
قـائـمــــــة الـدخـــل املـــوحـــــدة

لفرتة الثالثة اأ�شهر املنتهية يف 31 مار�س 2014 )مراجعة(
للثالثة اأ�شهر املنتهية يف

31 مار�س 2013
األف دوالر اأمريكي

31 مار�س 2014
األف دوالر اأمريكي

الدخل
7.599 3.559 دخل اإيجار من اال�شتثمارات يف موجودات االإجارة

)4.001( )3.516( ا�شتهالك متعلق با�شتثمارات يف موجودات االإجارة
)226( )170( اأتعاب اإدارية متعلقة بعقود موجودات االإجارة

)1.487( )499( تكلفة متعلقة بتمويل طويل االأجل ل�شراء موجودات االإجارة
- )11.061( �شايف خ�شارة من ا�شتبعاد متعلق مبوجودات االإجارة

)621( )671( م�شروفات اأخرى متعلقة مبوجودات االإجارة
1.264 )12.358( �شايف )اخل�شارة( الدخل من اال�شتثمارات يف موجودات االإجارة 

42 17 ربح من مبالغ م�شتحقة من بنوك
131 101 ربح من عقود التمويل
173 118 �شايف دخل التمويل

222 120 ر�شوم واإيرادات اأخرى
)407( 18 ربح/)خ�شارة( من اإعادة تقييم العمالت االأجنبية

1.252 )12.102( جمموع الدخل

امل�شروفات
960 956 م�شروفات املوظفني
276 292 م�شروفات عمومية واإدارية
149 64 ا�شتهالك العقارات واملعدات

1.385 1.312 جمموع امل�شروفات
)133(  )13.414( �شايف اخل�شارة للفرتة قبل املخ�ش�شات
)295( )14.413( خم�ش�شات اال�شتثمارات
)428( )27.827( �شايف اخل�شارة للفرتة

العائد اإلى:
)588( )23.963( حقوق م�شاهمي ال�شركة االأم

160 )3.864( حقوق  غري م�شيطرة
)428( )27.827(

النتائج املالية لفرتة الثالثة اأ�شهر املنتهية يف 31 مار�س 2014

للثالثة اأ�شهر املنتهية يف
31 مار�س 2014

األف دوالر اأمريكي
31 مار�س 2013
األف دوالر اأمريكي

205.525204.354الر�شيد يف بداية الفرتة
)428()27.827(�شايف اخل�شارة للفرتة

)361(75اأرباح )خ�شائر( غري حمققة من اإعادة التقييم اإلى القيمة العادلة
)4.275(-اأرباح مدفوعة

177.773199.290  الر�شيد يف نهاية الفرتة

قائمة التغريات يف احلقوق املوحدة

لفرتة الثالثة اأ�شهر املنتهية يف 31 مار�س 2014 )مراجعة(

قائمة املركز املايل املوحدة

كما يف 31 مار�س 2014
31 دي�شمرب 2013

األف دوالر اأمريكي
)مدققة(

31 مار�س 2014
األف دوالر اأمريكي

)مراجعة(

املوجودات
3.928 11.736 نقد واأر�شدة لدى البنوك

23.502 20.302 مبالغ م�شتحقة من بنوك
30.233 30.262 عقود التمويل
15.463 15.595 ا�شتثمارات حمتفظ بها لغر�س غري املتاجرة

200.398 156.844 ا�شتثمارات يف موجودات االإجارة
15.611 15.554 �شايف جمموعة موجودات مهيئة لال�شتبعاد م�شنفة كمحتفظ بها لغر�س البيع
10.476 10.476 ا�شتثمارات عقارية

4.996 4.756 موجودات اأخرى
6.020 5.956 عقارات ومعدات

310.627 271.481 جمموع املوجودات 

املطلوبات
91.400 77.814 متويل طويل االأجل
13.702 15.894 مطلوبات اأخرى

105.102 93.708 جمموع املطلوبات

حقوق امل�شاهمني
145.643 145.643 راأ�س املال

11.723 11.798 احتياطيات
31.790 7.827 اأرباح مبقاة

189.156 165.268 حقوق عائدة اإلى م�شاهمي ال�شركة االأم
16.369 12.505 حقوق غري م�شيطرة

205.525 177.773 جمموع حقوق امل�شاهمني
310.627 271.481 جمموع املطلوبات وحقوق امل�شاهمني

هذه القوائم املالية املوحدة مت ا�شتخراجها من القوائم املالية املوحدة املراجعة والتي مت اإ�شدار تقرير بها دون حتفظ من قبل �شركة اإرن�شت ويونغ 
بتاريخ 14 مايو 2014 والتي مت اعتمادها من قبل جمل�س االإدارة. القوائم املالية املف�شلة متوفرة يف موقع البنك الر�شمي على االإنرتنت.

قائمة التدفقات النقدية املوحدة

لفرتة الثالثة اأ�شهر املنتهية يف 31 مار�س 2014 )مراجعة(
للثالثة اأ�شهر املنتهية يف

31 مار�س 2013
األف دوالر اأمريكي

31 مار�س 2014
األف دوالر اأمريكي

)16.965( 4.130 �شايف النقد من )امل�شتخدم يف( االأن�شطة الت�شغيلية
)104( 14.064 �شايف النقد من )امل�شتخدم يف( االأن�شطة اال�شتثمارية

)4.839( )13.586( �شايف النقد امل�شتخدم يف االأن�شطة التمويلية
)21.908( 4.608 �شايف االرتفاع/)االنخفا�س( يف النقد وما يف حكمه

53.497 27.430 النقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة
31.589 32.038 النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة
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مبارك احلمريي
ع�شو جمل�س االإدارة

�شليمان ال�شهلي
عبداهلل جناحيرئي�س جمل�س االإدارة

الرئي�س التنفيذي


