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ال�سيد اإمراجع غيث �سليمان

رئي�ص جمل�ص الإدارة

ال�سيد �سليمان عي�سى العزابي

نائب رئي�ص جمل�ص الإدارة

ال�سيد ح�سن خليفة اأبو احل�سن

الرئي�ص التنفيذي

لقد مت ا�ستخراج البيانات املالية املذكورة اأعاله من القوائم املالية املرحلية املخت�سرة للت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 

2014 والتي مت اعتمادها من قبل اأع�ساء جمل�ص الإدارة بتاريخ 30 اأكتوبر 2014 ، اأبدى ال�سادة من �سركة اأرن�ست و يونغ راأيًا 
غري متحفظًا ب�ساأنها. 

القائمة املرحلية للتغريات يف احلقوق لت�سعة اأ�سهر املنتهية يف  30 �سبتمرب 2014 )مراجعة( 

)مراجعة(

30 �سبتمرب
2014

األف 

دولر اأمريكي

)مدققة(

31 دي�سمرب
2013

�ألف 

دوالر �أمريكي

املوجودات

 20,403150,345نقد و�أر�صدة لدى بنوك 
 493,954422,005ود�ئع لدى بنوك وموؤ�ص�صات مالية �أخرى 
 4,93914,626��صتثمار�ت حمتفظ بها لغر�ض �ملتاجرة

 148,669137,282��صتثمار�ت حمتفظ بها لغر�ض غري �ملتاجرة
 424,936362,998قرو�ض و�صلف

 12,58613,366عقار�ت ومعد�ت وبرجميات 
 7,7585,916فو�ئد م�صتحقة �لقب�ض 

 1,9911,224موجود�ت �أخرى 

1,107,762 1,115,236جمموع املوجودات 

املطلوبات واحلقوق 

املطلوبات

ود�ئع من بنوك وموؤ�ص�صات مالية �أخرى       
531,753501,186

225,291268,273مبالغ م�صتحقة لبنوك وموؤ�ص�صات مالية �أخرى
18,6937,714مبالغ م�صتحقة للعمالء

1,111205فو�ئد م�صتحقة �لدفع
10,80914,283مطلوبات �أخرى

787,657791,661جمموع املطلوبات 

احلقوق 

250,140250,000ر�أ�ض �ملال
13,59713,597�حتياطي قانوين

64,53028,642�أرباح مبقاة 
25,000   -�أرباح �أ�صهم مو�صى بتوزيعها

(1,138)(688)�حتياطي �لقيمة �لعادلة

327,579316,101جمموع احلقوق 

1,115,2361,107,762جمموع املطلوبات واحلقوق 

لثالثة �أ�صهر�ملنتهية

يف 30 �صبتمرب

لت�صعة �أ�صهر�ملنتهية

يف 30 �صبتمرب

2014
األف

دولر اأمريكي

2013
�ألف

دوالر �أمريكي

2014
األف

دولر اأمريكي

2013
�ألف

دوالر �أمريكي

33,19224,745      11,7929,090دخل �لفو�ئد ودخل م�صابه
(1,366)      (1,072)        )470( )256(م�صروفات �لفو�ئد

11,5368,62032,12023,379�سايف دخل الفوائد
             

3,6195,20411,82112,886دخل �لر�صوم و�لعموالت 
(1٫426 )     604   (39)156            دخل �ملتاجرة

مك�صب من ��صتثمار�ت حمتفظ بها

953      332-            78لغر�ض غري �ملتاجرة
974        24508212مك�صب من حتويل �لعمالت �الأجنبية

13157515�أرباح �أ�صهم

36,781    14,30845,164      15,426�سايف الدخل الت�سغيلي

4,516     1,5915,955        1,906تكاليف �ملوظفني 
771        306924          308��صتهالك

1,863     5722,397          727م�صروفات ت�صغيلية �أخرى

7,150     2,4699,276       2,941م�سروفات ت�سغيلية

29,631   11,83935,888       12,485�سايف الربح للفرتة  

لثالثة �أ�صهر�ملنتهية

يف 30 �صبتمرب

لت�صعة �أ�صهر�ملنتهية

يف 30 �صبتمرب

2014
األف

دولر اأمريكي

2013
�ألف

دوالر �أمريكي

2014
األف

دولر اأمريكي

2013
�ألف

دوالر �أمريكي

29,631 12,48511,83935,888 �سايف الربح للفرتة 
دخل �سامل اآخر:

بنود ميكن اإعادة ت�سنيفها يف قائمة الربح اأو اخل�سارة  يف 

الفرتات الالحقة:

(1,554)450 (241)  (136) مك�صب )خ�صارة( غري حمقق بالقيمة �لعادلة ال�صتثمار�ت  متاحة للبيع

(1,554)450(241)  (136) دخل �سامل اآخر للفرتة 

28,077 36,338 11,598 12,349 جمموع الدخل ال�سامل للفرتة 

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

احتياطي القيمة 

العادلة

األف

دولر اأمريكي

املجموع

األف 

دولر اأمريكي

316,101(1,138)250,00013,59728,64225,000الر�سيد كما يف 1 يناير 2014
140----140اإ�سدار راأ�ص املال

36,338     450       -35,888     --جمموع الدخل ال�سامل للفرتة
(25,000)-(25,000)---اأرباح اأ�سهم مدفوعة

327,579    (688)     -64,530     250,14013,597     يف 30 �سبتمرب 2014

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

28,077     (1,554)  -29,631     --جمموع �لدخل �ل�صامل  للفرتة
(20,000)-(20,000)---�أرباح �أ�صهم مدفوعة

308,676    (1,554)  -50,297     250,0009,933يف 30 �صبتمرب 2013

لت�صعة �أ�صهر �ملنتهية يف

30 �صبتمرب 
                                                                                20142013

األف 

دولر اأمريكي

�ألف 

دوالر �أمريكي

الأن�سطة الت�سغيلية

35,88829,631�صايف �لربح للفرتة
تعديالت للبنود �لتالية:

924771��صتهالك
-571�إطفاء ��صتثمار�ت حمتفظ بها لغر�ض غري �ملتاجرة  

1,426(604)دخل �ملتاجرة
(953)(332)مك�صب من ��صتثمار�ت حمتفظ بها لغر�ض غري �ملتاجرة

�إطفاء موجود�ت م�صنفة »كقرو�ض و�صلف« من ��صتثمار�ت حمتفظ بها

(416)(453)لغر�ض �ملتاجرة

35,99430,459�لربح �لت�صغيلي قبل �لتغري�ت يف �ملوجود�ت و�ملطلوبات �لت�صغيلية 
تغري�ت يف �ملوجود�ت و�ملطلوبات �لت�صغيلية:

(80,000)(45,773)ود�ئع لدى بنوك و موؤ�ص�صات مالية �أخرى 
26,074(61,485)قرو�ض و�صلف

(15,003)10,291��صتثمار�ت حمتفظ بها لغر�ض �ملتاجرة
(469)   (2,609)فو�ئد م�صتحقة �لقب�ض وموجود�ت �أخرى

(58,197)30,567ود�ئع من بنوك وموؤ�ص�صات مالية �أخرى
76,040  (42,982)مبالغ م�صتحقة لبنوك وموؤ�ص�صات مالية �أخرى

1             10,979مبالغ م�صتحقة لعمالء
7,329  (2,568)فو�ئد م�صتحقة �لدفع ومطلوبات �أخرى

(13,766)(67,586)�صايف �لنقد �مل�صتخدم يف �الأن�صطة �لت�صغيلية

الأن�سطة ال�ستثمارية

(419)(144)�صر�ء عقار�ت ومعد�ت وبرجميات
(109,276)(28,943)�صر�ء ��صتثمار�ت لغر�ض غري �ملتاجرة

17,76710,946متح�صالت من ��صتبعاد/��صتحقاق ��صتثمار�ت حمتفظ بها لغر�ض غري �ملتاجرة

(98,749)(11,320)�صايف �لنقد �مل�صتخدم يف �الأن�صطة �ال�صتثمارية

الأن�سطة التمويلية

(20,000)(25,000)�أرباح �أ�صهم مدفوعة                                                            
-140��صد�ر ر�أ�ض �ملال

(20,000)(24,860)�صايف �لنقد �مل�صتخدم يف �الأن�صطة �لتمويلية

(132,515)(103,766)النق�ص يف النقد وما يف حكمه
373,440662,006�لنقد وما يف حكمه يف بد�ية �لفرتة

269,674529,491النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة


