـ         المشتقات

 ٥١٠,٥١٧ ٤٣٨,٣ ١٤٦٫٩٤٠  ١٣٢,٣٦٧  االجمالي

       المطلوبات المالية

  )٩٣٩,١٧١( ـ         )٩٣٩,١٧١(  ـ       المشتقات

  )٩٣٩,١٧١(  ـ         )١٧١٫٩٣٩(  ـ       الصافي

  
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
ذه المشتقات بال قياس القيمة العادلة. يتم مشتقة أخرى يم ھ اذج تقي كستخدام نم تند خاصة بالبن . تس

 التداول من خاللھاسواق التي يتم لألومالئمة سوقية يمكن مالحظتھا  إلى معاييرمعطيات البيانات 
  .مستخدمة في السوق بدرجة كبيرةالات بيانالمقدمي خدمات  ھوومصدر ھذه البيانات 



  بنك الجزيرة
  (شركة مساھمة سعودية)

  
  الموحّدةاألولية الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية 

 (تتمة)م ٢٠١٤و م٢٠١٥ مارس ٣١المنتھية في  الثالثة اشھرلفترة 

-٢٢- 

  
  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 ٢٠١٥ مارس ٣١  

(بآالف الرياالت  

  السعودية)

  م ٢٠١٤ مارس ٣١

(بآالف الرياالت 

  السعودية)

  ٣٫٤٣٨  ٤٣٨,٣    بداية الفترة فيالرصيد 

 الربح غير المحقق /(الخسارة غير المحققة) صافي 

  الفترة في نھاية المسجلة

      
  ــــــ            

  
    ــــــ          

  ٣٫٤٣٨  ٤٣٨,٣    الختامي الرصيد

  

 مارس ٣١أشھر المنتھية في  الثالثةفترة  و م٢٠١٥  مارس ٣١أشھر المنتھية في  الثالثةخالل فترة 
 ولم تكن لم تكن ھناك تحويالت بين قياسات القيمة العادلة للمستوى األول والمستوى الثاني م٢٠١٤

الجديدة المستحوذ ستثمارات قياسات القيمة العادلة للمستوى الثالث. تصنف االإلى أو من ھناك تحويالت 
  .الفئة المناسبةحسب  الفترةعليھا خالل 

  
  كفاية رأس المال - ١٥

من مؤسسة  المعتمدةعند إدارة رأس المال اإللتزام بمتطلبات رأس المال المجموعة تتضمن أھداف 
  .دة رأس مال قويةــة على قاعـوالمحافظ رارـستمالسعودي لضمان قدرة البنك على االي ــد العربــالنق
  
تفرض مؤسسة . البنكدارة إمن  دوريرأس المال النظامي بشكل  استخدامتم مراقبة كفاية رأس المال وت

كما تتطلب المحافظة  ،االحتفاظ بحد أدنى من رأس المال النظامي المجموعةالنقد العربي السعودي على 
رأس المال المؤھل إلى الموجودات مرجحة المخاطر عند الحد  إجماليعلى معدل محدد يكون فيه 

  بالمائة أو أكثر. ٨البالغ واألدنى المتفق عليه 
  

من مؤسسة  والمرجحات المعتمدةالمعدالت  استخداموذلك ب ابمراقبة مدى كفاية رأسمالھالمجموعة قوم ت
المؤھل مع  البنكتقيس ھذه المعدالت مدى كفاية رأس المال بمقارنة رأس مال  .النقد العربي السعودي

باستخدام  للمشتقات االسميةوالقيمة  واإللتزاماتقائمة مركزھا المالي الموحدة المدرجة في  موجوداتال
   .مخاطرھا النسبيةإلظھار  مبلغ ربح

  

رأس المال  و االصل من بازل ارصدة بموجبالمخاطربمرجحة اليلخص الجدول التالي الموجودات 
  .الجديدة ٣وفقاَ لمبادئ بازل  للمجموعة ومعدالت كفاية رأس المالالمساند واألساسي 

  



  بنك الجزيرة
  (شركة مساھمة سعودية)

  
  الموحّدةاألولية الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية 

 (تتمة)م ٢٠١٤و م٢٠١٥ مارس ٣١المنتھية في  الثالثة اشھرلفترة 

- ٢٣- 

  
  (تتمة) كفاية رأس المال - ١٥

  
  م٢٠١٥ مارس ٣١ 

   (غير مدققة)  

  بآالف الرياالت السعودية

م٤٢٠١ديسمبر  ١٣    

مدققة)(         

يةبآالف الرياالت السعود  

  م٢٠١٤ مارس ٣١ 

  (غير مدققة)  

 بآالف الرياالت السعودية

  ٩١٠,٣٢٠,٤٤    ٧٠٨,٢٠٩,٤٨    ٩٣٠,٠٩١,٤٩ المخاطرالمرجحة بمخاطر االئتمان المتعلقة بالموجودات 

 ٥٧٥,٨٤٢,٢  ٨١٣,٤٨١,٣  ٨١٣,٤٨١,٣ المخاطرالمرجحة بمخاطر العمليات المتعلقة بالموجودات 

 ٧٧٥,٥٩٦,١  ٩٨٨,٧٥٠,١  ٣٢٦,٨٤٩,١ المخاطرب المرجحةمخاطر السوق المتعلقة بالموجودات 

  ٢٦٠,٧٦٠,٤٨    ٥٠٩,٤٤٢,٥٣    ٠٦٩,٤٢٣,٥٤  المرجحة بالمخاطر ) المتعلق بالموجودات١إجمالي الركن (

 ٦٨١,٨٩٠,٥  ٣٦١,٢٩٩,٦  ٢٠٥,٥٢٦,٦رأس المال األساسي

 ٥٦٩,٢٦٧,١  ١٣٢,٢٠٩,١  ٩٧٦,١٢٦,١رأس المال المساند

 ٢٥٠,١٥٨,٧  ٤٩٣,٥٠٨,٧   ١٨١,٦٥٣,٧المساند األساسي ورأس المال إجمالي رأس المال

         نسبة كفاية رأس المال (٪)

  %١٢٫٠٨  %١١٫٧٩    %١١٫٩٩نسبة رأس المال األساسي

  %١٤٫٦٨  %١٤٫٠٥  %١٤٫٠٦المساند 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

رجب   ٣ريخ مجلس اإلدارة بتا من قبلتمت الموافقة على القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة 
  ).م٢٠١٥ آبـــــريل ٢٢( ھـ ١٤٣٦

  
  


