
31 كانون األول 30 أيلول 2014
2013(مراجعة غير مدققة)

دينـــــــــــــار دينـــــــــــــار الموجــــــودات
460,032,825368,043,325نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

215,560,326256,730,022أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
15,635,0003,562,725إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

1,325,808,5861,328,188,339تسهيالت ائتمانية مباشرة بالصافي
63,475,13778,264,937موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

30,997,62927,273,622موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل
424,300,831341,127,753موجودات مالية بالكلفة المطفأة

13,372,00214,657,605ممتلكات ومعدات بالصافي
7,216,0323,197,186موجودات غير الملموسة بالصافي

5,086,2153,945,011موجودات ضريبية مؤجلة
185,100,978127,475,223موجودات أخرى

2,746,585,5612,552,465,748     مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات :

417,825,631374,832,240ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
1,726,186,1501,601,864,631ودائع عمالء
77,952,65068,060,691تأمينات نقدية

10,265,6998,000,000أموال مقترضة
10,366,7769,016,943مخصصات متنوعة

12,478,10915,029,541مخصص ضريبة الدخل
2,936,5822,000,625مطلوبات ضريبية مؤجلة

57,137,69264,326,714مطلوبات أخرى
2,315,149,2892,143,131,385     مجموع المطلوبات

حقوق الملكية :
حقوق مساهمي البنك :

100,000,000100,000,000رأس المال المكتتب به والمدفوع
65,622,65465,622,654اإلحتياطي القانوني

119,698,801119,698,801اإلحتياطي اإلختياري
185,805185,805احتياطي تقلبات دورية

12,788,14812,141,495احتياطي مخاطر مصرفية عامة
7,289,6405,107,767صافي احتياطي تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة بعد الضريبة

80,899,607101,769,877األرباح المدورة
                  -39,871,536الربح للفترة - قائمة (ب)

426,356,191404,526,399مجموع حقوق مساهمي البنك
5,080,0814,807,964حقوق غير المسيطرين

431,436,272409,334,363     مجموع حقوق الملكية
2,746,585,5612,552,465,748     مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

قائمة المركز المالي الموحد المرحلي الموجز



20142013
دينـــــــــــــــــار دينـــــــــــــــــار 

    105,813,509     103,228,352الفوائد الدائنة      
      34,037,954       35,748,249ينزل : الفوائد المدينة

      71,775,555       67,480,103صافي إيرادات الفوائد
        8,236,437         8,583,193     صافي إيرادات العموالت

      80,011,992       76,063,296     صافي إيرادات الفوائد والعموالت 

        2,370,218         2,321,703ارباح عمالت أجنبية
       (1,350,425)        (1,575,699)(خسائر) موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

توزيعات أرباح نقدية لموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
        1,601,297         2,171,903  قائمة الدخل الشامل 

                   -            869,243ارباح بيع موجودات مالية بالكلفة المطفأة
        7,650,668         7,317,475ايرادات اخرى

      90,283,750       87,167,921     إجمالي الدخل للفترة

      17,248,767       18,096,073نفقات الموظفين
        1,403,094         2,015,425استهالكات وإطفاءات

        7,456,699        (4,603,318)(المسترد من) مخصص تدني التسهيالت اإلئتمانية المباشرة
        1,300,095         1,633,229مخصصات متنوعة 

      11,172,146       14,640,598مصاريف أخرى
      38,580,801       31,782,007     إجمالي المصاريف

      51,702,949       55,385,914الربح للفترة قبل الضريبة - قائمة (هـ)
      14,084,749       15,345,482ينزل : ضريبة الدخل للفترة

      37,618,200       40,040,432الربح للفترة - قائمة (ج) و(د)

يعود الى :
      37,656,339       39,871,536مساهمي البنك 

            (38,139)            168,896حقوق غير المسيطرين 

حصة السهم من الربح للفترة العائد لمساهمي البنك
377/-399/-اساسي و مخفض

 للتسعة أشهـــر المنتهيـــة في 30 أيلول

قائمة الدخل الموحد المرحلي الموجز
(مراجعة غير مدققة)
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