
بنك اجلزيرة )�رشكة م�ساهمة �سعودية(

القوائم املـاليـة املوحدة املوجـزة املرحلية )غري مدقـقة(

لفـرتة الت�سعـة اأ�سهر املنتهيـة يف 30 �سبتمـرب 2008

وتقـريـر الفح�ص 



تـــقــــريــــر فــحــ�ص

الموقرين اإلى ال�سادة / م�ساهمي بنك الجزيرة  

)�سركة م�ساهمة �سعودية(

لقد فح�صنا قائمة املركز املايل املوحدة املرحلية املرفقة لبنك اجلزيرة )"البنك"( 

و�رشكاته التابعة كما يف 30 �صبتمرب 2008، وقائمة الدخل املوحدة لفرتتي 

املوحدة  والقوائم   2008 �صبتمرب   30 يف  املنتهيتني  اأ�صهر  والت�صعة  الثالثة 

للتغريات يف حقوق امللكية والتدفقات النقدية لفرتة الت�صعة اأ�صهر املنتهية يف 

ذلك التاريخ.

م�سوؤولية الإدارة ب�ساأن القوائم املالية املوحدة

اإن هذه القوائم املالية املوحدة املوجزة املرحلية هي من م�صوؤولية اإدارة البنك 

التي اأعدتها وفقًا ملعايري املحا�صبة للموؤ�ص�صات املالية وبع�ض املتطلبات اخلا�صة 

بالإف�صاح عن كفاية راأ�ض املال ال�صادرة عن موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي 

ومعيار املحا�صبة الدويل رقم )34( اخلا�ض بـ "التقارير املالية املرحلية"، وقد 

قدمتها لنا مع كافة املعلومات والتف�صريات التي طلبناها.

نطاق الفح�ص

اإن م�صوؤوليتنا هي التعبري عن نتيجة فح�ض هذه القوائم املالية املوحدة املوجزة 

املرحلية بناًء على الفح�ض الذي قمنا به.

مت فح�صنا وفقًا للمعايري املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�صعودية اخلا�صة 

بعمليات الفح�ض واملعيار الدويل اخلا�ض بعمليات الفح�ض رقم )2410(. 

ي�صتمل الفح�ض ب�صورة اأ�صا�صية على تطبيق اإجراءات الفح�ض التحليلي على 

البيانات املالية والإ�صتف�صار من امل�صوؤولني بالبنك عن الأمور املالية واملحا�صبية. 

املراجعة  ملعايري  تتم وفقًا  التي  املراجعة  نطاقًا من عملية  اأقل  الفح�ض  اإن هذا 

املتعارف عليها والتي تهدف اأ�صا�صًا اإىل اإبداء الراأي حول القوائم املالية ككل، 

وعليه فاإننا ل نبدي مثل هذا الراأي. 

نتيجة الفح�ص

بناًء على فح�صنا، مل يتبني لنا وجود اأية تعديالت جوهرية يتعني اإدخالها على القوائم 

املالية املوحدة املوجزة املرحلية املرفقة لكي تتفق مع معايري املحا�صبة للموؤ�ص�صات املالية 

ال�صادرة عن موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي ومعيار املحا�صبة الدويل رقم )34(.

متطلبات نظامية اأخرى

بع�ض  عن  بالإف�صاح  البنك  قام  ال�صعودي،  العربي  النقد  موؤ�ص�صة  ملتطلبات  وفقًا 

البيانات املتعلقة بكفاية راأ�ض املال يف الإي�صاح رقم )9( من القوائم املالية املوحدة 

املوجزة املرحلية املرفقة. ولقد قمنا خالل اإجراءات الفح�ض مبقارنة البيانات الواردة 

اإىل موؤ�ص�صة  البنك لأغرا�ض تقدميه  التحليل املعد من قبل  يف الإي�صاح رقم )9( مع 

النقد العربي ال�صعودي ومل جند اأية فروقات جوهرية.

عن ارن�ســـــت ويـــونــــغ 

�صامي فرح
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قائمة املركـــز املــايل املوحدة
)باآلف الريالت ال�سعودية(

30 �سبتمبر 2007 31 دي�سمبر 2007  30 �سبتمبر 2008  اي�ساح   

    )  غير مدققة(            )مدققة(        )غير مدققة(   

الموجودات

نقدية واأر�صدة لدى موؤ�ص�صة النقد 

764.588  1.490.783  1.594.217 العربي ال�صعودي  

اأر�صدة لدى البنوك والموؤ�ص�صات 

2.579.261  3.662.768  2.902.083 المالية الأخرى  

3.804.636  4.963.619  3.702.923  4 اإ�صتثمارات 

8.257.314  9.879.236  14.088.020 قرو�ض و�صلف - �صافي  

80.127  75.797  75.797 عقارات اأخرى - �صافي  

445.577  459.303  469.004 ممتلكات ومعدات - �صافي  

415.698  1.032.482  570.596 موجودات اأخرى  

16.347.201  21.563.988  23.402.640 اإجمالي الموجودات  

المطلوبات وحقوق الملكية

المطلوبات

اأر�صدة للبنوك والموؤ�ص�صات

220.781  716.690  1.207.023  المالية الأخرى  

11.213.630  15.647.087  16.858.944 ودائع العمالء  

       373.265         411.122          464.407 مطلوبات اأخرى  

11.807.676  16.774.899  18.530.374 اإجمالي المطلوبات  

حقوق الملكية العائدة لم�ساهمي

 ال�سركة الأم

2.250.000  2.250.000  3.000.000  8 راأ�ض المال 

1.125.000  1.327.000  1.327.000 اإحتياطي نظامي  

68.000  68.000  68.000 اإحتياطي عام  

59.630  142.493  37.541 اإحتياطي اآخر  

951.640  775.104  339.215 اأرباح مبقاة  

     -         135.000 توزيعات اأرباح مقترحة          -      

اإجمالي حقوق الملكية العائدة لم�ساهمي 

4.454.270  4.697.597  4.771.756 ال�سركـــة الأم  

        85.255         91.492      100.510 حقوق الأقلية في �صناديق اإ�صتثمار تابعة  

     4.539.525      4.789.089      4.872.266 اإجمالي حقوق الم�ساهمين وحقوق الأقلية  

16.347.201  21.563.988  23.402.640 اإجمالي المطلوبات وحقوق الملكية  

تعتبر الإي�صاحات المرفقة من 1 اإلى 9 جزءاً ل يتجزاأ من هذه القوائم المالية الموحدة الموجزة المرحلية.



قائمة الـــدخــــل املوحـــدة )غري مدققة(
لفرتتي الثالثة والت�سعة اأ�سهر املنتهيتني يف 30 �سبتمرب 2008 و 2007  )باآلف الريالت ال�سعودية(

                                                                                       الثالثة اأ�سهر المنتهيتين في 30 �سبتمبر                                                                                                                          الت�سعة اأ�سهر المنتهيتين في 30 �سبتمبر

2007  2008         2007    2008          

660.946  809.852  228.596  286.098 دخل العمولت الخا�صة 

)219.902(  )320.814(  )82.037(  )131.746( م�صاريف العمولت الخا�صة 

     441.044  489.038  146.559  154.352 �صافي دخل العمولت الخا�صة 

570.819  432.305  138.813  117.791 �صافي اأتعاب خدمات بنكية 

11.222  12.789  3.949  3.752 �صافي ربح تحويل عمالت اأجنبية 

15.372  )21.115(  3.531  )22.899( �صافي )خ�صارة( دخل المتاجرة  

9.885  10.532  3.283  4.202 دخل من توزيعات اأرباح 

�صافي مكا�صب من اإ�صتثمارات مقتناة

47.145  4.003  24.644 لغير اأغرا�ض المتاجرة       - 

           4.858        2.807       1.071                90 دخل عمليات اخرى 

1.100.345  930.359  321.850  257.288 اإجمالي دخل العمليات 

261.838  323.805  100.017  101.926 رواتب وم�صروفات متعلقة بالموظفين 

39.022  47.438  14.060  15.757 اإيجار وم�صاريف متعلقة بالمباني 

42.199  55.169  15.378  19.086 اإ�صتهالك 

136.372  154.119  58.074  49.418 م�صاريف عمومية واإدارية اأخرى 

)عك�ض مخ�ص�ض(/ مخ�ص�ض خ�صائر 

)24.944(  25.087  )1.270(  )116( الإئتمان – �صافي 

 -       10.281 اإنخفا�ض في موجودات مالية اأخرى  10.281       - 

          2.129             449           856                82 م�صاريف عمليات اخرى 

     456.616  616.348  187.115  196.434 اإجمالي م�ساريف العمليات 

     643.729  314.011  134.735       60.854 �سافي دخل الفترة 

          1.010             100           267                  18 الخ�صارة العائدة لحقوق الأقلية 

�سافي الدخل للفترة العائد لم�ساهمي

     644.739     314.111     135.002  60.872    ال�سركة الأم 

ربــــح ال�سهـــــم:

المتو�صط المرجح لعدد الأ�صهم 

     300.000        300.000      300.000     300.000    الم�صدرة )بالآلف( )اإي�صاح 8( 

ربح ال�سهم الأ�سا�سي والمخف�ص 

             2.15              1.047              0.45              0.20    )بالريال ال�صعودي( 

تعتبر الإي�صاحات المرفقة من 1 اإلى 9 جزءاً ل يتجزاأ من هذه القوائم المالية الموحدة ا لموجزة المرحلية. 



قائمة التغريات يف حقوق امللكية املوحدة )غري مدققة(
لفرتتي الت�سعة اأ�سهر املنتهيتني يف 30 �سبتمرب 2008 و 2007 )باآلف الريالت ال�سعودية(

تعتبر الإي�صاحات المرفقة من 1 اإلى 9 جزءاً ل يتجزاأ من هذه القوائم المالية الموحدة الموجزة المرحلية.

حقوق الأقلية يف اإجمــــــايل حقـــوق  توزيعــات         

�سناديق اإ�ستثمار امللكيـة العـائــــــدة  اأربــــــاح        

الإجــمـــــــايل  تـــــــابعــــــــة  مل�ساهمي ال�رشكة الأم  مقرتحــة  اأرباح مبقـاة  اإحتياطي اآخر  اإحتياطي عام  اإحتياطي نظامي  راأ�ص املـــــال    

2008

4.789.089  91.492  4.697.597   135.000   775.104   142.493  68.000  1.327.000  2.250.000 الر�سيد كما يف 1 يناير 2008 )مدققة( 

   )111.230(          -        )111.230(          -                  -           )111.230( �صايف التغريات فى القيمة العادلة لالإ�صتثمارات املتاحة للبيع        -                -                -         

حتويل اإىل قائمة الدخل املوحدة        -                -                -          6.278                   -                  -          6.278                   -          6.278           

   )104.952(          -        )104.952(          -                 -           )104.952( �صايف اخل�صارة املقيدة مبا�رشة يف حقوق امللكية        -                -                -         

      314.011        )100( �صايف دخل الفرتة        -                -                -                -          314.111        -          314.111 

      209.059         )100(     209.159          -        314.111  )104.952( اإجمايل الدخل وامل�رشوفات املقيدة للفرتة        -                -                -         

            -                        -                     -                   -         )750.000(          -                -                -        750.000 اأ�صهم منحة م�صدرة )اإي�صاح 8( 

    )135.000(            -          )135.000(  )135.000( اإجمايل الأرباح املوزعة لعام 2007 )موافق عليها(        -                -                -                -                -         

�صايف التغريات يف حقوق الأقلية يف �صناديق اإ�صتثمار تابعة        -                -                -                -                -                  -                       -             9.118        9.118              

4.872.266  100.510  4.771.756          -        339.215  37.541  68.000  1.327.000  3.000.000 الر�سيد كما يف 30 �سبتمرب 2008 )غري مدققة( 

2007

4.250.152  56.307  4.193.845  274.500  1.431.901  169.444  68.000  1.125.000  1.125.000 الر�صيد كما يف 1 يناير 2007 )مدققة( 

)62.669(          -        )62.669(          -                -        )62.669( �صايف التغريات يف القيمة العادلة لالإ�صتثمارات املتاحة للبيع        -                  -                -         

)47.145(          -        )47.145(          -                -        )47.145( حتويل اإىل قائمة الدخل املوحدة        -                  -                -         

)109.814(          -        )109.814(          -                -        )109.814( �صايف اخل�صارة املقيدة مبا�رشة يف حقوق امللكية        -                  -                -         

643.729  )1.010(  644.739 �صايف دخل الفرتة        -                  -                -                -          644.739        -         

533.915  )1.010(  534.925          -        644.739  )109.814( اإجمايل الدخل وامل�رشوفات املقيدة للفرتة        -                  -                -         

        -                -                -                -        )1.125.000(          -                -                -          1.125.000 اأ�صهم منحة م�صدرة )اإي�صاح 8( 

)274.500(          -        )274.500(  )274.500( اإجمايل الأرباح املوزعة لعام 2006 )موافق عليها(          -                   -                -                -                -         

�صايف التغريات يف حقوق الأقلية يف �صناديق اإ�صتثمار تابعة           -                   -                         -                     -                   -                 -                         -            29.958  29.958

4.539.525  85.255  4.454.270          -        951.640  59.630  68.000  1.125.000  2.250.000 الر�صيد كما يف 30 �صبتمرب 2007 )غري مدققة( 



قائمة التدفقات النقدية املوحدة )غري مدققة(
لفرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2008 و 2007 )باآلف الريالت ال�سعودية(

تعتبر الإي�صاحات المرفقة من 1 اإلى 9 جزءاً ل يتجزاأ من هذه القوائم المالية الموحدة الموجزة المرحلية.

2007       2008       

التدفقات النقدية من الأن�سطة الت�سغيلية:

644.739  314.111 �سافي دخل الفترة 

تعديل �سافي الدخل اإلى �سافي النقد الم�ستخدم في الأن�سطة الت�سغيلية: 

)15.372(  21.115 خ�صارة )دخل( المتاجرة - �صافي 

)47.145(  )4.003( مكا�صب من اإ�صتثمارات مقتناة لغير اأغرا�ض المتاجرة - �صافي 

-          33.673 مخ�ص�ض خ�صائر الإئتمان - �صافي  

 42.199  55.169 اإ�صتهالك 

       -           28 خ�صارة بيع ممتلكات ومعدات 

      -                10.281 خ�صائر اإنخفا�ض في قيمة اإ�صتثمارات متاحة للبيع 

 624.421  430.374  

�سافي )الزيادة( النق�ص في الموجودات الت�سغيلية:

 73.585  )620.283( وديعة نظامية لدى موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي  

اأر�صدة لدى البنوك والموؤ�ص�صات المالية الأخرى 

)216.255(  )432.851( ت�صتحق بعد ت�صعين يومًا من تاريخ القتناء 

 590.151  481.040 اإ�صتثمارات محتفظ بها لأغرا�ض المتاجرة 

)1.986.194(  )4.242.457( قرو�ض و�صلف  

 2.600 عقارات اأخرى - �صافي       - 

 )79.347(  461.886 موجودات اأخرى 

�سافي الزيادة )النق�ص( في المطلوبات الت�سغيلية:

 47.221  490.333 اأر�صدة للبنوك والموؤ�ص�صات المالية الأخرى 

 296.542  1.211.857 ودائع العمالء 

 )25.938(            62.714 مطلوبات اأخرى 

)673.214(  )2.157.387( �سافي النقد الم�ستخدم في الأن�سطة الت�سغيلية 

التدفقات النقدية من الأن�سطة ال�ستثمارية:

 71.753  1.135.126 متح�صالت من ا�صتحقاق وبيع اإ�صتثمارات مقتناه لغير اأغر�ض المتاجرة 

)3.281.369(  )491.636( �صراء اإ�صتثمارات لغير اأغرا�ض المتاجرة 

 )93.365(  )64.907( �صراء ممتلكات ومعدات 

        -            9 متح�صالت من بيع ممتلكات ومعدات 

          -                      3.821 توزيعات اأرباح م�صتلمة 

)3.302.981(  582.413 �سافي النقد الناتج من )الم�ستخدم في( الأن�سطة ال�ستثمارية 

التدفقات النقدية من الأن�سطة التمويلية:

)247.371(  )144.429( توزيعات اأرباح موزعة مدفوعة 

    28.948             9.018 �صافي الحركة في حقوق الأقلية 

)218.423(    )135.411( �سافي النقد الم�ستخدم في الأن�سطة التمويلية 

)4.194.618(  )1.710.385( �صافي النق�ض في النقدية و�صبه النقدية 

   6.543.525     3.891.962 النقدية و�صبه النقدية كما في بداية الفترة 

   2.348.907    2.181.577 النقدية و�سبه النقدية كما في نهاية الفترة )اإي�ساح 6( 

       584.529        814.669 عمولت خا�صة م�صتلمة خالل الفترة 

       238.808         278.428 عمولت خا�صة مدفوعة خالل الفترة 

معلومات اإ�سافية عن معلومات غير نقدية 

)109.814(  )104.952( �صافي التغيرات في القيم العادلة 



اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة املوجزة املرحلية )غري مدققة(
لفرتتي الت�سعة اأ�سهر املنتهيتني يف 30 �سبتمرب 2008 و 2007

1- عــــــــــام 

تاأ�ص�ض بنك اجلزيرة )»البنك«( ك�رشكة م�صاهمة م�صجلة يف اململكة العربية ال�صعودية مبوجب املر�صوم امللكي رقم 46/م 

بتـاريخ 12 جمادى الآخرة 1395هـ )21 يونيو 1975(. بداأ البنك ممار�صة اأعمـاله بتاريخ 16 �صوال 1396هـ )9 اأكتوبر 

1976( بعد اأن اإنتقلت اإليه عمليات فروع بنك باك�صتان الوطني يف اململكة العربية ال�صعودية. يعمل البنك مبوجب �صجل 

جتاري رقم 4030010523 بتاريخ 29 رجب 1396هـ )27 يوليو 1976( ال�صادر يف مدينة جدة، من خالل �صبكة 

فروعه وعددها 25 فرعًا )2007: 24 فرعًا( يف اململكة العربية ال�صعودية.

اإن عنوان املركز الرئي�صي للبنك هو كما يلي:

بنك اجلزيرة، �صارع خالد بن الوليد، �ض.ب 6277 - جدة 21442، اململكة العربية ال�صعودية

يتمثل هدف البنك يف تقدمي كافة اأنواع اخلدمات امل�رشفية.

يقدم البنك لعمالئه منتجات م�رشفية متوافقة مع اأحكام ال�رشيعة الإ�صالمية )مبداأ جتنب الفوائد( وت�صمل املرابحة والإ�صت�صناع 

والإجارة والتورق، والتي يتم املوافقة وال�رشاف عليها من قبل هيئة رقابة �رشعية م�صتقلة مت تاأ�صي�صها من قبل البنك.

�صكلت  �صعودية،  م�صاهمة  �رشكة  كابيتال،  اجلزيرة  �رشكة  با�صم  جديدة  مالية  �رشكة  2008بتاأ�صي�ض  عام  خالل  البنك  قام 

مبوجب قرار هيئة ال�صوق املالية رقم 2-38-2007 بتاريخ 8 رجب 1428هـ )22 يوليو 2007( وامل�صجلة يف اململكة 

العربية ال�صعودية مبوجب �صجل جتاري رقم 4030177603 بتاريخ 17 ربيع الأول 1429هـ )26 مار�ض 2008(. 

0.01 باملائة  التابعة، �رشكة اجلزيرة كابيتال، وملكية غري مبا�رشة  99.99 باملائة )ملكية مبا�رشة( يف ال�رشكة  البنك  ميتلك 

)ملكية غري مبا�رشة نيابة عن ول�صالح البنك عن طريق �رشكاء اأقلية(. مت نقل كافة اأن�صطة ق�صم الو�صاطة يف البنك اإىل �رشكة 

اجلزيرة كابيتال اإبتداء من 1 اأبريل 2008.

طبقًا للت�رشيعات النظامية ال�صادرة موؤخراً يف اململكة العربية ال�صعودية، فاإنه يجب على كافة البنوك ف�صل الأن�صطة املتعلقة 

قبل �رشكة جديدة  الأن�صطة من  تتم ممار�صة هذه  بهم ف�صاًل كاماًل بحيث  الإ�صت�صارات اخلا�صة  الأ�صول وخدمات  باإدارة 

مرخ�ض لها من قبل هيئة ال�صوق املالية. وتبعًا لذلك، ح�صل البنك على الرتاخي�ض الالزمة من هيئة ال�صوق املالية ويتوقع اأن 

يتم نقل كافة الأن�صطة والعمليات خالل الفرتة املتبقية من عام 2008، بعد تاأ�صي�ض ال�رشكة اجلديدة.

2 - اأ�س�ص الإعداد

يقوم البنك باإعداد هذه القوائم املالية املوحدة املوجزة املرحلية وفقًا ملعايري املحا�صبة للموؤ�ص�صات املالية وبع�ض املتطلبات 

اخلا�صة بالإف�صاح عن كفاية راأ�ض املال ال�صادرة عن موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي )»موؤ�ص�صة النقد«(، ومعيار املحا�صبة 

الدويل رقم 34 اخلا�ض بالتقارير املالية املرحلية. كما يعد البنك هذه القوائم املالية املوحدة املوجزة املرحلية لتتما�صى مع 

نظام مراقبة البنوك ونظام ال�رشكات يف اململكة العربية ال�صعودية.

يجب الأخذ يف العتبار القوائم املالية املوحدة ال�صنوية لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2007 عند قراءة هذه القوائم املالية 

املوحدة املوجزة املرحلية.

ت�صتمل هذه القوائم املالية املوحدة املوجزة املرحلية على ح�صابات بنك اجلزيرة و�صناديقه الإ�صتثمارية التابعة، وهي �صندوق 

اخلري و�صندوق الرثيا و�صندوق امل�صارق وكذلك �رشكة اجلزيرة كابيتال، بعد اإ�صتبعاد جميع املعامالت البينية اجلوهرية.

تظهر القوائم املالية املوحدة املوجزة املرحلية بالريال ال�صعودي ويتم تقريبها لأقرب األف ريال �صعودي.

3 - ال�سيا�سات املحا�سبية

اإن ال�صيا�صات املحا�صبية املتبعة تتما�صى مع تلك املتبعة يف اإعداد القوائم املالية املوحدة ال�صنوية للبنك لل�صنة املنتهية يف 31 

دي�صمرب 2007 واملبينة يف القوائم املالية املوحدة ال�صنوية لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2007.

4- اإ�ستثمــــــارات 
                                        باآلف الريالت ال�صعودية                          

30 �صبتمرب 31 دي�صمرب  30 �سبتمرب   

2007  2007  2008  

)غري مدققة( )مدققة(  )غري مدققة(   

200.104  701.344  195.368 حمتفظ بها لأغرا�ض املتاجرة 

3.293.630  3.843.630  3.188.120 اإ�صتثمارات اأخرى حمتفظ بها بالتكلفة املطفاأة 

292.152  399.895  319.435 متاحة للبيع 

       18.750         18.750 حمتفظ بها حتى تاريخ ال�صتحقاق            -              

3.804.636  4.963.619    3.702.923 املجمــــــوع 

 5- التعهدات واللتزامات املحتملة املتعلقة بالإئتمان

لدى البنك التعهدات واللتزامات املحتملة املتعلقة بالإئتمان التالية:

                                        باآلف الريالت ال�صعودية                          

30 �سبتمرب 31 دي�سمرب  30 �سبتمرب   
2007  2007  2008  

)غري مدققة( )مدققة(  )غري مدققة(   

1.207.057  1.438.373  2.234.017 خطابات �صمان 

 446.498  319.834  649.470 اإعتمادات م�صتندية 

 154.133  118.927  186.773 قبولت 

 593.138  334.956  1.487.317 اإلتزامات ملنح اإئتمان غري قابلة للنق�ض 

             3.931             3.931 اأخرى               -          

2.404.757  2.216.021  4.557.577 املجمــــــــوع 

6 - النقدية و�سبه النقدية

تتكون النقدية و�صبه النقدية املدرجة يف قائمة التدفقات النقدية املوحدة من الآتي:

                                        باآلف الريالت ال�صعودية                          

30 �سبتمرب 31 دي�سمرب  30 �سبتمرب   
2007  2007  2008  

)غري مدققة( )مدققة(  )غري مدققة(   

نقدية واأر�صدة لدى موؤ�ص�صة النقد العربي 

 289.646  830.444  313.595    ال�صعودي، فيما عدا الوديعة النظامية 

اأر�صدة لدى البنوك واملوؤ�ص�صات املالية 

   الأخرى ت�صتحق بعد ت�صعني يومًا

 2.059.261  3.061.518  1.867.982    من تاريخ الإقتناء 

2.348.907  3.891.962  2.181.577 املجمــــــوع 



اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة املوجزة املرحلية )تتمـــة(
لفرتتي الت�سعة اأ�سهر املنتهيتني يف 30 �سبتمرب 2008 و 2007

7 - قطاعات الأعمال

ترتكز كافة عمليات البنك داخل اململكة العربية ال�صعودية.

لأغرا�ض الدارة، يتكون البنك من اأربع قطاعات اأعمال اأ�صا�صية هي:

ودائع ومنتجات اإئتمانية واإ�صتثمارية لالأفراد. قطاع الأفـــــراد 

والعمالء  احلجم  واملتو�صطة  وال�صغرية  الكبرية  لل�رشكات  اخرى  اإئتمانية  ومنتجات  وودائع  قرو�ض  قطاع ال�رشكات 

الإعتباريني.

توفر خدمات و�صاطة للعمالء. )اإن هذا القطاع مدرج �صمن اأن�صطة �رشكة اجلزيرة كابيتال، وهي �رشكة تابعة   الو�ســــاطــــــة 

للبنك(.

اأ�صواق املال وخدمات املتاجرة واخلزينة. حّتمل العمولة على قطاعات الأعمال باإعتماد �صعر و�صطي موحد  قطاع اخلزينـــة 

يعادل تقريبًا متو�صط تكلفة التمويل ال�صائدة.

تتكون العمليات الأخرى للبنك من اإدارة ال�صناديق واأعمال اأخرى، ول تعترب اأي من هذه العمليات قطاعًا  اأخــــــــــــــــرى 

م�صتقاًل ينبغي التقرير عنه.

ومطلوبات  موجودات  ت�صمل  التحويل.  ت�صعري  طرق  يف  البنك  ل�صيا�صة  وفقًا  الأعمال  قطاعات  بني  املعامالت  ت�صجل 

القطاعات ب�صكل رئي�صي موجودات ومطلوبات ت�صغيلية.

فيما يلي حتلياًل باجمايل موجودات ومطلوبات البنك كما يف 30 �صبتمرب 2008 و 2007، واإجمايل دخل وم�صاريف 

العمليات و�صايف الدخل لفرتة الت�صعة اأ�صهر املنتهية يف ذلك التاريخ، وفقا لكل قطاع من قطاعات العمال:

                                                                                             30 �صبتمرب 2008 باآلف الريالت ال�صعودية                                           

قطاع اخلرينة قطــــــــــاع   قطـــــــــاع   

الإجمــالــي واأخــــــــرى  الو�صـــاطـــة  ال�رشكــــات  الأفــــــــراد   

)غري مدققة( )غري مدققة(  )غري مدققة(  )غري مدققة(  )غري مدققة(   

23.402.640  8.081.951  503.348  11.899.654  2.917.687 اإجمايل املوجودات 

18.530.374  7.575.959      43.205     2.010.933  8.900.277 اإجمايل املطلوبات 

         930.359           61.427  275.748          344.396        248.788 اإجمايل دخل العمليات 

اإجمايل م�صاريف العمليات

          616.248      109.225  196.054  110.168  200.801    بال�صايف بعد حقوق الأقلية 

          314.111      )47.798(      79.694  234.228  47.987 �صايف الدخل/ )اخل�صارة( 

                            30 �صبتمرب 2007 باآلف الريالت ال�صعودية                            

قطاع اخلرينة قطــــــــــاع  قطـــــــــاع   

الإجمــالــي واأخــــــــرى  ال�رشكــــات  الأفــــــــراد   

)غري مدققة( )غري مدققة(  )غري مدققة(  )غري مدققة(   

16.347.201  7.439.066  7.536.318  1.371.817 اإجمايل املوجودات 

11.807.676  2.224.657  2.259.040  7.323.979 اإجمايل املطلوبات 

    1.100.345       184.856       171.535  743.954 اإجمايل دخل العمليات 

اإجمايل م�صاريف العمليات

         455.606  65.505  42.231  347.870  بال�صايف بعد حقوق الأقلية 

         644.739  119.351  129.304  396.084 �صايف الدخل 

تم اإدراج خدمات الو�صاطة �صمن قطاع الأفراد في فترة المقارنة.

8 - راأ�ص املال وربح ال�سهم

يتكون راأ�ض مال البنك امل�رشح به وامل�صدر واملدفوع بالكامل من 300 مليون �صهم، قيمة ال�صهم الواحد 10 ريالت 

�صعودية )31 دي�صمرب 2007: 225 مليون �صهم، قيمة ال�صهم الواحد 10 ريالت �صعودية؛ 30 �صبتمرب 2007: 225 

مليون �صهم، قيمة ال�صهم الواحد 10 ريالت �صعودية(.

وافقت اجلمعية العمومية غري العادية خالل اإجتماعها املنعقد يف 16 اأبريل 2008 على اإ�صدار 75 مليون �صهم منحة بقيمة 

10 ريالت �صعودية لكل �صهم )�صهم لكل ثالث اأ�صهم قائمة( وذلك للم�صاهمني امل�صجلني يف ذلك التاريخ. ح�صل البنك 

على املوافقات النظامية بهذا اخل�صو�ض ومت اإ�صدار اأ�صهم املنحة بتاريخ 19 اأبريل 2008.

مت �صابقًا اإ�صدار 112.5 مليون �صهم منحة بقيمة 10 ريالت �صعودية لل�صهم الواحد )�صهم واحد لكل �صهم قائم( وذلك 

بناًء على موافقة امل�صاهمني يف اجلمعية العمومية غري العادية التي انعقدت يف 30 اأبريل 2007 للم�صاهمني امل�صجلني يف 

ذلك التاريخ. ح�صل البنك على املوافقات النظامية بهذا اخل�صو�ض ومت اإ�صدار اأ�صهم املنحة بتاريخ 5 مايو 2007.

وفقًا ملتطلبات معيار املحا�صبة الدويل رقم 33 - ربح ال�صهم، مت تعديل ربح ال�صهم للفرتة املنتهية يف 30 �صبتمرب 2007 باأثر 

رجعي، وذلك لإظهار اأثر اإ�صدار اأ�صهم املنحة خالل عام 2008.

9 - كفاية راأ�ص املال

تت�صمن اأهداف البنك عند اإدارة راأ�ض املال الإلتزام مبتطلبات راأ�ض املال املو�صوعة من قبل موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي 

ل�صمان قدرة البنك على الإ�صتمرارية واملحافظة على قاعدة راأ�ض مال قوية.

يقوم البنك مبراقبة مدى كفاية راأ�صماله وذلك باإ�صتخدام املعدلت واملرجحات املحددة من قبل موؤ�ص�صة النقد العربي 

ال�صعودي، وتقي�ض هذه املعدلت مدى كفاية راأ�ض املال وذلك مبقارنة راأ�ض مال البنك املوؤهل مع املوجودات والإلتزامات 

املدرجة يف قائمة مركزه املايل باإ�صتخدام مبلغ مرجح لإظهار خماطرها الن�صبية. تفر�ض موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي على 

البنك الحتفاظ بحد اأدنى من راأ�ض املال النظامي كما تتطلب املحافظة على معدل حمدد يكون فيه اإجمايل راأ�ض املال النظامي 

اإىل املوجودات املرجحة املخاطر عند احلد الأدنى املتفق عليه البالغ 8 باملائة اأو اأكرث.

اأ�صدرت موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي دلياًل اإر�صاديًا بخ�صو�ض تطبيق اإف�صاحات بازل 2 اإعتباراً من 1 يناير 2008، وعليه 

فاإن اأرقام املقارنة مل يتم عر�صها.

                                                30 �صبتمرب 2008                                     

ن�صبة راأ�ض املال جمموعة 1 )باملائة( ن�صبة اإجمال راأ�ض املال )باملائة(    

    ) غري مدققة(              ) غري مدققة(

 14.31  14.72 امل�صتوى املوحد الأعلى 


