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.ب.م.اإلثمار القابضة ش

2019 يونيو 30بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المختصر الموحد لفترة الستة أشهر المنتهية في 
(كافة المبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك)

أسهم الخزينةرأس المال

عالوة إصدار 

احتياطي عاماحتياطي قانونيأسهم

احتياطي القيمة 

العادلة لإلستثمارات

احتياطي القيمة العادلة 

لالستثمارات العقارية

تحويل عمالت 

أجنبية

إجمالي 

خسائر متراكمةاالحتياطيات

إجمالي حقوق 

الملكية

116,356   (751,475)      140,290   (94,203)       3,187                (6,924)           50,727    38,418     149,085    (30,149)    757,690   (مدققة) 2019 يناير 1في 

8,366       8,366               -                -                    -                         -                      -               -                -                -                -             صافي ربح الفترة

حركة القيمة العادلة للصكوك 

(2,166)        -                 (2,166)        -                    -                      (2,166)               -               -                -                -                -               واألدوات اإلستثمارية وما في حكمها

794             -                 794             -                 794                      -                      -               -                -                -                -             حركة القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية

(2,320)        -                 (2,320)        -                    -                      (2,320)               -               -                -                -                -             حركة القيمة العادلة للشركات الزميلة

(27,179)      -                 (27,179)   (26,946)        (516)                  283                   -               -                -                -                -             تسوية تحويل العمالت األجنبية

93,851     (743,109)      109,419   (121,149)     3,465                (11,127)         50,727    38,418     149,085    (30,149)    757,690   (مراجعة) 2019 يونيو 30في 

. جزًء ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة24 إلى 11 الواردة على الصفحات من 17 إلى 1تشكل اإليضاحات من 

االحتياطيات
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.ب.م.اإلثمار القابضة ش

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

أسهم الخزينةرأس المال

عالوة إصدار 

احتياطي عاماحتياطي قانونيأسهم

احتياطي القيمة 

العادلة لإلستثمارات

احتياطي القيمة العادلة 

لالستثمارات العقارية

تحويل عمالت 

أجنبية

إجمالي 

خسائر متراكمةاالحتياطيات

إجمالي حقوق 

الملكية

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

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

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

4,850          4,850                 -                 -                    -                         -                       -                -                -                 -                 -            صافي ربح الفترة

حركة القيمة العادلة للصكوك واألدوات

(24,834)          -                   (24,834)        -                    -                      (24,834)              -                -                -                 -                 -            اإلستثمارية وما في حكمها

596                -                   596               -                 596                      -                       -                -                -                 -                 -            حركة القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية

(10,601)          -                   (10,601)        -                    -                      (10,601)              -                -                -                 -                 -            الحركة بالقيمة العادلة للشركات الزميلة

(18,634)          -                   (18,634)     (17,757)        (905)                  28                      -                -                -                 -                 -            تسوية تحويل العمالت األجنبية

185,185      (722,644)        180,288    (64,449)       3,141                3,366              50,727     38,418      149,085    (30,149)     757,690  (مراجعة) 2018 يونيو 30في 

. جزًء ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة24 إلى 11 الواردة على الصفحات من 17 إلى 1تشكل اإليضاحات من 

االحتياطيات
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.ب.م.اإلثمار القابضة ش

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

2018 يونيو 201930 يونيو 30إيضاحات

(مراجعة)(مراجعة)

األنشطة التشغيلية

27,350                         29,118                         صافي الربح قبل الضرائب الخارجية

:تعديالت في

18,349                         14,856                         االستهالك واإلطفاء

(40,366)                       (20,700)                       حصة األرباح من الشركات الزميلة بعد خصم الضرائب

14,347                         9,963                           9صافي- مخصصات الهبوط في القيمة 

(52,390)                       (55,401)                       الدخل من االستثمارات

235                              132                              موجودات ثابتة خسائر بيع

(32,475)                       (22,032)                       خسائر تشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

أرصدة لدى المصارف تستحق بعد تسعين يوماً ولدى المصارف المركزية

(12,782)                       4,398                           المتعلقة بمتطلبات الحد األدنى لإلحتياطي

: التغييرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

(429,670)                     145,102                       مرابحات وتمويالت اخرى

(105,298)                     (101,775)                     تمويالت المشاركة

(32,240)                       (88,396)                       موجودات أخرى

62,011                         168,780                       الحسابات الجارية للعمالء

520,865                       (474,462)                     مبالغ مستحقة لمصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

53,352                         139,477                       مبالغ مستحقة لمستثمرين

(2,201)                         (59,362)                       المطلوبات األخرى

(50,606)                       19,474                         في حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة (النقص)/ الزيادة 

(14,982)                       (18,330)                       الضرائب المدفوعة

(44,026)                       (287,126)                     صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية

:صافي التغييرات في

(68,550)                       10,175                         موجودات مقتناة بغرض التأجير

82,526                         535,637                       صكوك وأدوات استثمارية وما في حكمها

26,101                         26,737                         توزيعات األرباح الواردة من الشركات الزميلة

2,995                           (12,127)                       موجودات ثابتة (شراء)/ بيع 

43,072                        560,422                      صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية

   -                                532                              حقوق األقلية

   -                                532                             صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية

(44,008)                       (97,482)                       تسوية تحويل العمالت األجنبية

(44,962)                       176,346                      في النقد وما في حكمه (النقص)/ صافي الزيادة 

792,218                      641,152                      النقد وما في حكمه في بداية الفترة

747,256                      817,498                      4النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

. جزًء ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة24 إلى 11 الواردة على الصفحات من 17 إلى 1تشكل اإليضاحات من 

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

2019 يونيو 30البيان المرحلي المختصر الموحد للتغيرات في حسابات اإلستثمار المقيدة لفترة الستة أشهر المنتهية في 

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

حركة القيمة العادلةرسم المضارب(مصروفات)/ إيرادات 2019 يناير 1كما في 
صافي 

(السحوبات)/الودائع
2019 يونيو 30كما في 

6,250                             -                           -                            -                          -                          6,250                            *مضاربة الشامل البوسفور

14,007                           -                        (1,632)                     -                          -                          15,639                          *الودائع العقارية االوروبية 

25,236                           -                           -                            -                          -                          25,236                          *الودائع العقارية األمريكية 

45,493                          -                        (1,632)                     -                          -                          47,125                          المجموع

63,257                           -                           -                            -                          -                          63,257                          صناديق مدارة على أساس الوكالة

                        110,382                          -                          -                     (1,632)                        -                        108,750

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

. جزًء ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة24 إلى 11 الواردة على الصفحات من 17 إلى 1تشكل اإليضاحات من 
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.ب.م.اإلثمار القابضة ش

 2018 يونيو 30البيان المرحلي المختصر الموحد للتغيرات في حسابات اإلستثمار المقيدة لفترة الستة أشهر المنتهية في 

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

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

(السحوبات)/الودائع
2018 يونيو 30كما في 

145,327                               -                        -                            -                       (2)    145,329                       *1صندوق دلمونيا للتطوير 

6,250                                   -                        -                            -                          -                          6,250                         *مضاربة الشامل البوسفور

18,083                                 -                     1,679                       -                          -                          16,404                        *الودائع العقارية االوروبية 

25,236                                 -                        -                            -                          -                          25,236                        *الودائع العقارية األمريكية 

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

558                                      -                        -                            -                          -                          558                            نقد وأرصدة لدى مصارف

195,456                               -                     1,626                      -                       (2)              193,832المجموع

63,283                                 -                     (18)                          -                          -                          63,301                        صناديق مدارة على أساس الوكالة

257,133                          (2)                       -                      1,608                     -                               258,739

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

. جزًء ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة24 إلى 11 الواردة على الصفحات من 17 إلى 1تشكل اإليضاحات من 

10



.ب.م.اإلثمار القابضة ش

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

2019 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

التأسيس واألنشطة 1

بلد التأسيساالقتصاديةالتصويتية
النشاط التجاري 

الرئيسي

الشركات الزميلة المباشرة 

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

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

سويسرا100100

إدارة الثروات 

واألصول

استثمار قابضةلوكسمبورغ100100

الشركات الزميلة غير المباشرة 

أعمال مصرفيةباكستان6767

تكافلمملكة البحرين5555(م). ب.م.مجموعة سوليدرتي القابضة ش

عقاريةجزر الكايمان100100

عقاريةمملكة البحرين5050

عقاريةجزر الكايمان5858صندوق دلمونيا للتطوير

عقاريةمملكة البحرين5151

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

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

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

.المصرفية التجارية واالستثمارات المصرفية واألعمال المصرفية الخاصة والتكافل وتطوير العقارات

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

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

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

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

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

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

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

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

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

%نسبة الملكية 

بنك فيصل المحدود

إس إيه (لوكسمبورغ)مؤسسة الشامل المالية 

إس إيه (سويسرا)مكتب فيصل الخاص 

شركة االثمار للتطوير المحدودة

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

(م).ب.م.الجزيرة الصحية ش
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.ب.م.اإلثمار القابضة ش

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

2019 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

أهم السياسات المحاسبية للمجموعة2

:فيما يلي السياسات المحاسبية الرئيسية المتبعة في إعداد البيانات المالية الموحدة

صادرة وغير سارية المفعول: التصريحات المحاسبية الجديدة

الذي ) 33يحدد معيار المحاسبة المالي رقم . 2018 ديسمبر 31في " االستثمارات في الصكوك واألسهم واألدوات المماثلة "33تم إصدار معيار المحاسبة المالي رقم 

أدوات أخرى مماثلة من . المبادئ المحسنة لتصنيف االستثمارات واالعتراف بها وقياسها وعرضها واإلفصاح عنها (25يحل محل معيار المحاسبة المالية السابق 

إنه يحدد األنواع الرئيسية ألدوات . ، تمشيا مع مبادئ الشريعة اإلسالمية (المؤسسات/ المؤسسات المالية الدولية )االستثمارات التي تقوم بها المؤسسات المالية اإلسالمية 

االستثمارات المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية ، ويحدد المعالجات المحاسبية األولية بما يتناسب مع خصائص ونموذج العمل للمؤسسة التي بموجبها يتم إجراء 

المجموعة بصدد تقييم التأثير .  مع السماح بالتطبيق المبكر2020 يناير 1يسري المعيار من الفترات المالية التي تبدأ في أو بعد . االستثمارات وإدارتها واالحتفاظ بها

على سياساتها المحاسبية

"التقارير المالية لحاملي الصكوك" المتعلق 34التطبيق لمعيار المحاسبة المالي رقم 

 إلى إرساء مبادئ المحاسبة واإلبالغ 34يهدف معيار المحاسبة المالي . 2018 ديسمبر 31في " التقارير المالية لحاملي الصكوك "34تم إصدار معيار المحاسبة المالي 

. المالي عن األصول والشركات التي تقوم عليها الصكوك لضمان تقديم تقارير شفافة وعادلة لجميع أصحاب المصلحة المعنيين ، ال سيما بما في ذلك حاملي  الصكوك

.ال ينطبق المعيار على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.  مع السماح بالتطبيق المبكر2020 يناير 1يسري المعيار من الفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 

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

، والصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية وقوانين ومبادىء الشريعة كما يحددها مجلس الشريعة الرقابي التابع لإلثمار وقانون 2018 ديسمبر 31

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

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

.المتعلقة بها

المجموعة لديها بعض األصول والخصوم وما يتعلق بها من دخل ومصاريف غير متوافقة مع الشريعة اإلسالمية، وهي تعرض حاليا كما هو مالئماً ووفقاً لهيئة المحاسبة 

.2010إلى مصرف قطاع تجزئة إسالمي في ابريل  (شركة األم األساسية)والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية وقد امتلكتها المجموعة قبل تحويل بنك اإلثمار 

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

.الشرعية باالشراف على تنفيذ هذه الخطة

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

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

 31 مؤشرا للنتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية التي تنتهي في 2019 يونيو 31باإلضافة إلى إنه ليس من الضروري أن تكون نتائج الستة أشهر المنتهية في . 2018ديسمبر 

.2019ديسمبر 

"االستثمارات في الصكوك واألسهم واألدوات المماثلة" المتعلق 33التطبيق لمعيار المحاسبة المالي رقم 
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.ب.م.اإلثمار القابضة ش

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

2019 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

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

نقد وأرصدة لدى مصارف والمصارف المركزية3

بالمالكين تتعلق
تتعلق بحسابات 

االستثمار المطلقة
بالمالكين تتعلقالمجموع

تتعلق بحسابات 

االستثمار المطلقة
المجموع

167,662           2,136               165,526           162,613           2,360               160,253           احتياطي النقد لدى المصارف المركزية

نقد وأرصدة لدى مصارف والمصارف 

428,572           55,441             373,131           596,809           70,792             526,017           المركزية

          686,270            73,152          759,422          538,657            57,577          596,234

سلع وودائع أخرى لدى مصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى4

بالمالكين تتعلق
تتعلق بحسابات 

االستثمار المطلقة
بالمالكين تتعلقالمجموع

تتعلق بحسابات 

االستثمار المطلقة
المجموع

285,770           15,827             269,943           287,993           13,564             274,429           ودائع سلع

(143)                   -                    (143)                (248)                   -                    (248)                مخصصات الهبوط في القيمة:ناقصاً

          274,181            13,564          287,745          269,800            15,827          285,627

: 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 

626,468           65,525             560,943           759,422           73,152             686,270           المركزية

سلع وودائع أخرى لدى مصارف ومؤسسات  

300,146              -                    300,146           287,745           13,564             274,181           (صافي)مالية ومؤسسات أخرى 

ً: ناقصا    -                       -                       -                    (67,056)           (13,564)           (53,492)           ودائع تستحق بعد تسعين يوما

أرصدة لدى المصارف المركزية : ناقصا

المتعلقة بمتطلبات الحد األدنى

(179,358)          (2,331)             (177,027)          (162,613)          (2,360)             (160,253)           للالحتياطي

          746,706            70,792          817,498          684,062            63,194          747,256

2018 ديسمبر 201931 يونيو 30

2018 ديسمبر 201931 يونيو 30

2018 يونيو 201930 يونيو 30
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.ب.م.اإلثمار القابضة ش

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

2019 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

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

مرابحات وتمويالت اخرى5

بالمالكين تتعلق
تتعلق بحسابات 

االستثمار المطلقة
بالمالكين تتعلقالمجموع

تتعلق بحسابات 

االستثمار المطلقة
المجموع

3,645,080        1,433,544        2,211,536        3,264,838        1,377,662        1,887,176        مرابحات وتمويالت اخرى

(380,215)          (34,148)           (346,067)          (343,167)          (34,085)           (309,082)          مخصصات الهبوط في القيمة:ناقصاً

       1,578,094       1,343,577       2,921,671       1,865,469       1,399,396       3,264,865

:وفيما يلي الحركة في المخصصات

بالمالكين تتعلق
تتعلق بحسابات 

االستثمار المطلقة
بالمالكين تتعلقالمجموع

تتعلق بحسابات 

االستثمار المطلقة
المجموع

321,577           14,933             306,644           380,215           34,148             346,067            يناير1كما في 

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

تحويل من إحتياطي مخاطر االستثمار

17,950             17,950                -                       -                       -                       -                    30   إلى معيار المحاسبة رقم 

22,700             6,606               16,094             17,452             236                  17,216             السنة/  محمل خالل الفترة

(31,803)           (284)                (31,519)           (22,565)           (245)                (22,320)           السنة/ إعادة إطفاء خالل الفترة 

(6,132)             (5,741)             (391)                (16)                     -                    (16)                  السنة/  مستخدم خالل الفترة

(15,064)           90                    (15,154)           (6,976)                -                    (6,976)             معاد تصنيفة

(46,342)           (294)                (46,048)           (24,943)           (54)                  (24,889)           فروق أسعار الصرف وحركات اخرى

          309,082            34,085          343,167          346,067            34,148          380,215

2018 ديسمبر 201931 يونيو 30

2018 ديسمبر 201931 يونيو 30
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.ب.م.اإلثمار القابضة ش

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

2019 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

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

صكوك وأدوات استثمارية وما في حكمها6

بالمالكين تتعلق
تتعلق بحسابات 

االستثمار المطلقة
بالمالكين تتعلقالمجموع

تتعلق بحسابات 

االستثمار المطلقة
المجموع

بالقيمة العادلة أدوات استثمارية

من خالل بيان الدخل

المحتفظ بها للمتاجرة

226,243                 -                     226,243          19,508                -                    19,508         غير مدرجة– أدوات ديون 

1,932                    -                     1,932              4,120                  -                    4,120           مدرجة– أدوات حقوق الملكية 

        23,628                    -                23,628          228,175                     -                228,175

بالقيمة العادلة أدوات استثمارية

من خالل حقوق الملكية

62,485                   -                     62,485            55,120                -                    55,120         مدرجة– أدوات حقوق الملكية 

غير مدرجة– أدوات حقوق الملكية 

       269,065                    -              269,065          269,583                     -                 269,583

       324,185                    -              324,185          332,068                     -                 332,068

(170,530)               -                     (170,530)         (179,293)             -                    (179,293)      مخصصات الهبوط في القيمة

      144,892                    -              144,892          161,538                     -                161,538

أدوات استثمارية بالتكلفة المطفأة

200,024              188,717            11,307            396,465           196,777           199,688       غير مدرجة– صكوك 

128,573                 -                     128,573          55,964                -                    55,964         مدرجة– أدوات ديون أخرى 

غير مدرجة– أدوات ديون أخرى 
       481,761                    -              481,761       1,053,572                     -              1,053,572

       737,413           196,777           934,190       1,193,452            188,717           1,382,169

(15,187)                 -                     (15,187)           (13,021)               -                    (13,021)        مخصصات الهبوط في القيمة

      724,392          196,777           921,169       1,178,265           188,717          1,366,982

      892,912          196,777        1,089,689       1,567,978           188,717          1,756,695

2018 ديسمبر 201931 يونيو 30
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.ب.م.اإلثمار القابضة ش

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

2019 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

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

(تتمة)صكوك وأدوات استثمارية وما في حكمها 6

المجموع3المرتبة 2المرتبة 1المرتبة 

2019 يونيو 30كما في 

بالقيمة العادلة أدوات استثمارية

من خالل بيان الدخل

19,508                      -                          19,508                      -                          أدوات ديون

4,120                       -                             -                          4,120                    حقوق الملكية أدوات

أدوات استثمارية بالقيمة العادلة

من خالل حقوق الملكية

144,892                 86,933                   493                        57,466                   أدوات حقوق الملكية

                  61,586                  20,001                  86,933                168,520

المجموع3المرتبة 2المرتبة 1المرتبة 

2018 ديسمبر 31كما في 

بالقيمة العادلة أدوات استثمارية

من خالل بيان الدخل

226,243                    -                          226,243                    -                          أدوات ديون - 

1,932                       -                             -                          1,932                    حقوق الملكية أدوات - 

أدوات استثمارية بالقيمة العادلة

من خالل حقوق الملكية

161,538                 98,204                   3,845                    59,489                   أدوات حقوق الملكية

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

2018 ديسمبر 201931 يونيو 30

157,652                98,204                  الرصيد األفتتاحي

:المسجلة في (الخسائر)/ اجمالي األرباح 

(23,353)                 (9,800)                   بيان الدخل

(42,374)                 (1,471)                   حقوق الملكية

12,184                      -                          الحركة بسبب االستحواذ على شركات زميلة

(1,421)                      -                          مبيعات

(4,484)                      -                          إعادة تخصيص

98,204                  86,933                  الرصيد الختامي

األرباح لفترة الستة أشهر المتضمن / (الخسائر)اجمالي 

3,292                    (1,927)                   في بيان الدخل المرحلي المختصر الموحد

أدوات استثمارية بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية

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

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

:خلقا سلم القيمة العادلة التالي

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

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

.(األسعار

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

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

.ممكنا

استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة

3تسوية بنود المرتبة 

16 



.ب.م.اإلثمار القابضة ش

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

2019 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

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

استثمارات في شركات زميلة7

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

النشاطبلد التأسيس%نسبة الملكية 2018 ديسمبر 201931 يونيو 30اسم الشركة

:الشركات غير المدرجة

إدارة أصولهونج كونج20             42,189            42,196

تصنيعباكستان31                  720                 673سانباك للخدمات الهندسية

شركة استثماريةالسعودية23               3,859             3,259شركة إثراء المالية 

البنية التحتيةالبحرين31             93,658            94,517 (م). ب.م.نسيج ش

تجارةالبحرين24                  288                 288الشركة االسالمية للتجارة معفاة 

تكافلالسعودية28             42,815            38,670 (م). ب.م.مجموعة سوليدرتي القابضة ش

:الشركات المدرجة

خدمات مصرفيةالبحرين427,66526           488,839           .ب.م.بنك البحرين والكويت ش

          668,442           611,194

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

2018 يونيو 201830 ديسمبر 201931 يونيو 30

10,640,134      10,178,879      10,179,401      اجمالي الموجودات

8,780,924       8,295,620        8,335,883        اجمالي المطلوبات

255,250          334,758           234,135           اجمالي االيرادات

102,031          69,185             107,361           صافي الربح

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

سيتيك الدولية إلدارة األصول المحدودة

.  دينار بحريني للسهم0.400إلى أسهم بسعر ممارسة قدره  (PCB) ، وافق مساهمو بنك البحرين والكويت على تحويل السندات القابلة للتحويل الدائم 2019خالل شهر مارس 

.٪26.06٪ إلى 25.38 مما أدى إلى زيادة حيازة المجموعة في بنك البحرين والكويت  من 2019 مايو 2تمت عملية التحويل في 
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.ب.م.اإلثمار القابضة ش

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

2019 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

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

موجودات أخرى8

بالمالكين تتعلق
تتعلق بحسابات 

االستثمار المطلقة
بالمالكين تتعلقالمجموع

تتعلق بحسابات 

االستثمار المطلقة
المجموع

234,543       35,152         199,391         279,950        40,444         239,506         ذمم مدينة

11,574            -                11,574          1,059               -                1,059            مستحقات من أطراف ذات صلة

9,718              -                9,718            10,679             -                10,679          مؤجلة – ضرائب 

24,966         57                24,909          15,470          18                15,452          حالية- ضرائب 

13,312            -                13,312          9,904               -                9,904            موجودات مستحوذ عليها مقابل مطالبات

         276,600         40,462        317,062         258,904         35,209       294,113

(82,794)        (12,154)        (70,640)         (86,117)         (12,148)        (73,969)         مخصصات الهبوط في القيمة

        202,631        28,314        230,945        188,264        23,055       211,319

مخصصات الهبوط في القيمة9

بالمالكين تتعلق
تتعلق بحسابات 

االستثمار المطلقة
بالمالكين تتعلقالمجموع

تتعلق بحسابات 

االستثمار المطلقة
المجموع

769,141       29,426         739,715         884,039        49,938         834,101          يناير1كما في 

124,738       888              123,850            -                    -                   -                  30تأثير معيار المحاسبة المالية رقم 

                  -                   -                    -                     -            17,950         17,950

97,279         8,880           88,399          34,591          1,806           32,785          السنة/محمل خالل الفترة

(33,455)        (394)            (33,061)         (23,067)         (245)            (22,822)         السنة/إعادة إطفاء خالل الفترة

(21,346)        (5,741)         (15,605)         (2,531)              -                (2,531)           معاد تصنيفه

   -                   -                   -                     -                    -                   -                  المحول إلى إحتياطي مخاطر االستثمار

(12,778)           -                (12,778)            -                    -                   -                  السنة/ مستخدم خالل الفترة 

(57,490)        (1,071)         (56,419)         (30,300)         (803)            (29,497)         فروق صرف العمالت 

        812,036        50,696        862,732        834,101        49,938       884,039

2018 ديسمبر 201931 يونيو 30

2018 ديسمبر 201931 يونيو 30

تحويل من إحتياطي مخاطر االستثمار

30   إلى معيار المحاسبة رقم 
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.ب.م.اإلثمار القابضة ش

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

2019 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

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

(تتمة)مخصصات الهبوط في القيمة 9

2019 يونيو 30

Stage 1Stage 2Stage 3Total

التكلفة المطفأة- األصول المالية 

النقد والسلع والمواضع األخرى لدى البنوك ،

   1,047,415              -               -    1,047,415المؤسسات المالية وغيرها  

الممول وغير الممول)التمويل 

   الشركات (التعرض

       937,777              -          74,433        863,344(3-1)مخاطر منخفضة 

    1,208,532              -          32,215     1,176,317(6-4)مخاطر مقبولة 

       630,781              -        586,668          44,113(7)قائمة المراقبة 

       345,521       345,521                -               -(10-8)غير عاملة 

   3,122,611      345,521        693,316    2,083,774الشركات- مبلغ الدفعة 

    1,522,932         59,810          13,702     1,449,420(غير مصنفة)التجزئة 

   4,645,543      405,331        707,018    3,533,194تحمل المبلغ بما في ذلك غير الممولة

      934,190        13,021               -       921,169الصكوك وأدوات استثمارية ومافي حكمها

      428,869        62,723           1,595       364,551المستحقون اآلخرون

     (451,438)     (329,554)        (68,291)        (53,593)بدل الخسارة

   6,604,579      151,521        640,322    5,812,736إجمالي األصول المالية القيمة الدفترية

2018 ديسمبر 31

Stage 1Stage 2Stage 3Total

التكلفة المطفأة- األصول المالية 

النقد والسلع و ودائع أخرى لدى البنوك ،

      882,004              -               -       882,004المؤسسات المالية وغيرها  

الممول وغير الممول)التمويل 

   الشركات (التعرض

    1,016,498              -          80,142        936,356(3-1)مخاطر منخفضة 

    1,721,445              -        365,197     1,356,248(6-4)مخاطر مقبولة 

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

       352,881       352,881                -               -(10-8)غير عاملة 

   3,740,744      352,881     1,089,027    2,298,836الشركات- مبلغ الدفعة 

    1,523,112         77,087          20,339     1,425,686(غير مصنفة)التجزئة 

   5,263,856      429,968     1,109,366    3,724,522تحمل المبلغ بما في ذلك غير الممولة

   1,382,169        15,577               -    1,366,592الصكوك وأدوات استثمارية ومافي حكمها

      400,744        64,249               -       336,495المستحقون اآلخرون

     (487,439)     (347,192)        (75,950)        (64,297)بدل الخسارة

   7,441,334      162,602     1,033,416    6,245,316إجمالي األصول المالية القيمة الدفترية

ما لم تتم اإلشارة تحديداً ، بالنسبة للموجودات المالية ، تمثل . يوضح الجدول التالي معلومات حول جودة االئتمان لألصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة

.المبالغ في الجدول إجمالي القيمة الدفترية

 31) المرحلة على التوالي 3 و 2 و 1 مليار دوالر للمرحلة 0.4 مليار دوالر و 0.7 مليار دوالر و 3,1 ما قيمته 2019 يونيو 30في  (الممول)بلغ إجمالي التمويل 

٪ 54 و 26٪ ، ٪161 2019 يونيو 30كانت التغطية الجانبية للتمويل اإلجمالي كما في . ( مليار دوالر0.4 مليار دوالر و 0.9 مليار دوالر و 3.2: 2018ديسمبر 

(٪46٪ و 17٪ ، 132: 2018 ديسمبر 31) على التوالي 3 والمرحلة 2 ، المرحلة 1للمرحلة 
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.ب.م.اإلثمار القابضة ش

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

2019 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

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

حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة10

2018 ديسمبر 201931 يونيو 30

57,577                         73,152                          نقد وأرصدة لدى مصارف والمصارف المركزية

                          13,564                         15,827

1,399,396                    1,343,577                     مرابحات وتمويالت أخرى

495,053                       497,066                        تمويالت المشاركة

188,717                       196,777                        صكوك وأدوات استثمارية وما في حكمها

407,290                       397,152                        موجودات مقتناة لغرض التأجير

23,055                         28,314                          موجودات أخرى

442,333                       488,757                        مستحقات من البنك

                     3,038,359                    3,029,248

(219,047)                      (252,670)                      حسابات جارية للعمالء

(79,927)                        (107,301)                      مبالغ مستحقة لمصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

(107,963)                      (84,248)                        مطلوبات أخرى

2,622,311                   2,594,140                    حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة

رأس المال 11

رأس المال(باآلالف)عدد األسهم 

2,000,000                    8,000,000                     المصرح

المصدرة والمدفوعة بالكامل

757,690                       3,030,755                     2019 يناير 1إجمالي األسهم كما في 

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

                      727,541                   2,910,160(مراجعة) 2019 يونيو 30في 

المصدرة والمدفوعة بالكامل

757,690                       3,030,755                     إجمالي أالسهم

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

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

 دوالر للسهم الواحد بقيمة 0.25 سهم بسعر 3،030،755،027 على 2019 يونيو 30يشتمل إجمالي رأس مال شركة اإلثمار المصدرة والمدفوع بالكامل في 

رأس مال اإلثمار مقوم بدوالرات الواليات المتحدة ويتم تداول هذه األسهم في بورصة البحرين بالدوالر األمريكي وبورصة الكويت بالدينار .  دوالر757،688،757

.الكويتي وسوق دبي المالي بالدرهم اإلماراتي

يتم االحتفاظ باألسهم كأوراق خزانة ويحق لـ اإلثمار إعادة . (120.595.238: 2018 ديسمبر 31) 2019 يونيو 30 من أسهمها في 120.595.238يمتلك اإلثمار 

.إصدار هذه األسهم في وقت الحق

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

سلع وودائع أخرى لدى مصارف ومؤسسات مالية

   ومؤسسات أخرى
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.ب.م.اإلثمار القابضة ش

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

2019 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

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

المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات الصلة12

المساهمين 

والتابعون

الشركات الزميلة 

واستثمارات أخرى

أعضاء مجلس 

اإلدارة

المؤسسات ذات 

المجموع اإلدارة العلياالصلة

الموجودات 

    421,922           -            12,809                    -        409,113مرابحات وتمويالت اخرى

    668,442           -                 -            668,442                -استثمارات في شركات زميلة

        1,059        1,059                 -                    -                -موجودات أخرى

المطلوبات

      15,676        1,453                 -                1,687          12,536حسابات جارية للعمالء

      79,682           -                 -              79,682                -مبالغ مستحقة لمصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

        3,579        3,579                 -                    -                -حسابات االستثمار المطلقة

           231           -                 -                    -               231المطلوبات األخرى

اإليرادات 

            54            54                 -                    -                -العائد لحسابات االستثمار المطلقة

        1,969           -                 -                    -            1,969الدخل من المرابحات والتمويالت االخرى

      20,700           -                 -              20,700                -حصة األرباح من الشركات الزميلة بعد خصم الضرائب

أرباح مدفوعة لمصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات

        3,615           -                 -                1,512            2,103(صافي)  أخرى 

المصروفات

           425           -                   25                    -               400المصروفات اإلدارية والعمومية

2019 يونيو 30

:تتكون األرصدة الجوهرية مع األطراف ذات الصلة مما يلي

:تشتمل األطراف ذات الصلة على ما يلي

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

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

.التشغيلية والمالية

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

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

الشركات الزميلة لإلثمار؛.  ج

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

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

2019 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

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

(تتمة)المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات الصلة 12

2018 ديسمبر 31

المساهمين 

والتابعون

الشركات الزميلة 

والمشاريع المشتركة

أعضاء مجلس 

اإلدارة

المؤسسات ذات 

المجموع اإلدارة العلياالصلة

الموجودات 

           422,288           -            12,809                    -         409,479مرابحات وتمويالت اخرى

             68,234           -                  -              68,234                -صكوك وأدوات استثمارية وما في حكمها

           611,194           -                  -             611,194                -استثمارات في شركات زميلة

             11,574        1,119                  -              10,455                -موجودات أخرى

المطلوبات

               8,640        1,209                  -                    -            7,431حسابات جارية للعمالء

           118,312           -                  -             118,312                -مبالغ مستحقة لمصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

               2,886        2,886                  -                    -                -حسابات االستثمار المطلقة

                  107           -                  -                    -               107المطلوبات األخرى

2018 يونيو 30

اإليرادات 

                  136           -                  -                     68                 68العائد لحسابات االستثمار المطلقة

               2,394           -                  -                    -            2,394الدخل من المرابحات والتمويالت االخرى

             12,618           -                  -              12,618                -حصة األرباح من الشركات الزميلة بعد خصم الضرائب

               1,245           -                  -                    -            1,245أرباح من إستثمارات

               1,139           -                  -                   143               996ايرادات أخرى

               1,368           -                  -                1,368                -(صافي)أرباح مدفوعة لمصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى 

المصروفات

                  413           -                   25                    -               388المصروفات اإلدارية والعمومية
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.ب.م.اإلثمار القابضة ش

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

2019 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

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

أرباح األسهم13

(األساسي والمخفف)عائد السهم 14

2018 يونيو 201930 يونيو 201830 يونيو 201930 يونيو 30

             3,195             1,260               4,850               8,366(باالف الدوالرات األمريكية)صافي الربح المتعلق بالمساهمين 

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية الصادرة والمدفوعة

      2,910,160      2,910,160        2,910,160        2,910,160(باآلالف)بالكامل 

0.290.170.040.11بالسنتات األمريكية–  (األساسي والمخفف)عائد السهم 

مطلوبات طارئة والتزامات15

مطلوبات طارئة

           78,081             50,226موافقات ومصادقات

         796,057           577,558ضمانات وخطابات اعتماد غير قابلة لإللغاء

         257,042           229,970مطالبات عمالء ومطالبات اخرى

التزامات

                                  1,471,857                             2,064,257تسهيالت غير مسحوبة وخطوط تمويل والتزامات أخرى بتمويل

.2017 و2018لم يتم اإلعالن عن توزيع أرباح أسهم لعام 

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

.والمدفوعة بالكامل خالل الفترة

2018 ديسمبر 201931 يونيو 30

الثالثة أشهر المنتهية فيالستة أشهر المنتهية في

                                     857,754                              1,131,180

2018 ديسمبر 201931 يونيو 30
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.ب.م.اإلثمار القابضة ش

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

2019 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

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

معلومات القطاعات16

(أ)

(ب)

(ج)

أعمال مصرفية 

المجموعأخرىمحفظة التداوللألفراد والشركات

أعمال مصرفية 

المجموعأخرىمحفظة التداوللألفراد والشركات

148,682      4              14,171           -                   30,221         104,286       143,977      9,958       14,811           -                  24,119         95,089         إيرادات تشغيلية

(106,985)     (108)         (21,102)          -                   (15,479)        (70,296)       (104,896)     (12,242)    (11,499)          -                  (8,131)          (73,024)        إجمالي المصروفات

 (الخسارة)/ صافي الربح 

41,697        (104)         (6,931)           -                   14,742        33,990        39,081        (2,284)      3,312            -                  15,988         22,065         قبل المخصصات والضرائب الخارجية

(30,875)       (37)           (17,974)          -                   (8,435)         (4,429)         (26,053)       (162)         (14,841)          -                  (9,443)          (1,607)          المخصصات والضرائب الخارجية

 (الخسارة)/ صافي الربح 

10,822        (141)         (24,905)         -                   6,307          29,561        13,028        (2,446)      (11,529)         -                  6,545           20,458         للفترة

:متعلقة بالتالي

4,850          (117)         (24,133)          -                   4,199           24,901         8,366          (1,888)      (10,027)          -                  4,357           15,924         مساهمي اإلثمار

5,972          (24)           (772)               -                   2,108           4,660          4,662          (558)         (1,502)            -                  2,188           4,534           حقوق األقلية

         20,458           6,545                  -         (11,529)      (2,446)        13,028        29,561          6,307                   -         (24,905)         (141)        10,822

8,488,656   382,041   1,700,091      -                   1,563,543   4,842,981   7,696,561   383,196   1,681,205      -                  1,129,881    4,502,279    إجمالي الموجودات

إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب 

8,035,737   194,015   116,489         -                   711,032      7,014,201   7,278,617   198,526   76,530           -                  272,527       6,731,034    حسابات االستثمار المطلقة

أحداث الحقة17

.هذا يخضع للمساهمين والموافقات التنظيمية.  ، وافق مجلس اإلدارة على الحذف الطوعي من بورصة الكويت2019 أغسطس 4خالل اإلجتماع المنعقد في 

2018 ديسمبر 31كما في  2019 يونيو 30كما في 

:تشتمل المجموعة على ثالثة قطاعات رئيسية وهي

االستثمارات / إدارة الموجودات 

المصرفية

االستثمارات / إدارة الموجودات 

المصرفية

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

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

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

2018 يونيو 201930 يونيو 30
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