
 

 

 ش.م.ب. نفستكوربإبنك 
 

 القوائم 
 المالية 

 المرحلية الموحدة المختصرة 

 )مراجعة( 2018ديسمبر  31

 2019السنة المالية 





 المختصرة )مراجعة( الموحدةالمرحلية القوائم المالية  ب إنفستكور

 والدخل الشامل اآلخر  لألرباح أو الخسائرالمختصرة  ةالموحدالقوائم المرحلية  3 صفحة
 

 

 لألرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المختصرة  القوائم المرحلية الموحدة

 )مراجعة( 2018 ديسمبر 31المنتهية في لفترة الستة أشهر 
 

 لألرباح أو الخسائر المختصرة القائمة المرحلية الموحدة 

 الدوالرات األمريكية بماليين

يوليو إلى 
  2018 ديسمبر

يوليو إلى 
 اتإيضاح  2017 ديسمبر

     

     م  دخل الرسو
      

  79  83 رسوم موجودات مدارة 

  61  67 رسوم الصفقات      

 3 140  150 دخل الرسوم )أ(

     دخل الموجودات       

  32  15 الملكية الخاصة  اتاستثمار     

  10  12 استثمارات إدارة االئتمان      

  8  3 استثمارات العائد المطلق       

  13  11 استثمارات عقارية       

 11 -  2 استثمار في شركة زميلة       

  5  6 دخل الخزانة ودخل الموجودات األخرى       

     
 3 68  49 دخل الموجودات )ب(      

           
 3 208  199 إجمالي الدخل التشغيلي )أ( + )ب(

 12 (1)  (1) االضمحالل  اتمخصص     

 3 (31)  (26) مصروفات الفوائد       

 3 (117)  (111) مصروفات تشغيلية      

      
  59  61  الربح قبل الضرائب

 3 (4)  (3) مصروف ضريبة الدخل       

  55  58  للفترةالربح 
 

  0.71  0.76 )دوالر أمريكي(النصيب األساسي للسهم العادي في األرباح      

  0.70  0.74 الكامل للسهم العادي في األرباح )دوالر أمريكي(النصيب المخفض ب
      

 للدخل الشامل اآلخرالمختصرة  القائمة المرحلية الموحدة

 الدوالرات األمريكية بماليين
يوليو إلى 
  2018 ديسمبر

يوليو إلى 
  2017ديسمبر

     
  55  58 الربح للفترة 

     
     الخسائرإلى قائمة األرباح أو إعادة تدويره  دخل الشامل اآلخر الذي سيتملا

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

  (1)  3 تحوطات التدفقات النقدية –تغيرات القيمة العادلة 

     الدخل الشامل اآلخر الذي لن يتم إعادة تدويره إلى قائمة األرباح أو الخسائر

  0  (4) مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخراستثمارات  –تغيرات 

  (1)  (2) ة األخرى الشاملالخسارة 

     
  54  56 مجموع الدخل الشامل 

     
 

 
 محفوظ بن سعد العارضي بن محمد 

 الرئيس التنفيذي

 باك ان إريكي 

  الماليالرئيس 
 .المرحلية الموحدة المختصرة المالية القوائممن هذه َا جزء 27إلى  1رفقة من تشكل اإليضاحات الم



 المختصرة )مراجعة( الموحدةالمرحلية القوائم المالية  ب إنفستكور

 للمركز الماليالمختصرة الموحدة القائمة المرحلية  4 صفحة
 

 

 المالي  للمركزالمختصرة الموحدة المرحلية القائمة 

 )مراجعة( 2018ديسمبر  31
 

 الدوالرات األمريكية بماليين

 ديسمبر 31
 2018  

 2018يونيو  30
 اتإيضاح )مدققة(

     الموجودات     
     

  105  106 وأموال قصيرة األجلنقد 

  266  381 إيداعات لدى مؤسسات مالية وأصول سائلة أخرى

 20 55  38 للمشتقاتالقيمة العادلة الموجبة 

 4 276  211 ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدما  

 5 92  94 سلف

 6 446  342 واستثمارات دين مؤقتة استثمارات مكتتب بها 
     

     لمشتركةاالستثمارات ا

 7 625  591 الملكية الخاصة استثمارات 

 8 272  298 استثمارات إدارة االئتمان 

 9 189  158 استثمارات العائد المطلق

 10 76  74 استثمارات عقارية
     

  1,162  1,121 مجموع االستثمارات المشتركة
 

 

    

  36  36 ىأخروموجودات  معداتو ممتلكات

 11 -  35 شركة زميلة  استثمار في

 13 55  54 موجودات غير ملموسة 
 

 

    

  2,493  2,418 مجموع الموجودات
 

 

    

     
     المطلوبات وحقوق الملكية 

     

     المطلوبات
     

 14 149  390 حسابات تحت الطلب 

 15 300  151 حسابات ألجل وحسابات المؤسسات المالية

 16 193  90 روفات مستحقةذمم دائنة ومص

 20 39  17 للمشتقاتالقيمة العادلة السالبة 

 17 167  110 األجل متوسط دين

 18 450  477 دين طويل األجل

 19 72  58 رسوم مؤجلة
     

  1,370  1,293 مجموع المطلوبات
     

     حقوق الملكية 
  123  123 رأس مال األسهم الممتازة

  200  200 العادية مية لألسهالقيمة االسم

  322  315  احتياطيات

  (5)  (16) أسهم خزانة

  447  505 أرباح مبقاة 

 األسهم العادية بإستثناء التوزيعات المقترحة حملة حقوق 

 1,004 واالحتياطيات األخرى  
 

964  
     

  41  - مقترحة توزيعات

  (5)  (2) احتياطيات أخرى 
     

  1,123  1,125 قوق الملكيةمجموع ح
     

  2,493  2,418 الملكية  مجموع المطلوبات وحقوق

 

 

 
 

 محمد بن محفوظ بن سعد العارضي 

 التنفيذيالرئيس 

 باك ان إريكي 

 الماليالرئيس 
 .المرحلية الموحدة المختصرة المالية القوائممن هذه َا جزء 27إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 



 المختصرة )مراجعة( الموحدةالمرحلية القوائم المالية  بإنفستكور

 للتغيرات في حقوق الملكية المختصرة الموحدة القائمة المرحلية  5 صفحة

 

 

  حقوق الملكية للتغيرات في المختصرة الموحدة المرحلية ائمة الق

 )مراجعة( 2018ديسمبر  31المنتهية في الستة أشهر  لفترة

 

 
 
 
 

 .المرحلية الموحدة المختصرة المالية القوائممن هذه َا جزء 27إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

  احتياطيات أخرى   احتياطيات  

 

 

 األمريكية تالدوالرا بماليين

رأس مال 

األسهم 

 الممتازة

رأس مال 

األسهم 

 العادية

عالوة 

إصدار 

  أسهم

 احتياطي 

 قانوني

تياطي اح

القيمة 

 المجموع العادلة 

 أسهم

 الخزانة

 أرباح 

 مبقاة

توزيعات 

 مقترحة

 

 تحوطات 

 التدفقات

 النقدية

 احتياطي 

إعادة تقييم 

الممتلكات 

 المجموع والمعدات

 مجموع 

 حقوق الملكية 
────────────────────────────────────────────────────────────────────────

─────────────── 
──────────── 

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

 1,145 (6) 5 (11) 44 367 (3) 321 (5) 100 226 200 223  2017يوليو  1الرصيد في 

              
              

 54 (1) - (1) - 55 - 0 0 - - - -   مجموع الدخل الشامل

              
 - (0) (0) - - 0 - - - - - - - استهالك احتياطي إعادة التقييم محول إلى األرباح المبقاة

              
المباعة منها األسهم  محسوما   -مشتراة خالل الفترة أسهم خزانة 

 (9) - - - - - (9) - - - - - - والمكتسبة 

              
محسوما  منها مكسب من األسهم  –خسارة من اكتساب أسهم الخزانة 

 - - - - - - 3 (3) - - (3) - - المباعة  

              
 (44) - - - (44) - - - - - - - - 2017للسنة المالية معتمدة توزيعات 

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

─ 
────────

── 
────────

── 
────────

── 
────────

── 
────────

── 
────────

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

 1,146 (7) 5 (12) - 422 (9) 318 (5) 100 223 200 223 2017ديسمبر  31الرصيد في 

 ───────── ───────── ────────

─ 
────────

── 
────────

── 
────────

── 
────────

── 
────────

── 
────────

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

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

 56 3 - 3 - 58 - (5) (5) - - - -   مجموع الدخل الشامل              

              
 - (0) (0) - - 0 - - - - - - - هالك احتياطي إعادة التقييم محول إلى األرباح المبقاةاست

              
المباعة منها األسهم  محسوما   -مشتراة خالل الفترة أسهم خزانة 

 (13) - - - - - (13) - - - - - - والمكتسبة 

              
منها مكسب من األسهم محسوما   –خسارة من اكتساب أسهم الخزانة 

 - - - - - - 2 (2) - - (2) - - المباعة  

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

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

─ 
────────

── 
────────

── 
────────

── 
────────

── 
────────

── 
────────

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

 1,125 (2) 4 (6) - 505 (16) 315 (12) 100 227 200 123 2018ديسمبر  31الرصيد في 
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 المختصرة )مراجعة( الموحدةالمرحلية القوائم المالية  بإنفستكور

 للتدفقات النقديةالمختصرة الموحدة المرحلية القائمة  6 صفحة
 

 

  لتدفقات النقديةلالمرحلية الموحدة المختصرة  قائمةال

 )مراجعة( 2018 ديسمبر 31المنتهية في الستة أشهر  لفترة
 

 الدوالرات األمريكيةبماليين 

 ديسمبر -يوليو 
2018  

 ديسمبر -يوليو 
 إيضاحات  2017

      نشطة التشغيليةاأل      

   59  61 الربح قبل الضرائب  
      في الربح قبل الضرائبتعديالت للبنود غير النقدية 

   5  3 استهالك 
 12  1  1 مخصصات االضمحالل
   3  3 االقتراضات وعقود اإلدارة إطفاء تكاليف معامالت 

   11  10  المؤجلة  مكافآت الموظفين

   79  78 لمعدل للبنود غير النقديةاالربح التشغيلي 
      

      التغيرات في: 

      
      التشغيلي رأس المال
   121  - لدى مؤسسات مالية وأصول سائلة أخرى )غير النقد وما في حكمه( تإيداعا

 4  (34)  59  ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدما  
 5  (20)  (3) سلف

 6  (48)  104 تثمارات دين مؤقتة استثمارات مكتتب بها واس
 14  (92)  241 حسابات تحت الطلب

 16  0  (104) ذمم دائنة ومصروفات مستحقة
 19  (6)  (14) رسوم مؤجلة

      االستثمارات المشتركة       
 7  36  30 الملكية الخاصة  اتاستثمار

 8  (57)  (29) استثمارات إدارة االئتمان 
 9  (8)  32 عائد المطلق استثمارات ال

 10  (11)  3 استثمارات عقارية 
   6  2 القيمة العادلة للمشتقات
   (6)  (2) ضريبة الدخل المدفوعة

   (40)  397 األنشطة التشغيلية (المستخدم فيمن / )صافي النقد 

       
      األنشطة التمويلية

      
 15  206  (149) ةالمؤسسات المالي وحساباتألجل  حسابات

 17  (15)  (60) محسوما  منه تكاليف المعاملة  - دين متوسط األجل مسدد

 18  -  21 محسوما  منه تكاليف المعاملة -دين طويل األجل صادر 

   (13)  (17) صافي  -أسهم خزانة مشتراة 

   (44)  (41) أرباح أسهم مدفوعة

   134  (246) التمويلية األنشطةمن  / (المستخدم في)صافي النقد 

      
      ةاألنشطة االستثماري

      
 11  -  (32) استثمار في شركة زميلة  

   0  (3) استثمار في ممتلكات ومعدات

   0  (35) ةاالستثماري األنشطةصافي النقد المستخدم في 

      

   93  116 النقد وما في حكمه فيالزيادة صافي 

   434  369  الفترةبداية حكمه في  النقد وما في

   527  485  الفترةالنقد وما في حكمه في نهاية 

      يشتمل النقد وما في حكمه على:

   52  106 نقد وأموال قصيرة األجل 

   475  379 بتواريخ استحقاق أصلية لفترة ثالثة أشهر أو أقل  وأصول سائلة أخرىلدى مؤسسات مالية  إيداعات

 485  527   

 

 31مليون دوالر أمريكي و 625: 2018يونيو  30مليون دوالر أمريكي ) 675رصيد غير مسحوب ومتوفر للسحب بإجمالي  باإلضافة لما هو مذكور أعاله، لدى المجموعة

 مليون دوالر أمريكي( من تسهيالتها المتجددة المتوسطة األجل. 337: 2017ديسمبر 
 

 ت النقدية معلومات إضافية عن التدفقا
 

  الدوالرات األمريكية بماليين

 ديسمبر -يوليو 
2018  

 ديسمبر -يوليو 
2017 

 فوائد مدفوعة
 فوائد مستلمة

(26) 

18  

(34) 

18 
 

.المرحلية الموحدة المختصرة المالية القوائممن هذه َا جزء 27إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 



 المختصرة )مراجعة( الموحدةالمرحلية القوائم المالية  بإنفستكور

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة 7 صفحة

 

 

 المختصرة  الموحدة المرحليةالقوائم المالية  إيضاحات حول
 

  المؤسسة 1
 

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

 بنكأنشطة ال تتم مزاولة(. أو "إنفستكورب" المجموعة"ب"المشار إليهم معا  ) مختلفة شركة قابضة تمتلك شركات تابعةهو  إن البنك
 رئيسي من خالل شركاته التابعة.  بشكل
 
بورصة إن البنك مدرج بصورة رئيسية في  .ذات مسئولية محدودة قد تأسس البنك في مملكة البحرين كشركة مساهمة بحرينيةل

 المؤسسة في جزر الكايمن.SIPCO Holdings Limited (“SHL” )للمجموعة هي األساسية إن الشركة األم البحرين. 
 

وقد ، المنامة، مملكة البحرين. 317 المنطقة الدبلوماسية، 1706، طريق 499هاوس، بناية  للبنك هو إنفستكورب سجلالمإن المكتب 

 في مملكة البحرين. والسياحة التجارة و الصناعة ن وزارةعالصادر  1 - 12411تم تسجيل البنك بموجب السجل التجاري رقم 
 
 2018ديسمبر  31إلى  2018يوليو  1من المنتهية الستة أشهر  لفترةالمختصرة الموحدة لية المرحإصدار القوائم المالية تم اعتماد قد ل

 .2019فبراير  4اعتبارا  من على قرار مجلس اإلدارة  ء  بنا
 



 المختصرة )مراجعة( الموحدةالمرحلية القوائم المالية  بإنفستكور

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة8 صفحة

 

 

 موجودات مدارة  2
 التوالي. على المطلقإلى استثمارات الملكية الخاصة واستثمارات العائد البديلة  يةارحلول االستثمالوأعمال استثمارات الشركات الخاصة بها خطوط  ةتسميقامت المجموعة بإعادة  الفترة،خالل هذه 

تاريخ القائمة في "( لكل فئة من فئات المنتجات AUMيشترك عمالء المجموعة في المنتجات المعروضة ضمن أربع فئات من موجوداتها االستثمارية البديلة. فيما يلي مجموع الموجودات المدارة )"
 :كاآلتي رحلية الموحدة المختصرة للمركز الماليالم

  2018ديسمبر  31  )مدققة( 2018يونيو  30

 المجموع 

 شركات زميلة 

وشركاء 

 عمالء إنفستكورب استثمار

 

 المجموع 

 شركات زميلة 

وشركاء 

 الدوالرات األمريكيةبماليين  عمالء إنفستكورب استثمار

          
 الخاصة ية الملكاستثمارات          

 صناديق مقفلة ملزمة 457 20 16 493  380 20 10 410
 صناديق استثمارية مقفلة 697 46 16 759  718 81 18 817

 على أساس كل صفقة على حده 2,808 518 190 3,516  2,749 524 139 3,412
 اكتتابات على أساس كل صفقة على حدة - 90 - 90  - 123 - 123

 ىاستثمارات استراتيجية واستثمارات أخر - *19 - 19  - *20 - 20
 محافظ الفرص االستثمارية الخاصة 146 5 - 151  - - - -

   مجموع استثمارات الملكية الخاصة  4,108 698 222 5,028  3,847 768 167 4,782

          
 ناستثمارات إدارة اإلئتما         

 صناديق استثمارية مقفلة 10,705 298 - 11,003  10,772 272 - 11,044
 صناديق استثمارية مفتوحة  348 10 - 358  355 25 - 380
 استثمارات دين مؤقتة - 74 - 74  - 42 - 42

 مجموع استثمارات إدارة اإلئتمان 11,053 382 - 11,435  11,127 339 - 11,466

          
 **استثمارات العائد المطلق         

 حلول إدارة متعددة  1,606 43 - 1,649  2,004 45 - 2,049
 شركاء صناديق التحوط 1,453 54 - 1,507  1,371 65 - 1,436

 محافظ الفرص االستثمارية الخاصة  130 56 - 186  121 55 - 176
 عالوة المخاطر البديلة  50 5 - 55  38 24 - 62
 الخاصةاكتتابات محافظ الفرص االستثمارية  - - - -  - 11 - 11
          

   استثمارات العائد المطلق مجموع  3,239 158 - 3,397  3,534 200 - 3,734

          
 استثمارات عقارية           

 صناديق استثمارية مقفلة  6 2 - 8  25 5 - 30
 على أساس كل صفقة على حدة  1,981 66 21 2,068  1,789 65 19 1,873

 اكتتابات على أساس كل صفقة على حدة  - 178 24 202  - 270 - 270
 استثمارات إستراتيجية واستثمارات أخرى  - 6 - 6  - 6 - 6
          

 مجموع االستثمارات العقارية 1,987 252 45 2,284  1,814 346 19 2,179

                    
 نيا  أموال العمالء المحتفظ بها ائتما 365 - - 365  393 - - 393

 المجموع  20,752 1,490 267 22,509  20,715 1,653 186 22,554

 شركة الزميلة ***المدارة للموجودات ال 5,215 - - 5,215  - - - -          

          
 :اتملخص حسب المنتج         

 صناديق مقفلة ملزمة   457 20 16 493  380 20 10 410
 صناديق استثمارية مقفلة   703 48 16 767  743 86 18 847

 صناديق إدارة االئتمان 11,053 308 - 11,361  11,127 297 - 11,424
 استثمارات العائد المطلق 3,239 158 - 3,397  3,534 189 - 3,723
 على أساس كل صفقة على حدة 4,789 584 211 5,584  4,538 589 158 5,285

 واستثمارات دين مؤقتة  اكتتابات - 342 24 366  - 446 - 446
 أموال العمالء المحتفظ بها ائتمانيا   365 - - 365  393 - - 393
 استثمارات إستراتيجية واستثمارات أخرى - 25 - 25  - 26 - 26

 محافظ الفرص االستثمارية الخاصة  146 5 - 151  - - - -

 المجموع 20,752 1,490 267 22,509  20,715 1,653 186 22,554

 الموجودات المدارة للشركة الزميلة *** 5,215 - - 5,215  - - - -

          
 ملخص حسب فئات الموجودات:         

 الخاصة    لكيةاستثمار الم 4,108 679 222 5,009  3,847 748 167 4,762

 استثمارات إدارة االئتمان 11,053 382 - 11,435  11,127 339 - 11,466

 استثمارات العائد المطلق  3,239 158 - 3,397  3,534 200 - 3,734

 استثمارات عقارية   1,987 246 45 2,278  1,814 340 19 2,173
ا 365 - - 365  393 - - 393  أموال العمالء المحتفظ بها ائتماني 
 استثمارات إستراتيجية واستثمارات أخرى - 25 - 25  - 26 - 26

 المجموع 20,752 1,490 267 22,509  20,715 1,653 186 22,554

 الموجودات المدارة للشركة الزميلة *** 5,215 - - 5,215  - - - -

 الملكية الخاصة .صفقات استثمارات لدوالر أمريكي(  يونمل 4: 2018يونيو  30)دوالر أمريكي  ونملي 4متضمنة التزامات المجموعة بمبلغ وقدره  
مليار دوالر أمريكي( لشركاء صناديق التحوط )متضمنة على تعرضات من خالل محافظ إدارة متعددة( مدارة  2.4: 2018يونيو  30مليار دوالر أمريكي ) 2.3مالي قيمة التعرضات المعنية. وكما تتضمن على مبلغ وقدره * تم إدراجها بإج*

 ، حيث تستلم إنفستكورب رسوم تحتسب على أساس موجودات مدارة.من قبل مدراء أطراف أخرى، وموجودات خاضعة لتفويض استشاري غير تقديري
 .الزميلةشركة لالغير مباشرة ل ملكيةالحصة  فيتناسبي إلنفستكورب صافي عائد على أساس حيث يحق الشركة الزميلة ديرها تالتي *** تمثل الموجودات المدارة 

 

وتعرضات إدارة واالستثمارات العقارية ة لميزانية إنفستكورب الستثمارات الملكية الخاصة ومبالغ االستثمارات المشتركالمطلق استثمارات العائد في الجدول أعاله تم إدراج جميع تعرضات 
 بالقيم العادلة الحالية بينما يتم إدراج الفئات األخرى بقيمة تكلفتها المدرجة.االئتمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المختصرة )مراجعة( الموحدةالمرحلية القوائم المالية  بإنفستكور

 يضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرةإ 9 صفحة

 

 

   قطاعات األعمال 3
 

 .2018يونيو  30كما للسنة المنتهية في كما هي  ظلتلتلك القطاعات تقديم تقارير معلومات القطاع وأساس  لقطاعات األعمان إ، 2018ديسمبر  31كما في 
 

 ألرباح أو الخسائر حسب تقارير قطاعات األعماللالمختصرة المرحلية الموحدة ئمة القا )أ(
 

هي األعمال  قطاعاتحسب تقارير  2017ديسمبر  31و 2018ديسمبر  31أشهر المنتهية في  للستةلألرباح أو الخسائر المختصرة القائمة المرحلية الموحدة 
 :كاآلتي

 يوليو إلى ديسمبر
2017  

يوليو إلى ديسمبر 
 الدوالرات األمريكيةبماليين  2018

 رسوم قطاع األعمال       

 رسوم الموجودات المدارة    

 الملكية الخاصة استثمارات  45  42

 استثمارات إدارة االئتمان  24  23

 استثمارات العائد المطلق 4  5

 استثمارات عقارية  10  9

 مجموع رسوم الموجودات المدارة  83  79    

 رسوم الصفقات         

 الملكية الخاصة استثمارات  39  36

 استثمارات عقارية  28  25

 مجموع رسوم الصفقات  67  61    

 مار في شركة زميلة استث 2  -    

 دخل الخزانة ودخل الموجودات األخرى 6  5    

 إجمالي الدخل المنسوب إلى رسوم قطاع األعمال )ِأ( 158  145    

 مخصصات االضمحالل (1)  (1)    

 مصروفات الفوائد )ب( (7)  (12)    

 ل )ج( *مصروفات تشغيلية منسوبة إلى رسوم قطاع األعما (104)  (97)    

 ربح رسوم قطاع األعمال )د( 46  35    

 قطاع أعمال االستثمارات المشتركة        
 دخل الموجودات       

 الملكية الخاصة  استثمارات 15  32

 استثمارات إدارة االئتمان  12  10

 استثمارات العائد المطلق 3  8

 استثمارات عقارية  11  13

 وجودات دخل الم 41  63    

 إجمالي الدخل المنسوب إلى قطاع أعمال االستثمارات المشتركة )هـ( 41  63

 مصروفات الفوائد )و( (19)  (19)    

 مصروفات تشغيلية منسوبة إلى قطاع أعمال االستثمارات المشتركة )ز( * (10)  (24)    

 ربح قطاع أعمال االستثمارات المشتركة )ح( 12  20    

 الربح للفترة )د( + )ح( 58  55    

 إجمالي الدخل التشغيلي )أ( + )هـ( 199  208    

 إجمالي المصرفات التشغيلية )ج( + )ز( (114)  (121)    

 مصروفات الفوائد )ب( + )و( (26)  (31)    
 

 متضمنة على مصروف ضريبة الدخل* 
 

أشهر المنتهية  6إيرادات فيما بين القطاعات خالل الفترة الحالية )أية هناك  تكنقة من العمالء الخارجيين. ولم تمثل اإليرادات المذكورة أعاله اإليرادات المتحق

  (.: ال شيء2017ديسمبر  31إلى 
 



 المختصرة )مراجعة( الموحدةالمرحلية القوائم المالية  بإنفستكور

 وائم المالية المرحلية الموحدة المختصرةإيضاحات حول الق 10 صفحة

 

 

 )تتمة( قطاعات األعمال 3

 

 األعمال  قطاعاتتقارير حسب للمركز المالي المختصرة المرحلية الموحدة  القائمة )ب(
 

 يونيو 30القائمة الموحدة للمركز المالي كما في و 2018 ديسمبر 31كما في للمركز المالي المختصرة الموحدة لية المرح القائمة

 :كاآلتيوهي األعمال قطاعات حسب تقارير  2018
 

  المجموع

رسوم 
  األعمال

أعمال 
االستثمارات 
  المشتركة 

 2018ديسمبر  31
 الدوالرات األمريكيةبماليين 

       

 موجوداتال      
       

 نقد وأموال قصيرة األجل  -  106  106
 مؤسسات مالية وأصول سائلة أخرى لدى  إيداعات  -  381  381
 القيمة العادلة الموجبة للمشتقات  -  38  38

 مدفوعة مقدما  مبالغ ذمم مدينة و  35  176  211
 سلف  -  94  94

  ستثمارات دين مؤقتةوا استثمارات مكتتب بها  -  342  342
 استثمارات مشتركة        

 الملكية الخاصة استثمارات   591  -  591
 استثمارات إدارة االئتمان   298  -  298
 استثمارات العائد المطلق  158  -  158
 استثمارات عقارية   74  -  74
 أخرى موجوداتممتلكات ومعدات و  -  36  36
 ي شركة زميلة استثمار ف  -  35  35
 موجودات غير ملموسة   -  54  54

 مجموع الموجودات  1,156  1,262  2,418

       

  وحقوق الملكية مطلوبات ال      
       

 مطلوباتال      
   

    

 حسابات تحت الطلب   -  390  390
 حسابات ألجل وحسابات المؤسسات المالية    -  151  151
 مم دائنة ومصروفات مستحقةذ  4  86  90
 القيمة العادلة السالبة للمشتقات  -  17  17

 األجل متوسط دين  -  110  110
 طويل األجل دين  477  -  477
 رسوم مؤجلة   -  58  58

 مجموع المطلوبات  481  812  1,293

 حقوق الملكية مجموع   675  450  1,125

 الملكية   لوبات وحقوقمجموع المط  1,156  1,262  2,418

               



 المختصرة )مراجعة( الموحدةالمرحلية القوائم المالية  بإنفستكور

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة 11 صفحة

 

 

 )تتمة( قطاعات األعمال 3

 

 )تتمة(حسب تقارير قطاعات األعمال للمركز المالي المختصرة القائمة المرحلية الموحدة  )ب(
 

  المجموع

رسوم 
  األعمال

أعمال 
االستثمارات 
  المشتركة 

 2018يونيو  30

 )مدققة( الدوالرات األمريكيةماليين ب
       

 موجوداتال      
       

 نقد وأموال قصيرة األجل  -  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 مؤقتةمكتتب بها استثمارات   -  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 الملكية مطلوبات ال      
       

 مطلوباتال      
   

    

 حسابات تحت الطلب   -  149  149
 المؤسسات المالية   وحساباتألجل  حسابات  -  300  300
 حقةفات مستوذمم دائنة ومصر  9  184  193
 القيمة العادلة السالبة للمشتقات  -  39  39

 األجل متوسط دين  -  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

         



 المختصرة )مراجعة( الموحدةالمرحلية القوائم المالية  بإنفستكور

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة 12 صفحة

 

 

  ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدما   4

 2018يونيو  30
 الدوالرات األمريكية بماليين 2018ديسمبر  31  )مدققة(

    

 مستحقة القبض اكتتابات 32  72

 المستثمر فيها والشركات القابضة شركات مبالغ مستحقة القبض من ال 99  78

 القبضمستحقة  استثماراتمتحصالت بيع  14  78

  باستثمارات العائد المطلق مبالغ مستحقة القبض متعلقة  10  8

 القبض فوائد مستحقة 7  6

 مصروفات مدفوعة مقدما   36  26

 موجودات ضريبة مؤجلة  13  13

 ذمم مدينة أخرى 12  7

288  223  
 ( 12)انظر إيضاح  االضمحالل اتمخصص (12)  (12)

 المجموع 211  276

     

  سلف 5

 2018يونيو  30
 الدوالرات األمريكية بماليين 2018ديسمبر  31  )مدققة(

    
 قابضةالستثمارية االشركات للسلف  90  73

 الموظفين االستثمارية  سلف لبرامج 15  16

 المقفلةالملكية الخاصة لصناديق استثمارات سلف  5  17

 سلف أخرى 0  1

107  110  

 (12)انظر إيضاح ضمحالل المخصصات ا (16)  (15)

 المجموع  94  92

    



 المختصرة )مراجعة( الموحدةالمرحلية القوائم المالية  بإنفستكور

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة 13 صفحة

 

 

 واستثمارات دين مؤقتة مكتتب بهاات استثمار 6
 

تصنف أرصدة االستثمارات الحالية المكتتب بها للمجموعة في استثمارات الملكية الخاصة واستثمارات العائد المطلق واالستثمارات 
باستثناء  كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر،ت إدارة االئتمان في استثماراالعقارية واستثمارات الدين المؤقتة 

 :ما يليعلى  بعض تعرضات استثمارات الملكية الخاصة المصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وتشتمل
 

  2018ديسمبر  31  )مدققة( 2018يونيو  30

 المجموع 

الشرق 

األوسط 

ال وشم

 أوروبا أفريقيا 

أمريكا 

 الشمالية 

 

 المجموع 

الشرق 

األوسط 

وشمال 

 أوروبا أفريقيا 

أمريكا 

 الشمالية 

 بماليين

 الدوالرات األمريكية

          
 االستثمارات المكتتب بها         
          

         

استثمارات الملكية 

 الخاصة:
          

 ات صناعية منتج 2 47 - 49  11 50 - 61
 رعاية صحية  - - 38 38  - - 38 38

24 - - 24  3 - - 3 
خدمات  /خدمات صناعية 

 أعمال

123 38 50 35  90 38 47 5 

الملكية استثمارات مجموع 

 الخاصة 

          
 استثمارات العائد المطلق:         
          

11 - - 11  - - - - 
محافظ الفرص االستثمارية 

 ةالخاص

11 - - 11  - - - - 

استثمارات العائد مجموع 

  المطلق 

          

 استثمارات عقارية:         
          

 اإلضافياألساس األساس /  152 26 - 178  187 83 - 270

270 - 83 187  178 - 26 152 

االستثمارات مجموع 

 العقارية 

          

 استثمارات دين مؤقتة          
 استثمارات إدارة االئتمان                    
          

42 - 12 30  74 - 24 50 
استثمارات التزامات القروض 

  ةالمضمون

42 - 12 30  74 - 24 50 

استثمارات إدارة مجموع 

 االئتمان

          

 المجموع 207 97 38 342  263 145 38 446

 



 المختصرة )مراجعة( الموحدةالمرحلية القوائم المالية  بإنفستكور

  المختصرة الموحدة المرحلية وائم المالية إيضاحات حول الق 14 صفحة
 

 

  الملكية الخاصة مشتركة في استثماراتات استثمار 7

 2018يونيو  30
 الدوالرات األمريكية بماليين 2018ديسمبر  31  )مدققة(

 )أ([ 7نظر إيضاح ااستثمارات مشتركة في استثمارات الملكية الخاصة ] 572  609    

 )ب([  7نظر إيضاح استراتيجية واستثمارات أخرى ]استثمارات ا 14  16

 )ج([ 7نظر إيضاح االخاصة ] محافظ الفرص االستثمارية 5  -

 مجموع ال 591  625

 

  الملكية الخاصةاستثمارات  استثمارات مشتركة في )أ( 7
 

 .كاستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرأساسا  يتم تصنيف االستثمارات المشتركة في استثمارات الملكية الخاصة للمجموعة 
 

 :2018يونيو  30و 2018ديسمبر  31للمجموعة كما في استثمارات الملكية الخاصة في درجة لالستثمارات المشتركة فيما يلي القيم الم
 

  2018ديسمبر  31  )مدققة( 2018يونيو  30

 المجموع 

الشرق 
األوسط 
وشمال 
 أوروبا أفريقيا *

أمريكا 
 الشمالية 

 

 المجموع 

الشرق 
األوسط 
وشمال 
 أوروبا أفريقيا *

 أمريكا
 الشمالية 

 بماليين
 الدوالرات األمريكية

          
 منتجات استهالكية  63 71 28 162  63 72 32 167
 خدمات استهالكية  25 - 5 30  22 - 9 31
 رعاية صحية   - 9 36 45  - 8 45 53
 خدمات صناعية 5 16 - 21  7 18 4 29

95 59 8 28  102 61 8 33 

خدمات صناعية / 
 خدمات أعمال

 اتصاالت  107 - - 107  107 - - 107
 بيانات هائلة 4 86 - 90  1 89 - 90
 انترنت / التنقل - 1 1 2  - 8 2 10
 أمن - 13 - 13  14 13 - 27

 المجموع  237 204 131 572  242 216 151 609          

 تركيا* متضمنة          
 

 

 ىاستراتيجية واستثمارات أخر اتاستثمار )ب( 7
 

 تمثل االستثمارات االستراتيجية واالستثمارات األخرى األنواع التالية من استثمارات المجموعة:

 .  استثمارات تم عملها ألسباب استراتيجية؛ و1

 .  أدوات تم الحصول عليها من تخارج استثمارات.2
 

بالنسبة مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.  تراأدوات أسهم حقوق الملكية كاستثمااالستثمارات االستراتيجية في االحتفاظ بيتم 
أرباح أسهم في القائمة المرحلية خالل فترة الستة أشهر الحالية إثبات أي لم يتم ، مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرالالستثمارات ل

مليون دوالر أمريكي  3.6 وتم إثبات خسائر بمبلغ وقدره : ال شيء(2017ديسمبر  31الموحدة المختصرة لألرباح أو الخسائر )للستة أشهر إلى 

لدخل الشامل اآلخر. لم القائمة المرحلية الموحدة المختصرة لفي  (مليون دوالر أمريكي 0.6خسائر بمبلغ وقدره : 2017ديسمبر  31)للستة أشهر إلى 

 إلى األرباح المبقاة عند االستبعاد.  : ال شيء(2017ديسمبر  31شهر إلى تكن هناك مكاسب أو خسائر تم إعادة تدويرها )للستة أ
 

المستخدمة لالستثمارات المشتركة في جية واالستثمارات األخرى هي نفس التقنيات إن تقنيات التقييم لقياس القيمة العادلة لالستثمارات االستراتي
 . الملكية الخاصةاستثمارات 

 

 ارية الخاصةمحافظ الفرص االستثم )ج( 7
 

في الصين عالية النمو لألسهم الجديدة العام األولي الطرح ما قبل فظ متنوعة من شركات افي محاستثمارات الخاصة محافظ الفرص االستثمارية تمثل 
إن تقنيات . أو الخسائريتم تصنيف هذه االستثمارات أساسا  كاستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح مستقل.  آخروالتي يديرها طرف 

ات الملكية التقييم لقياس القيمة العادلة لصناديق محافظ الفرص االستثمارية الخاصة هي نفس التقنيات المستخدمة لالستثمارات المشتركة في استثمار
 . للمجموعة الخاصة



 المختصرة )مراجعة( الموحدةالمرحلية القوائم المالية  بإنفستكور

  المختصرة الموحدة المرحلية إيضاحات حول القوائم المالية  15 صفحة
 

 

 ئتمانإدارة االمشتركة في استثمارات ات استثمار .8
 

 2018يونيو  30
 الدوالرات األمريكية بماليين 2018مبر ديس 31  )مدققة(

 
   

 التزامات القروض المضمونة لالستثمارات األوروبية  260  254
 التزامات القروض المضمونة لالستثمارات األمريكية  38  18

  المجموع 298  272
    

 
في التزامات القروض المضمونة التي  المشتركة االستثماراتئتمان تمثل الا إدارةاالستثمارات المشتركة للمجموعة في استثمارات 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، بإستثناء بعض المراكز ن مدرجة االئتمان ويتم تصنيفها كأدوات ديإدارة يديرها فريق 
 . ئرالتي يتم إدراجها بالتكلفة المطفأة وأدوات دين مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسا

 
معدل الفائدة الفعلي.  معدلباستخدام ن تلك ثبات دخل الفوائد على أدوات الدييتم إفيما يتعلق باالستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة، 

دين، ال تاوخالل العمر المتوقع ألدالمبالغ المستلمة بدقة المبالغ النقدية التقديرية المستلمة أو المعدل الذي يخصم هو الفائدة الفعلي 
صافي القيمة المدرجة ألداة الدين بتاريخ إعداد التقارير المالية. يتم تعديل التكلفة المطفأة إلى مدة أقصر،  أو، حيثما يكون مناسبا  

 األساسية التدفقات النقدية المتوقعة من االستثماراتتعديل في تقديرات كان هناك ألداة دين التزامات القروض المضمونة إذا 
ن يمعاد تقديره. يتم تضمفعلي  ةعلى أساس أحدث معدل فائد المعدلة ض المضمونة. يتم احتساب التكلفة المطفأةوالقراللتزامات 

قائمة الضمحالل تلك االستثمارات في دخل الموجودات في وأية خسائر ناتجة من ااالستحقاقات بناء  على معدل الفائدة الفعلي 
 .الخسائرألرباح أو المختصرة لالموحدة المرحلية 

 
كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل لتزامات القروض المضمونة المصنفة لالستثمارات المشتركة الالقيمة العادلة يتم تحديد 

وبيانات  أسعار عروض السماسرةمستقله بما في ذلك أخرى مدخالت من أطراف أساس  ىعلالشامل اآلخر كاستثمارات مشتركة 
 .ماركت

 
: 2018يونيو  30مليون دوالر أمريكي ) 63للمجموعة البالغة  ستثمارات المشتركة في التزامات القروض المضمونةاالتم استخدام 

، بلغ الرصيد المستحق من 2018 ديسمبر 31شراء. في المسحوب بموجب اتفاقيات إعادة ال ( لتأمين المبلغمليون دوالر أمريكي 42

 .( بموجب اتفاقيات إعادة الشراءمليون دوالر أمريكي 42: 2018يونيو  30مليون دوالر أمريكي ) 63التمويل 
 



 المختصرة )مراجعة( الموحدةالمرحلية القوائم المالية  بإنفستكور

  المختصرة الموحدة المرحلية إيضاحات حول القوائم المالية  16 صفحة
 

 

 استثمارات العائد المطلقفي مشتركة ات استثمار 9
 

األرباح أو من خالل المصنفة أساسا  كمدرجة بالقيمة العادلة  العائد المطلق استثماراتفي للمجموعة المشتركة ات ستثماراالتشتمل 
 :ما يليالخسائر على 

 2018 يونيو 30
 الدوالرات األمريكيةبماليين  2018ديسمبر  31  )مدققة(

    
 حلول إدارة متعددة 43  45

 شركاء صناديق التحوط 54  65

 عالوة المخاطر البديلة  5  24

 محافظ الفرص االستثمارية الخاصة   56  55

 المجموع  158  189

 

لتسلسل ل 3مستوى ة في استثمارات العائد المطلق التي تم تصنيفها ضمن الالمشتركة للمجموعيتم مراقبة تقييمات االستثمارات 

مدراء مع منتظمة مناقشات تقوم اإلدارة بإجراء  (.23)راجع اإليضاح رقم  الهرمي للقيمة العادلة عن كثب من قبل المجموعة
 .عكس القيمة العادلة لالستثماراتتستخدم األسعار التي تواالستثمار 

 

مليون دوالر أمريكي(  9 :2018يونيو  30)مليون دوالر أمريكي  10تصنيف االستثمارات المشتركة البالغة  مما سبق، يتم
بالنسبة لالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل . كاستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

ديسمبر  31 إلى للستة أشهرمليون دوالر أمريكي ) 0.8بمبلغ وقدره  مكسبإثبات الية الحالشامل اآلخر، تم خالل فترة الستة أشهر 

مليون دوالر أمريكي( في القائمة المرحلية الموحدة المختصرة للدخل الشامل اآلخر. تشتمل تلك االستثمارات على  0.5: 2017
المعنيين التي تم الصناديق من قبل مدراء المحتفظ بها ات فوري لالسترداد نتيجة لطبيعة سيولة األدو بشكلالتي ال تتوفر األموال 
 لتسلسل الهرمي للقيمة العادلة لالستثمارات.في ا 3المستوى كاستثمارات تصنيفها 

 

 مليون دوالر 18.8: 2018يونيو  30) أمريكي مليون دوالر 24.0، تخضع االستثمارات المشتركة البالغة من ضمن اإلجمالي

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



 المختصرة )مراجعة( الموحدةالمرحلية القوائم المالية  بإنفستكور

  المختصرة الموحدة المرحلية إيضاحات حول القوائم المالية  17 صفحة
 

 

 عقارية مشتركة   اتاستثمار .10
 

 يتم تصنيف االستثمارات المشتركة للمجموعة في االستثمارات العقارية كاآلتي:
 

كاستثمارات  2008- 2009زمة المالية العالمية في سنة اة بعد األالعقارية المقتناألسهم يتم 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  •
 جة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.واالستثمارات االستراتيجية كاستثمارات مدر

 

مليون  2.2: 2018يونيو  30مليون دوالر أمريكي ) 2.1في الممتلكات العقارية المدرجة بالتكلفة المطفأة الدين استثمارات تبلغ قيمة 
تم تصنيفها كاستثمارات مدرجة تبلغ االستثمارات االستراتيجية واستثمارات أسهم حقوق الملكية األخرى التي  دوالر أمريكي(.

مليون دوالر أمريكي(. بالنسبة  9.7: 2018يونيو  30مليون دوالر أمريكي ) 10.2بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 وقدره بمبلغ مكسبإثبات  الحالية فترة الستة أشهرلالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، تم خالل 

القائمة المرحلية في ( مليون دوالر أمريكي 0.3بمبلغ وقدره  ةرخسا: 2017ديسمبر  31 أشهر إلى )للستةمليون دوالر أمريكي  .60

( إلى ال شيء: 2017 ديسمبر 31)للستة أشهر إلى مكاسب أو خسائر إعادة تدوير لم يتم لدخل الشامل اآلخر والموحدة المختصرة ل
 ند االستبعاد. يتم تصنيف جميع االستثمارات األخرى كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.األرباح المبقاة ع

 

 2018 ديسمبر 31كما في والتي كانت فيما يلي القيم المدرجة لالستثمارات المشتركة للمجموعة في محافظ االستثمارات العقارية 

 :وأوروبا المتحدة األمريكية في الوالياتجميعها موجودة  2018 يونيو 30و
 

 2018ديسمبر  31  )مدققة( 2018يونيو  30

بماليين الدوالرات 
 األمريكية

 نوع المحفظة 

 المجموع

 

 أوروبا

أمريكا  
 المجموع  الشمالية 

 

 أوروبا

أمريكا  
  الشمالية 

                        

68  7  61  66  6  60 

األساس / األساس 
 اإلضافي

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

76 
 

7 
 

69  74 
 

6 
 

 المجموع 68

 

 في شركة زميلة استثمار  .11
 

في بنك باريس برتراند  من األسهم العاديةحصة ملكية غير مباشرة  %46.51قتناء قامت المجموعة بإ، خالل الفترة

البنك يقدم وجنيف ولوكسمبورغ، كل من مقره في يتواجد خاص بنك ، وهو Banque Pâris Bertrand) (Sturdzaتوردزاس
بشكل المؤسسيين  والعمالءالعائلية مكاتب وال الثروات الكبيرةألصحاب استثماريه مخصصه  استثماريه وحلول استشاراتخدمات 
 من سويسرا وأوروبا. أساسي

 

كمدرج  تصنيفهتم لموحدة المختصرة للمركز المالي وثمار كاستثمار في شركة زميلة في القائمة المرحلية ااالستهذا عرض م يت
القيمة العادلة والتي تعد )قتناء اإلزميلة بتكلفة الشركة الستثمار في التسجيل امبدئيا  . يتم بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

الناتجة عن محققة الخسائر غير الأو المكاسب ، مع تسجيل مالي كل تقريرإعداد القيمة العادلة في تاريخ ب ياسهالمبدئية( ويتم إعادة ق
إن تقنيات التقييم لقياس القيمة العادلة  .القائمة المرحلية الموحدة المختصرة لألرباح أو الخسائركتغيرات القيمة العادلة في ذلك 

 في وقت اقتناء االستثمار. المستخدمة تقنيات لالستثمار في الشركة الزميلة هي نفس ال



 المختصرة )مراجعة( الموحدةالمرحلية القوائم المالية  بإنفستكور

 حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة إيضاحات 18 صفحة

 

 

 االضمحالل مخصصات 12
 

 

  :ضمحاللفيما يلي مخصصات اال
 

 الدوالرات األمريكية بماليين    
 

 المخصص في النهاية*
 الرصيد في
 تالفئا بداية السنة 

 2018ديسمبر  31إلى  أشهر 6   
    

 (4ذمم مدينة )إيضاح رقم  12 0 12
    

 (5سلف )إيضاح رقم  15 1 16
    
 نقد وأموال قصيرة األجل  0 0 0
    
 إيداعات لدى مؤسسات مالية وأصول سائلة أخرى  0 0 0
    
 دين - االستثمارات المشتركة 1 0 1
    

 المجموع 28 1 29

    
 24.3ويتعلق مبلغ وقدره  2مليون دوالر أمريكي بموجودات المرحلة  3.0ويتعلق مبلغ وقدره  ،1مرحلة مليون دوالر أمريكي بموجودات ال 1.7من ضمن إجمالي المخصص، يتعلق مبلغ وقدره  *

 .3و 2و 1، لم يكن هناك تغير في مخصص الخسارة بين موجودات المراحل الحالية . خالل فترة الستة أشهر3مليون دوالر أمريكي بموجودات المرحلة 

 

 الدوالرات األمريكية بماليين    
 

 المخصص في النهاية*
 الرصيد في
 تالفئا بداية السنة 

 2017ديسمبر  31إلى  أشهر 6   

    
 (4ذمم مدينة )إيضاح رقم  11 0 11

    
 (5سلف )إيضاح رقم  13 1 14

    
 نقد وأموال قصيرة األجل  0 0 0
    
 إيداعات لدى مؤسسات مالية وأصول سائلة أخرى  0 0 0
    
 دين - الستثمارات المشتركةا 0 0 0
    

 المجموع 24 1 25

 22.2ويتعلق مبلغ وقدره  2مليون دوالر أمريكي بموجودات المرحلة  2.4ويتعلق مبلغ وقدره  ،1مليون دوالر أمريكي بموجودات المرحلة  0.2من ضمن إجمالي المخصص، يتعلق مبلغ وقدره  *    

 .2إلى المرحلة  1 المرحلةبين موجودات مليون دوالر أمريكي  1.4بمبلغ وقدره  هناك تغير في مخصص الخسارة كان. خالل فترة الستة أشهر، 3 مليون دوالر أمريكي بموجودات المرحلة

 



 المختصرة )مراجعة( الموحدةالمرحلية القوائم المالية  بإنفستكور

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة 19 صفحة

 

 

  موجودات غير ملموسة  13

 2018يونيو  30
 الدوالرات األمريكية بماليين 2018ر ديسمب 31  )مدققة(

    

 الشهرة  49  49 

 إلدارة عقود ا 5  6
     
 المجموع  54  55

     

 خالل السنة المالية السابقة.  عماللموسة عند اقتناء أعمال إدارة االئتمان المقتناة من خالل دمج األالموجودات غير المتم إثبات 
 

 5أعمار إنتاجية لمدة  لدى عقود اإلدارة. المضمونة األوروبية واألمريكيةالتزامات القروض  إدارةالحق في  اإلدارةتمثل عقود 
 لذلك.  سنوات ويتم إطفاؤها وفقا  

 
لم يتم تحديد أي مؤشرات اضمحالل التي من . 2018يونيو  شهرللشهرة في السنوي فحص االضمحالل  بإجراءقامت المجموعة 

 الممكن أن تجعل اإلدارة تعتقد بوجود اضمحالل في الشهرة.
 

  حسابات تحت الطلب 14

 2018يونيو  30
 الدوالرات األمريكية بماليين 2018ر ديسمب 31  قة()مدق

    

 الشركات االستثمارية القابضة حسابات 336  107 

  تحت الطلبأخرى  اتحساب 33  9

 أخرىحسابات اختيارية و حسابات 21  33
     
 المجموع  390  149

     

 تحمل جميع هذه األرصدة فائدة بمعدالت السوق.
 

  وحسابات المؤسسات المالية حسابات ألجل 15
 

 2018يونيو  30
 الدوالرات األمريكية بماليين 2018ر ديسمب 31  )مدققة(

    

 حسابات المؤسسات المالية تحت الطلب 130  251 

 ودائع ألجل  21  49
     

 المجموع  151  300

     

 تحمل جميع هذه األرصدة فائدة بمعدالت السوق.



 المختصرة )مراجعة( الموحدةالمرحلية القوائم المالية  بإنفستكور

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة 20 صفحة

 

 

 صروفات مستحقةذمم دائنة وم 16

 2018يونيو  30
 )مدققة(

 
 الدوالرات األمريكية بماليين 2018ر ديسمب 31

    

 الموظفين تعويضات –مصروفات مستحقة  29  77 

 أخرى دائنةالموردون وذمم  36  33

 صفقات االقتناءات الغير ممولة 13  71

 مطلوب ضريبي 6  6

 الدفع مستحقة فوائد مصروفات 6  6
     
 المجموع  90  193

     

 دين متوسط األجل 17
 

 :الممولة التالية المتجددة والتسهيالت األجل المتوسطةتسهيالت لالمسحوب ل الجزء تمثل المبالغ القائمة
 

   2018ر ديسمب 31 )مدققة( 2018يونيو  30

 المبالغ
 الحجم  القائمة حاليا  

 المبالغ 

 القائمة

 الحجم  حالياً 

 تاريخ 

حقاق االست

 الدوالرات األمريكية بماليين النهائي 
      

 سنوات  4مشترك لمدة  متجددتسهيل      

  2020مارس  25 - 25 -
  2021مارس  400 - 400 50
      
 سنوات  3لمدة  مشترك متجددتسهيل  2020ديسمبر  250 - 250 -

      
  سنوات 5ة سندات بمعدالت ثابتة لمد 2019يونيو  139 129 139 139

      

 المجموع   129  189
      

 تعديالت تحويل العمالت األجنبية   (12)  (13)
      

0  0   
تعديالت القيمة العادلة المتعلقة بتحوطات أسعار 

 الفائدة 
      

 تكاليف معاملة االقتراضات    (7)  (9)

 المجموع   110  167

       
تحمل و .فائدة بمعدالت عائمة عند سحبهاسنوات  5، باستثناء سندات بمعدالت ثابتة لمدة متوسطة األجلالالتسهيالت جميع تحمل 

وسندات بمعدالت ثابتة يخضع التسهيل المتجدد المشترك . سحبهامن رسوم االرتباطات عند عدم  ةثابت تمعدالالتسهيالت المتجددة 
 منبأدنى والعمل  وتغطية السيولةمن صافي القيمة  من مستويات الحد األدنىبعض على  الحفاظبما في ذلك  ،لبعض البنود العرفية

 .لمعدل الديونالحد األقصى 
 



 المختصرة )مراجعة( الموحدةالمرحلية القوائم المالية  بإنفستكور

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة 21 صفحة

 

 

  دين طويل األجل 18
 

 2018يونيو  30
 2018ر ديسمب 31  )مدققة(

 تاريخ
 الدوالرات األمريكية بماليين النهائي اإلستحقاق

     
 سندات خاصة    
     

  مليار ين ياباني 37طرح خاص بقيمة  2030مارس  332  332

  مليون دوالر أمريكي 50طرح خاص بقيمة  2032يوليو  50  50

382  382   

 تمويل المضمونال         

     
 اتفاقية إعادة الشراء 2030 أكتوبر 20  20

 اتفاقية إعادة الشراء 2031 أبريل 22  22

 اتفاقية إعادة الشراء 2031 أكتوبر 21  -

42  63   

     
 تحويل العمالت األجنبية تعديالت  4  2

     
  تعديالت القيمة العادلة المتعلقة بتحوطات أسعار الفائدة  31  27

     
 تكاليف معاملة االقتراضات   (3)  (3)

 المجموع  477  450

       

 سندات خاصة 
 

. في االتفاقيات المعنيةالواردة  وتحكمها البنودثابتة  تفي الغالب فائدة بمعدالاألجل الصادرة من قبل المجموعة  تحمل الديون طويلة
 .الحد األقصى لمعدل الديون بأدنى منمن صافي القيمة والعمل  بعض من مستويات الحد األدنىعلى  تتضمن هذه البنود الحافظ

 

 تمويل المضمونال
 

مع ، التي دخلت فيها المجموعةالشراء  إعادةترتيب صفقات بموجب  الذي تم الحصول عليهالتمويل المضمون بالتمويل يتعلق 
والتي تعد التزامات القروض المضمونة بضمانات تعرضات االستثمارات المشتركة في أوروبا. تحمل المعنية الموجودات 
شراء بإعادة  المجموعةقوم حيث ت، الشراء إلعادةة تاريخ محدد من الترتيبات التمويلي. ولكل ترتيب ةمتغيرفائدة  تمعدالالتمويالت 

 .مسبقا  المحدد شراء ال ةعادإبسعر الموجودات المعنية اللتزامات القروض المضمونة 
 

  رسوم مؤجلة .19
 

 2018يونيو  30
 الدوالرات األمريكية بماليين 2018ر ديسمب 31  )مدققة(

    
 ستثمارات بطرح االرسوم مؤجلة متعلقة  57  72

 من شركات مستثمر فيها  رسوم مؤجلة 1  0

 المجموع 58  72

     



 المختصرة )مراجعة( الموحدةالمرحلية القوائم المالية  بإنفستكور

 حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة إيضاحات 22 صفحة

 

 

  أدوات مالية مشتقة 20

 :2018يونيو  30و 2018ديسمبر  31األدوات المالية المشتقة القائمة للمجموعة في الجدول أدناه  يلخص
 

  2018ر ديسمب 31  )مدققة( 2018يونيو  30

القيمة 
العادلة 
 السالبة

القيمة 
العادلة 
 *الموجبة

 ةالقيم
  االسمية

القيمة 
العادلة 
 السالبة

القيمة 
العادلة 
 *الموجبة

 القيمة
 االسمية

 وصف أداة التحوط                                             
                 الدوالرات األمريكية بماليين 

        
 أ( تحوطات المشتقات       
        
 األجنبي اآلجلة تخدام عقود الصرفمخاطر العملة المحوطة باس       
        
 تحوطات القيمة العادلة( 1       
        

 تعرضات مدرجة بالميزانية 285 5 (0)  302 - (17)
        
 ( تحوطات التدفقات النقدية2       
 المعامالت المتنبأ بها  20 0 (1)  51 0 (0)        
 مة على دين طويل األجلقسي 45 1 -  48 - (3)        
        

 مجموع عقود الصرف األجنبي اآلجلة 350 6 (1)  401 0 (20)

        

 أسعار الفائدة مخاطر أسعار الفائدة المحوطة باستخدام مقايضات       
        

 دين ذو معدل ثابت –تحوطات القيمة العادلة ( 1 493 10 (1)  490 28 (2)

 دين ذو معدل عائم –تحوطات التدفقات النقدية ( 2 25 - (1)  25 - -
 مجموع عقود تحوطات أسعار الفائدة 518 10 (2)  515 28 (2) 

 مجموع تحوطات المشتقات 868 16 (3)  916 28 (22)

 ب( مشتقات أخرى               
        

 مقايضات أسعار الفائدة  700 9 (9)  623 10 (9)
 عقود صرف أجنبي آجلة 789 3 (3)  668 9 (3)

 خيارات العملة - - -  36 0 -
 مقايضات مطابقة العملة 323 10 (2)  363 8 (5)

 مجموع المشتقات األخرى 1,812 22 (14)  1,690 27 (17)
 

 مجموع األدوات المالية المشتقة 2,680 38 (17)  2,606 55 (39)

 
 مليون دوالر أمريكي(. 50.7 :2018يونيو  30أعاله )المذكورة مليون دوالر أمريكي مقابل القيم العادلة  70.7مجموعة والبالغة * تم تعيين صافي الضمانات المستلمة من قبل ال

 



 المختصرة )مراجعة( الموحدةالمرحلية القوائم المالية  بإنفستكور

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة 23 صفحة

 

 

 ت محتملةوالتزاما اتارتباط  21

 
 

 2018يونيو  30
 )مدققة(

 
 الدوالرات األمريكية بماليين 2018ديسمبر  31

    
 استثمارية ارتباطات  137  66

    
 :تشغيلية غير قابلة للنقضالتأجير العقود    

 خالل سنة واحدة  8  6

 سنوات 5سنة إلى  1من  41  40

 سنوات  5أكثر من  58  63

 تشغيلية غير قابلة للنقضالتأجير العقود مجموع  107  109

    
 ضمانات وإعتمادات مستندية صادرة ألطراف أخرى 10  10

 
 اتارتباطات االستثمارات المشتركة غير الممولة للمجموعة لمختلف صناديق استثمارات االستثمارقة بات المتعلاالرتباطتمثل 

واالقتناءات االستراتيجية األخرى النقدي سوق الواإليداعات اآلجلة في أدوات  واالستثمارات العقارية الممولة الملكية الخاصة
 .لمجموعةل ةغير األساسياألعمال التجارية من زيادة الناتجة 

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

 . وسنغافورة
 

الشركات استمرارية عمليات لتسهيل ضمانات مالية مقدمة على  أخرىطراف ألالصادرة المستندية  واإلعتماداتالضمانات تتضمن 
  والمرافق.وتأجير المعدات يها المستثمر ف

 
مطالبات رفعتها المجموعة أو رفعت  ىقانونية لدى مختلف السلطات القضائية. تشمل تلك الدعاو ىإن المجموعة مرتبطة بدعاو

ضدها ضمن األعمال االعتيادية. إن إدارة المجموعة، بعد مراجعة المطالبات المرفوعة ضد شركات المجموعة وبناء  على إفادة 
بأن حصيلة هذه المطالبات لن يكون لها أي تأثير جوهري عكسي على مطمئنة ، فهي ذوي الصلة لمستشارين القانونيين المختصينا

 .المختصرة الموحدةالمرحلية ركز المالي للمجموعة وبالتالي لم يتم عمل مخصص لها في القوائم المالية الم
 



 المختصرة )مراجعة( الموحدةالمرحلية القوائم المالية  بإنفستكور

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة 24 صفحة

 

 

 التنظيمي  كفاية رأس المال 22

 

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

 لتوجيهات مصرف البحرين المركزي:
 

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

 طريقة المؤشرات األساسية للمخاطر التشغيلية  •

 
تخضع  .الموضحة أعاله لإلرشاداتوفقا   نسبة المخاطر للموجوداتيلخص الجدول أدناه رأس المال التنظيمي وطريقة احتساب 

المحفظة المصرفية في حين تشمل مخاطر صرف العمالت  ائتمانميع االنشطة االستثمارية المشتركة إلطار عمل مخاطر ج
 األجنبية معظم مخاطر السوق لمحفظة المتاجرة.

 
 2018يونيو  30

 )مدققة(

 ديسمبر 31 
2018 

 الدوالرات األمريكية بماليين

  1رأس المال الفئة  1,067  1,067    

  2رأس المال الفئة  7  7

1,074  1,074 

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

 (2+ رأس المال الفئة 1المال الفئة 
 

معادل التعرض 
 للمخاطر

االعتبارية/  المبالغ
  ألصلية/

معادل التعرض 
  للمخاطر

 المبالغ
االعتبارية/ 

   ألصلية/
 2018يونيو  30        

 )مدققة(

 2018يونيو  30
  )مدققة(

 ديسمبر 31
2018  

 ديسمبر 31
  الدوالرات األمريكية بماليين  2018

 االئتمانمخاطر        

 مطالبات على الحكومات  27  -  1 - 

 مطالبات على البنوك  453  213  348 160
 مطالبات على الشركات   250  249  345 344

 استثمارات مشتركة )متضمنة االكتتابات(  1,499  2,028  1,608 2,159
 موجودات أخرى   52  74  50 69

        
 بنود غير مدرجة في الميزانية       

 ات والتزامات محتملةارتباط  254  96  185 82 
 أدوات مالية مشتقة  55  27  65 36 
 االئتمانمخاطر ل التعرضات المرجحة    2,687   2,850 
         

 مخاطر السوق       

  مخاطر السوقالتعرضات المرجحة ل    1   1
 التشغيلية مخاطر ال               

 التشغيلية مخاطر للالمرجحة تعرضات ال    562   562

        

 مخاطر التعرضات المرجحة للمجموع     3,250   3,413
( / )التعرضات 1)رأس المال فئة  1مال الفئة رأس ال نسبة    32.8%   31.3%         

 المرجحة للمخاطر(

        

)التعرضات  /)مجموع رأس المال(  كفاية رأس المالنسبة     33.0%   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  668   647

 



 المختصرة )مراجعة( الموحدةالمرحلية القوائم المالية  بإنفستكور

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة 25 صفحة

 

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية 23
 

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

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

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

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

 
، باستثناء بعض الموجودات ال تختلف القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة بشكل جوهري عن قيمها المدرجة

مليون  200.0ات القروض المضمونة لالستثمارات المشتركة والمطلوبات المدرجة بالتكلفة المطفأة. بلغت القيمة المدرجة اللتزام

 30) مليون دوالر أمريكي 192.0( مقارنة بقيمة مدرجة قدرها مليون دوالر أمريكي 212.0: 2018يونيو  30دوالر أمريكي )

 علىات المشتركة لالستثمارلتزامات القروض المضمونة الالقيمة العادلة تستند  (.مليون دوالر أمريكي 207.0: 2018يونيو 

بلغت القيمة  .الهرمي للقيمة العادلةتسلسل لمن إفصاح ا 3مستوى ضمن القع ت، وماركتأسعار و السماسرةأسعار من المدخالت 

مليون دوالر أمريكي( مقارنة  567.9: 2018ونيو ي 30مليون دوالر أمريكي ) 522.0العادلة للديون المتوسطة والطويلة األجل 

لديون لستند القيمة العادلة تومليون دوالر أمريكي(.  629.3: 2018يونيو  30مليون دوالر أمريكي ) 576.0ها بقيمة مدرجة قدر

للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة  3، وتقع ضمن المستوى جهات خارجيةاألجل على مدخالت من بنوك المتوسطة والطويلة 
 .الموضحة أدناه

 
ال : 2017ديسمبر  31الستة أشهر إلى )مليون دوالر أمريكي  0.9مبلغ وقدره ناك تحويل بكان هأشهر الحالية،  الستةخالل فترة 

تم تصنيف باإلضافة إلى ذلك، . الملكية الخاصةاالستثمارات المشتركة في استثمارات ضمن  1إلى المستوى  3من المستوى ( شيء

مليون دوالر أمريكي( المشتملة على  9.0: 2018يونيو  30مليون دوالر أمريكي ) 10.0البالغة استثمارات العائد المطلق تعرض 

حتى خالل فترة ستة أشهر . بلغت تغيرات القيمة العادلة 3سائلة ضمن المستوى المجموعة صغيرة من االستثمارات اإلضافية غير 

 1 قدره مكسب: 2018يونيو  30) مليون دوالر أمريكي 0.8 مكسب قدرهتلك  استثمارات العائد المطلقتعرض تاريخه على 

مليون  10.7 صافي المبالغ المستردة :2018يونيو  30مليون دوالر أمريكي ) 0.6 االشتراكاتصافي  مليون دوالر أمريكي( وبلغ
 دوالر أمريكي(.

 



 المختصرة )مراجعة( الموحدةالمرحلية القوائم المالية  بإنفستكور

 حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة إيضاحات 26 صفحة

 

 

 )تتمة( القيمة العادلة لألدوات المالية 23
 
 

 التجار. قبل أو األسعار المقدمة من المسعرة أسعار السوق ى علنشطة السواق األالمالية المتداولة في  للموجوداتالعادلة  تستند القيم
 

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

 1 المستوى 2 المستوى 3 المستوى المجموع

 2018ديسمبر   31

 األمريكية تالدوالرا بماليين

     
 الموجودات المالية    

 القيمة العادلة الموجبة للمشتقات  - 38 - 38

 استثمارات مشتركة    

 استثمارات الملكية الخاصة   6 - 585 591

 استثمارات إدارة االئتمان  - - 106 106

 استثمارات العائد المطلق  - 148 10 158

 استثمارات عقارية  - - 72 72

 شركة زميلة* استثمار في - - 35 35

 واستثمارات دين مؤقتة** بهااستثمارات مكتتب  - - 342 342

 الموجودات المالية  مجموع 6 186 1,150 1,342

     
 المطلوبات المالية    

 القيمة العادلة السالبة للمشتقات - 17 - 17

 المطلوبات المالية  مجموع - 17 - 17

 

 على االستثمار في الشركة الزميلةمرات  0.5بمقدار مضاعف الر في نتيجة للتغيدة لألرباح أو الخسائر القائمة الموحسيكون التأثير على * 

 .مليون دوالر أمريكي 1.1مبلغ وقدره 
 

عادلة  لم يتم إثبات مكسب / خسارة قيمةخالل الفترة. لدى العمالء دوالر أمريكي مليون  298.1والبالغة المكتتب فيها  االستثماراتإيداع  * تم*

 .الفترةعلى االستثمارات المكتتب فيها خالل 
 

 1 المستوى 2 المستوى 3 المستوى المجموع

 )مدققة( 2018يونيو   30
 األمريكية 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

 **بهااستثمارات مكتتب  - - 404 404

 الموجودات المالية  مجموع 6 235 1,171 1,412

     
 المطلوبات المالية    

 السالبة للمشتقاتالقيمة العادلة  - 39 - 39

 المطلوبات المالية  مجموع - 39 - 39

     
. شتركة خالل السنةاالستثمارات الملدى العمالء وتم تحويلها إلى مليون دوالر أمريكي  460.4والبالغة  بهاالمكتتب  االستثماراتتم إيداع * *

 خالل السنة. بهالم يتم إثبات مكسب / خسارة قيمة عادلة على االستثمارات المكتتب 



 المختصرة )مراجعة( الموحدةالمرحلية القوائم المالية  بإنفستكور

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة 27 صفحة

 

 

 )تتمة( القيمة العادلة لألدوات المالية 23
 

في استثمارات الملكية الخاصة واالستثمارات العقارية واستثمارات إدارة  3للمستوى فيما يلي أدناه تسوية للمبالغ االفتتاحية والختامية لالستثمارات المشتركة 
 :االئتمان

 في النهاية

 تغيرات 
 **أخرى

 تغيرات تتعلق
 قق اإليراداتبتح

 واإليداعات

 تغيرات 
 القيمة
 العادلة*

 صافي 
 اقتناءات
 جديدة 

 في 
 البداية

 2018ديسمبر  31

 الدوالرات األمريكية بماليين

       
 استثمارات مشتركة في استثمارات الملكية الخاصة   619 12 12 (35) (23) 585

       
 استثمارات إدارة االئتماناستثمارات مشتركة في  65 48 (6) (0) (1) 106

       
 استثمارات عقارية مشتركة  74 14 (2) (9) (5) 72
       

 في شركة زميلة  راستثما - 32 2 0 1 35

 المجموع  758 106 6 (44) (28) 798

القيمة  ومكاسبالعادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر المدرجة بالقيمة مليون دوالر أمريكي لالستثمارات  5.9مبلغ وقدره على * تتضمن خسارة القيمة العادلة 

 .على االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر مليون دوالر أمريكي 7.2العادلة غير المحققة البالغة 

  .الموظفين المؤجلةفآت مكاتعويضات و إضافات التمويل وتعديالت تحويل العمالت األجنبيةعلى ** تتضمن التغيرات األخرى 

 في 
 النهاية

 تغيرات 
 **أخرى

 تغيرات تتعلق
 بتحقق اإليرادات

 واإليداعات

 تغيرات 
 القيمة
 العادلة*

 صافي 
 اقتناءات
 جديدة 

 في 
 البداية
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  بآالف الدوالرات األمريكية
       

 ارات الملكية الخاصة  استثمارات مشتركة في استثم 512 39 56 (135) 147 619
       

 استثمارات مشتركة في استثمارات إدارة االئتمان - 48 - (1) 18 65
       

 استثمارات عقارية مشتركة  75 25 (2) (22) (2) 74

 المجموع 587 112 54 (158) 163 758

سب القيمة االمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ومككي لالستثمارات مليون دوالر أمري 5.3مبلغ وقدره على تتضمن خسارة القيمة العادلة *        

 .على االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر مليون دوالر أمريكي 25.3 ةالبالغ ةالعادلة غير المحقق

. بالنسبة لالستثمارات المشتركة في وتعويضات مكافآت الموظفين المؤجلة يل العمالت األجنبيةإضافات التمويل وتعديالت تحوعلى ** تتضمن التغيرات األخرى 
مليون دوالر أمريكي التي تم تحويلها من مدرجة بالتكلفة المطفأة إلى استثمارات مدرجة  120.2استثمارات إدارة االئتمان، تتضمن أيضا  على استثمارات بإجمالي 

 الدخل الشامل اآلخر خالل السنة. بالقيمة العادلة من خالل

 

 
 

 معدالتواالستثمارات العقارية للتغيرات في المضاعفات / الملكية الخاصة يلخص الجدول أدناه حساسية االستثمارات المشتركة للمجموعة في استثمارات 
 الخصم / أسعار العروض المسعرة.

 

 التأثير على الدخل

 تعرض
 عالميزانية المتوق

 تعرض

 عامل يريالتغ يةالميزان

 2018ديسمبر  31

 الدوالرات األمريكية بماليين

     لزيادة ل لنقصل لزيادة ل لنقصل

(38) 45 528 611 566 +/- 0.5x 

 اإليرادات  اتمضاعف
 قبل الفوائد والضرائب 

 و إالطفاء واالستهالك

في ستثمارات المشتركة اال
   استثمارات الملكية الخاصة 

0 0 5 5 5 +/- 0.5x مضاعفات اإليرادات  

  أسعار العروض المسعرة  1% -/+ 6 6 6 0 0
        
     لنقصل لزيادةل لنقصل لزيادةل

 مشتركةاستثمارات عقارية  معدل الرسملة 1% +/- 72 82 64 10 (8)

        

 التأثير على الدخل

 تعرض
 الميزانية المتوقع

 تعرض 
 عامل يريالتغ الميزانية
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 األمريكية تالدوالرا بماليين

     لزيادة ل لنقصل لزيادة ل لنقصل

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

 اإليرادات  اتمضاعف
 قبل الفوائد والضرائب 

 و إالطفاء واالستهالك

في ستثمارات المشتركة اال
   استثمارات الملكية الخاصة 

(1) 1 10 12 11 +/- 0.5x اداتمضاعفات اإلير  
  أسعار العروض المسعرة  1% -/+ 6 6 6 0 (0)

        
     لنقصل لزيادةل لنقصل لزيادةل

 مشتركةاستثمارات عقارية  معدل الرسملة 1% +/- 74 83 68 9 (6)



 المختصرة )مراجعة( الموحدةالمرحلية القوائم المالية  بإنفستكور

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة 82 صفحة

 

 

 عالقةالطراف ذات األمعامالت مع  24
 

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

 

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

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

 

بصفة ائتمانية نيابة عن عمالئها  ن المجموعة تقوم بإدارة هذه الشركاتقة، إال أكات مصنفة كأطراف ذات عالإن هذه الشر وبرغم
ونتيجة لذلك، فإن لهذه الشركات. المعنية ات حصة المنفعة االقتصادية من االستثمارن من أغلبية وهم أطراف آخرين ومستفيدي

 مسبقا .  محددةلى شروط تجارية بموجب إتفاقيات إدارة عمبنية  يا  المجموعة مع هذه الشركات هي فعل لمعامالتالطبيعة الحقيقية 
 

المالية  القوائمفي هذه  متضمنةاألطراف ذات العالقة والمع معامالت الفيما يتعلق بوالمصروفات المتكبدة  المحققالدخل إن 
 هي كما يلي:  المختصرةالموحدة المرحلية 

ديسمبر  – يوليو
2017 

ديسمبر  – يوليو
2018 

 

 دوالرات األمريكيةال بماليين
    

  الموجودات المدارةرسوم  استثمارية قابضة وشركات  مستثمر فيهاشركات  45 45

    
 الصفقاترسوم  استثمارية قابضة وشركات  مستثمر فيهاشركات  53 40

    
 دخل الموجودات  مستثمر فيهاشركات  12 14

    
 مصروفات الفوائد  استثمارية قابضةشركات  2 1

 
 المتضمنة في هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة:واألطراف ذات العالقة مع التي تمت رصدة فيما يلي األ

 

  2018 ديسمبر 31 )مدققة( 2018يونيو  30

بنود غير 
 مدرجة

  موجودات مطلوبات
بنود غير 
 مدرجة

 موجودات مطلوبات
 
 
 

 

 الدوالرات األمريكيةبماليين 
 األرصدة القائمة                  
 استثمارات مشتركة  1,116 - 137  1,156 - 66         
 استثمارات مكتتب بها واستثمارات دّين مؤقتة  342 - -  446 - -         
 استثمار في شركة زميلة   35  8  - -          
  نمساهمين استراتيجيي  1 6 -  8 12 -

  تثمر فيهاسشركات م  71 1 -  51 - 10         

 شركات استثمارية قابضة  113 325 -  107 138 -         

 تحت الطلب حسابات المؤسسات  - 130 -  - 251 -         
         

- - 34  - - 10  
 شركات صناديق العمالء المرتبطة 

 باستثمارات العائد المطلق
 اإلدارة واإلدارة العلياأعضاء مجلس   - 6 -  - 10 -         

76 411 1,802  145 468 1,688   

         



 المختصرة )مراجعة( الموحدةالمرحلية القوائم المالية  بإنفستكور

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة 29 صفحة

 

 

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

االستثمارات والملكية الخاصة استثمارات طرح االستثمار وبيع وقتناء االمليات خالل عتنتج من المكونات الرئيسية لهذه اإليرادات 
لالستثمار المعين تحدث دورة تطوير القيمة أن بالتساوي خالل الفترة المالية. وعالوة على ذلك، العقارية والتي ال يمكن اكتسابها 

فإن . ونتيجة لذلك، على مدى تلك الفترةبالتساوي ال توزع ة على مدى فترة زمنية أطول واإليرادات الناتجة من هذه العملي عادة  
 .ية الطويلة اآلجلالتشغيلنتائج العمليات على  قد ال تكون بالضرورة مؤشرا  ية القصيرة األجل التشغيلنتائج العمليات 

 

  أحداث بعد فترة إعداد التقارير المالية 26
 

الملكية أسهم  محفظةمن الموجودات فيما يتعلق بعدد من سوق ثانوية إنفستكورب على صفقة وقعت ، 2019يناير  14بتاريخ 
وشروط اإلغالق الموافقات التنظيمية ذات الصلة خاضعة للحصول على ، جديدبموجب ترتيب صندوق ، األوروبيةالخاصة 
إنفستكورب . ستحتفظ اتإجمالي االرتباطدوالر أمريكي من مليار  1بما يقرب بمبلغ وقدره . سيتم رسملة الصندوق االعتيادية

رأس مال جديد ألي  على مل الصفقةتكما تش لصندوق.الشريك المتضامن في ابحصة مستمرة في المحفظة من خالل ارتباطات 
األوروبي لدى  ةالخاص ات الملكيةاستثمارات متابعة، استثمارات مستقبلية واستثمارات مشتركة. وسيقوم فريق االستثمار

   ن األصول التي تم الحصول عليها من خالل الصفقة الثانوية ورأس المال الجديد للصندوق.انفستكورب بإدارة كل م
 

أنشطة الموجودات و IDFCشركة بديلة من استثمارات عقارية قامت إنفستكورب باقتناء ، 2019يناير  31بتاريخ  ذلك، علىعالوة 

مليون دوالر  430الموجودات المدارة للمجموعة بنحو جموع ، سيزيد م. ونتيجة لذلكالمدارة ألسهم الملكية الخاصة في الهند
 .أمريكي

 

  السياسات المحاسبية الهامة 27
 

 لعمليات المجموعةالعملة الرئيسية المستخدمة  والتي تعدبالدوالر األمريكي المختصرة  الموحدةالمرحليـة القوائم المالية تم إعداد 
  خالف ذلك. يذكرما لم  أمريكي(دوالر مليون ) مليونوتم تقريبها إلى أقرب 

 
الخاص بالتقارير المالية  34لمعيار المحاسبة الدولي رقـم المختصرة للمجموعة وفقا   الموحدةالمرحليـة ة ـت القوائم الماليـدأع

التي تم  لتلك مطابقةهي القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة تلك المتبعة في إعداد  الهامة إن السياسات المحاسبية. المرحلية
 .2018يونيو  30للسنة المنتهية في  المدققةإتباعها في إعداد القوائم المالية الموحدة 

 
التي أدخلت على المعايير كما هو موضح أدناه والتي أصبحت نافذة الجديدة تعديالت وعالوة على ذلك، قامت المجموعة بتطبيق ال

 :2018يناير  1للفترات المحاسبية المبتدئة في أو بعد 
 

 :2016 – 2014التحسينات السنوية على دورة 
 

 .تصنيف وقياس معامالت الدفع على أساس األسهمبالمتعلق  2المحاسبة الدولي رقم التعديالت التي أدخلت على معيار  •

لمشاريع باالستثمارات في الشركات الزميلة واالمتعلق  28المحاسبة الدولي رقم التعديالت التي أدخلت على معيار  •
 .المشتركة

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