
قـائـمــــــة الـدخـــل املـــوحـــــدة

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 201٦
2015

األف دوالر اأمريكي
201٦

�ألف دوالر �أمريكي

�لدخل
9.083 9.٦42 دخل اإيجار من اال�ستثمارات يف موجودات االإجارة

)9.427( )٦.743( ا�ستهالك متعلق با�ستثمارات يف موجودات االإجارة
)2٦٦( )248( اأتعاب اإدارية متعلقة بعقود موجودات االإجارة

)1.325( )8٦1( تكلفة متعلقة بتمويل طويل االأجل ل�سراء موجودات االإجارة
1.1٦3 151 اأرباح اأخرى متعلقة مبوجودات االإجارة
5.018 2.232 �سايف ربح من ا�ستبعاد متعلق مبوجودات االإجارة

)1.838( )411( م�سروفات اأخرى متعلقة مبوجودات االإجارة
2.408 3.7٦2 �سايف �لدخل من �ال�ستثمار�ت يف موجود�ت �الإجارة 

192 330 ربح من مبالغ م�ستحقة من بنوك
2.027 - ربح من عقود التمويل
2.219 330 �سايف دخل �لتمويل

2.803 1.835 ر�سوم واإيرادات اأخرى
1.25٦ - ربح من بيع ا�ستثمار م�سنف كمحتفظ به لغر�ض البيع
8.٦8٦ 5.927 جمموع �لدخل

�مل�سروفات
3.54٦ 3.54٦ م�سروفات املوظفني
1.330 1.349 م�سروفات عمومية واإدارية

2٦9 272 ا�ستهالك العقارات واملعدات
5.145 5.1٦7 جمموع �مل�سروفات

3.541 7٦0
 �سايف �لدخل لل�سنة قبل خ�سائر �إعادة تقييم �لعمالت �الأجنبية، وخ�سائر

   غري حمققة و�ملخ�س�سات

)81٦( )848( خ�سائر اإعادة تقييم العمالت االأجنبية
1.803 )2.15٦( )خ�سائر(/ربح غري حمقق من تقييم اال�ستثمارات

)1.728( )54.05٦( املخ�س�سات
2.800 )5٦.300( �سايف )�خل�سارة(/�لدخل لل�سنة

العائد اإلى:
2.800 )50.2٦٦( حقوق م�ساهمي ال�سركة االأم

- )٦.034( حقوق  غري م�سيطرة
2.800 )5٦.300(

النتائج املالية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 201٦

201٦
�ألف دوالر �أمريكي

2015
األف دوالر اأمريكي

147.٦02145.172الر�سيد يف بداية ال�سنة
2.800)5٦.300(�سايف )اخل�سارة(/الدخل لل�سنة

)370()99(خ�سائر غري حمققة من اإعادة التقييم اإلى القيمة العادلة
147.٦02  91.203�لر�سيد يف نهاية �ل�سنة

قائمة التغريات يف احلقوق املوحدة

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 201٦

قائمة املركز املايل املوحدة

كما يف 31 دي�سمرب 201٦
2015

األف دوالر اأمريكي
201٦

�ألف دوالر �أمريكي

�ملوجود�ت
2.39٦ 3.787 نقد واأر�سدة لدى البنوك

40.700 34.003 مبالغ م�ستحقة من بنوك
30.529 2٦.487 ا�ستثمارات حمتفظ بها لغر�ض غري املتاجرة
74.100 28.892 ا�ستثمارات يف موجودات االإجارة
10.47٦ 10.47٦ ا�ستثمارات عقارية

5.271 2.321 موجودات اأخرى
5.578 5.353 عقارات ومعدات

1٦9.050 111.319 جمموع �ملوجود�ت 

�ملطلوبات
14.49٦ 12.413 متويل طويل االأجل

٦.952 7.703 مطلوبات اأخرى
21.448 20.11٦ جمموع �ملطلوبات

حقوق �مل�ساهمني
145.٦43 145.٦43 راأ�ض املال

10.172 10.073 احتياطيات
)17.977( )٦8.243( خ�سائر مرتاكمة
137.838 87.473 حقوق عائدة اإلى م�ساهمي ال�سركة االأم

9.7٦4 3.730 حقوق غري م�سيطرة
147.٦02 91.203 جمموع حقوق �مل�ساهمني
1٦9.050 111.319 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  1٦ فرباير 2017 والتي مت اعتمادها من قبل جمل�ض االإدارة. القوائم املالية املف�سلة متوفرة يف موقع البنك الر�سمي على االإنرتنت.

قائمة التدفقات النقدية املوحدة

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 201٦
2015

األف دوالر اأمريكي
201٦

�ألف دوالر �أمريكي

7.085 3.929 �سايف النقد من االأن�سطة الت�سغيلية
48.٦70 )7.152( �سايف النقد )امل�ستخدم يف(/ من االأن�سطة اال�ستثمارية

)32.320( )2.083( �سايف النقد امل�ستخدم يف االأن�سطة التمويلية
23.435 )5.30٦( �سايف �لتغيري يف �لنقد وما يف حكمه
19.٦٦1 43.09٦ النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة
43.09٦ 37.790 �لنقد وما يف حكمه يف نهاية �ل�سنة
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