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

2010

(مدققة)

2009

)معدلة(

 املوجودات

732،683651،048نقد واأر�ضدة لدى م�ضارف وامل�ضارف املركزية

176،408388،231 ودائع لدى م�ضارف وموؤ�ض�ضات مالية وموؤ�ض�ضات اأخرى

2،530،0942،189،501 مرابحات ومتويالت اأخرى

ا�ضتثمارات:

50،15632،334�ضكوك

26،91124،296م�ضاربة

664،988706،706ا�ضتثمارات يف �رشكات زميلة

1،190،680931،664�ضندات ا�ضتثمارية

204،278110،958ح�ضابات ال�ضتثمار املقيدة

70،53670،710موجودات مقتناة بغر�ض التاأجري

389،592416،964ا�ضتثمارات عقارية

287،271217،170موجودات اأخرى

145،382107،745موجودات ثابتة

274،590258،607موجودات غري ملمو�ضة

6,743,5696,105,934  اإجمايل املوجودات

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

وحقوق االأقلية وحقوق امللكية

684،162455،265ح�ضابات جارية للعمالء

1،714،0251،830،554مبالغ م�ضتحقة مل�ضارف وموؤ�ض�ضات مالية وموؤ�ض�ضات اأخرى

1،970،7951،640،393مبالغ م�ضتحقة مل�ضتثمرين

288،516259،312املطلوبات الأخرى

4,657,4984,185,524 اإجمايل املطلوبات

1،195،963983،011حقوق اأ�ضحاب ح�ضابات ال�ضتثمار املطلقة

236،092225،964حقوق الأقلية

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

6,089,5535,394,499وحقوق االأقلية

671،254568،832راأ�ض املال

142،603)17،238)الحتياطيات

654,016711,435اإجمايل حقوق امللكية

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

6,743,5696,105,934وحقوق االأقلية وحقوق امللكية

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010
)كافة املبالغ مو�ضحة باآلف الدولرات الأمريكية ما مل يذكر خالف ذلك(

بيان الدخل الموحد
)كافة املبالغ مو�ضحة باآلف الدولرات الأمريكية ما مل يذكر خالف ذلك( 

مت ا�ضتخراج  كلٍّ من بيان املركز املايل املوحد، وبيان الدخل املوحد، وبيان  التغريات يف حقوق امللكية املوحد، وبيان التدفقات النقدية املوحد، من املعلومات املالية املوحدة لبنك الإثمار �ض.م.ب. لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2010 والتي مت 

اعتمادها من قبل جمل�ض الإدارة بتاريخ 5 مار�ض 2011، ومت تدقيقها من قبل ال�ضادة/ براي�ض ووترهاو�ض كوبرز، مملكة البحرين.

بيان التدفقات النقدية 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

حممد بوجريي

الرئي�ض التنفيذي وع�ضو جمل�ض الإدارة

النتائج المالية الموحدة
للسنة المالية المنتــهــيـة في 31 ديسمبر 2010

بنك الإثمار �ض.م.ب. �ضجل جتاري: 15210، �ض.ب: 2820، برج اأداك�ض، املنامة، مملكة البحرين.

www.ithmaarbank.com :هاتف: 584000 17 )973+(، فاك�ض: 584017 17 )973+(، املوقع الإلكرتوين

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب

20102009

)معدلة()مدققة(

االإيرادات 

61،54648،835الدخل من ح�ضابات ال�ضتثمار املطلقة

)44،796))56،395)ناق�ضًا: العائد حل�ضابات ال�ضتثمار املطلقة واملخ�ض�ضات

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

5,1514,039ب�سفتها م�ساربًا

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

املقيدة ب�ضفتها م�ضاربًا
4،6186،768

9,76910,807اإجمايل دخل ح�سابات اال�ستثمار )�سناديق حتت االإدارة(

102،71788،851�ضايف الدخل من التمويل وال�ضتثمارات

28،0407،706�ضايف الدخل من معامالت الأطراف ذات ال�ضلة

-19،737الربح الناجت عن ال�ضتحواذ على الأعمال )�ضايف(

54،9274،672اإيرادات اأخرى

215,190112,036اإجمايل االإيرادات

امل�رصوفات

)122،031))130،994)امل�رشوفات الإدارية والعمومية

)34،046))32،763)ال�ضتهالك والإطفاء

(156,077)(163,757)اإجمايل امل�رصوفات

(44,041)51,433�سايف الربح/) اخل�سارة( قبل خم�س�سات الهبوط يف القيمة وال�رصائب اخلارجية 

)206،905))226،809)خم�ض�ضات الهبوط يف القيمة

-29،423�ضطب املخ�ض�ضات املتعلقة مبعامالت الأطراف ذات ال�ضلة

)206،905))197،386)خم�ض�ضات الهبوط يف القيمة )�ضايف(

(250,946)(145,953)�سايف اخل�سارة قبل ال�رصائب اخلارجية

)562)6،341�رشائب خارجية

(251,508)(139,612)�سايف  اخل�سارة لل�سنة

متعلقة بالتايل:

)247،415))150،149)م�ضاهمي البنك

)4،093)10،537حقوق الأقلية

(139,612)(251,508)

(11.31)(5.88)عائد ال�سهم االأ�سا�سي واملخفف – �سنتات اأمريكية

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب

20102009

)معدلة()مدققة(

االأن�سطة الت�سغيلية 

)250،946))145،953) �ضايف اخل�ضارة قبل ال�رشائب اخلارجية

تعديالت يف: 

32،76334،046ال�ضتهالك والإطفاء

-)19،737)الربح الناجت عن ال�ضتحواذ على الأعمال

)27،072))27،583)الدخل من ال�رشكات الزميلة

197،386206،904خم�ض�ضات الهبوط يف القيمة

(37,068)36,876اأرباح / )خ�سائر( ت�سغيلية قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية

اأر�ضدة لدى امل�ضارف ت�ضتحق بعد ت�ضعني يومًا ولدى امل�رشف املركزي املتعلقة مبتطلبات احلد 

14،498153،417الأدنى للالحتياطي

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

44،184)344،933)مرابحات ومتويالت اخرى

)98،221))95،155)موجودات اأخرى

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

)15،337)228،897احل�ضابات اجلارية للعمالء 

)101،017))116،529)مبالغ م�ضتحقة مل�ضارف وموؤ�ض�ضات مالية وموؤ�ض�ضات اأخرى

330،402171،879مبالغ م�ضتحقة مل�ضتثمرين

)91،947)10،145املطلوبات الأخرى

212،952299،709الزيادة يف حقوق اأ�ضحاب ح�ضابات ال�ضتثمار املطلقة

)45،836))28،343)ال�رشائب املدفوعة

248,810279,763�سايف النقد الناجت من االأن�سطة الت�سغيلية 

االأن�سطة اال�ستثمارية

�ضايف )الزيادة( / النق�ض يف:

84،848)2،615)م�ضاربة

)7،175))18،703)�ضكوك

)48،000))78،103)ا�ضتثمارات يف ح�ضابات ال�ضتثمار املقيدة

)49،321)174موجودات مقتناه بغر�ض التاأجري

)343،548))321،594)�ضندات ا�ضتثمارية

)83،404)-ا�ضتثمارات يف �رشكات زميلة

15،76612،966اأرباح م�ضتلمة من �رشكات زميلة

)3،786))48،197)�رشاء موجودات ثابتة

)41،644))20،389)ا�ضتثمارات عقارية

(479,064)(473,661)�سايف النقد امل�ستخدم يف االأن�سطة اال�ستثمارية 

االأن�سطة التمويلية

)13،349))2،236)�رشاء اأ�ضهم خزينة 

4685،816بيع اأ�ضهم خزينة

-103،025زيادة راأ�ض املال

(7,533)101,257�سايف النقد الناجت من / )امل�ستخدم يف( االأن�سطة التمويلية

7،9042،732ت�ضوية حتويل العمالت الأجنبية

(204,102)(115,690)�سايف النق�ص يف النقد وما يف حكمه

818,2161,022,318النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة

702,526818,216النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة 

االحتياطيات

راأ�ص املال

عالوة

اإ�سدار

اأ�سهم

احتياطي 

قانوين 

احتياطي

عام 

احتياطي

القيمة

العادلة 

لال�ستثمارات

احتياطي 

القيمة

العادلة 

لال�ستثمارات 

العقارية

حتويل 

عمالت 

اأجنبية 

خ�سائر

مرتاكمة

اإجمايل 

االحتياطيات 

اإجمايل

حقوق

 امللكية

142،603711،435)209،494)59-568،832161،13238،090150،8271،989يف 1 يناير 2010

--87،818)283)-8،676)96،211)---تعديالت اإعادة التنظيم

142،603711،435)121،676))224)-568،832161،13238،09054،61610،665يف 1 يناير 2010 )معدلة(

103،025--------103،025الزيادة يف راأ�ض املال 

م�ضاريف متعلقة باأ�ضهم حقوق 

الإ�ضدار
-(10،000(------(10،000((10،000(

)2،236)725------725)2،961)�رشاء اأ�ضهم خزينة 

468)1،890)------)1،890)2،358بيع اأ�ضهم خزينة

)150،149))150،149))150،149)-------�ضايف اخل�ضارة لل�ضنة

حركة القيمة العادلة لال�ضتثمارات 

)173))173)---)173)----املتوفرة للبيع

3،1693،6703،670---501---ا�ضتبعاد �رشكات تابعة

حركة ال�رشائب املوؤجلة لال�ضتثمارات 

)944))944)---)944)----املتوفرة للبيع

حتويل اإىل بيان الدخل نتيجة الهبوط 

4،8894،889---4،889----يف القيمة لل�ضندات ال�ضتثمارية

حتويل اإىل بيان الدخل نتيجة ل�ضتبعاد 

)14،124))14،124)---)14،124)----ا�ضتثمارات متوفرة للبيع

حركة القيمة العادلة لال�ضتثمارات 

1،0151،015--1،015-----العقارية

7،1407،140)2،520)9،830-)170)----ت�ضوية حتويل العمالت الأجنبية

--4،391---)4،391)---التحويل من الحتياطي العام

(654,016)(17,238)(266,785)671,254149,96738,09050,7261431,0159,606يف 31 دي�سمرب 2010 

االحتياطيات

راأ�ض املال

عالوة 

اإ�ضدار 

اأ�ضهم

احتياطي 

قانوين 
احتياطي عام 

احتياطي 

القيمة العادلة 

لالإ�ضتثمارات

 حتويل 

 عمالت 

 اأجنبية 

اأرباح م�ضتبقاة 

/ )خ�ضائر 

مرتاكمة(

اإجمايل

الحتياطيات 

اإجمايل 

حقوق 

امللكية

90582،188395،953923،909)42،450)527،956209،54138،090107،679يف 1 يناير 2009 )معدلة(

-)54،362)-----)54،362)54،362اإ�ضدار اأ�ضهم عالوة

)13،349)5،973-----5،973)19،322)�رشاء اأ�ضهم خزينة 

5،816)20)-----)20)5،836بيع اأ�ضهم خزينة

)247،415))247،415))247،415)------�ضايف اخل�ضارة لل�ضنة

حركة القيمة العادلة لالإ�ضتثمارات 

املتوفرة للبيع
----4،723--4،7234،723

حركة ال�رشائب املوؤجلة لالإ�ضتثمارات 

املتوفرة للبيع
----(1،184(--(1،184((1،184(

حركة القيمة العادلة نتيجةالهبوط يف 

القيمة لل�ضندات ال�ضتثمارية
----42،925--42،92542،925

حركة اإحتياطي القيمة العادلة يف 

ال�رشكات الزميلة
----147--147147

حتويل اإىل بيان الدخل نتيجة لإ�ضتبعاد 

ا�ضتثمارات متوفرة للبيع 
----(2،099(--(2،099((2،099(

)1،484))1،484))565))846))73)----ت�ضوية حتويل العمالت الأجنبية

--)43،148)--43،148---حتويل اإىل الحتياطي العام 

حتويالت ل�ضندوق الإثمار للتعليم 

والتدريب 
------(554((554((554(

142,603711,435(209,494)568,832161,13238,090150,8271,98959يف 31 دي�سمرب 2009 )معدلة(

يف 31 دي�سمرب


