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 القوائم المالية الموحدة ب إنفستكور

 لألرباح أو الخسائر الموحدة  القائمة 9 صفحة

 

 

 القائمة الموحدة لألرباح أو الخسائر  

 2017يونيو  30المنتهية في للسنة 
 

 صفحة اتإيضاح 2016  2017 بآالف الدوالرات األمريكية
      

      دخل الرسوم  
       

   97,370  135,541 رسوم موجودات مدارة 
       

   210,097  181,004 رسوم الصفقات

 19 4 307,467  316,545 دخل الرسوم 
              

      دخل الموجودات 

      

   100,773  19,189 لشركاتا اتاستثمار
       

   (27,664)  15,784 حلول استثمارية بديلة 
       

   (1,513)  23,436 استثمارات عقارية 
       

   -  33,476 استثمارات إدارة االئتمان
       

   4,415  13,296 دخل الخزانة ودخل الموجودات األخرى 
 19 4 76,011  105,181 دخل الموجودات       
       

 19 4 383,478  421,726 إجمالي الدخل التشغيلي 
 38 14 (8,216)  (4,114) االضمحالل  اتمخصص      
       

 19 4 (60,947)  (57,480) مصروفات الفوائد 
       

 31 6 (224,262)  (239,873) مصروفات تشغيلية

   90,053  120,259 الربح للسنة 
 

 45 24 0.97  1.28 )دوالر أمريكي(النصيب األساسي للسهم العادي في األرباح       

 45 24 0.94  1.25 في األرباح )دوالر أمريكي( النصيب المخفض بالكامل للسهم العادي
       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 نمير أمين قيردار

  رئيس مجلس اإلدارة

 محمد بن محفوظ بن سعد العارضي  

 ذيالتنفيالرئيس 
 

 .الموحدة المالية القوائممن هذه َا جزء 32إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 



 القوائم المالية الموحدة ب إنفستكور

 للدخل الشامل اآلخر لموحدةاالقائمة  10 صفحة

 

 

 للدخل الشامل اآلخر  القائمة الموحدة

 2017يونيو  30المنتهية في للسنة 
 

 

 صفحة اتإيضاح 2016  2017 بآالف الدوالرات األمريكية
      

   90,053  120,259 الربح للسنة

      

 قائمة األرباح إلى تدويره سيتم إعادة امل اآلخر الذي دخل الشال

    الخسائر أو 

  

 44 23 (101)  - استثمارات متاحة للبيع –تغيرات القيمة العادلة 

 44 23 8,415  (3,059) تحوطات التدفقات النقدية  –تغيرات القيمة العادلة 

      

قائمة إلى ه تدويرسوف لن يتم إعادة دخل الشامل اآلخر الذي ال
  الخسائر األرباح أو 

    

 االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل  – تغيرات

   -  (26,828) الدخل الشامل اآلخر 

      

   8,314  (29,887) اآلخر الشامل الدخل / خسارة( )ال

      

   98,367  90,372 مجموع الدخل الشامل 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 نمير أمين قيردار

  رئيس مجلس اإلدارة

 محمد بن محفوظ بن سعد العارضي  

 التنفيذيالرئيس 
 

 .الموحدة المالية القوائممن هذه َا جزء 32إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

 
 



 القوائم المالية الموحدة ب إنفستكور

 للمركز المالي  الموحدةالقائمة  11 صفحة

 

 المالي  القائمة الموحدة للمركز

 2017يونيو  30
 

 صفحة اتإيضاح 2016يو يون 30  2017يونيو  30 بآالف الدوالرات األمريكية

      الموجودات      
      

   292,214  44,517 نقد وأموال قصيرة األجل

   133,234  517,406 إيداعات لدى مؤسسات مالية وأصول سائلة أخرى

 46 25 90,210  62,069 للمشتقاتالقيمة العادلة الموجبة 

 32 7 320,612  277,085 ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدما  

 33 8 105,243  85,582 سلف

 34 9 493,484  460,394 استثمارات مكتتب بها 
      

      االستثمارات المشتركة

 35 10 602,640  538,989 استثمارات الشركات

 36   11 315,827  236,331 حلول استثمارية بديلة 

 37 12 104,412  79,115 استثمارات عقارية

 38 13 -  258,712 ة االئتمان استثمارات إدار
      

   1,022,879  1,113,147 مجموع االستثمارات المشتركة
 

 

     

   39,277  37,711 ىأخروموجودات  معداتو ممتلكات

 39 15 -  58,072 موجودات غير ملموسة 
 

 

     

   2,497,153  2,655,983 مجموع الموجودات
 

 

     

      
      وق الملكية  المطلوبات وحق

      

      المطلوبات
      

 39 16 129,987  249,203 حسابات تحت الطلب 

 39 17 124,113  184,681 حسابات ألجل وحسابات المؤسسات المالية

 40 18 201,390  155,394 ذمم دائنة ومصروفات مستحقة

 46 25 49,480  43,645 للمشتقاتالقيمة العادلة السالبة 

 41 19 403,081  381,733 األجل متوسط دين

 42 20 478,981  409,539 دين طويل األجل

 42 21 92,878  86,575 رسوم مؤجلة
      

   1,479,910  1,510,770 مجموع المطلوبات
      

      حقوق الملكية 
 43 22 223,239  223,239 رأس مال األسهم الممتازة

   200,000  200,000 العادية مالقيمة االسمية لألسه

   282,250  320,321  احتياطيات

   (45,449)  (3,229) أسهم خزانة

   313,482  367,028 أرباح مبقاة 

األسهم العادية بإستثناء التوزيعات المقترحة واالحتياطيات حملة حقوق 
 884,120 األخرى  

 
750,283   

      
 45 24 44,611  44,087 مقترحة توزيعات

 44 23 (890)   (6,233) احتياطيات أخرى 
      

   1,017,243  1,145,213 مجموع حقوق الملكية
      

   2,497,153  2,655,983  الملكية  مجموع المطلوبات وحقوق

  
 نمير أمين قيردار

  رئيس مجلس اإلدارة

 محمد بن محفوظ بن سعد العارضي  

  التنفيذيالرئيس 
 

 .الموحدة المالية القوائممن هذه َا جزء 32إلى  1إليضاحات المرفقة من تشكل ا 



 القوائم المالية الموحدة ب إنفستكور

 حقوق الملكية القائمة الموحدة للتغيرات في  12 صفحة
 

 

  

  حقوق الملكية القائمة الموحدة للتغيرات في 

 2017يونيو  30المنتهية في  للسنة

 

 .الموحدة المالية القوائممن هذه َا جزء 32إلى  1حات المرفقة من تشكل اإليضا

  احتياطيات أخرى   احتياطيات   
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 882,000 (8,974) 5,134 (16,263) 2,155 42,288 268,086 (103,566) 259,166 - 100,000 159,166 200,000 225,000  2015يوليو  1رصيد في ال

               
 98,367 8,314 - 8,415 (101) - 90,053 - - - - - - -  مجموع الدخل الشامل

               
 (2,037) - - - - - (276) - - - - - - (1,761)  سنةالخالل  أسهم ممتازة مشتراة

               
 - (230) (230) - - - 230 - - - - - - - استهالك احتياطي إعادة التقييم محول إلى األرباح المبقاة

               
 81,201 - - - - - - 81,201 - - - - - - منها األسهم المشتراة  محسوما   - السنةخالل مباعة / مكتسبة أسهم خزانة 

               
 - - - - - - - (23,084) 23,084 - - 23,084 - - منها خسارة من األسهم المكتسبة  محسوما   – أسهم الخزانةمكسب من بيع 

               
 (42,288) - - - - (42,288) - - - - - - - - تم دفعها 2015للسنة المالية معتمدة توزيعات 

               
 - - - - - 44,611 (44,611) - - - - - - - 2016للسنة المالية مقترحة توزيعات 
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 1,017,243 (890) 4,904 (7,848) 2,054 44,611 313,482 (45,449) 282,250 - 100,000 182,250 200,000 223,239 2016 يوليو 1الرصيد في 

               
المبكر للمعيار الدولي إلعداد التقارير التطبيق إعادة عرض ناتجة من 
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 1,013,722 (2,944) 4,904 (7,848) - 44,611 309,961 (45,449) 284,304 2,054 100,000 182,250 200,000 223,239 )معاد عرضه( 2016 يوليو 1الرصيد في  ──

               
 90,372 (3,059) - (3,059) - - 120,259 - (26,828) (26,828) - - - -  مجموع الدخل الشامل

               
 - - - - - - (19,335) - 19,335 19,335 - - - - محول إلى األرباح المبقاة عند االستبعاد

               
 - (230) (230) - - - 230 - - - - - - - استهالك احتياطي إعادة التقييم محول إلى األرباح المبقاة

               
 85,730 - - - - - - 86,608 (878) - - (878) - - منها األسهم المشتراة  محسوما   -أسهم خزانة مباعة / مكتسبة خالل السنة 

               
 - - - - - - - (44,388) 44,388 - - 44,388 - - منها خسارة من األسهم المكتسبة  محسوما   – أسهم الخزانةمكسب من بيع 

               
 (44,611) - - - - (44,611) - - - - - - - - تم دفعها 2016للسنة المالية معتمدة توزيعات 

               
 - - - - - 44,087 (44,087) - - - - - - - 2017للسنة المالية مقترحة توزيعات 
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 1,145,213 (6,233) 4,674 (10,907) - 44,087 367,028 (3,229) 320,321 (5,439) 100,000 225,760 200,000 223,239 2017يونيو  30الرصيد في  ──

 ═════ ═════ ═════ ═════ ════

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

═ 



  القوائم المالية الموحدة  نفستكوربإ

 للتدفقات النقديةالقائمة الموحدة  13 صفحة

 

 

  لتدفقات النقديةالموحدة ل قائمةال

 2017يونيو  30للسنة المنتهية في 
 

 صفحة اتإيضاح 2016  2017 بآالف الدوالرات األمريكية

      األنشطة التشغيلية      

   90,053  120,259 الربح للسنة 
      الدخلصافي نود غير النقدية في تعديالت للب
 31 6 4,927  5,189 استهالك 

 38 14 8,216  4,114 مخصصات االضمحالل
   5,914  6,624 والموجودات غير الملموسة  اتإطفاء تكاليف معامالت االقتراض

   22,183  25,627  المؤجلة  مكافآت الموظفين

   131,293  161,813 يةالمعدل للبنود غير النقدالربح التشغيلي 
      

      التغيرات في: 

       
      التشغيلي رأس المال

   (24,474)  (103,385) لدى مؤسسات مالية وأصول سائلة أخرى )غير النقد وما في حكمه( تإيداعا
 32 7 (59,097)  41,757  ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدما  

 33 8 3,682  17,507 سلف
 34 9 (405,979)  74,090 ارات مكتتب بها واستثمارات دين مؤقتة استثم

 39 16 28,960  119,216 حسابات تحت الطلب
 40 18 (37,780)  (74,399) ذمم دائنة ومصروفات مستحقة

 42 21 (7,412)  (6,303) رسوم مؤجلة
      االستثمارات المشتركة        

 35 10 64,498  63,651 الشركات اتاستثمار
 36 11 105,229  79,496 حلول استثمارية بديلة
 37 12 38,485  (1,532) استثمارات عقارية 

 38 13 -  (30,002) استثمارات إدارة االئتمان 
   132,021  (48,248) القيمة العادلة للمشتقات

   (84)  51 موجودات أخرى

   (30,658)  293,712 األنشطة التشغيلية/ )المستخدم في( صافي النقد من 

       
      األنشطة التمويلية

      
 39 17 86,434  60,568 المؤسسات المالية وحساباتألجل  حسابات

 41 19 (14,021)  (29,058) منه تكاليف المعاملة محسوما    - دين متوسط األجل مسدد

   65,595  72,586 صافي  -أسهم خزانة مباعة 

   (2,037)  - اة أسهم ممتازة مشتر

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

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

   93,683  59,485 األنشطة التمويليةمن صافي النقد 

      

     ةاألنشطة االستثماري
 

 

   -  (316,406) اقتناء شركات تابعة 

   (1,362)  (3,674) استثمار في ممتلكات ومعدات

   (1,362)  (320,080) ةاالستثماري األنشطةصافي النقد المستخدم في 

      

   61,663  33,117 النقد وما في حكمه فيالزيادة صافي 

   339,311  400,974  بداية السنةالنقد وما في حكمه في 

   400,974  434,091 النقد وما في حكمه في نهاية السنة 

      في حكمه على:يشتمل النقد وما 

   292,214  44,517 نقد وأموال قصيرة األجل 

   108,760  389,574 بتواريخ استحقاق أصلية لفترة ثالثة أشهر أو أقل  وأصول سائلة أخرىلدى مؤسسات مالية  إيداعات

 434,091  400,974   

 

مليون  428.3: 2016يونيو  30مليون دوالر أمريكي ) 422.1للسحب بإجمالي  رصيد غير مسحوب ومتوفر باإلضافة لما هو مذكور أعاله، لدى المجموعة
 دوالر أمريكي( من تسهيالتها المتجددة المتوسطة األجل.

 

 معلومات إضافية عن التدفقات النقدية 

 2016  2017  بآالف الدوالرات األمريكية

 فوائد مدفوعة
 فوائد مستلمة

(56,757) 

10,486  

(61,882) 

12,439 
 

.الموحدة المالية القوائممن هذه َا جزء 32إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 



  القوائم المالية الموحدة  نفستكوربإ

 القوائم المالية الموحدة  إيضاحات حول  14 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 تمتلك  شركة قابضةهو  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 لشركة األم اإن  .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 وزارةعصادر ال 1 - 12411تم تسجيل البنك بموجب السجل التجاري رقم 
 
أغسطس  8اعتبارا  من قرار مجلس اإلدارة على  ء  بنا 2017يونيو  30في المنتهية للسنة إصدار القوائم المالية الموحدة تم اعتماد قد ل

2017. 
 

 األنشطة (2)
 

( القيام بدور الوسيط من خالل توفير الفرص االستثمارية أئيسيين هما: )وفي سياق قيامها بأنشطتها، فإن المجموعة تقوم بدورين ر
 و)ب( القيام بدور المستثمر المشترك مع عمالئها في جميع منتجاتها االستثمارية.  االعالمية البديلة إلى عمالئه

 
 فئاتإن  .واسعة النطاق االستثمارية تافئات من الموجود أربعةتقديم منتجات ضمن بلمجموعة ة، تقوم االرئيسيعند القيام بأدوارها 

 واالستثمارات العقاريةالحلول االستثمارية البديلة والشركات  اتاستثمارالموجودات االستثمارية التي تتخصص فيها المجموعة هي 
ويدعمه فريق الخاصة ات وتتألف كل فئة من فئات الموجودات من فريق متخصص من خبراء االستثمار. ئتمانإدارة االواستثمارات 

 .ووحدات مساندة الشركات االستثمارات وإدارة العالقاتلطرح عام 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 * متضمنة تركيا     

 استثمارات الشركات 

)أمريكا الشمالية وأوروبا 
ق األوسط وشمال والشر

 أفريقيا*( 

 االقتناء 

 ما بعد االقتناء 

 البيع  

 حلول استثمارية بديلة

 )عالميا ( 
 حلول إدارة متعددة

 شركاء صناديق التحوط
محافظ الفرص 

 االستثمارية الخاصة
 البديلة عالوة المخاطر

 

 استثمارات عقارية

)أمريكا الشمالية 
 وأوروبا(
 اإلقتناء

 ما بعد اإلقتناء
 البيع
 

 استثمارات إدارة االئتمان 

)أمريكا الشمالية 
 وأوروبا(

التزامات القروض 
 المضمونة 

 صناديق ائتمانية مفتوحة 
صناديق ائتمانية أخرى 

 مقفلة

طرح االستثمار 

 وإدارة العالقات 
طرح منتجات المجموعة 

 ءللعمال

 
 

 مساندة الشركات

 إدارية ومالية 
 والحوكمة

 
 

 مجموعة إنفستكورب
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 )تتمة( المؤسسة 1
 

 الملكية (3)

 

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

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

** Includes 0.1% beneficial ownership held in the form of unlisted Global Depositary Receipts.

SIPCO Holdings Limited

Public shareholders

49.6% beneficial ownership**

SIPCO Limited
(approximately 125 eligible current and former 

employees) 

12.6% beneficial ownership*

C.P. Holdings Limited

Investcorp Bank B.S.C.

65 Strategic shareholders

37.8% beneficial ownership

Investcorp S.A.

Investcorp Holdings Limited

Ownership Holdings Limited

* Includes 0.4% shares granted but not acquired 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%

 
 

ا غير ملكيتهومن خالل ملكيتها المباشرة،  "Ownership Holdings Limited "(OHL)إن البنك مسيطر عليه من قبل 
 "SIPCO Limited "(SIPCO)ويعد أكبر مساهم فيها هي ، "C.P. Holdings Limited "(CPHL) خاللمن مباشرة ال

يمتلك والتي من خاللها ، SHLهي شركة تابعة لـ، SIPCOمن خالل األسهم العادية الصادرة للبنك. من خالل ملكتيها المباشرة، 
بعض  من SIPCOونتيجة للهيكل التنظيمي للبنك يتكون أعضاء مجلس إدارة . بنكلل سهم العاديةاألفي حصة منفعة الموظفين 

جزر مؤسسة في هي شركة ، والتي  OHLلتنفيذين الذين هم أيضا  أعضاء مجلس إدارة والمدراء اأعضاء مجلس إدارة البنك 
 ة للشركة.% من األسهم العادي50.40لديهم القدرة على السيطرة على حق التصويت بنسبة والكايمن، 

 
SHL وSIPCO وOHL وCPHL .هي شركات تأسست في جزر الكايمن
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 )تتمة( المؤسسة 1
 

 الشركات التابعة ( 4)
 

 . م المالية للبنك وشركاته التابعةالقوائعلى تتضمن القوائم المالية الموحدة 
 

من خالل  سسة في جزر الكايمنمؤ Investcorp Holdings Limited "(IHL")في  %100 اقتصادية تبلغ يمتلك البنك حصة

أرباح األسهم المعلنة من جميع  في %100. لهذه األسهم الممتازة الحق بنسبة IHLالصادرة عن وفئة )ب( ممتازة فئة )أ( السهم األ
فيما يتعلق باألسهم العادية بقيمة إسمية خاضعة لدفع مبلغ  في حالة التصفية IHL من صافي موجودات %100ونسبة  IHLقبل 

ولذلك لتسهيل آلية حماية االستثمارات  IHLاألسهم العادية لشركة  CPHL،OHL  ،SIPCO Limitedتمتلك شركة  .IHLـل
العادية األسهم تحمل . يرجى االطالع على هيكل الملكية وحوكمة الشركات واألنظمة. 2017الموضحة في التقرير السنوي لسنة 

 .حق التصويت IHLواألسهم الممتازة فئة )أ( لـ
 

، وهي شركة مالية قابضة Investcorp S.A. (“ISA”)في  %100بنسبة حق التصويت وحصة إقتصادية بدورها لديها  IHLإن 
هي الشركة الرئيسية المالكة للموجودات ضمن المجموعة، وبموجب الشروط الواردة في  ISA. إن في جزر الكايمن مؤسسة
أو  ISAمن موجوداتها من خالل  %95بنسبة جموعة، تحتفظ المجموعة على األقل طويلة األجل للمالمتوسطة وال الديوناتفاقيات 

 بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ISAشركات تابعة تمتلكها 
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 )تتمة( المؤسسة 1
 

 

 )تتمة(الشركات التابعة   (4)
 

 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)

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 Financial and

Investment Services S.A.

(Switzerland)

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 Credit 

Management EU Limited.

(UK)

Investcorp Saudi Arabia

 Financial Investments Co

(Saudi Arabia)

Investcorp Investments

LLC

(Qatar)

Company through which the Group retains its

equity investments across its product classes.

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.

Employs the group's United States-based

employees.

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 alternative investment solutions (AIS)

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 through which the Group co-invests in

AIS products.

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 Western Europe.

The Group's holding company in the United States

of America.

Company that provides M & A consulting services 

for deal execution in the UK and acts as a Small 

AIFM, regulated by the UK FCA and the SEC.

Company is a SEC registered broker dealer that

provides marketing services in the United States

for the AIS 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 AIS, and is an SEC

registered investment advisor. 

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 Qatar for placements of the products offered by

the Group.

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.

 
 



 القوائم المالية الموحدة   نفستكوربإ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة   18 صفحة

 

 

  دمج األعمال 2
 

 
قامت المجموعة حيث  الموجودات المدارة في االستثمارات المتوسطة األجلأكثر من مضاعفة المجموعة جزء من استراتيجية إن 

فئات لاستثمارات ائتمانية  ةضافإل( 3i Group PLCبي آل سي ) 3iاالئتمان التابعة للمجموعة قتناء أعمال إدارة خالل السنة با

 الستثمارات إدارة االئتمان المحدودة" 3i"مال أسمن ر %100 اقتناءوقد تحقق ذلك من خالل  .المعروضةموجوداتها ومنتجاتها 

(3i Debt Management Investments Limitedو )"3i 3) "يو أس آل آل سي إلدارة االئتمانi Debt Management 

US LLC ) مليون دوالر أمريكي. 316.4نقدي قدره مبلغ مقابل 
 

الموجودات بلغت القيمة العادلة لمجموع صافي تاريخ االقتناء. بقيمها المدرجة هي نفس المقتناة للموجودات إن القيمة العادلة 
 مليون دوالر 269.7 بمبلغ وقدرهاستثمارات أمريكي وتشتمل على مليون دوالر  267.1 تاريخ االقتناءبالمحددة لألعمال التجارية 

والبالغ العامل رأس المال مطلوبات الحالية لالوصافي  أمريكي دوالرمليون  9.8 بمبلغ وقدره، وموجودات غير ملموسة أمريكي

 .أمريكي مليون دوالر 12.4
 
األعمال هذه المعاملة ستمكن حيث ، ئتمانالمال إدارة ااقتناء أع منأمريكي دوالر مليون  49.3إجمالي الشهرة البالغة إثبات تم 

نفستكورب وستدعم أعمال إدارة إلستثماري الالتوزيع اقدرات وورأس المال ستراتيجية االرتباطات االمن التجارية من االستفادة 
 .تمان في مرحلتها التالية من النمو العالميالئا
 

ومبلغ وقدره مليون دوالر أمريكي في إجمالي الدخل التشغيلي  63.3بمبلغ وقدره  من تاريخ االقتناء، ساهمت أعمال إدارة اإلئتمان

عملية االقتناء في بداية السنة، ألصبح إجمالي الدخل التشغيلي في حال تمت المجموعة. ربح الر أمريكي في مليون دو 53.3

 مليون دوالر أمريكي. 45.9المجموعة ربح مليون دوالر أمريكي وألصبح  467.2
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 موجودات مدارة  3
في نهاية السنة "( لكل فئة من فئات المنتجات AUMاالستثمارية البديلة. فيما يلي مجموع الموجودات المدارة )" فئات من موجوداتهاأربع يشترك عمالء المجموعة في المنتجات المعروضة ضمن 

 :كاآلتي

  2017يونيو  30   2016يونيو  30

 المجموع 

 شركات زميلة 

 عمالء إنفستكورب وشركاء استثمار

 
 المجموع 

 شركات زميلة 

 الدوالرات األمريكيةن بماليي عمالء إنفستكورب وشركاء استثمار

          
 استثمارات الشركات         

 صناديق مقفلة ملزمة         
 أمريكا الشمالية وأوروبا –استثمارات الشركات  191 20 4 215  - - - -

 المجموع الجزئي  191 20 4 215  - - - -
          
 صناديق استثمارية مقفلة         

 أمريكا الشمالية وأوروبا  –استثمارات الشركات  201 48 19 268  237 81 19 337
 الشرق األوسط وشمال أفريقيا  -استثمارات الشركات  552 53 7 612  584 67 7 658

 المجموع الجزئي  753 101 26 880  821 148 26 995
          
 على أساس كل صفقة على حده          

 أمريكا الشمالية وأوروبا  –استثمارات الشركات  2,029 356 162 2,547  2,062 348 315 2,725

 الشرق األوسط وشمال أفريقيا  -استثمارات الشركات  699 57 1 757  609 58 - 667

 المجموع الجزئي  2,728 413 163 3,304  2,671 406 315 3,392
          
 اكتتابات على أساس كل صفقة على حدة          

 أمريكا الشمالية وأوروبا  –استثمارات الشركات  - 190 20 210  - 83 27 110

 الشرق األوسط وشمال أفريقيا  -استثمارات الشركات  - - - -  - 84 - 84

 المجموع الجزئي  - 190 20 210  - 167 27 194

  ىاستثمارات إستراتيجية واستثمارات أخر - 24 - 24  - 48 - 48

 مجموع استثمارات الشركات   3,672 748 213 4,633  3,492 769 368 4.629

          
 حلول استثمارية بديلة*         

 حلول إدارة متعددة  1,927 70 - 1,997  1,947 129 1 2,077

 شركاء صناديق التحوط 962 70 - 1,032  1,441 111 - 1,552

 الخاصة محافظ الفرص االستثمارية  107 57 - 164  97 15 - 112

 عالوة المخاطر البديلة  263 39 - 302  200 60 - 260

 اكتتابات محافظ الفرص االستثمارية الخاصة - - - -  - 30 - 30

          
 مجموع الحلول االستثمارية البديلة   3,259 236 - 3.495  3,685 345 1 4,031

          
 استثمارات عقارية           

 صناديق استثمارية مقفلة  33 7 - 40  33 11 - 44

  على أساس كل صفقة على حدة 1,716 70 18 1,804  1,373 87 16 1,476

 اكتتابات على أساس كل صفقة على حدة  - 270 16 286  - 297 - 297

 استثمارات إستراتيجية واستثمارات أخرى  - 2 - 2  - 7 - 7

          
 مجموع االستثمارات العقارية 1,749 349 34 2,132  1,406 402 16 1,824

          
  ناستثمارات إدارة اإلئتما         

 صناديق استثمارية مقفلة 10,186 259 - 10,445  - - - -

 مفتوحة صناديق استثمارية  398 - - 398  - - - -
          
  مجموع استثمارات إدارة اإلئتمان 10,584 259 - 10,843  - - - -

          
 أموال العمالء المحتفظ بها ائتمانيا   235 - - 235  298 - - 298

          
 المجموع  19,499 1,592 247 21,338  8,881 1,516 385 10,782

          
 ملخص حسب المنتج:         

 صناديق مقفلة ملزمة   191 20 4 215  - - - -

 صناديق استثمارية مقفلة   786 108 26 920  854 159 26 1,039

 حلول استثمارية بديلة 3,259 236 - 3,495  3,685 315 1 4,001

 ئتمان صناديق إدارة اال 10,584 259 - 10,843  - - - -

 على أساس كل صفقة على حدة 4,444 483 181 5,108  4,044 493 331 4,868

 دين مؤقتة واستثمارات  اكتتابات - 460 36 496  - 494 27 521

 أموال العمالء المحتفظ بها ائتمانيا   235 - - 235  298 - - 298

 استثمارات إستراتيجية واستثمارات أخرى - 26 - 26  - 55 - 55

 المجموع 19,499 1,592 247 21,338  8,881 1,516 385 10,782

          
 ملخص حسب فئات الموجود:         

 استثمار الشركات   3,672 724 213 4,609  3,492 721 368 4,581

 حلول استثمارية بديلة 3,259 236 - 3,495  3,685 345 1 4,031

 استثمارات عقارية   1,749 347 34 2,130  1,406 395 16 1,817

 ئتمان استثمارات إدارة اال 10,584 259 - 10,843  - - - -

افظ بها امالء المحتأموال الع 235 - - 235  298 - - 298  ئتماني 

 استثمارات إستراتيجية واستثمارات أخرى - 26 - 26  - 55 - 55

 المجموع 19,499 1,592 247 21,338  8,881 1.516 385 10,782

 
الر أمريكي( لشركاء صناديق التحوط )متضمنة على تعرضات من خالل محافظ إدارة متعددة( مدارة من قبل مدراء مليار دو 2.5: 2016يونيو  30مليار دوالر أمريكي ) 2.0* تم إدراجها بإجمالي قيمة التعرضات المعنية. وكما تتضمن على مبلغ وقدره 

 أطراف أخرى، وموجودات خاضعة لتفويض استشاري وغير تقديري، حيث تستلم إنفستكورب رسوم تحتسب على أساس موجودات مدارة.
 
 

ومبالغ االستثمارات المشتركة لميزانية إنفستكورب الستثمارات الشركات واالستثمارات العقارية االستثمارية البديلة الحلول تعرضات جميع في الجدول أعاله تم إدراج 
 .المدرجةتكلفتها  بقيمةبالقيم العادلة الحالية بينما يتم إدراج الفئات األخرى 
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 )تتمة(موجودات مدارة  .3
 

المحتفظ بها من قبل البنك إلى حسابات تهم تم بموجبه تحويل أرصديث دخل بعض من عمالء المجموعة في ترتيب إئتمان حي
لديها معدالت عالية سيولة ذات  أصولفي  تلكئتمان ن مشترك. ويتم استثمار صناديق االصندوق إئتمان منفرد مدارة من قبل أمي

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

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

خاضعة لترتيبات رسوم إدارية وتكون ، 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 

 

 قطاعات األعمال 4.
 

 عات تقارير القطا .أ
 

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

 رسوم األعمال (1
 

موجودات استثمارية لعمالء من بين المؤسسات وذوي الثروات وتحقيق وإدارة اقتناء تقوم المجموعة بدور الوسيط من خالل 
. إن عمالء المجموعة يتخذون وسنغافورةوأوروبا الواليات المتحدة في الخليج العربي ون خالل مراكز متعمل المجموعة  .الكبيرة

في الواليات مؤسسات استثمارية على يتضمن العمالء الدوليين بصورة أساسية  ألنشطتهم.أساسا  من منطقة الخليج العربي مقرا  
 عمالئها.ل تلكالدورة الحياتية لالستثمارات من خالل تقديم خدمات الوساطة  الرسوم طوال دخلويتم تحقيق  .وآسيا المتحدة وأوروبا

 

  مشتركةالستثمارات أعمال اال (2
 

تقوم المجموعة باالستثمارات المشتركة مع عمالئها في جميع منتجات الموجودات االستثمارية التي توفرها لعمالئها. ويتم تصنيف 
االستثمارات صفقات وبديلة الستثمارية االحلول الالشركات و اتاستثمارصفقات شتركة في الدخل من هذه االستثمارات الخاصة الم

 كدخل موجودات.ئتمان وصفقات استثمارات إدارة االالعقارية 



 القوائم المالية الموحدة   نفستكوربإ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة   21 صفحة

 

 

 )تتمة( قطاعات األعمال .4
 

 فئات الموجودات والمنتجات  ب.
 

 والمنتجات:موجودات على أساس فئات الكذلك لتقاريرها تصنف المجموعة القطاعين الرئيسين 
 

  المنتجات  فئات الموجودات

  عروض على أساس كل صفقة على حده - الشركات  ات( استثمار1
 

 مقفلة  يةصناديق استثمار -
 

 حلول استثمارية بديلة ( 2

 

 إدارة متعددة ات ذحلول  -
 

 شركاء صناديق التحوط  -
 

 بديلة ال المخاطرعالوة  - 
 

 رية الخاصة محافظ الفرص االستثما -
 

 عروض على أساس كل صفقة على حده  - ( استثمارات عقارية 3
 

 مقفلة  يةصناديق استثمار -
 

 مفتوحة  يةصناديق استثمار - ( استثمارات إدارة اإلئتمان 4
 

 مقفلة يةصناديق استثمار -
 

 يل أكثر فيما يلي: بتفص الصلة،باإلضافة إلى عروض منتجاتها المقدمة ذات  فئات الموجودات،تم توضيح 
 

 الشركات  اتاستثمار (1
 

بترتيب وإدارة الموجود في لندن ونيويورك فريق اليقوم ومملكة البحرين. لندن ونيويورك في  ات الشركاتفريق استثمار يوجد
يقوم فريق بية. والتي لديها امكانية نمو كبيرة في كل من أمريكا الشمالية وأوروبا الغرمتوسطة الحجم االستثمارات في شركات 

منطقة الشرق األوسط في الرأسمالية االستثمارات بصورة أساسية في نمو بالنظر استثمارات الشركات الموجود في مملكة البحرين 
بصورة أساسية على أساس كل صفقة على حدة مع قاعدة  ستثماراتهذه االتودع ، متضمنة تركيا. على نطاق أوسع وشمال أفريقيا

ويتم طرحها كذلك من خالل هياكل صناديق تقليدية لمستثمرين من المؤسسات. وتحتفظ العربي الخليج دول ة في مستثمري المجموع
إتمام لغاية  ستثماراتهذه االاإلحتفاظ بتم ي. لمركزها المالي الموحدةالقائمة مشترك يدرج في  استثمارالمجموعة بحصة صغيرة ك

 .البيع
 

 حلول استثمارية بديلة  (2
 

للحلول االستثمارية البديلة في نيويورك بإدارة صندوق إنفستكورب أساسا  الذي يزاول أعماله  الحلول االستثمارية البديلةيق يقوم فر
الحلول  وتشتملالمدارة.  باإلضافة إلى موجودات العمالءاالستثمارات المشتركة الخاصة بالمجموعة على الذي يتضمن و

شركاء منتجات وبديلة المخاطر الصناديق عالوة محافظ الفرص االستثمارية الخاصة وومتعددة  حلول إدارةعلى االستثمارية البديلة 
فترة متوسطة األجل مع ارتباط مدى مخاطر على العلى أساس معدل  مجزيةإلى تحقيق عوائد عمال األهدف ت. صناديق التحوط

 ل محفظة متنوعة من االستثمارات. ، وذلك من خالاألخرىالموجودات ومنخفض مع فئات الموجودات التقليدية 
 



 القوائم المالية الموحدة   نفستكوربإ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة   22 صفحة

 

 

 )تتمة( قطاعات األعمال 4.
 

 )تتمة(فئات الموجودات والمنتجات  .ب

 

 استثمارات عقارية (3
 

قاعدة ألنشطته، بترتيب استثمارات في العقارات الموجودة في ولندن يقوم فريق االستثمارات العقارية الذي يتخذ من نيويورك 
حتفاظ ما بين ثالثة سب رأسمالية مجزية على مدى فترة اإمكانية تحقيق مكاأو /و وذات تدفقات نقدية قوية وأوروبا الشمالية  أمريكا

دول . يتم تجميع االستثمارات العقارية في محافظ قطاعية وتطرح منفردة للبيع إلى قاعدة مستثمري المجموعة في تإلى خمس سنوا
ذلك، عالوة على . المالي لمركزالموحدة لقائمتها كاستثمار مشترك يدرج في  المجموعة بحصة صغيرة مع احتفاظ، العربي الخليج

تقوم المجموعة أيضا  بتقديم فرص استثمارية متوسطة األجل لقاعدة مستثمريها من خالل هيكلية الصناديق مع احتفاظ المجموعة 
 لغاية إتمام البيع. ستثماراتهذه االحتفاظ باإلتم ي. المالي لمركزالموحدة لقائمتها بحصة صغيرة كاستثمار مشترك يدرج في 

 

 ئتمان إدارة اال استثمارات (4
 

 3i) الدينإلدارة  3iباسم  سابقا  والمعروفة ، (3i Group PLCبي آل سي ) 3iمجموعة التابعة لعمال األقامت المجموعة باقتناء 

Debt Management تابعة مملوكة كتين شركات أعمال الشربحت الشركة أص عليه، السنةتم االنتهاء من هذه الصفقة خالل (. لقد

 .2اإليضاح رقم يرجى الرجوع إلى للحصول على التفاصيل  نفستكورب.إلبالكامل 
 

يقوم الفريق بصورة أساسية بإدارة أعمال . قاعدة ألنشطته لندن ونيويورك وسنغافورةئتمان االفريق استثمارات إدارة يتخذ 
االئتمان والذي يتضمن على االستثمارات المشتركة الخاصة بالمجموعة باإلضافة إلى موجودات إنفستكورب الستثمارات إدارة 

صناديق التزامات القروض إطالق وإدارة األنشطة التجارية لفريق استثمارات إدارة االئتمان على وتشتمل  العمالء المدارة.
وتطوير يورو مليون  400مليون دوالر أمريكي /  500لغ يبحجم تقريبي لكل صندوق بفي أمريكا الشمالية وأوروبا المضمونة 

للمستثمرين  ثابتداء أتهدف األعمال إلى تحقيق . ريكا الشمالية وأوروبااألخرى التي تستثمر في أم الممتازةوإدارة صناديق الديون 
 نشطة ومتنوعة.استثمارية إدارة محفظة  اللالديون من خفي مجال 

 

 تحقيق اإليراد   .ج
 

  ل الرسومدخ (1
 

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

 رسوم الموجودات المدارة 
 

 تتكون رسوم الموجودات المدارة من
 

  الشركات عمالء لعقارية من مكتسبة من استثمارات الشركات واالستثمارات امتكررة واستشارية إدارة ورسوم إدارية
 ؛ والمستثمر فيها والصناديق االستثمارية المقفلةاالستثمارية القابضة والشركات 

 

  الموجودات المدارةواستثمارات إدارة إئتمان  الحلول االستثمارية البديلةمكتسبة من رسوم إدارية وأداء ورسوم أخرى 
 



 القوائم المالية الموحدة   نفستكوربإ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة   23 صفحة

 

 

 )تتمة(قطاعات األعمال  4.
 

 )تتمة( تحقيق اإليراد  .ج
 

 رسوم الصفقات 
 

 نشطة ورسوم األداء من استثمارات الشركات واالستثمارات العقارية.تشمل رسوم الصفقات رسوم األ
 

استثمارات في قتناءات الجديدة الفيما يتعلق بامن الشركات المستثمر فيها  المجموعةرسوم المكتسبة من قبل التشمل رسوم األنشطة 
عمالء عند من القبل المجموعة االستثمار المكتسبة من طرح  رسومجزءا  من ويتضمن ذلك  .عقاريةلاستثمارات الشركات أو اال
العميل( ورسوم ثانوية يتم اكتسابها من نسبة مئوية من إجمالي اكتتاب تكون عادة  معهم )الجديدة ستثمارات االطرح معامالت 

 استشارية. الشركات المستثمر فيها مقابل تقديم خدمات
 

العمالء من المكسب المحقق من قبل كجزء من من صفقات استثمارات الشركات واالستثمارات العقارية احتساب رسوم األداء  يتم
 معين. أداء / معدل ستثمارات عند تجاوز نسبة حاجز اال
 

 دخل الموجودات  (2
 

 استثمارات الشركاتالمشتركة في  الستثماراتمن اب والخسائر المحققة وغير المحققة المكاسعلى يتضمن دخل الموجودات 
والفائدة النقدية أو األرباح أو الخسائر خالل بالقيمة العادلة من والتي يتم قياسها والحلول االستثمارية البديلة واالستثمارات العقارية 

دخل  اتوتوزيعئتمان واستثمارات إدارة االاالستثمارات العقارية و استثمارات الشركاتمن مختلف استثمارات الدين في  العينية
 .المشتركة اإليجار من االستثمارات العقارية

 

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

 

 دات تصنيف الموجو .د
 

على هيئة استثمارات مشتركة من بصورة أساسية هي ة المشترك اتستثماراالأعمال قطاع إلى  الموجودات المنسوبة مباشرة  إن 
جميع الموجودات األخرى تسجيل . يتم مرتبطة برأس المال العاملعناصر كل فئة من فئات الموجودات وأية قبل المجموعة في 

 األعمال.قطاع من االستثمارات المشتركة ضمن رسوم اإلسترداد نة المتعلقة بالبيع أو بما في ذلك النقد والذمم المدي
 

 المطلوبات ومصروفات الفوائد، الملكيةتخصيص حقوق  .هـ
 

قتصادي الالزم لدعم أنشطة االكتتاب األعمال بمقدار رأس المال االقطاع المخصصة لرسوم الملكية حقوق يتم تحديد إجمالي 
قطاع أعمال في الملكية حقوق تخصيص المبلغ المتبقي إلجمالي  يتمولبات رأس المال العامل المرتبطة بها. المستمرة ومتط

في قطاع األعمال ذات الصلة الملكية حقوق إعادة التقييم والبنود األخرى ل حتياطياتيتم تخصيص اواالستثمارات المشتركة. 
 لموجود أو المطلوب الذي يتعلق به.با
 

، تقوم المجموعة االقتصادي متطلبات رأس المالوإلى كل قطاع من قطاعات األعمال  لموجودات المنسوبة مباشرة  بعد تحديد ا
على بيان اإلستحقاقات المتعلقة بموجودات قطاع  المطلوبات )تمويل الدين( لكل قطاع من قطاعات األعمال بناء  خصيص بت

الديون المتوسطة األجل المسحوبة بما في ذلك القروض المضمونة  يتم تخصيص الديون الطويلة األجل ونسبة مناألعمال. 
تخصيص المبلغ المتبقي في رسوم  الذي من الممكن فيهإلى الحد  ستثمارات المشتركةاالقطاع أعمال في بالموجودات االستثمارية 

والمبلغ المتبقي من الديون ة الماليالمؤسسات حسابات ألجل وحسابات الالحسابات تحت الطلب و. ويتم تخصيص األعمالقطاع 
 األعمال.قطاع المتوسطة األجل وغيرها من رأس المال العامل المرتبطة بها والقيمة العادلة للمشتقات المالية في رسوم 

 

 مصروفات الفوائد لكل قطاع من قطاعات األعمال. تخصيصبدوره يقوم بتحديد تخصيص المطلوبات المحددة أعاله، إن 



 القوائم المالية الموحدة   نفستكوربإ

 حول القوائم المالية الموحدة   إيضاحات 24 صفحة

 

 

 )تتمة(عمال قطاعات األ .4
 

 تخصيص المصروفات التشغيلية .و
 

ستثمارات جمالي ميزانية االستخدام معدل ثابت يحسب على إلتشغيلية لالستثمارات المشتركة بايتم تخصيص المصروفات ا
ثمارات الستلقطاع أعمال امكانية تكبد مصروفات إضافية بداية ومنتصف السنة. توجد هناك إ كتتاب، فيالمشتركة، باستثناء اال

أعمال االستثمارات المشتركة نسبة قطاع من  تجاوز صافي دخل الموجودات الالحقالمشتركة على هيئة مدفوعات حوافز إذا 
 األعمال. لتشغيلية المتبقية في رسوم قطاعحاجز معين. يتم تخصيص جميع المصروفات ا

 
 



 القوائم المالية الموحدة   نفستكوربإ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة   25 صفحة

 

 

 )تتمة(قطاعات األعمال  .4
 

 األعمالحسب تقارير قطاعات المركز المالي  قائمةواألرباح أو الخسائر قائمة  .ز
 

 :هي كاآلتي حسب تقارير قطاعات األعماللألرباح أو الخسائر القائمة الموحدة 

 الدوالرات األمريكية بآالف 2017  2016
    
 األعمالقطاع رسوم    
 رسوم الموجودات المدارة    

 الشركاتاستثمارات  92,870  75,453
 لول استثمارية بديلة  ح 12,024  9,564

 استثمارات عقارية  15,301  12,353
 ئتمان استثمارات إدارة اال 15,346  -
    

 مجموع رسوم الموجودات المدارة  135,541  97,370

 رسوم الصفقات         
 استثمارات الشركات 134,905  148,271

 حلول استثمارية بديلة   804  3,265
 استثمارات عقارية  45,295  58,561

    
 مجموع رسوم الصفقات  181,004  210,097

    
 دخل الخزانة ودخل الموجودات األخرى 13,296  4,415

    
 األعمال )ِأ(قطاع إجمالي الدخل المنسوب إلى رسوم  329,841  311,882

 مخصصات االضمحالل (4,114)  (8,216)    

    
 ات الفوائد )ب(مصروف (35,336)  (31,005)

    
 األعمال )ج(قطاع مصروفات تشغيلية منسوبة إلى رسوم  (212,829)  (208,118)

    
 األعمال )د(قطاع صافي دخل رسوم  77,562  64,543

    
 االستثمارات المشتركة قطاع أعمال    
 دخل الموجودات       

 استثمارات الشركات 19,189  100,773
 حلول استثمارية بديلة   15,784  (27,664)

 استثمارات عقارية  23,436  (1,513)
 ئتمان استثمارات إدارة اال 33,476  -
    

 دخل الموجودات  91,885  71,596

 االستثمارات المشتركة )هـ(قطاع أعمال إجمالي الدخل المنسوب إلى  91,885  71,596
    

 و(مصروفات الفوائد ) (22,144)  (29,942)
    

 )ز(االستثمارات المشتركة أعمال قطاع مصروفات تشغيلية منسوبة إلى  (27,044)  (16,144)
 االستثمارات المشتركة )ح(قطاع أعمال صافي دخل  42,697  25,510    

 )د( + )ح( الربح للسنة 120,259  90,053    

    
 (هـ( + )أإجمالي الدخل التشغيلي ) 421,726  383,478

    
 (ز( + )جإجمالي المصرفات التشغيلية ) (239,873)  (224,262)

 (و( + )ب) مصروفات الفوائد (57,480)  (60,947)    
 



 القوائم المالية الموحدة   نفستكوربإ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة   26 صفحة

 

 

 )تتمة(قطاعات األعمال  .4
 

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

إيرادات فيما بين القطاعات خالل تكن هناك أية ه اإليرادات المتحققة من العمالء الخارجيين. ولم تمثل اإليرادات المذكورة أعال
 : ال شيء(.2016السنة )

 
لرسوم الصفقات برسوم األنشطة ويمثل  مليون دوالر أمريكي( 169.5 :2016) مليون دوالر أمريكي 161.3يتعلق مبلغ وقدره 

 مليون دوالر أمريكي( رسوم األداء. 40.6: 2016ي )مليون دوالر أمريك 19.7مبلغ وقدره 

 
مليون دوالر  3.5 :2016) مليون دوالر أمريكي 9.3على مبلغ وقدره الموجودات األخرى يتضمن دخل الخزانة ودخل 

واستثمارات إدارة الشركات واالستثمارات العقارية  اتاستثمارمن دخل الموجودات ويتضمن من دخل الفوائد.  أمريكي(
 من دخل الفوائد.  مليون دوالر أمريكي( 4.2 :2016) مليون دوالر أمريكي 12.1على مبلغ وقدره ئتمان اال
 

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

ها التجاريين ئكما أن عمالء المجموعة وشركا. متكامل عالميجميع األنشطة الرئيسية للمجموعة على أساس يتم إجراء 
فيه  دالبلد الذي توجب ا  إقامتهم أو الموقع الجغرافي للمعاملة مرتبط مكان اعتبارولهذا فإنه ال يمكن  ،يتعاملون في األسواق الدولية

فإنه لم  ،عليه وبناء   مظلال .يكون قد لإليرادات  جغرافيفإن أي تقسيم  ،بالتاليو. الموجودات أو المطلوبات المتعلقة بتلك المعاملة
( 4) 28و 13و 12و 10و 9 رقم اإليضاحات وتبين. هذا حسب اإلقليموالتدفقات النقدية  لإليرادات الجغرافيتقسيم اليتم عرض 

 .القائمة الموحدة للمركز الماليفي  المدرجةالجغرافي للموجودات والبنود غير  التقسيم
 

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



 القوائم المالية الموحدة   نفستكوربإ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة   27 صفحة

 

 

 )تتمة(قطاعات األعمال  .4
 

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

 :هي كاآلتي األعمالقطاعات حسب تقارير ز المالي القائمة الموحدة للمرك
 

  المجموع 

رسوم 
  األعمال

أعمال 
االستثمارات 
  المشتركة 

 2017يونيو  30

 )بآالف الدوالرات األمريكية(
        

 موجوداتال       
        

 نقد وأموال قصيرة األجل  -  44,517  44,517 
 مؤسسات مالية وأصول سائلة أخرى  لدى إيداعات  -  517,406  517,406 
 القيمة العادلة الموجبة للمشتقات  -  62,069  62,069 
 مدفوعة مقدما  مبالغ ذمم مدينة و  28,716  248,369  277,085 
 سلف  -  85,582  85,582 
 استثمارات مكتتب بها   -  460,394  460,394 
 استثمارات مشتركة         
 استثمارات الشركات  538,989  -  538,989 
 حلول استثمارية بديلة   236,331  -  236,331 
 استثمارات عقارية   79,115  -  79,115 
 ئتمان إدارة االاستثمارات   258,712  -  258,712 
 أخرى موجوداتممتلكات ومعدات و  -  37,711  37,711 
 موجودات غير ملموسة   -  58,072  58,072 

 مجموع الموجودات  1,141,863  1,514,120  2,655,983 

        

  وحقوق الملكية مطلوبات ال       
        

 مطلوباتال       
 

   
    

 حسابات تحت الطلب   -  249,203  249,203 
 المؤسسات المالية   وحساباتألجل  حسابات  -  184,681  184,681 
 فات مستحقةودائنة ومصر ذمم  5,820  149,574  155,394 
 القيمة العادلة السالبة للمشتقات  -  43,645  43,645 
 األجل متوسط دين  13,792  367,941  381,733 
 طويل األجل دين  304,930  104,609  409,539 
 رسوم مؤجلة   -  86,575  86,575 

 مجموع المطلوبات  324,542  1,186,228  1,510,770 

 حقوق الملكية مجموع   817,321  327,892  1,145,213 

 الملكية   مجموع المطلوبات وحقوق  1,141,863  1,514,120  2,655,983 

          
 



 القوائم المالية الموحدة   نفستكوربإ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة   28 صفحة

 

 

 )تتمة(قطاعات األعمال  .4

 

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

  المجموع 

رسوم 
  األعمال

أعمال 
االستثمارات 
  المشتركة 

  2016يونيو  30
  )بآالف الدوالرات األمريكية(

 موجوداتال               
        

 نقد وأموال قصيرة األجل  -  292,214  292,214 

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

 ة الموجبة للمشتقاتالقيمة العادل  -  90,210  90,210 

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

 سلف  -  105,243  105,243 

 استثمارات مكتتب بها    -  493,484  493,484 
 استثمارات مشتركة       
 استثمارات الشركات  602,640  -  602,640 
 يلة حلول استثمارية بد  315,827  -  315,827 
 استثمارات عقارية   104,412  -  104,412 
 أخرى موجوداتممتلكات ومعدات و  -  39,277  39,277 

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

        
 الملكية  مطلوبات وحقوقال       

        

 مطلوباتال       
 

   
    

 حت الطلب حسابات ت  -  129,987  129,987 
 المؤسسات المالية   وحساباتألجل  حسابات  -  124,113  124,113 
 فات مستحقةوذمم دائنة ومصر  12,717  188,673  201,390 
 القيمة العادلة السالبة للمشتقات  -  49,480  49,480 
 األجل متوسط دين  41,694  361,387  403,081 
 طويل األجل دين  303,093  175,888  478,981 

 رسوم مؤجلة   -  92,878  92,878 

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

 الملكية مجموع حقوق   750,473  266,770  1,017,243 

 الملكية مجموع المطلوبات وحقوق   1,107,977  1,389,176  2,497,153 

          
 



 القوائم المالية الموحدة   نفستكوربإ

 الية الموحدة  إيضاحات حول القوائم الم 29 صفحة
 

 

 مالية فئات الموجودات والمطلوبات ال .5
 

 9المبكر للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  التطبيق (1)
 

والذي خالل السنة المالية، )بإستثناء القسم الخاص بمحاسبة التحوط(  9المبكر للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم بالتطبيق قامت المجموعة 

 .المذكورة أدناهالفئات لية إلى تصنيف الموجودات والمطلوبات المايحدد متطلبات 
 

 الموجودات المالية 
 

 الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  ( أ
 

 الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة  ( ب
 

 الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ( ج

 
 المطلوبات المالية 

 

 المطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  ( أ
 

 المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة  المطلوبات ( ب
 

 . 9باإلشارة إلى المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم بخصوص للتغيرات في السياسات المحاسبية  32 رقم يرجى الرجوع إلي اإليضاح
 

الجديدة بموجب المعيار والتصنيف وفئات القياس  39األصلية وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي رقم والتصنيف ول التالي فئات القياس يوضح الجد

معيار المحاسبة بموجب  2016يونيو  30كما في للموجودات المالية للمجموعة ويقوم بتسوية القيم المدرجة  9الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 . 9بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  2016يوليو  1كما في إلى القيم المدرجة  39لي رقم الدو
 

 

القيمة المدرجة 
الجديدة بموجب 
المعيار الدولي 
إلعداد التقارير 

  9المالية رقم 

 إعادة 
 القياس 

القيمة المدرجة 
األصلية 

بموجب معيار 
المحاسبة 
 39الدولي رقم 

يف الجديد بموجب التصن
المعيار الدولي إلعداد 
 9التقارير المالية رقم 

التصنيف األصلي بموجب 
معيار المحاسبة الدولي 

 بآالف الدوالرات األمريكية  39رقم 

            
 المالية موجوداتال       
        
 

 صيرة األجلنقد وأموال ق التكلفة المطفأة  التكلفة المطفأة  292,214 (2)  292,212
 

  وأصول سائلة أخرىمؤسسات مالية لدى  إيداعات التكلفة المطفأة  التكلفة المطفأة  133,234 (24)  133,210
 

 ذمم مدينة  التكلفة المطفأة  التكلفة المطفأة  278,030 (2,324)  275,706
 

 سلف التكلفة المطفأة  التكلفة المطفأة  105,243 (1,171)  104,072
 

 االستثمارات المشتركة       
 

 استثمارات الشركات       
 

11,000  - 11,000 
 مدرجة بالقيمة العادلة من 

  اآلخر  الدخل الشامل خالل
 مدرجة بالقيمة العادلة من 

 الخسائرأو  خالل األرباح
أو مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح  -

 الخسائر
 

15,015  - 15,015 
 ادلة من مدرجة بالقيمة الع

 متاحة للبيع  - متاحة للبيع   اآلخر  الدخل الشامل خالل
 

 حلول استثمارية بديلة       
 

29,807  - 29,807 
 مدرجة بالقيمة العادلة من 

  اآلخر  الدخل الشامل خالل
 مدرجة بالقيمة العادلة من 

 الخسائرأو خالل األرباح 
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو  -

 سائرالخ
 

 استثمارات عقارية       
 

39,710  - 39,710 
 مدرجة بالقيمة العادلة من 

  اآلخر  الدخل الشامل خالل
 مدرجة بالقيمة العادلة من 

 الخسائرأو خالل األرباح 
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو  -

 الخسائر
 

 المجموع    904,253 (3,521)  900,732

 
 .9المبكر للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  التطبيقتغيرات في فئات تصنيف وقياس المطلوبات المالية للمجموعة عند  لم تكن هناك أية

 



 القوائم المالية الموحدة   نفستكوربإ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة   30 صفحة
 

 

 )تتمة(فئات الموجودات والمطلوبات المالية  .5
 

 

 فئات الموجودات والمطلوبات المالية  (2)

 
 :في نهاية السنةالية للمجموعة كما يوضح الجدول أدناه فئات الموجودات والمطلوبات الم

 

  المجموع 

 مشتقات

 مالية

 استثمارات 
مدرجة بالقيمة 

العادلة من 
خالل الدخل 

 الشامل اآلخر 

 بنود 
مدرجة بالتكلفة 

 المطفأة

استثمارات 
بالقيمة مدرجة 
من العادلة 
األرباح خالل 

 أو الخسائر 
 2017يونيو  30

 )بآالف الدوالرات األمريكية(

 المالية موجوداتال               
        
 نقد وأموال قصيرة األجل - 44,517 - -  44,517 
  وأصول سائلة أخرىمؤسسات مالية لدى  إيداعات - 517,406 - -  517,406 
 القيمة العادلة الموجبة للمشتقات - - - 62,069  62,069 
 ذمم مدينة  - 227,400 - -  227,400 
 سلف - 85,582 - -  85,582 
 استثمارات مكتتب بها  460,394 - - -  460,394 
 استثمارات مشتركة        
 استثمارات الشركات    494,158 20,431 24,400 -  538,989 
 حلول استثمارية بديلة     217,619 - 18,712 -  236,331 
 استثمارات عقارية          
 دين - 3,654 - -  3,654 
 حقوق الملكية  60,704 - 14,757 -  75,461 
 ئتمان  استثمارات إدارة اال - 258,712 -   258,712 

 المالية مجموع الموجودات 1,232,875 1,157,702 57,869 62,069  2,510,515 
        
 الموجودات غير المالية       
 مبالغ مدفوعة مقدما        49,685 
 ىدات وموجودات أخرمعو ممتلكات      37,711 
  موجودات غير ملموسة      58,072 

 مجموع الموجودات      2,655,983 

 المالية مطلوباتال               
 حسابات تحت الطلب - 249,203 - -  249,203 

 حسابات ألجل وحسابات المؤسسات المالية - 184,681 - -  184,681 
 نة ومصروفات مستحقةذمم دائ - 155,394 - -  155,394 
 القيمة العادلة السالبة للمشتقات - - - 43,645  43,645 
 *األجل متوسط دين - 381,733 - -  381,733 
 *طويل األجل دين - 409,539 - -  409,539 
 المالية مجموع المطلوبات - 1,380,550 - 43,645  1,424,195 
        
 غير المالية المطلوبات       
 رسوم مؤجلة        86,575 

 مجموع المطلوبات       1,510,770 

       
 

 تم تعديلها لتحوطات القيمة العادلة ذات الصلة.* 

  
، وبالتالي، فإن المعلومات المقدمة فيما يتعلق 9المبكر للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم للتطبيق لم يتم إعادة عرض معلومات المقارنة 

 .39بالسنة السابقة تصنف األدوات المالية وفقا  لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 

 
 



 القوائم المالية الموحدة   نفستكوربإ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  31 صفحة
 

 

 

 )تتمة(فئات الموجودات والمطلوبات المالية  .5
 

 )تتمة(فئات الموجودات والمطلوبات المالية  (2)

 

  المجموع 
 مشتقات

 مالية

 استثمارات 
 متاحة 
 للبيع

 بنود 
مدرجة بالتكلفة 

 المطفأة

فة كمدرجة مصن
من بالقيمة العادلة 

األرباح أو خالل 
 الخسائر 

 2016يونيو  30

 )بآالف الدوالرات األمريكية(
        
 المالية موجوداتال       
        
 نقد وأموال قصيرة األجل - 292,214 - -  292,214 
  وأصول سائلة أخرىمؤسسات مالية لدى  إيداعات - 133,234 - -  133,234 
 القيمة العادلة الموجبة للمشتقات - - - 90,210  90,210 
 ذمم مدينة  - 278,030 - -  278,030 
 سلف - 105,243 - -  105,243 
  استثمارات مكتتب بها 493,484 - - -  493,484 
 استثمارات مشتركة        
 استثمارات الشركات    565,336 22,289 15,015 -  602,640 
 حلول استثمارية بديلة    315,827 - - -  315,827 
 استثمارات عقارية          
 دين - 10,287 - -  10,287 
  الملكية حقوق 94,125 - - -  94,125 

 المالية مجموع الموجودات 1,468,772 841,297 15,015 90,210  2,415,294 

        
 الموجودات غير المالية       
 بالغ مدفوعة مقدما  م      42,582 
 ىمعدات وموجودات أخرو ممتلكات      39,277 

 مجموع الموجودات      2,497,153 

 المالية مطلوباتال               

 حسابات تحت الطلب - 129,987 - -  129,987 

 حسابات ألجل وحسابات المؤسسات المالية - 124,113 - -  124,113 

 ذمم دائنة ومصروفات مستحقة - 201,390 - -  201,390 

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

 *األجل متوسط دين - 403,081 - -  403,081 

 *طويل األجل دين - 478,981 - -  478,981 
 المالية مجموع المطلوبات - 1,337,552 - 49,480  1,387,032 
        
 الماليةغير  المطلوبات       
 رسوم مؤجلة        92,878 

 مجموع المطلوبات       1,479,910 

       
 

 تم تعديلها لتحوطات القيمة العادلة ذات الصلة.* 



 القوائم المالية الموحدة   نفستكوربإ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة   32 صفحة
 

 

 تشغيلية  مصروفات .6

 

  الدوالرات األمريكية بآالف 2017  2016 

      
  تعويضات ومزايا الموظفين  150,179  143,843 

  مصروفات الموظفين األخرى ومصروفات التعويضات 10,548  8,051 

  رسوم مهنية 23,983  22,612 

  سفر وتطوير األعمال 12,521  11,700 

  إدارة وبحوث 13,472  13,474 

  تكنولوجيا واتصاالت 6,227  4,590 

  ممتلكات 10,930  11,065 

  استهالك 5,189  4,927 

   ضرائب 6,824  4,000 

  المجموع 239,873  224,262 

       

مليون دوالر أمريكي(. بلغت  4.0: 2016يونيو  30مليون دوالر أمريكي ) 6.8إن المصروفات الضريبية للمجموعة للسنة هي 

والمطلوبات مليون دوالر أمريكي(.  19.3: 2016يونيو  30مليون دوالر أمريكي ) 22.5الموجودات الضريبية المؤجلة 

تتضمن المصروفات الضريبية  .مليون دوالر أمريكي( 4.4: 2016يونيو  30مليون دوالر أمريكي ) 12.4ية الضريبية الحال
للوحدات في بلدان التأسيس المعنية، وفقا  للمجموعة على جميع الضرائب المباشرة المستحقة على األرباح الخاضعة للضريبة 

وبالتالي، فإنه ليس من العملي عرض تسوية بين األرباح المحاسبية واألرباح للقوانين الضريبية السائدة في تلك السلطات القضائية. 
 الخاضعة للضريبة مع تفاصيل المعدالت الفعلية للضرائب.  

 
الخاضعة  التاليةالقضائية السلطات للمجموعة العاملة في للشركات التابعة الجوهرية وفيما يلي المعدالت الضريبية الفعلية 

 :للضريبة
 

 2016  2017   

      
  األمريكية  المتحدةالواليات  40%  40% 

  المملكة المتحدة  20%  20% 

  المملكة العربية السعودية  24%  24% 

  قطر 10%  10% 

 
 



 القوائم المالية الموحدة   نفستكوربإ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة   33 صفحة
 

 

 ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدما   .7

  الدوالرات األمريكية بآالف 2017 يونيو 30  2016 يونيو 30 
      

  مستحقة القبض اكتتابات 114,879  89,881 

  مستثمر فيها والشركات القابضة الشركات المبالغ مستحقة القبض من  98,218  109,490 

  مستحقة القبض استثماراتمتحصالت بيع  6,616  74,793 

  بالحلول االستثمارية البديلة مبالغ مستحقة القبض متعلقة  9,097  4,429 

  القبض فوائد مستحقة 7,194  1,735 

  مصروفات مدفوعة مقدما   49,685  42,582 

  ذمم مدينة أخرى 1,906  2,759 

 325,669  287,595   

  ( 14)انظر إيضاح  اإلضمحالل اتمخصص (10,510)  (5,057) 

  المجموع 277,085  320,612 

       
 لمجموعةا إدارةمن  المتحققةوالرسوم  ية للمجموعةستثماركتتابات العمالء في المنتجات االاتنشأ الذمم المدينة بشكل كبير من 

بيع  من ةالمستحق والمتحصالتعلى السلف  والفوائد المستحقة خرىاأل المعامالتوخدمات واألداء االستثماري لالستثمارات 
   .اتالستثمارا

 
للمجموعة على أساس كل ية ستثمارجات االلمنتفي اقبض المبالغ المستحقة من العمالء لمشاركتهم المستحقة الكتتابات التمثل ا

ويتم تسجيلها  لمجموعة،الخاصة باستثمارات االألنشطة طرح ضمن األعمال االعتيادية تنشأ هذه االستحقاقات  .صفقة على حدة
 ،القصير المدى علىيتم تحصيل هذه االستحقاقات عادة االستثمار. ملزمة تؤكد مشاركته في عرض  اتفاقيةالعميل على وقع عندما ي

 . نفستكوربإات األخرى للعمالء لدى قبل إستالم النقد، بموجودات االستثمار الفترة المرحليةفي هذه االستحقاقات، ويتم ضمان 
 

التي هي مستحقة ورسوم وذمم مدينة أخرى، على تتضمن المبالغ المستحقة القبض من الشركات المستثمر فيها والشركات القابضة 
 من موجودات العمالء المدارة.المستحقة الشركات القابضة القبض من مر فيها ورسوم األداء المستحقة من الشركات المستث

 
استثمارات ات في الستثماربيع اتعاقدية لحصالت مستحقة من عمليات تمعلى  بيع االستثماراتالمستحقة من متحصالت ال تتضمن

المتعلقة المعنية حوط تت االسترداد المستحقة من مدراء صناديق المتحصالكما تتضمن على و .عقاريةالات الستثماروا الشركات
 .الحلول االستثمارية البديلةات المشتركة للمجموعة في ستثمارباال
 

 ةوخدمات إدار يةإدارمقابل خدمات  العمالءمن  المستحقةمبالغ البالحلول االستثمارية البديلة تمثل المبالغ مستحقة القبض المتعلقة 
 داء. األ ورسوم

 
 . مؤسسات ماليةإيداعات لدى على المستحقة الفوائد  مبالغفهي تمثل  القبض أما الفوائد مستحقة
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 سلف .8

  الدوالرات األمريكية بآالف 2017يونيو  30  2016يونيو  30 

      

  قابضةالستثمارية االشركات للسلف  69,442  77,120 

  االستثمارية  الموظفين سلف لبرامج 17,036  25,829 

  المقفلةاستثمارات الشركات  لصناديقسلف  10,959  10,958 

  سلف أخرى 985  2,020 

 115,927  98,422   

  (14)انظر إيضاح ضمحالل المخصصات ا (12,840)  (10,684) 

  المجموع  85,582  105,243 

       
السلف على تتضمن كما و امل للشركات االستثمارية القابضةأس المال العرة سلف ـتقديم المجموعلف بشكل كبير نتيجة ـتنتج السل
  .لبرامج الموظفين االستثماريةالمقدمة 

 
نتيجة لتقديم المجموعة سلف رأس المال العامل لشركات أسست لمشاركة بشكل كبير تنشأ السلف للشركات االستثمارية القابضة 
 . تحمل هذه السلف فائدة بأسعار السوق.العمالء في المنتجات االستثمارية للمجموعة

 
باستثمارهم المشترك في  نيابة عن الموظفين فيما يتعلقالمقدمة من قبل المجموعة لغ االمبتمثل السلف لبرامج الموظفين االستثمارية 

 هاويتم ضمانإليها هامش، فائدة بمعايير معدالت الفائدة فيما بين البنوك مضافا   تحمل هذه السلف االستثمارية. المجموعةمنتجات 
 . مما ينتج عنها مخاطر منخفضة على المجموعة ستثمارات المعنية،االب
 

الشركات المقفلة المبالغ المستثمرة نيابة  عن عمالء المجموعة لعمليات االقتناءات والمصروفات  اتاستثمارلصناديق تمثل السلف 
 رحلية قبل إستالم رأس المال المستدعى ذات الصلة من العمالء. التي تم عملها من قبل الصناديق، وذلك في الفترة الم

 
 مجموعة.على المنخفضة أسعار السوق. برأي اإلدارة، تمثل السلف مخاطر هذه السلف فائدة ب تحمل
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 مكتتب بها ات استثمار .9

من االستثمارات كل استثمار ا  لجوهري تخصص جزءا  ا كانت نهإات، فتستحوذ على االستثمارفيه المجموعة في الوقت الذي كانت 
المستثمرين خالل فترة لدى هذه االستثمارات تودع  .ذلك االستثمار كاستثمارات مكتتب بهاصنف يالمستثمرين وللطرح لدى 

 أشهر.  6 ما تكون االكتتاب التي عادة  
 

ما على  وتشتمل األرباح أو الخسائرالل من خمدرجة بالقيمة العادلة كتصنف أرصدة االستثمارات الحالية المكتتب بها للمجموعة 
 :يلي

  2017يونيو  30  2016يونيو  30 

 المجموع  

الشرق 

األوسط 

وشمال 

 أوروبا أفريقيا 

أمريكا 

 الشمالية 

 

 المجموع 

الشرق 

األوسط 

وشمال 

 أوروبا أفريقيا 

أمريكا 

 الشمالية 

 بآالف

 الدوالرات األمريكية

           
 الشركات: استثمارات          
           
 منتجات استهالكية  8,379 21,107 - 29,486  - 2,386 - 2,386 
 خدمات استهالكية  - 128,552 - 128,552  25,301 - - 25,301 
 رعاية صحية  - - - -  - - 84,248 84,248 
 منتجات صناعية  3,883 - - 3,883  - - - - 

 - - - -  27,707 - - 27,707 
/ صناعية  خدمات

 خدمات أعمال
  أمن - - - -  - 55,132 - 55,132 

 167,067 84,248 57,518 25,301  189,628 - 149,659 39,969 

استثمارات مجموع 

 الشركات

           
 استثمارات عقارية:          
           

 296,627 - - 296,627  270,766 - 46,362 224,404 
األساس األساس / 

 ضافياإل

 296,627 - - 296,627  270,766 - 46,362 224,404 

االستثمارات مجموع 

 العقارية 

           

 حلول استثمارية بديلة:          
           

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

 االستثمارية الخاصة

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

الحلول مجموع 

 ديلة االستثمارية الب

           

 مجموع ال 264,373 196,021 - 460,394  351,718 57,518 84,248 493,484 
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 الشركات استثمارات في مشتركة ات استثمار .10

  الدوالرات األمريكية بآالف 2017يونيو  30  2016يونيو  30 

      
  ([أ) 10نظر إيضاح ا] الشركاتمشتركة في  اتاستثمار 514,589  554,336 

  ([ ب) 10نظر إيضاح اأخرى ]استثمارات استثمارات إستراتيجية و 24,400  48,304 

  مجموع  ال 538,989  602,640 

   

 الشركات استثمارات ات مشتركة في ستثمارا )أ( 10
 

األرباح أو خالل من لعادلة ة بالقيمة اللمجموعة كاستثمارات مدرجالشركات استثمارات المشتركة في يتم تصنيف االستثمارات 
مليون دوالر  22.3: 2016يونيو  30مليون دوالر أمريكي ) 20.4إال أنه تم إدراج بعض استثمارات الدين والبالغة  .الخسائر

 .أمريكي( بالتكلفة المطفأة
 

ستخدام عمليات التقييم المتضمنة في عمليات ابغير المسعرة كلما أمكن لالستثمارات المشتركة في الشركات يتم تحديد القيمة العادلة 
حدث عمل دون شروط تفضيلية. ومثال على ي طرف ثالثالمال من  رأستمويل جوهرية الستثمار معين في عملية تشمل مزودي 

أو تم استالم تقييمات من البنوك  ثالثةهو عندما تكون حادثة البيع وشيكة وتم استالم عروض صحيحة من أطراف جوهري 
التي تم المقدمة العروض مجموعة إلى الرجوع يتم تحديد القيمة العادلة من خالل ، الحاالتمشاركة في عملية البيع. ففي هذه ال

. ومثال آخر على العمليات الجوهرية هو عندما المجموعةعلى تقييم اإلدارة الحتماالت تحقيق القيمة ضمن هذه  استالمها وذلك بناء  
، و)ج( ذات قيمة ثالثة)ب( تتضمن أطراف  ،( جوهرية بطبيعتهاأ) :روط تفضيلية حديثا  والتي تكونتحدث عملية تمويل دون ش

فإنه يتم تحديد  ثالث،ألحدث طرف  ضمنية للشركة. في حالة عدم توفر مقياس مستقل لتحديد القيمة العادلة المعنية الستثمار معين
والمطبقة على آخر  (Multiples-based approach)دام طريقة المضاعفات التقييم باستخ تقنيات تباعاالقيمة العادلة من خالل 

وفي بعض األحيان المبيعات.  اإليرادات قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاءما تكون أداء تشغيلي للشركة األساسية، عادة  
على تتضمن رجة العامة القابلة للمقارنة وويتم اختيار المضاعف المناسب الذي سيتم استخدامه من مجموعة من الشركات المد

ة على تحليل التدفقات النقدية شركات قابلة للمقارنة ومضاعفات متضمنعلى  تمت مؤخرا  التي متالك االدمج ومعامالت ال
 اإلطار المذكور أعاله.ضمن في اختيار أفضل المضاعفات من  تقديرها، على نحو مطابق،دارة اإلتمارس المخصومة. 

 

 :2016يونيو  30و 2017يونيو  30لمجموعة كما في لالشركات استثمارات في لالستثمارات المشتركة لي القيم المدرجة فيما ي
 

  2017يونيو  30  2016يونيو  30 

 المجموع  

الشرق 

األوسط 

وشمال 

 أوروبا أفريقيا *

أمريكا 

 الشمالية 

 

 المجموع 

الشرق 

األوسط 

وشمال 

 أوروبا أفريقيا *

أمريكا 

 شمالية ال

  بآالف
 الدوالرات األمريكية

           
 منتجات استهالكية  55,014 42,680 32,903 130,597  59,480 50,876 41,561 151,917 
 خدمات استهالكية  39,855 17,007 10,800 67,662  28,871 - 24,118 52,989 
  رعاية صحية  - - 5,581 5,581  - - - - 
 منتجات صناعية  - 75,193 4,384 79,577  30,800 66,745 4,946 102,491 
 خدمات صناعية  9,323 1,091 53,113 63,527  26,162 2,228 48,593 76,983 
 اتصاالت  111,283 - - 111,283  108,494 - - 108,494 
 التكنولوجيا          
 بيانات هائلة 606 - - 606  606 816 - 1,422 
 التنقلانترنت /  692 4,987 2,445 8,124  692 4,832 - 5,524 
 أمن 14,287 33,345 - 47,632  31,321 20,693 2,502 54,516 
 المجموع  231,060 174,303 109,226 514,589  286,426 146,190 121,720 554,336            

 تركيا* متضمنة           
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  )تتمة( الشركاتاستثمارات في مشتركة ات استثمار .10

 ستراتيجية واستثمارات أخرىا اتاستثمار   )ب( 10
 

 تمثل االستثمارات االستراتيجية واالستثمارات األخرى األنواع التالية من استثمارات المجموعة:

 ستراتيجية؛ وثمارات تم عملها ألسباب ا.  است1

 .  أدوات تم الحصول عليها من بيع تخارج استثمارات.2
 

أدوات أسهم حقوق الملكية االستثمارات االستراتيجية في تصنيف يتم ، 9ر الدولي إلعداد التقارير المالية رقم المعيا تطبيقعند 

إعادة حول تفاصيل للحصول على  5 رقم يضاحاإلالشامل اآلخر. يرجى الرجوع إلى  مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل تكاستثمارا

. 9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  تطبيقعند العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  االستثمارات إلى مدرجة بالقيمةتصنيف 

مليون  0.4بمبلغ وقدره دخل أرباح أسهم إثبات خالل السنة مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، تم تخص استثمارات 
 مليون دوالر أمريكي في الدخل الشامل اآلخر. 1.0خسائر بمبلغ وقدره و .قائمة األرباح أو الخسائردوالر أمريكي في 

 

 الستثمارات المشتركةلإن تقنيات التقييم لقياس القيمة العادلة لالستثمارات االستراتيجية واالستثمارات األخرى هي نفسها كتلك المستخدمة 
 . في استثمارات الشركات

 

 بديلة حلول استثماريةفي مشتركة ات استثمار .11
 

األرباح أو الخسائر من خالل المصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة  ،الحلول االستثمارية البدليةفي للمجموعة المشتركة ات ستثماراالتشتمل 
 :ما يليعلى 

 الدوالرات األمريكية بآالف 2017يونيو  30  2016يونيو  30 

     
 حلول إدارة متعددة 70,088  130,058 

 شركاء صناديق التحوط 70,939  111,061 

 عالوة المخاطر البديلة  38,733  59,952 

 محافظ الفرص االستثمارية الخاصة   56,571  14,756 

 المجموع  236,331  315,827 

  

ثمارات المعنية يتم تحديد صافي قيمة الموجودات الستثمارات المجموعة في الحلول االستثمارية البدلية على أساس القيمة العادلة لالست
يتم وضع ضوابط هامة حول عملية تحديد صافي قيم الموجودات لمختلف االستثمارات، . لكل صندوق كما أفاد به مدراء الصندوق

تعيين إداريين مستقلين من أطراف أخرى للصناديق واستخدام حسابات منفصلة لزيادة الشفافية والتحقق المستقل ألسعار على متضمنة 
 . لية المعنية من خالل وحدة المخاطر التشغيلية للمجموعةاألوراق الما

 

لتسلسل الهرمي ل 3مستوى التي تم تصنيفها ضمن الة ليستثمارية البدالمشتركة للمجموعة في الحلول االستثمارات االتقييمات يتم مراقبة 

تستخدم واالستثمار مدراء مع منتظمة مناقشات راء بإجاإلدارة تقوم  .(29 رقم يضاحاإل)راجع  للقيمة العادلة عن كثب من قبل المجموعة
 .عكس القيمة العادلة لالستثماراتاألسعار التي ت

 

كاستثمارات مدرجة بالقيمة  (ال شيء :2016يونيو  30)مليون دوالر أمريكي  18.7مما سبق، يتم تصنيف االستثمارات المشتركة البالغة 
إثبات خالل السنة ة لالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، تم بالنسب .العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 مليون دوالر أمريكي في الدخل الشامل اآلخر. 4.3خسائر بمبلغ وقدره 
 

 :2016يونيو  30) أمريكي مليون دوالر 18.7يشمل مبلغ وقدره  ،الحلول االستثمارية البديلةفي  ةالمشترك اتمن إجمالي االستثمار

من قبل مدراء المحتفظ بها فوري لالسترداد نتيجة لطبيعة سيولة األدوات  بشكلالتي ال تتوفر األموال ( امريكي مليون دوالر 29.8
 .المعنيينالصناديق 
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 )تتمة( الحلول االستثمارية البديلةفي مشتركة ات استثمار .11

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

لتأمين المبالغ المسحوبة ضمن التسهيل ة ليالحلول االستثمارية البدستثمارات المشتركة للمجموعة في االيتم استخدام جزء من 
 30مليون دوالر أمريكي، ) 13.8ج لتسهيل المتجدد المزدول، بلغ الرصيد المسحوب 2017يونيو  30المتجدد المزدوج. كما في 

 (.19 رقم يضاحاإلأنظر ( )مليون دوالر أمريكي 41.7: 2016يونيو 
 

 عقارية مشتركة   اتاستثمار .12
 

، يتم تصنيف االستثمارات المشتركة للمجموعة في االستثمارات العقارية 9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  تطبيقعند 
 كاآلتي:

 

  2009- 2008تصنيف االستثمارات المشتركة في االستثمارات العقارية المقتناة بعد اآلزمة المالية العالمية في سنة يتم 
 كاستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.

 

 2009- 2008مية في سنة يتم تصنيف االستثمارات المشتركة في االستثمارات العقارية المقتناة قبل اآلزمة المالية العال 
 واالستثمارات االستراتيجية كاستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

 

 ن في الممتلكات العقارية بالتكلفة المطفأة.تم إدراج استثمارات الديي 
 

عيار الدولي إلعداد التقارير المالية الم تطبيقعند للحصول على تفاصيل حول إعادة التصنيف  5 رقم يضاحاإليرجى الرجوع إلى 

 . 9رقم 
 

من الموجودات  المقدرة على التدفقات النقدية المستقبلية بالقيمة العادلة بناء  تطويرها وتأجيرها  يتم تقييم هذه االستثمارات التي تم
أو تحليل التدفقات  نطقة الجغرافيةالستثمارات عقارية مشابهة في نفس الم السائدةوباستخدام معدالت الرسملة  المعنيةالعقارية 

 النقدية المخصومة. 
 

بطرف ثالث أو تحليل التدفقات  يتم عادة  تقييمها بناء  على أحدث تمويل متعلقالتي تتضمن عنصر التطوير الفرص االستثمارية 
 النقدية المخصومة. 

 

 10.3: 2016يونيو  30مليون دوالر أمريكي ) 3.7طفأة في الممتلكات العقارية المدرجة بالتكلفة المالدين استثمارات تبلغ قيمة 

تي تم تصنيفها كمدرجة بالقيمة ة األخرى اليكتيجية واستثمارات أسهم حقوق الملتبلغ االستثمارات اإلسترا مليون دوالر أمريكي(.
بة لالستثمارات المدرجة : ال شيء(. بالنس2016يونيو  30مليون دوالر أمريكي ) 14.8لة من خالل الدخل الشامل اآلخر العاد

مليون دوالر أمريكي في الدخل  21.5، تم خالل السنة إثبات خسائر بمبلغ وقدره اآلخر بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

يع . يتم تصنيف جماالستبعاد دوالر أمريكي إلى األرباح المبقاة عندمليون  19.3مبلغ وقدره خسارة بالشامل اآلخر وتم إعادة تدوير 
 االستثمارات األخرى كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.

 

 2017يونيو  30كما في كانت والتي فيما يلي القيم المدرجة لالستثمارات المشتركة للمجموعة في محافظ االستثمارات العقارية 

جميعها موجودة في الواليات المتحدة  2016 يونيو 30في كما كانت والتي وأوروبا  في الواليات المتحدة األمريكيةجميعها موجودة 

 :األمريكية
 

 الدوالرات األمريكية بآالف    

 نوع المحفظة  2017يونيو  30  2016يونيو  30 
 

 
   

 األساس / األساس باإلضافة إلى المجموع 71,829  92,294 
 دين 3,654  3,736 
 فرص 1,453  1,831 
 يجية إسترات 2,179  6,551 
  المجموع 79,115  104,412 

     



 القوائم المالية الموحدة   نفستكوربإ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة   39 صفحة
 

 

 ئتمانإدارة االات استثمار .13 
 

 الدوالرات األمريكية بآالف 2017يونيو  30  2016يونيو  30

 التزامات القروض المضمونة لالستثمارات األوروبية  219,376  -     
 التزامات القروض المضمونة لالستثمارات األمريكية  39,336  -

  المجموع 258,712  -     
 

في التزامات القروض المضمونة التي  االستثمارات المشتركةئتمان الا إدارةتمثل االستثمارات المشتركة للمجموعة في استثمارات 
ن أدوات الديثبات دخل الفوائد على يتم إ. ن مدرجة بالتكلفة المطفأةاالئتمان ويتم تصنيفها كأدوات دياستثمارات إدارة يديرها فريق 

المبالغ لغ النقدية التقديرية المستلمة أو بدقة المباالمعدل الذي يخصم هو معدل الفائدة الفعلي الفائدة الفعلي.  معدلباستخدام تلك 
د ن بتاريخ إعداصافي القيمة المدرجة ألداة الدي، العمر المتوقع ألداة الدين، أو، حيثما يكون مناسبا  ، مدة أقصر خاللالمستلمة 

التدفقات النقدية تعديل في تقديرات كان هناك القروض المضمونة إذا التزامات ن تعديل التكلفة المطفأة ألداة دييتم . التقارير المالية
فعلي  ةفائداللتزامات القرض المضمونة. يتم احتساب التكلفة المطفأة على أساس أحدث معدل  األساسيةالمتوقعة من االستثمارات 

ضمحالل تلك االستثمارات في دخل وأية خسائر ناتجة من ان االستحقاقات بناء  على معدل الفائدة الفعلي ييتم تضم معاد تقديره.
 الموجودات في قائمة األرباح أو الخسائر 

 

 االضمحالل مخصصات .14
 

 

  محددة للذمم المدينة والسلف:اضمحالل فيما يلي مخصصات 
 

    
 بآالف الدوالرات األمريكية     

  

 في النهاية

 مبالغ 
 المخصص مشطوبة 

معاد الرصيد ال
 عرضه 

 في البداية

إعادة العرض 
 لتطبيقنتيجة 

المعيار الدولي 
 رإلعداد التقاري
 تالفئا في البداية * 9المالية رقم 

 
 

 2017يونيو  30شهرا  إلى  12      

        
 (7قم ذمم مدينة )إيضاح ر 5,057 2,324 7,381 3,129 - 10,510 

        
 (8سلف )إيضاح رقم  10,684 1,171 11,855 985 - 12,840 
        
 نقد وأموال قصيرة األجل  - 2 2 - - 2 
        

 24 - - 24 24 - 
إيداعات لدى مؤسسات مالية 

 وأصول سائلة أخرى 

        
 المجموع 15,741 3,521 19,262 4,114 - 23,376 

 رقم لتغيرات في حقوق الملكية واإليضاحالموحدة لقائمة المن قبل المجموعة خالل السنة. راجع  9المبكر للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  للتطبيقنتيجة ض الرصيد االفتتاحي إعادة عر *    - 

 للحصول على التفاصيل  5
 

 بآالف الدوالرات األمريكية     
  

 في النهاية

 مبالغ
 تالفئا في البداية  المخصص مشطوبة 

 
 

 2016يونيو  30شهرا  إلى  12     

       
 (7ذمم مدينة )إيضاح رقم  10,927  5,620 (11,490) 5,057 

       
 *(8سلف )إيضاح رقم  17,520  2,596 (9,432) 10,684 

       
 المجموع 28,447  8,216 (20,922) 15,741 

 والر أمريكي من مخصص المحفظة مليون د 2تتضمن على   *   



 القوائم المالية الموحدة   نفستكوربإ

 حول القوائم المالية الموحدة  إيضاحات  40 صفحة
 

 

 موجودات غير ملموسة   .15

  الشهرة   المجموع
 عقود 
 بآالف الدوالرات األمريكية اإلدارة 

       

  مثبتة عند اقتناء شركات تابعة  9,762  49,329  59,091

  خالل السنة إطفاء  (1,019)  -  (1,019)

  في النهاية  8,743  49,329  58,072

      

إن . (2 رقم يضاحاإل)راجع  عمالئتمان المقتناة من خالل دمج األلموسة عند اقتناء أعمال إدارة االالموجودات غير الميتم إثبات 

 لذلك.  ويتم إطفاؤها وفقا  سنوات  5هي دارة األعمار اإلنتاجية لعقود اإل
 

 حسابات تحت الطلب  .16

    
 الدوالرات األمريكية بآالف 2017يونيو  30  2016يونيو  30

    

 الشركات االستثمارية القابضة حسابات 166,848  100,013 

  تحت الطلبأخرى  اتحساب 30,800  11,291

 أخرىحسابات اختيارية و حسابات 51,555  18,683
     

 المجموع  249,203  129,987

     

االستخدام قبل لدى البنك القابضة  ستثماريةشركات االالالمودع من قبل  النقد الفائضالقابضة  ستثماريةشركات االحسابات التمثل 
  أو التوزيع.

 

 مستقبلية في منتجات المجموعةال ةللمشاركوتحت الطلب لدى البنك النقد المودع تحت الطلب على األخرى حسابات التشتمل 
 االستثمارية.

 

المساهمين  مفيهعن شركات زميلة مختلفة بما  نيابة  محتفظ بها األموال الخرى األوالحسابات  االختيارية الحسابات تمثل
 . الموظفينو ناالستراتيجيي

 

 السوق. بمعدالتتحمل جميع هذه األرصدة فائدة 
 

 المؤسسات المالية وحسابات ألجل حسابات  .17
 

 

    
 الدوالرات األمريكية بآالف 2017يونيو  30  2016يونيو  30

    

 مالية تحت الطلبالمؤسسات الحسابات  166,300  95,873 

 ودائع ألجل  18,381  28,240
     

 المجموع  184,681  124,113

     

 تحمل جميع هذه األرصدة فائدة بمعدالت السوق.



 القوائم المالية الموحدة   نفستكوربإ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة   41 صفحة
 

 

 ذمم دائنة ومصروفات مستحقة .18

 بآالف الدوالرات األمريكية 2017 يونيو 30  2016 يونيو 30 

 

 

 

 

 

 

 

   

 الموظفين تعويضات –مصروفات مستحقة  76,056  56,188 

 أخرى دائنةالموردون وذمم  48,875  29,466 

 غير ممولةالاالقتناءات صفقات  19,504  105,000 

 ذمم دائنة متعلقة باستثمارات 1,868  2,368 

 الدفع مستحقة فوائد مصروفات 9,091  8,368 

 المجموع 155,394  201,390 

       
 عنصر الحافز واإلبقاء من إجمالي التكاليف المتعلقة بموظفي المجموعةعلى لمصروفات المستحقة لتعويضات الموظفين تتضمن ا

 والمملكة العربية السعودية وقطر ومكافآت نهاية الخدمة المستحقة الدفع لألفراد الذين يعملون لدى المجموعة في مملكة البحرين
  .واإلمارات العربية المتحدة

 
التي تم ممولة المبالغ التعاقدية المستحقة الدفع من قبل المجموعة فيما يتعلق باالستثمارات المقتناة الغير االقتناءات صفقات  تمثل

 . في نهاية السنةتوقيع اتفاقياتها، ولكن لم يتم تمويلها بعد كما 
 

فظ بها كحسابات مصرفية حتيتعلق بمتحصالت التخارج الم المستحقة فيماالتعاقدية المبالغ االستثمارات بالمتعلقة الذمم الدائنة تمثل 
 واحتياطيات قيد للتوزيع.

 
 
 
 



 القوائم المالية الموحدة   نفستكوربإ

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة   42 صفحة
 

 

 دين متوسط األجل .19
 

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

   2017 يونيو 30 2016 يونيو 30

 المبالغ
 حجم ال القائمة حاليا  

 المبالغ 

 الحجم  حالياً  القائمة

 تاريخ 

االستحقاق 

 بآالف الدوالرات األمريكية النهائي 
      

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

 سنوات  2مزدوج مضمون لمدة  متجددتسهيل  2019يونيو  50,000 13,793 - -
      

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

 سنوات  4مشترك لمدة  متجددتسهيل      

  2020مارس  25,000 - 420,000 -
  2021مارس  397,145 - - -
      

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

 المجموع   403,042  430,943
      

 تعديالت تحويل العمالت األجنبية   (8,769)  (11,391)
      

713  180   
تعديالت القيمة العادلة المتعلقة بتحوطات 

 أسعار الفائدة 
      

 تكاليف معاملة االقتراضات    (12,720)  (17,184)

 المجموع   381,733  403,081

       
مضمون لمدة ثالث مزدوج  متجددل تسهيبمليون دوالر أمريكي  50مضمون لمدة سنتين بقيمة  تسهيل متجدد مزدوجستبدل ي

هو مضمون إلى حد سحبه، هذا التسهيل . 2017في شهر فبراير كان االستحقاق والذي  مليون دوالر أمريكي 175 بقيمةسنوات 

، بناء  على مبلغ الضمان 2017يونيو  30كما في  .الحلول االستثمارية البديلةة في بمبلغ معادل من االستثمارات المشتركة للمجموع

 مليون دوالر أمريكي، والذي تم سحبه بالكامل. 13.8المؤهل، بلغ التسهيل الفعلي المتوفر 
 

 .ت عائمة عند سحبهافائدة بمعدالسنوات تحمل  5، باستثناء سندات بمعدالت ثابتة لمدة المتوسطة األجلالتسهيالت جميع تحمل 
وسندات يخضع التسهيل المتجدد المشترك . سحبهامن رسوم االرتباطات عند عدم  ةثابت تمعدالتحمل التسهيالت المتجددة و

 وتغطية السيولةمن صافي القيمة  بعض من مستويات الحد األدنىمحافظة على البما في ذلك  ،بمعدالت ثابتة لبعض البنود العرفية
 .لمعدل الديونالحد األقصى  مندنى بأوالعمل 

 



 القوائم المالية الموحدة   نفستكوربإ

 ات حول القوائم المالية الموحدةإيضاح 43 صفحة
 

 

  دين طويل األجل .20

 

 2017 يونيو 30  2016 يونيو 30

 تاريخ
 بآالف الدوالرات األمريكية النهائي اإلستحقاق

     

 سندات خاصة    
     

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

     
  مليون دوالر أمريكي 50رح خاص بقيمة ط 2032يوليو  50,000  50,000

382,328  382,328   

     
 تحويل العمالت األجنبية تعديالت  (2,221)  27,682

     
  تعديالت القيمة العادلة المتعلقة بتحوطات أسعار الفائدة  31,208  70,889

     
 تكاليف معاملة االقتراضات   (1,776)  (1,918)

 المجموع  409,539  478,981

       

. في االتفاقيات المعنيةالواردة  وتحكمها البنودثابتة  تاألجل الصادرة من قبل المجموعة في الغالب فائدة بمعدال تحمل الديون طويلة
صى الحد األق من بأدنىمن صافي القيمة وتغطية السيولة والعمل  بعض من مستويات الحد األدنىتتضمن هذه البنود المحافظة على 

 .لمعدل الديون
 

  رسوم مؤجلة .21

 
 بآالف الدوالرات األمريكية 2017 يونيو 30  2016 يونيو 30
    
    

 ستثمارات بطرح االرسوم مؤجلة متعلقة  85,479  91,453

 رسوم مؤجلة من شركات مستثمر فيها  1,096  1,425

 المجموع 86,575  92,878

     
المستثمرين في وقت طرح االستثمارات المستحق القبض من جزء من رسوم بطرح االستثمارات قة رسوم المؤجلة المتعلتمثل ال

 .سيتم تقديمهاالخدمات التي بالتزامن مع فترات مستقبلية إثباتها إلى ، وتم تأجيل طرح االستثمارات
 

فترات مستقبلية إثباتها إلى ، وتم تأجيل موعةمن الشركات المستثمر فيها المبالغ المستحقة القبض من قبل المجرسوم المؤجلة تمثل ال
 .سيتم تقديمهاالخدمات التي بالتزامن مع 

 

مليون  36.2: 2016مليون دوالر أمريكي ) 49.1من خالل إطفاء الرسوم المؤجلة خالل السنة المالية الحالية، بلغ الدخل المثبت 
 .دوالر أمريكي(



 القوائم المالية الموحدة  نفستكوربإ

 ات حول القوائم المالية الموحدةإيضاح 44 صفحة
 

 

 حتياطيات واال رأس المال .22

 :نهاية السنةفي البنك مال  رأس فيما يلي
 

   2017يونيو  30 2016يونيو  30 

 

 بآالف 
 الدوالرات
 األمريكية

 القيمة 
 االسمية
دوالر 
 يأمريك

 عدد 
  األسهم

 بآالف 

الدوالرات 

 األمريكية

القيمة 

 االسمية

دوالر 

 أمريكي

 عدد 

 األسهم

  

  المصرح به رأس المال        

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

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

 2,000,000    2,000,000     

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

 423,239    423,239     
  

 إدارة رأس المال
 

 يحتفظ البنك بقاعدة رأس مال مدارة بفعالية لتغطية المخاطر الكامنة في األعمال التجارية. يتم مراقبة كفاية رأس مال البنك باستخدام،
ونسب موضوعة من قبل لجنة بازل لمراقبة المصارف )إرشادات ونسب بنك التسويات  إرشاداتضمن القياسات األخرى، من 

 . (27 رقم يضاحاإلالدولية( والمعتمدة من قبل مصرف البحرين المركزي )أنظر 
 

 حتياطي قانونيا
 

والمدفوع  مال األسهم العادية الصادر من رأس %50يعادل  قانوني باحتياطي ، االحتفاظقانون الشركات التجارية البحرينييتطلب 

ولكن غير قابل للتوزيع  حتياطياالمليون دوالر أمريكي. إن هذا  100االحتياطي  حيث يبلغ، مليون دوالر أمريكي 200البالغ  للبنك
 نص عليها قانون الشركات التجارية البحريني.يالتي  يمكن استخدامه في األوجه

 

 يمة العادلة القحتياطي ا
ستثمارات االاالستثمارات المشتركة للمجموعة في ، تم تصنيف بعض 9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  تطبيقعند 

أدوات أسهم حقوق الملكية كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل المشتركة واالستثمارات العقارية والحلول االستثمارية البديلة في 
اآلخر. يتم تسجيل المكاسب والخسائر الناتجة من التقييم العادل لتلك االستثمارات في حساب احتياطي القيمة العادلة.  الشاملالدخل 

 يتم إعادة تدوير أي مكسب أو خسارة من البيع إلى األرباح المبقاة.
 

 أسهم الخزانة 
 

 30سهم ) 352,418 والتي تتضمن علىخزانة عادي كأسهم سهم ( 6,084,183: 2016يونيو  30) 352,418تم االحتفاظ بعدد 

 1,560,821المؤجلة التي لم يبدأ اكتسابها بعد. تم منح المكافآت ( تم منحها للموظفين كجزء من سهم 615,952: 2016 يونيو

يونيو  30بعد كما في اكتسابها بالكامل ( للموظفين والتي بدأ اكتسابها، ولكن لم يتم سهم 2,373,169: 2016يونيو  30)سهم 

دوالر أمريكي مليون  43.5بقيمة ق مكسب يحقت تم ،خالل السنة (.30 رقم يضاحاإل)أنظر خزانة ، ولم يتم احتسابها كأسهم 2017

 الخزانة.بيع أسهم  من (دوالر أمريكيمليون  23.1: 2016)

 



 القوائم المالية الموحدة  نفستكوربإ

 ات حول القوائم المالية الموحدةإيضاح 45 صفحة
 

 

 )تتمة( واالحتياطيات رأس المال .22

 

 الممتازة سهم األرأس مال 
 

وال تتمتع بالمشاركة وذات طبيعة دائمة للتراكم وغير قابلة للتحويل وليس لها حق التصويت غير قابلة هي أسهم  ةإن األسهـم الممتاز
 .سنويا   %9.75+ فيما بين البنوك  شهراَ  12لمدة دة تعادل مقياس أسعار الفائأسهم عائمة وتحمل أرباح 

 

أرباح األسهم المستحقة حتى بقيمها اإلسمية باإلضافة إلى خيار البنك  ىعل بناء  جزءا  أو كليا  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 للبنك لدفع أرباح األسهم وتوزيع الموجودات في حالة األولوية على األسهم العاديحق العادية. تحصل األسهم الممتازة على 

 تصفيتها أو حلها.

 

 احتياطيات أخرى  .23
 

 
تم إعادة تصنيف على االعتماد،  بناء  . 9عداد التقارير المالية رقم معيار الدولي إلالمبكر للعتماد البالمجموعة قامت اخالل السنة 

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر واحتياطي ستثمارات كاتقييم ال إعادة اتاحتياطيواالستثمارات المتاحة للبيع 
 .القيمة العادلة على التوالي

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

 
  :خرىاألحتياطيات باالالتحركات المتعلقة فيما يلي أدناه 

 

 المجموع

احتياطي إعادة 

التقييم على 

الممتلكات 

 والمعدات 

تحوطات 

التدفقات 

 النقدية

استثمارات 

 بآالف الدوالرات األمريكية متاحة للبيع 

     
 2015يونيو  30الرصيد في  2,155 (16,263) 5,134 (8,974)

     
 األرباح أو الخسائر إلى قائمة محقق معاد تدويره  مكسبافي ص - (2,656) - (2,656)

 للسنة محققة غيرمكاسب  / )خسائر( صافي (101) 11,071 - 10,970

 تحويل االستهالك إلى األرباح المبقاة - - (230) (230)

 2016يونيو  30الرصيد في  2,054 (7,848) 4,904 (890)      
      

(2,054) - - (2,054) 

 إلعدادعادة عرض ناتجة من االعتماد المبكر للمعيار الدولي إ
 9التقارير المالية رقم 

 )معاد عرضه( 2016 يوليو 1الرصيد في  - (7,848) 4,904 (2,944)
 األرباح أو الخسائرإلى قائمة محققة معاد تدويرها  خسارةصافي  - 5,253 - 5,253

 للسنة محققة غيرخسائر  صافي - (8,312) - (8,312)

 تحويل االستهالك إلى األرباح المبقاة - - (230) (230)

 2017يونيو  30الرصيد في  - (10,907) 4,674 (6,233)

 
 



 القوائم المالية الموحدة  نفستكوربإ

 ات حول القوائم المالية الموحدةإيضاح 46 صفحة
 

 

 األرباح والقيمة الدفترية وأرباح السهم  .24
 

 : التوزيعات المقترحةو للسنةللمجموعة السهم أرباح فيما يلي 
 

2016  2017  
    

 )بآالف الدوالرات األمريكية( الدخل صافي 120,259  90,053

 بتوزيعهاالموصى  -: أرباح األسهم الممتازة مخصوما  منه    (24,972)  (23,901)

(276)  - 
المدفوعة على  –وعالوة إصدار األسهم : أرباح األسهم الممتازة مخصوما  منه   

 )بآالف الدوالرات األمريكية( االستردادات

 )بآالف الدوالرات األمريكية( األسهم العاديةحملة عائد إلى الالربح  95,287  65,876

 في األرباحاألساسي للسهم العادي  نصيبلل المتوسط المرجح لألسهم العادية 74,335,611  67,762,620

0.97  1.28 
  على المتوسط المرجح لألسهم –في األرباح األساسي للسهم العادي  النصيب

 )دوالر أمريكي(

 في األرباح المخفض بالكامل للسهم العادي للنصيب  المتوسط المرجح لألسهم العادية 76,123,430  70,176,413

    

0.94  1.25 
  على المتوسط المرجح لألسهم –في األرباح المخفض بالكامل للسهم العادي النصيب 

 )دوالر أمريكي( المخفضة

    
 توزيعات مقترحة:   

 سهم العادية أرباح األ 19,115  17,740

 أرباح األسهم الممتازة  24,972  23,901

 تبرعات خيرية من قبل المساهمين  -  2,970

44,611  44,087  

 
 

ة الدفع فقط على مستحقللسهم ( سنتات 24: 2016)سنتات  24إن أرباح األسهم العادية الموصى بتوزيعها بقيمة إسمية قدرها 
 محتفظ بها بتاريخ السجل.الالخزانة( )باستثناء أسهم األسهم الصادرة 

 
دوالر مليون  23.9: 2016)دوالر أمريكي مليون  25.0الموصى بتوزيعها بقيمة إسمية قدرها أرباح األسهم الممتازة تمثل 

  .لألسهم الممتازة الصادرةسنوية السهم األأمريكي( للسهم أرباح 
 

محققة  غيرالالتغيرات ستثناء اب)العادية األسهم حملة حقوق قسمة باية السنة نهتاريخ ب العاديسهم للالقيمة الدفترية يتم إحتساب 
القائمة في نهاية على عدد األسهم العادية  )والتوزيعات المقترحة ،حتياطيات إعادة التقييما، لتدفقات النقديةتحوطات االمتعلقة بو

إن القيمة الدفترية  .)نهاية السنةفي  المقتناة غير المكتسبةصادرة الحصة منفعة اإلدارة في جميع األسهم األخذ في االعتبار ب( السنة،
 (.دوالر أمريكي للسهم 10.15: 2016يونيو  30أمريكي للسهم )دوالر  11.10هو  المخفض بالكامل للسهم العادي

 
 نصيبللالقائمة لمرجح لألسهم امتوسط 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 47 صفحة
 

 

  أدوات مالية مشتقة .25

 

مخاطر و قائمة المركز الماليكأدوات إلدارة المخاطر لتحوط مختلف مخاطر  أساسا  تستخدم المجموعة األدوات المالية المشتقة 
في أسواق صرف لخيارات وعقود ا اتعقود المقايضو العقود اآلجلة علىالتدفقات النقدية. تتضمن هذه األدوات المالية المشتقة 

 رأس المال.أسواق العمالت األجنبية و

 

األداة المالية المشتقة  الحتسابتتضمن معايير المجموعة لمحاسبة التحوط.  39تطبق المجموعة حاليا  معيار المحاسبة الدولي رقم 
 يلي: ماعلى تحوط ك
 

 بند التحوط المتعلق بها وطبيعة مخاطر التحوط وهدف واستراتيجية إدارة المخاطر رسميا  في بداية يجب توثيق أداة التحوط و
 التحوط؛

 

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

 

 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 التعرض للتغيرات التي تحوطالقيمة العادلة  اتتحوطتصنف إدارة المجموعة التحوط على فئتين: )أ( 
تغيرات التدفقات النقدية المرتبطة بمخاطرة معينة متعلقة ل التي تحوط التعرضالتدفقات النقدية  اتتحوطو)ب( مطلوب مثبت؛ 

 . متوقع حدوثهاأو بمعاملة  مثبتبموجود أو بمطلوب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 القوائم المالية الموحدة  نفستكوربإ

 ات حول القوائم المالية الموحدةإيضاح 48 صفحة
 

 

 )تتمة(أدوات مالية مشتقة  .25

 

 :ةفعالات الالمحاسبية لتغيرات القيمة العادلة المتعلقة بمختلف أنواع التحوط ةالمعالجلجدول التالي يوضح ا

 

 نوع التحوط

التغيرات في القيمة العادلة للبند المعني 

 بالتحوط والمتعلقة بمخاطر التحوط

 التغيرات في القيمة العادلة

 ألداة التحوط

لألرباح أو الموحدة ة قائمالتقيد في  تحوطات القيمة العادلة
تعديل مماثل للقيمة عمل مع الخسائر 

القائمة المدرجة للبند المحوط في 
 . للمركز المالي الموحدة

 

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

ضمن القيمة العادلة الموجبة للمركز المالي 
 أو السالبة للمشتقات.

مماثل تأثير مع إدراج حقوق الملكية تقيد في  قغير قابلة للتطبي  ةالنقدي اتتحوطات التدفق
ضمن للمركز المالي الموحدة القائمة في 

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

قائمة الإلى الملكية في حقوق  مسبقا  مثبتة 
في وقت لالرباح أو الخسائر الموحدة 

 حدوث المعاملة المتوقعة.

 
 مشتقات أخرى

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

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

العادلة لهذه المشتقات  من إعادة القياس إلى القيمةالناتجة . وبالتالي، ترحل المكاسب أو الخسائر بالقيمة العادلة(المقيمة االستثمارات 
 .لالرباح أو الخسائرقائمة الموحدة الفي 

 
 تقييم المشتقات المالية

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

المالية المشتقة المدرجة مطلوبات الموجودات وتمثل ال. واآلجلة للعمالترية األسعار الفومن  وكال  سعر الفائدة منحى في ذلك 
ات )أنظر الخياروعقود اآلجلة العمالت وعقود مطابقة العملة  ومقايضات أسعار الفائدة مقايضاتعقود  2المستوى  ضمن

سياسة المجموعة هي االعتماد على ن إف، للمشتقات التي لم يتم تقييمها باستخدام النماذج الداخليةبالنسبة . (29يضاح رقم اإل
 .التي يمكن مالحظتهابيانات السوق إال أنها تقوم بوضع معايير لها مقابل ، األطراف األخرىتقييمات 

 
 



 القوائم المالية الموحدة  نفستكوربإ

 ات حول القوائم المالية الموحدةإيضاح 49 صفحة
 

 

 )تتمة( أدوات مالية مشتقة  .25

 :األدوات المالية المشتقة القائمة للمجموعةيوضح الجدول أدناه 
 

  2017يونيو  30  2016يونيو  30

 القيمة 
 العادلة
 السالبة

القيمة 
 العادلة 

 الموجبة*
 القيمة 
  االسمية

القيمة 
العادلة 
 السالبة

القيمة 
العادلة 
 *الموجبة

 القيمة
 االسمية

 وصف أداة التحوط                       
                 بآالف الدوالرات األمريكية 

 أ( تحوطات المشتقات               
        
 ستخدام عقود الصرفمخاطر العملة المحوطة با       

 األجنبي اآلجلة 
        
 تحوطات القيمة العادلة( 1       
        
 تعرضات مدرجة بالميزانية 280,029 - (5,419)  330,950 30,055 -
        
 ( تحوطات التدفقات النقدية2       
 المعامالت المتنبأ بها  56,969 940 (2,652)  - - -        
 قسيمة على دين طويل األجل 54,895 - (1,176)  53,571 4,973 -        
        
 مجموع عقود الصرف األجنبي اآلجلة 391,893 940 (9,247)  384,521 35,028 -

        
 ستخدام مقايضاتمخاطر أسعار الفائدة المحوطة با       

 أسعار الفائدة 
        

 دين ذو معدل ثابت –تحوطات القيمة العادلة ( 1 738,025 21,094 (649)  768,219 1,054 (1,083)
 دين ذو معدل عائم –تحوطات التدفقات النقدية ( 2 25,000 - (2,081)  325,000 - (4,936)

 مجموع عقود تحوطات أسعار الفائدة 763,025 21,094 (2,730)  1,093,219 1,054 (6,019) 

 تحوطات المشتقات –المجموع  1,154,918 22,034 (11,977)  1,477,740 36,082 (6,019)
        
 ب( مشتقات أخرى       
        

 مقايضات أسعار الفائدة  464,145 11,682 (11,863)  75,000 16,028 (16,032)
 العائد الكلي  مقايضات 108,072 - (96)  23,313 92 (175)

 عقود صرف أجنبي آجلة 1,705,248 13,416 (9,741)  989,332 17,473 (23,093)
 مقايضات مطابقة العملة 436,988 14,937 (9,968)  438,832 20,535 (4,161)

 المشتقات األخرى –المجموع  2,714,453 40,035 (31,668)  1,526,477 54,128 (43,461)
 

 األدوات المالية المشتقة –المجموع  3,869,371 62,069 (43,645)  3,004,217 90,210 (49,480)

         

 مليون دوالر أمريكي(. 129.6 :2016يونيو  30أعاله )المذكورة مليون دوالر أمريكي مقابل القيم العادلة  64.9المجموعة والبالغة المستلمة من قبل الضمانات صافي * تم تعيين 
 

مليون  41.8: 2016يونيو  30مليون دوالر أمريكي ) 38.3مشتقات على مبلغ وقدره الحوطات تتضمن مقايضات أسعار الفائدة، المصنفة كت

البالغة على سنداتها  %4.75فائدة بنسبة سداد محتملة، والتي هي قابلة لإللغاء إذا تخلفت المجموعة على الئتمانية االمقايضات لدوالر أمريكي( ل

 .2019سنة في المستحقة  يفرنك سويسرمليون  125
 

مليون  123.5: 2016يونيو  30مليون دوالر أمريكي ) 119.9، المصنفة كمشتقات أخرى على مبلغ وقدره مقايضات مطابقة العملةتتضمن 

البالغة  هاعلى سندات %4.75على سداد فائدة بنسبة مقايضات االئتمانية المحتملة، والتي هي قابلة لإللغاء إذا تخلفت المجموعة لدوالر أمريكي( ل

 .2019في سنة المستحقة فرنك سويسري مليون دوالر  125
 

(، مليون دوالر أمريكي 23.3: 2016يونيو  30) مليون دوالر أمريكي 108.1والبالغة أخرى، مشتقات كالعائد الكلي المصنفة مقايضات إن 

دوالر أمريكي مليون  250البالغة وعة مجمبموجب المقايضة بسندات الحيث ترتبط العوائد االقتصادية آخر مالي طرف معامالت مع هي 

.2017المستحقة في سنة  %8.25بنسبة 



 القوائم المالية الموحدة  نفستكوربإ

 م المالية الموحدةات حول القوائإيضاح 50 صفحة
 

 

  )تتمة(أدوات مالية مشتقة  .25
 

 االستحقاق:حسب فترة االعتبارية لألدوات المالية المشتقة لمبالغ اتحليل يوضح الجدول أدناه 
 

 

 المجموع

  
 أكثر من 

 سنوات 5

 أكثر من  
واحدة سنة 
 سنوات 5إلى 

 ن أكثر م 
 أشهر 3

 واحدة إلى سنة

   
  لغاية

 أشهر 3

 2017يونيو  30

 بآالف الدوالرات األمريكية
           

 مشتقات محتفظ بها كتحوطات القيمة العادلة:          
 عقود صرف أجنبي آجلة  280,029  -  -  -  280,029
 الفائدة أسعارمقايضات   -  250,000  70,941  417,084  738,025

           

 : كتحوطات التدفقات النقديةمشتقات محتفظ بها          
 عقود صرف أجنبي آجلة  54,895  60,119  -  -  115,014

 الفائدة مقايضات أسعار  -  -  -  25,000  25,000
           

 مشتقات أخرى:          
 الفائدةأسعار مقايضات   414,145  -  -  50,000  464,145
 الكلي عائد مقايضات ال  -  108,072  -  -  108,072

 عقود صرف أجنبي آجلة  1,590,835  118,267  -  -  1,709,102
 مقايضات مطابقة العملة  -  -  436,988  -  436,988

           

3,876,375  492,084  507,929  536,458  2,339,904   

          Co  

  االستحقاق فترة سبحالمبالغ االعتبارية 

 

 المجموع

  
 أكثر من 

 سنوات 5

 أكثر من  
واحدة سنة 
 سنوات 5إلى 

 أكثر من  
 أشهر 3

 واحدة إلى سنة

   
  لغاية

 أشهر 3

 2016يونيو  30

 بآالف الدوالرات األمريكية
           
 مشتقات محتفظ بها كتحوطات القيمة العادلة:          

 عقود صرف أجنبي آجلة  330,950  -  -  -  330,950
 الفائدة أسعارمقايضات   -  -  320,146  448,073  768,219

           
 : كتحوطات التدفقات النقديةمشتقات محتفظ بها          

 عقود صرف أجنبي آجلة  53,571  -  -  -  53,571
 الفائدة مقايضات أسعار  100,000  200,000  -  25,000  325,000

           
 مشتقات أخرى:          

 ر الفائدةاسعأمقايضات   25,000  -  -  50,000  75,000
 مقايضات العائد الكلي  -  -  23,313  -  23,313

 عقود صرف أجنبي آجلة  967,308  22,024  -  -  989,332
 مقايضات مطابقة العملة  -  -  438,832  -  438,832

           

3,004,217  523,073  782,291  222,024  1,476,829  Co 

            

 تحوطات القيمة العادلة
 

: 2016) 2017يونيو  30مليون دوالر أمريكي خالل السنة المنتهية في  86.9الناتجة من تحوطات القيمة العادلة  ةرالخسابلغت 

المحوطة المنسوبة إلى مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر صرف  البنود مكاسبمليون دوالر أمريكي( بينما بلغت  80.4خسائر قدرها 

مليون دوالر أمريكي(. يتم تضمين هذه المكاسب  80.7 مكاسب قدرها :2016مليون دوالر أمريكي ) 88.9العمالت األجنبية 
 .أيهما أنسب، الخسائرلألرباح أو والخسائر في مصروفات الفوائد أو دخل الخزانة ودخل الموجودات األخرى في القائمة الموحدة 

دوالر  مليون 0.5: 2016) دوالر أمريكي مليون 1.9خسارة قدرها باإلضافة إلى ذلك، خالل السنة المالية الحالية، كان هناك 
أخرى.مشتقات المصنفة ك( على األدوات المالية المشتقة أمريكي



 القوائم المالية الموحدة  نفستكوربإ

 ات حول القوائم المالية الموحدةإيضاح 51 صفحة
 

 

 )تتمة(أدوات مالية مشتقة  .25
 

 المتوقعة ود التحوطاتالتدفقات النقدية غير المخصومة لبن
 

 تؤثر. الفائدة ومخاطر العمالت األجنبية أسعارالتي تتعلق أساسا  بمخاطر فقات النقدية المتوقعة التالية، قامت المجموعة بتحوط التد
تعديالت إجراء م بافتراض عدفي الفترات التالية، رباح أو الخسائر أللقائمة الموحدة العلى الناتجة من البند المحوط التدفقات النقدية 

  المبالغ المحوطة:  على
 

 المجموع 

 
 أكثر من  

 سنوات 5 

 أكثر من 
 واحدةسنة  

 سنوات 5إلى  

 أكثر من 
 أشهر 3 

 واحدة إلى سنة 

  
  لغاية 

 أشهر 3 

 2017يونيو  30
 بآالف الدوالرات األمريكية

      
 *مخاطر العملة     

 على دين طويل األجل قسيمة (5,777) (5,777) (46,215) (92,430) (150,199)

 مصروفات تشغيلية  - (18,217) - - (18,217)

 دخل الرسوم  - 31,205 - - 31,205

      

 *الفائدة أسعارمخاطر      
 فائدة على المطلوبات (2,103) (2,373) (18,149) (46,951) (69,576)

(206,787) (139,381) (64,364) 4,838 (7,880) Co 

      

 المجموع 

 
 أكثر من  

 سنوات 5 

 أكثر من 
 واحدةسنة  

 سنوات 5إلى  

 أكثر من 
 أشهر 3 

 واحدة إلى سنة 

  
  لغاية 

 أشهر 3 

 2016يونيو  30
 بآالف الدوالرات األمريكية

      
 *مخاطر العملة     

 على دين طويل األجل قسيمة (6,300) (6,300) (50,401) (113,403) (176,404)

      

 *الفائدة مخاطر أسعار     
 فائدة على المطلوبات (2,534) (3,243) (17,127) (50,160) (73,064)

(249,468) (163,563) (67,528) (9,543) (8,834)  
 

 في هذا اإليضاح مسبقا  صح عنه كما هو مفالمشتقات المالية عقود ل* تم تحوط مدفوعات القسيمة الثابتة المتوقعة هذه باستخدام مقايضات أسعار الفائدة 

 
 

خسارة رباح أو الخسائر ألالموحدة لقائمة الإلى الملكية بلغ الجزء غير الفعال لتحوطات التدفقات النقدية المعاد تدويرها من حقوق 
 مليون دوالر أمريكي(.  2.7 مكسب قدره :2016يونيو  30) 2017يونيو  30كما في مليون دوالر أمريكي  5.3قدرها 



 القوائم المالية الموحدة  نفستكوربإ

 مالية الموحدةإيضاحات حول القوائم ال 52 صفحة
 

 

 ت محتملةوالتزاما اتارتباط .26
 

  بآالف الدوالرات األمريكية 2017يونيو  30  2016يونيو  30
     

  استثمارية ارتباطات  61,428  47,138

     
  :تشغيلية غير قابلة للنقضالتأجير العقود    

  خالل سنة واحدة  5,565  6,062

  سنوات 5سنة إلى  1من  11,783  8,061

  سنوات  5أكثر من  10,941  -

  تشغيلية غير قابلة للنقضالتأجير العقود مجموع  28,289  14,123

     
  ضمانات وإعتمادات مستندية صادرة ألطراف أخرى 10,000  3,500

 
 اتاستثمارصناديق ارتباطات االستثمارات المشتركة غير الممولة للمجموعة لمختلف ات االستثمارات المتعلقة باالرتباطتمثل 

 .يداعات اآلجلة في أدوات سوق المالاإلومحافظ الفرص االستثمارية الخاصة و الشركات واالستثمارات العقارية
 

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

الشركات استمرارية عمليات لتسهيل ضمانات مالية مقدمة  أخرىطراف ألدرة الصاالمستندية  واإلعتماداتالضمانات تتضمن 
  والمرافق.وتأجير المعدات المستثمر فيها 

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

 تثمارات العقارية، التي يتم تغطيتها ضمن وثيقة تأمين المجموعة لألخطاء والحذف.والشركات المستثمر فيها فيما يتعلق باالس
 

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

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



 القوائم المالية الموحدة  نفستكوربإ

 

 ات حول القوائم المالية الموحدةإيضاح 53 صفحة

 

 

 التنظيمي  كفاية رأس المال .27
 

المعتمدة من قبل مصرف البحرين المركزي على أساس موحد  لبنك إنفستكورب ش.م.ب. وهو البنك المرخص  IIIاقية بازل تقوم المجموعة بتطبيق أنظمة إطار عمل اتف
 والمنظم من قبل مصرف البحرين المركزي. فيما يلي أدناه اإلفصاحات المطلوبة وفقا  لتوجيهات مصرف البحرين المركزي:

 

 رات األمريكيةآالف الدوالب  2017يونيو  30  2016يونيو  30 

معلومات التدابير  المرجع 
 التحوطية 
 الموحدة 

وفقاً  الرصيد 

للقوائم المالية 

 المعلنة 

معلومات التدابير  
 التحوطية 
 الموحدة 

وفقاً الرصيد  

للقوائم المالية 

 المعلنة 

  

                   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 الموجودات

 نقد وأموال قصيرة األجل  44,517  44,517  292,214  292,214           

 إيداعات لدى مؤسسات مالية وأصول سائلة أخرى  517,406  517,406  133,234  133,234 

 للمشتقاتالقيمة العادلة الموجبة   62,069  62,069  90,210  90,210 

 ذمم مدينة   227,400  227,400  278,030  278,030 

 سلف  85,582  85,582  105,243  105,243 

 استثمارات مكتتب بها   460,394  460,394  493,484  493,484 

 مبقاة – االستثمارات المشتركة         

 استثمارات الشركات  538,989  538,989  602,640  602,640 

 حلول استثمارية بديلة   236,331  236,331  315,827  315,827 

 استثمارات عقارية  79,115  79,115  104,412  104,412 

 ئتمان استثمارات إدارة اال  258,712  258,712  -  - 

 مبالغ مدفوعة مقدما    49,685  49,685  42,582  42,582 

 ىأخروموجودات  معداتو ممتلكات  37,711  28,536  39,277  29,694 

 موجودات ملموسة   58,072  -  -  - 

 الشهرة  -  49,329  -  - 

 **موجودات غير ملموسة  -  17,918  -  9,583 و

 مجموع الموجودات  2,655,983  2,655,983  2,497,153  2,497,153 

  الملكية  حقوقالمطلوبات و                   

 المطلوبات                   
 حسابات تحت الطلب   249,203  249,203  129,987  129,987 

 المؤسسات المالية وحساباتألجل  حسابات  184,681  184,681  124,113  124,113 

 ذمم دائنة ومصروفات مستحقة  155,394  155,394  201,390  201,390 

 للمشتقاتالقيمة العادلة السالبة   43,645  43,645  49,480  49,480 

 األجل متوسط دين  381,733  381,733  403,081  403,081 

 دين طويل األجل  409,539  409,539  478,981  478,981 

 رسوم مؤجلة  86,575  86,575  92,878  92,878 

 مجموع المطلوبات   1,510,770  1,510,770  1,479,910  1,479,910 

 حقوق الملكية                    

 س المال المدفوعأر         

 1األسهم العادية فئة  والتي تشكل جزءا  من رأس مال         

 رأس مال األسهم العادية   200,000  200,000  200,000  200,000 1أ

 أسهم الخزانة  (3,229)  (3,229)  (45,449)  (45,449) 2أ

 االحتياطيات والدخل الشامل اآلخر المتراكم           

 1والتي تشكل جزءا  من رأس مال األسهم العادية فئة          

 احتياطي قانوني  100,000  100,000  100,000  100,000 1ج

 عالوة إصدار أسهم   225,760  225,760  182,250  182,250 2ج

 احتياطي القيمة العادلة   (5,439)  (5,439)  -  - 3ج

 أرباح مبقاة  246,769  246,769  223,429  223,429 1ب

 الدخل الحالي المتراكم  صافي  120,259  120,259  90,053  90,053 2ب

 توزيعات مقترحة   44,087  44,087  44,611  44,611 3ب

 احتياطي إعادة تقييم متاح للبيع    -  -  2,054  2,054 3ج

 احتياطي تحوط التدفقات النقدية   (10,907)  (10,907)  (7,848)  (7,848) 4ج
          
 1ألسهم العادية فئة والتي تشكل جزءا  من رأس مال ا         

 رأس مال األسهم الممتازة  223,239  223,239  223,239  223,239 د

 احتياطي إعادة تقييم الموجودات الثابتة  4,674  4,674  4,904  4,904 هـ

  الملكية  حقوقمجموع   1,145,213  1,145,213  1,017,243  1,017,243 

  مجموع المطلوبات وحقوق الملكية   2,655,983  2,655,983  2,497,153  2,497,153 
 

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



 القوائم المالية الموحدة  نفستكوربإ

 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة   54 صفحة

 

 

 )تتمة(التنظيمي  كفاية رأس المال .27
 

 آالف الدوالرات األمريكيةب  2017يونيو  30  2016يونيو  30 

 المرجع 

مبالغ خاضعة 

للمعالجة قبل سنة 
2015 

 

معلومات 
التدابير 

 التحوطية 

 

مبالغ خاضعة 

للمعالجة قبل سنة 
2015 

 

معلومات 
التدابير 

 التحوطية 

 
 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 واالحتياطيات : األدوات 1حقوق رأس مال األسهم العادية فئة 

          
         

حقوق رأس مال األسهم العادية المؤهلة الصادرة مباشرَة 
 باإلضافة إلى األسهم ذات الصلة 

 فائض  196,771    154,551   2+أ1أ

 أرباح مبقاة   411,115    358,093   3+ب2+ب1ب

 اكم )واالحتياطيات األخرى(الدخل الشامل اآلخر المتر  309,414    276,456   4+ج3+ج2+ج1ج

 قبل التعديالت التنظيمية 1حقوق رأس مال األسهم العادية فئة   917,300    789,100   

إلى رأس مال األسهم العادية  ةمنها: التعديالت التنظيمي محسوما           
 1فئة 

 موجودات غير ملموسة  (10,751)  17,918  (3,833)  9,583 و

 الشهرة  (49,329)    -   

 مخصص خسارة القرض العام   1,920    -   

 احتياطي تحوط التدفقات النقدية   10,907    7,848   4ج

 1مال األسهم العادية فئة  التنظيمية إلى رأسمجموع التعديالت   (47,253)    4,015   

 1حقوق رأس مال األسهم العادية فئة   870,047    793,115   

          

 األدوات  :1رأس المال اإلضافي فئة          

 الصادرة مباشرةَ المؤهلة  1أدوات رأس المال اإلضافي فئة   223,239    223,239   د

 التنظيميةقبل التعديالت  1 رأس المال اإلضافي فئة  223,239    223,239   

          

 1 ل اإلضافي فئةالما التنظيمية إلى رأسمجموع التعديالت   -    -   

 1 رأس المال اإلضافي فئة  223,239    223,239   

   1,016,354    1,093,286  

مال األسهم  = رأس 1 رأس المال فئة) 1 رأس المال فئة

 (1رأس المال اإلضافي فئة +  1العادية فئة 

          
 2 رأس مال األسهم العادية فئة         

 حتياطي إعادة تقييم الموجودات الثابتةا  4,674    4,904   هـ

 قبل التعديالت التنظيمية 2 رأس مال األسهم العادية فئة  4,674    4,904   

          

 2مال األسهم العادية فئة  التنظيمية إلى رأسمجموع التعديالت   -    -   

 2 رأس مال األسهم العادية فئة  4,674    4,904   

          

   1,021,258    1,097,960  

+  1مجموع رأس المال )مجموع رأس المال = رأس المال فئة 

 (2رأس المال فئة 

 
 

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

 الطريقة الموحدة لمخاطر اإلئتمان ومخاطر السوق 

 طريقة المؤشرات األساسية للمخاطر التشغيلية  
 

 المماثلة حسب فئة الموجودات IIIبازل اتفاقية يوضح الجدول التالي مرجح مخاطر 
 

 IIIمنهجية اتفاقية بازل 

 2017يونيو  30
 قطاع فئة الموجود

 استثمارات الشركات  الطريقة الموحدة  

 استثمارات عقارية  الطريقة الموحدة

 حلول استثمارية بديلة  الطريقة الموحدة

 استثمارات إدارة االئتمان  لموحدةالطريقة ا

 اكتتاب استثمارات الشركات والعقارات   الطريقة الموحدة

 المخاطر التشغيلية طريقة المؤشرات األساسية

  
 



 القوائم المالية الموحدة  نفستكوربإ

 

 ات حول القوائم المالية الموحدةحإيضا 55 صفحة

 

 

 )تتمة(التنظيمي  كفاية رأس المال .27
 

إلطار عمل المشتركة تخضع جميع االنشطة االستثمارية  ،الموضحة أعاله شاداتلإلر 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 

 

 بآالف الدوالرات األمريكية 2017يونيو  30  2016يونيو  30

  1رأس المال الفئة  1,093,286  1,016,354    

  2رأس المال الفئة  4,674  4,904

1,021,258  1,097,960 

)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/  بالغالم
   ألصلية/

        

  2017يونيو  30  2017يونيو  30  2016يونيو  30 2016يونيو  30

 مرجحة بالمخاطرالتعرضات ال

  بآالف الدوالرات األمريكية

 االئتمانمخاطر        

 مطالبات على الحكومات  15,982  -  47,812 - 
 بات على البنوكمطال  385,426  195,260  354,822 182,210
 مطالبات على الشركات   470,520  426,520  404,236 404,236

 استثمارات مشتركة )متضمنة االكتتابات(  1,573,541  2,084,154  1,516,363 2,116,965
 موجودات أخرى   100,645  156,516  61,466 90,357

        
 بنود غير مدرجة في الميزانية       

 ات والتزامات محتملةارتباط  99,717  39,889  64,761 19,994 
 أدوات مالية مشتقة  78,136  42,496  102,920 57,369 
 االئتمانمخاطر ل مرجحةالتعرضات ال    2,944,835   2,871,131 
         

 مخاطر السوق       
  مخاطر السوقلالمرجحة تعرضات ال    631   1,882

 التشغيلية مخاطر لا               
 التشغيلية مخاطر للالمرجحة تعرضات ال    521,719   500,122

 مخاطر التعرضات المرجحة للمجموع     3,467,185   3,373,135
( / )مجموع 1)رأس المال فئة  1رأس المال الفئة  نسبة    31.5%   30.1%         

 التعرضات المرجحة للمخاطر(

        

)مجموع / )مجموع رأس المال(  مخاطر الموجوداتنسبة     31.7%   30.3%
 التعرضات المرجحة للمخاطر(

 

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

 

 جيهات مصرف البحرين المركزي رأس المال المساند على الحد األدنى المطلوب حسب تو 664,562   599,616

 
مليون دوالر  59.1قدرها  مكاسب :2016يونيو  30مليون دوالر أمريكي ) 10.1القيمة العادلة غير المحققة من االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة والبالغة  خسائرتم إدراج 

 .1أمريكي( في األرباح المبقاة، التي تعتبر جزءا  من رأس المال فئة 
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  إدارة المخاطر .28
 

على  (FRMC)لجنة اإلدارة المالية والمخاطر  تشرفقرار بالمجموعة. ال اتخاذتمثل إدارة المخاطر جزءا  ال يتجزأ من عملية 
عددا  من . تضم لجنة اإلدارة المالية والمخاطر وتضع بيان مخاطر المجموعة على أساس شامل، المجموعةمخاطر إدارة أنشطة 

  .األقسام الرئيسية في المجموعةجميع ي اإلدارة من ار مسئولـكب
 

مخاطر النماذج توظف المجموعة كافي.  اقتصاديالهدف األساسي إلدارة مخاطر المجموعة هو دعم أهداف أعمالها برأس مال إن 
مال الرأس برأس المال مبلغ يعرف غير متوقعة من االستثمارات أو المخاطر األخرى. ال الخسائررأس المال الالزم لتغطية  لتحدد
من قبل مصرف البحرين المركزي باستخدام اتفاقية بازل )انظر محدد قتصادي ويختلف عن رأس المال التنظيمي كما هو اال
على مدى سنة واحدة وبعد ذلك يتم متطلبات رأس المال االقتصادي لكل قطاع من قطاعات األعمال يتم تحديد (. 27 رقم يضاحاإل

القيمة المعرضة أسلوب فحص إجمالي رأس المال االقتصادي بموجب . ومن ثم يتم رأس المال االقتصاديإجمالي تجمعيها لتحديد 
 99% ثقة يبلغ بمستوىباستخدام فترة قبض لمدة خمس سنوات  ةكييالدينام القيمة المعرضة للمخاطريتم حساب ة. كييدينامللمخاطر ال

  جودات.المو فئاتفئة من التنويع لكل  مزاياوإثبات 
 

، قام فريق إدارة المخاطر بتطوير أدوات لكل قطاع من قطاعات األعمال تحديد وتخصيص رأس مال اقتصادي كافي باإلضافة إلى
 تحليالت مخاطر مفصلة معنية بكل مسار عمل.  إلجراءدارة المخاطر كبار االستشاريين إلبالتعاون مع  متطورة

 

 يونيو 30) دوالر أمريكيمليون  110.0مبلغ وقدره  على ماليةالمؤسسات اللدى يداعات تشتمل اإلالواردة أدناه،  اإليضاحاتفي 

 .آخر طرف ماليمحتملة لدى  ممولة ائتمانية اتمشتقمودعة ك (دوالر أمريكيمليون  24.5: 2016
 

 اه:موضحة أدنهي 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 والطرف اآلخر ئتمان اطر اتتعرض المجموعة لمخ
ميع جوضع حدود للتعامل مع من خالل الطرف اآلخر  ائتمانالمجموعة مخاطر تدير  .ستثمارات الدين والضماناتاوالسلف و
مخاطر  تقتصر .األخرى ئتمانية لألطرافكما تراقب المجموعة مخاطر االئتمان وتقيم باستمرار الجدارة اال األخرى. األطراف

وفيما  (.25 رقم يضاحاإل انظرموجبة )قيم عادلة التي تحمل تلك على باألدوات المالية المشتقة الطرف اآلخر فيما يتعلق  ئتمانا
تعرضات  لديهاالمجموعة الناتجة عن الموجودات المالية األخرى للمجموعة، فإن الطرف اآلخر تمان ئيتعلق بتعرضات مخاطر ا

الطرف  ئتمانرة نشطة لتقليل التعرض لمخاطر اتسعى المجموعة بصوكما القيمة المدرجة لهذه األدوات المالية. وقصوى تعادل 
 .CSAو ISDAقدر اإلمكان من خالل اتفاقيات ، تعامل معهاموثقة مع األطراف الموهوامش من خالل ترتيبات مقاصة اآلخر 

 
لوضع حدود األطراف األخرى المعتمدة من قبل المجلس.  ةإدارة المخاطر بشكل عام على منهجية تصنيف خارجيفريق حتفظ ي

ف لوضع حدود للطرف ئتمانية من اثنين على األقل من وكاالت التصنيى المصنفة، يتم استخدام تصنيفات ابالنسبة لألطراف األخر
عمل عناية واجبة مفصلة وتحليل االئتمان قبل افتراض 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
 ارير المالية.الداخلي ألغراض إعداد التق
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 )تتمة( إدارة المخاطر .28
 

 )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
 

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

 :ةفيما يلي ملخص لفئات التصنيف الداخلي
 

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

على  منخفضةذلك يمثل مخاطر استرداد الموجودات، وبالتالي فإن من إن هناك احتمال كبير جدا  بأنه سوف يتم برغم   -معيار أساسي 
 .وقد تكون الموجودات غير مضمونةلمجموعة، ا
 

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

 

 . ئتماناالالتخفيف حدة ئتمان الطرف اآلخر للمجموعة دون األخذ في االعتبار حليل الحد األقصى لتعرضات مخاطر ايوضح الجدول أدناه ت
 

 الحد األقصى 
 تمانلمخاطر االئ

  )أ+ب+ج+د(

 مخصصات
  )د(   

 مضمحلة
 )ج(  

 فات موعد  
 استحقاقها ولكنها

 غير مضمحلة
 )ب(    

 
 لم يحن موعد استحقاقها        

 وغير مضمحلة           

 )أ(                  
 2017يونيو  30

 )بآالف الدوالرات األمريكية( 

   1المرحلة              2المرحلة   3المرحلة     

   تصنيف مخاطر االئتمان                   
   عالي  معيار أساسي         
             

 قصيرة األجلأموال  82  44,296  -  -  (2)  44,376

517,406  (24)  -  -  311,246  206,184 
 إيداعات لدى مؤسسات مالية 

 سائلة أخرى   وأصول 
 يمة العادلة الموجبة للمشتقاتالق 62,069  -  -  -  -  62,069

 ذمم مدينة  -  144,295  83,829  9,786  (10,510)  227,400
 سلف -  86,752  -  11,670  (12,840)  85,582

 دين  –مشتركة ات استثمار -  284,008  -  -  (993)  283,015
 ضمانات  -  10,000  -  -  -  10,000

 المجموع 268,335  880,597  83,829  21,456  (24,369)  1,229,848

           

 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(                  

 2016يونيو  30

 ة(الدوالرات األمريكي)بآالف 

   تصنيف مخاطر االئتمان                   

   عالي  معيار أساسي         

             
 قصيرة األجلأموال  796  291,276  -  -  -  292,072

133,234  -  -  -  132,625  609 
 إيداعات لدى مؤسسات مالية 

 سائلة أخرى   وأصول 
 القيمة العادلة الموجبة للمشتقات 90,210  -  -  -  -  90,210

 ذمم مدينة  -  188,149  89,881  5,057  (5,057)  278,030
 سلف -  107,243  -  8,684  (10,684)  105,243

 دين  –مشتركة ات استثمار -  32,576  -  -  -  32,576
 ضمانات  -  3,500  -  -  -  3,500

 المجموع 91,615  755,369  89,881  13,741  (15,741)  934,865
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 )تتمة( ائتمان الطرف اآلخرمخاطر  (1
 

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

 كيةآالف الدوالرات األمريب  2017يونيو  30  2016 يونيو 30

     
 واحد لغاية شهر  42,870  74,190

 أشهر  3لغاية واحد أكثر من شهر   4,614  5,556

 أشهر  6شهر لغاية أ 3أكثر من   26,075  8,960

 شهر أ 6أكثر من   10,270  1,175

 المجموع  83,829  89,881

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

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

: 2016يونيو  30) 2017يونيو  30مليون دوالر أمريكي كما في  156.0مضمحلة المالية التي فات موعد استحقاقها ولكنها غير 

 مليون دوالر أمريكي(. 776.7
 

 :كاآلتي وهوالقطاع الصناعي الجغرافي  اإلقليمحسب المخصصات إن توزيع 
 

 آالف الدوالرات األمريكيةب  2017يونيو  30  2016 ويوني 30

     
 الجغرافي اإلقليم    

 أمريكا الشمالية  23,503  15,741
 أوروبا  843  -
 أخرى  23  -

 المجموع  24,369  15,741
 

 آالف الدوالرات األمريكيب  2017يونيو  30  2016يونيو  30

 يالقطاع الصناع    

 
 مصرفي ومالي  6,526  2,014

 عقاري  17,843  13,727

 المجموع  24,369  15,741
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 مخاطر االئتمان قياس (2
 

  ئتمانمخاطر االجوهرية في الزيادة ال
 

أخذ المجموعة في تمنذ اإلثبات المبدئي، قد زادت بشكل جوهري المالية اة األدفي السداد على التعثر ما إذا كانت مخاطر عند 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 امن وقع الخبرات التاريخية للمجموعة وذلك ، والنوعي

 تقبلية.المس
 

األدوات  تإذا كانالمنخفضة  يةئتمانالمخاطر االتبسيط التشغيلي ل 9لتقارير المالية رقم إلعداد االمعيار الدولي يقدم وكإجراء عملي، 
إعداد التقارير في تاريخ تفترض أن للمؤسسة ستثمار، يسمح الدرجة ابتصنيف ائتماني أي مخاطر ائتمانية منخفضة. لديها المالية 

 ئتمان.الفي مخاطر ازيادة جوهرية بعدم حدوث ية المال
 

 األجل: قصيرةلمحفظة األصول السائلة بالنسبة مخاطر ائتمان منخفضة على أنها  يليتعتبر المجموعة ما 

 ستثمار". و / أوي من "درجة االأداة مالية ذات تصنيف خارج 

  فترة سنة واحدة أو أقل.عائد لالمالية ذات األدوات 
 

تحركات القيمة االعتبار تأخذ المجموعة في ذمم المدينة والسلف للمجموعة من قبل االستثمارات األساسية. وبالتالي، يتم ضمان ال
 محفظة السلف.لأو لذممها المدينة بالنسبة االئتمانية مخاطر الفي جوهرية لتقييم ما إذا كانت هناك زيادة آراء اإلدارة العادلة و

 

 توقعة الخسائر االئتمانية المقياس 
 

حدوث التعثر في السداد وقيمة التعرض للتعثر في السداد والخسارة في حالة ستخدام احتمالية ابالمخاطر االئتمانية المجموعة تقيس 
تعتمد قيمة . التزاماته الماليةالمقترض ن يسدد لسداد عندما يكون من غير المرحج أية التعثر في امثل احتمالت. التعثر في السداد

تمثل الخسارة في حالة السداد.  فيالتعثر على المبالغ التي تتوقع المجموعة أن تكون مستحقة في وقت لتعثر في السداد التعرض ل
 توقعات المجموعة لمدى الخسارة الناتجة عن التعرض.التعثر في السداد 

 
الخارجية. يتم مراقبة وتحديث هذه  ، يتم استخدام درجات ائتمان وكالة التصنيفاألجلالسائلة قصيرة األصول لمحفظة بالنسبة 

السداد المحققة التعثر في المرتبطة بكل درجة على أساس معدالت احتمالية التعثر في السداد باستمرار. يتم تحديد  الصادرةالدرجات 
 .المستقبلية ةاالقتصادية الكليالنظرة معلومات وكاالت التصنيف، بعد تعديل كما تم إصدارها من قبل ، أَ شهر 12على مدى فترة 

 
 اويتم تعديلهستخدام النماذج الداخلية في السداد الستثمارات الشركات با احتمالية التعثر، يتم اشتقاق بالنسبة للذمم المدينة والسلف
 اس أسالعقارية على التعثر في السداد لالستثمارات . يتم اشتقاق احتمالية المستقبليةاالقتصادية الكلية ألغراض معلومات النظرة 

يتم تعديلها مع جيدة، وتصنيف ذات سمعة وكاالت إصدارها من قبل لالستثمار ومعدالت التعثر في السداد  التي تم التصنيف الداخلي 
 .المستقبليةالكلية النظرة االقتصادية معلومات 

 
ل التي تؤثر على المبالغ المستردة بعد على العوام بناء  في حالة التعثر في السداد بالنسبة للموجودات المضمونة، يتم تحديد الخسارة 

 التنظيمية.في حالة التعثر في الخسارة على التوجيهات السداد. بالنسبة للموجودات غير المضمونة، تستند الخسارة التعثر في 
 

 ية المناسبة.تقوم المجموعة بشطب التعرضات إذا لم تكن هناك توقعات معقولة لالسترداد، خاضعة للحصول على الموافقات التنظيم
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 تتمة() المخاطرإدارة  .28
 

 مخاطر السيولةتمويل  (3
عندما يحين باإللتزامات الوفاء على تمويل الزيادة في الموجودات و في عدم مقدرة المجموعة تكمنإن مخاطر السيولة هي المخاطر التي 

لمجموعة بتطبيق إطار عمل شامل إلدارة مخاطر السيولة، اقامت  ،هذه المخاطر ولتخفيف. دون تكبد خسائر غير مقبولة موعد استحقاقها
 والتي تتضمن على استخدام حدود المخاطر ومراقبة األنظمة وتحليل السيناريوهات التي يتم تضمينها في خطة التمويل الطارئة. يتطابق إطار

والحفاظ على تنويع مصادر التمويل سيولة لترتيب العمل مع المتطلبات التنظيمية ويخضع إلشراف المجلس واإلدارة العليا. تهدف إدارة ال
 .ومراقبة السيولة على أساس يومي االعتبارالمجموعة الموجودات مع أخذ السيولة في تدير . ات مناسبة ومتنوعة للدينفترات استحقاق

 
  التحقيق المتوقع. على موجودات ومطلوبات المجموعة بناء   استحقاق بيانيلخص الجدول أدناه 

 
 

 

  لمجموعا 

 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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2017يونيو  30

 ريكية()بآالف الدوالرات األم

                 
 الموجودات                

                 
 الموجودات المالية                 

 نقد وأموال قصيرة األجل  44,517  -  44,517  -  -  -  -  44,517
 لة أخرى إيداعات لدى مؤسسات مالية وأصول سائ  396,823  116,783  513,606  3,800  -  -  -  517,406
 القيمة العادلة الموجبة للمشتقات  5,266  1,818  7,084  8,034  511  46,440  -  62,069

 ذمم مدينة   141,390  3,710  145,100  82,300  -  -  -  227,400
 سلف  4,194  5,252  9,446  76,136  -  -  -  85,582

 استثمارات مكتتب بها    393,381  67,013  460,394  -  -  -  -  460,394
 إستثمارات مشتركة               -  

 استثمارات الشركات  23,722  48,633  72,355  466,634  -  -  -  538,989
 حلول استثمارية بديلة  89,806  77,989  167,795  68,536  -  -  -  236,331
 عقارية ات استثمار  -  -  -  79,115  -  -  -  79,115

 استثمارات إدارة االئتمان   9,883  28,743  38,626  155,176  64,910  -  -  258,712

 المالية  مجموع الموجودات  1,108,982  349,941  1,458,923  939,731  65,421  46,440  -  2,510,515                 

 الموجودات غير المالية                                  

 مبالغ مدفوعة مقدما    -  -  -  -  -  -  49,685  49,685

 ممتلكات ومعدات وموجودات أخرى  -  -  -  -  -  -  37,711  37,711

 غير ملموسة   -  -  -  -  -  -  58,072  58,072

 مجموع الموجودات   1,108,982  349,941  1,458,923  939,731  65,421  46,440  145,468  2,655,983

 المطلوبات                 

                 
 المطلوبات المالية                 

 حسابات تحت الطلب   30,398  -  30,398  218,805  -  -  -  249,203
 المؤسسات المالية  وحساباتألجل  حسابات  44,960  48,833  93,793  90,888  -  -  -  184,681
 ذمم دائنة ومصروفات مستحقة  123,403  15,249  138,652  16,742  -  -  -  155,394
 القيمة العادلة السالبة للمشتقات  14,467  6,145  20,612  10,025  -  13,008  -  43,645

 األجل متوسط دين  2,720  250,000  252,720  129,013  -  -  -  381,733
 ويل األجلط دين  -  -  -  -  -  409,539  -  409,539

 مجموع المطلوبات المالية   215,948  320,227  536,175  465,473  -  422,547  -  1,424,195

 المطلوبات غير المالية                 

 رسوم مؤجلة  -  -  -  -  -  -  86,575  86,575

 ع المطلوبات مجمو  215,948  320,227  536,175  465,473  -  422,547  86,575  1,510,770

  فجوةالصافي   893,034  29,714  922,748  474,258  65,421  (376,107)  58,893  1,145,213

 فجوة السيولة المتراكمة  893,034  922,748  922,748  1,397,006  1,462,427  1,086,320  1,145,213  
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 2016نيو يو 30

 )بآالف الدوالرات األمريكية( 

                 
 الموجودات               

 الموجودات المالية                                  

 نقد وأموال قصيرة األجل  292,214  -  292,214  -  -  -  -  292,214
 سائلة أخرى  ت لدى مؤسسات مالية وأصولإيداعا  108,026  -  108,026  25,208  -  -  -  133,234
 القيمة العادلة الموجبة للمشتقات  21,512  37  21,549  9,416  581  58,664  -  90,210

 ذمم مدينة   185,838  9,008  194,846  83,184  -  -  -  278,030
 سلف  19,814  2,927  22,741  82,502  -  -  -  105,243
 استثمارات مكتتب بها    493,484  -  493,484  -  -  -  -  493,484

 إستثمارات مشتركة                 
 استثمارات الشركات  30,800  29,665  60,465  542,175  -  -  -  602,640
 حلول استثمارية بديلة   159,156  60,046  219,202  96,625  -  -  -  315,827
 عقارية ات استثمار  -  -  -  104,412  -  -  -  104,412

 المالية  مجموع الموجودات  1,310,844  101,683  1,412,527  943,522  581  58,664  -  2.415,294                 

 الموجودات غير المالية                                  

 مبالغ مدفوعة مقدما    -  -  -  -  -  -  42,582  42,582
 ممتلكات ومعدات وموجودات أخرى  -  -  -  -  -  -  39,277  39,277

 مجموع الموجودات   1,310,844  101,683  1,412,527  943,522  581  58,664  81,859  2,497,153

 المطلوبات                 

                 
 المطلوبات المالية                 

 حسابات تحت الطلب   11,291  -  11,291  118,696  -  -  -  129,987
 المؤسسات المالية  وحساباتألجل  حسابات  30,108  44,532  74,640  49,473  -  -  -  124,113
 ذمم دائنة ومصروفات مستحقة  170,619  13,985  184,604  16,786  -  -  -  201,390
 القيمة العادلة السالبة للمشتقات  23,006  246  23,252  5,418  -  20,810  -  49,480

 األجل متوسط دين  -  41,694  41,694  361,387  -  -  -  403,081
 طويل األجل دين  -  -  -  -  -  478,981  -  478,981

 مجموع المطلوبات المالية   235,024  100,457  335,481  551,760  -  499,791  -  1,387,032

 مطلوبات غير المالية ال                

 رسوم مؤجلة  -  -  -  -  -  -  92,878  92,878

 مجموع المطلوبات   235,024  100,457  335,481  551,760  -  499,791  92,878  1,479,910

  فجوةالصافي   1,075,820  1,226  1,077,046  391,762  581  (441,127)  (11,019)  1,017,243

 فجوة السيولة المتراكمة   1,075,820  1,077,046  1,077,046  1,468,808  1,469,389  1,028,262  1,017,243  
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 )تتمة( مخاطر السيولةتمويل  ( 3
 

  على أسس غير مخصومةاالستحقاق التعاقدي للمطلوبات المالية 
 

ستحقاقاتها فترة الأقرب دية المستحقة الدفع من قبل المجموعة المتعلقة بمطلوباتها المالية والمشتقات على أسس التدفقات النقالجدول أدناه يوضح 
مخصومة )أي القيم االسمية التعاقدية غير النقدية التدفقات ال. إن المبالغ المفصح عنها في الجدول هي قائمة المركز الماليالتعاقدية المعينة بتاريخ 

 .ذات الصلةللفترات ذو المعدل العائم التدفقات النقدية المستقبلية المخصومة لحساب محددة باستخدام منحنى العوائد اآلجلة والالفوائد(  باإلضافة إلى
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 2017يونيو  30

 )بآالف الدوالرات األمريكية(
            

 المطلوبات المالية           

 حسابات تحت الطلب  33,634  6,010  225,143  -  -  264,787
 حسابات ألجل وحسابات المؤسسات المالية   47,143  52,421  93,783  -  -  193,347
 ذمم دائنة ومصروفات مستحقة 123,402  15,249  16,743  -  -  155,394
 األجل متوسط دين 13,717  266,510  136,678  -  -  416,905
 طويل األجل دين 7,797  7,797  62,375  77,969  436,989  592,927

            
1,623,360  436,989  77,969  534,722  347,987  225,693  

            

 المشتقات:           

 عقود يتم تسويتها على أساس إجمالي:           
 المبالغ التعاقدية المستحقة الدفع  1,536,084  124,979  300,754  -  -  1,961,817

 المبالغ التعاقدية المستحقة القبض  (1,531,323)  (123,252)  (312,671)  -  -  (1,967,246)

 تها على أساس صافي:عقود يتم تسوي           

(86,946)  (15,836)  (31,861)  (31,713)  (9,037)  1,501 
المبالغ التعاقدية المستحقة الدفع 

 القبض()
            

 ارتباطات     14,559  35,340  28,876  10,941  -  89,716
 ضمانات     -  -  -  10,000  -  10,000

            
 مجموع المطلوبات المالية غير المخصومة 246,514  376,017  519,968  67,049  421,153  1,630,701
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 2016يونيو  30

  الدوالرات األمريكية( )بآالف
            

 المطلوبات المالية           
 حسابات تحت الطلب  134,847  -  -  -  -  134,847
   الماليةحسابات ألجل وحسابات المؤسسات  30,774  46,457  50,443  -  -  127,674
 ةذمم دائنة ومصروفات مستحق 170,620  13,985  16,785  -  -  201,390
 األجل متوسط دين 3,032  69,181  400,317  -  -  472,530
 طويل األجل دين 8,320  8,320  66,561  83,202  486,671  653,074

            1,589,515  486,671  83,202  534,106  137,943  347,593  
            

 المشتقات:           
 أساس إجمالي: عقود يتم تسويتها على           

 المبالغ التعاقدية المستحقة الدفع  1,338,290  34,375  303,587  -  -  1,676,252

 المبالغ التعاقدية المستحقة القبض  (1,366,885)  (34,261)  (323,336)  -  -  (1,724,482)

 عقود يتم تسويتها على أساس صافي:           

(125,569)  (32,268)  (43,400)  (41,402)  (9,242)  743 
المبالغ التعاقدية المستحقة الدفع 

 القبض()
            

 ارتباطات     10,047  37,075  14,139  -  -  61,261
 ضمانات     -  -  -  3,500  -  3,500

            
 غير المخصومة مجموع المطلوبات المالية 329,788  165,890  487,094  43,302  454,403  1,480,477
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 مخاطر التركز (4
 

الجغرافي أو  اإلقليمشابهة أو في أنشطة بنفس تتظهر مخاطر التركز عندما تدخل مجموعة من األطراف المتعاملة في أنشطة تجارية م
أو  اقتصاديةالتعاقدية في حالة بروز تغيرات  تهاالتزامابوفاء ال علىقدرتها  بحيث تتشابه ،االقتصاديةعندما تكون لها نفس السمات 

للتأثر النسبي في أداء المجموعة تجاه التطورات التي قد تطرأ على قطاع أعمال أو  ا  سياسية أو أي تغيرات أخرى. يعطي التركز مؤشر
من تعرضها ألي من مخاطر  تحدالمجموعة منطقة جغرافية معينة. إن سياسات وإجراءات المجموعة والتوسع الجغرافي ألنشطة 

ئتمانية لتعرضات المناطق الجغرافية ولألطراف األخرى، والتي يتم مراقبتها اقامت اإلدارة بوضع حدود باإلضافة إلى ذلك، التركز. 
 . منتظمعلى أساس 

 

 :قطاع الصناعيوالالجغرافي  اإلقليمتوزيع الموجودات والبنود غير المدرجة في الميزانية حسب فيما يلي 
 

  2017يونيو  30  2016يونيو  30 

 

مجموع 
تعرضات 
مخاطر 
 االئتمان

بنود غير  
مدرجة 

بالميزانية 
معرضة 
لمخاطر 
 االئتمان

 

موجودات 
معرضة 
لمخاطر 
 االئتمان

 

مجموع 
تعرضات 
مخاطر 
 االئتمان

بنود غير  
 مدرجة

 الميزانيةب

عرضة م
لمخاطر 
 االئتمان

 

موجودات 
معرضة 
لمخاطر 
 بآالف الدوالرات األمريكية االئتمان

 
 الجغرافي اإلقليم           
            

 أمريكا الشمالية 792,849  -  792,849  730,366  3,500  733,866
 أوروبا 357,037  10,000  367,037  157,207  -  157,207

 فريقيا*وشمال أ الشرق األوسط 69,962  -  69,962  43,792  -  43,792

 المجموع 1,219,848  10,000  1,229,848  931,365  3,500  934,865

             
 

  2017يونيو  30  2016يونيو  30 

 

مجموع 
تعرضات 
مخاطر 
 االئتمان

بنود غير  
مدرجة 

بالميزانية 
معرضة 
لمخاطر 
 االئتمان

 

موجودات 
معرضة 
لمخاطر 
 االئتمان

 

مجموع 
تعرضات 
مخاطر 
 ناالئتما

بنود غير  
  مدرجة

 الميزانيةب

 عرضة م

 لمخاطر 

 االئتمان

 

موجودات 
معرضة 
لمخاطر 
 بآالف الدوالرات األمريكية االئتمان

 

 القطاع الصناعي           
            

 مصرفي ومالي 931,631  -  931,631  570,237  -  570,237

 تهالكيةمنتجات اس 25,014  -  25,014  82,969  -  82,969

 خدمات استهالكية  98,099  -  98,099  47,542  -  47,542

1,065  -  1,065  22,585  10,000  12,585 
خدمات صناعية / خدمات 

   األعمال
 منتجات صناعية 45,437  -  45,437  85,556  -  85,556

 عقاري 59,058  -  59,058  52,560  3,500  56,060

 واتصاالت تكنولوجيا 42,861  -  42,861  88,844  -  88,844

 أخرى 5,163  -  5,163  2,592  -  2,592

             
 المجموع 1,219,848  10,000  1,229,848  931,365  3,500  934,865
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 السوقأسعار مخاطر  (5
 

الفائدة  أسعارصرف العمالت األجنبية ومخاطر التي تتعرض لها المجموعة هي مخاطر  لةالرئيسية ذات الصإن مخاطر السوق 
واستثمارات الشركات واالستثمارات  المشتركة في الحلول االستثمارية البديلةاتها استثمارومخاطر أسعار األسهم المرتبطة ب

ت المجموعة بوضع إجراءات وحدود مناسبة تمت ، قامالعقارية وكذلك تمويالت ديونها. ولغرض إدارة مخاطر أسعار السوق
 الموافقة عليها من قبل مجلس اإلدارة. 

 

لتحليل مخاطر أسعار السوق التي نماذج داخلية وخارجية متنوعة المجموعة ستخدم تلتقييم المخاطر الداخلية، باإلضافة إلى ذلك، 
 السلبية.عن تحركات السوق تج قد تن

 

 ر الفائدةو)ب( مخاطر أسعا مخاطر صرف العمالت األجنبية)أ(  :السوق وتم عرضه أدناه ضمنتم عمل تحليل إضافي لمخاطر 
 و)ج( مخاطر أسعار األسهم.

 

 األجنبية العمالتمخاطر  (أ)( 5
 

؛ الدوالر األمريكيات المالية التي ليست برتباطواال والمطلوبات للموجوداتجميع تحوط ال هوإن سياسة المجموعة بشكل عام 
مخاطر منتجات إدارة  اماستخدبالدوالر األمريكي إلى من موجوداتها المعروضة بالعمالت المثبتة بالدوالر األمريكي، وجزء 

وذلك إلدارة األجنبية العمالت  ومشتقات صرفجلة أجنبي آعقود صرف  االعتياديةأعمالها  ضمنالمجموعة  تستخدمالعمالت. 
استراتيجيات التحوط للتأكد تستخدم وعلى أساس يومي المراكز يتم مراقبة نبية. العمالت األجصرف في أسعار  التقلباتمخاطر 
 ضمن الحدود الموضوعة. ء التعرضات والقيمة المعرضة للمخاطر من بقا

 

 يوضح الجدول أدناه صافي مراكز العمالت األجنبية المحوطة وغير المحوطة الهامة للمجموعة:
 

 ف الدوالرات األمريكيةآالب 2017يونيو  30  2016يونيو  30 

 
 

 

 

صافي 
 التعرضات

 غير المحوطة

صافي 
التعرضات 
  المحوطة

صافي 
 تعرضات ال

  غير المحوطة

صافي 
تعرضات ال

 مغطّى )مكشوف( المحوطة

 دينار بحريني* 13  54,060  27,030 60,599         

 *لاير سعودي -  (172)  - (313) 

 يورو 242,129  (61)  172,620 77 

 جنيه إسترليني (7,503)  25  10,165 126 

 يفرنك سويسر (137,752)  92  (134,902) 7 

 ين ياباني (330,730)  (1)  (360,772) (1,694) 

 58,802 (285,859)  53,943  (233,843)  

 الدوالر األمريكي.ل بمقا حاليا  مثبتمعدل صرف العمالت األجنبية *    
     

 
ير المحوطة الطارئة إلى احتساب مخاطر السوق على أساس القيمة المعرضة للمخاطر. وتقدر القيمة المعرضة تخضع المراكز غ

للمخاطر الخسارة المحتملة نتيجة لتحركات السوق ألسعار صرف العمالت األجنبية أو تقلبات هذه األسعار. وتستمد تحركات السوق 
ة تقلباتها التاريخية. تعتمد منهجية المخاطر على افتراض بأن التغيرات في أسعار المحتملة ألسعار صرف العمالت األجنبية من دراس

صرف العمالت األجنبية تتبع احتمالية توزيع عادية على مر الزمن. ومن ثم يتم استخدام خصائص التوزيع العادي لتقييم مخاطر 
سية عن طريق مقارنة القيمة المعرضة للمخاطر اليومية المحفظة. ومع ذلك، قام فريق إدارة مخاطر المجموعة بإجراء اختبارات عك

 مع الربح والخسارة لضمان متانة نموذج القيمة المعرضة للمخاطر.
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لتعرضات العمالت األجنبية  1وفترة قبض مدته يوم  %99يبلغ  مستوى ثقةالقيمة المعرضة للمخاطر ليلخص الجدول أدناه 
 للمجموعة.

 

 آالف الدوالرات األمريكيةب  2017  2016

     
 صرف العمالت األجنبية  متوسط القيمة المعرضة لمخاطر  7  9

 صرف العمالت األجنبية في نهاية السنة  القيمة المعرضة لمخاطر  9  31

 صرف العمالت األجنبية  لقيمة المعرضة لمخاطرلالحد األقصى   31  43

 صرف العمالت األجنبية  لقيمة المعرضة لمخاطرالحد األدنى ل  1  1

 
ير المحوطة وبلغت تكاليف نتيجة للمراكز غ األرباح أو الخسائرمن صرف العمالت األجنبية في قائمة خسارة ناتجة تم إثبات 
 مليون دوالر أمريكي(. 0.3 مكسب قدره: 2016مليون دوالر أمريكي ) 1.9نبية قابل مخاطر صرف العمالت األجمالتحوط 

 

  الفائدة أسعارمخاطر  (ب)( 5
 

إدارة هيكل إعادة من خالل  التحركاتلهذه للحد من تعرضها وتسعى ، الفائدةر اسعأ تحركات بمراقبةتقوم المجموعة وعن كثب 
نحو االنحياز المجموعة بصورة نشطة تعرض فجوة إعادة تسعير فائدتها مع  فائدة موجوداتها ومطلوباتها. تديرأسعار تسعير 

ال تتخذ المجموعة عادة  أسعار فائدة على مراكز المتاجرة . ات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارةالمعدالت العائمة ومع حدود التعرض
المجموعة أسعار الفائدة المتعلقة كما تستخدم وجميع أسعار فائدتها عادة  في المحفظة المصرفية حيث تطبق محاسبة التحوط. 

 أو مجموعة من المعامالت. محددةأسعار الفائدة وذلك لمعامالت في باألدوات المالية المشتقة إلدارة تعرضاتها لمخاطر تقلبات 
 

ا كانت تحمل أسعار فائدة أو إذ عائمةأسعار فائدة عليها فائدة  تستحقالتي المالية للمجموعة مطلوبات والموجودات التحمل أغلبية 
 : بإستثناء ما يلي، ثابتة تم تحوطها ألسعار فائدة عائمة

 

 بمعدل فائدة  تكتسبمليون دوالر أمريكي( والتي  29.1 :2016يونيو  30مليون دوالر أمريكي ) 20.8ي بإجمالات استثمار

 ( سنويا . %14.8: 2016يونيو  30) %13.0 يقارب فعلي
 

 بمعدل فائدة  تكتسب( والتي ال شيء :2016يونيو  30مليون دوالر أمريكي ) 258.7ي بإجمالتمان إدارة االئات استثمار

 سنويا .  ال شيء(: 2016يونيو  30)%15 إلى  %6 يتراوح بين فعلي
 

  دوالرمليون  28.2: 2016يونيو  30مليون دوالر أمريكي ) 18.4بإجمالي المؤسسات المالية حسابات ألجل وحسابات 

 ( سنويا . %2.53: 2016يونيو  30) %2.1 بنسبةبمعدل فعلي والتي تدفع عليها فائدة  أمريكي(
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ممكنة في أسعار الفائدة، مع للتغيرات المحتملة النقطة أساسية  200حساسية صافي دخل المجموعة بمقدار الجدول التالي يوضح 
 ةفائدة عائم تاالحتفاظ بجميع المتغيرات األخرى ثابتة. إن الحساسية هي على أساس الموجودات والمطلوبات المالية ذات معدال

 .في نهاية السنة( محتفظ بها ة)متضمنة بنود تم تحوطها بأسعار عائم
 

 الحساسية إلى
 صافي الدخل

  200 -بمقدار 
 نقطة أساسية

الحساسية إلى  
 صافي الدخل
 200بمقدار + 

 آالف الدوالرات األمريكيةب نقطة أساسية

 العملة 2017يونيو  30     
 يورو (3,445)  -

 جنيه إسترليني 624  (76)

 ين ياباني 526  (10)

 دوالر أمريكي (3,783)  3,850

 أخرى  (1,860)  1,084

 المجموع (7,938)  4,848

  

 لىالحساسية إ
 صافي الدخل

  200 -بمقدار 
 نقطة أساسية

الحساسية إلى  
 صافي الدخل
 200بمقدار + 

 آالف الدوالرات األمريكيةب نقطة أساسية

 العملة 2016يونيو  30     
 يورو (633)  -

 جنيه إسترليني (36)  9

 ين ياباني 660  -

 دوالر أمريكي (12,844)  5,588

 أخرى  1,200  (378)

 المجموع (11,653)  5,219

 
 

 . سنةنهاية التلك ل بخالفتواريخ بحساسية سعر الفائدة  فيجوهرية  فروقل وجود من المحتم
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 )تتمة( السوقأسعار مخاطر  (5)
 

 مخاطر أسعار األسهم  ج() (5
 

 .والحلول االستثمارية البديلة استثمارات الشركات واالستثمارات العقارية تنتج مخاطر أسعار أسهم المجموعة أساسا  من استثماراتها المشتركة في
 

 االستثمارات المشتركة في استثمارات الشركات واالستثمارات العقارية
 

على  ذلكمخاطر أسعار األسهم الستثماراتها المشتركة في استثمارات الشركات واالستثمارات العقارية على أساس المحفظة وكمجموعة التدير 
 .مستوى االستثمار الفردي

 

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

 

 التأثير على الدخل

 تعرض
 عالميزانية المتوق

 تعرض

 لعام يريالتغ الميزانية

  2017يونيو  30

 بآالف الدوالرات األمريكية

     لزيادة ل لنقصل لزيادة ل لنقصل

(43,624) 46,876 436,683 527,183 480,307 +/- 0.5x 

 اإليرادات  اتمضاعف
 قبل الفوائد والضرائب 

 واالستهالك

في ستثمارات المشتركة اال
   الشركات

(701) 701 5,741 7,143 6,442 +/- 0.5x فات اإليراداتمضاع  
  أسعار العروض المسعرة  1% -/+ 7,191 7,263 7,119 72 (72)

        
     لنقصل لزيادةل لنقصل لزيادةل

 مشتركةاستثمارات عقارية  معدل الرسملة 1% +/- 60,704 75,556 50,115 14,852 (10,589)

        

 التأثير على الدخل

 تعرض
 الميزانية المتوقع

 تعرض 
 عامل يريالتغ يزانيةالم

  2016يونيو  30

 األمريكية تبآالف الدوالرا

     لزيادة ل لنقصل لزيادة ل لنقصل

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

 اإليرادات  اتمضاعف
 قبل الفوائد والضرائب 

 واالستهالك

في ستثمارات المشتركة اال
   الشركات

  أسعار العروض المسعرة  1% -/+ 15,286 15,681 15,371 155 (155)
        
     لنقصل لزيادةل لنقصل لزيادةل

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

ممكنة في القيمة العادلة حسب رأي إدارة المجموعة، ال توجد هناك حساسية جوهرية في صافي دخل المجموعة ألي تغييرات محتملة 
 المشتركة.االستراتيجية لالستثمارات 

 

 الحلول االستثمارية البديلةاالستثمارات المشتركة في 
الخاصة بها من خالل إطار إدارة المخاطر الذي يستخدم البديلة الحلول االستثمارية السوق ضمن محفظة سعر تقوم المجموعة بإدارة مخاطر 

المحتملة للتغير في القيمة السوقية للمحفظة على مدى  السلبيةالقيمة المعرضة للمخاطر التقديرات  تقنيةللمخاطر. وتنتج القيمة المعرضة  تقنية
 فترة زمنية محددة وبمستويات محددة من الثقة.

 

 البديلةالحلول االستثمارية في إطار زمني مدته شهر واحد، لتعرضات  %99يوضح الجدول أدناه القيمة المعرضة للمخاطر على مستوى ثقة يبلغ 

 .مجموعةلل
 

 

 

 

2016 

 

 آالف الدوالرات األمريكيةب  2017

 متوسط القيمة المعرضة للمخاطر   6,734 12,213      

 القيمة المعرضة للمخاطر في نهاية السنة  4,908 10,659 

 الحد األقصى للقيمة المعرضة للمخاطر   9,066 13,714 

 د األدنى للقيمة المعرضة للمخاطر الح  4,908 10,659 
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 يةتشغيلالمخاطر ال (6)
 

المخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسائر الناتجة عن عدم كفاءة أو فشل العمليات الداخلية أو األخطاء البشرية أو خلل في األنظمة 
ويضم بنك . ت في األنظمة أو االستعانة بالمصادر الخارجية للعمليات()مثل الكوارث الطبيعية والتغيرا أو من األحداث الخارجية
 ستثناء مخاطر السمعة والمخاطر االستراتيجية.اريف المخاطر القانونية بإنفستكورب في هذا التع

 
طرة السيوجود ومناسبة  ةتدار وتخفف عن طريق التأكد بأن البنية التحتي فإنهاكليا ،  يةالتشغيل مخاطرال ةإزالما ال يمكن ينب

التدقيق الداخلي بعمل تقييمات مستقلة منتظمة قسم يقوم  .نفستكوربإ داخلن المؤهلين والمدربين واألنظمة واإلجراءات والموظفي
لدعم التي يتم فحصها من وقت آلخر الطارئة  تالحتمااللترتيبات  وضعتم كما  .المحددةالمخاطر أنواع لجميع  الرقابةلبيئة 

مقابل المخاطر تأمين محتملة. باإلضافة إلى ذلك، قام بنك إنفستكورب بعمل  كوارثسيناريوهات حدوث حالة العمليات في 
 القانونية الناتجة عن أنشطته التجارية.

 
، قام بنك إنفستكورب بتطبيق طريقة المؤشر األساسي لقياس المخاطر التشغيلية وكذلك تنفيذ IIIكجزء لتنفيذ إطار اتفاقية بازل 

من قبل مجلس اإلدارة. وبموجب هذه الطريقة، يتم احتساب المخاطر التشغيلية باألخذ  المعتمدعمل إدارة المخاطر التشغيلية  إطار
والسنة المالية الحالية ومضاعفته بمعامل ألفا  نالسابقتي نالسنتين الماليتينفستكورب على مدى إفي االعتبار متوسط إجمالي دخل 

لمصرف البحرين المركزي. يتكون لكفاية رأس المال التابع  IIIفي إطار عمل اتفاقية بازل  %15نسبة الثابت الذي تم تحديده ب

( "رقابة المخاطر والتقييم الذاتي": التقييم الذاتي للمخاطر التشغيلية من خالل المرور عبر 1إطار عمل إدارة المخاطر مما يلي: 

( تطبيق تعديالت الرقابة للحد من 3( تقييم مدى كفاية عملية الرقابة الحالية، 2العمليات التجارية الرئيسية من نهاية إلى آخر، 

( مراقبة وتقديم تقارير عن أحداث التعرض للمخاطر التشغيلية لإلدارة العليا 4المخاطر التشغيلية وتحديد المخاطر المتبقية و
  والمجلس.
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السوق  مشاركيبين  ةمعاملة منظملتحويل مطلوب في  يتم دفعه الذي أوموجود لبيع سيتم استالمه الذي السعر هي 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  كثر فائدة للموجودفي السوق األ 
 

 ن يكون السوق الرئيسي أو السوق األكثر فائدة متاح التعامل فيه للمجموعة. أيجب 
 
لموجود أو ن في السوق عند تسعير اوالمشاركسيستخدمها باستخدام االفتراضات التي  تم قياس القيمة العادلة للموجود أو المطلوبي

 االقتصادية.يعملون بأفضل مصالحهم السوق  مشاركيأن بافتراض على ، وبالمطل
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 ات حول القوائم المالية الموحدةإيضاح 69 صفحة
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وتم التقيد بالتوجيهات المجموعة  إدارةمجلس تمت مراجعتها من قبل التي وبشأن تقييم استثماراتها قامت المجموعة بوضع توجيهات 
والتوجيهات الموصى بها من قبل أسهم حقوق  تقييم االستثماراتإلعداد التقارير المالية حول  المعايير الدوليةبموجب الصادرة 

الملكية الخاصة وجمعية محاصة رأس المال. تقوم المجموعة بإجراء تقييمات الستثمارات شركاتها واستثماراتها العقارية على 
يق الصفقات على إعداد مجموعة تقييمات وفقا  لتوجيهات تقييم األعمال التجارية إلى جانب فرأساس ربع سنوي. يعمل فريق دعم 

خطوط األعمال فريق المالي والإلى لجنة التقييم التي تتألف من كبار أعضاء مجموعة التقييمات ثم يتم عرض المجموعة. ومن 
 العادلة لجميع االستثمارات.على القيمة التصديق النهائية للمراجعة ويقع على عاتق لجنة التقييم المسئولية . االستثمارية

 

دون وجود نية أو متطلبات لتقـليص حجم العمليات بشكل جوهري أو بو المجموعةإن القيمة العادلة مبنية على افتراض استمرارية 
 .خول في معامالت بشروط غير مالئمةالد
 

ذلك، فإن المبلغ الفعلي  رات والمشتقات. ومعتظهر تعديالت القيمة العادلة من إعادة قياس المطلوبات التي تم تحوطها واالستثما
ستثمارات غير النظرا  لعدم التيقن حول تقييم ا، ن التقدير الحالي للقيمة العادلةالذي سيتحقق من المعامالت المستقبلية قد يختلف ع

 المسعرة.
 

الموجودات بعض ستثناء با، المدرجةال تختلف القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة بشكل جوهري عن قيمها 
مليون  258.5 لالستثمارات المشتركة اللتزامات القروض المضمونةبلغت القيمة المدرجة المطلوبات المدرجة بالتكلفة المطفأة. و

 .(ءال شي: 2016ونيو ي 30) مليون دوالر أمريكي 258.7مقارنة بقيمة مدرجة قدرها  (يءال ش: 2016ونيو ي 30دوالر أمريكي )

مليون دوالر  814.3: 2016ونيو ي 30مليون دوالر أمريكي ) 783.9بلغت القيمة العادلة للديون الطويلة والمتوسطة األجل 

ستند القيمة تومليون دوالر أمريكي(.  901.2: 2016يونيو  30مليون دوالر أمريكي ) 805.8أمريكي( مقارنة بقيمة مدرجة قدرها 

لقيمة للتسلسل الهرمي ل 3، وتقع ضمن المستوى جهات خارجيةاألجل على مدخالت من بنوك توسطة الطويلة والملديون لالعادلة 
 .الموضحة أدناهالعادلة 

 

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

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

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

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

 

من مليون دوالر أمريكي(  5.15: 2016)دوالر أمريكي  مليون 8.1 وقدرهخالل السنة المالية الحالية، كان هناك تحويل بمبلغ 

ج لالستثمارات غير المسعرة ويمثل هذا إدرا. استثمارات الشركاتاالستثمارات المشتركة في ضمن  1إلى المستوى  3المستوى 

مليون دوالر  18.7تم تصنيف تعرض الحلول االستثمارية البديلة البالغة اإلضافة إلى ذلك، ب .مسبقا  في بورصة األوراق المالية

مليون دوالر أمريكي( المشتملة على مجموعة صغيرة من االستثمارات اإلضافية غير سائلة  29.8: 2016يونيو  30أمريكي )

 4.3تعرض الحلول االستثمارية البديلة تلك خسارة قدرها للسنة حتى تاريخه على . بلغت تغيرات القيمة العادلة 3لمستوى ضمن ا

مليون دوالر  6.8صافي المبالغ المستردة  أمريكي( وبلغمليون دوالر  6.5 خسارة قدرها: 2016يونيو  30) مليون دوالر أمريكي

 ن دوالر أمريكي(.مليو 15.3: 2016يونيو  30أمريكي )
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 ات حول القوائم المالية الموحدةإيضاح 70 صفحة

 

 

 )تتمة( القيمة العادلة لألدوات المالية .29
 
التجار. قبل أو األسعار المقدمة من  المسعرةأسعار السوق على نشطة السواق األالمالية المتداولة في  للموجوداتالعادلة  ستند القيمت

توضيحها في التقييم األخرى التي تم تقنيات دلة باستخدام د القيم العايتحدبالمجموعة تقوم لجميع األدوات المالية األخرى، بالنسبة 
 المالية.القوائم في  25و 12و 11و 10 رقم يضاحاتاإل
 

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

   

 المجموع

 المستوى

3 

 المستوى

2 

 المستوى
1 

 2017يونيو   30

 األمريكية تبآالف الدوالرا

     
 الموجودات المالية    

 القيمة العادلة الموجبة للمشتقات  - 62,069 - 62,069

 استثمارات مشتركة    

 استثمارات الشركات  7,191 - 511,149 518,340

 حلول استثمارية بديلة  - 217,619 18,712 236,331

 تثمارات عقارية اس - - 75,461 75,461

 الموجودات المالية  مجموع 7,191 279,688 605,322 892,201

     
 المطلوبات المالية    

 القيمة العادلة السالبة للمشتقات - 43,645 - 43,645

 المطلوبات المالية  مجموع - 43,645 - 43,645

      
  

 المجموع

 المستوى

3 

 المستوى

2 

 المستوى
1 

 2016يونيو   30
 األمريكية تبآالف الدوالرا

     

 الموجودات المالية    

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

 استثمارات مشتركة    

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

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

 قارية استثمارات ع - - 94,125 94,125

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

     
 المطلوبات المالية    

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

 المطلوبات المالية  مجموع - 49,480 - 49,480

     

 



 القوائم المالية الموحدة  نفستكوربإ

 

 م المالية الموحدةات حول القوائإيضاح 71 صفحة

 

 

 )تتمه( القيمة العادلة لألدوات المالية .29
 

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

 في النهاية

 تغيرات 
 **أخرى

 متعلقةتغيرات 
 بالبيع 

 تغيرات 
 القيمة
 العادلة*

 صافي 
 اقتناءات

 جديدة  

 في 
 البداية

 2017يونيو  30

  كيةبآالف الدوالرات األمري

        

  استثمارات مشتركة في الشركات  564,825 53,663 26,512 (128,822) (5,029) 511,149

        

   مشتركة استثمارات عقارية 94,125 15,272 (28,071) (13,317) 7,452 75,461

  المجموع  658,950 68,935 (1,559) (142,139) 2,423 586,610
 

 .المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرمليون دوالر أمريكي لالستثمارات  26.8مبلغ وقدره على لعادلة * تتضمن خسارة القيمة ا

 إضافات التمويل وتعديالت تحويل العمالت األجنبية على ** تتضمن التغيرات األخرى 
 

 في 
 النهاية

 تغيرات 
 **أخرى

 تغيرات تتعلق
 بالبيع 

 تغيرات 
 القيمة
 دلة*العا

 صافي 
 اقتناءات

 جديدة     

 في 
 البداية

  2016يونيو  30

  بآالف الدوالرات األمريكية
        

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

        

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

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

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

 .دوالر أمريكي
 ضافات التمويل وتعديالت تحويل العمالت األجنبية إعلى ** تتضمن التغيرات األخرى 

 
 

 

 تعويضات الموظفين .30
 

ثقافتها وتحفز الموظفين تنشر فيها التي واألجل"  ةطويلالمخاطر المعدلة ألداء الدفع "ب فلسفة واضحة المعالم ومحددة نفستكورإلدى 
 .السنوية امكافأتهذلك في قرار تم إظهار وب نفستكورإافأة هذه الفلسفة في برامج مكتم عرض ثابت. تقديم أداء عالي الستهداف 

 
المكافأة ( 2، و)والمزايا، أي الراتب مكافأة ثابتة( 1إلى عنصرين أساسيين: )ب نفستكورإلموظفي يتم دفعها يتم تقسيم المكافأة التي 

 المتغيرة.
 

يعتمد أخرى وإلى سنة وهذه المكافآت تختلف من المؤجلة،  آتإطار برامج المكافمن النقد والمكافآت ضمن  المتغيرة المكافأةتتكون 
 ( أداء الموظف الفردي.3و)لمجال عمل كل موظف المعدلة المخاطر ( أداء 2ككل، )ب نفستكورإ( األداء المالي لبنك 1على ) امبلغه

 
برامج هذه البرامج من  الموظفين. وتتكونمكافأة نطاق واسع برامج المكافآت المؤجلة كجزء من على ب نفستكورإيستخدم 
 أدناه.بإيجاز كما هو موضح برامج المرتبطة باألسهم الات التي تستحق عليها فائدة وبرامج االستثمارات المشتركة واالستثمار

 



 القوائم المالية الموحدة  نفستكوربإ

 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة   72 صفحة

 

 

 )تتمة( تعويضات الموظفين .30
 

 ات الستثماربرامج المشاركة في أرباح ا
 

واالستثمارات العقارية وطرح االستثمار وإدارة العالقات التجارية في  استثمار المجموعة في استثمارات الشركات مختصويشارك 
المستحقة  متحصالت بيع االستثماراتمن معين متغير  جزء والتي يتم بموجبها تقاسم ات التي تستحق عليها فائدةاالستثماربرامج 

ستخدام لمعنية. يتم ابقا  لالستثمارات امس حددةالم المقيدةمن العوائد ، بشرط تحقيقهم الحد األدنى الستثمارامع مختصي  مستثمرينلل
آليات المقاصة بحيث يتم مقاصة العوائد من االستثمارات التي تحقق أداء جيد مقابل االستثمارات األخرى التي تم فيها تكبد الخسائر 

 افأة. بما أن هذه تحمل مكافأة مسبقة في وقت الشراء فإنه ال توجد لديها قيمة جوهرية في وقت المك
 

 ات في االستثماربرامج المشاركة 
 

االستثمار ومدراء العالقات في برنامج المشاركة في االستثمارات والتي بموجبها يكتسبون حصة في مجموعة  مختصويشارك كما 
مما يؤدي كورب، مجموعة إنفستل للقائمة الموحدة للمركز المالياستثمارات 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 أو التمويل بأسبتقديم المجموعة، تقوم  ،المحتفظ بها لفترة طويلة األجلاالستثمارات المشتركة بعض برامج بموجب 
تختلف من منتج إلى آخر قراض اإلمستويات إن  .في هذه البرامج على أساس اإلقراض لين، لالستثماربالنيابة عن الموظفين المؤه
كما أمريكي مليون دوالر  17.0لموظفين المبلغ اإلجمالي المتبقي للتمويل المقدم إلى أو بالنيابة عن ا قد بلغومن برنامج إلى آخر. و

  .(أمريكي دوالرمليون  25.8: 2016يونيو  30) 2017يونيو  30في 
 

المكافآت . هذه ةالمشترك اتالستثمارلعلى هيئة تعرضات  للموظفين المؤهلين هي أيضا  المكافآت المؤجلة الممنوحة جزء من إن 
 :2016)مليون دوالر أمريكي  11.4احتساب مصروفات بمبلغ وقدره تم غير قابلة للتحويل. هي مختلفة واكتساب شروط لديها 

 للمكافآت التي من المتوقع اكتسابها.على أفضل تقدير اإلدارة  من قبل المجموعة بناء  أمريكي(  مليون دوالر 13.0
 

 للموظفينبرنامج ملكية األسهم 
 

على جزء من مسبقا  وحصلوا حاليا  الموظفون المؤهلون حصل  هبرنامج حوافز األسهم والذي بموجبمختلف برعاية  SHLتقوم 

المرتبطة باألداء والتي  SIPCOالوهمية أو أسهم  SIPCOأو أسهم   SIPCOهيئة أسهمعلى  تعويضات حوافز أدائهم السنوي

 هذه لديها فترات اكتساب مختلفة وهي غير قابلة للتحويل.  SIPCOاألسهم العادية للبنك. إن مكافآت حصة منفعة في تمثل 

 
للموظفين بقيمها العادلة في لمرتبطة باألداء ا SIPCOالوهمية أو أسهم  SIPCOأو أسهم   SIPCOشركة أسهمتم منح أسهم 

غير  ةمع األخذ بعين اإلعتبار عدم قابليتها للتحويل والطبيع البرنامجألغراض  SIPCOالقيمة العادلة ألسهم  تاريخ المنح. تم تقدير

مليون  15.7: 2016مريكي )مليون دوالر أ 19الممنوحة خالل السنة  SIPCOقيمة أسهم  وبلغت .الكامنة المنفعةالمباشرة لملكية 
)ما لم عتمد على التوظيف المستمر برنامج إلى آخر ويلكل منحة من االكتساب نتهاء لفترة يختلف تاريخ البدء واال دوالر أمريكي(.

يتم سالتي د مبلغ المصروفات يتحدويتم تقدير معينة. يتم إنهاء العمل نتيجة للوفاة أو العجز أو التقاعد( وكذلك استيفاء شروط أداء 
نموذج يأخذ بعين االعتبار االحتمال المرجح الستحقاق األسهم بالقيمة العادلة كمصروفات تعويض في أي سنة على أساس إثباتها 

 فعلية. المعلومات التاريخ المنح باستخدام النمط التاريخي لخدمة الموظف. ويتم تحديث هذه التقديرات بصورة منتظمة بناء  على  في
 



 القوائم المالية الموحدة  نفستكوربإ

 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة   73 صفحة

 

 

 )تتمة(يضات الموظفين تعو .30
 

 )تتمة( للموظفينبرنامج ملكية األسهم 
 

بناء  على من قبل المجموعة مليون دوالر أمريكي(  15.6 :2016مليون دوالر أمريكي ) 13.3مصروفات بمبلغ وقدره تم احتساب 

مليون  13.9خالل السنة بتاريخ المنح . بلغت قيمة األسهم المكتسبة التي من المتوقع اكتسابهاأفضل تقديرات اإلدارة لعدد األسهم 

 تفاصيل األسهم الممنوحة والمكتسبة والمتنازل عنها خالل السنة: يلي وفيما  مليون دوالر أمريكي(. 15.5: 2016دوالر أمريكي )
 

 عدد األسهم   2017  2016

 الممنوحة خالل السنة  1,970,781  1,760,177     
 ة خالل السنةالمكتسب  1,962,632  2,309,689

 المتنازل عنها خالل السنة  33,309  48,378
 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة .31
 

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

 

المسيطرين أو فيها  هموشركات  المقربين وعوائلهملبنك ل اإلدارة العلياوأعضاء مجلس اإلدارة و كبار المساهمينعلى كذلك  وتشتمل
ع األطراف المصروف في معامالت المجموعة متكبد . يتم تحقيق الدخل أو متأثرة من قبل هذه األطرافذوي سلطة مشتركة أو ال

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

ئتمانية نيابة عن عمالئها بصفة ا ن المجموعة تقوم بإدارة هذه الشركاتكات مصنفة كأطراف ذات عالقة، إال أإن هذه الشر وبرغم
ونتيجة لذلك، فإن لهذه الشركات. المعنية ات المنفعة االقتصادية من االستثمارحصة ن من أغلبية يديوهم أطراف آخرين ومستف

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

فيما ، فإن  الدخل المكتسب والمصروفات المتكبدة 30يضاح رقم اإلفصح عنها في للموظفين الم والمكافآتباإلضافة إلى التعويضات 
 المالية الموحدة هي كما يلي:  القوائمفي هذه  متضمنةاألطراف ذات العالقة والمع معامالت اليتعلق ب

 

يونيو  30
2016 

يونيو  30
2017 

 

  بآالف الدوالرات األمريكية

     
   الموجودات المدارةرسوم  استثمارية قابضة شركات و فيها مستثمرشركات  86,496 64,741

     
  الصفقاترسوم  استثمارية قابضة وشركات  مستثمر فيهاشركات  116,502 152,835

     
  دخل الموجودات  مستثمر فيهاشركات  32,873 22,502

     
  ضمحاللاال مخصصات برامج استثمار الموظفين (959) (1,560)

     
  مصروفات الفوائد  استثمارية قابضةشركات  (1,357) (313)

     
  مصروفات تشغيلية مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة (1,680) (1,320)

     
  مصروفات تشغيلية رسوم مهنية  (1,680) (1,680)

     



 القوائم المالية الموحدة  نفستكوربإ

 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة   74 صفحة

 

 

 )تتمة( معامالت مع أطراف ذات عالقة  .31
 

مليون دوالر  70.3: 2016) مليون دوالر أمريكي 70,1 قدرهو، مبلغ 30رقم يضاح إلاضمن تعويضات الموظفين الموضحة في 
( عائد إلى اإلدارة العليا )متضمنة الموظف الذي كان يشغل منصب عضو مجلس اإلدارة خالل السنة(. من ضمن التعويضات يأمريك

مليون دوالر أمريكي( هي على هيئة رواتب  47.2: 2016مليون دوالر أمريكي ) 48.4المذكورة أعاله لإلدارة العليا مبلغ وقدر 
 ومزايا أخرى قصيرة األجل.

 

فإن أرصدة األطراف ذات العالقة المتضمنة في ، 30يضاح رقم اإلللموظفين المفصح عنها في  والمكافآتالتعويضات باإلضافة إلى 

 هذه القوائم المالية الموحدة هي كاآلتي: 

   2017يونيو  30 2016يونيو  30

بنود غير 
 مدرجة

  موجودات مطلوبات
بنود غير 
 مدرجة

 موجودات مطلوبات
 
 
 

 

  بآالف الدوالرات األمريكية

  األرصدة القائمة                   

          
   نمساهمين استراتيجيي  723 6,272 -  - 6,272 -

   تثمر فيهاسشركات م  50,095 1,095 -  56,113 - -          

  شركات استثمارية قابضة  111,756 167,933 40,599  137,950 100,282 19,986          

          

20,786 - 42,817  12,003 - 9,098  
الحلول شركات صناديق العمالء المرتبطة ب

  االستثمارية البديلة 

  أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا  - 23,533 -  - 3,088 -          

          
40,772 109,642 236,880  52,602 198,833 171,672    

         



 القوائم المالية الموحدة  نفستكوربإ

 

 ات حول القوائم المالية الموحدةإيضاح 75 صفحة

 

 

 السياسات المحاسبية الهامة  .32
 

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 لبحرين المركزي وقانون المؤسسات المالية ووألحكام قانون مصرف ا

مصرف البحرين أسواق رأس المال التابعة لمصرف البحرين المركزي(، وأنظمة  وتوجيهات 6واألحكام النافذة من المجلد رقم 
 . ينبورصة البحرالمعمول 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 المطبق السنة السابقة أرصدة تم إعادة تصنيف بعض  خالف ذلك. يذكرما لم  أقرب ألف )ألف دوالر أمريكي(

 الحالية.في الفترة 
 

ستثناء السياسات المحاسبية المتعلقة باألدوات با تباعها في السنة المالية السابقةاالسياسات المحاسبية المتبعة هي مطابقة لتلك التي تم 
 .خالل السنة المالية 2014الصادر في شهر يوليو  9للتطبيق المبكر للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم المالية نتيجة 

 

 معايير جديدة صادرة ولكنها غير إلزامية بعد
 

هي مدرجة أدنااه  بشكل معقول بأنها ستكون قابلة للتطبيق في تاريخ مستقبليالمجموعة توقع تالتي ومعايير صادرة ولكنها غير إلزامية، 
 مع تواريخها الزامية:

  ئب الدخل: إثبات الموجودات الضريبية المؤجلة المتعلق بضرا 12المحاسبة الدولي رقم التعديالت التي أدخلت على معيار

 (2017يناير  1)للخسائر غير المحققة 

  (2017يناير  1)اإلفصاح التمهيدي : بقائمة التدفقات النقديةالمتعلق  7المحاسبة الدولي رقم التعديالت التي أدخلت على معيار 

  بالدفع على أساس األسهم: تصنيف وقياس المتعلق  2لية رقم المعيار الدولي إلعداد التقارير الماالتعديالت التي أدخلت على

 (2018يناير  1)معامالت الدفع على أساس األسهم 

  1المتعلق بمعامالت العمالت األجنبية والمقابل المدفوع مقدما  ) 22لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم 

 (2018يناير 

 يناير  1)اإلفصاح التمهيدي بتحويالت االستثمار العقاري المتعلق  40المحاسبة الدولي رقم ى معيار التعديالت التي أدخلت عل

2018) 

  (2019يناير  1المتعلق بعقود اإليجار ) 16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم التعديالت التي أدخلت على 

  بيع أو ال: المتعلق ب28ومعيار المحاسبة الدولي رقم  10قارير المالية رقم المعيار الدولي إلعداد التالتعديالت التي أدخلت على
  الموجودات من قبل المستثمر وشركاته الزميلة أو مشروعه المشتركالمساهمة في 

 

  2016 – 2014التحسينات السنوية على دورة 
 

  (2017يناير  1بالحصص في المؤسسات األخرى )ق المتعل 12المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم التعديالت التي على 

  المتعلق باالستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة  28معيار المحاسبة الدولي رقم أدخلت على التعديالت التي

 (2018يناير  1)
 

ونتائج وتوقيت تطبيقها من مجموعة للدة تدرس إدارة المجموعة تأثيرات هذه المعايير والتعديالت وتأثيرها على المركز المالي الموح
 قبل المجموعة.
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة   76 صفحة
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  العرف المحاسبي (1
 

معيار  بموجبقياس األدوات المالية بالقيمة العادلة إعادة  باستثناءلمبدأ التكلفة التاريخية المعدل  وفقا  القوائم المالية الموحدة  أعدت
المطبق  9وبموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  2016و يولي 1المطبق على األرصدة قبل  39ي رقم المحاسبة الدول

 والمعدات. توإعادة تقييم الممتلكا  2016يوليو 1على األرصدة بعد 
 
 االستمراريةمبدأ  (2
 

ستمرارية وهي مقتنعة بأن المجموعة لديها المصادر قامت إدارة المجموعة بعمل تقييم لقدرتها على المواصلة على أساس مبدأ اال
جوهرية التي من الممكن أن ة أمور لالستمرار في أعمالها في المستقبل المنظور. وعالوة على ذلك، فإن اإلدارة ليست على علم بأي

قوائم المالية الموحدة على تسبب شك جوهري حول قدرة المجموعة على المواصلة على أساس مبدأ االستمرارية. ولذلك، تم إعداد ال
 أساس مبدأ االستمرارية.

 
 توحيد ال أسس (3
 

تكون لدى المؤسسة التي هي تعد الشركة التابعة  التابعة. هالقوائم المالية للبنك وشركاتعلى مل القوائم المالية الموحدة تتش
من  العوائدتلك لتأثير على على االقدرة ولديها مع الشركة  امتغيرة من خالل مشاركتهتعرضات أو حقوق على عوائدها الالمجموعة 

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

 لس اإلدارة، أو المجموعة على تعيين أغلبية أعضاء مجقيود أخرى مفروضة على قدرة قيود تعاقدية أو عندما تكون هناك  ( أ
 
 المجموعة، أو بخالف ألطراف أخرى آت مكافالستحق أغلبية المخاطر االقتصادية وتعندما  ( ب
 

إلعداد  كما هو محدد بموجب المعيار الدوليعندما يتم تطبيق االستثناء لتوحيد الشركات التابعة للمؤسسة االستثمارية  ج(
 .10التقارير المالية رقم  

 

 وفقا  قيس استثماراتها ت، وعلى هذا النحو، 10رقم  كما هو محدد بموجب المعيار الدولية استثمارية كمؤسسؤهل المجموعة ت
 المحددة في المعيار.متطلبات لل

 

تم إعداد ي قتناء.ن تاريخ التأسيس أو االاعتبارا  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 المالية للشركات التابعة القوائم 

 عند التوحيد.البيينة األرصدة والدخل والمصروفات 
 

 



 القوائم المالية الموحدة  نفستكوربإ
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  دمج األعمال (4
 

والمقاسة بالقيمة العادلة بتاريخ  . يتم قياس تكلفة االقتناء كإجمالي للمقابل المحولات دمج األعماليتم اعتماد طريقة االقتناء في إثب
 . يتم احتساب تكاليف المتعلقة باالقتناء عند تكبدهااالقتناء. 

 
ين المناسب وفقا  للشروط نها تقيم الموجودات المالية والمطلوبات المفترضة للتصنيف والتعيإعندما تقوم المجموعة باقتناء األعمال، ف

 . االقتناءالتعاقدية والظروف االقتصادية والشروط ذات الصلة كما هو بتاريخ 
 

والمطلوبات المقتناة لموجودات المحددة اصافي إجمالي المقابل المحول فوق يتم مبدئيا  قياس الشهرة بالتكلفة، التي تعد الزيادة في 
 .المفترضة

 
فحص االضمحالل، يتم تخصيص خسائر اضمحالل متراكمة. لغرض  أيةقياس الشهرة بالتكلفة بعد حسم بعد اإلثبات المبدئي، يتم 

، والتي من المتوقع أن تستفيد من من الوحدات المنتجة للنقد للمجموعةلكل وحدة  االقتناءالشهرة المقتناة في دمج األعمال، من تاريخ 
 .الوحدات تلكفي تم تخصيصها المشتراة  للملكيةمطلوبات أخرى أعمال الدمج، بغض النظر ما إذا كانت موجودات أو 

 
 استخدام التقديرات واآلراء  (5
 

تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات المالية المسجلة قد يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة من اإلدارة عمل تقديرات وفرضيات 
 :ات بصورة أساسية علىبتاريخ القوائم المالية. ينحصر استخدام التقدير

 
األرباح أو الخسائر في استثمارات الشركات من خالل تحديد القيم العادلة لالستثمارات المشتركة المدرجة بالقيمة العادلة  أ( 

ومخصصات وتحديد رسوم األداء للموجودات المدارة  (12و10 اإليضاحين رقم  أنظرواالستثمارات العقارية )
 األرباح أو الخسائرخالل من ثمارات المدرجة بالقيمة العادلة تلك االست فيما عدامالية االضمحالل للموجودات ال

وتخصيص رسوم طرح  اسهم حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر واستثمارات
 (.14إيضاح رقم  أنظر) االستثمار إلى التزامات األداء كما هو موضح الحقا  

 
الفائدة على فحص لدين والمبلغ األصلي ل اتعودففقط لمساس إلجراء تقييم األتشكل يد التدفقات النقدية التي تحد  ب(

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

 
منفصلة عن فيما يتعلق بتصنيف الموجودات المالية،  للمجموعة، اتخذت اإلدارة اآلراء التالية تطبيق السياسات المحاسبية أثناءفي 

 الموحدة. تلك المرتبطة بالتقديرات، التي لها أغلب التأثيرات الهامة على المبالغ المثبتة في القوائم المالية
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  9ر الدولي إلعداد التقارير المالية رقم المبكر للمعيا التطبيق (6
 

. فيما يتعلق بتصنيف وقياس واضمحالل 9معيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم للالمبكر بالتطبيق قامت المجموعة خالل السنة 
 دولي إلعداد التقارير المالية رقممعيار الالمبكر لل التطبيقالموجودات المالية، تم تطبيق التغيرات في السياسات المحاسبية الناتجة من 

 أدناه. على النحو المبين  9
 

الناتجة من في القيم المدرجة للموجودات المالية والمطلوبات المالية إثبات الفروق . يتم مقارنةفترات العرض تم إعادة يلم  ( أ
، وبالتالي. 2016 يوليو 1ا في مك اتالمبقاة واالحتياطيفي األرباح  9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  تطبيق

عليه فإنه ، 9رقم  ال تعكس المتطلبات الخاصة بالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 2016لسنة فإن المعلومات الواردة 

 .9لمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم بموجب ا 2017لسنة ال يمكن مقارنتها بالمعلومات الواردة 
 

 .المبدئيفي تاريخ التطبيق الحالية والظروف الوقائع اد التقييمات التالية على أساس تم إعد (ب
 

 .من خالله الماليةيتم االحتفاظ بالموجودات تحديد نموذج األعمال الذي  -

من خالل العادلة كمدرجة بالقيمة الموجودات والمطلوبات المالية تصنيف بعض وإلغاء تصنيف يتم قياس عمليات  -
 و الخسائر.األرباح أ

كمدرجة أدوات أسهم حقوق الملكية والتي ال يتم االحتفاظ بها ألغراض المتاجرة في االستثمارات تصنيف بعض  -
 .اآلخرالدخل الشامل بالقيمة العادلة من خالل 

 
 الموجودات المالية  تصنيف (7
 

 االستثمارات   ()أ
 

الموجودات المالية إلى فئات مختلفة كما هو المجموعة ، تصنف 9الية رقم المعيار الدولي إلعداد التقارير المعند االعتماد المبكر 

 (. 1)5موضح في إيضاح رقم 
 

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

 األصلي القائم. 
 
المحتفظ بها لغرض طويل األجل العقارية ستثمارات محافظ االالوبعض ستراتيجية ما تصنف المجموعة االستثمارات االك
 .رجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل آلخرالحلول االستثمارية البدلية كاستثمارات مداستثمارات و
 

 .كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرجميع االستثمارات األخرى يتم تصنيفها 
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 )تتمة(الموجودات المالية  تصنيف (7
 

 )تتمة(االستثمارات   ()أ
 

 نة السابقة السياسة المحاسبية للس
 

محتفظ بها لغرض  االستحقاق أو حتىكمحتفظ بها المشتركة  االستثمارات، قامت المجموعة بتصنيف تعرضات 2016يوليو  1قبل 
أو مدرجة بالتكلفة المطفأة كما هو مطلوب بموجب  للبيعاألرباح أو الخسائر أو متاحة من خالل أو مدرجة بالقيمة العادلة  المتاجرة

 . 39ر المحاسبة الدولي رقم متطلبات معيا
 

استثمارات الشركات أو االستثمارات العقارية أو  اتاالحتفاظ بها لفترة طويلة األجل مثل استثماربنية تصنف االستثمارات المقتناة 
األرباح  خالل منستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة الحلول االستثمارية البديلة متضمنة تلك التي لدى المجموعة نفوذ مؤثر عليها كا

 أو الخسائر عندما يتم استيفاء المعايير التالية:
 

 ؛ ولديها قياس واقعي للقيم العادلة  .1
 

يتم تقييم أداء مثل هذه االستثمارات على أساس القيمة العادلة وفقا  الستراتيجية استثمارات المجموعة والمعلومات المقدمة  .2
 لعليا ومجلس إدارة المجموعة. داخليا  بناء  على تلك األسس لإلدارة ا

 

  .تم تصنيف جميع استثمارات أسهم حقوق الملكية األخرى كمتاحة للبيع وتم إدراج بعض استثمارات الدين بالتكلفة المطفأة
 

 األصول السائلة األخرى   ب(
 

بالتكلفة  خرى"األسائلة الصول ألامالية والمؤسسات اليداعات لدى اإل"يتم تسجيل األصول السائلة األخرى، التي تشكل جزءا  من 
على المشتقات الضمنية التي يتطلب إما فصلها من  تحتويتلك الموجودات التي بخالف ضمحالل في القيمة بعد حسم أي اال المطفأة

مت اإلدارة األرباح أو الخسائر. قاخالل  منكموجودات مدرجة بالقيمة العادلة المالية بالكامل  ةالمشتقات الضمنية أو تصنيف األدا
 األرباح أو الخسائر.خالل  منكموجودات مدرجة بالقيمة العادلة الموجودات تلك بتصنيف 

 

 الحلول االستثمارية البديلة في  استثمارات مشتركة (8
 

ح أو األربامن خالل كاستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة  الحلول االستثمارية البديلةتصنف االستثمارات المشتركة للمجموعة في 
إعداد التقارير ، ويتم إدراجها بالقيمة العادلة بتاريخ أو استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر الخسائر

رباح أو الخسائر في القائمة الموحدة ألالقيمة العادلة لالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل اتغيرات المالية. يتم تسجيل 
 أو الخسائر.ح رباألل
 

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 الخساراآلخر ويتم تسجليها كبند منفصل في حقوق الملكية حتى يتم استبعادها

 .حويلها إلى األرباح المبقاةت
 

 السياسة المحاسبية للسنة السابقة 
جميع االستثمارات المشتركة للمجموعة في الحلول االستثمارية البديلة كاستثمارات مدرجة كان يتم تصنيف ، 2016يوليو  1قبل 

 .ة في القائمة الموحدة لألرباح أو الخسائربالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، ويتم تسجيل تغيرات القيمة العادل
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 الشركات واالستثمارات العقارية اتاستثمارات مشتركة في استثمار (9
 

تصنف االستثمارات المشتركة للمجموعة في استثمارات الشركات واالستثمارات العقارية بصورة أساسية كاستثمارات مدرجة 
هذه االستثمارات بسعر تكلفة االقتناء )التي تعد القيمة العادلة المبدئية( مبدئيا  األرباح أو الخسائر. تسجل من خالل القيمة العادلة ب

، مع تسجيل المكاسب أو الخسائر الناتجة غير المحققة كتغيرات في تقرير ماليكل إعداد ويتم إعادة قياسها بالقيمة العادلة بتاريخ 
 للسنة. وبالتالي، ال توجد مخصصات اضمحالل لمثل تلك االستثمارات.لألرباح أو الخسائر الموحدة لعادلة في القائمة القيمة ا

 
مدرجة بالقيمة العادلة األخرى للمجموعة كاستثمارات أسهم حقوق الملكية استثمارات بعض تصنف االستثمارات االستراتيجية و
القيمة العادلة بتلك االستثمارات قياس . ومن ثم يتم إعادة بالقيمة العادلةتسجيلها دئيا  مبويتم من خالل الدخل الشامل األخرى، 

وتسجل اآلخر ل الشامل وترحل التغيرات الناتجة في قيمة هذه االستثمارات إلى القائمة الموحدة للدختقرير مالي كل إعداد بتاريخ 
الملكية حقوق ة المتراكمة المدرجة مسبقا  في فإن المكسب أو الخسار ، عندئذاحتى يتم استبعادهالملكية حقوق كبند منفصل ضمن 

 .تحويلها إلى األرباح المبقاةيتم 
 

االستثمارات المشتركة للمجموعة في استثمارات الشركات التي تم إجراؤها فيما يتعلق ببعض استثمارات الدين إدراج يتم 
 صص االضمحالل، إن وجد.واالستثمارات العقارية بالتكلفة المطفأة بعد حسم مخ

 

 السياسة المحاسبية للسنة السابقة 
 

تصنيف بعض االستثمارات االستراتيجية واالستثمارات األخرى للمجموعة كاستثمارات متاحة للبيع كان يتم  ،2016يوليو  1قبل 
إعداد القيمة العادلة بتاريخ باالستثمارات  تلكقياس ويتم مبدئيا  تسجيلها بالقيمة العادلة متضمنة تكاليف االقتناء. ومن ثم يتم إعادة 

ناتجة في قيمة هذه االستثمارات إلى القائمة الموحدة للدخل الشامل وتسجل كبند منفصل ضمن أية تغيرات مالي وترحل تقرير كل 
ي حقوق الملكية يتم استبعادها، عندئذ فإن المكسب أو الخسارة المتراكمة المدرجة مسبقا  فاضمحاللها أو حقوق الملكية حتى يتم 

 تضمينها في القائمة الموحدة لألرباح أو الخسائر.
 

 إدارة االئتمان  اتاستثمارات مشتركة في استثمار (10
 

المطفأة بعد حسم  بالتكلفةمدرجة دين االستثمارات المشتركة للمجموعة في استثمارات إدارة االئتمان كأدوات يتم تصنيف 
 ستخدام معدل الفائدة الفعلي.ال الفوائد على تلك أدوات الدين بيتم إثبات دخ .مخصص االضمحالل
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 عدم قابلية تحصيل الموجودات الماليةول اضمحال (11
 

الموجودات لمتوقعة على القائمة الموحدة لألرباح أو الخسائر للخسائر االئتمانية افي تقوم المجموعة بإثبات مخصصات الخسارة 
ستثناء استثمارات أسهم حقوق المليكة واستثمارات الدين المصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر أو المالية با

 المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
 

يتم حاالت التالية، والتي الباستثناء لى مدى العمر، عية المتوقعة الئتمانخسائر ابمبلغ مساوي لل 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 هامخاطرزيد تألدوات المالية األخرى التي لم ا. 2
 

درجة االستثمار" ب"تقييما  ن التي لديها مخاطر ائتمانية منخفضة عندما يعادل تصنيف مخاطرها االئتمانية تعتبر المجموعة سندات الدي
 على الصعيد العالمي.

 

 السياسة المحاسبية للسنة السابقة 
 

تلك المصنفة كموجودات بخالف لجميع الموجودات المالية تقرير مالي كل إعداد في تاريخ  تقييمتم عمل يكان  ،2016يوليو  1قبل 
يتم ل موجود مالي محدد. اضمحال يثبتدليل موضوعي ما إذا كان هناك لتحديد مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
يت التدفقات النقدية المستقبلية مع عمل الفرضيات حول الوضع المالي لحامل عمل الفرضيات من قبل اإلدارة لتقدير مبالغ وتوق

 وإثباتفإنه يتم تحديد المبلغ القابل لالسترداد المقدر لهذا الموجود  ،إذا وجد مثل هذا الدليلالموجود المعني وتحقيق قيمة الضمان. و
وفي حالة  باح أو الخسائر ويتم تقييدها في حساب المخصص.، المحددة بشكل مالئم، في القائمة الموحدة لألرلالضمحالخسارة ا

 االستثمارات في أسهم حقوق الملكية المتاحة للبيع، فإن االضمحالل ينعكس مباشرة كانخفاض لقيمة الموجود المالي.

 
وما يرتبط بها من لة المضمحاالستثمارات المتاحة للبيع، فإنه يتم شطب الموجودات المالية  بخالفوفي حالة الموجودات المالية 

خسارة أو انخفض مبلغ زاد ، في السنة الالحقة إذامخصصات عندما ال يكون هناك احتمال واقعي لالسترداد في المستقبل القريب. 
أو تخفيضه عن  تهيتم زيادمسبقا  ، نتيجة لحدوثه بعد إثبات قيمة االضمحالل، عندئذ فإن االضمحالل المثبت المقدر االضمحالل

فإنه يتم إدراجها في القائمة الموحدة لألرباح أو في وقت الحق، تم استرداد المبالغ المشطوبة إذا  عديل حساب المخصص.طريق ت
 الخسائر.

 



 القوائم المالية الموحدة  نفستكوربإ

 

 القوائم المالية الموحدة  إيضاحات حول  82 صفحة

 

 

 )تتمة(الهامة السياسات المحاسبية  .32
 

 المالية األدوات  ستبعادا (12

 
 ابنقل حقوقه تقامأو  د الماليلموجومن التدفقات النقدية ية لانقضاء الحقوق التعاقدباستبعاد الموجودات المالية عند المجموعة قوم ت

الموجود والمكافآت الجوهرية للملكية المتعلقة بالتدفقات النقدية التعاقدية وفقا  للمعامالت التي يتم فيها نقل جميع المخاطر  في استالم
بالسيطرة حتفظ للملكية وأنه لم يوالمكافآت الجوهرية طر جميع المخابنقل أو إبقاء مجموعة قم العندما لم تأو  الذي تم نقله المالي

 على الموجودات المالية.
 

يتم تحويل المكسب/ الخسارة المتراكمة المثبتة في قائمة الدخل الشامل فيما يتعلق باالستثمارات بعاد الموجودات المالية، عند است
 مباشرَة إلى األرباح المبقاة.المصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

 
 .إلغائه أو انتهاء مدتهستبعاد المطلوبات المالية عندما يكون االلتزام بموجب المطلوب تم إخالئه أو ايتم 
 

 السياسة المحاسبية للسنة السابقة 
ة تدوير المكسب/ الخسارة ، عند استبعاد الموجودات المالية المصنفة كاستثمارات متاحة للبيع، كان يتم إعاد2016يوليو  1قبل 

 المثبتة بشكل منفصل في حقوق الملكية إلى القائمة الموحدة لألرباح أو الخسائر.
 
 العمالت األجنبية (13
 

الموجودات  يعاد تحويل. تسوية المعامالتبأسعار 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 األجنبيةنقدية ال والمطلوبات

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

 
تسوية المعامالت.  خبتواريبالتكلفة التاريخية بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة المقاسة ت غير النقدية الموجوداتسجيل يتم 

تواريخ التي تم فيها تحديد اليعاد تحويل الموجودات غير النقدية بالعمالت األجنبية المدرجة بالقيمة العادلة بأسعار الصرف السائدة ب
ر إلى القائمة الخسائ أواألرباح  خالل منالعادلة  وخسائر التقييم العادل لالستثمارات المدرجة بالقيمةالقيم العادلة. ترحل مكاسب 

 .رباح أو الخسائرالموحدة لأل
 

التي تم اختيارها لعرض التغيرات االستثمارات فيما يتعلق بتلك الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية صرف إثبات فروق يتم 
، كما كان يتم إثبات فروق صرف 2016يوليو  1في الدخل الشامل اآلخر. قبل العادلة في الدخل الشامل اآلخر الالحقة في القيمة 

 العمالت األجنبية الناتجة عن استثمارات أسهم حقوق الملكية المتاحة للبيع في الدخل الشامل اآلخر.
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 ذمم مدينة  (14

 

تدرج هذه بالتكلفة بعد حسم  الملزمة. االكتتاب اتفاقيةأي عند التوقيع على  االلتزام، ثبوتعند  لالكتتاببات الذمم المدينة يتم إث
 مشكوك فيها.  اعتبارهاإن يتم لذمم المدينة بمجرد مقابل امخصصات اليتم عمل ضمحالل. المخصص ا

 
 سلف (15

 

 . ضمحالللال خصصاتمبالتكلفة المطفأة، بعد حسم أي السلف تدرج 
 

 المحاسبة في تاريخ المتاجرة (16
 

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

 (.الموجودبيع 
 

 ممتلكات ومعدات (17
 

تشتمل الممتلكات والمعدات بصورة أساسية على األراضي والمباني والتحسينات على العقارات المستأجرة ذات الصلة المستخدمة 
 كمكاتب من قبل المجموعة.

 
حرا  وبعض الموجودات التشغيلية بالمبالغ المعاد تقييمها، والتي تعد القيمة  يدرج البنك المباني المقامة على األراضي المملوكة ملكا  

العادلة للموجودات بتاريخ إعادة التقييم بعد حسم أي إستهالك متراكم الحقا  وخسائر اإلضمحالل المتراكمة الحقا . يتم إجراء 
لمعاد تقييمها ال تختلف بصورة جوهرية عن قيمها المدرجة. يتم التقييمات أكثر من المعتاد للتأكد من أن القيمة العادلة للموجودات ا

إدراج أي فائض إعادة التقييم في إحتياطي إعادة تقييم الموجودات ضمن حقوق الملكية، باستثناء إلى الحد الذي يعكس فيها 
ة فإن هذه الزيادة يتم إثباتها ضمن إنخفاض في إعادة تقييم لنفس الموجود المثبت مسبقا  ضمن األرباح أو الخسائر، وفي هذه الحال
العجز الذي يتم مقاصة مباشرة  من  ءاألرباح أو الخسائر. يتم إثبات عجز إعادة التقييم مباشرة  ضمن األرباح أو الخسائر، باستثنا

يل من إحتياطي فائض سابق لنفس الموجود فإنه يتم مقاصة مباشرة  مقابل فائض إحتياطي إعادة تقييم الموجودات. يتم عمل التحو
إعادة تقييم الموجودات إلى األرباح المبقاة للفرق بين اإلستهالك على أساس القيمة المدرجة المعاد تقييمها للموجود واالستهالك 

 على أساس التكلفة األصلية للموجود. 
 

 يتم تسجيل جميع البنود األخرى بالتكلفة بعد حسم اإلستهالك المتراكم. 
 

 على النحو التالي:اإلنتاجية المتوقعة  هاأعماركات والمعدات على أساس القسط الثابت على مدى يتم إستهالك الممتل
 

 ضي المملوكة ملكا  حرا  امباني على األر سنة 25

 تحسينات على العقارات المستأجرة والمباني سنة 15 – 10

 الموجودات التشغيلية سنة 23 – 3
 

للموجودات وطريقة اإلستهالك المذكورة أعاله، إذا اقتضى األمر، على األقل مرة في نهاية  يتم مراجعة وتعديل األعمار اإلنتاجية
 كل سنة مالية. 
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 موجودات غير ملموسة  (18
 

أعمار دارة لدى عقود اإل ان.لموسة على عقود اإلدارة والشهرة المثبتة عند اقتناء أعمال إدارة االئتمالموجودات غير المتشتمل 
 .لذلك سنوات ويتم إطفاؤها وفقا   5إنتاجية لمدة 

 
تقوم المجموعة بمراجعة القيم  ،األخرىغير الملموسة  موجوداتلل بالنسبة .الشهرة سنويا  اضمحالل  بفحصتقوم المجموعة 

. في حالة وجود مثل اضمحالل في القيمة 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 قائمة األرباح أو الخسائر في القيمة االضمحالل 
 

 ومخصصات ومصروفات مستحقة ذمم دائنة (19
 

مجلس األخرى المعتمدة من قبل  برامج المزاياالتعاقدية والقانونية و لاللتزامات وفقا  لتكاليف مزايا الموظفين مخصص عمل م يت
 .(30يضاح رقم اإل)انظر  اإلدارة

 

تضمن ت يتم عمل المخصصات إذا كان على المجموعة التزاما  حاليا  ناتجا  عن حدث سابق، وأنه يحتمل أن يتطلب استخدام مصادر
 لتزام.اللتزام كما يمكن عمل تقدير واقعي لمبلغ االمنفعة إقتصادية لتسوية ا

 

 غير الممولة االقتناءاتصفقات  (20
 

التي تم تمثل صفقات االقتناءات غير الممولة المبالغ التعاقدية المستحقة الدفع من قبل المجموعة فيما يتعلق باالستثمارات المقتناة 
 . إعداد التقارير الماليةبتاريخ كن لم يتم تمويلها بعد، كما هو توقيع اتفاقياتها، ول

 

 النقد وما في حكمه (21
 

لدى مؤسسات مالية  توإيداعاونقد قيد التحصيل وأموال سائلة أخرى يشتمل النقد وما في حكمه على نقد وأموال قصيرة األجل 
وهرية من حيث التغيرات في القيمة بتواريخ إستحقاق أصلية التي تكون قابلة للتحويل بسهولة إلى نقد، وتخضع لمخاطر غير ج

 لفترة ثالثة أشهر أو أقل. 
 

 االقتراضات (22
 

المتمثلة في التسهيالت المصرفية المتجددة متوسطة األجل والدين المتوسط األجل والدين الطويل  إثبات االقتراضاتمبدئيا  يتم 
 الحقا  تعديلها لتأثير تحوطات القيمة العادلة.  األجل بالقيمة العادلة للمقابل المستلم ويتم

 

على مدى  فوائدوتخصم من االقتراضات ويتم الحقا  إثباتها كمصروفات  باالقتراضاتيتم مبدئيا  رسملة تكاليف المعامالت المتعلقة 
 األعمار المتوقعة لهذه االقتراضات.
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 انةالخزأسهم  (23
 

أي فائض ناتج من إعادة بيع أسهم الخزانة . يتم معاملة الملكية حقوقاالقتناء وتظهر كخصم مقابل  تكلفةسعر ب الخزانةأسهم  تدرج
بيع الأي عجز ناتج من  .الملكية حقوقويتم تضمينها في االحتياطي ضمن الحقاَ بسعر أعلى من التكلفة كأرباح غير قابلة للتوزيع 

أوال  مقابل الفائض المتراكم من المعامالت السابقة في أسهم الخزانة، وإذا يتم احتسابها من التكلفة  أدنى ربسعلخزانة سهم االالحق أل
 يتم احتساب أي فرق في األرباح المبقاة. فإنهغير كاف،  االحتياطيكان 

 
  مكافآت األسهم (24

 

يتم سويقدر تحديد مبلغ المصروفات التي  .ى مدى فترة االكتسابعلحتساب مكافآت األسهم للموظفين ويتم إثبات المصروفات ايتم 
ستحقاق األسهم بالقيمة العادلة عند تاريخ المنح باستخدام النمط الإثباتها على أساس نموذج يأخذ بعين االعتبار االحتمال المرجح 

 مات الفعلية. التاريخي لخدمة الموظف. ويتم تحديث هذه التقديرات بصورة منتظمة بناء  على المعلو
 

 

 أرباح األسهم  (25
 

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.

 

 المقاصة (26
 

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

 

 ألدوات المالية المشتقةا (27
 

 ام أسعار السوق السائدة أو نماذج التسعير الداخلية.باستخدالمحددة تدرج األدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة 
 

 يتم تصنيف األدوات المالية المشتقة المؤهلة لمحاسبة التحوط كتحوطات القيمة العادلة أو كتحوطات التدفقات النقدية. يتم إيقاف
تنفيذها أو لم تعد مؤهلة لمحاسبة  مدتها أو تم بيعها أو إلغائها أو انتهتحوط قد تمحاسبة التحوط عندما تكون أدوات ال استخدام
 .25تم اإلفصاح عن المعالجات المحاسبية لكال نوعي التحوطات وفي حالة توقف التحوط في إيضاح رقم التحوط. 

 

لألدوات المالية المشتقة التي ال تعد مؤهلة لمحاسبة التحوط، فإن أي مكسب أو خسارة ناتجة من التغيرات في القيمة العادلة بالنسبة 
ل مباشرة إلى القائمة الموحدة   .لألرباح او الخسائرترح 



 القوائم المالية الموحدة  نفستكوربإ

 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة   86 صفحة
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  الدخل (28
 

يتم إثبات دخل الفوائد باستخدام طريقة العائد الفعلي للموجود ويسجل كدخل موجودات. يتم إثبات دخل االستثمارات من جميع 
كما في نهاية فترة إعداد ن األرباح أو الخسائر على أساس التغيرات في القيمة العادلة االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة ضم

 . التقارير المالية
 

 يتم إثبات دخل الرسوم عند تقديم الخدمات. يتم إثبات رسوم األداء عند اكتسابها.
 

األرباح أو خالل من المدرجة بالقيمة العادلة  ثماراتترحل المكاسب أو الخسائر الرأسمالية المحققة من االستثمارات باستثناء االست
 .االستثمار الخسائر إلى الدخل في وقت استبعاد

 

 مع عمالءمبرمة إيرادات من عقود 
 

المتعلق باإيرادات مان عقاود مبرماة ماع عماالء  15قامت المجموعة بالتطبيق المبكر للمعيار الدولية إلعداد التقارير المالية رقم 
 في السنة السابقة. 

 

بعااد  المسااتثمرين.يقااوم بإيااداع االسااتثمارات المكتتااب بهااا مااع عنادما ب نفسااتكورإماان قباال طاارح االسااتثمار رسااوم احتساااب ياتم 
، حااددت المجموعااة التزامااات األداء الناتجااة عاان عقودهااا مااع 15التطبيااق المبكاار للمعيااار الدوليااة إلعااداد التقااارير الماليااة رقاام 

ثمارات لديهم. يتم تأجيال جازء مان الرساوم المتعلقاة بالتزاماات األداء وتادرج علاى مادى فتارة المستثمرين الذين يتم إيداع االست
 االستثمار. 

 

ه علاى هاذ اساتثماراتها. وبنااء  مستثمريها الناتجة من طرح مع ها مابرتم إوتحليل شروط العقود التي بمراجعة ب نفستكورإقامت 
 :استيفاؤهاب نفستكورإمن يتوقع التي من التزامات األداء ن قامت المجموعة بتحديد النوعين التاليي، المراجعة

 

خالل الفترة من الشراء إلى طرح االستثمار مع المستثمرين، بما في ذلك تحديد ب نفستكورإالخدمات المقدمة من قبل    1
كل صفقة من الصفقات المعاملة والتمويل واالكتتاب واالحتفاظ ببنية تحتية لطرح االستثمار وإعداد المواد التسويقية ل

 وما إلى ذلك؛ و
 

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

كافااة بإتمااام مجموعااة تقااوم الالتزامااات األداء المااذكورة أعاااله. ماان كاال طاارح االسااتثمار لرسااوم بتخصاايص ب نفسااتكورإقاماات 
المتعلقاة رساوم إثباات اللاذلك، ياتم  وفقاا  المساتثمرين. ماع االساتثمار طارح ( أعااله قبال 1الفقارة )ضحة فاي الموالتزامات أدائها 

كجازء مان طارح االساتثمار المستثمرين. يتم تضمين هذا الجزء مان رساوم مع االستثمار عند طرح  مقدما  تلك األداء  اتالتزامب
 رسوم الصفقة.

 
لذلك،  وفقا  ( أعاله. 2في الفقرة )ضح على التزام األداء المو مقدما  تم استالمه غ الذي المبليمثل جزء من رسوم طرح االستثمار 

إدارة علااى ماادى فتاارة ، كرسااوم موجااودات ماادارة، طاارح االسااتثمار هااذا ويااتم إثباتااه بماارور الوقااترسااوم عنصاار يااتم تأجياال 
 االستثمار.

 

 فاتوالمصر (29
 

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

 



 القوائم المالية الموحدة  نفستكوربإ

 

 حدة  إيضاحات حول القوائم المالية المو 87 صفحة
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 ضرائب على الوحدات األجنبية  (30
 

لألنظمة  وفقا  األجنبية ت الوحداحتساب الضريبة على الدخل من الشركات في مملكة البحرين. يتم ا ال توجد ضريبة على دخل
 . المعنية ويتم إدراجها ضمن المصروفات التشغيليةالمجموعة وحدات البلدان التي تعمل فيها المعمول بها في المالية 

 
يتم احتساب الضرائب المؤجلة باستخدام طريقة المطلوبات لجميع الفروق المؤقتة وتحتسب على أساس المعدل الذي من المتوقع 

 إثبات الموجودات الضريبية المؤجلة فقط إذا كان االسترداد محتمال .  سداده. يتم
 
 

 


