
بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في 30 يونيو 2020                                                بآالف الدوالرات األمريكية

٣٠ يونيو 30٢٠١٩ يونيو 2020األنشطة التشغيلية

 )58,١8١( )80,261(صافي الخسارة للسنة

تعديالت على البنود غير النقدية:

 )١,١٣٣( )781(ربح من بيع استثمارات

الحصة من نتائج شركات زميلة و مشروع مشترك

 5٩  )57(  محسوبة بطريقة حقوق الملكية
مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة على األرصدة و 

اإليداعات لدى البنوك
   -  7 

 ١٠,6٩٢  13,584 إضمحالل على الموجودات المالية

 ١,٣١٢  19,557 إضمحالل على اإلستثمارات

إضمحالل إستثمارات في شركات زميلة و مشروع 
مشترك

 8,046  ٣,٩5٩ 

 -    2,251 إضمحالل على عقارات و معدات

 ٣4٢  828 اإلستهالك 

 -    196 تكلفة التمويل على الحق في استخدام الموجودات

 )١,4٠٠( )1,496(أرباح أسهم

خسائر القيمة العادلة من استثمارات مدرجة 

 ٣5,٠6٩  31,004   بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

الخسارة التشغيلية قبل التغيرات

 )٩,٢74( )7,129(   في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 4,٣8١  )15,177(إستثمارات

إستثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك 

 )5٣( 56    محتسبة بموجب طريقة الحقوق

 )١٣,٣4٠( -   تمويل المرابحة للشركات المستثمر فيها

 ٢7,6٣8  25 مبالغ مستحقة القبض

 )4,٣86( 2,503 تمويل لشركات المشاريع 

 )٣,١5٢( 10,052 موجودات أخرى

 )65٢( )644(مستحقات الموظفين

 )٢,4١٠( )8,147(مطلوبات أخرى

 )١,٢48( )18,461(صافي النقد من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية

 ٢,٣٠4  1,496 أرباح أسهم مستلمة

 )6( )47(عقارات ومعدات - صافي

 ٢,٢٩8  1,449 صافي النقد من األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية

 5٣7  )20,791(تمويل إسالمي مستحق الدفع 

 ١,٢87  28,994 تمويل المرابحة للشركات المستثمر فيها

 -    )631(اإليجار المدفوع مقابل الحق في استخدام الموجودات

 ١,8٢4  7,572 صافي النقد من األنشطة التمويلية

 -    )96(تعديالت تحويل العملة األجنبية

 ٢,874  )9,536(صافي )النقص( الزيادة في النقد وما في حكمه

 7,٣٢6  10,200 النقد وما في حكمه في بداية السنة

 ١٠,٢٠٠  664 النقد وما في حكمه في نهاية السنة

المشتمل على:
 7,٣٣٠  664 أرصدة في حسابات جارية و تحت الطلب

 ٢,87٠  -   إيداعات قصيرة األجل

 664  ١٠,٢٠٠ 

بيان الدخل الموحد
للسنة المنتهية في 30 يونيو 2020                                     بآالف الدوالرات األمريكية

30 يونيو 
2020

٣٠ يونيو
٢٠١٩ 

اإليرادات

 ٢,١5٣  1,612 ايرادات الخدمات المصرفية اإلستثمارية - صافي

 ١,١٣٣  781 ربح من بيع أستثمار

 4,٠7٢  608 ايرادات التمويل

 ١,4٠٠  1,496 أرباح أسهم

 ١,786  3,626 إيجار وإيرادات أخرى

 ١٠,544  8,123 مجموع اإليرادات

خسائر أخرى

خسائر القيمة العادلة من استثمارات مدرجة 

   بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة - صافي
)31,004(

 
)٣5,٠6٩(

 مجموع الخسارة
)22,881(

 
)٢4,5٢5(

المصروفات 

 7,٠6١  3,578 تكاليف الموظفين 

 4٢7  134 مصاريف السفر و تطوير األعمال

 7٩٠  589 أتعاب قانونية ومهنية 

 5,٣6٩  4,588 تكاليف التمويل 

 ٣4٢  828 اإلستهالك 

 ٣,645  4,282 مصروفات أخرى 

 ١7,6٣4  13,999 مجموع المصروفات 

الخسارة قبل مخصصات اإلضمحالل و حصة المجموعة

 من خسارة شركات زميلة

  ومشروع مشترك
)36,880(

 
)4٢,١5٩(

 اإلضمحالل على اإلستثمارات
)27,603()5,٢7٢( 

 مخصص الخسائر األتمانية
)13,584(

 
)١٠,6٩١(

 -  )2,251(إضمحالل على عقارات و معدات

حصة المجموعة من ربح خسارة شركات زميلة 

 )5٩( 57 ومشروع مشترك  - صافي

)58,١8١()80,261(صافي الخسارة للسنة

بيان الوضع المالي الموحد
كما في 30 يونيو 2020                                                   بآالف الدوالرات األمريكية

30 يونيو 
2020

٣٠ يونيو
٢٠١٩ 

الموجودات

 ١٠,١75  505 أرصدة و إيداعات لدى البنوك

 ١١٠,٩8٢  76,378 إستثمارات

إستثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك 

 ٢٢,7٠١  14,656    محتسبة بموجب طريقة الحقوق
 ٣٠,4٠6  472 تمويل المرابحة للشركات المستثمر فيها

 ١٠,67٢  6,670 ذمم عقود وكالة مدينة

 ١,٩76  2,020 ذمم مدينة

 5,6٩٣  3,181 تمويل شركات المشاريع

 ٢6,678  8,909 موجودات أخرى

 -    3,831 الحق في استخدام الموجودات

 7,48٠  4,947 عقارات ومعدات 

 ٢٢6,76٣  121,569 مجموع الموجودات 

المطلوبات

 ١٠٩,6٩٢  88,901 تمويالت إسالمية مستحقة الدفع 

 ١,44٠  796 مستحقات الموظفين 

 -    3,894 التزامات عقد اإلجارة

 ١٣,١45  5,849 مطلوبات أخرى

 ١٢4,٢77  99,440 مجموع المطلوبات

الحقوق

 ١٩٠,٠٠٠  190,000 رأس المال

 5,85٩  5,859 إحتياطي قانوني

 )7١( )167(احتياطي تحويل العمالت األجنبية

 )٩٣,٣٠٢( )173,563(خسائر متراكمة

 ١٠٢,486  22,129 مجموع الحقوق

 ٢٢6,76٣  121,569 مجموع المطلوبات والحقوق

بنود غير مدرجة في بيان الوضع المالي

 ١,887  1,118 حقوق أصحاب حسابات االستثمار

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في 30 يونيو 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  بآالف الدوالرات األمريكية

احتياطي تحويلاحتياطي قانونيرأس المال
العمالت األجنبية

المجـمـــــوعخسائر متراكمة

 ١٠٢,486  )٩٣,٣٠٢( )7١( 5,85٩  ١٩٠,٠٠٠ الرصيد في 1 يوليو 2019

 )8٠,٢6١( )8٠,٢6١( -  -  - صافي الخسارة للسنة

فرق تحويل العملة األجنبية

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

 22,129  )173,563( )167( 5,859  190,000 الرصيد كما في 30 يونيو 2020

 ١65,458  )٣٠,٣٣٠( )7١( 5,85٩  ١٩٠,٠٠٠ الرصيد في ١ يوليو ٢٠١8

تعديل 

تحول نتيجة لتطبيق

 )4,7٩١( )4,7٩١( -  -  - معيار المحاسبة المالي رقم ٣٠  كما في ١ يوليو ٢٠١8

 160,667  )35,121( )71( 5,859  190,000 الرصيد المعدل كما في 1 يوليو 2018

 )58,١8١( )58,١8١( -  -  - صافي الخسارة للسنة

 102,486  )93,302( )71( 5,859  190,000 الرصيد كما في 30 يونيو 2019

إستخرجت من القوائم المالية التي تمت مراجعتها من قبل ارنست و 
يونغ والتي صادق عليها مجلس اإلدارة في 5 نوفمبر 2020  

مالحظة: هذه البيانات المالية تم تدقيقها من قبل أرنست و يونج الذين قاموا بإبداء رأي متحفظ في 8 نوفمبر ٢٠٢٠ 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

روبرت ويجيز
الرئيس التنفيذي باإلنابة

ورئيس االستثمارات وعمليات ما بعد االستحواذ

للسنـــة المنتهيــة فـــي ٣٠ يونيــــو ٢٠٢٠

البيــــانات المــالية الموحــدة


