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مرخ�ص من قبل م�سرف البحرين المركزي ك�سركة ا�ستثمارية فئة 1.

إعالن إدراج أسهم شركة اإلثمار القابضة ش.م.ب. في سوق دبي المالي

نبذة عن شركة اإلثمار القابضة ش.م.ب.، شركاته 
 الرئيسية التابعة والزميلة وبيان بأهم
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مجلس اإلدارة

الفريق اإلداري

ي�رش �رشكة الإثمار القاب�سة �ص.م.ب. اأن تعلن عن اإدراج اأ�سهمها يف �سوق دبي املايل اعتبارًا من يوم الإثنني املوافق 29 يناير 2018. ويت�سمن هذا الإعالن تقرير جمل�ص الإدارة املقدم ب�ساأن البيانات املالية ال�سنوية للعام 201٦ والبيانات املالية ال�سنوية املدققة عن عامي 201٦/2015 وتقرير مدقق احل�سابات والإي�ساحات اخلا�سة به والبيانات املالية املرحلية املراجعة للربع الثالث من عام 2017 وتقرير مدقق احل�سابات والإي�ساحات اخلا�سة به. وميكن اأي�سًا الطالع على كافة 

www.dfm.ae وموقع �سوق دبي املايل www.boursakuwait.com وموقع بور�سة الكويت www.bahrainbourse.com وموقع بور�سة البحرين www.ithmaarholding.com البيانات املالية والإف�ساحات العامة على املوقع الإلكرتوين ل�رشكة الإثمار القاب�سة

تاأ�س�ست �رشكة الإثمار القاب�سة �ص.م.ب. )�سابقًا بنك الإثمار �ص.م.ب.( )»الإثمار«( يف مملكة البحرين يف 13 اأغ�سط�ص 1984 وح�سلت على 

رخ�سة بنك ا�ستثماري حتت اإ�رشاف م�رشف البحرين املركزي. واعتبارًا من 14 اأبريل 2010 اأ�سبحت الإثمار مرخ�سة كبنك اإ�سالمي 

يعمل يف جمال التجزئة من قبل م�رشف البحرين املركزي.

اإن اأ�سهم الإثمار مدرجة حاليًا يف بور�سة البحرين وبور�سة الكويت حتت رمز التداول ]اإثمار[.

خالل عام 201٦، وافق م�ساهمو بنك الإثمار �ص.م.ب. يف اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية الذي عقد يف 28 مار�ص 201٦ على اإعادة 

تنظيم هيكلة بنك الإثمار �ص.م.ب. اإىل �رشكة قاب�سة و�رشكتني تابعتني وذلك للف�سل بني الأ�سول الأ�سا�سية وغري الأ�سا�سية. واعتبارًا من 

2 يناير 2017، مت حتويل الإثمار اإىل الإثمار القاب�سة �ص.م.ب.، والتي متتلك 100٪ من بنك الإثمار �ص.م.ب. )م( )»بنك الإثمار«( )ترخي�ص 

بنك جتزئة اإ�سالمي( و�رشكة اآي بي كابيتال �ص.م.ب. )م( )ترخي�ص اإدارة ا�ستثمارات، الفئة اأ(. اإن ال�رشكتني التابعتني مرخ�ستان من قبل 

م�رشف البحرين املركزي.

اإن الأن�سطة الأ�سا�سية لالإثمار و�رشكاتها التابعة )»املجموعة« جمتمعة( تت�سمن جمموعة متنوعة من اخلدمات امل�رشفية والتي ت�سمل الأعمال امل�رشفية 

لالأفراد والتجارية واخلا�سة واإدارة الأ�سول والتكافل والإجارة والتطوير العقاري.

خالل فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2017، بداأت جمموعة الإثمار برناجمًا ن�سطًا لإيجاد م�سرتي لأ�سل معني �سمن املجموعة. ولذلك، مت 

ت�سنيف هذا الأ�سل كاأ�سل حمتفظ به لغر�ص البيع يف البيانات املالية املوحدة.

بنك الإثمار �ش.م.ب. )مقفلة(

بنك الإثمار �ص.م.ب. )مقفلة( )»بنك الإثمار«( هو بنك اإ�سالمي يعمل يف جمال الأعمال امل�رشفية للتجزئة ويتخذ من البحرين مقرًا له، 

ومرخ�ص من قبل م�رشف البحرين املركزي ويخ�سع لإ�رشافه. ويقدم البنك الأعمال امل�رشفية للتجزئة والأعمال امل�رشفية لل�رشكات 

وخدمات اخلزينة واملوؤ�س�سات املالية وغريها من اخلدمات امل�رشفية الأخرى.

اإن بنك الإثمار يقدم جمموعة متنوعة من املنتجات واخلدمات املتوافقة مع ال�رشيعة الإ�سالمية والتي تلبي الحتياجات التمويلية 

وال�ستثمارية لالأفراد واملوؤ�س�سات. ويبلغ اإجمايل املوجودات واإجمايل حقوق امل�ساهمني 8٫٦ مليار دولر اأمريكي و420 مليون دولر 

اأمريكي على التوايل كما يف 30 �سبتمرب 2017.

كما ل يزال بنك الإثمار يحتفظ بح�سوره يف اأ�سواق خارجية من خالل �رشكته التابعة بنك في�سل املحدود )باك�ستان(.

اآي بي كابيتال

تاأ�س�ست اآي بي كابيتال �ص.م.ب )م( )اآي بي كابيتال( يف 12 مايو 201٦، وهي �رشكة ا�ستثمارية اإ�سالمية تتخذ من البحرين مقرًا لها وقد 

ت�سلمت رخ�ستها بتاريخ 22 دي�سمرب 201٦ من م�رشف البحرين املركزي وهي تخ�سع لإ�رشافه.

ويبلغ راأ�سمال اآي بي كابيتال 50٫9 مليون دولر اأمريكي وهي �رشكة تابعة ومملوكة بالكامل ل�رشكة الإثمار القاب�سة �ص.م.ب. )الإثمار القاب�سة(. 

اإن اآي بي كابيتال  متتلك وتدير جمموعة متنوعة من الأ�سول مبا يف ذلك ال�ستثمارات. ويتمثل دورها الرئي�سي يف �سمان اأن هذه الأ�سول 

تدار ب�سورة جيدة مع الحتفاظ بقيمتهم. وتقوم كذلك باإدارة وتعزيز قيمة الأ�سول وحتديد فر�ص التخارج من ال�ستثمارات وتدير حمفظة 

متنوعة قطاعيًا وجغرافيًا. ويبلغ اإجمايل املوجودات واإجمايل حقوق امل�ساهمني 1٫8 مليار دولر اأمريكي و53٫٦ مليون دولر اأمريكي على 

التوايل كما يف 30 �سبتمرب 2017.

بنك في�صل املحدود

مت تاأ�سي�ص بنك في�سل املحدود )البنك( يف باك�ستان بتاريخ 3 اأكتوبر 1994، واأ�سهمه مدرجة يف �سوق الأوراق املالية بباك�ستان. ويعمل بنك 

في�سل املحدود ب�سكل رئي�سي يف الأن�سطة امل�رشفية لل�رشكات والأفراد والأن�سطة امل�رشفية التجارية. وخالل عام 2014، مت اتخاذ القرار 

ب�ساأن حتويل العمليات التقليدية املتبقية لبنك في�سل املحدود باك�ستان اإىل ال�سريفة الإ�سالمية. وميتلك البنك �سبكة فروع تتكون من 38٦ 

فرعًا مبا يف ذلك 179 فرعًا لل�سريفة الإ�سالمية كما يف 30 �سبتمرب 2017. 

وتركز ال�سرتاتيجية احلالية لبنك في�سل املحدود على منو الودائع )مبا يف ذلك حت�سني حمفظة الودائع منخف�سة التكلفة( وتقليل تكاليف 

الت�سغيل من اأجل حتقيق ربحية اأعلى. ويبلغ اإجمايل املوجودات واإجمايل حقوق امل�ساهمني 472٫7 مليار روبية باك�ستانية )ما يعادل 4٫5 مليار 

دولر اأمريكي( و38 مليار روبية باك�ستانية )ما يعادل 3٦2 مليون دولر اأمريكي( على التوايل كما يف 30 �سبتمرب 2017.

�رشكة الإثمار للتطوير

تاأ�س�ست �رشكة الإثمار للتطوير، وهي �رشكة تابعة ومملوكة بالكامل للمجموعة، يف 2007 بهدف القيام بتطوير واإدارة امل�ساريع ال�سخمة 

التطويرية والعقارية وم�ساريع البنية التحتية الأخرى. وت�سمل م�ساريع �رشكة الإثمار للتطوير الرائدة م�رشوع دملونيا وهو جزيرة 

ا�سطناعية تقع على �ساحل البحرين وتبلغ م�ساحتها 1٫25 مليون مرت مربع. 

وتركز ال�سرتاتيجية احلالية ل�رشكة الإثمار للتطوير على تطوير البنية التحتية مل�رشوع دملونيا وكذلك تقدمي خدمات تطوير اإدارية اإىل �رشكة 

ن�سيج فيما يتعلق مب�رشوع ال�رشاكة الإ�سكاين بني القطاع العام واخلا�ص.

ح�سب الإجراءات املتبعة من قبل �سوق دبي املايل على حملة الأ�سهم الراغبني يف التداول بال�سوق التقدم بطلب احل�سول على رقم م�ستثمر وذلك عن طريق 

تعبئة ا�ستمارة طلب اإ�سدار رقم م�ستثمر مع اإرفاق جميع امل�ستندات املطلوبة وامل�سدقة من اجلهات الر�سمية. وميكن تقدمي الطلب عن طريق اخلدمات 

الإلكرتونية ل�سوق دبي املايل عرب الإنرتنت اأو باحل�سور ال�سخ�سي اأو عن طريق الو�سطاء املرخ�سني يف ال�سوق. كما يتوجب على حملة الأ�سهم احل�سول 

 على رقم التداول اخلا�ص وذلك عن طريق الو�سطاء املرخ�سني. ملزيد من املعلومات، يرجى الت�سال بخدمات امل�ستثمرين ب�سوق دبي املايل على

customerservice@dfm.ae 5555 305 4 971+ اأو التوا�سل عرب الربيد الإلكرتوين

وعلى الراغبني من حملة اأ�سهم الإثمار يف حتويل اأ�سهمهم من بور�سة البحرين اإىل �سوق دبي املايل، يجب التقدم بطلب ل�رشكة البحرين للمقا�سة يف 

بور�سة البحرين وذلك بالتن�سيق مع الو�سيط اخلا�ص بهم امل�سجل لدى بور�سة البحرين. اأما عن الراغبني يف حتويل اأ�سهمهم من بور�سة الكويت اإىل 

�سوق دبي املايل، يجب التقدم لبور�سة الكويت وذلك اأي�سًا بالتن�سيق مع الو�سيط اخلا�ص بهم امل�سجل لدى بور�سة الكويت. و�ستقوم بور�سة الكويت 

بالإجراءات الالزمة بالتن�سيق مع �رشكة البحرين للمقا�سة التي �ستقوم بتحويل الأ�سهم اإىل �سوق دبي املايل.

وللمزيد من املعلومات حول هذه الإجراءات باإمكان حملة الأ�سهم الت�سال ب�رشكة البحرين للمقا�سة على هاتف رقم 833 108 17 973+ اأو عرب الربيد 

.registry@bahrainclear.com الإلكرتوين

�رشكة ن�صيج �ش.م.ب )م( )ن�صيج(

اإن �رشكة ن�سيج هي اأول �رشكة متكاملة يف التطوير العقاري وتطوير البنية التحتية يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، وت�سمل 

جمموعة متكاملة يف جمال التطوير العقاري بدءًا من مرحلة طرح الفكرة حتى تنفيذها. وتت�سمن الأن�سطة الأ�سا�سية لل�رشكة الت�سميم 

والتخطيط الرئي�سي والتطوير والبناء ومكونات البناء والت�سهيالت العقارية واإدارة الأ�سول. وقد اأ�س�ص �رشكة ن�سيج جمموعة من 

رواد امل�ستثمرين من القطاع العام واخلا�ص لتكون مبثابة حافز ملواجهة احتياجات التطوير الإ�سكاين يف املنطقة. 

وتركز ا�سرتاتيجية �رشكة ن�سيج على البحث عن فر�ص التطوير وال�ستثمار العقاري يف قطاع الإ�سكان املي�رش والتجزئة العقارية يف 

منطقة ال�رشق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، اإىل 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 201٦، حيث مت بيع جميع الفلل ال�سكنية. كما 

اأعلنت �رشكة ن�سيج عن ا�ستكمال 90٪ من م�رشوع »جمانة«.

ويبلغ اإجمايل املوجودات واإجمايل حقوق امل�ساهمني 43٦ مليون دولر اأمريكي و347 مليون دولر اأمريكي على التوايل كما يف 30 �سبتمرب 2017.

جمموعة �صوليدرتي القاب�صة �ش.م.ب )م(

تعترب �سوليدرتي واحدة من كربيات �رشكات التكافل )التاأمني الإ�سالمي(. وتقدم ال�رشكة منتجات وخدمات التكافل العام والعائلي والتي 

تتوافق مع مبادئ واأحكام ال�رشيعة الإ�سالمية حول العامل. وتعمل �سمن �سوليدرتي �رشكتان تابعتان مملوكتان بالكامل لها يف البحرين، 

و�رشكة تابعة يف الأردن ولديها اأن�سطة جتارية اأخرى يف ال�سعودية. وقد ا�ستحوذت جمموعة �سوليدرتي على 71٪ من �رشكة الأهلية للتاأمني 

)وهي واحدة من اأقدم واأكرب �رشكات التاأمني يف البحرين( يف دي�سمرب 201٦.

وتركز ا�سرتاتيجية �سوليدرتي على تقدمي خدمات التكافل العام حمليًا ويف الأ�سواق الدولية الرئي�سية، خا�سًة يف الأردن واململكة العربية ال�سعودية. 

ويبلغ اإجمايل املوجودات واإجمايل حقوق امل�ساهمني 400 مليون دولر اأمريكي و188 مليون دولر اأمريكي على التوايل كما يف 30 �سبتمرب 2017.

)CITICIAM( الدولية لإدارة الأ�صول املحدودة CITIC جمموعة

اإن �رشكة CITICIAM هي جزء من جمموعة CITIC الدولية لإدارة الأ�سول املحدودة، وهي جمموعة مالية وا�ستثمارية متنوعة كربى مملوكة 

بالكامل من قبل جمل�ص الدولة بجمهورية ال�سني ال�سعبية. ويعد الن�ساط الرئي�سي ل�رشكة CITICIAM ال�ستثمار يف �رشكات وم�ساريع يف 

ال�سني ودوليًا حل�سابها اخلا�ص وبالنيابة عن العمالء. وقد اأن�ساأت ال�رشكة عام 2002 لتتخ�س�ص يف اإدارة الأ�سول املتعرثة. وتت�سمن 

حمفظة �رشكة CIAM ا�ستثمارات مبا�رشة يف العقارات والتقنيات العالية وال�سحة وجتارة التجزئة وامل�ساريع ال�سناعية. 

وتركز ا�سرتاتيجية �رشكة CITICIAM  على ال�ستثمار ب�سكل رئي�سي يف ال�سني يف قطاع البيئة والزراعة واملوارد الطبيعية وال�سحة وحتديدًا يف 

ال�رشكات التي يتم ت�سغيلها مبا يتما�سى مع �سيا�سات الدولة وامل�ساهمة يف التنمية القت�سادية والجتماعية يف ال�سني )وخ�سو�سًا ال�رشكات 

ال�سغرية واملتو�سطة(.

اأن اإجمايل عدد الأ�سهم امل�سموح باإدراجها يف �سوق دبي املايل ل تزيد يف اأي وقت عن 20٪ من اإجمايل راأ�ص املال امل�سدر ل�رشكة الإثمار 

القاب�سة �ص.م.ب. واأن ل تزيد الن�سبة الق�سوى لتملك امل�ستثمرين لأ�سهم ال�رشكة ب�سكل منفرد اأو اإجمايل )امل�ساهم والأطراف ذات العالقة( 

عن 5٪ من راأ�ص مال ال�رشكة امل�سدر حيث �سيقوم ال�سوق بحظر اأي تداول يف اأي اأ�سهم اإ�سافية مما يحيل تعدي ملكية امل�ساهم عن 5٪ من 

اإجمايل اأ�سهم ال�رشكة. 

اإثماررمز التداول )باللغة العربية( 

ITHMRرمز التداول )باللغة الجنليزية(
البنوكالقطاع

براي�ص واتر هاو�ص كوبرزمدققو احل�سابات

تنتهي يف 31 دي�سمرب من كل عامال�سنة املالية

ن�سبة امللكية  امل�ساهمون #
٪2٦٫08 دار املال الإ�سالمي تر�ست .1

٪19٫٦1 ال�رشكة الإ�سالمية لال�ستثمار اخلليجي .2

٪8٫35 نزار عبدالرزاق القرطا�ص و�رشكاه .3

$2،000،000،000 راأ�ص املال امل�رشح به

$757،٦88،757 راأ�ص املال امل�سدر واملدفوع

عدد الأ�سهمالوظيفةال�سم

10٦،100رئي�ص جمل�ص الإدارة�ساحب ال�سمو امللكي الأمري عمرو حممد الفي�سل

10٦،100ع�سو جمل�ص الإدارةال�سيد تونكو يعقوب خريا

10٦،100ع�سو جمل�ص الإدارةال�سيد عبد احلميد حممد اأبو مو�سى

205،000ع�سو جمل�ص الإدارةال�سيخ زامل عبد اهلل الزامل

10٦،100ع�سو جمل�ص الإدارةال�سيد نبيل خالد حممد كانو

105،٦00ع�سو جمل�ص الإدارةال�سيد حممد عبدالرحمن بوجريي

10٦،100ع�سو جمل�ص الإدارةال�سيد عبد الإله اإبراهيم القا�سمي

Nilع�سو جمل�ص الإدارةال�سيد عمر عبدي علي
Nilع�سو جمل�ص الإدارةالدكتورة اأماين خالد بور�سلي

Nilع�سو جمل�ص الإدارةال�سيد عبدال�سكور ح�سني تهلك
Nilع�سو جمل�ص الإدارةال�سيخ حممد اخلريجي

عدد الأ�سهمالوظيفةال�سم

Nilالرئي�ص التنفيذياأحمد عبدالرحيم
Nilنائب الرئي�ص التنفيذي، املجموعة امل�رشفيةعبداحلكيم خليل املطوع

Nilنائب الرئي�ص التنفيذي، املجموعة امل�ساندةرفيندرا اأنانت كوت
Nilم�ساعد املدير العام، الأعمال امل�رشفية لالأفرادحممد ح�سن جناحي
Nilم�ساعد املدير العام، رئي�ص تقنية املعلومات وال�سوؤون الإداريةيو�سف عبداهلل اخلان

Nilم�ساعد املدير العام، رئي�ص الأعمال التجارية واملوؤ�س�سات املاليةعبداهلل عبدالعزيز علي طالب
Nilرئي�ص اإدارة املخاطر، م�سوؤول املخاطركري�سنان هاريهاران

Nilرئي�ص الأعمال امل�رشفية اخلا�سةرافد اأحمد املناعي
Nilرئي�ص اإدارة العمليات امل�رشفيةيعقوب �سامل ال�سوملي

Nilرئي�ص اإدارة ال�سوؤون القانونية، واأمني ال�رشكةدانة عقيل رئي�ص 
Nilالقائم باأعمال رئي�ص اإدارة التدقيق الداخليخليل اإبراهيم الع�سفور

Nilرئي�ص الرقابة املاليةثاقب حممود م�سطفى
Nilرئي�ص الت�سالت املوؤ�س�سية والت�سويقيةتيمور روؤوف جورج

Nilرئي�ص اخلزينةاأحمد خمي�ص عبداهلل ال�سويدي
Nilرئي�ص اإدارة اللتزام ال�رشعيالدكتور عادل اأحمد املرزوقي

Nilرئي�ص اإدارة الأ�سولاأيوب يو�سف عبداهلل العو�سي
Nilرئي�ص اإدارة املوارد الب�رشيةاإينا�ص حممد رحيمي

Nilرئي�ص اللتزام ومكافحة غ�سيل الأموال، م�سئول اللتزامهناء اأحمد املران 
Nilرئي�ص ال�سوؤون الإداريةجا�سم حممد الناجم

Nilرئي�ص اإدارة وتطوير املنتجاتعبداهلل عبدالعزيز العبا�سي

يرجى الطالع على البيانات املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2015 لبنك الإثمار �ص.م.ب. امل�ستخرجة يف هذا الإعالن. ونحيطكم علمًا باأن �رشكة 

براي�ص واتر هاوز كوبرز اأم اإي املحدودة قد اأ�سدرت هذا التقرير الغري متحفظ )التى قمنا باإ�سافة ن�سخة منه اأدناه( على البيانات املالية املوحدة لل�سنة املنتهية 

يف 31 دي�سمرب 2015 لبنك الإثمار �ص.م.ب. والتي قمنا با�ستخراج هذه القوائم املالية املعلنة عنها. وميكنكم الطالع على كافة البيانات املالية املذكورة مع 

 ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية و الإي�ساحات لل�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2015 على املوقع اللكرتوين ل�رشكة الإثمار القاب�سة �ص.م.ب.

www.ithmaarholding.com و بور�سة البحرين www.bahrainbourse.com وبور�سة الكويت www.boursakuwait.com و�سوق 
www.dfm.ae دبي املايل

تقرير مدقق احل�صابات امل�صتقل اإىل ال�صادة امل�صاهمني يف بنك الإثمار �ش.م.ب.

التقرير حول البيانات املالية

لقــد قمنا بتدقيق البيانات املالية املوحدة املرفقة لبنك الإثمار �ص.م.ب. )»البنك«( و�رشكاته التابعة )معًا »املجموعة«( والتي ت�سمل بيان املركز املايل املوحد كما يف 

31 دي�سمرب 2015 وبيان الدخل املوحد وبيان التغريات يف حقوق امللكية وبيان التدفقات النقدية وبيان التغريات يف ح�سابات ال�ستثمار املقيدة لل�سنة املنتهية 

يف ذلك التاريخ، وملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة والي�ساحات الخرى.

م�صوؤولية اأع�صاء جمل�ش الإدارة عن البيانات املالية 

اإن اأع�ساء جمل�ص الإدارة م�سوؤولني عن الإعداد والعر�ص العادل لهذه البيانات املالية املوحدة وفقًا ملعايري املحا�سبة املالية ال�سادرة عن هيئة املحا�سبة 

واملراجعة للموؤ�س�سات املالية الإ�سالمية والعمل وفقًا لأحكام و مبادئ ال�رشيعة الإ�سالمية. ت�سمل هذه امل�سوؤولية: الت�سميم والتطبيق واحلفاظ على الرقابة 

الداخلية املتعلقة بالإعداد والعر�ص العادل للبيانات املالية والتي تعد خاليًة من اأي خطاأ جوهري �سواًء كان ب�سبب الختال�ص اأو اخلطاأ؛ وكذلك اختيار وتطبيق 

ال�سيا�سات املحا�سبية املنا�سبة؛ واإعداد التقديرات املحا�سبية التي تعد معقولة مبوجب الظروف املتوفرة. 

م�صوؤولية مدقق احل�صابات 

اإن م�سوؤوليتنا هي اإبداء راأي حول هذه البيانات املالية املوحدة بناًء على عملية التدقيق. لقد اأجرينا تدقيقنا وفقًا ملعايري املراجعة ال�سادرة عن هيئة املحا�سبة 

واملراجعة للموؤ�س�سات املالية الإ�سالمية. ت�ستدعي هذه املعايري القيام بتخطيط وتنفيذ عملية التدقيق للتو�سل اإىل درجة مقبولة من القناعة فيما اإذا كانت 

البيانات املالية املوحدة خاليًة من اأي خطاأ جوهري. تت�سمن عملية التدقيق الفح�ص بطريقة اختبارية لالأدلة التي تدعم �سحة املبالغ والإف�ساحات الواردة يف 

البيانات املالية املوحدة. كما تت�سمن عملية التدقيق تقييمًا لل�سيا�سات املحا�سبية امل�ستخدمة والتقديرات املحا�سبية املو�سوعة من قبل الإدارة، وكذلك تقييمًا 

لأ�سلوب عر�ص البيانات املالية املوحدة ب�سكل عام. نعتقد اأن عملية التدقيق التي قمنا بها توفر اأ�سا�سًا معقوًل للراأي الذي نبديه.

الراأي

براأينا، اإن البيانات املالية املوحدة تعرب ب�سكل �سادق وعادل عن املركز املايل للمجموعة كما يف 31 دي�سمرب 2015 واأدائها املايل وتدفقاتها النقدية والتغيريات 

يف حقوق امللكية والتغريات يف ح�سابات ال�ستثمار املقيدة لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقًا ملعايري املحا�سبة املالية ال�سادرة عن هيئة املحا�سبة واملراجعة 

للموؤ�س�سات املالية الإ�سالمية.  

التقرير حول املتطلبات التنظيمية و اأمور اأخرى

وفقًا ملتطلبات قانون ال�رشكات التجارية البحريني ودليل اللوائح والنظمة مل�رشف البحرين املركزي )جملد 2(، نفيدكم باأن:

)اأ( قد احتفظ البنك ب�سجالت حما�سبية منتظمة واأن البيانات املالية املوحدة متوافقة معها،

 )ب( واأن املعلومات املالية الواردة يف تقرير جمل�ص الإدارة متوافقة مع البيانات املالية املوحدة،

)ج( ومل يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد باأن البنك قد خالف اأيًا من الأحكام ال�سارية لقانون ال�رشكات التجارية البحريني وم�رشف البحرين املركزي وقانون 

املوؤ�س�سات املالية ودليل اللوائح والنظمة مل�رشف البحرين املركزي )جملد 2 والحكام املنطبقة من جملد ٦( و توجيهات م�رشف البحرين املركزي اأو انظمة 

واجراءات بور�سة البحرين اأو اأحكام عقد التاأ�سي�ص والنظام الأ�سا�سي للبنك على وجه قد يوؤثر ب�سورة جوهرية على اأن�سطته اأو مركزه املايل خالل ال�سنة، 

)د( وقد قامت الإدارة بتقدمي تف�سريات ومعلومات مر�سية ردًا على كل طلباتنا.

)ه( وقد امتثل البنك لأحكام ومبادئ ال�رشيعة الإ�سالمية كما هي حمددة من قبل هيئة الرقابة ال�رشعية للمجموعة.
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28 فرباير 201٦ 

املنامة -  مملكة البحرين 

يرجى الطالع على البيانات املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 201٦ ل�رشكة الإثمار القاب�سة �ص.م.ب. )�سابقًا بنك الإثمار �ص.م.ب.( امل�ستخرجة 

يف هذا الإعالن. ونحيطكم علمًا باأن �رشكة براي�ص واتر هاوز كوبرز اأم اإي املحدودة قد اأ�سدرت هذا التقرير الغري متحفظ )التى قمنا باإ�سافة ن�سخة منه اأدناه( 

على البيانات املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 201٦ ل�رشكة الإثمار القاب�سة �ص.م.ب. والتي قمنا با�ستخراج هذه القوائم املالية املعلنة عنها. 

وميكنكم الطالع على كافة البيانات املالية املذكورة مع ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية و الإي�ساحات لل�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 201٦ على املوقع 

اللكرتوين ل�رشكة الإثمار القاب�سة �ص.م.ب. www.ithmaarholding.com و بور�سة البحرين www.bahrainbourse.com وبور�سة 

www.dfm.ae و�سوق دبي املايل www.boursakuwait.com الكويت

تقرير مدقق احل�صابات امل�صتقل اإىل ال�صادة امل�صاهمني يف الإثمار القاب�صة �ش.م.ب. )�صابقًا بنك الإثمار �ش.م.ب.(

التقرير حول البيانات املالية

لقــد قمنا بتدقيق البيانات املالية املوحدة املرفقة لالإثمار القاب�سة �ص.م.ب. )�سابقًا بنك الإثمار �ص.م.ب.( )»الإثمار«( و�رشكاته التابعة )معًا »املجموعة«( والتي 

ت�سمل بيان املركز املايل املوحد كما يف 31 دي�سمرب 201٦ وبيان الدخل املوحد وبيان التغريات يف حقوق امللكية وبيان التدفقات النقدية وبيان التغريات يف 

ح�سابات ال�ستثمار املقيدة لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ، وملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة والي�ساحات الخرى.

م�صوؤولية اأع�صاء جمل�ش الإدارة عن البيانات املالية 

اأع�ساء جمل�ص الإدارة م�سوؤولني عن الإعداد والعر�ص العادل لهذه البيانات املالية املوحدة وفقًا ملعايري املحا�سبة املالية ال�سادرة عن هيئة املحا�سبة واملراجعة 

للموؤ�س�سات املالية الإ�سالمية وعمليات الإثمار وفقًا لأحكام و مبادئ ال�رشيعة الإ�سالمية. ت�سمل هذه امل�سوؤولية: الت�سميم والتطبيق واحلفاظ على الرقابة 

الداخلية املتعلقة بالإعداد والعر�ص العادل للبيانات املالية والتي تعد خاليًة من اأي خطاأ جوهري �سواًء كان ب�سبب الختال�ص اأو اخلطاأ؛ وكذلك اختيار وتطبيق 

ال�سيا�سات املحا�سبية املنا�سبة؛ واإعداد التقديرات املحا�سبية التي تعد معقولة مبوجب الظروف املتوفرة. 

م�صوؤولية مدقق احل�صابات 

اإن م�سوؤوليتنا هي اإبداء راأي حول هذه البيانات املالية املوحدة بناًء على عملية التدقيق. لقد اأجرينا تدقيقنا وفقًا ملعايري املراجعة ال�سادرة عن هيئة املحا�سبة 

واملراجعة للموؤ�س�سات املالية الإ�سالمية. ت�ستدعي هذه املعايري القيام بتخطيط وتنفيذ عملية التدقيق للتو�سل اإىل درجة مقبولة من القناعة فيما اإذا كانت 

البيانات املالية املوحدة خاليًة من اأي خطاأ جوهري. تت�سمن عملية التدقيق الفح�ص بطريقة اختبارية لالأدلة التي تدعم �سحة املبالغ والإف�ساحات الواردة يف 

البيانات املالية املوحدة. كما تت�سمن عملية التدقيق تقييمًا لل�سيا�سات املحا�سبية امل�ستخدمة والتقديرات املحا�سبية املو�سوعة من قبل الإدارة، وكذلك تقييمًا 

لأ�سلوب عر�ص البيانات املالية املوحدة ب�سكل عام. نعتقد اأن عملية التدقيق التي قمنا بها توفر اأ�سا�سًا معقوًل لراأي التدقيق الذي نبديه.

الراأي

براأينا، اإن البيانات املالية املوحدة تعرب ب�سورة عادلة، من جميع النواحي اجلوهرية، عن املركز املايل للمجموعة كما يف 31 دي�سمرب 201٦ واأدائها املايل 

وتدفقاتها النقدية والتغيريات يف حقوق امللكية والتغريات يف ح�سابات ال�ستثمار املقيدة لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقًا ملعايري املحا�سبة املالية ال�سادرة 

عن هيئة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية الإ�سالمية.  

التقرير حول املتطلبات التنظيمية و اأمور اأخرى

وفقًا ملتطلبات قانون ال�رشكات التجارية البحريني ودليل اللوائح والنظمة مل�رشف البحرين املركزي )جملد 2(، نفيدكم باأن:

)اأ( قد احتفظ الإثمار ب�سجالت حما�سبية منتظمة واأن البيانات املالية املوحدة متوافقة معها،

 )ب( واأن املعلومات املالية الواردة يف تقرير اأع�ساء جمل�ص الإدارة متوافقة مع البيانات املالية املوحدة،

)ج( ومل يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد باأن الإثمار قد خالف اأيًا من الأحكام ال�سارية لقانون ال�رشكات التجارية البحريني وم�رشف البحرين املركزي وقانون 

املوؤ�س�سات املالية ودليل اللوائح والنظمة مل�رشف البحرين املركزي )جملد 2 والحكام املنطبقة من جملد ٦( و توجيهات م�رشف البحرين املركزي اأو انظمة 

واجراءات بور�سة البحرين اأو اأحكام عقد التاأ�سي�ص والنظام الأ�سا�سي للبنك على وجه قد يوؤثر ب�سورة جوهرية على اأن�سطته اأو مركزه املايل خالل ال�سنة، 

)د( وقد قامت الإدارة بتقدمي تف�سريات ومعلومات مر�سية ردًا على كل طلباتنا.

 )ه( وقد امتثل الإثمار لأحكام ومبادئ ال�رشيعة الإ�سالمية كما هي حمددة من قبل هيئة الرقابة ال�رشعية للمجموعة.

رقم ترخي�ص ال�رشيك 201

27 فرباير 2017 

املنامة -  مملكة البحرين 

يرجى الطالع على املعلومات املالية املرحلية املخت�رشة املوحدة لفرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2017 ل�رشكة الإثمار القاب�سة )�سابقًا بنك 

الإثمار �ص.م.ب.( امل�ستخرجة يف هذا الإعالن. ونحيطكم علمًا باأن �رشكة براي�ص واتر هاوز كوبرز اأم اإي املحدودة قد اأ�سدرت هذا التقرير الغري متحفظ )التى 

قمنا باإ�سافة ن�سخة منه اأدناه( على املعلومات املالية املرحلية املخت�رشة املوحدة لفرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2017 ل�رشكة الإثمار القاب�سة 

والتي قمنا با�ستخراج هذه القوائم املالية املعلنة عنها. وميكنكم الطالع على كافة البيانات املالية املرحلية املخت�رشة املوحدة املذكورة مع ملخ�ص ال�سيا�سات 

 املحا�سبية و الإي�ساحات للفرتة املالية املنتهية يف 30 �سبتمرب 2017 على املوقع اللكرتوين ل�رشكة الإثمار القاب�سة �ص.م.ب.

www.ithmaarholding.com و بور�سة البحرين www.bahrainbourse.com وبور�سة الكويت www.boursakuwait.com و�سوق 
www.dfm.ae دبي املايل

تقرير املراجعة من مدقق احل�صابات اإىل اأع�صاء جمل�ش اإدارة الإثمار القاب�صة �ش.م.ب. )�صابقًا بنك الإثمار �ش.م.ب.( 

مقدمة

لقد قمنا مبراجعة املعلومات املالية املرحلية املخت�رشة املوحدة املرفقة لالإثمار القاب�سة �ص.م.ب. )�سابقًا بنك الإثمار �ص.م.ب.( )»الإثمار«( و�رشكاته التابعة 

)معًا »املجموعة«( والتي ت�سمل بيان املركز املايل املرحلي املخت�رش املوحد كما يف 30 �سبتمرب2017 وبيان الدخل املرحلي املخت�رش املوحد لفرتة الثالثة اأ�سهر 

و الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2017 وبيان التغريات يف حقوق امللكية املرحلي املخت�رش املوحد وبيان التدفقات النقدية املرحلي املخت�رش املوحد 

والبيان املرحلي املخت�رش املوحد للتغريات يف ح�سابات ال�ستثمار املقيدة لفرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف ذلك التاريخ، وملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة 

والإي�ساحات التف�سريية الأخرى. اإن اإدارة الإثمار م�سئولون عن اإعداد و عر�ص هذه املعلومات املالية املوحدة املرحلية املخت�رشة وفقًا ملعايري املحا�سبة املالية 

ال�سادرة عن هيئة املحا�سبة و املراجعة للموؤ�س�سات املالية الإ�سالمية. م�سوؤوليتنا هي اإ�سدار تقرير حول املعلومات املالية املرحلية املخت�رشة املوحدة بناًء 

على عملية املراجعة التي قمنا بها.

نطاق املراجعة

لقد اأجرينا مراجعتنا وفقًا للمعيار الدويل ملهام املراجعة 2410 »مراجعة املعلومات املالية املرحلية املنفذة من قبل مدقق احل�سابات امل�ستقل للمن�ساأة«. تتكون 

مراجعة املعلومات املالية املرحلية من القيام بال�ستف�سارات ب�سكل رئي�سي من الأ�سخا�ص امل�سوؤولني عن الأمور املالية واملحا�سبية وكذلك تطبيق الإجراءات 

التحليلية واإجراءات املراجعة الأخرى. يقل نطاق عملية املراجعة ب�سكل كبري عن نطاق عملية التدقيق املنجزة وفقًا ملعايري التدقيق الدولية وبالتايل فهي ل 

متكننا من احل�سول على تاأكيد باأننا اأ�سبحنا على علم بكافة الأمور الهامة التي ميكن حتديدها من خالل اأعمال التدقيق. وبالتايل فاإننا ل نبدي الراأي الذي 

ينتج عن عملية التدقيق. 

اخلامتة

ا�ستنادًا اإىل مراجعتنا، مل يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد باأن املعلومات املالية املرحلية املخت�رشة املوحدة املرفقة مل تعد يف جميع النواحي اجلوهرية وفقًا 

ملعايري املحا�سبة املالية ال�سادرة عن هيئة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية الإ�سالمية.

رقم ترخي�ص ال�رشيك 201

13 نوفمرب2017

املنامة، مملكة البحرين

لل�صنة املنتهية يف ٣1 دي�صمرب 2016 

يقدم اأع�ساء جمل�ص الإدارة تقريرهم عن اأن�سطة الإثمار القاب�سة �ص.م.ب. )�سابقًا بنك الإثمار �ص.م.ب.( )»الإثمار«( لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 201٦، 

مع البيانات املالية املوحدة املدققة لالإثمار و�رشكاته التابعة )معًا »املجموعة«( لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ.

الأن�صطة الرئي�صية

تاأ�س�ست الإثمار القاب�سة بعد موافقة جمل�ص اإدارة بنك الإثمار �ص.م.ب. �سابقًا يف مار�ص 201٦ على خطة التحول الهامة يف عمليات املجموعة. وكان بنك 

الإثمار �سابقًا يحمل رخ�سة م�رشف جتزئة اإ�سالمي. وقد مت اقرتاح اخلطة من قبل جمل�ص اإدارة بنك الإثمار ووافق عليها امل�ساهمون يف اجتماع اجلمعية 

العامة غري العادية. وتت�سمن اخلطة احتفاظ الإثمار القاب�سة بن�سبة 100 يف املائة من الأ�سول التي كانت مملوكة لبنك الإثمار �سابقًا من خالل كيانني تابعني، 

اإحداهما بنك الإثمار �ص.م.ب. )مقفلة( )بنك الإثمار( وهو بنك جتزئة اإ�سالمي يتوىل اأعمال التجزئة امل�رشفية الأ�سا�سية، والأخرى اآي بي كابيتال �ص.م.ب. 

)مقفلة( وهي �رشكة ا�ستثمارية �ستقوم باإدارة ال�ستثمارات وغريها من الأ�سول غري الأ�سا�سية، وقد ح�سلت اخلطة على جميع املوافقات الالزمة ومت 

ا�ستكمال عملية تنفيذها بتاريخ 2 يناير2017. 

تتمثل الأن�سطة الرئي�سية للمجموعة يف جمموعة كبرية من اخلدمات املالية التي ت�سمل الأعمال امل�رشفية لالأفراد والتجارية واإدارة الأ�سول والأعمال 

امل�رشفية اخلا�سة، والتكافل، والإجارة، وتطوير العقارات.

املركز املايل املوحد والنتائج

مت عر�ص املركز املايل املوحد للمجموعة كما يف 31 دي�سمرب 201٦، بالإ�سافة اإىل النتائج املوحدة لنف�ص ال�سنة املنتهية يف البيانات املالية املوحدة املرفقة.

حققت املجموعة �سايف ربح 3٫3 مليون دولر اأمريكي لعام 201٦ متعلقة مب�ساهمي البنك مقارنة ب�سايف خ�سارة وقدره ٦0٫8 مليون دولر اأمريكي لعام 

2015. وبلغ اإجمايل املوجودات كما يف 31 دي�سمرب 201٦ ما قيمته 8،341،3 مليون دولر اأمريكي )31 دي�سمرب 2015: 8،138،٦ مليون دولر اأمريكي(.

بلغ معدل مالءة راأ�ص املال املوحد لالإثمار مبوجب اتفاقية بازل الثالثة 13٫02٪ كما يف 31 دي�سمرب 201٦ )31 دي�سمرب 2015: 12٫81٪( مقارنًة باحلد 

الأدنى ح�سب املتطلبات الرقابية البالغ 12٫5٪ )31 دي�سمرب 2015: ٪12٫5(. 

اأع�صاء جمل�ش الإدارة

فيما يلي اأ�سماء اأع�ساء جمل�ص الإدارة خالل ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 201٦: 

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري عمرو حممد الفي�سل )رئي�ص جمل�ص الإدارة(

ال�سيد خالد عبداهلل جناحي

تونكو يعقوب خريا

ال�سيد عبداحلميد اأبو مو�سى

ال�سيخة ح�سة بنت �سعد ال�سباح

ال�سيخ زامل عبداهلل الزامل

ال�سيد نبيل خالد كانو

ال�سيد حممد بوجريي

ال�سيد عبدالإله اإبراهيم القا�سمي

ال�سيد عمر عبدي علي

الدكتورة اأماين خالد بور�سلي )ُعّينت اعتبارًا من 28 مار�ص 201٦(

ال�سيد عبدال�سكور ح�سني تهلك )ُعنّي اعتبارًا من 28 مار�ص 201٦(

ال�سيد امتياز اأحمد بريفيز )ا�ستقال اعتبارًا من 28 مار�ص 201٦(

ال�سيد جراهام ووكر )ا�ستقال اعتبارًا من 28 مار�ص 201٦(

ر�صوم احل�صور لأع�صاء جمل�ش الإدارة

بلغت ر�سوم احل�سور لأع�ساء جمل�ص الإدارة املتعلقة بعام 201٦ ما قيمته 423،500 دولر اأمريكي )2015: 291،000 دولر اأمريكي(.

ن�صبة اأع�صاء جمل�ش الإدارة

ن�سبة اأع�ساء جمل�ص الإدارة يف اأ�سهم الإثمار مو�سحة كالتايل:

عدد الأ�سهمال�سم

31 دي�سمرب 312015 دي�سمرب 201٦ 

10٦،10010٦،100�ساحب ال�سمو امللكي الأمري عمرو حممد الفي�سل

20،749،٦9320،749،٦93ال�سيد خالد عبداهلل جناحي 

10٦،10010٦،100تونكو يعقوب خريا 

10٦،10010٦،100ال�سيد عبداحلميد اأبو مو�سى 

10٦،10010٦،100ال�سيخة ح�سة بنت �سعد ال�سباح 

205،000205،000ال�سيخ زامل عبداهلل الزامل

10٦،10010٦،100ال�سيد نبيل خالد كانو

105،٦00105،٦00ال�سيد حممد بوجريي

10٦،10010٦،100ال�سيد عبدالإله اإبراهيم القا�سمي

--ال�سيد عمر عبدي علي

--الدكتورة اأماين خالد بور�سلي )ُعّينت اعتبارًا من 28 مار�ص 201٦(

--ال�سيد عبدال�سكور ح�سني تهلك )ُعنّي اعتبارًا من 28 مار�ص 201٦(

--ال�سيد امتياز اأحمد بريفيز )ا�ستقال اعتبارًا من 28 مار�ص 201٦(

1،05٦،0001،05٦،000ال�سيد جراهام ووكر )ا�ستقال اعتبارًا من 28 مار�ص 201٦(

اأرباح الأ�صهم

مل يتم اإقرتاح توزيع اأرباح اأ�سهم لعام 201٦ )2015: �سفر(.

املدققون

اأعرب املدققون »براي�ص وترهاو�ص كوبرز ام اإي ليمتد« عن رغبتهم يف اإعادة تعيينهم كمدققي ح�سابات الإثمار لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017. 

بالنيابة عن جمل�ش الإدارة

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري عمرو حممد الفي�سل

رئي�ص جمل�ص الإدارة،

 27 فرباير 2017

بيان المركز المالي الموحد 
 )كافة املبالغ مو�سحة باآلف الدولرات الأمريكية ما مل يذكر خالف ذلك(

كما يف

٣0 �صبتمرب 201٧

)مراجعة(

٣1 دي�صمرب 2016

)مدققة(

٣1 دي�صمرب 201٥

)مدققة(

الموجودات

 590،409  73٦،033  579،887 نقد واأر�سدة لدى م�سارف والم�سارف المركزية

�سلع وودائع اأخرى لدى م�سارف وموؤ�س�سات مالية

 270،820  142،٦07  2٦9،451 وموؤ�س�سات اأخرى

 3،399،770  3،444،588  3،583،572 مرابحات وتمويالت اخرى

 149،٦73  229،9٦0  347،283 تمويالت الم�ساركة

 21،348  14،425  5،570 ا�ستثمارات في الم�ساربة

 ٦55،388  ٦٦8،403  259،492 ا�ستثمارات في �سركات زميلة

 1،919،430  1،874،782  2،047،219 �سكوك واأوراق مالية ا�ستثمارية وما في حكمها

 78،٦51  79،852  80،218 ح�سابات ال�ستثمار المقيدة

 1٦9،482  25٦،204  292،051 موجودات مقتناة بغر�ص التاأجير

 25٦،493  242،594  257،2٦3 ا�ستثمارات عقارية

 319،437  3٦1،٦54  231،151 موجودات اأخرى

 112،389  112،981  11٦،324 موجودات ثابتة

 195،351  177،227  1٦٦،443 موجودات غير ملمو�سة

 -  -  399،077   موجودات م�سنفة كموجودات محتفظ بها لغر�ص البيع

 8,1٣8,641  8,٣41,٣10  8,6٣٥,001 اإجمالي الموجودات

 المطلوبات وحقوق اأ�سحاب ح�سابات ال�ستثمار

 املطلوبات وحقوق اأ�صحاب ح�صابات ال�صتثمار املطلقة

وحقوق الأقلية وحقوق امللكية

 1،43٦،335  1،581،113  1،٦95،418 ح�سابات جارية للعمالء

 1،٦39،871  1،141،513  1،200،٦78 مبالغ م�ستحقة لم�سارف وموؤ�س�سات مالية وموؤ�س�سات اأخرى

 1،752،٦2٦  1،903،٦12  1،935،207 مبالغ م�ستحقة لم�ستثمرين

 320،011  342،٦22  373،431 المطلوبات الأخرى

 ٥,148,84٣  4,968,860  ٥,204,٧٣4 اإجمالي المطلوبات

 2،397،957  2،7٦9،٦94  2،827،490 حقوق اأ�سحاب ح�سابات ال�ستثمار المطلقة

 177،٦18  175،341  180،514 حقوق الأقلية

 اإجمايل املطلوبات وحقوق اأ�صحاب ح�صابات ال�صتثمار املطلقة

 ٧,٧24,418  ٧,91٣,89٥  8,212,٧٣8 وحقوق الأقلية

 757،٦90  757،٦90  757،٦90 راأ�ص المال

)30،149( )27،802( )30،149( اأ�سهم الخزينة

 210،894  218،4٦0  242،٦98 الحتياطيات

)524،212( )520،933( )547،97٦( خ�سائر متراكمة

 414,22٣  42٧,41٥  422,26٣ اإجمالي حقوق الملكية

 اإجمايل املطلوبات وحقوق اأ�صحاب ح�صابات ال�صتثمار املطلقة

8,1٣8,641 8,٣41,٣10  8,6٣٥,001 وحقوق الأقلية وحقوق امللكية

بيان الدخل الموحد 
 )كافة املبالغ مو�سحة باآلف الدولرات الأمريكية ما مل يذكر خالف ذلك(

٣0 �صبتمرب 201٧

)مراجعة(

٣1 دي�صمرب 2016

)مدققة(

٣1 دي�صمرب 201٥

)مدققة(

الإيرادات 

 95،03٦  109،951  119،17٦ الدخل من ح�سابات ال�ستثمار المطلقة

)٦9،143( )80،231( )٦7،243( ناق�سًا: العائد لح�سابات ال�ستثمار المطلقة ومخ�س�سات الهبوط في القيمة

 2٥,89٣  29,٧20  ٥1,9٣٣ ح�صة المجموعة من دخل ح�صابات ال�صتثمار المطلقة ب�صفتها م�صاربًا

 1٦4  81  - ح�سة المجموعة من دخل ح�سابات ال�ستثمار المقيدة ب�سفتها م�ساربًا

 187،092  152،372  108،371 الدخل من المرابحات والتمويالت الخرى

 33،058  4٦،481  27،338 ح�سة الأرباح من ال�سركات الزميلة بعد خ�سم ال�سرائب

 179،45٦  143،24٦  95،281 الدخل من ال�ستثمارات الخرى

 52،٦87  53،991  19،419 اإيرادات اأخرى

 4٧8,٣٥0  42٥,891  ٣02,٣42 اإجمالي الإيرادات

ناق�سًا: اأرباح مدفوعة لم�سارف وموؤ�س�سات مالية 

)209،981( )1٦3،743( )121،2٦2( وموؤ�س�سات اأخرى - �سافي

 268,٣69  262,148  181,080 اإيرادات ت�صغيلية

الم�صروفات

)1٦0،٦20( )1٦2،٦14( )12٦،752( الم�سروفات الإدارية والعمومية

)29،791( )29،489( )21،518( الإ�ستهالك والإطفاء

)190,411( )192,10٣( )148,2٧0( اإجمالي الم�صروفات

�صافي الربح قبل الخ�صارة ناتجة من الموجودات المحتفظ بها لغر�ش البيع,

 ٧٧,9٥8  ٧0,04٥  ٣2,810   مخ�ص�صات الهبوط في القيمة وال�صرائب الخارجية 

 -  - )12،389( مخ�س�سات الهبوط في قيمة الموجودات المحتفظ بها لغر�ص البيع

)95،025( )33،302( )12،055( مخ�س�سات الهبوط في القيمة - �سافي

)1٧,06٧(  ٣6,٧4٣  8,٣66 �صافي الربح/)الخ�صارة( قبل ال�صرائب الخارجية

)29،328( )22،945( )24،٦15( �سرائب خارجية

)46,٣9٥(  1٣,٧98 )16,249( �صافي الربح/)الخ�صارة( للفترة

متعلقة بالتالي:

)٦0،797(  3،279 )27،043( م�ساهمي الإثمار

 14،402  10،519  10،794 حقوق الأقلية

 )16,249( 1٣,٧98  )46,٣9٥(

)2.09(  0.11 )0.9٣( عائد ال�صهم الأ�صا�صي والمخفف - �صنتات اأمريكية

بيان التدفقات النقدية الموحد 
 )كافة املبالغ مو�سحة باآلف الدولرات الأمريكية ما مل يذكر خالف ذلك(

٣0 �صبتمرب 201٧

)مراجعة(

٣1 دي�صمرب 2016

)مدققة(

٣1 دي�صمرب 201٥

)مدققة(

الأن�صطة الت�صغيلية 

 )17،0٦7( 3٦،743  8،3٦٦ �سافي الربح / )الخ�سائر( قبل ال�سرائب الخارجية

تعديالت في 

 29،791  29،489  21،518 ال�ستهالك والإطفاء

 )33،058( )4٦،481( )27،338(ح�سة الأرباح من ال�سركات الزميلة بعد خ�سم ال�سرائب

 95،025  33،302  12،055 مخ�س�سات الهبوط في القيمة - �سافي

 12،389 مخ�س�سات الهبوط في قيمة الموجودات المحتفظ بها لغر�ص البيع

 )1،259( )877( )1٦3(اأرباح بيع موجودات ثابتة

 ٧٣,4٣2  ٥2,1٧6  26,82٧ اإيرادات ت�صغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات الت�صغيلية

اأر�سدة لدى الم�سارف ت�ستحق بعد ت�سعين يومًا ولدى الم�سارف المركزية 

 )٦4،534( 113،110  )41،833(المتعلقة بمتطلبات الحد الأدنى لالإحتياطي

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

 )20،٦28( )5٦،878( )1،٦99(مرابحات وتمويالت اخرى 

 )٦4،4٦5( )79،243( )119،794(تمويالت الم�ساركة

 )٦9،319( )51،5٦4( )40،1٦4(موجودات اأخرى

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

 99،724  139،577  123،731 الح�سابات الجارية للعمالء 

 19٦،955  )501،758( ٦3،٦95 مبالغ م�ستحقة لم�سارف وموؤ�س�سات مالية وموؤ�س�سات اأخرى

 37،٦91  140،885  48،075 مبالغ م�ستحقة لم�ستثمرين

 43،٦4٦  1٦،514  28،72٦ المطلوبات الأخرى

 197،178  370،840  ٦0،518 الزيادة في حقوق اأ�سحاب ح�سابات ال�ستثمار المطلقة

 )15،440( )14،791( )18،834(ال�سرائب المدفوعة

 414,240  128,868  129,248 �صافي النقد الناتج من الأن�صطة الت�صغيلية 

الأن�صطة ال�صتثمارية

�سافي )الزيادة( / النق�ص في:

 )707( ٦،923  8،855 ا�ستثمارات في الم�ساربة

 7،539  -  - ا�ستثمارات في �سركات زميلة

 )8،٦45( )1،129( - ا�ستثمارات في ح�سابات ال�ستثمار المقيدة

 )95،909( )8٦،722( )35،847(موجودات مقتناة بغر�ص التاأجير

 )247،912( 57،23٦  )204،550(�سكوك واأوراق مالية ا�ستثمارية وما في حكمها

 14،513  18،202  28،730 اأرباح اأ�سهم م�ستلمة من �سركات زميلة

 )3،744( )4،724( )5،991(�سراء موجودات ثابتة

 )٣٣4,86٥( )10,214( )208,80٣(�صافي الم�صتخدم في الأن�صطة ال�صتثمارية 

الأن�صطة التمويلية

 )7،957( )12،490( )1،32٦(حقوق الأقلية

 )٧,9٥٧( )12,490( )1,٣26(�صافي النقد الم�صتخدم في من الأن�صطة التمويلية

 )5،٦93( 24،123  9،912 ت�سوية تحويل العمالت الأجنبية

 6٥,٧2٥  1٣0,28٧  )٧0,969(�صافي )النق�ش( / الزيادة في النقد وما في حكمه

 ٥20,٧٧0  ٥86,49٥  ٧16,٧82 النقد وما في حكمه في بداية الفترة

 ٥86,49٥  ٧16,٧82  64٥,81٣ النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد 
 )كافة املبالغ مو�سحة باآلف الدولرات الأمريكية ما مل يذكر خالف ذلك(
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 امللكية

427،415)520،933(218،4٦0)47،378(148،٦٦238،09050،72725،7112،٦48)27،802(757،٦90في 1 يناير 2017 )مدققة(

)27،043()27،043(---------�سافي خ�سارة الفترة

)1،924(-423-----423)2،347(-اأ�سهم تحت نظام حوافز الموظفين

حركة القيمة العادلة لل�سكوك 

واأوراق 

4،734-4،734--4،734-----مالية ا�ستثمارية وما في حكمها

حركة القيمة العادلة لل�سركات 

الزميلة
-----8،009-2،٦7010،٦79-10،٦79

8،402-8،٦0٦8،402)193()11(-----ت�سوية تحويل العمالت الأجنبية

422,26٣)٥4٧,9٧6(242,698)٣6,102(149,08٥٣8,090٥0,٧2٧٣8,44٣2,4٥٥)٣0,149(٧٥٧,690في ٣0 �صبتمبر 201٧ )مراجعة(

42٧,41٥)٥20,9٣٣(218,460)4٧,٣٧8(148,662٣8,090٥0,٧2٧2٥,٧112,648)2٧,802(٧٥٧,690في ٣1 دي�صمبر2016 )مدققة(

414,22٣)٥24,212(210,894)٣8,41٣(149,692٣8,090٥0,٧2٧9,2121,٥86)٣0,149(٧٥٧,690في ٣1 دي�صمبر201٥ )مدققة(


