
دينـــــــــــــار دينـــــــــــــار الموجــــــودات
318,464,632214,668,238نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

260,495,750283,193,446أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
10,652,72514,197,725إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

1,284,648,9621,416,259,522تسهيالت ائتمانية مباشرة بالصافي
98,662,539103,930,302موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

26,897,29223,325,166موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل
280,912,689211,555,606موجودات مالية بالكلفة المطفأة

36,700,000                         -موجودات مالية مرهونة
12,945,23512,062,131ممتلكات ومعدات بالصافي

2,509,3032,227,153موجودات غير الملموسة بالصافي
3,147,7473,618,381موجودات ضريبية مؤجلة

103,851,30787,899,786موجودات أخرى
2,403,188,1812,409,637,456     مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات :

374,869,775417,902,297ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
1,485,413,2701,367,281,067ودائع عمالء
86,405,708149,146,601تأمينات نقدية

35,966,000                         -أموال مقترضة
8,688,9608,727,584مخصصات متنوعة

12,350,91713,493,854مخصص ضريبة الدخل
2,505,1671,787,059مطلوبات ضريبية مؤجلة

44,782,28236,204,401مطلوبات أخرى
2,015,016,0792,030,508,863     مجموع المطلوبات

حقوق الملكية :
حقوق مساهمي البنك :

100,000,000100,000,000رأس المال المكتتب به والمدفوع
59,011,35059,011,350اإلحتياطي القانوني

106,476,193106,476,193اإلحتياطي اإلختياري
77,56077,560احتياطي تقلبات دورية

12,044,42412,115,732احتياطي مخاطر مصرفية عامة
4,724,4461,599,529صافي احتياطي تقييم موجودات مالية بعد الضريبة

74,333,15694,804,778األرباح المدورة
                          -26,672,434الربح للفترة

383,339,563374,085,142مجموع حقوق مساهمي البنك
4,832,5395,043,451حقوق غير المسيطرين

388,172,102379,128,593     مجموع حقوق الملكية
2,403,188,1812,409,637,456     مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

قائمة المركز المالي الموحد المرحلي الموجز
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دينــــــــــــــار دينــــــــــــــار دينــــــــــــــار دينــــــــــــــار 

35,869,53431,465,91070,156,75261,709,077الفوائد الدائنة      

11,286,8559,195,17721,898,76018,819,281ينزل: الفوائد المدينة

    42,889,796    48,257,992      22,270,733       24,582,679صافي إيرادات الفوائد

3,071,2822,789,1375,753,1314,924,589صافي إيرادات العموالت

    47,814,385    54,011,123      25,059,870       27,653,961     صافي إيرادات الفوائد والعموالت 

800,385612,8961,593,6781,285,421ارباح عمالت أجنبية

      2,751,075         145,535      (1,472,503)          (162,155)(خسائر) ارباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

      1,512,540      1,790,898             94,840            426,669توزيعات أرباح نقدية من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل 

3,038,4463,941,0266,261,4815,930,807ايرادات اخرى

    59,294,228    63,802,715      28,236,129       31,757,306     إجمالي الدخل

6,245,5515,594,98911,495,55210,545,604نفقات الموظفين

498,177570,960991,9101,174,993استهالكات وإطفاءات

87,8654,035,6714,044,3216,217,096مخصص تدني التسهيالت اإلئتمانية المباشرة

378,664273,127964,667714,083مخصصات متنوعة 

4,316,6532,600,2117,556,4616,844,831مصاريف أخرى

    25,496,607    25,052,911      13,074,958       11,526,910     إجمالي المصاريف 

33,797,621    15,161,17138,749,804       20,230,396الربح للفترة قبل ضريبة الدخل - قائمة (هـ) 

8,158,724    4,022,47612,104,912         7,042,702ينزل: ضريبة الدخل للفترة

    25,638,897    26,644,892      11,138,695       13,187,694الربح للفترة - قائمة ( ج) و ( د ) 

يعود الى: 

    25,354,191    26,672,434      10,969,749       13,289,142مساهمي البنك 

         284,706          (27,542)           168,946          (101,448)حقوق غير المسيطرين 

254/-  266/- 110/- 133/- حصة السهم من الربح للفترة العائد لمساهمي البنك - أساسي ومخفض

قائمة الدخل الموحد المرحلي الموجز

(مراجع غير مدقق)

للستة أشهر المنتهية في 30 حزيرانللثالثة أشهر المنتهية في 30 حزيران
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