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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�ستخراج البيانات املالية املذكورة اأعاله من القوائم املالية املرحلية املخت�سرة للت�سعة الأ�سهر املنتهية يف 30 

�سبتمرب 2013 والتي مت اعتمادها من قبل اأع�ساء جمل�ص الإدارة بتاريخ 20 اأكتوبر 2013 والتي اأبدى ال�سادة من 

�سركة اأرن�ست و يونغ راأيًا غري متحفظًا ب�ساأنها. 

لثالثة �أ�شهر منتهية

 يف 30 �شبتمرب 

لت�شعة �أ�شهر منتهية

يف 30 �شبتمرب

2013
األف

دولر اأمريكي

2012
�ألف

دوالر �أمريكي

2013
األف

دولر اأمريكي

2012
�ألف

دوالر �أمريكي

9,0907,30124,74519,112دخل �لفو�ئد ودخل م�شابه
(2,036)(1,366)(608)(470)م�شروفات �لفو�ئد

8,6206,69323,37917,076�سايف دخل الفوائد

5,2043,51812,88612,406دخل �لر�شوم و�لعموالت 
تغري�ت يف �لقيمة �لعادلة الإ�شتثمار�ت حمتفظ

2(928) -577   بها لغر�ض �ملتاجرة  
-(498)-(616)دخل �ملتاجرة 

-953--دخل �الإ�شتثمار
50826974224مك�شب من حتويل �لعمالت �الأجنبية

15201520دخل �آخر

14,30810,25736,78129,728�سايف الدخل الت�سغيلي

1,5911,2254,5163,310تكاليف �ملوظفني 
30685771270��شتهالك

5723861,8631,232م�شروفات ت�شغيلية �أخرى

2,4691,6967,1504,812م�سروفات ت�سغيلية

11,8398,56129,63124,916�سايف الربح للفرتة  

لثالثة �أ�شهر منتهية

 يف 30 �شبتمرب 

لت�شعة �أ�شهر منتهية

يف 30 �شبتمرب

2013
األف

دولر اأمريكي

2012
�ألف

دوالر �أمريكي

2013
األف

دولر اأمريكي

2012
�ألف

دوالر �أمريكي

11,8398,56129,63124,916�سايف الربح للفرتة

خ�سارة �ساملة اأخرى :
بنود ميكن اإعادة ت�سنيفها يف قائمة الدخل  يف 

الفرتات الالحقة:

-(1,554)-(241)خ�شارة غري حمققة بالقيمة �لعادلة الإ�شتثمار�ت متاحة للبيع
-(1,554)-(241)خ�سارة �ساملة اأخرى للفرتة

11,5988,56128,07724,916جمموع الدخل ال�سامل للفرتة 

القائمة املرحلية للتغريات يف احلقوق للت�سعة اأ�سهر املنتهية يف  30 �سبتمرب 2013 )غري مدققة(

املوجودات

)غري مدققة(

30 �سبتمرب
2013

األف 

دولر اأمريكي

) مدققة(
31 دي�شمرب

2012
�ألف 

دوالر �أمريكي

19,8347,102نقد و�أر�شدة لدى بنوك 
599,657664,904ود�ئع لدى بنوك وموؤ�ش�شات مالية �أخرى 
13,60124��شتثمار�ت حمتفظ بها لغر�ض �ملتاجرة

136,61938,890�إ�شتثمار�ت حمتفظ بها لغر�ض غري �ملتاجرة
353,026378,684قرو�ض و�شلف

13,61413,966عقار�ت، معد�ت وبرجميات 
7,6708,034فو�ئد م�شتحقة �لقب�ض 

1,328495موجود�ت �أخرى 

1,145,3491,112,099جمموع املوجودات 

املطلوبات واحلقوق 

املطلوبات
460,820519,017ود�ئع من بنوك وموؤ�ش�شات مالية �أخرى 

343,103267,063مبالغ م�شتحقة لبنوك وموؤ�ش�شات مالية �أخرى
21,08421,083مبالغ م�شتحقة للعمالء

153169فو�ئد م�شتحقة �لدفع
11,5134,168مطلوبات �أخرى

836,673811,500جمموع املطلوبات 

احلقوق 
250,000250,000ر�أ�ض �ملال

9,9339,933�حتياطي قانوين
50,29720,666�أرباح مبقاة 

20,000-�أرباح �أ�شهم مو�شى بتوزيعها
-(1,554)�إحتياطي �لقيمة �لعادلة

308,676300,599جمموع احلقوق 

1,145,3491,112,099جمموع املطلوبات واحلقوق 

) غري مدققة ( 

لت�شعة �أ�شهر منتهية

يف 30 �شبتمرب

2013
األف 

دولر اأمريكي

2012
�ألف 

دوالر �أمريكي

الأن�سطة الت�سغيلية
29,63124,916�شايف �لربح للفرتة

تعديالت للبنود �لتالية:

771270��شتهالك
(2)928تغري�ت يف �لقيمة �لعادلة الإ�شتثمار حمتفظ به لغر�ض �ملتاجرة  

-498دخل �ملتاجرة 
-(953)دخل �الإ�شتثمار

�إطفاء موجود�ت معاد ت�شنيفها »كقرو�ض و�شلف« من ��شتثمار�ت  حمتفظ بها 

(382)(416)  لغر�ض �ملتاجرة

30,45924,802الربح الت�سغيلي قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية 

تغري�ت يف �ملوجود�ت و�ملطلوبات �لت�شغيلية:

-(80,000)ود�ئع لدى بنوك وموؤ�ش�شات مالية �أخرى
-(15,003)�إ�شتثمار�ت حمتفظ بها للمتاجرة 

(202,240)26,074 قرو�ض و�شلف
(1,199)(469)فو�ئد م�شتحقة �لقب�ض وموجود�ت �أخرى

(21,548)(58,197)ود�ئع من بنوك وموؤ�ش�شات مالية �أخرى
74,089 76,040 مبالغ م�شتحقة لبنوك وموؤ�ش�شات مالية �أخرى

117,190 مبالغ م�شتحقة لعمالء
7,3291,141فو�ئد م�شتحقة �لدفع ومطلوبات �أخرى

(107,765)(13,766)�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة الت�سغيلية

الأن�سطة الإ�ستثمارية 
(2,483)(419)�شر�ء عقار�ت ومعد�ت وبرجميات

(12,993)(109,276)�شر�ء �إ�شتثمار�ت لغر�ض غري �ملتاجرة
10,9462,887متح�شالت من �إ�شتبعاد �إ�شتثمار�ت لغر�ض غري �ملتاجرة

(12,589)(98,749)�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة ال�ستثمارية

الأن�سطة التمويلية
50,000-�إ�شد�ر ر�أ�ض �ملال

(20,000)(20,000)�أرباح �أ�شهم مدفوعة 

30,000(20,000)�سايف النقد )امل�ستخدم يف( من الأن�سطة التمويلية

(90,354)(132,515)النق�ص  يف النقد وما يف حكمه

662,006704,059      �لنقد وما يف حكمه يف بد�ية �لفرتة 

529,491613,705النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة  

راأ�ص 
املال
األف 

دولر اأمريكي

احتياطي
قانوين

األف 
دولر اأمريكي

اأرباح 
مبقاة 

األف 
دولر اأمريكي

اأرباح اأ�سهم
مو�سى بتوزيعها

األف
دولر اأمريكي

اإحتياطي القيمة
العادلة

األف
دولر اأمريكي

املجموع
األف 

دولر اأمريكي

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

29,631--29,631--�شايف �لربح للفرتة 

(1,554)(1,554)----خ�شارة �شاملة �أخرى 

28,077(1,554)-29,631--جمموع �لدخل )�خل�شارة( �ل�شاملة للفرتة

(20,000)-(20,000)---�أرباح �أ�شهم مدفوعة

308,676(1,554)-250,0009,93350,297يف 30 �سبتمرب 2013

240,582-200,0006,88813,69420,000�لر�شيد كما يف 1 يناير 2012

50,000----50,000�إ�شد�ر ر�أ�ض �ملال 

(20,000)-(20,000)---�أرباح �أ�شهم مدفوعة 

24,916 --24,916--جمموع �لدخل �ل�شامل للفرتة 

295,498--250,0006,88838,610يف 30 �شبتمرب 2012


