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لل�ستة اأ�سهر املنتهية يف
30 يونيو 2014

�ألف دوالر �أمريكي
30 يونيو 2013

األف دولر اأمريكي

205٫525204٫354الر�سيد يف بداية الفرتة
5٫073)29٫537(�سايف )اخل�سارة( / الدخل للفرتة

)149(22اأرباح )خ�سائر( غري حمققة من اإعادة التقييم اإلى القيمة العادلة
)4٫275(-اأرباح مدفوعة

176٫010250٫003  �لر�صيد يف نهاية �لفرتة

قائمة التغريات يف احلقوق املوحدة 

لفرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2014 )مراجعة(

31 دي�سمرب 2013
األف دولر اأمريكي

)مدققة(

30 يونيو 2014
�ألف دوالر �أمريكي

)مر�جعة(

�ملوجود�ت
3٫928 4٫441 نقد واأر�سدة لدى البنوك

23٫502 38٫005 مبالغ م�ستحقة من بنوك
30٫233 15٫548 عقود التمويل
15٫463 15٫661 ا�ستثمارات حمتفظ بها لغر�س غري املتاجرة

200٫398 140٫756 ا�ستثمارات يف موجودات الإجارة
15٫611 15٫435 �سايف جمموعة موجودات مهيئة لال�ستبعاد م�سنفة كمحتفظ بها لغر�س البيع
10٫476 10٫476 ا�ستثمارات عقارية

4٫996 5٫757 موجودات اأخرى
6٫020 5٫917 310٫627عقارات ومعدات 251٫996 جمموع �ملوجود�ت 

�ملطلوبات
91٫400 61٫563 متويل طويل الأجل
13٫702 14٫423 105٫102مطلوبات اأخرى 75٫986 جمموع �ملطلوبات

حقوق �مل�صاهمني
145٫643 145٫643 راأ�س املال

11٫723 11٫745 احتياطيات
31٫790 6٫236 اأرباح مبقاة

189٫156 163٫624 حقوق عائدة اإلى م�ساهمي ال�سركة الأم
16٫369 12٫386 حقوق غري م�سيطرة

205٫525 176٫010 310٫627جمموع حقوق �مل�صاهمني 251٫996 جمموع �ملطلوبات وحقوق �مل�صاهمني

مبارك �حلمريي
نائب رئي�س جمل�س الإدارة

�أحمد عبد�لقادر
ع�سو جمل�س الإدارة

عبد�هلل جناحي
الرئي�س التنفيذي

هذه القوائم املالية املوحدة مت ا�ستخراجها من القوائم املالية املوحدة املراجعة والتي مت اإ�سدار تقرير بها دون حتفظ من قبل �سركة اإرن�ست ويونغ 
بتاريخ 10 اأغ�سط�س 2014 والتي مت اعتمادها من قبل جمل�س الإدارة. القوائم املالية املف�سلة متوفرة يف موقع البنك الر�سمي على الإنرتنت.

لل�ستة اأ�سهر املنتهية يف 
30 يونيو 2013

األف دولر اأمريكي
30 يونيو 2014

�ألف دوالر �أمريكي

6٫294 16٫987 �سايف النقد من الأن�سطة الت�سغيلية
)108( 27٫366 �سايف النقد من/)امل�ستخدم يف( الأن�سطة ال�ستثمارية

)26٫306( )29٫337( �شايف النقد امل�شتخدم يف الن�شاط التمويلي
)20٫120( 15٫016 �صايف �الرتفاع/)�النخفا�ض( يف �لنقد وما يف حكمه

53٫497 27٫430 النقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة
33٫377 42٫446 �لنقد وما يف حكمه يف نهاية �لفرتة

قائمة الدخل املوحدة

لفرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2014 )مراجعة(
قائمة املركز املايل املوحدة

كما يف 30 يونيو 2014

قائمة التدفقات النقدية املوحدة

لفرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2014 )مراجعة(

للثالثة اأ�سهر املنتهية يف  لل�ستة اأ�سهر املنتهية يف 
30 يونيو 2013

األف دولر اأمريكي
30 يونيو 2014

�ألف دوالر �أمريكي

30 يونيو 2013
األف دولر اأمريكي

30 يونيو 2014
�ألف دوالر �أمريكي

�لدخل
7٫673 2٫863 15٫272 6٫422 دخل اإيجار من ال�ستثمارات يف موجودات الإجارة

)4٫001( )2٫755( )8٫002( )6٫271( ا�ستهالك متعلق با�ستثمارات يف موجودات الإجارة
)227( )55( )453( )225( اأتعاب اإدارية متعلقة بعقود موجودات الإجارة

)1٫146( )488( )2٫633( )987( تكلفة متعلقة بتمويل طويل الأجل ل�سراء موجودات الإجارة
5٫714 - 5٫714 500 ربح من �سداد مبكر لتمويل متعلق مبوجودات الإجارة

- - - )25٫974( �سايف خ�سارة من ا�ستبعاد متعلق مبوجودات الإجارة
)1٫519( )203( )2٫140( )874( م�سروفات اأخرى متعلقة مبوجودات الإجارة

6٫494 )638( 7٫758 )27٫409( �صايف )�خل�صارة(/�لدخل من �ال�صتثمار�ت يف موجود�ت �الإجارة 

17 24 59 41 ربح من مبالغ م�ستحقة من بنوك
99 104 230 205 ربح من عقود التمويل

116 128 289 246 دخل �لتمويل
183 78 405 198 ر�سوم واإيرادات اأخرى

44 63 )363( 81 ربح / )خ�سارة( من اإعادة تقييم العمالت الأجنبية
6٫837 )369( 8٫089 )26٫884( جمموع �لدخل

�مل�صروفات
953 932 1٫895 1٫888 م�سروفات املوظفني
286 339 562 631 م�سروفات عمومية واإدارية
117 70 266 134 ا�ستهالك العقارات واملعدات

1٫338 1٫341 2٫723 2٫653 جمموع �مل�صروفات
5٫499 )1٫710( 5٫366 )29٫537( �صايف )�خل�صارة(/�لدخل للفرتة قبل �ملخ�ص�صات

2 - )293( - خم�س�سات ال�ستثمارات
5٫501 )1٫710( 5٫073 )29٫537( �صايف )�خل�صارة(/�لدخل للفرتة

العائد اإلى:
4٫582 )1٫591( 3٫994 )25٫554( حقوق م�ساهمي ال�سركة الأم

919 )119( 1٫079 )3٫983( حقوق  غري م�سيطرة
5٫501 )1٫710( 5٫073 )29٫537(


