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

كما يف 30 �سبتمرب 2010

(مراجعة)

كما يف 31 دي�سمرب 2009

(مدققة ومعدلة)

 املوجودات

346,001651,048 نقد واأر�ضدة لدى البنوك وامل�رصف املركزي

218,846388,231 ودائع لدى م�ضارف وموؤ�ض�ضات مالية وموؤ�ض�ضات اأخرى

2,104,3052,189,501 مرابحات ومتويالت اأخرى

ا�ضتثمارات:

32,35432,334�ضكوك

26,90724,296م�ضاربة

715,791702,366ا�ضتثمارات يف �رصكات زميلة

766,799936,004�ضندات ا�ضتثمارية

224,076110,958ح�ضابات ال�ضتثمار املقيدة

76,22370,710موجودات مقتناة بغر�ض التاأجري

423,521416,964ا�ضتثمارات عقارية

247,931258,607موجودات غري ملمو�ضة

246,947219,327موجودات اأخرى

103,566107,745عقارات ومعدات

5,533,2676,108,091  اإجمايل املوجودات

 املطلوبات وح�سابات اال�ستثمار غري املقيدة وحقوق 

االأقلية وحقوق امللكية

471,911455,265ح�ضابات جارية للعمالء

1,106,7171,739,696مبالغ م�ضتحقة مل�ضارف وموؤ�ض�ضات مالية وموؤ�ض�ضات اأخرى

1,377,5671,640,393مبالغ م�ضتحقة مل�ضتثمرين

208,763350,170املطلوبات الأخرى

3,164,9584,185,524 اإجمايل املطلوبات

1,350,100983,011ح�ضابات ال�ضتثمار غري املقيدة

222,000225,964حقوق الأقلية

 اإجمايل املطلوبات وح�سابات اال�ستثمار غري املقيدة 

4,737,0585,394,499وحقوق االأقلية

669,441568,832راأ�ض املال

126,768144,760الحتياطيات

796,209713,592اإجمايل حقوق امللكية

 اإجمايل املطلوبات وح�سابات اال�ستثمار غري املقيدة 

5,533,2676,108,091وحقوق االأقلية وحقوق امللكية

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 �ض.م.ب. لفرتة الت�ضعة اأ�ضهر املنتهية يف 30 �ضبتمرب 2010 والتي مت اعتمادها من قبل جمل�ض الإدارة بتاريخ 13 نوفمرب 2010، ومت مراجعتها من قبل ال�ضادة/ براي�ض ووترهاو�ض كوبرز، مملكة البحرين.

الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف

30 �سبتمرب 302009 �سبتمرب 2010

(مراجعة ومعدلة)(مراجعة)

االأن�سطة الت�سغيلية 

)82,628)13,396 �ضايف ربح/)خ�ضارة( الفرتة

تعديالت يف: 

9,098)5,861)ال�رصائب

6,16811,467ال�ضتهالك

16,07514,864اإطفاء الأ�ضول الغري ملمو�ضة

)20,321))22,192)الدخل من ال�رصكات الزميلة  

-)16,983)حتويل احتياطي القيمة العادلة لال�ضتثمارات  

53,122  29,377خم�ض�ضات الهبوط يف القيمة

(14,398) 19,980اأرباح/)خ�سائر( ت�سغيلية قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية

 اأر�ضدة لدى البنوك ت�ضتحق بعد ت�ضعني يومًا ولدى امل�رصف املركزي املتعلقة 

378,519265,153مبتطلبات احلد الأدنى لالحتياطي

)166,350)69,810مرابحات ومتويالت اأخرى

)47,315))45,842)املوجودات الأخرى

)68,093)16,646احل�ضابات اجلارية للعمالء 

)64,662))708,127)مبالغ م�ضتحقة مل�ضارف وموؤ�ض�ضات مالية وموؤ�ض�ضات اأخرى

162,120)263,326)مبالغ م�ضتحقة مل�ضتثمرين

10,477)124,127)املطلوبات الأخرى

48,032 367,089ح�ضابات ال�ضتثمار غري املقيدة

)38,220))21,419)ال�رصائب املدفوعة

86,744(310,797)�سايف النقد )امل�ستخدم يف(/الناجت من االأن�سطة الت�سغيلية 

االأن�سطة اال�ستثمارية

�ضايف التغري يف:

52,348)2,611)م�ضاربة

)50))901)�ضكوك

8,304)5,107)ا�ضتثمارات يف ح�ضابات ال�ضتثمار املقيدة

)2,156))5,513)موجودات مقتناه بغر�ض التاأجري

)220,994)140,858�ضندات ا�ضتثمارية

)84,406)-ا�ضتثمارات يف �رصكات زميلة

15,76611,237اأرباح م�ضتلمة من �رصكات زميلة

)2,000))2,919)�رصاء عقارات و معدات

)33,121))19,130)ا�ضتثمارات عقارية

(270,838)120,443�سايف النقد الناجت من/ )امل�ستخدم يف( االأن�سطة اال�ستثمارية 

االأن�سطة التمويلية

)10,879))2,279) �رصاء اأ�ضهم خزينة

4335,564بيع اأ�ضهم خزينة

-103,025راأ�ض املال

(5,315)101,179�سايف النقد الناجت من /)امل�ستخدم يف( االأن�سطة التمويلية

5,207)6,738)ت�ضوية حتويل العمالت الأجنبية

(184,202)(95,913)�سايف النق�ص يف النقد وما يف حكمه

620,1911,022,318النقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة 

524,278838,116النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة

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

حممد بوجريي

الرئي�ض التنفيذي وع�ضو جمل�ض الإدارة

النتائج المالية المرحلية المختصرة الموحدة
لفتــرة التسعة أشـهر المنتــهــيـة في 30 سبتمبر 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

الثالثة اأ�سهر املنتهية يفالت�سعة اأ�سهر املنتهية يف

30 �سبتمرب 302009 �سبتمرب 302010 �سبتمرب 302009 �سبتمرب 2010

(مراجعة ومعدلة)(مراجعة)(مراجعة ومعدلة)(مراجعة)

االإيرادات 

39,25217,22412,701 43,886الدخل من ح�ضابات ال�ضتثمار غري املقيدة

)13،764()15،826()33،130()39،716(ناق�ضًا: العائد حل�ضابات ال�ضتثمار غري املقيدة واملخ�ض�ضات

 ح�سة املجموعة من دخل ح�سابات اال�ستثمار غري املقيدة 

(1,063)4,1706,1221,398ب�سفتها م�ساربًا

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

املقيدة ب�ضفتها م�ضاربًا
4,1615,1465301,700

8,33111,2681,928637اإجمايل دخل ح�سابات اال�ستثمار )�سناديق حتت االإدارة(

23,662 71,57616,440 96,278�ضايف الدخل من التمويل وال�ضتثمارات

35,63127,59413,00510,448اإيرادات اأخرى

110,43831,37334,747 140,240اإجمايل االإيرادات

امل�رصوفات

)29،333()25،048()88،507()84،071(امل�رصوفات الإدارية والعمومية

)11،328()7،334()26،331()22،243(الإ�ضتهالك والإطفاء

)3،757(4,686)16،008( 2,986اأرباح/)خ�ضائر( فروق �رصف العمالت

(44,418)(27,696)(130,846)(103,328)اإجمايل امل�رصوفات

�سايف الربح/) اخل�سارة( قبل خم�س�سات الهبوط 

(9,671) 3,677(20,408)36,912 يف القيمة وال�رصائب اخلارجية 

)19،374()1،203()53،122()29،377(خم�ض�ضات الهبوط يف القيمة )�ضايف(

(29,045) 2,474(73,530)7,535�سايف الربح/)اخل�سارة( قبل ال�رصائب اخلارجية

)4،004( 2,581)9،098(5,861�رصائب خارجية

(33,049)  5,055 (82,628) 13,396�سايف ربح/)خ�سارة( الفرتة 

متعلقة بالتايل:

)32،627(6,514)80،262(11,109م�ضاهمي البنك

)422()1،459()2،366( 2,287حقوق الأقلية

13,396 (82,628)5,055(33,049)

(1.50)0.24(3.67)0.44عائد ال�سهم االأ�سا�سي واملخفف – �سنتات اأمريكية

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المختصر الموحد
)كافة املبالغ مو�ضحة باآلف الدولرات الأمريكية ما مل يذكر خالف ذلك(

االحتياطيات 

راأ�ص املال

عالوة 

اإ�سدار 

اأ�سهم

احتياطي 

قانوين 

احتياطي 

عام 

احتياطي 

القيمة العادلة 

لال�ستثمارات

 حتويل 

 عمالت 

 اأجنبية 

اأرباح 

م�ستبقاة/ 

)خ�سائر 

مرتاكمة( 

اإجمايل 

االحتياطيات 

اإجمايل 

حقوق 

امللكية

144,760713,592)119,519))224)568,832161,13238,09054,61610,665يف 1 يناير  2010 )مدققة ومعدلة(

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

م�ضاريف متعلقة باأ�ضهم حقوق 

)10,000))10,000)-----)10,000)-الإ�ضدار

)2,279)682-----682)2,961)�رصاء اأ�ضهم خزينة 

433)112)-----)112)545بيع اأ�ضهم خزينة

11,10911,10911,109------�ضايف ربح الفرتة

 حركة القيمة العادلة لال�ضتثمارات 

املتوفرة للبيع
----

(1,124(
--

(1,124((1,124(

)5,879))5,879)--)1,082))4,797)---اإ�ضتبعاد ال�رصكات التابعة 

 حركة ال�رصائب املوؤجلة 

لال�ضتثمارات املتوفرة للبيع
----2,016--2,0162,016

 حتويل اإىل بيان الدخل نتيجة 

 ل�ضتبعاد ا�ضتثمارات 

متوفرة للبيع 
----

(13,255(
--

(13,255((13,255(

)1,429))1,429))2,758)1,526)197)----ت�ضوية حتويل العمالت الأجنبية

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

126,768796,209(106,777)1,302(2,977)669,441151,70238,09045,428يف 30 �سبتمرب 2010 (مراجعة)

90582,188395,953923,909)42,450)527,956209,54138,090107,679يف 1 يناير 2009 )مدققة ومعدلة(

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

)10,880)5,665-----5,665)16,545)�رصاء اأ�ضهم خزينة 

345,566-----5,53234بيع اأ�ضهم خزينة

)80,262))80,262))80,262)------�ضايف اخل�ضارة للفرتة

 حركة القيمة العادلة 

)6,010))6,010)--)6,010)----لالإ�ضتثمارات املتوفرة للبيع

 حركة ال�رصائب املوؤجلة 

)2,067))2,067)--)2,067)----لال�ضتثمارات املتوفرة للبيع

 حركة اإحتياطي القيمة العادلة 

يف ال�رصكات الزميلة
----148--148148

 حتويل اإىل بيان الدخل نتيجة 

 ل�ضتبعاد ا�ضتثمارات 

)399))399)--)399)----متوفرة للبيع 

)3,772))3,772))617))3,098))57)----ت�ضوية حتويل العمالت الأجنبية

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

 حتويالت ل�ضندوق الإثمار للتعليم 

)554))554))554)------والتدريب 

254,374825,679(42,393)(2,193)(50,835)571,305160,87838,090150,827يف 30 �سبتمرب 2009(مراجعة ومعدلة)

* اإن الأرباح ال�ضافية لفرتة الت�ضعة اأ�ضهر املنتهية يف 30 �ضبتمرب 2010 تت�ضمن مبلغا بقيمة 53.5 مليون دولر اأمريكي والتي متثل اأرباحًا نتجت 
عن بيع اأ�ضول حالية لطرف ذي �ضلة.  

*


