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لل�ستة اأ�سهر املنتهية يف
30 يونيو 2015

األف دولر اأمريكي
30 يونيو 2014

األف دولر اأمريكي

١٤٥٫١٧٢205٫525الر�سيد يف بداية الفرتة
)29٫537(٢٫٢٩٨�سايف الدخل/)اخل�سارة( للفرتة

٢٠٥22اأرباح غري حمققة من اإعادة التقييم اإلى القيمة العادلة
176٫010  ١٤٧٫٦٧٥الر�صيد يف نهاية الفرتة

قائمة التغريات يف احلقوق املوحدة 

لفرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2015 )مراجعة(

31 دي�سمرب 2014
األف دولر اأمريكي

)مدققة(

3٠ يونيو ٢٠١٥
األف دوالر اأمريكي

)مراجعة(

املوجودات
1٫959 ١٫٧٦٦ نقد واأر�سدة لدى البنوك

17٫702 3٢٫3٠٢ مبالغ م�ستحقة من بنوك
3٫910 - عقود التمويل

10٫333 ١٦٫٢٤٦ ا�ستثمارات حمتفظ بها لغر�س غري املتاجرة
119٫252 ١١٤٫٤٦٧ ا�ستثمارات يف موجودات الإجارة

12٫765 - �سايف جمموعة موجودات مهيئة لال�ستبعاد م�سنفة كمحتفظ بها لغر�س البيع
10٫476 ١٠٫٤٧٦ ا�ستثمارات عقارية
19٫763 ١٧٫3٢٧ موجودات اأخرى

5٫797 ٥٫٦٦3 عقارات ومعدات
201٫957 ١٩٨٫٢٤٧ جمموع املوجودات 

املطلوبات
46٫816 ٤٢٫٩3٥ متويل طويل الأجل

9٫969 ٧٫٦3٧ مطلوبات اأخرى
56٫785 ٥٠٫٥٧٢ جمموع املطلوبات

حقوق امل�صاهمني
145٫643 ١٤٥٫٦٤3 راأ�س املال

10٫262 ١٠٫٤٦٧ احتياطيات
)20٫497( )١٨٫٢٥٩( خ�سائر مرتاكمة
135٫408 ١3٧٫٨٥١ حقوق عائدة اإلى م�ساهمي ال�سركة الأم

9٫764 ٩٫٨٢٤ حقوق غري م�سيطرة
145٫172 ١٤٧٫٦٧٥ جمموع حقوق امل�صاهمني
201٫957 ١٩٨٫٢٤٧ جمموع املطلوبات وحقوق امل�صاهمني

حمد العمريي
رئي�س جمل�س الإدارة

مبارك احلمريي
ع�سو جمل�س الإدارة عبداهلل 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  27 اأغ�سط�س 2015 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 2014

األف دولر اأمريكي
30 يونيو 2015
�ألف دوالر �أمريكي

16٫987 ٢٤٫3٤٦ �سايف النقد من الأن�سطة الت�سغيلية
27٫366 )٦٫٠٥٨( �سايف النقد )امل�ستخدم يف(/من الأن�سطة ال�ستثمارية

)29٫337( )3٫٨٨١( �سايف النقد امل�ستخدم يف الن�ساط التمويلي
15٫016 ١٤٫٤٠٧ �صايف االرتفاع يف النقد وما يف حكمه
27٫430 ١٩٫٦٦١ النقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة
42٫446 3٤٫٠٦٨ النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة

قائمة الدخل املوحدة

لفرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2015 )مراجعة(
قائمة املركز املايل املوحدة

كما يف 30 يونيو 2015

قائمة التدفقات النقدية املوحدة

لفرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2015 )مراجعة(

للثالثة اأ�سهر املنتهية يف  لل�ستة اأ�سهر املنتهية يف 
30 يونيو 2014

األف دولر اأمريكي
30 يونيو 2015

�ألف دوالر �أمريكي

30 يونيو 2014
األف دولر اأمريكي

30 يونيو 2015
�ألف دوالر �أمريكي

الدخل
2٫863 ٢٫٨3٥ 6٫422 ٥٫٨٢٥ دخل اإيجار من ال�ستثمارات يف موجودات الإجارة

)2٫755( )٢٫3٩3( )6٫271( )٤٫٧٨٥( ا�ستهالك متعلق با�ستثمارات يف موجودات الإجارة
)55( )١٠٧( )225( )٢٥٤( اأتعاب اإدارية متعلقة بعقود موجودات الإجارة

)488( )3٩٦( )987( )٨١١( تكلفة متعلقة بتمويل طويل الأجل ل�سراء موجودات الإجارة
- 3٢ 500 ١٫3١٢ اأرباح اأخرى متعلقة مبوجودات الإجارة
- - )25٫974( - �سايف خ�سارة من ا�ستبعاد متعلق مبوجودات الإجارة

)203( )١٧( )874( )٤٥١( م�سروفات اأخرى متعلقة مبوجودات الإجارة
)638( )٤٦( )27٫409( ٨3٦ �صايف الدخل/)اخل�صارة( من اال�صتثمارات يف موجودات االإجارة 

24 ٤3 41 ٧3 ربح من مبالغ م�ستحقة من بنوك
104 - 205 ٢٫٠٢٧ ربح من عقود التمويل
128 ٤3 246 ٢٫١٠٠ �صايف دخل التمويل

78 3٢٥ 198 ١٫١٦٢ ر�سوم واإيرادات اأخرى
63 ٨٢١ 81 ٢٧٢ ربح من اإعادة تقييم العمالت الأجنبية

- ١٫3٩٩ - ١٫3٩٩ ربح من بيع ا�ستثمار م�سنف كمحتفظ به لغر�س البيع
)369( ٢٫٥٤٢ )26٫884( ٥٫٧٦٩ جمموع الدخل/)اخل�صارة(

امل�صروفات
932 ٨٨٥ 1٫888 ١٫٧٦٩ م�سروفات املوظفني
339 3٢٢ 631 ٧٠٤ م�سروفات عمومية واإدارية

70 ٦٩ 134 ١3٤ ا�ستهالك العقارات واملعدات
1٫341 ١٫٢٧٦ 2٫653 ٢٫٦٠٧ جمموع امل�صروفات

)1٫710( ١٫٢٦٦ )29٫537( 3٫١٦٢
�صايف الدخل/)اخل�صارة( للفرتة قبل  )خ�صارة(/ربح غري 

حمقق من اال�صتثمارات
- 3٥٧ - )٨٦٤( )خ�سارة(/ربح غري حمقق من ال�ستثمارات

)1٫710( ١٫٦٢3 )29٫537( ٢٫٢٩٨ �صايف الدخل/)اخل�صارة( للفرتة

العائد اإلى:
)1٫591( ١٫٥٢٨ )25٫554( ٢٫٢3٨ حقوق م�ساهمي ال�سركة الأم

)119( ٩٥ )3٫983( ٦٠ حقوق  غري م�سيطرة
)1٫710( ١٫٦٢3 )29٫537( ٢٫٢٩٨


