
30 أيلول 2012
دينـــــــــــــار دينـــــــــــــار الموجــــــودات

190,344,778260,847,765نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية
309,627,482245,370,852أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

28,377,7253,562,725إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
1,321,959,6671,248,699,799تسهيالت ائتمانية مباشرة بالصافي

116,229,412112,028,902موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
22,233,15821,662,983موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر

273,186,804317,571,528موجودات مالية بالكلفة المطفأة بالصافي
11,356,94411,917,354ممتلكات ومعدات بالصافي

2,021,9661,097,052موجودات غير ملموسة بالصافي
3,490,1943,302,971موجودات ضريبية مؤجلة

58,132,04848,427,199موجودات أخرى
2,336,960,1782,274,489,130     مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات :

405,917,885351,606,536ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
1,420,998,9651,417,161,647ودائع عمالء
81,685,84787,139,037تأمينات نقدية

8,495,3347,738,691مخصصات متنوعة
9,740,34612,819,866مخصص ضريبة الدخل

1,472,3951,544,835مطلوبات ضريبية مؤجلة
40,408,01544,460,432مطلوبات أخرى

1,968,718,7871,922,471,044     مجموع المطلوبات

حقوق الملكية :
حقوق مساهمي البنك :

100,000,000100,000,000رأس المال المكتتب به والمدفوع
52,702,04652,702,046اإلحتياطي القانوني

93,857,58593,857,585اإلحتياطي اإلختياري
11,972,69210,553,734إحتياطي مخاطر مصرفية عامة

759,991503,075صافي احتياطي تقييم موجودات مالية - صافي بعد الضريبة
67,597,67589,026,687األرباح المدورة

                           -36,177,254الربح للفترة
363,067,243346,643,127مجموع حقوق مساهمي البنك

5,174,1485,374,959حقوق غير المسيطرين
368,241,391352,018,086     مجموع حقوق الملكية

2,336,960,1782,274,489,130     مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

قائمة المركز المالي الموحد المرحلي الموجز

31 كانون األول 
2011
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                89,024,909                94,276,031                29,786,170               32,566,954الفوائد الدائنة      
                24,831,559                28,448,244                  8,796,139                 9,628,963ينزل : الفوائد المدينة

                64,193,350                65,827,787                20,990,031               22,937,991صافي إيرادات الفوائد
                  6,550,106                  7,372,977                  2,062,626                 2,448,388     صافي إيرادات العموالت

                70,743,456                73,200,764                23,052,657               25,386,379     صافي إيرادات الفوائد والعموالت 

                  1,952,751                  1,998,488                     642,978                    713,067يضاف : ارباح عمالت أجنبية
                     750,323                             -                     285,401                            -المسترد من خسائر تدني موجودات مالية بالكلفة المطفأة

                  1,046,460                  3,613,491                  1,033,868                    862,416ارباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
                  1,487,764                  1,512,540                       30,571                            -توزيعات أرباح نقدية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر

                  5,197,109                  8,413,050                  1,634,886                 2,482,243ايرادات اخرى
                81,177,863                88,738,333                26,680,361               29,444,105     إجمالي الدخل للفترة
                14,625,012                15,880,133                  4,973,299                 5,334,529ينزل : نفقات الموظفين
                  2,010,538                  1,711,673                     661,201                    536,680استهالكات وإطفاءات

                10,602,555                11,500,218                  5,150,043                 5,283,122مخصص تدني التسهيالت اإلئتمانية المباشرة
                     907,593                     953,598                     172,357                    239,515مخصصات متنوعة 

                  7,916,689                  9,977,356                  2,617,821                 3,132,525مصاريف أخرى
                36,062,387                40,022,978                13,574,721               14,526,371     إجمالي المصروفات 

                45,115,476                48,715,355                13,105,640               14,917,734الربح للفترة قبل الضريبة - قائمة (هـ)
                12,226,651                12,296,559                  3,599,146                 4,137,835ينزل : ضريبة الدخل للفترة

                32,888,825                36,418,796                  9,506,494               10,779,899الربح للفترة - قائمة (ج) و(د)

يعود الى :
                33,020,042                36,177,254                  9,591,775               10,823,063مساهمي البنك 

                    (131,217)                     241,542                      (85,281)                     (43,164)حقوق غير المسيطرين 

حصة السهم من الربح للفترة العائد لمساهمي البنك
330/-362/-096/-108/-اساسي و مخفض

قائمة الدخل الموحد المرحلي الموجز
 للتسعة أشهـــر المنتهيـــة في 30 أيلول للثالثة أشهــر المنتهيـــة في 30 أيلول
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