
بيان المركز المالي الموحد المختصر
كما  في 31  مارس 2014  / بآالف الدوالرات األمريكية

31 مارس 2014
)مراجعة(

31 ديسمبر 2013
)مدققة(

31 مارس2013
)مراجعة(

الموجودات
28,17121,84722,532نقد وأرصدة لدى البنوك

--4,955ودائع لدى مؤسسات مالية
197,052196,141173,670استثمارات في أوراق مالية

259,404259,404259,404عقارات استثمارية
160,254184,07682,166موجودات محتفظ بها لغرض البيع

17,79873,417235,927استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية
--125,220موجودات غير ملموسة

135,275299855ممتلكات وآالت ومعدات
230,826172,669122,234موجودات أخرى

1,158,955907,853896,788مجموع الموجودات
المطلوبات

11,00119,16613,829أموال المستثمرين
92,01293,511126,392ودائع من مؤسسات مالية وأخرى

260,272207,767222,748تمويالت دائنة 
39,926--مطلوبات محتفظ بها لغرض البيع

87,13760,40871,335مطلوبات أخرى
450,422380,852474,230مجموع المطلوبات

1,6512,1552,358حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار
حقوق الملكية

972,281972,281681,348رأس المال
)525()912()912(أسهم خزينة

---عالوة إصدار
68,14668,14668,098احتياطي قانوني

)331,826()515,911()515,605(خسائر متراكمة
1,3211,242918احتياطيات أخرى  

)2,521(-)542(احتياطي تحويل العمالت األجنبية
524,689524,689415,492مجموع حقوق الملكية المنسوبة لمساهمي البنك

4,708-182,193حصص غير مسيطرة
706,882524,846420,200مجموع حقوق الملكية

مجموع المطلوبات وحقوق ملكية حاملي حسابات
1,158,955907,853896,788االستثمار وحقوق الملكية

مجموع
حقوق 

الملكية

حصص
غير

مسيطرة

المنسوب لمساهمي البنك  بيان التغيرات في 
حقوق الملكية الموحد المختصر

للثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2014/
المجموعبآالف الدوالرات األمريكية )مراجعة(

احتياطي 
تحويل 

العمالت
األجنبية

احتياطيات
أخرى

خسائر
متراكمة

احتياطي
قانوني

عالوة
إصدار

أسهم
خزينة

رأس
المال

524,846 - 524,846 - 1,242 )515,911( 68,146 - )912( 972,281 الرصيد كما في 1 يناير 2014
1,052 746 306 - - 306 - - - - ربح الفترة

)1,394( )852( )542( )542( - - - - - - فروق تحويل العمالت األجنبية
)342( )106( )236( )542( - 306 - - - - مجموع اإليرادات والمصروفات المحتسبة

تكلفة تملك أسهم مكافأة الموظفين، بعد
79 - 79 - 79 - - - - - االسترجاعات  

182,299 182,299 - - - - - - - - االستحواذ على شركات تابعة
706,882 182,193 524,689 )542( 1,321 )515,605( 68,146 - )912( 972,281 الرصيد في 31 مارس 2014

مجموع
حقوق 

الملكية

حصص
غير

مسيطرة

المنسوب لمساهمي البنك

31 مارس 2013 /
المجموعبآالف الدوالرات األمريكية )مراجعة(

احتياطي 
تحويل 

العمالت
األجنبية

احتياطيات
أخرى

خسائر
متراكمة

احتياطي
قانوني

عالوة
إصدار

أسهم
خزينة

رأس
المال

381,306 - 381,306 - 903 )291,280( 66,356 13,235 )2,995( 595,087 الرصيد كما في 1 يناير 2013
1,486 - 1,486 - - 1,486 - - - - ربح الفترة

مجموع اإليرادات والمصروفات
1,486 - 1,486 - - 1,486 - - - - المحتسبة 

- - - - - )1,003( 1,003 - - -  تحويل إلى االحتياطي القانوني
23,499 - 23,499 - - )40,999( - )13,235( )8,528( 86,261 تحويل المرابحة لرأس المال  

10,998 - 10,998 - - - - - 10,998 - بيع أسهم الخزينة
739 - 739 - - - 739 - - - الربح من بيع أسهم الخزينة

تكلفة تملك أسهم مكافأة الموظفين، بعد
15 - 15 - 15 - - - - - االسترجاعات  

)2,909( - )2,909( )2,909( - - - - - - فروق تحويل العمالت األجنبية
بيع جزء من الموجودات المحتفظ بها 

5,066 4,708 358 388 - )30( - - - - لغرض البيع  
420,200 4,708 415,492 )2,521( 918 )331,826( 68,098 - )525( 681,348 الرصيد في 31 مارس 2013

بيان الدخل الموحد المختصر
للثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2014 / بآالف الدوالرات األمريكية

الثالثة أشهر المنتهية  
31 مارس 2014

)مراجعة(
31 مارس 2013

)مراجعة(
5044,740رسوم إدارة ورسوم أخرى

67237إيراد ودائع لدى مؤسسات مالية   
2,635542حصة المجموعة من أرباح استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية

-836إيرادات استثمارات في أوراق مالية، صافي 
6345أرباح صرف العمالت األجنبية، صافي

3,1715,242إيرادات أخرى  
7,21911,106إيرادات أعمال االستثمارات المصرفية

-22,465إيراد األعمال الصناعية
29,68411,106مجموع اإليرادات
2,1001,154تكلفة الموظفين

716782مصروفات االستشارات االستثمارية
3,6204,392مصروفات تمويل

2,4121,988مصروفات أخرى
8,8488,316مجموع مصروفات أعمال االستثمارات المصرفية

-17,766تكلفة المبيعات
-2,018مصروفات تشغيلية اخرى

-19,784مجموع مصروفات األعمال الصناعية
28,6328,316مجموع المصروفات

1,0522,790ربح من العمليات المستمرة قبل مخصصات االنخفاض في القيمة 
)1,000(-مخصصات االنخفاض في القيمة

1,0521,790الربح من العمليات المستمرة
)304(-الخسارة من العمليات المتوقفة

1,0521,486ربح الفترة
المنسوب إلى:

3061,486مساهمي البنك
-746حصص غير مسيطرة

1,0521,486ربح الفترة
العائد لكل سهم  

0,0100,083العائد األساسي لكل سهم )بالسنت األمريكي(
العائد لكل سهم – العمليات المستمرة

0,0100,083العائد المخفض لكل سهم )بالسنت األمريكي(

31 مارس 2013
)مراجعة(

31  مارس 2014
)مراجعة(

بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر
للثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2014 / بآالف الدوالرات األمريكية

أنشطة العمليات
1,486 1,052 ربح الفترة

تعديالت لـ :
- )1,751( تغيرات القيمة العادلة على االستثمارات في األوراق المالية
- 915 خسارة من بيع استثمارات في األوراق المالية     

)542( )3,170( حصة المجموعة من أرباح استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية
345 )222( أرباح صرف العمالت األجنبية

4,461 1,499 مصروفات التمويل
)5,242( )3,243( إيرادات أخرى

530 2,322 استهالك وإطفاء
1,038 )2,598(

تغييرات على:
14,767 - ودائع لدى مؤسسات مالية

)615( )7,780( أموال المستثمرين
257 12,812 موجودات أخرى

)7,057( )14,998( مطلوبات أخرى
8,390 )12,564( صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من أنشطة العمليات

أنشطة االستثمار
- )824( مدفوعات لشراء معدات، صافي

)153( )30,420( شراء استثمارات في أوراق مالية
)4,989( - مقدم مدفوع لشراء استثمارات 

- 34,909 مقبوضات من بيع استثمارات في أوراق مالية
- 9,890 مقبوضات من بيع موجودات محتفظ بها لغرض البيع
- 7,341 استحواذ على شركات تابعة

)5,142( 20,896 صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من أنشطة االستثمار
أنشطة التمويل

)4,705( )504( مطلوبات التمويالت، صافي
)4,461( )1,499( مصروفات تمويل مدفوعة 

)3( )10( أرباح أسهم مدفوعة
13,499 - مقبوضات من إصدار مرابحات قابلة للتحويل
11,738 - مقبوضات من بيع أسهم خزينة
16,068 )2,013( صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من أنشطة التمويل
19,316 6,319 صافي الزيادة في النقد وما في حكمه

)119( 5 أثر فروق تحويل العمالت على النقد وما في حكمه
5,105 21,847 النقد وما في حكمه في 1 يناير

24,302 28,171 النقد وما في حكمه في 31 مارس
يتمثل النقد وما في حكمه في :

5,032 28,171 نقد وأرصدة لدى البنوك
1,770 - نقد وأرصدة لدى البنوك متضمنة في موجودات محتفظ بها لغرض البيع   

17,500 - إيداعات لدى مؤسسات مالية
24,302 28,171

البيانات المالية المرحلية 
الموحدة الموجزة

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2014

اعتمدت البيانات المالية الموحدة المختصرة من قبل مجلس اإلدارة في 14 مايو 2014 وتم التوقيع عليها من قبل:
هشام الريسمصبح سيف المطيريأحمد المطوع

الرئيس التنفيذينائب رئيس مجلس اإلدارةرئيس مجلس اإلدارة

الموحدة  المالية  البيانات  من  أعاله،  المذكورة  الملكية  حقوق  في  والتغيرات  النقدي  التدفق  بيان  الدخل،  بيان  الموحدة،  العمومية  الميزانية  استخالص  »تم 
بأنها  رأيهم  أبدوا  الذين   .KPMG السادة  قبل  من  مراجعتها  تم  والتي   2014 مارس   31 في  المنتهية  اشهر  للثالثة  ش.م.ب.  الخليجي  التمويل  لبيت   المختصرة 

عادلة وصحيحة وبدون تحفظات. 


