
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 
 )غري مدققة (املرحلية املوجزة املوحدةالقوائم املالية 

 ٢٠٠٩ مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر املنتهية يف 
 الفحص وتقرير 
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 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(
 

  املوحدةقائمة املركز املايل
 )بآالف الرياالت السعودية(
 
   مارس٣١     ديسمرب٣١     مارس٣١     
     ٢٠٠٨    ٢٠٠٨    ٢٠٠٩  
  )غري مدققة(    )مدققة(    )غري مدققة(   يضاحإ 
 

 املوجودات
  وأرصدة لدى مؤسسة النقد يةنقد

  ١,٣٠٢,٠٥٥   ٢,٢٥٨,٤٥٩   ١,٣٧٤,١٦٢    العريب السعودي
  واملؤسسات أرصدة لدى البنوك
  ٢,٨٥٨,٨١٧   ٣,٩٠٣,٥٨٢   ٤,٩٣٤,٤٦٤    املالية األخرى

  ٤,٩٩٣,٩٦٩   ٤,٩٠٩,٣٦٨   ٣,٥٢٨,٨٧٢  ٥  استثمارات
  ١١,٩١٣,٦٥٢   ١٥,١٣٣,١٥٣  ١٥,٣١١,٤٥٢     صايف- قروض وسلف
  ٧٥,٧٩٧  ٧٥,٧٩٧   ٦٨٣,٤٠٠  ٦   صايف- عقارات أخرى

  ٤٦٩,٥٤٣   ٤٩٣,٥٠٣   ٤٩٣,٤٤١     صايف- ممتلكات ومعدات
  ١,٢٩٠,٥٩٣   ٧٤٥,٨٤٣   ٢٥٤,٧٤٠    موجودات أخرى

 
 ٢٢,٩٠٤,٤٢٦  ٢٧,٥١٩,٧٠٥   ٢٧,٠٦٦,٠٤٥     املوجوداتإمجايل

 
 امللكيةاملطلوبات وحقوق 

 
 املطلوبات

  ١,٦٦٢,٥٥٦   ١,٣٦٦,٦٤٥   ٣٩٨,٠٥٥    واملؤسسات املالية األخرىأرصدة للبنوك
  ١٥,٩٣٠,٩٧٤  ٢٠,٩٠٠,٣٦٨   ٢١,٣٧٤,٩٩٦    ودائع العمالء

  ٤١٥,٢٩٨   ٥١٤,٨٦٩   ٤٥٥,٣٩٠    مطلوبات أخرى
 

  ١٨,٠٠٨,٨٢٨  ٢٢,٧٨١,٨٨٢   ٢٢٨,٤٤١٢٢,     املطلوباتإمجايل
 

  العائدة ملسامهي ملسامهنيحقوق ا
 الشركة األم   
  ٢,٢٥٠,٠٠٠   ٣,٠٠٠,٠٠٠   ٣,٠٠٠,٠٠٠  ١٠  س املالأر
  ١,٣٢٧,٠٠٠   ١,٣٨٣,٠٠٠   ١,٣٨٣,٠٠٠    حتياطي نظاميإ
  ٦٨,٠٠٠   ٦٨,٠٠٠   ٦٨,٠٠٠    حتياطي عامإ

  ٩٢,٥٣٧   )٣,١٤١(  )١٢,٩٣٠(   إحتياطي آخر
  ٩٢٨,٤٥٣   ١٨٨,٩٤٣   ١٢١,٠٧٠    بقاةأرباح م

  ١٣٥,٠٠٠   -          ١٧٠,١٠٠  ١٠  أرباح مقترح توزيعها
 

  العائدة ملسامهي امللكية حقوق إمجايل
  ٤,٨٠٠,٩٩٠   ٤,٦٣٦,٨٠٢   ٤,٧٢٩,٢٤٠    الشركة األم   

  ٩٤,٦٠٨   ١٠١,٠٢١   ١٠٨,٣٦٤  )حصة امللكية غري مسيطر عليها(قلية ألحقوق ا
 

  ٤,٨٩٥,٥٩٨   ٤,٧٣٧,٨٢٣   ٤,٨٣٧,٦٠٤     وحقوق األقليةاملسامهني حقوق إمجايل
 

  ٢٢,٩٠٤,٤٢٦  ٢٧,٥١٩,٧٠٥   ٢٧,٠٦٦,٠٤٥    امللكية املطلوبات وحقوق إمجايل
 

 املوجزة املرحليةالقوائم املالية  جزءاً ال يتجزأ من هذه ١١ إىل رقم ١تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم 
 .املوحدة
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 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(
 

 )غري مدققة( املوحدة قائمة الدخل
 ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر املنتهية يف 

 )بآالف الرياالت السعودية(
 
   مارس٣١فترة الثالثة أشهر املنتهية يف        
          ٢٠٠٨    ٢٠٠٩  
 

  ٢٦٩,٣٠٤   ٢٧٠,٠٧٨       اصةاخلعموالت الدخل 
  )١٠٢,٣٩٢(  )٩٧,٤٩١(      مصاريف العموالت اخلاصة

 
  ١٦٦,٩١٢   ١٧٢,٥٨٧       صايف دخل العموالت اخلاصة

 
  ١٦٧,٣٣٤   ٩٦,٠٣١        صايف- أتعاب خدمات بنكية

   ٣,٨٣٣    ٤,٤١٢      صايف-  حتويل عمالت أجنبيةأرباح
  )٤,٧٠٥(  )٣,٧٥٩(       صايف- تاجرةاملخسائر 

   ٤,٣٣٦   ١,٨١٨       دخل من توزيعات أرباح
   ٤,٠٠٣   ٥,١٦٤   صايف- مقتناة لغري أغراض املتاجرةمكاسب من إستثمارات 

   ٤١    ٣٥١       عمليات اخرى دخل
  

  ٣٤١,٧٥٤   ٢٧٦,٦٠٤       إمجايل دخل العمليات
 

  ١٠٢,٠٠٩   ٩٣,٤٤٥       رواتب وما يف حكمها
  ١٦,٢٥١   ٩,٥٧٩       ار ومصاريف مباينإجي

  ١٧,٣١٢   ٢٠,٢٦٩       إستهالك
  ٥٠,٨١٧   ٤٣,٦٣٣      مصاريف عمومية وإدارية أخرى

   ١,٧١٩    )٥٤٥(    صايف-إئتمان خمصص خسائر) عكس خمصص(
   -         ٥,٣٩٢      موجودات مالية أخرى قيمةإخنفاض يف

   ٥٥١   ٦٧١,٢       مصاريف عمليات اخرى
 

  ١٨٨,٦٥٩   ١٧٤,٤٤٤       إمجايل مصاريف العمليات
 

  ١٥٣,٠٩٥    ١٠٢,١٦٠        للفترةالدخل صايف 
 
   ٢٥٤    ٦٧  )حصة امللكية غري مسيطر عليها ( األقليةالعائدة حلقوق سارةاخل
 

  ١٥٣,٣٤٩   ١٠٢,٢٢٧    ة العائد ملسامهي الشركة األمصايف الدخل للفتر
 

 :سهمربح ال
  ٣٠٠,٠٠٠   ٣٠٠,٠٠٠  )٩إيضاح ) (باآلالف(املتوسط املرجح لعدد االسهم املصدرة 

 
   ٥١,٠    ٠,٣٤   )بالريال السعودي(واملخفض ربح السهم األساسي 

 
 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املرحلية املوجزة ١١ إىل رقم ١تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم 

 .املوحدة
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 اجلزيرةبنك 
 )شركة مسامهة سعودية(
 

 )غري مدققة(املوحدة الشامل  قائمة الدخل
 ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر املنتهية يف 

 )بآالف الرياالت السعودية(
 
   مارس٣١فترة الثالثة أشهر املنتهية يف        
          ٢٠٠٨    ٢٠٠٩  
 

  ٠٩٥,١٥٣   ١٠٢,١٦٠       صايف الدخل للفترة
 

 :الشاملة األخرى) اخلسارة(بنود الدخل 
 

  )٤٥,٩٥٣(  )٤,٦٢٥( صايف التغريات يف القيمة العادلة الستثمارات متاحة للبيع
 

 :احملول اىل قائمة الدخل املوحدة
 

  )٤,٠٠٣(  )٥,١٦٤(     صايف- لغري أغراض املتاجرةمكاسب إستثمارات 
 

  )٤٩,٩٥٦(  )٩,٧٨٩(      أخرى للفترةخسارة شاملة 
 

  ١٠٣,١٣٩   ٩٢,٣٧١        الدخل الشامل للفترةإمجايل
 

 : اىلالعائد
  ١٠٣,٣٩٣   ٩٢,٤٣٨       مسامهي الشركة األم

   )٢٥٤(   )٦٧(   )حصة امللكية غري مسيطر عليها(قلية حقوق األ
 

  ١٠٣,١٣٩   ٩٢,٣٧١       امجايل الدخل الشامل للفترة
 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املرحلية املوجزة ١١ إىل رقم ١ رقم تعترب اإليضاحات املرفقة من
 .املوحدة
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 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(
 

 )غري مدققة( املوحدة لكيةاملقائمة التغريات يف حقوق 
 ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ مارس ٣١للثالثة أشهر املنتيهة يف 

 )بآالف الرياالت السعودية(
  

  
 

 رأس املال

  
 

 إحتياطي نظامي

  
 

 إحتياطي عام

  
 

 إحتياطي آخر

  
 
  مبقاةأرباح

 توزيعات 
 أرباح
 مقترحة

 امللكية حقوق إمجايل 
العائدة ملسامهي 

 ماألالشركة 

  
 

 حقوق األقلية 

  
 
 إلمجايلا

٢٠٠٩                  
 ٤,٧٣٧,٨٢٣  ١٠١,٠٢١  ٤,٦٣٦,٨٠٢  -        ١٨٨,٩٤٣  )٣,١٤١(  ٦٨,٠٠٠  ١,٣٨٣,٠٠٠  ٣,٠٠٠,٠٠٠ )مدققة (٢٠٠٩ يناير ١كما يف الرصيد 

 ٩٢,٣٧١  )٦٧(  ٩٢,٤٣٨  -        ١٠٢,٢٢٧  )٩,٧٨٩(  -        -        -       للفترة)  الشاملةاخلسارة(إمجايل الدخل الشامل 
 -        -        -        ١٧٠,١٠٠  )١٧٠,١٠٠(  -        -        -        -       ٢٠٠٨ا لعام أرباح مقترح توزيعهإمجايل 

 ٧,٤١٠   ٧,٤١٠   -        -        -        -        -        -        -       األقليةصايف التغريات يف حقوق 

 ٤,٨٣٧,٦٠٤   ١٠٨,٣٦٤   ٤,٧٢٩,٢٤٠   ١٧٠,١٠٠   ١٢١,٠٧٠   )١٢,٩٣٠(  ٦٨,٠٠٠  ١,٣٨٣,٠٠٠  ٣,٠٠٠,٠٠٠ )غري مدققة (٢٠٠٩ مارس ٣١كما يف الرصيد 

٢٠٠٨                   
 ٤,٧٨٩,٠٨٩   ٩١,٤٩٢   ٤,٦٩٧,٥٩٧   ١٣٥,٠٠٠   ٧٧٥,١٠٤   ١٤٢,٤٩٣   ٦٨,٠٠٠  ١,٣٢٧,٠٠٠  ٢,٢٥٠,٠٠٠ )مدققة (٢٠٠٨ يناير ١كما يف الرصيد 

 ١٠٣,١٣٩  )٢٥٤(  ١٠٣,٣٩٣  -        ١٥٣,٣٤٩  )٤٩,٩٥٦(  -        -        -       للفترة)  الشاملةاخلسارة(إمجايل الدخل الشامل 
 ٣,٣٧٠  ٣,٣٧٠  -        -        -        -        -        -        -        األقليةصايف التغريات يف حقوق 

 ٤,٨٩٥,٥٩٨   ٩٤,٦٠٨   ٤,٨٠٠,٩٩٠   ١٣٥,٠٠٠   ٩٢٨,٤٥٣   ٩٢,٥٣٧   ٦٨,٠٠٠  ١,٣٢٧,٠٠٠  ٢,٢٥٠,٠٠٠ )غري املدققة (٢٠٠٨ مارس ٣١كما يف الرصيد 
 

 . جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املرحلية املوجزة املوحدة١١ إىل رقم ١تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم 
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 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(
 

 )غري مدققة( املوحدة قائمة التدفقات النقدية
 ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ مارس ٣١للثالثة أشهر املنتهية يف 

 )بآالف الرياالت السعودية(
 
   مارس٣١لفترة الثالثة أشهر املنتهية يف      
     ٢٠٠٨    ٢٠٠٩  

 : التشغيليةاألنشطةالتدفقات النقدية من 
  ١٥٣,٣٤٩   ١٠٢,٢٢٧  لفترةل دخلالصايف 

 املستخدم يفتعديل صايف الدخل إىل صايف النقد 
 : التشغيليةاألنشطة
  ٤,٧٠٥   ٣,٧٥٩  ايف ص- دخل املتاجرة

  )٤,٠٠٣(  )٥,١٦٤(  صايف- لغري أغراض املتاجرةمكاسب إستثمارات 
  ١,٧١٩   )٥٤٥(  صايف- خمصص خسائر االئتمان

  ١٧,٣١٢   ٢٠,٢٦٩  إستهالك
  -         ٣١  خسارة بيع ممتلكات ومعدات

   -         ٥,٣٩٢   موجودات مالية أخرى قيمةإخنفاض يف
  ١٧٣,٠٨٢   ١٢٥,٩٦٩   

 :النقص يف املوجودات التشغيلية )الزيادة(صايف 
  )٢٣٠,١٢٨(  )٥٦,١٦٩(   السعوديلدى مؤسسة النقد العريبوديعة نظامية 

  واملؤسسات املالية األخرى أرصدة لدى البنوك
  )١٠٥,٣٧٥(  )٣٢٣,٢٥٦(  تستحق بعد تسعني يوماً

  )٥٢,١١٢(   ٣٤٠,٤٤٧ مقتناة ألغراض التجارةاستثمارات 
  )٢,٠٣٦,١٣٥(  )٧٨٥,٣٥٧( قروض وسلف 
   )٢٥٨,١١١(  ٥,٥٨٩  موجودات أخرى

 :يف املطلوبات التشغيلية) النقص(صايف الزيادة 
  ٩٤٥,٨٦٦   )٩٦٨,٥٩٠(  واملؤسسات املالية األخرىلبنوكلأرصدة 

  ٢٨٣,٨٨٧   ٤٧٤,٦٢٨  ودائع العمالء
   ٨٤,٥٤   )٥٩,٣٧٩( مطلوبات أخرى

   )٨١,٢٧٤,٤٧(  )١,٢٤٦,١١٨(  التشغيليةاألنشطةتخدم يف املسصايف النقد 
 : من األنشطة االستثماريةيةالتدفقات النقد
  ١٦,٣٧٦   ١,٠٢٥,٣١٥  لغري أغراض املتاجرةاستثمارات بيع استحقاق و  منمتحصالت

  )٤٦,٠١٢(  -        استثمارات غري جتاريةشراء 
  )٢٧,٥٥٢(  )٢٠,٣٢٩( ممتلكات ومعداتشراء 
  -         ٩١  ممتلكات ومعداتبيع من تحصالت م

    ٧٤٠   ٩٥٨  رباح مستلمةتوزيعات أ
   )٤٤٨,٥٦(  ١,٠٠٦,٠٣٥  االستثمارية األنشطة )املستخدم يف(الناتج عن صايف النقد 

 :التمويلية من األنشطة يةالتدفقات النقد
  )٣٧٢(  )١٠٠( رباح مدفوعةأتوزيعات 

   ٦٣,١١   ٧,٣٤٣  يةقلصايف احلركة يف حقوق األ
   ٤٢,٧٤   ٧,٢٤٣  األنشطة التمويليةالناتج عن صايف النقد 

  )١,٣٢٨,١٨٢(  )٢٣٢,٨٤٠( يف النقدية وشبه النقدية النقص صايف
   ٣,٨٩١,٩٦٢   ٣,٨٧٦,٠٢٣  فترةبداية الالنقدية وشبه النقدية كما يف 

   ٢,٥٦٣,٧٨٠   ٦٤٣,١٨٣,٣   )٨ايضاح (فترة اية الوشبه النقدية كما يف  يةنقدال
   ٣١٦,٢٣٤   ٣١٩,٣٧٤   الفترةخاللعموالت خاصة مستلمة 

   ١٠٠,٦١٧   ١١٨,٢٠٩   الفترةمدفوعة خاللعموالت خاصة 
  :بنود غري نقديةمعلومات إضافية عن 

  )٦,٩٥٤٩(  )٩,٧٨٩( صايف التغريات يف القيم العادلة
 

  -         ٣٦٠٧,٦٠  إمتالك عقار لتسوية قروض ودفعات مقدمة
 

 . جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املرحلية املوجزة املوحدة١١ إىل رقم ١تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم 
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 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(
 

  املوحدة املرحلية املوجزةالقوائم املاليةإيضاحات حول 
 ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر املنتهية يف 

 
 عام - ١
 
مبوجب  مسجلة يف اململكة العربية السعوديةشركة مسامهة ك") البنك("بنك اجلزيرة تأسس  

بدأ ). ١٩٧٥ يونيو ٢١(هـ ١٣٩٥ اآلخرةمجادى  ١٢اريخ ـتبم /٤٦ امللكي رقم املرسوم
أن إنتقلت إليه بعد ) ١٩٧٦أكتوبر  ٩(هـ ١٣٩٦ شوال ١٦اله بتاريخ ـأعمممارسة البنك 
 يعمل البنك مبوجب سجل . فروع بنك باكستان الوطين يف اململكة العربية السعوديةعمليات

الصادر يف ) ١٩٧٦ يوليو ٢٧(هـ ١٣٩٦ رجب ٢٩بتاريخ  ٤٠٣٠٠١٠٥٢٣جتاري رقم 
يف اململكة العربية )  فرعا٢٤ً: ٢٠٠٨(  فرعا٢٦ً من خالل شبكة فروعه وعددها ،جدةمدينة 

 .السعودية
 

 :يسي للبنك هو كما يليإن عنوان املركز الرئ
 

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

 العربية السعوديةاململكة 
 

 .يتمثل هدف البنك يف تقدمي كافة أنواع اخلدمات املصرفية
 
) مبدأ جتنب الفوائد(يقدم البنك لعمالئه منتجات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية  

احبة واإلستصناع واإلجارة والتورق، واليت يتم املوافقة واالشراف عليها من قبل هيئة وتشمل املر
 .رقابة شرعية مستقلة مت تأسيسها من قبل البنك

 
، لألسواق املاليةبتأسيس شركة مالية جديدة باسم شركة اجلزيرة ٢٠٠٨قام البنك خالل عام  

 ٢٠٠٧-٣٨-٢، شكلت مبوجب قرار هيئة السوق املالية رقم  مغلقةشركة مسامهة سعودية
واملسجلة يف اململكة العربية السعودية مبوجب ) ٢٠٠٧ يوليو ٢٢(هـ ١٤٢٨ رجب ٨بتاريخ 

). ٢٠٠٨ مارس ٢٦(هـ ١٤٢٩ ربيع األول ١٧ بتاريخ ٤٠٣٠١٧٧٦٠٣سجل جتاري رقم 
، لألسواق املاليةة، شركة اجلزيرة يف الشركة التابع) ملكية مباشرة( باملائة ٩٩,٩٩ميتلك البنك 

ملكية غري مباشرة نيابة عن ولصاحل البنك عن طريق شركاء ( باملائة ٠,٠١وملكية غري مباشرة 
 ٥إبتداء من لألسواق املالية مت نقل كافة أنشطة قسم الوساطة يف البنك إىل شركة اجلزيرة ). أقلية

 .٢٠٠٨أبريل 
 
 مؤخراً يف اململكة العربية السعودية، فإن البنك بصدد إستكمال طبقاً للتشريعات النظامية الصادرة 

يتوقع أن . لألسواق املاليةاإلجراءات القانونية لتحويل أنشطة إدارة املوجودات إىل شركة اجلزيرة 
 .٢٠٠٩يتم نقل كافة األنشطة والعمليات خالل عام 
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 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(
 

 الية املرحلية املوجزة املوحدةإيضاحات حول القوائم امل
 ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر املنتهية يف 

 
 أسس اإلعداد - ٢
 

املوحدة وفقاً ملعايري احملاسبة للمؤسسات املرحلية املوجزة بإعداد هذه القوائم املالية البنك يقوم  
ادرة عن مؤسسة النقد العريب املالية وبعض املتطلبات اخلاصة باإلفصاح عن كفاية رأس املال الص

كما .  اخلاص بالتقارير املالية املرحلية٣٤، ومعيار احملاسبة الدويل رقم ")مؤسسة النقد("السعودي 
املوحدة لتتماشى مع نظام مراقبة البنوك ونظام املرحلية املوجزة يعد البنك هذه القوائم املالية 

 .الشركات يف اململكة العربية السعودية
 

 عند ٢٠٠٨ ديسمرب ٣١للسنة املنتهية يف السنوية خذ يف االعتبار القوائم املالية املوحدة جيب األ
 .املوحدةاملرحلية املوجزة قراءة هذه القوائم املالية 

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

 .سعودي
 
 
 أسس التوحيد - ٣
 

املوحدة على حسابات بنك اجلزيرة وصناديقه املرحلية املوجزة مل هذه القوائم املالية تشت
 وكذلك شركة اجلزيرة صندوق املشارقوصندوق الثريا وصندوق اخلري اإلستثمارية التابعة، وهي 

 .، بعد إستبعاد مجيع املعامالت البينية اجلوهريةلألسواق املالية
 

لشركات اليت ميتلك البنك القدرة على توجيه سياساا املالية إن الشركات التابعة هي مجيع ا
والتشغيلية، وعادة ما تكون مصحوبة بإمتالك أكثر من نصف عدد األسهم اليت هلا حق 

يتم توحيد القوائم املالية للشركات التابعة من تاريخ إنتقال السيطرة للبنك، كما . التصويت
يتم قيد النتائج اخلاصة بالشركات . بنك عن السيطرةتتوقف عملية التوحيد من تاريخ توقف ال

املستبعدة خالل العام ضمن قائمة الدخل املوحدة وذلك من تاريخ اإلقتناء أو التابعة املقتناة أو 
 .حىت تاريخ اإلستبعاد، حسب ما هو مالئم

 
ا البنك اليت ال ميتلكه) اخلسارة(متثل حقوق األقلية احلصة من صايف املوجودات وصايف الربح 

بصورة مباشرة أو غري مباشرة يف شركاته التابعة، ويتم عرض حقوق األقلية بشكل منفصل ضمن 
قائمة الدخل املوحدة كما تعرض ضمن حقوق امللكية يف قائمة املركز املايل املوحدة بشكل 

 .منفصل عن حقوق امللكية العائدة ملسامهي الشركة األم
 
 



- ٩ -  

 بنك اجلزيرة
 )يةشركة مسامهة سعود(
 

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم املالية املرحلية املوجزة املوحدة 
 ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر املنتهية يف 

 
 السياسات احملاسبية - ٤
 

املطبقة تتفق مع تلك املتبعة يف إعداد القوائم املالية املوحدة للبنك ة يإن السياسات احملاسب
 على النحو الوارد يف القوائم املالية املوحدة السنوية ٢٠٠٨  ديسمرب٣١للسنة املنتهية يف 
) ٨(بإستثناء تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ، ٢٠٠٨ ديسمرب ٣١للسنة املنتهية يف 

عرض البيانات ) "١(لتعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم او) القطاعات التشغيلية(
 . ٢٠٠٩ يناير ١داناه، وذلك إعتباراً من على النحو املذكور أ" املالية

 
 ".يةالقطاعات التشغيل ")٨(  رقماملعيار الدويل للتقارير املالية •
 إستخدام "يةتقارير القطاعال ")١٤(  رقمطلب املعيار اجلديد الذي حل حمل املعيار احملاسيب الدويلتي

ألساس املستخدم ألغراض التقارير  عرض املعلومات القطاعية على نفس امنهجية اإلدارة ويتم مبوجبها
 باإلضافة إىل ذلك، فقد مت املعروضة،إن هذا التعديل ليس له تأثري على تصنيف القطاعات . الداخلية

 .عرض القطاعات بطريقة تكون أكثر إتساقاً مع التقارير الداخلية املقدمة لإلدارة العليا
 
 ):املعدل" (يةعرض البيانات املال ")١(  رقم الدويلةمعيار احملاسب •

 امللكية الناجتة عن معامالت مع الشركاء بصفتهم شركاء  حقوقيتطلب املعيار املعدل عرض التغريات يف
كما يتطلب عرض التغريات األخرى . يف قائمة التغريات يف حقوق امللكية)  يف الدخلاملسامهنيتعديالت (
 عمالاألعلى حنو منفصل يف قائمة ) سامهني امللكية غري مرتبطة بامل حقوقتغيريات يف( امللكية  حقوقيف
 ).القائمة املوحدة للدخل الشامل(
 

لقد طبق البنك املعيار والتعديالت بأثر رجعي، واليت مل يكن هلا تأثري على الوضع واآلداء 
لقد مت تعديل املعلومات لفترة املقارنة، عند احلاجة، لتتماشى مع عرض . املايل للمجموعة
 .الفترة احلالية

 
 

 إستثمارات - ٥
  بآالف الرياالت السعودية     
   مارس٣١     ديسمرب٣١    مارس٣١     
     ٢٠٠٨    ٢٠٠٨    ٢٠٠٩  
  )غري مدققة(    )مدققة(    )غري مدققة(    

  ٧٤٨,٠٠٨   ٥٢٤,٧٥٧   ١٧٩,٥٩٣    حمتفظ ا ألغراض املتاجرة
 ٣,٨٤٣,٦٣٠   ٤,٢٣٨,١٢٠  ٣,٢٣٨,١٢٠  إستثمارات أخرى حمتفظ ا بالتكلفة املطفأة

  ٣٨٣,٥٨١   ١٤٦,٤٩١   ١١١,١٥٩    متاحة للبيع
  ١٨,٧٥٠    -         -         حمتفظ ا حىت تاريخ االستحقاق

 
 ٤,٩٩٣,٩٦٩   ٤,٩٠٩,٣٦٨  ٣,٥٢٨,٨٧٢    اموع
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 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(
 

 )تتمة(وجزة املوحدة إيضاحات حول القوائم املالية املرحلية امل
 ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر املنتهية يف 

 
 
  بالصايف-عقارات أخرى  - ٦
 

 قرض من مقابل تسوية، امتلك البنك عقارات أخرى ٢٠٠٩ مارس ٣١خالل الفترة املنتهية يف 
هلذه لعادلة  القيمة ا أنقام البنك بالتحقق من.  مليون ريال سعودي٦٠٧,٦ مببلغ أحد العمالء

 .تزيد عم القيمة الدفترية للقرض ذات الصلةلعقارات األخرى ا
 
 
 التعهدات وااللتزامات احملتملة املتعلقة باإلئتمان - ٧
 

 :لدى البنك التعهدات وااللتزامات احملتملة املتعلقة باإلئتمان التالية
 
  بآالف الرياالت السعودية     
  مارس ٣١     ديسمرب٣١     مارس٣١     
     ٢٠٠٨    ٢٠٠٨    ٢٠٠٩  
  )غري مدققة(    )مدققة(    )غري مدققة(     
 

 ١,٦٢٠,١٦٨   ٢,١٠٧,٨٣٨  ٢,٠٥١,٠٢١    خطابات ضمان
  ٤٨٢,٧٠٠   ٦١٨,٠٣١   ٥٧٢,٢٧٢    إعتمادات مستندية

  ٢٦٥,٩٤٢   ٢٨٥,٣٢٤   ٤١١,٧٦٦    قبوالت
  ٧٧١,٠٧٧   ١,٢٣٦,١٥٧  ٨٥٥,٩٩٥  غري قابلة للنقض إلتزامات ملنح إئتمان

  ٣,٩٣١    -         -           أخرى
 

  ٣,١٤٣,٨١٨   ٤,٢٤٧,٣٥٠  ٠٥٤١٣,٨٩,    اموع
 
 
 النقدية وشبه النقدية - ٨
 

 :تتكون النقدية وشبه النقدية املدرجة يف قائمة التدفقات النقدية املوحدة من اآليت
 
  بآالف الرياالت السعودية     
   مارس٣١     ديسمرب٣١    ارس م٣١     
     ٢٠٠٨    ٢٠٠٨    ٢٠٠٩  
  )غري مدققة(    )مدققة(    )غري مدققة(     
 

 مؤسسة النقد العريب نقدية وأرصدة لدى 
  ٤١١,٥٨٨   ١,٢٩٢,٤٠٧   ٣٥١,٩٤١  الوديعة النظاميةعدا ، فيما السعودي   

 أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية 
 تسعني يوماً خاللتحق    األخرى تس

  ٢,١٥٢,١٩٢   ٢,٥٨٣,٦١٦  ٣,٢٩١,٢٤٢       من تاريخ اإلقتناء
 

  ٢,٥٦٣,٧٨٠   ٣,٨٧٦,٠٢٣  ٣,٦٤٣,١٨٣    اموع
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 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(
 

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم املالية املرحلية املوجزة املوحدة 
 ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩رس  ما٣١لفترة الثالثة أشهر املنتهية يف 

تشمل . األعمال وفقاً لسياسة البنك يف طرق تسعري التحويلقطاعات   املعامالت بنيتسجل  .تتركز كافة عمليات البنك داخل اململكة العربية السعودية  األعمالقطاعات  - ٩   اع مدرج ضمن أنشطة شركة إن هذا القط. (توفر خدمات وساطة للعمالء الوساطة  .واملتوسطة احلجم والعمالء اإلعتبارينيقروض وودائع ومنتجات إئتمانية اخرى للشركات الكبرية والصغرية  قطاع الشركات  .ودائع ومنتجات إئتمانية وإستثمارية لألفراد قطاع األفراد  :ون البنك من أربع قطاعات أعمال أساسية هيألغراض االدارة، يتك  .موجودات ومطلوبات القطاعات بشكل رئيسي موجودات ومطلوبات تشغيلية ، ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ مارس ٣١ موجودات ومطلوبات البنك كما يف فيما يلي حتليالً بامجايل  .تعترب أي من هذه العمليات قطاعاً مستقالً ينبغي التقرير عنهالصناديق وأعمال أخرى، وال تتكون العمليات األخرى للبنك من إدارة  أخرى  .السائدةاألعمال بإعتماد سعر وسطي موحد يعادل تقريباً متوسط تكلفة التمويل حتّمل العمولة على قطاعات . أسواق املال وخدمات املتاجرة واخلزينة قطاع اخلزينة  ).اجلزيرة كابيتال، وهي شركة تابعة للبنك ،  يف ذلك التاريختني أشهر املنتهيثالثة اليتلفترالعمليات وصايف الدخل وإمجايل دخل ومصاريف    :االعمالقطاعات كل قطاع من لوفقا 
  ٢٠٠٩  مارس٣١   
  بآالف الرياالت السعودية   
 
 قطاع               
 اخلزينة         قطاع    قطاع   
  اإلمجايل    أخرىو    الوساطة    الشركات    فراداأل   
  )غري مدققة(    )غري مدققة(    )غري مدققة(    )غري مدققة(    )غري مدققة(   
 

  ٢٧,٠٦٦,٠٤٥  ١٠,٤٧٤,٤٤٩   ٥٤٤,٦٤٦  ١٣,٢٥٥,٦٣٧   ٢,٧٩١,٣١٣   املوجوداتإمجايل
 

  ٢٢,٢٢٨,٤٤١   ٩,٧٤٥,٧٢٠   ٤١,٧١٣   ٢,٦٩٦,٨٠٢   ٩,٧٤٤,٢٠٦   املطلوباتإمجايل
 

 الدخل من العمليات من
  ٢٧٦,٦٠٤   ١٣,٩٢٥   ٦٤,٣١٢   ١٣٨,٧١٢   ٥٩,٦٥٥     عمالء من اخلارج

 يات الدخل من العمل
  -         ١٥,٩٣٩   ٢,٩٩١   )٤٢,٠٩٥(  ٢٣,١٦٥     للقطاعات الداخلية

 
  ٢٧٦,٦٠٤   ٢٩,٨٦٤   ٦٧,٣٠٣   ٩٦,٦١٧   ٨٢,٨٢٠   العملياتدخل إمجايل

 
 خمصص خسائر  التغري يف

  )٥٤٥(  -         -         ٢٦٨   )٨١٣( اإلئتمان، صايف  
 

  موجودات  قيمةإخنفاض يف
  ٥,٣٩٢   ٥,٣٩٢   -         -         -        ىأخرمالية    
 

  ٢٠,٢٦٩   ٣,٦٩٨   ٥,١٦٧   ٣,٠٦٨   ٨,٣٣٦  استهالكات
 

  العملياتمصاريف إمجايل
  حقوق خصم   بالصايف بعد

  ١٧٤,٣٧٧   ٣٢,١٦٣   ٤١,٥٧٢   ٢٩,٣٢٨   ٧١,٣١٤   األقلية    
 

  ١٠٢,٢٢٧   )٢,٢٩٩(  ٢٥,٧٣١   ٦٧,٢٨٩   ١١,٥٠٦  )اخلسارة/ (صايف الدخل
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 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(
 

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم املالية املرحلية املوجزة املوحدة 
 ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر املنتهية يف 

 
 
 )تتمة(األعمال قطاعات  - ٩
 

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

  ٢٢,٩٠٤,٤٢٦   ١٠,١٩٥,٠٩٨   ١٠,٢٢٠,٣٠٣   ٢,٤٨٩,٠٢٥   املوجوداتإمجايل
 

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

 الدخل من العمليات من
  ٣٤١,٧٥٤   ٤٢,٦٦٧   ١٠٢,٨١٢   ١٩٦,٢٧٥     عمالء من اخلارج
 الدخل من العمليات 
  -         ٩,٥٧٦   )٧٣,٤٥٣(  ٦٣,٨٧٧     للقطاعات الداخلية

 
  ٣٤١,٧٥٤   ٥٢,٢٤٣   ٢٩,٣٥٩   ٢٦٠,١٥٢   العملياتدخل إمجايل

 
  خمصص خسائر التغري يف

  ١,٧١٩   -         )٥٠٣(  ٢,٢٢٢  اإلئتمان، صايف  
 

  ١٧,٣١٢   ١,١١٠   ٨٢٥   ١٥,٣٧٧  استهالكات
 

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

 
  ١٥٣,٣٤٩   ٣٤٢٨,٦   ٦,٨٩٣   ١١٧,٨٢٢  صايف الدخل

 
 .طة ضمن قطاع األفراد يف فترة املقارنةمت إدراج خدمات الوسا 
 
 

 رأس املال وربح السهم - ١٠
 

 مليون سهم، قيمة السهم ٣٠٠يتكون رأس مال البنك املصرح به واملصدر واملدفوع بالكامل من 
 ١٠مليون سهم، قيمة السهم الواحد  ٣٠٠: ٢٠٠٨ ديسمرب ٣١( رياالت سعودية ١٠الواحد 

 رياالت ١٠ مليون سهم، قيمة السهم الواحد ٢٢٥ :٢٠٠٨  مارس٣١رياالت سعودية؛ 
 ).سعودية

 



- ١٣ -  

 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(
 

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم املالية املرحلية املوجزة املوحدة 
 ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر املنتهية يف 

 
 

 )تتمة(رأس امال وربح السهم  - ١٠
 

 مليون ١٧٠,١ مببلغ ٢٠٠٨عام عن رباح أاقترح جملس االدارة توزيع ، ٢٠٠٩ يناير ٦ بتاريخ
 .ريال سعودي

 
 أبريل ١٦وافقت اجلمعية العمومية غري العادية خالل إجتماعها املنعقد يف ، ٢٠٠٨خالل عام 

سهم لكل ( رياالت سعودية لكل سهم ١٠ مليون سهم منحة بقيمة ٧٥ على إصدار ٢٠٠٨
حصل البنك على املوافقات . سامهني املسجلني يف ذلك التاريخوذلك للم) ثالث أسهم قائمة

 .٢٠٠٨ أبريل ١٩النظامية ذا اخلصوص ومت إصدار أسهم املنحة بتاريخ 
 

 ربح السهم، مت تعديل ربح السهم للفترة املنتهية يف - ٣٣وفقاً ملتطلبات معيار احملاسبة الدويل رقم 
 .٢٠٠٨ إصدار أسهم املنحة خالل عام  بأثر رجعي، وذلك إلظهار أثر٢٠٠٨ مارس ٣١

 
 

 كفاية رأس املال - ١١
 
تتضمن أهداف البنك عند إدارة رأس املال اإللتزام مبتطلبات رأس املال املوضوعة من قبل مؤسسة  

 .النقد العريب السعودي لضمان قدرة البنك على اإلستمرارية واحملافظة على قاعدة رأس مال قوية
 
أمساله وذلك بإستخدام املعدالت واملرجحات احملددة من قبل ية رمدى كفام البنك مبراقبة يقو 

مؤسسة النقد العريب السعودي، وتقيس هذه املعدالت مدى كفاية رأس املال وذلك مبقارنة رأس 
مة مركزه املايل بإستخدام مبلغ مرجح ئاقمال البنك املؤهل مع املوجودات واإللتزامات املدرجة يف 

تفرض مؤسسة النقد العريب السعودي على البنك االحتفاظ حبد أدىن من  .سبيةنالاطرها ر خماإلظه
 رأس املال النظامي إىل معدل حمدد يكون فيه إمجايلرأس املال النظامي كما تتطلب احملافظة على 

 . باملائة أو أكثر٨ احلد األدىن املتفق عليه البالغاملوجودات املرجحة املخاطر عند 
 

  ٩٢٠٠مارس  ٣١   
  كفايةنسبة           
  نسبة كفاية رأس    رأس املال          
  املال    )غري مدققة(          
  )غري مدققة( بأآلف الرياالت السعودية         
 

  %١٨,١٨  ٤,٧٢٦,٤٩١  )١تري (رأس املال األساسي 
  -     ١٣٨,٣٦٩  ) ٢تري (رأس املال املساند 

 رأس) + ١تري (رأس املال األساسي 
  %١٨,٧١  ٤,٨٦٤,٨٦٠  )٢تري (   املال املساند 

 




