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 (غير مدققةال)إيضاحات حول البيانات المالية 
 

 اىعقبساث واآلالث واىَعذاث  1
     

 اىَجَىع
 

 لاير عَبّي

األصىه قيذ 
 اإلّشبء

اآلالث واىَعذاث 
 واىغيبساث

 
 اىَببّي

 

                     اىتنيفت    

  3112ّنبّس  1السصْد فِ  11,361,843 31,372,164 3,791,814 46,525,820

 

 إظبفبد خالل الفزسح - 2,234 1,898,582 1,900,816

 رذٌّالد - 175,324 (175,324) -

 إظزجعبداد - - - -

     

 2013 يىّيى 30اىشصيذ في  11,361,843 31,549,722 5,515,072 48,426,636

     

 3112ّنبّس  1السصْد فِ  15,673,234 32,999,274 3,433,103 52,105,611

 

 إظبفبد خالل الفزسح 1,341,625 1,773,583 321,796 3,437,004

 رذٌّالد - - - -

 إظزجعبداد - - - -

 2014يىّيى  30اىشصيذ في  17,014,859 34,772,857 3,754,899 55,542,615

 االعتهالك    

 

18,911,810 

 

  3112ّنبّس  1السصْد فِ  2,747,115 16,164,694 -

 

 اظزيالك الفزسح 286,004 1,379,445 - 1,665,448

 إظزجعبداد - - - -

20,577,258 

 

- 17,544,139 

 

3,033,118 

 

  2013يىّيى  30اىشصيذ في 

22,681,000 

 

  3112ّنبّس  1السصْد فِ  3,403,914 19,277,086 -

 

 اظزيالك الفزسح 368,938 1,574,621 - 1,943,559

 إظزجعبداد - - - -

24,624,559 

 

 

27,849,379 

18,05630,9 

- 

 

 

5,515,072 

3,754,899 

20,851,707 

 

 

14,005,584 

13,921,150 

3,772,852 

 

 

8,328,725 

13,242,007 

  2014يىّيى  30اىشصيذ في 

 

 

 اىقيَت اىذفتشيت

 2013يىّيى  30

 2014يىّيى  30    
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 (غير مدققةال)إيضاحات حول البيانات المالية 
 

 كإعتثَبس في ٍششوع ٍشتش  2
  

% مر  دورٌا المعربىمْ  فرِ ؼرسيخ مفرػ امربك مربرسّ ط مربزّ  لبحردمبد الجذسّرخ 01ّمثل اإلظزثمبز فِ مؽرسً  مؽرزسك معربىمخ الؽرسيخ فرِ 

. المعربى  آخرس فرِ المؽرسً  المؽرزسك ىرٌ ؼرسيخ مربرسّ ط 3111اثسّرل  38غ.م.م )"المؽسً  المؽزسك"( ، ؼسيخ رؤظعذ فِ امبك ثزربزّ  

 إم.ثِ.إرػ، ؼسيخ رؤظعذ فِ المبمْب. اليدف م  المؽسً  المؽزسك ىٌ ثْع النفػ ًمنزجبرو ًرٌفْس الٌقٌد فِ مْنبء صذبز. مبزّ  ىٌلدّنغص جِ.

 

 مبحص المعبٌمبد المبلْخ لبمؽسً  المؽزسك فِ ميبّخ فزسح الزوسّس يمب ّبِ:

 

 2014/6/30 2013/6/30  

  لاير امبمِ لاير امبمِ 
    

  520,640 3,746,143 إجمبلِ األصٌل
    

  (313,955) )3,573,421( إجمبلِ اإللزصامبد
    

  206,685 172,722 صبفي األصىه
    

  103,343 86,361 حصت اىششمت في صبفي اصىه اىَششوع اىَشتشك
  

 
 
 

 

  4,286,303 12,361,146 إّساداد

  )4,306,067( )12,366,249( مصسًفبد

  (19,764) )5,103( شك ىيعبًسبح/)خغبسة( اىَششوع اىَشت
    

  (9,882) )252,5( حصت اىششمت في سبح/)خغبسة( اىَششوع اىَشتشك

 

 ال رٌجد الزصامبد اسظْخ رزعبق ثذصخ الؽسيخ فِ المؽسً  المؽزسك ًال رٌجد الزصامبد اسظْخ لبمؽسً  مفعو.

 

 

 

 في اىششمت اىشقيقتإعتثَبساث  3
  

   عً.ع.ششمت ٍغقظ ىيغبصاث ػ.         

 

% م  الذوٌا غْس المعْطسح فِ ؼسيخ معوػ لبغبشاد غ.م. .  )المعزثمس فْيب( ًىِ ؼسيخ معبىمخ رعمل فِ العبطنخ 9.18االظزثمبزاد رمثل 

 ًفوبً لسخصخ رجبزّخ م  ًشازح الزجبزح ًالصنباخ.  العمل السئْعِ لبؽسيخ المعزثمس فْيب ىٌ رصنْع ًثْع غبش الطج  1989مٌفمجس  12منر 

 الصنباِ.

 

، الرُ 3112فِ اجزمب  الجمعْخ العمٌمْخ لعبم  ؼسيخ معوػ لبغبشاد ًذلك ٪ م  قجل المعبىمْ 21رمذ المٌافوخ ابَ رٌشّع أزثبح مودّخ ثنعجخ 

 م  األزثبح المعزبمخ. غ.م. .  ؼسيخ النفػ العمبمْخ لبزعٌّق. ر  االازساف دصخ 3112مبزض  37اود فِ 
 
 

 ًثرررلك الزعررْ  ّم رر  لبععررٌ، ؼررسيخ معرروػ لبغرربشاد غ.م. .    ادازحمجبررط ممررثال مرر  ؼررسيخ الررنفػ العمبمْررخ فرِ  عْررْ رررر   3112فجساّررس  9قرِ 
دح مر  ًىررا االظرزثمبز لفزرسح غْرس مذردفرِ اثوربء الؽرسيخ رنرٌُ  ًأّعب ،ؽسيخالمؽبزيخ فِ ارحبذ الوسازاد المزعبوخ ثبلعْبظبد المبلْخ ًالزؽغْبْخ لب

 ؼسيخ معوػ لبغبشاد ؼسيخ ؼوْوخ.ّعزجس االظزثمبز فِ  ًثنبءا ابَ ذلك الصم .
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 (غير مدققةال)إيضاحات حول البيانات المالية 

 

 )تببع(  في اىششمت اىشقيقتإعتثَبساث 
 

 فِ ميبّخ فزسح يمب ّبِ: لبؽسيخ الؽوْوخمبحص المعبٌمبد المبلْخ 

 

 2014/6/30 2013/6/30  

  لاير امبمِ لاير امبمِ 
    

  9,971,712 18,770,016 إجمبلِ األصٌل
    

  (3,302,565) )6,083,202( إجمبلِ اإللزصامبد
    

  6,669,147 12,686,814 صبفِ األصٌل
    

  612,028 1,164,269 الؽسيخ فِ صبفِ أصٌل م  الؽسيخ الؽوْوخدصخ 

 

 2,312,830 2,421,773 قْمخ ؼساء االظزثمبز )اظزجعبد اظزثمبز مزبدخ لبجْع(

 

  72,852 81,493 الؽسيخ الؽوْوخدصخ الؽسيخ م  ازثبح 

  - (110,126) الؽسيخ الؽوْوخاألزثبح المعزبمخ م  اظزثمبزاد 

  2,385,682 2,393,140 اىششمت اىشقيقتاىقيَت اىَشحيت العتثَبس في 
    

  1,013,408 887,728 سبح/)خغبسة( اىَششوع اىَشتشك ىيعبً

  72,852 81,493 اىششمت اىشقيقتفي سبح/)خغبسة( حصت اىششمت 

 

 

 

 

 ىىبينٌ اّتشّبشىّبه اّذعتشي ر.ً.ً

 

بزح ما معجبخ فِ )المعزثمس فْيب( ًىِ ؼسيخلٌثْ   امزسمبؼٌمبل امدظزسُ ذ.م.م فِ ؼسيخ % م  الذوٌا غْس المعْطسح  21االظزثمبزاد رمثل 

( RAKIAىْئخ الزجبزح زأض الحْمخ لالظزثمبز ) م صبدز ًفوبً لسخصخ رجبزّخ  3119مٌفمجس  19نر مبإلمبزاد العسثْخ المزذدح ث -زأض الحْمخ 

 .د ٌمخ زأض الحْمخ -
 

 فِ مجبل شٌّد الزؽذْ  ًالؽذٌم الصنباْخ ًمصج المٌاد ال ْمْبئْخ. الؽسيخ رعمل

 

 

 فِ ميبّخ فزسح يمب ّبِ: لبؽسيخ الؽوْوخمبحص المعبٌمبد المبلْخ 

 

 
2013/6/30 2014/6/30  

  لاير عَبّي لاير عَبّي
   

 اىششمت اىشقيقتاىقيَت اىَشحيت العتثَبس في  156,836 -
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 )غير مدققةال)إيضاحات حول البيانات المالية 

 

 اىَخضوُ   4
2013/6/30 2014/6/30  

  لاير عَبّي لاير عَبّي
   

 الٌقٌد ً الصٌّد  6,718,963 5,376,945
 مٌاد فِ المحبشك   7,498  7,498

 المحصًك ثطْئ الذسيخ محصص (15,000)  (15,000) 

5,369,443 6,711,461  
======== ========  

 

 اىَذيىّبث اىتجبسيت و اىألخشي  5
2013/6/30 2014/6/30  

  لاير عَبّي لاير عَبّي
   

 المدّنٌك الزجبزٌّك   36,190,586 27,745,209
 مبقصبً: محصص اإلمحفبض فِ قْمخ المدّنْ   )1,019,400( )811,053(

26,934,156 35,171,186  
 

 المجبلغ المعزذوخ م  الجيبد المحزصخ  1,038,479 1,064,848
 المدّنٌك آخسًك  630,068 1,358,896

  المدفٌاخ مودمبً   2,020,723 1,994,500
31,352,400 38,860,456  

========= =========  
 

 ب يَبثو اىْقذاىْقذ وٍ   6
 

 2013/6/30 2014/6/30 

 لاير عَبّي لاير عَبّي  

   
 39,492 69,701 مود فِ الصندًا 

 22,538,559 32,63733,2 مود لدٍ الجنك   

 22,578,051 ,02,338333 ّقذيت وبْل   
   
 (1,500,000) )5,000(000, الودائع ناقصًا:    
 النفد وما يماثل النقد   

 

 

02,33828,3 21,078,051 

  سأط اىَبه  7
 

2013/6/30 2014/6/30  
  عذد األعهٌ عذد األعهٌ

   
       ثْعخ 111ظي  ممزبش )صٌرْ ( ل ل ظي  قْمزخ  3,225,000 3,225,000 3,225,000

 
 ثْعخ   111ظي  ابدُ )صٌد ًادد( ل ل ظي  قْمزخ   61,275,000 61,275,000 61,275,000
64,500,000 64,500,000  
======== ========  
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 )غير مدققةال)إيضاحات حول البيانات المالية 

 )يتبع( سأط اىَبه  7
 

 
2013/6/30 2014/6/30  
  عذد األعهٌ عذد األعهٌ

   
 )ذًُ العٌغْ (  األظي  الممزبشح -ؼسيخ النفػ العمبمْخ 3,225,000 3,225,000

 األظي  العبدّخ -بمْخؼسيخ النفػ العم 28,380,000 28,380,000
   العبدّخاألظي   -صندًا روباد الحدمبد المدمْخ 8,352,027 8,352,027

39,957,027 39,957,027  
======== ========  

 
 
 اإلحتيبطي اىقبّىّي    8
 

ك ّصجخ زصْد ذلك اإلدزْبغِ % م  أزثبح يل ظنخ لذعبة إدزْبغِ قبمٌمِ إلَ أ11رذٌّل معجخ  1972ّزطبت قبمٌك الؽسيبد الزجبزّخ لعبم 

 معبًّبً لثبث زأظمبل الؽسيخ المصدز ابَ األقل. ىرا اإلدزْبغِ غْس مزبح لبزٌشّع.
 

 

 

 ٍْبفع ّهبيت اىخذٍت ىيَىظفيِ     9

   يبمذ الذسيخ فِ االلزصامبد  المدزجخ فِ المْصامْخ العمٌمْخ يمب ّبِ:    

 2014/6/30 2013/6/30 

 لاير عَبّي لاير عَبّي 

   
 270,088 336,117 ّنبّس  1معزذوبد يمب فِ 

 53,305 21,700 معزذق خالل العنخ 

 (14,033) )12,188( م بفؤح ميبّخ الحدمخ مدفٌاخ

 ---------- ---------- 

 309,359 345,629 يىّيى 30ٍغتحقبث مَب في 
 ============ ============ 

 

 

  تنيفت إصاىت أصىه اىَىقع ٍخصص صيبّت اىَىقع و    10

 دسيخ المحصص يبلزبلِ: 

 2014/6/30 2013/6/30  

  لاير عَبّي لاير عَبّي 
    

  472,407 472,407 ّنبّس  1فِ 

  - 17,869 محصص إظبفِ 

  16,406 28,344 زد الحص  موبثل الصم  )مدزج فِ ر بلْف الزمٌّل(

  488,813 518,620 يىّيى 30في 
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 (غير مدققةال)حات حول البيانات المالية إيضا
 

 اىزٌٍ اىذائْت واىَغتحقبث    11
 

                        2014/6/30 2013/6/30    

         لاير عَبّي       لاير عَبّي 

      

    2,901,292 3,770,856 الدائنْبد الزجبزّخ

    21,007,430 27,404,667 معزذق ألغساف ذاد االقخ 

    7,445,675 9,743,097 مصسًفبد معزذوخ 

         66,000 88,200 م بفؤح أاعبء مجبط اإلدازح معزذوخ 

 41,006,820 31,420,397    

 

 

 اىبْنيت اإلقتشاضبث 12  
 2014/6/30 2013/6/30  

  لاير عَبّي لاير عَبّي 

  10,000,000 20,000,000 قسًض قصْس الألجل

  1,480,769 - 1قسض ألجل 

  408,400 8,400 2قسض ألجل 

  4,619,400 3,517,971 3قسض ألجل 

 23,526,371 16,508,569  

    اىجضء اىجبسي

  10,000,000 20,000,000 قسًض قصْس الألجل

  1,480,769 - 1قسض ألجل 

  400,000 8,400 2قسض ألجل 

    990,000 1,319,571 3قسض ألجل 

 21,327,971 ,76912,870  

    اىجضء غيش اىجبسي

  - - 1قسض ألجل 

  8,400 - 2قسض ألجل 

  3,629,400 2,198,400 3قسض ألجل 

 2,198,400 3,637,800  

 

 

 ويحَو ٍعذه فبئذة وفقبً ألععبس اىغىق. يغذد اىقشض قصيش األجو خاله عْت واحذة وهى بذوُ ضَبُ

 

 1قشض ألجو 

 

ذصٌل ابْيب م  ثنك مذبِ، ثغسض رمٌّل رٌظع أامبل الؽسيخ فِ ظبطنخ امبك.  ّعدد الوسض قصْس رعيْالد ر  ال 1ّمثل الوسض ألجل 

ًفوبً   %8ًّذمل معدل فبئدح . الوسض ثدًك ظمبك3113إثسّل  21إثزداءاً م   ألف لاير امبمِ 120ثمجبغ ًقدزه قعػ ؼيسُ 36ابَ  1األجل 

 ألظعبز العٌا.

 

 2قشض ألجو 

 

 2ْالد ر  الذصٌل ابْيب م  ثنك مذبِ، ثغسض رمٌّل دْبشح األمالك ًآالد ًالمعداد.  ّعدد الوسض قصْس األجل رعي 2ّمثل الوسض ألجل 

 .2%ًقدزه ًّذمل معدل فبئدح  . الوسض ثدًك ظمبكخس ظذت لبوسضًادد م  ربزّ  ا ؼيسثعد 

 

 3قشض ألجو 

 

 3رمٌّل دْبشح األمالك ًآالد ًالمعداد.  ّعدد الوسض قصْس األجل رعيْالد ر  الذصٌل ابْيب م  ثنك مذبِ، ثغسض  3 ّمثل الوسض ألجل 

 .% 3.2قدزه ًّذمل معدل فبئدح ً . الوسض ثدًك ظمبك 3112 أيزٌثس 21إثزداءاً م  قعػ ؼيسُ  23ابَ 
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 (غير مدققةال)إيضاحات حول البيانات المالية 
 

 ضشيبت اىذخو      13

 2014/6/30 2013/6/30 

 عَبّي لاير لاير عَبّي 

   االىتضاٍبث اىَتذاوىت:

 742,170 798,903 الذبلْخ الفزسح

 - - ظنٌاد ظبثوخ

 798,903 742,170 

 
============ ============ 

   قبئَت اىذخو:

 669,117 729,049 الذبلْخ الفزسح

 ------------ ------------ 

 729,049 669,117 

 ============ ============ 

   اىضشيبي اىَؤجو:األصو 

 77,838 150,450 ّنبّس  1فِ 

 - - الفزسحالذسيخ خالل 

 77,838 150,450  يىّيى 30في 
 ============ ============ 

  

 : ّؽزمل أصل العسّجخ المؤجبخ ابَ الفسًا المؤقزخ الزبلْخ 
   180,929 223,370 المحصصبد ًالمصسًفبد األخسٍ 
   (103,091) (72,920) ممزب بد ًآالد ًمعداد 

 

 

150,450    33.737      

الحبظع  الدخلم   لاير امبمِ 30,000ابَ مب ّصّد ا  13%وبمٌك ظسّجخ الدخل فِ ظبطنخ امبك ثمعدل لرحعع الؽسيخ لعسّجخ الدخل ًفوبً 

 .  سّجْخلبعسّجخ. ألغساض رذدّد مصسًف ظسّجخ الدخل لبعنخ ، رمذ رعٌّخ األزثبح المذبظجْخ لألغساض الع

 

 ٍخصص اىبيئت  14

 2014/6/30 2013/6/30 

 لاير عَبّي لاير عَبّي 

   
 626,765 626,765 ّنبّس  1السصْد يمب فِ 

 - - الم ٌك خالل العنخ

 - - المجبلغ المعزحدمخ

 626,765 626,765  يىّيى 30اىشصيذ مَب في 
 ========== ========== 

قوم شركة ت ـن ال كوي ت صص ب كا مخ ت                                                                                          ل

صة خا شركة ال ال  .ب
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 (غير مدققةال)إيضاحات حول البيانات المالية 
 

 صبفي )ٍصشوفبث( إيشاداث اىتَىيو 15

 2014/6/30 2013/6/30 

 لاير عَبّي لاير عَبّي 

   
 (152,153) (93,851) مصسًفبد الفٌائد 

 75,758 109,014 إّساداد الفٌائد 

 (76,395) 15,163 صبفِ مصسًفبد الزمٌّل

 ============= ============= 

 

  اىَعبٍالث ٍع األطشاف راث اىعالقت - 16
 

ْيب ثبلودزح ابَ الرزذ   ًممبزظرخ الزرؤ ْس رزمثل األغساف ذاد العالقخ ثبلمعبىمْ  ًأاعبء مجبط اإلدازح ًاإلدازح العبْب ًالؽسيبد الزِ ّزمزعٌك ف

 ثصٌزح فعبلخ ابَ الوسازاد المبلْخ ًالزؽغْبْخ )أغساف ذاد االقخ أخسٍ(.

 

روٌم  لبؽسيخ. ً فِ إغبز النؽبغ االازْبدُ اإلدازح ممبزظخ رؤ ْس ىبم ابْيب دخبذ الؽسيخ فِ معبمالد مع ؼسيبد ّعزطْع ثعط أاعبء مجبط

 أظبض رجبزُ إلَ األغساف ذاد العالقخ ًرذصل ابَ خدمبد م  ربك األغساف.  الؽسيخ ثزودّ  خدمبد ابَ

 

 % أو أمثش ٍِ أعهٌ اىششمت و/ أو أعضبء ٍجيظ اإلداسة مَب ييي: 10خاله اىعبً مبُ حجٌ اىَعبٍالث ٍع األطشاف راث اىعالقت واىَبىنيِ ىْغبت 

 

    2014/6/30 2013/6/30  

  لاير عَبّي لاير عَبّي 

    داثإيشا

  3,341,263 9,727,232 ثْع ًقٌد إلَ مذطبد ًقٌد ممبٌيخ ألاعبء مجبط اإلدازح

  2,007,605 4,635,107 ثْع ًقٌد إلَ امالء رجبزّْ  ذًُ االقخ ثؤاعبء مجبط اإلدازح

  516,440 1,014,944 ثْع ًقٌد إلَ المؽسً  المؽزسك
    

    تنبىيف

  125,339,577 150,089,341 سٍؼساء ًقٌد م  أغساف ذاد االقخ أخ

  130,431 147,969 إربًح ا  االمخ رجبزّخ لبؽسيخ األم

  66,600 88,200 م بفآد أاعبء مجبط إدازح

  6,800 12,800 أرعبة دعٌز إجزمبابد مجبط اإلدازح

  6,181 9,453 صبفِ فٌائد مدفٌاخ ألغساف ذاد االقخ أخسٍ
 
 

   

    األسصذة

  909,112 145,138 أزصدح لدٍ الجنك

  1,064,848 1,038,479 معزذق م  أغساف ذاد االقخ 

  21,007,430 27,404,667 معزذق ألغساف ذاد االقخ 

 

 تنبىيف اىَىظفيِ 17

 2014/6/30 2013/6/30 

 لاير عَبّي لاير عَبّي 

   
 1,884,992 2,315,620  زًارت ًأجٌز ًثدالد

 53,305 21,700 م بفآد ميبّخ الحدمخ

 62,783 77,321 ر بلْف الزؤمْنبد اإلجزمباْخ

 128,674 137,253 منبفع أخسٍ لبمٌظفْ 

 2,551,894 2,129,754 
 
 

============= ============= 
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 (غير مدققةال)إيضاحات حول البيانات المالية 
 

 ٍصشوفبث تشغيو أخشي    18
 

 يي:حشمت اىَصشوفبث اىتشغيو األخشي ىيششمت ٍىضحت مَب ي

  2014/6/30 2013/6/30  

  لاير عَبّي لاير عَبّي 

    

  1,040,859 1,228,617 إّجبز الزؽغْل

  598,747 674,803 الزجبزح ًالصنباخزظٌم زخص لٌشازح 

  130,431 147,969 أربًح العالمخ الزجبزّخ معزذوخ الدفع لبؽسيخ األم

  66,600 88,200 م بفآد أاعبء مجبط اإلدازح

  13,200 12,800 بة دعٌز جبعبد مجبط اإلدازحأرع

  1,054 2,368 أرعبة الزدقْق ًأرعبة مينْخ 

  4,960 6,852 أرعبة اظزؽبزاد العسّجخ

  233,617 139,011 محصص اإلمحفبض فِ قْمخ المدّنْ 

 

 

  إستببطبث    19
 

 اإليجبساث اىتشغيييت

 

 .خ األجل ًغْس قبثبخ لإللغبءغٌّب دخبذ الؽسيخ فِ ثعط اوٌد اإلّجبز الزؽغْبِ

 
 أرقام المقارنة   20  

 
إعادة التصنيف على الربح أو حقوق  تم إعادة تصنيف بعض أرقام السنة السابقة لتتناسب مع تصنيف أرقام السنة الحالية. ال تؤثر

 المساهمين المقرر عنها سابقًا.
 


