


قائمة المرآز المالي 
آما في30 سبتمبر 2004 و 2003

30 سبتمبر 312003 ديسمبر 302003 سبتمبر 2004

(غير مدققة)(مدققة)(غير مدققة)إيضاح

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية

الموجودات

2,352,6442,246,4342,118,665نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

5,054,7843,967,5514,456,967أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

231,700,80333,897,75533,505,641استثمارات ، صافي

31,979,09827,952,26527,197,343 قروض وسلف ، صافي

488,867497,528477,516عقارات أخرى

724,929788,354801,569موجودات ثابتة ، صافي

918,2522,157,0751,416,637موجودات أخرى

73,219,37771,506,96269,974,338إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين

المطلوبات

14,177,69113,914,87714,044,886أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

47,479,65645,878,85444,911,583ودائع العمالء

2,226,2763,166,9862,113,380مطلوبات أخرى

63,883,62362,960,71761,069,849إجمالي المطلوبات

حقوق المساهمين

4,000,0004,000,0004,000,000رأس المال

4,000,0004,000,0004,000,000إحتياطى نظامي

102,68590,61658,982إحتياطيات أخرى

1,233,069455,629845,507أرباح مستبقاة

9,335,7548,546,2458,904,489إجمالي حقوق المساهمين

73,219,37771,506,96269,974,338إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

 

تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 الى 7 جزءًا اليتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة  .
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قائمة الدخل (غير مدققة) 

2004200320042003

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية

749,192693,4982,230,9252,136,244دخل العموالت الخاصة

170,212153,945464,833510,412مصاريف العموالت الخاصة

578,980539,5531,766,0921,625,832صافي دخل العموالت الخاصة 

163,27788,122465,593308,872أتعاب خدمات بنكية ، صافي

18,57922,89258,83968,224أرباح تحويل عمالت أجنبية

73,90566,464161,089303,766دخل  متاجرة ، صافي 

16,32627,08791,571(3,261)مكاسب (خسائر) إستثمارات ، صافي

2,9443,52618,81615,792دخل العمليات األخرى 

834,424736,8832,497,5162,414,057إجمالي دخل العمليات

187,204183,875557,514537,651رواتب وما في حكمها

19,48822,58070,00269,674إيجارات ومصاريف مباني

27,82533,898103,874130,951إستهالك وإطفاء

87,81288,552280,764269,768مصاريف عمومية وإدارية أخرى

10,62258,41046,324164,923مخصص خسائر االئتمان المحتملة ، صافي

7,7814,80021,62321,792مصاريف العمليات األخرى

340,732392,1151,080,1011,194,759إجمالي مصاريف العمليات

493,692344,7681,417,4151,219,298 صافي الدخل للفترة

6.174.3117.7215.24ربح السهم للفترة ( بالريـال السعودي)

 

تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 الى 7 جزءًا اليتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة .

للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبرللثالثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر
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قائمة التغيرات في حقوق المساهمين  (غير مدققة)

رأس المالإيضاح
اإلحتياطي 
النظامي

اإلحتياطيات 
اإلجمالياألرباح المستبقاةاألخرى

الرصيد في بداية الفترة
4,000,0004,000,00090,616455,6298,546,245

صافي الدخل  للفترة
0001,417,4151,417,415

توزيعات مرحلية 
7000(640,000)(640,000)

0012,0692512,094صافي التغيرات في القيمة العادلة

الرصيد في نهاية الفترة
4,000,0004,000,000102,6851,233,0699,335,754

4,000,0004,000,000111,165275,0398,386,204الرصيد في بداية الفترة

0001,219,2981,219,298صافي الدخل  للفترة

توزيعات مرحلية 
7

000(640,000)(640,000)

صافي التغيرات في القيمة العادلة
00(52,183)(8,830)(61,013)

الرصيد في نهاية الفترة
4,000,0004,000,00058,982845,5078,904,489

تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 الى 7 جزءًا اليتجزأ من هذه القوائم المالية  المرحلية الموجزة .

بآالف الرياالت السعودية

للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2004

للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2003
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قائمة التدفقات النقدية  (غير مدققة )

20042003

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعوديةإيضاح

 األنشطة التشغيلية

1,417,4151,219,298     صافي دخل  الفترة

التعديالت لتسوية صافي  دخل  الفترة إلى صافي النقدية الناتجة من األنشطة 
التشغيلية:

(27,972)2,170     إطفاء العالوة و(الخصم )على االستثمارات ، صافي

(91,571)(27,087)     مكاسب االستثمارات  ، صافي

103,874130,951      استهالك وإطفاء    

793(3,598)    (ربح) خسائر بيع موجودات ثابتة

46,324164,923     مخصص خسائر االئتمان المحتملة

1,539,0981,396,422

 صافي (الزيادة) النقص في الموجودات التشغيلية:

(59,366)(243,333)     وديعة نظامية لدى موسسة النقد العربي السعودي

(79,536)856,146     أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق بعد تسعين يومًا

(231,129)(60,294)     المحفظة التجارية

(3,512,784)(4,073,157)     قروض وسلف

8,66127,576     عقارات أخرى ، صافي

1,238,823112,446     موجودات أخرى

 صافي الزيادة (النقص) في المطلوبات التشغيلية:
262,8141,492,007     أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

1,600,8021,912,534      ودائع العمالء

(530,164)(219,515)      مطلوبات أخرى

910,045528,006 صافي النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية     

  األنشطة االستثمارية 

11,360,6168,441,160      متحصالت من بيع واستحقاق اإلستثمارات

(9,500,455)(9,066,359)      شراء إستثمارات

(101,229)(122,736)      شراء موجودات ثابتة

85,885837      متحصالت من بيع موجودات ثابتة

(1,159,687)2,257,406 صافي النقدية الناتجة من(المستخدمة في) األنشطة االستثمارية 

 األنشطة التمويلية 

(1,267,581)(1,361,195)    توزيعات االرباح والزآاة المدفوعه

(1,267,581)(1,361,195)   صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية    

(1,899,262)1,806,256 الزيادة (النقص) في النقدية وشبه النقدية

3,145,5955,087,128 النقدية وشبه النقدية  في بداية الفترة

54,951,8513,187,866 النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة

معلومات إضافية غير نقدية

(61,013)12,094صافي التغيرات في القيمة العادلة

تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 الى 7 جزءًا اليتجزأ من هذه القوائم المالية  المرحلية الموجزة .

للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر

(4   of   8) 1:35 PM10/6/2004



1

2

(بآالف الرياالت السعودية)

30سبتمبر 312003ديسمبر 302003سبتمبر 2004 

(غير مدققة)(مدققة)(غير مدققة)

4,002,5153,942,2213,787,695

8,083,5878,109,5368,813,276

15,426,85519,306,35018,756,984

4,187,8462,539,6482,147,686

31,700,80333,897,75533,505,641

إعادة التصنيف

االستثمارات ، صافي

2004 و2003 (غير مدققة) للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر

اإلجمالي

يتبع البنك في اعداد القوائم المالية المرحلية الموجزة المعايير المحاسبة للمؤسسات المالية الصادرة عن مؤسسة النقد 
العربي السعودي والمعاييرالصادرة او المطبقة من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية والتفسيرات الصادرة عن لجنة 
تفسيرات التقارير المالية الدولية ، وتتمشى مع معيار المحاسبة الدولي رقم 34 المتعلق بالقوائم المالية المرحلية ، 

وآذلك  مع نظام مراقبة البنوك ونظام الشرآات في المملكة العربية السعودية.  تتمشى السياسات المحاسبية المتبعة 
في إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 31 

ديسمبر 2003.

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة

االستثمارات المقتناة ألغراض المتاجرة

االستثمارات المتاحة للبيع ، صافي

االستثمارات التي تمثل ديونًا مشتراة من المصدر

االستثمارات المقتناه حتى تاريخ االستحقاق

:  تصنف المحفظة االستثمارية مما يلي

أعيد تصنيف بعض أرقام الفترة السابقة آي تتماشى مع العرض الخاص بالفترة الحالية.

السياسات المحاسبية:
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القيمة 
العادلة 
اإليجابية

القيمة 
العادلة 
السلبية

 إجمالي المبالغ 
االسمية

القيمة 
العادلة 
اإليجابية

القيمة العادلة 
السلبية

 إجمالي المبالغ 
االسمية

القيمة 
العادلة 
اإليجابية

القيمة العادلة 
السلبية

 إجمالي المبالغ 
االسمية

2,643(8,733)3,452,9851,279(1,136)2,607,0158,711(4,503)3,206,734

137(323)338,821267(458)435,47525(25)101,254

208,088(51,910)26,661,649435,436(211,923)30,613,857348,048(220,691)30,020,381

9-232,716401(73)705,131254(25)603,411

45,682(38,693)3,156,02226,979(23,662)2,836,73942,942(36,687)3,990,243

193(87,920)2,911,7732,363(92,281)3,892,8751,571(104,436)4,543,371

256,752(187,579)36,753,966466,725(329,533)41,091,092401,551(366,367)42,465,394

4

المشتقات المقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة:  

للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2004 و2003 (غير مدققة)

في 31 ديسمبر 2003   
     (مدققة)

في 30 سبتمبر 2003   
   (غير مدققة)

(غير مدققة)

31ديسمبر 2003 

(مدققة)

30سبتمبر 2004 

التعهدات وااللتزامات المحتملة

يعكس الجدول أدناه القيمة العادلة االيجابيه والسلبية لألدوات المالية المشتقة مع تحليل  بالمبالغ االسمية المتعلقة بها . إن المبالغ االسمية ، والتي 
تعتبر مؤشر على حجم المعامالت القائمة في نهاية الفترة ، ال تعكس بالضرورة عن مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بها . وبالتالي ، فان 

هذه المبالغ االسمية ال تعبر عن  مخاطر االئتمان ، التي يتعرض لها البنك والتي تقتصر عادة على القيمة العادلة االيجابية للمشتقات ، آما أنها التعكس  
مخاطر السوق .

(غير مدققة)

اتفاقيات  األسعار اآلجلة

عقود الصرف األجنبي اآلجلة

سعر عمولة مستقبلي

المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة :

2,359,388

11,119,409

1,045,446

9,236,712

827,802

1,193,473

2,601,310

المشتقات

3,085,5122,235,4592,250,160

مقايضات أسعار العموالت

اإلجمالي

(بآالف الرياالت السعودية)

30سبتمبر 2003 

التزامات مؤآدة لمنح ائتمان

اعتمادات مستنديه

(بآالف الرياالت السعودية)

تتكون التعهدات وااللتزامات المحتملة مما يلي :

7,495,596 6,722,408

 في 30 سبتمبر 2004        
(غير مدققة)

7,709,188

1,065,427

8,482,964

24,511,921

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة (تتمه)

أخرى

21,065,90721,852,426اإلجمالي

خطابات ضمان

قبوالت

خيارات العمالت

مقايضات أسعار العموالت
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تتكون النقدية وشبة النقدية المدرجة في قائمة التدفقات النقدية مما يلي : 

30سبتمبر 312003ديسمبر 302003سبتمبر 2004

(غير مدققة)(مدققة)(غير مدققة)

548,846685,969535,835

4,403,0052,459,6262,652,031

4,951,8513,145,5953,187,866

قطاعات البنك  6

  قطاع الخزانة واالستثمار:

اإلجمالي

 :  ألغراض إدارية ، يتكون البنك من القطاعات الرئيسية التالية

2004 و2003 ( غير مدققة) للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر

النقدية وشبة النقدية

(بآالف الرياالت السعودية)

نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي فيما 
عدا الوديعة النظامية

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق 
خالل تسعين يوما

تقيد المعامالت بين القطاعات اعالة وفقًا لنظام تكلفة التمويل الداخلي المستخدم بالبنك.  تحدد نتائج القطاعات األساسية بالبنك على أساس 
أنظمة إعداد التقارير المالية الداخلية بالبنك وتتمشى مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية.

فيما يلي تحليًال بإجمالي موجودات ومطلوبات البنك آما في 30 سبتمبر 2004 و 2003 و دخل  العمليات ومصاريف العمليات وصافي الدخل لفترتي 
التسعة اشهر المنتهية في هذين التاريخيين ، لكل قطاع من قطاعات البنك:

(تتمه) إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة

وتقوم بشكل أساسي ، بتقديم خدمات أسواق المال والخدمات التجارية وخدمات الخزانة وإدارة المحافظ 
االستثمارية بالبنك.

وتشمل الدخل على رأس المال والتكاليف غير الموزعة المتعلقة بالمرآز الرئيسي والشئون المالية والموارد   أخـــــرى :
البشرية والخدمات التكنولوجية واألقسام المساندة األخرى والموجودات والمطلوبات غير الموزعة.

    قطاع األفراد :

   قطاع الشرآات : 

ويتعامل بشكل أساسي ، بالحسابات الجارية والودائع الخاصة باألفراد وتقديم القروض الشخصية  
والحسابات المكشوفة والتسهيالت االئتمانية الدائنة والمدينة عن طريق البطاقات ، والمنتجات االستثمارية.

ويتعامل بشكل أساسي ، بالحسابات الجارية والودائع الخاصة بالشرآات وتقديم القروض والحسابات 
المكشوفة والتسهيالت االئتمانية األخرى والمنتجات المشتقة.
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(غير مدققة)

قطاع 
األفراد

قطاع 
الشرآات

قطاع الخزانة 
واالستثمار

اإلجمالـيأخــرى

11,721      20,264       41,170            64             73,219       

21,339      26,676       14,702            1,167         63,884       

1,055        528            371                 543            2,497         

381           112             81                    506             1,080          
674            417             290                  36               1,417          

(غير مدققة)

قطاع الخزانة قطاع الشركاتقطاع األفراد
واالستثمار

اإلجمالـيأخــرى

9,126        19,310       41,231             307            69,974       

19,405      26,047       14,598             1,020         61,070       

1,041        414            455                  504            2,414         

495           116            71                   513            1,195         

546           298            384                  (9)               1,219         

توزيعات األرباح المرحلية7

(بماليين الرياالت السعودية)

إجمالي الموجودات

صافي الدخل

إجمالي المطلوبات

30سبتمبر 2003

(بماليين الرياالت السعودية)

إجمالي مصاريف العمليات

صافي الدخل

إجمالي الموجودات

إجمالي المطلوبات

إجمالي دخل العمليات

قطاعات البنك (تتمة)

إجمالي دخل العمليات

إجمالي مصاريف العمليات

30سبتمبر 2004

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة (تتمه)
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر2004 و2003 (غير مدققة )

أعتمد مجلس إدارة البنك توزيعات أرباح مرحلية قدرها 640 مليون ريال سعودي (2003 : 640 مليون ريال 
سعودي).  وذلك بواقع 8 ريال سعودي عن آل سهم  (2003: 8 ريال سعودي عن آل سهم) ، وسوف يتم 

احتساب الزآاة وخصمها من أرباح المساهمين في نهاية العام.
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