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ƒ«fƒj 30 2014م والتي م  هذه القوائم م ا�ستخراجها من القوائم امالية اموحدة امخت�رة ي 
مراجعتها من قبل KPMG. وقد م اإعتمادها من قبل جل�س الإدارة ي ƒ«dƒj 27 2014م. القوائم 

www.ibdarbank.com  امالية اموحدة امخت�رة متاحة على اموقع الإلكروي للبنك

الربع الثاني ٢٠١٤

القائمة اموحدة امخت�رة للمركز اماي
كما ي ƒ«fƒj 30 2014                                                                                                                                                                                                                باآلف الدولرات الأمريكية

ƒ«fƒj 3031 دي�سمر
20142013

)مدققة()مراجعة(
äGOƒLƒŸG

239^01016^14نقد واأر�سدة لدى البنوك
591^76915^7اإيداعات لدى موؤ�س�سات مالية

232^38012^20مويات م�ستحقة القب�س
838787التمويل بام�ساركة

801^80114^14ذم مدينة من م�ستثمرين الإجارة
792^4394^4ا�ستثمار ي موجود الإجارة

283^9721اإجارة منتهية بالتمليك
867^228 728^209ا�ستثمارات ي اأوراق مالية

372^49411^11ا�ستثمار ي �ركات زميلة حت�سبة بطريقة حقوق املكية
080^08044^44ا�ستثمارات عقارية

164^5336^4عقارات قيد التطوير
852^2953^20 موجودات اأخرى

äGOƒLƒŸG ´ƒª›353^339360^060

امطلوبات 
785^20122^18مبالغ م�ستحقة موؤ�س�سات مالية

165165مبالغ م�ستحقة للم�ستثمرين
456^2398^9مطلوبات اأخرى

406^60531^27جموع امطلوبات

603498حقوق ملكية حاملي ح�سابات اا�ستثمار

حقوق املكية
000^000300^300راأ�س امال

385^38516^16عاوة اإ�سدار اأ�سهم
676676احتياطي قانوي

)100^1)134اأرباح )خ�سائر( مراكمة
348^3)382)احتياطي القيمة العادلة لا�ستثمارات

089^0892^2احتياطي القيمة العادلة للعقارات
618^6184^4احتياطي عام

016^520326^323حقوق املكية العائدة اإى م�ساهمي ال�ركة ااأم

140^6112^1ح�س�س غر م�سيطرة

156^131328^325جموع حقوق املكية

060^339360^353جموع امطلوبات وحقوق ملكية حاملي ح�سابات اا�ستثمار وحقوق  املكية

القائمة اموحدة امخت�رة للتدفقات النقدية
لل�ستة ا�سهر امنتهية ي ƒ«fƒj 30 2014                                                                                                                                                                               باآلف الدولرات الأمريكية

لل�ستة اأ�سهر امنتهية
ƒ«fƒj 30 

2013
30 يونيو 

2014
)مراجعة) )مراجعة)

اأن�سطة الت�سغيل
2^014 1^425 ربح الفرة

ت�سويات للبنود التالية:
ا�ستهاك واإطفاء 106 53

- (121( ح�سة امجموعة ي اأرباح ال�ركات الزميلة امحت�سبة بطريقة حقوق املكية
(1^736( (1^644( ربح من بيع ا�ستثمارات ي اأوراق مالية

(684( (908( ربح من بيع عقارات قيد التطوير
(858( - ربح من ا�ستثمارات عقارية

(16( - ربح من بيع موجودات ثابتة
858 538 خ�س�سات النخفا�س ي القيمة
268 236 �ساي اإطفاء اخ�سم/ العاوة

(101( (368( اخ�سارة الت�سغيلية قبل تغرات اموجودات وامطلوبات الت�سغيلية

التغرات ي اموجودات وامطلوبات الت�سغيلية:
1^467 (8^149( مرابحة مدينة

4 2^530 اإيداعات لدى موؤ�س�سات مالية
(6^748( (4^584( اإيداعات من موؤ�س�سات مالية

741 - التمويل بام�ساركة
- 353 ا�ستثمار ي موجود الإجارة
- 311 اإجارة منتهية بالتمليك

441 217 موجودات اأخرى
(7^463( 696 مطلوبات اأخرى

(832( 105 حقوق حاملي ح�سابات ال�ستثمار
(12^491( (8^889) �ساي النقد الناج من اأن�سطة الت�سغيل

اأن�سطة اا�ستثمار
(28^211( (11^798( �راء ا�ستثمارات ي اأوراق مالية

(4^337( - مدفوعات ل�ستدعاء راأ�س مال موجود غر متداول
26^157 28^115 عوائد بيع ا�ستثمارات ي اأوراق مالية

7^881 2^581 عوائد بيع عقارات قيد التطوير
858 - عوائد بيع ا�ستثمارات عقارية

16 - بيع موجودات ثابتة
- (16^659( مبالغ مدفوعة مقدما ذات عاقة م�روع

(215( (151( �راء موجودات ثابتة، �ساي
2^149 2^088 �ساي النقد )ام�ستخدم ي( / الناج من اأن�سطة اا�ستثمار

اأن�سطة التمويل
- (720( حقوق غر م�سيطرة
- (720) �ساي النقد ام�ستخدم ي اأن�سطة التمويل

(10^342( (7^521) �ساي الزيادة / )النق�ص( ي النقد وما ي حكمه
43^535 27^294 النقد وما ي حكمه ي 1 يناير
33^193 19^773 النقد وما ي حكمه ي 30 يونيو

ي�ستمل النقد وما ي حكمه على:
12^116 14^010 نقد واأر�سدة لدى البنوك
21^077 5^763 اإيداعات لدى موؤ�س�سات مالية )بتواريخ ا�ستحقاق اأ�سلية لفرة 90 يومًا اأو اأقل(
33^193 19^773  

قائمة الدخل اموحدة امخت�رة
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لل�ستة اأ�سهر امنتهية يللثاثة اأ�سهر امنتهية ي
ƒ«fƒj 30ƒ«fƒj 30ƒ«fƒj 30ƒ«fƒj 30

2014201320142013
)مراجعة()مراجعة()مراجعة()مراجعة(

ااإيراد
824^3236965311اإيراد التمويل

941^7084^1664^0432^2اإيراد من ا�ستثمار ي اأوراق مالية
ح�سة امجموعة من نتائج ال�ركات الزميلة امحت�سبة

-121-42بطريقة حقوق املكية
334134389305اإيراد من اخدمات ام�رفية ال�ستثمارية

153^5922^8019491اإيرادات اأخرى

223^3419^9457^5433^3جموع ااإيرادات

ام�روفات
595^7673^5772^2871^1تكاليف اموظفن

3512573301م�روفات التمويل
602810653ا�ستهاك واإطفاء

403^4322^3072^2491^1م�روفات اأخرى

352^3786^0375^6313^2جموع ام�روفات

871^9632^9129081الربح قبل خ�س�سات اانخفا�ص ي القيمة

)857))538))454))527)خ�س�سات النخفا�س ي القيمة
014^4252^3854541ربح الفرة

العائد اإى:
944^2341^2783001حقوق حاملي اأ�سهم ال�ركة الأم

10715419170ح�س�س غر م�سيطرة

3854541^4252^014

قائمة التغرات ي حقوق املكية اموحد امخت�ر
لل�ستة ا�سهر امنتهية ي ƒ«fƒj 30 2014                                                                                                                                                                                  باآلف الدولرات الأمريكية

حقوق املكية امن�سوبة اإى م�ساهمي ال�ركة الأم 30 يونيو 2014 )مراجعة(

´ƒª› احتياطي   احتياطي
حقوق ح�س�ص غر احتياطي  القيمة

العادلة
 القيمة

العادلة اأرباح احتياطي عاوة راأ�ص
املكية م�سيطرة ´ƒªéŸG عام للعقارات لا�ستثمارات مراكمة قانوي اإ�سدار امال

 
328^156 2^140 326^016 4^618 2^089 3^348 (1^100( 676 16^385 300^000 ‘ 1 يناير 2014

1^425 191 1^234 - - - 1^234 - - - ربح الفرة
(720) (720( - - - - - - - - التغير ي اح�س�س الغر م�سيطرة

(3^730( - (3^730( - - (3^730( - - - - تغرات مراكمة ي القيمة العادلة

325^131 1^611 323^520 4^618 2^089 (382( 134 676 16^385 300^000 ي 30 يونيو 2014

حقوق املكية امن�سوبة اإى م�ساهمي ال�ركة الأم ƒ«fƒj 30 2013)مراجعة(
جموع احتياطي   احتياطي

حقوق ح�س�س غر احتياطي القيمة العادلة القيمة العادلة اأرباح احتياطي عاوة راأ�س
املكية م�سيطرة امجموع عام للعقارات لا�ستثمارات مراكمة قانوي اإ�سدار امال

 

326^388 3^913 322^475 4^618 - 796 - 676 16^385 300^000 ‘ 1 يناير 2013

2^014 70 1^944 - - - 1^944 - - - ربح الفرة
(1^202( - (1^202( - - (1^202( - - - - تغرات مراكمة ي القيمة العادلة

327^200 3^983 323^217 4^618 - (406( 1^944 676 16^385 300^000 2013 ƒ«fƒj 30 ‘
 

»البوليتكنك«: تثبيت 
القبول اليوم وحتى 

19 أغسطس
)بٻ٬ځت٩ٵ��٧  ا٬ت٥ٵځ��ة  ا٬برػڀ��ٳ  ٨٭ځ��ة  تب��طأ 
ا٬برػڀ��ٳ( ا٬ځٻٮ اچثٵځٳ، ٺذتٽ 19 أٜف��ّؿ 
ا٬را٬ٿ، بتثبځت ٤ب��ٻ٪ ا٬ّ٭بة ا٬ٱ٥بٻ٬ځٳ ٬٭ٙاٮ 

اڄ٨اضڀٱٿ ا٬ٱ٥ب٫ 2015-2014. 
ٺض٘ا ا٥٬ائ��ٯ بأ٘ٱا٪ ا٬ػئځ��ؿ ا٬تٵ١ځعپ ٩٬٭ځة 
ا٬برػڀٳ ا٬ت٥ٵځ��ة )بٻ٬ځت٩ٵ٧ ا٬برػڀٳ( ض.ٰرٱط 
ا٬ٙف��ځػپ، ا٬ّ٭بة ا٬ٱ٥بٻ٬ځٳ ٬٭ٙاٮ اڄ٨اضڀٱٿ 
بتثبځ��ت  ا٬ٱب��اضغة   ،2015-2014 ا٬ٱ٥ب��٫ 
٤بٻ٬ٹ��ٯ، ٺظ٧٬ ٘ب��ػ ا٬تٻجٷ إ٬��ٽ ٰبٵٽ غ٤ٯ 8 
بٱ٥ػ ا٬بٻ٬ځت٩ٵ٧ ٠ٿ ٰطڀٵة ٘ځفٽ شډ٪ ا١٬تػة 
ٳ  ٵٷ،ٰ  ٰٳ ا٬ځٻٮ اچثٵځٳ 4 أٜفّؿ ٺإ٬ٽ 19ٰ 
ا٬تاـٙة وباذًا ٺذتٽ ا٬ثاٴځة ٔٹػًا، ٰىّربځٳ 
ٰٙٹٯ ٴف��صة ٰٳ غـ��ا٬ة ا٥٬ب��ٻ٪ اچ٩٬تػٺٴځة 
ٺبّا٤��ة ا٬ٹٻڀ��ة، ٬٭٥ځ��اٮ بإج��ػاءات تثبځ��ت 
ا٥٬بٻ٪، ٺظ٧٬ بط٠ٗ ا٬ػـ��ٻٮ ا٬طغاـځة ٺا٬با٬ٝة 
120 ضڀٵاغًا برػڀٵځًا ٬٭ّ٭بة ا٬برػڀٵځځٳ، ٺ2520 

ضڀٵاغًا ٬٭ّ٭ب��ة ٜځػ ا٬برػڀٵځځٳ، ٰم��ځػًا إ٬ٽ أٲ 
ٸعٶ ا٬ٱبا٬ٛ ٜځػ ٤اب٭ة ٬ډـتػجاٖ.

ا٬ّا٬��ب  إ٘��ډٮ  ـ��ځتٯ  ا٬ٙف��ځػپ:  ٺأٌ��اٞ 
بٱتّ٭ب��ات ا١٬ى٫ اڄٺ٪ ٰ��ٳ ا٬ٙاٮ اڄ٨اضڀٱٿ 
ٺ٨ځ١ځة ا٬تف��حځ٫ ٠ٿ ا٬ٱ٥ػغات ا٬طغاـځة، ٺٜځػ 
طٮ إتٱاٮ  ٳ اڄٰٻغ، ڈ٠تًا إ٬ٽ أٴٷ ٠ٿ ذا٪٘  ظ٧٬ٰ 
إج��ػاءات تثبځت ا٥٬بٻ٪ ش��ډ٪ ا١٬تػة ا٬ٱرطضة؛ 

ـځٙط ا٬ٙػي ٰ٭ٝځًا. 
ػٺغة  اًٰا إ٬��ٽٌ  ��ٳ 18٘  ٺٴب��ٷ ا٬ّ٭ب��ة ضٺٲـ 
اوّراب أٺ٬ځاء أٰٻغٸٯ چتٱاٮ إجػاءات تثبځت 
ا٥٬بٻ٪، أٰا ا٬ّ٭ب��ة ا٬عڀٳ تٯ ٤بٻ٬ٹٯ ٺ٩٬ٵٹٯ 
ش��اغج ٰٱ٭٩ة ا٬برػڀٳ شډ٪ ٠تػة تثبځت ا٥٬بٻ٪ 
ا٬ٱر��طضة، ٠إٲ ٘٭ٽ ا٬ّا٬ب ا٬ػض ٘٭ٽ ا٬ػـ��ا٬ة 
��ٳ ٤ب٫ بٻ٬ځت٩ٵ٧  اچ٩٬تػٺٴځ��ة ا٬ٱٻجٹة إ٬ځٷٰ 
ا٬برػڀٳ، ڀؤ٨ط ٰٳ شډ٬ٹا ٤بٻ٬ٷ ا٬ٙػي، ٺٰٳ 
ثٯ ڀٵتطب أذطًا ٰ��ٳ أٸ٭ٷ أٺ ٰٙاغ٠ٷ ٠ٿ ٰٱ٭٩ة 
ا٬برػڀٳ ٬ط٠ٗ ا٬ػـٻٮ ا٬طغاـځة ٺإتٱاٮ إجػاءات 
بځٵًا أٲ ٸعٶ ا٬صّٻة تٙط بٱثابة  تثبځت ا٥٬بٻ٪،ٰ 
ذحؽ ا٬ٱ٥ٙط إ٬ٽ ذځٳ أٲ ڀ٥ٻٮ ا٬ّا٬ب لصىځًا 
٥ػ ا٬بٻ٬ځت٩ٵ٧ ٬تٻ٤ځٗ ا٬ٱفتٵطات  با٬تٻجٷ إ٬ٽٰ 

ا٬ٱّ٭ٻبة ٠ٿ ٰٻ٘ط أ٤ىاٶ 7 ـبتٱبػ 2014. 
ٺبځٳ ا٬ٙف��ځػپ أٲ ا٬ّ٭بة ٘٭ٽ ٤ائٱة اڈٴتٕاغ 
٤بٻ٬ٹٯ ٰػٸٻٲ بٱطټ تٻا٠ػ ا٬ٱ٥ا٘ط ا٬م��اٜػة 
٠��ٿ ا٬تصى��ه ا٬ٱّ٭��ٻب، ٺـ��ځتٯ إ٘ډٰٹٯ 

بتٻا٠ػ ا٬ٱ٥ا٘ط ٠ٿ 20 أٜفّؿ 2014.
تبطأ أڀاٮ ا٬تٹځئة ٬٭ّ٭بة ا٬حطض  ڀم��اغ إ٬ٽ أٴٷـ 
شډ٪ ا١٬ت��ػة ٰٳ 1 إ٬ٽ 4 ـ��بتٱبػ، ٺذٍٻغٸا 
إ٬ؽاٰ��ٿ ٬٭حٱځ��ٗ، ٠ٿ ذځٳ تبطأ ا٬طغاـ��ة ٠ٿ 7 

ـبتٱبػ 2014.

أفراح العيد تتواصل في الرفاع
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