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

كما يف 3٠ يونيو ٢٠١٤ كما يف 3١ دي�سمرب ٢٠١٤  كما يف 3٠ يونيو ٢٠١٥   

)مراجعة( )مدققة(  )مراجعة(   

املوجودات   

 668,199  559,394  653,411 نقد واأر�ضدة لدى م�ضارف وامل�ضارف املركزية 

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

 383,352  330,371  420,027    وموؤ�ض�ضات اأخرى 

 3,306,155  3,331,337  3,327,182 مرابحات ومتويالت اخرى 

 75,238  90,150  125,643 متويالت امل�ضاركة 

 17,711  17,434  16,881 ا�ضتثمارات يف امل�ضاربة 

 680,197  684,821  683,528 ا�ضتثمارات يف �رشكات زميلة 

 1,376,997  1,767,618  2,218,929 �ضندات ا�ضتثمارية 

 77,049  69,869  77,317 ح�ضابات ال�ضتثمار املقيدة 

 64,187  74,243  118,823 موجودات مقتناة بغر�ض التاأجري 

 347,236  332,599  328,821 ا�ضتثمارات عقارية 

 295,802  273,196  303,833 موجودات اأخرى 

 118,699  113,278  114,366 موجودات ثابتة 

 223,829  216,594  209,134 موجودات غري ملمو�ضة 

 7,63٤,6٥١  7,86٠,9٠٤  8,٥97,89٥ اإجمايل املوجودات 

 املطلوبات وحقوق اأ�سحاب ح�سابات اال�ستثمار 

املطلقة وحقوق االأقلية وحقوق امللكية   

 1,494,291  1,372,653  1,490,890 ح�ضابات جارية للعمالء 

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

 1,208,958  1,473,298  1,885,885   وموؤ�ض�ضات اأخرى 

 1,885,662  1,995,345  2,022,168 مبالغ م�ضتحقة مل�ضتثمرين 

 303,310  274,090  290,268 املطلوبات الأخرى 

 ٤,89٢,٢٢١  ٥,١١٥,386  ٥,689,٢١١ اإجمايل املطلوبات 

 1,965,623  2,001,949  2,177,471 حقوق اأ�ضحاب ح�ضابات ال�ضتثمار املطلقة 

 230,468  220,183  221,184 حقوق الأقلية 

 اإجمايل املطلوبات وحقوق اأ�سحاب ح�سابات 

 7,٠88,3١٢  7,337,٥١8  8,٠87,866 اال�ستثمار املطلقة وحقوق االأقلية 

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

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

 267,313  259,260  240,246 الحتياطيات 

)448,515(  )463,415(  )457,758( خ�ضائر مرتاكمة 

 ٥٤6,339  ٥٢3,386  ٥١٠,٠٢9 اإجمايل حقوق امللكية 

 اإجمايل املطلوبات وحقوق اأ�سحاب ح�سابات

7,63٤,6٥١  7,86٠,9٠٤  8,٥97,89٥ 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 ال�ضتة اأ�ضهر املنتهية يف 30 يونيو 2015, 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 اأغ�ضط�ض 2015.

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 الستة أشهر المنتــهــيـة في 3٠ يونيو ٢٠١٥

الثالثة اأ�سهر املنتهية يف ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف   

3٠ يونيو ٢٠١٤ 3٠ يونيو ٢٠١٥  3٠ يونيو ٢٠١٤  3٠ يونيو ٢٠١٥   

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

االإيرادات    

 57,224  47,952  113,012  100,687 الدخل من املرابحات والتمويالت الخرى 

 10,625  20,033  22,276  29,949 ح�ضة الأرباح من ال�رشكات الزميلة بعد خ�ضم ال�رشائب 

 31,142  44,201  58,986  94,077 الدخل من ال�ضتثمارات الخرى 

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

 5,734  5,314  9,336  11,830 ب�ضفتها م�ضارباً 

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

 54  40  108  87 ب�ضفتها م�ضارباً 

 10,794  10,408  23,002  26,992 اإيرادات اأخرى 

 ١١٥,٥73  ١٢7,9٤8  ٢٢6,7٢٠  ٢63,6٢٢ اإجمايل االإيرادات 

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

)57,823(  )53,685(  )111,843(  )106,022( وموؤ�ض�ضات اأخرى )�ضايف( 

 ٥7,7٥٠  7٤,٢63  ١١٤,877  ١٥7,6٠٠ اإيرادات ت�سغيلية 

امل�رصوفات    

)44,581(  )40,173(  )85,538(  )81,019( امل�رشوفات الإدارية والعمومية 

)7,628(  )6,842(  )15,025(  )14,932( الإ�ضتهالك والإطفاء 

)٥٢,٢٠9(  )٤7,٠١٥(  )١٠٠,٥63(  )9٥,9٥١( اإجمايل امل�رصوفات 

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

 ٥,٥٤١  ٢7,٢٤8  ١٤,3١٤  6١,6٤9 وال�رصائب اخلارجية 

)6,707(  )14,064(  )10,925(  )30,004( خم�ض�ضات الهبوط يف القيمة )�ضايف( 

)١,١66(  ١3,١8٤  3,389  3١,6٤٥ �سايف الربح /)اخل�سارة( قبل ال�رصائب اخلارجية 

 828  )7,767(  )1,615(  )18,604( �رشائب خارجية 

)338(  ٥,٤١7  ١,77٤  ١3,٠٤١ �سايف الربح/)اخل�سارة( للفرتة 

متعلقة بالتايل:    

)614(  3,016  )112(  5,657 م�ضاهمي البنك 

 276  2,401  1,886  7,384 حقوق الأقلية 

)338(  ٥,٤١7  ١,77٤  ١3,٠٤١   

)٠.٠٢(  ٠.١٠  )٠.٠٠(  ٠.١9 عائد ال�سهم االأ�سا�سي واملخفف - �سنتات اأمريكية 

ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف  

3٠ يونيو ٢٠١٤ 3٠ يونيو ٢٠١٥   

)مراجعة( )مراجعة(   

	 	 االأن�سطة الت�سغيلية

 3,389  31,645 �ضايف الربح قبل ال�رشائب اخلارجية 

تعديالت يف:  

 15,025  14,932 ال�ضتهالك والإطفاء 

)22,276(  )29,949( ح�ضة الأرباح من ال�رشكات الزميلة بعد خ�ضم ال�رشائب 

 10,925  30,004 خم�ض�ضات الهبوط يف القيمة - �ضايف 

)338(  )1,069( ارباح بيع موجودات ثابتة 

 6,7٢٥  ٤٥,٥63 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

 7,653  )52,195( املتعلقة مبتطلبات احلد الأدنى لالإحتياطي 

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

)47,563(  )39,258( مرابحات ومتويالت اخرى 

)13,137(  )36,523( متويالت امل�ضاركة 

)13,198(  )12,046( موجودات اأخرى 

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

 169,728  127,541 احل�ضابات اجلارية للعمالء 

)117,405(  420,039 مبالغ م�ضتحقة مل�ضارف وموؤ�ض�ضات مالية وموؤ�ض�ضات اأخرى 

)91,042(  47,920 مبالغ م�ضتحقة مل�ضتثمرين 

 56,651  15,662 املطلوبات الأخرى 

)19,846(  175,343 الزيادة/)النق�ض( يف حقوق اأ�ضحاب ح�ضابات ال�ضتثمار املطلقة 

)6١,٤3٤(  69٢,٠٤6 �سايف النقد الناجت من / )امل�ستخدم يف( االأن�سطة الت�سغيلية 

االأن�سطة اال�ستثمارية  

�ضايف )الزيادة( / النق�ض يف:  

 3,090  1,659 ا�ضتثمارات يف امل�ضاربة 

 1,134  )7,302( ا�ضتثمارات يف ح�ضابات ال�ضتثمار املقيدة 

 1,440  - ا�ضتثمارات يف �رشكات زميلة 

 99  )79,654( موجودات مقتناه بغر�ض التاأجري 

)2,083(  )478,318( �ضندات ا�ضتثمارية 

 6,304  13,869 اأرباح اأ�ضهم م�ضتلمة من �رشكات زميلة 

 761  )830( )�رشاء(/بيع موجودات ثابتة 

 3,327  )2,084( ا�ضتثمارات عقارية 

 ١٤,٠7٢  )٥٥٢,66٠( �سايف النقد الناجت من / )امل�ستخدم يف( االأن�سطة اال�ستثمارية 

االأن�سطة التمويلية  

)8,019(  )5,120( ال�رشائب املدفوعة 

 -  )5,295( حقوق الأقلية 

)8,٠١9(  )١٠,٤١٥( �سايف النقد امل�ستخدم يف االأن�سطة التمويلية 

 20,593  2,507 ت�ضوية حتويل العمالت الأجنبية 

)3٤,788(  ١3١,٤78 �سايف الزيادة/)النق�ص( يف النقد وما يف حكمه 

 9٠١,8٠٤  6٥٢,٢٤٢ النقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة 

867,٠١6  783,7٢٠ 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   

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

 حركة القيمة العادلة لل�ضندات

)3,964(  -  )3,964(  -  -  )3,964(  -  -  -  -  - الإ�ضتثمارية 

 حركة القيمة العادلة لل�رشكات

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

 )1,572(  -  )1,572(  )1,595(  37  )14(  -  -  -  -  - ت�ضوية 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( 

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   

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

)112(  )112(  -  -  -  -  -  -  -  -  - �ضايف خ�ضارة الفرتة 

 حركة القيمة العادلة لل�ضندات

)518(  -  )518(  -  -  )518(  -  -  -  -  - الإ�ضتثمارية 

 حركة القيمة العادلة لل�رشكات

6,606  -  6,606  -  -  6,606  -  -  -  -  - الزميلة 

8,795  -  8,795  8,675  38  82  -  -  -  -  - ت�ضوية حتويل العمالت الأجنبية 

546,339  )448,515(  267,313  )7,534(  1,141  35,197  50,727  38,090  149,692  )30,149(  757,690 يف 30 يونيو 2014 )مراجعة( 


