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القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي  
 )مراجعة(  2022 سبتمبر  30

جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية 
× 

 (معاد عرضها )
 مدققة  مراجعة  

 ات إيضاح 
 سبتمبر  30

2022 
 ديسمبر 31

2021 

 الموجودات 
 2,626 2,056 وال سائلةمأ

 902 811 المتاجرة  ضرلغا هب فظحت مالية ماق أور

 3,031 2,486 ىخرومؤسسات مالية أ بنوك لدىإيداعات 

 698 1,240 شراءاتفاقيات إعادة  ق مالية مشتراة بموجبراأو

 8,390 7,587 4 ة غير المتاجرمحتفظ بها لغرض  تاستثمارإ

 16,716 17,350 5 فوسل قروض

 2,219 3,022 موجودات أخرى

 319 279 ت داومع كات ممتل
────────── ──────────

 34,901 34,831 مجموع الموجودات 
══════════ ══════════

 المطلوبات
 20,734 21,175 ودائع العمالء 

 4,388 3,521 البنوكدائع و

 725 493 يداعإات دا هش

 2,011 1,703 اء شر ةدا اتفاقيات إع وجب مباعة بمق مالية اأور

 83 70 ئب ضرا

 1,514 2,133 أخرى مطلوبات 

 1,211 1,240 إقتراضات
────────── ──────────

 30,666 30,335 مجموع المطلوبات 
────────── ──────────

 حقوق الملكية 
 3,110 3,110   لمالاس رأ

 (6) ( 6) ة  زانأسهم خ 

 530 530   ينوانق  إحتياطي

 1,055 1,111 باح مدورة رأ

 (817) (1,040)رى  يات أخ إحتياط
────────── ──────────

 3,872 3,705 ة األم مساهمي الشرك العائدة إلىوق الملكية قح

-390 13 1رأس المال اإلضافي / الدائم فئة 
────────── ──────────

 3,872 4,095    ةائماألدوات المالية الدملي وحا  ة األمالعائدة إلى مساهمي الشرككية حقوق المل

 363 401 ة سيطرير محقوق غ
────────── ──────────

 4,235 4,496 لملكية  ق احقوموع جم
────────── ──────────

 34,83134,901ية  الملك حقوقو  مطلوباتمجموع ال
══════════ ══════════

وتم توقيعها نيابة    2022  نوفمبر  13إلدارة بتاريخ  من قبل مجلس اتصرة  خ مال  حدةمرحلية الموة الماليلتم اعتماد إصدار القوائم ا 
   .باإلنابة فيذي للمجموعةتنال ئيسوالررة لس اإلدا اإلدارة ونائب رئيس مج  مجلسعنهم من قبل رئيس 

 لكبير ا عمر  صديقال
 دارة يس مجلس اإلئر

 م سلي رضادال محمد عب 
 دارة اإل س مجل  يسنائب رئ

 صائل الوعري
 باإلنابة  مجموعةل ل ي التنفيذ  الرئيس
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الموحدة لألرباح أو الخسائرالمرحلية  ئمةالقا
 )مراجعة(  2022 تمبر بس 30 في أشهر المنتهية تسعةاللفترة 

رات األمريكية الدواليين بمال رقاماألجميع 

 عة مراج ة عمراج
 للثالثة أشهر المنتهية في 

 سبتمبر  30
 أشهر المنتهية في  تسعةلل

 سبتمبر  30
 2021 2022 2021 2022 إيضاحات  

 ي تشغيلالدخل ال

 848 1,435 373 539 ودخل مشابه  دخل الفوائد
 ( 429)  ( 871)  ( 214)  ( 345) ومصروفات مشابهة   الفوائدت فا رومص

───────── ───────── ───────── ───────── 

 419 564 159 194 ائد صافي دخل الفو

 207 227 60 77 6 آخر  يتشغيل دخل
───────── ───────── ───────── ───────── 

 626 791 219 271 ي تشغيلالدخل مجموع ال
───────── ───────── ───────── ───────── 

 يةتشغيلالمصروفات ال

 244 308 88 109 موظفون 
 36 40 13 13 ومعدات ممتلكات 

 120 146 46 41 أخرى 
───────── ───────── ───────── ───────── 

 400 494 147 163 يةمصروفات التشغيلالمجموع 
───────── ───────── ───────── ───────── 

مصروفات  بلق التشغيليصافي الربح 
 226 297 72 108الخسائر االئتمانية والضرائب 

 ( 78)  ( 78)  ( 29)  ( 27)  7ية الئتمان ائر ا مصروفات الخس
───────── ───────── ───────── ───────── 

 148 219 43 81 ئبقبل الضرا الربح

 ( 47)  ( 64)  ( 11)  ( 22)  على العمليات الخارجية  ضريبي مخصص
───────── ───────── ───────── ───────── 

 101 155 32 59 للفترة الربح 

 ( 21)  ( 41)  ( 7)  ( 15)  يطرة قوق غير المسعائد إلى الحالالربح 
───────── ───────── ───────── ───────── 

 80 114 25 44 إلى مساهمي الشركة األم  العائدالربح 
═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 لسهم في ل ضوالمخف األساسيصيب  نال
 0,03 0,04 0,01 0,01 ( ةمريكياأل اتدوالربال)باح راأل

═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 الكبير الصديق عمر 
 ة س اإلدارجلس مرئي

 محمد عبدالرضا سليم 
 دارة إل ا نائب رئيس مجلس

 صائل الوعري
باإلنابة  مجموعةل ل ي التنفيذ  الرئيس










































