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

األنشطة الرئيسية

المركز المالي الموحد والنتائج 

أعضاء مجلس اإلدارة

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

السيد خالد عبدهللا جناحي

تونكو يعقوب خيرا

السيد عبدالحميد أبو موسى

الشيخة حصة بنت سعد الصباح

الشيخ زامل عبدهللا الزامل

السيد نبيل خالد كانو

السيد محمد بوجيري

السيد عبداإلله إبراهيم القاسمي 

السيد عمر عبدي علي

(2016 مارس 28عينت اعتبارا من )الدكتورة أماني خالد بورسلي 

(2016 مارس 28عين اعتبارا من )السيد عبدالشكور حسين تهلك 

(2016 مارس 28استقال اعتبارا من )السيد امتياز أحمد بيرفيز 

(2016 مارس 28استقال اعتبارا من )السيد جراهام ووكر 

رسوم حضور أعضاء 

.( دوالر أمريكي291،500: 2015) دوالر أمريكي 423،500 ما قيمته 2016بلغت رسوم الحضور ألعضاء مجلس اإلدارة المتعلقة بعام 

 مليون دوالر أمريكي لعام 60.8 متعلقة بمساهمي البنك مقارنة بصافي خسارة وقدره 2016 مليون دوالر أمريكي لعام 3.3 حققت المجموعة صافي ربح 

 مليون دوالر 8،138.6: 2015 ديسمبر 31) مليون دوالر أمريكي 8،341.3 ما قيمتة 2016 ديسمبر 31وبلغ إجمالي الموجودات كما في . 2015

.(أمريكي

مقارنًة بالحد  (٪12.81: 2015 ديسمبر 31) 2016 ديسمبر 31 ٪ كما في 13.06بلغ معدل مالءة رأس المال الموحد لإلثمار بموجب اتفاقية بازل الثالثة 

 من البيانات المالية الموحدة المرفقة أرصدة البنك 39ويبين اإليضاح رقم . (٪12.5: 2015 ديسمبر 31)٪12.5األدنى حسب المتطلبات الرقابية البالغ 

.الموزونة بالمخاطر ورأس المال النظامي

:2016 ديسمبر 31فيما يلي أسماء أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المنتهية في 

2016 ديسمبر 31تقرير أعضاء مجلس اإلدارة للسنة المنتهية في 

، مع 2016 ديسمبر 31للسنة المنتهية في  ("اإلثمار") (.ب.م.سابقاً بنك اإلثمار ش). ب.م.يقدم أعضاء مجلس اإلدارة تقريرهم عن أنشطة اإلثمار القابضة ش

.للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ("المجموعة"معاً )البيانات المالية الموحدة المدققة لإلثمار وشركاته التابعة 

وكان .  على خطة التحول الهامة في عمليات المجموعة2016سابقا ً في مارس . ب.م.وقد تأسست اإلثمار القابضة بعد موافقة مجلس إدارة بنك اإلثمار ش

وقد تم اقتراح الخطة من مجلس إدارة بنك اإلثمار ووافق عليها المساهمون في اجتماع الجمعية . بنك اإلثمار سابقا ًيحمل رخصة مصرف تجزئة إسالمي

 في المائة من األصول التي كانت مملوكة لبنك اإلثمار سابقاً من خالل كيانين تابعين، 100وتتضمن الخطة احتفاظ اإلثمار القابضة بنسبة . العامة غير العادية

وهو بنك تجزئة إسالمي تابع يتولى أعمال التجزئة المصرفية األساسية، واألخرى آي بي كابيتال  (بنك اإلثمار) (مقفلة). ب.م.إحداهما بنك اإلثمار ش

وهي شركة استثمارية ستقوم بإدارة االستثمارات وغيرها من األصول غير األساسية، وقد حصلت الخطة على جميع الموافقات الالزمة وتم  (مقفلة). ب.م.ش

.2017 يناير 2استكمال عملية تنفيذها بتاريخ 

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

.المصرفية الخاصة، والتكافل، واإلجارة، وتطوير العقارات

.، باإلضافة إلى النتائج الموحدة لنفس السنة المنتهية في البيانات المالية الموحدة المرفقة2016 ديسمبر 31تم عرض المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 
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(.ب.م.سابقاً بنك اإلثمار ش). ب.م.اإلثمار القابضة ش

2016 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

414,223      (524,212)           210,894     (38,413)        1,586                 9,212               50,727     38,090      149,692     (30,149)     757,690   (مدققة) 2016 يناير 1في 

3،279           3،279                    -                  -                     -                          -                        -                 -                 -                  -                  -             صافي ربح السنة

أسهم تحت نظام حوافز الموظفين

1،317              -                      (1,030)          -                     -                          -                        -                 -              (1،030)        2،347            -             (21إيضاح )  

حركة القيمة العادلة للصكوك وأوراق مالية

18،227            -                      18,227          -                     -                       18،227                -                 -                 -                  -                  -               استثمارية وما في حكمها

657                 -                      657               -                  657                       -                        -                 -                 -                  -                  -             حركة القيمة العادلة لالستثمارات العقارية

(1،739)             -                      (1,739)          -                     -                       (1،739)                 -                 -                 -                  -                  -             حركة القيمة العادلة للشركات الزميلة

(8،549)             -                      (8,549)       (8،965)           405                    11                       -                 -                 -                  -                  -             تسوية تحويل العمالت األجنبية

427,415      (520,933)           218,460     (47,378)        2,648                 25,711             50,727     38,090      148,662     (27,802)     757,690   (مدققة) 2016 ديسمبر 31في 

. جزًء ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة50 إلى 16 الواردة على الصفحات من 42 إلى 1تشكل اإليضاحات من 

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

2015 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

523,386   (463,415)          259,260   (25,142)        457                   45,436           50,727    38,090     149,692   (30,149)    757,690   (مدققة) 2015 يناير 1في 

(60,797)   (60،797)                -                -                    -                         -                      -               -                -                 -                -             صافي خسارة السنة

حركة القيمة العادلة للصكوك وأوراق مالية استثمارية وما في 

(5,031)         -                      (5,031)        -                    -                      (5،031)               -               -                -                 -                -             حكمها

1,033          -                      1,033          -                 1،033                    -                      -               -                -                 -                -             حركة القيمة العادلة لالستثمارات العقارية

(31,134)      -                      (31,134)      -                    -                      (31،134)             -               -                -                 -                -             حركة القيمة العادلة للشركات الزميلة

(13,234)      -                      (13,234)   (13،271)        96                      (59)                    -               -                -                 -                -             تسوية تحويل العمالت األجنبية

414,223   (524,212)          210,894   (38,413)        1,586                9,212             50,727    38,090     149,692   (30,149)    757,690   (مدققة) 2015 ديسمبر 31في 

. جزًء ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة50 إلى 16 الواردة على الصفحات من 42 إلى 1تشكل اإليضاحات من 

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

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

2015 ديسمبر 201631 ديسمبر 31إيضاحات

(مدققة)(مدققة)

األنشطة التشغيلية

(17،067)                      36،743                        قبل الضرائب الخارجية (الخسائر)/ صافي الربح 

:تعديالت في

29،791                        29،489                        7،13،14االستهالك واإلطفاء

(33،058)                      (46،481)                      7حصة األرباح من الشركات الزميلة بعد خصم الضرائب

95،025                        33،302                        29صافي- مخصصات الهبوط في القيمة 

(1،259)                        (877)                           26موجودات ثابتة أرباح بيع

73،432                        52،176                        إيرادات تشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

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

(64،534)                      113،110                      ولدى المصارف المركزية المتعلقة بمتطلبات الحد األدنى لإلحتياطي

: النقص في الموجودات التشغيلية / (الزيادة)

(20،628)                      (56،878)                      مرابحات وتمويالت اخرى

(64،465)                      (79،243)                      تمويالت المشاركة

(69،319)                      (51،564)                      موجودات أخرى

:في المطلوبات التشغيلية (النقص)/ الزيادة 

99،724                        139،577                      الحسابات الجارية للعمالء

196،955                      (501،758)                    مبالغ مستحقة لمصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

37،691                        140،885                      مبالغ مستحقة لمستثمرين

43،646                        16،514                        المطلوبات األخرى

197،178                      370،840                      الزيادة في حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة

429,680                     143,659                     صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية

:النقص في / (الزيادة)صافي 

(707)                           6،923                         استثمارات في المضاربة

7،539                            -                               شركات زميلةاستثمارات في 

(8،645)                        (1،129)                        استثمارات في حسابات االستثمار المقيدة

(95،909)                      (86،722)                      موجودات مقتناه بغرض التأجير

(247،912)                    57،236                        صكوك وأوراق مالية استثمارية وما في حكمها

14،513                        18،202                        7أرباح أسهم مستلمة من شركات زميلة

(3،744)                        (4،724)                        شراء موجودات ثابتة

(334,865)                   (10,214)                     صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية

(15،440)                      (14،791)                      الضرائب المدفوعة

(7،957)                        (12،490)                      حقوق األقلية

(23,397)                     (27,281)                     صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

(5،693)                        24،123                        تسوية تحويل العمالت األجنبية

65,725                       130,287                     صافي الزيادة في النقد وما في حكمه

520،770                      586،495                      النقد وما في حكمه في بداية السنة

586,495                     716,782                     4النقد وما في حكمه في نهاية السنة

. جزًء ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة50 إلى 16 الواردة على الصفحات من 42 إلى 1تشكل اإليضاحات من 

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

 2016 ديسمبر 31البيان الموحد للتغيرات في حسابات اإلستثمار المقيدة للسنة المنتهية في 

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

2016 ديسمبر 31كما في حركة القيمة العادلةرسم المضارب(مصروفات)/ إيرادات(السحوبات)/صافي الودائع2016 يناير 1كما في 

149،491                                -                         -                             -                        (409)                       149،900                      *1صندوق دلمونيا للتطوير 

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

15،915                                  -                      (726)                         -                           -                           16،641                        *المحفظة العقارية األوروبية 

16،141                                  -                      (749)                      (10)                      118                         16،782                        *الودائع العقارية االوروبية 

27،554                               (510)                  16                         (17)                         -                           28،065                        *الودائع العقارية األمريكية 

47                                      (84،857)                -                          (54)                      7،753                      77،205                        أسهم مدرجة وغير مدرجة

9،406                                 9،406                   -                             -                           -                              -                                نقد وودائع لدى مصارف

224,804                            (75,961)            (1,459)                  (81)                      7,462                     294,843المجموع

65،255                               25                        -                             -                           -                           65،230                        صناديق مدارة على أساس الوكالة

360,073                     7,462                      (81)                  (1,459)            (75,936)                            290,059

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

. جزًء ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة50 إلى 16 الواردة على الصفحات من 42 إلى 1تشكل اإليضاحات من 
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(.ب.م.سابقاً بنك اإلثمار ش). ب.م.اإلثمار القابضة ش

2015 ديسمبر 31البيان الموحد للتغيرات في حسابات اإلستثمار المقيدة للسنة المنتهية في 

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

2015 ديسمبر 31كما في حركة القيمة العادلةرسم المضارب(مصروفات)/ إيرادات(السحوبات)/صافي الودائع2015 يناير 1كما في 

149،900                            (10،349)                  -                            -                       (564)                      160،813                        *1صندوق دلمونيا للتطوير 

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

16،641                                 -                        (1،873)                     -                          -                          18،514                          *المحفظة العقارية االوروبية

   -                                     (3،268)                    -                            -                          -                          3،268                            *صندوق فرص التطوير االمريكي

16،782                              (1،465)                 (2،182)                  (25)                     39                         20،415                          *الودائع العقارية االوروبية 

28،065                              (25،224)               5،474                   (50)                        -                          47،865                          *الودائع العقارية األمريكية

77،205                                 -                        12،593                 (89)                     7،362                    57،339                          أسهم مدرجة وغير مدرجة

294,843                           (40,306)               14,012                 (164)                  6,837                    314,464                       المجموع

65،230                              (17)                         -                            -                          -                          65،247                          صناديق مدارة على أساس الوكالة

379,711                    6,837                  (164)                 14,012               (40,323)                           360,073

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

. جزًء ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة50 إلى 16 الواردة على الصفحات من 42 إلى 1تشكل اإليضاحات من 
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(.ب.م.سابقاً بنك اإلثمار ش). ب.م.اإلثمار القابضة ش

2016 ديسمبر 31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

التأسيس واألنشطة 1

النشاط التجاري الرئيسيبلد التأسيساالقتصاديةالتصويتية

أعمال مصرفيةباكستان6767

إدارة الثروات واألصولسويسرا100100

عقاريةجزر الكايمان100100

عقاريةمملكة البحرين5151

عقاريةمملكة البحرين5050

تمويالت عقاريةمملكة البحرين6350

استثمار قابضةسويسرا100100

خدمات اداريةسويسرا100100

استثمار قابضةلوكسمبورغ100100

استثمار قابضةلوكسمبورغ100100

استثمار قابضةاألنتيل، هولندا100100

 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

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 وثمانية عشر فرعاً تجارياً في البحرين والشركات الرئيسية التابعة للمجموعة وهي كالتالي

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

نسبة الملكية ٪

بنك فيصل المحدود

إس إيه (لوكسمبورغ)فيصل للتمويل 

إس إيه (لوكسمبورغ)مؤسسة الشامل المالية 

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 

شركة االثمار للتطوير المحدودة

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

(م).ب.م.الجزيرة الصحية ش

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

(تحت التصفية الطوعية)

إس إيه (سويسرا)كانترا 

دار المال االسالمي للخدمات االدارية إس إيه

.N.V (األنتيل، هولندا)فيصل للتمويل 
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(.ب.م.سابقاً بنك اإلثمار ش). ب.م.اإلثمار القابضة ش

2016 ديسمبر 31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

أهم السياسات المحاسبية للمجموعة2

صادرة وسارية المفعول: التصريحات المحاسبية الجديدة 1 ( أ

صادرة وغير سارية المفعول: التصريحات المحاسبية الجديدة 2

:أساس اإلعداد( ب

:تأكيد االمتثال( ت

األفصاح عن أسس توزيع األرباح بين أصحاب  "5 حسابات االستثمار إلستبدال معيار المحاسبة المالية رقم 27 تم إصدار معيار المحاسبة المالية رقم 2014في ديسمبر 

إن اعتماد هذا المعيار سيؤدي إلى ". حقوق أصحاب حسابات االستثمار وما في حكمها "6ومعيار المحاسبة المالية رقم " حقوق الملكية وأصحاب حسابات االستثمار

.كما إن اعتماد هذا المعيار ليس له أي أثر جوهري على البيانات المالية الموحدة للمجموعة. اإلسهاب في اإلفصاحات المتعلقة بحقوق أصحاب حسابات االستثمار

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

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

 بعض األصول والمطلوبات وما يتعلق بها من دخل ومصاريف غير متوافقة مع الشريعة اإلسالمية، 2016 ديسمبر 31تتضمن المعلومات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

وهي تعرض حاليا كما هو مالئماً ووفقاً لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية وقد امتلكتها المجموعة قبل تحويل بنك اإلثمار إلى مصرف قطاع تجزئة إسالمي 

.2010في ابريل 

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

.41يتم اإلفصاح عن اإليرادات والمصروفات المتعلقة بالموجودات والمطلوبات التي ال تتوافق مع الشريعة في اإليضاح رقم . الشرعية باالشراف على تنفيذ هذه الخطة

.2016 ديسمبر 31البيانات المالية الموحدة تضم المعلومات المالية للمجموعة للسنة المنتهية في 

تم إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة وفقاً لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية وقوانين ومبادىء الشريعة 

كما يحددها مجلس الشريعة الرقابي التابع للمجموعة وقانون الشركات التجارية البحريني ومصرف البحرين المركزي وقانون المؤسسات المالية وفقاً لمتطلبات هيئة 

المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، وحين التكون لبعض المسائل معايير متعلقة بها ضمن المعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 

.المالية اإلسالمية تقوم المجموعة بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية المتعلقة بها

ال توجد معايير محاسبية جديدة لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، التعديالت على المعايير والتفسيرات التي تطبق ألول مرة للسنة المالية التي تبدأ في 

. والتي يتوقع أن يكون لها تأثير جوهري على المجموعة2017 يناير 1أو بعد 

يتم إعداد البيانات المالية الموحدة طبقا لمبدأ التكلفة التاريخية ماعدا السندات االستثمارية التي يتم إعادة تقييمها على حسب القيمة العادلة من خالل بيان الدخل وحقوق 

.الملكية واالستثمارات العقارية

:حسابات االستثمار - 27معيار المحاسبة المالية رقم 
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(.ب.م.سابقاً بنك اإلثمار ش). ب.م.اإلثمار القابضة ش

2016 ديسمبر 31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

(تابع)أهم السياسات المحاسبية للمجموعة 2

:ملخص السياسات المحاسبية الهامة ( ث

أساس التوحيد(أ)

األرصدة بين شركات المجموعة وحقوق األقلية

معامالت وأرصدة  العمالت األجنبية(ب )

 يتم تحويل الموجودات والمطلوبات المدرجة لكل بيان مركز مالي بسعر اإلقفال في تاريخ بيان المركز المالي؛( أ)

 يتم تحويل اإليرادات والمصروفات لكل بيانات الدخل الموحد باستخدام متوسط أسعار الصرف ؛ ( ب)

. ويتم تسجيل جميع فروقات التحويل الناتجة كعنصر منفصل ضمن حقوق الملكية( ت)

 التقديرات المحاسبية واألحكام(ج )

الشركات الزميلة

ويتم . الشركات الزميلة هي الشركات التي تكون للمجموعة تأثير كبير عليها لكن ال تتمتع بحق السيطرة على شؤونها اإلدارية، وهي ليست شركات تابعة أو مشاريع مشتركة

احتساب استثمارات المجموعة في الشركات الزميلة باستخدام طريقة محاسبة حقوق الملكية، وبناء عليه، يتم ادراج االستثمار في الشركة الزميلة في بيان المركز المالي بالتكلفة 

. ويعكس بيان الدخل الموحد حصة المجموعة من نتائج عمليات الشركة الزميلة. زائدا التغيرات في حصة المجموعة من صافي موجودات الشركة الزميلة بعد تاريخ االستحواذ

.تقوم المجموعة بتسجيل حصتها في أي تغيير مباشر تسجله الشركة الزميلة في بيانها لحقوق الملكية ويتم اإلفصاح عنه عند االقتضاء في بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

الشركات التابعة

يتم توحيد الشركات . ٪ أو أكثر من حقوق الملكية، وعليه فإن المجموعة تسيطر جوهرياً على مثل هذه الشركات50الشركات التابعة هي الشركات التي  تملك فيها المجموعة 

التابعة، بما في ذلك المنشآت ذات األغراض الخاصة، والتي تقع تحت سيطرة اإلثمار، من تاريخ انتقال حق السيطرة الى المجموعة ويتم التوقف عن هذا التوحيد من تاريخ 

.توقف هذا الحق

المعامالت واألرصدة

وتسجل أرباح وخسائر تحويل العمالت الناتجة عن تسوية هذه . يتم تحويل معامالت العمالت األجنبية إلى العملة المتداولة باستخدام اسعار الصرف السائدة في تاريخ المعامالت

كما يتم تسجيل فروقات . المعامالت وعن التحويل بسعر الصرف السائد في نهاية الفترة  للموجودات والمطلوبات النقدية المقيمة بالعمالت األجنبية في بيان الدخل الموحد

المدرجة ضمن احتياطي القيمة العادلة – مثل بعض الصكوك واألوراق المالية االستثمارية وما في حكمها - التحويل على البنود غير النقدية والمدرجة بالقيمة العادلة 

.لالستثمارات

:يتم تحويل النتائج والمركز المالي لجميع منشآت المجموعة التي تعتمد عملة متداولة مختلفة عن عملة العرض إلى عملة العرض كما يلي

.في حالة عدم توفر البيانات المالية المدققة للشركات الزميلة، يتم التوصل لحصة المجموعة من صافي الربح أو الخسارة باستخدام أحدث الحسابات اإلدارية المتاحة

تتضمن المعلومات المالية الموحدة الموجودات والمطلوبات ونتائج عمليات اإلثمار والشركات التابعة له بعد التسويات المتعلقة بحقوق األقلية وحسابات االستثمار المطلقة التي 

ويتم اعداد البيانات المالية للشركات التابعة في نفس الفترة المحاسبية لإلثمار . تم استبعاد كافة األرصدة والمعامالت الجوهرية بين شركات المجموعة. تديرها المجموعة

.باستخدام سياسات محاسبية منتظمة

العملة المتداولة وعملة العرض

يتم قياس العملة المتداولة للبنود المدرجة في المعلومات المالية الموحدة للمنشآت ضمن المجموعة باستخدام العملة المتداولة في البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعمل فيها المنشأة، 

بما أن الدينار البحريني مربوط بالدوالر األمريكي، وبناًء على ذلك فإن التغيرات في عملة العرض ليس لها تأثير على كل من . (العملة المتداولة)والتي هي بالدينار البحريني 

.بيان المركز المالي الموحد، وبيان الدخل الموحد، وبيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد، وبيان التدفقات النقدية الموحد وبيان التغيرات في حسابات االستثمار المقيدة الموحد

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

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

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

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

.تسجيلها في حقوق الملكية في بيان الدخل الموحد كجزء من الربح أو الخسارة من البيع

.تعامل الشهرة وتسويات القيمة العادلة الناتجة عن االستحواذ على منشآت  أجنبية على أنها موجودات ومطلوبات للمنشأة االجنبية ويتم تحويلها بسعر اإلقفال

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

.التاريخية وعوامل أخرى وتشمل توقعات األحداث المستقبلية التي يعتقد أنها معقولة في ظل الظروف الحالية
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(.ب.م.سابقاً بنك اإلثمار ش). ب.م.اإلثمار القابضة ش

2016 ديسمبر 31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

(تابع)أهم السياسات المحاسبية للمجموعة 2

(تابع)ملخص للسياسات المحاسبية الهامة  (ث

(تتمه) التقديرات المحاسبية واألحكام (ج )

 النقد وما في حكمه(د )

 مرابحات وتمويالت أخرى(هـ)

تمويالت المشاركة(و )

 االستثمارات(ز )

 سندات استثمارية بالتكلفة المطفأة1-

سندات استثمارية بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية2-

االنخفاض في قيمة الموجودات التمويلية واالستثمارات ( ت

وتقوم اإلدراة بوضع تقديرات متعلقة بالوضع المالي للطرف المقابل، وصافي القيمة القابلة . يتم تقييم كل تمويل واستثمار بشكل مستقل لتقدير تعرضها لالنخفاض في القيمة

.يتم تقدير كل أصل انخفضت قيمته بناًء على مميزاته، ويتم تقييم استراتيجية التخارج، وتقديرات التدفقات النقدية التي تعتبر قابلة لالسترداد. للتحقق من الموجودات الضمنية

تصنيف االستثمارات ( أ

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

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

.معالجة محاسبية تختلف مع إختالف تصنيفها

المنشآت ذات األغراض الخاصة ( ب

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

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

.األغراض الخاصة

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

.تعتبر المجموعة الوعد في تمويالت المرابحة لآلمر بالشراء وعداَ ملزماً

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

تستلم المجموعة ضمانات على المرابحات والتمويالت األخرى حيث تعتبر ضرورية في شكل مبالغ نقدية أو أوراق مالية أخرى بما في ذلك الضمانات المصرفية، والرهن 

إن سياسة المجموعة هو الحصول على ضمانات بالقيمة في السوق مساوية أو تزيد على المبلغ األصلي للتمويل في إطار . العقاري على الممتلكات واألسهم واألوراق المالية

.تقدر قيمة الضمانات بشكل دوري للتأكد من أن القيمة في السوق للضمانات األساسية ال تزال كافية. اتفاقية التمويل

.يرصد مخصص معين حينما ترى اإلدارة بأن هناك انخفاضاً في القيمة المدرجة للمرابحات والتمويالت األخرى

فروقات السيولة ( ث

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

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

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

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

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

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

باإلضافة إلى المخصصات المعينة، تقوم المجموعة بتقييم االنخفاض في قيمة اجمالي الخسائر الناتجة عن التسهيالت التمويلية والتي ليس لها تأثير جوهري بصورة منفصلة وال 

.يتم تقييم المخصص العام في تاريخ كل تقرير. يوجد حتى االن دليل موضوعي على انخفاض قيمته الفردية

.تسجل تمويالت المشاركة بقيمة التكلفة ناقصاً مخصص االنخفاض في القيمة

.يرصد مخصص معين حينما ترى اإلدارة بأن هناك انخفاضاً في القيمة المدرجة لتمويالت المشاركة
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(تتمة)االستثمارات (ز)

سندات استثمارية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل3-

-4

االستثمارات العقارية5-

استثمارات في المضاربة6-

القيمة العادلة7-

ويتم إدراج الخسائر غير المحققة في حدود الرصيد المتوفر في حقوق الملكية، مع . يتم تسجيل حسابات االستثمار المقيدة  مبدئياً بالتكلفة ويتم الحقا إعادة تقييمها بالقيمة العادلة

في حالة زيادة الخسارة المتراكمة عن الرصيد المتوفر في حقوق الملكية . األخذ بعين األعتبار النسبة المتعلقة بحقوق المالكين ونسبة حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة

.يتم احتسابها في بيان الدخل الموحد

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 . الفترة المالية السابقة، يتم تقييد الربح غير المحقق للفترة الحالية مقابل الخسائر السابقه في بيان الدخل الموحد

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

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

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 . خالفه

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

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

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

.الهبوط في القيمة 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

حسابات االستثمار المقيدة

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

.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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(اإلجارة)الموجودات المقتناة بغرض التأجير (ح )

الموجودات الثابتة(ط )

 سنة50مباني 
على مدى فترة التأجيرتحسينات عقارات اإليجار

 سنوات10-3أثاث ومعدات ومركبات

 موجودات غير ملموسة(ي )

الشهرة1-

برامج الحاسوب اآللي2-

موجودات أخرى غير ملموسة مستحوذ عليها3-

الضرائب الحالية(ك )

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

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

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

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

.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

.يتم تسجيل الشهرة السلبية الناتجة عن االستحواذ على الشركات في بيان الدخل الموحد

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

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

.تسجل الموجودات المقتناة بغرض التأجير بقيمة التكلفة وتخضع لالستهالك حسب سياسة المجموعة إلستهالك الموجودات الثابتة أو حسب فترة االيجار، أيهما أقصر

.يتم تسجيل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها كلما رأت اإلدارة أن اإليجارات المستحقة مشكوك في تحصيلها

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
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(تابع)ملخص للسياسات المحاسبية الهامة  (ث

الضرائب المؤجلة(ل )

مخصص منافع الموظفين(م )

مبالغ مستحقة لمستثمرين(ن )

حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة(س )

حسابات االستثمار المقيدة(ع )

 أسهم الخزينة(ف )

 االحتياطي القانوني(ص )

 تحقق اإليرادات(ق )

المشاركة في األرباح ورسوم اإلدارة1-

 أرباح المرابحة والتمويالت األخرى 2-

 أرباح الموجودات المقتناة بغرض التأجير3-

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

.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

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

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

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

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

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

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

٪ من رأس المال 50٪ من صافي ربح اإلثمار للسنة إلى االحتياطي القانوني حتى يصل هذا االحتياطي إلى 10وفًقا 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

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 

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

2016 ديسمبر 31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

(تتمة)أهم السياسات المحاسبية للمجموعة 2

(تتمة)ملخص للسياسات المحاسبية الهامة  (ث

(تتمة) تحقق اإليرادات (ق )

أرباح عقود المضاربة4-

أرباح عقود المشاركة5-

أرباح نقدية6-

الرسوم والعموالت7-

تخصيص األرباح بين المجموعة وحاملي حسابات االستثمار(ر )

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

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

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

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

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

2016 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

161،064          -                  161،064       161،858          -                  161،858       احتياطي النقد لدى المصارف المركزية

نقد وأرصدة لدى مصارف والمصارف 

429،345       26،958           402،387       574،175       23،106           551،069       المركزية

      712,927          23,106      736,033      563,451          26,958      590,409

سلع وودائع أخرى لدى مصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى4

بالمالكين تتعلق
تتعلق بحسابات 

االستثمار المطلقة
بالمالكين تتعلقالمجموع

تتعلق بحسابات 

االستثمار المطلقة
المجموع

278،359          -                  278،359       142،607          -                  142،607       ودائع سلع

         (7،539)   -                  (7،539)            -                   -                     -                المخصصات: ناقصاً

      142,607                  -         142,607      270,820                  -         270,820

: 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 

590،409       26،958           563،451       736،033       23،106           712،927       المركزية

سلع وودائع أخرى لدى مصارف ومؤسسات  

270،820          -                  270،820       142،607          -                  142،607       صافي- مالية ومؤسسات أخرى 

(113،670)        -                  (113،670)         -                   -                     -                ودائع تستحق بعد تسعين يوماً: ناقصا

أرصدة لدى المصارف المركزية : ناقصا

المتعلقة بمتطلبات الحد األدنى

(161،064)        -                  (161،064)      (161،858)        -                  (161،858)       لالحتياطي

      693,676          23,106      716,782      559,537          26,958      586,495

:وفيما يلي الحركة في المخصصات

بالمالكين تتعلق
تتعلق بحسابات 

االستثمار المطلقة
بالمالكين تتعلقالمجموع

تتعلق بحسابات 

االستثمار المطلقة
المجموع

6،779              -                  6،779           7،539              -                  7،539            يناير1كما في 

760                 -                  760                 -                   -                     -                محمل خالل السنة

   -                   -                     -                (6،878)            -                  (6،878)          المستخدم خالل السنة

   -                   -                     -                (661)               -                  (661)             فروق أسعار الصرف وحركات اخرى

7,539             -                  7,539             -                   -                     -                 ديسمبر31كما في 

2015 ديسمبر 201631 ديسمبر 31

2015 ديسمبر 201631 ديسمبر 31

2015 ديسمبر 201631 ديسمبر 31

2015 ديسمبر 201631 ديسمبر 31
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(.ب.م.سابقاً بنك اإلثمار ش). ب.م.اإلثمار القابضة ش

2016 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،748،686    1،479،853      2،268،833    3،753،135    1،423،518      2،329،617    المرابحات والتمويالت االخرى

(348،916)     (50،266)         (298،650)      (308،547)     (19،153)         (289،394)      المخصصات: ناقصاً

   2,040,223     1,404,365   3,444,588   1,970,183     1,429,587   3,399,770

:وفيما يلي الحركة في المخصصات

بالمالكين تتعلق
تتعلق بحسابات 

االستثمار المطلقة
بالمالكين تتعلقالمجموع

تتعلق بحسابات 

االستثمار المطلقة
المجموع

322،909       54،552           268،357       348،916       50،266           298،650        يناير1كما في 

61،638         7،074             54،564         39،168         5،550             33،618         محمل خالل السنة

(14،147)          -                  (14،147)        (13،042)          -                  (13،042)        إعادة إطفاء خالل السنة

(14،565)       (11،261)         (3،304)         (63،050)       (36،826)         (26،224)        المستخدم خالل السنة

   -                   -                     -                (4،046)            -                  (4،046)          المحول من  إحتياطي مخاطر االستثمار

(6،919)         (99)                (6،820)         601              163                438              فروق أسعار الصرف وحركات اخرى

348,916      50,266          298,650      308,547      19,153          289,394       ديسمبر31كما في 

استثمارات في المضاربة6

بالمالكين تتعلق
تتعلق بحسابات 

االستثمار المطلقة
بالمالكين تتعلقالمجموع

تتعلق بحسابات 

االستثمار المطلقة
المجموع

33،783         27،929           5،854           26،739         26،006           733              استثمارات المضاربة

(12،435)       (11،581)         (854)            (12،314)       (11،581)         (733)             المخصصات: ناقصاً

                -             14,425        14,425          5,000          16,348        21,348

:وفيما يلي الحركة في المخصصات

بالمالكين تتعلق
تتعلق بحسابات 

االستثمار المطلقة
بالمالكين تتعلقالمجموع

تتعلق بحسابات 

االستثمار المطلقة
المجموع

15،642         14،788           854              12،435         11،581           854               يناير1كما في 

(3،207)         (3،207)              -                   -                   -                     -                المستخدم خالل السنة

   -                   -                     -                (121)               -                  (121)             فروق أسعار الصرف وحركات اخرى

12,435        11,581          854             12,314        11,581          733               ديسمبر31كما في 

2015 ديسمبر 31

2015 ديسمبر 201631 ديسمبر 31

2015 ديسمبر 201631 ديسمبر 31

 مليون دوالر أمريكي 13.8والتي تتضمن مخصصات عامة بقيمة  ( مليون دوالر أمريكي348.9: 2015 ديسمبر 31) مليون دوالر أمريكي 308.5بلغ إجمالي المخصصات 

.( مليون دوالر أمريكي11.8: 2015 ديسمبر 31)

2015 ديسمبر 201631 ديسمبر 31

2016 ديسمبر 31

.لشركة تابعة لإلثمار ( مليون دوالر أمريكي1،537 : 2015 ديسمبر 31) مليون دوالر أمريكي 1،647تمثل التمويالت األخرى قروض تقليدية وسلفيات يبلغ مجموعها 

محتفظ بها لدى طرف ثالث كمرشح نيابة  ( مليون دوالر أمريكي16.3: 2015 ديسمبر 31) مليون دوالر أمريكي 14.4يشمل الجدول أعاله بعض الموجودات البالغ مجموعها 

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

2016 ديسمبر 31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

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

استثمارات في شركات زميلة7

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

النشاطبلد التأسيسنسبة الملكية ٪2015نسبة الملكية ٪2016اسم الشركة

:الشركات غير المدرجة

تكافلالبحرين36                 64،494            36                   68،076            (م). ب.م.مجموعة سوليدرتي القابضة ش

ادارة الموجوداتهونغ كونغ20                 75،113            20                   74،588           سيتك الدولية إلدارة األصول المحدودة 

تصنيعباكستان31                 482                 31                   536                المحدودة (الخاصة)سانباك للصناعات الهندسية 

تجارةمصر23                 4،688              23                   2،224             "إيجيراب"شركة مصر لمواد التغليف 

ادارة الموجوداتباكستان30                 649                 30                   441                فيصل إلدارة األصول المحدودة 

شركة استثماريةالمملكة العربية السعودية23                 4،640              23                   3،858             شركة إثراء المالية 

البنية التحتيةالبحرين30                 100،963          30                   107،775          (م). ب.م.نسيج ش

شركة عقاريةالبحرين40                 1،679              40                   1،679             (م). ب.م.شايس مانارا ش

تجارةالبحرين24                 669                 24                   669                الشركة االسالمية للتجارة معفاة 

:الشركات المدرجة

خدمات مصرفيةالبحرين25                 402،011          25                   408،557         .ب.م.بنك البحرين والكويت ش

        668,403          655,388

.( مليون دوالر أمريكي578.1 : 2015 ديسمبر 31) مليون دوالر أمريكي 590.9يتضمن االستثمار في شركات زميلة استثمارات تقليدية يبلغ مجموعها 

:تشمل حصة المجموعة في صافي موجودات الشركات الزميلة على التحركات المفصلة كما يلي

2015 ديسمبر 201631 ديسمبر 31

684،821               655،388                يناير1في 

34،866                 46،367                 حصة الربح قبل الضرائب

(1،808)                 114                      حصة الضرائب

(14،513)               (18،202)               أرباح نقدية محصلة

(31،134)               (1،739)                 حصة احتياطي القيمة العادلة

(7،539)                    -                        استبعاد

(6،748)                 (6،748)                 إطفاء األصول الغير ملموسة

   -                        (3،698)                 تخصيص

(2،557)                 (3،079)                 فروق العمالت األجنبية

655,388              668,403               ديسمبر31في 

2015 ديسمبر 201631 ديسمبر 31

76،939                 76،939                  يناير1في 

   -                           -                        مخصصات

76,939                76,939                 ديسمبر31في 

.( مليون دوالر أمريكي6.7 : 2015 ديسمبر 31) مليون دوالر أمريكي 6.7بلغت القيمة المطفأة لألصول الغير ملموسة  

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

2015 ديسمبر 201631 ديسمبر 31

10،799،588          14،176،938          اجمالي الموجودات

8،824،626            11،589،096          اجمالي المطلوبات

429،661               413،721               اجمالي االيرادات

177،749               166،421               صافي الربح

٪ 33.8ونتيجة لذلك، ارتفعت حصة المجموعة من . ٪ من رأس المال للمساهمين10بإلغاء أسهم الخزينة وسداد . ب.م.، قامت مجموعة سوليدرتي القابضة ش2015خالل شهر يوليو 

.٪36.3إلى 

مع أحكام  (16إيضاح )كضمان مقابل قروض  ( مليون دوالر أمريكي402: 2015 ديسمبر 31) مليون دوالر أمريكي 408.6تتضمن االستثمارات في الشركات الزميلة ما قيمته 

.وشروط ضمن سياق العمل المعتاد

.محتفظ بها لدى طرف ثالث كمرشح نيابة عن المجموعة ( مليون دوالر أمريكي4.7: 2015 ديسمبر 31)  مليون دوالر أمريكي 2.2يتضمن أعاله بعض الموجودات بلغ مجموعها 

التحركات . من الشهرة ( مليون دوالر أمريكي76.9: 2015 ديسمبر 31) مليون دوالر أمريكي 76.9 ما قيمته 2016 ديسمبر 31تتضمن االستثمارات في الشركات الزميلة كما في 

:كما يلي
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(.ب.م.سابقاً بنك اإلثمار ش). ب.م.اإلثمار القابضة ش

2016 ديسمبر 31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

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

صكوك وأوراق مالية استثمارية وما في حكمها8

بالمالكين تتعلق
تتعلق بحسابات 

االستثمار المطلقة
بالمالكين تتعلقالمجموع

تتعلق بحسابات االستثمار 

المطلقة
المجموع

بالقيمة العادلة سندات استثمارية

من خالل بيان الدخل

المحتفظ بها للمتاجرة

61،837                    -                        61،837          16،606               -                    16،606           غير مدرجة– أدوات ديون 

4،417                      -                        4،417               -                       -                       -                  مدرجة– سندات حقوق الملكية 
          16,606                    -               16,606          66,254                        -                   66,254

بالقيمة العادلة سندات استثمارية

من خالل حقوق الملكية

49،632                    -                        49،632          57،401               -                    57،401           مدرجة– سندات حقوق الملكية 

296،516               79،829                 216،687        306،518          78،829            227،689         غير مدرجة– سندات حقوق الملكية 

         285،090            78،829          363،919        266،319                 79،829               346،148

(148،275)              (5،700)                 (142،575)       (153،239)         (5،700)             (147،539)       مخصصات الهبوط في القيمة

        137,551            73,129          210,680        123,744                74,129              197,873

سندات استثمارية بالتكلفة المطفأة

102،454                  -                        102،454        185،301             -                    185،301         غير مدرجة– صكوك 

6،906                      -                        6،906            74،201               -                    74،201           مدرجة– أدوات ديون أخرى 

1،566،167               -                        1،566،167     1،408،059          -                    1،408،059      غير مدرجة– أدوات ديون أخرى 

      1،667،561                    -          1،667،561     1،675،527                        -               1،675،527

(20،224)                  -                        (20،224)         (20،065)              -                    (20،065)         مخصصات الهبوط في القيمة

     1,647,496                    -          1,647,496    1,655,303                        -              1,655,303

     1,801,653            73,129       1,874,782    1,845,301                74,129           1,919,430

.وهذه السندات االستثمارية قابله للتداول ( مليون دوالر أمريكي1،674.6 : 2015 ديسمبر 31) مليون دوالر أمريكي 1،650.4بلغت القيمة العادلة للسندات االستثمارية بالتكلفة المطفأة 

: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

127،442               5،756                   121،686        168،499          5،700              162،799          يناير1كما في 

46،203                    -                        46،203          7،013                 -                    7،013             محمل خالل السنة

(1،652)                    -                        (1،652)           (637)                   -                    (637)              إعادة إطفاء خالل السنة

(1،231)                 (56)                      (1،175)           (578)                   -                    (578)              المستخدم خالل السنة

(2،263)                    -                        (2،263)           (993)                   -                    (993)              فروق أسعار الصرف وحركات اخرى

168,499              5,700                  162,799        173,304          5,700              167,604         ديسمبر31كما في 

2015 ديسمبر 201631 ديسمبر 31

2015 ديسمبر 201631 ديسمبر 31

قامت  ( مليون دوالر أمريكي1،549.6 : 2015 ديسمبر 31) مليون دوالر أمريكي 1،490.1تتضمن الصكوك واألوراق المالية االستثمارية وما في حكمها استثمارات تقليدية يبلغ مجموعها 

. بها شركة تابعة لإلثمار

محتفظ بها لدى طرف ثالث كمرشح نيابة عن  ( مليون دوالر أمريكي12.8: 2015 ديسمبر 31)  مليون دوالر أمريكي 10.4يتضمن أعاله بعض الموجودات بلغ مجموعها 

.المجموعة

.صدرت خالل العام من قبل شركة زميلة (ال شىء : 2015 ديسمبر 31) مليون دوالر أمريكي 68.2مدرجة سندات دائمة قابلة للتحويل يبلغ مجموعها – تتضمن أدوات ديون أخرى 
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(.ب.م.سابقاً بنك اإلثمار ش). ب.م.اإلثمار القابضة ش

2016 ديسمبر 31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 (كافة المبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك)

(تتمة)صكوك وأوراق مالية استثمارية وما في حكمها 8

استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة

المجموع3المرتبة 2المرتبة 1المرتبة 

2016 ديسمبر 31كما في 

بالقيمة العادلة سندات استثمارية

من خالل بيان الدخل

16،606                      -                          16،606                      -                          أدوات ديون

   -                             -                             -                             -                          حقوق الملكية سندات

سندات استثمارية بالقيمة العادلة

من خالل حقوق الملكية

210،680                 158،338                    -                          52،342                   سندات حقوق الملكية

                  52,342                  16,606                158,338                227,286

المجموع3المرتبة 2المرتبة 1المرتبة 

2015 ديسمبر 31كما في 

بالقيمة العادلة سندات استثمارية

من خالل بيان الدخل

61،837                      -                          61،837                      -                          أدوات ديون

4،417                        -                             -                          4،417                     حقوق الملكية سندات

سندات استثمارية بالقيمة العادلة

من خالل حقوق الملكية

197،873                 153،078                    -                          44،795                   سندات حقوق الملكية

                  49,212                  61,837                153,078                264,127

3تسوية بنود المرتبة 

2015 ديسمبر 201631 ديسمبر 31

205,941                153,078                 يناير1كما في 

:المسجلة في (الخسائر)/ اجمالي األرباح 

(40،026)                 (5،934)                   بيان الدخل - 

(7،738)                   12،327                   حقوق الملكية - 

275                           -                          مشتريات

(6،546)                   (1،133)                   مبيعات

1،172                        -                          إعادة تخصيص

153,078                158,338                 ديسمبر31كما في 

اجمالي األرباح للسنة المتضمنة

2،652                     2،272                      ديسمبر31في بيان الدخل الموحد في 

سندات استثمارية بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية

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

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

:خلقا سلم القيمة العادلة التالي

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

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

.(األسعار

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

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

28



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

2016 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

146،000        44،248            101،752         147،129     43،876            103،253         االستثمار في حسابات االستثمار المقيدة

ً (67،349)        (8،626)             (58،723)          (67،277)     (8،626)             (58،651)          المخصصات: ناقصا

          44,602            35,250      79,852          43,029            35,622         78,651

:فيما يلي الحركة في المخصصات المتعلقة بالسندات االستثمارية

بالمالكين تتعلق
تتعلق بحسابات 

االستثمار المطلقة
بالمالكين تتعلقالمجموع

تتعلق بحسابات 

االستثمار المطلقة
المجموع

67،135          8،626              58،509           67،349       8،626              58،723            يناير1كما في 

   -                     -                       -                      -                  -                       -                   محمل خالل السنة

214                  -                    214                (72)               -                    (72)                 فروق أسعار الصرف وحركات اخرى

67,349         8,626              58,723          67,277      8,626              58,651           ديسمبر31كما في 

موجودات مقتناه بغرض التأجير10

االستهالك المتراكمالتكلفة
صافي القيمة 

الدفترية
االستهالك المتراكمالتكلفة

صافي القيمة 

الدفترية

169,482       (61,208)          230,690        256,204    (37,080)          293,284        ممتلكات ومعدات

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

14،773          9،553         تتعلق بالمالكين

154،709        246،651     تتعلق بحسابات االستثمار المطلقة

    256,204       169,482

استثمارات عقارية11

بالمالكين تتعلق
تتعلق بحسابات 

االستثمار المطلقة
بالمالكين تتعلقالمجموع

تتعلق بحسابات 

االستثمار المطلقة
المجموع

273،775           -                    273،775         261،623        -                    261،623         استثمارات عقارية

ً (17،282)           -                    (17،282)          (19،029)        -                    (19،029)          المخصصات: ناقصا

        242,594                    -       242,594        256,493                    -          256,493

:فيما يلي الحركة في المخصصات المتعلقة باالستثمارات عقارية

بالمالكين تتعلق
تتعلق بحسابات 

االستثمار المطلقة
بالمالكين تتعلقالمجموع

تتعلق بحسابات 

االستثمار المطلقة
المجموع

23،258             -                    23،258           17،282          -                    17،282            يناير1كما في 

   -                     -                       -                   2،900            -                    2،900             محمل خالل السنة

(1،634)             -                    (1،634)               -                  -                       -                   إعادة إطفاء خالل السنة

(2،450)             -                    (2،450)               -                  -                       -                   مستخدم خالل السنة

(1،892)             -                    (1،892)            (1،153)          -                    (1،153)            فروق أسعار الصرف وحركات اخرى

17,282            -                    17,282          19,029         -                    19,029           ديسمبر31كما في 

2015 ديسمبر 201631 ديسمبر 31

2015 ديسمبر 201631 ديسمبر 31

2015 ديسمبر 201631 ديسمبر 31

محتفظ بها لدى طرف ثالث كمرشح نيابة عن  ( مليون دوالر أمريكي63.4: 2015 ديسمبر 31) مليون دوالر أمريكي 1.2يتضمن أعاله بعض الموجودات بلغ مجموعها 

.المجموعة

.القيمة العادلة لالستثمارات العقارية مقاربة لقيمتها الدفترية في نهاية السنة

2015 ديسمبر 201631 ديسمبر 31

2015 ديسمبر 201631 ديسمبر 31

2015 ديسمبر 201631 ديسمبر 31
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(.ب.م.سابقاً بنك اإلثمار ش). ب.م.اإلثمار القابضة ش

2016 ديسمبر 31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

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

الموجودات األخرى12

بالمالكين تتعلق
تتعلق بحسابات 

االستثمار المطلقة
بالمالكين تتعلقالمجموع

تتعلق بحسابات 

االستثمار المطلقة
المجموع

222،080        47،916            174،164         256،206     88،592        167،614         ذمم مدينة

96،236             -                    96،236           93،582          -               93،582           مستحقات من أطراف ذات صلة

41،830             -                    41،830           29،800          -               29،800           مؤجلة – ضرائب 

16،369             -                    16،369           20،185          -               20،185           حالية- ضرائب 

17،251             -                    17،251           18،529          -               18،529           موجودات مستحوذ عليها مقابل مطالبات

         329،710        88،592     418،302         345،850            47،916        393،766

(74،329)        (12،188)           (62،141)         (56،648)     (11،963)      (44،685)         مخصصات الهبوط في القيمة

        285,025       76,629    361,654        283,709            35,728       319,437

:فيما يلي حركة المخصصات

بالمالكين تتعلق
تتعلق بحسابات 

االستثمار المطلقة
بالمالكين تتعلقالمجموع

تتعلق بحسابات 

االستثمار المطلقة
المجموع

104،885        27،122            77،763           74،329       12،188        62،141            يناير1كما في 

6،741               -                    6،741             866               -               866                محمل خالل السنة

(811)                -                    (811)              (915)             -               (915)              إعادة إطفاء خالل السنة

(33،286)        (15،033)           (18،253)         (18،692)     (63)             (18،629)         المستخدم خالل السنة

(3،200)          99                   (3،299)           1،060         (162)           1،222             فروق أسعار الصرف وحركات اخرى

74,329         12,188            62,141          56,648      11,963       44,685           ديسمبر31في 

موجودات ثابتة13

تتعلق بالمالكين

االستهالك المتراكمالتكلفة

مخصصات 

الهبوط في القيمة

صافي القيمة 

االستهالك المتراكمالتكلفةالدفترية

مخصصات الهبوط 

في القيمة

صافي القيمة 

الدفترية

94،775        (2،804)          (12،812)           110،391         90،573       (2،804)        (13،256)         106،633     أراضي ومباني

4،815             -                 (20،336)           25،151           8،301            -               (21،544)         29،845       تحسينات عقارية

11،187           -                 (63،997)           75،184           13،012          -               (62،033)         75،045       أثاث ومعدات

1،612             -                 (2،076)             3،688             1،095            -               (2،145)           3،240         سيارات

    214,763         (98,978)        (2,804)    112,981        214,414          (99,221)          (2,804)     112,389

.( مليون دوالر أمريكي6.4: 2015 ديسمبر 31في ) مليون دوالر أمريكي 5.9، بلغت قيمة االستهالك المحملة 2016 ديسمبر 31في 

2015 ديسمبر 201631 ديسمبر 31

2015 ديسمبر 201631 ديسمبر 31

2015 ديسمبر 201631 ديسمبر 31
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(.ب.م.سابقاً بنك اإلثمار ش). ب.م.اإلثمار القابضة ش

2016 ديسمبر 31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

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

موجودات غير ملموسة14

تتعلق بالمالكين

االستهالك المتراكمالتكلفة

مخصصات الهبوط في 

صافي القيمة الدفتريةفروق صرف العمالتالقيمة

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

46،995                           (10،604)                    -              (55،966)          113،565عالقات العمالء

54،526                           (20،324)                    -              (80،696)          155،546إيداعات أساسية

5،607                                    -                    -              (23،705)            29،312أخرى

           386,253            (160,367)              (8,500)            (40,159)            177,227

تتعلق بالمالكين

االستهالك المتراكمالتكلفة

مخصصات الهبوط في 

صافي القيمة الدفتريةفروق صرف العمالتالقيمة

73،599                             (9،231)               (5،000)                     -            87،830الشهرة

52،943                           (11،110)                    -              (49،512)          113،565عالقات العمالء

62،304                           (20،324)                    -              (72،918)          155،546إيداعات أساسية

6،505                                  (219)                    -              (21،124)            27،848أخرى

           384,789            (143,554)              (5,000)            (40,884)            195,351

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

2015 ديسمبر 201631 ديسمبر 31

66،070               62،570              (سابقاً)  (م). ب.م.وحدات األعمال لمصرف البحرين الشامل ش

7،529                 7،529                بنك فيصل المحدود

             70,099              73,599

حسابات جارية للعمالء 15

.( مليون دوالر أمريكي16.7: 2015) مليون دوالر أمريكي 16.8، بلغت قيمة اإلطفاء المحملة إجمالي 2016 ديسمبر 31خالل السنة المنتهية في 

باستخدام تقديرات التدفقات النقدية من الميزانيات المالية المعتمدة من قبل اإلدارة  (VIU)تم تحديد المبلغ القابل لالسترداد من الوحدات 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 FVLCTSويتم تسجيل التعديل الناتج عن ذلك، إن وجد، في بيان الدخل الموحد .

 مليون دوالر أمريكي والتي كانت خاضعة لعملية 196.3: 2015 ديسمبر 31) مليون دوالر أمريكي 187.8تتضمن الحسابات الجارية للعمالء أرصدة تتعلق بأطراف بلغت 

.(التجميد ناشئة عن سلطات قضائية للواليات المتحدة واالتحاد األوربي واألمم المتحدة

2016 ديسمبر 31

2015 ديسمبر 31
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(.ب.م.سابقاً بنك اإلثمار ش). ب.م.اإلثمار القابضة ش

2016 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 أخرى16

بالمالكين تتعلق
تتعلق بحسابات 

االستثمار المطلقة
بالمالكين تتعلقالمجموع

تتعلق بحسابات 

االستثمار المطلقة
المجموع

1،480،579       -                1،480،579    1،107،700       -                1،107،700    مبالغ مستحقة لمصارف

159،292          -                159،292       33،813            -                33،813         مبالغ مستحقة لمؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

   1,141,513                -      1,141,513   1,639,871                -      1,639,871

مبالغ مستحقة لمستثمرين17

1،024،104    1،153،623    مبالغ مستحقة لشركات

657،365       668،559       مبالغ مستحقة ألفراد

71،157         81،430         مبالغ مستحقة لمؤسسات مالية

   1,903,612   1,752,626

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

تتعلق بالمالكين

2015 ديسمبر 201631 ديسمبر 31

2015 ديسمبر 201631 ديسمبر 31

 مليون دوالر 417: 2015 ديسمبر 31) مليون دوالر أمريكي من طرفين 417.2تتضمن المبالغ المستحقة لمصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى أرصدة بقيمة إجمالية 

.ولديهم استحقاقات تعاقدية لغاية شهر واحد (أمريكي كانو خاضعين لعملية التجميد ناشئة عن سلطات قضائية للواليات المتحدة واالتحاد األوربي واألمم المتحدة

.تتضمن المبالغ المستحقة للمصارف مديونيات قصيرة ومتوسطة األجل للمجموعة في إطار ترتيبات ثنائية ومتعددة األطراف وبفترات استحقاقات تتراوح بين سنة وثالث سنوات

 مليون دوالر 766.7: 2015 ديسمبر 31) مليون دوالر أمريكي 505.2تتضمن المبالغ المستحقة لمصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى ودائع تقليدية يبلغ مجموعها 

.تم قبولها من قبل شركة تابعة لإلثمار (أمريكي

.( مليون دوالر أمريكي151: 2015 ديسمبر 31في ) مليون دوالر أمريكي 134.5، بلغت المديونيات المرهونة إجمالي 2016 ديسمبر 31في 

متعلقة ببعض األسهم المرهونة كضمان مباشرة من  ( مليون دوالر أمريكي11.1: 2015 ديسمبر 31) مليون دوالر أمريكي 14.6خالل 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.اإلثمار القابضة ش

2016 ديسمبر 31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 (كافة المبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك)

المطلوبات األخرى18

بالمالكين تتعلق

تتعلق بحسابات 

بالمالكين تتعلقالمجموعاالستثمار المطلقة

تتعلق بحسابات 

المجموعاالستثمار المطلقة

303،919        63،787              335،427240،132       95،648           239،779      الذمم الدائنة

10،844             -                        2،18810،844              -                  2،188          مبالغ مستحقة ألطراف ذات صلة

831                  -                             1،006831              -                  1،006          الحالي- مخصص الضرائب 

4،417               -                          4،0014،417              -                  4،001          المؤجل- مخصص الضرائب 

     246,974          95,648      342,622    256,224        63,787       320,011

حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة19

إيضاح

         26،958        23،106نقد وأرصدة لدى مصارف والمصارف المركزية

    1،429،587   51،404،365مرابحات وتمويالت أخرى

         16،348        614،425استثمارات في المضاربة

       148،128      211،926تمويالت المشاركة

           4،340          74،340استثمارات في شركات زميلة

         74،129        873،129صكوك وأوراق مالية استثمارية وما في حكمها

         35،622        935،250حسابات االستثمار المقيدة

       154،709      10246،651موجودات مقتناة لغرض التأجير

         35،728        1276،629موجودات أخرى

       536،195      775،521مستحقات من البنك

2،865،342   2،461،744    

        (63،787)       (95،648)18مطلوبات أخرى

2,397,957   2,769,694   حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة

:(المدرجة في حسابات االستثمار المطلقة)فيما يلي الحركة في احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات 

           9،292          9،292 يناير1كما في 

              -              -صافي الحركة خالل السنة

9,292          9,292           ديسمبر31في 

2015 ديسمبر 201631 ديسمبر 31

2015 ديسمبر 201631 ديسمبر 31

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

2015 ديسمبر 201631 ديسمبر 31
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(.ب.م.سابقاً بنك اإلثمار ش). ب.م.اإلثمار القابضة ش

2016 ديسمبر 31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 (كافة المبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك)

(تتمة)حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة 19

:تشمل الذمم الدائنة األخرى احتياطي معادلة األرباح والحركة كما يلي

        7،548        12،547 يناير1كما في 

        4،999          5،001صافي االضافة خالل السنة

12,547      17,548         ديسمبر31كما في 

:تشمل الذمم الدائنة االخرى احتياطي مخاطر االستثمار والحركة كما يلي

        2،915          8،804 يناير1كما في 

        5،889          5،000صافي االضافة خالل السنة

            -          4،046(29إيضاح )المحول من مخصصات عامة 

8,804        17,850         ديسمبر31كما في 

حقوق األقلية20

األقلية ٪األقلية ٪

          3399،996      33109،780بنك فيصل المحدود

          5068،823       5063،176(م). ب. م. الجزيرة الصحية ش

            491،602        (2،694)49(م). ب.م.ستي فيو للتطوير العقاري ش

            507،197         505،079(م). ب.م.سكنا للحلول اإلسكانية المتكاملة ش

175,341     177,618       

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

.تسمية حقوق األقلية

2015 ديسمبر 201631 ديسمبر 31

 88.4: 2015 ديسمبر 31) مليون دوالر أمريكي 57وقد تم اإلفصاح عن الموجودات المتعلقة بحسابات االستثمار المطلقة صافي احتياطي مخاطر االستثمار بمبلغ وقدره 

.29في إيضاح ( مخصصات تتعلق بحسابات االستثمار المطلقة)كما تم اإلفصاح عن حركة احتياطي مخاطر االستثمار . (مليون دوالر أمريكي

2015 ديسمبر 201631 ديسمبر 31

في )٪ 2.8حيث تم توزيع ما نسبته  (٪4.5:  2015 ديسمبر 31في )٪ 4.7، بلغت نسبة متوسط العائد اإلجمالي المتعلق بحسابات االستثمار المطلقة 2016 ديسمبر 31في 

٪ من مجموع مبلغ االستثمار السنوي لتغطية 1.5ال تتجاوز نسبتها )على المستثمرين وتم االحتفاظ جانباً بالرصيد إما كمخصصات، رسوم إدارية  (٪2.7: 2015 ديسمبر 31

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

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

2015 ديسمبر 201631 ديسمبر 31

تمثل حصة مساهمي األقلية من أرباح هذه  ( مليون دوالر أمريكي14.4: 2015 ديسمبر 31) مليون دوالر أمريكي 10.5إن حقوق األقلية في بيان الدخل الموحد البالغة 

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

2016 ديسمبر 31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 (كافة المبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك)

رأس المال 21

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) 2015 ديسمبر 31في 

المصدرة والمدفوعة بالكامل

                      757،690                   20163،030،755 يناير 1إجمالي االسهم كما في 

                       (27،802)                     (111،207)*اسهم الخزينة 

                     729,888                  2,919,548(مدققة) 2016 ديسمبر 31في 

(األساسي والمخفف)عائد السهم 22

2015 ديسمبر 201631 ديسمبر 31

                       (60،797)                          3،279صافي الخسارة المتعلق بالمساهمين 

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية الصادرة والمدفوعة

                   2،910،160                   2،910،957(باآلالف)بالكامل 

(2.09)0.11بالسنتات األمريكية–  (األساسي والمخفف)عائد السهم 

الدخل من حسابات االستثمار المقيدة23

الدخل من تمويالت المرابحات وتمويالت أخرى24

2015 ديسمبر 201631 ديسمبر 31

16،880                         12،500                         الدخل من تمويالت المرابحات

12،930                         17،594                         الدخل من تمويالت المشاركة

157،282                       122،278                       الدخل من التمويالت األخرى

                      152,372                      187,092

تتعلق بالمالكين

.يشمل الدخل من حسابات االستثمار المقيدة المشاركة في األرباح كمضارب ورسوم إدارة االستثمارات صافي من االشتراكات المقدمة لحسابات استثمار مقيدة معينة

 دوالر أمريكي للسهم ويبلغ قيمته 0.25 سهم بسعر 3،030،755،027 شمل مجموع رأس مال اإلثمار المصدر والمدفوع بالكامل 2016 ديسمبر 31 في 

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

ويتم االحتفاظ بهذه االسهم كأسهم خزينة ويحق لإلثمار . (120،594،984 : 2015 ديسمبر 31) 2016 ديسمبر 31 من أسهمه في 111،207،124امتلك 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

.41تم ادراج عائد السهم المتعلق باإليرادات والمصاريف غير المتوافق مع أحكام الشريعة ضمن إيضاح رقم 

، وتطبيقاً لممارسات المكافآت السليمة لمصرف البحرين المركزي، تمت الموافقة على 2015 مارس 31 والذي عقد في 2014خالل اجتماع الجمعية العامة لعام 

.( مليون سهم3.6: 2015) مليون سهم عادي من أسهم الخزينة 9.4وعليه تم تخصيص ". النظام" نظام حوافز الموظفين باألسهم 

35



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

2016 ديسمبر 31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 (كافة المبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك)

الدخل من االستثمارات األخرى25

2015 ديسمبر 201631 ديسمبر 31

138،342                          118،262                          الدخل من سندات استثمارية بالتكلفة المطفأة

4،127                             5،331                             الدخل من سندات استثمارية بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية

27،044                            15،496                            الدخل من سندات استثمارية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

9،943                             4،157                             دخل اإليجار من االستثمارات العقارية

                         143,246                         179,456

إيرادات أخرى26

2015 ديسمبر 201631 ديسمبر 31

                           48،53140،762                            إيرادات خدمات مصرفية

                             6،330                             4،423أرباح فروق صرف العمالت

                             1،259                                877استبعاد أصول ثابتة ربح من

                             4،336                                160ارباح من الرسوم والعموالت
                           53,991                           52,687

المصروفات اإلدارية والعمومية27

2015 ديسمبر 201631 ديسمبر 31

                           77،097                           79،148الرواتب والمنافع األخرى

                           48،169                           43،023مصروفات مكتبية

                           13،047                           12،640رسوم مهنية

                           22،307                           27،803مصروفات إدارية أخرى

                         162,614                         160,620

المسئوليات االجتماعية28

قامت المجموعة بتطبيق التزامها بمسئولياتها االجتماعية من خالل التبرعات ألسباب

.ومؤسسات خيرية

تتعلق بالمالكين

تتعلق بالمالكين

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

2016 ديسمبر 31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 (كافة المبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك)

المخصصات29

بالمالكين تتعلق
تتعلق بحسابات 

االستثمار المطلقة
بالمالكين تتعلقالمجموع

تتعلق بحسابات 

االستثمار المطلقة
المجموع

741،382                   110،844      774،681630،538                 88،361      686،320 يناير1في 

120،341                      7،074      53،447113،267                     5،550        47،897محمل خالل السنة

(18،242)                           -       (18،242)(14،595)                        -      (14،595)المشطوب خالل السنة 

محول إلى احتياطي مخاطر 

   -                                    -              -(4،046)                          -        (4،046)(19إيضاح  )االستثمار 

(54،739)                    (29،557)       (25،182)(89،197)                 (36،888)      (52،309)المستخدم خالل السنة

(14،061)                           -       (14،061)(1،339)                          -        (1،339)فروق الصرف 

774,681        88,361            686,320      718,951      57,023          661,928       ديسمبر31في 

:فيما يلي توزيع المخصصات على كل من الموجودات على النحو التالي

بالمالكين تتعلق
تتعلق بحسابات 

االستثمار المطلقة
بالمالكين تتعلقالمجموع

تتعلق بحسابات 

االستثمار المطلقة
المجموع

سلع وودائع أخرى لدى مصارف ومؤسسات

7،539                              -          7،539   -                                 -             -مالية ومؤسسات أخرى

348،916                     50،266      308،547298،650                 19،153      289،394مرابحات وتمويالت اخرى

12،435                       11،581             12،314854                   11،581             733استثمارات في المضاربة

70،528                            -        70،52870،528                         -        70،528استثمارات في شركات زميلة

168،499                      5،700      173،304162،799                   5،700      167،604صكوك وأوراق مالية استثمارية وما في حكمها

67،349                        8،626        67،27758،723                     8،626        58،651حسابات االستثمار المقيدة

2،804                              -          2،8042،804                           -          2،804موجودات ثابتة

17،282                            -        19،02917،282                         -        19،029استثمارات عقارية

5،000                              -          8،5005،000                           -          8،500موجودات غير ملموسة

74،329                       12،188        56،64862،141                   11،963        44،685موجودات أخرى

      661,928          57,023      718,951      686,320            88,361        774,681

              6،509         16،492 يناير1في 

              9،983         17،787المحمل خالل السنة

                  -         (4،046)(19إيضاح  )محول إلى احتياطي مخاطر االستثمار 

                  -         (1،315)تخصيص

                  -              -فروق صرف العمالت

16,492            28,918          ديسمبر31في 

 ( مليون دوالر أميركي16.5 : 2015) مليون دوالر أميركي 29، تتضمن ( مليون دوالر أميركي774.7: 2015) مليون دوالر أميركي 719مجموع المخصصات، والتي تبلغ 

:فيما يلي الحركة في المخصصات العامة. كمخصصات عامة

2015 ديسمبر 201631 ديسمبر 31

 11.8: 2015 ديسمبر 31) مليون دوالر أمريكي 13.8والتي تتضمن  ( مليون دوالر أمريكي16.5: 2015 ديسمبر 31) مليون دوالر أمريكي 29بلغت المخصصات العامة 

.متعلقة بالمرابحات والتمويالت األخرى (مليون دوالر أمريكي

2015 ديسمبر 201631 ديسمبر 31

2015 ديسمبر 201631 ديسمبر 31

تتعلق بالمالكين
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2016 ديسمبر 31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 (كافة المبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك)

ضرائب خارجية30

2015 ديسمبر 201631 ديسمبر 31

                          35،261                          14،338ضرائب حالية

                           (5،933)                            8،607ضرائب مؤجلة

22,945                          29,328                          

(المستحقة)/ الضرائب الحالية المدينة 

2015 ديسمبر 201631 ديسمبر 31

                          35،555                          15،538 يناير1في 

                         (35،261)                         (14،338)المحمل خالل السنة

                          15،440                          14،791المدفوعات

                              (196)                            3،188فروق صرف العمالت والتغيرات األخرى

                          15,538                          19,179 ديسمبر31في 

(المطلوبات)/الضرائب المؤجلة للموجودات

2015 ديسمبر 201631 ديسمبر 31

                          33،103                          37،413 يناير1في 

                            5،933                           (8،607)المحمل خالل السنة

                                   4                           (3،605)التغيير الناتج عن احتياطي القيمة العادلة

                           (1،627)                               598فروق صرف العمالت والتغيرات االخرى

                          37,413                          25,799 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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2016 ديسمبر 31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

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

معلومات القطاعات31

(أ)

(ب)

(ج)

أعمال مصرفية 

المجموعأخرىمحفظة التداوللألفراد والشركات

أعمال مصرفية 

المجموعأخرىمحفظة التداوللألفراد والشركات

268,369      351          227              62،048         205،743       262,148      2،063       3،461          46،713         209،911       إيرادات تشغيلية

(190,411)     (237)         (19،239)       (2،313)         (168،622)     (192,103)     (239)         (17،646)       (2،882)         (171،336)     إجمالي المصروفات

 (الخسارة)/ صافي الربح 

قبل المخصصات والضرائب

77,958        114          (19,012)       59,735        37,121        70,045        1,824       (14,185)       43,831        38,575         الخارجية

المخصصات والضرائب

(124,353)     (175)         (48،032)       (26،890)       (49،256)       (56,247)       (774)         (11،169)       (18،996)       (25،308)        الخارجية

 (الخسارة)/ صافي الربح 

(46,395)       (61)           (67,044)       32,845        (12,135)       13,798        1,050       (25,354)       24,835        13,267        للسنة

:متعلقة بالتالي

(60,797)       (142)         (69،086)       21،865         (13،434)       3,279          613          (23،763)       16،533         9،896          مساهمي البنك

14,402        81            2،042          10،980         1،299          10,519        437          (1،591)         8،302          3،371          حقوق األقلية

        13,267        24,835       (25,354)       1,050        13,798       (12,135)        32,845       (67,044)           (61)       (46,395)

8,138,641   9,398       1,216,471   1,764,711   5,148,061   8,341,310   11,067     1,185,085   1,646,567   5,498,591   إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق أصحاب 

7,546,800   71            80,270        864,730      6,601,729   7,738,554   82            74,356        507,141      7,156,975   حسابات االستثمار المطلقة

أمريكا  الشماليةأوروبا

الشرق   األوسط 

أمريكا  الشماليةأوروباالمجموعأخرىآسيا  وأفريقيا

الشرق   األوسط 

المجموعأخرىآسيا  وأفريقيا

268,369      3،234       200،908       58،020         3،245          2،962          262,148      2،119       183،869       70،801        2،793          2،566          إيرادات تشغيلية

(190,411)     (11)           (109،945)     (67،709)          -                (12،746)       (192,103)     (7)             (114،795)     (67،898)         -                (9،403)         إجمالي المصروفات

 (الخسارة)/ صافي الربح 

قبل المخصصات والضرائب

77,958        3,223       90,963        (9,689)         3,245          (9,784)         70,045        2,112       69,074        2,903         2,793          (6,837)          الخارجية

المخصصات والضرائب

(124,353)        -             (47،254)       (73،282)       (467)            (3،350)         (56,247)          -             (30،608)       (23،486)      (714)            (1،439)          الخارجية

 (الخسارة)/ صافي الربح 

(46,395)       3,223       43,709        (82,971)       2,778          (13,134)       13,798        2,112       38,466        (20,583)      2,079          (8,276)         للسنة

:متعلقة بالتالي

(60,797)       3،223       31،012         (84،676)       2،778          (13،134)       3,279          2،112       25،607         (18،243)      2،079          (8،276)         مساهمي البنك

14,402           -             12،697         1،705             -                   -                10,519           -             12،859         (2،340)           -                   -                حقوق األقلية

         (8,276)          2,079      (20,583)        38,466       2,112        13,798       (13,134)          2,778       (82,971)        43,709       3,223       (46,395)

8,138,641   83,288     4,210,641   3,318,341   60,404        465,967      8,341,310   105,634   4,328,237   3,379,948  82,789        444,702      إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق أصحاب 

7,546,800   18,712     3,811,977   3,477,074   18,541        220,496      7,738,554   17,094     3,919,297   3,586,489  16,599        199,075      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 

2015 ديسمبر 201631 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

2015 ديسمبر 201631 ديسمبر 31

39



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

2016 ديسمبر 31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 (كافة المبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك)

الزكاة32

مطلوبات طارئة والتزامات33

المطلوبات الطارئة

2015 ديسمبر 201631 ديسمبر 31

63،006                      72،669                       موافقات ومصادقات

768،934                    746،789                     ضمانات وخطابات اعتماد غير قابلة لإللغاء 

322،802                    353،571                     مطالبات عمالء ومطالبات اخرى

                 1,173,029                1,154,742

التزامات

2015 ديسمبر 201631 ديسمبر 31

2,048,276                1,849,842                 تسهيالت غير مسحوبة وخطوط تمويل والتزامات أخرى بتمويل 

مخاطر العمالت34

زلوتي بولندي دوالر امريكي يوروروبية باكستانية

2016 ديسمبر 31كما في 

37،921                      92،59486،265237،998مجموع التعرض للعمالت 

0.67٪0.21٪2.60٪2.79٪التغيير المعقول

                          254                           500                  2,243                      2,583حقوق الملكية/ مجموع األثر على الدخل

زلوتي بولندي دوالر امريكي يوروروبية باكستانية

2015 ديسمبر 31كما في 

41،298                      92،34673،22757،854مجموع التعرض للعمالت 

1.64٪0.88٪0.69٪4.03٪التغيير المعقول

                          677                           509                     505                      3,722حقوق الملكية/ مجموع األثر على الدخل

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

:حقوق الملكية بناًء على تغيير معقول هو كالتالي/ مع فرض بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة، فإن اثر مخاطر العملة على بيان الدخل الموحد 

. ديسمبر بالمقارنة مع األسعار اآلجلة لسنة واحدة للفترة ذاتها31تم التوصل إلى حساب التغيير المعقول من خالل مقارنة السعر الفوري لصرف العمالت بتاريخ 
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 (كافة المبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك)

(تتمة)مخاطر العمالت 34

روبية باكستانيةدوالر امريكي2016 ديسمبر 31

فرنك 

درهم إماراتييورودينار بحرينيسويسري

دوالر هونغ 

المجموعأخرىكونغي

نقد وأرصدة لدى مصارف

736،033        19،389      30          9،812       134،984     181،464       3،092     308،377       78،885         والمصارف المركزية

سلع وودائع أخرى لدى مصارف

142،607           -                -              -             52،232      42،444            -           47،931            -                ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

3،444،588     65،131         -           45،232      20،363      1،232،961       -           1،650،696    430،205       مرابحات وتمويالت اخرى

229،960           -                -              -                -                 -                   -           229،960          -                تمويالت المشاركة

14،425             -                -              -                -                 -                   -              -                14،425         استثمارات في مضاربة

668،403        5،776       74،588      -                -              587،062          -           977                 -                استثمارات في شركات زميلة

1،874،782     16،252         -              -             5،692        70،479         676        1،645،069    136،614       صكوك وأوراق مالية استثمارية وما في حكمها

79،852             -                -              -             8،146           -                   -              -                71،706         حسابات االستثمار المقيدة

256،204           -                -              -                -              243،388          -              -                12،816         موجودات مقتناة بغرض التأجير

242،594        37،922         -              -                -              146،133       43،325   10،352         4،862           استثمارات عقارية

361،654        10،154      8               -             26،888      21،146         1،970     191،066       110،422       موجودات أخرى

112،981           -                -              -             6               55،149         36          53،784         4،006           موجودات ثابتة

177،227           -                -              -                -                 -                   -           16،013         161،214       موجودات غير ملموسة

    8,341,310   154,624  74,626     55,044   248,311   2,580,226 49,099  4,154,225  1,025,155إجمالي الموجودات

1،581،113     15،252         -           1،133       205،785     285،732          -           973،779       99،432         حسابات جارية للعمالء

مبالغ مستحقة لمصارف ومؤسسات

1،141،513     18               -           341،564    93،061      52،194            -           507،142       147،534         مالية ومؤسسات أخرى

1،903،612     17،540         -              -             8،557           -                   -           1،767،703    109،812       مبالغ مستحقة لمستثمرين

342،622        821             -              -             1،735        173،431       9،047     132،975       24،613         المطلوبات األخرى

    4,968,860     33,631        -   342,697   309,138      511,357   9,047  3,381,599     381,391إجمالي المطلوبات

2،769،694        -                -              -             25،438      1،978،678       -           311،231       454،347       حقوق حسابات االستثمار المطلقة

إجمالي المطلوبات وحقوق حسابات

7,738,554    33,631        -           342,697   334,576    2,490,035   9,047     3,692,830   835,738      االستثمار المطلقة 

3,022,871    48,480        -           4,645       47,807      525,477      20,028   1,544,133   832,301      مطلوبات طارئة والتزامات

2015 ديسمبر 31

8,138,641    170,923   75,141   62,411     310,266    2,379,827   49,107   4,003,092   1,087,874   إجمالي الموجودات

إجمالي المطلوبات وحقوق حسابات

7,546,800    36,507        -           340,609   383,493    2,457,810   10,441   3,586,435   731,505      االستثمار المطلقة 

3,203,018       -                -           61,498     61,631      503,091      19,402   1,804,281   753,115      مطلوبات طارئة والتزامات

:تتعرض موجودات ومطلوبات المجموعة لمخاطر العمالت ، بما في ذلك حسابات االستثمار المطلقة، على الشكل التالي
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جدول االستحقاقات35

لغاية شهر واحد2016 ديسمبر 31

اكثر من شهر 

 شهور3إلى 

 شهور 3أكثر من 

إلى سنة

أكثر من سنة إلى 

المجموع سنوات فأكثر5 سنوات5

نقد وأرصدة لدى مصارف

736،033          -                   -                   -                    -               736،033       والمصارف المركزية

سلع وودائع أخرى لدى مصارف

142،607          -                   -                   -                 52،232       90،375         ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

3،444،588    776،648       928،960       491،390        527،017     720،573       مرابحات وتمويالت اخرى

229،960       63،617         150،574       11،308          3،103         1،358           تمويالت المشاركة

14،425            -                14،425            -                    -                  -                استثمارات في مضاربة

668،403       668،403          -                   -                    -                  -                استثمارات في شركات زميلة

1،874،782    163،649       560،667       787،988        321،423     41،055         صكوك وأوراق مالية استثمارية وما في حكمها

79،852         79،852            -                   -                    -                  -                حسابات االستثمار المقيدة

256،204       238،926       10،528         3،345            15              3،390           موجودات مقتناة بغرض التأجير

242،594       65،325         177،269          -                    -                  -                استثمارات عقارية

361،654       4                  24،978         77،651          85،636       173،385       موجودات أخرى

112،981       99،562         8،602           4،682            43              92                موجودات ثابتة

177،227       173،275       3،952              -                    -                  -                موجودات غير ملموسة

   8,341,310   2,329,261   1,879,955   1,376,364    989,469  1,766,261إجمالي الموجودات

1،581،113       -                   -                   -                    -               1،581،113    حسابات جارية للعمالء

مبالغ مستحقة لمصارف ومؤسسات مالية

1،141،513    5،734           166،001       64،859          108،226     796،693       ومؤسسات أخرى

1،903،612    479              12،037         465،355        302،420     1،123،321    مبالغ مستحقة لمستثمرين

342،622       7،564           37،710         3،060            31،153       263،135       المطلوبات األخرى

4,968,860   13,777        215,748      533,274       441,799     3,764,262   إجمالي المطلوبات

2،769،694       -                325،625       914،482        313،601     1،215،986    حقوق حسابات االستثمار المطلقة

إجمالي المطلوبات وحقوق حسابات

7,738,554   13,777        541,373      1,447,756    755,400     4,980,248   االستثمار المطلقة 

3,022,871   33,184        534,535      475,833       479,702     1,499,617   مطلوبات طارئة والتزامات

2015 ديسمبر 31

8,138,641   2,261,720   1,805,711   1,290,679    1,025,966  1,754,565   إجمالي الموجودات

إجمالي المطلوبات وحقوق حسابات

7,546,800   28,426        663,364      1,274,485    567,599     5,012,926   االستثمار المطلقة 

3,203,018   39,123        519,026      402,810       318,914     1,923,145   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.اإلثمار القابضة ش

2016 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 الضمان36

2016 ديسمبر 31

المصارف 

والمؤسسات 

التجارة والصناعةالمالية

العقارات 

المجموعأخرىاألقمشةاألفرادالخدماتواإلنشاءات

نقد وأرصدة لدى مصارف

736،033             -                 -                 -                    -                 -                    -                 736،033       والمصارف المركزية

سلع وودائع أخرى لدى مصارف

142،607             -                 -                 -                    -                 -                    -                 142،607       ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

3،444،588       267،748    257،011    1،172،859    96،971      109،020       725،440       815،539       مرابحات وتمويالت اخرى

229،960          3،504        2،361        38،020         27،080      36،071         75،890         47،034         تمويالت المشاركة

14،425               -                 -                 -                    -              14،425            -                    -                 استثمارات في مضاربة

668،403             -                 -                 -                 68،076      109،454       3،429           487،444       استثمارات في شركات زميلة

1،874،782       44،488         -                 -                 19،433      33،719         80،179         1،696،963    صكوك وأوراق مالية استثمارية وما في حكمها

79،852               -                 -                 -                    -              79،852            -                    -                 حسابات االستثمار المقيدة

256،204             -                 -              232،968       15             8،392           14،829            -                 موجودات مقتناة بغرض التأجير

242،594             -                 -                 -                    -              242،594          -                    -                 استثمارات عقارية

361،654          54،781         -              31،418         31             46،315         59،093         170،016       موجودات أخرى

112،981             -                 -                 -                    -              59،197            -                 53،784         موجودات ثابتة

177،227             -                 -                 -                    -                 -                    -                 177،227       موجودات غير ملموسة

     8,341,310   370,521   259,372   1,475,265   211,606      739,039     958,860  4,326,647إجمالي الموجودات

1،581،113       405،283    15،702      474،093       120،656    72،068         455،303       38،008         حسابات جارية للعمالء

مبالغ مستحقة لمصارف ومؤسسات مالية

1،141،513          -                 -                 -                 28،739         -                    -                 1،112،774    ومؤسسات أخرى

1،903،612       245،731    13،436      377،704       185،697    23،569         558،006       499،469       مبالغ مستحقة لمستثمرين

342،622          120،896       -              56،029         319           45،796         31                119،551       المطلوبات األخرى

4،968،860          771,910     29,138      907,826   335,411      141,433  1,013,340  1,769,802إجمالي المطلوبات

2،769،694       140،325       -              1،785،059    147،367    82،649         257،409       356،885       حقوق حسابات االستثمار المطلقة

إجمالي المطلوبات وحقوق حسابات

7,738,554      912,235    29,138      2,692,885    482,778    224,082       1,270,749    2,126,687    االستثمار المطلقة 

3,022,871      627,631    123,264    127,863       35,644      77,200         657,030       1,374,239    مطلوبات طارئة والتزامات

2015 ديسمبر 31

8,138,641      353,302    229,340    1,274,262    206,218    702,936       1,082,735    4,289,848    إجمالي الموجودات

إجمالي المطلوبات وحقوق حسابات

7,546,800      830,186    26,093      2,437,228    470,353    422,576       1,270,117    2,090,247    االستثمار المطلقة 

3,203,018      629,454    25,663      27,462         24,631      78,177         701,676       1,715,955    مطلوبات طارئة والتزامات

:إن موجودات ومطلوبات المجموعة، بما فيها حقوق حسابات االستثمار المطلقة وخطابات االعتماد والضمان، موزعة على المناطق الجغرافية والقطاعات الصناعية التالية

43



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

2016 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 36

المجموعأخرىأمريكا الشماليةأوروباالشرق األوسطالباسيفك/ آسيا 2016 ديسمبر 31

نقد وأرصدة لدى مصارف

736،033           -                  53،976         87،556          226،643        367،858        والمصارف المركزية

سلع وودائع أخرى لدى مصارف

142،607           -                     -                   -                  94،676          47،931          ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

3،444،588     105،624           -                233،313        1،421،623     1،684،028     مرابحات وتمويالت اخرى

229،960           -                     -                   -                     -                  229،960        تمويالت المشاركة

14،425             -                  14،425            -                     -                     -                  استثمارات في مضاربة

668،403           -                     -                   -                  592،838        75،565          استثمارات في شركات زميلة

1،874،782        -                  3،959           5،529            209،096        1،656،198     صكوك وأوراق مالية استثمارية وما في حكمها

79،852             -                     -                   -                  79،852             -                  حسابات االستثمار المقيدة

256،204           -                     -                   -                  256،204           -                  موجودات مقتناة بغرض التأجير

242،594           -                     -                81،247          147،370        13،977          استثمارات عقارية

361،654        10                 10،429         37،015          131،277        182،923        موجودات أخرى

112،981           -                     -                42                 59،155          53،784          موجودات ثابتة

177،227           -                     -                   -                  161،214        16،013          موجودات غير ملموسة

    8,341,310       105,634        82,789       444,702    3,379,948   4,328,237إجمالي الموجودات

1،581،113     363               15،615         189،232        312،309        1،063،594     حسابات جارية للعمالء

مبالغ مستحقة لمصارف ومؤسسات مالية

1،141،513     16،731             -                   -                  617،641        507،141        ومؤسسات أخرى

1،903،612        -                     -                   -                  6                   1،903،606     مبالغ مستحقة لمستثمرين

342،622           -                  984              9،843            198،070        133،725        المطلوبات األخرى

    4,968,860         17,094        16,599       199,075    1,128,026   3,608,066إجمالي المطلوبات

2،769،694        -                     -                   -                  2،458،463     311،231        حقوق حسابات االستثمار المطلقة

إجمالي المطلوبات وحقوق حسابات

7,738,554    17,094          16,599        199,075        3,586,489    3,919,297    االستثمار المطلقة 

3,022,871    2,358               -                19,776          553,408        2,447,329    مطلوبات طارئة والتزامات

2015 ديسمبر 31

8,138,641    83,288          60,404        465,967        3,318,341    4,210,641    إجمالي الموجودات

إجمالي المطلوبات وحقوق حسابات

7,546,800    18,712          18,541        220,496        3,477,074    3,811,977    االستثمار المطلقة 

3,203,018    2,325               -                20,883          538,736        2,641,074    مطلوبات طارئة والتزامات
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(.ب.م.سابقاً بنك اإلثمار ش). ب.م.اإلثمار القابضة ش

2016 ديسمبر 31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 (كافة المبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك)

إدارة المخاطر37

مخاطر االئتمان

تتعلق بالمالكين

تتعلق بحسابات 

تتعلق بالمالكينالمجموعاالستثمار المطلقة

تتعلق بحسابات 

المجموعاالستثمار المطلقة

إجمالي التعرض

124،672     74،480            50،192         213،148    56،670            156،478      التمويالت المستحقة المتأخرة ولكن مؤدية

613،880     208،815          405،065       510،476    154،158           356،318      تعرض تمويالت غير مؤدية

     512,796          210,828   723,624      455,257         283,295    738,552

القيمة العادلة للضمانات

368،038     26،006            342،032       275،089    46،656            228،433      التمويالت المستحقة المتأخرة ولكن مؤدية

281،982     195،954          86،028         253،590    176،762           76،828        تعرض تمويالت غير مؤدية

     305,261          223,418   528,679      428,060         221,960    650,020

تتعلق بالمالكين

تتعلق بحسابات 

تتعلق بالمالكينالمجموعاالستثمار المطلقة

تتعلق بحسابات 

المجموعاالستثمار المطلقة

39,668      14,012           25,656        19,094     6,002              13,092       تمويالت معاد هيكلتها

2015 ديسمبر 201631 ديسمبر 31

. ديسمبر31 تمركز مخاطر اإلئتمان الهامة كما في 36يبين اإليضاح رقم 

فيما يلي تفاصيل . وال يتم ادراج الربح الناتج عن هذه الموجودات في بيان الدخل الموحد.  يوم وبشكل متحفظ كغير مؤدية90تعتبر التمويالت المستحقة الغير مدفوعة ألكثر من 

:التعرض للتمويالت المتعثرة والمستحقة المتعلقة باإلثمار وحسابات االستثمار المطلقة

:تتضمن التعرضات للتمويالت المؤدية للمجموعة تسهيالت معاد هيكلتها خالل السنة وبالتالي اعتبارها غير مؤدية وهي على النحو التالي

2015 ديسمبر 201631 ديسمبر 31

45



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

2016 ديسمبر 31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

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

(تابع)إدارة المخاطر 37

مخاطر معدالت الربح

حتى شهر واحد2016 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

736،033        472،477          -                  -                  -                    -                263،556       والمصارف المركزية

سلع وودائع أخرى لدى مصارف

142،607           -                   -                  -                  -                 52،271         90،336         ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

3،444،588        -                712،085      1،031،302   584،607        689،826       426،768       مرابحات وتمويالت اخرى

229،960           -                149،251      52،696        11،308          1،665          15،040         تمويالت المشاركة

1،874،782     278،916       101،141      219،632      885،853        385،657       3،583           صكوك وأوراق مالية استثمارية وما في حكمها

256،204           -                249،021      2،184          4،543            456                -                موجودات مقتناة بغرض التأجير

361،654        356،489       126                -               4،230            430             379              موجودات أخرى

7,045,828   1,107,882   1,211,624  1,305,814  1,490,541    1,130,305   799,662      إجمالي الموجودات المالية

1،581،113     1،581،113       -                  -                  -                    -                   -                حسابات جارية للعمالء

مبالغ مستحقة لمصارف ومؤسسات مالية 

1،141،513        -                4،910          41،999        244،655        129،807       720،142       ومؤسسات أخرى

1،903،612        -                612،410      461،756      516،661        312،348       437              مبالغ مستحقة لمستثمرين

342،622        341،667          -                  -                  -                 453             502              المطلوبات األخرى

4,968,860   1,922,780   617,320     503,755     761,316       442,608      721,081      إجمالي المطلوبات المالية

2،769،694        -                   -               451،811      821،782        256،731       1،239،370    حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة

إجمالي المطلوبات المالية وحقوق

7,738,554   1,922,780   617,320     955,566     1,583,098    699,339      1,960,451   حسابات االستثمار المطلقة

(692,726)     (814,898)     594,304     350,248     (92,557)        430,966      (1,160,789)  إجمالي فارق إعادة التسعير

2015 ديسمبر 31

6,819,021   899,612      878,375     1,046,679  1,531,643    1,225,851   1,236,861   إجمالي الموجودات المالية

إجمالي المطلوبات المالية وحقوق

7,546,800   1,748,579   25,528       426,070     2,432,003    447,826      2,466,794   حسابات االستثمار المطلقة

(727,779)     (848,967)     852,847     620,609     (900,360)      778,025      (1,229,933)  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

46



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

2016 ديسمبر 31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 (كافة المبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك)

(تتمة)إدارة المخاطر 37

درهم اماراتيدينار بحرينيروبية باكستانية يورودوالر امريكي

2016 ديسمبر 31كما في 

80،89994،415380،270698،153287،647إجمالي التعرض لمعدالت الربح

0.38٪0.50٪0.38٪0.35٪0.44٪التغير المعقول

            1,093            3,491            1,445                330               356إجمالي التأثير على الدخل

درهم اماراتيدينار بحرينيروبية باكستانية يورودوالر امريكي

2015 ديسمبر 31كما في 

94،37281،757334،841874،911278،200إجمالي التعرض لمعدالت الربح

0.95٪1.42٪3.23٪0.23٪0.30٪التغير المعقول

            2,643          12,424          10,815                188               283إجمالي التأثير على الدخل

مخاطر األسعار

20162015المؤشر

3،2963،092 (٪10 +/ - )سوق كراتشي لألوراق الماليه 

.تم التوصل إلى حساب التحول المعقول من خالل مقارنة سعراإلقراض الداخلي بين البنوك في بداية ونهاية السنة

ويستند هذا التحليل إلى . يلخص الجدول أدناه تأثير زيادة أو انخفاض مؤشرات األسهم على ربح المجموعة ما بعد الضريبة للسنة والعناصر األخرى لحقوق الملكية

مع بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة وتحرك كافة أدوات االسهم الخاصة  (٪10: 2015 ديسمبر 31)٪ 10افتراضات زيادة أو انخفاض مؤشرات األسهم بنسبة 

.بالمجموعة وفقا للتغيرات التاريخية مع المؤشرات

التأثير على العناصر األخرى 

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

2016 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 38

أعضاء مجلس اإلدارة والمساهمين األغلبية لإلثمار والشركات التي يملكون فيها حصص ملكية- أ  

الشركات التي لديها ملكية وإدارة مشتركة مع اإلثمار- ب 

.دار المال االسالمي القابضة والشركات التي تملك فيها حصص ملكية- ج 

.الشركات الزميلة لإلثمار- د  

2015 ديسمبر 201631 ديسمبر 31

تتعلق بالمالكين

تتعلق بحسابات 

تتعلق بالمالكيناالستثمار المطلقة

تتعلق بحسابات 

االستثمار المطلقة

الموجودات

             37،813      330،597                37،811      317،773(أ)إيضاح – المرابحات وتمويالت أخرى

               9،778             -                  9،778             -صكوك وأوراق مالية استثمارية وما في حكمها

                   -       96،236                      -       93،582(أ)إيضاح – الموجودات األخرى

المطلوبات

                   -       26،785                      -       20،502حسابات جارية للعمالء

                   -      159،292                      -       33،813مبالغ مستحقة لمصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

             27،289             -                45،889             -حقوق حسابات االستثمار المطلقة

                   -       10،844                      -         2،188المطلوبات األخرى

             16،349             -                14،425             -صناديق مدارة من قبل أطراف ذات عالقة

2015 ديسمبر 201631 ديسمبر 31

               7،166                  3،639الدخل من التمويالت واألموال السائلة قصيرة األجل

             14،513                18،202أرباح أسهم مستلمة

               7،232                  5،354استرداد المصاريف

                    61                       18أرباح مدفوعة

               4،351                  3،874دخل الرسوم

                  600                     600مصروف الرسوم

.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

:أهم المعامالت مع األطراف ذات الصلة التي قامت بها المجموعة خالل السنة

.لصالح المجموعة كضمان مقابل التعرض المستحق ( مليون دوالر أمريكي189.5 : 2015) مليون دوالر أمريكي258.1تم رهن أصول معينه قيمتها :  (أ)إيضاح 

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

2016 ديسمبر 31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 (كافة المبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك)

إدارة رأس المال39

-

-

-

2015 ديسمبر 201631 ديسمبر 31

599،862                         641،538                         الشريحة األولى

   -                                     -                                  الشريحة الثانية

599,862                        641,538                        إجمالي قاعدة رأس المال

4،682،072                      4،926،634                      مجموع التعرضات الموزونة بالمخاطر

12.81٪13.02٪معدل مالءة رأس المال

أرباح األسهم المقترحة  40

.(الشيء: 2015) 2016 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 

. 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

تم احتسابها بموجب لوائح بازل الثالثة على النحو المنصوص ) ديسمبر 31يلخص الجدول التالي تكوين رأس المال التنظيمي ومعدالت المجموعة للسنه المنتهية في 

.٪12يبلغ الحد األدنى حسب المتطلبات الرقابية . (عليه من قبل مصرف البحرين المركزي
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(.ب.م.سابقاً بنك اإلثمار ش). ب.م.اإلثمار القابضة ش

2016 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 الشريعة41

2015 ديسمبر 201631 ديسمبر 31

اإليرادات 

                                 164                                 81حصة المجموعة من دخل صناديق تحت اإلدارة

                          157،282                         122،278الدخل من التمويالت االخرى

                            46،534                           143،706إيضاح – حصة األرباح من الشركات الزميلة بعد خصم الضرائب 

                          156،283                         134،431الدخل من االستثمارات

                            26،699                           28،851إيرادات أخرى

386,962                          329,347                        إجمالي اإليرادات

                         (162،162)                        (116،055)2إيضاح –  (صافي)أرباح  مدفوعة لمصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى : ناقصا

224,800                          213,292                        إجمالي اإليرادات

المصروفات

                           (97،283)                         (95،761)2إيضاح – المصروفات اإلدارية والعمومية 

                           (20،981)                         (20،602)اإلستهالك واإلطفاء

(118,264)                        (116,363)                       إجمالي المصروفات

                          106،536                           96،929صافي الربح قبل مخصصات الهبوط في القيمة والضرائب الخارجية 

                           (23،724)                           (9،268)(صافي)مخصصات الهبوط في القيمة 

                            82،812                           87،661صافي الربح قبل الضرائب الخارجية 

                           (26،080)                         (21،619)ضرائب خارجية

56,732                            66,042                          صافي ربح السنة

:متعلقة بالتالي

                            47،684                           54،906مساهمي البنك

                              9،048                           11،136حقوق األقلية

                          66,042                            56,732

1.64                                1.89                              سنتات أمريكية- عائد السهم األساسي والمخفف 

ارقام المقارنة42

.وقد تم إعادة تنظيم بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض أرقام السنة الحالية

تفاصيل إجمالي. وردت بعض اإليرادت والمصروفات للمجموعة خالل السنة من موجودات ومطلوبات تقليدية، يتم التعامل معها من خالل خطة التوافق مع أحكام الشريعة

:اإليرادات والمصروفات هي على النحو التالي

السنة المنتهية في

بما انه يتم اإلفصاح . تستند حصة األرباح من الشركات الزميلة غير المتوافقة مع الشريعة على سياساتهم المحاسبية التي تختلف عن السياسات المحاسبية للمجموعة- 1إيضاح 

.عن االيرادات غير المتوافقة مع الشريعة على حدة، فبالتالي ليس هناك أي تعديل لتأثير السياسات المحاسبية المختلفة

مصروفات تتعلق بالمؤسسات التي يتم توحيدها كل بند على حدة واليشمل الشركات الزميلة- 2إيضاح 

 ( فرعا68ً: 2015) فرعاً 146قامت شركة من الشركات التابعة التي تعمل في الوقت الحاضر باعتبارها بنك تقليدي بزيادة عدد فروعها اإلسالمية خالل العام الى  – 3إيضاح 

.( فرعا279ً: 2015) فرعاً 354من أصل مجموع 
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