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  بنك اجلزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(
  

  القوائم املالية املرحلية املوجزة املوحدة إيضاحات حول 
  ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر املنتهية يف 

  
    عام  - ١

  مسجلة يف اململكة العربية السعوديةشركة مسامهة سعوديةك") البنك("نك اجلزيرة بتأسس   
). ١٩٧٥ يونيو ٢١(هـ ١٣٩٥ اآلخرةمجادى  ١٢اريخ ـتبم /٤٦ امللكي رقم مبوجب املرسوم

ان إنتقلت إليه بعد ) ١٩٧٦أكتوبر  ٩(هـ ١٣٩٦ شوال ١٦اله بتاريخ ـبدأ البنك أعموقد 
 يعمل البنك مبوجب السجل .الوطين يف اململكة العربية السعودية فروع بنك باكستان عمليات

الصادر يف ) ١٩٧٦ يوليو ٢٧(هـ ١٣٩٦ رجب ٢٩بتاريخ  ٤٠٣٠٠١٠٥٢٣التجاري رقم 
يف اململكة العربية )  فرعا٢٤ً: ٢٠٠٧(  فرعا٢٥ً من خالل شبكة فروعه وعددها ،جدةمدينة 

    .السعودية
    :ما يليإن عنوان املركز الرئيسي للبنك هو ك

  بنك اجلزيرة
  خالد بن الوليدشارع 
  ٢١٤٤٢جدة  - ٦٢٧٧ب .ص

    العربية السعوديةاململكة 
    .تتمثل أهداف البنك يف تقدمي كافة أنواع اخلدمات املصرفية

) مبدأ جتنب الفوائد(يقدم البنك لعمالئه منتجات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية   
ناع واإلجارة والتورق، واليت يتم املوافقة واالشراف عليها من قبل هيئة تتضمن املراحبة واإلستص

  .رقابة شرعية مستقلة مت تأسيسها من قبل البنك
  

طبقاً للتشرعيات النظامية الصادرة مؤخراً يف اململكة العربية السعودية، فإنه يتوجب على كافة   
الوساطة املالية وخدمات اإلستشارات البنوك العمل على فصل األنشطة املتعلقة بإدارة األصول و

املالية اخلاصة م فصالً كامالً حبيث تتم ممارسة هذه األنشطة من قبل شركات جديدة مرخصة 
وتبعاً لذلك، حصل البنك على التراخيص الالزمة من هيئة السوق . من قبل هيئة السوق املالية

عام الربع الثاين من ذكورة أعاله خالل املالية ويتوقع أن يتم نقل كافة األنشطة والعمليات امل
٢٠٠٨.  

  
  أسس اإلعداد  - ٢
  

بإعداد هذه القوائم املالية املرحلية املوجزة املوحدة وفقاً ملعايري احملاسبة للمؤسسات البنك يقوم   
، ومعيار احملاسبة الدويل رقم )مؤسسة النقد(املالية الصادرة عن مؤسسة النقد العريب السعودي 

كما يعد البنك هذه القوائم املالية املرحلية املوجزة املوحدة . لتقارير املالية املرحلية اخلاص با٣٤
  .لتتماشى مع نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات يف اململكة العربية السعودية

  
 عند قراءة هذه ٢٠٠٧ ديسمرب ٣١جيب األخذ يف االعتبار القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 

  .ائم املالية املرحلية املوجزة املوحدةالقو
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  بنك اجلزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(
  

  إيضاحات حول القوائم املالية املرحلية املوجزة املوحدة 
  ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر املنتهية يف 

  
  )تتمة(أسس اإلعداد   - ٢
  

 التابعة، صناديقهلى حسابات بنك اجلزيرة وتشتمل هذه القوائم املالية املرحلية املوجزة املوحدة ع 
 االستثمارية، بعد حذف مجيع املعامالت صندوق املشارقوصندوق الثريا وصندوق اخلري وهي 

  .اجلوهرية اليت متت بني البنك وهذه الصناديق
  

تظهر القوائم املالية املرحلية املوجزة املوحدة بالريال السعودي ويتم تقريبها ألقرب ألف ريال 
  .عوديس

  
  
  السياسات احملاسبية  - ٣
  

إن السياسات احملاسبية املتبعة يف إعداد هذه القوائم املالية املرحلية املوجزة املوحدة تتماشى مع  
 ٢٠٠٧ ديسمرب ٣١تلك املتبعة يف إعداد القوائم املالية املوحدة السنوية للبنك للسنة املنتهية يف 

  .٢٠٠٧ ديسمرب ٣١للسنة املنتهية يف واملبينة يف القوائم املالية املوحدة  
  
  
  إستثمارات  - ٤
  

    بآالف الرياالت السعودية          
     مارس٣١         ديسمرب٣١         مارس٣١          
          ٢٠٠٧        ٢٠٠٧        ٢٠٠٨    
   )غري مدققة(        )مدققة(        )غري مدققة(         

  
    ١٨٩,٩٤٥      ٧٠١,٣٤٤      ٧٤٨,٠٠٨        حمتفظ ا ألغراض املتاجرة

   ١,٦١٨,٧٥٠      ٣,٨٤٣,٦٣٠    ٣,٨٤٣,٦٣٠    ات أخرى حمتفظ ا بالتكلفة املطفأةإستثمار
    ٢٢٤,٧٣٦      ٣٩٩,٨٩٥      ٣٨٣,٥٨١        متاحة للبيع

    ٣٧,٥٠٠      ١٨,٧٥٠      ١٨,٧٥٠      حمتفظ ا حىت تاريخ االستحقاق
  

  ٢,٠٧٠,٩٣١      ٤,٩٦٣,٦١٩    ٤,٩٩٣,٩٦٩        اموع
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  بنك اجلزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(
  
  احات حول القوائم املالية املرحلية املوجزة املوحدة إيض

  ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر املنتهية يف 
  
  التعهدات وااللتزامات احملتملة املتعلقة باالئتمان  - ٥
  

  :لدى البنك التعهدات وااللتزامات احملتملة املتعلقة باإلئتمان التالية
  

    بآالف الرياالت السعودية          
     مارس٣١         ديسمرب٣١         مارس٣١          
          ٢٠٠٧        ٢٠٠٧        ٢٠٠٨    
    )غري مدققة(        )مدققة(        )غري مدققة(          

  
    ٨٢٠,٦٩٨     ١,٤٣٨,٣٧٣    ١,٦٢٠,١٦٨        خطابات ضمان

    ٣٢٠,٢٤٦      ٣١٩,٨٣٤      ٤٨٢,٧٠٠        إعتمادات مستندية
    ١٣٣,١٧٨      ١١٨,٩٢٧      ٢٦٥,٩٤٢        قبوالت

    ٦٨١,٠٦٣      ٣٣٤,٩٥٦      ٧٧١,٠٧٧    غري قابلة للنقضنح إئتمان ملإلتزامات 
    ٤,١٠٠      ٣,٩٣١      ٣,٩٣١        أخرى

  
   ١,٩٥٩,٢٨٥     ٢,٢١٦,٠٢١    ٣,١٤٣,٨١٨        اموع

  
  
  النقدية وشبه النقدية  - ٦
  

  :تتكون النقدية وشبه النقدية املدرجة يف قائمة التدفقات النقدية املوحدة من اآليت
  

    االت السعوديةبآالف الري          
     مارس٣١         ديسمرب٣١         مارس٣١          
          ٢٠٠٧        ٢٠٠٧        ٢٠٠٨    
   )غري مدققة(        )مدققة(        )غري مدققة(          

  
   العريب مؤسسة النقدنقدية وأرصدة لدى 

    ٣٢٥,٢٨٣      ٨٣٠,٤٤٤      ٤١١,٥٨٨    الوديعة النظاميةعدا ، فيما السعودي   
   املالية أرصدة لدى البنوك واملؤسسات

  تسعني يوماًخالل    األخرى تستحق 
  ٥,٣٨٦,٧٢٣      ٣,٠٦١,٥١٨    ٢,١٥٢,١٩٢           من تاريخ التعاقد

  
   ٥,٧١٢,٠٠٦      ٣,٨٩١,٩٦٢    ٢,٥٦٣,٧٨٠        اموع
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  األعمالقطاعات   - ٧
  

  .تتركز كافة عمليات البنك داخل اململكة العربية السعودية
  

  :الثة قطاعات أعمال اساسية هيالغراض االدارة، يتكون البنك من ث
  

  .ودائع ومنتجات إئتمانية واستثمارية لالفراد  قطاع االفراد
  

قروض وودائع ومنتجات إئتمانية اخرى للشركات الكبرية والصغرية   قطاع الشركات
  .واملتوسطة احلجم والعمالء االعتباريني

  
لعمولة على قطاعات حتّمل ا. سواق املال وخدمات املتاجرة واخلزينةأ  قطاع اخلزينة

األعمال بإعتماد سعر وسطي موحد يعادل تقريباً متوسط تكلفة التمويل 
  .السائدة

  
تتكون العمليات األخرى للبنك من إدارة الصناديق وأعمال أخرى، وال   أخرى

  .تعترب أي من هذه العمليات قطاعاً مستقالً
  

متثل .  طرق تسعري التحويلاألعمال وفقاً لسياسة البنك يفقطاعات   املعامالت بنيتسجل
  .موجودات ومطلوبات القطاعات بشكل رئيسي موجودات ومطلوبات تشغيلية

  
، ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ مارس ٣١ موجودات ومطلوبات البنك كما يف فيما يلي حتليالً بامجايل

، وفقا شهر املنتهية يف ذلك التاريخأ ثالثةلفترة الالعمليات وصايف الدخل وإمجايل دخل ومصاريف 
  :االعمالقطاعات لكل قطاع من 

  
    ٢٠٠٨ مارس ٣١      
    بآالف الرياالت السعودية      
  قطاع                      
  اخلزينة         قطاع        قطاع      
    اإلمجايل        أخرىو        الشركات        االفراد      
    )غري مدققة(        )غري مدققة(        )غري مدققة(        )غري مدققة(      

  
   ٢٢,٩٠٤,٤٢٦    ١٠,١٩٥,٠٩٨     ٢٢٠,٣٠٣١٠,      ٢,٤٨٩,٠٢٥     املوجوداتإمجايل

  
   ١٨,٠٠٨,٨٢٨     ٦,٢٢٣,٦٢٢      ١,٦٢٦,١٠٠     ١٠,١٥٩,١٠٦     املطلوباتإمجايل

  
    ٣٤١,٧٥٤      ٤٢,٦٦٧      ١٠٢,٨١٢      ١٩٦,٢٧٥    العملياتدخل إمجايل

  
   العملياتمصاريف إمجايل

    ١٨٨,٤٠٥      ٢٣,٦٠٩      ٢٢,٤٦٦      ١٤٢,٣٣٠       بالصايف بعد حقوق األقلية
  

    ١٥٣,٣٤٩      ١٩,٠٥٨      ٨٠,٣٤٦      ٥٣,٩٤٥    صايف الدخل
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  بنك اجلزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(
  

  إيضاحات حول القوائم املالية املرحلية املوجزة املوحدة 
  ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر املنتهية يف 

  
  )تتمة (األعمالقطاعات   - ٧
  

    ٢٠٠٧ مارس ٣١      
    ديةبآالف الرياالت السعو      
  قطاع                      
  اخلزينة         قطاع        قطاع      
    اإلمجايل        أخرىو        الشركات        االفراد      
    )غري مدققة(        )غري مدققة(        )غري مدققة(        )غري مدققة(      

  
   ١٧,١٢٢,٣٠٩     ٩,٨٨٩,٣٦٣      ٦,١٣٨,٨٧٩      ١,٠٩٤,٠٦٧     املوجوداتإمجايل

  
   ١٢,٦٣٩,٩٣٥     ٣,٣٥٨,٥٠١      ٧٧٠٧٩٢,      ٨,٤٨٨,٦٦٤     املطلوباتإمجايل

  
    ٤١٥,١٦٧      ٥٤,٠٩٠      ٤٩,٦٦١      ٣١١,٤١٦    العملياتدخل إمجايل

  
   العملياتمصاريف إمجايل

    ١١٢,٧١٣      ١٦,٦٤٢      )٢,٧٥٣(    ٩٨,٨٢٤       بالصايف بعد حقوق االقلية
  

    ٣٠٢,٤٥٤      ٣٧,٤٤٨      ٥٢,٤١٤      ٢١٢,٥٩٢    صايف الدخل
  
  
  رأس املال وربح السهم  - ٨

  
 مليون سهم، قيمة السهم ٢٢٥يتكون رأس مال البنك املصرح به واملصدر واملدفوع بالكامل من 

 ١٠ مليون سهم، قيمة السهم الواحد ٢٢٥: ٢٠٠٧ ديسمرب ٣١( رياالت سعودية ١٠الواحد 
 رياالت ١٠ مليون سهم، قيمة السهم الواحد ١١٢,٥: ٢٠٠٧ مارس ٣١رياالت سعودية؛ 

  ).سعودية
  

 مليون سهم منحة ٧٥ إصدار ٢٠٠٧ ديسمرب ١٠ اإلدارة يف إجتماعه املنعقد يف  جملسإقترح
. ٢٠٠٧من صايف دخل عام ) سهم لكل ثالث أسهم قائمة( ريال سعودي لكل سهم ١٠بقيمة 

  .إن هذا القرار خاضع ملوافقة املسامهني يف اجلمعية العمومية غري العادية
  

سهم واحد لكل ( رياالت سعودية للسهم الواحد ١٠ مليون سهم منحة بقيمة ١١٢,٥إصدار مت 
 ٣٠وذلك بناًء على موافقة املسامهني يف اجلمعية العمومية غري العادية اليت انعقدت يف ) سهم قائم

حصل البنك على املوافقة النظامية ذا اخلصوص .  للمسامهني املسجلني بذلك التاريخ٢٠٠٧أبريل 
  .٢٠٠٧و  ماي٥ومت إصدار أسهم املنحة بتاريخ 
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  بنك اجلزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(
  

  إيضاحات حول القوائم املالية املرحلية املوجزة املوحدة 
  ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر املنتهية يف 

  
  )تتمة(رأس املال وربح السهم   - ٨
  

هم للفترة املنتهية يف  ربح السهم، مت تعديل ربح الس- ٣٣وفقاً ملتطلبات معيار احملاسبة الدويل رقم 
  .٢٠٠٧ بأثر رجعي، وذلك إلظهار أثر إصدار أسهم املنحة خالل عام ٢٠٠٧ مارس ٣١

  
  
  كفاية رأس املال  - ٩
  

تتضمن أهداف البنك عند إدارة رأس املال اإللتزام مبتطلبات رأس املال املوضوعة من قبل مؤسسة   
  .ارية واحملافظة على قاعدة رأس مال قويةالنقد العريب السعودي لضمان قدرة البنك على اإلستمر

  
أمساله وذلك بإستخدام املعدالت احملددة من قبل مؤسسة النقد ية رم البنك مبراقبة مدى كفايقو  

العريب السعودي، ومبوجبها يتم قياس مدى كفاية رأس املال وذلك مبقارنة رأس املال املؤهل مع 
كزه املايل املوحدة واملبالغ اإلمسية للمشتقات بإستخدام مة مرئاقاملوجودات واإللتزامات املدرجة يف 

  .سبيةناطرها الر خمااألرصدة املرجحة إلظه
 

تفرض مؤسسة النقد العريب السعودي على البنك االحتفاظ حبد أدىن من رأس املال النظامي كما   
خاطر عند تتطلب احملافظة على نسبة حمددة من رأس املال النظامي إىل املوجودات املرجحة امل

  . باملائة أو أكثر٨مستوى 
  

    ٢٠٠٨ مارس ٣١      
    نسبة رأس املال        نسبة إمجايل                    
    ١جمموعة         رأس املال                    
    )باملائة(        )باملائة(                    

  
  %١٦,٤٠             %١٧,٤٣                                على مستوى اموعة

     
  
  
  




