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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 46,525,821

 

 إظبفبد خالل الفزسح - 2,234  4,154,811   4,157,045 

                    

 -    

 

          

(249,428) 

 

               

250,873  

 

                   

(1,445) 

 

 

 رذٌّالد

 إظزجعبداد - - - -

     

 2013 بشعيبتَ 30اىشصيذ في   11,360,398  31,625,271   7,697,197   50,682,866

     

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

 

 إظبفبد خالل الفزسح 1,341,625 1,773,583  5,880,837          5,880,837    

 رذٌّالد  1,403,595      2,107,217   (3,510,812)   -                  

 إظزجعبداد (42,902)   (288,853)           (331,755)    

 2014 عيبتَبش 30اىشصيذ في    17,033,927    34,817,638  5,803,128   57,654,693

 االعتهالك    

 

18,911,810 

 

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

 

 اظزيالك الفزسح  900,899          1,843,824  -  2,744,723 

 إظزجعبداد   -  -                   

  2013 عيبتَبش 30اىشصيذ في        3,648,014  18,008,518 -   21,656,532

22,681,000 

 

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

 

 اظزيالك الفزسح  557,082         2,355,507        -  2,912,589    

 إظزجعبداد (25,193)       (257,387)         - (282,580)    

25,311,009    
 

         
29,026,334  

- 

 

          
7,697,197  

        

 

21,375,206   
 

            
13,616,753  

         

 

3,935,803  
 

              
7,712,384     

        

  2014 عيبتَبش 30اىشصيذ في 

 

 

 اىقيَت اىذفتشيت

 2013 عيبتَبش 30

 2014 عيبتَبش 30 13,098,124 13,442,432 5,803,128 ,343,68432
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 (غير مدققةال)إيضاحات حول البيانات المالية 
 

 إعتثَبس في ٍششوع ٍشتشك  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  32غ.م.م )"المؽسً  المؽزسك"( ، ؼسيخ رؤظعذ فِ امبك ثزربزّ  

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

 

 عبٌمبد المبلْخ لبمؽسً  المؽزسك فِ ميبّخ فزسح الزوسّس يمب ّبِ:مبحص الم

 

 30/9/2014 30/9/2013  

  لاير امبمِ لاير امبمِ 
    

  2,937,098 3,713,641 إجمبلِ األصٌل
 

         
 

  (2,723,899) (3,573,421) إجمبلِ اإللزصامبد
 

 
  

 140,220 صبفي األصىه

 
213,199              

 

 

  
  

               106,600 70,110 حصت اىششمت في صبفي اصىه اىَششوع اىَشتشك
 

 
 
 

 

  11,111,922 25,876,831 إّساداد

  (11,125,170) (25,914,433) مصسًفبد

              (13,248) (37,602) فتشة)خغبسة( اىَششوع اىَشتشك ىي
 

 
  

  (6,624) (18,801) )خغبسة( اىَششوع اىَشتشك حصت اىششمت في

 

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

 

 

 

 في اىششمت اىشقيقتإعتثَبساث  3
  

   عششمت ٍغقظ ىيغبصاث ػ.ً.ع.         

 

اد غ.م. .  )المعزثمس فْيب( ًىِ ؼسيخ معبىمخ رعمل فِ العبطنخ % م  الذوٌا غْس المعْطسح فِ ؼسيخ معوػ لبغبش0.12االظزثمبزاد رمثل 

ًفوبً لسخصخ رجبزّخ م  ًشازح الزجبزح ًالصنباخ.  العمل السئْعِ لبؽسيخ المعزثمس فْيب ىٌ رصنْع ًثْع غبش الطج   1020مٌفمجس  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  رعْررْ ررر   3112فجساّررس  0قرِ 
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.ًثنبءا ابَ ذلك ّعزجس االظزثمبز فِ  الصم .
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 (غير مدققةال)ات المالية إيضاحات حول البيان

 

 )تببع(  في اىششمت اىشقيقتإعتثَبساث 
 

 فِ ميبّخ فزسح يمب ّبِ: لبؽسيخ الؽوْوخمبحص المعبٌمبد المبلْخ 

 

 30/9/2014 30/9/2013  

  لاير امبمِ لاير امبمِ 
    

   8,459,590           8,981,592       إجمبلِ األصٌل
 

        (1,568,403) 
 

  (1,568,403) (2,165,675) جمبلِ اإللزصامبدإ
    

    6,891,187 6,815,917 صبفِ األصٌل
    

 الؽسيخ فِ صبفِ أصٌل م  الؽسيخ الؽوْوخدصخ 

       
625,497           632,404   

 

 

  2,312,832           2,421,773       قْمخ ؼساء االظزثمبز )اظزجعبد اظزثمبز مزبدخ لبجْع(
 

   93,227                110,912          الؽسيخ الؽوْوخدصخ الؽسيخ م  ازثبح 

     -                       (110,126) الؽسيخ الؽوْوخاألزثبح المعزبمخ م  اظزثمبزاد 

    2,406,059       2,422,559 اىششمت اىشقيقتاىقيَت اىَشحيت العتثَبس في 
    

           1,013,408  887,728 شوع اىَشتشك ىيعبًسبح/)خغبسة( اىَش

                93,227   110,912 اىششمت اىشقيقتحصت اىششمت في سبح/)خغبسة( 

 

 

 

 

 ىىبينٌ اّتشّبشىّبه اّذعتشي ر.ً.ً

 

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

( RAKIAىْئخ الزجبزح زأض الحْمخ لالظزثمبز ) م صبدز ًفوبً لسخصخ رجبزّخ  3110مٌفمجس  10نر 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 الؽوْوخحص المعبٌمبد المبلْخ مب

 

 
30/9/2013 30/9/2014  

  لاير عَبّي لاير عَبّي
   

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

 

 اىَخضوُ   4
30/9/2013 30/9/2014  
  لاير عَبّي عَبّي لاير

   
 الٌقٌد ً الصٌّد   6,815,196      5,443,194       

 مٌاد فِ المحبشك   7,498              7,498               
 المحصًك ثطْئ الذسيخ محصص    (15,000)            (15,000)

       5,435,692      6,807,694   
======== ========  

 

 ىّبث اىتجبسيت و اىألخشياىَذي  5
30/9/2013 30/9/2014  

  لاير عَبّي لاير عَبّي
   

 المدّنٌك الزجبزٌّك    34,961,317    33,056,969     
 مبقصبً: محصص اإلمحفبض فِ قْمخ المدّنْ   (922,911)      (966,942)        

     32,090,027  
 

  34,038,406  
 

 المجبلغ المعزذوخ م  الجيبد المحزصخ   1,038,479      1,064,848       

 المدّنٌك آخسًك  (582,363)       1,494,222       

  المدفٌاخ مودمبً        2,188,046  1,839,714       
     36,488,811    36,682,568   

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

 اىْقذ وٍب يَبثو اىْقذ   6
 

 30/9/2014 30/9/2013 

 لاير عَبّي لاير عَبّي  

   
  87,924               69,711           مود فِ الصندًا 

  19,368,258         33,812,617 مود لدٍ الجنك   

      19,456,182     33,882,328 ّقذيت وبْل   
   
 (1,500,000) - الودائع ناقصًا:    
 النفد وما يماثل النقد   

 

 

2,32833,88   17,956,182      

  سأط اىَبه  7
 

30/9/2013 30/9/2014  
  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
 

 
30/9/2013 30/9/2014  

  عذد األعهٌ عذد األعهٌ
   

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

لَ أك ّصجخ زصْد ذلك اإلدزْبغِ % م  أزثبح يل ظنخ لذعبة إدزْبغِ قبمٌمِ إ11رذٌّل معجخ  1072ّزطبت 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:    

 2014/9/30 2013/9/30 

 عَبّي لاير لاير عَبّي 

   
 270,088 336,117 ّنبّس  1معزذوبد يمب فِ 

  70,908               31,648               لفزسحمعزذق خالل ا

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

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

 326,963          355,577            عبتَبش 30ٍغتحقبث مَب في 
 ============ ============ 

 

 

  ٍخصص صيبّت اىَىقع وتنيفت إصاىت أصىه اىَىقع     10

 دسيخ المحصص يبلزبلِ: 

 2014/9/30 2013/9/30  

  لاير عَبّي لاير عَبّي 
    

  472,407  518,620           ّنبّس  1فِ 

  - - محصص إظبفِ 

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

  488,813 518,620 عيبتَبش 30في 
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 (غير مدققةال)إيضاحات حول البيانات المالية 
 

 اىزٌٍ اىذائْت واىَغتحقبث    11
 

                        30/9/2014 30/9/2013    

         لاير عَبّي       لاير عَبّي 

      

     3,748,222          4,490,129          الدائنْبد الزجبزّخ

     21,007,430        28,746,411        معزذق ألغساف ذاد االقخ 

     7,490,383          9,668,789          مصسًفبد معزذوخ 

                100,200  132,300 م بفؤح أاعبء مجبط اإلدازح معزذوخ 

 43,037,629    32,346,235  

 

   

 

 

 اىبْنيت اإلقتشاضبث 12  
 30/9/2014 30/9/2013  

  لاير عَبّي لاير عَبّي 

   10,000,000         15,000,000        قسًض قصْس الألجل

   1,076,923             -                      1قسض ألجل 

   308,400               -                      2قسض ألجل 

   4,619,400                   5423,187,  3قسض ألجل 

  18,187,542  

 

16,004,723         

 

 

    اىجضء اىجبسي

   10,000,000         15,000,000        قسًض قصْس الألجل

   1,076,923             -                      1قسض ألجل 

   300,000               -                      2قسض ألجل 

   1,319,829           1,319,571 3قسض ألجل 

  16,319,571         12,696,752         

    اىجضء غيش اىجبسي

  - - 1قسض ألجل 

   8,400                - 2قسض ألجل 

           3قسض ألجل 

1,867,971           3,299,571  
 

 1,867,971  3,307,971           

 

 

 

 1لجو قشض أل

 

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

ًفوبً   %8ًّذمل معدل فبئدح . الوسض ثدًك ظمبك3113إثسّل  21إثزداءاً م   ألف لاير امبمِ 120ثمجبغ ًقدزه قعػ ؼيسُ 32ابَ  1األجل 

 ٌا.ألظعبز الع

 

 2قشض أللجو 

 

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

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

 

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

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

 

 ضشيبت اىذخو      13

 30/9/2014 30/9/2013 

 لاير عَبّي لاير عَبّي 

   االىتضاٍبث اىَتذاوىت:

  988,651           1,120,729 الذبلْخ الفزسح

   73,053    69,854 ظنٌاد ظبثوخ

 1,190,583  1,061,704 

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

   قبئَت اىذخو:

  988,651           1,120,729  الذبلْخ الفزسح
 ------------ ------------ 

 1,120,729          988,651 

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

   األصو اىضشيبي اىَؤلجو:

 77,838 150,450 ّنبّس  1فِ 

 - - الفزسحالذسيخ خالل 

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

  

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

 

 

150,450    33.737      

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

 .  لبعسّجخ. ألغساض رذدّد مصسًف ظسّجخ الدخل لبعنخ ، رمذ رعٌّخ األزثبح المذبظجْخ لألغساض العسّجْخ

 

 ٍخصص اىبيئت  14

 30/9/2014 30/9/2013 

 لاير عَبّي لاير عَبّي 

   
 626,765 626,765 ّنبّس  1السصْد يمب فِ 

 - - فزسحالم ٌك خالل ال

 - - المجبلغ المعزحدمخ

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

                                                                                                                             

       . 
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 (غير مدققةال)إيضاحات حول البيانات المالية 
 

 ي )ٍصشوفبث( إيشاداث اىتَىيوصبف 15

 30/9/2014 30/9/2013 

 لاير عَبّي لاير عَبّي 

   
 (241,211)      (145,511)  مصسًفبد الفٌائد 
  139,697   169,901 إّساداد الفٌائد 

 (101,514)         243390 صبفِ مصسًفبد الزمٌّل
 ============= ============= 

 

  ألطشاف راث اىعالقتاىَعبٍالث ٍع ا - 16
 

خ الزرؤيْس رزمثل األغساف ذاد العالقخ ثبلمعبىمْ  ًأاعبء مجبط اإلدازح ًاإلدازح العبْب ًالؽسيبد الزِ ّزمزعٌك فْيب ثبلودزح ابَ الرزذ   ًممبزظر

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

 

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

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

 

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

 

    30/9/2014 30/9/2013  

  لاير عَبّي لاير عَبّي 

    إيشاداث

   4,406,538           9,446,798          ثْع ًقٌد إلَ مذطبد ًقٌد ممبٌيخ ألاعبء مجبط اإلدازح

   2,756,062           5,754,272          ؤاعبء مجبط اإلدازحثْع ًقٌد إلَ امالء رجبزّْ  ذًُ االقخ ث

   639,844             1,110,364          ثْع ًقٌد إلَ المؽسً  المؽزسك
    

    تنبىيف

   125,339,577       150,089,341      ؼساء ًقٌد م  أغساف ذاد االقخ أخسٍ

   195,842             232,923             إربًح ا  االمخ رجبزّخ لبؽسيخ األم

   100,800             132,300             م بفآد أاعبء مجبط إدازح

   18,400               18,700               أرعبة دعٌز إجزمبابد مجبط اإلدازح

   9,453                 5,400                 صبفِ فٌائد مدفٌاخ ألغساف ذاد االقخ أخسٍ
 
 

   

    األسصذة

   909,112             30,552               أزصدح لدٍ الجنك

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

   21,007,430         28,746,411        معزذق ألغساف ذاد االقخ 

 

 تنبىيف اىَىظفيِ 17

 30/9/2014 30/9/2013 

 لاير عَبّي لاير عَبّي 

   
 342224002         3,672,844         زًارت ًأجٌز ًثدالد

 734222              31,648             م بفآد ميبّخ الحدمخ

 024221            144,591           ر بلْف الزؤمْنبد اإلجزمباْخ

 1224712            172,102           منبفع أخسٍ لبمٌظفْ 

 4,021,184 331703105 
 
 

 (غير مدققةال)إيضاحات حول البيانات المالية 

============= ============= 
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 ٍصشوفبث تشغيو أخشي    18
 

 حشمت اىَصشوفبث اىتشغيو األخشي ىيششمت ٍىضحت مَب ييي:

  30/9/2014 30/9/2013  

  لاير عَبّي لاير عَبّي 

    

  1,602,257   1,891,294          بز الزؽغْلإّج

   894,913            1,061,690          الزجبزح ًالصنباخزظٌم زخص لٌشازح 

   195,842            232,923             أربًح العالمخ الزجبزّخ معزذوخ الدفع لبؽسيخ األم

   100,800            132,300             م بفآد أاعبء مجبط اإلدازح

   18,400              18,700               أرعبة دعٌز جبعبد مجبط اإلدازح

   1,054     2,368   أرعبة الزدقْق ًأرعبة مينْخ 

   7,210                9,102                 أرعبة اظزؽبزاد العسّجخ

   389,506            42,631               محصص اإلمحفبض فِ قْمخ المدّنْ 

 

 

  إستببطبث    19
 

 اإليجبساث اىتشغيييت

 

 .غٌّبخ األجل ًغْس قبثبخ لإللغبء دخبذ الؽسيخ فِ ثعط اوٌد اإلّجبز الزؽغْبِ

 
 أرقام المقارنة   20  

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

 المساهمين المقرر عنها سابقًا.
 


