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 عام - 1

  التابعة وشركاته)"البنك"(  ةرالجزي نكبالقوائم المالية ل األولية الموجزة الموحدة المالية القوائم هذه تشمل
مسجلة في المملكة العربية سعودية  مساهمة تأسس البنك كشركة "المجموعة"(.بـ مجتمعة اليها شار)وي

 أبد .(م1975يونيو  21هـ )1395 الثانيجمادى  12/م تـاريخ 46بموجب المرسوم الملكي رقم  السعودية
عمليات فروع بنك نتقلت إليه ا( بعد أن م1976أكتوبر  9هـ )1396 شوال 16البنك ممارسة أعمـاله بتاريخ 

 4030010523بموجب سجل تجاري رقم يعمل البنك و .باكستان الوطني في المملكة العربية السعودية
 31) فرعاً  74من خالل  ،( الصادر في مدينة جدةم1976يوليو  27هـ )1396رجب  29تاريخ 
  .السعودية( في المملكة العربية فرعاً  69: م2014 سبتمبر 30،  فرعاً  70: م2014ديسمبر

 عنوان المركز الرئيسي للبنك هو كما يلي:
 

 بنك الجزيرة
 الملك طريق -النهضة  حي
 21442جدة  - 6277ب .ص

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

والتي يتم الموافقة واالشراف عليها من قبل هيئة رقابة  واإلجارة والتورقستصناع وتشمل المرابحة واال
 .من قبل البنك تعيينهاشرعية مستقلة تم 

 
 :فيما يلي الشركات التابعة

 
  

 

 

 بلد التأسيس

  

 

 

 طبيعة النشاط

 نسبة التملك 

 )مباشرة  

 وغير مباشرة(

 سبتمبر 30

 م2015

 نسبة التملك  

 )مباشرة 

 وغير مباشرة( 

ديسمبر  31

 م2014

نسبة التملك  

 )مباشرة 

 وغير مباشرة( 

سبتمبر  30

 م2014

شركة الجزيرة لألسواق 

 المالية )الجزيرة كابيتال(

المملكة العربية 

 السعودية

  

 وساطة وإدارة أصول

  

100% 

  

100% 

  

100% 

 
 

         

شركة أمان للتطوير 

 واالستثمار العقاري

المملكة العربية 

 السعودية

حفظ وإدارة الضمانات  

العقارية نيابة عن 

 البنك

  

100% 

  

100% 

  

100% 
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 اإلعدادسس أ - 2
 

وفقاً لمعايير المحاسبة للمؤسسات المالية  الموحّدةالموجزة  األوليةيقوم البنك بإعداد هذه القوائم المالية 
الخاص  34الدولي رقم  ةسبومعيار المحا، الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي )"مؤسسة النقد"(و

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

ات المطلوبة للقوائم االفصاحال تتضمن كافة المعلومات و الموحّدةجزة والم األوليةن هذه القوائم المالية إ
 31للسنة المنتهية في  المدققة السنوية الموحّدةالقوائم المالية مع  تهاءقراويجب  السنوية الموحّدةالمالية 
 .م2014ديسمبر 

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

 وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. ،والمصروفات

في تطبيق  اإلدارةالهامة التي وضعتها  األحكامكانت  ،الموحّدةالموجزة األولية هذه القوائم المالية  إعداد أثناء
التي طبقت على هذه  ذاتهاوالمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة هي  للمجموعةالسياسات المحاسبية 

 .م2014ديسمبر  31كما في وللسنة المنتهية في الموحّدةالموجزة األولية القوائم المالية 

لم  ما سعودي لايرباللاير السعودي ويتم تقريبها ألقرب ألف  الموحّدةالموجزة األولية تظهر القوائم المالية 
 .غير ذلك إلى يتم التنوية

 

 أسس التوحيد - 3
 التابعة وشركاتهبنك الجزيرة ل القوائم الماليةعلى  الموحّدةالموجزة األولية تشتمل هذه القوائم المالية 

 الفترةالتابعة عن نفس  للشركاتيتم إعداد القوائم المالية  .(1كما هو مشار اليه في اإليضاح رقم )
 .مماثلة يةسياسات محاسب استخدامالمالية للبنك وب

 
 التابعة الشركات (أ 

 عندما يكون للبنك حقوق أو منشأةالتي يسيطر عليها البنك. يسيطر البنك على  المنشآتالتابعة هي  الشركات
ولديه القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل سيطرته  المنشأةعوائد متغيرة ناجمة عن ارتباطه بهذه 

 الثالثة التالية:  المعاييريجب أن تتحقق  ،السيطرةتعريف ولتحديد  .المنشأةعلى 
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 )تتمة( أسس التوحيد - 3
 

 )تتمة( التابعة الشركات (أ 
 

 .المنشاةسلطة على  للبنكن يكون أ (1
 

 .غيرة ناتجة عن ارتباطه بالمنشأةعوائد متفي حقوق  وأ مصلحةللبنك أن يكون  (2
 

 عوائد المنشأة.مبالغ على على المنشأة للتأثير سلطته استخدامالقدرة على  لبنكلأن يكون  (3

تم فيه نقل السيطرة إلى البنك ويتم التوقف عن عملية يمن التاريخ الذي إعتباراً يتم توحيد المنشآت التابعة 
التابعة المستحوذ عليها  الشركاتتم فيه نقل السيطرة من البنك. إن نتائج يمن التاريخ الذي عتباراً االتوحيد 

من تاريخ االستحواذ أو  الموحّدة األوليةيتم إدراجها في قائمة الدخل  - إن وجدت - الفترةأو المباعة خالل 
 .ما يقتضي األمرحسب ،االستبعادحتى تاريخ 

 
 غير المسيطرة الحصصب( 

التي ال يمتلكها الشركات التابعة الحصة من صافي الدخل وصافي موجودات  غير المسيطرة الحصصتمثل 
بشكل منفصل ضمن قائمة الدخل  هاالتابعة ويتم عرض شركاتهالبنك بصورة مباشرة أو غير مباشرة في 

بشكل منفصل عن حقوق  الموحّدة األوليةفي قائمة المركز المالي  المساهمينضمن حقوق 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 ظهور  لو تسبب ذلكحتى  غير المسيطرة
 فقدان للسيطرة بطريقة حقوق الملكية. اال ينتج عنه 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 
الخسائرغير المحققة بنفس يتم استبعاد  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

في ستثمارات اال تسجيللبنك نفوذاً جوهرياً. يتم مبدئياً ا عليهاالتي يمارس المنشآت هي الشركات الزميلة 
ويتم إدراجها في قائمة المركز  ،المساهمينوفقاً لطريقة حقوق  اً الحق احتسابهاويتم بالتكلفة الشركات الزميلة 

 .أيهما أقل ـأو القيمة القابلة لالسترداد  المساهمينبالقيمة المحاسب عنها في بند حقوق  الموحّدة األوليةالمالي 

في حصة البنك من صافي تغييرات ما بعد االستحواذ التكلفة زائد  المساهمينحقوق المحتسبة لتمثل القيمة 
المتراكمة على أساس آخر  الخسائر المكاسب/نتائج واالحتياطيات والحصة من ال) الزميلة ةالشركموجودات 

 .إن وجد ـ القيمةاالنخفاض في  مالية متوفرة( ناقصً  معلومات

قيدها  يمكن عكس شركة زميلةفيما يتعلق باالستثمار في  المعترف بها سابقاً االنخفاض في القيمة خسارة إن 
 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  المحتسبةبقيمتها  الموحّدة
 .قلأيهما أ ـ لالسترداد
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 الهامة المحاسبيةالسياسات  - 4

تتفق مع تلك  الموحّدة الموجزة األوليةعداد هذه القوائم المالية إفي  المستخدمةإن السياسات المحاسبية 
تبني بإستثناء  ،م2014ديسمبر  31للسنة المنتهية في  الموحّدةالسنوية  القوائم الماليةإعداد المتبعة في 

على المعايير القائمة المذكورة ادناه والتي كان لها تاثير مالي  خرىالمعايير الجديدة التالية والتعديالت األ
السابقة ومن  اتو الفترأغير جوهري على القوائم المالية االولية الموجزة الموحدة  للمجموعة للفترة الحالية 

   :ير جوهري  في الفترات المستقبليةيكون لها تاثير غ أنالمتوقع 

على الفترات السنوية التي تبدأ اعتباراً من أو  19التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  تنطبق -
م على برامج المنافع المحددة والتي تشمل مساهمات الموظفين و/أو أطراف 2014يوليو  1بعد 

في التعديالت ثالثة. توفر هذه التعديالت اعفاًء ـ عند استيفاء معايير معينة ـ من المتطلبات المقترحة 
م بخصوص مساهمات الموظفين/أطراف ثالثة لفترات الخدمة الخاضعة 2011التي جاءت في سنة 

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

م 2011) وم( 2012 إلىم 2010) دورتي المالية للتقارير الدولية المعايير على السنوية التحسينات -
 فيمام. 2014 يوليو 1 بعد أو من اعتباراً التي تبدأ  السنوية الفترات على تنطبق التيم( 2013 إلى
 :التحسينات هذه تتضمنها التي بالتعديالت ملخص يلي

 يسمح أنه التعديل يوضح":  مرة ألول المعيار تطبيق" ـ 1 رقم الدولي المالية التقارير معيار 
 تطبيق عليها، الزاماً  وليس مرة، ألول المالية للتقارير الدولية المعايير بتطبيق تقوم التي للمنشأة
 .المبكر للتطبيق متاح أنه إال التطبيق، حيز بعد يدخل لم الذي المعدل أو الجديد المعيار

 
 خالل من" االستحقاق شرط" تعريف لتوضيح 2 رقم الدولي المالية التقارير معيار تعديل تم 

 ".الخدمة شرط"و" األداء شرط" من لكل مستقل تعريف
 

 الثمن وقياس تصنيف لتوضيح" األعمال تجميع" ـ 3 رقم الدولي المالية التقارير معيار تعديل تم 
 على ينطبق ال المعيار بأن لتوضيح أيضاً  تعديله تم كما. أعمال تجميع عملية في المحتمل
 الدولي المالية التقارير معيار في الواردة المشتركة الترتيبات أنواع جميع تأسيس على المحاسبة

 . 11 رقم
 

 االفصاح بوضوح ليشترط" التشغيل قطاعات" ـ 8 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 13 رقم الدولي المالية التقارير معيار تعديل تم 

 غير الخصم تأثير كان إذا ـ خصم دون المفوترة بقيمتها فائدة منها أو عليها يترتب ال التي األجل
 في العقود على ينطبق أن المحتمل من المحفظة استثناء أن لتوضيح أيضاً  تعديله تم كما. جوهري

 إذا عما النظر بغض 9 رقم الدولي المالية التقارير ومعيار 39 رقم الدولي المحاسبة معيار مجال
 .32 رقم الدولي المحاسبة معيار بموجب المالي االلتزام أو المالي األصل لتعريف مستوفية كانت
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 )تتمة( الهامة السياسات المحاسبية - 4

 رقم الدولي المحاسبة ومعيار" والمعدات واآلالت الممتلكات" ـ 16 رقم الدولي المحاسبة معيار 
 أن باقرار التقييم إعادة نموذج متطلبات التعديالت توضح": الملموسة غير الموجودات" 38

 القيمة إجمالي في التغير مع يتناسب دائماً  ليس( االطفاء) المتراكم االستهالك تعديل إعادة
 .لألصل الدفترية

 
 تعريف نطاق توسيع تم ـ" العالقة ذات الجهات افصاحات" ـ 24 رقم الدولي المحاسبة معيار 

 المنشأة إلى الرئيسيين اإلدارة موظفي خدمات توفر التي اإلدارة منشأة ليشمل العالقة ذات الجهة
 .مباشرة غير أو مباشرة بصورة الخدمات هذه تقديم تم سواءً  المالية للتقارير المعدة

 
 إذا فيما تحديد المنشأة على أن يوضح": االستثمار ممتلكات" ـ 40 رقم الدولي المحاسبة معيار 

 40 رقم الدولي المحاسبة معيار بموجب لالستثمار ممتلكات هي عليها المستحوذ الممتلكات كانت
 كان إذا لتحديد 3 رقم الدولي المالية التقارير معيار بموجب منفصل تقييم بإعداد والقيام

 .لألعمال تجميعاً  يشكل االستحواذ
 

فيما يلي المعايير المحاسبية والتفسيرات الجديدة التي صدرت وهي غير ملزمة لفترات القوائم المالية  -
المجموعة والتي لم تباشر  بواسطةم ولم يتم تطبيقها مبكراً 2015ديسمبر  31للسنة التي تنتهي في 

 بعد في تقييم تأثير هذه المعايير والتفسيرات الجديدة:
 

 ـ "اإليرادات من عقود مع عمالء" ـ يستند المعيار الجديد  15لية الدولي رقم معيار التقارير الما
على مبدأ أن إدراج اإليرادات يتم حالما تؤول السيطرة على بضاعة أو خدمة ما إلى العميل، 

 وبالتالي فإن نكرة السيطرة تحل محل الفكرة الحالية وهي المخاطر والمزايا.
 

 ـ "األدوات المالية" ـ قامت المجموعة بتطبيق الجزء المتعلق  9ي رقم معيار التقارير المالية الدول
، أجرى مجلس المعايير المحاسبية الدولية تغيرات م2014بالقياس في وقت سابق. في يوليو 

انخفاض القيمة. وهذه قياس إضافية إلى قواعد التصنيف والقياس وطرح أيضاً نموذجاً جديداً ل
  تكمل معيار األدوات المالية الجديد.التعديالت األخيرة اآلن 

 
 االستثمارات ـ 5

 م2015 سبتمبر 30 

  )غير مدققة( 

  بآالف الرياالت السعودية

م2014ديسمبر  31   

 (مدققة) 

 بآالف الرياالت السعودية

 م2014 سبتمبر 30 

)غير مدققة(   

 بآالف الرياالت السعودية

      القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 355.897  204,398  446.297 بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلتحدد 

      

 9.050  432,10  10.544 القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

 11.794.526  334,926,10  10.832.693 محتفظ بها بالتكلفة المطفأة

 12.159.473  970,334,11  11.289.534 اإلجمالي
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 ، صافيالقروض والسلف – 6
 
 م2015 سبتمبر 30 

  )غير مدققة( 

  بآالف الرياالت السعودية

م2014ديسمبر  31   

 (مدققة) 

 بآالف الرياالت السعودية

 م2014 سبتمبر 30 

)غير مدققة(   

 بآالف الرياالت السعودية

 13.915.423  491,868,14  15.795.202 قروض شخصية

 26.307.919  158,360,26  26.046.151 قروض تجارية وسحوبات على المكشوف

 269.918  539,284  328.356 أخرى

 40.493.260  188,513,41  42.169.709 قروض وسلف عاملة

      

 369.898  860,369  442.112 عاملةغير قروض وسلف 

والسلفإجمالي القروض   42.611.821  048,883,41  40.863.158 

      

االئتمان مخصص خسائر  (739.185)  (497,638)  (609.847) 

سلفالقروض وصافي ال   41.872.636  551,244,41  40.253.311 
 

 :االئتمان خسائر مخصص في الحركة يلي فيما
 

 2015 سبتمبر 30 

 )غير مدققة(  

  السعوديةبآالف الرياالت 

 2014 سبتمبر 30 

)غير مدققة(   

 بآالف الرياالت السعودية

 661.427  638.497 الفترةفي بداية  الرصيد

 422.002  124.558 صافيخالل الفترة،  محملة مبالغ

 (430.943)  (1.280) شطبها تم معدومة ديون

 (42.639)  (22.590)  مسبقا تجنيبهامبالغ تم  استرداد/ عكس

الفترة نهاية في الرصيد  739.185  609.847 

 
 30) مليون لاير سعودي 65،3تم عرض صافي مخصص خسائر االئتمان في قائمة الدخل الموحدة بمبلغ 

مليون لاير سعودي  36،6بقيمة مبالغ مستردة بعد طرح  مليون لاير سعودي( 367،7م: 2014سبتمبر 
 شطبها في وقت سابق. تم مليون لاير سعودي( من المبالغ التي  11،4م: 2014سبتمبر  30)
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 شركة زميلةاالستثمار في  -7

في شركة الجزيرة تكافل تعاوني حيث تملك المجموعة استثمارات  شركة زميلةاالستثمار في يمثل 
ت شركة الجزيرة تكافل تعاوني عملياتها أوقد بد% من إجمالي أسهم الجزيرة تكافل تعاوني. 35المجموعة 

  .م2014 يناير فيالتجارية 

 تعاوني تكافل الجزيرة شركة في المجموعة حصة إجمالي الدخل الشامل للشركة الزميلة في الحصة تمثل
. بلغت القيمة السوقية لالستثمار في شركة الزميلة مالية متاحة من الشركة لوماتمع حدثأعلى  بناءً 

 برديسم 31) سعودي لاير مليون  446.02 مبلغ :م2015 سبتمبر 30كما في الجزيرة تكافل تعاوني 
 (.سعودي لاير مليون 979.39 :م2014 سبتمبر 30و   سعودي لاير مليون 794.29 :م2014

 ودائع العمالء -8
 

 م2015 سبتمبر 30 

  )غير مدققة( 

  بآالف الرياالت السعودية

م2014ديسمبر  31   

مدققة()  

 بآالف الرياالت السعودية

 م2014 سبتمبر 30 

()غير مدققة   

 بآالف الرياالت السعودية

 24.329.044  759,436,26  27.190.937 تحت الطلبودائع 

 28.480.266  743,129,27  27.745.826 جلألودائع 

 897.600  771,002,1  981.159 أخرىودائع 

 53.706.910  273,569,54  55.917.922       اإلجمالي

 
تتضمن الودائع ألجل ودائع تم استالمها على أساس المرابحة المتوافقة مع أحكام الشريعة )مبدأ تجنب 

 (.العمولة
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 المشتقات ـ 9
 

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

ال و، المشتقة دواتبالقيمة العادلة االيجابية لألبوجه عام  والتي هي محددةئتمان لمخاطر اإل ةالمجموعتعرض مدى  على اً تعطي مؤشر
 .ايضاً  مخاطر السوقعن تعطي مؤشراً 

 
 (غير مدققة) م2015 سبتمبر 30 

 ) بآالف الرياالت السعودية(

 (مدققة) م2014ديسمبر  31 

)بآالف الرياالت السعودية(   

 (غير مدققة) م2014 سبتمبر 30 

 ) بآالف الرياالت السعودية (

    

قيمة عادلة 

 ايجابية

قيمة عادلة 

 االسميةالقيمة   ةسلبي
    قيمة عادلة  

 ايجابية

ة عادلة قيم

 االسميةالقيمة   ةسلبي
قيمة عادلة  

 ايجابية

قيمة عادلة 

 االسميةالقيمة  ةسلبي

 مشتقة محتفظ بها الغراض    أدوات

 المتاجرة:  

           

 5.666.668 27.840 27.840  560,187,5 133,59 133,59  4.139.355 51.236 51.236 خيارات

 5.959.697 152.551 152.551  438,939,5 802,179 802,179  5.936.989 179.112 179.112 الخاصة العموالت اسعارمقايضات 

 ـ       ـ      ـ      344,599 ـ      ـ        1.705.337 7.880 7.880 ةجنبيأ عمالت مقايضات صرف

 750.000 ـ      ـ      ـ        ـ      ـ        ـ      ـ        ـ       الودائع المهيكلة

 12.376.365 180.391 180.391  342,726,11 935,238 935,238  11.781.681 238.228 238.228 اإلجمالي

            

أدوات مشتقة تستخدم كتحوط للتدفقات 

  :النقدية

          

 3.186.563 75.638 11.380  562,186,3 704,139 344  3.186.562 206.370  ـ       الخاصة العموالت أسعارمقايضات 

 15.562.928 256.029 191.771  904,912,14 639,378 279,239  14.968.243 444.598 238.228 اإلجمالي

 
العادلة السلبية لمقايضات أسعار العموالت الخاصة كانت نتيجة االنخفاض في منحنى العائد خالل الفترة. من المتوقع تسوية القيم القيم  إن

م(. لقد كان تحوط التدفقات 2044م: ابريل 2014م أو قبل هذا التاريخ )2044العادلة لمقايضات أسعار العموالت الخاصة في ابريل 
صافي خسارة غير ار العموالت الخاصة فعاالً في مقاصة توافر مصاريف العمولة الخاصة. خالل الفترة تم تضمين النقدية لمقايضات أسع

 0.47مليون لاير سعودي( في قائم الدخل الشامل. خالل الفترة تم استبعاد مبلغ  71.84م: 2014مليون لاير سعودي ) 67محققة بقيمة 
 سعودي( من قائمة الدخل الشامل وتضمينه في بند "مصاريف العموالت الخاصة" في قائمة مليون لاير 2.7م: 2014مليون لاير سعودي )

 الدخل.
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 المتعلقة باإلئتمان الطارئةوااللتزامات  رتباطاتاال - 10

 المتعلقة باإلئتمان: البنكلتزامات او ارتباطات فيما يليأ ( 

 م2015 سبتمبر 30 

 )غير مدققة(  

 بآالف الرياالت السعودية

م2014ديسمبر  31   

مدققة()         

 بآالف الرياالت السعودية

 م2014 سبتمبر 30 

  )غير مدققة(  

 بآالف الرياالت السعودية

 3.684.143  3.685.005  4.660.590 خطابات ضمان

 937.759  444,054,1  841.721 اعتمادات مستندية

 424.809  387,330  367.222 قبوالت

 166.669  174,186  148.333 ئتمانلتمديد اإلالتزامات غير قابلة للنقض 

 5.213.380  010,256,5  6.017.866       اإلجمالي

  

م، حصل البنك على الربط الزكوي المعدل لألعوام 2015 سبتمبر 30 خالل الفترة المنتهية فيب( 
م من مصلحة الزكاة والدخل )المصلحة( وفقا للجنة االعتراض الزكوية 2009م إلى 2006من 

 267.5لى إسعودي مليون لاير  286.7الضريبية االبتدائية. خفضت المصلحة مبلغ الزكاة من 
تطالب فيه  2011و  2010ط الزكوي عن عامي . كما أن البنك قد استلم الربسعودي مليون لاير

. اعترض البنك رسميا على هذه سعودي مليون لاير 195.21المصلحة مبالغ اضافية باجمالي 
الربوط، وينتظر ردا من المصلحة. وباالضافة إلى الربوط الزكوية السابقة، ليس هناك أي 

علق بتلك الربوط لم يتغير عما تم تغييرات في الوضع الزكوي للبنك. كما أن موقف البنك فيما يت
 م.2014ديسمبر  31اإلفصاح عنه في القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية فى 

 
 وشبه النقدية يةالنقد - 11

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

 م2015 سبتمبر 30 

 )غير مدققة(  

 الرياالت السعودية بآالف

م2014ديسمبر  31   

مدققة()        

 بآالف الرياالت السعودية

 م2014 سبتمبر 30 

 )غير مدققة(  

 بآالف الرياالت السعودية

 وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي يةنقد

 السعودي فيما عدا الوديعة النظامية
 4.303.995 

 

 

 

163,566,3  

 

5.466.447 

  البنوك والمؤسسات المالية أرصدة لدى

من خالل ثالثة أشهر أو أقل ستحق تاألخرى 

 4.162.885 تاريخ االقتناء

  

 

241,240,3 

 

 

 

402.006 

 5.868.453  404,806,6  8.466.880       اإلجمالي
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  األعمال قطاعات -12

م مراجعتها تتالتي المجموعة مكونات عن على أساس التقارير الداخلية  األعماليتم تحديد قطاعات 
وقياس مدى  األعمالوذلك لتوزيع موارد قطاعات  المسئول األول عن اتخاذ القراراتنتظام من قبل اب

  .هائأدا

 .داخل المملكة العربية السعوديةالمجموعة تتركز كافة عمليات و

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

 :التالية الرئيسيةعمال ألاقطاعات  إلى المجموعة تم تنظيم ،اإلدارةألغراض 

 فراد.لألموجهة 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 هذا القطاع على أنشطة  مات وساطة للعمالء لتداول األسهمتوفر خد
 وهي شركة تابعة للبنك(." كابيتالالجزيرة "
 

 لما يتطلبه نظاموفقاً  .دخاراإلحماية واليوفر قطاع التكافل التعاوني خدمات  التكافل التعاوني
أعمال التأمين  فصل المجموعة قررت ، التأمين في المملكة العربية السعودية

تم سميت بشركة الجزيرة تكافل تعاوني في منشأة منفصلة الخاصة بها 
 .التأمين الجديد في المملكة العربية السعودية نظامتأسيسها بموجب 

تمثل إدارة التكافل حالياَ محفظة التأمين التي ستنقل الحقاَ إلى شركة الجزيرة 
تكافل تعاوني بقيمة وموعد سيتم االتفاق عليهما حسب موافقة مؤسسة النقد 

 .العربي السعودي 
 

 سبتمبر 30 و م2015 سبتمبر 30كما في  المجموعةموجودات ومطلوبات  إجماليفيما يلي تحليل ب
في ذلك  ةأشهر المنتهي التسعة ةالعمليات وصافي الدخل لفتر مصاريفو إيرادات إجماليو م2014

 :على النحو التالي التاريخ من كل قطاع من قطاعات األعمال
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 )تتمة( األعمال قطاعات - 12

 

 (السعودية باالف الرياالتم  )5201 سبتمبر 30

  

 االفراد خدمةقطاع 

  

 الشركات خدمةقطاع 

  

 قطاع الخزينة

الوساطة  قطاع 

 صولدارة األإو

 قطاع التكافل 

 التعاوني

  

 أخرى

  

 اإلجمالي

 

 68.308.345  125.191  10.789  582.643  24.839.300  23.298.217  19.452.205 الموجودات إجمالي

 61.093.519  -  65.175  74.622  10.402.569  22.471.282  28.079.871 المطلوبات إجمالي

دخل العمليات إجمالي  645.437  472.076  480.504  217.272  16.101  509.314  2.340.704 

الخاصة العموالتدخل صافي   459.330  360.611  385.667  5.514  334  (1.313)   1.210.143 

والعموالت الدخل من الرسوم صافي   129.627  101.297  16.201  212.971  15.766  (178)   475.684 

(1.118) المتاجرة من الدخل صافي   (1.136)   8.139  (3.648)   -  48  2.285 

زميلة ةشرك أرباحمن  حصة  -  -  -  -  -  (188)   (188)  

              

مخصص خسائر االئتمان صافي  (67.784)   2.452  -  -  -  -  (65.332)  

(31.636) استهالك   (13.221)   (8.205)   (5.395)   (1.381)   -  (59.838)  

(662.109) العمليات مصاريف إجمالي   (275.734)   (133.060)   (121.941)   (22.176)   2.991  (1.212.029)  

(16.672) دخلال / (الخسارةصافي )   196.342  347.444  95.331  (6.075)   512.117  1.128.487 

 

 



 بنك الجزيرة
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 )غير مدققة( الموحّدةاألولية الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية 

 )تتمة(م 2014و  م2015 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة اشهرلفترة 

- 18- 

 

 )تتمة( األعمال قطاعات - 12

 

 (باالف الرياالت السعوديةم  )4201 سبتمبر 03

  

 االفراد خدمةقطاع 

 

 الشركات خدمةقطاع 

 

 قطاع الخزينة

 الوساطة قطاع

 صولدارة األإو

 

 قطاع التكافل التعاوني

 

 أخرى

 

 اإلجمالي

 

 65.632.920 123.745 7.108 722.219 22.617.122 23.200.094 18.962.632 الموجودات إجمالي

 59.600.499 - 43.860 82.018 8.593.124 26.304.864 24.576.633 المطلوبات إجمالي

دخل العمليات إجمالي  545.224 397.106 456.455 293.577 16.796 (39.759) 1.669.399 

الخاصة العموالتدخل صافي   379.365 287.499 383.036 6.357 197 (914) 1.055.540 

الرسوم صافي الدخل من 

 492.256 ــــ 16.599 243.122 9.952 91.891 130.692 والعموالت

 48.612 452 - 41.020 3.387 2.111 1.642 صافي الدخل من المتاجرة

 1.996 1.996 - - - - - زميلة ةحصة من أرباح شرك

خسائر  مخصصصافي 

 (367.747) - - - - (275.662) (92.085) االئتمان

 58.773 - 1.467 5.723 6.786 12.259 32.538 استهالك

 (1.298.118) 3.680 (18.521) (111.472) (101.529) (491.840) (578.436) العمليات مصاريف إجمالي

 373.277 (34.083) (1.725) 182.105 354.926 (94.734) (33.212) دخلال / (الخسارةصافي )
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  السهم يةرأس المال وربح - 13
 

لاير  10مليون سهماً بقيمة  400يتكون رأس المال المصرح به والصادر والمدفوع بالكامل من 
سبتمبر  30للسهم،  لاير سعودي 10مليون سهم بقيمة  400م: 2014ديسمبر  31سعودي للسهم )

البنك في اجتماعهم الذي عقد  وافق مساهمو للسهم(. لاير سعودي 10مليون سهم بقيمة  400م: 2014
مليار لاير  3هـ( على زيادة رأس مال البنك من 1435رجب  21م )الموافق 2014مايو  20في 

مليار لاير سعودي من خالل اصدار أسهم مجانية إلى المساهمين في البنك )سهم واحد  4سعودي الى 
المال لزيادة رأس المال. وبالتالي فإن رأس  النظاميةتم االنتهاء من االجراءات لكل ثالثة اسهم(. 

رياالت  10قيمة السهم الواحد  اً،مليون سهم 400 يتكون منوالمدفوع بالكامل  والصادر المصرح به
 سبتمبر 30 ،رياالت سعودية 10قيمة السهم الواحد  اً،مليون سهم 400: م2014ديسمبر  31سعودية )

 رياالت سعودية(. 10قيمة السهم الواحد  اً،سهم مليون 400: م2014
   

تسعة لل) سعودي لاير 2.82 : م2015 سبتمبر 30المنتهية في  شهرأ التسعةللسهم لفترة  رباحاأل بلغت
 (.سعودي لاير 0.93 :م2014 سبتمبر 30المنتهية في  شهرأ

 
 مكاسب من بيع عقارات أخرى -14

 
 لاير سعوديمليون  615.97م، قام البنك ببيع قطعة أرض تحمل قيمة دفترية 2015خالل شهر مايو 

نتج عنها  لاير سعوديمليون  1.188.62كانت تحت بند "صافي عقارات أخرى". بلغت محصلة البيع 
 .لاير سعوديمليون  572.65ربحاً بمقدار 

 
 المالية  دواتالعادلة لأل القيم - 15

 
بين  ةفي معاملة منظم التزام لتحويلأو الثمن المدفوع  األصولالثمن المستلم لبيع أحد  يالقيمة العادلة ه

تحدث لمعاملة ايعتمد قياس القيمة العادلة على افتراض أن  .المشاركين في السوق في تاريخ القياس
 :إما
 

  وأ، لألصل أو االلتزامفي السوق الرئيسية  -

 .االلتزامأو  لألصلاألكثر فائدة المتاحة وفي حالة عدم وجود سوق رئيسية، في السوق  -
 

 ال تختلف جوهرياً  - المحتفظ بها بالتكلفة المطفأةستثمارات االباستثناء  -المالية  دواتالقيم العادلة لألإن 
القيم العادلة للقروض والسلف إن . الموحّدةالموجزة  األوليةالدفترية المدرجة في القوائم المالية  عن القيم

التي يتم  خرىالبنوك والمؤسسات المالية األإلى  والمطلوب من/ - عمولةالتي تحمل ودائع العمالء و
 األوليةالدفترية المدرجة في القوائم المالية  عن القيم ال تختلف جوهرياً  - إدراجها بالتكلفة المطفأة

مماثلة ال تختلف المالية ال دواتألوالخاصة باالسوق أسعار العموالت الحالية في ألن  الموحّدةالموجزة 
البنوك القصيرة المتعلقة بالمطلوب من/إلى مدة كذلك بالنسبة للو ،عن األسعار المتعاقد عليهاجوهرياً 

تعتمد المطفأة حتفظ بها بالتكلفة المستثمارات الإن القيم العادلة التقديرية ل. خرىوالمؤسسات المالية األ
ها في حالة بعض استخدامتسعير عند العلى نماذج فرها أو االسوق عند توفي األسعار المتداولة على 

 .أدناهستثمارات العادلة لهذه اال عن القيم االفصاحتم ثابتة. العمولة الذات  الصكوك
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 )تتمة(القيم العادلة لألدوات المالية  - 15

 
على تعتمد  قائمة المركز الماليخارج  خرىاأل واالرتباطات وااللتزاماتالقيم العادلة للمشتقات إن 

 تقييم مناسبة. اساليب استخدامالسوق عند توفرها أو بفي األسعار المتداولة 
 

 القيمة الدفترية )بآالف الرياالت السعودية( المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة

 

 القيمة العادلة 

 10.868.183  10.832.693 م2015 سبتمبر 30الموجودات المالية كما في 

 137,951,10  334,926,10 م2014ديسمبر  31الموجودات المالية كما في 

 11.821.008  11.794.526 م2014 سبتمبر 30الموجودات المالية كما في 

 
  بعضالدفترية.  مطفأة ال تختلف جوهرياً عن القيمالمحتفظ بها بالتكلفة الستثمارات إن القيم العادلة لال

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

 تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة

 :تحديد واالفصاح عن القيمة العادلة لألدوات الماليةلتستخدم المجموعة التسلسل الهرمي التالي 
 
                أو أداة مماثلة يمكن للمنشأة الوصول  في األسواق النشطة لنفس األداة المتداولة: األسعار 1المستوى 

 إليها في تاريخ التقييم.              
       أخرىتقييم  أساليبفي األسواق النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو  المتداولة: األسعار 2المستوى 

 على معطيات سوقية هامة.من خاللها والتي تعتمد جميع المدخالت الجوهرية               
 على معطيات سوقية هامة.من خاللها تقييم والتي ال تعتمد المدخالت الجوهرية  أساليب: 3المستوى 

 
 30 سبتمبر 2015م )بآالف الرياالت السعودية) 

 يـــــــجمالاإل المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول  

     الموجودات المالية

     تاالستثمارا

446.297  الدخل قائمة بالقيمة العادلة من خالل  - -  446.297  

7.106   الشامل بالقيمة العادلة من خالل الدخل  -  3.438   10.544  

238.228  - المشتقات  -  238.228  

     

     المطلوبات المالية

(444.598) - المشتقات  - (444.598) 

51.403  االجمالي  (206.370)   3.438   250.471 
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 القيم العادلة لألدوات المالية )تتمة(  ـ 15
 

 )تتمة( تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة
 

 31 ديسمبر 2014م )بآالف الرياالت السعودية) 

 يـــــــاإلجمال المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول  

     الموجودات المالية

     االستثمارات

398.204  بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  - -  398.204 

6.994  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل   - 3.438  10.432 

 239.279  -  239.279  - المشتقات

     

     المطلوبات المالية

(378.639) - المشتقات  - (378.639) 

405.198  االجمالي  (139.360)  3.438  269.276  

     

 
 30 سبتمبر 2014م )بآالف الرياالت السعودية) 

 يـــــــاإلجمال المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول  

     الموجودات المالية

     االستثمارات

 355.897  - - 355.897 بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 9.050  3.438 - 5.612 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

 191.771  - 191.771  ــــ     المشتقات

     
     المطلوبات المالية

 (256.029) - (256.029) - المشتقات

 300.689  3.438 (64.258) 361.509 االجمالي

     

 تايضامقو مباشرة عمولة خاصة ارسعأ تايضامق على الثاني المستوى في المصنفة شتقاتمال تشمل
. يتم أخرى مشتقة مالية دواتوأ عملة اتخيارو وفورية آجلة جنبيأ صرف وعقود راتخياوعملة 
 إلىالبيانات  معطيات. تستند بالبنك خاصةنماذج تقييم  ستخدامبا المشتقات هذهل العادلة القيمة قياس

 هوهذه البيانات  ومصدر خاللها من التداولالتي يتم  سواقلأل ومالئمةسوقية يمكن مالحظتها  معايير
 .كبيرة بدرجة السوق في مستخدمةال اتبيانالخدمات  مقدمي
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 القيم العادلة لألدوات المالية )تتمة(  - 15

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

 العادلة

 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةفترة  و م2015  سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةخالل فترة 
 ولم تكن لم تكن هناك تحويالت بين قياسات القيمة العادلة للمستوى األول والمستوى الثاني م2014

 المقتناةالجديدة ستثمارات قياسات القيمة العادلة للمستوى الثالث. تصنف االإلى أو من هناك تحويالت 
 .حسب الفئة المناسبة الفترةخالل 

 
 كفاية رأس المال - 16

من مؤسسة  المعتمدةعند إدارة رأس المال اإللتزام بمتطلبات رأس المال المجموعة تتضمن أهداف 
 .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 المؤهل إلى الموجودات مرجحة المخاطر عند الحد  إجماليعلى معدل محدد يكون فيه 

 بالمائة أو أكثر. 8البالغ واألدنى المتفق عليه 
 

من مؤسسة  والمرجحات المعتمدةالمعدالت  استخداموذلك ب ابمراقبة مدى كفاية رأسمالهالمجموعة قوم ت
المؤهل مع  البنكتقيس هذه المعدالت مدى كفاية رأس المال بمقارنة رأس مال  .السعوديالنقد العربي 

باستخدام  للمشتقات االسميةوالقيمة  واإللتزاماتقائمة مركزها المالي الموحدة المدرجة في  موجوداتال
  .مخاطرها النسبيةإلظهار  مرجحمبلغ 

 

ومعدالت كفاية المساند ورأس المال األساسي  وبالمخاطر مرجحة اليلخص الجدول التالي الموجودات 
 :للمجموعة رأس المال
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 )تتمة( كفاية رأس المال - 16

 
 م2015 سبتمبر 30 

  )غير مدققة(  

 بآالف الرياالت السعودية

م2014ديسمبر  31   

مدققة()         

الرياالت السعوديةبآالف   

 م2014 سبتمبر 30 

  )غير مدققة(  

 بآالف الرياالت السعودية

 47.077.187  708,209,48  49.598.719 المخاطرالمرجحة بمخاطر االئتمان المتعلقة بالموجودات 

 2.842.575  813,481,3  3.481.813 المخاطرالمرجحة بمخاطر العمليات المتعلقة بالموجودات 

 1.419.188  988,750,1  2.120.050 المخاطرب المرجحةمخاطر السوق المتعلقة بالموجودات 

 51.338.950  509,442,53  55.200.582 المرجحة بالمخاطر ( المتعلق بالموجودات1إجمالي الركن )

 6.111.693  361,299,6  7.642.017 رأس المال األساسي

 1.180.845  132,209,1  1.176.549 رأس المال المساند

المساند إجمالي رأس المال األساسي ورأس المال  8.818.566  493,508,7  7.292.538 

      نسبة كفاية رأس المال )٪(

 11.90  11.79  %13.84 نسبة رأس المال األساسي

المساند إجمالي رأس المال األساسي ورأس المال  15.98%  14.05  14.20 

 
  ، الركن الثالث(3)ميثاق بازل افصاحات   -17

في موقع البنك على اإلنترنت  عن هيكلة راس مال البنكات احاالفصبعض  سيتم نشر

www.baj.com.sa  ات للفحص االفصاححسب تعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي. ال تخضع هذه

 .الخارجيينمراجعي البنك من قبل / للمراجعة 
 

 أسهم أولويةإصدار  -18

 سعودي مليار لاير 3البنك بمبلغ دارة بزيادة رأسمال إلمجلس ا أوصىفقد لبنك، اقاعدة رأسمال  لتعزيز

ذات  الجهاتلحصول على الموافقات الالزمة من باالزيادة مشروطة و. أسهم أولويةمن خالل إصدار 

تكبد البنك لقد ألسهم. ا وعدد الطرح سعرغير العادي وتحديد في اجتماعها ة يممووالجمعية العالعالقة 

 لمسائل القانونية والمهنية.فيما تتعلق بامليون لاير سعودي  5.07 بلغتمصاريف أولية 

 

 الموافقة على القوائم المالية   -19

 محرم 9 ريخمجلس اإلدارة بتا من قبلتمت الموافقة على القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة 
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