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�ألف دوالر �أمريكي

�لدخل
23٫430 12٫1٧٥ دخل اإيجار من اال�ستثمارات يف موجودات االإجارة

)1٦٫00٧( )11٫٥٩٨( ا�ستهالك متعلق با�ستثمارات يف موجودات االإجارة
)٩0٥( )٥2٥( اأتعاب اإدارية متعلقة بعقود موجودات االإجارة

)4٫01٦( )2٫0٣٧( تكلفة متعلقة بتمويل طويل االأجل ل�سراء موجودات االإجارة
33٫13٧ 2٫11٣ اأرباح اأخرى متعلقة مبوجودات االإجارة

- )2٥٫٩٧4( خ�سارة من ا�ستبعاد متعلق مبوجودات االإجارة، �سايف
)2٫٩٨٥( )1٫٥0٣( م�سروفات اأخرى متعلقة مبوجودات االإجارة
32٫٦٥4 )2٧٫٣4٩( �سايف )�خل�سارة(/�لدخل من �ال�ستثمار�ت يف موجود�ت �الإجارة 

٩٧ ٩1 ربح من مبالغ م�ستحقة من بنوك
42٨ ٥٣٣ ربح من عقود التمويل
٥2٥ ٦24 �سايف دخل �لتمويل

٦٦4 ٣٨4 ر�سوم واإيرادات اأخرى
10٩ )٧٩4( )خ�سارة(/ربح من اإعادة تقييم العمالت االأجنبية

33٫٩٥2 )2٧٫1٣٥( جمموع )�خل�سارة(/�لدخل

�مل�سروفات
3٫٨00 ٣٫٨00 م�سروفات املوظفني
1٫33٧ 1٫٥01 م�سروفات عمومية واإدارية

٥1٥ 2٧1 ا�ستهالك العقارات واملعدات
٥٫٦٥2 ٥٫٥٧2 جمموع �مل�سروفات

2٨٫300  )٣2٫٧0٧( �سايف )�خل�سارة(/�لدخل لل�سنة قبل خم�س�سات �ال�سمحالل
)24٫200( )2٦٫1٨٥( خم�س�سات اال�سمحالل

4٫100 )٥٨٫٨٩2( �سايف )�خل�سارة(/�لدخل لل�سنة
العائد اإلى:

4٫٦٨٨ )٥2٫2٨٧( حقوق م�ساهمي ال�سركة االأم
)٥٨٨( )٦٫٦0٥( حقوق  غري م�سيطرة

4٫100 )٥٨٫٨٩2(
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20٥٫٥2٥204٫3٥4الر�سيد يف بداية ال�سنة
4٫100)٥٨٫٨٩2(�سايف )اخل�سارة(/الدخل لل�سنة

1٫34٦)1٫4٦1()خ�سائر(/اأرباح غري حمققة من اإعادة التقييم اإلى القيمة العادلة
)4٫2٧٥(-اأرباح مدفوعة

14٥٫1٧220٥٫٥2٥  �لر�سيد يف نهاية �ل�سنة

قائمة التغريات يف احلقوق املوحدة

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014

قائمة املركز املايل املوحدة

كما يف 31 دي�سمرب 2014
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األف دوالر اأمريكي
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�ألف دوالر �أمريكي

�ملوجود�ت
3٫٩2٨ 1٫٩٥٩ نقد واأر�سدة لدى البنوك

23٫٥02 1٧٫٧02 مبالغ م�ستحقة من بنوك
30٫233 ٣٫٩10 عقود التمويل
1٥٫4٦3 10٫٣٣٣ ا�ستثمارات حمتفظ بها لغر�ض غري املتاجرة

200٫3٩٨ 11٩٫2٥2 ا�ستثمارات يف موجودات االإجارة
1٥٫٦11 12٫٧٦٥ �سايف جمموعة موجودات مهيئة لال�ستبعاد م�سنفة كمحتفظ بها لغر�ض البيع
10٫4٧٦ 10٫4٧٦ ا�ستثمارات عقارية

4٫٩٩٦ 1٩٫٧٦٣ موجودات اأخرى
٦٫020 ٥٫٧٩٧ عقارات ومعدات

310٫٦2٧ 201٫٩٥٧ جمموع �ملوجود�ت 

�ملطلوبات
٩1٫400 4٦٫٨1٦ متويل طويل االأجل
13٫٧02 ٩٫٩٦٩ مطلوبات اأخرى

10٥٫102 ٥٦٫٧٨٥ جمموع �ملطلوبات

حقوق �مل�ساهمني
14٥٫٦43 14٥٫٦4٣ راأ�ض املال

11٫٧23 10٫2٦2 احتياطيات
31٫٧٩0 )20٫4٩٧( )خ�سائر(/اأرباح مبقاة مرتاكمة

1٨٩٫1٥٦ 1٣٥٫40٨ حقوق عائدة اإلى م�ساهمي ال�سركة االأم
1٦.3٦٩ ٩٫٧٦4 حقوق غري م�سيطرة

20٥٫٥2٥ 14٥٫1٧2 جمموع حقوق �مل�ساهمني
310٫٦2٧ 201٫٩٥٧ جمموع �ملطلوبات وحقوق �مل�ساهمني

هذه القوائم املالية املوحدة مت ا�ستخراجها من القوائم املالية املوحدة املدققة والتي مت اإ�سدار تقرير بها دون حتفظ من قبل �سركة اإرن�ست ويونغ بتاريخ
22 فرباير 201٥ والتي مت اعتمادها من قبل جمل�ض االإدارة. القوائم املالية املف�سلة متوفرة يف موقع البنك الر�سمي على االإنرتنت.

قائمة التدفقات النقدية املوحدة
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2٨٫43٧ 11٫4٦2 �سايف النقد من االأن�سطة الت�سغيلية
)14٦( 2٥٫٣٥٣ �سايف النقد من/)امل�ستخدم يف( االأن�سطة اال�ستثمارية

)٥4٫3٥٨( )44٫٥٨4( �سايف النقد امل�ستخدم يف االأن�سطة التمويلية
)2٦٫0٦٧( )٧٫٧٦٩( �النخفا�ض يف �لنقد وما يف حكمه

٥3٫4٩٧ 2٧٫4٣0 النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة
2٧٫430 1٩٫٦٦1 �لنقد وما يف حكمه يف نهاية �ل�سنة
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مبارك احلمريي
ع�سو جمل�ض االإدارة

حمد العمريي
عبداهلل جناحيرئي�ض جمل�ض االإدارة

الرئي�ض التنفيذي


