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  المختصرة المرحليةتقرير حول مراجعة القوائم المالية 
  الوطنية لصناعة الكرتون المساهمة العامة المحدودةشركة المجلس إدارة رئيس وأعضاء إلى 

 )الشركة( الكرتون المساهمة العامة المحدودةللشركة الوطنية لصناعة المرحلية المختصرة المرفقة  القوائم المالية راجعنالقد 
 الشامل الدخل وقائمة المرحلية الدخل ائمةوق ٢٠١٣حزيران  ٣٠كما في المرحلية  قائمة المركز الماليوالتي تتكون من 

ذلك في أشهر المنتهية  الستة المرحلية لفترة التدفقات النقديةقائمة و المرحلية الملكيةالتغيرات في حقوق قائمة و المرحلية
 .هاواإليضاحات حول التاريخ

 
 ٣٤المحاسبة الدولي لمعيار  عداد وعرض هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة وفقاإعن  مسؤولمجلس اإلدارة ن إ
 إلىاستنادا هي التوصل إلى نتيجة حول هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة ن مسؤوليتنا إ ".التقارير المالية المرحلية"

  .مراجعتنا

  نطاق المراجعة
مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل " ٢٤١٠وفقاً للمعيار الدولي المتعلق بعمليات المراجعة مراجعتنا جرت لقـد 

بشكل أساسي  باستفساراتالمعلومات المالية المرحلية تتمثل في القيام  إن عملية مراجعة". مدقق الحسابات المستقل للمنشأة
إن نطاق . من األشخاص المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى

التالي ال تمكننا أعمال المراجعة أعمال المراجعة أقل بكثير من نطاق أعمال التدقيق التي تتم وفقا لمعايير التدقيق الدولية وب
من الحصول على تأكيدات حول كافة األمور الهامة التي من الممكن تحديدها من خالل أعمال التدقيق، وعليه فإننا ال نبدي 

  .رأي تدقيق حولها

  النتيجة
 ،المختصرة المرفقة لم يتم إعدادها تجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية المرحلية سترع انتباهنا أية أمورتلم  ،بناء على مراجعتنا
 .٣٤ رقم لمعيار المحاسبة الدوليوفقا  ،الجوهريةمن كافة النواحي 

  فقرة توكيدية
نهائية من دائرة ضريبة  اتلم تحصل الشركة على مخالص )٤(في إيضاح رقم  مبينوكما هو  دون إبداء التحفظ في رأينا،
 . ٢٠١٢ عاموحتى  ١٩٩٣ في عام التأسيسالدخل عن نتائج أعمالها منذ 
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  .جزءا من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة ٦إلى  ١اإليضاحات المرفقة من  تعتبر
  

 
١ 

  الشركة الوطنية لصناعة الكرتون المساهمة العامة المحدودة

  المرحليةقائمة المركز المالي 
  ٢٠١٣حزيران  ٣٠كما في 

      
حزيران  ٣٠

٢٠١٣    
كانون األول  ٣١

٢٠١٢  
  )مدققة(    )مدققةغير (      
  والر أمريكيد    والر أمريكيد    إيضاح  لموجوداتا

            متداولةال غير موجوداتال
  ٢,٠٨٧,٤٤٠    ٢,٠٩٨,٥٥٦      عقارات وآالت ومعدات

  ٥١١,٤٠٣    ٦١٧,٩٣٨      موجودات مالية متوفرة للبيع
      ٢,٥٩٨,٨٤٣    ٢,٧١٦,٤٩٤  

            متداولةال موجوداتال
  ٥١٧,٧١٧    ٤٨٨,٢٤٨      ةضاعب
  ٢,٠٨٦,٧٩٣    ٢,٠٤٨,٥٩٠      مم مدينةذ

  ٤٥٨,٥٤٣    ٥٠٨,٦٨١      موجودات متداولة أخرى
  ٣٧٠,١٩٧    ٣٣٩,٧٤٨      النقد والنقد المعادل

      ٣,٤٣٣,٢٥٠   ٣,٣٨٥,٢٦٧  

  ٦,٠٣٢,٠٩٣    ٦,١٠١,٧٦١      جموع الموجوداتم

            المطلوباتالملكية وحقوق 
            حقوق الملكية

  ٥,٠٠٠,٠٠٠    ٥,٠٠٠,٠٠٠      أس المال المدفوع ر
 ١١٠,١٦٦   ١١٠,١٦٦    ٣  احتياطي إجباري

  ٢٥٦,٥٣٠    -    ٣  خاصاحتياطي 
  )١٧,١٧٨(   )٤١,٨٤٩(       احتياطي موجودات مالية متوفرة للبيع

 ١١٥,١٦١   ٣٢٠,٨٤٢      أرباح مدورة 
 ٥,٤٦٤,٦٧٩   ٥,٣٨٩,١٥٩      حقوق الملكية  صافي

         متداولةال غير المطلوبات
  ١٠٣,١٣٣    ١١٧,٨٣٥      خصص تعويض نهاية الخدمةم
      ١٠٣,١٣٣    ١١٧,٨٣٥  

            المطلوبات المتداولة
  ٤٠٦,٢٨٩    ٤٣٦,٨٨٤      مم دائنةذ

  ١٧,٢٥٣    ٤٨,١٤٠    ٤  مخصص ضريبة الدخل
  ٤٠,٧٣٩    ١٠٩,٧٤٣      مطلوبات متداولة أخرى

      ٤٦٤,٢٨١    ٥٩٤,٧٦٧  
  ٥٦٧,٤١٤    ٧١٢,٦٠٢      مجموع المطلوبات

  ٦,٠٣٢,٠٩٣    ٦,١٠١,٧٦١      المطلوبات الملكية وجموع حقوق م



  

  .جزءا من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة ٦إلى  ١اإليضاحات المرفقة من  تعتبر
  

 
٢ 

  الشركة الوطنية لصناعة الكرتون المساهمة العامة المحدودة

  المرحلية الدخل قائمة
  ٢٠١٣ حزيران ٣٠أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال

  
  حزيران ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في    إيضاح  
      ٢٠١٢    ٢٠١٣  
  )غير مدققة(    )غير مدققة(      
  والر أمريكيد    والر أمريكيد      
  ٢,٢٧٨,٥٤٥    ٢,٥٦٨,٠٨٠      المبيعات 

  )١,٩٣٣,٢١٥(    )٢,١٠٠,٩٧٢(      المبيعات كلفة
  ٣٤٥,٣٣٠    ٤٦٧,١٠٨      مجمل الربح

    
  

      

  )١٥٢,١١٧(    )١٤٣,٦٠٦(      صاريف بيع وتوزيعم
  )١٧٣,٤٣٣(    )١٦٤,٩٢٧(      مةاصاريف إدارية وعم

  ١٩,٧٨٠    ١٥٨,٥٧٥      الربح التشغيلي
     

    
  ٢٥,٧٥١    ٤٦,١٤٢      اإلستثمارات أرباح

  )٧٠,١٧٤(    ٢٥,٣٢١      أخرى )مصاريف( إيرادات
  )٢٤,٦٤٣(    ٢٣٠,٠٣٨      قبل ضريبة الدخل الفترة )خسارة(ربح 

  -    )٣٠,٨٨٧(    ٤  مصروف ضريبة الدخل
  )٢٤,٦٤٣(    ١٩٩,١٥١      الفترة )خسارة( ربح

) خسارة(ربح  األساسية والمخفضة للسهم من الحصة
    الفترة

  
٠,٠٠٥(   ٠,٠٤( 

  



  

  .جزءا من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة ٦إلى  ١اإليضاحات المرفقة من  تعتبر
  

 
٣ 

  الشركة الوطنية لصناعة الكرتون المساهمة العامة المحدودة

  المرحلية الشامل الدخل قائمة
  ٢٠١٣حزيران  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  
  حزيران ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في    
    ٢٠١٢    ٢٠١٣  
  )غير مدققة(    )غير مدققة(    
  والر أمريكيد    والر أمريكيد    
        

  )٢٤,٦٤٣(  ١٩٩,١٥١    الفترة ) خسارة( ربح
        بنود الدخل الشامل األخرى

        :بنود سيتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل في فترات الحقة
  )٣١,٥٩٦(  )٢٤,٦٧١(    التغير في القيمة العادلة

  )٣١,٥٩٦(  )٢٤,٦٧١(    األخرى بنود الدخل الشاملمجموع 
  )٥٦,٢٣٩(    ١٧٤,٤٨٠    للفترة الشامل صافي الدخل

 



  

  .جزءا من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة ٦إلى  ١اإليضاحات المرفقة من  تعتبر
  

 ٤ 

  
  الوطنية لصناعة الكرتون المساهمة العامة المحدودةالشركة 

  المرحليةالملكية قائمة التغيرات في حقوق 
  ٢٠١٣حزيران  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  

  
 

  رأس المال  
    المدفوع

  احتياطي
  إجباري

  احتياطي  
    خاص

احتياطي موجودات 
    مالية متوفرة للبيع 

  مدورة أرباح
    )خسائر متراكمة(

  صافي
  الملكية حقوق

  والر أمريكيد    والر أمريكيد    والر أمريكيد    والر أمريكيد    والر أمريكيد    والر أمريكيد  
             ٣٠ حزيران ٢٠١٣

٢٠١٣ الثانيكانون  أولفي كما الرصيد   ٥,٤٦٤,٦٧٩   ١١٥,١٦١    )١٧,١٧٨(    ٢٥٦,٥٣٠   ١١٠,١٦٦   ٥,٠٠٠,٠٠٠ 

الفترة ربح  -   -   -    -   ١٩٩,١٥١  ١٩٩,١٥١ 

  )٢٤,٦٧١(  -   )٢٤,٦٧١(    -   -   - بنود الدخل الشامل األخرى
الدخل الشامل للفترةصافي   -   -   -    )١٧٤,٤٨٠  ١٩٩,١٥١   )٢٤,٦٧١ 

  )٢٥٠,٠٠٠(   -   -    )٢٥٠,٠٠٠(   -   -  )٣إيضاح ( أرباح نقدية موزعة
  -   ٦,٥٣٠   -    )٦,٥٣٠(   -   -  )٣إيضاح (تحويالت 
)غير مدققة( ٢٠١٣حزيران  ٣٠في كما الرصيد   ٥,٣٨٩,١٥٩  ٣٢٠,٨٤٢  )٤١,٨٤٩(    -   ١١٠,١٦٦   ٥,٠٠٠,٠٠٠ 

                        ٢٠١٢ حزيران ٠٣
 ٥,٣٦٥,٣٠٠   ٢٠,٩١٨   )١١,٨٤٣(    ٢٥٦,٥٣٠   ٩٩,٦٩٥   ٥,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠١٢الرصيد كما في أول كانون الثاني 

 )٢٤,٦٤٣(  )٢٤,٦٤٣(   -    -   -   -  خسارة الفترة

  )٣١,٥٩٦(  -   )٣١,٥٩٦(    -   -   -  بنود الدخل الشامل األخرى
 )٥٦,٢٣٩(   )٢٤,٦٤٣(    )٣١,٥٩٦(    -    -   -  الدخل الشامل للفترةصافي 

 ٥,٣٠٩,٠٦١  )٣,٧٢٥(  )٤٣,٤٣٩(    ٢٥٦,٥٣٠   ٩٩,٦٩٥   ٥,٠٠٠,٠٠٠  )غير مدققة( ٢٠١٢ حزيران ٣٠الرصيد كما في 



  

  .جزءا من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة ٦إلى  ١اإليضاحات المرفقة من  تعتبر
  

 
٥ 

  الشركة الوطنية لصناعة الكرتون المساهمة العامة المحدودة

   المرحلية التدفقات النقدية قائمة
  ٢٠١٣حزيران  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  حزيران ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في    
    ٢٠١٢    ٢٠١٣  
  )غير مدققة(    )غير مدققة(    
  والر أمريكيد    والر أمريكيد    

          لتشغيلاأنشطة 
  )٢٤,٦٤٣(    ٢٣٠,٠٣٨    قبل الضريبةالفترة  )خسارة(ربح 

          :تعديالت
  ٦٩,٣٤٧    ٧٩,٤٦٩    استهالك عقارات وآالت ومعدات 

  )٥١٨(    )١١,٩٥٤(    بيع عقارات وآالت ومعدات أرباح
  ١١,٠٦٢    ١٥,٥٠٢    الخدمة خصص تعويض نهايةم

  )٢٥,٧٥١(    )٤٦,١٤٢(    الموجودات المالية  ةأرباح محفظ
    ٢٩,٤٩٧    ٢٦٦,٩١٣  

          :لتغير في رأس المال العاملا
  ١٦,٧٤٢    ٢٩,٤٦٩    البضاعة

  )٤١٣,٢٢٥(    ٣٨,٢٠٣    الذمم المدينة
  ٥٠١,٦٢٧    )٥٠,١٣٨(    الموجودات المتداولة األخرى

  ٣٥,٨٢٨    ٣٠,٥٩٥    الذمم الدائنة 
  ٢٥,٤٠٨    ٢٩,٦٠٨    المطلوبات المتداولة األخرى
  )١٩,٨٢٣(    )٨٠٠(    دفعات تعويض نهاية الخدمة

 ١٧٦,٠٥٤  ٣٤٣,٨٥٠   أنشطة التشغيل  افي النقد منص

          االستثمارأنشطة 
  )٢٧٧,٢٥٤(    )١٣١,٢٠٦(    موجودات مالية متوفرة للبيع شراء
  -    )٢٩,٠٧٨(    للمتاجرةموجودات مالية  شراء
  -    ٢٩,٠٦٩    للمتاجرةموجودات مالية  بيع

  ١٠,٦٨٨    ٢٨,٨٧٤    بيع عقارات وآالت ومعدات
  )٤٣,٤١٧(    )١٠٧,٥٠٥(    راء عقارات وآالت ومعداتش

  ٢٥,٧٥١    ٤٦,١٥١    عوائد توزيعات أسهم
  )٢٨٤,٢٣٢(    )١٦٣,٦٩٥(    أنشطة االستثمار المستخدم فيافي النقد ص

          التمويلأنشطة 
 -   )٢١٠,٦٠٤(     توزيعات أرباح نقدية

 -   )٢١٠,٦٠٤(    افي النقد المستخدم في أنشطة التمويلص
 )١٠٨,١٧٨(   )٣٠,٤٤٩(    في النقد والنقد المعادل النقص

  ٤٩٠,٦٢٠    ٣٧٠,١٩٧     بداية الفترةفي  النقد والنقد المعادل
  ٣٨٢,٤٤٢    ٣٣٩,٧٤٨    نهاية الفترةفي  النقد والنقد المعادل



  

  ٦  

 
  

  الشركة الوطنية لصناعة الكرتون المساهمة العامة المحدودة

  المرحلية المختصرة المالية قوائماليضاحات حول إ
  ٢٠١٣حزيران  ٣٠

  الشركة ونشاطها .١
، ومركزها الرئيسي في مدينة )الشركة(تأسست الشركة الوطنية لصناعة الكرتون المساهمة العامة المحدودة 

 ١٠سهم بقيمة اسمية  ٦٥٠,٠٠٠برأس مال مصرح به  ١٩٩٣عام  فينابلس، كشركة مساهمة عامة محدودة 
في عام ). ٥٦٢٦٠٠٣٧٩(دنانير أردني للسهم الواحد، وسجلت لدى مراقب الشركات في فلسطين تحت رقم 

دينار أردني  ١سهم بقيمة اسمية  ١,٨٩٥,٥٥٢والمكتتب به ليصبح  تم تعديل رأس مال الشركة المصرح ٢٠٠٣
سهم  ٥,٠٠٠,٠٠٠تم زيادة رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب ليصبح  ٢٠٠٥للسهم الواحد، وخالل عام 

تخفيض رأس المال المصرح به من  ٢٠١١ ذارآ م خاللت .بقيمة اسمية دينار أردني واحد للسهم مسددة بالكامل
أمريكي وبالتالي تم تحويل عملة األساس للشركة من الدينار دوالر  ٥,٠٠٠,٠٠٠إلى  دينار أردني ٥,٠٠٠,٠٠٠

  .األردني إلى الدوالر األمريكي

ى علب كرتون جاهزة يتركز نشاط الشركة الرئيسي في عملية استيراد ألواح الكرتون الخـام ومعالجته وتحويله إل
  .لالستعمال وتسويقها في فلسطين

من قبل مجلس إدارة الشركة  ٢٠١٣ حزيران ٣٠للشركة كما في  المرحلية المختصرة تم إقرار القوائم المالية
  .٢٠١٣ تموز ٣١بتاريخ 

  لسياسات المحاسبية اهم ملخص أل .٢

  المالية لقوائمسس إعداد اأ
وفقاً لمعيار  ٢٠١٣ حزيران ٣٠ للستة أشهر المنتهية فيللشركة  المختصرةالمرحلية  الماليةتم إعداد القوائم 

  ."التقارير المالية المرحلية" ٣٤المحاسبة الدولي رقم 
  

 سنويةقوائم مالية كافة المعلومات واإليضاحات المطلوبة إلعداد  المختصرة المالية المرحلية القوائمال تتضمن 
 الستةنتائج فترة  كذلك، فإن. ٢٠١٢كانون األول  ٣١ويجب قراءتها مع القوائم المالية السنوية للشركة كما في 

ال تمثل بالضرورة مؤشرا للنتائج المتوقعة للسنة المالية التي ستنتهي في  ٢٠١٣ حزيران ٣٠أشهر المنتهية في 
 .٢٠١٣كانون األول  ٣١

  السياسات المحاسبية الرئيسية
إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة للشركة كانت متفقة مع تلك التي تم 

بتطبيق التعديالت  الشركةقيام باستثناء  السابقة ٢٠١٢كانون األول  ٣١استخدامها إلعداد القوائم المالية كما في 
لم ينتج عن تطبيق هذه التعديالت أي . ٢٠١٣إبتداء من أول كانون الثاني  معايير التقارير المالية الدوليةالتالية على 

  .كز المالي واألداء المالي للشركةأثر على المر
  
  
  
  



  

  ٧  

 )تعديل(عرض بنود الدخل الشامل األخرى ) ١(معيار المحاسبة الدولي رقم   −
بأن  وذلك ،الدخل الشامل األخرى استحداث مجموعات لبنود إلى) ١(يار المحاسبة الدولي رقم يقضي التغير في مع

قائمة الدخل الموحدة في المستقبل عن البنود األخرى  إلىيتم فصل تلك البنود التي يمكن قيدها أو إعادة تصنيفها 
  .أو مركزها المالي الشركةيؤثر على أداء  ولمالعرض  طريقة ثر هذا التعديل علىأ. التي ال يمكن إعادة تصنيفها

  )تعديل(توضيح متطلبات عرض البيانات المقارنة ) ١(دولي رقم معيار المحاسبة ال −
بيانات المقارنة ل األدنىوالحد  إضافية بشكل اختياريمقارنة  عرض بياناتيوضح هذا التعديل الفرق بين 

بشكل  فقة حول القوائم المالية عندما يتمانات المقارنة في اإليضاحات المريجب على المنشأة عرض البي. المطلوبة
عرض بيانات  يجوز عدم. من بيانات المقارنة المطلوبة األدنىالحد  إلىباإلضافة  مقارنةعرض بيانات  إختياري
يؤثر هذا التعديل على طريقة العرض وال  .)غير مختصرة(في قوائم مالية كاملة  ةاإلختياري ة اإلضافيةالمقارن

  .يؤثر على أداء الشركة أو مركزها المالي

  )تعديل(المعلومات المالية المرحلية  )٣٤(اسبة الدولي رقم معيار المح −

يوضح التعديل على هذا المعيار متطلبات اإلفصاح عن قطاعات األعمال في المعلومات المالية المرحليـة وذلـك   
 ).٨(ريز توافق هذه المتطلبات مع متطلبات معيار التقارير المالية الدولية رقم علت

 
  )تعديالت(تقاص الموجودات المالية والمطلوبات المالية  –االفصاحات ) ٧(رقم  الدولية معيار التقارير المالية −

والترتيبات  بالحق في تقاص األدوات الماليةتتطلب هذه التعديالت أن تقوم المنشأة باالفصاح عن المعلومات المتعلقة 
ديـدة مطلوبـة لجميـع األدوات الماليـة     ان االفصاحات الج). على سبيل المثال اتفاقيات الضمانات(المتعلقة بذلك 

لم ينتج عن تطبيق هذا المعيار أثـر علـى   ). ٣٢(المعترف بها والتي يتم تقاصها بموجب معيار المحاسبة الدولي 
  .شركةالمركز المالي أو األداء المالي لل

  
 قياس القيمة العادلة  )١٣(معيار التقارير المالية الدولية رقم  −

ال يغير هذا المعيار . ع واحد، ضمن معايير التقارير المالية الدولية، لقياس القيمة العادلةيؤسس هذا المعيار لمرج
لم يؤثر هذا المعيار . الحاالت التي يجب بها قياس القيمة العادلة، وإنما يزود مرجع لكيفية قياس القيمة العادلة

 .بشكل جوهري على قياسات القيمة العادلة التي تقوم بها الشركة
 

سيتم تطبيق هذا المعيار . الشركةتم إصدار المعيار التالي والذي لم يصبح نافذ المفعول بعد ولم يتم تبنيه من قبل 
  .عندما يصبح نافذ المفعول

  
 األدوات المالية ) ٩(معيار التقارير المالية الدولية رقم 

األولى لإلحالل محل معيار المحاسبة الدولي بصيغته الحالية المرحلة ) ٩(يمثل معيار التقارير المالية الدولية رقم 
سيكون له أثر على تصنيف وقياس الموجودات والمطلوبات المالية ضمن معيار المحاسبة الدولي  إلي) ٣٩(رقم 
، شركةسيكون لتطبيق المرحلة األولى من هذا المعيار أثر على تصنيف وقياس الموجودات المالية لل). ٣٩(رقم 

على تحديد أثر التطبيق بالتزامن الشركة ستعمل . يكون لتطبيقه أثر على المطلوبات الماليةومن غير المحتمل أن 
سيصبح هذا المعيار نافذ . مع صدور المراحل التالية من المعيار وذلك إلظهار صورة شاملة عن أثر التطبيق

  .٢٠١٥كانون الثاني  ١تي تبدأ في المفعول للسنوات المالية ال
   



  

  ٨  

  

 االحتياطيات .٣

  احتياطي إجباري
  .مرحليةالمالية بإقتطاع اإلحتياطي اإلجباري حيث أن هذه القوائم  الشركةلم تقم 

  
  خاصاحتياطي 

 ٢٥٠,٠٠٠بإجمالي مبلغ  توزيع أرباح نقدية ٢٠١٣نيسان  ١٤ بتاريخفي اجتماعها الذي عقد  الهيئة العامةقررت 
دوالر أمريكي  ٦,٥٣٠إدارة الشركة تحويل مبلغ وقرر مجلس  كما ،والر أمريكي من حساب اإلحتياطي الخاصد

  .والمتبقي في حساب اإلحتياطي الخاص إلى حساب األرباح المدورة

  ضريبة الدخلمخصص  .٤
 فيما يلي ملخص الحركة التي تمت على رصيد ،تخضع الشركة لقانون ضريبة الدخل الساري المفعول في فلسطين

  :٢٠١٢و ٢٠١٣حزيران  ٣٠الدخل خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  ضريبة مخصص

 

حزيران  ٣٠
٢٠١٣  

  والر أمريكيد 
  ١٧,٢٥٣ فترةبداية الفي  المخصص رصيد

 ٣٠,٨٨٧ الفترة ضريبة دخل
  ٤٨,١٤٠ فترة نهاية الفي  المخصص رصيد

بسبب زيادة المصاريف  ٢٠١٢حزيران  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية  في  لم يتم أخذ أية مخصصات ضريبية
   .المقبولة ضريبياً عن اإليرادات الخاضعة للضريبة

، لم تحصل الشركة على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة المختصرة حتى تاريخ إصدار القوائم المالية المرحلية
  .١٩٩٣في عام  التأسيسالدخل عن نتائج أعمالها منذ 

   



  

  ٩  

 

 معامالت مع جهات ذات عالقة  .٥

يمثل هذا البند األرصدة والمعامالت مع الجهات ذات عالقة والتي تتضمن المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس 
يتم اعتماد سياسات األسعار . اإلدارة واإلدارة العليا وأية شركات يسيطرون عليها أو لهم القدرة على التأثير بها

  .باألرصدة والمعامالت مع الجهات ذات العالقة من قبل مجلس إدارة الشركة والشروط المتعلقة
 

حزيران  ٣٠تشمل قائمة المركز المالي المرحلية المختصرة األرصدة التالية مع الجهات ذات العالقة كما في 
 :٢٠١٢كانون األول  ٣١و ٢٠١٣

    طبيعة    
حزيران  ٣٠

٢٠١٣    
كانون  ٣١

  ٢٠١٢األول 
  والر أمريكيد    والر أمريكيد    العالقة    

  ٣٤,٥٥٣    ٢٧,٥٤٧    شقيقة اتشرك    ذمم مدينة
  ٥٤٠    ٥٥٣    مساهم رئيسي    دائنةذمم 

  
  المعامالت التالية مع جهات ذات العالقة لفترة الستة أشهر المنتهيـة فـي   المختصرة تشمل قائمة الدخل المرحلية

  :٢٠١٢و ٢٠١٣حزيران  ٣٠
حزيران  ٣٠        

٢٠١٣  
حزيران  ٣٠  

٢٠١٢  
  والر أمريكيد    والر أمريكيد        

              
  ٢٨,١١٠    ١٥٥,٣٢٧    شقيقة اتشرك    مبيعات 

    مشتريات 
 مساهم رئيسي
  ٢٨,٠٥٤    ٢٣,٠٩٠     وشركات شقيقة

              :مصروفات
        :تعويضات اإلدارة العليا

  ٢٣,٥٣٦    ٢٠,٢٩١  حصة اإلدارة العليا من الرواتب والمصاريف المتعلقة بها
  ٢٠,٧٢٨   ٨٩٣      اإلدارة العليا من تعويض نهاية الخدمةحصة 

  ٧,٣٣٤   ٨,٤٦٣      مكافآت وتنقالت أعضاء مجلس اإلدارة

  
   



  

  ١٠  

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية .٦

حزيـران   ٣٠كما فـي   عادل، والتي تحتفظ بها الشركةمالالنقد النقد و بإستثناء، ألدوات الماليةالي الجدول التا يبين
٢٠١٣:  

  
   

 مدينة ذمم
   

موجودات مالية 
 متوفرة للبيع

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 
    موجودات مالية

  ٦١٧,٩٣٨   - موجودات مالية متوفرة للبيع
  -   ٢,٠٤٨,٥٩٠ ذمم مدينة

  -   ٦,٧٩١ ىموجودات مالية أخر
 ٦١٧,٩٣٨   ٢,٠٥٥,٣٨١  

    مطلوبات مالية
  -   ٤٣٦,٨٨٤ ذمم دائنة

  -   ١٠٢,١٣١ مطلوبات مالية أخرى
 ٥٣٩,٠١٥   -  

القيم العادلة  تحديدتم  .للموجودات والمطلوبات المالية مقاربة بشكل كبير لقيمها الدفترية العادلة ةالقيمإن 
للموجودات والمطلوبات المالية وفقاً للقيم التي يمكن أن تتم بها عمليات التبادل بين جهات معنية بذلك، باستثناء 

 .عمليات البيع اإلجبارية أو التصفية

  .ليةفي تاريخ القوائم الما كماباستخدام األسعار  المتوفرة للبيع تم تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية −
إن القيم العادلة للذمم المدينة والموجودات المالية األخرى والذمم الدائنة والمطلوبات المالية األخرى هي مقاربة  −

 .بشكل كبير لقيمها الدفترية وذلك لكون تلك األدوات ذات فترات سداد أو تحصيل قصيرة األجل
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( #����� ) #���	 �!$221,171                                                188,479                43,869                  88,008                 80,439                   243,576                194,623                 194,623                 355,881                243,934                 -                             -                             -                              

 #&�� �����269,766                                                192,285                203,212                208,063               202,470                 196,864                211,666                 211,666                 207,500                192,950                 -                             -                             -                              

#���	 ������!�-                                                            -                             -                            -                            -                              -                             -                             -                             -                             -                              -                             -                             -                              

 ( ��)� ) #���	�� �!$��45,628                                                  43,410                  31,737                  35,080                 57,145                   38,075                  40,739                   40,739                   57,168                  109,743                 -                             -                             -                              

 ���� ����� ,���6,679                                                    -                             -                            -                            -                              -                             -                             -                             -                             -                              -                             -                             -                              

#���	 ���-&�� ����!4-                                                            -                             -                            -                            -                              -                             -                             -                             -                             -                              -                             -                             -                              

 #-&�)! ����)!-                                                            -                             -                            -                            -                              -                             17,253                   17,253                   17,253                  48,140                   -                             -                             -                              

 ��)� #���	 �	���-                                                            -                             -                            -                            -                              -                             -                             -                             -                             -                              -                             -                             -                              

�����	
�� ������
�� �
�
 543,244                                                424,174                278,818                331,151               340,054                 478,515                464,281                 464,281                 637,803                594,767                 -                             -                             -                              

���� ����� ������
��         

���� #&��5 �	 
����-                             -                            -                            -                              -                             -                             -                             -                             -                              -                             -                             

���� #&��5 ,���-                             -                            -                            -                              -                             -                             -                             -                             -                              -                             -                             ���� #&��5 ,���-                             -                            -                            -                              -                             -                             -                             -                             -                              -                             -                             

( ���� #&��5 ) ����)!75,330                                                  84,528                  94,897                  100,777               86,136                   91,005                  103,133                 103,133                 112,085                117,835                 -                             -                             

 ���� #&��5 #���	 �!$-                             -                            -                            -                              -                             -                             -                             -                             -                              -                             -                             

���� ����� ������
�� �
�
75,330                                                  84,528                  94,897                  100,777               86,136                   91,005                  103,133                 103,133                 112,085                117,835                 -                             -                             -                              

 ������
�� �
�
618,574                                                508,702                373,715                431,928               426,190                 569,520                567,414                 567,414                 749,887                712,602                 -                             -                             -                              

��
���
�� ���           

( #�	�/ �%�� ) 6�	!�� ��!�� 7��7,052,186                                             5,000,000             5,000,000             5,000,000            5,000,000              5,000,000             5,000,000              5,000,000              5,000,000             5,000,000              -                             -                             -                              

8����� �5�����97,371                                                  97,371                  99,695                  99,695                 99,695                   99,695                  110,166                 110,166                 110,166                110,166                 -                             -                             -                              

8����)� �5�����-                                                            256,530                256,530                256,530               256,530                 256,530                256,530                 256,530                 256,530                -                              -                             -                             -                              

��)� ���5�����-                                                            -                             -                            -                            -                              -                             -                             -                             -                             -                              -                             -                             -                              

 ( ��) ) ��	��� ��2/ -                                                            -                             -                            -                            -                              -                             -                             -                             -                             -                              -                             -                             -                              

 #�	�9�� #!���� � ����:�&� �����!�� �1��(28,567)(14,914)(11,843)3,816(43,439)(38,311)(17,178)(17,178)(10,308)(41,849)-                             -                             -                              

 #����� �2!/ #!��� ����� (;�5�) <�0�-                                                            -                             -                            -                            -                              -                             -                             -                             -                             -                              -                             -                             -                              

��+���� #����! ;����-                                                            -                             -                            -                            -                              -                             -                             -                             -                             -                              -                             -                             -                              

( '�!.��!�� =����� �!$ ) ;�5�-                                                            -                             -                            -                            -                              -                             -                             -                             -                             -                              -                             -                             -                              

( #9!�! ) �+���! ;���� (1,795,656)111,029                20,918                  48,251                 (3,725)58,603115,161                 115,161                 196,197                320,842                 -                             -                             -                              

���!�� ���  -                                                            -                             -                            -                            -                              -                             -                             -                             -                             -                              -                             -                             -                              

��
���
�� ���  �
�
 5,325,334                                             5,450,016             5,365,300             5,408,292            5,309,061              5,376,517             5,464,679              5,464,679              5,552,585             5,389,159              -                             -                             -                              

��
���
�� ��� � ������
�� �
�
 5,943,908                                             5,958,718             5,739,015             5,840,220            5,735,251              5,946,037             6,032,093              6,032,093              6,302,473             6,101,761              -                             -                             -                              

"����
�� # �(0)                                                         -                            -                            -                           (0)                           -                            -                             (0)                           0                           1                            -                            -                             -                              
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عربي

ENGLISH
مدققة غير مدققةغير مدققةمراجعةغير مدققة غير مدققةمراجعةغير مدققةمدققة  مدققة غير مدققةغير مدققةمراجعةغير مدققةمراجعة غير مدققةمراجعةغير مدققة مراجعة مدققة غير مدققةغير مدققةمراجعةغير مدققةمدققة مراجعةمراجعةمراجعةغير مدققةغير مدققةمدققة غير مدققةغير مدققةغير مدققةغير مدققة غير مدققةمراجعة مراجعة مراجعةمراجعةمراجعةمدققة  غير مدققةغير مدققة مراجعةمراجعةمراجعةغير مدققةمدققة مدققة مدققة غير مدققةغير مدققة مراجعةمراجعةمراجعةغير مدققة

 قائمة الدخل

مدققة 20132013\12\201331\9\201330\6\201330\3\31مدققة 20122012\12\201231\9\201230\6\201230\3\31مدققة 20112011\6\30مدققة 2010  ������

����$%	�� ����&���  -                             -                            -                              -                             -                             -                             -                              -                             -                             

(��9��!�� ���) �����!�� ��	���> 4,263,575                                             1,941,661             3,903,516             1,032,986            2,278,545              3,445,727             4,626,045              4,626,045              1,245,772             2,568,080              -                             -                             -                              

-                                                            -                             -                            -                              -                             -                             -                              -                             

-                                                            -                             -                              -                              

-                                                            -                             -                              -                              

��)� #�&�:�� ��	����-                                                            -                             -                            -                            -                              -                             -                             -                             -                             -                              -                             -                             -                              

����$%	�� ����&��� �
�
 4,263,575                                             1,941,661             3,903,516             1,032,986            2,278,545              3,445,727             4,626,045              4,626,045              1,245,772             2,568,080              -                             -                             -                              

-                            -                             -                             -                             

����$%	�� '�&��
�� -                             -                              -                             -                              -                             

( #�&�:���� <����!�� ) #/��!�� #/�0��� #-&�3,628,195                                             1,670,920             3,320,997             886,268               1,933,215              2,908,309             3,902,036              3,902,036              1,041,232             2,100,972              -                             -                             -                              

-                             -                            -                              -                             -                             -                              -                             

-                             -                              -                              

-                             -                              -                              

��)� #�&�:�� <����!-                                                            -                             -                            -                            -                              -                             -                             -                             -                             -                              -                             -                             -                              

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

����$%	�� '�&��
�� �
�
3,628,195                                             1,670,920             3,320,997             886,268               1,933,215              2,908,309             3,902,036              3,902,036              1,041,232             2,100,972              -                             -                             -                              

�(��� �
�
  635,381                                                270,741                582,519                146,718               345,330                 537,418                724,009                 724,009                 204,540                467,108                 -                             -                             -                              

��
�
)�� '�&��
�� -                             -                              -                              

 #���	�� <����!��268,467                                                153,787                286,983                69,529                 173,433                 224,317                333,258                 333,258                 72,731                  164,927                 -                             -                             -                              

 #�������� <����!��207,344                                                123,031                263,595                78,386                 152,117                 242,598                308,080                 308,080                 75,545                  143,606                 -                             -                             -                              

 ��)� <����!-                                                            -                             143,251                -                            -                              -                             -                             -                             -                             -                              -                             -                             -                              

��
�
)�� '�&��
�� �
�
 475,811                                                276,818                693,829                147,915               325,550                 466,915                641,338                 641,338                 148,276                308,533                 -                             -                             -                              

 -                             -                            -                              -                             -                             -                             -                              -                             -                             

*&(� +��&�� ����&��  -                             -                            -                              -                             -                             -                             -                              -                             -                             

 ����!1���� ;����47,760-                                                  74,284                  74,284                  -                            25,751                   -                             37,433                   37,433                   -                             46,142                   -                             -                             -                              

 ��)� ;����� ��	���� 51,014                                                  45,451                  64,729                  32,363                 (70,174)5,094                     95,944                   95,944                   49,549                  57,152                   -                             -                             -                              

*&(�� +��&��� ����&��� �
�
 3,254                                                    119,735                139,013                32,363                 (44,423)5,094                     133,377                 133,377                 49,549                  103,294                 -                             -                             -                              

 

*&(� &,��(� '�&��
         

	���-�� <���!7,764                                                    2,629                    4,461                    3,833                    -                              5,741                     9,761                     9,761                     2,102                     5,535                     -                             -                             -                              

��)� ����)� <����! -                                                            -                             -                            -                            -                              32,171                  84,320                   84,320                   22,675                  26,296                   -                             -                             -                              

*&(�� &,��(��� '�&��
�� �
�
 7,764                                                    2,629                    4,461                    3,833                    -                              37,912                  94,081                   94,081                   24,777                  31,831                   -                             -                             -                              

 

-,�&.�� ��! �(��� ���� 155,059                                                111,029                23,242                  27,333                 (24,643)37,685                  121,967                 121,967                 81,036                  230,038                 -                             -                             -                              

 �)	�� #���0 17,253                   30,887                   

 "&
	�
�� ����
)�� �
 /�&�� ����155,059                                                111,029                23,242                  27,333                 (24,643)37,685                  121,967                 104,714                 81,036                  199,151                 -                             -                             -                              

#���� ����� �2�	9� -                                                            -                             -                            -                            -                              -                             -                             -                             -                             -                              -                             -                             -                              

/�&�� ���� 155,059                                                111,029                23,242                  27,333                 (24,643)37,685                  121,967                 104,714                 81,036                  199,151                 -                             -                             -                              

 -                             -                            -                              -                             -                             -                              -                             

01��� �,�2#0.03100.02220.00460.0055(0.0049)0.00750.02440.02090.01620.0398#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
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مدققة 20132013\12\201331\9\201330\6\201330\3\31مدققة 20122012\12\201231\9\201230\6\201230\3\31مدققة 20112011\6\30مدققة 2010

عربي

ENGLISH
مدققة غير مدققةغير مدققةمراجعةغير مدققة غير مدققةمراجعةغير مدققةمدققة  مدققة غير مدققةغير مدققةمراجعةغير مدققةمراجعة غير مدققةمراجعةغير مدققة مراجعة مدققة غير مدققةغير مدققةمراجعةغير مدققةمدققة مراجعةمراجعةمراجعةغير مدققةغير مدققةمدققة غير مدققةغير مدققةغير مدققةغير مدققة غير مدققةمراجعة مراجعة مراجعةمراجعةمراجعةمدققة  غير مدققةغير مدققة مراجعةمراجعةمراجعةغير مدققةمدققة مدققة مدققة غير مدققةغير مدققة مراجعةمراجعةمراجعةغير مدققة

 قائمة التدفقات النقدية

مدققة 20132013\12\201331\9\201330\6\201330\3\31مدققة 20122012\12\201231\9\201230\6\201230\3\31مدققة 20112011\6\30مدققة 2010 البنود

����$%	�� ����
)�� �
 ������� �����	�� ����  =471,062                                                (106,652)(29,888)148,218               176,054                 488,385                247,967                 367,023                 305,732                343,850                 -                             -                             -                              

��&�
3	��� ��%��� �
 ������� �����	�� 

���&�!!� ��	9!� ��� ?��� * ;�5� -90,014                                                  88,523                  121,454                17,821                 43,417                   69,214                  249,986                 249,986                 58,169                  107,505                 -                             -                             -                              

���&�!!� ��	9!� ��� ��� '! �2���! * <�0� +16,444                                                  6,022                    6,816                    5,867                    10,688                   14,000                  14,019                   14,019                   24,701                  28,874                   -                             -                             -                              ���&�!!� ��	9!� ��� ��� '! �2���! * <�0� +

�����1��� ��� '! �2���! * <�0�+87,117                                                  597,273                614,907                -                            -                              -                             147,338                 -                             -                             29,069                   -                             -                             -                              

                              -                             -                             -                 160,284                  91,182                 277,230                 305,512                292,488                 277,254                            -                342,574                342,574                                                302,779-يطرح - شراء استثمارات 

#0���!�� �	��-�� * <�0� +-                                                            -                             -                            -                            -                              -                             -                             -                             -                             -                              -                             -                             -                              

#0���!�� �%��� ;���� * <�0� +289                                                       22,858                  22,858                  -                            25,751                   25,751                  25,751                   25,751                   -                             46,151                   -                             -                             -                              

��&�
3	��� ��%��� �
 ������� �����	�� ���� =(288,942)195,056                180,553                (11,954)(284,232)(321,951)(368,390)(487,446)(124,650)(163,695)-                             -                             -                              

�����
	�� ��%��� �
 ������� �����	�� �����	�� 

��!�� 7�� �%�� ��	�� '! �2���!�� * <�0� +-                                                            -                             -                            -                            -                              -                             -                             -                             -                             -                              -                             -                             -                              

���� ���5 ,������ '! �2���!�� * <�0�+-                                                            -                             -                            -                            -                              -                             -                             -                             -                             -                              -                             -                             -                              

���� ���5 ,������ ��/�	! * ;�5� -39,993                                                  6,678                    6,678                    -                            -                              -                             -                             -                             -                             -                              -                             -                             -                              

���� ���� ,������ '! �2���!�� * <�0� +-                                                            -                             -                            -                            -                              -                             -                             -                             -                             -                              -                             -                             -                              

���� ���� ,������ ��/�	! * ;�5� --                                                            -                             -                            -                            -                              -                             -                             -                             -                             -                              -                             -                             -                              

	���-�� ��/�	! * ;�5� -12,786                                                  -                             4,461                    3,833                    -                              5,741                     -                             -                             2,102                     -                              -                             -                             -                              

#/�	!�� �%��� ;���� * ;�5� --                                                            -                             -                            -                            -                              -                             -                             -                             -                             210,604                 -                             -                             -                              

�����
	�� ��%��� �
 ������� �����	�� �����	�� ����  (52,779)(6,678)(11,139)(3,833)-                              (5,741)-                             -                             (2,102)(210,604)-                             -                             -                              

�1���)� �
 �� ������� �� (#����) "���4�� ����  =129,341                                                81,726                  139,526                132,431               (108,178)160,693                (120,423)(120,423)178,980                (30,449)-                             -                             -                              

"&	5�� ����� ������� '�.�  -221,753                                                351,094                351,094                490,620               490,620                 490,620                490,620                 490,620                 370,197                370,197                 -                             -                             -                              

"&	5�� ���1� �������  =351,094                                                432,820                490,620                623,051               382,442                 651,313                370,197                 370,197                 549,177                339,748                 -                             -                             -                              
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عربي

ENGLISH
مدققة غير مدققةغير مدققةمراجعةغير مدققة غير مدققةمراجعةغير مدققةمدققة  مدققة غير مدققةغير مدققةمراجعةغير مدققةمراجعة غير مدققةمراجعةغير مدققة مراجعة مدققة غير مدققةغير مدققةمراجعةغير مدققةمدققة مراجعةمراجعةمراجعةغير مدققةغير مدققةمدققة غير مدققةغير مدققةغير مدققةغير مدققة غير مدققةمراجعة مراجعة مراجعةمراجعةمراجعةمدققة  غير مدققةغير مدققة مراجعةمراجعةمراجعةغير مدققةمدققة مدققة مدققة غير مدققةغير مدققة مراجعةمراجعةمراجعةغير مدققة

����	�� ��
��)
مدققة 20132013\12\201331\9\201330\6\201330\3\31مدققة 20122012\12\201231\9\201230\6\201230\3\31مدققة 20112011\6\30مدققة 2010

   �%�&� #�!��� #!���� 1.00                                                      1.00                       1.00                      1.00                      1.00                        1.00                       1.00                       1.00                       1.00                       1.00                        

  
23�� �9� 0.93                       0.69                      0.60                      0.57                        0.57                       0.55                       0.55                       0.65                       0.64                        

   ���	��� ��� 1,690,054             1,928,167             101,709               181,849                 709,939                731,688                 731,688                 134,097                435,740                 

#���	�!�� �%�@� 		/5,333,425                                             2,066,894             2,386,963             165,450               309,359                 1,184,987             1,225,831              1,225,831              219,789                706,684                 

�$-�!�� 	��9�� 		/2,776                                                    1,002                    1,335                    130                       234                         333                        374                        374                        102                        264                         

 �%� =���!�� �%�@� 		/5,000,000                                             5,000,000             5,000,000             5,000,000            5,000,000              5,000,000             5,000,000              5,000,000              5,000,000             5,000,000              

   #������ #!���� -                                                        4,650,000             3,450,000             3,000,000            2,850,000              2,850,000             2,750,000              2,750,000              3,250,000             3,200,000              -                         -                         -                          
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عربي

ENGLISH
مدققة غير مدققةغير مدققةمراجعةغير مدققة غير مدققةمراجعةغير مدققةمدققة  مدققة غير مدققةغير مدققةمراجعةغير مدققةمراجعة غير مدققةمراجعةغير مدققة مراجعة مدققة غير مدققةغير مدققةمراجعةغير مدققةمدققة مراجعةمراجعةمراجعةغير مدققةغير مدققةمدققة غير مدققةغير مدققةغير مدققةغير مدققة غير مدققةمراجعة مراجعة مراجعةمراجعةمراجعةمدققة  غير مدققةغير مدققة مراجعةمراجعةمراجعةغير مدققةمدققة مدققة مدققة غير مدققةغير مدققة مراجعةمراجعةمراجعةغير مدققة

����
�� -���� 1
مدققة 20132013\12\201331\9\201330\6\201330\3\31مدققة 20122012\12\201231\9\201230\6\201230\3\31مدققة 20112011\6\30مدققة 2010

�%��� '���	 �	9!1.07                                                      0.413                    0.477                    0.033                    0.062                     0.237                     0.245                     0.245                     0.044                     0.141                     #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

  	����� �%��� 	��/0.03                                                      0.022                    0.005                    0.005                    (0.005)                    0.008                     0.024                     0.021                     0.016                     0.040                     #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

   	����� �%�&� #/+�!�� ;���@�-                                                        -                        -                        -                        -                         -                         -                         -                         -                         -                         #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

  	����� �%�&� #���	�� #!����1.07                                                      1.090                    1.073                    1.082                    1.062                     1.075                     1.093                     1.093                     1.111                     1.078                     #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

(��!) 	��9�� A�� #������ #!���� ۩-                                                        29.989                  148.438                129.077               122.623                 122.623                22.547                   26.262                   31.037                  30.559                   -                         #DIV/0!#DIV/0!

#������ #!���� A�� #/+�!�� ;���@�#DIV/0!-                        -                        -                        -                         -                         -                         -                         -                         -                         #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

�%��� 	��/ A�� �%�&� #/+�!�� ;���@�-                                                        -                        -                        -                        -                         -                         -                         -                         -                         -                         #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

(��!) #���	�� #!���� A�� #������ #!����-                                                        0.853                    0.643                    0.555                    0.537                     0.530                     0.503                     0.503                     0.585                     0.594                     #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! (��!) #���	�� #!���� A�� #������ #!����-                                                        0.853                    0.643                    0.555                    0.537                     0.530                     0.503                     0.503                     0.585                     0.594                     #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

 ��9��!�� A�� ���&!9�� '! B���� ���!��0.15                                                      0.139                    0.149                    0.142                    0.152                     0.156                     0.157                     0.157                     0.164                     0.182                     #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

 ��9��!�� A�� #���0��� 	���-�� ��� B���� ���0.04                                                      0.059                    0.007                    0.030                    (0.011)                    0.013                     0.028                     0.028                     0.067                     0.092                     #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

  ��9��!�� A�� B���� ���0.036                                                    0.057                    0.006                    0.026                    (0.011)                    0.011                     0.026                     0.023                     0.065                     0.078                     #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

 ��	���!�� 6�!�! A&/ 	��9��0.026                                                    0.019                    0.004                    0.005                    (0.004)                    0.006                     0.020                     0.017                     0.013                     0.033                     #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

 '�!.��!�� 
��� A&/ 	��9��0.029                                                    0.020                    0.004                    0.005                    (0.005)                    0.007                     0.022                     0.019                     0.015                     0.037                     #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

 #����	!�� �	9!0.10                                                      0.085                    0.065                    0.074                    0.074                     0.096                     0.094                     0.094                     0.119                     0.117                     #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

  #��&!�� #���0.90                                                      0.915                    0.935                    0.926                    0.926                     0.904                     0.906                     0.906                     0.881                     0.883                     #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

 ( ��! ) 	���-�� #�5:� �	9!20.97                                                    43.232                  6.210                    8.131                    #DIV/0!7.564                     13.495                   13.495                   39.552                  42.564                   #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

 (��! ) ��	���!�� '���	 �	9!0.72                                                      0.326                    0.680                    0.177                    0.397                     0.579                     0.767                     0.767                     0.198                     0.421                     #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

 ( ��! ) #���1�� ��	���!�� '���	 �	9!2.11                                                      0.957                    1.958                    0.496                    1.103                     1.654                     2.216                     2.216                     0.593                     1.224                     #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

 (��! ) �!�9�� ��!�� 74� '���	 �	9!1.51                                                      0.614                    1.126                    0.301                    0.684                     1.018                     1.329                     1.329                     0.349                     0.753                     #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

 ( ��! ) ���	��� #���6.20                                                      8.456                    13.433                  11.349                 10.793                   8.072                     8.496                     8.496                     6.589                     6.731                     #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

  �!�9�� ��!�� 74�2,824,472                                             3,162,624             3,466,594             3,427,020            3,329,990              3,384,138             3,480,372              3,480,372              3,564,717             3,408,439              -                         -                         -                          
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