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ال�سيد علي خمزوم بن حمزة

ع�سو 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 لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سبمر 2014 والتي مت اعتمادها 

من قبل اأع�ساء جمل�ص الإدارة بتاريخ 16  فرباير 2015 والتي اأبدى ال�سادة من �سركة اأرن�ست و يونغ راأيًا غري متحفظًا ب�ساأنها. 

قائمة التغريات يف احلقوق  لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014

مدققةمدققة

20142013

األف 

دولر اأمريكي

�ألف 

دوالر �أمريكي

املوجودات
22,507150,345نقد و�أر�صدة لدى بنوك 

523,645422,005ود�ئع لدى بنوك وموؤ�ص�صات مالية �أخرى 

3,03714,626�إ�صتثمار�ت حمتفظ بها لغر�ض �ملتاجرة

147,994137,282�إ�صتثمار�ت حمتفظ بها لغر�ض غري �ملتاجرة

485,255362,998قرو�ض و�صلف

12,32013,366عقار�ت ومعد�ت وبرجميات 

8,9225,916فو�ئد م�صتحقة �لقب�ض 

1,2771,224موجود�ت �أخرى 

1,204,9571,107,762جمموع املوجودات 

املطلوبات واحلقوق 

املطلوبات

616,319501,186ود�ئع من بنوك وموؤ�ص�صات مالية �أخرى 

219,636268,273مبالغ م�صتحقة لبنوك وموؤ�ص�صات مالية �أخرى

25,1517,714مبالغ م�صتحقة لعمالء

189205فو�ئد م�صتحقة �لدفع

11,75014,283مطلوبات �أخرى

873,045791,661جمموع املطلوبات 

احلقوق 

250,000250,000ر�أ�ض �ملال

-140مبالغ م�صتلمة مقدما مقابل �لزيادة يف ر�أ�ض �ملال

17,66713,597�حتياطي قانوين

65,27228,642�أرباح مبقاة 

(1,138)(1,167)    �حتياطي �لقيمة �لعادلة

25,000-�أرباح �أ�صهم مو�صى بتوزيعها

331,912316,101جمموع احلقوق 

1,204,9571,107,762جمموع املطلوبات واحلقوق 

20142013

األف 

دولر اأمريكي

�ألف 

دوالر �أمريكي

45,56134,627دخل �لفو�ئد ودخل م�صابه

(1,860)(1,476)م�صروفات �لفو�ئد

44,08532,767�سايف دخل الفوائد

16,43617,874دخل �لر�صوم و�لعموالت 

(1,027)505دخل �ملتاجرة 

332953مك�صب من �إ�صتثمار�ت حمتفظ بها لغر�ض غري �ملتاجرة – �صايف

551823مك�صب من حتويل عمالت �أجنبية

7518دخل �أرباح �الأ�صهم

61,98451,408الدخل الت�سغيلي

(4,017)(7,817)خم�ص�ض ��صمحالل �لقرو�ض و�ل�صلف 

54,16747,391�سايف الدخل الت�سغيلي

8,1426,253تكاليف �ملوظفني 

1,2331,078��صتهالك

4,0923,420م�صروفات ت�صغيلية �أخرى

13,46710,751امل�سروفات الت�سغيلية

40,70036,640�سايف الربح لل�سنة  

20142013

األف 
دولر اأمريكي

�ألف 

دوالر �أمريكي

40,70036,640�سايف الربح لل�سنة 

الدخل ال�سامل الآخر 

�لدخل �ل�صامل �الآخر �لذي �صيعاد ت�صنيفه �إىل �الأرباح �أو �خل�صائر  يف �لفرت�ت �لالحقة:

(1,138)(29)خ�صارة غري حمققة للقيمة �لعادلة من �إ�صتثمار�ت متاحة للبيع – �صايف 

�سايف الدخل ال�سامل الآخر الذي �سيعاد ت�سنيفه اإىل الأرباح اأو اخل�سائر 

يف الفرتات الالحقة
(29)(1,138)

(1,138)(29)دخل �سامل اآخر لل�سنة 

40,67135,502جمموع الدخل ال�سامل لل�سنة

20142013

األف 

دولر اأمريكي

�ألف 

دوالر �أمريكي

الأن�سطة الت�سغيلية

40,70036,640�صايف �لربح لل�صنة

تعديالت للبنود �لتالية:

7,8174,017خم�ص�ض خ�صائر �لقرو�ض

1,2331,078��صتهالك

540(17)تغري�ت يف �لقيمة �لعادلة ال�صتثمار�ت حمتفظ بها لغر�ض �ملتاجرة 

(953)(332)�صايف مك�صب من ��صتثمار�ت حمتفظ بها لغر�ض غري �ملتاجرة

767542�إطفاء ��صتثمار�ت حمتفظ بها لغر�ض غري �ملتاجرة

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

بها لغر�ض �ملتاجرة
(603))554(

49,56541,310الربح الت�سغيلي قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية 

تغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية:

(188,910)41,015ود�ئع لدى بنوك وموؤ�ص�صات مالية �أخرى

12,223(129,471)قرو�ض و�صلف

(16,095)11,606��صتثمار�ت حمتفظ بها لغر�ض �ملتاجرة

2,118(3,006)فو�ئد م�صتحقة �لقب�ض 

(729)(53)موجود�ت �أخرى

(17,831)115,133ود�ئع من بنوك وموؤ�ص�صات مالية �أخرى

1,210(48,637)مبالغ م�صتحقة لبنوك وموؤ�ص�صات مالية �أخرى

(13,369)17,437مبالغ م�صتحقة لعمالء

36(16)فو�ئد م�صتحقة �لدفع

10,115(2,533)مطلوبات �أخرى

(169,922)51,040�سايف النقد من )امل�ستخدم يف( الأن�سطة الت�سغيلية

الأن�سطة الإ�ستثمارية 

(109,112)(28,943)�صر�ء ��صتثمار�ت حمتفظ بها لغر�ض غري �ملتاجرة

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

(478)(187)�صر�ء عقار�ت ومعد�ت وبرجميات

(98,644)(11,363)�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة ال�ستثمارية

الأن�سطة التمويلية

-140مبالغ م�صتلمة مقدما مقابل �لزيادة يف ر�أ�ض �ملال

(20,000)(25,000)�أرباح �أ�صهم مدفوعة 

(20,000)(24,860)�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة التمويلية

(288,566)14,817الزيادة / )النق�ص( يف النقد وما يف حكمه

373,440662,006�لنقد وما يف حكمه يف 1 يناير 

388,257373,440النقد وما يف حكمه يف 31 دي�سمرب 

راأ�ص 
املال

مبالغ م�ستلمة 

مقدما مقابل 

الزيادة يف راأ�ص 

املال

احتياطي
 قانوين

اأرباح 
مبقاة 

احتياطي 
القيمة العادلة

اأرباح 
اأ�سهم مو�سى 

بتوزيعها
املجموع

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

25,000316,101(1,138)13,59728,642-250,000الر�سيد كما يف 1 يناير 2014
140----140-مبالغ م�ستلمة مقدما مقابل الزيادة يف راأ�ص املال

40,700--40,700---�سايف الربح لل�سنة
(29)-(29)----دخل �سامل اآخر

40,671-(29)40,700---جمموع الدخل ال�سامل لل�سنة
(25,000)(25,000)-----اأرباح اأ�سهم مدفوعة ل�سنة 2013
---(4,070)4,070--حمول اإىل الحتياطي القانوين
331,912-(1,167)250,00014017,66765,272الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب 2014

20,000300,599-9,93320,666-250,000�لر�صيد كما يف 1 يناير 2013
36,640--36,640---�صايف �لربح لل�صنة

(1,138)-(1,138)----دخل �صامل �آخر
35,502-(1,138)36,640---جمموع �لدخل �ل�صامل لل�صنة

(20,000)(20,000)-----�أرباح �أ�صهم مدفوعة ل�صنة 2012
---(3,664)3,664--حمول �إىل �الحتياطي �لقانوين 

-25,000-(25,000)---�أرباح �أ�صهم مو�صى بتوزيعها
25,000316,101(1,138)13,59728,642-250,000�لر�صيد كما يف 31 دي�صمرب 2013


