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 القوائم المالية الموحدة ب إنفستكور

 لألرباح أو الخسائر الموحدة  القائمة 7 صفحة

 
 

 الموحدة لألرباح أو الخسائر  القائمة
  2019يونيو  30المنتهية في للسنة 

 اتإيضاح 2018  2019 بماليين الدوالرات األمريكية
     

     دخل الرسوم  
      

  173  181 رسوم موجودات مدارة 

      
  148  195 رسوم الصفقات

 4 321  376 دخل الرسوم )أ(

     
     دخل الموجودات 

     
  65  29 الملكية الخاصة  اتاستثمار

     
  28  22 استثمارات إدارة االئتمان

      
  10  8 استثمارات العائد المطلق 

     
  24  29 يةاستثمارات عقار

     
 6 -  5 استثمار في شركة زميلة 

     
  10  13 دخل الخزانة ودخل الموجودات األخرى 

        1
3

3 

  137  106 )ب( المحتفظ بها لفترة طويلةستثناء تغيرات القيمة العادلة لالستثمارات دخل الموجودات بإ  102

 )أ( 12 (4)  (17) )ج( محتفظ بها لفترة طويلةالتغيرات القيمة العادلة لالستثمارات      

          
 4 454  465 إجمالي الدخل التشغيلي )أ( + )ب( + )ج(

     
 16 (4)  (4) االضمحالل  اتمخصص

     
 4 (56)  (51) مصروفات الفوائد 

     
 7 (256)  (268) مصروفات تشغيلية

     
  138  142  الربح قبل الضرائب

      
 8 (13)  (11) مصروف ضريبة الدخل 

  125  131 الربح للسنة*

  129  148  المحتفظ بها لفترة طويلةالربح للسنة بإستثناء تغيرات القيمة العادلة لالستثمارات 

     
 25 1.34  1.52 النصيب األساسي للسهم العادي في األرباح )دوالر أمريكي(

 25 1.30  1.47 العادي في األرباح )دوالر أمريكي(النصيب المخفض بالكامل للسهم 
      

 
 المستخدم الحتساب النصيب األساسي والمخفض بالكامل للسهم العادي في األرباح ومجموع الدخل الشاملللسنة * الربح 

 
 

 
 
 
 

 براهيم اإلحمد د. يوسف 

 مجلس اإلدارةرئيس 

 محمد بن محفوظ بن سعد العارضي  

 التنفيذيالرئيس 
 

 .الموحدة المالية القوائممن هذه  جزءا   34إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

 
 



 القوائم المالية الموحدة ب إنفستكور

 الموحدة للدخل الشامل اآلخر القائمة 8 صفحة

 
 

 للدخل الشامل اآلخر القائمة الموحدة
  2019يونيو  30المنتهية في للسنة 

 

 إيضاحات  2018  2019 الدوالرات األمريكية نبماليي
     

  125  131 الربح للسنة 

     
     الخسائرإلى قائمة األرباح أو ي سيتم إعادة تدويره دخل الشامل اآلخر الذال

  2  2 تحوطات التدفقات النقدية –تغيرات القيمة العادلة 

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

     و الخسائرالدخل الشامل اآلخر الذي لن يتم إعادة تدويره إلى قائمة األرباح أ

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

  (4)  (7) الخسارة الشاملة األخرى 

     
  121  124 مجموع الدخل الشامل 

      
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 اإلبراهيمحمد د. يوسف 

 مجلس اإلدارةرئيس 

 ن سعد العارضي محمد بن محفوظ ب 

 التنفيذيالرئيس 
 

 .الموحدة المالية القوائممن هذه اَ جزء 34إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 



 القوائم المالية الموحدة ب إنفستكور

 للمركز المالي  الموحدةلقائمة ا 9 صفحة

 

 المالي  القائمة الموحدة للمركز
  2019يونيو  30

 اتإيضاح 2018يونيو  30  2019يونيو  30 الدوالرات األمريكية بماليين

     الموجودات     
     

  105  57 قصيرة األجل لانقد وأمو

  266  333 إيداعات لدى مؤسسات مالية وأصول سائلة أخرى

 26 55  44 للمشتقاتالقيمة العادلة الموجبة 

 9 276  364 ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدما  

 10 92  82 سلف

 11 446  334 واستثمارات دين مؤقتة استثمارات مكتتب بها 
     

     كةرتاالستثمارات المش

 12 625  505 الملكية الخاصة استثمارات 

 13 272  332 استثمارات إدارة االئتمان 

 14 189  112 استثمارات العائد المطلق 

 15 76  68 استثمارات عقارية
     

  1,162  1,017 مجموع االستثمارات المشتركة
 
 

    

  36  37 ىأخروموجودات  معداتو ممتلكات

 6 -  38 شركة زميلة  ياستثمار ف

 17 55  55 موجودات غير ملموسة 
 
 

    

  2,493  2,361 مجموع الموجودات
 
 

    

     
     المطلوبات وحقوق الملكية  

     

     المطلوبات
     

 18 116  263 حسابات تحت الطلب 

 19 300  151 حسابات ألجل وحسابات المؤسسات المالية

 20 226  202 وفات مستحقةرصذمم دائنة وم

 26 39  23 للمشتقاتالقيمة العادلة السالبة 

 21 617  514 األجلوطويل  متوسط دين

 22 72  63 رسوم مؤجلة
     

  1,370  1,216 مجموع المطلوبات
     

     حقوق الملكية 
 23 123  123 رأس مال األسهم الممتازة

 23 200  200 العادية مالقيمة االسمية لألسه

  322  321  احتياطيات

  (5)  (74) أسهم خزانة

  447  540 أرباح مبقاة 

 األسهم العادية بإستثناء التوزيعات المقترحة حملة حقوق 

 987 واالحتياطيات األخرى  

 

964  

     
 25 41  38 مقترحة توزيعات

 24 (5)  (3) احتياطيات أخرى 
     

  1,123  1,145 مجموع حقوق الملكية
     

  2,493  2,361  الملكية  مجموع المطلوبات وحقوق

 
 
 

 اإلبراهيمد. يوسف حمد 

 مجلس اإلدارةرئيس 
 محمد بن محفوظ بن سعد العارضي  

 التنفيذيالرئيس 
 

 .الموحدة المالية القوائممن هذه  جزءا   34إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 



 القوائم المالية الموحدة  إنفستكورب

 حقوق الملكية القائمة الموحدة للتغيرات في  10 صفحة
 

 

 

  حقوق الملكية ت في القائمة الموحدة للتغيرا
  2019يونيو  30المنتهية في  للسنة

 

  احتياطيات أخرى   احتياطيات  

 
 

 
 األمريكية تالدوالرا بماليين

رأس مال 

األسهم 
 الممتازة

رأس مال 

األسهم 
 العادية

عالوة 

إصدار 
  أسهم

 احتياطي 
 قانوني

احتياطي 

القيمة 
 المجموع العادلة 

 أسهم
 الخزانة

 أرباح 
 مبقاة

وزيعات ت
 مقترحة

 
 تحوطات 

 التدفقات
 النقدية

 احتياطي 
إعادة تقييم 

الممتلكات 
 المجموع والمعدات

 مجموع 
 حقوق الملكية 

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

─────────────── 
──────────── 

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

 1,145 (6) 5 (11) 44 366 (3) 321 (5) 100 226 200 223 2017يوليو  1الرصيد في 

              
              

 121 2 - 2 - 125 - (6) (6) - - - -   مجموع الدخل الشامل

              
 - - - - - (4) - 4 4 - - - - محول إلى األرباح المبقاة عند االستبعاد

              
 - (1) (1) - - 1 - - - - - - - استهالك احتياطي إعادة التقييم محول إلى األرباح المبقاة

              
المباعة سهم منها األ محسوما   -السنة مشتراة خالل أسهم خزانة 

 1 - - - - - 1 - - - - - - والمكتسبة
              

محسوما  منها خسارة من األسهم  – خزانةمكسب من بيع أسهم 
 - - - - - - (3) 3 - - 3 - - المكتسبة

              
 (100) - - - - - - - - - - - (100) أسهم ممتازة مستردة خالل السنة 

              
 (44) - - - (44) - - - - - - - - تم دفعها 2017للسنة المالية معتمدة عات توزي
              

 - - - - 41 (41) - - - - - - - 2018للسنة المالية مقترحة توزيعات 

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

─ 
────────

── 
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── 
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── 
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── 
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── 
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 1,123 (5) 4 (9) 41 447 (5) 322 (7) 100 229 200 123 2018يونيو  30الرصيد في 
              
              

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

              
 - (0) (0) - - 0 - - - - - - - تقييم محول إلى األرباح المبقاةاستهالك احتياطي إعادة ال

              
المباعة منها األسهم  محسوما   -خالل السنة مشتراة أسهم خزانة 
 (61) - - - - - (61) - - - - - - والمكتسبة 

              
 - - - - - - (8) 8 - - 8 - - مكتسبة أسهم خزانةمكسب من 

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

              
 - - - - 38 (38) - - - - - - - 2019للسنة المالية مقترحة توزيعات 
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 1,145 (3) 4 (7) 38 540 (74) 321 (16) 100 237 200 123 2019يونيو  30الرصيد في 
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 .الموحدة المالية القوائممن هذه  جزءا   34إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
 



  القوائم المالية الموحدة  نفستكوربإ

 للتدفقات النقديةالقائمة الموحدة  11 صفحة
 

 
 

  لتدفقات النقديةالموحدة ل قائمةال
 2019يونيو  30المنتهية في  للسنة

 
 إيضاحات  2018  2019 بماليين الدوالرات األمريكية

      األنشطة التشغيلية      

   138  142 الربح قبل الضرائب  

      الربح قبل الضرائبتعديالت للبنود غير النقدية في 

 7  5  5 استهالك 

 16  4  4 مخصصات االضمحالل

   8  7 ات وعقود اإلدارة إطفاء تكاليف معامالت االقتراض

   25  27 مكافآت الموظفين المؤجلة  

   180  185 الربح التشغيلي المعدل للبنود غير النقدية
      

      التغيرات في: 

      التشغيلي رأس المال      
   126  2 لدى مؤسسات مالية وأصول سائلة أخرى )غير النقد وما في حكمه( تداعاإي

 9  (20)  (102) ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدما  
 10  (8)  8 سلف

 11  14  112 استثمارات مكتتب بها واستثمارات دين مؤقتة 
 18  (100)  147 حسابات تحت الطلب

 20  44  (29) ذمم دائنة ومصروفات مستحقة
 22  (15)  (9) رسوم مؤجلة

      االستثمارات المشتركة       

 12  (91)  122 الملكية الخاصة استثمارات 

 13  (13)  (64) استثمارات إدارة االئتمان

 14  48  77 استثمارات العائد المطلق

 15  3  12 استثمارات عقارية 

   1  36 القيمة العادلة للمشتقات

   1  - ات أخرىموجود

   (11)  (9) ضريبة الدخل المدفوعة

   159  488 صافي النقد من األنشطة التشغيلية

      
      األنشطة التمويلية

      
 19  115  (149) المؤسسات المالية وحساباتألجل  حسابات

 21  (180)  (148) واإلصدارات الجديدة  محسوما  منه تكاليف المعاملة - دين مسدد

   (12)  (84) محسوم منها األسهم المباعة  –راة أسهم خزانة مشت

   (44)  (41) أرباح أسهم مدفوعة

   (100)  - خالل السنة مستردة أسهم ممتازة 

   (221)  (422) األنشطة التمويليةصافي النقد المستخدم في 

      األنشطة االستثمارية      

      
   -  (39) ميلة وشركة تابعةاستثمار في شركة ز

   (4)  (6) استثمار في ممتلكات ومعدات

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

      

   (66)  21 في النقد وما في حكمه)النقص(  /الزيادة صافي 

   435  369  بداية السنةالنقد وما في حكمه في 

   369  390 ة السنة النقد وما في حكمه في نهاي

      يشتمل النقد وما في حكمه على:

   105  57 نقد وأموال قصيرة األجل 

   264  333 وأصول سائلة أخرى بتواريخ استحقاق أصلية لفترة ثالثة أشهر أو أقل لدى مؤسسات مالية  إيداعات

 390  369   

 

مليون دوالر  625: 2018يونيو  30مليون دوالر أمريكي ) 686مسحوب ومتوفر للسحب بإجمالي  رصيد غير باإلضافة لما هو مذكور أعاله، لدى المجموعة
 أمريكي( من تسهيالتها المتجددة المتوسطة األجل.

 

 معلومات إضافية عن التدفقات النقدية 
 

 2018  2019  بماليين الدوالرات األمريكية

 فوائد مدفوعة
 فوائد مستلمة

(51) 
40  

(59) 
46 

 
 .الموحدة المالية القوائممن هذه  جزءا   34إلى  1ل اإليضاحات المرفقة من تشك
 



  القوائم المالية الموحدة  نفستكوربإ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة   12 صفحة

 

 

 القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول
 

  المؤسسة 1
 

 التأسيس (1)
 

 .صادر عن مصرف البحرين المركزي الجملةب مصرفي ترخيص )"البنك"( أنشطته بموجب .يزاول بنك إنفستكورب ش.م.ب
 

 بنكأنشطة ال تتم مزاولة(. أو "إنفستكورب" المجموعة"ب" معا   المشار إليهم) مختلفة تابعةشركات متلك شركة قابضة تهو  إن البنك

 بشكل رئيسي من خالل شركاته التابعة. 
 
بورصة إن البنك مدرج بصورة رئيسية في  .ذات مسئولية محدودة قد تأسس البنك في مملكة البحرين كشركة مساهمة بحرينيةل

 في جزر الكايمن.المؤسسة SIPCO Holdings Limited (“SHL” )هي  للمجموعةاألساسية ركة األم الشإن  .البحرين

 
وقد ، مملكة البحرين. ، المنامة317 المنطقة الدبلوماسية، 1706، طريق 499 بناية هاوس، للبنك هو إنفستكورب المسجلإن المكتب 

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

 
 أغسطس 6اعتبارا  من قرار مجلس اإلدارة على  ء  بنا 2019يونيو  30في المنتهية للسنة إصدار القوائم المالية الموحدة تم اعتماد قد ل

 .2019أغسطس 

 

 األنشطة (2)
 

( القيام بدور الوسيط من خالل توفير الفرص االستثمارية أن رئيسيين هما: )وفي سياق قيامها بأنشطتها، فإن المجموعة تقوم بدوري

عمالئها في جميع منتجاتها  معالمشترك الرئيسي من خالل االستثمار و)ب( القيام بدور المستثمر  االعالمية البديلة إلى عمالئه
 ستثمارية.اال
 

 فئاتإن  .واسعة النطاق االستثمارية تفئات من الموجودا أربعةات ضمن تقديم منتجبلمجموعة ة، تقوم االرئيسيعند القيام بأدوارها 

واالستثمارات الملكية الخاصة واستثمارات العائد المطلق  اتاستثمارالموجودات االستثمارية التي تتخصص فيها المجموعة هي 
الخاصة ات خصص من خبراء االستثماروتتألف كل فئة من فئات الموجودات من فريق مت. ئتمانإدارة االواستثمارات  العقارية

 .ووحدات مساندة الشركات االستثمارات وإدارة العالقاتلطرح ويدعمه فريق عام 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

 * متضمنة تركيا     

 مساندة الشركات 
 إدارية ومالية 

 وكمةوح
 

طرح االستثمار وإدارة 
 العالقات 

طرح منتجات 
 المجموعة للعمالء

 

استثمارات إدارة 
 االئتمان 

)أمريكا الشمالية 
 وأوروبا(

التزامات القروض 
 المضمونة 

صناديق ائتمانية 
 مفتوحة 

صناديق ائتمانية أخرى 

 مقفلة
 

 استثمارات عقارية
 )أمريكا الشمالية وأوروبا(

 اإلقتناء
 ما بعد اإلقتناء

 البيع

 

استثمارات العائد 
 المطلق

 )عالميا ( 
 حلول إدارة متعددة

 شركاء صناديق التحوط
محافظ الفرص 

 االستثمارية الخاصة
 البديلة طرعالوة المخا

 

استثمارات الملكية 
 الخاصة

)أمريكا الشمالية وأوروبا 
شرق األوسط وشمال وال

 أفريقيا*( 
 االقتناء 

 ما بعد االقتناء 
 البيع  

 

 مجموعة إنفستكورب
 



 القوائم المالية الموحدة   بنفستكورإ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة   13 صفحة
 

 

 )تتمة( المؤسسة 1
 

 الملكية (3)

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

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

** Includes 0.03% beneficial ownership held in the form of unlisted Global Depositary Receipts.

SIPCO Holdings Limited

Public shareholders

47.29% beneficial ownership**

SIPCO Limited
(approximately 166 eligible current and former 

employees) 

17.97% beneficial ownership*

Ownership Holdings Limited

Investcorp Bank B.S.C.

65 Strategic shareholders

34.74% beneficial ownership

Investcorp S.A.

Investcorp Holdings Limited

C.P. Holdings Limited

* Includes 7% shares granted but not acquired and ungranted shares under the various Employee Share Ownership Plans. The Bank 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.

100%

 
 

سيطرة بنسبة  ة مؤسسة في جزر الكايمن،، شرك"Ownership Holdings Limited "(OHL)لدى ، 2019يونيو  30كما في 
شركة مؤسسة ، "C.P. Holdings Limited "(CPHL) خاللمن وفي األسهم العادية لبنك إنفستكورب بصورة مباشرة  51.4%

يمتلك المساهمون أكبر مساهميها. ك SIPCO لديهابدورها  والتي OHLمسيطر عليها من قبل  CPHLفي جزر الكايمن. 
من خاللها الموظفين حصص يمتلك ، والتي SHLهي شركة تابعة لـ و ،OHL. SIPCOو CPHLألسهم المتبقية لـ االستراتيجيون ا

 منفعة في األسهم العادية للبنك. 
 

لتنفيذين المدراء اكبار وبعض أعضاء مجلس إدارة البنك  من SIPCOيتكون أعضاء مجلس إدارة ونتيجة للهيكل التنظيمي للبنك، 
على السيطرة على حق  لديهم القدرةالذين وجزر الكايمن، مؤسسة في هي شركة والتي  ،OHLعضاء مجلس إدارة الذين هم أيضا  أ
 .للبنكمن األسهم العادية  %52.7التصويت بنسبة 

 
SHL وSIPCO وOHL وCPHL .هي شركات تأسست في جزر الكايمن
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 الشركات التابعة ( 4)
 

 . م المالية للبنك وشركاته التابعةالقوائعلى ة الموحدة تتضمن القوائم المالي

 
من خالل  مؤسسة في جزر الكايمن Investcorp Holdings Limited "(IHL")في  %100 بنسبةاقتصادية  يمتلك البنك حصة

أرباح األسهم المعلنة  جميع في %100هذه األسهم الممتازة الحق بنسبة دى ل. لIHLالصادرة عن وفئة )ب( ممتازة فئة )أ( السهم األ

فيما يتعلق باألسهم بقيمة إسمية خاضعة لدفع مبلغ  في حالة التصفية IHL من صافي موجودات %100ونسبة  IHLمن قبل 
ذلك لتسهيل آلية حماية و IHLاألسهم العادية لشركة  CPHL،OHL  ،SIPCO Limitedتمتلك شركة  .IHLالعادية لـ

األسهم تحمل هيكل الملكية وحوكمة الشركات واألنظمة. قسم السنوي. يرجى االطالع على  االستثمارات الموضحة في التقرير
 حق التصويت. IHLلـالعادية واألسهم الممتازة فئة )أ( 

 
، وهي شركة مالية قابضة Investcorp S.A. (“ISA”)في  %100بنسبة حق التصويت وقتصادية حصة ابدورها لديها  IHLإن 

هي الشركة الرئيسية المالكة للموجودات ضمن المجموعة، وبموجب الشروط الواردة في  ISA. إن نفي جزر الكايم مؤسسة

أو  ISAمن موجوداتها من خالل  %95بنسبة طويلة األجل للمجموعة، تحتفظ المجموعة على األقل المتوسطة وال الديوناتفاقيات 
 بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ISAمملوكة من قبل شركات تابعة 
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 المجموعة مع شركاتها التابعة الرئيسية: هيكل أدناه وفيما يلي
 

Parent Description of principal activities

Investcorp Bank 

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)

(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)

Investcorp Financial 

Services

BSC

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 Investments

LLC

(Qatar)

Investcorp Saudi Arabia

 Financial Investments Co

(Saudi Arabia)

Investcorp Single Manager 

Enterprises Limited

Company that provides corporate management and

administrative services

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 a 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.

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 acts as the Fund Manager and Investment

adviser for investments in India

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 corporate

and real estate investments

Company that provides investment management and

advisory services to investment funds including absolute

return investmentss (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.

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 

Company that acts as a holding company for Banque Paris

Bertrand Sturdza
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 موجودات مدارة  2
موجودات المدارةأربع يشترك عمالء المجموعة في المنتجات المعروضة ضمن  مارية البديلة. فيما يلي مجموع ال ها االستث ة "( لكل فئة من فئات المنتجات AUM)" فئات من موجودات لسن في نهاية ا

 :كاآلتي

   2019يونيو  30  )معاد عرضها( 2018يونيو  30

 المجموع 

 شركات زميلة 
وشركاء 
 عمالء إنفستكورب استثمار

 

 المجموع 

 شركات زميلة 
وشركاء 
 الدوالرات األمريكيةبماليين  عمالء إنفستكورب استثمار

          
 استثمارات الملكية الخاصة          

 صناديق مقفلة ملزمة 815 34 19 868  380 20 10 410

 صناديق استثمارية مقفلة 1,402 77 21 1,500  718 81 18 817

 على أساس كل صفقة على حده 2,544 *398 177 3,119  2,749 *524 139 3,412

 حدة اكتتابات على أساس كل صفقة على - 52 - 52  - 123 - 123

 ىاستثمارات استراتيجية واستثمارات أخر - 18 - 18  - 20 - 20

 محافظ الفرص االستثمارية الخاصة 181 5 - 186  - - - -

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

 مجموع استثمارات الملكية الخاصة    4,942 622 217 5,781  3,847 768 167 4,782

 ناستثمارات إدارة اإلئتما                   

 صناديق استثمارية مقفلة 10,975 356 - 11,331  10,772 272 - 11,044

 صناديق استثمارية مفتوحة  258 10 - 268  355 25 - 380

 استثمارات دين مؤقتة - 5 266 271  - 42 - 42

 ئتمانمجموع استثمارات إدارة اإل 11,233 371 266 11,870  11,127 339 - 11,466

          
 *استثمارات العائد المطلق*         

 حلول إدارة متعددة  1,605 29 - 1,634  2,004 45 - 2,049

 شركاء صناديق التحوط 1,949 30 - 1,979  1,371 65 - 1,436

 محافظ الفرص االستثمارية الخاصة  96 43 - 139  121 55 - 176

 مخاطر البديلة عالوة ال 38 10 - 48  38 24 - 62

 اكتتابات محافظ الفرص االستثمارية الخاصة - - - -  - 11 - 11
          

 مجموع استثمارات العائد المطلق    3,688 112 - 3,800  3,534 200 - 3,734

          
 استثمارات عقارية           

 صناديق استثمارية مقفلة  134 - - 134  6 5 - 11

 على أساس كل صفقة على حدة *** 4,820 588 306 5,714  4,654 543 417 5,614

 اكتتابات على أساس كل صفقة على حدة *** - 278 - 278  - 269 - 269

 استثمارات إستراتيجية واستثمارات أخرى  - - - -  - 6 - 6

          
 يةمجموع االستثمارات العقار 4,954 866 306 6,126  4,660 823 417 5,900

          
 أموال العمالء المحتفظ بها ائتمانيا   576 - - 576  393 - - 393

 المجموع  25,393 1,971 789 28,153  23,561 2,130 584 26,275

 *الموجودات المدارة للشركة الزميلة *** 5,661 - - 5,661  - - - -          

 :اتملخص حسب المنتج                   

 صناديق مقفلة ملزمة   815 34 19 868  380 20 10 410

 صناديق استثمارية مقفلة   1,536 77 21 1,634  724 86 18 828

 صناديق إدارة االئتمان 11,233 366 - 11,599  11,127 297 - 11,424

 استثمارات العائد المطلق 3,688 112 - 3,800  3,534 189 - 3,723

 على أساس كل صفقة على حدة *** 7,364 986 483 8,833  7,403 1,067 556 9,026

 اكتتابات واستثمارات دين مؤقتة *** - 335 266 601  - 445 - 445

 أموال العمالء المحتفظ بها ائتمانيا   576 - - 576  393 - - 393

 استثمارات إستراتيجية واستثمارات أخرى - 18 - 18  - 26 - 26

 ظ الفرص االستثمارية الخاصة محاف 181 5 - 186  - - - -

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

 المجموع 25,393 1,971 789 28,153  23,561 2,130 584 26,275

 الموجودات المدارة للشركة الزميلة **** 5,661 - - 5,661  - - - -

 ملخص حسب فئات الموجودات:                   

 استثمار المليكة الخاصة    4,942 604 217 5,763  3,847 748 167 4,762

 استثمارات إدارة االئتمان 11,233 371 266 11,870  11,127 339 - 11,466

 استثمارات العائد المطلق  3,688 112 - 3,800  3,534 200 - 3,734

 استثمارات عقارية *** 4,954 866 306 6,126  4,660 817 417 5,894

 أموال العمالء المحتفظ بها ائتماني ا 576 - - 576  393 - - 393

 استثمارات إستراتيجية واستثمارات أخرى - 18 - 18  - 26 - 26

 المجموع 25,393 1,971 789 28,153  23,561 2,130 584 26,275

 *الموجودات المدارة للشركة الزميلة *** 5,661 - - 5,661  - - - -

 .الملكية الخاصةصفقات استثمارات دوالر أمريكي( ل مليون 4: 2018يونيو  30مليون دوالر أمريكي ) 4تزامات المجموعة بمبلغ وقدره متضمنة ال *
ستشاري ركاء صناديق التحوط )متضمنة على تعرضات من خالل محافظ إدارة متعددة( مدارة من قبل مدراء أطراف أخرى، وموجودات خاضعة لتفويض امليار دوالر أمريكي( لش 2.4: 2018يونيو  30مليار دوالر أمريكي ) 2.9** تم إدراجها بإجمالي قيمة التعرضات المعنية. وكما تتضمن على مبلغ وقدره 

 غير تقديري، حيث تستلم إنفستكورب رسوم تحتسب على أساس موجودات مدارة.
 *** تم إدراج االستثمارات العقارية بإجمالي قيمة الموجود

 .الزميلةشركة غير المباشرة لل ملكيةالإلنفستكورب صافي عائد على أساس تناسبي في حصة حيث يحق الشركة الزميلة ديرها تالتي ثل الموجودات المدارة ** تم**
 

ت الملكية الخاصة واالستثمارات العقارية وتعرضات إدارة االئتمان بالقيم العادلة الحالية بينما يتم إدراج في الجدول أعاله تم إدراج جميع تعرضات استثمارات العائد المطلق ومبالغ االستثمارات المشتركة لميزانية إنفستكورب الستثمارا

 الفئات األخرى بقيمة تكلفتها المدرجة.
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 )تتمة(موجودات مدارة  .2
 

إلى إجمالي قيمة الموجود  من صافي قيمةستثمارات العقارية المدارة موجودات اال، كان هناك تغير في عرض السنة الحاليةخالل 
 لسنة السابقة.المدارة ل ةالعقارياالستثمارات موجودات تم إعادة عرض لذلك،  . وفقا  الموجود

 

المحتفظ بها من قبل البنك إلى حسابات تهم تم بموجبه تحويل أرصديدخل بعض من عمالء المجموعة في ترتيب إئتمان حيث 
لديها معدالت عالية سيولة ذات  أصولفي  تلكئتمان مشترك. ويتم استثمار صناديق االن صندوق إئتمان منفرد مدارة من قبل أمي

ناتج ئتمان عائد اكالمحتفظ بها العمالء  موجودات تكتسب لدى إنفستكورب. اأو يتم إيداعهئتمانية ال تقل عن معدالت إنفستكورب ا
 د أدنى العائد المعادل ألسعار السوق فيما بين البنوك. حكضمانات مالية تعادل تحقيق الموجودات، مع االستثمار في تلك من 

 
وليس لدى المجموعة حق في ائتمانية شراكة بصفة الاستثمارات وزميلة الشركات بما في ذلك الهذه تدار جميع موجودات العمالء 

ضعة لترتيبات رسوم إدارية خاوتكون ، على استثماراتهمعوائد الهذه الموجودات. يتحمل العمالء جميع المخاطر ويكسبون معظم 
 للمجموعة. القائمة الموحدة للمركز المالي ورسوم أداء عادية. وفقا  لذلك، ال يتم تضمين هذه الموجودات في 

 

 دمج األعمال 3.
 

، IDFC Alternatives Limitedقامت المجموعة خالل السنة بإقتناء أعمال إدارة الملكية الخاصة والموجودات العقارية لشركة 
 .ها المعروضةمنتجاتوموجوداتها فئات إضافتها ضمن قامت ب، والهند

 
ة للموجودات  ة قيمها المدرجة بتاريخ االقتناء. هي نفس المقتناة إن القيمة العادل بتاريخ االقتناء، تم تحويل صافي المطلوبات المتداول

يون دوالر  0,3تداولة بمبلغ وقدره مليون دوالر أمريكي إلى المجموعة. تشتمل هذه على موجودات م 0.6البالغة  أمريكي مل
 .أمريكيمليون دوالر  0,9ومطلوبات متداولة بمبلغ وقدره 

 
بالغة إثبات تم  من االستفادة المجموعة هذه المعاملة ستمكن حيث ، الشركة مالاقتناء أع منأمريكي دوالر مليون  1إجمالي الشهرة ال

أعمال إدارة الملكية الخاصة نفستكورب وستدعم إلستثماري الالتوزيع اقدرات ومن االرتباطات االستراتيجية ورأس المال 

 .مرحلتها التالية من النمو العالميبوالموجودات العقارية في الهند 
 

 قطاعات األعمال 4.
 

 تقارير القطاعات  .أ
 

 المجموعة أنشطتها.الرئيسية التي تصنف فيها اثنين من قطاعات التقارير على قطاعات األعمال تقارير تستند 
 

 رسوم األعمال (1
 

لعمالء من بين المؤسسات لستثمارية االموجودات االستثمارات في الوتحقيق وإدارة اقتناء تقوم المجموعة بدور الوسيط من خالل 

يتضمن  .افورةوسنغوالهند وأوروبا الواليات المتحدة في الخليج العربي ومن خالل مراكز تعمل المجموعة  .وذوي الثروات الكبيرة
دول الخليج العربي في الكبيرة العمالء من بين المؤسسات وذوي الثروات على بصورة أساسية للمجموعة العمالء الدوليين 

الرسوم طوال الدورة الحياتية لالستثمارات من خالل  دخلويتم تحقيق  .وآسيا في الواليات المتحدة وأوروباومستثمرين مؤسسين 
 عمالئها.ل تقديم خدمات الوساطة
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 )تتمة( قطاعات األعمال .4
 

 )تتمة(تقارير القطاعات  .أ
 
  أعمال االستثمارات المشتركة (2
 

تقوم المجموعة باالستثمارات المشتركة مع عمالئها في جميع منتجات الموجودات االستثمارية التي توفرها لعمالئها. ويتم تصنيف 
االستثمارات صفقات واستثمارات العائد المطلق والملكية الخاصة  اتاستثمارت صفقااالستثمارات المشتركة في تلك الدخل من 

 كدخل موجودات.وصفقات استثمارات إدارة االئتمان العقارية 
 

 فئات الموجودات والمنتجات  ب.
 

 والمنتجات:على أساس فئات الموجودات لتقاريرها القطاعين الرئيسين كذلك تصنف المجموعة 
 

  المنتجات  فئات الموجودات

  عروض على أساس كل صفقة على حده -  الملكية الخاصة ات( استثمار1
 

 مقفلة  يةصناديق استثمار -
 

 مفتوحة  يةصناديق استثمار - ئتمان ( استثمارات إدارة اال2
 

 مقفلة يةصناديق استثمار -

 
  استثمارات العائد المطلق ( 3

 

 حلول إدارة متعددة  -
 

 حوط شركاء صناديق الت -
 

 عالوة المخاطر البديلة  - 
 

 محافظ الفرص االستثمارية الخاصة  -
 

 عروض على أساس كل صفقة على حده  - ( استثمارات عقارية 4
 

 مقفلة  يةصناديق استثمار -
 

 بتفصيل أكثر فيما يلي:  الصلة،ذات المعروضة باإلضافة إلى عروض منتجاتها  فئات الموجودات،تم توضيح 
 

  الملكية الخاصة اتاراستثم (1
 

الموجود في لندن ونيويورك فريق اليقوم . والهند ومملكة البحرينلندن ونيويورك في  الملكية الخاصةات فريق استثمار يوجد
امكانية نمو كبيرة في كل من أمريكا سجل قوي ووالتي لديها متوسطة الحجم في شركات  الملكية الخاصةاستثمارات بترتيب 

بصورة أساسية في نمو بالنظر والهند الموجود في مملكة البحرين  الملكية الخاصةيقوم فريق استثمارات وبا الغربية. الشمالية وأور
تودع . والهند على التوالي (متضمنة تركيا)، على نطاق أوسع منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيافي الرأسمالية االستثمارات 

العربي، الخليج دول قاعدة مستثمري المجموعة في  لدىية على أساس كل صفقة على حدة بصورة أساسالملكية الخاصة  استثمارات
تحتفظ المجموعة بحصة صغيرة . مؤسساتالمن مستثمرين لهياكل صناديق تقليدية المشاركة في ويتم طرحها كذلك من خالل 

 .البيععملية إتمام لغاية  ستثماراتاالهذه اإلحتفاظ بتم ي. لمركزها المالي الموحدةالقائمة مشترك يدرج في  استثمارك
 



 القوائم المالية الموحدة   بنفستكورإ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة   19 صفحة
 

 

 )تتمة( قطاعات األعمال 4.
 

 )تتمة(فئات الموجودات والمنتجات  .ب

 
 إدارة االئتمان  استثمارات (2
 

يقوم الفريق بصورة أساسية بإدارة أعمال إنفستكورب . قاعدة ألنشطتهلندن ونيويورك في يتخذ فريق استثمارات إدارة االئتمان 
 ت إدارة االئتمان والذي يتضمن على االستثمارات المشتركة الخاصة بالمجموعة باإلضافة إلى موجودات العمالء المدارة.الستثمارا

في أمريكا صناديق التزامات القروض المضمونة إطالق وإدارة وتشتمل األنشطة التجارية لفريق استثمارات إدارة االئتمان على 
وتطوير وإدارة صناديق الديون يورو مليون  400مليون دوالر أمريكي /  500يبلغ صندوق حجم تقريبي لكل بالشمالية وأوروبا 

للمستثمرين في مجال  ثابتداء أتهدف األنشطة التجارية إلى تحقيق . ريكا الشمالية وأوروبااألخرى التي تستثمر في أم الممتازة
 نشطة ومتنوعة.استثمارية إدارة محفظة  اللالديون من خ

 
  ارات العائد المطلقاستثم (3
 

الستثمارات العائد المطلق إنفستكورب  أعمالفي نيويورك بإدارة أساسا  الذي يزاول أعماله  استثمارات العائد المطلقيقوم فريق 
األنشطة التجارية المدارة. وتشتمل  باإلضافة إلى موجودات العمالءوالذي يتضمن على االستثمارات المشتركة الخاصة بالمجموعة 

محافظ الفرص االستثمارية الخاصة وصناديق عالوة المخاطر البديلة ومنتجات على حلول إدارة متعددة وستثمارات العائد المطلق ال
فترة متوسطة مدى مخاطر على العلى أساس معدل  مجزيةإلى تحقيق عوائد  التجارية األنشطةهدف ت. شركاء صناديق التحوط

 ، وذلك من خالل محفظة متنوعة من االستثمارات. والموجودات األخرىودات التقليدية فئات الموجباألجل مع ارتباط منخفض 
 
 استثمارات عقارية (4
 

الموجودة في العقارات ستثمارات االقاعدة ألنشطته، بترتيب والهند ولندن يقوم فريق االستثمارات العقارية الذي يتخذ من نيويورك 
حتفاظ سب رأسمالية مجزية على مدى فترة اإمكانية تحقيق مكاأو /و ت تدفقات نقدية قوية وذاوالهند وأوروبا الشمالية  أمريكافي 

 هاطرحمتنوعة ويتم بعد ذلك االستثمارات العقارية في محافظ قطاعية العديد من . يتم تجميع تبين ثالثة إلى خمس سنواتتراوح 

المجموعة بحصة صغيرة كاستثمار مشترك يدرج  مع احتفاظ، العربي الخليجدول منفردة للبيع إلى قاعدة مستثمري المجموعة في 
ذلك، تقوم المجموعة أيضا  بتقديم فرص استثمارية متوسطة األجل لقاعدة عالوة على و. المالي لمركزالموحدة لقائمتها في 
 لمركزالموحدة لها قائمتمع احتفاظ المجموعة بحصة صغيرة كاستثمار مشترك يدرج في تثمريها من خالل هيكلية الصناديق، مس

 البيع.عملية لغاية إتمام العقارية  ستثماراتهذه االحتفاظ باالتم ي. المالي

 

 تحقيق اإليراد   .ج
 
  دخل الرسوم (1
 

 من خالل تقديم خدمات الوساطة إلى العمالء والشركات المستثمر فيها.  اكتسابهاهناك عدة عناصر من الرسوم التي يتم 
 

 رة رسوم الموجودات المدا
 

 تتكون رسوم الموجودات المدارة من
 

عمالء واالستثمارات العقارية من الملكية الخاصة مكتسبة من استثمارات متكررة واستشارية  رسوم إدارة وإدارية •
 ؛ والمستثمر فيها والصناديق االستثمارية المقفلةاالستثمارية القابضة والشركات الشركات 

 

 .المدارةئتمان واستثمارات إدارة ا استثمارات العائد المطلقموجودات سبة من مكتوأداء ورسوم أخرى  رسوم إدارة •
 



 القوائم المالية الموحدة   بنفستكورإ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة   20 صفحة
 

 

 )تتمة(قطاعات األعمال  4.
 

 )تتمة(تحقيق اإليراد   .ج
 

 رسوم الصفقات 
 

 واالستثمارات العقارية. الملكية الخاصةنشطة ورسوم األداء من استثمارات تشمل رسوم الصفقات رسوم األ
 

استثمارات في قتناءات الجديدة الفيما يتعلق بامن الشركات المستثمر فيها  المجموعةرسوم المكتسبة من قبل التشمل رسوم األنشطة 
عمالء من القبل المجموعة االستثمار المكتسبة من طرح  رسومجزءا  من ويتضمن ذلك  .عقاريةالستثمارات أو االالملكية الخاصة 

العميل( ورسوم ثانوية يتم اكتسابها من نسبة مئوية من إجمالي اكتتاب تكون عادة  ) معهمالجديدة ستثمارات االعند طرح معامالت 
 استشارية. الشركات المستثمر فيها مقابل تقديم خدمات

 

العمالء المكسب المحقق من قبل كجزء من واالستثمارات العقارية ملكية الخاصة من صفقات استثمارات اليتم احتساب رسوم األداء 

 معين. أداء / معدل رات عند تجاوز نسبة حاجز ستثمااالمن 
 

 دخل الموجودات  (2
 

 الملكية الخاصةاستثمارات الستثمارات المشتركة في من اب والخسائر المحققة وغير المحققة المكاسعلى يتضمن دخل الموجودات 
والفائدة النقدية أو األرباح أو الخسائر خالل من  بالقيمة العادلةوالتي يتم قياسها  واستثمارات العائد المطلقواالستثمارات العقارية 

واستثمارات الدين المدرجة بالتكلفة واستثمارات إدارة االئتمان من مختلف االستثمارات العقارية محسوم منها االضمحالل  العينية
 .المشتركة دخل اإليجار من االستثمارات العقارية اتوتوزيعالمطفأة 

 

والفوائد المكتسبة  للمجموعة الفائضةاألخرى المألوفة للمجموعة )مثل الدخل الناتج عن استخدام السيولة  يتم معاملة جميع اإليرادات
 . األخرى موجوداتالخزانة ودخل دخل ال( كمن السلف األخرى

 

 تصنيف الموجودات  .د
 

على هيئة استثمارات مشتركة من قبل بصورة أساسية هي ة المشترك اتستثماراالأعمال قطاع إلى  الموجودات المنسوبة مباشرة  إن 

بما في ذلك جميع الموجودات األخرى تسجيل . يتم مرتبطة برأس المال العامل بنودكل فئة من فئات الموجودات وأية المجموعة في 
 األعمال.قطاع من االستثمارات المشتركة ضمن رسوم اإلسترداد النقد والذمم المدينة المتعلقة بالبيع أو 

 

 المطلوبات ومصروفات الفوائد، الملكيةحقوق  تخصيص .هـ
 

قتصادي الالزم لدعم أنشطة االكتتاب األعمال بمقدار رأس المال االقطاع المخصصة لرسوم الملكية حقوق يتم تحديد إجمالي 
أعمال قطاع لالملكية حقوق تخصيص المبلغ المتبقي إلجمالي  يتموالمستمرة ومتطلبات رأس المال العامل المرتبطة بها. 

على الصلة  لقطاع األعمال ذيالملكية حقوق األخرى ل والعناصرإعادة التقييم  حتياطياتيتم تخصيص اواالستثمارات المشتركة. 
 .التي تتعلق بها اتأو المطلوب اتلموجوداأساس 

 

، تقوم المجموعة صادياالقت متطلبات رأس المالوإلى كل قطاع من قطاعات األعمال  بعد تحديد الموجودات المنسوبة مباشرة  
موجودات قطاع األعمال. النسبي ل حقاقعلى بيان اإلست المطلوبات )تمويل الدين( لكل قطاع من قطاعات األعمال بناء  خصيص بت

االستثمارات المشتركة في استثمارات إدارة االئتمان من قبل يتم تخصيص الديون الطويلة األجل بما في ذلك القروض المضمونة 
. ويتم األعمالقطاع تخصيص المبلغ المتبقي في رسوم  الذي من الممكن فيهإلى الحد  ستثمارات المشتركةاالعمال قطاع أفي 

اآلخر األجل ورأس المال العامل  والدين المتوسطتخصيص الحسابات تحت الطلب والحسابات ألجل وحسابات المؤسسات المالية 
بدوره يقوم بتحديد تخصيص المطلوبات المحددة أعاله، إن في رسوم قطاع األعمال. والقيمة العادلة للمشتقات المالية  المرتبط به
 مصروفات الفوائد لكل قطاع من قطاعات األعمال. تخصيص

 



 القوائم المالية الموحدة   بنفستكورإ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة   21 صفحة
 

 

 )تتمة(قطاعات األعمال  .4
 

 تخصيص المصروفات التشغيلية .و
 

جمالي معدل ثابت يحسب على إرسوم تخدام سالستثمارات المشتركة بالقطاع أعمال التشغيلية المصروفات اجزء من يتم تخصيص 

لقطاع مكانية تكبد مصروفات إضافية بداية ومنتصف السنة. توجد هناك إ كتتاب، فيستثمارات المشتركة، باستثناء االميزانية اال
ت أعمال االستثماراقطاع من تجاوز صافي دخل الموجودات الستثمارات المشتركة على هيئة مدفوعات حوافز إذا أعمال ا

 األعمال. لتشغيلية المتبقية في رسوم قطاعالمشتركة نسبة حاجز معين. يتم تخصيص جميع المصروفات ا
 



 القوائم المالية الموحدة   بنفستكورإ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة   22 صفحة
 

 

 )تتمة(قطاعات األعمال  .4
 

 األعمالحسب تقارير قطاعات قائمة المركز المالي واألرباح أو الخسائر قائمة  .ز
 

 :هي كاآلتي الحسب تقارير قطاعات األعملألرباح أو الخسائر القائمة الموحدة 
 

 األداء حسب قطاع األعمال

 الدوالرات األمريكية بماليين 2019  2018
    

 األعمالقطاع رسوم    
 رسوم الموجودات المدارة    

 الملكية الخاصة استثمارات  97  95
 استثمارات إدارة االئتمان  50  46
 استثمارات العائد المطلق 13  13
 ة استثمارات عقاري 21  19

 مجموع رسوم الموجودات المدارة  181  173    
 رسوم الصفقات         

 استثمارات الملكية الخاصة  127  90
 استثمارات إدارة االئتمان  1  2
 استثمارات العائد المطلق  -  2

 استثمارات عقارية  67  54
 مجموع رسوم الصفقات  195  148    

    
 ة زميلة استثمار في شرك 5  -
 دخل الخزانة ودخل الموجودات األخرى 13  10    
    

 إجمالي الدخل المنسوب إلى رسوم قطاع األعمال )ِأ( 394  331
 مخصصات االضمحالل (4)  (4)    
 مصروفات الفوائد )ب( (12)  (16)    

 *مصروفات تشغيلية منسوبة إلى رسوم قطاع األعمال )ج(  (262)  (233)    

 ربح رسوم قطاع األعمال )د( 116  78    

 قطاع أعمال االستثمارات المشتركة    
 دخل الموجودات       

 استثمارات الملكية الخاصة 29  65
 استثمارات إدارة االئتمان  22  28
 استثمارات العائد المطلق   8  10
 استثمارات عقارية  29  24

 األجلودات باستثناء تغيرات القيمة العادلة لالستثمارات المحتفظ بها لفترة طويلة دخل الموج 88  127    
 األجل تغيرات القيمة العادلة لالستثمارات المحتفظ بها لفترة طويلة (17)  (4)    
 إجمالي الدخل المنسوب إلى قطاع أعمال االستثمارات المشتركة )هـ( 71  123    
 ات الفوائد )و(مصروف (39)  (40)    
 مصروفات تشغيلية منسوبة إلى قطاع أعمال االستثمارات المشتركة )ز( * (17)  (36)    
    

 ربح قطاع أعمال االستثمارات المشتركة )ح( 15  47

 الربح للسنة )د( + )ح( 131  125

 األجل  المحتفظ بها لفترة طويلة الربح للسنة باستثناء تغيرات القيمة العادلة لالستثمارات 148  129

 إجمالي الدخل التشغيلي )أ( + )هـ( 465  454

 إجمالي المصرفات التشغيلية )ج( + )ز( * (279)  (269)

 مصروفات الفوائد )ب( + )و( (51)  (56)  (4)  

 * متضمنة على مصروف ضريبة الدخل



 القوائم المالية الموحدة   بنفستكورإ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة   23 ةصفح
 

 

 )تتمة(قطاعات األعمال  .4
 

 )تتمة( حسب تقارير قطاعات األعمالوقائمة المركز المالي و الخسائر قائمة األرباح أ .ز
 

إيرادات فيما بين القطاعات خالل تكن هناك أية تمثل اإليرادات المذكورة أعاله اإليرادات المتحققة من العمالء الخارجيين. ولم 

 : ال شيء(.2018السنة )
 

يون دوالر أمريكي 166.9وقدره يتعلق مبلغ  لرسوم الصفقات برسوم األنشطة ويمثل  مليون دوالر أمريكي( 128.6 :2018) مل
 مليون دوالر أمريكي( رسوم األداء. 19.8: 2018مليون دوالر أمريكي ) 27.8مبلغ وقدره 

 
مليون دوالر  11.6 :2018) مليون دوالر أمريكي 11.5على مبلغ وقدره الموجودات األخرى يتضمن دخل الخزانة ودخل 

 26.5على مبلغ وقدره واستثمارات إدارة االئتمان االستثمارات العقارية من دخل الموجودات ويتضمن خل الفوائد. من د أمريكي(

 من دخل الفوائد.  مليون دوالر أمريكي( 30 :2018) مليون دوالر أمريكي
 

 حة أعاله.أو أكثر من مجموع إيرادات المجموعة الموض %10لم يحقق أي من عمالء المجموعة إيرادات بنسبة 

 
ها التجاريين في ئالمجموعة وشركايعمل عمالء كما . متكامل عالميجميع األنشطة الرئيسية للمجموعة على أساس يتم إجراء 

فيه  دالبلد الذي توجببالضرورة  ا  الموقع الجغرافي للمعاملة مرتبط أوإقامتهم  محل اعتبارولهذا فإنه ال يمكن  ،األسواق الدولية
 ،عليه وبناء   لال .مضقد يكون لإليرادات  جغرافيفإن أي تقسيم  ،بالتاليو. المتعلقة بتلك المعاملة األساسيةلمطلوبات الموجودات أو ا

 29و 15و 13و 12و 11 رقم اإليضاحات وتبين. هذا حسب اإلقليموالتدفقات النقدية  لإليرادات الجغرافيتقسيم الفإنه لم يتم عرض 
 .الميزانيةفي  المدرجةات والبنود غير الجغرافي للموجود التقسيم( 4)
 

حيث األنشطة التشغيلية في قائمة التدفقات النقدية، ضمن وفئات الموجودات من قطاعات األعمال الناتجة تم عرض التدفقات النقدية 
 .أنها نتجت ضمن األعمال االعتيادية

 



 القوائم المالية الموحدة   بنفستكورإ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة   24 صفحة
 

 

 )تتمة(قطاعات األعمال  .4
 

 )تتمة( حسب تقارير قطاعات األعماللمركز المالي وقائمة اقائمة األرباح أو الخسائر  .ز
 

 :هي كاآلتي األعمالقطاعات حسب تقارير القائمة الموحدة للمركز المالي 
 

  المجموع

رسوم 
  األعمال

أعمال 
االستثمارات 
  المشتركة 

 2019يونيو  30

 الدوالرات األمريكية بماليين
       

 موجوداتال      
       

 د وأموال قصيرة األجلنق  -  57  57
 مؤسسات مالية وأصول سائلة أخرى لدى  إيداعات  -  333  333
 القيمة العادلة الموجبة للمشتقات  -  44  44

 مدفوعة مقدما  مبالغ ذمم مدينة و  100  264  364

 سلف  -  82  82
  واستثمارات دين مؤقتة استثمارات مكتتب بها  -  334  334

 ت مشتركة  استثمارا      
 الملكية الخاصة استثمارات   505  -  505
 استثمارات إدارة االئتمان   332  -  332
 استثمارات العائد المطلق   112  -  112
 استثمارات عقارية   68  -  68
 أخرى موجوداتممتلكات ومعدات و  -  37  37
 استثمار في شركة زميلة  -  38  38
 ير ملموسة موجودات غ  -  55  55

 مجموع الموجودات  1,117  1,244  2,361

       

 وحقوق الملكيةمطلوبات ال      
       

 مطلوباتال      
       

 حسابات تحت الطلب   -  263  263
 حسابات ألجل وحسابات المؤسسات المالية    -  151  151
 ذمم دائنة ومصروفات مستحقة  18  184  202

 القيمة العادلة السالبة للمشتقات  -  23  23
 طويل األجلو متوسط دين  396  118  514
 رسوم مؤجلة   -  63  63

 مجموع المطلوبات  414  802  1,216

 حقوق الملكية مجموع   703  442  1,145

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

               

 



 القوائم المالية الموحدة   بنفستكورإ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة   25 صفحة
 

 

 )تتمة(عمال قطاعات األ .4
 

 )تتمة(  حسب تقارير قطاعات األعمالوقائمة المركز المالي قائمة األرباح أو الخسائر  .ز
 

  المجموع

رسوم 
  األعمال

أعمال 
االستثمارات 
  المشتركة 

 2018يونيو  30

 الدوالرات األمريكية بماليين
       

 موجوداتال      
       

 األجلنقد وأموال قصيرة   -  105  105

 مؤسسات مالية وأصول سائلة أخرى لدى  إيداعات  -  266  266
 القيمة العادلة الموجبة للمشتقات  -  55  55

 مدفوعة مقدما  مبالغ ذمم مدينة و  92  184  276
 سلف  -  92  92

  واستثمارات دين مؤقتة استثمارات مكتتب بها  -  446  446
 استثمارات مشتركة        

 الملكية الخاصة استثمارات   625  -  625
 استثمارات إدارة االئتمان   272  -  272
 استثمارات العائد المطلق   189  -  189
 استثمارات عقارية   76  -  76
 أخرى موجوداتممتلكات ومعدات و  -  36  36
 موجودات غير ملموسة   -  55  55

 مجموع الموجودات  1,254  1,239  2,493

       

 وحقوق الملكيةمطلوبات ال      
       

 مطلوباتال      
       

 حسابات تحت الطلب   -  116  116

 حسابات ألجل وحسابات المؤسسات المالية    -  300  300
 ذمم دائنة ومصروفات مستحقة  9  217  226
 القيمة العادلة السالبة للمشتقات  -  39  39

 األجل متوسط ندي  -  167  167

 طويل األجل دين  448  2  450
 رسوم مؤجلة   -  72  72

 مجموع المطلوبات  457  913  1,370

 حقوق الملكية مجموع   797  326  1,123

 الملكية   مجموع المطلوبات وحقوق  1,254  1,239  2,493

               

 

 
 



 القوائم المالية الموحدة   بنفستكورإ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة   26 صفحة
 

 

 فئات الموجودات والمطلوبات المالية  .5
 

 :في نهاية السنةوضح الجدول أدناه فئات الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة كما ي
 

  المجموع

 مشتقات

 مالية

 استثمارات 
مدرجة بالقيمة 
العادلة من خالل 

 الدخل الشامل اآلخر 

 بنود 
 مدرجة 

 بالتكلفة المطفأة

استثمارات مدرجة 
بالقيمة العادلة من 
خالل األرباح أو 

 الخسائر 

 2019يونيو  30

 الدوالرات األمريكية بماليين

 المالية موجوداتال             
       

 نقد وأموال قصيرة األجل - 57 - -  57
  وأصول سائلة أخرىمؤسسات مالية لدى  إيداعات 0 333 - -  333

 القيمة العادلة الموجبة للمشتقات - - - 44  44
 ذمم مدينة  - 325 - -  325

 سلف - 82 - -  82
 استثمارات مكتتب بها واستثمارات دين مؤقتة 334 - - -  334

 استثمارات مشتركة       

 الملكية الخاصة استثمارات     477 - 28 -  505
 استثمارات إدارة االئتمان     16 183 133 -  332
 استثمارات العائد المطلق     104 - 8 -  112

 ات عقاريةاستثمار    64 - 4 -  68
 استثمار في شركة زميلة  38 - - -  38

 المالية مجموع الموجودات 1,033 980 173 44  2,230

 الموجودات غير المالية             
 مبالغ مدفوعة مقدما        39
 ىمعدات وموجودات أخرو ممتلكات      37
  موجودات غير ملموسة      55

 مجموع الموجودات      2,361

 المالية مطلوباتال      
 حسابات تحت الطلب - 263 - -  263
 حسابات ألجل وحسابات المؤسسات المالية - 151 - -  151
 ذمم دائنة ومصروفات مستحقة - 202 - -  202

 القيمة العادلة السالبة للمشتقات - - - 23  23
 *األجلوطويل  متوسط دين - 514 - -  514

 المالية مجموع المطلوبات - 1,130 - 23  1,153
       

 غير المالية المطلوبات      
 رسوم مؤجلة        63

 مجموع المطلوبات       1,216

      
 

 تم تعديلها لتحوطات القيمة العادلة ذات الصلة.* 

  
 

  المجموع

 مشتقات
 مالية

 استثمارات 

مدرجة بالقيمة 
العادلة من خالل 

 مل اآلخر الدخل الشا

 بنود 
 مدرجة 

 بالتكلفة المطفأة

استثمارات مدرجة 

بالقيمة العادلة من 
خالل األرباح أو 

 الخسائر 
 2018يونيو  30

 الدوالرات األمريكية بماليين

 المالية موجوداتال             
       

 نقد وأموال قصيرة األجل - 105 - -  105
  وأصول سائلة أخرىات مالية مؤسسلدى  إيداعات 123 143 - -  266

 القيمة العادلة الموجبة للمشتقات - - - 55  55
 ذمم مدينة  - 237 - -  237

 سلف - 92 - -  92
 استثمارات مكتتب بها واستثمارات دين مؤقتة 389 42 15 -  446

 استثمارات مشتركة       

 الملكية الخاصة استثمارات     550 - 75 -  625
 استثمارات إدارة االئتمان     - 207 65 -  272
 استثمارات العائد المطلق    180 - 9 -  189

 استثمارات عقارية    64 2 10 -  76

 المالية مجموع الموجودات 1,306 828 174 55  2,363

 الموجودات غير المالية             
 مبالغ مدفوعة مقدما        39
 ىموجودات أخرمعدات وو ممتلكات      36
  موجودات غير ملموسة      55

 مجموع الموجودات      2,493

 المالية مطلوباتال      
 حسابات تحت الطلب - 116 - -  116
 حسابات ألجل وحسابات المؤسسات المالية - 300 - -  300
 ذمم دائنة ومصروفات مستحقة - 226 - -  226

 دلة السالبة للمشتقاتالقيمة العا - - - 39  39
 *األجلوطويل  متوسط دين - 617 - -  617

 المالية مجموع المطلوبات - 1,259 - 39  1,298

       
 غير المالية المطلوبات      
 رسوم مؤجلة        72

 مجموع المطلوبات       1,370

      
 

 تم تعديلها لتحوطات القيمة العادلة ذات الصلة.* 

  



 القوائم المالية الموحدة   بنفستكورإ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة   27 صفحة
 

 

  استثمار في شركة زميلة  .6

 

 Banque) في بنك باريس برتراند من األسهم العاديةحصة ملكية غير مباشرة  %46.51قتناء قامت المجموعة با، السنةخالل 
Pâris Bertrand) ، استثماريه  استشاراتخدمات البنك يقدم وجنيف ولوكسمبورغ، كل من مقره في يتواجد خاص بنك وهو

 من سويسرا وأوروبا. المؤسسيين بشكل أساسي العائلية والعمالءمكاتب وال الثروات الكبيرةألصحاب صصه استثماريه مخ وحلول
 

بالقيمة العادلة من خالل هذا عرض م يت االستثمار كاستثمار في شركة زميلة في القائمة الموحدة للمركز المالي وتم تصنيفه كمدرج 

القيمة العادلة المبدئية( ويتم والتي تعد )قتناء االتكلفة سعر زميلة بالشركة التثمار في سالتسجيل امبدئيا  . يتم األرباح أو الخسائر
كتغيرات الناتجة عن ذلك محققة الخسائر غير الأو المكاسب ، مع تسجيل مالي كل تقريرإعداد بالقيمة العادلة في تاريخ  ياسهإعادة ق

النهج القائم باستخدام الشركة الزميلة يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمار في  .ئرالقائمة الموحدة لألرباح أو الخساالقيمة العادلة في 
أو  اإليرادات قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء ما تكون مضاعفات المطبقة على أحدث مقاييس األداء )عادة  العلى 

 لشركة األساسية.ذو صلة با( الموجودات المدارة
 

  تشغيلية مصروفات .7

 

 الدوالرات األمريكية بماليين 2019  2018

    
 تعويضات ومزايا الموظفين  174  164

 مصروفات الموظفين األخرى ومصروفات التعويضات 14  11

 رسوم مهنية 25  29

 سفر وتطوير األعمال 12  12

 وبحوث يةإدار 18  16

 تكنولوجيا واتصاالت 8  7

 ممتلكات 12  12

 استهالك 5  5

 المجموع 268  256

  256   

 ضريبة الدخل .8

 
يون دوالر أمريكي ) 9مجموعة للضريبية المؤجلة لوالمصروفات االحالية المصروفات الضريبية  بلغت مليون  3.2: 2018مل

 حاليةالالمطلوبات الضريبة  وتتضمن. ( على التواليمليون دوالر أمريكي 10 :2018مليون دوالر أمريكي ) 2و دوالر أمريكي(
 تبلغو .20 رقم مليون دوالر أمريكي( كما هو موضح في إيضاح 4.1: 2018يونيو  30مليون دوالر أمريكي ) 5على مبلغ وقدره 

مليون دوالر أمريكي( كما هو موضح في  5.12: 2018يونيو  30)أمريكي مليون دوالر  10.6المؤجلة  الموجودات الضريبية

مليون دوالر  2.6ستهالك على المخصصات الرأسمالية اال بزيادة التي تتعلق ريبية المؤجلةالموجودات الضوبلغت  .9 رقم إيضاح
الخسائر المتاحة للمقاصة مقابل الدخل الخاضع للضريبة في  وبلغت مليون دوالر أمريكي( 3.1: 2018يونيو  30أمريكي )

ويبلغ  .مليون دوالر أمريكي( 0.4: 2018يونيو  30مليون دوالر أمريكي ) 1.1المستقبل والموجودات غير الملموسة األخرى 

  .مليون دوالر أمريكي( 9.0: 2018يونيو  30مليون دوالر أمريكي ) 6.9التعويض المؤجل 
 

للوحدات في تتضمن المصروفات الضريبية للمجموعة على جميع الضرائب المباشرة المستحقة على األرباح الخاضعة للضريبة 
فقا  للقوانين الضريبية السائدة في تلك السلطات القضائية. وبالتالي، فإنه ليس من العملي عرض تسوية بين المعنية، و تأسيسهابلدان 

 األرباح المحاسبية واألرباح الخاضعة للضريبة.  
 



 القوائم المالية الموحدة   بنفستكورإ

 القوائم المالية الموحدة   إيضاحات حول 28 صفحة
 

 

 )تتمة( ضريبة الدخل .8
 

 :الخاضعة للضريبة التاليةالقضائية طات السلللمجموعة العاملة في للشركات التابعة الجوهرية وفيما يلي المعدالت الضريبية الفعلية 
 

2018  2019  

    
 الواليات المتحدة األمريكية 31%  28%

 المملكة المتحدة  20%  20%

 المملكة العربية السعودية  20%  20%

 الهند 36%  -

 قطر 10%  10%
 

عن ذلك وقد نتج  %21إلى  %34من ات المتحدة ، تغير معدل ضريبة الشركات الفيدرالية المعمول به في الوالي2018سنة خالل 

 .%27.5بنسبة المختلط معدل الضريبة 
 

 ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدما   .9

 الدوالرات األمريكية بماليين 2019 يونيو 30  2018 يونيو 30
    

 مستحقة القبض اكتتابات 146  72

 الشركات القابضة المستثمر فيها وشركات مبالغ مستحقة القبض من ال 88  78

 مستحقة القبض استثماراتمتحصالت بيع  81  78

  باستثمارات العائد المطلق مبالغ مستحقة القبض متعلقة  10  8

 القبض فوائد مستحقة 7  6

 مصروفات مدفوعة مقدما   28  26

 (8)انظر إيضاح موجودات ضريبة مؤجلة  11  13

 ذمم مدينة أخرى 6  7

288  377  
 ( 16)انظر إيضاح  االضمحالل اتمخصص (13)  (12)

 المجموع 364  276

     

 إدارةالمحققة فيما يتعلق بوالرسوم  ية للمجموعةستثماركتتابات العمالء في المنتجات االاتنشأ الذمم المدينة بشكل كبير من 
 من ةالمستحق والمتحصالتعلى السلف  تحقةوالفوائد المس خرىاأل المعامالتوخدمات المجموعة واألداء االستثماري استثمارات 

  .اتالستثماربيع ا
 

للمجموعة على أساس كل صفقة ية ستثمارلمنتجات االفي اقبض المبالغ المستحقة من العمالء لمشاركتهم المستحقة الكتتابات التمثل ا

ويتم تسجيلها عندما  لمجموعة،صة باالخااالستثمارات ضمن األعمال االعتيادية ألنشطة طرح تنشأ هذه االستحقاقات  .على حدة
 ،المدى القصير على عادة  يتم تحصيل هذه االستحقاقات . ياالستثمارعرض الفي  مملزمة تؤكد مشاركته اتفاقيةعلى  العمالءوقع ي

 . نفستكورباألخرى للعمالء لدى إاالستثمارية  الموجوداتقبل إستالم النقد، ب الفترة المرحليةفي هذه االستحقاقات، ويتم ضمان 
 

التي ورسوم وذمم مدينة أخرى، والصناديق على تتضمن المبالغ المستحقة القبض من الشركات المستثمر فيها والشركات القابضة 

من موجودات العمالء القبض من الشركات القابضة المستحقة هي مستحقة من الشركات المستثمر فيها ورسوم األداء المستحقة 
  المدارة.

 

استثمارات ات في الستثماربيع اتعاقدية لحصالت مستحقة من عمليات تمعلى  بيع االستثماراتالمستحقة من حصالت متال تتضمن

 المعنيينحوط تمتحصالت االسترداد المستحقة من مدراء صناديق الكما تتضمن على و .عقاريةالات الستثماروا الملكية الخاصة
  .استثمارات العائد المطلقات المشتركة للمجموعة في ستثمارالمتعلقة باال

 

 



 القوائم المالية الموحدة   بنفستكورإ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة   29 صفحة
 

 

 )تتمة( ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدما   .9

 ةوخدمات إدار يةإدارمقابل خدمات  العمالءمن  المستحقةمبالغ الباستثمارات العائد المطلق مستحقة القبض المتعلقة التمثل المبالغ 
 داء. األ ورسوم

 
 . مؤسسات ماليةإيداعات لدى على المستحقة ئد الفوا مبالغفهي تمثل  القبض مستحقةالأما الفوائد 

 

 سلف .10

 الدوالرات األمريكية بماليين 2019يونيو  30  2018يونيو  30

    
 قابضةالستثمارية االشركات للسلف  81  73

 الموظفين االستثمارية  سلف لبرامج 16  16
 المقفلةالملكية الخاصة لصناديق استثمارات سلف  3  17
 أخرى سلف -  1

107  100  
 (16)انظر إيضاح ضمحالل المخصصات ا (18)  (15)

 المجموع  82  92

 
لشركات االستثمارية القابضة إلى حد كبير نتيجة لتوسيع نطاق المجموعة لسلف رأس المال العامل إلى لتنشأ السلف المقدمة 

 .ارية. تحمل هذه السلف الفائدة بأسعار السوقالشركات المنشأة لمشاركة العمالء في منتجات المجموعة االستثم
 

باستثمارهم المشترك  نيابة عن الموظفين فيما يتعلقالمقدمة من قبل المجموعة لغ االمبالموظفين استثمار لبرامج المقدمة تمثل السلف 
بين البنوك مضافا  ول فيما المتدامن سعر الصرف بمعدالت مرجعية فائدة  تحمل هذه السلف .للمجموعة منتجات االستثماريةالفي 

 .مما ينتج عنها مخاطر منخفضة على المجموعة ،األساسيةستثمارات االب هاويتم ضمانإليها هامش، 
 

المقفلة المبالغ المستثمرة نيابة  عن عمالء المجموعة لعمليات االقتناءات الخاصة  الملكية اتاستثمارلصناديق تمثل السلف 
 لة من العمالء.الص ل إستالم رأس المال المستدعى ذوقبل الصناديق، وذلك في الفترة المرحلية قب والمصروفات التي تم عملها من

 
 مجموعة.على المنخفضة رأي اإلدارة، تمثل السلف مخاطر وفي 

 



 القوائم المالية الموحدة   بنفستكورإ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة   30 صفحة
 

 

 واستثمارات دّين مؤقتةمكتتب بها ات استثمار .11

من االستثمارات كل استثمار جوهريا  ل تخصص جزءا  كانت  انهإات، فتستحوذ على االستثمارفيه المجموعة في الوقت الذي كانت 
لدى هذه االستثمارات تودع  .واستثمارات دين مؤقتة كاستثمارات مكتتب بهاذلك االستثمار صنف يالمستثمرين وللطرح لدى 

 أشهر.  6 ما تكون المستثمرين خالل فترة االكتتاب التي عادة  

 
واالستثمارات الملكية الخاصة واستثمارات العائد المطلق في استثمارات تب بها للمجموعة تصنف أرصدة االستثمارات الحالية المكت

 :ما يليعلى  وتشتملبالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر كمدرجة واستثمارات إدارة االئتمان العقارية 
 

  2019يونيو  30  2018يونيو  30

 المجموع 

الشرق 
األوسط 
وشمال 
 وروباأ أفريقيا 

أمريكا 
 الشمالية 

 

 المجموع 

الشرق 
األوسط 
وشمال 
 أوروبا أفريقيا 

أمريكا 
 الشمالية 

 بماليين
 الدوالرات األمريكية

          
 االستثمارات المكتتب بها         
 استثمارات الملكية الخاصة:                   
          

24 - - 24  36 - - 36 
ات خدم /خدمات صناعية 

 أعمال
 رعاية صحية  15 - - 15  - - 38 38
 منتجات صناعية  - - - -  11 50 - 61

123 38 50 35  51 - - 51 
استثمارات الملكية مجموع 
 الخاصة

          
 استثمارات العائد المطلق:         
          

11 - - 11  - - - - 
محافظ الفرص االستثمارية 

 الخاصة

11 - - 11  - - - - 
استثمارات العائد مجموع 
  المطلق 

          
 استثمارات عقارية:         
          

 اإلضافياألساس األساس /  236 42 - 278  187 83 - 270

 االستثمارات العقارية مجموع  236 42 - 278  187 83 - 270
          
 مؤقتة استثمارات دين          
 استثمارات إدارة االئتمان                    
          

42 - 12 30  5 - - 5 
استثمارات التزامات 
  ةالقروض المضمون

42 - 12 30  5 - - 5 
مجموع استثمارات إدارة 

 االئتمان
          

 المجموع 292 42 - 334  263 145 38 446



 القوائم المالية الموحدة   بنفستكورإ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة   31 صفحة
 

 

  استثمارات الملكية الخاصة في مشتركة ات استثمار .12

 الدوالرات األمريكية بماليين 2019يونيو  30  2018يونيو  30

    
 ([أ) 12نظر إيضاح ا]مشتركة في استثمارات الملكية الخاصة  اتاستثمار 491  609
 ([ ب) 12نظر إيضاح اأخرى ]استثمارات استثمارات إستراتيجية و 14  16

 مجموع ال 505  625

  

  الملكية الخاصة رات استثماات مشتركة في ستثمارا )أ( 12
 

خالل من لعادلة كاستثمارات مدرجة بالقيمة اأساسا  للمجموعة الخاصة  الملكيةاستثمارات المشتركة في يتم تصنيف االستثمارات 
  .األرباح أو الخسائر

 
عمليات  علىالمتضمنة  ستخدام عمليات التقييمباذلك أمكن  حيثماغير المسعرة لالستثمارات المشتركة يتم تحديد القيمة العادلة 

دون شروط تفضيلية. ومثال على  ونعملي ةف ثالثاطرأالمال من  رأستمويل جوهرية الستثمار معين في عملية تشمل مزودي 
أو تم استالم تقييمات من البنوك  ثالثةمن أطراف موثوقة البيع وشيكة وتم استالم عروض  عمليةهو عندما تكون حدث جوهري 

 العروض التي تم استالمها وذلك بناء  مجموعة إلى الرجوع بيتم تحديد القيمة العادلة س، الحاالتالبيع. ففي هذه  المشاركة في عملية
هو عندما تحدث عملية تمويل دون جوهري ث حدعلى . ومثال آخر المجموعةعلى تقييم اإلدارة الحتماالت تحقيق القيمة ضمن هذه 

في حالة عدم و، و)ج( ذات قيمة ضمنية للشركة. ثالثة)ب( تتضمن أطراف  ،بيعتها( جوهرية بطأ) :شروط تفضيلية والتي تكون
 تباعافإنه يتم تحديد القيمة العادلة من خالل  ثالث،ألحدث طرف  الستثمار معين المحددةتوفر مقياس مستقل لتحديد القيمة العادلة 

 ذو صلة بالشركةتشغيلي الداء األس يياأحدث وأنسب مقالمطبقة على المضاعفات  قائم علىالنهج الالتقييم باستخدام  تقنيات
ويتم اختيار وفي بعض األحيان المبيعات.  اإليرادات قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاءما تكون ، عادة  األساسية

دمج معامالت العلى  تتضمنالمضاعف المناسب الذي سيتم استخدامه من مجموعة من الشركات المدرجة العامة القابلة للمقارنة و
تمارس ة على تحليل التدفقات النقدية المخصومة. شركات قابلة للمقارنة ومضاعفات متضمنعلى  تمت مؤخرا  التي متالك االو

 اإلطار المذكور أعاله.ضمن المضاعفات من  أنسبفي اختيار  تقديرها، على نحو مطابق،دارة اإل
 

 األجل  استثمارات محتفظ بها لفترة طويلة
 :2018يونيو  30)أمريكي مليون دوالر  90.8بقيمة  استثمارعلى االستثمارات المشتركة في استثمارات الملكية الخاصة  تضمنت

محتفظ به وتصنيفه كاستثمار يتم أخذ هذا االستثمار . 2008 سنةقبل األزمة المالية في  ا( تم إجراؤهأمريكي مليون دوالر 107.3
االستثمارات المشتركة في استثمارات ن علية حيث تتم مراقبته بشكل منفصل داد التقارير الماألغراض إعاألجل لفترة طويلة 

بشكل األجل ات المحتفظ بها لفترة طويلة باالستثمارمن دخل الموجودات المتعلق عن أي اإلفصاح يتم  األخرى. الملكية الخاصة

 .لمزيد من المعلومات ذات الصلةلضمان تقديم ا رئأو الخساالقائمة الموحدة لألرباح منفصل في 
 

المستخدمة لالستثمارات هي نفس التقنيات األجل المحتفظ بها لفترة طويلة إن تقنيات التقييم لقياس القيمة العادلة لالستثمارات 
 . الملكية الخاصةالمشتركة في استثمارات 

 



 القوائم المالية الموحدة   بنفستكورإ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة   32 صفحة
 

 

 )تتمة(استثمارات الملكية الخاصة في مشتركة ات استثمار .12

  )تتمة(الملكية الخاصة استثمارات ات مشتركة في ستثمارا )أ( 12
 

يونيو  30و 2019يونيو  30للمجموعة كما في  الملكية الخاصةاستثمارات في فيما يلي القيم المدرجة لالستثمارات المشتركة 
2018: 

  2019يونيو  30  2018يونيو  30

 المجموع 

الشرق 
األوسط 
وشمال 
 أوروبا أفريقيا *

أمريكا 
 شمالية ال

 

 أسيا المجموع 

الشرق 
األوسط 
وشمال 
 أوروبا أفريقيا *

أمريكا 
 الشمالية 

 بماليين
الدوالرات 
 األمريكية

           

167 32 72 63  113 - 24 32 57 

منتجات 
 استهالكية 

31 9 - 22  5 - 5 - - 
خدمات 

 استهالكية 
  رعاية صحية  7 49 83 - 139  - 8 45 53

29 4 18 7  14 - - 7 7 

 منتجات
 صناعية

95 59 8 28  113 - 61 8 44 

خدمات 
صناعية / 
خدمات 
 أعمال

 **اتصاالت  91 - - - 91  107 - - 107
 التكنولوجيا          

90 - 89 1  14 4 - 9 1 
بيانات 
 هائلة

10 2 8 -  1 - 1 - - 

انترنت / 
 التنقل

 أمن - 1 - - 1  14 13 - 27
 المجموع  207 106 174 4 491  242 216 151 609  207         

          
 تركيا* متضمنة 

 ** تمثل االستثمارات المحتفظ بها لفترة طويلة األجل 

 

 استراتيجية واستثمارات أخرى اتاستثمار )ب( 12
 

 تمثل االستثمارات االستراتيجية واالستثمارات األخرى األنواع التالية من استثمارات المجموعة:

 استثمارات تم عملها ألسباب استراتيجية؛ و  .1

 .  أدوات تم الحصول عليها من بيع تخارج استثمارات.2
 

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  تأدوات أسهم حقوق الملكية كاستثمارااالستثمارات االستراتيجية في يتم االحتفاظ ب
تم خالل السنة إثبات دخل أرباح أسهم بمبلغ  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر،مدرجة بالقيمة الاآلخر. بالنسبة لالستثمارات 

ألرباح أو الخسائر وتم إثبات خسائر لموحدة لقائمة االفي  مليون دوالر أمريكي( 0.3: 2018مليون دوالر أمريكي ) 0.5وقدره 

يون دوالر أمريكي( 5.1: 2018مليون دوالر أمريكي ) 2.1بمبلغ وقدره  لم يتم استبعاد أي استثمار في الدخل الشامل اآلخر.  مل
  مليون دوالر أمريكي( إلى األرباح المبقاة. 2.5: 2018خسارة )أي تدوير إعادة تم لم تخالل السنة وبالتالي، 

 

ستخدمة لالستثمارات المجية واالستثمارات األخرى هي نفس التقنيات إن تقنيات التقييم لقياس القيمة العادلة لالستثمارات االستراتي

 . الملكية الخاصةالمشتركة في استثمارات 
 



 القوائم المالية الموحدة   بنفستكورإ

 الموحدة   إيضاحات حول القوائم المالية 33 صفحة
 

 

 ئتمانإدارة االات استثمار .13
 

 الدوالرات األمريكية بماليين 2019يونيو  30  2018يونيو  30
    

 التزامات القروض المضمونة لالستثمارات األوروبية  274  254

 األمريكية التزامات القروض المضمونة لالستثمارات  48  18

 المخاطرب الحتفاظاصندوق  10  -

  المجموع 332  272
    

 
في التزامات القروض المضمونة التي  االستثمارات المشتركةتمثل ئتمان الا إدارةاالستثمارات المشتركة للمجموعة في استثمارات 

ادلة من خالل األرباح أو الخسائر ومدرجة بالقيمة عبالقيمة الن مدرجة دي كاستثماراتاالئتمان ويتم تصنيفها إدارة يديرها فريق 
 .بإستثناء بعض المراكز األوروبية التي يتم إدراجها بالتكلفة المطفأة خالل الدخل الشامل اآلخرمن العادلة 

 
رادات ياإلالغرض من صندوق االحتفاظ بالمخاطر هو تحقيق إن الحتفاظ بالمخاطر. ا، استثمرت المجموعة في صندوق خالل السنة

الستثمارات األولى الخسارة واالستثمار في شرائح  ةمصدرجهة كمن االستثمارات طويلة األجل في أدوات الدين بما في ذلك العمل 
شريحة عن طريق من التزامات القروض المضمونة  %5 بنسبة القروض المضمونة واالحتفاظ بحد أدنىالدين المؤقتة اللتزامات 

إدارة يتم إدارتها من قبل قطاع أعمال ة االحتفاظ بالمخاطر األوروبية اللتزامات القروض المضمونة التي تلبية قاعدلحقوق الملكية 
حقوق الكاملة على ستكون الفوائد في صندوق االحتفاظ بالمخاطر على شكل سندات مشاركة في األرباح تمنح المجموعة ال .االئتمان

 االستثمارات كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. تم تصنيف أساس تناسبي في األرباح أو الخسائر.
 

ثبات دخل الفوائد يتم إ، والمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق باالستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة
بدقة المبالغ النقدية التقديرية المعدل الذي يخصم هو لي معدل الفائدة الفعالفائدة الفعلي.  معدلباستخدام ن تلك على أدوات الدي

صافي القيمة المدرجة ألداة إلى مدة أقصر،  ة الدين، أو، حيثما يكون مناسبا  خالل العمر المتوقع ألداالمبالغ المستلمة المستلمة أو 
تعديل في كان هناك امات القروض المضمونة إذا يتم تعديل التكلفة المطفأة ألداة دين التزسالدين بتاريخ إعداد التقارير المالية. 

بناء   المعدلةض المضمونة. يتم احتساب التكلفة المطفأة واللتزامات القر األساسية التدفقات النقدية المتوقعة من االستثماراتتقديرات 
ضمحالل ن اية خسائر ناتجة عوألي ن االستحقاقات بناء  على معدل الفائدة الفعيمعاد تقديره. يتم تضمفعلي  ةأحدث معدل فائدعلى 

 .ألرباح أو الخسائرالموحدة لقائمة التلك االستثمارات في دخل الموجودات في 
 

كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل لتزامات القروض المضمونة المصنفة لالستثمارات المشتركة الالقيمة العادلة يتم تحديد 
 ثالثةمدخالت من أطراف أساس  ىعلكاستثمارات مشتركة ادلة من خالل األرباح أو الخسائر أو المدرجة بالقيمة العالشامل اآلخر 

 .ماركتوبيانات  عروض السماسرةأسعار مستقله بما في ذلك 
 

يونيو  30مليون دوالر أمريكي ) 84 للمجموعة البالغة االستثمارات المشتركة في التزامات القروض المضمونةبعض تم استخدام 
، بلغ الرصيد 2019يونيو  30المبلغ المسحوب بموجب اتفاقيات إعادة الشراء. في  لتأمين( مليون دوالر أمريكي 42: 2018

)أنظر  ( بموجب اتفاقيات إعادة الشراءمليون دوالر أمريكي 42: 2018يونيو  30مليون دوالر أمريكي ) 84المستحق من التمويل 

 .(21إيضاح رقم 
 



 القوائم المالية الموحدة   بنفستكورإ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة   34 صفحة
 

 

 

 استثمارات العائد المطلق ي فمشتركة ات استثمار .14
 

فة  ،استثمارات العائد المطلقفي للمجموعة المشتركة ات ستثماراالتشتمل  األرباح أو من خالل كمدرجة بالقيمة العادلة أساسا  المصن
 :ما يليالخسائر على 

 الدوالرات األمريكيةبماليين  2019يونيو  30  2018يونيو  30

    
 حلول إدارة متعددة 29  45

 شركاء صناديق التحوط 30  65

 عالوة المخاطر البديلة  10  24

 محافظ الفرص االستثمارية الخاصة   43  55

 المجموع  112  189

 

على أساس القيمة العادلة استثمارات العائد المطلق مجموعة في المشتركة للالستثمارات ليتم تحديد صافي قيمة الموجودات 
يتم وضع ضوابط هامة حول عملية تحديد صافي قيم الموجودات . ل صندوق كما أفاد به مدراء الصندوقلك األساسيةلالستثمارات 

للصناديق واستخدام حسابات منفصلة لزيادة الشفافية  ثالثةتعيين إداريين مستقلين من أطراف بما في ذلك لمختلف االستثمارات، 
 . للمجموعةالمخصصة خالل وحدة المخاطر التشغيلية من  األساسيةوالتحقق المستقل ألسعار األوراق المالية 

 
لتسلسل ل 3مستوى التي تم تصنيفها ضمن الاستثمارات العائد المطلق المشتركة للمجموعة في ستثمارات االتقييمات يتم مراقبة 

مدراء مع منتظمة ت مناقشابإجراء اإلدارة تقوم  .(30اإليضاح رقم  أنظر) الهرمي للقيمة العادلة عن كثب من قبل المجموعة
 .عكس القيمة العادلة لالستثماراتالتسعيرة التي تتستخدم واالستثمار 

 
يون دوالر أمريكي  8.0 مما سبق، يتم تصنيف االستثمارات المشتركة البالغة يون دوالر أمريكي(  9.0 :2018يونيو  30)مل مل

ة من خالل الدخل الشامل اآلخر بالنسبة لالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل  .كاستثمارات مدرجة بالقيمة العادل

 1.0بمبلغ وقدره  سبمك: 2018يونيو  30)مليون دوالر أمريكي  0.2بمبلغ وقدره  سبمكإثبات خالل السنة الشامل اآلخر، تم 
فوري لالسترداد نتيجة  بشكلوفر التي ال تتتشتمل تلك االستثمارات على األموال  في الدخل الشامل اآلخر.مليون دوالر أمريكي( 
للتسلسل الهرمي للقيمة  3التي تم تصنيفها ضمن المستوى  المعنيينالصناديق من قبل مدراء المحتفظ بها لطبيعة سيولة األدوات 

 العادلة لالستثمارات.

 
لفترة ( أمريكي مليون دوالر 18.8: 2018يونيو  30) أمريكي مليون دوالر 23.7مما سبق، تخضع االستثمارات المشتركة البالغة 

 في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. 2استثمارات المستوى كاالستثمارات  تلك يتم تصنيف .تجميد

 



 القوائم المالية الموحدة   بنفستكورإ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة   35 صفحة
 

 

 عقارية مشتركة   اتاستثمار .15
 

 يتم تصنيف االستثمارات المشتركة للمجموعة في االستثمارات العقارية كاآلتي:
 

كاستثمارات  2008- 2009المالية العالمية في سنة  األزمةالعقارية المقتناة بعد ألسهم ايتم تصنيف االستثمارات المشتركة في  •
 مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.

 

 2008- 2009زمة المالية العالمية في سنة العقارية المقتناة قبل األ األسهميتم تصنيف االستثمارات المشتركة في  •

 اتيجية كاستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.واالستثمارات االستر
 

 ن في الممتلكات العقارية بالتكلفة المطفأة.تم إدراج استثمارات الديي •

 
جودات من المو المقدرة على التدفقات النقدية المستقبلية بالقيمة العادلة بناء  تطويرها وتأجيرها  االستثمارات التي تم تلكيتم تقييم 
ة  األساسيةالعقارية  أو تحليل التدفقات  الستثمارات عقارية مشابهة في نفس المنطقة الجغرافية السائدةوباستخدام معدالت الرسمل

 النقدية المخصومة. 

 
تحليل  ثالث أوالطرف الب ةمتعلقالتمويل الث ابناء  على أحدعنصر التطوير على التي تتضمن الفرص االستثمارية يتم عادة  تقييم 

 التدفقات النقدية المخصومة. 
 

يون دوالر أمريكي ) 0.1في الممتلكات العقارية المدرجة بالتكلفة المطفأة الدين استثمارات تبلغ قيمة  مليون  2.2: 2018يونيو  30مل
مدرجة استثمارات تي تم تصنيفها كة األخرى اليكواستثمارات أسهم حقوق المل االستراتيجيةتبلغ االستثمارات  دوالر أمريكي(.

(. بالنسبة مليون دوالر أمريكي 9.7: 2018يونيو  30مليون دوالر أمريكي ) 4.2لة من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العاد

يون دوالر  3.7تبلغ قيمتها ، تم خالل السنة إثبات خسائر اآلخر لالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل مل
: 2018)خسارة أي مكسب أو إعادة تدوير لم يتم في الدخل الشامل اآلخر ومليون دوالر أمريكي(  0.2: 2018يونيو  30)أمريكي 
. يتم تصنيف جميع االستثمارات األخرى كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو االستبعاد إلى األرباح المبقاة عند( ال شيء

 الخسائر.
 

 2019يونيو  30كما في كانت والتي ة لالستثمارات المشتركة للمجموعة في محافظ االستثمارات العقارية فيما يلي القيم المدرج
 :وأوروبا في الواليات المتحدة األمريكيةجميعها موجودة  2018 يونيو 30و

 

 2019يونيو  30  2018يونيو  30

بماليين الدوالرات 
 األمريكية

 نوع المحفظة 

 المجموع

 

 أوروبا

ا أمريك 
 المجموع  الشمالية 

 

 أوروبا

أمريكا  
  الشمالية 

                        

68  7  61  67  7  60 

األساس / األساس 
 اإلضافي

 دين 0  -  0  2  -  2
 فرص 1  -  1  1  -  1
 إستراتيجية  0  -  0  5  -  5
            

 المجموع 61  7  68  69  7  76



 القوائم المالية الموحدة   بنفستكورإ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة   36 صفحة
 

 

 االضمحالل خصصاتم .16
 

  :ضمحاللاالفيما يلي مخصصات 
 

 الدوالرات األمريكية بماليين    
 

 المخصص *في النهاية
 الرصيد في
 تالفئا بداية السنة 

 2019يونيو  30شهرا  إلى  12   

    
 (9ذمم مدينة )إيضاح رقم  12 1 13
    

 (10سلف )إيضاح رقم  15 3 18
    
 دين - لمشتركةاالستثمارات ا 1 - 1
    
 نقد وأموال قصيرة األجل  0 - 0
    
 إيداعات لدى مؤسسات مالية وأصول سائلة أخرى  0 - 0

    
 المجموع 28 4 32

    
 28.6ويتعلق مبلغ وقدره  2بموجودات المرحلة  مليون دوالر أمريكي 2.7ويتعلق مبلغ وقدره  1مليون دوالر أمريكي بموجودات المرحلة  1.0من ضمن إجمالي المخصص، يتعلق مبلغ وقدره  *

خالل السنة، كان هناك تغير في مخصص الخسارة بالسلف. مليون دوالر أمريكي  2.9يتعلق مبلغ وقدره  2والمرحلة  1من ضمن مخصص المرحلة . 3مليون دوالر أمريكي بموجودات المرحلة 

 .3إلى المرحلة  2حلة مليون دوالر أمريكي بين موجودات المر 0.2بمبلغ وقدره 
 

 الدوالرات األمريكية بماليين    
 

 المخصص *في النهاية
 الرصيد في
 تالفئا بداية السنة 

 2018يونيو  30شهرا  إلى  12   

    
 (9ذمم مدينة )إيضاح رقم  10 2 12

    
 (10سلف )إيضاح رقم  13 2 15
    
 دين - االستثمارات المشتركة 1 - 1
    
 نقد وأموال قصيرة األجل  0 - 0
    
 إيداعات لدى مؤسسات مالية وأصول سائلة أخرى  0 - 0
    

 المجموع 24 4 28

 24.3علق مبلغ وقدره ويت 2مليون دوالر أمريكي بموجودات المرحلة  2.6ويتعلق مبلغ وقدره  1مليون دوالر أمريكي بموجودات المرحلة  1.5من ضمن إجمالي المخصص، يتعلق مبلغ وقدره  *    

خالل السنة، كان هناك تغير في مخصص الخسارة بالسلف مليون دوالر أمريكي  2.7يتعلق مبلغ وقدره  2والمرحلة  1من ضمن مخصص المرحلة . 3مليون دوالر أمريكي بموجودات المرحلة 
 .2إلى المرحلة  1مليون دوالر أمريكي بين موجودات المرحلة  0.2بمبلغ وقدره 

 



 القوائم المالية الموحدة   بنفستكورإ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة   37 صفحة
 

 

 موجودات غير ملموسة   .17

 الدوالرات األمريكية بماليين 2019يونيو  30  2018يونيو  30
    

 عقود اإلدارة  5  6 

 الشهرة  50  49
     
 المجموع  55  55

     

 . عمالمن خالل دمج األ المكتسبةلموسة عند اقتناء أعمال إدارة االئتمان الموجودات غير المتم إثبات 
 

 5إنتاجية لمدة لدى عقود اإلدارة أعمار . المضمونة األوروبية واألمريكيةالتزامات القروض  إدارةالحق في  اإلدارةعقود تمثل 

 لذلك.  ويتم إطفاؤها وفقا  من تاريخ االقتناء سنوات 
 

هي مضمحلة. لم يتم إثبات  تقييم سنوي لتقييم ما إذا كانت القيمة المدرجة للشهرة المدرجة في الميزانيةراء بإجقامت المجموعة 
 كنتيجة لتقييم اضمحالل الشهرة. 2019في سنة اضمحالل أي 

 
 تم توضيح التغيرات في الموجودات غير الملموسة في الجدول أدناه:

 

 المجموع
 

 الدوالرات األمريكية بماليين الشهرة    عقود اإلدارة 
      

 2017 يوليو 1الرصيد في  49  9  58

 اإلطفاء خالل السنة  -  (3)  (3)

 2018يونيو  30الرصيد في  49  6  55

 إضافات خالل السنة 1  -  1

 اإلطفاء خالل السنة  -  (1)  (1)
      
 2019يونيو  30الرصيد في  50  5  55

      
 



 القوائم المالية الموحدة   بنفستكورإ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة   38 صفحة
 

 

 حسابات تحت الطلب  .18

 الدوالرات األمريكية بماليين 2019يونيو  30  2018يونيو  30
    

 الشركات االستثمارية القابضة حسابات 156  107 

  تحت الطلبأخرى  اتحساب 107  9
     
 المجموع  263  116

     

أو االستخدام قبل لدى البنك القابضة  ستثماريةشركات االالالنقد الفائض المودع من قبل القابضة  ستثماريةشركات االحسابات التمثل 
  التوزيع.

 
 االستثماريةمنتجات المستقبلية في ال ةللمشاركوتحت الطلب لدى البنك النقد المودع تحت الطلب على خرى األحسابات التشتمل 

 .للمجموعة
 

 السوق. بمعدالتتحمل جميع هذه األرصدة فائدة 
 

 المؤسسات المالية وحسابات ألجل حسابات  .19
 

 2018يونيو  30

 

 الدوالرات األمريكية بماليين 2019يونيو  30
    

 حسابات المؤسسات المالية تحت الطلب 131  251

 ودائع ألجل  20  49
     
 المجموع  151  300

     
 تحمل جميع هذه األرصدة فائدة بمعدالت السوق.



 القوائم المالية الموحدة   بنفستكورإ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة   39 ةصفح
 

 

 ذمم دائنة ومصروفات مستحقة .20

 الدوالرات األمريكية بماليين 2019يونيو  30  2018يونيو  30
    

 أخرى دائنةالموردون وذمم  93  66 

 الموظفين تعويضات –مصروفات مستحقة  83  77

 صفقات االقتناءات الغير ممولة 13  71

 (8مطلوب ضريبي )إيضاح  7  6

 الدفع مستحقة فوائد مصروفات 6  6
     
 المجموع  202  226

    
 

 مالي التكاليف المتعلقة بموظفي المجموعةعنصر الحافز واإلبقاء من إجعلى تتضمن المصروفات المستحقة لتعويضات الموظفين 
 والمملكة العربية السعودية وقطر لدى المجموعة في مملكة البحرينالعاملين ومكافآت نهاية الخدمة المستحقة الدفع لألفراد 

  .واإلمارات العربية المتحدة
 

التي تم المجموعة فيما يتعلق باالستثمارات المقتناة ممولة المبالغ التعاقدية المستحقة الدفع من قبل الغير االقتناءات تمثل صفقات 
 . في نهاية السنة، ولكن لم يتم تمويلها بعد كما االتفاقيات بشأنهاتوقيع 

 



 القوائم المالية الموحدة   بنفستكورإ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة   40 صفحة
 

 

 األجلوطويل دين متوسط  .21
 

 لية:الممولة التاالطويلة األجل  المتجددة والتسهيالتتسهيالت المتوسطة األجل لتمثل المبالغ القائمة الجزء المسحوب ل
 

   2019 يونيو 30 2018 يونيو 30

 المبالغ
 القائمة حاليا  

الحجم 
 التسهيل

 المبالغ 

 حالياً  القائمة

الحجم 
 التسهيل

 تاريخ 
االستحقاق 

 بماليين الدوالرات األمريكية النهائي 
      

 دين متوسط األجل     
 ائتمان متجدد            
 سنوات  4دة مشترك لم متجددتسهيل            

  2020مارس  - - 25 -
  2021مارس  - - 400 50

  2023مارس  436 - - -
      
 سنوات  3مزدوج مضمون لمدة  متجددتسهيل  2020ديسمبر  250 - 250 -
      
 سندات      
      

  سنوات 5سندات بمعدالت ثابتة لمدة  2019يونيو   -  139
      

 ن المتوسط األجلمجموع الدي   -  189

      
      
 دين طويل األجل      
 سندات خاصة           

  مليار ين ياباني 37طرح خاص بقيمة  2030مارس   332  332      

  مليون دوالر أمريكي 50طرح خاص بقيمة  2032يوليو   50  50

 تمويل مضمون           

 إعادة الشراء اتفاقية  2030أكتوبر   20  20      
 اتفاقية إعادة الشراء  2031أبريل   22  22

 اتفاقية إعادة الشراء  2031أكتوبر   21  -
 اتفاقية إعادة الشراء  2031يوليو   21  -

 مجموع الدين المتوسط األجل   466  424

      
 تعديالت تحويل العمالت األجنبية   10  (11)

      

 مة العادلة المتعلقة بتحوطات أسعار الفائدة تعديالت القي   45  27
      

 تكاليف معاملة االقتراضات    (7)  (12)

 مجموع الدين المتوسط والطويل األجل   514  617

       
مل التسهيالت سنوات فائدة بمعدالت عائمة عند سحبها. وتح 5تحمل جميع التسهيالت المتوسطة األجل، باستثناء سندات بمعدالت ثابتة لمدة 

، المتجددة معدالت ثابتة من رسوم االرتباطات عند عدم سحبها. يخضع التسهيل المتجدد المشترك وسندات بمعدالت ثابتة لبعض البنود العرفية
 يون.من الحد األقصى لمعدل الدبأدنى على بعض من مستويات الحد األدنى من صافي القيمة وتغطية السيولة والعمل  الحفاظبما في ذلك 

 

مما أدى إلى زيادة  2021و 2020تنتهي في مارس  اثنين من التسهيالت االئتمانية المتجددةخالل السنة، قامت المجموعة بتعديل وتمديد 
مع  2023سنة  ستحقاق إلىاالفترة بنود االتفاقية االقتصادية وتمديد وتحسين ، أمريكي مليون دوالر 425من  أمريكي مليون دوالر 436قدرها 

 .يار طلب تمديد سنة إضافيةخ



 القوائم المالية الموحدة   بنفستكورإ

 ات حول القوائم المالية الموحدةإيضاح 41 صفحة
 

 

 )تتمة( األجلوطويل دين متوسط  .21

 
 سندات خاصة 

 

يات المعنيةالواردة  وتحكمها البنودثابتة فائدة  تاألجل الصادرة من قبل المجموعة معدال طويلةالسندات التحمل  تتضمن . في االتفاق

 .الحد األقصى لمعدل الديون من بأدنىقيمة والعمل من صافي ال بعض من مستويات الحد األدنىعلى الحفاظ هذه البنود 
 

 تمويل المضمون
 

 باعتبار، التي دخلت فيها المجموعةالشراء  إعادةصفقات  اتترتيبالذي تم الحصول عليه بموجب التمويل المضمون بالتمويل يتعلق 

 تمعدالفي أوروبا. تحمل التمويالت تعرضات االستثمارات المشتركة لالتزامات القروض المضمونة األساسية هي الموجودات 
الموجودات شراء بإعادة  المجموعةقوم تسحيث ، الشراء إلعادةة تاريخ محدد من الترتيبات التمويلي. ولكل ترتيب ةمتغيرفائدة 

 .مسبقا  المحدد شراء ال ةعادإبسعر األساسية التزامات القروض المضمونة 
 

  رسوم مؤجلة .22
 

 الدوالرات األمريكية بماليين 2019 يونيو 30  2018 يونيو 30
    

 ستثمارات بطرح االرسوم مؤجلة متعلقة  63  72

 المجموع 63  72

     
طرح المستثمرين في وقت من المستلمة طرح االستثمارات جزء من رسوم بطرح االستثمارات رسوم المؤجلة المتعلقة تمثل ال

 .سيتم تقديمهاالخدمات التي بالتزامن مع ترات مستقبلية فإثباتها إلى تم تأجيل والتي ي، االستثمارات

 
مليون  42.3: 2018مليون دوالر أمريكي ) 40.6من خالل إطفاء الرسوم المؤجلة خالل السنة المالية الحالية، بلغ الدخل المثبت 

 .دوالر أمريكي(



 القوائم المالية الموحدة  نفستكوربإ

 ات حول القوائم المالية الموحدةإيضاح 42 صفحة
 

 

 حتياطيات واال رأس المال .23

 :نهاية السنةفي البنك رأس مال  فيما يلي

  2019يونيو  30  2018يونيو  30

 بماليين

 الدوالرات
 األمريكية

 القيمة 
 االسمية

دوالر 
 يأمريك

 عدد 
  األسهم

 بماليين

الدوالرات 
 األمريكية

القيمة 
 االسمية

دوالر 
 أمريكي

 عدد 
 األسهم

 

 المصرح به رأس المال       

        
 سهم عاديةأ - 400,000,000 2.50 1,000  400,000,000 2.50 1,000
 وأسهم أخرى أسهم ممتازة - 1,000,000 1,000 1,000  1,000,000 1,000 1,000

2,000    2,000    

        

        
 رأس المال الصادر       
        

 أسهم عادية - 80,000,000 2.50 200  80,000,000 2.50 200
 زةأسهم ممتا - 123,239 1,000 123  123,239 1,000 123

323    323    

  

 إدارة رأس المال
 

ل البنك  ل التجارية. يتم مراقبة كفاية رأس ما يحتفظ البنك بقاعدة رأس مال مدارة بفعالية لتغطية المخاطر الكامنة في األعما
بنك  )إرشادات ونسبالمصرفية  للرقابةونسب موضوعة من قبل لجنة بازل  إرشاداتاألخرى،  سالمقاييضمن من باستخدام، 

 . (28 رقم يضاحاإلالتسويات الدولية( والمعتمدة من قبل مصرف البحرين المركزي )أنظر 
 

 حتياطي قانونيا
 

 ةوالمدفوع ةمال األسهم العادية الصادر من رأس %50قانوني يعادل  باحتياطي االحتفاظ قانون الشركات التجارية البحرينييتطلب 
غير قابل للتوزيع  حتياطياالمليون دوالر أمريكي. إن هذا  100االحتياطي  حيث يبلغ ،مليون دوالر أمريكي 200 ةالبالغ للبنك

 نص عليها قانون الشركات التجارية البحريني.يالتي  ولكن يمكن استخدامه في األوجه
 

 القيمة العادلة حتياطي ا
استثمارات العائد تثمارات العقارية وواالس الملكية الخاصةاالستثمارات المشتركة للمجموعة في استثمارات تم تصنيف بعض 

الشامل اآلخر. يتم الدخل كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل وبعض أدوات دين إدارة االئتمان أدوات أسهم حقوق الملكية في المطلق 
إعادة تدوير أي ن التقييم العادل لتلك االستثمارات في حساب احتياطي القيمة العادلة. يتم تسجيل المكاسب والخسائر الناتجة ع

استثمارات العائد واالستثمارات العقارية والملكية الخاصة محققة لتلك االستثمارات المشتركة في استثمارات مكسب أو خسارة 

ويتم إعادة تدوير أي مكسب أو خسارة محققة من تلك االستثمارات المشتركة إلدارة االئتمان إلى  إلى األرباح المبقاةمباشرة  المطلق 
 .باح المبقاة من خالل األرباح أو الخسائراألر
 

 أسهم الخزانة 
 30سهم ) 63,329 والتي تتضمن علىعادي كأسهم خزانة سهم ( 586,343: 2018يونيو  30) 5,603,338تم االحتفاظ بعدد 

سهم  1,058,641منح  المؤجلة التي لم يبدأ اكتسابها بعد. تمالمكافآت ( تم منحها للموظفين كجزء من سهم 337,408: 2018 يونيو
، 2019يونيو  30بعد كما في اكتسابها بالكامل ( للموظفين والتي بدأ اكتسابها، ولكن لم يتم سهم 1,184,852: 2018يونيو  30)

  .خزانةولم يتم احتسابها كأسهم 

 



 القوائم المالية الموحدة  نفستكوربإ

 الموحدة ات حول القوائم الماليةإيضاح 43 صفحة
 

 

 )تتمة( واالحتياطيات رأس المال .23

 
 الممتازة سهم األرأس مال 

 
وال تتمتع بالمشاركة وذات طبيعة للتراكم وغير قابلة للتحويل وليس لها حق التصويت غير قابلة  هي أسهم إن األسهـم الممتازة
 سنويا . %9.75شهراَ فيما بين البنوك +  12لمدة المتداول دة سعار الفائأل المعيار المرجعيتعادل أسهم عائمة دائمة وتحمل أرباح 

 
أرباح األسهم المستحقة حتى بقيمها اإلسمية باإلضافة إلى خيار البنك  ىعل بناء  كليا  أو  جزئيا  إن األسهم الممتازة قابلة لالستدعاء 

 اء. تاريخ االستدع
 

األسهم وحاملي يخضع دفع أرباح األسهم الممتازة لتوصية مجلس اإلدارة والحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي 
ة األولوية على احق العادية. تحصل األسهم الممتازة على  ألسهم العادية للبنك لدفع أرباح األسهم وتوزيع الموجودات في حال

 تصفيتها أو حلها.
 

 احتياطيات أخرى  .24
 

 في حقوق ة  تحوطات التدفقات النقدية واحتياطي إعادة تقييم الممتلكات والمعدات المثبتة مباشراالحتياطيات األخرى على تتضمن 
 الملكية.

 
 :خرىاألحتياطيات باالتعلقة فيما يلي أدناه التحركات الم

 

 المجموع

احتياطي إعادة 
التقييم على 
الممتلكات 

 والمعدات 

تحوطات 
التدفقات 

 الدوالرات األمريكية بماليين النقدية

    
 2017يونيو  30الرصيد في  (11) 5 (6)

    
 األرباح أو الخسائر إلى قائمة محقق معاد تدويره  مكسبصافي  (1) - (1)

 للسنة محقق غير مكسب افيص 3 - 3

 تحويل االستهالك إلى األرباح المبقاة - (1) (1)

 2018يونيو  30الرصيد في  (9) 4 (5)     

 األرباح أو الخسائرإلى قائمة محققة معاد تدويرها  خسارةصافي  0 - -

 للسنة محقق غيرمكسب  صافي 2 - 2

 تحويل االستهالك إلى األرباح المبقاة - (0) (0)

 2019يونيو  30الرصيد في  (7) 4 (3)

 



 القوائم المالية الموحدة  نفستكوربإ

 ات حول القوائم المالية الموحدةإيضاح 44 صفحة
 

 

 األرباح والقيمة الدفترية وأرباح السهم  .25
 

 : التوزيعات المقترحةو للسنةللمجموعة السهم أرباح فيما يلي 
 

2018  2019  
    

 الربح للسنة )بماليين الدوالرات األمريكية( 131  125

(22)  (16) 
)بماليين الدوالرات  بتوزيعهاالموصى  -متازة : أرباح األسهم الممخصوما  منه   

 األمريكية(

 الدوالرات األمريكية( بماليين) األسهم العاديةحملة عائد إلى الالربح  115  103

77  76 
 بماليين)في األرباح األساسي للسهم العادي  نصيبلل المتوسط المرجح لألسهم العادية

 الدوالرات األمريكية(

1.34  1.52 
  على المتوسط المرجح لألسهم –في األرباح األساسي للسهم العادي  النصيب

 )دوالر أمريكي(

79  78 

في األرباح المخفض بالكامل للسهم العادي للنصيب  المتوسط المرجح لألسهم العادية

 الدوالرات األمريكية( بماليين)
    

1.30  1.47 
  على المتوسط المرجح لألسهم –في األرباح المخفض بالكامل للسهم العادي النصيب 

 )دوالر أمريكي( المخفضة

    

 توزيعات مقترحة:   

 )بماليين الدوالرات األمريكية(أرباح األسهم العادية  22  19

 )بماليين الدوالرات األمريكية(أرباح األسهم الممتازة  16  22

41  38  

 
 

ة الدفع فقط على مستحقللسهم ( سنتات 24: 2018)سنتات  30ية قدرها إن أرباح األسهم العادية الموصى بتوزيعها بقيمة إسم
 حملة األسهم العادية.بها في تاريخ الموافقة على توزيع األسهم من قبل  ظ)باستثناء أسهم الخزانة(، التي يتم االحتفااألسهم الصادرة 

 
دوالر مليون  22.3: 2018)دوالر أمريكي يون مل 15.6الموصى بتوزيعها بقيمة إسمية قدرها أرباح األسهم الممتازة تمثل 

  .لألسهم الممتازة الصادرةسنوية السهم األأمريكي( للسهم أرباح 
 

محققة  غيرالالتغيرات ستثناء اب)العادية األسهم حملة حقوق قسمة بنهاية السنة تاريخ في  العاديسهم للالقيمة الدفترية يتم إحتساب 

 القائمة في نهاية السنة،على عدد األسهم العادية  )والتوزيعات المقترحةإعادة التقييم  حتياطياو قديةلتدفقات النتحوطات االمتعلقة بو
إن القيمة الدفترية للسهم  .)نهاية السنةفي  المقتناة غير المكتسبةالصادرة حصة منفعة اإلدارة في جميع األسهم األخذ في االعتبار ب(

 (.دوالر أمريكي للسهم 12.13: 2018يونيو  30أمريكي للسهم )ر دوال 13.26هو  المخفض بالكامل العادي
 

 نصيبللالقائمة المرجح لألسهم متوسط البين المكتسبة وغير المكتسبة كفرق المستقبلية للمكافآت المحتمل تم إظهار تأثير التخفيض 
 .في األرباحللسهم والمخفض األساسي 

 



 القوائم المالية الموحدة  نفستكوربإ

 ت حول القوائم المالية الموحدةإيضاحا 45 صفحة
 

 

 أدوات مالية مشتقة .26

 

 قائمة المركز الماليمختلف مخاطر من لتحوط لكأدوات إلدارة المخاطر  أساسيبشكل ألدوات المالية المشتقة تستخدم المجموعة ا
في أسواق لخيارات وعقود ا اتعقود المقايضو العقود اآلجلةعلى التدفقات النقدية. تتضمن هذه األدوات المالية المشتقة مخاطر و

 رأس المال.أسواق و األجنبيصرف ال
 

األداة المالية المشتقة  الحتسابتتضمن معايير المجموعة لمحاسبة التحوط.  39جموعة حاليا  معيار المحاسبة الدولي رقم تطبق الم

 يلي: ماعلى تحوط ك
 

وهدف واستراتيجية إدارة المخاطر رسميا  التي يتم تحوطها يجب توثيق أداة التحوط وبند التحوط المتعلق بها وطبيعة مخاطر  −
 حوط؛بداية الت عند

 

في ذو فاعلية عالية كون ي أنمن المتوقع على أنه ، من خالل التغيرات في قيمة أداة التحوط، بوضوح يجب أن يبرهن التحوط −
 للبند المحوط؛ التحوطموازنة التغيرات في القيم العادلة أو التدفقات النقدية المرتبطة بمخاطر 

 

 و أن تكون فعالية التحوط قابلة للقياس المعتمد عليه؛ −
 

 المالية.إعداد التقارير ل فترة استمرار وتحديد ما إذا كان فعاال  طوايجب تقييم التحوط ب −
 

 وأ في القيمة العادلة لموجود التي تحوط التعرض للتغيراتالقيمة العادلة  اتتحوطتصنف إدارة المجموعة التحوط على فئتين: )أ( 
تغيرات التدفقات النقدية المرتبطة بمخاطرة معينة متعلقة ل وط التعرضالتي تحالتدفقات النقدية  اتتحوطو)ب( مطلوب مثبت؛ 

 . متوقع حدوثهاأو بمعاملة  مثبتبموجود أو بمطلوب 
 



 القوائم المالية الموحدة  نفستكوربإ

 ات حول القوائم المالية الموحدةإيضاح 46 صفحة
 

 

 )تتمة(أدوات مالية مشتقة  .26

 
 :ةفعالات الالمحاسبية لتغيرات القيمة العادلة المتعلقة بمختلف أنواع التحوط ةالمعالجيوضح الجدول التالي 

 

 وطنوع التح

التغيرات في القيمة العادلة للبند المعني 
 بالتحوط والمتعلقة بمخاطر التحوط

 التغيرات في القيمة العادلة
 ألداة التحوط

لألرباح أو الموحدة قائمة التقيد في  تحوطات القيمة العادلة
تعديل مماثل للقيمة عمل مع الخسائر 

القائمة المدرجة للبند المحوط في 

 . ماليللمركز ال الموحدة
 

أو الخسائر لألرباح قائمة الموحدة التقيد في 
الموحدة القائمة مماثل في تأثير مع إدراج 

ضمن القيمة العادلة الموجبة للمركز المالي 

 أو السالبة للمشتقات.

 قغير قابلة للتطبي  ةالنقدي اتتحوطات التدفق
 

 

مماثل تأثير مع إدراج حقوق الملكية تقيد في 
ضمن للمركز المالي حدة الموالقائمة في 

القيمة العادلة الموجبة أو السالبة للمشتقات. 
أية مكاسب أو خسائر غير محققة يتم تحويل 

قائمة الإلى الملكية في حقوق  مسبقا  مثبتة 
الذي وقت الفي لالرباح أو الخسائر الموحدة 
على القائمة  المعاملة المتوقعة تؤثر فيه

 .الموحدة لألرباح أو الخسائر

 
 مشتقات أخرى

 
ال تقوم المجموعة بأنشطة المتاجرة في المشتقات لحسابها الخاص. إال أنه في بعض األحيان قد تحتاج المجموعة للقيام ببعض 

قتصادية ضمن إطار إرشادات إدارة الموجودات والمطلوبات وإدارة المخاطر، والتي قد ال مالت المشتقات لتقليل المخاطر االمعا
)على سبيل المثال: تحوطات مخاطر العمالت األجنبية على  39سبة التحوط بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم تكون مؤهلة لمحا

ن إعادة القياس إلى القيمة العادلة لهذه المشتقات عالناتجة . وبالتالي، ترحل المكاسب أو الخسائر بالقيمة العادلة(المقيمة االستثمارات 
 .الخسائر أولألرباح قائمة الموحدة الفي 

 
 تقييم المشتقات المالية

 
مالحظتها بما التي يمكن نماذج مدخالت السوق تستخدم الالمالية المشتقة باستخدام النماذج الداخلية. أغلبية أدواتها المجموعة م تقي  

ية المشتقة المدرجة المالمطلوبات الموجودات وتمثل ال. واآلجلة للعمالتاألسعار الفورية من  وكال  سعر الفائدة منحى في ذلك 
يضاح اإلات )أنظر الخياروعقود اآلجلة العمالت وعقود مطابقة العملة  ومقايضات أسعار الفائدة مقايضاتعقود  2المستوى  ضمن
االعتماد على تقييمات تتمثل في سياسة المجموعة ن إفيتم تقييمها باستخدام النماذج الداخلية،  الللمشتقات التي بالنسبة . (30رقم 

 .التي يمكن مالحظتهابيانات السوق إال أنها تقوم بوضع معايير لها مقابل ، ألطراف األخرىا
 



 القوائم المالية الموحدة  نفستكوربإ

 ات حول القوائم المالية الموحدةإيضاح 47 صفحة
 

 

 )تتمة(أدوات مالية مشتقة  .26

 :األدوات المالية المشتقة القائمة للمجموعةيوضح الجدول أدناه 
 

  2019يونيو  30  2018يونيو  30

القيمة 
العادلة 
 السالبة

القيمة 
العادلة 
 *الموجبة

 لقيمةا
  االسمية

القيمة 
العادلة 
 السالبة

القيمة 
العادلة 
 *الموجبة

 القيمة
 االسمية

 وصف أداة التحوط                                             
                 الدوالرات األمريكية بماليين 

 أ( تحوطات المشتقات               
        
 األجنبي اآلجلة باستخدام عقود الصرف مخاطر العملة المحوطة       
        
 تحوطات القيمة العادلة( 1       
        

 تعرضات مدرجة بالميزانية 341 5 -  302 - (17)
        
 ( تحوطات التدفقات النقدية2       
 المعامالت المتنبأ بها  44 0 (0)  51 0 (0)        
 سيمة على دين طويل األجلق 46 1 -  48 - (3)        
        

 مجموع عقود الصرف األجنبي اآلجلة 431 6 (0)  401 0 (20)
        

 أسعار الفائدة مخاطر أسعار الفائدة المحوطة باستخدام مقايضات       
        

 دين ذو معدل ثابت –تحوطات القيمة العادلة ( 1 437 21 -  490 28 (2)
        
 دين ذو معدل عائم –تحوطات التدفقات النقدية ( 2 25 - (3)  25 - -
        

 مجموع عقود تحوطات أسعار الفائدة 462 21 (3)  515 28 (2)

 تحوطات المشتقات –المجموع  893 27 (3)  916 28 (22)

        
 ب( مشتقات أخرى       
        

 ئدة مقايضات أسعار الفا 200 11 (11)  623 10 (9)
 عقود صرف أجنبي آجلة 1,457 6 (9)  668 9 (3)

 خيارات العملة - - -  36 0 -
 مقايضات مطابقة العملة - - -  363 8 (5)

 المشتقات األخرى –المجموع  1,657 17 (20)  1,690 27 (17)
 

 األدوات المالية المشتقة –المجموع  2,550 44 (23)  2,606 55 (39)

 
 مليون دوالر أمريكي(. 50.7 :2018يونيو  30أعاله )المذكورة مليون دوالر أمريكي مقابل القيم العادلة  70.1المجموعة والبالغة المستلمة من قبل الضمانات  صافي* تم تعيين 

 



 القوائم المالية الموحدة  نفستكوربإ

 ات حول القوائم المالية الموحدةإيضاح 48 صفحة
 

 

  )تتمة(أدوات مالية مشتقة  .26
 

 الستحقاق:احسب فترة االعتبارية لألدوات المالية المشتقة لمبالغ اتحليل يوضح الجدول أدناه 
 

    المبالغ االعتبارية حسب فترة االستحقاق  
 

 المجموع

  
 أكثر من 

 سنوات 5

 أكثر من  
واحدة سنة 
 سنوات 5إلى 

 أكثر من  
 أشهر 3

 واحدة إلى سنة

   
  لغاية

 أشهر 3

 2019يونيو  30
 الدوالرات األمريكية بماليين

           

 يمة العادلة:مشتقات محتفظ بها كتحوطات الق          
 عقود صرف أجنبي آجلة  341  -  -  -  341
 الفائدة أسعارمقايضات   -  -  -  437  437

           

 : كتحوطات التدفقات النقديةمشتقات محتفظ بها          
 عقود صرف أجنبي آجلة  61  29  -  -  90
 الفائدة مقايضات أسعار  -  -  -  25  25

           

 مشتقات أخرى:          
 الفائدةأسعار مقايضات   100  50  -  50  200

 عقود صرف أجنبي آجلة  1,434  23  -  -  1,457
           

2,550  512  -  102  1,936   

          Co  

    المبالغ االعتبارية حسب فترة االستحقاق  

 المجموع
 

 
 أكثر من 

  سنوات 5

 أكثر من 
 واحدةسنة 
  سنوات 5إلى 

 أكثر من 
 أشهر 3

  واحدة إلى سنة

  
  لغاية

 أشهر 3
 2018يونيو  30

 الدوالرات األمريكية بماليين
           

 مشتقات محتفظ بها كتحوطات القيمة العادلة:          
 عقود صرف أجنبي آجلة  302  -  -  -  302
 الفائدة أسعارمقايضات   -  63  6  421  490

           

 : كتحوطات التدفقات النقديةمشتقات محتفظ بها          
 عقود صرف أجنبي آجلة  87  12  -  -  99
 الفائدة مقايضات أسعار  -  -  -  25  25

           

 مشتقات أخرى:          
 الفائدةأسعار مقايضات   -  573  -  50  623
 لةعقود صرف أجنبي آج  620  48  -  -  668
 مقايضات مطابقة العملة  -  322  -  41  363
 خيارات العملة   36  -  -  -  36

           

2,606  537  6  1,018  1,045   
          Co  

 تحوطات القيمة العادلة
 

: 2018) 2019يونيو  30مليون دوالر أمريكي خالل السنة المنتهية في  28.5تحوطات القيمة العادلة  الناتجة عن المكاسببلغت 

البنود المحوطة المنسوبة إلى مخاطر أسعار الفائدة الخسائر الناتجة عن مليون دوالر أمريكي( بينما بلغت  28.2خسائر قدرها 
مليون دوالر أمريكي(. يتم تضمين  27.3 مكاسب قدرها :2018مليون دوالر أمريكي ) 30.5ومخاطر صرف العمالت األجنبية 

، لألرباح أو الخسائرفي القائمة الموحدة أو مصروفات الفوائد  ل الخزانة ودخل الموجودات األخرىخسائر في دخهذه المكاسب وال
: 2018) دوالر أمريكي مليون 1.9خسارة قدرها باإلضافة إلى ذلك، خالل السنة المالية الحالية، كان هناك  .حسب مقتضى الحال

 أخرى.مشتقات المصنفة كية المشتقة ( على األدوات المالدوالر أمريكي مليون 0.9
 



 القوائم المالية الموحدة  نفستكوربإ

 حول القوائم المالية الموحدة اتإيضاح 49 صفحة
 

 

 )تتمة(أدوات مالية مشتقة  .26
 

 المتوقعة التدفقات النقدية غير المخصومة لبنود التحوطات
 

. الفائدة ومخاطر العمالت األجنبية أسعاربمخاطر بشكل أساسي التي تتعلق فقات النقدية المتوقعة التالية، قامت المجموعة بتحوط التد
إجراء بافتراض عدم في الفترات التالية، رباح أو الخسائر أللقائمة الموحدة العلى حوط من البند العالناتجة ت النقدية التدفقا تؤثر

 المبالغ المحوطة:  علىتعديالت 
 

 المجموع 

 
 أكثر من  

 سنوات 5 

 أكثر من 
 واحدةسنة  
 سنوات 5إلى  

 أكثر من 
 أشهر 3 

 واحدة إلى سنة 

  
  لغاية 

 أشهر 3 

 2019يونيو  30

 الدوالرات األمريكية بماليين

      
 *مخاطر العملة     

 على دين طويل األجل قسيمة (6) (6) (48) (72) (132)
 مصروفات تشغيلية  (6) (6) - - (12)
 دخل الرسوم  11 23 - - 34

      
 *الفائدة أسعارمخاطر      

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

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

      
 

 المجموع

 
 أكثر من  
 سنوات 5 

 أكثر من 
 واحدةسنة  
 سنوات 5إلى  

 أكثر من 
 أشهر 3 
 واحدة إلى سنة 

  
  لغاية 
 أشهر 3 

 2018يونيو  30
 الدوالرات األمريكية بماليين

      
 *مخاطر العملة     

 يل األجلعلى دين طو قسيمة - (12) (47) (82) (141)
 مصروفات تشغيلية  (43) (3) - - (46)
 دخل الرسوم  15 10 - - 25

      
 *الفائدة أسعارمخاطر      

 فائدة على المطلوبات (2) (3) (19) (43) (67)
(229) (125) (66) (8) (30) Co 

 في هذا اإليضاح مسبقا  كما هو مفصح عنه المشتقات المالية عقود لالفائدة  تم تحوط مدفوعات القسيمة الثابتة المتوقعة هذه باستخدام مقايضات أسعار*       

 

خسارة  ،رباح أو الخسائرألالموحدة لقائمة الإلى الملكية بلغ الجزء غير الفعال لتحوطات التدفقات النقدية المعاد تدويرها من حقوق 
 مليون دوالر أمريكي(.  0.8 قدره ربح :2018) 2019يونيو  30كما في مليون دوالر أمريكي  0.1قدرها 

 



 القوائم المالية الموحدة  نفستكوربإ

 مالية الموحدةإيضاحات حول القوائم ال 50 صفحة
 

 

 ت محتملةوالتزاما اتارتباط .27
 

 الدوالرات األمريكية بماليين  2019يونيو  30   2018يونيو  30
    

 صناديق واالستثمارات المشتركةفي الاستثمارية ارتباطات  64  66
    
 االستراتيجية لالقتناءات استثمارية ارتباطات  78  -

    
 :تشغيلية غير قابلة للنقضالتأجير القود ع   

 خالل سنة واحدة  10  6
 سنوات 5سنة إلى  1من  39  40
 سنوات  5أكثر من  49  63

 تشغيلية غير قابلة للنقضالتأجير العقود مجموع  98  109

    
 ضمانات وإعتمادات مستندية صادرة ألطراف أخرى 21  10

 

ارتباطات االستثمارات المشتركة غير الممولة للمجموعة في  صناديق واالستثمارات المشتركةفي ال االستثماريةات االرتباطتمثل 
 .إدارة االئتماناستثمارات الملكية الخاصة واستثمارات العائد المطلق و اتمختلف استثمار

 
القتناء حصة تفاقيات شراء نهائية الرب إنفستكوها بالمعامالت التي أبرمت ةاالستراتيجي لالقتناءاتاالستثمارية االرتباطات تتعلق 

تقديم خدمات االستشارات ، وهي مؤسسة لجمع رأس المال وMercury Capital Advisors شركة من %100ملكية بنسبة 
، مستشار استثماري. ومن Management Investment Partners LLC شركة حصة األغلبية فيلديها التي و، يةاالستثمار

 .القادمةفي السنة المالية  المعامالتتلك  المتوقع أن تنتهي

 
وأبوظبي والرياض  نيويورك ولندنفي  المجموعة المتعلقة بمكاتبها بارتباطات قابلة للنقضالعقود التأجير التشغيلية غير تتعلق 

 . وسنغافورة
 

نات مالية مقدمة  أخرىطراف ألالصادرة المستندية  واإلعتماداتالضمانات تتضمن  الشركات ستمرارية عمليات التسهيل ضما
  والمرافق.وتأجير المعدات المستثمر فيها 

 
التزامات أداء الشركاء العاملين بإصدار خطابات تعويض وضمانات نهائية لدعم  قامت المجموعة أيضا  ، باإلضافة إلى ذلك

 ة تأمين المجموعة لألخطاء والحذف.والشركات المستثمر فيها فيما يتعلق باالستثمارات العقارية، التي يتم تغطيتها ضمن وثيق
 

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

بأن حصيلة هذه المطالبات لن يكون لها أي تأثير جوهري عكسي على مطمئنة ، فهي الصلة ذوي المستشارين القانونيين المختصين
 .في القوائم المالية الموحدةلها وبالتالي لم يتم عمل مخصص  ركز المالي للمجموعةالم
 



 القوائم المالية الموحدة    نفستكوربإ

 

 ات حول القوائم المالية الموحدةإيضاح 51 صفحة

 

 

 التنظيمي  كفاية رأس المال .28
 

تمدة من قبل مصرف البحرين المركزي على أساس موحد  لبنك إنفستكورب ش.م.ب. وهو البنك المرخص  IIIإطار عمل اتفاقية بازل تقوم المجموعة بتطبيق أنظمة  المع

 والمنظم من قبل مصرف البحرين المركزي. فيما يلي أدناه اإلفصاحات المطلوبة وفقا  لتوجيهات مصرف البحرين المركزي:
 

 الدوالرات األمريكية بماليين  2019يونيو  30  2018يونيو  30 
معلومات التدابير  المرجع 

 التحوطية 
 الموحدة 

وفقًا  الرصيد 
للقوائم المالية 

 المعلنة 

معلومات التدابير  
 التحوطية 
 الموحدة 

وفقًا الرصيد  
للقوائم المالية 

 المعلنة 

  

                   
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 الموجودات

 نقد وأموال قصيرة األجل  57  57  105  105           

 إيداعات لدى مؤسسات مالية وأصول سائلة أخرى  333  333  266  266 

 للمشتقاتالقيمة العادلة الموجبة   44  44  55  55 

 ذمم مدينة   336  336  250  250 

 سلف  82  82  92  92 

 استثمارات مكتتب بها   334  334  446  446 

 مبقاة – االستثمارات المشتركة         

 الملكية الخاصة استثمارات   505  505  625  625 

 استثمارات إدارة االئتمان   332  332  272  272 
 استثمارات العائد المطلق  112  112  189  189 

 استثمارات عقارية  68  68  76  76 

 مبالغ مدفوعة مقدما    28  28  26  26 

 ىأخروموجودات  معداتو ممتلكات  37  24     

 استثمار في شركة زميلة   38  38  36  21 

 موجودات ملموسة  55  -  55  - 

 الشهرة  -  50  -  49 

 **موجودات غير ملموسة  -  18  -  21 و

 مجموع الموجودات  2,361  2,361  2,493  2,493 

  ملكية ال حقوقالمطلوبات و                   

 المطلوبات                   
 حسابات تحت الطلب   263  263  116  116 

 المؤسسات المالية وحساباتألجل  حسابات  151  151  300  300 

 ذمم دائنة ومصروفات مستحقة  202  202  226  226 

 للمشتقاتالقيمة العادلة السالبة   23  23  39  39 

 األجلوطويل  متوسط دين  514  514  617  617 

 رسوم مؤجلة  63  63  72  72 

 مجموع المطلوبات   1,216  1,216  1,370  1,370 

 حقوق الملكية                    

 س المال المدفوعأر         

 1والتي تشكل جزءا  من رأس مال األسهم العادية فئة          

 سهم العادية رأس مال األ  200  200  200  200 1أ

 أسهم الخزانة  (74)  (74)  (5)  (5) 2أ

 االحتياطيات والدخل الشامل اآلخر المتراكم           

 1والتي تشكل جزءا  من رأس مال األسهم العادية فئة          

 احتياطي قانوني  100  100  100  100 1ج

 عالوة إصدار أسهم   237  237  229  229 2ج

 احتياطي القيمة العادلة   (16)  (16)  (7)  (7) 3ج

 أرباح مبقاة  409  409  322  322 1ب

 صافي الدخل الحالي المتراكم   131  131  125  125 2ب

 توزيعات مقترحة   38  38  41  41 3ب

 احتياطي تحوط التدفقات النقدية   (7)  (7)  (9)  (9) 4ج

          
 1من رأس مال األسهم العادية فئة  والتي تشكل جزءا           
 رأس مال األسهم الممتازة  123  123  123  123 د

 احتياطي إعادة تقييم الموجودات الثابتة  4  4  4  4 هـ

  الملكية  حقوقمجموع   1,145  1,145  1,123  1,123 

  مجموع المطلوبات وحقوق الملكية   2,361  2,361  2,493  2,493 
 

 .على مدى الفترة الزمنية المحددةالتدريجي للترتيبات االنتقالية لمصرف البحرين المركزي لإللغاء  وفقا  م تطبيق التعديالت التنظيمية على الموجودات غير الملموسة لقد ت**
 



 القوائم المالية الموحدة    نفستكوربإ

 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة   52 صفحة
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 الدوالرات األمريكية بماليين  2019يونيو  30  2018يونيو  30 

 مرجع ال
مبالغ خاضعة 

للمعالجة قبل سنة 
2015 

 
معلومات 
التدابير 

 التحوطية 
 

مبالغ خاضعة 
للمعالجة قبل سنة 

2015 
 

معلومات التدابير 
 التحوطية 

 
 

                   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 : األدوات واالحتياطيات 1حقوق رأس مال األسهم العادية فئة 

          
         

األسهم العادية المؤهلة الصادرة مباشرةَ باإلضافة حقوق رأس مال 

 إلى األسهم ذات الصلة 
 فائض  126    195   2+أ1أ

 أرباح مبقاة   578    488   3+ب2+ب1ب
 الدخل الشامل اآلخر المتراكم )واالحتياطيات األخرى(  314    313   4+ج3+ج2+ج1ج

 قبل التعديالت التنظيمية 1فئة حقوق رأس مال األسهم العادية   1,018    996   
إلى رأس مال األسهم العادية  ةمنها: التعديالت التنظيمي محسوما           

 1فئة 
 موجودات غير ملموسة  (13)  15  (12)  15 و

 الشهرة  (50)    (49)   
 احتياطي تحوط التدفقات النقدية   7    9   4ج

 1مال األسهم العادية فئة  نظيمية إلى رأسالتمجموع التعديالت   (56)    (52)   

 1حقوق رأس مال األسهم العادية فئة   962    944   

          
 األدوات  :1رأس المال اإلضافي فئة          
 الصادرة مباشرةَالمؤهلة  1أدوات رأس المال اإلضافي فئة   123    123   د

 التنظيميةقبل التعديالت  1 رأس المال اإلضافي فئة  123    123   
          

 1 المال اإلضافي فئة التنظيمية إلى رأسمجموع التعديالت   -    -   

 1 رأس المال اإلضافي فئة  123    123   

   1,067    1,085  
مال األسهم العادية  = رأس 1 رأس المال فئة) 1 رأس المال فئة

 (1رأس المال اإلضافي فئة +  1فئة 
          

 2 رأس مال األسهم العادية فئة         
 احتياطي إعادة تقييم الموجودات الثابتة  4    4   هـ

  (16الخسائر االئتمانية المتوقعة على السلف )أنظر إيضاح رقم   3    3   

 قبل التعديالت التنظيمية 2 رأس مال األسهم العادية فئة  7    7   
          

 2مال األسهم العادية فئة  التنظيمية إلى رأسمجموع التعديالت   -    -   

 2 رأس مال األسهم العادية فئة  7    7   
          

   1,074    1,092  
+  1مجموع رأس المال )مجموع رأس المال = رأس المال فئة 

 (2رأس المال فئة 

 
 

 مجموعة الطرق التالية:فقد اختارت ال، لتقييم مدى كفاية رأس المال التنظيمي

 ئتمان ومخاطر السوقالطريقة الموحدة لمخاطر اال •

 طريقة المؤشرات األساسية للمخاطر التشغيلية  •
 

 المماثلة حسب فئة الموجودات IIIبازل اتفاقية يوضح الجدول التالي مرجح مخاطر 

 

 IIIمرجح مخاطر اتفاقية بازل 

 

 IIIمنهجية اتفاقية بازل 

 2019يونيو  30
 اتع فئة الموجودقطا

   
  المليكة الخاصة استثمارات  الطريقة الموحدة 150%

 استثمارات عقارية  الطريقة الموحدة 200%

  استثمارات العائد المطلق الطريقة الموحدة 150%

 مؤقتة واستثمارات دين استثمارات إدارة االئتمان  الطريقة الموحدة %1250إلى  100%

 االستثمارات العقارية والملكية الخاصة اكتتاب استثمارات  الطريقة الموحدة 100%

 المخاطر التشغيلية طريقة المؤشرات األساسية 15%

    



 القوائم المالية الموحدة    نفستكوربإ

 

 ات حول القوائم المالية الموحدةإيضاح 53 صفحة
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إلطار عمل المشتركة جميع االنشطة االستثمارية تخضع  ،الموضحة أعاله لإلرشادات وفقا   كفاية رأس المالنسبة يلخص الجدول أدناه رأس المال التنظيمي وطريقة احتساب 

 المحفظة المصرفية في حين تشمل مخاطر صرف العمالت األجنبية معظم مخاطر السوق لمحفظة المتاجرة. ائتمانمخاطر 
 

 الدوالرات األمريكية بماليين 2019يونيو  30  2018يونيو  30
  1رأس المال الفئة  1,085  1,067    

  2ال الفئة رأس الم 7  7

1,074  1,092 

)مجموع رأس المال = رأس المال الفئة  III بموجب إتفاقية بازل التنظيميقاعدة رأس المال 

 (2+ رأس المال الفئة 1
 

معادل التعرض 
 للمخاطر

االعتبارية/  المبالغ
  ألصلية/

معادل التعرض 
  للمخاطر

االعتبارية/  المبالغ
   ألصلية/

        

  2019يونيو  30  2019يونيو  30  2018يونيو  30  2018يونيو  30

 مرجحة بالمخاطرالتعرضات ال

  بآالف الدوالرات األمريكية

 االئتمانمخاطر        

 مطالبات على الحكومات  26  -  1 - 
 مطالبات على البنوك  358  178  348 160

 مطالبات على الشركات   407  407  345 344

 استثمارات مشتركة )متضمنة االكتتابات(  1,351  1,856  1,608 2,159
 موجودات أخرى   47  63  50 69

        
 بنود غير مدرجة في الميزانية       

 ات والتزامات محتملةارتباط  261  102  185 82 

 أدوات مالية مشتقة  61  35  65 36 

 االئتمانمخاطر ل مرجحةالتعرضات ال    2,641   2,850 

         
 مخاطر السوق       
  مخاطر السوقلالمرجحة تعرضات ال    1   1

 التشغيلية مخاطر ال               

 التشغيلية مخاطر للالمرجحة تعرضات ال    593   562

        

 مخاطر التعرضات المرجحة للمجموع     3,235   3,413

( / )التعرضات 1)رأس المال فئة  1مال الفئة رأس ال نسبة    33.5%   31.3%         

 المرجحة للمخاطر(

        

)التعرضات  /)مجموع رأس المال( كفاية رأس المال نسبة     33.8%   31.5%

 المرجحة للمخاطر(
 

لمصرف البحرين المركزي بموجب اتفاقية  الحد األدنى المطلوب حسب اإلرشادات التنظيمية 12.5%   12.5%

 IIIبازل 
 

 رأس المال المساند على الحد األدنى المطلوب حسب توجيهات مصرف البحرين المركزي  688   647

 
مليون دوالر  69.3قدرها  مكاسب :2018يونيو  30مليون دوالر أمريكي ) 25.8من االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة والبالغة  مكسب القيمة العادلة غير المحققتم إدراج 

 .1( في األرباح المبقاة، التي تعتبر جزءا  من رأس المال فئة أمريكي
 



 القوائم المالية الموحدة    نفستكوربإ

 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة   54 صفحة

 

 

  إدارة المخاطر .29
 

على  (FRMC)لجنة اإلدارة المالية والمخاطر  تشرفقرار بالمجموعة. ال اتخاذتمثل إدارة المخاطر جزءا  ال يتجزأ من عملية 

عددا  من . تضم لجنة اإلدارة المالية والمخاطر شامل وتضع بيان مخاطر المجموعة على أساس، المجموعةمخاطر إدارة أنشطة 
  .األقسام الرئيسية في المجموعةجميع ار مسئولي اإلدارة من ـكب
 

نماذج المجموعة تستخدم كافي.  اقتصاديدعم أهداف أعمالها برأس مال في الهدف األساسي إلدارة مخاطر المجموعة يتمثل 

رأس بمبلغ رأس المال يعرف غير متوقعة من االستثمارات أو المخاطر األخرى. ال الخسائر رأس المال الالزم لتغطية لتحددمخاطر ال
من قبل مصرف البحرين المركزي باستخدام اتفاقية بازل )انظر محدد قتصادي ويختلف عن رأس المال التنظيمي كما هو االمال ال
على مدى سنة واحدة وبعد ذلك يتم ع من قطاعات األعمال متطلبات رأس المال االقتصادي لكل قطايتم تحديد (. 28 رقم يضاحاإل

القيمة المعرضة أسلوب فحص إجمالي رأس المال االقتصادي بموجب . ومن ثم يتم رأس المال االقتصاديتجمعيها لتحديد إجمالي 

 99% ثقة يبلغ بمستوىنوات باستخدام فترة قبض لمدة خمس س ةكييالدينام القيمة المعرضة للمخاطريتم حساب ة. كييدينامللمخاطر ال
  الموجودات. فئاتفئة من التنويع لكل  مزاياوإثبات 

 
، قام فريق إدارة المخاطر بتطوير أدوات لكل قطاع من قطاعات األعمال تحديد وتخصيص رأس مال اقتصادي كافي باإلضافة إلى

تعالج على وجه التحديد مخاطر مخاطر معنية للة مفصلتحليالت  إلجراءإدارة المخاطر في مجال كبار االستشاريين بالتعاون مع 
 . األعمال على حدة اتاالستثمار لكل قطاع من قطاع

 
 موضحة أدناه:هي إن المخاطر الرئيسية المرتبطة بأعمال المجموعة وعمليات إدارة المخاطر ذات العالقة 

 
 الطرف اآلخر  ئتمانامخاطر  ( 1)
 

يداعات والقيمة العادلة للمشتقات والذمم المدينة اإلعلى أموالها قصيرة األجل وآلخر الطرف ائتمان اطر اتتعرض المجموعة لمخ
جميع وضع حدود للتعامل مع من خالل الطرف اآلخر  ائتمانالمجموعة مخاطر تدير  .ستثمارات الدين والضماناتاوالسلف و
مخاطر  تقتصر .األخرى ئتمانية لألطرافارة االكما تراقب المجموعة مخاطر االئتمان وتقيم باستمرار الجد األخرى. األطراف

وفيما  (.26 رقم يضاحاإل انظرموجبة )قيم عادلة التي تحمل تلك على باألدوات المالية المشتقة الطرف اآلخر فيما يتعلق  ئتمانا

تعرضات  لديهاعة المجموالناتجة عن الموجودات المالية األخرى للمجموعة، فإن الطرف اآلخر ئتمان يتعلق بتعرضات مخاطر ا
الطرف اآلخر  ئتمانمخاطر امن التخفيف رة نشطة تسعى المجموعة بصوكما القيمة المدرجة لهذه األدوات المالية. وقصوى تعادل 

 .CSAو ISDAقدر اإلمكان من خالل اتفاقيات ، األخرىموثقة مع األطراف وهوامش من خالل ترتيبات مقاصة 
 

وضع حدود األطراف األخرى المعتمدة من قبل من أجل خارجي التصنيف شاملة تستند على الة منهجيبإدارة المخاطر فريق حتفظ ي
على األقل لوضع حدود من وكالتين للتصنيف ئتمانية االتصنيفات الى المصنفة، يتم استخدام بالنسبة لألطراف األخروالمجلس. 

واجبة وتحليل االئتمان قبل افتراض العناية الجراء إللطرف اآلخر. يتم فحص جميع األطراف األخرى غير المصنفة من خالل 
نفستكورب. يتم تصنيف هذه األطراف األخرى غير المصنفة ضمن "المعيار األساسي" للتصنيف إئتمانية من قبل تعرضاتهم اال

 الداخلي ألغراض إعداد التقارير المالية.
 



 القوائم المالية الموحدة    نفستكوربإ

 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة   55 صفحة
 

 

 )تتمة( إدارة المخاطر .29
 

 تتمة()الطرف اآلخر  ائتمانمخاطر  (  1
 

 وفئة درجات التصنيف الخارجية: *يوضح الجدول أدناه العالقة بين درجات التصنيف الداخلية
 

 التصنيفات الخارجية حسب ستاندرز وبورز وموديز التصنيف الداخلي

 AAA to A عالي

 -A- to B معيار أساسي
 

 إعداد التقارير المالية. * يتم استخدام التصنيفات الداخلية لتحديد المخصصات واالضمحالل ألغراض
 

 :ةفيما يلي ملخص لفئات التصنيف الداخلي
 

 بالكامل والضمانات قد تكون متوفرة.  اهناك احتمال كبير جدا  بأن الموجودات سوف يتم استرداده – عالي
 

على  منخفضةيمثل مخاطر  ذلكاسترداد الموجودات، وبالتالي فإن ن هناك احتمال كبير جدا  بأنه سوف يتم أفي حين  -معيار أساسي 
 .وقد تكون الموجودات غير مضمونةلمجموعة، ا
 

للشروط التعاقدية ولكن لم يتم  وفقا  ئتمان الطرف اآلخر قد فات موعد استحقاقه عندما تكون المدفوعات مستحقة يعتبر التعرض لمخاطر ا
 (. 10 رقم يضاحاإلن السلف )راجع خالل السنة الحالية والسنة السابقة، لم يتم إعادة هيكلة أي م إستالمها.

 

 التخفيفدون األخذ في االعتبار في نهاية السنة ئتمان الطرف اآلخر للمجموعة حليل الحد األقصى لتعرضات مخاطر ايوضح الجدول أدناه ت
 . ئتماناالحدة من 

 

 الحد األقصى 
 لمخاطر االئتمان
  )أ+ب+ج+د(

 مخصصات
  )د(   

 مضمحلة
 )ج(  

 فات موعد  
 تحقاقها ولكنهااس

 غير مضمحلة
 )ب(    

 
 لم يحن موعد استحقاقها        

 وغير مضمحلة           

 )أ(                  
 2019يونيو  30

 الدوالرات األمريكية بماليين

   1المرحلة              2المرحلة   3المرحلة     

   تصنيف مخاطر االئتمان                   

   عالي  يار أساسي مع        
             

 قصيرة األجلأموال  2  55  -  -  0  57

333  0  -  -  157  176 
 إيداعات لدى مؤسسات مالية 

 سائلة أخرى   وأصول 
 القيمة العادلة الموجبة للمشتقات 20  24  -  -  -  44

 ذمم مدينة  -  183  143  12  (13)  325

 سلف -  85  -  15  (18)  82

 دين  –مشتركة ات استثمار -  333  -  -  (1)  332

 ضمانات  -  21  -  -  -  21

 المجموع 198  858  143  27  (32)  1,194

           

 الحد األقصى 
 لمخاطر االئتمان

  )أ+ب+ج+د(

 مخصصات
  )د(   

 مضمحلة
 )ج(  

 فات موعد  
 استحقاقها ولكنها

 غير مضمحلة
 )ب(    

 
 لم يحن موعد استحقاقها        

 وغير مضمحلة           

 )أ(                  
 2018يونيو  30

 ةالدوالرات األمريكي بماليين

   تصنيف مخاطر االئتمان                   

   عالي  معيار أساسي         

             
 قصيرة األجلأموال  1  104  -  -  (0)  105

266  (0)  -  -  143  123 
 إيداعات لدى مؤسسات مالية 

 سائلة أخرى   وأصول 
 القيمة العادلة الموجبة للمشتقات 5  50  -  -  -  55

 ذمم مدينة  -  169  68  12  (12)  237

 سلف -  95  -  12  (15)  92

 دين  –مشتركة ات استثمار -  275  -  -  (1)  274

 ضمانات  -  10  -  -  -  10

 المجموع 129  846  68  24  (28)  1,039



 القوائم المالية الموحدة    نفستكوربإ

 

 ات حول القوائم المالية الموحدةإيضاح 56 صفحة

 

 

 )تتمة( إدارة المخاطر .29
 
 )تتمة( ائتمان الطرف اآلخرمخاطر  (1

 
 يوضح الجدول أدناه التحليل الزمني للموجودات المالية التي فات موعد استحقاقها ولكنها غير مضمحلة:

 

 الدوالرات األمريكية بماليين  2019يونيو  30  2018 يونيو 30

     
 واحد لغاية شهر  42  32

 أشهر  3لغاية واحد أكثر من شهر   15  27

 أشهر  6شهر لغاية أ 3أكثر من   10  5

 شهر أ 6أكثر من   76  4

 المجموع  143  68

      
ن هذه إ. لعمالءفات موعد استحقاقها ولكنها غير مضمحلة أساسا  باالكتتابات المستحقة القبض من ا الموجودات المالية التيتتعلق 

يتم إعادة تقييم هذه الضمانات من وقت . الموجودات مضمونة من قبل جميع الموجودات األخرى المدارة بالنيابة عن هؤالء العمالء
المتعلقة بالموجودات وبلغت القيمة العادلة للضمانات التي تحتفظ بها المجموعة . آلخر بنفس طريقة التعرضات االستثمارية للمجموعة

: 2018يونيو  30) 2019يونيو  30مليون دوالر أمريكي كما في  827.7مضمحلة الية التي فات موعد استحقاقها ولكنها غير الم
 مليون دوالر أمريكي(. 915.8

 
 :كاآلتي وهوالقطاع الصناعي الجغرافي  اإلقليمحسب المخصصات إن توزيع 

 
 ريكيةالدوالرات األم بماليين  2019يونيو  30  2018 يونيو 30

 الجغرافي اإلقليم         

 أمريكا الشمالية  28  24

 أوروبا  1  1
 أخرى  3  3

 المجموع  32  28
 

 الدوالرات األمريكي بماليين  2019يونيو  30  2018يونيو  30

 يالقطاع الصناع    

 
 مصرفي ومالي  7  7
 خدمات استهالكية   2  0

 عقاري  19  18
 واتصاالت  تكنولوجيا  1  -
 رعاية صحية  3  3

 المجموع  32  28



 القوائم المالية الموحدة    نفستكوربإ

 

 ات حول القوائم المالية الموحدةإيضاح 57 صفحة

 

 

 )تتمة( إدارة المخاطر 29.
 

 )تتمة( ائتمان الطرف اآلخرمخاطر  (1

 
 التورق 

 

االقراض المشترك تقدم المجموعة خدمات إدارة الصناديق لألموال التي تستثمر في التزامات القروض المضمونة والصناديق التي تقدم 
ات التزامات القروض المضمونة لبعض استثمار ةعياور ةجهة مصدركتعمل المجموعة أيض ا المؤسسات.  لمجموعة متنوعة من

باستثمارات يتم االحتفاظ  في استثمارات التزامات القروض المضمونة.أغراض خاصة شركات ذات  اللمن خ ةالمشترك اتستثمارالوا
التدفقات النقدية التعاقدية تحصيل وبيع الموجودات من أجل احتفاظ إلى يهدف الذي عمال األالتزامات القروض المضمونة ضمن نموذج 

المدفوعات على المبلغ األصلي للقرض والفائدة على المبلغ في تواريخ محددة. تؤدي الشروط التعاقدية إلى توزيعات متغيرة )فقط 
المتعلقة تدير المجموعة مخاطرها  .لويات السدادوأومدفوعات التدفق خطة بالمعنية ( على أساس التزامات القروض المضمونة القائم

 .مع سياسات وإجراءات إدارة المخاطر الخاصة بهاتماشيا  التورق بأنشطة 
 

التزامات  اللالمجموعة من خ تورقإن تعرضات . المحفظة المصرفيةيتم إدراج تعرض المجموعة اللتزامات القروض المضمونة في 
ال تحتفظ المجموعة بمراكز  مصنفة من السندات وتختلف من صندوق إلى آخر.فة وغير في شرائح مصنهي القروض المضمونة 

ال واصطناعية  تورقل ياکأي هأو إدارة  بتأسيسعة ولمجمام تقم لمراكز بقصد التداول. الالتورق بقصد التداول أو من أجل تحوط 
 التورق المتجددة.ت ضارتعفي ل خدت

 
ن مصرف البحرين المركزي. عمع المتطلبات التنظيمية الصادرة تمشيا  وذلك  ةالموحد الطريقةام يتم قياس متطلبات رأس المال باستخد

 المخاطر.مرجح على  لالطالع 28 رقم راجع إيضاح
 



 القوائم المالية الموحدة    نفستكوربإ

 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة   58 صفحة

 

 

 )تتمة( إدارة المخاطر .29
 

 يةمخاطر االئتمانال قياس (2
 

  يةئتمانمخاطر االالجوهرية في الزيادة ال
 

تأخذ المجموعة في منذ اإلثبات المبدئي، قد زادت بشكل جوهري المالية اة األدفي السداد على التعثر  ما إذا كانت مخاطرعند تحديد 
الكمي والتحليل المعلومات من  كالَ على . يتضمن ذلك المعقولة والداعمة المتاحة بدون تكلفة أو جهد ال مبرر لهماالمعلومات االعتبار 
النظرة  معلوماتبما في ذلك ي للخبراء المتخصصين، الئتمانوالتقييم اللمجموعة السابقة قع الخبرات امن ووذلك ، والنوعي

 المستقبلية.
 

األدوات  تإذا كانالمنخفضة  يةئتمانالمخاطر الالتبسيط التشغيلي ل 9لتقارير المالية رقم إلعداد االمعيار الدولي يقدم وكإجراء عملي، 
إعداد التقارير في تاريخ تفترض أن للمؤسسة ستثمار، يسمح الدرجة ابف ائتماني تصنيأي مخاطر ائتمانية منخفضة. لديها المالية 
 .يةئتمانالمخاطر االفي زيادة جوهرية عدم حدوث المالية 

 

 األجل: قصيرةلمحفظة األصول السائلة بالنسبة منخفضة  يةمخاطر ائتمانعلى أنها  يليتعتبر المجموعة ما 

 ستثمار". و / أون "درجة االي مذات تصنيف خارجالمالية األدوات  •

 فترة سنة واحدة أو أقل.عائد لالمالية ذات األدوات  •
 

تحركات القيمة االعتبار تأخذ المجموعة في يتم ضمان الذمم المدينة والسلف للمجموعة من قبل االستثمارات األساسية. وبالتالي، 
محفظة لأو ذممها المدينة لمحفظة بالنسبة االئتمانية مخاطر الفي ة جوهريلتقييم ما إذا كانت هناك زيادة اإلدارة اجتهادات العادلة و
 السلف.

 

 الخسائر االئتمانية المتوقعة قياس 
 

لتعثر في السداد والخسارة في عند احدوث التعثر في السداد وقيمة التعرض ستخدام احتمالية ابالمخاطر االئتمانية المجموعة تقيس 

تعتمد قيمة . التزاماته الماليةالمقترض ن يسدد لسداد عندما يكون من غير المرحج أية التعثر في امالمثل احتت. حالة التعثر في السداد
ة السداد.  فيالتعثر على المبالغ التي تتوقع المجموعة أن تكون مستحقة في وقت لتعثر في السداد عند االتعرض  تمثل الخسارة في حال

 سارة الناتجة عن التعرض.توقعات المجموعة لمدى الخالتعثر في السداد 
 

وكالة التصنيف الخارجية. يتم مراقبة وتحديث هذه ل يةئتماناالدرجات ال، يتم استخدام األجلالسائلة قصيرة األصول لمحفظة بالنسبة 
السداد  التعثر فيالمرتبطة بكل درجة على أساس معدالت التعثر في السداد حدوث احتمالية باستمرار. يتم تحديد  الصادرةالدرجات 

المستقبلية لالقتصاد النظرة معلومات وكاالت التصنيف، بعد تعديل كما تم إصدارها من قبل ، ا  شهر 12على مدى فترة حققة تالم

 .يالكل
 

حدوث احتمالية ، يتم اشتقاق الملكية الخاصةالتي تنشأ فيما يتعلق بفئة من فئات موجودات استثمارات  بالنسبة للذمم المدينة والسلف

. يتم اشتقاق احتمالية النظرة المستقبلية لالقتصاد الكليألغراض معلومات  اويتم تعديلهستخدام النماذج الداخلية في السداد با عثرالت
تثمار ومعدالت التعثر في لالسالتصنيف الداخلي أساس العقارية على الستثمارات بفئة من فئات موجودات االتعثر في السداد حدوث 
 .الكلي المستقبلية لالقتصادالنظرة معلومات يتم تعديلها مع جيدة، والسمعة التصنيف ذات الوكاالت دارها من قبل إصالتي تم السداد 

 

على العوامل التي تؤثر على المبالغ المستردة بعد  بناء  في حالة التعثر في السداد بالنسبة للموجودات المضمونة، يتم تحديد الخسارة 
التوجيهات مبادئ على  السدادفي حالة التعثر في نسبة للموجودات غير المضمونة، تستند الخسارة السداد. بالالتعثر في حدوث 

 التنظيمية.
 

 تقوم المجموعة بشطب التعرضات إذا لم تكن هناك توقعات معقولة لالسترداد، خاضعة للحصول على الموافقات التنظيمية المناسبة.
 



 القوائم المالية الموحدة    نفستكوربإ

 

 القوائم المالية الموحدة   إيضاحات حول 59 صفحة

 

 

 تتمة() المخاطرإدارة  .29
 
 اطر السيولةمختمويل  (3

عندما لتزامات باالالوفاء على تمويل الزيادة في الموجودات و في عدم مقدرة المجموعة تكمنمخاطر السيولة هي المخاطر التي تمويل إن 
المجموعة بتطبيق إطار عمل شامل إلدارة مخاطر قامت  ،هذه المخاطر ولتخفيف. دون تكبد خسائر غير مقبولة يحين موعد استحقاقها

لة، والتي تتضمن على استخدام حدود المخاطر ومراقبة األنظمة وتحليل السيناريوهات التي يتم تضمينها في خطة التمويل الطارئة. السيو
متنوعة تمويل مصادر ترتيب تهدف إدارة السيولة إلى يتطابق إطار العمل مع المتطلبات التنظيمية ويخضع إلشراف المجلس واإلدارة العليا. 

ومراقبة السيولة على أساس  االعتبارالمجموعة الموجودات مع أخذ السيولة في تدير . ات مناسبة ومتنوعة للدينفترات استحقاقوالحفاظ على 
 .يومي

 
  التحقيق المتوقع.  علىموجودات ومطلوبات المجموعة بناء   استحقاق بيانيلخص الجدول أدناه 

 

 

  المجموع 

 بنود 
 غير

 نقدية 

 
 10 منأكثر 

 ىسنوات إل 

  سنة 20 

  5من أكثر  
 سنوات إلى 

  سنوات 10 

 سنة منأكثر 
  5 إلىواحدة 

  سنوات 

 المجموع 
 الجزئي

 إلى سنة  
  واحدة

 أكثر
 أشهر 3من  

  واحدة  إلى سنة 

  لغاية

 أشهر 3 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 2019يونيو  30

 الدوالرات األمريكيةبماليين 
                 

 الموجودات 
                 
 الموجودات المالية                 

 نقد وأموال قصيرة األجل  57  -  57  -  -  -  -  57

333  -  -  -  -  333  10  323  
إيداعات لدى مؤسسات مالية وأصول 

 سائلة أخرى 

 القيمة العادلة الموجبة للمشتقات  5  0  5  -  1  38  -  44

 ذمم مدينة   208  10  218  107  -  -  -  325

 سلف  12  13  25  57  -  -  -  82

334  -  -  -  -  334  -  334  
واستثمارات دين استثمارات مكتتب بها 

 مؤقتة 

 إستثمارات مشتركة               -  

 لملكية الخاصةااستثمارات   -  73  73  432  -  -  -  505

 دارة االئتمان استثمارات إ  6  19  25  132  175  -  -  332

  العائد المطلقاستثمارات   27  49  76  36  -  -  -  112

 عقارية ات استثمار  -  -  -  68  -  -  -  68

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

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

 مبالغ مدفوعة مقدما    -  -  -  -  -  -  39  39

 ممتلكات ومعدات وموجودات أخرى  -  -  -  -  -  -  37  37

 غير ملموسة موجودات   -  -  -  -  -  -  55  55

 وجودات مجموع الم  972  174  1,146  832  176  76  131  2,361

 المطلوبات                 
                 
 المطلوبات المالية                 

 حسابات تحت الطلب   107  -  107  156  -  -  -  263

151  -  -  -  65  86  34  52  
حسابات ألجل وحسابات المؤسسات 

 المالية 

 روفات مستحقةذمم دائنة ومص  162  22  184  18  -  -  -  202

 القيمة العادلة السالبة للمشتقات  9  0  9  -  3  11  -  23

 األجلوطويل  متوسط دين  -  -  -  (4)  84  434  -  514

 مجموع المطلوبات المالية   330  56  386  235  87  445  -  1,153

 المطلوبات غير المالية                 

 رسوم مؤجلة  -  -  -  -  -  -  63  63

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

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

 فجوة السيولة المتراكمة  642  760  760  1,357  1,446  1,077  1,145  

                 
 



 القوائم المالية الموحدة    نفستكوربإ

 

 ات حول القوائم المالية الموحدةإيضاح 60 صفحة

 

 

 (تتمة) إدارة المخاطر .29
 

 (تتمة) السيولة مخاطرتمويل  (3
 

  المجموع 

 بنود 
 غير

 نقدية 

 
 10 منأكثر 

 سنوات إلى 
  سنة 20 

  5من أكثر  
 سنوات إلى 

  سنوات 10 

 سنة منأكثر 
  5 إلىواحدة 

  سنوات 

 المجموع 
 الجزئي

 إلى سنة 
  واحدة 

 أكثر
 أشهر 3من  
  واحدة  إلى سنة 

  لغاية
  أشهر 3 

 
 2018يونيو  30

 ت األمريكيةالدوالرابماليين 
                 

 الموجودات 
                 
 الموجودات المالية                 

 نقد وأموال قصيرة األجل  105  -  105  -  -  -  -  105

266  -  -  -  -  266  4  262  
إيداعات لدى مؤسسات مالية وأصول 

 سائلة أخرى 

 ة العادلة الموجبة للمشتقاتالقيم  5  4  9  1  -  45  -  55

 ذمم مدينة   167  2  169  68  -  -  -  237

 سلف  1  17  18  74  -  -  -  92

446  -  -  -  -  446  -  446  
واستثمارات دين استثمارات مكتتب بها 

 مؤقتة 

 إستثمارات مشتركة               -  

 لكية الخاصة الماستثمارات   -  36  36  589  -  -  -  625

 استثمارات إدارة االئتمان   5  17  22  168  82  -  -  272

  العائد المطلق استثمارات   67  37  104  85  -  -  -  189

 عقارية ات استثمار  -  -  -  76  -  -  -  76
                 

 الية الم مجموع الموجودات  1,058  117  1,175  1,061  82  45  -  2,363

 الموجودات غير المالية                                  

 مبالغ مدفوعة مقدما    -  -  -  -  -  -  39  39

 ممتلكات ومعدات وموجودات أخرى  -  -  -  -  -  -  36  36

 غير ملموسة موجودات   -  -  -  -  -  -  55  55

 مجموع الموجودات   1,058  117  1,175  1,061  82  45  130  2,493

 المطلوبات                 
                 
 المطلوبات المالية                 

 حسابات تحت الطلب   9  -  9  107  -  -  -  116

300  -  -  -  129  171  76  95  
حسابات ألجل وحسابات المؤسسات 

 المالية 

 مم دائنة ومصروفات مستحقةذ  159  15  174  52  -  -  -  226

 القيمة العادلة السالبة للمشتقات  23  5  28  -  -  11  -  39

 ألجلوطويل  متوسط دين  41  126  167  -  42  408  -  617

 مجموع المطلوبات المالية   327  222  549  288  42  419  -  1,298

 المطلوبات غير المالية                 

 رسوم مؤجلة  -  -  -  -  -  -  72  72

 مجموع المطلوبات   327  222  549  288  42  419  72  1,370

  فجوةالصافي   731  (105)  626  773  40  (374)  58  1,123

 فجوة السيولة المتراكمة  731  626  626  1,399  1,439  1,065  1,123  

 



 القوائم المالية الموحدة    نفستكوربإ

 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة   61 صفحة

 

 

 (تتمة) إدارة المخاطر .29
 

 )تتمة( اطر السيولةمختمويل  ( 3
 

  على أسس غير مخصومةاالستحقاق التعاقدي للمطلوبات المالية 
 

ستحقاقاتها فترة الأقرب التدفقات النقدية المستحقة الدفع من قبل المجموعة المتعلقة بمطلوباتها المالية والمشتقات على أسس الجدول أدناه يوضح 
مخصومة )أي القيم االسمية التعاقدية غير النقدية التدفقات ال. إن المبالغ المفصح عنها في الجدول هي يقائمة المركز المالالتعاقدية المعينة بتاريخ 
 .ذات الصلةللفترات ذو المعدل العائم التدفقات النقدية المستقبلية المخصومة لحساب محددة باستخدام منحنى العوائد اآلجلة والباإلضافة إلى الفوائد( 

 

 

  المجموع

 منأكثر 

  سنوات 10
  سنة 20 إلى

  5 منأكثر 
 سنوات
  سنوات 10إلى 

 سنةمن  أكثر
 واحدة 

  سنوات 5إلى 

 من أكثر

 أشهر 3
  سنة واحدةإلى 

 لغاية
 أشهر 3

 2019يونيو  30

 الدوالرات األمريكية بماليين 
            

 المطلوبات المالية           

 حسابات تحت الطلب  109  3  166  -  -  278

 حسابات ألجل وحسابات المؤسسات المالية   44  43  72  -  -  159
 ذمم دائنة ومصروفات مستحقة 162  22  18  -  -  202

 األجلوطويل  متوسط دين 8  9  65  98  493  673
            

1,312  493  98  321  77  323  
            

 المشتقات:           

 م تسويتها على أساس إجمالي:عقود يت           

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

 المبالغ التعاقدية المستحقة القبض  (1,756)  (40)  -  -  -  (1,796)

 عقود يتم تسويتها على أساس صافي:           

(90)  (8)  (38)  (36)  (4)  (4) 

قة الدفع المبالغ التعاقدية المستح

 القبض()

            
 ارتباطات     120  11  59  35  15  240

 ضمانات     -  -  -  21  -  21
            

 مجموع المطلوبات المالية غير المخصومة 438  84  344  116  500  1,482

             

 

  المجموع

 منأكثر 

 إلى سنوات 10
  سنة 20 

  5 منأكثر 
 10 إلى سنوات
  سنوات

 سنةمن  أكثر
 إلى واحدة 

  سنوات 5

 3من  أكثر
 إلى  أشهر 

  سنة واحدة

 لغاية
 أشهر 3

 2018يونيو  30

 الدوالرات األمريكية بماليين
            

 المطلوبات المالية           

 حسابات تحت الطلب  9  2  148  -  -  159

   الماليةالمؤسسات  حسابات ألجل وحسابات 97  79  135  -  -  311

 ذمم دائنة ومصروفات مستحقة 159  15  19  -  -  193

 األجلوطويل  متوسط دين 52  146  66  122  426  812
            

1,475  426  122  368  242  317  
            

 المشتقات:           

 عقود يتم تسويتها على أساس إجمالي:           

 المبالغ التعاقدية المستحقة الدفع  932  244  40  -  -  1,216

 المبالغ التعاقدية المستحقة القبض  (917)  (248)  (43)  -  -  (1,208)

 عقود يتم تسويتها على أساس صافي:           

(81)  (11)  (31)  (30)  (8)  (1) 

المبالغ التعاقدية المستحقة الدفع 

 القبض()

            
 ارتباطات     7  46  59  48  15  175

 ضمانات     -  -  -  10  -  10

            
 مجموع المطلوبات المالية غير المخصومة 338  276  394  149  430  1,587

            
 
 
 

 



 القوائم المالية الموحدة    نفستكوربإ

 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة   62 صفحة

 

 

 (تتمة)إدارة المخاطر  .29
 

 مخاطر التركز (4
 

الجغرافي أو  اإلقليمنفس في أنشطة شابهة أو تالمتعاملة في أنشطة تجارية م تظهر مخاطر التركز عندما تدخل مجموعة من األطراف
في حالة بروز على نحو مشابه التعاقدية  تهاالتزامابوفاء على القدرتها والتي قد يؤثر على مشابهة  اقتصاديةسمات  لديهاعندما تكون 

للتأثر النسبي في أداء المجموعة تجاه التطورات التي قد تطرأ  ا  أو سياسية أو أي تغيرات أخرى. يعطي التركز مؤشر اقتصاديةتغيرات 
من  تحد تهاألنشطوالصناعي الواسع الجغرافي واالنتشار على قطاع أعمال أو منطقة جغرافية معينة. إن سياسات وإجراءات المجموعة 

لتعرضات الجغرافية ولألطراف األخرى، لئتمانية اقامت اإلدارة بوضع حدود باإلضافة إلى ذلك، تعرضها ألي من مخاطر التركز. 
 . بانتظاموالتي يتم مراقبتها 

 

 :والقطاع الصناعيالجغرافي  اإلقليمتوزيع الموجودات والبنود غير المدرجة في الميزانية حسب فيما يلي 
 

  2019يونيو  30  2018يونيو  30

مجموع 
تعرضات 
مخاطر 
 االئتمان

بنود غير  
مدرجة 

بالميزانية 
معرضة 

مخاطر ل
 االئتمان

 

موجودات 
معرضة 
لمخاطر 
 االئتمان

 

مجموع 
تعرضات 
مخاطر 
 االئتمان

بنود غير  
 مدرجة

 بالميزانية
عرضة م

لمخاطر 
 االئتمان

 

موجودات 
معرضة 
لمخاطر 
 الدوالرات األمريكية بماليين االئتمان

 الجغرافي اإلقليم           
            

 يكا الشماليةأمر 441  21  462  664  10  674
 أوروبا 529  -  529  330  -  330
 وشمال أفريقيا* الشرق األوسط 195  -  195  35    35

 آسيا  8  -  8  -  -  -
 المجموع 1,173  21  1,194  1,029  10  1,039

 * متضمنة تركيا            
 

  2019يونيو  30  2018يونيو  30

مجموع 
تعرضات 
مخاطر 
 االئتمان

نود غير ب 
مدرجة 

بالميزانية 
معرضة 
لمخاطر 
 االئتمان

 

موجودات 
معرضة 
لمخاطر 
 االئتمان

 

مجموع 
تعرضات 
مخاطر 
 االئتمان

بنود غير  
  مدرجة

 بالميزانية
 عرضة م

 لمخاطر 

 االئتمان

 

موجودات 
معرضة 
لمخاطر 
 الدوالرات األمريكية بماليين االئتمان

 القطاع الصناعي           
            

 مصرفي ومالي 821  -  821  776  -  776
 منتجات استهالكية 35  21  56  32  -  32
 خدمات استهالكية  0  -  0  67  -  67
 رعاية صحية  75    75      

43  10  33  31  -  31 
خدمات صناعية / خدمات 

   األعمال
 منتجات صناعية 14  -  14  42  -  42
 عقاري 127  -  127  32  -  32
 واتصاالت تكنولوجيا 43  -  43  36  -  36
 أخرى 27  -  27  11  -  11
             

 المجموع 1,173  21  1,194  1,029  10  1,039

            



 القوائم المالية الموحدة    نفستكوربإ

 

 ات حول القوائم المالية الموحدةإيضاح 63 صفحة

 

 

 (تتمة)إدارة المخاطر  .29
 

 السوقأسعار مخاطر  (5
 

الفائدة  أسعارصرف العمالت األجنبية ومخاطر مخاطر  فيوعة التي تتعرض لها المجم الرئيسية ذات الصلةمخاطر السوق تتمثل 
واالستثمارات الملكية الخاصة واستثمارات استثمارات العائد المطلق المشتركة في اتها استثمارومخاطر أسعار األسهم المرتبطة ب

تمت التي اءات وحدود مناسبة ، قامت المجموعة بوضع إجرالعقارية وكذلك تمويالت ديونها. ولغرض إدارة مخاطر أسعار السوق

 الموافقة عليها من قبل مجلس اإلدارة. 
 

لتحليل خارجية الداخلية والنماذج مجموعة متنوعة من الالمجموعة ستخدم تلتقييم المخاطر الداخلية، بالنسبة باإلضافة إلى ذلك، 

 السلبية.عن تحركات السوق تج مخاطر أسعار السوق التي قد تن
 

 ر الفائدةو)ب( مخاطر أسعا مخاطر صرف العمالت األجنبية)أ(  :ضافي لمخاطر السوق وتم عرضه أدناه ضمنتحليل إإجراء تم 

 و)ج( مخاطر أسعار األسهم.
 

 األجنبية العمالتمخاطر  (أ)( 5
 

ر الدوالبغير المعروضة ات رتباطواال والمطلوبات موجوداتالجميع في تحوط مجموعة بشكل عام العامة للسياسة تتمثل ال

منتجات إدارة  اماستخدبالدوالر األمريكي إلى من موجوداتها المعروضة بالعمالت المثبتة بالدوالر األمريكي، نسبة و ،األمريكي
األجنبية العمالت  صرفأخرى لومشتقات جلة أجنبي آعقود صرف  االعتياديةأعمالها  ضمنالمجموعة  تستخدممخاطر العمالت. 

استراتيجيات تستخدم وعلى أساس يومي المراكز يتم مراقبة العمالت األجنبية. صرف في أسعار  تقلباتتعرضها للوذلك إلدارة 
 . المخاطرحدود ضمن والقيمة المعرضة للمخاطر المحددة التعرضات لضمان الحفاظ على المراكز ضمن حدود التحوط 

 

 امة للمجموعة:يوضح الجدول أدناه صافي مراكز العمالت األجنبية المحوطة وغير المحوطة اله
 

 الدوالرات األمريكية بماليين 2019يونيو  30  2018يونيو  30

صافي 
 التعرضات

 غير المحوطة

صافي 
التعرضات 
  المحوطة

صافي 
 تعرضات ال

  غير المحوطة

صافي 
تعرضات ال

 مغطّى )مكشوف( المحوطة

 دينار بحريني* -  23  - 29       

 *لاير سعودي -  0  - (0)
 يورو 50  0  210 (0)
 جنيه إسترليني 19  0  74 0
 يفرنك سويسر 25  (0)  (132) 0

 ين ياباني (344)  0  (335) 0

29 (183)  23  (250)  

   
 حاليا  مثبت مقابل الدوالر األمريكي.معدل صرف العمالت األجنبية * 

     
 

ساس القيمة المعرضة للمخاطر. وتقدر القيمة المعرضة تخضع المراكز غير المحوطة الطارئة إلى احتساب مخاطر السوق على أ
للمخاطر الخسارة المحتملة نتيجة لتحركات السوق ألسعار صرف العمالت األجنبية أو تقلبات هذه األسعار. وتستمد تحركات السوق 

افتراض بأن التغيرات في أسعار المحتملة ألسعار صرف العمالت األجنبية من دراسة تقلباتها التاريخية. تعتمد منهجية المخاطر على 
لتقييم مخاطر  ة. ومن ثم يتم استخدام خصائص التوزيع العاديوقتال ورمربصرف العمالت األجنبية تتبع احتمالية توزيع عادية 

ية مع مقارنة القيمة المعرضة للمخاطر اليوممن خالل المحفظة. ومع ذلك، قام فريق إدارة مخاطر المجموعة بإجراء اختبارات عكسية 
 لضمان متانة نموذج القيمة المعرضة للمخاطر.اليومية الربح والخسارة 

 



 القوائم المالية الموحدة    نفستكوربإ

 

 وحدة  إيضاحات حول القوائم المالية الم 64 صفحة

 

 

 (تتمة)إدارة المخاطر  .29
 

 )تتمة( السوقأسعار مخاطر  (5
 

 )تتمة( األجنبية العمالتمخاطر  (أ)( 5
 

ضات العمالت األجنبية لتعر واحدوفترة قبض مدته يوم  %99مستوى ثقة يبلغ القيمة المعرضة للمخاطر ليلخص الجدول أدناه 
 للمجموعة.

 

 الدوالرات األمريكية بماليين  2019  2018

     
 صرف العمالت األجنبية  متوسط القيمة المعرضة لمخاطر  8  44

 صرف العمالت األجنبية في نهاية السنة  القيمة المعرضة لمخاطر  4  4
 ت األجنبية صرف العمال لقيمة المعرضة لمخاطرالحد األقصى ل  46  533

 صرف العمالت األجنبية  لقيمة المعرضة لمخاطرالحد األدنى ل  3  1
 

ير المحوطة نتيجة للمراكز غ ألرباح أو الخسائرالموحدة لقائمة الفي المثبتة صرف العمالت األجنبية  عنناتجة الخسارة بلغت ال
 مليون دوالر أمريكي(. 0.9: 2018ر أمريكي )مليون دوال 1.9قابل مخاطر صرف العمالت األجنبية متكاليف التحوط و
 

  الفائدة أسعارمخاطر  (ب)( 5
 

إدارة هيكل إعادة تسعير من خالل  التحركاتلهذه للحد من تعرضها وتسعى  الفائدةر اسعأ تحركاتعن كثب المجموعة تراقب 

نحو المعدالت االنحياز سعير فائدتها مع فائدة موجوداتها ومطلوباتها. تدير المجموعة بصورة نشطة تعرض فجوة إعادة تأسعار 
ال تتخذ المجموعة عادة  أسعار فائدة على مراكز المتاجرة وجميع أسعار . ات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارةحدود التعرضوالعائمة 

ة باألدوات المالية المجموعة أسعار الفائدة المتعلقكما تستخدم فائدتها عادة  في المحفظة المصرفية حيث تطبق محاسبة التحوط. 
 المعامالت. أو مجموعات محددةمعامالت أسعار الفائدة وذلك على في تقلبات للالمشتقة إلدارة تعرضاتها 

 
أو إذا  عائمةأسعار فائدة التي تحمل فائدة للمجموعة المالية مطلوبات والعليها فائدة  تستحقالتي المالية موجودات ال معظمتحمل 

 : بإستثناء ما يلي، ثابتة تم تحوطها ألسعار فائدة عائمة كانت تحمل أسعار فائدة
 

يون دوالر أمريكي ) 331.9ي بإجمالإدارة االئتمان ات استثمار • يون دوالر أمريكي 272.3 :2018يونيو  30مل ( والتي مل
 سنويا .  (% 15.7إلى  %5.0 : من 2018يونيو  30)%15.7 إلى  %2.7 يتراوح بين بمعدل فعليفائدة  تكتسب

 

 دوالرمليون  48.8: 2018يونيو  30مليون دوالر أمريكي ) 20.2بإجمالي المؤسسات المالية حسابات ألجل وحسابات  •
 ( سنويا . %3.1: 2018يونيو  30) %3.4 بنسبةبمعدل فعلي أمريكي( والتي تدفع عليها فائدة 

 



 القوائم المالية الموحدة    نفستكوربإ

 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة   65 صفحة

 

 (تتمة)إدارة المخاطر  .29
 

 )تتمة( السوقأسعار مخاطر  (5
 

 )تتمة( ر الفائدةاسعأر مخاط (ب)( 5
 

للتغيرات المحتملة الممكنة في أسعار الفائدة، مع نقطة أساسية  200حساسية صافي دخل المجموعة بمقدار الجدول التالي يوضح 

 ةفائدة عائم تالحساسية على أساس الموجودات والمطلوبات المالية ذات معدال تستنداالحتفاظ بجميع المتغيرات األخرى ثابتة. 
 .في نهاية السنة( محتفظ بها ةضمنة بنود تم تحوطها بأسعار عائم)مت

 الحساسية إلى
الربح / 

 )الخسارة(
  200 -بمقدار 

 نقطة أساسية

الحساسية إلى  
الربح / 

 )الخسارة(
 200بمقدار + 

 الدوالرات األمريكية بماليين نقطة أساسية

 العملة 2019يونيو  30
 يورو (6)  1
 نيجنيه إسترلي (0)  0

 ين ياباني 1  -
 دوالر أمريكي 5  (3)
 أخرى  (2)  0

 المجموع (2)  (2)

  
 أعاله خسارة. بين قوسين الواردة األرقام تمثل  (أ

 .%0نقطة أساسية مع االفتراض بأن منحى العائد لن ينخفض إلى أقل من  200-تم احتساب تأثير حالة االنخفاض بمقدار  (ب

 
 الحساسية إلى

الربح / 
 ة()الخسار
  200 -بمقدار 

 نقطة أساسية

الحساسية إلى  
الربح / 

 )الخسارة(
 200بمقدار + 

 الدوالرات األمريكية بماليين نقطة أساسية

 العملة 2018يونيو  30
 يورو (7)  2
 جنيه إسترليني (1)  0

 ين ياباني 0  (0)
 دوالر أمريكي (3)  3
 أخرى  (0)  1

 المجموع (11)  6

  
 بين قوسين أعاله خسارة. الواردة م األرقاتمثل  (أ

 .%0نقطة أساسية مع االفتراض بأن منحى العائد لن ينخفض إلى أقل من  200-تم احتساب تأثير حالة االنخفاض بمقدار  (ب

 
 . سنةنهاية ال بخالفتواريخ بحساسية سعر الفائدة  فيجوهرية  فروقل وجود من المحتم

 



 القوائم المالية الموحدة    نفستكوربإ

 

 ات حول القوائم المالية الموحدةإيضاح 66 صفحة
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 )تتمة( السوقأسعار ر مخاط (5)
 

 مخاطر أسعار األسهم  ج() (5
 

 .واستثمارات العائد المطلقواالستثمارات العقارية الخاصة  الملكيةتنتج مخاطر أسعار أسهم المجموعة أساسا  من استثماراتها المشتركة في استثمارات 
 

 ريةواالستثمارات العقا الملكية الخاصةاالستثمارات المشتركة في استثمارات 
 

واالستثمارات العقارية على أساس المحفظة وكذلك على  الملكية الخاصةمخاطر أسعار األسهم الستثماراتها المشتركة في استثمارات مجموعة التدير 
 مستوى االستثمار الفردي.

 

للتغيرات واستثمارات إدارة االئتمان ت العقارية واالستثمارا الملكية الخاصةيلخص الجدول أدناه حساسية االستثمارات المشتركة للمجموعة في استثمارات 
 الخصم / أسعار العروض المسعرة. معدالت /معدالت الرسملة  /في المضاعفات 

 

 التأثير على الدخل
 تعرض

 عالميزانية المتوق
 تعرض

 عامل يريالتغ الميزانية

  2019يونيو  30
 الدوالرات األمريكية بماليين

     ة لزيادل لنقصل لزيادة ل لنقصل

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

 اإليرادات  اتمضاعف
 قبل الفوائد والضرائب 

 واالستهالك

في ستثمارات المشتركة اال
   استثمارات الملكية الخاصة

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

     لنقصل لزيادةل لنقصل لزيادةل
 مشتركةالعقارية الستثمارات اال سملةمعدل الر 1% +/- *64 72 56 8 (8)

        

 التأثير على الدخل
 تعرض

 الميزانية المتوقع
 تعرض 
 عامل يريالتغ الميزانية

  2018يونيو  30
 األمريكية تالدوالرا بماليين

     لزيادة ل لنقصل لزيادة ل لنقصل

(34) 48 558 640 592* +/- 0.5x 

 اإليرادات  اتمضاعف
 الضرائب قبل الفوائد و
 واالستهالك

في ستثمارات المشتركة اال
   الشركات

(1) 1 10 12 11 +/- 0.5x مضاعفات اإليرادات  
        
     لنقصل لزيادةل لنقصل لزيادةل

 مشتركةالعقارية الستثمارات اال معدل الرسملة 1% +/- *64 73 58 9 (6)
 

المعامالت أو العروض التي ال تنطبق أحدث ( والتي يتم تقييمها بالقيمة العادلة بناء  على أسعار أمريكي مليون دوالر 40: 2018) أمريكيمليون دوالر  229التعرضات البالغة  تتضمن* 
 عليها الحساسية.

 

ستثمارات في القيمة العادلة لال معقولةحسب رأي إدارة المجموعة، ال توجد هناك حساسية جوهرية في صافي دخل المجموعة ألي تغييرات محتملة 
 المشتركة.االستراتيجية 

 

 استثمارات العائد المطلقاالستثمارات المشتركة في 
الخاصة بها من خالل إطار إدارة المخاطر الذي يستخدم تقنية القيمة  استثمارات العائد المطلقالسوق ضمن محفظة سعر تقوم المجموعة بإدارة مخاطر 

في القيمة السوقية للمحفظة على مدى فترة زمنية محددة  للتغير السلبي المحتملضة للمخاطر التقديرات المعرضة للمخاطر. وتنتج تقنية القيمة المعر
 وبمستويات محددة من الثقة.

 

استثمارات العائد المطلق في إطار زمني مدته شهر واحد، لتعرضات  %99يوضح الجدول أدناه القيمة المعرضة للمخاطر على مستوى ثقة يبلغ 
 للمجموعة.

 

2018 

 

 الدوالرات األمريكية بماليين  2019

 متوسط القيمة المعرضة للمخاطر   2 5    

 القيمة المعرضة للمخاطر في نهاية السنة  2 3

 الحد األقصى للقيمة المعرضة للمخاطر   3 6

 الحد األدنى للقيمة المعرضة للمخاطر  2 3



 القوائم المالية الموحدة    نفستكوربإ

 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة   67 صفحة
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 يةتشغيلالمخاطر ال (6)
 

أو فشل العمليات الداخلية أو األخطاء البشرية أو  كفايةمخاطر الخسائر الناتجة عن عدم على أنها المخاطر التشغيلية يتم تعريف 
)مثل الكوارث الطبيعية والتغيرات في األنظمة أو االستعانة بالمصادر الخارجية  خلل في األنظمة أو من األحداث الخارجية

 ستثناء مخاطر السمعة والمخاطر االستراتيجية.اريف المخاطر القانونية بنفستكورب في هذا التعويضم بنك إ. للعمليات(
 

وضوابط مناسبة  ةتحتيمن وجود بنية عن طريق التأكد  إال أنه يتم إدارتها وتخفيفهاكليا ،  يةالتشغيل مخاطرالإلغاء ال يمكن  في حين
تقييمات مستقلة منتظمة لبيئة  بإجراءالتدقيق الداخلي قسم يقوم  .نفستكوربإ مؤهلين داخلمدربين ون موظفيوأنظمة وإجراءات و

لدعم العمليات التي يتم فحصها من وقت آلخر الطارئة  تالحتمااللترتيبات  وضعتم كما  .المحددةالمخاطر أنواع لجميع  الرقابة
مقابل المخاطر القانونية الناتجة تأمين ورب بعمل محتملة. باإلضافة إلى ذلك، قام بنك إنفستك كوارثسيناريوهات حدوث في حالة 

 عن أنشطته التجارية.
 

، قام بنك إنفستكورب بتطبيق طريقة المؤشر األساسي لقياس المخاطر التشغيلية وكذلك تنفيذ IIIتنفيذ إطار اتفاقية بازل كجزء من 
هذه الطريقة، يتم احتساب المخاطر التشغيلية باألخذ من قبل مجلس اإلدارة. وبموجب  المعتمدإطار عمل إدارة المخاطر التشغيلية 
والسنة المالية الحالية ومضاعفته بمعامل ألفا  نالسابقتي نالسنتين الماليتينفستكورب على مدى إفي االعتبار متوسط إجمالي دخل 

رف البحرين المركزي. يتكون لمصلكفاية رأس المال التابع  IIIفي إطار عمل اتفاقية بازل  %15الثابت الذي تم تحديده بنسبة 

عن طريق االنتقال من ( "رقابة المخاطر والتقييم الذاتي": التقييم الذاتي للمخاطر التشغيلية 1إطار عمل إدارة المخاطر مما يلي: 
ديالت الرقابة للحد ( تطبيق تع3( تقييم مدى كفاية عملية الرقابة الحالية، 2، النهايةإلى البداية العمليات التجارية الرئيسية من خالل 

  مخاطر التشغيلية لإلدارة العليا والمجلس.الأحداث بشأن ( مراقبة وتقديم تقارير 4من المخاطر التشغيلية وتحديد المخاطر المتبقية و

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية .30
 

السوق  مشاركيبين  ةمعاملة منظممطلوب في  لتحويل يتم دفعه الذي أوموجود لبيع سيتم استالمه الذي هي السعر القيمة العادلة 
 إما: تحويل المطلوب تحدثأو الموجود بيع معاملة أن بتاريخ القياس. ويستند قياس القيمة العادلة على افتراض  في
 

 ، أوالمطلوب أوللموجود في السوق الرئيسي  •

 غياب السوق الرئيسيحال في  المطلوبأو  في السوق األكثر فائدة للموجود •
 

 ن يكون السوق الرئيسي أو السوق األكثر فائدة متاح التعامل فيه للمجموعة. أب يج
 

لموجود أو ن في السوق عند تسعير اوالمشاركسيستخدمها باستخدام االفتراضات التي  تم قياس القيمة العادلة للموجود أو المطلوبي
 صادية.االقتيعملون بأفضل مصالحهم السوق  مشاركيأن بافتراض على ، المطلوب

 



 القوائم المالية الموحدة    نفستكوربإ

 

 ات حول القوائم المالية الموحدةإيضاح 68 صفحة
 

 (تتمة) القيمة العادلة لألدوات المالية 30
 

وتم التقيد بالتوجيهات المجموعة  إدارةمجلس تمت مراجعتها من قبل التي وبشأن تقييم استثماراتها قامت المجموعة بوضع توجيهات 
الموصى بها من قبل أسهم حقوق  والتوجيهات تقييم االستثماراتإلعداد التقارير المالية حول المعايير الدولية بموجب الصادرة 

الستثمارات شركاتها واستثماراتها العقارية على أساس  ال. تقوم المجموعة بإجراء تقييمالملكية الخاصة وجمعية محاصة رأس الم

األعمال التجارية إلى جانب فريق الصفقات على إعداد مجموعة تقييمات وفقا  لتوجيهات تقييم ربع سنوي. يعمل فريق دعم 
خطوط األعمال فريق المالي والإلى لجنة التقييم التي تتألف من كبار أعضاء مجموعة التقييمات ثم يتم عرض مجموعة. ومن ال

 القيمة العادلة لجميع االستثمارات.تصديق مراجعة وية لالنهائيقع على عاتق لجنة التقييم المسئولية . االستثمارية
 

بشكل  هاعملياتلتقـليص حجم أي نية أو حاجة دون عمالها مستمرة في أ المجموعةبأن افتراض إلى القيمة العادلة ستند تعريف ي
 .خول في معامالت بشروط غير مالئمةجوهري أو الد

 

ذلك، فإن المبلغ الفعلي الذي  تعديالت القيمة العادلة من إعادة قياس المطلوبات التي تم تحوطها واالستثمارات والمشتقات. ومع تنشأ
ستثمارات غير النظرا  لعدم التيقن حول تقييم ا، ن التقدير الحالي للقيمة العادلةلمعامالت المستقبلية قد يختلف عسيتحقق من ا

 المسعرة.
 

الموجودات بعض ستثناء با، ال تختلف القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة بشكل جوهري عن قيمها المدرجة
مليون  189.3 لالستثمارات المشتركة اللتزامات القروض المضمونةبلغت القيمة المدرجة ة المطفأة. المطلوبات المدرجة بالتكلفو

يون دوالر أمريكي 212.0: 2018يونيو  30دوالر أمريكي )  30) مليون دوالر أمريكي 183.2مقارنة بقيمة مدرجة قدرها  (مل

 علىلالستثمارات المشتركة لتزامات القروض المضمونة اللة القيمة العادتستند  (.مليون دوالر أمريكي 207.0: 2018يونيو 
 3مستوى ضمن القع ت، وماركتأسعار و السماسرةأسعار عروض أسعار المدخالت المقدمة من أطراف ثالثة مستقلة بما في ذلك 

 30مليون دوالر أمريكي ) 431.0األجل والطويل  المتوسطن بلغت القيمة العادلة للدي .الهرمي للقيمة العادلةتسلسل لإفصاح امن 

 617.3: 2018يونيو  30مليون دوالر أمريكي ) 513.7مليون دوالر أمريكي( مقارنة بقيمة مدرجة قدرها  567.9: 2018ونيو ي
، وتقع ضمن جهات خارجيةاألجل على مدخالت من بنوك والطويل  المتوسط نلديلستند القيمة العادلة تومليون دوالر أمريكي(. 

 .الموضحة أدناهلقيمة العادلة للتسلسل الهرمي ل 3المستوى 

 
 :تستخدم المجموعة التسلسل الهرمي التالي للتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية عن طريق

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

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

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

 
االستثمارات المشتركة في ضمن ( ال شيء: 2018) 1إلى المستوى  3من المستوى هناك تحويل لم يكن السنة المالية الحالية، خالل 

يون دوالر أمريكي ) 08.، فإن التعرض بقيمة استثمارات العائد المطلقبموجب . الملكية الخاصةاستثمارات  : 2018يونيو  30مل
ضمن المستوى التي تم تصنيفها سائلة العلى مجموعة صغيرة من االستثمارات اإلضافية غير  مليون دوالر أمريكي( المشتمل 9.0

مليون دوالر  0.2 مكسب قدرهتلك استثمارات العائد المطلق تعرض للسنة حتى تاريخه على . بلغت تغيرات القيمة العادلة 3

 30مليون دوالر أمريكي ) 0.7ي المبالغ المستردة صاف أمريكي( وبلغمليون دوالر  1.0 قدرهمكسب : 2018يونيو  30) أمريكي
 مليون دوالر أمريكي(. 10.7: 2018يونيو 

 



 القوائم المالية الموحدة    نفستكوربإ

 

 ات حول القوائم المالية الموحدةإيضاح 69 صفحة
 

 

 )تتمة( القيمة العادلة لألدوات المالية .30
 

التجار. قبل أو األسعار المقدمة من  المسعرةأسعار السوق على نشطة السواق األالمالية المتداولة في  للموجوداتالعادلة  ستند القيمت
توضيحها في التقييم األخرى التي تم تقنيات د القيم العادلة باستخدام يتحدبالمجموعة تقوم لجميع األدوات المالية األخرى، لنسبة با

 المالية.القوائم في  26و 15و 14و 13و 12 رقم يضاحاتاإل
 

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

 المجموع

 المستوى

3 

 المستوى

2 

 المستوى

1 

 2019يونيو   30

 األمريكية تالدوالرا بماليين
     
 الموجودات المالية    

 القيمة العادلة الموجبة للمشتقات  - 44 - 44
 استثمارات مشتركة    

  الملكية الخاصة استثمارات  5 - 500 505
 استثمارات إدارة االئتمان  - - 149 149
 استثمارات العائد المطلق  - 104 8 112
 استثمارات عقارية  - - 68 68

 استثمار في شركة زميلة* - - 38 38
 **استثمارات مكتتب بها واستثمارات دين مؤقتة  - - 334 334

 الموجودات المالية  مجموع 5 148 1,097 1,250

     
 ةالمطلوبات المالي    

 القيمة العادلة السالبة للمشتقات - 23 - 23

 المطلوبات المالية  مجموع - 23 - 23
 

 1.1مرات على االستثمار في الشركة الزميلة مبلغ وقدره  0.5سيكون التأثير على القائمة الموحدة لألرباح أو الخسائر نتيجة للتغير في المضاعف بمقدار * 
 مليون دوالر أمريكي

مليون دوالر  3.1البالغ عادلة القيمة اليتم إثبات مكسب . خالل السنةلدى العمالء ليون دوالر أمريكي م408  والبالغة بهاالمكتتب  االستثماراتتم إيداع ** 
 خالل السنة. بهاالمكتتب  االستثماراتعلى  أمريكي

 

 المجموع

 المستوى

3 

 المستوى

2 

 المستوى

1 

 2018يونيو   30
 ريكيةاألم تالدوالرا بماليين

     
 الموجودات المالية    

 القيمة العادلة الموجبة للمشتقات  - 55 - 55
 استثمارات مشتركة    

 الملكية الخاصة استثمارات  6 - 619 625
 استثمارات إدارة االئتمان  - - 65 65

 استثمارات العائد المطلق  - 180 9 189
 استثمارات عقارية  - - 74 74

 **استثمارات مكتتب بها واستثمارات دين مؤقتة  - - 446 446
 الموجودات المالية  مجموع 6 235 1,213 1,454

     
 المطلوبات المالية    

 القيمة العادلة السالبة للمشتقات - 39 - 39

 المطلوبات المالية  مجموع - 39 - 39

لم يتم إثبات  .شتركة خالل السنةاالستثمارات الملدى العمالء وتم تحويلها إلى ليون دوالر أمريكي م460.4  والبالغة بهاالمكتتب  االستثماراتتم إيداع * *     
 خالل السنة. بهامكسب / خسارة قيمة عادلة على االستثمارات المكتتب 



 القوائم المالية الموحدة    نفستكوربإ

 

 ات حول القوائم المالية الموحدةإيضاح 70 صفحة
 

 

 )تتمه( القيمة العادلة لألدوات المالية .30
 

 واالستثمارات العقارية الملكية الخاصةفي استثمارات  3للمستوى ثمارات المشتركة لالستفيما يلي أدناه تسوية للمبالغ االفتتاحية والختامية 
 :واستثمارات إدارة االئتمان

 

 في النهاية

 تغيرات 
 ***أخرى

 تغيرات متعلقة
 بالبيع 

 تغيرات 
 القيمة
 ** العادلة

 صافي 
 اقتناءات

 جديدة * 

 في 
 البداية

 2019يونيو  30
 الدوالرات األمريكية بماليين

       
 مشتركة ال الملكية الخاصة استثمارات 619 106 9 (236) 2 500

       
 مشتركة الإدارة االئتمان استثمارات  65 97 (7) (5) (1) 149

  مشتركة استثمارات عقارية 74 24 (4) (25) (1) 68       
 استثمار في شركة زميلة - 32 5 0 1 38       

 المجموع  758 259 3 (266) 1 755
 

 مليون  دوالر أمريكي تم تحويله من استثمارات مكتتب بها إلى استثمارات مشتركة. 38تتضمن على استثمار في الملكية الخاصة بقيمة * 
 ةالقيمة العادلة غير المحقق وخسارة اآلخرستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل مليون دوالر أمريكي ال 9.4تتضمن خسارة القيمة العادلة على مبلغ وقدره ** 

 مليون دوالر أمريكي على االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.  21.4 ةالبالغ
عند إدراج  1إلى المستوى  3ويل من المستوى والتحوتعويضات مكافأة الموظفين المؤجلة  ** تتضمن التغيرات األخرى على إضافات التمويل وتعديالت تحويل العمالت األجنبية*

  .االستثمارات غير المسعرة

  في النهاية

 تغيرات 
  أخرى

 تغيرات متعلقة
 بالبيع 

 تغيرات 
 القيمة

 العادلة **

 صافي 
 اقتناءات

 جديدة * 

 في 
  البداية

  2018يونيو  30
 الدوالرات األمريكية بماليين

       
 المشتركة  الملكية الخاصة ستثماراتا 512 39 56 (135) 147 619

 المشتركة إدارة االئتمان استثمارات  - 48 - (1) 18 65       
  مشتركة استثمارات عقارية 75 25 (2) (22) (2) 74       

 المجموع 587 112 54 (158) 163 758
        

الستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ومكسب القيمة العادلة غير المحقق مريكي مليون دوالر أ 5.3* تتضمن خسارة القيمة العادلة على مبلغ وقدره 
 والر أمريكي المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.مليون د 25.3البالغ 

. بالنسبة لالستثمارات المشتركة في استثمارات إدارة وتعويضات مكافأة الموظفين المؤجلة ** تتضمن التغيرات األخرى على إضافات التمويل وتعديالت تحويل العمالت األجنبية

مليون دوالر أمريكي التي تم تحويلها من مدرجة بالتكلفة المطفأة إلى استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل  120.2االئتمان، تتضمن أيضا  على استثمارات بإجمالي 
 خالل السنة. الشامل اآلخر

 

 تعويضات الموظفين .31
 

 موظفيهاثقافتها وتحفز تنشر فيها التي و" حسب المخاطر المعدل طويل األجلألداء مقابل االدفع "المعالم ومحددة ب فلسفة واضحة نفستكورإلدى 
 .السنوية امكافأته اتفي قرار هاتم إظهاريوب نفستكورإهذه الفلسفة في برامج مكافأة تم عرض ثابت. تقديم أداء عالي استهداف على 

 

 المتغيرة.المكافأة ( 2، و)والمزايا، أي الراتب ثابتةالمكافأة ال( 1إلى عنصرين أساسيين: )ب نفستكورإلموظفي المدفوعة المكافأة تنقسم 
 

على  مقدارهايعتمد أخرى وإلى سنة من وهذه المكافآت تختلف المؤجلة، آت إطار برامج المكافمن النقد والمكافآت ضمن  المتغيرة المكافأةتتكون 
الفردي داء األ( 3و)لكل موظف في وحدات األعمال المعنية المخاطر المعدل حسب داء األ( 2ككل، )ب نفستكورإ( األداء المالي لبنك 1)
 موظف.لل
 

ات التي االستثماربرامج لبرامج من الموظفين. وتتكون هذه امكافأة نطاق واسع برامج المكافآت المؤجلة كجزء من على ب نفستكورإيستخدم 
 أدناه. باختصاركما هو موضح برامج المرتبطة باألسهم التستحق عليها فائدة وبرامج االستثمارات المشتركة و
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 )تتمة( تعويضات الموظفين .31
 

 ات الستثماربرامج المشاركة في أرباح ا
 

واالستثمارات العقارية وطرح االستثمار وإدارة العالقات  صةالملكية الخااستثمار المجموعة في استثمارات  مختصويشارك 
 متحصالت بيع االستثماراتمن معين متغير  جزء تقاسميتم والتي بموجبها  ات التي تستحق عليها فائدةاالستثمارالتجارية في برامج 

لمعنية. يتم بقا  لالستثمارات امس حددةالمدة المقيمن العوائد ، بشرط تحقيقهم الحد األدنى الستثمارامع مختصي  مستثمرينالمستحقة لل
ستخدام آليات المقاصة بحيث يتم مقاصة العوائد من االستثمارات التي تحقق أداء جيد مقابل االستثمارات األخرى التي تم فيها تكبد ا

 المكافأة. منح ة في وقت قيمة جوهريتحمل ال  افإنهاالقتناء في وقت مقدما  مكافأة تحمل تلك االستثمارات بما أن  ،الخسائر
 

 ات في االستثماربرامج المشاركة 
 

االستثمار ومدراء العالقات في برنامج المشاركة في االستثمارات والتي بموجبها يكتسبون حصة في مجموعة  مختصويشارك كما 
مما يؤدي مجموعة إنفستكورب، ل اليللقائمة الموحدة للمركز الماستثمارات إنفستكورب التي يتم إدارتها على أساس القيمة المدرجة 

 باستثناء ألي خسائر اضمحالل محتملة على التمويل المقدم. إلنفستكوربإلى عدم تحقيق أي مكسب أو خسارة 
 

عار السوق إلى التمويل بأسبتقديم المجموعة، تقوم  ،المحتفظ بها لفترة طويلة األجلاالستثمارات المشتركة بعض برامج بموجب 
تختلف من منتج إلى قراض اإلمستويات إن  .في هذه البرامج على أساس اإلقراض ، لالستثمارأو بالنيابة عنهم ؤهلينالموظفين الم

مليون دوالر  15.9 همأو بالنيابة عنالموظفين المبلغ اإلجمالي المتبقي للتمويل المقدم إلى  قد بلغآخر ومن برنامج إلى آخر. و
  .(أمريكي مليون دوالر 16.0: 2018نيو يو 30) 2019يونيو  30كما في أمريكي 

 
المكافآت . هذه ةالمشترك اتالستثمارلعلى هيئة تعرضات  للموظفين المؤهلين هي أيضا  المكافآت المؤجلة الممنوحة جزء من إن 

يون دوالر أمريكي  12.9احتساب مصروفات بمبلغ وقدره تم غير قابلة للتحويل. هي مختلفة واكتساب شروط لديها   :2018)مل

 للمكافآت التي من المتوقع اكتسابها.اإلدارة من على أفضل تقدير  من قبل المجموعة بناء  مليون دوالر أمريكي(  11.1
 

 لموظفينامرتبطة بأسهم امج بر
 

موظفون يتم منح جزء من التعويضات المؤجلة لل اهبموجبالموظفين التي سهم البرامج المرتبطة بأمختلف برعاية  SHLتقوم 
حصة منفعة في المرتبطة باألداء والتي تمثل  SIPCOالوهمية أو أسهم  SIPCOأو أسهم   SIPCOهيئة أسهمهلون على المؤ

 لديها فترات اكتساب مختلفة وهي غير قابلة للتحويل. تلك  SIPCOاألسهم العادية للبنك. إن مكافآت 
 

ها العادلة في تللموظفين بقيمالمرتبطة باألداء  SIPCOالوهمية أو أسهم  SIPCOأو أسهم   SIPCOشركة أسهممنح أسهم يتم 

غير  ةمع األخذ بعين اإلعتبار عدم قابليتها للتحويل والطبيع البرنامجألغراض  SIPCOالقيمة العادلة ألسهم  تقديريتم تاريخ المنح. 
 22.9: 2018دوالر أمريكي ) مليون 20.1الممنوحة خالل السنة  SIPCOقيمة أسهم  بلغت .الضمنية المنفعةالمباشرة لملكية 

االستمرار في العمل عتمد على برنامج إلى آخر ويلكل منحة من االكتساب فترة نتهاء ايختلف تاريخ بدء و مليون دوالر أمريكي(.
يتم سالتي د مبلغ المصروفات يتحديقدر . داءاألشروط بعض )ما لم يتم إنهاء العمل نتيجة للوفاة أو العجز أو التقاعد( وكذلك استيفاء 

الستحقاق األسهم بالقيمة العادلة  ةالمرجح يةحتمالنموذج يأخذ بعين االعتبار االبناء  على كمصروفات تعويض في أي سنة إثباتها 
 فعلية. المعلومات البناء  على بانتظام خدمة الموظف. ويتم تحديث هذه التقديرات مدة تاريخ المنح باستخدام النمط التاريخي ل في
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 )تتمة( للموظفينأسهم مرتبطة بامج بر
 

بناء  على من قبل المجموعة مليون دوالر أمريكي(  12.5 :2018مليون دوالر أمريكي ) 12.8مصروفات بمبلغ وقدره تم احتساب 
مليون  19.0ة خالل السنة بتاريخ المنح . بلغت قيمة األسهم المكتسبالتي من المتوقع اكتسابهاإلدارة لعدد األسهم أفضل تقديرات ل

 تفاصيل األسهم الممنوحة والمكتسبة والمتنازل عنها خالل السنة: يلي وفيما  مليون دوالر أمريكي(. 16.0: 2018دوالر أمريكي )
 

 عدد األسهم   2019  2018
     

 الممنوحة خالل السنة  1,768,622  2,171,182

 سبة خالل السنةالمكت  1,794,959  1,806,674

 المتنازل عنها خالل السنة  219,785  272,746
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  معامالت مع أطراف ذات عالقة .32
 

الشركات ات العمالء )استثمارتحتفظ بالتي شركات الوفيها  مستثمرال هاشركات على مل األطراف ذات العالقةتتشبالنسبة للمجموعة، 
 SIPCO Limited.وباستثمارات العائد المطلق المرتبطة العمالء  قدياصن( وشركات االستثمارية القابضة

 
المسيطرين أو فيها  هموشركات  المقربين وعوائلهملبنك ل اإلدارة العلياوأعضاء مجلس اإلدارة و كبار المساهمينعلى كذلك  وتشتمل

عامالت المجموعة مع األطراف في م اتالمصروفتكبد . يتم تحقيق الدخل أو متأثرة من قبل هذه األطرافذوي سلطة مشتركة أو ال
 ضمن األعمال االعتيادية، وقد اعتمدت إدارة المجموعة بنود وشروط كافة المعامالت مع أطراف ذات عالقة.ذات العالقة 

 
بصفة ائتمانية نيابة عن  هذه الشركاتوتنظيم ن المجموعة تقوم بإدارة كات مصنفة كأطراف ذات عالقة، إال أإن هذه الشر وبرغم
ونتيجة الشركات.  األساسية لتلكات حصة المنفعة االقتصادية من االستثمارن من أغلبية مستفيديالومن األطراف الثالثة ها عمالئ

دارة اإلعلى شروط تجارية بموجب إتفاقيات مبنية  يا  المجموعة مع هذه الشركات هي فعل لمعامالتلذلك، فإن الطبيعة الحقيقية 

 مسبقا .  محددةال
 

فيما ، فإن  الدخل المكتسب والمصروفات المتكبدة 31يضاح رقم اإلللموظفين المفصح عنها في  والمكافآتى التعويضات باإلضافة إل

 المالية الموحدة هي كما يلي:  القوائمفي هذه  متضمنةاألطراف ذات العالقة والمع معامالت اليتعلق ب
 

 ةالدوالرات األمريكي بماليين  2019يونيو  30 2018يونيو  30
    

  الموجودات المدارةرسوم  استثمارية قابضة وشركات  مستثمر فيهاشركات  134 128

 الصفقاترسوم  استثمارية قابضة وشركات  مستثمر فيهاشركات  149 100
 دخل الموجودات  مستثمر فيهاشركات  32 33

 ضمحاللاال مخصصات برامج استثمار الموظفين (0) (0)

 مصروفات الفوائد  رية قابضةاستثماشركات  (4) (3)

 مصروفات تشغيلية مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة (1) (2)
 مصروفات تشغيلية رسوم مهنية  (2) (1)
     

 71.8: 2018) مليون دوالر أمريكي 70.4 قدرهو، مبلغ 31رقم اإليضاح الموضحة في للسنة ضمن تعويضات الموظفين من 

مليون دوالر  49.6المذكورة أعاله لإلدارة العليا مبلغ وقدر المكافآت إلدارة العليا. من ضمن ( عائد إلى ايمليون دوالر أمريك
 مليون دوالر أمريكي( هي على هيئة رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل. 49.7: 2018أمريكي )
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فإن أرصدة األطراف ذات العالقة المتضمنة في ، 31مفصح عنها في اإليضاح رقم للموظفين ال والمكافآتالتعويضات باإلضافة إلى 

 هذه القوائم المالية الموحدة هي كاآلتي: 

  2019يونيو  30 2018يونيو  30

بنود غير 
 مدرجة

  موجودات مطلوبات
بنود غير 
 مدرجة

 موجودات مطلوبات
 
 
 

 

 الدوالرات األمريكيةبماليين 
 ألرصدة القائمة ا                 
 استثمارات مشتركة  1,012 - -  1,156 - -         
 استثمارات مكتتب بها واستثمارات دي ن مؤقتة  334 - -  446 - -         
 استثمار في شركة زميلة   38    - - -         
  نمساهمين استراتيجيي  9 12 -  8 12 -         

  تثمر فيهاسشركات م  59 2 21  51 - 10         

 شركات استثمارية قابضة  100 117 64  107 138 29         

 تحت الطلب حسابات المؤسسات  - 131 -  - 251 -         
         

- - 34  - - 10  
 شركات صناديق العمالء المرتبطة 

 باستثمارات العائد المطلق
         
 اإلدارة واإلدارة العلياأعضاء مجلس   0 8 -  - 10 -
         

39 411 1,802  85 270 1,562   
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 الية الموحدةات حول القوائم المإيضاح 75 صفحة

 

 

 السياسات المحاسبية الهامة  .33
 

ألحكام قانون الشركات التجارية البحريني طبقا  والدولية إلعداد التقارير المالية معايير لل وفقا  أعدت القوائم المالية الموحدة للمجموعة 
 1لمصرف البحرين المركزي )المجلد رقم الدليل اإلرشادي ف البحرين المركزي وقانون المؤسسات المالية ووألحكام قانون مصر

مصرف البحرين أسواق رأس المال التابعة لمصرف البحرين المركزي(، وأنظمة  وتوجيهات 6واألحكام النافذة من المجلد رقم 
 . بحرينبورصة الالمعمول بها في جراءات اإلقواعد والو المركزي

 
وتم تقريبها إلى  لعمليات المجموعةالعملة الرئيسية المستخدمة  والتي تعدالموحدة بالدوالر األمريكي تم إعداد وعرض القوائم المالية 

لكي تتناسب مع العرض السنة السابقة أرصدة تم إعادة تصنيف بعض  خالف ذلك. يذكرما لم  دوالر أمريكي( مليون) مليونأقرب 
 الحالية. السنةالمطبق في 

 
التي تم إتباعها في إعداد القوائم المالية  لتلك هي مطابقةالقوائم المالية الموحدة هذه المتبعة في إعداد  الهامة ن السياسات المحاسبيةإ

 باستثناء ما يلي:، 2018يونيو  30للسنة المنتهية في  المدققةالموحدة 

 
 نها غير إلزامية بعد.تم إصدار معايير وتعديالت وتفسيرات جديدة ولك

 

 ؛2019يناير  1المتعلق بعقود اإليجار: إلزامي للفترات المبتدئة في أو بعد  16معيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ال •

 (؛ و 2019يناير  1إلزامي للفترات المبتدئة في أو بعد ) )المعدل( 19المحاسبة الدولي رقم معيار  •

 (2019يناير 1 المبتدئة في أو بعد السنوية )إلزامية للفترات  2017 – 2015 التحسينات السنوية على دورة •
 

 م إدارة المجموعة حاليا  تأثير المعايير والتعديالت المذكورة أعاله على القوائم المالية الموحدة.تقي  
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  العرف المحاسبي (1
 

المعيار  بموجبقياس األدوات المالية بالقيمة العادلة إعادة  باستثناءلمبدأ التكلفة التاريخية المعدل  وفقا  حدة القوائم المالية المو أعدت
  والمعدات. توإعادة تقييم الممتلكا 9الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 
 مبدأ االستمرارية (2
 

أساس مبدأ االستمرارية وهي مقتنعة بأن المجموعة لديها المصادر قامت إدارة المجموعة بعمل تقييم لقدرتها على المواصلة على 
بأي جوهرية التي من الممكن أن ة أمور لالستمرار في أعمالها في المستقبل المنظور. وعالوة على ذلك، فإن اإلدارة ليست على علم 
تم إعداد القوائم المالية الموحدة على  تسبب شك جوهري حول قدرة المجموعة على المواصلة على أساس مبدأ االستمرارية. ولذلك،

  أساس مبدأ االستمرارية.

 
 توحيد ال أسس (3
 

تكون لدى المجموعة المؤسسة التي هي تعد الشركة التابعة  التابعة. هالقوائم المالية للبنك وشركاتعلى مل القوائم المالية الموحدة تتش
من خالل  العوائدتلك لتأثير على على االقدرة ولديها  المؤسسةمع  اهمتغيرة من خالل مشاركتتعرضات أو حقوق على عوائدها ال

  المعايير التالية: تستوفيالتي  المؤسساتباستثناء المؤسسة. تقوم المجموعة بتوحيد شركاتها التابعة ستخدام سلطتها على ا
 

 أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة، أو المجموعة على تعيين قيود أخرى مفروضة على قدرة قيود تعاقدية أو عندما تكون هناك  (أ
 

 المجموعة، أو بخالف خرى األألطراف لآت مكافالالمخاطر االقتصادية و معظمستحق تعندما  (ب
 

إلعداد  كما هو محدد بموجب المعيار الدوليستثمارية ستثناء لتوحيد الشركات التابعة للمؤسسة االاعندما يتم تطبيق  ج(
 .10التقارير المالية رقم  
 
قيس استثماراتها ت، وبذلك، 10رقم إلعداد التقارير المالية  كما هو محدد بموجب المعيار الدوليكمؤسسة استثمارية المجموعة ؤهل ت

  المحددة في المعيار.متطلبات لل وفقا  
 

تم إعداد ي قتناء.و االن تاريخ التأسيس أاعتبارا  ملألرباح أو الخسائر يتم تضمين نتائج جميع الشركات التابعة ضمن القائمة الموحدة 
تم استبعاد جميع  .ستخدام سياسات محاسبية متوافقةاالمالية للبنك، بإعداد التقارير لنفس سنة للبنك القوائم المالية للشركات التابعة 

  عند التوحيد.ة ينالبياألرصدة والدخل والمصروفات 
 
  دمج األعمال (4
 

والمقاسة بالقيمة العادلة بتاريخ  . يتم قياس تكلفة االقتناء كإجمالي للمقابل المحولتناءباستخدام طريقة االق األعماليتم احتساب دمج 
 . تكاليف المتعلقة باالقتناء عند تكبدهاالاالقتناء. يتم احتساب 

 

وفقا  اسبين المنم الموجودات المالية والمطلوبات المفترضة للتصنيف والتعيين نها تقي  إعندما تقوم المجموعة باقتناء األعمال، ف
 . االقتناءللشروط التعاقدية والظروف االقتصادية والشروط ذات الصلة كما هو بتاريخ 
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 استخدام التقديرات واآلراء  (5
 

ت والمطلوبات المالية تؤثر على مبالغ الموجوداقد تقديرات وفرضيات وضع يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة من اإلدارة 
 :استخدام التقديرات بصورة أساسية على يقتصرالمسجلة بتاريخ القوائم المالية. 

 

 الملكيةاألرباح أو الخسائر في استثمارات من خالل تحديد القيم العادلة لالستثمارات المشتركة المدرجة بالقيمة العادلة  أ( 
ومخصصات وتحديد رسوم األداء للموجودات المدارة  (15و12 ن رقم اإليضاحي أنظرواالستثمارات العقارية )الخاصة 

 واستثمارات األرباح أو الخسائرخالل من ثمارات المدرجة بالقيمة العادلة االست بخالفاالضمحالل للموجودات المالية 

وتخصيص رسوم  (16إيضاح رقم  أنظر) اسهم حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 .طرح االستثمار إلى التزامات األداء كما هو موضح الحقا  

 
الفائدة على فحص لدين والمبلغ األصلي ل اتعودفمفقط ساس إلجراء تقييم األتشكل تحديد التدفقات النقدية التي   ب(

بالتكلفة المطفأة )انظر  مدرجةدين كأدوات في التزامات القروض المضمونة والتي يتم إدراجها االستثمارات المشتركة 
 (.13 إيضاح رقم

 
التي تلك بصرف النظر عن ، التاليالمشمولة في القسم تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، اتخذت اإلدارة اآلراء  أثناءفي 

 الموحدة. التي لها أغلب التأثيرات الهامة على المبالغ المثبتة في القوائم الماليةو، تتضمن على التقديرات
 
 المحاسبة في تاريخ المتاجرة (6
 

القوانين أو التي تتطلب تسليم الموجودات خالل اإلطار الزمني المنصوص علية عامة  في للموجودات المالية  المشتريات والمبيعات
أو ة بشراء المؤسس التزم فيهتوهو التاريخ الذي ، يتم إثباتها باستخدام األسس المحاسبية "تاريخ المتاجرة"، )حسب أعراف السوق

 (.الموجودبيع 

 
 المقاصة (7
 

قانوني حق إذا كان هناك  فقط القائمة الموحدة للمركز الماليفي  وإظهار صافي المبلغتتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية 
  .على أساس صافي المبلغ التسوية المجموعةنوي تو المثبتةلتنفيذ لمقاصة المبالغ لقابل 

 
 يةالعمالت األجنب (8
 

الموجودات  يعاد تحويل. إجراء المعاملةبأسعار الصرف السائدة بتاريخ الرئيسية عملة البعمالت األجنبية البمعامالت التسجيل يتم 
يتم  بالسوق بذلك التاريخ.بأسعار الصرف السائدة قائمة المركز المالي في تاريخ المحتفظ بها  بالعمالت األجنبيةالنقدية  والمطلوبات

الخزانة ودخل الموجودات دخل ضمن رباح أو الخسائر عن إعادة التحويل في القائمة الموحدة لأللخسائر الناتجة وامكاسب الإثبات 
  األخرى.

 
تسوية  خبتواريأسعار الصرف السائدة استخدام بالتكلفة التاريخية بالعمالت األجنبية بالمقاسة الموجودات غير النقدية تسجيل يتم 

أسعار الصرف السائدة استخدام ب حويل الموجودات غير النقدية بالعمالت األجنبية المدرجة بالقيمة العادلةالمعامالت. يعاد ت
 خالل منالعادلة  تواريخ التي تم فيها تحديد القيم العادلة. ترحل مكاسب وخسائر التقييم العادل لالستثمارات المدرجة بالقيمةالب

 .رباح أو الخسائرة لألر إلى القائمة الموحدالخسائ أواألرباح 
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 )تتمة( العمالت األجنبية (8
 

االستثمارات فيما يتعلق بتلك التي تم اختيارها لعرض التغيرات الالحقة الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية صرف إثبات فروق يتم 
 لدخل الشامل اآلخر. ل ةالقائمة الموحدفي الدخل الشامل اآلخر  من خاللفي القيمة العادلة 

 
  الدخل (9
 

كافة الناتج عن  الموجوداتيتم إثبات دخل الفوائد باستخدام طريقة العائد الفعلي للموجود ويسجل كدخل موجودات. يتم إثبات دخل 
كما في القيمة العادلة قة وغير المحققة المحقاألرباح أو الخسائر على أساس التغيرات خالل  مناالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة 
 . في نهاية فترة إعداد التقارير المالية

 

يتم احتساب رسوم األداء بناء  على االتفاقيات  يتم إثبات دخل الرسوم عند تقديم الخدمات. يتم إثبات رسوم األداء عند اكتسابها.
ة في تاريخ ا بقيمهاأن جميع االستثمارات سيتم بيعها باألساسية وبافتراض  . يعتمد المبلغ الفعلي لرسوم التقرير الماليإعداد لعادل

 .القادمةوقد تتغير التقييمات في السنة المالية  على المبالغ النقدية المحققة من تلك االستثماراتالذي سيتم استالمه األداء 
 

الدخل الشامل خالل من المدرجة بالقيمة العادلة  أسهم حقوق الملكيةاستثمارات الخسائر الرأسمالية المحققة من ترحل المكاسب أو 
 .االستثمار في وقت استبعاداألرباح المبقاة إلى اآلخر 

 
 مع عمالءمبرمة إيرادات من عقود 

 

 د التطبيق المبكر للمعيار الدوليبع المستثمرين. لدىها إيداع االستثمارات المكتتب بيتم عندما طرح االستثمار رسوم يتم احتساب 
مع المستثمرين الذين يتم إيداع المبرمة ، حددت المجموعة التزامات األداء الناتجة عن عقودها 15د التقارير المالية رقم إلعدا

 على مدى فترة االستثمار.  وتثبتاالستثمارات لديهم. يتم تأجيل جزء من الرسوم المتعلقة بالتزامات األداء 
 

ه على هذ استثماراتها. وبناء  ن طرح مستثمريها الناتجة عمع ها مابرتم إالتي وتحليل شروط العقود بمراجعة ب نفستكورإقامت 
 :استيفاؤهاب نفستكورإمن يتوقع التي من التزامات األداء قامت المجموعة بتحديد النوعين التاليين ، المراجعة

 
تثمرين، بما في ذلك تحديد المعاملة شراء إلى طرح االستثمار مع المسمن  السنةخالل ب نفستكورإالخدمات المقدمة من قبل    1

 والتمويل واالكتتاب واالحتفاظ ببنية تحتية لطرح االستثمار وإعداد المواد التسويقية لكل صفقة من الصفقات وما إلى ذلك؛ و
 

 الخدمات المقدمة خالل فترة االستثمار كما تم االتفاق عليه مع المستثمر في وقت طرح االستثمار.   2
 

كافة بإتمام مجموعة تقوم الالتزامات األداء المذكورة أعاله. من التزام كل طرح االستثمار لرسوم بتخصيص ب ورنفستكإقامت 
 اتالتزامالمتعلقة برسوم إثبات الالمستثمرين. وفقا  لذلك، يتم مع االستثمار طرح ( أعاله قبل 1الفقرة )الموضحة في التزامات أدائها 

 كجزء من رسوم الصفقة.طرح االستثمار الجزء من رسوم  كذلالمستثمرين. يتم تضمين مع ستثمار االعند طرح  مقدما  تلك األداء 
 

أعاله. وفقا  لذلك، يتم  (2)في الفقرة ضح على التزام األداء المو مقدما  تم استالمه المبلغ الذي يمثل جزء من رسوم طرح االستثمار 
 إدارة االستثمار.على مدى فترة ، كرسوم موجودات مدارة، مرور الوقتطرح االستثمار هذا ويتم إثباته برسوم عنصر تأجيل 
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 فاتوالمصر (10
 

دل بمكاسب أو خسائر تحوطات التدفقات  معدلتمثل فوائد االقتراضات تكاليف التمويل وتحسب باستخدام طريقة  الفائدة الفعلي وتع 
 . النقدية المتعلقة بها

 

 ضرائب على الوحدات األجنبية  (11
 

األجنبية وفقا   الشركات التابعةعلى الدخل من  الضرائبال توجد ضريبة على دخل الشركات في مملكة البحرين. يتم احتساب 
  .لألنظمة المالية المعمول بها في البلدان التي تعمل فيها وحدات المجموعة المعنية

 

جميع الفروق المؤقتة وتحتسب على أساس المعدل الذي من المتوقع على استخدام طريقة المطلوبات مؤجلة بال الضريبةيتم احتساب 
 سداده. يتم إثبات الموجودات الضريبية المؤجلة فقط إذا كان االسترداد محتمال . 

 

 النقد وما في حكمه (12
 

لدى مؤسسات مالية التي  تأموال سائلة أخرى وإيداعايشتمل النقد وما في حكمه على نقد وأموال قصيرة األجل ونقد قيد التحصيل و
ة إلى نقدتك تواريخ إستحقاق أصلية هرية من حيث التغيرات في القيمة وذات وتخضع لمخاطر غير جو ون قابلة للتحويل بسهول

 لفترة ثالثة أشهر أو أقل. 
 

 ذمم مدينة  (13
 

تدرج هذه بالتكلفة بعد حسم  الملزمة. االكتتاب اتفاقيةعند التوقيع على أي  االلتزام، ثبوتعند  لالكتتابيتم إثبات الذمم المدينة 

 ضمحالل. المخصص ا
 

 سلف (14
 

 . ضمحالللال مخصصاتبالتكلفة المطفأة، بعد حسم أي السلف تدرج 
 

 الموجودات المالية  تصنيف (7
 

 االستثمارات   ()أ
 

 . 5و موضح في إيضاح رقم الموجودات المالية إلى فئات مختلفة كما هالمجموعة تصنف 
 

ن بالتكلفة المطفأة إذا تم االحتفاظ بالموجودات المالية من أجل تحصيل التدفقات لمبدئي، يتم قياس استثمارات الديعند االستثمار ا
ئدة على المبلغ االفمدفوعات المبلغ األصلي والنقدية التعاقدية على مدى عمر الموجود وإذا كانت تلك التدفقات النقدية تتكون فقط من 

 األصلي القائم. 
 

ية المحتفظ بها لغرض طويل األجل وبعض محافظ االستثمارات العقاراالستثمارات االستراتيجية وبعض كما تصنف المجموعة 

 آلخر.اكاستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل العائد المطلق استثمارات استثمارات إدارة االئتمان و
 

كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل بما في ذلك تلك التي لدى المجموعة نفوذ مؤثر عليها جميع االستثمارات األخرى تصنيف يتم 
 .األرباح أو الخسائر

 

 األصول السائلة األخرى   ب(
 

بالتكلفة  خرى"األلة سائالصول األمالية والمؤسسات اليداعات لدى "اإليتم تسجيل األصول السائلة األخرى، التي تشكل جزءا  من 
تلك الموجودات التي تحتوي على المشتقات الضمنية التي يتطلب إما فصلها من بخالف ضمحالل في القيمة بعد حسم أي ا المطفأة

األرباح أو الخسائر. قامت اإلدارة خالل  منكموجودات مدرجة بالقيمة العادلة  بأكملهاالمالية  ةالمشتقات الضمنية أو تصنيف األدا

األرباح أو الخسائر.خالل  منكموجودات مدرجة بالقيمة العادلة الموجودات تلك صنيف بت
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 واالستثمارات العقارية الملكية الخاصة اتاستثمارات مشتركة في استثمار (16
 

ستثمارات العقارية بصورة أساسية كاستثمارات واالالملكية الخاصة تصنف االستثمارات المشتركة للمجموعة في استثمارات 
ة يتسجمبدئيا  يتم األرباح أو الخسائر. من خالل مدرجة بالقيمة العادلة  ل هذه االستثمارات بسعر تكلفة االقتناء )التي تعد القيمة العادل

اسب أو الخسائر الناتجة غير المحققة ، مع تسجيل المكتقرير ماليكل إعداد المبدئية( ويتم إعادة قياسها بالقيمة العادلة بتاريخ 

مخصصات اضمحالل لمثل تلك هناك . وبالتالي، ال توجد لألرباح أو الخسائرالموحدة كتغيرات في القيمة العادلة في القائمة 
 االستثمارات.

 
بالقيمة العادلة من  مدرجةاألخرى للمجموعة كاستثمارات أسهم حقوق الملكية استثمارات بعض تصنف االستثمارات االستراتيجية و

إعداد القيمة العادلة بتاريخ بتلك االستثمارات قياس . ومن ثم يتم إعادة بالقيمة العادلةتسجيلها مبدئيا  ويتم ، اآلخرخالل الدخل الشامل 
كبند منفصل وتسجل اآلخر ل الشامل االستثمارات إلى القائمة الموحدة للدختلك وترحل التغيرات الناتجة في قيمة تقرير مالي كل 

تحويلها إلى يتم الملكية حقوق ة المتراكمة المدرجة مسبقا  في ، عندئذ فإن المكسب أو الخساراحتى يتم استبعادهالملكية حقوق ضمن 
 .األرباح المبقاة

 
الخاصة  الملكيةاالستثمارات المشتركة للمجموعة في استثمارات فيما يتعلق بعملها التي تم بعض استثمارات الدين إدراج يتم 

 واالستثمارات العقارية بالتكلفة المطفأة بعد حسم مخصص االضمحالل، إن وجد.
 

 إدارة االئتمان  اتاستثمارات مشتركة في استثمار (17
 

تم الحصول جديد  استثمارالواليات المتحدة وأي إدارة االئتمان في استثمارات يتم تصنيف االستثمارات المشتركة للمجموعة في 
جميع تعرضات االستثمارات يتم تصنيف السنة كاستثمارات دين مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. عليه خالل 

يتم إثبات دخل الفوائد على األدوات  .المطفأة بعد حسم مخصص االضمحالل بالتكلفةالمشتركة األخرى إلدارة االئتمان كمدرجة 
 ل الفائدة الفعلي.المدرجة بالتكلفة المطفأة باستخدام معد

 
يتم مبدئيا  تسجيل استثمارات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة. سيتم إثبات أي تغيرات 

مة مباشرة  في حقوق الملكية وسيتم إثبات أي اضمحالل في القيمة المدرجة في القائالحقة في القيمة العادلة لتلك االستثمارات 
مسجلة مسبقا  في حقوق الملكية إلى األرباح متراكمة الموحدة لألرباح أو الخسائر. عند االستبعاد، يتم تحويل أي مكسب أو خسارة 

 المبقاة من خالل األرباح أو الخسائر.
 

  استثمارات العائد المطلق في  استثمارات مشتركة (18
 

األرباح أو من خالل كاستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة  ت العائد المطلقاستثماراتصنف االستثمارات المشتركة للمجموعة في 
ة بتاريخ أو استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر الخسائر إعداد التقارير ، ويتم إدراجها بالقيمة العادل

ة من خالل االقيمة العادلة لالستثمارات المدرجة بالقيتغيرات المالية. يتم تسجيل  رباح أو الخسائر في القائمة الموحدة ألمة العادل
 أو الخسائر.رباح ألل
 

ترحل تغيرات القيمة العادلة لالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إلى القائمة الموحدة للدخل الشامل 

يتم ة المتراكمة المسجلة مسبقا  ، عندئذ فإن المكسب أو الخسارستبعادهااآلخر ويتم تسجليها كبند منفصل في حقوق الملكية حتى يتم ا
 .حويلها إلى األرباح المبقاةت

 



 القوائم المالية الموحدة    نفستكوربإ

 

 ات حول القوائم المالية الموحدةإيضاح 81 صفحة
 

 

 )تتمة(الهامة السياسات المحاسبية  .33
 

 عدم قابلية تحصيل الموجودات الماليةول اضمحال (19
 

لمتوقعة على الموجودات ائر للخسائر االئتمانية االقائمة الموحدة لألرباح أو الخسفي تقوم المجموعة بإثبات مخصصات الخسارة 

سهم حقوق الملكية أواستثمارات  ادلة من خالل األرباح أو الخسائرستثمارات المصنفة كمدرجة بالقيمة العاالستثناء المالية با
 .بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرالمصنفة كمدرجة 

 

يتم حاالت التالية، والتي الباستثناء على مدى العمر، ية المتوقعة الئتمانخسائر اليعادل ا بمبلغ ةرالمجموعة مخصصات الخساتقيس 
 :شهرا   12مدى ية المتوقعة على الئتمانقياسها على أساس الخسائر ا

 

 ؛ والمالي ية منخفضة في تاريخ إعداد التقريرائتمانبأن لديها مخاطر االستثمارية التي يتم تحديد الدين سندات . 1
 

 بشكل جوهري من إثباتها المبدئي.ية الئتمانا هامخاطرتزيد ألدوات المالية األخرى التي لم ا. 2
 

درجة االستثمار" ب"تقييما  ن لديها مخاطر ائتمانية منخفضة عندما يعادل تصنيف مخاطرها االئتمانية سندات الديبأن تعتبر المجموعة 
 على الصعيد العالمي.

 

ة 1المالية إلى المرحلة هذه الموجودات قامت المجموعة بتصنيف االئتمانية المتوقعة، ألغراض احتساب الخسائر   2، المرحل
 كما هو موضح أدناه: 3والمرحلة 

 

مخصص على أساس الخسائر بإثبات الالمجموعة تقوم ، هذه الموجودات المالية ألول مرةالمنتجة: عندما يتم إثبات  - 1المرحلة 
 شهرا . 12ى مدى االئتمانية المتوقعة عل

زيادة جوهرية في المخاطر االئتمانية، تلك الموجودات المالية عندما تظهر الزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية:  - 2المرحلة 
 الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر.أساس تسجل المجموعة المخصص على 

 . الموجودات الماليةسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر لتلك الخبإثبات المجموعة تقوم المضمحلة:  - 3المرحلة 
 

 المالية األدوات  ستبعادا (20
 

قامت بنقل حقوقها أو  د الماليلموجومن التدفقات النقدية انقضاء الحقوق التعاقدية لباستبعاد الموجودات المالية عند المجموعة قوم ت
الموجود والمكافآت الجوهرية للملكية المتعلقة بالتي يتم فيها نقل جميع المخاطر  ةمعاملال فيالتدفقات النقدية التعاقدية في استالم 

بالسيطرة حتفظ ا لم تللملكية وأنهوالمكافآت الجوهرية جميع المخاطر عندما لم تقم المجموعة بنقل أو إبقاء أو  الذي تم نقله المالي
 على الموجودات المالية.

 

فيما يتعلق اآلخر لدخل الشامل الموحدة لقائمة المثبتة في أي مكسب/ خسارة متراكمة يتم تحويل المالية،  بعاد الموجوداتعند است
 إلى األرباح المبقاة. مباشرة   الدخل الشامل اآلخرالمصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل سهم حقوق الملكية أستثمارات با
 

 .إلغائه أو انتهاء مدتهأو وفائه تم قد االلتزام بموجب المطلوب ستبعاد المطلوبات المالية عندما يكون ايتم 
 

 ألدوات المالية المشتقةا (21
 

 أو نماذج التسعير الداخلية.في السوق سعار السائدة األباستخدام المحددة تدرج األدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة 
 

 التحوط كتحوطات القيمة العادلة أو كتحوطات التدفقات النقدية. يتم إيقافيتم تصنيف األدوات المالية المشتقة المؤهلة لمحاسبة 
مدتها أو تم بيعها أو إلغائها أو تنفيذها أو لم تعد مؤهلة لمحاسبة  انتهتحوط قد تمحاسبة التحوط عندما تكون أدوات ال استخدام
 .26ة توقف التحوط في إيضاح رقم تم اإلفصاح عن المعالجات المحاسبية لكال نوعي التحوطات وفي حالالتحوط. 

 



 القوائم المالية الموحدة    نفستكوربإ

 

 ات حول القوائم المالية الموحدةإيضاح 82 صفحة
 

 

 )تتمة(الهامة السياسات المحاسبية  .33
 

 )تتمة( ألدوات المالية المشتقةا (21
 

ة  أو خسارة ناتجة من التغيرات في قيمتهالألدوات المالية المشتقة التي ال تعد مؤهلة لمحاسبة التحوط، فإن أي مكسب بالنسبة  العادل
ل مباشرة إلى القائمة   .لألرباح او الخسائرالموحدة ترح 

 
 ممتلكات ومعدات (22

 

تشتمل الممتلكات والمعدات بصورة أساسية على األراضي والمباني والتحسينات على العقارات المستأجرة ذات الصلة المستخدمة 
 كمكاتب من قبل المجموعة.

 

ودات التشغيلية بالمبالغ المعاد تقييمها، والتي تعد القيمة يدرج البنك المباني المقامة على األراضي المملوكة ملكا  حرا  وبعض الموج
العادلة للموجودات بتاريخ إعادة التقييم بعد حسم أي إستهالك متراكم الحقا  وخسائر اإلضمحالل المتراكمة الحقا . يتم إجراء 

 ها المدرجة. يتم إدراجتعن قيم شكل جوهريبللتأكد من أن القيمة العادلة للموجودات المعاد تقييمها ال تختلف باستمرار التقييمات 
حتياطي إعادة تقييم الموجودات ضمن حقوق الملكية، باستثناء إلى الحد الذي يعكس فيها إنخفاض في تقييم في اأي فائض إعادة 

ها ضمن األرباح أو في هذه الحالة فإن هذه الزيادة يتم إثباتالخسائر، فومسبقا  ضمن األرباح تقييم لنفس الموجود المثبت الإعادة 
سابق مباشرة  من فائض  العجز الذي يتم مقاصته ءالخسائر. يتم إثبات عجز إعادة التقييم مباشرة  ضمن األرباح أو الخسائر، باستثنا

يم حتياطي إعادة تقيإجراء التحويل من احتياطي إعادة تقييم الموجودات. يتم مباشرة  مقابل فائض ا مقاصتهلنفس الموجود فإنه يتم 
على أساس القيمة المدرجة المعاد تقييمها للموجود واالستهالك على أساس  االستهالكبين  ألي فروقالموجودات إلى األرباح المبقاة 

 التكلفة األصلية للموجود. 
 

 ستهالك المتراكم. بنود األخرى بالتكلفة بعد حسم االيتم تسجيل جميع ال
 

 على النحو التالي:اإلنتاجية المتوقعة  هاأعمارس القسط الثابت على مدى ستهالك الممتلكات والمعدات على أسايتم ا
 

 ضي المملوكة ملكا  حرا  امباني على األر سنة 25

 تحسينات على العقارات المستأجرة والمباني سنة 15 – 10

 الموجودات التشغيلية سنة 23 – 3
 

ستهالك المذكورة أعاله، إذا اقتضى األمر، على األقل مرة في نهاية ر اإلنتاجية للموجودات وطريقة االيتم مراجعة وتعديل األعما
 كل سنة مالية. 

 

 موجودات غير ملموسة  (23
 

أعمار دارة لدى عقود اإل لموسة على عقود اإلدارة والشهرة المثبتة عند اقتناء أعمال إدارة االئتمان.الموجودات غير المتشتمل 
 .لذلك ويتم إطفاؤها وفقا  قتناء من تاريخ االسنوات  5إنتاجية لمدة 

 

والمطلوبات المقتناة لموجودات المحددة اصافي إجمالي المقابل المحول فوق التي تعد الزيادة في ويتم مبدئيا  قياس الشهرة بالتكلفة، 
 .المفترضة

 

االضمحالل، يتم تخصيص  فحصخسائر اضمحالل متراكمة. لغرض  أيةبعد اإلثبات المبدئي، يتم قياس الشهرة بالتكلفة بعد حسم 
، والتي من المتوقع أن تستفيد من الوحدات المنتجة للنقد للمجموعةلكل وحدة  االقتناءالشهرة المقتناة في دمج األعمال، من تاريخ 

 .الوحدات في تلكتم تخصيصها مشتراة لملكية من أعمال الدمج، بغض النظر ما إذا كانت موجودات أو مطلوبات أخرى 
 



 القوائم المالية الموحدة    نفستكوربإ

 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة   83 صفحة
 

 

 )تتمة(الهامة ياسات المحاسبية الس .33
 

 )تتمة(موجودات غير ملموسة  (23
 

تقوم المجموعة بمراجعة القيم  ،األخرىغير الملموسة  موجوداتللبالنسبة  .الشهرة سنويا  اضمحالل  بفحصتقوم المجموعة 
. في حالة وجود مثل ي القيمةاضمحالل ف ةرأن تلك الموجودات قد تعرضت لخسا لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر علىالمدرجة 

خسارة احتساب في القيمة، إن وجدت، يتم االضمحالل لتحديد مدى خسارة لالسترداد للموجود هذا المؤشر، يتم تقدير القيمة القابلة 
 .للفترةفي القائمة الموحدة لألرباح أو الخسائر في القيمة االضمحالل 

 
 ومخصصات ومصروفات مستحقة ذمم دائنة (24

 

مجلس األخرى المعتمدة من قبل  برامج المزاياالتعاقدية والقانونية و لاللتزامات وفقا  لتكاليف مزايا الموظفين مخصص عمل يتم 
 .(31يضاح رقم اإل)انظر  اإلدارة

 
من تتض يتم عمل المخصصات إذا كان على المجموعة التزاما  حاليا  ناتجا  عن حدث سابق، وأنه يحتمل أن يتطلب استخدام مصادر

 لتزام.الكما يمكن عمل تقدير واقعي لمبلغ ا االلتزامقتصادية لتسوية منفعة اعلى 
 

 غير الممولة االقتناءاتصفقات  (25
 

التي تم الستثمارات قتناء اتمثل صفقات االقتناءات غير الممولة المبالغ التعاقدية المستحقة الدفع من قبل المجموعة فيما يتعلق با

 .إعداد التقرير الماليبتاريخ كن لم يتم تمويلها بعد، كما هو توقيع اتفاقياتها، ول
 

 االقتراضات (26
 

المتمثلة في التسهيالت المصرفية المتجددة متوسطة األجل والدين المتوسط األجل والدين الطويل  إثبات االقتراضاتمبدئيا  يتم 
 ر تحوطات القيمة العادلة الفعالة.ا لتأثياألجل بالقيمة العادلة للمقابل المستلم ويتم الحقا  تعديله

 
على مدى  فوائدوتخصم من االقتراضات ويتم الحقا  إثباتها كمصروفات  باالقتراضاتيتم مبدئيا  رسملة تكاليف المعامالت المتعلقة 

 االقتراضات. لتلكاألعمار المتوقعة 
 

 الخزانةأسهم  (27
 

الالحق بيع الأي فائض ناتج من إعادة . يتم معاملة الملكية حقوققابل االقتناء وتظهر كخصم م تكلفةسعر ب الخزانةأسهم  تدرج

أي  .الملكية حقوقضمن عالوة أسهم احتياطي ويتم تضمينها في سهم الخزانة بسعر أعلى من التكلفة كأرباح غير قابلة للتوزيع أل
ال  مقابل الفائض المتراكم من المعامالت السابقة أويتم احتسابها من التكلفة  أدنى ربسعسهم الخزانة الالحق ألبيع الن عجز ناتج ع

 يتم احتساب أي فرق في األرباح المبقاة. فإنه، يغير كاف االحتياطيفي أسهم الخزانة، وإذا كان 
 

  مكافآت األسهم (28
 

يتم سروفات التي ويقدر تحديد مبلغ المص .على مدى فترة االكتسابحتساب مكافآت األسهم للموظفين ويتم إثبات المصروفات ايتم 

يأخذ بعين االعتبار االحتمال المرجح  ستحقاق األسهم بالقيمة العادلة عند تاريخ المنح باستخدام النمط الإثباتها على أساس نموذج 
 بناء  على المعلومات الفعلية. التاريخي لخدمة الموظف. ويتم تحديث هذه التقديرات بصورة منتظمة

 



 القوائم المالية الموحدة    نفستكوربإ

 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة   84 صفحة
 

 

 )تتمة(امة الهالسياسات المحاسبية  .33
 

 أرباح األسهم  (29
 

الموافقة عليها من قبل المساهمين. عند حتى يتم  حقوق الملكيةضمن وزيعات يتم اإلفصاح عن أرباح األسهم الموصى بتوزيعها كت
 الموافقة عليها من قبل المساهمين يتم تحويلها إلى المطلوبات.

 

 أحداث بعد الميزانية  .34
 

تطور اإلطار التنظيمي األخذ في االعتبار هيكلها في البحرين مع تنظيم قررت المجموعة إعادة  ،2019خالل السنة المالية 
بموافقة  .نفستكوربإتطوير نموذج أعمال وكذلك ، يةشركات االستثمارالو خدمات المصرفية بالجملةللالبحرين المركزي مصرف ل

تحت في البحرين  1شركة أعمال استثمارية من الفئة  ( بتأسيس1، قامت المجموعة )البحرين المركزيمصرف المساهمين و

 لنقل( تعمل مع العمالء والشركاء االستراتيجيين وأصحاب المصلحة اآلخرين 2( و)م) ش.م.بإنفستكورب للخدمات المالية مسمى 
وسط وشمال الستثمار في األسهم الخاصة في منطقة الشرق األخدمات االستشارية لالوخدمات التسويق وطرح االستثمارات 

 إلى إنفستكورب للخدمات المالية.الموجودات إدارة خدمات وأفريقيا 
 

الستثمار في األسهم خدمات االستشارية لالونقل خدمات التسويق وطرح االستثمارات المجموعة عملية أكملت نهاية السنة، لالحقا ، 
ل أفريقيا  حاليا  المجموعة . إن إلى إنفستكورب للخدمات الماليةت الموجوداإدارة خدمات والخاصة في منطقة الشرق األوسط وشما

ت األخيرة في المراحل النهائية للعمل مع مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة المحلية لوضع اللمسا
ة إلى شركة قابضةخدمات مصرفية بال، من ، كونها بنك انفستكورب ش.م.بعلى تحويل الشركة األم در مصرف أص .جمل

الشركة القابضة في بورصة البحرين، في حين يستمر إدراج وسوف  هذه العملية. يدعمالبحرين المركزي خطاب عدم ممانعة 
مؤسسات وستظل  .على مر التاريخستواصل شركة األعمال االستثمارية خدمة عمالئها بنفس الطريقة التي قامت بها المجموعة 

 .التنظيميةنشطة تمارس فيها األلرقابة التنظيمية المحلية في جميع البلدان التي مجموعة إنفستكورب األخرى خاضعة ل
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