
بيان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد 
 )كافة املبالغ مو�ضحة باآلف الدولرات الأمريكية ما مل يذكر خالف ذلك(

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المختصر الموحد
 )كافة املبالغ مو�ضحة باآلف الدولرات الأمريكية ما مل يذكر خالف ذلك(

بيان الدخل المرحلي المختصر الموحد
 )كافة املبالغ مو�ضحة باآلف الدولرات الأمريكية ما مل يذكر خالف ذلك(

مت ا�ضتخراج  كلٍّ من بيان املركز املايل املرحلي املخت�رص املوحد، وبيان الدخل املرحلي املخت�رص املوحد، وبيان  التغريات يف حقوق امللكية املرحلي املخت�رص املوحد وبيان التدفقات النقدية املرحلي املخت�رص املوحد، من املعلومات املالية املرحلية 

املخت�رصة  املوحدة لالإثمار القاب�ضة �س.م.ب. )�ضابقًا بنك الإثمار �س.م.ب.( لفرتة الثالثة اأ�ضهر املنتهية يف 3١ مار�س ٢٠١٧، والتي مت اعتمادها من قبل جمل�س الإدارة ومت مراجعتها من قبل ال�ضادة/ براي�س ووترهاو�س كوبرز ام اإي ليمتد، 

مملكة البحرين، والذين اأ�ضدروا تقرير مراجعة غري متحفظ، بتاريخ ١٤ مايو ٢٠١٧.

بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر الموحد 
 )كافة املبالغ مو�ضحة باآلف الدولرات الأمريكية ما مل يذكر خالف ذلك(

النتائج المالية المرحلية المختصرة الموحدة
لفترة الثالثة أشهر المنتــهــيـة في 3١ مارس ٢٠١٧
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 امللكية

 ٤٢٧،٤١5  )5٢١،٢6١( ٢١٨،٤6٠  )٤٧،3٧٨( ٢،6٤٨  ٢5،٧١١ 5٠،٧٢٧ 3٨،٤١٨ ١٤٨،66٢ )٢٧،٨٠٢(٧5٧،69٠ يف ١ يناير ٢٠١٧ )مدققة(

5٧55٧5 -  -  -  -  -  -  -  - - �ضايف ربح الفرتة

)١،9٢٤(- ٤٢3  -  -  -  -  -  ٤٢3   )٢،3٤٧(  - اأ�ضهم حتت نظام حوافز املوظفني

حركة القيمة العادلة لل�ضكوك 

واأوراق مالية ا�ضتثمارية وما 

 ٤،5٧٤  -  ٤،5٧٤  -  -  ٤،5٧٤  -  -  - - - يف حكمها

١١،٠63 - ١١،٠63 -  - ١١،٠63 -  -  -  -  - حركة القيمة العادلة لل�رصكات الزميلة 

 ٨٠١  -  ٨٠١  ٨٤٨  )3٨(  )9( -  -  -  -  - ت�ضوية حتويل العمالت الأجنبية

44٢,5٠4)5٢٠,6٨6(  ٢35,3٢١  )46,53٠( ٢,6١٠ 4١,339 5٠,٧٢٧  3٨,4١٨  ١49,٠٨5  )3٠,١49( ٧5٧,69٠ يف 3١ مار�س ٢٠١٧ )مراجعة(

للثالثة اأ�سهر املنتهية يف

3١ مار�س 3١٢٠١6 مار�س ٢٠١٧

)مراجعة()مراجعة(

االأن�سطة الت�سغيلية 

١6،١٢١١٢،٠٠٨�ضايف الربح قبل ال�رصائب اخلارجية

تعديالت يف: 

٨،٠35٧،35٨ال�ضتهالك والإطفاء

)9،٢٠٢()١١،69٠(ح�ضة الأرباح من ال�رصكات الزميلة بعد خ�ضم ال�رصائب

٤،١333،٨5٢خم�ض�ضات الهبوط يف القيمة - �ضايف

)٨6٨(-اأرباح بيع موجودات ثابتة

١6,599١3,١4٨اإيرادات ت�سغيلية قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية

اأر�ضدة لدى امل�ضارف ت�ضتحق بعد ت�ضعني يومًا ولدى امل�ضارف املركزية املتعلقة مبتطلبات   

)١،٤٤5()١،١٢6(احلد الأدنى لالإحتياطي

)الزيادة( / النق�س يف املوجودات الت�ضغيلية: 

٤٢،٧9٢٢٢،٠٧٨   مرابحات ومتويالت اخرى 

)6،9٧٧()٢5،٧٢٠(   متويالت امل�ضاركة

)١،١٧٠()٧،65٢(   موجودات اأخرى

الزيادة / )النق�س( يف املطلوبات الت�ضغيلية:

١٢،33٢5،5٧١   احل�ضابات اجلارية للعمالء 

)5٠6،٧٨9(١٨،٠٠٨   مبالغ م�ضتحقة مل�ضارف وموؤ�ض�ضات مالية وموؤ�ض�ضات اأخرى

5١،33٠٤6،33٠   مبالغ م�ضتحقة مل�ضتثمرين

)٢،9٨٧()١٧،999(   املطلوبات الأخرى

9٤،٠٠3)١١٤،١٤6(الزيادة / )النق�س( يف حقوق اأ�ضحاب ح�ضابات ال�ضتثمار املطلقة

3،٨9١)9،٧6١(ال�رصائب امل�ضرتدة / )املدفوعة(

)334,34٧()35,343(�سايف النقد امل�ستخدم يف االأن�سطة الت�سغيلية 

االأن�سطة اال�ستثمارية

�ضايف )الزيادة( / النق�س يف:

5،٢٠١-   ا�ضتثمارات يف امل�ضاربة

)١،553()١٤١(   ا�ضتثمارات يف ح�ضابات ال�ضتثمار املقيدة

)٢٤،5٧٨()٢٢،53٨(   موجودات مقتناة بغر�س التاأجري

3٨٧،١٢5)١39،55٨(   �ضكوك واأوراق مالية ا�ضتثمارية وما يف حكمها

٤،٤53)١،٨5٤( بيع / )�رصاء( موجودات ثابتة

3٧٠,64٨)١64,٠9١(�سايف النقد الناجت من / )امل�ستخدم يف( االأن�سطة اال�ستثمارية 

٢٠،٤66٢،٠٤3ت�ضوية حتويل العمالت الأجنبية

3٨,344)١٧٨,96٨(�سايف الزيادة / )النق�س( يف النقد وما يف حكمه

٧١6,٧٨٢5٨6,495النقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة

53٧,٨١46٢4,٨39النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة

دكتورة اأماين خالد بور�سلي

ع�ضو جمل�س الإدارة

�ساحب ال�سمو امللكي االأمري عمرو حممد الفي�سل

رئي�س جمل�س الإدارة

اأحمد عبدالرحيم

الرئي�س التنفيذي

�رصكة الإثمار القاب�ضة �س.م.ب. )بنك الإثمار �س.م.ب. �ضابقًا( �ضجل جتاري: ١5٢١٠-٢٠، �س.ب: ٢٨٢٠، برج ال�ضيف، �ضاحية ال�ضيف، مملكة البحرين.

www.ithmaarbank.com :هاتف: 5٨٤٠٠٠ ١٧ )9٧3+(، فاك�س: 5٨٤٠١٧ ١٧ )9٧3+(، املوقع الإلكرتوين

مرخ�س من قبل م�رصف البحرين املركزي ك�رصكة ا�ضتثمارية فئة ١.

كما يف 3١ مار�س ٢٠١٧

)مراجعة(

كما يف 3١ دي�سمرب ٢٠١6

)مدققة(

كما يف 3١ مار�س ٢٠١6

)مراجعة(

املوجودات

6٢٨،٤63٧36،٠335٨٧،٢٢٨نقد واأر�ضدة لدى م�ضارف وامل�ضارف املركزية

�ضلع وودائع اأخرى لدى م�ضارف وموؤ�ض�ضات مالية

٧٢،335١٤٢،6٠٧3١٤،٠٠٨وموؤ�ض�ضات اأخرى

3،396،6٤٧3،٤٤٤،5٨٨3،3٧6،9٤5مرابحات ومتويالت اخرى

٢5٤،٨59٢٢9،96٠١56،939متويالت امل�ضاركة

١٤،٤٢5١٤،٤٢5١6،١٤٧ا�ضتثمارات يف امل�ضاربة

666،93٨66٨،٤٠3633،6٧٠ا�ضتثمارات يف �رصكات زميلة

٢،٠١٠،5٧٤١،٨٧٤،٧٨٢١،53٤،59١�ضكوك واأوراق مالية ا�ضتثمارية وما يف حكمها

٨٠،٠65٧9،٨5٢٨٠،١٤6ح�ضابات ال�ضتثمار املقيدة

٢٧٨،٧٤٢٢56،٢٠٤١9٤،٠6٠موجودات مقتناة بغر�س التاأجري

٢٤6،١٠٢٢٤٢،59٤٢59،٢١٢ا�ضتثمارات عقارية

365،٢٧536١،65٤33٠،١٤٨موجودات اأخرى

١١3،٧٠٢١١٢،9٨١١٠٧،٧3٨موجودات ثابتة

١٧٤،٠6١١٧٧،٢٢٧١9١،٤٠9موجودات غري ملمو�ضة

٨,3٠٢,١٨٨٨,34١,3١٠٧,٧٨٢,٢4١اإجمايل املوجودات

 املطلوبات وحقوق اأ�سحاب ح�سابات اال�ستثمار املطلقة وحقوق

   االأقلية وحقوق امللكية

١،5٨9،٧99١،5٨١،١١3١،٤٤3،5٧٨ح�ضابات جارية للعمالء

 مبالغ م�ضتحقة مل�ضارف وموؤ�ض�ضات مالية 

١،١5٧،٧٧٠١،١٤١،5١3١،١3٤،565  وموؤ�ض�ضات اأخرى

١،9٤٨،33٨١،9٠3،6١٢١،٧٨٠،٢3١مبالغ م�ضتحقة مل�ضتثمرين

33١،3٢33٤٢،6٢٢3٢٤،٠3٤املطلوبات الأخرى

5,٠٢٧,٢3٠4,96٨,٨6٠4,6٨٢,4٠٨اإجمايل املطلوبات

٢،65٤،5٨٨٢،٧69،69٤٢،5١٤،5٠٨حقوق اأ�ضحاب ح�ضابات ال�ضتثمار املطلقة

١٧٧،٨66١٧5،3٤١١٧٧،٧٧3حقوق الأقلية

اإجمايل املطلوبات وحقوق اأ�سحاب ح�سابات 

٧,٨59,6٨4٧,9١3,٨95٧,3٧4,6٨9  اال�ستثمار املطلقة وحقوق االأقلية

٧5٧،69٠٧5٧،69٠٧5٧،69٠راأ�س املال

)3٠،١٤9()٢٧،٨٠٢()3٠،١٤9(اأ�ضهم اخلزينة

٢35،6٤9٢١٨،٧٨٨٢٠3،٠٠٧الحتياطيات

)5٢٢،996()5٢١،٢6١()5٢٠،6٨6(خ�ضائر مرتاكمة

44٢,5٠44٢٧,4١54٠٧,55٢اإجمايل حقوق امللكية

اإجمايل املطلوبات وحقوق اأ�سحاب ح�سابات  اال�ستثمار املطلقة 

٨,3٠٢,١٨٨٨,34١,3١٠٧,٧٨٢,٢4١وحقوق االأقلية وحقوق امللكية

للثالثة اأ�سهر املنتهية يف

3١ مار�س 3١٢٠١6 مار�س ٢٠١٧

)مراجعة()مراجعة(

االإيرادات 

 ٢٤،93٤  ٢6،965 الدخل من ح�ضابات ال�ضتثمار املطلقة

 )١٨،١6٤( )١٨،٤٠٧(ناق�ضًا: العائد حل�ضابات ال�ضتثمار املطلقة وخم�ض�ضات الهبوط يف القيمة

 6,٧٧٠  ٨,55٨ ح�سة املجموعة من دخل ح�سابات اال�ستثمار املطلقة ب�سفتها م�ساربًا

 ٤١  - ح�ضة املجموعة من دخل ح�ضابات ال�ضتثمار املقيدة ب�ضفتها م�ضاربًا

 3٧،٢٨5  ٤٢،66٤ الدخل من املرابحات والتمويالت الخرى

 9،٢٠٢  ١١،69٠ ح�ضة الأرباح من ال�رصكات الزميلة بعد خ�ضم ال�رصائب

 36،9٨٠  3٨،٨١9 الدخل من ال�ضتثمارات الخرى

 ١٢،٠٤٤  ٨،6٢3 اإيرادات اأخرى

 ١٠٢,3٢٢  ١١٠,354 اإجمايل االإيرادات

ناق�ضًا: اأرباح مدفوعة مل�ضارف وموؤ�ض�ضات مالية 

 )٤٠،٨٤5( )٤٢،٠١5(وموؤ�ض�ضات اأخرى )�ضايف(

 6١,4٧٧  6٨,339 اإيرادات ت�سغيلية

امل�رصوفات

 )3٨،٢59( )٤٠،٠5٠(امل�رصوفات الإدارية والعمومية

 )٧،35٨( )٨،٠35(الإ�ضتهالك والإطفاء

 )45,6١٧( )4٨,٠٨5(اإجمايل امل�رصوفات

 ١5,٨6٠  ٢٠,٢54 �سايف الربح قبل خم�س�سات الهبوط يف القيمة  وال�رصائب اخلارجية

 )3،٨5٢( )٤،١33(خم�ض�ضات الهبوط يف القيمة )�ضايف(

 ١٢,٠٠٨  ١6,١٢١ �سايف الربح قبل ال�رصائب اخلارجية

 )٧،١٨3( )١٠،33١(�رصائب خارجية

 4,٨٢5  5,٧9٠ �سايف الربح للفرتة

متعلقة بالتايل:

 ١،٢١6  5٧5 م�ضاهمي الإثمار

 3،6٠9  5،٢١5 حقوق الأقلية

 5,٧9٠  4,٨٢5 

٠.٠4 ٠.٠٢ عائد ال�سهم االأ�سا�سي واملخفف - �سنتات اأمريكية
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 امللكية

 ٤١٤،٢٢3  )5٢٤،٢١٢( ٢١٠،٨9٤  )3٨،٤١3( ١،5٨6  9،٢١٢ 5٠،٧٢٧ 3٨،٠9٠ ١٤9،69٢ )3٠،١٤9(٧5٧،69٠ يف ١ يناير ٢٠١6 )مدققة(

  ١،٢١6   ١،٢١6   -  -  -  -  -  -  -  - - �ضايف ربح الفرتة

حركة القيمة العادلة لل�ضكوك 

واأوراق مالية ا�ضتثمارية وما 

 39٢  -  39٢  -  -  39٢  -  -  -  -  - يف حكمها

 )١٠،9٠٧( -  )١٠،9٠٧( -  -  )١٠،9٠٧( -  -  -  -  - حركة القيمة العادلة لل�رصكات الزميلة 

 ٢،6٢٨  -  ٢،6٢٨  ٢،6٢٨  ٢٠  )٢٠( -  -  -  -  - ت�ضوية حتويل العمالت الأجنبية

  4٠٧,55٢  )5٢٢,996(  ٢٠3,٠٠٧  )35,٧٨5( ١,6٠6  )١,3٢3( 5٠,٧٢٧  3٨,٠9٠  ١49,69٢  )3٠,١49( ٧5٧,69٠ يف 3١ مار�س ٢٠١6 )مراجعة(


