
31 كانون األول 30 أيلول 2013
2012(مراجعة غير مدققة)

دينـــــــــــــار دينـــــــــــــار الموجــــــودات
375,967,054214,668,238نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

199,027,137283,193,446أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
10,652,72514,197,725إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

1,314,495,9461,416,259,522تسهيالت ائتمانية مباشرة - بالصافي
97,818,310103,930,302موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

27,247,03523,325,166موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل
339,193,443211,555,606موجودات مالية بالكلفة المطفأة

36,700,000                        -موجودات مالية مرهونة
12,329,57412,062,131ممتلكات ومعدات - بالصافي

4,148,6422,227,153موجودات غير ملموسة - بالصافي
3,408,3653,618,381موجودات ضريبية مؤجلة

104,605,98687,899,786موجودات أخرى
2,488,894,2172,409,637,456     مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات :

350,886,140417,902,297ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
1,576,899,5791,367,281,067ودائع عمالء
82,115,839149,146,601تأمينات نقدية

35,966,000         8,000,000أموال مقترضة
8,724,5618,727,584مخصصات متنوعة

10,422,30113,493,854مخصص ضريبة الدخل
2,333,8921,787,059مطلوبات ضريبية مؤجلة

50,003,81536,204,401مطلوبات أخرى
2,089,386,1272,030,508,863     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

12,052,65912,115,732احتياطي مخاطر مصرفية عامة
5,106,1461,599,529صافي احتياطي تقييم موجودات مالية بعد الضريبة

74,304,50294,804,778األرباح المدورة
                        -37,656,339الربح للفترة - قائمة (ب)

394,684,749374,085,142مجموع حقوق مساهمي البنك
4,823,3415,043,451حقوق غير المسيطرين

399,508,090379,128,593     مجموع حقوق الملكية
2,488,894,2172,409,637,456     مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

قائمة المركز المالي الموحد المرحلي الموجز
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      94,862,778    105,813,509     32,566,954       35,656,757الفوائد الدائنة      
      28,448,244      34,037,954       9,628,963       12,139,194ينزل : الفوائد المدينة

      66,414,534      71,775,555     22,937,991       23,517,563صافي إيرادات الفوائد
        7,372,977        8,236,437       2,448,388         2,483,306     صافي إيرادات العموالت

      73,787,511      80,011,992     25,386,379       26,000,869     صافي إيرادات الفوائد والعموالت 

        1,998,488        2,370,218          713,067            776,540ارباح عمالت أجنبية
        3,613,491       (1,350,425)          862,416        (1,687,874)(خسائر) ارباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

توزيعات أرباح نقدية لموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
        1,512,540        1,601,297                  -                2,313  قائمة الدخل الشامل 

        7,826,303        7,650,668       2,482,243         1,389,187ايرادات اخرى
      88,738,333      90,283,750     29,444,105       26,481,035     إجمالي الدخل للفترة

      15,880,133      17,248,767       5,334,529         5,753,215نفقات الموظفين
        1,711,673        1,403,094          536,680            411,184استهالكات وإطفاءات

      11,500,218        7,456,699       5,283,122         3,412,378مخصص تدني التسهيالت اإلئتمانية المباشرة
           953,598        1,300,095          239,515            335,428مخصصات متنوعة 

        9,977,356      11,172,146       3,132,525         3,615,685مصاريف أخرى
      40,022,978      38,580,801     14,526,371       13,527,890     إجمالي المصاريف

      48,715,355      51,702,949     14,917,734       12,953,145الربح للفترة قبل الضريبة - قائمة (هـ)
      12,296,559      14,084,749       4,137,835         1,979,837ينزل : ضريبة الدخل للفترة

      36,418,796      37,618,200     10,779,899       10,973,308الربح للفترة - قائمة (ج) و(د)

يعود الى :
      36,177,254      37,656,339     10,823,063       10,983,905مساهمي البنك 

           241,542            (38,139)           (43,164)             (10,597)حقوق غير المسيطرين 

حصة السهم من الربح للفترة العائد لمساهمي البنك
362/-377/-011/-110/-اساسي و مخفض

 للتسعة أشهـــر المنتهيـــة في 30 أيلول للثالثة أشهــر المنتهيـــة في 30 أيلول

قائمة الدخل الموحد المرحلي الموجز
(مراجعة غير مدققة)
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