
ال�شتة اأ�شهر املنتهية يف  

3٠ يونيو ٢٠١5 3٠ يونيو ٢٠١6   

)مراجعة( )مراجعة(   

	 	 الأن�شطة الت�شغيلية

31,645 		27,555 �صايف	الربح	قبل	ال�رضائب	اخلارجية	

	 	 تعديالت	يف:

14,932 	15,021 ال�صتهالك	والإطفاء	

)29,949( 	)19,624( ح�صة	الأرباح	من	ال�رضكات	الزميلة	بعد	خ�صم	ال�رضائب	

30,004 	9,111 خم�ص�صات	الهبوط	يف	القيمة	-	�صايف	

)1,069( 	)845( ارباح	بيع	موجودات	ثابتة	

45,563   3١,٢١8 اإيرادات ت�شغيلية قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية 

	اأر�صدة	لدى	امل�صارف	ت�صتحق	بعد	ت�صعني	يومًا	ولدى	امل�صارف	املركزية	

)52,195( 	)6,556( املتعلقة	مبتطلبات	احلد	الأدنى	لالإحتياطي	

	 	 )الزيادة(	/	النق�ص	يف	املوجودات	الت�صغيلية:	

)39,258( 	)46,495( مرابحات	ومتويالت	اخرى		

)36,523( 	)17,311( متويالت	امل�صاركة	

)12,046( 	)66,807( موجودات	اأخرى	

	 	 الزيادة	/	)النق�ص(	يف	املطلوبات	الت�صغيلية:

127,541 	61,719 احل�صابات	اجلارية	للعمالء		

420,039 	)45,424( مبالغ	م�صتحقة	مل�صارف	وموؤ�ص�صات	مالية	وموؤ�ص�صات	اأخرى	

47,920 	119,222 مبالغ	م�صتحقة	مل�صتثمرين	

15,662 	17,438 املطلوبات	الأخرى	

175,343 		157,844 الزيادة	يف	حقوق	اأ�صحاب	ح�صابات	ال�صتثمار	املطلقة	

)5,120( 	)1,511( ال�رضائب	املدفوعة	

686,9٢6   ٢٠3,337 �شايف النقد الناجت من الأن�شطة الت�شغيلية  

الأن�شطة ال�شتثمارية  

	 	 �صايف	)الزيادة(	/	النق�ص	يف:

1,659 	6,499 ا�صتثمارات	يف	امل�صاربة	

)7,302( 	)1,378( ا�صتثمارات	يف	ح�صابات	ال�صتثمار	املقيدة	

)79,654( 	)38,788( موجودات	مقتناه	بغر�ص	التاأجري	

)478,318( 	)176,174( �صكوك	واأوراق	مالية	ا�صتثمارية	وما	يف	حكمها	

13,869 	18,202 اأرباح	اأ�صهم	م�صتلمة	من	�رضكات	زميلة	

)830( 	2,055 بيع	/)�رضاء(	موجودات	ثابتة	

)2,084( 	- ا�صتثمارات	عقارية	

)55٢,66٠(  )١89,584( �شايف النقد امل�شتخدم يف الأن�شطة ال�شتثمارية  

الأن�شطة التمويلية  

)5,295( 	- حقوق	الأقلية	

)5,٢95(  - �شايف النقد امل�شتخدم يف الأن�شطة التمويلية 

2,507 	4,088 ت�صوية	حتويل	العمالت	الأجنبية	

١3١,478   ١7,84١ �شايف الزيادة يف النقد وما يف حكمه 

5٢٢,35١  586,495 النقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة 

653,8٢9   6٠4,336 النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة 

الثالثة اأ�شهر املنتهية يف ال�شتة اأ�شهر املنتهية يف   

3٠ يونيو ٢٠١5 3٠ يونيو ٢٠١6  3٠ يونيو ٢٠١5  3٠ يونيو ٢٠١6   

)مراجعة( )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(   

	 	 	 	 الإيرادات

22,069 	27,225 	45,884 	52,159 الدخل	من	ح�صابات	ال�صتثمار	املطلقة	

	ناق�صًا:	العائد	حل�صابات	ال�صتثمار	املطلقة

)16,755( 	)19,301( 	)34,054( 	)37,465( وخم�ص�صات	الهبوط	يف	القيمة	

	ح�صة	املجموعة	من	دخل	ح�صابات	ال�صتثمار

5,314 	7,924 	11,830 	14,694 املطلقة	ب�صفتها	م�صارباً	

	ح�صة	املجموعة	من	دخل	ح�صابات	ال�صتثمار

40 	40 	87 	81 املقيدة	ب�صفتها	م�صارباً	

47,952 	37,451 	100,687 	74,736 الدخل	من	املرابحات	والتمويالت	الخرى	

20,033 	10,422 	29,949 	19,624 ح�صة	الأرباح	من	ال�رضكات	الزميلة	بعد	خ�صم	ال�رضائب	

44,201 	44,647 	94,077 	81,627 الدخل	من	ال�صتثمارات	الخرى	

10,408 	11,467 	26,992 	23,511 اإيرادات	اأخرى	

١٢7,948  ١١١,95١  ٢63,6٢٢  ٢١4,٢73 اإجمايل الإيرادات 

	 	 	 ناق�صًا:	اأرباح	مدفوعة	مل�صارف	وموؤ�ص�صات	مالية	

)53,685( 	)40,770( 	)106,022( 	)81,615( وموؤ�ص�صات	اأخرى	-	�صايف	

74,٢63  7١,١8١  ١57,6٠٠  ١3٢,658 اإيرادات ت�شغيلية 

	 	 	 	 امل�رصوفات

)40,173( 	)42,712( 	)81,019( 	)80,971( امل�رضوفات	الإدارية	والعمومية	

)6,842( 	)7,663( 	)14,932( 	)15,021( الإ�صتهالك	والإطفاء	

)47,٠١5(  )5٠,375(  )95,95١(  )95,99٢( اإجمايل امل�رصوفات 

 �شايف الربح قبل خم�ش�شات الهبوط يف القيمة

٢7,٢48  ٢٠,8٠6  6١,649  36,666 وال�رصائب اخلارجية 

)14,064( 	)5,259( 	)30,004( 	)9,111( خم�ص�صات	الهبوط	يف	القيمة	-	�صايف	

١3,١84  ١5,547  3١,645  ٢7,555 �شايف الربح قبل ال�رصائب اخلارجية 

)7,767( 	)8,412( 	)18,604( 	)15,595( �رضائب	خارجية	

5,4١7  7,١35  ١3,٠4١  ١١,96٠ �شايف الربح للفرتة 

متعلقة بالتايل:    

3,016 	3,187 	5,657 	4,403 م�صاهمي	البنك	

2,401 	3,948 	7,384 	7,557 حقوق	الأقلية	

5,4١7  7,١35  ١3,٠4١  ١١,96٠   

٠.١٠  ٠.١١  ٠.١9  ٠.١5 عائد ال�شهم الأ�شا�شي واملخفف - �شنتات اأمريكية 

كما يف 3٠ يونيو ٢٠١5 كما يف 3١ دي�شمرب ٢٠١5  كما يف 3٠ يونيو ٢٠١6   

)مراجعة( )مدققة(  )مراجعة(   

	 	 	 املوجودات

653,411 	590,409 	600,353 نقد	واأر�صدة	لدى	م�صارف	وامل�صارف	املركزية	

	 	 �صلع	وودائع	اأخرى	لدى	م�صارف	وموؤ�ص�صات	مالية	

265,134 	270,820 	286,264 							وموؤ�ص�صات	اأخرى	

3,482,075 	3,399,770 		3,443,292 مرابحات	ومتويالت	اخرى	

125,643 	149,673 	167,433 متويالت	امل�صاركة	

16,881 	21,348 	14,850 ا�صتثمارات	يف	امل�صاربة	

683,528 	655,388 	647,307 ا�صتثمارات	يف	�رضكات	زميلة	

2,218,929 	1,919,430 	2,097,647 �صكوك	واأوراق	مالية	ا�صتثمارية	وما	يف	حكمها	

77,317 	78,651 	80,005 ح�صابات	ال�صتثمار	املقيدة	

118,823 	169,482 	208,270 موجودات	مقتناة	بغر�ص	التاأجري	

328,821 	256,493 	255,879 ا�صتثمارات	عقارية	

303,833 	319,437 	373,857 موجودات	اأخرى	

114,366 	112,389 	108,302 موجودات	ثابتة	

209,134 	195,351 	187,821 موجودات	غري	ملمو�صة	

8,597,895  8,١38,64١ اإجمايل املوجودات  8,47١,٢8٠  

 املطلوبات وحقوق اأ�شحاب ح�شابات ال�شتثمار

املطلقة وحقوق الأقلية وحقوق امللكية   

1,490,890 	1,436,335 	1,500,673 ح�صابات	جارية	للعمالء	

	مبالغ	م�صتحقة	مل�صارف	وموؤ�ص�صات	مالية	

1,885,885 	1,639,871 	1,596,929 		وموؤ�ص�صات	اأخرى	

2,022,168 	1,951,441 	2,076,398 مبالغ	م�صتحقة	مل�صتثمرين	

290,268 	320,011 	345,318 املطلوبات	الأخرى	

5,689,٢١١  5,347,658  5,5١9,3١8 اإجمايل املطلوبات 

2,177,471 	2,199,142 	2,357,012 حقوق	اأ�صحاب	ح�صابات	ال�صتثمار	املطلقة	

221,184 	177,618 		182,637 حقوق	الأقلية	

 اإجمايل املطلوبات وحقوق اأ�شحاب ح�شابات

8,٠87,866  7,7٢4,4١8   8,٠58,967 ال�شتثمار املطلقة وحقوق الأقلية 

757,690 	757,690 	757,690 راأ�ص	املال	

)30,149( 	)30,149( 	)30,149( اأ�صهم	اخلزينة	

240,246 	210,894 	204,581 الحتياطيات	

)457,758( 	)524,212( 	)519,809( خ�صائر	مرتاكمة	

5١٠,٠٢9  4١4,٢٢3   4١٢,3١3 اإجمايل حقوق امللكية 

 اإجمايل املطلوبات وحقوق اأ�شحاب ح�شابات

8,597,895  8,١38,64١   8,47١,٢8٠ ال�شتثمار املطلقة وحقوق الأقلية وحقوق امللكية 

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

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

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

	من	بيان	املركز	املايل	املرحلي	املخت�رض	املوحد,	وبيان	الدخل	املرحلي	املخت�رض	املوحد,	وبيان		التغريات	يف	حقوق	امللكية	املرحلي	املخت�رض	املوحد	وبيان	التدفقات	النقدية	املرحلي	املخت�رض	املوحد,	من	املعلومات	املالية	املرحلية	 مت	ا�صتخراج		كلٍّ

املخت�رضة		املوحدة	لبنك	الإثمار	�ص.م.ب.	لفرتة	ال�صتة	اأ�صهر	املنتهية	يف	30	يونيو	2016,	والتي	مت	اعتمادها	من	قبل	جمل�ص	الإدارة	ومت	مراجعتها	من	قبل	ال�صادة/	براي�ص	ووترهاو�ص	كوبرز	ام	اإي	ليمتد,	مملكة	البحرين,	والذين	اأ�صدروا	

تقرير	مراجعة	غري	متحفظ,	بتاريخ	10	اأغ�صط�ص	2016.

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

�شاحب ال�شمو امللكي الأمري عمرو حممد الفي�شل

رئي�ص	جمل�ص	الإدارة

الدكتورة اأماين خالد بور�شلي

ع�صو	جمل�ص	الإدارة

اأحمد عبدالرحيم

الرئي�ص	التنفيذي

النتائج المالية المرحلية المختصرة الموحدة
لفترة الستة أشهر المنتــهــيـة في 3٠ يونيو ٢٠١٦

بنك	الإثمار	�ص.م.ب.	�صجل	جتاري:	15210,	�ص.ب:	2820,	برج	ال�صيف,	املنامة,	مملكة	البحرين.

www.ithmaarbank.com	:الإلكرتوين	املوقع	)973+(,	17	584017	فاك�ص:	)973+(,	17	584000	هاتف:

مرخ�ص	من	قبل	م�رضف	البحرين	املركزي	كبنك	جتزئة	اإ�صالمي.

الحتياطيات 	

احتياطي 	 	 	 	 	 	 	

	 	 القيمة	 احتياطي	 	 	 	 	 	 	

اإجمايل 	 	 حتويل	 العادلة	 القيمة	 		 		 عالوة	 	 	 	

حقوق خ�صائر	 اإجمايل	 عمالت	 لال�صتثمارات	 العادلة	 احتياطي	 احتياطي	 اإ�صدار	 اأ�صهم	 	 	

امللكية مرتاكمة	 الحتياطيات	 اأجنبية		 العقارية	 لالإ�صتثمارات	 عام	 قانوين	 اأ�صهم	 اخلزينة	 راأ�ص	املال	 	

	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(	

4,403	 		4,403 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- �صايف	ربح	الفرتة	

	حركة	القيمة	العادلة	لل�صكوك

	واأوراق	مالية	ا�صتثمارية

448	 	- 	448 	- 	- 	448 	- 	- 	- 	- 	- وما	يف	حكمها	

	حركة	القيمة	العادلة	لل�رضكات

)5,535(	 	- 	)5,535( 	- 	- 	)5,535( 	- 	- 	- 	- 	- الزميلة	

	)1,226(	 	- 	)1,226( 	)1,368( 	50 	92 	- 	- 	- 	- 	- ت�صوية	حتويل	العمالت	الأجنبية	

	412,313		 	)519,809(	 	204,581 	)39,781( 	1,636 	4,217 	50,727 	38,090 	149,692 	)30,149( 	757,690 يف	30	يونيو	2016	)مراجعة(	

الحتياطيات 	

احتياطي 	 	 	 	 	 	 	

	 	 القيمة	 احتياطي	 	 	 	 	 	 	

اإجمايل 	 	 حتويل	 العادلة	 القيمة	 		 		 عالوة	 	 	 	

حقوق خ�صائر	 اإجمايل	 عمالت	 لال�صتثمارات	 العادلة	 احتياطي	 احتياطي	 اإ�صدار	 اأ�صهم	 	 	

امللكية مرتاكمة	 الحتياطيات	 اأجنبية		 العقارية	 لالإ�صتثمارات	 عام	 قانوين	 اأ�صهم	 اخلزينة	 راأ�ص	املال	 	

	523,386 	)463,415( 	259,260 	)25,142( 	457 	45,436 	50,727 	38,090 	149,692 	)30,149( 	757,690 يف	1	يناير	2015	)مدققة(	

5,657 	5,657 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- �صايف	ربح	الفرتة	

	حركة	القيمة	العادلة	لل�صكوك

	واأوراق	مالية	ا�صتثمارية

)3,964( 	- 	)3,964( 	- 	- 	)3,964( 	- 	- 	- 	- 	- وما	يف	حكمها	

	حركة	القيمة	العادلة	لل�رضكات

)13,478( 	- 	)13,478( 	- 	- 	)13,478( 	- 	- 	- 	- 	- الزميلة	

)1,572( 	- 	)1,572( 	)1,595( 	37 	)14( 	- 	- 	- 	- 	- ت�صوية	حتويل	العمالت	الأجنبية	

510,029 	)457,758( 	240,246 	)26,737( 	494 	27,980 	50,727 	38,090 	149,692 	)30,149( 	757,690 يف	30	يونيو	2015	)مراجعة(	


