
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 
 )غري مدققة (القوائم املالية املرحلية املوجزة املوحدة

 ٢٠٠٩ يونيو ٣٠لفترة الستة أشهر املنتهية يف 
 الفحص وتقرير 
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 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(
 

  املوحدةقائمة املركز املايل
 )بآالف الرياالت السعودية(
 
   يونيو٣٠     ديسمرب٣١     يونيو٣٠     
     ٢٠٠٨    ٢٠٠٨    ٢٠٠٩  
  )غري مدققة(    )مدققة(    )غري مدققة(   ايضاح 
 

 املوجودات
  وأرصدة لدى مؤسسة النقد يةنقد

  ١,٩٠٦,٣١٨   ٢,٢٥٨,٤٥٩   ١,٤٣٠,٤٦٩    العريب السعودي
  واملؤسسات أرصدة لدى البنوك
  ٢,٧٥٨,٨٧٩   ٣,٩٠٣,٥٨٢   ٥,٨٠٦,٩١٢    املالية األخرى

  ٤,٤٣١,٨٢٠   ٤,٩٠٩,٣٦٨   ٤,١٤٢,٦٠١   ٥   إستثمارات
  ١٤,٠٠٠,٧٥٢  ١٥,١٣٣,١٥٣  ١٥,٨٢٣,٥٣٤     صايف- قروض وسلف
  ٧٥,٧٩٧   ٧٥,٧٩٧   ٦٨٣,٢٩٩   ٦    صايف- عقارات أخرى

  ٤٦٧,٠٦١   ٤٩٣,٥٠٣   ٤٩٠,٠٩٨     صايف-ممتلكات ومعدات 
  ٦٣٩,٥٩٤   ٧٤٥,٨٤٣   ٥٦٢,٢٥٥    موجودات أخرى

 
  ٢٤,٢٨٠,٢٢١  ٢٧,٥١٩,٧٠٥  ٢٨,٩٣٩,١٦٨    املوجودات إمجايل

 
 امللكيةاملطلوبات وحقوق 

 
 املطلوبات

  ١,٦٤٣,٨٢٩   ١,٣٦٦,٦٤٥   ١,٤٥٢,٩٩٨    واملؤسسات املالية األخرىأرصدة للبنوك
  ١٧,٢٨٧,١٩٧  ٢٠,٩٠٠,٣٦٨  ٢٢,١٤٧,٩٥٢    ودائع العمالء

  ١٤٤٢,٥٢   ٥١٤,٨٦٩   ٤٩٤,٧١٥    مطلوبات أخرى
 

  ١٩,٣٧٣,٥٤٧  ٢٢,٧٨١,٨٨٢  ٠٩٥,٦٦٥,٢٤     املطلوباتإمجايل
 

 املسامهني العائدة ملسامهيحقوق 
    الشركة األم

  ٣,٠٠٠,٠٠٠   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

  ١٢٠,٧٠١   )٣,١٤١(  -          طي آخرإحتيا
  ٢٧٨,٣٤٣   ١٨٨,٩٤٣   ٢٤٤,٧٩٨    بقاةأرباح م

 
  العائدة ملسامهي املسامهني حقوق إمجايل

  ٤,٧٩٤,٠٤٤   ٤,٦٣٦,٨٠٢   ٤,٦٩٥,٧٩٨       الشركة األم
  ١١٢,٦٣٠   ١٠١,٠٢١   ١٤٧,٧٠٥    )حصة غري مسيطرة(حقوق األقلية 

 
  ٤,٩٠٦,٦٧٤   ٤,٧٣٧,٨٢٣   ٤,٨٤٣,٥٠٣    ني وحقوق األقليةاملسامه حقوق إمجايل

 
  ٢٤,٢٨٠,٢٢١  ٢٧,٥١٩,٧٠٥  ٢٨,٩٣٩,١٦٨    لكيةامل املطلوبات وحقوق إمجايل
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 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املرحلية املوجزة ١٢ إىل رقم ١تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم 
 .املوحدة
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 بنك اجلزيرة
 ) مسامهة سعوديةشركة(
 

 )غري مدققة( املوحدة قائمة الدخل
 )بآالف الرياالت السعودية(
 
   يونيو٣٠الستة أشهر املنتهية يف      يونيو٣٠لثالثة أشهر املنتهية يف ا   
   ٢٠٠٨    ٢٠٠٩    ٢٠٠٨    ٢٠٠٩  
 

  ٥٢٣,٧٥٤   ٥٣٤,٥٧٧   ٢٥٤,٤٥٠   ٢٦٤,٤٩٩  اصةاخلعموالت الدخل 
  )١٨٩,٠٦٨(  )١٧٥,٥١١(  )٨٦,٦٧٦(  )٧٨,٠٢٠( ت اخلاصةمصاريف العموال

 
  ٣٣٤,٦٨٦   ٣٥٩,٠٦٦   ١٦٧,٧٧٤   ١٨٦,٤٧٩  صايف دخل العموالت اخلاصة

 
  ٣١٤,٥١٤   ٢١٨,٢٢٧   ١٤٧,١٨٠   ١٢٢,١٩٧  صايف أتعاب خدمات بنكية
  ٩,٠٣٧   ٨,٠٥١   ٥,٢٠٤   ٣,٦٣٩  صايف ربح حتويل عمالت

  ١,٧٨٤   ١٤,٣٢٦   ٦,٤٨٩   ١٨,٠٨٥  صايف دخل املتاجرة 
  ٦,٣٣٠   ٤,٨٠٤   ١,٩٩٤   ٢,٩٨٦  دخل من توزيعات أرباح

 صايف مكاسب من إستثمارات 
  ٤,٠٠٣   ٢٠,٧٢٩   -         ١٥,٥٦٥     لغري أغراض املتاجرة
  ٢,٧١٧   ٨١٤   ٢,٦٧٦   ٤٦٣  دخل عمليات اخرى

 
  ٦٧٣,٠٧١   ٢٦,٠١٧٦   ٣٣١,٣١٧   ٣٤٩,٤١٤  إمجايل دخل العمليات

 
  ٢٢١,٨٧٩   ١٩٠,١٧٤   ١١٩,٨٧٠   ٩٦,٧٢٩ نيرواتب ومصروفات متعلقة باملوظف
  ٣١,٦٨١   ٢٥,٩١٧   ١٥,٤٣٠   ١٦,٣٣٨  إجيار ومصاريف متعلقة باملباين

  ٣٦,٠٨٣   ٤١,٥٣٦   ١٨,٧٧١   ٢١,٢٦٧  إستهالك
  ١٠٤,٧٠١   ٩١,٨٠٦   ٥٣,٦٧٩   ٤٨,١٧٣  مصاريف عمومية وإدارية أخرى

  ٢٥,٢٠٣   ٣٩,١٠٧   ٢٣,٤٨٤   ٣٩,٦٥٢   صايف- اإلئتمان إخنفاض خسائر
 ماليةإخنفاض يف قيمة موجودات 

  -         ٥,٣٩٢   -         -           أخرى
  ٣٦٧   ٨,٠٧٩   ٢١   ٥,٤٠٨  مصاريف عمليات اخرى

 
  ٤١٩,٩١٤   ٤٠٢,٠١١   ٢٣١,٢٥٥   ٢٢٧,٥٦٧  إمجايل مصاريف العمليات

 
  ٢٥٣,١٥٧   ٢٢٤,٠٠٦   ١٠٠,٠٦٢   ١٢١,٨٤٧  الفترةصايف دخل 

 
  اخلسارة العائدة)/ الدخل(صايف 

 غري حصة  (   حلقوق األقلية
  ٨٢   )٥٥١(  )١٧٢(  )٦١٨( )ةمسيطر   
 

 صايف الدخل للفترة العائد ملسامهي
  ٢٥٣,٢٣٩   ٢٢٣,٤٥٥   ٩٩,٨٩٠   ١٢١,٢٢٩     الشركة األم
 :ربح السهم

 سهم ألتوسط املرجح لعدد اامل
  ٣٠٠,٠٠٠   ٣٠٠,٠٠٠   ٣٠٠,٠٠٠   ٣٠٠,٠٠٠  )باآلالف (القائمة   

 ربح السهم األساسي واملخفض 
  ٠,٨٤   ٠,٧٤   ٠,٣٣   ٠,٤٠  )بالريال السعودي   (

 
 

ملوجزة  جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املرحلية ا١٢ إىل رقم ١تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم 
 .املوحدة
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 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(
 

 )غري مدققة( الشامل املوحدة قائمة الدخل
 )بآالف الرياالت السعودية(
 
   يونيو٣٠الستة أشهر املنتهية يف      يونيو٣٠لثالثة أشهر املنتهية يف ا   
   ٢٠٠٨    ٢٠٠٩    ٢٠٠٨    ٢٠٠٩  
 

  ٢٥٣,١٥٧   ٢٢٤,٠٠٦   ٠٦٢١٠٠,   ١٢١,٨٤٧  صايف الدخل للفترة
 

 الشاملة ) اخلسارة(بنود الدخل 
 :األخرى  
 

 صايف التغريات يف القيمة العادلة 
  )١٧,٧٨٩(  ٢٣,٨٧٠   ٢٨,١٦٤   ٢٨,٤٩٥  ستثمارات متاحة للبيعإل  
 

 :ىل قائمة الدخل املوحدةإاحملول 
 

 إستثمارات لغري من مكاسب صايف 
  )٤,٠٠٣(  )٢٠,٧٢٩(  -         )١٥,٥٦٥( املتاجرةأغراض   
 
  )٢١,٧٩٢(  ٣,١٤١   ٢٨,١٦٤   ١٢,٩٣٠  شاملة أخرى للفترة)خسارة (/حرب
 

  ٢٣١,٣٦٥   ٢٢٧,١٤٧   ١٢٨,٢٢٦   ١٣٤,٧٧٧  إمجايل الدخل الشامل للفترة
 

 :ىلإالعائد 
 

  ٢٣١,٤٤٧   ٢٢٦,٥٩٦   ١٢٨,٠٥٤   ١٣٤,١٥٩  مسامهي الشركة األم
  )٨٢(  ٥٥١   ١٧٢   ٦١٨ )مسيطرة حصة غري(حقوق األقلية 

 
  ٢٣١,٣٦٥   ٢٢٧,١٤٧   ١٢٨,٢٢٦   ١٣٤,٧٧٧  امجايل الدخل الشامل للفترة

 
 

 . جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املرحلية املوجزة املوحدة١٢ إىل رقم ١تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم 
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 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(
 

 )غري مدققة( املوحدة لكيةاملات يف حقوق قائمة التغري
 ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ يونيو ٣٠يف تني أشهر املنتهيلفتريت الستة 

 )بآالف الرياالت السعودية(
 

 
 

٢٠٠٩ 

 
 

 رأس املال

  
 

 إحتياطي نظامي

  
 

 إحتياطي عام

  
 

 إحتياطي آخر

  
 
  مبقاةأرباح

 توزيعات 
 أرباح
 مقترحة

 امللكية حقوق إمجايل 
مهي العائدة ملسا
 ماألالشركة 

  
 

 حقوق األقلية 

  
 
 إلمجايلا

                  
 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 

 ٢٢٧,١٤٧   ٥٥١   ٢٢٦,٥٩٦   -        ٢٢٣,٤٥٥   ٣,١٤١   -        -        -       إمجايل الدخل الشامل للفترة
 -        -        -        ١٧٠,١٠٠  )١٧٠,١٠٠(  -        -        -        -       ٢٠٠٨إمجايل أرباح مقترح توزيعها لعام 

 )١٧٠,١٠٠(  -        )١٧٠,١٠٠(  )١٧٠,١٠٠(  -        -        -        -        -       )عتمدةم (٢٠٠٨إمجايل األرباح املوزعة لعام 
 )١٠,٥٨٦(  -        )١٠,٥٨٦(  -        )١٠,٥٨٦(  -        -        -        -       زكاة شرعية وضريبة دخل تتعلق بشركة تابعة

                  زكاة شرعية وضريبة دخل مستردة تتعلق بشركة تابعة
 ١٣,٠٨٦   -        ١٣,٠٨٦   -        ١٣,٠٨٦   -        -        -        -          من قبل الشركاء

 ٤٦,١٣٣   ٤٦,١٣٣   -        -        -        -        -        -        -       صايف التغريات يف حقوق األقلية
 ٤,٨٤٣,٥٠٣   ١٤٧,٧٠٥   ٤,٦٩٥,٧٩٨   -        ٢٤٤,٧٩٨   -        ٦٨,٠٠٠  ١,٣٨٣,٠٠٠  ٣,٠٠٠,٠٠٠ )غري مدققة (٢٠٠٩  يونيو٣٠كما يف الرصيد 

٨٢٠٠                   
 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 

 ٢٣١,٣٦٥   )٨٢(  ٢٣١,٤٤٧   -        ٢٥٣,٢٣٩  )٢١,٧٩٢(  -        -        -       للفترة) اخلسارة الشاملة(إمجايل الدخل الشامل 
 -        -        -        -        )٧٥٠,٠٠٠(  -        -        -        ٧٥٠,٠٠٠ أسهم منحة مصدرة

 )١٣٥,٠٠٠(  -        )١٣٥,٠٠٠(  )١٣٥,٠٠٠(  -        -        -        -        -       )معتمدة (٢٠٠٧إمجايل أرباح مقترح توزيعها لعام 
                  

 ٢١,٢٢٠  ٢١,٢٢٠  -        -        -        -        -        -        -       صايف التغريات يف حقوق األقلية 
 ٤,٩٠٦,٦٧٤   ١١٢,٦٣٠   ٤,٧٩٤,٠٤٤   -         ٢٧٨,٣٤٣   ١٢٠,٧٠١   ٦٨,٠٠٠  ١,٣٢٧,٠٠٠  ٣,٠٠٠,٠٠٠  )غري مدققة (٢٠٠٨  يونيو٣٠كما يف الرصيد 

 
 

 . جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املرحلية املوجزة املوحدة١٢ 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 يونيو ٣٠ يف تني الستة أشهر املنتهييتلفتر

  ٢٠٠٨    ٢٠٠٩       )بآالف الرياالت السعودية(
 

 : التشغيليةاألنشطةالتدفقات النقدية من 
  ٢٥٣,٢٣٩   ٢٢٣,٤٥٥   الفترةصايف دخل

  )املستخدم يف( الناتج عن تعديل صايف الدخل إىل صايف النقد
 : التشغيليةاألنشطة

  )١,٧٨٤(  )١٤,٣٢٦( ملتاجرةدخل اصايف 
  )٤,٠٠٣(  )٢٠,٧٢٩( إستثمارات لغري أغراض املتاجرةمن مكاسب صايف 
  ٢٥,٢٠٣   ٣٩,١٠٧   االئتمان إخنفاضخسائرصايف 

  ٣٦,٠٨٣   ٤١,٥٣٦  إستهالك
  -         ٣١   بيع ممتلكات ومعداتئرخسا

   -         ٥,٣٩٢   موجودات مالية أخرى قيمةإخنفاض يفخسائر 
  ٣٠٨,٧٣٨   ٢٧٤,٤٦٦  

 :النقص يف املوجودات التشغيلية )الزيادة(صايف خسائر 
  )٥٧٥,١٧٧(  )١٢١,٣٤٥(   السعوديلدى مؤسسة النقد العريبوديعة نظامية 

  واملؤسسات املالية األخرى أرصدة لدى البنوك
  ٢٥,٥١١   ١٢,٣٨٢   قتناءإلمن تاريخ ايوما تستحق بعد تسعني 

  ٤٦٩,٦١٩   )٢٩٠,٣٦٣( تفظ ا ألغراض املتاجرةستثمارات حمإ
  )٤,١٤٦,٧١٩(  )١,٣٣٧,٠٩١( قروض وسلف 
  -         ١٠١  عقارات أخرى

  ٣٩٢,٨٨٨   ١٨٣,٥٨٨  موجودات أخرى
 

 :يف املطلوبات التشغيلية) النقص(صايف الزيادة 
  ٩٢٧,١٣٩   ٨٦,٣٥٣   واملؤسسات املالية األخرىلبنوكلأرصدة 

  ١,٦٤٠,١١٠   ١,٢٤٧,٥٨٤  الءودائع العم
   ٣٠,٤٦٤   )٤٩,٣٩٤( مطلوبات أخرى

   )٩٢٧,٤٢٧(  ٦,٢٨١   التشغيلية األنشطة)املستخدم يف(الناتج عن صايف النقد 
 : من األنشطة االستثماريةيةالتدفقات النقد
   لغريةمقتناستثمارات إبيع استحقاق و  منمتحصالت

  ٢٣٥,١٢٦   ١,٢٦١,٤٠١  ض املتاجرةا   أغر
  )١٩١,٦٣٦(  )١٧٥,٠٠٠( لغري أغراض املتاجرةاستثمارات شراء 
  )٤٣,٨٤١(  )٣٨,٢٧٩( ممتلكات ومعداتشراء 

  -         ١١٧  ممتلكات ومعداتبيع من متحصالت 
   ٢,٦٨٥   ٣,٥٣٣  أرباح موزعة مستلمة

   ٢,٣٣٤   ١,٠٥١,٧٧٢  ستثماريةاإلنشطة  األعن الناتجصايف النقد 
 :التمويلية من األنشطة يةالنقدالتدفقات 

  )١٣٤,٠٦٥(  )١٣٨,٣٦٠( رباح موزعة مدفوعةأ
   ٢١,١٣٨   ٤٦,٦٨٤  قليةألصايف احلركة يف حقوق ا

  )١١٢,٩٢٧(  )٩١,٦٧٦( املستخدم يف األنشطة التمويليةصايف النقد 
 

  )١,٠٣٨,٠٢٠(  ٩٦٦,٣٧٧  يف النقدية وشبه النقدية )النقص( /الزيادة صايف
   ٣,٨٩١,٩٦٢   ٣,٨٧٦,٠٢٣  فترةبداية الة وشبه النقدية كما يف النقدي
  ٢,٨٥٣,٩٤٢   ٤,٨٤٢,٤٠٠   )٨إيضاح (فترة اية الوشبه النقدية كما يف  يةنقدال
 

   ٥٤٤,٧٥٣   ٥٣٦,٦٦٧   الفترةخاللعموالت خاصة مستلمة 
   ١٨٧,٦٢٩   ١٩٧,٣٧٨   الفترةمدفوعة خاللعموالت خاصة 

 :عن معلومات غري نقديةمعلومات إضافية 
   )٢١,٧٩٢(  ٣,١٤١  صايف التغريات يف القيم العادلة

   -         ٦٠٧,٦٠٣  سلفقروض ولتسوية كإمتالك عقار 
 . جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املرحلية املوجزة املوحدة١٢ إىل رقم ١تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم 



- ٧ - 

 بنك اجلزيرة
 ) سعوديةشركة مسامهة(
 

 القوائم املالية املرحلية املوجزة املوحدة إيضاحات حول 
 ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩  يونيو٣٠ يف تني أشهر املنتهيستة اليتلفتر

 
 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 )  فرعا٢٥ً: ٢٠٠٨(  فرعا٣٠ً من خالل شبكة فروعه وعددها ،جدةدينة م

 .السعودية
 

 :إن عنوان املركز الرئيسي للبنك هو كما يلي
 

 بنك اجلزيرة
  امللكطريق -مركز النهضة 

 ٢١٤٤٢جدة  - ٦٢٧٧ب .ص
 العربية السعوديةاململكة 

 
 .خلدمات املصرفيةيتمثل هدف البنك يف تقدمي كافة أنواع ا

 
) مبدأ جتنب الفوائد(يقدم البنك لعمالئه منتجات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية  

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

 
ة لألسواق املالية، بتأسيس شركة مالية جديدة باسم شركة اجلزير ٢٠٠٨ل عام قام البنك خال 

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

). ٢٠٠٨ مارس ٢٥(هـ ١٤٢٩ ربيع األول ١٧ بتاريخ ٤٠٣٠١٧٧٦٠٣سجل جتاري رقم 
يف الشركة التابعة، شركة اجلزيرة لألسواق املالية، ) ملكية مباشرة( باملائة ٩٩,٩٩ميتلك البنك 

ملكية غري مباشرة نيابة عن ولصاحل البنك عن طريق شركاء ( باملائة ٠,٠١وملكية غري مباشرة 
 من مت نقل كافة أنشطة قسم الوساطة يف البنك إىل شركة اجلزيرة لألسواق املالية إبتداًء). أقلية
 .٢٠٠٨ريل أب ٥

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

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

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم املالية املرحلية املوجزة املوحدة 
 ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩  يونيو٣٠ يف تني أشهر املنتهيستة اليتلفتر

 
 أسس اإلعداد - ٢
 

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

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

 .الشركات يف اململكة العربية السعودية
 

 عند ٢٠٠٨ ديسمرب ٣١للسنة املنتهية يف السنوية جيب األخذ يف االعتبار القوائم املالية املوحدة 
 .قراءة هذه القوائم املالية املرحلية املوجزة املوحدة

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

 .سعودي
 
 
 أسس التوحيد - ٣
 

 التابعة، منشآتهتشتمل هذه القوائم املالية املرحلية املوجزة املوحدة على حسابات بنك اجلزيرة و
  وكذلك شركة اجلزيرة لألسواق املاليةصندوق املشارقوصندوق الثريا وصندوق اخلري وهي 

 يتم إعداد القوائم املالية للمنشآت التابعة عن نفس .")موعةا"يشار إليها جمتمعة (وعقارات أمان 
 . منتظمةيةالسنة املالية للبنك وبإستخدام سياسات حماسب

 
 التابعة هي مجيع الشركات اليت ميتلك البنك القدرة على توجيه سياساا املالية نشآتإن امل

، وعادة ما تكون مصحوبة ها وذلك بغرض احلصول على املزايا الناجتة عن أنشطت،والتشغيلية
للمنشآت يتم توحيد القوائم املالية . بإمتالك أكثر من نصف عدد األسهم اليت هلا حق التصويت

التابعة من تاريخ إنتقال السيطرة للبنك، كما تتوقف عملية التوحيد من تاريخ توقف البنك عن 
املستبعدة خالل العام ضمن قائمة و  التابعة املقتناة أنشآتيتم قيد النتائج اخلاصة بامل. السيطرة
 .املوحدة وذلك من تاريخ اإلقتناء أو حىت تاريخ اإلستبعاد، حسب ما هو مالئماملرحلية الدخل 

 
اليت ال ميتلكها البنك بصورة الدخل وصايف املوجودات متثل حقوق األقلية احلصة من صايف 

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

 .منفصل عن حقوق امللكية العائدة ملسامهي الشركة األم
 

قة يتم إستبعاد األرصدة البينية بني البنك ومنشآته التابعة، وكذلك أية أرباح أو مصروفات غري حمق
 .ناجتة عن معامالت بني أطراف اموعة، وذلك عند إعداد القوائم املالية املرحلية املوجزة املوحدة
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 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(
 

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم املالية املرحلية املوجزة املوحدة 
 ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩  يونيو٣٠ يف تني أشهر املنتهيستة اليتلفتر

 
 ات احملاسبيةالسياس - ٤
 

املوحدة السنوية املطبقة تتفق مع تلك املتبعة يف إعداد القوائم املالية ة يإن السياسات احملاسب
 السنوية  على النحو الوارد يف القوائم املالية٢٠٠٨ ديسمرب ٣١للبنك للسنة املنتهية يف 

ويل للتقارير املالية ، بإستثناء تطبيق املعيار الد٢٠٠٨ ديسمرب ٣١املوحدة للسنة املنتهية يف 
عرض ) "١(والتعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم ) القطاعات التشغيلية) (٨(رقم 

 . ٢٠٠٩ يناير ١على النحو املذكور أدناه، وذلك إعتباراً من " البيانات املالية
 
 ".يةالقطاعات التشغيل ")٨(  رقماملعيار الدويل للتقارير املالية •

إستخدام منهجية " التقارير القطاعية) "١٤( الدويل رقم ةيد الذي حل حمل معيار احملاسبيتطلب املعيار اجلد
يتم مبوجبها عرض املعلومات القطاعية على نفس األساس املستخدم ألغراض التقارير الذي اإلدارة و
املقدمة  ذلك، فقد مت عرض القطاعات بطريقة تكون أكثر إتساقاً مع التقارير الداخلية وعلى. الداخلية

 . علماً بأن هذا التغري مل يكن له تأثري على طريقة تصنيف وعرض املعلومات القطاعية.لإلدارة العليا
 
 ):املعدل" (عرض البيانات املالية) "١(معيار احملاسبة الدويل رقم  •

اء يتطلب املعيار املعدل عرض التغريات يف حقوق امللكية الناجتة عن معامالت مع الشركاء بصفتهم شرك
كما يتطلب عرض التغريات . يف قائمة التغريات يف حقوق امللكية) تغريات يف الدخل تتعلق باملسامهني(

على حنو منفصل يف قائمة )  باملسامهنيمتعلقةتغريات يف حقوق امللكية غري (األخرى يف حقوق امللكية 
 ). املوحدةلشاملالدخل اائمة ق(األعمال 

 
 املركز املايليالت بأثر رجعي، واليت مل يكن هلا تأثري على لقد طبق البنك املعيار والتعد

 املعلومات لفترة املقارنة، عند احلاجة، لتتماشى إعادة عرضلقد مت . واآلداء املايل للمجموعة
 .مع عرض الفترة احلالية

 
 

 إستثمارات - ٥
  بآالف الرياالت السعودية     
   يونيو٣٠     ديسمرب٣١     يونيو٣٠     
     ٢٠٠٨    ٢٠٠٨    ٢٠٠٩  
  )غري مدققة(    )مدققة(    )غري مدققة(    

 
  ٢٣٠,٨٢٤   ٥٢٤,٧٥٧   ٨٢٥,٩١٣    حمتفظ ا ألغراض املتاجرة

 ٣,٧٨٨,١٢٠   ٤,٢٣٨,١٢٠  ٣,٣١٣,١٢٠  إستثمارات أخرى حمتفظ ا بالتكلفة املطفأة
  ٤١٢,٨٧٦   ١٤٦,٤٩١   ٣,٥٦٨    متاحة للبيع

 
 ٤,٤٣١,٨٢٠   ٤,٩٠٩,٣٦٨  ٤,١٤٢,٦٠١    اموع
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 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(
 

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم املالية املرحلية املوجزة املوحدة 
 ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩  يونيو٣٠ يف تني أشهر املنتهيستة اليتلفتر

 
  صايف-عقارات أخرى  - ٦
 

ية قرض من أحد العمالء مببلغ ، امتلك البنك عقارات أخرى مقابل تسو٢٠٠٩مارس خالل 
قام البنك بالتحقق من أن القيمة العادلة هلذه العقارات األخرى .  مليون ريال سعودي٦٠٧,٦
 .الذي مت تسويته القيمة الدفترية للقرض تتعدى

 
 
 التعهدات وااللتزامات احملتملة املتعلقة باإلئتمان - ٧
 

 :املتعلقة باإلئتمانلية التالدى البنك التعهدات وااللتزامات احملتملة 
 
  بآالف الرياالت السعودية     
 
   يونيو٣٠     ديسمرب٣١     يونيو٣٠     
     ٢٠٠٨    ٢٠٠٨    ٢٠٠٩  
  )غري مدققة(    )مدققة(    )غري مدققة(     
 

 ١,٦٦٤,٧٧٨   ٢,١٠٧,٨٣٨  ٢,٠٩٩,٦٢٤    خطابات ضمان
  ٨١٤,٧٣٥   ٦١٨,٠٣١   ٥٩٩,٠١٩    إعتمادات مستندية

  ١٦٨,٧٢٨   ٢٨٥,٣٢٤   ٥٧٨,٦٨١    قبوالت
  ١,٣٦٥,٢٠٠   ١,٢٣٦,١٥٧   ٤٦٤,١٧٧  ملنح إئتمانغري قابلة للنقض إلتزامات 

 
  ٤,٠١٣,٤٤١   ٤,٢٤٧,٣٥٠  ٣,٧٤١,٥٠١    اموع

 
 
 النقدية وشبه النقدية - ٨
 

 :وحدة من اآليتتتكون النقدية وشبه النقدية املدرجة يف قائمة التدفقات النقدية امل
 
  بآالف الرياالت السعودية     
 
   يونيو٣٠     ديسمرب٣١     يونيو٣٠     
     ٢٠٠٨    ٢٠٠٨    ٢٠٠٩  
  )غري مدققة(    )مدققة(    )غري مدققة(     
 

 مؤسسة النقد العريب نقدية وأرصدة لدى 
  ٦٧٠,٨٠٢   ١,٢٩٢,٤٠٧   ٣٤٣,٠٧٢  الوديعة النظاميةعدا ، فيما السعودي   

 أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية 
 تسعني يوماً خالل   األخرى تستحق 

  ٢,١٨٣,١٤٠   ٢,٥٨٣,٦١٦  ٤,٤٩٩,٣٢٨    من تاريخ اإلقتناءأو أقل      
 

  ٢,٨٥٣,٩٤٢   ٣,٨٧٦,٠٢٣  ٤,٨٤٢,٤٠٠    اموع
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 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(
 

 )تتمة(املرحلية املوجزة املوحدة إيضاحات حول القوائم املالية 
 ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩  يونيو٣٠ يف تني أشهر املنتهيستة اليتلفتر

 
 األعمالقطاعات  - ٩

 
. ٢٠٠٩ يناير  ١إعتباراًَ من  قطاعات العمل -) ٨(معيار التقارير املالية الدولية رقم  تطبيق مت

مل على أساس التقارير الداخلية أن يتم حتديد قطاعات الع) ٨(يطلب معيار التقارير الدولية رقم 
 القرار وذلك لتوزيع موارد متخذينتظام من قبل رئيس إم مراجعتها بيتملكونات البنك اليت 

، )٨(ويتبع تطبيق معيار التقارير املالية الدولية رقم . قطاعات العمل وكذلك لقياس مدى أدائها
 .تعريفاً للتقارير القطاعية للبنك اليت مل تتغري

 
 .كافة عمليات البنك داخل اململكة العربية السعوديةتتركز 

 
مل موجودات تتش.  البنك يف تسعري التحويلملنهجيةاألعمال وفقاً قطاعات   املعامالت بنيتسجل

 . موجودات ومطلوبات تشغيلية علىومطلوبات القطاعات بشكل رئيسي
 

 :التاليةسية سااألعمال لأل أربع قطاعات إىل البنك مت تنظيمدارة، ألغراض اإل
 

 .ودائع ومنتجات إئتمانية وإستثمارية لألفراد قطاع األفراد
 

  إىل الشركاتخرى للشركات الصغريةأقروض وودائع ومنتجات إئتمانية  قطاع الشركات
 .املتوسطة احلجم والعمالء اإلعتباريني

 
 يشتمل هذا القطاع على. ( للعمالء لتداول األسهمتوفر خدمات وساطة الوساطة

 ).، وهي شركة تابعة للبنكلألسواق املاليةشطة شركة اجلزيرة أن
 

حتّمل العمولة على قطاعات . أسواق املال وخدمات املتاجرة واخلزينة قطاع اخلزينة
األعمال بإعتماد سعر وسطي موحد يعادل تقريباً متوسط تكلفة التمويل 

 .السائدة
 

يق وأعمال أخرى، وال تتكون العمليات األخرى للبنك من إدارة الصناد أخرى
 .تعترب أي من هذه العمليات قطاعاً مستقالً ينبغي التقرير عنه

 
، ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩  يونيو٣٠ موجودات ومطلوبات البنك كما يف فيما يلي حتليالً بامجايل

،  أشهر املنتهيتني يف ذلك التاريخالستةلفتريت العمليات وصايف الدخل وإمجايل دخل ومصاريف 
 :عمالاألقطاعات  من لكل قطاعوفقا 



- ١٢ - 

 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(
 

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم املالية املرحلية املوجزة املوحدة 
 ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩  يونيو٣٠ يف تني أشهر املنتهيستة اليتلفتر

 
  ٢٠٠٩  يونيو٣٠   
  بآالف الرياالت السعودية   
 
 قطاع               
 اخلزينة         قطاع    قطاع   
  اإلمجايل    أخرىو    الوساطة    الشركات    فراداأل   
  )غري مدققة(    )غري مدققة(    )غري مدققة(    )غري مدققة(    )غري مدققة(   

 
  ٢٨,٩٣٩,١٦٨  ١١,٩٣٠,٥٨٠   ٥٧١,٥٤٠  ١٣,١٨٨,٧٧٦   ٣,٢٤٨,٢٧٢   املوجوداتإمجايل

 
  ٢٤,٠٩٥,٦٦٥  ١١,٥١٢,٢٤٠   ٤٨,٠٤٧   ٢,٢٢٧,٨٣٤   ١٠,٣٠٧,٥٤٤   املطلوباتإمجايل

 
 الدخل من العمليات من

  ٦٢٦,٠١٧   ٣٢,٣٥١   ١٤٣,٧٦٩   ٣٥٦,١١٥   ٩٣,٧٨٢  عمالء من اخلارج   
 الدخل من العمليات 

  -         ٢٨,٠٣٠   ٥,٧٣٩   )٦٩,٣٢٣(  ٣٥,٥٥٤  للقطاعات الداخلية   
 

  ٦٢٦,٠١٧   ٦٠,٣٨١   ١٤٩,٥٠٨   ٢٨٦,٧٩٢   ١٢٩,٣٣٦   العملياتدخل إمجايل
 

 اإلئتمان،  إخنفاضخسائر
  ٣٩,١٠٧   -         -         ٣٧,٨٠٨   ١,٢٩٩  صايف   
 

 إخنفاض يف قيمة خسائر 
  ٥,٣٩٢   ٥,٣٩٢   -         -         -        مالية أخرىموجودات    
 
  ٤١,٥٣٦   ٦,٠٤٠   ١٠,١٥٥   ٤,٨١٥   ٢٠,٥٢٦  ستهالكإ
 

  العملياتمصاريف يلإمجا
 بالصايف بعد خصم حقوق   

  ٤٠٢,٥٦٢   ٥٣,٧٢٦   ٩٢,٠٢٤   ٩٣,٣٠٩   ١٦٣,٥٠٣  األقلية     
 

  ٢٢٣,٤٥٥   ٦,٦٥٥   ٥٧,٤٨٤   ١٩٣,٤٨٣   )٣٤,١٦٧(  الدخل)خسارة (صايف



- ١٣ - 

 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(
 

 )تتمة(ة إيضاحات حول القوائم املالية املرحلية املوجزة املوحد
 ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩  يونيو٣٠ يف تني أشهر املنتهيستة اليتلفتر

 
 
 )تتمة(األعمال قطاعات  - ٩
 

  ٢٠٠٨  يونيو٣٠   
  بآالف الرياالت السعودية   
 
 قطاع               
 اخلزينة         قطاع    قطاع   
  اإلمجايل    أخرىو    الوساطة    الشركات    األفراد   
  )غري مدققة(    )غري مدققة(    )غري مدققة(    )غري مدققة(    )قةغري مدق(   
 

  ٢٤,٢٨٠,٢٢١  ٩,٥٢٦,٤٠٥   ٤٩,١٩٢  ١١,٥٩٣,٠٨٤   ٣,١١١,٥٤٠   املوجوداتإمجايل
 

  ١٩,٣٧٣,٤٥٧  ٨,٤٥٥,٣٣٩   ٤٢,٠١٣   ٢,١٦٣,٦٣٢   ٨,٧١٢,٤٧٣   املطلوباتإمجايل
 

 الدخل من العمليات من
  ٦٧٣,٠٧١   ٢٨,٦٦٨   ٢١٩,٤٦٧   ٣٥٢,٩٤٧   ٧١,٩٨٩     عمالء من اخلارج

 
 الدخل من العمليات 
  -         ٣٤,٠٦٨   )٥,٧١٦(  )١٣٢,٣٣٠(  ١٠٣,٩٧٨     للقطاعات الداخلية

 
  ٦٧٣,٠٧١   ٦٢,٧٣٦   ٢١٣,٧٥١   ٢٢٠,٦١٧   ١٧٥,٩٦٧   العملياتدخل إمجايل

 
 اإلئتمان،  إخنفاضخسائر

  ٢٥,٢٠٣   -         -         ١٩,٨٦٦   ٥,٣٣٧  صايف   
 
  ٣٦,٠٨٣   ٣,١٦٣   ١٠,٣٥٨   ٢,٣٥٤   ٢٠,٢٠٨  ستهالكإ
 

  العملياتمصاريف إمجايل
    بالصايف بعد خصم حقوق

  ٤١٩,٨٣٢   ٥٣,٩٦٠   ١٥١,٧٣٠   ٦٨,٣٣١   ١٤٥,٨١١       األقلية
 

  ٢٥٣,٢٣٩   ٨,٧٧٦   ٦٢,٠٢١   ١٥٢,٢٨٦   ٣٠,١٥٦  صايف الدخل
 
 

 رأس املال وربح السهم - ١٠
 
 مليون سهم، قيمة ٣٠٠يتكون رأس مال البنك املصرح به واملصدر واملدفوع بالكامل من  )أ

 مليون سهم، قيمة السهم ٣٠٠: ٢٠٠٨ ديسمرب ٣١( رياالت سعودية ١٠السهم الواحد 
 مليون سهم، قيمة السهم الواحد ٣٠٠: ٢٠٠٨  يونيو٣٠ رياالت سعودية؛ ١٠الواحد 
 ).ت سعودية رياال١٠



- ١٤ - 

 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(
 

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم املالية املرحلية املوجزة املوحدة 
 ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩  يونيو٣٠ يف تني أشهر املنتهيستة اليتلفتر

 
 )تتمة(رأس امال  - ١٠

 
 ١٦يف  ة اجلمعية العمومية غري العادية املنعقدوافق املسامهون خالل، ٢٠٠٨خالل عام 

 رياالت سعودية لكل سهم ١٠ مليون سهم منحة بقيمة ٧٥ على إصدار ٢٠٠٨أبريل 
حصل .  املسجلني يف ذلك التاريخحلاملي األسهموذلك ) سهم لكل ثالث أسهم قائمة(

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

 
 ١٧٠,١ مببلغ ٢٠٠٨اقترح جملس االدارة توزيع أرباح عن عام ، ٢٠٠٩ يناير ٦ بتاريخ )ب

خالل إجتماعهم السنوي واليت مت املوافقة عليها من قبل الشركاء مليون ريال سعودي 
 .٢٠٠٩ أبريل ١٩للجمعية العمومية غري العادية املنعقد يف 

 
 ١٣٥ مببلغ ٢٠٠٧، اقترح جملس اإلدارة توزيع أرباح عن عام ٢٠٠٧ ديسمرب ١٠بتاريخ  

مليون ريال سعودي واليت مت املوافقة عليها من قبل الشركاء خالل إجتماعهم السنوي 
 .٢٠٠٨ أبريل ١٦للجمعية العمومية غري العادية املنعقد يف 

 
 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 رم البنك مبراقبة مدى كفايقو 

أس  تقيس هذه املعدالت مدى كفاية رأس املال وذلك مبقارنة ر.مؤسسة النقد العريب السعودي
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  .سبيةناطرها الر خماإلظه
ل النظامي إىل  رأس املامعدل حمدد يكون فيه إمجايلرأس املال النظامي كما تتطلب احملافظة على 

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

  نسبة كفاية رأس املال   
  ٢٠٠٨ يونيو ٣٠   ٢٠٠٩ يونيو ٣٠          
  )باملائة(    )باملائة(          
  )غري مدققة(   )غري مدققة(          
 

  ٢١,٦٩   ١٧,٢٨  )١تري (رأس املال األساسي 
  ٢٢,٣٢   ١٧,٧٩  ) ٢ و تري ١تري (املساند األساسي ورأس املال 



- ١٥ - 

 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(
 

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم املالية املرحلية املوجزة املوحدة 
 ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩  يونيو٣٠ يف تني أشهر املنتهيستة اليتلفتر

 
 اح رقمي الركن الثالث إفص٢بازل  - ١٢

 
 مؤسسة النقد العريب السعودي أن يتم عرض اإلفصاحات الرقمية نصف السنوية تتطلب تعليمات

  يوم عمل٦٠ يف خالل .sa.com.baj.wwwلكتروين الركن الثالث على موقع البنك اإل ٢لبازل 
 .للبنكق اخلارجي دقاإلفصاح من قبل امل هذا  أو فحصمراجعةال يتم  .٢٠٠٩يونيو  ٣٠بعد 

 
 




