
30 يونيو 302008 يونيو 2009

)مراجعة()مراجعة(

اأن�شطة الت�شغيل

1.297       133اأرباح املرابحات م�ستلمة

355330اأرباح اأ�سهم م�ستلمة

515904اإيرادات اأخرى م�ستلمة

678988ر�سوم عر�ض و اإدارة و ا�ست�سارات م�ستلمة

15.42161.780ر�سوم خدمات اال�ستثمارات البنكية م�ستلمة

-1.133تكلفة م�ساريع م�سرتجعة

)46.846()2.870(�سراء ا�ستثمارات يف اأوراق مالية

-)688(مدفوعات ال�ستثمارات عقارية

5.8398.759بيع ا�ستثمارات يف اأوراق مالية

)11.972()10.746(مدفوعات مدفوعة مقدمَا ل�سراء ا�ستثمارات

)1.310()1.534(مكافاأة اأع�ساء جمل�ض االإدارة مدفوعة

)8.081()76(

)12.733()15.660(مدفوعات م�سروفات املوظفني

)3.178()2.940(مدفوعات مل�سورفات اأخرى

)2.057()18.445(التدفقات النقدية من اأن�شطة الت�شغيل

اأن�شطة اال�شتثمار

)2.149()232(�سراء معدات

)2.149( )232(التدفقات النقدية من اأن�شطة اال�شتثمار

اأن�شطة التمويل

-17.186متويل ق�سري االأجل ل�سركات امل�ساريع

)76( )75(ذمم التمويالت االإ�سالمية الدائنة، �سايف

)20.901()5.137(اأرباح اأ�سهم مدفوعة

)20.977(11.974التدفقات النقدية من اأن�شطة التمويل

)25.183()6.703(النق�ص يف النقد وما يف حكمه

32.81169.993النقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة

26.10844.810النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة

النقد وما يف حكمه كما يف امليزانية العمومية 

1.418682نقد واأر�سدة لدى البنوك

24.69044.128ودائع لدى موؤ�س�سات مالية

26.10844.810

30 يونيو 2009

)مراجعة(

31 دي�سمرب 2008

)مدققة(

املوجودات

1.4181.093نقد واأر�سدة لدى البنوك

24.69031.718ودائع لدى موؤ�س�سات مالية 

117.212116.068ا�ستثمارات يف اأوراق مالية

16.90717.147ا�ستثمارات يف �سركات زميلة وم�ساريع م�سرتكة  

22.84322.843موجودات حمتفظ بها بر�سم البيع

9.1308.442ا�ستثمارات عقارية

6.5909.316ذمم مدينة من خدمات م�سرفية ا�ستثمارية

17.9039.192متويل ق�سري االأجل ل�سركات امل�ساريع

29.48322.253موجودات اأخرى

4.5025.171معدات

250.678243.595جمموع املوجودات

املطلوبات

227288ذمم التمويالت االإ�سالمية الدائنة

5.03314.535م�ستحقات املوظفني

-9.863اأرباح اأ�سهم م�ستحقة

2.2813.572مطلوبات اأخرى

17.40418.395جمموع املطلوبات

حقوق امللكية

173.250165.000راأ�ض املال

13.53313.533عالوة اإ�سدار

اأ�سهم »خطة مّتلك اأ�سهم البنك من قبل املوظفني« مل 

)15.000()15.000(يتم ا�ستحقاقها

-17.082متويل ق�سري االأجل ل�سركات امل�ساريع

9.3149.314احتياطي قانوين

)85(926احتياطي القيمة العادلة لال�ستثمارات

3.7083.073احتياطي »خطة مّتلك اأ�سهم البنك من قبل املوظفني«

30.45449.352اأرباح م�ستبقاة

233.267225.187 جمموع حقوق امللكية املن�شوبة اإىل م�شاهمي البنك

713حقوق االأقلية

233.274225.200جمموع حقوق امللكية  

250.678243.595جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

بنود خارج امليزانية العمومية

4.5014.615ح�ساب اال�ستثمارات املقيدة

للثالثة اأ�سهر املنتهية يفلل�شتة اأ�شهر املنتهية يف

العمليات امل�ستمرة
30 يونيو 2009

)مراجعة(

30 يونيو 2008

)مراجعة(

30 يونيو 2009

)مراجعة(

30 يونيو 2008

)مراجعة(

12.94342.28511.41823.750اإيراد اخلدمات امل�سرفية اال�ستثمارية

13369656253اإيراد الودائع لدى موؤ�س�سات مالية

3.2642.4512.6382.473اإيراد اال�ستثمارات يف االأوراق املالية

)خ�سائر(/اأرباح من اال�ستثمار يف �سركات زميلة

157)537(257)623(وم�ساريع  م�سرتكًة

51542744اإيرادات اأخرى

16.23245.69313.84926.637جمموع االإيرادات  

5.1449.8342.3816.524تكلفة املوظفني

980978638525م�سروفات ال�سفر وتطوير االأعمال

672-9411.009خم�س�سات االنخفا�ض يف القيمة

141477م�سروفات التمويل

1.9802.3741.0951.270م�سروفات ت�سغيلية اأخرى

9.05914.2094.1218.998جمموع امل�شروفات  

7.17331.4849.72717.639ربح العمليات امل�شتمرة

)132(-)132(-خ�سائر من املوجودات املحتفظ بها للبيع

7.17331.3529.72717.507ربح الفرتة

املن�شوب اإىل :

7.17931.4159.73317.570م�ساهمي ال�سركة االأم

)63()6()63()6(حقوق االأقلية

7.17331.3529.72717.507

العائد لكل �شهم )�سنت اأمريكي(

4.5520.906.1811.67العائد االأ�سا�سي  

4.4019.025.9610.62العائد املخف�ض

للثالثة اأ�شهر املنتهية يفلل�شتة اأ�شهر املنتهية يف

30 يونيو 2009

)مراجعة(

30 يونيو 2008

)مراجعة(

30 يونيو 2009

)مراجعة(

30 يونيو 2008

)مراجعة(

7.17331.3529.72717.507ربح الفرتة

اإيرادات �شاملة اأخرى

التغري يف اإحتياطي القيمة العادلة لال�ستثمارات 

املتوفرة للبيع

1.0112.0688551.809

املحول اىل بيان الدخل من االنخفا�ض يف 

القيمة العادلة

)305(-)305(- لال�ستثمارات املتوفرة للبيع

8.18433.11510.68219.011االأرباح ال�شاملة للفرتة

املوزع على: 

8.19033.17810.68819.074م�ساهمي البنك

)63()6()63()6(حقوق االأقلية

8.18433.11510.68219.011االأرباح ال�شاملة للفرتة

جمموع

احلقوق

حقوق

االأقلية

 املن�سوب اإىل م�ساهمي ال�سركة االأم

اأرباح

م�ستبقاة

احتياطي

خطة مّتلك

اأ�سهم البنك 

من قبل

املوظفني

احتياطي

القيمة

العادلة

لال�ستثمارات

احتياطي

قانوين

مبالغ م�ستلمة 

لغر�ض زيادة

راأ�ض املال

اأ�سهم »خطة

 مّتلك اأ�سهم

البنك من قبل

املوظفني« مل

يتم ا�ستحقاقها

 

عالوة 

اإ�سدار

راأ�ض

املال

30 يونيو 2009

225.200 13 225.187 49.352 3.073 )85( 9.314 - )15.000( 13.533 165.000 الر�سيد يف 1 يناير 2009

8.184 )6( 8.190 7.179 - 1.011 - - - - - جمموع االيرادات ال�ساملة

)16.293( - )16.293( )16.293( - - - - - - - اأرباح معلنة ل�سنة 2008

)1.534( - )1.534( )1.534( - - - - - - - مكافاأة اأع�ساء جمل�ض االإدارة ل�سنة 2008

- - - )8.250( - - - - - - 8.250 اإ�سدار اأ�سهم منحة ل�سنة 2008

17.082 - 17.082 - - - - 17.082 - - - مبالغ م�ستلمة لغر�ض زيادة راأ�ض املال

635 - 635 - 635 - - - - - - اأ�سهم »خطة متلك اأ�سهم البنك من قبل املوظفني« امل�ستحقة

233.274 7 233.267 30.454 3.708 926 9.314 17.082 )15.000( 13.533 173.250 الر�شيد يف 30 يونيو 2009

بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد املخت�شر  

باآالف الدوالرات االأمريكية لل�ستة اأ�سهر املنتهية  يف30  يونيو 2009  

امليزانية العمومية املوحدة  

باآالف الدوالرات االأمريكية كما  يف  30 يونيو  2009  

بيان الدخل املوحد املخت�شر

لل�ستة اأ�سهر املنتهية  يف  30 يونيو 2009   باآالف الدوالرات االأمريكية

بيان الدخل ال�شامل املوحد املوجز 

لل�ستة اأ�سهر املنتهية  يف  30 يونيو 2009   باآالف الدوالرات االأمريكية

بيان التدفقات النقدي املوحد

باآالف الدوالرات االأمريكية لل�ستة اأ�سهر املنتهية  يف  30 يونيو 2009  

مت ا�شتخراج هذه البيانات من املعلومات  املالية املرحلية التي متت مراجعتها من قبل كي 

بي ام جي و�شادق عليها جمل�ص االإدارة يف 10 اأغ�شط�ص 2009.

د. غ�شان ال�شليمان

رئي�س جمل�س الإدارة

عبداللطيف حممد جناحي

ع�ضو جمل�س الإدارة

والرئي�س التنفيذي

البيـــــــانــــات املاليـــــــة املوحــــدة

لل�شتة اأ�شهر املنتيهة 30 يونيو 2009


