
بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد
للستة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2020                                       بآالف الدوالرات األمريكية

ديسمبر ٢٠١٩ديسمبر 2020األنشطة التشغيلية
معاد عرضها

 )44,5٢7( )10,451(صافي الخسارة للفترة

تعديالت على:

الحصة من خسائر )أرباح( شركات زميلة و مشروع مشترك

 )٩4( 16   محسوبة بطريقة حقوق الملكية

 68١  - اإلضمحالل على عقارات ومعدات

 ١١,٠6٠  )387(مخصصات الخسائر األتمانية )معكوسة( محتسبة

 ١4,43١  4,036 اإلضمحالل على اإلستثمارات

 -  11,957 مخصصات أخرى

)أرباح( خسائر القيمة العادلة من استثمارات مدرجة 

 ١8,6٢٢  )9,727(  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 )733( 21 خسارة )ربح( من بيع أستثمار

 )١63( 194 اإلستهالك 

 )١,٢١4( 8 تكلفة التمويل على الحق في استخدام الموجودات

 -  )525(أرباح أسهم

الخسارة التشغيلية قبل التغيرات

 )١,٩37( )4,858(   في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 )٩,٢١٩( )6,070(إستثمارات

إستثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك 

 ٩6  764    محتسبة بموجب طريقة الحقوق

 ٢3  - ذمم مدينة

 353  736 تمويل لشركات المشاريع 

 38٢  4,499 موجودات أخرى

 )١,٢٢١( 106 مستحقات الموظفين

 )٢٢,٩33( 2,182 تمويالت إسالمية مستحقة الدفع 

 )7,٠٩5( 382 مطلوبات أخرى

 )4١,55١( )2,259(صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية

 ١,٢١4  - أرباح أسهم مدفوعة

 ٢,854  - أرباح أسهم مستلمة

 3٢6  2,113 المحصل من بيع استثمار

 4,3٩4  2,113 صافي النقد من األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية

 ٢٩,4٢5  346 تمويل المرابحة للشركات المستثمر فيها

 -  )22(اإليجار المدفوع مقابل الحق في استخدام الموجودات

 ٢٩,4٢5  324 صافي النقد من األنشطة التمويلية

 )٩6( 167 تعديالت تحويل العمالت األجنبية

 )7,8٢8( 345 صافي الزيادة )النقص( في النقد وما في حكمه

 ١٠,١75  505 النقد وما في حكمه في بداية الفترة

مخصصات اإلضمحالل )المحتسبة( المرجعة

 ٢٠  )1( - أرصدة وإيداعات لدى البنوك

 ٢,367  849 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

النقد وما في حكمه كما في

   بيان الوضع المالي الموحد

٢367 849 أرصدة مع البنوك

بيان الدخل المرحلي الموحد
للستة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2020                                                                بآالف الدوالرات األمريكية

للستة أشهر المنتهية في 3١ ديسمبرللثالثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر

2020
مراجعة

٢٠١٩ 
معاد عرضها

 ٢٠٢٠ 
مراجــعة

٢٠١٩ 
معاد عرضها

اإليرادات
ايرادات الخدمات المصرفية 

 ١,6١٢  46٢  567  462 اإلستثمارية - صافي

 733  )٢١( 3٢  39 )خسارة( ربح من بيع أستثمار

 5٢7  -  ١  - ايرادات التمويل

 ١,٢١4  5٢5  ١,٢١4  525 أرباح أسهم

 ٢,78٢  ١,454  ٢,4٩٩  445 إيجار وإيرادات أخرى

 6,868  ٢,4٢٠  4,3١3  1,471 مجموع اإليرادات

أرباح )خسائر( أخرى

أرباح )خسائر( القيمة العادلة من 
استثمارات مدرجة 

  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
 )١8,6٢٢( ٩,7٢7  )١8,7٠٩( 9,750 الخسارة - صافي

 11,221 )١4,3٩6(  ١٢,١47 )١١,754( 

المصروفات 

 ١,68٩  ١,63٩  835  897 تكاليف الموظفين 

 ٩5  ١  ٢6  - مصاريف السفر و تطوير األعمال

 3٠6  788  ٢٢8  438 أتعاب قانونية ومهنية 

 ٢,٢5١  ٢,١8٩  ١,٠٢١  1,061 تكاليف التمويل 

 ١63  ١٩4  8١  81 اإلستهالك 

 ٢,١٩١  ٢,١65  ١,١7٩  1,079 مصروفات أخرى 

 6,6٩5  6,٩76  3,37٠  3,556 مجموع المصروفات 

الربح )الخسارة( قبل مخصصات اإلضمحالل و 
حصة المجموعة

 من خسارة شركات زميلة

 )١8,44٩( 5,١7١  )١7,766( 7,665  ومشروع مشترك

 )١4,43١( )4,٠36( )١3,٩١6( )3,859(اإلضمحالل على اإلستثمارات

مخصصات الخسائر األتمانية معكوسة 
 )١١,٠6٠( 387  )١١,٢43( 252 )محتسبة(

 )68١( -  )68١( - اإلضمحالل على عقارات ومعدات

 -  )١١,٩57( -    )5,837(مخصصات أخرى

حصة المجموعة من )خسارة( ربح شركات 
 ٩4  )١6( ١٠٩  )16(زميلة ومشروع مشترك  - صافي

 )44,5٢7( )١٠,45١( )43,4٩7( )1,795(صافي الخسارة للسنة

بيان الوضع المالي المرحلي الموحد
كما في 31 ديسمبر 2020                                                       بآالف الدوالرات األمريكية

معاد عرضهامراجــعة

31 ديسمبر 
2020

30 يونيو 
2020

١ يوليو 
٢٠١٩

الموجودات

 ١٠,١75  505  849 أرصدة و إيداعات لدى البنوك

 ١١٩,١١٩  83,029  93,143 إستثمارات

إستثمارات في شركات زميلة 
ومشروع مشترك 

 ٢٢,7٠١  14,656  13,914 محتسبة بموجب طريقة الحقوق

تمويل المرابحة للشركات 
 3٠,4٠6  472  87 المستثمر فيها

 ١٠,67٢  6,670  6,670 ذمم عقود وكالة مدينة

 ١,٩76  2,020  2,020 ذمم مدينة

 5,6٩3  3,181  2,599 تمويل شركات المشاريع

 ٢6,٠53  8,909  4,653 موجودات أخرى

 -    3,831  3,251 الحق في استخدام الموجودات

 7,48٠  4,947  4,785 عقارات ومعدات 

 ٢34,٢75  128,220  131,971 مجموع الموجودات 

المطلوبات

 ١٠٩,6٩٢  88,901  91,083 تمويالت إسالمية مستحقة الدفع 

 ١,44٠  796  902 مستحقات الموظفين 

 -    3,894  3,332 التزامات عقد اإلجارة

 ٢٠,885  13,589  25,898 مطلوبات أخرى

 ١3٢,٠١7  107,180  121,215مجموع المطلوبات

الحقوق

 ١٩٠,٠٠٠  190,000  190,000 رأس المال

 5,85٩  5,859  5,859 إحتياطي قانوني

احتياطي تحويل العمالت 
 )7١( )167( -   األجنبية

  )185,103(خسائر متراكمة
)174,652()٩3,53٠( 

 ١٠٢,٢58  21,040  10,756 مجموع الحقوق

 ٢34,٢75  128,220  131,971 مجموع المطلوبات والحقوق

بنود غير مدرجة في بيان 
الوضع المالي

حقوق أصحاب حسابات 
 ١,887  1,118  1,214االستثمار

بيان التغيرات في الحقوق المرحلي الموحد
للستة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                           بآالف الدوالرات األمريكية

احتياطي تحويلاحتياطي قانونيرأس المال
العمالت األجنبية

المجـمـــــوعخسائر متراكمة

 ٢٢,١٢٩  )١73,563( )١67( 5,85٩  ١٩٠,٠٠٠ الرصيد في 1 يوليو 2020 ) المقدم تقرير بشأنها مسبقاً(

 )١,٠8٩( )١,٠8٩( -  -  - تأثير إعادة العرض

 21,040 )174,652( )167( 5,859  190,000 الرصيد في 1 يوليو 2020 )المعاد عرضه(

 )١٠,45١( )١٠,45١( - - -صافي الخسارة للفترة
الفرق في تحويل عمالت أجنبية

 ١67 -  ١67 -   -  من اإلستثمار في شركة زميلة

 10,756  )185,103( -    5,859  190,000 الرصيد في 31 ديسمبر 2020

 ١٠٢,486  )٩3,3٠٢( )7١( 5,85٩  ١٩٠,٠٠٠ الرصيد في ١ يوليو ٢٠١٩ ) المقدم تقرير بشأنها مسبقاً(

 )٢٢8( )٢٢8(---تأثير إعادة العرض

 ١٠٢,٢58  )٩3,53٠( )7١( 5,85٩  ١٩٠,٠٠٠ الرصيد في ١ يوليو ٢٠١٩ )المعاد عرضه(

 )44,5٢7( )44,5٢7(---صافي الخسارة للفترة )المعاد عرضه(

الفرق في تحويل عمالت أجنبية

 )٩6( -  )٩6( -  - من اإلستثمار في شركة زميلة

 57,635  )138,057( )167( 5,859  190,000 الرصيد في 31 ديسمبر 2019 )المعاد عرضه(

إستخرجت من القوائم المالية التي تمت مراجعتها من قبل ارنست 
و يونغ والتي صادق عليها مجلس اإلدارة في 2 يونيو 2021

مالحظة: هذه البيانات المالية تم مراجعتها من قبل أرنست و يونج الذين قاموا بإبداء رأي متحفظ حيث أنهم لم يتمكنوا من الحصول على أدلة تدقيق مؤيدة كافية فيما يتعلق بتقييم اإلدارة لمبلغ المخصصات على عقد وكالة محدد مستحق التحصيل

عبدالفتاح معرفي
رئيس مجلس اإلدارة

محمد أحمد جمعان
عضو مجلس إدارة

للستة أشهر المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠٢٠م

البيانات المالية المرحلية الموحدة


