
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  ب.م.شركة اإلثمار القابضة ش

(.ب.م.سابقاً بنك اإلثمار ش)

البيانات المالية الموحدة 

2018 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

2018 ديسمبر 31البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

الصفحاتالمحتويات

4 - 3تقرير هيئة الرقابة الشرعية

6 - 5تقرير أعضاء مجلس اإلدارة

8 - 7تقرير مدققي الحسابات المستقل

9بيان المركز المالي الموحد

10بيان الدخل الموحد

12 - 11بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

13بيان التدفقات النقدية الموحد

15 - 14بيان التغيرات في حسابات اإلستثمار المقيدة الموحد

66 - 16إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







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

األنشطة الرئيسية

المركز المالي الموحد والنتائج 

أعضاء مجلس اإلدارة

 (رئيس مجلس اإلدارة  )صاحب السمو الملكي األمير عمرو محمد الفيصل 

تونكو يعقوب خيرا

السيد عبدالحميد أبو موسى

الشيخ زامل عبدهللا الزامل

السيد محمد بوجيري

السيد عبداإلله إبراهيم القاسمي 

السيد عمر عبدي علي

الدكتورة أماني خالد بورسلي

السيد عبدالشكور حسين تهلك

السيد محمد الخريجي

(2018 مارس 28عينت اعتباراً من )السيدة إلهام إبراهيم عبدهللا حسن  

(2019 يناير 07استقال اعتباراً من )السيد نبيل خالد كانو 

رسوم حضور أعضاء مجلس 

.( دوالر أمريكي408،000: 2017) دوالر أمريكي 405،000 ما قيمته 2018بلغت رسوم الحضور ألعضاء مجلس اإلدارة المتعلقة بعام 

 مليون دوالر أمريكي 72.40 ، مقارنة بخسارة صافية بلغت 2018 ديسمبر 31 مليون دوالر أمريكي للسنة المنتهية في 10.06حققت المجموعة أرباحاً صافية بلغت 

 مليون دوالر 84.70 ، مقارنة بخسارة صافية بلغت 2018 مليون دوالر أمريكي لعام 24.00ويبلغ صافي الخسارة المتعلقة بحملة األسهم في المجموعة . 2017لعام 

.( مليون دوالر أمريكي8،611.4: 2017 ديسمبر 31) مليون دوالر أمريكي 8،488.7 مبلغ 2018 ديسمبر 31وبلغ إجمالي األصول في . 2017أمريكي لعام 

:2018 ديسمبر 31فيما يلي أسماء أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المنتهية في 

2018 ديسمبر 31تقرير أعضاء مجلس اإلدارة للسنة المنتهية في 

، مع البيانات المالية الموحدة المدققة لإلثمار 2018 ديسمبر 31للسنة المنتهية في  ("اإلثمار"). ب.م.يقدم أعضاء مجلس اإلدارة تقريرهم عن أنشطة اإلثمار القابضة ش

.للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ("المجموعة"معاً )وشركاته التابعة 

، بنك تجزئة إسالمي يتولى أعمال التجزئة المصرفية (بنك اإلثمار) (مقفلة). ب.م.مباشرًة شركتان رئيسيتان تابعين، بنك اإلثمار ش. ب.م.تمتلك اإلثمار القابضة ش

الشركتان التابعتان . وهي شركة استثمارية إسالمية تقوم بإدارة االستثمارات وغيرها من األصول غير األساسية (مقفلة). ب.م.األساسية، واألخرى آي بي كابيتال ش

.مسجلتان و مرخصتان من قبل مصرف البحرين المركزي

تتمثل األنشطة الرئيسية للمجموعة في مجموعة كبيرة من الخدمات المالية التي تشمل األعمال المصرفية لألفراد والتجارية وإدارة االصول واألعمال المصرفية الخاصة، 

.والتكافل، وتطوير العقارات

.، باإلضافة إلى النتائج الموحدة لنفس السنة المنتهية في البيانات المالية الموحدة المرفقة2018 ديسمبر 31تم عرض المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 
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(.ب.م.سابقاً بنك اإلثمار ش). ب.م.شركة اإلثمار القابضة ش

(تتمة) 2018 ديسمبر 31تقرير أعضاء مجلس اإلدارة للسنة المنتهية في 

نسبة أعضاء مجلس اإلدارة

:  نسبة أعضاء مجلس اإلدارة في أسهم اإلثمار موضحة كالتالي

2017 ديسمبر 201831 ديسمبر 31األسم

106,100106,100صاحب السمو الملكي األمير عمرو محمد الفيصل

106,100106,100تونكو يعقوب خيرا

106,100106,100السيد عبدالحميد أبو موسى

205,000205,000الشيخ زامل عبدهللا الزامل

105,600105,600السيد محمد بوجيري

106,100106,100السيد عبداإلله إبراهيم القاسمي 

--السيد عمر عبدي علي

--الدكتورة أماني خالد بورسلي

--السيد عبدالشكور حسين تهلك

--السيد محمد الخريجي

--السيدة إلهام إبراهيم عبدهللا حسن

106,100106,100(2019 يناير 07استقال اعتباراً من )السيد نبيل خالد كانو 

أرباح األسهم  

.(صفر: 2017) 2018لم يتم إقتراح توزيع أرباح أسهم لعام 

المدققون 

.2019 ديسمبر 31عن رغبتهم في إعادة تعيينهم كمدققي حسابات اإلثمار للسنة المنتهية في " برايس وترهاوس كوبرز ام إي ليمتد"أعرب المدققون

 بالنيابة عن مجلس اإلدارة

صاحب السمو الملكي األمير عمرو محمد الفيصل 

رئيس مجلس اإلدارة

2019 فبراير 13

  عدد األسهم
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 (سابقاً بنك اإلثمار ش.م.ب.) اإلثمار القابضة ش.م.ب.
  (سابقاً بنك اإلثمار ش.م.ب.) اإلثمار القابضة ش.م.ب.السادة المساهمين في تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى 

  
 الموحدة الماليةالتقرير حول البيانات 

 "المجموعة")وشركاته التابعة ( )"اإلثمار" ((سابقاً بنك اإلثمار ش.م.ب.) ش.م.ب. القابضة ثمارإلل المالية الموحدة المرفقة بياناتال لقــد قمنا بتدقيق
بيان والتدفقات النقدية بيان والتغيرات في حقوق الملكية بيان و وبيان الدخل الموحد ٢٠١٨ديسمبر  ٣١ كما في المركز المالي الموحدبيان والتي تشمل 
  .، وملخص السياسات المحاسبية الهامة وااليضاحات االخرىللسنة المنتهية في ذلك التاريخحسابات االستثمار المقيدة التغيرات في 

 
   

 الموحدة اإلدارة عن البيانات المالية أعضاء مجلس مسؤولية 

الصادرة عن هيئة المحاسبة  المحاسبة الماليةوفقاً لمعايير  الموحدة عن اإلعداد والعرض العادل لهذه البيانات المالية يندارة مسؤولأعضاء مجلس اإل
ً وفق العملو اإلسالمية والمراجعة للمؤسسات المالية التصميم والتطبيق والحفاظ على الرقابة  . تشمل هذه المسؤوليةاإلسالميةالشريعة  مبادئو  ألحكام ا

والتي تعد خاليةً من أي خطأ جوهري سواًء كان بسبب االختالس أو الخطأ؛ وكذلك اختيار لبيانات المالية ل الداخلية المتعلقة باإلعداد والعرض العادل
  موجب الظروف المتوفرة. وتطبيق السياسات المحاسبية المناسبة؛ وإعداد التقديرات المحاسبية التي تعد معقولة ب

 
  

 مسؤولية مدقق الحسابات 

ً بناًء على عملية ال الموحدة إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول هذه البيانات المالية المراجعة الصادرة عن هيئة لمعايير  تدقيق. لقد أجرينا تدقيقنا وفقا
القيام بتخطيط وتنفيذ عملية التدقيق للتوصل إلى درجة مقبولة من القناعة فيما  . تستدعي هذه المعاييراإلسالميةالمحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 

المبالغ  الفحص بطريقة اختبارية لألدلة التي تدعم صحةتتضمن عملية التدقيق  خاليةً من أي خطأ جوهري. الموحدة إذا كانت البيانات المالية
لسياسات المحاسبية المستخدمة والتقديرات المحاسبية الموضوعة لتتضمن عملية التدقيق تقييماً  كما .الموحدة واإلفصاحات الواردة في البيانات المالية

ً أساسبها توفر  قمناالتي  التدقيقعملية نعتقد أن  بشكل عام. الموحدة من قبل اإلدارة، وكذلك تقييماً ألسلوب عرض البيانات المالية  التدقيق لرأي عقوالً م ا
  الذي نبديه.

 
  

 الرأي

 اوأدائه ٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في  للمجموعة عن المركز المالي بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية،تعبر  الموحدة برأينا، إن البيانات المالية
المحاسبة لمعايير للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً حسابات االستثمار المقيدة التغيرات في والتغييرات في حقوق الملكية و النقدية اوتدفقاته المالي

   . اإلسالميةالمالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 
  
  

 
 



  

 
 

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

  (تتمة) (سابقاً بنك اإلثمار ش.م.ب.) ش.م.ب. اإلثمار القابضةالسادة المساهمين في تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى 
  
 

  أمور أخرىالتقرير حول المتطلبات التنظيمية و 
  

  ن:، نفيدكم بأ)٤(مجلد  مصرف البحرين المركزيدليل اللوائح واالنظمة لوفقاً لمتطلبات قانون الشركات التجارية البحريني و
  
  ،متوافقة معهابسجالت محاسبية منتظمة وأن البيانات المالية الموحدة  اإلثمارقد احتفظ     (أ) 

   
  ،مع البيانات المالية الموحدة متوافقة مجلس اإلدارة أعضاء المعلومات المالية الواردة في تقريرن وأ   (ب)

  
الصادرة من  ٢ لمتطلبات مجلد لتزميلم  ،االتابعةإحدى الشركات  ،بنك اإلثمار ش.م.ب. (م) ،٢٠١٨ديسمبر  ٣١خالل الفترة المنتهية في    ج)(

 دبحكمصرف تجزئة إسالمي  صخرلما ظيحتفأن  علی صينوهو  LR-2.5.2A -نموذج متطلبات الترخيص  -مركزي مصرف البحرين ال
 .ينيربح ريناد ونملي ١٠٠ بمبلغ لملکيةا وقحق نم نیأد

 
ً  اإلثمارلم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد بأن ، باستثناء المسألة الموضحة أعاله         نون الشركات التجارية من األحكام السارية لقا قد خالف أيا

االحكام و ٤لمصرف البحرين المركزي (مجلد دليل اللوائح واالنظمة و قانون المؤسسات الماليةو مصرف البحرين المركزيالبحريني و
قد التأسيس والنظام األساسي حكام عأ واجراءات بورصة البحرين أو انظمة وأ و توجيهات مصرف البحرين المركزي ) ٦المنطبقة من مجلد 

 .خالل السنة أو مركزه المالي اإلثمار ةه قد يؤثر بصورة جوهرية على أنشطعلى وج إلثمارل
  

 طلباتنا.معلومات مرضية رداً على كل و دارة بتقديم تفسيراتاإلوقد قامت    (د) 
 

  سالمية كما هي محددة من قبل هيئة الرقابة الشرعية للمجموعة.اإلألحكام ومبادئ الشريعة  اإلثماروقد امتثل 
  
  
 
 
 

  ٢١٦رقم ترخيص الشريك 
   ٢٠١٩ فبراير ١٣

  ين مملكة البحر ،المنامة
  
  
  



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

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

كما فيكما في

2017 ديسمبر 201831 ديسمبر 31إيضاحات

(مدققة)(مدققة)

الموجودات

                    701,938                    3596,234نقد وأرصدة لدى مصارف والمصارف المركزية

سلع وودائع أخرى لدى مصارف ومؤسسات مالية

                    261,392                    4285,627ومؤسسات أخرى

                 3,577,871                 53,264,865مرابحات وتمويالت اخرى

                    367,131                    495,626تمويالت المشاركة

                        5,760                        65,760استثمارات في المضاربة

                 1,862,885                 71,756,695صكوك وسندات استثمارية وما في حكمها

                    186,207                    8611,194استثمارات في شركات زميلة

                      74,896                            -9حسابات االستثمار المقيدة

                    347,760                    10410,765موجودات مقتناة بغرض التأجير

                            -                    11120,034تكافل ومستحقات ذات صلة

                    196,239                    13211,319موجودات أخرى

                    247,902                    14270,066استثمارات عقارية

                            -                    15269,388عقارات قيد التطوير

                    478,432                            -16موجودات مصنفة كموجودات محتفظ بها لغرض البيع

                    140,820                      1763,216موجودات ثابتة

                    162,126                    18127,867غير ملموسة موجودات

                8,611,359                8,488,656إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار 

المطلقة وحقوق األقلية وحقوق الملكية

                 1,781,493                 191,476,108حسابات جارية للعمالء

مبالغ مستحقة لمصارف ومؤسسات مالية 

                 1,143,964                 201,541,346  ومؤسسات أخرى

                 1,907,971                 211,694,977مبالغ مستحقة لمستثمرين

                    431,645                    22566,122المطلوبات األخرى

                            -                    12134,873إحتياطي تابع للتكافل

                5,265,073                5,413,426إجمالي المطلوبات

                 2,827,915                 232,622,311حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة

                    163,041                    24336,563حقوق األقلية

إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات 

                8,256,029                8,372,300االستثمار المطلقة وحقوق األقلية

                    757,690                    25757,690رأس المال

                     (30,149)                     (30,149)25أسهم الخزينة

                    233,761                    140,290االحتياطيات

                   (605,972)                   (751,475)خسائر متراكمة

                   355,330                   116,356إجمالي حقوق الملكية

إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات 

                8,611,359                8,488,656االستثمار المطلقة وحقوق األقلية وحقوق الملكية

: ، ووقعها بالنيابة عنهم2019 فبراير 13تم اعتماد هذه البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 

. جزًء ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة66 إلى 16 الواردة على الصفحات من 46 إلى 1تشكل اإليضاحات من 

_____________________________
صاحب السمو الملكي األمير عمرو محمد الفيصل

رئيس مجلس اإلدارة

_______________
أحمد عبد الرحيم
الرئيس التنفيذي

_________________
ماني خالد بورسليأالدكتورة 

عضو مجلس اإلدارة
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(.ب.م.سابقاً بنك اإلثمار ش). ب.م.شركة اإلثمار القابضة ش

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

2017 ديسمبر 201831 ديسمبر 31إيضاحات

(مدققة)(مدققة)

اإليرادات

                      164,961                      180,236الدخل من حسابات االستثمار المطلقة

ً                        (88,100)                     (108,645) الهبوط في القيمةالعائد لحسابات االستثمار المطلقة ومخصصات: ناقصا

ً                         76,861                        71,591حصة المجموعة من دخل حسابات االستثمار المطلقة بصفتها مضاربا

ً                                68                              -حصة المجموعة من دخل حسابات االستثمار المقيدة بصفتها مضاربا

                      141,549                      27161,098الدخل من المرابحات والتمويالت االخرى

                        22,995                        842,772حصة األرباح من الشركات الزميلة بعد خصم الضرائب

                      123,139                        2899,307الدخل من االستثمارات االخرى

                        30,470                        2963,782إيرادات أخرى

                     395,082                     438,550إجمالي اإليرادات

ً أرباح مدفوعة لمصارف ومؤسسات مالية: ناقصا

                     (164,521)                     (178,730)ومؤسسات أخرى 

                     230,561                     259,820إيرادات تشغيلية

المصروفات

                     (180,850)                     (183,018)30المصروفات اإلدارية والعمومية

                       (27,651)                       (33,387)8,17,18اإلستهالك واإلطفاء

                    (208,501)                    (216,405)إجمالي المصروفات

قبل مخصصات الهبوط في القيمة صافي الربح

                        22,060                        43,415والضرائب الخارجية

                              -                        4450,912(صافي)الربح الناتج من عمليات االستحواذ على نشاط تجاري 

                       (67,588)                       (55,338)31صافي- مخصصات الهبوط في القيمة 

                      (45,528)                        38,989قبل الضرائب الخارجية (الخسارة)/ صافي الربح 

                       (26,873)                       (28,932)32ضرائب خارجية

                      (72,401)                        10,057للسنة (الخسارة)/ صافي  الربح 

:متعلقة بالتالي

                       (84,711)                       (23,981)مساهمي االثمار

                        12,310                        2434,038حقوق األقلية

10,057                        (72,401)                      

(2.91)(0.82)26سنتات أمريكية– عائد السهم األساسي والمخفف 

. جزًء ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة66 إلى 16 الواردة على الصفحات من 46 إلى 1تشكل اإليضاحات من 

:، ووقعها بالنيابة عنهم2019 فبراير 13تم اعتماد هذه البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 

للسنة المنتهية في

_____________________________
صاحب السمو الملكي األمير عمرو محمد الفيصل

رئيس مجلس اإلدارة

_______________
أحمد عبد الرحيم
الرئيس التنفيذي

_________________
ماني خالد بورسليأالدكتورة 

عضو مجلس اإلدارة
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(.ب.م.سابقاً بنك اإلثمار ش). ب.م.شركة اإلثمار القابضة ش

2018 ديسمبر 31بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد للسنة 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)              -                -                    -                         -                      -                 -                -                 -                -                 (2إيضاح ) 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 المعدل في 

(23,981)     (23،981)                -                -                    -                         -                      -                 -                -                 -                -                 صافي خسارة السنة

حركة القيمة العادلة للصكوك وسندات

(44,156)        -                     (44،156)       -                    -                      (44،156)             -                 -                -                 -                -                   استثمارية وما في حكمها

596               -                     596             -                 596                       -                      -                 -                -                 -                -                 حركة القيمة العادلة لالستثمارات العقارية

(1,812)          -                     (1،812)         -                    -                      (1،812)               -                 -                -                 -                -                 حركة القيمة العادلة للشركات الزميلة

(48,099)        -                     (48،099)    (47،511)        (859)                  271                    -                 -                -                 -                -                 تسوية تحويل العمالت األجنبية

116,356     (751,475)          140,290   (94,203)        3,187                (6,924)            50,727      38,418     149,085    (30,149)    757,690       (مدققة) 2018 ديسمبر 31في 

. جزًء ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة66 إلى 16 الواردة على الصفحات من 46 إلى 1تشكل اإليضاحات من 

االحتياطيات
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(.ب.م.سابقاً بنك اإلثمار ش). ب.م.شركة اإلثمار القابضة ش

2017 ديسمبر 31بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد للسنة 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      (521,261)           218,788     (47,378)        2,648                 25,711             50,727     38,418      148,662     (27,802)     757,690   (مدققة) 2017 يناير 1في 

(84,711)       (84،711)                -                  -                     -                          -                        -                 -                 -                  -                  -             صافي خسائرالسنة

أسهم تحت نظام حوافز الموظفين

(1,924)            -                      423               -                     -                          -                        -                 -              423             (2،347)           -             (25إيضاح )  

حركة القيمة العادلة للصكوك وسندات

5,061              -                      5,061            -                     -                       5،061                  -                 -                 -                  -                  -               استثمارية وما في حكمها

938                 -                      938               -                  938                       -                        -                 -                 -                  -                  -             حركة القيمة العادلة لالستثمارات العقارية

8,009              -                      8,009            -                     -                       8،009                  -                 -                 -                  -                  -             حركة القيمة العادلة للشركات الزميلة

542                 -                      542            686               (136)                   (8)                        -                 -                 -                  -                  -             تسوية تحويل العمالت األجنبية

355,330      (605,972)           233,761     (46,692)        3,450                 38,773             50,727     38,418      149,085     (30,149)     757,690   (مدققة) 2017 ديسمبر 31في 

. جزًء ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة66 إلى 16 الواردة على الصفحات من 46 إلى 1تشكل اإليضاحات من 

االحتياطيات
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(.ب.م.سابقاً بنك اإلثمار ش). ب.م.شركة اإلثمار القابضة ش

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

2017 ديسمبر 201831 ديسمبر 31إيضاحات

(مدققة)(مدققة)

األنشطة التشغيلية

(45،528)                       38،989                         قبل الضرائب الخارجية (الخسارة)/ صافي الربح 

:تعديالت في

27،651                         33،387                         8،17،18االستهالك واإلطفاء

(22،995)                       (42،772)                       8حصة األرباح من الشركات الزميلة بعد خصم الضرائب

   -                                (50،912)                       صافي- أرباح ناتجة من عمليات األستحواذ على نشاط تجاري 

67،588                         55،338                         31صافي- مخصصات الهبوط في القيمة 

(123،139)                     (99،307)                       دخل من استثمارات أخرى

(545)                            249                              موجودات ثابتة خسائر من بيع/(أرباح)

(96،968)                       (65،028)                       إيرادات تشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

في أرصدة لدى المصارف تستحق بعد تسعين يوماً (الزيادة)/ النقص

(9،255)                         16،092                         ولدى المصارف المركزية المتعلقة بمتطلبات الحد األدنى لإلحتياطي

: التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

(1،200)                         (191،856)                     مرابحات وتمويالت اخرى

(159،370)                     (235،097)                     تمويالت المشاركة

(62،703)                       (25،687)                       موجودات أخرى

166،353                       (56،523)                       الحسابات الجارية للعمالء

31،121                         536،526                       مبالغ مستحقة لمصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

113،940                       216،160                       مبالغ مستحقة لمستثمرين

91،210                         46،516                         المطلوبات األخرى

77،951                         (130،340)                     الزيادة في حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة/(النقص)

(22،731)                       (20،110)                       الضرائب المدفوعة

128,348                      90,653                        صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية

:النقص في / (الزيادة)صافي 

8،665                              -                                استثمارات في المضاربة

(91،869)                       (63،005)                       موجودات مقتناة لغرض التأجير

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

   -                                4،492                           استثمارات عقارية

28،730                         44،080                         أرباح أسهم مستلمة من شركات زميلة

(11،398)                       (8،284)                         شراء موجودات ثابتة

(59,101)                       (149,525)                    صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية

(1،326)                         (796)                            حقوق األقلية

(1,326)                         (796)                            صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

7،515                           (91،399)                       تسوية تحويل العمالت األجنبية

75,436                        (151,067)                    الزيادة في النقد وما في حكمه / (النقص)صافي 

716،782                       792،218                       النقد وما في حكمه في بداية السنة

792,218                      641,151                      4النقد وما في حكمه في نهاية السنة

. جزًء ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة66 إلى 16 الواردة على الصفحات من 46 إلى 1تشكل اإليضاحات من 

للسنة المنتهية في
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(.ب.م.سابقاً بنك اإلثمار ش). ب.م.شركة اإلثمار القابضة ش

2018 ديسمبر 31البيان الموحد للتغيرات في حسابات اإلستثمار المقيدة للسنة المنتهية في 

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

(االسترداد)/صافي الودائعحركة القيمة العادلةرسم المضارب(مصروفات)/ إيرادات2018 يناير 1كما في 

الحركة بسبب األستحواذ 

على شركة تابعة

(44إيضاح ) 

2018 ديسمبر 31كما في 

   -                         (136،420)               (21،552)                    -                            -                         12،643                  145،329                *1صندوق دلمونيا للتطوير 

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

15،639                     -                            -                         (765)                         -                            -                         16،404                  *الودائع العقارية األوروبية 

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

55                            -                            -                            -                            -                            -                         55                         أسهم مدرجة وغير مدرجة

558                          -                            -                            -                            -                            -                         558                       نقد وودائع لدى مصارف

47,738                  (136,420)              (21,552)                (765)                        -                         12,643                  193,832                المجموع

63،257                     -                         (44)                           -                            -                            -                         63،301                  صناديق مدارة على أساس الوكالة

257,133                  12,643                         -                        (765)                (21,596)              (136,420)                110,995

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

. جزًء ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة66 إلى 16 الواردة على الصفحات من 46 إلى 1تشكل اإليضاحات من 
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(.ب.م.سابقاً بنك اإلثمار ش). ب.م.شركة اإلثمار القابضة ش

 2017 ديسمبر 31البيان الموحد للتغيرات في حسابات اإلستثمار المقيدة للسنة المنتهية في 

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

حركة القيمة العادلةرسم المضارب(مصروفات)/ إيرادات2017 يناير 1كما في 
صافي 

(االسترداد)/الودائع
2017 ديسمبر 31كما في 

145،329                            (4،354)                    -                             -                        192                         149،491                      *1صندوق دلمونيا للتطوير 

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

   -                                     (15،915)                  -                             -                           -                           15،915                        *المحفظة العقارية األوروبية 

16،404                              (1،685)                 1،696                    (68)                      320                         16،141                        *الودائع العقارية االوروبية 

25،236                              (2،318)                    -                             -                           -                           27،554                        *الودائع العقارية األمريكية 

55                                        -                        8                              -                           -                           47                               أسهم مدرجة وغير مدرجة

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

193,832                           (33,120)              1,704                    (68)                      512                        224,804المجموع

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

290,059                        512                      (68)                    1,704              (35,074)                           257,133

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

. جزًء ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة66 إلى 16 الواردة على الصفحات من 46 إلى 1تشكل اإليضاحات من 
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(.ب.م.سابقاً بنك اإلثمار ش). ب.م.شركة اإلثمار القابضة ش

2018 ديسمبر 31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

التأسيس واألنشطة 1

النشاط التجاري الرئيسيبلد التأسيساالقتصاديةالتصويتية

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

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

إدارة الثروات واألصولسويسرا100100

أعمال مصرفيةباكستان6767

تكافلمملكة البحرين5555

عقاريةجزر الكايمان100100

عقاريةمملكة البحرين5050

عقاريةجزر الكايمان5757

عقاريةمملكة البحرين5151

 ٪ من  دار المال100، والتي تأسست في كومنولث البهاما ، ومملوكة بنسبة (IICG) (الباهاما)إحدى الشركات التابعة لإلثمار هي شركة الخليج اإلسالمية لالستثمار المحدودة 

.(DMIT)اإلسالمي ترست  

نسبة الملكية ٪

بنك فيصل المحدود

(م)ب .م.مجموعة سولدرتي القابضة ش

شركة االثمار للتطوير المحدودة

(م).ب.م.الجزيرة الصحية ش

صندوق دلمونيا للتنمية

(م).ب.م.شركة ستي فيو للتطوير العقاري ش

الشركات الزميلة غير المباشرة

 وحصل على رخصة بنك استثماري تحت اشراف 1984 أغسطس 13في مملكة البحرين في  ("اإلثمار") (.ب.م.سابقاً بنك اإلثمار ش). ب.م.تأسست اإلثمار القابضة ش

. يعمل اإلثمار على تقديم الخدمات المصرفية اإلسالمية لألفراد بترخيص من مصرف البحرين المركزي2010 أبريل 14اعتبارا من . مصرف البحرين المركزي

.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 وسوق دبي المالي

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

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

بحسابات االستثمار المطلقة، يقوم صاحب حساب االستثمار بتفويض المجموعة باستثمار األموال المحتفظ بها في حسابه بالطريقة التي تراها المجموعة مناسبة دون وضع أية 

أما فيما يتعلق بحسابات االستثمار المقيدة فإن صاحب حساب االستثمار يفرض قيوداً معينة فيما يخص . 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. موضع وكيفية وغرض استثمار األموال

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

إلى شركة . ب.م. على إعادة تنظيم هيكلة بنك اإلثمار ش2016 مارس 28في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عقد في . ب.م.خالل العام، وافق مساهموا بنك اإلثمار ش

، .ب.م.إلى شركة اإلثمار القابضة ش. ب.م.، تم تحويل بنك اإلثمار ش2017 يناير 2وابتداء من . قابضة وشركتين تابعتين وذلك للفصل بين األصول األساسية وغير األساسية

.[ترخيص إدارة استثمارات] (م). ب.م.وآي بي كابيتال ش [ترخيص بنك تجزئة] (م). ب.م.٪ من بنك اإلثمار ش100والتي تمتلك 

إس إيه (سويسرا)مكتب فيصل الخاص 

الشركات الزميلة المباشرة
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(.ب.م.سابقاً بنك اإلثمار ش). ب.م.شركة اإلثمار القابضة ش

2018 ديسمبر 31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

أهم السياسات المحاسبية للمجموعة2

صادرة وغير سارية المفعول: التصريحات المحاسبية الجديدة (1

صادرة و سارية المفعول: التصريحات المحاسبية الجديدة (2

: ملخصة كما يلي30التغييرات األساسية لسياسات المحاسبية للمجموعة للتي تتعلق بتطبيق معيار المحاسبة المالية رقم 

أحتياطات المخاطر - 35معيار المحاسبة المالية رقم 

حيث أن الهدف من هذا المعيار تحديد . 2021 يناير 1الفترات المالية التي تبدأ في أو بعد يعتبر سارياً من  و2018 احتياطيات المخاطر في أغسطس 35رقم تم إصدار معيار المحاسبة المالية 

ق هذا المعيار بيطبتحيث قامت المجموعة . المخاطر المختلفة التي يواجهها أصحاب المصلحة، وخاصة المستثمرين الذين يستفيدون من الربح والخسارة ، من المؤسسات المالية اإلسالمية

.تحديد و قياس إحتياطات المخاطر للمجموعةعلی وهري ج وليس هناك أي تأثير 2018ر  يناي1ن ممبكراً 

.(AAOIFI)الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية  (FAS)تم إعداد المعلومات المالية الموحدة  لإلثمار وفقا لمعايير المحاسبة المالية 

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

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

، تحتسب الخسائر األئتمانية في فترة أقل بما كانت علية 30تحت معيار المحاسبة المالي رقم . يتم إعتماد المخصص بناًء على التغيرات للخسائر المتوقعة على عمر األصل. مخاطر األئتمان

.حسب المعيار السابق

 بعض األصول والمطلوبات وما يتعلق بها من دخل ومصاريف غير متوافقة مع الشريعة اإلسالمية، وهي تعرض حاليا 2018 ديسمبر 31تتضمن المعلومات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

.2010كما هو مالئماً ووفقاً لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية وقد امتلكتها المجموعة قبل تحويل بنك اإلثمار إلى مصرف قطاع تجزئة إسالمي في ابريل 

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

.43يتم اإلفصاح عن اإليرادات والمصروفات المتعلقة بالموجودات والمطلوبات التي ال تتوافق مع الشريعة في اإليضاح رقم . على تنفيذ هذه الخطة

.2018 ديسمبر 31البيانات المالية الموحدة تضم المعلومات المالية للمجموعة للسنة المنتهية في 

:موضح أدناه أهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية الموحدة

انخفاض القيمة والخسائر االئتمانية وااللتزامات ذات المخاطر العالية - 30معيار المحاسبة المالية رقم 

من الفترات المالية التي تبدأ في أو ساري المفعول  و2017نوفمبر ي فمعيار انخفاض القيمة والخسائر االئتمانية وااللتزامات ذات المخاطر العالية تم إصدار  -  30رقم معيار المحاسبة المالية 

، تمثل متطلبات المعيار المحاسبي (المخصصات واألحتياطات)11الذي أستبدل معيار المحاسبة المالية رقم . 2018ر  يناي1ن مت المجموعة بتطبيق المعيار مبكراً قام. 2020 يناير 1بعد 

يهدف هذا المعيار إلى وضع مبادئ المحاسبة وإعداد التقارير المالية عن خسائر انخفاض القيمة واالئتمانات في . ن انخفاض القيمة وخسائر اإلئتمانلمحاسبة عافي وهري جالجديد تغيير 

مختلف عمليات التمويل واالستثمار اإلسالمي وبعض األصول األخرى للمؤسسات المالية اإلسالمية ، واألحكام ذات الصلة ، مما يسمح بشكل خاص لمستخدمي البيانات المالية تقييم المبالغ 

كما تحدد هذه المواصفة القياسية كيف يتم اإلعتراف بخسائر انخفاض القيمة واإلئتمان . والتوقيتات وأوجه عدم اليقين فيما يتعلق بالتدفقات النقدية المستقبلية المرتبطة بهذه األصول والمعامالت

.ومتى وكيف يتم عكس ذلك

استثمارات في الصكوك والسندات األستثمارية ومافي حكمها - 33معيار المحاسبة المالية رقم 

الذي استبدل معيار ) 33يحدد  معيار المحاسبة المالية رقم . 2018 ديسمبر 31في " االستثمارات في الصكوك والسندات األستثمارية ومافي حكمها "33تم إصدار معيار المحاسبة المالية رقم 

المبادئ المحسنة لتصنيف ، وإقرار ، وقياس ، وعرض واإلفصاح عن االستثمار في الصكوك والسندات األستثمارية ومافي حكمها من قبل المؤسسات المالية  ( السابقة25المحاسبة المالية رقم 

وهي تحدد األنواع الرئيسية ألدوات االستثمار المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية وتحدد المعامالت المحاسبية األولية بما يتناسب مع . اإلسالمية، بما يتماشى مع مبادئ الشريعة اإلسالمية

 مع السماح 2020 يناير 1سيكون المعيار سارًيا اعتباًرا من الفترات المالية التي تبدأ في أو بعد . الخصائص ونموذج العمل في المؤسسة التي يتم بموجبها إدارة االستثمارات وإدارتها وعقدها

.تقوم المجموعة حالًيا بتقييم التأثير على سياساتها المحاسبية. بالتطبيق المبكر

التقارير المالية لحاملي الصكوك - 34معيار المحاسبة المالية رقم 

 إلى تأسيس مبادئ المحاسبة وإعداد التقارير المالية لألصول 34يهدف معيار المحاسبة المالية رقم . 2018 ديسمبر 31في " التقارير المالية لحملة الصكوك "34معيار المحاسبة المالية رقم 

سيكون المعيار سارًيا اعتباًرا من الفترات المالية . واألعمال التجارية التي تقوم عليها الصكوك لضمان تقديم تقارير شفافة وعادلة لجميع أصحاب المصلحة المعنيين ، تحديداً حاملي الصكوك

.ال ينطبق المعيار على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.  مع السماح بالتبني المبكر2020 يناير 1التي تبدأ في أو بعد 
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2018 ديسمبر 31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

(معبًرا بآالف دوالرات األمريكية ما لم ينص على خالف ذلك)

(يتبع)أهم السياسات المحاسبية للمجموعة 2

قياس خسائر األتمان المتوقعة-  أساس اإلعداد 

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

.تحديد المواصفات للزيادات الجوهرية في مخاطر األئتمان-

.تحديد المواصفات في تعريف معنى التخلف عن السداد-

.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

2018 يناير 1 والمبلغ المسجل في 2017 ديسمبر 31تسوية المبالغ المسجلة كما في 

بالتكلفة المطفأة- األصول المالية 

القيمة الدفترية كما في 

إعادة قياس2017 ديسمبر 31

 1القيمة الدفترية كما في 

 لمعيار 2018يناير 

.30المحاسبة المالي رقم 

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 الهبوط في القيمة هو التغيير من خسائر األئتمان التمكبدة 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 

(يتبع)انخفاض القيمة والخسائر االئتمانية وااللتزامات ذات المخاطر العالية  - 30معيار المحاسبة المالية رقم 

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

 مليون دوالر أمريكي متعلق بحقوق أصحاب حسابات األستثمار 17.9هذا المبلغ تم تعديله على حساب احتياطي مخاطر األستثمار بمبلغ . 2018 يناير 1 مليون دوالر أمريكي في 70.2

تأثير معيار .  مليون دوالر أمريكي تم تعديله من األرباح المستبقاة المتعلقة بمساهمي األثمار مرتكز على الموافقات المناسبة حسب قوانين شركة اإلثمار القابضة52.3المطلقة والمبلغ المتبقي 

. تم تكبدها من قبل المساهمين2018 ديسمبر 31 على حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة للسنة المالية المنتهية في 30المحاسبة المالي رقم 

 في 30يتم احتساب الفروقات ذات الصلة في القيم المدرجة للموجودات والمطلوبات المالية الناتجة عن تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم . لم يتم إعادة عرض أرقام المقارنة للفترات السابقة

.30 بعد تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم 2018ونتيجة لذالك، فانه ال يمكن مقارنتها بالمعلومات الواردة لسنة . 2018 يناير 1األرباح المستبقاة وحقوق األقلية كما في 

.30 بعد تطبيق معيار المحاسبة رقم 2018 يناير 1 مع القيم الدفترية في في 2017 ديسمبر 31يتطابق الجدول التالي القيم الدفترية كما في 

أرجحية )قياس مخصص الخسائر األئتمانية المتوقعة للذمم المدينة او نسبة التعرض للمخاطر تقاس بإستخدام نموذج معقد و أفتراضات جوهرية عن التطلع األقتصادي و تصرف األئتمان 

.(تخلف الزبون عن الدفع و الخسائر الناتجة

: بأثر رجعي، باستثناء مايلي30تم تطبيق التغيرات في السياسات المحاسبة الناتجة عن تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم 
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2018 ديسمبر 31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
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(يتبع)أهم السياسات المحاسبية للمجموعة 2

.2018 يناير 1 كما في 30 الى معيار المحاسبة المالي رقم 2017 ديسمبر 31يوضح الجدول التالي تسوية مخصص الهبوط في القيمة كما في 

 ديسمبر 31كما في 

إعادة قياس2017

معيار المحاسبة المالي 

2018 يناير 1 30رقم 

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)

الزيادات الجوهرية في مخاطر األئتمان- الخسائر االئتمانية المتوقعة 

.التحديد اذا هناك زيادات جوهرية 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

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

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

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

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

. على أساس منهجية التخصيص3والمرحلة 

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

. شهرا12االئتمانية المتوقعة على مدى 

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

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

(يتبع)انخفاض القيمة والخسائر االئتمانية وااللتزامات ذات المخاطر العالية  - 30معيار المحاسبة المالية رقم 

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 خطورة 

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

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

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

.المجموعة تستخدم تستعمل التقييم الداخلي للطرف االخر كتقييم للتسهيالت المتاحة في تاريخ منح التسهيل. التسهيالت

األيام المتاخرة . لمحفضة التجزئة، تقوم المجموعة حالياً بإدارة محفظة التجزئة على مستوى التسهيالت، لذلك التقييم للزيادات الجوهرية في خطورة األئتمان يحدث في مسوى التسهيالت

.لتسهيالت األشخاص ستنعكس في تقييم الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان
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(يتبع)أهم السياسات المحاسبية للمجموعة 2

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 بازل و لقواعد االرشادية لمعيار المحاسبة المالي رقم )قد وضعت المجموعة هذه التعاريف لتعثر السداد 

:عمالء غير التجزئة مع المواصفات االتية

 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 -

قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة

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

-

.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-

خطورة التخلف "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 " عن الدفع

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

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

.(يوجد خالف على جدول الدفع

(يتبع)انخفاض القيمة والخسائر االئتمانية وااللتزامات ذات المخاطر العالية  - 30معيار المحاسبة المالية رقم 

(الفرق بين النقد المدان للمجموعة وفقا للعقد والنقد المتوقع أستالمه)قيمة العجز في جميع المستحقات النقدية  : األصول المالية الغير مضمحلة ائتمانيا في تاريخ اعداد البيانات المالية

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

.(يوجد خالف على جدول الدفع

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

للمحافظ التي ال توجد عنها معلومات عن التسهيالت تقوم المجموعة بإستخدام نظام الخسائر المتراكمة على أساس جماعي. الخصم

.ويتم تعديلها بحيث تعكس معلومات النظرة المستقبلية وذلك كما هو موضح في أعالة. تستمد هذه المعايير بصفة عامة من النماذج اإلحصائية المطورة داخليا والبيانات التاريخية األخرى
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(يتبع)قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة 

إضافة معلومات النظرة المستقبلية

أنتاج هيكلة الفترات ألحتمالية التخلف عن الدفع

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

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

هذه .  هي تقديرات في تاريخ معين محسوبة على نماذج إحصائية معينة وتم تقسيمها بإستخدام أدواة تصنيف مهمة وفقاً لمختلف األطراف األخرى التعرضاتالتقديرات في التعثر في السداد

.اذا الطرف االخر او المخاطر تحرك مابين فئة التقييم هذا سيغير التقديرات المتعلقة في التعثر في السداد. النماذج اإلحصائية مكونة من معلومات داخلية مكونة من معلومالت نوعية و رقمية

يتم إحتساب الخسارة في حالة التعثر . وقد قدرت المجموعة الخسارة في حالة التعثر في السداد داخليا.  هو حجم الخسارة اذا تخلف الطرف االخر عن الدفعالخسارة في حالة التعثر في السداد

.في السداد بشكل إضافي بناء على تاريخ معدالت إسترداد المطالبات ضد األطراف األخرى المتعثرة

تستمد المجموعة من التصرف الحالي إلى األطراف األخرى والتغيرات المحتملة للمبلغ الحالي .  يمثل المخاطر المتوقعة اذا تخلف الطرف االخر عن الدفع قيمة التعرض للتعثر في السداد

المبلغ المستحق حالياً والمتعلق بالتعرض للتعثر في السداد يتظمن إلتزامات اإلقراض . قيمة التعرض للتعثر في السداد هو مجموع القيمة الدفترية. المسموح بة بموجب العقد بما في ذلك اإلطفاء

والضمانات المالية

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

(.مدى العمر

المجموعة تقيس الخسائر االئتمانية المتوقعة مع .  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 المجموعة من مطالبة . أعتبار مخاطر عدم السداد على الفترة القسوى للعقد حتى اذا السباب إدارة المخاطر المجموعة تعتقد ان الفترة أطول

.المدفوعات او الغاء االلتزام او الضمان

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

.التحليل اإلداري

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

.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 مخاطر  (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. التعثر في الدفع

تطبيق معلومات النظرة )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. (المستقبلية

أحتمالية التخلف في الدفع مجمعين في مجموعات . سنوات5عبر المراجعة السنوية لمحفظة الشركات المجموعة تراقب األداء السنوي لحساب عبر العد لمتخلفين الدفع عبر سنة واحدة الخر 

عندما يكون الطرف االخر غير مصنف يحصل على تقييم .  المراقبة سنويا عبر دورة المتخلفين في الدفع5متوسط نسبة تخلف في الدفع للدرجة . (7 الى 1على سبيل المثال من )تقييم داخلية 

. في دورة التقييم5
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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

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

أدوات ديون المحتسبة بالتكلفة المطفأة و القيمة العادلة من خالل حقوق الملكية-

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

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

.إجارات مدينة وأصول تعاقدية-

أرصدة لدى مصارف-

األرصدة مع األطراف ذات الصلة-

المطلوبات الطارئة-

األصول المالية المعادة هيكلتها

-

-

تحتسب المجموعة مخصصات الخسارة بمبلغ يساوي الخسائر األئتمانية المتوقعة مدى الحياة، ما عدى األدوات المالية األخرى التي لم ترتفع مخاطرها األئتمانية 

. شهرا12بنسبة جوهرية، لذلك تحسب الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 

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

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

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

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

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

فيتم إجراء تقسيم ما إذا كان يجب . لفي حالة إعادة التفاوض على شروط األصول المالية أو تعديلها أو استبدال أحد األصول المالية الحالية بأصل جديد بسبب الصعوبات المالية للمقترض

:استبعاد األصل المالي وقياس الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على النحو التالي

. 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 جزء منفصل

. 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
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األصول المالية المضمحلة ائتمانيا 

:األدلة التي تثبت بأن الموجودات المالية مضمحلة ائتمانيا، تتضمن على المعلومات التالية التي يمكن مالحظتها

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؛ أو-

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

عرض مخصص للخسائر االئتمانية في قائمة المركز المالي

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

شطب األصل

إدارة المخاطر في المجموعة

مخاطر االئتمانية

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

هناك مخاطر ائتمانية من التسهيالت خارج المركز المالي مثل  . ومن النقد و الودائع لدى مصارف ومؤسسات مالية (التسهيالت االئتمانية للعمالء)المخاطر االئتمانية تنشأ من التمويالت . مالية

مراقبة وتحكم المخاطر االئتمانية تتنفذ من قبل قسم ادارة المخاطر الذين يحددون المعلمات والحدود لتمويالت المجموعة . الضمانات، خطابات االعتماد، القبول وااللتزامات لتقديم االئتمان

.والتسهيالت التي تظهر خارج المركز المالي

أخذ الخطورات جزء من .  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 والمكافئة وتقلل احتمالية االمور السلبية . عمل المجموعة األساسي وتلك الخطورات محتومة عنما تشارك في األسواق المالية

.على البيانات المالية للمجموعة

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

.التغيير في السوق والمنتجات وأفضل الممارسات المستجدة

عند وقوع حدث " مضمحل ائتمانياً"يعتبر األصل المالي .  في تاريخ اعداد التقرير المالي، تقوم المجموعة بتقييم ما اذا كانت الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة هي مضمحلة ائتمانيا

.أو أكثر ويكون لة تأثير ضار على التدفقات النقدية المستقبلية

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

يجوز للمجموعة مع ذلك شطب األصول المالية التي ال تزال خاضعة لنشاط . طريقة المجموعة لألسترداد الضمان وقيمة الضمان بطريقة بان ال توجد نسبة معقولة لالسترداد الكلي

.اإلنقاذ

هم أنواع . 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

مخاطر االسواق . المخاطر المحددة من قبل المجموعة هي مخاطر االئتمان، مخاطر السيولة، مخاطر األسواق، مخاطر االسعار، مخاطر السمعة، مخاطر التشغيلية ومخاطر أمن المعلومات

.يشمل مخاطر العملة، مخاطر معدالت االرباح ومخاطر السعر

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

.مجموع مخصصات الخسارة، أول يتحول الفرق كزيادة في مجموع مخصصات الخسارة ويتم عكس أية مبالغ مستردة الحقاً من مصاريف خسارة اإلئتمان
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(تابع)أهم السياسات المحاسبية للمجموعة 2

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

(يتبع)إدارة المخاطر في المجموعة

من عدم القدرة على إدارة النقصان أو التغيرات غير المتوقعة في مصادر التمويل ؛ أو

ال تتوقع شركة اإلثمار القضاء على جميع المخاطر التشغيلية ، ولكن من خالل إطار الرقابة والمراقبة والمخاطر المحتملة ، فإن بنك اإلثمار قادر على إدارة المخاطر التشغيلية إلى مستوى 

.مقبول

مخاطر السيولة

.مخاطر السيولة هي مخاطر عدم قدرة شركة اإلثمار القابضة على الوفاء بالتزاماته المالية عند استحقاقها ، والتي قد تنشأ بسبب عدم التطابق في التدفقات النقدية

مخاطر السوق

مخاطر السوق هي مخاطر الخسارة المحتملة الناشئة عن التغير في قيمة أي تعرض بسبب التغيرات السلبية في أسعار السوق المرجعية األساسية ، أي أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار 

.األسهم ومعدالت الربح

إن تنفيذ سياسة وإجراءات ومراقبة الحدود التنظيمية والداخلية لإلثمار هي مسؤولية وحدات األعمال ذات الصلة مع إشراف . تتناول سياسة إدارة مخاطر السوق جميع جوانب مخاطر السوق

.(ALCO)لجنة األصول والخصوم 

المخاطر التشغيلية

تتمثل المخاطر التشغيلية في مخاطر الخسارة الناتجة عن عدم كفاية أو فشل العمليات الداخلية أو األشخاص واألنظمة أو األحداث الخارجية التي تشمل على سبيل المثال حصر المخاطر القانونية 

.هذا التعريف يستبعد المخاطر االستراتيجية والسمعة. ومخاطر األلتزام بأحكام الشريعة

:تنشأ مخاطر السيولة إما

.من الفشل في التعرف على التغيرات في ظروف السوق أو التعامل معها والتي تؤثر على القدرة على تصفية الموجودات بسرعة وبأقل الخسائر في القيمة

تضمن إدارة مخاطر السيولة توافر األموال في جميع األوقات لتلبية متطلبات التمويل ، ويتم إدارة التمويل وإدارة السيولة بشكل مركزي من قبل الخزينة ، مع اإلشراف من لجنة الموجودات 

تم تصميم سياسات السيولة لدى المجموعة للتأكد من أنها ستفي . تتولى لجنة الموجودات والمطلوبات مسؤولية وضع إطار العمل والرصد الفعال لمخاطر السيولة لدى المجموعة. والمطلوبات

لبيع وجمع األموال الفورية دون تكبد تكاليف غير  (HQLAs)بالتزاماتها عند استحقاقها ، وذلك من خالل ضمان قدرتها على توليد األموال من السوق ، أو امتالك أصول سائلة عالية الجودة 

.تراقب شركة اإلثمار القابضة بشكل منتظم التركيز في مصادر التمويل ويضمن أن مصادر التمويل متنوعة بشكل كاف. التكاليف والخسائر. مقبولة
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مخصصات الخسارة

المجموع3المرحلة 2المرحلة 1المرحلة 2018 ديسمبر 31 كما في 

األصول المالية بالتكلفة المطفاءة

882,004                   -                             -                          882,004             نقد وسلع وودائع أخرى لدى مصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

الشركات (التعرضات الممولة وغير الممولة)تمويالت 

1،016،498                 -                          80،142                   936،356              (3-1)خطر قليل 

1،721،445                 -                          365،197                 1،356،248           (6-4)خطر مقبول 

649،920                    -                          643،688                 6،232                 (7)قائمة المراقبة 

422،090                 422،090                    -                             -                       (10-8)المتعثرة 

3,809,953             422,090                1,089,027             2,298,836          (الشركات)القيمة الدفترية 

1،453،903              7،878                    20،339                   1،425،686           (غير مقييمة)التجزئة 

5,263,856             429,968                1,109,366             3,724,522          القيمة الدفترية مع التسهيالت الغير ممولة

1,382,169             15,577                     -                          1,366,592          صكوك وسندات أستثمارية

400,744                64,249                     -                          336,495             ذمم أخرى

(487,439)               (347,192)               (5,197)                   (135,050)           مخصصات الخسارة

7,441,334             162,602                1,104,169             6,174,563          مجموع  قيمة الدفترية لألصول الممولة

 يناير 1) مليار دوالر للمرحلة األولى والمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة على التوالي 0.4 مليار دوالر و 0.9 مليار دوالر و 3.2 مبلغ 2018 ديسمبر 31في  (الممول)بلغ إجمالي التمويل 

٪ للمرحلة األولى والمرحلة الثانية 46٪ و 17٪ و 132 2018 ديسمبر 31بلغت التغطية الضمانية للتمويل اإلجمالي في . ( مليار دوالر0.5 مليار دوالر و 0.8 مليار دوالر و 3.3: 2018

.(٪48٪ و 18٪ و 128: 2018 يناير 1)والمرحلة الثالثة على التوالي 

.ما لم يذكر خالف ذلك لألصول المالية المذكورة في الجدول تمثل المبالغ الدفترية اإلجمالية. يوضح الجدول االتي معلومات عن جودة االئتمانية لألصول لمالية مقاسة بالتكلفة المطفاءة
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(.ب.م.سابقاً بنك اإلثمار ش). ب.م.شركة اإلثمار القابضة ش
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(يتبع)أهم السياسات المحاسبية للمجموعة 2

قواعد التحضير3)

بيان االمتثال4)

ملخص السياسات المحاسبية الهامة5)

أساس التوحيد(أ)

الشركات التابعة

الشركات الزميلة

أرصدة داخل المجموعة وحقوق األقلية

معامالت العمالت األجنبية واألرصدة(ب)

العملة الوظيفية وعملة العرض

متاح حتى . في حالة الشركات الزميلة التي ال تتوفر بها بيانات مالية مدققة ، يتم الوصول إلى حصة المجموعة في الربح أو الخسارة باستخدام أحدث حسابات اإلدارة المتوفرة

.تاريخ ليس قبل ثالثة أشهر من تاريخ بيان المركز المالي

.يتم تصنيف ااإلستثمارات في الشركات الزميلة التي تستوفي معايير المحتفظ بها للبيع كأصول محتفظ بها للبيع

تتضمن البيانات المالية الموحدة موجودات ومطلوبات ونتائج عمليات اإلثمار وشركاته التابعة بعد التعديل على حقوق األقلية وحقوق حاملي حسابات االستثمار غير المقيدة التي 

يتم إعداد البيانات المالية للشركات التابعة في نفس فترات . تم استبعاد جميع األرصدة والمعامالت الهامة داخل المجموعة. تديرها المجموعة لكل من الشركات التابعة والزميلة

.إعداد التقرير ، باستخدام السياسات المحاسبية المتسقة

 (العملة الوظيفية)يتم قياس البنود المدرجة في البيانات المالية المجمعة للكيانات بإستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعمل فيها المنشأة ، وهي الدينار البحريني 

بالنظر إلى أن الدينار البحريني مرتبط بالدوالر األمريكي ، فإن التغييرات في عملة العرض لن يكون لها أي تأثير على بيان . (عملة العرض)والمقدمة بالدوالر األمريكي 

.المركز المالي الموحد ، بيان الدخل الموحد ، بيان التغيرات في حقوق الملكية للملكية ، بيان التدفق النقدي المجمع والبيان الموحد من التغييرات في حسابات االستثمار المقيدة

.يتم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل واألسهم واالستثمار في العقارات

يتم توحيد الشركات التابعة ، بما في ذلك الجهات ذات األغراض . ن سهم يمثل السيطرة على تلك الشركاتم ٪ أو أكثر 50الشركات التابعة هي الشركات اللتي تمتلك المجموعة 

.الخاصة التي تسيطر عليها المجموعة ، من التاريخ الذي تحصل فيه المجموعة على السيطرة وتستمر في ذلك حتى تاريخ توقف هذه السيطرة

، والقواعد والمبادئ الشرعية كما  (AAOIFI)تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقاً لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية 

وفقاً لمتطلبات هيئة المحاسبة والمراجعة . قانون الشركات التجارية ، مصرف البحرين المركزي وقانون المؤسسات المالية. حددتها هيئة الرقابة الشرعية في المجموعة ، البحرين

، فيما يتعلق بالمسائل التي ال توجد فيها معايير للمعاملة المالية للمؤسسات المالية اإلسالمية ، تستخدم المجموعة معايير التقارير المالية  (AAOIFI)للمؤسسات المالية اإلسالمية 

.(IFRS)الدولية ذات الصلة 

يتم احتساب . أو مشروعات مشتركةتابعة ركات شت لتي ليسإدارة الشئون ، واعلی ، ولكن ليس بالسيطرة عليها م اشركات يكون للمجموعة تأثير هي هميلة زلالشركات ا

وفقاً لطريقة حقوق الملكية ، يتم إدراج اإلستثمارات في الشركة الزميلة في الميزانية العمومية بالتكلفة . استثمارات المجموعة في الشركات الزميلة بموجب طريقة حقوق الملكية

عندما . يعكس بيان الدخل المجمع حصة المجموعة في نتائج عمليات الشركة الزميلة. زائداً التغيرات الالحقة اإلقتناء في حصة المجموعة في صافي موجودات الشركة الزميلة

يكون هناك تغيير معترف به مباشرة في حقوق ملكية الشركة الزميلة ، تعترف المجموعة بحصتها في أي تغييرات وتكشف ذلك ، عند اإلنطباق ، في بيان التغيرات في حقوق 

.الملكية
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(يتبع)معامالت العمالت األجنبية واألرصدة(ب)

المعامالت واألرصدة

-1

-2

-3

لناتجة عن تسوية األجنبية ف العمالت اخسائر صرتدرج أرباح و. يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى العملة الوظيفية باستخدام أسعار الصرف السائدة في تواريخ المعامالت

العادلة ، بالقيمة الت البنود غير النقدية يروق تحوفدرج ت. الموحدلدخل ن النقدية في بياأسعار الفائدة األجنبية في ت النقدية بالعمالالموجودات والمطلوبات امن تحويل المعامالت وتلك 

العادلة لألستثماراتلقيمة استثمارية في امالية وأوراق معينة مثل صكوك 

:يتم تحويل النتائج والمركز المالي لجميع وحدات المجموعة التي لديها عملة وظيفية مختلفة عن عملة العرض إلى عملة العرض كما يلي

.يتم تحويل الموجودات والمطلوبات لكل بيان مركز مالي معروض بسعر اإلغالق في تاريخ بيان المركز المالي

.يتم تحويل اإليرادات والمصروفات لكل بيان من الدخل بمتوسط أسعار الصرف

.يتم تسجيل جميع فروقات الصرف الناتجة كعنصر منفصل في حقوق الملكية

 المعينة للتحوط المصنفة العملة صكوك من وغيرها الخارجية واالقتراض العمليات في االستثمارات صافي من التحويل عن الناجمة الصرف أسعار فروق تؤخذ التوحيد، عملية خالل

 العملة في) انخفاض مؤقت خاف على( القيمة في انتقاص أو القيمة في حاد انخفاض عن الناتجة العمات تحويل خسائر تسجيل يجب. المساهمين حقوق إلى االستثمارات، هذه من

 لحقوق للعناصر المنفردة دائن رصيد أي كعبء مقابل األول بالمقام الموحد، المالي المركز بيان بتاريخ الصرف سعر بموجب المحولة الخارجية العمليات في االستثمارات لصافي

 الملكية حقوق في تسجيلها الي تم الصرف أسعار فروق ادراج يتم أجنبية، لعملية بيع أو جزئي باستبعاد القيام عند. الموحد الدخل بيان في كخسارة متبقي مبلغ أي تسجيل ويتم الملكية،

.البيع من الخسارة أو الربح من الموحد كجزء الدخل بيان في

.اإلقفال بسعر تحويلها ويتم االجنبية للمنشأة ومطلوبات موجودات أنها على أجنبية منشآت على االستحواذ عن الناتجة العادلة القيمة وتسويات الشهرة تعامل
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التقديرات واألحكام المحاسبية(ج)

(1

(2

(3

(4

(5

(6

 ويتم. عليها السيطرة حق تملك ال حال في هذه المنشآت بتوحيد المجموعة تقوم ال. لالستثمار فرصة العمالء إلعطاء الخاصة األغراض ذات منشآت بإنشاء المجموعة تبادر

 ذات للمنشأت التنفيذية القرارات اتخاذ على المجموعة إمكانية إلى باإلضافة والمكاسب للمخاطر وتعرضها المنشآت هذه ألعمال األهداف على بناًء الحق هذا وجوب تحديد

.الخاصة األغراض

الشهرة والموجودات غير الملموسة

اإلنخفاض في قيمة الموجودات التمويلية واالستثمارات

بمبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية باإلضافة الى تقييم  متعلقة تقديرات بوضع اإلدراة وتقوم. القيمة في لالنخفاض تعرضها لتقدير مستقل بشكل واستثمار تمويل كل تقييم يتم

وفقاً  ("ECL")ما إذا كانت مخاطر االئتمان على العقود المالية قد زادت بشكل كبير منذ االعتراف األولي وإدراج المعلومات التطلعية في قياس خسائر االئتمان المتوقعة 

(2). 2لإليضاح رقم 

فروقات السيولة

 فروقات تلبية على قدرة المجموعة لتقييم السيولة وضع على الدوري الضغط اختبارات تجرى. لألعمال العادي السير في الناتجة السيولة فروقات باستمرار المجموعة تراقب

.الموجودات من التخلص عن الناتجة التقديرية والتدفقات التمويل مصادر لمختلف السلوكية التقديرات على أيضا الضغط اختبار ويشمل. السيولة

الموجودات المصنفة كمحتفظ بها للبيع

الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات غير  - 5تقوم المجموعة بتقييم أصولها في تاريخ كل تقرير وفقاً للمعايير المحددة في المعيار الدولي للتقارير المالية 

.في تحديد ما إذا كان البيع محتمل للغاية ، تقوم المجموعة بممارسة الحكم في سياق شهية السوق الحالية من حيث السعر المعروض والمشتري الراغب. المستمرة

 على الخبرة وتستند متواصل، بشكل واألحكام تقييم التقديرات ويجري. المقبلة المالية السنة خال والمطلوبات الموجودات مبالغ على تؤثر وافتراضات تقديرات المجموعة تضع

.الحالية الظروف ظل في معقولة يعتقد أنها الي المستقبلية األحداث توقعات وتشمل أخرى وعوامل التاريخية

تصنيف االستثمارات

 بيان خالل من العادلة بالقيمة استثمارات لسندات التالية الفئات وفق عليها االستحواذ عند االستثمارات بتصنيف المحاسبية السياسات تطبيق عملية خال المجموعة إدارة تقوم

 إلى تخضع وهي االستثمارات هذه من بكل المتعلقة اإلدارة نية التصنيف هذا يعكس. الملكية حقوق خال من العادلة بالقيمة استثمارات لسندات او المطفئة بالتكلفة مسجلة الدخل

.تصنيفها إختاف مع تختلف محاسبية معالجة

المنشآت ذات األغراض الخاصة

تم تحديد المبالغ القابلة لالسترداد للوحدات  (2إيضاح )تختبر المجموعة سنوياً ما إذا كانت الشهرة قد تعرضت ألي انخفاض في القيمة وفقاً للسياسة المحاسبية الواردة في 

قد تؤثر التغييرات في . تتطلب هذه الحسابات استخدام التقديرات التي تخضع للحكم. المنتجة للنقد استناداً إلى التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة والمقارنات مع مضاعفات السوق

.االفتراضات األساسية على األرقام المفصح عنها

. ب.م.سابقاً؛ بنك فيصل المحدود؛ بنك البحرين والكويت ش (م). ب.م.مصرف البحرين الشامل ش]تتمثل منهجية التقييم لألجزاء المحددة بشكل منفصل على مستوى المجموعة 

:على أساس

.حسابات القيمة في اإلستخدام باستخدام إسقاطات التدفق النقدي من الميزانيات المالية المعتمدة من اإلدارة العليا للمجموعة  تغطي فترة ثالث سنوات

حيث تم النظر في سعر القيمة المتعددة للبنوك اإلسالمية  (شركات قابلة للمقارنة متعددة)بإستخدام القيمة العادلة ناقًصا تكلفة البيع الحسابات طريقة الشركات المتقاربة المتعددة 

.المدرجة في المنطقة
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النقد وما في حكمه(د)

 مرابحات وتمويالت أخرى(هـ)

تمويالت المشاركة(و )

يتكون النقد وما في حكمه والمشار اليه في بيان التدفقات النقدية الموحد من النقد واألرصدة غير المقيدة لدى المصارف المركزية ومصارف أخرى واستثمارات سائلة قصيرة 

.األجل تحت الطلب أو تستحق خالل فترة ثالثة أشهر أو أقل

.(2) 2 وفقاً لإليضاح 30يتم تكوين مخصصات انخفاض القيمة وفقاً لمعيار المحاسبة 

يتم تسجيلها مبدئياً بالقيمة العادلة وفيما بعد . تمثل التمويالت األخرى القروض التقليدية والسلفيات، والتي تعتبر موجودات مالية غير مشتقة ذات مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد

.يتم إحتسابها بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة العائد الفعلي

. ن ضروريةعندما تكوت أخرى ية تمويالوأبحة امالية للمروأوراق سهم رات أو أهن عقاأو ربنكية ت تشمل ضماناأو سندات أخرى في شكل نقد ت لمجموعة ضمانااتتلقى 

.لضمان أن القيمة السوقية للضمانات األساسية تبقى كافية ، يتم تقييم الضمانات بشكل دوري. تتمثل سياسة المجموعة في الحصول على ضمانات عند االقتضاء

.تظهر المرابحات والتمويالت األخرى بقيمة التكلفة ناقصاً مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها

.تعتبر المجموعة الوعد في تمويالت المرابحة لآلمر بالشراء وعداَ ملزماً

.(2) 2 وفقاً لإليضاح 30يتم تكوين مخصصات انخفاض القيمة وفقاً لمعيار المحاسبة 

.يتم إدراج تمويل المشاركة بالتكلفة ناقًصا مخصص االنخفاض في القيمة
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 االستثمارات(ز )

 سندات استثمارية بالتكلفة المطفأة1-

سندات استثمارية بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية2-

سندات استثمارية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل3-

.ادوات حقوق الملكية هي االستثمارات التي ال تملك ميزات أدوات الديون وتشمل األدوات التي تظهر عائد متبقي في اصول المنشأة بعد خصم جميع المطلوبات

ويتم قياس هذه االستثمارات . تشمل أدوات الديون بالتكلفة المطفأة حيث تتم إدارة االستثمار على أساس العائد التعاقدي وتقييم أدائها على أساس التدفقات النقدية التعاقدية

.باالحتساب المبدئي ناقص اي تحصيل استرداد رأس مال وناقص أي تخفيض لالنخفاض في القيمة

االستثمارات في حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية هي ادوات حقوق الملكية التي يستهدف تملكها لمدة غير محددة، والتي يمكن بيعها عند الحاجة للسيولة؛ 

.ويتم تصنيفها على هذا النحو ابتداًء ويتم تسجيل عملية شراء وبيع هذه االستثمارات في تاريخ المتاجرة وهو التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بيع األصول

ويتم الحقاً إعادة تقييمها بالقيمة العادلة ويتم احتساب االرباح او الخسائر غير المحققة في بيان . يتم تسجيل هذه االستثمارات ابتداًء بقيمة التكلفة إضافة إلى تكاليف العملية

، حتى يتم استبعاد او شطب هذه الموجودات "احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات"التغيرات في حقوق الملكية الموحدة أو حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة ضمن 

.في حين، يتم احتساب األرباح أو الخسائر المتراكمة التي سبق احتسابها في حقوق الملكية في بيان الدخل الموحد. المالية

إذا لم يكن هناك اسواق نشطة لمثل هذه الموجودات المالية، فإن المجموعة تقدر القيمة . تستند القيم العادلة لالستثمارات المدرجة في األسواق النشطة إلى أسعار الطلب الحالية

وتقوم المجموعة باستخدام . وهذا يتضمن استخدام المعامالت التي نفذت على أساس تجاري بحت، أو أساليب تقييم مستخدمة من أطراف أخرى. العادلة باستخدام أساليب التقييم

.نتائج التقييم التي قام بإعدادها مديري استثمارات أخرى وذلك لتحديد القيمة العادلة لبعض الموجودات المالية غير المدرجة

تقوم المجموعة بإجراء تقييم في تاريخ كل بيان مركز مالي للتأكد من وجود أدلة موضوعية على هبوط قيمة أحد الموجودات المالية أو مجموعة من الموجودات المالية أو 

في حالة تصنيف السندات االستثمارية كسندات استثمارية بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية، ولغرض تحديد ما إذا تعرضت الموجودات للهبوط في القيمة، فإنه يؤخذ . خالفه

إذا ثبت وجود مثل هذا الدليل للسندات االستثمارية بالقيمة العادلة من خالل حقوق . في االعتبار وجود انخفاض كبير أو مطول في القيمة العادلة للسندات إلى أقل من تكلفتها

الملكية، فإن الخسارة المتراكمة المقاسة باعتبارها الفارق بين تكلفة الشراء والقيمة العادلة الحالية ناقصاً أي خسارة للهبوط في القيمة للموجودات المالية التي سبق احتسابها، يتم 

إذا ارتفعت القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية في الفترات الالحقة فإنه ال يتم عكس خسائر الهبوط في القيمة . استبعادها من حقوق الملكية وتحتسب ضمن بيان الدخل الموحد

.والتي سبق احتسابها في بيان الدخل الموحد، ولكن يتم تسجيلها كتعديالت على القيمة العادلة في بيان الدخل الموحد

. يصنف االستثمار كاستثمار بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل إذا استحوذ عليه أو نشأ أساسا لغرض توليد ربح من التقلبات قصيرة األجل في السعر أو من هامش المتعاملين

ويتم إعادة قياس االستثمارات بالقيمة العادلة ويتم تسجيل الربح أو . يجب تسجيل االستثمارات في تاريخ االستحواذ بالتكلفة زائد المصروفات المباشرة التي تتعلق باالستحواذ

.الخسارة في بيان الدخل الموحد في نهاية كل فترة إعداد التقرير
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االستثمارات العقارية5-

-6

استثمارات في المضاربة7-

القيمة العادلة8-

(اإلجارة)الموجودات المقتناة بغرض التأجير (ح )

يتم قياس هذه . تدرج الصكوك وصكوك الديون بالتكلفة المطفأة حيث يتم إدارة االستثمار على أساس العائد التعاقدي وتقييم أدائها على أساس التدفقات النقدية التعاقدية

.القيمةفي السترداد وناقصا أي انخفاض في االنخفاض - وعات رأس المال فدمد التحقق المبدئي ناقصا لفعلي عنابح رلايقة االستثمارات باستخدام طر

يتم تسجيل االستثمارات العقارية المحتفظ بها لغاية ارتفاع قيمتها بالتكلفة مبدئياً . إن كافة العقارات المحتفظ بها لغرض التأجير أو الرتفاع قيمتها تصنف كاستثمارات عقارية

ويعاد الحقاً تقييمها بالقيمة العادلة وفقا لنموذج القيمة العادلة وتسجيل أي ربح غير محقق ينتج في بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد ضمن احتياطي القيمة العادلة 

ويتم تسجيل اي خسائر غير محققة من تقييمها بالقيمة العادلة لالستثمار في العقارات بالقيمة العادلة في حقوق الملكية مقابل االستثمار في العقارات . لالستثمارات العقارية

وفي حال تجاوز الخسائر المتراكمة للرصيد . احتياطي القيمة العادلة، ويؤخذ بعين االعتبار التقسيم بين الجزء التابع لحقوق الملكية وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة

في حالة وجود خسائر غير محققة متعلقة باالستثمار في العقارات التي تم تسجيلها في بيان الدخل الموحد في . المتوفر، يتم تسجيل الخسائر الغير محققة في بيان الدخل الموحد

يتم احتساب األرباح أو الخسائر المحققة الناتجة عن بيع أي استثمار . الفترة المالية السابقة، يتم تقييد الربح غير المحقق للفترة الحالية مقابل الخسائر السابقه في بيان الدخل الموحد

كما يجب تسجيل الربح أو الخسارة . وصافي العائدات النقدية أو ما في حكمها من بيع كل استثمار على حدة (أو القيمة المسجلة)عقاري على أساس الفرق بين القيمة الدفترية 

.الناتجة باإلضافة إلى الرصيد المتوفر في احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات العقارية في بيان الدخل الموحد للفترة المالية الحالية

يتم تقدير القيمة العادلة لالستثمارات غير المعلنة أسعارها في السوق، وذلك بالرجوع إلى أسعار السوق الحالية ألدوات أخرى مشابهة أو تستند إلى تقدير التدفقات النقدية 

.وتقوم المجموعة بتحديد القيمة النقدية المعادلة على أساس معدل الربح الحالي لعقود تتمتع بشروط ومواصفات مخاطر مماثلة. المستقبلية او صافي قيمة الموجودات

األخرى لتكاليف رض واألاعلى الحصول في النفقات المتكبدة تشمل ، وللعمل السياق العادي لبيع في والمجموعة للتطوير ابها ظ لتي تحتفاضي راألالتطوير رات قيد  اتمثل عقا

ق المقدرة بإستخدام سعر لقابلة للتحقالقيمة د اييتم تحد. تدرج العقارات التطويرية بسعر التكلفة أو صافي القيمة التقديرية الممكن تحقيقها. القائمةلى حالتها إفي تحويلها المتكبدة 

.ق األعمال األعتيادية ، ناقص مصروفات التطوير المقدرةفي سياالمقدر لبيع ا

عقارات قيد التطوير

.(2) 2 وفقاً لإليضاح 30يتم احتساب مخصصات انخفاض القيمة وفقاً لمعيار المحاسبة المالية رقم 

.تدرج األصول المستحوذة للتأجير بالتكلفة ويتم استهالكها وفقاً لسياسة اإلهالك للمجموعة بالنسبة لألصول الثابتة أو مدة اإليجار ، أيهما أقل

حسابات االستثمار المقيدة

.يتم تسجيل االستثمارات العقارية المحتفظ بها لغرض التأجير بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم

.تسجل استثمارات المضاربة بالتكلفة ويحمل االنخفاض غير المؤقت في قيمة االستثمار مباشرة في بيان الدخل الموحد

.يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات المتداولة في األسواق المالية المنتظمة حسب أسعار العرض المعلنة في السوق
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عقود التكافل وإعادة التكافل(ط )

المساهمات اإلجمالية

 مساهمات اعادة التكافل

.تصنف المجموعة جميع عقودها بشكل فردي كعقود تكافل. كمقدم للتأمين اإلسالمي ، تقوم المجموعة بإصدار العقود التي تستند إلى النشاط التعاوني من خالل تقاسم المخاطر

عقود التكافل هي تلك العقود التي يقبل مشغل التكافل فيها مخاطر تكافل كبيرة من المشترك بموافقته على تعويض المشارك إذا كان حدث مستقبلي غير محدد يؤثر سلًبا على 

إن مخاطر التكافل . كمبدأ عام ، تحدد المجموعة مخاطر التكافل الهامة كإمكانية دفع الفوائد عند حدوث حدث تكافل. مثل هذه العقود يمكن أيضا نقل المخاطر المالية. المشارك

تتمثل المخاطر المالية في احتمال حدوث تغيير مستقبلي محتمل في واحد أو أكثر . هي مخاطر أخرى غير المخاطر المالية التي يتم تحويلها من حامل العقد إلى الجهة المصدرة

إن مخاطر التكافل هامة . . من سعر الضمان ، أو مؤشر األسعار أو النسبة أو أي متغير آخر ، بشرط أن يكون المتغير غير متغير لطرف في العقد في حالة المتغير غير المالي

بمجرد تصنيف العقد على أنه عقد تكافل ، فإنه يظل مصنًفا كعقد تكافل حتى يتم . إذا كان حدث التكافل فقط ، إذا كان من الممكن أن يؤدي إلى دفع فوائد إضافية كبيرة للمجموعة

.إطفاء جميع الحقوق وااللتزامات أو انتهاء صالحيتها

عقود إعادة التكافل

عقود التكافل

ض يوجبها تعم بمولتي يت، واا طرهيع مخاوتنن خالل لصافي مرة امکانية خساإعادة التكافل بغرض تحديد   إعة مع مشغلي ولمجماخلها دتود ي عقعقود إعادة التكافل، ه

.ود التكافل الصادرةفي عقن الخسائر عة عالمجمو

ودات و المطلوبات واإليرادات جن الموعب عقود إعادة التكافل المنسوبة بشكل منفصل جولناشئة بمت واإليرادات والمصروفات اباولودات والمطجرض الموعيتم 

.المباشرة إلى المشاركينماتها ن إلتزاعة مالمجموال تعفيرتيبات إعادة التكافل تن لصلة ألن عقود التكافل ذات اموالمصروفات 

تتكون هذه الموجودات من األرصدة المستحقة من مشغلي إعادة . يتم األعتراف بالمزايا التي تستحقها المجموعة بموجب عقود إعادة التكافل الخاصة بها كموجودات إعادة تكافل

التكافل على سداد المطالبات والمبالغ المستحقة األخرى مثل عموالت األرباح وحصة مشغل إعادة التكافل من المطالبات القائمة والتي تعتمد على المطالبات والمزايا المتوقعة 

يتم االعتراف بالمبالغ التي يمكن استردادها من مشغلي إعادة التكافل أو المستحق لها بشكل متوافق مع المبالغ . الناشئة بموجب عقود التكافل المشمولة في عقود إعادة التكافل

إن مطلوبات إعادة التكافل هي في المقام األخر مساهمات مستحقة الدفع لعقود إعادة التكافل ويتم . المرتبطة بعقود التكافل األساسية ووفقاً لبنود كل عقد من عقود إعادة التكافل

.االعتراف بها كمصروف عند استحقاقها

تتألف أموال التكافل الخاصة بالمشاركين من صندوق التكافل العام والتأمين العائلي والذي يمثل الفائض أو العجز غير الموزع المتراكم فيما يتعلق بالعقود المعمول بها في تاريخ 

.كما يتضمن احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية. التقرير

تشمل إجمالي المساهمات إجمالي المساهمات المستحقة عن كامل فترة التغطية المقدمة بموجب العقود المبرمة خالل الفترة المحاسبية ويتم االعتراف بها في التاريخ الذي يتم فيه 

يتم تقييم . تشمل المساهمات أي تعديالت ناشئة في الفترة المحاسبية للتبرعات المستحقة القبض فيما يتعلق باألعمال المكتوبة في الفترات المحاسبية السابقة. قبول السياسة

ويدرج الجزء . المساهمات التي يتم جمعها من قبل الوسطاء ، ولكن لم يتم تلقيها بعد ، على أساس تقديرات من االكتتاب أو الخبرة السابقة ، وهي مدرجة في المساهمات المكتوبة

يتم االعتراف بالجزء المكتسب من المساهمات كإيراد في بيان اإليرادات . في بيان المركز المالي" المساهمات غير المكتسبة"غير المنتهي من هذه المساهمات تحت بند 

.والمصروفات للمشاركين

فيما يتعلق بعقود إعادة التكافل التناسبية وغير التناسبية ، يتم تسجيل . مساهمات إعادة التكافل هي المبالغ المدفوعة لمشغلي إعادة التكافل وفقاً لعقود إعادة التكافل للمجموعة

.المبالغ في بيان اإليرادات والمصروفات للمشاركين وفقاً لشروط هذه العقود
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 المساهمات غير المكتسبة

المطالبات اإلجمالية

المطالبات المستردة

المطالبات المعلقة

.وفقاً للتقييم االكتواري الذي يتم تحديثه على أساس أحدث تقارير التقييم ("IBNR")يتم تكوين مخصص للمطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها 

مستحقات التأمين التكافلي والتأمين

تمثل المساهمات غير المكتسبة مساهمات بموجب عقود التكافل والتي سيتم اكتسابها في الفترات المالية التالية أو الالحقة ، للفترة غير المنتهية من محتوى التكافل كما في تاريخ 

.التقارير المالية

تشمل المطالبات . يتم إثبات إجمالي المطالبات في بيان اإليرادات والمصروفات للمشاركين عندما يتم تحديد مبلغ المطالبة للمشاركين واألطراف الثالثة وفقاً لشروط عقود التكافل

اإلجمالية جميع المطالبات التي تطرأ خالل العام ، سواء تم اإلبالغ عنها أم ال ، والتكاليف المتعلقة بمناولة المطالبات ذات الصلة المباشرة بتجهيز المطالبات وتسويتها ، 

.وتخفيض قيمة اإلنقاذ والمبالغ المستردة األخرى ، وأي تعديالت على المطالبات القائمة من السنوات السابقة

تشمل المطالبات المستردة المبالغ المستردة من مشغلي إعادة التكافل وشركات التأمين األخرى فيما يتعلق بالمطالبات اإلجمالية التي تدفعها المجموعة ، وفقاً لعقود إعادة التكافل 

يتم االعتراف بالمطالبات المستردة من إعادة التكافل واألطراف األخرى عندما يتم . التي تحتفظ بها المجموعة وتشمل أيًضا التعويضات المتأخرة واسترداد المطالبات األخرى

.إثبات إجمالي المطالبات المطابقة ذات الصلة وفقاً لشروط العقود ذات الصلة

تستند المطالبات غير المسددة على التكلفة النهائية المقدرة لجميع المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم تسويتها في تاريخ بيان المركز المالي ، سواء تم اإلبالغ عنها أم ال ، باإلضافة 

تستند المخصصات للمطالبات القائمة التي تم اإلبالغ عنها على تقديرات الخسارة ، والتي . إلى تكاليف تداول المطالبات ذات الصلة وخفضها لإلنقاذ والمبالغ المستردة األخرى

سوف تكون مستحقة الدفع في نهاية المطاف على كل مطالبة غير مدفوعة ، والتي تحددها اإلدارة بناًء على المعلومات المتوفرة حالًيا والخبرات السابقة المعدلة للتغيرات التي 

. ال يتم خصم المطالبات المعلقة للقيمة الزمنية للنقود. تظهر في الظروف الحالية وزيادة التعرض وارتفاع تكاليف المطالبات و حدة وتكرار المطالبات األخيرة ، حسب االقتضاء

.تتم مراجعة األساليب المستخدمة والتقديرات المقدمة بانتظام

.يتم إدراج أي فرق بين مخصصات المطالبات القائمة بتاريخ بيان المركز المالي والتسويات والمخصصات للسنة التالية في بيان اإليرادات والمصروفات للمشتركين لتلك السنة

م مذلالقيمة الدفترية جعة رامم يت. يتم إثبات مستحقات التأمين التكافلي والتأمين عند استحقاقها ويتم قياسها عند االعتراف المبدئي بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق

بيان في ل خسارة اإلنخفاض مع تسجيلإلسترداد ، قابلة ون ال تکد قالدفترية لقيمة أن الی ظروف إلر األحداث أو اما تشيدلقيمة عند إنخفاض ايدلتأمينية لتحم المدينة امذلالتكافلل وا

.لخدلا
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الموجودات الثابتة(ي)

 سنة50مباني 

على مدى فترة التأجيرتحسينات عقارات اإليجار

 سنوات10-3أثاث ومعدات ومركبات

 موجودات غير ملموسة(ك )

الشهرة1-

وعلى هذا النحو يتم تسجيل اي زيادة على . يتم احتساب االستحواذ على حقوق األقلية حسب أسلوب الكيان االقتصادي، حيث أن شراء حصة األقلية تعد صفقة مع المساهمين

.حصة المجموعة من صافي األصول في حقوق الملكية

.تم تحديد األرباح والخسائر عند استبعاد الموجودات الثابتة من خالل مقارنة العوائد مع القيم الدفترية

ويتم احتساب اإلستهالك بطريقة القسط الثابت بمعدالت تكفي لشطب تكلفتها على مدى أعمارها اإلنتاجية . تسجل الموجودات الثابتة بقيمة التكلفة ناقصاً اإلستهالك المتراكم

:المقدرة كما يلي

وأينما تتجاوز القيمة الدفترية ألي نوع من الموجودات قيمتها القابلة لالسترداد، فإنه يتم تخفيضها مباشرًة . يتم حساب االستهالك بشكل منفصل لكل جزء مهم من فئة الموجودات

.ويتم مراجعة القيمة المتبقية للموجودات وعمرها اإلنتاجي، وتعديلها، حسبما يكون مالئماً، بتاريخ كل بيان مركز مالي. إلى قيمتها القابلة لالسترداد

يتم تضمين التكاليف الالحقة في القيمة الدفترية للموجودات، أو إحتسابها كأصل منفصل كما هو مالئم، وذلك إذا ما احتمل حصول المجموعة على منافع اقتصادية مستقبلية 

في حين يتم احتساب جميع التجديدات والتصليحات األخرى في بيان الدخل الموحد خالل الفترة المالية التي . مرتبطة باألصل للمجموعة، مع إمكانية قياس التكلفة بشكل موثوق

.يتم إنفاقها فيها

تسجل الشهرة الناتجة عن االستحواذ على شركات تابعة في بيان المركز المالي الموحد كأصل يقيم مبدئياً بقيمة التكلفة والتي تمثل الفائض من قيمة تكلفة الشراء على القيمة 

تقيم الشهرة بعد ذلك بصورة سنوية لتحديد ما إذا كانت هناك اي خسائر . العادلة لحصة المجموعة في تاريخ االستحواذ من صافي موجودات الشركة التابعة المستحوذ عليها

.وتسجل الشهرة في نهاية الفترة المالية في بيان المركز المالي الموحد بالتكلفة ناقصاً أية خسائر متراكمة لإلنخفاض في القيمة. ناشئة عن إنخفاض القيمة

تخصص الشهرة المستحوذ عليها من اندماج األعمال للوحدات المنتجة للنقد، أو لمجموعات من الوحدات المنتجة للنقد من تاريخ االستحواذ، والتي من المتوقع أن يستفاد من 

.تضافر االندماج، بغض النظر عما إذا تم تعيين الموجودات أو المطلوبات األخرى المترتبة على تلك الوحدات المشتراة، لهذه الوحدات أو لمجموعات من الوحدات

ويتم تسجيل خسائر االنخفاض في القيمة عندما تكون القيمة القابلة . يتحدد االنخفاض في القيمة عن طريق تقييم القيمة القابلة لإلسترداد للوحدة المنتجة للنقد، والتي تتعلق بالشهرة

.لالسترداد للوحدة المنتجة للنقد أقل من القيمة الدفترية

.يتم تسجيل الشهرة السلبية الناتجة عن االستحواذ على الشركات أو المؤسسات في بيان الدخل الموحد
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برامج الحاسوب اآللي2-

موجودات أخرى غير ملموسة مستحوذ عليها3-

موجودات مصنفة كموجودات محتفظ بها لغرض البيع(ل )

الضرائب الحالية(م )

الضرائب المؤجلة(ن )

.تقيم الموجودات غير الملموسة األخرى المستحوذ عليها بشكل سنوي أو أكثر، في حال وجدت مؤشرات للهبوط في القيمة والمسجلة بالتكلفة ناقصاً االطفاء المتراكم

كمحتفظ بها لغرض البيع عندما يتم استرداد قيمتها الدفترية بشكل رئيسي من خالل معاملة البيع ويعتبر  (أو تحت المجموعات االمستبعدة)يتم تصنيف الموجودات غير المتداولة 

.يتم ادراجها بالقيمة الدفترية والقيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع أيهما أقل. البيع محتمال بدرجة كبيرة

يتم اطفاء الموجودات غير الملموسة األخرى المستحوذ عليها وذو عمر انتاجي محدد، على سبيل المثال الودائع األساسية وعالقات العمالء، على مدى أعمارها االنتاجية المقدرة 
وقد تم تحديد القيمة الدفترية المبدئية للودائع األساسية وعالقات العمالء من قبل مخمنين مستقلين على أساس طريقة معدل الربح التفاضلية للمدة . بحد أقصى عشرين عاماً

.المتوقعة للودائع

.ولكن تقوم الشركات التابعة المؤسسة في دول تفرض الضرائب  بدفع الضرائب وفقا لألحكام المحلية لتلك الدول. ال توجد ضرائب على دخل الشركات في مملكة البحرين

.تزود الضرائب المؤجلة بإستخدام طريقة االلتزام لجميع الفروقات المؤقتة الناتجة عن الموجودات والمطلوبات على الطريقة الضرييبة والقيمة الحالية ألغراض التقارير المالية

يتم تسجيل موجودات الضرائب المؤجلة عن جميع الفروقات المؤقتة الواجب اقتطاعها وترحيل خسائر الضرائب غير المستغلة ومستردات الضرائب إلى حدود امكانية توفر 

تستخدم في الوقت . األرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة التي يتم مقابلها استخدام الفروقات المؤقتة الواجب اقتطاعها وخسائر الضرائب غير المستغلة ومستردات الضرائب

.الحاضر معدالت الضريبة السارية الحتساب ضرائب الدخل المؤجلة

ثالث إلى )ويتم إطفاء هذه التكاليف على اساس العمر االنتاجي المتوقع . تتم رسملة تراخيص برامج الحاسوب اآللي على أساس تكاليف الحصول على البرنامج المحدد وتشغيله

.يتم احتساب التكاليف المرتبطة بتطوير أو صيانة برامج الحاسوب اآللي كمصروفات عند انفاقها. (خمس سنوات

ويتم احتساب التكاليف التي ترتبط مباشرة بانتاج برامج قابلة للتحديد ومتميزة تحت سيطرة المجموعة، والتي قد ينشأ عنها مزايا اقتصادية  تزيد عن التكلفة لما يزيد عن عام 

ويتم إطفاء . تتضمن التكاليف المباشرة تكاليف الموظفين المتعلقة بتطوير برامج الحاسب اآللي وجزًء مناسباً في التكاليف المباشرة ذات الصلة. واحد كموجودات غير ملموسة

.تكاليف تطوير برامج الحاسب اآللي المحتسبة كموجودات باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى أعمارها االنتاجية

ويتم احتساب باألرباح . إلى القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع (أو تحت المجموعات االمستبعدة)يتم احتساب خسارة االنخفاض في قيمة أي تخفيض مبدئى أو الحق للموجودات 

، ولكن بحيث ال تزيد عن أي خسائر االنخفاض في القيمة (أو تحت المجموعات االمستبعدة)الناجمة عن أية زيادة الحقة في القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع للموجودات 

فيتم احتسابها في تاريخ  (أو تحت المجموعات االمستبعدة)اما االرباح أو الخسائر التي لم يتم احتساب سابقا في تاريخ بيع الموجودات غير المتداولة . المتراكمة المحتسبة سابقا

.اإلستبعاد

35



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

2018 ديسمبر 31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

(يتبع)أهم السياسات المحاسبية للمجموعة 2

(يتبع) ملخص السياسات المحاسبية الهامة5)

مخصص منافع الموظفين(س )

مبالغ مستحقة لمستثمرين(ع )

حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة(ف )

حسابات االستثمار المقيدة(ص )

 أسهم الخزينة(ق )

 االحتياطي القانوني(ر )

يتم تحميل مساهمات . تحتسب منافع ومستحقات الموظفين المتعلقة باإلجازات السنوية وتذاكر سفر اإلجازات وغير ذلك من المنافع قصيرة األجل عندما تستحق للموظفين

للمجموعة التزامات قانونية وتأسيسية بدفع المساهمات كلما استحقت دون وجود أي التزام عليها  . المجموعة في خطط المساهمة المحددة في بيان الدخل الموحد في السنة ذاتها

.بدفع فوائد مستقبلية

يتم تقديم تكلفة مكافآت نهاية الخدمة، التي يكون مؤهل للحصول عليها بعض الموظفين العاملين لدى المجموعة، بموجب متطلبات قانون العمل الساري في الدول ذات العالقة أو 

ويتم توزيع . ويتم تقدير تلك التكاليف المحتسبة بموجب طريقة وحدة اإلعتماد المتوقعة بناًء على التوصية المقدمة من خبراء اكتواريين. بموجب طريقة وحدة اإلعتماد المتوقعة

.األرباح والخسائر االكتوارية على متوسط مدة الخدمة المتبقية للموظفين حتى تاريخ استحقاق تلك المنافع

وبخصوص المكافآت غير الثابتة، يتم إحتساب مخصص للمبالغ المتوقع دفعها وذلك إذا كان للمجموعة أي إلتزام قانوني أو استداللي لدفع هذه المبالغ للموظف نتيجة خدمات 

.قدمها في الماضي ويمكن إحتساب هذه االلتزامات بطريقة موثوقة

".مبالغ مستحقة لمستثمرين"تصنف األموال المستلمة من المودعين الذين يتحملون المخاطر المتعلقة باإلثمار أو الشركات التابعة على أنها 

تحت إطار حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة، يقوم صاحب حساب االستثمار بتفويض المجموعة بإستثمار األموال المحتفظ بها في حسابه  بالطريقة التي تراها 

.المجموعة مناسبة دون وضع أية قيود بالنسبة إلي الموضع والكيفة والغرض من استثمار هذه األموال

يحتسب المبلغ المخصص لهذا . يتم قياس األصول المدرجة في حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة على نفس األساس لفئات مختلفة من األصول كما هو مبين أعاله

االحتياطي من مجموع اإليرادات من أصول حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة قبل تحميل المصاريف المتعلقة بالرسوم اإلدارية، وحصة المضارب في الربح والربح 

.يتم إنشاء احتياطي معادلة الربح للمحافظة على مستوى معين من العائد على االستثمارات ألصحاب حسابات االستثمار. ألصحاب حسابات االستثمار

وتسجل األصول . تحت إطار حسابات االستثمار المقيدة، يقوم أصحاب حسابات االستثمار المقيدة بفرض قيود معينة فيما يتعلق بموضع وكيفية وغرض استثمار األموال

.المدرجة في حسابات االستثمار المقيدة بصافي القيمة الدفترية

.وتسجل األرباح والخسائر الناتجة عن بيع أسهم الخزينة في بيان حقوق الملكية. يتم احتساب هذه األسهم على أنها انخفاض في حقوق الملكية

٪ من رأس المال 50٪ من صافي ربح اإلثمار للسنة إلى االحتياطي القانوني حتى يصل هذا االحتياطي إلى 10وفقاً لمتطلبات قانون الشركات التجارية البحريني، يتم تحويل 

.ويكون هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع ولكن يمكن استخدامه كما هو موضح في قانون البحرين للشركات التجارية وغيرها من القوانين المحلية القابلة للتطبيق. المدفوع
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(.ب.م.سابقاً بنك اإلثمار ش). ب.م.شركة اإلثمار القابضة ش

2018 ديسمبر 31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

(يتبع)أهم السياسات المحاسبية للمجموعة 2

(يتبع) ملخص السياسات المحاسبية الهامة5)

 تحقق اإليرادات(ش )

المشاركة في األرباح ورسوم اإلدارة1-

 أرباح المرابحة والتمويالت األخرى 2-

 أرباح الموجودات المقتناة بغرض التأجير3-

أرباح عقود المضاربة4-

أرباح عقود المشاركة5-

أرباح نقدية6-

الرسوم والعموالت7-

يتم تسجيل اإليرادات من عقود المضاربة عندما يقوم المضارب بتوزيع األرباح؛ ويتم تسجيل الحصة من خسائر الفترة إلى حد امكانية اقتطاع هذه الخسائر من رأسمال 

.المضاربة

يتم احتساب حصة المجموعة من األرباح لعقود المشاركة التي تستمر ألكثر من فترة مالية واحدة حينما يتم تسديدها جزئياً أو كلياً فيما يتم احتساب حصة المجموعة من الخسائر 

بينما يتم احتساب األرباح والخسائر لعقود المشاركة المتناقصة بعد األخذ في االعتبار . في الحدود التي يتم فيها اقتطاع تلك الخسائر من حصة المجموعة في رأسمال المشاركة

.االنخفاض في حصة المجموعة في رأسمال المشاركة وبالتالي الحصة التناسبية من األرباح أو الخسائر

.يتم احتساب األرباح النقدية حينما يتأكد حق المجموعة في استالمها

.كإيرادات حين تتحقق (شاملة الخدمات المصرفية)يتم تسجيل الرسوم والعموالت 

.ويتم تسجيل العمولة المستحقة عن االعتمادات المستندية وخطابات الضمان كإيراد على مدى فترة المعاملة

.تتحقق رسوم هيكلة وتنظيم معامالت التمويل ألطراف أخرى أو بالنيابة عنهم كإيراد بعد إيفاء اإلثمار لجميع التزاماته المتعلقة بالعمليات ذات الشأن

.يتم تسجيل اإليرادات من عقود التأجير تناسبياً على امتداد فترة اإليجار

يتم احتساب اإليرادات الناتجة عن المشاركة في األرباح ورسوم اإلدارة المحّملة على الصناديق المدارة من قبل المجموعة على أساس حق المجموعة في استالم تلك اإليرادات 

.، باستثناء الحالة التي تقوم المجموعة فيها بالتنازل مؤقتاً عن هذا الحق(صكوك األمانة)من حسابات االستثمار المقيدة والمطلقة كما هو محدد في عقود المضاربة 

يتم احتساب ربح عمليات المرابحة على أساس توزيع األرباح لكل معاملة تناسبياً على امتداد فترة العملية حيث تحمل كل فترة مالية حصتها من األرباح بغض النظر عما إذا تم 

ومع ذلك، فال تستحق األرباح على عمليات المرابحة إذا تأخر تسديد األقساط لمدة تزيد عن تسعين يوماً إال إذا رأت إدارة اإلثمار بأن هناك مبرراٍت . أو لم يتم استالم مبلغ نقدي

.كافيًة الستحقاق تلك األرباح

حينما ال يكون االيراد محدد تعاقدياً أو كمياً فيتم احتسابه عندما يصبح تحقيقه . يتم استحقاق االيرادات من التمويالت االخرى على أساس طريقة العائد الفعلي طوال مدة العملية

.مؤكداً بشكل معقول أو عندما يتم تحقيقه
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(.ب.م.سابقاً بنك اإلثمار ش). ب.م.شركة اإلثمار القابضة ش

2018 ديسمبر 31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

(يتبع)أهم السياسات المحاسبية للمجموعة 2

(يتبع) ملخص السياسات المحاسبية الهامة5)

تخصيص األرباح بين المجموعة وحاملي حسابات االستثمار(ت )

تحويل األصول بين حقوق الملكية وحسابات االستثمار المطلقة وحسابات االستثمار المقيدة(ث)

.يتم تحويل األصول بالقيمه العادلة بين حقوق الملكية وحسابات االستثمار المطلقة وحسابات االستثمار المقيدة

كما يتم قيد جميع األرباح الناشئة من هذه األصول لصالح . تمتلك المجموعة سجالت منفصلة لألصول التي تعود ملكيتها إلى المالكين وحسابات اإلستثمار المقيدة والمطلقة

.حسابات االستثمار بعد اقتطاع المخصصات وإحتياطي معادلة األرباح وحصة المضارب من األرباح والرسوم اإلدارية

.تتحمل المجموعة بصورة مباشرة المصاريف اإلدارية المتعلقة بإدارة الصناديق

.يتم تسجيل مخصص الهبوط في القيمة عندما تتحقق اإلدارة من وجود إنخفاض في القيمة الدفترية لألصول الممولة من حسابات اإلستثمار
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(.ب.م.سابقاً بنك اإلثمار ش). ب.م.شركة اإلثمار القابضة ش

2018 ديسمبر 31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة 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       167،662       2،136             165،526        احتياطي النقد لدى المصارف المركزية

نقد وأرصدة لدى مصارف والمصارف 

530،826       68،764           462،062       428،572       55،441           373،131        المركزية

       538,657          57,577      596,234      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       285،770       15،827           269،943        ودائع سلع

              -   -                     -                (143)               -                  (143)             مخصصات انخفاض القيمة: ناقصاً

       269,800          15,827      285,627      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 

701،938       70،949           630،989       596،234       57،577           538،657        المركزية

سلع وودائع أخرى لدى مصارف ومؤسسات  

261،392          -                  261،392       285،627       15،827           269،800        صافي- مالية ومؤسسات أخرى 

   -                ودائع تستحق بعد تسعين يوماً: ناقصا

   -                   -                     -                (73،048)       (15،827)          (57،221)        أرصدة لدى المصارف المركزية : ناقصا

المتعلقة بمتطلبات الحد األدنى

(171،112)     (2،185)           (168،927)      (167،662)     (2،136)           (165،526)       لالحتياطي

       585,710          55,441      641,151      723,454          68,764      792,218

2017 ديسمبر 201831 ديسمبر 31

2017 ديسمبر 201831 ديسمبر 31

2017 ديسمبر 201831 ديسمبر 31
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(.ب.م.سابقاً بنك اإلثمار ش). ب.م.شركة اإلثمار القابضة ش

2018 ديسمبر 31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 (كافة المبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك)

المرابحات والتمويالت االخرى5

بالمالكين تتعلق
تتعلق بحسابات 

االستثمار المطلقة
بالمالكين تتعلقالمجموع

تتعلق بحسابات 

االستثمار المطلقة
المجموع

3،899،448    1،492،033      2،407،415    3،645،080    1،433،544      2،211،536     المرابحات والتمويالت االخرى

(321،577)     (14،933)          (306،644)      (380،215)     (34،148)          (346،067)      مخصصات انخفاض القيمة: ناقصاً

   1,865,469     1,399,396   3,264,865   2,100,771     1,477,100   3,577,871

:وفيما يلي الحركة في مخصصات انخفاض القيمة

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 

   -                   -                     -                117،329       888                116،441         30تأثير معيار المحاسبة المالية رقم 

                 -              17،950         17،950                -                     -                   -   

43،427            -                  43،427         22،700         6،606             16،094         السنة محمل خالل

(19،341)          -                  (19،341)        (31،803)       (284)              (31،519)        إعادة إطفاء خالل السنة

(8،508)         (7،222)           (1،286)          (6،132)         (5،741)           (391)             المستخدم خالل السنة

8،531           (261)              8،792           (15،064)       90                  (15،154)        معاد تصنيفه

   -                   -                     -                   -                   -                     -                 المحول من األستثمار

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

(11،841)       (102)              (11،739)        (46،342)       (294)              (46،048)        فروق أسعار الصرف وتحركات اخرى

321,577      14,933          306,644      380,215      34,148          346,067        ديسمبر31كما في 

استثمارات في المضاربة6

بالمالكين تتعلق
تتعلق بحسابات 

االستثمار المطلقة
بالمالكين تتعلقالمجموع

تتعلق بحسابات 

االستثمار المطلقة
المجموع

17،820            -                  17،820         17،594            -                  17،594         استثمارات المضاربة

(12،060)          -                  (12،060)        (11،834)          -                  (11،834)        مخصصات انخفاض القيمة: ناقصاً

           5,760                  -             5,760          5,760                  -             5,760

:وفيما يلي الحركة في مخصصات انخفاض القيمة

بالمالكين تتعلق
تتعلق بحسابات 

االستثمار المطلقة
بالمالكين تتعلقالمجموع

تتعلق بحسابات 

االستثمار المطلقة
المجموع

12،314         11،581           733              12،060            -                  12،060          يناير1كما في 

(254)            (11،581)          11،327         (226)               -                  (226)             معاد تصنيفه

   -                   -                     -                   -                   -                     -                 فروق أسعار الصرف وحركات اخرى

12,060           -                  12,060        11,834           -                  11,834          ديسمبر31كما في 

2017 ديسمبر 31

2017 ديسمبر 201831 ديسمبر 31

2017 ديسمبر 201831 ديسمبر 31

والتي تتضمن مخصصات انخفاض القيمة بمبلغ صفر  ( مليون دوالر أمريكي323.8: 2017 ديسمبر 31) مليون دوالر أمريكي 380.2بلغ إجمالي مخصصات انخفاض القيمة 

.( مليون دوالر أمريكي31.8: 2017 ديسمبر 31)مليون دوالر أمريكي 

2017 ديسمبر 201831 ديسمبر 31

2018 ديسمبر 31

.لشركة تابعة لإلثمار ( مليون دوالر أمريكي1،683 : 2017 ديسمبر 31) مليون دوالر أمريكي 1،571تمثل التمويالت األخرى قروض تقليدية وسلفيات يبلغ مجموعها 

التحويل من إحتياطي مخاطر األستثمار إلى 

30معيار المحاسبة المالية رقم 
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(.ب.م.سابقاً بنك اإلثمار ش). ب.م.شركة اإلثمار القابضة ش

2018 ديسمبر 31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 (كافة المبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك)

صكوك وسندات استثمارية وما في حكمها7

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            226،243             -                   226،243        غير مدرجة– أدوات ديون 

   -                          -                          -                    1،932                -                   1،932            مدرجة– سندات حقوق الملكية 

        228,175                   -            228,175           304,895                       -                 304,895

بالقيمة العادلة سندات استثمارية

من خالل حقوق الملكية

55،271                   -                       55،271             62،485               -                   62،485          مدرجة– سندات حقوق الملكية 

غير مدرجة– سندات حقوق الملكية 
        269،583                   -             269،583            307،705                       -                 307،705

        332،068                   -             332،068            362،976                       -                 362،976

(155،515)                -                       (155،515)          (170،530)           -                   (170،530)       مخصصات الهبوط في القيمة

        161,538                   -            161,538           207,461                       -                 207,461

سندات استثمارية بالتكلفة المطفأة

250،312              232،885              17،427             200،024          188،717          11،307          غير مدرجة– صكوك 

73،798                   -                       73،798             128،573             -                   128،573        مدرجة– أدوات ديون أخرى 

1،045،604              -                       1،045،604         1،053،572          -                   1،053،572     غير مدرجة– أدوات ديون أخرى 

     1،193،452          188،717       1،382،169         1،136،829              232،885           1،369،714

(19،185)                  -                       (19،185)            (15،187)             -                   (15،187)         مخصصات الهبوط في القيمة

     1,178,265         188,717      1,366,982        1,117,644              232,885           1,350,529

     1,567,978         188,717      1,756,695        1,630,000              232,885           1,862,885

:فيما يلي الحركة في المخصصات المتعلقة بالصكوك واألوراق المالية االستثمارية وما في حكمها

بالمالكين تتعلق
تتعلق بحسابات 

االستثمار المطلقة
بالمالكين تتعلقالمجموع

تتعلق بحسابات االستثمار 

المطلقة
المجموع

173،304              5،700                  167،604            174،700             -                   174،700         يناير1كما في 

30تأثير معيار المحاسبة المالية رقم 
               111                   -                   111                    -                          -                          -   

10،856                   -                       10،856             26،417               -                   26،417          محمل خالل السنة

(78)                        -                       (78)                   (1،330)               -                   (1،330)           إعادة إطفاء خالل السنة

(333)                       -                       (333)                 (7،607)               -                   (7،607)           المستخدم خالل السنة

(7،879)                 (5،700)                 (2،179)              401                   -                   401               معاد تصنيفه

(1،170)                    -                       (1،170)              (6،975)               -                   (6،975)           فروق أسعار الصرف وتحركات اخرى

174,700                 -                       174,700           185,717            -                   185,717         ديسمبر31كما في 

2017 ديسمبر 201831 ديسمبر 31

2017 ديسمبر 201831 ديسمبر 31

قامت بها  ( مليون دوالر أمريكي1،402.5 : 2017 ديسمبر 31) مليون دوالر أمريكي 1،334.0تتضمن الصكوك واألوراق المالية االستثمارية وما في حكمها استثمارات تقليدية يبلغ مجموعها 

. شركة تابعة لإلثمار

.محتفظ بها لدى طرف ثالث كمرشح نيابة عن المجموعة ( مليون دوالر أمريكي1.3: 2017 ديسمبر 31)يتضمن أعاله بعض الموجودات بلغ مجموعها صفر مليون دوالر أمريكي 

.وهذه السندات االستثمارية قابله للتداول ( مليون دوالر أمريكي1،351.7 : 2017 ديسمبر 31) مليون دوالر أمريكي 1،368.3بلغت القيمة العادلة للسندات االستثمارية بالتكلفة المطفأة 
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(.ب.م.سابقاً بنك اإلثمار ش). ب.م.شركة اإلثمار القابضة ش

2018 ديسمبر 31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

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

(يتبع)صكوك وسندات استثمارية وما في حكمها 7

استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة

المجموع3المرتبة 2المرتبة 1المرتبة 

2018 ديسمبر 31كما في 

بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل سندات استثمارية

226،243                  -                        226،243               -                    أدوات ديون

1،932                      -                           -                     1،932              حقوق الملكية سندات

بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية سندات استثمارية

161،538               98،204                 3،845                59،489            سندات حقوق الملكية

            61,421           230,088                98,204              389,713

2017 ديسمبر 31كما في 

بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل سندات استثمارية

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

. خالل السنة2 والمستوى 1ال توجد أي حركة بين المستوى 

3تسوية بنود المرتبة 

2017 ديسمبر 201831 ديسمبر 31

158,338              157,652            يناير1كما في 

:المسجلة في (الخسائر)/ اجمالي األرباح 

(9،367)                 (23،353)             بيان الدخل - 

1،148                   (42،374)             حقوق الملكية - 

   -                        12،184              الحركة بسبب االستحواذ على شركات تابعة

1،000                      -                     مشتريات

(1،120)                 (1،421)              مبيعات

7،653                   (4،484)              إعادة تخصيص

157,652              98,204              ديسمبر31كما في 

6،379                   1،471                 ديسمبر31اجمالي األرباح للسنة المتضمنة في بيان الدخل الموحد في 

.(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 ممكنا. يتطلب السلم استخدام معلومات السوق القابلة للقياس والمالحظة إن وجدت

سندات استثمارية بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية

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

:هذان النوعان من المدخالت خلقا سلم القيمة العادلة التالي. المستقاة من مصادر مستقلة؛ في حين ان المدخالت غير القابلة للقياس والمالحظة تعكس افتراضات المجموعة ألوضاع السوق

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

.(أي مشتقة من األسعار)أو بشكل غير مباشر (أي األسعار) إما بشكل مباشر1مدخالت قابلة للقياس والمالحظة لالستثمارات عدا األسعار المدرجة المتضمنة في المرتبة  – 2المرتبة 
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(.ب.م.سابقاً بنك اإلثمار ش). ب.م.شركة اإلثمار القابضة ش

2018 ديسمبر 31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 (كافة المبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك)

استثمارات في شركات زميلة8

:تتكون االستثمارات في الشركات الزميلة، بصيغتها المعدلة لحصة المجموعة من نتائجها، مما يلي

النشاطبلد التأسيسنسبة الملكية ٪2017نسبة الملكية ٪2018اسم الشركة

:الشركات غير المدرجة

تكافلالبحرين36             68،834       -    -             (إيضاح أ) (م). ب.م.مجموعة سوليدرتي القابضة ش

ادارة الموجوداتهونغ كونغ -    -             20             42،189      (إيضاح ب)سيتك الدولية إلدارة األصول المحدودة 

تصنيعباكستان31             933           31             720           المحدودة (الخاصة)سانباك للصناعات الهندسية 

تجارةمصر23             2،461        23                -             "إيجيراب"شركة مصر لمواد التغليف 

ادارة الموجوداتباكستان30             210            -    -             فيصل إلدارة األصول المحدودة 

شركة استثماريةالمملكة العربية السعودية23             4،183        23             3،859        شركة إثراء المالية 

البنية التحتيةالبحرين31             107،619    31             93،658       (م). ب.م.نسيج ش

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

تجارةالبحرين24             288           24             288           الشركة االسالمية للتجارة معفاة 

تكافلالمملكة العربية السعودية -    -             28             42،815      (إيضاح أ)شركة سوليدرتي للتكافل السعودية 

الشركات 

:المدرجة

خدمات مصرفيةالبحرين25                -             25             427،665    (إيضاح ب). ب.م.بنك البحرين والكويت ش

    611,194    186,207

:تتكون حصة المجموعة في نتائجها بشكل أساسي من متابعة الشركات المرتبطة

20182017أسم الشركة

:غير مدرجة

3،269        707           (إيضاح أ) (م). ب.م.مجموعة سوليدرتي القابضة ش

(7،443)       (22،914)     سيتك الدولية إلدارة األصول المحدودة 

4،244        3،806        شركة سوليدرتي للتكافل السعودية

319           945            (م). ب.م.نسيج ش

:مدرجة

22،606      60،228      .ب.م.بنك البحرين والكويت ش

      42,772      22,995

.( مليون دوالر أمريكي107.6 : 2017 ديسمبر 31) مليون دوالر أمريكي 563.5يتضمن االستثمار في شركات زميلة استثمارات تقليدية يبلغ مجموعها 

.( مليون دوالر أمريكي3.4 : 2017 ديسمبر 31) مليون دوالر أمريكي 10.1بلغت القيمة المطفأة لألصول الغير ملموسة  

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

2017 ديسمبر 201831 ديسمبر 31

              10،178،879                   898،010

                8،295،620                   295،526

                   334،758                   149،531

                     69،185                     20،723 صافي الربح

.محتفظ بها لدى طرف ثالث كمرشح نيابة عن المجموعة ( مليون دوالر أمريكي2.5: 2017 ديسمبر 31)يتضمن أعاله بعض الموجودات بلغ مجموعها صفر مليون دوالر أمريكي 

.مع الشروط واألحكام في سياق العمل العادي ( مليون دوالر أمريكي411.0: 2017 ديسمبر 31) مليون دوالر أمريكي 427.7تبلغ األصول المعدة كتعهدات ضمان مقابل التمويالت 

اجمالي الموجودات

اجمالي المطلوبات

اجمالي االيرادات

ونتيجة لذلك ، تم إدراج شركة . (44إيضاح )تم تصنيفها كشركة تابعة  (ج).  ، قامت مجموعة سوليدرتي القابضة2018خالل شهر ديسمبر : مالحظة أ

.سوليدرتي السعودية للتكافل كجزء من استثمار المجموعة في الشركات الزميلة

و سيتك الدولية إلدارة األصول المحدودة  كشركاء ألنهم لم يعودوا يستوفون . ب.م.خالل السنة ، تم إعادة تصنيف بنك البحرين والكويت ش: مالحظة ب

معايير التصنيف كموجودات محتفظ بها للبيع
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(.ب.م.سابقاً بنك اإلثمار ش). ب.م.شركة اإلثمار القابضة ش

2018 ديسمبر 31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

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

حسابات االستثمار المقيدة9

بالمالكين تتعلق
تتعلق بحسابات 

االستثمار المطلقة
بالمالكين تتعلقالمجموع

تتعلق بحسابات 

االستثمار المطلقة
المجموع

147،715        7،500              140،215         49،735          -                    49،735           االستثمار في حسابات االستثمار المقيدة

ً (72،819)           -                    (72،819)          (49،735)        -                    (49،735)          مخصصات انخفاض القيمة: ناقصا

                   -                       -                  -              67,396              7,500         74,896

:فيما يلي الحركة في مخصصات انخفاض القيمة

بالمالكين تتعلق
تتعلق بحسابات 

االستثمار المطلقة
بالمالكين تتعلقالمجموع

تتعلق بحسابات 

االستثمار المطلقة
المجموع

67،277          8،626              58،651           72،819          -                    72،819            يناير1كما في 

4،778               -                    4،778                -                  -                       -                   محمل خالل السنة

          (17،146)                    -        (17،146)                   -                       -                    -   

   -                 (8،626)             8،626             (5،938)          -                    (5،938)            معاد تصنيفه

764                  -                    764                   -                  -                       -                   فروق أسعار الصرف وحركات اخرى

72,819            -                    72,819           49,735         -                    49,735            ديسمبر31كما في 

موجودات مقتناه بغرض التأجير10

االستهالك المتراكمالتكلفة
صافي القيمة 

الدفترية
االستهالك المتراكمالتكلفة

صافي القيمة 

الدفترية

347,760       (34,947)          382,707        410,765    (48,762)          459,527        ممتلكات ومعدات

:وقد تم تحليل صافي القيمة الدفترية للموجودات المشتراة بغرض التأجير على النحو التالي

6،535            3،475         تتعلق بالمالكين

341،225        407،290     تتعلق بحسابات االستثمار المطلقة

    410,765       347,760

الحركة بسبب األستحواذ على شركات زميلة

2017 ديسمبر 201831 ديسمبر 31

2017 ديسمبر 201831 ديسمبر 31

2017 ديسمبر 201831 ديسمبر 31

2017 ديسمبر 201831 ديسمبر 31
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(.ب.م.سابقاً بنك اإلثمار ش). ب.م.شركة اإلثمار القابضة ش

2018 ديسمبر 31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

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

تكافل ومستحقات ذات صلة11

التأمين والذمم المدينة األخرى

حصة معيد التأمين من المطالبات المعلقة

حصة معيِّن التأمين من المساهمة غير المكتسبة

مخصصات انخفاض القيمة: ناقص

األحتياطات المتعلقة بالتأمين12

اإلجمالي- المطالبات المعلقة 

المساهمات غير المكتسبة والعموالت واالحتياطيات األخرى

الموجودات األخرى13

بالمالكين تتعلق
تتعلق بحسابات 

االستثمار المطلقة
بالمالكين تتعلقالمجموع

تتعلق بحسابات 

االستثمار المطلقة
المجموع

192،470        40،127          152،343        234،543        35،152          199،391        ذمم مدينة

10،922             -                 10،922          11،574             -                 11،574          مستحقات من أطراف ذات صلة

22،482             -                 22،482          9،718               -                 9،718            مؤجلة – ضرائب 

27،424             -                 27،424          24،966          57                 24،909          حالية- ضرائب 

17،280             -                 17،280          13،312             -                 13،312          موجودات مستحوذ عليها مقابل مطالبات

        258،904          35،209        294،113        230،451          40،127        270،578

(74،339)        (12،255)        (62،084)        (82،794)        (12،154)        (70،640)        مخصصات انخفاض القيمة

       188,264         23,055       211,319       168,367         27,872       196,239

:فيما يلي حركة مخصصات انخفاض القيمة

بالمالكين تتعلق
تتعلق بحسابات 

االستثمار المطلقة
بالمالكين تتعلقالمجموع

تتعلق بحسابات 

االستثمار المطلقة
المجموع

56،648          11،963          44،685          74،339          12،255          62،084           يناير1كما في 

   -                    -                 7،149               -                 7،149            30تأثير معيار المحاسبة المالية رقم 

14،898             -                 14،898          3،712               -                 3،712            محمل خالل السنة

   -                    -                    -                 (217)                -                 (217)             إعادة إطفاء خالل السنة

(1،301)             -                 (1،301)             -                    -                    -                 المستخدم خالل السنة

3،591            292               3،299            (1،276)          (90)               (1،186)          معاد تصنيفه

503                  -                 503               (913)             (11)               (902)             فروق أسعار الصرف وحركات اخرى

74,339         12,255         62,084         82,794         12,154         70,640          ديسمبر31في 

2017 ديسمبر 201831 ديسمبر 31

2018 ديسمبر 31

                                 64،766

                                 23،758

                                 35،878

                               124،402

                                 (4،368)

                               120،034

2018 ديسمبر 31

                                 56،981

                                 77،892

                              134,873

2017 ديسمبر 201831 ديسمبر 31
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(.ب.م.سابقاً بنك اإلثمار ش). ب.م.شركة اإلثمار القابضة ش

2018 ديسمبر 31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

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

استثمارات عقارية14

بالمالكين تتعلق

تتعلق 

بحسابات 

االستثمار 

المطلقة

بالمالكين تتعلقالمجموع

تتعلق بحسابات 

االستثمار 

المطلقة

المجموع

277،423      -              277،423   308،212       -             308،212            استثمارات عقارية

ً (29،521)       -              (29،521)    (38،146)        -             (38،146)            مخصصات انخفاض القيمة: ناقصا

           270,066             -       270,066   247,902              -      247,902

:فيما يلي الحركة في مخصصات انخفاض القيمة المتعلقة باالستثمارات عقارية

بالمالكين تتعلق

تتعلق 

بحسابات 

االستثمار 

المطلقة

بالمالكين تتعلقالمجموع

تتعلق بحسابات 

االستثمار 

المطلقة

المجموع

19،029        -              19،029     29،521         -             29،521               يناير1كما في 

12،993        -              12،993     620              -             620                   محمل خالل السنة

   -                -                 -             (7،607)          -             (7،607)              إعادة إطفاء خالل السنة

(4،334)         -              (4،334)      18،103         -             18،103              مستخدم خالل السنة

   -                -                 -                -                 -                -                     معاد تصنيفه

1،833          -              1،833       (2،491)          -             (2،491)              فروق أسعار الصرف وحركات اخرى

29,521        -              29,521     38,146         -             38,146              ديسمبر31كما في 

2018 ديسمبر 31عقارات قيد التطوير15

175،361          

            94،027أرض

          269،388تكاليف التطوير

موجودات مصنفة كموجودات محتفظ بها لغرض البيع16

موجودات ثابتة17

تتعلق بالمالكين

االستهالك المتراكمالتكلفة

مخصصات 

الهبوط في 

القيمة

صافي القيمة 

التكلفةالدفترية

االستهالك 

المتراكم

مخصصات 

الهبوط في 

القيمة

صافي القيمة 

الدفترية

113،314    (2،859)      (12،890)     129،063   39،357         -             (10،869)            50،226     أراضي ومباني

12،886         -             (21،822)     34،708     9،139           -             (21،219)            30،358     تحسينات عقارية

13،538         -             (63،309)     76،847     13،686         -             (64،293)            77،979     أثاث ومعدات

1،082           -             (2،064)       3،146       1،034           -             (1،917)              2،951       سيارات

   161,514            (98,298)             -         63,216   243,764  (100,085)     (2,859)    140,820

من المتوقع أن يتم الوفاء بالتزامات تكلفة البنية التحتية بالمبيعات . تمثل تكاليف التطوير تكاليف البنية التحتية المتكبدة مثل الطرق والشبكات ومحطات الكهرباء وتكاليف التصميم واإلشراف والتزامات تكلفة البنية التحتية

.بناًء على ذلك ، قدرت اإلدارة أن القيمة الدفترية الحالية أقل من صافي القيمة الممكن تحقيقها ، وبناًء عليه ، لم يتم اعتبار أي انخفاض في القيمة ضرورًيا. المتوقعة

2017 ديسمبر 201831 ديسمبر 31

.محتفظ بها لدى طرف ثالث كمرشح نيابة عن المجموعة ( مليون دوالر أمريكي1.2: 2017 ديسمبر 31) مليون دوالر أمريكي 0.6يتضمن أعاله بعض الموجودات بلغ مجموعها 

.القيمة العادلة لالستثمارات العقارية مقاربة لقيمتها الدفترية في نهاية السنة

2017 ديسمبر 201831 ديسمبر 31

. مليون دوالر إلى عقارات التطوير بسبب التغيير في النية بهدف تطويرها وبيعها في سياق األعمال العادية59خالل السنة ، تم تحويل األراضي التي تبلغ 

.( مليون دوالر أمريكي7.5: 2017 ديسمبر 31في ) مليون دوالر أمريكي 7.3، بلغت قيمة االستهالك المحملة 2018 ديسمبر 31في 

2017 ديسمبر 201831 ديسمبر 31

ألنها لم تعد تستوفي معايير تصنيفها كأصول  (8إيضاح ) مليون دوالر خالل السنة ، تم إعادة تصنيف األصول إلى استثمار في شركة زميلة 478.4 ، بلغت األصول المصنفة كمحتفظ بها للبيع 2017 ديسمبر 31 في 

محتفظ بها للبيع
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(.ب.م.سابقاً بنك اإلثمار ش). ب.م.شركة اإلثمار القابضة ش

2018 ديسمبر 31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

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

موجودات غير ملموسة18

تتعلق بالمالكين

االستهالك المتراكمالتكلفة

مخصصات الهبوط في 

صافي القيمة الدفتريةفروق صرف العمالتالقيمة

33،759                             (9،518)             (47،500)                     -            90،777الشهرة

32،842                           (13،424)                    -              (67،299)          113،565عالقات العمالء

39،770                           (19،525)                    -              (96،251)          155،546إيداعات أساسية

21،496                                  -                    -              (29،413)            50،909أخرى

           410,797            (192,963)            (47,500)            (42,467)            127,867

تتعلق بالمالكين

االستهالك المتراكمالتكلفة

مخصصات الهبوط في 

صافي القيمة الدفتريةفروق صرف العمالتالقيمة

70،099                             (9،231)               (8،500)                     -            87،830الشهرة

40،368                           (10،381)                    -              (62،816)          113،565عالقات العمالء

46،748                           (20،324)                    -              (88،474)          155،546إيداعات أساسية

4،911                                    -                    -              (25،748)            30،659أخرى

           387,600            (177,038)              (8,500)            (39,936)            162,126

:تم توزيع القيمة الدفترية للشهرة على الوحدات المولدة للنقد كما يلي

2017 ديسمبر 201831 ديسمبر 31

62،570               23،570              (سابقاً)  (م). ب.م.وحدات األعمال لمصرف البحرين الشامل ش

7،529                 10،189              بنك فيصل المحدود

             33,759              70,099

حسابات جارية للعمالء 19

.( مليون دوالر أمريكي16.8: 2017) مليون دوالر أمريكي 16.0، بلغت قيمة اإلطفاء المحملة إجمالي 2018 ديسمبر 31خالل السنة المنتهية في 

باستخدام تقديرات التدفقات النقدية من الميزانيات المالية المعتمدة من قبل اإلدارة  (VIU)تم تحديد المبلغ القابل لالسترداد من األقسام المولدة للنقد على أساس القيمة المستخدمة 

ويمثل معدل الخصم المطبق على توقعات التدفقات النقدية تكلفة رأس المال . (FVLCTS)العليا للمجموعة التي تغطي فترة ثالث سنوات والقيمة العادلة ناقصا تكلفة البيع 

تم تقييم االفتراضات الرئيسية المستخدمة في تقدير المبالغ القابلة لالسترداد من الوحدات المولدة للنقد لضمان معقولية . المعدلة لعالوة المخاطر المناسبة لهذه الوحدات المولدة للنقد

(VIUو FVLCTS) ويتم تسجيل التعديل الناتج عن ذلك، إن وجد، في بيان الدخل الموحد.

 مليون دوالر أمريكي والتي تخضع لعقوبات بموجب 215.6: 2017 ديسمبر 31) مليون دوالر أمريكي 207.4تتضمن الحسابات الجارية للعمالء أرصدة تتعلق بأطراف بلغت 

(.تدابير الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي واألمم المتحدة

2018 ديسمبر 31

2017 ديسمبر 31

47



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

2018 ديسمبر 31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 (كافة المبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك)

مبالغ مستحقة لمصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى20

بالمالكين تتعلق
تتعلق بحسابات 

االستثمار المطلقة
بالمالكين تتعلقالمجموع

تتعلق بحسابات 

االستثمار المطلقة
المجموع

1،092،297    40،372         1،051،925    1،423،034    79،927         1،343،107    مبالغ مستحقة لمصارف

51،667            -                51،667         118،312          -                118،312       مبالغ مستحقة لمؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

   1,461,419        79,927   1,541,346   1,103,592        40,372   1,143,964

مبالغ مستحقة لمستثمرين21

987،820       751،047       مبالغ مستحقة لشركات

849،545       716،990       مبالغ مستحقة ألفراد

70،606         226،940       مبالغ مستحقة لمؤسسات مالية

   1,694,977   1,907,971

.تمثل المبالغ المستحقة لمستثمرين ودائع تقليدية تم قبولها من قبل شركة تابعة لإلثمار

تتعلق بالمالكين

2017 ديسمبر 201831 ديسمبر 31

2017 ديسمبر 201831 ديسمبر 31

 مليون دوالر 432.1: 2017 ديسمبر 31) مليون دوالر أمريكي من طرفين 428.5تتضمن المبالغ المستحقة لمصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى أرصدة بقيمة إجمالية 

.تخضع لعقوبات بموجب تدابير الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي واألمم المتحدة، مصنفة كمستحقات تعاقدية شهرية (أمريكي

 مليون دوالر 457.1: 2017 ديسمبر 31) مليون دوالر أمريكي 625.6تتضمن المبالغ المستحقة لمصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى ودائع تقليدية يبلغ مجموعها 

.تم قبولها من قبل شركة تابعة لإلثمار (أمريكي

.( مليون دوالر أمريكي117.7: 2017 ديسمبر 31في ) مليون دوالر أمريكي 178.7، بلغت المديونيات المرهونة إجمالي 2018 ديسمبر 31في 

متعلقة ببعض األسهم المرهونة كضمان مباشرة من  ( مليون دوالر أمريكي21.8: 2017 ديسمبر 31) مليون دوالر أمريكي 25.5خالل السنة تم استالم أرباح أسهم نقدية بقيمة 

.، وتم تسويتها مقابل المبالغ المستحقة في التمويل وذلك بموجب الشروط المتفق عليها(وفقا للشروط واالحكام المتفق عليها)قبل المقرض 

.يتم ابرام معامالت الموجودات المرهونة كضمان بموجب الشروط االعتيادية لمعامالت االقراض النموذجية وسندات االقراض وأنشطة االقراض
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(.ب.م.سابقاً بنك اإلثمار ش). ب.م.شركة اإلثمار القابضة ش

2018 ديسمبر 31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 (كافة المبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك)

المطلوبات األخرى22

بالمالكين تتعلق

تتعلق بحسابات 

بالمالكين تتعلقالمجموعاالستثمار المطلقة

تتعلق بحسابات 

المجموعاالستثمار المطلقة

386،253        103،316       282،937      560،815       107،963         452،852      الذمم الدائنة

40،089             -                 40،089       107                 -                  107             مبالغ مستحقة ألطراف ذات صلة

948                  -                 948            849                 -                  849             الحالي- مخصص الضرائب 

4،355               -                 4،355         4،351              -                  4،351          المؤجل- مخصص الضرائب 

     458,159        107,963      566,122     328,329      103,316       431,645

حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة23

إيضاح

70،949         57،577         3نقد وأرصدة لدى مصارف والمصارف المركزية

سلع وودائع أخرى لدى مصارف ومؤسسات

   -                 15،827         4 مالية و مؤسسات أخرى

1،477،100    1،399،396    5مرابحات وتمويالت أخرى

356،845       495،053       تمويالت المشاركة

232،885       188،717       7صكوك وسندات استثمارية وما في حكمها

7،500              -                9حسابات االستثمار المقيدة

341،225       407،290       10موجودات مقتناة لغرض التأجير

27،872         23،055         13موجودات أخرى

       442،333       742،957

3،029،248   3،257،333    

(285،730)      (219،047)     19حسابات جارية للعمالء

(40،372)        (79،927)       20مبالغ مستحقة لمصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

(103،316)      (107،963)     22مطلوبات أخرى

2,827,915   2,622,311   حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة

.المستحق من المجموعة يمثل صافي االقتراض من حاملي حسابات االستثمار غير المقيدة لتمويل األصول الممولة ذاتيا: 1إيضاح 

(1إيضاح ) (بالصافي)مستحق من المجموعة 

2017 ديسمبر 201831 ديسمبر 31

:يتم استثمار األموال التي تم استالمها من أصحاب حسابات االستثمار المطلقة بالنيابة عنهم ودون مخاطرة على المجموعة كما يلي

2017 ديسمبر 201831 ديسمبر 31
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(.ب.م.سابقاً بنك اإلثمار ش). ب.م.شركة اإلثمار القابضة ش

2018 ديسمبر 31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 (كافة المبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك)

(يتبع)حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة 23

:تشمل الذمم الدائنة األخرى احتياطي معادلة األرباح والحركة كما يلي

      17،548        17،548 يناير1كما في 

            -          4،500صافي االضافة خالل السنة

17,548      22,048         ديسمبر31كما في 

:تشمل الذمم الدائنة االخرى احتياطي مخاطر االستثمار والحركة كما يلي

      17،850        17،950 يناير1كما في 

        3،100          1،500صافي االضافة خالل السنة

       (3،000)             -(30إيضاح )المحول من مخصصات إنخفاض القيمة 

(17،950)      -            

17,950      1,500           ديسمبر31كما في 

حقوق األقلية24

األقلية ٪األقلية ٪

        33113،980     33100،833بنك فيصل المحدود

                --     45106،506 (م). ب.م.مجموعة سوليدرتي القابضة ش

          5049،386       5049،324(م). ب. م. الجزيرة الصحية ش

                --       4380،272صندوق دلمونيا للتطوير

           (4،490)49        (3،565)49(م). ب.م.ستي فيو للتطوير العقاري ش

            504،165         503،193(م). ب.م.سكنا للحلول اإلسكانية المتكاملة ش

336,563     163,041       

أما حقوق الملكية للمساهمين اآلخرين في الشركات التابعة فيطلق عليها . ٪ من الموجودات والمطلوبات وأرباح الشركات التابعة100تتضمن البيانات المالية الموحدة نسبة 

.تسمية حقوق األقلية

2017 ديسمبر 201831 ديسمبر 31

 29.4: 2017 ديسمبر 31) مليون دوالر أمريكي 49.9وقد تم اإلفصاح عن الموجودات المتعلقة بحسابات االستثمار المطلقة صافي احتياطي مخاطر االستثمار بمبلغ وقدره 

.31كما تم اإلفصاح عن حركة احتياطي الهبوط في القيمة المتعلقة بحسابات االستثمار المطلقة في إيضاح . (مليون دوالر أمريكي

2017 ديسمبر 201831 ديسمبر 31

 31في )٪ 2.7حيث تم توزيع ما نسبته  (٪5:  2017 ديسمبر 31في )٪ 4.9، بلغت نسبة متوسط العائد اإلجمالي المتعلق بحسابات االستثمار المطلقة 2017 ديسمبر 31في 

٪ من مجموع مبلغ االستثمار 1.5ال تتجاوز نسبتها )على المستثمرين وتم االحتفاظ جانباً بالرصيد إما كمخصصات إنخفاض القيمة، رسوم إدارية  (٪2.9: 2017ديسمبر 

.أو تم استبقاؤه من قبل البنك كحصة من الربح بصفته مضارباً/و (السنوي لتغطية المصاريف اإلدارية المتعلقة به والمصاريف األخرى المتعلقة بإدارة صناديق مماثلة

 30مستخدمة لمعيار المحاسبة المالية رقم 

:الجدول التالي يلخص حقوق األقلية للمساهمين من حقوق ملكية الشركات التابعة الموحدة

2017 ديسمبر 201831 ديسمبر 31

تمثل حصة مساهمي األقلية من أرباح هذه الشركات  ( مليون دوالر أمريكي12.3: 2017 ديسمبر 31) مليون دوالر أمريكي 34إن حقوق األقلية في بيان الدخل الموحد البالغة 

.التابعة للسنوات المعنية
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(.ب.م.سابقاً بنك اإلثمار ش). ب.م.شركة اإلثمار القابضة ش

2018 ديسمبر 31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 (كافة المبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك)

رأس المال 25

رأس المال(باآلالف)عدد األسهم 

                   2،000،000                   8،000،000المصرح

المصدرة والمدفوعة بالكامل

                      757،690                   3،030،755إجمالي األسهم

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

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

المصدرة والمدفوعة بالكامل

                      757،690                   20183،030،755 يناير 1إجمالي االسهم كما في 

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

                      727,541                  2,910,160(مدققة) 2018 ديسمبر 31في 

(األساسي والمخفف)عائد السهم 26

2017 ديسمبر 201831 ديسمبر 31

                       (84،711)                       (23،981)الربح المتعلق بالمساهمين  / (الخسارة)صافي 

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية الصادرة والمدفوعة

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

(2.91)(0.82)بالسنتات األمريكية–  (األساسي والمخفف)عائد السهم 

 دوالر أمريكي للسهم ويبلغ قيمته 0.25 سهم بسعر 3،030،755،027 شمل مجموع رأس مال اإلثمار المصدر والمدفوع بالكامل 2018 ديسمبر 31 في 

يتم تداول رأس مال اإلثمار بالدوالر األمريكي في بورصة البحرين، وفي بورصة الكويت يتم التداول بالدينار الكويتي، وبالدرهم .  دوالر أمريكي757،688،757

.االماراتي في سوق دبي المالي

ويتم االحتفاظ بهذه االسهم كأسهم خزينة ويحق لإلثمار . (120،594،984 : 2017 ديسمبر 31) 2018 ديسمبر 31 من أسهمه في 120،595،238امتلك اإلثمار 

.إعادة اصدارها في وقت الحق

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

.43تم ادراج عائد السهم المتعلق باإليرادات والمصاريف غير المتوافق مع أحكام الشريعة ضمن إيضاح رقم 

أسهم افتراضية بدال من  (م). ب.م.تم إعادة توزيع األسهم المتعلقة بنظام حوافز أسهم الموظفين على أسهم الخزينة خالل السنة منذ ان تم منح موظفين بنك اإلثمار ش

.أسهم شركة اإلثمار القابضة
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(.ب.م.سابقاً بنك اإلثمار ش). ب.م.شركة اإلثمار القابضة ش

2018 ديسمبر 31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 (كافة المبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك)

الدخل من تمويالت المرابحات وتمويالت أخرى27

2017 ديسمبر 201831 ديسمبر 31

9،259                             6،085                             الدخل من تمويالت المرابحات

132،290                          155،013                          الدخل من التمويالت األخرى

                         161,098                         141,549

الدخل من االستثمارات األخرى28

2017 ديسمبر 201831 ديسمبر 31

83،458                            59،717                            الدخل من سندات استثمارية بالتكلفة المطفأة

9،519                             5،823                             الدخل من سندات استثمارية بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية

26،204                            27،732                            الدخل من سندات استثمارية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

3،958                             6،035                             دخل اإليجار من االستثمارات العقارية

                           99,307                         123,139

إيرادات أخرى29

2017 ديسمبر 201831 ديسمبر 31

46،227                            45،525                            إيرادات خدمات مصرفية

2،623                             5،788                             الدخل السلع التابعه للودائع

(20،096)                          7،618                             ارباح فروق صرف العمالت / (خسارة)

545                                249                                استبعاد أصول ثابتة ربح من

1،171                             4،602                             ارباح من الرسوم والعموالت

                           63,782                           30,470

المصروفات اإلدارية والعمومية30

2017 ديسمبر 201831 ديسمبر 31

                           90،775                           87،651الرواتب والمنافع األخرى

                           58،624                           60،322مصروفات مكتبية

                           10،744                           12،570رسوم مهنية

                           20،707                           22،475مصروفات إدارية أخرى

                         183,018                         180,850

تتعلق بالمالكين

تتعلق بالمالكين

تتعلق بالمالكين

تتعلق بالمالكين
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(.ب.م.سابقاً بنك اإلثمار ش). ب.م.شركة اإلثمار القابضة ش

2018 ديسمبر 31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 (كافة المبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك)

مخصصات إنخفاض القيمة31

بالمالكين تتعلق
تتعلق بحسابات 

االستثمار المطلقة
بالمالكين تتعلقالمجموع

تتعلق بحسابات 

االستثمار المطلقة
المجموع

718،951                    59،626      769،141659،325                 29،426      739،715 يناير1في 

   -                                    -              -124،738                      888      30123،850تأثير معيار المحاسبة المالية رقم 

-             17،950                   17،950-              -                  

87،008                            -        97،27987،008                     8،880        88،399محمل خالل السنة

(19،420)                           -       (19،420)(33،455)                      (394)      (33،061)المشطوب خالل السنة 

محول إلى احتياطي مخاطر 

3،000                          3،000              -   -                                 -             -(23إيضاح  )االستثمار 

(10،142)                      (7،222)         (2،920)(21،346)                   (5،741)      (15،605)المستخدم خالل السنة

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

   -                                    -              -(12،778)                        -      (12،778)الحركة بسبب األستحواذ على شركات زميلة

(10،256)                           (62)       (10،194)(57،490)                   (1،071)      (56،419)فروق الصرف 

769,141       29,426            739,715      884,039      49,938          834,101       ديسمبر31في 

:فيما يلي توزيع مخصصات إنخفاض القيمة على كل من الموجودات على النحو التالي

بالمالكين تتعلق
تتعلق بحسابات 

االستثمار المطلقة
بالمالكين تتعلقالمجموع

تتعلق بحسابات 

االستثمار المطلقة
المجموع

321،577                    14،933      306،644       380،215          34،148      346،067مرابحات وتمويالت اخرى

2،238                          2،238              -           3،636            3،636             -تمويالت المشاركة

143             -                143              -              -                                    -   

12،060                            -        12،060         11،834                -        11،834استثمارات في المضاربة

70،528                            -        70،528         75،892                -        75،892استثمارات في شركات زميلة

174،700                          -      174،700       185،717                -      185،717صكوك وسندات استثمارية وما في حكمها

72،819                            -        72،819         49،735                -        49،735حسابات االستثمار المقيدة

   -                                    -              -           4،368                -          4،368التأمين والمدينون ذوو الصلة

74،339                      12،255        62،084         82،794          12،154        70،640موجودات ثابتة

   -                                    -              -           4،059                -          4،059عقارات قيد التطوير

29،521                            -        29،521         38،146                -        38،146استثمارات عقارية

2،859                              -          2،859              -                -             -موجودات غير ملموسة

8،500                              -          8،500         47،500                -        47،500موجودات أخرى

      834,101          49,938      884,039      739,715            29,426       769,141

            28،918         35،246 يناير1في 

            21،494              -المحمل خالل السنة

           (15،166)       (35،246)تخصيص

35,246               -                  ديسمبر31في 

 مليون دوالر 35.2 : 2017)، تتضمن صفر دوالر أميركي ( مليون دوالر أميركي769.1: 2017) مليون دوالر أميركي 884مجموع مخصصات إنخفاض القيمة، والتي تبلغ 

:فيما يلي الحركة في المخصصات العامة. ك مخصصات إنخفاض القيمة (أميركي

2017 ديسمبر 201831 ديسمبر 31

 31.8: 2017 ديسمبر 31)والتي تتضمن صفر دوالر أمريكي  ( مليون دوالر أمريكي35.2: 2017 ديسمبر 31)بلغت  مخصصات إنخفاض القيمة  العامة صفر دوالر أمريكي 

.متعلقة بالمرابحات والتمويالت األخرى (مليون دوالر أمريكي

2017 ديسمبر 201831 ديسمبر 31

2017 ديسمبر 201831 ديسمبر 31

تتعلق بالمالكين

مبالغ مستحقة لمصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات 

أخرى

التحويل من إحتياطي مخاطر األستثمار

(23إيضاح )  
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(.ب.م.سابقاً بنك اإلثمار ش). ب.م.شركة اإلثمار القابضة ش

2018 ديسمبر 31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 (كافة المبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك)

ضرائب خارجية32

2017 ديسمبر 201831 ديسمبر 31

                          17،752                          17،080ضرائب حالية

                            9،121                          11،852ضرائب مؤجلة

28,932                          26,873                          

(المستحقة)/ الضرائب الحالية المدينة 

2017 ديسمبر 201831 ديسمبر 31

                          19،179                          26،476 يناير1في 

                         (17،752)                         (17،080)المحمل خالل السنة

                          22،731                          25،128المدفوعات

                            2،318                         (10،407)فروق صرف العمالت والتغيرات األخرى

                          26,476                          24,117 ديسمبر31في 

(المطلوبات)/الضرائب المؤجلة للموجودات

2017 ديسمبر 201831 ديسمبر 31

                          25،799                          18،127 يناير1في 

                           (9،121)                         (11،852)المحمل خالل السنة

                            2،280                               672التغيير الناتج عن احتياطي القيمة العادلة

                              (831)                           (1،580)فروق صرف العمالت والتغيرات االخرى

                          18,127                            5,367 ديسمبر31في 

تتعلق بالمالكين

هناك . وتوضع تقديرات لتحديد مخصصات الضرائب على الدخل. تخضع المجموعة لضرائب على الدخل في بعض التشريعات التي تمارس في نطاقها المجموعة أنشطتها

وفي حالة إذا كان ناتج الضرائب النهائي على هذه األمور مختلف عن المبالغ التي تم احتسابها . بعض المعامالت والحسابات تكون فيها عملية تحديد الضرائب غير مؤكدة

.مبدئياً، فإن مثل هذه الفروقات تؤثر على مخصصات الضرائب على الدخل ومخصصات الضرائب المؤجلة في الفترة التي تم فيها التوصل الى هذا الفرق
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(.ب.م.سابقاً بنك اإلثمار ش). ب.م.شركة اإلثمار القابضة ش

2018 ديسمبر 31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

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

معلومات القطاعات33

(أ)

(ب)

(ج)

أعمال مصرفية 

المجموعأخرىمحفظة التداوللألفراد والشركات

أعمال مصرفية 

المجموعأخرىمحفظة التداوللألفراد والشركات

230,561      51               13،578         43،122         173،810       259,820      1،546          37،884         67،630         152،760       إيرادات تشغيلية

(208,501)    (218)            (28،323)       (11،165)       (168،795)     (216,405)    (954)            (37،734)       (30،803)       (146،914)     إجمالي المصروفات

 (الخسارة)/ صافي الربح 

قبل المخصصات والضرائب

22,060        (167)            (14,745)      31,957        5,015          43,415        592             150             36,827        5,846           الخارجية

أرباح ناشئة من عمليات 

   -                   -                   -                   -                   -                50,912           -                50،912            -                   -                األستحواذ على شركات زميلة

المخصصات والضرائب

(94,461)      37               (35،462)       (12،633)       (46،403)       (84,270)      (27)              (34،636)       (19،211)       (30،396)        الخارجية

 (الخسارة)/ صافي الربح 

(72,401)      (130)            (50,207)      19,324        (41,388)      10,057        565             16,426        17,616        (24,550)      للسنة

:متعلقة بالتالي

(84,711)      (84)              (50،292)       12،864         (47،199)       (23,981)      348             (4،207)         11،727         (31،849)       مساهمي البنك

12,310        (46)              85               6،460          5،811          34,038        217             20،633         5،889          7،299          حقوق األقلية

      (24,550)        17,616        16,426             565        10,057      (41,388)        19,324      (50,207)            (130)      (72,401)

8,611,359   8,454          1,764,533   1,822,973   5,015,399   8,488,656   382,041      1,700,091   1,563,543   4,842,981   إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق أصحاب 

8,092,988   96               104,055      525,771      7,463,066   8,035,737   194,015      116,489      711,032      7,014,201   حسابات االستثمار المطلقة

أمريكا  الشماليةأوروبا

الشرق   األوسط 

أمريكا  الشماليةأوروباالمجموعأخرىآسيا  وأفريقيا

الشرق   األوسط 

المجموعأخرىآسيا  وأفريقيا

230,561      2،120          188،493       34،358         1،797          3،793          259,820      2،109          162،380       84،284            -                11،047         إيرادات تشغيلية

(208,501)       -                (123،267)     (74،733)          -                (10،501)       (216,405)       -                (121،871)     (84،571)          -                (9،963)         إجمالي المصروفات

 (الخسارة)/ صافي الربح 

قبل المخصصات والضرائب

22,060        2,120          65,226        (40,375)      1,797          (6,708)        43,415        2,109          40,509        (287)               -                1,084           الخارجية

أرباح ناشئة من عمليات 

   -                   -                   -                   -                   -                   -                50,912           -                   -                50،912            -                   -                األستحواذ على شركات زميلة

المخصصات والضرائب

(94,461)         -                (22،965)       (70،574)          -                (922)            (84,270)         -                (22،557)       (59،779)          -                (1،934)          الخارجية

 (الخسارة)/ صافي الربح 

(72,401)      2,120          42,261        (110,949)    1,797          (7,630)        10,057        2,109          17,952        (9,154)           -                (850)            للسنة

:متعلقة بالتالي

(84,711)      2،120          28،178         (109،176)     1،797          (7،630)         (23,981)      2،109          4،291          (29،531)          -                (850)            مساهمي البنك

12,310           -                14،083         (1،773)            -                   -                34,038           -                13،661         20،377            -                   -                حقوق األقلية

            (850)                -           (9,154)        17,952          2,109        10,057        (7,630)          1,797    (110,949)        42,261          2,120      (72,401)

8,611,359   28,492        4,509,165   3,580,212   40,400        453,090      8,488,656   44,323        4,301,145   3,655,272   35,643        452,273      إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق أصحاب 

8,092,988   3,233          4,084,822   3,729,712   23,847        251,374      8,035,737   3,998          3,906,878   3,836,191   8,122          280,548      حسابات االستثمار المطلقة

:تشتمل المجموعة على ثالثة قطاعات رئيسية وهي

.أعمال مصرفية لألفراد والشركات، حيث تقوم المجموعة بتلقي 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

.االستثمار المصرفي، حيث تقوم المجموعة بالمشاركة مباشرة في الفرص االستثمارية/ ادارة الموجودات 

2017 ديسمبر 201831 ديسمبر 31

االستثمارات / إدارة الموجودات 

المصرفية

االستثمارات / إدارة الموجودات 

المصرفية

.أوروبا وأمريكا الشمالية والشرق األوسط وأفريقيا وآسيا وقطاعات أخرى: تشتمل المجموعة على أربع قطاعات جغرافية وهي

2017 ديسمبر 201831 ديسمبر 31
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(.ب.م.سابقاً بنك اإلثمار ش). ب.م.شركة اإلثمار القابضة ش

2018 ديسمبر 31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 (كافة المبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك)

الزكاة34

مطلوبات طارئة والتزامات35

المطلوبات الطارئة

2017 ديسمبر 201831 ديسمبر 31

62،824                      78،081                       موافقات ومصادقات

878،393                    796،057                     ضمانات وخطابات اعتماد غير قابلة لإللغاء 

324،995                    257،042                     مطالبات عمالء ومطالبات اخرى

                 1,131,180                1,266,212

التزامات

2017 ديسمبر 201831 ديسمبر 31

1,897,757                2,064,257                 تسهيالت غير مسحوبة وخطوط تمويل والتزامات أخرى بتمويل 

يقوم المساهمون والمستثمرون في حسابات االستثمار المقيدة والمطلقة بأداء فريضة الزكاة بشكل مباشر وبالتالي ال يقوم اإلثمار بتحصيل أو دفع الزكاة نيابة عن المساهمين أو 

.أصحاب حسابات االستثمار
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(.ب.م.سابقاً بنك اإلثمار ش). ب.م.شركة اإلثمار القابضة ش

2018 ديسمبر 31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 (كافة المبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك)

مخاطر العمالت36

المجموعأخرىدرهم إماراتييورودينار بحرينيروبية باكستانيةدوالر امريكي2018 ديسمبر 31

نقد وأرصدة لدى مصارف

596،234          17،458      1،329           62،908          148،186        257،354        108،999        والمصارف المركزية

سلع وودائع أخرى لدى مصارف

285،627          17،456         -                 68،435          127،776        37،274          34،686          ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

3،264،865      65،066      19،511          9،555           1،194،294    1،633،461    342،978        مرابحات وتمويالت اخرى

495،626             -                 -                    -                    -                 495،626           -                 تمويالت المشاركة

5،760                -                 -                    -                    -                    -                 5،760           استثمارات في مضاربة

1،756،695      3،790           -                 4،296           83،399          1،522،657    142،553        صكوك وسندات استثمارية وما في حكمها

611،194          88،863         -                    -                 521،611        720                  -                 استثمارات في شركات زميلة

410،765             -                 -                    -                 410،572           -                 193               موجودات مقتناة بغرض التأجير

120،034          54،960         -                    -                 63،485             -                 1،589           تكافل ومستحقات ذات صلة

211،319          8،958        8                  7،914           50،669          104،571        39،199          موجودات أخرى

270،066          76،754         -                 2،180           182،222        8،910              -                 استثمارات عقارية

269،388             -                 -                    -                 269،388           -                    -                 عقارات قيد التطوير

63،216            11،426         -                 1                  6،409           45،264          116               موجودات ثابتة

127،867             -                 -                    -                 7،279           12،473          108،115        موجودات غير ملموسة

     8,488,656   344,731        20,848      155,289  3,065,290  4,118,310     784,188إجمالي الموجودات

1،476،108      15،755      135               225،667        253،847        862،181        118،523        حسابات جارية للعمالء

مبالغ مستحقة لمصارف ومؤسسات

1،541،346      40             329،685        102،088        161،708        617،198        330،627          مالية ومؤسسات أخرى

1،694،977      14،645         -                 6،230              -                 1،564،239    109،863        مبالغ مستحقة لمستثمرين

134،873          43،004         -                    -                 91،869             -                    -                 إحتياطي تابع للتكافل

566،122          17،518      158               2،919           263،117        248،736        33،674          المطلوبات األخرى

     5,413,426     90,962      329,978      336,904     770,541  3,292,354     592,687إجمالي المطلوبات

2،622،311      71                -                    -                 1،945،508    280،184        396،548        حقوق حسابات االستثمار المطلقة

إجمالي المطلوبات وحقوق حسابات

8,035,737      91,033      329,978       336,904       2,716,049    3,572,538    989,235       االستثمار المطلقة 

3,195,437      116,794   1,838           90,048         491,565       1,726,759    768,433       مطلوبات طارئة والتزامات

2017 ديسمبر 31

8,611,359      252,638   31,362         138,512       2,888,592    4,295,848    1,004,407    إجمالي الموجودات

إجمالي المطلوبات وحقوق حسابات

8,092,988      36,518      329,009       369,438       2,694,779    3,780,207    883,037       االستثمار المطلقة 

3,163,969      68,182      2,331           86,250         510,623       1,872,336    624,247       مطلوبات طارئة والتزامات

:تتعرض موجودات ومطلوبات المجموعة لمخاطر العمالت ، بما في ذلك حسابات االستثمار المطلقة، على الشكل التالي
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(.ب.م.سابقاً بنك اإلثمار ش). ب.م.شركة اإلثمار القابضة ش

2018 ديسمبر 31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 (كافة المبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك)

جدول االستحقاقات37

لغاية شهر واحد2018 ديسمبر 31

اكثر من شهر 

 شهور3إلى 

 شهور 3أكثر من 

إلى سنة

أكثر من سنة إلى 

المجموع سنوات فأكثر5 سنوات5

نقد وأرصدة لدى مصارف

596،234          -                   -                   -                 1،885         594،349       والمصارف المركزية

سلع وودائع أخرى لدى مصارف

285،627          -                15،840         57،208          55،160       157،419       ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

3،264،865    657،972       901،450       481،723        344،703      879،017       مرابحات وتمويالت اخرى

495،626       92،596         311،163       76،393          11،598       3،876           تمويالت المشاركة

5،760              -                5،760              -                    -                  -                استثمارات في مضاربة

1،756،695    72،482         170،201       268،101        756،389      489،522       صكوك وسندات استثمارية وما في حكمها

611،194       611،194          -                   -                    -                  -                استثمارات في شركات زميلة

410،765       403،929       4،714           1،441            554            127              موجودات مقتناة بغرض التأجير

120،034          -                   -                84،024          36،010          -                تكافل ومستحقات ذات صلة

211،319       26،608         44،787         57،219          45،797       36،908         موجودات أخرى

270،066       198،344       62،812         8،910               -                  -                استثمارات عقارية

269،388          -                269،388          -                    -                  -                عقارات قيد التطوير

63،216         17،815         45،155         246                  -                  -                موجودات ثابتة

127،867       127،867          -                   -                    -                  -                موجودات غير ملموسة

   8,488,656  2,208,807  1,831,270   1,035,265 1,252,096 2,161,218إجمالي الموجودات

1،476،108       -                   -                   -                    -               1،476،108    حسابات جارية للعمالء

مبالغ مستحقة لمصارف ومؤسسات مالية

1،541،346    206،277       223،824       146،645        79،192       885،408       ومؤسسات أخرى

1،694،977       -                12،148         276،712        225،999      1،180،118    مبالغ مستحقة لمستثمرين

134،873          -                   -                94،411          40،462          -                إحتياطي تابع للتكافل

566،122       56،190         174،582       55،063          61،044       219،243       المطلوبات األخرى

5,413,426    262,467      410,554      572,831       406,697     3,760,877   إجمالي المطلوبات

2،622،311       -                218،710       731،564        297،865      1،374،172    حقوق حسابات االستثمار المطلقة

إجمالي المطلوبات وحقوق حسابات

8,035,737    262,467      629,264      1,304,395    704,562     5,135,049   االستثمار المطلقة 

3,195,437    102,184      335,866      714,705       303,289     1,739,393   مطلوبات طارئة والتزامات

2017 ديسمبر 31

8,611,359    2,190,041   1,855,984   1,085,568    1,274,863  2,204,903   إجمالي الموجودات

إجمالي المطلوبات وحقوق حسابات

8,092,988    19,847        359,242      1,668,463    768,735     5,276,701   االستثمار المطلقة 

3,163,969    48,898        372,412      830,791       394,922     1,516,946   مطلوبات طارئة والتزامات

:إن جدول االستحقاقات، للموجودات والمطلوبات للمجموعة، بما في ذلك حسابات االستثمار المطلقة، هو على الشكل التالي
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(.ب.م.سابقاً بنك اإلثمار ش). ب.م.شركة اإلثمار القابضة ش

2018 ديسمبر 31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

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

تمركز الموجودات والمطلوبات وخطابات االعتماد و خطابات الضمان38

2018 ديسمبر 31

المصارف 

والمؤسسات 

التجارة والصناعةالمالية

العقارات 

المجموعأخرىاألقمشةاألفرادالخدماتواإلنشاءات

نقد وأرصدة لدى مصارف

596،234           -                     -                -                    -                   -                 -                 596،234       والمصارف المركزية

سلع وودائع أخرى لدى مصارف

285،627           -                     -                -                    -                   -                 -                 285،627       ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

3،264،865     167،776         165،186    981،307       91،518         89،206       973،588       796،284       مرابحات وتمويالت اخرى

495،626        29،173           10،490      151،250       51،748         43،480       144،218       65،267         تمويالت المشاركة

5،760               -                     -                -                    -                   -                 -                 5،760           استثمارات في مضاربة

1،756،695     34،069              -                -                 73،001         15،738       39،715         1،594،172    صكوك وسندات استثمارية وما في حكمها

611،194        42،814              -                -                    -                   -              1،009           567،371       استثمارات في شركات زميلة

410،765           -                     -             380،439       241              525            26،804         2،756           موجودات مقتناة بغرض التأجير

120،034        7،475               -                -                 112،559          -                 -                    -                 تكافل ومستحقات ذات صلة

211،319        61،240              -             17،476         31،788         45،333       18،968         36،514         موجودات أخرى

270،066        19،619              -                -                    -                250،447        -                    -                 استثمارات عقارية

269،388           -                     -                -                    -                269،388        -                    -                 عقارات قيد التطوير

63،216             -                     -                -                    -                2،536            -                 60،680         موجودات ثابتة

127،867           -                     -                -                    -                   -                 -                 127،867       موجودات غير ملموسة

    8,488,656        362,166   175,676   1,530,472      360,855    716,653  1,204,302  4,138,532إجمالي الموجودات

1،476،108     337،728         62             478،520       137،567       50،501       376،047       95،683         حسابات جارية للعمالء

مبالغ مستحقة لمصارف ومؤسسات مالية

1،541،346        -                     -                -                 218،923       10،700          -                 1،311،723    ومؤسسات أخرى

1،694،977     382،487            -             443،453       291،600       60،104       363،168       154،165       مبالغ مستحقة لمستثمرين

134،873        134،873            -                -                    -                   -                 -                    -                 إحتياطي تابع للتكافل

566،122        321،858            -             22،906         1،607           75،600       195              143،956       المطلوبات األخرى

5,413,426        1,176,946            62      944,879      649,697    196,905     739,410  1,705,527إجمالي المطلوبات

2،622،311     224،525            -             1،726،162    130،532       60،866       240،861       239،365       حقوق حسابات االستثمار المطلقة

إجمالي المطلوبات وحقوق حسابات

8,035,737    1,401,471     62            2,671,041   780,229      257,771    980,271       1,944,892   االستثمار المطلقة 

3,195,437    486,872        34,794     7,546           393,405      52,620      876,258       1,343,942   مطلوبات طارئة والتزامات

2017 ديسمبر 31

8,611,359    305,764        251,233   1,828,812   68,337        625,802    1,108,351   4,423,060   إجمالي الموجودات

إجمالي المطلوبات وحقوق حسابات

8,092,988    1,281,468     30,082     2,792,681   856,368      420,700    1,126,419   1,585,270   االستثمار المطلقة 

3,163,969    679,188        65,345     16,220         30,574        61,459      1,106,593   1,204,590   مطلوبات طارئة والتزامات

:إن موجودات ومطلوبات المجموعة، بما فيها حقوق حسابات االستثمار المطلقة وخطابات االعتماد والضمان، موزعة على المناطق الجغرافية والقطاعات الصناعية التالية
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(.ب.م.سابقاً بنك اإلثمار ش). ب.م.شركة اإلثمار القابضة ش

2018 ديسمبر 31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 (كافة المبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك)

(تتمة)تمركز الموجودات والمطلوبات وخطابات االعتماد وخطابات الضمان 38

المجموعأخرىأمريكا الشماليةأوروباالشرق األوسطالباسيفك/ آسيا 2018 ديسمبر 31

نقد وأرصدة لدى مصارف

596،234        377               17،852         74،848          178،349        324،808        والمصارف المركزية

سلع وودائع أخرى لدى مصارف

285،627           -                     -                4،397            243،956        37،274          ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

3،264،865     29،066             -                272،881        1،273،568     1،689،350     مرابحات وتمويالت اخرى

495،626           -                     -                   -                     -                  495،626        تمويالت المشاركة

5،760               -                  5،760              -                     -                     -                  استثمارات في مضاربة

1،756،695     13،290          2،699           5،052            205،936        1،529،718     صكوك وسندات استثمارية وما في حكمها

611،194           -                     -                   -                  568،285        42،909          استثمارات في شركات زميلة

410،765           -                     -                   -                  410،765           -                  موجودات مقتناة بغرض التأجير

120،034        1،590               -                   -                  110،970        7،474            تكافل ومستحقات ذات صلة

211،319           -                  9،332           25،795          71،572          104،620        موجودات أخرى

270،066           -                     -                69،300          189،137        11،629          استثمارات عقارية

269،388           -                     -                   -                  269،388           -                  عقارات قيد التطوير

63،216             -                     -                   -                  17،952          45،264          موجودات ثابتة

127،867           -                     -                   -                  115،394        12،473          موجودات غير ملموسة

    8,488,656         44,323        35,643       452,273    3,655,272   4,301,145إجمالي الموجودات

1،476،108     199               8،122           216،012        286،525        965،250        حسابات جارية للعمالء

مبالغ مستحقة لمصارف ومؤسسات مالية

1،541،346     3،194               -                31،287          801،350        705،515        ومؤسسات أخرى

1،694،977        -                     -                   -                  5                   1،694،972     مبالغ مستحقة لمستثمرين

134،873           -                     -                   -                  134،873           -                  إحتياطي تابع للتكافل

566،122        605                  -                33،249          271،479        260،789        المطلوبات األخرى

    5,413,426           3,998          8,122       280,548    1,494,232   3,626,526إجمالي المطلوبات

2،622،311        -                     -                   -                  2،341،959     280،352        حقوق حسابات االستثمار المطلقة

إجمالي المطلوبات وحقوق حسابات

8,035,737     3,998            8,122          280,548        3,836,191     3,906,878     االستثمار المطلقة 

3,195,437     103                  -                13,201          507,166        2,674,967     مطلوبات طارئة والتزامات

2017 ديسمبر 31

8,611,359     28,492          40,400        453,090        3,580,212     4,509,165     إجمالي الموجودات

إجمالي المطلوبات وحقوق حسابات

8,092,988     3,233            23,847        251,374        3,729,712     4,084,822     االستثمار المطلقة 

3,163,969        -                     -                13,201          542,427        2,608,341     مطلوبات طارئة والتزامات
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(.ب.م.سابقاً بنك اإلثمار ش). ب.م.شركة اإلثمار القابضة ش

2018 ديسمبر 31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

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

إدارة المخاطر39

مخاطر معدالت الربح

حتى شهر واحد2018 ديسمبر 31

من شهر إلى 

ثالثة أشهر

من ثالثة أشهر 

إلى سنة

من سنة إلى 

خمس سنوات

أكثر من خمس 

سنوات

ال يوجد تأثر 

المجموعباألسعار

نقد وأرصدة لدى مصارف

596،234        596،234          -                  -                  -                     -                   -                والمصارف المركزية

سلع وودائع أخرى لدى مصارف

285،627           -                   -               15،840        57،208          55،160        157،419       ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

3،264،865        -                438،763      890،436      871،230         344،252       720،184       مرابحات وتمويالت اخرى

495،626           -                92،596        311،163      76،392          11،598        3،877           تمويالت المشاركة

1،756،695     213،495          -               13،287        512،177         528،214       489،522       صكوك وسندات استثمارية وما في حكمها

410،765           -                407،152      2،143          1،441            29                  -                موجودات مقتناة بغرض التأجير

120،034        120،034          -                  -                  -                     -                   -                التكافل والمدينون ذوو الصلة

211،319        211،319          -                  -                  -                     -                   -                موجودات أخرى

7,141,165   1,141,082   938,511     1,232,869  1,518,448    939,253      1,371,002   إجمالي الموجودات المالية

1،476،108     1،476،108       -                  -                  -                     -                   -                حسابات جارية للعمالء

مبالغ مستحقة لمصارف ومؤسسات مالية 

1،541،346     410،842          -               2،586          23،617          57،453        1،046،848    ومؤسسات أخرى

1،694،977        -                   -               19،619        337،629         902،500       435،229       مبالغ مستحقة لمستثمرين

566،122        566،122          -                  -                  -                     -                   -                المطلوبات األخرى

5,278,553   2,453,072      -               22,205       361,246        959,953      1,482,077   إجمالي المطلوبات المالية

2،622،311        -                   -               249،285      938،831         287،543       1،146،652    حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة

إجمالي المطلوبات المالية وحقوق

7,900,864   2,453,072      -               271,490     1,300,077    1,247,496  2,628,729   حسابات االستثمار المطلقة

(759,699)     (1,311,990) 938,511     961,379     218,371        (308,243)    (1,257,727) إجمالي فارق إعادة التسعير

2017 ديسمبر 31

7,315,216   1,173,872   1,146,966  1,566,025  720,820        1,269,172  1,438,361   إجمالي الموجودات المالية

إجمالي المطلوبات المالية وحقوق

8,092,988   2,173,226   13,604       398,074     2,483,590    810,799      2,213,695   حسابات االستثمار المطلقة

(777,772)     (999,354)     1,133,362  1,167,951  (1,762,770)   458,373      (775,334)     إجمالي فارق إعادة التسعير

ويشتمل على األدوات المالية للمجموعة بالقيم الدفترية، مصنفة بإعادة التسعير المتعاقد عليها أو تواريخ االستحقاق . يلخص الجدول أدناه تعرض المجموعة لمخاطر معدالت الربح
.أيهما يحدث أوالً
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(.ب.م.سابقاً بنك اإلثمار ش). ب.م.شركة اإلثمار القابضة ش

2018 ديسمبر 31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 (كافة المبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك)

المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات الصلة 40

أعضاء مجلس اإلدارة والشركات التي يملكون فيها حصص ملكية؛أ  

المساهمين األغلبية لإلثمار والشركة االم الرئيسية والشركات التي تملك فيها حصص ملكية والشركات التابعة لتلك الشركات؛ب 

الشركات الزميلة للبنكج 

.اإلدارة العلياد  

المساهمين 

والتابعون

الشركات الزميلة 

واستثمارات أخرى

أعضاء مجلس اإلدارة

المجموع اإلدارة العلياالمؤسسات ذات الصلة

الموجودات 

        422،288            -                  12،809                     -   409،479مرابحات وتمويالت اخرى

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

        611،194            -                       -             611،194           -استثمارات في شركات زميلة

          11،574        1،119                       -               10،455           -موجودات أخرى

المطلوبات

            1،209        1،209                       -                     -           -حسابات جارية للعمالء

        118،312            -                       -             118،312           -مبالغ مستحقة لمصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

            2،886        2،886                       -                     -           -حسابات االستثمار المطلقة

               107            -                       -                     -          107المطلوبات األخرى

اإليرادات 

               639           115                       -                    343          181العائد لحسابات االستثمار المطلقة

            4،173            -                       -                     -       4،173الدخل من المرابحات والتمويالت االخرى

          42،772            -                       -               42،772           -حصة األرباح من الشركات الزميلة بعد خصم الضرائب

            6،509            -                       -                     -       6،509ايرادات أخرى

أرباح مدفوعة لمصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات

            3،298            -                       -                 3،298           -  أخرى

المصروفات

               850            -                         50                     -          800المصروفات اإلدارية والعمومية

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

:تتكون األرصدة الجوهرية مع األطراف ذات الصلة مما يلي

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

:تشتمل األطراف ذات الصلة على ما يلي

2018 ديسمبر 31
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(.ب.م.سابقاً بنك اإلثمار ش). ب.م.شركة اإلثمار القابضة ش

2018 ديسمبر 31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 (كافة المبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك)

(تتمة) المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات الصلة40

2017 ديسمبر 31

المساهمين 

والتابعون

الشركات الزميلة 

والمشاريع المشتركة

أعضاء مجلس اإلدارة

المجموع اإلدارة العلياالمؤسسات ذات الصلة

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               -الموجودات المصنفة كمحتفظ بها للبيع

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

اإليرادات 

                   1،691              89                        20                      779               803العائد لحسابات االستثمار المطلقة

                   4،213             -                       -                       -            4،213الدخل من المرابحات والتمويالت االخرى

حصة األرباح من الشركات الزميلة بعد خصم 

                 22،995             -                       -                 22،995               -الضرائب

                   1،171             -                       -                   1،171               -ايرادات أخرى

أرباح مدفوعة لمصارف ومؤسسات مالية 

                   1،342             -                       -                   1،342               -ومؤسسات أخرى

المصروفات

                      825             -                        50                       -               775المصروفات اإلدارية والعمومية

إدارة رأس المال41

. االلتزام بمتطلبات رأس المال المحددة من قبل الجهات المنظمة التي يخضع لها القطاع المصرفي والتي تعمل ضمنها المجموعة-

حماية قدرة المجموعة باالستمرار على أساس تجاري بحيث تستطيع مواصلة تقديم العوائد للمساهمين والمنافع لألطراف األخرى الرئيسية؛ -

. والمحافظة على قاعدة رأسمالية قوية لدعم تطوير أعماله-

أرباح األسهم المقترحة  42

.(الشيء: 2017) 2018 ديسمبر 31لم يقم مجلس اإلدارة بإقتراح توزيع أرباح أسهم للسنة المنتهية في 

:في بيان المركز المالي في" حقوق الملكية"تتمثل أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال بمبدأ أشمل من 

متعلقة ببعض التسهيالت التمويلية  ( مليون دوالر أمريكي411: 2017) مليون دوالرامريكي 306.3يحتفظ أطراف ذات صلة على بعض الضمانات بشكل قانونيا والتي تبلغ 

.لصالح المجموعة

تلتزم المجموعة بتوجيهات مصرف البحرين المركزي فيما يتعلق . 3ال تشارك المجموعة في أي نشاط مصرفي على المستوى الفردي ، وبالتالي ال تنطبق متطلبات بازل 

.تتوافق الشركات التابعة مع توجيهات الجهات التنظيمية المحلية المعنية إلدارة رأس المال.  لشركة األستثمار1بترخيص الفئة 
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(.ب.م.سابقاً بنك اإلثمار ش). ب.م.شركة اإلثمار القابضة ش

2018 ديسمبر 31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 (كافة المبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك)

 االيرادات والمصروفات غير المتوافقة مع الشريعة43

2017 ديسمبر 201831 ديسمبر 31

اإليرادات 

                           68                          -حصة المجموعة من دخل صناديق تحت اإلدارة

                  132،290                  155،013الدخل من التمويالت االخرى

                    19،190                    142،091إيضاح – حصة األرباح من الشركات الزميلة بعد خصم الضرائب 

                  116،506                    92،306الدخل من االستثمارات

                    30،324                    26،857إيرادات أخرى

298,378                  316,267                  إجمالي اإليرادات

                 (119،750)                 (120،674)2إيضاح –  (صافي)أرباح  مدفوعة لمصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى : ناقصا

178,628                  195,593                  إجمالي اإليرادات

المصروفات

                   (95،977)                   (93،235)2إيضاح – المصروفات اإلدارية والعمومية 

                   (17،324)                   (22،219)اإلستهالك واإلطفاء

(113,301)                (115,454)                إجمالي المصروفات

                   65,327                   80,139صافي الربح قبل مخصصات الهبوط في القيمة والضرائب الخارجية 

                   (10،831)                      1،093(صافي)مخصصات الهبوط في القيمة 

                   54,496                   81,232صافي الربح قبل الضرائب الخارجية 

                   (25،989)                   (25،686)ضرائب خارجية

28,507                    55,546                    صافي ربح السنة

:متعلقة بالتالي

                    18،209                    45،323مساهمي البنك

                    10،298                    10،223حقوق األقلية

                    55,546                    28,507

0.63                        1.56                        سنتات أمريكية- عائد السهم األساسي والمخفف 

األستحواذ على استثمار44

صندوق تنمية دلمونيا

٪ نتيجة لالسترداد العيني من قبل مستثمرين من وحدات الصندوق ضد 40.56٪ من 53.54 ، ارتفعت حصة البنك في ملكية دلمونيا إلى 2018خالل ديسمبر 

 نتيجة لتسوية التمويل ، مما زاد إجمالي حصته 2018 ديسمبر 31٪ في 3.61باإلضافة إلى ذلك ، حصل البنك على حصة إضافية بنسبة . ممتلكات التطوير األساسية

ومن ثم فقد تم تصنيف الصندوق كشركة تابعة للبنك من المحاسبة الحالية كاستثمار في حسابات االستثمار المقيدة. ٪57.15في الصندوق إلى 

تم قياس تكلفة المعاملة بالقيمة العادلة للمقابل ". مجموعات األعمال"ت فقاً لمتطلبااء ولشرالناتجة كشركة تابعة عن طريق تطبيق طريقة وق الصندامعاملة ب تم حسا

.الموجودات المشتراة المحددة والمطلوبات المفترضة أو المتكبدة تم إدراجها بالقيمة العادلة كما في تاريخ االستحواذ. المدفوع

: 2017) فرعاً 254قامت شركة من الشركات التابعة التي تعمل في الوقت الحاضر باعتبارها بنك تقليدي بزيادة عدد فروعها اإلسالمية خالل العام الى  – 3إيضاح 

(. فرعا404ً: 2017) فرعاً 454من أصل مجموع  ( فرعا197ً

.وردت بعض اإليرادت والمصروفات للمجموعة خالل السنة من موجودات ومطلوبات تقليدية، يتم التعامل معها من خالل خطة التوافق مع أحكام الشريعة

: تفاصيل إجمالي اإليرادات والمصروفات هي على النحو التالي

السنة المنتهية في

بما انه يتم . تستند حصة األرباح من الشركات الزميلة غير المتوافقة مع الشريعة على سياساتهم المحاسبية التي تختلف عن السياسات المحاسبية للمجموعة- 1إيضاح 

مصروفات تتعلق بالمؤسسات التي يتم توحيدها كل بند على حدة واليشمل الشركات الزميلة- 2إيضاح 
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(.ب.م.سابقاً بنك اإلثمار ش). ب.م.شركة اإلثمار القابضة ش

2018 ديسمبر 31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 (كافة المبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك)

(يتبع)األستحواذ على استثمار 44

(يتبع) صندوق تنمية دلمونيا

:إن القيمة العادلة لصافي األصول المكتسبة هي كما يلي

المبلغ

2018 ديسمبر 31القيمة العادلة لصافي األصول كما في 

187،332                   (على أساس التقييم المستقل لخصائص التطوير)

٪57.15النسبة المئوية إذا كان هناك صافي أصول قابلة للتحديد

107،060                   2018 ديسمبر 31القيمة العادلة لصافي األصول كما في 

(78،320)                   حقوق الملكية القائمة: ناقص

28,740                    كسب على صفقة الشراء

22,172                    مصالح األقليات

50,912                    مجموع الربح على شراء الصفقة

:إن القيمة العادلة لصافي األصول المكتسبة هي كما يلي

القيمة الدفترية في

تعديالت القيمة العادلة2018 ديسمبر 31 

القيمة العادلة في

2018 ديسمبر 31 

األصول

17،600                        -                            17،600                     النقد واألرصدة لدى مؤسسة مالية

35،113                     (4،225)                     39،338                     أصول أخرى

210،334                   99،324                     111،010                   عقارات قيد التطوير

                  167,948                    95,099                  263,047

المطلوبات

75،715                     44،187                     31،528                     مطلوبات أخرى

                    31,528                    44,187                    75,715

187,332                  50,912                    136,420                  صافي الموجودات
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(.ب.م.سابقاً بنك اإلثمار ش). ب.م.شركة اإلثمار القابضة ش

2018 ديسمبر 31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 (كافة المبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك)

(يتبع)األستحواذ على استثمار44

. (C) مجموعة سوليدرتي القابضة القابضة

المبلغ

األصول

16،532                     النقد واألرصدة لدى البنوك والبنوك المركزية

73،786                     السلع ومواقع أخرى لدى البنوك والمؤسسات المالية وغيرها

17،649                     المرابحة وغيرها من التمويالت

120،034                   التأمين والمدينون ذوو الصلة

8،315                       أصول أخرى

74،135                     األوراق المالية االستثمارية

42،814                     االستثمار في الشركات الزميلة

19،619                     االستثمار في العقارات

14،526                     أصول ثابتة

12،976                     األصول غير الملموسة

                  400,386

المطلوبات

13،250                     مستحق للبنوك والمؤسسات المالية وغيرها

66،364                     مطلوبات أخرى

134،873                   احتياطات التأمين ذات الصلة

                  214,487

185,899                  صافي الموجودات
                            -   

٪55.42النسبة المئوية إذا كان هناك صافي أصول قابلة للتحديد
                            -   

103,025                  حصة اإلثمار في صافي األصول

103,025                  القيمة العادلة للنظر

المسئوليات االجتماعية45

.قامت المجموعة بتطبيق التزامها بمسئولياتها االجتماعية من خالل التبرعات ألسباب ومؤسسات خيرية

ارقام المقارنة46

وقد تم إعادة تنظيم بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض أرقام السنة

.الحالية

الناتجة عن تسوية جزء من .  ، استحوذت المجموعة على حصة إضافية في مجموعة سوليدرتي القابضة ، أكبر مجموعة تكافل في العالم2018خالل شهر ديسمبر 

٪ من 55.42منشأة التمويل، تم تحويل مجموعة سوليدرتي القابضة إلى شركة تابعة من شركة زميلة زادت من حصة شركة اإلثمار القابضة في شركة سوليدرتي إلى 

36.39٪.
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