
بيان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد 
 )كافة املبالغ مو�ضحة باآالف الدنانري البحرينية ما مل يذكر خالف ذلك(

كما يف 30 يونيو 2013

)مراجعة(

كما يف 31 دي�سمرب 2012

)مدققة(

كما يف 30 يونيو 2012

)مراجعة(

 املوجودات

203,707204,864158,430نقد واأر�ضدة لدى م�ضارف وامل�ضارف املركزية

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

153,619169,328176,008وموؤ�ض�ضات اأخرى 

1,189,1901,184,0041,170,453 مرابحات ومتويالت اأخرى

15,98015,76513,422متويالت امل�ضاركة

7,9598,1648,808ا�ضتثمارات يف امل�ضاربة

248,164257,298247,218ا�ضتثمارات يف �رشكات زميلة

456,667397,024382,249�ضندات ا�ضتثمارية

77,97281,43877,325ح�ضابات اال�ضتثمار املقيدة

24,66622,93422,646موجودات مقتناة بغر�ض التاأجري

134,584151,383145,030ا�ضتثمارات عقارية

99,24197,148113,816موجودات اأخرى

41,94843,94750,065موجودات ثابتة

88,14890,80693,459موجودات غري ملمو�ضة

2,741,8452,724,1032,658,929  اإجمايل املوجودات

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

وحقوق االأقلية وحقوق امللكية

473,095450,034362,254ح�ضابات جارية للعمالء

537,129495,070536,003مبالغ م�ضتحقة مل�ضارف وموؤ�ض�ضات مالية وموؤ�ض�ضات اأخرى

650,088718,797749,365مبالغ م�ضتحقة مل�ضتثمرين

83,79190,622108,905املطلوبات االأخرى

1,744,1031,754,5231,756,527 اإجمايل املطلوبات

679,242660,173597,727حقوق اأ�ضحاب ح�ضابات اال�ضتثمار املطلقة

84,47987,31187,078حقوق االأقلية

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

2,507,8242,502,0072,441,332وحقوق االأقلية

274,283252,915252,915راأ�ض املال

101,365105,34989,045االحتياطيات

)124,363()136,168()141,627(خ�ضائر مرتاكمة

234,021222,096217,597اإجمايل حقوق امللكية

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

2,741,8452,724,1032,658,929وحقوق االأقلية وحقوق امللكية

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المختصر الموحد
)كافة املبالغ مو�ضحة باآالف الدنانري البحرينية ما مل يذكر خالف ذلك(

بيان الدخل المرحلي المختصر الموحد
)كافة املبالغ مو�ضحة باآالف الدنانري البحرينية ما مل يذكر خالف ذلك( 

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

املخت�رشة  املوحدة لبنك االإثمار �ض.م.ب. لفرتة ال�ضتة اأ�ضهر املنتهية يف 30 يونيو 2013، والتي مت اعتمادها من قبل جمل�ض االإدارة ومت مراجعتها من قبل ال�ضادة/ براي�ض ووترهاو�ض كوبرز ام اإي ليمتد، مملكة البحرين، والذين اأ�ضدروا 

تقريرًا غري متحفظ، بتاريخ 14 اأغ�ضط�ض 2013.

بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر الموحد 
 )كافة املبالغ مو�ضحة باآالف الدنانري البحرينية ما مل يذكر خالف ذلك(

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

رئي�ض جمل�ض االإدارة

حممد بوجريي

الرئي�ض التنفيذي وع�ضو جمل�ض االإدارة

النتائج المالية المرحلية المختصرة الموحدة
لفترة الستة أشهر المنتــهــيـة في 30 يونيو 2013

الثالثة اأ�سهر املنتهية يفال�ستة اأ�سهر املنتهية يف

30 يونيو 302012 يونيو 302013 يونيو 302012 يونيو 2013

)مراجعة()مراجعة()مراجعة()مراجعة(

االإيرادات 

39,46745,26819,73823,643الدخل من املرابحات والتمويالت االخرى

7,5176,7223,1592,880ح�ضة االأرباح من ال�رشكات الزميلة بعد خ�ضم ال�رشائب

19,97223,39010,41511,083الدخل من اال�ضتثمارات االخرى

 ح�ضة املجموعة من دخل ح�ضابات اال�ضتثمار املطلقة 

4,5643,5032,1701,948ب�ضفتها م�ضاربًا

 ح�ضة املجموعة من دخل ح�ضابات اال�ضتثمار 

املقيدة ب�ضفتها م�ضاربًا
971917592

7,61610,6163,7464,489اإيرادات اأخرى

79,23389,69039,30344,135اإجمايل االإيرادات

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

)23,808()21,853()49,378()42,432()�ضايف(

36,80140,31217,45020,327اإيرادات ت�سغيلية

امل�رصوفات

)16,112()15,826()31,210()30,099(امل�رشوفات االإدارية والعمومية

)3,186()2,951()6,426()5,864(اال�ضتهالك واالإطفاء

)19,298()18,777()37,636()35,963(اإجمايل امل�رصوفات

�سايف الربح/)اخل�سارة(  قبل خم�س�سات الهبوط يف القيمة وال�رصائب 

1,029)1,327(8382,676اخلارجية 

368)2,067()1,367()3,819(خم�ض�ضات الهبوط يف القيمة )�ضايف(

1,397)3,394(1,309)2,981(�سايف الربح / )اخل�سارة(  قبل ال�رصائب اخلارجية

)644(21)726(148�رشائب خارجية

753)3,373(583)2,833(�سايف الربح / )اخل�سارة( للفرتة

متعلقة بالتايل:

485)3,577(214)2,879(م�ضاهمي البنك

46369204268حقوق االأقلية

)2,833(583)3,373(753

0.18)1.23(0.08)0.99(عائد ال�سهم االأ�سا�سي واملخفف – فل�س

ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف

30 يونيو 302012 يونيو 2013

)مراجعة()مراجعة(

االأن�سطة الت�سغيلية 

1,309)2,981( �ضايف الربح / )اخل�ضارة( قبل ال�رشائب اخلارجية

تعديالت يف: 

5,8646,426اال�ضتهالك واالإطفاء

)6,722()7,517(ح�ضة االأرباح من ال�رشكات الزميلة بعد خ�ضم ال�رشائب

3,8191,367خم�ض�ضات الهبوط يف القيمة - �ضايف

2,380)815(اأرباح/)خ�سائر( 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 احلد 

)7,728()23,488(االأدنى لالإحتياطي

)الزيادة( / النق�ض يف املوجودات الت�ضغيلية

)141,221()5,757(مرابحات ومتويالت اأخرى

2,608)215(متويالت امل�ضاركة

440)1,206(موجودات اأخرى

الزيادة / )النق�ض( يف املطلوبات الت�ضغيلية

23,06163,641احل�ضابات اجلارية للعمالء 

)73,727(45,819مبالغ م�ضتحقة مل�ضارف وموؤ�ض�ضات مالية وموؤ�ض�ضات اأخرى

21,587)68,710(مبالغ م�ضتحقة مل�ضتثمرين

4,7235,963املطلوبات االأخرى

35,14941,037الزيادة يف حقوق اأ�ضحاب ح�ضابات اال�ضتثمار املطلقة

)85,020(8,561�سايف النقد الناجت من / )امل�ستخدم يف( االأن�سطة الت�سغيلية 

االأن�سطة اال�ستثمارية

�ضايف )الزيادة( / النق�ض يف:

-205ا�ضتثمارات يف امل�ضاربة

)3,018(2,480ا�ضتثمارات يف ح�ضابات اال�ضتثمار املقيدة

)244(2,523موجودات مقتناه بغر�ض التاأجري

83,754)53,504(�ضندات ا�ضتثمارية

2,1615,511اأرباح م�ضتلمة من �رشكات زميلة

)1,350(391)�رشاء( / بيع موجودات ثابتة

950)35(ا�ضتثمارات عقارية

85,603)45,779(�سايف النقد الناجت من / )امل�ستخدم يف( االأن�سطة اال�ستثمارية 

االأن�سطة التمويلية

)2,218()547(ال�رشائب املدفوعة

)2,218()547(�سايف النقد امل�ستخدم يف االأن�سطة التمويلية

)4,513()2,589(ت�ضوية حتويل العمالت االأجنبية

)6,148()40,354(�سايف النق�س يف النقد وما يف حكمه

290,802251,086النقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة

250,448244,938النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة 

االحتياطيات

راأ�س املال

عالوة

اإ�سدار

اأ�سهم

احتياطي 

قانوين 

احتياطي

عام 

احتياطي

القيمة

العادلة 

لال�ستثمارات

احتياطي 

القيمة

العادلة 

لال�ستثمارات 

العقارية

حتويل 

عمالت 

اأجنبية 

اإجمايل 

االحتياطيات 

خ�سائر

مرتاكمة

اإجمايل

حقوق

 امللكية

222,096)136،168(105,349)710(252,91556,43414,36019,12415,752389يف 1 يناير 2013 )مدققة(

 18،788)2,580( - - - - - - -21,368الزيادة يف راأ�ض املال

 )2،879( )2،879( - - - - - - --�ضايف خ�ضارة الفرتة 

حركة القيمة العادلة لل�ضندات 

 - - --االإ�ضتثمارية
)435(- - )435(- )435(

)524(-)524(- -)524( - - --حركة القيمة العادلة لل�رشكات الزميلة

حركة ال�رشائب املوؤجلة لل�ضندات 

 144 - 144 - -144 - - --اال�ضتثمارية

حتويل اإىل بيان الدخل نتيجة االنخفا�ض 

 8 - 8 - - 8 - - --يف القيمة لل�ضندات اال�ضتثمارية

حتويل اإىل بيان الدخل نتيجة ال�ضتبعاد 

 328 -328 - -328 - - --�ضندات ا�ضتثمارية

 )3،505(- )3،505( )3،505( )11( 11 - - --ت�ضوية حتويل العمالت االأجنبية

234,021)141,627(101,365)4,215(378 15,284 19,124 14,360 274,28356,434يف 30 يونيو 2013 )مراجعة( 

االحتياطيات

راأ�س املال

عالوة

اإ�سدار

اأ�سهم

احتياطي 

قانوين 

احتياطي

عام 

احتياطي

القيمة

العادلة 

لال�ستثمارات

احتياطي 

القيمة

العادلة 

لال�ستثمارات 

العقارية

حتويل 

عمالت 

اأجنبية 

اإجمايل 

االحتياطيات 

خ�سائر

مرتاكمة

اإجمايل

حقوق

 امللكية

217,464)124،577(3573,07789,126)4,226(252,91556,43414,36019,124يف 1 يناير 2012 )مدققة(

214214--------�ضايف ربح الفرتة

حركة القيمة العادلة لل�ضندات 

3,264-3,264--3,264----االإ�ضتثمارية

1,838-1,838--1,838----حركة القيمة العادلة لل�رشكات الزميلة

حركة ال�رشائب املوؤجلة لل�ضندات 

)463(-)463(-)30()433(----اال�ضتثمارية

حركة القيمة العادلة لال�ضتثمارات 

82-82-82-----العقارية

)4،802(-)4,802()4،837()2(37----ت�ضوية حتويل العمالت االأجنبية

217,597)124,363(89,045)1,760(252,91556,43414,36019,124480407يف 30 يونيو 2012 )مراجعة(

بنك االإثمار �ض.م.ب. �ضجل جتاري: 15210، �ض.ب: 2820، برج ال�ضيف، املنامة، مملكة البحرين.

www.ithmaarbank.com :هاتف: 584000 17 )973+(، فاك�ض: 584017 17 )973+(، املوقع االإلكرتوين

مرخ�ض من قبل م�رشف البحرين املركزي كبنك جتزئة اإ�ضالمي.


