




  . ب.م.شإنوفست 

 جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة. 30إلى  1شكل اإليضاحات المرفقة من ت
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  حقوق المالكلتغيرات في ل الموحدة القائمة
  2014ديسمبر  31 فيللسنة المنتهية 

   إحتياطيات    
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 بقاةستمالرباح األ

 مجموع 
 حقوق 
 المالك

 

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

        

 166.285 64 35 21.473 30.760 (651) 114.604  2014يناير  1في الرصيد 

        

 (3.845) (3.845) - - - - - صافي الخسارة للسنة

        

 7 - 7 - - - - مصروفات خيار األسهم )صافي(
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 162.447 (3.781) 42 21.473 30.760 (651) 114.604 2014ديسمبر  31في الرصيد  ─────
 ════════ ════════ ═════════ ════════ ════════ ═════════ ════════ 

        
 171.221 5.007 28 21.473 30.760 (651) 114.604 2013يناير  1في الرصيد 

        

 (4.943) (4.943) - - - - -  للسنة الخسارةصافي 

        

 7 - 7 - - - - مصروفات خيار األسهم )صافي(
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 166.285 64 35 21.473 30.760 )651( 114.604 2013ديسمبر  31في الرصيد  ─────
 ════════ ════════ ═════════ ════════ ════════ ═════════ ════════ 

 

 
 



  . ب.م.شإنوفست 

 جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة. 30إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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  لتدفقات النقديةالموحدة ل القائمة
  2014ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 2013 2014 إيضاح  

 
 

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

    األنشطة التشغيلية

 (4.943) (3.845)  صافي الخسارة للسنة 

    : للبنود التالية تعديالت

 977 948 10 استهالك 

 7 7  خيار األسهم خطة فات  مصرو

 (102) 3.897 6 للذمم المدينة المضمحلة)انتفت الحاجة إليه( مخصص صافي 
 3.288 - 22 القضايا القانونية القائمة مخصص 

شركات المشترك والمشروع الاستثمارات في  خسارة / (ربح)صافي حصة الشركة من 
 901 (832) 8 زميلةال

 1.043 (1.613)  تثمارات عقارية من بيع اس ةمحقق)خسارة( مكسب 

 171 - 9 عقاريةالاالستثمارات  غير المحققة من القيمة العادلة ةرخسا

 1.743 237 7 اضمحالل من استثمارات صافي خسارة  

  ──────── ──────── 
  (1.201) 3.085 

    صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية: 

 3.715 (5.752)  مم أخرى ذمم تجارية مدينة وذ

 4.081 (17.174)  ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى 

  ──────── ──────── 
 10.881 (24.127)  األنشطة التشغيلية من ( )المستخدم في صافي النقد

  ──────── ──────── 
    األنشطة االستثمارية

 3.760 -   بالمرابحة صافي التغير في التمويل 

 (2.500) - 7 ارات شراء استثم

 - 138  من بيع استثمارات مقبوضات

 (268) -  شراء استثمارات عقارية

 6.522 16.954  صافي -من بيع استثمارات عقارية  مقبوضات

 (3.273) (519)  إضافات إلى عقارات قيد التطوير

 (16.627) - 8 شراء استثمارات في مشروع مشترك وشركات زميلة

 11.832 567 8 زميلة الشركات المشترك والمشروع الاستثمارات في من  داد رأسمالاسترمن  مقبوضات

 398 3.979 8 المشروع المشترك والشركات الزميلةأرباح أسهم مستلمة من 

 (370) (1.683) 10 شراء ممتلكات وآالت ومعدات 

 24 3  من بيع ممتلكات وآالت ومعدات  مقبوضات

  ──────── ──────── 
 (502) 19.439  األنشطة االستثمارية)المستخدم في( من النقد  صافي

  ──────── ──────── 
     يالنشاط التمويل

 689 (3.974) 12 صافي التغير في التمويل بالمرابحة

  ──────── ──────── 
 689 (3.974)  النشاط التمويلي من )المستخدم في( صافي النقد 

  ──────── ──────── 

 11.068 (8.662)  الزيادة في النقد وما في حكمهص( )النق
 6.109 17.177  في بداية السنة النقد وما في حكمه     

  ──────── ──────── 
 17.177 8.515 5 نهاية السنةالنقد وما في حكمه في 

 ════════

═ 
════════

    تشتمل المعامالت غير النقدية على: ═

 1.793 - 9 عقارات قيد التطوير تحويل استثمار عقاري إلى 

 3.938 - 8 زميلةالشركات المشترك والمشروع استثمارات في الإلى  اتتحويل استثمار

 3.331 - 15 تسوية ذمم تجارية مدينة من خالل إقتناء استثمار عقاري

 2.554 -  تسوية مبالغ مستحقة لطرف ذو عالقة من خالل تحويل استثمار عقاري

  ──────── ──────── 
  - 11.616 

 ════════

═ 
════════

═ 




