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  المختصرة القوائم المالية المرحلية حول مراجعة رتقري
  شركة دواجن فلسطين المساهمة العامة المحدودة إدارةمجلس رئيس وأعضاء  إلى
 

والتي ) الشركة( العامة المحدودة المساهمة دواجن فلسطينلشركة المرحلية المختصرة المرفقة  المالية القوائم راجعنالقد 
وقائمة الدخل الشامل  المرحلية الدخل ائمةقو ٢٠١٠ حزيران ٣٠كما في  المرحلية قائمة المركز الماليتتكون من 

ذلك في أشهر المنتهية  لفترة الستة المرحلية دفقات النقديةالتقائمة و المرحلية الملكيةالتغيرات في حقوق قائمة و المرحلية
 .واإليضاحات حولها التاريخ

/  الدوليةالمرحلية المختصرة وفقا لمعيار التقارير المالية  عداد وعرض هذه القوائم الماليةإعن  مسؤول مجلس اإلدارةن إ
 لى نتيجة حول هذه القوائم الماليةهي التوصل إليتنا ن مسؤوإ". التقارير المالية المرحلية" ٣٤ معيار المحاسبة الدولي

  .مراجعتنا إلىاستنادا المرحلية المختصرة 

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

مراجعة المعلومات المالية المرحلية تتمثل في القيام بإستفسارات بشكل أساسي  إن عملية". مدقق الحسابات المستقل للمنشأة
ن نطاق إ. خرىتحليلية واجراءات مراجعة أ إجراءاتمن األشخاص المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق 

ولية وبالتالي ال تمكننا أعمال عمال التدقيق التي تتم وفقا لمعايير التدقيق الدنطاق أ منأعمال المراجعة أقل بكثير 
، وعليه المراجعة من الحصول على تأكيدات حول كافة األمور الهامة التي من الممكن تحديدها من خالل أعمال التدقيق

  .فإننا ال نبدي رأي تدقيق حولها

  النتيجة
عدادها المختصرة المرفقة لم يتم إ لمرحليةالمالية ا قوائمتجعلنا نعتقد بأن ال سترع انتباهنا أية أمورتلم بناء على مراجعتنا، 

 .٣٤ رقم لمعيار المحاسبة الدوليوفقا  ،الجوهريةمن كافة النواحي 

  
  ٢٠١٠ آب ١

  رام اهللا –فلسطين 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 عضو في مؤسسة إرنست ويونغ العالمية
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  .المرحلية المختصرة م الماليةمن هذه القوائ اًجزء ٧ إلى ١اإليضاحات المرفقة من  تعتبر
 
 

 ١

  شركة دواجن فلسطين المساهمة العامة المحدودة
  المرحلية  قائمة المركز المالي

  ٢٠١٠ حزيران ٣٠

      
حزيران  ٣٠

٢٠١٠    
ل كانون األو ٣١

٢٠٠٩  
  مدققة    غير مدققة      
  دينار أردني    دينار أردني    إيضاح  

            لموجوداتا
            موجودات غير متداولة

  ١٣,٨٩٣,٥١٨    ١٣,٥٣٥,٧٤٥      ومعدات  آالتعقارات و
  ٣,٠٧١,٣٥٩    ٤,٨١٣,٦٧١      مشروع قيد اإلنشاء

  ٢٥,٣١٠    ٦,٩٧١      وجودات مالية متوفرة للبيعم
      ١٦,٩٩٠,١٨٧    ١٨,٣٥٦,٣٨٧  

            موجودات متداولة
  ١,٠٩٢,٤٤٤    ١,٢٨٩,٤٨٧      غير ناضجة –موجودات حية 
  ٦٠٤,٢٧٩    ١,١٠٤,٧٧٧      ناضجة ومنتجة –موجودات حية 

  ١,٦٩٦,٧٢٣    ٢,٣٩٤,٢٦٤      مجموع الموجودات الحية
            

  ٩٤١,٠٤٢    ١,٠٣٧,٣٤٧      مخزون
  ١,٥٧١,٧٠٣    ١,٧٨٥,٧٦٦      مم مدينةذ

  ٩٠٦,٦٥٢    ١,٢٧٦,٨٩٧      لة أخرىموجودات متداو
  ١,١٣١,١٢٨    ٤٧٦,٣٧٨      النقد والنقد المعادل

      ٤,٥٥٠,٥٢٥  ٤,٥٧٦,٣٨٨ 
  ٢٣,٢٣٧,٤٣٥  ٢٥,٣٢٧,٠٣٩      جموع الموجوداتم

            لمطلوبات احقوق الملكية و
            حقوق الملكية

 ١٠,٠٠٠,٠٠٠   ١٢,٠٠٠,٠٠٠      أس المال المدفوع ر
 ٤٧١,٠٣١ ٤٧١,٠٣١    ٣  احتياطي إجباري

 ١,٧٧٨,٨١٨   ١,٣٨٤,٥٧٠      فروقات ترجمة عمالت أجنبية
 )٥٥٣(   -      التغير المتراكم في القيمة العادلة 

 ٣,٤٢٧,١٥١   ٢,٩١٠,٨٥١      أرباح مدورة
 ١٥,٦٧٦,٤٤٧ ١٦,٧٦٦,٤٥٢      مجموع حقوق الملكية 
          مطلوبات غير متداولة
 ٣,٨٣٣,٣٧٦    ٣,٠١٨,٥٦١      قروض طويلة األجل

 ٢١٧,٥٠٦    ٢٦٣,٦٠٤      مخصص تعويض نهاية الخدمة
      ٤,٠٥٠,٨٨٢ ٣,٢٨٢,١٦٥ 

          مطلوبات متداولة
 ٢,٣٧٤,٠١٤ ٢,٦٢١,٩٥٦      مم دائنةذ

  ٨٩٨,٨٩٩ ١,٣١١,٣٥٠      الجزء قصير األجل من القروض طويلة األجل
  -  ٣٥٠,٨٢٦      تسهيالت إئتمانية

 ٢٢٤,٩٤٦ ٣٩٦,٧١٥    ٥  مخصص ضريبة الدخل
 ١٢,٢٤٧ ٥٩٧,٥٧٥      مطلوبات متداولة أخرى

      ٣,٥١٠,١٠٦   ٥,٢٧٨,٤٢٢ 
 ٧,٥٦٠,٩٨٨    ٨,٥٦٠,٥٨٧      جموع المطلوبات م
 ٢٣,٢٣٧,٤٣٥    ٢٥,٣٢٧,٠٣٩      جموع حقوق الملكية والمطلوباتم

  



 

  .المرحلية المختصرة م الماليةمن هذه القوائ اًجزء ٧ إلى ١اإليضاحات المرفقة من  تعتبر
 
 

 ٢

  شركة دواجن فلسطين المساهمة العامة المحدودة

  المرحلية الدخل قائمة
  ٢٠١٠ حزيران ٣٠في  المنتهيةأشهر  لفترة الستة

  
  حزيران ٣٠

٢٠٠٩  
حزيران  ٣٠  

٢٠١٠  
      

        غير مدققة    غير مدققة
        دينار أردني    دينار أردني

            
  المبيعات       ٨,٢٦٩,٨٧٩    ٥,٦٥١,٦٤٤

  المبيعات كلفة      )٥,٢٧٠,٩٥٢(    )٤,٣٣٢,٣٥١(
  مجمل الربح      ٢,٩٩٨,٩٢٧    ١,٣١٩,٢٩٣

            
  وعامةصاريف إدارية م      )٥٨٧,٣٤٨(    )٣٤٠,٤٤٩(
  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها      -    )٨٦,٦٥٥(

٢,٤١١,٥٧٩    ٨٩٢,١٨٩        
            
  موجودات مالية متوفرة للبيع أرباح بيع      ١,٣٣٤    -
  تمويل مصاريف      )٤٠,٣٧٥(    )٣٣,٩٥٠(

  خصم على قرض طويل األجل      -    ٢٣٣,٠٧٠
  مصاريف أخرى      )١١٦,١٥٢(    )٥٨,٣٩٣(

  ربح الفترة قبل ضريبة الدخل       ٢,٢٥٦,٣٨٦    ١,٠٣٢,٩١٦
  مصروف ضريبة الدخل  ٥    )١٧٢,٦٨٦(    )٨٦,٤٠٧(

  ربح الفترة      ٢,٠٨٣,٧٠٠    ٩٤٦,٥٠٩

  الفترة ربحللسهم من والمخفضة الحصة األساسية       ٠,١٩٥    ٠,٠٩٩



 

  .المرحلية المختصرة من هذه القوائم المالية اًجزء ٧إلى  ١اإليضاحات المرفقة من  تعتبر
 

٣ 

  شركة دواجن فلسطين المساهمة العامة المحدودة

  الشامل المرحلية الدخلقائمة 
  ٢٠١٠ حزيران ٣٠أشهر المنتهية في  رة الستةلفت
  
  

  حزيران ٣٠
٢٠٠٩  

حزيران  ٣٠  
٢٠١٠  

  

    غير مدققة    غير مدققة
    دينار أردني    دينار أردني

        
  الفترة ربح   ٢,٠٨٣,٧٠٠    ٩٤٦,٥٠٩

  بنود الدخل الشامل األخرى      
  فروقات ترجمة عمالت أجنبية  )٣٩٤,٢٤٨(    )٤٧٦,٨٩٧(

  المتراكم في القيمة العادلة التغير   ٥٥٣    ٦٣٨
  بنود الدخل الشامل األخرىمجموع   )٣٩٣,٦٩٥(    )٤٧٦,٢٥٩(

  للفترة الدخل الشامل صافي  ١,٦٩٠,٠٠٥    ٤٧٠,٢٥٠
  



 

  .المرحلية المختصرة من هذه القوائم المالية اًجزء ٧إلى  ١اإليضاحات المرفقة من  تعتبر
 

٤ 

  شركة دواجن فلسطين المساهمة العامة المحدودة

  المرحلية الملكيةالتغيرات في حقوق  قائمة
  ٢٠١٠ حزيران ٣٠المنتهية في أشهر  لفترة الستة

  

  
رأس المال 

    المدفوع
احتياطي 
    إجباري

فروقات ترجمة 
    عمالت أجنبية

  التغير
في  المتراكم

  القيمة العادلة
  أرباح
    مدورة

مجموع حقوق 
 الملكية

  دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني   دينار أردني  ٢٠١٠حزيران  ٣٠
  ١٥,٦٧٦,٤٤٧   ٣,٤٢٧,١٥١  )٥٥٣(  ١,٧٧٨,٨١٨   ٤٧١,٠٣١  ١٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠١٠ الثانيكانون  كما في أول الرصيد
  ١,٦٩٠,٠٠٥    ٢,٠٨٣,٧٠٠    ٥٥٣    )٣٩٤,٢٤٨(    -    -  الدخل الشامل للفترةصافي 

  )٦٠٠,٠٠٠(    )٦٠٠,٠٠٠(    -    -    -    -  )٤إيضاح (نقدية  توزيعات أرباح
  -    )٢,٠٠٠,٠٠٠(    -    -    -   ٢,٠٠٠,٠٠٠  )٤إيضاح (توزيعات أسهم 

 ١٦,٧٦٦,٤٥٢   ٢,٩١٠,٨٥١   -   ١,٣٨٤,٥٧٠    ٤٧١,٠٣١ ١٢,٠٠٠,٠٠٠  )غير مدققة( ٢٠١٠ حزيران ٣٠في كما الرصيد 

  

  
رأس المال 

    المدفوع
احتياطي 
    إجباري

فروقات ترجمة 
    عمالت أجنبية

  التغير
في  المتراكم

  القيمة العادلة
  أرباح
    مدورة

مجموع حقوق 
 الملكية

  دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني   أردني دينار  ٢٠٠٩حزيران  ٣٠
 ١٢,٤٦٠,٠٧٤  ١,٣١٣,٤٧٥ - ١,٥٣٩,٠٧٠ ٢٣٦,١٧٨ ٩,٣٧١,٣٥١  )قبل التعديل( ٢٠٠٩ الثانيكانون  كما في أول الرصيد

  )٢٧٥,٠٠٠(    )٢٤٧,٥٠٠(    -    -    )٢٧,٥٠٠(    -  )٦إيضاح (تعديالت سنوات سابقة  
 ١٢,١٨٥,٠٧٤  ١,٠٦٥,٩٧٥  - ١,٥٣٩,٠٧٠ ٢٠٨,٦٧٨ ٩,٣٧١,٣٥١  )التعديل بعد( ٢٠٠٩ الثانيكانون  كما في أول يدالرص

 ٤٧٠,٢٥٠   ٩٤٦,٥٠٩    ٦٣٨    )٤٧٦,٨٩٧(    -    -  الدخل الشامل للفترةصافي 

 ٦٠٧,٨٣٤   -    -    -    -    ٦٠٧,٨٣٤  تسديدات رأس المال

 ١٣,٢٦٣,١٥٨    ٢,٠١٢,٤٨٤   ٦٣٨    ١,٠٦٢,١٧٣   ٢٠٨,٦٧٨ ٩,٩٧٩,١٨٥  )غير مدققة( ٢٠٠٩ حزيران ٣٠في كما الرصيد 



 

  .المرحلية المختصرة من هذه القوائم المالية اًجزء ٧إلى  ١اإليضاحات المرفقة من  تعتبر
 

٥ 

  

  شركة دواجن فلسطين المساهمة العامة المحدودة

    المرحلية قائمة التدفقات النقدية
  ٢٠١٠ حزيران ٣٠أشهر المنتهية في  للستة

  
حزيران  ٣٠

٢٠١٠  
حزيران  ٣٠  

٢٠٠٩  
 غير مدققة  غير مدققة  
ردنيدينار أ  دينار أردني    

       أنشطة التشغيل
  ١,٠٣٢,٩١٦   ٢,٢٥٦,٣٨٦   ربح الفترة قبل ضريبة الدخل

        تعديالت 
  ٢٩١,٥٦٠   ٣٧٣,١٥٧   عقارات وآالت ومعدات ستهالكإ

  ٢,٧٥٤   -   خسائر بيع عقارات وآالت ومعدات
  ٨٦,٦٥٥   -   مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها
  -   )١,٣٣٤(   أرباح بيع موجودات مالية متوفرة للبيع

  ٣٣,٩٥٠   ٤٠,٣٧٥   مصاريف تمويل
  ٣٨,٠٣١   ٥٧,٤٥٢   مخصص تعويض نهاية الخدمة

  )٢٣٣,٧٣٠(   -   خصم على القرض
   ١,٢٥٢,١٣٦   ٢,٧٢٦,٠٣٦  

        :التغيرات في رأس المال العامل
  )١٧١,٠٠٨(   )٢١٧,٩٢٥(   الذمم المدينة

  ٤٩٢,٧٠٦   )٩٦,٣٠٥(   المخزون
  ٥٩,٩٠٠   )٦٩٧,٥٤١(   الموجودات الحية

  ١٤٧,١٤٤   )٣٧٠,٢٤٥(   الموجودات المتداولة األخرى
  )٨٨,٧٢٢(   ٣١٢,٦٦٥   الذمم الدائنة

  ٢٢,٠٧١   ٦٨,١٣٦   المطلوبات المتداولة األخرى
  )٥,٦٧١(   )٥,٠٦٠(   دفعات تعويض نهاية خدمة

  )٩٦,٥٦٤(   -   ضريبة دخل مدفوعة
 ١,٦١١,٩٩٢  ١,٧١٩,٧٦١   افي النقد من أنشطة التشغيلص

        
        االستثمارأنشطة 

  -   ٢٧,٩٧٨   بيع موجودات مالية متوفرة للبيع
  -   )٦,٩٧١(   موجودات مالية متوفرة للبيع شراء

 ٣,٩١٦   -   بيع عقارات وآالت ومعدات
  )٧٣,٦٧١(   )٣١٠,٧٦٧(   راء عقارات وآالت ومعداتش

  )١,١٧٤,١٨٢(   )١,٧٤٢,٣١٢(   مشروع قيد اإلنشاءالزيادة في 
  )١,٢٤٣,٩٣٧(   )٢,٠٣٢,٠٧٢(   أنشطة االستثمار في افي النقد المستخدمص
        

        التمويلأنشطة 
  -   )٨٢,٨٠٨(   موزعة أرباح نقدية

  ٢٩٨,٨٤٤   -   مسحوبات قروض طويلة األجل 
  )٢١٩,٦٩٥(   )٤٠٢,٣٦٤(   تسديدات قروض طويلة األجل

  ٢٨,٣٠٢   ٣٥٠,٨٢٦   تسهيالت ائتمانية
  )١٧,٥٣٩(   )٤٠,٣٧٥(   ريف تمويل مدفوعةمصا

  )٢٠,٧٨٤(   )٣١,٣٠٤(   مبالغ مستحقة لجهات ذات عالقة
  ٦٩,١٢٨   )٢٠٦,٠٢٥(   أنشطة التمويلمن ) المستخدم في(افي النقد ص
  ٤٣٧,١٨٣   )٥١٨,٣٣٦(   والنقد المعادل  في النقدالزيادة )النقص(

  )٩٨,٣١٦(   )١٣٦,٤١٤(   فروقات ترجمة العمالت األجنبية
  ٣٣٤,٥٤٤   ١,١٣١,١٢٨   النقد والنقد المعادل في بداية الفترة

  ٦٧٣,٤١١   ٤٧٦,٣٧٨   النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة



 

 ٦

  شركة دواجن فلسطين المساهمة العامة المحدودة

  المرحلية المختصرة  المالية قوائمإيضاحات حول ال
  ٢٠١٠ حزيران ٣٠

  

 الشركة ونشاطها .١

، ومركزها الرئيسي في مدينة نابلس، كشركة )الشركة(اجن فلسطين المساهمة العامة المحدودة دو تأسست شركة
  ). ٥٦٣٢٠١١٠٢(، وسجلت لدى مراقب الشركات في فلسطين تحت رقم ١٩٩٧مساهمة عامة محدودة خالل عام 

  
والحبوب  ض والعلفالبي وبيع إنتاجوإنشاء وإقامة مصنع أعالف ومزارع دجاج يتركز نشاط الشركة الرئيسي في 

 .األخرى
 

المالية مع  قوائمهاتعتبر الشركة تابعة لشركة فلسطين لالستثمار الصناعي المساهمة العامة المحدودة، و يتم توحيد 
  .القوائم المالية الموحدة لشركة فلسطين لالستثمار الصناعي

  
 الشركة إدارةمن قبل مجلس  ٢٠١٠ حزيران ٣٠للشركة كما في  المرحلية المختصرة القوائم المالية إقرارتم 

  .٢٠١٠ آب ١ بتاريخ

 السياسات المحاسبيةاإلعداد وأسس  .٢

  أسس إعداد القوائم المالية 
وفقاً لمعيار  ٢٠١٠ حزيران ٣٠ للستة أشهر المنتهية فيللشركة  المرحلية المختصرة تم إعداد القوائم المالية
  ".يةالتقارير المالية المرحل" ٣٤المحاسبة الدولي رقم 

  

  .تمثل عملة الشيقل اإلسرائيلي عملة األساس للشركة ويتم إظهار القوائم المالية بعملة الدينار األردني
  

 مالية سنويةقوائم كافة المعلومات واإليضاحات المطلوبة إلعداد  المرحلية المختصرة القوائم المالية ال تتضمن
كذلك، فإن نتائج فترة الستة  .٢٠٠٩كانون األول  ٣١ا في ويجب قراءتها مع القوائم المالية السنوية للشركة كم

ال تمثل بالضرورة مؤشرا للنتائج المتوقعة للسنة المالية التي ستنتهي في  ٢٠١٠حزيران  ٣٠أشهر المنتهية في 
  .٢٠١٠كانون األول  ٣١

  السياسات المحاسبية الرئيسية
ية المرحلية المختصرة للشركة كانت متوافقة مع تلك التي تم إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المال

  .٢٠٠٩كانون األول  ٣١استخدامها إلعداد القوائم المالية كما في 
  

تعديالت على المعايير التالية والتي ال تزال غير نافذة المفعول ولم يتم تبنيها  أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية
  :بعد من قبل الشركة

  األدوات المالية  – ٩تقارير المالية الدولية رقم معيار ال
  ) المراجع(اإلفصاح عن الجهات ذات العالقة  – ٢٤معيار المحاسبة الدولي رقم 

  اإلحتياطي اإلجباري .٣
  .مرحلية المالية حيث أن هذه القوائماإلحتياطي اإلجباري  لم تقم الشركة بإقتطاع

  توزيعات أسهم وأرباح نقدية .٤
ار أردني دين ٠,٠٦توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمقدار ٢٠١٠نيسان  ٢٥بتاريخ لعامة للشركة قررت الهيئة ا

توزيع أسهم قررت الهيئة العامة غير العادية بنفس التاريخ كذلك . دينار أردني ٦٠٠,٠٠٠لكل سهم بمجموع 
   .أردني واحد لكل سهم من رأس مال الشركة بإجمالي مليوني سهم بقيمة اسمية دينار% ٢٠مجانية بنسبة 



 

 ٧

 ضريبة الدخلمخصص  .٥

  منحت الشركة إعفاء من ضريبة الدخل وفقاً لقانون تشجيع االستثمار الفلسطيني لمدة خمس سنوات انتهت في
كانون األول  ٣١انتهت في على تمديد لفترة اإلعفاء  ٢٠٠٤خالل عام  حصلت الشركة .٢٠٠٣كانون األول  ٣١

 .٢٠١٥كانون األول  ٣١حتى % ٧,٥بي للشركة لضريبة دخل بمعدل ح الضريبعد ذلك يخضع الرب. ٢٠٠٦

  معامالت مع جهات ذات عالقة .٦
أعضاء مجلس وذات عالقة والتي تتضمن المساهمين الرئيسيين  العمليات التي تمت مع جهاتيمثل هذا البند 

يتم إعتماد سياسات األسعار . أثير بهااإلدارة واإلدارة العليا وأية شركات يسيطرون عليها أو لهم القدرة على الت
  .والشروط المتعلقة باألرصدة والمعامالت مع الجهات ذات العالقة من قبل مجلس إدارة الشركة

 ٣١و ٢٠١٠حزيران  ٣٠كما في تتضمن قائمه المركز المالي المرحلية األرصدة التالية مع الجهات ذات عالقة 
   :٢٠٠٩كانون األول 

  
حزيران  ٣٠

٢٠١٠    
كانون األول  ٣١

٢٠٠٩  
  دينار أردني    دينار أردني  

  ٨٣,٧٩١    ٥٠,٣٧٢  مدينة مستحقة من شركات شقيقةذمم 
 ٤٧١,٢٣٩    ٤٠٦,٥١٦  ذمم دائنة مستحقة لمساهمين رئيسين

  

حزيران  ٣٠ذات العالقة للستة أشهر المنتهية في  المعامالت التالية مع جهات المرحلية تتضمن قائمة الدخل
  :٢٠٠٩و ٢٠١٠

  
حزيران  ٣٠

٢٠١٠    
حزيران  ٣٠

٢٠٠٩  
  دينار أردني    دينار أردني  

  ١٦,٤١١    -  مصاريف تمويل 
  ٢٣٣,٠٧٠    -  خصم على قرض طويل األجل

  أرقام المقارنة .٧
 ٢٧٥,٠٠٠والبالغ  ٢٠٠٧لم تقم الشركة باحتساب وقيد مخصص كاف للذمم المشكوك في تحصيلها خالل عام 

األرباح ونتيجة لذلك انخفضت  .بتعديل هذا الخطأ بأثر رجعي ٢٠٠٩عام  امت الشركة خاللق .دينار أردني
دينار أردني على  ٢٧,٥٠٠و ٢٤٧,٥٠٠ بمبلغ ٢٠٠٩ الثانيكانون  أولكما في  المدورة واالحتياطي اإلجباري

  .التوالي
    



Palestine Poultry - ������ �	دوا ا
	 ا���آ� - Company Name    ��آ

AZIZA Trading Symbol - ا���آ� �ر�

Industrial - ال�����Sector - ا����ع

 Jordanian Dinar - دی��ر اردن�Currency - ا�����

������  
2006 �����2007 ����	30\6\20082008 ����	31\3\200930\6\200930\9\200931\12\20092009 ����	31\3\201030\6\201030\9\201031\12\20102010 ����	

 ا����ا��� ا����	��

�����	
�� ������
�� 2006 �����2007 ����	30\6\20082008 ����	31\3\200930\6\200930\9\200931\12\20092009 ����	31\3\201030\6\201030\9\201031\12\20102010 ����	

������ �	�� 
�	���� � 	��50,054                                                72,496                 327,331              334,544             492,034        673,411               1,880,062                1,131,128             1,131,128             844,184             476,378               -                              -                           -                           

������� ���� �����712,857                                              545,453               979,754              781,620             787,926        921,876               1,217,137                786,511                786,511                1,261,732          1,043,716            -                              -                           -                           

���� ����� ���	� -                                                         -                          -                          -                         -                   -                           -                              -                           -                           -                        -                           -                              -                           -                           

 (���!�� ) #��	!�� �!$��1,266,307                                           1,382,151            1,641,503           1,095,389          1,262,914     1,408,507            1,504,324                1,602,952             1,602,952             1,212,748          1,530,254            -                              -                           -                           

ENGLISH

�!ر�

	���� "�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	���� 	را#��	���� "�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	���� 	���� 	���� 	���� 	����  "�ر 	����	را#�� 	���� "�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	را#��"�ر 	����"�ر 	���� "�ر 	����	را#�� "�ر 	����"�ر 	����	را#��"�ر 	����"�ر 	���� 	را#��"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	���� "�ر 	���� 	را#��"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	را#��"�ر 	����"�ر 	���� 	���� "�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	���� 	���� "�ر 	���� "�ر 	����	را#�� "�ر 	����"�ر 	����	را#��"�ر 	����"�ر 	���� 	را#��"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	����  "�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	را#��"�ر 	����"�ر 	���� 	را#��"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	���� 	���� 	���� 	���� 	����  	را#��"�ر 	����"�ر 	���� 	را#��"�ر 	����	را#��"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����

 (���!�� ) #��	!�� �!$��1,266,307                                           1,382,151            1,641,503           1,095,389          1,262,914     1,408,507            1,504,324                1,602,952             1,602,952             1,212,748          1,530,254            -                              -                           -                           

�%&���� � ����!�� '��	�� (�)! * �+��119,644                                              275,735               421,053              462,629             453,782        535,714               691,589                   817,760                817,760                827,163             788,204               -                              -                           -                           

 (��� ) #��	!�� �!$��1,146,663                                           1,106,416            1,220,450           632,760             809,132        872,793               812,735                   785,192                785,192                385,585             742,050               -                              -                           -                           

,���� 
����-                                                         -                          -                          -                         -                   -                           -                              -                           -                           -                        -                           -                              -                           -                           

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

(  ���&� �+.��) #/�0���50,717                                                93,403                 147,242              77,594               112,571        69,407                 162,129                   137,810                137,810                120,550             170,120               -                              -                           -                           

 �+��&��� #����� 	��!�� '�+)! * #/�0���631,384                                              775,362               1,006,481           1,035,520          796,205        551,001               656,260                   803,232                803,232                920,527             867,227               -                              -                           -                           

( ��	�/� ) #�0!�� #!���� #���0214,716                                              272,697               187,986              86,162               -                   91,651                 363,551                   -                           540,773                498,900             541,041               -                              -                           -                           

���� ����� ����!1���-                                                         -                          -                          -                         -                   -                           -                              -                           -                           -                        -                           -                              -                           -                           

 #�	���! ��	�!�/�56,527                                                -                          -                          -                         -                   -                           -                              -                           -                           -                        -                           -                              -                           -                           

 ��)� #��	! �	���1,286,877                                           1,599,725            1,883,408           1,710,365          1,600,016     1,497,832            1,778,538                2,603,375             2,062,602             2,390,535          3,130,120            -                              -                           -                           

�����	
�� ������
�� �
�
4,149,795                                           4,465,552            5,752,652           4,658,565          4,597,884     4,677,971            6,870,412                6,247,248             6,247,248             6,422,013          6,970,652            -                              -                           -                           

���� ����� ������
    

 ���� ����
� ����	

(���
��  )11,627,456                                         14,969,487          17,309,130          15,370,693         13,972,327   14,884,716           18,738,947              18,864,844           18,858,696           19,503,634        18,763,979           -                              -                           -                           

�����!�� �2�.�� �!�! * �+��2,800,029                                           3,638,058            4,507,620           4,294,246          4,039,317     4,429,552            4,790,147                4,971,326             4,965,178             5,265,699          5,228,234            -                              -                           -                           

( ���� ) ���� ����
� ����	

8,827,427                                           11,331,429          12,801,510          11,076,447         9,933,010     10,455,164           13,948,800              13,893,518           13,893,518           14,237,935        13,535,745           -                              -                           -                           

$�-���� ��� �����!438,062                                              195,517               228,162              208,054             268,822        1,382,236            1,688,760                3,071,359             3,071,359             3,715,920          4,813,671            -                              -                           -                           

����!1���162,820                                              132,349               108,787              49,336               44,808          50,059                 29,069                     25,310                  25,310                  -                        6,971                   

��)� ��	���!-                          -                          -                         -                   -                           -                              -                           -                           -                        -                           -                              -                           -                           

#��!&! ��3 ��	���!-                          -                          -                         -                   -                           -                              -                           -                           -                        -                           -                              -                           -                           

���� ����� ������
�� � �
�
9,428,309                                           11,659,295          13,138,459          11,333,837         10,246,640   11,887,459           15,666,629              16,990,187           16,990,187           17,953,855        18,356,387           -                              -                           -                           

������
�� �
�
 13,578,104                                         16,124,847          18,891,111          15,992,402         14,844,524   16,565,430           22,537,041              23,237,435           23,237,435           24,375,868        25,327,039           -                              -                           -                           

ENGLISH

�!ر�

	���� "�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	���� 	را#��	���� "�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	���� 	���� 	���� 	���� 	����  "�ر 	����	را#�� 	���� "�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	را#��"�ر 	����"�ر 	���� "�ر 	����	را#�� "�ر 	����"�ر 	����	را#��"�ر 	����"�ر 	���� 	را#��"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	���� "�ر 	���� 	را#��"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	را#��"�ر 	����"�ر 	���� 	���� "�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	���� 	���� "�ر 	���� "�ر 	����	را#�� "�ر 	����"�ر 	����	را#��"�ر 	����"�ر 	���� 	را#��"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	����  "�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	را#��"�ر 	����"�ر 	���� 	را#��"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	���� 	���� 	���� 	���� 	����  	را#��"�ر 	����"�ر 	���� 	را#��"�ر 	����	را#��"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����
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������  
2006 �����2007 ����	30\6\20082008 ����	31\3\200930\6\200930\9\200931\12\20092009 ����	31\3\201030\6\201030\9\201031\12\20102010 ����	

ENGLISH

�!ر�

	���� "�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	���� 	را#��	���� "�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	���� 	���� 	���� 	���� 	����  "�ر 	����	را#�� 	���� "�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	را#��"�ر 	����"�ر 	���� "�ر 	����	را#�� "�ر 	����"�ر 	����	را#��"�ر 	����"�ر 	���� 	را#��"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	���� "�ر 	���� 	را#��"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	را#��"�ر 	����"�ر 	���� 	���� "�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	���� 	���� "�ر 	���� "�ر 	����	را#�� "�ر 	����"�ر 	����	را#��"�ر 	����"�ر 	���� 	را#��"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	����  "�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	را#��"�ر 	����"�ر 	���� 	را#��"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	���� 	���� 	���� 	���� 	����  	را#��"�ر 	����"�ر 	���� 	را#��"�ر 	����	را#��"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����

��
���
�� ��� � ������
��          

  �����	
�� ������
��        

  #���	�� ������500,921                                              568,034               -                          75,988               217,439        104,290               -                              1,115,507             -                           57,210               350,826               -                              -                           -                           

( #����� ) #���	 �!$523,729                                              432,857               691,064              415,724             260,544        814,350               2,175,985                -                           1,115,507             495,895             830,358               -                              -                           -                           

 #&�� �����585,112                                              1,036,590            2,017,090           1,080,585          723,835        600,603               1,310,789                1,258,507             1,258,507             1,493,177          1,791,598            -                              -                           -                           

#���	 ������!�-                          -                          -                         -                   -                           -                              -                           -                           281,971             -                           -                              -                           -                           

 ( ��)� ) #���	�� �!$��126,188                                              207,086               242,854              219,370             140,583        24,122                 -                              -                           -                           -                        -                           -                              -                           -                           

 ���� ����� ,���281,541                                              1,165,911            1,250,434           1,141,533          4,124           608,602               1,025,531                898,899                898,899                141,332             1,311,350            -                              -                           -                           

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

 #-&�)! ����)!-                                                         56,251                 55,760                93,890               -                   83,733                 160,833                   224,946                224,946                -                        396,715               -                              -                           -                           

 ��)� #���	 �	���451,371                                              538,324               430,072              422,748             369,464        401,964               37,023                     12,247                  12,247                  -                        597,575               -                              -                           -                           

�����	
�� ������
�� �
�
 2,468,862                                           4,005,053            4,687,274           3,449,838          1,715,989     2,637,664            4,710,161                3,510,106             3,510,106             2,469,585          5,278,422            -                              -                           -                           

���� ����� ������
��         

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

���� #&��5 ,���964,248                                              419,591               213,218              196,327             1,366,869     200,573               2,706,785                3,833,376             3,833,376             4,406,871          3,018,561            -                              -                           ���� #&��5 ,���964,248                                              419,591               213,218              196,327             1,366,869     200,573               2,706,785                3,833,376             3,833,376             4,406,871          3,018,561            -                              -                           

( ���� #&��5 ) ����)!113,964                                              128,676               147,368              161,163             146,372        189,035               197,868                   217,506                217,506                274,008             263,604               -                              -                           

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

���� ����� ������
�� �
�
1,078,212                                           548,267               360,586              357,490             1,513,241     389,608               2,904,653                4,050,882             4,050,882             4,680,879          3,282,165            -                              -                           -                           

 ������
�� �
�
3,547,074                                           4,553,320            5,047,860           3,807,328          3,229,230     3,027,272            7,614,814                7,560,988             7,560,988             7,150,464          8,560,587            -                              -                           -                           

��
���
�� ���           

( #�	�/ �%�� ) 6�	!�� ��!�� 7��9,371,351                                           9,371,351            9,371,351           9,371,351          9,371,351     9,979,185            10,000,000              10,000,000           10,000,000           10,000,000        12,000,000           -                              -                           -                           

8����� �5�����101,713                                              156,913               156,913              236,178             236,178        236,178               236,178                   471,031                471,031                471,031             471,031               -                              -                           -                           

8����)� �5�����-                                                         -                          -                          -                         -                   -                           -                              -                           -                           -                        -                           -                              -                           -                           

��)� ���5�����534,790                                              -                          -                          -                         -                   -                           -                              -                           -                           -                        -                           -                              -                           -                           

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

 #�	�9�� #!���� � ����:�&� �����!�� �1��(80,113)(104,952)              (115,404)             -                         -                   638                      668                         (553)                     (553)                     -                        -                           -                              -                           -                           

 #����� �2!/ #!��� ����� (;�5�) <�0�15481253,242,600           1,539,070          391,466        1,062,173            1,732,427                1,778,818             1,778,818             2,118,800          1,384,570            -                              -                           -                           

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

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

( #9!�! ) �+���! ;���� 103,289                                              600,090               1,187,791           1,038,475          1,616,299     2,259,984            2,952,954                3,427,151             3,427,151             4,635,573          2,910,851            -                              -                           -                           

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

��
���
�� ���  �
�
 10,031,030                                         11,571,527          13,843,251          12,185,074         11,615,294   13,538,158           14,922,227              15,676,447           15,676,447           17,225,404        16,766,452           -                              -                           -                           

��
���
�� ��� � ������
�� �
�
 13,578,104                                         16,124,847          18,891,111          15,992,402         14,844,524   16,565,430           22,537,041              23,237,435           23,237,435           24,375,868        25,327,039           -                              -                           -                           

"����
�� # �-                                                        -                          -                         -                        -                  -                          -                             -                           -                           -                        -                          -                             -                           -                           
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������  
2006 �����2007 ����	30\6\20082008 ����	31\3\200930\6\200930\9\200931\12\20092009 ����	31\3\201030\6\201030\9\201031\12\20102010 ����	

ENGLISH

�!ر�

	���� "�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	���� 	را#��	���� "�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	���� 	���� 	���� 	���� 	����  "�ر 	����	را#�� 	���� "�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	را#��"�ر 	����"�ر 	���� "�ر 	����	را#�� "�ر 	����"�ر 	����	را#��"�ر 	����"�ر 	���� 	را#��"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	���� "�ر 	���� 	را#��"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	را#��"�ر 	����"�ر 	���� 	���� "�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	���� 	���� "�ر 	���� "�ر 	����	را#�� "�ر 	����"�ر 	����	را#��"�ر 	����"�ر 	���� 	را#��"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	����  "�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	را#��"�ر 	����"�ر 	���� 	را#��"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	���� 	���� 	���� 	���� 	����  	را#��"�ر 	����"�ر 	���� 	را#��"�ر 	����	را#��"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����

 �'&�� ا��%$

������  2006 �����2007 ����	30\6\20082008 ����	31\3\200930\6\200930\9\200931\12\20092009 ����	31\3\201030\6\201030\9\201031\12\20102010 ����	

����$%	�� ����&���  

(��9��!�� ���) �����!�� ��	���> 8,295,971                                           7,250,974            6,146,527           12,551,497         2,754,302     5,651,644            9,377,344                12,445,619           12,445,619           3,932,235          8,269,879            -                              -                           -                           

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

����$%	�� ����&��� �
�
 8,295,971                                           7,250,974            6,146,527           12,551,497         2,754,302     5,651,644            9,377,344                12,445,619           12,445,619           3,932,235          8,269,879            -                              -                           -                           

-                          -                   -                           -                              -                           -                        -                           -                              -                           

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

( #�&�:���� <����!�� ) #/��!�� #/�0��� #-&�7,074,216                                           6,109,225            5,417,086           10,681,924         2,136,294     4,332,351            6,988,517                9,013,111             9,013,111             2,446,388          5,270,952            -                              -                           -                           

��)� #�&�:�� <����!70,046                                                34,748                 -                          -                         -                   -                           -                              -                           -                           -                        -                           -                              -                           -                           

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

����$%	�� '�&��
�� �
�
7,144,262                                           6,143,973            5,417,086           10,681,924         2,136,294     4,332,351            6,988,517                9,013,111             9,013,111             2,446,388          5,270,952            -                              -                           -                           

�(��� �
�
  1,151,709                                           1,107,001            729,441              1,869,573          618,008        1,319,293            2,388,827                3,432,508             3,432,508             1,485,847          2,998,927            -                              -                           -                           

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

 #���	�� <����!��513,494                                              590,405               403,506              822,985             176,359        427,104               563,509                   815,048                815,048                379,824             587,348               -                              -                           -                           

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

 ��)� <����!-                                                         -                          -                          -                         -                   -                           -                              -                           -                           -                        -                           -                              -                           -                           

��
�
)�� '�&��
�� �
�
 513,494                                              590,405               403,506              822,985             176,359        427,104               563,509                   815,048                815,048                379,824             587,348               -                              -                           -                           

 -                          -                   -                           -                              -                           -                        -                           -                              -                           

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

 ����!1���� ;����(206,091)8,783                   3,227                  (133,226)            -                   -                           -                              7,632                    7,632                    1,313                 1,334                   -                              -                           -                           

 ��)� ;����� ��	���� -                                                         200,117               382,251              79,646               (51,724)        174,677               318,725                   295,677                295,677                116,518             (116,152)              -                              -                           -                           

*&(�� +��&��� ����&��� �
�
 (206,091)                                             208,900               385,478              (53,580)              (51,724)        174,677               318,725                   303,309                303,309                117,831             (114,818)              -                              -                           -                           

 

*&(� &,��(� '�&��
         

	���-�� <���!83,803                                                117,244               67,952                106,468             23,509          33,950                 65,932                     69,600                  69,600                  15,432               40,375                   

��)� ����)� <����! 218,977                                              -                          -                          -                   -                           -                              -                           -                           -                        -                           -                              -                           

*&(�� &,��(��� '�&��
�� �
�
 302,780                                              117,244               67,952                106,468             23,509          33,950                 65,932                     69,600                  69,600                  15,432               40,375                 -                              -                           -                           

 

-,�&.�� ��! �(��� ���� 129,344                                              608,252               643,461              886,540             366,416        1,032,916            2,078,111                2,851,169             2,851,169             1,208,422          2,256,386            -                              -                           -                           

 �)	�� #���0 56,251                 55,761                93,890               -                   86,407                 163,632                   227,640                227,640                -                        172,686               

 "&
	�
�� ����
)�� �
 /�&�� ����129,344                                              552,001               587,700              792,650             366,416        946,509               1,914,479                2,623,529             2,623,529             1,208,422          2,083,700            -                              -                           -                           

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

/�&�� ���� 129,344                                              552,001               587,700              792,650             366,416        946,509               1,914,479                2,623,529             2,623,529             1,208,422          2,083,700            -                              -                           -                           

 -                          -                   -                           -                              -                           -                        -                           -                              -                           

01��� �,�2#0.0138                                                #0.0588                 0.0626                0.0844               0.0390          0.0947                 0.1914                     0.2624                  0.2624                  0.1208               0.1736                 #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
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������  
2006 �����2007 ����	30\6\20082008 ����	31\3\200930\6\200930\9\200931\12\20092009 ����	31\3\201030\6\201030\9\201031\12\20102010 ����	

ENGLISH

�!ر�

	���� "�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	���� 	را#��	���� "�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	���� 	���� 	���� 	���� 	����  "�ر 	����	را#�� 	���� "�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	را#��"�ر 	����"�ر 	���� "�ر 	����	را#�� "�ر 	����"�ر 	����	را#��"�ر 	����"�ر 	���� 	را#��"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	���� "�ر 	���� 	را#��"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	را#��"�ر 	����"�ر 	���� 	���� "�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	���� 	���� "�ر 	���� "�ر 	����	را#�� "�ر 	����"�ر 	����	را#��"�ر 	����"�ر 	���� 	را#��"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	����  "�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	را#��"�ر 	����"�ر 	���� 	را#��"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	���� 	���� 	���� 	���� 	����  	را#��"�ر 	����"�ر 	���� 	را#��"�ر 	����	را#��"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����

 �'&�� ا�,�+�'ت ا�(��)�

��� 2006 ا����د��2007 ����	30\6\20082008 ����	31\3\200930\6\200930\9\200931\12\20092009 ����	31\3\201030\6\201030\9\201031\12\20102010 ����	

2007 �����

����$%	�� ����
)�� �
 ������� �����	�� ����  =666,533                                              2,684,631            3,293,445           1,332,466          (1,359,220)    920,344               3,427,094                2,067,431             3,176,790             1,104,107          (973,956)              -                              -                           -                           

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

���&�!!� ��	9!� ��� ?��� * ;�5� -1,364,455                                           3,099,486            2,372,288           413,743             (1,337,598)688,205               4,848,960                6,357,456             6,351,308             1,289,499          1,647,595            -                              -                           -                           

���&�!!� ��	9!� ��� ��� '! �2���! * <�0� +-                                                         -                          -                          -                         -                   -                           -                              -                           -                           -                        -                           -                              -                           -                           ���&�!!� ��	9!� ��� ��� '! �2���! * <�0� +-                                                         -                          -                          -                         -                   -                           -                              -                           -                           -                        -                           -                              -                           -                           

�����1��� ��� '! �2���! * <�0�+-                                                         -                          -                          -                         -                   -                           -                              -                           -                           -                        -                           -                              -                           -                           

(18,339)(25,310)(24,026)(24,026)(20,267)723(4,528)(83,013)(23,562)                (30,471)(151,997)-ی��ح - ��اء اس"! �رات 

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

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

��&�
3	��� ��%��� �
 ������� �����	�� ���� =(1,212,458)                                          (3,069,015)           (2,348,726)          (330,730)            1,342,126     (688,928)              (4,828,693)               (6,333,430)            (6,327,282)            (1,264,189)         (1,629,256)           -                              -                           -                           

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

��!�� 7�� �%�� ��	�� '! �2���!�� * <�0� +-                                                         -                          -                          -                         -                   607,834               628,649                   628,649                628,649                -                        2,000,000            -                              -                           -                           

���� ���5 ,������ '! �2���!�� * <�0�+(28,565)(544,657)              (206,373)(223,264)1,170,542     4,246                   2,510,458                3,637,049             3,637,049             573,495             814,815-               -                              -                           -                           

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

���� ���� ,������ '! �2���!�� * <�0� +571,403                                              951,483               (483,511)(516,424)(995,958)(504,629)(191,990)796,885(318,622)(700,357)763,277-                              -                           -                           

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

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

#/�	!�� �%��� ;���� * ;�5� --                                                         -                          -                          -                         -                   -                           -                              -                           -                           -                        -                           -                              -                           -                           

�����
	�� ��%��� �
 ������� �����	�� �����	�� ����  542,838                                              406,826               (689,884)             (739,688)            174,584        107,451               2,947,117                5,062,583             3,947,076             (126,862)            1,948,462            -                              -                           -                           

�1���)� �
 �� ������� �� (#����) "���4�� ����  =(3,087)                                                22,442                 254,835              262,048             157,490        338,867               1,545,518                796,584                796,584                (286,944)            (654,750)              -                              -                           -                           

"&	5�� ����� ������� '�.�  -53,141                                                50,054                 72,496                72,496               334,544        334,544               334,544                   334,544                334,544                1,131,128          1,131,128            -                              -                           -                           

"&	5�� ���1� �������  =50,054                                                72,496                 327,331              334,544             492,034        673,411               1,880,062                1,131,128             1,131,128             844,184             476,378               -                              -                           -                           
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������  
2006 �����2007 ����	30\6\20082008 ����	31\3\200930\6\200930\9\200931\12\20092009 ����	31\3\201030\6\201030\9\201031\12\20102010 ����	

ENGLISH

�!ر�

	���� "�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	���� 	را#��	���� "�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	���� 	���� 	���� 	���� 	����  "�ر 	����	را#�� 	���� "�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	را#��"�ر 	����"�ر 	���� "�ر 	����	را#�� "�ر 	����"�ر 	����	را#��"�ر 	����"�ر 	���� 	را#��"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	���� "�ر 	���� 	را#��"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	را#��"�ر 	����"�ر 	���� 	���� "�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	���� 	���� "�ر 	���� "�ر 	����	را#�� "�ر 	����"�ر 	����	را#��"�ر 	����"�ر 	���� 	را#��"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	����  "�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	را#��"�ر 	����"�ر 	���� 	را#��"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	���� 	���� 	���� 	���� 	����  	را#��"�ر 	����"�ر 	���� 	را#��"�ر 	����	را#��"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����

-                              -                              

����	�� ��
��)
2007 ����	2008 ����	31\12\20092009 ����	31\12\20102010 ����	 ����	�� ��
��)
2006 �����2007 ����	30\6\20082008 ����	31\3\200930\6\200930\9\200931\12\20092009 ����	31\3\201030\6\201030\9\201031\12\20102010 ����	

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

  
23�� �9� 1.20                                                    0.97                     1.01                    0.71                   0.72             0.93                     1.13                        1.35                      1.35                      1.71                   2.95                     

   ���	��� ��� 
#���	�!�� �%�@� 		/966,164                                              230,970               132,513              289,795             8,509           82,578                 191,072                   246,303                246,303                98,212               588,282               

�$-�!�� 	��9�� 		/866                                                     295                      119                     311                    21                111                      214                         289                       289                       68                      446                      

 �%� =���!�� �%�@� 		/9,392,330                                           9,392,330            9,392,330           9,392,330          9,392,330     10,000,000           10,000,000              10,000,000           10,000,000           10,000,000        12,000,000           

   #������ #!���� 11,270,796                                         9,110,560            9,486,253           6,668,554          6,762,478     9,300,000            11,300,000              13,500,000           13,500,000           17,100,000        35,400,000           -                          -                       -                       

-                          
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������  
2006 �����2007 ����	30\6\20082008 ����	31\3\200930\6\200930\9\200931\12\20092009 ����	31\3\201030\6\201030\9\201031\12\20102010 ����	

ENGLISH

�!ر�

	���� "�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	���� 	را#��	���� "�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	���� 	���� 	���� 	���� 	����  "�ر 	����	را#�� 	���� "�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	را#��"�ر 	����"�ر 	���� "�ر 	����	را#�� "�ر 	����"�ر 	����	را#��"�ر 	����"�ر 	���� 	را#��"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	���� "�ر 	���� 	را#��"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	را#��"�ر 	����"�ر 	���� 	���� "�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	���� 	���� "�ر 	���� "�ر 	����	را#�� "�ر 	����"�ر 	����	را#��"�ر 	����"�ر 	���� 	را#��"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	����  "�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	را#��"�ر 	����"�ر 	���� 	را#��"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	���� 	���� 	���� 	���� 	����  	را#��"�ر 	����"�ر 	���� 	را#��"�ر 	����	را#��"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����

����
�� -���� 1
2006 �����2007 ����	30\6\20082008 ����	31\3\200930\6\200930\9\200931\12\20092009 ����	31\3\201030\6\201030\9\201031\12\20102010 ����	

�%��� '���	 �	9!0.103                                                  #0.025                   0.014                  0.031                 0.001           0.008                   0.019                      0.025                    0.025                    0.010                 0.049                   #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

  	����� �%��� 	��/0.014                                                  #0.059                   0.063                  0.084                 0.039           0.095                   0.191                      0.262                    0.262                    0.121                 0.174                   #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

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

  	����� �%�&� #���	�� #!����1.068                                                  #1.232                   1.474                  1.297                 1.237           1.354                   1.492                      1.568                    1.568                    1.723                 1.397                   #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

(��!) 	��9�� A�� #������ #!���� ۩87.138                                                #16.505                 17.185                8.413                 8.531           11.733                 14.256                     5.146                    5.146                    6.518                 13.493                 -                              #DIV/0!#DIV/0!

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

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

(��!) #���	�� #!���� A�� #������ #!����1.124                                                  #0.787                   0.685                  0.547                 0.582           0.687                   0.757                      0.861                    0.861                    0.993                 2.111                   #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! (��!) #���	�� #!���� A�� #������ #!����1.124                                                  #0.787                   0.685                  0.547                 0.582           0.687                   0.757                      0.861                    0.861                    0.993                 2.111                   #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

 ��9��!�� A�� ���&!9�� '! B���� ���!��0.139                                                  #0.153                   0.119                  0.149                 0.224           0.233                   0.255                      0.276                    0.276                    0.378                 0.363                   #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

 ��9��!�� A�� #���0��� 	���-�� ��� B���� ���0.026                                                  #0.100                   0.116                  0.079                 0.142           0.189                   0.229                      0.235                    0.235                    0.311                 0.278                   #VALUE!#VALUE!#DIV/0!

  ��9��!�� A�� B���� ���0.016                                                  #0.076                   0.096                  0.063                 0.133           0.167                   0.204                      0.211                    0.211                    0.307                 0.252                   #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

 ��	���!�� 6�!�! A&/ 	��9��0.010                                                  #0.034                   0.031                  0.050                 0.025           0.057                   0.085                      0.113                    0.113                    0.050                 0.082                   #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

 '�!.��!�� 
��� A&/ 	��9��0.013                                                  #0.048                   0.042                  0.065                 0.032           0.070                   0.128                      0.167                    0.167                    0.070                 0.124                   #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

 #����	!�� �	9!0.261                                                  #0.282                   0.267                  0.238                 0.218           0.183                   0.338                      0.325                    0.325                    0.293                 0.338                   #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

  #��&!�� #���0.739                                                  #0.718                   0.733                  0.762                 0.782           0.817                   0.662                      0.675                    0.675                    0.707                 0.662                   #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

 ( ��! ) 	���-�� #�5:� �	9!2.543                                                  #6.188                   10.469                9.327                 16.586          31.425                 32.519                     41.965                  41.965                  79.306               56.886                 #VALUE!#VALUE!#DIV/0!

 (��! ) ��	���!�� '���	 �	9!0.611                                                  #0.450                   0.325                  0.785                 0.186           0.341                   0.416                      0.536                    0.536                    0.161                 0.327                   #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

 ( ��! ) #���1�� ��	���!�� '���	 �	9!0.940                                                  #0.640                   0.480                  1.133                 0.277           0.541                   0.672                      0.896                    0.896                    0.276                 0.611                   #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

 (��! ) �!�9�� ��!�� 74� '���	 �	9!4.935                                                  #15.746                 5.769                  10.384               0.956           2.770                   4.341                      4.547                    4.547                    0.995                 4.887                   #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

 ( ��! ) ���	��� #���1.681                                                  #1.115                   1.227                  1.350                 2.679           1.774                   1.459                      1.780                    1.780                    2.600                 1.321                   #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

  �!�9�� ��!�� 74�1,680,933                                           460,499               1,065,378           1,208,727          2,881,895     2,040,307            2,160,251                2,737,142             2,737,142             3,952,428          1,692,230            -                              -                           -                           
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  ��2        1ا����ت ا
	��ح    ����      

  ا������ت
  

�  ش�آ	 دوا�� ������ م ع م  ا�� ا��آ	 ����  ت�ر�# ا��"�ح  ا �� وا
03/08/2010  

  دورة ا��"�ح   AZIZA  ر)' ا��آ	 
30/06/2010  

 	�*+�	   د�.�ر ارد-,  ا�*  ا�.	 ا
2010  

  

 �������� �	
�����

 �����  

 �����   ��������  

      

      

      

      

      

      

 

 

 



  ��2        2ا����ت ا
	��ح    ����      


� ����� ��������  

 ������� ��	��
�� �� ������.  

)1( ���� �����  �!��:  

��� ��� �	
�� ��� �����:  

31/03/2010'�����  31/12/2009'�����  ���)��  

2,249,571  1,696,723  �� ����!��"��
#�� $��	�  

134,351  13,748  ���&� �'�(�� ��#�)�  

6,612  352,131  *#+� �	��� ,�)#�  

2,390,534  2,062,602  .
�����  

  

)2( /�0�1�� ��1 2�����: 

 -��
��� �	
�� ��� �.��3,715,920  0� 1!����� 2�3� 4�#5� 0�' 67�8	� 9� �� #�	��31/03/2010.  


