القائمة املوحدة للمركز املايل
يف  3١دي�سمرب 201٣

الربع الرابع 201٣ -
القائمة املوحدة للتدفقات النقدية
يف  3١دي�سمرب 201٣

2013
دوالر �أمريكي

2012
دوالر �أمريكي

22.575

()12.370.247

الأن�شطة الت�شغيلية
�صايف الربح ( /اخل�سارة) لل�سنة
تعديالت للبنود التالية:
�إ�ستهالك و�إطفاء
خ�سارة القيمة العادلة من �إ�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة �ضمن قائمة الدخل
الإ�ضمحالل واملخ�ص�ص
ح�صة املجموعة من نتائج ال�رشكات الزميلة
ارباح من بيع عقارات قيد التطوير
ارباح من بيع �أدوات �أ�سهم حقوق امللكية املدرجة بالقيمة العادلة �ضمن احلقوق
ارباح من بيع �أدوات دين املدرجة بالتكلفة املطف�أة
�صايف �إطفاء العالوة (خ�صم)
ارباح من بيع �إ�ستثمارات عقارية
ارباح من بيع موجودات ثابتة
�شطب موجودات ثابتة
ارباح من عملية االندماج

1.268.853
141.995
1.616.314
6.621.795
2.194.795
()262.357
(- )1.479.400
()1.119.611( )1.018.858
()2.522.533
()634.351
()594.762
683.143
()857.143
()17.560
()18.223
765.320
()32.524
-

الربح ( /اخل�سارة) الت�شغيلية قبل تغريات املوجودات واملطلوبات

388.490

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية:
متويل م�ستحق القب�ض
التمويل بامل�شاركة
�إ�ستثمار يف موجودات الإجارة
�إجارة منتهية بالتمليك
موجودات �أخرى
مبالغ م�ستحقة مل�ؤ�س�سة مالية
مبالغ م�ستحقة مل�ؤ�س�سة غري مالية
مطلوبات �أخرى
حقوق حاملي ح�سابات الإ�ستثمار

1.946.072
1.466.008
()75.951
894.123
170.254
()1.905.822
623.288
()462.267
812.576
(9.484.438 )16.252.090
()270.832
(7.212.176 )7.476.749
()766.098

�صايف النقد (امل�ستخدم يف)  /من الأن�شطة الت�شغيلية

(8.197.377 )20.411.030

الأن�شطة الإ�ستثمارية
�رشاء �إ�ستثمارات يف �أوراق مالية
متح�صالت من بيع �إ�ستثمارات يف �أوراق مالية
متح�صالت من بيع عقارات قيد التطوير
متح�صالت من بيع �إ�ستثمارات عقارية
�رشاء �إ�ستثمارات عقارية
�رشاء موجودات ثابتة
�رشاء �رشكة زميلة
متح�صالت من بيع موجودات ثابتة

()91.788.574( )43.104.557
94.190.008 42.444.033
- 14.727.851
857.143
(- )1.541.752
()88.091
()435.318
(- )5.898.308
17.560
18.223

�صايف النقد من الأن�شطة الإ�ستثمارية

7.067.315

الن�شاط التمويلي
التغريات يف حقوق غري م�سيطرة

(- )2.895.879

()8.001.269

2.330.903

2013
دوالر �أمريكي

2012
دوالر �أمريكي

املوجودات
نقد و�أر�صدة لدى البنوك
مبالغ م�ستحقة من م�ؤ�س�سات مالية
متويل م�ستحق القب�ض
التمويل بامل�شاركة
مبالغ م�ستحقة القب�ض من م�ستثمرين الإجارة
�إ�ستثمار يف موجودات الإجارة
�إجارة منتهية بالتمليك
�إ�ستثمارات يف �أوراق مالية
�إ�ستثمار يف �رشكات زميلة
�إ�ستثمارات عقارية
عقارات قيد التطوير
موجود غري متداول حمتفظ به لغر�ض البيع
موجودات ثابتة
موجودات �أخرى

12.986.997 16.239.464
35.083.388 15.591.327
13.698.448 12.232.440
1.902.720
786.630
14.800.849 14.800.849
4.961.974
4.791.720
1.905.822
1.282.534
232.067.260 228.867.112
5.046.963 11.372.412
38.441.871 44.079.522
16.173.111
6.164.051
1.326.260
433.070
726.393
3.938.566
3.125.990

جمموع املوجودات

382.767.299 360.060.444

املطلوبات وحقوق حاملي ح�سابات الإ�ستثمار وحقوق املالك
املطلوبات
مبالغ م�ستحقة مل�ؤ�س�سات مالية
مبالغ م�ستحقة مل�ؤ�س�سات غري مالية
مطلوبات �أخرى

22.784.833
164.576
8.456.159

39.036.923
435.408
15.641.883

جمموع املطلوبات

31.405.568

55.114.214

حقوق حاملي ح�سابات الإ�ستثمار

497.535

1.263.633

حقوق املالك
ر�أ�س املال
عالوة �إ�صدار �أ�سهم
�إحتياطي قانوين
خ�سارة مرتاكمة
�إحتياطي القيمة العادلة للإ�ستثمارات
�إحتياطي عام

300.000.000 300.000.000
16.385.368 16.385.368
676.313
676.313
(- )1.099.841
796.081
5.437.274
4.618.036
4.618.036

احلقوق العائدة �إىل م�ساهمي ال�رشكة الأم

322.475.798 326.017.150

حقوق غري م�سيطرة

2.140.191

جمموع حقوق املالك

326.389.452 328.157.341

جمموع املطلوبات وحقوق حاملي ح�سابات الإ�ستثمار وحقوق املالك

382.767.299 360.060.444

بنود غري مدرجة يف امليزانية:
حقوق حاملي ح�سابات اال�ستثمار

110.731.271 112.413.997

ارتباطات

9.417.503

3.913.654

14.277.462

القائمة املوحدة للدخل
يف  3١دي�سمرب 201٣

الدخل
ربح من متويالت �إ�سالمية
ربح على التمويالت الإ�سالمية

2013
دوالر �أمريكي

2012
دوالر �أمريكي

2.796.846
()427.435

2.575.200
()170.704

2.369.411
�صايف االيرادات من التمويالت الإ�سالمية
7.544.865
االيرادات من �إ�ستثمار يف �أوراق مالية
خ�سارة القيمة العادلة من �إ�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة �ضمن قائمة الدخل ()1.616.314
262.357
ح�صة املجموعة من نتائج ال�رشكات الزميلة
753.214
االيرادات من اخلدمات امل�رصفية الإ�ستثمارية
3.983.391
ايرادات �أخرى

2.404.496
9.263.830
218.760
6.208

جمموع الدخل

13.296.924

11.893.294

�صايف النقد من الن�شاط التمويلي

(- )2.895.879

امل�رصوفات

�صايف التغري يف النقد وما يف حكمه

(10.528.280 )16.239.594

النقد وما يف حكمه يف  1يناير
النقد وما يف حكمه امل�ستلم من عملية االندماج

43.534.072
-

16.560.985
16.444.807

تكاليف املوظفني
�إ�ستهالك و�إطفاء
م�رصوفات �أخرى

6.234.256
141.995
4.703.303

4.280.076
1.268.853
3.577.206

النقد وما يف حكمه يف  31دي�سمرب

27.294.478

43.534.072

جمموع امل�رصوفات

11.079.554

9.126.135

ي�شتمل النقد وما يف حكمه على:
16.239.464
نقد و�أر�صدة لدى البنوك
مبالغ م�ستحقة من م�ؤ�س�سات مالية بتواريخ �إ�ستحقاق �أ�صلية لفرتة  90يوم ًا �أو �أقل 11.055.014

12.986.997
30.547.075

�صايف الدخل قبل املخ�ص�ص والإ�ضمحالل وم�رصوفات االقتناء

2.217.370

2.767.159

27.294.478

43.534.072

املخ�ص�ص والإ�ضمحالل � -صايف
م�رصوفات االقتناء

()2.194.795
-

()6.621.795
()8.515.611

�صايف الربح ( /اخل�سارة) لل�سنة

22.575

()12.370.247

العائد �إىل:
حقوق حاملي �أ�سهم ال�رشكة الأم
حقوق غري م�سيطرة

()1.099.841
1.122.416

-

22.575

-

هذه القوائم مت ا�ستخراجها من القوائم املالية املوحدة املخت�رصة املدققة يف  31دي�سمرب 2013م
والتي مت تدقيقها من قبل �إرن�ست ويونغ الذين ا�صدوا ر�أي غري متحفظ على القوائم املالية وقد
مت �إعتمادها من قبل جمل�س الإدارة يف  ١٩فرباير ٢٠١٤م .البيانات املالية متاحة على املوقع
الإلكرتوين للبنك www.ibdarbank.com
القائمة املوحدة للتغريات يف حقوق املالك
يف  3١دي�سمرب 201٣

ر�أ�س
املال
دوالر �أمريكي

�إحتياطي
عالوة �إ�صدار �أ�سهم قانوين
دوالر �أمريكي
دوالر �أمريكي

خ�سائر
مرتاكمة
دوالر �أمريكي

�إحتياطيالقيمة
العادلةللإ�ستثمارات
يف الأوراق
املالية
دوالر �أمريكي

�إحتياطيالقيمة
العادلةللإ�ستثمارات
العقارية
دوالر �أمريكي

�إحتياطيعام
دوالر �أمريكي

جمموع
دوالر �أمريكي

حقوق غريم�سيطرة جمموع حقوق املالك
دوالر �أمريكي
دوالر �أمريكي

الر�صيد يف  1يناير 2013
�صايف (اخل�سارة)  /الربح لل�سنة
تغريات مرتاكمة يف القيم العادلة
تغريات يف حقوق غري م�سيطرة

300.000.000
-

16.385.368
-

676.313
-

()1.099.841
-

796.081
2.551.781
-

2.089.412
-

4.618.036
-

322.475.798
()1.099.841
4.641.193
-

3.913.654
1.122.416
()2.895.879

326.389.452
22.575
4.641.193
()2.895.879

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2013

300.000.000

16.385.368

676.313

()1.099.841

3.347.862

2.089.412

4.618.036

326.017.150

2.140.191

328.157.341

الر�صيد يف  1يناير 2012
خف�ض ر�أ�س املال
�إ�صدار �أ�سهم
�صايف اخل�سارة لل�سنة
حمول �إىل الإحتياطي العام
اقتناء حقوق غري م�سيطرة
تغريات مرتاكمة يف القيم العادلة
حمول �إىل قائمة الدخل عند اال�ضمحالل

200.000.000
()62.000.000
162.000.000
-

16.385.368
-

676.313

-

()45.011.717
45.011.717
()12.370.247
12.370.247
-

()896.197
367.776
1.324.502

-

16.988.283
()12.370.247
-

154.768.399
178.385.368
()12.370.247
367.776
1.324.502

3.913.654
-

154.768.399
178.385.368
()12.370.247
3.913.654
367.776
1.324.502

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2012

300.000.000

16.385.368

676.313

-

796.081

-

4.618.036

322.475.798

3.913.654

326.389.452

-

