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 .اإلثمار القابضة ش.م.ب في نمساهميالسادة ال من مدقق الحسابات إلىتقرير المراجعة 

 

 مقدمة

وشركاته التابعة )معاً  ("اإلثمار") إلثمار القابضة ش.م.ب.ل المرفقة الموحدة المختصرة المرحلية المالية المعلومات مراجعةبلقد قمنا 
 الموحد المختصر المرحليالدخل  بيانو ٢٠١٨ سبتمبر ۳٠ كما في الموحد المختصر المرحليالمالي  المركز بيان"المجموعة"( والتي تشمل 

 التدفقات بيانو الموحد المختصر المرحلي الملكية حقوق في التغيرات بيانو أشهر المنتهية في ذلك التاريخ، التاسعةلفترات الثالثة أشهر و
المنتهية في  أشهر ةعستال لفترة المقيدة االستثمار حساباتالمرحلي المختصر الموحد للتغيرات في  البيانو الموحد المختصر المرحلي النقدية

عن إعداد و عرض  مسئولون أعضاء مجلس اإلدارة نإ .األخرى التفسيرية يضاحاتاإلو الهامة المحاسبية السياسات وملخص ،ذلك التاريخ
من هذه المعلومات المالية المرحلية  ٢وفقاً ألساس اإلعداد المذكور في إيضاح رقم  الموحدة المختصرة المرحليةهذه المعلومات المالية 

 لمراجعة التي قمنا بها.بناًء على عملية ا المرحلية المختصرة الموحدة حول المعلومات المالية تقريرإصدار  هيمسؤوليتنا  .المختصرة الموحدة

 

 نطاق المراجعة

"مراجعة المعلومات المالية المرحلية المنفذة من قبل مدقق الحسابات  ٢٤١٠لقد أجرينا مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي لمهام المراجعة 

المسؤولين عن األمور  األشخاصسارات بشكل رئيسي من المستقل للمنشأة". تتكون مراجعة المعلومات المالية المرحلية من القيام باالستف

المالية والمحاسبية وكذلك تطبيق اإلجراءات التحليلية وإجراءات المراجعة األخرى. يقل نطاق عملية المراجعة بشكل كبير عن نطاق عملية 

تأكيد بأننا أصبحنا على علم بكافة األمور الهامة التي التدقيق المنجزة وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وبالتالي فهي ال تمكننا من الحصول على 

وبالتالي فإننا ال نبدي الرأي الذي ينتج عن عملية التدقيق. . التدقيقيمكن تحديدها من خالل أعمال   

 

المتحفظ االستنتاج أساس  

 أنلتي نعتقد استناداً إلى المعلومات التي قدمتها لنا اإلدارة، لم تقم المجموعة بإحتساب الزيادة في القيمة العادلة لحسابات االستثمار المقيدة ا

و تم . لالموحدة المختصرة المرحلية المالية المعلوماتلهذه  ٢ رقمتسجيلها لتتوافق مع أساس اإلعداد المذكور في اإليضاح من الواجب 

إجمالي حقوق  زداديو ألف دوالر أمريكي ٢٦،٢٦٤بمبلغ  ستزداد احتساب هذا التغيير في القيمة العادلة، فإن حسابات االستثمار المقيدة

.على التوالي دوالر أمريكيألف  ٢،٧٤٦و  دوالر أمريكيألف  ٢۳،٥١٨الملكية وحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة بمبلغ   

   المتحفظ االستنتاج

، لم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد بأن المعلومات أعاله المتحفظ االستنتاج سفقرة أسا في الموضحةالمسألة  باستثناء استناداً إلى مراجعتنا،

 همن هذ ٢في إيضاح رقم  المذكوراإلعداد  ألساسالنواحي الجوهرية وفقاً  جميع في تعدالمالية المرحلية المختصرة الموحدة المرفقة لم 

.الموحدة المختصرة المرحلية المالية المعلومات  

 

 

 

 

 ٢١٦رقم ترخيص الشريك 

 ٢٠١٨ نوفمبر ١۳

 المنامة، مملكة البحرين







.ب.م.اإلثمار القابضة ش

2018 سبتمبر 30بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المختصر الموحد لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
(كافة المبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك)

أسهم الخزينةرأس المال

عالوة إصدار 

احتياطي عاماحتياطي قانونيأسهم

احتياطي القيمة 

العادلة لإلستثمارات

احتياطي القيمة العادلة 

لالستثمارات العقارية

تحويل عمالت 

أجنبية

إجمالي 

خسائر متراكمةاالحتياطيات

إجمالي حقوق 

الملكية

355,330      (605,972)       233,761    (46,692)       3,450               38,773            50,727     38,418     149,085    (30,149)    757,690  (مدققة) 2018 يناير 1في 

(121,522)    (121,522)          -                 -                    -                        -                      -                -                -                 -                 -            (2- اضاح ) 30تأثير معيار المحاسبة المالية رقم 

233,808      (727,494)       233,761    (46,692)       3,450               38,773            50,727     38,418     149,085    (30,149)    757,690  2018 يناير 1الرصيد المراجع في 

2،730          2،730                -                 -                    -                        -                       -                -                -                 -                 -            صافي ربح الفترة

حركة القيمة العادلة للصكوك وسندات

(23،992)          -                   (23,992)        -                    -                     (23،992)              -                -                -                 -                 -            استثمارية وما في حكمها

596                -                   596              -                 596                      -                       -                -                -                 -                 -            حركة القيمة العادلة لألستثمارات العقارية

(2،071)            -                   (2,071)          -                    -                     (2،071)                -                -                -                 -                 -            حركة القيمة العادلة للشركات الزميلة

(23،786)          -                   (23,786)     (22،918)        (925)                  57                      -                -                -                 -                 -            تسوية تحويل العمالت األجنبية

187,285      (724,764)       184,508    (69,610)       3,121               12,767            50,727     38,418     149,085    (30,149)    757,690  (مراجعة) 2018 سبتمبر 30في 

. جزًء ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة28 إلى 11 الواردة على الصفحات من 17 إلى 1تشكل اإليضاحات من 

االحتياطيات
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.ب.م.اإلثمار القابضة ش

2017 سبتمبر 30بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المختصر الموحد لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
(كافة المبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك)

أسهم الخزينةرأس المال

عالوة إصدار 

احتياطي عاماحتياطي قانونيأسهم

احتياطي القيمة 

العادلة لإلستثمارات

احتياطي القيمة العادلة 

لالستثمارات العقارية

تحويل عمالت 

أجنبية

إجمالي 

خسائر متراكمةاالحتياطيات

إجمالي حقوق 

الملكية

427,415   (520,933)      218,460   (47,378)        2,648                25,711           50,727    38,090     148,662    (27,802)    757,690   (مدققة) 2017 يناير 1في 

(27،043)    (27،043)            -                -                    -                         -                      -               -                -                -                -             صافي ربح الفترة

(1،924)         -                  423             -                    -                         -                      -               -             423           (2،347)         -             أسهم تحت نظام حوافز الموظفين

حركة القيمة العادلة للصكوك وسندات

4،734           -                  4,734          -                    -                      4،734                -               -                -                -                -             استثمارية وما في حكمها

10،679         -                  10,679     2،670               -                      8،009                -               -                -                -                -             حركة القيمة العادلة للشركات الزميلة

8،402           -                  8,402       8،606            (193)                  (11)                    -               -                -                -                -             تسوية تحويل العمالت األجنبية

422,263   (547,976)      242,698   (36,102)        2,455                38,443           50,727    38,090     149,085    (30,149)    757,690   (مراجعة) 2017 سبتمبر 30في 

. جزًء ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة28 إلى 11 الواردة على الصفحات من 17 إلى 1تشكل اإليضاحات من 

االحتياطيات
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.ب.م.اإلثمار القابضة ش

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

2017 سبتمبر 201830 سبتمبر 30إيضاحات

(مراجعة)(مراجعة)

األنشطة التشغيلية

8،366                           36،520                         صافي الربح قبل الضرائب الخارجية

:تعديالت في

21،518                         25،810                         االستهالك واإلطفاء

(27،338)                       (50،249)                       حصة األرباح من الشركات الزميلة بعد خصم الضرائب

12،055                         17،656                         9صافي- مخصصات الهبوط في القيمة 

12،389                            -                                مخصصات الهبوط في القيمة لموجودات محتفظ بها لغرض البيع

(163)                            238                              موجودات ثابتة بيع (أرباح)/خسائر

26،827                         29،975                         إيرادات تشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

أرصدة لدى المصارف تستحق بعد تسعين يوماً ولدى المصارف المركزية

(41،833)                       (1،251)                         المتعلقة بمتطلبات الحد األدنى لإلحتياطي

: التغييرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

(1،699)                         (389،155)                     مرابحات وتمويالت اخرى

(119،794)                     (129،884)                     تمويالت المشاركة

(40،164)                       (46،572)                       موجودات أخرى

123،731                       (48،534)                       الحسابات الجارية للعمالء

63،695                         (23،354)                       مبالغ مستحقة لمصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

48،075                         186،050                       مبالغ مستحقة لمستثمرين

28،726                         (34،387)                       المطلوبات األخرى

60،518                         (120،614)                     في حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة (النقص)/ الزيادة 

(18،834)                       (24،842)                       الضرائب المدفوعة

129,248                      (602,568)                     الناتج من األنشطة التشغيلية / (المستخدم في)صافي النقد 

األنشطة االستثمارية

:صافي التغييرات في

8،855                              -                                استثمارات في المضاربة

(35،847)                       (72،494)                       موجودات مقتناة بغرض التأجير

(204،550)                     456،068                       صكوك وسندات استثمارية وما في حكمها

28،730                         44،080                         أرباح األسهم المستلمة من شركات زميلة

(5،991)                         1،415                           موجودات ثابتة (شراء)/ بيع 

(208,803)                     429,069                      األنشطة االستثمارية (المستخدم في)/ صافي النقد الناتج من 

األنشطة التمويلية

(1،326)                            -                                الضرائب المدفوعة

(1,326)                            -                                صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

9،912                           (44،379)                       تسوية تحويل العمالت األجنبية

(70,969)                       (217,878)                     صافي النقص في النقد وما في حكمه

716,782                      792,218                      النقد وما في حكمه في بداية الفترة

645,813                      574,340                      4النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

. جزًء ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة28 إلى 11 الواردة على الصفحات من 17 إلى 1تشكل اإليضاحات من 

التسعة أشهر المنتهية في
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.ب.م.اإلثمار القابضة ش

 2018 سبتمبر 30البيان المرحلي المختصر الموحد للتغيرات في حسابات اإلستثمار المقيدة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

(كافة المبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك)

حركة القيمة العادلةرسم المضارب(مصروفات)/ إيرادات 2018 يناير 1كما في 
صافي 

(السحوبات)/الودائع
2018 سبتمبر 30كما في 

144،052                               -                        -                            -                       (1،277)                    145،329                       *1صندوق دلمونيا للتطوير 

6،250                                   -                        -                            -                          -                          6،250                         *مضاربة الشامل البوسفور

15،532                                 -                     (872)                        -                          -                          16،404                        *الودائع العقارية االوروبية 

25،236                                 -                        -                            -                          -                          25،236                        *الودائع العقارية األمريكية 

2                                          -                     (53)                          -                          -                          55                              أسهم مدرجة وغير مدرجة

558                                      -                        -                            -                          -                          558                            نقد وأرصدة لدى مصارف

191,630                               -                     (925)                        -                       (1,277)                   193,832المجموع

63،259                                 -                     (42)                          -                          -                          63،301                        صناديق مدارة على أساس الوكالة

257,133                   (1,277)                       -                        (967)                     -                               254,889

.وتوزيعه عند بيع االستثمارات الضمنية (الخسارة)/ سوف يتم تسجيل اإليراد * 

. جزًء ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة28 إلى 11 الواردة على الصفحات من 17 إلى 1تشكل اإليضاحات من 
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.ب.م.اإلثمار القابضة ش

2017 سبتمبر 30البيان المرحلي المختصر الموحد للتغيرات في حسابات اإلستثمار المقيدة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

(كافة المبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك)

2017 سبتمبر 30كما في (السحوبات)/صافي الودائعحركة القيمة العادلةرسم المضارب(مصروفات)/ إيرادات 2017 يناير 1كما في 

149،625                                -                           -                            -                       134                        149،491                         *1صندوق دلمونيا للتطوير 

6،250                                   -                           -                            -                          -                          6،250                            *مضاربة الشامل البوسفور

17،875                                  -                        1،960                      -                          -                          15،915                          *المحفظة العقارية األوروبية 

14،803                               (3،286)                  1،628                      -                       320                        16،141                          *الودائع العقارية االوروبية 

27،554                                  -                           -                            -                          -                          27،554                          *الودائع العقارية األمريكية 

52                                        -                        5                             -                          -                          47                                 أسهم مدرجة وغير مدرجة

558                                   (8،848)                     -                            -                          -                          9،406                            نقد وأرصدة لدى مصارف

216,717                            (12,134)               3,593                      -                       454                       224,804                       المجموع

63،301                               (1،954)                     -                            -                          -                          65،255                          صناديق مدارة على أساس الوكالة

                       290,059                       454                       -                      3,593               (14,088)                            280,018

.وتوزيعه عند بيع االستثمارات الضمنية (الخسارة)/ سوف يتم تسجيل اإليراد * 

. جزًء ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة28 إلى 11 الواردة على الصفحات من 17 إلى 1تشكل اإليضاحات من 
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.ب.م.اإلثمار القابضة ش

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

2018 سبتمبر 30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

التأسيس واألنشطة 1

بلد التأسيساالقتصاديةالتصويتية
النشاط التجاري 

الرئيسي

أعمال مصرفيةمملكة البحرين100100 (م). ب.م.بنك اإلثمار ش

إدارة األصولمملكة البحرين100100 (م). ب.م.آي بي كابيتال ش

أعمال مصرفيةباكستان6767

سويسرا100100

إدارة الثروات 

واألصول

عقاريةجزر الكايمان100100

عقاريةمملكة البحرين5151

عقاريةمملكة البحرين5050

تمويالت عقاريةمملكة البحرين6350

استثمار قابضةسويسرا100100

خدمات إدارية عقاريةسويسرا100100

استثمار قابضةلوكسمبورغ100100

استثمار قابضةلوكسمبورغ100100

استثمار قابضةاألنتيل، هولندا100100

. وحصل على رخصة بنك استثماري تحت اشراف مصرف البحرين المركزي1984 أغسطس 13في مملكة البحرين في  ("اإلثمار"). ب.م.تأسست اإلثمار القابضة ش

.الشركة األم االساسية لإلثمار، وهي إدارة إئتمانية مسجلة في كومنولث الباهاما ("DMIT")يعتبر دار المال اإلسالمي ترست 

في مجموعة واسعة من الخدمات المالية والتي تشمل األعمال المصرفية لألفراد واألعمال  ("المجموعة"معاً )تتمثل االنشطة الرئيسية التى يقوم بها اإلثمار والشركات التابعة له 

.المصرفية التجارية واالستثمارات المصرفية واألعمال المصرفية الخاصة والتكافل وتطوير العقارات

.يشرف مصرف البحرين المركزي على أنشطة اإلثمار وهي أيضاً خاضعة إلشراف هيئة الرقابة الشرعية

.أسهم اإلثمار مدرجة في بورصة البحرين وبورصة الكويت و سوق دبي المالي

ألموال مودعة بغرض االستثمار وفقاً ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية وخاصة تلك المتعلقة  (اإلدارة على أساس األمانة)تتضمن أنشطة المجموعة قيامها بوظيفة المضارب 

حسابات االستثمار "وبند " حسابات االستثمار المطلقة"تظهر هذه األموال في المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة تحت بند . بتحريم استالم أو دفع الفوائد الربوية

فيما يتعلق بحسابات االستثمار المطلقة، يقوم صاحب حساب االستثمار بتفويض المجموعة باستثمار األموال المحتفظ بها في حسابه بالطريقة التي تراها المجموعة مناسبة ".  المقيدة

أما فيما يتعلق بحسابات االستثمار المقيدة فإن صاحب حساب االستثمار يفرض قيوداً معينة . دون وضع أية قيود بالنسبة إلى الموضع والكيفية والغرض من استثمار هذه األموال

.عالوة على ذلك، قد ال يسمح للمجموعة بمزج أموالها الخاصة مع أموال حسابات االستثمار المقيدة. فيما يخص موضع وكيفية وغرض استثمار األموال

:تقوم المجموعة بأنشطتها التجارية من خالل المركز الرئيسي للبنك والشركات الرئيسية التابعة للمجموعة وهي كالتالي

.(DMIT) ٪من 100، والتي تأسست في كومنولث البهاما ، ومملوكة بنسبة (IICG) (الباهاما)إحدى الشركات التابعة لإلثمار هي شركة الخليج اإلسالمية لالستثمار المحدودة 

%نسبة الملكية 

بنك فيصل المحدود

إس إيه (لوكسمبورغ)فيصل للتمويل 

إس إيه (لوكسمبورغ)مؤسسة الشامل المالية 

إس إيه (سويسرا)كانترا 

دار المال االسالمي للخدمات االدارية إس إيه

.N.V (األنتيل، هولندا)فيصل للتمويل 

سابقا مصرف فيصل الخاص          )إس إيه  (سويسرا)مكتب فيصل الخاص 

(إس إيه (سويسرا)

شركة االثمار للتطوير المحدودة

(م).ب.م.شركة ستي فيو دفلوبمنت العقارية ش

(م).ب.م.الجزيرة الصحية ش

(م)ب .م.شركة سكنا للحلول االسكانية المتكاملة ش
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.ب.م.اإلثمار القابضة ش

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

2018 سبتمبر 30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

أهم السياسات المحاسبية للمجموعة2

صادرة سارية المفعول: التصريحات المحاسبية الجديدة

. ملخصة تحت30التغييرات األساسية لسياسات المحاسبية للمجموعة للتي تتعلق بتطبيق معيار المحاسبة المالية رقم 

قياس خسائر األتمان المتوقعة-  أساس اإلعداد 

.عدة تقديرات جوهرية مطلوبة لتطبيق المتطلبات المحاسبية لحسابة الخسائر األئتمانية المتوقعة

.تحديد المواصفات للزيادات الجوهرية في مخاطر األئتمان-

.تحديد المواصفات في تعريف معنى التخلف-

.أختيار نموذج مناسب و توقعات لقياس الخسائر األئتمانية المتوقعة-

.تأسيس عدد وأوزان مناسبة تتطلع على سيناريوهات أمامية  لكل نوع من المنتجات واألسواق والخسائر األئتمانية المتوقعة المتعلقة-

.تأسيس مجموعات من الذمم المدينة المشابهة لهدف قياس  الخسائر األتمانية المتوقعة-

التحول

:أساس اإلعداد ( أ

تم إعداد " باالضمحالل والخسائر االئتمانية واالرتباطات المثقلة باألعباء" المتعلق 30باستثناء اعتماد خسائر انخفاض القيمة وخسائر االئتمان لمعيار المحاسبة المالي رقم 

 31المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة باستخدام معايير المحاسبة المالية المتوافقة مع تلك التي اعتمدتها المجموعة في البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

، والصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية وقوانين ومبادىء الشريعة كما يحددها مجلس الشريعة الرقابي التابع لإلثمار وقانون 2017ديسمبر 

وفقاً لمتطلبات هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، وحيث التكون لبعض . الشركات التجارية البحريني ومصرف البحرين المركزي وقانون المؤسسات المالية

 (IFRS)المسائل معايير متعلقة بها ضمن المعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية تقوم المجموعة بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية 

.المتعلقة بها

لو تم احتساب هذا التغيير في القيمة العادلة، فإن حسابات االستثمار المقيدة . لم تقم المجموعة بإحتساب الزيادة في القيمة العادلة لحسابات االستثمار المقيدة وفقا للسياسات المحاسبية

 مليون دوالر 2،7 مليون دوالر أمريكي و 23،5 مليون دوالر أمريكي ويزداد إجمالي حقوق الملكية وحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة بمبلغ 26،3ستزداد بمبلغ 

.أمريكي على التوالي

 بعض األصول والخصوم وما يتعلق بها من دخل ومصاريف غير متوافقة مع 2018 سبتمبر 30تتضمن المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة للفترة المنتهية في 

شركة األم )الشريعة اإلسالمية، وهي تعرض حاليا كما هو مالئماً ووفقاً لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية وقد امتلكتها المجموعة قبل تحويل بنك اإلثمار 

.2010إلى مصرف قطاع تجزئة إسالمي في ابريل  (األساسية

وتقوم هيئة الرقابة . بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي ال تتوافق مع الشريعة لالمتثال الحكام الشريعة اإلسالمية ("الخطة")وافقت هيئة الرقابة الشرعية على خطة عمل 

.الشرعية باالشراف على تنفيذ هذه الخطة

ال تشتمل المعلومات المالية المرحلية ". بالتقارير المالية المرحلية" الخاص 34تم إعداد المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة وفقا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 

 31المختصرة الموحدة على جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة إلعداد البيانات المالية السنوية الموحدة، ويجب ان تقرأ باالقتران مع البيانات المالية السنوية الموحدة كما في 

 ديسمبر 31إن جميع جوانب أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية للمجموعة متوافقة مع تلك التي تم اإلفصاح عنها في البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في . 2017ديسمبر 

 ديسمبر 31 مؤشرا للنتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية التي تنتهي في 2018 سبتمبر 30باإلضافة إلى إنه ليس من الضروري أن تكون نتائج التسعة أشهر المنتهية في . 2017

2018.

 مع معيار 2017الذي صدر في نوفمبر "باالضمحالل والخسائر االئتمانية واالرتباطات المثقلة باألعباء" المتعلق 30 قامت المجموعة بالتطبيق المبكر لمعيار المحاسبة المالي رقم 

 تغيرا 30تمثل المتطلبات في معيار المحاسبة المالي رقم  . 2018 يناير 1 مع تاريخ التطبيق األولي 2018احتياطي المخاطر الذي صدر في ديسمبر  - 35المحاسبة المالي رقم 

".بالمخصصات واألحتياطيات" المتعلق 11جوهريا في المتعلق بالمخصصات في معيار المحاسبة المالي رقم 

. بأثر رجعي، باستثناء ماذكر تحت30تم تطبيق التغيرات في السياسات المحاسبة الناتجة عن تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم 

يتم احتساب الفروقات ذات الصلة في القيم المدرجة للموجودات والمطلوبات المالية الناجة عن تطبيق المعيار المحاسبة المالي . لم يتم إعادة عرض أرقام المقارنة للفترات السابقة

.30 تحت معيار المحاسبة المالي رقم 2018ونتيجة ذالك، فانه ال يمكن مقارنتها بالمعلومات الواردة لسنة . 2018 يناير 1 في أرباح المستبقاة وحقوق األقلية كما في 30رقم 

"باالضمحالل والخسائر االئتمانية واالرتباطات المثقلة باألعباء" المتعلق 30التطبيق لمعيار المحاسبة المالي رقم 

قياس مخصص الخسائر األئتمانية المتوقعة للذمم المدينة او نسبة التعرض للمخاطر المقيسة مع أستعمال نموذج معقد و أفتراضات جوهرية عن التطلع األقتصادي و تصرف 

.(أرجحية تخلف الزبون عن الدفع و الخسائر الناتجة)األئتمان 

نموذج األنخفاض في القيمة الجديد ينطبق على بعض من األلتزامات و ". الخسائر األئتمانية المتوقعة"بنموذج " الخسارة المتكبدة" يستبدل نموذج 30معيار المحاسبة المالي رقم 

 شهرا اال اذا كان 12المخصصات المتعلقة بنموذج الخسائر األئتمانية المتوقعة التي تنتج عن أحداث احتمالية حدوث التعثر في السداد  على العقود المالية خالل . الضمانات المالية

، 30تحت معيار المحاسبة المالي رقم . المخصص يعتمد على على تغيير الخسائر األئتمانية المتوقعة على عمر األصل. هناك زيادة جوهرية في مخاطر األئتمان من تاريج البداية

.الخسائر األئتمانية تتحقق قبل النموذج القديم
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(.ب.م.سابقاً بنك اإلثمار ش). ب.م.اإلثمار القابضة ش

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
2018 سبتمبر 30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

(تابع)أهم السياسات المحاسبية للمجموعة 2

(تابع)" باالضمحالل والخسائر االئتمانية واالرتباطات المثقلة باألعباء" المتعلق 30التطبيق لمعيار المحاسبة المالي رقم 

.2018 يناير 1 الى القيمة الدفترية كما في 2017 ديسمبر 31تسوية القيمة الدفترية كما في 

بالتكلفة المطفأة- األصول المالية 

القيمة الدفترية كما 

 ديسمبر 31في 

إعادة قياس2017

القيمة الدفترية كما في 

 لمعيار 2018 يناير 1

المحاسبة المالي رقم 

30.

963،187             (143)                 963،330            نقد وسلع وودائع أخرى لدى مصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

7،009،626          (135،279)          7،144،905         (الممولة والغير ممولة)األصول المالية 

1،350،412          (117)                 1،350،529         صكوك وسندات استثمارية وما في حكمها

175،921             (7،149)              183،070            ذمم مدينة أخرى

         9,499,146(142,688)                  9,641,834مجموع األصول المالية بالتكلفة المطفأة

.سبب زيادة مخصص هبوط في القيمة هو التغيير من خسائر األئتمان المكبدة الى خسائر األئتمان المتوقعة * 

تأثير على األرباح المستبقاة و األحتياطات األخرى

األرباح المستبقاة 

             2018355،330 يناير 1الرصيد االفتتاحي كما في 

(121،522)            30أستحقاق الخسائر األئتمانية المتوقعة تحت معيار المحاسبة المالي رقم 

            2018233,808 يناير 1الرصيد األفتتاحي المعدل كما في 

.2018 يناير 1 كما في 30 الى معيار المحاسبة المالي رقم 2017 ديسمبر 31الجدول التالي يسوي مخصص هبوط القيمة كما في 

إعادة قياس2017 ديسمبر 31

معيار المحاسبة المالي 

 30رقم 

2018 يناير 1

األصول المالية

(143)                   (143)                    -                     نقد وسلع وودائع أخرى لدى مصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

(456،856)            (135،279)          (321،577)          (الممولة والغير ممولة)األصول المالية 

(19،302)              (117)                 (19،185)            صكوك وأوراق مالية استثمارية وما في حكمها

(81،488)              (7،149)              (74،339)            ذمم مدينة أخرى

          (415,101)          (142,688)           (557,789)

 عند التحول إلى معيار المحاسبة 30 الى القيمة الدفترية تحت معيار المحاسبة المالي رقم 2017 ديسمبر 31فيما يلي تسوية القيمة الدفترية كما في 

.2018 يناير 1  كما في 30المالي رقم 

 التي تتعلق بحقوق أصحاب حسابات األستثمار 30التغييرات ذات الصلة في القيمة الدفترية لألصول المالية والمتطلبات المالية الناتجة من تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم 

 مليون دوالر أمريكي متعلق بحقوق 17.9هذا المبلغ تم تعديله ضد رصيد حساب احتياطي مخاطر األستثمار بمبلغ . 2018 يناير 1 مليون دوالر أمريكي في 70.2المطلقة بلغت 

 مليون دوالر أمريكي تم تعديله ضد أرباح مستبقاة المتعلقة بمساهمي األثمار مرتكز على الموافقات المناسبة حسب 52.3أصحاب حسابات األستثمار المطلقة والمبلغ المتبقي 

 محملة من قبل 2018 سبتمبر 30 على حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30تأثير معيار المحاسبة المالي رقم . قوانين الشركة والبنك

.المساهمين
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(.ب.م.سابقاً بنك اإلثمار ش). ب.م.اإلثمار القابضة ش

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
2018 سبتمبر 30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

(تابع)أهم السياسات المحاسبية للمجموعة 2

(تابع)" باالضمحالل والخسائر االئتمانية واالرتباطات المثقلة باألعباء" المتعلق 30التطبيق لمعيار المحاسبة المالي رقم 

الزيادات الجوهرية في مخاطر األئتمان- الخسائر االئتمانية المتوقعة 

.التحديد اذا هناك زيادات جوهرية في مخاطر االئتمان

-

-

-

تعريف التعثر في السداد

. يوم تعتبر متعثرة عن السداد90بشكل عام، الطرف االخر مع تسهيالت تتعدى فترة التخلف عن الدفع ألكثر من 

غير التجزئة

(30وفقا لمستندات لباسل و لقواعد االرشادية لمعيار المحاسبة المالي رقم )قد وضعت المجموعة هذه التعاريف لتعثر السداد 

عمالء غير التجزئة مع المواصفات االتية

 او اكثر من تققيم المخاطر الداخلي8تقييم -

 يوم90جميع او أي من التسهيالت التي تتعدى فترة التخلف عن الدفع الكثر من -

(وقف األرباح)" عدم أستحقاق األرباح"جميع او أي من التسهيالت التي وضعت في حالة -

.جميع او أي من التسهيالت التي لديها مخصصات محددة -

-

التجزئة

قد وضعت المجموعة هذه التعاريف لتعثر السداد 

. يوم90جميع التسهيالت التي فيها أقساط مستحقة ألكثر من -

في هذا الصياغ، .  يهدف الى محاذاة سياسة المحاسبة في أنخفاض قيمة األدوات المالية مع طريقة الداخلية في إدارة خسائر االئتمان للمجموعة30معيار المحاسبة المالي رقم 

.30لالدوات المالية عنصر أساسي لنموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة تحت معيار المحاسبة المالي رقم " خطورة التعثر في السداد"

 يوم بسبب اداري و ليس أسباب لها عالقة 90التسهيالت التي تتخلف عن الدفع ألكثر من ) يوم اذا كان السبب تقني 90المجموعة لم تحسب معيار التخلف عن الدفع ألكثر من 

.باالئتمانية وال يوجد خالف على جدول الدفع

 يوم بسبب اداري و ليس أسباب لها عالقة 90التسهيالت التي تتخلف عن الدفع ألكثر من ) يوم اذا كان السبب تقني 90المجموعة لم تحسب معيار التخلف عن الدفع ألكثر من 

.باالئتمانية وال يوجد خالف على جدول الدفع

األيام المتاخرة هي عدد األيام من أقدم قسص متخلف ولم .  يوم30المجموعة تعد بان الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان ال يحصل اال اذا كان األصل متأخر في السداد أكثر من 

.عدد األيام الماتاخرة يتم احتسابها من دون أحتساب فترة السماح التي ممكن ان تكون متواجدة للمقترض. يتم دفع قيمة القسط بالكامل

، 1المجموعة تصنف أدواتها المالية الى المرحلة . المجموعة تراقب فعالية المعايير المستخدمة في تحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان بالمراجعات المعتادة والتصديقات

. على أساس منهجية التخصيص3 والمرحلة 2المرحلة 

المجموعة تصنف  . األدوات المالية التي لم تشهد زيادات جوهرية في خطورة االئتمان من تاريخ االدراك البدائي ولم يكن هناك مخصصات في وقت االنشاء: 1المرحلة 

. شهرا12الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 

المجموعة تصنف . لالدوات المالية التي شهدت زيادات جوهرية في خطورة االئتمان من تاريخ االدراك البدائي ولكن لم يكن هناك مخصصات في وقت االنشاء: 2المرحلة 

.الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر على أساس االستحقاق الفعلي والمتوقع بما فيها من األدوات المعادة هيكلتها واعادة جدولها

.3 يوم تستخدم للمرحلة 90التخلف عن الدفع ألكثر من . األدوات المالية المضمحلة ائتمانيا، المجموعة تصنف الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر: 3المرحلة 

عند التحديد ما اذا كانت مخاطر التعثر في السداد على العقود المالية قد زادت بشكل جوهري منذ االثبات المبدئي، المجموعة ستقارن خطورة التخلف عن الدفع في تاريخ التقييم مع 

.هذا التقييم يحصل في كل تاريخ تقييم. خطورة التخلف عن الدفع في بداية االدراك

لمحفظة الشركات، المجموعة تقييم الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان في مستوى الطرف االخر كما ان التقييم الداخلي يحدث في مستوى الطرف االخر وليس مستوى 

.المجموعة تستعمل التقييم الداخلي للطرف االخر كتقييم للتسهيالت المتاحة في تاريخ اتاحة التسهيالت. التسهيالت

األيام المتاخرة لتسهيالت . لمحفضة التجزئة، المجموعة تدير المحفضة في مستوى التسهيالت، لذلك التقييم للزيادات الجوهرية في خطورة األئتمان يحدث في مسوى التسهيالت

.األشخاص ستنعكس في تقييم الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان

عند التحديد اذا كان هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان من تاريخ االدراك، المجموعة تستخدم نظام التقييم الداخلي، تقييم المخاطرة الخارجي، معدل التأخير في الحسابات، 

.إعادة الهيكلة، أفتراضات خبراء االئتمان و اذا ممكن معلومات تاريخية ذات صلة

باستعمال أفتراضات خبراء االئتمان واذا ممكن معلومات تاريخية ذات صلة، المجموعة قد تقرر ان هناك زيادة جوهرية في خطورة االئتمان في بعض من الجوانب النوعية التي 

.ال يمكننا تقييم تاثيرها من ناحية مقدارية على أساس زمني معقول

.المجموعة تراقب فعالية المعايير المستخدمة في تحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان بمراجعات وتصديقات منتظمة

.أو أي حدث اخر يؤثر بصورة جوهرية على قدرة السداد (اذا لم يوجد بديل أو إدارة محترقة)أحداث تؤدي الى التعثر في السداد مثل أعالن األفالس، توفي العميل 
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قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة

:تقاس بهذه الطريقة. الخسائر االئتمانية المتوقعة هي أحتماالت موزونة وتقديرات الخسائر االئتمانية

(الفرق بين النقد المدان للمجموعة وفقا للعقد والنقد المتوقع أستالمه)قيمة النقد القاصر : األصول المالية الغير مضمحلة ائتمانيا في تاريخ اعداد البيانات المالية-

.الفرق بين مجموع القيمة الدفترية وصافي القيمة الحالية للتدفق النقدي المقدر المستقبلي: األصول المالية المضمحلة ائتمانيا في تاريخ اعداد البيانات المالية-

.المدفوعات المقدرة ألسترداد الحامل ناقصا أي مبلغ تتوقع المجموعة أسترداده: عقد الضمانات المالية-

:أن المدخالت الرئيسية المستخدمة في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة هي المتغيرات التالية

.احتمالية حدوث التعثر في السداد-

.الخسارة في حالة التعثر في السداد-

.قيمة التعرض للتعثر في السداد-

إضافة معلومات النظرة المستقبلية

أنتاج هيكلة الفترات ألحتمالية التخلف عن الدفع

ويتم تعديلها بحيث تعكس معلومات النظرة المستقبلية وذلك كما هو موضح في . تستمد هذه المعايير بصفة عامة من النماذج اإلحصائية المطورة داخليا والبيانات التاريخية األخرى

.ما فوق

المجموعة تقيس الخسائر االئتمانية المتوقعة في حدود التسهيالت الفردية بعين االعتبار التدفقات النقدية المقدرة، المستحقات، الخسارة في حالة التعثر في السداد، معامل تحويل 

المحافظ التي ال توجد معلومات عن التسهيالت والمجموعة تستخدم نظام الخسائر المتراكمة على أساس جماعي. االئتمان، وسعر الخصم

هذه النماذج اإلحصائية مكونة من معلومات داخلية مكونة من معلومالت نوعية و . التقديرات في التعثر في السداد هي تقديرات في تاريخ معين محسوبة على نماذج إحصائية معينة

.اذا الطرف االخر او المخاطر تحرك مابين فئة التقييم هذا سيغير التقديرات المتعلقة في التعثر في السداد. رقمية

.وقد قدرت المجموعة ال داخليا. الخسارة في حالة التعثر في السداد هو حجم الخسارة اذا تخلف الطرف االخر عن الدفع

المجموعة تاخد المعدل من المخاطر الحالية للطرف االخر والتغييرات الممكنة للمبلغ .  قيمة التعرض للتعثر في السداد يمثل المخاطر المتوقعة اذا تخلف الطرف االخر عن الدفع

.التزامات والضمانات المعدل يأخذ في أعتبار المبلخ المتبقي حاليا. المعدل لألصول المالية هو مجموع القيمة الدفترية. الحالي المسموح تحت العقد مع تكلفة التطفأة

 الخسائر االئتمانية 2باالخص حسابات المرحلة )فترة المخاطرة تحدد الفترة التي تقدر فيها التعثر عن الدفع ولذالك ياثر في تحديد  المتعثرات وقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة 

.(المتوقعة على مدى العمر

المجموعة تقيس الخسائر االئتمانية .  شهر وال اكثر12الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 12األصول المالية التي لم تشهد زيادات جوهرية في المخاطر االئتمانية تخضع الى 

الفترة القسوى للعقد هي الفترة التي بامكان . المتوقعة مع أعتبار مخاطر عدم السداد على الفترة القسوى للعقد حتى اذا السباب إدارة المخاطر المجموعة تعتقد ان الفترة أطول

.المجموعة من مطالبة المدفوعات او الغاء االلتزام او الضمان

تطبيق معلومات )على أساس االعتبار عدة أنواع من المعلومات الخارجية الفعلية والتوقعات، المجموعة تكون نظرة أساسية لتوجهات أقتصادات ذات صلة وعدة توقعات أخرى 

.المجموعة تستعمل هذه التوقعات لتعديل تقديرات ألحتمالية التخلف عن الدفع. (النظرة المستقبلية

ويتم تقييم .عبر المراجعة السنوية لمحفظة الشركات، تقوم المجموعة بمراقبة األداء السنوي لحساب عدد المتعثرين في السداد خالل فترة سنة واحدة للسنوات الخمس السابقة

يتوفر من خالل متوسط معدل التعثر للخمس " TTCالتعثر في السداد خالل الدورة . "(7 إلى 1على سبيل المثال من )المتعثرين في السداد  بحسب تصنيفات المخاطر الداخلية 

.سنوات التي قامت فيها المجموعة بمراقبة التعثر

سنويا، المجموعة تأخذ . تأخذ المجموعة معلومات النظرة المستقبلية عندما تقييم اذا هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان من االعتراف االولي وقياس خسائر المخاطر االئتمانية

.احدث التوقعات االقتصادية المتاحة من قبل صندوق النقد الدولي للبلدان المتعرضة المتعلقة وتستخدم االحصائيات الضافة العوامل االقتصادية الكلية

المجموعة فقط تستخدم المتغييرات التي يمكن تفسيرها . تأخذ المجموعة الخر خمس سنوات المعلومات االقتصادية المتاحة لعوامل االقتصاد الكلية لقياس خطورة التخلف عن الدفع

.وذلك بعد التحليل اإلداري

المجموعة تجمع المعلومات عن التخلف في الدفع وأدائهم . درجات المخاطر االئتمانية ومدة التخلف عن الدفع عناصر أساسية في تحديد هيكلة الفترات ألحتمالية التخلف عن الدفع

.عن مخاطر االئتمانية محللة بنوع الطرف االخر، األيام المتخلفة ودرجة المخاطر االئتمانية

.المجموعة تستعمل نماذج إحصائية لتحليل المعلومات المجمعة وتنتج  توقعات للفترة المتبقية للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر وكيف سيتغيريون مع مرور الزمن

على  (مثل خبرة في التسامح)يوجد في هذا التحليل التحديد والمطابقة في العالقات بين التتغيرات في نسب التخلف عن الدفع وعوامل االقتصاد الكلية والتحليل العميق المور أخرى 

.اجمالي اإلنتاج المحلي، صافي االقتراض وتعداد السكان: لمعظم المخاطر، العوامل االقتصادية الكلية األساسية هي. مخاطر التعثر في الدفع
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(تتمة)أنتاج هيكلة الفترات ألحتمالية التخلف عن الدفع 

:محفظة التجزئة تتقسم على أساس المنتج وما يميزهم الى األقسام ادناه

تمويل السيارات-

تمويل رهن العقاري-

التمويل الشخصي-

بطاقات االئتمان-

الهبوط في القيمة

:المجموعة تحتسب مخصصات الخسارة لخسائر األئتمان المتوقعة على األدوات المالية االتية

(مع المرابحات والودائع المدينة)جميع التمويالت األسالمية وبعض من األصول األخرى -

.أدوات ديون المحتسبة بالتكلفة المطفأة و القيمة العادلة في حقوق الملكية-

.ألتزامات تمويلية التي ال تحتسب بالقيمة العادلة في بينا الدخل-

.عقود الضمانات المالية التي ال تحتسب بالقيمة العادلة في بيان الدخل-

.اجارات مدينة و  أصول عاقدة-

أرصدة لدى بنوك-

األرصدة مع األطراف ذات الصلة-

األصول المالية المعادة هيكلتها

-

-

األصول المالية المضمحلة ائتمانيا 

الصعوبات المالية الكبيرة التي تواجه المقترض او الجهة المصدرة-

خرق العقد مثل التعثر في السداد أو تجاوز موعد االستحقاق-

إعادة هيكلة التسهيل من قبل المجموعة بشرط أن المجموعة لن تنظر في خالف ذلك-

يكون قد أصبح من المحتمل بأن المقترض سيعلن افالسه أو في إعادة تنظيم مالي اخر-

عرض مخصص للخسائر االئتمانية في القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي

.مخصصات الخسارة للخسائر االئتمانية المتوقعة لألصول المالية المحسوبة بالتكلفة المطفأة كخصومات من مجموع القيمة العادلة لألصول

شطب األصل

.اذا إعادة الهيكلة المتوقع ال يستبعد األصل لذلك في حساب عجز التدفقات النقدية يشمل النقد المتوقع حصوله من األصل المعدل

هذا المبلغ يشمل في حساب العجز في . اذا إعادة الهيكلة المتوقع يستبعد األصل، القيمة العادلة لألصل الجديد يعتبر القيمة النهائية في التدفقات النقدية في وقت االستبعاد

.التدفقات النقدية  من األصل الحالي المخصوم من تاريخ المتوقع لالستباعد الى تاريخ البيانات المالية مع استعمال معدل االربح الفعلي لالصل الموجود حاليا

اذا المبلغ . األصول المالية تنشطب جزئيا أو كليا فقط عندما تتوقف المجموعة من مالحقة هذه المبالغ. 30سياسة المجموعة الحالية نفس سياسة معيارالمحاسبة المالي رقم 

.المشطوب أكبر من مجموع مخصصات الخسارة، أول يتحول الفرق كزيادة في مجموع مخصصات الخسارة والمتبقي يتحول لنق تكاليف الخسارة االئتمانية

وقف نشاط  (أ)المؤشرات هي . المجموعة تشطب األصول المالية جزئيا أو كليا اذا ارهق جميع الطرق العملية في استرداد األموال وال توجد نسبة معقولة السترداد المبلغ

لكن ممكن من المجموعة تشطيب األصل بالكامل حتى . طريقة المجموعة لألسترداد الضمان وقيمة الضمان بطريقة بان ال توجد نسبة معقولة لالسترداد الكلي (ب)التنفيذ 

.اذا يوجد نشاط التنفيذ

أحتمالية التخلف عن الدفع معدلة مع معلومات النظرة المستقبلية بنائا على متغيرات عوامل االقتصاد الكلية ومعدلة لحصول على احتمالية التخلف عن الدفع منفصل بين محفظة 

.الشركات والتجزئة

األدلة التي تثبت بأن الموجودات المالية .  في تاريخ اعداد التقرير المالي، تقوم المجموعة بقييم ما اذا كانت الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة هي مضمحلة ائتمانيا

:مضمحلة ائتمانيا، تتضمن على المعلومات التالية التي يمكن مالحظتها

احتمالية التخلف عن الدفع لكل فئة تقاس على أساس رصد المتخلفين عي الدفع المتوقع ولذلك احتمالية التخلف عن الدفع يحسب على أساس تقسيم األيام المتخلفة عن الدفع لكل 

. سنوات من معلومات االيام المتخلفة عن الدفع تراقب5على األقل . في هذا التحليل حالة الدين المتاخر للحسابات تعقب على فترة سنة واحدة مع فترة شهر متحركة. جزء منفصل

اذا األصول المالية تم إعادة مفاوضتها او معدلة او أصل مالي حالي مستبدل مع أصل مالي جديد لسبب مصاعب المالية من المستعير ذلك الحين على المجموعة ان تقدر اذا يستبعد 

:األصل والخسائر االئتمانية المتوقعة تقاس على األساس ادناه

البنك يحتسب مخصصات الخسارة بمبلغ يساوي الخسائر األئتمانية المتوقعة مدى الحياة، ما عدى األدوات المالية األخرى التي مخاطرتها األئتمانية لم 

. شهر بعد تاريخ البيان المالي12 شهرا هي الخسائر االئتمانية المتوقعة من عدم السداد في أول 12الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 
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إدارة المخاطر في المجموعة

مخاطر االئتمانية

مخصصات الخسارة

المجموع3المرحلة 2المرحلة 1المرحلة 

األصول المالية بالتكلفة المطفاءة

745,950                -                        -                     745,950        نقد وسلع وودائع أخرى لدى مصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

(ممولة وغير ممولة)تمويالت 

2،172،729             -                     221،609            1،951،120      (3-1)خطر قليل 

2،420،005             -                     277،261            2،142،744      (6-4)خطر مقبول 

577،708                -                     577،708               -                 (7)قائمة المراقبة 

392،819             392،819               -                        -                 (10-8)غير منتظمة 

5,563,261          392,819           1,076,578        4,093,864     (الشركات)قيمة الدفترية 

1،685،881          44،509              20،576              1،620،796      (غير مقييمة)التجزئة 

7,249,142          437,328           1,097,154        5,714,660     القيمة الدفترية مع التسهيالت الغير ممولة

953,030             17,746                -                     935,284        صكوك وسندات أستثمارية

290,866             62,857             9,961               218,048        ذمم أخرى

(514,367)           (360,250)          (30,773)            (123,344)       مخصصات الخسارة

8,724,621          157,681           1,076,342        7,490,598     مجموع  قيمة الدفترية لألصول الممولة

ما لم يذكر خالف ذالك لألصول المالية المذكورة في الجدول الجدول تمثل المبالغ . يوضح الجدول االتي معلومات عن جودة االئتمانية لألصول لمالية مقاسة بالتكلفة المطفاءة

.الدفترية اإلجمالية

المجموعة تراجع سياسة إدارة المخاطر واألنظمة . سياسات وإجراءات وأنظمة إدارة مخاطر المجموعة مصممة لتحديد وتحليل المخاطر ووضع ظوابط مناسبة لتقليل المخاطر

.باستمرار لتعكس التغيير في السوق والمنتجات وأفضل الممارسات المستجدة

. قسم إدارة المخاطر يحدد ويقييم المخاطر المالية مع وحدات التشغيل للمجموعة.  إدارة المخاطر تنفذ من قبل قسم إدارة المخاطر تحت سياسات موافق عليها من قبل مجلس اإلدارة

هم أنواع المخاطر المحددة من قبل المجموعة هي مخاطر االئتمان، مخاطر السيولة، مخاطر األسواق، مخاطر االسعار، مخاطر السمعة، مخاطر التشغيلية ومخاطر أمن 

.مخاطر االسواق يشمل مخاطر العملة، مخاطر معدالت االرباح ومخاطر السعر. المعلومات

المجموعة تأخذ التعرض لمخاطر االئتمان وهو خطورة بان الطرف االخر ال يسدد المستلزمات المالية وذلك يؤدي إلى تكبد . مخاطر االئتمانية يعتبر أهم وأكثر انتشارا للمجموعة

هناك مخاطر ائتمانية من التسهيالت . ومن النقد و الودائع لدى مصارف ومؤسسات مالية (التسهيالت االئتمانية للعمالء)المخاطر االئتمانية تنشأ من التمويالت . البنك لخسارة مالية

مراقبة وتحكم المخاطر االئتمانية تتنفذ من قبل قسم ادارة المخاطر الذين يحددون . خارج المركز المالي مثل  الضمانات، خطابات االعتماد، القبول وااللتزامات لتقديم االئتمان

.المعلمات والحدود لتمويالت المجموعة والتسهيالت التي تظهر خارج المركز المالي

أخذ .  أنشطة المجموعة تعرض المجموعة لعدة من المخاطر المالية وتلك األنشطة تتضمن التحليل والتقييم والتقبل واإلدارة لدرجة من الخطورة او مجموع من الخطورات

تهدف المجموعة في الحصول على موازنة معقولة مابين الخطورة . الخطورات جزء من عمل المجموعة األساسي وتلك الخطورات محتومة عنما تشارك فبي األسواق المالية

.والمكافئة وتقلل احتمالية االمور السلبية على البيانات المالية للمجموعة
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.ب.م.اإلثمار القابضة ش

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

2018 سبتمبر 30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 (كافة المبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك)

نقد وأرصدة لدى مصارف والمصارف المركزية3

بالمالكين تتعلق
تتعلق بحسابات 

االستثمار المطلقة
بالمالكين تتعلقالمجموع

تتعلق بحسابات 

االستثمار المطلقة
المجموع

171،112           2،185               168،927           172،071           2،116               169،955           احتياطي النقد لدى المصارف المركزية

نقد وأرصدة لدى مصارف والمصارف 

530،826           68،764             462،062           493،488           53،983             439،505           المركزية

          609,460            56,099          665,559          630,989            70,949          701,938

سلع وودائع أخرى لدى مصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى4

بالمالكين تتعلق
تتعلق بحسابات 

االستثمار المطلقة
بالمالكين تتعلقالمجموع

تتعلق بحسابات 

االستثمار المطلقة
المجموع

261،392              -                    261،392           80،995                -                    80،995             ودائع سلع

   -                       -                       -                    (143)                   -                    (143)                المخصصات: ناقصاً

            80,852                    -               80,852          261,392                    -             261,392

: وفيما يلي النقد وما في حكمه لغرض بيان التدفقات النقدية

بالمالكين تتعلق
تتعلق بحسابات 

االستثمار المطلقة
بالمالكين تتعلقالمجموع

تتعلق بحسابات 

االستثمار المطلقة
المجموع

نقد وأرصدة لدى مصارف والمصارف 

579،887           54،194             525،693           665،559           56،099             609،460           المركزية

سلع وودائع أخرى لدى مصارف ومؤسسات  

269،451           39،326             230،125           80،852                -                    80،852             (صافي)مالية ومؤسسات أخرى 

(39،326)           (39،326)              -                       -                       -                       -                    ودائع تستحق بعد تسعين يوماً: ناقصا

أرصدة لدى المصارف المركزية : ناقصا

المتعلقة بمتطلبات الحد األدنى

(164،199)         (1،713)             (162،486)         (172،071)         (2،116)             (169،955)          للالحتياطي

          520,357            53,983          574,340          593,332            52,481          645,813

2017 ديسمبر 201831 سبتمبر 30

2017 ديسمبر 201831 سبتمبر 30

2017 سبتمبر 201830 سبتمبر 30
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.ب.م.اإلثمار القابضة ش

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

2018 سبتمبر 30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 (كافة المبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك)

مرابحات وتمويالت اخرى5

بالمالكين تتعلق
تتعلق بحسابات 

االستثمار المطلقة
بالمالكين تتعلقالمجموع

تتعلق بحسابات 

االستثمار المطلقة
المجموع

3،899،448        1،492،033        2،407،415        4،060،478        1،467،864        2،592،614        مرابحات وتمويالت اخرى

(321،577)         (14،933)           (306،644)         (410،851)         (36،065)           (374،786)         المخصصات: ناقصاً

       2,217,828       1,431,799       3,649,627       2,100,771       1,477,100       3,577,871

:وفيما يلي الحركة في المخصصات

بالمالكين تتعلق
تتعلق بحسابات 

االستثمار المطلقة
بالمالكين تتعلقالمجموع

تتعلق بحسابات 

االستثمار المطلقة
المجموع

306،309           19،518             286،791           321،577           14،933             306،644            يناير1كما في 

   -                       -                       -                    135،279           18،838             116،441            30تأثير معيار المحاسبة المالية رقم 

43،427                -                    43،427             13،682             3،219               10،463             السنة/  محمل خالل الفترة

(19،341)              -                    (19،341)           (14،807)           (272)                (14،535)           السنة/ إعادة إطفاء خالل الفترة 

(8،508)             (7،222)             (1،286)             (797)                (553)                (244)                السنة/  مستخدم خالل الفترة

8،531               (261)                8،792               (22،040)           90                   (22،130)           معاد تصنيفة

3،000               3،000                  -                       -                       -                       -                    المحول من إحتياطي مخاطر االستثمار

(11،841)           (102)                (11،739)           (22،043)           (190)                (21،853)           فروق أسعار الصرف وحركات اخرى

          374,786            36,065          410,851          306,644            14,933          321,577

2017 ديسمبر 201831 سبتمبر 30

2017 ديسمبر 201831 سبتمبر 30
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.ب.م.اإلثمار القابضة ش

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

2018 سبتمبر 30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 (كافة المبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك)

صكوك وأوراق مالية استثمارية وما في حكمها6

بالمالكين تتعلق
تتعلق بحسابات 

االستثمار المطلقة
بالمالكين تتعلقالمجموع

تتعلق بحسابات 

االستثمار المطلقة
المجموع

بالقيمة العادلة سندات استثمارية

من خالل بيان الدخل

المحتفظ بها للمتاجرة

304،895                 -                     304،895           157،217              -                    157،217       غير مدرجة– أدوات ديون 

   -                          -                        -                    3،641                  -                    3،641           مدرجة– سندات حقوق الملكية 

      160,858                    -              160,858          304,895                     -                304,895

بالقيمة العادلة سندات استثمارية

من خالل حقوق الملكية

55،271                  -                     55،271            50،434                -                    50،434         مدرجة– سندات حقوق الملكية 

307،705                 -                     307،705           270،162              -                    270،162       غير مدرجة– سندات حقوق الملكية 

       320،596                    -              320،596           362،976                     -                 362،976

(155،515)               -                     (155،515)         (156،591)             -                    (156،591)      مخصصات الهبوط في القيمة

      164,005                    -              164,005          207,461                     -                207,461

سندات استثمارية بالتكلفة المطفأة

250،312              232،885            17،427            254،217           239،764           14،453         غير مدرجة– صكوك 

73،798                  -                     73،798            74،605                -                    74،605         مدرجة– أدوات ديون أخرى 

1،045،604             -                     1،045،604       624،207              -                    624،207       غير مدرجة– أدوات ديون أخرى 

       713،265           239،764           953،029       1،136،829            232،885          1،369،714

(19،185)                 -                     (19،185)           (17،479)               -                    (17،479)       مخصصات الهبوط في القيمة

      695,786          239,764           935,550       1,117,644           232,885          1,350,529

   1,020,649          239,764       1,260,413       1,630,000           232,885          1,862,885

2017 ديسمبر 201831 سبتمبر 30
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.ب.م.اإلثمار القابضة ش

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

2018 سبتمبر 30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 (كافة المبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك)

(تتمة)صكوك وأوراق مالية استثمارية وما في حكمها 6

استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة

المجموع3المرتبة 2المرتبة 1المرتبة 

2018 سبتمبر 30كما في 

بالقيمة العادلة سندات استثمارية

من خالل بيان الدخل

157،217                    -                          157،217                    -                          أدوات ديون

3،641                        -                             -                          3،641                     حقوق الملكية سندات

سندات استثمارية بالقيمة العادلة

من خالل حقوق الملكية

164،005                 118،043                 655                        45،307                   سندات حقوق الملكية

                  48,948                157,872                118,043                324,863

المجموع3المرتبة 2المرتبة 1المرتبة 

2017 ديسمبر 31كما في 

بالقيمة العادلة سندات استثمارية

من خالل بيان الدخل

304،895                    -                          304،895                    -                          أدوات ديون - 

   -                             -                             -                             -                          حقوق الملكية سندات - 

سندات استثمارية بالقيمة العادلة

من خالل حقوق الملكية

207،461                 157،652                 728                        49،081                   سندات حقوق الملكية

                  49,081                305,623                157,652                512,356

3تسوية بنود المرتبة 

2017 ديسمبر 201831 سبتمبر 30

158,338                157,652                الرصيد األفتتاحي

:المسجلة في (الخسائر)/ اجمالي األرباح 

(9،367)                   (3،785)                   بيان الدخل

1،148                     (24،423)                 حقوق الملكية

1،000                        -                          مشتريات

(1،120)                   (3،985)                   مبيعات

7،653                     (7،416)                   إعادة تخصيص

157,652                118,043                الرصيد الختامي

اجمالي األرباح لفترة التسعة أشهر المتضمن

7،861                     3،664                     في بيان الدخل المرحلي المختصر الموحد

سندات استثمارية بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية

المدخالت القابلة للقياس والمالحظة تعكس . سلما لتقنيات التقييم بناًء على إمكانية قياس ومالحظة المدخالت لتقنيات التقييم أو عدمه (25)يحدد معيار المحاسبة المالية رقم 

هذان النوعان من المدخالت . معلومات السوق المستقاة من مصادر مستقلة؛ في حين ان المدخالت غير القابلة للقياس والمالحظة تعكس افتراضات المجموعة ألوضاع السوق

:خلقا سلم القيمة العادلة التالي

.في األسواق النشطة لالستثمارات (غير المعدلة)األسعار المدرجة  – 1المرتبة 

أي مشتقة من )أو بشكل غير مباشر (أي األسعار) إما بشكل مباشر1مدخالت قابلة للقياس والمالحظة لالستثمارات عدا األسعار المدرجة المتضمنة في المرتبة  – 2المرتبة 

.(األسعار

.(مدخالت غير قابلة للقياس والمالحظة)مدخالت لالستثمارات غير معتمدة على معلومات متوفرة في السوق وقابلة للقياس والمالحظة  – 3المرتبة 

تعتمد المجموعة أسعار السوق القابلة للقياس والمالحظة ذات الصلة في تثميناتها كلما كان ذلك . يتطلب السلم استخدام معلومات السوق القابلة للقياس والمالحظة إن وجدت

.ممكنا
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.ب.م.اإلثمار القابضة ش

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

2018 سبتمبر 30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 (كافة المبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك)

استثمارات في شركات زميلة7

:فيما يلي االستثمارات في الشركات الزميلة كما هي معدلة لبيان حصة اإلثمار في نتائجها

النشاطبلد التأسيس%نسبة الملكية 2017 ديسمبر 201831 سبتمبر 30اسم الشركة

:الشركات غير المدرجة

 تكافلالبحرين36                   68،834             76،388              (م). ب.م.مجموعة سوليدرتي القابضة ش

 تصنيع باكستان31                   933                  818                  سانباك للخدمات الهندسية

 تجارة مصر23                   2،461               2،579               "إيجيراب"شركة مصر لمواد التغليف 

 ادارة موجودات باكستان30                   210                  117                  فيصل إلدارة األصول المحدودة 

 شركة استثمارية السعودية23                   4،183               3،762               شركة إثراء المالية 

 بنية تحتيةالبحرين30                   107،619           93،051              (م). ب.م.نسيج ش

 شركة عقاريةالبحرين40                   1،679                  -                    (م). ب.م.شايس مانارا ش

 تجارةالبحرين24                   288                  288                  الشركة االسالمية للتجارة معفاة 

:الشركات المدرجة

خدمات مصرفيةالبحرين25   -                     409،423           (10إيضاح ). ب.م.بنك البحرين والكويت ش

          586,426           186,207

:فيما يلي المعلومات المالية الموجزة للشركات الزميلة للمجموعة التى يتم تسجيلها بطريقة حقوق الملكية

2017 سبتمبر 201730 ديسمبر 201831 سبتمبر 30

10،619،091      898،010           10،387،889      اجمالي الموجودات

8،380،526       295،526           8،519،685        اجمالي المطلوبات

245،395           149،531           370،424           اجمالي االيرادات

91،803            20،723             134،719           صافي الربح

.في حالة عدم توافرالتقارير المالية المدققة للشركات الزميلة، تم التوصل إلى حصة المجموعة من صافي الربح أو الخسارة باستخدام آخر بيانات مالية متاحة معدة من قبل اإلدارة
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.ب.م.اإلثمار القابضة ش

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

2018 سبتمبر 30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

كافة المبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك) ) 

موجودات أخرى8

بالمالكين تتعلق
تتعلق بحسابات 

االستثمار المطلقة
بالمالكين تتعلقالمجموع

تتعلق بحسابات 

االستثمار المطلقة
المجموع

192،470        40،127         152،343         234،264       40،709         193،555         ذمم مدينة

10،922             -                 10،922           11،565            -                 11،565           مستحقات من أطراف ذات صلة

22،482             -                 22،482           13،014            -                 13،014           مؤجلة – ضرائب 

27،424             -                 27،424           24،160            -                 24،160           حالية- ضرائب 

17،280             -                 17،280           15،546            -                 15،546           موجودات مستحوذ عليها مقابل مطالبات

         257،840         40،709       298،549         230،451         40،127        270،578

(74،339)        (12،255)        (62،084)          (71،286)       (12،160)        (59،126)          مخصصات الهبوط في القيمة

        198,714         28,549      227,263        168,367         27,872       196,239

المخصصات9

بالمالكين تتعلق
تتعلق بحسابات 

االستثمار المطلقة
بالمالكين تتعلقالمجموع

تتعلق بحسابات 

االستثمار المطلقة
المجموع

718،951        59،626         659،325         769،141       29،426         739،715          يناير1كما في 

   -                     -                    -                   142،688       18،838         123،850         30تأثير معيار المحاسبة المالية رقم 

87،008             -                 87،008           37،837         4،996           32،841           السنة/محمل خالل الفترة

(19،420)           -                 (19،420)          (15،570)       (385)             (15،185)          السنة/إعادة إطفاء خالل الفترة

   -                  (25،916)        25،916           (333)               -                 (333)               معاد تصنيفه

3،000            3،000              -                      -                   -                    -                   المحول من إحتياطي مخاطر االستثمار

(10،142)        (7،222)          (2،920)            (8،405)         (553)             (7،852)            السنة/ مستخدم خالل الفترة 

(10،256)        (62)               (10،194)          (27،654)       (504)             (27،150)          فروق صرف العمالت 

        845,886         51,818      897,704        739,715         29,426       769,141

موجودات مصنفة كموجودات محتفظ بها لغرض البيع10

بلغ . 2018 مارس 31و بالتالي تم إعادة تصنيف األصل كأستثمار في شركة زميلة من . م تعد الشروط المطلوبة للتصنيف كموجودات محتفظ بها لغرض البيعلخالل الفترة، 

.و التي تم تحصيلها تم في بيان الدخل المرحلي المختصر الموحد (صافي) مليون دوالر 11.6 2017الزيادة في صافي قيمة األصول لعام 

2017 ديسمبر 201831 سبتمبر 30

2017 ديسمبر 201831 سبتمبر 30
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.ب.م.اإلثمار القابضة ش

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

2018 سبتمبر 30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

كافة المبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك) ) 

حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة11

2017 ديسمبر 201831 سبتمبر 30

70،949                         56،099                          نقد وأرصدة لدى مصارف والمصارف المركزية

1،477،100                    1،431،799                     مرابحات وتمويالت أخرى

356،845                       455،171                        تمويالت المشاركة

232،885                       239،764                        صكوك وسندات استثمارية وما في حكمها

7،500                           7،500                            حسابات االستثمار المقيدة

341،225                       409،836                        موجودات مقتناة لغرض التأجير

27،872                         28،549                          موجودات أخرى

742،957                       432،036                        مستحقات من اإلثمار

                     3،060،754                    3،257،333

(285،730)                      (224،071)                      حسابات جارية للعمالء

(40،372)                       (60،678)                        مبالغ مستحقة لمصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

(103،316)                      (105،451)                      مطلوبات أخرى

2,827,915                   2,670,554                    حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة

رأس المال 12

رأس المال(باآلالف)عدد األسهم 

2،000،000                    8،000،000                     المصرح

المصدرة والمدفوعة بالكامل

757،690                       3،030،755                     2018 يناير 1إجمالي أالسهم كما في 

(30،149)                       (120،595)                      اسهم الخزينة

                      727,541                    2,910,160(مراجعة) 2018 سبتمبر 30في 

المصدرة والمدفوعة بالكامل

757،690                       3،030،755                     إجمالي األسهم

(30،149)                       (120،595)                      اسهم الخزينة

                      727,541                    2,910,160(مدققة) 2017 ديسمبر 31في 

 757،688،757 دوالر أمريكي للسهم ويبلغ قيمته 0.25 سهم بسعر 3،030،755،027، شمل مجموع رأس مال اإلثمار المصدر والمدفوع بالكامل 2018 سبتمبر 30في 

يتم تداول رأس مال الشركة بالدوالر األمريكي في بورصة البحرين، أما في أسواق الكويت المالية يتم التداول بالدينار الكويتي، أما في سوق دبي المالي يتم . دوالر أمريكي

.التداول بالدرهم االماراتي

ويتم االحتفاظ بهذه االسهم كأسهم خزينة ويحق لإلثمار إعادة . (120،595،238: 2017 ديسمبر 31) 2018 سبتمبر 30 من أسهمه في 120،595،238امتلك اإلثمار 

.اصدارها في وقت الحق

:يتم استثمار األموال التي تم استالمها من أصحاب حسابات االستثمار المطلقة بالنيابة عنهم ودون مخاطرة على المجموعة على النحو التالي
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.ب.م.اإلثمار القابضة ش

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

2018 سبتمبر 30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 (كافة المبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك)

المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات الصلة13

المساهمين 

والتابعون

الشركات الزميلة 

واستثمارات أخرى

أعضاء مجلس 

اإلدارة

والمؤسسات ذات 

المجموع اإلدارة العلياالصلة

الموجودات 

    439،670           -            12،809                    -        426،861مرابحات وتمويالت اخرى

      69،615           -                 -              69،615                -صكوك وسندات استثمارية وما في حكمها

    586،426           -                 -            586،426                -استثمارات في شركات زميلة

      11،565           425                 685              10،455                -موجودات أخرى

      57،690           -                 -              57،690                -موجودات مصنفة كموجودات محتفظ بها لغرض البيع

المطلوبات

      18،361           711                 -              17،650                -حسابات جارية للعمالء

      79،112           -                 -              79،112                -مبالغ مستحقة لمصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

      52،591        1،911                 -              25،598          25،082حسابات االستثمار المطلقة

      40،006           -                 -                    -          40،006المطلوبات األخرى

اإليرادات 

         (213)           -                 -                  (148)                (65)العائد لحسابات االستثمار المطلقة

        3،252           -                 -                    -            3،252الدخل من المرابحات والتمويالت االخرى

      50،249           -                 -              50،249                -من الشركات الزميلة بعد خصم الضرائب (الخسائر)/حصة األرباح

        1،245           -                 -                    -            1،245الدخل من األستثمارات

        1،589           -                 -                   143            1،446إيرادات أخرى

أرباح مدفوعة لمصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات

      (2،355)           -                 -               (2،355)                -(صافي)  أخرى 

المصروفات

           619           -                   38                    -               581المصروفات اإلدارية والعمومية

2018 سبتمبر 30

:تتكون األرصدة الجوهرية مع األطراف ذات الصلة مما يلي

.تكون معامالت األطراف ذات الصلة عبارة عن تحويل الموارد والخدمات، أو اإللتزامات بين األطراف ذات الصلة، بغض النظر عن إذا تم احتساب السعر

تعتبر األطراف ذات صلة اذا كان ألحد هذه األطراف اإلمكانية بالسيطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة تأثير هام أو سيطرة مشتركة على الطرف اآلخر في اتخاذ القرارات 

.التشغيلية والمالية

أعضاء مجلس اإلدارة والشركات التي يملكون فيها حصص ملكية؛.  أ

المساهمين األغلبية لألثمار، شركة األم األساسية والشركات المملوكة من شركة األم األساسية وشركاتهم التابعة؛.  ب

الشركات الزميلة لإلثمار؛.  ج

.اإلدارة العليا.   د
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.ب.م.اإلثمار القابضة ش

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

2018 سبتمبر 30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 (كافة المبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك)

(تتمة)المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات الصلة 13

2017 ديسمبر 31

المساهمين 

والتابعون

الشركات الزميلة 

والمشاريع المشتركة

أعضاء مجلس 

اإلدارة

والمؤسسات ذات 

المجموع اإلدارة العلياالصلة

الموجودات 

           444،129           -            12،809                    -         431،320مرابحات وتمويالت اخرى

             68،234           -                  -              68،234                -صكوك وسندات استثمارية وما في حكمها

           186،207           -                  -             186،207                -استثمارات في شركات زميلة

             10،922           466                  -              10،456                -موجودات أخرى

           478،432           -                  -             478،432                -موجودات مصنفة كموجودات محتفظ بها لغرض البيع

المطلوبات

             82،781           918                  -              81،863                -حسابات جارية للعمالء

             51،667           -                  -              51،667                -مبالغ مستحقة لمصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

             50،039        2،213                 540              18،999          28،287حسابات االستثمار المطلقة

             40،089           -                  -                    -          40،089المطلوبات األخرى

2017 سبتمبر 30

اإليرادات 

             (1،206)           -                  (10)                  (599)              (597)العائد لحسابات االستثمار المطلقة

              2،868           -                  -                    -            2،868الدخل من المرابحات والتمويالت االخرى

             27،338           -                  -              27،338                -من الشركات الزميلة بعد خصم الضرائب (الخسائر)/حصة األرباح

              1،044           -                  -                1،044                -ايرادات أخرى

                (991)           -                  -                  (972)                (19)(صافي)أرباح مدفوعة لمصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى 

المصروفات

              1،051           -                  -                1،044                   7المصروفات اإلدارية والعمومية
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.ب.م.اإلثمار القابضة ش

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

2018 سبتمبر 30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 (كافة المبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك)

أرباح األسهم14

(األساسي والمخفف)عائد السهم 15

2017 سبتمبر 201830 سبتمبر 201730 سبتمبر 201830 سبتمبر 30

             (17،795)               (2،120)             (27،043)                2،730(باالف الدوالرات األمريكية)المتعلق بالمساهمين  (الخسارة)/صافي الربح

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية الصادرة والمدفوعة

          2،910،160          2،910،160          2،910،160          2،910،160(باآلالف)بالكامل 

(0.61)(0.07)(0.93)0.09بالسنتات األمريكية–  (األساسي والمخفف)عائد السهم 

مطلوبات طارئة والتزامات16

مطلوبات طارئة

               62،824               65،910موافقات ومصادقات

             878،393             901،808ضمانات وخطابات اعتماد غير قابلة لإللغاء

             324،995             294،824مطالبات عمالء ومطالبات اخرى

التزامات

تسهيالت غير مسحوبة وخطوط تمويل والتزامات أخرى بتمويل

.2016 و2017لم يتم اإلعالن عن توزيع أرباح أسهم لعام 

.يتم احتساب عائد السهم األساسي والمخفف لكل سهم بقسمة صافي ربح الفترة المتعلق بالمساهمين على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية الصادرة والمدفوعة بالكامل خالل الفترة

2017 ديسمبر 201831 سبتمبر 30

الثالثة أشهر المنتهية في التسعة أشهر المنتهية في

                                      1,262,542                                      1,266,212

2017 ديسمبر 201831 سبتمبر 30

1,897,757                                     1,566,014                                     
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.ب.م.اإلثمار القابضة ش

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
2018 سبتمبر 30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 (كافة المبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك)

معلومات القطاعات17

(أ)

(ب)

(ج)

أعمال مصرفية 

المجموعأخرىمحفظة التداوللألفراد والشركات

أعمال مصرفية 

المجموعأخرىمحفظة التداوللألفراد والشركات

181,080       31             1،050              36،618         143،381       211,474       22             46،405            49،413          115،634        إيرادات تشغيلية

(148,270)     (155)         (17،910)           (8،833)          (121،372)      (157,298)     (198)         (28،838)          (23،871)        (104،391)      إجمالي المصروفات

 (الخسارة)/ صافي الربح 

32,810         (124)         (16,860)          27,785         22,009         54,176         (176)         17,567           25,542         11,243         قبل المخصصات والضرائب الخارجية

مخصصات الهبوط في القيمة لموجودات

(12,389)          -             (12،389)              -                    -                    -                    -                -                      -                    -                 مصنفة كموجودات محتفظ بها لغرض البيع

(36,670)       48             (11،303)           (10،664)        (14،751)        (42,840)       (24)           (22،907)          (15،647)        (4،262)          المخصصات والضرائب الخارجية

 (الخسارة)/ صافي الربح 

(16,249)       (76)           (40,552)          17,121         7,258           11,336         (200)         (5,340)            9,895           6,981           للفترة

:متعلقة بالتالي

(27,043)       (39)           (40،891)           11،398         2،489           2,730           (176)         (4،064)            6،587            383               مساهمي اإلثمار

10,794                    (37)                 5،723339                      8,6064،769                      (24)           (1،276)3،308                      6،598حقوق األقلية

           6,981           9,895            (5,340)         (200)         11,336           7,258         17,121          (40,552)           (76)       (16,249)

8,611,359   8,454       1,764,533       1,822,973    5,015,399   7,992,894   8,277       1,634,383      1,192,942    5,157,292    إجمالي الموجودات

إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب 

8,092,988   96            104,055          525,771       7,463,066   7,645,375   3,319       92,231           307,582       7,242,243    حسابات االستثمار المطلقة

2017 ديسمبر 31كما في  2018 سبتمبر 30كما في 

:تشتمل المجموعة على ثالثة قطاعات رئيسية وهي

االستثمارات / إدارة الموجودات 

المصرفية

االستثمارات / إدارة الموجودات 

المصرفية

.أعمال مصرفية لألفراد والشركات، حيث تقوم المجموعة بتلقى أموال وودائع العمالء وتوفير التمويالت لعمالئها من األفراد والشركات

.محفظة التداول، حيث تقوم المجموعة بتداول األسهم والعمالت األجنبية وغيرها من المعامالت بهدف تحقيق أرباح قصيرة األجل

.اإلستثمار المصرفي، حيث تقوم المجموعة بالمشاركة مباشرة في الفرص اإلستثمارية/ ادارة الموجودات 

2017 سبتمبر 201830 سبتمبر 30
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