
تم استخراج  كلٍّ من بيان املركز املايل املوحد، وبيان الدخل املوحد، وبيان  التغريات يف حقوق امللكية املوحد وبيان التدفقات النقدية املوحد، من املعلومات املالية  املوحدة رشكة اإلثمار القابضة ش.م.ب للسنة املنتهية يف ٣1 ديسمرب 2018، 

والتي تم اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة وتم مراجعتها بتاريخ 1٣ فرباير 201٩ من قبل السادة/ برايس ووترهاوس كوبرز ام إي ليمتد، مملكة البحرين، والذين أصدروا رأياً غري متحفظ عليها.
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رشكة اإلثمار القابضة ش.م.ب. سجل تجاري: 15210-20، ص.ب: 2820، برج السيف، ضاحية السيف، مملكة البحرين.
www.ithmaarholding.com :هاتف: 584000 17 )٩7٣+(، فاكس: 584017 17 )٩7٣+(، املوقع اإللكرتوني

مرخص من قبل مرصف البحرين املركزي كرشكة استثمارية فئة 1.

بيان المركز المالي الموحد 
)كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك(

كما يف
31 ديسمرب 201٨

)مدققة(

كما يف
31 ديسمرب 2017

)مدققة(

املوجودات

 701،938  596،234 نقد وأرصدة لدى مصارف واملصارف املركزية

سلع وودائع أخرى لدى مصارف ومؤسسات مالية

 261،392  285،627 ومؤسسات أخرى

 3،577،871  3،264،865 مرابحات وتمويالت اخرى

 367،131  495،626 تمويالت املشاركة

 5،760  5،760 استثمارات يف املضاربة

 1،862،885  1،756،695 صكوك وسندات استثمارية وما يف حكمها

 186،207  611،194 استثمارات يف رشكات زميلة

 74،896  -   حسابات االستثمار املقيدة

 347،760  410،765 موجودات مقتناة لغرض التأجري

 -    120،034 تكافل ومستحقات ذات صلة

 196،239  211،319 موجودات أخرى

 247،902  270،066 استثمارات عقارية

 -    269،388 عقارات قيد التطوير

 478،432  -   موجودات مصنفة كموجودات محتفظ بها لغرض البيع

 140،820  63،216 موجودات ثابتة

 162،126  127،867 موجودات غري ملموسة

 8،611،359  8،488،656 إجمايل املوجودات

 املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار
املطلقة وحقوق األقلية وحقوق امللكية 

 1،781،493  1،476،108 حسابات جارية للعمالء

 1،143،964  1،541،346 مبالغ مستحقة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

 1،907،971  1،694،977 مبالغ مستحقة ملستثمرين

  431،645     566،122 املطلوبات األخرى

-134،873احتياطي تابع للتكافل

 5،265،073  5،413،426 إجمايل املطلوبات

 2،827،915  2،622،311 حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة

 163،041  336،563 حقوق األقلية

 8،256،029  8،372،300 إجمايل املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة وحقوق األقلية

 757،690  757،690 رأس املال

 )30،149( )30،149(أسهم الخزينة

 233،761  140،290 االحتياطيات

 )605،972( )751،475(خسائر مرتاكمة

 355،330  116،356 إجمايل حقوق امللكية

 إجمايل املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات 
 8،611،359  8،488،656 االستثمار املطلقة وحقوق األقلية وحقوق امللكية

بيان الدخل الموحد
)كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك(

للسنة املنتهية يف

31 ديسمرب 201٨
)مدققة(

31 ديسمرب 2017
)مدققة(

اإليرادات 

 164،٩61  180،2٣6 الدخل من حسابات االستثمار املطلقة

 )88،100( )108،645(ناقصاً: العائد لحسابات االستثمار املطلقة ومخصصات الهبوط يف القيمة

 76،٨61  71،591 حصة املجموعة من دخل حسابات االستثمار املطلقة بصفتها مضارباً

ً  68  -   حصة املجموعة من دخل حسابات االستثمار املقيدة بصفتها مضاربا

 141،54٩  161،0٩8 الدخل من املرابحات والتمويالت األخرى

 22،٩٩5  42،772 حصة األرباح من الرشكات الزميلة بعد خصم الرضائب

 12٣،1٣٩  ٩٩،٣07 الدخل من االستثمارات االخرى

 ٣0،470  6٣،782 إيرادات أخرى

 395،0٨2  43٨،550 إجمايل اإليرادات

 )164،521( )178،7٣0(ناقصاً: أرباح مدفوعة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

 230،561  259،٨20 إيرادات تشغيلية

املرصوفات

 )180،850( )18٣،018(املرصوفات اإلدارية والعمومية

 )27،651( )٣٣،٣87(االستهالك واإلطفاء

 )20٨،501( )216،405(إجمايل املرصوفات

 22،060  43،415 صايف الربح قبل مخصصات الهبوط يف القيمة والرضائب الخارجية 

 -    50،٩12 الربح الناتج من عمليات االستحواذ عىل نشاط تجاري )صايف(

 )67،588( )55،٣٣8(مخصصات الهبوط يف القيمة - صايف

 )45،52٨( 3٨،9٨9 صايف الربح / )الخسارة( قبل الرضائب الخارجية

 )26،87٣( )28،٩٣2(رضائب خارجية

 )72،401( 10،057 صايف  الربح / )الخسارة( للسنة

متعلقة بالتايل:

 )84،711( )2٣،٩81(مساهمي االثمار

 12،٣10  ٣4،0٣8 حقوق األقلية

 10،057  )72،401( 

)2.91()0.٨2(عائد السهم األسايس واملخفف – سنتات أمريكية

بيان التدفقات النقدية الموحد
)كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك(

للسنة املنتهية يف

31 ديسمرب 201٨
)مدققة(

31 ديسمرب 2017
)مدققة(

األنشطة التشغيلية 

 )45،528( ٣8،٩8٩ صايف الربح / )الخسارة( قبل الرضائب الخارجية

تعديالت يف: 

 27،651  ٣٣،٣87 االستهالك واإلطفاء

 )22،٩٩5( )42،772(حصة األرباح من الرشكات الزميلة بعد خصم الرضائب

 - ) 50،٩12 (أرباح ناتجة من عمليات االستحواذ عىل نشاط تجاري - صايف

 67،588  55،٣٣8مخصصات الهبوط يف القيمة - صايف

 )12٣،1٣٩()٩٩،٣07(دخل من استثمارات أخرى
 )545( 24٩ )أرباح(/خسائر من بيع موجودات ثابتة

 )96،96٨( )65،02٨(إيرادات تشغيلية قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية
ً )الزيادة(/النقص يف أرصدة لدى املصارف تستحق بعد تسعني يوما

 )٩،255( 16،0٩2ولدى املصارف املركزية املتعلقة بمتطلبات الحد األدنى لإلحتياطي

التغريات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية: 

 )1،200( )1٩1،856(مرابحات وتمويالت اخرى 

 )15٩،٣70( )2٣5،0٩7(تمويالت املشاركة

 )62،70٣( )25،687(موجودات أخرى

 166،٣5٣  )56،52٣(الحسابات الجارية للعمالء 

 ٣1،121  5٣6،526 مبالغ مستحقة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

 11٣،٩40  216،160 مبالغ مستحقة ملستثمرين

 ٩1،210  46،516 املطلوبات األخرى

 77،٩51  )1٣0،٣40()النقص(/الزيادة يف حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة

 )22،7٣1( )20،110(الرضائب املدفوعة

 12٨،34٨  90،653 صايف النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 

األنشطة االستثمارية

صايف )الزيادة( / النقص يف:

 8،665  -   استثمارات يف املضاربة

 )٩1،86٩( )6٣،005(موجودات مقتناة لغرض التأجري

 6،771  )126،808(صكوك وسندات استثمارية وما يف حكمها

 -    4،4٩2 استثمارات العقارية

 28،7٣0  44،080 أرباح أسهم مستلمة من رشكات زميلة

 )11،٣٩8( )8،284(رشاء موجودات ثابتة

 )59،101( )149،525(صايف النقد املستخدم يف األنشطة االستثمارية 

األنشطة التمويلية

 )1،٣26( )7٩6(حقوق األقلية

 )1،326( )796(صايف النقد املستخدم يف األنشطة التمويلية

 7،515  )٩1،٣٩٩(تسوية تحويل العمالت األجنبية

 75،436  )151،067(صايف )النقص(/الزيادة يف النقد وما يف حكمه

 716،7٨2  792،21٨ النقد وما يف حكمه يف بداية السنة

 792،21٨  641،151 النقد وما يف حكمه يف نهاية السنة

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018
)كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك(

االحتياطيات

رأس املال
 أسهم

الخزينة
عالوة إصدار 

أسهم
احتياطي 

قانوني 
احتياطي 

عام 

احتياطي 
القيمة العادلة 

لالستثمارات

احتياطي القيمة 
العادلة لالستثمارات 

العقارية
تحويل عمالت 

أجنبية 
إجمايل 

االحتياطيات
خسائر 
مرتاكمة

إجمايل حقوق 
امللكية

 355،330  )605،972( 233،761  )46،692( 3،450  3٨،773  50،727  3٨،41٨  149،0٨5  )30،149( 757،690 يف 1 يناير 201٨ )مدققة(

 )121،522( )121،522( -    -    -    -    -    -    -    -    -   تأثري معاير املحاسبة املالية رقم ٣0

 233،٨0٨  )727،494( 233،761  )46،692( 3،450  3٨،773  50،727  3٨،41٨  149،0٨5  )30،149( 757،690 الرصيد املعدل يف 1 يناير 201٨

 )23،9٨1( )2٣،٩81( -    -    -    -    -    -    -    -    -   صايف خسارة السنة
حركة القيمة العادلة للصكوك وسندات

 )44،156( -    )44،156( -    -    )44،156( -    -    -    -    -     استثمارية وما يف حكمها
 596  -    596  -    5٩6  -    -    -    -    -    -   حركة القيمة العادلة لالستثمارات العقارية

 )1،٨12( -    )1،٨12( -    -    )1،812( -    -    -    -    -   حركة القيمة العادلة للرشكات الزميلة

 )4٨،099( -    )4٨،099( )47،511( )85٩( 271  -    -    -    -    -   تسوية تحويل العمالت األجنبية

 116،356  )751،475( 140،290  )94،203( 3،1٨7  )6،924( 50،727  3٨،41٨  149،0٨5  )30،149( 757،690 يف 31 ديسمرب 201٨ )مدققة(

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 201٧
)كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك(

االحتياطيات

رأس املال
 أسهم

الخزينة
عالوة إصدار 

أسهم
احتياطي 

قانوني 
احتياطي 

عام 

احتياطي 
القيمة العادلة 

لإلستثمارات

 احتياطي القيمة 
العادلة لالستثمارات 

العقارية
تحويل عمالت 

أجنبية 
إجمايل 

االحتياطيات
خسائر 
مرتاكمة

إجمايل حقوق 
امللكية

 427،415  )521،261( 21٨،7٨٨  )47،37٨( 2،64٨  25،711  50،727  3٨،41٨  14٨،662  )27،٨02( 757،690 يف 1 يناير 2017 )مدققة(

 )٨4،711( )84،711( -    -    -    -    -    -    -    -    -   صايف خسارة السنة

 )1،924( -    423  -    -    -    -    -    42٣  )2،٣47( -   أسهم تحت نظام حوافز املوظفني

حركة القيمة العادلة للصكوك وسندات
 5،061  -    5،061  -    -    5،061  -    -    -    -    -     استثمارية وما يف حكمها

 93٨  -    93٨  -    ٩٣8  -    -    -    -    -    -   حركة القيمة العادلة لالستثمارات العقارية

 ٨،009  -    ٨،009  -    -    8،00٩  -    -    -    -    -   حركة القيمة العادلة للرشكات الزميلة

 542  -    542  686  )1٣6( )8( -    -    -    -    -   تسوية تحويل العمالت األجنبية

 355،330  )605،972( 233،761  )46،692( 3،450  3٨،773  50،727  3٨،41٨  149،0٨5  )30،149( 757،690 يف 31 ديسمرب 2017 )مدققة(


