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  بنك اجلزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(
  

  إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة املرحلية املوجزة 
  ٢٠٠٦ سبتمرب ٣٠لفترة التسعة أشهر املنتهية يف 

  
  السياسات احملاسبية  - ١
  

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

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

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

  .يف اململكة العربية السعودية
  

رحلية املوجزة وفقاً ملبدأ التكلفة التارخيية ماعدا قياس اعداد هذه القوائم املالية املوحدة املمت   
  .املشتقات واالستثمارات املدرج قيمتها العادلة يف قائمة الدخل واالستثمارات املتاحة للبيع

  
إن إعداد القوائم املالية طبقاً للمعايري الدولية اخلاصة بالتقارير املالية يتطلب عمل تقديرات   

هذا ايضاً يتطلب .  تؤثر على مبالغ املوجودات واملطلوبات املسجلةوافتراضات حمددة واليت
يتم تقييم التقديرات . ان تقوم االدارة باحلكم يف طريقة السياسات احملاسبية املتبعة للبنك

واالحكام االفتراضية باستمرار حيث تعتمد على اخلربات السابقة وبعض العوامل األخرى 
ت مهنية وتوقعات لالحداث املستقبلية واليت يعتقد ان اليت تتضمن احلصول على استشارا
  .تكون معقولة يف مثل تلك األحوال

  
 .القوائم املالية املوحدة املرحلية املوجزة بالريال السعودي ومقربة اىل األلفتظهر   

  
تشتمل القوائم املالية املوحدة املرحلية املوجزة على حسابات بنك اجلزيرة وشركاته التابعة،  

بعد عكس املعامالت اجلوهرية اليت  ،صندوق املشارقوصندوق الثريا وصندوق اخلري  وهي
  .متت بني البنك والشركات التابعة

  
 األرقام املقارنة يف القوائم املالية املوحدة املرحلية املوجزة للتسعة أشهر املنتهية أيضاتشتمل   

ى حسابات صندوق  عل٢٠٠٥ ديسمرب ٣١ وللسنة املنتهية يف ٢٠٠٥ سبتمرب ٣٠يف 
قام البنك ببيع مجيع الوحدات اليت كان ميلكها يف الصندوق خالل شهر يناير . الطيبات
٢٠٠٦.  
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  بنك اجلزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(
  

  إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة املرحلية املوجزة 
  ٢٠٠٦ سبتمرب ٣٠لفترة التسعة أشهر املنتهية يف 

  
  )تتمة(ة السياسات احملاسبي  - ١
  

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

  .٢٠٠٥ ديسمرب ٣١املوحدة السنوية للسنة املنتهية يف 
  

) مبدأ جتنب الفوائد( املنتجات املصرفية املتوافقة مع أحكام الشريعة احتساب كافةيتم   
باستخدام املعايري الدولية اخلاصة بالتقارير املالية ووفقا للسياسات احملاسبية املتبعة يف اعداد 

  .٢٠٠٥ ديسمرب ٣١القوائم املالية املوحدة السنوية للبنك للسنة املنتهية يف 
  

  احملاسبيةالتغريات يف السياسات   )ب
 املتعلق بإثبات وقياس األدوات املالية ٣٩قام البنك بتطبيق معيار احملاسبة الدويل املعدل رقم 

 ٣٩ومبوجب هذه التعديالت، فإن معيار احملاسبة الدويل املعدل رقم .  خيار القيمة العادلة-
قائمة بنود مدرجة قيمتها العادلة يف "وضع بعض القيود على إمكانية إستخدام تصنيف 

  .ومبا يتماشى مع متطلبات معايري احملاسبة الدولية ذات الصلة" الدخل
  

مل يكن هلذا التغيري يف السياسة احملاسبية أي تأثري على القوائم املالية املوحدة املرحلية املوجزة 
، حيث انه مل يكن ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ سبتمرب ٣٠للبنك لفتريت التسعة أشهر املنتهيتني يف 

  ". تدرج قيمتها العادلة يف قائمة الدخل"تثمارات لدى البنك اس
  
  
  إستثمارات  - ٢
  

    بآالف الرياالت السعودية          
     سبتمرب٣٠         ديسمرب٣١         سبتمرب٣٠          
          ٢٠٠٥        ٢٠٠٥        ٢٠٠٦    
   )غري مدققة(        )مدققة(        )غري مدققة(         

  
    ٤٥٥,٦٣١      ٥٦٩,١٨٣      ٧٥٣,٥٣٩        مقتناة ألغراض املتاجرة

   ١,٣٥٠,١٤١      ١,٠٠١,٨٦١      ٩٧٦,٧٥٠        مقتناة بالتكلفة املطفأة، اخرى

    ٦٧٨,٧٢٤      ٧١٧,٢٨٨      ٣٧٣,٨٢١        متاحة للبيع
    ٦٦,٢٤٧      ٥٥,٢٥٨      ٥٦,٥٢٢        مقتناة حىت تاريخ االستحقاق

  
  ٢,٥٥٠,٧٤٣      ٢,٣٤٣,٥٩٠    ٢,١٦٠,٦٣٢        اموع
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  بنك اجلزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(
  
  ضاحات حول القوائم املالية املوحدة املرحلية املوجزة إي

  ٢٠٠٦ سبتمرب ٣٠لفترة التسعة أشهر املنتهية يف 
  
  
  رأس املال  - ٣

    
 مليون سـهم، قيمـة      ١١٢,٥يتكون رأس مال البنك املرخص به واملصدر واملدفوع بالكامل من             

، قيمة السهم الواحد     مليون سهم  ١٥ - ٢٠٠٥ ديسمرب   ٣١( رياالت سعودية    ١٠السهم الواحد   
 ريـال   ٥٠ مليون سهم، قيمة الـسهم الواحـد         ١٥ - ٢٠٠٥ سبتمرب   ٣٠ ريال سعودي؛    ٥٠

  ).سعودي
  

، مت جتزئة أسهم البنك علـى أسـاس         ٢٠٠٦ مارس   ٢٧بناء على قرار هيئة السوق املالية بتاريخ          
  .٢٠٠٦ أبريل ٨مخسة أسهم لكل سهم إعتباراً من 

  
سهم لكـل سـهمني     ( رياالت سعودية لكل سهم      ١٠نحة بقيمة    مليون سهم م   ٣٧,٥إصدار  مت    

 ٢٠وذلك بناء على موافقة املسامهني يف اجلمعية العمومية غري العادية الـيت انعقـدت يف                ) قائمني
لقد حصل البنك على املوافقة النظاميـة ـذا         .  للمسامهني املسجلني بذلك التاريخ    ٢٠٠٦يونيو  

  .٢٠٠٦ يونيو ٢٤تاريخ اخلصوص ومت إصدار األسهم املنحة ب
  

 بأثر رجعي كما يتطلبـه معيـار        ٢٠٠٥ سبتمرب   ٣٠لقد مت تعديل ربح السهم للفترة املنتهية يف           
  . ربح السهم- ٣٣احملاسبة الدويل رقم 

  
  
  برنامج خري اجلزيرة ألهل اجلزيرة  - ٤

    
على ) ٢٠٠٦يو   يون ٥(هـ  ١٤٢٧ مجادى األوىل    ٩وافق جملس اإلدارة يف إجتماعه املنعقد بتاريخ          

ليقوم باملسؤولية االجتماعية املنوطة بالبنك جتاه اتمع       " خري اجلزيرة ألهل اجلزيرة   "التربع لربنامج   
  . السعودي، وذلك من خالل املشاركة اخلريية يف اجلهود العديدة اهلادفة اىل خري اتمع

  
ون ريال سعودي من دخل الربـع        ملي ١٠٠وهلذا الغرض، قام البنك باملسامهة ذا الربنامج مببلغ           

  .٢٠٠٦الثاين من عام 
  

وقد تأسست جلنة إجتماعية لتنسيق الربنامج تتكون من ثالث من أعضاء جملس اإلدارة، ويف نيـة                  
  .جملس اإلدارة االستعانة الحقاً بأعضاء مستقلني من رجال األعمال واهليئة الشرعية التابعة للبنك
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  بنك اجلزيرة
  )ديةشركة مسامهة سعو(
  

  إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة املرحلية املوجزة 
  ٢٠٠٦ سبتمرب ٣٠لفترة التسعة أشهر املنتهية يف 

  
  املشتقات  - ٥
  

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

وبالتايل، فان هذه املبالغ االمسية ال تعكس خماطر االئتمان . التدفقات النقدية املستقبلية املتعلقة ا
  .اليت تقتصر عادة على القيمة العادلة االجيابية للمشتقات او خماطر السوق اليت يتعرض هلا البنك

  
    ف الرياالت السعوديةبآال       

  ٢٠٠٦ سبتمرب ٣٠  
    )مدققةغري (  

  ٢٠٠٥ ديسمرب ٣١ 
  )مدققة(  

  ٢٠٠٥  سبتمرب٣٠  
    )مدققةغري (  

  صايف  
  القيمة
   املبالغ اإلمسية العادلة

  صايف
  القيمة
 املبالغ اإلمسية العادلة

  صايف
  القيمة
 املبالغ اإلمسية العادلة

       :مقتناة ألغراض املتاجرة
 ٧٥٠,٠٠٠ ١,٨٤٩   ٥٥٠,٠٠٠ ١,٢٢٢   -         -     مقايضات أسعار العموالت
  ١٩,٦٥٨  ١,٦٤٤   ١٨,٤٤٠  ٣٩٧   ١٨,٤٤٠  ٥٨١  عقود الصرف األجنيب اآلجلة

  
  اموع

  
٥٨١ 

  
١٨,٤٤٠ 

  
١,٦١٩ 

  
٥٦٨,٤٤٠   

  
٣,٤٩٣  

  
٧٦٩,٦٥٨  

  
  التعهدات وااللتزامات احملتملة املتعلقة باالئتمان  - ٦
  

  : التعهدات وااللتزامات احملتملة هو كالتايلان حتليل
  

    بآالف الرياالت السعودية          
     سبتمرب٣٠         ديسمرب٣١         سبتمرب٣٠          
          ٢٠٠٥        ٢٠٠٥        ٢٠٠٦    
    )غري مدققة(        )مدققة(        )غري مدققة(          

  
    ٩٢٨,٦٠٤     ١,٠٠٤,٢٧٤    ١,٠٦٩,٧٠٤        اعتمادات مستندية
    ٢٥٤,١٣٦      ١٨٦,٥٣٩      ٢٩٨,٢٤٤        خطابات ضمان

    ١٠٨,٠٨٥      ١٠٥,٨٣١      ١٠٥,٥٥٥        قبوالت
    ٧٢,٦٣٠      ٦٢,٥٧٤     ٦٩٥,٧٤٢      إلتزامات مؤكدة ملنح اإلئتمان

    ٤,١٣٧      ٤,١٣٧      ٤,١٠٠        أخرى
  

   ١,٣٦٧,٥٩٢     ١,٣٦٣,٣٥٥    ٢,١٧٣,٣٤٥        اموع
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  بنك اجلزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(
  

  م املالية املوحدة املرحلية املوجزة إيضاحات حول القوائ
  ٢٠٠٦ سبتمرب ٣٠لفترة التسعة أشهر املنتهية يف 

  
  النقدية وشبه النقدية  - ٧
  

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

    بآالف الرياالت السعودية          
     سبتمرب٣٠         ديسمرب٣١         سبتمرب٣٠          
          ٢٠٠٥        ٢٠٠٥        ٢٠٠٦    
   )غري مدققة(        )مدققة(        )غري مدققة(          

  
  نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العريب 
    ١٠٧,٨١٨      ٣٢١,٠٨٦      ٣٧٠,٤٤١       السعودي، ما عدا الوديعة النظامية

  أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية 
   ٢,٧١٨,٨٩٦      ٨٣,٦٦٨٣,٢    ٥,٩٨٩,٨٦٣     تسعني يوماًخالل    األخرى تستحق 

  
   ٢,٨٢٦,٧١٤      ٣,٦٠٤,٧٥٤    ٦,٣٦٠,٣٠٤        اموع

  
  
  قطاعات العمل  - ٨

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

  
  .ودائع ومنتجات إئتمانية واستثمارية لالفراد  قطاع االفراد

  
كات الكربى والصغرية قروض وودائع ومنتجات إئتمانية اخرى للشر  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

  
اخرى، وال تتكون العمليات االخرى للبنك من ادارة الصناديق واعمال   أخرى

  . تعترب اي من هذه العمليات قطاعاً مستقالً
  
متثل موجودات . األعمال وفقا لسياسة البنك يف طرق تسعري التحويلقطاعات   املعامالت بنيتتم

  .ومطلوبات القطاعات بشكل رئيسي موجودات ومطلوبات تشغيلية
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  .تتركز كافة عمليات البنك يف اململكة العربية السعودية
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  زيرةبنك اجل
  )شركة مسامهة سعودية(
  

  إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة املرحلية املوجزة 
  ٢٠٠٦ سبتمرب ٣٠لفترة التسعة أشهر املنتهية يف 

  
  )تتمة (قطاعات العمل  - ٨
  

، ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ سبتمرب ٣٠ موجودات ومطلوبات البنك كما يف فيما يلي حتليال بامجايل
، لفتريت التسعة اشهر املنتهيتني يف ذلك التاريخت وصايف الدخل العملياوإمجايل دخل ومصاريف 

  :االعمالقطاعات لكل قطاع من وفقا 
  

    )غري مدققة (٢٠٠٦ سبتمرب ٣٠      
    بآالف الرياالت السعودية      
  قطاع                      
  اخلزينة         قطاع        قطاع      
    اإلمجايل        أخرىو        الشركات        االفراد      

  
    ١٥,٣٥٥,٧٧٤   ٩,٤٢٤,٩٦٨      ٤,٥٧٤,٤٣٧      ١,٣٥٦,٣٦٩    ات املوجودإمجايل

  
    ١١,٢٤١,٦٧٧   ١,٦٠٦,٦٥٣      ١,٥٢٤,٤٧٨      ٨,١١٠,٥٤٦     املطلوباتإمجايل

  
    ٢,٢٤٢,٢٥٨      ١٣٨,٢٥٧      ١٢٥,١١٢      ١,٩٧٨,٨٨٩    العملياتدخل إمجايل

  
  عملياتال مصاريف إمجايل

    ٣٧٠,٣٦٣      ٦٧٥٤٧,      ١٨,٣٨٨      ٣٠٤,٣٠٠       بالصايف بعد حقوق االقلية
  

    ١,٨٧١,٨٩٥      ٩٠,٥٨٢      ١٠٦,٧٢٤      ١,٦٧٤,٥٨٩    صايف دخل العمليات
  

    ١٠٠,٠٠٠       -              -            ١٠٠,٠٠٠ برنامج خري اجلزيرة ألهل اجلزيرة
  

    ١,٧٧١,٨٩٥      ٩٠,٥٨٢      ١٠٦,٧٢٤      ١,٥٧٤,٥٨٩    صايف الدخل
  

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

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

  
    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

    ٣٥١,٥٤٤      ٣٥,٨٢٦      ٤١,٧٠٧      ٢٧٤,٠١١       وحقوق االقلية
  

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




