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  لمركز الماليالمرحلية الموحدة لقائمة ال
 (مراجعة )  2021 سبتمبر  30 فيكما 

 مدققة   مراجعة   

  

 سبتمبر  30
2021 

ديسمبر  31
2020 

 
 

 إيضاحات 
 ألف 

 دوالر أمريكي
 ألف 

 دوالر أمريكي 
    الموجودات 

  5,361,444  5,881,048 3 نقد وأرصدة لدى بنوك     

  11,945,993  11,909,106 4 ذمم مدينة 

  2,854,658  3,453,386 5 التمويل بالمضاربة والمشاركة  

  1,747,627  1,950,785 6 إجارة منتهية بالتمليك

  5,097,189  4,288,659 7 ات استثمار

 عقارات ومعدات 
 

513,716  478,572  

  764,516  648,754 8 موجودات أخرى
  

─────── ─────── 
  28,249,999  28,645,454  مجموع الموجودات 

  ════════ ════════ 
    حقوق ال و ستثمارالمطلوبات وحقوق حاملي حسابات اال

    
    المطلوبات 

  7,508,344  7,404,889  حسابات جارية للعمالء وحسابات أخرى

  1,642,085  1,381,121  مبالغ مستحقة لبنوك 

  319,364  451,237 9 تمويالت طويلة األجل

  1,327,623  1,186,840 10 مطلوبات أخرى
  

─────── ─────── 
  10,797,416  10,424,087  مجموع المطلوبات 

  
─────── ─────── 

    
     ستثمارحقوق حاملي حسابات اال

  538,177  663,545  المؤسسات المالية  

  14,692,012  15,415,995  المؤسسات غير المالية واألفراد 
  ──────── ──────── 

  15,230,189  16,079,540 11   ستثمارحقوق حاملي حسابات اال مجموع 
  ──────── ──────── 
    حقوق ال

  1,242,879  1,242,879 14 رأس المال 

 (17,462)   (16,258)   أسهم خزينة

  18,084  17,526  عالوة إصدار أسهم

  183,121  183,744  احتياطيات

  32,940  34,233  العادلة ةالتغييرات المتراكمة في القيم

 (800,489)   (891,452)  14 جنبيةاألعمالت التحويل احتياطي 

  364,496  440,287  أرباح مبقاة
  

─────── ─────── 
  1,023,569  1,010,959    الحقوق العائدة لمساهمي الشركة األم 

  400,000  400,000 15 1رأس المال الدائم فئة 
  

─────── ─────── 
  1,423,569  1,410,959  وحاملي الصكوك  الحقوق العائدة لمساهمي الشركة األم 

  798,825  730,868 14 حقوق غير مسيطرة
  

─────── ─────── 
  2,222,394  2,141,827  حقوق  المجموع 

  ──────── ──────── 
  28,249,999  28,645,454  حقوق ال و ستثمارمجموع المطلوبات وحقوق حاملي حسابات اال

  ════════ ════════ 

 
 عبدهللا صالح كامل
 رئيس مجلس اإلدارة

 مازن مناع 
 للمجموعة عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 
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  لدخلل المرحلية الموحدة ئمةالقا 
 )مراجعة(  2021 سبتمبر  30في   تسعة أشهر المنتهيةلفترة ال

 

 أشهر المنتهية في  تسعةلل  للثالثة أشهر المنتهية في  

 
 سبتمبر  30

2021 

 سبتمبر 30
2020  

 سبتمبر  30
2021 

 سبتمبر 30
2020 

 

 إيضاحات 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
  دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

        
        الدخل 

 984,420   973,212   316,059   336,542   ستثمارات مشتركةاصافي الدخل من عقود تمويل و

ستثمار قبل حصة  عائد حقوق حاملي حسابات اال 
 (830,783)  (798,517)   (257,847)  (272,737) المجموعة كمضارب  

 299,550   268,874  94,057   95,867 حصة المجموعة كمضارب  

        
 (531,233)  (529,643)   (163,790)  (176,870) ستثمار  عائد حقوق حاملي حسابات اال 

 ──────  ──────  ──────  ────── 
 ستثمارحصة المجموعة من حقوق حاملي حسابات اال

 453,187   443,569  152,269   159,672 )كمضارب وكرب المال( 

حصة المضارب في إدارة حقوق حاملي حسابات  
 9,452   6,579  1,549   536   مدرجة في الميزانية  الستثمار غير اال

 203,684   111,855  78,698   34,953 ستثمارات ذاتية اصافي الدخل من عقود تمويل و

 123,853   132,979  59,159   45,847 دخل األتعاب ودخل العموالت األخرى  

 73,083   49,675  783  (4,023)  16                                      دخل تشغيلي آخر 

 ──────  ──────  ──────  ────── 
 236,985   292,458  744,657   863,259 

 (24,019)  (21,092)   (5,929)  (7,287)  جل ربح مدفوع على تمويالت طويلة األ 

 ──────  ──────  ──────  ────── 
 839,240   723,565  286,529   229,698 مجموع الدخل التشغيلي

 ──────  ──────  ──────  ────── 
        المصروفات التشغيلية 

 231,423   218,249  71,756   69,667 مصروفات الموظفين 

 29,322   51,669  9,605   15,107 استهالك وإطفاء 

 146,272   124,853  47,534   37,406 مصروفات تشغيلية أخرى  

 ──────  ──────  ──────  ────── 
 407,017   394,771  128,895   122,180 مجموع المصروفات التشغيلية 

 ──────  ──────  ──────  ────── 
 صافي الدخل للفترة قبل صافي مخصص 

المتوقعة / االضمحالل الخسائر االئتمانية  
 432,223   328,794  157,634   107,518 والضرائب

  /  ةالمتوقعصافي مخصص الخسائر االئتمانية  
 (217,249)  (115,432)   (90,579)    (31,726)  17                                       االضمحالل 

 ──────  ──────  ──────  ────── 
 214,974   213,362  67,055   75,792 صافي الدخل للفترة قبل الضرائب

        
 (82,638)  (67,008)   (25,094)  (23,220)  الضرائب 

 ──────  ──────  ──────  ────── 
 132,336   146,354  41,961   52,572 صافي الدخل للفترة 

 ══════  ══════  ═══════  ═══════ 
        إلى:  ةالعائد

 66,960   89,430  19,873   36,768 حقوق مساهمي الشركة األم 

 65,376   56,924  22,088   15,804 حقوق غير مسيطرة 

 ──────  ──────  ──────  ────── 
 52,572   41,961  146,354   132,336 

 ══════  ══════  ═══════  ═══════ 
   ألساسي والمخفض للسهم في األرباح النصيب ا

 4.15   6.09   1.62   3.04 13                                   سنتات أمريكية  –

 ══════  ══════  ═══════  ═══════ 

 
 عبدهللا صالح كامل
 رئيس مجلس اإلدارة

 مازن مناع 
 للمجموعة عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 
































































