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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 خليفه اأبو احل�سن

الرئي�ص التنفيذي

لقد مت ا�ستخراج البيانات املالية املذكورة اأعاله من القوائم املالية املرحلية املخت�سرة لل�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2014 

والتي مت اعتمادها من قبل اأع�ساء جمل�ص الإدارة بتاريخ 6 اأغ�سط�ص 2014 ، اأبدى ال�سادة من �سركة اأرن�ست و يونغ راأيًا غري 

متحفظًا ب�ساأنها. 

القائمة املرحلية للتغريات يف احلقوق ل�ستة اأ�سهر املنتهية يف  30 يونيو 2014 )مراجعة( 

)مراجعة(

30 يونيو
2014

األف 

دولر اأمريكي

)مدققة(

31 دي�سمرب
2013

�ألف 

دوالر �أمريكي

املوجودات

 150,345 21,467         نقد و�أر�صدة لدى بنوك 
 422,005 389,929       ود�ئع لدى بنوك وموؤ�ص�صات مالية �أخرى 
 14,626 6,874           ��صتثمار�ت حمتفظ بها لغر�ض �ملتاجرة

 137,282 154,598       ��صتثمار�ت حمتفظ بها لغر�ض غري �ملتاجرة
 362,998 486,959       قرو�ض و�صلف

 13,366 12,832         عقار�ت، معد�ت وبرجميات 
 5,916 6,038           فو�ئد م�صتحقة �لقب�ض 

 1,224 1,246           موجود�ت �أخرى 

1,107,762 1,079,943جمموع املوجودات 

املطلوبات واحلقوق 

املطلوبات

501,186 487,922      ود�ئع من بنوك وموؤ�ص�صات مالية �أخرى       
268,273 240,130      مبالغ م�صتحقة لبنوك وموؤ�ص�صات مالية �أخرى

7,714 21,795        مبالغ م�صتحقة للعمالء
205 908            فو�ئد م�صتحقة �لدفع

14,283 13,958        مطلوبات �أخرى

764,713791,661جمموع املطلوبات 

احلقوق 

250,000 250,140      ر�أ�ض �ملال
13,597 13,597        �حتياطي قانوين

28,642 52,045        �أرباح مبقاة 
25,000-�أرباح �أ�صهم مو�صى بتوزيعها

(1,138)(552)          �حتياطي �لقيمة �لعادلة

315,230316,101جمموع احلقوق 

1,079,9431,107,762جمموع املطلوبات واحلقوق 

لثالثة �أ�صهر�ملنتهية

يف 30 يونيو

ل�صتة �أ�صهر�ملنتهية

يف 30 يونيو

2014
األف

دولر اأمريكي

2013
�ألف

دوالر �أمريكي

2014
األف

دولر اأمريكي

2013
�ألف

دوالر �أمريكي

15,655    21,400      7,963        11,357      دخل �لفو�ئد ودخل م�صابه
(896)      (816)        (448)        (437)        م�صروفات �لفو�ئد

14,759    20,584      7,515        10,920      �سايف دخل الفوائد
             

7,682     8,202        4,969        3,583        دخل �لر�صوم و�لعموالت 
(434 )     448          (1,163)      32            دخل �ملتاجرة

مك�صب من ��صتثمار�ت حمتفظ بها

-      254                                          -            -                             لغر�ض غري �ملتاجرة
466        188          410          282          مك�صب من حتويل �لعمالت �الأجنبية

-62            -              36            �أرباح �أ�صهم

22,473    29,738      11,731      14,853     �سايف الدخل الت�سغيلي

2,925     4,049        1,585        1,953        تكاليف �ملوظفني 
465        616          262          307          ��صتهالك

1,291     1,670        715          807          م�صروفات ت�صغيلية �أخرى

4,681     6,335        2,562       3,067        م�سروفات ت�سغيلية

17,792   23,403     9,169       11,786      �سايف الربح للفرتة  

لثالثة �أ�صهر�ملنتهية

يف 30 يونيو

ل�صتة �أ�صهر�ملنتهية

يف 30 يونيو

2014
األف

دولر اأمريكي

2013
�ألف

دوالر �أمريكي

2014
األف

دولر اأمريكي

2013
�ألف

دوالر �أمريكي

17,792 11,7869,16923,403 �سايف الربح للفرتة 
دخل �سامل اأخر:

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

الفرتات الالحقة:

(1,313)586 (1,313)  394 مك�صب )خ�صارة( غري حمقق بالقيمة �لعادلة ال�صتثمار�ت  متاحة للبيع

(1,313)586(1,313)394دخل �سامل اأخر للفرتة 

16,479 23,989 7,856 12,180 جمموع الدخل ال�سامل للفرتة 

ل�صتة �أ�صهر �ملنتهية

يف 30 يونيو

2014
األف 

دولر اأمريكي

2013
�ألف 

دوالر �أمريكي

الأن�سطة الت�سغيلية

17,792      23,403�صايف �لربح للفرتة
تعديالت للبنود �لتالية:

465           616��صتهالك
434          (448)دخل �ملتاجرة

-   (254)مك�صب من ��صتثمار�ت حمتفظ بها لغر�ض غري �ملتاجره 
(278)         (302)�إطفاء موجود�ت معاد ت�صنيفها »كقرو�ض و�صلف« من ��صتثمار�ت  حمتفظ بها لغر�ض �ملتاجرة

18,413      23,015الربح الت�سغيلي قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية 

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

(15,000)    31,309ود�ئع لدى بنوك وموؤ�ص�صات مالية �أخرى
89,516      (123,659)قرو�ض و�صلف

(21,393)    8,200��صتثمار�ت حمتفظ بها للمتاجرة
782           (144)فو�ئد م�صتحقة �لقب�ض وموجود�ت �أخرى

(21,811)    (13,264)ود�ئع من بنوك وموؤ�ص�صات مالية �أخرى
66,114      (28,143)مبالغ م�صتحقة لبنوك وموؤ�ص�صات مالية �أخرى

6,830        14,081مبالغ م�صتحقة للعمالء
(753)         378فو�ئد م�صتحقة �لدفع ومطلوبات �أخرى

122,698     (88,227)�سايف النقد )امل�ستخدم يف(/ من الأن�سطة الت�سغيلية

الأن�سطة الإ�ستثمارية 

(361)         (82)�صر�ء عقار�ت ومعد�ت وبرجميات
(98,412)    (23,849)�صر�ء ��صتثمار�ت لغر�ض غري �ملتاجرة

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

(87,827)    (16,558)�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة ال�ستثمارية

الأن�سطة التمويلية

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

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

14,871      (129,645)�سايف )النق�ص(/الزياده يف النقد ومايف حكمه

662,006     373,440�لنقد وما يف حكمه يف بد�ية �لفرتة 

676,877     243,795النقد 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

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

23,989     586       -23,403     --جمموع الدخل ال�سامل للفرتة
(25,000)-(25,000)---اأرباح اأ�سهم مدفوعه

315,230    (552)     -52,045     250,14013,597     يف 30 يونيو 2014

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

16,479     (1,313)  -17,792     --جمموع �لدخل �ل�صامل  للفرتة
(20,000)-(20,000)---�أرباح �أ�صهم مدفوعه

297,078    (1,313)  -38,458     250,0009,933يف 30 يونيو 2013


