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ةحدالية المولمالقوائم اب كورإنفست

رباح أو الخسائر  لأل وحدةلما القائمة 8 صفحة

 ب القابضة ش.م.ب. (بنك إنفستكورب ش.م.ب. سابقاً)إنفستكور
  الموحدة لألرباح أو الخسائر  القائمة
  2020يونيو  30المنتهية في للسنة 

 اتإيضاح20202019 رات األمريكيةلدواليين االبم

دخل الرسوم 

170181رسوم موجودات مدارة 

 195 118رسوم الصفقات

288376دخل الرسوم (أ)

  
دخل الموجودات  

12 )96(الملكية الخاصة  اتاستثمار

 22 )22( ئتماناالة ارداستثمارات إ

 8 )5(استثمارات العائد المطلق 

 29 31 يةاستثمارات عقار

 5 )27( ةاستراتيجياستثمارات 

913آخر دخل الخزانة ودخل 

102 89) 110(  (ب)دخل الموجودات  )رةخسا(

178465  + (ب)  )التشغيلي (أ لخإجمالي الد

18)4()26(االضمحالل  اتمخصص

)51()40(مصروفات الفوائد 

 6) 268() 275(غيليةات تشمصروف

142 ) 163( الربح قبل الضرائب )الخسارة(

 7)11()2(مصروف ضريبة الدخل 

131 ) 165( الربح للسنة  )ارةخس ال(

 العائد إلى: للسنةالربح  )الخسارة(

131 ) 165(كة األم حملة أسهم الشر
-0 حقوق غير مسيطرة

)165 (131

األرباح للسهم    

1.5224 ) 2.57( ر أمريكي)(دوالالنصيب األساسي للسهم العادي في األرباح 

1.4724 ) 2.57( ي)(دوالر أمريكح ادي في األرباعلخفض بالكامل للسهم امب الالنصي

براهيم  اإلحمد د. يوسف 
  مجلس اإلدارةرئيس 

سعد العارضي محفوظ محمد 
  التنفيذيالرئيس 

 .الموحدة المالية القوائممن هذه  ءاً زج 31إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 



ةحدالية المولمالقوائم اب كورإنفست

ل الشامل اآلخرخ للد الموحدة القائمة 9 صفحة

 . سابقاً)برب ش.م.ستكوإنف كنقابضة ش.م.ب. (بالب ورفستكنإ
  للدخل الشامل اآلخر القائمة الموحدة

  2020يونيو  30المنتهية في للسنة 

  إيضاحات 20202019 الدوالرات األمريكية  ن بماليي

131 ) 165(  للسنةالربح   ) الخسارة(

ائر الخسأو  باح ر إلى قائمة األه ويرتد ة إعاد ي سيتماآلخر الذ  دخل الشامل ال ) الخسارة(
2 ) 2(  تحوطات التدفقات النقدية  –تغيرات القيمة العادلة 

) 3(  ) 14(  استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   –تغيرات 

  سائر الخ  واح أ ألرب إلى قائمة ا اي لن يتم إعادة تدويرهت ال ألخرى ا ةالشامل  الخسارة 

) 6(  ) 29( قيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بال ت مدرجة مارااستث  –تغيرات 

) 7() 45(  الخسارة الشاملة األخرى  

124 ) 210(الدخل الشامل  )الخسارة(مجموع 

 العائد إلى: دخل الشامل  ال  )الخسارة مجموع (

124 ) 210(م  األ م الشركة حملة أسه

-0  طرةسي ير مغ حقوق 

)210 (124

اإلبراهيم حمد د. يوسف 
  مجلس اإلدارةرئيس 

العارضي محفوظ محمد 
  التنفيذيالرئيس 

.وحدةالم المالية القوائممن هذه جزءًا  31إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 



ةحدالية المولمالقوائم اب كورإنفست

  مركز الماليلل دةوحالمالقائمة  10 صفحة

 . سابقاً)بم.ك إنفستكورب ش.نبقابضة ش.م.ب. (الب ورإنفستك
  المالي  القائمة الموحدة للمركز

   2020يونيو  30

 اتإيضاح2019يونيو  202030يونيو  30 الدوالرات األمريكية بماليين

الموجودات  

309390 وأصول سائلة أخرى إيداعات نقد و
454425  ت ا شتقللملة الموجبة القيمة العاد

2853648  ة مقدماً عفوومبالغ مددينة م ذمم
158829  سلف

19233410واستثمارات دين مؤقتة استثمارات مكتتب بها 

تركة االستثمارات المش
33949111  الملكية الخاصة استثمارات 

31733212 استثمارات إدارة االئتمان  
8111213 طلق  الم تثمارات العائدسا
716814 ةتثمارات عقاريسا

15-2استثمارات في رأس المال االستراتيجي  

8101,003 مجموع االستثمارات المشتركة 
18910716وموجودات غير ملموسة  ةاستراتيجياستثمارات 

1353717 ى أخروموجودات  معداتو ممتلكات

2,1232,361اتمجموع الموجود

الملكية ت وحقوق اوبالمطل

المطلوبات

18624119 صروفات مستحقةذمم دائنة وم
262325  للمشتقات القيمة العادلة السالبة 

98188920  التمويل
626321  رسوم مؤجلة 

1,2551,216مجموع المطلوبات

 ملكية حقوق ال
12312322تازةملم هم ا ل األسماس  أر

20020022القيمة االسمية لألسهم العادية
296321 احتياطيات 
) 74() 104( أسهم خزانة 
 540 335 أرباح مبقاة 

األسهم العادية بإستثناء التوزيعات المقترحة  حملة حقوق 
727987واالحتياطيات األخرى   

2238 مقترحة  تتوزيعا
23 ) 3( ) 5(أخرى  طيات احتيا

 - 1حقوق غير مسيطرة  

8681,145مجموع حقوق الملكية

2,1232,361الملكية  وحقوق وباتمجموع المطل

اإلبراهيم د. يوسف حمد 
  مجلس اإلدارة رئيس 

العارضي  محفوظ محمد 
  التنفيذي الرئيس 

  .الموحدة المالية القوائممن هذه  جزءاً  31إلى  1ة من احات المرفقاإليض لتشك



 القوائم المالية الموحدة   كوربإنفست

 ملكية لحقوق اات في القائمة الموحدة للتغير 11 صفحة

 

 

 ( ورب ش.م.ب. سابقاً ب القابضة ش.م.ب. )بنك إنفستكإنفستكور
  حقوق الملكية ت في اقائمة الموحدة للتغيرلا

  2020يونيو  30المنتهية في  للسنة
  خرى واالحتياطيات األ ةححقوق حملة األسهم العادية بإستثناء التوزيعات المقتر   

 طيات األخرى ياتحواال

  احتياطيات أخرى  

 األمريكية تبماليين الدوالرا

رأس مال 

األسهم 
 الممتازة

 رأس مال

سهم األ
 العادية

ة إصدار عالو
  أسهم

 أسهم
 الخزانة

 أرباح 
 مبقاة

 احتياطي 
 نينوقا

احتياطي 

القيمة 
 المجموع العادلة 

عات توزي
 رحةمقت

 تحوطات 

 اتدفقتلا
 النقدية

  اطيتياح
ييم تق ةإعاد

الممتلكات 
 المجموع والمعدات

 حقوق 

 غير 
 مسيطرة 

 مجموع 
 حقوق الملكية 
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────────────────────────────── 
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 1,123 - (5) 4 (9) 41 964 (7) 100 447 (5) 229 200 123  2018 يوولي 1الرصيد في 

               
 124 - 2 - 2 - 122 (9) - 131 - - - -   مجموع الدخل الشامل

               
اطي إعادة التقييم محول إلى األرباح احتي كاستهال

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

       -        
منها  محسوما   - السنةمشتراة خالل أسهم خزانة 

 (61) - - - - - (61) - - - (61) - - - المباعة والمكتسبة األسهم 

       -        
 - - - - - - - - - - (8) 8 - - تسبةمك أسهم خزانةمن  بمكس

       -        
 (41) - - - - (41) - - - - - - - - تم دفعها 2018للسنة المالية معتمدة توزيعات 

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

               
 لدولية يير ااعرض نتيجة لتطبيق المعة إعاد

 (2) - - - - - (2) - - (2) - - - - 16قم للتقرير المالي ر

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

 ( 210) 0 (2) - (2) - ( 208) (43) - ( 165) - - - -   ةاملشلا الخسارةع مومج                

               
 - - - - - - - 16 - (16) - - - - عند االستبعاد اةلمبقمحول إلى األرباح ا

               
لى األرباح ل إمحواستهالك احتياطي إعادة التقييم 

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

               
منها  سوما  ح م - السنةمشتراة خالل أسهم خزانة 

 (28) - - - - - (28) - - - (28) - - - المكتسبة المباعة واألسهم 

               
 - - - - - - - - - - (2) 2 - - مكسب من أسهم خزانة مكتسبة

               
 1 1 - - - - - - - - - - - - تابعةشركة اقتناء 

               
 (38) - - - - (38) - - - - - - - - تم دفعها 2019للسنة المالية معتمدة توزيعات 

               
 - - - - - 22 (22) - - (22) - - - - 2020للسنة المالية مقترحة توزيعات 
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 868 1 (5) 4 (9) 22 727 (43) 100 335 ( 104) 239 200 123 2020يونيو  30 د فيالرصي
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 . الموحدة ةالمالي القوائممن هذه  جزءا   31إلى   1قة من احات المرفشكل اإليضت



   الموحدة  القوائم المالية  كوربنفستإ

 ت النقديةتدفقا للة دقائمة الموح لا 21 حةصف

 

 

 ش.م.ب. )بنك إنفستكورب ش.م.ب. سابقاً( ابضة الق بإنفستكور
   لتدفقات النقديةالموحدة ل قائمةال

 2020يونيو  30المنتهية في  للسنة
 

 اتضاحإي  2019  2020 ة بماليين الدوالرات األمريكي 

      غيلية ة التشطشناأل      

   142  ( 163) الربح قبل الضرائب   (الخسارة)

      :الربح قبل الضرائبية في دقالننود غير تعديالت للب

   12  24 وإطفاء  استهالك

 18  4  26 مخصصات االضمحالل

   27  33 مكافآت الموظفين المؤجلة 

   185  ( 80) ةيدير النقنود غللب دلغيلي المعشتال حبرال (الخسارة)
      

      التغيرات في:  

      التشغيلي رأس المال      
   2  ( 44) لنقد وما في حكمه(ر ا)غي تداعاإي

 8,9  ( 94)  ( 24) وسلف ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدما  
 10  112  142 استثمارات مكتتب بها واستثمارات دين مؤقتة 

 19  ( 29)  ( 56) مستحقة فاتمصروو ذمم دائنة
 21  ( 9)  ( 1) رسوم مؤجلة

 15إلى  11  147  151 االستثمارات المشتركة 

   36  5 لعادلة للمشتقاتا مةقيال

   ( 9)  ( 12) ضريبة الدخل المدفوعة

   341  81 صافي النقد من األنشطة التشغيلية 

      
      األنشطة التمويلية 

      
 20  ( 150)  ( 25) الجديدةإلصدارات المعاملة وا  منه تكاليفسوما  مح  -تمويل 

   ( 84)  ( 45) اعة المبمنها األسهم  ا  محسوم –راة أسهم خزانة مشت

   ( 41)  ( 38) أرباح أسهم مدفوعة

   ( 275)  ( 108) األنشطة التمويلية صافي النقد المستخدم في 

      
      ة ي راألنشطة االستثما

      
   -  ( 21) ركة تابعة ش اءتناق

 16  ( 39)  ( 6) ومشاريع مشتركة ميلة ز اتركر في شاستثما

 16  -  ( 61) خرى استثمارات استراتيجية أ

   ( 6)  ( 10) لكات ومعداتاستثمار في ممت

   ( 45)  ( 98) صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 

      

   21  ( 125) هفي حكم في النقد وماة دازيال (لنقصا)صافي 

   369  390  بداية السنةالنقد وما في حكمه في 

   390  265 ة السنة النقد وما في حكمه في نهاي

      يشتمل النقد وما في حكمه على:

   57  130 األجل  نقد وأموال قصيرة

   333  135 وأصول سائلة أخرى لدى مؤسسات مالية  إيداعات

 265  390   

 

 ات النقدية  التدفق افية عنمات إضومعل
 

 2019  2020   بماليين الدوالرات األمريكية

 فوائد مدفوعة
 ةفوائد مستلم

(39 ) 
40  

(51) 
40 

 

 السيولة معلومات إضافية عن 
 

 بماليين الدوالرات األمريكية 
 

2020  2019 

  

      
 ة السنة النقد وما في حكمه في نهاي

 
265  390   

   -  44 (مهكحوما في النقد  )غير تداعاإي

 20  686  917 متاحة / غير مسحوبة  أرصدة

   1,076  1,226 ة المتاحة في نهاية السنة  مجموع السيول

 

 
 . الموحدة المالية القوائممن هذه  جزءا   31إلى   1ل اإليضاحات المرفقة من تشك



   الموحدة  القوائم المالية  كوربنفستإ

 ية الموحدة  الالميضاحات حول القوائم إ 31 صفحة

 

 
 

 م.ب. سابقاً( .ش  رب وكتإنفستكورب القابضة ش.م.ب. )بنك إنفس
 الموحدة  ئم المالية  اوقال  إيضاحات حول 

 

   المؤسسة  1
 

 التأسيس (1)
 

(، سابقا  بنك إنفستكورب ش.م.ب. في مملكة البحرين . )"الشركة" أو "الشركة األم"شركة إنفستكورب القابضة ش.م.بتأسست 
موعة هي ج مإن الشركة األم األساسية لل. نيحربلابورصة بحرينية ذات مسئولية محدودة. إن الشركة مدرجة في كشركة مساهمة 

SIPCO Holdings Limited (“SHL”)  .قابضة تمتلك شركات تابعة مختلفة  كةشري هإن الشركة المؤسسة في جزر الكايمن
 عهايرشا مو التابعة ا ولة أنشطة الشركة بشكل رئيسي من خالل شركاته)المشار إليهم معا  "بالمجموعة" أو "إنفستكورب"(. تتم مزا

 .  المشتركة
 

مركزي. خالل كانت الشركة األم تعمل بموجب ترخيص مصرفي بالجملة الصادر عن مصرف البحرين ال، 2019 رسبتمب 2قبل 
هيكلها في البحرين مع األخذ في االعتبار تطور اإلطار التنظيمي لمصرف المجموعة بإعادة تنظيم  ، قامت2019السنة المالية 

ة ذج أعمال إنفستكورب. قامت المجموعستثمارية، وكذلك تطوير نموالات المصرفية بالجملة والشركات ا مخدللالبحرين المركزي 
( تعمل مع  2إنفستكورب للخدمات المالية ش.م.ب )م( و)حت مسمى تفي البحرين  1لفئة ال استثمارية من ا( بتأسيس شركة أعم1)

وطرح االستثمارات والخدمات  مللشركة األلنقل خدمات التسويق  نريخالعمالء والشركاء االستراتيجيين وأصحاب المصلحة اآل
لموجودات إلى إنفستكورب األوسط وشمال أفريقيا وخدمات إدارة ا االستشارية لالستثمار في األسهم الخاصة في منطقة الشرق

  للخدمات المالية.
 

صناعة لامصرف البحرين المركزي ووزارة و ينمهموافقة المسا بعد الحصول على  الشركة األمأكملت ، 2019سبتمبر  2في 
موعة مؤسسات مج وسوف تستمر  قابضة. إلى شركةبالجملة من بنك  تحويل الشركة األمعملية انتقال ومحلية والتجارة والسياحة ال

  إنفستكورب األخرى خاضعة للرقابة التنظيمية المحلية في جميع البلدان التي تمارس فيها األنشطة التنظيمية.

 
 مملكة البحرين.، المنامة، 317 المنطقة الدبلوماسية، 1706، طريق 499ية ، بنا هاوس ربوكهو إنفست للشركة المسجلب لمكتا إن

 في مملكة البحرين. والسياحة ارة تجالو الصناعة ن وزارةعالصادر  1 - 12411رقم ري ا جبموجب السجل الت الشركةوقد تم تسجيل 
 
 سطسأغ 5اعتبارا  من قرار مجلس اإلدارة على  ء  بنا  2020 نيويو 30في  المنتهيةللسنة حدة مالية المولام ئاالقوار إصدتم اعتماد قد ل

2020. 



   الموحدة  القوائم المالية  كوربنفستإ

 موحدة  لا يةالالمم إيضاحات حول القوائ 41 صفحة

 

 
 

 )تتمة( سة المؤس 1
 

 األنشطة (2)
 

 ةيارمثخالل توفير الفرص االستر الوسيط من ( القيام بدوأن رئيسيين هما: )ة تقوم بدوريجموعوفي سياق قيامها بأنشطتها، فإن الم
تها عمالئها في جميع منتجا  معالمشترك الل االستثمار ي من خ الرئيسالقيام بدور المستثمر  (بو) ا بديلة إلى عمالئهلمية الا الع
 ستثمارية.اال
 

الموجودات  فئاتإن  .االستثمارية تفئات من الموجوداخمس ات ضمن تقديم منتج ب ةموعلمج ة، تقوم االرئيسيعند القيام بأدوارها 
واستثمارات العائد المطلق  ئتمانإدارة االواستثمارات صة ة الخا الملكي اتتثمارسافيها المجموعة هي  تي تتخصصلرية اا مثتساال

خصص من ت من فريق متجوداوتتألف كل فئة من فئات المو. تيجيسترااالس المال رات في رأا واالستثم لعقاريةمارات اواالستث
  ( "عالقاتلااالستثمارات وإدارة طرح "سابقا   ىتسم)ت رارة عالقات االستثما ادإل ما عق يرويدعمه فصة الخا ات خبراء االستثمار

 .ووحدات مساندة الشركات
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 * متضمنة تركيا 
 (3إيضاح )يها إلمطلق لا دائلعت امارااستث لأعماتاغس والتي تم تحويل ترك مع مجموعة في مشروع مش 2020ي شهر مايو فدخلت إنفستكورب ** 

 

 ركاتمساندة الش 
 ارية ومالية إد

 وكمةوح

 

 االستراتيجية  تثماراتالسا
 ةاستراتيجية وإدار االقتناء
لدعم رسوم عامالت الم
 اسيةاألست األعمال اقطاع

 

 مان ات إدارة االئتاستثمار
 روبا(شمالية وأو)أمريكا ال

لتزامات القروض ا
 ة لمضمونا

 صناديق ائتمانية مفتوحة 
انية أخرى يق ائتمصناد

 مقفلة
 

 ارات عقاريةماستث
وأسيا الشمالية  )أمريكا

 وأوروبا(
 اإلقتناء

 ا بعد اإلقتناءم
 البيع

 

 اصةكية الخالمل اراتاستثم
ا ب)أمريكا الشمالية وأورو

والشرق األوسط وشمال  
 أفريقيا*( 

 االقتناء 

  تناءما بعد االق
 البيع  

 

 مجموعة إنفستكورب 
 

 ين تثمرإدارة عالقات المس
مالية وأروبا أمريكا الش) 

 (أسياو
 

طرح منتجات المجموعة 

 عمالءلل

مال في رأس الت استثمارا
 االستراتيجي 

 (الشمالية أمريكا)
 

يق من خالل صناد
تهدف فلة تسرية مقاستثما

االستثمار في البديل 
 ة الحجمالمتوسط

 **مطلقال تثمارات العائداس
 )عالميا ( 

 تعددةلول إدارة مح
 صناديق التحوط شركاء
ارية رص االستثممحافظ الف

 الخاصة
 ديلةالب طرالمخا وةعال

 



 ة الموحدة المالي القوائم   نفستكوربإ

 ة  دة الموح لقوائم الماليإيضاحات حول ا 51 فحةص

 

 

 )تتمة( مؤسسة لا 1
 

 الملكية  (3)

-------- Holdings with voting and economic rights

-------- Holdings with voting rights but no economic rights

69 Strategic shareholders

34.1% beneficial ownership

Investcorp S.A.

Investcorp Holdings Limited

C.P. Holdings Limited

* Includes 9.7% shares granted but not acquired and ungranted shares under the various Employee Share Ownership Plans. The Company has approval from the Central Bank of 

Bahrain ("CBB") to hold up to 40% of its shares for various Employee Share Ownership Plans. On the balance sheet these shares are accounted for as the equivalent of treasury 

shares.

SIPCO Holdings Limited

Public shareholders

 beneficial ownership

47.14% beneficial ownership

SIPCO Limited
(approximately 171 eligible current and former 

employees) 

18.76% beneficial ownership*

Ownership Holdings Limited

Investcorp Holdings B.S.C.

100%

 
 

ة بنسب سيطرة ة مؤسسة في جزر الكايمن،، شرك"Ownership Holdings Limited "(OHL)لدى ، 2020يونيو  30كما في 
جزر ي ف سسةمؤ   ةكشر، "C.P. Holdings Limited "(CPHL) خاللمن ومباشرة بصورة  ركةللشفي األسهم العادية  51.4%
ستراتيجيون اال يمتلك المساهمونأكبر مساهميها. ك SIPCO لديها بدورها  والتي OHLل ا من قبهيمسيطر عل CPHLالكايمن. 

صص منفعة في الموظفين ح من خاللها يمتلك ، والتي SHLهي شركة تابعة لـ و  ،OHL. SIPCOو CPHLألسهم المتبقية لـ ا

 .  كةرللشاألسهم العادية 
 

المدراء كبار و الشركةبعض أعضاء مجلس إدارة  من SIPCOرة مجلس إدا ءيتكون أعضا ، للشركةظيمي التن لهيكلجة لونتي
رة السيطعلى  لديهم القدرةالذين وجزر الكايمن، مؤسسة في ركة ش هيوالتي  ،OHLعضاء مجلس إدارة ن هم أيضا  أالذيلتنفيذين ا

 .كةللشر يةادم العسهاأل من  %52.9على حق التصويت بنسبة 
 

SHL وSIPCO وOHL وCPHL شركات تأسست في جزر الكايمن. يه 
 



 ة الموحدة المالي القوائم   نفستكوربإ

 موحدة  ية الاللما إيضاحات حول القوائم 61 صفحة

 

 

 )تتمة( المؤسسة  1
 

 الشركات التابعة ( 4)
 

 . التابعة ا ركاتهوش للشركة م الماليةالقوائعلى ة الموحدة ماليقوائم الن التتضم
 
من  سة في جزر الكايمنسؤ م Investcorp Holdings Limited "(IHL")في  %100 سبةنباقتصادية  حصةشركة متلك الت

أرباح األسهم  جميع في %100سبة هذه األسهم الممتازة الحق بندى . لIHLالصادرة عن وفئة )ب( ممتازة فئة )أ( السهم ألاخالل 
 علقتيفيما  بقيمة إسميةعة لدفع مبلغ اضخ في حالة التصفية IHL من صافي موجودات %100ونسبة  IHLالمعلنة من قبل 

ذلك لتسهيل آلية حماية و IHLاألسهم العادية لشركة  CPHL،OHL  ،SIPCO Limitedتمتلك شركة  .IHLلـة ديلعا ألسهم ابا 
 تصويت.ال حق IHLلـة )أ( عادية واألسهم الممتازة فئلااألسهم تحمل . السنوي ة في التقريرموضح االستثمارات ال

 
قابضة كة رش، وهي Investcorp S.A. (“ISA”)في  %100سبة نبيت وصحق التوقتصادية حصة ابدورها لديها  IHLإن 
ة في ن المجموعة، وبموجب الشروط الواردالمالكة للموجودات ضمهي الشركة الرئيسية  ISA. إن نجزر الكايمي ف سةمؤس 

  أو ISAمن خالل تها ادمن موجو %95بنسبة عة على األقل وعة، تحتفظ المجمومجمألجل للطويلة االو سطةمتوال الديوناتفاقيات 
 غير مباشرة. ة أوبصورة مباشر ISAمملوكة من قبل ركات تابعة ش

 



 ة الموحدة المالي القوائم   نفستكوربإ

 ة  دالموح ة لقوائم الماليضاحات حول اإي 71 صفحة

 

 

 )تتمة( المؤسسة  1
 

 

 )تتمة( كات التابعة لشرا  (4)
 

 يسية:ها التابعة الرئمع شركات المجموعة هيكل أدناه وفيما يلي
 

Parent Description of principal activities

Investcorp 

Holdings B.S.C.

(Bahrain)

Investcorp Holdings 

Limited

(Cayman Islands)

Investcorp S.A.

(Cayman Islands)

Investcorp Capital Limited

(Cayman Islands)

Investcorp Investment 

Holdings Limited

(Cayman Islands)

Investcorp Management 

Services Limited

(Cayman Islands)

Investcorp Investment 

Advisers Limited

(Cayman Islands)

Investcorp Funding Limited

(Cayman Islands)

Investcorp Trading Limited

(Cayman Islands)

CIP AMP Limited

(Cayman Islands)

Investcorp International 

Limited

(UK)

Investcorp Securities

Ltd.

(UK)

Investcorp International 

Holdings Inc.

(USA)

Investcorp International Inc.

(USA)

N A Investcorp LLC

(USA)

Investcorp Investment 

Advisers LLC

(USA)

Investcorp Credit 

Management US LLC

(USA)

CM Investment 

Partners LLC

(USA)

Investcorp Financial 

Services

BSC (c) 

Investcorp Europe Holdings 

Limited

(UK)

Investcorp Credit 

Management EU Limited

(UK)

Investcorp Asia Services 

Pte. Ltd.

(Singapore)

Investcorp India Asset 

Managers Private Limited

(India)

Investcorp Asia Financial

Services Pte Ltd

(Singapore)

Investcorp Investments

LLC

(Qatar)

Investcorp Saudi Arabia

 Financial Investments Co

(Saudi Arabia)

Company that provides investment management and

advisory services in MENA region and acts as principal

agent in Bahrain for placements of the products offered by

the Group.

Company that acts as a holding company for Banque Paris

Bertrand Sturdza.

Company that provides investment advisory services in the

United States for investments in floating rate first lien,

second lien, unitranche loans, mezzanine loans/structured

equity and in the equity of middle-market companies.

Employs the group's United States-based employees.

Company through which the Group retains its equity

investments across its product classes.

Company that provides administrative services to non-United

States client investment holding companies for private

equity and real estate investments.

Company that provides investment management and

advisory services to investment funds including absolute

return investments (ARI) and is an SEC registered

investment advisor. 

Company that provides short-term funding to investee and

client investment holding companies.

Company that executes the Group's money market, foreign

exchange and derivative financial contracts, invests in hedge

funds partners and manages the Group's excess liquidity.

Wholly owned significant subsidiaries

Bahrain-based parent company of the Group.

Holding company that provides force majeure investment

protection to shareholders and lenders.

Holding company that is the principal operating and asset

owning arm of the Group.

Company that issues the Group's long-term notes and other

capital market financings.

Company that provides investment management and 

advisory services in Asia region and acts as principal agent 

in Asia for placements of the products offered by the Group.

Company that acts as principal agent of the Group in Saudi

Arabia for placements of the products offered by the Group.

Company that acts as principal agent of the Group in Asia 

for placements of alternative asset investment products.

Company that acts as principal agent of the Group in Qatar

for placements of the products offered by the Group.

Company through which the Group co-invests in ARI

products.

Company is an SEC registered broker dealer that provides

marketing services in the United States for the ARI and real

estate funds and investment banking services for M&A

transactions.

Company that provides investment management and

advisory services in the United States for investment funds,

including ARI, and is an SEC registered investment advisor. 

Company that provides investment management and

advisory services to various debt funds in the US and is an

SEC registered investment adviser.

Company that provides investment management and

advisory services to various debt funds in the UK and is

regulated by the UK FCA.

The Group's principal operating subsidiary in the UK which

employs the group's UK-based employees.

Company that provides M & A consulting services for deal 

execution in Europe and acts as a Small AIFM and RIA, 

regulated by the UK FCA and the SEC.

The Group's holding company in the United States of

America.

Company that acts as the Fund Manager and Investment

adviser for investments in India.

 
 



 ة الموحدة المالي القوائم   نفستكوربإ

 ة الموحدة  حول القوائم المالي إيضاحات 81 صفحة

 

 

 ة  مدار   موجودات 2
 :في نهاية السنة كاآلتيتجات "( لكل فئة من فئات المنAUM)" ودات المدارةلموج اع وممج . فيما يلي ا االستثماريةاتهموجودفئات من  خمسن ضم يشترك عمالء المجموعة في المنتجات المعروضة

 

    2020يونيو  30   2019يونيو  30

 المجموع 
 زميلة شركات 

 وشركاء استثمار
 المجموع  عمالء إنفستكورب

 شركات زميلة 
 وشركاء استثمار

 عمالء وربكتفسإن
 الدوالرات األمريكيةن ييبمال

 استثمارات الملكية الخاصة                  

 صناديق مقفلة ملزمة 1,170 93 144 1,407 996 39 19 1,054

 لة قفستثمارية ميق اصناد 1,488 58 16 1,562 1,402 77 21 1,500

 حده قة على كل صف سأساعلى  2,251 * 269 143 2,663 2,544 * 398 177 3,119

 حدة  كل صفقة على اسأسعلى  تاكتتابا - 59 16 75 - 52 - 52

 صة   ة الخات الملكياستثماراوع مجم 4,909 479 319 5,707 4,942 566 217 5,725

 ناستثمارات إدارة اإلئتما                 

 صناديق استثمارية مقفلة  12,001 294 - 12,295 10,890 322 - 11,212

 ةمزصناديق مقفلة مل 491 34 - 525 85 34 - 119

 صناديق استثمارية مفتوحة   314 10 - 324 258 10 - 268

 ة ت دين مؤقتمارااستث - 0 - 0 - 5 266 271

 ئتمانرة اإلرات إدااتثمسمجموع ا 12,806 338 - 13,144 11,233 371 266 11,870

         
 *تثمارات العائد المطلق*سا        

 ددة حلول إدارة متع 2,939 28 3 2,970 1,436 29 - 1,465

 حوطشركاء صناديق الت 2,479 24 - 2,503 2,110 30 - 2,140

 محافظ الفرص االستثمارية الخاصة  564 29 2 595 104 43 - 147

 مخاطر البديلة  ة العالو 40 - - 40 38 10 - 48
         

 ق   لطت العائد المستثمارامجموع ا 6,022 81 5 6,108 3,688 112 - 3,800

         
 استثمارات عقارية          

 ةلزمة مصناديق مقفل 65 15*  - 80 - - - -
 لة  صناديق استثمارية مقف 119 - - 119 134 - - 134

 على أساس كل صفقة على حدة *** 5,134 565 316 6,015 4,820 588 306 5,714

 صفقة على حدة *** لاكتتابات على أساس ك - 125 66 191 - 278 - 278

 يةررات العقاامستثمجموع اال 5,318 705 382 6,405 4,954 866 306 6,126

         
 االستراتيجي استثمارات في رأس المال        

 صناديق استثمارية مقفلة  87 40 6 133 - - - -
 ه ى حدلقة ععلى أساس كل صف 28 - - 28 - - - -

 تراتيجياالستثمارات في رأس المال االسمجموع  115 40 6 161 - - - -

         
 ةيجياستراتارات استثم        

 ستراتيجية واستثمارات أخرى اات استثمار - 74 - 74 - 18 - 18

         
 ةاالستراتيجياالستثمارات مجموع  - 74 - 74 - 18 - 18

         
 تفظ بها ائتمانيا  ء المحالمأموال الع 567 - - 567 576 - - 576

  وعمالمج 29,737 1,717 712 32,166 25,393 1,933 789 28,115

 **** ميلةالز شركةالموجودات المدارة لل 6,000 - - 6,000 5,661 - - 5,661         

 :اتتجالمنملخص حسب                  

 فلة ملزمة قيق مصناد  1,235 108 144 1,487 996 39 19 1,054

  ديق استثمارية مقفلةناص   1,694 98 22 1,814 1,536 77 21 1,634

 صناديق إدارة االئتمان  12,806 338 - 13,144 11,233 366 - 11,599

 استثمارات العائد المطلق  6,022 81 5 6,108 3,688 112 - 3,800

 دة ***على ح ةقصف على أساس كل 7,413 834 459 8,706 7,364 986 483 8,833

 ***  تثمارات دين مؤقتةاسات واكتتاب - 184 82 266 - 335 266 601

 أموال العمالء المحتفظ بها ائتمانيا   567 - - 567 576 - - 576

 ية واستثمارات أخرىاتيج رإست استثمارات - 74 - 74 - 18 - 18

 المجموع 29,737 1,717 712 32,166 25,393 1,933 789 28,115

 لزميلة **** دارة للشركة االموجودات الم 6,000 - - 6,000 5,661 - - 5,661

         
 ودات:لموجت اسب فئاملخص ح        

 المليكة الخاصةمار ثاست 4,909 479 319 5,707 4,942 566 217 5,725

 ئتمان الاستثمارات إدارة ا 12,806 338 - 13,144 11,233 371 266 11,870

 مطلق تثمارات العائد السا 6,022 81 5 6,108 3,688 112 - 3,800

 *** ت عقاريةمارااستث 5,318 705 382 6,405 4,954 866 306 6,126

 مال أس الفي ر ةتيجياستثمارات استرا 115 40 6 161 - - - -

 ل العمالء المحتفظ بها ائتماني ا واأم 567 - - 567 576 - - 576

 رات أخرىة واستثماتيجيارمارات إستتثاس - 74 - 74 - 18 - 18

 عالمجمو 29,737 1,717 712 32,166 25,393 1,933 789 28,115

 ***يلة *مالز الموجودات المدارة للشركة 6,000 - - 6,000 5,661 - - 5,661

كية  نفستكورب الستثمارات الملإلات المشتركة مارتث سبالغ االومة ريرات العقاماتثضات االستعرومال االستراتيجي واستثمارات استراتيجية  في رأس الاستثمارات ورات العائد المطلق ع تعرضات استثماج جمياإدر  في الجدول الوارد أعاله تم
 إدراج الفئات األخرى بقيمة تكلفتها المدرجة. تم يا نمبيبالقيم العادلة الحالية  دارة االئتمانإ تاتعرضبعض  وصة الخا

 



 ة الموحدة المالي القوائم   نفستكوربإ

 ائم المالية الموحدة  ول القوح ت حا ضا إي 19 صفحة

 

 

 )تتمة(موجودات مدارة  .2
 

 نيةتما ئاالهذه الصناديق تخضع "(. االئتمانية"الصناديق مختلفة )مانية تئا يقادوالهم مع صنأميستثمر بعض عمالء المجموعة 
ويتم استثمار  خدمات اإلدارة. ديملتقب ركوفستنإلة قام بتعيين شركة تابعوالذي ، ثطرف ثالقل من تسمن قبل أمين مرة لسيط
، نفستكورباالئتمانية إلتصنيفات الة ال تقل عن يانمتئاتصنيفات ها يدل، والتي عاليةسيولة ذات  أصولفي  تلك يةئتمانصناديق االال

 وتسهيل قرض متجدد.  عمالتال عددل متتسهيجب موستكورب بإلنف راضها أو يتم إق
 

د ح ك لية تعادلت ما ضمانا تحقيق الموجودات، مع االستثمار في تلك من  محققئتمان عائد ا كالمحتفظ بها ء الالعم راتاستثما  تكتسب
 السوق فيما بين البنوك. ار سعألل ادالمعالعائد ى أدن
 

وليس ية مانتائة صفب اركينوالمستثمرين المشزميلة لاشركات ال كلبما في ذلعمالء لرى األخ  داتجوموئتمانية والالصناديق االتدار 
ضعة خا ن كووت، هماراتمتثعلى اسعوائد اللدى المجموعة حق في هذه الموجودات. يتحمل العمالء جميع المخاطر ويكسبون معظم 

 للمجموعة. ركز المالي الموحدة للمة مئالقا في  وجوداتلما تلكين تضمم يتم أداء عادية. وفقا  لذلك، ال لترتيبات رسوم إدارية ورسو
 

 مالعاأل جمد 3.
 

 كة تأسست فيرإل.إل.سي.، وهي ش ستحواذ على حصة أغلبية في سي إم إنفستمنت بارتنرز، قامت المجموعة باالالسنةخالل 
 رزنت بارتنمتسي إم إنفس هم فياألس وق قح من % 76تم تحقيق ذلك من خالل االستحواذ على  ات المتحدة األمريكية.يوالال

، وهي شركة تأسست سيآي إن  سي إم فاينانساالستثماري لشركة هي المستشار  رزتنرت با سي إم إنفستمنإن شركة إل.إل.سي. 
من لرهن المضمونة بامتياز امعدالت الفائدة العائمة يسي في القروض ذات ئركل بش تستثمرية، وكفي الواليات المتحدة األمري

ئي في قروض الميزانين وحقوق الملكية المهيكلة نتقا اشكل كما تستثمر بو المختلطةلقروض وا ة الثانيةج رة األولى ومن الددرج ال
صافي الموجودات المحددة بلغ مجموع  أخرى.ات أدول ضمانات والوحقوق ملكية الشركات التابعة لمحفظتها االستثمارية من خ 

أمريكي من الر دو نمليو 12.9بقيمة إثبات شهرة إلضافة إلى ذلك، تم ا ب. أمريكي ردوال مليون 5.8حواذ االستفي تاريخ للشركة 
على  البديلةتجات لمنض المتحدة وعرواالتوزيع الحالية في الواليات إمكانيات االستحواذ على الشركة حيث أن هذه المعاملة ستدعم 

مليون دوالر  270.6. سي إم إنفستمنت بارتنرز المتعلقة لمدارةجودات اموالمة قي، بلغت 2020يونيو  30كما في  مستوى العالم.
 ي.كأمري
 

 تأسست ةك، وهي شر("نتايت") إل.إل.سي.تيتان في سي آي ستحواذ على حصة أغلبية قامت المجموعة باالكما ، وعالوة على ذلك
صندوق استثمار  وهتيتان  .تيتاني األسهم ف حقوق من % 80خالل االستحواذ على من  ، وذلكات المتحدة األمريكيةلواليفي ا

نحاء الجنوب الشرقي تدير االستثمارات في جميع أ. بالكامل خدمات العقاريةالإلدارة  ةيلمزكة مع شر عقاري متعدد العائالت
 ن دوالريومل 0.2االستحواذ في تاريخ صافي الموجودات المحددة للشركة بلغ مجموع  .تكساسط ووسي والغرب األشرقوالشمال ال
 .االستحواذ على الشركةأمريكي من الر دو ونليم  2.3بقيمة مؤقتة إثبات شهرة لك، تم إلى ذ ةف. باإلضاأمريكي

 
 الموحدة الماليةالقوائم في المسيطرة الحقوق غير تمثل . مجموعة إنفيستكوربان هما موحدتان في وتيت سي إم إنفستمنت بارتنرز

 .تانيت حقوق الملكية فيومن % 20 .تنرزنت بارفستمنإسي إم ي ملكية فحقوق ال نم %24ة غبالال لمتبقيةبة انسلا
 

 ةة الرائدإحدى الشركات األوروبي، وهي غسا مع مجموعة ت 50/50 كروع مشترمشاتفاقية  إنفستكوربرمت ب، أخالل السنة
كمنشأة ه ميتم تنظولمحدودة تاغس ا ربكوفستإن اسمد جديلرك االمشتع روشالمعلى أطلق . البديلة إدارة األصولالمتخصصة في 

األكثر تنوعا  في خدمة قاعدة المستثمرين مكن المشروع المشترك سيت. المشتركةمنشآت للطلق دير استثمارات العائد المت ةمستقل
ق والمناطت يا تيجتراساال عبر من المنتجاتسع من خالل مجموعة أود المطلق ات العائالستثمارتلبية الطلب في  على مستوى العالم

 الموجودات، بلغت قيمة 2020يونيو  30كما في  .العمل قاعدة وسيععزيز المهارات االحترافية للعاملين فيه وتت لبفضالجغرافية 
 بالقيمة العادلة. المشروع المشتركاستثمارات اج تم إدر دوالر أمريكي. مليار 6.1بالمشروع المشترك  المدارة المتعلقة



 ة الموحدة المالي القوائم   نفستكوربإ

 لموحدة  حات حول القوائم المالية اضا إي 20 صفحة

 

 

 عمال قطاعات األ 4.
 

 ات القطاع ريرتقا .أ
 

 تها.التي تصنف فيها المجموعة أنشط الرئيسيةرير لتقا اعات اثنين من قطا على اعات األعمال طق ريرتقا تند ست
 

 رسوم األعمال  (1
 

ل تعم .لعمالء من بين المؤسسات وذوي الثروات الكبيرةلاالستثمارات يق قوتح وإدارة اقتناء خالل تقوم المجموعة بدور الوسيط من 
للمجموعة ء الدوليين العماليتضمن  .وسنغافورةند هوال روبا وأو المتحدة ياتالالوبي وعريج الفي الخل اكزمر من خالل ةعلمجموا

في الواليات ومستثمرين مؤسسين العربي يج دول الخلفي الكبيرة روات ؤسسات وذوي الثن بين المالعمالء معلى بصورة أساسية 
 عمالئها.لالوساطة  دماتيم خ من خالل تقد اراتملالستثية ياتلحا ورةدلاال طو الرسوم لخدحقيق م تويت .وآسيا  المتحدة وأوروبا 

 
   لمشتركةأعمال االستثمارات ا (2
 

تلك  الدخل منيكتسب لعمالئها.  مها تقدية التي االستثمارمنتجات الة مع عمالئها في ستثمارات المشتركتقوم المجموعة باال
العقارية مارات ثستالاصفقات وتثمارات العائد المطلق ساوصة الخا ةيملكلا تااستثمار صفقاتفي  تركةالمشاالستثمارات 

في شكل  ما إ الدورة الحياتية لالستثمارات خاللإدارة االئتمان  ستثماراتوصفقات استراتيجي لمال االواالستثمارات في رأس ا
 .جارإي وعوائد دئفواسهم وباح أدفقات نقدية في شكل أرأو تالعادلة تغيرات في القيمة 

 

 جودات والمنتجات موالات فئ ب.
 

 والمنتجات:دات وعلى أساس فئات الموج لتقاريرها القطاعين الرئيسين  لكذكعة تصنف المجمو
 

  المنتجات   فئات الموجودات 

  لى حدهعروض على أساس كل صفقة ع -  صةالملكية الخا اتاستثمار (1
 

 لة مقف يةارصناديق استثم -
 

 مفتوحة  يةستثماريق اصناد - مان تئاالرة إدارات ا م( استث2
 

 مقفلة يةارماستثصناديق  -

 

 استثمارات العائد المطلق ( 3

 
 متعددة  دارةإحلول  -
 

 شركاء صناديق التحوط  -
 

 مخاطر البديلة ة العالو - 
 

  الفرص االستثمارية الخاصةافظ مح  -
 

  حدهلى قة عفصساس كل أعلى  عروض -  ( استثمارات عقارية4
 

 مقفلة  يةماراستث اديقنص -
 

 مقفلة  يةصناديق استثمار -  االستراتيجي ماللا رأسفي ( استثمارات 5

 



 ة الموحدة المالي القوائم   نفستكوربإ

 ول القوائم المالية الموحدة  ح ضاحات يإ 21 حةصف

 

 

 )تتمة( قطاعات األعمال  . 4
 

 )تتمة( فئات الموجودات والمنتجات  ب.
 

  :يلي يما ف ثركأ يلبتفص الصلة،ذات المعروضة باإلضافة إلى عروض منتجاتها  فئات الموجودات،تم توضيح 
 

   صةخالا الملكية  ات استثمار (1
 

ندن د في لالموجوفريق اليقوم . والهند ةوسنغافور ومملكة البحرينورك ونيويلندن في  الملكية الخاصة اترا مستثق اريف يوجد
 ني كل م ف ةريكب امكانية نموسجل قوي ووالتي لديها متوسطة الحجم في شركات  الملكية الخاصةاستثمارات بترتيب ونيويورك 

ورة أساسية صببالنظر والهند البحرين الموجود في مملكة  الملكية الخاصة تمارااستثفريق يقوم ربية. الغالشمالية وأوروبا  ا كأمري
. والهند على التوالي (متضمنة تركيا )، على نطاق أوسع وشمال أفريقيا  منطقة الشرق األوسطفي الرأسمالية رات االستثما في نمو 

 الكامل.تشغيليها ببمجرد  آلسيويةااألسواق ص في رالف ث عنالبح  يسنغافورة ففي الخاصة الملكية هم سأفي  رااالستثم قيأ فرسيبد
تحتفظ . اديق التقليدية للمستثمرينياكل الصنمن خالل هل صفقة على حدة على أساس كألساس با لخاصة الملكية ا اترثما تاستودع 

  .لمشتركةت اثمارامن االستالمجموعة بحصة صغيرة 
 

 مان  ئتإدارة اال استثمارات  (2
 

ستكورب رة أعمال إنفبإدااألساس بيقوم الفريق . قاعدة ألنشطتهلندن ونيويورك في إدارة االئتمان ت ارثما استفريق يتخذ 
 .رةادء الملعمالدات اجموعة باإلضافة إلى موجوات المشتركة الخاصة بالمعلى االستثمارلتي تتضمن اومان الستثمارات إدارة االئت

في أمريكا صناديق التزامات القروض المضمونة إطالق وإدارة تمان على االئ ارةدت إماراثتة لفريق اساريطة التجاألنش وتشتمل
صناديق تطوير وإدارة عن فضال  ويورو مليون  400والر أمريكي / ون دملي 500يبلغ حجم تقريبي لكل صندوق بلية وأوروبا لشما ا

مقابل  ثابتداء أنشطة التجارية إلى تحقيق األ فتهد .با وأورولشمالية ا اريكأمشركات في ديون ال يفر مثي تستى التاألخرالديون 
 تنوعة. نشطة ومارية تثمساإدارة محفظة  اللالديون من خ للمستثمرين في مجال عوائد السوق 

 
 ية ات عقاراستثمار (3
 

الموجودة ات رقالعا يفرات ستثماااليب ترتقاعدة ألنشطته، بند هلوا نولندك ويورمن نيلذي يتخذ مارات العقارية ايقوم فريق االستث
تتراوح اظ حتفمدى فترة اسب رأسمالية مجزية على إمكانية تحقيق مكا أو /و ة قوية ذات تدفقات نقديوروبا وأالشمالية  كا ريمأفي 

ة عدقا  ىلد ها ح رطك متنوعة ويتم بعد ذل ةياعطقحافظ في م قاريةاالستثمارات العالعديد من ميع م تج . يتتبين ثالثة إلى خمس سنوا
وة العو. ةمشترك اتجموعة بحصة صغيرة كاستثمارلما مع احتفاظ، والواليات المتحدة العربي الخليجول دلمجموعة في اري مستثم

مع احتفاظ  ق،يدنا الصكلية ل هيتثمريها من خاللقاعدة مسفي الميزانين استثمارية أيضا  بتقديم فرص  لمجموعةذلك، تقوم اعلى 
هذه تقدم الهند حاليا  صندوقين نشطين. االستثمارية العقارية في  شطةاألن لدى. ةركتشم اتكاستثماريرة غالمجموعة بحصة ص

 سكنية.العقارات المة في قطاع كبيرة منظ ةأولي ائتماناتالصناديق 
 
 جي ستراتيفي رأس المال االات استثمار (4
 

مدراء حقوق األقلية في واذ ح است ىعلز ركي تالتالصناديق  لهياكمن خالل ، يةستثمارا يةج يراتستفيذ اة بتنتقوم المجموع
ة الملكيأسهم ة األجل )مثل الشركاء العامين الذين يديرون استراتيجيات رأس المال الخاص طويل صوباألخ ، البديلةالموجودات 
 ذينلالن ميلعا ، تركز المجموعة على الشركاء امقرا  له كروينيومن  خذتييق رفالعقارات(. من خالل واالئتمان الخاص والخاصة 
 .ةنمو جذاب وتوقعات وفرق استثنائية وية ت قبسجال يتمتعون



 ة الموحدة المالي القوائم   نفستكوربإ

   م المالية الموحدةقوائإيضاحات حول ال 22 صفحة

 

 

 )تتمة( قطاعات األعمال  4.
 

 ة( )تتمنتجات فئات الموجودات والم .ب

 
   لمطلقاستثمارات العائد ا (5
 

رك يوفي نيوا  سا أس أعماله الذي يزاول استثمارات العائد المطلق قريفم يقو، سنةلالل اإلى هيكل المشروع المشترك خ  التحولقبل 
فة إلى ضاباإلوالذي يتضمن على االستثمارات المشتركة الخاصة بالمجموعة ستثمارات العائد المطلق الإنفستكورب  أعمالة اربإد

(. 3إيضاح المطلق إلى المشروع المشترك ) دائعالات ستثمارالية األنشطة التجار، تم تحويل السنةخالل  ة.رمدالا موجودات العمالء 
إدارة على تشتمل ائد المطلق الستثمارات العنشطة التجارية األال تزال  خارج نيويورك ولندن. سألسا ا بترك وع المششرملا لميع

شركاء  تا تج منديلة والبطر خا لموة ايق عالمارية الخاصة وصنادمحافظ الفرص االستثحلول إدارة متعددة وفي االستثمارات 
مع  ألجلافترة متوسطة مدى مخاطر على العلى أساس معدل  زيةج مائد تحقيق عو ىلإ ةالتجاري األنشطةهدف ت. صناديق التحوط

 ستثمارات. ، وذلك من خالل محفظة متنوعة من االاألخرى والموجوداتة فئات الموجودات التقليديبنخفض ارتباط م
 

  تحقيق اإليراد  .ج 
 
   ومل الرسخد (1
 

 فيها. ثمر تلوساطة إلى العمالء والشركات المسا خدماتتقديم  لالخ من  اكتسابها اك عدة عناصر من الرسوم التي يتم نه
 

   الموجودات المدارة رسوم
 

 من ودات المدارةالموج وم رس تتكون
 

عمالء ية من را عقال ثماراتستواال الملكية الخاصةمارات مكتسبة من استثمتكررة ة واستشاري رسوم إدارة وإدارية •
 ؛ ووالصناديق االستثمارية المقفلةا ر فيهالمستثمت ا كلشراالستثمارية القابضة واالشركات 

 

 .ارةمدالئتمان ا إدارةاستثمارات  تداموجومكتسبة من ء ورسوم أخرى وأدا دارةم إرسو •
 

نشطة التجارية تحويل األ لبق ةارمدال مطلقئد الاستثمارات العا ت موجودامكتسبة من ء ورسوم أخرى وأدا دارةم إرسو •
 .(3إيضاح ) .روع مشتركى مشلق إلطالم تثمارات العائدالس

 

 . بإنفستكورا مجموعة مقابل الخدمات التي تقدمهالمشترك للمشروع العائد المطلق  اتاستثمارقبل من  الرسوم المدفوعة •
 

   ات رسوم الصفق
 

 لعقارية.ات ارواالستثما  خاصةية الالملكات را استثم من نشطة ورسوم األداءتشمل رسوم الصفقات رسوم األ
 

استثمارات في قتناءات الجديدة اللق با فيما يتعمن الشركات المستثمر فيها  المجموعةبة من قبل رسوم المكتسالسوم األنشطة ر لمتش
عمالء من ال جموعةالم لقبمن  سبةاالستثمار المكتطرح  رسومجزءا  من ويتضمن ذلك  .يةعقارالرات تثما سأو اال الخاصةكية المل

اكتسابها من  العميل( ورسوم ثانوية يتمنسبة مئوية من إجمالي اكتتاب تكون عادة  معهم )الجديدة ت ارثماستاالالت معام عند طرح
 ارية.استش اتتقديم خدم ستثمر فيها مقابلمالشركات ال

 

 ءالمالعق من قبل لمحقاالمكسب كجزء من رية العقا  اترا ستثمالوا ملكية الخاصةمن صفقات استثمارات الاألداء سوم ر ابيتم احتس
 معين. أداء / معدل نسبة حاجز  ستثمارات عند تجاوزاالمن 



 ة الموحدة المالي القوائم   نفستكوربإ

 لموحدة  قوائم المالية احول الإيضاحات  32 فحةص

 

 

 )تتمة(عمال قطاعات األ 4.
 

 )تتمة( راد تحقيق اإلي  .ج 
 

 ت لموجودادخل ا (2
 

خالل بالقيمة العادلة من  ها ياسم قيتي تلا ماراتثستالمن ار المحققة ب والخسائر المحققة وغيمكاسلا ىلعجودات لمول ادخ ن ضميت
على  واضمحاللالعقارية المشتركة زيعات دخل اإليجار من االستثمارات أدوات الدين وتوعلى جميع والفائدة الخسائر  وأباح األر

 .ةفأ طمالكلفة التمدرجة بوالنقدية ل الشامل اآلخر ة من خالل الدخدلالعا  لقيمةجة با لدين المصنفة كمدرجميع أدوات ا
 

 المكتسبة والفوائد للمجموعة ئضةفا الج عن استخدام السيولة للمجموعة )مثل الدخل الناتة فومألة جميع اإليرادات األخرى الم معاملتي
 . األخرى موجوداتلاخزانة ودخل دخل الك( من السلف األخرى

 

 ت داجوتصنيف المو .د
 

من قبل ت مشتركة راا مستثعلى هيئة ابصورة أساسية هي ة مشتركلا اترثما تساالال أعمقطاع إلى  الموجودات المنسوبة مباشرة  إن 
بما في ذلك خرى جميع الموجودات األ تسجيل. يتم ل العاملرأس الما مرتبطة ب بنودودات وأية كل فئة من فئات الموج المجموعة في 

 عمال.األقطاع سوم من رضة ينمدال الذممنقد وال
 

 الفوائد وفاتومصر اتبوالمطلو كيةالملتخصيص حقوق  .هـ 
 

كتتاب لدعم أنشطة االقتصادي الالزم ل االاألعمال بمقدار رأس الما اع طقالمخصصة لرسوم ة لكيمالق حقويتم تحديد إجمالي 
قطاع أعمال لالملكية ق حقوإلجمالي  تبقيمالغ يص المبلخصت  يتمول المرتبطة بها. المستمرة ومتطلبات رأس المال العام

على  الصلة لقطاع األعمال ذية لكيالمحقوق األخرى ل صرا نلعواإعادة التقييم  حتياطياتيتم تخصيص اوكة. ترشمارات التثماالس
 .التي تتعلق بها  اتأو المطلوب اتلموجوداأساس 

 

مجموعة ال ، تقوماالقتصادي رأس المال متطلباتومال األع اتاعاع من قطقطل ى كإل منسوبة مباشرة  بعد تحديد الموجودات ال
قطاع األعمال. دات موجوالنسبي ل حقاقاإلستبيان على  ألعمال بناء  ت اا اعقطلوبات )تمويل الدين( لكل قطاع من مطال يصخصتب
ئتمان رات إدارة االتثماسا فيالمشتركة  ماراتاالستثمن قبل ونة م تخصيص الديون الطويلة األجل بما في ذلك القروض المضمتي

. ويتم األعمالقطاع رسوم  بقي فيلمتاغ بلتخصيص الم الذي من الممكن فيهحد ال إلى ةتركشمرات الثما ستاالقطاع أعمال في 
لمشتقات المالية في ادلة لمة العقيالو هب المرتبطر خ اآلل ماألجل ورأس المال العا  والدين المتوسط التمويل قصير األجلتخصيص 
 ناع مكل قطالفوائد لمصروفات  تخصيصم بتحديد يقو هربدومطلوبات المحددة أعاله، ص التخصي إناألعمال. اع رسوم قط
 األعمال.قطاعات 

 

 تخصيص المصروفات التشغيلية  .و
 

جمالي ثابت يحسب على إ دلمعرسوم ستخدام ا ة بركشترات الما تثمالسا مالع أعالقطلتشغيلية المصروفات اجزء من يتم تخصيص 
لقطاع فات إضافية ورد مصمكانية تكبناك إبداية ومنتصف السنة. توجد ه يكتتاب، ف، باستثناء االالمشتركة اراتستثمنية االيزام

رات ثماستالأعمال ااع طقمن  داتموجولتجاوز صافي دخل االستثمارات المشتركة على هيئة مدفوعات حوافز إذا أعمال ا
 مال.عاأل م قطاعتبقية في رسوالم يليةلتشغاالمصروفات  ميعبة حاجز معين. يتم تخصيص ج المشتركة نس



 ة الموحدة المالي القوائم   نفستكوربإ

 حدة  ية المولامالم وائلقضاحات حول ايإ 42 حةصف

 

 

 تتمة()قطاعات األعمال  . 4
 

 األعمال حسب تقارير قطاعات قائمة المركز المالي وح أو الخسائر  ابر األقائمة  .ز
 

 : هي كاآلتي الم عاأل عاترير قطاتقا حسب  سائرالخ  ولألرباح أالقائمة الموحدة  
 

 يةريكات األمروالالد بماليين 2020  2019

    
 األعمال قطاع وم سر   
 ات المدارة  لموجودا  مرسو   

 خاصة  لاكية المل استثمارات  76  97
 استثمارات إدارة االئتمان   55  50
 مطلق د ال ئاستثمارات العا 14  13
   ة استثمارات عقاري 22  21

 المال االستراتيجي  أس ر  في رات استثما  3  -
 لمدارة  ا ودات الموج رسوم  ع مومج 170  181    

 فقات   رسوم الص       
 كية الخاصة  ات المل استثمار 57  127

 مان  ت إدارة االئت راا متثسا 0  1
 استثمارات العائد المطلق   -  -

 استثمارات عقارية   61  67
 ت  صفقال ا م رسو ع مجمو 118  195    

 ات  لموجودا دخل       

   ةياستراتيجات ماراستث ( 27)  5

 آخر الخزانة ودخل دخل  9  13    
    

   اتلموجودا  دخل( خسارة)مجموع  ( 18)  18

    
 أ( األعمال )ِ سوب إلى رسوم قطاع إجمالي الدخل المن 270  394

 ل محالمخصصات االض ( 26)  (4)    

 ( مصروفات الفوائد )ب ( 12)  ( 12)    

 طاع األعمال )ج( * ق سوم ى رإلة نسوبملية  شغيمصروفات ت ( 270)  ( 262)    

 د( )مال ربح رسوم قطاع األع (ارةسخ) ( 38)  116    

 ركة  ستثمارات المشتقطاع أعمال اال   

 دخل الموجودات        
 ة اص لخ ااستثمارات الملكية  ( 96)  12
   رات إدارة االئتمان ثما است ( 22)  22

 طلق   استثمارات العائد الم (5)  8
 رية  عقا  ت ارااستثم 31  29

 )هـ( تركةشالم  الستثماراتمال اعاع أ الدخل المنسوب إلى قط (ةراالخس)إجمالي  ( 92)  71    

 ( مصروفات الفوائد )و  ( 28)  ( 39)    

 كة )ز( * المشتر عمال االستثمارات  أاع قط لى منسوبة إ ة  لي شغيمصروفات ت (7)  ( 17)  ( 92)  

    
 ( تركة )ح ات المشثمارستعمال اال طاع أق( خسارة)ربح  ( 127)  15

 + )ح( د( )سنة الربح لل  (الخسارة) ( 165)  131

 أ( + )هـ( إجمالي الدخل التشغيلي ) 178  465

 )ج( + )ز(   يةيلغإجمالي المصرفات التش ( 277)  ( 279)

 الفوائد )ب( + )و( فات مصرو ( 40)  ( 51)  ( 4)  

 خلصروف ضريبة الد* متضمنة على م



 ة الموحدة المالي القوائم   نفستكوربإ

 ية الموحدة  لحول القوائم الما إيضاحات 52 صفحة

 

 

 ()تتمةل عماألقطاعات ا  . 4
 

 )تتمة(  حسب تقارير قطاعات األعمالركز المالي لما ئمةوقااألرباح أو الخسائر  ةمقائ .ز
 

دات فيما بين القطاعات خالل راإيتكن هناك أية ولم  .ينالء الخارجيمعلن امقة أعاله اإليرادات المتحق تمثل اإليرادات المذكورة
 : ال شيء(. 2019السنة )

 
 علقةالمت رسوم الصفقاتمن  ريكي(والر أمد ون يمل 166.9 :2019) ر أمريكيدوال مليون 118.3 وقدره مبلغ يتعلقتم إثبات 

 27.8: 2019)ة السنخالل من صافي عكس رسوم األداء مليون دوالر أمريكي  (0.8) مبلغ وقدرهإثبات  تموبرسوم األنشطة 
 .كي(ريمأر المليون دو

 
ر المليون دو 11.5 :2019) كيالر أمريمليون دو 10.6 هوقدرعلى مبلغ الموجودات األخرى يتضمن دخل الخزانة ودخل 

 ريكيمأ الرن دومليو 18.0قدره بلغ وعلى ماالئتمان  ات إدارةاستثمارمن دخل الموجودات تضمن يدخل الفوائد. ن م أمريكي(
 من دخل الفوائد.  ن دوالر أمريكي(يومل  26.5 :2019)
 

 ه.لموضحة أعالموعة امج لا تامجموع إيرادمن  رأو أكث %10نسبة المجموعة إيرادات ب لم يحقق أي من عمالء
 
 واقين في األسيارها التج ئالمجموعة وشركا ء يعمل عمالكما . متكامل يعالمجميع األنشطة الرئيسية للمجموعة على أساس إجراء م يت
أو  جودات مولا هيف دوج الذي تد بللا برورة ضلبا  ا  طملة مرتبغرافي للمعا الموقع الج  أوإقامتهم  محل اعتبارولهذا فإنه ال يمكن  ،يةدولال

ض تم عرلم ي هإنف ،عليه وبناء   لال .مضن قد يكولإليرادات  جغرافيفإن أي تقسيم  ،بالتاليو. المتعلقة بتلك المعاملة اسيةاألسات المطلوب
ي رافجغال التقسيم( 4) 27و 14و 12و 11 اإليضاحات وتبين. هذا حسب اإلقليموالتدفقات النقدية  لإليرادات الجغرافي مسيتقلا
 .الميزانيةفي  المدرجةر بنود غيجودات والوملل
 

حيث نقدية، قات الفدلتا ةلية في قائمغيالتش طةاألنشضمن وفئات الموجودات من قطاعات األعمال ة اتج النتم عرض التدفقات النقدية 
 .أنها نتجت ضمن األعمال االعتيادية



 ة الموحدة المالي القوائم   نفستكوربإ

 لية الموحدة  م المائلقوال ات حوإيضاحا  62 صفحة

 

 

 ()تتمةاعات األعمال طق . 4
 

 )تتمة(  حسب تقارير قطاعات األعمالركز المالي ة المموقائائر خسالباح أو األر ئمةاق .ز
 

 :هي كاآلتي األعمالقطاعات حسب تقارير مركز المالي القائمة الموحدة لل
 

  وع المجم

رسوم 
  ال األعم

مال  عأ
االستثمارات  
  المشتركة  

 2020يونيو  30

 األمريكية  الدوالرات  بماليين 
       

 دات جوموال      
       

 وأصول سائلة أخرىإيداعات نقد و  -  309  309

 تا شتقللملة الموجبة القيمة العاد  -  45  45
 دما  مقة ذمم مدينة ومبالغ مدفوع  49  236  285
 فسل  -  158  158
 واستثمارات دين مؤقتة استثمارات مكتتب بها   -  192  192

   استثمارات مشتركة      
 لخاصة اكية الملت استثمارا  339  -  339
 ن استثمارات إدارة االئتما   317  -  317
 طلق العائد الماستثمارات   81  -  81
 استثمارات عقارية   71  -  71
 تيجي ل االسترالما س ارأتثمارات في سا  2  -  2

 ير ملموسة  دات غوموجو ةاستراتيجياستثمارات   47  142  189
 ىرخ أدات وموجو معدات و ممتلكات  -  135  135

 مجموع الموجودات   906  1,217  2,123

       

 وحقوق الملكية مطلوبات لا      
       

 مطلوبات ال      
   

    

 مستحقة  اتوفرصمذمم دائنة و  5  181  186
 للمشتقاتالقيمة العادلة السالبة   -  26  26

 التمويل  335  646  981
 ؤجلة  م مرسو  -  62  62

 مجموع المطلوبات   340  915  1,255

 حقوق الملكية  مجموع   566  302  868

 الملكية     مجموع المطلوبات وحقوق  906  1,217  2,123

               

 



 ة الموحدة المالي القوائم   نفستكوربإ

 ة  موحدقوائم المالية الول الح  اتإيضاح 27 صفحة

 

 

 )تتمة(عمال ألت ا عاقطا . 4
 

 )تتمة(   لماععات األتقارير قطاب حسمالي وقائمة المركز القائمة األرباح أو الخسائر  .ز
 

  موع المج

وم سر
  عمال ألا

أعمال  
ارات  االستثم

    المشتركة

 2019يونيو  30

 الدوالرات األمريكية  بماليين 
       

 موجودات ال      
       

 سائلة أخرىول وأصت إيداعا نقد و  -  390  390
 تا شتقللملة الموجبة القيمة العاد  -  44  44

 ة مقدما  بالغ مدفوعمو ة مدينذمم   100  264  364
 سلف  -  82  82

 واستثمارات دين مؤقتة استثمارات مكتتب بها   -  334  334
 ت مشتركة  استثمارا      

 صة خا ة اللكيالمت مارااستث  491  -  491
 االئتمان استثمارات إدارة   332  -  332
 لمطلق استثمارات العائد ا  112  -  112
  ت عقاريةاراستثما   68  -  68

 وموجودات غير ملموسة   ةاستراتيجيت ماراثاست  14  93  107
 ىأخروموجودات  معدات و ممتلكات  -  37  37

 جموع الموجودات م  1,117  1,244  2,361

       

 وحقوق الملكية ات وبمطلال      
       

 مطلوبات ال      
   

    

 ة قح ستات مصروفذمم دائنة وم  18  223  241
 للمشتقات السالبة ةلعادال يمةالق  -  23  23

 التمويل  396  493  889
   رسوم مؤجلة  -  63  63

 المطلوبات وع مجم  414  802  1,216

 كية  وق الملقح مجموع  703  442  1,145

 الملكية     مجموع المطلوبات وحقوق  1,117  1,244  2,361

               

 



 ة الموحدة المالي القوائم   نفستكوربإ

 لية الموحدة  القوائم المااحات حول إيض 82 صفحة
 

 

   لماليةوبات اطلدات والم و جالمو  اتفئ . 5
 

 : نهاية السنة يف ودات والمطلوبات المالية للمجموعة كما ناه فئات الموجالجدول أد حضيو
 

  المجموع

 مشتقات
 مالية

 بنود 
 مدرجة 

 طفأةلمفة اتكلبال

   اتاستثمار
ة رجة بالقيمة العادلدم

شامل من خالل الدخل ال
 اآلخر  

ت مدرجة استثمارا
 ة منلادبالقيمة الع

ح أو  ل األرباالخ
  لخسائرا

 2020و نيوي 30

 الدوالرات األمريكية اليينمب

 المالية موجوداتال             
       

 رى ائلة أخوأصول سإيداعات نقد و 132 - 177 -  309
 تاشتقللملة الموجبة مة العادقيال - - - 45  45

 ذمم مدينة   - - 242 -  242
 سلف - - 158 -  158
 ستثمارات دين مؤقتة  او بها تثمارات مكتتب سا 192 - - -  192

 تركة  استثمارات مش      

 الملكية الخاصة استثمارات   303 36 - -  339
 ئتمان  اال إدارة    استثمارات 1 179 137 -  317

 طلق  الم تثمارات العائدسا 75 6 - -  81
 رية استثمارات عقا 41 30 0 -  71
 االستراتيجي   ال لمرأس ا  ي ف استثمارات - 2 - -  2

 ةاستراتيجياستثمارات   72 46 - -  118

 المالية مجموع الموجودات 816 299 714 45  1,874

 ت غير الماليةجوداالمو             
 ما  مقدة مبالغ مدفوع      43

 ىخرمعدات وموجودات أو ممتلكات      135
   وسةم ملت غير  موجودا      71

 وداتموع الموججم      2,123

 المالية لوباتطمال             
 صروفات مستحقةذمم دائنة وم - - 186 -  186

 للمشتقاتالقيمة العادلة السالبة  - - - 26  26
 *ويل تمال - - 981 -  981

 المالية باتلمطلوموع اجم - - 1,167 26  1,193
       

 يةالمالغير  تالمطلوبا      
 ؤجلة   م مرسو      62

 مطلوبات لاوع مجم      1,255

      
 

 لتحوطات القيمة العادلة ذات الصلة.   تم تعديله* 

  
 

  المجموع 

 مشتقات
 مالية 

 د  بنو
 مدرجة 

 أة بالتكلفة المطف

 رات  مااستث
ة العادلة  يمقلامدرجة ب

ل الشامل  الدخ خالل من
 اآلخر  

تثمارات مدرجة سا
لعادلة من  يمة ابالق

  أو حخالل األربا
 ر الخسائ

 2019يونيو  30

 مريكيةالدوالرات األ اليينمب

 المالية موجوداتال             
       

 وأصول سائلة أخرى إيداعات نقد و 0 - 390 -  390
 تاشتقللموجبة لم ا  ةلادالقيمة الع - - - 44  44

 ينة  ذمم مد - - 325 -  325
 سلف - - 82 -  82

 ؤقتة  مدين واستثمارات تتب بها ت مكاراستثما 334 0 - -  334
 استثمارات مشتركة        

 الملكية الخاصة استثمارات   477 14 - -  491
 ن  استثمارات إدارة االئتما 16 133 183 -  332
 طلق  الم ت العائدارماتثسا 104 8 - -  112

 ية ات عقاراستثمار 64 4 - -  68
 ةاتيجيتراستثمارات  سا 38 14 - -  52

 المالية جوداتالمو وعمجم 1,033 173 980 44  2,230

 الموجودات غير المالية             
 ا  مقدم مبالغ مدفوعة      39
 ىت أخرمعدات وموجوداو ممتلكات      37
   موسةلر مغي داتموجو      55

 وداتمجموع الموج      2,361

 اليةالم لوباتطمال             
 تحقةصروفات مسذمم دائنة وم - - 241 -  241

 للمشتقاتالقيمة العادلة السالبة  - - - 23  23
 *التمويل  - - 889 -  889

 المالية تلمطلوبامجموع ا - - 1,130 23  1,153
       

 يةالمالر غي باتالمطلو      
 مؤجلة    ومرس      63

 مجموع المطلوبات       1,216

      

 

 . ةللصا  العادلة ذات قيمةلات اطوحلت  يلهتم تعد * 

 
 



 ة الموحدة المالي القوائم   نفستكوربإ

  ة وحدلمم المالية ائل القواإيضاحات حو 92 صفحة
 

 

 تشغيلية   مصروفات . 6

 

 الدوالرات األمريكية  ين بمالي 2020  2019
    

 لموظفين ومزايا اتعويضات  164  174

 ت التعويضاتوفا مصرى ووظفين األخرلمفات ارومص 18  14

 رسوم مهنية  35  25

 سفر وتطوير األعمال 9  12

 حوثوب يةإدار 18  18

 تتكنولوجيا واتصاال 9  8

 واالستهالك  ممتلكاتالمصروفات  22  17

 موع المج 275  268

  256   

 ضريبة الدخل . 7

 

مليون دوالر  9: 2019يون دوالر أمريكي )لم 1.9 مجموعةلل جلمؤال يبيرضلا والدخلالحالية ة المصروفات الضريبي بلغت
غ  على مبل الحاليةلوبات الضريبة المط ضمنتت .يلاو( على التدوالر أمريكي نوملي 2 :2019ريكي )مليون دوالر أم 0.1و مريكي(أ

مليون  10.5ة لالمؤج  ةودات الضريبيج ولما تبلغو .دوالر أمريكي(ون ملي 5: 2019يونيو  30مليون دوالر أمريكي ) 2 هوقدر
 الموجودات الضريبيةغت وبل .8 حيضا اإل كي( كما هو موضح فيالر أمريمليون دو 10.6: 2019يونيو  30)أمريكي دوالر 
 دوالرمليون  2.6 : 2019و يوني 30) مليون دوالر أمريكي 1.4 ستهالك على المخصصات الرأسماليةاال بزيادة تتعلقالتي  المؤجلة

 2.0 خرىألدات غير الملموسة اوالموجو المستقبلفي لخاضع للضريبة ل الدخل اقاصة مقابلمتاحة للماالخسائر  وبلغت كي(ريأم
يو يون 30دوالر أمريكي )ون ملي 7.1بلغ التعويض المؤجل يو دوالر أمريكي(ون ملي 1.1: 2019 يونيو 30والر أمريكي )ن ديومل

   .ريكي(أمدوالر ن مليو 6.9: 2019
 

في  تحداوللضعة للضريبة ألرباح الخا ستحقة على اة الميع الضرائب المباشرية للمجموعة على جمبيروفات الضرتتضمن المص
 تسوية بين فإنه ليس من العملي عرض السلطات القضائية. وبالتالي، سائدة في تلكبية الالضري لقوانينالمعنية، وفقا  ل سيسها تأ  نادلب

 .للضريبةلخاضعة ح اربا ة واألاسبيالمح ح األربا 
 
 :يبةالخاضعة للضر ةالتاليئية ضا قلاالسلطات العاملة في  للمجموعةرية وهج لاة التابع للشركاتلضريبية الفعلية يما يلي المعدالت افو
 

2019  2020  

    
 يكيةالواليات المتحدة األمر 21%  31%

 حدة المملكة المت 19%  20%

  ديةسعوالعربية اللكة ممال 20%  20%

 الهند 36%  36%

 قطر 10%  10%

 



 ة الموحدة المالي القوائم   نفستكوربإ

 الية الموحدة  إيضاحات حول القوائم الم 30 فحةص
 

 

 ة مقدماً وعدفومبالغ م ذمم مدينة . 8

 ت األمريكية الرادوال بماليين  2020 يونيو 30  2019 نيويو 30
    

 مستحقة القبض اكتتابات 111  146

 ضة لقابالمستثمر فيها والشركات ا شركاتض من الالقب مبالغ مستحقة 88  98

 قبضة المستحق استثمارات بيعمن متحصالت  29  81

 القبض قةح تفوائد مس 6  7

 قدما  فوعة مات مدمصروف 32  28

 (7يضاح اإلر نظ)ا ةلموجودات ضريبة مؤج  11  11

 ة أخرىمدينم ذم 11  6

377  288  
 ( 18يضاح اإل)انظر  اللاالضمح  اتمخصص (3)  (13)

 المجموع  285  364

     
 إدارةتعلق بة فيما يحققالموالرسوم  ية للمجموعةرثما ستي المنتجات االء فلعمالكتتابات اان ر مكبي شكلالمدينة ب لذممتنشأ ا

 من ةالمستحق تتحصالوالمف على السل والفوائد المستحقة رىخ األ امالتمعال تا وخدماألداء االستثماري و ةعوالمجماستثمارات 
  .اتالستثماربيع ا

 

فقة ل صس كعلى أسا  للمجموعةية ستثماراالجات نتملفي المشاركتهم  الءالعم الغ المستحقة منمبلاقبض المستحقة الت كتتابا التمثل ا
ا عندما تسجيلهويتم  لمجموعة،الخاصة با االستثمارات ألنشطة طرح  يةدا يضمن األعمال االعتاقات حقتستنشأ هذه اال .على حدة

 ،المدى القصير على عادة  ستحقاقات اال ل هذهيتم تحصي. يرثما ستالاعرض الفي  مهكتارؤكد مشتملزمة  اتفاقيةعلى  العمالءوقع ي
 .  رى للعمالء لدى إنفستكورباألخ رية تثما سالا الموجوداتالنقد، ب تالمإسل بق الفترة المرحليةفي قاقات، هذه االستح  ويتم ضمان

 

 حقةالتي هي مستو، رىأخ وذمم مدينة ومرسعلى القابضة كات والشر اغ المستحقة القبض من الشركات المستثمر فيهلمبالضمن اتت
  رة.المدالعمالء ات ادمن موجوتحقة مسال القبض من الشركات القابضةاء المستحقة دا ورسوم األمستثمر فيهمن الشركات ال

 

في ات ثمارالستاع بيدية لاقتعحصالت مستحقة من عمليات تمعلى  قبضمستحقة ال استثمارات بيعمن متحصالت تتضمن ال
 حوطتتحقة من مدراء صناديق الاد المساالستردالت متحصكما تتضمن على و .ريةعقا الات الستثماروا ةاصملكية الخ لات استثمارا

  .مطلقائد الاستثمارات العركة للمجموعة في شتالمات رثماستالا المتعلقة ب نيينمعال
 

 . يةمؤسسات مالدى ت لاعا إيدى لع تحقةالمسئد الفوا مبالغتمثل فهي  القبض ةتحقسمالأما الفوائد 
 

 سلف  . 9

 ريكية ات األمالدوالر  يين بمال 2020يونيو  30  2019يو يون 30

    
 قابضةالتثمارية سالات كا رشللسلف  97  81
 الموظفين االستثمارية  سلف لبرامج 3  16
 لمقفلةاالخاصة كية المل لصناديق استثماراتسلف  64  3

100  164  
 (18ح ا ضياإل)انظر ل ضمحالالمخصصات ا (6)  (18)

 موع  مجال 158  82

     



 ة الموحدة المالي القوائم   نفستكوربإ

 ة  دة الموح يماللقوائم الإيضاحات حول ا 13 صفحة
 

 

 ة(تتم) سلف . 9

لف رأس المال العامل إلى الشركات المنشأة لمشاركة طاق المجموعة لسنتيجة لتوسيع ن حد كبير ىلإضة باقال ستثماريةلشركات االللمقدمة لف االس شأتن
 .سوقال بأسعار ة ئداف الفه السلهذ تحمل ثمارية.المجموعة االستء في منتجات عماللا
 

منتجات الالمشترك في باستثمارهم  فيما يتعلق نيفموظ ال نيابة عنوعة المقدمة من قبل المجم لغامبلافين الموظاستثمار مج رالب المقدمة  تمثل السلف
 هاويتم ضمانش، ها هاملي إمضافا   لبنوكان بيما في داولالمتسعر الصرف من ية ت مرجعالعدمبفائدة  تحمل هذه السلف .للمجموعة االستثمارية

 . المجموعة علىنخفضة خاطر منها ممما ينتج ع ،اسيةساألتثمارات ساالب
 

التي تم عملها والمصروفات  اءاتنالمقفلة المبالغ المستثمرة نيابة  عن عمالء المجموعة لعمليات االقتالخاصة  الملكية اتتثمارسا ديقناصلتمثل السلف 
 .عمالءلة من الالص دعى ذوالمال المستل إستالم رأس قب ليةالمرح رةفت ل في ا ، وذلكديقالصنامن قبل 

 

 مجموعة. ال ىلعة ضفخ منسلف مخاطر رأي اإلدارة، تمثل ال وفي
 

 واستثمارات ديّن مؤقتةمكتتب بها  تا استثمار . 10

    2020يونيو  30    2019يونيو  30

 الهند مجموع  لا

الشرق  
األوسط  
وشمال  

 أوروبا ا  فريقيأ

كا  أمري
   لشمالية ا

 

 دالهن المجموع  

شرق  لا
األوسط  
ال  وشم

 باروأو أفريقيا  

  أمريكا
 لية  الشما

 بماليين 
 ية كيرالدوالرات األم

            
 ستثمارات المكتتب بها ال ا           
 صة: استثمارات الملكية الخا                       
            

 ل عمااألخدمات  /ية  خدمات صناع - - - - -  36 - - - 36
   ية منتجات استهالك - - - - -  15 - - - 15

 دمات صناعية خ 0 - - - 0  - - - - -
 التوزيع   43 - - - 43  - - - - -
 األمن   - 0 - - 0  - - - - -
   المستهلك  خدمات  - - - 16 16  - - - - -

 خاصة الملكية الارات استثمع مجمو  43 0 - 16 59  51 - - - 51

            
 ت عقارية: مارااستث           
            

 ي فاضاإل   األساساألساس /   92 32 - - 124  236 42 - - 278

 االستثمارات العقارية  موع مج 92 32 - - 124  236 42 - - 278

            
 : االستراتيجي في رأس المال استثمارات             
            
 األعمال ات خدم 9 - - - 9  - - - - -

- - - - -  9 - - - 9 
ال  س المفي رأمارات االستثمجموع 

 االستراتيجي

 استثمارات دين مؤقتة                         
 استثمارات إدارة االئتمان                         

            
   ة المضمون لقروضات ا مت التزااستثمارا - - - - -  5 - - - 5

 االئتمان  رات إدارةاستثمامجموع  - - - - -  5 - - - 5

            
 وع مجمال 144 32 - 16 192  292 42 - - 334

 

لدى من االستثمارات للطرح كل استثمار يا  لهرجو ءا  تخصص جزا كانت نهإ ات، فستثمارتحوذ على االستعة ولمجمفيه افي الوقت الذي كانت 
 تي ال باتالمستثمرين خالل فترة االكت لدى ات االستثماره هذتودع  .ستثمارات دين مؤقتةاو ارات مكتتب بهامثستكاثمار ت السذلك اصنف يو ينمرستثالم
 أشهر.  6 ما تكون عادة  

 

 .الخسائرالل األرباح أو عادلة من خبالقيمة الكمدرجة  عةات الحالية المكتتب بها للمجموثماردة االستأرص فتصن



 ة الموحدة المالي القوائم   نفستكوربإ

 موحدة  الية اللمإيضاحات حول القوائم ا 23 صفحة
 

 

   خاصة  كية ال رات الملامتثسا  ي ف كةترشمات  استثمار . 11

 الدوالرات األمريكية  يينبمال 2020و يوني 30  2019يونيو  30

    
 المستهدف االحتفاظ  –ت الملكية الخاصة  ااستثمار مشتركة في اترثماتسا 305  491

 ع للبي حة متا –ت الملكية الخاصة  استثمارا مشتركة في اتاستثمار 34  -

 ع  مجموال 339  491

  

للحصول على  لمجموعة دف اتهتس تيلامشتركة الستثمارات المستهدف االاظ االحتف -صة الخاالملكية استثمارات ركة في تثمارات المشتساالل تمث
 ال. وذج األعمم لنوفقا   رةالموجودات المدافترة األسهم طوال ح ربا أل النقدية تدفقات الدخل من خالل تغييرات القيمة العادلة أو لا
 

ء  الجز ف هذاصنوي .ءالخاصة للبيع للمستثمرين والعمالكية رات الملثمااستتثمارات المشتركة في ض االسمن بع ا  ءجزوعة لمجمصت اخص كما
 .لى المتوسط األجلإ المدى القصيرزم المجموعة تحقيق هذه االستثمارات في للبيع حيث تعت  على أنه متاح

 

  .لعادلةالقيمة ابة للمجموعالخاصة  ةلكيالم راتثمااست مشتركة في لارات ستثما الاإدراج يتم 
 

    2020يونيو  30    2019  يونيو 30

 **  آسيا المجموع  

 ق رالش
  طوساأل

وشمال  
 أوروبا  أفريقيا * 

أمريكا  
 الشمالية  

 

 * ا * آسي المجموع  

ق الشر
األوسط  
وشمال  
 أوروبا  أفريقيا * 

أمريكا  
 الشمالية  

 ن بماليي 
 األمريكية رات الدوال

 منتجات استهالكية   6 23 28 - 57  57 32 24 - 113            
   مستهلكالخدمات  - - 4 1 5  - - 5 - 5
 التوزيع   3 - - - 3  - - - - -

 رعاية صحية   6 12 73 1 92  7 49 83 - 139
 منتجات صناعية  - 3 - - 3  7 7 - - 14

113 - 61 8 44  118 - 51 9 58 

اعية /  صنات خدم
 مال ألع دمات اخ

 ** اتصاالت  - - - - -  91 - - - 91
 ة بيانات هائل 1 11 - 4 16  1 9 - 4 14

 التنقل  /نت ترنا - 2 1 - 3  - - 1 - 1
 من األ - 8 - - 8  - 1 - - 1

         207  

491 4 174 106 207  305 6 157 68 74 

االحتفاظ    مجموع

   المستهدف 

            

- - - - -  21 - - 8 13 

ية /  مات صناعد خ
 ل ات األعماخدم

 رعاية صحية   13 - - - 13  - - - - -

    المتاح للبيع   وعمجم  26 8 - - 34  - - - - -  207         

                     207  

491 4 174 106 207  339 6 157 76 100 

  اتستثماراال  مجموع

ت  ااستثمار  مشتركة فيال

 لخاصة كية االمل

          
 تركيا * متضمنة

 ين والهند المشتركة في الصستثمارات ** تمثل اال
 

تضمنة على عمليات تمويل جوهرية الستثمار تخدام عمليات التقييم المذلك باسالمسعرة حيثما أمكن غير  كةشترالم تثماراالستة العادلة ليتم تحديد القيم
البيع  عمليةكون هو عندما تحدث جوهري على  يلية. ومثالوط تفضدون شرون عملأطراف ثالثة ي ال منرأس المعملية تشمل مزودي  معين في

في هذه الحاالت، سيتم تحديد القيمة و .وك المشاركة في عملية البيعمن البنتم استالم تقييمات  أو  ثةال ف ثطرا أ  منموثوقة ستالم عروض وشيكة وتم ا
 هذه المجموعة. ومثال آخر على حتماالت تحقيق القيمة ضمن دارة الاإل تقييم ء  علىبنالك مها وذتم استالوض عر المن ة بالرجوع إلى مجموع العادلة

( جوهرية بطبيعتها، )ب( تتضمن أطراف ثالثة، و)ج( ذات قيمة أن: )كوت والتيل دون شروط تفضيلية تموي يةعملدث ح تهو عندما حدث جوهري 
ة مة العادل إنه يتم تحديد القيألحدث طرف ثالث، ف فرديار حددة الستثملة المالعاد يمةالقمستقل لتحديد  مقياسم توفر لشركة. وفي حالة عد ضمنية ل
الفوائد  صلة بالشركة األساسية، عادة  ما تكون اإليرادات قبلال ياألداء التشغيلي ذمقاييس ات المطبق على أحدث اعفمضاللى م عئا النهج القباستخدام 

لشركات يتم استخدامه من مجموعة من اار المضاعف المناسب الذي س. ويتم اختيمبيعاتيان الألحض ااإلطفاء وفي بعالك وواالستهوالضرائب 
على تحليل ا  على شركات قابلة للمقارنة ومضاعفات متضمنة مج واالمتالك التي تمت مؤخرالت الدرنة وتتضمن على معاممقا للة ابلالق ةرجة العامالمد

 أعاله.ه النطاق المشار إلي من ضمن م، على أساس منتظ ،المضاعفات في اختيار أنسب هاتقدير  ارةإلدخصومة. تمارس اة المالنقدي  التدفقات



 ة الموحدة المالي القوائم   نفستكوربإ

 الموحدة  ضاحات حول القوائم المالية إي 33 صفحة
 

 

   (تتمة) لخاصةكية امارات الملتثسا  ي فة رك مشتات  رااستثم  . 11

  تكاستثمارا ( ييكأمر  والر ون د ملي 14.0 : 2019يونيو  30)أمريكي مليون دوالر  36 البالغةتم تصنيف االستثمارات المشتركة  سبق، مما 
ت باثإسنة خالل التم ، ل اآلخر ماش الل خدلمن خالل االمدرجة بالقيمة  الستثماراتلبالنسبة . ل الشامل اآلخر خالل الدخن م مدرجة بالقيمة
  :2019) ءال شيمبلغ ر ية تدوتم إعادوخر اآلشامل الدخل ال( في أمريكي مليون دوالر  0.4 :2019)أمريكي مليون دوالر  23.2ها خسارة قدر 

 .ستبعادمبقاة عند االفي األرباح ال( ءيال ش
 

 المشتركة  ن ئتماإدارة االات  استثمار . 12
 

 مريكية األت راالدوال اليين مب 2020يو ون ي 30  2019يونيو  30
    

  التزامات القروض المضمونة لالستثمارات األوروبية 220  274

 ية ريكألمستثمارات الال ونةمضمال روضالقمات االتز 71  48

 اطرالمخ ب الحتفاظادوق نص 26  10

   المجموع 317  332
     

لقروض المضمونة التي زامات افي الت تركةمارات المشثتساالتمثل ئتمان الا ةإدار تاارتثمساللمجموعة في  االستثمارات المشتركة
ة بالقيمة الخسائر ومدرج اح أو األرب لمن خال لةادعبالقيمة الة رج مدن يد اراتمتثكاس ا م تصنيفهان ويتاالئتمإدارة يديرها فريق 

 .لفة المطفأةكتراجها بالتم إدلتي يية اوبوراأل زكض المراناء بعبإستث لشامل اآلخرلدخل اخالل امن ادلة الع
 

يرادات من اإليق و تحقه طرحتفاظ بالمخا اال قالغرض من صندو إنالحتفاظ بالمخاطر. افي صندوق  المجموعةاستثمرت 
 اترثما تسالاألولى الخسارة ي شرائح واالستثمار ف ةمصدرجهة ك ا في ذلك العمل ألجل في أدوات الدين بمة الت طويراما تثساال
ة يحشرق يعن طرالمضمونة من التزامات القروض  %5 بنسبة بحد أدنىظ نة واالحتفا قروض المضمولاة اللتزامات قتالمؤ لدينا

إدارة ال تها من قبل قطاع أعمإداريتم ضمونة التي مات القروض الموبية اللتزاراألو طرخا لما تفاظ بعدة االحقاية تلبل يةلكحقوق الم
على حقوق الكاملة رباح تمنح المجموعة الي األات مشاركة فى شكل سندعل اطرتفاظ بالمخح صندوق اال فيئد فوالاستكون  .االئتمان

 .شامل اآلخرالالدخل من خالل  مة العادلةيبالق جةدركم تثماراتيف االستصنم ت ئر.سا لخ األرباح أو افي  يبأساس تناس
 

ثبات دخل الفوائد إ يتم، اآلخر ل الشاملالدخ ادلة من خالل لعيمة ابالقة رج دمالو أةالمدرجة بالتكلفة المطف فيما يتعلق باالستثمارات
رية قة المبالغ النقدية التقديدبصم خ ي ذيال المعدلهو فعلي دة الالفائل عدمعلي. دة الفائلفا معدلباستخدام ن تلك على أدوات الدي

داة ة ألمدرج قيمة الصافي الإلى  مدة أقصر، با  اسيكون من ا ثمحي أو، ،ة الدينالمتوقع ألدا العمرخالل المبالغ المستلمة  المستلمة أو
تعديل في كان هناك  ة إذاونضملماتزامات القروض ين الداة دألة تكلفة المطفأ ل الييتم تعدسالية. الدين بتاريخ إعداد التقارير الم

بناء   دلةالمعأة المطفتساب التكلفة اح . يتم ونةمضمالض ورقاللتزامات ال األساسية راتاالستثما  ية المتوقعة منالتدفقات النقد تقديرات
تلك  اللضمح ن اع ناتجة ائرية خسوأفعلي عدل الفائدة البناء  على م اقاتقن االستح يم تضم. يتفعلي ةأحدث معدل فائدلى ع
 .و الخسائراح أألربالموحدة لقائمة الي ت فارات في دخل الموجوداالستثما
 

خالل الدخل  كمدرجة بالقيمة العادلة منة مونة المصنفالمض القروض لتزاماتال شتركةت المارامثتساللة لدقيمة العا لايتم تحديد 
 ثالثةراف من أط التمدخ أساس  ىعلات مشتركة ثماركاستئر سا لخاح أو األربا ل من خاللعادلة درجة بالقيمة اأو الماآلخر امل شال

 المتوقعة. لتدفقات النقديةة ليلداخلا ارةاإلد وتقييم سرةعروض السما أسعار ذلك بما في مستقله 
 

( ييكأمر والرون دملي 132.7 :2019يونيو  30)أمريكي مليون دوالر  179 البالغةنيف االستثمارات المشتركة تص تم سبق،مما 
تم ، آلخرل اما شالل خ دلمن خالل االمدرجة بالقيمة  الستثماراتلبالنسبة . ل الشامل اآلخردخ من خالل ال مدرجة بالقيمة تكاستثمارا
وتم  .خراآلشامل الدخل ال( في أمريكي مليون دوالر 3.4 :2019)أمريكي ون دوالر ليم 16.4درها خسارة قبات ثإسنة خالل ال

 : ال شيء( إلى األرباح المبقاة عند االستبعاد.2019شيء ) ال وقدرهوير مبلغ تددة إعا 
 

يونيو  30)يكي أمرر دوال نمليو 84 الغةبلللمجموعة ا لمضمونةروض القت ااما زتاالستثمارات المشتركة في البعض تم استخدام 
، بلغ الرصيد 2020يو وني 30لشراء. في ة ات إعادتفاقيا االمبلغ المسحوب بموجب  مينلتأ ( أمريكيمليون دوالر  84: 2019

أنظر ) ادة الشراءقيات إعاتفا  جببمو( يكيمليون دوالر أمر 84: 2019يونيو  30أمريكي ) مليون دوالر 84مويل المستحق من الت
 .(20يضاح اإل



 ة الموحدة المالي القوائم   نفستكوربإ

 ة الموحدة  المالي ول القوائمح  إيضاحات 43 صفحة
 

 
 

 ق طلالملعائد  استثمارات افي مشتركة ات  تثماراس . 13
 

األرباح أو الل من خلعادلة القيمة اكمدرجة بأساسا  المصنفة  ،لقلمطد اعائاستثمارات ال يف موعةللمجة كالمشتر ات ستثمار االتشتمل 
 :ما يليالخسائر على 

 ةيت األمريكاروالالدن ييبمال 2020 نيويو 30  2019يونيو  30

    
 لول إدارة متعددةح  28  29

 التحوط يقادء صنشركا  24  30

 ديلة بعالوة المخاطر ال -  10

 خاصة  ال ريةما ستثاالمحافظ الفرص  29  43

 موع  المج 81  112

 
لة دا الع ةيماس القعلى أسلمطلق العائد ارات ماتثسافي  مجموعةالمشتركة للالستثمارات لجودات في قيمة المويتم تحديد صا 

صافي قيم  يدحدية تول عملح يتم وضع ضوابط هامة . قيدا نالصتلك  ءمدرا فاد بهلكل صندوق كما أ األساسيةارات لالستثم
يادة لزلة بات منفصا سللصناديق واستخدام ح  ثالثةاف مستقلين من أطرتعيين إداريين ذلك  بما فياالستثمارات،  لمختلف توداموج ال

 . للمجموعةالمخصصة ية للتشغيخاطر امن خالل وحدة الم األساسيةلية وراق الما ألاعار سألمستقل حقق الة والتالشفافي
 

لتسلسل ل 3مستوى النيفها ضمن التي تم تصد المطلق استثمارات العائفي للمجموعة  كةرتمشالستثمارات االت ما ييتققبة ايتم مر
ستثمار الاراء دممع منتظمة مناقشات بإجراء رة اإلداتقوم  .(28اح يضاإل ظرنأ) وعةل المجممن قبب كث عادلة عنلاالهرمي للقيمة 

 .اتارالستثمادلة لمة العيعكس القالتسعيرة التي تتستخدم و
 
( يكير أمردوال مليون 8.0 :2019يونيو  30)مليون دوالر أمريكي  5.7 المشتركة البالغةيتم تصنيف االستثمارات  ،سبقا مم

لقيمة العادلة من خالل الدخل باة ج المدر ثماراتبالنسبة لالست .ل الشامل اآلخرخالل الدخ  نمدلة ا الع جة بالقيمةدركاستثمارات م
  0.2بمبلغ وقدره  سبمك: 2019يونيو  30)ن دوالر أمريكي يومل  1.3بمبلغ وقدره  خسارة تبا إث خالل السنةتم  اآلخر،لشامل ا

 .(: ال شيء2019) ن دوالر أمريكييومل 4.8 وقدرهمبلغ ئر بسا تدوير خ دة إعا وتم  رآلخلشامل ادخل االفي أمريكي(  رمليون دوال
اد نتيجة لطبيعة سيولة ردستلال فوري بشكلالتي ال تتوفر موال ألاى عل ماراتستثاللك اتمل تشتعاد. بالمبقاة عند االستى األرباح إل

العادلة  هرمي للقيمةالللتسلسل  3 لمستوى من انيفها ضتم تصالتي  ينعنيماليق الصنادء اربل مدق منالمحتفظ بها األدوات 
 لالستثمارات.

 
لفترة  (يكيمرأ مليون دوالر 23.7: 2019يو نوي 30) أمريكي الرود مليون 11 ةلغا ستثمارات المشتركة البتخضع اال مما سبق،

 .لالستثمارات دلةللقيمة العا  سل الهرميتسلالفي  2مستوى لاضمن ارات استثمكاالستثمارات  تلك يتم تصنيف .تجميد



 ة الموحدة المالي القوائم   نفستكوربإ

 ة  دة الموح ائم الماليلقوول اح ت ضاحا إي 35 صفحة
 

 

 مشتركة   رية عقا اتاستثمار . 14
 

 دلة.العا  يمةبالقارية أساسا  قات العستثمارتركة للمجموعة في االيتم إدراج االستثمارات المش
 

 2020يونيو  30  2019يونيو  30

 بماليين الدوالرات 
 األمريكية 

 فظة المح نوع

 عالمجمو
 

 بارووأ  الهند
أمريكا  

 ع ومجالم  الشمالية 
 

 أوروبا   الهند 
ريكا  مأ 

  لية  الشما
                

67  -  7  60  71  1  18  52 

ساس األساس / األ
 يضافاإل

 دين -  -  -  -  0  -  -  0
 فرص -  -  -  -  1  -  -  1
                

68 
 

-  7 
 

61  71 
 

1  18 
 

 المجموع 52

 

ودات ج من المو المقدرة ليةة المستقبنقديلعلى التدفقات ا دلة بناء  ة العا بالقيميرها تطويرها وتأج  التي تم تاالستثمارا تلكم تقييم تي
 تاالتدفق أو تحليل افيةالمنطقة الجغر مشابهة في نفس ات عقاريةالستثمار السائدةعدالت الرسملة م امدخ استوب اسيةاألسة اريلعقا

 ة. صومخ ملا النقدية
 

  (.أمريكي مليون دوالر  0.1: 2019يونيو  30)ال شيء  رجة بالتكلفة المطفأةالمدقارية ت العمتلكا المفي الدين ات را استثمتبلغ قيمة 
 

ريكي مأن دوالر يومل 30.1لة من خالل الدخل الشامل اآلخر ة العادقيمبالجة مدراستثمارات م تصنيفها كت تيلاات لغ االستثماربت
، تم خراآل جة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشاملدرثمارات المتس(. بالنسبة لالمريكيأ مليون دوالر 4.2: 2019 و نييو 30)

في الدخل الشامل مليون دوالر أمريكي(  3.7: 2019يونيو  30)والر أمريكي د ونملي 1.9متها يغ قلبتسائر بات خ ثإ خالل السنة
. يتم تصنيف االستبعاد عندة المبقا رباح ى األلإ( ال شيء: 2019)مليون دوالر أمريكي  6.5 درهمبلغ وقر يوإعادة تدتم يواآلخر 

 سائر.لخ ا وأخالل األرباح ن لة مالعاد مةألخرى كمدرجة بالقيجميع االستثمارات ا
 

 في رأس المال االستراتيجي  ة مشترك ات  استثمار 15
 

جت عن والتي نت الستراتيجي"،لمال ا"رأس ااسم أطلق عليها  تيالت والموجودا نمفئة جديدة  السنةخالل المجموعة طرحت 
مختلف فئات  برع جمالح  ت المتوسطةركا الشفي مارات تثلجديدة االسوسوف تستهدف االستراتيجية اجديدة.  استراتيجية إطالق

 ت البديلة.الموجودا
 

( يةبدئالمالقيمة العادلة عد لتي تاو)بسعر تكلفة اإلقتناء ت داوجوالمدة من يدتسجيل االستثمارات المشتركة لهذه الفئة الج مبدئيا  يتم 
المحققة الناتجة غير  رخسائأو الالمكاسب  تسجيل، مع يالتقرير مكل  تاريخ إعدادعادلة في اليمة قالإعادة قياسها ب متيوس

 .امل اآلخرالدخل الشعادلة في القيمة الكتغييرات 
 

الستثمارات لدمة المستخ  نياتالتقي نفس تلك تيجية هستراالالالستثمارات المشتركة ة دللعا القيمة ا سا إن تقنيات التقييم لقي
ركة الحالية لرأس المال االستراتيجي مشتالت ماراتوجد االستث .موعةج مللركة شتالم الخاصة في استثمارات الملكية المشتركة

 للمجموعة في الواليات المتحدة.
 

ل السنة تم خال .شامل اآلخرالدخل ال ادلة من خاللبالقيمة الع يجيل االستراتلرأس الما الية لحة اتركت المشاراالستثما  جيتم إدرا
دره ال قمبلغ ودوير عادة تدخل الشامل اآلخر وتم إلا في (ء: ال شي2019)كي مرير أوالد نويمل 0.2ره لغ وقدإثبات مكسب بمب

 .الستبعادا دعن ى األرباح المبقاةإل (: ال شيء2019) شيء



 ة الموحدة المالي القوائم   نفستكوربإ

 لموحدة  قوائم المالية اإيضاحات حول ال 36 فحةص
 

 

  سة مو ملات غير  وموجود  ة استراتيجيات  تثماراس . 16

 

 ةيرات األمريكوالالدبماليين  2020يونيو  30  2019يونيو  30

    
 زميلة  ركاتش فيمار تثاس 41  38

 ر في مشاريع مشتركة  ا ثماست 3  -

   ملموسةموجودات غير  71  55

 استثمارات استراتيجية أخرى  74  14

 ع  موالمج 189  107

 

 زميلة  في شركات ر استثما ( أ) 16
 

ادية سهم العفي األ %46.51 بةحوذت المجموعة على حصة ملكية غير مباشرة بنساست،  2019 نيويو 30نتهية في سنة المخالل ال
استثمار  ، وهو بنك خاص مقره في جنيف ولوكسمبورغ والذي يقدم خدمات استشارية استثمارية وحلولبرتراند رسبيبنك ل

 من سويسرا وأوروبا.يسي سات بشكل رئء من المؤسالعائلية والعمال مكاتبوال ليةية العا المالءة المالد ذوي ألفرال صصةمخ 
 

يلة بسعر تكلفة االستثمار في الشركة الزمتسجيل مبدئيا  . يتم ائرو الخسح أاألربا  خاللمن  يمة العادلةلقبار ماتثاالسا هذ يفتم تصن
مكاسب أو  رير المالي، مع تسجيل الداد التقإع بالقيمة العادلة بتاريخ هعادة قياسإ ويتم (دئيةة المبلعادلة ايمالقلتي تعد اوء )االقتنا 

. يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمار في في القائمة الموحدة لألرباح أو الخسائردلة العا غيرات القيمة تجة كتة النا ققالخسائر غير المح 
الفوائد والضرائب  اإليرادات قبلا تكون عادة  م)أحدث مقاييس األداء  المطبق مضاعفاتال علىالقائم  نهجالام استخدب ةللزميالشركة ا

 .ةيساساأل للشركة (مدارةالدات موجوالو أ واالستهالك واإلطفاء
 

 .الشركة الزميلةمالية من  توال توجد قيود على أي تدفقا لشركة الزميلة اأخرى تجاه  ارتباطاتأي  المجموعةوال توجد لدى 
 

   مشاريع مشتركة في ر استثما ( ب) 16
 

ة وبي أورس، وهي شركة غمجموعة تا  وع مشترك معمشرل شكييون دوالر لتلم 2.7بلغ وقدره بم ، استثمرت المجموعةخالل السنة
دلة من متبا فعة ة ذات منس بنيسؤيك سالمشترع تعتقد إدارة المجموعة أن المشرو . ةالبديل اتمجال االستثماري متخصصة فرائدة 

 على أفضل وجه لتحقيق النمو المستقبلي. العائد المطلق للمجموعةمارات استثشأنها أن تضع أعمال 
 

  المشاريع وال توجد قيود على أي تدفقات مالية من  اريع المشتركةمشالأخرى تجاه  ارتباطاتأي  المجموعةوال توجد لدى 
 .المشتركة

 
 



 ة الموحدة المالي القوائم   نفستكوربإ

 قوائم المالية الموحدة  حول الضاحات يإ 73 حةفص
 

 

 (تتمة) ملموسة ات غير  ود وموج ة استراتيجي  اتتثمارسا . 16

 

 سة  موغير مل موجودات  ( ج) 16
 

 كية مرياألات ر الدوال بماليين  2020يونيو  30  2019يونيو  30
    

 دارة اإل عقود 5  5 

 الشهرة  66  50
     
 المجموع   71  55

     
 . عمالاألل دمج خال من سبةتالمكاالئتمان  ةراإدال عند اقتناء أعمأساسا   لموسةير المالموجودات غتم إثبات 

 
عند ة تسبلمكا دةدارة الجديإلود اوعق يةيكمرالمضمونة األوروبية واألالتزامات القروض  إدارةي الحق ف اإلدارةتمثل عقود 
 ك. ذلل اؤها وفقا  فطإ تموي ءمن تاريخ االقتنا ات سنو 5ة لمدة اجيإنترة أعمار إلداقود الدى ع. م إنفستمنت بارتنرزإ سياستحواذ 

 
إثبات تم م ي. لمضمحلةي رجة في الميزانية هللشهرة المد درجةمكانت القيمة التقييم سنوي لتقييم ما إذا بإجراء مت المجموعة ا ق

على توقعات التدفق النقدي %14.5تم تطبيق معدل خصم بنسبة  حالل الشهرة.قييم اضمجة لتكنتي 2020في سنة ل اضمحالأي 
 .الشهرة اضمحاللفي معدل الخصم إلى  %1ؤدي الزيادة / النقص بنسبة ت لن .االضمحاللتحليل في  ةدمستخ الم
 

 :دناهألجدول ة في الملموسر ايغ اتوجودالمفي التغيرات تم توضيح 
 

 الدوالرات األمريكية  بماليين  الشهرة     دارةإلعقود ا  المجموع 
      

 2018 يوليو 1ي يد فص الر 49  6  55

 افات خالل السنةضإ 1  -  1

 السنة اإلطفاء خالل  -  ( 1)  ( 1)

 2019يونيو  30الرصيد في  50  5  55

 (3اإليضاح ) ةسنالخالل افات ضإ 16  2  18 

 سنة لالل ااإلطفاء خ  -  ( 2)  ( 2)
      
 2020يونيو  30رصيد في لا 66  5  71

       



 ة الموحدة المالي القوائم   نفستكوربإ

 م المالية الموحدة  قوائإيضاحات حول ال 83 فحةص
 

 

 (مةتت) سة ملمو   رات غيوموجود  ة استراتيجيات  تثماراس . 16

 

 أخرى   استراتيجية استثمارات    (د) 16
 

 المجموعة:الية من استثمارات األخرى األنواع التتمثل االستثمارات االستراتيجية 
 
 وية؛ اتيج تراب اسها ألسبملم عت تراثما است .1
 .التي تم التخارج منها  ستثماراتاالا من بيع لحصول عليهأدوات تم ا .2
 

ل مة العادلة من خالأساسا  كاستثمارات مدرجة بالقيالملكية أسهم حقوق  تاستثماراتراتيجية في االست اراتثمسالبا  االحتفاظيتم 
إثبات دخل السنة  لخاللم يتم شامل اآلخر، ل الالدخ  لخال منة ادلالعقيمة لاب جةدربالنسبة لالستثمارات الم .خرالدخل الشامل اآل
 0.7سائر وتم إثبات خسائر بمبلغ وقدره أو الخ  لألرباحالموحدة القائمة  يف( يريكأم مليون دوالر 0.5: 2019أرباح أسهم )

 بمبلغئر سا وير خ ادة تدعإ سنةال خالل مت. خراآللدخل الشامل افي ( ريكيأمر الومليون د 3.5: 2019)مليون دوالر أمريكي 
 إلى األرباح المبقاة. ( ال شيء: 2019)مريكي ر أن دوالمليو 4.8وقدره 

 
ة العادلة لالستثمارات االستراتيجية واالستثمارات األخرى هي نفس تلك التقنيات القيمقياس ل المستخدمةالتقييم ت نيا إن تق
 اصة.خ الة لكيالمارات مثستا في تخدمة لالستثمارات المشتركةالمس
 

 أخرى ممتلكات ومعدات وموجودات  . 17

 

 ةيكياألمر الدوالراتبماليين  2020يونيو  30  2019يونيو  30

    
 ت أخرىدات وموجوداممتلكات ومع 36  37

 الحق في استخدام الموجودات  99  -

 المجموع   135  37

 
 106بمبلغ وقدره ق في استخدام الموجودات لح ا باتبإثوعة المجم متقا ، 16 قمر اليرير الملتقل ةالدولي رييا معتطبيق العند 

الحق في بدء عقد اإليجار. يتم قياس  اريخفي تستخدام الموجودات ي اف لحقات ابثبإالمجموعة قامت ، أمريكيمليون دوالر 
اللتزامات قياس ادة إع أليا لهيم تعدتيو ،لحالاالضمخسائر تهالك متراكم وساأي محسوما  منها بالتكلفة، جودات استخدام المو

، قامت لسنةل اخال اإليجار.عقد رة دى فتم علىابت ثلعلى أساس القسط ااستهالك الحق في استخدام الموجودات م اإليجار. يتعقد 
 .الحق في استخدام موجوداتها على أمريكي مليون دوالر  8.7قدره بمبلغ والمجموعة بإثبات مصروف استهالك 



 ة الموحدة المالي القوائم   نفستكوربإ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة   93 صفحة
 

 

 ل محالضاال  صصاتخم . 18
 

   :ضمحاللالاصصات  يلي مخ مافي
 

 يكيةات األمرالدوالر بماليين    
 

 مخصص لا  ةمبالغ مشطوب *يةفي النها
 يف دصيالر
 ت الفئا السنة اية دب

 2020يونيو  30شهراً إلى  12    

     
 ( 8ذمم مدينة )إيضاح رقم  13 5 (15) 3

     
 ( 9قم رسلف )إيضاح   18 21 (33) 6
     
 دين  - ةلمشترك تثمارات ا ساال 1 - - 1
     
 خرى  ائلة أأصول س وت اعا إيدنقد و 0 - - 0

     
 المجموع  32 26 (48) 10

     
 5.7 بلغ وقدرهق مويتعل 2ة رحلالميون دوالر أمريكي بموجودات مل 2وقدره بلغ مويتعلق  1رحلة مليون دوالر أمريكي بموجودات الم 2.1ره ص، يتعلق مبلغ وقدمن ضمن إجمالي المخص *
غير في مخصص الخسارة كان هناك ت خالل السنة،لف. لسباليون دوالر أمريكي م 3.3 رهدمبلغ وقلق عتي 2لة والمرح  1المرحلة مخصص  من ضمن. 3جودات المرحلة والر أمريكي بموون دملي

 .3 رحلةلمإلى ا 2بين موجودات المرحلة يكي والر أمرون ديمل 1.4غ وقدره بمبل
 

 ألمريكيةرات االدوال يينالبم    
 

 المخصص  مبالغ مشطوبة  *يةفي النها
 الرصيد في

 ت ائفال السنة اية دب

 2019يونيو  30إلى  اً رهش  12    

     
 ( 8)إيضاح رقم دينة ذمم م 12 1 - 13

 -    
 ( 9سلف )إيضاح رقم  15 3 - 18
 -    
 دين  - تركةرات المشتثما ساال 1 - - 1
 -    
 أصول سائلة أخرى  وت اعا إيدنقد و 0 - - 0

 -    
 المجموع  28 4 - 32

 24.3ه ويتعلق مبلغ وقدر 2ات المرحلة مريكي بموجودر أالمليون دو 2.6ه ويتعلق مبلغ وقدر 1حلة كي بموجودات المرمليون دوالر أمري 1.5 درهوقلغ يتعلق مبص، صخ إجمالي الم ضمنمن  *     
ص الخسارة ، كان هناك تغير في مخصنةلسل اخاللف لسبا يكن دوالر أمرييومل 2.7وقدره  يتعلق مبلغ 2ة والمرحل 1المرحلة مخصص  ضمن نم. 3ة ودات المرحلموجيكي بمرأ دوالر مليون

 .2ى المرحلة إل 1المرحلة دات وجأمريكي بين مومليون دوالر  0.2وقدره بمبلغ 
 

 حقة ذمم دائنة ومصروفات مست . 19

 كيةي دوالرات األمرلا يينالبم 2020يونيو  30  2019يو وني 30

    

 ة ممولقتناءات الغير ت االقاصف 38  13 
 أخرى دائنةذمم  ون دور موال 90  132

 الموظفين  تعويضات –مصروفات مستحقة  48  83
  مطلوب ضريبي 5  7
 الدفع  مستحقة ائدفو مصروفات 5  6

     
 وع  مالمج 186  241

     

ت اقيا االتفالتي تم توقيع  اة تنمقال  راتماتثباالس علق يت لدفع من قبل المجموعة فيماا  قةاقدية المستحالتع  المبالغ ممولة الغير ءات  قتناالافقات ص ثلمت
 .  نةة السفي نهايمويلها بعد كما ، ولكن لم يتم تهابشأن

 

 .  وظفي المجموعةلقة بمالمتع فلتكاليمالي امن إج اء بقز واإللحافر ا صعنى عل نيتعويضات الموظفتتضمن المصروفات المستحقة ل



 ة الموحدة المالي القوائم   نفستكوربإ

 حدة  ية المولماالم وائلقإيضاحات حول ا 04 حةصف
 

 

  ويلمت . 20

 ية: الطويلة األجل الممولة التالوالتسهيالت األجل المتجددة  متوسطةت يالللتسهمسحوب لازء تمثل المبالغ القائمة الج
 

   2020 يونيو 30   2019 يونيو 30

 المبالغ
القائمة 
 حالياً 

 مالحج
  هيلالتس

 المبالغ 
 ياً حال ئمةاقلا

م حجال
 التسهيل

 تاريخ 
االستحقاق 
 الدوالرات األمريكيةيين بمال النهائي 

      
 جل األير ل قصتموي     

 تحت الطلب  -  375
ألجل وحسابات حسابات لطلب وابات تحت اس ح

 المؤسسات المالية

 جددتمقرض و قرض متعدد العمالت ألجل تحت الطلب  261  -

 جلاألير القصتمويل الع مجمو   261  375

      
 دين متوسط األجل           
 ائتمان متجدد            
 عمالتمتعدد الرك مشت متجددتسهيل  2023* يونوي *82 - 436 -      
 متعدد العمالتمشترك  متجددتسهيل  2024* يونيو *352 100 - -
 األمريكير بالدوالرك شتم دمتجدل تسهي 2024 مارس 350 - 250 -
      
 مجموع الدين المتوسط األجل   100  -

      
 جل يل األدين طو           
 صةسندات خا     
   مليار ين ياباني 37 قيمةطرح خاص ب 2030س مار   332  332      

  مليون دوالر أمريكي 50 طرح خاص بقيمة 2032يوليو   50  50

 ن مضمو لويتم           
 اتفاقية إعادة الشراء  2030 أكتوبر   20  20      

 لشراء اتفاقية إعادة ا 2031 أبريل  22  22
  فاقية إعادة الشراءتا 2031أكتوبر   21  21
 اتفاقية إعادة الشراء  2031 يوليو  21  21

 األجل الطويلمجموع الدين    466  466

 ار يجعقد اإلالتزامات    109  -      

 الت األجنبية عمحويل الديالت تعت   8  10

      

45  52   

ر اعبتحوطات أس  العادلة المتعلقةقيمة ت التعديال
   الفائدة

      
 اضات االقتر املة يف معتكال   (15)  (7)

 مجموع التمويل    981  889

 (ناهل أداألج ة سطوتالم تتسهياللا جعرايل )تاريخ استحقاق التسه تمديد 2020ليو * تم خالل شهر يو      
 

 تمويل قصير األجل 
األم ة لشركمت الذلك، قاقابضة. ونتيجة شركة إلى  لةلجمالمصرفي با اهيصخر ركة األم ت، حولت الش1يضاح كما هو مفصح عنه في اإل

ة االئتماني  الصناديق الءلعم لماليةل وحسابات المؤسسات اضمن حسابات تحت الطلب وحسابات ألج ا المحتفظ بهابتحويل أرصدته
بعة إلنفستكورب لتقديم  تاة شركين قام بتعي يذف ثالث، والأمين مستقل من طر  الخاضعة لسيطرة )"الصناديق االئتمانية"( لفة المخت
صرف بموافقة م  منفصلرفي الطلب التي تم االحتفاظ بها في حساب مصتحت ابات باستثناء جزء صغير من حس  ارة.دمات اإلدخ
ت بات تحاس قد تم عرض حضافة إلى ذلك، فإلبا .رىن المبالغ المستحقة الدفع األخاآلن ضمالجزء  تقديم هذا مالمركزي. ت نلبحريا

 .2019يونيو  30دة للمركز المالي كما في فصل في القائمة الموحل منبشك ات الماليةبات ألجل وحسابات المؤسس احس ب والطل



 ة الموحدة المالي القوائم   نفستكوربإ

 حدة  المالية الموم وائإيضاحات حول الق 14 صفحة
 

 

 (تتمة) تمويل . 20

 

 )تتمة(ألجل اقصير تمويل 
 

 روطوفقا  لش. ةينما ق االئتيدا نالصمع  ت ومتجددالمتعدد العمألجل تسهيل قرض على اتفاقية سنة خالل الجموعة الم توقع
قد يختلف الرصيد المتاح  .نياالصندوق االئتمفي جود موالبالكامل الرصيد المتاح فستكورب سحب نإمجموعة ، يمكن لفاقيةالتا

 بلغالم يسددلك. لذ ا  وفقإنفستكورب الرصيد المتاح لمجموعة تغير يسالي لت، وبا خرآل وقتمن  تمانياالئق ندولصالموجود في ا
 233ندوق االئتماني ير المسحوب من الصلرصيد غ، بلغ ا2020و يوني 30كما في  .بد الطلنع هيلذا التسه ببموج  المسحوب

 مليون دوالر أمريكي.
 

 تسهيالت متوسطة األجل  
 

رسوم لتة جددة معدالت ثابتمعائمة عند سحبها. وتحمل التسهيالت ال عدالتدة بمائف لألج ا طةهيالت المتوسالتسع ميل ج تحم
دنيا معينة مستويات  الحفاظ على في ذلك، بما عض البنود العرفيةبلجدد المشترك سحبها. يخضع التسهيل المت متي الت عند ا طرتبا اال
 ن.يوصى لمعدل الدقد األالح  نمبأدنى والعمل صافي القيمة  من
 

يادة زمما أدى إلى  2020 ر ديسمبرهشة في المستحقددة االئتمانية المتج  مديد أحد التسهيالتبتعديل وتخالل السنة عة جموالم قامت
  .2024تاريخ االستحقاق إلى شهر مارس وتمديد أمريكي مليون دوالر  350إلى أمريكي ر مليون دوال 250تسهيالت من لاحجم 

 
والر مليون د 436األخرى بقيمة  ةددمتج بتعديل وتمديد التسهيالت االئتمانية ال 2020يو يولشهر  لخالجموعة الم قامتا كم
 2023يونيو شهر تستحق في أمريكي مليون دوالر  82ة بقيمة ائتمانيهيالت إلى تس 2023 في شهر مارس قةستح المكي ريمأ

 . 2024و نييوشهر في حق تست كيريأم مليون دوالر 352وتسهيل ائتماني بقيمة 
 

 . نقطة أساس 275 ردابمق اليبور نيزيد عبمتوسط هامش  ةعائمفائدة  تذات معدالدوات األالتسهيالت متوسطة األجل هي جميع 
 

 خاصة  ات سند
 

من تتض. تفاقيات المعنيةفي االالواردة  وتحكمها البنودثابتة ة فائد تمعدال عة من قبل المجمو األجل الصادرة طويلةالسندات التحمل 
الخاصة هي  السنداتإن  .نيوالد لدعمى لالحد األقص بأدنى منن صافي القيمة والعمل مدنيا معينة مستويات على الحفاظ هذه البنود 

يبور ال عنمع هوامش تزيد  السنداتتتكبد المجموعة تكلفة فائدة عائمة على هذه  ، ولكن من خالل التحوطثابت معدلات ذات أدو
 نقطة أساس. 265اس إلى نقطة أس 100بمقدار 

 
   تمويل مضمون 

 

 عتباربا ، جموعةفيها الم التي دخلت الشراء ادةعإت قا صف اتترتيب بج ومالذي تم الحصول عليه بن بالتمويل المضموتمويل لايتعلق 
 تمعداللمشتركة في أوروبا. تحمل التمويالت امات القروض المضمونة لتعرضات االستثمارات التزي االموجودات األساسية ه

موجودات  اءشر دةعا إ ب مجموعةلا مقوحيث ست، الشراء إلعادةة تاريخ محدد ليالتموي لترتيباتا منترتيب  لكل. وةمتغير ةدائف
 .مسبقا  د المحدشراء ال ةعادإبسعر ساسية روض المضمونة األلقا التزامات

 
   التزامات عقد اإليجار

 

مليون دوالر  108.1ة لغبا ار الاإليج عقد  التزامات باتبإثمجموعة لات قام، 16 مرق رير الماليتقلل ةر الدوليييا لمعاتطبيق عند 
صنيف ت معالقادمة  ا  شهر 12خالل مستحقة الدفع  كمبالغفه تم تصنيكي أمرير دوال نيومل 7 غ وقدرهلبم ا ومن ضمنه، أمريكي

ية المالوائم حول الق 31يضاح اإل في لتفصيلا من  بمزيد. تم توضيح ذلك ا  شهر 12بعد الدفع ة المبالغ المتبقية كمبالغ مستحق
 بات عقود اإليجار.مريكي على مطلومليون دوالر أ 3.5 وقدره لغبمبفائدة  ف، قامت المجموعة بإثبات مصروخالل السنة .حدةالمو
 

ين ي يتعاإليجار التد قعات بالقيمة الحالية لمدفوعالمقاسة ار جدء عقد اإلييجار في تاريخ بإلاعقد التزامات بإثبات المجموعة قامت 
 .اإليجارد قعفترة  ىمدها على سداد



 ة الموحدة المالي القوائم   نفستكوربإ

 موحدةلية الم المائل القواوات ح يضاحإ 24 صفحة
 

 

  لة مؤج  مرسو . 21
 

 ألمريكية رات االدوال بماليين  2020 ويون ي 30  2019 يونيو 30
    

 ستثمارات بطرح االرسوم مؤجلة متعلقة  60  61

   ستثمر فيها لشركات الما بمؤجلة متعلقة  مورس 2  2

 المجموع  62  63

     
طرح  توقفي مرين ثتسالممن المستلمة طرح االستثمارات  ء من رسومزج ثمارات رح االستطب لمتعلقةة االمؤجل ومرسال تمثل

 .قديمها ت مسيتالخدمات التي ع امن مبالتز فترات مستقبليةإثباتها إلى يل تم تأج ي لتياو، تااالستثمار
 

مليون  40.6: 2019أمريكي )ن دوالر ويلم 29.4 جلةرسوم المؤالاء إطف من خاللدخل المثبت الية، بلغ الح ية الالمال السنةخالل 
 .دوالر أمريكي(

 

   طياتياحتواال المل رأس ا . 22

 :نهاية السنة في شركةلامال رأس  فيما يلي

  2020يو يون  30  2019يونيو  30

 بماليين
 اترالدوال

 األمريكية

 مة قيال
 يةاالسم
دوالر 
 يأمريك

 د عد
  األسهم

 بماليين 
ت  راوالالد

 ة ي كاألمري

القيمة  
 ميةساال
ر دوال
 ي أمريك

 عدد 
 سهماأل

 

 المصرح به  رأس المال       

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

 وأسهم أخرى تازةمم سهمأ - 1,000,000 1,000 1,000  1,000,000 1,000 1,000

2,000    2,000    

        
        
 صادر الل س الماأر       
        

 دية أسهم عا  - 80,000,000 2.50 200  80,000,000 2.50 200
 أسهم ممتازة - 123,239 1,000 123  123,239 1,000 123

323    323    

  

 إدارة رأس المال 
 

 . (27يضاح اإلأنظر ) لتجاريةال ما عاأل اطر الكامنة فيلمخفعالية لتغطية ارة بمدا رأس مالبقاعدة  الشركة ظفحتت
 

 نوني ياطي قا تحا
 

 ةوالمدفوع ةمال األسهم العادية الصادر من رأس %50ل ي يعادقانون ياطيحتبا  اظاالحتف ينيحرالتجارية البلشركات ن انوقا يتطلب 
للتوزيع  بل اقغير  ياطيتح الاهذا  ر أمريكي. إنن دوالمليو 100 يطا حتياال حيث يبلغ ،ون دوالر أمريكيملي 200 ةالغالب للشركة
 ني.يحرالبالتجارية  تليها قانون الشركا ع نصيي الت ي األوجهه فاستخدام كنولكن يم



 لية الموحدة الما ئمواالق   نفستكوربإ

 الموحدة يةائم المالحول القوات إيضاح 34 ةصفح 
 

 

 (تتمة) طياتحتياواال رأس المال . 22

 

 القيمة العادلة   حتياطيا
عائد تثمارات الساو ريةعقاواالستثمارات ال خاصةكية الالمل تثماراتي اسفعة ومتركة للمج االستثمارات المشتم تصنيف بعض 

جية مارات استراتيواستثكية ق الملأسهم حقو تواأدفي ان متاالئ ات في رأس المال االستراتيجي واستثمارات إدارةواستثمارق المطل
ن جة عسائر الناتكاسب والخ تسجيل الممل اآلخر. يتم شا الل الدخ لعادلة من خالل اة يمقكمدرجة بالة االئتمان وبعض أدوات دين إدار

ت اراستثمققة لتلك االح مارة أو خس كسبمي يتم إعادة تدوير أادلة. مة العالقي احتياطيساب ح في  تالستثماراالتقييم العادل لتلك ا
ويتم إعادة  إلى األرباح المبقاةرة  اشمبق رات العائد المطلثما تاسو ةواالستثمارات العقاري الملكية الخاصةستثمارات ة في المشتركا

 .ائرالخس اح أواألرب اللخ ن األرباح المبقاة من إلى الئتما ارة اركة إلدلمشتاات را ك االستثمقة من تلي مكسب أو خسارة محقتدوير أ
 

   انةلخزهم اسأ
 30سهم ) 54,415 علىن ضمتتوالتي هم خزانة كأس ديا ع سهم( 5,603,338: 2019 نيويو 30) 7,731,712ظ بعدد فا الحتتم ا
م ه س  839,522عد. تم منح بها باكتسا دأ يب لتي لملة اج المؤ تالمكافآ  ( تم منحها للموظفين كجزء منم سه 63,329: 2019 ويوني
، 2020يونيو  30في  ا مكد بعاكتسابها بالكامل تم ن لم يبدأ اكتسابها، ولكالتي ظفين ولمو( لسهم 1,058,641: 2019يونيو  30)
 .خزانةاحتسابها كأسهم تم م يول
 

 زة  ا متالم سهم األل رأس ما 
 ةطبيع  شاركة وذاتلمتع با  تتمالوت يوليس لها حق التصو للتحويلقابلة  وغيراكم ترللر قابلة يغهي أسهم  الممتازةإن األسهـم 

 سنويا . %9.75ن البنوك + فيما بيشهراَ  12لمدة  المتداول دةفائسعار الأل مرجعيالمعيار التعادل مة ائم عأسهاح ل أربمة وتحمائد
 

ة حتى حقلمستهم ااألساح أرب ها اإلسمية باإلضافة إلىيمبق الشركةر خيا ىلع بناء   ا  يأو كل جزئيا  تدعاء ة قابلة لالسمتازملإن األسهم ا
 اء. ستدعالا تاريخ

 

األسهم وحاملي زي بحرين المركموافقة مصرف العلى  لحصولوارة مجلس اإلداصية لتو األسهم الممتازةرباح يخضع دفع أ
لة حا  في توزيع الموجودااألسهم وتاح أربلدفع  كةللشر هم العاديةساألولوية على األق ح ممتازة على م الهسألدية. تحصل االعا 
 أو حلها.ها فيتتص
 

 رى  يات أخياطاحت . 23
 

 في حقوق ة  معدات المثبتة مباشرالممتلكات والإعادة تقييم  حتياطيية واقدالنالتدفقات  طاتتحوخرى على طيات األتيا حاالتتضمن 
 ية.كللما
 

 :خرىاألت اطيا حتيبااللقة عتناه التحركات المفيما يلي أد

 مجموع لا

احتياطي إعادة 
ى  عل ييمقالت
ات  متلكالم
 المعدات  و

 ات تحوط
قات التدف
 والرات األمريكية لدا يين بمال دية النق

    
 2018يونيو  30يد في رص ال (9) 4 (5)
    
 أو الخسائرباح األرمة إلى قائ د تدويرهمعا  محقق مكسبصافي  0 - 0

 نةللس محقق غير بمكس صافي 2 - 2

 قاةلمبح اا باألر ك إلىالستهالايل وتح  - (0) (0)

 2019يونيو  30 يفيد ص رلا (7) 4 (3)     

 أو الخسائرح با رألاإلى قائمة  د تدويرهمعا  محقق مكسبصافي  2 - 2

 للسنة ةمحقق غير خسارة صافي (4) - (4)

 األرباح المبقاة ك إلىالستهالايل وتح  - (0) (0)

 2020يو يون  30في د رصيلا (9) 4 (5)



 لية الموحدة الما ئمواالق   نفستكوربإ

 ية الموحدةت حول القوائم الماليضاحا إ 44 صفحة
 

 

   رباح السهموأة يرالدفت ة ماألرباح والقي . 24
 
 : قترحةالتوزيعات المو سنةللوعة للمجمم سهال أرباح يلي فيما 
 

2019  2020  
    

 ة()بماليين الدوالرات األمريكيللسنة الربح  (الخسارة) (165)  131

(16)  (15) 

)بماليين الدوالرات  يعها وزبتى الموص -زة اتأرباح األسهم المم: صوما  منهخ م   
 ريكية(ماأل

 ألمريكية(رات االدوال بماليين) هم العاديةساألة حملإلى عائد ال ربحلا( ارةخسال) (180)  115

76  70 
 بماليين)رباح األفي األساسي للسهم العادي  نصيبلل ديةا عمتوسط المرجح لألسهم اللا

 ألمريكية(ات ارالدوال

1.52  (2.57) 
  ألسهمالمرجح ل وسطلمتعلى ا – حفي األربا دي م العا ساسي للسهألا بيصالن

 (أمريكي رال)دو

78  70 
في األرباح ادي الع لسهمل ملا المخفض بالكللنصيب  اديةط المرجح لألسهم العتوسالم
 الدوالرات األمريكية( اليينمب)

    

1.47  (2.57) 
  لألسهملمرجح ا على المتوسط – حافي األربدي ل للسهم العا لكاماالمخفض بنصيب لا

 أمريكي( الر)دو فضةخ مال

    
 : حةت مقترتوزيعا   

 (مريكيةدوالرات األين ال)بماليهم العادية األس أرباح 7  22

 )بماليين الدوالرات األمريكية( زةأرباح األسهم الممتا  15  16

38  22  

  
فقط على ة الدفع مستحقهم للس( تاتنس 30: 2019)ات نتس 10ة قدرها إسمي وزيعها بقيمةية الموصى بتلعادارباح األسهم أ إن
 حملة األسهم العادية.بل ن قيع األسهم مفقة على توزوالمخ ابها في تاري ظتفا االح  (، التي يتمسهم الخزانةء أنا تث)باسرة م الصادهساأل
 

كي( ريأم دوالرن ويمل 15.6: 2019)ي كيدوالر أمر يونلم 15ية قدرها ها بقيمة إسموزيعتالموصى بمتازة األسهم الماح أربتمثل 
  .ازة الصادرةتمماللألسهم سنوية ال همساألرباح للسهم أ

 

ة قمحق غيرال يراتالتغستثناء ا ب)العادية األسهم حملة حقوق قسمة ب ةنهاية السنتاريخ في  ديعا الم هسللقيمة الدفترية لاساب يتم إحت
 السنة، ةاينهفي ئمة القا  ديةلعا ا األسهم على عدد )ةترح لمقيعات ازوتواليم التقي إعادة حتياطياو ةقدينللتدفقات اطات اتحومتعلقة بلاو
فترية للسهم قيمة الدال إن .)نهاية السنةفي  المكتسبة اة غيرنالمقتالصادرة األسهم ميع ج  في حصة منفعة اإلدارة عتباراألخذ في االب(
   .(مريكي للسهمأر دوال 13.26: 2019يونيو  30) مريكي للسهمأر الدو 10.07هو  ملالمخفض بالكا  اديعال
 

  على ربحية السهم للسنة. تخفيضلم يكن هناك تأثير 
 

   ةلية مشتق ت ماا أدو . 25
 

 و أ ة لموجوددلعا لقيمة افي ال اتلتغيرعرض للتا تي تحوطلاة دلعا القيمة ال اتوطتح  تين: )أ(ى فئط علوتح ال ةعة المجموإدارف صنت
قات النقدية المرتبطة بمخاطرة معينة متعلقة لتدفات ايرتغل التي تحوط التعرض يةدقالن التدفقات اتطتحو (و)بلوب مثبت؛ طم

 .  ا هثمتوقع حدولة امبمعو أ مثبتبموجود أو بمطلوب  



 لية الموحدة الما ئمواالق   نفستكوربإ

 لية الموحدةالمال القوائم وح  اتاحإيض 54 صفحة
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 ىأخر تقا مشت
 

يام ببعض لقعة لوتاج المجمحتاألحيان قد الخاص. إال أنه في بعض  مشتقات لحسابها الي تاجرة فمنشطة الموعة بأ المج  مال تقو
 قد ال تيالو اطر،خ الم ةبات وإدارطلولموا دية ضمن إطار إرشادات إدارة الموجوداتصا قتقات لتقليل المخاطر االالمشتمالت معا 

ية على جنباألحوطات مخاطر العمالت سبيل المثال: تى عل) 39 قمرالدولي محاسبة ر الا يوجب معبم حوطلتا تكون مؤهلة لمحاسبة
ات قمشتلادلة لهذه لعا ا يمةن إعادة القياس إلى القعالناتجة لخسائر . وبالتالي، ترحل المكاسب أو ابالقيمة العادلة(مة المقيات ستثمارالا
 .رائخسأو اللألرباح موحدة ة الئمقا الي ف
 

 ةالماليات تقشمم الييتق
 

مالحظتها بما  التي يمكن ق نماذج مدخالت السوالدم تخ تساخلية. دلم النماذج االمالية المشتقة باستخداأغلبية أدواتها  عةالمجمو متقيّ
مدرجة ال تقةمشالالمالية مطلوبات الودات جومولال تمث .التمعآلجلة للاوة ريلفواألسعار امن  وكال  سعر الفائدة منحى لك في ذ
يضاح اإلات )أنظر رالخياوعقود لة ج اآلالعمالت  وعقودمطابقة العملة  ضاتومقاي ر الفائدةا عسأ ضاتايمقعقود  2المستوى  نمض
اد على تقييمات االعتمفي ثل تتم ةعسياسة المجمو نإ ف يتم تقييمها باستخدام النماذج الداخلية، ال للمشتقات التيبالنسبة . (28

 .تي يمكن مالحظتها لاات السوق انبيمقابل  ايير لها تقوم بوضع مع أنها إال  ،رىخ األاألطراف 
 

 :مة للمجموعةدوات المالية المشتقة القائألايوضح الجدول أدناه 
 

  2020يونيو  30  2019يونيو  30

قيمة لا
العادلة  

 بة لسالا

ة القيم
دلة  اعلا

 *الموجبة
 القيمة

  ةسمي اال

مة القي 
لعادلة  ا

 السالبة 

مة قي ال
ادلة  الع
 *موجبةال

 ةيمالق
 ةاالسمي 

 ط وحوصف أداة الت                                               
                  كيةالدوالرات األمري  بماليين 

        
 المشتقات  أ( تحوطات       
        
 األجنبي اآلجلة  فد الصروعق طة باستخدام والعملة المح  رطمخا       

 ة لدالعا  مةقي تحوطات ال  (1               
 الميزانية مدرجة بات رضتع 332 8 -  341 5 -        
 فقات النقدية تحوطات التد( 2               
 ها  بت المتنبأ امالالمع 53 1 -  44 0 (0)        
 ألجل ل اطوين على دي قسيمة 45 1 -  46 1 -        
        

 جلة بي اآلجن ألد الصرف او مجموع عق 430 10 -  431 6 (0)

        
 أسعار الفائدة  يضاتاقاستخدام مالمحوطة ب ر الفائدة أسعا مخاطر       
        
 ابت معدل ث  ون ذ ي د –مة العادلة تحوطات القي ( 1 431 12 -  437 21 -
 م عائ ل  عددين ذو م –قات النقدية  التدف تطاتحو( 2 25 - (6)  25 - (3)        
        

 فائدة ار ال ود تحوطات أسع ع عقمجمو 456 12 (6)  462 21 (3)

 المشتقات تحوطات  –المجموع   886 22 (6)  893 27 (3)

 ب( مشتقات أخرى                
        

 ر الفائدة  عاأس  ايضاتمق 200 16 (16)  200 11 (11)
 ة جلعقود صرف أجنبي آ 1,093 4 (4)  1,457 6 (9)

 ملة ارات العيخ 33 0 -  - - -
 راتخيا 57 3 (0)  - - -

 خرى قات األالمشت  –المجموع   1,383 23 (20)  1,657 17 (20)
 ية المشتقة لمالااألدوات  –موع  المج 2,269 45 (26)  2,550 44 (23) 

 

 ر أمريكي(.مليون دوال 70.1 :2019يو يون 30اله )عأكورة مذاللعادلة م اقابل القيم كييمرأ مليون دوالر 80.7البالغة وعة والمجمقبل من مة لستالمات نامضلاصافي * تم تعيين 



 لية الموحدة الما ئمواالق   نفستكوربإ

 حدةموالية المالات حول القوائم إيضاح 64 صفحة
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 : قاتحقاالسحسب فترة مشتقة ت المالية الدوا أل االعتبارية لغ لمبال ا تحليل يوضح الجدول أدناه 
 

    ة االستحقاق حسب فترتبارية غ االعلالمبا  

 
 وعالمجم

  
 من   ثرأك

 وات سن 5

   من أكثر 
ة  حدواسنة 
 ات نوس  5إلى 

 أكثر من   
 أشهر  3

 واحدة  سنةى إل

   
  لغاية

 أشهر  3

 2020يونيو  30
 الدوالرات األمريكية بماليين

           

 لة: داعال بها كتحوطات القيمة مشتقات محتفظ           
 عقود صرف أجنبي آجلة   332  -  -  -  332
 دة ئالفا  أسعارت مقايضا  -  -  -  431  431

           

 : ةكتحوطات التدفقات النقديمشتقات محتفظ بها          
 عقود صرف أجنبي آجلة   51  47  -  -  98
 الفائدة   عارت أس امقايض  -  -  -  25  25

           

 : أخرى  تقاتشم          
 ة الفائدأسعار  مقايضات   -  -  150  50  200

 جلة نبي آرف أجد ص عقو  1,053  40  -  -  1,093
 مقايضات مطابقة العملة   33  -  -  -  33
 ارات  يخ  33  5  19  -  57

           

2,269  506  169  92  1,502   

          Co  

    حقاق فترة االست ب سة حالمبالغ االعتباري  

 موعالمج

 

 
 من   رأكث

  سنوات  5

   منثر أك
واحدة  سنة 
  سنوات   5إلى 

 من  ر أكث
 أشهر  3

  واحدة  سنةإلى 

   
  لغاية

 أشهر  3

 2019يو وني 30
 ألمريكيةا تارالدوال بماليين

           

 لة: كتحوطات القيمة العاد حتفظ بهامشتقات م          
 آجلة   رف أجنبيد ص وقع  341  -  -  -  341
 دة ئفاال  رأسعا مقايضات   -  -  -  437  437

           

 : طات التدفقات النقديةحو كتها فظ بمحت قاتتمش         
 ة آجل  يبأجنعقود صرف    61  29  -  -  90
 ائدة الف  مقايضات أسعار  -  -  -  25  25

           

 تقات أخرى: شم          
 ئدة الفا  أسعارات مقايض  100  50  -  50  200

 ة آجل  د صرف أجنبيوقع  1,434  23  -  -  1,457
           

2,550  512  -  102  1,936   

          Co  
 تحوطات القيمة العادلة 

 
: 2019) 2020 نيويو 30ة المنتهية في كي خالل السنأمري مليون دوالر 22.6تحوطات القيمة العادلة  الناتجة عن المكاسب تبلغ

خاطر أسعار الفائدة إلى مة وبة المنسالمحوط دوبنالتجة عن النا الخسائر ت لغب مليون دوالر أمريكي( بينما  28.5خسائر قدرها 
 (. يتم تضمينريكيممليون دوالر أ 30.5 مكاسب قدرها  :2019مليون دوالر أمريكي ) 25.1 العمالت األجنبية ومخاطر صرف

، سائرخ ال أو لألرباحة موحدائمة الالق يف أو مصروفات الفوائد ىدات األخرخل الموجوة ودخزانالل دخ  فيئر هذه المكاسب والخسا 
: 2019) دوالر أمريكي مليون 2.5خسارة قدرها هناك  نا كة، الية الحالي، خالل السنة المباإلضافة إلى ذلك .لالحا ضىحسب مقت

 أخرى.مشتقات كنفة مصالقة شتالملى األدوات المالية ( عمريكير أدوال نمليو 1.9



 لية الموحدة الما ئمواالق   نفستكوربإ

 المالية الموحدة لقوائمحول ا تا إيضاح 74 صفحة
 

 

 ة()تتمأدوات مالية مشتقة  . 25
 

 وقعة المت ت ود التحوطاة لبنوملمخص ية غير النقدالتدفقات ا
 

. يةعمالت األجنبر الطالفائدة ومخا  رأسعا بمخاطر بشكل أساسي التي تتعلق التالية،  ةعتوقفقات النقدية المبتحوط التد قامت المجموعة
 ءإجراض عدم بافترا لية،ارات التلفتا فيالخسائر و أ رباحأللقائمة الموحدة العلى ط حومن البند العة اتج النة ديلنقالتدفقات ا تؤثر
 حوطة: المبالغ الم علىالت تعدي

 

 المجموع  

 
 أكثر من   

 سنوات  5 

 أكثر من  
 واحدة سنة  
 سنوات  5إلى  

 من  أكثر 
 أشهر  3 

 واحدة  ةسن ى لإ 

  
   غايةل 

 أشهر  3 

 2020 نيويو 30

 مريكيةالدوالرات األ اليينمب 

      
 *لةعممخاطر ال      

 ل األج للى دين طويع قسيمة (6) (6) (48) (60) (120)
 مصروفات تشغيلية  - (9) - - (9)
 الرسوم   لدخ 6 30 - - 36

      
 *ةالفائد أسعارمخاطر      

 ى المطلوبات ة علفائد (2) (2) (16) (31) (51)

(144) (91) (64) 13 (2) Co 

      
 

 المجموع 

 
 أكثر من   

 سنوات  5 

 من   رث كأ
 حدة اوسنة  
 نوات س 5 إلى  

 ن  أكثر م
 هر شأ 3 

 واحدة  إلى سنة 

 
   ةاي لغ 

 أشهر  3 

 2019يونيو  30
 دوالرات األمريكيةلا بماليين

      
 *لعملةمخاطر ا     

 ل على دين طويل األج مةقسي (6) (6) (48) (72) (132)
 شغيلية مصروفات ت (6) (6) - - (12)
   وم رسدخل ال 11 23 - - 34

      
 *الفائدة عارأسر مخاط     

 المطلوبات على  فائدة (2) (2) (18) (37) (59)

(169) (109) (66) 9 (3) Co 

      
 حيضافي هذا اإل مسبقا  فصح عنه كما هو ممالية ال تقاتمشلا دوقعل ضات أسعار الفائدةام مقاية هذه باستخدتوقعميمة الثابتة التم تحوط مدفوعات القس* 

 
للسنة  باح أو الخسائررألالموحدة لقائمة الإلى الملكية ن حقوق المعاد تدويرها م ةيالنقدقات دفتت الحوطا فعال لتلير ابلغ الجزء غ

 أمريكي(. ر الن دومليو 0.1 ا قدره خسارة :2019) كيالر أمرين دومليو 1.8 قدرهمكسب  2020يونيو  30المنتهية 



 لية الموحدة الما ئمواالق   نفستكوربإ

 ةالموحد يةماللات حول القوائم ايضاحإ 84 صفحة
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 ألمريكية رات االدوال اليين بم   2020و ي يون  30    2019يونيو  30
    

 واالستثمارات المشتركة قيدصنا في الاستثمارية ارتباطات  155  64
    

 (3 إيضاح)يجية اتاالسترءات ا قتنلالاستثمارية ت ارتباطا  -  78
 :ر قابلة للنقضيية غيلتشغلار تأجيالعقود        

 واحدة  ةسن خالل 0  10
 ت اوسن 5سنة إلى  1 نم 0  39
 ات نوس 5من  ثرأك -  49

 لة للنقضبا تشغيلية غير قالتأجير الد عقومجموع  0  98

    
 الثةثضمانات وإعتمادات مستندية صادرة ألطراف  22  21

 
في للمجموعة  لةممولاتركة غير لمشت اارتباطات االستثمارا ةلمشتركارات اميق واالستثصنادلا في يةاالستثمارات االرتباطتمثل 

 .الستراتيجيواستثمارات في رأس المال ا االئتمان ةرإدااستثمارات الملكية الخاصة واستثمارات العائد المطلق و تااستثمار لفختم
 

والرياض  ندنلوك اني مكاتبها في نيويورقة بمبالمتعلت المجموعة طا ارتبا ب غاءالقابلة لإللتتعلق عقود التأجير التشغيلية غير 
ى أي فترات لغاء، باإلضافة إلإلإيجار غير القابلة لأنها مدة  مدة اإليجار على دد المجموعةوالهند. تح  طرة وقوسنغافورظبي وأبو

 اليرير الملتقل ةر الدوليييا لمعطبيق ا. قبل تخيارهذا ال ةسمارول بأن يتم ميغطيها خيار تمديد عقد اإليجار، إذا كان هناك تأكيد معق
رقم  رير الماليقلتل ةر الدوليييا المعند تطبيق إيجار تشغيلي. ع على أنه عقدود إيجارها عقمن  قدجموعة كل عالم ، صنفت16رقم 
لحق ثبات اامت بإ ة األجل( وقيرالقص اريجثناء عقود اإل، طبقت المجموعة نهجا  موحدا  إلثبات وقياس جميع عقود اإليجار )باست16

يرة األجل منذ تاريخ التطبيق إليجار قصلية لعقود الوسيلة العما موعةك. طبقت المج ر تلعقود اإليجال داتلموجوفي استخدام ا
  (.31معيار )راجع اإليضاح للالمبدئي 

 
الشركات  ملياترية عسهيل استمراة لتمقدمة اليضمانات م ثةثالتتضمن الضمانات واإلعتمادات المستندية الصادرة ألطراف 

 افق. والمرلمعدات ا جيروتأمر فيها المستث
 

 التنفيذيينزامات أداء الشركاء تلإصدار خطابات تعويض وضمانات نهائية لدعم ابقامت المجموعة كما ى ذلك، إلافة باإلض
  ف.ة لألخطاء والحذمجموعين الن وثيقة تأممض طيتها تغتم رية، التي يوالشركات المستثمر فيها فيما يتعلق باالستثمارات العقا

 
عت فرالدعاوى مطالبات رفعتها المجموعة أو  تلك تتعلقلقضائية. ف السلطات اتلى مخ ى قانونية لدبدعاو وعة مرتبطةملمج إن ا

 القانونيين ناريلمستشا ادةاء  على إفبعد مراجعة المطالبات المرفوعة ضد شركات المجموعة وبنضدها ضمن األعمال االعتيادية. 
ي عكسي يكون لها أي تأثير جوهر لمطالبات لنا بأن حصيلة هذهة ثقوعلى مطمئنة  وعةمجملفأن إدارة اين ذوي الصلة، ختصالم

 .الموحدةفي القوائم المالية  وبالتالي لم يتم عمل مخصص لها  ةععلى المركز المالي للمجمو



 لية الموحدة الما ئمواالق   نفستكوربإ

 وحدة  لمالية الما حول القوائم اتاحإيض 49 صفحة

 

 

   إدارة المخاطر  . 27
 

على  مخاطرلمالية والرة ادااإللجنة  تشرف عة.المجمو في شركاتقرار ال تخاذا ن عمليةال يتجزأ م جزءا   رطمخا إدارة التشكل 
لمالية والمخاطر نة اإلدارة اضم لجت .بالكامل ى المؤسسةوتمسن مخاطر المجموعة على بيا وتحدد، المجموعةمخاطر إدارة أنشطة 

  .عةموالمج سية في يرئال ما سقاألجميع رة من ار مسئولي اإلداـعددا  من كب
 

نماذج المجموعة تستخدم كافي.  دياقتصا س مال ا برأداف أعمالههم أدعفي  لمجموعةر اخاطساسي إلدارة مالهدف األيتمثل 
رأس بس المال مبلغ رأيعرف االستثمارات أو المخاطر األخرى. ر متوقعة من غيال ئرالخسا غطية الالزم لت رأس المال دتحدلاطر مخ ال
ك يتم حدة وبعد ذلنة وادى سعلى م عمالألات عا طاس المال االقتصادي لكل قطاع من قرأ طلباتمتحديد يتم ت. صاديتقاال لا مال

ة القيمة المعرضأسلوب االقتصادي بموجب فحص إجمالي رأس المال يتم  م. ومن ثرأس المال االقتصاديتجمعيها لتحديد إجمالي 
 99% غيبل قةث ى تومسبتخدام فترة قبض لمدة خمس سنوات باس ةكييالدينام ضة للمخاطررالمعلقيمة ايتم حساب  ة.كييدينامللمخاطر ال

  الموجودات. فئاتفئة من لكل  التنويع ايا مزات وإثب
 

ات دوارة المخاطر بتطوير أ، قام فريق إدقطاع من قطاعات األعماللكل  مال اقتصادي كافيرأس  صتحديد وتخصي باإلضافة إلى
قطاع من  ر لكلر االستثمامخاطحديد وجه الت تعالج علىر اطمخ للمفصلة الت تحلي راءإلج اطر مخ ال إدارة يمستشارمع  بالتعاون

 . األعمال على حدة اتاعقط
 
 :ةالصلت ل المجموعة وعمليات إدارة المخاطر ذارئيسية المرتبطة بأعما لاطر امخ يما يلي أدناه توضيح للف
 
 ر  الطرف اآلخ انئتمامخاطر  (  1)

ذمم المدينة لمشتقات والادلة للقيمة العت واداعا ياإلجل ولها قصيرة األأموا لىعاآلخر  الطرفان ئتماطر اوعة لمخ مجملارض تتع
ميع ج وضع حدود للتعامل مع  من خاللالطرف اآلخر  ائتمانعة مخاطر جمومالتدير  .الضماناتلدين وستثمارات ااوالسلف و
 خاطرم رتقتص .خرىاأل ة لألطرافتمانيئجدارة االتمرار التقيم باسئتمان واال رخاطموعة مكما تراقب المج  األخرى. األطراف

يتعلق بتعرضات مخاطر وفيما . موجبةلة دقيم عا التي تحمل  تلكلى عباألدوات المالية المشتقة تعلق آلخر فيما يلطرف اا ئتمانا
القيمة ل تعاد ات قصوىضتعر ها ديلالمجموعة  نجموعة، فإ خرى للماأل ليةماالناتجة عن الموجودات الالطرف اآلخر تمان ئا

 تمن خالل ترتيبا خر الطرف اآل ئتمانمخاطر امن يف التخفشطة رة نوعة بصوالمجم تسعىكما وية. ت المالاألدوا لتلكالمدرجة 
 .CSAو ISDAقدر اإلمكان من خالل اتفاقيات  ،األخرىثقة مع األطراف مووهوامش مقاصة 

 
قبل دة من رى المعتماألخ ألطراف حدود ا تحديدمن أجل خارجي ال تصنيفعلى ال دتستنة ملشا منهجية ب ررة المخاطإدافريق فظ حتي

لوضع حدود   على األقللتين للتصنيف من وكا ئتمانية اال تتصنيفا الاستخدام ى المصنفة، يتم األخر ألطرافبالنسبة لو المجلس.
يل االئتمان قبل افتراض بة وتحلواج الية نا علااء إجرمن خالل  ر المصنفةخرى غياألطراف للطرف اآلخر. يتم فحص جميع األ

ساسي" للتصنيف ضمن "المعيار األ اف األخرى غير المصنفةاألطر م تصنيف هذهفستكورب. يتنإقبل مانية من ئتالضاتهم اتعر
 رير المالية.خلي ألغراض إعداد التقاالدا



 لية الموحدة الما ئمواالق   نفستكوربإ

 ة  دوح الم ماليةول القوائم الاحات ح إيض 05 صفحة

 

 

 )تتمة( إدارة المخاطر  . 27
 

 مة()تت ف اآلخر رالط تمانائ خاطر م   ( 1
 

 ف الخارجية:التصني ئة درجاتوف *لداخليةالعالقة بين درجات التصنيف اأدناه لجدول ا وضحي
 

 وموديز  حسب ستاندرز وبورزالتصنيفات الخارجية  ي الداخلالتصنيف 

 AAA to A عالي 

 -A- to B معيار أساسي
 

 الية. ير المار لتق ا  عدادل ألغراض إالواالضمح لمخصصات د ا لتحدي* يتم استخدام التصنيفات الداخلية  
 

 : ةليف الداخفيما يلي ملخص لفئات التصني
 

 .  الضماناتقد تتوفر بالكامل والسترداد الموجودات جدا  حتمال كبير هناك ا – عالي
 

د وقجموعة، ملعلى ا فضةخنماطر مخذلك يمثل ي فإن موجودات، وبالتالال ترداد اسيتم  ن هناك احتمال كبير جدا  بأنأفي حين  -عيار أساسي م
 . لموجودات غير مضمونةتكون ا

 

يتم   تعاقدية ولكن لم لشروط الل وفقا  ندما تكون المدفوعات مستحقة عد استحقاقه عد فات مور قآلخرف اتمان الطئر اض لمخاطيعتبر التعر 
 (. 9ع إيضاح ، لم تتم إعادة هيكلة أي من السلف )راجخالل السنة الحالية والسابقة .استالمها

 

أي  ون األخذ في االعتبار د  اية السنةنه فيجموعة للم خر آلالطرف ائتمان الحد األقصى لتعرضات مخاطر احليل ه تيوضح الجدول أدنا
 .  ئتماناالمن  لتخفيفل  إجراءات 

 

 قصى  الحد األ 
 لمخاطر االئتمان 
  )أ+ب+ج+د( 

 مخصصات 
  )د(    

 ضمحلة م
 )ج(    

 فات موعد   
 ا هولكنا استحقاقه

 غير مضمحلة 
 )ب(      

 
 موعد استحقاقها  لم يحن         

 ضمحلة ير موغ           

 )أ(                        
 2020يونيو   30

 الدوالرات األمريكية  اليين بم

   1المرحلة                2ة لالمرح  3حلة المر    

   طر االئتمان مخا صنيف  ت                   

   الي ع  ي  اسمعيار أس         
             

309  (0)  -  -  82  227 
 ات  ع يداإأموال قصيرة األجل و

     ى ئلة أخرسا لوأصو
 ة للمشتقات القيمة العادلة الموجب 25  20  -  -  -  45

   ينةمم مدذ -  135  108  2  (3)  242
 سلف  -  158  -  6  (6)  158
 ين  د –مشتركة ات  استثمار  -  318  -  -  (1)  317
 ت  ضمانا -  22  -  -  -  22

 جموع الم 252  735  108  8  (10)  1,093

           

 ألقصى  االحد 
 ن تماطر االئلمخا

  )أ+ب+ج+د( 
 مخصصات 

  )د(     
 مضمحلة 

 )ج(    

   فات موعد 
 ا ولكنه ها استحقاق

 ير مضمحلة غ
 )ب(      

 
 استحقاقها  موعد  ن لم يح       

 وغير مضمحلة            
 )أ(                    

 2019يونيو  30
 ة ريكيت األم الدوالرا  يينبمال

   1المرحلة                 2لة  لمرحا  3حلة  المر     

   طر االئتمان اتصنيف مخ                    

   عالي   معيار أساسي          
             

390  (0)  -  -  212  178 
 عات  إيداأموال قصيرة األجل و

 سائلة أخرى     لوأصو
 ات للمشتق القيمة العادلة الموجبة   20  24  -  -  -  44

 ذمم مدينة   -  183  143  12  (13)  325
 سلف  -  85  -  15  (18)  82

 دين   –مشتركة ات  تثمار سا -  333  -  -  (1)  332
 ضمانات   -  21  -  -  -  21

 المجموع  198  858  143  27  (32)  1,194



 لية الموحدة الما ئمواالق   نفستكوربإ

 ة الموحدةات حول القوائم الماليإيضاح 15 صفحة

 

 

 )تتمة( إدارة المخاطر  . 27
 

 )تتمة( مان الطرف اآلخر ائتخاطر م (1
 

 لة:مضمح  ها غيرند استحقاقها ولكفات موع لية التيوجودات المازمني للمحليل الالت ول أدناهجدوضح الي
 

 الدوالرات األمريكية  ين بمالي  2020يونيو  30  2019 يونيو 30

     
 واحد ية شهرلغا   14  42

 أشهر  3لغاية واحد ر من شهر أكث  33  15

 ر أشه 6شهر لغاية أ 3أكثر من   40  10

 شهر أ 6 ر منأكث  21  76

 ع المجمو  108  143

      
ه  ن هذإ. ن العمالءتابات المستحقة القبض مكتباال األساسبقها ولكنها غير مضمحلة ا موعد استحقت فا  ة التييوجودات المالالمتتعلق 

ت ن وقالضمانات م هذه تقييم دةإعا  يتم. النيابة عن هؤالء العمالءلمدارة بن قبل جميع الموجودات األخرى امضمونة مالموجودات 
المتعلقة بالموجودات و وعةالمجمدلة للضمانات التي تحتفظ بها ا القيمة الع بلغت. موعةج تثمارية للملتعرضات االسطريقة ا آلخر بنفس
: 2019نيو يو 30) 2020يونيو  30ي كما في كر أمريدوال مليون 891.4مضمحلة ها غير قها ولكنموعد استحقا ي فاتلتالمالية ا
 يكي(.أمر مليون دوالر 827.7

 
 :كاآلتي وهالصناعي  والقطاعفي االجغر قليماإلحسب خصصات الموزيع إن ت
 

 ألمريكية الدوالرات ا بماليين   2020ونيو ي 30  2019 يونيو 30

 الجغرافي  اإلقليم         

 أمريكا الشمالية  2  28
 ابأورو  5  1
 أخرى  3  3

 وعالمجم  10  32
 

 ت األمريكي الدوالرا بماليين   2020و يوني 30  2019 يونيو 30

 ي لصناعاالقطاع     

 
 ماليومصرفي   3  7
  استهالكية منتجات  1  2

 عقاري  3  19
 ت اليا واتصا تكنولوج   1  1
 خدمات صناعية   2  -
 حيةرعاية ص  0  3

 موعالمج   10  32



 لية الموحدة الما ئمواالق   نفستكوربإ

 موحدةلالمالية حول القوائم اات إيضاح 25 صفحة

 

 

 )تتمة( إدارة المخاطر  27.
 

 تمة()ت  خر ف اآلالطرائتمان  مخاطر (1

 
 التورق  

 
مشترك الاض االقرالقروض المضمونة والصناديق التي تقدم  ماتفي التزا ل التي تستثمرموعة خدمات إدارة الصناديق لألموالمج قدم ات

ا مل المجموعة تعت. سا لمجموعة متنوعة من المؤس ضمونة  ات التزامات القروض المبعض استثمارل ةعياور ةجهة مصدركأيض 
باستثمارات حتفاظ االيتم  نة.والقروض المضم في استثمارات التزاماتأغراض خاصة ات كات ذشر اللمن خ  ةشتركالم اتثمارستالوا

نقدية التعاقدية لدفقات االتتحصيل من أجل  يع الموجوداتوباظ تفاحيهدف إلى الذي عمال األموذج ن ضمنمونة التزامات القروض المض
المبلغ  ىض والفائدة علالمدفوعات على المبلغ األصلي للقرقط رة )فوزيعات متغيإلى تاقدية التعروط تؤدي الشفي تواريخ محددة. 

قة المتعلعة مخاطرها تدير المجمو .سدادالوأولويات مدفوعات التدفق خطة بة عنيالمة ( على أساس التزامات القروض المضمونائمالق
  دارة المخاطرإل ا هإجراءاتو ها مع سياساتبما يتوافق التورق ة طبأنش

 
من السندات  مصنفةر مصنفة وغيفي شرائح ي هالمضمونة  روضت القالتزاما  اللالمجموعة من خ  رقتوعرضات تعمليات إن 

داول. لم تقم بقصد الت زمراكال تحوطن أجل ق بقصد التداول أو مال تحتفظ المجموعة بمراكز التور آخر. وتختلف من صندوق إلى
 التورق المتجددة.تعرضات عمليات في لم تدخل وعية اصطنا تورقأي هياکل ة رإداأو  أسيسبتالمجموعة 



 لية الموحدة الما ئمواالق   نفستكوربإ

  ة وحدالم ماليةالم إيضاحات حول القوائ 35 صفحة

 

 

 تتمة() المخاطر   ةر إدا . 27
 

 ية ن مخاطر االئتماال قياس (2
 

   يةنئتما مخاطر االال هرية في جوالزيادة ال
 

في  خذ المجموعةتأبات المبدئي، اإلثمنذ هري قد زادت بشكل جوالمالية اة داأللى عسداد الفي ر التعثما إذا كانت مخاطر  د تحديدعن
الكمي والتحليل ات المعلوممن  كالَ ى عل. يتضمن ذلك برر لهما جهد ال متكلفة أو  نواعمة المتاحة بدالمعقولة والدمعلومات البار عتاال

النظرة  تلوما معي ذلك بما في للخبراء المتخصصين، نالئتمااقييم لتوا عةللمجموالسابقة ع الخبرات قامن و ذلكو، عيوالنو
 بلية.المستق

 

المالية دوات األ تإذا كانالمنخفضة  يةئتمانالمخاطر الل ا  غيليشت ا  بسيطت 9رقم  يرير المالتقلل ةر الدوليييا المعقدم ت لي،راء عموكإج 
ر المالية قاريعداد التإفي تاريخ تفترض أن للمؤسسة يسمح  ،ستثمارالجة ادربي انتصنيف ائتمأي ضة. ائتمانية منخف اطرمخ ها لدي

 .يةئتمانالمخاطر اال فيرية وهزيادة ج دوث عدم ح 
 

لمحفظة نسبة بالمنخفضة  يةطر ائتمانا مخعلى أنها  ت المالية ذات تصنيف خارجي من "درجة االستثمار".ااألدوالمجموعة أن  تعتبر
 األجل: قصيرةلة ألصول السائا
 

ركات القيمة تحاالعتبار لمجموعة في اخذ تأ تالي، بالية. ورات األساستثما سقبل االف للمجموعة من سلوال الذمم المدينة تم ضماني
محفظة لأو ينة ذممها المدلمحفظة النسبة باالئتمانية خاطر ملافي جوهرية إذا كانت هناك زيادة ما قييم لتاإلدارة ت اهاداجتالعادلة و
 السلف.

 

   وقعةئتمانية المت الخسائر االقياس 
 

ي د والخسارة فالسدلتعثر في اعند اة التعرض التعثر في السداد وقيم ثحدوحتمالية م استخداا بئتمانية اال رالمخاط المجموعةتقيس 
تعتمد  . ةالمالي التزاماتهالمقترض ن يسدد رحج أدما يكون من غير الملسداد عنفي اتعثر الحدوث ية مثل احتمالت. لتعثر في السدادة احال

في  ةسارتمثل الخ السداد.  فيالتعثر مستحقة في وقت  ن تكونة أالمجموع وقعالمبالغ التي تتعلى السداد  لتعثر فياعند ض رقيمة التع
 عن التعرض.اتجة لنتوقعات المجموعة لمدى الخسارة ا دادي السحالة التعثر ف

 

هذه  قبة وتحديثمرا مجية. يتالتصنيف الخار لةوكال يةئتماناالت ادرج الم تستخد، األجلالسائلة قصيرة ول األصلمحفظة بالنسبة 
د السداالتعثر في على أساس معدالت جة كل درالمرتبطة بد السدالتعثر في احدوث حتمالية اباستمرار. يتم تحديد  ةادرالصرجات الد
صاد مستقبلية لالقتالظرة النمعلومات ل يبعد تعدوكاالت التصنيف، دارها من قبل كما تم إص، ا  شهر 12فترة على مدى ققة ح تالم
 .يلالك
 

حدوث احتمالية اشتقاق  يتم، اصةالملكية الخ تارائة من فئات موجودات استثملتي تنشأ فيما يتعلق بفا لفينة والسلمدذمم ابالنسبة لل
 ثحدوقاق احتمالية اشت . يتمياد الكلصة لالقتالنظرة المستقبليغراض معلومات ألمعدلة ونماذج الداخلية ستخدام البا  لسدادا في التعثر
تعثر في السداد ال عدالتمار ومثتسلالالتصنيف الداخلي أساس ية على العقارالستثمارات ت ادات موجوفئا بفئة من اد السدفي  التعثر

 .كليلا قتصادالمستقبلية لالالنظرة معلومات مع  معدلة جيدةالسمعة اليف ذات تصنالوكاالت قبل  منإصدارها التي تم 
 

د  بع دادعملية االسترعلى العوامل التي تؤثر على  بناء  اد لسدعثر في التافي حالة لخسارة يد ايتم تحد مضمونة،وجودات البالنسبة للم
 التنظيمية.التوجيهات على  دادالسفي حالة التعثر في نة، تستند الخسارة ت غير المضمووجودالمالسداد. بالنسبة لالتعثر في دوث ح 
 

 .ستردادعقولة لالات ماك توقعنت إذا لم تكن هضا مجموعة بشطب التعرلاتقوم 



 لية الموحدة الما ئمواالق   نفستكوربإ

 الموحدة   يةالائم المحول القوإيضاحات  45 ةصفح 

 

 

 تتمة() مخاطر ال  ةر إدا . 27
 
 ولة سي مخاطر التمويل  (3

عندما يحين ات لتزامباال الوفاء دات والموجوعلى تمويل الزيادة في  في عدم مقدرة المجموعة تكمنالسيولة هي المخاطر التي  ر مخاطتمويل 
ل شامل إلدارة مخاطر السيولة، مع إطار  طبيقتالمجموعة بقامت  ،طر ذه المخاه لتخفيفو. مقبولة بد خسائر غير تك ندو اقهاوعد استحقم

هذا  ع خضيويل الطارئة. ة التمحدود المخاطر ومراقبة األنظمة وتحليل السيناريوهات التي يتم تضمينها في خط ما ستخدمن على اتضي والذي
ات مناسبة  تحقاقاس تفتراظ على اوالحفمتنوعة يل تمو در مصاب يترترة السيولة إلى تهدف إدالعليا. ادارة إلإلشراف المجلس واإلطار ا

 . على أساس يومي سيولة ومراقبة ال االعتبار دات مع أخذ السيولة في  والموجالمجموعة تدير . تنوعة للدينوم
 

   لتحقيق المتوقع. ا  على ء  مطلوبات المجموعة بناموجودات و استحقاق  انبيالجدول أدناه يلخص  
 

 

  المجموع 

  بنود
 غير 

 ية دنق

 
 10 منأكثر 

 وات إلىنس 
  ةسن 20 

  5من كثر أ 
 نوات إلىس 

  سنوات 10 

 سنة منأكثر 
  5 إلىاحدة و
  سنوات 

 المجموع 

 الجزئي
 سنة إلى  
  احدةو

 أكثر

 أشهر 3من  
   واحدة إلى سنة 

  لغاية
 أشهر 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2020يونيو  30

 مريكيةالدوالرات األن يبمالي

                 

 وجوداتالم 
                 
 ودات المالية الموج                
                 

 رى وأصول سائلة أخعات إيداونقد   265  -  265  -  -  44  -  309

 مة العادلة الموجبة للمشتقاتالقي  5  0  5  0  28  12  -  45

 ينة مدذمم   167  4  171  71  -  -  -  242

 سلف  22  56  78  80  -  -  -  158

192  -  -  -  -  192  -  192  
رات دين ماثاستو استثمارات مكتتب بها

 مؤقتة 

 ثمارات مشتركة إست              -  

 ملكية الخاصةلااستثمارات   -  -  -  339  -  -  -  339

  ئتمانالرات إدارة ااستثما  7  33  40  112  165  -  -  317

  العائد المطلقات اراستثم  23  44  67  14  -  -  -  81

 عقارية ت اتثمارسا  -  -  -  71  -  -  -  71

 استثمارات في رأس المال االستراتيجي  -  -  -  2  -  -    2

118  -  118  -  -  -  -  -  
 ءتثناباساستثمارات استراتيجية )

 (لموسةالمموجودات غير ال
                 

 المالية  الموجودات موعمج  681  137  818  689  193  174  -  1,874

                 
 الموجودات غير المالية                 

 مبالغ مدفوعة مقدما    -  -  -  -  -  -  43  43

 موجودات أخرىو ومعداتممتلكات   -  -  -  -  -  -  135  135

 غير ملموسة دات موجو  -  -  -  -  -  -  71  71

  مجموع الموجودات  681  137  818  689  193  174  249  2,123

 المطلوبات                 
                 
 المطلوبات المالية                 

 حقةتسموفات ذمم دائنة ومصر  169  17  186  -  -  -  -  186

 تقاة السالبة للمشتعادلقيمة الال  4  0  4  1  6  15  -  26

 تمويل  64  74  138  248  458  137  -  981

 مالية مجموع المطلوبات ال  237  91  328  249  464  152  -  1,193

  ماليةالمطلوبات غير ال                

 جلةمؤرسوم   -  -  -  -  -  -  62  62

 لوبات المطمجموع   237  91  328  249  464  152  62  1,255

  فجوةالصافي   444  46  490  440  (271)   22   187  868

 المتراكمة فجوة السيولة  444  490  490  930  659  681  868  

                 
 



 لية الموحدة الما ئمواالق   نفستكوربإ

 لموحدةالية اات حول القوائم الماحإيض 55 فحةص
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 (ةتتم) لةمخاطر السيوتمويل  (3
 

 

  موعالمج 

 بنود 
 غير 
 ية نقد

 
 10 منأكثر 

 ىنوات إلس 
  ةسن 20 

  5 منكثر أ 
 ىإلنوات س 

  سنوات 10 

 سنة منأكثر 
  5 إلىواحدة 

  سنوات 

  علمجموا

 الجزئي
 سنة إلى  
  احدةو

 أكثر

 أشهر 3من  
   واحدة إلى سنة 

  لغاية
 أشهر 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2019يونيو  30

 يةالدوالرات األمريكبماليين 

                 
 الموجودات 

                 
 مالية الودات لموجا                
                 

 رى وأصول سائلة أخعات إيداونقد   380  10  390  -  -  -  -  390

 القيمة العادلة الموجبة للمشتقات  5  -  5  -  1  38  -  44

 ينة مد ذمم  208  10  218  107  -  -  -  325

 فسل  12  13  25  57  -  -  -  82

334  -  -  -  -  334  -  334  
رات دين استثماواستثمارات مكتتب بها 

 مؤقتة 

 استثمار في شركة زميلة   -  -  -  -  -  38  -  38

 ثمارات مشتركة إست              -  

 اصةة الخلملكيااستثمارات   -  73  73  432  -  -  -  505

  ئتمانالإدارة ارات استثما  6  19  25  132  175  -  -  332

  لقالعائد المطاستثمارات   27  49  76  36  -  -  -  112

 عقارية ات ستثمارا  -  -  -  68  -  -  -  68

                 
 المالية  الموجودات موعمج  972  174  1,146  832  176  76  -  2,230

                 
 ية لمالت غير االموجودا                

 مبالغ مدفوعة مقدما    -  -  -  -  -  -  39  39

 وموجودات أخرى لكات ومعداتتمم  -  -  -  -  -  -  37  37

 غير ملموسة موجودات   -  -  -  -  -  -  55  55

  توداالموجمجموع   972  174  1,146  832  176  76  131  2,361

 المطلوبات                 
                 
 لوبات المالية المط                

 تحقةمسنة ومصروفات ئام دذم  162  22  184  18  -  -  -  202

 القيمة العادلة السالبة للمشتقات  9  -  9  -  3  11  -  23

 تمويل  159  34  193  217  84  434  -  928

 مالية ال وباتع المطلمجمو  330  56  386  235  87  445  -  1,153

  ماليةالمطلوبات غير ال                

 جلةمؤ مورس  -  -  -  -  -  -  63  63

 مجموع المطلوبات   330  56  386  235  87  445  63  1,216

  فجوةالصافي   642  118  760  597  89  (369)  68  1,145

 المتراكمة ولةالسيفجوة   642  760  760  1,357  1,446  1,077  1,145  

                  



 لية الموحدة الما ئمواالق   نفستكوربإ

 الموحدة   المالية حول القوائم اتيضاحإ 56 صفحة
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 تتمة() ولةيسالطر مخامويل ت ( 3
 

   على أسس غير مخصومةحقاق التعاقدي للمطلوبات المالية االست 
 

اتها  ستحقاقرة الفتأقرب لى أسس عقات والمشت ها الماليةبمطلوباتعة المتعلقة جموالم قبل ع منالنقدية المستحقة الدفقات دفالتالجدول أدناه يوضح 
مخصومة )أي القيم االسمية التعاقدية غير النقدية التدفقات الفي الجدول هي  المفصح عنها  مبالغلا ن . إز الماليقائمة المركبتاريخ نة المعيالتعاقدية 

 . لصلةت اذاات للفتر دل العائم  ذو المعومة مستقبلية المخصلية ا ت النقدالتدفقااب لحسجلة ى العوائد اآلنحنام مستخدة بامحددوالإلى الفوائد(  ضافةإلبا
 

 

  المجموع 

 من كثر أ

   تا نوس 10
  سنة  20 إلى

   5  منر أكث
 سنوات 
  سنوات  10إلى 

 سنة من  أكثر
 واحدة  

  سنوات  5إلى 

 من  أكثر

 أشهر  3
  نة واحدة سلى إ

 لغاية 
 ر أشه 3

 2020يو  يون 30
 األمريكية دوالرات ال بماليين 

            

 مالية لمطلوبات ال ا           
 قة ستحم روفات صذمم دائنة وم  169  17  -  -  -  186

 تمويل 273  22  226  515  150  1,186
            

1,372  150  515  226  39  442  
            

 تقات: لمشا           
 : أساس إجمالي   علىا  تهود يتم تسويعق           

 تعاقدية المستحقة الدفع  المبالغ ال 1,366  41  33  -  -  1,440
 مستحقة القبض  لغ التعاقدية الالمبا (1,375)  (41)  (33)  -  -  (1,449)

 على أساس صافي:   عقود يتم تسويتها           

(91)  (3)  (42)  (37)  (5)  (4) 
  فعية المستحقة الدعاقدالت المبالغ 
 بض( الق)

            
 ارتباطات  78  7  38  22  10  155
 ضمانات  -  -  22  -  -  22
            

 لمالية غير المخصومة مجموع المطلوبات ا 507  41  249  495  157  1,449
 

 
  المجموع 

 من أكثر 
   ات سنو 10
  ة سن 20 إلى

   5 من ر أكث
 سنوات
  وات سن 10إلى 

 سنة من  رأكث
 واحدة  

  نوات س 5إلى 

 من  أكثر

 هر أش 3
  نة واحدة سلى إ

 غاية ل
 ر أشه  3

 2019يونيو  30
 األمريكية  الدوالرات  بماليين  

            

 المطلوبات المالية            
 مستحقة روفات ذمم دائنة ومص 162  22  18  -  -  202

 تمويل 161  55  303  98  493  1,110
            

1,321  493  98  321  77  323  
            

 تقات: شلما           
 : أساس إجمالي   ا علىتهعقود يتم تسوي           

 المبالغ التعاقدية المستحقة الدفع   1,755  40  -  -  -  1,795

 مستحقة القبض  عاقدية اللغ التالمبا (1,756)  (40)  -  -  -  (1,796)
 صافي: على أساس   ود يتم تسويتهاعق           

(90)  (8)  (38)  (36)  (4)  (4) 
  فعلتعاقدية المستحقة الدالمبالغ ا

 بض( الق)
            

 ارتباطات  120  11  59  35  15  240
 ضمانات  -  -  -  21  -  21
            

 ومة لمخصير المالية غمجموع المطلوبات ا 438  84  344  116  500  1,482



 لية الموحدة الما ئمواالق   نفستكوربإ

 الموحدة  ائم المالية إيضاحات حول القو 57 صفحة
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 كزالترمخاطر  (4
 

الجغرافي أو  اإلقليمنفس في أنشطة أو هة شابتة ميأنشطة تجار لة فياما تدخل مجموعة من األطراف المتعمعندتركز التظهر مخاطر 
 حالة بروز فيعلى نحو مشابه اقدية عالت تها ا التزامبفاء وعلى القدرتها  علىوالتي قد يؤثر بهة مشا  يةاقتصادسمات  لديها عندما تكون 

اه التطورات التي قد تطرأ تج  وعةملمج ابي في أداء النس ثرللتأ ا  أخرى. يعطي التركز مؤشر تيراأي تغو أو سياسية أ ديةقتصا اتغيرات 
 تها ألنشط النطاق علواسعي اوالصنا رافي الجغواالنتشار  وعةسات وإجراءات المجمإن سيا على قطاع أعمال أو منطقة جغرافية معينة. 

اف طرألة ولرافيالجغ اتلتعرضلئتمانية ادارة بوضع حدود اإل امتق إلى ذلك، باإلضافةلتركز. طر اي من مخا ا ألتعرضه من تحد
 . بانتظاماألخرى، والتي يتم مراقبتها 

 

 :الصناعيطاع والقافي الجغر اإلقليمب ميزانية حسمدرجة في الغير التوزيع الموجودات والبنود فيما يلي 
 

  2020 نيويو 30  2019يونيو  30

  جموع م
تعرضات  
مخاطر  

 الئتمان ا

  غيرود بن 
مدرجة  

بالميزانية  
معرضة  
لمخاطر  

 ن ئتمااال

 

ت  اوجودم
ة  عرضم

لمخاطر  
 االئتمان 

 

مجموع  
تعرضات 
مخاطر  
 االئتمان

بنود غير  
 مدرجة

 يةبالميزان

ضة عرم
لمخاطر  

 الئتمانا

 

وجودات م
معرضة 

  خاطرلم
 ريكيةالدوالرات األم نبماليي نئتمااال

 الجغرافي  ليماإلق           
            

 الية شم أمريكا ال 374  22  396  441  21  462

 أوروبا  609  -  609  529  -  529

 وشمال أفريقيا* الشرق األوسط 75  -  75  195  -  195

 آسيا   13  -  13  8  -  8

 موع المج  1,071  22  1,093  1,173  21  1,194

 نة تركيا  * متضم           
 

  2020يونيو  30  2019يونيو  30

  موع مج
تعرضات  
مخاطر  
 االئتمان 

ر  بنود غي 
  مدرجة 
ية  زاني بالم

معرضة  
لمخاطر  
 االئتمان 

 

موجودات  
معرضة  
لمخاطر  
 االئتمان 

 

مجموع  
تعرضات 
مخاطر  

 نالئتماا

غير بنود  
  مدرجة

 لميزانيةبا

 عرضة م

 طر  لمخا

 االئتمان

 

وجودات م
معرضة 
لمخاطر  

 مريكيةالدوالرات األ نالييبم ئتماناال

 لقطاع الصناعي ا           
            

 مصرفي ومالي  716  -  716  821  -  821
 التوزيع  32  -  32  -  -  -

 منتجات استهالكية  48  22  70  35  21  56
   المستهلك خدمات  2  -  2  0  -  0

 ة  يرعاية صح 21  -  21  75  -  75

31  -  31  32  -  32 

خدمات  /   خدمات صناعية
    عمالاأل

 عية صناتجات  من 14  -  14  14  -  14
 ري عقا 60  -  60  127  -  127
 واتصاالت  تكنولوجيا 138  -  138  43  -  43
 أخرى  8  -  8  27  -  27
             

 المجموع  1,071  22  1,093  1,173  21  1,194

            



 لية الموحدة الما ئمواالق   نفستكوربإ

 حول القوائم المالية الموحدة اتضاحيإ 58 فحةص
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 السوق أسعارطر مخا (5
 

الفائدة  أسعاراألجنبية ومخاطر العمالت خاطر م فيالمجموعة  لها رض عي تتالت لصلةت اية ذاالرئيسمخاطر السوق تتمثل 
 اراتواستثمصة لكية الخا المات واستثمارالمطلق ئد العا راتاستثما في  مشتركةالاتها ستثمارا ومخاطر أسعار األسهم المرتبطة ب

ذلك تمويالت ديونها. ات العقارية وكمارستثالوا ستثمارات االستراتيجية واستثمارات إدارة االئتمانتراتيجي واالرأس المال االس
 ارة. اإلد جلسموافق عليها اسبة ود منحدءات و، قامت المجموعة بوضع إجراقلسوعار اولغرض إدارة مخاطر أس

 

ل يلتحلخارجية الخلية وداالنماذج نوعة من المجموعة مت ليةالداخ مخاطرلتقييم ايتعلق بما يفلمجموعة تستخدم ا باإلضافة إلى ذلك،
 لسلبية.اق السو عن تحركاتتج ر أسعار السوق التي قد تنخاطم
 

 ائدةر الفأسعا و)ب( مخاطر  الت األجنبيةالعم صرفمخاطر )أ(  :ه أدناه ضمنتم عرضلسوق واطر امختحليل إضافي لإجراء تم 
 .أسعار األسهمطر مخا  و)ج(

 

 األجنبية العمالتخاطر م (أ)( 5
 

الدوالر بغير المعروضة ات اطرتبواال والمطلوبات موجوداتالجميع في تحوط ام ل عكبش موعةمج العامة للاسة سيتتمثل ال
ة منتجات إدار امدستخ ا بألمريكي الدوالر اإلى بالدوالر األمريكي،  مثبتةال داتها المعروضة بالعمالتن موجومنسبة و ،كيرياألم

نبية األجالعمالت  صرفأخرى لومشتقات جلة آ نبيج أ فد صرعقو االعتيادية أعمالها  ضمنالمجموعة  تستخدممالت. لعمخاطر ا
يتم استخدام واس يومي لى أسعز المراكيتم مراقبة نبية. ت األج العمالصرف  ارفي أسع تقلباتتعرضها للك إلدارة وذل
دود ح ضمن خاطر والقيمة المعرضة للم المحددةلتعرضات اد اكز ضمن حدولى المرحفاظ عالمان لضالتحوط راتيجيات است
  .اطرلمخ ا
 

 موعة:مج المحوطة وغير المحوطة الهامة لل بيةاألجنيوضح الجدول أدناه صافي مراكز العمالت 
 

 الدوالرات األمريكية  اليين بم 2020يونيو  30  2019يونيو  30

في صا 
 اتالتعرض
 ةمحوطغير ال

صافي 
 لتعرضاتا

  المحوطة

  افيص
 تعرضات  ال

  المحوطة غير 

صافي  
ات  تعرضال

 ف( ومكش )ىّ مغط المحوطة 

 دينار بحريني* 18  (2)  - 23       
 *لاير سعودي 83  (12)  - 0
 رويو 224  0  50 0
 نيه إسترلينيج  13  0  19 0

 يفرنك سويسر 41  0  25 (0)
 نيين يابا  (344)  0  (344) 0

 ونا سويدية كر 98  (0)  - -
 نرويجية ا كرون 4  0  - -

23 (250)  (14)  137  

   
 كي. ت مقابل الدوالر األمريحاليا  مثباألجنبية   صرف العمالتدل عم *

      

ضة لمعرر القيمة ار. وتقداطمعرضة للمخ مة القيأساس العلى  سوقاحتساب مخاطر ال إلىارئة ة الطتخضع المراكز غير المحوط
سوق  ار. وتستمد تحركات الت هذه األسعلبا قت وية أالعمالت األجنبر صرف ة نتيجة لتحركات السوق ألسعا ارة المحتملللمخاطر الخس

عار أستغيرات في أن الب افتراض ر علىخاطتعتمد منهجية المة. اريخيا التف العمالت األجنبية من دراسة تقلباتهالمحتملة ألسعار صر
ر لتقييم مخاط ةيدعا ليع اام خصائص التوزاستخد . ومن ثم يتموقتال ورمربدية ية توزيع عا بية تتبع احتمالألجنالعمالت ا صرف

مية مع  اليو اطريمة المعرضة للمخ القارنة مقل من خاللمجموعة بإجراء اختبارات عكسية قام فريق إدارة مخاطر االمحفظة. ومع ذلك، 
 للمخاطر. القيمة المعرضة موذجان متانة نلضممية يوالالخسارة ربح وال



 لية الموحدة الما ئمواالق   نفستكوربإ

  الموحدة المالية  وائمحول القت احا إيض 59 حةصف

 

 

 ( تتمة )إدارة المخاطر  . 27
 

 (ةم)تت  السوقأسعار اطر مخ (5
 

 تمة()ت األجنبية العمالت مخاطر (أ) (5
 

ألجنبية الت اعمضات اللتعر احدورة قبض مدته يوم وفت %99 يبلغ مستوى ثقة القيمة المعرضة للمخاطر له يلخص الجدول أدنا 
 موعة.ج للم
 

 األمريكية الدوالرات  يين بمال  2020  2019

     
 ية جنباأل مالتعصرف ال ة لمخاطرالمعرضمتوسط القيمة   9  8
 ية في نهاية السنة صرف العمالت األجنب اطرالقيمة المعرضة لمخ  13  4

 ية نباألج عمالتال صرف المعرضة لمخاطرمة لقيل قصىالحد األ  46  46
 ت األجنبية صرف العمال خاطرة لميمة المعرضلقألدنى لالحد ا  4  3

 
ير المحوطة نتيجة للمراكز غ لخسائرألرباح أو االموحدة لقائمة ال في بتةثالم ةالعمالت األجنبيصرف  نعناتجة الخسارة بلغت ال

 ريكي(.دوالر أم مليون 1.9: 2019) كيأمري دوالرون ملي 2.4ت األجنبية مالف العصر قابل مخاطرمتكاليف التحوط و
 

   فائدةال أسعارمخاطر  (ب) (5
 

ة هيكل إعادة تسعير إدارمن خالل  لتحركاتالهذه ها عرضن تملحد لوتسعى  الفائدة را سعأ تحركاتعن كثب المجموعة قب ترا
ة الت العائمنحو المعداالنحياز مع دتها ائعير فدة تسإعا فجوة لتعرض البفعالية موعة لمج فائدة موجوداتها ومطلوباتها. تدير اار أسع
عادة  تكون تها وجميع أسعار فائدة ائدالف سعارتداول أمراكز عة المجموال تتخذ . بل مجلس اإلدارةمعتمدة من قات الدود التعرضح و

رة ة إلدامالية المشتقات الودباألقة وعة أسعار الفائدة المتعلمجمالدم كما تستخ لمصرفية حيث تطبق محاسبة التحوط. في المحفظة ا
 معامالت.ال عاتأو مجمو محددةامالت معبالسنبة لأسعار الفائدة  فيت تقلبا للها تعرضات

 
إذا أو  ةائمعأسعار فائدة التي تحمل فائدة للمجموعة ة الماليمطلوبات والائدة عليها ف تستحقالتي ة اليالمات دموجولا معظمتحمل 

 : ليتثناء ما يبإس، ائمةائدة عطها ألسعار فم تحوت ابتةة ثكانت تحمل أسعار فائد
 

 تكتسب ( والتيدوالر أمريكي نليوم 332 :2019نيو يو 30ر أمريكي )ن دوالمليو 317 البالغة رة االئتمانإداات استثمار •
 سنويا .   ( % 15.7إلى  %2.7 من:  2019يونيو  30)%18 إلى  %2.7 يتراوح بين يبمعدل فعلفائدة 

 
 ة.الية الموحدالم القوائمعلى  بوراليعن  دا  بعيالتحول  تأثيرعة حالي ا بتقييم لمجموم اتقو



 لية الموحدة الما ئمواالق   نفستكوربإ

 الية الموحدة  لقوائم الما إيضاحات حول 60 ةصفح 

 

 

 (تتمة)إدارة المخاطر  . 27
 

 )تتمة( السوقار أسعر خاطم (5
 

 )تتمة( دةالفائر اسعأمخاطر  (ب)( 5
 

الفائدة، مع أسعار مكنة في ة المملتالمح  للتغيراتنقطة أساسية  200دار بمقلمجموعة حساسية صافي دخل االجدول التالي وضح ي
بما ) ةفائدة عائم ت الات معدة ذلماليا الموجودات والمطلوباتالحساسية على ه هذ تستندتة. ت األخرى ثابرامتغيظ بجميع الحتفا اال

 .ةفي نهاية السن( محتفظ بها ةر عائمتحوطها بأسعا د تم نوب في ذلك
 

 ى ة إلاسيالحس
الربح /  

 )الخسارة( 
   200 -بمقدار 

 ة أساسية نقط

إلى   حساسيةال 
الربح /  

 لخسارة( )ا
  200+  قداربم

 لدوالرات األمريكية ا بماليين  اسية نقطة أس

 العملة  2020يونيو  30
 وروي (9)  1

 جنيه إسترليني (0)  0
 ابانيين ي 0  -

 دوالر أمريكي (2)  2
 أخرى  (3)  0

 موعلمج ا (14)  3

  
 أعاله خسارة.  ينوسن قيب الواردة األرقام تمثل  (أ
 . %0قل من راض بأن منحى العائد لن ينخفض إلى أتاسية مع االفنقطة أس  200-ر  مقدا االنخفاض ب تساب تأثير حالة تم اح (ب

 
 سية إلى االحس

الربح /  
 )الخسارة( 
   200 -بمقدار 

 نقطة أساسية 

إلى   حساسيةال 
الربح /  

 رة( لخسا)ا
  200+ ار بمقد

 ريكية األم رات لدوالا بماليين  نقطة أساسية 

 العملة  2019يونيو  30
 يورو (6)  1
 جنيه إسترليني (0)  0

 بانيا ين ي 1  0
 دوالر أمريكي 5  (3)

 خرى أ (2)  0

 لمجموعا (2)  (2)

 
 ه خسارة. ن قوسين أعالبي ة رد الوااألرقام تمثل  (أ
 . %0لى أقل من نخفض إعائد لن يحى ال نم  بأن نقطة أساسية مع االفتراض 200-ار  فاض بمقدتم احتساب تأثير حالة االنخ (ب

 
 . سنةنهاية ال بخالفتواريخ بفائدة الساسية سعر ح  فيجوهرية  وقفرد ل وجوالمحتممن 



 لية الموحدة الما ئمواالق   نفستكوربإ

 ة الموحدةيالالم قوائمات حول اليضاحإ 16 ةصفح 

 

 

 (تتمة)طر االمخ   ارةإد . 27
 

 )تتمة( السوقر أسعامخاطر  ( 5)
 

 مخاطر أسعار األسهم   ج( ) (5
 

 .قطل العائد الم واستثمارات يةعقارستثمارات الاالوالخاصة  لملكيةاارات في استثم شتركةمالتها من استثمارا باألساسجموعة الم سهمأسعار أ تنتج مخاطر
 

 واالستثمارات العقارية ةصالخاية الملكرات  االستثمارات المشتركة في استثما
وكذلك على  لمحفظةى أساس اية علار قت العواالستثمارا ملكية الخاصةالت ارافي استثمأسعار األسهم الستثماراتها المشتركة مخاطر جموعة مالر دي ت

 ردي. ستثمار الف ى االمستو
 

للتغيرات رة االئتمان ستثمارات إداواية ارواالستثمارات العق الخاصة ةلملكيات ثمارااستاالستثمارات المشتركة للمجموعة في  سيةأدناه حسا يلخص الجدول
 ة.لمسعرا ضالعروالخصم / أسعار  معدالت / سملةالرمعدالت  /في المضاعفات 

 

على  حقوق الملكيةى ثير علالتأ
االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة 

 الدخل الشامل اآلخرمن خالل 

ارات معلى االستث ى الدخلثير علالتأ
المدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

 األرباح أو الخسائر

 تعرض
 عميزانية المتوقال

 ضتعر

 لعام يريلتغا الميزانية

   2020يونيو  30

 يكيةمرالدوالرات األ ماليينب

     لزيادة ل لنقصل لزيادة ل نقصلل  لزيادةل نقصلل

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

 اإليرادات  اتمضاعف
 لضرائب وا الفوائد قبل

 واالستهالك

رات استثماي فركة شتات المستثماراال

  ملكية الخاصةال
(0) 0 

(1) 1 10 12 11 +/- 0.5x يراداتإلمضاعفات ا  
          
     لنقصل لزيادةل لنقصل دةلزيال لنقصل لزيادةل

 مشتركةال عقاريةالرات ستثماالا معدل الرسملة 1% +/- *50 66 40 14 (9) 2 (1)

     للزيادة للنقص للزيادة  للنقص للزيادة  للنقص

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

 ت يرادااإل اتاعفمض
  ل الفوائد والضرائبقب

 واالستهالك

رات ماي لالستثتيج ستراراس المال اال

 شتركة الم
          

على  حقوق الملكيةى ثير علالتأ
 ةاالستثمارات المدرجة بالقيمة العادل

 الدخل الشامل اآلخرمن خالل 

على االستثمارات  ى الدخلثير علالتأ
المدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

 األرباح أو الخسائر

 تعرض
 انية المتوقعالميز

 تعرض 
 عامل يريغالت يةلميزانا

   2019نيو يو 30

 األمريكية توالراالد بماليين

     يادة لزل لنقصل لزيادة ل نقصلل لزيادة ل نقصلل

(0) 0 (12) 12 466 490 478* +/- 0.5x 

 اإليرادات  اتمضاعف

 ائب قبل الفوائد والضر
 واالستهالك

ت رااستثمافي شتركة مات الستثمارالا
  ملكية الخاصةال

(0) 0 (1) 1 7 9 8 +/- 0.5x مضاعفات اإليرادات  
          
     لنقصل لزيادةل لنقصل لزيادةل لنقصل لزيادةل

 تركةمشال عقاريةالات رماستثالا ةمعدل الرسمل 1% +/- *64 72 56 8 (8) - -
 

التي ال تنطبق  العروضالمعامالت أو أحدث ر القيمة العادلة بناء  على أسعا( والتي يتم تقييمها بريكيأم ريون دوالمل 229: 2019)مريكي أر مليون دوال 40غة بالات الالتعرض تتضمن* 

 الحساسية.عليها 
 

 اتارعادلة لالستثمة الفي القيم ةولمعقتملة دخل المجموعة ألي تغييرات مح افيهرية في صجو ساسيةح يأال توجد هناك أي إدارة المجموعة، رحسب 
 . 28مار في الشركات الزميلة واالستثمارات االستراتيجية المذكورة في إيضاح  باستثناء االستث  شتركة.الميجية تراتاالس

 

 مطلق استثمارات العائد الفي  ةاالستثمارات المشترك
الذي يستخدم تقنية  السوق خاطر لما ارةر إدطاإ ا من خاللبهاصة الخ المطلقائد استثمارات العة ن محفظالسوق ضم سعارأر طرة مخاتقوم المجموعة بإدا 

على مدى فترة االستثمارية  القيمة السوقية للمحفظة ي ف ير السلبي المحتملللتغتقديرات طر الخاوتنتج تقنية القيمة المعرضة للم طر.للمخالقيمة المعرضة ا
 . معينة ثقةويات مستند عحددة وة مزمني 

 

العائد المطلق  ات تثماراسدته شهر واحد، لتعرضات في إطار زمني م %99وى ثقة يبلغ مست على اطرمخللمة المعرضة قيالدول أدناه الجيوضح 
 للمجموعة.

 

2019 

 

 يكية ر رات األمالدوال ماليينب  2020

 لقيمة المعرضة للمخاطر  متوسط ا  2 2    

 لسنة خاطر في نهاية اضة للممة المعرلقيا  1 2

   اطرخللمة رض للقيمة المعى قصالحد األ  2 3

 للمخاطر  ى للقيمة المعرضةالحد األدن  1 2



 لية الموحدة الما ئمواالق   نفستكوربإ

  المالية الموحدة إيضاحات حول القوائم  26 صفحة

 

 

 (تمةت) مخاطر إدارة ال . 27
 

 يةتشغيلالمخاطر ال (6)
 
أو ألخطاء البشرية ة أو االداخلي ياتأو فشل العمل كفايةاتجة عن عدم مخاطر الخسائر النأنها  ىعلشغيلية المخاطر الت تعريفم يت

جية خاردر النظمة أو االستعانة بالمصا والتغيرات في األوارث الطبيعية الك مثل) يةرج خااألحداث ال من و األنظمة أ في خلل
 لسمعة والمخاطر االستراتيجية.ستثناء مخاطر اا انونية بقلمخاطر الريف اذا التعفي ه ربويضم بنك إنفستكو. للعمليات(

 
وضوابط  اسبة من ةتحتيود بنية من وج ق التأكد طري عن ا يفهخفوتتم إدارتها ي نهإال أيا ، كل يةشغيلالت مخاطرالغاء إلمكن ال ي حينفي 

لبيئة مستقلة ومنتظمة تقييمات  بإجراء ق الداخليالتدقيقسم م يقو .ربنفستكوإ مؤهلين داخلمدربين ون فيموظءات ووأنظمة وإجرا
ات لدعم العمليآلخر وقت ن مصها فح التي يتم رئة الطا تالحتما اللتيبات تر وضعتم كما  .لمحددةاالمخاطر  التمجالجميع  الرقابة

نونية الناتجة ا اطر القمقابل المخ ن تأمي ملة إلى ذلك، قام بنك إنفستكورب بعضافباإل محتملة. كوارثسيناريوهات ث حدوفي حالة 
 التجارية. عن أنشطته

 
 عتمدالمطر التشغيلية لمخا ة ادارإل فيذ إطار عملنتم بكما تقوة واطر التشغيلياس المخ ر األساسي لقيالمؤش يقةطررب إنفستكوتطبيق 
سط إجمالي ولمخاطر التشغيلية باألخذ في االعتبار متيتم احتساب ا، ر األساسيطريقة المؤشلس اإلدارة. وبموجب قبل مج من 
ة نسبده بديتح بت الذي تم الثا ل ألفا عامه بمحالية ومضاعفتلسنة المالية الوا نتيابقالس نلماليتينتين االسعلى مدى  نفستكوربإدخل 

 شغيليةاتي للمخاطر التيم الذ( "رقابة المخاطر والتقييم الذاتي": التقي1مما يلي: التشغيلية اطر إطار عمل إدارة المخ . يتكون(15%)
 ت( تطبيق تعديال3ة، ابة الحاليقالرملية ( تقييم مدى كفاية ع2، النهايةلى إلبداية االتجارية الرئيسية من عمليات المن خالل تنفيذ 

طر التشغيلية مخاال أحداثبشأن ( مراقبة وتقديم تقارير 4حديد المخاطر المتبقية وخاطر التشغيلية وتللحد من الم ةرقابال على
  المجلس.والعليا دارة لإل
 

 ة لألدوات المالية عادل ال  القيمة . 28
 
السوق  مشاركين بي ةملة منظما معي ف بمطلول لتحوي تم دفعهي ذيال أود وجومبيع لسيتم استالمه الذي هي السعر ادلة العيمة الق
 ما:إ تحدث بالمطلو تحويل أوالموجود بيع  معاملةأن بتاريخ القياس. ويستند قياس القيمة العادلة على افتراض  في
 

 أو ، المطلوب أوللموجود ي رئيسال في السوق •

 وق الرئيسيالس غيابال ح ي ف لوبالمطأو  لسوق األكثر فائدة للموجودي اف •
 
 ئدة متاح التعامل فيه للمجموعة. و السوق األكثر فا وق الرئيسي أسن الكوين أ جبي
 
أو ود لموج ن في السوق عند تسعير اواركلمشاسيستخدمها ي ضات التااالفتر ستخدامبا  د أو المطلوبللموجوتم قياس القيمة العادلة ي

 .اديةتصاالقمصالحهم  أفضلعملون بيق السو مشاركيأن بافتراض على ، المطلوب



 لية الموحدة الما ئمواالق   نفستكوربإ

 الموحدة ماليةلالقوائم ات حول اإيضاح 36 صفحة

 

 

 (تتمة) ة لألدوات المالية لقيمة العادل ا 28
 

وجيهات تقيد بالوتم الت دارةإلامجلس  من قبلتمت مراجعتها ي التوا بشأن تقييم استثماراتهقامت المجموعة بوضع توجيهات 
الدولية الخاصة سهم ألال قبن مبها ى الموص يهاتوالتوج راتيم االستثما تقيحول  التقارير الماليةية دولالمعايير البموجب الصادرة 

ية تجارلاألعمال اريق دعم يعمل ف ساس ربع سنوي.على أها ثماراتالست ال. تقوم المجموعة بإجراء تقييمس الموجمعية محاصة رأ
نة إلى لجييمات التقموعة مج رض م يتم عثومن . لتوجيهات تقييم المجموعة قا  ت وفيما ة تقيعداد مجموعإلالصفقات إلى جانب فريق 

ية نهائالولية التقييم المسئعلى عاتق لجنة  يقع. ةعمال االستثماريوط األخطلمالي وفريق االي تتألف من كبار أعضاء يم التتقيال
 االستثمارات. القيمة العادلة لجميع قتصديمراجعة ول
 

بشكل  ها عملياتم ليص حج تقـل اجةأي نية أو ح  دون مالها عفي أمستمرة  موعةمج البأن افتراض إلى لعادلة ة القيماف تعري ستندي
 .روط غير مالئمةالت بشل في معامخوجوهري أو الد

 

 المشتقات. حوطها واالستثمارات وت اس المطلوبات التي تمعادة قيالعادلة من إ تعديالت القيمة تنشأ 
 

نظرا  لعدم التيقن ، دلةة العا قيملللي التقدير الحان ع تلفة قد يخ تقبليالمس تعلي الذي سيتحقق من المعامالالفغ مبلإن الذلك، ف ومع
 ر المسعرة.رات غيستثمااليم احول تقي

 

ت وجوداالمبعض ستثناء با ، درجةجوهري عن قيمها المكل شالمالية للمجموعة بطلوبات لموجودات والمالقيم العادلة لتختلف ال 
ن مليو  136.8 الستثمارات المشتركةل مونةلمضا روضلتزامات القالجة مدرقيمة الغت البلة. فأ وبات المدرجة بالتكلفة المطمطلالو

 30) والر أمريكين دوملي 137.4جة قدرها يمة مدرمقارنة بق (كيليون دوالر أمريم 189.3: 2019يونيو  30يكي )دوالر أمر
 ىعل كةشترستثمارات الملال ونةض المضمالقروامات تزلالالقيمة العادلة تستند  . (كيريأم دوالرمليون  183.2: 2019نيو يو

تسلسل لإفصاح امن  3مستوى لضمن اقع ت، وسرةالسما عروض سعار أذلك  تقلة بما فيخالت المقدمة من أطراف ثالثة مسالمد
  431.0: 2019ونيو ي 30أمريكي )والر د مليون 425.4األجل والطويل  متوسطال نللديلة بلغت القيمة العاد .لةدرمي للقيمة العا اله

 والر أمريكي(. مليون د 513.7: 2019و يوني 30ريكي )أمدوالر مليون  510.8رجة قدرها يمة مدبق نةقارر أمريكي( مدوال مليون
ل للتسلس 3ى ، وتقع ضمن المستورجيةخا جهات نوكاألجل على مدخالت من ب والطويل المتوسط نلديلالقيمة العادلة  ستندتو

 .أدناه الموضحةادلة لقيمة العي لالهرم
 
 :قالمالية عن طري ألدواتيمة العادلة للقح عن االتالي للتحديد واإلفصا لهرمي ل السلتسم المجموعة استخدت

 ة؛مماثلال المماثلة أو المطلوبات لنشطة للموجوداتر المعلنة في األسواق ااألسعا  :1المستوى 

كاألسعار مثال ( اشرة )مب نتكا  طلوبات، سواءالم موجودات أومالحظتها لل ة والتي يمكنلمعلنا األسعارير المدخالت غ: 2المستوى 
 و سعار(؛)مشتقة من األة مباشر أو غير

ر قابلة غي دخالت)م مكن مالحظتها في السوقيند على معلومات المطلوبات التي ال تست ودات أولمدخالت للموج ا :3المستوى 
 للمالحظة(.

 
في  كةالمشتراالستثمارات ضمن ( شيء ال: 1920) 1وى إلى المست 3 ستوىمن المويل هناك تح يكن  لمالحالية،  ماليةالالسنة  اللخ 

 : 2019 يونيو  30والر أمريكي )دمليون  5.6البالغ التعرض يشتمل ، لمطلقلعائد ااستثمارات اب بموج . ية الخاصةالملك استثمارات
. بلغت 3ستوى المن ضم ي تم تصنيفها الت سائلةالير ثمارات اإلضافية غيرة من االستعة صغمومج لى عون دوالر أمريكي( ملي 8.0

 30) ن دوالر أمريكيمليو 1.2 اقدره خسارهتلك المطلق مارات العائد استثتعرض ه على تاريخ  لسنة حتىلعادلة يمة التغيرات الق
: 2019و يوني 30ي )يون دوالر أمريكمل 1.1ستردة غ المالالمبفي صا  أمريكي( وبلغون دوالر ملي 0.2 قدرهمكسب : 2019يونيو 

 (.أمريكير والن دمليو 0.7



 لية الموحدة الما ئمواالق   نفستكوربإ

 ةدالمالية الموح  ئمالقوال ات حوضاحإي 46 صفحة
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ة نسببالالتجار. قبل المقدمة من ار األسعأو  المسعرةر السوق اأسععلى نشطة السواق األلمالية المتداولة في ا  جودات للموالعادلة  ستند القيمت
 12و 11 احاتيض اإل ضيحها فيتوي تم رى التالتقييم األخنيات تقتخدام باس دلة القيم العا ديحدتبلمجموعة اتقوم ية األخرى، ألدوات المالميع الج
 المالية. ائم القو  حول 25و 16و 15و  14و 13و
 

 : قيمة العادلةمي للهر سلسل الالتمة العادلة حسب مستوى لقيلة باالمسج لألدوات المالية  ال  دول التالي تحلييوضح الج 
 

 1 ىالمستو 2 وىلمست ا 3 لمستوىا المجموع 

 2020يونيو   30

 ةكي األمري  تالدوالرا بماليين

     
 دات الماليةالموجو    

 إيداعات وموجودات سائلة أخرى   132 - - 132
 لة الموجبة للمشتقات  لعادا ة القيم - 45 - 45

 استثمارات مشتركة    
   كية الخاصة لملا رات ستثماا 4 - 335 339

   نئتماارة االت إداار ماستث - - 180 180
 استثمارات العائد المطلق   - 75 6 81
 استثمارات عقارية   - - 71 71

 تيجي استثمارات راس المال االسترا - - 2 2
 *ومشاريع مشتركة زميلة اتركشاستثمار في  - - 44 44
 رى ية أختيجاستثمارات استرا - - 74 74

 * *دين مؤقتة  ارات واستثمبها تب استثمارات مكت - - 192 192
   اليةالموجودات الم مجموع 136 120 904 1,160

 المطلوبات المالية          

 لة السالبة للمشتقات القيمة العاد - 26 - 26

 لمطلوبات المالية  ا مجموع - 26 - 26
 

ر  دوال ونيمل 1.4شركة الزميلة مبلغ وقدره تثمار في الالسا مرات على  0.5ر بمقدا  ضاعفالمجة للتغير في أو الخسائر نتي ألرباحل دة قائمة الموحعلى السيكون التأثير * 
مبلغ   تيجية األخرى ترااالسمرات على االستثمار  0.5للتغير في المضاعف بمقدار  ةة الموحدة لألرباح أو الخسائر نتيجسيكون التأثير على القائم. وعالوة على ذلك، أمريكي 
 ر أمريكي. مليون دوال  0.6وقدره 
خالل   ها بتب المكت ت ارااالستثملى عادلة عالمة قيال تغيرات يتم إثبات لم . خالل السنة لدى العمالء أمريكي  ليون دوالر م278  البالغة و بها ب لمكتتا رات ا مستثاالم إيداع ت** 

 السنة. 
 

 1 المستوى 2 المستوى 3 المستوى مجموع ال

 2019 يونيو  30
 يةكي مراأل تالدوالرا بماليين

     
 ليةلما دات االموجو    

 شتقات  لة الموجبة للمة العادالقيم - 44 - 44

 استثمارات مشتركة    
   كية الخاصة لملا رات استثما 5 - 486 491
   ارة االئتمانإد اتار استثم - - 149 149
 استثمارات العائد المطلق   - 104 8 112

 استثمارات عقارية   - - 68 68
 *ع مشتركةاريومش زميلة تاشركستثمار في ا - - 38 38
 أخرى  استثمارات استراتيجية - - 14 14

 * *واستثمارات دين مؤقتة تب بها استثمارات مكت - - 334 334

 الية  وجودات الممال مجموع 5 148 1,097 1,250

 وبات المالية المطل         

 مشتقات لة السالبة للالقيمة العاد - 23 - 23

  1.1الستثمار في الشركة الزميلة مبلغ وقدره مرات على ا  0.5بمقدار  المضاعف ي جة للتغير فأو الخسائر نتي باح ألرالموحدة لمة قائ على الر تأثيسيكون ال*      
 دوالر أمريكي ون ملي
دوالر   يونمل 3.1لبالغ اة ادلع المة قي الب إثبات مكس متي . خالل السنةلدى العمالء دوالر أمريكي ن ليوم408  البالغة و بها لمكتتب ا راتما االستثتم إيداع ** 

خالل السنة.  بها تب المكت  ترااالستثمالى  ع أمريكي 



 لية الموحدة الما ئمواالق   نفستكوربإ

 ةدالمالية الموح  ئمات حول القواضاحإي 56 فحةص

 

 

 )تتمه(   ت الماليةالقيمة العادلة لألدوا .28
 

دارة ت إواستثمارا ة قاريثمارات العتسالوا الملكية الخاصة في استثمارات  3توى مسلل كة لمشترا لالستثمارات الفتتاحية والختامية غ المبالل ة ي أدناه تسويفيما يل
 : أخرى  ةاستراتيجيمشاريع مشتركة واستثمارات اتيجي واستثمار في شركات زميلة و مال االسترأس الواستثمارات ر  ن ااالئتم

 

 نهايةي الف

  تتغيرا
 ***ىأخر

 لقةتغيرات متع
 بالبيع 

 غيرات ت
 القيمة
 ** العادلة

   صافي
 اقتناءات

 جديدة * 

 في  
 ةالبداي

 2020 يونيو 30
 ت األمريكيةراالدوال اليينبم

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

       
 شتركة مالان ئتمالإدارة اات رستثماا 149 64 (26) (6) (1) 180

       
  تركةمش اريةعقاستثمارات  68 26 14 (38) 1 71
              
 الستراتيجيارأس المال  فيت ستثماراا - 2 0 - - 2
       

 ع مشتركةمشاريو لةزمي اتشركفي   استثمار 38 3 1 - 2 44
       

 استثمارات استراتيجية أخرى   14 100 (28) (9) (3) 74
       

   وعالمجم 755 257 (165) (156) 15 706
 

لى تب بها إات مكتمن استثمار اتحويلهلتي تم ادوالر أمريكي مليون  14.4يمة بقوالر أمريكي ومليون  د 34.7ة بقيمت عقارية اواستثمارستثمار في الملكية الخاصة ى اعلن تتضم *

 مشتركة.مارات استث
 ةلغالبا ةر المحققيلة غة العادلقيما سارةوخ آلخرادلة من خالل الدخل الشامل لعايمة االقب جةستثمارات مدرمليون دوالر أمريكي ال 31.9ى مبلغ وقدره للة عة العادن خسارة القيمتتضم** 

 ح أو الخسائر. األربامن خالل  لعادلةقيمة اعلى االستثمارات المدرجة بالمليون دوالر أمريكي  154.5
 . أة الموظفين المؤجلةكافضات متعويو يةيل وتعديالت تحويل العمالت األجنبرى على إضافات التموخألغيرات ا** تتضمن الت*

 النهاية يف
 ت اتغير
 ***ىأخر

 لقةات متعرتغي
 يع لببا

 غيرات ت
 القيمة
 ** العادلة

   صافي
 اقتناءات

 جديدة * 
 في  

 البداية

 2019 يونيو 30
 كيةريالدوالرات األم اليينبم

       
 مشتركة ال الملكية الخاصة استثمارات 605 106 8 (236) 3 486

       
 شتركة مالان مإدارة االئتت استثمارا 65 97 (7) (5) (1) 149

       
  تركةمش يةاستثمارات عقار 74 24 (4) (25) (1) 68
       

 اريع مشتركةومش لةزمي اتشركاستثمار في   0 32 5 0 1 38
       

 استثمارات استراتيجية أخرى   21 - (3) (4) - 14

   وعالمجم 765 259 (1) (270) 2 755

        
 مشتركة.مارات تب بها إلى استثات مكترر أمريكي تم تحويله من استثمامليون  دوال 38 ةالخاصة بقيمكية تثمار في الملستتضمن على ا *

 ةالغالب ةة غير المحققلالقيمة العاد سارةوخ دخل الشامل اآلخرالدلة من خالل لعايمة استثمارات مدرجة بالقوالر أمريكي الدمليون  9.4ه وقدرلة على مبلغ ة العادن خسارة القيمتتضم** 
 ح أو الخسائر. األربالعادلة من خالل قيمة الكي على االستثمارات المدرجة بايون دوالر أمريلم 21.4

 . مؤجلةالأة الموظفين كافضات موتعوي يالت تحويل العمالت األجنبيةديل وتعالتمو افاتألخرى على إضغيرات ا** تتضمن الت*

 

 ت الموظفينتعويضا .29
 

على   ظفيهاموتحفز ثقافتها وسائدة في هي فلسفة و" رخاط الم حسب لمعدلا جلويل األ طألداء مقابل ا الدفع " المعالم دة ومحدضحة ة وا ب فلسف نفستكورإدى ل
 . نويةالس ا مكافأته ات ارقرفي  هاارتم إظه يوب نفستكورإافأة  مك برامج هذه الفلسفة في تم عرض . تثابم أداء عالي تقدياستهداف 

 

 يرة. المتغلمكافأة ا(  2، و)المزاياوراتب ي ال ، أثابتةلا  مكافأةال (  1ن أساسيين: )إلى عنصريب تكورنفسإلموظفي وعة  المدفالمكافأة  سم قتن
 

( األداء  1) على  دارها مقيعتمد رى وخألى إ سنةف من وهذه المكافآت تختلجلة، لمؤ ا آت ف إطار برامج المكافآت ضمن امن النقد والمك المتغيرة  المكافأة تكون ت
 ف. موظي لل الفردداء األ  (3و)ال المعنية األعم  حدات موظف في ول  لكاطر المخالمعدل حسب  ء دااأل(  2ككل، )  بورنفستكإك  لبن المالي

 

تحق عليها فائدة  سات التي تاالستثمارمج  ا برن م  البرامج الموظفين. وتتكون هذهأة كافم من   مج المكافآت المؤجلة كجزءا نطاق واسع برلى عب نفستكورإستخدم ت
 دناه. أ  تصارباخ ا هو موضح كمألسهم  برامج المرتبطة با الات المشتركة ومارج االستثبرام و



 لية الموحدة الما ئمواالق   نفستكوربإ

 ية الموحدة  لمالا ل القوائمإيضاحات حو 66 صفحة
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  اتالستثماررباح ابرامج المشاركة في أ
 

ات مار وإدارة العالقثوطرح االستات العقارية تثمارسواال اصةالملكية الخفي استثمارات عة لمجمواستثمار ا مختصويشارك 
 ع االستثماراتصالت بيمتحمن معين ر متغي جزء تقاسم يتما هوجبوالتي بم ئدةيها فا ات التي تستحق علاالستثماربرامج في لتجارية ا

ة. يتم يلمعنارات ابقا  لالستثممس دةحدالميدة المقمن العوائد د األدنى الح يقهم ، بشرط تحقالستثماراتصي خ مع م مستثمرينلل المستحقة
كبد فيها ت ألخرى التي تمل االستثمارات امقاب دجي تحقق أداءتي رات الوائد من االستثماث يتم مقاصة العبحيالمقاصة يات ستخدام آلا

 المكافأة. منح  قتية في وقيمة جوهرتحمل ال  ا فإنه ناءاالقتفي وقت مقدما  مكافأة ت امل تلك االستثمارتح بما أن  ،الخسائر
 

 ت افي االستثمارركة ابرامج المش
 

مجموعة  حصة في وجبها يكتسبونثمارات والتي بماالست في المشاركة امجفي برنومدراء العالقات االستثمار  ختصومك يشاركما 
ا يؤدي ممنفستكورب، وعة إجممل ماليلقائمة الموحدة للمركز اللة لمدرجارتها على أساس القيمة ادتكورب التي يتم إاستثمارات إنفس

 .لمقدمايل على التمولة ل محتمألي خسائر اضمحالباستثناء  تكوربنفسإلخسارة أو  عدم تحقيق أي مكسب إلى
 

ار السوق إلى عأسويل بالتمبتقديم المجموعة، م وتق ،طويلة األجل المحتفظ بها لفترةتركة ات المشاالستثماربعض برامج بموجب 
إلى  تختلف من منتجاض قراإلمستويات ن إ .اإلقراض أساسهذه البرامج على  يف الستثمار، ليابة عنهمبالن أو مؤهلينالموظفين ال

 مريكيأمليون دوالر  3.4 همعن أو بالنيابةظفين المولتمويل المقدم إلى متبقي لغ اإلجمالي الالمبل قد بلغ. وى آخرلج إومن برنامخر آ
 .(أمريكي رمليون دوال 15.9: 2019نيو يو 30) 2020يونيو  30ا في كم
 

المكافآت ه . هذةالمشترك اتثمارستاللتعرضات هيئة على  لمؤهلين هي أيضا  للموظفين انوحة مملمؤجلة الآت االمكافجزء من إن 
 12.9 :2019)مليون دوالر أمريكي  14.0بقيمة احتساب مصروفات  متر قابلة للتحويل. غيهي مختلفة واكتساب ط شرويها لد
 تسابها.وقع اكي من المتللمكافآت الترة دااإلمن ير تقد على أفضل ة بناء  عمن قبل المجمويكي( ر أمرون دوالملي
 

 لموظفيناأسهم ب طةمرتبامج بر
 

موظفون ضات المؤجلة للعوين التيتم منح جزء م ا هبموجبالموظفين التي سهم أ البرامج المرتبطة بتلف مخ عاية بر SHLتقوم 
في صة منفعة ح اء والتي تمثل درتبطة باألالم SIPCOية أو أسهم مالوه SIPCOأو أسهم   SIPCOأسهم هيئة لىالمؤهلون ع

 للتحويل.  ب مختلفة وهي غير قابلةت اكتسا لديها فترالك ت SIPCOمكافآت  إن .للشركة سهم العاديةاأل

 
لة في دها العا تظفين بقيمللموء باألداتبطة مرلا SIPCOالوهمية أو أسهم  SIPCO سهمأو أ  SIPCOشركة أسهم ممنح أسهيتم 

غير  ةلطبيعحويل واقابليتها للت ن اإلعتبار عدميبع خذمع األ البرنامج ألغراض SIPCOسهم قيمة العادلة ألال تقديرتم يح. تاريخ المن
 20.1: 2019) مريكيأ رمليون دوال 21.6وحة خالل السنة ممنال SIPCOقيمة أسهم  غتلب .الضمنية المنفعةلكية المباشرة لم

 تمرار في العملسااللى تمد ععلى آخر وينامج إبرمنحة من لكل االكتساب ة ترفنتهاء اوبدء يختلف تاريخ  ي(.كمليون دوالر أمري
م يتسد مبلغ المصروفات التي يتحدقدر ي. داءألاشروط بعض تيفاء سعجز أو التقاعد( وكذلك اعمل نتيجة للوفاة أو النهاء ال)ما لم يتم إ

ة لعادال لقيمةاألسهم با  ستحقاقال ةالمرجح  يةحتمالبار االعتبعين اال يأخذنموذج بناء  على  ت تعويض في أي سنةمصروفا كاتها إثب
 فعلية. المعلومات ال  علىبناء  بانتظام رات يف. ويتم تحديث هذه التقدخدمة الموظمدة تاريخي للنمط النح باستخدام اتاريخ الم في



 لية الموحدة الما ئمواالق   نفستكوربإ

 ة  ضاحات حول القوائم المالية الموحديإ 67 ةصفح 
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 )تتمة( للموظفينم أسهمرتبطة بامج بر
 

بناء  على ة المجموعمن قبل ريكي( مليون دوالر أم 12.8 :2019ر أمريكي )ون دوالملي 17.2ه وفات بمبلغ وقدررمصاحتساب  تم
مليون  26.8 المنح بتاريخلسنة ا لبلغت قيمة األسهم المكتسبة خال .ها كتسابتي من المتوقع الاإلدارة لعدد األسهم ات لأفضل تقدير

 خالل السنة: لمتنازل عنها واة كتسبوالمم الممنوحة األسه تفاصيليلي وفيما  أمريكي(. ليون دوالرم 19.0: 2019مريكي )أ دوالر
 

 عدد األسهم   2020  2019

     
 لسنةالممنوحة خالل ا  1,638,163  1,768,622

 ةالسن لالالمكتسبة خ   2,245,992  1,794,959

 نها خالل السنةع المتنازل  191,621  219,785

 
بلغت القيمة العادلة  مليون دوالر(. 21.5: 2019) أمريكي ون دوالرملي 21.7 السنةلممنوحة خالل لعادلة لألسهم ااغت القيمة بل

 (.أمريكي ن دوالرمليو 2.7: 2019مليون دوالر ) 2.5 ةنالسخالل  المتنازل عنها لألسهم 
 

   عالقةال وي ف ذطر المعامالت   30
 
الشركات ات العمالء )استثمارظ بتحتفي التشركات الويها ف ستثمرمال ها شركات ىعل قةالالعذات  افألطرمل اتتشمجموعة، للسبة بالن

 نية.صناديق االئتما وال SIPCO Limitedود المطلق ائثمارات العتباس طةالعمالء المرتب قديا صن( وشركات ةابضة القاالستثماري
 

يطرين أو المس ها في هموشركات  المقربين لهموائوعبنك لل ليا عال دارةاإلرة وعضاء مجلس اإلداوأ كبار المساهمينعلى كذلك  وتشتمل
ف عة مع األطرالمجموا مالتفي معا  اتفوالمصرتكبد خل أو الدحقيق . يتم تمتأثرة من قبل هذه األطرافكة أو الذوي سلطة مشتر

 القة.ت عراف ذامع أط تماللمعا اة كاف موعة بنود وشروطمج عمال االعتيادية، وقد اعتمدت إدارة الضمن األذات العالقة 
 

عن  ة ائتمانية نيابةبصف ركاتهذه الشوتنظيم ن المجموعة تقوم بإدارة  أة كأطراف ذات عالقة، إالمصنف اتكإن هذه الشر وبرغم
 ات. ركلشا كلتل األساسيةات ثمارستحصة المنفعة االقتصادية من االأغلبية  ن منمستفيديالالذين هم والثالثة  طرافاألمن  عمالئها 

على شروط تجارية بموجب إتفاقيات بنية م يا  ذه الشركات هي فعلعة مع هالمجمو عامالتلميعة الحقيقية ن الطبونتيجة لذلك، فإ
 ا . قمسب ددةمح لاارة داإل
 

 افيمة بدمتكت المكتسب والمصروفا ال، فإّن الدخل 29يضاح رقم اإلح عنها في وظفين المفصللم المكافآتوضات ويضافة إلى التعباإل
 حدة هي كما يلي: المالية المو القوائمه في هذ ةمتضمنالالقة واألطراف ذات العمع ت معامالاليتعلق ب

 
 ألمريكية لدوالرات اا ماليين ب  2020 يونيو 30 2019يونيو  30
    

  مدارةال الموجوداترسوم  استثمارية قابضة ركات وش ثمر فيها مستشركات  135 134
 فقاتالصرسوم  قابضة ارية ماستثوشركات  ها ير فتثمسمت شركا  75 149
 ت دخل الموجودا تثمر فيها مسركات ش 39 32
  وفات الفوائدمصر ةبضمارية قا استثشركات  0 (4)
 مصروفات تشغيلية مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة (2) (1)

 تشغيلية توفا مصر سوم مهنية  ر (1) (2)
     

مليون دوالر  60.6 قدرهو مبلغ ه،الموجودات المذكورة أعالو 29اإليضاح ي حة فموضالللسنة فين ظمن تعويضات الموضن م
غ  لالمذكورة أعاله لإلدارة العليا مبكافآت الممن ضمن و. يا للعا ( عائد إلى اإلدارةيدوالر أمريك يونمل 70.4: 2019) أمريكي
 ة األجل.رى قصيرا أخاتب ومزاييئة رولى ههي ع ي(مريكمليون دوالر أ 49.6: 2019الر أمريكي )ن دومليو 39.5 وقدر



 لية الموحدة الما ئمواالق   نفستكوربإ

   ةمالية الموحدل القوائم الإيضاحات حو 86 صفحة

 

 

 )تتمة( عالقةال وي ف ذطر الت  معامال  . 30
 

هذه  فإن أرصدة األطراف ذات العالقة المتضمنة في، 29اإليضاح  يا فنهللموظفين المفصح ع والمكافآت ضاتعويالتى باإلضافة إل
 : تيهي كاآلة الموحدة اليالقوائم الم

 

  2020ونيو ي  30 2019يونيو  30

بنود غير 
 ةمدرج

  موجودات  ات مطلوب 
ير بنود غ

 درجةم
 موجودات  مطلوبات 

 
 
 

 

 يكيةمرات األالدوالربماليين 
   ةلقائما األرصدة                 
 استثمارات مشتركة  810 - -  1,012 - -         
 مؤقتة يّن دمارات ب بها واستثتتمكمارات استث  192 - -  334 - -         
 استثمارات استراتيجية   71    38           
  نياتيجيمساهمين استر   10 - -  9 12 -         

  يهافتثمر سات مركش  61 2 22  59 2 21         

  قابضة شركات استثمارية  185 0 155  100 117 64         

 مويلت  - 261 -  - 131 -         
         
 ارة العليا واإلد ة ء مجلس اإلدار أعضا  - 2 -  0 8 -
         

85 270 1,562  177 265 1,329   

        
 

 ة الهام  المحاسبية السياسات   . 31
 

لبحريني ة اتجاريال اتألحكام قانون الشركقا  طبوالمالية ر تقاريللالدولية معايير لل وفقا  موعة ية الموحدة للمج المال أعدت القوائم
 4لمصرف البحرين المركزي )المجلد رقم الدليل اإلرشادي مالية والمؤسسات الزي وقانون ركن المريف البح نون مصرم قا حكا وأل
حرين الب مصرفتابعة لالأسواق رأس المال أنظمة كزي(، والبحرين المر مصرف وتوجيهات 6د رقم لنافذة من المجلحكام ااألو

  .بحرينورصة البفي بها المعمول ت اءاجراإلد واعقوالو المركزي
 

ا إلى هبم تقريوت يات المجموعةلعملة خدمالعملة الرئيسية المست والتي تعدالموحدة بالدوالر األمريكي ية قوائم المالاد وعرض العدتم إ
 لعرض تناسب مع اي تلكقة سابالالسنة أرصدة ف بعض تصنيتم إعادة  .لكخالف ذ يذكرما لم  يكي(الر أمردو مليون) يونملأقرب 
 .حاليةال السنةطبق في الم
 
الية د القوائم المادفي إع التي تم إتباعها  لتلك بقةهي مطاالقوائم المالية الموحدة هذه المتبعة في إعداد  الهامة ةات المحاسبين السياسإ

 ناء ما يلي:استثب، 2019نيو يو 30للسنة المنتهية في  المدققةالموحدة 
 

 16 رقم  يلمالير ارتقلل  ةالدولي ر يي المع ا تطبيق
، ويتطلب من يجارعقود اإل واإلفصاح عناإلثبات والقياس والعرض  مبادئ 16رقم  ليرير الماتقلل ةالدولي رييا حدد المعت

 .الميزانيةموحد مدرج في لنموذج  ا  اإليجار وفق جميع عقود باحتسا المستأجرين 



 لية الموحدة الما ئمواالق   نفستكوربإ

 حدةموالمالية الحول القوائم  اتيضاحإ 69 ةح صف

 

 

 (مةتت) ة الهام  سات المحاسبيةالسيا  . 31
 

 (ةتتم) 16 رقم  المالي يررتقل ل ةي لدولار يي اتطبيق المع 
 

جنة تفسيرات التقارير لالمتعلق بعقود اإليجار وتفسير  17 معيار المحاسبة الدولي رقممحل  16رقم  رير الماليتقلل ةلدولير اييا المع يحل
ة السابق رير المالية الدوليلتقاات افسيراإليجار وتفسير لجنة تد ما إذا كان ترتيب ما يحتوي على عق يدالمتعلق بتحد 4المالية الدولية رقم 

المتعلق بتقييم جوهر   27 ملتقارير المالية الدولية السابق رقالحوافز وتفسير لجنة تفسيرات ا –لق بعقود التأجير التشغيلية المتع 15رقم 
لطريقة باستخدام ا 16رقم  مالير الريتقلل ةر الدوليييا المعق بيقامت المجموعة بتطي لعقد اإليجار. ونالمعامالت التي تأخذ الشكل القان

أثير المتراكم في تلمع إثبات ا ثر رجعيأ ب ةباستخدام الطريقة المعدليتم تطبيق هذا المعيار  ،. بموجب هذه الطريقةجعيثر رأ ب ةالمعدل
خ التطبيق المبدئي اريتفي  تيالإلثبات لعقود اإليجار ا اختارت المجموعة استخدام إعفاءاتا كم .2019ليو يو 1كما في مبقاة ال األرباح

جار التي يقصيرة األجل"( وعقود إاليجار اإلشهرا  أو أقل وال تحتوي على خيار شراء )"عقود  12اإليجار فيها لديها عقود إيجار مدة 
 ودات منخفضة القيمة"(.وج )"متكون فيها الموجودات األساسية منخفضة القيمة 

 
عقود على أنها  اإليجار تلك المصنفة مسبقا  د يجار المتعلقة بعقوإلا عقدت والتزامات جوداالمودام الحق في استخ  باتة بإثوعقامت المجم
يمة أساس الق لىعيجار إليع عقود الجمالموجودات استخدام تم إثبات الحق في  القصيرة االجل. إيجارها باستثناء عقود  ةإيجار تشغيلي
تبقية لمدفوعات اإليجار المحالية الالقيمة ار على أساس يج التزامات عقد اإلبات إثم . تةبصورة مستمرعيار المق بيتم تطكما لو المدرجة 

 .اعتبارا  من تاريخ التطبيق المبدئي
 

 :2019 يويول 1كما في  16م رق رير الماليتقلل ةر الدوليييا المعثير أ لتفيما يلي أدناه توضيح 
 

تطبيق اتجة عن النللموجودات المالية غ المدرجة ن المبالجة علناتاوق فرتم إثبات الة. مقارنالمعلومات عرض لم يتم إعادة  (أ
 الواردةعلى ذلك، فإن المعلومات  وبناء   .2019يوليو  1في في األرباح المبقاة كما  16رقم  رير الماليتقلل ةولير الدييا المع

بالمعلومات ة غير قابلة للمقارن فهي ليتا وبال 16رقم  ر الماليريتقلل ةر الدوليييا المع ال تعكس متطلبات 2019 للسنة المالية
 .16رقم  رير الماليتقلل ةر الدوليييا لمعابموجب  2020للسنة المالية الواردة 

 
 في تاريخ التطبيق المبدئي. ةالتعديالت التاليتم إجراء  (ب

 

معدات وال تلكا لممتد اعرضها ضمن بن مريكي وتمأ مليون دوالر 106.3جودات البالغة مولحق في استخدام التم إثبات ا -
 للمركز المالي.موحدة الألخرى في القائمة والموجودات ا

 

 للمركز المالي.الموحدة لتمويل في القائمة اد مليون دوالر أمريكي ضمن بن 108ات التزامات عقد اإليجار البالغة تم إثب -
 

 باح المبقاة.في األر ريكيمليون دوالر أم 1.7قدرها  رةت على أنها خساثير تلك التعديالتأ  تم إثبات صافي -
 

 ت اإليجار )كما هو ملخصما علق بالحق في استخدام الموجودات والتزاات المحاسبية الجديدة فيما يتالسياس عتماد وتطبيقاتم  (ج
 .16رقم  اليالمرير تقلل ةلدولير اييا معللناه( من تاريخ التطبيق المبدئي دأ

 

لى أي من الفترات المشمولة  اإليجار، باإلضافة إير القابلة لإللغاء في عقد رة غقد اإليجار باعتبارها الفتع تحدد المجموعة مدة -
مارسة هذا الخيار، أو أي من الفترات المشمولة بخيار من بخيار تمديد عقد اإليجار إذا كان المستأجر متأكدا  بصورة معقولة م

 ة هذا الخيار.مارسدا  بصورة معقولة من عدم مأكا كان المستأجر متد اإليجار، إذعق إنهاء
 

اس الحق في استخدام الموجودات بدء عقد اإليجار. يتم قيستخدام الموجودات في تاريخ ا عة بإثبات الحق فيقامت المجمو -
هالك ستتم اة قياس اللتزامات اإليجار. عادعدلة ألي إاالضمحالل، وم  م منها أي استهالك متراكم وخسائروحسبالتكلفة، م
 جار.يى مدى فترة عقد اإلت على أساس القسط الثابت علجودااستخدام الموالحق في 

 



 لية الموحدة الما ئمواالق   نفستكوربإ

 م المالية الموحدة  قوائل الحو تإيضاحا 07 فحةص

 

 

 مة()تتالهامة ات المحاسبية  السياس 31
 

 (ةتمت ) 16 رقم  المالي ريرتقلل  ةالدولي ر يي اتطبيق المع 
 

 التيالحالية لمدفوعات اإليجار ة اإليجار المقاسة بالقيمعقد مات تزاالبإثبات  م المجموعةتقوعقد اإليجار،  بدءفي تاريخ  -
ثابتة المدفوعات بما في ذلك المدفوعات اإليجار على مدفوعات ثابتة ) تتضمن .عقد اإليجار فترةعلى مدى يتعين سدادها 
ى المؤشر أو المعدل عل المتغيرة التي تعتمد تحقة القبض أو مدفوعات اإليجارافز مسوح  محسوم منها أي في جوهرها(
لحالية لمدفوعات عند احتساب القيمة احسب مقتضى الحال، ، لمتبقيةمة اع دفعها بموجب ضمانات القيوقوالمبالغ يت
لفائدة الم يكن باإلمكان تحديد معدل  ذاإعقد اإليجار  بدءفي تاريخ  تستخدم المجموعة معدل االقتراض اإلضافي اإليجار،
عكس الفائدة ياإليجار لقد ع اتالتزاميتم زيادة مبلغ  ار،يج بداية عقد اإلبعد تاريخ . سهولةر بفي عقد اإليجاالضمني 

ر اإليجا عقد اللتزامات  المدرجة يتم إعادة قياس القيمة ذلك،باإلضافة إلى  .المسددةعات اإليجار وتخفيض مدفوإلضافية ا
لشراء  ي التقييمف أو تغييرفي مدفوعات اإليجار ري جوهقد اإليجار أو تغيير ذا كان هناك تعديل أو تغيير في مدة عإ

 .سيألسا ا الموجود

 
 :كما يليالمتاحة  لعمليةا بيق الوسائلبتطالمجموعة كما قامت 

 معقولة؛ رةاستخدام معدل خصم واحد لمجموعة من عقود اإليجار ذات الخصائص المتشابهة بصو •

من تاريخ التطبيق  شهرا   12ر التي تنتهي مدة إيجارها خالل يجا إلة األجل على عقود اقصير اتإعفاءات اإليجار طبقت •
  ؛ئيلمبدا

 و ؛المبدئيفي تاريخ التطبيق  اس الحق في استخدام الموجوداتدئية المباشرة من قيد التكاليف المبا استبع •

 .هأو إنهائ يجاراإلد عقلى خيارات تمديد عإذا كان العقد يشتمل ة عقد اإليجار دم في تحديدستخدام اإلدراك المتأخر ا •
 

على  2019 نيويو 30في ما ك ةاإليجار التشغيليعقود التزامات  إلى 2019 يوليو 1في كما مات عقد اإليجار اتزتسوية ال يمكن
 النحو التالي:

 بماليين 
  يكية مرات األالدوالر

  
 2019 يونيو 30يجار التشغيلية كما في اإلعقود رتباطات ا 98

  

40 

التشغيلية اإليجار  ودعق تالمدرجة في ارتباطا غير  تجديدالفترات ب المتعلقةاإليجار ات فوعمد مضافا  إليه:
 2019 يونيو 30ي فكما 

  

138 

 2019 يونيو 30في  كما  ةاإليجار التشغيليعقود رتباطات ا
 (دون خصم، إجمالي)

  

 2019 ليويو 1في كما االقتراض اإلضافي  لمعدلتوسط المرجح مال 3.25%

  

 2019 ليويو 1 فييجار كما التزامات عقد اإل 108

 



 لية الموحدة الما ئمواالق   نفستكوربإ

 دة  إيضاحات حول القوائم المالية الموح 17 صفحة

 

 

 مة()تتة الهامالمحاسبية   ات السياس 31
 

 ية بعد.امإلزر ديالت وتفسيرات جديدة ولكنها غيعوت عاييرتم إصدار م
 

المبتدئة  لفتراتامي لإلز - (3قم رير المالي رمعايير الدولية للتقلى العت التعديالت التي أدخلألعمال التجارية )تعريف ا •
 ؛2020يناير  1بعد  في أو

 إلزامي - (8رقم  دولييار المحاسبة المع و 1رقم  دوليمحاسبة الار المعيتي أدخلت على تعديالت الال) الجوهري تعريف •
 ؛2020يناير  1بعد  المبتدئة في أو لفتراتل

ية للتقرير ولمعايير الدالو 9لدولية للتقرير المالي رقم ير امعايال تي أدخلت علىالتعديالت ال)دة المرجعي ئفاإصالح سعر ال •

 ؛2022يناير  1بعد  في أو بتدئةالم لفتراتزامي لإل - (7قم لي رالما 

 المبتدئة في أونوية سال لفتراتإلزامي ل - (1رقم  دوليمعيار المحاسبة الخلت على التعديالت التي أد) تصنيف المطلوبات •
 ؛2020يناير  1بعد 

ية السنو فتراتلإلزامي ل - (16 رقم دوليالسبة معيار المحا على ت التعديالت التي أدخل) اتقارات واآلت والمعدالع تكلفة •
 ؛2020يناير  1بعد  ة في أوالمبتدئ

 لفتراتلزامي لإ - 2020 – 2018لفترة من لة لمعايير الدولية للتقارير الماليلعن التحسينات السنوية  يالت الناتجةتعدال •
 ؛2022يناير  1بعد  ئة في أولمبتداية السنو

 (اعةالمتعلق بالزر 41رقم  دوليالمحاسبة ال معيار)دلة العا قياسات القيمة  لىالضرائب ع •

 (ألول مرة ةرير الماليالتقلة معايير الدوليالاعتماد  - 1الدولية للتقرير المالي رقم  معاييرال) -ة تابعة كمتبني ألول مرة شرك •

 (ات الماليةألدوالمتعلق با  9قم ر معايير الدولية للتقرير الماليال)لية الما وباتفحص استبعاد المطل •
 
 الموحدة.لمالية ائم اعلى القوالمذكورة أعاله ديالت والتع المعايير تأثير لمجموعة حاليا  م إدارة اتقيّ
 
  حاسبيالعرف الم (1
 

ر ييا المع وجببمقيمة العادلة القياس األدوات المالية بإعادة  استثناءبعدل الم لتاريخيةأ التكلفة ادلمب قا  وفمالية الموحدة لا القوائم أعدت
  ات.والمعد تتلكا يم المميوإعادة تق 9 رقم لماليرير االتق ةلدوليا

 
 يةبدأ االستمرارم (2
 

ة لديها المصادر جموعمقتنعة بأن الم وهي ستمراريةأ االبدلى أساس معة لقدرتها على المواصليم ل تقيقامت إدارة المجموعة بعم
أن  نتي من الممكلوهرية اج ة أمور م بأيست على علارة لين اإلد، فإ وة على ذلكوعالر. ستقبل المنظولملالستمرار في أعمالها في ا

الموحدة على  اليةوائم المد القدالك، تم إعذولمبدأ االستمرارية.  ساسعلى أقدرة المجموعة على المواصلة شك جوهري حول تسبب 
  بدأ االستمرارية.اس مأس



 لية الموحدة الما ئمواالق   نفستكوربإ

 دة  المالية الموح ائم القو إيضاحات حول27 صفحة

 

 

 تمة()تامة اله ة  ت المحاسبيلسياسا ا . 31
 
  توحيدال سسأ (3
 

تكون لدى التي المؤسسة ي هة التابعة كد الشرعت التابعة. ا هتوشركا  كةللشرلية المام القوائعلى وحدة ية المالمال مل القوائمتتش
 العوائدك تللتأثير على على ارة القدولديها  مؤسسة المع  ا تهمتغيرة من خالل مشاركا الئدهى عواأو حقوق عل تضا تعرالمجموعة 
  ية:عايير التالمال وفيتتسالتي  ؤسساتالمتثناء باسعة التاب بتوحيد شركاتها  مجموعةتقوم ال المؤسسة.تها على ستخدام سلطال من خال

 
 ، أو مجلس اإلدارةعضاء أ بيةأغل المجموعة على تعيينة قدر علىروضة يود أخرى مفقو قيود تعاقدية أا تكون هناك عندم (أ
 

 عة، أو المجموبخالف ى خراألألطراف لآت مكافالية وتصادالمخاطر االق ظممعستحق تعندما  (ب
 

 ماليال يررقتلل ةلدوليار ييا كما هو محدد بموجب المع ستثماريةالة للمؤسسة اعالتاب تلتوحيد الشركا ستثناء ا تطبيق ما يتمعند ج(
 .10قم ر
 
 وفقا  ثماراتها تقيس است، وبذلك ،10رقم  ليالما رير تقلل ةلدوليا رييا كما هو محدد بموجب المع سة استثماريةؤس كم ةعؤهل المجموت
  ار.المعي ددة فيالمح لبات متطلل
 
داد م إعتي اء.تنقأسيس أو االن تاريخ التتبارا  ماع رئسا خ لألرباح أو اللتابعة ضمن القائمة الموحدة الشركات ا ميعنتائج ج  نتم تضميي
د م استبعا ت .افقةية متوام سياسات محاسبدستخ ا ب، للشركةية المالارير التقإعداد لنفس سنة  ةللشركوائم المالية للشركات التابعة الق
  ند التوحيد.عة ينالبي روفاتوالمص لة والدخ يع األرصدجم
 
  دمج األعمال (4
 

بتاريخ دلة سة بالقيمة العا قا والم تناء كإجمالي للمقابل المحولكلفة االقس تا م قييت. يقة االقتناءباستخدام طر عمالاأل دمج با يتم احتس
  .دها عند تكب القتناءلقة با تكاليف المتعال باحتسا قتناء. يتم اال
 

قا  وفالمناسبين يين رضة للتصنيف والتعمفتال تا بم الموجودات المالية والمطلونها تقيّإ ، فاء األعمالباقتنجموعة متقوم العندما 
 . االقتناءخ تاريالصلة كما هو ب اتدية والظروف االقتصادية والشروط ذوط التعاقلشرل
 
 اجرةي تاريخ المتفسبة حا الم (5
 

انين أو القوفي  مة  ة عا وص عليار الزمني المنصل اإلططلب تسليم الموجودات خالالتي تتللموجودات المالية  والمبيعاتالمشتريات 
أو  ء مؤسسة بشراال ا زم فيهلتت يخ الذيتارهو الو)دام األسس المحاسبية "تاريخ المتاجرة"، ستخ ا با اته، يتم إثبوقساف العرحسب أ

 (. الموجودع يب
 
 المقاصة (6
 

ي قانونحق هناك إذا كان  قطف ليز الما ة الموحدة للمركالقائمفي  وإظهار صافي المبلغ مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية تتم
  .مبلغال صافي اسعلى أس التسوية المجموعةنوي تو المثبتة الغالمبصة لتنفيذ لمقا لقابل 



 لية الموحدة الما ئمواالق   نفستكوربإ

 موحدةمالية اللقوائم اات حول الإيضاح 37 فحةص
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 اآلراء ت وتقديرام الاستخدا (7
 

المالية بات وطلبالغ الموجودات والممى تؤثر علد قت فرضيا تقديرات ووضع مالية الموحدة من اإلدارة الد القوائم يتطلب إعدا
 :ىبصورة أساسية علت استخدام التقديرا يقتصرخ القوائم المالية. تاريجلة بالمس
 

 الملكيةلخسائر في استثمارات ا األرباح أومن خالل لة دمة العا لقيرجة با المدمارات المشتركة ستثلالالقيم العادلة  تحديد أ( 
األداء  وتحديد رسوم (14و12 و 11 اإليضاحات أنظرية )ت العقاراراستثمواالان مئتواستثمارات إدارة االالخاصة 

خالل من لة دالعا  ةالمدرجة بالقيممارات ثستاال بخالفلمالية لموجودات ال لومخصصات االضمحالة للموجودات المدار
 ظرأن) آلخرل االشامالدخل  لة المدرجة بالقيمة العادلة من خالقوق الملكياسهم ح  اراتمتثواس رباح أو الخسائاألر
 .موضح الحقا  و إلى التزامات األداء كما ه رح االستثمارم طسور وتخصيص (18يضاح اإل

 
لعوامل بشكل كبير  رضةثمارات األساسية وبالتالي فهي عاالست على أداءوجودات المدارة مللرسوم األداء  عتمد تحديدي  (ب

 .المجموعة سيطرةخارجة عن 
 

 لىلفائدة عافحص ن ولديغ األصلي لالمبل اتعودفمط قفييم ساس إلجراء تقألاتشكل قات النقدية التي فتدتحديد ال  (ج
طفأة )انظر ة الملفبالتكمدرجة دين  كأدواتإدراجها  يتمالتي مونة وامات القروض المضفي التزكة مشترت الاالستثمارا

 (.12 يضاح رقماإل
 

التي تلك عن  بصرف النظر، ليا التسم المشمولة في القاء آلرعة، اتخذت اإلدارة اوجمتطبيق السياسات المحاسبية للم أثناءفي 
 الموحدة. ةالماليلقوائم ي ابتة فالغ المثالهامة على المب التأثيرات أغلبا التي لهو، راتديى التقلتتضمن ع

 
أحد كان لقد . ياديةاالعتا وسياسة التقييم نيتعمل كبير مع إلى حد  متوافقا  ، كان نهج التقييم 2020ونيو ي 30في عالوة على ذلك، 

 على كل استثمار 19 –كوفيد ييم تأثير جائحة تق 2020يو يون 30في ستثمارية االللقيمة العادلة للمحفظة  ةسيالتركيز الرئي االتمج 
األجل  يرالقصأثير تال، و19 –كوفيد جائحة قبل تفشي  ياستثمارأداء كل تعرض تبار لقد أخذ النهج في االع رات.الستثما امن 
ل افي واألداء مقابعلى التع هقدرتلاألجل على يلة طوالنظرة ال، وكذلك ةالنقدي اتألرباح والتدفقايق تحقعلى  على قدرتهوقع تمال

ع قطاتعرض الالو، بناء  على نوع التعرض األساسي التأثير اينتب، فقد ثماريةاالستتنوع المحفظة ل ونظرا  حاالتهم االستثمارية. 
 .يةت السوق الحالمدخالع من األزمة الحالية ووالتعافي المتوقلصناعي ا

 
 العمالت األجنبية (8
 

دات لموجوا اد تحويليع. لةإجراء المعامتاريخ بأسعار الصرف السائدة برئيسية العملة البجنبية عمالت األلا بت معامالال تسجيل متي
يتم  اريخ.ذلك التق ببالسودة لسائبأسعار الصرف االمالي ائمة المركز قفي تاريخ  ها لمحتفظ با جنبيةبالعمالت األة النقدي لمطلوباتوا

دات الموجوالخزانة ودخل دخل  ضمنرباح أو الخسائر لموحدة لألويل في القائمة اإعادة التح  عن ر الناتجةلخسائاو المكاسبإثبات 
  .األخرى

 
 تسوية خاريبتوة ائدالس أسعار الصرفاستخدام ب الت األجنبيةيخية بالعمرتا تكلفة اللبا قاسة المر النقدية الموجودات غييل تسج تم ي

ار الصرف السائدة أسعاستخدام ب بالقيمة العادلة األجنبية المدرجةبالعمالت  ةقديت غير النوجوداملاالمعامالت. يعاد تحويل 
 لخال منالعادلة  بالقيمةرات المدرجة ل لالستثمادعا تقييم اللخسائر اترحل مكاسب و القيم العادلة. تحديد فيها  يخ التي تمتوارالب
  .الخسائرح أو ا برإلى القائمة الموحدة لأل الخسائر وأباح ألرا



 لية الموحدة الما ئمواالق   نفستكوربإ

 حدة  لية الموم المائل القواإيضاحات حو 47 ةصفح 
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 )تتمة( ةالعمالت األجنبي (8
 

لتغيرات الالحقة يارها لعرض التي تم اختاك تعلق بتليت فيما االستثمارايل الناتجة عن تحو جنبيةت األالعمالصرف  ت فروقإثبا يتم 
 ر. لشامل اآلخ اخل لدل ةموحدمة الئا قاللدخل الشامل اآلخر في ا خالل من عادلةال قيمةفي ال

 
  الدخل (9
 

كافة عن  الناتج الموجوداتدخل دات. يتم إثبات ل موجول كدخ موجود ويسج علي للم طريقة العائد الفيتم إثبات دخل الفوائد باستخدا
ا كمالعادلة  يمةفي الققة المحق ريالمحققة وغساس التغيرات ر على أسائو الخ ح أربا األخالل  منمة العادلة لمدرجة بالقيستثمارات ااال

 . إعداد التقارير الماليةفي نهاية فترة 
 
ات على االتفاقيداء بناء  األاب رسوم سيتم احت ند اكتسابها.ت رسوم األداء عم إثبا ت. يتديم الخدما عند تقإثبات دخل الرسوم  يتم

لفعلي لرسوم . يعتمد المبلغ ارير الماليقالتإعداد يخ ي تارف ةالعادل بقيمها يتم بيعها مارات سستثع االجميأن باألساسية وبافتراض 
 .القادمة يةنة المالست في التغير التقييما وقد ت ستثماراتتلك االة من دية المحققغ النقعلى المبالاستالمه الذي سيتم األداء 

 
خل الشامل الدخالل ن ملة يمة العادبالق ةج رالمدأسهم حقوق الملكية  تثماراتاس قة منمحقة الالخسائر الرأسماليأو  ترحل المكاسب

 .االستثمار تبعادفي وقت اساألرباح المبقاة إلى اآلخر 
 

 الءمع عم مبرمةت من عقود إيرادا
 

 الدولي رمعاييللمبكر ال تطبيقال دبع المستثمرين. لدىها ب بمارات المكتتداع االستثيإ يتمندما عستثمار طرح االرسوم  يتم احتساب
ت ارام إيداع االستثمذين يتستثمرين المع المالمبرمة اتجة عن عقودها زامات األداء النمجموعة التت ال، حدد15رقم  اليملير ارتقلل
 ستثمار. على مدى فترة اال تثبتو ءدات األقة بالتزاما لم المتعجزء من الرسو ديهم. يتم تأجيلل
 

ه على هذ اء  استثماراتها. وبنن طرح جة علناتيها امستثمرمع  ها مابرإم توط العقود التي وتحليل شرراجعة بم بكورتنفسإقامت 
 :استيفاؤها  بنفستكورإمن يتوقع تي الزامات األداء التمن نوعين التاليين ديد المجموعة بتح قامت ال، المراجعة

 
ملة المعا ذلك تحديد ي بما ف، ار مع المستثمرينإلى طرح االستثماء شرن م السنةخالل ب نفستكورإمات المقدمة من قبل خدلا   1

 ذلك؛ و الصفقات وما إلىمن قة لتسويقية لكل صفمواد اوإعداد ال اظ ببنية تحتية لطرح االستثماراالكتتاب واالحتفوالتمويل و
 

 ح االستثمار.طر وقت يق عليه مع المستثمر فستثمار كما تم االتفا الاة ل فترالمقدمة خال الخدمات   2
 
فة كا بإتمام  مجموعةتقوم الالمذكورة أعاله. التزامات األداء من التزام كل لثمار طرح االست ومرسيص خصبتب نفستكورإامت ق
 اتمالتزاالمتعلقة برسوم إثبات ال لذلك، يتم قا  فو مرين.المستثمع ر ااالستثمطرح عاله قبل ( أ1الفقرة )في حة موضالزامات أدائها الت
 كجزء من رسوم الصفقة.مار طرح االستثرسوم  الجزء من كذلن تضمي ثمرين. يتمستالمع م االستثمارند طرح ع مقدما  تلك اء ألدا
 
، يتم أعاله. وفقا  لذلك (2) ةقري الففضح اء المودزام األعلى الت قدما  متم استالمه ذي ال بلغالمح االستثمار سوم طرل جزء من ريمث

ر.إدارة االستثماة لى مدى فترع، ةمدار وم موجوداترسك، قتلوم إثباته بمرور استثمار هذا ويتاال طرح مرسوعنصر تأجيل 



 لية الموحدة الما ئمواالق   نفستكوربإ

 ة  موحدلمالية االئم قواحول ال اتإيضاح 57 صفحة
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 فاتوالمصر (10
 

فقات دلتا طاتمكاسب أو خسائر تحولفائدة الفعلي وتعّدل با لمعديقة باستخدام طر ل وتحسبتكاليف التمويائد االقتراضات ومثل فت
 علقة بها. النقدية المت

 

 ية األجنب الوحدات لىع ضرائب (11
 

وفقا   األجنبية لتابعةاركات الشلى الدخل من ع رائبالضتساب ركات في مملكة البحرين. يتم اح ريبة على دخل الشال توجد ض
  .ةات المجموعة المعنيدان التي تعمل فيها وحدللبها في اة المعمول بية الماللألنظم

 

س المعدل الذي من المتوقع ة وتحتسب على أسا روق المؤقتالف جميعلى عطلوبات لما طريقةم مؤجلة باستخدالا الضريبةاحتساب  ميت
  حتمال .ن االسترداد مؤجلة فقط إذا كا مية اللموجودات الضريبثبات اه. يتم إسداد

 

 مهكح  وما في النقد (12
 

مالية  سساتلدى مؤ توإيداعا ى خرئلة أسا لتحصيل وأموال األجل ونقد قيد ا ةيرقصال حكمه على نقد وأمو يشتمل النقد وما في
 .لقيمةات في من حيث التغيرا هريةجواطر غير وتخضع لمخ  حويل بسهولة إلى نقدون قابلة للتي تكالت
 

 ذمم مدينة   (13
 

م درج هذه بالتكلفة بعد حست الملزمة. الكتتابا يةاتفاقلى قيع عتوعند الأي  االلتزام، ثبوتعند  ابكتتلالة يتم إثبات الذمم المدين
  ضمحالل.المخصص ا

 

 سلف (14
 

 . ضمحالللال مخصصاتد حسم أي أة، بعة المطفبالتكلف السلف رجتد
 

 لمالية ا الموجودات فيتصن (15
 

 االستثمارات   ()أ
 

  .5اح يضاإلي ف هو موضحة إلى فئات مختلفة كما يلا لمدات االموجوالمجموعة تصنف 
 

قات دفن أجل تحصيل التالية مات المبالموجود حتفاظالة إذا تم امطفأ ن بالتكلفة الديالي، يتم قياس استثمارات لمبدئند االستثمار اع
غ المبلى دة علائالفت المبلغ األصلي وا وعفمد قط مند وإذا كانت تلك التدفقات النقدية تتكون فالموجوعمر ية على مدى دالتعاق النقدية

 ئم. ا القاألصلي 
 

األجل وبعض  ةيلطو لفترةبها  ة المحتفظيلعقاراستثمارات ظ االمحافتيجية وبعض رااالستثمارات االستموعة كما تصنف المج 
 آلخر.ادخل الشامل لا لمن خالكاستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة المطلق العائد  اتاستثماران ومة االئتستثمارات إدارا
 

خالل لة من عادبالقيمة الرجة كمدمؤثر عليها  وذك التي لدى المجموعة نفبما في ذلك تلخرى ألات استثماريع االجمتصنيف  يتم
 .ئرالخسا  رباح أواأل
 

 رى السائلة األخ  األصول  ب( 
 

لتكلفة با  ى"خراألئلة سا الصول األمالية والت ا سسمؤالدى يداعات ل"اإلاألخرى، التي تشكل جزءا  من  السائلة ولتسجيل األص ميت
لها من إما فصي يتطلب نية التت الضمتقا ي على المشتحتوالموجودات التي ك تلبخالف الل في القيمة ضمح بعد حسم أي ا أةفالمط

لخسائر. قامت اإلدارة ا وأ رباحاألخالل  منموجودات مدرجة بالقيمة العادلة ك أكملها ب المالية ةداصنيف األالضمنية أو ت المشتقات
 و الخسائرأ األرباحخالل  منلعادلة ات مدرجة بالقيمة ادموجوكجودات المو لكتتصنيف ب



 لية الموحدة الما ئمواالق   نفستكوربإ

 ئم المالية الموحدةالقواات حول إيضاح 76 صفحة
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 اريةرات العقما واالستث اصةخ لكية الالم اتاستثمارارات مشتركة في استثم (16
 

ساسية كاستثمارات أورة ارية بصالعق اتستثمارواالالملكية الخاصة رات ا مثستفي ا تصنف االستثمارات المشتركة للمجموعة
ئيا  مبديتم . امل اآلخريمة العادلة من خالل الدخل الشمارات مدرجة بالقواستث سائرالخ  األرباح أوخالل ن ممدرجة بالقيمة العادلة 

كل عداد إخ تاريسها بالقيمة العادلة بتم إعادة قيا مبدئية( ويلا العادلة ةد القيمتناء )التي تعبسعر تكلفة االقمارات الستثل هذه ايسج ت
ألرباح أو  لالموحدة العادلة في القائمة  تغيرات في القيمةالمحققة ك رغي ر الناتجةلخسائا و ، مع تسجيل المكاسب أاليتقرير م
 ارات.ل تلك االستثمصات اضمحالل لمثمخصاك هنجد الي، ال تووبالت .الخسائر

 
لك تاس قي ثم يتم إعادةن وم. ةخر بالقيمة العادلالشامل اآلل الدخل ن خالالعادلة مرجة بالقيمة االستثمارات المدتسجيل  ا  يتم مبدئي
دة الموح االستثمارات إلى القائمة تلك تجة في قيمة غيرات النا وترحل التي لقرير ماتكل إعداد يخ ادلة بتارمة العالقيب اراتاالستثم
ة المتراكمة أو الخسار ، عندئذ فإن المكسبا عادهحتى يتم استبية الملك حقوقن صل ضمنفجل كبند مسوتاآلخر ل الشامل للدخ 
 .لمبقاةاألرباح اا إلى تحويلهيتم الملكية ق وحق في مدرجة مسبقا  ال
 

ارية بالتكلفة عقلا تثماراتاالس فيموعة لمج ركة لاالستثمارات المشتيما يتعلق بفعملها ي تم التالدين  ض استثماراتعبإدراج يتم 
 إن وجد. الل،ة بعد حسم مخصص االضمح المطفأ 

 
  اناالئتمإدارة  اتستثمارة في اارات مشتركاستثم (17

 

تم الحصول جديد  اراستثمي الواليات المتحدة وأرة االئتمان في إدا استثمارات للمجموعة في ركةلمشتالستثمارات ااتم تصنيف ي
مارات ضات االستثجميع تعريتم تصنيف  خر.خالل الدخل الشامل اآل ة بالقيمة العادلة منرج دم رات دينستثما كا عليه خالل السنة 

م إثبات دخل الفوائد على األدوات يت .االضمحالل عد حسم مخصصبأة لمطفا بالتكلفةة ج تمان كمدراالئة إلدار األخرى كةالمشتر
 علي.ة الفئدكلفة المطفأة باستخدام معدل الفا الترجة بمدال
 
 أي تغيراتبات إثسيتم  لعادلة.ا القيمةآلخر بل الشامل العادلة من خالل الدخمة ات الدين المدرجة بالقيدئيا  تسجيل استثمارامب تمي

ي القيمة المدرجة في القائمة ل فضمحالا رة  في حقوق الملكية وسيتم إثبات أيمباشستثمارات دلة لتلك االا العيمة الحقة في الق
ح األربا لىلكية إوق المبقا  في حقمسجلة مسمتراكمة رة خسا  يتم تحويل أي مكسب أو سائر. عند االستبعاد،لخ او رباح أدة لألوح الم
ادلة من خالل األرباح أو لة لالستثمارات المدرجة بالقيمة العيتم تسجيل تغيرات القيمة العاد ئر.باح أو الخسا رخالل األ ة منقا المب

 أو الخسائر. حبا الخسائر في القائمة الموحدة لألر
 

وما يمة المدرجة للق الحقل تعديألصلي مع إجراء ا الفائدة الفعلي بمعدلة المستقبلية المقدرة نقديللتدفقات الأي مراجعة يتم خصم 
 .ئرلألرباح أو الخسا القائمة الموحدة ي يقابل ذلك من زيادة أو نقصان ف

 
 استثمارات العائد المطلق في  مشتركةاستثمارات  (18
 

أو باح األرمن خالل ة ادلت مدرجة بالقيمة العكاستثمارا لقالمط ئدلعا ات ااستثمارة للمجموعة في تركلمشرات اف االستثمانتص
تقارير إعداد الخ عادلة بتاريلة ايملقتم إدراجها با، ويلشامل اآلخرل الدخ عادلة من خالل ايمة الة بالقاستثمارات مدرج و الخسائر

الموحدة مة ح أو الخسائر في القائربا ألخالل ا لة منادعة الثمارات المدرجة بالقيملالستلة العادالقيمة  تراتغيالمالية. يتم تسجيل 
 الخسائر. أوح رباألل
 

وحدة للدخل الشامل لقائمة الماآلخر إلى ا امللشا من خالل الدخلالقيمة العادلة ة بدرج لالستثمارات المعادلة يمة الترحل تغيرات الق
يتم لمسجلة مسبقا  ة اة المتراكمب أو الخسارئذ فإن المكس، عندها دتبعا وق الملكية حتى يتم اسفي حقصل د منفليها كبنجتساآلخر ويتم 

 .ةاألرباح المبقا  حويلها إلىت
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 رأس المال االستراتيجيتثمارات ركة في استشاالستثمارات الم (19
 

من ل خال منت مدرجة بالقيمة العادلة كاستثمارااتيجي ستراال لرأس الما ستثمارات اتركة للمجموعة في لمشات راتصنف االستثما 
لالستثمارات لة العادالقيمة  تغيراتتقارير المالية. يتم تسجيل لإعداد اخ عادلة بتاريللقيمة اباتم إدراجها ، ويلشامل اآلخرخل الدخالل ا

في صل د منفويتم تسجليها كبن .لشامل اآلخرخل الدلي القائمة الموحدة ف لشامل اآلخرلدخل اا لالخ  لة منادالمدرجة بالقيمة الع
 .بقاةمحويلها إلى األرباح اليتم تمسبقا  ة المتراكمة المسجلة أو الخسار بئذ فإن المكسند، عها ستبعادتم االملكية حتى ي قوقح 
 

 ة  استثمار في شركات زميلة ومشاريع مشترك (20
 

اد كل عديخ إقياسها بتاردة إعا م والمشاريع المشتركة بالقيمة العادلة ويت ميلةمجموعة في الشركات الزئيا  تسجيل استثمار الدمبيتم 
 الخسائر. ح أوائمة الموحدة لألربا ققة في القيل المكاسب أو الخسائر غير المح ، مع تسج ير ماليتقر
 

 ةيدات المالحصيل الموجوتقابلية عدم ول اضمحال (21
 

لموجودات لى امتوقعة علنية اتما الئائر اخسر للئة الموحدة لألرباح أو الخسا ائمقالي فمخصصات الخسارة  تقوم المجموعة بإثبات
 الملكيةسهم حقوق أات واستثمار خسائرلح أو امن خالل األربا  ادلةلعقيمة استثمارات المصنفة كمدرجة بالاالستثناء مالية با ال

 .الشامل اآلخر العادلة من خالل الدخل ةمبالقيرجة المصنفة كمد
 

يتم الت التالية، والتي حا الباستثناء ، ى مدى العمرعلة المتوقع يةتمانالئر اخسائلا يعادلبمبلغ  ةرموعة مخصصات الخسا لمج اقيس ت
 :شهرا   12مدى عة على قالمتو يةالئتمانسائر ااس الخ على أسقياسها 

 

 ؛ والمالي إعداد التقرير ريخا في تية منخفضة ائتمان بأن لديها مخاطرتحديد  متية التي ياالستثمارن يالددات سن. 1
 

 جوهري من إثباتها المبدئي. بشكلية الئتمانا ها مخاطريد تزم ى التي لاألخر ليةلما وات ادألا. 2
 

تثمار" درجة االسب"تقييما  ة ينا ها االئتمتصنيف مخاطر ا يعادلة منخفضة عندممخاطر ائتماني ا ن لديهسندات الديبأن  مجموعةتبر التع
 .لمياالع على الصعيد

 

 2المرحلة و 1إلى المرحلة  الماليةموجودات هذه الصنيف ة بتالمجموع قامت، قعةمتوية الانألغراض احتساب الخسائر االئتم
 و موضح أدناه:كما ه 3رحلة والم
 

ئر خسا لاس امخصص على أسبات البإثالمجموعة تقوم ، رةم لمالية ألولموجودات الاهذه ات عندما يتم إثبالمنتجة:  - 1 ةالمرحل
 .شهرا   12االئتمانية المتوقعة على مدى 

ئتمانية، الخاطر اة جوهرية في المزيادة الماليتلك الموجودات عندما تظهر نية: المخاطر االئتما لجوهرية في دة االزيا  - 2رحلة الم
 مر.المتوقعة على مدى الع ةينر االئتما الخسائأساس  خصص علىالمجموعة الم تسجل

 . جودات الماليةالمور لتلك العمعلى مدى توقعة المية ئتمانالالخسائر ابإثبات المجموعة تقوم  لة:ح لمضما - 3المرحلة 
 

 المالية األدوات  ستبعادا (22
 

بنقل حقوقها  قامتأو  د الماليلموجوا نمالنقدية لتدفقات ة ليالتعاقدنقضاء الحقوق االمالية عند  تموجوداباستبعاد الوعة المجم قومت
الموجود لملكية المتعلقة بافآت الجوهرية لوالمكمخاطر ع النقل جمي م فيها يت لتيا ةملعا مال فيتدفقات النقدية التعاقدية ال مستالفي ا
يطرة بالسحتفظ ا لم تة وأنهيكلللموهرية لمكافآت الج اومخاطر جميع الإبقاء جموعة بنقل أو متقم العندما لم أو  لهتم نق الذي يالمال

 ة.اليمت العلى الموجودا
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 (تمةت)المالية  دواتاأل ستبعادا (22

 
فيما يتعلق اآلخر لدخل الشامل الموحدة لقائمة ال يمثبتة فسب/ خسارة متراكمة أي مكل تحوي يتم، يةاد الموجودات المالبععند است

 رباح المبقاة.األإلى  مباشرة   رلشامل اآلخ الدخل االل خ ة من دلعا بالقيمة ال صنفة كمدرجةالم لملكيةسهم حقوق اأت راستثما ا ب
 

 .هاء مدتهتإلغائه أو انأو وفائه تم  قدطلوب ب المبموج  امعندما يكون االلتز لوبات الماليةمطلعاد استبا يتم
 

 ألدوات المالية المشتقةا (23
 

 لية.داخاذج التسعير الأو نملسوق في السائدة اسعار ألا باستخدامدة المحدعادلة ة البالقيمة المشتقة ياللمدوات اتدرج األ
 

 لنقدية. يتم إيقافاادلة أو كتحوطات التدفقات يمة العت القتحوطا ك هلة لمحاسبة التحوطالمشتقة المؤ يةلالما  دواتف األيتم تصني
اسبة مؤهلة لمح  ا أو لم تعدهتنفيذو أ أو إلغائها  أو تم بيعها تها مد تهتانحوط قد تلا اتون أدومحاسبة التحوط عندما تك استخدام
 .25يضاح إلافي  لتحوطا وطات وفي حالة توقفكال نوعي التح ل ةحاسبيت المالجا إلفصاح عن المعم اتالتحوط. 

 
 لةالعاد يرات في قيمتها خسارة ناتجة من التغ وأ سبفإن أي مك سبة التحوط،ا هلة لمح لتي ال تعد مؤية المشتقة الماوات اللألدبالنسبة 
 .رسائالخ اح او لألربة ل مباشرة إلى القائمة الموحدترحّ 
 

 ومعدات  لكاتممت (24
 

 مستخدمةذات الصلة ال ات المستأجرةرقا لى العني والتحسينات عوالمبا ضي المعدات بصورة أساسية على األراتمل الممتلكات وتش
 ة.بل المجموعكمكاتب من ق

 

والتي تعد  مها،لمعاد تقييلغ امبا ة بالشغيليلتة ملكا  حرا  وبعض الموجودات اوكملمضي اللمقامة على األراالمباني اشركة درج الت
 . يتم إجراءة الحقا  حالل المتراكموخسائر اإلضم ا  م الحقي إستهالك متراكحسم أ بعد للموجودات بتاريخ إعادة التقييمالقيمة العادلة 

 راججة. يتم إدلمدرا اهتقيمعن  يهربشكل جومعاد تقييمها ال تختلف الت اموجودلقيمة العادلة للللتأكد من أن اتمرار سبا  التقييمات
ا إنخفاض في الذي يعكس فيه دلى الح كية، باستثناء إق الملحقو ياطي إعادة تقييم الموجودات ضمنحتتقييم في ادة أي فائض إعا 

ح أو  ألربا ا ن هذه الزيادة يتم إثباتها ضمنفإة لالحا  في هذهالخسائر، فومسبقا  ضمن األرباح  بتثلموجود المقييم لنفس اتالعادة إ
سابق فائض  نماشرة  مب ي يتم مقاصتهجز الذالع ءن األرباح أو الخسائر، باستثنا قييم مباشرة  ضمز إعادة التت عج. يتم إثبا سائرالخ 
حتياطي إعادة تقييم يل من احولتاجراء إالموجودات. يتم حتياطي إعادة تقييم ا ئضا ة  مقابل فمباشر قاصتهمنه يتم فس الموجود فإ لن
اس الستهالك على أسجود واللموالقيمة المدرجة المعاد تقييمها على أساس  تهالكاالسبين  وقي فرألالمبقاة باح ألرإلى اودات وج الم
 موجود. فة األصلية لللكالت
 

 لمتراكم. ستهالك ابعد حسم اال ةلفكألخرى بالتبنود ايع المتسجيل ج يتم 
 

 ي:على النحو التالة المتوقعة تاجياإلن ها مارأعى مد ت علىالثابط متلكات والمعدات على أساس القسلما كستهاليتم ا
 

 كا  حرا  وكة مللمملضي اامباني على األر سنة  25

 بانيمجرة والعقارات المستأ حسينات على الت سنة  15 – 10

 ت التشغيليةاودج المو سنة  23 – 3
 

مرة في نهاية  ، على األقلألمرذا اقتضى اه، إعالورة أالمذكك ستهالجية للموجودات وطريقة االتانإلر امااجعة وتعديل األعيتم مر
 ل سنة مالية. ك
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 وسة  ات غير ملمدموجو (25
 

أعمار دارة لدى عقود اإل تمان.االئإدارة  تناء أعمالند اقثبتة عمشهرة الرة والادد اإللموسة على عقولمغير ا الموجوداتتشتمل 
 .ذلكل فاؤها وفقا  إطتم ويقتناء اال من تاريخسنوات  5 لمدةية إنتاج 

 

ت مطلوبا لواناة المقتت المحددة موجودالاصافي حول فوق بل الممالي المقا ج إالتي تعد الزيادة في وبالتكلفة، يتم مبدئيا  قياس الشهرة 
 .ضةرالمفت

 

تم تخصيص ي ل،حالاالضم فحص متراكمة. لغرض اللاضمح ئر خسا  ةأياس الشهرة بالتكلفة بعد حسم م قيدئي، يتثبات المبعد اإلب
د لمتوقع أن تستفيي من ا، والتللمجموعة للنقد ات المنتجةدمن الوح لكل وحدة  االقتناءتاريخ  رة المقتناة في دمج األعمال، منهالش
 .لوحداتا كي تلفا خصيصهتم تمشتراة لملكية لوبات أخرى و مطجودات أذا كانت موما إ النظر ضدمج، بغمال العأ من
 

عة القيم ج ارعة بمتقوم المجمو ،األخرىلملموسة اغير  تموجوداللالنسبة ب .يا  نوالشهرة سضمحالل ا بفحصموعة المج تقوم 
ل حالة وجود مثفي  .مةياضمحالل في الق ةرلخسا قد تعرضتات موجودك اللت أن يد ما إذا كان هناك أي مؤشر علىلتحدمدرجة ال

سارة خ احتساب ، يتم تإن وجدفي القيمة، الل االضمح ة لتحديد مدى خساراد للموجود ستردلالمة القابلة لقيهذا المؤشر، يتم تقدير ا
 .للفترةة لألرباح أو الخسائر ئمة الموحدفي القايمة قلافي ل االضمحال

 
 ومخصصات حقةوفات مستمصرو ئنةم دامذ (26

 

مجلس بل ة من قمداألخرى المعت يا برامج المزاية واقدية والقانونلتعا لاللتزامات وفقا  موظفين ليف مزايا اللتكا  صصخ معمل يتم 
 .(29قم يضاح اإل )انظر اإلدارة

 

تتضمن  ستخدام مصادرن يتطلب ال أيحتم أنهو، التزاما  حاليا  ناتجا  عن حدث سابقالمجموعة  إذا كان على تلمخصصا يتم عمل ا
 لتزام.الا ير واقعي لمبلغتقدكما يمكن عمل  االلتزاموية قتصادية لتساعة نفم على

 

 الممولةغير  تااالقتناءصفقات  (27
 

ي تم التارات تثمسالقتناء اقبل المجموعة فيما يتعلق با  ة الدفع مندية المستحققاغ التعلممولة المبالقتناءات غير االفقات اتمثل ص
 .اليالمإعداد التقرير بتاريخ ا هو يلها بعد، كمتموم يتع اتفاقياتها، ولكن لم توقي

 

 اتتراضاالق (28
 

لقصير األجل عند الطلب والتمويل المتوسطة األجل المتجدد والدين المتوسط بدئيا  إثبات االقتراضات المتمثلة في التمويل ايتم م
مع   لة. يتم التعاملجل بالقيمة العادلة للمقابل المستلم، ويتم الحقا  تعديلها لتأثير تحوطات القيمة العادلة الفعا األاألجل والدين الطويل 

تفاقيات إعادة الشراء"( على أنها تمويالت مضمونة. يتم إثبات النقد مالية المباعة بموجب اتفاقيات إعادة الشراء )"ااألوراق ال
لموحدة للمركز المالي كوجود مع الزام مقابل إلعادته كمطلوب ضمن التمويل، مما يعكس جوهري اة المقابل المستلم في القائم

 قرض للمجموعة. صادي للمعاملة كاالقت
 

جب اتفاقيات إعادة الشراء من القائمة الموحدة للمركز المالي حيث تحتفظ المجموعة ال يتم استبعاد االوراق المالية المستلمة بمو
 ع المخاطر والمكافآت الملكية.يجمبشكل جوهري ب
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 (تتمة) اتتراضاالق (28
 

راضات ويتم الحقا  إثباتها كمصروفات فوائد على مدى المعامالت المتعلقة باالقتراضات وتخصم من االقتيتم مبدئيا  رسملة تكاليف 
 األعمار المتوقعة لتلك االقتراضات.

 
 نةالخزا مسهأ (29

 

سهم لالحق ألابيع الفائض ناتج من إعادة أي  املة. يتم معلكيةالم ققوح االقتناء وتظهر كخصم مقابل  لفةتك عرسب نةالخزاأسهم  تدرج
ز أي عج .كيةالمل حقوقن مضأسهم  عالوةاحتياطي يتم تضمينها في وع يوزح غير قابلة للتا كأرب الخزانة بسعر أعلى من التكلفة

امالت السابقة في أسهم لمعامن  ائض المتراكمالفل ابأوال  مقيتم احتسابها ن التكلفة م ىدنأ رسعبسهم الخزانة حق ألالاليع بالن ناتج ع
 المبقاة. باحرألساب أي فرق في اتتم اح ي فإنه، يغير كاف االحتياطيانة، وإذا كان الخز

 

  مكافآت األسهم (30
 

تم يس تيالويقدر تحديد مبلغ المصروفات  .ابكتسالة اترعلى مدى فالمصروفات إثبات  تملموظفين ويت األسهم لحتساب مكافآ ايتم 
خدام النمط استبح عند تاريخ المن ةلعادلستحقاق األسهم بالقيمة االالحتمال المرجح نموذج يأخذ بعين االعتبار ااس سلى أإثباتها ع

 ية.عل على المعلومات الفبناء   ةمتظت بصورة منه التقديراتم تحديث هذيموظف. وريخي لخدمة الالتا
 

 سهم أرباح األ (31
 

د عن قبل المساهمين. يها منالموافقة عليتم حتى  ةحقوق الملكيضمن وزيعات ا كتيعهزح األسهم الموصى بتويتم اإلفصاح عن أربا 
 حويلها إلى المطلوبات.همين يتم تقبل المسا  نمعليها  الموافقة



 لية الموحدة الما ئمواالق   نفستكوربإ

 الموحدة   وائم الماليةحول القإفصاحات إضافية  18 صفحة

 

 

 إنفستكورب ش.م.ب. سابقاً(   كبن)إنفستكورب القابضة ش.م.ب. 
 ( مدققةغير إضافية )فصاحات إ
 

 الحالي تأثير الوضع االقتصادي 
 
أثرت هذه البيئة المتغيرة على نتائج كما . 19 -لتفشي جائحة كوفيد تغيرت البيئة االقتصادية الكلية والمالية بشكل كبير نتيجة لقد 

الخسارة الثانية في تاريخ فقط التي تعد ، و2020للسنة المالية أمريكي ر مليون دوال 165إنفستكورب، مما أدى إلى خسارة قدرها 
ضمحالل، اإلومخصصات  ةالمشتركتعرضات االستثمارات في حاالت خفض إلى المسجلة باألساس وتعزى الخسارة  .إنفستكورب

خالل األشهر األربعة  19 -د جائحة كوفي بتأثيروانخفاض مستويات رسوم األنشطة، التي كانت بدورها مدفوعة إلى حد كبير 
 مليون دوالر 178انخفض إلى  والذي، السنةخالل  يالتشغيل الدخلوقد أدى ذلك إلى انخفاض إجمالي  األخيرة من السنة المالية.

خسارة  2020في السنة المالية  إنفستكورب. تمثل نتائج 2019مقارنة بالسنة المالية  %62بنسبة  ض، مما يعكس انخفا أمريكي
 .للسهم العاديأمريكي دوالر  2.57 البالع)األرباح للسهم( بالكامل للسهم صيب المخفض الن
 
دوالر أمريكي للسنة المالية  مليون 288دخل الرسوم إلى تقلص حيث  المجموعةعلى ربحية  19 –فيد وكجائحة أثرت أزمة لقد 

الرسوم،  دخل. وعلى الرغم من انخفاض 2019مالية مليون دوالر أمريكي للسنة ال 376مقارنة مع  %23، بانخفاض قدره 2020
ر إلى العائد النقدي المتكرباإلضافية و السنوات األخيرةمدى  علىتم بناؤه  الذيالرسوم المتكرر،  دخلفإن االعتماد المتزايد على 

المصروفات الستيعاب طاق النوسيلة واسعة بمثابة  تكان، على االستثمارات العقارية ودخل الخزانة وإيرادات السيولة األخرى
عن الناتج كما أثر الركود الحاد مليون دوالر أمريكي.  317للمجموعة )بما في ذلك الضرائب( ومصروفات الفوائد البالغة التشغيلية 
ة للسنة الماليمسجلة المليون دوالر أمريكي  110خسارة قدرها األمر الذي أدى إلى ، موجودات المجموعةعلى دخل الجائحة أزمة 
 26وزيادة مخصصات االضمحالل بمبلغ قدره  2019مليون دوالر أمريكي في السنة المالية  89قدره  بمكسب، مقارنة 2020

مخصصات مقابل موجودات رأس المال أخذ ونخفاض القيمة العادلة كبير إلى ا خسارة إلى حد  وتعزى هذه ال مليون دوالر أمريكي.
 التجزئة. قطاع  فيوباألخص العاملة في صناعات تواجه تحديات، الموجودات دود من المتصلة بعدد مح العامل المرتبطة بها 

 
مجموعة، والتي عات المستقبلية للالتوقكل من األداء الحالي ومع مراعاة ، بإجراء تقييم لمبدأ االستمراريةالمجموعة قامت إدارة 

 .الماليةقوائم لمتاحة حتى تاريخ إصدار هذه ال، باستخدام المعلومات ا19 -فيد وكتأثير جائحة أخذت في االعتبار 
 

 قويةالتي ترتكز على ميزانية مارات، طويلة األجل لالستثالرسوم اإلدارة المستقبلية نظرا  للطبيعة ل واضحةالمجموعة رؤية لدى 
ية والمنظمات الصحية ومتابعة المعلومات الصادرة عن الحكومات والهيئات التنظيممراقبة المجموعة تواصل . ذات رسملة جيدةو

مة عن تقارير منتظاستالم ، فضال  عن المندرجة ضمن محفظتها الماليةشركات الو المجموعةفي البلدان التي تعمل فيها عن كثب 
 .ت المندرجة ضمن محفظتها الماليةللشركا األداء التشغيلي والمالي 

 
مليار دوالر  1.2إجمالي السيولة المتاحة وتجاوز ر أمريكي، مليون دوال 868، بلغ إجمالي حقوق الملكية 2020يونيو  30في كما 

مح خالل هذه األزمة غير المسبوقة مما سإلى حد  كبير  مجموعةالإدارة رأس المال والسيولة الحكيمة ساعدت أمريكي. وقد 
ك جزئيا  إلى انخفاض ويرجع ذل ،%10تقلص حجم الميزانية بنسبة لقد و .بالتركيز على سالمة الموظفين واستمرارية العمل

 16رقم  الماليللتقرير لمعايير الدولية لقد أدي تطبيق االعامل.  التقييمات، نتيجة النخفاض االكتتاب وتحسن إدارة رأس المال
 100بنحو  إلى تضخم القائمة الموحدة للمركز الماليالتشغيلية( لعقود اإليجار الشركات  احتسابيفية يحدد كالذي )المعيار الجديد 
أمريكي مليون دوالر  499من  2020في السنة المالية أمريكي  مليون دوالر 672صافي الدين إلى  زادلقد  .أمريكيمليون دوالر 

تستمر االستثمارات االستراتيجية. شراء وتسوية  16رقم  الماليللتقرير ية لمعايير الدولتطبيق انتيجة ل 2019في السنة المالية 
. وعالوة على ذلك، ال تستحق أي من الديون المتوسطة والطويلة األجلالتفاقية النسب المحددة ضمن في البقاء المجموعة 

 . 2023سنة التسهيالت التمويلية المتوسطة والطويلة األجل قبل النصف الثاني من 
 



 لية الموحدة الما ئمواالق   نفستكوربإ

 الموحدة   ائم الماليةوحول القإفصاحات إضافية  28 صفحة

 

 
 

 

 ك إنفستكورب ش.م.ب. سابقاً( بن)إنفستكورب القابضة ش.م.ب. 
 ( مدققةغير إضافية )فصاحات إ
 

 (تتمة) الحاليوضع االقتصادي تأثير ال
 
 32.2إلى الموجودات المدارة التنويع المستمر عبر المناطق الجغرافية والعمالء والمنتجات إلى زيادة واسعة النطاق في  تحويلتم 

. وقد تم إنجاز العديد من 2019يونيو شهر مليار دوالر أمريكي في  28.1من  %15.0كي، بزيادة قدرها مليار دوالر أمري
وموارد وتوسيع نطاق األعمال التجارية  التوزيع قاعدةالمعامالت والمبادرات االستراتيجية خالل هذه الفترة لزيادة توسيع 

 .النمو الجديدةمناطق االستثمارات من 
 

ية من خالل العروض الترويج أمريكي مليار دوالر  0.9من جمع  المجموعةتمكنت  ،في الربع الرابعاالقفال حتى خالل فترة 
كان كما العائد المطلق.  اتإدارة االئتمان واستثماراستثمارات صندوقين مشتركين بالكامل في  إقفالاالفتراضية واالجتماعات مع 

وتم تحقيق العديد  .التزامات القروض المضمونة الجديدةى إحداألسهم الخاصة وتسعير استحواذ في لعمليتي  النشاط االستثماري قويا  
دون أي خصم على القيم  2020سنة الخاصة في الربع الرابع من االستثمارات العقارية واستثمارات الملكية  في من عمليات البيع

 .العادلة
 

لديها موارد مالية كافية في المستقبل المنظور. نتيجة لذلك، تعتقد إدارة  السيولة الثقة بأن المجموعةهذا الوضع المالي وبيان يوفر 
 .استحقاقها يحين موعد  ما مطلوباتها عندفاء بووالإدارة أعمالها يسمح لها بي وضع جيد المجموعة أن المجموعة ف
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