
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 الثالثة اأ�ضهر املنتهية يف 31 مار�س 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 غري متحفظ، بتاريخ 1٤ مايو 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 الثالثة أشهر المنتــهــيـة في 31 مارس 2018
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 ٤٢٧,٤١5  )5٢١,٢6١( ٢١٨,٧٨٨  )٤٧,3٧٨( ٢,6٤٨  ٢5,٧١١ 5٠,٧٢٧ 3٨,٤١٨ ١٤٨,66٢ )٢٧,٨٠٢(٧5٧,69٠ يف ١ يناير ٢٠١٧ )مدققة(

٥٧٥٥٧٥ -  -  -  -  -  -  -  - - �ضايف ربح الفرتة

)1،٩2٤(- ٤23  -  -  -  -  -  ٤23   )2،3٤٧(  - اأ�ضهم حتت نظام حوافز املوظفني

 حركة القيمة العادلة لل�ضكوك

 ٤،٥٧٤  -  ٤،٥٧٤  -  -  ٤،٥٧٤  -  -  - - -    و�ضندات ا�ضتثمارية وما يف حكمها

11،0٦3 - 11،0٦3 -  - 11،0٦3 -  -  -  -  - حركة القيمة العادلة لل�رصكات الزميلة 

 801  -  801  8٤8  )38(  )٩( -  -  -  -  - ت�ضوية حتويل العمالت الأجنبية

٤٤٢,5٠٤)5٢٠,6٨6(  ٢35,6٤9  )٤6,53٠( ٢,6١٠ ٤١,339 5٠,٧٢٧  3٨,٤١٨  ١٤9,٠٨5  )3٠,١٤9( ٧5٧,69٠ يف 3١ مار�س ٢٠١٧ )مراجعة(

للثالثة اأ�سهر املنتهية يف

3١ مار�س 3١٢٠١٧ مار�س ٢٠١٨

)مراجعة()مراجعة(

االأن�سطة الت�سغيلية 

12،08٥1٦،121�ضايف الربح قبل ال�رصائب اخلارجية

تعديالت يف: 

11،0٩38،03٥ال�ضتهالك والإطفاء

)11،٦٩0()2٧،٧٤8(ح�ضة الأرباح من ال�رصكات الزميلة بعد خ�ضم ال�رصائب

٥،٩٩8٤،133خم�ض�ضات الهبوط يف القيمة - �ضايف

-٤3خ�ضائر بيع موجودات ثابتة

١,٤٧١١6,599اإيرادات ت�سغيلية قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية

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

)1،12٦()12،321(   احلد الأدنى لالإحتياطي

التغيريات يف املوجودات واملطلوبات الت�ضغيلية: 

٤2،٧٩2)131،٥٦٧(   مرابحات ومتويالت اخرى 

)2٥،٧20()3٩،٧٧٧(   متويالت امل�ضاركة

)٧،٦٥2()11،٦08(   موجودات اأخرى

12،332)1٥،٤21(   احل�ضابات اجلارية للعمالء 

18،008)٤٦،2٩٦(   مبالغ م�ضتحقة مل�ضارف وموؤ�ض�ضات مالية وموؤ�ض�ضات اأخرى

٥1،330)1٩،028(   مبالغ م�ضتحقة مل�ضتثمرين

)1٧،٩٩٩(٤3،٤٧٧   املطلوبات الأخرى

)11٤،1٤٦(13،٩٥٧الزيادة / )النق�س( يف حقوق اأ�ضحاب ح�ضابات ال�ضتثمار املطلقة

)٩،٧٦1()1٥،٦٦٩(ال�رصائب املدفوعة

)35,3٤3()٢3٢,٧٨٢(�سايف النقد امل�ستخدم يف االأن�سطة الت�سغيلية 

االأن�سطة اال�ستثمارية

�ضايف التغيريات يف:

)1٤1(-   ا�ضتثمارات يف ح�ضابات ال�ضتثمار املقيدة

)22،٥38()3٦،82٧(   موجودات مقتناة بغر�س التاأجري

)13٩،٥٥8(33٩،٤٧2   �ضكوك و�ضندات ا�ضتثمارية وما يف حكمها

)1،8٥٤(2،٤٦٦ بيع / )�رصاء( موجودات ثابتة

)١6٤,٠9١(3٠5,١١١�سايف النقد الناجت من / )امل�ستخدم يف( االأن�سطة اال�ستثمارية 

20،٤٦٦)12،1٦٤(ت�ضوية حتويل العمالت الأجنبية

)١٧٨,96٨(6٠,١65�سايف الزيادة / )النق�س( يف النقد وما يف حكمه

٧9٢,٢١٧٧١6,٧٨٢النقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة

٨5٢,3٨٢53٧,٨١٤النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة

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. �ضجل جتاري: 1٥210-20، �س.ب: 2820، برج ال�ضيف، �ضاحية ال�ضيف، مملكة البحرين.

www.ithmaarholding.com :هاتف: ٥8٤000 1٧ )٩٧3+(، فاك�س: ٥8٤01٧ 1٧ )٩٧3+(، املوقع الإلكرتوين

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

كما يف 3١ مار�س ٢٠١٨

)مراجعة(

كما يف 3١ دي�سمرب ٢٠١٧

)مدققة(

كما يف 3١ مار�س ٢٠١٧

)مراجعة(

املوجودات

٥83،٤٧8٧01،٩38٦28،٤٦3نقد واأر�ضدة لدى م�ضارف وامل�ضارف املركزية

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

٤٤٤،٥٦32٦1،3٩2٧2،33٥   وموؤ�ض�ضات اأخرى

3،٥3٥،٥103،٥٧٥،٦333،3٩٦،٦٤٧مرابحات ومتويالت اخرى

3٩1،80٥3٦٩،3٦٩2٥٤،8٥٩متويالت امل�ضاركة

٥،٦٩٥٥،٧٦01٤،٤2٥ا�ضتثمارات يف امل�ضاربة

1،٤٥٥،٤٦٩1،8٦2،88٥2،010،٥٧٤�ضكوك و�ضندات ا�ضتثمارية وما يف حكمها

٥٩2،٥٩318٦،20٧٦٦٦،٩38ا�ضتثمارات يف �رصكات زميلة

٧2،103٧٤،8٩٦80،0٦٥ح�ضابات ال�ضتثمار املقيدة

38٤،٥8٧3٤٧،٧٦02٧8،٧٤2موجودات مقتناة بغر�س التاأجري

2٤٩،30٧2٤٧،٩022٤٦،102ا�ضتثمارات عقارية

22٩،٥231٩٦،23٩3٦٥،2٧٥موجودات اأخرى

-٦٦،2٦٧٤٧8،٤32موجودات م�ضنفة كموجودات حمتفظ بها لغر�س البيع

120،2٤21٤0،820113،٧02موجودات ثابتة

1٥٩،٧٥11٦2،12٦1٧٤،0٦1موجودات غري ملمو�ضة

٨,٢9٠,٨93٨,6١١,359٨,3٠٢,١٨٨اإجمايل املوجودات

 املطلوبات وحقوق اأ�سحاب ح�سابات اال�ستثمار املطلقة وحقوق

   االأقلية وحقوق امللكية

1،٧1٥،8211،٧81،٤٩31،٥8٩،٧٩٩ح�ضابات جارية للعمالء

 مبالغ م�ضتحقة مل�ضارف وموؤ�ض�ضات مالية 

1،082،01٧1،1٤3،٩٦٤1،1٥٧،٧٧0   وموؤ�ض�ضات اأخرى

1،80٦،٦٧٩1،٩0٧،٩٧11،٩٤8،338مبالغ م�ضتحقة مل�ضتثمرين

٤٦٦،32٥٤31،٦٤٥331،323املطلوبات الأخرى

5,٠٧٠,٨٤٢5,٢65,٠٧35,٠٢٧,٢3٠اإجمايل املطلوبات

2،823،٥8٤2،82٧،٩1٥2،٦٥٤،٥88حقوق اأ�ضحاب ح�ضابات ال�ضتثمار املطلقة

1٦2،٩٩11٦3،0٤11٧٧،8٦٦حقوق الأقلية

اإجمايل املطلوبات وحقوق اأ�سحاب ح�سابات 

٨,٠5٧,٤١٧٨,٢56,٠٢9٧,٨59,6٨٤  اال�ستثمار املطلقة وحقوق االأقلية

٧٥٧،٦٩0٧٥٧،٦٩0٧٥٧،٦٩0راأ�س املال

)30،1٤٩()30،1٤٩()30،1٤٩(اأ�ضهم اخلزينة

231،٧٧٤233،٧٦123٥،٦٤٩الحتياطيات

)٥20،٦8٦()٦0٥،٩٧2()٧2٥،83٩(خ�ضائر مرتاكمة

٢33,٤٧6355,33٠٤٤٢,5٠٤اإجمايل حقوق امللكية

اإجمايل املطلوبات وحقوق اأ�سحاب ح�سابات  اال�ستثمار املطلقة 

٨,٢9٠,٨93٨,6١١,359٨,3٠٢,١٨٨وحقوق االأقلية وحقوق امللكية

للثالثة اأ�سهر املنتهية يف

3١ مار�س 3١٢٠١٧ مار�س ٢٠١٨

)مراجعة()مراجعة(

الإيرادات 

٤2،٤٦٧3٦،٩٥1الدخل من ح�ضابات ال�ضتثمار املطلقة

)22،2٧٥()2٤،٩٧٦(ناق�ضًا: العائد حل�ضابات ال�ضتثمار املطلقة وخم�ض�ضات الهبوط يف القيمة

١٧,٤9١١٤,6٧6ح�سة املجموعة من دخل ح�سابات اال�ستثمار املطلقة ب�سفتها م�ساربًا

3٤،٤٦83٥،٦٧1الدخل من املرابحات والتمويالت الخرى

2٧،٧٤811،٦٩0ح�ضة الأرباح من ال�رصكات الزميلة بعد خ�ضم ال�رصائب

2٦،2٩23٦،32٧الدخل من ال�ضكوك و�ضندات ا�ضتثمارية

٦،٤2٥8،122اإيرادات اأخرى

١١٢,٤٢٤١٠6,٤٨6اإجمايل االإيرادات

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

)38،1٤٧()٤0،2٦٧(   وموؤ�ض�ضات اأخرى )�ضايف(

٧٢,١5٧6٨,339اإيرادات ت�سغيلية

امل�رصوفات

)٤0،0٥0()٤2،٩81(امل�رصوفات الإدارية والعمومية

)8،03٥()11،0٩3(الإ�ضتهالك والإطفاء

)٤٨,٠٨5()5٤,٠٧٤(اإجمايل امل�رصوفات

١٨,٠٨3٢٠,٢5٤�سايف الربح قبل خم�س�سات الهبوط يف القيمة وال�رصائب اخلارجية 

)٤،133()٥،٩٩8(خم�ض�ضات الهبوط يف القيمة )�ضايف(

١٢,٠٨5١6,١٢١�سايف الربح قبل ال�رصائب اخلارجية

)10،331()٧،2٧٤(�رصائب خارجية

٤,٨١١5,٧9٠�سايف الربح للفرتة

متعلقة بالتايل:

1،٦٥٥٥٧٥م�ضاهمي الإثمار

3،1٥٦٥،21٥حقوق الأقلية

٤,٨١١5,٧9٠

٠.٠6٠.٠٢عائد ال�سهم االأ�سا�سي واملخفف - �سنتات اأمريكية
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 355,33٠  )6٠5,9٧٢( ٢33,٧6١  )٤6,69٢( 3,٤5٠  3٨,٧٧3  5٠,٧٢٧  3٨,٤١٨  ١٤9,٠٨5  )3٠,١٤9( ٧5٧,69٠ يف ١ يناير ٢٠١٨ )مدققة(

 )121،٥22( )121،٥22( -  -  -  -  -  -  -  -  - تاأثري معيار املحا�ضبة املالية رقم 30 

 ٢33,٨٠٨  )٧٢٧,٤9٤( ٢33,٧6١  )٤6,69٢( 3,٤5٠  3٨,٧٧3  5٠,٧٢٧  3٨,٤١٨  ١٤9,٠٨5  )3٠,١٤9( ٧5٧,69٠ الر�سيد املعدل يف ١ يناير ٢٠١٨

 1،٦٥٥  1،٦٥٥  -  -  -  -  -  -  -  -  - �ضايف ربح الفرتة

 حركة القيمة العادلة لل�ضكوك

 2،3٦٧  -  2،3٦٧  -  ٥٩٦  1،٧٧1  -  -  -  -  -    و�ضندات ا�ضتثمارية وما يف حكمها

 حركة القيمة العادلة لل�رصكات 

 )2٧0( -  )2٧0( -  -  )2٧0( -  -  -  -  -    الزميلة

 )٤،08٤( -  )٤،08٤( )3،2٧1( )803( )10( -  -  -  -  - ت�ضوية حتويل العمالت الأجنبية

 ٢33,٤٧6  )٧٢5,٨39( ٢3١,٧٧٤  )٤9,963( 3,٢٤3  ٤٠,٢6٤  5٠,٧٢٧  3٨,٤١٨  ١٤9,٠٨5  )3٠,١٤9( ٧5٧,69٠ يف 3١ مار�س ٢٠١٨ )مراجعة(


