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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 ابو احل�سن
الرئي�س التنفيذي

مت  والتي   2013 دي�سمرب   31 املنتهية  لل�سنه  املالية  القوائم  من  اأعاله  املذكورة  املالية  البيانات  ا�ستخراج  مت  لقد 

اعتمادها من قبل اأع�ساء جمل�ص الإدارة بتاريخ 16 فرباير 2014 والتي اأبدى ال�سادة من �سركة اأرن�ست و يونغ راأيًا 

غري متحفظًا ب�ساأنها. 

قائمة التغريات يف حقوق امل�ساهمني لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013 

مدققة

2013
األف 

دولر اأمريكي

مدققة

2012
�ألف 

دوالر �أمريكي

املوجودات

150,3457,102نقد و�أر�صدة لدى بنوك 
422,005664,904ود�ئع لدى بنوك وموؤ�ص�صات مالية �أخرى 
14,62624�إ�صتثمار�ت حمتفظ بها لغر�ض �ملتاجرة

137,28238,890�إ�صتثمار�ت حمتفظ بها لغر�ض غري �ملتاجرة
362,998378,684قرو�ض و�صلف

13,36613,966عقار�ت ومعد�ت وبرجميات 
5,9168,034فو�ئد م�صتحقة �لقب�ض 

1,224495موجود�ت �أخرى 

1,107,7621,112,099جمموع املوجودات 

املطلوبات واحلقوق 

املطلوبات
501,186519,017ود�ئع من بنوك وموؤ�ص�صات مالية �أخرى 

268,273267,063مبالغ م�صتحقة لبنوك وموؤ�ص�صات مالية �أخرى
7,71421,083مبالغ م�صتحقة للعمالء

205169فو�ئد م�صتحقة �لدفع
14,2834,168مطلوبات �أخرى

791,661811,500جمموع املطلوبات 

احلقوق 
250,000250,000ر�أ�ض �ملال

13,5979,933�حتياطي قانوين
28,64220,666�أرباح مبقاة 

25,00020,000�أرباح �أ�صهم مو�صى بتوزيعها
-(1,138)�حتياطي �لقيمة �لعادلة

316,101300,599جمموع احلقوق 

1,107,7621,112,099جمموع املطلوبات واحلقوق 

2013
األف 

دولر اأمريكي

2012
�ألف 

دوالر �أمريكي

34,62726,280دخل �لفو�ئد ودخل م�صابه
(2,472)(1,860)م�صروفات �لفو�ئد

32,76723,808�سايف دخل الفوائد

17,87415,124دخل �لر�صوم و�لعموالت 
4(74)دخل �ملتاجرة ودخل �الإ�صتثمار - �صايف 

823375مك�صب من حتويل عمالت �أجنبية
1820دخل �آخر

51,40839,331الدخل الت�سغيلي

(2,322)(4,017)خم�ص�ض خ�صائر �لقرو�ض

47,39137,009�سايف الدخل الت�سغيلي

6,2534,518تكاليف �ملوظفني 
1,078354��صتهالك

3,4202,120م�صروفات ت�صغيلية �أخرى

10,7516,992امل�سروفات الت�سغيلية

36,64030,017�سايف الربح لل�سنة  

2013
األف 

دولر اأمريكي

2012
�ألف 

دوالر �أمريكي

36,64030,017�سايف الربح لل�سنة 

خ�سارة �ساملة اأخرى:

البنود التي ميكن اإعادة ت�سنيفها اإىل قائمة الدخل يف الفرتات الالحقة:

-(1,138)خ�صارة غري حمققة للقيمة �لعادلة الإ�صتثمار�ت متاحة للبيع – �صايف 

-(1,138)خ�سارة �ساملة اأخرى لل�سنة

35,50230,017جمموع الدخل ال�سامل لل�سنة

2013
األف 

دولر اأمريكي

2012
�ألف 

دوالر �أمريكي

الأن�سطة الت�سغيلية
36,64030,017�صايف �لربح لل�صنة

تعديالت للبنود �لتالية:

4,0172,322خم�ص�ض خ�صائر �لقرو�ض
1,078354��صتهالك

9-�صطب عقار�ت ومعد�ت وبرجميات
(4)74دخل �ملتاجرة ودخل �الإ�صتثمار - �صايف 

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

(509))554(بها لغر�ض �ملتاجرة
(20)-مك�صب من �إ�صتبعاد عقار�ت ومعد�ت وبرجميات

41,25532,169الربح الت�سغيلي قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية 

تغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية:
(10,000)(188,910)ود�ئع لدى بنوك وموؤ�ص�صات مالية �أخرى

(111,237)12,223قرو�ض و�صلف
2(15,629)�إ�صتثمار�ت حمتفظ بها لغر�ض �ملتاجرة

(2,920)2,118فو�ئد م�صتحقة �لقب�ض 
371(729)موجود�ت �أخرى

48,715(17,831)ود�ئع من بنوك وموؤ�ص�صات مالية �أخرى
(9,419)1,210مبالغ م�صتحقة لبنوك وموؤ�ص�صات مالية �أخرى

12,716(13,369)مبالغ م�صتحقة للعمالء
(49)36فو�ئد م�صتحقة �لدفع

10,11510مطلوبات �أخرى

(39,642)(169,511)�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة الت�سغيلية

الأن�سطة الإ�ستثمارية 
(29,773)(109,523)�صر�ء �إ�صتثمار�ت حمتفظ بها لغر�ض غري �ملتاجرة

10,9464,702متح�صالت من �إ�صتبعاد �إ�صتثمار�ت حمتفظ بها لغر�ض غري �ملتاجرة
(2,737)(478)�صر�ء عقار�ت ومعد�ت وبرجميات

20-متح�صالت من �إ�صتبعاد عقار�ت ومعد�ت وبرجميات

(27,788)(99,055)�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة ال�ستثمارية

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

(20,000)(20,000)�أرباح �أ�صهم مدفوعة 

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

(37,430)(288,566)النق�ص يف النقد وما يف حكمه

662,006699,436�لنقد وما يف حكمه يف 1 يناير 

373,440662,006النقد وما يف حكمه يف 31 دي�سمرب 

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

300,599-250,0009,93320,66620,000الر�سيد كما يف 1 يناير 2013
36,640--36,640--�سايف الربح لل�سنة

(1,138)(1,138)----خ�سارة �ساملة اأخرى
35,502(1,138)-36,640--جمموع الدخل )اخل�سارة( ال�ساملة لل�سنة

(20,000)-(20,000)---اأرباح اأ�سهم مدفوعة 
---(3,664)3,664-حمول اإىل الحتياطي القانوين

--25,000(25,000)--اأرباح اأ�سهم مو�سى بتوزيعها
316,101(1,138)250,00013,59728,64225,000الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب 2013

240,582-200,0006,88813,69420,000�لر�صيد كما يف 1 يناير 2012
30,017--30,017--�صايف �لربح لل�صنة

------دخل �صامل �آخر
30,017--30,017--جمموع �لدخل �ل�صامل لل�صنة

50,000----50,000�إ�صد�ر ر�أ�ض �ملال
(20,000)-(20,000)---�أرباح �أ�صهم مدفوعة 

---(3,045)3,045-حمول �إىل �الحتياطي �لقانوين 
--20,000(20,000)--�أرباح �أ�صهم مو�صى بتوزيعها

300,599-250,0009,93320,66620,000�لر�صيد كما يف 31 دي�صمرب 2012


