
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 
 )غري مدققة( املرحلية املوجزة القوائم املالية املوحدة

 ٢٠٠٩ سبتمرب ٣٠ أشهر املنتهية يف التسعةلفترة 
 الفحص وتقرير 
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 بنك اجلزيرة
 )ة مسامهة سعوديةشرك(
 

  املوحدةقائمة املركز املايل
 )بآالف الرياالت السعودية(
 
  سبتمرب ٣٠     ديسمرب٣١    سبتمرب ٣٠     
     ٢٠٠٨    ٢٠٠٨    ٢٠٠٩  
  )غري مدققة(    )مدققة(    )غري مدققة(   ايضاح 
 

 املوجودات
  وأرصدة لدى مؤسسة النقد يةنقد

  ١,٥٩٤,٢١٧   ٢,٢٥٨,٤٥٩   ١,٨٠٤,٥٦٩    العريب السعودي
  واملؤسسات أرصدة لدى البنوك
  ٢,٩٠٢,٠٨٣   ٣,٩٠٣,٥٨٢   ٥,٢٤٤,٦٩٢    املالية األخرى

  ٣,٧٠٢,٩٢٣   ٤,٩٠٩,٣٦٨   ٤,٩١٦,٤٢٨  ٥  إستثمارات
 ١٤,٠٨٨,٠٢٠  ١٥,١٣٣,١٥٣  ١٥,٥٩٩,٢٥٤     صايف- قروض وسلف
  ٧٥,٧٩٧   ٧٥,٧٩٧   ٦٨٣,٢٩٩  ٦   صايف- عقارات أخرى

  ٤٦٩,٠٠٤   ٤٩٣,٥٠٣   ٤٩١,٧٠٦     صايف-ممتلكات ومعدات 
  ٥٧٠,٥٩٦   ٧٤٥,٨٤٣   ٤٢٠,٤٧٠    موجودات أخرى

 
 ٢٣,٤٠٢,٦٤٠   ٢٧,٥١٩,٧٠٥ ٢٩,١٦٠,٤١٨     املوجوداتإمجايل

 
 امللكيةاملطلوبات وحقوق 

 
 املطلوبات

  ١,٢٠٧,٠٢٣   ١,٣٦٦,٦٤٥   ١,٥٦٩,٢١٨    واملؤسسات املالية األخرىأرصدة للبنوك
 ١٦,٨٥٨,٩٤٤  ٢٠,٩٠٠,٣٦٨  ٢٢,١٩٢,٤٣٢    ودائع العمالء

  ٤٦٤,٤٠٧   ٥١٤,٨٦٩   ٤٤٤,٠١٦    مطلوبات أخرى
 

 ١٨,٥٣٠,٣٧٤  ٢٢,٧٨١,٨٨٢  ٢٤,٢٠٥,٦٦٦     املطلوباتإمجايل
 

  العائدة ملسامهيامللكيةحقوق 
    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

  ٣٧,٥٤١   )٣,١٤١(  -          إحتياطي آخر
  ٣٣٩,٢١٥   ١٨٨,٩٤٣   ٣١٤,٥٨٧    بقاةأرباح م

 
  العائدة ملسامهي امللكية حقوق إمجايل

  ٤,٧٧١,٧٥٦   ٤,٦٣٦,٨٠٢   ٤,٧٦٥,٥٨٧       الشركة األم
  ١٠٠,٥١٠   ١٠١,٠٢١   ١٨٩,١٦٥    )حصة غري مسيطرة(حقوق األقلية 

 
 امللكية العائد ملسامهي  حقوق إمجايل

  ٤,٨٧٢,٢٦٦   ٤,٧٣٧,٨٢٣   ٤,٩٥٤,٧٥٢       الشركة األم وحقوق األقلية
 

 ٤٠٢٣,٤٠٢,٦  ٢٧,٥١٩,٧٠٥  ٢٩,١٦٠,٤١٨    لكيةامل املطلوبات وحقوق إمجايل
 
 

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

  )غري مدققة( املوحدة قائمة الدخل
 سبتمرب ٣٠ يف تني أشهر املنتهيالتسعة   سبتمرب ٣٠ يف تنيالثالثة أشهر املنتهي  
   ٨٢٠٠    ٩٢٠٠    ٨٢٠٠    ٩٠٢٠  
 

  ٨٠٩,٨٥٢   ٧٥٨,٨٥٣   ٢٨٦,٠٩٨   ٢٢٤,٢٧٦  اصةاخلعموالت الدخل 
  )٣٢٠,٨١٤(  )٧٣٢٣٧,٨(  )١٣١,٧٤٦(  )٦٢,٣٦٢( مصاريف العموالت اخلاصة

 
  ٤٨٩,٠٣٨   ٥٢٠,٩٨٠   ١٥٤,٣٥٢   ١٦١,٩١٤  صايف دخل العموالت اخلاصة

 
  ٤٣٢,٣٠٥   ٢٩٤,٥٣٥   ١١٧,٧٩١   ٧٦,٣٠٨  صايف أتعاب خدمات بنكية

  ١٢,٧٨٩   ١١,٩٩٧   ٣,٧٥٢   ٣,٩٤٦  صايف ربح حتويل عمالت أجنبية
  )٢١,١١٥(  ٣٠,٦٦١   )٢٢,٨٩٩(  ١٦,٣٣٥   املتاجرة )خسارة/ (دخل صايف
 من إستثمارات مقتناة ليدرجدخل 

 التغيري يف قيمتها العادلة يف قائمة   
  -         ٩٨,٣٧١   -         ٩٨,٣٧١      الدخل

  ١٠,٥٣٢   ٥,٠٥٤   ٤,٢٠٢   ٢٥٠  دخل من توزيعات أرباح
 ةصايف مكاسب من إستثمارات مقتنا

  ٤,٠٠٣   ٢٠,٧٢٩   -         -           لغري أغراض املتاجرة
  ٢,٨٠٧   ١,٨٥٣   ٩٠   ١,٠٣٩  خرىأدخل عمليات 

 
  ٩٣٠,٣٥٩   ٩٨٤,١٨٠   ٢٥٧,٢٨٨   ٣٣٥٨,١٦  إمجايل دخل العمليات

 
  ٣٢٣,٨٠٥   ٢٨٧,٤٧٠   ١٠١,٩٢٦   ٩٧,٢٩٦ باملوظفنيرواتب ومصروفات متعلقة 

  ٤٧,٤٣٨   ٤١,٤٣٣   ١٥,٧٥٧   ١٥,٥١٦  إجيار ومصاريف متعلقة باملباين
  ٥٥,١٦٩   ٦٢,٥٣٦   ١٩,٠٨٦   ٢١,٠٠٠  إستهالك

  ١٥٤,١١٩   ١٢٨,٠٦٣   ٤٩,٤١٨   ٣٦,٢٥٧  مصاريف عمومية وإدارية أخرى
  إخنفاض) خمصصعكس (سائرخ
  ٢٥,٠٨٧   ١٥٤,٧٨٣   )١١٦(  ١١٥,٦٧٦   صايف-اإلئتمان    

  ١٠,٢٨١   ٥,٣٩٢   ١٠,٢٨١   -        إخنفاض يف موجودات مالية أخرى
  ٤٤٩   ١٠,٩٩١   ٨٢   ٢,٩١٢  مصاريف عمليات اخرى

 
  ٦١٦,٣٤٨   ٦٩٠,٦٦٨   ١٩٦,٤٣٤   ٢٨٨,٦٥٧  إمجايل مصاريف العمليات

 
  ٣١٤,٠١١   ٢٩٣,٥١٢   ٦٠,٨٥٤   ٦٩,٥٠٦  الفترةايف دخل ص
 

  حلقوقالعائدة) ربح/ (خسارة
  ١٠٠   )٢٦٨(  ١٨   ٢٨٣  )حصة غري مسيطرة ( األقلية   
 

 صايف الدخل للفترة العائد ملسامهي
  ٣١٤,١١١   ٢٩٣,٢٤٤   ٦٠,٨٧٢   ٨٩٦٩,٧     الشركة األم
 :ربح السهم

 
 سهم املتوسط املرجح لعدد األ

  ٣٠٠,٠٠٠   ٣٠٠,٠٠٠   ٣٠٠,٠٠٠   ٣٠٠,٠٠٠  )باآلالف(   املصدرة 
 ربح السهم األساسي واملخفض 

    ١,٠٥   ٠,٩٨   ٠,٢٠   ٠,٢٣  )بالريال السعودي   (
 .املرحلية ملوجزةن هذه القوائم املالية املوحدة ا جزءاً ال يتجزأ م١١ إىل ١تعترب اإليضاحات املرفقة من 
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 ةبنك اجلزير
 )شركة مسامهة سعودية(
 

 )غري مدققة( الشامل املوحدة قائمة الدخل
 
  سبتمرب ٣٠ أشهر املنتهية يف تسعةال    سبتمرب ٣٠لثالثة أشهر املنتهية يف ا   
   ٢٠٠٨    ٢٠٠٩    ٢٠٠٨    ٢٠٠٩  
 

  ٣١٤,٠١١   ٢٩٣,٥١٢   ٦٠,٨٥٤   ٦٦٩,٥٠  صايف الدخل للفترة
 

 ملة الشا) اخلسارة(بنود الدخل 
 :األخرى  
 

 صايف التغريات يف القيمة العادلة 
  )١٠٠,٩٤٩(  ٢٣,٨٧٠   )٨٣,١٦٠(  -        ستثمارات متاحة للبيع  إل

 
 :ىل قائمة الدخل املوحدةإاحملول 

 
 إستثمارات لغري من مكاسب صايف 

  )٤,٠٠٣ (  )٢٠,٧٢٩(  -         -         أغراض املتاجرة 
 

 خرى شاملة أ)خسارة/ (دخل
  )١٠٤,٩٥٢(  ٣,١٤١   )٨٣,١٦٠(  -         للفترة  
 

 )اخلسارة( /إمجايل الدخل
  ٢٠٩,٠٥٩   ٢٩٦,٦٥٣   )٢٢,٣٠٦(  ٦٦٩,٥٠  للفترة ةالشامل   
 

 :ىلإالعائد 
 

  ٢٠٩,١٥٩   ٢٩٦,٣٨٥   )٢٢,٢٨٨(  ٦٩,٧٨٩  مسامهي الشركة األم
  )١٠٠(  ٢٦٨   )١٨(  )٢٨٣( )مسيطرةحصة غري (حقوق األقلية 

 
  ٢٠٩,٠٥٩   ٢٩٦,٦٥٣   )٢٢,٣٠٦(  ٦٦٩,٥٠  امجايل الدخل الشامل للفترة

 
 

 .املرحلية ملوجزةن هذه القوائم املالية املوحدة ا جزءاً ال يتجزأ م١١ إىل ١تعترب اإليضاحات املرفقة من 
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 بنك اجلزيرة

 )شركة مسامهة سعودية(
 

 ) مدققةغري( املوحدة لكيةاملقائمة التغريات يف حقوق 
 ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ سبتمرب ٣٠ يف تني أشهر املنتهيلفتريت التسعة

 )بآالف الرياالت السعودية(
 

  
 

 رأس املال

  
 

 إحتياطي نظامي

  
 

 إحتياطي عام

  
 

 إحتياطي آخر

  
 

 أرباح مبقاة

 توزيعات 
 أرباح
 مقترحة

إمجايل حقوق امللكية  
العائدة ملسامهي 
 الشركة األم

  
 

 حقوق األقلية 

  
 

 اإلمجايل
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 

 ٢٩٦,٦٥٣  ٢٦٨  ٢٩٦,٣٨٥  -        ٢٩٣,٢٤٤  ٣,١٤١  -        -        -       إمجايل الدخل الشامل للفترة
 -        -        -        ١٧٠,١٠٠  )١٧٠,١٠٠(  -        -        -        -       ٢٠٠٨إمجايل أرباح مقترح توزيعها لعام 

 )١٧٠,١٠٠(  -        )١٧٠,١٠٠(  )١٧٠,١٠٠(  -        -        -        -        -       )معتمدة (٢٠٠٨إمجايل األرباح املوزعة لعام 
 )١٠,٥٨٦(  -        )١٠,٥٨٦(  -        )١٠,٥٨٦(  -        -        -        -       ة شرعية وضريبة دخل تتعلق بشركة تابعةزكا

 زكاة شرعية وضريبة دخل مستردة تتعلق بشركة تابعة
 من قبل الشركاء

 
      - 

  
      - 

  
      - 

  
      - 

  
١٣,٠٨٦ 

  
      - 

  
١٣,٠٨٦ 

  
      - 

  
١٣,٠٨٦ 

 ٨٧,٨٧٦  ٨٧,٨٧٦   -         -        -         -         -         -         -       صايف التغريات يف حقوق األقلية
  ٤,٩٥٤,٧٥٢   ١٨٩,١٦٥   ٤,٧٦٥,٥٨٧   -         ٣١٤,٥٨٧   -        ٦٨,٠٠٠   ١,٣٨٣,٠٠٠  ٣,٠٠٠,٠٠٠ )غري مدققة (٢٠٠٩ سبتمرب ٣٠الرصيد كما يف 

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 

 ٢٠٩,٠٥٩  )١٠٠(  ٢٠٩,١٥٩  -        ٣١٤,١١١  )١٠٤,٩٥٢(  -        -        -       للفترة) اخلسارة الشاملة(إمجايل الدخل الشامل 
 -        -        -        -        )٧٥٠,٠٠٠(  -        -        -        ٧٥٠,٠٠٠ أسهم منحة مصدرة

 )١٠٤,٩٥٢(  -        )١٠٤,٩٥٢(  -        -        )١٠٤,٩٥٢(  -        -        -       )معتمدة (٢٠٠٧إمجايل أرباح مقترح توزيعها لعام 
       -        -        -        -        -  )١٣٥,٠٠٠(  -        )١٣٥,٠٠٠(  )١٣٥,٠٠٠( 

 ٩,١١٨  ٩,١١٨  -        -        -        -        -        -        -       صايف التغريات يف حقوق األقلية 

 ٤,٨٧٢,٢٦٦  ١٠٠,٥١٠  ٤,٧٧١,٧٥٦  -        ٣٣٩,٢١٥   ٣٧,٥٤١   ٦٨,٠٠٠  ١,٣٢٧,٠٠٠  ٣,٠٠٠,٠٠٠ )غري مدققة (٢٠٠٨ سبتمرب ٣٠كما يف الرصيد 
 

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

 )دققةغري م( املوحدة قائمة التدفقات النقدية
 ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ سبتمرب ٣٠ يف تني أشهر املنتهيالتسعة يتلفتر

  ٨٢٠٠    ٩٢٠٠       )بآالف الرياالت السعودية(
 : التشغيليةاألنشطةالتدفقات النقدية من  

  ٣١٤,١١١   ٢٩٣,٢٤٤   الفترةصايف دخل
 املستخدم يف تعديل صايف الدخل إىل صايف النقد 

 : التشغيليةاألنشطة
  ٢١,١١٥   )٣٠,٦٦١( املتاجرة دخل صايف

 دخل من إستثمارات مقتناة ليدرج
    التغيري يف قيمتها العادلة يف قائمة

  -         )٩٨,٣٧١(     الدخل
  )٤,٠٠٣ (  )٢٠,٧٢٩(  صايف- مقتناة لغري أغراض املتاجرةمكاسب من إستثمارات 
  ٣٣,٦٧٣   ١٥٤,٧٨٣   صايف -خمصص خسائر اإلئتمان 

  ٥٥,١٦٩   ٦٢,٥٣٦  إستهالك
  ٢٨   ٤٤  خسارة بيع ممتلكات ومعدات

  ١٠,٢٨١   ٥,٣٩٢  إخنفاض يف موجودات مالية أخرى
 
  ٤٣٠,٣٧٤   ٣٦٦,٢٣٨  

 :النقص يف املوجودات التشغيلية )الزيادة(صايف 
  )٦٢٠,٢٨٣(  )١٣٩,١٠٢(   السعوديلدى مؤسسة النقد العريبوديعة نظامية 

 ت املالية األخرى  واملؤسساأرصدة لدى البنوك
  )٤٣٢,٨٥١(  )٤٨٣,٣١١(  تستحق بعد تسعني يوماً من تاريخ االقتناء

  ٤٨١,٠٤٠   )٣٣٣,٠٢٣( ستثمارات حمتفظ ا ألغراض املتاجرةإ
  )٤,٢٤٢,٤٥٧(  )١,٥٠٣,١٩٨( قروض وسلف
  -         ١٠١   صايف- عقارات أخرى

  ٤٦١,٨٨٦   ٣٢٥,٣٧٣  موجودات أخرى
 

 :يف املطلوبات التشغيلية) النقص(صايف الزيادة 
  ٤٩٠,٣٣٣   ٢٠٢,٥٧٣   واملؤسسات املالية األخرىلبنوكلأرصدة 

  ١,٢١١,٨٥٧   ١,٢٩٢,٠٦٤  ودائع العمالء
  ٦٢,٧١٤   )٢٧٧,٩٤( مطلوبات أخرى

 
  )٢,١٥٧,٣٨٧(  )٦٣٥٠,٢٢(  التشغيليةاملستخدم يف األنشطةصايف النقد 

 
 :الستثمارية من األنشطة ايةالتدفقات النقد
  ١,١٣٥,١٢٦   ١,٥٦١,٤٠١  مقتناه لغريستثمارات إبيع استحقاق و  منمتحصالت

    أغرض املتاجرة
  )٤٩١,٦٣٦(  )٨١٧,٠٠٠( لغري أغراض املتاجرةستثمارات إشراء 
  )٦٤,٩٠٧(  )٦٠,٩١٩( ممتلكات ومعداتشراء 

  ٩   ١٣٦  متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات
  ٣,٨٢١   ٣,٧٨٣   مستلمةتوزيعات أرباح

 
  ٥٨٢,٤١٣   ٦٨٧,٤٠١  االستثمارية األنشطة نم الناتجصايف النقد 

 
 :التمويلية من األنشطة يةلتدفقات النقدا
  )١٤٤,٤٢٩(  )١٦٠,٥١٢( ح موزعةمدفوعةاأرب

  ٩,٠١٨   ٨٨,١٤٤  قليةصايف احلركة يف حقوق األ
 

  )١٣٥,٤١١(  )٧٢,٣٦٨( املستخدم يف األنشطة التمويليةصايف النقد 
 

  )١,٧١٠,٣٨٥(  ٢٦٤,٨٠٧  يف النقدية وشبه النقدية )النقص( / الزيادةصايف
  ٣,٨٩١,٩٦٢   ٣,٨٧٦,٠٢٣  فترةبداية ال كما يف  وشبه النقديةالنقدية

 
  ٢,١٨١,٥٧٧   ٣٠٤,١٤٠,٨   )٨إيضاح (فترة اية الوشبه النقدية كما يف  يةنقدال
 

  ٨١٤,٦٦٩   ٧٧٩,٣٦٧   الفترةخاللعموالت خاصة مستلمة 
 

  ٤٢٨,٢٧٨   ٢٧٧,٢٢٩   الفترةمدفوعة خاللعموالت خاصة 
 

 - معلومات إضافية عن معلومات غري نقدية
  )١٠٤,٩٥٢(  ٣,١٤١  صايف التغريات يف القيم العادلة

 
  -         ٦٠٧,٦٠٣  كتسوية لقروض وسلفات إمتالك عقار 

 
  -         ٢٧٤,٧١١  إمتالك أسهم كتسوية لقروض وسلف

 .املرحلية  جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة املوجزة١١ إىل ١تعترب اإليضاحات املرفقة من  



 

- ٧ - 

 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(
 

 )غري مدققة (املرحلية املوجزةالقوائم املالية املوحدة إيضاحات حول 
 ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ سبتمرب ٣٠ يف تني أشهر املنتهيالتسعة يتلفتر

 
 عام - ١
 

 مبوجب املرسوم مسجلة يف اململكة العربية السعوديةشركة مسامهة ك") البنك("بنك اجلزيرة تأسس 
ممارسة بدأ البنك ). ١٩٧٥ يونيو ٢١(هـ ١٣٩٥ اآلخرةمجادى  ١٢اريخ ـتبم /٤٦امللكي رقم 

 فروع بنك لياتأن إنتقلت إليه عمبعد ) ١٩٧٦أكتوبر  ٩(هـ ١٣٩٦ شوال ١٦اله بتاريخ ـأعم
 يعمل البنك مبوجب سجل جتاري رقم .باكستان الوطين يف اململكة العربية السعودية

من  ،جدةمدينة الصادر يف ) ١٩٧٦ يوليو ٢٧(هـ ١٣٩٦ رجب ٢٩بتاريخ  ٤٠٣٠٠١٠٥٢٣
 .يف اململكة العربية السعودية)  فرعا٢٥ً: ٢٠٠٨(  فرعا٣٦ً خالل شبكة فروعه وعددها

 
 :الرئيسي للبنك هو كما يليإن عنوان املركز 

 
 بنك اجلزيرة

  طريق امللك-مركز النهضة 
 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 
تشمل املراحبة واإلستصناع واإلجارة والتورق، واليت يتم املوافقة واالشراف عليها من قبل هيئة رقابة و

 .شرعية مستقلة مت تأسيسها من قبل البنك
 

 بتأسيس شركة مالية جديدة باسم شركة اجلزيرة لألسواق املالية، شركة ٢٠٠٨قام البنك خالل عام 
 رجب ٨ بتاريخ ٢٠٠٧-٣٨-٢مسامهة سعودية مغلقة، شكلت مبوجب قرار هيئة سوق املال رقم 

واملسجلة يف اململكة العربية السعودية مبوجب سجل جتاري رقم ) ٢٠٠٧ يوليو ٢٢(هـ ١٤٢٨
ميتلك البنك ). ٢٠٠٨ مارس ٢٥(هـ ١٤٢٩ ربيع األول ١٧ بتاريخ ٤٠٣٠١٧٧٦٠٣

يف الشركة التابعة، شركة اجلزيرة لألسواق املالية، وملكية غري مباشرة ) ملكية مباشرة(باملائة  ٩٩,٩٩
مت نقل كافة أنشطة ). ملكية غري مباشرة نيابة عن ولصاحل البنك عن طريق شركاء أقلية( باملائة ٠,٠١

 .٢٠٠٨أبريل  ٥اطة يف البنك إىل شركة اجلزيرة لألسواق املالية إبتداًء من قسم الوس
 

طبقاً للتشريعات النظامية الصادرة مؤخراً يف اململكة العربية السعودية، فإن البنك بصدد إستكمال 
 يتم يتوقع أن. اإلجراءات القانونية لتحويل أنشطة إدارة املوجودات إىل شركة اجلزيرة لألسواق املالية

 .٢٠٠٩نقل كافة األنشطة والعمليات خالل عام 
 



 

- ٨ - 

 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(
 

 )تتمة( املوحدة  املوجزةاملرحليةإيضاحات حول القوائم املالية 
 ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ سبتمرب ٣٠ يف تني أشهر املنتهيالتسعة يتلفتر

 
 أسس اإلعداد - ٢
 

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

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

 .اململكة العربية السعودية
 

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

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

 .سعودي
 
 

 أسس التوحيد - ٣
 

تشتمل هذه القوائم املالية املرحلية املوجزة املوحدة على حسابات بنك اجلزيرة ومنشآته التابعة، وهي 
شركة اجلزيرة لألسواق املالية وعقارات  وكذلك صندوق املشارقوصندوق الثريا وصندوق اخلري 

يتم إعداد القوائم املالية للمنشآت التابعة عن نفس السنة املالية "). اموعة"يشار إليها جمتمعة (أمان 
 .للبنك وبإستخدام سياسات حماسبية منتظمة

 
ملالية إن املنشآت التابعة هي مجيع الشركات اليت ميتلك البنك القدرة على توجيه سياساا ا

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

ك عن التابعة من تاريخ إنتقال السيطرة للبنك، كما تتوقف عملية التوحيد من تاريخ توقف البن
املستبعدة خالل العام ضمن قائمة يتم قيد النتائج اخلاصة باملنشآت التابعة املقتناة أو . السيطرة

 .الدخل املرحلية املوحدة وذلك من تاريخ اإلقتناء أو حىت تاريخ اإلستبعاد، حسب ما هو مالئم
 

لبنك بصورة مباشرة أو متثل حقوق األقلية احلصة من صايف الدخل وصايف املوجودات اليت ال ميتلكها ا
غري مباشرة يف منشآته التابعة، ويتم عرض حقوق األقلية بشكل منفصل ضمن قائمة الدخل املرحلية 
املوحدة كما تعرض ضمن حقوق امللكية يف قائمة املركز املايل املوحدة بشكل منفصل عن حقوق 

 .امللكية العائدة ملسامهي الشركة األم
 

ية بني البنك ومنشآته التابعة، وكذلك أية أرباح أو مصروفات غري حمققة يتم إستبعاد األرصدة البين
 .ناجتة عن معامالت بني أطراف اموعة، وذلك عند إعداد القوائم املالية املرحلية املوجزة املوحدة

 
غري كما يتم إستبعاد اخلسائر املالية غري احملققة بنفس الطريقة اليت يتم فيها إسبعاد املكاسب املالية 

 .احملققة وذلك فقط يف حال عدم وجود دليل على حدوث إخنفاض يف القيمة
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 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(
 

 )تتمة( املوحدة إيضاحات حول القوائم املالية املرحلية املوجزة
 ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ سبتمرب ٣٠ يف تني أشهر املنتهيالتسعة يتلفتر

 
 السياسات احملاسبية - ٤
 

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

، بإستثناء تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية ٢٠٠٨ 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(سبة الدويل رقم يتطلب املعيار اجلديد الذي حل حمل معيار احملا
اإلدارة والذي يتم مبوجبها عرض املعلومات القطاعية على نفس األساس املستخدم ألغراض التقارير 

وعلى ذلك، فقد مت عرض القطاعات بطريقة تكون أكثر إتساقاً مع التقارير الداخلية املقدمة . الداخلية
 .ماً بأن هذا التغري مل يكن له تأثري على طريقة تصنيف وعرض املعلومات القطاعيةعل. لإلدارة العليا

 
 ):املعدل" (عرض البيانات املالية) "١(معيار احملاسبة الدويل رقم  •

يتطلب املعيار املعدل عرض التغريات يف حقوق امللكية الناجتة عن معامالت مع الشركاء بصفتهم شركاء 
كما يتطلب عرض التغريات . يف قائمة التغريات يف حقوق امللكية) باملسامهنيتغريات يف الدخل تتعلق (

على حنو منفصل يف قائمة ) تغريات يف حقوق امللكية غري متعلقة باملسامهني(األخرى يف حقوق امللكية 
 ).قائمة الدخل الشامل املوحدة(األعمال 

 
كن هلا تأثري على املركز املايل لقد طبق البنك املعيار والتعديالت بأثر رجعي، واليت مل ي

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

 
 

  إستثمارات - ٥
  بآالف الرياالت السعودية     
  سبتمرب ٣٠     ديسمرب٣١    سبتمرب ٣٠     
     ٢٠٠٨    ٢٠٠٨    ٢٠٠٩  
  )غري مدققة(    )مدققة(    )غري مدققة(     
 

  ١٩٥,٣٦٨   ٥٢٤,٧٥٧   ٨٨٣,٦٧٨    حمتفظ ا ألغراض املتاجرة
 إستثمارات أخرى حمتفظ ا بالتكلفة

  ٣,١٨٨,١٢٠   ٤,٢٣٨,١٢٠  ٣,٦٥٥,١٢٠    املطفأة  
  ٣١٩,٤٣٥   ١٤٦,٤٩١   ٤,٥٤٨    متاحة للبيع
 قيمتها ليدرج التغريات يف حمتفظ ا 

   -          -         ٣٧٣,٠٨٢    يف قائمة الدخلالعادلة    
 

 ٣,٧٠٢,٩٢٣   ٤,٩٠٩,٣٦٨  ٤,٩١٦,٤٢٨    اموع



 

- ١٠ - 

 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(
 

 )تتمة( املوحدة إيضاحات حول القوائم املالية املرحلية املوجزة
 ٢٠٠٨و  ٢٠٠٩ سبتمرب ٣٠ يف تني أشهر املنتهيالتسعة يتلفتر

 
  صايف-عقارات أخرى  - ٦
 

، امتلك البنك عقارات أخرى مقابل تسوية قرض من أحد العمالء مببلغ ٢٠٠٩خالل مارس 
قام البنك بالتحقق من أن القيمة العادلة هلذه العقارات األخرى . مليون ريال سعودي ٦٠٧,٦

 .تتعدى القيمة الدفترية للقرض الذي مت تسويته
 
 
 لتزامات احملتملة املتعلقة باالئتمانالتعهدات واال - ٧
 

 :لدى البنك التعهدات وااللتزامات احملتملة املتعلقة باإلئتمان التالية
 
  بآالف الرياالت السعودية     
  سبتمرب ٣٠     ديسمرب٣١    سبتمرب ٣٠     
     ٢٠٠٨    ٢٠٠٨    ٢٠٠٩  
  )غري مدققة(    )مدققة(    )غري مدققة(     
 

  ٢,٢٣٤,٠١٧   ٢,١٠٧,٨٣٨  ٢,١٧٤,٨٦٣     ضمانخطابات
  ٦٤٩,٤٧٠   ٦١٨,٠٣١   ٦٤١,١٨٢    إعتمادات مستندية

  ١٨٦,٧٧٣   ٢٨٥,٣٢٤   ٥٧٤,٣٦١    قبوالت
  ١,٤٨٧,٣١٧   ١,٢٣٦,١٥٧   ١٣٣,٩٦٠  إلتزامات ملنح إئتمان غري قابلة للنقض

 
 ٤,٥٥٧,٥٧٧   ٤,٢٤٧,٣٥٠  ٣,٥٢٤,٣٦٦    اموع

 
 
 قدية وشبه النقديةالن - ٨
 

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

  بآالف الرياالت السعودية     
  سبتمرب ٣٠     ديسمرب٣١    سبتمرب ٣٠     
     ٢٠٠٨    ٢٠٠٨    ٢٠٠٩  
  )غري مدققة(    )مدققة(    )غري مدققة(     
 

 مؤسسة النقد العريب لدى نقدية وأرصدة 
  ٣١٣,٥٩٥   ١,٢٩٢,٤٠٧   ٦٩٩,٤١٥  الوديعة النظاميةعدا ، فيما السعودي   

 أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية 
 تسعني يوماًخالل    األخرى تستحق 
  ١,٨٦٧,٩٨٢   ٢,٥٨٣,٦١٦  ٣,٤٤١,٤١٥       من تاريخ التعاقد

 
  ١٨١,٥٧٧٢,   ٣,٨٧٦,٠٢٣  ٤,١٤٠,٨٣٠    اموع

 



 

- ١١ - 

 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(
 

 )تتمة( املوحدة إيضاحات حول القوائم املالية املرحلية املوجزة
 ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ سبتمرب ٣٠ يف تني أشهر املنتهيالتسعة يتلفتر

 
 األعمالقطاعات  - ٩

 
يطلب . ٢٠٠٩  يناير١ من اعات العمل إعتباراًَ قط-) ٨(مت تطبيق معيار التقارير املالية الدولية رقم 

أن يتم حتديد قطاعات العمل على أساس التقارير الداخلية ملكونات ) ٨(معيار التقارير الدولية رقم 
البنك اليت يتم مراجعتها بإنتظام من قبل رئيس متخذي القرار وذلك لتوزيع موارد قطاعات العمل 

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

 
 .تتركز كافة عمليات البنك داخل اململكة العربية السعودية

 
تشتمل موجودات . األعمال وفقاً ملنهجية البنك يف تسعري التحويلقطاعات   املعامالت بنيتسجل

 .طلوبات تشغيليةومطلوبات القطاعات بشكل رئيسي على موجودات وم
 

 :ألغراض اإلدارة، مت تنظيم البنك إىل أربع قطاعات لألعمال األساسية التالية
 

 .ودائع ومنتجات إئتمانية وإستثمارية لألفراد قطاع األفراد
 

قروض وودائع ومنتجات إئتمانية أخرى للشركات الصغرية إىل الشركات  قطاع الشركات
 .نياملتوسطة احلجم والعمالء اإلعتباري

 
يشتمل هذا القطاع على أنشطة . (توفر خدمات وساطة لتداول األسهم للعمالء الوساطة

 ).شركة اجلزيرة لألسواق املالية، وهي شركة تابعة للبنك
 

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

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

 .أي من هذه العمليات قطاعاً مستقالً ينبغي التقرير عنه
 

، وإمجايل ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ سبتمرب ٣٠ موجودات ومطلوبات البنك كما يف فيما يلي حتليالً بامجايل
لكل ، وفقا  أشهر املنتهيتني يف ذلك التاريختسعةلفتريت اللعمليات وصايف الدخل ادخل ومصاريف 

 :األعمالقطاعات قطاع من 



 

- ١٢ - 

 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(
 

 )تتمة( املوحدة إيضاحات حول القوائم املالية املرحلية املوجزة
 ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ سبتمرب ٣٠ يف تني أشهر املنتهيالتسعة يتلفتر

 
  ٢٠٠٩سبتمرب  ٣٠   
  بآالف الرياالت السعودية   
 قطاع               
 اخلزينة    وساطة     قطاع    قطاع   
  اإلمجايل    أخرىو    مالية    الشركات    االفراد   
  )غري مدققة(    )غري مدققة(    غري مدققة    )غري مدققة(    )غري مدققة(   
 

 ٢٩,١٦٠,٤١٨   ١١,٧٤٨,١٢٢   ٨٤٤,٨٠٩  ١٣,٠٠٩,٩٨٣   ٣,٥٥٧,٥٠٤   املوجوداتإمجايل
 

 ٢٤,٢٠٥,٦٦٦   ١٢,٦٥٣,١٦٨   ١٩٤,٤١٢   ١,٤٠٨,٠٣٠   ٩,٩٥٠,٠٥٦   املطلوباتإمجايل
 

 الدخل من العمليات من
  ٩٨٤,١٨٠   ١٤٠,٧٢٥   ٢١٥,٣٤٥   ٤٨٦,٢٦١   ١٤١,٨٤٩     عمالء من اخلارج

 
  من العمليات )اخلسارة (/الدخل

  -         ٣٥,١٦٣   ٥٥٩   )٨٧,٧٣٢(  ٥٢,٠١٠   الداخلية   للقطاعات
 

  ٩٨٤,١٨٠   ١٧٥,٨٨٨   ٢١٥,٩٠٤   ٣٩٨,٥٢٩   ١٩٣,٨٥٩   العملياتدخل إمجايل
 

  اإلئتمان، إخنفاضخسائر
  ١٥٤,٧٨٣   -         -         ٨٢١,١٥٤   )٣٨(    صايف

 
 إخنفاض يف القيمة العادلة

  ٣٩٢,٥   ٥,٣٩٢   -         -         -        لموجودات املاليةل   
 

  ٦٢,٥٣٦   ٩,١٣٦   ١٤,٤٤٦   ٧,٤٠١   ٣١,٥٥٣  إستهالك
 

  العملياتمصاريف إمجايل
  ٦٩٠,٩٣٦   ٧١,٦٨٩   ١٤٢,١٣٦   ٠٧١,٢٣٣   ٢٤٤,٠٤٠     بالصايف بعد حقوق األقلية

 
    ٢٩٣,٢٤٤   ١٠٤,١٩٩   ٧٣,٧٦٨   ١٦٥,٤٥٨   )٥٠,١٨١(  الدخل/)اخلسارة (صايف

  ٢٠٠٨ سبتمرب ٣٠   
  بآالف الرياالت السعودية   
 قطاع               
 اخلزينة    وساطة     قطاع    قطاع   
  اإلمجايل    أخرىو    مالية    الشركات    االفراد   
  )غري مدققة(    )غري مدققة(    غري مدققة    )غري مدققة(    )غري مدققة(   
 

  ٢٣,٤٠٢,٦٤٠   ٨,٠٨١,٩٥١   ٥٠٣,٣٤٨  ٦٥٤,١١,٨٩٩   ٢,٩١٧,٦٨٧  دات املوجوإمجايل
 

  ١٨,٥٣٠,٣٧٤   ٧,٥٧٥,٩٥٩   ٤٣,٢٠٥   ٢,٠١٠,٩٣٣   ٨,٩٠٠,٢٧٧   املطلوباتإمجايل
 

 الدخل من العمليات من
  ٩٣٠,٣٥٩   ٥٤,٠٨٨   ٢٧٣,١٧٩   ٥٣٤,٧٧١   ٦٨,٣٢١     عمالء من اخلارج

 
 ت  من العمليا)اخلسارة (/الدخل

  -         ٧,٣٣٩   ٢,٥٦٩   )١٩٠,٣٧٥(  ١٨٠,٤٦٧     للقطاعات الداخلية
 

  ٩٣٠,٣٥٩   ٦١,٤٢٧   ٢٧٥,٧٤٨   ٣٤٤,٣٩٦   ٢٤٨,٧٨٨   العملياتدخل إمجايل
 

 خسائر إخنفاض اإلئتمان،
  ٢٥,٠٨٧   -         -         ١٩,٦٣٨   ٥,٤٤٩     صايف

 
 إخنفاض يف القيمة العادلة

  ١٠,٢٨١   ١٠,٢٨١   -         -         -        ت املاليةلموجودال   
 

  ٥٥,١٦٩   ٥,٦٠٤   ١٥,٥٣٧   ٤,٤٥٩   ٢٩,٥٦٩  إستهالك
 

  العملياتمصاريف إمجايل
  ٦١٦,٢٤٨   ١٠٩,٢٢٥   ١٩٦,٠٥٤   ١١٠,١٦٨   ٢٠٠,٨٠١     بالصايف بعد حقوق األقلية

 
  ٣١٤,١١١   )٤٧,٧٩٨(  ٩,٦٩٤٧   ٢٣٤,٢٢٨   ٤٧,٩٨٧  )اخلسارة/ (صايف الدخل



 

- ١٣ - 

 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(
 

 )تتمة( املوحدة إيضاحات حول القوائم املالية املرحلية املوجزة
 ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ سبتمرب ٣٠ يف تني أشهر املنتهيالتسعة يتلفتر

 
 رأس املال وربح السهم - ١٠

 
 مليون سهم، قيمة ٣٠٠الكامل من يتكون رأس مال البنك املصرح به واملصدر واملدفوع ب )أ

 مليون سهم، قيمة السهم ٣٠٠: ٢٠٠٨ ديسمرب ٣١( رياالت سعودية ١٠السهم الواحد 
 مليون سهم، قيمة السهم الواحد ٣٠٠: ٢٠٠٨ سبتمرب ٣٠ رياالت سعودية؛ ١٠الواحد 
 ). رياالت سعودية١٠

 
 أبريل ١٦ادية املنعقدة يف ، وافق املسامهون خالل اجلمعية العمومية غري الع٢٠٠٨خالل عام 
سهم ( رياالت سعودية لكل سهم ١٠ مليون سهم منحة بقيمة ٧٥ على إصدار ٢٠٠٨

حصل البنك على . وذلك حلاملي األسهم املسجلني يف ذلك التاريخ) لكل ثالث أسهم قائمة
 .٢٠٠٨ أبريل ١٩املوافقات النظامية ذا اخلصوص ومت إصدار أسهم املنحة بتاريخ 

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

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

 
 ١٣٥ مببلغ ٢٠٠٧رباح عن عام ، اقترح جملس اإلدارة توزيع أ٢٠٠٧ 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
 

عة من قبل مؤسسة تتضمن أهداف البنك عند إدارة رأس املال اإللتزام مبتطلبات رأس املال املوضو 
 .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 

 وذلك مبقارنة رأس مال تقيس هذه املعدالت مدى كفاية رأس املال. مؤسسة النقد العريب السعودي
مة مركزه املايل بإستخدام مبلغ مرجح ئاقالبنك املؤهل مع املوجودات واإللتزامات املدرجة يف 

تفرض مؤسسة النقد العريب السعودي على البنك االحتفاظ حبد أدىن من  .سبيةناطرها الر خماإلظه
 رأس املال النظامي إىل إمجايلمعدل حمدد يكون فيه رأس املال النظامي كما تتطلب احملافظة على 

 . باملائة أو أكثر٨ احلد األدىن املتفق عليه البالغاملوجودات املرجحة املخاطر عند 
 
  نسبة كفاية رأس املال   
 ٢٠٠٨ سبتمرب ٣٠  ٢٠٠٩ سبتمرب ٣٠         
  )باملائة(    )باملائة(          
  )غري مدققة(   )غري مدققة(          
 

  ٢١,٢٨   ١٧,٤١  )١تري (ال األساسي رأس امل
  ٢١,٩٠   ١٧,٩٣  ) ٢ و تري ١تري (املساند األساسي ورأس املال 

 
 
 




