
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 لبنك الإثمار �س.م.ب. لفرتة الثالثة اأ�ضهر املنتهية يف 31 مار�س 2016، 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 13 مايو 2016.

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

�صاحب ال�صمو امللكي الأمري عمرو حممد الفي�صل
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النتائج المالية المرحلية المختصرة الموحدة
لفترة الثالثة أشهر المنتــهــيـة في 31 مارس 2016

بنك الإثمار �س.م.ب. �ضجل جتاري: 15210، �س.ب: 2820، برج ال�ضيف، املنامة، مملكة البحرين.
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مرخ�س من قبل م�رصف البحرين املركزي كبنك جتزئة اإ�ضالمي.
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 414،223  )524،212( 210،894  )38،413( 1،586  9،212 50،727 38،090 149،692 )30،149(757،690 يف 1 يناير 2016 )مدققة(

  1،216   1،216   -  -  -  -  -  -  -  - - �ضايف ربح الفرتة

حركة القيمة العادلة لل�ضكوك 

واأوراق مالية ا�ضتثمارية وما 

 392  -  392  -  -  392  -  -  -  -  - يف حكمها

 )10،907( -  )10،907( -  -  )10،907( -  -  -  -  - حركة القيمة العادلة لل�رصكات الزميلة 

 2،628  -  2،628  2،628  20  )20( -  -  -  -  - ت�ضوية حتويل العمالت الأجنبية

  407,552  )522,996(  203,007  )35,785( 1,606  )1,323( 50,727  38,090  149,692  )30,149( 757,690 يف 31 مار�س 2016 )مراجعة(
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523،386)463،415(259،260)25،142(149،69238،09050،72745،436457)30،149(757،690يف 1 يناير 2015 )مدققة(

2،6412،641---------�ضايف ربح الفرتة

حركة القيمة العادلة لل�ضكوك 

واأوراق مالية ا�ضتثمارية وما 

)1،191(-)1،191(--)1،191(-----يف حكمها

 حركة القيمة العادلة لل�رصكات

الزميلة
-----)18،620(--)18،620(-)18،620(

)4،967(-)4،967()4،964(9)12(-----ت�ضوية حتويل العمالت الأجنبية

501,249)460,774(234,482)30,106(149,69238,09050,72725,613466)30,149(757,690يف 31 مار�س 2015 )مراجعة(

كما يف 31 مار�س 2016

)مراجعة(

كما يف 31 دي�صمرب 2015

)مدققة(

كما يف 31 مار�س 2015

)مراجعة(

املوجودات

587،228590،409653،378نقد واأر�ضدة لدى م�ضارف وامل�ضارف املركزية

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

314،008270،820366،734وموؤ�ض�ضات اأخرى

3،376،9453،399،7703،283،419مرابحات ومتويالت اخرى

156،939149،67390،386متويالت امل�ضاركة

16،14721،34816،790ا�ضتثمارات يف امل�ضاربة

633،670655،388673،561ا�ضتثمارات يف �رصكات زميلة

1،534،5911،919،4301،883،432�ضكوك واأوراق مالية ا�ضتثمارية وما يف حكمها

80،14678،65170،719ح�ضابات ال�ضتثمار املقيدة

194،060169،48294،600موجودات مقتناة بغر�س التاأجري

259،212256،493330،238ا�ضتثمارات عقارية

330،148319،437269،234موجودات اأخرى

107،738112،389111،580موجودات ثابتة

191،409195،351212،657موجودات غري ملمو�ضة

7,782,2418,138,6418,056,728اإجمايل املوجودات

املطلوبات وحقوق اأ�صحاب ح�صابات ال�صتثمار املطلقة وحقوق 

الأقلية وحقوق امللكية

1،443،5781،436،3351،400،669ح�ضابات جارية للعمالء

1،134،5651،639،8711،661،779مبالغ م�ضتحقة مل�ضارف وموؤ�ض�ضات مالية وموؤ�ض�ضات اأخرى

2،001،5151،951،4411،914،482مبالغ م�ضتحقة مل�ضتثمرين

324،034320،011269،163املطلوبات الأخرى

4,903,6925,347,6585,246,093اإجمايل املطلوبات

2،293،2242،199،1422،085،604حقوق اأ�ضحاب ح�ضابات ال�ضتثمار املطلقة

177،773177،618223،782حقوق الأقلية

اإجمايل املطلوبات وحقوق اأ�صحاب ح�صابات ال�صتثمار املطلقة 

7,374,6897,724,4187,555,479وحقوق الأقلية

757،690757،690757،690راأ�س املال

)30،149()30،149()30،149(اأ�ضهم اخلزينة

203،007210،894234،482الحتياطيات

)460،774()524،212()522،996(خ�ضائر مرتاكمة

407,552414,223501,249اإجمايل حقوق امللكية

اإجمايل املطلوبات وحقوق اأ�صحاب ح�صابات  ال�صتثمار املطلقة 

7,782,2418,138,6418,056,728وحقوق الأقلية وحقوق امللكية

للثالثة اأ�صهر املنتهية يف

31 مار�س 312015 مار�س 2016

)مراجعة()مراجعة(

الإيرادات 

24،93423،815الدخل من ح�ضابات ال�ضتثمار املطلقة

)17،299()18،164(ناق�ضًا: العائد حل�ضابات ال�ضتثمار املطلقة وخم�ض�ضات الهبوط يف القيمة

6،7706،516ح�ضة املجموعة من دخل ح�ضابات ال�ضتثمار املطلقة ب�ضفتها م�ضاربًا

4147ح�ضة املجموعة من دخل ح�ضابات ال�ضتثمار املقيدة ب�ضفتها م�ضاربًا

37،28552،735الدخل من املرابحات والتمويالت الخرى

9،2029،916ح�ضة الأرباح من ال�رصكات الزميلة بعد خ�ضم ال�رصائب

36،98049،876الدخل من ال�ضتثمارات الخرى

12،04416،584اإيرادات اأخرى

102,322135,674اإجمايل الإيرادات

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

)52،337()40،845(وموؤ�ض�ضات اأخرى )�ضايف(

61,47783,337اإيرادات ت�صغيلية

امل�رصوفات

)40،846()38،259(امل�رصوفات الإدارية والعمومية

)8،090()7،358(الإ�ضتهالك والإطفاء

)48,936()45,617(اإجمايل امل�رصوفات

15,86034,401�صايف الربح قبل خم�ص�صات الهبوط يف القيمة وال�رصائب اخلارجية 

)15،940()3،852(خم�ض�ضات الهبوط يف القيمة )�ضايف(

12,00818,461�صايف الربح قبل ال�رصائب اخلارجية

)10،837()7،183(�رصائب خارجية

4,8257,624�صايف الربح للفرتة

متعلقة بالتايل:

1،2162،641م�ضاهمي البنك

3،6094،983حقوق الأقلية

4,8257,624

0.040.09عائد ال�صهم الأ�صا�صي واملخفف - �صنتات اأمريكية

للثالثة اأ�صهر املنتهية يف

31 مار�س 312015 مار�س 2016

)مراجعة()مراجعة(

الأن�صطة الت�صغيلية 

 18،461 12،008�ضايف الربح قبل ال�رصائب اخلارجية

تعديالت يف: 

 8،090 7،358ال�ضتهالك والإطفاء

 )9،916()9،202(ح�ضة الأرباح من ال�رصكات الزميلة بعد خ�ضم ال�رصائب

 15،940 3،852خم�ض�ضات الهبوط يف القيمة - �ضايف

 )32()868(اأرباح بيع موجودات ثابتة

 32,543 13,148اإيرادات ت�صغيلية قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�صغيلية

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

 15،407 )1،445(احلد الأدنى لالإحتياطي

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

 15،107 22،078مرابحات ومتويالت اخرى 

 )1،216()6،977(متويالت امل�ضاركة

 )9،484()1،170(موجودات اأخرى

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

 37،389 5،571احل�ضابات اجلارية للعمالء 

 195،851 )506،789(مبالغ م�ضتحقة مل�ضارف وموؤ�ض�ضات مالية وموؤ�ض�ضات اأخرى

 )59،563(46،330مبالغ م�ضتحقة مل�ضتثمرين

 )3،939()2،987(املطلوبات الأخرى

 83،655 94،003الزيادة يف حقوق اأ�ضحاب ح�ضابات ال�ضتثمار املطلقة

 )42(3،891ال�رصائب امل�ضرتدة / )املدفوعة(

 305,708 )334,347(�صايف النقد الناجت )امل�صتخدم يف(/الناجت من الأن�صطة الت�صغيلية 

الأن�صطة ال�صتثمارية

�ضايف )الزيادة( / النق�س يف:

 1،749 5،201ا�ضتثمارات يف امل�ضاربة

 )850()1،553(ا�ضتثمارات يف ح�ضابات ال�ضتثمار املقيدة

 )20،357()24،578(موجودات مقتناة بغر�س التاأجري

 )136،423(387،125�ضكوك واأوراق مالية ا�ضتثمارية وما يف حكمها

 )275(4،453 بيع / )�رصاء( موجودات ثابتة

 )156,156(370,648�صايف النقد الناجت من / )امل�صتخدم يف( الأن�صطة ال�صتثمارية 

 )3،544(2،043ت�ضوية حتويل العمالت الأجنبية

 146,008 38,344�صايف الزيادة يف النقد وما يف حكمه

 652,242 586,495النقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة

 798,250 624,839النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة


