
بيان المركز المالي الموحد
كما  في 3١  ديسمبر ٢٠١٤ / بآالف الدوالرات األمريكية

31 ديسمبر
2014

3١ ديسمبر
٢٠١3 )معدلة(

الموجودات
٤6,١٤7٢١,8٤7نقد وأرصدة لدى البنوك

-٤5,753ودائع لدى مؤسسات مالية
٢٤8,٤١8١96,١٤١استثمارات في أوراق مالية 

٢59,٤٠٤٢59,٤٠٤عقارات استثمارية
-٤5,5٠١عقارات للتطوير

٢3,8٢٤-موجودات محتفظ بها لغرض البيع
١58,8٠٤٢٠9,739استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية

١٤١,3٠١٢99ممتلكات وآالت ومعدات
-١٢5,١76موجودات غير ملموسة 

٢3٤,6٠3١7٢,669موجودات أخرى
1,305,107883,9٢3مجموع الموجودات

المطلوبات
١٤,885١9,١66أموال المستثمرين

9٠,١٤593,5١١ودائع من مؤسسات مالية وأخرى
٢3١,١٢٤٢٠7,767تمويالت دائنة 
١٠١,56٠6٠,٤٠8مطلوبات أخرى

437,71438٠,85٢مجموع المطلوبات
1,663٢,١55حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار

حقوق الملكية
١,٢53,6٢697٢,٢8١رأس المال

)9١٢()9١٢(أسهم خزينة
)٢٢9,656()٤75,58٢(حساب تسوية رأس المال

69,٢5١68,١٤6احتياطي قانوني
)3١٠,١85()١65,85١(خسائر متراكمة

-)٢,3٤5(احتياطي القيمة العادلة 
-)78٠(احتياطي تحويل العمالت األجنبية

١,١٢9١,٢٤٢احتياطي أسهم منحة
678,5365٠٠,9١6مجموع حقوق الملكية المنسوبة لمساهمي البنك

-١87,١9٤حصة غير مسيطرة
865,7305٠٠,9١6مجموع حقوق الملكية 

1,305,107883,9٢3مجموع المطلوبات وحقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار وحقوق الملكية

بيان الدخل الموحد
٢٠١3 )معدلة(2014للسنة المنتهية  في 3١  ديسمبر ٢٠١٤ / بآالف الدوالرات األمريكية

العمليات المستمرة
١6,١5٢١,86٢إيراد الخدمات االستشارية المصرفية

١,٠٤57,3١6رسوم إدارة ورسوم أخرى
٢86٤73إيراد ودائع لدى مؤسسات مالية   

)٢٢,٢٠7(١٠,363الحصة من أرباح / )خسائر( استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية
١,٤33)5,795(إيرادات استثمارات في أوراق مالية، صافي

57١,٠١8ربح صرف العمالت األجنبية، صافي
٤3,6٠٠٢3,565إيرادات أخرى 

65,708١3,٤6٠إيرادات العمليات المصرفية االستثمارية
-9٤,35٠إيرادات القطاع الصناعي

160,058١3,٤6٠مجموع اإليرادات
١١,6٤38,597تكلفة الموظفين

٤,٢٢٤١,575مصروفات االستشارات االستثمارية
١3,٠3٢١6,٢7٠مصروفات تمويل

١3,٠9٤8,١٤7مصروفات أخرى
41,9933٤,589مجموع مصروفات العمليات المصرفية االستثمارية 

-8٠,333تكلفة المبيعات
-١١,5٠5مصروفات تشغيلية أخرى

-91,838مجموع مصروفات القطاع الصناعي
133,8313٤,589مجموع المصروفات  

)٢١,١٢9(26,227الربح / )الخسارة( من العمليات المستمرة قبل مخصصات انخفاض القيمة
)3,٠٠٠()١٠,585(مخصصات انخفاض قيمة الموجودات

)٢٤,١٢9(15,642ربح / )خسارة( من العمليات المستمرة 
١,39٢6,٤66أرباح موجودات محتفظ بها لغرض البيع، صافي                 

)١7,663(17,034ربح / )خسارة( السنة
المنسوب إلى:

)١7,663(١١,٠59مساهمي البنك
-5,975حصة غير مسيطرة

17,034)١7,663(
العائد على السهم

)٠,6٠(0,46العائد األساسي على السهم والعائد المخفض )سنت أمريكي(
العائد على السهم – العمليات المستمرة

)٠,8٢(0,43العائد األساسي على السهم والعائد المخفض )سنت أمريكي(

البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٤ 

مجموع
حقوق 
الملكية

حصة
غير

مسيطرة المجموع

احتياطي
أسهم 

منحة

احتياطي 
تحويل

العمالت
األجنبية

احتياطي
القيمة
العادلة

خسائر
متراكمة

احتياطي
قانوني

حساب 
تسوية

رأس المال
أسهم
خزينة

رأس
المال

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد 
المختصر

للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٤ / بآالف 
الدوالرات األمريكية

5٠٠,9١6 - 5٠٠,9١6 ١,٢٤٢ - - )3١٠,١85( 68,١٤6 )٢٢9,656( )9١٢( 97٢,٢8١ الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١٤
١7,٠3٤ 5,975 ١١,٠59 - - - ١١,٠59 - - - - ربح السنة
)٢,3٤5( - )٢,3٤5( - - )٢,3٤5( - - - - - تغيرات القيمة العادلة  
)١,86٠( )١,٠8٠( )78٠( - )78٠( - - - - - - فروق تحويل العمالت األجنبية
12,829 4,895 7,934 - )780( )2,345( 11,059 - - - - مجموع اإليرادات والمصروفات المحتسبة

- - - - - - )١,١٠5( ١,١٠5 - - - المحول لالحتياطي القانوني
١7٠,٤٠٠ - ١7٠,٤٠٠ - - - - - )٢٤5,3٢5( - ٤١5,7٢5 تحويل مرابحة إلى رأس المال

)6٠١( - )6٠١( - - - - - )6٠١( - - مصروفات متعلقة بإصدار أسهم
- - - - - - ١3٤,38٠ - - - )١3٤,38٠( تخفيض رأس المال  

تكلفة تملك أسهم مكافأة الموظفين،  
)١١3( - )١١3( )١١3( - - - - - - - صافي االسترجاعات

١8٢,٢99 ١8٢,٢99 - - - - - - - - - االستحواذ على شركات تابعة
865,730 187,194 678,536 1,129 )780( )2,345( )165,851( 69,251 )475,582( )912( 1,253,626 الرصيد في 31 ديسمبر 2014
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بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد 
للسنة المنتهية  في 3١  ديسمبر ٢٠١٤ )يتبع( /                                                                                                                       

بآالف الدوالرات األمريكية
38١,3٠6 9٠3 )٢9١,٢8٠( 66,356 ١3,٢35 - )٢,995( 595,٠87 الرصيد في ١ يناير ٢٠١3
)١7,663( - )١7,663( - - - - - خسارة السنة 
)١7,663( - )١7,663( - - - - - مجموع اإليرادات والمصروفات المحتسبة

- - )١,63٠( ١,63٠ - - - - المحول لالحتياطي القانوني
١٢5,775 - - - )١3,٢35( )٢٢9,656( )8,5٢8( 377,١9٤ تحويل مرابحة إلى رأس مال 
)١,١9٢( - - - - - )١,١9٢( - شراء أسهم خزينة
١٠,997 - - - - - ١٠,997 - بيع أسهم خزينة

٢86 - - ٢86 - - - - ربح من بيع أسهم خزينة
١,٠١9 339 - )١٢6( - - 8٠6 - تكلفة تملك أسهم مكافأة الموظفين، صافي االسترجاعات

388 - 388 - - - - - ربح من بيع جزئي لشركة تابعة محتفظ بها لغرض البيع 
5٠٠,9١6 ١,٢٤٢ )3١٠,١85( 68,١٤6 - )٢٢9,656( )9١٢( 97٢,٢8١ الرصيد في 3١ ديسمبر ٢٠١3

بيان التدفقات النقدية الموحد
2014٢٠١3للسنة المنتهية  في 3١  ديسمبر ٢٠١٤  / بآالف الدوالرات األمريكية

أنشطة التشغيل
)١7,663(17,034ربح / )خسارة( السنة

تعديالت على:
١٠,5853,٠٠٠مخصصات انخفاض القيمة

)١,٤33(3,687إيرادات من استثمارات في أوراق مالية
)6,٤66()١,39٢(أرباح موجودات محتفظ بها لغرض البيع

٢٢,٢٠7)١٠,363(الحصة من أرباح الشركات الزميلة المحتسبة بطريقة حقوق الملكية
)١,٠١8()57(ربح صرف العمالت األجنبية

-75رسوم إدارة ورسوم أخرى
7,١63١6,٢7٠مصروفات التمويل

)٢3,565()٤١,963(إيرادات أخرى
٤,5١٤١,١6٤استهالك وإطفاء

-)١6,٢5٢(إيرادات االستثمارات المصرفية
)٢6,969()7،5٠٤(

التغير في:
)٢7,٠5٢()9,١٤6(إيداعات لدى / من مؤسسات مالية

)7,٢6٢()٤,٢8١(أموال المستثمرين
)١١,578(8,9٤6 موجودات أخرى
)8,٤63()8٢(مطلوبات اخرى

)6١,859()31,532(صافي النقد المستخدم في أنشطة التشغيل
أنشطة االستثمار

-)١١,٢8٠(مدفوعات لشراء معدات، صافي
-١٤,559مقبوضات من موجودات محتفظ بها لغرض البيع

)3٠,١53()١٢٢,988(شراء استثمارات في أوراق مالية
٤١8١56أرباح أسهم مستلمة 

١٠6,٤853,5٤6مقبوضات من بيع استثمارات في أوراق مالية 
-)١,3٢9(شراء عقارات تطويرية

-)٢١,977(مدفوعات لشراء عقارات
7,3٤١9,776صافي التدفقات النقدية من شراء شركات تابعة

-٢,٢57أرباح أسهم مستلمة من شركات زميلة محتسبة بطريقة حقوق الملكية
)١,95٤(١,95٤مدفوعات مقدمة لشراء استثمارات 

)١8,6٢9()24,560(صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار
أنشطة التمويل

)٢٠,3٤5()33,568(مطلوبات تمويلية، صافي
)١5,٠39()١٤,٢٤3(مصروفات تمويل مدفوعة

١7٠,٤٠٠١١5,775مقبوضات من إصدار مرابحات قابلة للتحويل
١١,٢83-مقبوضات بيع أسهم خزينة 

)١,7٤8()١٠(أرباح أسهم مدفوعة
)١98(-مدفوعات لحاملي حسابات االستثمار

122,57989,7٢8صافي النقد من أنشطة التمويل
9,٢٤٠ 66,487صافي الزيادة  في النقد وما في حكمه خالل السنة

٢١,8٤75,١٠5النقد وما في حكمه في ١ يناير
88,334١٤,3٤5النقد وما في حكمه في 31 ديسمبر

يتمثل النقد وما في حكمه من:
٤٢,58١١٤,3٤5نقد وأرصدة لدى البنوك 

-٤5,753إيداعات لدى مؤسسات مالية
88,334١٤,3٤5

اعتمدت المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة من قبل مجلس اإلدارة في ٢٢ فبراير ٢٠١5، 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. للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٤ والتي تم مراجعتها من قبل السادة KPMG، الذين أبدوا رأيهم بأنها عادلة وصحيحة وبدون تحفظات. 


