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

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

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

مت ا�ضتخراج  كلٍّ من بيان املركز املايل املرحلي املخت�رص املوحد، وبيان الدخل املرحلي املخت�رص املوحد، وبيان  التغريات يف حقوق امللكية املرحلي املخت�رص املوحد وبيان التدفقات النقدية املرحلي املخت�رص املوحد، من املعلومات املالية املرحلية 

املخت�رصة  املوحدة لالإثمار القاب�ضة �س.م.ب. لفرتة ال�ضتة اأ�ضهر املنتهية يف ٣0 يونيو 2018، والتي مت اعتمادها من قبل جمل�س الإدارة ومت مراجعتها من قبل ال�ضادة/ براي�س ووترهاو�س كوبرز ام اإي ليمتد، مملكة البحرين، والذين اأ�ضدروا 

تقرير مراجعة متحفظ، بتاريخ 1٣ اأغ�ضط�س 2018.

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

النتائج المالية المرحلية المختصرة الموحدة
لفترة الستة أشهر المنتــهــيـة في 30 يونيو 2018

دكتورة �أماين خالد بور�سلي

ع�ضو جمل�س الإدارة

�ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري عمرو حممد �لفي�سل

رئي�س جمل�س الإدارة

�أحمد عبد�لرحيم

الرئي�س التنفيذي

�لحتياطيات

ر�أ�س �ملال

�أ�سهم 

�خلزينة

عالوة

�إ�سد�ر

�أ�سهم

�حتياطي 

قانوين 

�حتياطي

عام 

�حتياطي

�لقيمة

�لعادلة 

لال�ستثمار�ت

�حتياطي 

�لقيمة

�لعادلة 

لال�ستثمار�ت 

�لعقارية

حتويل 

عمالت 

�أجنبية 

�إجمايل 

�لحتياطيات 

خ�سائر

مرت�كمة

�إجمايل

حقوق

 �مللكية

 ٤27،٤١5  )52١،26١( 2١8،788  )٤7،378( 2،6٤8  25،7١١ 50،727 38،٤١8 ١٤8،662 )27،802(757،690 يف 1 يناير 2017 )مدققة(

  )9،2٤8(   )9،2٤8(   -  -  -  -  -  -  -  -- �ضايف ربح الفرتة

)١،92٤(-٤2٣-----٤2٣ )2،3٤7( -اأ�ضهم حتت نظام حوافز املوظفني

حركة القيمة العادلة لل�ضكوك 

و�ضندات ا�ضتثمارية وما يف 

 5،29٤  -  5،29٤  -  -  5،29٤  -  -  -  -  - حكمها

8،009 -  8،009 -  -  8،009 -  -  -  -  - حركة القيمة العادلة لل�رصكات الزميلة 

8،063 - 8،3028،063 )2١6(  )2٣( -  -  -  -  - ت�ضوية حتويل العمالت الأجنبية

  4٣7,609  )5٣0,509(  240,577  )٣9,076( 2,4٣2  ٣٨,991 50,727  ٣٨,41٨  149,0٨5  )٣0,149( 757,690 يف ٣0 يونيو 2017 )مر�جعة(

�لثالثة �أ�سهر �ملنتهية يف �ل�ستة �أ�سهر �ملنتهية يف   

٣0 يونيو 2017 ٣0 يونيو 201٨  30 يونيو 2017  ٣0 يونيو 201٨   

)مر�جعة( )مر�جعة(  )مر�جعة(  )مر�جعة(   

�لإير�د�ت     

٤0،8٤5  ٤٤،836  77،797  87،303 الدخل من ح�ضابات ال�ضتثمار املطلقة 

 ناق�ضًا: العائد حل�ضابات ال�ضتثمار املطلقة

)2١،١33(  )27،١00(  )٤3،٤07(  )52،076( وخم�ض�ضات الهبوط يف القيمة 

 ح�سة �ملجموعة من دخل ح�سابات �ل�ستثمار

19,712  17,7٣6  ٣4,٣90  ٣5,227 �ملطلقة ب�سفتها م�سارباً 

36،٤١0  36،887  72،082  7١،355 الدخل من املرابحات والتمويالت الخرى 

9،926  ١2،6١8  2١،6١6  ٤0،366 ح�ضة الأرباح من ال�رصكات الزميلة بعد خ�ضم ال�رصائب 

3١،2٤2  26،098  67،568  52،390 الدخل من ال�ضتثمارات 

٤،295  ١9،666  ١2،٤١7  26،09١ اإيرادات اأخرى 

101,5٨5  11٣,005  20٨,07٣  225,429 �إجمايل �لإير�د�ت 

ناق�ضًا: اأرباح مدفوعة مل�ضارف وموؤ�ض�ضات مالية     

)٤2،7١١(  )36،٤80(  )80،860(  )76،7٤7(    وموؤ�ض�ضات اأخرى )�ضايف( 

5٨,٨74  76,525  127,21٣  14٨,6٨2 �إير�د�ت ت�سغيلية 

�مل�رصوفات    

)٤١،592(  )٤5،655(  )8١،6٤2(  )88،636( امل�رصوفات الإدارية والعمومية 

)7،70٤(  )7،256(  )١5،739(  )١8،3٤9( الإ�ضتهالك والإطفاء 

)49,296(  )52,911(  )97,٣٨1(  )106,9٨5( �إجمايل �مل�رصوفات 

 �سايف �لربح قبل خم�س�سات �لهبوط يف �لقيمة

9,57٨  2٣,614  29,٨٣2  41,697 و�ل�رص�ئب �خلارجية  

)8،653(  )8،3٤9(  )١2،786(  )١٤،3٤7( خم�ض�ضات الهبوط يف القيمة )�ضايف( 

925  15,265  17,046  27,٣50 �سايف �لربح قبل �ل�رص�ئب �خلارجية 

)8،300(  )9،25٤(  )١8،63١(  )١6،528( �رصائب خارجية 

)7,٣75(  6,011  )1,5٨5(  10,٨22 �سايف �لربح/)�خل�سارة( للفرتة 

متعلقة بالتايل:    

)9،823(  3،١95  )9،2٤8(  ٤،850 م�ضاهمي الإثمار 

2،٤٤8  2،8١6  7،663  5،972 حقوق الأقلية 

)7,٣75(  6,011  )1,5٨5(  10,٨22   

)0.٣4(  0.11  )0.٣2(  0.17 عائد �ل�سهم �لأ�سا�سي و�ملخفف - �سنتات �أمريكية 

كما يف ٣0 يونيو 201٨

)مر�جعة(

كما يف ٣1 دي�سمرب 2017

)مدققة(

كما يف ٣0 يونيو 2017

)مر�جعة(

�ملوجود�ت

626،٤6870١،9386٤5،٤76نقد واأر�ضدة لدى م�ضارف وامل�ضارف املركزية

�ضلع وودائع اأخرى لدى م�ضارف وموؤ�ض�ضات مالية

300،١٤626١،392202،٤0١وموؤ�ض�ضات اأخرى

3،69١،6553،577،87١3،6٤١،657مرابحات ومتويالت اخرى

٤3٤،707367،١3١30٤،5١2متويالت امل�ضاركة

5،65٤5،7605،657ا�ضتثمارات يف امل�ضاربة

١،68٤،32٤١،862،8852،١05،٤59�ضكوك و�ضندات ا�ضتثمارية وما يف حكمها

588،758١86،207663،553ا�ضتثمارات يف �رصكات زميلة

70،6037٤،89680،١2١ح�ضابات ال�ضتثمار املقيدة

٤١٤،5023٤7،760292،١07موجودات مقتناة بغر�س التاأجري

250،5١72٤7،902252،962ا�ضتثمارات عقارية

220،77١١96،239237،837موجودات اأخرى

-59،252٤78،٤32موجودات م�ضنفة كموجودات حمتفظ بها لغر�س البيع

١١6،776١٤0،820١١٤،537موجودات ثابتة

١5٤،207١62،١26١70،١33موجودات غري ملمو�ضة

٨,61٨,٣40٨,611,٣59٨,716,412�إجمايل �ملوجود�ت

�ملطلوبات وحقوق �أ�سحاب ح�سابات �ل�ستثمار 

   �ملطلقة وحقوق �لأقلية وحقوق �مللكية

١،735،677١،78١،٤93١،733،272ح�ضابات جارية للعمالء

١،597،٤89١،١٤3،96٤١،293،9٤6مبالغ م�ضتحقة مل�ضارف وموؤ�ض�ضات مالية وموؤ�ض�ضات اأخرى

١،78٤،55١١،907،97١١،909،٤66مبالغ م�ضتحقة مل�ضتثمرين

٤١3،885٤3١،6٤5380،959املطلوبات الأخرى

5,5٣1,6025,265,07٣5,٣17,64٣�إجمايل �ملطلوبات

2،7٤١،9322،827،9١52،78١،0٤5حقوق اأ�ضحاب ح�ضابات ال�ضتثمار املطلقة

١59،62١١63،0٤١١80،١١5حقوق الأقلية

�إجمايل �ملطلوبات وحقوق �أ�سحاب ح�سابات 

٨,4٣٣,155٨,256,029٨,27٨,٨0٣  �ل�ستثمار �ملطلقة وحقوق �لأقلية

757،690757،690757،690راأ�س املال

)30،١٤9()30،١٤9()30،١٤9(اأ�ضهم اخلزينة

١80،288233،76١2٤0،577الحتياطيات

)530،509()605،972()722،6٤٤(خ�ضائر مرتاكمة

1٨5,1٨5٣55,٣٣04٣7,609�إجمايل حقوق �مللكية

�إجمايل �ملطلوبات وحقوق �أ�سحاب ح�سابات 

٨,61٨,٣40٨,611,٣59٨,716,412  �ل�ستثمار �ملطلقة وحقوق �لأقلية وحقوق �مللكية

�ل�ستة �أ�سهر �ملنتهية يف

٣0 يونيو ٣02017 يونيو 201٨

)مر�جعة()مر�جعة(

�لأن�سطة �لت�سغيلية 

27،350١7،0٤6�ضايف الربح قبل ال�رصائب اخلارجية

تعديالت يف:

١8،3٤9١5،739ال�ضتهالك والإطفاء

)2١،6١6()٤0،366(ح�ضة الأرباح من ال�رصكات الزميلة بعد خ�ضم ال�رصائب

١٤،3٤7١2،786خم�ض�ضات الهبوط يف القيمة - �ضايف

)١06(2٣5خ�ضائر/)اأرباح( بيع موجودات ثابتة

19,9152٣,٨49�إير�د�ت ت�سغيلية قبل �لتغري�ت يف �ملوجود�ت و�ملطلوبات �لت�سغيلية

اأر�ضدة لدى امل�ضارف ت�ضتحق بعد ت�ضعني يومًا ولدى امل�ضارف املركزية 

)٤3،٤25()١2،782(املتعلقة مبتطلبات احلد الأدنى لالإحتياطي

التغيريات يف املوجودات واملطلوبات الت�ضغيلية: 

)٤7،03١()٤29،670(مرابحات ومتويالت اخرى 

)75،٤29()١05،298(متويالت امل�ضاركة

)90،759()32،2٤0(موجودات اأخرى

62،0١١205،١١7احل�ضابات اجلارية للعمالء 

520،865١5٤،363مبالغ م�ضتحقة مل�ضارف وموؤ�ض�ضات مالية وموؤ�ض�ضات اأخرى

53،352١2،59١مبالغ م�ضتحقة مل�ضتثمرين

30،929)2،20١(املطلوبات الأخرى

١2،265)50،606(الزيادة / )النق�س( يف حقوق اأ�ضحاب ح�ضابات ال�ضتثمار املطلقة

)١8،393()١٤،982(ال�رصائب املدفوعة

٨,٣64164,077�سايف �لنقد �مل�ستخدم يف �لأن�سطة �لت�سغيلية 

�لأن�سطة �ل�ستثمارية

�ضايف التغيريات يف:

8،769-ا�ضتثمارات يف امل�ضاربة

)35،903()68،550(موجودات مقتناة بغر�س التاأجري

)2٤3،685(30،١36�ضكوك و�ضندات ا�ضتثمارية وما يف حكمها

26،١0١27،029اأرباح الأ�ضهم امل�ضتلمة من �رصكات زميلة

)3،0١١(2،995بيع / )�رصاء( موجودات ثابتة

)246,٨01()9,٣1٨(�سايف �لنقد �مل�ستخدم يف �لأن�سطة �ل�ستثمارية 

8،568)٤٤،008(ت�ضوية حتويل العمالت الأجنبية

)74,156()44,962(�سايف �لنق�س يف �لنقد وما يف حكمه

792,21٨716,7٨2�لنقد وما يف حكمه يف بد�ية �لفرتة

747,256642,626�لنقد وما يف حكمه يف نهاية �لفرتة

الحتياطيات

راأ�س املال

اأ�ضهم 

اخلزينة

عالوة اإ�ضدار 

اأ�ضهم

احتياطي 

قانوين 

احتياطي

عام 

احتياطي 

القيمة العادلة 

لالإ�ضتثمارات

القيمة العادلة 

لال�ضتثمارات 

العقارية

حتويل

عمالت

اأجنبية 

اإجمايل 

الحتياطيات

خ�ضائر 

مرتاكمة

اإجمايل

حقوق

امللكية

 355،330  )605،972( 233،76١  )٤6،692( 3،٤50  38،773  50،727  38،٤١8  ١٤9،085  )30،١٤9( 757،690 يف 1 يناير 2018 )مدققة(

 )١2١،522( )١2١،522( -  -  -  -  -  -  -  -  - تاأثري معيار املحا�ضبة املالية رقم ٣0

 233،808  )727،٤9٤( 233،76١  )٤6،692( 3،٤50  38،773  50،727  38،٤١8  ١٤9،085  )30،١٤9( 757،690 الر�ضيد املراجع يف 1 يناير 2018

 ٤،850  ٤،850  -  -  -  -  -  -  -  -  - �ضايف ربح الفرتة

حركة القيمة العادلة لل�ضكوك و�ضندات

 )2٤،83٤( -  )2٤،83٤( -  -  )2٤،83٤( -  -  -  -  - ا�ضتثمارية وما يف حكمها

 596  -  596  -  596  -  -  -  -  -  - حركة القيمة العادلة لالأ�ضتثمارات العقارية

 )١0،60١( -  )١0،60١( -  -  )١0،60١( -  -  -  -  - حركة القيمة العادلة لل�رصكات الزميلة

 )١8،63٤( -  )١8،63٤( )١7،757( )905( 28  -  -  -  -  - ت�ضوية حتويل العمالت الأجنبية

 1٨5,1٨5  )722,644( 1٨0,2٨٨  )64,449( ٣,141  ٣,٣66  50,727  ٣٨,41٨  149,0٨5  )٣0,149( 757,690 يف ٣0 يونيو 201٨ )مر�جعة(

�رصكة الإثمار القاب�ضة �س.م.ب. �ضجل جتاري: 15210-20، �س.ب: 2820، برج ال�ضيف، �ضاحية ال�ضيف، مملكة البحرين.

www.ithmaarholding.com :هاتف: 58٤000 17 )973+(، فاك�س: 58٤017 17 )973+(، املوقع الإلكرتوين

مرخ�س من قبل م�رصف البحرين املركزي ك�رصكة ا�ضتثمارية فئة 1.


