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عالوة 
اإ�صدار

راأ�ض
املال 30 �سبتمرب 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
(9.544) - (9.544) (9.544) - - - - - - - اخل�صارة للفرتة

(304) - (304) - - (304) - - - - - 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

(79) - (79) (79) - - - - - - - الزكاة
853 - 853 - 853 - - - - - - اأ�صهم »خطة متلك اأ�صهم البنك من قبل املوظفني« م�صتحقة

276.723 - 276.723 4.388 5.064 1.192 10.414 (22.764) - 28.429 250.000 الر�سيد يف 30 �سبتمرب 2010

30 �صبتمرب 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
9.307 (9) 9.316 9.316 - - - - - - - الربح (اخل�صارة) للفرتة
1.680 - 1.680 - - 1.680 - - - - - الدخل ال�صامل للفرتة

(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
(190) - (190) (190) - - - - - - - الزكاة

32.803 - 32.803 - - - - - 32.803 - - الأموال امل�صتلمة من اأجل زيادة راأ�ض املال
886 - 886 - 886 - - - - - - اأ�صهم »خطة متلك اأ�صهم البنك من قبل املوظفني« م�صتحقة

251.859 4 251.855 32.401 3.959 1.595 9.314 (15.000) 32.803 13.533 173.250 الر�صيد يف 30 �صبتمرب 2009

بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد املرحلي 
باآلف الدولرات الأمريكية للت�صعة اأ�صهر املنتهية  يف 30 �صبتمرب 2010  

البيـــــــانــــات املاليـــــــة املوحــــدة
للت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2010

بيان الدخل ال�سامل املوحد املرحلي
باآلف الدولرات الأمريكية للت�صعة اأ�صهر املنتهية يف  30 �صبتمرب  2010  

بيان الو�سع املايل املوحد املرحلي  
باآلف الدولرات الأمريكية كما  يف  30 �صبتمرب  2010  

بيان الدخل املوحد املرحلي
باآلف الدولرات الأمريكية للت�صعة اأ�صهر املنتهية يف  30 �صبتمرب  2010  

بيان التدفقات النقدي املوحد املرحلي
باآلف الدولرات الأمريكية للت�صعة اأ�صهر املنتهية  يف  30 �صبتمرب 2010  

30 �سبتمرب 2010

(مراجعة)

31 دي�صمرب 2009

(مدققة)
املوجودات

1.66714.287نقد واأر�صدة لدى البنوك

16.35050.789ودائع لدى موؤ�ص�صات مالية 

141.835129.259ا�صتثمارات يف اأوراق مالية

36.34436.814ال�صتثمارات يف ال�صركات الزميلة وامل�صاريع يف ظل

طريقة حقوق امللكية 

9.13062.884ا�صتثمارات عقارية

8.0349.925ذمم مدينة من خدمات م�صرفية ا�صتثمارية

25.06014.418متويل ق�صري الأجل ل�صركات امل�صاريع

34.99523.618موجودات اأخرى

12.73914.007ممتلكات معدات

286.154356.001جمموع املوجودات

املطلوبات

7413.428ذمم التمويالت الإ�صالمية الدائنة

41.737-ذمم ل�صراء ا�صتثمارات عقارية

5.4585.767م�صتحقات املوظفني

3.8999.272مطلوبات اأخرى

9.43170.204جمموع املطلوبات

حقوق امللكية

250.000173.250راأ�ض املال

28.42913.533عالوة اإ�صدار

64.905-مبالغ م�صتلمة لغر�ض زيادة راأ�ض املال
اأ�صهم »خطة مّتلك اأ�صهم البنك من قبل املوظفني« 

(15.000)(22.764)مل يتم ا�صتحقاقها

10.41410.414احتياطي قانوين

1.1921.496احتياطي القيمة العادلة لال�صتثمارات

5.0644.211احتياطي »خطة مّتلك اأ�صهم البنك من قبل املوظفني«
4.38832.988اأرباح م�صتبقاة

276.723285.797جمموع حقوق امللكية  

286.154356.001جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

بنود خارج امليزانية العمومية

16.48716.779ح�صاب ال�صتثمارات املقيدة

قبل  من  مراجعتها  متت  التي  املرحلية  املالية  املعلومات  من  البيانات  هذه  ا�ستخراج  مت 
ايرن�ست اند يونغ و�سادق عليها جمل�س الإدارة يف 8 نوفمرب 2010.

د. غ�سان ال�سليمان
رئي�س جمل�س الإدارة

عبداللطيف حممد جناحي
ع�ضو جمل�س الإدارة

والرئي�س التنفيذي

للت�سعة اأ�سهر املنتهية يفللثالثة اأ�سهر املنتهية يف

30 �سبتمرب
2010

(مراجعة)

30 �صبتمرب
2009

(مراجعة)

30 �سبتمرب
2010

(مراجعة)

30 �صبتمرب
2009

(مراجعة)

9.307(9.544)2.134(2.570)(اخل�سارة) / الربح للفرتة

اإيرادات �صاملة اأخرى

التغري يف اإحتياطي القيمة العادلة 
1.680(304)22669لال�صتثمارات املتوفرة للبيع

10.987(9.848)2.803(2.548)(اخل�سارة)/الأرباح ال�ساملة للفرتة

30 �سبتمرب 2010
(مراجعة)

30 �صبتمرب 2009
(مراجعة)

اأن�سطة الت�سغيل

9.307(9.544)(اخل�صائر) الأرباح للفرتة

التعديالت للبنود غري النقدية :   

(8.082)83خ�صارة (الدخل) من ال�صتثمار يف الأوراق املالية

ح�صة من نتائج ال�صركات ال�صقيقة وامل�صاريع امل�صرتكة
1.9521.252يف ظل طريقة حقوق امللكية

853886اأ�صهم »خطة متلك اأ�صهم البنك من قبل املوظفني« امل�صتحقة

2.349941خم�ص�ض انخفا�ض القيمة  

1.210959ال�صتهالك 

5.263(3.097)(خ�صارة) اأرباح الت�صغيل قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�صغيلية

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�صغيلية:

(8.557)(9.449)بيع ا�صتثمارات يف اأوراق مالية

2.274(1.982)القب�ض من اخلدمات امل�صرفية ال�صتثمارية

(4.714)(10.642)متويل �صركات امل�صاريع على املدى الق�صري

(1.507)(11.408)موجودات اأخرى

(9.354)(309)م�صتحقات املوظفني

673(4.231)مطلوبات اأخرى

(15.923)(42.937)التدفقات النقدية من اأن�سطة الت�سغيل

اأن�سطة ال�ستثمار

(10)59�صايف احلركة يف املعدات

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

(381)(1.482)يف ظل طريقة حقوق امللكية

3.385-العائدات املتاأتية من بيع اأوراق مالية

(688)-�صراء عقارات ا�صتثمارية
-53.754العائدات املتاأتية من بيع عقار ا�صتثماري

52.3312.306التدفقات النقدية من اأن�سطة ال�ستثمار

اأن�سطة التمويل

(91)(13.354)�صداد مدفوعات التمويل الإ�صالمي 

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

(16.059)(1.283)اأرباح اأ�صهم مدفوعة 

(190)(79)الزكاة

16.463(56.453)التدفقات النقدية/(امل�ستخدمة يف) من اأن�سطة التمويل
2.847(47.059)الزيادة يف النقد وما يف حكمه

65.07632.811النقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة

18.01735.658النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة
النقد وما يف حكمه كما يف بيان الو�سع املايل 

1.6671.856نقد واأر�صدة لدى البنوك
16.35033.802ودائع لدى موؤ�ص�صات مالية

18.01735.658

للت�سعة اأ�سهر املنتهية يفللثالثة اأ�سهر املنتهية يف

الإيرادات
30 �سبتمرب

2010
(مراجعة)

30 �صبتمرب
2009

(مراجعة)

30 �سبتمرب
2010

(مراجعة)

30 �صبتمرب
2009

(مراجعة)

1.0861.2274.91214.170اإيراد اخلدمات امل�صرفية ال�صتثمارية

132175602308اإيراد الودائع لدى موؤ�ص�صات مالية

الدخل (اخل�صارة) من ال�صتثمار يف

8.082(83)1024.818الأوراق املالية

ح�صة من نتائج اأعمال ال�صركات الزميلة

(1.252)(1.952)(629)(456)وامل�صاريع امل�صرتكة

4251971.927712اإيرادات اأخرى

1.2895.7885.40622.020جمموع الإيرادات  

امل�سروفات

2.4132.2567.9897.400تكلفة املوظفني

5153971.3831.377م�صروفات ال�صفر وتطوير الأعمال

2.349941-30خم�ص�صات النخفا�ض يف القيمة

7722921م�صروفات التمويل

4013201.210959ال�صتهالك 

4936741.7902.015م�صروفات ت�صغيلية اأخرى

3.8593.65414.95012.713جمموع امل�سروفات  

9.307(9.544)2.134(2.570)(اخل�سارة) الربح للفرتة


