النتـائـج المـاليـة المحقـقـة
بيان الدخل المختصر

بيان المركز المالي المختصر
بآالف الدوالرات األمريكية

كما في  30يونيو 2009

 30يونيو
2009
(مراجعة)

 31دي�سمرب
2008
(مدققة)

املوجودات
نقد و�أر�صدة لدى البنوك
ودائع لدى م�ؤ�س�سات مالية
ا�ستثمارات متوفرة للبيع
مبالغ مدفوعة مقدم ًا ل�شراء ا�ستثمارات
موجودات �أخرى
ممتلكات ومعدات

51.756
759.597
109.760
23.646
199.378
17.379

2.225
970.665
3.646
41.639
3.016

جمموع املوجودات

1.161.516

1.021.191

املطلوبات وحقوق امللكية
املطلوبات
�أموال امل�ستثمرين
ودائع من م�ؤ�س�سات مالية
ذمم دائنة لطرف ذي عالقة
م�صروفات م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

82.800
17.400
891
54.127

18.294
2.855

جمموع املطلوبات

155.218

21.149

حقوق امللكية
ر�أ�س املال
احتياطي قانوين
احتياطي القيمة العادلة لال�ستثمارات
�أرباح م�ستبقاة

1.000.000
4
645
5.649

1.000.000
4
38

جمموع حقوق امللكية

1.006.298

1.000.042

جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

1.161.516

1.021.191

للستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2009
بيان التدفقات النقدية المختصر

للستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2009

بآالف الدوالرات األمريكية

ال�ستة �أ�شهر
املنتهية يف
 30يونيو 2009
(مراجعة)

الثالثة �أ�شهر
املنتهية يف
 30يونيو 2009
(مراجعة)

�إيراد خدمات ا�ست�شارية
�إيراد ودائع لدى م�ؤ�س�سات مالية
�إيراد ا�ستثمارات متوفرة للبيع
�إيرادات �أخرى

5.750
9.434
1.415
25

5.138
468
25

جمموع الإيرادات

16.624

5.631

تكلفة املوظفني
م�صروفات متعلقة باخلدمات
امل�صرفية اال�ستثمارية
م�صروفات ت�شغيلية �أخرى

5.871
2.049
3.093

3.321
899
1.030

جمموع امل�صروفات

11.013

5.250

ربح الفرتة

5.611

381

للستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2009

 30يونيو
2009
(مراجعة)

بيان الدخل الشامل المختصر
للستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2009

بآالف الدوالرات األمريكية

بآالف الدوالرات األمريكية

�أن�شطة الت�شغيل
�أموال م�ستثمرين م�ستلمة
�إيراد خدمات ا�ست�شارية م�ستلم
�إيراد ودائع لدى م�ؤ�س�سات مالية م�ستلم
ودائع لدى م�ؤ�س�سات مالية� ،صايف (م�ستحقة خالل �أكرث من  90يوماً)
وديعة م�ستلمة من م�ؤ�س�سة مالية
مدفوعات امل�صروفات وتكاليف امل�شاريع
�إيرادات �أخرى م�ستلمة

82.800
4.750
9.434
()486.925
17.400
()133.792
25

التدفقات النقدية من �أن�شطة الت�شغيل

()506.308

�أن�شطة اال�ستثمار
مدفوعات ل�شراء معدات و�أعمال ر�أ�سمالية قيد التنفيذ
مبالغ مدفوعة مقدم ًا ل�شراء ا�ستثمارات
مدفوعات ل�شراء ا�ستثمارات
مقبو�ضات من بيع �صكوك

()14.454
()20.000
()125.165
17.465

التدفقات النقدية من �أن�شطة اال�ستثمار

()142.154

التدفقات النقدية من �أن�شطة التمويل

()648.462
972.890

ال�ستة �أ�شهر
املنتهية يف
 30يونيو 2009
(مراجعة)

الثالثة �أ�شهر
املنتهية يف
 30يونيو 2009
(مراجعة)

�صايف النق�ص يف النقد وما يف حكمه
النقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة

ربح الفرتة

5.611

381

النقد وما يف حكمه يف  30يونيو

324.428

الدخل ال�شامل الآخر
تغريات القيمة العادلة
لال�ستثمارات املتوفرة للبيع

645

679

ي�شتمل النقد وما يف حكمه على :
نقد و�أر�صدة لدى البنوك
ودائع لدى م�ؤ�س�سات مالية (م�ستحقة خالل اقل من  90يوماً)

51.756
272.672

جمموع الدخل ال�شامل للفرتة

6.256

1.060

324.428

بيان التغيرات في حقوق الملكية المختصر

مت ا�ستخراج البيانات املالية �أعاله من املعلومات املالية املرحلية لل�ستة �أ�شهر املنتهية يف
 30يونيو  2009واملراجعة من قبل كي بي ام جي.
اعتمدت املعلومات املالية املرحلية من قبل جمل�س الإدارة يف � 13أغ�سط�س .2009
ع�صام يو�سف جناحي
رئي�س جمل�س الإدارة

خالد حممد جنيبي
ع�ضو جمل�س الإدارة

فاهان زنويان
الرئي�س التنفيذي

بآالف الدوالرات األمريكية

للستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2009

احتياطي
احتياطي القيمة العادلة
قانوين لال�ستثمارات

( 2009مراجعة)

ر�أ�س املال

الر�صيد يف  1يناير 2009

4 1.000.000

جمموع الدخل ال�شامل

-

الر�صيد يف  30يونيو 1.000.000 2009

جمموع
�أرباح
م�ستبقاة حقوق امللكية

-

38

1.000.042

-

645

5.611

6.256

4

645

5.649

1.006.298

للح�صول على املعلومات املالية املرحلية كاملة مع االي�ضاحات ،يرجى مراجعة املوقع االلكرتوين للبنك www.1stenergybank.com

