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

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

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

مت ا�ضتخراج  كلٍّ من بيان املركز املايل املوحد، وبيان الدخل املوحد، وبيان  التغريات يف حقوق امللكية املوحد وبيان التدفقات النقدية املوحد، من املعلومات املالية املوحدة ل�رشكة الإثمار القاب�ضة �ش.م.ب. )بنك الإثمار �ش.م.ب �ضابقًا( 

لل�ضنة املنتهية يف 3١ دي�ضمرب ٢٠١٦، والتي مت اعتمادها من قبل جمل�ش الإدارة بتاريخ ٢٧ فرباير ٢٠١٧ ومت تدقيقها من قبل ال�ضادة/ براي�ش ووترهاو�ش كوبرز ام اإي ليمتد، مملكة البحرين، والذين اأبدوا راأيًا غري متحفظ.

بيان التدفقات النقدية الموحد 
 )كافة املبالغ مو�ضحة باآلف الدولرات الأمريكية ما مل يذكر خالف ذلك(
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النتائج المالية الموحدة
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كما يف 31 دي�سمرب
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مرخ�ش من قبل م�رشف البحرين املركزي ك�رشكة ا�ضتثمارية فئة ١.

لل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب

لل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب

20162015

)مدققة()مدققة(

�لأن�سطة �لت�سغيلية 

)١٧،٠٦٧(3٦،٧43�ضايف الربح / )اخل�ضارة( قبل ال�رشائب اخلارجية

تعديالت يف: 

٢9،489٢9،٧9١ال�ضتهالك والإطفاء

)33،٠58()4٦،48١(ح�ضة الأرباح من ال�رشكات الزميلة بعد خ�ضم ال�رشائب

33،3٠٢95،٠٢5خم�ض�ضات الهبوط يف القيمة - �ضايف

)١،٢59()8٧٧(اأرباح بيع موجودات ثابتة

52,17673,432�إير�د�ت ت�سغيلية قبل �لتغري�ت يف �ملوجود�ت و�ملطلوبات �لت�سغيلية

النق�ش / )الزيادة( يف اأر�ضدة لدى امل�ضارف ت�ضتحق بعد ت�ضعني يومًا

)٦4،534(١١3،١١٠ولدى امل�ضارف املركزية املتعلقة مبتطلبات احلد الأدنى لالإحتياطي

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

)٢٠،٦٢8()5٦،8٧8(مرابحات ومتويالت اخرى 

)٦4،4٦5()٧9،٢43(متويالت امل�ضاركة

)٦9،3١9()5١،5٦4(موجودات اأخرى

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

١39،5٧٧99،٧٢4احل�ضابات اجلارية للعمالء 

١9٦،955)5٠١،٧58(مبالغ م�ضتحقة مل�ضارف وموؤ�ض�ضات مالية وموؤ�ض�ضات اأخرى

١4٠،8853٧،٦9١مبالغ م�ضتحقة مل�ضتثمرين

١٦،5١443،٦4٦املطلوبات الأخرى

3٧٠،84٠١9٧،١٧8الزيادة يف حقوق اأ�ضحاب ح�ضابات ال�ضتثمار املطلقة

143,65٩42٩,680�سايف �لنقد �لناجت من �لأن�سطة �لت�سغيلية 

�لأن�سطة �ل�ستثمارية

�ضايف )الزيادة( / النق�ش يف:

)٧٠٧(٦،9٢3ا�ضتثمارات يف امل�ضاربة

٧،539-ا�ضتثمارات يف �رشكات زميلة

)8،٦45()١،١٢9(ا�ضتثمارات يف ح�ضابات ال�ضتثمار املقيدة

)95،9٠9()8٦،٧٢٢(موجودات مقتناه بغر�ش التاأجري

)٢4٧،9١٢(5٧،٢3٦�ضكوك واأوراق مالية ا�ضتثمارية وما يف حكمها

١8،٢٠٢١4،5١3اأرباح اأ�ضهم م�ضتلمة من �رشكات زميلة

)3،٧44()4،٧٢4(�رشاء موجودات ثابتة

)334,865()10,214(�سايف �لنقد �مل�ستخدم يف �لأن�سطة �لتمويلية 

�لأن�سطة �لتمويلية

)١5،44٠()١4،٧9١(ال�رشائب املدفوعة

)٧،95٧()١٢،49٠(حقوق الأقلية

)23,3٩7()27,281(�سايف �لنقد �مل�ستخدم يف �لأن�سطة �لتمويلية

)5،٦93(٢4،١٢3ت�ضوية حتويل العمالت الأجنبية

130,28765,725�سايف �لزيادة يف �لنقد وما يف حكمه

586,4٩5520,770�لنقد وما يف حكمه يف بد�ية �ل�سنة

716,782586,4٩5�لنقد وما يف حكمه يف نهاية �ل�سنة

�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

4١4،٢٢3)5٢4،٢١٢( ٢١٠،894 )38،4١3(  ١،58٦  9،٢١٢ 5٠،٧٢٧ 38،٠9٠  ١49،٦9٢ )3٠،١49( ٧5٧،٦9٠يف ١ يناير ٢٠١٦ )مدققة(

3،٢٧9 3،٢٧9  -  -  -  - -----�ضايف ربح ال�ضنة

اأ�ضهم حتت نظام حوافز املوظفني 

بالأ�ضهم
-٢،34١،٠(٧3١،٠(  -  - - --)٠3١  - )٠،3١٧

حركة القيمة العادلة لل�ضكوك واأوراق 

مالية ا�ضتثمارية وما يف حكمها
----- ١8،١  - -  ٢٢٧8،١  - ٢٢٧8،٢٢٧

حركة القيمة العادلة لال�ضتثمارات 

العقارية
------٦5٦-٧5٦-٧5٧

 )١،٧39(-)١،٧39(--)١،٧39(-----حركة القيمة العادلة لل�رشكات الزميلة

)8،549(-)8،549()8،9٦5(١١4٠5-----ت�ضوية حتويل العمالت الأجنبية

 4٢٧،4١5)5٢٠،933(٢١8،4٦٠)4٧،3٧8(١48،٦٦٢38،٠9٠5٠،٧٢٧٢5،٧١١٢،٦48)٢٧،8٠٢(٧5٧،٦9٠يف 31 دي�سمرب 2016 )مدققة(

�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

 5٢3،38٦)4٦3،4١5(٢59،٢٦٠)٢5،١4٢(١49،٦9٢38،٠9٠5٠،٧٢٧45،43٦45٧)3٠،١49(٧5٧،٦9٠يف ١ يناير ٢٠١5 )مدققة(

)٦٠،٧9٧()٦٠،٧9٧(---------�ضايف خ�ضارة ال�ضنة

حركة القيمة العادلة لل�ضكوك واأوراق 

مالية ا�ضتثمارية وما يف حكمها
-----)5،٠3١(--)5،٠3١(-)5،٠3١( 

حركة القيمة العادلة لال�ضتثمارات 

العقارية
 -  -  -  -  -  -  ١،٠33  -  ١،٠33  -  ١،٠33 

 - )3١،١34(  - - )3١،١34(  -  -  - -   - حركة القيمة العادلة لل�رشكات الزميلة
 

)3١،١34(

)١3،٢34(-)١3،٢34()١3،٢٧١(9٦)59(-----ت�ضوية حتويل العمالت الأجنبية

414,223)524,212(210,8٩4)38,413(14٩,6٩238,0٩050,727٩,2121,586)30,14٩(757,6٩0يف 31 دي�سمرب 2015 )مدققة(

2016

)مدققة(

2015

)مدققة(

�ملوجود�ت

٧3٦،٠3359٠،4٠9نقد واأر�ضدة لدى م�ضارف وامل�ضارف املركزية

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

١4٢،٦٠٧٢٧٠،8٢٠  وموؤ�ض�ضات اأخرى

3،444،5883،399،٧٧٠مرابحات ومتويالت اخرى

٢٢9،9٦٠١49،٦٧3متويالت امل�ضاركة

١4،4٢5٢١،348ا�ضتثمارات يف امل�ضاربة

٦٦8،4٠3٦55،388ا�ضتثمارات يف �رشكات زميلة

١،8٧4،٧8٢١،9١9،43٠�ضكوك واأوراق مالية ا�ضتثمارية وما يف حكمها

٧9،85٢٧8،٦5١ح�ضابات ال�ضتثمار املقيدة

٢5٦،٢٠4١٦9،48٢موجودات مقتناة بغر�ش التاأجري

٢4٢،594٢5٦،493ا�ضتثمارات عقارية

3٦١،٦543١9،43٧موجودات اأخرى

١١٢،98١١١٢،389موجودات ثابتة

١٧٧،٢٢٧١95،35١موجودات غري ملمو�ضة

8,341,3108,138,641�إجمايل �ملوجود�ت

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

   وحقوق �لأقلية وحقوق �مللكية

١،58١،١١3١،43٦،335ح�ضابات جارية للعمالء

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

  وموؤ�ض�ضات اأخرى
١،١4١،5١3١،٦39،8٧١

١،9٠3،٦١٢١،٧5٢،٦٢٦مبالغ م�ضتحقة مل�ضتثمرين

34٢،٦٢٢3٢٠،٠١١املطلوبات الأخرى

4,٩68,8605,148,843�إجمايل �ملطلوبات

٢،٧٦9،٦94٢،39٧،95٧حقوق اأ�ضحاب ح�ضابات ال�ضتثمار املطلقة

١٧5،34١١٧٧،٦١8حقوق الأقلية

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

7,٩13,8٩57,724,418   وحقوق �لأقلية

٧5٧،٦9٠٧5٧،٦9٠راأ�ش املال

)3٠،١49()٢٧،8٠٢(اأ�ضهم اخلزينة

٢١8،4٦٠٢١٠،894الحتياطيات

)5٢4،٢١٢()5٢٠،933(خ�ضائر مرتاكمة

427,415414,223�إجمايل حقوق �مللكية

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

8,341,3108,138,641وحقوق �لأقلية وحقوق �مللكية

20162015

)مدققة()مدققة(

�لإير�د�ت 

١٠9،95١95،٠3٦الدخل من ح�ضابات ال�ضتثمار املطلقة

)٦9،١43()8٠،٢3١(ناق�ضًا: العائد حل�ضابات ال�ضتثمار املطلقة وخم�ض�ضات الهبوط يف القيمة

2٩,72025,8٩3ح�سة �ملجموعة من دخل ح�سابات �ل�ستثمار �ملطلقة ب�سفتها م�ساربًا

8١١٦4ح�ضة املجموعة من دخل ح�ضابات ال�ضتثمار املقيدة ب�ضفتها م�ضاربًا

١5٢،3٧٢١8٧،٠9٢الدخل من املرابحات والتمويالت الخرى

4٦،48١33،٠58ح�ضة الأرباح من ال�رشكات الزميلة بعد خ�ضم ال�رشائب

١43،٢4٦١٧9،45٦الدخل من ال�ضتثمارات الخرى

53،99١5٢،٦8٧اإيرادات اأخرى

425,8٩1478,350�إجمايل �لإير�د�ت

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

)٢٠9،98١()١٦3،٧43(وموؤ�ض�ضات اأخرى - �ضايف

262,148268,36٩�إير�د�ت ت�سغيلية

�مل�رصوفات

)١٦٠،٦٢٠()١٦٢،٦١4(امل�رشوفات الإدارية والعمومية

)٢9،٧9١()٢9،489(الإ�ضتهالك والإطفاء

)1٩0,411()1٩2,103(�إجمايل �مل�رصوفات

70,04577,٩58�سايف �لربح قبل خم�س�سات �لهبوط يف �لقيمة و�ل�رص�ئب �خلارجية 

)95،٠٢5()33،3٠٢(خم�ض�ضات الهبوط يف القيمة - �ضايف

)17,067(36,743�سايف �لربح/)�خل�سارة( قبل �ل�رص�ئب �خلارجية

)٢9،3٢8()٢٢،945(�رشائب خارجية

)4٦،395(١3،٧98�ضايف الربح / )اخل�ضارة( لل�ضنة

متعلقة بالتايل:

)٦٠،٧9٧(3،٢٧9م�ضاهمي البنك

١٠،5١9١4،4٠٢حقوق الأقلية

 13,7٩8)46,3٩5(

)2.0٩(0.11عائد �ل�سهم �لأ�سا�سي و�ملخفف  -  �سنتات �أمريكية


