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

الرئيسية االنشطة

والنتائج الموحد المالي المركز

اإلدارة مجلس أعضاء

الفيصل محمد عمرو اآلمير الملكي السمو االدارة  )صاحب مجلس  (رئيس
خيرا يعقوب تونكو

موسى أبو عبدالحميد السيد
الزامل عبدهللا زامل الشيخ

كانو خالد نبيل السيد
بوجيري محمد السيد

القاسمي إبراهيم عبداالله السيد
علي عبدي عمر السيد

بورسلي خالد أماني الدكتورة
تهلك حسين عبدالشكور السيد

الخريجي محمد من )السيد (2017اكتوبر16اعتبارا
جناحي عبدهللا خالد من )السيد (2017يونيو11اعتبارا

الصباح سعد بنت حصة من )الشيخة (2017أغسطس20اعتبارا

أعضاء حضور رسوم

بعام المتعلقة االدارة مجلس آلعضاء الحضور قيمته2017رسوم 408000ما 423: 2016) دوإلرأمريكي

500 خسارة.( دوإلر المجموعةصافي 84.7حققت لعام مليوندوإلرأمريكي 2017 وقدره خسارة بصافي مقارنة بمساهميالمجموعة 3.3متعلقة
لعاممليوندوإلر في . 2016 ديسمبر31إجماليالموجوداتكما قيمتة2017 31) مليوندوإلرأمريكي8611.4ما : 2016ديسمبر
8 341.

3 مليون أمريكي في.(دوإلر المنتهية السنة خألل أسماءأعضاءمجلساالدارة

يلي 31 ديسمبر في:2017 مجلساإلدارةللسنةالمنتهية

أعضاء 31 ديسمبر 2017 ش القابضة االثمار أنشطة عن أعضاءمجلساالدارةتقريرهم المنتهيةفي  ("االثمار") (.ب.م.سابقاً بنكاالثمارش). ب.م.يقدم 31
ديسمبر 2017 التابعة، مع وشركاته لإلثمار التاريخ ("المجموعة"معًا )البياناتالماليةالموحدةالمدققة ذلك

في المنتهية ش. ب.م.تأسستاالثمارالقابضةش.للسنة االثمار بنك 2016 ً فيمارس . ب.م.بعدموافقةمجلسإدارة عمليات في الهامة التحول
خطة ش.  على إسألمي. ب.م.وكانبنكاالثمار تجزئة ش. سابقا ًيحملرخصةمصرف االثمار بنك إدارة مجلس من الخطة المساهمون . ب.م.وقدتماقتراح

عليها ووافق العادية غير العامة اجتماعالجمعية بنسبة . في القابضة الخطةاحتفاظاالثمار 100 االثمار لبنك مملوكة كانت التي اآلصول . فيالمائةمن
ش. ب.م االثمار بنك تابعين، إحداهما كيانين االثمار) (مقفلة). ب.م.سابقاً منخألل اآلساسية،  (بنك المصرفية التجزئة أعمال يتولى تابع إسألمي تجزئة

بنك وهو ش كابيتال على  (مقفلة). ب.م.واآلخرىآيبي الخطة حصلت اآلساسية، وقد غير اآلصول من وغيرها اإلستثمارات بإدارة ستقوم استثمارية
شركة وهي بتاريخ تنفيذها عملية استكمال 2الموافقاتالألزمةوتم

يناير واآلعمال.2017 اإلصول وإدارة والتجارية لالفراد المصرفية اآلعمال تشمل التي المالية الخدمات من كبيرة مجموعة في للمجموعة الرئيسية
اآلنشطة تتمثل العقارات ، والتكافل، واالجارة، وتطوير

الخاصة .المصرفية في كما للمجموعة الموحد ديسمبر31عرضالمركزالمالي 2017 الموحدة المالية البيانات في المنتهية السنة لنفس الموحدة النتائج إلى

.، باالضافة
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القابضة .( اإلثمار اإلثمارش.م.ب ً بنك إلى )سابقا المستقل الحسابات
مدقق تقرير في المساهمين القابضةش.م.ب.السادة .( اإلثمار اإلثمارش.م.ب ً بنك البيانات )سابقا حول الماليةالتقرير

بتدقيق لقــدقمنا

بياناتال المرفقة ثمارإللالماليةالموحدة .م.ب.( ش.م.ب. القابضة اإلثمارش ً بنك التابعة ) "(اإلثمار") )سابقا تشمل "المجموعة"(وشركاته الموحدبيانوالتي
المالي 31فيالمركز ووبيانالدخلالموحد7201ديسمب بيان والتغيراتفيحقوقالملكية بيان المقيدةالتغيراتفيبيانوالتدفقاتالنقدية

األستثمار ذلكالتاريخحسابات األخرىللسنةالمنتهيةفي واأليضاحات السياساتالمحاسبيةالهامة مسؤولية .، وملخص مجلس الماليةأعضاء

عنالبيانات الموحدةاإلدارة اإل مجلس يندارةمسؤولأعضاء

المالية والعرضالعادللهذهالبيانات اإلعداد عن الموحدة ً لمعايير الماليةوفقا الماليةالصادرةعنهيئةالمحاسبةالمحاسبة للمؤسسات والمراجعة اإلسألمية
العملو : التصميموالتطبيقوالحفاظعلىالرقابةاإلسألميةالشريعةمبادئوالحكامًا وفق المسؤولية هذه العادل. تشمل والعرض باإلعداد المتعلقة

الداخلية ل المالية لبيانات الخطأ؛ وكذلكاختيار األختألسأو بسبب ً كان سواء جوهري خطأ أي خاليةً من تعد والتي المتوفرة الظروف بموجب معقولة
تعد التي المحاسبية التقديرات ؛ وإعداد المناسبة المحاسبية السياسات وتطبيق مدقق مسؤولية الحسابات المالية

البيانات حولهذه

رأي إبداء هي مسؤوليتنا إن الموحدة ال عملية وفقاً بناءً على تدقيقنا أجرينا تدقيق. لقد لمعايير هيئة عن الماليةالمراجعةالصادرة للمؤسسات والمراجعة للاإلسألميةالمحاسبة
التدقيق عملية القيامبتخطيطوتنفيذ المعايير هذه فيما . تستدعي القناعة من درجةمقبولة إلى توصل المالية البيانات كانت إذا

جوهري. الموحدة خطأ خاليةً منأي التدقيق عملية صحةتتضمن التيتدعم بطريقةاختباريةلالدلة الفحص واإلفصاحات المبالغ المالية فيالبيانات الواردة
تقييماً  كما .الموحدة ، لسياساتلتتضمنعمليةالتدقيق اإلدارة المحاسبيةالموضوعةمنقبل والتقديرات المستخدمة المحاسبية المالية البيانات عرض ً السلوب

تقييما وكذلك عام. الموحدة بشكل التدقيقعمليةنعتقدأن توفرقمناالتي البياناتالماليةالرأيالذينبديه. التدقيقلرأيعقوألً ماً أساسبها ، إن

برأينا

الموحدة الجوهرية،تعبر عادلة، منجميعالنواحي بصورة المالي المركز للمجموعةعن في النقديةاوتدفقاتهالمالياوأدائه312017
فيحقوقالملكيةو والتغييرات في التغيرات األستثمارالمقيدة وفقاً حسابات التاريخ فيذلك المنتهية للسنة لمعايير المالية الماليةالصاالمحاسبة للمؤسسات

المحاسبةوالمراجعة هيئة عن   . اإلسألميةدرة

BAHRAINSTOCK\mjubail
http://www.pwc.com/me



ش.م.ب القابضة .م.ب.( اإلثمار ش اإلثمار  )سابقاً بنك
إلى المستقل الحسابات مدقق فيتقرير المساهمين ش.م.ب.السادة القابضة اإلثماراإلثمار  )تتمة( ش.م.ب.()سابقاً بنك

و التنظيمية المتطلبات أمورأخرىالتقريرحول

و البحريني التجارية الشركات قانون واألنظمةلوفقاً لمتطلبات البحرينالمركزيدليلاللوائح بأ(2)مجلدمصرف  )أن:، نفيدكم

الماليةالموحدةاإلثمارقداحتفظ البيانات وأن منتظمة محاسبية  )ب ،معهامتوافقةبسجألت

الواردةفيتقريرنوأ المالية المعلومات مجلساإلدارةأعضاء الماليةالموحدةمتوافقة البيانات ج ،مع

نعتقدبأن يجعلنا ما انتباهنا يلفت خالفأياً  اإلثمارولم قد الساريةلقا االحكام التجاريةالبحرينيومن الشركات مصرفالبحرينالمركزينون و
اللوائحواألنظمةوالمؤسساتالماليةقانون دليل المركزي )مجلد البحرين منمجلدو2 المنطبقة مصرفالبحرين  )6 وتوجيهات المركزي

بورصةالبحرينأوانظمةوأ والنظاماالساسيلحكامعأواجراءات التأسيس جوهريةعلىأنشطعلىوجإلثمارقد بصورة يؤثر قد المالياإلثمارهه
مركزه خأللالسنة، أو قامت

كلطلباتنا.ودارةبتقديمتفسيراتاإل)د( وقد ً على ردا مرضية معلومات امتثل

ومبادئالشريعةاإلثماروقد الشرعيةللمجموعة.اإلالحكام الرقابة هيئة قبل من محددة هي كما سألمية الشريك

ترخيص 20126
  -المنامة2018فبراير

مملكةالبحر ين







ش القابضة ش). ب.م.اإلثمار اإلثمار ً بنك (.ب.م.سابقا
في المنتهية للسنة الموحد الملكية حقوق في 2017ديسمبر31التغيرات

ذلك خألف يذكر لم ما اآلمريكية الدوإلرات بآإلف موضحة المبالغ (كافة

أسهمالخزينةرأسالمال
إصدار عألوة

احتياطيعاماحتياطيقانونيأسهم
القيمة احتياطي

لإلستثمارات العادلة
العادلة القيمة احتياطي

العقارية لألستثمارات
عمألت تحويل

أجنبية
إجمالي

خسائرمتراكمةاألحتياطيات
حقوق إجمالي

الملكية

,757   (مدققة) 2017يناير1 690    (27, 802)   148, 66238, 41850, 72725, 7112,648        (47, 378)   218, 788          (521, 261)   427, 415

السنة خسارة ,84)   (84711)                -                -                    -                         -                      -               -                -                 -                -             صافي

الموظفين(711 حوافز نظام )         -                      423             -                    -                         -                      -               -             423           (2347)         -             (22 )   أسهمتحت

وسندات(1,924 للصكوك العادلة
القيمة حركة حكمها ,5          -                    -                      5061                -               -                -                 -                -               استثماريةومافي

061                      -          5,061 العقارية                        -                      -               -                -                 -                -             حركةالقيمةالعادلةلألستثمارات

938                 -             938                      -             938 الزميلة القيمةالعادلةللشركات 8                -               -                -                 -                -             حركة 009                      -                    -          

)                  (8)                      -               -                -                 -                -             تسويةتحويلالعمألتاآلجنبية8,009          -                      8,009

136)               686542                      -             54231 ) 2017ديسمبر ,757   (مدققة 690    (30, 149)   149, 08538, 41850, 72738, 7733,450        (46, 692)   233, 761          (

605, االيضاحاتمن355,330   (972 1 إلى الواردةعلىالصفحاتمن43 16 إلى 47 المالية البيانات هذه

من

يتجزأ



ش القابضة ش). ب.م.اإلثمار اإلثمار ً بنك (.ب.م.سابقا
في المنتهية للسنة الموحد الملكية حقوق في 2016ديسمبر31التغيرات
ذلك خألف يذكر لم ما اآلمريكية الدوإلرات بآإلف موضحة المبالغ (كافة

أسهمالخزينةرأسالمال
إصدار عألوة

احتياطيعاماحتياطيقانونيأسهم
القيمة احتياطي

لإلستثمارات العادلة
العادلة القيمة احتياطي

العقارية لألستثمارات
عمألت تحويل

أجنبية
إجمالي

خسائرمتراكمةاألحتياطيات
حقوق إجمالي

الملكية

,757   (مدققة) 2016يناير1 690     (30, 149)     149, 69238, 09050, 7279,2121,586        (38, 413)     210, 894           (524, 212)      414, 223

السنة ربح 3279                    -                  -                     -                          -                        -                 -                 -                  -                  -             صافي

3279 الموظفين حوافز 2            -             (22 )   أسهمتحتنظام 347        (1

االحتياطيالقانوني1317              -                      (1,030)          -                     -                          -                        -                 -              (030
إلى    -                 (328)                  328               -                     -                          -                        -              328               -                  -                  -             التحويل

وسندات للصكوك العادلة حكمهاحركةالقيمة ومافي

18                -                 -                 -                  -                  -               استثمارية العقارية18227            -                      18,227          -                     -                       227

لألستثمارات العادلة القيمة 657                 -                      657               -                  657                       -                        -                 -                 -                  -                  -             حركة للشركاتالزميلة

العادلة القيمة 1)             -                      (1,739)          -                     -                       (1739)                 -                 -                 -                  -                  -             حركة اآلجنبية(739

(8549)             -                      (8,549)       (8965)           11405                       -                 -                 -                  -                  -             تسويةتحويلالعمألت ديسمبر31 148,662     (27,802)     757,690   (مدققة) 2016 38,418 50,727 25,

7112,648        (47,378)     218, 788           (521, االيضاحاتمن427,415      (261 1 إلى 43 من الصفحات على

الواردة

16



ش القابضة ش). ب.م.اإلثمار اإلثمار ً بنك (.ب.م.سابقا
الموحد النقدية التدفقات بيان

ذلك خألف يذكر لم ما اآلمريكية الدوإلرات بآإلف موضحة المبالغ (كافة

2016ديسمبر201731ديسمبر31

(مدققة)(مدققة
التشغيلية االنشطة

الربح الخارجية (الخسائر)/ صافي الضرائب                         (45528)                      قبل

36 743

8واالطفاء:تعديألتفي

13 14 27 651 29 489 الزميلةبعدخصمالضرائب
الشركات من األرباح 8                      (22995)                      (46

481) 30- مخصصاتالهبوطفيالقيمة

67 58833 302 بيع أرباح ثابتة 27                           (545)                           (877)

الموجوداتوالمطلوباتالتشغيلية في التغيرات قبل تشغيلية إيرادات 26 171

52 176 )/ النقص يوماً (الزيادة تسعين بعد لدىالمصارفتستحق
أرصدة في لإلحتياطي اآلدنى الحد

بمتطلبات المتعلقة )                        ولدىالمصارفالمركزية
9 255)                      113110

التشغيلية فيالموجوداتوالمطلوبات
: التغيرات اخرى 1)                        مرابحاتوتمويألت

200)                      (56 878) المشاركة 159)                    تمويألت 370)                      (79243)

أخرى 51)                      (62703)                      موجودات

الحساباتالجاريةللعمألء(564
166 353 139 577 أخرى ومؤسسات لمصارفومؤسساتمالية

مستحقة )                    31121مبالغ

501 لمستثمرين(758 مستحقة مبالغ 113940 140885 اآلخرى

المطلوبات 91

21016514 المطلقة
اإلستثمار حسابات فيحقوقأصحاب

الزيادة 77 951 370 المدفوعة840
22)                      الضرائب التشغيلية(14791)                      (731

االنشطة من الناتج النقد صافي 251,487128,

868 األستثمارية االنشطة )صافي المضاربة:النقصفي / (الزيادة
في استثمارات 86656

923 المقيدة اإلستثمار حسابات في 1)                           -                               استثمارات التأجير(129 بغرض

مقتناه )                      موجودات
91 869)                      (86722)

حكمها في وما استثمارية وسندات 116)                    صكوك 368)                        57 236

زميلة شركات من 8أسهممستلمة

28 730 18 202 ثابتة موجودات 11)                      شراء 398)                        (4 724)

األستثمارية االنشطة في المستخدم النقد ,10)                     (182,240)                   صافي

214) التمويلية االنشطة المدفوعة 12)                      (1326)                        الضرائب التمويلية(490 االنشطة

في 7تسويةتحويلالعمألتاآلجنبية(12,490)                     (1,326)                       صافيالنقدالمستخدم 515 24 123 حكمه في وما

النقد في الزيادة

صافي



ش القابضة ش). ب.م.اإلثمار اإلثمار ً بنك (.ب.م.سابقا
في المنتهية للسنة المقيدة اإلستثمار حسابات في للتغيرات 2016ديسمبر31الموحد

ذلك خألف يذكر لم ما اآلمريكية الدوإلرات بآإلف موضحة المبالغ ( كافة

2017ديسمبر31في (األسترداد)/صافيالودائعحركةالقيمةالعادلةرسمالمضارب(مصروفات)/ 2017يناير1في

للتطوير 4)                    -                            -                       149491192                        *1دلمونيا

354)                            145 الشاملالبوسفور329
ية6250                                   -                           -                            -                          -                          6250                            *مضاربة
اآلوروب العقارية العقاريةاإلوروبية   -                                     (15915)                  -                            -                          -                          15915                          *المحفظة
16                          *الودائع 141320                     (68)                   1

696                 (1 العقاريةاآلمريكية16404                              (685
27                          *الودائع 554                          -                          -                            -                    (2318)                              25236

وغيرمدرجة مصارف55                                        -                        8                             -                          -                          47أسهممدرجة وودائعلدى نقد

9406                          -                          -                            -                    (8 224,804المجموع558                                   (848

512                    (68)                   1,704               (33, 120)                           193, الوكالة832 أساس

على مدارة صناديق 65255                          -                          -                            -                    (1954)                              63 301 290,

059 512                    (68)                   1,704               (35,074)                           257, الضمنية (الخسارة)/ سوفيتمتسجيلااليراد133 اإلستثمارات بيع عند .وتوزيعه

من



ش القابضة ش). ب.م.اإلثمار اإلثمار ً بنك (.ب.م.سابقا
في المنتهية للسنة المقيدة اإلستثمار حسابات في للتغيرات 2016ديسمبر31الموحد

ذلك خألف يذكر لم ما اآلمريكية الدوإلرات بآإلف موضحة المبالغ (كافة

2016ديسمبر31في (األسترداد)/صافيالودائعحركةالقيمةالعادلةرسمالمضارب(مصروفات)/ 2016يناير1في

للتطوير                                -                           -                             -                        (409)                       149900                      *1دلمونيا

149 491                           *مضاربةالشاملالبوسفور
العقاريةاآلوروبية6250                                  -                           -                             -                           -                           6250

16                        *المحفظة العقاريةاإلوروبية15915                                 -                        (726)                         -                           -                           641
16                        *الودائع 782118                      (10)                      (749)                        -                                 16141

اآلمريكية العقارية 27                              (510)                    16                         (17)                         -                           28065                        *الودائع

554 مدرجة وغير 77أسهممدرجة

مصارف47                                    (84857)                  -                          (54)                      2057753 وودائعلدى                      -                             -                           -                              -                                نقد

9406 9 406 294,8437,462                      (

81)                  (1,459)              (75,961)                           224, الوكالة804 علىأساس مدارة

صناديق 65 230                           -                           -                             -                          2565255 360,073 7,462                      (

81)                  (1,459)              (75,936)                           290, 059 االيراد الضمنية (الخسارة)/ سوفيتمتسجيل اإلستثمارات بيع عند .وتوزيعه من االيضاحات

1



ش القابضة ش). ب.م.اإلثمار اإلثمار ً بنك (.ب.م.سابقا
في المنتهية للسنة الموحدة المالية البيانات 2017ديسمبر31حول

واالنشطة1 التأسيس

التجاريالرئيسيبلدالتأسيساألقتصاديةالتصويتية النشاط

ش االثمار أعمالمصرفيةمملكة100100 (م). ب.م.بنك
ش كابيتال بي إدارةاآلصولمملكة100100 (م). ب.م.آي

أعمال6767

الثروات100100 إدارة

عقاريةجزر100100

عقاريةمملكة5151

عقاريةمملكة5050

تمويألتعقاريةمملكة6350

استثمار100100

خدمات100100

استثمار100100

استثمار100100

استثمارقابضةاآلنتيل 100100

الخاص فيصل إيه (سويسرا)مكتب إس

المحدودة للتطوير اإلثمار شركة

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

ش الصحية (م).ب.م.الجزيرة
ش المتكاملة اإلسكانية للحلول سكنا (م)ب .م.شركة

الطوعية التصفية (تحت
إيه (سويسرا)كانترا إس

إيه إس اإلدارية للخدمات اإلسألمي المال دار

للتمويل ، هولندا)فيصل .N.V (اآلنتيل

ش القابضة االثمار ش). ب.م.تأسست االثمار ً بنك في  ("االثمار") (.ب.م.سابقا البحرين اشراف1984أغسطس13مملكة تحت استثماري بنك رخصة على وحصل
المركزي البحرين البحرين2010أبريل14من . مصرف مصرف من بترخيص لالفراد االسألمية المصرفية الخدمات تقديم على االثمار . يعمل

ترست االسألمي المال دار الباهاما ("DMIT")يعتبر كومنولث في مسجلة إئتمانية إدارة لإلثمار، وهي اإلساسية اآلم .الشركة

له التابعة والشركات االثمار بها يقوم التى الرئيسية اإلنشطة واآلعمال  ("المجموعة"معاً )تتمثل لالفراد المصرفية اآلعمال تشمل والتي المالية الخدمات من واسعة مجموعة في
العقارات وتطوير والتكافل الخاصة المصرفية واآلعمال المصرفية واإلستثمارات التجارية .المصرفية

الشرعية الرقابة هيئة الشراف ً خاضعة أيضا وهي االثمار أنشطة على المركزي البحرين مصرف .يشرف

المالي دبي وسوق الكويت وبورصة البحرين بورصة في مدرجة االثمار .أسهم

المضارب بوظيفة قيامها المجموعة أنشطة اآلمانة)تتضمن أساس على المتعلقة  (االدارة تلك وخاصة االسألمية الشريعة ومبادئ ً آلحكام وفقا اإلستثمار بغرض مودعة آلموال
الربوية الفوائد دفع أو استألم بند . بتحريم تحت الموحدة المالية المعلومات في اآلموال هذه المطلقة" تظهر اإلستثمار المقيدة"وبند " حسابات اإلستثمار يتعلق ".  حسابات فيما

أية وضع دون مناسبة المجموعة تراها التي بالطريقة حسابه في بها المحتفظ اآلموال باستثمار المجموعة بتفويض اإلستثمار حساب صاحب ، يقوم المطلقة اإلستثمار بحسابات
اآلموال هذه استثمار من والغرض والكيفية الموضع إلى بالنسبة يخص . قيود فيما ً معينة قيودا يفرض اإلستثمار حساب صاحب فإن المقيدة اإلستثمار بحسابات يتعلق فيما أما

اآلموال استثمار وغرض وكيفية المقيدة. موضع اإلستثمار حسابات أموال مع الخاصة أموالها بمزج للمجموعة يسمح إل ذلك، قد على .عألوة

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

المحدودة لألستثمار االسألمية الخليج شركة هي لإلثمار التابعة الشركات بنسبة (IICG) (الباهاما)إحدى البهاما ، ومملوكة كومنولث في تأسست .(DMIT) ٪ من100، والتي نسبةالملكية

المحدود فيصل بنك

للتمويل )فيصل  (لوكسمبورغ

إيه الشاملالماليةإس )مؤسسة

إيه (لوكسمبورغ االثمارشإس بنك

مساهموا العام، وافق العاديةالذيعقدفي . ب.م.خألل غير العامة الجمعية اجتماع 28 مارس تنظيمهيكلةبنكاالثمار2016 إعادة وغيراآلساسيةإلىشركة . ب.م. على اآلساسية
اآلصول بين للفصل وذلك تابعتين وشركتين 2من . قابضة ش. ب.م.، تمتحويلبنكاالثمار2017يناير تمتلك، .ب.م.إلىشركةاالثمارالقابضة .٪ منبنكاالثمار100

تجزئة] (م). ب.م بنك استثمارات] (م). ب.م.وآيبيكابيتالش [ترخيص إدارة 16.[ترخيص



ش القابضة ش). ب.م.اإلثمار اإلثمار ً بنك (.ب.م.سابقا
في المنتهية للسنة الموحدة المالية البيانات 2017ديسمبر31حول

المحاسبية2 السياسات أهم

الجديدة ( أ المحاسبية المفعول: التصريحات سارية وغير صادرة

اإلعداد( ب :أساس

األمتثال( ت :تأكيد

بتاريخ المركزي البحرين مصرف اإلشارة) 2017نوفمبر29لتعميم /EDBS: رقم KH/C/57/2017) اعتبارا المعيار هذا تطبيق إإلسألمية البنوك جميع على ، يتعين 1
رقم.2018يناير

المالي المحاسبة معيار تطبيق الناتجةعن30 التمويل،  والخسائر محافظ عن التخلف احتمالية تتضمن والتي أإلمور مختلف حول هامة واجتهادات افتراضات يتضمن اإلئتمان
مخاطر ، وانخفاض المراحل بين ، والحركة للتداول التوجيهية المستقبلية، والمبادئ ، والتعديألت الممولة وغير الممولة اإلتمان لمخاطر ، والتعرض السداد عن .التخلف من

اعتبارا اعتماده تم وإذا للمجموعة الموحدة المالية البيانات على كبير أثر تتراوحبين2017يناير1 إضافية مخصصات احتسلب إلى سيؤدي 134مليون111، فإنه
. مليوندوإلر كما

الشريعة ومبادىء وقوانين االسألمية المالية للمؤسسات والمراجعة المحاسبة هيئة عن الصادرة المالية المحاسبة ً لمعايير وفقا للمجموعة الموحدة المالية البيانات إعداد تم المحاسبة
هيئة ً لمتطلبات وفقا المالية المؤسسات وقانون المركزي البحرين ومصرف البحريني التجارية الشركات وقانون للمجموعة التابع الرقابي الشريعة مجلس يحددها تقوم

االسألمية المالية للمؤسسات والمراجعة المحاسبة هيئة عن الصادرة المعايير ضمن بها متعلقة معايير المسائل لبعض إلتكون االسألمية، وحين المالية للمؤسسات والمراجعة بها
المتعلقة المالية للتقارير الدولية المعايير بتطبيق .المجموعة الملكية

وحقوق الدخل بيان خألل من العادلة القيمة حسب على تقييمها إعادة يتم التي اإلستثمارية السندات ماعدا التاريخية التكلفة لمبدأ طبقا الموحدة المالية البيانات إعداد يتم العقارية
.واإلستثمارات رقم

المالي المحاسبة معيار إصدار فينوفمبر  - 30 العالية المخاطر ذات واإللتزامات اإلئتمانية والخسائر القيمة الماليرقم2017 المحاسبة معيار محل لتحل واالحتياطيات - 11
وخسائراالئتمان ". المخصصات القيمة في لألنخفاض المحاسبية المبادئ يحدد )وامعيار اإلئتمانيةالمتوقعة الخسائر أفضلالممارسات  (شاملة مع تتماشى لكي العالية

المخاطر ذات اإللتزامات على المتوقعة الخسائر مقابل الألزمة ، والمخصصات باستمرار المتغيرة إلعتمادهالمعيار . العالمية الفعلي الموحدة.2020يناير1

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

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

المنتهية للسنة الموحدة المالية المعلومات الشريعةاالسألمية 2017ديسمبر31 مع متوافقة غير ومصاريف دخل من بها يتعلق وما والمطلوبات اآلصول بعض إسألمي
تجزئة قطاع مصرف إلى االثمار بنك تحويل قبل المجموعة امتلكتها وقد االسألمية المالية للمؤسسات والمراجعة المحاسبة ً لهيئة ً ووفقا مألئما هو كما حاليا تعرض وهي ابريل

االسألمية.2010

الشريعة إلحكام لألمتثال الشريعة مع تتوافق إل التي والمطلوبات للموجودات بالنسبة عمل خطة على الشرعية الرقابة هيئة )وافقت هيئةالرقابة . (الخطة وتقوم الخطة
هذه تنفيذ على باإلشراف االيضاحرقم . الشرعية في الشريعة مع تتوافق إل التي والمطلوبات بالموجودات المتعلقة والمصروفات االيرادات عن االفصاح في.42

المنتهية للسنة للمجموعة المالية المعلومات تضم الموحدة المالية رقم.2017ديسمبر31

المالية المحاسبة المخاطرالعالية - 30 ذات واأللتزامات األئتمانية والخسائر القيمة انخفاض 17



ش القابضة ش). ب.م.اإلثمار اإلثمار ً بنك (.ب.م.سابقا
في المنتهية للسنة الموحدة المالية البيانات 2017ديسمبر31حول

للمجموعة2 المحاسبية السياسات (تابع)أهم

الهامة ( ث المحاسبية السياسات :ملخص

التوحيد(أ أساس

البيع غرض بها محتفظ كموجودات البيع لغرض بها المحتفظ معايير تستوفي التي الزميلة الشركات في اإلستثمارات تصنيف .يتم

االقلية وحقوق المجموعة شركات بين االرصدة

االجنبية(ب العمألت وأرصدة معامألت

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

الصرف ؛ ( ب أسعار متوسط باستخدام الموحد الدخل بيانات لكل والمصروفات االيرادات تحويل يتم ( ت

حقوقالملكية ضمن منفصل كعنصر الناتجة التحويل فروقات جميع تسجيل (ج. ويتم

المحاسبيةواالحكام التقديرات المعينة

المصنفة العملة صكوك من وغيرها واإلقتراض الخارجية العمليات في اإلستثمارات صافي من التحويل عن الناجمة الصرف أسعار فروق التوحيد، تؤخذ عملية خألل المساهمين
حقوق اإلستثمارات، إلى هذه من فيالقيمة . للتحوط انتقاص أو القيمة في حاد انخفاض عن الناتجة العمألت تحويل خسائر تسجيل انخفاضمؤقت)يجب خألف للعناصر (على

دائن رصيد أي مقابل كعبء اآلول ، بالمقام الموحد المالي المركز بيان بتاريخ الصرف سعر بموجب المحولة الخارجية العمليات في اإلستثمارات لصافي العملة في الموحد
الدخل بيان في كخسارة متبقي مبلغ أي تسجيل الملكية، ويتم لحقوق التيتم . المنفردة الصرف أسعار فروق ادراج أجنبية، يتم لعملية بيع أو جزئي باستبعاد القيام عند البيع

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

بسعر تحويلها ويتم اإلجنبية للمنشأة ومطلوبات موجودات أنها على أجنبية منشآت على اإلستحواذ عن الناتجة العادلة القيمة وتسويات الشهرة .تعامل المقبلة

المالية السنة خألل والمطلوبات الموجودات مبالغ على تؤثر وافتراضات تقديرات المجموعة علىالخبرة . تضع ، وتستند متواصل بشكل واآلحكام التقديرات تقييم ويجري الحالية
الظروف ظل في معقولة أنها يعتقد التي المستقبلية اآلحداث توقعات وتشمل أخرى وعوامل .التاريخية الزميلة

الشركات مشتركة

مشاريع أو تابعة شركات ليست االدارية، وهي شؤونها على السيطرة بحق تتمتع إل لكن عليها كبير تأثير للمجموعة تكون التي الشركات هي الزميلة بالتكلفةويتم . الشركات
المالي المركز بيان في الزميلة الشركة في اإلستثمار ادراج عليه، يتم ، وبناء الملكية حقوق محاسبة طريقة باستخدام الزميلة الشركات في المجموعة استثمارات احتساب اإلستحواذ

تاريخ بعد الزميلة الشركة موجودات صافي من المجموعة حصة في التغيرات الشركةالزميلة. زائدا عمليات نتائج من المجموعة حصة الموحد الدخل بيان . ويعكس الموحد
الملكية حقوق في التغيرات بيان في اإلقتضاء عند عنه االفصاح ويتم الملكية لحقوق بيانها في الزميلة الشركة تسجله مباشر تغيير أي في حصتها بتسجيل المجموعة .تقوم التابعة

الشركات المجموعة

فيها تملك التي الشركات هي التابعة مثلهذه50 ً على جوهريا تسيطر المجموعة فإن ، وعليه الملكية حقوق من أكثر الشركات . ٪ أو يتمتوحيد تاريخ من
التوحيد هذا عن التوقف ويتم المجموعة الى السيطرة حق انتقال تاريخ االثمار، من سيطرة تحت تقع ، والتي الخاصة اآلغراض ذات المنشآت ذلك في التابعة، بما الحق هذا

.توقف واالرصدة المعامألت

المعامألت تاريخ

في السائدة الصرف اسعار باستخدام المتداولة العملة إلى اآلجنبية العمألت معامألت تحويل هذه . يتم عنتسوية الناتجة العمألت تحويل وخسائر أرباح وتسجل الموحد الدخل
بيان في اآلجنبية بالعمألت المقيمة النقدية والمطلوبات للموجودات الفترة نهاية في السائد الصرف بسعر التحويل وعن فروقات . المعامألت يتمتسجيل كما العادلة بالقيمة

والمدرجة النقدية غير البنود على حكمها - التحويل ومافي اإلستثمارية المالية واآلوراق الصكوك بعض العادلة – مثل احتياطيالقيمة ضمن المدرجة .لألستثمارات يلي
كما

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

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

اإلستثمار وحسابات اآلقلية بحقوق المتعلقة التسويات بعد له التابعة والشركات االثمار عمليات ونتائج والمطلوبات الموجودات الموحدة المالية المعلومات تتضمن المجموعة . تديرها
المجموعة بينشركات الجوهرية والمعامألت اآلرصدة كافة استبعاد لإلثمار . تم الفترةالمحاسبية نفس في التابعة للشركات المالية البيانات اعداد ويتم منتظمة محاسبية

سياسات .باستخدام العرض وعملة

المتداولة العملة المنشأة فيها

تعمل التي الرئيسية اإلقتصادية البيئة في المتداولة العملة باستخدام المجموعة ضمن للمنشآت الموحدة المالية المعلومات في المدرجة للبنود المتداولة العملة قياس يتم اآلمريكي بالدوإلر
هي )والتي المتداولة من . (العملة علىكل تأثير لها ليس العرض عملة في التغيرات فإن ذلك ً على ، وبناء اآلمريكي بالدوإلر مربوط البحريني الدينار أن بما الموحد المقيدة

اإلستثمار حسابات في التغيرات وبيان الموحد النقدية التدفقات الموحد، وبيان الملكية حقوق في التغيرات ، وبيان الموحد الدخل الموحد، وبيان المالي المركز 18.بيان
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للمجموعة2 المحاسبية السياسات (تابع)أهم
الهامة  (ث المحاسبية للسياسات (تابع)ملخص

واالحكام (ج المحاسبية (تتمه) التقديرات

حكمه(د في وما النقد

أخرى(هـ وتمويألت مرابحات

المشاركة(و تمويألت

األستثمارات(ز

بالتكلفة1 استثمارية سندات

حقوق2 خألل من العادلة بالقيمة استثمارية سندات

المطلوبات جميع خصم بعد المنشأة اصول في متبقي عائد تظهر التي اآلدوات وتشمل الديون أدوات ميزات تملك إل التي اإلستثمارات هي الملكية حقوق .ادوات

للسيولة الحاجة عند بيعها يمكن محددة، والتي غير لمدة تملكها يستهدف التي الملكية حقوق ادوات هي الملكية حقوق خألل من العادلة بالقيمة الملكية حقوق في اإلستثمارات
اآلصول بيع أو بشراء المجموعة فيه تلتزم الذي التاريخ وهو المتاجرة تاريخ في اإلستثمارات هذه وبيع شراء عملية تسجيل ً ويتم ابتداء النحو هذا على تصنيفها .ويتم

وإل منفصلة بصورة جوهري تأثير لها ليس والتي التمويلية التسهيألت عن الناتجة الخسائر اجمالي قيمة في اإلنخفاض بتقييم المجموعة المعينة، تقوم المخصصات إلى باالضافة
الفردية قيمته انخفاض على موضوعي دليل اإلن حتى تقرير. يوجد كل تاريخ في العام المخصص تقييم .يتم

القيمة في اإلنخفاض ً مخصص ناقصا التكلفة بقيمة المشاركة تمويألت .تسجل

المشاركة لتمويألت المدرجة القيمة ً في انخفاضا هناك بأن االدارة ترى حينما معين مخصص .يرصد

تحصيلها في المشكوك الذمم ً مخصص ناقصا التكلفة بقيمة اآلخرى والتمويألت المرابحات .تظهر

َ ملزما وعدا بالشراء لآلمر المرابحة تمويألت في الوعد المجموعة .تعتبر

للتحديد قابلة أو ثابتة مدفوعات ذات مشتقة غير مالية موجودات تعتبر والسلفيات، والتي التقليدية القروض اآلخرى التمويألت بعد . تمثل وفيما العادلة ً بالقيمة مبدئيا تسجيلها يتم
الفعلي العائد طريقة باستخدام المطفأة بالتكلفة إحتسابها .يتم

المصرفية، والرهن الضمانات ذلك في بما أخرى مالية أوراق أو نقدية مبالغ شكل في ضرورية تعتبر حيث اآلخرى والتمويألت المرابحات على ضمانات المجموعة تستلم
المالية واآلوراق واآلسهم الممتلكات على إطار . العقاري في للتمويل اآلصلي المبلغ على تزيد أو مساوية السوق في بالقيمة ضمانات على الحصول هو المجموعة سياسة إن

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

اآلخرى والتمويألت للمرابحات المدرجة القيمة ً في انخفاضا هناك بأن االدارة ترى حينما معين مخصص .يرصد

السيولة ( ث فروقات

لالعمال العادي السير في الناتجة السيولة فروقات باستمرار المجموعة فروقات . تراقب تلبية على االثمار قدرة لتقييم السيولة وضع على الدوري الضغط اختبارات تجرى
الموجودات. السيولة من التخلص عن الناتجة التقديرية والتدفقات التمويل مصادر لمختلف السلوكية التقديرات على أيضا الضغط اختبار .ويشمل

قصيرة سائلة واستثمارات أخرى ومصارف المركزية المصارف لدى المقيدة غير واآلرصدة النقد من الموحد النقدية التدفقات بيان في اليه والمشار حكمه في وما النقد يتكون
أقل أو أشهر ثألثة فترة خألل تستحق أو الطلب تحت .اآلجل

التعاقدية النقدية التدفقات أساس على أدائها وتقييم التعاقدي العائد أساس على اإلستثمار إدارة تتم حيث المطفأة بالتكلفة الديون أدوات اإلستثمارات . تشمل هذه قياس ويتم
القيمة في لألنخفاض تخفيض أي وناقص مال رأس استرداد تحصيل اي ناقص المبدئي .باإلحتساب

واإلستثمارات ( ت التمويلية الموجودات قيمة في اإلنخفاض

القيمة في لألنخفاض تعرضها لتقدير مستقل بشكل واستثمار تمويل كل تقييم القابلة . يتم القيمة ، وصافي المقابل للطرف المالي بالوضع متعلقة تقديرات بوضع االدراة وتقوم
الضمنية الموجودات من لألسترداد. للتحقق قابلة تعتبر التي النقدية التدفقات ، وتقديرات التخارج استراتيجية تقييم ، ويتم مميزاته ً على بناء قيمته انخفضت أصل كل تقدير .يتم

اإلستثمارات ( أ تصنيف

بيان خألل من العادلة بالقيمة استثمارات لسندات التالية الفئات وفق عليها اإلستحواذ عند اإلستثمارات بتصنيف المحاسبية السياسات تطبيق عملية خألل المجموعة إدارة تقوم
الملكية حقوق خألل من العادلة بالقيمة استثمارات لسندات او المطفئة بالتكلفة مسجلة إلى . الدخل تخضع وهي اإلستثمارات هذه من بكل المتعلقة االدارة نية التصنيف هذا يعكس

تصنيفها إختألف مع تختلف محاسبية .معالجة

الخاصة ( ب اآلغراض ذات المنشآت

لألستثمار فرصة العمألء العطاء الخاصة اآلغراض ذات منشآت بإنشاء المجموعة عليها. تبادر السيطرة حق تملك إل حال في المنشآت هذه بتوحيد المجموعة تقوم ويتم . إل
ذات للمنشأت التنفيذية القرارات اتخاذ على المجموعة إمكانية إلى باالضافة والمكاسب للمخاطر وتعرضها المنشآت هذه آلعمال اآلهداف ً على بناء الحق هذا وجوب تحديد

الخاصة .اآلغراض
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للمجموعة2 المحاسبية السياسات (تابع)أهم
الهامة  (ث المحاسبية للسياسات (تابع)ملخص

(تتمة)األستثمارات (ز

بيان3 خألل من العادلة بالقيمة استثمارية سندات

4

االستثمارات5

في6 استثمارات

القيمة7

العادلة بالقيمة تقييمها إعادة إلحقا ويتم ً بالتكلفة مبدئيا المقيدة اإلستثمار حسابات تسجيل الملكية، مع . يتم حقوق في المتوفر الرصيد حدود في المحققة غير الخسائر إدراج ويتم
المطلقة اإلستثمار حسابات أصحاب حقوق ونسبة المالكين بحقوق المتعلقة النسبة اآلعتبار بعين الملكية . اآلخذ حقوق في المتوفر الرصيد عن المتراكمة الخسارة زيادة حالة في

الموحد الدخل بيان في احتسابها .يتم

عقارية كاستثمارات تصنف قيمتها إلرتفاع أو التأجير لغرض بها المحتفظ العقارات كافة مبدئياً . إن بالتكلفة قيمتها ارتفاع لغاية بها المحتفظ العقارية اإلستثمارات تسجيل يتم
العادلة القيمة احتياطي ضمن الموحد الملكية حقوق في التغيرات بيان في ينتج محقق غير ربح أي وتسجيل العادلة القيمة لنموذج وفقا العادلة بالقيمة ً تقييمها إلحقا ويعاد

العقارية العقارات . لألستثمارات في اإلستثمار مقابل الملكية حقوق في العادلة بالقيمة العقارات في لألستثمار العادلة بالقيمة تقييمها من محققة غير خسائر اي تسجيل ويتم
المطلقة اإلستثمار حسابات أصحاب وحقوق الملكية لحقوق التابع الجزء بين التقسيم اإلعتبار بعين العادلة، ويؤخذ القيمة للرصيد . احتياطي المتراكمة الخسائر تجاوز حال وفي

الموحد الدخل بيان في محققة الغير الخسائر تسجيل ، يتم في . المتوفر الموحد الدخل بيان في تسجيلها تم التي العقارات في باإلستثمار متعلقة محققة غير خسائر وجود حالة في
الموحد الدخل بيان في السابقه الخسائر مقابل الحالية للفترة المحقق غير الربح تقييد ، يتم السابقة المالية أي . الفترة بيع عن الناتجة المحققة الخسائر أو اآلرباح احتساب يتم

الدفترية القيمة بين الفرق أساس على عقاري المسجلة)استثمار القيمة حدة (أو على استثمار كل بيع من حكمها في ما أو النقدية العائدات أو . وصافي الربح تسجيل يجب كما
الحالية المالية للفترة الموحد الدخل بيان في العقارية لألستثمارات العادلة القيمة احتياطي في المتوفر الرصيد إلى باالضافة الناتجة .الخسارة

العملية تكاليف إلى إضافة التكلفة ً بقيمة ابتداء اإلستثمارات هذه تسجيل بيان . يتم في المحققة غير الخسائر او اإلرباح احتساب ويتم العادلة بالقيمة تقييمها ً إعادة إلحقا ويتم
ضمن المطلقة اإلستثمار حسابات أصحاب حقوق أو الموحدة الملكية حقوق في لألستثمارات"التغيرات العادلة القيمة الموجودات "احتياطي هذه شطب او استبعاد يتم . المالية، حتى

الدخلالموحد بيان في الملكية حقوق في احتسابها سبق التي المتراكمة الخسائر أو اآلرباح احتساب حين، يتم .في الحالية

الطلب أسعار إلى النشطة اآلسواق في المدرجة لألستثمارات العادلة القيم تقدرالقيمة . تستند المجموعة المالية، فإن الموجودات هذه لمثل نشطة اسواق هناك يكن لم إذا التقييم
أساليب باستخدام أطرافأخرى. العادلة من مستخدمة تقييم أساليب بحت، أو تجاري أساس على نفذت التي المعامألت استخدام يتضمن المجموعةباستخدام . وهذا وتقوم المدرجة

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

المالية الموجودات من مجموعة أو المالية الموجودات أحد قيمة هبوط على موضوعية أدلة وجود من للتأكد مالي مركز بيان كل تاريخ في تقييم بإجراء المجموعة تقوم  . خألفه
القيمة، فإنه في للهبوط الموجودات تعرضت إذا ما تحديد ، ولغرض الملكية حقوق خألل من العادلة بالقيمة استثمارية كسندات اإلستثمارية السندات تصنيف حالة في تكلفتها

من أقل إلى للسندات العادلة القيمة في مطول أو كبير انخفاض وجود اإلعتبار في منخألل . يؤخذ العادلة بالقيمة اإلستثمارية للسندات الدليل هذا مثل وجود ثبت إذا سبق
التي المالية للموجودات القيمة في للهبوط خسارة ناقصاً أي الحالية العادلة والقيمة الشراء تكلفة بين الفارق باعتبارها المقاسة المتراكمة الخسارة الملكية، فإن حقوق الموحد

الدخل بيان ضمن وتحتسب الملكية حقوق من استبعادها عكسخسائر . احتسابها، يتم يتم إل فإنه الألحقة الفترات في الملكية حقوق آلدوات العادلة القيمة ارتفعت إذا الموحد
الدخل بيان في العادلة القيمة على كتعديألت تسجيلها يتم ، ولكن الموحد الدخل بيان في احتسابها سبق والتي القيمة في .الهبوط المتعاملين

هامش من أو السعر في اآلجل قصيرة التقلبات من ربح توليد لغرض أساسا نشأ أو عليه استحوذ إذا الدخل بيان خألل من العادلة بالقيمة كاستثمار اإلستثمار باإلستحواذ. يصنف
تتعلق التي المباشرة المصروفات زائد بالتكلفة اإلستحواذ تاريخ في اإلستثمارات تسجيل الربحأو . يجب تسجيل ويتم العادلة بالقيمة اإلستثمارات قياس إعادة ويتم التقرير

إعداد فترة كل نهاية في الموحد الدخل بيان في .الخسارة النقدية

التدفقات تقدير إلى تستند أو مشابهة أخرى آلدوات الحالية السوق أسعار إلى بالرجوع السوق، وذلك في أسعارها المعلنة غير لألستثمارات العادلة القيمة تقدير يتم الموجودات
قيمة صافي او . المستقبلية مخاطرمماثلة ومواصفات بشروط تتمتع لعقود الحالي الربح معدل أساس على المعادلة النقدية القيمة بتحديد المجموعة .وتقوم المتراكم

ً اإلستهألك ناقصا بالتكلفة التأجير لغرض بها المحتفظ العقارية اإلستثمارات تسجيل .يتم الموحد

الدخل بيان في مباشرة اإلستثمار قيمة في المؤقت غير اإلنخفاض ويحمل بالتكلفة المضاربة استثمارات .تسجل السوق

في المعلنة العرض أسعار حسب المنتظمة المالية اآلسواق في المتداولة لألستثمارات العادلة القيمة تحديد .يتم المقيدة

اإلستثمار حسابات 20
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للمجموعة2 المحاسبية السياسات (تابع)أهم
الهامة  (ث المحاسبية للسياسات (تابع)ملخص

التأجير (ح بغرض المقتناة (اإلجارة)الموجودات

الثابتة(ط الموجودات

50
االيجار فترةالتأجيرتحسيناتعقارات مدى على

ومركبات 10-3ومعدات

ملموسة(ي غير موجودات

1

الحاسوب2 برامج

مستحوذ3 ملموسة غير أخرى موجودات

البيع(ك لغرض بها محتفظ كموجودات مصنفة موجودات

المقدرة اإلنتاجية أعمارها مدى العمألء، على وعألقات اآلساسية الودائع المثال سبيل محدد، على انتاجي عمر وذو عليها المستحوذ اآلخرى الملموسة غير الموجودات اطفاء يتم
عاما عشرين أقصى للمدة . بحد التفاضلية الربح معدل طريقة أساس على مستقلين مخمنين قبل من العمألء وعألقات اآلساسية للودائع المبدئية الدفترية القيمة تحديد تم وقد

للودائع .المتوقعة

المتراكم ً اإلطفاء ناقصا بالتكلفة والمسجلة القيمة في للهبوط مؤشرات وجدت حال ، في أكثر أو سنوي بشكل عليها المستحوذ اآلخرى الملموسة غير الموجودات .تقيم

الدفترية القيم مع العوائد مقارنة خألل من الثابتة الموجودات استبعاد عند والخسائر اآلرباح تحديد .تم

للموجودات إلحق أو مبدئى تخفيض أي قيمة في اإلنخفاض خسارة احتساب االمستبعدة)يتم المجموعات تحت البيع (أو تكاليف ناقصا العادلة القيمة باآلرباح . إلى احتساب ويتم
للموجودات البيع تكاليف ناقصا العادلة القيمة في إلحقة زيادة أية عن االمستبعدة)الناجمة المجموعات تحت القيمة (أو في اإلنخفاض خسائر أي عن تزيد إل بحيث ، ولكن سابقا

المحتسبة غيرالمتداولة . المتراكمة الموجودات بيع تاريخ في سابقا احتساب يتم لم التي الخسائر أو اإلرباح المجموعاتاالمستبعدة)اما تحت فيتاريخ  (أو احتسابها فيتم .االستبعاد
أقصر

اإليجار، أيهما فترة حسب أو الثابتة الموجودات الستهألك المجموعة سياسة حسب لألستهألك وتخضع التكلفة بقيمة التأجير بغرض المقتناة الموجودات .تسجل تحصيلها

في مشكوك المستحقة االيجارات أن االدارة رأت كلما تحصيلها في المشكوك الديون مخصص تسجيل .يتم القيمة

على الشراء تكلفة قيمة من الفائض تمثل والتي التكلفة ً بقيمة مبدئيا يقيم كأصل الموحد المالي المركز بيان في تابعة شركات على اإلستحواذ عن الناتجة الشهرة تسجل عليها
المستحوذ التابعة الشركة موجودات صافي من اإلستحواذ تاريخ في المجموعة لحصة ايخسائر . العادلة هناك كانت إذا ما لتحديد سنوية بصورة ذلك بعد الشهرة تقيم القيمة

إنخفاض عن . ناشئة فيالقيمة لإلنخفاض متراكمة خسائر ناقصًا أية بالتكلفة الموحد المالي المركز بيان في المالية الفترة نهاية في الشهرة .وتسجل من

يستفاد أن المتوقع من ، والتي اإلستحواذ تاريخ من للنقد المنتجة الوحدات من للنقد، أولمجموعات المنتجة للوحدات اآلعمال اندماج من عليها المستحوذ الشهرة تخصص الوحدات
من أولمجموعات الوحدات المشتراة، لهذه الوحدات تلك على المترتبة اآلخرى المطلوبات أو الموجودات تعيين تم إذا عما النظر اإلندماج، بغض .تضافر بالشهرة

تتعلق للنقد، والتي المنتجة للوحدة لإلسترداد القابلة القيمة تقييم طريق عن القيمة في اإلنخفاض القيمةالقابلة . يتحدد تكون عندما القيمة في اإلنخفاض خسائر تسجيل ويتم الدفترية
القيمة من أقل للنقد المنتجة للوحدة .لألسترداد المتداولة

غير الموجودات تصنيف )يتم المجموعاتاالمستبعدة تحت البيعويعتبر  (أو معاملة خألل من رئيسي بشكل الدفترية قيمتها استرداد يتم عندما البيع لغرض بها كمحتفظ كبيرة
بدرجة محتمأل أيهماأقل. البيع البيع تكاليف ناقصا العادلة والقيمة الدفترية بالقيمة ادراجها .يتم المتراكم

ً االستهألك ناقصا التكلفة بقيمة الثابتة الموجودات أعمارهااالنتاجية . تسجل مدى على تكلفتها لشطب تكفي بمعدإلت الثابت القسط بطريقة االستهألك احتساب ويتم يلي
كما :المقدرة الموجودات

فئة من مهم جزء لكل منفصل بشكل اإلستهألك حساب تخفيضهامباشرةً . يتم يتم ، فإنه لألسترداد القابلة قيمتها الموجودات من نوع آلي الدفترية القيمة تتجاوز وأينما لألسترداد
القابلة قيمتها مركزمالي. إلى بيان كل ً، بتاريخ مألئما يكون ، حسبما ، وتعديلها االنتاجي وعمرها للموجودات المتبقية القيمة مراجعة .ويتم مستقبلية

اقتصادية منافع على المجموعة حصول احتمل ما إذا ، وذلك مألئم هو كما منفصل كأصل إحتسابها للموجودات، أو الدفترية القيمة في الألحقة التكاليف تضمين يتم موثوق
بشكل التكلفة قياس إمكانية للمجموعة، مع باآلصل الماليةالتي . مرتبطة الفترة خألل الموحد الدخل بيان في اآلخرى والتصليحات التجديدات جميع احتساب يتم حين في فيها

إنفاقها .يتم الموحد

الدخل بيان في الشركات على اإلستحواذ عن الناتجة السلبية الشهرة تسجيل .يتم المساهمين

مع صفقة تعد اآلقلية حصة شراء أن ، حيث اإلقتصادي الكيان أسلوب حسب اآلقلية حقوق على اإلستحواذ احتساب زيادةعلى . يتم اي تسجيل يتم النحو هذا وعلى الملكية
حقوق في اآلصول صافي من المجموعة .حصة وتشغيله

المحدد البرنامج على الحصول تكاليف أساس على اآللي الحاسوب برامج تراخيص رسملة اإلنتاجيالمتوقع . تتم العمر اساس على التكاليف هذه إطفاء ثألثإلى )ويتم سنوات
عندانفاقها. (خمس كمصروفات اآللي الحاسوب برامج صيانة أو بتطوير المرتبطة التكاليف احتساب عام.يتم

عن يزيد لما التكلفة عن تزيد اقتصادية مزايا عنها ينشأ قد ، والتي المجموعة سيطرة تحت ومتميزة للتحديد قابلة برامج بانتاج مباشرة ترتبط التي التكاليف احتساب ويتم ملموسة
غير كموجودات ذاتالصلة. واحد المباشرة التكاليف ً في ً مناسبا وجزء اآللي الحاسب برامج بتطوير المتعلقة الموظفين تكاليف المباشرة التكاليف ويتمإطفاء . تتضمن اإلنتاجية

أعمارها مدى على الثابت القسط طريقة باستخدام كموجودات المحتسبة اآللي الحاسب برامج تطوير .تكاليف 21
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للمجموعة2 المحاسبية السياسات (تابع)أهم
الهامة  (ث المحاسبية للسياسات (تابع)ملخص

الحالية(ل الضرائب

المؤجلة(م الضرائب

الموظفين(ن منافع مخصص

لمستثمرين(س مستحقة مبالغ

المطلقة(ع األستثمار حسابات أصحاب حقوق

المقيدة(ف األستثمار حسابات

الخزينة(ص أسهم

القانوني(ق األحتياطي

اإليرادات(ر تحقق

ورسوم1 اآلرباح في المشاركة

اآلخرى2 والتمويألت المرابحة أرباح

بغرض3 المقتناة الموجودات أرباح

تم إذا عما النظر بغض اآلرباح من حصتها مالية فترة كل تحمل حيث العملية فترة امتداد ً على تناسبيا معاملة لكل اآلرباح توزيع أساس على المرابحة عمليات ربح احتساب يتم
نقدي مبلغ استألم يتم لم مبرراتٍ . أو هناك بأن االثمار إدارة رأت إذا ً إإل يوما تسعين عن تزيد لمدة اآلقساط تسديد تأخر إذا المرابحة عمليات على اآلرباح تستحق ، فأل ذلك ومع

اآلرباح تلك ً إلستحقاق .كافية

العملية مدة طوال الفعلي العائد طريقة أساس على اإلخرى التمويألت من اإليرادات استحقاق تحقيقه . يتم يصبح عندما احتسابه ً فيتم كميا ً أو تعاقديا محدد اإليراد يكون إل حينما
تحقيقه يتم عندما أو معقول ً بشكل .مؤكدا

االيجار فترة امتداد ً على تناسبيا التأجير عقود من االيرادات تسجيل .يتم

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

تحويل ، يتم البحريني التجارية الشركات قانون 10ًالمتطلبات إلى اإلحتياطي هذا يصل حتى القانوني اإلحتياطي إلى للسنة االثمار ربح 50٪ منصافي المال رأس ٪ من
للتطبيق. المدفوع القابلة المحلية القوانين من وغيرها التجارية للشركات البحرين قانون في موضح هو كما استخدامه يمكن ولكن للتوزيع قابل غير اإلحتياطي هذا .ويكون

االيرادات تلك استألم في المجموعة حق أساس على المجموعة قبل من المدارة الصناديق على المحّم لة االدارة ورسوم اآلرباح في المشاركة عن الناتجة االيرادات احتساب يتم
المضاربة عقود في محدد هو كما والمطلقة المقيدة اإلستثمار حسابات اآلمانة)من الحق(صكوك هذا ً عن مؤقتا بالتنازل فيها المجموعة تقوم التي الحالة .، باستثناء أعأله

مبين هو كما اآلصول من مختلفة لفئات اآلساس نفس على المطلقة اإلستثمار حسابات أصحاب حقوق في المدرجة اآلصول قياس المخصصلهذا . يتم المبلغ يحتسب والربح
الربح في المضارب االدارية، وحصة بالرسوم المتعلقة المصاريف تحميل قبل المطلقة اإلستثمار حسابات أصحاب حقوق أصول من االيرادات مجموع من اإلحتياطي اإلستثمار

حسابات حساباتاإلستثمار. آلصحاب آلصحاب اإلستثمارات على العائد من معين مستوى على للمحافظة الربح معادلة احتياطي إنشاء .يتم اآلموال

استثمار وغرض وكيفية بموضع يتعلق فيما معينة قيود بفرض المقيدة اإلستثمار حسابات أصحاب المقيدة، يقوم اإلستثمار حسابات إطار وتسجلاآلصول . تحت الدفترية
القيمة بصافي المقيدة اإلستثمار حسابات في .المدرجة الملكية

حقوق في انخفاض أنها على اآلسهم هذه احتساب حقوقالملكية. يتم بيان في الخزينة أسهم بيع عن الناتجة والخسائر اآلرباح .وتسجل خدمات

نتيجة للموظف المبالغ هذه لدفع استدإللي أو قانوني إلتزام أي للمجموعة كان إذا وذلك دفعها المتوقع للمبالغ مخصص إحتساب الثابتة، يتم غير المكافآت وبخصوص موثوقة
بطريقة اإللتزامات هذه إحتساب ويمكن الماضي في .قدمها للموظفين

تستحق عندما اآلجل قصيرة المنافع من ذلك وغير االجازات سفر وتذاكر السنوية باالجازات المتعلقة الموظفين ومستحقات منافع تحميلمساهمات . تحتسب يتم ذاتها
السنة في الموحد الدخل بيان في المحددة المساهمة خطط في التزامعليها  . المجموعة أي وجود دون استحقت كلما المساهمات بدفع وتأسيسية قانونية التزامات للمجموعة مستقبلية

فوائد .بدفع تراها

التي بالطريقة حسابه في بها المحتفظ اآلموال بإستثمار المجموعة بتفويض اإلستثمار حساب صاحب المطلقة، يقوم اإلستثمار حسابات أصحاب حقوق إطار تحت اآلموال
هذه استثمار من والغرض والكيفة الموضع إلي بالنسبة قيود أية وضع دون مناسبة .المجموعة المالية

التقارير آلغراض الحالية والقيمة الضرييبة الطريقة على والمطلوبات الموجودات عن الناتجة المؤقتة الفروقات لجميع اإللتزام طريقة بإستخدام المؤجلة الضرائب .تزود توفر

امكانية حدود إلى الضرائب ومستردات المستغلة غير الضرائب خسائر وترحيل اقتطاعها الواجب المؤقتة الفروقات جميع عن المؤجلة الضرائب موجودات تسجيل يتم الضرائب
ومستردات المستغلة غير الضرائب وخسائر اقتطاعها الواجب المؤقتة الفروقات استخدام مقابلها يتم التي للضريبة الخاضعة المستقبلية فيالوقت . اآلرباح تستخدم المؤجلة

الدخل ضرائب إلحتساب السارية الضريبة معدإلت .الحاضر أو

العألقة ذات الدول في الساري العمل قانون متطلبات المجموعة، بموجب لدى العاملين الموظفين بعض عليها للحصول مؤهل يكون الخدمة، التي نهاية مكافآت تكلفة تقديم يتم المتوقعة
االعتماد وحدة طريقة . بموجب خبراءاكتواريين من المقدمة التوصية ً على بناء المتوقعة االعتماد وحدة طريقة بموجب المحتسبة التكاليف تلك تقدير ويتمتوزيع . ويتم المنافع

تلك استحقاق تاريخ حتى للموظفين المتبقية الخدمة مدة متوسط على اإلكتوارية والخسائر .اآلرباح أنها

على التابعة الشركات أو باالثمار المتعلقة المخاطر يتحملون الذين المودعين من المستلمة اآلموال "تصنف مستحقةلمستثمرين 22".مبالغ
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للمجموعة2 المحاسبية السياسات (تتمة)أهم
الهامة  (ث المحاسبية للسياسات (تتمة)ملخص

اإليرادات (ر (تتمة) تحقق

عقود4 أرباح

عقود5 أرباح

أرباح6

الرسوم7

األستثمار(ش حسابات وحاملي المجموعة بين االرباح تخصيص

المقيدة(ت األستثمار وحسابات المطلقة األستثمار وحسابات الملكية حقوق بين االصول تحويل

والمطلقة المقيدة االستثمار وحسابات المالكين إلى ملكيتها تعود التي لالصول منفصلة سجألت المجموعة لصالح . تمتلك اآلصول هذه من الناشئة اآلرباح جميع قيد يتم كما
االدارية والرسوم اآلرباح من المضارب وحصة اآلرباح معادلة وإحتياطي المخصصات اقتطاع بعد اإلستثمار .حسابات

الصناديق بإدارة المتعلقة االدارية المصاريف مباشرة بصورة المجموعة .تتحمل

المقيدة اإلستثمار وحسابات المطلقة اإلستثمار وحسابات الملكية حقوق بين العادلة بالقيمه اآلصول تحويل .يتم

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

الخسائر من المجموعة حصة احتساب يتم ً فيما كليا جزئياً أو تسديدها يتم حينما واحدة مالية فترة من آلكثر تستمر التي المشاركة لعقود اآلرباح من المجموعة حصة احتساب يتم
المشاركة رأسمال في المجموعة حصة من الخسائر تلك اقتطاع فيها يتم التي الحدود اإلعتبار . في في اآلخذ بعد المتناقصة المشاركة لعقود والخسائر اآلرباح احتساب يتم بينما

الخسائر أو اآلرباح من التناسبية الحصة وبالتالي المشاركة رأسمال في المجموعة حصة في .اإلنخفاض

االستثمار حسابات من الممولة لالصول الدفترية القيمة في إنخفاض وجود من االدارة تتحقق عندما القيمة في الهبوط مخصص تسجيل .يتم

استألمها في المجموعة حق يتأكد حينما النقدية اآلرباح احتساب .يتم

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

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

الشأن ذات بالعمليات المتعلقة التزاماته لجميع االثمار إيفاء بعد كإيراد عنهم بالنيابة أو أخرى آلطراف التمويل معامألت وتنظيم هيكلة رسوم .تتحقق

23
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ذلك خألف يذكر لم ما اآلمريكية الدوإلرات بآإلف موضحة المبالغ  (كافة

والمصارف3 مصارف لدى وأرصدة نقد

بالمالكينتتعلق
بحسابات تتعلق

بالمالكينتتعلقالمجموعاألستثمارالمطلقة
بحسابات تتعلق

المجموعاألستثمارالمطلقة

المركزية المصارف لدى النقد 1689272185171112احتياطي

160 465 1 393 161

المركزيةنقدوأرصدةلدىمصارفوالمصارف858
462 06268 764530 826521 09153 084574 175

630,989 70,949 701, 938 681, 556 54,

477736,
033 4

ومؤسساتماليةومؤسسات
مصارف لدى

وودائعأخرى

سلع المطلقةتتعلقبحساباتبالمالكينتتعلق

بالمالكينتتعلقالمجموعاألستثمار
بحسابات المطلقةتتعلق سلعالمجموعاألستثمار 261ودائع 392                  -          

261 392 142 607                  -          142 607 : ناقصا ,261              -   -                     -                   -                   -                     -                المخصصات 392                  -         

261,392
142,607                  -         

النقدية142,607
التدفقات بيان

حكمهلغرض

في وما النقد يلي : وفيما

بالمالكينتتعلقالمجموعاألستثمارالمطلقةتتعلقبحساباتبالمالكينتتعلق

بحسابات تتعلق المطلقة المجموعاألستثمار والمصارف مصارف
لدى وأرصدة 63098970949المركزيةنقد

701938 681 556 54 477

736033 ومؤسسات مصارف لدى

أخرى وودائع سلع أخرى
261392          -                  261392صافي- ماليةومؤسسات

142 607                  -          142 ً: ناقصا607 تسعينيوما تستحقبعد المركزية : ناقصا   -                   -                     -                   -                   -                     -                ودائع

الحداآلدنىأرصدةلدىالمصارف

)           (168927)       لألحتياطيالمتعلقةبمتطلبات

2185)     (171112)      (160

465)           (
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ذلك خألف يذكر لم ما اآلمريكية الدوإلرات بآإلف موضحة المبالغ  (كافة

والتمويألت5 المرابحات

بالمالكينتتعلق
بحسابات تتعلق

بالمالكينتتعلقالمجموعاألستثمارالمطلقة
بحسابات تتعلق

المجموعاألستثمارالمطلقة

اإلخرى والتمويألت 24074151492033المرابحات

389944823146421438

493 3 753135 : ناقصا 306)      المخصصات 644)         (17171)     (323 815)      (286 791)         (21756)     (308 547)

2,100, 771 1,474,

8623,
575,633

2,027,851
1,416,

7373,

تتعلق:وفيمايليالحركةفيالمخصصات444,588

بالمالكين بحسابات تتعلقبحساباتبالمالكينتتعلقالمجموعاألستثمارالمطلقةتتعلق

المطلقة المجموعاألستثمار في 128679121756

308 547 السنة29604752869348916

خألل 43            -                  43427محمل

427 33 618 5 خأللالسنة55039168

إطفاء 19)        إعادة السنة(13042)          -                  (13042)        (19341)          -                  (341

1)          المستخدمخألل 286)           (7 222)         (8 508)        (26 224)         (36 826)       (63 050)

8معادتصنيفه

792              (261)           
8 531                -                     -                   -   

إحتياطيمخاطراإلستثمار
من                 -                المحول
3000

3 اخرى(4046)            -                  (4046)         000

)       (102)              (11739)        فروقأسعارالصرفوحركات

11 841)              438 163601 31في 306,

644 17,171 323, 815

286,791
21,756

308,5476
في استثمارات

بالمالكينتتعلق

المطلقةتتعلقبحساباتبالمالكينتتعلقالمجموعاألستثمارالمطلقةتتعلقبحسابات

المجموعاألستثمار             -                  17820استثماراتالمضاربة

17 820 733 26 00626739

12)        المخصصات: ناقصا 060)                  -          (12 060)            (733)         (11 581)       (12 314)

5,760                  -             5,

760                -             14,42514,425

:وفيمايليالحركةفيالمخصصات

تتعلق المطلقةتتعلقبحساباتبالمالكين تتعلقالمجموعاألستثمار 1فيالمجموعاألستثمارالمطلقةتتعلقبحساباتبالمالكين 73311 581 12 31485411581 12 435

   -                   -                     -                (254)            (11581)         11327معادتصنيفه

)               -                   -                     -                فروقأسعارالصرفوحركاتاخرى

في(121)               -                  (121

31 12,060                  -           12,060 733 11,58112,314 201731ديسمبر201631ديسمبر31 2016ديسمبر 31 ديسمبر

201731 ديسمبر 2016 المخصصات إجمالي 323.8 أمريكي دوإلر دوإلر308.5: 2016ديسمبر31) مليون بقيمة  ( مليون عامة مخصصات تتضمن 31.8 أمريكي دوإلر
مليون

31



ش القابضة ش). ب.م.اإلثمار اإلثمار ً بنك (.ب.م.سابقا
في المنتهية للسنة الموحدة المالية البيانات 2017ديسمبر31حول
ذلك خألف يذكر لم ما اآلمريكية الدوإلرات بآإلف موضحة المبالغ  (كافة

في7 وما استثمارية وسندات صكوك

بالمالكينتتعلق
بحسابات تتعلق

بالمالكينتتعلقالمجموعاألستثمارالمطلقة
األستثمار بحسابات تتعلق

المجموعالمطلقة
استثمارية العادلةسندات بالقيمة

الدخل بيان خألل من
للمتاجرة بها المحتفظ

ديون مدرجة– أدوات 304895             -                   304895غير
16 606                       -                   16606

الملكية ,304   -                          -                          -                        -                      -                      -                 مدرجة– سنداتحقوق 895                   -            304, 895

16,606                       -                   16,606

استثمارية سندات العادلة بالقيمة
الملكية حقوق مدرجة– سنداتحقوقالملكيةمنخألل
55 271                   -               55271 حقوقالملكية57401                   -                       57401

             -                   307705غيرمدرجة– سندات

307 705 227 68978829306518362
976                   -             362976 285090 78829 363919 القيمة

في الهبوط 155)       مخصصات

515)                   -            (155 515)          (147539)                 (5700)             (153239)

207,461                   -            207,461137,55173,129
210, 680 بالتكلفةالمطفأة غيرمدرجة– صكوكسنداتاستثمارية

17427232885250312
28 784 156 ديونأخرى517185301

– أدوات مدرجة 73798                   -               73798 74 201                       -                   74 201 ديونأخرى مدرجة– أدوات غير 1
045 604                   -          1045 6041 408 059                       -              1 408 0591 136829 232 885

1 369 7141511 044 156 5171667 561 القيمة في

)         مخصصاتالهبوط
19 185)                   -             (

19185)            (20
065)                       -                  (20 065)

1,

117,644232,8851,350,5291,
490, 979 156,5171,647,496

1,630,000 232,8851,862,885
1,645, 136229,6461,874,

782 اإلستثماريةومافيحكمها
المالية واآلوراق بالصكوك المتعلقة :فيمايليالحركةفيالمخصصات

بحساباتبالمالكينتتعلق المطلقةتتعلق بالمالكينتتعلقالمجموعاألستثمار بحساباتاألستثمار المجموعالمطلقةتتعلق في

11676045700

173 304 162 7995 700 168 499 السنة خألل 10               -                   10856محمل 856 إطفاءخأللالسنة7013                     -                       7013 )                 (78)                    -                   (78)               إعادة
السنة(637)                       -                       (637

خألل 2)           معادتصنيفه(578)                       -                       (578)                 (333)                  -                   (333)              المستخدم وحركاتاخرى   -                          -                          -                     (7879)            (5700)            (179 أسعارالصرف 1)           فروق 170)                   -               (1 170)                 (993)                       -                       (993) في

31 174,700                   -            174,700 167,6045,700 مجموعها2016ديسمبر201731ديسمبر173,30431 تقليديةيبلغ استثمارات حكمها في وما

1الصكوكواآلوراقالماليةاإلستثمارية

402. 5 أمريكي دوإلر ديسمبر31) مليون 2016 : 1 490.1 دوإلر بها  ( مليون قامت لإلثمار تابعة شركة بلغمجموعها الموجودات بعض أعأله 1.3 أمريكي دوإلر
) مليون 31 ديسمبر 2016 :10.4 دوإلر المجموعة ( مليون عن نيابة كمرشح ثالث طرف لدى .محتفظبها المطفأة بالتكلفة اإلستثمارية للسندات العادلة القيمة 1 351.

أمريكي7 ) مليوندوإلر ديسمبر31 2016 : 1 650.

دوإلر4 للتداول ( مليون قابله اإلستثمارية السندات 31.وهذه ديسمبر 2016ديسمبر201731 الماليةرقم معيارالمحاسبة أوعدمه (25)يحدد التقييم لتقنيات المدخألت

قياسومألحظة إمكانية بناءً على التقييم لتقنيات المستقاة . سلما السوق معلومات تعكس للقياسوالمألحظة القابلة المدخألت السوق آلوضاع

المجموعة افتراضات تعكس والمألحظة للقياس القابلة غير المدخألت ان مستقلة؛ فيحين مصادر التالي. من العادلة القيمة سلم خلقا المدخألت من النوعان المدرجة  – 1:هذان

)اآلسعار



ش القابضة ش). ب.م.اإلثمار اإلثمار ً بنك (.ب.م.سابقا
في المنتهية للسنة الموحدة المالية البيانات 2017ديسمبر31حول
ذلك خألف يذكر لم ما اآلمريكية الدوإلرات بآإلف موضحة المبالغ  (كافة

حكمها7 في وما استثمارية وسندات (تتمة)صكوك

العادلة بالقيمة مقاسة استثمارات

123

2017ديسمبر31في

استثمارية الدخلسندات بيان خألل من العادلة بالقيمة
ديون                  -                       304895               -                   أدوات

304895 سندات

الملكية استثمارية   -                          -                          -                        -                   حقوق سندات الملكية حقوق خألل من
العادلة بالقيمة 49081سنداتحقوقالملكية

728 157652 207461 49,081 305,

623157,652512,

356 31في ديسمبر 2016 استثمارية سندات الدخل
بيان العادلةمنخألل

ديونبالقيمة                  -                   أدوات

16 606                       -                   16 606 سندات الملكية الملكية   -                          -                          -                        -                   حقوق
حقوق خألل استثماريةبالقيمةالعادلةمن

سندات حقوقالملكية 52سندات 342                     -                 158 338

210 680 52,342 16,606158,338227,

286 بينالمستوى

والمستوى1توجدأيحركة
المرتبة. خألل2 3بنود 31

ديسمبر 2016ديسمبر201731 في
1 158,338153,

078  (الخسائر)/ اجمالياآلرباح
:المسجلةفي

9)              بيانالدخل
367)                 (5934)

1حقوقالملكية 14812 327

مشتريات 1 1)              مبيعات   -                       000 120)                 (1 7إعادةتخصيص(133

في   -                       653 31 157,

652 158, 338 في الموحد الدخل بيان في المتضمنة للسنة اآلرباح 31 6

استثماراتفيشركات37922728

يلي نتائجها، مما
من المجموعة لحصة الشركة:تتكوناإلستثماراتفيالشركاتالزميلة، بصيغتهاالمعدلة

الملكية 2017 الملكية 2016 :الشركاتغيرالمدرجةالنشاطبلدالتأسيسنسبة
ش القابضة 68834           (م). ب.م.مجموعةسوليدرتي

36 68 076              -    -                 سيتكالدوليةالدارةاآلصولالمحدودة36
74 588 20  (الخاصة)سانباكللصناعاتالهندسيةادارةالموجوداتهونغ

المحدودة 933             "إيجيراب"شركةمصرلموادالتغليف3153631
2 فيصلالدارةاآلصولالمحدودة46123222423

210 30 418323شركةإثراءالماليةادارة44130

3 858 23 .نسيجششركةاستثماريةالمملكةالعربية

). ب.م

107         (م 619 شالبنية3010777531
مانارا ). ب.م.شايس

1            (م 679 401 679 40 اإلسألميةللتجارةمعفاةشركة الشركة ش:الشركاتالمدرجة2882466924 والكويت

البحرين خدمات40855725           -    -                 .ب.م.بنك استثماراتتقليديةيبلغمجموعها186,207668,403 زميلة

شركات في اإلستثمار 107.6 أمريكي دوإلر 31) مليون ديسمبر 2016 : 590.9 دوإلر

المطفأةلالصولالغيرملموسة.( مليون

القيمة أمريكي3.4
دوإلر ديسمبر31) مليون
دوإلر6.7 : 2016

بطريقةحقوقالملكية.( مليون

تسجيلها يتم التي للمجموعة الماليةالموجزةللشركاتالزميلة المعلومات 2016ديسمبر201731ديسمبر31:فيمايلي اجماليالموجودات 898 010 14 176 938 المطلوبات اجمالي 295

526 11 589 096 اإليرادات اجمالي 149 531

413



ش القابضة ش). ب.م.اإلثمار اإلثمار ً بنك (.ب.م.سابقا
في المنتهية للسنة الموحدة المالية البيانات 2017ديسمبر31حول
ذلك خألف يذكر لم ما اآلمريكية الدوإلرات بآإلف موضحة المبالغ  ( كافة

األستثمار9 حسابات

بالمالكينتتعلق
بحسابات تتعلق

بالمالكينتتعلقالمجموعاألستثمارالمطلقة
بحسابات تتعلق

المجموعاألستثمارالمطلقة

المقيدة اإلستثمار حسابات في 1402157500147715اإلستثمار

: ناقصا10325343876147129
(67277)        (8626)             (58651)          (72819)        -                    (72819)          المخصصات 67,

396 7,500 74, 896

44,602
35,250

المخصصات79,852
في الحركة

:فيمايلي

بحساباتبالمالكينتتعلقالمجموعاألستثمارالمطلقةتتعلقبحساباتبالمالكينتتعلق
تتعلق المطلقة 1فيالمجموعاألستثمار

58 6518626

67 277 58 السنة723862667349
4محملخألل 778                    -            4 تصنيفه   -                     -                       -                   778 8معاد 626             (8 626)               -                      -                       -                     -   

وحركاتاخرى الصرف أسعار

               -                    764فروق
764                 (72)                    -                  (

في(72
31 72,

819                    -         

72,81958,6518,62667,27710 مقتناهبغرض المتراكمالتكلفةموجودات األستهألك

القيمة صافي المتراكمالتكلفةالدفترية األستهألك القيمة صافي الدفترية ومعدات ممتلكات 391, 713          (43, 953)    

347,760293,284          (

النحوالتالي256,204       (37,080
على بغرضالتأجير المشتراة

الدفتريةللموجودات

صافيالقيمة
تحليل تم

تتعلقبالمالكين:وقد
6535

9553

المطلقة 341225تتعلقبحساباتاإلستثمار

246651347,760256,204

11 تتعلقاستثمارات بحساباتبالمالكين المطلقةتتعلق تتعلقالمجموعاألستثمار

بالمالكين بحسابات تتعلق المطلقة المجموعاألستثمار عقارية استثمارات 277

423                    -        277
423 261

623                    -           261623
)          المخصصات: ناقصا

29521)                    -        (

29521)          (19029)                    -           (19029)

247,902                    -       247,902242,594                    -          242,

594 عقارية باإلستثمارات المتعلقة
المخصصات في الحركة

يلي بالمالكينتتعلق:فيما
بحسابات تتعلق المطلقة تتعلقالمجموعاألستثمار المجموعاألستثمارالمطلقةتتعلقبحساباتبالمالكين

119في 029                    -          19 02917 282                    -             17 282

          -                    12993محملخأللالسنة

129932900                    -               2

   -                     -                       -                      -                  -                       -                   إعادةإطفاءخأللالسنة900

)            معادتصنيفه   -                     -                       -                      -                  -                       -                   مستخدمخأللالسنة

اخرى   -                     -                       -                   (4334)          -                    (4334

1فروقأسعارالصرفوحركات

833                    -            1 833            (1 في(1153)             -                    (153 31 29,521                    -         29,52119,029                    -            19,02931 ديسمبر 201731 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 201731
ديسمبر

2016 31 ديسمبر 201731 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 201731 ديسمبر

2016



ش القابضة ش). ب.م.اإلثمار اإلثمار ً بنك (.ب.م.سابقا
في المنتهية للسنة الموحدة المالية البيانات 2017ديسمبر31حول

ذلك خألف يذكر لم ما اآلمريكية الدوإلرات بآإلف موضحة المبالغ  (كافة

الموجودات12

بالمالكينتتعلق
بحسابات تتعلق

بالمالكينتتعلقالمجموعاألستثمارالمطلقة
بحسابات تتعلق

المجموعاألستثمارالمطلقة

مدينة 15234340127192470ذمم

158 202 98 004 أطرافذاتصلة256206
10922          -                  10922مستحقاتمن

مؤجلة – ضرائب93582             -                    93582
22 482                  -          22 482 - ضرائب29800             -                    29800

2742420          -                  27424حالية
185                    -             20 185           -                  17280موجوداتمستحوذعليهامقابلمطالبات

17 28018 529                    -             18 529230 45140 127270 578

320 298 98 004

418302
القيمة في

62)         مخصصاتالهبوط
084)         (12

255)     (74

339)         (44685)           (11963)        (56648)168,

367 27,872196,239275,613

86,041 حركةالمخصصات361,654
يلي :فيما تتعلقالمجموعاألستثمارالمطلقةتتعلقبحساباتبالمالكينتتعلق

بالمالكين المجموعاألستثمارالمطلقةتتعلقبحسابات
144في 685 119635664862141

12188 74329 خأللالسنة 14محمل 898                  -          14 898866                    -                  866

خأللالسنة إطفاء السنة(915)                -                    (915)                 -                 -                     -                  إعادة

)           المستخدمخألل
1301)                  -          (

1301)         (
18 629)                  (

63)        (18
تصنيفه(692

3معاد
299 292

3 591                  -                       -                    -   
اخرى وحركات

الصرف

أسعار 106031            (162)                5031222               -                  503فروق

62,08412,25574,33944,685

محتفظبهالغرض11,96356,64813
تتعلقبالمالكينموجودات14موجوداتمصنفةكموجودات

المتراكمالتكلفة الهبوطاألستهألك القيمةمخصصات القيمةفي المتراكمالتكلفةالدفتريةصافي الهبوطاألستهألك القيمةمخصصات القيمةفي صافي

129أراضيومبانيالدفترية 063         (12 890)           (2859)     113 314 106633           (13256)          (2804)        90 573

21)         34708تحسيناتعقارية

822)                  -          1288629845           (

ومعدات8301             -                 (21544

أثاث 76 847         (63 309)                  -          13 538 75045           (62 033)                 -           13 012 سيارات 3 146           (2 064)                  -            1 082 3 240             (2 145)                 -             1 095

243,764       (100, 085)          (2,859)    140,820 214,763          (98,978)          (2,

804)     112,98131 ديسمبر 2017 المحملة اإلستهألك قيمة 7.5، بلغت أمريكي دوإلر 31 ) مليون 5.9: 2016ديسمبر دوإلر 31.( مليون ديسمبر 201731

ديسمبر



ش القابضة ش). ب.م.اإلثمار اإلثمار ً بنك (.ب.م.سابقا
في المنتهية للسنة الموحدة المالية البيانات 2017ديسمبر31حول

ذلك خألف يذكر لم ما اآلمريكية الدوإلرات بآإلف موضحة المبالغ  (كافة

غير15 موجودات

بالمالكين تتعلق

األستهألكالمتراكمالتكلفة
في الهبوط مخصصات

القيمةالدفتريةفروقصرفالعمألتالقيمة صافي

87830            -                     (8500)               (

العمألء70099                             (9231

113565          (62816)              -                    (10

381)                           40368

أساسية 155546          (88474)              -                    (20324)                           46748 30

659            (25

748)              -                    -                                    4

911 387,600            (

177,038)              (8,500)            (39,

بالمالكين162,126            (936

الهبوطفياألستهألكالمتراكمالتكلفةتتعلق

القيمةالدفتريةفروقصرفالعمألتالقيمةمخصصات

)                     -            87830صافي

8 500)               (9 231)                             70 العمألء099 113565          (55

966)              -                    (10 604)                           46 995 أساسية 155 546          (80 696)              -                    (20

324)                           5452629312            (

23 705)              -                    -                                    5 607 386,253            (160,367)              (8,500)            (40,159)            

177,227 للنقدكمايلي
المولدة علىالوحدات للشهرة

القيمةالدفترية توزيع :تم

31 ديسمبر الشاملش2016ديسمبر201731 البحرين لمصرف اآلعمال المحدود6257066070              (سابقاً)  (م). ب.م.وحدات فيصل

بنك 7 529 7 529 70,099 73,599 16 للعمألء جارية المنتهيةفيحسابات السنة 31 ديسمبر 2017 إجمالي المحملة االطفاء قيمة .16، بلغت

8 أمريكي دوإلر ) مليون 2015 :16.8 دوإلر المستخدمة.( مليون القيمة للنقدعلىأساس المولدة الوحدات من لألسترداد القابل المبلغ تحديد االدارة  (VIU)تم
قبل من المعتمدة المالية الميزانيات من النقدية تقديراتالتدفقات باستخدام البيع تكلفة ناقصا العادلة والقيمة سنوات ثألث فترة تغطي التي للمجموعة )العليا FVLCTS) . المال

النقديةتكلفةرأس التدفقات توقعات على المطبق الخصم معدل ويمثل للنقد المولدة الوحدات

لهذه المناسبة المخاطر لعألوة معقولية . المعدلة الوحداتالمولدةللنقدلضمان من فيتقديرالمبالغالقابلةلألسترداد الرئيسيةالمستخدمة اإلفتراضات تقييم تم VIU FVLCTS الدخل
بيان وجد، في ذلك، إن عن الناتج التعديل تسجيل . ويتم بلغت تتعلقبأطراف

الجاريةللعمألءأرصدة

215.6الحسابات

أمريكي



ش القابضة ش). ب.م.اإلثمار اإلثمار ً بنك (.ب.م.سابقا
في المنتهية للسنة الموحدة المالية البيانات 2017ديسمبر31حول

ذلك خألف يذكر لم ما اآلمريكية الدوإلرات بآإلف موضحة المبالغ  (كافة

ومؤسسات17 مالية ومؤسسات لمصارف مستحقة مبالغ

بالمالكينتتعلق
بحسابات تتعلق

بالمالكينتتعلقالمجموعاألستثمارالمطلقة
بحسابات تتعلق

المجموعاألستثمارالمطلقة

لمصارف مستحقة 1051925403721مبالغ

092 297 1 095 908 117921107700

أخرى ومؤسسات لمؤسساتمالية مبالغمستحقة 51 667                -            51 667 33813                -            33813 1,103,

59240,372

1,143,9641,129,

721 11,7921,141,

513 18 مستحقة مستحقةلشركاتمبالغ
مبالغ 987 8201 153 623

آلفراد مستحقة مبالغ 849 545 668 559 مالية لمؤسسات مستحقة مبالغ 70 606

81 430

1,907,9711,903,

قبلشركةتابعةلإلثمار612

من قبولها تم تقليدية ودائع لمستثمرين المستحقة المبالغ .تمثل ديسمبر31تتعلقبالمالكين 201731 ديسمبر 2016 2016ديسمبر201731ديسمبر31 بقيمةإجمالية أرصدة
ومؤسساتأخرى مالية ومؤسسات لمصارف المستحقة المبالغ 432.1 طرفين من أمريكي دوإلر 31) مليون ديسمبر 2016 :417.2 دوإلر مليون يناير  (أمريكي

حتى المتحدة واآلمم اآلوربي حاد واإلت المتحدة للوإليات قضائية سلطات لعمليةالتجميدناشئةعن خاضعين استحقاقاتتعاقديةلغايةشهر2016 مجموعها. ولديهم يبلغ
ودائعتقليدية أخرى ومؤسسات مالية ومؤسسات لمصارف المستحقة

أمريكي457.1المبالغ دوإلر 505.2: 2016ديسمبر31) مليون قبلشركةتابعةلإلثمار (أمريكيمليوندوإلر من

قبولها .تم 31 ديسمبر 2017 إجمالي 117.7، بلغتالمديونياتالمرهونة دوإلر134.5: 2016ديسمبر31 ) مليوندوإلرأمريكي بقيمة.( مليون نقدية أسهم أرباح استألم
تم 21.8السنة أمريكي دوإلر 31) مليون ديسمبر 2016 :14.6 دوإلر من  ( مليون مباشرة كضمان المرهونة اآلسهم ببعض

متعلقة المقرض )قبل عليها المتفق واإلحكام للشروط (وفقا عليها المتفق الشروط بموجب وذلك التمويل في المستحقة

المبالغ



ش القابضة ش). ب.م.اإلثمار اإلثمار ً بنك (.ب.م.سابقا
في المنتهية للسنة الموحدة المالية البيانات 2017ديسمبر31حول
ذلك خألف يذكر لم ما اآلمريكية الدوإلرات بآإلف موضحة المبالغ  (كافة

المطلوبات19

بالمالكينتتعلق
بحسابات تتعلق

بالمالكينتتعلقالمجموعاألستثمارالمطلقة
بحسابات تتعلق

المجموعاألستثمارالمطلقة

الدائنة 282937103316386الذمم
253229 978 105 449 ذاتصلة335427

آلطراف 40            -                  40089مبالغمستحقة
0892 - مخصصالضرائب2188               -                          188

الحالي 948                  -                 9481 006                          -               1 الضرائب006 المؤجل- مخصص 4355                  -              4

3554001                          -               4001 328,

329

103,316 431,645 237,173105,
449 342,62220

األستثمار حقوقأصحابحسابات
والمصارفالمركزيةإيضاح

مصارف لدى 370949وأرصدة
54 477 أخرى وتمويألت 51474862

المضاربة1416737
المشاركة14425              -6في

359083211
926 زميلة 4              -8فيشركات

حكمها340

في 7232وسنداتاستثماريةوما
885 229 646 المقيدة اإلستثمار 9750035250

10341مقتناةلغرضالتأجير

225 246 651 أخرى 1227872 86 المجموعة041 من )مستحق

742957734911(بالصافي

3 257 3333034 404 للعمألء جارية 16(285 730)     (147 أخرى      (469 ومؤسسات مالية ومؤسسات لمصارف مستحقة 17(

أخرى        (11792)       (40372

19(



ش القابضة ش). ب.م.اإلثمار اإلثمار ً بنك (.ب.م.سابقا
في المنتهية للسنة الموحدة المالية البيانات 2017ديسمبر31حول

ذلك خألف يذكر لم ما اآلمريكية الدوإلرات بآإلف موضحة المبالغ  (كافة

المطلقة20 األستثمار حسابات أصحاب (تتمة)حقوق

يلي كما والحركة اآلرباح معادلة احتياطي اآلخرى الدائنة الذمم :تشمل

117548في

12 547 السنة اإلضافةخألل

5001             -صافي 31في 17,

548 17,548 يلي كما والحركة اإلستثمار مخاطر احتياطي اإلخرى

في:تشملالذممالدائنة

1 17 8508804

السنة خألل اإلضافة 31005000

منمخصصاتعامة 3)(30 )المحول

000)        4

31في046

17,95017,850

21 حقوق 33113980فيصلالمحدوداالقلية ٪االقلية
33109 780 ش الصحية 50493865063176(م). ب. م. الجزيرة

ش العقاري للتطوير فيو 4)49(م). ب.م.ستي

490)        49(2 694)           

ش المتكاملة االسكانية للحلول 504(م). ب.م.سكنا 165 505 079

الموحدة163,041175,341

التابعة الشركات ملكية حقوق من للمساهمين التالييلخصحقوقاآلقلية الموحدالبالغة2016ديسمبر201731ديسمبر31:الجدول بيانالدخل في اآلقلية حقوق 12.3 أمريكي
دوإلر 31) مليون ديسمبر

2016 :10.5 هذه  ( مليوندوإلر أرباح من اآلقلية مساهمي تمثلحصة المعنية للسنوات التابعة .الشركات نسبة الموحدة المالية البيانات 100
الشركات وأرباح والمطلوبات

التابعةفيطلقعليها . ٪ منالموجودات

الشركات في اآلخرين للمساهمين الملكية حقوق أما اآلقلية حقوق .تسمية 31 ديسمبر 201731 بمبلغوقدره2016ديسمبر اإلستثمار اإلستثمارالمطلقةصافياحتياطيمخاطر بحسابات
المتعلقة الموجودات االفصاحعن تم 29.4 أمريكي دوإلر ) مليون 31 ديسمبر 2016 :59.6 أمريكي  . (مليوندوإلر

بحساباتاإلستثمارالمطلقةفيإيضاح

الهبوطفيالقيمةالمتعلقة احتياطي حركة عن االفصاح تم 30.31 اإلستثمارالمطلقة2017ديسمبر201631ديسمبر201731ديسمبر بحسابات المتعلق ، بلغتنسبةمتوسطالعائداالجمالي
نسبته  (4.7:  2016ديسمبر31 ) 5 ما توزيع تم كمخصصات، رسومإدارية  (2.8: 312016 ) 2.9 إما ً بالرصيد جانبا اإلحتفاظ وتم

المستثمرين نسبتها )على 1.5تتجاوز لتغطية السنوي اإلستثمار مماثلة٪ منمجموعمبلغ صناديق بإدارة المتعلقة اآلخرى والمصاريف به المتعلقة االدارية  (المصاريف

ً/و



ش اإلثمار ش.ب.م.بنك القابضة ش). ب.م.اإلثمار اإلثمار ً بنك (.ب.م.سابقا
في المنتهية للسنة الموحدة المالية البيانات 2017ديسمبر31حول

ذلك خألف يذكر لم ما اآلمريكية الدوإلرات بآإلف موضحة المبالغ  (كافة

المال22 رأس

االسهم المال(باآلألف)عدد رأس

8000

0002000

والمدفوعةبالكامل000
المصدرة 3030اآلسهم

)اسهمالخزينة755757690 111 207)                     (27 802)                       

31 ديسمبر 2016 (

(مدققة بالكامل2,919,548729,888
والمدفوعة كمافيالمصدرة

20163030يناير1اإلسهم 755 757690 الخزينة

120)*اسهم 595)                     (30 149)                       

,2(مدققة) 2017ديسمبر31

910,160727,541 )عائدالسهم23
والمخفف (االساسي 31 ديسمبر 201731 ديسمبر 2016

المتعلقبالمساهمين  / (الخسارة)صافي

)الربح 84711)                       3279 الصادرةوالمدفوعة اآلسهمالعادية لعدد

المتوسطالمرجح )بالكامل (باآلإلف 2

910957 2 910 160 السهم

)بالسنتاتاالمريكية–  (االساسيوالمخفف)عائد

األستثمار0.1124(2.91
حسابات من الدخل المرابحاتوتمويألت25

تمويألت الدخلمن 31

ديسمبر 201731

ديسمبر 2016 المرابحات تمويألت من الدخل 9 259 10 624 اآلخرى التمويألت من الدخل 132 290 122 278 141, 549 132,

مقيدةمعينةتتعلقبالمالكين902 استثمار لحسابات المقدمة اإلشتراكات من صافي ورسومإدارةاإلستثمارات اآلرباحكمضارب المشاركةفي المقيدة اإلستثمار حسابات من
في.يشملالدخل 31 ديسمبر 2017 بالكامل والمدفوع المصدر االثمار مال رأس مجموع شمل 3030 755 027 بسعر سهم
0.25 قيمته ويبلغ للسهم

757دوإلرأمريكي 688 بورصةالكويتيتمالتداولبالدينارالكويتي، وبالدرهم .  دوإلر757 البحرين، وفي بورصة في اآلمريكي بالدوإلر االثمار
مال رأس تداول يتم المالي

دبي سوق في .اإلماراتي االثمار 120 594 984 في أسهمه من 31 ديسمبر 2017 (31 ديسمبر 2016 : 111 207 لإلثمار . (124 ويحق
خزينة كأسهم اإلسهم

بهذه اإلحتفاظ ويتم إلحق وقت في اصدارها .إعادة والمدفوعة الصادرة العادية اآلسهم لعدد المتوسطالمرجح

على بالمساهمين المتعلق الفترة ربح صافي بقسمة سهم لكل والمخفف اآلساسي السهم عائد احتساب يتم الفترة خألل .بالكامل رقم إيضاح ضمن غيرالمتوافقمعأحكامالشريعة والمصاريف بااليرادات المتعلق
السهم عائد ادراج 42.

ش



ش القابضة ش). ب.م.اإلثمار اإلثمار ً بنك (.ب.م.سابقا
في المنتهية للسنة الموحدة المالية البيانات 2017ديسمبر31حول

ذلك خألف يذكر لم ما اآلمريكية الدوإلرات بآإلف موضحة المبالغ  (كافة

األستثمارات26 من الدخل

2016ديسمبر201731ديسمبر31

المطفأة بالتكلفة استثمارية سندات من 83458الدخل

111 897 الملكية حقوق خألل من العادلة بالقيمة استثمارية الدخلمنسندات

9 519 5 331 الدخل بيان خألل من العادلة سنداتاستثماريةبالقيمة

من الدخل 26 204 العقارية15426
اإلستثمارات االيجارمن دخل

3958

4157123,139136,

811 27 31إيرادات
201731ديسمبر ديسمبر 2016 إيراداتخدماتمصرفية
46 22743129 صرفالعمألت / (خسارة

فروق )ارباح 20096)                          4
423 ربحمن ثابتة

545أصول 877

1171منالرسوموالعموإلت

3 86527,847

52,29428

31المصروفاتاإلدارية

ديسمبر 2016ديسمبر201731

اآلخرى 90والمنافع 775

79148

مكتبية 48 267 43 023 مهنية 10 744 12 640 أخرى إدارية

31 064

27 803

180,850

162,



ش القابضة ش). ب.م.اإلثمار اإلثمار ً بنك (.ب.م.سابقا
في المنتهية للسنة الموحدة المالية البيانات 2017ديسمبر31حول

ذلك خألف يذكر لم ما اآلمريكية الدوإلرات بآإلف موضحة المبالغ  (كافة

30

بالمالكينتتعلق
بحسابات تتعلق

بالمالكينتتعلقالمجموعاألستثمارالمطلقة
بحسابات تتعلق

المجموعاألستثمارالمطلقة

165932559626718

951683 71790964774681

السنة خألل 87008        -                         8700847897

5 550 53 447

19)                        -      (19420)المشطوبخأللالسنة

420)(14 محولإلىاحتياطيمخاطر(14595)                           -       (595
3             -(20  )اإلستثمار

000 3000(4046)         -                             (4046)

خأللالسنة 2)المستخدم 920)        (7 222)                   (10 142)(52 309)       (36 888)                    (

89 تصنيفه(197 25 916        (25 الصرف   -                                    -              -   -                          (916 10)فروق 194)      (

62)                        (10
256)(1

339)         -                             (1339)
31 739,

71529,

426 769,141659,32559,626

718, الموجوداتعلىالنحوالتالي951
من كل يليتوزيعالمخصصاتعلى

:فيما تتعلق بالمالكين بحسابات بحساباتبالمالكينتتعلقالمجموعاألستثمارالمطلقةتتعلق
تتعلق 306وتمويألتاخرىالمجموعاألستثمارالمطلقة

64417171323

81528679121756

308 12فيالمضاربة547

060        -                         120607331158112
314 شركاتزميلة 70في 528        -                         70 52870528        -                            70528 حكمها

استثماريةومافي
وسندات 174700      -                       174

700167 604 5 700 المقيدة173304
                         -        72819اإلستثمار

72 81958 651

8626 67277 ثابتة

2 859          -                           28592804          -                              2 804 29                         -        29521عقارية ملموسة19029                            -        52119029 غير 8500          -                           85008500          -                              8

500 62أخرى 084 12 255 74 33944

6851196356648

739,71529,426769,141 659,32559,626718,9511 السنة2891816492 خألل اإلستثمار2149417787 مخاطر
احتياطي إلى 4)              -(20  )محول )تخصيص             (046

العمألت             (1315)       (15166

3135,246                  -              -فروقصرف

28,918

تبلغ



ش القابضة ش). ب.م.اإلثمار اإلثمار ً بنك (.ب.م.سابقا
في المنتهية للسنة الموحدة المالية البيانات 2017ديسمبر31حول

ذلك خألف يذكر لم ما اآلمريكية الدوإلرات بآإلف موضحة المبالغ  (كافة

ضرائب31

2016ديسمبر201731ديسمبر31

17752حالية

مؤجلة14338

9 1218 607

26,873 22,945

31(المستحقة)/ الضرائبالحاليةالمدينة

ديسمبر201731ديسمبر

2016 1 1917915

السنة538

خألل )المحمل 17 752)                         (14338)                         

22731 14791 اآلخرى

والتغيرات العمألت 2صرف

31831883126,

47619,179

للموجودات المؤجلة 31(المطلوبات)/الضرائب

ديسمبر 201731 ديسمبر 2016 125799

37 413 السنة خألل )                           (9121)المحمل

القيمةالعادلة                           (8607 احتياطي

عن الناتج

2280                            (3 اإلخرى                           (605 والتغيرات العمألت صرف )فروق 831)                              598 3118,12725,799 بالمالكين تتعلق أنشطتها المجموعة فينطاقها
تمارس التي التشريعات بعض في الدخل على لضرائب المجموعة الدخل. تخضع على الضرائب مخصصات لتحديد تقديرات هناك . وتوضع مؤكدة غير الضرائب تحديد عملية فيها تكون والحسابات

المعامألت احتسابها . بعض تم التي المبالغ عن مختلف اآلمور هذه على النهائي الضرائب ناتج كان إذا حالة وفي الفرق هذا الى التوصل فيها

تم



ش القابضة ش). ب.م.اإلثمار اإلثمار ً بنك (.ب.م.سابقا
في المنتهية للسنة الموحدة المالية البيانات 2017ديسمبر31حول

ذلك خألف يذكر لم ما اآلمريكية الدوإلرات بآإلف موضحة المبالغ  (كافة

معلومات32

(أ
(ب
(ج

مصرفية أعمال
المجموعأخرىمحفظةالتداوللالفرادوالشركات

مصرفية أعمال
المجموعأخرىمحفظةالتداوللالفرادوالشركات

تشغيلية 1738104312213إيرادات 57851230,561209911 46

713 34612063262,148 28)      (11165)       (168795)     إجماليالمصروفات

323)         (218)     (208,

501)     (171 336)         (

2882)       (17646)         (239)     (192, )/ صافيالربح(103 والضرائب (الخسارة قبلالمخصصات ,5,01531الخارجية 957      (14,745)        (

167)        22,

والضرائب1,82470,045       (14,185)       06038,57543,831 المخصصات
)       (46403)        الخارجية

12633)      (35462)            37       (94, الربح(56,247)       (774)         (11169)       (18996)       (25308)       (461 )       للسنة (الخسارة)/ صافي

41,388)        

19,324      (50,207)        (130)       (72,401)        13,26724,835       (25,354)       1,

050 )       (84)           (50292)      12864         (47199)       مساهميالبنك:متعلقةبالتالي13,798
84,711)          9 89616 اآلقلية6133,279          (23763)       533 5حقوق 8116 46085           (46)        

12,3103 371 8302         (1 591)          437 10,51941, 388)        19, 324      (50,207)        (130)       (72,401)        13,26724, 835       (25,354)       1,050 13,798

الموجودات إجمالي 5,

015,399 1,822, 973 1,764,5338,4548,611, 359 5,498, 591 1,646,5671,185,08511, 067 8,

341,310

أصحاب وحقوق
اإلستثمارالمطلقةالمطلوبات

حسابات 7,

463,066

525,771104,055968,092,988 7,156,975507,14174,356 82

االوسطأمريكاالشماليةأوروبا7,738,554 الشرقاالوسطأمريكاالشماليةأوروباالمجموعأخرىآسياوأفريقياالشرق وأفريقيا
المجموعأخرىآسيا إيراداتتشغيلية

3 793 1

79734 358188 4932 120230, 5612 5662 79370 801183 8692 119262, المصروفات148 10)       إجمالي 501)                -         (

74 733)     (

123267)             -        (208,501)         (9 403)                -          (67898)     (114795)             (7)     (192,

)/ صافيالربح(103
والضرائب (الخسارة قبلالمخصصات ,40)      1,797          (6,708)          الخارجية 375)        65,2262,12022, 060         (6,837)          2,7932,90369,074

2,112

23)       (714)            (1439)         (94,461)          -             (22965)       (70574)         -                (922)             الخارجيةالمخصصاتوالضرائب70,045

486)       (30608)             -          (56,247) ,7)         للسنة (الخسارة)/ صافيالربح
630)          1,797    (110,949)        42,261 2,120       (72,401)         (8,276)          2,079       (20,583)        38,466 2,112 13,798 بالتالي

:متعلقة 109)    1797          (7630)         مساهميالبنك 176)         28 178 2120       (84,711)         (8 276)          2 079       (18 243)         25 607 2112 اآلقلية3,279 1)           -                   -                حقوق 773)         14

083             -           12,310                -                   -            (

2 340)         12859             -           10,519 7,630)          1,797    (110, 949)        42,261 2,120       (72,401)         (8,276)          2,079       (20, 583)        38,466 الموجودات2,11213,798 إجمالي 453,

090 40,400

3,

580,2124,

509,

165 28,492 8,611, 359 444,702 82,789 3,379,948 4,328,237

105,6348,341,310

أصحاب وحقوق المطلوبات المطلقة اإلستثمار حسابات 251,

374 23,847 3,729,712 4,084,822 3,233 8,092,988 199,075 16,

599 3,586, 489 3,919, 297 17,094 7,738, 554 الموجودات األستثمارات / إدارة المصرفية الموجودات
المصرفيةاألستثمارات / إدارة وهي جغرافية قطاعات أربع على المجموعة : تشتمل أخرى وقطاعات

الشماليةوالشرقاآلوسطوأفريقياوآسيا

وأمريكا



ش القابضة ش). ب.م.اإلثمار اإلثمار ً بنك (.ب.م.سابقا
في المنتهية للسنة الموحدة المالية البيانات 2017ديسمبر31حول

ذلك خألف يذكر لم ما اآلمريكية الدوإلرات بآإلف موضحة المبالغ  (كافة

33

طارئة34 مطلوبات

الطارئة المطلوبات
2016ديسمبر201731ديسمبر31

ومصادقات 62824موافقات

72 669 لإللغاء قابلة غير ضماناتوخطاباتاعتماد
878 393 746 ومطالباتاخرى789

عمألء مطالبات 324995 353 571

1,

266,2121,173,029

التزامات 31 ديسمبر 201731 ديسمبر 2016 بتمويل والتزاماتأخرى تمويل مسحوبةوخطوط غير تسهيألت

1,897,757 1,849,842 أو المساهمين عن نيابة الزكاة دفع أو بتحصيل االثمار يقوم إل وبالتالي مباشر بشكل الزكاة فريضة بأداء والمطلقة المقيدة
اإلستثمار حسابات في

والمستثمرون



ش القابضة ش). ب.م.اإلثمار اإلثمار ً بنك (.ب.م.سابقا
في المنتهية للسنة الموحدة المالية البيانات 2017ديسمبر31حول

ذلك خألف يذكر لم ما اآلمريكية الدوإلرات بآإلف موضحة المبالغ  (كافة

مخاطر35

روبيةباكستانيةدوألر2017ديسمبر31
فرنك

درهمإماراتييوروديناربحرينيسويسري
هونغ دوألر

المجموعأخرىكونغي

مصارف لدى وأرصدة نقد
المركزية 89352290099141820550287والمصارف

620 12 677 28 15
242 701 938 سلعوودائعأخرىلدىمصارف

أخرى ومؤسسات          -                -               -             14938029994          -           82018           -                ومؤسساتمالية

261 وتمويألتاخرى392
مرابحات 452 7121718

927           -       1 310 506 9 80618685            -         649973575633

المشاركة 369         -                تمويألت فيمضاربة369369         -                -               -                -                 -                   -           369

استثمارات 5 حكمها5760             -                -               -                -                 -                   -              -               760
في وما استثمارية 148434صكوكوسندات

1 635357739704805201             -               -          

2             -                استثماراتفيشركاتزميلة6741862885
1 143           -          178 421              -                -               -          6

643 اإلستثمارالمقيدة186207

حسابات 72103               -              -                   -           2793             -               -                -           74896

التأجير بغرض           -              -               4046موجوداتمقتناة

343714              -                -               -                -         347 عقارية760 3215810استثمارات 595 43528 126703              -                -               -         34918 247902 موجوداتأخرى 31 648

120 631 6148245033098             -               -         10211

196 239 بها محتفظ
كموجودات مصنفة 478         -             66966        -                -              411466          -              -                  -                لغرضالبيعموجودات

432 ثابتة          (874)       1961954158موجودات

67 148موجوداتغيرملموسة140820         -                -               -                -              917

57513551           -                   -                 -                -               -                -         162 126 1,004,407الموجودات 4,295, 84850,959 2,888, 592 138,

512 31,362 66,994134,6858,611,

359 للعمألء جارية حسابات
138 3051 018779           -          354 340252 270 91            -         17 7081 781493 لمصارفومؤسسات مستحقة مبالغ

أخرى ومؤسسات 169مالية 380476 479           -            62176 106973 328918            -               381 143964 مستحقةلمستثمرين مبالغ 120

0261761

396           -                   -           7788             -               -         18 7611 907 اآلخرى971 421المطلوبات 171 155           -          258 2211 837             -               -               11 431645 ,428المطلوبات 132 3,

427, 809-       674, 737

368, 868329, 009   -          36, 518 5,265, المطلقة073 اإلستثمار حقوقحسابات 454905 352398           -       2020 042 570             -               -                -      

2 827 حسابات915 المطلوباتوحقوق إجمالي األستثمارالمطلقة 883,037 3,780, 207           -      2,694,779 369,438 329, 009            -        

36,518 8,092,988 والتزامات طارئة مطلوبات 624, 2471,872,336 13,255 510,

623



ش القابضة ش). ب.م.اإلثمار اإلثمار ً بنك (.ب.م.سابقا
في المنتهية للسنة الموحدة المالية البيانات 2017ديسمبر31حول

ذلك خألف يذكر لم ما اآلمريكية الدوإلرات بآإلف موضحة المبالغ  (كافة

جدول36

شهر2017ديسمبر31 لغاية
شهر من اكثر
3

شهور3من
سنة إلى

إلى سنة من أكثر
المجموعسنوات55

مصارف لدى وأرصدة نقد
المركزية 64194759والمصارف

991                 -                   -                   -          701 938 مصارف لدى
أخرى وودائع سلع ماليةومؤسساتأخرى

ومؤسسات 261 475مرابحاتوتمويألتاخرى261392          -                   -                   -                    -               392

364 634602834478865179766

010 3 المشاركة575633
تمويألت 6 5609 028 23469180202150110369

369 مضاربة في               -                5760              -                    -                  -                استثمارات

5 760 ومافيحكمها
استثمارية وسندات صكوك 712358560245144911275

748 1696231862

885 186207186          -                   -                    -                  -                استثماراتفيشركاتزميلة

207 المقيدة اإلستثمار 74            -                   -                    -                  -                حسابات 896 التأجير74896
بغرض 33905267632موجوداتمقتناة

8 247 عقارية327965347760
44350            -                    -                  -                استثمارات 203552 247 أخرى902 موجودات 103876 10 4537 564 46245 28 101

196 239 بهالغرضالبيع
محتفظ كموجودات مصنفة 478           -                  -                موجودات

1618594موجوداتثابتة478432          -                   -                432

12 305 غيرملموسة127887140820
4925944155690162126                  -                  -                موجودات

الموجودات 2,204, 903 1,274,8631,497,572 1,443, 9802,190,041

8,611,359        -                   -                   -                    -               1781493حساباتجاريةللعمألء

1 781 493 مالية
ومؤسسات مستحقةلمصارف مبالغ ومؤسساتأخرى 783579 131 365193 44921 97213 599 1

143 964 مستحقةلمستثمرين مبالغ 1205 274308 800385 4468 451                -       1 907 971

263المطلوباتاآلخرى

780 15612 84 14161 8646 248 431645 المطلوبات ,4,034,126455إجمالي 777 663,

036 92,287 19,

847 5,265, 073 اإلستثمارالمطلقة حقوقحسابات 1 242575 312958 1005 427 266

955                -       2 827915 حسابات المطلوباتوحقوق المطلقةإجمالي 5,276,701األستثمار 768,735 1,668,

463 359,242 19,8478,092,988 والتزامات طارئة 1,516,946مطلوبات 394,922

830,



ش القابضة ش). ب.م.اإلثمار اإلثمار ً بنك (.ب.م.سابقا
في المنتهية للسنة الموحدة المالية البيانات 2017ديسمبر31حول

ذلك خألف يذكر لم ما اآلمريكية الدوإلرات بآإلف موضحة المبالغ  (كافة

خطابات37 و األعتماد وخطابات والمطلوبات الموجودات تمركز

2017ديسمبر31

المصارف
والمؤسسات

التجارةوالصناعةالمالية
العقارات

المجموعأخرىاالقمشةاالفرادالخدماتواإلنشاءات
مصارف لدى وأرصدة نقد

المركزية            -                     -                 -                    -                 -                  -                 701938والمصارف

701 938 مصارف لدى أخرى
وودائع سلع أخرى ومؤسساتماليةومؤسسات

261 776884852534مرابحاتوتمويألتاخرى261392           -                     -                 -                    -                 -                  -                 392

114 157378071410364230967152

920 3 المشاركة575633

تمويألت 60 258 164 087 38417192176304619304

5 040 369 5استثماراتفيمضاربة369

760                 -                  -                 -                    -                 -                     -               5 فيحكمها760

وما استثمارية وسندات 165868874980صكوك

30 03611313                 -              

962 زميلة869061862885
شركات في استثمارات 180 846

3 6821679              -                    -                 -                     -           

186           -                    -                 حساباتاإلستثمارالمقيدة207

74 التأجير74896             -                     -                 -                    -              896
موجوداتمقتناةبغرض 52513 068 5753              -          328414              -                     -           347760 عقارية 247        -                    -                 استثمارات 902              -                    -                 -                     -           247 أخرى902 موجودات 82

053                 -          26 محتفظبها60898196239              -              26988            -              300
كموجودات مصنفة موجودات البيع لغرض

478 ثابتة478432           -                     -                 -                    -                 -                  -                 432
موجودات 54 162موجوداتغيرملموسة140820           -                     -                 -                    -              86662          -                 158

,4,423,0601,108الموجودات162126           -                     -                 -                    -                 -                  -                 126

351625,802 68,337 1,828, 812251, 233305, 7648,611,359 للعمألء حساباتجارية

14 910 449 36621224411253149272816

637 483 077 1

781 مالية493 ومؤسسات مستحقةلمصارف مبالغ ومؤسساتأخرى 691036                 -                  -       452928                 -                 -                     -        1 143964 مستحقةلمستثمرين مبالغ 463416 455 667

52 273 148500 346 96913 445 427701 1907 اآلخرى971 132المطلوبات 28110 79511 328 69

310              -            150205

431 المطلوبات645 1,301,643 905,043 344,028 714,287 909, 00730, 0821,060,983 5 265

073 المطلقة اإلستثمار حسابات
حقوق 283627 221 37676 672 142081 1883 674              -            220 485 2827 حسابات915 المطلوباتوحقوق إجمالي المطلقة

األستثمار 1,585,270 1,126,419 420,700 856,368 2,792, 68130, 0821,281,468 8,092,

988 والتزامات طارئة مطلوبات 1,204,5901,106,593 61,459 30,574 16,220 65,345 679,188

3,



ش القابضة ش). ب.م.اإلثمار اإلثمار ً بنك (.ب.م.سابقا
في المنتهية للسنة الموحدة المالية البيانات 2017ديسمبر31حول

ذلك خألف يذكر لم ما اآلمريكية الدوإلرات بآإلف موضحة المبالغ  (كافة

الضمان37 وخطابات األعتماد وخطابات والمطلوبات الموجودات (تتمة)تمركز

المجموعأخرىأمريكاالشماليةأوروباالشرقاالوسطالباسيفك/ آسيا2017ديسمبر31
مصارف لدى وأرصدة نقد

المركزية 35984922520996والمصارف

527 20 353                  -           701 938

مصارف لدى أخرى ومؤسساتأخرىسلعوودائع
مالية ومؤسسات 82018179374                  -                   -                     -           261392

اخرى 1مرابحاتوتمويألت

790 2831493729

263 129                -             28 492 3            -                     -                   -                     -                  369369تمويألتالمشاركة575633

369 369 مضاربة                -                  5760              -                     -                     -                  استثماراتفي

5 760 ومافيحكمها
استثمارية وسندات صكوك 1644687

208 29559433960                  -        

1 استثماراتفيشركاتزميلة862885
1 143 185 064                  -                   -                     -           186 207 74             -                  حساباتاإلستثمارالمقيدة

بغرضالتأجير74896             -                     -                   -                  896
مقتناة 347760           -                     -                   -                  347760           -                  موجودات

14استثماراتعقارية 221155 246 78435                -                     -           247902 موجوداتأخرى 112921 63 935

9 056 بهالغرضالبيع196239           -                  10327
محتفظ كموجودات مصنفة موجودات 66

966 ثابتة478432           -                     -                   -                  411466
موجودات 54 15886662                  -                   -                     -           140

820 13550موجوداتغيرملموسة

148576                  -                   -                     -           162 الموجودات126 4,509,165 3,580, 212453, 09040, 400 28,

492 حساباتجاريةللعمألء8,611,359

1 130 972 385

389 241139 23 847146 1 781493 ومؤسساتمالية مستحقةلمصارف أخرى   -                     -                   -                     -                     -                  مبالغ ومؤسسات 497

482 643 395                  -                   -               3 087 1143 لمستثمرين964 مبالغمستحقة 1 907

9665                  -                   -                     -        1

907 اآلخرى971 المطلوبات 195879 225 53110 235                -                     -           431 المطلوبات645 3,732, 299 1,

254,320 251,374

23,8473,233 5,265, 073 اإلستثمارالمطلقة حقوقحسابات 352523 2475 392                  -                   -                     -        2

827 915 وحقوقحسابات المطلوبات المطلقةإجمالي 4,084,822األستثمار 3,729, 712 251,

374



ش القابضة ش). ب.م.اإلثمار اإلثمار ً بنك (.ب.م.سابقا
في المنتهية للسنة الموحدة المالية البيانات 2017ديسمبر31حول

ذلك خألف يذكر لم ما اآلمريكية الدوإلرات بآإلف موضحة المبالغ  (كافة

إدارة38

الربح معدألت مخاطر

شهر2017ديسمبر31 حتى
إلى شهر من

أشهر ثألثة
أشهر ثألثة من

سنة إلى
إلى سنة من

سنوات خمس
خمس من أكثر

سنوات
تأثر يوجد أل

المجموعباالسعار

مصارف لدى وأرصدة نقد
المركزية 360          -                  -                  -                    -                341039والمصارف

899 701 938 مصارف لدى
أخرى وودائع سلع ومؤسساتماليةومؤسساتأخرى

82 018 مرابحاتوتمويألتاخرى261392           -                   -                  -                  -                 179374
537 8702997875697561363

096 805 124                -        3 575 702305607096تمويألتالمشاركة633

606 113 431 ومافيحكمها369369           -                33032
استثمارية 719صكوكوسندات

443 733 94146 826 86885 95 275695 1862 885 بغرضالتأجير مقتناة 28موجودات 8001 7 632

2 613 308714                -           347

760 أخرى 196          -                  -                  -                    -                   -                موجودات 239

196 1,779,400إجماليالموجوداتالمالية239

1,269,173720,8201,566,0251,

146,965832,8337,

315,216 جاريةللعمألء 1       -                  -                  -                    -                   -                حسابات 781493 1 781493 ومؤسساتمالية مستحقةلمصارف مبالغ ومؤسساتأخرى 808 558

116 168 187 658 1798113599                -        1143

964 لمستثمرين مستحقة مبالغ
158 633 374027 1 302151 73155 5                -        1907 اآلخرى971 39           -                    -                   -                المطلوبات 912               -          391733 431 645

المالية المطلوبات إجمالي 967,191 490,195 1,489, 809 131,048 13,6042,173, 2265,265, المطلقة073 اإلستثمار

حقوقأصحابحسابات
1 246 504320 604993 781 267026               -                   -        2 827915 وحقوق المطلوباتالمالية إجمالي األستثمارالمطلقة حسابات 2,213, 695 810,

799 2,483,590

398,074 13,604 2,173,226 8,092, 988 إعادةالتسعير   (1,762,770)   458,374      (434,295)     إجماليفارق

1,167,951 1,133, 361  (1,340,393)     (777, 772)31 2016ديسمبر الموجوداتالمالية 799,662إجمالي

1,130,305 1,490, 541 1,305,814 1,211, 624 1,107, 882 7,045,828 وحقوق المالية المطلوبات إجمالي المطلقة
األستثمار حسابات 1,

960,



ش القابضة ش). ب.م.اإلثمار اإلثمار ً بنك (.ب.م.سابقا
في المنتهية للسنة الموحدة المالية البيانات 2017ديسمبر31حول

ذلك خألف يذكر لم ما اآلمريكية الدوإلرات بآإلف موضحة المبالغ  (كافة

الصلة39 ذات االطراف مع واالرصدة المعامألت

ملكية؛أ حصص فيها يملكون التي والشركات االدارة مجلس
الشركات؛بأعضاء لتلك التابعة والشركات ملكية حصص فيها تملك التي والشركات الرئيسية اإلم والشركة لإلثمار

المساهميناآلغلبية للبنكج
الشركاتالزميلة

العلياد
.االدارة

المساهمين والتابعون
الزميلة الشركات

أخرى واستثمارات اإلدارة
مجلس العلياالمؤسساتذاتالصلةأعضاء

اإلدارة
المجموع 431وتمويألتاخرىالموجودات

320 -                    12 809                 -           444 129 ومافيحكمها
استثمارية وسندات 68           -                      -              68234        -صكوك

234         -استثماراتفيشركاتزميلة
186 207            -                      -           186 207 أخرى 466                      -              10456        -موجودات

10

922 البيع كموجوداتمحتفظبهالغرض
مصنفة 478        -موجودات 432            -                      -           478 432 جاريةللعمألءالمطلوبات

أخرى91882781                      -              81863        -حسابات
ومؤسساتماليةومؤسسات

لمصارف

مستحقة المطلقة51667           -                      -              51667        -مبالغ
اإلستثمار 28 287 18999540

2 213 50 039 اآلخرى 40 اإليرادات40089           -                      -                    -   089
المطلقة 803لحساباتاإلستثمار

779 20                        -           1 602 اإلخرى والتمويألت
           -                      -                    -     4213منالمرابحات

4

213 بعدخصمالضرائب

الزميلة الشركات من اآلرباح 22        -حصة 995              -                      -           22 995 أخرى 1        -ايرادات 171                -                      -           1 171 ومؤسسات مالية ومؤسسات لمصارف مدفوعة أرباح         -(صافي)  أخرى

1 342                -                      -           1 342 المصروفات والعمومية االدارية 825        -                    -                      -           825

السعر احتساب تم إذا عن النظر الصلة، بغض ذات اآلطراف بين االلتزامات والخدمات، أو الموارد تحويل عن عبارة الصلة ذات اآلطراف معامألت .تكون يلي مما الصلة ذات
اآلطراف مع

الجوهرية اآلرصدة :تتكون القرارات اتخاذ في اآلخر

مشتركةعلىالطرف

سيطرة



ش القابضة ش). ب.م.اإلثمار اإلثمار ً بنك (.ب.م.سابقا
في المنتهية للسنة الموحدة المالية البيانات 2017ديسمبر31حول

ذلك خألف يذكر لم ما اآلمريكية الدوإلرات بآإلف موضحة المبالغ  (كافة

ذات39 االطراف مع واالرصدة (تتمة) المعامألت
2016ديسمبر31

المساهمين
والتابعون

الزميلة الشركات
المشتركة والمشاريع

اإلدارة مجلس أعضاء
الصلة المجموعاإلدارةالعلياالمؤسساتذات

الموجودات
اخرى 12                       -        342775وتمويألت

809                 -            355 584 حكمها استثماريةومافي
وسندات 9 زميلة9778            -                       -                       -            778

            -                       -               668403               -استثماراتفيشركات

668

403 أخرى 8298910456                 -                       

137 93 582 المطلوبات للعمألء جارية                        -                 20502               -حسابات

432 ومؤسساتماليةومؤسساتأخرى20934
33               -مبالغمستحقةلمصارف

813                 -                       -            

33 813 المطلقة اإلستثمار
23 249 22 6405411

276 47 706 اآلخرى 2 134 54                        -                       -            

اإليرادات2188
المطلقة                        -            -                       -                       -               -العائدلحساباتاإلستثمار

اإلخرى والتمويألت المرابحات من 3

بعدخصم3639            -                       -                       -            639

الزميلة
الشركات حصةاآلرباحمن

46               -الضرائب 481                 -                       -            

46 481 أخرى 3               -ايرادات 874                   -                       -            3 874 مالية ومؤسسات لمصارف مدفوعة أرباح أخرى )ومؤسسات 1               -(صافي 342                   -                       -            

1 342 المصروفات والعمومية االدارية 838               -                       -                       -            838 40 رأس إدارة المجموعة ضمنها تعمل والتي المصرفي القطاع لها

يخضع التي المنظمة الجهات قبل من المحددة المال

بمتطلباترأس . اإللتزام الرئيسية

اآلخرى لالطراف والمنافع للمساهمين العوائد تقديم مواصلة تستطيع بحيث قدرةالمجموعةباإلستمرارعلىأساستجاري

حماية أعماله تطوير لدعم قوية رأسمالية قاعدة على . والمحافظة المقترحة41 أرباحاالسهم في المنتهية للسنة أسهم

أرباح توزيع بإقتراح االدارة مجلس يقم 31 ديسمبر من.(إلشيء: 2015) 2017 أشمل بمبدأ المال رأس إدارة عند

المجموعة



ش القابضة ش). ب.م.اإلثمار اإلثمار (.ب.م.سابقًا بنك
في المنتهية للسنة الموحدة المالية البيانات 2017ديسمبر31حول

ذلك خألف يذكر لم ما اآلمريكية الدوإلرات بآإلف موضحة المبالغ  (كافة

مع42 المتوافقة غير والمصروفات األيرادات

2016ديسمبر201731ديسمبر31

اإليرادات
االدارة تحت صناديق دخل من 6881المجموعة

اإلخرى التمويألت 132من

290122 278 الضرائب خصم بعد الزميلة الشركات  – حصةاآلرباحمن
119 19043

اإلستثمارات706
116506134431من

30أخرى 32428 851 اإليرادات 298, 378329, ماليةومؤسساتأخرى : ناقصا347
)أرباحمدفوعةلمصارفومؤسسات

 –  (صافي
2(119 اإليرادات (116055) (750

178, المصروفات628213,292
والعمومية 95)2 – المصروفاتاالدارية 977) (

95 واالطفاء (761 )االستهألك 17 324)(20 ,113)إجماليالمصروفات (602 301)(

116, 363) الخارجية الهبوطفيالقيمةوالضرائب

مخصصات قبل الربح 65,327

فيالقيمة96,929

الهبوط )(10831)(صافي)مخصصات

9 268) 

الضرائبالخارجية
الربحقبل

5449687661

خارجية )ضرائب 25 ربحالسنة (21619)(989

28,50766,

بالتالي042 :متعلقة البنك 18 20954 906 اآلقلية 10 29811 136 28, 50766, 042 والمخفف االساسي السهم أمريكية- عائد ارقام۰.1.8943سنتات
الى  – 3 عددفروعهااالسألميةخأللالعام

بزيادة تقليدي بنك باعتبارها الحاضر الوقت في تعمل التي التابعة الشركات من شركة

146: 2016) فرعا 197 مجموع  (فرعا أصل : 2016) فرعا 404 354 الحالية(. فرعا السنة أرقام عرض مع لتتوافق المقارنة أرقام تنظيمبعض إعادة
تم .وقد الشريعة أحكام مع التوافق

خطة خألل من

التعاملمعها تقليدية، يتم ومطلوبات موجودات من السنة خألل للمجموعة والمصروفات االيرادت بعض . وردت إجمالي تفاصيل التالي النحو على والمصروفاتهي :االيرادات في المنتهية
السنة للمجموعة- 1 المحاسبية السياسات عن تختلف التي المحاسبية سياساتهم على الشريعة مع المتوافقة غير الزميلة الشركات

اآلرباحمن حصة االفصاح . تستند يتم انه بما المختلفة المحاسبية السياسات لتأثير تعديل أي

هناك


