
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 2 �أغ�سط�س 2011 
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 10 �أغ�سط�س 2016 

القـوائـم املــاليـة املـوحـدة لل�سنة املالية املنتهية يف 30 يــونيــو 2016

القائمة املوحدة  للدخل

تفا�سيل االت�سال

القائمة املوحدة للدخل ال�سامل

لل�سنة �ملنتهية يف 30 يونيو 2016

20162015باآلف �لدولر�ت �لأمريكية

دخل الر�سوم  

97,370111,504ر�سوم موجود�ت مد�رة

210,097196,648ر�سوم �ل�سفقات

307,467308,152دخل �لر�سوم )اأ(

دخل املوجودات 

100,77349,839��ستثمار�ت �ل�سركات

9,128)27,664(حلول ��ستثمارية بديلة 

11,450)1,513(��ستثمار�ت عقارية 

4,4152,557دخل �خلز�نة ودخل �ملوجود�ت �لأخرى 

76,01172,974دخل �ملوجود�ت )ب(

383,478381,126اإجمايل الدخل الت�سغيلي )اأ( + )ب(

)2,814()8,216(خم�س�سات �ل�سمحالل 

)58,048()60,947(م�سروفات �لفو�ئد 

)203,553()224,262(م�سروفات ت�سغيلية

90,053116,711�سايف الدخل 

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

1.29 0.94 �لن�سيب �ملخف�س بالكامل لل�سهم �لعادي يف �لأرباح )دولر �أمريكي(

امل�ساهمون الكرام،،،

لل�سنة �ملنتهية يف 30 يونيو 2016

20162015باآلف �لدولر�ت �لأمريكية

90,053116,711�سايف الدخل )كما هو مذكور اأعاله(

�لدخل �ل�سامل �لآخر �لذي ميكن �إعادة تدويره �إىل قائمة �لدخل  

670)101(     تغري�ت �لقيمة �لعادلة – ��ستثمار�ت متاحة للبيع

)10,280(8,415     تغري�ت �لقيمة �لعادلة – حتوطات �لتدفقات �لنقدية 

)9,610(8,314الدخل / )اخل�سارة( ال�ساملة االأخرى 

98,367107,101جمموع الدخل ال�سامل 

بالنيابة عن جمل�س �لإد�رة 

10 �أغ�سط�س 2016

منري اأمني قريدار

رئي�س جمل�س �لإد�رة

حممد بن حمفوظ بن �ضعد العار�ضي 

�لرئي�س �لتنفيذي 

رغم �لتحديات �لتي ت�سهدها �ل�ساحة �لقت�سادية، �إقليميًا وعامليًا، �ختتم �نف�ستكورب 

�لتي ك�سفنا  �لنمو  �أطلقنا ��سرت�تيجية  بالتطور و�لإجناز�ت. فقد  �سنة مالية حافلة 

عنها يف نوفمرب �ملا�سي، يف خمتلف �أعمال �لبنك لزيادة حجم �لأ�سول �ملد�رة باأكرث 

من �ل�سعف على �ملدى �ملتو�سط. وت�ستند هذه �خلطة �إىل �سل�سلة من �ملبادر�ت �لتي 

تهـدف �إىل �ل�سـتفادة من �ملكانـة �ملرموقـة و�حل�سـور �لعاملـي �لو��سـع لنف�سـتكورب 

و�ل�ستثمار يف �ملجالت �ملنا�سبة لأن�سطتنا �حلالية وتو�سيع حمفظة منتجاتنا، ودعم 

كل ذلك باغتنام فر�س �ل�ستحو�ذ �ل�سرت�تيجية. 

�مل�ساهمني  �إىل  "مبادلة"  �سركة  �ن�سمام  جــدً�  ي�سعدنا  �ملوؤ�س�سي،  �مل�ستوى  على 

على  تنفيذها  �سيتم  �لتي  �ل�سفقة  هــذه  ومبــوجــب  �نف�ستكورب.  يف  �لرئي�سيني 

بينما  �نف�ستكورب،  �أ�سهم  من   9.99% على  فــورً�  "مبادلة"  �ستح�سل  مرحلتني، 

�ستح�سل على �حل�سة �ملتبقية وقدرها %10.01 بعد �سدور �ملو�فقات �لتنظيمية 

�لالزمة. ومتّثل هذه �ل�سفقة خطوة طبيعية يف رحلتنا نحو تعزيز �لهيكلة �ملوؤ�س�سية 

تعلمون،  وكما  �خلليجي.  �لتعاون  جمل�س  دول  خمتلف  لت�سمل  �مل�ساهمني  لقاعدة 

تتمتع "مبادلة" مبكانة متميزة، ك�سركة ��ستثمارية عاملية ناجحة متتلك ح�س�سًا يف 

�إلكرتيك" و�سركة  "كارليل" و"جرن�ل  �لعديد من �ملوؤ�س�سات �لدولية �لكربى منها 

�ل�ستثمار  ويّت�سم هذ�  ل �حل�سر.  �ملثال  �سبيل  على  �ملو�سيقي"،  للن�سر  �آي  �إم  "�إي 
�جلديد باأهمية خا�سة تنبع من كونه يتيح لنا تعزيز ح�سورنا �لعاملي، ويدعم جهودنا 

�إقليميًا ودوليًا، لتحقيق �أهد�ف روؤيتنا بعيدة �ملدى. 

ومن خالل �سفقة "مبادلة" و�جلهود �ملتو��سلة خلف�س ديون �مليز�نية �لعمومية عرب 

�أن�سطة �لتخارج �لتي �سّجلت م�ستويات قيا�سية، ن�ستطيع �لقول �إن ميز�نيتنا �لعمومية 

يف و�سع جيد يجلعنا قادرين على �ل�ستجابة ب�سرعة لغتنام �أية فر�س تدعم �أهد�ف 

�لبنك و��سرت�تيجية منوه، مبا يف ذلك �سفقات �ل�ستحو�ذ بعد تطوير بنيتنا �لتحتية، 

وكذلك ��ستثمار �لفر�س �ملتاحة يف نطاق �أعمالنا لت�سمل �أ�سو�قًا ومنتجات جديدة.  

�إن �ل�سيولة ور�أ�س �ملال مل يكونا يومًا �أف�سل مما هما عليه �لآن، وهناك ما يكفي من 

�لحتياطي �لنقدي لدفع عجلة منو �لأعمال ومو��سلة �ل�ستثمار يف خمتلف قطاعات 

�لعمل �أو من خالل �لنمو �لع�سوي و�لغري ع�سوي.

ل  �ملن�سرمة،  �ملالية  �ل�سنة  ��ستثمار عقاري خالل  �سركة  بتاأ�سي�س  قمنا  �أوروبا،  يف 

تز�ل يف مر�حلها �لأوىل، غري �أننا مت�سجعون ب�سبب �لتقدم �لذي �أحرزه فريق �لعمل، 

ونتطلع �إىل توفري �أوىل فر�سنا �ل�ستثمارية يف هذه �ملنطقة لعمالئنا �لذين نثق �أننا 

�سنقدم لهم فر�سًا متنوعة على �متد�د �لقارة �لأوروبية.  

لت�سمل  �لعقارية  بتو�سيع حمفظتنا  �ملتحدة، فقد قمنا  �لوليات  ل�سوق  بالن�سبة  و�أما 

�أ�سوًل مميزة �سمن �ملناطق �لتجارية يف �لأ�سو�ق �لرئي�سية، �إ�سافة �إىل �لتعاون مع 

نخبة �سغرية من �مل�ستثمرين يف �سفقات م�سرتكة. وعالوة على ذلك، قمنا بتوظيف 

كو�در �إ�سافية لالإ�سر�ف على �إد�رة �ل�ستثمار�ت يف حمفظتنا �لعقارية �ملو�سعة.   

بق�سم  �سابقًا  )�ملعروف  �لبديلة  �ل�ستثمار�ت  حلول  فريق  يعمل  ذ�تــه،  �لوقت  ويف 

�ملخاطر  )عــالوة  من�سة  حققته  �لــذي  �لزخم  مو��سلة  على  �لتحوط(  �سناديق 

�إطالق هذه �ملن�سة  �أعمالنا. وميثل  �لتي باتت جزءً� ل يتجز�أ من �سميم  �لبديلة( 

دلياًل و��سحًا على قدرة �نف�ستكورب على �غتنام �لفر�س وتلبية متطلبات �مل�ستثمرين 

لتقدمي منتجات مبتكرة تعزز قيمة ��ستثمار�ت عمالئنا. ويف مو�ز�ة �لنمو �لطبيعي 

�لذي ي�سهده �لبنك، فاإننا نحر�س د�ئمًا على �غتنام فر�س �ل�ستحو�ذ �ل�سرت�تيجي، 

ل�سركة  �لتابعة  �لتحوطي  �ل�ستثمار  �سناديق  على  ��ستحوذنا  �ملنطلق  هــذ�  ومــن 

�أدفايزورز".   "�ساري�س 

ويف خطوة ��سرت�تيجية �أخرى، جنحنا يف �لقيام با�ستثمار�ت م�سرتكة مع نخبة من 

�ل�سركات �ل�ستثمارية �لعاملية، �لأمر �لذي مّكننا من �سر�ء �سركات وعقار�ت �أكرب 

حجمًا، ونتطلع �إىل �لقيام باملزيد من هذه �لأن�سطة خالل �ل�سنة �لقادمة. 

�أهم  �أحد  �لب�سرية  �لكو�در  �سّكلت  �لنمو،  دفع عجلة  �إىل  �لر�مية  �إطار �جلهود  ويف 

حماور �ل�ستثمار بالن�سبة لنا. وعليه، فقد �أجرينا تعيينات ��سرت�تيجية يف خمتلف 

�أق�سام �لعمل وكل �لأ�سو�ق �لتي نن�سط فيها، مبا يف ذلك تعيني رئي�س جديد لق�سم 

��ستثمار �ل�سركات يف �أمريكا �ل�سمالية، �إىل جانب تعيني خرب�ء �إ�سافيني يف وحدة 

�لتكنولوجيا،  يف  �ل�ستثمار  وق�سم  �ملتحدة،  و�لوليات  �أوروبا  يف  �لعقاري  �ل�ستثمار 

وعدد من مدر�ء عالقات �لعمالء يف منطقة �خلليج، بالإ�سافة �إىل تعيني عدد من 

�لوليات  يف  �مل�ستثمرين  عالقات  و�إد�رة  �ل�ستثمار�ت  توظيف  جمال  يف  �خلــرب�ء 

عدد  �رتفع  فقد  وباملجمل،  �لبديلة".  �ل�ستثمار�ت  حلول  "جمموعة  �سمن  �ملتحدة 

موظفي �لبنك بن�سبة 8%.   

الأداء

كما �أوردنا �آنفًا، متّكن �لبنك من رفع توزيعات �لأرباح على �مل�ساهمني بن�سبة 60%، 

و�لر�مية  �نف�ستكورب  �لتي و�سعها  �لنمو  ��سرت�تيجية  �لتقدم يف تطبيق  على خلفية 

�إىل زيادة حجم �لأ�سول �ملد�رة باأكرث من �ل�سعف على �ملدى �ملتو�سط، مع �ملحافظة 

على ميز�نية عمومية �سلبة.

�لقيا�سية،  �مل�ستويات  قارب  ��ستثماريًا  ن�ساطًا  �لعام،  مدى  على  �نف�ستكورب  و�سهد 

�لعربية  �ململكة  يف  كبريتان  �سفقتان  منها  �ملهمة  �ل�سفقات  من  ب�سل�سلة  مدعومًا 

�ل�سعودية، �إ�سافة �إىل �لن�ساط �لقوي على �سعيد توظيف �ل�ستثمار�ت و�لذي بلغت 

ح�سيلته 2.5 مليار دولر يف �لوليات �ملتحدة ومنطقة �خلليج )مبا يف ذلك �لأ�سول 

ل�سركة  �لتابعة  �لتحوطي  �ل�ستثمار  �سناديق  على  �ل�ستحو�ذ  خالل  من  ــد�رة  �مل

�لرغبة  �ل�ستثمار�ت،  توظيف  �ملتو��سل يف  �لزخم  ويعك�س  �أدفايزورز"(.  "�ساري�س 
�لقوية لدى عمالء �نف�ستكورب يف �غتنام فر�س �ل�ستثمار�ت �لبديلة �جلذ�بة.

مليون   116.7 مع  مقارنة  �أمريكي  دولر  مليون   90.1 �إىل  �لدخل  �سايف  وتر�جع 

دولر �أمريكي يف �لعام �ل�سابق، ويعزى هذ� �لنخفا�س ب�سكل �أ�سا�سي �إىل زيادة عدد 

�ملوظفني وغري ذلك من �لتكاليف �لت�سغيلية �ملرتتبة على ��ستثمار�ت �لبنك يف �ملو�رد 

�لب�سرية و�لبنية �لتحتية لدعم ��سرت�تيجية منوه على �ملدى �ملتو�سط. 

وعلى �سعيد �ل�ستثمار يف �ل�سركات �خلا�سة، �أ�ساف �نف�ستكورب عددً� من �ل�سركات 

و"�سكيورلينك"  و"كورنيلياين"،  د�ود"،  بن  "جمموعة  ومنها  حمفظته  �إىل  �ملهمة 

�لتخارج  عمليات  من  عددً�  �لبنك  نفّذ  ذ�ته،  �لوقت  ويف  و"رين�س".  و"كور�سيك"، 

من �أبرزها طرح �أ�سهم "لزوردي" لالكتتاب �لعام، ما �سكل �أول �إدر�ج من نوعه يف 

�ل�سوق �ل�سعودية ل�سركة غالبية �أ�سهمها مملوكة ل�سركة ��ستثمار يف �مللكية �خلا�سة، 

و"�إيكوبال"  �آيدنتيتي"،  �إ�س  و"�سي  �إيديوكي�سن"،  �إل  "جي  من  كل  بيع  �إىل  �إ�سافة 

و"فرييتك�ست" و"�إن �آند دبليو"، و"�سوفو�س" و"�آ�سياكا�ستيتو".  

ليكون  �سبكة مكاتبه يف منطقة �خلليج  بتو�سيع  �ملتو��سل  �نف�ستكورب  �لتز�م  و�سّكل 

قريبًا من �مل�ستثمرين، �أحد �لعو�مل �لتي تقف ور�ء �أد�ئه �ملتميز وبالأخ�س جناحه 

يف �أن يكون �أحد �أكرث �مل�ستثمرين �لدوليني ن�ساطًا يف �لقطاع �خلا�س مبنطقة دول 

جمل�س �لتعاون �خلليجي. فمن خالل �سفقات �ل�ستحو�ذ �ل�سابقة وكذلك �ل�سفقات 

�لتي قمنا بها موؤخرً� ومنها �ل�ستحو�ذ على ح�سة يف "جمموعة بن د�ود"، و�لكتتاب 

"لزوردي"، متكن �نف�ستكورب بالفعل، من تر�سيخ مكانته  �أ�سهم  �لأويل �لعام على 

كاإحدى �أقوى �ملوؤ�س�سات �ل�ستثمارية �لدولية �خلا�سة يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية.

منذ  �ل�ستثماري  �لن�ساط  م�ستويات  �أعلى  �سجل  فقد  �لعقاري  �ل�ستثمار  ق�سم  و�أما 

لال�ستثمار�ت  �لأويل  �لطرح  �سيما  ل  �لآن،  �سنة حتى   34 قبل  �نف�ستكورب  تاأ�سي�س 

�مل�سرتكة �لتي قمنا بها موؤخرً�، �إىل جانب �ل�ستحو�ذ على عدة حمافظ من �لأ�سول 

�لعقارية �ل�سكنية و�لتجارية و�ل�سناعية يف �أماكن متنوعة من �لوليات �ملتحدة. 

�ل�ستثمار يف  �أ�سول  �لدخل من  قويًا، مبا يف ذلك  �أد�ًء  �لأ�سول  �لدخل من  و�سّجل 

حمفظة  �سالمة  يوؤكد  مما  �لأزمــة،  بعد  ما  �لعقار�ت  وحمفظة  �خلا�سة  �ل�سركات 

�لعائد�ت  نتيجة  �لزخم  تر�جع هذ�  ب�سكل عام. وعلى كل حال، فقد  وقوتها  �لبنك 

�ل�سلبية لق�سم "حلول �ل�ستثمار�ت �لبديلة" يف �سوء تفاقم ��سطر�ب �لأ�سو�ق �لذي 

يعود يف �ملقام �لأول �إىل �لنخفا�س �لكبري يف �أ�سعار �ل�سلع ومن ثم خروج بريطانيا 

من �لحتاد �لأوروبي.

نظرة م�ضتقبلية

�إننا و�ثقون من �متالكنا �لأ�س�س �ملتينة �لتي تتيح لنا حتقيق روؤيتنا وخطط �لنمو على 

ل و�إح�سا�س  �ملدى �ملتو�سط، كما نتمتع بالطموح و�لقدرة على تنفيذها بعزمية ل متمَ

عاٍل بامل�سوؤولية.

ندرك  كما  �لأ�سو�ق،  تو�جه  �لتي  �لعديدة  �لتحديات  ندرك متامًا  ذ�ته،  �لوقت  ويف 

جيدً� �أن �لعامل باأ�سره ي�سهد مرحلة تت�سم بدرجة عالية من �لغمو�س، وخري دليل على 

�لحتاد  من  بريطانيا  موؤخرً�، جر�ء خروج  �لأ�سو�ق  �سهدتها  �لتي  �لتد�عيات  ذلك 

�لأوروبي. ويف �سوء ذلك، فاإننا �سنو��سل تطبيق ��سرت�تيجية حذرة لكي نتمكن من 

�مل�سي يف م�سار �آمن يف خ�سم �لتقلبات �لكبرية �لتي ت�سهدها �لأ�سو�ق. وبالإ�سافة 

�إىل ذلك �سرنكز على نقاط قوتنا وجمالت �أعمالنا �لأ�سا�سية وهذ� ي�سمل �لرتقاء 

بجودة من�سة خدمة �لعمالء وتعزيز قدر�تنا �ل�ستثمارية يف �أ�سول ومنتجات متعددة 

ومتنوعة على �متد�د ثالث قار�ت، ف�ساًل عن تعزيز �سجل �أد�ئنا و�إجناز�تنا.

وبالنيابة عن جمل�س �إد�رة �نف�ستكورب، يطيب لنا يف �خلتام �أن نعرب عن بالغ �ل�سكر 

و�لمتنان لكم على ثقتكم �لكبرية بنا ودعمكم �ملتو��سل لنا. نرى �أمامنا يف �ل�سنة 

�ملالية 2017 �لعديد من فر�س �لنمو ونتطلع �إىل �آفاق �أو�سع من �لزدهار و�لنجاح 

للبنك برفقتكم.

�أرباح �لأ�سهم �لعادية  �أتاح لنا رفع توزيعات  �أحرزناه حتى �لآن،  �إن �لتقدم �لذي 

بن�سبة %60 �إىل 24 �سنتًا لل�سهم �لو�حد مقارنة مع 15 �سنتًا �لعام �ملا�سي، على 

�أن تخ�سع ملو�فقة �مل�ساهمني خالل �جتماع �جلمعية �لعمومية �لعادية لعام 2016 .

 مملكة البحرين: بنك �نف�ستكورب �س.م.ب.، بناية �نف�ستكورب، �س.ب: 5340، �ملنامة، مملكة �لبحرين، 

هاتف: 17532000 973+

 لندن:�نف�ستكورب �نرتنا�سيونال ليمتد، بناية �نف�ستكورب، 48 جروفرن �سرتيت، لندن - W1K 3HW، �ململكة �ملمتحدة، 

هاتف: 6600 7629 20)0( 44+

 نيويورك:�نف�ستكورب �نرتنا�سيونال �إنك، 280 بارك �أفنيو، �لطابق 36، نيويورك 10017، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية، 

هاتف: 4700 599 212 1+

الريا�ض: �سركة �نف�ستكورب �ل�سعودية لال�ستثمار�ت �ملالية، برج �لفي�سلية، �لطابق 29، �س.ب: 61992، �لريا�س 11575، 

�ململكة �لعربية �ل�سعودية، هاتف: 7600 11484 966+، فاك�س: 30771 1127 966+

ــ �أبوظبي، �ملكتب �لتمثيلي، برج �ل�سلع، �لطابق �لثامن، مربعة �سوق �بوظبي �لعاملي،   اأبوظبي: بنك �نف�ستكورب �س.م.ب.ـ 

جزيرة �ملارية، �س.ب: 36961، هاتف: 8900 501 2 971+، فاك�س: 1566 644 2 971+

ـ مكتب رقم 701،  ـ برج 1، �لدور �ل�سابعـ   الدوحة: �نف�ستكورب  �نف�ستمنتز �ل �ل �سي، مركز قطر للمال، �جلانب �لغربيـ 

+ 974 4496 974 +، فاك�س: 7960 4496 �س.ب :  24995 �لدوحة،  تلفون: 7966



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 10 �أغ�سط�س 2016 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 2 �أغ�سط�س 2011 

قائمة التغريات يف حقوق امل�ساهمني املوحدة

القـوائـم املــاليـة املـوحـدة لل�سنة املالية املنتهية يف 30 يــونيــو 2016

القائمة املوحدة للتغريات يف احلقوق 

القائمة املوحدة للتدفقات النقديةامليزانية املوحدة

لل�سنة �ملنتهية يف 30 يونيو 2016

20162015باآلف �لدولر�ت �لأمريكية

االأن�سطة الت�سغيلية

90,053116,711�سايف �لدخل 
تعديالت للبنود غري �لنقدية يف �سايف �لدخل:

4,9276,854��ستهالك 
8,2162,814خم�س�سات �ل�سمحالل

5,9146,183�إطفاء تكاليف معامالت �لقرت��سات
22,1839,176مكافاآت �ملوظفني �ملوؤجلة   

131,293141,738�سايف �لدخل �ملعدل للبنود غري �لنقدية

التغريات يف:

ر�أ�س �ملال �لت�سغيلي

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

22,497)59,097(  ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا 

3,68214,940  �سلف

24,867)405,979(  ��ستثمار�ت مكتتب بها

28,9605,196  ح�سابات حتت �لطلب

)27,620()37,780(     ذمم د�ئنة وم�سروفات م�ستحقة

17,556)7,412(  ر�سوم موؤجلة 

�ل�ستثمار�ت �مل�سرتكة 

64,498244,238  ��ستثمار�ت �ل�سركات

105,22935,564  حلول ��ستثمارية بديلة 

)12,880(38,485  ��ستثمار�ت عقارية 

)71,407(132,021�لقيمة �لعادلة للم�ستقات
222)84(موجود�ت �أخرى

394,911)30,658(�سايف النقد )امل�ستخدم يف( / من االأن�سطة الت�سغيلية

االأن�سطة التمويلية

)98,004(86,434ح�سابات لأجل وح�سابات �ملوؤ�س�سات �ملالية

)40,312()14,021(دين متو�سط �لأجل م�سدد -  حم�سومًا منه تكاليف �ملعاملة

)8,807(65,595�أ�سهم خز�نة مباعة )م�سرت�ة( -  �سايف

)68,151()2,037(�أ�سهم ممتازة م�سرت�ة 

)58,789()39,788(�أرباح �أ�سهم مدفوعة

)4,500()2,500(تربعات خريية مدفوعة

)278,563(93,683�سايف النقد من / )امل�ستخدم يف( االأن�سطة التمويلية

الن�ساط اال�ستثماري

)4,243()1,362(��ستثمار يف ممتلكات ومعد�ت

)4,243()1,362(�سايف النقد امل�ستخدم يف الن�ساط اال�ستثماري

61,663112,105�سايف �لزيادة  يف �لنقد وما يف حكمه

339,311227,206�لنقد وما يف حكمه يف بد�ية �ل�سنة 

400,974339,311�لنقد وما يف حكمه يف نهاية �ل�سنة 

ي�ستمل النقد وما يف حكمه على:

292,21482,665نقد و�أمو�ل ق�سرية �لأجل 

108,760256,646�إيد�عات لدى موؤ�س�سات مالية و�أ�سول �سائلة �أخرى

400,974339,311

* بالإ�سافـة ملا هـو مذكـور �أعـاله، لدى �ملجموعـة ر�سـيد غري م�سـحوب ومتو�فـر لل�سـحب باإجـمايل 428.3 مليـون دولر �أمريكي
)30 يونيو 2015: 524.8 مليون دولر �أمريكي( من ت�سهيالتها �ملتجددة �ملتو�سطة �لأجل. 

معلومات اإ�سافية عن التدفقات النقدية

 )58,259( )61,882(فو�ئد مدفوعة

12,43910,347فو�ئد م�ستلمة

30 يونيو 2016

30 يونيو 302015 يونيو 2016باآلف �لدولر�ت �لأمريكية

املوجودات

 292,21482,665نقد و�أمو�ل ق�سرية �لأجل

 133,234256,646�إيد�عات لدى موؤ�س�سات مالية و�أ�سول �سائلة �أخرى

 90,21074,226�لقيمة �لعادلة �ملوجبة للم�ستقات

 320,612274,905ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا

 111,521   105,243�سلف

 493,48487,505��ستثمار�ت مكتتب بها 

�ل�ستثمار�ت �مل�سرتكة

 667,239 602,640    ��ستثمار�ت �ل�سركات

 315,827421,056    حلول ��ستثمارية بديلة  

 104,412142,897    ��ستثمار�ت عقارية

 1,022,8791,231,192جمموع �ل�ستثمار�ت �مل�سرتكة

 39,27742,758ممتلكات ومعد�ت وموجود�ت �أخرى

 2,497,1532,161,418جمموع املوجودات

 

املطلوبات واحلقوق 

املطلوبات

 129,987101,027ح�سابات حتت �لطلب

 124,11337,679ح�سابات لأجل وح�سابات �ملوؤ�س�سات �ملالية

 201,390240,363ذمم د�ئنة وم�سروفات م�ستحقة

 49,48036,743�لقيمة �لعادلة �ل�سالبة للم�ستقات

 403,081417,081دين متو�سط �لأجل

 478,981346,235دين طويل �لأجل

 92,878100,290ر�سوم موؤجلة

 1,479,9101,279,418جمموع املطلوبات

احلقوق 

 223,239225,000ر�أ�س مال �لأ�سهم �ملمتازة

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

 282,250259,166�حتياطيات 

 )103,566()45,449(�أ�سهم خز�نة

 313,482268,086�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

750,283623,686 

 44,61142,288توزيعات مقرتحة

 تغري�ت �لقيمة �لعادلة غري �ملحققة و�حتياطي 

 )8,974( )890(    �إعادة �لتقييم �ملثبتة مبا�سرًة يف �حلقوق 

 1,017,243882,000جمموع احلقوق 

 2,497,1532,161,418جمموع املطلوبات واحلقوق 

لل�سنة �ملنتهية يف 30 يونيو 2016  

تغري�ت �لقيمة �لعادلة غري �ملحققة و�حتياطي �إعادة 

�لتقييم �ملثبتة مبا�سرة يف �حلقوق

�حتياطيات

��ستثمار�ت 

متاحة 

للبيع

حتوطات 

�لتدفقات 

�لنقدية

�حتياطي

 �إعادة تقييم 

�ملمتلكات 

�ملجموع و�ملعد�ت

جمموع 

�حلقوق 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 

�ملجموعقانوين

�أ�سهم

 �خلز�نة

�أرباح

مبقاة

توزيعات 

مقرتحة

5,364866918,360)5,983(199,28863,2891,485)158,212(391,222200,000121,907100,000221,907الر�سيد يف 1 يوليو 2014

107,101)9,610(-)10,280(670-116,711------جمموع �لدخل �ل�سامل

)172,309(-----)6,087(-----)166,222(�أ�سهم ممتازة م�سرتدة خالل �ل�سنة 

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

91,905------91,905-----�أ�سهم خز�نة مباعة / مكت�سبة خالل �ل�سنة - حم�سومًا منها �لأ�سهم �مل�سرت�ة 

-------)37,259(37,259-37,259--مك�سب من بيع �أ�سهم �خلز�نة – حم�سومًا منها خ�سارة من �لأ�سهم �ملكت�سبة 

232-----232------�أرباح �لأ�سهم �ملتنازل عنها

دفع توزيعات معتمدة لل�سنة �ملالية 2014:

)9,413(----)9,413(-------    �أرباح �لأ�سهم �لعادية

)49,376(----)49,376(-------    �أرباح �لأ�سهم �ملمتازة 

)4,500(----)4,500(-------    تربعات خريية من قبل �مل�ساهمني

توزيعات مقترحة للسنة املالية 2015:

-----10,394)10,394(------    �أرباح �لأ�سهم �لعادية

-----29,394)29,394(------    �أرباح �لأ�سهم �ملمتازة 

-----2,500)2,500(------    تربعات خريية من قبل �مل�ساهمني

882,000)8,974(5,134)16,263(268,08642,2882,155)103,566(225,000200,000159,166100,000259,166الر�سيد يف 30 يونيو 2015

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

)2,037(-----)276(-----)1,761(�أ�سهم ممتازة م�سرتدة 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 

دفع توزيعات معتمدة لل�سنة �ملالية 2015:

)10,394(----)10,394(-------   �أرباح �لأ�سهم �لعادية

)29,394(----)29,394(-------   �أرباح �لأ�سهم �ملمتازة

)2,500(----)2,500(-------   تربعات خريية من قبل �مل�ساهمني

توزيعات مقرتحة لل�سنة �ملالية 2016:

-----17,740)17,740(------   �أرباح �لأ�سهم �لعادية

-----23,901)23,901(------   �أرباح �لأ�سهم �ملمتازة

تربعات خريية من قبل �مل�ساهمني    ------)2,970(2,970-----

1,017,243)890(4,904)7,848(313,48244,6112,054)45,449(223,239200,000182,250100,000282,250الر�سيد يف 30 يونيو 2016


