
مت ��ستخال�س �لأرقام �ملذكورة �أعاله من �لبيانات �ملالية �ملوحدة لبنك �نف�ستكورب )�س.م.ب(، ومتت مر�جعتها من قبل �رن�ست ويونغ �لتي �أبدت عليها ر�أيًا غري متحفظ بتاريخ 8 �أغ�سط�س 2017 

القـوائـم املــاليـة املـوحـدة لل�سنة املالية املنتهية يف 30 يــونيــو 2017القـوائـم املــاليـة املـوحـدة لل�سنة املالية املنتهية يف 30 يــونيــو 2017

القائمة املوحدة  للأرباح واخل�سائر

تفا�سيل االت�سال

القائمة املوحدة للدخل ال�سامل االآخر

لل�سنة �ملنتهية يف 30 يونيو 2017

20172016باآلف �لدولر�ت �لأمريكية

دخل الر�سوم  

135,54197,370ر�سوم موجود�ت مد�رة

181,004210,097ر�سوم �ل�سفقات

316,545307,467دخل �لر�سوم

دخل املوجودات 

19,189100,773��ستثمار�ت �ل�سركات

)27,664(15,784حلول ��ستثمارية بديلة 

)1,513(23,436��ستثمار�ت عقارية 

-33,476��ستثمار�ت �إد�رة �لئتمان

13,2964,415دخل �خلز�نة ودخل �ملوجود�ت �لأخرى 

105,18176,011دخل �ملوجود�ت

421,726383,478اإجمايل الدخل الت�سغيلي 

)8,216()4,114(خم�س�سات �ل�سمحالل 

)60,947()57,480(م�سروفات �لفو�ئد 

)224,262()239,873(م�سروفات ت�سغيلية

120,25990,053الربح لل�سنة 

1.280.97�لن�سيب �لأ�سا�سي لل�سهم �لعادي يف �لأرباح )دولر �أمريكي(

1.250.94�لن�سيب �ملخف�س بالكامل لل�سهم �لعادي يف �لأرباح )دولر �أمريكي(

لل�سنة �ملنتهية يف 30 يونيو 2017

20172016باآلف �لدولر�ت �لأمريكية

120,25990,053الربح لل�سنة

�لدخل �ل�سامل �لآخر �لذي �سيتم �إعادة تدويره �إىل قائمة �لأرباح �أو �خل�سائر  

)101(-     تغري�ت �لقيمة �لعادلة – ��ستثمار�ت متاحة للبيع

8,415)3,059(     تغري�ت �لقيمة �لعادلة – حتوطات �لتدفقات �لنقدية 

�لدخل �ل�سامل �لآخر �لذي لن يتم �إعادة تدويره �إىل قائمة �لأرباح �أو �خل�سائر 

تغري�ت - �ل�ستثمار�ت �ملدرجة بالقيمة �لعادلة من خالل �لدخل

-)26,828(   �ل�سامل �لآخر

8,314)29,887()�خل�سارة( / �لدخل �ل�سامل �لآخر

90,37298,367جمموع الدخل ال�سامل 

امل�ساهمون الكرام،،،

بالنيابة عن جمل�س �لإد�رة 

8 �أغ�سط�س 2017

منري اأمني قريدار

رئي�س جمل�س �لإد�رة

حممد بن حمفوظ بن �سعد العار�سي 

�لرئي�س �لتنفيذي 

�سّجل �نف�ستكورب يف �ل�سنة �ملالية 2017 �أد�ء قويًا حيث �رتفع �لربح بن�سبة 

34٪ لي�سل �إىل 120.3 مليون دولر �أمريكي، كما جنح �لبنك يف م�ساعفة 

حجم �أ�سوله �ملد�رة لت�سل �ليوم �إىل 21.3 مليار دولر �أمريكي، ف�ساًل عن 

و�لتي  وعمالئه،  لنف�ستكورب  �لتوزيعات  �سعيد  على  قيا�سي  م�ستوى  ت�سجيل 

�أن حتقيق كل  �أمريكي. ول �سك يف  3.4 مليار دولر  �إجماليها هذ� �لعام  بلغ 

�ت�سم بظروف �قت�سادية �سعبة وحتديات  �لعام �لذي  �لنجاحات خالل  هذه 

عديدة، يعك�س �لتز�م �لبنك �لر��سخ وجهوده �لدوؤوبة ومهارة فريق عمله.

�لنمو  �أن�سطتنا، وفق ��سرت�تيجية  �لعام، يف خمتلف  ولقد عملنا على �متد�د 

قمنا  �ل�سرت�تيجية  للخطة  وتطبيقًا   .2015 عام  �أطلقناها  �لتي  �لطموحة 

بتعزيز فريق �إد�رة �لعمالء وتوظيف �ل�ستثمار�ت بالبنك عرب دعمه بع�سرة 

يف  م�ستوى  �أعلى  ت�سجيل  من  فتمّكن  �ملا�سيني،  �لعامني  مدى  على  �أع�ساء 

�خلليج  يف  �لعمالء  قاعدة  من  مة  �ملقدَّ �مل�ساركات  قيمة  لإجمايل  تاريخه 

�أمريكي. ويف مو�ز�ة ذلك، مل ندخر جهدً� على  1.1 مليار دولر  بلغ  و�لذي 

�لأ�سول،  وفئات  �لتوزيع �جلغر�يف  م�ستثمرينا من حيث  قاعدة  تنويع  �سعيد 

�أمريكي  دولر  مليار   4.1 جمع  يف  �لبنك  جناح  خالل  من  ذلك  جتلى  وقد 

ومن  �خلليج  منطقة  يف  �ملتنوعة  عمالئه  قاعدة  من  �أن�سطته  خمتلف  عرب 

�ملوؤ�س�سات �ل�ستثمارية يف كل من �لوليات �ملتحدة و�أوروبا و�آ�سيا. وباعتقادنا، 

للم�سي  وير�ّسخها  ومكانته  �نف�ستكورب  قوة  يعزز  �أن  �لتنويع  هذ�  �ساأن  من 

فئات  �أي�سًا  لت�سمل  جغر�فيًا  ح�سوره  رقعة  وتو�سيع  منوه  م�سرية  يف  ُقدمًا 

 جديدة من �لأ�سول، مبا يلبي بالتايل، متطلبات عمالئه و�حتياجاتهم يف �أي

مكان يف �لعامل. 

لأنف�سنا  و�سعناها  �لتي  �لأه��د�ف  �سعيد  على  كبريً�  تقدمًا  �أي�سًا  وحققنا 

�نف�ستكورب  �أكمل   ،2017 مار�س  ففي  �لطموحة.  �لنمو  ��سرت�تيجية  يف 

لت�سبح  ت�سميتها  و�أع��اد  �لدين"،  لإد�رة   i3" �سركة  على  ��ستحو�ذه  �سفقة 

ي�سيف  �لذي  �لر�بع  �لعمل  خط  بذلك  لتكون  �لدين"،  لإد�رة  "�نف�ستكورب 

�إجمايل  �إىل  �أمريكي  دولر  مليار   10.8 بقيمة  مد�رة  �أ�سوًل  مبا�سرة  بذلك 

�لأ�سول �لتي يديرها، �لأمر �لذي �ساهم ب�سكل كبري يف زيادة �إجمايل �لدخل 

للمجموعة. �لت�سغيلي 

�أوروبا، قمنا بتاأ�سي�س �أول فريق ��ستثماري عقاري متكامل لنف�ستكورب،  ويف 

حيث �أجنز �سفقتني ��ستثماريتني يف �ململكة �ملتحدة. وبف�سل خربتنا �لو��سعة 

�لعقارية  �ل�سوق  يف  �ل�ستثمار  م��ن  ع��ام��ًا   20 م��دى  على  �كت�سبناها  �لتي 

�لأمريكية، وخربتنا �ل�ستثمارية �لطويلة يف �أوروبا و�لتي متتّد �إىل 30 عامًا، 

متّكنا من تقدمي روؤية جديدة لال�ستثمار يف �لقطاع �لعقاري �لأوروبي، ونعتقد 

�أنها �ستحظى ب�سدى �إيجابي كبري ل �سيما لدى قاعدة م�ستثمرينا يف �خلليج. 

لقد حظيت كل تلك �لإجناز�ت باهتمام كبري وكانت حمل ترحيب يف �ل�سوق 

يف  �لعمالء  قاعدة  من  �لتوظيفات  قيمة  بلغت  حيث  وج��ل��ّي،  و��سح  ب�سكل 

عند  قيا�سيًا  م�ستوى  �خلليج  يف  لنف�ستكورب  �لعقارية  �ل�ستثمارية  �لعمليات 

518 مليون دولر �أمريكي خالل �ل�سنة �ملالية 2017.     

متّثل   ،2017 �ملالية  �ل�سنة  خ��الل  ��سرت�تيجيًا  تطورً�  �نف�ستكورب  و�سهد 

�ملالية من  �ل�سنة  بنهاية  �لذي متكّن  �لتكنولوجيا" �لر�بع،  "�سندوق  باإطالق 

جمع 215 مليون دولر �أمريكي كالتز�مات من �مل�ستثمرين. وبناًء على �لأد�ء 

�لقوي ل�سناديق �لتكنولوجيا �لثالثة �لأوىل �لتي �أطلقناها، ي�ساهم "�سندوق 

�أبرز �مل�ستثمرين يف  �لتكنولوجيا" �لر�بع يف تر�سيخ مكانة �نف�ستكورب كاأحد 

هذ� �حلقل. وبالفعل، نّفذنا ��ستثمارين مهمني من خالل �ل�سندوق، ونتوقع �أن 

نو��سل �لعمل بنف�س م�ستوى �لزخم يف �ل�سنة �ملالية 2018.

�مليز�نية  ذل��ك  يف  مبا  �ل��الزم��ة  �ملقومات  كل  �نف�ستكورب  ميتلك  وعمومَا، 

فر�س  �غتنام  ج��د�رة،  عن  له  يتيح  موقع  يف  جتعله  �لتي  �لقويتني،  و�ل�سيولة 

عمليات  عرب  �أو  وتطويرها  منتجاته  تو�سيع  عرب  �سو�ء  تو�فرها،  لدى   �لنمو 

�ل�ستحو�ذ �ملالئمة.   

االأداء

 .٪34 بن�سبة  �لربح  يف  منو  حتقيق  عن  �لر�سالة،  هذه  م�ستهل  يف  �أعلّنا  لقد 

ويف قر�ءة معّمقة، �سنجد �أن �إجمايل �لدخل من �لعمليات �لت�سغيلية قد �رتفع 

 383.5 مع  مقارنة  �أمريكي  دولر  مليون   421.7 �إىل  لي�سل   ٪10 بن�سبة 

مليون دولر �أمريكي يف �ل�سنة �ملالية 2016، ما يعك�س �لأد�ء �لقوي للعمليات 

�لت�سغيلية �لأ�سا�سية. 

وبلغ �لدخل من �لر�سوم 316.5 مليون دولر �أمريكي يف �ل�سنة �ملالية 2017، 

مقارنة مع 307.5 مليون دولر �أمريكي يف �ل�سنة �ملالية 2016، بينما �رتفع 

�لدخل من �ملوجود�ت �إىل 105.2 مليون دولر �أمريكي مقارنة مع 76 مليون 

�رتفاع  من  بدعم  ذل��ك  ج��اء  حيث   ،2016 �ملالية  �ل�سنة  يف  �أمريكي  دولر 

�لر�سوم �ملتكررة و�لأد�ء �لقوي ملحفظة �ل�ستثمار�ت �مل�سرتكة.

ونتيجة �لتو�سع �لذي �سهده �لبنك يف �إمكاناته و�ملو�رد �لالزمة لتحقيق ذلك، 

�رتفع جمموع �لتكاليف �لت�سغيلية بن�سبة 7٪ �إىل 239.9 مليون دولر �أمريكي 

2016. ولكن رغم  224.3 مليون دولر �أمريكي يف �ل�سنة �ملالية  مقارنة مع 

تلك �لزيادة يف �لتكاليف، �سهد معدل �لتكلفة �إىل �لدخل حت�سنًا بنهاية �ل�سنة 

�لأمر   ،2016 �ملالية  �ل�سنة  71٪ يف  67٪ مقارنة مع  2017 لي�سبح  �ملالية 

�لذي يعك�س بدوره، حت�ّسن ربحية �لبنك. 

�أمريكي  دولر   1.25 �إىل   ٪33 بن�سبة  �لعادي  لل�سهم  �ملخف�س  �لربح  و�رتفع 

�ل�سنة  يف  لل�سهم  �أمريكي  دولر   0.94 مع  مقارنة   2017 �ملالية  �ل�سنة  يف 

 �ملالية 2016، بينما �رتفع �لعائد على حقوق �مل�ساهمني �إىل  12٪ مقارنة مع

 10٪ يف �ل�سنة �ملالية 2016.

و�قرتح جمل�س �لإد�رة توزيع �أرباح على �مل�ساهمني بقيمة 24 �سنتًا عن �ل�سهم 

�لعادي �لو�حد، حمافظًا على �لقيمة ذ�تها لتوزيعات �لعام �ل�سابق، �إىل جانب 

لة. توزيع كامل �لربح �مل�ستحق على �لأ�سهم �ملف�سّ

النظرة امل�ستقبلية

�أن  �أي مبعنى  �لعاملية،  �ل�ساحة  �لبنك على  لتعزيز ح�سور  كلل  بال  نعمل  �إننا 

يكون �نف�ستكورب موؤ�س�سة مالية �أكرث تنوعًا وقدرة على حتقيق عائد�ت قوية 

وم�ستقرة على �ملدى �لطويل. وقد �تخذنا يف هذ� �لإطار، عددً� من �لقر�ر�ت 

�غتنام  نو��سل  و�سوف  �لبنك،  دفع عجلة منو  �إىل  تهدف  �لتي  �ل�سرت�تيجية 

�لفر�س �لتي ت�ساعدنا على حتقيق �أهد�فنا خالل �ل�سنة �لقادمة.   

�أننا نعي�س يف عامل مت�سارع  نتطلع �إىل ذلك يف �لوقت �لذي ندرك فيه جيدً� 

�لتغيري و�لتطور، �إذ ل يكاد مي�سي �سهر و�حد من دون حدث كبري يلقي بظالله 

�أن  �لأهمية لنف�ستكورب،  فاإنه من  �ملنطلق،  �لعاملية. ومن هذ�  �لأ�سو�ق  على 

يحافظ على ��سرت�تيجيته �حلذرة و�لر�سيدة على �ملديني �ملتو�سط و�لبعيد. 

جميع  �إىل  �جلزيل  بال�سكر  �لإد�رة،  جمل�س  عن  بالنيابة  نتوجه  وختامًا، 

 12 �ل�  خالل  �نف�ستكورب  حقق  لقد  لنا.  �ملتو��سل  دعمهم  على  م�ساهمينا 

�سهرً� �ملا�سية �لكثري من �لإجناز�ت �لتي نفتخر بها، ونحن على ثقة تامة باأننا 

ن�ستطيع �لبناء عليها لن�سجل عامًا �آخر ناجحًا يف �ل�سنة �ملالية 2018.
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مت ��ستخال�س �لأرقام �ملذكورة �أعاله من �لبيانات �ملالية �ملوحدة لبنك �نف�ستكورب )�س.م.ب(، ومتت مر�جعتها من قبل �رن�ست ويونغ �لتي �أبدت عليها ر�أيًا غري متحفظ بتاريخ 8 �أغ�سط�س 2017 

قائمة التغريات يف حقوق امل�ساهمني املوحدة

القـوائـم املــاليـة املـوحـدة لل�سنة املالية املنتهية يف 30 يــونيــو 2017

القائمة املوحدة للتغريات يف حقوق امللكية 

القائمة املوحدة للتدفقات النقديةالقائمة املوحدة للمركز املايل

لل�سنة �ملنتهية يف 30 يونيو 2017

20172016باآلف �لدولر�ت �لأمريكية

الأن�سطة الت�سغيلية

120,25990,053�لربح لل�سنة

تعديالت للبنود غري �لنقدية يف �سايف �لدخل:

5,1894,927��ستهالك 

4,1148,216خم�س�سات �ل�سمحالل

6,6245,914�إطفاء تكاليف معامالت �لقرت��سات و�ملوجود�ت غري �مللمو�سة

25,62722,183مكافاآت �ملوظفني �ملوؤجلة   

161,813131,293�لربح �لت�سغيلي �ملعدل للبنود غري �لنقدية

التغريات يف:

ر�أ�س �ملال �لت�سغيلي

)24,474()103,385(�إيد�عات لدى موؤ�س�سات مالية و�أ�سول �سائلة �أخرى )غري �لنقد وما يف حكمه(

)59,097(41,757ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا 

17,5073,682�سلف

)405,979(74,090��ستثمار�ت مكتتب بها و��ستثمار�ت دين موؤقتة

119,21628,960ح�سابات حتت �لطلب

)37,780()74,399(   ذمم د�ئنة وم�سروفات م�ستحقة

)7,412()6,303(ر�سوم موؤجلة 

�ل�ستثمار�ت �مل�سرتكة 

63,65164,498��ستثمار�ت �ل�سركات

79,496105,229حلول ��ستثمارية بديلة 

38,485)1,532(��ستثمار�ت عقارية 

-)30,002(��ستثمار�ت �إد�رة �لئتمان

132,021)48,248(  �لقيمة �لعادلة للم�ستقات

)84(51موجود�ت �أخرى
)30,658(293,712�سايف النقد من / )امل�ستخدم يف( الأن�سطة الت�سغيلية

الأن�سطة التمويلية

60,56886,434ح�سابات لأجل وح�سابات �ملوؤ�س�سات �ملالية

)14,021()29,058(دين متو�سط �لأجل م�سدد -  حم�سومًا منه تكاليف �ملعاملة

72,58665,595�أ�سهم خز�نة مباعة - �سايف

)2,037(-�أ�سهم ممتازة م�سرت�ة 

)39,788()41,641(�أرباح �أ�سهم مدفوعة

)2,500()2,970(تربعات خريية مدفوعة

59,48593,683�سايف النقد من الأن�سطة التمويلية

الأن�سطة ال�ستثمارية

-)316,406(�قتناء �سركات تابعة

)1,362()3,674(��ستثمار يف ممتلكات ومعد�ت

)1,362()320,080(�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة ال�ستثمارية

33,11761,663�سايف �لزيادة  يف �لنقد وما يف حكمه

400,974339,311�لنقد وما يف حكمه يف بد�ية �ل�سنة 

434,091400,974�لنقد وما يف حكمه يف نهاية �ل�سنة 

ي�ستمل النقد وما يف حكمه على:

44,517292,214نقد و�أمو�ل ق�سرية �لأجل 

�إيد�عات لدى موؤ�س�سات مالية و�أ�سول �سائلة �أخرى بتو�ريخ ��ستحقاق �أ�سلية لفرتة ثالثة 

389,574108,760�أ�سهر �أو �أقل

434,091400,974

* بالإ�سافـة ملا هـو مذكـور �أعـاله، لدى �ملجموعـة ر�سـيد غري م�سـحوب ومتو�فـر لل�سـحب باإجـمايل 422.1 مليـون دولر �أمريكي )30 يونيو 2016: 428.3 مليون 
دولر �أمريكي( من ت�سهيالتها �ملتجددة �ملتو�سطة �لأجل. 

معلومات اإ�سافية عن التدفقات النقدية

)61,882( )56,757(فو�ئد مدفوعة

10,48612,439فو�ئد م�ستلمة

30 يونيو 2017

30 يونيو 302016 يونيو 2017باآلف �لدولر�ت �لأمريكية
املوجودات

44,517292,214نقد و�أمو�ل ق�سرية �لأجل

517,406133,234�إيد�عات لدى موؤ�س�سات مالية و�أ�سول �سائلة �أخرى

62,06990,210�لقيمة �لعادلة �ملوجبة للم�ستقات

277,085320,612ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا

85,582105,243�سلف

460,394493,484��ستثمار�ت مكتتب بها 

�ل�ستثمار�ت �مل�سرتكة

538,989602,640   ��ستثمار�ت �ل�سركات

236,331315,827   حلول ��ستثمارية بديلة  

79,115104,412   ��ستثمار�ت عقارية

-258,712   ��ستثمار�ت �إد�رة �لئتمان

1,113,1471,022,879جمموع �ل�ستثمار�ت �مل�سرتكة

 37,71139,277ممتلكات ومعد�ت وموجود�ت �أخرى

-58,072موجود�ت غري ملمو�سة

2,655,9832,497,153جمموع املوجودات

 

املطلوبات وحقوق امللكية 

املطلوبات

249,203129,987ح�سابات حتت �لطلب

184,681124,113ح�سابات لأجل وح�سابات �ملوؤ�س�سات �ملالية

155,394201,390ذمم د�ئنة وم�سروفات م�ستحقة

43,64549,480�لقيمة �لعادلة �ل�سالبة للم�ستقات

381,733403,081دين متو�سط �لأجل

409,539478,981دين طويل �لأجل

ر�سوم موؤجلة
86,57592,878

1,510,7701,479,910جمموع املطلوبات

حقوق امللكية 

223,239223,239ر�أ�س مال �لأ�سهم �ملمتازة

200,000200,000�لقيمة �ل�سمية لالأ�سهم �لعادية

320,321282,250�حتياطيات 

 )45,449()3,229(�أ�سهم خز�نة

367,028313,482�أرباح مبقاة 

884,120750,283حقوق حملة �لأ�سهم �لعادية با�ستثناء �لتوزيعات �ملقرتحة و�لحتياطيات �لأخرى

44,08744,611توزيعات مقرتحة

 )890( )6,233(�حتياطيات �أخرى

1,145,2131,017,243جمموع حقوق امللكية 

2,655,9832,497,153جمموع املطلوبات وحقوق امللكية 

لل�سنة �ملنتهية يف 30 يونيو 2017  

�حتياطيات
�حتياطيات �أخرى

��ستثمار�ت 

متاحة 

للبيع

حتوطات 

�لتدفقات 

�لنقدية

�حتياطي

 �إعادة تقييم 

�ملمتلكات 

�ملجموع و�ملعد�ت

جمموع 

حقوق �مللكية باآلف �لدولر�ت �لأمريكية

ر�أ�س مال 

�لأ�سهم 

�ملمتازة

ر�أ�س مال 

�لأ�سهم 

�لعادية

عالوة �إ�سد�ر 

�لأ�سهم

�حتياطي 

قانوين

�حتياطي

�لقيمة

�ملجموع�لعادلة

�أ�سهم

 �خلز�نة

�أرباح

مبقاة

توزيعات 

مقرتحة

882,000)8,974(5,134)16,263(268,08642,2882,155)103,566(259,166-225,000200,000159,166100,000الر�سيد يف 1 يوليو 2015

8,31498,367-8,415)101(-90,053-------جمموع �لدخل �ل�سامل

)2,037(-----)276(------)1,761(�أ�سهم ممتازة م�سرت�ة خالل �ل�سنة 

-)230()230(---230-------��ستهالك �حتياطي �إعادة �لتقييم حمول �إىل �لأرباح �ملبقاة

81,201------81,201------�أ�سهم خز�نة مباعة / مكت�سبة خالل �ل�سنة - حم�سومًا منها �لأ�سهم �مل�سرت�ة 

-------)23,084(23,084--23,084--مك�سب من بيع �أ�سهم �خلز�نة – حم�سومًا منها خ�سارة من �لأ�سهم �ملكت�سبة 

)42,288(----)42,288(--------توزيعات معتمدة لل�سنة �ملالية 2015 مت دفعها

-----44,611)44,611(-------توزيعات مقترحة للسنة املالية 2016

1,017,243(890)4,904(7,848)313,48244,6112,054(45,449)282,250-223,239200,000182,250100,000الر�سيد يف 30 يونيو 2016

1,017,243(890)4,904(7,848)313,48244,6112,054(45,449)282,250-223,239200,000182,250100,000الر�سيد يف 1 يوليو 2016

)3,521()2,054(--)2,054(-)3,521(-2,0542,054----إعادة عرض ناجتة من االعتماد املبكر للمعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 9

1,013,722(2,944)4,904(7,848)-309,96144,611(45,449)223,239200,000182,250100,0002,054284,304الر�سيد يف 1 يوليو 2016 )معاد عر�سه(

90,372)3,059(-)3,059(-120,259-)26,828()26,828(----جمموع �لدخل �ل�سامل

-----)19,335(-19,33519,335----حمول �ىل �لأرباح �ملبقاة عند �ل�ستبعاد

-)230()230(--230-------��ستهالك �حتياطي �إعادة �لتقييم حمول �إىل �لأرباح �ملبقاة

85,730-----86,608)878(--)878(--�أ�سهم خز�نة مباعة / مكت�سبة خالل �ل�سنة - حم�سومًا منها �لأ�سهم �مل�سرت�ة 

------)44,388(44,388--44,388--مك�سب من بيع �أ�سهم �خلز�نة – حم�سومًا منها خ�سارة من  �لأ�سهم �ملكت�سبة 

)44,611(----)44,611(--------توزيعات معتمدة لل�سنة �ملالية 2016 مت دفعها

-----44,087)44,087(-------توزيعات مقرتحة لل�سنة �ملالية 2017

1,145,213(6,233)4,674(10,907)-367,02844,087(3,229)320,321(5,439)223,239200,000225,760100,000الر�سيد يف 30 يونيو 2017
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