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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

   ال�سيد ح�سن خليفه اأبو احل�سن
الرئي�س التنفيذي

لقد مت ا�ستخراج البيانات املالية املذكورة اأعاله من القـوائم املاليـة املرحلـيــة املخت�سرة للثــالثة اأ�سهر املنتهية يف 

من قبل اأع�ساء جمل�ص الإدارة بتاريخ 29 اأبريل 2014 ، اأبدى ال�سادة من  اعتمادها  مت  التي  و   2014 مار�ص   31
�سركة اأرن�ست و يونغ راأيًا غري متحفظًا ب�ساأنها. 

قائمة التغريات يف حقوق امل�ساهمني املرحلية للثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س 2014 )غري مدققة(

)مدققة()غري مدققة(

 31 دي�سمرب31 مار�ص

20142013

�ألف دوالر �أمريكياألف دولر اأمريكي

املوجودات

 150,345 15,360نقد و�أر�صدة لدى بنوك 

 422,005 379,524ود�ئع لدى بنوك وموؤ�ص�صات مالية �أخرى 

 14,626 7,957��صتثمار�ت حمتفظ بها لغر�ض �ملتاجرة

 137,282 156,587�إ�صتثمار�ت حمتفظ بها لغر�ض غري �ملتاجرة

 362,998 476,087قرو�ض و�صلف

 13,366 13,111عقار�ت، معد�ت وبرجميات 

 5,916 6,014فو�ئد م�صتحقة �لقب�ض 

 1,224 1,264موجود�ت �أخرى 

1,107,762 1,055,904 جمموع املوجودات 

املطلوبات واحلقوق 

املطلوبات

501,186 479,273ود�ئع من بنوك وموؤ�ص�صات مالية �أخرى

268,273 230,976مبالغ م�صتحقة لبنوك وموؤ�ص�صات مالية �أخرى

7,714 3,852مبالغ م�صتحقة للعمالء

205 542فو�ئد م�صتحقة �لدفع

14,283 13,351مطلوبات �أخرى

727,994791,661 جمموع املطلوبات 

احلقوق 

250,000 250,000ر�أ�ض �ملال

13,597 13,597�حتياطي قانوين

28,642 40,259�أرباح مبقاة 

25,000 25,000�أرباح �أ�صهم مو�صى بتوزيعها

(1,138)(946)�إحتياطي �لقيمة �لعادلة

327,910316,101جمموع احلقوق 

1,055,9041,107,762 جمموع املطلوبات واحلقوق 

لثالثة �أ�صهر�ملنتهية يف 31 مار�ض

20142013

�ألف دوالر �أمريكياألف دولر اأمريكي

10,0437,692دخل �لفو�ئد ودخل م�صابه

(448) (379)   م�صروفات �لفو�ئد

9,6647,244�سايف دخل الفوائد

4,6192,713دخل �لر�صوم و�لعموالت 

(224)416دخل �ملتاجرة

254953مك�صب من ��صتثمار�ت حمتفظ بها لغر�ض غري �ملتاجره 

56(94)مك�صب من حتويل �لعمالت �الأجنبية

-26�أرباح �أ�صهم

14,88510,742�سايف الدخل الت�سغيلي

2,0961,340  تكاليف �ملوظفني 

203   309��صتهالك

576   863م�صروفات ت�صغيلية �أخرى

3,2682,119م�سروفات ت�سغيلية

11,6178,623�سايف الربح للفرتة  

لثالثة �أ�صهر �ملنتهية يف 31 مار�ض 

20142013

�ألف دوالر �أمريكياألف دولر اأمريكي

11,6178,623              �سايف الربح للفرتة 

دخل �سامل اأخر

بنود ميكن �إعادة ت�صنيفها يف قائمة �لربح �أو �خل�صارة يف �لفرت�ت �لالحقة:

-192  مك�صب غري حمقق بالقيمة �لعادلة ال�صتثمار�ت  متاحة للبيع

-192دخل �سامل اأخر للفرتة 

11,8098,623جمموع الدخل ال�سامل للفرتة 

لثالثة �أ�صهر�ملنتهية يف 31 مار�ض

20142013
�ألف دوالر �أمريكياألف دولر اأمريكي

الأن�سطة الت�سغيلية

11,6178,623�صايف �لربح للفرتة

تعديالت للبنود �لتالية:

203   309     ��صتهالك

224   (416)   دخل �ملتاجرة

(953) (254)   مك�صب من ��صتثمار�ت حمتفظ بها لغر�ض غري �ملتاجره 

�إطفاء موجود�ت معاد ت�صنيفها »كقرو�ض و�صلف« من 

��صتثمار�ت حمتفظ بها لغر�ض �ملتاجرة
   (151) (139)

11,1057,958الربح الت�سغيلي قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية 

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

5,000  42,450      ود�ئع لدى بنوك وموؤ�ص�صات مالية �أخرى

(5,789) (112,938)    قرو�ض و�صلف

(10,870)7,085     �إ�صتثمار�ت حمتفظ بها للمتاجرة

(1,148) (138)      فو�ئد م�صتحقة �لقب�ض وموجود�ت �أخرى

(47,526)(21,913) ود�ئع من بنوك وموؤ�ص�صات مالية �أخرى

32,649 (37,297)مبالغ م�صتحقة لبنوك وموؤ�ص�صات مالية �أخرى

(3,594)(3,862) مبالغ م�صتحقة للعمالء

(1,133)(595)    فو�ئد م�صتحقة �لدفع ومطلوبات �أخرى

(24,453)(116,103)�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة الت�سغيلية

الأن�سطة الإ�ستثمارية 

(217)     (54)       �صر�ء عقار�ت ومعد�ت وبرجميات

(72,657)(26,232)�صر�ء �إ�صتثمار�ت لغر�ض غري �ملتاجرة

10,946  7,373    متح�صالت من �إ�صتبعاد �إ�صتثمار�ت لغر�ض غري �ملتاجرة

(61,928)(18,913)�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة ال�ستثمارية

الأن�سطة التمويلية

--�سايف النقد من الن�ساط املايل

(86,381)(135,016)النق�ص يف النقد وما يف حكمه

373,440662,006�لنقد وما يف حكمه يف بد�ية �لفرتة 

238,424575,625النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة   راأ�ص 

املال

احتياطي

قانوين

اأرباح 

مبقاة 

اأرباح اأ�سهم

مو�سى بتوزيعها

اإحتياطي 

املجموعالقيمة العادلة

األف دولر اأمريكياألف دولر اأمريكياألف دولر اأمريكياألف دولر اأمريكياألف دولر اأمريكياألف دولر اأمريكي

316,101(1,138)250,00013,59728,64225,000�لر�صيد كما يف 1 يناير 2014

19211,809-11,617--جمموع �لدخل �ل�صامل للفرتة

327,910(946)250,00013,59740,25925,000يف 31 مار�ص 2014

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

8,623--8,623--جمموع �لدخل  �ل�صامل للفرتة

309,222-250,0009,93329,28920,000يف 31 مار�ض 2013


