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ال�سيد اإمراجع غيث �سليمان 
رئي�س جمل�س الإدارة

ال�سيد �سليمان عي�سى العزابي

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

لقد مت ا�شتخراج البيانات املالية املذكورة اأعاله من القوائم املالية املرحلية املخت�شرة لل�شتة اأ�شهر املنتهية 

يف 30 يونيو 2013 والتي مت اعتمادها من قبل اأع�شاء جمل�س الإدارة بتاريخ  2013/8/1 ، اأبدى ال�شادة 

من �شركة اأرن�شت و يونغ راأياً غري متحفظاً ب�شاأنها. 

)غريمدققة(
30  يونيو

2013
األف 

دوالر اأمريكي

)مدققة(

31 دي�شمرب
2012

األف 

دولر اأمريكي

املوجودات

95,4217,102نقد واأر�شدة لدى بنوك 
606,456664,904ودائع لدى بنوك وموؤ�ش�شات مالية اأخرى 

20,03024ا�شتثمارات حمتفظ بها لغر�س املتاجرة
125,99638,890اإ�شتثمارات حمتفظ بها لغر�س غري املتاجرة

289,446378,684قرو�س و�شلف
13,86213,966عقارات، معدات وبرجميات 

6,7758,034فوائد م�شتحقة القب�س 
972495موجودات اأخرى 

1,158,9581,112,099جمموع املوجودات 

املطلوبات واحلقوق 

املطلوبات
497,206519,017ودائع من بنوك وموؤ�ش�شات مالية اأخرى 

333,177267,063مبالغ م�شتحقة لبنوك وموؤ�ش�شات مالية اأخرى
27,91321,083مبالغ م�شتحقة للعمالء

107169فوائد م�شتحقة الدفع
3,4774,168مطلوبات اأخرى

861,880811,500جمموع املطلوبات 

احلقوق 
250,000250,000راأ�س املال

9,9339,933احتياطي قانوين
38,45820,666اأرباح مبقاة 

20,000-اأرباح اأ�شهم مو�شى بتوزيعها
-(1,313)اإحتياطي القيمة العادلة

297,078300,599جمموع احلقوق 

1,158,9581,112,099جمموع املطلوبات واحلقوق 

لثالثة اأ�شهر منتهية يف

30 يونيو )غري مدققة(
ل�شتة اأ�شهر منتهية يف

 30 يونيو )غري مدققة(

2013
األف

دوالر اأمريكي

2012
األف

دولر اأمريكي

2013
األف

دوالر اأمريكي

2012
األف

دولر اأمريكي

7,9636,01315,65511,811دخل الفوائد ودخل م�شابه
(1,428)(896)(647)(448)م�شروفات الفوائد

7,5155,36614,75910,383�سايف دخل الفوائد
4,9694,5157,6828,888دخل الر�شوم والعمولت 

تغريات يف القيمة العادلة لإ�شتثمارات حمتفظ

2(1,505)2(1,281) بها لغر�س املتاجرة  
-118-118دخل املتاجرة 

-953--دخل الإ�شتثمار
410159466198مك�شب من حتويل العمالت الأجنبية

11,73110,04222,47319,471�سايف الدخل الت�سغيلي
1,5851,0492,9252,085تكاليف املوظفني 

26278465185ا�شتهالك
7154531,291846م�شروفات ت�شغيلية اأخرى

2,5621,5804,6813,116م�سروفات ت�سغيلية
9,1698,46217,79216,355�سايف الربح للفرتة  

لثالثة اأ�شهر منتهية

 يف 30 يونيو )غري مدققة(

ل�شتة اأ�شهر منتهية

يف 30 يونيو )غري مدققة(

2013
األف

دوالر اأمريكي

2012
األف

دولر اأمريكي

2013
األف

دوالر اأمريكي

2012
األف

دولر اأمريكي

9,1698,46217,79216,355�سايف الربح للفرتة 
خ�سارة �ساملة اأخرى

بنود ميكن اإعادة ت�سنيفها يف قائمة 

الدخل يف الفرتات الالحقة:
خ�شارة غري حمققة بالقيمة العادلة لإ�شتثمارات 

-(1,313)-(1,313)متاحة للبيع
-(1,313)-(1,313)خ�سارة �ساملة اأخرى للفرتة 

7,8568,46216,47916,355جمموع الدخل ال�سامل للفرتة 

2013
األف

دوالر اأمريكي

2012
األف

دولر اأمريكي

االأن�سطة الت�سغيلية

17,79216,355�شايف الربح للفرتة
تعديالت للبنود التالية:

465185ا�شتهالك
(2)1,505تغريات يف القيمة العادلة لإ�شتثمار حمتفظ به لغر�س املتاجرة  

-(118)دخل املتاجرة 
-(953)دخل الإ�شتثمار

اإطفاء موجودات معاد ت�شنيفها )كقرو�س و�شلف( من ا�شتثمارات 

(254)(278) حمتفظ بها لغر�س املتاجرة

18,41316,284الربح الت�شغيلي قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية 

تغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية:

-(15,000)ودائع لدى بنوك وموؤ�ش�شات مالية اأخرى
-(21,393)اإ�شتثمارات حمتفظ بها للمتاجرة 

(116,343)89,516قرو�س و�شلف
(4,832)782فوائد م�شتحقة القب�س وموجودات اأخرى

116,219(21,811)ودائع من بنوك وموؤ�ش�شات مالية اأخرى
(38,649)66,114مبالغ م�شتحقة لبنوك وموؤ�ش�شات مالية اأخرى

(674)6,830مبالغ م�شتحقة للعمالء
1,576(753)فوائد م�شتحقة الدفع ومطلوبات اأخرى

(26,419)122,698�شايف النقد من )امل�شتخدم يف( الأن�شطة الت�شغيلية

االأن�سطة االإ�ستثمارية 
(1,762)(361)�شراء عقارات ومعدات وبرجميات

-(98,412)�شراء اإ�شتثمارات لغر�س غري املتاجرة
-10,946متح�شالت من اإ�شتبعاد اإ�شتثمارات لغر�س غري املتاجرة

(1,762)(87,827)�شايف النقد امل�شتخدم يف الأن�شطة ال�شتثمارية

االأن�سطة التمويلية
50,000-اإ�شدار راأ�س املال

(20,000)(20,000)اأرباح اأ�شهم مدفوعة 

30,000(20,000)�شايف النقد )امل�شتخدم يف( من الأن�شطة التمويلية

14,8711,819  الزيادة يف النقد وما يف حكمه

662,006704,059يف بداية الفرتة 

676,877705,878يف نهاية الفرتة  

راأ�ص 

املال

األف 

دوالر اأمريكي

احتياطي

قانوين

األف 

دوالر اأمريكي

اأربـــــاح 

مبـقــــاة 

األف 

دوالر اأمريكي

اأرباح اأ�سهم

مو�سى بتوزيعها

األف

دوالر اأمريكي

اإحتياطي القيمة 

العادلة

األف

دوالر اأمريكي

املجموع

األف 

دوالر اأمريكي

300,599-250,0009,93320,66620,000الر�شيد كما يف 1 يناير 2013

17,792--17,792--�شايف الربح للفرتة 
(1,313)(1,313)---خ�شارة �شاملة اأخرى 

16,479(1,313)-17,792--جمموع الدخل )اخل�شارة( ال�شاملة للفرتة
(20,000)-(20,000)---اأرباح اأ�شهم مدفوعة
297,078(1,313)-250,0009,93338,458يف 30 يونيو 2013

240,582-200,0006,88813,69420,000الر�شيد كما يف 1 يناير 2012
50,000----50,000اإ�شدار راأ�س املال 

(20,000)-(20,000)---اأرباح اأ�شهم مدفوعة 
16,355--16,355--�شايف الربح للفرتة 
286,937--250,0006,88830,049يف 30 يونيو 2012

ل�شتة اأ�شهر منتهية يف

 30 يونيو )غري مدققة(


