قـائـمـة الـتـدفـقـات النـقـديـة المـرحلـيـة

للتسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر ( 2012غير مدققة)

مدققة)

(غير
للتسعة أشهر المنتهية في

القوائم المالية المرحلية المختصرة للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2012
قـائـمـة المـركـز المـالـي المرحلــيـة

كما في  30سبتمبر ( 2012غير مدققة)

(غير مدققة)
 30سبتمبر 2012
دوالر أمريكي

الموجودات

(مدققة)
 31ديسمبر 2011
دوالر أمريكي

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

461,924
14,694,742
3,680,203
17,846,182
1,424,634
2,685,839

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

مجموع الموجودات

40,793,524

42,522,921

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

3,670,202
3,229,064
661,922

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

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

7,561,188

7,539,441

80,000,000
7,409,515
2,981,003
()57,158,182

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

مجموع حقوق المالك

33,232,336

34,983,480

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

40,793,524

42,522,921

16,450,524

16,546,150

مجموع المطلوبات

قـائـمــة الـدخـل المـرحـلـيـة

للتسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر ( 2012غير مدققة)

(غير مدققة)
للثالثة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر 2012
دوالر أمريكي

 30سبتمبر 2011
دوالر أمريكي

(غير مدققة)
للتسعة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر 2012
دوالر أمريكي

 30سبتمبر 2011
دوالر أمريكي

مكسب من إستبعاد استثمارات مصنفة بالقيمة
العادلة ضمن الحقوق
خسارة القيمة العادلة الستثمارات مصنفة بالقيمة
العادلة ضمن قائمة الدخل
دخل آخر

-

-

-

21,904

()8,522
303,818

()397,617
240,942

()17,775
1,087,938

()385,804
381,227

دخل تشغيلي ( /خسارة) تشغيلية

295,296

()156,675

1,070,163

17,327

مصروفات
تكاليف الموظفين
مصروفات إدارية وعمومية
إستهالك

235,853
125,953
195,804

249,101
100,941
199,204

668,403
413,186
592,795

737,355
352,216
599,273

مصروفات تشغيلية

557,610

549,246

1,674,384

1,688,844

صافي الخسارة قبل مخصص اإلضمحالل

()262,314

()705,921

()604,221

()1,671,517

مخصص اإل ضمحالل ،صافي

()263,005

()358,501

()448,236

()2,581,644

صافي الخسارة للفترة

()525,319

()1,064,422

()1,052,457

()4,253,161

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 القيمة العادلة الستثمارات مصنفة بالقيمة العادلة
ضمن قائمة الدخل
خسارة من إستبعاد معدات
المكسب التشغيلي( /الخسارة) التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات
والمطلوبات التشغيلية:
التغيرات في رأس المال التشغيلي:
موجودات أخرى
مطلوبات أخرى

 30سبتمبر 2012
دوالر أمريكي

 30سبتمبر 2011
دوالر أمريكي

()1,052,457

()4,253,161

592,795
448,236
()63,187

599,273
2,816,579
()21,904
-

17,775
66,312

385,804
-

9,474

()473,409

()38,760
21,747

2,378
21,224

صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

()7,539

()449,807

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

381,211
()110,448
39,788

170,291
()4,510
-

صافي النقد من األنشطة االستثمارية

310,551

165,781

صافي الزيادة ( /النقص) في النقد وما في حكمه

303,012

()284,026

النقد وما في حكمه في بداية الفترة

158,912

411,444

النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

461,924

127,418

قـائـمـة التغـيـرات فـي حـقــوق الـمـالك الـمـرحلـيـة

			
للتسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر ( 2012غير مدققة)

رأس
المال
دوالر أمريكي

احتياطي
قانوني
دوالر أمريكي

احتياطي القيمة

العادلة لالستثمارات

دوالر أمريكي

خسائر
متراكمة
دوالر أمريكي

مجموع
حقوق المالك
دوالر أمريكي

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

80,000,000
-

7,409,515
-

3,679,690
()698,687

()56,105,725
()1,052,457
-

34,983,480
()1,052,457
()698,687

الرصيد في  30سبتمبر 2012

80,000,000

7,409,515

2,981,003

()57,158,182

33,232,336

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

80,000,000
-

7,409,515
-

2,644,604
210,500

()51,190,737
()4,253,161
-

38,863,382
()4,253,161
210,500

الرصيد في  30سبتمبر 2011

80,000,000

7,409,515

2,855,104

()55,443,898

34,820,721

هذه القوائم تم استخراجها من القوائم المالية المرحلية المختصرة والتي تم مراجعتها من قبل شركة إرنست و يونغ.
تم اعتماد إصدار القوائم المالية المرحلية المختصرة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  24أكتوبر .2012

غسان السلطان

رئيس مجلس اإلدارة

إبراهيم الشيخ

عضو مجلس اإلدارة

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

