
بيان المركز المالي الموحد المختصر
كما  في 30 يونيو 2014  / بآالف الدوالرات األمريكية

30 يونيو 2014
)مراجعة(

31 ديسمبر 2013
)مدققة(

30 يونيو 2013
)مراجعة(

الموجودات
53,10921,84733,452نقد وأرصدة لدى البنوك

692-4,995ودائع لدى مؤسسات مالية
177,566196,141175,300استثمارات في أوراق مالية 

259,404259,404259,404عقارات استثمارية
--44,172عقارات انشائية

160,252184,07622,246موجودات محتفظ بها لغرض البيع
17,70673,417236,480استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية

--125,220موجودات غير ملموسة
-135,138299ممتلكات وآالت ومعدات

241,211172,669144,653موجودات أخرى
1,218,773907,853872,227مجموع الموجودات

المطلوبات
11,03519,16614,437أموال المستثمرين

101,35293,511110,435ودائع من مؤسسات مالية وأخرى
253,484207,767215,538تمويالت دائنة 

134,70860,40870,978مطلوبات أخرى
500,579380,852411,388مجموع المطلوبات

1,6552,1552,139حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار
حقوق الملكية

837,901972,281770,061رأس المال
)912()912()912(أسهم خزينة

)91,296()229,656()229,656(حساب تسوية رأس المال
68,14668,14667,519احتياطي قانوني

)287,713()286,255()144,408(خسائر متراكمة
1,4421,2421,041احتياطيات أخرى  

--)471(احتياطي تحويل العمالت األجنبية
532,042524,846458,700مجموع حقوق الملكية المنسوبة لمساهمي البنك  

--184,497حصة غير مسيطرة
716,539524,846458,700مجموع حقوق المساهمين  

1,218,773907,853872,227مجموع المطلوبات وحقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار وحقوق الملكية

مجموع
حقوق 

الملكية

حصص
غير

مسيطرة

المنسوب لمساهمي البنك
 بيان التغيرات في 

حقوق الملكية الموحد المختصر
للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2014/

المجموعبآالف الدوالرات األمريكية )مراجعة(

احتياطي 
تحويل 

العمالت
األجنبية

احتياطيات
أخرى

خسائر
متراكمة

احتياطي
قانوني

حساب 
تسوية

رأس المال
أسهم

خزينة
رأس

المال
524,846 - 524,846 - 1,242 )286,255( 68,146 )229,656( )912( 972,281 الرصيد كما في 1 يناير 2014

10,580 3,113 7,467 - - 7,467 - - - - ربح الفترة
)1,386( )915( )471( )471( - - - - - - فروق تحويل العمالت األجنبية
9,194 2,198 6,996 )471( - 7,467 - - - - مجموع اإليرادات والمصروفات 

المحتسبة
- - - - - 134,380 - - - )134,380( تخفيض رأس المال 

200 - 200 - 200 - - - - -  تكلفة تملك أسهم مكافأة الموظفين، 
بعد االسترجاعات  

182,299 182,299 - - - - - - - - االستحواذ على شركات تابعة
716,539 184,497 532,042 )471( 1,442 )144,408( 68,146 )229,656( )912( 837,901 الرصيد في 30 يونيو 2014

المجموع
احتياطيات

أخرى
خسائر

متراكمة
احتياطي

قانوني
عالوة
إصدار

حساب 
تسوية

رأس المال
أسهم

خزينة
رأس

المال
30 يونيو 2013 /

بآالف الدوالرات األمريكية )مراجعة(
381,306 903 )291,280( 66,356 13,235 - )2,995( 595,087 الرصيد كما في 1 يناير 2013

4,182 - 4,182 - - - - - ربح الفترة
4,182 - 4,182 - - - - - مجموع اإليرادات والمصروفات المحتسبة 

- - )1,003( 1,003 - - - - تحويل إلى االحتياطي القانوني  
61,915 - - - )13,235( )91,296( )8,528( 174,974 تحويل المرابحة لرأس المال 
)1,192( - - - - - )1,192( - شراء أسهم الخزينة
10,997 - - - - - 10,997 - بيع أسهم الخزينة

286 - - 286 - - - - الربح من بيع أسهم الخزينة
818 138 - )126( - - 806 - تكلفة تملك أسهم مكافأة الموظفين، بعد االسترجاعات 

388 - 388 - - - - - ربح  بيع جزء من الموجودات المحتفظ بها لغرض البيع
458,700 1,041 )287,713( 67,519 - )91,296( )912( 770,061 الرصيد في 30 يونيو 2013

بيان الدخل الموحد المختصر
للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2014 / بآالف الدوالرات األمريكية

للثالثة أشهر المنتهيةللستة أشهر المنتهية
30 يونيو

2014
)مراجعة(

30 يونيو
2013

)مراجعة(

30 يونيو
2014

)مراجعة(

30 يونيو
2013

)مراجعة(
6235,244119503رسوم إدارة ورسوم أخرى

1172515014إيراد ودائع لدى مؤسسات مالية   
554-2,6351,096حصة المجموعة من أرباح استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية

2,0253431,189343ربح استثمارات في أوراق مالية، صافي
)4(9434188ربح صرف العمالت األجنبية، صافي

37,34717,21434,17611,972إيرادات أخرى  
42,84124,48935,62213,382الدخل من قطاع االستثمارات المصرفية

-22,857-45,322الدخل من القطاع الصناعي
88,16324,48958,47913,382مجموع اإليرادات 

6,8424,4044,7423,250تكلفة الموظفين
2,7381,6302,022848مصروفات االستشارات االستثمارية

7,0738,5593,4534,167مصروفات تمويل
10,8394,9908,4273,002مصروفات أخرى

27,49219,58318,64411,267مجموع مصروفات قطاع االستثمارات المصرفية
-19,976-37,742تكلفة المبيعات

-331-2,349مصروفات تشغيلية أخرى
-20,307-40,091مجموع مصروفات القطاع الصناعي

67,58319,58338,95111,267مجموع المصروفات
20,5804,90619,5282,115ربح من العمليات المستمرة قبل مخصصات انخفاض القيمة

)500()10,000()1,500()10,000(مخصصات انخفاض القيمة
10,5803,4069,5281,615ربح من العمليات المستمرة

1,080-776-ربح من العمليات المتوقفة، صافي                 
10,5804,1829,5282,695ربح الفترة

المنسوب إلى:
7٫4674٫1827٫1612٫695مساهمي البنك

-2٫367-3٫113حصص غير مسيطرة
10٫5804٫1829٫5282٫695

العائد لكل سهم
0,240,190,230,12العائد األساسي والمخفض  )بالسنت األمريكي(

العائد لكل سهم – العمليات المستمرة
0,240,160,230,07العائد األساسي والمخفض  )بالسنت األمريكي(

30 يونيو 2013
)مراجعة(

30 يونيو 2014
)مراجعة(

بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر
للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2014 / بآالف الدوالرات األمريكية

أنشطة العمليات
4,182 10,580 ربح الفترة

تعديالت لـ :
1,500 9,000 انخفاض في قيمة االستثمارات في األوراق المالية

)343( )2,025( ربح من بيع استثمارات في األوراق المالية     
)776( - ربح من العمليات المتوقفة
)1,096( )2,635( حصة المجموعة من أرباح استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية

)341( )94( أرباح صرف العمالت األجنبية
8,559 7,073 مصروفات التمويل

)16,186( )37,342( إيرادات أخرى
993 62 استهالك وإطفاء

)3,508( 15,381
تغييرات على:

- 7,841 ودائع لدى مؤسسات مالية
)1,923( )8,131( أموال المستثمرين

)4,699( )3,954( موجودات أخرى
)2,984( 1,880 مطلوبات أخرى

)13,114( )9,837( صافي النقد المستخدم في أنشطة العمليات
أنشطة االستثمار

- )824( مدفوعات لشراء معدات، صافي
- 9,890 مقبوضات من موجودات محتفظ بها لغرض البيع

)153( )30,420( شراء استثمارات في أوراق مالية
)1,889( - صافي التدفقات النقدية من بيع موجودات محتفظ بها لغرض البيع
)1,904( )2,696( مقدم مدفوع لشراء استثمارات 
2,063 35,115 مقبوضات من بيع استثمارات في أوراق مالية

- 7,341 صافي التدفقات النقدية من من شراء شركات تابعة
- )2٫696( مدفوعات مقدمة للمشاريع

)1,883( 18,406 صافي النقد الناتج من /  )المستخدم في( أنشطة االستثمار
أنشطة التمويل

)10,345( )7,379( مطلوبات التمويالت، صافي
)8,006( )1,614( مصروفات تمويل مدفوعة 
51,915 - مقبوضات من إصدار مرابحات قابلة للتحويل 
10,074 - مقبوضات من بيع أسهم خزينة

)80( )10( أرباح أسهم مدفوعة
)214( - مدفوعات لحاملي حسابات االستثمار

43,344 )9,003( صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من أنشطة التمويل
28,347 )434( صافي )النقص( / الزيادة في النقد وما في حكمه

5,105 21,847 النقد وما في حكمه في 1 يناير
33,452 21,413 النقد وما في حكمه في 30 يونيو

يتمثل النقد وما في حكمه في :
33,452 21,413 نقد وأرصدة لدى البنوك 
33,452 21,413

البيانات المالية المرحلية 
الموحدة الموجزة

لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2014

اعتمدت المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة من قبل مجلس اإلدارة في 13 أغسطس 2014، وتم التوقيع عليها من قبل:

هشام الريسمصبح سيف المطيريأحمد المطوع
الرئيس التنفيذينائب رئيس مجلس اإلدارةرئيس مجلس اإلدارة

»تم استخالص الميزانية العمومية الموحدة، بيان الدخل، بيان التدفق النقدي والتغيرات في حقوق الملكية المذكورة أعاله، من البيانات المالية الموحدة المختصرة لبيت التمويل الخليجي 
ش.م.ب. للستة اشهر المنتهية في 30 يونيو 2014 والتي تم مراجعتها من قبل السادة KPMG، الذين أبدوا رأيهم بأنها عادلة وصحيحة وبدون تحفظات. 


