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القائمة املرحلية املوحدة املخت�شرة للتغريات يف حقوق امللكية 

لفرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س 2021 )مراجعة( 

احتياطيات اأخرى حقوق حملة الأ�سهم العادية با�ستثناء التوزيعات املقرتحة والحتياطيات الأخرى

حتوطات 

التدفقات 

النقدية

احتياطي اإعادة تقييم 

املجموع املمتلكات واملعدات

حقوق 

غري 

م�سيطرة 

جمموع 

حقوق امللكية
مباليني الدولرات الأمريكية

راأ�س مال 

الأ�سهم 

املمتازة

راأ�س مال 

 الأ�سهم 

العادية

 عالوة 

 اإ�سدار 

الأ�سهم

اأ�سهم

اخلزانة

اأربــاح

مبقاة

احتياطي 

قانوين

احتياطي 

املجموعالقيمة العادلة 

توزيعات 

مقرتحة

1,145-(3)4(7)98738(16)540100(74)123200237الر�شيد يف 1 يوليو 2019 

 اإعادة عر�س نتيجة لتطبيق املعيار الدويل 

)2(-----)2(--)2(----    لإعداد التقارير املالية رقم 16 

1,143-(3)4(7)98538(16)538100(74)123200237الر�شيد يف 1 يوليو 2019

38-)2(-)2(- 40(6)-46----جمموع الدخل ال�سامل

 ا�ستهالك احتياطي اإعادة التقييم حمول اإىل  

--)0()0(--0--0----  الأرباح املبقاة

 اأ�سهم خزانة م�سرتاة خالل الفرتة - حم�سومًا 

)19(-----)19(---)19(---  منها الأ�سهم املباعة واملكت�سبة  

----------3)3(--خ�سارة من اأ�سهم خزانة مكت�سبة

11------------ا�ستثمار يف �سركة تابعة 

)38(----)38(--------توزيعات معتمدة لل�سنة املالية 2019 مدفوعة

11,125(5)4(9)-1,006(22)584100(90)123200234الر�شيد يف 31 مار�س 2020 )غري مدققة(

1868(5)4(9)72722(43)335100(104)123200239الر�شيد يف 1 يوليو 2020 

1196-1-294-92----جمموع الدخل ال�سامل

 ا�ستهالك احتياطي اإعادة التقييم حمول اإىل  

--)0()0(--0--0----  الأرباح املبقاة

50-----50---50---اأ�سهم خزانة مباعة ومكت�سبة خالل الفرتة - حم�سومًا منها الأ�سهم امل�سرتاة 

----------15)15(--خ�سارة من اأ�سهم خزانة مكت�سبة

250-----)2(----)2(-252 راأ�س مال الأ�سهم املمتازة ال�سادرة خالل الفرتة

)22(----)22(--------توزيعات معتمدة لل�سنة املالية 2020 مدفوعة

21,242(4)4(8)-869(41)427100(39)200222 375 الر�شيد يف 31 مار�س 2021

القائمة املرحلية املوحدة املخت�شرة للمركز املايل 

31 مار�س 2021 )مراجعة(

31 مار�س 2021مباليني الدولرات الأمريكية
30 يونيو  2020  

)مدققة(

املوجودات

309  281 نقد واإيداعات واأ�سول �سائلة اأخرى

45  29 القيمة العادلة املوجبة للم�ستقات

285  398 ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا

158  266 �سلف

192  415  ا�ستثمارات مكتتب بها وا�ستثمارات دين موؤقتة

اال�شتثمارات امل�شرتكة

339  379          ا�ستثمارات امللكية اخلا�سة

317  304  ا�ستثمارات اإدارة الئتمان

81  46 ا�ستثمارات العائد املطلق

71  67  ا�ستثمارات عقارية

 2  11  ا�ستثمارات يف راأ�س املال ال�سرتاتيجي

810  807 جمموع ال�ستثمارات امل�سرتكة

ا�ستثمارات ا�سرتاتيجية وموجودات 

189  192    غري ملمو�سة  

135  130 ممتلكات ومعدات وموجودات اأخرى

2,123  2,518 جمموع املوجودات

  املطلوبات وحقوق امللكية

املطلوبات

186  474 ذمم دائنة وم�سروفات م�ستحقة

26  28 القيمة العادلة ال�سالبة للم�ستقات

981  721 متويل 

62  53 ر�سوم موؤجلة

 1,255  1,276 جمموع املطلوبات

  حقوق امللكية

123  375 راأ�س مال الأ�سهم املمتازة

200  200 القيمة ال�سمية لالأ�سهم العادية

296  281  احتياطيات

)104((39) اأ�سهم خزانة

335  427 اأرباح مبقاة 

حقوق حملة الأ�سهم العادية با�ستثناء 

 727  869   التوزيعات املقرتحة والحتياطيات الأخرى 

22    - توزيعات مقرتحة

)5((4)  احتياطيات اأخرى

 1  2  حقوق غري م�سيطرة

 868  1,242 جمموع حقوق امللكية

 2,123  2,518   جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

القائمة املرحلية املوحدة املخت�شرة للتدفقات النقدية 

لفرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س 2021 )مراجعة(

31 مار�س 2021مباليني الدولرات الأمريكية
مار�س  2020  

)غري مراجعة(

االأن�شطة الت�شغيلية

50  103 الربح قبل ال�سرائب  
تعديالت للبنود غري النقدية يف الربح قبل ال�سرائب:

11  16    ا�ستهالك واإطفاء 
19  16     مكافاآت املوظفني املوؤجلة  

80  135 الربح الت�سغيلي املعدل للبنود غري النقدية

التغريات يف: 

راأ�س املال الت�سغيلي

)32((12)اإيداعات )غري النقد وما يف حكمه(
)44((235)ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا و�سلف

)173((223)ا�ستثمارات مكتتب بها وا�ستثمارات دين موؤقتة 
)130( 288ذمم دائنة وم�سروفات م�ستحقة

23 (9)ر�سوم موؤجلة
)1((5)ا�ستثمارات ا�سرتاتيجية
83  5ال�ستثمارات امل�سرتكة 
)11((3)القيمة العادلة للم�ستقات

)8((12)�سريبة الدخل املدفوعة

)213((71) �شايف النقد امل�شتخدم يف االأن�شطة الت�شغيلية

االأن�شطة التمويلية

 التمويل - حم�سومًا منه تكاليف املعاملة 

405 (242)     والإ�سدارات اجلديدة
 راأ�س مال الأ�سهم املمتازة ال�سادرة حم�سومًا منها 

-  250     م�سروفات الإ�سدار 
)25( 50 اأ�سهم خزانة م�سرتاة - حم�سومًا منها املبيعات 

)38((22) اأرباح اأ�سهم مدفوعة

342  36 �شايف النقد من االأن�شطة التمويلية

االأن�شطة اال�شتثمارية

)21(   - اإقتناء �سركة تابعة
)108(   - ال�ستثمار ال�سرتاتيجي

)13((5) ا�ستثمار يف ممتلكات ومعدات

)142((5) �شايف النقد امل�شتخدم يف االأن�شطة اال�شتثمارية

)13((40) �سايف النق�س يف النقد وما يف حكمه

390  265 النقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة 

377  225 النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة 
ي�شتمل النقد وما يف حكمه على:

142  123 نقد واأموال ق�سرية الأجل 
235  102 اإيداعات لدى موؤ�س�سات مالية واأ�سول �سائلة اأخرى 

 225  377

 معلومات اإ�شافية عن التدفقات النقدية

مار�س 2021مباليني الدولرات الأمريكية 

مار�س  2020  

)غري مراجعة(

)26()23(فوائد مدفوعة

26  45 فوائد م�ستلمة

معلومات اإ�شافية عن ال�شيولة

مار�س 2021مباليني الدولرات الأمريكية 

مار�س  2020  

)غري مراجعة(

377 225 النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة  

 32  56 اإيداعات )غري النقد وما يف حكمه(

571  1,698 اأر�سدة متاحة / غري م�سحوبة 

 980  1,979 جمموع ال�شيولة املتاحة يف نهاية الفرتة 

ا�شتخرجت البيانات املالية املو�شحة اأعاله من القوائم املالية املوحدة املرحلية املخت�شرة النف�شتكورب القاب�شة �س.م.ب ومتت مراجعتها من قبل اإرن�شت ويونغ

 القائمة املرحلية املوحدة املخت�شرة لالأرباح اأو اخل�شائر 

لفرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س 2021 )مراجعة(

الت�سعة اأ�سهر املنتهية يفالثالثة اأ�سهر املنتهية يف

مباليني الدولرات الأمريكية 

مار�س 

2021
مار�س  2020  

)غري مراجعة(

مار�س 

2021
مار�س  2020  

)غري مراجعة(

دخل الر�شوم  

128  41147  46ر�سوم موجودات مدارة  
101  16113  42ر�سوم ال�سفقات
229  57260  88دخل الر�سوم )اأ(
دخل املوجودات

)23( 31)9( 15 ا�ستثمارات امللكية اخلا�سة 
12  522  6 ا�ستثمارات اإدارة الئتمان
)1( 1)2( (2) ا�ستثمارات العائد املطلق 

24  912  3 ا�ستثمارات عقارية 
1 2- - ا�ستثمارات ا�سرتاتيجية

10  60  1 دخل اخلزانة ودخل اآخر 

23  968  23دخل املوجودات )ب(
252  66328  111اإجمايل الدخل الت�شغيلي )اأ( + )ب(

)2((0)--خم�س�سات ال�سمحالل 
)28((23))12((8)م�سروفات الفوائد 
)172((202))56((70)م�سروفات ت�سغيلية

50  103)2(  33الربح )اخل�شارة( قبل ال�شرائب 

)4((10)-(4)م�سروف �سريبة الدخل

46  93)2(  29الربح )اخل�شارة( للفرتة

الربح )اخل�شارة( للفرتة العائدة اإىل:

46  92)2(  29   حملة اأ�سهم ال�سركة الأم 
0010   حقوق غري م�سيطرة

29 )2(93  46

االأرباح لل�شهم 

 الن�سيب الأ�سا�سي لل�سهم العادي يف 

0.64  1.23)0.03( 0.31   الأرباح )دولر اأمريكي(

 الن�سيب املخف�س بالكامل لل�سهم العادي 

0.62  1.17)0.03( 0.29   يف الأرباح )دولر اأمريكي(

القائمة املرحلية املوحدة املخت�شرة للدخل ال�شامل االآخر

لفرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س 2021 )مراجعة(

الت�سعة اأ�سهر املنتهية يفالثالثة اأ�سهر املنتهية يف

مباليني الدولرات الأمريكية

مار�س 

2021
مار�س  2020  

)غري مراجعة(

مار�س 

2021
مار�س  2020  

)غري مراجعة(

46  93 )2( 29 الربح )اخل�شارة( للفرتة 

)اخل�سارة( الدخل ال�ساملة الأخرى 

التي �سيتم اإعادة تدويرها اإىل قائمة 

 الأرباح اأو اخل�سائر

تغريات القيمة العادلة - حتوطات 

)2(1)2(-التدفقات النقدية
تغريات - ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة 

)3( 12 )1((1) العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر  
اخل�سارة ال�ساملة الأخرى التي لن يتم 

 اإعادة تدويرها اإىل قائمة الأرباح 

اأو اخل�سائر 

تغريات - ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة 

العادلة من خالل الدخل ال�سامل 

)3((10) )3(0الآخر

 )8( 3 )6( (1)  )اخل�سارة( الدخل ال�سامل  الأخرى 

 38  96 )8(  28 جمموع الدخل )اخل�شارة( ال�شاملة 

 جمموع الدخل / )اخل�سارة( الآخر 

   العائد اإىل:

38  95 )8(   28    حملة اأ�سهم ال�سركة الأم 

 0  1  0  0    حقوق غري م�سيطرة 

 28   )8( 96  38


