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

30 سبتمبر
2014

)مراجعة(

31 ديسمبر 
2013

)مدققة(

30 سبتمبر
2013

)مراجعة(
الموجودات

51,35021,84781,663نقد وأرصدة لدى البنوك
692-8,601ودائع لدى مؤسسات مالية

221,906196,141171,818استثمارات في أوراق مالية 
259,404259,404259,404عقارات استثمارية

--45,501عقارات للتطوير
195,179184,07622,246موجودات محتفظ بها لغرض البيع

18,15273,417236,108استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية
--125,220موجودات غير ملموسة

135,760299340ممتلكات وآالت ومعدات
239,902172,669143,834موجودات أخرى

1,300,975907,853916,105مجموع الموجودات
المطلوبات

15,61719,16611,506أموال المستثمرين
90,87193,511110,047ودائع من مؤسسات مالية وأخرى

219,448207,767203,989تمويالت دائنة 
--22,364مطلوبات تتعلق بموجودات محتفظ بها لغرض البيع

99,63060,40868,935مطلوبات أخرى
447,930380,852394,477مجموع المطلوبات

1,6592,1552,148حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار
حقوق الملكية

1,133,959972,281972,281رأس المال
)912()912()912(أسهم خزينة

-)229,656()395,114(حساب تسوية رأس المال
68,14668,14667,519احتياطي قانوني

)520,528()286,255()141,098(خسائر متراكمة
6661,2421,120احتياطيات أخرى  

--)678(احتياطي تحويل العمالت األجنبية
664,969524,846519,480مجموع حقوق الملكية المنسوبة لمساهمي البنك 

--186,417حصة غير مسيطرة
851,386524,846519,480مجموع حقوق المساهمين 

1,300,975907,853916,105مجموع المطلوبات وحقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار وحقوق الملكية

مجموع
حقوق 

الملكية

حصص
غير

مسيطرة

المنسوب لمساهمي البنك
 بيان التغيرات في 

حقوق الملكية الموحد المختصر
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 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
15,604 4,827 10,777 - - 10,777 - - - - ربح الفترة

)1,387( )709( )678( )678( - - - - - - فروق تحويل العمالت األجنبية
14,217 4,118 10,099 )678( - 10,777 - - - - مجموع اإليرادات والمصروفات المحتسبة
130,150 - 130,600 - - - - )165,458( - 296,058 تحويل المرابحة لرأس المال

- - - - - 134,380 - - - )134,380( تخفيض رأس المال 
)576( - )576( - )576( - - - - - تكلفة تملك أسهم مكافأة الموظفين، بعد 

االسترجاعات 
182,299 182,299 - - - - - - - - االستحواذ على شركات تابعة

851,386 186,417 664,969 )678( 666 )141,098( 68,146 )395,114( )912( 1,133,959 الرصيد في 30 سبتمبر 2014

المجموع
احتياطيات

أخرى
خسائر

متراكمة
احتياطي

قانوني
عالوة
إصدار

أسهم
خزينة

رأس
المال

30 سبتمبر 2013 /
بآالف الدوالرات األمريكية )مراجعة(

381,306 903 )291,280( 66,356 13,235 )2,995( 595,087 الرصيد كما في 1 يناير 2013
1,023 - 1,023 - - - - ربح الفترة 
1,023 - 1,023 - - - - مجموع اإليرادات والمصروفات المحتسبة 

- - )1,003( 1,003 - - - تحويل إلى االحتياطي القانوني
125,775 - )229,656( - )13,235( )8,528( 377,194 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
897 217 - )126( - 806 - تكلفة تملك أسهم مكافأة الموظفين، بعد االسترجاعات 
388 - 388 - - - - ربح بيع جزء من الموجودات المحتفظ بها لغرض البيع

519,480 1,120 )520,528( 67,519 - )912( 972,281 الرصيد في 30 سبتمبر 2013

بيان الدخل الموحد المختصر
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014 / بآالف الدوالرات األمريكية

للثالثة أشهر المنتهيةللتسعة أشهر المنتهية
30 سبتمبر 2014

)مراجعة(
30 سبتمبر 2013

)مراجعة(
30 سبتمبر 2014

)مراجعة(
30 سبتمبر 2013

)مراجعة(
العمليات المستمرة

-4,476-4,476إيراد الخدمات االستشارية المصرفية
7427,1971191,953رسوم إدارة ورسوم أخرى

1533133662إيراد ودائع لدى مؤسسات مالية   
)373(-2,635723حصة المجموعة من أرباح استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية

194)171(1,854537ربح استثمارات في أوراق مالية، صافي
696)17(771,037ربح صرف العمالت األجنبية، صافي

43,16319,8945,8162,680إيرادات أخرى  
53,10029,70110,2595,212إيراد الخدمات االستشارية المصرفية

-22,188-67,510إيراد القطاع الصناعي
120,61029,70132,4475,212مجموع اإليرادات 

9,3866,4392,5442,035تكلفة الموظفين
3,1432,176405546مصروفات االستشارات االستثمارية

10,17912,5503,1063,991مصروفات تمويل
12,5666,2891,7271,299مصروفات أخرى

35,27427,4547,7827,871مجموع مصروفات االستشارات المصرفية االستثمارية
-19,517-57,259تكلفة المبيعات

-614-2,963 مصروفات تشغيلية أخرى
-20,131-60,222مجموع مصروفات القطاع الصناعي

95,49627,45427,9137,871مجموع المصروفات
)2,659(25,1142,2474,534ربح من العمليات المستمرة قبل مخصصات انخفاض قيمة الموجودات

)500(-)2,000()10,000(مخصصات انخفاض قيمة الموجودات
)3,159(15,1142474,534ربح من العمليات المستمرة

-490776490إيراد موجودات محتفظ بها لغرض البيع، صافي                 
)3,159(15,6041,0235,024ربح الفترة

المنسوب إلى:
)3,159(10,7771,0233,310مساهمي البنك

-1,714-4,827حصص غير مسيطرة
15,6041,0235,024)3,159(

العائد لكل سهم )بالسنت األمريكي(
)0,11(0,470,040,13العائد األساسي لكل سهم
)0,11(0,490,040,16العائد المخفض لكل سهم

العائد لكل سهم – العمليات المستمرة )بالسنت األمريكي(
)0,11(0,460,040,12العائد األساسي لكل سهم
)0,11(0,480,040,14العائد المخفض لكل سهم

30 سبتمبر 2013
)مراجعة(

30 سبتمبر 2014
)مراجعة(

بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014 / بآالف الدوالرات األمريكية

أنشطة العمليات
1,023 15,604 ربح الفترة

تسويات لـ:
2,000 10,000 انخفاض قيمة االستثمارات في األوراق المالية

190 )1,498( ربح من بيع االستثمارات في األوراق المالية
- )490( ربح من موجودات محتفظ بها لغرض البيع

)723( )2,635( حصة المجموعة من أرباح استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية
)1,037( )77( أرباح تحويل العمالت األجنبية

)4,665( )119( رسوم إدارية
12,550 10,179 مصروفات التمويل

)12,772( )42,265( إيرادات أخرى
1,111 1,155 استهالك وإطفاء

التغيرات في:
14,075 )3,600( ودائع لدى مؤسسات مالية )تستحق لمدة تفوق 90 يومًا(

)15,971( )2,640( ودائع من مؤسسات مالية
)15,147( )13,225( أموال المستثمرين
  )1,472( )9,663( موجودات أخرى
)4,934( 2,015 مطلوبات أخرى

)25,772( )37,259( صافي النقد المستخدم في أنشطة العمليات
أنشطة االستثمار

- )824( مدفوعات لشراء معدات، صافي
)1,904( - مقدم مدفوع لشراء استثمارات       

- )12,561( مدفوعات شراء عقارات استثمارية محتفظ بها لغرض البيع       
)153( )81,575( شراء استثمارات في أوراق مالية       

84 - أرباح أسهم مستلمة
9,776 9,890 صافي التدفقات النقدية من بيع موجودات محتفظ بها لغرض البيع
3,546 62,342 مقبوضات بيع استثمارات في أوراق مالية

- 7,341 صافي التدفقات النقدية من شراء شركات تابعة
11,349 )15.387( صافي النقد من / )المستخدم في( أنشطة االستثمار

أنشطة التمويل
)20,345( )36,092( مطلوبات التمويالت، صافي
)13,546( )7,348( مصروفات التمويالت المدفوعة
115,775 130,600 مقبوضات من إصدار مرابحات قابلة للتحويل

10,074 - مقبوضات بيع أسهم خزينة
)80( )10( أرباح أسهم مدفوعة

)205( - مدفوعات لحاملي حسابات االستثمار
91,673 87,150 صافي النقد من أنشطة التمويل
77,250 34,504 صافي الزيادة في النقد وما في حكمه خالل الفترة

5,105 21,847 النقد وما في حكمه في 1 يناير
82,355 56,351 النقد وما في حكمه في 30 سبتمبر

يتمثل النقد وما في حكمه في:
81,663 51,350 نقد وأرصدة لدى البنوك

692  5,001 إيداعات لدى مؤسسات مالية
82,355 56,351

البيانات المالية المرحلية 
الموحدة الموجزة

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014

اعتمدت المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة من قبل مجلس اإلدارة في 11 نوفمبر 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. للتسعة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 
2014 والتي تم مراجعتها من قبل السادة KPMG، الذين أبدوا رأيهم بأنها عادلة وصحيحة وبدون تحفظات. 


