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لل�ستة اأ�سهر املنتهية يف

30 يونيو 2016

األف دولر اأمريكي

30 يونيو 2015

األف دولر اأمريكي

147٫602145٫172الر�سيد يف بداية الفرتة

2٫298)649(�سايف )اخل�سارة(/الدخل للفرتة

205)17()خ�سائر(/اأرباح غري حمققة من اإعادة التقييم اإىل القيمة العادلة

146٫936147٫675الر�صيد يف نهاية الفرتة

قائمة التغيرات في الحقوق الموحدة 
لفرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2016 )مراجعة(

31 دي�سمرب 2015

األف دولر اأمريكي

)مدققة(

30 يونيو 2016

�ألف دوالر اأمريكي

)مراجعة(

املوجودات

2٫396 4٫557 نقد واأر�سدة لدى البنوك

40٫700 42٫572 مبالغ م�ستحقة من بنوك

30٫529 22٫575 ا�ستثمارات حمتفظ بها لغر�س غري املتاجرة

74٫100 72٫311 ا�ستثمارات يف موجودات الإجارة

10٫476 10٫476 ا�ستثمارات عقارية

5٫271 8٫483 موجودات اأخرى

5٫578 5٫483 عقارات ومعدات

169٫050 166٫457 جمموع املوجودات 

�ملطلوبات

14٫496 13٫341 متويل طويل الأجل

6٫952 6٫180 مطلوبات اأخرى

21٫448 19٫521 جمموع �ملطلوبات

حقوق �مل�ساهمني

145٫643 145٫643 راأ�س املال

10٫172 10٫155 احتياطيات

)17٫977( )19٫017( خ�سائر مرتاكمة

137٫838 136٫781 حقوق عائدة اإىل م�ساهمي ال�سركة الأم

9٫764 10٫155 حقوق غري م�سيطرة

147٫602 146٫936 جمموع حقوق �مل�ساهمني

169٫050 166٫457 جمموع �ملطلوبات وحقوق �مل�ساهمني

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  8 اأغ�سط�س 2016 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 2015

األف دولر اأمريكي

30 يونيو 2016

�ألف دوالر �أمريكي

24٫346 )2٫526( �سايف النقد )امل�ستخدم يف(/ من الأن�سطة الت�سغيلية

 )6٫058( 7٫714 �سايف النقد من / )امل�ستخدم يف( الأن�سطة ال�ستثمارية

)3٫881( )1٫155( �سايف النقد امل�ستخدم يف الن�ساط التمويلي

14٫407 4٫033 �سايف �الرتفاع يف �لنقد وما يف حكمه

19٫661 43٫096 النقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة

34٫068 47٫129 �لنقد وما يف حكمه يف نهاية �لفرتة

قائمة الدخل الموحدة
لفرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2016 )مراجعة(

قائمة المركز المالي الموحدة
كما يف 30 يونيو 2016

قائمة التدفقات النقدية الموحدة
لفرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2016 )مراجعة(

للثالثة اأ�سهر املنتهية يف  لل�ستة اأ�سهر املنتهية يف 

30 يونيو 2015

األف دولر اأمريكي

30 يونيو 2016

�ألف دوالر �أمريكي

30 يونيو 2015

األف دولر اأمريكي

30 يونيو 2016

�ألف دوالر �أمريكي

�لدخل

2٫835 2٫276 5٫825 4٫525 دخل اإيجار من ال�ستثمارات يف موجودات الإجارة

)2٫393( )1٫686( )4٫785( )3٫371( ا�ستهالك متعلق با�ستثمارات يف موجودات الإجارة

)107( )62( )254( )124( اأتعاب اإدارية متعلقة بعقود موجودات الإجارة

)396( )148( )811( )337( تكلفة متعلقة بتمويل طويل الأجل ل�سراء موجودات الإجارة

32 34 1٫312 59 اأرباح اأخرى متعلقة مبوجودات الإجارة

- - - 2٫232 �سايف ربح من ا�ستبعاد متعلق مبوجودات الإجارة

)17( )60( )451( )180( م�سروفات اأخرى متعلقة مبوجودات الإجارة

)46( 354 836 2٫804 �سايف �لدخل/)�خل�سارة( من �ال�ستثمار�ت يف موجود�ت �الإجارة 

43 114 73 215 ربح من مبالغ م�ستحقة من بنوك

- - 2٫027 - ربح من عقود التمويل

43 114 2٫100 215 �سايف دخل �لتمويل

325 95 1٫162 264 ر�سوم واإيرادات اأخرى

821 )298( 272 )445( )خ�سارة(/ربح من اإعادة تقييم العمالت الأجنبية

1٫399 - 1٫399 - ربح من بيع ا�ستثمار م�سنف كمحتفظ به لغر�س البيع

2٫542 265 5٫769 2٫838 جمموع �لدخل

امل�صروفات

885 893 1٫769 1٫786 م�سروفات املوظفني

322 335 704 630 م�سروفات عمومية واإدارية

69 69 134 137 ا�ستهالك العقارات واملعدات

1٫276 1٫297 2٫607 2٫553 جمموع امل�صروفات

1٫266 )1٫032( 3٫162 285

�سايف �لدخل/)�خل�سارة( للفرتة قبل  )خ�سارة(/ربح غري 

حمقق من �ال�ستثمار�ت

357 )702( )864( )934( )خ�سارة(/ربح غري حمقق من ال�ستثمارات

1٫623 )1٫734( 2٫298 )649( �سايف)�خل�سارة(/ �لدخل للفرتة

العائد اإىل:

1٫528 )1٫761( 2٫238 )1٫040( حقوق م�ساهمي ال�سركة الأم

95 27 60 391 حقوق  غري م�سيطرة

1٫623 )1٫734( 2٫298 )649(


