قـائـمـة الـتـدفـقـات النـقـديـة المـرحلـيـة

للستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2012غير مدققة)

غير مدققة
للستة أشهر المنتهية في

القوائم المالية المرحلية المختصرة للفترة المنتهية في  30يونيو 2012
قـائـمـة المـركـز المـالـي المرحلــيـة
كما في  30يونيو ( 2012غير مدققة)

(مدققة)
(غير مدققة)
 30يونيو  31 2012ديسمبر 2011
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

الموجودات
نقد وأرصدة لدى البنوك
استثمارات
مبالغ مستحقة القبض للبيع بالدفع المؤجل
استثمارات عقارية
موجودات أخرى
عقارات ومعدات

336,411
14,907,044
3,680,203
18,105,372
1,479,438
2,779,987

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

مجموع الموجودات

41,288,455

42,522,921

المطلوبات وحقوق المالك
المطلوبات
مبالغ مستحقة لمؤسسة مالية
مرابحات مستحقة الدفع
مطلوبات أخرى

3,670,202
3,229,064
690,759

3,670,202
3,229,064
640,175

حقوق المالك
رأس المال
احتياطي قانوني
احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات
خسائر متراكمة

7,590,025

7,539,441

80,000,000
7,409,515
2,921,778
()56,632,863

80,000,000
7,409,515
3,679,690
()56,105,725

مجموع حقوق المالك

33,698,430

34,983,480

مجموع المطلوبات وحقوق المالك
بنود غير مدرجة في الميزانية:
حقوق حاملي حسابات االستثمار

41,288,455

42,522,921

16,489,766

16,546,150

مجموع المطلوبات

قـائـمــة الـدخـل المـرحـلـيـة

للستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2012غير مدققة)

غير مدققة
للثالثة أشهر المنتهية في
 30يونيو 2012
دوالر أمريكي

 30يونيو 2011
دوالر أمريكي

غير مدققة
للستة أشهر المنتهية في
 30يونيو 2012
دوالر أمريكي

 30يونيو 2011
دوالر أمريكي

مكسب من إستبعاد استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة
ضمن الحقوق
(خسارة)  /مكسب القيمة العادلة ال ستثمارات مصنفة بالقيمة
العادلة ضمن قائمة الدخل
دخل آخر

()28,357
380,517

472,555
119,495

()9,253
784,120

11,813
140,285

دخل تشغيلي

352,160

592,050

774,867

174,002

مصروفات
تكاليف الموظفين
مصروفات إدارية وعمومية
إستهالك

238,068
163,321
197,864

273,891
158,955
199,978

432,550
287,233
396,991

488,254
251,275
400,069

مصروفات تشغيلية

599,253

632,824

1,116,774

1,139,598

صافي الخسارة قبل مخصص اإلضمحالل

()247,093

مخصص اإل ضمحالل ،صافي

-

صافي الخسارة للفترة

()247,093

()40,774
()1,728,539
()1,769,313

()341,907
()185,231
()527,138

()965,596
()2,223,143
()3,188,739

-

21,904

-

-

األنشطة التشغيلية
صافي الخسارة للفترة
تعديالت للبنود الغير نقدية التالية:
إستهالك
مخصص اإلضمحالل ،صافي
مكسب من إستبعاد استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة ضمن الحقوق
مكسب من إستبعاد استثمارات عقارية
خسارة ( /مكسب) القيمة العادلة الستثمارات مصنفة بالقيمة العادلة
ضمن قائمة الدخل

 30يونيو 2012
دوالر أمريكي

 30يونيو 2011
دوالر أمريكي

396,991
185,231
()30,117

400,069
2,427,465
()21,904
-

9,253

()11,813

()527,138

()3,188,739

المكسب التشغيلي( /الخسارة التشغيلية) قبل التغيرات في الموجودات
والمطلوبات التشغيلية:
التغيرات في رأس المال التشغيلي:
موجودات أخرى
مطلوبات أخرى

34,220

()394,922

()93,564
50,584

()1,317

صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

()8,760

()280,980

األنشطة اإلستثمارية
متحصالت من إستبعاد استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة ضمن الحقوق
متحصالت من إستبعاد استثمارات عقارية
شراء معدات

190,606
()4,347

170,291
()1,326

115,259

صافي النقد من األنشطة االستثمارية

186,259

168,965

صافي الزيادة ( /النقص) في النقد وما في حكمه

177,499

()112,015

النقد وما في حكمه في بداية الفترة

158,912

411,444

النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

336,411

299,429

قـائـمـة التغـيـرات فـي حـقــوق الـمـالك الـمـرحلـيـة

			
للستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2012غير مدققة)

رأس
المال
دوالر أمريكي

احتياطي
قانوني
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

80,000,000
-

7,409,515
-

3,679,690
()757,912

الرصيد في  30يونيو 2012

80,000,000

7,409,515

2,921,778

()56,632,863

الرصيد في  1يناير 2011
صافي الخسارة للفترة
دخل شامل آخر خالل الفترة
الرصيد في  30يونيو 2011

80,000,000
80,000,000

7,409,515
7,409,515

2,644,604
76,092
2,720,696

()51,190,737
()3,188,739

الرصيد في  1يناير 2012
صافي الخسارة للفترة
خسارة شاملة آخرى خالل الفترة

احتياطي القيمة

العادلة لالستثمارات

خسائر
متراكمة
دوالر أمريكي

مجموع
حقوق المالك
دوالر أمريكي

()56,105,725
()527,138

34,983,480
()527,138
()757,912
33,698,430
38,863,382
()3,188,739
76,092
35,750,735

-

-

()54,379,476

هذه القوائم تم استخراجها من القوائم المالية المرحلية المختصرة و التي تم إصدار تقرير مراجعة غير متحفظ بها من قبل
شركة إرنست و يونغ بتاريخ  30يوليو .2012
تم اعتماد إصدار القوائم المالية المرحلية المختصرة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  30يوليو .2012

غسان السلطان

رئيس مجلس اإلدارة

إبراهيم الشيخ

عضو مجلس اإلدارة

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

