
  

  الفوزان وبانقا   رنست ويونغإ    

 يونيو ٣٠في 
 وقائمتي ٢٠٠

 أن .ك التاريخ

 الذي إشتمل 
إلستفسار من 
لية المراجعة 
 حول القوائم 

لقوائم المالية 
الصادرة عن 

  الفوزان وبانقا
٩٢٨٧٦  
١١٦٦٣  

   السعودية 

  انقا 
  ي

  سبين القانونيين
 
  
    
  
  
  
  قرير فحص خاص  ت

  
  الموقرين     مساهمي البنك السعودي البريطاني/ لى السادة إ

  
آما ) البنك ( قد فحصنا قائمة المرآز المالي المرفقة للبنك السعودي البريطاني ل

٤ يونيو ٣٠ أشهر المنتهيتين في ، وقائمتي الدخل لفترتي الثالثة والستة٢٠٠٤
في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية لفترة الستة أشهر المنتهية في ذل التغيرات

  .هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة من مسئولية إدارة البنك
  
الفحصم فحصنا وفقًا لمعايير المراجعة المتعارف عليها الخاصة بعمليات ت

نات المالية واابصورة أساسية على تطبيق إجراءات الفحص التحليلي على البي
إن هذا الفحص أقل نطاقًا من عم. المسؤولين بالبنك عن األمور المالية والمحاسبية

إبداء الرأيالتي تتم وفقًا لمعايير المراجعة المتعارف عليها والتي تهدف أساسًا إلى 
   .يالمالية آكل،  وعليه فإننا ال نبدي مثل هذا الرأ

  
ناءًا على فحصنا، لم يتبين لنا وجود أية تعديالت مهمة يتعين إدخالها على اب

المرحلية الموجزة المرفقة لكي تتفق مع معايير المحاسبة للمؤسسات المالية 
  .لعربي السعودي والمعايير الدولية الخاصة بالتقارير الماليةمؤسسة النقد ا

  
  
  

آي بي إم جي 
  ص ب 
  الرياض

المملكة العربية
  
  
  
عبد القادر ب. د

محاسب قانون
قيد سجل المحا

 )٢٢ (رقم

  إرنست ويونغ   
  ٢٧٣٢  ص ب 
  ١١٤٦١  الرياض
  كة العربية السعودية الممل

  
  
  

  عبداهللا عبدالرحمن باعشن    / الدآتور 
 )٦٦(ترخيص رقم 

  

  هـ ١٤٢٥ جماد األول ٢٢               
  م٢٠٠٤ يوليـــــــو ١٠                
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  � ا����دي ا���
	ان� ا���
   ��اه�ة س��د
ة ��آة

  ة ا���آ� ا��ا�� �ائ�
 ��
�ن�� 30آ�ا  

2003)         ��"
ب)'ف )   �د�#ة

ا��
ا'ت  
  ا����د
ــــــة

   �� 31آ�ا 
 ����
 2003د

ب)' )        �د�#ة(
ف ا��
ا'ت 
  ا����د
ـــــــة


�ن�� 30 �� ا�آ     
2004  

  ) "�� �د�#ة(
  تا''ف ا��
)ب

  ��د
ــــــــةا��

    
  
  

  إ
/اح

  

  �1داتا���              

1.932.598   2.356.034    2.078.624      � !�  ا����دوق وأر��دة ��دى �����ة ا���د             د
  �%'ب  ا��%$ديا

990.239  

 

338.483  

  

3.232.673  

ده �����دى ا�-�����$ك وا�*�������ات ا�*ا�)����ة    �����رأ    

  ا0/'ى

  ارات ، �ا!   ث*�2ا  2    15.439.674    15.971.248   19.586.067

  ض و�67 ، �ا!  و'5      27.970.614    26.116.622   23.264.914

  $دات ثاب2ة ، �ا!  �$9      563.325    547.920   543.363

  $دات أ/'ى�$9      697.242    731.301   665.909

  إ�1ا�� ا����1دات      49.982.152    46.061.608   46.983.090

                
  ه��>;�بات و9#�ق ا���اا��	              

  ;�باتا��	              

  دة �7-�$ك وا�*���ات ا�*ا�)ة ا0/'ى    أر�      2.967.276    3.420.209    4.092.184

  ئ= ا�%*>ء  ودا      39.277.119    36.089.898    36.493.203

  7$بات أ/'ى?�        2.681.267    1.805.288    1.839.862

  �باتإ�1ا�� ا��	;        44.925.662    41.315.395    42.425.249
                

   ا���اه��>9#�ق              

   ا�*ال   رأس      2.500.000    2.000.000    2.000.000

2.000.000    2.000.000    2.207.458      2Bا�    إD�  Eا(  

  إ2B)اE)ات أ/'ى         114.511    176.826    204.125

  اح �-اةأرب         234.521    569.387    353.716

  إ�1ا�� 9#�ق ا���اه��>      5.056.490    4.746.213    4.557.841

  ه��>إ�1ا�� ا��	;�بات و9#�ق ا���ا      49.982.152    46.061.608    46.983.090

                
  
  
  
  

    .أ �H هQه ا�$ائP ا�*ا�)ة ا�*'7B)ة ا�*N9$ةجN9 Nءا M ی82 إ�L 21-' اKیIاBات ا�*'!ة �H ت%
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  	�� ا���دي ا�	���ا��ا�

  آة ��اه�ة س�د�ة  ��
    د�ةئ�ة ا��د��ات ا����ا
  )  "!� �د��ة ( 

 ���30&��ة أ�$� ا����$!ة  !��   
      

2003  
  ف ا���ا,ت,+ب
د�ـــــــة�ا��  

  2004  
  ,تا��ف ا�,+ب
د�ـــــــــة���ا  

    
  

  إ�1اح

  

  :ا�4�5ة ا��34!&!ة           
565.240    829.832      ��   ا�د>;:ا

            
          ���ة :ا�� ا�د>; إ�= :ا�� ا���دا���  �ةد�<ت �

  :ا�4�5ة ا��34!&!ة ) ا����خد�ة �� ( تجة �? �ا�ا
�ث�ارات ، صا��  )ا�خ��(إ��اء         )2.138(    6.536�  و ا�&%وة "!  ا�

�ث�ارات ، صا��م)ا        )61.583(    )37.304(��* إ  
32.166    32.410        ��  -%ك وإ��اءإ

  وأخ3ى ، صا��  :6دات ثاب�ة م3456 بائ0خ        253    148
  ? خ0ائ3 ا�ئ��انمخ�          21.873    59.376

626.162    820.647        
          ���� ا��جدات ا) ا��Hادة  ( :ا J34ا����  :!&!ة �
�0ة ا�BCد ا�&3ب� ا�0&6دي        )270.526(    )53.763(Dام4ة �دى مEF 5ودائ  
  ض و�!3GHو        )1.875.865(    )2.965.106(

  6دات أخ3ىم6:        33.819    48.908
            
          ���� ا���&بات ا��34!&!ة) ا���J (  ا��Hادة :ا:   
  اLخ3ىة  ا��ا�4�0اتدة �!6CKك وا��Dأرص        )452.933(    )588.434(

  ئ5 ا�&�%ءودا        3.187.221    1.513.069
)487.338(    849.289        !M6بات أخ3ىم  
)1.906.502(    2.291.652      ��  ا�4�5ة ا��34!&!ة ) ا����خد�ة ��(  �? ا��اتجة ا���د�ة :ا
            
  :ا�4�5ة ا,س�ث�ار�ة           

�ث�م�ح         2.488.326    2.776.783��حBاق إ�  ات   ار�%ت مP ب54 وإ
�ث�ارات 3Qا        )1.942.086(    )1.848.856(�  ء إ
  ء م6:6دات ثاب�ة3Qا        )47.981(    )31.143(

  5 م6:6دات ثاب�ةP ب�4%ت مم�ح        153    170

  ا�4�5ة ا,س�ث�ار�ةا��اتجة �? ���د�ة  ا��ا:      498.412    896.954
            
�&!ة           ��  :ا�4�5ة ا�
  ی&ات أرباح مد�6"ةت6ز        )443.810(    )329.511(

)329.511(    )443.810(      ���&!ة:ا��   ا���د�ة ا����خد�ة �� ا�4�5ة ا�
            
  � ا���د�ة و�	M ا���د�ة �) ا���J ( ا��Hادة       2.346.254    )1.339.059(

  ا�BCدیة وVKQ ا�BCدیة �� بدایة ا���3ة      1.407.798    2.953.873
1.614.814    3.754.052    5  $� ����ة ا�ا���د�ة و�	M ا���د�ة Oة ا�   

            
�ات إضا�!ة "!� ��د�ة           &��  

�د�Bات ا�BCدیة صا�� ا��34Wات �� ا��4Bة ا�&اد�ة وت4MWة مخا�3 ا�     )49.055(    83.555  
            

K�  .أ مP ه_ه ا�6Bائ� ا��ا�4ة ا��3ح!4ة ا��6:\ة ی�ج\ :\ءًا Z 8 إ�  31 ا�یYاحات ا��B�3ة مP ت&
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  	�� ا���دي ا�	���ا��ا�
  �آة ��اه�ة س�د�ة  �
  ئ�ة ا�د��   ا�

   )! � �د��ة ( 
  
  

        �'ث()ة أ�$� ا���%$ ة #�    �'�%ة أ�$� ا���%$ ة #� 
30  ��   

2003  
  ف ا���ا0ت0/ب

د�ـــــة��ا�  

  30  ��   
2004  

  ف ا���ا0ت0/ب
د�ـــــةا���  

  30  ��   
2003  

  ف ا���ا0ت0/ب
د�ـــــة��ا�  

  30  ��   
2004  

  ف ا���ا0ت0/ب
  ـــــةد�ا���

    
  
  

  إ�6اح

  

   ا�����ت ا�خاة�
د      512.696    493.448    1.040.205    1.011.149

  ر�� ا�����ت ا�خاةا�م      93.700    119.200    197.555    246.619

  � د�� ا���0ت ا�خا?ة#ا?      418.996    374.248    842.650    764.530

                    


دمات ب)'&ة ، ا$#  اب�تأ      197.633    95.159    317.208    165.834  

  أ0)/&ةت اح تح��� ,�+برأ      24.182    21.662    48.214    43.107

224    )2(    273    20       �
  ا��6ا50ة ، ا$#) 
3ارة(د

  ت�ز��ات أرباح      2.497    1.247    2.497    1.247

  س; إس6ث�ارات ، ا$# ا'م      55.360    27.456    61.583    37.304

  ���?&ات ا<
ـــــ5ى ا�
د      43    248    81    342

1.012.588    1.272.231    520.293    698.731      �Aتا�� د�� ا���' اإ  

                   

  ت; وما $# ح'�Aااور      141.837    128.840    269.875   254.274

  ار وم�ار�� م/ان#ج�إ      11.082    11.464    21.739   21.681

  A+ك وإFGاء6سا      16.504    16.310    32.410   32.166

79.577   96.116    42.922    50.780  

    IIIIIIة ا�مIIIIII�ر�� ,��م&IIIIIIة وإدار

   أ
5ى 


3ائ5 اLئ�6ان�خم      7.852    30.987    21.873   59.376 M  

  م�ار�� ا���?&ات ا<
5ى       40    100    386   274

  �� �Dار�B ا���' اتإ�Aا      228.095    230.623    442.399   447.348

   ا�د��?ا#�      470.636    289.670    829.832   565.240

11.30   16.60   5.79  9.41   EربF$دي (  ا��  3 )      با���ال ا���
  

�Pاحات ا��O$5ة مN �6/تL51 ا Qا8 إ� Rائ�Oه ا�Tه Nأ مV6ج�   .�&ة ا��5ح?&ة ا���V0ةا�� V0ءًا � 
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  � ا����دي ا��
	�ان�ا���

   ��اه�ة س��د	ة  ة�
آ

ات �� ���ائ�  ا���اه��#   "�ق ة ا� �


 �د�"ة (  �&(    
   

  
  

 إ	(اح

  أس ا��ـالر
  

ب123333333333333333333ف 
  ا�
	ا1ت

 ا����د	ــة

  ا�6 �ا�5
  ا��7ــا��

ب123333333333333333333ف 
  ا�
	ا1ت

 ا����د	ــة

  ا�6 �ا5�ات
  ا:9ـــ
ى

ب12333333333333333ف 
  ا�
	ا1ت

 ا����د	ــة

ا:رب33333333333333333اح 
  ا���"اة

ب12333333333333333333333ف          
  ا�
	ا1ت

 ا����د	ــة

  ا6>�ا�ــ�
  

ب12333333333333333333333ف 
  ا�
	ا1ت

 ا����د	ــة

 ا��� <�333ة ��333 �=�333 ة أ�333>�333 30� 	�ن

2004 
      

 4.746.213 569.387 176.826 2.000.000 2.000.000   ����د � بدا	ة ا����ة ا

  -  )500.000(  -  -  500.000 3  إ�دار أ��� �جا��ة 

��� 829.832 829.832 - - -   ا� ا�د

  -  )207.458( -  207.458  -    �ح%ل ا�# ا"!��ا � ا���ا��
  )470.500(  )470.500( - - - 4  ��!,�ة ت%ز	(ات أرباح 

�....ا� ا���2....�ات ....� ا�0�1....ة ا�(اد�....ة    
  وت�42ة �خا � ا��د1ات ا��1د	ة

 - - )62.315( 13.260 )49.055( 


ة ا Kة ا�	ن<ا ���د L
�    2.500.000 2.207.458 114.511  234.521  5.056.490  

        

  �333� 	�ن��333 �30=�333 ة أ�333<
 ا��� <�333ة 
2003 

      

 4.283.046 156.666 126.380 2.000.000 2.000.000   ���د � بدا	ة ا����ة �ا

��� 565.240 565.240 -    -    -      ا� ا�د

  )374.000(  )374.000( -    -    -    4  ت%ز	(ات أرباح ��!,�ة 
�....ا� ا���2....�ات ....� ا�0�1....ة ا�(اد�....ة    

  وت�42ة �خا � ا��د1ات ا��1د	ة
    -    - 77.745 5.810 83.555 


ة ا Kة ا�	ن<ا ���د L
�    2.000.000 2.000.000 204.125  353.716  4.557.841  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     .C هJه ا�1%ائ� ا�0ا��ة ا��0!,�ة ا�0%جFة �جFأ � جFءًا " 	8 إ�# C�1  ة�1 اB	Aا!ات ا��0ت(�@
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  	�� ا���دي ا�	���ا��ا�

  ة  آة ��اه�ة س�د���
��ة   إ��ة ا���  %ا�ات �ل ا�"ائ  ا��ا��ة ا����

30 ��� 2004  
�� �د+"ة ( -   (  
  
  
   ا��حاس	�ة اتا���اس  - 1
  

����ة ا	��د ا	��ب� ا	���دي وا	��ا��� ا	دو	��ة ا	خا��ة با	���ار��          ��   ��#& ا	#�% ��ا��� ا	�حا�#ة 	"����ات ا	�ا	�ة ا	 ادرة 
� 	ج�ة ت'��� ا	��ار�� ا	�ا	�ة ا	دو	�ة    ��ج"+ ��ا��� ا	�حا�#ة ا	دو	�ة ، وا	�'���ات ا	 ادرة  ��آ��ا �"��.م   . ا	�ا	�ة ا	 ادرة 

ا��#ة  �حائ9 ا	�ا	��ة ا	��ح"��ة ا	���ج.ة ;#��ًا 	����ار ا	     ��� ت�9 إ��داد ه�6ه ا	   .  ب�1ام ��ا4#ة ا	#��ك ون1ام ا	�0آات ا	����دي       ا	#�%
حا���#�ة ا	��#���ة ���C إ���داد ه��6ه ا	����ائ9 ا	�ا	���ة ا	��ح"���ة 	�إن ا	����ا�ات ا.  ا	���"��A با	����ار�� ا	�ا	���ة ا	��ح"���ة 34ا	دو	���ة ر9��4 

  . م2003 د���#� ��31ة 	"��ة ا	����Eة �C �	���خد�ة �C إ�داد ا	�ـــ�ائ9 ا	�ا	�ة ا	�ا	��ج.ة ����0ة �& ت"% ا
  
  ادة ا��45�3 2إ

�& ا	��ض ا	خاص با	'��ة ا	حا	�ة أ��د L0اب�ة آ� ت���	'��ة ا	أر4ام ا Mب� N�� ت   .  
  

  س5ث�ارات ، صا�7 6ا  - 2
  

  :تR�0 ا��Qث�ارات ا	'Oات ا	�ا	�ة   
�C 30 ن���� 

2003  
�د�4ة  ( ��U( 

�C 31 �#د��� 
2003  

�د�4ة (  ( 

�7 30 ��� 2004  
�� �د+"ة ( -( 

 <ف ا���ا<ت ا���د�ةب>

��احة 	 6.482.777  6.902.239 11.125.771#"&�  

7.728.329 8.340.486 8.231.782 � ا	� در � د��نًا ���0اه 
����اه ح�L تار�[ ا��Qح�اق  725.115 728.523 731.967 

��ا�� ا6 15.439.674 15.971.248 19.586.067 
  
  
3 -    Fا�� Gة ورب�  إصدار أسF  �جا�
  

�جان�ة ب�ا4& 2004 �ارس 15ت�b ا	� اد4ة ، خ`ل إج��اع ا	ج���ة ا	�����ة ا	����ة ا	6ي ��د ب�ار�[  9Eإ�دار أ� L"� ، 
��"�آة  9Eأرب�ة أ� Rd	 9 واحدE� .���	"'��ات ا	9 E�	ا eرب Rو4د ت9 ت�د� �C ة�E30 9 2003 ��ن��E�fار أث� إ�دار اEhQ 

   . 2004ا	�جان�ة خ`ل �ام 
  

4-KLة ا�د	ة وا��آاة وض����   تز��ات اOرباح ا����
    

� ت�ز��& إج��ا	� أرب�اح ��ح"��ة  �4درها          ���ج"+ اQدارة  �"���ام      470.5أ ����"���ن ر��ال ����دي  374.0: 2003(2004 
�"���ن ر��ال ����دي ت���#�ا        12.4.آاة ا	���"�ة با	���اه��� ا	����د��� و�4درها         ���9 خ 9 ا	  ) . �"��ن ر�ال ���دي   )2003 :

�"��ن ر�ال ���دي     8.4  (                 �� اfرباح ا	��ز��ة، بح��e# �� k ��ا�C رب�e ا	��9E ا	���زع 	"���اه��� ا	����د��� 9E� ح ��
����9 خ� 9 اQ	�.ا��ات ا	���m#�ة     ). ��ة   ر��اlت ����د�ة ب��د ت����ة أ��دار ا9E��f ا	�جان          7.2: 2003( ر�اlت ����د�ة       9.0

� ت�ز��ات اfرباح� 9E  ح �� � .ا	���"�ة با	��اه��� ��U ا	���د��
 
  
  
  
  

Created by Neevia docuPrinter LT trial version  http://www.neevia.com

http://www.neevia.com


  

  

  ا��"د�ة و�	R ا��"د�ة   - 5
� اnت�   �    -:ت��dن ا	��د�ة وo#p ا	��د�ة ا	�درجة �C 4ائ�ة ا	�د�Cات ا	��د�ة 

  

�C 30 ن���� 

2003  

�د�4ة (  ��U( 

�C 31 �#د��� 

2003  

�د�4ة (  ( 

�7 30 ��� 

2004  

�� �د+"ة ( -( 

 <ف ا���ا<ت ا���د�ةب>

624.575 1.069.315 521.379 

ن�د �C ا	 �دوق وأر�دة 	دى ����ة ا	��د ا	��ب� ا	���دي �ا         

�دا ا	�دائ& ا	�1ا��ة 

990.239 338.483 3.232.673 
أر�دة 	�دى ا	#���ك وا	�����ات ا	�ا	��ة اfخ��ى ت���حA خ�`ل             

� ��ًات���� 
��ا�� ا6 3.754.052 1.407.798 1.614.814 

  
  ا��5S"ات      - 6

    
  � s	#ا�	ا L	ة إCاtة إ�	ا�	ائ9 ا��	ا �C اEت9 إث#ات ��	��0ة ا�	ة ا�	ا�	دوات اu	 "#�ة�	جاب�ة وا�Qة ا	اد�	ة ا���	جدول أدناه ا	ا +d�

��اإن ا	�#ا	s ا���Qة ، ا	�� ت��#� ���pًا �"L حج9 ا	�. ا���Qة s	ا#�`ت ا	�ائ�ة �C نEا�ة ا	'��ة ، l ت�d+ با	�mورة 
�خا;� اQئ��ان ا	�� ����ض 	Eا ا	#�% ، . ا	�د�Cات ا	��د�ة ا	����#"�ة ا	���"�ة بEا  +dت� l ة���Qا s	#ا�	ن ه6ه اvC ، �	ا�	وبا

   .أو �خا;� ا	��ق 
   
  

�C 31 �#2003 د���  

  ) ة �د�4( 
  

�7 30 ��� 2004  

�� �د+"ة ( -(  
  

  <ف ا���ا<ت ا���د�ةب>

ا�"��TTTة ا��اد�TTTة 

ا�6جاب�ة

 Uا�	ا��

  ا6س��ة

ا�"��TTة ا��اد�TTة 

�ة	� ا��

ا�"��ة ا��اد�Tة   

 ا�6جاب�ة

ا�"��TTة ا��اد�TTة   ا��	ا�U ا6س��ة

�ة	� ا��

ا�"��TTة ا��اد�TTة 

 ا�6جاب�ة

 

 : ا��"�5اة O-�اض ا��5ا��ة        

85.723 ���د ا	 �ف اfج�#� ا	'�ر�ة واnج"ة 37.166  )32.348( 17.094.565 90.086 )101.874( 9.144.696 

8.066  خ�ارات ا	��`ت 3.877 )3.877( 404.998 10.544 )10.544( 1.155.354

9.543 ��ا�mات أ��ار ا	���lت ا	خا�ة  21.045 )20.701( 1.609.687 18.444 )18.382( 1.617.188 

1.485  خ�ارات أ��ار ا	���lت ا	خا�ة - - - - - -

        

�ة �خا�X ا�"��ة ا��اد�ة        �Z5� ا��"�5اة: 

��ا�mات أ��ار ا	���lت ا	خا�ة  440 )19.626( 2.515.353 - )27.891( 166.481 - 

         

�ة �خا�X ا�5د7"ات ا��"د�ة        �Z5� ا��"�5اة: 

��ا�mات ا	��`ت - )1.519( 17.210 - )1.941( 17.539 - 

4.482 287.500 - 3.810 100.000 )810( - l���	ات أ��ار اmا��� ت ا	خا�ة 

109.299 ��ا�� ا6 62.528 )78.881( 21.741.813 122.884 )160.632( 12.388.758 
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  ا�F�5دات وا�5�6ا�ات ا��ح�5�ة ا���5�"ة با6ئ�5ان    - 7
ً̀ با	��Eدات واQ	�.ا�ات ا	�ح��"ة ا	���"�ة باQئ��ان        :��Cا �"� تح"�

  

 30 �7 �ا<ت ا���د�ة<ف ا��ب>��� 

2004  
�� �د+"ة ( -( 

�C 31 �#د��� 

2003  

�د�4ة ( ( 

�C 30 2003 ��ن��  
�د�4ة (  ��U( 

 2.387.003  2.782.354 3.965.607  إ���ادات ����د�ة 

 3.780.946 3.919.289 4.423.491 خxابات �tان 

 l�#4 1.684.794 1.753.485 1.538.699ت 

   1.544.131 1.140.856 1.361.636	 M��"	��e اQئ��ان إ	�.ا�ات ��U 4اب"ة

��ا�� ا6 9.068.284 9.595.984 11.618.023 

  
  
  ا2ات ا�	�� �+  - 8
  

� ا	�xا�ات ا	� ��Cة ا	�ا	�ة   �   -:���dن ا	#�% 
  

 . ا	#��dة ا	0خ �ة 	�Cuاد اlح��اجات�"#� بRd0 أ�ا�� و –    اع ا�7Oاد�+ -

� ا	���جات وا	خد�ات ا	و – اع ا��Sآات�+ -� . تE#"xا ا	�0آات ��ه� ���Oل 

��`ت  ا	 با	#�% ، وا	���	ة ، و�خا;ـ� أ��اروا��lث�ار�ةتد�� ا	�ح'1ة ا	�جار�ة و – خ���ة�ا -

 .وا	���lت ا	خا�ة 

� ا	خد�ات ا	#��dة ا��Qث�ار�ة وا	خد�ات ا	� ��Cة ا	��#��ة اfخ�ىو - ــــــ�ىLأ -� N	yت� 

tة إCاL	��0آة  اإ�	ا Aاد�� 	آ.�ة وا��	ات ا� .	خد

  
  

ً̀ بvج�ا	� ��ج��   0و�Cًا 	�1ام ت���� ا	�ح��R ا	داخ"� ا	���خدم با	#�%         ت��د ا	��ا�`ت ب�� ا	�xا�ات أ�`ه       ت دا و��Cا �"� تح"�
     �C #�% آ�ا	بات ا�"x�ت�� ا	���ة أ�E�p     ، وإج�ا	� دخR و� ار�N ا	��"�ات و��ا�C ا	�دخR 	'��  2003 و 2004 ��ن��   30و

�� �C ه�6� ا	�ار�خ����E���	#�%  ا	ات ا�� x4ا�   -:	x4 Rdاع 
  

30 ���� �د+"ة  ( 2004 �- ( 
�TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTاع +  �خ���ة ا  �Lى أ  6��ا��ا

  ا��Sآات 
  ب><ف ا���ا<ت ا���د�ة   اع ا�7Oاد+�

  �ا	� ا	��ج�دات إج  8.947.248  17.145.381  16.188.198  7.701.325  49.982.152
  �ا	� ا	�x"�بات إج  16.029.605  10.418.716  13.124.729  5.352.612  44.925.662
  إج�ا	� دخR ا	��"�ات   496.921  219.967  204.900  350.443  1.272.231

  إج�ا	� � ار�N ا	��"�ات   281.839  81.270  22.109  57.181  442.399
  �C ا	دخR �ا  215.082  138.697  182.791  293.262  829.832

  
30���  �� �د+"ة  ( 2003-( 

�TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTاع +  �خ���ة ا  �Lى أ  6��ا��ا
  ا��Sآات 

  ب><ف ا���ا<ت ا���د�ة  اع ا�7Oاد+�

  �ا	� ا	��ج�دات إج  6.360.821  15.703.433  18.319.595  6.599.241  46.983.090
  �ا	� ا	�x"�بات إج  15.541.389  7.724.182  12.755.959  6.403.719  42.425.249
  إج�ا	� دخR ا	��"�ات  409.940  198.931  155.287  248.430  1.012.588

  إج�ا	� � ار�N ا	��"�ات  286.787  92.667  23.769  44.125  447.348
  �C ا	دخR �ا  123.153  106.264  131.518  204.305  565.240
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