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 ة )مراجعة(المختصر الموحدةالمرحلية القوائم المالية   انفستكورب

 الموحدة للدخل والدخل الشاملالقوائم المرحلية  3 صفحة

 

 

 الموحدة للدخل والدخل الشامل المرحلية القائمة 

 )مراجعة( 2016 ديسمبر 31المنتهية في للفترة 
 

 الموحدة للدخل المرحلية القائمة 

 بآالف الدوالرات األمريكية

 إلىيوليو 
 ديسمبر
2016  

 إلىيوليو 
 ديسمبر
 صفحة اتإيضاح 2015

      

      دخل الرسوم  

   48,600  54,888 رسوم موجودات مدارة         

   86,071  73,086 رسوم الصفقات

 9 3 134,671  127,974 دخل الرسوم

            

      دخل الموجودات 

      

   40,442  9,496 الشركات اتاستثمار

   (1,918)  9,036 حلول استثمارية بديلة

   5,522  14,728 استثمارات عقارية 

   626  9,053 دخل الخزانة ودخل الموجودات األخرى 

 9   3 44,672   42,313    ثمارات المحتفظ بها لفترة طويلةقبل خفض االست الموجودات دخل       

 9 3 (971)  (16,955) خفض االستثمارات المحتفظ بها لفترة طويلة

 9 3 178,372  153,332 إجمالي الدخل التشغيلي        

  - مخصصات االضمحالل      

   
 (7,513) 10 16 

 9 3 (30,952)  (28,398) مصروفات الفوائد        

 9 3 (89,007)  (89,310) مصروفات تشغيلية       

   50,900  35,624 صافي الدخل 

      
 19 18 0.74  0.50 )دوالر أمريكي(النصيب األساسي للسهم العادي في األرباح 

 19 18 0.71  0.48 في األرباح )دوالر أمريكي( النصيب المخفض بالكامل للسهم العادي
 

 

 للدخل الشامل  الموحدةمرحلية الالقائمة 
 

 

 بآالف الدوالرات األمريكية

 إلىيوليو 
 ديسمبر
2016  

 إلىيوليو 
 ديسمبر
2015   

      

   50,900  35,624 صافي الدخل )كما هو مذكور أعاله(

      

      قائمة الدخل إلى دخل الشامل اآلخر الذي يمكن إعادة تدويره ال

   -  (604) استثمارات متاحة للبيع –تغيرات القيمة العادلة 

   2,549  (4,735) تحوطات التدفقات النقدية  –تغيرات القيمة العادلة 

   2,549  (5,339) اآلخر  الشاملالدخل  /لخسارة( )ا

      

   53,449  30,285 مجموع الدخل الشامل 

      
 

 

 

 العارضي بن سعد محفوظ بن محمد 

 فيذيالتنة مجلس اإلداررئيس 

 روبنسونل.  انتوني 

 المدير المالي
 

 .المختصرة الموحدةالمرحلية  المالية القوائممن هذه َا جزء 25إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 



 ة )مراجعة(المختصر الموحدةالمرحلية القوائم المالية   انفستكورب

 الموحدة الميزانية المرحلية  4 صفحة

 

 

 الموحدةالمرحلية الميزانية 

 )مراجعة( 2016ديسمبر  31

 بآالف الدوالرات األمريكية

 ديسمبر 31
2016  

 2016يونيو  30

 صفحة اتضاحإي )مدققة(

      
      الموجودات

      

   292,214  124,204 نقد وأموال قصيرة األجل

   133,234  603,093 إيداعات لدى مؤسسات مالية وأصول سائلة أخرى

 20 19 90,210  96,869 للمشتقاتالقيمة العادلة الموجبة 

 12 4 320,612  309,489 ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدما  

 12 5 105,243  94,642 لفس

 13 6 493,484  521,651 استثمارات مكتتب بها 
      

      االستثمارات المشتركة

 14 7 602,640  548,928 الشركات اتاستثمار

 15 8 315,827  268,587 حلول استثمارية بديلة

 15 9 104,412  86,133 استثمارات عقارية
      

   1,022,879  903,648 تركةمجموع االستثمارات المش
 

 

     

   39,277  39,025 ىأخروموجودات  معداتو ممتلكات
 

 

     

   2,497,153  2,692,621 مجموع الموجودات
 

 

     

      حقوق الالمطلوبات و
      

      المطلوبات

 16 11 129,987  150,555 حسابات تحت الطلب 

 16 12 124,113  428,881 المالية المؤسساتحسابات ألجل وحسابات 

 17 13 201,390  174,586 ذمم دائنة ومصروفات مستحقة

 20 19 49,480  82,203 للمشتقاتالقيمة العادلة السالبة 

 17 14 403,081  376,245 األجل متوسط دين

 18 15 478,981  392,685 دين طويل األجل

 18 16 92,878  87,547 رسوم مؤجلة
       

   1,479,910  1,692,702 مجموع المطلوبات
       

      حقوق ال

 19 17 223,239  223,239 رأس مال األسهم الممتازة

 19 17 200,000  200,000 العادية مالقيمة االسمية لألسه

   282,250  280,982  حتياطياتا

   (45,449)  (47,179) أسهم خزانة

   313,482  349,221 أرباح مبقاة 

القيمة  وتغيراتدية باستثناء التوزيعات المقترحة األسهم العاحملة حقوق 
 783,024 مباشرة  في الحقوق التقييم المثبتغير المحققة واحتياطي إعادة  العادلة

 
750,283   

   44,611  - مقترحة توزيعات

اشرة  مب ة واحتياطي إعادة التقييم المثبتغير المحقق القيمة العادلة تغيرات
   (890)  (6,344) في الحقوق 

 مجموع الحقوق 

     

999,919  1,017,243   
      

   2,497,153  2,692,621 حقوق المجموع المطلوبات و

 

 
 

 
 محفوظ بن سعد العارضي  بن محمد

 فيذيالتنمجلس اإلدارة رئيس 

روبنسون ل. انتوني   

 المدير المالي
 

 .المختصرة الموحدةالمرحلية  المالية القوائممن هذه َا جزء 25إلى  1ن تشكل اإليضاحات المرفقة م



 المختصرة )المراجعة( الموحدةالمرحلية القوائم المالية  انفستكورب

 للتغيرات في الحقوق الموحدة القائمة المرحلية  5 صفحة

 

 حقوق الالموحدة للتغيرات في المرحلية القائمة 

 )مراجعة( 2016 ديسمبر 31المنتهية في  للفترة

 
 .المختصرة الموحدةالمرحلية  المالية القوائممن هذه َا جزء 25إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

     

 احتياطيات

 تغيرات القيمة العادلة غير المحققة واحتياطي  

 في الحقوق إعادة التقييم المثبت مباشرة  
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 (103,566) 259,166 100,000 159,166 200,000 225,000 ()مدقق 2015 يوليو 1الرصيد في 
  )()) 

268,086 42,288 2,155 (16,263) 5,134 (8,974) 882,000 

              

 53,449 2,549 - 2,549 - - 50,900 - - - - - -  الشاملمجموع الدخل 

 (2,037) - - - - - (276) - - - - - (1,761)  خالل الفترة اةأسهم ممتازة مشتر

استهالك احتياطي إعادة التقييم محول إلى األرباح 
 - (115) (115) - - - 115 - - - - - - المبقاة

محسوم منها  –خالل الفترة مشتراة أسهم خزانة 
 (2,224) - - - - - - (1,935) (289) - (289) - - مباعة األسهم ال

 - - - - - - - 5,876 (5,876) - (5,876) - - / اكتساب أسهم الخزانةخسارة من بيع 

              تم دفعها: 2015المالية توزيعات معتمدة للسنة 

 (10,394) - - - - (10,394) - - - - - - - أرباح األسهم العادية

 (29,394) - - - - (29,394) - - - - - - - أرباح األسهم الممتازة

 (2,500) - - - - (2,500) - - - - - - - يرية من قبل المساهمينتبرعات خ
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 1,017,243 (890) 4,904 (7,848) 2,054 44,611 313,482 (45,449) 282,250 100,000 182,250 200,000 223,239 ()مدقق 2016 يوليو 1الرصيد في  ──

 30,285 (5,339) - (4,735) (604) - 35,624 - - - - - -  مجموع الدخل الشامل

استهالك احتياطي إعادة التقييم محول إلى األرباح 
 - (115) (115) - - - 115 - - - - - - المبقاة

محسوم منها  –خالل الفترة  تراةأسهم خزانة مش
 (2,998) - - - - - - (2,998) - - - - - األسهم المباعة 

 - - - - - - - 1,268 (1,268) - (1,268) - - خسارة من اكتساب أسهم الخزانة

              تم دفعها: 2016توزيعات معتمدة للسنة المالية 

 (17,740) - - - - (17,740) - - - - - - - أرباح األسهم العادية

 (23,901) - - - - (23,901) - - - - - - - أرباح األسهم الممتازة

 (2,970) - - - - (2,970) - - - - - - - من قبل المساهمينتبرعات خيرية 
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 999,919 (6,344) 4,789 (12,583) 1,450 - 349,221 (47,179) 280,982 100,000 180,982 200,000 223,239 2016ديسمبر  31الرصيد في  ─────
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 المختصرة )مراجعة(  الموحدة المرحليةالقوائم المالية   نفستكوربا

 للتدفقات النقدية الموحدة القائمة المرحلية  6 صفحة

 

 

  لتدفقات النقديةالموحدة لالمرحلية  قائمةال

 )مراجعة( 2016 رديسمب 31المنتهية في  للفترة
 

 بآالف الدوالرات األمريكية

 ديسمبر - يوليو
2016  

 ديسمبر - يوليو
 صفحة إيضاحات 2015

      
      األنشطة التشغيلية

   50,900  35,624  دخلال صافي

      الدخلصافي تعديالت للبنود غير النقدية في 
   2,379  2,467 استهالك 

 16 10 7,513   - مخصصات االضمحالل
   3,013  2,771 اتإطفاء تكاليف معامالت االقتراض

   9,736  9,995  المؤجلة  مكافآت أسهم الموظفين

   73,541  50,857 صافي الدخل المعدل للبنود غير النقدية
      

      التغيرات في: 

       
      التشغيلي رأس المال

 12 4 -  (163,380) رى )غير النقد وما في حكمه(لدى مؤسسات مالية وأصول سائلة أخ تإيداعا
 12 5 (74,084)  6,650  ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدما  

 13 6 (5,984)  10,601 سلف
 16 11 (201,190)  (28,167) استثمارات مكتتب بها
 17 13 38,399  20,568 حسابات تحت الطلب

 18 16 (137,893)  (28,134) ذمم دائنة ومصروفات مستحقة
   (7,557)  (5,331) رسوم مؤجلة

      االستثمارات المشتركة        
 14 7 64,541  53,108 الشركات اتاستثمار

 15 8 (20,712)  47,240 حلول استثمارية بديلة
 15 9 16,820  18,279 استثمارات عقارية 
   16,385  (71,657) القيمة العادلة للمشتقات

   3  4 موجودات أخرى

 (237,731)  (89,362) األنشطة التشغيليةصافي النقد المستخدم في 
  

       
      األنشطة التمويلية

 16 12 149,511  304,768 المؤسسات المالية وحساباتألجل  حسابات

 17 14 100,000  (22,917) محسوم منه تكاليف المعاملة -مسحوب مسدد / دين متوسط األجل 

   (7,573)  (7,190) صافي - ةمشترا أسهم خزانة

 19 17 (2,037)  - ةأسهم ممتازة مشترا

   (39,788)  (41,641) أرباح أسهم مدفوعة

   (2,500)  (2,970) تبرعات خيرية مدفوعة

   197,613  230,050 األنشطة التمويليةمن صافي النقد 

      

    االستثماري النشاط
 

 

   (490)  (2,219) عداتاستثمار في ممتلكات وم

   (490)  (2,219) صافي النقد المستخدم في النشاط االستثماري

      

   (40,608)  138,469 النقد وما في حكمه في/ )النقص( الزيادة صافي 

   339,311  400,974  الفترة بداية النقد وما في حكمه في 

   298,703  539,443 الفترة النقد وما في حكمه في نهاية 

      يشتمل النقد وما في حكمه على:

   144,025  124,204 نقد وأموال قصيرة األجل 

 لفترةبتواريخ استحقاق أصلية  وأصول سائلة أخرىلدى مؤسسات مالية  إيداعات
   154,678  415,239 ثالثة أشهر أو أقل

 539,443  298,703   

 

مليون  428.3: 2016يونيو  30مليون دوالر أمريكي ) 452.2رصيد غير مسحوب ومتوفر للسحب بإجمالي  وعةباإلضافة لما هو مذكور أعاله، لدى المجم

 ( من تسهيالتها المتجددة المتوسطة األجل.مليون دوالر أمريكي 424.9: 2015ديسمبر  31، دوالر أمريكي
 

 بآالف الدوالرات األمريكية
 ديسمبر - يوليو

2016  

 ديسمبر - يوليو
2015 

 

 فوائد مدفوعة
 فوائد مستلمة

(28,313) 

6,420   

(32,040) 

4,238  
 

 المرحلية الموحدة المختصرة المالية القوائممن هذه َا جزء 25إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 



 المختصرة )مراجعة(  الموحدة المرحليةالقوائم المالية   نفستكوربا

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة 7 صفحة

 

 
 ات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة إيضاح

 

  المؤسسة 1
 
 

 .صادر عن مصرف البحرين المركزي الجملةب مصرفي ترخيص ك"( أنشطته بموجب)"البن .ش.م.بانفستكورب يزاول بنك 
 

 بنكيتم إبرام أنشطة ال(. نفستكورب"اأو " المجموعة"ب" معا   المشار إليهم) مختلفة تابعةشركات شركة قابضة تمتلك هو  إن البنك
 بشكل رئيسي من خالل شركاته التابعة. 

 

بورصة إن البنك مدرج بصورة رئيسية في  .ذات مسئولية محدودة شركة مساهمة بحرينيةقد تأسس البنك في مملكة البحرين كل
 في جزر الكايمن.المؤسسة SIPCO Holdings Limited (“SHL” )هي  للمجموعةاألساسية الشركة األم إن  .البحرين

 
وقد ، مملكة البحرين. ، المنامة317 اسيةالمنطقة الدبلوم، 1706، طريق 499 بناية هاوس،انفستكورب للبنك هو  المسجلإن المكتب 

 التجارة في مملكة البحرين. و الصناعة ن وزارةعالصادر  1- 12411تم تسجيل البنك بموجب السجل التجاري رقم 
 

 ،لهاتخذ من المملكة المتحدة مقرا قام البنك بالتوقيع على شراء شركة )ثري اي إلدارة الّدين( التي ت ،خالل النصف االول من العام
ويتوقع اكتمال صفقة االستحواذ خالل  .مليون دوالر( 271مليون جنيه إسترليني )ما يعادل حوالي  222قدره ومقابل مبلغ إجمالي 

   . المتعلقةوذلك شرط الحصول على كل الموافقات التنظيمية  ،2017النصف االول من عام 
 
قرار على  ء  بنا 2016ديسمبر  31في المنتهية الستة أشهر  لفترةالمختصرة الموحدة المرحلية إصدار القوائم المالية تم اعتماد قد ل

 .2017فبراير  8اعتبارا  من مجلس اإلدارة 
 
 

   

 
 



 المختصرة )مراجعة(  الموحدة المرحليةالقوائم المالية   نفستكوربا

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة 8 صفحة

 

 موجودات مدارة  2

"( لكل فئة من فئات AUM)" يشترك عمالء المجموعة في المنتجات المعروضة ضمن ثالثة فئات من موجوداتها االستثمارية البديلة. فيما يلي مجموع الموجودات المدارة
 الموحدة:المرحلية المنتجات كما هو بتاريخ الميزانية 

  2016 ديسمبر 31  )مدققة( 2016يونيو  30

 المجموع 

 شركات زميلة 

وشركاء 

 عمالء إنفستكورب استثمار

 

 المجموع 

 شركات زميلة 

 وشركاء

 الدوالرات األمريكية بماليين عمالء إنفستكورب استثمار

          
 استثمارات الشركات         

 صناديق مقفلة ملزمة           

 أمريكا الشمالية وأوروبا  –استثمارات الشركات  178 20 - 198  - - - -

 المجموع الجزئي  178 20 - 198  - - - -

  مقفلةصناديق استثمارية          
 أمريكا الشمالية وأوروبا  –استثمارات الشركات  223 51 17 291  237 81 19 337

658 7 67 584  613 7 54 552 
الشرق األوسط وشمال  -ستثمارات الشركات ا

 أفريقيا 
 المجموع الجزئي  775 105 24 904  821 148 26 995

          
 كل صفقة على حده على أساس  2,558 394 196 3,148  2,671 406 315 3,392

 تتابات على أساس كل صفقة على حدهكا - 340 - 340  - 167 27 194

  ىأخر استثماراتو ستثمارات إستراتيجيةا - 49 - 49  - 48 - 48

 مجموع استثمارات الشركات   3,511 908 220 4,639  3,492 769 368 4,629

          
 *حلول استثمارية بديلة         

 دة حلول إدارة متعد 1,896 85 1 1,982  1,947 129 1 2,077

 شركاء صناديق التحوط 1,271 98 - 1,369  1,441 111 - 1,552

 محافظ الفرص االستثمارية الخاصة   107 47 - 154  97 15 - 112

 عالوة المخاطر البديلة  247 39 - 286  200 60 - 260
 اكتتابات محافظ الفرص االستثمارية الخاصة - - - -  - 30 - 30
          

  الحلول االستثمارية البديلة مجموع  3,521 269 1 3,791  3,685 345 1 4,031

          
 استثمارات عقارية           

 صناديق استثمارية مقفلة  33 11 - 44  33 11 - 44

 كل صفقة على حده على أساس  1,488 71 16 1,575  1,373 87 16 1,476

 حده كل صفقة على اكتتابات على أساس - 182 30 212  - 297 - 297

  أخرىاستثمارات استثمارات إستراتيجية و - 4 - 4  - 7 - 7
          

 مجموع االستثمارات العقارية 1,521 268 46 1,835  1,406 402 16 1,824
          

ا 127 - - 127  298 - - 298  أموال العمالء المحتفظ بها إئتماني 
          

 المجموع  8,680 1,445 267 10,392  8,881 1,516 385 10,782

          
 ملخص حسب المنتج:         

 صناديق مقفلة ملزمة   178 20 - 198  - - - -

 صناديق استثمارية مقفلة   808 116 24 948  854 159 26 1,039

 حلول استثمارية بديلة 3,521 269 1 3,791  3,685 315 1 4,001

 على أساس كل صفقة على حده  4,046 465 212 4,723  4,044 493 331 4,868

 اكتتابات - 522 30 552  - 494 27 521

ا 127 - - 127  298 - - 298  أموال العمالء المحتفظ بها إئتماني 
 أخرىاستثمارات استثمارات إستراتيجية و - 53 - 53  - 55 - 55

 مجموعال 8,680 1,445 267 10,392  8,881 1,516 385 10,782

          
 ملخص حسب فئات الموجود:         

 استثمار الشركات   3,511 859 220 4,590  3,492 721 368 4,581

 حلول استثمارية بديلة 3,521 269 1 3,791  3,685 345 1 4,031

 استثمارات عقارية   1,521 264 46 1,831  1,406 395 16 1,817
اأم 127 - - 127  298 - - 298  وال العمالء المحتفظ بها إئتماني 

 أخرىاستثمارات استثمارات إستراتيجية و - 53 - 53  - 55 - 55

 المجموع 8,680 1,445 267 10,392  8,881 1,516 385 10,782
 

من  تعرضاتمتضمنة دوالر أمريكي( لشركاء صناديق التحوط )مليار  2.5: 2016يونيو  30مليار دوالر أمريكي ) 2.3 * تم إدراجها بإجمالي قيمة التعرضات المعنية. وكما تتضمن على مبلغ وقدره
 مدارة.الموجودات الرسوم تحتسب على أساس انفستكورب غير تقديري، حيث تستلم وموجودات خاضعة لتفويض استشاري ة من قبل مدراء أطراف أخرى إدارة متعددة( مدار حلولخالل 

 
 

الستثمارات الشركات واالستثمارات انفستكورب جميع الحلول االستثمارية البديلة ومبالغ االستثمارات المشتركة لميزانية  أعاله تم إدراج تعرضاتالجدول في 
 بسعر تكلفتها.بقيمها العادلة الحالية بينما تم إدراج الفئات األخرى العقارية 



 المختصرة )مراجعة(  الموحدة المرحليةالقوائم المالية   نفستكوربا

 دة المختصرةإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموح 9 صفحة

 

 

  قطاعات األعمال  3

 30للسنة المنتهية في كما هي  ظلتلتلك القطاعات قديم تقارير معلومات القطاع توأساس  لقطاعات األعماإن ، 2016ديسمبر  31كما في 
 .2016يونيو 

 

  قطاعات األعمالتقارير دخل حسب المرحلية الموحدة للقائمة ال )أ(
 

 :كاآلتيهي مال األع قطاعاتحسب تقارير  2015ديسمبر  31و 2016ديسمبر  31للستة أشهر المنتهية في القائمة المرحلية الموحدة للدخل 
 

إلى  2015يوليو 
 2015ديسمبر 

 
 

إلى  2016يوليو 
 2016ديسمبر 

 
 الدوالرات األمريكية بآالف

    
 رسوم األعمال   
 رسوم الموجودات المدارة    

 استثمارات الشركات 42,168  37,188
 حلول استثمارية بديلة   5,677  4,947
 استثمارات عقارية  7,043  6,465

    
 مجموع رسوم الموجودات المدارة  54,888  48,600

 رسوم الصفقات         
 استثمارات الشركات 55,707  55,440

 حلول استثمارية بديلة   804  -
 استثمارات عقارية  16,575  30,631

    
 مجموع رسوم الصفقات  73,086  86,071

    
 ألخرىدخل الخزانة ودخل الموجودات ا 9,053  626

    
 إجمالي الدخل المنسوب إلى رسوم األعمال )ِأ( 137,027  135,297

 مخصصات االضمحالل -  (7,513)    
 مصروفات الفوائد )ب( (16,110)  (19,366)    
    

 مصروفات تشغيلية منسوبة إلى رسوم األعمال )ج( (85,474)  (81,977)
    

 ألعمال )د(صافي دخل رسوم ا 35,443  26,441

 االستثمارات المشتركة لقطاع األعمال       
 دخل الموجودات       

 استثمارات الشركات 9,496  40,442
 حلول استثمارية بديلة   9,036  (1,918)

 استثمارات عقارية  14,728  5,522
    

  طويلةدخل الموجودات قبل خفض االستثمارات المحتفظ بها لفترة  33,260  44,046
 خفض االستثمارات المحتفظ بها لفترة طويلة (16,955)  (971)    

 ل )هـ(منسوب إلى االستثمارات المشتركة لقطاع األعماال إجمالي الدخل 16,305  43,075

 مصروفات الفوائد )و( (12,288)  (11,586)
 )ز( تركة لقطاع األعمالمصروفات تشغيلية منسوبة إلى االستثمارات المش (3,836)  (7,030)    
 صافي دخل االستثمارات المشتركة لقطاع األعمال )ح( 181  24,459    

    
 صافي الدخل )د( + )ح( 35,624  50,900

 إجمالي الدخل التشغيلي )أ( + )هـ( 153,332  178,372    

    
 إجمالي المصرفات التشغيلية )ج( + )ز( (89,310)  (89,007)

    
 مصروفات الفوائد )ب( + )و( (28,398)  (30,952)

 

 6إيرادات فيما بين القطاعات خالل الفترة الحالية )هناك  تكنتمثل اإليرادات المذكورة أعاله اإليرادات المتحققة من العمالء الخارجيين. ولم 

قيمة االستثمارات العقارية المحتفظ بها لفترة طويلة  باالضافة الى ذلك، قد قام البنك بخفض (.: ال شيء2015ديسمبر  31أشهر المنتهية إلى 

(.مليون دوالر 2015:1.0ديسمبر  31ستة اشهر الى مليون دوالر ) 17.0في الستة اشهر االولى بقيمة 



 المختصرة )مراجعة(  الموحدة المرحليةالقوائم المالية   نفستكوربا

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة 10 صفحة

 

 

 )تتمة(قطاعات األعمال  3

 

 األعمال  قطاعاتتقارير حسب المرحلية الموحدة الميزانية  )ب(
 

 :كاآلتيوهي األعمال قطاعات حسب تقارير  2016 يونيو 30و 2016 ديسمبر 31ا في كمالموحدة المرحلية الميزانية 
 

  المجموع

رسوم 
  األعمال

أعمال 
االستثمارات 
  المشتركة 

 2016ديسمبر  31

 بآالف الدوالرات األمريكية 
       
 موجوداتال      
       

 نقد وأموال قصيرة األجل  -  124,204  124,204
 مؤسسات مالية وأصول سائلة أخرى لدى  إيداعات  -  603,093  603,093
 القيمة العادلة الموجبة للمشتقات  -  96,869  96,869

 مدفوعة مقدما  مبالغ ذمم مدينة و  57,215  252,274  309,489
 سلف  -  94,642  94,642

 استثمارات مكتتب بها    -  521,651  521,651
   استثمارات مشتركة      

 استثمارات الشركات  548,928  -  548,928
 حلول استثمارية بديلة   268,587  -  268,587
 استثمارات عقارية   86,133  -  86,133
 أخرى موجوداتممتلكات ومعدات و  -  39,025  39,025

 مجموع الموجودات  960,863  1,731,758  2,692,621
        

  حقوقالومطلوبات ال      
       

 مطلوباتال      
   

    

 حسابات تحت الطلب   -  150,555  150,555
 المؤسسات المالية   وحساباتألجل  حسابات  -  428,881  428,881
 فات مستحقةوذمم دائنة ومصر  13,434  161,152  174,586
 القيمة العادلة السالبة للمشتقات  -  82,203  82,203

 األجل متوسط دين  18,777  357,468  376,245
 طويل األجل دين  195,389  197,296  392,685
 رسوم مؤجلة   -  87,547  87,547

 مجموع المطلوبات  227,600  1,465,102  1,692,702

 حقوق المجموع   733,263  266,656  999,919

 حقوق المجموع المطلوبات و  960,863  1,731,758  2,692,621
       

 
 
 



 المختصرة )مراجعة(  الموحدة المرحليةالقوائم المالية   نفستكوربا

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة 11 صفحة

 

 

 )تتمة(قطاعات األعمال  3

 

 )تتمة(األعمال  قطاعاتتقارير حسب المرحلية الموحدة الميزانية  )ب(
 

  المجموع

رسوم 
  األعمال

أعمال 
االستثمارات 
  المشتركة 

  2016يونيو  30
 )مدققة( بآالف الدوالرات األمريكية

       
 موجوداتال      
       

 وأموال قصيرة األجل نقد  -  292,214  292,214

 مؤسسات مالية وأصول سائلة أخرى لدى  إيداعات  -  133,234  133,234

 القيمة العادلة الموجبة للمشتقات  -  90,210  90,210

 مدفوعة مقدما  مبالغ ذمم مدينة و  85,098  235,514  320,612

 سلف  -  105,243  105,243

 تب بها  استثمارات مكت  -  493,484  493,484
 استثمارات مشتركة      

 استثمارات الشركات  602,640  -  602,640
 حلول استثمارية بديلة   315,827  -  315,827
 استثمارات عقارية   104,412  -  104,412
 أخرى موجوداتممتلكات ومعدات و  -  39,277  39,277

 مجموع الموجودات  1,107,977  1,389,176  2,497,153
       
  حقوقالومطلوبات ال      
       

 مطلوباتال      
   

    

 حسابات تحت الطلب   -  129,987  129,987
 المؤسسات المالية   وحساباتألجل  حسابات  -  124,113  124,113
 فات مستحقةوذمم دائنة ومصر  12,717  188,673  201,390
 السالبة للمشتقاتالقيمة العادلة   -  49,480  49,480

 األجل متوسط دين  41,694  361,387  403,081
 طويل األجل دين  303,093  175,888  478,981
 رسوم مؤجلة   -  92,878  92,878

 مجموع المطلوبات  357,504  1,122,406  1,479,910

 حقوق المجموع   750,473  266,770  1,017,243

 حقوق المجموع المطلوبات و  1,107,977  1,389,176  2,497,153

       

 



 المختصرة )مراجعة(  الموحدة المرحليةالقوائم المالية   نفستكوربا

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة 12 صفحة

 

 

 ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدما   4

 2016يونيو  30
  )مدققة(

ديسمبر  31
 الدوالرات األمريكية بآالف 2016

   
 

 مستحقة القبض اكتتابات 107,496  89,881

 ة مستثمر فيها والشركات القابضشركات مبالغ مستحقة القبض من  103,104  109,490

 مستحقة القبض استثماراتمتحصالت بيع  40,763  74,793

 بالحلول االستثمارية البديلة مبالغ مستحقة القبض متعلقة  7,895  4,429

 القبض فوائد مستحقة 3,035  1,735

 مصروفات مدفوعة مقدما   48,987  42,582

 ذمم مدينة أخرى 3,266  2,759

325,669  314,546  

 ( 10إيضاح  راجع) ضمحاللاال اتمخصص (5,057)  (5,057)

 المجموع 309,489  320,612

     

 سلف 5
 

 2016يونيو  30
  )مدققة(

ديسمبر  31
2016 

 

 الدوالرات األمريكية بآالف

    

 قابضةالستثمارية االشركات للسلف  63,082  77,120

 موظفين االستثمارية لل سلف لبرامج 24,907  25,829

 مقفلةال الشركات لصناديق استثماريةسلف  15,598  10,958

 سلف أخرى 1,739  2,020

115,927  105,326  

 (10إيضاح  راجع)ضمحالل المخصصات ا (10,684)  (10,684)

 المجموع  94,642  105,243

      
 



 المختصرة )مراجعة(  الموحدة المرحليةالقوائم المالية   نفستكوربا

 دة المختصرةإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموح 13 صفحة

 

 

 مكتتب بها ات استثمار 6
 

 :ما يليعلى  وتشتمل ة بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائرتصنف أرصدة االستثمارات الحالية المكتتب بها للمجموعة كمدرج
 

  2016ديسمبر  31  )مدققة( 2016يونيو  30

 المجموع 

الشرق 

األوسط 

وشمال 

 أوروبا أفريقيا 

أمريكا 

 الشمالية 

 

 المجموع 

الشرق 

األوسط 

وشمال 

 أوروبا أفريقيا 

أمريكا 

 الشمالية 

 بآالف

 الدوالرات األمريكية

          
 استثمارات الشركات:         
          

 منتجات استهالكية  58,685 54,151 - 112,836  - 2,386 - 2,386
 خدمات استهالكية  43,319 - - 43,319  25,301 - 84,248 109,549

  رعاية صحية - - 71,387 71,387  - - - -
 خدمات صناعية 110,000 - - 110,000  - - - -

 أمن - 2,182 - 2,182  - 55,132 - 55,132

167,067 84,248 57,518 25,301  339,724 71,387 56,333 212,004 

مجموع استثمارات 

 الشركات
          
 استثمارات عقارية:         
          

296,627 - - 296,627  181,927 - - 181,927 
األساس / األساس 

 اإلضافي

296,627 - - 296,627  181,927 - - 181,927 

مجموع االستثمارات 

 العقارية 
          

         

حلول استثمارية 

 بديلة:
          

29,790 - - 29,790  - - - - 
محافظ الفرص 

 االستثمارية الخاصة

29,790 - - 29,790  - - - - 

مجموع الحلول 

 االستثمارية البديلة 
          

 المجموع  393,931 56,333 71,387 521,651  351,718 57,518 84,248 493,484
          

 

 
 
 
 
 
 
 



 المختصرة )مراجعة(  الموحدة المرحليةالقوائم المالية   نفستكوربا

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة 14 صفحة

 

 

 الشركات استثمارات في مشتركة ات استثمار 7

 2016يونيو  30
 الدوالرات األمريكية بآالف 2016ديسمبر  31  )مدققة(

    
 ([أ) 7إيضاح  راجعالشركات ]مشتركة في  اتاستثمار 499,709  554,336

 ([ ب) 7إيضاح  راجعأخرى ]استثمارات استثمارات إستراتيجية و 49,219  48,304

 مجموع  ال 548,928  602,640

 

 الشركات استثمارات ات مشتركة في ستثمارا )أ( 7
 

  .للمجموعة كاستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائرالمشتركة في الشركات ف االستثمارات تصن
 

 :2016يونيو  30و 2016ديسمبر  31للمجموعة كما في في الشركات يم المدرجة لالستثمارات المشتركة فيما يلي الق
 

  2016ديسمبر  31  )مدققة( 2016يونيو  30

 المجموع 

الشرق 

األوسط 

وشمال 

 أوروبا أفريقيا *

أمريكا 

 الشمالية 

 

 المجموع 

الشرق 

األوسط 

وشمال 

 أوروبا أفريقيا *

أمريكا 

 الشمالية 

  بآالف
 الدوالرات األمريكية

          

 منتجات استهالكية  55,418 38,835 33,147 127,400  59,480 50,876 41,561 151,917
 خدمات استهالكية  25,857 - 12,541 38,398  28,871 - 24,118 52,989

 رعاية صحية - - 5,409 5,409  - - - -
 منتجات صناعية  - 65,325 3,992 69,317  30,800 66,745 4,946 102,491

 خدمات صناعية  39,004 2,042 52,027 93,073  26,162 2,228 48,593 76,983
 اتصاالت  113,437 - - 113,437  108,494 - - 108,494

 التكنولوجيا         
 بيانات هائلة 606 - - 606  606 816 - 1,422
 التنقلرنت / انت 692 4,746 - 5,438  692 4,832 - 5,524

 أمن 14,301 29,997 2,333 46,631  31,321 20,693 2,502 54,516
          

 المجموع  249,315 140,945 109,449 499,709  286,426 146,190 121,720 554,336

         
 

 * متضمنة تركيا
 

 
 

 ستراتيجية واستثمارات أخرىإات ستثمارا (ب) 7
 

 اتيجية واالستثمارات األخرى األنواع التالية من استثمارات المجموعة:تمثل االستثمارات االستر

 .  استثمارات تم عملها ألسباب إستراتيجية؛ و1

 .متخارجة .  أدوات تم الحصول عليها من بيع استثمارات2
 

بإجمالي ات استثمارستثناء إ، بةوأدوات دين مدرجة بالتكلفة المطفأ للبيع متاحة تيتم االحتفاظ بأدوات أسهم حقوق الملكية كاستثمارا
 . مليون دوالر أمريكي( مصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر 11: 2016يونيو  30أمريكي ) مليون دوالر 11
 

ستثمارات ستراتيجية واالستثمارات األخرى هي نفسها كتلك المستخدمة الس القيمة العادلة لالستثمارات اإلإن تقنيات التقييم لقيا
الشركات المشتركة. ومع ذلك، قد تكون هناك حاالت حيث ال تتوفر فيها المعلومات المطلوبة لتقييم هذه االستثمارات. على سبيل 

 المثال، التوقعات المالية والمعلومات المالية الحديثة قد ال تكون متوفرة عند مستثمر لديه حصة أقلية في الشركة المستثمر فيها. 



 المختصرة )مراجعة(  الموحدة المرحليةالقوائم المالية   نفستكوربا

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة 15 صفحة

 

 

 حلول استثمارية بديلةفي مشتركة ات اراستثم 8
 

ما المصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر على  ،الحلول االستثمارية البدليةفي للمجموعة المشتركة ات ستثماراالتشتمل 
 :يلي

 يونيو  30
 الدوالرات األمريكية بآالف 2016ديسمبر  31  )مدققة( 2016

    
 حلول إدارة متعددة 85,244  130,058

 شركاء صناديق التحوط 97,580  111,061

 عالوة المخاطر البديلة  39,010  59,952

 محافظ الفرص االستثمارية الخاصة   46,753  14,756

 مجموع ال 268,587  315,827
 

لتسلسل ل 3مستوى تم تصنيفها ضمن ال المشتركة للمجموعة في الحلول االستثمارية البديلة التييتم مراقبة تقييمات االستثمارات 

مدراء االستثمار مع منتظمة مناقشات بإجراء اإلدارة تقوم  .عن كثب من قبل المجموعة (22)راجع إيضاح الهرمي للقيمة العادلة 
 .عكس القيمة العادلة لالستثماراتتستخدم األسعار التي تو
 

لفترة ( مليون دوالر أمريكي 57.4 :2016يونيو  30)مليون دوالر أمريكي  61.9مما سبق، تخضع االستثمارات المشتركة البالغة 
 .تجميد

 

 :2016يونيو  30) أمريكي مليون دوالر 27.7 وقدرهيشمل مبلغ  ،الحلول االستثمارية البديلةفي  ةالمشترك اتمن إجمالي االستثمار

من قبل مدراء المحتفظ بها داد نتيجة لطبيعة سيولة األدوات فوري لالستر بشكلالتي ال تتوفر األموال ( امريكي مليون دوالر 29.8
 .المعنيينالصناديق 

 

يتم استخدام جزء من االستثمارات المشتركة للمجموعة في الحلول االستثمارية البديلة لتأمين المبالغ المسحوبة ضمن التسهيل 
 30مليون دوالر أمريكي، ) 18.8ل المتجدد المزدوج لتسهيل، بلغ الرصيد المسحوب 2016 ديسمبر 31المتجدد المزدوج. كما في 

 (.14إيضاح  راجع( )مليون دوالر أمريكي 41.7: 2016يونيو 
 

 عقارية مشتركة   اتاستثمار 9
 

كاستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو  يتم تصنيف االستثمارات المشتركة للمجموعة في االستثمارات العقارية أساسا  
 ر.الخسائ

 

 30مليون دوالر أمريكي ) 8.1في الممتلكات العقارية المدرجة بالتكلفة المطفأة  بعض االستثمارات االستراتيجية والديونتبلغ قيمة 

 مليون دوالر أمريكي(. 10.3: 2016يونيو 
 

في الواليات ت جميعها موجودة والتي كانفيما يلي القيم المدرجة لالستثمارات المشتركة للمجموعة في محافظ االستثمارات العقارية 
 :2016يونيو  30و 2016ديسمبر  31المتحدة األمريكية كما في 

 

 يونيو 30
 2016ديسمبر  31  )مدققة( 2016

 الدوالرات األمريكية بآالف
 نوع المحفظة 

 
   

 ياإلضافاألساس / األساس  76,232  92,294

 دين 3,654  3,736

 فرص 1,831  1,831

 إستراتيجية  4,416  6,551

  المجموع 86,133  104,412



 المختصرة )مراجعة(  الموحدة المرحليةالقوائم المالية   نفستكوربا

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة 16 صفحة

 

 
 

 االضمحالل مخصصات 10
 

 

  محددة للذمم المدينة والسلف:اضمحالل فيما يلي مخصصات 
 بآالف الدوالرات األمريكية   

 تالفئا في البداية المخصص في النهاية

 2016 ديسمبر 31إلى  أشهر 6   
    

 (4ذمم مدينة )إيضاح رقم  5,057 - 5,057

    
 *(5سلف )إيضاح رقم  10,684 - 10,684

    
 المجموع 15,741 - 15,741

 .محفظةمليون دوالر أمريكي من مخصص ال 2تتضمن على *         

    
 بآالف الدوالرات األمريكية   

 تالفئا في البداية المخصص في النهاية 

 2015 ديسمبر 31إلى  أشهر 6   
    

 (4ذمم مدينة )إيضاح رقم  10,927 5,605 16,532

    
 *(5سلف )إيضاح رقم  17,520 1,908 19,428

    
 المجموع 28,447 7,513 35,960

 محفظة.مليون دوالر أمريكي من مخصص ال 2تتضمن على *        

 
 

 حسابات تحت الطلب  11

 2016يونيو  30
 بآالف الدوالرات األمريكية 2016ر ديسمب 31  )مدققة(

    
 الشركات االستثمارية القابضة حسابات 76,915  100,013

 تحت الطلبأخرى  اتحساب 35,955  11,291

 أخرىحسابات اختيارية و حسابات 37,685  18,683

 المجموع 150,555  129,987

 جميع هذه األرصدة فائدة بمعدالت السوق.تحمل 
 

 حسابات ألجل وحسابات المؤسسات المالية  12
 

 
 2016يونيو  30

 بآالف الدوالرات األمريكية 2016ر ديسمب 31  )مدققة(
    

 حسابات المؤسسات المالية تحت الطلب 392,495  95,873

 حسابات ألجل  36,386  28,240

 المجموع 428,881  124,113

 تحمل جميع هذه األرصدة فائدة بمعدالت السوق.



 المختصرة )مراجعة(  الموحدة المرحليةالقوائم المالية   نفستكوربا

 دة المختصرةإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموح 17 صفحة

 

 

 ذمم دائنة ومصروفات مستحقة 13

 2016 يونيو 30
 )مدققة(

 
 بآالف الدوالرات األمريكية 2016ر ديسمب 31

 

 

 

   
 الموظفين تعويضات –مصروفات مستحقة  17,719  56,188

 أخرى دائنةالموردون وذمم  26,067  29,466

 الغير ممولة االستحواذصفقات  120,480  105,000

 ذمم دائنة متعلقة باستثمارات 1,867  2,368

 الدفع مستحقة فوائد مصروفات 8,453  8,368

 المجموع 174,586  201,390

     
 دين متوسط األجل 14

 

 :الممولة التالية المتجددة والتسهيالت األجل المتوسطةلتسهيالت لالمسحوب  الجزء تمثل المبالغ القائمة
 

  2016ر ديسمب 31 )مدققة( 2016يونيو  30

 المبالغ
 الحجم  القائمة حاليا  

 المبالغ 

 الحجم  حالياً  القائمة

 تاريخ 

االستحقاق 

 بآالف الدوالرات األمريكية النهائي 
      

 سنوات  3مزدوج مضمون لمدة  متجددتسهيل  2017فبراير  - - 175,000 41,694
      

 سنوات  2مزدوج مضمون لمدة  متجددتسهيل  2019يونيو  50,000 18,777 - -
      

  سنوات 5سندات بمعدالت ثابتة لمدة  2017نوفمبر  250,000 250,000 250,000 250,000
      

 سنوات  4مشترك لمدة  متجددتسهيل  2020مارس  420,000 - 420,000 -
      

  سنوات 5سندات بمعدالت ثابتة لمدة  2019يونيو  139,249 139,249 139,249 139,249

 المجموع   408,026  430,943
      

 تعديالت تحويل العمالت األجنبية   (16,546)  (11,931)
      

713  (751)   
تعديالت القيمة العادلة المتعلقة بتحوطات 

 أسعار الفائدة 
      

 تكاليف معاملة االقتراضات    (14,484)  (17,184)

 المجموع   376,245  403,081

       
خالل الفترة الحالية. تم استبداله  مليون دوالر أمريكي 175 والبالغثالث سنوات المزدوج المضمون لمدة  المتجددل التسهي تم دفع

بمبلغ معادل من لى حد سحبه، والذي هو مضمون إ، مليون دوالر أمريكي 50لمدة سنتين بقيمة  مضمون بتسهيل متجدد مزدوج
، بناء  على مبلغ الضمان المؤهل، بلغ 2016 سمبردي 31كما في  .الحلول االستثمارية البديلةاالستثمارات المشتركة للمجموعة في 

 مليون دوالر أمريكي. 50التسهيل الفعلي المتوفر 
 

 .فائدة بمعدالت عائمة عند سحبهاسنوات تحمل  5، باستثناء سندات بمعدالت ثابتة لمدة المتوسطة األجلالتسهيالت جميع تحمل 
وسندات بمعدالت يخضع التسهيل المتجدد المشترك . سحبهاتباطات عند عدم من رسوم االر ةثابت تمعدالتحمل التسهيالت المتجددة و

 بأقلوالعمل  وتغطية السيولةمن صافي القيمة  الحد األدنىبعض من مستويات محافظة على البما في ذلك  ،ثابتة لبعض البنود العرفية
 .لمعدل الديونالحد األقصى  من



 المختصرة )مراجعة(  الموحدة المرحليةالقوائم المالية   نفستكوربا

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة 18 صفحة

 

 

  دين طويل األجل 15
 

 2016يونيو  30
 2016ر ديسمب 31  ة()مدقق

 تاريخ
 بآالف الدوالرات األمريكية النهائي اإلستحقاق

     

 سندات خاصة    
     

  مليار ين ياباني 37طرح خاص بقيمة  2030مارس  332,328  332,328

     
  مليون دوالر أمريكي 50طرح خاص بقيمة  2032يوليو  50,000  50,000

382,328  382,328   
     

 تحويل العمالت األجنبية تعديالت  (16,159)  27,682

     
  تعديالت القيمة العادلة المتعلقة بتحوطات أسعار الفائدة  28,363  70,889

     
 تكاليف معاملة االقتراضات   (1,847)  (1,918)

 المجموع  392,685  478,981

      
. في االتفاقيات المعنيةالواردة  وتحكمها البنودثابتة  تموعة في الغالب فائدة بمعدالاألجل الصادرة من قبل المج تحمل الديون طويلة

الحد األقصى  بأقل منمن صافي القيمة وتغطية السيولة والعمل  الحد األدنىبعض من مستويات تتضمن هذه البنود المحافظة على 
 .لمعدل الديون

 

  رسوم مؤجلة 16
 

 2016يونيو  30
 بآالف الدوالرات األمريكية 2016ر بديسم 31  )مدققة(

    

 رسوم مؤجلة متعلقة بطرح االستثمارات  86,016  91,453

 رسوم مؤجلة من شركات مستثمر فيها  1,531  1,425

 المجموع 87,547  92,878

     
 
 



 المختصرة )مراجعة(  الموحدة المرحليةالقوائم المالية   نفستكوربا

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة 19 صفحة

 

 

 حتياطيات واال رأس المال 17

 :البنك بتاريخ الميزانيةرأس مال  فيما يلي
 

  2016ر ديسمب 31 )مدققة( 2016يونيو  30

 بآالف 
 الدوالرات
 األمريكية

 القيمة 
 االسمية
دوالر 
 يأمريك

 عدد 
  األسهم

 بآالف 
الدوالرات 
 األمريكية

القيمة 
 االسمية
دوالر 
 أمريكي

 عدد 
 األسهم

 

 المصرح به رأس المال       

        
 أسهم عادية - 400,000,000 2.50 1,000,000  400,000,000 2.50 1,000,000

 وأسهم أخرى أسهم ممتازة - 1,000,000 1,000 1,000,000  1,000,000 1,000 1,000,000

2,000,000    2,000,000    

 رأس المال الصادر               
        

 أسهم عادية - 80,000,000 2.50 200,000  80,000,000 2.50 200,000
 أسهم ممتازة - 223,239 1,000 223,239  223,239 1,000 223,239

423,239    423,239    
  

 إدارة رأس المال
، باستخداميحتفظ البنك بقاعدة رأس مال مدارة بفعالية لتغطية المخاطر الكامنة في األعمال التجارية. يتم مراقبة كفاية رأس مال البنك 

مراقبة المصارف )إرشادات ونسب بنك التسويات الدولية( ونسب موضوعة من قبل لجنة بازل ل إرشاداتضمن القياسات األخرى، 
 . (21إيضاح  راجعوالمعتمدة من قبل مصرف البحرين المركزي )

 

  أرباح السهم  18
 

 : للفترةللمجموعة السهم أرباح فيما يلي 

 أشهر يوليو 6
 ديسمبر – 

2015  

أشهر يوليو  6
 ديسمبر –

2016  
    

 االف الدوالرات األمريكية()ب دخلال صافي 35,624  50,900
 اتتدفع عند االسترداد -وعالوة إصدار األسهم : أرباح األسهم الممتازة مخصوما  منه    -  (276)

 )باالف الدوالرات األمريكية(  حاملي األسهم العاديةإلى  العائد دخلال صافي 35,624  50,624
    

 في األرباحاألساسي للسهم العادي  نصيبلل العاديةالمتوسط المرجح لألسهم  71,137,923  68,152,433

0.74  0.50 
  على المتوسط المرجح لألسهم –في األرباح األساسي للسهم العادي  النصيب

 )دوالر أمريكي(

 في األرباح المخفض بالكامل للسهم العادي للنصيب  المتوسط المرجح لألسهم العادية 73,511,073  71,329,704

0.71  0.48 
  على المتوسط المرجح لألسهم –في األرباح المخفض بالكامل للسهم العادي لنصيب ا

 أمريكي( )دوالر  المخفضة

    



 المختصرة )مراجعة(  الموحدة المرحليةالقوائم المالية   نفستكوربا

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة 02 صفحة

 

 

 أدوات مالية مشتقة  19

 :2016يونيو  30و 2016ديسمبر  31األدوات المالية المشتقة القائمة للمجموعة في يوضح الجدول أدناه 
 

  2016ديسمبر  31  )مدققة( 2016يونيو  30

 القيمة 
 العادلة
 السالبة

القيمة 
 العادلة 

 الموجبة*
 القيمة 
  االسمية

القيمة 
العادلة 
 السالبة

القيمة 
العادلة 
 *الموجبة

 القيمة
 االسمية

 الوصف
                 بآالف الدوالرات األمريكية 

 أ( تحوطات المشتقات               
        
 بإستخدام عقود الصرف مخاطر العملة المحوطة       

 األجنبي اآلجلة 
        
 تحوطات القيمة العادلة( 1       
        
 تعرضات مدرجة بالميزانية 310,023 - (44,605)  330,950 30,055 -
        
 ( تحوطات التدفقات النقدية2       
 المعامالت المتنبأ بها 296,686 423 (1,385)  - - -        
 قسيمة على دين طويل األجل 60,192 - (8,712)  53,571 4,973 -
        
 مجموع عقود الصرف األجنبي اآلجلة 666,901 423 (54,702)  384,521 35,028 -

        
 مخاطر أسعار الفائدة المحوطة بإستخدام مقايضات       

 أسعار الفائدة 
        

 دين ذو معدل ثابت –تحوطات القيمة العادلة ( 1 719,474 57,630 (1,790)  768,219 1,054 (1,083)

(4,936) - 325,000  (1,792) - 225,000 

  دين ذو معدل  –تحوطات التدفقات النقدية ( 2

 عائم   
 مجموع عقود تحوطات أسعار الفائدة 944,474 57,630 (3,582)  1,093,219 1,054 (6,019) 

 مجموع تحوطات المشتقات 1,611,375 58,053 (58,284)  1,477,740 36,082 (6,019)
        
 ب( مشتقات أخرى       
        

 مقايضات أسعار الفائدة  455,485 11,454 (11,898)  75,000 16,028 (16,032)
 مجموع عائد المقايضات 83,831 - (159)  23,313 92 (175)

 عقود صرف أجنبي آجلة 1,010,131 6,204 (6,095)  989,332 17,473 (23,093)
 خيارات العملة 95,760 43 -  - - -

 مقايضات مطابقة العملة 423,878 21,115 (5,767)  438,832 20,535 (4,161)

 مجموع المشتقات األخرى 2,069,085 38,816 (23,919)  1,526,477 54,128 (43,461)
 

 األدوات المالية المشتقة –المجموع  3,680,460 96,869 (82,203)  3,004,217 90,210 (49,480)

 

 مليون دوالر أمريكي(. 129.6: 2016يونيو  30مليون دوالر أمريكي مقابل القيم العادلة أعاله ) 27.6* تم تعيين صافي الضمانات المستلمة من قبل المجموعة والبالغة 



 المختصرة )مراجعة(  الموحدة المرحليةالقوائم المالية   نفستكوربا

 دة المختصرةإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموح 12 صفحة

 

 
 

 ت محتملةوالتزاما اتارتباط  20

 
 2016يونيو  30

 ققة()مد
ديسمبر  31 

 بآالف الدوالرات األمريكية 2016

    
 استثمارية ارتباطات  57,019  47,138

    
 :تشغيلية غير قابلة للنقضالتأجير العقود    

 خالل سنة واحدة  5,581  6,062

 سنوات 5سنة إلى  1من  5,413  8,061

 للنقض تشغيلية غير قابلةالتأجير العقود مجموع  10,994  14,123

    
 ضمانات وإعتمادات مستندية صادرة ألطراف أخرى -  3,500

 

 اتارتباطات االستثمارات المشتركة غير الممولة للمجموعة لمختلف صناديق استثمارات االستثمارات المتعلقة باالرتباطتمثل 
 .جلة في أدوات سوق المالمحافظ الفرص االستثمارية الخاصة واإليداعات اآلوالشركات واالستثمارات العقارية 

 

 نيويورك ولندن. في  المجموعة المتعلقة بمكاتبها بارتباطات قابلة للنقضالعقود التأجير التشغيلية غير تتعلق 
 

مطالبات رفعتها المجموعة أو رفعت  ىقانونية لدى مختلف السلطات القضائية. تشمل تلك الدعاو ىإن المجموعة مرتبطة بدعاو
االعتيادية. إن إدارة المجموعة، بعد مراجعة المطالبات المرفوعة ضد شركات المجموعة وبناء  على إفادة  ضدها ضمن األعمال

بأن حصيلة هذه المطالبات لن يكون لها أي تأثير جوهري عكسي على مطمئنة ، فهي ذات الصلة المستشارين القانونيين المختصين
 المركز المالي للمجموعة. 

 



 المختصرة )مراجعة(  الموحدة المرحليةالقوائم المالية   نفستكوربا

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة 22 صفحة

 

 

 

 التنظيمي  لكفاية رأس الما 21
 

المعتمدة من قبل مصرف البحرين المركزي على أساس موحّد لبنك  IIIتقوم المجموعة بتطبيق أنظمة إطار عمل اتفاقية بازل 
ش.م.ب. وهو البنك المرخص والمنظم من قبل مصرف البحرين المركزي. فيما يلي أدناه اإلفصاحات المطلوبة انفستكورب 

 المركزي:وفقا  لتوجيهات مصرف البحرين 
 

 فقد اختارت المجموعة الطرق التالية:، لتقييم مدى كفاية رأس المال التنظيمي
 الطريقة الموحدة لمخاطر اإلئتمان ومخاطر السوق 

  طريقة المؤشرات األساسية للمخاطر التشغيلية 
 

الموضحة أعاله،  اداتلإلرشوفقا   نسبة المخاطر للموجوداتيلخص الجدول أدناه رأس المال التنظيمي وطريقة احتساب 
تخضع جميع االنشطة االستثمارية المشتركة إلطار عمل مخاطر إئتمان المحفظة المصرفية في حين تشمل مخاطر صرف 

 العمالت األجنبية معظم مخاطر السوق لمحفظة المتاجرة.
 

 2016يونيو  30
 )مدققة(

 ديسمبر 31 
2016 

 بآالف الدوالرات األمريكية

  1رأس المال الفئة  1,003,819  1,016,354    

  2رأس المال الفئة  4,789  4,904

1,021,258  1,008,608 

)مجموع رأس المال = رأس  III بازل اتفاقيةبموجب  التنظيميقاعدة رأس المال 

 (2+ رأس المال الفئة  1المال الفئة 
 

معادل التعرض 
 للمخاطر

االعتبارية/  المبالغ
  ألصلية/

معادل التعرض 
  خاطرللم

االعتبارية/  المبالغ
   ألصلية/

 2016يونيو  30        
 )مدققة(

 2016يونيو  30
  )مدققة(

 ديسمبر 31
  2016 ديسمبر 31  2016

 تعرضات مرجحة بالمخاطر
  بآالف الدوالرات األمريكية

 االئتمانمخاطر        

 مطالبات على الحكومات  39,621  -  47,812 - 

 مطالبات على البنوك  476,568  218,030  354,822 182,210

 مطالبات على الشركات   566,137  464,914  404,236 404,236

 استثمارات مشتركة )متضمنة االكتتابات(  1,425,299  2,015,653  1,516,363 2,116,965

 موجودات أخرى   61,579  90,612  61,466 90,357

        
 الميزانية بنود غير مدرجة في       

 ات والتزامات محتملةارتباط  68,013  20,354  64,761 19,994 
 أدوات مالية مشتقة  112,684  62,964  102,920 57,369 
 االئتمانمخاطر ل تعرضات مرجحه    2,872,527   2,871,131 
 مخاطر السوق                

  مخاطر السوقتعرضات مرجحه ل    500   1,882
 التشغيلية مخاطر ال               

 التشغيلية مخاطر لتعرضات مرجحه ل    500,122   500,122
 مخاطر التعرضات المرجحة للمجموع     3,373,149   3,373,135

         
 1رأس المال الفئة  نسبة    29.8%   30.1%

         

 مخاطر الموجودات نسبة     29.9%   30.3%

  

12.5%   12.5% 

لمصرف البحرين المركزي بموجب  الحد األدنى المطلوب حسب اإلرشادات التنظيمية
 IIIاتفاقية بازل 

 

599,616   586,964 
رأس المال المساند على الحد األدنى المطلوب حسب توجيهات مصرف البحرين 

 المركزي 
 

يونيو  30مليون دوالر أمريكي ) 1.1ة بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر والبالغة القيمة العادلة غير المحققة من االستثمارات المدرج مكاسبتم إدراج 

.1مليون دوالر أمريكي( في األرباح المبقاة، التي تعتبر جزءا  من رأس المال فئة  59.1قدرها  خسارها :2016



 المختصرة )مراجعة(  الموحدة المرحليةالقوائم المالية   نفستكوربا

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة 23 صفحة

 

 
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية 22

 
 :لي للتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية عن طريقتستخدم المجموعة التسلسل الهرمي التا

 األسعار المعلنة في األسواق النشطة للموجودات المماثلة أو المطلوبات المماثلة؛ :1المستوى 

سعار مثال ( كانت مباشرة )كاأل المدخالت غير األسعار المعلنة والتي يمكن مالحظتها للموجودات أو المطلوبات، سواء  : 2المستوى 
 أو غير مباشرة )مشتقة من األسعار(؛ و

المدخالت للموجودات أو المطلوبات التي ال تستند على معلومات يمكن مالحظتها في السوق )مدخالت غير قابلة  :3المستوى 
 للمالحظة(.

 
، موحدة بشكل جوهري عن قيمها المدرجةال تختلف القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة في الميزانية المرحلية ال

مليون دوالر   773.7فيما عدا بعض المطلوبات المدرجة بالتكلفة المطفأة. بلغت القيمة العادلة للديون الطويلة والمتوسطة األجل

يونيو  30ي )مليون دوالر أمريك 785.3 البالغةمدرجة القيمة المليون دوالر أمريكي( مقارنة ب 814.3: 2016يونيو  30أمريكي )

أطراف األجل على مدخالت من بنوك الطويلة والمتوسطة ديون لستند القيمة العادلة لتومليون دوالر أمريكي(.  901.2: 2016

 .7بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  لتسلسل الهرميفصاحات القيمة العادلة لإل 3، وتقع ضمن المستوى أخرى

 
 31 إلىالستة أشهر : 2016مليون دوالر أمريكي ) 1.8 أشهر المالية الحالية، كان هناك تحويل بمبلغ وقدره الستةخالل فترة 

م استالويمثل هذا استثمارات الشركات. االستثمارات المشتركة في ضمن  1إلى المستوى  3( من المستوى : ال شيء2015ديسمبر 
تم تصنيف تعرض الحلول باإلضافة إلى ذلك، غير المسعرة للمجموعة. أسهم مسعرة كمقابل جزئي لتخارج إحدى االستثمارات 

مليون دوالر أمريكي( المشتملة على مجموعة  29.8: 2016يونيو  30مليون دوالر أمريكي ) 27.7االستثمارية البديلة البالغة 

حتى تاريخه خالل فترة ستة أشهر ة . بلغت تغيرات القيمة العادل3غير سائلة ضمن المستوى الصغيرة من االستثمارات اإلضافية 

مليون دوالر  6.5 : خسارة قدرها2016يونيو  30) مليون دوالر أمريكي 2.6 مكسب قدرهلتعرض الحلول االستثمارية البديلة تلك 

 مليون دوالر أمريكي(. 15.3: 2016يونيو  30مليون دوالر أمريكي ) 4.7صافي المبالغ المستردة  أمريكي( وبلغ
 

أو األسعار المقدمة من قبل  يمة العادلة للموجودات المالية المتداولة في األسواق النشطة على أسعار السوق المسعرةتستند الق
 التجار. 

 

 يوضح الجدول التالي تحليال  لألدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة حسب مستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة:
 



 المختصرة )مراجعة(  الموحدة المرحليةالقوائم المالية   نفستكوربا

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة 24 صفحة

 

 

 (ة)تتم لماليةالقيمة العادلة لألدوات ا 22

 
      

 المجموع

 المستوى

3 

 المستوى

2 

 المستوى
1 

 2016ديسمبر  31

 األمريكية تبآالف الدوالرا

 الموجودات المالية         

 القيمة العادلة الموجبة للمشتقات  - 96,869 - 96,869

 استثمارات مشتركة    

 استثمارات الشركات  7,676 - 517,445 525,121

 حلول استثمارية بديلة  - 240,848 27,739 268,587

 استثمارات عقارية  - - 78,065 78,065

 الموجودات المالية  مجموع 7,676 337,717 623,249 968,642

     
 المطلوبات المالية    

 القيمة العادلة السالبة للمشتقات - 82,203 - 82,203

 المطلوبات المالية  مجموع - 82,203 - 82,203

     
  

 المجموع

 المستوى

3 

 المستوى

2 

 المستوى
1 

 2016يونيو  30

 )مدققة( األمريكية تبآالف الدوالرا

     

 الموجودات المالية    

 القيمة العادلة الموجبة للمشتقات  - 90,210 - 90,210

 استثمارات مشتركة    

 استثمارات الشركات  15,526 - 564,825 580,351

 حلول استثمارية بديلة  - 286,019 29,808 315,827

 استثمارات عقارية  - - 94,125 94,125

 الموجودات المالية  مجموع 15,526 376,229 688,758 1,080,513

     
 المطلوبات المالية    

 القيمة العادلة السالبة للمشتقات - 49,480 - 49,480

 المطلوبات المالية  مجموع - 49,480 - 49,480

     
 



 المختصرة )مراجعة(  الموحدة المرحليةالقوائم المالية   نفستكوربا

 دة المختصرةإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموح 25 صفحة

 

 

 )تتمة( القيمة العادلة لألدوات المالية 22
 

 العقارية:لالستثمارات المشتركة في استثمارات الشركات واالستثمارات  3للمستوى فيما يلي أدناه تسوية للمبالغ االفتتاحية والختامية 
 

 في النهاية

 تغيرات 
 **أخرى

 تغيرات تتعلق
 بتحقق اإليرادات

 واإليداعات

 تغيرات 
 يمةالق

 العادلة*

 صافي 
 اقتناءات

 جديدة  

 في 
 البداية

 2016ديسمبر  31

 بآالف الدوالرات األمريكية
       

 استثمارات مشتركة في الشركات  564,825 44,963 11,729 (87,501) (16,571) 517,445
       

  مشتركة استثمارات عقارية 94,125 5,048 (18,975) (4,247) 2,114 78,065

 المجموع  658,950 50,011 (7,246) (91,748) (14,457) 595,510

مليون دوالر  14.6غير المحققة بمبلغ  ومكاسب القيمة العادلة مليون دوالر أمريكي لالستثمارات المتاحة للبيع 0.6* تتضمن خسارة القيمة العادلة مبلغ وقدره 

 .أمريكي
 ت تحويل العمالت األجنبية ** تتضمن التغيرات األخرى إضافات التمويل وتعديال

 في 
 النهاية

 تغيرات 
 **أخرى

 تغيرات تتعلق
 بتحقق اإليرادات

 واإليداعات

 تغيرات 
 القيمة

 العادلة*

 صافي 
 اقتناءات

 جديدة     

 في 
 البداية

 2016يونيو  30

 )مدققة( بآالف الدوالرات األمريكية
       

 استثمارات مشتركة في الشركات  626,855 42,142 96,523 (231,365) 30,670 564,825
       

  مشتركة استثمارات عقارية 119,523 32,776 (19,589) (31,844) (6,741) 94,125

 المجموع 746,378 74,918 76,934 (263,209) 23,929 658,950

مليون دوالر  16.4القيمة العادلة غير المحققة بمبلغ وقدره  ومكاسب للبيع مليون أمريكي لالستثمارات المتاحة 0.7 القيمة العادلة مبلغ وقدره مكسبتضمن ي*        

 .أمريكي
 ** تتضمن التغيرات األخرى إضافات التمويل وتعديالت تحويل العمالت األجنبية 

  

يرات في المضاعفات / للتغ ستثمارات المشتركة للمجموعة في استثمارات الشركات واالستثمارات العقاريةاالناه حساسية ديلخص الجدول أ
 / أسعار العروض المسعرة.أسعار الخصم 

 

 التأثير على الدخل

 تعرض
 عالميزانية المتوق

 تعرض

 عامل يريالتغ الميزانية

 2016ديسمبر  31

 بآالف الدوالرات األمريكية

     لزيادة ل لنقصل لزيادة ل لنقصل

(47,484) 49,306 404,757 501,547 452,241 +/- 0.5x 

 ف اإليرادات مضاع
 قبل الفوائد والضرائب 

 واالستهالك

في ستثمارات المشتركة اال
   الشركات

(605) 605 4,823 6,033 5,428 +/- 0.5x  مضاعف اإليرادات  
  أسعار العروض المسعرة  1% -/+ 7,676 7,753 7,599 77 (77)

        
     لنقصل لزيادةل لنقصل لزيادةل

 مشتركةاستثمارات عقارية  معدل الرسملة 1% +/- 78,065 101,774 59,534 23,709 (18,531)

        

 التأثير على الدخل

 تعرض
 الميزانية المتوقع

 تعرض 
 عامل يريالتغ الميزانية

 )مدققة( 2016يونيو  30

 األمريكية تبآالف الدوالرا

     لزيادة ل لنقصل لزيادة ل لنقصل

(50,286) 52,372 488,524 591,182 538,810 +/- 0.5x 

 مضاعف اإليرادات 
 قبل الفوائد والضرائب 

 واالستهالك

في ستثمارات المشتركة اال
   الشركات

  أسعار العروض المسعرة  1% -/+ 15,526 15,681 15,371 155 (155)
        
     لنقصل لزيادةل لنقصل لزيادةل

 مشتركةاستثمارات عقارية  ل الرسملةمعد 1% +/- 94,125 111,952 77,715 17,827 (16,410)



 المختصرة )مراجعة(  الموحدة المرحليةالقوائم المالية   نفستكوربا

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة 62 صفحة

 

 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة 23
 

الشركات ات العمالء )استثمارشركات تحتفظ بوفيها  مستثمرشركات  على مل األطراف ذات العالقةتتشبالنسبة للمجموعة، 
 SIPCO Limited.و بالحلول االستثمارية البديلة( وشركات أموال العمالء المرتبطة االستثمارية القابضة

 

المسيطرين فيها  هموشركات  المقربين وعوائلهملبنك ل اإلدارة العلياوأعضاء مجلس اإلدارة و كبار المساهمينعلى كذلك  وتشتمل
المصروف في معامالت المجموعة مع تكبد . يتم تحقيق الدخل أو متأثرة من قبل هذه األطرافأو ذوي سلطة مشتركة أو ال

 ضمن األعمال اإلعتيادية، وقد أقرت إدارة المجموعة بنود وشروط كافة المعامالت مع أطراف ذات عالقة. األطراف ذات العالقة
 

بصفة إئتمانية نيابة عن عمالئها  ن المجموعة تقوم بإدارة هذه الشركاتكات مصنفة كأطراف ذات عالقة، إال أإن هذه الشر وبرغم
ونتيجة لذلك، فإن الطبيعة لهذه الشركات. المعنية ات االقتصادية من االستثمارالمنفعة ن من أغلبية وهم أطراف آخرين ومستفيدي

 مسبقا .  محددةعلى شروط تجارية بموجب إتفاقيات إدارة مبنية  يا  المجموعة مع هذه الشركات هي فعل لمعامالتالحقيقية 
 

المالية  القوائمفي هذه  متضمنةف ذات العالقة والاألطرامع فيما يتعلق بمعامالت الدخل المكتسب والمصروفات المتكبدة فيما يلي 
 هي كما يلي:  المختصرةالموحدة المرحلية 

 

 – 2015 يوليو
 2015ديسمبر 

 – 2016يوليو 
 2016ديسمبر 

 

 بآالف الدوالرات األمريكية
    

  الموجودات المدارةرسوم  استثمارية قابضةشركات و مستثمر فيهاشركات  32,785 33,000

    
 الصفقاترسوم  استثمارية قابضةشركات و مستثمر فيهاشركات  51,071 61,366

    
 دخل الموجودات  مستثمر فيهاشركات  18,472 10,001

    
 ضمحاللاال مخصصات برامج استثمار الموظفين - 910

    
 مصروفات الفوائد  استثمارية قابضةشركات  635 12

 
 المتضمنة في هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة:والقة أرصدة األطراف ذات العفيما يلي 

 

  2016 ديسمبر 31 )مدققة( 2015يونيو  30

بنود غير 
 مدرجة

  موجودات مطلوبات
بنود غير 
 مدرجة

 موجودات مطلوبات
 
 
 

 

 بآالف الدوالرات األمريكية
 األرصدة القائمة                  
  نمساهمين استراتيجيي  5,088 10,206 -  - 6,272 -         

  تثمر فيهاسشركات م  46,319 1,531 -  56,113 - -         

 شركات استثمارية قابضة  130,846 77,494 41,925  137,950 100,282 19,986         

         

20,786 - 42,817  15,094 - 7,895  
 الحلولشركات صناديق العمالء المرتبطة ب

 االستثمارية البديلة 
 أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا  - 253 -  - 3,088 -         
         

40,772 109,642 236,880  57,019 89,484 190,148   

         
 



 المختصرة )مراجعة(  الموحدة المرحليةالقوائم المالية   نفستكوربا

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة 72 صفحة
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بالتقارير المالية  الخاص 34لمعيار المحاسبة الدولي رقـم  وفقا  للمجموعة المختصرة  الموحدةالمرحليـة ة ـت القوائم الماليـدأع

التي تم  لتلك هي مطابقةالقوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة تلك المتبعة في إعداد  الهامة إن السياسات المحاسبية. المرحلية
أدخلت على  باستثناء تطبيق التعديالت التي، 2016 يونيو 30للسنة المنتهية في  المدققةإتباعها في إعداد القوائم المالية الموحدة 

 :2016يناير  1المحاسبية المبتدئة في أو بعد  ح أدناه والتي أصبحت نافذة للفتراتالمعايير كما هو موض
 

  1معيار المحاسبة الدولي رقم على التي أدخلت التعديالت  -المتعلق بعرض القوائم المالية  1معيار المحاسبة الدولي رقم 

 المتعلق باإلفصاح التمهيدي 

  12المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم و 10المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم التعديالت التي أدخلت على 

 تطبيق إستثناء التوحيد  -االستثمارية المتعلق بالمؤسسات  28ومعيار المحاسبة الدولي رقم 

  المتعلق : 38ومعيار المحاسبة الدولي رقم المتعلق بالعقارات واآلالت والمعدات  16معيار المحاسبة الدولي رقم

  الستهالك واإلطفاءلطرق المقبولة التوضيح  -بالموجودات غير الملموسة 

  وائم قي الفحقوق الطريقة باستخدام  ةالمتعلقالتعديالت  - المتعلق بالقوائم المالية المنفصلة 27معيار المحاسبة الدولي رقم
  المنفصلةالمالية 

  بيع ال: المتعلق ب 28ومعيار المحاسبة الدولي رقم  10المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم التعديالت التي أدخلت على
  الموجودات من قبل المستثمر وشركاته الزميلة أو مشروعه المشتركأو المساهمة في 

 احتساب الحصص المقتناة التعديالت المتعلقة ب - المتعلق بالترتيبات المشتركة 11م معيار الدولي إلعداد التقارير المالية رق
 في العمليات المشتركة 

 
 (2016يناير  1إلزامية للفترات السنوية المبتدئة في أو بعد ) 2014 – 2012التحسينات السنوية على دورة 

 

  اإلفصاحات – وات الماليةالمتعلق باألد 7المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 
 إن تطبيق التعديالت المذكورة أعاله ليس لها أي تأثير جوهري على القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة.

 
لعمليات العملة الرئيسية المستخدمة  والتي تعدبالدوالر األمريكي  المختصرة الموحدةالمرحليـة تم إعداد وعرض القوائم المالية 

  خالف ذلك. يذكرما لم  وتم تقريبها إلى أقرب ألف )ألف دوالر أمريكي( ةالمجموع
 

 تدوير االنشطة  25
 
. يةنشطة االستثماراألمن االستثمارات المباشرة والخدمات االستشارية المتعلقة باإليرادات المحققة من أساسا  المجموعة دخل تكون ي

االستثمارات استثمارات الشركات وطرح االستثمار وبيع واإلقتناء عمليات خالل تنتج من المكونات الرئيسية لهذه اإليرادات 
لالستثمار المعين تحدث دورة تطوير القيمة أن بالتساوي خالل الفترة المالية. وعالوة على ذلك، العقارية والتي ال يمكن اكتسابها 

ن فإ. ونتيجة لذلك، على مدى تلك الفترةبالتساوي وزع ال تعلى مدى فترة زمنية أطول واإليرادات الناتجة من هذه العملية  عادة  
 .ية الطويلة اآلجلالتشغيلنتائج العمليات على  قد ال تكون بالضرورة مؤشرا  ية القصيرة اآلجل التشغيلنتائج العمليات 

 

 


