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تفا�سيل االت�سال

القائمة املوحدة للدخل ال�سامل

لل�سنة �ملنتهية يف 30 يونيو 2014

باآلف �لدولر�ت �لأمريكية

20142013

دخل الر�سوم  

77,65888,795ر�سوم موجود�ت مد�رة

266,228240,738ر�سوم �ل�سفقات

343,886329,533دخل �لر�سوم )اأ(

دخل املوجودات 

28,19725,307�سناديق �لتحوط 

23,760256��ستثمار�ت �ل�سركات

125)7,813(��ستثمار�ت عقارية 

3,4346,556دخل �خلز�نة ودخل �ملوجود�ت �لأخرى 

47,57832,244دخل �ملوجود�ت )ب(

391,464361,777اإجمايل الدخل الت�سغيلي )اأ( + )ب(

)5,424()1,371(خم�س�سات �ل�سمحالل 

)63,475()60,555(م�سروفات �لفو�ئد 

)187,998()198,367(م�سروفات ت�سغيلية

131,171104,880�سايف الدخل 

 72 132�لن�سيب �لأ�سا�سي لل�سهم �لعادي يف �لأرباح )دولر �أمريكي(

 70 129 �لن�سيب �ملخف�ش بالكامل لل�سهم �لعادي يف �لأرباح )دولر �أمريكي(

امل�ساهمون االأعزاء واالأ�سدقاء الكرام

ي�سر جمل�ش �إد�رة �نف�ستكورب �أن يقدم لل�سادة �مل�ساهمني �مليز�نية �ملجمعة و�ملدققة للبنك عن �ل�سنة 

�ملالية �ملنتهية يف 30 يونيو 2014 و�لتي �سنعر�ش لأهم نتائجها و�أبرز �لإجناز�ت �لتي ت�سجلها فيما يلي.

�إن من دو�عي �سرورنا ب�سورة خا�سة �أن نعلن عن �ختتام �نف�ستكورب لل�سنة �ملالية بدخل �سايف قدره 

�ل�سابقة )104.9 مليون دولر  �ملالية  �ل�سنة  25 % باملقارنة مع  131.2 مليون دولر وذلك بزيادة 
يف نهاية �ل�سنة �ملالية 2013(. كما بلغ معدل �لعائد على �ملوجود�ت نحو 16 % كما �سجل �لبنك منوً� 

بارزً� بلغ 84 % يف معدل �لربح على �ل�سهم �لو�سطي �ملخفف diluted share وهو معدل �لربح على 

�ل�سهم �لعادي بعد ت�سديد �لعائد على �لأ�سهم �ملف�سلة وغريه من �للتز�مات. �إن حمرك �لدفع ��لأ�سا�سي 

لهذ� �لأد�ء �ملميز هو �لنمو �مللحوظ خالل �ل�سنة �ملالية �ملن�سرمة يف عمليات �لتملك وبيع ��ستثمار�ت 

�ملحفظة، ون�ساط �لبنك يف توزيع �لعمليات �ل�ستثمارية على قاعدة �لعمالء،  وعك�ش �لنمو يف �لعمليات 

قبل  من  �لدولية  �لأ�سو�ق  يف  �ملجزية  �لبديلة  �ل�ستثمار�ت  على  �لطلب  يف  زي��ادة  ب��دوره  �ل�ستثمارية 

�مل�ستثمرين من قاعدة عمالء �لبنك. 

مع �لأرباح �جليدة �مل�سجلة يف �ل�سنة �ملالية مو�سوع هذ� �لتقرير فاإن �نف�ستكورب يتابع لل�سنة �خلام�سة 

على �لتو�يل م�سرية ربحية م�ستمرة منذ �لأزمة �ملالية �لعاملية يف �ل�سنة �ملالية 2009.  وعلى �لرغم من 

��سطر�ب �لأ�سو�ق �لدولية وتقلباتها فقد تابع �نف�ستكورب �ل�ستثمار يف خطوط �لن�ساط �لرئي�سية ويف 

تعميق وتو�سيع قاعدة �لعمالء وقدر�ت �لت�سويق، و�لقدرة على ت�سميم وتطوير �ملنتجات �ل�ستثمارية، 

وقامت �ملوؤ�س�سة يف �سياق هذ� �لنمو بزيادة عدد �ملوظفني وتو�سيع �سبكة �لفروع وجنم عن ذلك توفري 

بنية �سلبة تدعم جهود �نف�ستكورب �ملتو��سلة ل�ستعادة طاقته �لربحية وقدرته على متابعة �لنمو. 

م هذ� �لجتاه برتكيز خا�ش على �لإد�رة �ملحافظة و�لبعيدة �لنظر ملالية �ملوؤ�س�سة وذلك عرب �إجر�ء  تدعَّ

خف�ش ملمو�ش يف عن�سر �ملخاطرة و�لعتناء بتعزيز قوة ومناعة �مليز�نية �لعامة للموؤ�س�سة. وعلى �سبيل 

�ملثال فاإن معدل �لدين �إىل �ملوجود�ت �نخف�ش منذ �ل�سنة �ملالية 2009 بن�سبة 50 % لي�سل �إىل 1.2 

)�أو 120 %( بينما قفز معدل كفاية ر�أ�ش �ملال باأكرث من 60 % لي�سل �إىل 30.4 %. 

ومنذ �ل�سنة �ملالية 2009 �رتفعت �لقيمة �لدفرتية ل�سهم �نف�ستكورب �لعادي بن�سبة 64 % يف نف�ش �لوقت 

�لذي حقق �ل�سهم منذ ذلك �لتاريخ �أرباحًا جممعة بلغت 401 دولر ومعدل ربحية بال�سهم بلغ نحو 

11.4 % �سنويًا. وبلغ جمموع �لأمو�ل �ملح�سلة من حتقيق �لأرباح على ��ستثمار�ت يف �ملحفظة نحو 5.7 
مليار دولر كما بلغ جمموع �لتمويالت �لو�ردة �إىل �لبنك نحو 7 مليار�ت دولر. وبلغ جمموع �لأمو�ل 

�ملوظفة يف ��ستثمار�ت �لبنك نحو 3 مليار�ت دولر كما بلغت قيمة �مل�ساركات �ملقدمة من قاعدة �لعمالء 

يف �لعمليات �ل�ستثمارية لإنف�ستكورب  نحو 2.5 مليار دولر. وب�سورة عامة ميكننا �لقول ويف �سوء هذه 

�لنتائج �أن �نف�ستكورب متكن خالل �لأزمة �ملالية وما بعدها من �عادة بناء كو�در و بنية ت�سغيل باتت 

من �لقوة و�لقدرة على �ل�ستمر�ر بحيث جتعلنا يف �أف�سل و�سع ممكن ملتابعة حتقيق �أد�ء مميز ملكونات 

�ل�سر�كة �لو��سعة كافة �لتي ي�ستند �إليها �لبنك.

�إن �أد�ء موؤ�س�ستنا خالل �ل�سنة �ملالية 2014 يعترب ��ستمر�رً� لتحقيق �لأرباح منذ خم�ش �سنو�ت على 

�لتو�يل، وهذه �ل�ستمر�رية يف �لأد�ء تعترب خري دليل على �سو�بية �خليار�ت �لرئي�سية �لتي �أخذ بها 

�لبنك �ل�ستثماري و�إ�سرت�تيجة �لعمل �لتي مت تبنيها بعد �لأزمة �ملالية، وقد عاد �نف�ستكورب كما كان 

ج�سرً� ي�سل بني �مل�ستثمرين من قاعدة �لعمالء وبني �ل�ستثمار�ت �لبديلة �ملجزية يف قطاعات �ل�سركات 

و�لعقار و�سناديق �ل�ستثمار �لتحّوطي وغريها من �لفر�ش يف �أ�سو�ق �لوليات �ملتحدة �لأمريكية و�أوروبا 

وبلد�ن �خلليج. 

النتائج املالية 

بلغ جمموع �لدخل من �لعمولت خالل �ل�سنة �ملالية 2014 نحو 343.9 مليون دولر بزيادة نحو 4 % 

عن �ل�سنة �ملالية �ل�سابقة. ومتكن �نف�ستكورب من ت�سويق متويالت بقيمة 1.9 مليار دولر �ىل قاعدة 

�لعمالء خالل �ل�سنة نف�سها بزيادة نحو 21 % عن �ل�سنة �ل�سابقة، علمًا �أن �لبنك �ل�ستثماري يحافظ 

ردة يف حجم �لتمويالت �ملح�سلة من �لعمالء �سنة بعد �سنة.  منذ �ل�سنة �ملالية 2008 على زيادة مطَّ

وبلغت قيمة �لأمو�ل �لتي تلقاها �نف�ستكورب من قاعدة �مل�ستثمرين يف �خلليج يف �ل�سنة �ملالية 2014 

نحو 971 مليون دولر بزيادة نحو 29 % عن �ل�سنة �ملالية �ل�سابقة 2013  )751 مليون دولر(. 

وبلغ �لدخل �ملحقق من �لأ�سول نحو 47.6 مليون دولر بزيادة 48 % عن �ل�سنة �ملالية �ل�سابقة، وجنمت 

تلك �لزيادة عن جناح �نف�ستكورب يف بيع مربح ل�ستثمار�ت يف �ملحفظة ويف �لوقت نف�سه  نتيجة لت�سجيل 

�لأ�سول  �لدخل من  �مل�ستثمر فيها. و�ساهم يف تعزيز  �ل�سركات  �ل�سوقية ملحفظة  �لقيمة  بارز يف  منو 

�ل�ستثمارية �لعائد�ت �جليدة ل�سناديق �لتحوط �لتي حققت دخاًل بنحو 28.2 مليون دولر علمًا �أن 

هذه �ل�سناديق م�ستمرة يف حتقيق فو�ئد ملمو�سة من �لتبدل �لإيجابي يف �لظروف �لقت�سادية �لكلية 

باملقارنة مع ما كان عليه �حلال يف �ل�سنة �ملالية 2013.

وبلغ �لدخل �لت�سغيلي غري �ل�سايف عن �ل�سنة �ملالية 2014 نحو 391.5 مليون دولر بزيادة 8 % عن 

�ل�سنة �ملالية �ل�سابقة، وز�دت م�ساريف �لت�سغيل يف �لفرتة نف�سها بنحو 6 % بالغة 198.4 مليون دولر 

وهذ� على �لرغم من حتقيق �لبنك لزياد�ت مهمة يف موؤ�سر�ت �لربحية كافة. يدل ذلك على �ملقاربة 

�ملدرو�سة و�حلذرة للبنك يف جمال �سبط �لنفقات وبالتايل تفعيل �قت�ساديات �حلجم وزيادة �لعائد 

�لن�سبي �ملحقق من منو �لعمليات.

النتائج يف خطوط الن�ساط الرئي�سية

لة لهدف  متيزت خمتلف �لن�ساطات �لرئي�سية لنف�ستكورب باأد�ء قوي. فقد بلغت قيمة �لتمويالت �ملح�سَّ

�ل�ستثمار يف �ل�سركات نحو 571 مليون دولر، بزيادة نحو 16 % عن �ل�سنة �ملالية �ل�سابقة، وبلغت قيمة 

�لتمويالت �ملخ�س�سة لال�ستثمار يف �لعقار نحو 285 مليون دولر، بزيادة 42 % عن �ل�سنة �ملالية 2013 

لة لال�ستثمار يف �سناديق �ل�ستثمار �لتحوُّطي نحو مليار دولر وهو ما يرفع  بينما بلغت �لتمويالت �ملح�سّ

قيمة �لأ�سول �ل�ستثمارية �لتي يديرها �لبنك عرب �سناديق �لتحوط  �إىل 5 مليار�ت دولر.

تابع  قطاعاته،  بع�ش  يف  حت��ولت  من  ي�سهده  وما  �ل��دويل،  �لقت�ساد  تو�جه  �لتي  يات  �لتحدِّ ظل  يف 

�أن  بقوة  نعتقد  فر�ش  وهي  �ل�سوق،  يعر�سها  �لتي  �ل�ستثماري  �لتملك  فر�ش  متحي�ش   �نف�ستكورب 

يف �إمكانها حتقيق عائد مميز )قيا�سًا �إىل �ملخاطر( لعمالئنا من �مل�ستثمرين. وقد ��ستثمر �نف�ستكورب 

تخ�سي�ش ومت  خا�سة،  �سركات  متلك  يف  دولر  مليون   678 جمموعه  ما   2014 �ملالية  �ل�سنة   يف 

 609 ماليني دولر من �أ�سل �لإجمايل لتمويل خم�ش عمليات متلك تناولت �ل�سركات �لتالية: 

وهي �إحدى �أبرز م�سنعي �لرقائق �ملقلية   Tyrrells English Crisps ترييلز �إنغل�ش كري�سب�ش  .1
و�لت�سايل.

�سركة بيرب �سور�ش Paper Source وهي �سركة جتزئة متنوعة �لن�ساطات تقدم مروحة غنية من   .2
منتجات �لورق و�لهد�يا �لفريدة �لت�سميم. 

�سركة نامت Namet وهي �سركة تركية ر�ئدة يف ت�سنيع منتجات �للحم �لأحمر �لطازج �أو �مل�سنع   .3
و�ملجهز لال�ستهالك. 

�لر�ئدة يف جمال  �ل�سركات  �إحدى  وهي   Totes>>Istoner كوربوري�سن  �إيزوتونر  توت�ش  �سركة   .4
ت�سميم وت�سويق وتوزيع �ك�س�سو�ر�ت �لأزياء و�حللي �لو��سعة �ل�ستخد�م.

�سركة �إ�ش بيه جي برينت�ش SPG Prints وهي �سركة هولندية متخ�س�سة يف ت�سنيع لو�زم �لطباعة   .5
على �لقما�ش و�لال�سقات وغريها من �ل�سناعات.

ونفذ �نف�ستكورب ��ستثمارين يف �سركتني �سعوديتني هما: 

�سركة ذيب لتاأجري �ل�سيار�ت، �إحدى �ل�سركات �لر�ئدة يف حقلها باململكة �ل�سعودية 

�سركة جلام للتجهيز�ت �لريا�سية، وهي �إحدى �ل�سركات �لبارزة يف تطوير و�إد�رة نو�دي �ل�سحة و�للياقة 

 Fitness Time لبدنية يف �ل�سعودية وهي تعمل حتت �لعالمة �لتجارية�

ومت �إجناز �لعمليتني يف نهاية �ل�سنة �ملالية 2013 و�لإعالن عنهما يف �ل�سنة �ملالية �ملن�سرمة.

قطاع العقار

��ستَمّر �نف�ستكورب يف �لرتكيز على عمليات �لتملك �لعقاري �لتقليدية �أو عمليات �لتملك �ملختلطة �لتي 

��ستثمار�ت  وترتكز   Core plus و�ملخاطر  �لعائد  عالية  �إ�سافية  با�ستثمار�ت  �لقيام  خيار  تت�سمن 

�نف�ستكورب �لعقارية يف �أكرب 30 �سوق �أمريكية و�أكرثها تطورً�. وقد وّظف �نف�ستكورب خالل �ل�سنة 

من  دولر  مليون   285 تخ�سي�ش  ومت  عقارية  ��ستثمار�ت  يف  دولر  مليون   312 نحو  �ملنتهية  �ملالية 

�لإجمايل لتمويل ��ستثمار�ت عقارية جديدة موزعة على �ستة حمافظ عقارية.  وجريًا على �لنهج �لثابت 

للموؤ�س�سة يف �ل�ستثمار �لعقاري، مت تركيز �ل�ستثمار�ت على �لقطاعات �لتجارية و�أبنية �ملكاتب و�لأبنية 

�ل�سكنية يف عدد من �أ�سو�ق �لعقار �لرئي�سية �ل�سريعة �لنمو مثل كاليفورنيا وفلوريد� و�إيللينوي ومين�سوتا 

ونيڤاد� وتك�سا�ش.

�سناديق اال�ستثمارالتحوطي

دخل �نف�ستكورب يف هذ� �ملجال يف عالقة �إ�سرت�تيجية مع �سركة �إيك كابيتال مانيجمنت �إل �إل �سي  

Eyck Capital Management LLC  وذلك بهدف مّدها بتمويل ر�أ�سمايل مت�سارع ويف �لوقت 
نف�سه متكني �نف�ستكورب وم�ستثمريه من �ل�ستثمار يف �سندوق متخ�س�ش يف �غتنام �لفر�ش �لناجمة عن 

�أحد�ث معينة �أو عن �سوق �لديون �ملع�سرة يف �لقارة �لأوروبية. من جهة ثانية وبالنظر للنجاح �لذي حققه 

�سندوق �نف�ستكورب للفر�ش �ملتميزة �لرقم II و�مل�سمى �خت�سارً� SOP II  �أطلق �لبنك �ل�ستثماري 

�سندوقه �لثالث من هذ� �لنوع حتت ��سم �سندوق �لفر�ش �ملميزة �لرقم III �أو SOP III يف �سبتمرب 

2013 وذلك يف نطاق �ل�ستجابة للطلب �لإ�سايف من �مل�ستثمرين.  �إن �لهدف �لرئي�سي لكل من �سندوق 
�لفر�ش II و�سندوق �لفر�ش III هو ��ستثمار �لفر�ش �لذي يفتحها �لتح�سن �مل�ستمر يف �سوق �ل�سند�ت 

�لأمريكية �ملغطاة بالرهون �لعقارية. و�أطلق �نف�ستكورب �أي�سًا �سندوق �لفر�ش �ملميزة )SOP IV( وذلك 

بهدف متكني �مل�ستثمرين من دخول �سوق �لقرو�ش �ل�سكنية �ملتعرثة يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية، وقد 

دخل �نف�ستكورب يف �سر�كة مع �سركة متخ�س�سة ميكنها �لقيام ب�سر�ء تلك �لأ�سول باأ�سعار جذ�بة كما 

�أن لديها �خلرب�ت �لالزمة يف جمال �لت�سغيل و�إعادة هيكلة �لديون ل�ستخر�ج �أعلى قيمة ممكنة من 

تلك �لأ�سول. 

متكن �نف�ستكورب خالل �ل�سنة �ملالية 2014 من �إعادة نحو 1.3 مليار دولر �إىل �مل�ستثمرين وذلك من 

ح�سيلة بيع �سركات يف �ملحفظة وعلى �سكل توزيعات نقدية. ومت تنفيذ ثماين عمليات حتقيق �أرباح من 

��ستثمار�ت �ملحفظة خالل �ل�سنة �ملالية �ملا�سية و�سملت تلك �لعمليات:

�سركة �أرما�سيل Armacell �لتي �سهدت زيادة يف مبيعاتها بن�سبة 30 % نتيجة عمل �نف�ستكورب   .1
�ملبا�سر مع �إد�رة �ل�سركة لدعم منوها �لذ�تي وتو�سيع عملياتها جنو �أ�سو�ق جغر�فية جديدة.  

�سركة جمموعة �سكريل Skrill Group  )مونيبوكرز �سابقًا( �لتي قفزت �أرباحها )قبل �ل�سريبة   .2
حيازة  م��دة  خ��الل  وذل��ك  ي��ورو  مليون   50 �إىل  ي��ورو  مليون   3.7 من  و�ل�ستهالكات(  و�لفو�ئد 

�نف�ستكورب  لل�سركة.

�إجناز �ملرحلة �لنهائية من بيع �سركة فليتماتيك�ش Fleetmatics �لتي قام �نف�ستكورب باإدر�جها يف   .3
بور�سة نيويورك يف �أو�خر �لعام 2012. 

وقامت �إد�رة �ل�ستثمار�ت �لعقارية يف �نف�ستكورب بعمليات حتقيق �أرباح ناجحة �سملت بناية عياد�ت 

بريفرن ذي  م�سروع  يف  �ملتبقية  �لبنك  ح�سة  بيع  مت  كما  فلوريد�،  يف  �ل�سحي  بثي�سد�  مركز   يف 

The Bravern يف ولية و�سنطن و�ملوؤلف من برجني �سكنيني بارتفاع 29 طابقًا، كما مت بيع م�سروع 
�آ�سفورد Ashford وهو جممع �سقق �سكنية يف جورجيا Georgia وكذلك  بيع م�سروع �ستيت فارم 

در�يڤ State Farm Drive وهو م�سروع �أبنية مكاتب كبري يف ولية نورث كارولينا.

موؤ�سرات القوة املالية 

عليه  يدل  كما  �ملالية  و�لقوة  �ملناعة  هي  �نف�ستكورب  ميز�نية  يف  �لأ�سا�سية  �خل�سائ�ش  �إح��دى  �إن 

تو�فر �سيولة جاهزة لدى �ملوؤ�س�سة تزيد عن 700 مليون دولر وهو مبلغ يغطي ب�سورة تامة �لديون 

و�ل�ستحقاقات كافة �لتي ينتظر�أن ت�ستحق يف غ�سون �ل�سنو�ت �لأربع �ملقبلة.

وقد بلغت �لأ�سول �لإجمالية للبنك �ل�ستثماري يف 30 يونيو 2014 نحو 2.3 مليار دولر، و�رتفع معّدل 

كفاية ر�أ�ش �ملال �إىل 30.4 % وهو معدل يزيد باأ�سو�ط عن معدل �حلد �لأدنى �ملفرو�ش من قبل بنك 

�لبحرين �ملركزي وهو 12 %، كما بلغ معدل كفاية ر�أ�ش �ملال يف �نف�ستكورب ح�سب بازل III نحو 29.8 %. 

فرنك  مليون   125 بقيمة  �سند�ت  �إ�سد�ر  �ملن�سرمة  �ملالية  �ل�سنة  خالل  بنجاح  �نف�ستكورب   �أطلق 

م بالفرنك �ل�سوي�سري للموؤ�س�سة  �سوي�سري )نحو 140 مليون دولر( وكان ذلك �أول �إ�سد�ر �سند�ت ُمقوَّ

�لتي يقع مقرها �لرئي�سي يف �لبحرين.  ويعترب هذ� �لإ�سد�ر خطوة ��سرت�تيجية لأنه تفتح قناة متويل 

جديدة لنف�ستكورب يف �ل�سوق �ملالية �لدولية، وذلك بعد خطوة �لبنك �ل�ستثماري �لأوىل باإطالق �أول 

�إ�سد�ر �سند�ت بالدولر قبل �سنتني. 

ع �لبنك �أي�سا �تفاقًا بت�سهيالت مالية قابلة للتجديد بقيمة 400 مليون دولر قدمت من قبل 14 من  ووقَّ

�لبنوك �لعاملية �ملتعاملة مع �ملوؤ�س�سة، وقد ��ستقطب �لقر�ش �لتز�مات بالتمويل فاقت 650 مليون دولر.  

و�سيٍحّل �لقر�ش �جلديد حمّل �تفاق �لت�سهيالت �مل�سرفية �ملتعددة �لعمالت لثالث �سنو�ت �ملعمول به 

حاليا، و�لذي كان متوقعًا �أن ي�ستحق يف �سهر �سبتمرب من �لعام 2015. بذلك يوؤدي �لتفاق �جلديد �إىل 

مد �أجل ��ستحقاق �لت�سهيالت �ملتو�فرة  �إىل �أكرث من �أربع �سنو�ت من �لآن. 

بناًء على ما �سبق فاإن جمل�ش �لإد�رة يقرتح توزيع �أرباح بقيمة 15 دولرً� على �ل�سهم �لعادي وذلك يف 

مو�ز�ة ت�سديد كامل �لعائد �لثابت بن�سبة 12 % على �لأ�سهم �ملف�سلة. 

ن�سري �أخريً� �إىل �أن �نف�ستكورب تابع خالل �ل�سنة �ملالية �ملن�سرمة �ل�ستثمار يف �ملهار�ت �لب�سرية ويف 

�لبنية �لأ�سا�سية للموؤ�س�سة مبا يف ذلك عدد من �لتعيينات �لإ�سرت�تيجية مثل تعيني ليونيل �أرديل رئي�سًا 

لإد�رة �سناديق �ل�ستثمار �لتحوطي وغاري �آبل كنائب لرئي�ش �إد�رة �ل�ستثمار يف �ل�سركات يف �أمريكا 

�ل�سمالية. كما �سهدت �ل�سنة قيام �نف�ستكورب بخطو�ت �إ�سافية لتعزيز ح�سوره �خلليجي مع �فتتاح 

مكتب جديد يف �أبوظبي �إ�سافة �إىل مكاتبه �حلالية يف �لريا�ش و�لبحرين. ونظم �نف�ستكورب بنجاح 

جمموعة من �لأحد�ث و�للقاء�ت �ملوجهة للم�ستثمرين يف كل من �لبحرين و�أبوظبي وبرلني. 

و�ل�سركاء  و�مل�ساهمني  �لعمالء  قبل  من  لنف�ستكورب  و�مل�ستمر  �لقوي  �لدعم  �أن  �لقول  من  بد  ول 

�لإ�سرت�تيجيني ل ز�ل يعترب �لعامل �لأول و�لأهم يف �لنجاح �مل�ستمر للموؤ�س�سة. كما �أن �نف�ستكورب يعتز 

بنوعية �ملو�هب �ملتفوقة �لتي تعمل لديه حول �لعامل �لذين ي�ساهمون ب�سورة مبا�سرة وم�ستمرة يف جناح 

�ملوؤ�س�سة �ليوم و�لذين �سيتابعون تقدمي هذه �مل�ساهمات �جلليلة يف �مل�ستقبل.

�أ�سرة �ملوؤ�س�سة على �لرعاية  �إد�رة �نف�ستكورب يف �خلتام بال�سكر و�لمتنان �ىل كامل  يتوجه جمل�ش 

�ملخل�سة و�مل�ستمرة منذ 31 عامًا ويتوجه ب�سكر خا�ش �إىل بنك �لبحرين �ملركزي ب�سبب �لدعم �لثابت 

�لذي قدمه و�لذي ننظر �إليه دوما باأعلى �آيات �لتقدير.

لل�سنة �ملنتهية يف 30 يونيو 2014

باآلف �لدولر�ت �لأمريكية

20142013

104,880 131,171�سايف الدخل

�لدخل �ل�سامل �لآخر �لذي ميكن �إعادة تدويره لقائمة �لدخل 

)61()1,181(تغري�ت �لقيمة �لعادلة – ��ستثمار�ت متاحة للبيع

)12,536(1,931تغري�ت �لقيمة �لعادلة – حتوطات �لتدفقات �لنقدية 

)12,597(750الدخل)اخل�سارة(ال�سامل 

131,92192,283جمموع الدخل ال�سامل 

بالنيابة عن جمل�ش �لإد�رة 

3 �أغ�سط�س 2014

عبدالرحمن �سامل العتيقي

رئي�ش جمل�ش �لإد�رة

منري اأمني قريدار

�لرئي�ش �لتنفيذي و�لع�سو �ملنتدب



مت ��ستخال�ش �لأرقام �ملذكورة �أعاله من �لبيانات �ملالية �ملوحدة لبنك �نف�ستكورب )�ش.م.ب(، ومتت مر�جعتها من قبل �رن�ست ويونغ �لتي �أبدت عليها ر�أيًا غري متحفظ بتاريخ 3 �أغ�سط�س 2014 مت ��ستخال�ش �لأرقام �ملذكورة �أعاله من �لبيانات �ملالية �ملوحدة لبنك �نف�ستكورب )�ش.م.ب(، ومتت مر�جعتها من قبل �رن�ست ويونغ �لتي �أبدت عليها ر�أيًا غري متحفظ بتاريخ 2 �أغ�سط�س 2011 

القـوائـم املــاليـة املـوحـدة لل�سنة املالية املنتهية يف 30 يــونيــو 2011

امليزانية املوحدة

قائمة التغريات يف حقوق امل�ساهمني املوحدة

القـوائـم املــاليـة املـوحـدة لل�سنة املالية املنتهية يف 30 يــونيــو 2014

امليزانية املوحدة

القائمة املوحدة للتغريات يف احلقوق 

لل�سنة �ملنتهية يف 30 يونيو 2014 

احتياطيات

 تغريات القيمة العادلة غري املحققة واحتياطي 

اإعادة التقييم املثبتة مبا�سرًة يف احلقوق

باآلف �لدولر�ت �لأمريكية

راأ�س مال 

االأ�سهم 

املمتازة

راأ�س مال 

االأ�سهم 

العادية

عالوة 

اإ�سدار اأ�سهم

احتياطي 

املجموعقانوين

اأ�سهم

اخلزانة

اأرباح 

مبقاة

توزيعات 

مقرتحة

ا�ستثمارات 

متاحة 

للبيع

حتوطات 

التدفقات

النقدية

احتياطي 

اإعادة تقييم 

املجموعاملمتلكات واملعدات

جمموع 

احلقوق

1,043,743  13,173  5,824  4,622  2,727  66,096  183,538 )163,575( 233,046  100,000  133,046  200,000 511,465 الر�سيد يف 1 يوليو 2012

92,283)12,597(-)12,536()61( - 104,880 - -  -  - -  -جمموع �لدخل / )�خل�سارة( �ل�ساملة

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

)3,601(-- - - - -)3,601( -  -  - -  - �أ�سهم خز�نة )م�سرت�ة( / مكت�سبة خالل �ل�سنة - �سايف 

--- - - - - 3,625)3,625( - )3,625( -  - خ�سارة من بيع �أ�سهم �خلز�نة

دفع توزيعات متت �ملو�فقة عليها لل�سنة �ملالية 2012:

)61,376(-- - -)61,376( -- -  -  - -  -    �أرباح �لأ�سهم �ملمتازة

)4,720(-- - -)4,720( -- -  -  - -  -    �أرباح �لأ�سهم �لعادية

 تربعات خريية م�ساهم بها من قبل �مل�ساهمني مو�سى 

--- - - 4,500)4,500(- -  -  - -  -    بتوزيعها 

--- - - 61,376)61,376(- -  -  - -  - �أرباح �لأ�سهم �ملمتازة �ملو�سى بتوزيعها 

--- - - 9,304 )9,304(- -  -   -  -  - �أرباح �لأ�سهم �لعادية �ملو�سى بتوزيعها 

1,066,329 346 5,594  )7,914( 2,666  75,180  213,468 )163,551( 229,421  100,000 511,465200,000129,421الر�سيد يف 30 يونيو 2013

750131,921-1,931)1,181(-131,171------جمموع �لدخل / )�خل�سارة( �ل�ساملة

)126,243(-------)6,000(-)6,000(-)120,243(�أ�سهم ممتازة م�سرت�ة خالل �ل�سنة

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

)2,175(------)2,175(-----�أ�سهم خز�نة )م�سرت�ة( / مكت�سبة خالل �ل�سنة - �سايف 

-------7,514)7,514(-)7,514(--خ�سارة من بيع �أ�سهم �خلز�نة

دفع توزيعات متت �ملو�فقة عليها لل�سنة �ملالية 2013:

)61,376(----)61,376(-------   �أرباح �لأ�سهم �ملمتازة

)9,304(----)9,304(-------   �أرباح �لأ�سهم �لعادية

)4,500(----)4,500(-------   تربعات خريية مدفوعة

 تربعات خريية م�ساهم بها من قبل �مل�ساهمني مو�سى 

-----4,500)4,500(------   بتوزيعها 

-----49,376)49,376(------�أرباح �لأ�سهم �ملمتازة �ملو�سى بتوزيعها 

-----9,413)9,413(------�أرباح �لأ�سهم �لعادية �ملو�سى بتوزيعها 

5,364866994,652)5,983(281,58063,2891,485)158,212(100,000215,907 391,222200,000115,907الر�سيد يف 30 يونيو 2014

القائمة املوحدة للتدفقات النقديةامليزانية املوحدة

لل�سنة �ملنتهية يف 30 يونيو 2014

20142013باآلف �لدولر�ت �لأمريكية

االأن�سطة الت�سغيلية

131,171104,880�سايف �لدخل 
تعديالت للبنود غري �لنقدية يف �سايف �لدخل:

7,2717,100��ستهالك 
1,3715,424خم�س�سات �ل�سمحالل

7,2257,891�إطفاء تكاليف معامالت �لقرت��سات
9,3005,826م�سروفات مكافاآت �أ�سهم �ملوظفني 

156,338131,121�سايف �لدخل �ملعدل للبنود غري �لنقدية
التغريات يف:

ر�أ�ش �ملال �لت�سغيلي

)43,880(46,880  �إيد�عات لدى موؤ�س�سات مالية و�أ�سول �سائلة �أخرى )غري �لنقد وما يف حكمه(
)2,093(76,623  ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا 

16,84439,880  �سلف
112,164)79,372(  ��ستثمار�ت مكتتب بها

95,684)93,987(  ح�سابات ��ستثمارية للعمالء
)66,146(22,213  ذمم د�ئنة وم�سروفات م�ستحقة

�ل�ستثمار�ت �مل�سرتكة 

54,512)107,063(  �سناديق �لتحوط
202,956)38,379(  ��ستثمار�ت �ل�سركات

)2,045(26,488  ��ستثمار�ت عقارية 
)115,877(58�لقيمة �لعادلة للم�ستقات

)249(150موجود�ت �أخرى

26,793406,027�سايف النقد من االأن�سطة الت�سغيلية

االأن�سطة التمويلية

)102,137(7,357�قرت��سات لأجل و�إقرت��سات �ملوؤ�س�سات �ملالية

178,146480,079دين متو�سط �لأجل �سادر )حم�سومًا منه تكاليف �ملعامالت(

)524,703()251,713(دين متو�سط �لأجل م�سدد

)20,000()26,250(دين طويل �لأجل م�سدد

)9,427()11,475(�أ�سهم خز�نة م�سرت�ة -  �سايف

-)126,243(�أ�سهم ممتازة م�سرت�ة 

)66,096()70,680(�أرباح �أ�سهم مدفوعة

-)4,500(تربعات خريية مدفوعة

)242,284()305,358(�سايف النقد امل�ستخدم يف االأن�سطة التمويلية

الن�ساط اال�ستثماري

)3,431()2,360(��ستثمار يف ممتلكات ومعد�ت

)3,431()2,360(�سايف النقد امل�ستخدم يف الن�ساط اال�ستثماري

160,312)280,925(�سايف )�لنق�ش( �لزيادة يف �لنقد وما يف حكمه

508,131347,819�لنقد وما يف حكمه يف بد�ية �ل�سنة

227,206508,131�لنقد وما يف حكمه يف نهاية �ل�سنة

ي�ستمل النقد وما يف حكمه على:

28,23048,181نقد و�أمو�ل ق�سرية �لأجل 

73,03253,725نقد قيد �لتح�سيل

125,944406,225�إيد�عات لدى موؤ�س�سات مالية و�أ�سول �سائلة �أخرى

227,206508,131

 * بالإ�سافة ملا هو مذكور �أعاله، لدى �ملجموعة ر�سيد غري م�سحوب ومتو�فر لل�سحب باإجمايل 464.89 مليون دولر �أمريكي )30 يونيو 2013: 246.42 مليون دولر �أمريكي( 
   من ت�سهيالتها �ملتجددة �ملتو�سطة �لأجل.

معلومات اإ�سافية عن التدفقات النقدية

)55,782()61,860(فو�ئد مدفوعة
9,68118,177فو�ئد م�ستلمة

30 يونيو 2014

30 يونيو 302013 يونيو 2014باآلف �لدولر�ت �لأمريكية

املوجودات

101,262101,906نقد و�أمو�ل ق�سرية �لأجل

125,944453,105�إيد�عات لدى موؤ�س�سات مالية و�أ�سول �سائلة �أخرى

66,57062,811�لقيمة �لعادلة �ملوجبة للم�ستقات

206,309283,004ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا

128,832146,975�سلف

112,37233,000��ستثمار�ت مكتتب بها 

�ل�ستثمار�ت �مل�سرتكة

 476,418315,762    �سناديق �لتحوط

 910,807873,609    ��ستثمار�ت �ل�سركات

 130,017156,505    ��ستثمار�ت عقارية

 1,517,2421,345,876جمموع �ل�ستثمار�ت �مل�سرتكة

 45,59150,652ممتلكات ومعد�ت وموجود�ت �أخرى

2,304,1222,477,329جمموع املوجودات

 

املطلوبات واحلقوق 

املطلوبات

135,683128,326�إقرت��سات لأجل و�إقرت��سات �ملوؤ�س�سات �ملالية

95,831189,818ح�سابات ��ستثمارية للعمالء

170,499148,286ذمم د�ئنة وم�سروفات م�ستحقة

25,15743,003�لقيمة �لعادلة �ل�سالبة للم�ستقات

474,165482,489دين متو�سط �لأجل

408,135419,078دين طويل �لأجل

1,309,4701,411,000جمموع املطلوبات

احلقوق 

391,222511,465ر�أ�ش مال �لأ�سهم �ملمتازة

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

215,907229,421�حتياطيات 

 )163,551( )158,212(�أ�سهم خز�نة

281,580213,468�أرباح مبقاة 

حقوق حملة �لأ�سهم �لعادية با�ستثناء �لتوزيعات �ملقرتحة وتغري�ت �لقيمة �لعادلة غري 

�ملحققة و�حتياطي �إعادة �لتقييم �ملثبتة مبا�سرًة يف �حلقوق
539,275479,338

63,28975,180توزيعات مقرتحة

 تغري�ت �لقيمة �لعادلة غري �ملحققة و�حتياطي �إعادة �لتقييم �ملثبتة مبا�سرًة 

866346 يف �حلقوق 

994,6521,066,329جمموع احلقوق 

2,304,1222,477,329جمموع املطلوبات واحلقوق 
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