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   المختصرةوحدة وائم المالية المرحلية المالق   بإنفستكور

 لملكية اي حقوق صرة للتغيرات فتلمخ االموحدة ة رحليلمائمة القا 6 صفحة

 

 
 م.ب. بضة ش.ا قب الفستكورنإ

  حقوق الملكية ي للتغيرات فالمختصرة الموحدة المرحلية القائمة 
 2020ديسمبر  31المنتهية في الستة أشهر  لفترة

  

 توزيعات المقترحة واالحتياطيات األخرى  لعادية بإستثناء الحقوق حملة األسهم ا   
 خرى واالحتياطيات األ

  احتياطيات أخرى  

 ةألمريكيا الراتن الدوبماليي
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─────────────────────────────────────────────────────────

────────────────────────────── 
──────────── 

────────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ─────────── ─────────── ──────────── ──────────── ──────────── 
               

 1,145 - (3) 4 (7) 38 987 (16) 100 540 (74) 237 200 123  2019يوليو  1الرصيد في 

               
للتقرير دولية تطبيق المعايير الإعادة عرض نتيجة ل

 (2) - - - - - (2) - - (2) - - - - 16المالي رقم 

 ───────── ───────── ───────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ───────── ───────── ───────── ────────── ──────────── ──────────── 
 1,143 - (3) 4 (7) 38 985 (16) 100 538 (74) 237 200 123  2019يوليو  1الرصيد في 

 46 - 0 - 0 - 46 (2) - 48 - - - -   الشاملالدخل مجموع                

               
استهالك احتياطي إعادة التقييم محول إلى األرباح 

 - - (0) (0) - - 0 - - 0 - - - - المبقاة

               
محسوماً منها  - الفترةة خالل أسهم خزانة مشترا

 (19) - - - - - (19) - - - (19) - - - األسهم المباعة والمكتسبة 

               
 - - - - - - - - - - 3 (3) - - من أسهم خزانة مكتسبة ةخسار

               
 1 1 - - - - - - - - - - - - شركة تابعةفي  استثمار

               
 (38) - - - - (38) - - - - - - - - مدفوعة 2019دة للسنة المالية ت معتمتوزيعا

                ───────── ───────── ───────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ───────── ───────── ────────── ─────────── ─────────── 
 1,133 1 (3) 4 (7) - 1,012 (18) 100 586 (90) 234 200 123 2019 ديسمبر 31الرصيد في 

 ══════ ══════ ══════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ══════ ══════ ══════ ═══════ ═══════ 
               

 868 1 (5) 4 (9) 22 727 (43) 100 335 ( 104) 239 200 123  2020يوليو  1الرصيد في 

 68 1 1 - 1 - 66 3 - 63 - - - -   الشاملالدخل مجموع                

               
رباح ألقييم محول إلى ااستهالك احتياطي إعادة الت

 - - - - - - - - - - - - - - بقاةالم

               
محسوماً  - الفترةخالل ومكتسبة مباعة أسهم خزانة 

 45 - - - - - 45 - - - 45 - - - المشتراة منها األسهم 

               
مكسب من منها محسوم  –خسارة من بيع أسهم 

 - - - - - - - - - - 21 (21) - - أسهم خزانة مكتسبة

               
 (22) - - - - (22) - - - - - - - - مدفوعة  2020توزيعات معتمدة للسنة المالية 

                ───────── ───────── ───────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ───────── ───────── ────────── ─────────── ─────────── 
 959 2 (4) 4 (8) - 838 (40) 100 398 (38) 218 200 123 2020 ديسمبر 31الرصيد في 

 ══════ ══════ ══════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ══════ ══════ ══════ ═══════ ═══════ 
 

 . مختصرةلاالمرحلية الموحدة    المالية  القوائممن هذه   جزءا   25إلى  1ن مرفقة محات الاإليضا



   ختصرةالم ية المرحلية الموحدةالقوائم المال  بإنفستكور

 للتدفقات النقديةالمختصرة دة الموح ية القائمة المرحل 7 صفحة
  

 
 ة ش.م.ب. ب القابضفستكورنإ
   ديةت النق لتدفقالالمرحلية الموحدة المختصرة  قائمةال

  2020 رديسمب 31المنتهية في الستة أشهر  لفترة
 

 مريكية دوالرات األ لا بماليين 

 بر سمدي -يوليو 
2020  

 ديسمبر  -يوليو 
 إيضاحات   2019

      األنشطة التشغيلية      

   52  70 ضرائب   لا  الربح قبل
      في الربح قبل الضرائب: تعديالت للبنود غير النقدية 

   9  11 وإطفاء  الك استه
 17  2  0 مخصصات االضمحالل 

   11  10   لة  مؤجال مكافآت الموظفين 

   74  91 دية المعدل للبنود غير النق يليلتشغالربح ا
      

      التغيرات في:  

      
      التشغيلي   لرأس الما

   0  (13) لنقد وما في حكمه( ر ا )غي إيداعات  
 5و 4  (106)  (161) وسلف  ة مقدما  ذمم مدينة ومبالغ مدفوع

 6  (85)  (148) مؤقتة   ات دين رها واستثما استثمارات مكتتب ب 
 14  (38)  18 ذمم دائنة ومصروفات مستحقة 

 18  3  (6) رسوم مؤجلة 
 12  (1)  (8) ةاستراتيجياستثمارات  
 11 إلى  7  (78)  (62) كة  ات المشتر االستثمار

   (6)  19 القيمة العادلة للمشتقات 
   (5)  (4) ضريبة الدخل المدفوعة 

   (242)  (274) األنشطة التشغيلية في  دمتخالمسصافي النقد 

       
      األنشطة التمويلية

      
 15  219  183 ملة واإلصدارات الجديدة اع محسوما  منه تكاليف الم -تمويل ال

   (26)  45 بيعات  ممنها المحسوما   –أسهم خزانة مشتراة 

   (38)  (22) أرباح أسهم مدفوعة 

   155  206 ة التمويليةطنشاألمن صافي النقد 

      
      ةاألنشطة االستثماري

      
   (18)  - تابعة  ات إقتناء شرك 

   (4)  (4) ومعدات  تااستثمار في ممتلك 

   (22)  (4) ةاالستثماري األنشطة صافي النقد المستخدم في 

      

   (109)  (72) النقد وما في حكمه  في  النقص صافي 

   390  265   الفترةبداية  في  حكمهي ف النقد وما

   281  193   الفترة النقد وما في حكمه في نهاية  

      يشتمل النقد وما في حكمه على: 

   176  78 نقد وأموال قصيرة األجل  

   105  115   وأصول سائلة أخرى لدى مؤسسات مالية  إيداعات

 193  281   

    
 ية  قدلنالتدفقات امعلومات إضافية عن 

 

   كية مريأل بماليين الدوالرات ا

 ديسمبر  -يوليو 
2020  

 ديسمبر   -يوليو 
2019 

 فوائد مدفوعة 
 فوائد مستلمة 

(14) 
31  

(16) 
17 

    
  

 معلومات إضافية عن السيولة 
 

 دوالرات األمريكية ين البمالي
 

 ديسمبر  -يوليو 
2020  

 ديسمبر   -يوليو 
2019 

  

      
   لفترة اهاية  ن في  النقد وما في حكمه

 
193  281   

 15  722  874 ة متاحة / غير مسحوبة  صدأر

   1,003  1,067   الفترةمجموع السيولة المتاحة في نهاية 

      
 15  -  57 لنقد وما في حكمه( ر ا )غي إيداعات  

 

 . صرةمخت الالمرحلية الموحدة  المالية  القوائممن هذه  ا   جزء 25إلى  1احات المرفقة من تشكل اإليض



   ختصرةالم ية المرحلية الموحدةالقوائم المال  بإنفستكور

 تصرةلية المرحلية الموحدة المخ حول القوائم الما ات إيضاح 8 صفحة

 

 
   .م.ب.بضة شإنفستكورب القا
 الموحدة المختصرة  المرحلية  القوائم المالية  إيضاحات حول 

 

   المؤسسة . 1
 

ذات مسئولية  ينيةكشركة مساهمة بحرفي مملكة البحرين  (الشركة األم"شركة" أو "لا)" .ش.م.ب القابضة إنفستكوربكة رش تأسست
 SIPCO Holdings Limitedللمجموعة هي األساسية إن الشركة األم رين. البح  بورصةفي  ةمدرج  الشركةإن . محدودة

(“SHL”) .أو  المجموعة"ب"المشار إليهم معا  ) مختلفة ركات تابعةلك شبضة تمتقا  ةكشر يهالشركة إن  المؤسسة في جزر الكايمن
  التابعة. ا كاتهمن خالل شري سبشكل رئيالشركة ة أنشط تتم مزاولة(. "إنفستكورب"

 
 .، المنامة، مملكة البحرين317 ةالمنطقة الدبلوماسي، 1706، طريق 499هاوس، بناية  هو إنفستكورب للشركة المسجلب لمكتا إن

  .نفي مملكة البحريوالسياحة التجارة و الصناعة ن وزارةعالصادر  1 - 12411جاري رقم جل التب السبموج  الشركةوقد تم تسجيل 
 
إلدارة ر مجلس اعلى قرا ء  بنا  2020ديسمبر  31المنتهية في  لفترةلالمختصرة الموحدة المرحلية مالية الإصدار القوائم تم اعتماد قد ل

  .2021ر رايفب 9اعتبارا  من 
 

 موجودات مدارة   . 2
المدارة  ية. فيما يلي مجموع الموجوداترما ثفئات من موجوداتها االست سمخ ضمن يشترك عمالء المجموعة في المنتجات المعروضة 

"(AUM لكل فئة من فئات المنتجات )" إعداد التقارير الماليةتاريخ في: 
 
ارات استثميجي وستثمارات العائد المطلق واستثمارات في رأس المال االستراتا اتميع تعرضإدراج ج  تم أدناه،ارد الو جدولي الف

لملكية الخاصة وبعض مارات اثركة إلنفستكورب الستغ االستثمارات المشتارية ومبالعقلالستثمارات ااستراتيجية وتعرضات ا
 يمة تكلفتها المدرجة.بق خرىئات األراج الفبينما يتم إد حاليةة العادلتعرضات إدارة االئتمان بالقيم ال



   ختصرةالم ية المرحلية الموحدةالقوائم المال  بإنفستكور

  موحدة المختصرةالة لية المرحليالما م القوائل وح إيضاحات  9 صفحة

 

 
 )تتمة(موجودات مدارة  . 2

 

  2020  ديسمبر 31 )مدققة(  2020يونيو  30

 المجموع 
   شركات زميلة

ركاء شو
 استثمار 

 المجموع  عمالء  إنفستكورب
 شركات زميلة  

اء وشرك
 مار ثتسا

 عمالء  إنفستكورب
 كيةت األمريالدوالرابماليين 

 خاصة لكية الرات المثمااست                 

 صناديق مقفلة ملزمة 1,187 79 144 1,410 1,170 93 144 1,407

 استثمارية مقفلة قدياصن 1,367 58 15 1,440 1,488 58 16 1,562

 على أساس كل صفقة على حده 2,465 287 163 2,915 2,251 * 269 143 2,663

 ةفقة على حدأساس كل ص ات علىاباكتت - 188 16 204 - 59 16 75

 مجموع استثمارات الملكية الخاصة    5,019 612 338 5,969 4,909 479 319  5,707

 اإلئتمانة راستثمارات إدا                 

 ارية مقفلةاستثم صناديق 12,892 379 - 13,271 12,001 294 - 12,295

 ملزمة صناديق مقفلة 397 - - 397 491 34 - 525

 ة وحة مفتصناديق استثماري 366 10 - 376 314 10 - 324

 ن مؤقتةاستثمارات دي - 0 - 0 - 0 - 0

 إدارة اإلئتمانتثمارات اس مجموع 13,655 389 - 14,044 12,806 338 - 13,144

 *استثمارات العائد المطلق*                 

 متعددة  رةدال إحلو 3,199 41 5 3,245 2,939 28 3 2,970

 شركاء صناديق التحوط 3,121 8 - 3,129 2,479 24 - 2,503

 ة الخاصة يتثماراالس محافظ الفرص 619 20 3 642 564 29 2 595

 لبديلة عالوة المخاطر ا 47 - - 47 40 - - 40

         

 مجموع استثمارات العائد المطلق    6,986 69 8 7,063 6,022 81 5 6,108

 رية  استثمارات عقا                 

 صناديق مقفلة ملزمة 65 15 - 80 65 15 * - 80
 صناديق استثمارية مقفلة  119 - - 119 119 - - 119

 *** صفقة على حدةعلى أساس كل  5,488 474 420 6,382 5,134 565 316 6,015

 حدة *** اكتتابات على أساس كل صفقة على - 133 10 143 - 125 66 191

 مجموع االستثمارات العقارية 5,672 622 430 6,724 5,318 705 382 6,405

 االستراتيجي ت في رأس المالمارااستث                 

 صناديق استثمارية مقفلة 170 40 6 216 87 40 6 133

 ل صفقة على حدهاس كى أسلع 30 - - 30 28 - - 28

 ستراتيجيفي رأس المال االات مارستثاالوع مجم 200 40 6 246 115 40 6 161

 استثمارات استراتيجية                 

 ات أخرى استثمارات استراتيجية واستثمار - 78 - 78 - 74 - 74

         
 يجيةارات االستراتمجموع االستثم - 78 - 78 - 74 - 74

         
 انيا  مظ بها ائتأموال العمالء المحتف 791 - - 791 567 - - 567

 المجموع  32,323 1,810 782 34,915 29,737 1,717 712 32,166

 :اتحسب المنتج خصمل                 

 ديق مقفلة ملزمة ناص  1,252 94 144 1,490 1,235 108 144 1,487

 ثمارية مقفلة ق استصنادي  1,656 98 21 1,775 1,694 98 22 1,814

 مانة االئتيق إدارادصن 13,655 389 - 14,044 12,806 338 - 13,144

 استثمارات العائد المطلق 6,986 69 8 7,063 6,022 81 5 6,108

 *** صفقة على حدةل كعلى أساس  7,983 761 583 9,327 7,413 834 459 8,706

 اكتتابات واستثمارات دين مؤقتة *** - 321 26 347 - 184 82 266

 انيا  ائتم بها حتفظمعمالء الأموال ال 791 - - 791 567 - - 567

 أخرىيجية واستثمارات استثمارات إسترات - 78 - 78 - 74 - 74

 المجموع 32,323 1,810 782 34,915 29,737 1,717 712 32,166

 ت:ت الموجوداملخص حسب فئا        

 صةاخة اللمليكاستثمار ا 5,019 612 338 5,969 4,909 479 319 5,707

 ارة االئتماناستثمارات إد 13,655 389 - 14,044 12,806 338 - 13,144

 استثمارات العائد المطلق  6,986 69 8 7,063 6,022 81 5 6,108

 *ارية **استثمارات عق 5,672 622 430 6,724 5,318 705 382 6,405

 استثمارات استراتيجية في رأس المال 200 40 6 246 115 40 6 161

 اني اظ بها ائتمفتمالء المحأموال الع 791 - - 791 567 - - 567

 أخرىت رااتيجية واستثمااستثمارات إستر - 78 - 78 - 74 - 74

 المجموع 32,323 1,810 782 34,915 29,737 1,717 712 32,166

 

 30)مريكي أن دوالر مليو 15ومبلغ وقدره  لكية الخاصةالمات استثمارات صفقدوالر أمريكي( ل يونمل 4: 2020يونيو  30مليون دوالر أمريكي ) 4متضمنة التزامات المجموعة بمبلغ وقدره  *
 .العقارية قللصنادي دوالر أمريكي( مليون 15: 2020يونيو 

)متضمنة على ق التحوط ركاء صناديار دوالر أمريكي( لشملي 3.7: 2020يونيو  30مليار دوالر أمريكي ) 4.3وقدره  ضات المعنية. وكما تتضمن على مبلغتم إدراجها بإجمالي قيمة التعر* *
رسوم تحتسب على أساس ع المشترك شروالمستلم ياري غير تقديري، حيث تشستعرضات من خالل محافظ إدارة متعددة( مدارة من قبل مدراء أطراف أخرى، وموجودات خاضعة لتفويض ا

 ك.ترإلى المشروع المش استثمارات العائد المطلقتم تحويل أعمال ها من خاللالتي  غسجموعة تام معفاقية مشروع مشترك اتب نفستكورأبرمت إ ،2020ي شهر مايو ف موجودات مدارة.
 .تعقارالابأعمال إدارة  يتعلقفيما مدارة لموجودات  ال شيء(: 2020يونيو  30دوالر أمريكي ) مليار 0.4وقدره  ن على مبلغ. كما تتضموجوديمة المإجمالي قب ة*** تم إدراج االستثمارات العقاري



   ختصرةالم ية المرحلية الموحدةالقوائم المال  بإنفستكور

 رحلية الموحدة المختصرةالم إيضاحات حول القوائم المالية 01 حةصف

 

 
 (تتمة)موجودات مدارة  . 2

 
 نيةتما ئاالهذه الصناديق  ضعتخ  "(.االئتمانية"الصناديق مختلفة )مانية تئا يقادوالهم مع صنأميستثمر بعض عمالء المجموعة 

تثمار ويتم اس خدمات اإلدارة. مديلتقب ركوتفسنإلة قام بتعيين شركة تابعوالذي ، ثطرف ثالقل من تسمن قبل أمين م ةريطلس
، ربكوتنفساالئتمانية إلتصنيفات الة ال تقل عن يانمتئاتصنيفات ها يدل، والتي عاليةسيولة ذات  أصولفي  تلك يةئتمانيق االادصنال

 وتسهيل قرض متجدد.  عمالتال عددل متتسهيجب ومب ستكوربإلنف راضها أو يتم إق
 

د ح ك لية تعادلت ما ضمانا تحقيق الموجودات، مع ي تلك ستثمار فالامن  محققئتمان عائد ا كا المحتفظ به ء الالعم راتاستثما  تكتسب
 السوق فيما بين البنوك. ار سعألل ادالمعالعائد ى أدن
 

وليس ية نما تائة صفب اركينوالمستثمرين المشزميلة لاشركات ال كلبما في ذلعمالء ل ىراألخ  داتجوموئتمانية والق االديا الصنتدار 
ضعة خا ن كووت، هماراتمتثعلى اسعوائد المالء جميع المخاطر ويكسبون معظم حمل العوجودات. يتوعة حق في هذه المى المجملد

المختصرة الموحدة المرحلية ة مئالقافي  وجوداتملا تلكين تضمم يتال وفقا  لذلك،  ة.يم أداء عادلترتيبات رسوم إدارية ورسو
 للمجموعة. ركز المالي للم



   ختصرةالم ية المرحلية الموحدةالقوائم المال  بإنفستكور

 المرحلية الموحدة المختصرة المالية إيضاحات حول القوائم 11 صفحة

 

 
    األعمالات قطاع . 3

 

 . 2020 ويوني 30لسنة المنتهية في في ا كانت كما  لتلك القطاعات  تقديم تقارير معلومات القطاع وأساس  لقطاعات األعماظلت ، 2020ديسمبر  31كما في 
 

 ب تقارير قطاعات األعمالئر حسالخسارباح أو أللالمختصرة موحدة حلية الالمرئمة القا  )أ(
 

  يهاألعمال  قطاعات حسب تقارير  2019ديسمبر  31و 2020ديسمبر  31ستة أشهر المنتهية في لل و الخسائر لألرباح أالمختصرة دة ة الموحالقائمة المرحلي
 : كاآلتي

 إلى  2019يوليو 

 2019ر بديسم
  أشهر   6

 إلى  2020يوليو 

 2020ديسمبر 
 رات األمريكيةوالالد نبماليي ر  أشه 6

    
 ع األعمال قطا رسوم   
 المدارة    موجوداتال رسوم   

 الملكية الخاصة  ت مارااستث 43  41
 استثمارات إدارة االئتمان   29  28

 استثمارات العائد المطلق  16  7
 ة  ياستثمارات عقار 13  11

 ت المدارة  وجودا م الممجموع رسو 101  87    

    رسوم الصفقات        
 استثمارات الملكية الخاصة   37  38
 ارية  رات عقتثما سا 34  47

 ع رسوم الصفقات  مومج 71  85    

 دخل الموجودات         

   ةاستراتيجيت مارااستث 2  1
 آخر دخل الخزانة ودخل  2  4  2  
    

 مجموع دخل الموجودات   4  5

 ع األعمال )ِأ( المنسوب إلى رسوم قطا إجمالي الدخل  176  177

 ضمحالل ت اال ا صصمخ (0)  (2)    

 )ب( ائد  وفالت ا فمصرو (7)  (5)    

 * مصروفات تشغيلية منسوبة إلى رسوم قطاع األعمال )ج( (114)  (115)    

 (دال )ربح رسوم قطاع األعم 55  55    

 ركة  ستثمارات المشتقطاع أعمال اال       

 دخل الموجودات        
 ة استثمارات الملكية الخاص 16  (14)

 االئتمان  رة ت إدا استثمارا 16  7
   عائد المطلق  ال ارات استثم 3  1

 استثمارات عقارية   9  15
 دخل الخزانة ودخل آخر  (3)  -
 المشتركة )هـ(  االستثماراتع أعمال ى قطالوب إ إجمالي الدخل المنس 41  9    

 ( )وئد  فوامصروفات ال (8)  (11)    

 ركة )ز(* ارات المشتم ثسوبة إلى قطاع أعمال االستشغيلية منمصروفات ت (24)  (5)    

    
 ربح قطاع أعمال االستثمارات المشتركة )ح(  9  (7)

 )د( + )ح(  فترةلل حربال 64  48

 )أ( + )هـ(   إجمالي الدخل التشغيلي 217  186

 )ج( + )ز( ات التشغيلية إجمالي المصرف (138)  (120)

 و( مصروفات الفوائد )ب( + )  (15)  (16)    

 مصروف ضريبة الدخل ىة علمتضمن* 
 

نتهية  أشهر الم 6حالية ) خالل الفترة الدات فيما بين القطاعات راي إة ي أهناك  تكنأعاله اإليرادات المتحققة من العمالء الخارجيين. ولم  الواردة ادات تمثل اإلير

   (. : ال شيء2019ديسمبر  31 إلى 



   ختصرةالم ية المرحلية الموحدةالقوائم المال  بإنفستكور

 صرةمرحلية الموحدة المختية الول القوائم المالت ح إيضاحا  21 صفحة

 

 

 )تتمة( ألعمالات ا قطاع . 3
 

 األعمال  قطاعات ريرتقاحسب للمركز المالي المختصرة ة وحدحلية المرملا القائمة )ب(
 

قطاعات ير حسب تقار 2020 ويوني 30في و 2020 ديسمبر 31في كما للمركز المالي المختصرة الموحدة المرحلية  القائمة
 :كاآلتيهي  األعمال

 

  المجموع 

رسوم  
  األعمال 

أعمال  
ت  ستثمارااال

  المشتركة  

 2020ديسمبر  31
 ت األمريكية الرادوال بماليين

       

 موجودات ال      
       

 يداعات وأصول سائلة أخرىوإ نقد  -  250  250
 مشتقاتالعادلة الموجبة لل يمةقال  -  57  57

 قدما  عة ممدفومبالغ ذمم مدينة و   69  299  368
 سلف  -  231  231
  ةت دين مؤقتارما ثستوا استثمارات مكتتب بها   -  340  340

   ت مشتركةاستثمارا      
 الملكية الخاصة استثمارات   367  -  367
 تمان االئ استثمارات إدارة  354  -  354
 قلعائد المطلاستثمارات ا  69  -  69
  استثمارات عقارية  74  -  74
 االستراتيجي الت في رأس الممارااستث  11  -  11

 ير ملموسة  دات غوموجو ةاستراتيجيت مارااستث  48  148  196
 أخرى موجوداتممتلكات ومعدات و  -  132  132

 مجموع الموجودات   992  1,457  2,449

       

   كيةالمل وحقوقمطلوبات ال      
       

 ت مطلوباال      
   

    

 ات مستحقة ذمم دائنة ومصروف  11  200  211
 قاتلمشتل سالبةلة الالقيمة العاد  -  37  37

 تمويل ال  423  763  1,186
 مؤجلة   ومرس  -  56  56

 ات مجموع المطلوب  434  1,056  1,490

 حقوق الملكية  وع ممج  558  401  959

   الملكية وحقوقمجموع المطلوبات   992  1,457  2,449

               



   ختصرةالم ية المرحلية الموحدةالقوائم المال  بإنفستكور

 موحدة المختصرةال ةلية المرحليالما م القوائل وح إيضاحات  31 صفحة

 

 

 )تتمة( عمالت األقطاعا . 3

 

 )تتمة(حسب تقارير قطاعات األعمال للمركز المالي رة ختصالمالموحدة ية القائمة المرحل )ب(
 

  المجموع 

رسوم  
  األعمال 

ل  أعما
ستثمارات  اال

    المشتركة

 ( مدققة) 2020 نيووي 30
 الدوالرات األمريكية يين بمال

       

 موجودات ال      
       

 يداعات وأصول سائلة أخرىوإ نقد  -  309  309

 للمشتقاتلموجبة ا دلةلعا ة االقيم  -  45  45

 ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدما    49  236  285

 سلف  -  158  158

  ن مؤقتةواستثمارات ديب بها كتتمت مارااستث  -  192  192

 استثمارات مشتركة        
 الملكية الخاصة رات ثما است  339  -  339
  استثمارات إدارة االئتمان  317  -  317
 استثمارات العائد المطلق   81  -  81
 استثمارات عقارية   71  -  71
 جي ستراتيل االالما  استثمارات في رأس  2  -  2

 دات غير ملموسة  راتيجية وموجواستثمارات است  47  142  189

 جودات أخرىمعدات وموممتلكات و  -  135  135

 مجموع الموجودات   906  1,217  2,123

       

 مطلوبات وحقوق الملكية لا      
       

 المطلوبات       
       

 ة مستحقوفات ذمم دائنة ومصر  5  181  186
 شتقاتلمل دلة السالبةمة العا قيلا  -  26  26

 التمويل  335  646  981
 لة  رسوم مؤج   -  62  62

 مجموع المطلوبات   340  915  1,255

   كيةلملقوق امجموع ح  566  302  868

 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية     906  1,217  2,123

               

 



   ختصرةالم ية المرحلية الموحدةالقوائم المال  بإنفستكور

 رحلية الموحدة المختصرةإيضاحات حول القوائم المالية الم 41 حةصف

 

 

  قدما  بالغ مدفوعة ممينة وذمم مد . 4

  2020 يونيو 30
  )مدققة(

 2020ديسمبر  31
 الدوالرات األمريكية  بماليين

 ض ة القبمستحق اكتتابات 145  111    
 والشركات القابضة  ر فيها تثمالمسات شركلمستحقة القبض من امبالغ  106  88
 القبض مستحقة  استثماراتمتحصالت بيع  59  29
 القبض  فوائد مستحقة 5  6

 مقدما   عةت مدفوامصروف 31  32
 موجودات ضريبة مؤجلة  11  11
 ينة أخرى ذمم مد 14  11

288  371  
  لاالضمحال اتصمخص (3)  (3)

 المجموع  368  285

 ف لس . 5    

  2020 يونيو 30
 يكية األمرالدوالرات   بماليين 2020ديسمبر  31  )مدققة(

    
 سلف للشركات االستثمارية القابضة  100  97

 رية  االستثمالموظفين رامج اسلف لب 89  3

 المقفلة الخاصة لصناديق استثمارات الملكية سلف  48  64

164  237  
 ل حالضمالمخصصات ا (6)  (6)

 موع  مجال 231  158

 

 واستثمارات دين مؤقتة  ا مكتتب بهات استثمار . 6
 

ي يج تراتاالسواستثمارات في رأس المال ات العقارية تثمارواالسة الخاصة الملكي تتثمارا لحالية المكتتب بها للمجموعة في اسا  مارات الستثتصنف أرصدة ا 
 : يليما على   لخسائر وتشتملا ة من خالل األرباح أو كمدرجة بالقيمة العادل

 

  2020ديسمبر  31  مدققة() 2020يونيو  30

 أسيا المجموع 

الشرق 
األوسط 
وشمال 
 أوروبا أفريقيا 

أمريكا 
 الشمالية 

 

 أسيا وع مالمج

الشرق 
األوسط 
وشمال 
 أوروبا  أفريقيا

أمريكا 
 الرات األمريكيةدوال يينبمال الشمالية 

            
 هااالستثمارات المكتتب ب           

 الملكية الخاصة:استثمارات                        
            
 عمالخدمات صناعية / خدمات األ 86 - - - 86  - - - - -
 منتجات استهالكية  3 - - 19 22  - - - - -

 اعيةخدمات صن - - - - -  0 - - - 0
 صحيةرعاية  - 19 - 4 23  - - - - -

 التوزيع  53 - - - 53  43 - - - 43

 هائلةبيانات  - 5 - - 5  - 0 - - 0
 تهلك  لمست اماخد - - - 9 9  - - - 16 16

 يةتالتح  البنية - - - 9 9  - - - - -

 ة الخاصةارات الملكيمجموع استثم 142 24 - 41 207  43 0 - 16 59

            
 استثمارات عقارية:           

            
 األساس / األساس اإلضافي 63 70 - - 133  92 32 - - 124

 مجموع االستثمارات العقارية  63 70 - - 133  92 32 - - 124

            
 االستراتيجي: لاس المفي رأاستثمارات            

            
 خدمات األعمال - - - - -  9 - - - 9

9 - - - 9  - - - - - 

لمال ع االستثمارات في رأس امومج
 اتيجياالستر

            
 المجموع 205 94 - 41 340  144 32 - 16 192



   ختصرةالم ية المرحلية الموحدةالقوائم المال  بإنفستكور

  المختصرة الموحدة المرحلية ية المال إيضاحات حول القوائم 51 صفحة
 

 
   ةصالخا  الملكية ات  مارثاستفي مشتركة ات استثمار . 7

 ية مريكالدوالرات ال  اليينمب 2020ديسمبر  31  ( )مدققة 2020يونيو  30

    
 دف ظ المستهتفاالحا  –مارات الملكية الخاصة استثمارات مشتركة في استث 333  305

 متاحة للبيع    –استثمارات مشتركة في استثمارات الملكية الخاصة  34  34

 ع  مجموال 367  339

 
 لمجموعة بالقيمة العادلة. ات الملكية الخاصة ل مشتركة في استثماررات الا ستثم يتم إدراج اال

 

  2020ديسمبر  31  )مدققة(  2020يونيو  30

 آسيا **  المجموع  

الشرق 
سط  األو

وشمال  
 أوروبا  *  يقيارفأ

أمريكا  
 الشمالية  

 

 آسيا **  المجموع  

الشرق 
األوسط  
وشمال  
 ا أوروب أفريقيا * 

  ريكامأ
 لية  االشم

 ن اليي مب
 الدوالرات األمريكية 

 كية  استهال منتجات 9 30 21 4 64  6 23 28 - 57            
 لك  المستهخدمات  - - 4 2 6  - - 4 1 5
 ع  التوزي 3 - - - 3  3 - - - 3

 رعاية صحية   8 17 79 3 107  6 12 73 1 92
 منتجات صناعية  - 3 - - 3  - 3 - - 3

118 - 51 9 58  122 - 49 10 63 

  /ية صناع خدمات
 عمال ألا اتدمخ

 بيانات هائلة  1 14 - 4 19  1 11 - 4 16

 انترنت / التنقل  - 2 1 - 3  - 2 1 - 3
 األمن  - 2 - - 2  - 8 - - 8
 البنية التحتية وأخرى  - - - 4 4  - - - - -

    207     207  

305 6 157 68 74  333 17 154 78 84 
مجموع االحتفاظ  

   تهدف المس

            

21 - - 8 13  21 - - 8 13 
/   اعية ت صنخدما

 ات األعمال مد خ

 رعاية صحية   13 - - - 13  13 - - - 13

 مجموع المتاح للبيع     26 8 - - 34  26 8 - - 34       207    

                207     207  

339 6 157 76 100  367 17 154 86 110 

  راتماتث االس  مجموع

ت  تركة في استثماراالمش

 ملكية الخاصة ال

          
 تركيا* متضمنة 

 تركة في الصين والهند مشالت اراستثمتمثل اال **

 

ستثمار مويل جوهرية التضمنة على عمليات تعمليات التقييم المر المسعرة حيثما أمكن ذلك باستخدام غيت المشتركة لالستثمارا يتم تحديد القيمة العادلة
البيع  عمليةهو عندما تكون ري حدث جوهعلى  ة. ومثالثالثة يعملون دون شروط تفضيلي  فلمال من أطراا أسعملية تشمل مزودي ر يفمعين 

القيمة ت، سيتم تحديد يع. وفي هذه الحاالشاركة في عملية الب تم استالم تقييمات من البنوك المة أو أطراف ثالث ض موثوقة منوشيكة وتم استالم عرو
قيمة ضمن هذه المجموعة. ومثال آخر على ق ال تحقيت حتماالدارة الالمها وذلك بناء  على تقييم اإلتالعروض تم اس ن م بالرجوع إلى مجموعة ةلالعاد

ت قيمة ثالثة، و)ج( ذا ، )ب( تتضمن أطراف( جوهرية بطبيعتهاأة تمويل دون شروط تفضيلية والتي تكون: )تحدث عمليهو عندما ي حدث جوهر
ف ثالث، فإنه يتم تحديد القيمة العادلة ث طر ألحددي ار فرة الستثمل لتحديد القيمة العادلة المحددر مقياس مستقوفت لشركة. وفي حالة عدمل ضمنية
الفوائد  لبدات قاإليرا عادة  ما تكون بالشركة األساسية، التشغيلي ذي الصلة مقاييس األداءضاعفات المطبق على أحدث ائم على المم النهج القباستخدا

ناسب الذي سيتم استخدامه من مجموعة من الشركات لمعف امضاار اليتم اختيء وفي بعض األحيان المبيعات. واتهالك واإلطفساالوالضرائب و
لى تحليل ع ةمتضمنمضاعفات لة للمقارنة وخرا  على شركات قابمتالك التي تمت مؤت الدمج وااللمقارنة وتتضمن على معامالة القابلة لمدرجة العامال

 .من ضمن النطاق المشار إليه أعالهعلى أساس منتظم، فات، ضاعب المتيار أنستمارس اإلدارة تقديرها في اخ .ةدية المخصومنقالالتدفقات 



   ختصرةالم ية المرحلية الموحدةالقوائم المال  بإنفستكور

  رة ختصالمالموحدة المرحلية ل القوائم المالية حو حاتإيضا  61 صفحة
 

 
 إدارة االئتمان رات استثما . 8
 

  2020يونيو  30
 الدوالرات األمريكية  ينبمالي  2020ديسمبر  31  )مدققة( 

    

 بية ثمارات األوروتسروض المضمونة لالالق اتزامالت 237  220

 األمريكية التزامات القروض المضمونة لالستثمارات  80  71

 بالمخاطر ظحتفا اال دوقنص 37  26

   المجموع 354  317

 
وض رت القاالستثمارات المشتركة في التزاما باألساس ل ئتمان تمثاالستثمارات المشتركة للمجموعة في استثمارات إدارة اال

ن خالل األرباح أو الخسائر ة العادلة مدرجة بالقيمصنيفها كاستثمارات دين ماالئتمان ويتم ت ا فريق إدارةرهديضمونة التي يالم
 إدراجها بالتكلفة المطفأة.م يتثناء بعض المراكز األوروبية التي الشامل اآلخر بإست خالل الدخل العادلة من ومدرجة بالقيمة

 
 بالمخاطر هو تحقيق اإليرادات منفاظ ض من صندوق االحتاطر. إن الغرمخالق االحتفاظ بي صندوفموعة استثمرت المج 

مارات ستثمار في شرائح الخسارة األولى الستثمصدرة واالالعمل كجهة وات الدين بما في ذلك االستثمارات طويلة األجل في أد
طريق شريحة ونة عن ض المضمالقروت ما من التزا %5بنسبة  ىد أدنوض المضمونة واالحتفاظ بح تة اللتزامات القرالدين المؤق

قبل قطاع أعمال إدارة  ها منإدارتي يتم اظ بالمخاطر األوروبية اللتزامات القروض المضمونة التحقوق الملكية لتلبية قاعدة االحتف
لكاملة على ا وقلمجموعة الحقتمنح ا رباحى شكل سندات مشاركة في األحتفاظ بالمخاطر علوائد في صندوق االستكون الف .االئتمان

 خر.ة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلارات كمدرجة بالقيم. تم تصنيف االستثمرباح أو الخسائرساس تناسبي في األأ
 

ئد الفوا لات دخ عادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يتم إثبباالستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة والمدرجة بالقيمة ال يتعلقفيما 
بدقة المبالغ النقدية التقديرية معدل الذي يخصم ئدة الفعلي. معدل الفائدة الفعلي هو الدام معدل الفا دين تلك باستخ لا على أدوات

داة صافي القيمة المدرجة ألإلى سبا  مدة أقصر، خالل العمر المتوقع ألداة الدين، أو، حيثما يكون منا المستلمة الغ المبلمة أو المست
ا كان هناك تعديل في روض المضمونة إذداة دين التزامات القلفة المطفأة ألسيتم تعديل التك رير المالية.قالتا اريخ إعداددين بتلا

حتساب التكلفة المطفأة المعدلة بناء  ساسية اللتزامات القروض المضمونة. يتم االستثمارات األمتوقعة من االنقدية ال تقديرات التدفقات
عن اضمحالل تلك علي وأية خسائر ناتجة ل الفائدة الفات بناء  على معدين االستحقاقضمت دة فعلي. يتمدل فائعحدث معلى أ

 الخسائر. لألرباح أو ئمة الموحدةاالستثمارات في دخل الموجودات في القا 
 

خل الد لخالالعادلة من  القيمةبدرجة اللتزامات القروض المضمونة المصنفة كم تركةالمشستثمارات القيمة العادلة لاليتم تحديد 
راف ثالثة الخسائر كاستثمارات مشتركة على أساس مدخالت من أط أو ل اآلخر أو المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباحشامال
 ات النقدية المتوقعة.تدفقة للرة الداخليوتقييم اإلداستقله م
 
يونيو  30مليون دوالر أمريكي ) 84ة ة البالغللمجموع ونةالمضم روضقت الا التزام االستثمارات المشتركة فياستخدام بعض  يتم

الرصيد لغ ، ب2020ديسمبر  31 فيالشراء.  بموجب اتفاقيات إعادة ةالمسحوب المبالغمين مليون دوالر أمريكي( لتأ  84: 2020
نظر أ) لشراءيات إعادة ااتفاق وجبم( بيكر أمريمليون دوال 84: 2020يونيو  30مليون دوالر أمريكي ) 84التمويل تحق من المس

 .(15اإليضاح رقم 



   ختصرةالم ية المرحلية الموحدةالقوائم المال  بإنفستكور

  رة المختصالموحدة ة حليرالمائم المالية قول الحو تحا إيضا  71 صفحة
 

 

 المطلق   استثمارات العائدفي مشتركة ات استثمار . 9
 

األرباح أو من خالل ة العادلة كمدرجة بالقيم المصنفة أساسا   طلقالعائد الم تراثمااستفي للمجموعة المشتركة ات ستثماراالتشتمل 
 :ما يليالخسائر على 

  2020يو يون  30
 الدوالرات األمريكيةبماليين  2020ديسمبر  31  قة( قد)م

    
 حلول إدارة متعددة 41  28

 كاء صناديق التحوطشر 8  24

  رية الخاصة محافظ الفرص االستثما  20  29

 المجموع   69  81

 

ة ادلأساس القيمة الع ىلطلق علعائد المة الموجودات لالستثمارات المشتركة للمجموعة في استثمارات اصافي قيم يتم تحديد
هامة حول عملية تحديد صافي قيم  يتم وضع ضوابط. به مدراء تلك الصناديق ق كما أفادة لكل صندوالستثمارات األساسيل

يادة إداريين مستقلين من أطراف ثالثة للصناديق واستخدام حسابات منفصلة لزيين ، بما في ذلك تعاالستثماراتدات لمختلف الموجو
 . الل وحدة المخاطر التشغيلية المخصصة للمجموعةة األساسية من خر األوراق الماليقق المستقل ألسعا لتح او افيةالشف

 

على  (مليون دوالر أمريكي 5.6: 2020يونيو  30) مليون دوالر أمريكي 5.9بالغة لاالمشتركة االستثمارات تشتمل مما سبق، 
التي تم  المعنيين الصناديقمن قبل مدراء المحتفظ بها ت دواة األيعة سيوللطب ةج نتي ردادفوري لالست بشكلالتي ال تتوفر األموال 

 ت.مة العادلة لالستثماراللتسلسل الهرمي للقي 3تصنيفها ضمن المستوى 
 

 فنيتص يتم .ميدلفترة تج ( أمريكي مليون دوالر 11: 2020يونيو  30) ال شيء بالغةالمشتركة الاالستثمارات ، تخضع مما سبق
 الهرمي للقيمة العادلة لالستثمارات.في التسلسل  2المستوى  ت ضمنثماراستثمارات كاستالاتلك 

 

 عقارية مشتركة ات استثمار . 10
 

 أساسا  بالقيمة العادلة.ستثمارات العقارية جموعة في االلمشتركة للميتم إدراج االستثمارات ا
 

 2020 ديسمبر 31  ( مدققة) 2020يونيو  30

 ت بماليين الدوالرا
 األمريكية 

 نوع المحفظة  

 المجموع
 

 أوروبا  الهند
أمريكا  

 المجموع   الشمالية 
 

 أوروبا   الهند 
أمريكا   

  الشمالية  
                

71  1  18  52  74  1  16  57 

األساس / األساس 
 افياإلض

 
ودات النقدية المستقبلية المقدرة من الموج  لى التدفقاتة العادلة بناء  عقيميتم تقييم تلك االستثمارات التي تم تطويرها وتأجيرها بال

حليل التدفقات غرافية أو تالمنطقة الج الستثمارات عقارية مشابهة في نفس وباستخدام معدالت الرسملة السائدة  األساسيةالعقارية 
 ية المخصومة. النقد



   ختصرةالم ية المرحلية الموحدةالقوائم المال  بإنفستكور

  رة المختصالموحدة المرحلية ية ل القوائم المالحو إيضاحات 81 صفحة
 

 
 جي ياتمشتركة في رأس المال االسترات استثمار . 11

 
 الحجم عبر مختلف فئات الموجودات البديلة. االستثمارات في الشركات المتوسطة جياالستراتيل ماس الرأستهدف ي
 

قنيات المستخدمة لالستثمارات هي نفس تلك الت االستراتيجيةات المشتركة ييم لقياس القيمة العادلة لالستثمارإن تقنيات التق
ل االستراتيجي تثمارات المشتركة الحالية لرأس الما. توجد االسعةالمشتركة للمجموخاصة المشتركة في استثمارات الملكية ال

 .للمجموعة في الواليات المتحدة

 

 ة ة وموجودات غير ملموسجيياستراتات راستثما . 12
 

 2020يونيو  30
 بماليين الدوالرات األمريكية 2020 ديسمبر 31  ( مدققة)

    
 ميلة استثمار في شركات ز 41  41

 غير ملموسة  ت موجودا 70  71

  استثمارات استراتيجية أخرى 78  74

 استثمار في مشاريع مشتركة   7  3

 المجموع   196  189

 

 ة سدات غير ملموة وموجوجيياستراتات استثمار  ( أ)ِ 12
 

ه في قرخاص م، وهو بنك تراندفي األسهم العادية لبنك بيرس بر %46.51ملكية غير مباشرة بنسبة المجموعة على حصة تحتفظ 
لية العالية والمكاتب ة استثمارية وحلول استثمار مخصصة لألفراد ذوي المالءة المالوكسمبورغ والذي يقدم خدمات استشاريجنيف و

 أوروبا.سسات بشكل رئيسي من سويسرا ومالء من المؤالعائلية والع

 

 ة موجودات غير ملموس   ( ب)ِ 12
 

 2020يونيو  30
 األمريكية  ن الدوالرات ييبمال 2020 يسمبرد 31  ( مدققة)

    
 ة عقود اإلدار 6  5 

 الشهرة  64  66
     
 المجموع   70  71

     
 من خالل دمج األعمال. ال إدارة االئتمان المكتسبة د اقتناء أعمت الموجودات غير الملموسة أساسا  عنتم إثبا 

 
تحواذ سي إم ود اإلدارة الجديدة المكتسبة عند اسمريكية وعقاأللقروض المضمونة مات االحق في إدارة التزاتمثل عقود اإلدارة 
 م إطفاؤها وفقا  لذلك. االقتناء ويتسنوات من تاريخ  5مار إنتاجية لمدة . لدى عقود اإلدارة أعتيتانو إنفستمنت بارتنرز



   ختصرةالم ية المرحلية الموحدةالقوائم المال  بإنفستكور

  رة المختصالموحدة المرحلية القوائم المالية  لحو إيضاحات 91 صفحة
 

 
 )تتمة( ة ة وموجودات غير ملموسجيياستراتات استثمار . 12

 

 خرى أ ة استراتيجي ات اراستثم  ( ج) 12
 
 
 جموعة:ألنواع التالية من استثمارات الماألخرى االستثمارات االستراتيجية ال تمث

 لها ألسباب استراتيجية؛ ومارات تم عمتثاس .1

 .تم التخارج منها  التي ستثماراتاالا من بيع م الحصول عليهأدوات ت .2
 

مة ألخرى هي نفس تلك التقنيات المستخداستراتيجية االة لالستثمارات العادلإن تقنيات التقييم المستخدمة لقياس القيمة 
 لالستثمارات المشتركة في استثمارات الملكية الخاصة.

 

 جودات أخرى معدات وموممتلكات و . 13

  2020ونيو ي 30
 ققة( )مد

 

 يين الدوالرات األمريكيةبمال 2020ر ديسمب 31

    
 أخرى ممتلكات ومعدات وموجودات 37  36

 جودات ستخدام الموي االحق ف 95  99

 المجموع   132  135

 

 ومصروفات مستحقة مم دائنة ذ . 14

  2020يونيو  30
 )مدققة( 

 

 رات األمريكية الدوال بماليين 2020ر ديسمب 31
    

 مولةمغير الاالقتناءات صفقات  65  38 

 أخرى دائنةالموردون وذمم  90  90

 الموظفين يضاتتعو – ةتحقمصروفات مس 42  48

 يبيمطلوب ضر 8  5

 دفعال مستحقة فوائد مصروفات 6  5
     

 المجموع   211  186

     



   ختصرةالم ية المرحلية الموحدةالقوائم المال  بإنفستكور

 ة المختصرةوحدالمالية المرحلية المإيضاحات حول القوائم  20 صفحة

 

 
 تمويل ال . 15

 

 ية:الطويلة األجل الممولة التالالتسهيالت واألجل المتجددة  متوسطة الوالقصيرة ت يالللتسهمسحوب لازء ئمة الجالغ القامبتمثل ال
 

   2020 ديسمبر 31   (قةمدق ) 2020 يونيو 30

 المبالغ
قائمة ال

 حاليا  
 مالحج
  هيلالتس

 غ المبال
 يا  حال ئمةاقلا

م حجال
 التسهيل

 تاريخ 
االستحقاق 

 لمريكيةوالرات االديين بمال  النهائي

      
 جل األير ل قصيتمو     
 تجدد م ائتمان     

 ددجتم قرضو قرض متعدد العمالت ألجل تحت الطلب  225  261
      
 مضمون ويل تم     
  ية إعادة الشراءاتفاق 2021يناير   49  -

 جلاألير القصتمويل الع مجمو   274  261

      
 دين متوسط األجل           
 تجدد ائتمان م           
 عمالتمتعدد الرك مشت متجددتسهيل  2023 يونوي 82 - 82 -      

 تمتعدد العمالترك مش  متجددسهيل ت 2024 يونيو 352 100 352 100
 األمريكير بالدوالرك شتم دمتجدل يتسه 2024 مارس 350 175 350 -
      

 دين المتوسط األجلمجموع ال   275  100

      
 جل األ يلودين ط           

 صةسندات خا     
   مليار ين ياباني 37 قيمةطرح خاص ب 2030س مار   332  332      

  مليون دوالر أمريكي 50 ةرح خاص بقيمط 2032يوليو   50  50

 ن مضمو لويمت           
 الشراء  اتفاقية إعادة 2030 أكتوبر   20  20      

 راء لش قية إعادة ااتفا 2031 أبريل  22  22
  فاقية إعادة الشراءتا 2031أكتوبر   21  21
 اء اتفاقية إعادة الشر  2031 يوليو  21  21

 األجل لالطويالدين موع مج   466  466

 ار يجعقد اإلت التزاما   106  109      

 الت األجنبية عمحويل الديالت تعت   32  8

  دةر الفائاعبتحوطات أس  ادلة المتعلقةالعقيمة ت التعديال   47  52      
      

 اضات االقتر املة يف معتكال   (14)  (15)

 التمويل جموع م   1,186  981

 ألجل مويل قصير ات      
 

مجموعة ، يمكن لفاقيةالتا روط لشوفقا  . ةينما ق االئتيدا نالصمع  ت ومتجددالمتعدد العم ألجلتسهيل قرض  جموعةلدى الم
 قندولصالموجود في اقد يختلف الرصيد المتاح  .نيا الصندوق االئتمفي جود موالبالكامل المتاح صيد الرب سحب فستكورنإ

لرصيد المسحوب بموجب هذا ا يسددلك. لذ ا  وفقكورب إنفستالرصيد المتاح لمجموعة تغير يسالي لتبا ، وخرآل توقمن  تمانياالئ
 دوالر أمريكيمليون  357ندوق االئتماني المسحوب من الص يرلرصيد غلغ ا، ب2020 رديسمب 31كما في  التسهيل عند الطلب.

حيث بلغت  معاتهإيداة إلعادة فاقيأبرمت المجموعة أيضا  ات، الفترة. خالل (مليون دوالر أمريكي 233 :2020و يوني 30)
ال  :2020و يوني 30) دوالر أمريكي مليون 49إعادة الشراء اتفاقية قيمة ت لغبو مريكيمليون دوالر أ 57الموجودات األساسية 

 . (شيء



   ختصرةالم ية المرحلية الموحدةالقوائم المال  بإنفستكور

 ختصرةلمرحلية الموحدة المة ايئم المالل القواحوإيضاحات  12 صفحة

 

 
 )تتمة(  ويلتمال . 15
 

 تسهيالت متوسطة األجل  
 

معدالت ثابتة لرسوم  ت المتجددةسهيالا. وتحمل التحبههيالت المتوسطة األجل فائدة بمعدالت عائمة عند ستحمل جميع التس
ية، بما في ذلك الحفاظ على مستويات دنيا معينة البنود العرف يتم سحبها. يخضع التسهيل المتجدد المشترك لبعض االرتباطات عند ال

 صى لمعدل الديون.من الحد األقى بأدنمن صافي القيمة والعمل 
 

 خاصة  ات سند
 

من تتض. تفاقيات المعنيةفي االالواردة  ودوتحكمها البنثابتة ة فائد تمعدال عة جمومن قبل الم ادرةاألجل الص لةطويالسندات التحمل 
  .نيوالد لدعمى لالحد األقص منبأدنى ن صافي القيمة والعمل مدنيا معينة مستويات على الحفاظ بنود لهذه ا

 
   تمويل مضمون

 

 عتباربا ، جموعةفيها الم التي دخلت الشراء دةا عإت قا فص اتترتيب بج ومب الحصول عليه مت الذين بالتمويل المضموتمويل لايتعلق 
 تمعدال لمشتركة في أوروبا. تحمل التمويالت ونة لتعرضات االستثمارات االقروض المضم اماتلتزي االموجودات األساسية ه

موجودات  اءشر دةا عإ ب مجموعةلا مقوحيث ست، شراءلا إلعادةة تاريخ محدد ليالتموي لترتيباتا منترتيب  لكل. وةمتغير ةدائف
 .مسبقا  د المحدشراء ال ةعادإبسعر ساسية ضمونة األروض الملقا التزامات

 
   عقد اإليجارالتزامات 
ن يتعي يجار التاإليد قعات بالقيمة الحالية لمدفوعالمقاسة ار جاإلي دء عقديجار في تاريخ بإلاعقد التزامات بإثبات المجموعة قامت 
 .إليجاراد قعفترة  ىمد ها علىسداد



   ختصرةالم ية المرحلية الموحدةالقوائم المال  بإنفستكور

 صرةلمالية المرحلية الموحدة المختوائم اإيضاحات حول الق 22 صفحة

 

 
   الية مشتقةأدوات م . 16

 : 2020يونيو  30و 2020 مبر ديس 31للمجموعة في  المالية المشتقة القائمة دوات األ  الجدول أدناه  لخصي
 

  2020ر ديسمب 31  )مدققة(  2020يونيو  30

قيمة لا
العادلة  

 بة لسالا

ة القيم
دلة  اعلا

 *الموجبة
 القيمة

  ةسمي اال

مة القي 
لعادلة  ا
 لسالبة ا

مة ي قال
ادلة  الع
 *موجبةال

 ةيمالق
                  كيةالدوالرات األمري  بماليين ةاالسمي 

        
 المشتقات  تحوطاأ( ت        
        
 جلة جنبي اآلاأل فالصر دو عق م ة باستخداطوالعملة المح  رطمخا       

 ة لدالعا مةقي ال  تحوطات (1               
 زانية الميمدرجة بات رضتع 397 5 -  332 8 -        
 فقات النقدية تحوطات التد( 2               
 ها  بت المتنبأ امالالمع 30 1 (1)  53 1 -        
 جل ألال يطون على دي قسيمة 43 1 -  45 1 -        
        
 جلة بي اآلجن ألد الصرف او مجموع عق 470 7 (1)  430 10 -

        
 أسعار الفائدة  يضاتاقاستخدام مب  لمحوطةا لفائدة ر اأسعا مخاطر       
        

 ابت معدل ث  ون ذ ي د –ادلة  مة العتحوطات القي ( 1 422 27 -  431 12 -
 م عائ  ل عدين ذو م د –  قديةقات الن دفالت  تاطتحو( 2 25 - (5)  25 - (6)        
        

 فائدة ار الأسعود تحوطات ع عقمجمو 447 27 (5)  456 12 (6)

 المشتقات تحوطات  –  المجموع 917 34 (6)  886 22 (6)

 ب( مشتقات أخرى                
        

 ر الفائدة  عاأس ايضات مق 475 18 (14)  200 16 (16)
 جلة  سعار اآلفاقيات األات 4 - (0)  - - -

 ة جلآعقود صرف أجنبي  838 5 (13)  1,093 4 (4)
 ملة ت العارايخ - - -  33 0 -
 مطابقة العملة   ايضات مق 43 - (5)  - - -

 راتخيا - - -  57 3 (0)

 خرى قات األت المش –المجموع   1,360 23 (32)  1,383 23 (20)
 

 المشتقة  يةلمالا األدوات –وع  ممجال 2,277 57 (38)  2,269 45 (26)
 

 ي(.ر أمريكمليون دوال 80.7 :2020يو وني 30اله )عأكورة مذاللعادلة ا مقابل القيم يكيمرأ مليون دوالر 56.2البالغة وعة والمجمقبل من  مةلستالمات نامضلاصافي * تم تعيين 



   ختصرةالم ية المرحلية الموحدةالقوائم المال  بإنفستكور

 رةية الموحدة المختصلقوائم المالية المرحلل اوح إيضاحات  32 صفحة

 

 
 الل االضمح مخصصات . 17

 

   :ضمحاللفيما يلي مخصصات اال
 

 األمريكية راتوالديين الالبم    
 

 مبالغ مشطوبة  ية* في النها
 المخصص
 ع()استرجا

 الرصيد في 
 الفئات  بداية السنة 

 2020ديسمبر  31أشهر إلى  6    
     

 ( 4)إيضاح رقم ينة ذمم مد 3 0 - 3
     
 (5رقم اح سلف )إيض 6 - - 6
     
 دين - االستثمارات المشتركة 1 - - 1
     
   قصيرة األجلأموال قد ون 0 - - 0

     
 المجموع  10 0 - 10

    
مليون  5ويتعلق مبلغ وقدره  2لة ح لمرا بموجوداتمليون دوالر أمريكي  3.5وقدره مبلغ ويتعلق  1المرحلة  ريكي بموجوداتمليون دوالر أم 1.5لغ وقدره ق مبإجمالي المخصص، يتعل من ضمن *

لغ بمب ص الخسارةهناك تغير في مخصكان فترة، الالل ف. خ بالسليتعلق يكي مليون دوالر أمر 4مبلغ وقدره ص بمخص 2رحلة والم 1رحلة من الممن ض. 3ة دوالر أمريكي بموجودات المرحل

 .3والمرحلة  2وال يوجد تغير بين موجودات المرحلة  2 لةح ى المرإل 1حلة المرموجودات  مندوالر أمريكي  مليون 0.6وقدره 
 

 ألمريكيةرات ايين الدوالبمال    
 

 المخصص مبالغ مشطوبة  * في النهاية
 الرصيد في 
 ت لفئاا بداية السنة 

 2019ديسمبر  31أشهر إلى  6    
     

 ( 4ضاح رقم ة )إيذمم مدين 13 0 - 13
     
 (5 ضاح رقمسلف )إي 18 2 (15) 5
     
 دين - االستثمارات المشتركة 1 - - 1
     
 األجل  قصيرة د وأموال نق 0 - - 0
     
 خرى ائلة أأصول س و ت اعاإيدنقد و 0 - - 0
     

 المجموع  32 2 (15) 19

    
 13.7وقدره  ويتعلق مبلغ 2لة مليون دوالر أمريكي بموجودات المرح  3.3وقدره  بلغميتعلق و 1رحلة يون دوالر أمريكي بموجودات الممل 2.1مبلغ وقدره  قالمخصص، يتعلمن ضمن إجمالي  *
 هناك تغير في مخصص الخسارة كانفترة، ال. خالل فبالسليتعلق  مليون دوالر أمريكي 2.5بلغ وقدره ممخصص ب 2والمرحلة  1من ضمن المرحلة . 3دات المرحلة ريكي بموجوون دوالر أمملي

 .3والمرحلة  2المرحلة  وجوداتغير بين موال يوجد ت 2 حلةإلى المر 1المرحلة موجودات  منن دوالر أمريكي ليوم 0.3ه بلغ وقدربم
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  2020يونيو  30
 كيةالدوالرات األمري  بماليين 2020مبر ديس 31  )مدققة(

    
 ستثمارات  قة بطرح االرسوم مؤجلة متعل 52  60

 مستثمر فيها  كاتمن شر م مؤجلة رسو 2  2

 ل مؤجل من مشروع مشتركدخ 2  -

 جموع الم 56  62

 لمال رأس ا . 19    
 

 الر أمريكي.  دو  مليون 500 ىصل إلفية تإضاممتازة مال س أر أسهم  على إصدار  موافقةالعلى المجموعة حصلت  ، الفترةخالل 
 

حصة  ، ونتيجة لذلك زادت يكيمليون دوالر أمر  76.4ما يقرب بل بإجمالي مقامليون سهم  7.6 حوالية ت اإلدار اشتر وعالوة على ذلك، 
 . %9.5سبة نارة باإلد  لكيةم



   ختصرةالم ية المرحلية الموحدةالقوائم المال  بإنفستكور

 ة المختصرةوحدالمرحلية المإيضاحات حول القوائم المالية  42 ةصفح 

 

 
 ة ت محتمل والتزاما  ات طارتبا . 20

 
  2020 يونيو 30

 )مدققة(
 

 كية ريالدوالرات األم بماليين 2020ديسمبر  31

    
 في الصناديق واالستثمارات المشتركةتثمارية اسارتباطات  126  155

    
 لإللغاءتشغيلية غير قابلة التأجير العقود  0  0
    

 ف أخرىادرة ألطراة صنديات مستعتمادضمانات وإ -  22

 
في للمجموعة  لةممولاغير  ةتركلمشت ااراتثمارتباطات االس ةلمشتركارات اميق واالستثصنادلا في يةثماراالستات االرتباطتمثل 

 .ئتمانالا ةرإدا استثماراتوات عقارية واستثمارارات العائد المطلق تثمالملكية الخاصة واس تااستثمار لفختم
 
ء عقود ثنا اإليجار )باستموعة نهجا  موحدا  إلثبات وقياس جميع عقود ، طبقت المج 16رقم  المالي ريرقتلل ةالدولير ييا المعيق د تطبنع
 ك. ر تلاإليجا ودعقل داتلموجولحق في استخدام اثبات اامت بإ ة األجل( وقيرالقص را يجاإل
 

كات الشر ملياترية عسهيل استمراة لتمقدمة اليمضمانات على  ثةثالرة ألطراف تتضمن الضمانات واإلعتمادات المستندية الصاد
 افق. والمرلمعدات ا يرج وتأمر فيها المستث

 
 نفيذيينالتاء الشركاء أد زاماتتلة لدعم اار خطابات تعويض وضمانات نهائيإصدبت المجموعة قامكما ذلك،  ىإلافة باإلض

  ف.خطاء والحذة لألمجموعين الن وثيقة تأممض ا طيتهتغتم يرية، التي قات العاالستثماراوالشركات المستثمر فيها فيما يتعلق ب
 

عت فرموعة أو الدعاوى مطالبات رفعتها المج  كتل تتعلقضائية. لقف السلطات اتلخ ى مى قانونية لدبدعاو وعة مرتبطةملمج إن ا
 القانونيين ناريشلمستا ادةفاء  على إوبنموعة شركات المج بعد مراجعة المطالبات المرفوعة ضد عتيادية. ضمن األعمال االها ضد
ي عكسي ر جوهركون لها أي تأثيي لمطالبات لنا هبأن حصيلة هذة ثقوعلى مطمئنة  وعةمجملفأن إدارة االصلة، ين ذوي ختصالم

 استفسار ضريبي فيما يتعلق ببعض االستثمارات المشتركة ا  مؤخرطُرح ، على ذلك وعالوة. ةعي للمجموعلى المركز المال
ي لم يتم عمل تالوبال هذه المسألة.فيما يتعلق بشأ أي مطالبة محتملة وال نتوقع أن تناألولية مراحله في االستفسار إن . مجموعةلل
 .المختصرة الموحدةالمرحلية في القوائم المالية  خصص لها م
 
 
 



   ختصرةالم ية المرحلية الموحدةالقوائم المال  بإنفستكور

 ختصرةلمرحلية الموحدة المة ايل القوائم المالحوإيضاحات  52 صفحة
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 :للتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية عن طريق عة التسلسل الهرمي التاليتستخدم المجمو

 بات المماثلة؛لة أو المطلووجودات المماثللم نشطةسواق الاألسعار المعلنة في األ :1ستوى الم

ر مثال ( ا سواء كانت مباشرة )كاألسعا للموجودات أو المطلوبات، كن مالحظتهنة والتي يملمعال ت غير األسعارالمدخال: 2المستوى 
 أو غير مباشرة )مشتقة من األسعار(؛ و

سوق )مدخالت غير قابلة حظتها في اللومات يمكن مالمع ىد علال تستن دات أو المطلوبات التيت للموجوالمدخال :3المستوى 
 .للمالحظة(

 
باستثناء بعض الموجودات  ،ل جوهري عن قيمها المدرجةلوبات المالية للمجموعة بشكودات والمطعادلة للموج لا يمقال تختلف ال

مليون  144.3مشتركة الستثمارات الة لنمضمولقروض الة المدرجة اللتزامات اغت القيموالمطلوبات المدرجة بالتكلفة المطفأة. بل
 30) مليون دوالر أمريكي 140.8البالغة مدرجة ال متها بقيمقارنة ( ر أمريكيالدون وملي 136.8: 2020يونيو  30دوالر أمريكي )

 ىعل ةكشترت المستثمارالال ونةض المضمالقروامات تزلال القيمة العادلةتستند  (.مليون دوالر أمريكي 137.4: 2020يونيو 
تسلسل لصاح اإفمن  3وى مستلضمن اقع ت، وةسرالسما عروض ر سعا أذلك  تقلة بما فيمقدمة من أطراف ثالثة مسخالت الالمد
  425.4: 2020ونيو ي 30) أمريكيوالر د مليون 491.7األجل والطويل  متوسطال نللديلة ادالع بلغت القيمة .لةدالعا رمي للقيمة اله

 أمريكي(.الر ومليون د 510.8 :2020و يوني 30ريكي )أمدوالر مليون  530.6ها رجة قدريمة مدبق ةنقارريكي( مر أمدوال مليون
ل للتسلس 3ى ، وتقع ضمن المستورجيةخا جهات نوكب خالت مناألجل على مد طويلوال المتوسط نلديلالعادلة  القيمة تندستو

 .أدناه الموضحةادلة يمة العلقي لالهرم
 
ن دوالر وملي .43بلغ وقدره بم كةالمشتراالستثمارات ضمن  1وى إلى المست 3 ىستوالم بينيل وتح  هناككان ، فترةالالل خ 
استثمارات ب بموج . ةرة مسبقا  في سوق األوراق الماليإدراج استثمارات غير مسع مثل هذي. (شيء ال: 2020 نيويو 30)يكي أمر
عة مومج لى ع( ون دوالر أمريكيملي 5.6 :2020 يونيو  30ي )كوالر أمريدمليون  5.9البالغ التعرض يشتمل ، لمطلقد العائا

ه تاريخ لسنة حتىللة عاديمة البلغت تغيرات الق. 3ستوى المن ضم تم تصنيفها ي الت ائلةسالير افية غاإلض ثماراتمن االستيرة صغ
ون ملي 1.2 ا هقدر رةخسا  :2020يونيو  30) ن دوالر أمريكيمليو 0.2 قدره مكسبلك تالمطلق مارات العائد استثتعرض على 
 (.أمريكير والن د مليو 1.1: 2020و يوني 30ي )أمريك والرديون مل 0.1ردة ستغ الماللمبافي صا  غمريكي( وبلأدوالر 

 
المقدمة من قبل العروض عار السوق المسعرة أو أسعار موجودات المالية المتداولة في األسواق النشطة على أسعادلة للال تستند القيم

 .التجار



   ختصرةالم ية المرحلية الموحدةالقوائم المال  بإنفستكور

 الية المرحلية الموحدة المختصرةلمإيضاحات حول القوائم ا 62 صفحة
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 لة:ة العادقيمسلسل الهرمي للقيمة العادلة حسب مستوى التسجلة باللمات المالية األدوللتالي تحليال  يوضح الجدول ا
 

 1 المستوى  2 المستوى  3 المستوى  المجموع 

 2020ر ديسمب 31

 األمريكية  ت الدوالرا بماليين

 مالية ال ت الموجودا         

 ل سائلة أخرىوأصوإيداعات  - 101 - 101

 بة للمشتقات ج لموالقيمة العادلة ا - 57 - 57

 مارات مشتركةاستث    
   تثمارات الملكية الخاصةاس 3 - 364 367

 استثمارات إدارة االئتمان  - 2 211 213
 العائد المطلق  استثمارات - 63 6 69
  استثمارات عقارية - - 74 74

 س المال االستراتيجيمارات في رأاستث - - 11 11
 رك*ة ومشروع مشتزميل شركة تثمار فيسا - - 48 48
 أخرىاستثمارات استراتيجية  - - 78 78

 ستثمارات دين مؤقتة**وا رات مكتتب بها استثما  - - 340 340
 الموجودات المالية   مجموع 3 223 1,132 1,358

 لية االمطلوبات الم          

 السالبة للمشتقات لقيمة العادلةا - 37 - 37

 لية  الما المطلوبات  جموعم - 37 - 37
 

وعالوة على ذلك، سيكون  . مرات على االستثمار في الشركة الزميلة 0.5دار قبم جة للتغير في المضاعفنتيناك أي تأثير على الربح لن يكون ه سوف* 
 مريكي. ر أ المليون دو   0.4ه على االستثمار االستراتيجية األخرى مبلغ وقدرمرات   0.5دار بمق نتيجة للتغير في المضاعف الربح التأثير 

 

تب بها  ات المكتاالستثمار  القيمة العادلة على إثبات مكسب لم يتم . الفترةدى العمالء خالل ل أمريكي دوالر  63.5 لغةا والب بها المكتتب  ستثمارات االم إيداع ت** 
 . الفترةخالل 

 

 1 ىالمستو 2 وىلمست ا 3 مستوىلا ع المجمو

 )مدققة(  2020يونيو  30
 ةي كمري األ تالدوالرا نبماليي 

     
 ت الماليةدا الموجو    

   ات وموجودات سائلة أخرىاع إيد - 132 - 132
 قات  لة الموجبة للمشتلعادا ة القيم - 45 - 45
 استثمارات مشتركة    

   كية الخاصةلملا رات ستثماا 4 - 335 339

   نئتماارة االت إد اار متثاس - 2 178 180
 ق  ات العائد المطلاستثمار  - 75 6 81
 رية  ثمارات عقااست - - 71 71

 تيجي المال االسترا اس استثمارات ر  - - 2 2
 *شتركةومشاريع م زميلة اتركشاستثمار في  - - 44 44
 رى ة أخيتيجسترااستثمارات ا - - 74 74

 * *دين مؤقتة  اراتثمواستبها تب كتت مرااستثما - - 192 192

  ليةا مالموجودات ال وعمجم 4 254 904 1,160

 لمالية لمطلوبات ا ا         

 لة السالبة للمشتقات العادة القيم - 26 - 26

 لمطلوبات المالية  ا مجموع - 26 - 26
 

  1.4مبلغ وقدره  شركة الزميلةتثمار في الالسا مرات على  0.5ر بمقدا ضاعف م ال ر فيجة للتغي أو الخسائر نتي رباحأل لدة وحقائمة المعلى السيكون التأثير 
مرات على  0.5دار للتغير في المضاعف بمق ةأو الخسائر نتيجة الموحدة لألرباح القائم لىسيكون التأثير على ذلك، . وعالوة ع ر أمريكي دوال ونيلم

 ر أمريكي. دواليون مل  0.6مبلغ وقدره   ية األخرىتيجتراساالاالستثمار  
 

ليون دوالر  م  3.2البالغة ادلة ع المة قي لاتم إثبات خسارة . لسنةخالل امالء لدى العريكي أم روال ليون دم 278والبالغة  بهاب لمكتتا راتا مستثاالم إيداع ت* *
 السنة. خالل   هابتب المكت  تارااالستثم لى  عأمريكي 



   ختصرةالم ية المرحلية الموحدةالقوائم المال  بإنفستكور

 رةية الموحدة المختصلقوائم المالية المرحلل اوح  إيضاحات 72 حةصف

 

 

 )تتمة( ةالعادلة لألدوات المالي القيمة   . 21
 

مان واستثمارات رأس قارية واستثمارات إدارة االئتخاصة واالستثمارات العالملكية ال في استثمارات 3وى مستللرات المشتركة ة للمبالغ االفتتاحية والختامية لالستثمالي أدناه تسويا يفيم

 :ىالمال االستراتيجي واستثمار في شركات زميلة ومشاريع مشتركة واستثمارات استراتيجية أخر
 

 ي  ف
 ية النها

 ت  تغيرا
 * **رى أخ

 تغيرات تتعلق 
 بتحقق اإليرادات

   راتتغي
 يمة الق

 * *العادلة

 صافي  
 ناءات اقت

 * جديدة
 في  
 ايةالبد

 2020ديسمبر  31

 ية لدوالرات األمريكا بماليين 
       

 تركة في استثمارات الملكية الخاصة  استثمارات مش 335 21 14 (8) 2 364
 الئتمان ستثمارات إدارة اركة في ااستثمارات مشت 178 12 17 (6) 10 211       
 عقارية مشتركة    استثمارات 71 26 (4) (19) - 74       
 شتركة في استثمارات رأس المال االستراتيجي  استثمارات م 2 9 - - - 11       
 ة في شركات زميلة ومشاريع مشترك رمااستث 44 2 2 - - 48       
 أخرى   استثمارات استراتيجية  74 - 4 - - 78       

 جموع  الم 704 70 33 (33) 12 786

 ب بها إلى استثمارات مشتركة.ستثمارات مكتتن ايلها مالتي تم تحوريكي مدوالر أ 5.3وبقيمة مليون دوالر أمريكي  5دوالر أمريكي وبقيمة مليون  0.1عقارية بقيمة  واستثماراتثمارات استراتيجية واستي الملكية الخاصة ى استثمار فل* تتضمن ع

ادلة ة بالقيمة العدرجات الممليون دوالر أمريكي على االستثمار 38.5ل الدخل الشامل اآلخر وخسارة القيمة العادلة غير المحققة البالغة مدرجة بالقيمة العادلة من خال الر أمريكي الستثماراتمليون دو 2.2بلغ وقدره على مدلة القيمة العاكسب متضمن ي** 
 من خالل األرباح أو الخسائر. 

 .1تحويل إلى المستوى الو ن المؤجلةجنبية وتعويضات مكافأة الموظفيالت تحويل العمالت األمويل وتعديتى إضافات الرى علاألخضمن التغيرات تت*** 
 

 نهاية ي الف
   تتغيرا
 * **ى أخر

 تغيرات تتعلق 
 بتحقق اإليرادات

 غيرات  ت
 القيمة 
 * *  ةالعادل 

   صافي 
 ءات اقتنا
 جديدة *  

 في  
 ةالبداي

 ( ةمدقق)  2020  يويون 30
 ألمريكية ت ارادوال ال ن الييبم

       
 مشتركة  ال  الملكية الخاصة استثمارات 486 62 (126) (103) 16 335

 شتركة  م الان ئتمال إدارة ا اترستثماا 149 62 (26) (6) (1) 178       
   تركةمش ة اريعق  تثماراتاس 68 26 14 (38) 1 71       
 ستراتيجيال ا رأس المال  في ت  ستثماراا - 2 0 - - 2       
 ع مشتركة مشاريو  لةزمي اتشركفي  استثمار 38 3 1 - 2 44       
 أخرى   استثمارات استراتيجية  14 100 (28) (9) (3) 74       
       

   وع مالمج 755 255 (165) (156) 15 704

 مشتركة.مارات ى استثلتب بها إات مكتمن استثمار ايلهتحولتي تم ار أمريكي دوالمليون   14.4مة يبقوريكي ر أمالودليون م 34.7ة بقيمية ت عقاراواستثماركية الخاصة لملستثمار في اا ىلعن تتضم *
قيمة مارات المدرجة بالعلى االستثالر أمريكي مليون دو 154.5 ةغلالبا ةققالمح ريلة غادة العلقيما سارةخو آلخراالشامل  خالل الدخل مندلة لعايمة اقالب جةستثمارات مدرمليون دوالر أمريكي ال 31.9ى مبلغ وقدره  ل لة علعادة ان خسارة القيمتتضم** 
 ح أو الخسائر. األربامن خالل  لعادلةا
 . جلةموظفين المؤالأة كافضات مويتعو يةلعمالت األجنبيل وتعديالت تحويل ارى على إضافات التموخأليرات اغ** تتضمن الت*

/ أسعار   في المضاعفات / معدالت الخصم االستثمارات العقارية للتغيرات اصة وارات الملكية الخفي استثم  للمجموعةالمشتركة ارات االستثم دول أدناه حساسيةلخص الجي
 المسعرة. العروض 

لالستثمارات  حقوق الملكية التأثير على  
الدخل  من خالل عادلةال المدرجة بالقينة

  الشامل اآلخر

تثمارات التأثير على الدخل لالس 
  من خالل ةالعادلة جة بالقينالمدر

 األرباح أو الخسائر 
 تعرض 

 وقعميزانية المتال

 تعرض 

 عامل التغيير  يةميزانال

 2020ديسمبر  31

 رات األمريكيةالدوال نبماليي

     دة للزيا للنقص للزيادة  للنقص للزيادة  للنقص

(1) 1 (15) 14 305 336 321 +/- 0.5x 

 ت مضاعفات اإليرادا
 ب د والضرائلفوائقبل ا
 ** تهالكواالس

ت الملكية ي استثمارافستثمارات المشتركة الا
   الخاصة

(0) 0 (1) 1 13 15 14 +/- 0.5x اداتمضاعفات اإلير  
          

     للنقص للزيادة للنقص للزيادة للنقص للزيادة

 معدل الرسملة 1% +/- 49 72 33 10 (7) 13 (9)
 ***ركةمشتلاقارية ستثمارات العاال

          

     للزيادة للنقص للزيادة  للنقص لزيادة ل للنقص

(0) 0 - - 7 7 7 +/- 0.5x 

 عفات اإليرادات مضا
 قبل الفوائد والضرائب 

 ** واالستهالك

 ركة تمشالستثمارات اللستراتيجي رأس المال اال

 

 الملكية لالستثماراتحقوق ر على التأثي
 الدخلخالل  من دلةالعا المدرجة بالقينة

  ل اآلخرالشام

التأثير على الدخل لالستثمارات  
من خالل   دلةالعاالمدرجة بالقينة 

 ح أو الخسائر األربا
 تعرض 

 وقعميزانية المتال

 تعرض 

 عامل التغيير  يةالميزان

 ( مدققة) 2020يونيو   30

 األمريكية راتالدوال نييمالب

     يادة للز صللنق للزيادة  للنقص للزيادة  للنقص

(1) 1 (11) 11 293 317 305* +/- 0.5x 

 مضاعفات اإليرادات 
 ائب قبل الفوائد والضر

 ** واالستهالك

ت الملكية في استثماراستثمارات المشتركة اال
   الخاصة

(0) 0 (1) 1 10 12 11 +/- 0.5x اداتإليرت امضاعفا  
          

     صللنق للزيادة للنقص للزيادة للنقص للزيادة 

 معدل الرسملة 1% +/- *50 66 40 14 (9) 2 (1)
 ***مشتركةلستثمارات العقارية ااال

          
     للنقص للزيادة للزيادة  للنقص للزيادة  للنقص

0 (0) - - 2 2 2 +/- 0.5x 

 مضاعفات اإليرادات 
 ائب الفوائد والضربل ق

 ** واالستهالك

 راتيجي ستاال لمالتركة في رأس ااالستثمارات المش

 

في  %5بنسبة لتغير  نتيجةى حقوق الملكية ون التأثير علسيك. األخيرةالمعامالت أو العروض أحدث أسعار  على ( والتي يتم تقييمها بالقيمة العادلة بناء  أمريكي مليون دوالر 40: 2020 وييون 30)يكي أمرمليون دوالر  57بمبلغ وقدره  ى تعرضاتستثنت* 
 . (كيمليون دوالر أمري 2: 2020يونيو  30دوالر أمريكي ) مليون 3رات هذه االستثمالعروض لا /األسعار 

 الضمنيةعدل الرسملة مقبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإليرادات  مضاعفاتمثل * ت*
 .قييمها باستخدام نموذج التدفقات النقدية المخصومةرات التي تم تثماالتغييرات الضمنية لالست** *
 



   ختصرةالم ية المرحلية الموحدةالقوائم المال  بإنفستكور

 ة المختصرةوحدالمرحلية المإيضاحات حول القوائم المالية  28 ةصفح 
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الشركات ات العمالء )استثمارظ بتحتفي التات شركالويها ف ستثمرمال ها اتشرك ىعل قةالالعذات  افألطرمل اتتشموعة، مج للسبة بالن

 .نيةاالئتماصناديق وال SIPCO Limitedود المطلق ائثمارات العتباس طةالمرتب الءالعم قديا صن( وشركات ةابضلقة ااالستثماري
 

 ها في مهوشركات  المقربين لهموائعو للمجموعة ليا عال دارةاإلرة واء مجلس اإلداعضوأ مساهمينكبار الى عللك كذ ملوتشت
عة لمجموا مالتفي معا  اتفومصرالتكبد خل أو الدحقيق . يتم تهذه األطرافمتأثرة من قبل كة أو الن أو ذوي سلطة مشتريطريلمسا

ت ااف ذرمع أط تماللمعا اة كاف عة بنود وشروطمومج إدارة الد اعتمدت دية، وقا تيال االععمضمن األقة ف ذات العالمع األطرا
 القة.ع
 

عن  ابةة ائتمانية نيبصف ركاتهذه الشوتنظيم ارة ن المجموعة تقوم بإد أطراف ذات عالقة، إالة كأ صنفم اتكلشرإن هذه ا وبرغم
 ات.ركلشا كلتل األساسيةات ارثمستة من االاالقتصاديلمنفعة اة حصلبية أغ ن منستفيديمالالذين هم والثالثة  طرافاألمن  عمالئها 
تجارية بموجب إتفاقيات  على شروطبنية م يا  ذه الشركات هي فعلمع ه عةلمجموا عامالتلميعة الحقيقية ن الطب، فإ لذلكونتيجة 

 ا . قمسب ددةمح لاارة داإل
 
المالية  القوائمفي هذه  ضمنةمتراف ذات العالقة والطاأل مع متتامالت معيما يتعلق بفوالمصروفات المتكبدة  حققالمالدخل إن 

 هي كما يلي:  المختصرةموحدة الالمرحلية 
 

  –2019يوليو 
 2019ديسمبر 

  –2020يوليو 
 2020ديسمبر 

 

 ية اليين الدوالرات األمريك بم

    
 ارة لموجودات المدرسوم ا استثمارية قابضة مستثمر فيها وشركات ركات ش 80 66
 الصفقاتم رسو ستثمارية قابضة امستثمر فيها وشركات  شركات 32 25
 دخل الموجودات  ات مستثمر فيها شرك 15 19

 مصروفات الفوائد  استثمارية قابضة شركات - 0

 غيليةمصروفات تش رةدامكافأة أعضاء مجلس اإل (1) (1)

 مصروفات تشغيلية رسوم مهنية   - (2)
 



   ختصرةالم ية المرحلية الموحدةالقوائم المال  بإنفستكور

 ختصرةلمرحلية الموحدة المة ايل القوائم المالحوإيضاحات  92 صفحة
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 لموحدة المختصرة:المرحلية االمالية  ائمضمنة في هذه القوالمتوطراف ذات العالقة تمت مع األصدة التي رفيما يلي األ

 

  2020 ديسمبر 31 )مدققة(  2020يونيو  30

 بنود غير
 ةرجمد

  جودات وم ات مطلوب 
ير نود غب 
 درجةم

 موجودات  مطلوبات 
 
 
 

 

 ةيكي رماأل اتالدوالريين بمال
   ةلقائما ةاألرصد                 
 ستثمارات مشتركةا  875 - -  810 - -         
 مؤقتة ن يّدمارات ب بها واستثتتمكمارات استث  340 - -  192 - -         
 ية ارات استراتيجاستثم  76 - -  71 - -         
  نياتيجيمين استر مساه  9 - -  10 - -         

  يهافتثمر ست ماركش  62 2 -  61 2 22         
  قابضة شركات استثمارية  167 - 126  185 0 155         

 مويلت  - 274 -  - 261 -         
         
 لعليا ارة ا واإلد ة ر داء مجلس اإلأعضا  - 1 -  - 2 -
         

177 265 1,329  126 277 1,529   
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. يةنشطة االستثماراألة بمباشرة والخدمات االستشارية المتعلقرات المن االستثما المحققة  اإليراداتمن أساسا  المجموعة دخل تكون ي

ات اراالستثموصة خا كية الالملاستثمارات االستثمار وبيع طرح وقتناء اال الل عملياتخ ن مرئيسية لهذه اإليرادات المكونات ال تنتج
معين تحدث لالستثمار الدورة تطوير القيمة ن فإ ذلك،  المالية. وعالوة على التساوي خالل الفترةبتي ال يمكن اكتسابها ارية والعقال

ن فإلك، . ونتيجة لذعلى مدى تلك الفترةبالتساوي زع تو الالعملية ذه واإليرادات الناتجة من هزمنية أطول  على مدى فترة عادة  
 .الطويلة اآلجل يةشغيلالتنتائج العمليات ى عل بالضرورة مؤشرا   قد ال تكونصيرة األجل ية القيلشغالتت يا نتائج العمل

 

   اسبية الهامةالسياسات المح  . 24
 

 المجموعة اتلعملي العملة الرئيسية المستخدمة تعدوالتي مريكي األبالدوالر  صرةالمخت الموحدةالمرحليـة ائم المالية القوتم إعداد 
  خالف ذلك. يذكرما لم  أمريكي( دوالرمليون ) مليونرب ا إلى أقبهتقري تمو
 

ي تأثير ت أيكن لتطبيق هذه التعديال. لم 2020وليو ي 1من  ى المعايير اعتبارا  يالت الواردة أدناه علمجموعة بتطبيق التعدقامت ال
 للمجموعة.ختصرة على القوائم المالية الموحدة الم جوهري

 
  ةيالمال للتقارير ةليدوالفي المعايير  هيميشارة إلى اإلطار المفا اإلعلى  لتي أدخ لتالتعديالت ا -
 ريف األعمال التجارية تعبالمتعلق  – 3تقرير المالي رقم دولية للالتعديالت التي أدخلت على المعايير ال -
 هريريف الجوتع - 8 قماسبة الدولي رمعيار المح و 1خلت على معيار المحاسبة الدولي رقم ديالت التي أدلتعا -
لمعايير الدولية او 39معيار المحاسبة الدولي رقم و  9رقم  ير الماليدخلت على المعايير الدولية للتقرالتي أ التعديالت -

 لمرجعية اإصالح سعر الفائدبلمتعلق ا – 7 للتقرير المالي رقم
 –حة كوفيد يجار ذات الصلة بجائيازات اإلامتلق بتع: الم16رقم  يالمال للتقريرالت التي أدخلت على المعيار الدولي التعدي -

19 



   ختصرةالم ية المرحلية الموحدةالقوائم المال  بإنفستكور

 رةلمالية المرحلية الموحدة المختصل القوائم احو إيضاحات 03 صفحة
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 ولكنها غير إلزامية بعدمعايير صادرة  لى أدخلت عمعايير وتعديالت 

لمرحلية المالية ائم قواالتاريخ إصدار  صادرة ولكنها غير إلزامية بعد حتىعلى معايير خلت دأالتي  ديالتلتعواالمعايير يما يلي أدناه ف
 عندما تصبح إلزامية.ايير والتعديالت التي أدخلت على المع  ر يلمعاياتنوي المجموعة تطبيق هذه  .للمجموعةختصرة المالموحدة 

 
عيار الدولي المو 7رقم  رير الماليتقللالمعيار الدولي و 4رقم  رير الماليتقلل المعيار الدوليأدخلت على  التعديالت التي -

المتعلق  2المرحلة  – 39ولي رقم لدمعيار المحاسبة او 16رقم  رير الماليتقلل المعيار الدوليو 9 رقم ماليير الرقتلل
ناير ي 1و بعد في أ المبتدئةية ، إلزامي للفترات السنو2020صادر في شهر أغسطس )سعر الفائدة المرجعي  إصالحب

 ؛(2021
صادر في ) شارة إلى اإلطار المفاهيمياإلالمتعلق ب – 3قم ر الماليرير قتلل لمعيار الدوليالت التي أدخلت على اعديالت -

 ؛(2022ناير ي 1في أو بعد  دئة، إلزامي للفترات السنوية المبت2020 يوما شهر 

در في صا )مقصود قبل االستخدام ال المتحصالتبالمتعلق  - 16الدولي رقم بة على معيار المحاسلتي أدخلت اتعديالت ال -
 ؛(2022ناير ي 1في أو بعد  تدئةفترات السنوية المبلزامي لل، إ2020 ومايشهر 

صادر في )العقد ب الوفاءتكاليف  - العقود المرهقةالمتعلق ب – 37م على معيار المحاسبة الدولي رقتي أدخلت التعديالت ال -
 ؛(2022ناير ي 1في أو بعد  مي للفترات السنوية المبتدئة، إلزا2020 يوما  شهر

إلزامي  - 2018 -2020لية الما  للتقاريرلت على المعايير الدولية ي أدخ التحسينات السنوية ة من التلناتج ا تلتعديالا -
 ؛2022 نايري 1في أو بعد  ية المبتدئةللفترات السنو

 ، إلزامي2017 مايوصادر في شهر )متعلق بعقود التأمين ال 17 رقم محاسبة الدوليال على معيارالتي أدخلت ديالت تعال -
 و ؛(2023ناير ي 1 في أو بعد المبتدئةالسنوية ترات لفل

داولة طلوبات المتداولة وغير المتبتصنيف الم لقالمتع – 1معيار المحاسبة الدولي رقم  علىالتي أدخلت تعديالت ال -
 .(2023ناير ي 1في أو بعد  ت السنوية المبتدئةإلزامي للفترا، 2020 ينايرصادر في شهر )

 

   قةأحداث الح  . 25
 

تعديل عر ثابت قابل للبساكم ترللابلة ر قيغأسهم رأس مال ممتازة  %8.25 انفستكوربشركة  تأصدر، 2021ر يناي 28 بتاريخ
ة شركرداد بناء  على خيار ي قابلة لالستوه ثابتحقاق تاريخ استهذه األدوات ليس ل مليون دوالر أمريكي. 252.3بقيمة 

 انفستكورب. 
 

إغالق لمتوقع . ومن ابنك بيرس برتراندحصتها غير المباشرة في روج من اقية للخ ففي اتب نفستكورا شركة تدخل، رةخالل الفت
 لحصول على الموافقات التنظيمية.ل، رهنا  2021التقويمية نصف األول من سنة الصفقة خالل ال



   ختصرةالم ية المرحلية الموحدةالقوائم المال  بإنفستكور

 رةلمالية المرحلية الموحدة المختصل القوائم اوح إفصاحات إضافية  13 صفحة

 

 
 .م.ب.  ورب القابضة شإنفستك

 

 إفصاحات إضافية )غير مدققة( 
 

   االقتصادي الحالي تأثير الوضع 
 
 

، األمر الذي األعمالوحدات فوعة باألداء القوي في جميع مد 2021اءت النتائج المالية للنصف األول من السنة المالية ج
في مليون دوالر أمريكي  48 مبلغ وقدرهـمليون دوالر أمريكي مقارنة ب 64قدره بمبلغ وصافي دخل تحقيق  أدى إلى

مالية السنة الالنصف األول من في دخل الرسوم مقارنة أي تغير على  يطرا  ولم . 2020مالية لنصف األول من السنة الا
، مدفوعة بتحسن النتائج استرداد قيم الموجوداتات ويالجزئي لالقتصادالفتح إعادة  ى . عالوة على ذلك، أد2020

 .وجودات إيجابيمدخل تحقيق زدهرة، إلى األساسية وكذلك األسواق المالية الماالستثمارية  المحافظشركات التشغيلية ل
 

، وهو ما يمثل 2020 ديسمبر 31في كما  أمريكيمليار دوالر  35سي بلغ إلى مستوى قيالقد زادت الموجودات المدارة 
كانت مقاييس األنشطة كما . 2020ونيو ي 30كما في ي مليار دوالر أميرك 32بمبلغ وقدره مقارنة  %9زيادة بنسبة 
مليار  1.6وجمع األموال بلغت اإليداعات وأمريكي دوالر مليار  1.4ة حيث بلغت قوي ستثماري االنشاط ال باإلضافة إلى

 .أمريكيدوالر مليار  1.1توزيع قاعدة الوأمريكي  دوالر
 

 حوالي السيولة المتاحةإجمالي وبلغ  ر أمريكي،مليون دوال 959، بلغ إجمالي حقوق الملكية 2020 ديسمبر 31في كما 
ر خالل هذه األزمة غيبشكل جيد  المجموعةالسيولة إدارة  و الحكيمرأس المال  ساعدقد مليار دوالر أمريكي. و 1.1

 .تصريف األعمالالمسبوقة مما سمح بالتركيز على سالمة الموظفين واستمرارية 
 

لذلك،  لمستقبل المنظور. نتيجةالمجموعة لديها موارد مالية كافية في ا الثقة بأنالسيولة بيان هذا الوضع المالي ويوفر 
يحين موعد  مامطلوباتها عندفاء بولواإدارة أعمالها يسمح لها بتعتقد إدارة المجموعة أن المجموعة في وضع جيد 

 .استحقاقها
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