


قائمة المركز المالي 
كما في30 يونيو 2004 و 2003

30 يونيو 312003 ديسمبر 302003 يونيو 2004
(غير مدققة)(مدققة)(غير مدققة)إيضاح

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية

الموجودات
2,338,3192,246,4342,237,095نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
5,229,6933,967,5515,345,407أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

232,472,50333,897,75533,122,753استثمارات ، صافي
30,533,29327,952,26525,550,321 قروض وسلف ، صافي

491,862497,528490,366عقارات أخرى
694,907788,354815,230موجودات ثابتة ، صافي

986,2302,157,075552,902موجودات أخرى

72,746,80771,506,96268,114,074إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين
المطلوبات

14,838,38913,914,87713,781,446أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
46,337,66745,878,85442,867,757ودائع العمالء

2,814,1353,166,9862,663,006مطلوبات أخرى

63,990,19162,960,71759,312,209إجمالي المطلوبات

حقوق المساهمين
4,000,0004,000,0004,000,000رأس المال

4,000,0004,000,0004,000,000إحتياطى نظامي
17,23990,616296,810إحتياطيات أخرى
739,377455,629505,055أرباح مستبقاة

8,756,6168,546,2458,801,865إجمالي حقوق المساهمين

72,746,80771,506,96268,114,074إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين
 

تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 الى 7 جزءاً 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

756,336711,4861,481,7331,442,746دخل العموالت الخاصة

138,274169,225294,621356,467مصاريف العموالت الخاصة

618,062542,2611,187,1121,086,279صافي دخل العموالت الخاصة 

181,016136,211302,316220,750أتعاب خدمات بنكية ، صافي

17,30125,91240,26045,332أرباح تحويل عمالت أجنبية

171,83587,184237,301(50,219)دخل (خسارة) متاجرة ، صافي 

22,71939,03030,34875,245مكاسب إستثمارات ، صافي

11,1607,75815,87212,267دخل العمليات األخرى 

800,039923,0071,663,0921,677,174إجمالي دخل العمليات

173,956181,910370,310353,776رواتب وما في حكمها

25,13425,23150,51447,094إيجارات ومصاريف مباني

36,34558,15976,04997,053إستهالك وإطفاء

96,14987,023192,952181,216مصاريف عمومية وإدارية أخرى

73,45435,702106,513(20,667)مخصص خسائر االئتمان المحتملة ، صافي

1,4759,15013,84216,992مصاريف العمليات األخرى

312,392434,927739,369802,644إجمالي مصاريف العمليات

487,647488,080923,723874,530 صافي الدخل للفترة

6.106.1011.5510.93ربح السهم للفترة ( بالريـال السعودي)

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

للستة أشهر المنتهية في 30 يونيوللثالثة أشهر المنتهية في 30 يونيو
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قائمة التغيرات في حقوق المساهمين  (غير مدققة)

اإلجمالياألرباح المستبقاةاإلحتياطيات األخرىاإلحتياطي النظاميرأس المالإيضاح

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

000923,723923,723صافي الدخل  للفترة

(640,000)(640,000)7000توزيعات مرحلية 

(73,352)25(73,377)00صافي التغيرات في القيمة العادلة

4,000,0004,000,00017,239739,3778,756,616الرصيد في نهاية الفترة

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

000874,530874,530صافي الدخل  للفترة

(640,000)(640,000)7000توزيعات مرحلية 

181,131(4,514)00185,645صافي التغيرات في القيمة العادلة

4,000,0004,000,000296,810505,0558,801,865الرصيد في نهاية الفترة

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

بآالف الرياالت السعودية

للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2004

للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2003
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قائمة التدفقات النقدية  (غير مدققة )

20042003
بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعوديةإيضاح

 األنشطة التشغيلية
923,723874,530     صافي دخل  الفترة

   التعديالت لتسوية صافي  دخل  الفترة إلى صافي النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية:
(18,944)1,437     إطفاء العالوة و(الخصم )على االستثمارات ، صافي

(75,245)(30,348)     مكاسب االستثمارات  ، صافي
76,04997,053      استهالك وإطفاء    

874(3,609)    (ربح) خسائر بيع موجودات ثابتة
35,702106,513     مخصص خسائر االئتمان المحتملة

1,002,954984,781
 صافي (الزيادة) النقص في الموجودات التشغيلية:

(96,128)(116,610)     وديعة نظامية لدى موسسة النقد العربي السعودي
47,660(92,912)     أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق بعد تسعين يوماً

(275,110)261     المحفظة التجارية
(1,807,350)(2,616,730)     قروض وسلف

5,66614,725     عقارات أخرى ، صافي
(270,563)1,170,845     موجودات أخرى

 صافي الزيادة (النقص) في المطلوبات التشغيلية:
923,5121,228,568      أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

458,8131,115,453      ودائع العمالء
(591,527)(229,375)      مطلوبات أخرى

506,424350,509 صافي النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية     

  األنشطة االستثمارية 
6,268,7626,355,289      متحصالت من بيع واستحقاق اإلستثمارات

(6,770,925)(4,888,212)      شراء إستثمارات
(81,288)(67,837)      شراء موجودات ثابتة

88,8441,052      متحصالت من بيع موجودات ثابتة
(495,872)1,401,557 صافي النقدية الناتجة من(المستخدمة في) األنشطة االستثمارية 

 األنشطة التمويلية 
(656,593)(763,476)    توزيعات االرباح والزكاة المدفوعه

(656,593)(763,476)   صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية    
(801,956)1,144,505   صافي الزيادة (النقص) في النقدية وشبه النقدية

3,145,5955,087,128   النقدية وشبه النقدية  في بداية الفترة
54,290,1004,285,172   النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة

معلومات إضافية غير نقدية  
181,131(73,352)  صافي التغيرات في القيمة العادلة

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

للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو
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2

(بآالف الرياالت السعودية)
30يونيو 312003ديسمبر 302003يونيو 2004 

(غير مدققة)(مدققة)(غير مدققة)

3,941,9603,942,2213,831,676

8,510,4708,109,5369,356,155

17,281,97619,306,35018,361,656

2,738,0972,539,6481,573,266

32,472,50333,897,75533,122,753

إعادة التصنيف

االستثمارات ، صافي

للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2004 و2003 (غير مدققة)

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 ، 
وكذلك  مع نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات 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 ديوناً مشتراة من المصدر
االستثمارات المقتناه حتى تاريخ االستحقاق

 تصنف المحفظة االستثمارية مما يلي :

أعيد تصنيف بعض أرقام الفترة السابقة كي 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

14,317(27,354)3,769,1371,279(1,136)2,607,01531,303(23,978)3,170,489

126(310)339,721267(458)435,4751,001(1,759)862,563
214,291(77,218)26,684,866435,436(211,923)30,613,857353,271(218,220)39,469,782

-        (80)228,078401(73)705,131--495,030
76,559(70,513)3,565,85026,979(23,662)2,836,73918,491(15,157)2,913,185

245(61,764)3,249,3642,363(92,281)3,892,8757,247(156,739)6,775,597

305,538(237,239)37,837,016466,725(329,533)41,091,092411,313(415,853)53,686,646

4

للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2004 و2003 (غير مدققة)

كما في 31 ديسمبر 2003   
(مدققة)

كما في 30 يونيو 2003    
(غير مدققة)

9,131,078

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 ، كما أنها التعكس  مخاطر السوق .

المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة :

اإلجمالي

(بآالف الرياالت السعودية)

30يونيو 2003 

(غير مدققة)

8,482,964
2,359,388

10,697,172
889,091

1,044,006

المشتقات

2,540,2392,235,4591,871,662

المشتقات المقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة:  

1,156,216

2,902,493

مقايضات أسعار العموالت

اتفاقيات  األسعار اآلجلة
عقود الصرف األجنبي اآلجلة

سعر عمولة مستقبلي

(غير مدققة)

31ديسمبر 2003 

(مدققة)

30يونيو 2004 

التعهدات وااللتزامات المحتملة

             التزامات مؤكدة لمنح ائتمان

  اعتمادات مستنديه

(بآالف الرياالت السعودية)

تتكون التعهدات وااللتزامات المحتملة مما يلي :

7,093,859 6,290,457

كما في 30 يونيو 2004        
(غير مدققة)

7,709,188
1,065,427

23,454,277

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة (تتمه)

                  أخرى
20,161,99621,852,426اإلجمالي

 خطابات ضمان
                    قبوالت

خيارات العمالت

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

30يونيو 312003ديسمبر 302003يونيو 2004

(غير مدققة)(مدققة)(غير مدققة)

661,244685,969617,504

3,628,8562,459,6263,667,668

4,290,1003,145,5954,285,172

قطاعات البنك 6

  قطاع الخزانة واالستثمار:

اإلجمالي

 ألغراض إدارية ، يتكون البنك من القطاعات الرئيسية التالية : 

للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2004 و2003 ( غير مدققة)

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 وفقاً 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 تحليالً بإجمالي موجودات ومطلوبات البنك كما في 30 يونيو 2004 و 2003 و دخل  العمليات ومصاريف العمليات وصافي 
الدخل لفترتي الستة اشهر المنتهية في هذين التاريخيين ، لكل قطاع من قطاعات البنك:

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة (تتمه)

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

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

الموزعة.

    قطاع األفراد :

   قطاع الشركات : 

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 بالشركات وتقديم القروض والحسابات 
المكشوفة والتسهيالت االئتمانية األخرى والمنتجات المشتقة.
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(غير مدققة)

قطاع الخزانة قطاع الشركاتقطاع األفراد
واالستثمار

اإلجمالـيأخــرى

11,799       21,048        39,726        174             72,747        

21,800       25,019        15,492        1,679          63,990        
718           398           222            325             1,663          
284            78              44               333             739             

434            320            178             (8)                924             

(غير مدققة)

قطاع الخزانة قطاع الشركاتقطاع األفراد
واالستثمار

اإلجمالـيأخــرى

7,236          19,773         40,601         504              68,114            

18,341        24,939         14,445         1,587           59,312            

696             389             212              380              1,677              

287             90              41               385              803                 

409             299             171              (5)                874                 

توزيعات األرباح المرحلية7

(بماليين الرياالت السعودية)

إجمالي الموجودات

صافي الدخل

إجمالي المطلوبات

30يونيو 2004

للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2004 و2003 (غير مدققة )

30يونيو 2003

(بماليين الرياالت السعودية)

إجمالي مصاريف العمليات
صافي الدخل

إجمالي الموجودات
إجمالي المطلوبات

إجمالي دخل العمليات

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة (تتمه)

قطاعات البنك (تتمة)

إجمالي دخل العمليات
إجمالي مصاريف العمليات

أعتمد مجلس إدارة البنك توزيعات أرباح مرحلية قدرها 640 مليون ريال سعودي (2003 : 640 مليون سعودي).  وذلك 
بواقع 8 ريال عن كل سهم  (2003: 8 ريال عن كل سهم) ، وسوف يتم احتساب الزكاة وخصمها من أرباح المساهمين في 

نهاية العام.
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