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رشكة اإلثمار القابضة ش.م.ب. سجل تجاري: ١5٢١٠، ص.ب: ٢8٢٠، برج السيف، ضاحية السيف، مملكة البحرين.
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مرخص من قبل مرصف البحرين املركزي كرشكة استثمارية فئة ١.

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

كما يف
٣٠ يونيو ٢٠١٩

)مراجعة(

كما يف
٣١ ديسمرب ٢٠١٨

)مدققة(

كما يف
٣٠ يونيو ٢٠١٨

)مراجعة(

املوجودات

 626,468  596,234  759,422 نقد وأرصدة لدى مصارف واملصارف املركزية

سلع وودائع أخرى لدى مصارف ومؤسسات مالية

 300,146  285,627  287,745 ومؤسسات أخرى

 3,691,655  3,264,865  2,921,671 مرابحات وتمويالت اخرى

 434,707  495,626  497,521 تمويالت املشاركة

 5,654  5,760  5,760 استثمارات يف املضاربة

 1,684,324  1,756,695  1,089,689 صكوك وأدوات استثمارية وما يف حكمها

 588,758  611,194  668,442 استثمارات يف رشكات زميلة

 70,603  -    -   حسابات االستثمار املقيدة

 414,502  410,765  400,590 موجودات مقتناة بغرض التأجري

 -    120,034  128,788 تكافل ومستحقات ذات صلة

 220,771  211,319  230,945 موجودات أخرى

 250,517  270,066  254,478 استثمارات عقارية

 -    269,388  269,388 عقارات قيد التطوير

 59,252  -    -   موجودات مصنفة كموجودات محتفظ بها لغرض البيع

 116,776  63,216  64,140 موجودات ثابتة

 154,207  127,867  117,982 موجودات غري ملموسة

 8,618,340  8,488,656  7,696,561 إجمايل املوجودات

 املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار
املطلقة وحقوق األقلية وحقوق امللكية 

 1,735,677  1,476,108  1,482,773 حسابات جارية للعمالء

 1,597,489  1,541,346  1,018,385 مبالغ مستحقة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

 1,784,551  1,694,977  1,570,261 مبالغ مستحقة ملستثمرين

 413,885  566,122  480,196 املطلوبات األخرى

 -    134,873  132,862 احتياطي تابع للتكافل

 5,531,602  5,413,426  4,684,477 إجمايل املطلوبات

 2,741,932  2,622,311  2,594,140 حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة

 159,621  336,563  324,093 حقوق األقلية

إجمايل املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة 
 8,433,155  8,372,300  7,602,710 وحقوق األقلية

 757,690  757,690  757,690 رأس املال

 )30,149( )30,149( )30,149(أسهم الخزينة

 180,288  140,290  109,419 االحتياطيات

 )722,644( )751,475( )743,109(خسائر مرتاكمة

 185,185  116,356  93,851 إجمايل حقوق امللكية

 إجمايل املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات 
 8,618,340  8,488,656  7,696,561 االستثمار املطلقة وحقوق األقلية وحقوق امللكية

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

الثالثة أشهر املنتهية يفالستة أشهر املنتهية يف

٣٠ يونيو ٢٠١٩
)مراجعة(

٣٠ يونيو ٢٠١٨
)مراجعة(

٣٠ يونيو ٢٠١٩
)مراجعة(

٣٠ يونيو ٢٠١٨
)مراجعة(

اإليرادات 

 44,8٣6  55,٠55  87,٣٠٣  ١٠5,٣٠5 الدخل من حسابات االستثمار املطلقة
 ناقصاً: العائد لحسابات االستثمار املطلقة ومخصصات 

 )٢7,١٠٠( )٣8,٣٣١( )5٢,٠76( )7١,4٢١(الهبوط يف القيمة

حصة املجموعة من دخل حسابات االستثمار املطلقة 
 ١7,7٣6  ١6,7٢4  ٣5,٢٢7  ٣٣,٨٨4 بصفتها مضارباً

 ٣6,887  4٢,5٢7  7١,٣55  88,65٠ الدخل من املرابحات والتمويالت األخرى

 ١٢,6١8  ١١,44٩  4٠,٣66  ٢٠,7٠٠ حصة األرباح من الرشكات الزميلة بعد خصم الرضائب

 ٢6,٠٩8  ٣٠,٠5٠  5٢,٣٩٠  55,4٠١ الدخل من االستثمارات

 ٢١,855  ١٩,٩4٠  ٣٠,٠٠5  48,٠٢٢ إيرادات أخرى

 ١١5,١٩4  ١٢٠,6٩٠  ٢٢٩,٣4٣  ٢46,657 إجمايل اإليرادات

 ناقصاً: أرباح مدفوعة ملصارف ومؤسسات مالية 
 )٣8,66٩( )5٢,788( )8٠,66١( )١٠٢,68٠(ومؤسسات أخرى )صايف(

 76,5٢5  67,٩٠٢  ١4٨,6٨٢  ١4٣,٩77 إيرادات تشغيلية

املرصوفات

 )45,655( )4٣,45٢( )88,6٣6( )٩٠,٠4٠(املرصوفات اإلدارية والعمومية

 )7,٢56( )7,٢84( )١8,٣4٩( )١4,856(االستهالك واإلطفاء

 )5٢,٩١١( )5٠,7٣6( )١٠6,٩٨5( )١٠4,٨٩6(إجمايل املرصوفات

 صايف الربح قبل مخصصات الهبوط يف القيمة 
 ٢٣,6١4  ١7,١66  4١,6٩7  ٣٩,٠٨١ والرضائب الخارجية 

 )8,٣4٩( )5,5٩7( )١4,٣47( )٩,٩6٣(مخصصات الهبوط يف القيمة )صايف(

 ١5,٢65  ١١,56٩  ٢7,٣5٠  ٢٩,١١٨ صايف الربح قبل الرضائب الخارجية

 )٩,٢54( )7,١6١( )١6,5٢8( )١6,٠٩٠(رضائب خارجية

 6,٠١١  4,4٠٨  ١٠,٨٢٢  ١٣,٠٢٨ صايف الربح للفرتة

متعلقة بالتايل:

 ٣,١٩5  ١,٢6٠  4,85٠  8,٣66 مساهمي االثمار

 ٢,8١6  ٣,١48  5,٩7٢  4,66٢ حقوق األقلية

 ١٠,٨٢٢  ١٣,٠٢٨  4,4٠٨  6,٠١١ 

٠,١١  ٠,٠4 ٠,١7 ٠,٢٩ عائد السهم األسايس واملخفف – سنتات أمريكية

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

الستة أشهر املنتهية يف

٣٠ يونيو ٢٠١٩
)مراجعة(

٣٠ يونيو ٢٠١٨
)مراجعة(

األنشطة التشغيلية 

 ٢7,٣5٠  ٢٩,١١8 صايف الربح قبل الرضائب الخارجية

تعديالت يف: 

 ١8,٣4٩  ١4,856 االستهالك واإلطفاء

 )4٠,٣66( )٢٠,7٠٠(حصة األرباح من الرشكات الزميلة بعد خصم الرضائب

 ١4,٣47  ٩,٩6٣ مخصصات الهبوط يف القيمة - صايف

 )5٢,٣٩٠( )55,4٠١(الدخل من االستثمارات

 ٢٣5  ١٣٢ خسائر بيع موجودات ثابتة

 )٣٢,475( )٢٢,٠٣٢(خسائر تشغيلية قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية

أرصدة لدى املصارف تستحق بعد تسعني يوماً ولدى املصارف املركزية 

 )١٢,78٢( 4,٣٩8 املتعلقة بمتطلبات الحد األدنى لإلحتياطي

التغيريات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية: 

 )4٢٩,67٠( ١45,١٠٢ مرابحات وتمويالت اخرى 

 )١٠5,٢٩8( )١٠١,775(تمويالت املشاركة

 )٣٢,٢4٠( )88,٣٩6(موجودات أخرى

 6٢,٠١١  ١68,78٠ الحسابات الجارية للعمالء 

 5٢٠,865  )474,46٢(مبالغ مستحقة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

 5٣,٣5٢  ١٣٩,477 مبالغ مستحقة ملستثمرين

 )٢,٢٠١( )5٩,٣6٢(املطلوبات األخرى

 )5٠,6٠6( ١٩,474 الزيادة / )النقص( يف حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة

 )١4,٩8٢( )١8,٣٣٠(الرضائب املدفوعة

 )44,٠٢6( )٢٨7,١٢6(صايف النقد املستخدم يف األنشطة التشغيلية 

األنشطة االستثمارية

صايف التغيريات يف:

 )68,55٠( ١٠,١75 موجودات مقتناة بغرض التأجري

 8٢,5٢6  5٣5,6٣7 صكوك وأدوات استثمارية وما يف حكمها

 ٢6,١٠١  ٢6,7٣7 توزيعات األرباح الواردة من الرشكات الزميلة

 ٢,٩٩5  )١٢,١٢7(بيع / )رشاء( موجودات ثابتة

 4٣,٠7٢  56٠,4٢٢ صايف النقد الناتج من األنشطة االستثمارية 

األنشطة التمويلية

 -    5٣٢ حقوق األقلية

 -    5٣٢ صايف النقد الناتج من األنشطة التمويلية

 )44,٠٠8( )٩7,48٢(تسوية تحويل العمالت األجنبية

 )44,٩6٢( ١76,٣46 صايف الزيادة / )النقص( يف النقد وما يف حكمه

 7٩٢,٢١٨  64١,١5٢ النقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة

 747,٢56  ٨١7,4٩٨ النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المختصر الموحد لفترة الستة أشهر 
 المنتهية في ٣0 يونيو 2019

)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

 ١١6,٣56  )75١,475( ١4٠,٢٩٠  )٩4,٢٠٣( ٣,١٨7  )6,٩٢4( 5٠,7٢7  ٣٨,4١٨  ١4٩,٠٨5  )٣٠,١4٩( 757,6٩٠ يف ١ يناير ٢٠١٩ )مدققة(

 ٨,٣66  8,٣66  -    -    -    -    -    -    -    -    -   صايف ربح الفرتة

حركة القيمة العادلة للصكوك وأدوات
  استثمارية وما يف حكمها

   -    -    -    -    - )٢,١66(    -    - )٢,١66(    - )٢,١66( 

 7٩4  -    7٩4  -    7٩4  -    -    -    -    -    -   حركة القيمة العادلة لالستثمارات العقارية

 )٢,٣٢٠( -    )٢,٣٢٠( -    -    )٢,٣٢٠( -    -    -    -    -   حركة القيمة العادلة للرشكات الزميلة

 )٢7,١7٩( -    )٢7,١7٩( )٢6,٩46( )5١6( ٢8٣  -    -    -    -    -   تسوية تحويل العمالت األجنبية

 ٩٣,٨5١  )74٣,١٠٩( ١٠٩,4١٩  )١٢١,١4٩( ٣,465  )١١,١٢7( 5٠,7٢7  ٣٨,4١٨  ١4٩,٠٨5  )٣٠,١4٩( 757,6٩٠ يف ٣٠ يونيو ٢٠١٩ )مراجعة(

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المختصر الموحدلفترة الستة أشهر 
 المنتهية في ٣0 يونيو 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

 ٣55,٣٣٠  )6٠5,٩7٢( ٢٣٣,76١  )46,6٩٢( ٣,45٠  ٣٨,77٣  5٠,7٢7  ٣٨,4١٨  ١4٩,٠٨5  )٣٠,١4٩( 757,6٩٠ يف ١ يناير ٢٠١٨ )مدققة(

 )١٢١,5٢٢( )١٢١,5٢٢( -    -    -    -    -    -    -    -    -   تأثري معيار املحاسبة املالية رقم ٣٠

 ٢٣٣,٨٠٨  )7٢7,4٩4( ٢٣٣,76١  )46,6٩٢( ٣,45٠  ٣٨,77٣  5٠,7٢7  ٣٨,4١٨  ١4٩,٠٨5  )٣٠,١4٩( 757,6٩٠ الرصيد املراجع يف ١ يناير ٢٠١٨

صايف ربح الفرتة
   -    -    -    -    -    -    -    -    -  4,85٠  4,٨5٠ 

حركة القيمة العادلة للصكوك وأدوات
   استثمارية وما يف حكمها

   -    -    -    -    - )٢4,8٣4(    -    - )٢4,٨٣4(    - )٢4,٨٣4( 

 حركة القيمة العادلة لإلستثمار 
  يف العقارات

   -    -    -    -    -    -  5٩6  5٩6    -  5٩6 

 )١٠,6٠١( -    )١٠,6٠١( -    -    )١٠,6٠١( -    -    -    -    -   الحركة بالقيمة العادلة للرشكات الزميلة

 )١٨,6٣4( -    )١٨,6٣4( )١7,757( )٩٠5( ٢8  -    -    -    -    -   تسوية تحويل العمالت األجنبية

 ١٨5,١٨5  )7٢٢,644( ١٨٠,٢٨٨  )64,44٩( ٣,١4١  ٣,٣66  5٠,7٢7  ٣٨,4١٨  ١4٩,٠٨5  )٣٠,١4٩( 757,6٩٠ يف ٣٠ يونيو ٢٠١٨ )مراجعة(

النتائج المالية المرحلية المختصرة الموحدة
لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣0 يونيو 2019


