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املال 31 مار�س 2010

285.797 - 285.797 32.988 4.211 1.496 10.414 (15.000) 64.905 13.533 173.250 الر�شيد يف 1 يناير 2010

- - - - - - - (7.764) (64.905) 14.896 57.773 اإ�شدار راأ�ض املال

- - - (18.977) - - - - - - 18.977 اإ�شدار اأ�شهم منحة

(2.370) - (2.370) (2.370) - - - - - - - خ�شائر الفرتة

105 - 105 - - 105 - - - - - اإيرادات �شاملة اأخرى

(2.265) - (2.265) (2.370) - 105 - - - - - جمموع الدخل ال�شامل للفرتة

284 - 284 - 284 - - - - - - تكلفة متلك اأ�شهم البنك من قبل املوظفني امل�شتحقة

283.816 - 283.816 11.641 4.495 1.601 10.414 (22.764) - 28.429 250.000 الر�شيد يف 31 مار�س 2010

31 مار�ض 2009

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

(16.500) - (16.500) (16.500) - - - - - - - اأرباح معلنة ل�شنة 2008

(1.534) - (1.534) (1.534) - - - - - - - مكافاأة اأع�شاء جمل�ض الإدارة ل�شنة 2008

- - - (8.250) - - - - - - 8.250 اإ�شدار اأ�شهم منحة

(2.554) - (2.554) (2.554) - - - - - - - خ�شائر الفرتة

165 - 165 - - 165 - - - - - اإيرادات �شاملة اأخرى

(2.389) - (2.389) (2.554) - 165 - - - - - جمموع الدخل ال�شامل للفرتة

366 - 366 - 366 - - - - - - تكلفة خطة متلك اأ�شهم البنك من قبل املوظفني امل�شتحقة

205.143 13 205.130 20.514 3.439 80 9.314 (15.000) - 13.533 173.250 الر�شيد يف 31 مار�ض 2009

بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد 

باآلف الدولرات الأمريكية للثالثة اأ�شهر املنتهية  يف 31 مار�ض 2010  

31 مار�س 2010

)مراجعة(

31 مار�ض 2009

)مراجعة(

الإيرادات

2.0051.525اإيراد اخلدمات امل�شرفية ال�شتثمارية

26977اإيراد ودائع لدى موؤ�ش�شات مالية

626(46)اأرباح/)خ�شائر( ال�شتثمارات يف الأوراق املالية

اأرباح/)خ�شائر( من ال�شتثمار يف �شركات زميلة

(86)(858)وم�شاريع م�شرتكة

362242اإيرادات اأخرى

1.7322.384جمموع الإيرادات

امل�شروفات

2.3722.763تكلفة املوظفني

391342م�شروفات ال�شفر وتطوير الأعمال

941-خم�ش�شات النخفا�ض يف القيمة

2157م�شروفات التمويل

418312م�شاريف ال�شتهالك

706573م�شروفات اأخرى

4.1024.938جمموع امل�شروفات

(2.554)(2.370)ربح/)خ�شارة( الفرتة

31 مار�س 2010

)مراجعة(

31 مار�ض 2009

)مراجعة(

(2.554)(2.370)ربح/)خ�شارة( الفرتة

اإيرادات �شاملة  اأخرى

التغري يف اإحتياطي القيمة العادلة لال�شتثمارات

105165املتوفرة للبيع

(2.389)(2.265)جمموع الأرباح/)اخل�شائر( ال�شاملة للفرتة

بيان الدخل املوحد

للثالثة اأ�شهر املنتهية  يف  31 مار�ض 2010   باآلف الدولرات الأمريكية

بيان الدخل املوحد املوجز

للثالثة اأ�شهر املنتهية  يف  31 مار�ض 2010   باآلف الدولرات الأمريكية

بيان التدفقات النقدي املوحد

باآلف الدولرات الأمريكية للثالثة اأ�شهر املنتهية  يف  31 مار�ض 2010  

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

اند يونغ  للفرتة املنتهية يف 31 مار�س 2010 و�شادق عليها جمل�س الإدارة يف 12 مايو 2010

31 مار�س 2010

)مراجعة(

31 دي�شمرب 2009

)مدققة(

املوجودات

3.30714.287نقد واأر�شدة لدى البنوك

32.50950.789ودائع لدى موؤ�ش�شات مالية 

139.166129.259ا�شتثمارات يف اأوراق مالية

37.43836.814ا�شتثمارات يف �شركات زميلة وم�شاريع م�شرتكة  

9.13062.884ا�شتثمارات عقارية

11.5459.925ذمم مدينة من خدمات م�شرفية ا�شتثمارية

24.92114.418متويل ق�شري الأجل ل�شركات امل�شاريع

24.07723.618موجودات اأخرى

13.50614.007معدات

295.599356.001جمموع املوجودات

املطلوبات

13513.428ذمم التمويالت الإ�شالمية الدائنة

41.737-ذمم دائنة ل�شتثمارات عقارية

5.0395.767م�شتحقات املوظفني

6.6099.272مطلوبات اأخرى

11.78370.204جمموع املطلوبات

حقوق امللكية

250.000173.250راأ�ض املال

28.42913.533عالوة اإ�شدار

64.905-مبالغ م�شتلمة لغر�ض رفع راأ�ض املال

اأ�شهم »خطة مّتلك اأ�شهم البنك من قبل املوظفني« 

(15.000)(22.764)مل يتم ا�شتحقاقها

10.41410.414احتياطي قانوين

1.6011.496احتياطي القيمة العادلة لال�شتثمارات

4.4954.211احتياطي »خطة مّتلك اأ�شهم البنك من قبل املوظفني«

11.64132.988اأرباح م�شتبقاة

283.816285.797جمموع حقوق امللكية  

295.599356.001جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

بنود خارج امليزانية العمومية

17.41716.779ح�شاب ال�شتثمارات املقيدة

امليزانية العمومية املوحدة  

باآلف الدولرات الأمريكية كما  يف  31 مار�ض  2010  

د. غ�شان ال�شليمان

رئي�س جمل�س الإدارة

عبداللطيف حممد جناحي

ع�ضو جمل�س الإدارة

والرئي�س التنفيذي

البيـــــــانــــات املاليـــــــة املوحــــدة

للثالثة اأ�شهر املنتيهة 31 مار�س 2010

31 مار�س 2010

)مراجعة)

31 مار�ض 2009

)مراجعة(

اأن�شطة الت�شغيل

(2.554)(2.370)خ�شائر الفرتة

تعديالت للعمليات غري النقدية

(626)46خ�شائر/)اأرباح( ال�شتثمارات يف الأوراق املالية

خ�شائر/)اأرباح( من ال�شتثمار يف �شركات زميلة

85886وم�شاريع م�شرتكة

تكلفة خطة متلك اأ�شهم البنك من قبل املوظفني

284366امل�شتحقة

418312م�شاريف ا�شتهالك

اخل�شائر الت�شغيلية ما قبل التغريات يف

(2.416)(764)املوجودات و املطلوبات

التغريات يف املوجودات و املطلوبات الت�شغيلية 

3.389(9.848)ا�شتثمارات يف اأوراق مالية

3.498(1.620)ذمم مدينة من خدمات م�شرفية ا�شتثمارية

(2.705)(10.503)متويل ق�شري الأجل ل�شركات امل�شاريع

1.804(459)موجودات اأخرى

(12.458)(728)م�شتحقات املوظفني

1.396(3.909)مطلوبات اأخرى

(7.492)(27.831)�شايف النقد )امل�شتخدم( من اأن�شطة الت�شغيل

اأن�شطة ال�شتثمار

(88)83�شايف التغري يف املعدات

(360)(1.482)ا�شتثمارات يف �شركات زميلة وم�شاريع م�شرتكة  

-(41.737)ذمم دائنة ل�شتثمارات عقارية 

(688)55.000العائدات املتاأتية من بيع عقارات ا�شتثمارية

(1.136)11.864�شايف النقد )امل�شتخدم( من اأن�شطة ال�شتثمار

اأن�شطة التمويل

(30)(13.293)�شداد مدفوعات التمويل الإ�شالمي

(30)(13.293)�شايف النقد )امل�شتخدم( من اأن�شطة التمويل

(8.658)(29.260)�شايف النق�س يف النقد وما يف حكمه

65.07632.811النقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة

35.81624.153النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة

النقد وما يف حكمه كما يف امليزانية العمومية 

3.3071.209نقد واأر�شدة لدى البنوك

32.50922.944ودائع لدى موؤ�ش�شات مالية

35.81624.153


