
دينـــــــــــــار دينـــــــــــــار الموجــــــودات
389,307,517368,043,325نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

238,865,017256,730,022أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
10,652,7253,562,725إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

1,326,365,9991,328,188,339تسهيالت ائتمانية مباشرة بالصافي
63,302,60778,264,937موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

29,458,72527,273,622موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
376,053,617341,127,753موجودات مالية بالكلفة المطفأة

13,800,71014,657,605ممتلكات ومعدات بالصافي
8,689,0743,197,186موجودات غير الملموسة بالصافي

4,726,8833,945,011موجودات ضريبية مؤجلة
117,231,868127,475,223موجودات أخرى

2,578,454,7422,552,465,748     مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات :

334,548,490374,832,240ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
1,661,919,2371,601,864,631ودائع عمالء
75,085,15968,060,691تأمينات نقدية

14,886,7598,000,000أموال مقترضة
10,077,4519,016,943مخصصات متنوعة

11,496,96315,029,541مخصص ضريبة الدخل
2,548,4422,000,625مطلوبات ضريبية مؤجلة

49,942,58864,326,714مطلوبات أخرى
2,160,505,0892,143,131,385     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

12,260,84712,141,495احتياطي مخاطر مصرفية عامة
6,375,7075,107,767صافي احتياطي تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة بعد الضريبة

81,426,908101,769,877األرباح المدورة
                         -27,405,160الربح للفترة - قائمة (ب)

412,975,882404,526,399مجموع حقوق مساهمي البنك
4,973,7714,807,964حقوق غير المسيطرين

417,949,653409,334,363     مجموع حقوق الملكية
2,578,454,7422,552,465,748     مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

30 حزيران 2014
(مراجعة غير مدققة)

31 كانون األول 
2013

قائمة المركز المالي الموحدة المرحلية الموجزة



20142013

دينــــــــــــــار دينــــــــــــــار 

69,451,26570,156,752الفوائد الدائنة      

24,764,34021,898,760ينزل: الفوائد المدينة

      48,257,992      44,686,925صافي إيرادات الفوائد

5,625,1575,753,131صافي إيرادات العموالت

      54,011,123      50,312,082     صافي إيرادات الفوائد والعموالت 

1,666,2411,593,678ارباح عمالت أجنبية

           145,535      (1,095,090)(خسائر) ارباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

        1,790,898        2,160,853توزيعات أرباح نقدية من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

                  -           869,243ارباح بيع موجودات مالية بالكلفة المطفأة

4,751,6146,261,481ايرادات اخرى

      63,802,715      58,664,943     إجمالي الدخل

11,037,16011,495,552نفقات الموظفين

861,199991,910استهالكات وإطفاءات

4,044,321      (2,119,224)(وفر) / مخصص تدني التسهيالت اإلئتمانية المباشرة

1,209,218964,667مخصصات متنوعة 

9,706,2497,556,461مصاريف أخرى

      25,052,911      20,694,602     إجمالي المصاريف 

      38,749,804      37,970,341الربح للفترة قبل ضريبة الدخل - قائمة (هـ) 

      12,104,912      10,445,636ينزل: ضريبة الدخل للفترة

      26,644,892      27,524,705الربح للفترة - قائمة ( ج) و ( د ) 

يعود الى: 

      26,672,434      27,405,160مساهمي البنك 

           (27,542)           119,545حقوق غير المسيطرين 

266/- 274/- حصة السهم من الربح للفترة العائد لمساهمي البنك - أساسي ومخفض

للستة أشهر المنتهية في 30 حزيران

قائمة الدخل الموحدة المرحلية الموجزة

(مراجعة غير مدققة)
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