
31 كانون األول 31 آذار 2013
2012(مراجع غير مدقق)

دينـــــــــــــار دينـــــــــــــار الموجــــــودات
239,700,304214,668,238نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

296,029,294283,193,446أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
17,725,00014,197,725إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

1,317,361,7461,416,259,522تسهيالت ائتمانية مباشرة بالصافي
102,310,724103,930,302موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

23,967,94723,325,166موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر
252,987,352211,555,606موجودات مالية بالكلفة المطفأة

36,700,000                        -موجودات مالية مرهونة
12,616,32512,062,131ممتلكات ومعدات بالصافي

2,464,6622,227,153موجودات غير الملموسة بالصافي
3,490,1733,618,381موجودات ضريبية مؤجلة

80,140,90287,899,786موجودات أخرى
2,348,794,4292,409,637,456     مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات :

370,324,432417,902,297ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
1,412,836,3111,367,281,067ودائع عمالء
111,738,863149,146,601تأمينات نقدية

35,966,000                        -أموال مقترضة
9,207,1198,727,584مخصصات متنوعة

7,971,16113,493,854مخصص ضريبة الدخل
2,256,2981,787,059مطلوبات ضريبية مؤجلة

41,403,91936,204,401مطلوبات أخرى
1,955,738,1032,030,508,863     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

11,913,17712,115,732احتياطي مخاطر مصرفية عامة
2,570,0681,599,529صافي احتياطي تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة بعد الضريبة

94,464,40394,804,778األرباح المدورة
                       -13,383,292الربح للفترة

387,896,043374,085,142مجموع حقوق مساهمي البنك
5,160,2835,043,451حقوق غير المسيطرين

393,056,326379,128,593     مجموع حقوق الملكية
2,348,794,4292,409,637,456     مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

قائمة المركز المالي الموحد



20132012
 دينــــــــــــــاردينــــــــــــــار 

    30,243,167    34,287,218الفوائد الدائنة      
      9,624,104    10,611,905ينزل : الفوائد المدينة
    20,619,063    23,675,313صافي إيرادات الفوائد

      2,135,452      2,681,849     صافي إيرادات العموالت
    22,754,515    26,357,162     صافي إيرادات الفوائد والعموالت 

         672,525         793,293ارباح عمالت أجنبية
      4,223,578         307,690أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

      1,417,700      1,364,229توزيعات أرباح نقدية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر 
      1,989,781      3,223,035ايرادات اخرى

    31,058,099    32,045,409     إجمالي الدخل

      4,950,615      5,250,001نفقات الموظفين
         604,033         493,733استهالكات وإطفاءات

      2,181,425      3,956,456مخصص تدني التسهيالت اإلئتمانية المباشرة
         440,956         586,003مخصصات متنوعة 

      4,244,620      3,239,808مصاريف أخرى
    12,421,649    13,526,001     إجمالي المصروفات 

    18,636,450    18,519,408الربح للفترة قبل ضريبة الدخل - قائمة (هـ)
     (4,136,248)    (5,062,210)ينزل : ضريبة الدخل للفترة

    14,500,202    13,457,198الربح للفترة  - قائمة (ج) و (د)

يعود الى :
    14,384,442    13,383,292مساهمي البنك 

         115,760           73,906حقوق غير المسيطرين 

حصة السهم من الربح للفترة العائد لمساهمي البنك
144/- 134/-  أساسي و مخفض

قائمة الدخل الموحد المرحلي الموجز
(مراجع غير مدقق)

للثالثة  أشهـــر المنتهيــــة في 31 آذار 
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