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

كما يف 3٠ �سبتمرب ٢٠١5 كما يف 3١ دي�سمرب ٢٠١5  كما يف 3٠ �سبتمرب ٢٠١6   

)مراجعة( )مدققة(  )مراجعة(   

املوجودات   

550,997  590,409  747,271 نقد واأر�ضدة لدى م�ضارف وامل�ضارف املركزية 

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

261,138  270,820  261,488 وموؤ�ض�ضات اأخرى 

3,432,627  3,399,770  3,266,851 مرابحات ومتويالت اخرى 

124,264  149,673  170,061 متويالت امل�ضاركة 

21,415  21,348  14,623 ا�ضتثمارات يف امل�ضاربة 

646,583  655,388  657,174 ا�ضتثمارات يف �رشكات زميلة 

2,103,253  1,919,430  1,550,859 �ضكوك واأوراق مالية ا�ضتثمارية وما يف حكمها 

78,105  78,651  80,090 ح�ضابات ال�ضتثمار املقيدة 

144,380  169,482  238,684 موجودات مقتناة بغر�ض التاأجري 

332,720  256,493  254,651 ا�ضتثمارات عقارية 

278,108  319,437  386,569 موجودات اأخرى 

110,847  112,389  109,987 موجودات ثابتة 

203,858  195,351  183,803 موجودات غري ملمو�ضة 

8,٢88,٢95  8,١38,64١  7,9٢٢,١١١ اإجمايل املوجودات 

 املطلوبات وحقوق اأ�سحاب ح�سابات اال�ستثمار

املطلقة وحقوق االأقلية وحقوق امللكية   

1,363,085  1,436,335  1,489,687 ح�ضابات جارية للعمالء 

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

1,732,276  1,639,871  916,084   وموؤ�ض�ضات اأخرى 

1,979,653  1,951,441  2,107,549 مبالغ م�ضتحقة مل�ضتثمرين 

314,662  320,011  351,490 املطلوبات الأخرى 

5,389,676  5,347,658  4,864,8١٠ اإجمايل املطلوبات 

2,197,173  2,199,142  2,453,079 حقوق اأ�ضحاب ح�ضابات ال�ضتثمار املطلقة 

222,823  177,618  182,927 حقوق الأقلية 

 اإجمايل املطلوبات وحقوق اأ�سحاب ح�سابات

7,8٠9,67٢  7,7٢4,4١8  7,5٠٠,8١6 اال�ستثمار املطلقة وحقوق االأقلية 

757,690  757,690  757,690 راأ�ض املال 

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

212,391  210,894  211,462 الحتياطيات 

)461,309(  )524,212(  )517,708( خ�ضائر مرتاكمة 

478,6٢3  4١4,٢٢3  4٢١,٢95 اإجمايل حقوق امللكية 

 اإجمايل املطلوبات وحقوق اأ�سحاب ح�سابات

 8,٢88,٢95  8,١38,64١  7,9٢٢,١١١ اال�ستثمار املطلقة وحقوق االأقلية وحقوق امللكية 

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�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 الإثمار �ض.م.ب. لفرتة الت�ضعة اأ�ضهر املنتهية يف 30 �ضبتمرب 2016, والتي مت اعتمادها من قبل جمل�ض الإدارة ومت مراجعتها من قبل ال�ضادة/ براي�ض ووترهاو�ض كوبرز ام اإي ليمتد, مملكة البحرين, والذين اأ�ضدروا 

تقرير مراجعة غري متحفظ, بتاريخ 9 نوفمرب 2016.

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

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

رئي�ض جمل�ض الإدارة

الدكتورة اأماين خالد بور�سلي

ع�ضو جمل�ض الإدارة

اأحمد عبدالرحيم

الرئي�ض التنفيذي

النتائج المالية المرحلية المختصرة الموحدة
لفترة التسعة أشهر المنتــهــيـة في 3٠ سبتمبر ٢٠١6

الثالثة اأ�سهر املنتهية يف الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف   

3٠ �سبتمرب ٢٠١5 3٠ �سبتمرب ٢٠١6  3٠ �سبتمرب ٢٠١5  3٠ �سبتمرب ٢٠١6   

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

االإيرادات    

24,481  30,974  70,365  83,133 الدخل من ح�ضابات ال�ضتثمار املطلقة 

 ناق�ضًا: العائد حل�ضابات ال�ضتثمار املطلقة وخم�ض�ضات

)13,387(  )21,559(  )47,441(  )59,024( الهبوط يف القيمة 

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

١١,٠94  9,4١5  ٢٢,9٢4  ٢4,١٠9 ب�سفتها م�سارباً 

 ح�ضة املجموعة من دخل ح�ضابات ال�ضتثمار املقيدة

40  -  127  81 ب�ضفتها م�ضارباً 

45,776  38,203  146,463  112,939 الدخل من املرابحات والتمويالت الخرى 

)7,815(  8,358  22,134  27,982 ح�ضة الأرباح من ال�رشكات الزميلة بعد خ�ضم ال�رشائب 

45,421  32,833  139,498  114,460 الدخل من ال�ضتثمارات الخرى 

14,822  13,483  41,814  36,994 اإيرادات اأخرى 

١٠9,338  ١٠٢,٢9٢  37٢,96٠  3١6,565 اإجمايل االإيرادات 

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

)55,685(  )40,648(  )161,707(  )122,263( وموؤ�ض�ضات اأخرى )�ضايف( 

53,653  6١,644  ٢١١,٢53  ١94,3٠٢ اإيرادات ت�سغيلية 

امل�رصوفات   

)37,012(  )39,880(  )118,031(  )120,851( امل�رشوفات الإدارية والعمومية 

)7,632(  )7,299(  )22,564(  )22,320( الإ�ضتهالك والإطفاء 

)44,644(  )47,١79(  )١4٠,595(  )١43,١7١( اإجمايل امل�رصوفات 

 �سايف الربح قبل خم�س�سات الهبوط يف القيمة

9,٠٠9  ١4,465  7٠,658  5١,١3١ وال�رصائب اخلارجية 

)5,735(  )5,045(  )35,739(  )14,156( خم�ض�ضات الهبوط يف القيمة )�ضايف( 

3,٢74  9,4٢٠  34,9١9  36,975 �سايف الربح قبل ال�رصائب اخلارجية 

)4,922(  )4,655(  )23,526(  )20,250( �رشائب خارجية 

)١,648(  4,765  ١١,393  ١6,7٢5 �سايف الربح/)اخل�سارة( للفرتة 

متعلقة بالتايل:   

)3,551(  2,101  2,106  6,504 م�ضاهمي البنك 

1,903  2,664  9,287  10,221 حقوق الأقلية 

)١,648(  4,765  ١١,393  ١6,7٢5   

)٠.١٢(  ٠.٠7  ٠.٠7  ٠.٢٢ عائد ال�سهم االأ�سا�سي واملخفف - �سنتات اأمريكية 

الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف  

3٠ �سبتمرب ٢٠١5 3٠ �سبتمرب ٢٠١6   

)مراجعة( )مراجعة(   

	 	 االأن�سطة الت�سغيلية

34,919  36,975 �ضايف الربح قبل ال�رشائب اخلارجية 

تعديالت يف:  

22,564  22,320 ال�ضتهالك والإطفاء 

)22,134(  )27,982( ح�ضة الأرباح من ال�رشكات الزميلة بعد خ�ضم ال�رشائب 

35,739  14,156 خم�ض�ضات الهبوط يف القيمة - �ضايف 

)1,120(  )870( ارباح بيع موجودات ثابتة 

69,968  44,599 اإيرادات ت�سغيلية قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية 

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

52,320  )7,050( املتعلقة مبتطلبات احلد الأدنى لالإحتياطي 

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

)29,902(  128,355 مرابحات ومتويالت اخرى 

)38,986(  )19,937( متويالت امل�ضاركة 

)8,029(  )79,707( موجودات اأخرى 

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

21,054  50,782 احل�ضابات اجلارية للعمالء 

294,849  )725,588( مبالغ م�ضتحقة مل�ضارف وموؤ�ض�ضات مالية وموؤ�ض�ضات اأخرى 

57,530  150,353 مبالغ م�ضتحقة مل�ضتثمرين 

19,163  24,212 املطلوبات الأخرى 

195,160  253,878 الزيادة يف حقوق اأ�ضحاب ح�ضابات ال�ضتثمار املطلقة 

)9,272(  )6,731( ال�رشائب املدفوعة 

6٢3,855  )١86,834( �سايف النقد )امل�ستخدم يف( / الناجت من االأن�سطة الت�سغيلية 

االأن�سطة اال�ستثمارية  

�ضايف )الزيادة( / النق�ض يف:  

)2,875(  6,726 ا�ضتثمارات يف امل�ضاربة 

)8,098(  )1,485( ا�ضتثمارات يف ح�ضابات ال�ضتثمار املقيدة 

7,446  - ا�ضتثمارات يف �رشكات زميلة 

)69,521(  )69,202( موجودات مقتناه بغر�ض التاأجري 

)421,630(  370,076 �ضكوك واأوراق مالية ا�ضتثمارية وما يف حكمها 

13,869  18,203 اأرباح اأ�ضهم م�ضتلمة من �رشكات زميلة 

)887(  )5,587( بيع / )�رشاء( موجودات ثابتة 

)48١,696(  3١8,73١ �سايف النقد الناجت من / )امل�ستخدم يف( االأن�سطة اال�ستثمارية 

االأن�سطة التمويلية  

)7,950(  2,651 حقوق الأقلية 

)7,95٠(  ٢,65١ �سايف النقد الناجت من / )امل�ستخدم يف( االأن�سطة التمويلية 

)1,393(  5,601 ت�ضوية حتويل العمالت الأجنبية 

١3٢,8١6  ١4٠,١49 �سايف الزيادة يف النقد وما يف حكمه 

5٢٠,77٠  586,495 النقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة 

 653,586  7٢6,644 النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة 

بنك الإثمار �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 الإلكرتوين

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

الحتياطيات  

احتياطي        

القيمة    احتياطي        

اإجمايل حتويل    العادلة  القيمة  عالوة         

حقوق خ�ضائر  اإجمايل  عمالت  لال�ضتثمارات  العادلة  احتياطي  احتياطي  اإ�ضدار  اأ�ضهم    

امللكية مرتاكمة  الحتياطيات  اأجنبية   العقارية  لالإ�ضتثمارات  عام  قانوين  اأ�ضهم  اخلزينة  راأ�ض 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( 

 6,504  6,504  -  -  -  -  -  -  -  -  - �ضايف ربح الفرتة 

 حركة القيمة العادلة لل�ضكوك

 واأوراق مالية ا�ضتثمارية

1,460  -  1,460  -  -  1,460  -  -  -  -  - وما يف حكمها 

 حركة القيمة العادلة لل�رشكات

)873(  -  )873(  -  -  )873(  -  -  -  -  - الزميلة 

 )19(  -  )19(  )97(  75  3  -  -  -  -  - ت�ضوية حتويل العمالت الأجنبية 

4٢١,٢95  )5١7,7٠8(  ٢١١,46٢  )38,5١٠(  ١,66١  9,8٠٢  5٠,7٢7  38,٠9٠  ١49,69٢  )3٠,١49(  757,69٠ يف 3٠ �سبتمرب ٢٠١6 )مراجعة( 

الحتياطيات  

احتياطي        

القيمة    احتياطي        

اإجمايل حتويل    العادلة  القيمة  عالوة         

حقوق خ�ضائر  اإجمايل  عمالت  لال�ضتثمارات  العادلة  احتياطي  احتياطي  اإ�ضدار  اأ�ضهم    

امللكية مرتاكمة  الحتياطيات  اأجنبية   العقارية  لالإ�ضتثمارات  عام  قانوين  اأ�ضهم  اخلزينة  راأ�ض 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( 

2,106  2,106  -  -  -  -  -  -  -  -  - �ضايف ربح الفرتة 

 حركة القيمة العادلة لل�ضكوك

 واأوراق مالية ا�ضتثمارية

)5,229(  -  )5,229(  -  -  )5,229(  -  -  -  -  - وما يف حكمها 

 حركة القيمة العادلة لل�رشكات

)30,551(  -  )30,551(  -  -  )30,551(  -  -  -  -  - الزميلة 

)11,089(  -  )11,089(  )11,074(  )13(  )2(  -  -  -  -  - ت�ضوية حتويل العمالت الأجنبية 

478,6٢3  )46١,3٠9(  ٢١٢,39١  )36,٢١6(  444  9,654  5٠,7٢7  38,٠9٠  ١49,69٢  )3٠,١49(  757,69٠ يف 3٠ �سبتمرب ٢٠١5 )مراجعة( 


