
ا�صتخرجت القائمة املرحلية املوحدة للمركز املايل والقائمة املرحلية املوحدة للدخل والقائمة املرحلية املوحدة للتدفقات النقدية والقائمة املرحلية املوحدة للتغريات في احلقوق والقائمة املرحلية املوحدة للدخل ال�صامل املبينة اأعاله من القوائم املالية املوحدة املخت�صرة لبنك اخلليج املتحد �ش.م.ب.

لفرتة الت�صعة اأ�صهر املنتهية يف 3٠ �صبتمرب  ٢٠١4.  والتي متت املوافقة عليها من قبل جمل�ش الإدارة فـي ١3 نوفمرب ٢٠١4  ومتت مراجعتها من قبل اإرن�صت و يونغ - مملكة البحرين

م�صعود حيات

رئي�ش جمل�ش الإدارة

في�صل العيار

نائب رئي�ش جمل�ش الإدارة

ربيع �صكرية

الرئي�ش التنفيذي

القائمة املرحلية املوحدة للمركز املايل 

كما يف 3٠ �صبتمرب ٢٠١4 )مراجعة(

مراجعة

3٠ �صبتمرب  ٢٠١3

األف

دولر اأمريكي

مدققة

3١ دي�صمرب ٢٠١3 

األف

دولر اأمريكي

مراجعة

30 �سبتمرب  2014

�ألف

دوالر �أمريكي

�ملوجود�ت

١4.٢٢9 ١7.747 191.332 ودائع لدى بنوك وحتت الطلب 

93.66١ ١١3.٠63 93.976 اإيداعات لدى البنوك

46.6٠8 46.6٢9 77.201 اإ�صتثمارات مدرجة بالقيمة العادلة �صمن قائمة الدخل

184.528 ١66.٢67 229.566 اإ�صتثمارات حمتفظ بها لغر�ش غري املتاجرة

8.37١ 3.958 1.007.047 قرو�ش وذمم مدينة

4١.593 ٢9.63٠ 73.920 موجودات اأخرى

8١٠.7٢7 8٢4.557 794.559 اإ�صتثمارات في �صركات زميلة وم�صاريع م�صرتكة

١4 ١4 14 اإ�صتثمارات عقارية

7٠١ 69٠ 39.029 ممتلكات ومعدات

56.3٠3 56.٠٠8 77.343 �صهرة 

١.٢56.735 ١.٢58.563 2.583.987 جمموع �ملوجود�ت

�ملطلوبات و�حلقوق

�ملطلوبات

٢33.735 ٢58.548 609.626 مبالغ م�صتحقة لبنوك وموؤ�ص�صات مالية اأخرى

٢7.786 ٢3.8٠٢ 512.327 ودائع العمالء

398.١٢3 386.3٢5 737.480 قرو�ش م�صتحقة الدفع

١٠٠.٠٠٠ ١٠٠.٠٠٠ 93.270 دين ثانوي

٢8.784 3٠.3٢6 68.342 مطلوبات اأخرى 

788.4٢8 799.٠٠١ 2.021.045 جمموع املطلوبات

�حلقوق

٢٠8.65٠ ٢٠8.65١ 208.651 راأ�ش املال

)18.111( )18.131( (18.131) اأ�صهم خزانة

١١.459 ١١.459 11.459 عالوة اإ�صدار اأ�صهم

96.6٢3 96.88٢ 96.882 احتياطي قانوين

77.١٠8 77.367 77.367 احتياطي عام

١4.٢48 ١4.٢48 14.248 احتياطي اأ�صهم خزانة

)9.168( )17.313( 1.075 احتياطي القيمة العادلة 

7.3١٠ 6.686 )898( احتياطي حتويل عمالت اأجنبية 

56.599 56.45١ 72.184 اأرباح مبقاة

444.7١8 436.3٠٠ 462.837 راأ�ش املال والإحتياطيات العائدة اإىل م�صاهمي  ال�صركة الأم 

٢3.589 ٢3.٢6٢ 100.105 حقوق غري م�صيطرة

468.3٠7 459.56٢ 562.942 جمموع احلقوق 

١.٢56.735 ١.٢58.563 2.583.987 جمموع �ملطلوبات و�حلقوق 

القائمة املرحلية املوحدة للتغريات يف احلقوق 

لفرتة الت�صعة اأ�صهر املنتهية يف 3٠ �صبتمرب  ٢٠١4 )مراجعة( 

العائد اإىل م�صاهمي ال�صركة الأم

جمموع 

احلقوق

األف

دولر اأمريكي

حقوق  غري 

م�صيطرة

األف 

دولر اأمريكي

املجموع 

قبل  حقوق  غري 

م�صيطرة

األف 

دولر اأمريكي

اأرباح 

مبقاة 

األف

دولر اأمريكي

اإحتياطي   حتويل 

العمالت   الأجنبية 

األف 

دولر اأمريكي

اإ حتياطي 

القيمة  العادلة 

األف 

دولر اأمريكي

اإ حتياطي 

اأ�صهم  خزانة 

األف 

دولر اأمريكي

اإ حتياطي 

عام

األف

دولر اأمريكي

اإ حتياطي 

قانوين

األف 

دولر  اأمريكي

عالوة  اإ�صدار 

اأ �صهم

األف

دولر اأمريكي

اأ �صهم 

خزانة

األف 

دولر اأمريكي

راأ�ش 

املال

األف 

دولر اأمريكي

459.56٢ ٢3.٢6٢ 436.3٠٠ 56.45١ 6.686 )17.313( ١4.٢48 77.367 96.88٢ ١١.459 )18.131( ٢٠8.65١ الر�صيد في ١ يناير ٢٠١4

١٠.86٢ (4.871) ١5.733 ١5.733 - - - - - - - - الربح )اخل�صارة( للفرتة

١٠.554 (250) ١٠.8٠4 - (7.584) ١8.388 - - - - - - دخل )خ�صارة( �صاملة اأخرى 

٢١.4١6 (5.121) ٢6.537 ١5.733 (7.584) ١8.388 - - - - - - جمموع الدخل )اخل�صارة( ال�صاملة للفرتة

8١.964 8١.964 - - - - - - - - - - تغريات اأخرى يف حقوق غري م�صيطرة *

562.942 100.105 462.837 72.184 )898( 1.075 14.248 77.367 96.882 11.459 (18.131) 208.651 �لر�صيد يف 30 �سبتمرب  2014

478.١8٢ ٢١.974 456.٢٠8 54.38٢ ١٢.586 )3.562( ١4.3٠8 77.١٠8 96.6٢3 ١١.459 )15.340( ٢٠8.644 الر�صيد يف ١ يناير ٢٠١3

3.4١١ ١.١94 ٢.٢١7 ٢.٢١7 - - - - - - - - الربح للفرتة

)10.295( 587 )10.882( - )5.276( )5.6٠6( - - - - - - )خ�صارة( دخل �صامل اآخر

)6.884( ١.78١ )8.665( ٢.٢١7 )5.276( )5.6٠6( - - - - - - جمموع )اخل�صارة( الدخل ال�صامل للفرتة

6 - 6 - - - - - - - - 6 اأ�صهم �صادرة

)2.831( - )2.831( - - - )6٠( - - - )٢.77١( - �صراء اأ�صهم خزانة - �صايف  

)١66( )١66( - - - - - - - - - - تغريات اأخرى في حقوق غري م�صيطرة 

468.3٠7 ٢3.589 444.7١8 56.599 7.3١٠ )9.168( ١4.٢48 77.١٠8 96.6٢3 ١١.459 )18.111( ٢٠8.65٠ الر�صيد يف 3٠ �صبتمرب  ٢٠١3

القائمة املرحلية املوحدة للدخل ال�صامل  

لفرتة الت�صعة اأ�صهر املنتهية يف 3٠ �صبتمرب  ٢٠١4 )مراجعة(  

لفرتة الثالثة اأ�صهر 

املنتهية يف 3٠ �صبتمرب 

لفرتة الت�صعة اأ�صهر 

املنتهية يف 3٠ �صبتمرب 

2014

�ألف

دوالر �أمريكي

٢٠١3

األف

دولر اأمريكي

2014

�ألف

دوالر �أمريكي

٢٠١3

األف

دولر اأمريكي

١٠.86٢3.4١١)7.٠١6()5.359(�صايف )�خل�صارة( �لربح للفرتة  

 )�خل�صارة( �لدخل �ل�صامل �الأخر الذي �سيتم ت�صنفية �إىل �لربح 

�أو �خل�صارة يف �لفرت�ت �لالحقة:

)5.417()8.٠76()2.375()7.74١(اإحتياطي حتويل العمالت الأجنبية 

4.١5٢١.78١١9.4484.3١٢اإحتياطي القيمة العادلة 

١.74٠)1.722(438)7١4(حمول اإىل القائمة املرحلية املوحدة  للدخل عند الإ�صتبعاد 

 ح�صة البنك من دخل )خ�صارة( �صاملة اأخرى يف ال�صركات الزميلة 

وامل�صاريع امل�صرتكة - �صايف

857)5.743(7٢6)11.278(

١78348)366( ٢١5حتوطات التدفقات النقدية

 )�خل�صارة( �لدخل �ل�صامل �الأخر للفرتة الذي �سيتم ت�سنيفه

�إىل �لربح �أو �خل�صارة يف �لفرت�ت �لالحقة
)3.٢3١()6.265(١٠.554)10.295(

)6.884(٢١.4١6)١3.٢8١()8.59٠(جمموع )�خل�صارة( �لدخل �ل�صامل للفرتة 

جمموع )�خل�صارة( �لدخل �ل�صامل �لعائد �إىل

)8.665(٢6.537)١4.37٠()3.6٢4(- م�صاهمي ال�صركة الأم

١.78١)5.١٢١(١.٠89)4.966(- حقوق غري م�صيطرة

)8.59١()٠3.٢8١(٢١.4١6)6.884(

القائمة املرحلية املوحدة للتدفقات النقدية  

لفرتة الت�صعة اأ�صهر املنتهية يف 3٠ �صبتمرب  ٢٠١4 )مراجعة(  

لفرتة الت�صعة اأ�صهر املنتهية 

يف 3٠ �صبتمرب 

 2014

�ألف

دوالر �أمريكي

٢٠١3

األف

دولر اأمريكي

١١.٢54(195.076)�صايف النقد )امل�صتخدم يف( من الأن�صطة الت�صغيلية

163.9215.87٠�صايف النقد من الأن�صطة الإ�صتثمارية

169.959١٢.9٠9�صايف النقد من الأن�صطة التمويلية

)5.276((7.584)تعديالت حتويل العمالت الأجنبية

15.2684٢١تغريات يف حقوق غري م�صيطرة

146.488٢5.١78�صايف �لتغري�ت في �لنقد وما في حكمه

130.4918٢.393النقد وما في حكمه في ١ يناير 

276.979١٠7.57١�لنقد وما يف حكمه يف 30 �سبتمرب 

القائمة املرحلية املوحدة للدخل

لفرتة الت�صعة اأ�صهر املنتهية يف 3٠ �صبتمرب  ٢٠١4 )مراجعة(  

لفرتة الت�صعة اأ�صهر 

املنتهية يف 3٠ �صبتمرب  

لفرتة الثالثة اأ�صهر 

املنتهية يف 3٠ �صبتمرب  

٢٠١3

األف

دولر اأمريكي

2014

�ألف

دوالر �أمريكي

٢٠١3

األف

دولر اأمريكي

2014

�ألف

دوالر �أمريكي

8.9٠3 12.546 3.597 1.435 دخل الإ�صتثمار- �صايف

5.٠9٢ 42.703 ١.75١ 14.652 دخل الفوائد

١3.995 55.249 5.348 16.087

١3.٢٢6 29.807 3.963 9.983 ر�صوم وعمولت 

١.3٢7 (7.658) ٢6٢ (4.496) )خ�صائر( مكا�صب حتويل العمالت الأجنبية - �صايف

١6.٠74 40.420 (2.585) 9.710 ح�صة البنك من نتائج ال�صركات الزميلة وامل�صاريع امل�صرتكة - �صايف

44.6٢٢ 117.818 6.988 31.284 جمموع �لدخل

)23.416( (38.208) )7.784( (12.468) م�صروفات الفوائد

٢١.٢٠6 79.610 )796( 18.816 �لدخل )�خل�صارة( �لت�صغيلية قبل �مل�صروفات و�ملخ�ص�صات 

)12.725( (29.376) )4.554( (9.078) رواتب ومزايا

)5.342( (12.509) )1.579( (1.142) م�صروفات عامة واإدارية

3.١39 37.725 )6.929( 8.596 �لدخل )�خل�صارة( �لت�صغيلية قبل �ملخ�ص�صات

٢7٢ (26.863) )87( (13.955)
)خ�صارة ا�صمحالل( خم�ص�صات انتفت احلاجة اليها للقرو�ش 

وال�صتثمارات وال�صمانات واملوجودات الأخرى - �صايف 

3.4١١ ١٠.86٢ )7.016( )5.359( �صايف )�خل�صارة( �لربح للفرتة

)�خل�صارة( �لربح �لعائدة �إىل:

٢.٢١7 15.733 )7.447( )682( - م�صاهمي ال�صركة الأم

١.١94 )4.871( 43١ (4.677) - حقوق غري م�صيطرة 

3.4١١ 10.862 )7.016( )5.359(

�لعائد لل�صهم:

٠.٢7 1.93 )0.91( )0.08( الن�صيب الأ�صا�صي واملخف�ش لل�صهم في الأرباح )�صنتات اأمريكية(

* ناجتة هذه ب�صورة اأ�صا�صية من اإقتناء �صركات تابعة خالل الفرتة.

ا�صتخرجت القائمة املرحلية املوحدة للمركز املايل والقائمة املرحلية املوحدة للدخل والقائمة املرحلية املوحدة للتدفقات النقدية والقائمة املرحلية املوحدة للتغريات فـي احلقوق والقائمة املرحلية املوحدة للدخل ال�صامل املبينة اأعاله من القوائم املالية املرحلية املوحدة املخت�صرة لبنك اخلليج املتحد �ش.م.ب.
لفرتة ال�صتة اأ�صهر املنتهية يف 30 يونيو 2015. والتي متت املوافقة عليها من قبل جمل�ش الإدارة فـي 13 اأغ�صط�ش 2015 ومتت مراجعتها من قبل اإرن�صت ويونغ - مملكة البحرين

ربيع �سكرية
الرئي�ش التنفيذي 

في�سل العيار
نائب رئي�ش جمل�ش الإدارة

م�سعود حيات
رئي�ش جمل�ش الإدارة

القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي 
كما في 30 يونيو 2015 )مراجعة(

مراجعة
30 يونيو 2014

األف
دولر اأمريكي

مدققة
31 دي�صمبر 2014 

األف
دولر اأمريكي

مراجعة
30 يونيو 2015

األف
دوالر اأمريكي

الموجودات

199.502 284.048 248.907 ودائع لدى بنوك وتحت الطلب 
59.077 142.481 125.833 اإيداعات لدى البنوك
69.796 57.063 66.974 اإ�صتثمارات مدرجة بالقيمة العادلة �صمن قائمة الدخل

223.623 218.407 177.487 اإ�صتثمارات محتفظ بها لغر�ش غير المتاجرة
983.798 990.164 920.462 قرو�ش وذمم مدينة

67.278 113.574 116.652 موجودات اأخرى
801.967 864.991 857.200 اإ�صتثمارات في �صركات زميلة وم�صاريع م�صتركة

14 4.774 42.223 اإ�صتثمارات عقارية
39.503 39.926 41.708 ممتلكات ومعدات
77.342 54.509 54.304 �صهرة 

- 7.893 1.748 مجموعة موجودات مهيئة لالإ�صتبعاد م�صنفة كمحتفظ بها لغر�ش البيع
2.521.900 2.777.830 2.653.498 مجموع الموجودات

المطلوبات والحقوق

المطلوبات

626.362 712.615 700.447 مبالغ م�صتحقة لبنوك وموؤ�ص�صات مالية اأخرى
465.193 548.417 464.358 ودائع العمالء
713.604 781.347 802.442 قرو�ش م�صتحقة الدفع

93.270 93.270 93.270 دين ثانوي
69.338 61.545 57.545 مطلوبات اأخرى 

- 249 296 مطلوبات متعلقة بمجموعة موجودات مهيئة لالإ�صتبعاد م�صنفة كمحتفظ بها لغر�ش البيع
1.967.767 2.197.443 2.118.358 مجموع المطلوبات

الحقوق

208.651 208.651 208.651 راأ�ش المال
)18.131( )18.131( )18.131( اأ�صهم خزانة

11.459 11.459 11.459 عالوة اإ�صدار اأ�صهم
96.882 98.766 98.766 اإحتياطي قانوني
77.367 79.251 79.251 اإحتياطي عام
14.248 14.248 14.248 اإحتياطي اأ�صهم خزانة
)3.182( 7.539 )20.649( اإحتياطي القيمة العادلة 

6.301 )10.403( )31.299( اإحتياطي تحويل عمالت اأجنبية 
72.866 71.522 76.726 اأرباح مبقاة

466.461 462.902 419.022 راأ�ش المال والإحتياطيات العائدة اإلى م�صاهمي ال�صركة الأم 
87.672 117.485 116.118 حقوق غير م�صيطرة 

554.133 580.387 535.140 مجموع الحقوق 
2.521.900 2.777.830 2.653.498 مجموع المطلوبات والحقوق 

القائمة المرحلية الموحدة للدخل 
لفترة ال�صتة اأ�صهر المنتهية في 30 يونيو 2015 )مراجعة( 

لفترة الثالثة اأ�صهر 
المنتهية في 30 يونيو 

لفترة ال�صتة اأ�صهر 
المنتهية في 30 يونيو 

2015
األف دوالر 

اأمريكي

2014
األف دولر 

اأمريكي

2015
األف دوالر 

اأمريكي

2014
األف دولر 

اأمريكي
5.67611.111)3.201(5.846دخل الإ�صتثمار -�صافي                                

14.31816.43231.27628.051دخل الفوائد
20.16413.23136.95239.162

7.72310.51415.42319.824ر�صوم وعمولت 
)3.162(1.866)1.489()1.153()خ�صائر( مكا�صب تحويل العمالت الأجنبية - �صافي

13.33523.74221.06630.710ح�صة البنك من نتائج ال�صركات الزميلة والم�صاريع الم�صتركة - �صافي
40.06945.99875.30786.534مجموع الدخل

)25.740()25.433()13.849()13.171(م�صروفات الفوائد
26.89832.14949.87460.794الدخل الت�سغيلي قبل الم�سروفات والمخ�س�سات

)20.298()25.137()9.853()12.995(رواتب ومزايا
)11.367()15.054()4.840()8.102(م�صروفات عامة واإدارية

5.80117.4569.68329.129الدخل الت�سغيلي قبل المخ�س�سات
)12.908()8.556()12.813()5.996(خ�صارة اإ�صمحالل من القرو�ش والذمم المدينة 

-1.431-1.380ال�صرائب  
1.1854.6432.55816.221�سافي الربح للفترة من العمليات الم�ستمرة

العمليات الموقوفة
-)2.342(-)1.138(�صافي الخ�صارة من العمليات الموقوفة

474.64321616.221�سافي الربح للفترة 
)194()4.988()1.554()3.034(�سافي الخ�سارة العائدة اإلى حقوق غير م�سيطرة

3.0816.1975.20416.415�سافي الربح العائد اإلى م�ساهمي ال�سركة االأم
�سافي الربح )الخ�سارة( للفترة العائدة اإلى:

م�ساهمي ال�سركة االأم
3.7786.1976.63816.415- من العمليات الم�صتمرة
-)1.434(-)697(- من العمليات الموقوفة

3.0816.1975.20416.415
حقوق غير م�سيطرة 

-)4.080(-)2.593(- من العمليات الم�صتمرة
)194()908()1.554()441(- من العمليات الموقوفة

)3.034()1.554()4.988()194(
العائد لل�سهم 

0.380.760.642.01الن�صيب الأ�صا�صي والمخف�ش لل�صهم في الأرباح العائد الى م�صاهمي ال�صركة الأم )�صنتات اأمريكية(
0.460.760.812.01الن�صيب الأ�صا�صي والمخف�ش لل�صهم في الأرباح من العمليات الم�صتمرة العائد الى م�صاهمي ال�صركة الأم )�صنتات اأمريكية(

القائمة المرحلية الموحدة للدخل ال�صامل 
لفترة ال�صتة اأ�صهر المنتهية في 30 يونيو 2015 )مراجعة( 

لفترة الثالثة اأ�صهر 
المنتهية في 30 يونيو

لفترة ال�صتة اأ�صهر 
المنتهية في 30 يونيو

2015
األف دوالر 

اأمريكي

2014
األف دولر 

اأمريكي

2015
األف دوالر 

مريكي

2014
األف دولر 

اأمريكي

474.64321616.221�سافي الربح للفترة 
)الخ�سارة( الدخل ال�سامل االآخر للفترة الذي �سيعاد ت�سنيفه اإلى الربح اأو 

الخ�سارة في الفترات الالحقة:
)335()21.663(234)4.063(اإحتياطي تحويل العمالت الأجنبية 

4.9826.4304.07515.296التغير في القيم العادلة لالإ�صتثمارات المتاحة للبيع 
)1.008()19.623()2.696(-محول اإلى القائمة المرحلية الموحدة للدخل عند الإ�صتبعاد 

ح�صة البنك من )خ�صارة( دخل �صامل اآخر في ال�صركات الزميلة والم�صاريع 
)131()11.183(590)4.299(الم�صتركة – �صافي

)37()42()67(27تحوطات التدفقات النقدية
)الخ�سارة( الدخل ال�سامل االآخر للفترة الذي �سيعاد ت�سنيفه اإلى الربح اأو 

13.785)48.436(4.491)3.353(الخ�سارة  في الفترات الالحقة 

30.006)48.220(9.134)3.306(مجموع )الخ�سارة( الدخل ال�سامل للفترة 

مجموع )الخ�سارة( الدخل ال�سامل العائد اإلى
30.161)43.880(8.557)1.548(- م�صاهمي ال�صركة الأم

)155()4.340(577)1.758(- حقوق غير م�صيطرة
)3.306(9.134)48.220(30.006

القائمة المرحلية الموحدة للتدفقات النقدية 
لفترة ال�صتة اأ�صهر المنتهية في 30 يونيو 2015)مراجعة( 

لفترة ال�صتة اأ�صهر
المنتهية في 30 يونيو

 2015
األف

دوالر اأمريكي

2014
األف

دولر اأمريكي
)170.660()39.664(�صافي النقد الم�صتخدم في الأن�صطة الت�صغيلية

56.954)21.612(�صافي النقد )الم�صتخدم في( من الأن�صطة الإ�صتثمارية
21.095146.083�صافي النقد من الأن�صطة التمويلية
)385()20.898(تعديالت تحويل العمالت الأجنبية

)1.842(3.622تغيرات في حقوق غير م�صيطرة
30.150)57.457(�سافي التغيرات في النقد وما في حكمه

418.417130.491النقد وما في حكمه في 1 يناير 
360.960160.641النقد وما في حكمه في 30 يونيو

القائمة المرحلية الموحدة للتغيرات في الحقوق 
لفترة ال�صتة اأ�صهر المنتهية في 30 يونيو 2015 )مراجعة( 

العائد اإلى م�صاهمي ال�صركة الأم

مجموع 
الحقوق

األف
دولر اأمريكي

حقوق غير 
م�صيطرة

األف
دولر اأمريكي

المجموع 
قبل حقوق غير 

م�صيطرة
األف

دولر اأمريكي

اأرباح 
مبقاة 

األف
دولر اأمريكي

اإحتياطي تحويل 
العمالت الأجنبية 

األف
دولر اأمريكي

اإحتياطي 
القيمة العادلة 

األف
دولر اأمريكي

اإحتياطي 
اأ�صهم خزانة 

األف
دولر اأمريكي

اإحتياطي 
عام
األف

دولر اأمريكي

اإحتياطي 
قانوني

األف
دولر اأمريكي

عالوة اإ�صدار 
اأ�صهم

األف
دولر اأمريكي

اأ�صهم 
خزانة

األف
دولر اأمريكي

راأ�ش 
المال

األف
دولر اأمريكي

580.387 117.485 462.902 71.522 )10.403( 7.539 14.248 79.251 98.766 11.459 )18.131( 208.651 الر�صيد في 1 يناير 2015
216 )4.988( 5.204 5.204 - - - - - - - - الربح )الخ�صارة( للفترة

)48.436( 648 )49.084( - )20.896( )28.188( - - - - - - )خ�صارة( دخل  �صامل اآخر 
)48.220( )4.340( )43.880( 5.204 )20.896( )28.188( - - - - - - مجموع )الخ�صارة( الدخل ال�صامل للفترة

2.973 2.973 - - - - - - - - - - تغيرات اأخرى في حقوق غير م�صيطرة 
535.140 116.118 419.022 76.726 )31.299( )20.649( 14.248 79.251 98.766 11.459 )18.131( 208.651 الر�سيد في 30 يونيو 2015

459.562 23.262 436.300 56.451 6.686 )17.313( 14.248 77.367 96.882 11.459 )18.131( 208.651 الر�صيد في 1 يناير 2014
16.221 )194( 16.415 16.415 - - - - - - - - الربح  )الخ�صاره( للفترة
13.785 39 13.746 - )385( 14.131 - - - - - - دخل )خ�صارة( �صاملة اأخرى 
30.006 )155( 30.161 16.415 )385( 14.131 - - - - - - مجموع الدخل )الخ�صارة( ال�صاملة للفترة
64.565 64.565 - - - - - - - - - - تغيرات اأخرى في حقوق غير م�صيطرة 

554.133 87.672 466.461 72.866 6.301 )3.182( 14.248 77.367 96.882 11.459 )18.131( 208.651 الر�صيد في 30 يونيو 2014


