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راأ�ض املال

 
عالوة 
اإ�صدار

راأ�ض
املال 30 يونيو 2010

285.797 - 285.797 32.988 4.211 1.496 10.414 (15.000) 64.905 13.533 173.250 الر�صيد يف 1 يناير 2010
(6.974) - (6.947) (6.974) - - - - - - - اخل�صارة للفرتة

(326) - (326) - - (326) - - - - - الدخل ال�صامل للفرتة
(7.300) - (7.300) (6.974) - (326) - - - - - جمموع الدخل ال�صامل للفرتة

- - - - - - - (7.764) (64.905) 14.896 57.773 اإ�صدار ح�ص�ض راأ�ض املال
- - - (18.977) - - - - - - 18.977 اإ�صدار اأ�صهم منحة ل�صنة 2009

568 - 568 - 568 - - - - - - اأ�صهم »خطة متلك اأ�صهم البنك من قبل املوظفني« م�صتحقة
279.065 - 279.065 7.037 4.779 1.170 10.414 (22.764) - 28.429 250.000 الر�صيد يف 30 يونيو 2010

30 يونيو 2009

225.200 13 225.187 49.352 3.073 (85) 9.314 (15.000) - 13.533 165.000 الر�صيد يف 1 يناير 2009
8.184 (6) 8.190 7.179 - 1.011 - - - - - جمموع الإيرادات ال�صاملة

(16.293) - (16.293) (16.293) - - - - - - - اأرباح معلنة ل�صنة 2008
(1.534) - (1.534) (1.534) - - - - - - - مكافاأة اأع�صاء جمل�ض الإدارة ل�صنة 2008

- - - (8.250) - - - - - - 8.250 اإ�صدار اأ�صهم منحة ل�صنة 2008
17.082 - 17.082 - - - - - 17.082 - - تلقي الأموال من اأجل زيادة راأ�ض املال

635 - 635 - 635 - - - - - - اأ�صهم »خطة متلك اأ�صهم البنك من قبل املوظفني« م�صتحقة
233.274 7 233.267 30.454 3.708 926 9.314 (15.000) 17.082 13.533 173.250 الر�صيد يف 30 يونيو 2008

بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد املرحلي 
باآلف الدولرات الأمريكية لل�صتة اأ�صهر املنتهية  يف 30 يونيو 2010  

البيـــــــانــــات املاليـــــــة املوحــــدة
لل�صتة اأ�صهر املنتهية يف 30 يونيو 2010

بيان الدخل ال�صامل املوحد املرحلي
باآلف الدولرات الأمريكية للثالثة اأ�صهر املنتهية يف  30 يونيو  2010  

بيان الو�صع املايل املوحد املرحلي  
باآلف الدولرات الأمريكية كما  يف  30 يونيو  2010  

بيان الدخل املوحد املرحلي
باآلف الدولرات الأمريكية لل�صتة اأ�صهر املنتهية يف  30 يونيو  2010  

بيان التدفقات النقدي املوحد املرحلي
باآلف الدولرات الأمريكية لل�صتة اأ�صهر املنتهية  يف  30 يونيو 2010  

30 يونيو 2010

(مراجعة)

31 دي�صمرب 2009

(مدققة)
املوجودات

4.45714.287نقد واأر�صدة لدى البنوك

18.42550.789ودائع لدى موؤ�ص�صات مالية 

138.145129.259ا�صتثمارات يف اأوراق مالية

36.80036.814ال�صتثمارات يف ال�صركات الزميلة وامل�صاريع يف ظل

طريقة حقوق امللكية 

9.13062.884ا�صتثمارات عقارية

12.3059.925ذمم مدينة من خدمات م�صرفية ا�صتثمارية

21.24614.418متويل ق�صري الأجل ل�صركات امل�صاريع

35.15423.618موجودات اأخرى

13.13914.007ممتلكات معدات

288.801356.001جمموع املوجودات

املطلوبات

10413.428ذمم التمويالت الإ�صالمية الدائنة

41.737-م�صتحقات املوظفني

5.2925.767اأرباح اأ�صهم م�صتحقة

4.3409.272مطلوبات اأخرى

9.73670.204جمموع املطلوبات

حقوق امللكية

250.000173.250راأ�ض املال

28.42913.533عالوة اإ�صدار
اأ�صهم »خطة مّتلك اأ�صهم البنك من قبل املوظفني« 

64.905-مل يتم ا�صتحقاقها

(15.000)(22.764)متويل ق�صري الأجل ل�صركات امل�صاريع

10.41410.414احتياطي قانوين

1.1701.496احتياطي القيمة العادلة لال�صتثمارات

4.7794.211احتياطي »خطة مّتلك اأ�صهم البنك من قبل املوظفني«
7.03732.988اأرباح م�صتبقاة

279.065285.797جمموع حقوق امللكية  

288.801356.001جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

بنود خارج امليزانية العمومية

17.15416.779ح�صاب ال�صتثمارات املقيدة

قبل  التي متت مراجعتها من  املرحلية  املالية  املعلومات   البيانات من  ا�صتخراج هذه  مت 
ايرن�صت اند يونغ و�صادق عليها جمل�س الإدارة يف 12 اأغ�صط�س 2010.

د. غ�صان ال�صليمان
رئي�س جمل�س الإدارة

عبداللطيف حممد جناحي
ع�ضو جمل�س الإدارة

والرئي�س التنفيذي

لل�صتة اأ�صهر املنتهية يفللثالثة اأ�صهر املنتهية يف

30 يونيو
2010

(مراجعة)

30 يونيو
2009

(مراجعة)

30 يونيو
2010

(مراجعة)

30 يونيو
2009

(مراجعة)

7.173(6.974)9.727(4.604)(اخل�صارة) / الربح للفرتة

اإيرادات �صاملة اأخرى

التغري يف اإحتياطي القيمة العادلة 
1.011(326)846(431)لال�صتثمارات املتوفرة للبيع

املحول الى بيان الدخل من النخفا�ض يف 
القيمة العادلة

8.184(7.300)10.573(5.035)الأرباح ال�صاملة للفرتة

30 يونيو 2010
(مراجعة)

30 يونيو 2009
(مراجعة)

اأن�صطة الت�صغيل

7.173(6.974)اخل�صائر لل�صنة

التعديالت للبنود غري النقدية :   

(3.264)185خ�صارة (الدخل) من ال�صتثمار يف الأوراق املالية

العائدات املتاأتية من بيع اأوراق مالية لال�صتثمار

ح�صة من نتائج ال�صركات ال�صقيقة وامل�صاريع امل�صرتكة
1.496623يف ظل طريقة حقوق امللكية

568635اأ�صهم »خطة متلك اأ�صهم البنك من قبل املوظفني« امل�صتحقة

2.319941خم�ص�ض انخفا�ض القيمة  

809639ال�صتهالك 

6.747(1.597)خ�صارة الت�صغيل قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�صغيلية

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�صغيلية:

(1.195)(11.716)بيع ا�صتثمارات يف اأوراق مالية

2.726(2.380)القب�ض من اخلدمات امل�صرفية ال�صتثمارية

(8.359)(6.828)متويل �صركات امل�صاريع على املدى الق�صري

(7.230)(11.536)اأ�صول اأخرى

(9.502)(475)م�صتحقات املوظفني

(1.291)(3.649)مطلوبات اأخرى

(18.104)(38.181)التدفقات النقدية من اأن�صطة الت�صغيل

اأن�صطة ال�صتثمار

5930�صايف احلركة يف املعدات

ال�صتثمارات يف ال�صركات ال�صقيقة وامل�صاريع امل�صرتكة

(383)(1.482)يف ظل طريقة حقوق امللكية

3.385-العائدات املتاأتية من بيع ا�صتثمارات يف اأوراق مالية

(688)-�صراء عقارات ا�صتثمارية
امل�صتحقة على اقتناء ال�صتثمار العقاري

-53.754العائدات املتاأتية من بيع عقار ا�صتثماري

52.3312.344التدفقات النقدية من اأن�صطة ال�صتثمار

اأن�صطة التمويل

(61)(13.324)�صداد مدفوعات التمويل الإ�صالمي 

17.082امل�صتلم لزيادة راأ�ض املال 
-(41.737)املدفوع ل�صراء ا�صتثمارات عقارية 

(7.964)(1.283)اأرباح اأ�صهم مدفوعة 

9.057(56.344)التدفقات النقدية من اأن�صطة التمويل
(6.703)(42.194)النق�س يف النقد وما يف حكمه

65.07632.811النقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة

22.88226.108النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة
النقد وما يف حكمه كما يف بيان الو�صع املايل 

4.4571.418نقد واأر�صدة لدى البنوك
18.42524.690ودائع لدى موؤ�ص�صات مال ية

22.88226.108

لل�صتة اأ�صهر املنتهية يفللثالثة اأ�صهر املنتهية يف

العمليات امل�صتمرة
30 يونيو

2010
(مراجعة)

30 يونيو
2009

(مراجعة)

30 يونيو
2010

(مراجعة)

30 يونيو
2009

(مراجعة)

1.82111.4183.82612.943اإيراد اخلدمات امل�صرفية ال�صتثمارية

20156470133اإيراد الودائع لدى موؤ�ص�صات مالية

(اخل�صارة) الدخل من ال�صتثمار يف

3.264(185)2.638(139)الأوراق املالية

ح�صة من نتائج اأعمال ال�صركات الزميلة

(623)(1.496)(537)(638)وامل�صاريع امل�صرتكة

1.1402731.502515اإيرادات اأخرى

2.38513.8484.11716.232جمموع الإيرادات  

امل�صروفات

3.2042.3815.5765.144تكلفة املوظفني

477638868980م�صروفات ال�صفر وتطوير الأعمال

2.319941-2.319خم�ص�صات النخفا�ض يف القيمة

7722214م�صروفات التمويل

391327809639خف�ض القيمة 

5917681.2971.341م�صروفات ت�صغيلية اأخرى

6.9894.12111.0919.059جمموع امل�صروفات  

7.173(6.974)9.727(4.604)(اخل�صارة) الربح للفرتة


