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

2013

(مدققة)

2012

)مدققة(

 املوجودات

224,568204,864نقد واأر�ضدة لدى م�ضارف وامل�ضارف املركزية

187,867169,328 �ضلع وودائع اأخرى لدى م�ضارف وموؤ�ض�ضات مالية وموؤ�ض�ضات اأخرى

1,188,9241,184,004 مرابحات ومتويالت اأخرى

23,41215,765متويالت امل�ضاركة

7,8428,164ا�ضتثمارات يف امل�ضاربة

250,730257,298ا�ضتثمارات يف �رشكات زميلة

492,392397,024�ضندات ا�ضتثمارية

29,39081,438ح�ضابات اال�ضتثمار املقيدة

24,23622,934موجودات مقتناة بغر�ض التاأجري

133,197151,383ا�ضتثمارات عقارية

100,73197,148موجودات اأخرى

43,41743,947موجودات ثابتة

84,27690,806موجودات غري ملمو�ضة

2,790,9822,724,103  اإجمايل املوجودات

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

وحقوق االأقلية وحقوق امللكية

479,002450,034ح�ضابات جارية للعمالء

490,674495,070مبالغ م�ضتحقة مل�ضارف وموؤ�ض�ضات مالية وموؤ�ض�ضات اأخرى

699,625718,797مبالغ م�ضتحقة مل�ضتثمرين

89,09490,622املطلوبات االأخرى

1,758,3951,754,523 اإجمايل املطلوبات

748,522660,173حقوق اأ�ضحاب ح�ضابات اال�ضتثمار املطلقة

83,66487,311حقوق االأقلية

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

2,590,5812,502,007وحقوق االأقلية

285,649264,281راأ�ض املال

)11,366))11,366)اأ�ضهم اخلزينة

95,166105,349االحتياطيات

)136,168))169,048)خ�ضائر مرتاكمة

200,401222,096اإجمايل حقوق امللكية

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

2,790,9822,724,103وحقوق االأقلية وحقوق امللكية

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

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

مت ا�ضتخراج  كلٍّ من بيان املركز املايل املوحد، وبيان الدخل املوحد، وبيان  التغريات يف حقوق امللكية املوحد وبيان التدفقات النقدية املوحد، من املعلومات املالية املوحدة لبنك االإثمار �ض.م.ب. لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2013، والتي مت 

اعتمادها من قبل جمل�ض االإدارة بتاريخ 2 مار�ض 2014 ومت تدقيقها من قبل ال�ضادة/ براي�ض ووترهاو�ض كوبرز ام اإي ليمتد، مملكة البحرين، والذين اأبدوا راأيًا غري متحفظ.

بيان التدفقات النقدية 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

اأحمد عبدالرحيم

الرئي�ض التنفيذي

النتائج المالية الموحدة
للسنة المنتــهــيـة في 31 ديسمبر 2013

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب

20132012

)مدققة()مدققة(

االإيرادات 

38,00035,139الدخل من ح�ضابات اال�ضتثمار املطلقة

)26,686))29,079)ناق�ضًا: العائد حل�ضابات اال�ضتثمار املطلقة وخم�ض�ضات الهبوط يف القيمة

 ح�سة املجموعة من دخل ح�سابات اال�ستثمار املطلقة 

8,9218,453ب�سفتها م�ساربًا

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

املقيدة ب�ضفتها م�ضاربًا
226305

79,66990,181الدخل من املرابحات والتمويالت االخرى

14,50320,266ح�ضة االأرباح من ال�رشكات الزميلة بعد خ�ضم ال�رشائب

36,69244,185الدخل من اال�ضتثمارات االأخرى

15,37920,012اإيرادات اأخرى

155,390183,402اإجمايل االإيرادات

)95,893))80,028)ناق�ضًا: ارباح مدفوعة مل�ضارف وموؤ�ض�ضات مالية وموؤ�ض�ضات اأخرى - �ضايف

75,36287,509اإيرادات ت�سغيلية

امل�رصوفات

)62,340))61,747)امل�رشوفات االإدارية والعمومية

)12,374))11,803)اال�ضتهالك واالإطفاء

(74,714)(73,550)اإجمايل امل�رصوفات

1,81212,795�سايف الربح قبل خم�س�سات الهبوط يف القيمة وال�رصائب اخلارجية 

)20,401))30,989)خم�ض�ضات الهبوط يف القيمة - �ضايف

(7,606)(29,177)�سايف اخل�سارة قبل ال�رصائب اخلارجية

)2,508))729)�رشائب خارجية

(10,114)(29,906)�سايف خ�سارة ال�سنة

متعلقة بالتايل:

)11,491))30,300)م�ضاهمي البنك

3941,377حقوق االأقلية

(29,906)(10,114)

(4.28)(10.41)عائد ال�سهم االأ�سا�سي واملخفف – فل�س

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب

20132012

)مدققة()مدققة(

االأن�سطة الت�سغيلية 

)7,606))29,177) �ضايف اخل�ضارة قبل ال�رشائب اخلارجية

تعديالت يف: 

11,80312,374اال�ضتهالك واالإطفاء

)20,266))14,503)ح�ضة االأرباح من ال�رشكات الزميلة بعد خ�ضم ال�رشائب

30,98920,401خم�ض�ضات الهبوط يف القيمة - �ضايف

)217))448)اأرباح ناجتة من بيع موجودات ثابتة

4,686(1,336)اإيرادات / )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 

)1,617)10,935االأدنى لالإحتياطي

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

)168,515))65,973)مرابحات ومتويالت اأخرى

264)7,647)متويالت امل�ضاركة

8,967)3,145)موجودات اأخرى

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

50,14265,061احل�ضابات اجلارية للعمالء 

)21,339)11,408مبالغ م�ضتحقة مل�ضارف وموؤ�ض�ضات مالية وموؤ�ض�ضات اأخرى

)8,981)37,384مبالغ م�ضتحقة مل�ضتثمرين

)8,841)12,582املطلوبات االأخرى

104,429100,119الزيادة يف حقوق اأ�ضحاب ح�ضابات اال�ضتثمار املطلقة

(30,196)148,779�سايف النقد الناجت من / )امل�ستخدم يف( االأن�سطة الت�سغيلية 

االأن�سطة اال�ستثمارية

�ضايف )الزيادة( / النق�ض يف:

322693ا�ضتثمارات يف امل�ضاربة

7,7438,000ا�ضتثمارات يف ح�ضابات اال�ضتثمار املقيدة

)532)2,953موجودات مقتناه بغر�ض التاأجري

51,521)81,735)�ضندات ا�ضتثمارية

2,1615,543اأرباح م�ضتلمة من �رشكات زميلة

)5,817)1,118�رشاء موجودات ثابتة

432)239)ا�ضتثمارات عقارية

59,840(67,677)�سايف النقد الناجت من/) امل�ستخدم يف( االأن�سطة اال�ستثمارية 

االأن�سطة التمويلية

)1,989))4,723)ال�رشائب املدفوعة

(1,989)(4,723)�سايف النقد امل�ستخدم يف االأن�سطة التمويلية

12,062)27,201)ت�ضوية حتويل العمالت االأجنبية

49,17839,717�سايف الزيادة يف النقد وما يف حكمه

290,802251,085النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة

339,980290,802النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة 

االحتياطيات

راأ�س املال

اأ�سهم 

اخلزينة

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)56,43414,36019,12415,752389)11,366)264,281يف 1 يناير 2013 )مدققة(

21,368---------21,368الزيادة يف راأ�ض املال

)30،300()30,300)---------�ضايف خ�ضارة ال�ضنة

 حركة القيمة العادلة لل�ضندات

)2,325)-)2،325(--)2،325(-----االإ�ضتثمارية 

)1،786(-)1،786(--)1،786(-----حركة القيمة العادلة لل�رشكات الزميلة

حركة ال�رشائب املوؤجلة لل�ضندات 

)218(-)218(--)218(-----اال�ضتثمارية

حتويل اإىل بيان الدخل نتيجة 

االنخفا�ض يف القيمة لل�ضندات 

)521)-)521)--)521(-----اال�ضتثمارية

حتويل اإىل بيان الدخل نتيجة ال�ضتبعاد 

�ضندات ا�ضتثمارية
-----29--29-29

حركة القيمة العادلة لال�ضتثمارات 

36-36-36------العقارية

)7،978()2,580))5,398))5،401()9(12-----ت�ضوية حتويل العمالت االأجنبية

200,401(169,048)95,166(6,111)56,43414,36019,12410,943416(11,366)285,649يف 31 دي�سمرب 2013 )مدققة(

االحتياطيات

راأ�س املال

اأ�سهم 

اخلزينة

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)56,43414,36019,124)11,366)264,281يف 1 يناير 2012 )مدققة(

)11،491()11،491(---------�ضايف خ�ضارة ال�ضنة

 حركة القيمة العادلة لل�ضندات

13,530-13,530--13,530-----االإ�ضتثمارية 

7,029-7,029--7,029-----حركة القيمة العادلة لل�رشكات الزميلة

حركة ال�رشائب املوؤجلة لل�ضندات 

)705(-)705(-)58()647(-----اال�ضتثمارية

حتويل اإىل بيان الدخل نتيجة ال�ضتبعاد 

�ضندات ا�ضتثمارية
-----8--8-8

حركة القيمة العادلة لال�ضتثمارات 

94-94-94------العقارية

)3،833()100()3,733))3،787()4(58-----ت�ضوية حتويل العمالت االأجنبية

222,096(136,168)105,349(710)56,43414,36019,12415,752389(11,366)264,281يف 31 دي�سمرب 2012 )مدققة(

كما يف 31 دي�سمرب

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.


