
 

  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  بنك اجلزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  
  )غري مدققة( املوحدة املوجزة املرحلية القوائم املالية

  ٢٠٠٥ سبتمرب ٣٠لفترة التسعة أشهر املنتهية يف 
  فحصوتقرير 

  
  



  بسم اهللا الرمحن الرحيم

 
  ١٩٩٤ب . ص
  ٢١٤٤١ جدة

اململكة العربية السعودية

  ١٦٤١٥ب . ص
  ٢١٤٦٤ جدة

  اململكة العربية السعودية
  

  
  فحصتقرير 

   
   مسامهي بنك اجلزيرة/إىل السادة

  
وشـركاته التابعـة كما يف ") البنك("لبنك اجلزيرة املرفقة املوحدة املرحلية لقد فحصنا قائمة املركز املايل 

 ذلك التاريخ، يف تنياملنتهي أشهروالتسعة  الثالثة يت لفترالقوائم املوحدة املرحلية للدخلو ٢٠٠٥ سبتمرب ٣٠
 اإليضاحاتللتغريات يف حقوق املسامهني وللتدفقات النقدية لفترة التسعة أشهر املنتهية يف ذلك التاريخ و

  . املالية املوحدة املوجزة املرحلية مسؤولة عن هذه القوائمالبنكتعترب إدارة .  املتعلقة ااملوجزة
  

عة املتعارف عليها اخلاصة بعمليات الفحص الذي إشتمل بصورة أساسية على مت فحصنا وفقاً ملعايري املراج
إن . تطبيق إجراءات الفحص التحليلي للبيانات املالية واالستفسار من املسؤولني عن االمور املالية واحملاسبية

ليت دف أساسا إىل هذا الفحص أقل نطاقا من عملية املراجعة اليت تتم وفقا ملعايري املراجعة املتعارف عليها وا
  .إبداء الرأي حول القوائم املالية ككل، وعليه فإننا ال نبدي مثل هذا الرأي

  
بناًء على فحصنا، مل يتبني لنا وجود أية تعديالت جوهرية يتعني إدخاهلا على القوائم املالية املوحدة املوجزة 

ة الصادرة عن مؤسسة النقد العريب السعودي املرحلية املرفقة لكي تتفق مع معايري احملاسبة للمؤسسات املالي
  .ومعايري التقارير املالية الدولية

  
  

  عن اجلريد وشركاه 
  
  
  
  

_____________  
  وليد إبراهيم شكري

  )٣٢٩(ترخيص رقم 
  

  عن ارنست و يونغ
  
  
  
  

___________  
  عبد العزيز الشبيـيب

  )٣٣٩(ترخيص رقم 

  
  هـ١٤٢٦  رمضان٧
  ٢٠٠٥ اكتوبر ١٠
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  يرةبنك اجلز
  )شركة مسامهة سعودية(
  

   املوحدةقائمة املركز املايل
  )بآالف الرياالت السعودية(
  

     سبتمرب٣٠        ديسمرب٣١        سبتمرب٣٠          
          ٢٠٠٤       ٢٠٠٤       ٢٠٠٥    
    )غري مدققة(       )مدققة(       )غري مدققة(      ايضاح  

  
  املوجودات

  نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد 
    ٣٤٩,٥٧٥     ٣٨٢,٤١٧     ٥٣٥,٨١١        العريب السعودي

  أرصدة لدى البنوك واملؤسسات 
    ٢,٧٧١,٥٦٢     ٢,٧٣٣,٧٤٤     ٢,٧١٨,٨٩٦        املالية األخرى

    ١,٨٢٢,١٧٧     ١,٩٥٨,٢٠٣     ٢,٥٥٠,٧٤٣      ٢    استثمارات
    ٤,٨٦١,٩٥٤     ٥,١٨٦,٧٣٢     ٦,٦١٠,٨٢٣         صايف-قروض وسلف 
    ٩٤,٣٠٦     ٩٥,٠٥٦     ٩٧,٧٧٣         صايف-عقارات أخرى 
    ١٣٢,٥٤٨     ١٤٣,٦٩١     ٢٢٦,٦٩٠         صايف-موجودات ثابتة 
    ١٣٩,٠٣٢     ٢٢١,٩٦٢     ٤٦٢,٤٥٨        موجودات أخرى

  
  ١٠,١٧١,١٥٤    ١٠,٧٢١,٨٠٥   ٢٠٣,١٩٤,١٣        إمجايل املوجودات

  
  املطلوبات وحقوق املسامهني

  
  املطلوبات

    ٦٣٠,٤٩٠     ٨٣٦,٨١٢     ٢٤٤,١٩٠      أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى
    ٨,٣٥٨,٠٨٦     ٨,١٤١,٦٤٠    ١٠,٢٨٣,٤٧٩        ودائع العمالء

    ١٣٧,٦١٣     ١٩٦,٢٤٥     ١٩٩,٩٦٠        مطلوبات أخرى
  

    ٩,١٢٦,١٨٩     ٩,١٧٤,٦٩٧   ١٠,٧٢٧,٦٢٩        إمجايل املطلوبات
  

  حقوق املسامهني
    ٦٠٠,٠٠٠     ٧٥٠,٠٠٠     ٧٥٠,٠٠٠    ٣    راس املال

    ٧١,٣٧٥     ٣٦٠,٠٠٠     ٣٦٠,٠٠٠        احتياطي نظامي
    ٦٨,٠٠٠     ٦٨,٠٠٠     ٦٨,٠٠٠        احتياطي عام

    ١٥٢,٢٩٤     ٢٤٤,٧٤٥     ٥١٣,٤٢١        إحتياطيات أخرى
    ٩٥,٢٧٥     ٦٥,٢٥٨     ٥٤٩,٠٢٦        أرباح مبقاة

  
    ٩٨٦,٩٤٤     ١,٤٨٨,٠٠٣     ٢,٢٤٠,٤٤٧         حقوق املسامهنيإمجايل

    ٥٨,٠٢١     ١٠٥٥٩,     ٢٣٥,١١٨      حقوق االقلية يف صناديق استثمار موحدة
  

    ١,٠٤٤,٩٦٥     ١,٥٤٧,١٠٨     ٢,٤٧٥,٥٦٥         وحقوق االقليةإمجايل حقوق املسامهني
  

  ١٠,١٧١,١٥٤     ١٠,٧٢١,٨٠٥   ١٣,٢٠٣,١٩٤        إمجايل املطلوبات وحقوق املسامهني
  
  

وجزة  جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة امل٨ إىل رقم ١تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم 
  .املرحلية
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  بنك اجلزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  
  )غري مدققة( املوحدة قائمة الدخل

  )بآالف الرياالت السعودية(
  

    فترة التسعة أشهر املنتهية يف        فترة الثالثة أشهر املنتهية يف      
     سبتمرب٣٠         سبتمرب٣٠        سبتمرب٣٠         سبتمرب٣٠     
      ٢٠٠٤        ٢٠٠٥       ٢٠٠٤        ٢٠٠٥    

  
    ٢٢٤,٨٥٤      ٣٦٨,٩١٥     ٨٢,٤٣٨      ١٤٥,٩٩٧    اصةاخلعموالت الدخل 

    )٨٨,٦٥٧(    )١٧٢,٤٠٠(    )٣٤,٥١٥(    )٦٧,٩١٨(  مصاريف العموالت اخلاصة
  

    ١٣٦,١٩٧      ١٩٦,٥١٥     ٤٧,٩٢٣      ٧٨,٠٧٩    صايف دخل العموالت اخلاصة
  

    ٢٢٣,٨١٢      ٥٣٩,٠٨٧     ٨٥,٩٨٢      ٢٣٦,٦٠١    صايف أتعاب خدمات بنكية
    ٢,٢٦٤      ٣,٠٧٦     ٧٥١      ١,٣٢٥    ربح حتويل عمالت أجنبية

    ١٥,٣٨٩      ٧١,١٩٢     ٢,٣٥٠      ٢٧,١١٢    صايف دخل متاجرة 
    ١٥,٥٥٦      ١٧,٩٢٢     ٧,٣٠٤      ٦,٧٦٠    دخل من توزيعات أرباح 

  مكاسب من استثمارات غري 
    ٥٣,٣٥٩      ٢,٣٢٣     -            -           صايف-   جتارية 

    ٦,٦٢٧      ٥,١٩٧     )١,١٣٢(    ١,٥٧٦    ات اخرىعملي) خسارة(دخل 
  

    ٤٥٣,٢٠٤      ٨٣٥,٣١٢     ١٤٣,١٧٨      ٣٥١,٤٥٣    إمجايل دخل العمليات
  

    ٨٩,٥٠١      ١١٩,٣٧٤     ٣٠,٩٦٧      ٤٣,١٢٦    رواتب وما يف حكمها
    ١٢,٦٢٩      ٢٠,١١١     ٤,١٣٣      ٧,٤٤٤    إجيار ومصاريف مباين

    ١٢,٧٥٢      ١٨,٣٨٦     ٤,٨١٤      ٧,١٦٤    إستهالك
    ٦٠,٧٥٧      ٦٩,٣٣٠     ٢٤,٨٤١      ٢٧,٦٨٧    صاريف عمومية وإدارية أخرىم

    ١٤٢,٢٠٠      ١١٨,٦٦٥     ٢١,٠٠٠      ٣٥,٨٤٠     صايف-خمصص خسائر اإلئتمان 
    ١٥,٩٩٥      ٣,١٨٢     ٥,٦٩٣      ١٦٦    مصاريف عمليات اخرى

  
    ٣٣٣,٨٣٤      ٣٤٩,٠٤٨     ٩١,٤٤٨      ١٢١,٤٢٧    إمجايل مصاريف العمليات

  
  االقلية يف الدخل قبل حقوق 

    ١١٩,٣٧٠      ٤٨٦,٢٦٤     ٥١,٧٣٠      ٢٣٠,٠٢٦       صناديق استثمار موحدة
  

  حقوق االقلية يف صناديق استثمار
    )٦٢٩(    )٢,٤٩٦(    )٢٦٤(    )٥٠٧(     موحدة

  
    ١١٨,٧٤١      ٤٨٣,٧٦٨     ٥١,٤٦٦      ٢٢٩,٥١٩    صايف الدخل للفترة

  
  املتوسط املرجح لعدد االسهم 

     مليون١٣,٩       مليون١٥,٠      مليون١٣,٩      مليون١٥,٠       املصدرة
  

  ربح السهم 
    ٨,٥٤      ٣٢,٢٥     ٣,٧٠      ١٥,٣٠    )بالريال السعودي   (

  
 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة املوجزة ٨ إىل رقم ١تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم 

  .املرحلية
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  بنك اجلزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(
  

  )غري مدققة( املوحدة ريات يف حقوق املسامهنيقائمة التغ
  )بآالف الرياالت السعودية(

            حقوق االقلية                                              
            يف صناديق                إحتياطيات                               
    اموع       استثمار موحدة       ارباح مبقاة        أخرى        إحتياطي عام       إحتياطي نظامي      رأس املال      
    

  لفترة التسعة أشهر املنتهية يف 
  ٢٠٠٥ سبتمرب ٣٠
    ١,٥٤٧,١٠٨      ٥٩,١٠٥      ٨٣,١٧٨      ٢٢٦,٨٢٥      ٦٨,٠٠٠      ٣٦٠,٠٠٠      ٧٥٠,٠٠٠    ٢٠٠٥ يناير ١كما يف الرصيد 
  نتيجة تطبيق معيار احملاسبة الدويل تعديالت
    -            -            )١٧,٩٢٠(    ١٧,٩٢٠      -            -            -          )١ايضاح ( املعدل ٣٩   رقم 

    ٤٨٣,٧٦٨      -            ٤٨٣,٧٦٨      -            -            -            -           الفترةصايف دخل
  صايف التغري يف حقوق االقلية يف صناديق

    ١٧٦,٠١٣      ١٧٦,٠١٣      -            -            -            -            -             استثمار موحدة
    ٢٦٨,٦٧٦      -            -            ٢٦٨,٦٧٦      -            -            -          العادلةصايف التغري يف القيم 

  
    ٢,٤٧٥,٥٦٥      ٢٣٥,١١٨      ٥٤٩,٠٢٦      ٥١٣,٤٢١      ٦٨,٠٠٠      ٣٦٠,٠٠٠      ٧٥٠,٠٠٠    ٢٠٠٥ سبتمرب ٣٠كما يف الرصيد 

  
  لفترة التسعة أشهر املنتهية يف 

  ٢٠٠٤ سبتمرب ٣٠
    ٩٢٢,٢٤٥      ٣٧,١٦٤      ٣٨,١٨٧      ١٠٧,٥١٩      ٦٨,٠٠٠      ٧١,٣٧٥      ٦٠٠,٠٠٠    ٢٠٠٤ يناير ١كما يف الرصيد 

  تعديالت نتيجة تطبيق معيار احملاسبة الدويل
    -            -            )٢٣,٦١٣(    ٢٣,٦١٣      -            -            -          )١ايضاح ( املعدل ٣٩   رقم 

    ١١٨,٧٤١      -            ١١٨,٧٤١      -            -            -            -           الفترةصايف دخل
    )٣٨,٠٤٠(    -            )٣٨,٠٤٠(    -            -            -            -          إمجايل االرباح املوزعة

  صايف التغري يف حقوق االقلية يف صناديق
    ٢٠,٨٥٧      ٢٠,٨٥٧      -            -            -            -            -             استثمار موحدة

    ٢١,١٦٢      -            -            ٢١,١٦٢      -            -            -          ري يف القيم العادلةصايف التغ
  

    ١,٠٤٤,٩٦٥      ٥٨,٠٢١      ٩٥,٢٧٥      ١٥٢,٢٩٤      ٦٨,٠٠٠      ٧١,٣٧٥      ٦٠٠,٠٠٠    ٢٠٠٤ سبتمرب ٣٠كما يف الرصيد 
  

  
  .وائم املالية املوحدة املوجزة املرحلية جزءاً ال يتجزأ من هذه الق٨ إىل رقم ١تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم 
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  بنك اجلزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(
  

  )غري مدققة( املوحدة قائمة التدفقات النقدية
  )بآالف الرياالت السعودية(
  

     سبتمرب٣٠لفترة التسعة أشهر املنتهية يف           
          ٢٠٠٤        ٢٠٠٥    

  
  : التشغيليةاألنشطةالتدفقات النقدية من 

    ١١٨,٧٤١      ٤٨٣,٧٦٨     الفترةخلصايف د
   الناتج عنتعديل صايف الدخل إىل صايف النقد 

  : التشغيليةاألنشطة
      ٢١,١٦٢      ٢٦٨,٦٧٦    صايف التغريات يف القيم العادلة  :معلومات إضافية عن بند غري نقدي      ٢,٧٤٠,٣٤٧      ٢,٨٢٦,٧١٤      )٦ايضاح (فترة اية الوشبه النقدية كما يف  يةنقدال      ٢,٢٦٢,٠٠١      ٢,٧٩٩,٧٧٦    فترة بداية الالنقدية وشبه النقدية كما يف     ٤٧٨,٣٤٦      ٢٦,٩٣٨    ه النقديةيف النقدية وشب الزيادة صايف      )١٠,٧٤٥(    ١٢٧,٨٢٩    األنشطة التمويلية) املستخدم يف(الناتج عن صايف النقد       ٢٠,٨٥٧      ١٧٦,٠١٣    صايف احلركة يف حقوق االقلية يف صناديق استثمار موحدة    )٣١,٦٠٢(    )٤٨,١٨٤(  ارباح موزعة مدفوعة  :التمويلية من األنشطة يةالتدفقات النقد      )٩٢٨٨,٨٤(    )١٦٣,٦٠٧(  االستثماريةاملستخدم يف األنشطة صايف النقد       ٣٩      ٧    بيع موجودات ثابتةمن متحصالت     )٤٧,٦٤٣(    )١٠١,٤١٤(  شراء موجودات ثابتة    )١,٦٧٢,٢٤٨(    )٩٦٨,٧٥٠(  استثمارات غري جتاريةشراء     ١,٤٣١,٠٠٣      ٩٠٦,٥٥٠    استثمارات غري جتاريةبيع استحقاق و  منتحصالتم  : من األنشطة االستثماريةيةالتدفقات النقد      ٧٧٧,٩٤٠      ٦٢,٧١٦     التشغيليةالناتج عن األنشطةصايف النقد       ٤٥,٩٩٣      ٥١,٨٩٩    مطلوبات أخرى    ٨٢٣,٠٣٥      ٢,١٤١,٨٣٩    ودائع العمالء    ١٨٤,٢٨٣      )٥٩٢,٦٢٢(   واملؤسسات املالية األخرىلبنوكلأرصدة   :يف املطلوبات التشغيلية) قصالن(صايف الزيادة       ٢٥,١١٥      )٢٤٠,٤٩٦(  موجودات أخرى    ١٠,٠٧٢      )٢,٧١٧(  عقارات أخرى    )٣٤٢,٧١٧(    )١,٥٤٢,٧٥٦(  قروض وسلف     )١١,٦٠٧(    )١٨٧,٥٦٨(   جتاريةاستثمارات    )٩٥,٠٠٠(    ١٦,٣٥٣      تستحق بعد تسعني يوماً   واملؤسسات املالية األخرى أرصدة لدى البنوك    )٦٥,٠٨١(    )١٢٧,٩٦١(    السعوديلدى مؤسسة النقد العريبوديعة نظامية   :النقص يف املوجودات التشغيلية )الزيادة(صايف       ٢٠٣,٨٤٧      ٥٤٦,٧٤٥          ١٩٥      ٢٢     صايف- موجودات ثابتةخسارة بيع     ١٢,٧٥٢      ١٨,٣٨٦    استهالك    ١٤٢,٢٠٠      ١١٨,٦٦٥     صايف-خمصص خسائر االئتمان     )٥٣,٣٥٩(    )٢,٣٢٣(  صايف -مكاسب من إستثمارات غري جتارية     )١٥,٣٨٩(    )٧١,١٩٢(   صايف-دخل من إستثمارات جتارية     )١,٢٩٣(    )٥٨١(        غري جتارية  على استثمارات) واضافة اخلصم(صايف اطفاء العالوة 
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 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة املوجزة ٨ إىل رقم ١تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم 
  .املرحلية
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  بنك اجلزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(
  

  إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة املوجزة املرحلية
  ٢٠٠٥ سبتمرب ٣٠لفترة التسعة أشهر املنتهية يف 

  
  اسبيةالسياسات احمل  - ١
  

  اسس االعداد  ) أ
هذه القوائم املالية املوحدة املوجزة املرحلية وفقاً ملعايري احملاسبة ") البنك("بنك اجلزيرة يعد   

للمؤسسات املالية الصادرة عن مؤسسة النقد العريب السعودي، وملعايري التقارير املالية 
مت اعداد هذه القوائم املالية . الدولية والتفسريات الصادرة عن جممع معايري احملاسبة الدولية

 املتعلق بالقوائم املالية املرحلية ٣٤املوحدة املوجزة املرحلية طبقا ملعيار احملاسبة الدولية رقم 
الصادر عن جممع معايري احملاسبة الدولية، وتتماشى مع قانون ونظم مراقبة البنوك ونظام 

  .الشركات يف اململكة العربية السعودية
  

هذه القوائم املالية املوحدة املوجزة املرحلية وفقاً ملبدأ التكلفة التارخيية واملعدل اعداد مت   
  .لقياس القيمة العادلة للمشتقات واالستثمارات التجارية واملتاحة للبيع

  
 .القوائم املالية املوحدة املوجزة املرحلية بالريال السعودي ومقربة اىل األلفتظهر   

  
 املوحدة املوجزة املرحلية املرفقة على حسابات بنك اجلزيرة وشركاته تشتمل القوائم املالية 

صندوق املشارق  وصندوق الثريا لألسهم األوروبية وصندوق اخلري لألسهمالتابعة، وهي 
، بعد عكس املعامالت اجلوهرية اليت صندوق الطيبات لألسهم السعودية ولألسهم اليابانية

  .متت بني البنك والشركات التابعة
  

ادناه، تتماشى السياسات احملاسبية املتبعة يف ) ب (١عدا التغريات املفسرة يف ايضاح فيما   
اعداد هذه القوائم املالية املوحدة املوجزة املرحلية مع تلك املستخدمة يف اعداد القوائم املالية 

  .٢٠٠٤ ديسمرب ٣١املوحدة السنوية للسنة املنتهية يف 
  

  حملاسبيةالتغريات يف السياسات ا  )ب
 املتعلق باالفصاح والعرض لالدوات ٣٢اعتمد البنك معيار احملاسبة الدولية املعدل رقم   

 املتعلق باثبات وقياس االدوات املالية، ومت ٣٩املالية ومعيار احملاسبة الدولية املعدل رقم 
، مىت أمكن ذلك، فيما يتعلق ٢٠٠٥ يناير ١تعديل ارقام املقارنة بأثر رجعي كما يف 
  .بإثبات وقياس واالفصاح عن االدوات املالية

  
، مت تصنيف التعديالت غري املدورة يف االرباح ٣٩وفقاً ملعيار احملاسبة الدولية املعدل رقم   

املبقاة اليت تتعلق بالقيمة العادلة لالستثمارات املتاحة للبيع واليت نتجت اثر تطبيق معيار 
رة، وذلك من حساب االرباح املبقاة اىل حساب  ألول م٣٩احملاسبة الدولية املعدل رقم 
  .احتياطيات اخرى بأثر رجعي
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  بنك اجلزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(
  

  إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة املوجزة املرحلية
   ٢٠٠٥ سبتمرب ٣٠لفترة التسعة أشهر املنتهية يف 

 
  
  إستثمارات  - ٢
  

    بآالف الرياالت السعودية          
     سبتمرب٣٠         ديسمرب٣١        سبتمرب ٣٠          
          ٢٠٠٤        ٢٠٠٤        ٢٠٠٥    
   )غري مدققة(        )مدققة(        )غري مدققة(         

  
    ١٨٨,٣٨١      ١٩٦,٨٧١      ٤٥٥,٦٣١        مقتناة ألغراض املتاجرة

   ١,٢٥٥,٤٦٧      ١,٢٨٠,٨١٠    ١,٣٥٠,١٤١      مقتناة بالتكلفة املخصومة، اخرى
    ٣١٩,٤٢٤      ٤١١,٨٧٧      ٦٧٨,٧٢٤        متاحة للبيع

    ٥٨,٩٠٥      ٦٨,٦٤٥      ٦٦,٢٤٧        مقتناة حىت تاريخ االستحقاق
  

   ١,٨٢٢,١٧٧      ١,٩٥٨,٢٠٣    ٢,٥٥٠,٧٤٣        اموع
  

، مت اعادة تسمية االستثمارات ٢٠٠٥ يناير ١ يف ٣٩تطبيق معيار احملاسبة الدولية املعدل رقم اثر 
  .مقتناة بالتكلفة املخصومة، اخرىاملصنفة كديون مشتراة من املصدر، اىل استثمارات 

 
  
  رأس املال  - ٣

    
 مليون سهم، قيمة الـسهم      ١٥يتكون رأس مال البنك املرخص به واملصدر واملدفوع بالكامل من             

 ريال  ٥٠ مليون سهم، قيمة السهم الواحد       ١٥ - ٢٠٠٤ ديسمرب   ٣١( ريال سعودي    ٥٠الواحد  
  ). ريال سعودي٥٠السهم الواحد  مليون سهم، قيمة ١٢ - ٢٠٠٤ سبتمرب ٣٠سعودي؛ 
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  بنك اجلزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(
  

  إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة املوجزة املرحلية 
  ٢٠٠٥ سبتمرب ٣٠لفترة التسعة أشهر املنتهية يف 

 
  املشتقات  - ٤
  

إن . اىل املبالغ االمسيةيبني اجلدول أدناه صايف القيمة العادلة ملشتقات االدوات املالية للبنك، إضافة   
املبالغ االمسية، واليت تعترب مؤشرا على حجم العمليات القائمة يف اية الفترة، ال تعكس بالضرورة 

وبالتايل، فان هذه املبالغ االمسية ليست مؤشرا على خماطر . التدفقات النقدية املستقبلية املتعلقة ا
  .بنكاالئتمان او خماطر السوق اليت يتعرض هلا ال

  
    بآالف الرياالت السعودية       

  ٢٠٠٥ سبتمرب ٣٠  
    )مدققةغري (  

  ٢٠٠٤ ديسمرب ٣١  
   )مدققة(  

  ٢٠٠٤  سبتمرب٣٠  
    )مدققةغري (  

  صايف  
  القيمة
 املبالغ اإلمسية العادلة

  صايف
  القيمة
 املبالغ اإلمسية العادلة

  صايف
  القيمة
 املبالغ اإلمسية العادلة

  
  غراضمشتقات مقتناة أل

 :املتاجرة   
  
 

     

 ١,٨٤٩ مقايضات معدالت الفائدة 
   

١,٠٠٠,٠٠٠   ١,٣٩٣   ٨٥٠,٠٠٠  ١,٤٤٤    ٧٥٠,٠٠٠ 

   ١٧,٧٢٥   ٣٧٩   ٣٧,٩٦٣ )١,٣٩١(   ١٩,٦٥٨ ١,٦٤٤  مالت أجنبية آجلة ععقود
  

  اموع
  

٣,٤٩٣ 
  

٧٦٩,٦٥٨ 
  
٥٣   

  
٨٨٧,٩٦٣   

  
١,٧٧٢ 

  
١,٠١٧,٧٢٥  

  
  
  لة املتعلقة باالئتمانالتعهدات وااللتزامات احملتم  - ٥
  

  :ان حتليل التعهدات وااللتزامات احملتملة هو كالتايل
  

    بآالف الرياالت السعودية          
     سبتمرب٣٠         ديسمرب٣١         سبتمرب٣٠          
          ٢٠٠٤        ٢٠٠٤        ٢٠٠٥    
    )غري مدققة(        )مدققة(        )غري مدققة(          

  
    ٤٧٦,٧٠٠      ٨٦٥,٩٦٢      ٩٢٨,٦٠٤        خطابات ضمان

    ١٢٤,٧٥٩      ١٥٣,٥٨٩      ٢٥٤,١٣٦        اعتمادات مستندية
    ٨٨,٤٥١      ٦٥,٤٦٨      ١٠٨,٠٨٥        قبوالت

    ٨٩,٥٣١      ١٤٤,٩٦٣      ٧٢,٦٣٠        إلتزامات مربمة ملنح اإلئتمان
    ٤,١٣٧      ٤,١٣٧      ٤,١٣٧        أخرى

  
    ٧٨٣,٥٧٨     ١,٢٣٤,١١٩    ١,٣٦٧,٥٩٢        اموع
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  بنك اجلزيرة
  )ديةشركة مسامهة سعو(
  

  إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة املوجزة املرحلية
   ٢٠٠٥ سبتمرب ٣٠لفترة التسعة أشهر املنتهية يف 

  
  
  النقدية وشبه النقدية  - ٦
  

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

    بآالف الرياالت السعودية          
     سبتمرب٣٠        ديسمرب ٣١         سبتمرب٣٠          
          ٢٠٠٤        ٢٠٠٤        ٢٠٠٥    
   )غري مدققة(        )مدققة(        )غري مدققة(          

  
  نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العريب 
    ٦٣,٧٨٥      ٨٢,٣٨٥      ١٠٧,٨١٨       السعودي، ما عدا الوديعة النظامية

  أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية 
   ٢,٦٧٦,٥٦٢      ٢,٧١٧,٣٩١    ٢,٧١٨,٨٩٦     يوماً تسعنيخالل    األخرى تستحق 

  
   ٢,٧٤٠,٣٤٧      ٢,٧٩٩,٧٧٦    ٢,٨٢٦,٧١٤        اموع

  
  
  قطاعات العمل  - ٧
  

  :الغراض االدارة، يتكون البنك من ثالثة قطاعات أعمال اساسية هي
  

  .ودائع وتسهيالت إئتمانية ومنتجات استثمارية لالفراد  قطاع االفراد
  

دائع ومنتجات إئتمانية اخرى للشركات الكربى والصغرية قروض وو  قطاع الشركات
  .ومتوسطة احلجم والعمالء االعتباريني

  
حتمل العمولة على قطاعات . اسواق املال وخدمات املتاجرة واخلزينة  قطاع اخلزينة

  .األعمال باعتماد سعر وسطي موحد يعادل متوسط تكلفة التمويل السائدة
  

للبنك من ادارة الصناديق واعمال اخرى، وال تتكون العمليات االخرى   أخرى
  . تعترب اي من هذه العمليات قطاعاً مستقالً

  
تتكون موجودات . األعمال وفقا لسياسة البنك لتسعري التمويلقطاعات   املعامالت بنيتتم

  .ومطلوبات القطاعات بشكل رئيسي من موجودات ومطلوبات تشغيلية
  

  .كة العربية السعوديةتتركز كافة عمليات البنك يف اململ
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  بنك اجلزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(
  

  إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة املوجزة املرحلية
  ٢٠٠٥ سبتمرب ٣٠لفترة التسعة أشهر املنتهية يف 

  
  

، ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥ سبتمرب ٣٠ موجودات ومطلوبات البنك كما يف فيما يلي حتليال بامجايل
، لفتريت التسعة اشهر املنتهيتني يف ذلك التاريخعمليات وصايف الدخل الوإمجايل دخل ومصاريف 

  :االعمالقطاعات لكل قطاع من وفقا 
  

    )غري مدققة (٢٠٠٥ سبتمرب ٣٠      
    بآالف الرياالت السعودية      
  قطاع                      
  اخلزينة         قطاع        قطاع      
    اإلمجايل        أخرىو        الشركات        االفراد      

  
   ١٣,٢٠٣,١٩٤     ٦,٣٠٥,٧٣٥      ٤,٤٨٦,٩٠٦      ٢,٤١٠,٥٥٣    وجودات املإمجايل

  
   ١٠,٧٢٧,٦٢٩     ٤,٤٨١,٩٢٤      ١,٠٩٥,٦٣٨      ٥,١٥٠,٠٦٧     املطلوباتإمجايل

  
    ٨٣٥,٣١٢      ١٢٩,٢٥٧      ٧٩,٩٥٩      ٦٢٦,٠٩٦    العملياتدخل إمجايل

  
   العملياتمصاريف إمجايل

     وحقوق االقلية يف صناديق
    ٣٥١,٥٤٤      ٣٥,٨٢٦      ٤١,٧٠٧      ٤,٠١١٢٧       استثمار موحدة

  
    ٤٨٣,٧٦٨      ٩٣,٤٣١      ٣٨,٢٥٢      ٣٥٢,٠٨٥    صايف الدخل

  
    )غري مدققة (٢٠٠٤ سبتمرب ٣٠      
    بآالف الرياالت السعودية      

  
   ١٠,١٧١,١٥٤     ٤,٩٨١,٢٠١      ٢,٦١٣,٠٤٠        ٢,٥٧٦,٩١٣     املوجوداتإمجايل

  
    ٩,١٢٦,١٨٩     ٤,٠١٩,٢٠٤      ١,٩٨٠,٢٦٨      ٣,١٢٦,٧١٧     املطلوباتإمجايل

  
    ٤٥٣,٢٠٤      ٤٥,٥٦٢      ٧٠,٣٠٧      ٣٣٧,٣٣٥     العملياتدخل إمجايل

  
   العملياتمصاريف إمجايل

     وحقوق االقلية يف صناديق
    ٣٣٤,٤٦٣      ٣١,٦٧٠      ١٣٣,٣٦٨      ١٦٩,٤٢٥       استثمار موحدة

  
    ١١٨,٧٤١      ١٣,٨٩٢      )٦٣,٠٦١(    ١٦٧,٩١٠    )اخلسارة (صايف الدخل
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  اجلزيرةبنك 
  )شركة مسامهة سعودية(
  

  إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة املوجزة املرحلية
  ٢٠٠٥ سبتمرب ٣٠لفترة التسعة أشهر املنتهية يف 

  
  
  أرقام املقارنة  - ٨
  

  .أعيد تبويب بعض أرقام املقارنة للفترة املاضية مبا يتماشى مع تبويب الفترة احلالية
 

  


