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للت�سعة اأ�سهر املنتهية يف
30 �سبتمرب 2017

�ألف دوالر �أمريكي
30 �سبتمرب 2016
األف دولر اأمريكي

91.203147.602الر�سيد يف بداية الفرتة
)1.000(  6.958�سايف �لدخل/)�خل�سارة( للفرتة

-)3.872(توزيع راأ�س املال لل�سركة التابعة
)67( ٤٤8اأرباح /)خ�سائر( غري حمققة من اإعادة التقييم اإلى القيمة العادلة

146.535   9٤.737�لر�سيد يف نهاية �لفرتة

قائمة التغريات يف احلقوق املوحدة 

لفرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2017 )مراجعة(

31 دي�سمرب 2016
األف دولر اأمريكي

)مدققة(

30 �سبتمرب 2017
�ألف دوالر �أمريكي

)مر�جعة(

�ملوجود�ت
3.787 2.160 نقد واأر�سدة لدى البنوك

34.003 62.309 مبالغ م�ستحقة من بنوك
26.487 18.183 ا�ستثمارات حمتفظ بها لغر�س غري املتاجرة
28.892 - ا�ستثمارات يف موجودات الإجارة
10.476 10.٤76 ا�ستثمارات عقارية

2.321 1.593 موجودات اأخرى
5.353 5.19٤ عقارات ومعدات

111.319 99.915 جمموع �ملوجود�ت 

�ملطلوبات
12.413 - متويل طويل الأجل

7.703 5.178 مطلوبات اأخرى
20.116 5.178 جمموع �ملطلوبات

حقوق �مل�ساهمني
145.643 1٤5.6٤3 راأ�س املال

10.073 10.521 احتياطيات
)68.243( )62.163( خ�سائر مرتاكمة

87.473 9٤.001 حقوق عائدة اإلى م�ساهمي ال�سركة الأم
3.730 736 حقوق غري م�سيطرة

91.203 9٤.737 جمموع حقوق �مل�ساهمني
111.319 99.915 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 نوفمرب 2017 والتي مت اعتمادها من قبل جمل�س الإدارة. القوائم املالية املف�سلة متوفرة يف موقع البنك الر�سمي على الإنرتنت.

للت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 
30 �سبتمرب 2016

األف دولر اأمريكي
30 �سبتمرب 2017

�ألف دوالر �أمريكي

797 )518( �سايف النقد  )امل�ستخدم يف (/من الأن�سطة الت�سغيلية
)15.616( ٤3.693 �سايف النقد من/)امل�ستخدم يف ( الأن�سطة ال�ستثمارية

)2.188( )16.٤96( �سايف النقد امل�ستخدم يف الن�ساط التمويلي
)17.007( 26.679 �سايف التغيري يف �لنقد وما يف حكمه

43.096 37.790 النقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة
26.089 6٤.٤69 �لنقد وما يف حكمه يف نهاية �لفرتة

قائمة الدخل املوحدة

لفرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2017 )مراجعة(
قائمة املركز املايل املوحدة

كما يف 30 �سبتمرب 2017

قائمة التدفقات النقدية املوحدة

لفرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2017 )مراجعة(

للثالثة اأ�سهر املنتهية يف  للت�سعة �أ�سهر �ملنتهية يف 
30 �سبتمرب 2016
األف دولر اأمريكي

30 �سبتمرب 2017
�ألف دوالر �أمريكي

30 �سبتمرب 2016
�ألف دوالر �أمريكي

30 �سبتمرب 2017
�ألف دوالر �أمريكي

�لدخل
2.726 - 7.251 1.315 دخل اإيجار من ال�ستثمارات يف موجودات الإجارة

)1.686( - )5.057( ا�ستهالك متعلق با�ستثمارات يف موجودات الإجارة )908(
)62( - )186( اأتعاب اإدارية متعلقة بعقود موجودات الإجارة    )37(

)113( - )450( تكلفة متعلقة بتمويل طويل الأجل ل�سراء موجودات الإجارة )211(
48 - 107 1.512 اأرباح اأخرى متعلقة مبوجودات الإجارة

- 707 2.232 ٤.86٤ ربح من ا�ستبعاد متعلق مبوجودات الإجارة
)154( )19( )334( م�سروفات اأخرى متعلقة مبوجودات الإجارة )138(

759 688 3.563 6.397 �سايف �لدخل من �ال�ستثمار�ت يف موجود�ت �الإجارة 

48 230 263 ٤68 ربح من مبالغ م�ستحقة من بنوك
505 1.858 769 2.767 ر�سوم واإيرادات اأخرى

1.312 2.776 4.595 9.632 جمموع �لدخل

�مل�سروفات
882 882 2.668 2.508 م�سروفات املوظفني
352 322 982 971 م�سروفات عمومية واإدارية

67 55 204 172 ا�ستهالك العقارات واملعدات
1.301 1.259 3.854 3.651 جمموع �مل�سروفات

11 1.517   741 5.981
�سايف �لدخل للفرتة قبل ربح )خ�سائر( �إعادة تقييم �لعمالت 

�الأجنبية وربح )خ�سائر( غري حمققة
)130( 1٤7 )575( 383 ربح/)خ�سائر( من اإعادة تقييم العمالت الأجنبية
)232( 236 )1.166( 59٤ ربح/)خ�سائر( غري حمققة من تقييم ال�ستثمارات
)351( 1.900   )1.000( 6.958 �سايف �لدخل/)�خل�سارة( للفرتة

العائد اإلى:
)453( 1.803 )1.493( 6.080 حقوق م�ساهمي ال�سركة الأم

102 97 493 878 حقوق  غري م�سيطرة
)351( 1.900 )1.000( 6.958


