
النتائج المالية المرحلية المختصرة الموحدة
لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١

تم استخراج  كلٍّ من بيان املركز املايل املرحيل املخترص املوحد، وبيان الدخل املرحيل املخترص املوحد، وبيان  التغريات يف حقوق امللكية املرحيل املخترص املوحد وبيان التدفقات النقدية املرحيل املخترص املوحد، من املعلومات املالية املرحلية 
املخترصة املوحدة لبنك اإلثمار ش.م.ب.)م( لفرتة الستة أشهر املنتهية يف ٣0 يونيو 202١، والتي تم اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة وتم مراجعتها من قبل السادة/ برايس ووترهاوس كوبرز ام إي ليمتد، مملكة البحرين، الذين أصدروا 

رأياً غري متحفظ عليها بتاريخ ١2 أغسطس 202١. لم يتم تدقيق أو مراجعة املعلومات املقارنة لبيان الدخل املرحيل املخترص املوحد لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف ٣0 يونيو 2020.

صاحب السمو امللكي األمري عمرو محمد الفيصل
رئيس مجلس اإلدارة

إلهام حسن
عضو مجلس اإلدارة

أحمد عبدالرحيم
الرئيس التنفيذي

بنك اإلثمار ش.م.ب.)م( سجل تجاري: ١-٩٩٣٣٦، ص.ب: 2820، برج السيف، ضاحية السيف، مملكة البحرين.
www.ithmaarbank.com :املوقع اإللكرتوني info@ithmaarbank.com :هاتف: ٥8٥000 ١7 )٩7٣+(، فاكس: ٥8٥١٥١ ١7 )٩7٣+(، الربيد اإللكرتوني

مرخص من قبل مرصف البحرين املركزي كبنك تجزئة إسالمي.

بيان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد 
)كافة املبالغ موضحة بآالف الدنانري البحرينية ما لم يذكر خالف ذلك( 

كما يف
٣٠ يونيو ٢٠٢١

)مراجعة(

كما يف
٣١ ديسمرب ٢٠٢٠

)مدققة(

املوجودات

 2٣٩،٣٣2  2١٣،0٦2 نقد وأرصدة لدى مصارف واملصارف املركزية

 8٥،٦١2  ١48،٥٥٣ سلع وودائع أخرى لدى مصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

 ١،٣47،٣٣7  ١،٣0٩،448 مرابحات وتمويالت أخرى

 ٣٥0،420  4٥8،8٩٣ تمويالت املشاركة

 7٥٥،22٥  87٩،207 صكوك وأدوات مالية استثمارية وما يف حكمها

 -    ٣،7١8 استثمار يف رشكات زميلة

 ١4٥،٣4٦  ١٥١،٣١٩ موجودات مقتناة بغرض التأجري

 47،٩٥٣  ٦٣،٩2٦ موجودات أخرى

 2،٣١٦  2،٣4٦ استثمارات عقارية

 7٣،٣٥٩  7١،0٦٥ عقارات قيد التطوير

 22،274  ٥٥،٦٣٥ موجودات ثابتة

 2٥،٦0٣  2٣،20٩ موجودات غري ملموسة

 ٣،٠94،777  ٣،٣8٠،٣8١ إجمايل املوجودات

 املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة 
وحقوق األقلية وحقوق امللكية

املطلوبات

 ٦٦١،7٣٩  7٥4،2٦١ حسابات جارية للعمالء

 4٣٥،7٦4  ٥02،2١8 مبالغ مستحقة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

 ٥١4،2٣4  ٥22،0٥7 مبالغ مستحقة ملستثمرين

 ١02،٩٩8  ١٥٩،٦١8 املطلوبات األخرى

 ١،7١4،7٣5  ١،9٣8،١54 إجمايل املطلوبات

 ١،27٥،١٦2  ١،٣٣0،٩٥٥ حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة

 ٥٥،04٩  ٥7،2٣١ حقوق األقلية

إجمايل املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات 
 ٣،٠44،946  ٣،٣٢6،٣4٠     االستثمار املطلقة وحقوق األقلية

 ١00،000  ١00،000 رأس املال

 )٣4،0٣٣( )٣0،٦٥2(االحتياطيات

 )١٦،١٣٦( )١٥،٣07(خسائر مرتاكمة

 49،8٣١  54،٠4١ إجمايل حقوق امللكية

 إجمايل املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة 

 ٣،٠94،777  ٣،٣8٠،٣8١ وحقوق األقلية وحقوق امللكية

بيان الدخل المرحلي المختصر الموحد
)كافة املبالغ موضحة بآالف الدنانري البحرينية ما لم يذكر خالف ذلك(

الثالثة أشهر املنتهية يفالستة أشهر املنتهية يف

٣٠ يونيو ٢٠٢١
)مراجعة(

٣٠ يونيو ٢٠٢٠
)مراجعة(

٣٠ يونيو ٢٠٢١
)مراجعة(

٣٠ يونيو ٢٠٢٠
)غري مراجعة(

اإليرادات 

 ١8،٩٦١  27،٩08  44،٦٣٦  ٥١،٩٩8 الدخل من املوجودات املمولة من قبل حسابات االستثمار املطلقة 

 )١0،٦٣٣( )١4،٥٦١( )2٥،722( )2٩،٦0١(ناقصاً: العائد لحسابات االستثمار املطلقة ومخصصات الهبوط يف القيمة

 حصة املجموعة من دخل حسابات االستثمار املطلقة 
 8،٣٢8  ١٣،٣47  ١8،9١4  )٢٢،٣97(  بصفتها مضارباً

 ١4،2٣0  ٩،١١٦  ٣2،0٦١  ١8،٣٦0 الدخل من املرابحات والتمويالت االخرى

 ١٣،808  ١١،٦٣٥  28،788  22،١7١ الدخل من الصكوك وأدوات استثمارية وما يف حكمها

 8،٩٦2  4،٩42  ١٣،488  ١0،٦٥8 إيرادات أخرى

 4٥،٣28  ٣٩،040  ٩٣،2٥١  7٣،٥8٦ إجمايل اإليرادات

 )١8،٩7٩( )١4،7٦4( )4٣،07٥( )٣0،١80(ناقصاً: أرباح مدفوعة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى )صايف(

 ٢6،٣49  ٢4،٢76  5٠،١76  4٣،4٠6 إيرادات تشغيلية

املرصوفات

 )١٣،8٩٩( )١7،٥٩2( )2٩،١١٩( )٣2،28٦(املرصوفات اإلدارية والعمومية

 )2،28١( )2،48١( )4،٥٣0( )4،٩2٣(اإلستهالك واإلطفاء

 )١6،١8٠( )٢٠،٠7٣( )٣٣،649( )٣7،٢٠9(إجمايل املرصوفات

 صايف الربح قبل مخصصات الهبوط يف القيمة 
 ١٠،١69  4،٢٠٣  ١6،5٢7  6،١97   والرضائب الخارجية

 )2،07٣( ٩٣٣  )١0،٦٦٩( ٣،٦8٦ عكس / )مخصصات( الهبوط يف القيمة )صايف(

 8،٠96  5،١٣6  5،858  9،88٣ صايف الربح قبل الرضائب الخارجية

 )2،2١0( )٣،27٥( )٥،٦٥2( )٦،47٥(رضائب خارجية

 5،886  ١،86١  ٢٠6  ٣،4٠8 صايف الربح / )الخسارة( للفرتة

متعلقة بالتايل:

 4،٦78  ٣8١  )2،0٣2( ٥٣4 مساهمو البنك

 ١،208  ١،480  2،2٣8  2،874 حقوق األقلية

 ٣،4٠8  ٢٠6  ١،86١  5،886 

4.68 ٠.٣8 )٢.٠٣(٠.5٣ عائد / )خسارة( السهم األسايس واملخفف – فلس

 

بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر الموحد 
)كافة املبالغ موضحة بآالف الدنانري البحرينية ما لم يذكر خالف ذلك(

الستة أشهر املنتهية يف

٣٠ يونيو ٢٠٢١
)مراجعة(

٣٠ يونيو ٢٠٢٠
)مراجعة(

األنشطة التشغيلية 

 ٥،8٥8  ٩،88٣ صايف الربح قبل الرضائب الخارجية

تعديالت يف: 

 4،٥٣0  4،٩2٣ االستهالك واإلطفاء

 -    )١٦١(حصة األرباح من الرشكات الزميلة بعد خصم الرضائب

 ١0،٦٦٩  )٣،٦8٦()عكس( / مخصصات الهبوط يف القيمة - صايف

 )28،788( )22،١7١(أرباح من صكوك وأدوات مالية استثمارية وما يف حكمها

 -    ١،4٣4 تكلفة التمويل عىل صايف التزام اإلجارة

 ١4  )٥87()أرباح( / خسائر من بيع موجودات ثابتة

 )7،7١7( )١٠،٣65(خسائر تشغيلية قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية

التغريات يف املوجودات و املطلوبات التشغيلية: 

ً أرصدة لدى املصارف تستحق بعد تسعني يوما
 ١٥١،٩٦٩  2،٥١٩    أرصدة لدى املصارف املركزية تتعلق بالحد األدنى لالحتياطي 

 )87،8٩٥( 4٥،47٣ مرابحات وتمويالت اخرى 

 )2٦،2٣٦( )١0٥،0٣8(تمويالت املشاركة

 )2،٥١٦( )١4،٥24(موجودات أخرى

 ٥4،٣٩2  87،٩24 الحسابات الجارية للعمالء 

 )22،72٦( ٦٥،28٩ مبالغ مستحقة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

 )١2،72٥( ١،2٦0 مبالغ مستحقة ملستثمرين

 ١،704  2٥،8٥4 املطلوبات األخرى

 ١2٥،04٥  ٥١،804 الزيادة يف حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة

 )2،4٥7( )٦،4١2(الرضائب املدفوعة

 ١7٠،8٣8  ١4٣،784 صايف النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 

األنشطة االستثمارية

صايف التغري يف:

 -    )١،٣٦٥(استثمار يف رشكات زميلة

 2،٦٥4  )٥،٩7٣(موجودات مقتناة بغرض التأجري

 )80،7٣٩( )٩٦،40٣(صكوك وأدوات مالية استثمارية وما يف حكمها

 )2،0١7( )2،١٥٦(موجودات ثابتة

 )8٠،١٠٢( )١٠5،897(صايف النقد املستخدم يف األنشطة االستثمارية 

األنشطة التمويلية

 -    )١،٩٥٣(سداد صايف مستحقات اإلجارة

 -    )١،95٣(صايف النقد املستخدم يف األنشطة التمويلية

 )١0،7١٣( 70٩ تسوية تحويل العمالت األجنبية

 8٠،٠٢٣  ٣6،64٣ صايف الزيادة يف النقد وما يف حكمه

 ٣١٢،56٠  ٢78،٢8٠ النقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة

 ٣9٢،58٣  ٣١4،9٢٣ النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة

البنود غري النقدية:  
1. بلغت اإلضافات عىل األصول الثابتة واملتعلقة باالعرتاف بحق استخدام األصول ٣٣،٣ مليون دينار بحريني.  
2. بلغ االعرتاف بإلتزامات اإليجار ٣٣،٣ مليون دينار بحريني مسجلة يف مطلوبات أخرى.   

3. تصنيف االستثمارات يف األوراق املالية لالستثمار يف رشكات زميلة بمبلغ 2،2 مليون دينار بحريني.   

 بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المختصر الموحد 
 لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١
)كافة املبالغ موضحة بآالف الدنانري البحرينية ما لم يذكر خالف ذلك(

االحتياطيات

رأس املال
احتياطي 

قانوني 

احتياطي 
 القيمة

العادلة 
لالستثمارات

احتياطي 
التحوط 

احتياطي 
القيمة العادلة 

لالستثمارات 
العقارية

تحويل 
عمالت 
أجنبية 

إجمايل 
االحتياطيات

خسائر 
مرتاكمة

إجمايل 
حقوق 
امللكية

 49،8٣١  )١6،١٣6( )٣4،٠٣٣( )٣9،6٠٢( 7٢١  )٢،76٠( 7،٣٠9  ٢99  ١٠٠،٠٠٠ يف ١ يناير ٢٠٢١ )مدققة(

 5٣4  ٥٣4  -    -    -    -    -    -    -   صايف ربح الفرتة

 ٢95  2٩٥  -    -    -    -    -    -    -   زيادة املساهمة يف رشكة تابعة

حركة القيمة العادلة للصكوك 
وأدوات استثمارية وما يف 

حكمها
   -    -  ١،٥8١  -    -    -    ١،58١  -    ١،58١ 

 7٣8  -    7٣8  -    -    7٣8  -    -    -   الحركة يف احتياطي التحوط

 ١،٠6٢  -    ١،٠6٢  ١،0١٣  8  -    4١  -    -   تسوية تحويل العمالت األجنبية

 54،٠4١  )١5،٣٠7( )٣٠،65٢( )٣8،589( 7٢9  )٢،٠٢٢( 8،9٣١  ٢99  ١٠٠،٠٠٠ يف ٣٠ يونيو ٢٠٢١ )مراجعة(

 بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المختصر الموحد 
 لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠
)كافة املبالغ موضحة بآالف الدنانري البحرينية ما لم يذكر خالف ذلك(

االحتياطيات

رأس املال
احتياطي 

قانوني 

احتياطي 
 القيمة

العادلة 
لالستثمارات

احتياطي 
القيمة العادلة 

لالستثمارات 
العقارية

تحويل 
عمالت 
أجنبية 

احتياطات 
أخرى

إجمايل 
االحتياطيات

)خسائر 
مرتاكمة(

إجمايل 
حقوق 
امللكية

 79،١7١  )٢8،4١9( 7،59٠  4٠،٢8٠  )٣7،47٣( 744  ٣،74٠  ٢99  ١٠٠،٠٠٠ يف ١ يناير ٢٠٢٠ )مدققة(

التعديالت الناتجة عن إعادة 
تصنيف االستثمارات بناًء عىل 
 4،٠١9  -    4،0١٩  -    -    -    4،0١٩  -    -   معيار املحاسبة املالية رقم ٣٣

الرصيد املعدل يف ١ يناير 
 8٣،١9٠  )٢8،4١9( ١١،6٠9  4٠،٢8٠  )٣7،47٣( 744  7،759  ٢99  ١٠٠،٠٠٠ ٢٠٢٠ )مدققة(

 )٢،٠٣٢( )2،0٣2( -    -    -    -    -    -    -   صايف خسارة الفرتة

 )١4،78٢( )١4،782( -    -    -    -    -    -    -   خسارة التعديل 

 ١،٢86  ١،28٦  -    -    -    -    -    -    -   الزيادة يف ملكية الرشكة التابعة

حركة القيمة العادلة للصكوك 
وأدوات استثمارية وما يف 

 )5٠٣( -    )٥0٣( -    -    -    )٥0٣( -    -   حكمها

 )5،48٠( -    )5،48٠( -    )٥،22٣( )٥١( )20٦( -    -   تسوية تحويل العمالت األجنبية

 6١،679  )4٣،947( 5،6٢6  4٠،٢8٠  )4٢،696( 69٣  7،٠5٠  ٢99  ١٠٠،٠٠٠ يف ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ ) مراجعة(


