قـائـمـة الـتـدفـقـات النـقـديـة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011

البيـانـات المـالـيـة للسنـة المنتهـيـة فـي  31ديسمـبـر 2011
قـائـمـة المـركـز المـالـي
كما في  31ديسمبر 2011

2011
دوالر أمريكي

2010
دوالر أمريكي

158,912
15,859,440
3,680,203
18,474,757
1,385,874
2,963,735
42,522,921

411,444
16,677,570
3,680,203
20,020,445
1,594,222
3,843,948
46,227,832

الموجودات
نقد وأرصدة لدى البنوك
استثمارات
مبالغ مستحقة القبض للبيع بالدفع المؤجل
استثمارات عقارية
موجودات أخرى
عقارات و معدات
مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق المساهمين
المطلوبات
مبالغ مستحقة لمؤسسة مالية
مرابحات مستحقة الدفع
مطلوبات أخرى
مجموع المطلوبات

3,670,202
3,229,064
640,175
7,539,441

3,670,202
3,229,064
465,184
7,364,450

حقوق المساهمين
رأس المال
احتياطي قانوني
احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات
خسائر متراكمة
مجموع حقوق المساهمين
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

80,000,000
7,409,515
3,679,690
56,105,725
34,983,480
42,522,921

80,000,000
7,409,515
2,644,604
51,190,737
38,863,382
46,227,832

بنود غير مدرجة في الميزانية العمومية:
حقوق حاملي حسابات االستثمار

16,546,150

16,424,155

(

) (

)

الخسارة التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية :

()621,269

()938,274

تعديالت رأس المال العامل :
موجودات أخرى
مطلوبات أخرى
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التشغيلية

28,772
174,991
417,506

(

158,212
16,133
763,929

األنشطة اإلستثمارية
متحصالت من إستبعاد استثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق المساهمين
متحصالت من إستبعاد عقارات ومعدات
شراء عقارات ومعدات
صافي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

170,291
5,317
164,974

560,590
2,520
563,110

()252,532

()200,819

)

(

)

)

(

411,444
158,912

(

)

)

(

(

)

612,263
411,444

قـائـمـة التغـيـرات فـي حـقـوق المسـاهـمـيـن

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011

رأس
المال
دوالر أمريكي

الرصيد في  1يناير 2011
صافي الخسارة للسنة

80,000,000

احتياطي
قانوني
دوالر أمريكي
7,409,515

-

-

-

-

احتياطي القيمة

العادلة لالستثمارات

دوالر أمريكي

2,644,604
-

1,035,086

خسائر
متراكمة
دوالر أمريكي

()51,190,737
()4,914,988
-

مجموع
دوالر أمريكي
38,863,382

()4,914,988
1,035,086

الرصيد في  31ديسمبر 2011

80,000,000

7,409,515

3,679,690

()56,105,725

2011
دوالر أمريكي

2010
دوالر أمريكي

الرصيد في  1يناير 2010

80,000,000

7,409,515

3,411,701

21,904

291,792

خسارة شاملة أخرى خالل السنة

-

-

-

-

-

()404,662

()3,402,560
799,515
()2,311,253

()23,912,862
()27,277,875( )27,277,875
()767,097
(38,863,382 )51,190,737

629,828
247,070

المصروفات
تكاليف الموظفين
مصروفات إدارية وعمومية
إستهالك
المصروفات التشغيلية

982,181
503,848
799,038
2,285,067

1,123,068
612,686
1,141,033
2,876,787

صافي الخسارة قبل مخصص اإلضمحالل ،صافي

()2,037,997
()2,876,991
()4,914,988

()5,188,040
()22,089,835
()27,277,875

صافي الخسارة للسنة

799,038
3,111,923
21,904
404,662

1,141,033
2,035
22,089,835
291,792
3,402,560

دخل شامل آخر خالل السنة

قـائـمـة الـدخـل

مخصص اإلضمحالل ،صافي

األنشطة التشغيلية
صافي الخسارة للسنة
تعديالت للبنود غير النقدية:
إستهالك
مكسب من إستبعاد عقارات ومعدات
مخصص اإلضمحالل ،صافي
مكسب من إستبعاد استثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق المساهمين
خسارة القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

()4,914,988

()27,277,875

صافي النقص في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه في  1يناير
النقد وما في حكمه في  31ديسمبر

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011

مكسب من إستبعاد استثمارات بالقيمة العادلة
من خالل حقوق المساهمين
خسارة القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة العادلة
من خالل قائمة الدخل
دخل آخر
الدخل التشغيلي ( /الخسارة)

2011
دوالر أمريكي

2010
دوالر أمريكي

صافي الخسارة للسنة

الرصيد في  31ديسمبر 2010

80,000,000

7,409,515

()767,097

2,644,604

34,983,480

66,908,354

هذه البيانات المالية تم استخراجها من البيانات المالية المدققة والتي تم إصدار رأي غير متحفظ بها من قبل شركة إرنست ويونغ
بتاريخ  20فبراير .2012
تم اعتماد إصدار البيانات المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  20فبراير .2012

د .عبدالعزيز البدر
رئيس مجلس اإلدارة

غسان السلطان

عضو مجلس اإلدارة

للحصول على كامل تفاصيل البيانات المالية يرجى زيارة موقعنا االلكترونيwww.investorsb.com :

