
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 2015، 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 9 مايو 2015.

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 2015
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مرخ�س من قبل م�رصف البحرين املركزي كبنك جتزئة اإ�ضالمي.
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 امللكية

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�ضندات

الإ�ضتثمارية
-----)1،191(--)1،191(-)1،191(

حركة القيمة العادلة لل�رصكات الزميلة 

-----)18،620(--)18،620(-)18،620(

ت�ضوية حتويل العمالت الأجنبية

-----)12(9)4،964()4،967(-)4،967(

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

الحتياطيات

راأ�س املال

اأ�صهم 

اخلزينة
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اإ�صدار
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خ�صائر

مرتاكمة

اإجمايل

حقوق

 امللكية

531،568)448،403(252،430)16،209(149،69238،09050،72729،0271،103)30،149(757،690يف 1 يناير 2014 )مدققة(

502502---------�ضايف ربح الفرتة

حركة القيمة العادلة لل�ضندات 

الإ�ضتثمارية 
-----)1،299(--)1،299(-)1،299(

 حركة القيمة العادلة لل�رصكات

الزميلة
-----958--958-958

ت�ضوية حتويل العمالت الأجنبية

-----583010،04910،137-10،137

541,866)447,901(262,226)6,160(149,69238,09050,72728,7441,133)30,149(757,690يف 31 مار�س 2014 )مراجعة(

كما يف 31 مار�س 2015

)مراجعة(

كما يف 31 دي�صمرب 2014

)مدققة(

كما يف 31 مار�س 2014

)مراجعة(

املوجودات

653،378559،394628،621نقد واأر�ضدة لدى م�ضارف وامل�ضارف املركزية

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

366،734330،371573،730وموؤ�ض�ضات اأخرى 

3،283،4193،331،3373،254،338مرابحات ومتويالت اخرى

90،38690،15069،802متويالت امل�ضاركة

16،79017،43419،793ا�ضتثمارات يف امل�ضاربة

673،561684،821666،199ا�ضتثمارات يف �رصكات زميلة

1،883،4321،767،6181،184،394�ضندات ا�ضتثمارية

70،71969،86978،249ح�ضابات ال�ضتثمار املقيدة

94،60074،24361،546موجودات مقتناة بغر�س التاأجري

330،238332،599347،628ا�ضتثمارات عقارية

269،234273،196290،163موجودات اأخرى

111،580113،278116،044موجودات ثابتة

212،657216،594226،310موجودات غري ملمو�ضة

8,056,7287,860,9047,516,817اإجمايل املوجودات

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

وحقوق الأقلية وحقوق امللكية

1،400،6691،372،6531،352،743ح�ضابات جارية للعمالء

1،661،7791،473،2981،153،754مبالغ م�ضتحقة مل�ضارف وموؤ�ض�ضات مالية  وموؤ�ض�ضات اأخرى

1،914،4821،995،3451،984،052مبالغ م�ضتحقة مل�ضتثمرين

269،163274،090262،656املطلوبات الأخرى

5,246,0935,115,3864,753,205اإجمايل املطلوبات

2،085،6042،001،9491،991،765حقوق اأ�ضحاب ح�ضابات ال�ضتثمار املطلقة

223،782220،183229،981حقوق الأقلية

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

7,555,4797,337,5186,974,951وحقوق الأقلية

757،690757،690757،690راأ�س املال

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

234،482259،260262،226الحتياطيات

)447،901()463،415()460،774(خ�ضائر مرتاكمة

501,249523,386541,866اإجمايل حقوق امللكية

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

8,056,7287,860,9047,516,817وحقوق الأقلية وحقوق امللكية

للثالثة اأ�صهر املنتهية يف

31 مار�س 312014 مار�س 2015

)مراجعة()مراجعة(

الإيرادات 

52،73555،788الدخل من املرابحات والتمويالت الخرى

9،91611،651ح�ضة الأرباح من ال�رصكات الزميلة بعد خ�ضم ال�رصائب

49،87627،844الدخل من ال�ضتثمارات الخرى

6،5163،602ح�ضة املجموعة من دخل ح�ضابات ال�ضتثمار املطلقة ب�ضفتها م�ضاربًا

4754ح�ضة املجموعة من دخل ح�ضابات ال�ضتثمار املقيدة ب�ضفتها م�ضاربًا

16،58412،208اإيرادات اأخرى

135,674111,147اإجمايل الإيرادات

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

)54،020()52،337(وموؤ�ض�ضات اأخرى )�ضايف(

83,33757,127اإيرادات ت�صغيلية

امل�رصوفات

)40،957()40،846(امل�رصوفات الإدارية والعمومية

)7،397()8،090(الإ�ضتهالك والإطفاء

)48,354()48,936(اإجمايل امل�رصوفات

34،4018،773�صايف الربح قبل خم�ص�صات الهبوط يف القيمة  وال�رصائب اخلارجية

 

)4،218()15،940(خم�ض�ضات الهبوط يف القيمة )�ضايف(

18,4614,555�صايف الربح قبل ال�رصائب اخلارجية

)2،443()10،837(�رصائب خارجية

7,6242,112�صايف الربح للفرتة

متعلقة بالتايل:

2،641502م�ضاهمي البنك

4،9831،610حقوق الأقلية

7,6242,112

0.090.02عائد ال�صهم الأ�صا�صي واملخفف - �صنتات اأمريكية

للثالثة اأ�صهر املنتهية يف

31 مار�س 312014 مار�س 2015

)مراجعة()مراجعة(

الأن�صطة الت�صغيلية 

18،4614،555�ضايف الربح قبل ال�رصائب اخلارجية

تعديالت يف: 

8،0907،397ال�ضتهالك والإطفاء

)11،651()9،916(ح�ضة الأرباح من ال�رصكات الزميلة بعد خ�ضم ال�رصائب

15،9404،218خم�ض�ضات الهبوط يف القيمة - �ضايف

)320()32(اأرباح بيع موجودات ثابتة

32,5434,199اإيرادات 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،4074،451احلد الأدنى لالإحتياطي

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

15،10715،297مرابحات ومتويالت اخرى 

)7،701()1،216(متويالت امل�ضاركة

)9،853()9،484(موجودات اأخرى

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

37،38929،833احل�ضابات اجلارية للعمالء 

)167،213(195،851مبالغ م�ضتحقة مل�ضارف وموؤ�ض�ضات مالية وموؤ�ض�ضات اأخرى

)3،082()59،563(مبالغ م�ضتحقة مل�ضتثمرين

18،147)3،939(املطلوبات الأخرى

83،6556،296الزيادة يف حقوق اأ�ضحاب ح�ضابات ال�ضتثمار املطلقة

)109,626(305,750�صايف النقد الناجت من / )امل�صتخدم يف( الأن�صطة الت�صغيلية 

الأن�ضطة ال�ضتثمارية

�ضايف )الزيادة( / النق�س يف:

1،749154ا�ضتثمارات يف امل�ضاربة

-)850(ا�ضتثمارات يف ح�ضابات ال�ضتثمار املقيدة

1،440-ا�ضتثمارات يف �رصكات زميلة

2،740)20،357(موجودات مقتناه بغر�س التاأجري

179،802)136،423(�ضندات ا�ضتثمارية

6،304-اأرباح اأ�ضهم م�ضتلمة من �رصكات زميلة

)2،284()275(�رصاء موجودات ثابتة

3،170-ا�ضتثمارات عقارية

191,326)156,156(�صايف النقد الناجت من/)امل�صتخدم يف( الأن�صطة ال�صتثمارية 

الأن�ضطة التمويلية

)5،082()42(ال�رصائب املدفوعة

)5,082()42(�صايف النقد امل�صتخدم يف الأن�صطة التمويلية

36،192)3،544(ت�ضوية حتويل العمالت الأجنبية

146,008112,810�صايف الزيادة يف النقد وما يف حكمه

652,242901,804النقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة

798,2501,014,614النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة


