إعالن إدراج أسهم شركة اإلثمار القابضة ش.م.ب .في سوق دبي المالي
ي�رس �رشكة الإثمار القاب�ضة �ش.م.ب� .أن تعلن عن �إدراج �أ�سهمها يف �سوق دبي املايل اعتبار ًا من يوم الإثنني املوافق  ٢٩يناير  .٢٠١٨ويت�ضمن هذا الإعالن تقرير جمل�س الإدارة املقدم ب�ش�أن البيانات املالية ال�سنوية للعام  ٢٠١٦والبيانات املالية ال�سنوية املدققة عن عامي  ٢٠١٦/٢٠١٥وتقرير مدقق احل�سابات والإي�ضاحات اخلا�صة به والبيانات املالية املرحلية املراجعة للربع الثالث من عام  ٢٠١٧وتقرير مدقق احل�سابات والإي�ضاحات اخلا�صة به .وميكن �أي�ض ًا االطالع على كافة
البيانات املالية والإف�صاحات العامة على املوقع الإلكرتوين ل�رشكة الإثمار القاب�ضة  www.ithmaarholding.comوموقع بور�صة البحرين  www.bahrainbourse.comوموقع بور�صة الكويت  www.boursakuwait.comوموقع �سوق دبي املايل www.dfm.ae
نبذة عن شركة اإلثمار القابضة ش.م.ب ،.شركاته
الرئيسية التابعة والزميلة وبيان بأهم
التطورات الراهنة:

وتدفقاتها النقدية والتغيريات يف حقوق امللكية والتغريات يف ح�سابات اال�ستثمار املقيدة لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفق ًا ملعايري املحا�سبة املالية ال�صادرة
عن هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية.

هيكل رأس المال

ت�أ�س�ست �رشكة الإثمار القاب�ضة �ش.م.ب�( .سابق ًا بنك الإثمار �ش.م.ب«( ).الإثمار») يف مملكة البحرين يف � ١٣أغ�سط�س  ١٩٨٤وح�صلت على
رخ�صة بنك ا�ستثماري حتت �إ�رشاف م�رصف البحرين املركزي .واعتبار ًا من � ١٤أبريل � ٢٠١٠أ�صبحت الإثمار مرخ�صة كبنك �إ�سالمي
يعمل يف جمال التجزئة من قبل م�رصف البحرين املركزي.
�إن �أ�سهم الإثمار مدرجة حالي ًا يف بور�صة البحرين وبور�صة الكويت حتت رمز التداول [�إثمار].
خالل عام  ،٢٠١٦وافق م�ساهمو بنك الإثمار �ش.م.ب .يف اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية الذي عقد يف  ٢٨مار�س  ٢٠١٦على �إعادة
تنظيم هيكلة بنك الإثمار �ش.م.ب� .إىل �رشكة قاب�ضة و�رشكتني تابعتني وذلك للف�صل بني الأ�صول الأ�سا�سية وغري الأ�سا�سية .واعتبار ًا من
 ٢يناير  ،٢٠١٧مت حتويل الإثمار �إىل الإثمار القاب�ضة �ش.م.ب ،.والتي متتلك  ٪١٠٠من بنك الإثمار �ش.م.ب( .م) («بنك الإثمار») (ترخي�ص
بنك جتزئة �إ�سالمي) و�رشكة �آي بي كابيتال �ش.م.ب( .م) (ترخي�ص �إدارة ا�ستثمارات ،الفئة �أ)� .إن ال�رشكتنی التابعتنی مرخ�صتان من قبل
م�رصف البحرين املركزي.
�إن الأن�شطة الأ�سا�سية للإثمار و�رشكاتها التابعة («املجموعة» جمتمعة) تت�ضمن جمموعة متنوعة من اخلدمات امل�رصفية والتي ت�شمل الأعمال امل�رصفية
للأفراد والتجارية واخلا�صة و�إدارة الأ�صول والتكافل والإجارة والتطوير العقاري.
خالل فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب  ،2017بد�أت جمموعة الإثمار برناجم ًا ن�شط ًا لإيجاد م�شرتي لأ�صل معني �ضمن املجموعة .ولذلك ،مت
ت�صنيف هذا الأ�صل ك�أ�صل حمتفظ به لغر�ض البيع يف البيانات املالية املوحدة.

الشركات الرئيسية التابعة
بنك الإثمار �ش.م.ب( .مقفلة)

بنك الإثمار �ش.م.ب( .مقفلة) («بنك الإثمار») هو بنك �إ�سالمي يعمل يف جمال الأعمال امل�رصفية للتجزئة ويتخذ من البحرين مقر ًا له،
ومرخ�ص من قبل م�رصف البحرين املركزي ويخ�ضع لإ�رشافه .ويقدم البنك الأعمال امل�رصفية للتجزئة والأعمال امل�رصفية لل�رشكات
وخدمات اخلزينة وامل�ؤ�س�سات املالية وغريها من اخلدمات امل�رصفية الأخرى.
�إن بنك الإثمار يقدم جمموعة متنوعة من املنتجات واخلدمات املتوافقة مع ال�رشيعة الإ�سالمية والتي تلبي االحتياجات التمويلية
واال�ستثمارية للأفراد وامل�ؤ�س�سات .ويبلغ �إجمايل املوجودات و�إجمايل حقوق امل�ساهمني  ٨٫٦مليار دوالر �أمريكي و ٤٢٠مليون دوالر
�أمريكي على التوايل كما يف � ٣٠سبتمرب .٢٠١٧
كما ال يزال بنك الإثمار يحتفظ بح�ضوره يف �أ�سواق خارجية من خالل �رشكته التابعة بنك في�صل املحدود (باك�ستان).
�آي بي كابيتال

ت�أ�س�ست �آي بي كابيتال �ش.م.ب (م) (�آي بي كابيتال) يف  ١٢مايو  ،٢٠١٦وهي �رشكة ا�ستثمارية �إ�سالمية تتخذ من البحرين مقر ًا لها وقد
ت�سلمت رخ�صتها بتاريخ  ٢٢دي�سمرب  ٢٠١٦من م�رصف البحرين املركزي وهي تخ�ضع لإ�رشافه.
ويبلغ ر�أ�سمال �آي بي كابيتال  ٥٠٫٩مليون دوالر �أمريكي وهي �رشكة تابعة ومملوكة بالكامل ل�رشكة الإثمار القاب�ضة �ش.م.ب( .الإثمار القاب�ضة).
�إن �آي بي كابيتال متتلك وتدير جمموعة متنوعة من الأ�صول مبا يف ذلك اال�ستثمارات .ويتمثل دورها الرئي�سي يف �ضمان �أن هذه الأ�صول
تدار ب�صورة جيدة مع االحتفاظ بقيمتهم .وتقوم كذلك ب�إدارة وتعزيز قيمة الأ�صول وحتديد فر�ص التخارج من اال�ستثمارات وتدير حمفظة
متنوعة قطاعي ًا وجغرافي ًا .ويبلغ �إجمايل املوجودات و�إجمايل حقوق امل�ساهمني  ١٫٨مليار دوالر �أمريكي و ٥٣٫٦مليون دوالر �أمريكي على
التوايل كما يف � ٣٠سبتمرب .٢٠١٧
بنك في�صل املحدود
مت ت�أ�سي�س بنك في�صل املحدود (البنك) يف باك�ستان بتاريخ � ٣أكتوبر  ،١٩٩٤و�أ�سهمه مدرجة يف �سوق الأوراق املالية بباك�ستان .ويعمل بنك
في�صل املحدود ب�شكل رئي�سي يف الأن�شطة امل�رصفية لل�رشكات والأفراد والأن�شطة امل�رصفية التجارية .وخالل عام  ،٢٠١٤مت اتخاذ القرار
ب�ش�أن حتويل العمليات التقليدية املتبقية لبنك في�صل املحدود باك�ستان �إىل ال�صريفة الإ�سالمية .وميتلك البنك �شبكة فروع تتكون من ٣٨٦
فرع ًا مبا يف ذلك  ١٧٩فرع ًا لل�صريفة الإ�سالمية كما يف � ٣٠سبتمرب .٢٠١٧
وتركز اال�سرتاتيجية احلالية لبنك في�صل املحدود على منو الودائع (مبا يف ذلك حت�سني حمفظة الودائع منخف�ضة التكلفة) وتقليل تكاليف
الت�شغيل من �أجل حتقيق ربحية �أعلى .ويبلغ �إجمايل املوجودات و�إجمايل حقوق امل�ساهمني  ٤٧٢٫٧مليار روبية باك�ستانية (ما يعادل  ٤٫٥مليار
دوالر �أمريكي) و ٣٨مليار روبية باك�ستانية (ما يعادل  ٣٦٢مليون دوالر �أمريكي) على التوايل كما يف � ٣٠سبتمرب .٢٠١٧
�رشكة الإثمار للتطوير
ت�أ�س�ست �رشكة الإثمار للتطوير ،وهي �رشكة تابعة ومملوكة بالكامل للمجموعة ،يف  ٢٠٠٧بهدف القيام بتطوير و�إدارة امل�شاريع ال�ضخمة
التطويرية والعقارية وم�شاريع البنية التحتية الأخرى .وت�شمل م�شاريع �رشكة الإثمار للتطوير الرائدة م�رشوع دملونيا وهو جزيرة
ا�صطناعية تقع على �ساحل البحرين وتبلغ م�ساحتها  ١٫٢٥مليون مرت مربع.
وتركز اال�سرتاتيجية احلالية ل�رشكة الإثمار للتطوير على تطوير البنية التحتية مل�رشوع دملونيا وكذلك تقدمي خدمات تطوير �إدارية �إىل �رشكة
ن�سيج فيما يتعلق مب�رشوع ال�رشاكة الإ�سكاين بني القطاع العام واخلا�ص.

ر�أ�س املال امل�رصح به
ر�أ�س املال امل�صدر واملدفوع

التقرير حول املتطلبات التنظيمية و �أمور �أخرى

$٢،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠
$٧٥٧،٦٨٨،٧٥٧

(�أ) قد احتفظ الإثمار ب�سجالت حما�سبية منتظمة و�أن البيانات املالية املوحدة متوافقة معها،

اال�سم
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري عمرو حممد الفي�صل
ال�سيد تونكو يعقوب خريا
ال�سيد عبد احلميد حممد �أبو مو�سى
ال�شيخ زامل عبد اهلل الزامل
ال�سيد نبيل خالد حممد كانو
ال�سيد حممد عبدالرحمن بوجريي
ال�سيد عبد الإله �إبراهيم القا�سمي
ال�سيد عمر عبدي علي
الدكتورة �أماين خالد بور�سلي
ال�سيد عبدال�شكور ح�سني تهلك
ال�شيخ حممد اخلريجي

الوظيفة
رئي�س جمل�س الإدارة
ع�ضو جمل�س الإدارة
ع�ضو جمل�س الإدارة
ع�ضو جمل�س الإدارة
ع�ضو جمل�س الإدارة
ع�ضو جمل�س الإدارة
ع�ضو جمل�س الإدارة
ع�ضو جمل�س الإدارة
ع�ضو جمل�س الإدارة
ع�ضو جمل�س الإدارة
ع�ضو جمل�س الإدارة

عدد الأ�سهم
١٠٦,١٠٠
١٠٦,١٠٠
١٠٦,١٠٠
٢٠٥,٠٠٠
١٠٦,١٠٠
١٠٥,٦٠٠
١٠٦,١٠٠
Nil
Nil
Nil
Nil

الفريق اإلداري
اال�سم
�أحمد عبدالرحيم
عبداحلكيم خليل املطوع
رفيندرا �أنانت كوت
حممد ح�سن جناحي
يو�سف عبداهلل اخلان
عبداهلل عبدالعزيز علي طالب
كري�شنان هاريهاران
رافد �أحمد املناعي
يعقوب �سامل ال�شوملي
دانة عقيل رئي�س
خليل �إبراهيم الع�صفور
ثاقب حممود م�صطفى
تيمور ر�ؤوف جورج
�أحمد خمي�س عبداهلل ال�سويدي
الدكتور عادل �أحمد املرزوقي
�أيوب يو�سف عبداهلل العو�ضي
�إينا�س حممد رحيمي
هناء �أحمد املران
جا�سم حممد الناجم
عبداهلل عبدالعزيز العبا�سي

الوظيفة
الرئي�س التنفيذي
نائب الرئي�س التنفيذي ،املجموعة امل�رصفية
نائب الرئي�س التنفيذي ،املجموعة امل�ساندة
م�ساعد املدير العام ،الأعمال امل�رصفية للأفراد
م�ساعد املدير العام ،رئي�س تقنية املعلومات وال�ش�ؤون الإدارية
م�ساعد املدير العام ،رئي�س الأعمال التجارية وامل�ؤ�س�سات املالية
رئي�س �إدارة املخاطر ،م�س�ؤول املخاطر
رئي�س الأعمال امل�رصفية اخلا�صة
رئي�س �إدارة العمليات امل�رصفية
رئي�س �إدارة ال�ش�ؤون القانونية ،و�أمني ال�رشكة
القائم ب�أعمال رئي�س �إدارة التدقيق الداخلي
رئي�س الرقابة املالية
رئي�س االت�صاالت امل�ؤ�س�سية والت�سويقية
رئي�س اخلزينة
رئي�س �إدارة االلتزام ال�رشعي
رئي�س �إدارة الأ�صول
رئي�س �إدارة املوارد الب�رشية
رئي�س االلتزام ومكافحة غ�سيل الأموال ،م�سئول االلتزام
رئي�س ال�ش�ؤون الإدارية
رئي�س �إدارة وتطوير املنتجات

عدد الأ�سهم
Nil
Nil
Nil
Nil
Nil
Nil
Nil
Nil
Nil
Nil
Nil
Nil
Nil
Nil
Nil
Nil
Nil
Nil
Nil
Nil

تقرير مدققي الحسابات
يرجى االطالع على البيانات املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2015لبنك الإثمار �ش.م.ب .امل�ستخرجة يف هذا الإعالن .ونحيطكم علم ًا ب�أن �رشكة
براي�س واتر هاوز كوبرز �أم �إي املحدودة قد �أ�صدرت هذا التقرير الغري متحفظ (التى قمنا ب�إ�ضافة ن�سخة منه �أدناه) على البيانات املالية املوحدة لل�سنة املنتهية
يف  31دي�سمرب  2015لبنك الإثمار �ش.م.ب .والتي قمنا با�ستخراج هذه القوائم املالية املعلنة عنها .وميكنكم االطالع على كافة البيانات املالية املذكورة مع
ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية و الإي�ضاحات لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب  2015على املوقع االلكرتوين ل�رشكة الإثمار القاب�ضة �ش.م.ب.
 www.ithmaarholding.comو بور�صة البحرين  www.bahrainbourse.comوبور�صة الكويت  www.boursakuwait.comو�سوق
دبي املايل www.dfm.ae
تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل �إىل ال�سادة امل�ساهمني يف بنك الإثمار �ش.م.ب.
التقرير حول البيانات املالية

�رشكة ن�سيج �ش.م.ب (م) (ن�سيج)

م�س�ؤولية �أع�ضاء جمل�س الإدارة عن البيانات املالية

�إن �رشكة ن�سيج هي �أول �رشكة متكاملة يف التطوير العقاري وتطوير البنية التحتية يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،وت�شمل
جمموعة متكاملة يف جمال التطوير العقاري بدء ًا من مرحلة طرح الفكرة حتى تنفيذها .وتت�ضمن الأن�شطة الأ�سا�سية لل�رشكة الت�صميم
والتخطيط الرئي�سي والتطوير والبناء ومكونات البناء والت�سهيالت العقارية و�إدارة الأ�صول .وقد �أ�س�س �رشكة ن�سيج جمموعة من
رواد امل�ستثمرين من القطاع العام واخلا�ص لتكون مبثابة حافز ملواجهة احتياجات التطوير الإ�سكاين يف املنطقة.

�إن �أع�ضاء جمل�س الإدارة م�س�ؤولني عن الإعداد والعر�ض العادل لهذه البيانات املالية املوحدة وفق ًا ملعايري املحا�سبة املالية ال�صادرة عن هيئة املحا�سبة
واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية والعمل وفق ًا لأحكام و مبادئ ال�رشيعة الإ�سالمية .ت�شمل هذه امل�س�ؤولية :الت�صميم والتطبيق واحلفاظ على الرقابة
الداخلية املتعلقة بالإعداد والعر�ض العادل للبيانات املالية والتي تعد خالي ًة من �أي خط�أ جوهري �سوا ًء كان ب�سبب االختال�س �أو اخلط�أ؛ وكذلك اختيار وتطبيق
ال�سيا�سات املحا�سبية املنا�سبة؛ و�إعداد التقديرات املحا�سبية التي تعد معقولة مبوجب الظروف املتوفرة.

وتركز ا�سرتاتيجية �رشكة ن�سيج على البحث عن فر�ص التطوير واال�ستثمار العقاري يف قطاع الإ�سكان املي�رس والتجزئة العقارية يف
منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا� ،إىل جانب العمل على م�رشوع ال�رشاكة الإ�سكاين بني القطاع العام واخلا�ص يف مملكة البحرين.
وكجزء من هذا امل�رشوع ،ا�ستكملت �رشكة ن�سيج م�رشوع «يا�سمينة �سار» خالل عام  ،٢٠١٦حيث مت بيع جميع الفلل ال�سكنية .كما
�أعلنت �رشكة ن�سيج عن ا�ستكمال  %٩٠من م�رشوع «جمانة».

م�س�ؤولية مدقق احل�سابات

ويبلغ �إجمايل املوجودات و�إجمايل حقوق امل�ساهمني  ٤٣٦مليون دوالر �أمريكي و ٣٤٧مليون دوالر �أمريكي على التوايل كما يف � ٣٠سبتمرب .٢٠١٧

الر�أي

جمموعة �سوليدرتي القاب�ضة �ش.م.ب (م)
تعترب �سوليدرتي واحدة من كربيات �رشكات التكافل (الت�أمني الإ�سالمي) .وتقدم ال�رشكة منتجات وخدمات التكافل العام والعائلي والتي
تتوافق مع مبادئ و�أحكام ال�رشيعة الإ�سالمية حول العامل .وتعمل �ضمن �سوليدرتي �رشكتان تابعتان مملوكتان بالكامل لها يف البحرين،
و�رشكة تابعة يف الأردن ولديها �أن�شطة جتارية �أخرى يف ال�سعودية .وقد ا�ستحوذت جمموعة �سوليدرتي على  ٪٧١من �رشكة الأهلية للت�أمني
(وهي واحدة من �أقدم و�أكرب �رشكات الت�أمني يف البحرين) يف دي�سمرب .٢٠١٦
ً
وتركز ا�سرتاتيجية �سوليدرتي على تقدمي خدمات التكافل العام حملي ًا ويف الأ�سواق الدولية الرئي�سية ،خا�صة يف الأردن واململكة العربية ال�سعودية.
ويبلغ �إجمايل املوجودات و�إجمايل حقوق امل�ساهمني  ٤٠٠مليون دوالر �أمريكي و ١٨٨مليون دوالر �أمريكي على التوايل كما يف � ٣٠سبتمرب .٢٠١٧
جمموعة  CITICالدولية لإدارة الأ�صول املحدودة ()CITICIAM
�إن �رشكة  CITICIAMهي جزء من جمموعة  CITICالدولية لإدارة الأ�صول املحدودة ،وهي جمموعة مالية وا�ستثمارية متنوعة كربى مملوكة
بالكامل من قبل جمل�س الدولة بجمهورية ال�صني ال�شعبية .ويعد الن�شاط الرئي�سي ل�رشكة  CITICIAMاال�ستثمار يف �رشكات وم�شاريع يف
ال�صني ودولي ًا حل�سابها اخلا�ص وبالنيابة عن العمالء .وقد �أن�ش�أت ال�رشكة عام  ٢٠٠٢لتتخ�ص�ص يف �إدارة الأ�صول املتعرثة .وتت�ضمن
حمفظة �رشكة  CIAMا�ستثمارات مبا�رشة يف العقارات والتقنيات العالية وال�صحة وجتارة التجزئة وامل�شاريع ال�صناعية.
وتركز ا�سرتاتيجية �رشكة  CITICIAMعلى اال�ستثمار ب�شكل رئي�سي يف ال�صني يف قطاع البيئة والزراعة واملوارد الطبيعية وال�صحة وحتديد ًا يف
ال�رشكات التي يتم ت�شغيلها مبا يتما�شى مع �سيا�سات الدولة وامل�ساهمة يف التنمية االقت�صادية واالجتماعية يف ال�صني (وخ�صو�ص ًا ال�رشكات
ال�صغرية واملتو�سطة).

النسبة المصرح بها لإلدراج في سوق دبي المالي
�أن �إجمايل عدد الأ�سهم امل�سموح ب�إدراجها يف �سوق دبي املايل ال تزيد يف �أي وقت عن  %٢٠من �إجمايل ر�أ�س املال امل�صدر ل�رشكة الإثمار
القاب�ضة �ش.م.ب .و�أن ال تزيد الن�سبة الق�صوى لتملك امل�ستثمرين لأ�سهم ال�رشكة ب�شكل منفرد �أو �إجمايل (امل�ساهم والأطراف ذات العالقة)
عن  %٥من ر�أ�س مال ال�رشكة امل�صدر حيث �سيقوم ال�سوق بحظر �أي تداول يف �أي �أ�سهم �إ�ضافية مما يحيل تعدي ملكية امل�ساهم عن  %٥من
�إجمايل �أ�سهم ال�رشكة.

#
.١
.٢
.٣

التقرير حول املتطلبات التنظيمية و �أمور �أخرى
وفق ًا ملتطلبات قانون ال�رشكات التجارية البحريني ودليل اللوائح واالنظمة مل�رصف البحرين املركزي (جملد  ،)٢نفيدكم ب�أن:
(�أ) قد احتفظ البنك ب�سجالت حما�سبية منتظمة و�أن البيانات املالية املوحدة متوافقة معها،
(ب) و�أن املعلومات املالية الواردة يف تقرير جمل�س الإدارة متوافقة مع البيانات املالية املوحدة،
(ج) ومل يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد ب�أن البنك قد خالف �أي ًا من الأحكام ال�سارية لقانون ال�رشكات التجارية البحريني وم�رصف البحرين املركزي وقانون
امل�ؤ�س�سات املالية ودليل اللوائح واالنظمة مل�رصف البحرين املركزي (جملد  2واالحكام املنطبقة من جملد  )6و توجيهات م�رصف البحرين املركزي �أو انظمة
واجراءات بور�صة البحرين �أو �أحكام عقد الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي للبنك على وجه قد ي�ؤثر ب�صورة جوهرية على �أن�شطته �أو مركزه املايل خالل ال�سنة،
(د) وقد قامت الإدارة بتقدمي تف�سريات ومعلومات مر�ضية رد ًا على كل طلباتنا.
(ه) وقد امتثل البنك لأحكام ومبادئ ال�رشيعة الإ�سالمية كما هي حمددة من قبل هيئة الرقابة ال�رشعية للمجموعة.

�إثمار
ITHMR
البنوك
براي�س واتر هاو�س كوبرز
تنتهي يف  ٣١دي�سمرب من كل عام
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يرجى االطالع على البيانات املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2016ل�رشكة الإثمار القاب�ضة �ش.م.ب�( .سابق ًا بنك الإثمار �ش.م.ب ).امل�ستخرجة
يف هذا الإعالن .ونحيطكم علم ًا ب�أن �رشكة براي�س واتر هاوز كوبرز �أم �إي املحدودة قد �أ�صدرت هذا التقرير الغري متحفظ (التى قمنا ب�إ�ضافة ن�سخة منه �أدناه)
على البيانات املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2016ل�رشكة الإثمار القاب�ضة �ش.م.ب .والتي قمنا با�ستخراج هذه القوائم املالية املعلنة عنها.
وميكنكم االطالع على كافة البيانات املالية املذكورة مع ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية و الإي�ضاحات لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب  2016على املوقع
االلكرتوين ل�رشكة الإثمار القاب�ضة �ش.م.ب www.ithmaarholding.com .و بور�صة البحرين  www.bahrainbourse.comوبور�صة
الكويت  www.boursakuwait.comو�سوق دبي املايل www.dfm.ae

لقــد قمنا بتدقيق البيانات املالية املوحدة املرفقة للإثمار القاب�ضة �ش.م.ب�( .سابق ًا بنك الإثمار �ش.م.ب«( ).الإثمار») و�رشكاته التابعة (مع ًا «املجموعة») والتي
ت�شمل بيان املركز املايل املوحد كما يف  31دي�سمرب  ٢٠١٦وبيان الدخل املوحد وبيان التغريات يف حقوق امللكية وبيان التدفقات النقدية وبيان التغريات يف
ح�سابات اال�ستثمار املقيدة لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ ،وملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة واالي�ضاحات االخرى.
م�س�ؤولية �أع�ضاء جمل�س الإدارة عن البيانات املالية
�أع�ضاء جمل�س الإدارة م�س�ؤولني عن الإعداد والعر�ض العادل لهذه البيانات املالية املوحدة وفق ًا ملعايري املحا�سبة املالية ال�صادرة عن هيئة املحا�سبة واملراجعة
للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية وعمليات الإثمار وفق ًا لأحكام و مبادئ ال�رشيعة الإ�سالمية .ت�شمل هذه امل�س�ؤولية :الت�صميم والتطبيق واحلفاظ على الرقابة
الداخلية املتعلقة بالإعداد والعر�ض العادل للبيانات املالية والتي تعد خالي ًة من �أي خط�أ جوهري �سوا ًء كان ب�سبب االختال�س �أو اخلط�أ؛ وكذلك اختيار وتطبيق
ال�سيا�سات املحا�سبية املنا�سبة؛ و�إعداد التقديرات املحا�سبية التي تعد معقولة مبوجب الظروف املتوفرة.
م�س�ؤولية مدقق احل�سابات

ن�سبة امللكية
%٢٦٫٠٨
%١٩٫٦١
%٨٫35

(د) وقد قامت الإدارة بتقدمي تف�سريات ومعلومات مر�ضية رد ًا على كل طلباتنا.

�إن م�س�ؤوليتنا هي �إبداء ر�أي حول هذه البيانات املالية املوحدة بنا ًء على عملية التدقيق .لقد �أجرينا تدقيقنا وفق ًا ملعايري املراجعة ال�صادرة عن هيئة املحا�سبة
واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية .ت�ستدعي هذه املعايري القيام بتخطيط وتنفيذ عملية التدقيق للتو�صل �إىل درجة مقبولة من القناعة فيما �إذا كانت
البيانات املالية املوحدة خالي ًة من �أي خط�أ جوهري .تت�ضمن عملية التدقيق الفح�ص بطريقة اختبارية للأدلة التي تدعم �صحة املبالغ والإف�صاحات الواردة يف
البيانات املالية املوحدة .كما تت�ضمن عملية التدقيق تقييم ًا لل�سيا�سات املحا�سبية امل�ستخدمة والتقديرات املحا�سبية املو�ضوعة من قبل الإدارة ،وكذلك تقييم ًا
لأ�سلوب عر�ض البيانات املالية املوحدة ب�شكل عام .نعتقد �أن عملية التدقيق التي قمنا بها توفر �أ�سا�س ًا معقو ًال لر�أي التدقيق الذي نبديه.
الر�أي
بر�أينا� ،إن البيانات املالية املوحدة تعرب ب�صورة عادلة ،من جميع النواحي اجلوهرية ،عن املركز املايل للمجموعة كما يف  31دي�سمرب  ٢٠١٦و�أدائها املايل

(كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدوالرات الأمريكية ما مل يذكر خالف ذلك)
كما يف

(ج) ومل يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد ب�أن الإثمار قد خالف �أي ًا من الأحكام ال�سارية لقانون ال�رشكات التجارية البحريني وم�رصف البحرين املركزي وقانون
امل�ؤ�س�سات املالية ودليل اللوائح واالنظمة مل�رصف البحرين املركزي (جملد  2واالحكام املنطبقة من جملد  )6و توجيهات م�رصف البحرين املركزي �أو انظمة
واجراءات بور�صة البحرين �أو �أحكام عقد الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي للبنك على وجه قد ي�ؤثر ب�صورة جوهرية على �أن�شطته �أو مركزه املايل خالل ال�سنة،

� ٣٠سبتمرب  ٣١ ٢٠١٧دي�سمرب  ٣١ ٢٠١٦دي�سمرب ٢٠١٥
(مدققة)
(مدققة)
(مراجعة)

الإيرادات

(ه) وقد امتثل الإثمار لأحكام ومبادئ ال�رشيعة الإ�سالمية كما هي حمددة من قبل هيئة الرقابة ال�رشعية للمجموعة.
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� ٣٠سبتمرب  ٣١ ٢٠١٧دي�سمرب  ٣١ ٢٠١٦دي�سمرب ٢٠١٥
(مدققة)
(مدققة)
(مراجعة)

الموجودات
نقد و�أر�صدة لدى م�صارف والم�صارف المركزية

الدخل من ح�سابات اال�ستثمار المطلقة

119,176

109,951

95,036

ناق�ص ًا :العائد لح�سابات اال�ستثمار المطلقة ومخ�ص�صات الهبوط في القيمة

)(67,243

)(80,231

)(69,143

�سلع وودائع �أخرى لدى م�صارف وم�ؤ�س�سات مالية

579,887

590,409

736,033

ح�صة المجموعة من دخل ح�سابات اال�ستثمار المطلقة ب�صفتها م�ضارب ًا

51,933

29,720

25,893

وم�ؤ�س�سات �أخرى

269,451

142,607

270,820

ح�صة المجموعة من دخل ح�سابات اال�ستثمار المقيدة ب�صفتها م�ضارب ًا

-

81

164

يرجى االطالع على املعلومات املالية املرحلية املخت�رصة املوحدة لفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب  2017ل�رشكة الإثمار القاب�ضة (�سابق ًا بنك
الإثمار �ش.م.ب ).امل�ستخرجة يف هذا الإعالن .ونحيطكم علم ًا ب�أن �رشكة براي�س واتر هاوز كوبرز �أم �إي املحدودة قد �أ�صدرت هذا التقرير الغري متحفظ (التى
قمنا ب�إ�ضافة ن�سخة منه �أدناه) على املعلومات املالية املرحلية املخت�رصة املوحدة لفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب  2017ل�رشكة الإثمار القاب�ضة
والتي قمنا با�ستخراج هذه القوائم املالية املعلنة عنها .وميكنكم االطالع على كافة البيانات املالية املرحلية املخت�رصة املوحدة املذكورة مع ملخ�ص ال�سيا�سات
املحا�سبية و الإي�ضاحات للفرتة املالية املنتهية يف � 30سبتمرب  2017على املوقع االلكرتوين ل�رشكة الإثمار القاب�ضة �ش.م.ب.
 www.ithmaarholding.comو بور�صة البحرين  www.bahrainbourse.comوبور�صة الكويت  www.boursakuwait.comو�سوق
دبي املايل www.dfm.ae

الدخل من المرابحات والتمويالت االخرى

108,371

152,372

187,092

مرابحات وتمويالت اخرى

3,583,572

3,444,588

3,399,770

ح�صة الأرباح من ال�شركات الزميلة بعد خ�صم ال�ضرائب

27,338

46,481

33,058

تمويالت الم�شاركة

347,283

229,960

149,673

الدخل من اال�ستثمارات االخرى

95,281

143,246

179,456

ا�ستثمارات في الم�ضاربة

5,570

14,425

21,348

�إيرادات �أخرى

19,419

53,991

52,687

ا�ستثمارات في �شركات زميلة

259,492

668,403

655,388

�إجمالي الإيرادات

302,342

425,891

478,350

�صكوك و�أوراق مالية ا�ستثمارية وما في حكمها

2,047,219

1,874,782

1,919,430

تقرير املراجعة من مدقق احل�سابات �إىل �أع�ضاء جمل�س �إدارة الإثمار القاب�ضة �ش.م.ب�( .سابق ًا بنك الإثمار �ش.م.ب).

ناق�ص ًا� :أرباح مدفوعة لم�صارف وم�ؤ�س�سات مالية

ح�سابات اال�ستثمار المقيدة

80,218

79,852

78,651

لقد قمنا مبراجعة املعلومات املالية املرحلية املخت�رصة املوحدة املرفقة للإثمار القاب�ضة �ش.م.ب�( .سابق ًا بنك الإثمار �ش.م.ب«( ).الإثمار») و�رشكاته التابعة
(مع ًا «املجموعة») والتي ت�شمل بيان املركز املايل املرحلي املخت�رص املوحد كما يف � 30سبتمرب 2017وبيان الدخل املرحلي املخت�رص املوحد لفرتة الثالثة �أ�شهر
و الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب  2017وبيان التغريات يف حقوق امللكية املرحلي املخت�رص املوحد وبيان التدفقات النقدية املرحلي املخت�رص املوحد
والبيان املرحلي املخت�رص املوحد للتغريات يف ح�سابات اال�ستثمار املقيدة لفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف ذلك التاريخ ،وملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
والإي�ضاحات التف�سريية الأخرى� .إن �إدارة الإثمار م�سئولون عن �إعداد و عر�ض هذه املعلومات املالية املوحدة املرحلية املخت�رصة وفق ًا ملعايري املحا�سبة املالية
ال�صادرة عن هيئة املحا�سبة و املراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية .م�س�ؤوليتنا هي �إ�صدار تقرير حول املعلومات املالية املرحلية املخت�رصة املوحدة بنا ًء
على عملية املراجعة التي قمنا بها.

وم�ؤ�س�سات �أخرى � -صافي

)(121,262

)(163,743

)(209,981

موجودات مقتناة بغر�ض الت�أجير

292,051

256,204

169,482

�إيرادات ت�شغيلية

181,080

262,148

268,369

ا�ستثمارات عقارية

257,263

242,594

256,493

موجودات �أخرى

231,151

361,654

319,437

الم�صروفات الإدارية والعمومية

)(126,752

)(162,614

)(160,620

موجودات ثابتة

116,324

112,981

112,389

الإ�ستهالك والإطفاء

)(21,518

)(29,489

)(29,791

موجودات غير ملمو�سة

نطاق املراجعة

�إجمالي الم�صروفات

)(148,270

)(192,103

)(190,411

مقدمة

لقد �أجرينا مراجعتنا وفق ًا للمعيار الدويل ملهام املراجعة « 2410مراجعة املعلومات املالية املرحلية املنفذة من قبل مدقق احل�سابات امل�ستقل للمن�ش�أة» .تتكون
مراجعة املعلومات املالية املرحلية من القيام باال�ستف�سارات ب�شكل رئي�سي من الأ�شخا�ص امل�س�ؤولني عن الأمور املالية واملحا�سبية وكذلك تطبيق الإجراءات
التحليلية و�إجراءات املراجعة الأخرى .يقل نطاق عملية املراجعة ب�شكل كبري عن نطاق عملية التدقيق املنجزة وفق ًا ملعايري التدقيق الدولية وبالتايل فهي ال
متكننا من احل�صول على ت�أكيد ب�أننا �أ�صبحنا على علم بكافة الأمور الهامة التي ميكن حتديدها من خالل �أعمال التدقيق .وبالتايل ف�إننا ال نبدي الر�أي الذي
ينتج عن عملية التدقيق.

الم�صروفات

�صافي الربح قبل الخ�سارة ناتجة من الموجودات المحتفظ بها لغر�ض البيع،
مخ�ص�صات الهبوط في القيمة وال�ضرائب الخارجية

32,810

70,045

77,958

مخ�ص�صات الهبوط في قيمة الموجودات المحتفظ بها لغر�ض البيع

)(12,389

-

-

اخلامتة

مخ�ص�صات الهبوط في القيمة � -صافي

)(12,055

)(33,302

)(95,025

ا�ستناد ًا �إىل مراجعتنا ،مل يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد ب�أن املعلومات املالية املرحلية املخت�رصة املوحدة املرفقة مل تعد يف جميع النواحي اجلوهرية وفق ًا
ملعايري املحا�سبة املالية ال�صادرة عن هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية.
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�صافي الربح(/الخ�سارة) قبل ال�ضرائب الخارجية

8,366

36,743

)(17,067

�ضرائب خارجية

)(24,615

)(22,945

)(29,328

�صافي الربح(/الخ�سارة) للفترة

)(16,249

13,798

)(46,395

متعلقة بالتالي:

تقرير أعضاء مجلس اإلدارة

م�ساهمي الإثمار

)(27,043

3,279

)(60,797

حقوق الأقلية

10,794

10,519

14,402

)(16,249

13,798

)(46,395

)(0.93

0.11

)(2.09

عائد ال�سهم الأ�سا�سي والمخفف � -سنتات �أمريكية

لل�سنة املنتهية يف  ٣١دي�سمرب 2016
يقدم �أع�ضاء جمل�س الإدارة تقريرهم عن �أن�شطة الإثمار القاب�ضة �ش.م.ب�( .سابق ًا بنك الإثمار �ش.م.ب«( ).الإثمار») لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب ،2016
مع البيانات املالية املوحدة املدققة للإثمار و�رشكاته التابعة (مع ًا «املجموعة») لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ.
الأن�شطة الرئي�سية
ت�أ�س�ست الإثمار القاب�ضة بعد موافقة جمل�س �إدارة بنك الإثمار �ش.م.ب� .سابق ًا يف مار�س  2016على خطة التحول الهامة يف عمليات املجموعة .وكان بنك
الإثمار �سابق ًا يحمل رخ�صة م�رصف جتزئة �إ�سالمي .وقد مت اقرتاح اخلطة من قبل جمل�س �إدارة بنك الإثمار ووافق عليها امل�ساهمون يف اجتماع اجلمعية
العامة غري العادية .وتت�ضمن اخلطة احتفاظ الإثمار القاب�ضة بن�سبة  100يف املائة من الأ�صول التي كانت مملوكة لبنك الإثمار �سابق ًا من خالل كيانني تابعني،
�إحداهما بنك الإثمار �ش.م.ب( .مقفلة) (بنك الإثمار) وهو بنك جتزئة �إ�سالمي يتوىل �أعمال التجزئة امل�رصفية الأ�سا�سية ،والأخرى �آي بي كابيتال �ش.م.ب.
(مقفلة) وهي �رشكة ا�ستثمارية �ستقوم ب�إدارة اال�ستثمارات وغريها من الأ�صول غري الأ�سا�سية ،وقد ح�صلت اخلطة على جميع املوافقات الالزمة ومت
ا�ستكمال عملية تنفيذها بتاريخ  2يناير.2017
تتمثل الأن�شطة الرئي�سية للمجموعة يف جمموعة كبرية من اخلدمات املالية التي ت�شمل الأعمال امل�رصفية للأفراد والتجارية و�إدارة الأ�صول والأعمال
امل�رصفية اخلا�صة ،والتكافل ،والإجارة ،وتطوير العقارات.
املركز املايل املوحد والنتائج
مت عر�ض املركز املايل املوحد للمجموعة كما يف  31دي�سمرب  ،2016بالإ�ضافة �إىل النتائج املوحدة لنف�س ال�سنة املنتهية يف البيانات املالية املوحدة املرفقة.
حققت املجموعة �صايف ربح  3٫3مليون دوالر �أمريكي لعام  2016متعلقة مب�ساهمي البنك مقارنة ب�صايف خ�سارة وقدره  60٫8مليون دوالر �أمريكي لعام
 .2015وبلغ �إجمايل املوجودات كما يف  31دي�سمرب  2016ما قيمته  8،341,3مليون دوالر �أمريكي ( 31دي�سمرب  8،138,6 :2015مليون دوالر �أمريكي).
بلغ معدل مالءة ر�أ�س املال املوحد للإثمار مبوجب اتفاقية بازل الثالثة  ٪13٫02كما يف  31دي�سمرب  31( 2016دي�سمرب  )%12٫81 :2015مقارن ًة باحلد
الأدنى ح�سب املتطلبات الرقابية البالغ  31( ٪12٫5دي�سمرب .)%12٫5 :2015
�أع�ضاء جمل�س الإدارة
فيما يلي �أ�سماء �أع�ضاء جمل�س الإدارة خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب :2016
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري عمرو حممد الفي�صل (رئي�س جمل�س الإدارة)
ال�سيد خالد عبداهلل جناحي
تونكو يعقوب خريا
ال�سيد عبداحلميد �أبو مو�سى
ال�شيخة ح�صة بنت �سعد ال�صباح
ال�شيخ زامل عبداهلل الزامل
ال�سيد نبيل خالد كانو
ال�سيد حممد بوجريي
ال�سيد عبدالإله �إبراهيم القا�سمي
ال�سيد عمر عبدي علي
(ع ّينت اعتبار ًا من  28مار�س )2016
الدكتورة �أماين خالد بور�سلي ُ
(ع ّي اعتبار ًا من  28مار�س )2016
ال�سيد عبدال�شكور ح�سني تهلك ُ
ال�سيد امتياز �أحمد بريفيز (ا�ستقال اعتبار ًا من  28مار�س )2016
ال�سيد جراهام ووكر (ا�ستقال اعتبار ًا من  28مار�س )2016

بيان التدفقات النقدية الموحد

(كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدوالرات الأمريكية ما مل يذكر خالف ذلك)
� ٣٠سبتمرب  ٣١ ٢٠١٧دي�سمرب  ٣١ ٢٠١٦دي�سمرب ٢٠١٥
(مدققة)
(مدققة)
(مراجعة)

الأن�شطة الت�شغيلية
�صافي الربح ( /الخ�سائر) قبل ال�ضرائب الخارجية

166,443

8,366

36,743

تعديالت في
اال�ستهالك والإطفاء

21,518

29,489

29,791

ح�صة الأرباح من ال�شركات الزميلة بعد خ�صم ال�ضرائب

()27,338

()46,481

()33,058

مخ�ص�صات الهبوط في القيمة � -صافي

12,055

33,302

95,025

مخ�ص�صات الهبوط في قيمة الموجودات المحتفظ بها لغر�ض البيع

12,389

�أرباح بيع موجودات ثابتة

()163

()877

()1,259

�إيرادات ت�شغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات الت�شغيلية

26,827

52,176

73,432

المتعلقة بمتطلبات الحد الأدنى للإحتياطي

()41,833

113,110

موجودات م�صنفة كموجودات محتفظ بها لغر�ض البيع

399,077

�إجمالي الموجودات

8,635,001

8,341,310

8,138,641

المطلوبات وحقوق �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار
املطلوبات وحقوق �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار املطلقة
وحقوق الأقلية وحقوق امللكية

ح�سابات جارية للعمالء

1,695,418

1,581,113

1,436,335

مبالغ م�ستحقة لم�صارف وم�ؤ�س�سات مالية وم�ؤ�س�سات �أخرى

1,200,678

1,141,513

1,639,871

مبالغ م�ستحقة لم�ستثمرين

1,935,207

1,903,612

1,752,626

المطلوبات الأخرى

373,431

342,622

320,011

�إجمالي المطلوبات

5,204,734

4,968,860

5,148,843

حقوق �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار المطلقة

2,827,490

2,769,694

2,397,957

حقوق الأقلية

180,514

175,341

177,618

�إجمايل املطلوبات وحقوق �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار املطلقة
وحقوق الأقلية

8,212,738

7,913,895

7,724,418

ر�أ�س المال

757,690

757,690

757,690

�أ�سهم الخزينة

)(30,149

)(27,802

)(30,149

االحتياطيات

242,698

218,460

210,894

خ�سائر متراكمة

)(547,976

)(520,933

)(524,212

422,263

�إجمايل املطلوبات وحقوق �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار املطلقة
وحقوق الأقلية وحقوق امللكية

�أ�سهم
ر�أ�س املال اخلزينة

مرابحات وتمويالت اخرى

()1,699

()56,878

()20,628

تمويالت الم�شاركة

()119,794

()79,243

()64,465

موجودات �أخرى

()40,164

()51,564

()69,319

ر�سوم احل�ضور لأع�ضاء جمل�س الإدارة

الح�سابات الجارية للعمالء

123,731

139,577

99,724

بلغت ر�سوم احل�ضور لأع�ضاء جمل�س الإدارة املتعلقة بعام  2016ما قيمته  423،500دوالر �أمريكي ( 291،000 :2015دوالر �أمريكي).

مبالغ م�ستحقة لم�صارف وم�ؤ�س�سات مالية وم�ؤ�س�سات �أخرى

63,695

()501,758

196,955

�أ�سهم تحت نظام حوافز الموظفين -

مبالغ م�ستحقة لم�ستثمرين

48,075

140,885

37,691

المطلوبات الأخرى

28,726

16,514

43,646

حركة القيمة العادلة لل�صكوك
و�أوراق

الزيادة في حقوق �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار المطلقة

60,518

370,840

197,178

مالية ا�ستثمارية وما في حكمها

ال�ضرائب المدفوعة

()18,834

()14,791

()15,440

�صافي النقد الناتج من الأن�شطة الت�شغيلية

129,248

128,868

414,240

اال�سم
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري عمرو حممد الفي�صل
ال�سيد خالد عبداهلل جناحي
تونكو يعقوب خريا
ال�سيد عبداحلميد �أبو مو�سى
ال�شيخة ح�صة بنت �سعد ال�صباح
ال�شيخ زامل عبداهلل الزامل
ال�سيد نبيل خالد كانو
ال�سيد حممد بوجريي
ال�سيد عبدالإله �إبراهيم القا�سمي
ال�سيد عمر عبدي علي
(ع ّينت اعتبار ًا من  28مار�س )2016
الدكتورة �أماين خالد بور�سلي ُ
(ع ّي اعتبار ًا من  28مار�س )2016
ال�سيد عبدال�شكور ح�سني تهلك ُ
ال�سيد امتياز �أحمد بريفيز (ا�ستقال اعتبار ًا من  28مار�س )2016
ال�سيد جراهام ووكر (ا�ستقال اعتبار ًا من  28مار�س )2016

عدد الأ�سهم
 31دي�سمرب 2016
106،100
20،749،693
106،100
106،100
106،100
205،000
106،100
105،600
106،100
1،056،000

 31دي�سمرب 2015
106،100
20،749،693
106،100
106،100
106،100
205،000
106،100
١٠٥،٦٠٠
106،100
1،056،000

�أرباح الأ�سهم
مل يتم �إقرتاح توزيع �أرباح �أ�سهم لعام � :2015( 2016صفر).
املدققون
�أعرب املدققون «براي�س وترهاو�س كوبرز ام �إي ليمتد» عن رغبتهم يف �إعادة تعيينهم كمدققي ح�سابات الإثمار لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب .2017
بالنيابة عن جمل�س الإدارة
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري عمرو حممد الفي�صل
رئي�س جمل�س الإدارة,
 27فرباير 2017

�شركة الإثمار القاب�ضة �ش.م.ب( .بنك الإثمار �ش.م.ب� .سابق ًا) �سجل تجاري� ،20-15210 :ص.ب ،2820 :برج ال�سيف� ،ضاحية ال�سيف ،مملكة البحرين.
هاتف ،)+973( 17 584000 :فاك�س ،)+973( 17 584017 :الموقع الإلكترونيwww.ithmaarholding.com :
مرخ�ص من قبل م�صرف البحرين المركزي ك�شركة ا�ستثمارية فئة .1

الأن�شطة اال�ستثمارية
�صافي (الزيادة)  /النق�ص في:
ا�ستثمارات في الم�ضاربة

8,855

6,923

()707

ا�ستثمارات في �شركات زميلة

-

-

7,539

ا�ستثمارات في ح�سابات اال�ستثمار المقيدة

-

()1,129

()8,645

موجودات مقتناة بغر�ض الت�أجير

()35,847

()86,722

()95,909

�صكوك و�أوراق مالية ا�ستثمارية وما في حكمها

()204,550

57,236

()247,912

�أرباح �أ�سهم م�ستلمة من �شركات زميلة

28,730

18,202

14,513

�شراء موجودات ثابتة

()5,991

()4,724

()3,744

�صافي الم�ستخدم في الأن�شطة اال�ستثمارية

()208,803

()10,214

()334,865

حقوق الأقلية

()1,326

()12,490

()7,957

�صافي النقد الم�ستخدم في من الأن�شطة التمويلية

()1,326

()12,490

()7,957

ت�سوية تحويل العمالت الأجنبية

9,912

24,123

()5,693

�صافي (النق�ص)  /الزيادة في النقد وما في حكمه

()70,969

130,287

65,725

النقد وما في حكمه في بداية الفترة

716,782

586,495

520,770

النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

645,813

716,782

586,495

الأن�شطة التمويلية

8،138،641

8,341,310

(كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدوالرات الأمريكية ما مل يذكر خالف ذلك)

(الزيادة)  /النق�ص في الموجودات الت�شغيلية:

ن�سبة �أع�ضاء جمل�س الإدارة

427,415

8,635,001

414,223

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

()64,534

الزيادة ( /النق�ص) في المطلوبات الت�شغيلية:

177,227
-

�إجمالي حقوق الملكية
()17,067

195,351
-

�أر�صدة لدى الم�صارف ت�ستحق بعد ت�سعين يوم ًا ولدى الم�صارف المركزية

ن�سبة �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف �أ�سهم الإثمار مو�ضحة كالتايل:

التقرير حول البيانات املالية

المساهمون ( %٥فما فوق)
امل�ساهمون
دار املال الإ�سالمي تر�ست
ال�رشكة الإ�سالمية لال�ستثمار اخلليجي
نزار عبدالرزاق القرطا�س و�رشكاه

بر�أينا� ،إن البيانات املالية املوحدة تعرب ب�شكل �صادق وعادل عن املركز املايل للمجموعة كما يف  ٣١دي�سمرب  ٢٠١٥و�أدائها املايل وتدفقاتها النقدية والتغيريات
يف حقوق امللكية والتغريات يف ح�سابات اال�ستثمار املقيدة لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفق ًا ملعايري املحا�سبة املالية ال�صادرة عن هيئة املحا�سبة واملراجعة
للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية.

تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل �إىل ال�سادة امل�ساهمني يف الإثمار القاب�ضة �ش.م.ب�( .سابق ًا بنك الإثمار �ش.م.ب).

بيانات الشركة
رمز التداول (باللغة العربية)
رمز التداول (باللغة االجنليزية)
القطاع
مدققو احل�سابات
ال�سنة املالية

�إن م�س�ؤوليتنا هي �إبداء ر�أي حول هذه البيانات املالية املوحدة بنا ًء على عملية التدقيق .لقد �أجرينا تدقيقنا وفق ًا ملعايري املراجعة ال�صادرة عن هيئة املحا�سبة
واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية .ت�ستدعي هذه املعايري القيام بتخطيط وتنفيذ عملية التدقيق للتو�صل �إىل درجة مقبولة من القناعة فيما �إذا كانت
البيانات املالية املوحدة خالي ًة من �أي خط�أ جوهري .تت�ضمن عملية التدقيق الفح�ص بطريقة اختبارية للأدلة التي تدعم �صحة املبالغ والإف�صاحات الواردة يف
البيانات املالية املوحدة .كما تت�ضمن عملية التدقيق تقييم ًا لل�سيا�سات املحا�سبية امل�ستخدمة والتقديرات املحا�سبية املو�ضوعة من قبل الإدارة ،وكذلك تقييم ًا
لأ�سلوب عر�ض البيانات املالية املوحدة ب�شكل عام .نعتقد �أن عملية التدقيق التي قمنا بها توفر �أ�سا�س ًا معقو ًال للر�أي الذي نبديه.

بيان المركز المالي الموحد

(كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدوالرات الأمريكية ما مل يذكر خالف ذلك)

(ب) و�أن املعلومات املالية الواردة يف تقرير �أع�ضاء جمل�س الإدارة متوافقة مع البيانات املالية املوحدة،

لقــد قمنا بتدقيق البيانات املالية املوحدة املرفقة لبنك الإثمار �ش.م.ب«( .البنك») و�رشكاته التابعة (مع ًا «املجموعة») والتي ت�شمل بيان املركز املايل املوحد كما يف
 ٣١دي�سمرب  ٢٠١٥وبيان الدخل املوحد وبيان التغريات يف حقوق امللكية وبيان التدفقات النقدية وبيان التغريات يف ح�سابات اال�ستثمار املقيدة لل�سنة املنتهية
يف ذلك التاريخ ،وملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة واالي�ضاحات االخرى.

الشركات الرئيسية الزميلة

بيان الدخل الموحد

وفق ًا ملتطلبات قانون ال�رشكات التجارية البحريني ودليل اللوائح واالنظمة مل�رصف البحرين املركزي (جملد  ،)2نفيدكم ب�أن:

مجلس اإلدارة

البيانات المالية للشركة

في  1يناير ( 2017مدققة)
�صافي خ�سارة الفترة

عالوة
�إ�صدار
�أ�سهم

االحتياطيات
احتياطي
احتياطي القيمة
حتويل
العادلة
القيمة
لال�ستثمارات عمالت
احتياطي احتياطي العادلة
لال�ستثمارات العقارية �أجنبية
قانوين عام

25,711 50,727 38,090 148,662 )27,802( 757,690
-

-

2,648

خ�سائر
�إجمايل
االحتياطيات مرتاكمة

(427,415 )520,933( 218,460 )47,378

-

-

-

-

-

-

-

-

()2,347

423

-

-

-

-

-

423

-

-

-

-

4,734

-

�إجمايل
حقوق
امللكية

-

4,734

()27,043( )27,043
-

-

()1,924

4,734

حركة القيمة العادلة لل�شركات
الزميلة

-

-

-

-

-

8,009

-

2,670

10,679

-

10,679

ت�سوية تحويل العمالت الأجنبية

-

-

-

-

-

()11

()193

8,606

8,402

-

8,402

في � 30سبتمبر ( 2017مراجعة) 38,443 50,727 38,090 149,085 )30,149( 757,690

2,455

(422,263 )547,976( 242,698 )36,102

25,711 50,727 38,090 148,662 )27,802( 757,690

2,648

(427,415 )520,933( 218,460 )47,378

في  31دي�سمبر( 2016مدققة)
في  31دي�سمبر( 2015مدققة)

9,212 50,727 38,090 149,692 )30,149( 757,690

1,586

(414,223 )524,212( 210,894 )38,413

آلية تحويل األسهم لسوق دبي المالي
ح�سب الإجراءات املتبعة من قبل �سوق دبي املايل على حملة الأ�سهم الراغبني يف التداول بال�سوق التقدم بطلب احل�صول على رقم م�ستثمر وذلك عن طريق
تعبئة ا�ستمارة طلب �إ�صدار رقم م�ستثمر مع �إرفاق جميع امل�ستندات املطلوبة وامل�صدقة من اجلهات الر�سمية .وميكن تقدمي الطلب عن طريق اخلدمات
الإلكرتونية ل�سوق دبي املايل عرب الإنرتنت �أو باحل�ضور ال�شخ�صي �أو عن طريق الو�سطاء املرخ�صني يف ال�سوق .كما يتوجب على حملة الأ�سهم احل�صول
على رقم التداول اخلا�ص وذلك عن طريق الو�سطاء املرخ�صني .ملزيد من املعلومات ،يرجى االت�صال بخدمات امل�ستثمرين ب�سوق دبي املايل على
� +٩٧١ ٤ ٣٠٥ ٥٥٥٥أو التوا�صل عرب الربيد الإلكرتوين customerservice@dfm.ae
وعلى الراغبني من حملة �أ�سهم الإثمار يف حتويل �أ�سهمهم من بور�صة البحرين �إىل �سوق دبي املايل ،يجب التقدم بطلب ل�رشكة البحرين للمقا�صة يف
بور�صة البحرين وذلك بالتن�سيق مع الو�سيط اخلا�ص بهم امل�سجل لدى بور�صة البحرين� .أما عن الراغبني يف حتويل �أ�سهمهم من بور�صة الكويت �إىل
�سوق دبي املايل ،يجب التقدم لبور�صة الكويت وذلك �أي�ض ًا بالتن�سيق مع الو�سيط اخلا�ص بهم امل�سجل لدى بور�صة الكويت .و�ستقوم بور�صة الكويت
بالإجراءات الالزمة بالتن�سيق مع �رشكة البحرين للمقا�صة التي �ستقوم بتحويل الأ�سهم �إىل �سوق دبي املايل.
وللمزيد من املعلومات حول هذه الإجراءات ب�إمكان حملة الأ�سهم االت�صال ب�رشكة البحرين للمقا�صة على هاتف رقم � +973 17 108 833أو عرب الربيد
الإلكرتوين .registry@bahrainclear.com

