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ر�سالة اإىل امل�ساهمني- ال�سنة املالية 2018

بالنيابة عن جمل�س �لإد�رة 

7 �أغ�سط�س 2018

د. يو�سف حمد االإبراهيم 

رئي�س جمل�س �لإد�رة

حممد بن حمفوظ بن �سعد العار�سي 

رئي�س جمل�س �لإد�رة �لتنفيذي 

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

لل�سنة �ملالية �خلام�سة و�لثالثني منذ تاأ�سي�سه و�ملنتهية يف 30 يونيو 2018. 

امل�ساهمون الكرام،

�إيجابية جديدة  نتائج  �أثمـرت عن   2018 �ملالية  �ل�سـنة  �أن  نعلـن  �أن  ي�سـّرنا 

�سّكلت عامًا �إ�سافيًا حافظ فيه �إنف�ستكورب على زخم منوه و�سجل م�ستويات 

عالية من �لن�ساط �ل�ستثماري وجمع �لأمو�ل عرب جميع �أق�سام عمله.

ومع �ت�ساع نطاق ح�سورنا �جلغر�يف ومنو قاعدة م�ستثمرينا وتنّوع منتجاتنا، 

�رتفع �لربح لل�سنة بن�سبة 4٪  لي�سل �إىل 125 مليون دولر �أمريكي. كما �رتفع 

�لربح لل�سهم �لعادي �إىل 1,30 دولر �أمريكي يف �ل�سنة �ملالية 2018 مقارنة 

مع 1,25 دولر �أمريكي يف �ل�سنة �ملالية 2017. وبناًء عليه، �قرتحنا توزيع 

�أمريكي حلاملي �سجالت �لأ�سهم  �أرباح نقدية بقيمة 19,059,278 دولر 

�لعادية )باإ�ستثناء �أ�سهم �خلز�نة( مبعدل 0,24 دولر لل�سهم �لعادي متا�سيًا 

مع �ل�سنة �ملالية �ل�سابقة. تخ�سع �لأرباح �ملقرتحة ملو�فقة �مل�ساهمني يف �جتماع 

�جلمعية �لعامة �لعادية للم�ساهمني �ملقرتح يف تاريخ 25 �سبتمرب 2018.

منو وزخم م�ستمر...

�أحرزنا تقدمًا كبريً� نحو حتقيق �لأهد�ف �ملحددة �سمن ��سرت�تيجية �لنمو 

متو�سطة �ملدى، ورغم �لتحديات �جليو�سيا�سية و�لقت�سادية �لعديدة، ل �سيما 

يف  منطقة �خلليج، حققنا �أد�ًء قويًا عرب جميع خطوط �أعمالنا، كما �رتفع 

حجم �لأ�سول �ملد�رة لت�سل قيمتها �إىل 22,6 مليار دولر �أمريكي. وتعك�س 

هذه �لإجناز�ت �لتز�منا بالتحول �إىل موؤ�س�سة ذ�ت ح�سور جغر�يف �أو�سع عامليًا 

وحمفظة منتجات �أكرث تنوعًا ملو�كبة متطلبات قاعدة عمالئنا �ملتنامية، يف 

منطقة �خلليج وخارجها.

على  �إنف�ستكورب-  م�ستثمري  قاعدة  لتو�سيع  �حلثيثة  جهودنا  حققت  ولقد 

�سعيدي �لتوزع �جلغر�يف ونوع �لعمالء- نتائج �إيجابية؛ حيث �رتفع �لن�ساط 

�ل�ستثماري بن�سبة 36٪ لت�سل قيمته �إىل 2,8 مليار دولر �أمريكي، فيما �رتفع 

�إجمايل �أن�سطة توظيف �ل�ستثمار�ت وجمع �لأمــو�ل بن�سبة 77٪ لي�سل �إىل 

7،3 مليار دولر �أمريكي. وهذ� يعك�س قاعدة عمالئنا �ملتنامية و�لن�سطة يف 
منطقة �خلليج، وكذلك جمموعة عمالئنا �لو��سعة من �ملوؤ�س�سات يف �لوليات 

�ملتحدة و�أوروبا و�آ�سيا. و�إىل جانب ذلك، �رتفعت �لتوزيعات للم�ستثمرين لتبلغ 7 

مليار�ت دولر �أمريكي، وهو �مل�ستوى �لأعلى يف تاريخ �إنف�ستكورب، وذلك بف�سل 

�لئتمان  �إد�رة  لوحدة  �لقوية  �مل�ساهمة  من  بدعم  �ل�ستثمار�ت،  بيع  �أن�سطة 

 321 عند  �لر�سوم  من  �لدخل  و��ستقر  مــوؤخــرً�.   عليها  �ل�ستحو�ذ  مت  �لتي 

مليون دولر �أمريكي )مقارنًة مع 320 مليون دولر �أمريكي يف �ل�سنة �ملالية 

2017(، وذلك بفعل �نخفا�س ر�سوم �ل�سفقات �لذي مت تعوي�سه بارتفاع �أكرب 
يف م�ستوى �لر�سوم �ملتكررة من عمليات �إد�رة �لأ�سول و�لتي منت بن�سبة ٪27 

لت�سل قيمتها �إىل 173 مليون دولر �أمريكي. كما �رتفع �لدخل من �لأ�سول 

بن�سبة 30٪ لي�سل �إىل 133 مليون دولر �أمريكي، ويعود ذلك ب�سكل رئي�سي 

�إىل عمليات �لتخارج �لناجحة من �ل�سركات �خلا�سة. وقد �أدى ذلك �إىل �رتفاع 

�إجمايل �لدخل �لت�سغيلي بن�سبة 8٪ لي�سل �إىل 454 مليون دولر �أمريكي.

وكموؤ�س�سة مالية عاملية، نتطلع با�ستمر�ر �إىل تبوء مكانة قوية توؤهلنا لال�ستفادة 

�لتعاون عرب  �غتنام فر�س  �أي�سًا على  ونركز  �مل�ستقبل.  �لنمو يف  من فر�س 

خمتلف خطوط �لعمل وجني ثمار فر�س �لبيع، �إىل جانب حت�سني �لكفاءة من 

حيث �لتكلفة عرب تعزيز تكامل �لأعمال. وعلى �سبيل �ملثال، �ساعدتنا خربتنا 

�لطويلة يف جمال �ل�ستثمار �لعقاري يف �لوليات �ملتحدة على تو�سيع نطاق 

�كتمال  �لأوروبية؛ فكان  �ل�سوق  �لآن  لت�سمل  �لعقاري  �أعمال وحدة �ل�ستثمار 

�إن�ساء �أول حمفظتني عقاريتني لنا يف �ململكة �ملتحدة حمطًة رئي�سية للموؤ�س�سة، 

حيث ��ستحوذنا بعدها على جممع للمباين �ملكتبية يف �أملانيا. ونو��سل ��ستك�ساف 

�ملزيد من �لفر�س �ل�ستثمارية �لو�عدة يف �لقطاع �لعقاري يف �أوروبا.

وحافظ �إنف�ستكورب عمومًا على قوة ميز�نيته �لعمومية وو�سع �ل�سيولة لديه، 

ووفر مت�سعًا من �ملــو�رد لتحقيق فر�س �ل�ستثمار �ملجزية �سو�ء عرب تو�سيع  

�أو عرب عمليات �ل�ستحو�ذ، متى ما �أمكن ذلك. وو�سل  منتجاته وتطويرها 

�إجمايل قيمة �لأ�سول حتى 30 يونيو 2018 �إىل 2,5 مليار دولر �أمريكي، كما 

حافظ �إجمايل �ل�سيولة �ملتاحة على قوته م�سجاًل مليار دولر �أمريكي حتى بعد 

�سد�ده �لكامل ل�سند�ت بقيمة 250 مليون دولر �أمريكي ��ستحقت يف نوفمرب 

�ملمتازة هذ�  �لأ�سهم  �أمريكي من  100 مليون دولر  2017، وكذلك �سد�د 
�لعام. وبلغ معدل كفاية ر�أ�س �ملال 31,5٪، وهذ� �ملعدل �أعلى بكثري من �حلد 

�لأدنى �ملن�سو�س عليه من قبل "م�سرف �لبحرين �ملركزي" وهو ٪12,5.

... على م�ستوى خمتلف اأق�سام العمل

��ستمر �لأد�ء �لقوي لوحدة �ل�ستثمار يف �ل�سركات �خلا�سة، حيث مت ت�سجيل 

م�ستويات جيدة يف �لن�ساط �ل�ستثماري �سملت ثالث �سفقات جديدة و�سلت 

قيمتها �لإجمالية �إىل 406 مليون دولر �أمريكي وعمليتي متويل، �إىل جانب 

��ستثمار 75 مليون دولر �أمريكي عرب �سندوقي �لتكنولوجيا �لثالث و�لر�بع، 

و��ستثمار بقيمة 48 مليون دولر �أمريكي يف �سفقتني خا�ستني. ومت جمع 580 

مليون دولر �أمريكي من �مل�ستثمرين على مد�ر �ل�سنة �ملالية مع توزيعات بقيمة 

789 مليون دولر �أمريكي.

وحققت وحدة �ل�ستثمار �لعقاري يف �ملوؤ�س�سة �أد�ًء جيدً� �أي�سًا يف �ل�سنة �ملالية 

2018 بجمعها �أمو�ًل للمرة �لأوىل من �ل�ستثمار�ت �لأوروبية. ويف �لوليات 
�ملتحدة، حافظنا على مكانتنا �لر�ئدة يف �ل�سوق و��ستحوذنا على جمموعة 

متنوعة من �لعقار�ت ت�سم 102 عقار �سكني وجتاري و�سناعي، ليبلغ �إجمايل 

قيمة �لن�ساط �ل�ستثماري يف �لوليات �ملتحدة 419 مليون دولر �أمريكي. وبلغ 

�إجمايل قيمة �لن�ساط �ل�ستثماري يف �أوروبا، عرب �ل�ستحو�ذ على جمموعة 

متنوعة من 17 عقارً� �سناعيًا ولوج�ستيًا يف �ململكة �ملتحدة وعقارين مكتبيني 

يف �أملانيا، 147 مليون دولر �أمريكي. وبذلك تكون وحدة �ل�ستثمار �لعقاري 

�لأمــو�ل  جلمع  جديدة  عمليات  عرب  �أمريكي  دولر  مليون   569 جمعت  قد 

لال�ستثمار�ت �لعقارية من �مل�ستثمرين، بزيادة ن�سبتها 10٪ مقارنة بالعام 

�آ�سيا.  يف  م�ستثمرين  من  �لأوىل  للمرة  �أمــو�ل  جمع  ذلك  وت�سمن  �ملا�سي، 

و�رتفعت �لتوزيعات من �ل�ستثمار�ت �لعقارية بن�سبة جتاوزت �ل�سعف لت�سل 

قيمتها �إىل 713 مليون دولر �أمريكي مقارنًة مع 300 مليون دولر �أمريكي يف 

�ل�سنة �ملالية 2017.

وبالن�سبة لوحدة حلول �ل�ستثمار�ت �لبديلة، �رتفعت �أ�سولها �ملد�رة بن�سبة 

7٪ لت�سل قيمتها �إىل 3,7 مليار دولر �أمريكي )مقارنًة مع 3,5 مليار دولر 
و�أعلن  �لقوي ملنتجاتها.  بــالأد�ء  2017( مدفوعًة  �ملالية  �ل�سنة  �أمريكي يف 

�إنف�ستكورب خالل �لعام �أي�سًا عن عقد �سر�كتني ��سرت�تيجيتني مع كل من 

�سركة "�سولز كابيتال ماجنمنت" �لتي تدير حاليًا �أ�سوًل بقيمة 160 مليون 

دولر �أمريكي، وكذلك مع �سركة "�ستيمبوت"، �لتي مّت �إطالقها حديثًا.

وبعد �ندماجها بنجاح �سمن �أق�سام عمل �ملوؤ�س�سة، �سجلت وحدة �إنف�ستكورب 

عند  متوقعًا  كان  ح�سبما  �لعام  مــد�ر  على  كبرية  م�ساهمة  �لئتمان  لإد�رة 

�ملــد�رة لت�سل  �أ�سولها  6٪ يف حجم  بن�سبة  �ل�ستحو�ذ؛ حيث حققت زيادة 

قيمتها �إىل 11,5 مليار دولر �أمريكي )مقارنًة مع 10,8 مليار دولر �أمريكي 

�أظهرت �لوحدة م�ستويات قوية من �لن�ساط  2017(. كما  �ل�سنة �ملالية  يف 

�لأمــو�ل،  جمع  �أن�سطة  من  �أمريكي  دولر  مليار   5,6 بتحقيقها  �ل�ستثماري 

مبا يف ذلك 1,6 مليار دولر �أمريكي من �إ�سد�ر �لتز�مات قرو�س م�سمونة  

جديدة، بالإ�سافة �إىل توزيعات بقيمة 5,5 مليار دولر �أمريكي )مبا يف ذلك 

عمليات �إعادة متويل و�إعادة ترتيب �لتز�مات قرو�س م�سمونة قائمة(. وت�سّكل 

حمفظة  لتنويع  �لر�مية  ل�سرت�تيجيتنا  و��سحة  بلَورًة  �لئتمان  �إد�رة  وحدة 

منتجاتنا و�إتاحة �ملجموعة �لكاملة من �لفر�س �ل�ستثمارية �لتي نوفرها عرب 

من�سة �أعمالنا �لعاملية �أمام قاعدة عمالء �أو�سع من �ملوؤ�س�سات.

وحتظى �آ�سيا باأهمية متز�يدة يف ��سرت�تيجية منونا على �سعيدي جمع �لأمو�ل 

وتوظيف ر�أ�س �ملال بالإ�سافة �إىل كونها م�سدرً� للفر�س �ل�ستثمارية. ومن 

جدد  عمالء  مع  عالقات  تاأ�سي�س  من  متكّنا  �سنغافورة،  يف  مكتبنا  خــالل 

وبالتايل جمع �ملزيد من �لأمــو�ل.  وكان تعيني ديباك باريخ، رئي�س جمل�س 

�إد�رة �سركة "�إت�س دي �إف �سي �ملحدودة" �لر�ئدة يف جمال �خلدمات �ملالية 

يف �لهند، ع�سوً� يف �ملجل�س �ل�ست�ساري �لدويل للموؤ�س�سة خطوة �أولية مهمة 

لتحقيق �لفر�س �ملجزية يف �لهند م�ستقباًل.

النظرة امل�ستقبلية

نحن �سعد�ء بنجاح �إنف�ستكورب يف مو��سلة حتقيق �أد�ء �إيجابي عرب �لعديد 

من موؤ�سر�ت �لأد�ء �لرئي�سية لدينا، و�سنو��سل حتقيق �لفر�س �ل�ستثمارية 

خالل  و�لبعيد  �ملتو�سط  ــدى  �مل على  �أهــد�فــنــا  حتقيق  على  ت�ساعدنا   �لتي 

�ل�سنو�ت �ملقبلة.

�سيما يف  ول   ، �لعديدة  و�لقت�سادية  �لتحديات �جليو�سيا�سية  وبالرغم من 

منطقة �خلليج، حتديدً� خالل عام 2018، ي�ستهل �إنف�ستكورب �ل�سنة �ملالية 

ن�ساط قوية يف جمال  2019 بزخم كبري مع �حلفاظ على وترية  �جلديدة 

جذب �لأمو�ل. ونتطلع �إىل تو�سيع نطاق ح�سورنا على م�ستوى �لعامل، وتنويع 

�ملرجوة  و�أهد�فنا  �لطموحة  ��ستثمار�تنا  على  و�حلفاظ  م�ستثمرينا،  قاعدة 

يف عمليات �لبيع. ونحن و�ثقون من قدرتنا على مو��سلة هذ� �لأد�ء �لقوي يف 

�لعام �لقادم ولل�سنو�ت �لتالية �أي�سًا. و�سنو��سل �ل�ستفادة من زخم �لنمو �لذي 

حققناه �لعام �ملا�سي لتحقيق �لفر�س �ل�ستثمارية �ملتاحة �أمامنا، و�سنبقى 

ملتزمني بتحقيق عائد�ت جمزية لعمالئنا وم�ساهمينا.

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

على دعمهم �ملتو��سل لنا. لقد حقق �إنف�ستكورب خالل �لـ 12 �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 2019.

 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 

�س.ب :  24995 �لدوحة،  هاتف: 97444967966 +، فاك�س: 97444967960 +

�سنغافورة: �لطابق 24  - 01، كابيتال جرين، 138 ماركت �سرتيت، �سنغافورة 048946، هاتف: 66796032 65 +، 

فاك�س: 6097 6697 65+



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 7 �أغ�سط�س 2018 

القـوائـم املــاليـة لل�سنة املالية املنتهية يف 30 يــونيــو 2018

القائمة املوحدة للتغريات يف حقوق امللكية 

لل�سنة �ملنتهية يف 30 يونيو 2018  

�حتياطيات
�حتياطيات �أخرى

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 

�لأ�سهم

�حتياطي 

قانوين

�حتياطي

�لقيمة

�ملجموع�لعادلة

�أ�سهم

 �خلز�نة

�أرباح

مبقاة

توزيعات 

مقرتحة

1,014)2(6)8(30945)45(2232001821002284الر�سيد يف 1 يوليو 2016

90)3(-)3(-120-)27()27(----جمموع �لدخل �ل�سامل  

-----)20(-2020----حمول �إىل �لأرباح �ملبقاة عند �ل�ستبعاد

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

86-----87)1(--)1(--�أ�سهم خز�نة مباعة / مكت�سبة خالل �ل�سنة - حم�سومًا منها �لأ�سهم �مل�سرت�ة

------)45(45--45--مك�سب من بيع �أ�سهم �خلز�نة - حم�سومًا منها خ�سارة من �لأ�سهم �ملكت�سبة

)45(---)45(--------توزيعات معتمدة لل�سنة �ملالية 2016 مت دفعها

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

1,145)6(5)11(36644)3(321)5(223200226100الر�سيد يف 30 يونيو 2017

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

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

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

1-----1------�أ�سهم خز�نة مباعة / مكت�سبة خالل �ل�سنة - حم�سومًا منها �لأ�سهم �مل�سرت�ة 

------)3(3--3--مك�سب من بيع �أ�سهم �خلز�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

حممد بن حمفوظ بن �سعد العار�سي 

رئي�س جمل�س �لإد�رة �لتنفيذي 

القائمة املوحدة للتدفقات النقديةالقائمة املوحدة للمركز املايل

لل�سنة �ملنتهية يف 30 يونيو 2018

20182017مباليني �لدولر�ت �لأمريكية

االأن�سطة الت�سغيلية

138127�لربح قبل �ل�سر�ئب  
تعديالت للبنود غري �لنقدية يف �سايف �لدخل قبل �ل�سر�ئب

55��ستهالك 

44خم�س�سات �ل�سمحالل

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

2526مكافاآت �ملوظفني �ملوؤجلة   

180169�لربح �لت�سغيلي �ملعدل للبنود غري �لنقدية

التغريات يف:

ر�أ�س �ملال �لت�سغيلي

)103(126�إيد�عات لدى موؤ�س�سات مالية و�أ�سول �سائلة �أخرى )غري �لنقد وما يف حكمه(

43)20(ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا 
18)8(�سلف

1474��ستثمار�ت مكتتب بها و��ستثمار�ت دين موؤقتة
119)100(ح�سابات حتت �لطلب

)82(44   ذمم د�ئنة وم�سروفات م�ستحقة
)6()15(ر�سوم موؤجلة 

�ل�ستثمار�ت �مل�سرتكة 

64)91(��ستثمار�ت �ل�سركات
)30()13(��ستثمار�ت �إد�رة �لئتمان

4879حلول ��ستثمارية بديلة
)2(3��ستثمار�ت عقارية 

)48(1�لقيمة �لعادلة للم�ستقات
11موجود�ت �أخرى

)2()11(�سريبة �لدخل �ملدفوعة

159294�سايف النقد من االأن�سطة الت�سغيلية

االأن�سطة التمويلية

11561ح�سابات لأجل وح�سابات �ملوؤ�س�سات �ملالية

)29()217(دين متو�سط �لأجل م�سدد -  حم�سومًا منه تكاليف �ملعاملة

-37دين طويل �لأجل �سادر - حم�سومًا منه تكاليف �ملعاملة

73)12(�أ�سهم خز�نة م�سرت�ة / مباعة - �سايف

)42()44(�أرباح �أ�سهم مدفوعة

-)100(��سرتد�د �أ�سهم ممتازة خالل �ل�سنة 

)3(-تربعات خريية مدفوعة

60)221(�سايف النقد )امل�ستخدم يف( / من االأن�سطة التمويلية

االأن�سطة اال�ستثمارية

)316(-�قتناء �سركات تابعة

)4()4(��ستثمار يف ممتلكات ومعد�ت

)320()4(�سايف النقد امل�ستخدم يف االأن�سطة اال�ستثمارية

34)66(�سايف )�لنق�س( / �لزيادة يف �لنقد وما يف حكمه

435401�لنقد وما يف حكمه يف بد�ية �ل�سنة 

369435�لنقد وما يف حكمه يف نهاية �ل�سنة 

ي�ستمل النقد وما يف حكمه على:

10545نقد و�أمو�ل ق�سرية �لأجل 

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

264390ثالثة �أ�سهر �أو �أقل

369435

 بالإ�سافة ملا هو مذكور �أعاله، لدى �ملجموعة ر�سيد غري م�سحوب ومتوفر لل�سحب باإجمايل 625 مليون دولر �أمريكي )30 يونيو 2017: 422.1 مليون دولر �أمريكي( 

من ت�سهيالتها �ملتجددة �ملتو�سطة �لأجل.

معلومات اإ�سافية عن التدفقات النقدية

)57()59(فو�ئد مدفوعة

4610فو�ئد م�ستلمة

30 يونيو 2018

30 يونيو 302017 يونيو 2018مباليني �لدولر�ت �لأمريكية

املوجودات

10545نقد و�أمو�ل ق�سرية �لأجل

266517�إيد�عات لدى موؤ�س�سات مالية و�أ�سول �سائلة �أخرى

5562�لقيمة �لعادلة �ملوجبة للم�ستقات

276277ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا

9286�سلف

446460��ستثمار�ت مكتتب بها و��ستثمار�ت دين موؤقتة 

�ل�ستثمار�ت �مل�سرتكة

625539    ��ستثمار�ت �ل�سركات

272259    ��ستثمار�ت �إد�رة �لئتمان 

189236    حلول ��ستثمارية بديلة

7679    ��ستثمار�ت عقارية

1,1621,113جمموع �ل�ستثمار�ت �مل�سرتكة

3638ممتلكات ومعد�ت وموجود�ت �أخرى

5558موجود�ت غري ملمو�سة

2,4932,656جمموع املوجودات

 

املطلوبات وحقوق امللكية 

املطلوبات

149249ح�سابات حتت �لطلب

300185ح�سابات لأجل وح�سابات �ملوؤ�س�سات �ملالية

193154ذمم د�ئنة وم�سروفات م�ستحقة

3944�لقيمة �لعادلة �ل�سالبة للم�ستقات

167382دين متو�سط �لأجل

450410دين طويل �لأجل

ر�سوم موؤجلة
7287

1,3701,511جمموع املطلوبات

حقوق امللكية 

123223ر�أ�س مال �لأ�سهم �ملمتازة

200200�لقيمة �ل�سمية لالأ�سهم �لعادية

322321�حتياطيات 

)3()5(�أ�سهم خز�نة

447366�أرباح مبقاة 

964884حقوق حملة �لأ�سهم �لعادية با�ستثناء �لتوزيعات �ملقرتحة و�لحتياطيات �لأخرى

4144توزيعات مقرتحة

)6()5(�حتياطيات �أخرى

1,1231,145جمموع حقوق امللكية 

2,4932,656جمموع املطلوبات وحقوق امللكية 


