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

كما يف 31 مار�س 2014

)مراجعة(

كما يف 31 دي�سمرب 2013

)مدققة(

كما يف 31 مار�س 2013

)مراجعة(

 املوجودات

628,621595,671564,960نقد واأر�ضدة لدى م�ضارف وامل�ضارف املركزية

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

573,730498,321559,252وموؤ�ض�ضات اأخرى 

3,146,310  3,254,3383,153,645 مرابحات ومتويالت اأخرى

69,80262,10142,454متويالت امل�ضاركة

19,79320,80121,406ا�ضتثمارات يف امل�ضاربة

666,199665,066651,294ا�ضتثمارات يف �رشكات زميلة

1,184,3941,306,0801,043,950�ضندات ا�ضتثمارية

78,24977,958215,782ح�ضابات ال�ضتثمار املقيدة

73,615  61,54664,286موجودات مقتناة بغر�ض التاأجري

347,628353,308357,024ا�ضتثمارات عقارية

290,163267,191265,814موجودات اأخرى

116,044115,164113,724موجودات ثابتة

226,310223,544236,692موجودات غري ملمو�ضة

 7،292،277  7،403،136 7،516،817  اإجمايل املوجودات

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

وحقوق االأقلية وحقوق امللكية

1,190,541 1,270,562 1,352,743ح�ضابات جارية للعمالء

1,410,316 1,301,523 1,153,754مبالغ م�ضتحقة مل�ضارف وموؤ�ض�ضات مالية وموؤ�ض�ضات اأخرى

1,862,048 1,855,769 1,984,052مبالغ م�ضتحقة مل�ضتثمرين

215,080 236,325 262,656املطلوبات الأخرى

4،677،985 4،664،179 4،753،205 اإجمايل املطلوبات

1,757,480 1,985,469 1,991,765حقوق اأ�ضحاب ح�ضابات ال�ضتثمار املطلقة

224,822 221,920 229,981حقوق الأقلية

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

 6،660،287 6،974،9516،871،568وحقوق االأقلية

 757,690 757,690757,690راأ�ض املال

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

 270,629 262,226252,430الحتياطيات

 )366,180( )448,403()447,901(خ�ضائر مرتاكمة

 631،990 541،866531،568اإجمايل حقوق امللكية

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

7،516،8177،403،1367،292،277وحقوق 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 الثالثة اأ�ضهر املنتهية يف 31 مار�ض 2014, 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 14 مايو 2014.

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

عبداالإله اإبراهيم القا�سمي

ع�ضو جمل�ض الإدارة

اأحمد عبدالرحيم

الرئي�ض التنفيذي

النتائج المالية المرحلية المختصرة الموحدة
لفترة الثالثة أشهر المنتــهــيـة في 31 مارس 2014

للثالثة اأ�سهر املنتهية يف

31 مار�س 312013 مار�س 2014

)مراجعة()مراجعة(

االإيرادات 

 55,78852,332الدخل من املرابحات والتمويالت الخرى

 11,65111,560ح�ضة الأرباح من ال�رشكات الزميلة بعد خ�ضم ال�رشائب

 27,84425,350الدخل من ال�ضتثمارات الخرى

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

 3,6026,350ب�ضفتها م�ضاربًا

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

املقيدة ب�ضفتها م�ضاربًا
5458 

 12,20810,265اإيرادات اأخرى

 111،147105،915اإجمايل االإيرادات

 )54,586()54,020(ناق�ضًا: اأرباح مدفوعة مل�ضارف وموؤ�ض�ضات مالية وموؤ�ض�ضات اأخرى )�ضايف(

 57،12751،329اإيرادات ت�سغيلية

امل�رصوفات

 )37,859()40,957(امل�رشوفات الإدارية والعمومية

 )7,727()7,397(ال�ضتهالك والإطفاء

 )45،586()48،354(اإجمايل امل�رصوفات

 8،7735،743�سايف الربح قبل خم�س�سات الهبوط يف القيمة وال�رصائب اخلارجية 

 )4,647()4,218(خم�ض�ضات الهبوط يف القيمة )�ضايف(

 1،096 4،555�سايف الربح قبل ال�رصائب اخلارجية

 337)2,443(�رشائب خارجية

 2،1121،433�سايف الربح للفرتة

متعلقة بالتايل:

 5021,852م�ضاهمي البنك

 )419(1,610حقوق الأقلية

2،1121،433 

0.020.06عائد ال�سهم االأ�سا�سي واملخفف – بال�سنتات االأمريكية

للثالثة اأ�سهر املنتهية يف

31 مار�س 312013 مار�س 2014

)مراجعة()مراجعة(

االأن�سطة الت�سغيلية 

1,096 4,555 �ضايف الربح قبل ال�رشائب اخلارجية

تعديالت يف: 

7,727 7,397ال�ضتهالك والإطفاء

)11,560( )11,651(ح�ضة الأرباح من ال�رشكات الزميلة بعد خ�ضم ال�رشائب

4,647 4,218خم�ض�ضات الهبوط يف القيمة - �ضايف

- )320(اأرباح ناجتة من بيع املوجودات الثابتة

1،910 4،199اأرباح 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 

5,727 4,451الأدنى لالإحتياطي

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

)5,464( 15,297مرابحات ومتويالت اأخرى

)637( )7,701(متويالت امل�ضاركة

 )7,390()9,853(موجودات اأخرى

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

)3,183( 29,833احل�ضابات اجلارية للعمالء 

107,103 )167,213(مبالغ م�ضتحقة مل�ضارف وموؤ�ض�ضات مالية وموؤ�ض�ضات اأخرى

)44,578( )3,082(مبالغ م�ضتحقة مل�ضتثمرين

5,491 18,147املطلوبات الأخرى

49,011 6,296الزيادة يف حقوق اأ�ضحاب ح�ضابات ال�ضتثمار املطلقة

107،990 )109،626(�سايف النقد الناجت من / )امل�ستخدم يف( االأن�سطة الت�سغيلية 

االأن�سطة اال�ستثمارية

�ضايف )الزيادة( / النق�ض يف:

249 154ا�ضتثمارات يف امل�ضاربة

- 1,440ا�ضتثمارات يف �رشكات زميلة

)1,496( 2,740موجودات مقتناه بغر�ض التاأجري

28,995 179,802�ضندات ا�ضتثمارية

5,732 6,304اأرباح اأ�ضهم م�ضتلمة من �رشكات زميلة

748 )2,284()�رشاء( / بيع موجودات ثابتة

)133( 3,170ا�ضتثمارات عقارية

34،095 191،326�سايف النقد الناجت من االأن�سطة اال�ستثمارية 

االأن�سطة التمويلية

)894( )5,082(ال�رشائب املدفوعة

)894( )5،082(�سايف النقد امل�ستخدم يف االأن�سطة التمويلية

)3,801( 36,192ت�ضوية حتويل العمالت الأجنبية

137،390 112،810�سايف الزيادة يف النقد وما يف حكمه

771،358 901،804النقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة

908،748 1،014،614النقد 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.

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

531,568 )448,403( 252,430 )16,209( 1,103 29,027 50,727 38,090 149,692  )30,149(757,690يف 1 يناير 2014 )مدققة(

502502   -   -   -   -   -   -   -  -    -�ضايف ربح الفرتة

 حركة القيمة العادلة لل�ضندات

)290(   - )290(   -   - )290(   -   -   -  -    -الإ�ضتثمارية

958   - 958   -   - 958   -   -   -  -    -حركة القيمة العادلة لل�رشكات الزميلة 

حركة ال�رشائب املوؤجلة لل�ضندات 

142   - 142   -   - 142   -   -   - -     -ال�ضتثمارية

حتويل اإىل بيان الدخل نتيجة 

)1,151(   - )1,151(   -   - )1,151(   -   -   - -     -ل�ضتبعاد �ضندات ا�ضتثمارية

10,137   - 10,137 10,049 30 58   -   -   - -     - ت�ضوية حتويل العمالت الأجنبية

541،866 )447،901(262،226 )6،160( 1،133 28،744 50،727 38،090 149،692  )30،149(757،690يف 31 مار�س 2014 )مراجعة(

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

589,116 )361,188( 279,440 )1,883( 1,032 41,782 50,727 38,090 149,692  )30,149(701,013يف 1 يناير 2013 )مدققة(

56,677   -   -   -   -   -   -   -   -  -  56,677الزيادة يف راأ�ض املال

�ضايف ربح الفرتة
-    -  -   -   -   -   -   -   -   1,852 1,852

حركة القيمة العادلة لل�ضندات 

1,313   - 1,313   -   - 1,313   -   -   -  -    -الإ�ضتثمارية 

)1,326(   - )1,326(   -   - )1,326(   -   -   - -     -حركة القيمة العادلة لل�رشكات الزميلة

حركة ال�رشائب املوؤجلة لل�ضندات 

ال�ضتثمارية
-     - -   -   -   37 -   -   37 -   37

حركة القيمة العادلة لال�ضتثمارات 

)29(   - )29(   - )29(   -   -   -   - -     - العقارية

)15,650( )6,844( )8,806( )8,817( )3( 14   -   -   - -     - ت�ضوية حتويل العمالت الأجنبية

631،990)366،180(270،629)10،700(149،69238،09050،72741،8201،000)30،149(757،690يف 31 مار�س 2013 )مراجعة(


