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ر�سالة اإىل امل�ساهمني- ال�سنة املالية 2019

ي�سّر جمل�س �إد�رة �إنف�ستكورب �أن يقدم لكم �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة و�ملدققة لل�سنة �ملالية 

�ل�ساد�سة و�لثالثني منذ تاأ�سي�سه و�ملنتهية يف 30 يونيو 2019.

امل�ساهمون الكرام،،

جنح �نف�ستكورب جمددً� يف �حلفاظ على زخم منوه خالل �ل�سنة �ملالية 2019، و�سجل 

م�ستويات عالية من �لن�ساط �ل�ستثماري عرب جميع �أق�سام عمله رغم �لتباطوؤ �لقت�سادي 

و�لتوتر�ل�سيا�سي. وتعد نتائج هذ� �لعام دلياًل ملمو�سًا على مرونة �نف�ستكورب و�لتز�مه 

�أو عرب  تو�سيع وتطوير منتجاته  �أعماله من خالل  �لنمو عرب خمتلف قطاعات  بدعم 

عمليات �ل�ستحو�ذ �ملالئمة بالرغم من ظروف �ل�سوق �ل�سعبة.

وجمع  �ل�ستثماري  �لن�ساط  من  عالية  مب�ستويات  مدعومًا  �لقوي  �ملايل  ــا  �أد�وؤن وكان 

ملبادر�ت  �لناجح  و�لإطالق  �لرئي�سية  �ل�ستحو�ذ  �لعديد من عمليات  و�إمتام  �لأمو�ل، 

و�رتفع  �لطموحة.  منونا  م�سرية  يف  مهمة  حمطات  �سّكل  مبا  جمتمعًة،  �لذ�تي  �لنمو 

2019 مقارنة مع  �ملالية  �ل�سنة  1.47 دولر يف  �إىل   %13 بن�سبة  �لعادي  �ل�سهم  ربح 

1.30 دولر يف �ل�سنة �ملالية 2018، بينما ��ستقر �إجمايل �لدخل �ل�سامل عند 124 
مليون دولر خالل �ل�سنة �ملالية 2019 حمققًا �رتفاعًا بن�سبة 3% مقارنًة بـ 121 مليون 

 دولر خالل �ل�سنة �ملالية 2018. وبناًء عليه، �قرتحنا توزيعات �أرباح لالأ�سهم �لعادية 

يف  دولر   0.24 مع  مقارنة   %25 قدرها  بزيادة  �لو�حد  لل�سهم  دولر   0.30  بقيمة 

�ل�سنة �ملالية �ملا�سية.

ا�سرتاتيجية النمو توا�سل حتقيق زخم كبري للمجموعة...

ت�سكل زيادة �لأ�سول �ملد�رة و�لأربــاح �ل�سافية موؤ�سر�ت قوية على ُم�سينا قدمًا نحو 

 50 �أ�سولنا �ملُد�رة لت�سل قيمتها �إىل  حتقيق هدفنا �ل�سرت�تيجي يف تو�سيع حمفظة 

لة.  �ملُكمِّ �لذ�تي و�ل�ستحو�ذ�ت  �لنمو  مبادر�ت  عرب  �ملتو�سط  �ملدى  على  دولر  مليار 

و�سهد �نف�ستكورب خالل �ل�سنة �ملالية 2019 �أد�ًء قويًا عرب جميع �أق�سام عمل �ملوؤ�س�سة، 

حيث �رتفع حجم �أ�سوله �ملد�رة بو�قع 1.9 مليار دولر �أمريكي لت�سل قيمتها �إىل 28.2 

مليار دولر، وبلغ �سايف �لدخل 131 مليون دولر خالل هذه �لفرتة مرتفعًا بن�سبة %5 

عن �ل�سنة �ملالية 2018.

وتعد هذه �لإجناز�ت دلياًل على �لتز�منا �لر��سخ بتو�سيع نطاق �نت�سار منتجاتنا ومن�سة 

توزيعنا على م�ستوى �لعامل بالتو�زي مع مو�كبة متطلبات و�حتياجات عمالئنا. وقد حققنا 

�لعام �ملا�سي �إجناز�ت قيا�سية يف تنفيذ �ملبادر�ت �ل�سرت�تيجية وتو�سيع �لتغطية �لدولية 

ملن�ستنا؛ حيث جتاوزت ح�سيلة �أن�سطة جمع �لأمو�ل خارج منطقة �خلليج �لعربي �أكرث 

من 4.3 مليار دولر من �إجمايل 5.7 مليار دولر. وو��سلنا تو�سيع ح�سورنا �لعاملي لي�سل 

يف �آ�سيا �إىل م�ستويات غري م�سبوقة. وبات لدينا حاليًا عمليات يف �سنغافورة ومومباي 

 عقب �ل�ستحو�ذ على وحدتي �ل�سركات �خلا�سة و�إد�رة �ل�ستثمار�ت �لعقارية يف �سركة 

عرب  �لــ�ــســني  يف  �لأول  ��ــســتــثــمــارنــا  �أطــلــقــنــا  كــمــا  �لــهــنــد،  يف  �ــســي«  �إف  دي  »�آي 

�سركة مع  بالتعاون  �ل�سينية  �لتكنولوجيا  �سركات  يف  بال�ستثمار  خا�س   �سندوق 

»ت�ساينا �إيفربر�يت ليمتد«.

وو��سلنا تعزيز ح�سورنا يف �ل�سوق بالتو�سع نحو جمالت �أعمال جديدة مثل �خلدمات 

�مل�سرفية �خلا�سة، و�لإقر��س �ملبا�سر، و�لبنية �لتحتية. وميثل �إمتام �سفقة �ل�ستحو�ذ 

ة �أقلية ��سرت�تيجية يف بنك »باري�س برتر�ند« ��ستكماًل ل�ستثمار�تنا يف قطاع  على ح�سّ

�خلدمات �مل�سرفية �خلا�سة، كما �أطلقنا �أول �سناديقنا لال�ستثمار يف �لبنية �لتحتية 

مبنطقة دول جمل�س �لتعاون �خلليجي من خالل م�سروع م�سرتك مع »�أبردين �ستاندرد«.

ومن �أبرز �إجناز�تنا يف �لعام �لفائت �أي�سًا �إن�ساء �سندوق ��ستثماري لال�ستحو�ذ على 

�أ�سا�سيًا،  باعتبارها م�ستثمرً�  كابيتال«،  »كولري  بالتعاون مع  �أوروبا  �سركات خا�سة يف 

و�ل�ستحو�ذ على �سركة »مريكوري كابيتال �أدفايزرز« ، خا�سعة للح�سول على �ملو�فقات 

�خلا�سة  �لكتتابات  جمــال  يف  عامليًا  �لــر�ئــدة  �ل�سركات  �إحــدى  تعد  �لتي  �لرقابية، 

و�ل�ست�سار�ت �ل�ستثمارية للموؤ�س�سات، وتو�سيع حمفظة »�إنف�ستكورب لإد�رة �لئتمان« 

ة �أغلبية يف �سركة »�سي �إم �إنف�ستمنت بارترنز«، �لتي  من خالل �إبر�م �تفاقية �سر�ء ح�سّ

�ملد�رة يف  �لعقارية  �لأ�سول  �لآخر، كما فاقت قيمة  �لطرف  ملو�فقات  تز�ل تخ�سع  ل 

�أوروبا 600 مليون دولر �أمريكي.

ويعك�س تو�سيع ح�سورنا �جلغر�يف وجمموعة منتجاتنا طموحنا لتنويع قاعدة عمالئنا 

�إيجابية.  عرب خمتلف �ملناطق و�لقطاعات، وقد ��ستمرت هذه �جلهود بتحقيق نتائج 

بلغت  و�لتي  �ملنفردة  لل�سفقات  �ل�ستثمار�ت  جذب  يف  م�سبوق  غري  م�ستوًى  و�سّجلنا 

1.416 مليون دولر بنمو ن�سبته 29% مقارنًة مع 1.099 مليون دولر يف �ل�سنة �ملالية 
2018، وهذ� يعك�س �لطلب �لقوي للعمالء يف قطاعي �ل�ستثمار يف �ل�سركات �خلا�سة 

و�لعقار�ت على حد �سو�ء. وبلغ �إجمايل �لدخل �لت�سغيلي للموؤ�س�سة 465 مليون دولر 

مقابل 454 مليون دولر يف �ل�سنة �ملالية 2018، و�رتفع �لدخل من �لر�سوم بن�سبة %17 

لي�سل �إىل 376 مليون دولر. كما �رتفعت ر�سوم �لأ�سول �ملد�رة بن�سبة 5% من 173 

مليون دولر �إىل 181 مليون دولر، و�رتفعت ر�سوم �ل�سفقات بن�سبة 32% لت�سل �إىل 

195 مليون دولر.

�لنمو  فر�س  حتقيق  من  متّكنه  جيدة  باإمكانات  �نف�ستكورب  يحظى  عــام،  وب�سكل 

�ملوزون  نهجنا  على  و�ملحافظة  �لربحية  حتقيق  على  تركيزنا  ��ستمر�ر  مع  �مل�ستقبلية 

يف �إد�رة �مليز�نية �لعمومية و�ل�سيولة. وقد و�سل �إجمايل قيمة �لأ�سول حتى 30 يونيو 

2019 �إىل 2.4 مليار دولر، �نخفا�سًا بن�سبة 5% من 2.5 مليار دولر بنهاية 30 يونيو 
2018، وبلغ �إجمايل حقوق �مللكية 1.145 مليون دولر بنهاية 30 يونيو 2019 بارتفاع 
ن�سبته 2% مقارنًة مع 1.123 مليون دولر بنهاية 30 يونيو 2018.  كما �رتفع �إجمايل 

�ل�سيولة �ملتاحة من 1.0 مليار دولر �إىل 1.1 مليار دولر. وبلغ معدل كفاية ر�أ�س �ملال 

33.8% مرتفعًا بنحو 230 نقطة �أ�سا�س مقارنًة مع 30 يونيو 2018، وهذ� �ملعدل �أعلى 
بكثري من �حلد �لأدنى �ملن�سو�س عليه من قبل م�سرف �لبحرين �ملركزي )%12.5(.

وفقًا ملا مت �لإعالن عنه �سابقًا، يعمل �إنف�ستكورب على �إعادة تنظيم هيكله �لت�سغيلي، مبا 

يت�سق مع ما هو متبع يف �سركات �إد�رة �لأ�سول �لر�ئدة عامليًا، بهدف دعم ��سرت�تيجية 

قد  �ملركزي  �لبحرين  م�سرف  وكان  �أف�سل.  ب�سكل  و�سركائه  عمالئه  وخدمة  �أعماله 

�أ�سدر مو�فقته �لنهائية موؤخًر� بخ�سو�س �إلغاء �لرتخي�س �مل�سريف باجلملة )�ملقدمة 

من �إنف�ستكورب(، و�عتماد حتّول �لبنك �إىل �سركة قاب�سة وتنازله طوعيًا عن �لرتخي�س 

�مل�سريف باجلملة يف �لبحرين، ومن �ملقرر �نتهاء �إنف�ستكورب من هذه �خلطوة خالل 

�سيف هذ� �لعام.

اأداء قوي عرب كافة وحدات االأعمال

�سّجلت ��ستثمار�ت �نف�ستكورب يف �ل�سركات �خلا�سة ن�ساطًا قويًا خالل هذه �لفرتة، 

بن�سبة  بزيادة  �أمريكي  750 مليون دولر  �إىل  �ل�ستثمارية  �أن�سطته  �رتفع حجم  حيث 

37%، يف حني �رتفعت عمليات توظيف �ل�ستثمار�ت وجمع �لأمو�ل بن�سبة 222% لت�سل 
�إىل 1.869 مليون دولر �أمريكي باملقارنة مع 580 مليون دولر �أمريكي يف �ل�سنة �ملالية 

�أمريكي  دولر  مليون   2.242 �إىل  لت�سل   %184 بن�سبة  �لتوزيعات  و�رتفعت   .2018
باملقارنة مع 789 مليون دولر �أمريكي يف �ل�سنة �ملالية 2018. كما �رتفع حجم �لأ�سول 

�ملد�رة بن�سبة 21% لي�سل �إىل 5.781 مليون دولر �أمريكي. وبالإ�سافة �إىل �إمتام عدد 

من عمليات �ل�ستحو�ذ �لرئي�سية، مت تنفيذ �سفقات ثانوية لبيع �سركات خا�سة بالتعاون 

�مليز�نية  خماطر  من  �حلد  يف  �ساهمت  و»هاربورف�ست«  كابيتال«  »كولري  �سركتي  مع 

وغريها  �لعمومية  �مليز�نية  يف  �ل�سرت�تيجية  �ملبادر�ت  هذه  �ساهمت  وقد  �لعمومية. 

من �لتخارجات �لناجحة �لأخرى يف �نخفا�س �ل�ستثمار�ت �مل�سرتكة لـ �نف�ستكورب يف 

�ل�سركات �خلا�سة بن�سبة 19% �إىل 505 مليون دولر مقارنًة بـ 625 مليون دولر خالل 

�ل�سنة �ملالية �ملا�سية.

وبعد تو�سع �نف�ستكورب يف �سوق �لعقار�ت �لأوروبية خالل عام 2017، �سجلت �ملوؤ�س�سة 

�أد�ًء ��ستثنائيًا يف هذ� �ملجال خالل �ل�سنة �ملالية 2019 ليتجاوز حجم حمفظة �أ�سولها 

�لعقارية �ملد�رة يف �أوروبا حاجز �لـ 600 مليون دولر. وخالل عامني فقط، منت هذه 

و�ل�سناعية  �للوج�ستية  �لأ�سول  من  و27  �أملانيا،  مكتبية يف  �أ�سول   4 لت�سمل  �ملحفظة 

�ملتحدة  �لوليات  يف  �لعقاري  �ل�ستثمار  وحدة  وو��سلت  �ملتحدة.  �ململكة  يف  �خلفيفة 

�ل�ستئثار باحل�سة �لأكرب من ��ستثمار�تنا �لعقارية حيث تدير �أ�سوًل تتجاوز قيمتها 5 

مليار�ت دولر �أمريكي يف حو�يل 200 عقار. 

�لوليات  يف  �ل�ستثمارية  �لأن�سطة  حجم  �إجمايل  بلغ   ،2019 �ملالية  �ل�سنة  وخــالل 

قيمة  بلغت  19%، يف حني  ن�سبته  بارتفاع  �أمريكي  670 مليون دولر  و�أوروبــا  �ملتحدة 

عمليات توظيف �ل�ستثمار�ت وجمع �لأمو�ل 639 مليون دولر �أمريكي بارتفاع ن�سبته 

12%. و�رتفع حجم �لأ�سول �ملُد�رة للوحدة بن�سبة 4% �إىل 6,126 مليون دولر �أمريكي. 
وبلغت �لتوزيعات 662 مليون دولر، وهي �أقل بن�سبة 7% من �ل�سنة �ملالية 2018 و�لتي 

بلغت فيها �لتوزيعات 713 مليون دولر.

بدورها، �سجلت وحدة ��ستثمار �لعو�ئد �ملطلقة منوً� يف قيمة �أ�سولها �ملُد�رة بن�سبة %2 

لرتتفع �إىل 3.800 مليون دولر يف 30 يونيو 2019. و�رتفع حجم ن�ساط جمع �لأمو�ل 

بن�سبة تتجاوز �ل�سعف لي�سل �إىل 1.212 مليون دولر مقارنًة مع 563 مليون دولر 

�ملبالغ  قيمة  �رتفاع  �ملــد�رة  لالأ�سول  �لطفيف  �لنمو  ويعك�س   .2018 �ملالية  �ل�سنة  يف 

�مل�سرتدة خالل �لفرتة ذ�تها، مبا ميّثل عمليات �لبيع �ملتوقعة لالأ�سول �ملُد�رة �لقدمية 

منخف�سة �لربحية. 

تاأّثر  من  �لرغم  على  منوها   )ICM( �لئتمان«  لإد�رة  »�نف�ستكورب  وحــدة  وو��سلت 

�نف�ستكورب يف طرح  �لكلي. وجنح  �لقت�ساد  بيئة  �لئتمان برت�جع وترية منو  �أ�سو�ق 

�أربعة �إ�سد�ر�ت للتز�مات قرو�س م�سمونة جديدة توّزعت بني دول �أوروبا و�لوليات 

مليار   2 �لأمو�ل  �ل�ستثمار�ت وجمع  توظيف  قيمة عمليات  وبلغت  �لأمريكية.  �ملتحدة 

دولر �أمريكي مقارنًة مع 1.8 مليار دولر �أمريكي يف �ل�سنة �ملالية 2018. كما �رتفعت 

قيمة �لأ�سول �ملُد�رة للوحدة بن�سبة 4% �إىل 11.870 مليون دولر مقارنًة مع 11.466 

مليون دولر يف �ل�سنة �ل�سابقة. وعلى �لرغم من ظروف �ل�سوق �ل�سعبة، بقي �لن�ساط 

�ل�ستثماري قويًا عند 1.470 مليون دولر �أمريكي بانخفا�س ن�سـبته 13% باملقارنـة 

مع 1.695 مليـون دولر �أمريكـي يف �ل�سنة �ملالية 2018. تر�جعت كلفة �إعادة �لتمويل 

وتعديل �أ�سعار فائدة �لقرو�س، من 3.9 مليار دولر �إىل 127 مليون دولر، نتيجة تنفيذ 

نظًر�  �ملــد�رة،  �مل�سمونة  �لقرو�س  �لتز�مات  �إعــادة متويل  �أو  �إعــادة ت�سنيف  عمليات 

لظروف �ل�سوق �ملو�تية يف عام 2018.

وتوظيف  �لأمــو�ل  جمع  �سعيدي  على  منونا  ��سرت�تيجية  يف  رئي�سيًا  دورً�  �آ�سيا  وتلعب 

�ل�ستثمارية. ومن خالل مكتبنا يف  للفر�س  كونها م�سدرً�  �إىل  بالإ�سافة  �ملال،  ر�أ�س 

�سنغافورة، وتو�سيع نطاق ح�سورنا �لت�سغيلي لي�سمل �لهند، و�إطالق ��ستثمارنا �لأول يف 

�ل�سني، متكّنا من تاأ�سي�س عالقات مع عمالء جدد وبالتايل جمع �ملزيد من �لأمو�ل. 

وكان تعيني �لربوفي�سور فريدريك ما �سي-هانغ، رئي�س جمل�س �لإد�رة �ل�سابق ل�سركة 

مهمة  خطوة  للموؤ�س�سة  �لدويل  �ل�ست�ساري  �ملجل�س  يف  ع�سوً�  كوبوري�سن«،  �آر  تي  »�إم 

لتحديد �لفر�س �ل�ستثمارية �ملجزية يف هذه �ملنطقة.

النظرة امل�ستقبلية

نحن �سعد�ء بنجاح �نف�ستكورب يف مو��سلة حتقيق �أد�ء �إيجابي عرب �لعديد من موؤ�سر�ت 

�لأد�ء �لرئي�سية لدينا، وم�سيه قدمًا يف �مل�سار �ل�سحيح نحو حتقيق هدفه �ل�سرت�تيجي 

�أمريكي. لقد بد�أنا �ل�سنة �ملالية  �أ�سوله �ملُــد�رة �إىل 50 مليار دولر  يف زيادة �إجمايل 

�لدولية  قاعدة عمالئنا  وقت خلدمة  �أي  من  �أف�سل  مكانة  وبلغنا  قوي،  بزخٍم   2020
�ل�سيا�سية  �لتحديات  ت�ستمر  �أن  �ملرجح  من  �أنه  ورغم  �ملتنامية.  �حتياجاتهم  ومو�كبة 

و�لقت�سادية يف �لتاأثري على �لأ�سو�ق خالل �ملرحلة �ملقبلة، نحن و�ثقون من �أن ح�سورنا 

�لعاملي وخربتنا �ملحلية - وحتديدً� يف �لأ�سو�ق �ملتقلبة - مينحاننا قدرة �أكرب على مو�جهة 

حتديات قد تو�جهها �لأ�سو�ق.

ونرى يف �سوق �لعقار�ت �لأوروبية منطقة منو قوية لنا، كما تو��سل �سوق �ل�ستثمار يف 

�ملتحدة  �ململكة  �لرئي�سية مثل  �لأ�سو�ق  �ل�سركات �خلا�سة تقدمي فر�س مهمة يف 

فيه  متر  منا�سب  توقيت  يف  �لهندية  �ل�سوق  ودخلنا  و�إيطاليا.  و�إ�سبانيا  و�أملانيا 

مبرحلة منو مت�سارع بفعل عو�مل عدة مثل �رتفاع م�ستويات �لدخل و�لنمو �لقوي 

للناجت �ملحلي �لإجمايل للبالد بالإ�سافة �إىل �ل�سيا�سات �مل�ستقرة، �لأمر �لذي يجعل 

منها منطقة جاذبة لال�ستثمار�ت. وعلى نحو مماثل، ت�ستقطب �ل�سني مزيدً� من 

�ل�ستثمار�ت يف �ل�سركات �خلا�سة ول �سيما يف قطاع �لتكنولوجيا كونها حتتوي على 

�سركات  ولأنها حتت�سن عددً� من  �لعامل،  �لإنرتنت يف  �أكرب عدد من م�ستخدمي 

�لتكنولوجيا �لأ�سرع منوً� ممن تتجاوز قيمتها �ل�سوقية مليار دولر �أمريكي.

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

على دعمهم �ملتو��سل لنا. لقد حقق �نف�ستكورب خالل �لـ 12 �سهرً� �ملا�سية �لكثري 

�لبناء عليها  باأننا ن�ستطيع  �لتي نفتخر بها، ونحن على ثقة تامة  من �لإجنــاز�ت 

لن�سجل عامًا �آخر ناجحًا يف �ل�سنة �ملالية 2020.

بالنيابة عن جمل�س �لإد�رة 

6 �أغ�سط�س 2019

د. يو�سف حمد االإبراهيم 

رئي�س جمل�س �لإد�رة

حممد بن حمفوظ بن �سعد العار�سي 

�لرئي�س �لتنفيذي 
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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 6 �أغ�سط�س 2019 

القـوائـم املــاليـة املوحدة لل�سنة املالية املنتهية يف 30 يــونيــو 2019

القائمة املوحدة للتغريات يف حقوق امللكية 

القائمة املوحدة للتدفقات النقديةالقائمة املوحدة للمركز املايل

لل�سنة �ملنتهية يف 30 يونيو 2019

20192018مباليني �لدولر�ت �لأمريكية

االأن�سطة الت�سغيلية

142138�لربح قبل �ل�سر�ئب  

تعديالت للبنود غري �لنقدية يف �لربح قبل �ل�سر�ئب:

55 ��ستهالك

44خم�س�سات �ل�سمحالل

78�إطفاء تكاليف معامالت �لقرت��سات وعقود �لإد�رة

2725مكافاآت �ملوظفني �ملوؤجلة  

185180�لربح �لت�سغيلي �ملعدل للبنود غري �لنقدية

التغريات يف: 

ر�أ�س �ملال �لت�سغيلي

2126�إيد�عات لدى موؤ�س�سات مالية و�أ�سول �سائلة �أخرى )غري �لنقد وما يف حكمه(

)20()102(ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا 

)8(8�سلف

11214��ستثمار�ت مكتتب بها و��ستثمار�ت دين موؤقتة

)100(147ح�سابات حتت �لطلب

44)29(   ذمم د�ئنة وم�سروفات م�ستحقة

)15()9(ر�سوم موؤجلة 

�ل�ستثمار�ت �مل�سرتكة 

)91(122��ستثمار�ت �مللكية �خلا�سة 

)13()64(��ستثمار�ت �إد�رة �لئتمان

7748��ستثمار�ت �لعائد �ملطلق

123��ستثمار�ت عقارية 

361�لقيمة �لعادلة للم�ستقات

1-موجود�ت �أخرى

)11()9(�سريبة �لدخل �ملدفوعة

488159�سايف النقد من االأن�سطة الت�سغيلية

االأن�سطة التمويلية

115)149(ح�سابات لأجل وح�سابات �ملوؤ�س�سات �ملالية

)180()148(دين م�سدد - حم�سومًا منه تكاليف �ملعاملة و�لإ�سد�ر�ت �جلديدة 

)12()84(�أ�سهم خز�نة م�سرت�ة - حم�سومًا منها �لأ�سهم �ملباعة 

)44()41(�أرباح �أ�سهم مدفوعة

)100(-�أ�سهم ممتازة م�سرتدة خالل �ل�سنة 

)221()422(�سايف النقد امل�ستخدم يف االأن�سطة التمويلية

االأن�سطة اال�ستثمارية

-)39(��ستثمار يف �سركة زميلة و�سركة تابعة

)4()6(��ستثمار يف ممتلكات ومعد�ت

)4()45(�سايف النقد امل�ستخدم يف االأن�سطة اال�ستثمارية

)66(21�سايف �لزيادة / )�لنق�س( يف �لنقد وما يف حكمه

369435�لنقد وما يف حكمه يف بد�ية �ل�سنة 

390369�لنقد وما يف حكمه يف نهاية �ل�سنة 

ي�ستمل النقد وما يف حكمه على:

57105نقد و�أمو�ل ق�سرية �لأجل 

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

333264   ثالثة �أ�سهر �أو �أقل

390369

 بالإ�سافة ملا هو مذكور �أعاله، لدى �ملجموعة ر�سيد غري م�سحوب ومتوفر لل�سحب باإجمايل 686 مليون دولر �أمريكي )30 يونيو 2018: 625 مليون دولر �أمريكي( من ت�سهيالتها �ملتجددة 

�ملتو�سطة �لأجل.

20192018معلومات اإ�سافية عن التدفقات النقدية )مباليني �لدولر�ت �لأمريكية(

)59()51(فو�ئد مدفوعة

4046فو�ئد م�ستلمة

30 يونيو 2019

30 يونيو 302018 يونيو 2019مباليني �لدولر�ت �لأمريكية

املوجودات

57105نقد و�أمو�ل ق�سرية �لأجل

333266�إيد�عات لدى موؤ�س�سات مالية و�أ�سول �سائلة �أخرى

4455�لقيمة �لعادلة �ملوجبة للم�ستقات

364276ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا

8292�سلف

334446��ستثمار�ت مكتتب بها و��ستثمار�ت دين موؤقتة 

�ل�ستثمار�ت �مل�سرتكة

505625��ستثمار�ت �مللكية �خلا�سة 

332272��ستثمار�ت �إد�رة �لئتمان 

112189��ستثمار�ت �لعائد �ملطلق 

6876��ستثمار�ت عقارية

1,0171,162جمموع �ل�ستثمار�ت �مل�سرتكة

3736ممتلكات ومعد�ت وموجود�ت �أخرى

-38��ستثمار يف �سركة زميلة 

5555موجود�ت غري ملمو�سة 

2,3612,493جمموع املوجودات

 

املطلوبات وحقوق امللكية 

املطلوبات

263116ح�سابات حتت �لطلب 

151300ح�سابات لأجل وح�سابات �ملوؤ�س�سات �ملالية

202226ذمم د�ئنة وم�سروفات م�ستحقة

2339�لقيمة �لعادلة �ل�سالبة للم�ستقات

514617دين متو�سط وطويل �لأجل

6372ر�سوم موؤجلة

1,2161,370جمموع املطلوبات

حقوق امللكية 

123123ر�أ�س مال �لأ�سهم �ملمتازة

200200�لقيمة �ل�سمية لالأ�سهم �لعادية

321322�حتياطيات 

)5()74(�أ�سهم خز�نة

540447�أرباح مبقاة 

987964حقوق حملة �لأ�سهم �لعادية باإ�ستثناء �لتوزيعات �ملقرتحة و�لحتياطيات �لأخرى 

3841توزيعات مقرتحة

)5()3(�حتياطيات �أخرى 

1,1451,123جمموع حقوق امللكية

2,3612,493جمموع املطلوبات وحقوق امللكية  

لل�سنة �ملنتهية يف 30 يونيو 2019  

�حتياطيات �أخرى           �حتياطيات

حتوطات 

�لتدفقات 

�لنقدية

�حتياطي

 �إعادة تقييم 

�ملمتلكات 

�ملجموع و�ملعد�ت

جمموع 

حقوق �مللكية مباليني �لدولر�ت �لأمريكية

 ر�أ�س مال �لأ�سهم 

�ملمتازة

ر�أ�س مال 

 �لأ�سهم 

�لعادية

عالوة �إ�سد�ر 

�أ�سهم

�حتياطي 

قانوين

�حتياطي

�لقيمة

�ملجموع�لعادلة

�أ�سهم

 �خلز�نة

�أرباح

مبقاة

توزيعات 

مقرتحة

1,145)6(5)11(36644)3(321)5(223200226100الر�سيد يف 1 يوليو 2017

2121-2-125-)6()6(----جمموع �لدخل �ل�سامل  

-----)4(-44----حمول �إىل �لأرباح �ملبقاة عند �ل�ستبعاد

-)1()1(--1-------��ستهالك �حتياطي �إعادة �لتقييم حمول �إىل �لأرباح �ملبقاة

1-----1------�أ�سهم خز�نة م�سرت�ة خالل �ل�سنة - حم�سومًا منها �لأ�سهم �ملباعة و�ملكت�سبة

------)3(3--3--مك�سب من بيع �أ�سهم خز�نة - حم�سومًا منها خ�سارة من �لأ�سهم �ملكت�سبة

)100(-----------)100(�أ�سهم ممتازة م�سرتدة خالل �ل�سنة 

)44(---)44(--------توزيعات معتمدة لل�سنة �ملالية 2017 مت دفعها

----41)41(-------توزيعات مقرتحة لل�سنة �ملالية 2018

1,123)5(4)9(44741)5(322)7(123200229100الر�سيد يف 30 يونيو 2018
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