
القوائم املالية املرحلية املوحدة املخت�سرة كما يف 31 دي�سمرب 2018

ا�ستخرجت البيانات املالية املو�سحة اأعاله من القوائم املالية املوحدة املرحلية املخت�سرة لبنك انف�ستكورب �ش.م.ب ومتت مراجعتها من قبل اإرن�ست ويونغ

املنامة: بنك انف�ستكورب �س.م.ب.، بناية انف�ستكورب، �س.ب: 5340، املنامة، مملكةالبحرين • هاتف: 17532000 973+ • فاك�س: 17530816 973+

لندن: انف�ستكورب انرتنا�سيونال ليمتد، بناية انف�ستكورب، 48 جروفرن �سرتيت، لندن، اململكة املتحدة • هاتف: 6600 7629 20)0( 44+ • فاك�س: 0371 7499 20)0( 44+

نيويورك: انف�ستكورب انرتنا�سيونال اإنك، 280 بارك اأفنيو، الطابق 36، نيويورك، الوليات املتحدة الأمريكية • هاتف: 4700 599 212 1+ • فاك�س: 7073 983 212 1+

الريا�ش: �سركة انف�ستكورب ال�سعودية لال�ستثمارات املالية، برج الفي�سلية، الطابق 29، �س.ب: 61992، الريا�س 11575، اململكة العربية ال�سعودية • هاتف: 7600 11484 966+ • فاك�س: 30771 1127 966+ 

اأبوظبي: بنك انف�ستكورب �س.م.ب. ـــ اأبوظبي، املكتب التمثيلي، برج ال�سلع، الطابق الثامن، ال�سّوة �سكوير، جزيرة املارية، �س.ب: 36961 • هاتف: 8900 501 2 971+ • فاك�س: 1566 644 2 971+

الدوحة: انف�ستكورب انف�ستمنتز ال ال �سي، مركز قطر للمال، اجلانب الغربي ــ برج 1، الدور ال�سابع ــ مكتب رقم 701، �س.ب: 24995 • هاتف: 7966 4496 974+ • فاك�س: 7960 4496 974+

�سنغافورة: الطابق 24  - 01، كابيتال جرين، 138 ماركت �سرتيت، �سنغافورة 048946، هاتف: 66796032 65 +، فاك�س: 6097 6697 65+

القائمة املرحلية املوحدة املخت�سرة للتغريات يف حقوق امللكية 

لفرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018 )مراجعة( 

احتياطيات اأخرى 

احتياطيات

حتوطات 

التدفقات 

النقدية

احتياطي

اإعادة تقييم 

املجموع املمتلكات واملعدات

جمموع 

حقوق امللكية
مباليني الدولرات الأمريكية

راأ�س مال الأ�سهم 

املمتازة

راأ�س مال 

 الأ�سهم 

العادية

 عالوة 

 اإ�سدار 

الأ�سهم

احتياطي 

قانوين

احتياطي القيمة 

املجموعالعادلة

اأ�سهم

اخلزانة

اأربــاح

مبقاة

توزيعات 

مقرتحة

1,145)6(5)11(36744)3(321)5(223200226100الر�سيد يف  1 يوليو 2017

54)1(-)1(-55-00----جمموع الدخل ال�سامل 
حمول التقييم  اإعادة  احتياطي  ا�ستهالك    

-)0()0(--0-------  اإىل الأرباح املبقاة
منها – حم�سومًا  الفرتة  خالل  م�سرتاة  خزانة   اأ�سهم 

)9(-----)9(------  الأ�سهم املباعة واملكت�سبة
منها حم�سومًا  ـ  اخلزانة  اأ�سهم  اكت�ساب  من   خ�سارة 

------3)3(--)3(--مك�سب من الأ�سهم املباعة

)44(---)44(--------توزيعات معتمدة لل�سنة املالية 2017

1,146)7(5)12(-422)9(318)5(223200223100الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2017

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

356-3-58-)5()5(----جمموع الدخل ال�سامل
 ا�ستهالك احتياطي اإعادة التقييم حمول اإىل  

-)0()0(--0-------  الأرباح املبقاة
حم�سومًا   – الفرتة  خالل  م�سرتاة  خزانة   اأ�سهم 

)13(-----)13(------  منها الأ�سهم املباعة واملكت�سبة  
منها  – حم�سومًا  اأ�سهم اخلزانة  اكت�ساب   خ�سارة من 

------2)2(--)2(--  مك�سب من الأ�سهم املباعة  

)41(---)41(--------توزيعات معتمدة لل�سنة املالية 2018

1,125)2(4)6(-505)16(315)12(123200227100الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2018

القائمة املرحلية املوحدة املخت�سرة للتدفقات النقدية 

لفرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018 )مراجعة(

مباليني الدولرات الأمريكية

يوليو - دي�سمرب

2018
يوليو - دي�سمرب

2017

الأن�سطة الت�سغيلية

6159الربح قبل ال�سرائب  
تعديالت للبنود غري النقدية يف الربح قبل ال�سرائب

35   ا�ستهالك
11   خم�س�سات ال�سمحالل

33   اإطفاء تكاليف معامالت القرتا�سات وعقود الإدارة 
1011   مكافاآت املوظفني املوؤجلة 

7879الربح الت�سغيلي املعدل للبنود غري النقدية
التغريات يف: 

   راأ�س املال الت�سغيلي

   اإيداعات لدى موؤ�س�سات مالية واأ�سول �سائلة اأخرى

121-      )غري النقد وما يف حكمه(
)34(59   ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا 

)20()3(   �سلف
)48(104   ا�ستثمارات مكتتب بها وا�ستثمارات دين موؤقتة 

)92(241   ح�سابات حتت الطلب
0)104(   ذمم دائنة وم�سروفات م�ستحقة

)6()14(   ر�سوم موؤجلة
ال�ستثمارات امل�سرتكة 

3036   ا�ستثمارات امللكية اخلا�سة 
)57()29(   ا�ستثمارات اإدارة الئتمان 
)8(32   ا�ستثمارات العائد املطلق 

)11(3   ا�ستثمارات عقارية 
26القيمة العادلة للم�ستقات

)6()2(�سريبة الدخل املدفوعة
)40(397�سايف النقد من/) امل�ستخدم يف( الأن�سطة الت�سغيلية

الأن�سطة التمويلية

206)149(ح�سابات لأجل وح�سابات املوؤ�س�سات املالية
)15()60(دين متو�سط الأجل م�سدد -  حم�سومًا منه تكاليف املعاملة

-21دين طويل الأجل �سادر - حم�سومًا منه تكاليف املعاملة
)13()17(اأ�سهم خزانة م�سرتاة -  �سايف

)44()41(اأرباح اأ�سهم مدفوعة
134)246(�سايف النقد )امل�ستخدم يف(/من الأن�سطة التمويلية

الأن�سطة ال�ستثمارية

-)32(ا�ستثمار يف �سركة زميلة  
0)3(ا�ستثمار يف ممتلكات ومعدات

0)35(�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة ال�ستثمارية
11693�سايف الزيادة يف النقد وما يف حكمه
369434النقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة 
485527النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة 

ي�ستمل النقد وما يف حكمه على:

10652نقد واأموال ق�سرية الأجل 
 اإيداعات لدى موؤ�س�سات مالية واأ�سول �سائلة اأخرى

379475   بتواريخ ا�ستحقاق اأ�سلية لفرتة ثالثة اأ�سهر اأو اأقل 
485527

 معلومات اإ�سافية عن التدفقات النقدية

مباليني الدولرات الأمريكية 

)34()26(فوائد مدفوعة

1818فوائد م�ستلمة

بالإ�سافة ملا هو مذكور اأعاله، لدى املجموعة ر�سيد غري م�سحوب ومتوفر لل�سحب باإجمايل 675 

مليون دولر اأمريكي )30 يونيو 2018: 625 مليون دولر اأمريكي و31 دي�سمرب 2017: 337 

مليون دولر اأمريكي( من ت�سهيالتها املتجددة املتو�سطة الأجل.

 القائمة املرحلية املوحدة املخت�سرة لالأرباح اأو اخل�سائر 

لفرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018 )مراجعة(

مباليني الدولرات الأمريكية 

يوليو اإىل دي�سمرب

2018
يوليو اإىل دي�سمرب  

 2017

دخل الر�سوم  

8379ر�سوم موجودات مدارة  

6761ر�سوم ال�سفقات

150140دخل الر�سوم )اأ(

دخل املوجودات

1532ا�ستثمارات امللكية اخلا�سة 

1210ا�ستثمارات اإدارة الئتمان

38ا�ستثمارات العائد املطلق 

1113ا�ستثمارات عقارية 

-2ا�ستثمار يف �سركة زميلة 

65دخل اخلزانة ودخل املوجودات الأخرى 

4968دخل املوجودات )ب(

199208اإجمايل الدخل الت�سغيلي )اأ( + )ب(

)1()1(خم�س�سات ال�سمحالل 

)31()26(م�سروفات الفوائد 

)117()111(م�سروفات ت�سغيلية

6159الربح قبل ال�سرائب

)4()3(م�سروف �سريبة الدخل

5855الربح للفرتة

 الن�سيب الأ�سا�سي لل�سهم العادي 

0.760.71   يف الأرباح )دولر اأمريكي(

 الن�سيب املخف�س بالكامل لل�سهم

0.740.70   العادي يف الأرباح )دولر اأمريكي(

القائمة املرحلية املوحدة املخت�سرة للدخل ال�سامل الآخر

لفرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018 )مراجعة(

مباليني الدولرات الأمريكية

يوليو - دي�سمرب

2018
يوليو -  دي�سمرب

2017 

5855الربح للفرتة 

 الدخل ال�سامل الآخر الذي �سيتم اإعادة

   تدويره اإىل قائمة الأرباح اأو اخل�سائر

 تغريات – ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة

-)1(  العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر 

تغريات القيمة العادلة – حتوطات

  التدفقات النقدية

3)1(

 الدخل ال�سامل الآخر الذي لن يتم اإعادة

  تدويره اإىل قائمة الأرباح اأو اخل�سائر

 تغريات – ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة

0)4(  العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر

)1()2(اخل�سارة ال�ساملة الأخرى

5654جمموع الدخل ال�سامل 

القائمة املرحلية املوحدة املخت�سرة للمركز املايل 

31 دي�سمرب 2018 )مراجعة(

مباليني الدولرات الأمريكية

31  دي�سمرب 
2018

30 يونيو 2018 
)مدققة(

املوجودات

106105نقد واأموال ق�سرية الأجل

اإيداعات لدى موؤ�س�سات مالية

381266  واأ�سول �سائلة اأخرى

3855القيمة العادلة املوجبة للم�ستقات

211276ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا

9492�سلف

342446 ا�ستثمارات مكتتب بها وا�ستثمارات دين موؤقتة

ال�ستثمارات امل�سرتكة

591625         ا�ستثمارات امللكية اخلا�سة

298272 ا�ستثمارات اإدارة الئتمان

158189ا�ستثمارات العائد املطلق

7476 ا�ستثمارات عقارية

1,1211,162جمموع ال�ستثمارات امل�سرتكة

3636ممتلكات ومعدات وموجودات اأخرى

-35 ا�ستثمار يف �سركة زميلة

5455 موجودات غري ملمو�سة

2,4182,493جمموع املوجودات

  املطلوبات وحقوق امللكية

املطلوبات

390149ح�سابات حتت الطلب 

151300ح�سابات لأجل وح�سابات املوؤ�س�سات املالية

90193ذمم دائنة وم�سروفات م�ستحقة

1739القيمة العادلة ال�سالبة للم�ستقات

110167دين متو�سط الأجل

477450دين طويل الأجل

5872ر�سوم موؤجلة

1,2931,370جمموع املطلوبات

  حقوق امللكية

123123راأ�س مال الأ�سهم املمتازة

200200القيمة ال�سمية لالأ�سهم العادية

315322 احتياطيات

)5()16(اأ�سهم خزانة

505447اأرباح مبقاة 

حقوق حملة الأ�سهم العادية با�ستثناء 

1,004964  التوزيعات املقرتحة والحتياطيات الأخرى 

41-توزيعات مقرتحة

)5()2(احتياطيات اأخرى

1,1251,123جمموع حقوق امللكية

2,4182,493  جمموع املطلوبات وحقوق امللكية


