
بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد املرحلي 
لل�شتة اأ�شهر املنتهية  يف 30 يونيو 2011                                                                       ب�آلف الدولرات الأمريكية

البيـــــــانــــات املاليـــــــة املوحــــدة
لل�شتة اأ�شهر املنتهية يف 30 يونيو 2011

بيان الو�شع املايل املوحد املرحلي  
كم�  يف  30 يونيو  2011         ب�آلف الدولرات الأمريكية

30 يونيو 2011

)مراجعة(

31 دي�شمرب 2010

)مدققة(
املوجودات

6.0512.672اأر�شدة لدى البنوك

13.16711.267اإيداع�ت لدى موؤ�ش�ش�ت م�لية 

136.655135.396ا�شتثم�رات يف اأوراق م�لية

ا�شتثم�رات يف �شرك�ت زميلة وم�شروع م�شرتك

31.09431.677حمت�شبة مبوجب طريقة احلقوق 

9.1309.130ا�شتثم�رات عق�رية

9.62313.837مب�لغ م�شتحقة القب�ض من خدم�ت م�شرفية ا�شتثم�رية

23.02820.975متويل ق�شري الأجل مل�ش�ريع ال�شرك�ت

8.00311.942موجودات اأخرى

11.66212.350عق�رات ومعدات

248.413249.246جمموع املوجودات

املطلوبات

5.00044متويل اإ�شالمي م�شتحقة الدفع

5.3205.785م�شتحق�ت املوظفني

7.4703.715مطلوب�ت اأخرى

17.7909.544جمموع املطلوبات

احلقوق

250.000250.000راأ�ض امل�ل

28.42928.429عالوة اإ�شدار اأ�شهم
)22.764()22.764(اأ�شهم غري م�شتحقة مبوجب خطة ملكية اأ�شهم املوظفني 

10.41410.414احتي�طي ق�نوين

4432.229احتي�طي القيمة الع�دلة لال�شتثم�رات

5.2545.064احتي�طي خطة ملكية اأ�شهم املوظفني
)33.670()41.153(خ�ش�ئر مرتاكمة

230.623239.702جمموع احلقوق  

248.413249.246جمموع املطلوبات واحلقوق

بنود غري مدرجة يف قائمة املركز املايل

16.70316.219ح�ش�ب�ت ال�شتثم�ر املطلقة

مت ا�شتخراج هذه البيانات من املعلومات  املالية املرحلية التي متت مراجعتها من قبل ايرن�شت اند 
يونغ و�شادق عليها جمل�س الإدارة يف 11 اأغ�شط�س 2011.

د. غ�شان ال�شليمان
رئي�س جمل�س الإدارة

عبداللطيف حممد جناحي
ع�ضو جمل�س الإدارة

والرئي�س التنفيذي

بيان التدفقات النقدي املوحد املرحلي
ب�آلف الدولرات الأمريكية لل�شتة اأ�شهر املنتهية  يف  30 يونيو 2011   

30 يونيو 2011
)مراجعة(

30 يونيو 2010
)مراجعة(

الأن�شطة الت�شغيلية

)6.974()7.483(اخل�ش�رة للفرتة

تعديالت للبنود الت�لية:

)مك�شب( خ�ش�رة من اأوراق م�لية مدرجة ب�لقيمة
185)1.195(الع�دلة �شمن الربح اأو اخل�ش�رة

-)867(ربح من بيع ا�شتثم�رات مت�حة للبيع
ح�شة املجموعة من خ�ش�رة �شرك�ت زميلة وم�شروع

5831.496م�شرتك حمت�شبة مبوجب طريقة احلقوق
190568م�شروف�ت اكت�ش�ب خطة ملكية اأ�شهم املوظفني

4.2352.319خم�ش�ش�ت الإ�شمحالل

782809ال�شتهالك 

)1.597()3.755(اخل�ش�رة الت�شغيلية قبل التغريات يف املوجودات واملطلوب�ت الت�شغيلية

التغريات يف املوجودات واملطلوب�ت الت�شغيلية:

)11.716()2.099(ا�شتثم�رات يف اأوراق م�لية

)2.380(2.461مب�لغ م�شتحقة القب�ض من خدم�ت م�شرفية ا�شتثم�رية

)6.828()4.587(متويل ق�شري الأجل مل�ش�ريع ال�شرك�ت

)11.536(3.618موجودات اأخرى

)475()465(م�شتحق�ت املوظفني

)3.649(3.755مطلوب�ت اأخرى

)38.181()1.072(�شايف النقد امل�شتخدم يف الأن�شطة الت�شغيلية

الأن�شطة ال�شتثمارية

-1.454متح�شالت من بيع ا�شتثم�رات مت�حة للبيع

�شراء ا�شتثم�رات يف �شرك�ت زميلة وم�شروع م�شرتك

)1.482(-املحت�شبة مبوجب طريقة احلقوق

-35اأرب�ح اأ�شهم من ا�شتثم�رات يف اأوراق م�لية

59)94()�شراء( بيع عق�رات ومعدات
53.754-متح�شالت من بيع ا�شتثم�رات عق�رية

1.39552.331�شايف النقد من الأن�شطة ال�شتثمارية

الأن�شطة التمويلية

)13.324(4.956زي�دة يف )�شداد( التمويل الإ�شالمي

)41.737(-اأموال م�شتلمة من اأجل زي�دة را�ض امل�ل
)1.283(-اأرب�ح اأ�شهم وتخ�شي�ش�ت اأخرى مدفوعة

)56.344(4.956�شايف النقد امل�شتخدم يف الأن�شطة التمويلية
)42.194(5.279الزيادة )النق�س( يف النقد وما يف حكمه

13.93965.076النقد وم� يف حكمه يف بداية الفرتة

19.21822.882النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة
النقد وما يف حكمه وفقاً لقائمة املركز املايل 

6.0514.457اأر�شدة لدى البنوك
اإيداع�ت لدى موؤ�ش�ش�ت م�لية ت�شتحق خالل 90 يوم

13.16718.425اأو اأقل من ت�ريخ اإ�شداره�

19.21822.882

بيان الدخل ال�شامل املوحد املرحلي
لل�شتة اأ�شهر املنتهية يف  30 يونيو  2011                                   ب�آلف الدولرات الأمريكية

بيان الدخل املوحد املرحلي
لل�شتة اأ�شهر املنتهية  يف  30 يونيو 2011                                ب�آلف الدولرات الأمريكية

لل�شتة اأ�شهر املنتهية يفللثالثة اأ�شهر املنتهية يف

30 يونيو
2011

)مراجعة(

30 يونيو
2010

)مراجعة(

30 يونيو
2011

)مراجعة(

30 يونيو
2010

)مراجعة(

)6.974()7.483()4.604()4.542(اخل�شارة للفرتة
خ�شارة �شاملة اأخرى

تدوير اأرب�ح من بيع ا�شتثم�رات متوفرة للبيع يف
-)867(-)526(بي�ن الدخل املوحد

)326()919()431()104(التغريات يف القيمة الع�دلة لال�شتثم�رات املت�حة للبيع
)630()431()1.786()326(

)7.300()9.269()5.035()5.172(جمموع اخل�شارة ال�شاملة لل�شنة

لل�شتة اأ�شهر املنتهية يفللثالثة اأ�شهر املنتهية يف

30 يونيو
2011

)مراجعة(

30 يونيو
2010

)مراجعة(

30 يونيو
2011

)مراجعة(

30 يونيو
2010

)مراجعة(

الدخل

6671.8211.5213.826الدخل من اخلدم�ت امل�شرفية ال�شتثم�رية

130201259470دخل من اإيداع�ت لدى موؤ�ش�ش�ت م�لية

ربح )خ�ش�رة( من ا�شتثم�رات يف اأوراق م�لية مدرجة

)185(1.207)139(1.354ب�لقيمة الع�دلة �شمن الربح اأو اخل�ش�رة - �ش�يف

-867-526ربح من بيع ا�شتثم�رات مت�حة للبيع

ح�شة املجموعة من خ�ش�رة �شرك�ت زميلة

)1.496()583()638()372( وم�شروع م�شرتك

5251.1409911.502دخل اآخر

2.8302.3854.2624.117جمموع الدخل  

امل�شروفات

1.9973.2044.0015.576تك�ليف املوظفني

322184581349م�شروف�ت ال�شفر وتطوير الأعم�ل

209293667519اأتع�ب ق�نونية ومهنية

7733222تك�ليف التمويل

385391782809ال�شتهالك

7615911.4461.297م�شروف�ت اأخرى

3.6814.6707.5108.772جمموع امل�شروفات  

)4.655()3.248()2.285()851(اخل�شارة للفرتة قبل خم�ش�س الإ�شمحالل

)2.319()4.235()2.319()3.691(خم�ش�ش�ت الإ�شمحالل

)6.974()7.483()4.604()4.542(اخل�شارة للفرتة

املجموع
)خ�ش�ئر مرتاكمة( 

اأرب�ح م�شتبق�ة

احتي�طي خطة
ملكية اأ�شهم

املوظفني

احتي�طي
القيمة الع�دلة 

لال�شتثم�رات
احتي�طي

ق�نوين

اأ�شهم غري
م�شتحقة مبوجب 

خطة ملكية
اأ�شهم املوظفني

اأموال م�شتلمة
من اأجل زي�دة

راأ�ض امل�ل

 
عالوة 
اإ�شدار
اأ�شهم

راأ�ض
امل�ل 30 يونيو 2011

239.702 )33.670( 5.064 2.229 10.414 )22.764( - 28.429 250.000 الر�شيد يف 1 ين�ير 2011
)7.483( )7.483( - - - - - - - اخل�ش�رة للفرتة
)1.786( - - )1.786( - - - - - خ�ش�رة �ش�ملة اأخرى للفرتة
)9.269( )7.483( - )1.786( - - - - - جمموع اخل�ش�رة ال�ش�ملة للفرتة

190 - 190 - - - - - - م�شروف�ت اكت�ش�ب خطة ملكية اأ�شهم املوظفني
230.623 )41.153( 5.254 443 10.414 )22.764( - 28.429 250.000 الر�شيد كما يف 30 يونيو 2011

30 يونيو 2010

285.797 32.988 4.211 1.496 10.414 )15.000( 64.905 13.533 173.250 الر�شيد يف 1 ين�ير 2010
- - - - - )7.764( )64.905( 14.896 57.773 راأ�ض امل�ل ال�ش�در
- )18.977( - - - - - - 18.977 اإ�شدار اأ�شهم منحة ل�شنة 2009

)6.974( )6.974( - - - - - - - الربح )اخل�ش�رة( للفرتة
)326( - - )326( - - - - - الدخل ال�ش�مل للفرتة

)7.300( )6.974( - )326( - - - - - جمموع الدخل )اخل�ش�رة( ال�ش�ملة
568 - 568 - - - - - - م�شروف�ت اكت�ش�ب خطة ملكية اأ�شهم املوظفني

279.065 7.037 4.779 1.170 10.414 )22.764( - 28.429 250.000 الر�شيد كما يف 30 يونيو 2010


