
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. )�ضابقًا بنك الإثمار �س.م.ب.( لفرتة الت�ضعة اأ�ضهر املنتهية يف ٣٠ �ضبتمرب ٢٠١٧، 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 غري متحفظ، بتاريخ ١٣ نوفمرب ٢٠١٧.

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

النتائج المالية المرحلية المختصرة الموحدة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 3٠ سبتمبر ٢٠١٧
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 امللكية

 ٤٢٧،٤١5  )5٢٠،9٣٣( ٢١٨،٤6٠  )٤٧،٣٧٨( ٢،6٤٨  ٢5،٧١١ 5٠،٧٢٧ ٣٨،٠9٠ ١٤٨،66٢ )٢٧،٨٠٢(٧5٧،69٠ يف ١ يناير ٢٠١٧ )مدققة(

)٢٧،٠٤٣()٢٧،٠٤٣( -  -  -  -  -  -  -  - - �ضايف خ�ضارة الفرتة

)١،9٢٤(- ٤٢٣  -  -  -  -  -  ٤٢٣   )٢،٣٤٧(  - اأ�ضهم حتت نظام حوافز املوظفني

حركة القيمة العادلة لل�ضكوك 

واأوراق مالية ا�ضتثمارية وما 

 ٤،٧٣٤  -  ٤،٧٣٤  -  -  ٤،٧٣٤  -  -  - - - يف حكمها

١٠،6٧9 - ١٠،6٧9 ٢،6٧٠  - ٨،٠٠9 -  -  -  -  - حركة القيمة العادلة لل�رصكات الزميلة 

 ٨،٤٠٢  -  ٨،٤٠٢  ٨،6٠6  )١9٣(  )١١( -  -  -  -  - ت�ضوية حتويل العمالت الأجنبية

4٢٢,٢6٣)54٧,9٧6(  ٢4٢,69٨  )٣6,١٠٢( ٢,455 ٣٨,44٣ 5٠,٧٢٧  ٣٨,٠9٠  ١49,٠٨5  )٣٠,١49( ٧5٧,69٠ يف ٣٠ �سبتمرب ٢٠١٧ )مراجعة(

دكتورة اأماين خالد بور�سلي

ع�ضو جمل�س الإدارة

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

رئي�س جمل�س الإدارة

اأحمد عبدالرحيم

الرئي�س التنفيذي

�رصكة الإثمار القاب�ضة �س.م.ب. )بنك الإثمار �س.م.ب. �ضابقًا( �ضجل جتاري: ١5٢١٠-٢٠، �س.ب: ٢٨٢٠، برج ال�ضيف، �ضاحية ال�ضيف، مملكة البحرين.

www.ithmaarholding.com :هاتف: 5٨٤٠٠٠ ١٧ )9٧٣+(، فاك�س: 5٨٤٠١٧ ١٧ )9٧٣+(، املوقع الإلكرتوين

مرخ�س من قبل م�رصف البحرين املركزي ك�رصكة ا�ضتثمارية فئة ١.
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 امللكية

 ٤١٤،٢٢٣  )5٢٤،٢١٢( ٢١٠،٨9٤  )٣٨،٤١٣( ١،5٨6  9،٢١٢ 5٠،٧٢٧ ٣٨،٠9٠ ١٤9،69٢ )٣٠،١٤9(٧5٧،69٠ يف ١ يناير ٢٠١6 )مدققة(

  6،5٠٤   6،5٠٤   -  -  -  -  -  -  -  - - �ضايف ربح الفرتة

حركة القيمة العادلة لل�ضكوك 

واأوراق مالية ا�ضتثمارية وما 

 ١،٤6٠  -  ١،٤6٠  -  -  ١،٤6٠  -  -  -  -  - يف حكمها

 )٨٧٣( -  )٨٧٣( -  -  )٨٧٣( -  -  -  -  - حركة القيمة العادلة لل�رصكات الزميلة 

 )١9(  -  )١9(  )9٧(  ٧5  ٣ -  -  -  -  - ت�ضوية حتويل العمالت الأجنبية

  4٢١,٢95  )5١٧,٧٠٨(  ٢١١,46٢  )٣٨,5١٠( ١,66١  9,٨٠٢ 5٠,٧٢٧  ٣٨,٠9٠  ١49,69٢  )٣٠,١49( ٧5٧,69٠ يف ٣٠ �سبتمرب ٢٠١6 )مراجعة(

الثالثة اأ�سهر املنتهية يف الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف   

٣٠ �سبتمرب ٢٠١6 ٣٠ �سبتمرب ٢٠١٧  ٣٠ �سبتمرب ٢٠١6  ٣٠ �سبتمرب ٢٠١٧   

)مراجعة( )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(   

االإيرادات     

 ٣9،9٨٠   ٤١،٣٧9   ١٠٧،٢٧5   ١١9،١٧6 الدخل من ح�ضابات ال�ضتثمار املطلقة 

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

)٢6،6٨٧(  )٢٣،٨٣6(  )٧٢،6٠١(  )6٧،٢٤٣( وخم�ض�ضات الهبوط يف القيمة 

 ح�سة املجموعة من دخل ح�سابات اال�ستثمار

 ١٣,٢9٣   ١٧,54٣   ٣4,6٧4   5١,9٣٣ املطلقة ب�سفتها م�سارباً 

 ح�ضة املجموعة من دخل ح�ضابات ال�ضتثمار

 -   -   ٨١   - املقيدة ب�ضفتها م�ضارباً 

 ٣٢،٢٧9   ٣6،٢٨9   99،١٧9   ١٠٨،٣٧١ الدخل من املرابحات والتمويالت الخرى 

 ٨،٣5٨   5،٧٢٢   ٢٧،9٨٢   ٢٧،٣٣٨ ح�ضة الأرباح من ال�رصكات الزميلة بعد خ�ضم ال�رصائب 

 ٣١،١٠6   ٢٧،٧١٣   ١١٠،١٧٤   95،٢٨١ الدخل من ال�ضتثمارات الخرى 

 ١٣،١٨5   ٧،٠٠٢   ٣5،9٨5   ١9،٤١9 اإيرادات اأخرى 

 9٨,٢٢١   94,٢69   ٣٠٨,٠٧5   ٣٠٢,٣4٢ اإجمايل االإيرادات 

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

)٣6،5٧٧(  )٤٠،٤٠٢(  )١١٣،٧٧٣(  )١٢١،٢6٢( وموؤ�ض�ضات اأخرى - �ضايف 

 6١,644   5٣,٨6٧   ١94,٣٠٢   ١٨١,٠٨٠ اإيرادات ت�سغيلية 

امل�رصوفات    

)٣9،٨٨٠(  )٤5،١١٠(  )١٢٠،٨5١(  )١٢6،٧5٢( امل�رصوفات الإدارية والعمومية 

)٧،٢99(  )5،٧٧9(  )٢٢،٣٢٠(  )٢١،5١٨( الإ�ضتهالك والإطفاء 

)4٧,١٧9(  )5٠,٨٨9(  )١4٣,١٧١(  )١4٨,٢٧٠( اإجمايل امل�رصوفات 

 �سايف الربح قبل اخل�سارة الناجتة من املوجودات 

 املحتفظ بها لغر�س البيع وخم�س�سات الهبوط

 ١4,465   ٢,9٧٨   5١,١٣١   ٣٢,٨١٠ يف القيمة وال�رصائب اخلارجية  

 خم�ض�ضات الهبوط يف قيمة املوجودات املحتفظ

 -  )١٢،٣٨9(   -  )١٢،٣٨9( بها لغر�س البيع 

)5،٠٤5(   ٧٣١  )١٤،١56(  )١٢،٠55( خم�ض�ضات الهبوط يف القيمة - �ضايف 

 9,4٢٠  )٨,6٨٠(   ٣6,9٧5  )٨,٣66( �سايف الربح/)اخل�سارة( قبل ال�رصائب اخلارجية 

)٤،655(  )5،9٨٤(  )٢٠،٢5٠(  )٢٤،6١5( �رصائب خارجية 

 4,٧65  )١4,664(   ١6,٧٢5  )١6,٢49( �سايف الربح/)اخل�سارة( للفرتة 

متعلقة بالتايل:    

 ٢،١٠١  )١٧،٧95(   6،5٠٤  )٢٧،٠٤٣( م�ضاهمي الإثمار 

 ٢،66٤   ٣،١٣١   ١٠،٢٢١   ١٠،٧9٤ حقوق الأقلية 

 4,٧65  )١4,664(   ١6,٧٢5  )١6,٢49(   

٠.٠٧  )٠.6١(   ٠.٢٢  )٠.9٣( عائد ال�سهم االأ�سا�سي واملخفف - �سنتات اأمريكية 

كما يف ٣٠ �سبتمرب ٢٠١٧

)مراجعة(

كما يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١6

)مدققة(

كما يف ٣٠ �سبتمرب ٢٠١6

)مراجعة(

املوجودات

5٧9،٨٨٧٧٣6،٠٣٣٧٤٧،٢٧١نقد واأر�ضدة لدى م�ضارف وامل�ضارف املركزية

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

٢69،٤5١١٤٢،6٠٧٢6١،٤٨٨  وموؤ�ض�ضات اأخرى

٣،5٨٣،5٧٢٣،٤٤٤،5٨٨٣،٢66،٨5١مرابحات ومتويالت اخرى

٣٤٧،٢٨٣٢٢9،96٠١٧٠،٠6١متويالت امل�ضاركة

5،5٧٠١٤،٤٢5١٤،6٢٣ا�ضتثمارات يف امل�ضاربة

٢59،٤9٢66٨،٤٠٣65٧،١٧٤ا�ضتثمارات يف �رصكات زميلة

٢،٠٤٧،٢١9١،٨٧٤،٧٨٢١،55٠،٨59�ضكوك واأوراق مالية ا�ضتثمارية وما يف حكمها

٨٠،٢١٨٧9،٨5٢٨٠،٠9٠ح�ضابات ال�ضتثمار املقيدة

٢9٢،٠5١٢56،٢٠٤٢٣٨،6٨٤موجودات مقتناة بغر�س التاأجري

٢5٧،٢6٣٢٤٢،59٤٢5٤،65١ا�ضتثمارات عقارية

٢٣١،١5١٣6١،65٤٣٨6،569موجودات اأخرى

١١6،٣٢٤١١٢،9٨١١٠9،9٨٧موجودات ثابتة

١66،٤٤٣١٧٧،٢٢٧١٨٣،٨٠٣موجودات غري ملمو�ضة

--٣99،٠٧٧موجودات م�ضنفة كموجودات حمتفظ بها لغر�س البيع

٨,6٣5,٠٠١٨,٣4١,٣١٠٧,9٢٢,١١١اإجمايل املوجودات

املطلوبات وحقوق اأ�سحاب ح�سابات اال�ستثمار 

  املطلقة وحقوق االأقلية وحقوق امللكية

١،695،٤١٨١،5٨١،١١٣١،٤٨9،6٨٧ح�ضابات جارية للعمالء

١،٢٠٠،6٧٨١،١٤١،5١٣9١6،٠٨٤مبالغ م�ضتحقة مل�ضارف وموؤ�ض�ضات مالية وموؤ�ض�ضات اأخرى

١،9٣5،٢٠٧١،9٠٣،6١٢١،٨5٨،9٢٤مبالغ م�ضتحقة مل�ضتثمرين

٣٧٣،٤٣١٣٤٢،6٢٢٣5١،٤9٠املطلوبات الأخرى

5,٢٠4,٧٣44,96٨,٨6٠4,6١6,١٨5اإجمايل املطلوبات

٢،٨٢٧،٤9٠٢،٧69،69٤٢،٧٠١،٧٠٤حقوق اأ�ضحاب ح�ضابات ال�ضتثمار املطلقة

١٨٠،5١٤١٧5،٣٤١١٨٢،9٢٧حقوق الأقلية

اإجمايل املطلوبات وحقوق اأ�سحاب ح�سابات 

٨,٢١٢,٧٣٨٧,9١٣,٨95٧,5٠٠,٨١6  اال�ستثمار املطلقة وحقوق االأقلية

٧5٧،69٠٧5٧،69٠٧5٧،69٠راأ�س املال

)٣٠،١٤9()٢٧،٨٠٢()٣٠،١٤9(اأ�ضهم اخلزينة

٢٤٢،69٨٢١٨،٤6٠٢١١،٤6٢الحتياطيات

)5١٧،٧٠٨()5٢٠،9٣٣()5٤٧،9٧6(خ�ضائر مرتاكمة

4٢٢,٢6٣4٢٧,4١54٢١,٢95اإجمايل حقوق امللكية

اإجمايل املطلوبات وحقوق اأ�سحاب ح�سابات 

٨,6٣5,٠٠١٨,٣4١,٣١٠٧,9٢٢,١١١  اال�ستثمار املطلقة وحقوق االأقلية وحقوق امللكية

الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف

٣٠ �سبتمرب ٣٠٢٠١6 �سبتمرب ٢٠١٧

)مراجعة()مراجعة(

االأن�سطة الت�سغيلية 

٨،٣66٣6،9٧5�ضايف الربح قبل ال�رصائب اخلارجية

تعديالت يف: 

٢١،5١٨٢٢،٣٢٠ال�ضتهالك والإطفاء

)٢٧،9٨٢()٢٧،٣٣٨(ح�ضة الأرباح من ال�رصكات الزميلة بعد خ�ضم ال�رصائب

١٢،٠55١٤،١56خم�ض�ضات الهبوط يف القيمة - �ضايف

-١٢،٣٨9خم�ض�ضات الهبوط يف قيمة املوجودات املحتفظ بها لغر�س البيع

)٨٧٠()١6٣(اأرباح بيع موجودات ثابتة

٢6,٨٢٧44,599اإيرادات ت�سغيلية قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية

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

)٧،٠5٠()٤١،٨٣٣(   املتعلقة مبتطلبات احلد الأدنى لالإحتياطي

)الزيادة( / النق�س يف املوجودات الت�ضغيلية: 

١٢٨،٣55)١،699(   مرابحات ومتويالت اخرى 

)١9،9٣٧()١١9،٧9٤(   متويالت امل�ضاركة

)٧٤،٤٠5()٤٠،١6٤(   موجودات اأخرى

الزيادة / )النق�س( يف املطلوبات الت�ضغيلية:

١٢٣،٧٣١5٠،٧٨٢   احل�ضابات اجلارية للعمالء 

)٧٢5،5٨٨(6٣،695   مبالغ م�ضتحقة مل�ضارف وموؤ�ض�ضات مالية وموؤ�ض�ضات اأخرى

٤٨،٠٧5١5٠،٣5٣   مبالغ م�ضتحقة مل�ضتثمرين

٢٨،٧٢6٢٤،٢١٢   املطلوبات الأخرى

6٠،5١٨٢5٣،٨٧٨الزيادة / )النق�س( يف حقوق اأ�ضحاب ح�ضابات ال�ضتثمار املطلقة

)6،٧٣١()١٨،٨٣٤(ال�رصائب املدفوعة

)١٨١,5٣٢(١٢9,٢4٨�سايف النقد الناجت من/)امل�ستخدم يف( االأن�سطة الت�سغيلية 

االأن�سطة اال�ستثمارية

�ضايف )الزيادة( / النق�س يف:

٨،٨556،٧٢6   ا�ضتثمارات يف امل�ضاربة

)١،٤٨5(-   ا�ضتثمارات يف ح�ضابات ال�ضتثمار املقيدة

)69،٢٠٢()٣5،٨٤٧(   موجودات مقتناة بغر�س التاأجري

٣٧٠،٠٧6)٢٠٤،55٠(   �ضكوك واأوراق مالية ا�ضتثمارية وما يف حكمها

٢٨،٧٣٠١٨،٢٠٣اأرباح اأ�ضهم م�ضتلمة من �رصكات زميلة

)5،5٨٧()5،99١(�رصاء موجودات ثابتة

٣١٨,٧٣١)٢٠٨,٨٠٣(�سايف النقد )امل�ستخدم يف(/الناجت من االأن�سطة اال�ستثمارية 

االأن�سطة التمويلية

)٢،65١()١،٣٢6(حقوق الأقلية

)٢,65١()١,٣٢6(�سايف النقد )امل�ستخدم يف(/الناجت من االأن�سطة التمويلية

9،9١٢5،6٠١ت�ضوية حتويل العمالت الأجنبية

١4٠,١49)٧٠,969(�سايف )النق�س( / الزيادة يف النقد وما يف حكمه

٧١6,٧٨٢5٨6,495النقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة

645,٨١٣٧٢6,644النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة


