
بيان المركز المالي الموحد المختصر
كما  في 31 مارس 2015 / بآالف الدوالرات األمريكية    

31 مارس 2015
)مراجعة(

31 ديسمبر 2014
)مدققة(

31 مارس 2014
)مراجعة(

الموجودات
114.785129,93897,550نقد وأرصدة لدى البنوك

226.993248,482289,255ودائع لدى مؤسسات مالية
752.792782,628679,973موجودات التمويالت

628.091482.596423.247استثمارات في أوراق مالية
123.202114,00892,910موجودات مشتراة لغرض التأجير

313.635313,635273,967عقارات استثمارية
131.317131,317116,848موجودات محتفظ بها لغرض البيع

21.67626,90122,158استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية
125.133125,176125,220موجودات غير ملموسة

166.199166,445159,973ممتلكات وآالت ومعدات
296.945261.116302.712موجودات أخرى

2.900.7682.782.2422.583.813مجموع الموجودات
المطلوبات

13,70818,67515,115أموال المستثمرين
340,729339,458414,797ودائع من مؤسسات مالية وأخرى وأفراد

112,893111,68454,433حسابات جارية للعمالء
245,099249,340280,617مطلوبات التمويالت

181,186149,872139,226مطلوبات أخرى
893,615869,029904,188مجموع المطلوبات

924,153895,558853,648حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار
حقوق الملكية

1,494,9871,253,626972,281رأس المال
)912()912()948(أسهم خزينة

)229,656()475,582()656,943(حساب تسوية رأس المال
70,06070,06068,146احتياطي قانوني

)348,404()202.198()199,998(خسائر متراكمة
)49()2,366()1,785(احتياطي القيمة العادلة 

1,1291,1291,321احتياطي أسهم منحة
)542()780()314(احتياطي تحويل العمالت األجنبية

706.188642.977462.185مجموع حقوق الملكية المنسوبة لمساهمي البنك
376.812374,678363,792حصص غير مسيطرة

1.083.0001.017.655825.977مجموع حقوق الملكية
2.900.7682.782.2422.583.813مجموع المطلوبات وحقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار وحقوق الملكية

بيان الدخل الموحد المختصر
للثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2015 / بآالف الدوالرات األمريكية

الثالثة أشهر المنتهية
31 مارس 2015

)مراجعة(
31 مارس 2014

)مراجعة(
-11,633ايراد الخدمات االستثمارية المصرفية

119504رسوم إدارة ورسوم أخرى
342434   إيراد ودائع لدى مؤسسات مالية

14,58913,992إيراد موجودات التمويالت وموجودات مشتراة لغرض التأجير
8282,635حصة المجموعة من أرباح استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية

2,2422,285إيرادات استثمارات في أوراق مالية، صافي 
6)1,783(أرباح صرف العمالت األجنبية، صافي

1,0014,741إيرادات أخرى  
28,97124,597مجموع اإليرادات قبل عوائد حاملي حسابات االستثمار

)6,872()5,361(ناقصًا: عوائد حاملي حسابات االستثمار
)6,349()4,668(ناقصا: مصروفات التمويل

18.94211.376ايراد االنشطة المصرفية
28,22822,465إيراد األنشطة الصناعية
)17,766()24,245(ناقصا: تكلفة المبيعات

3.9834.699ايراد األنشطة الصناعية
22.92516.075مجموع اإليرادات
6,7455,205تكلفة الموظفين

1,582777مصروفات االستشارات االستثمارية
6.2545.577مصروفات تشغيلية اخرى

1٤.58111.559مجموع مصروفات األنشطة المصرفية
2.3012.018مصروفات أنشطة صناعية تشغيلية أخرى

16.88213.577مجموع المصروفات
6.0٤32.498ربح الفترة

المنسوب إلى:
2,2001,243مساهمي البنك

3,8431,255حصص غير مسيطرة
6,0٤32.498

العائد لكل سهم  
0.0٤0.04العائد األساسي والمخفض لكل سهم )بالسنت األمريكي(

المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة
للثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2015

مجموع
حقوق

الملكية

حصص
غير

مسيطرة

المنسوب لمساهمي البنك
بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر

 للثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2015 / 
المجموعبآالف الدوالرات األمريكية )مراجعة(

احتياطي 
تحويل

العمالت
األجنبية

احتياطي
أسهم 

منحة

احتياطي
القيمة 
العادلة

خسائر
متراكمة

احتياطي
قانوني

حساب 
تسوية 

رأس المال
أسهم
خزينة

رأس
المال

الرصيد كما في 1 يناير 2015
865,730 187,194 678,536 )780( 1,129 )2,345( )165,851( 69,251 )475,582( )912( 1,253,626 كما هو معلن  
151,925 187,484 )35,559( - - )21( )36,347( 809 - - - أسس التوحيد

1,017,655 374,678 642,977 )780( 1,129 )2,366( )202,198( 70,060 )475,582( )912( 1,253,626 كما هو معدل
6,043 3,843 2,200 - - - 2,200 - - - - ربح الفترة

581 - 581 - - 581 - - - - - نغير القيمة العادلة
466 - 466 466 - - - - - - - فروق تحويل العمالت األجنبية

7,090 3,8٤3 3,2٤7 ٤66 - 581 2,200 - - - - مجموع اإليرادات والمصروفات المحتسبة
60,000 - 60,000 - - - - - )181,361( - 241,361 تحويل المرابحة إلى رأس المال

)36( - )36( - - - - - - )36( - شراء أسهم خزينة
)1,709( )1,709( - - - - - - - - - أرباح أسهم لحصص غير مسيطرة

1,083,000 376,812 706,188 )31٤( 1,129 )1,785( )199,998( 70,060 )656,9٤3( )9٤8( 1,٤9٤,987 الرصيد في 31 مارس 2015

مجموع
حقوق

الملكية

حصص
غير

مسيطرة

المنسوب لمساهمي البنك
بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر
 للثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2014 )يتبع( / 

المجموعبآالف الدوالرات األمريكية )مراجعة(

احتياطي 
تحويل

العمالت
األجنبية

احتياطي
أسهم
منحة

احتياطي
القيمة 
العادلة

خسائر
متراكمة

احتياطي
قانوني

حساب 
تسوية 

رأس المال
أسهم
خزينة

رأس
المال

الرصيد كما في 1 يناير 2014
500,916 - 500,916 - 1,242 - )310,185( 68,146 )229,656( )912( 972,281 كما هو معلن  
141.579 181,090 )39,511( - - )49( )39,462( - - - أسس التوحيد
642.495 181,090 461.405 - 1,242 )49( )349,647( 68,146 )229,656( )912( 972,281 كما هو معدل

2,498 1,255 1,243 - - - 1,243 - - - - ربح الفترة
)1,394( )852( )542( )542( - - - - - - - فروق تحويل العمالت األجنبية
1,104 403 701 )542( - - 1,243 - - - - مجموع اإليرادات والمصروفات المحتسبة

79 - 79 - 79 - - - - - - تكلفة تملك أسهم مكافأة الموظفين، بعد االسترجاعات
182,299 182,299 - - - - - - - - - االستحواذ على شركات تابعة
827,057 363.792 463,265 )542( 1,321 )49( )348,404( 68,146 )229,656( )912( 972,281 الرصيد في 31 مارس 2014

31 مارس 2014
)مراجعة( )معدلة(

31  مارس 2015
)مراجعة(

بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر
للثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2015 / بآالف الدوالرات األمريكية

أنشطة العمليات
2,498 6,043 ربح الفترة

تعديالت لـ :
)1,751( 374 تغيرات القيمة العادلة على االستثمارات في األوراق المالية

915 - خسارة من بيع استثمارات في األوراق المالية     
)3,170( )828( حصة المجموعة من أرباح استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية

)6( 1,783 أرباح صرف العمالت األجنبية
- )11,633( إيراد الخدمات االستثمارية

)3,537( )94( إيرادات أخرى
279 317 مخصص انخفاض القيمة

2,736 1,414 استهالك وإطفاء
)2,036( )2,62٤(

تغييرات على:
)35,163( 29,836 موجودات التمويالت
)7,868( )9,194( موجودات مشتراة لغرض التأجير

)37,092( )19,323( موجودات أخرى
)4,987( )3,647( رصيد احتياطي - مصرف البحرين المركزي
)5,497( )4,967( أموال المستثمرين
)7,234( 1,271 ودائع لدى مؤسسات مالية ومؤسسات غير مالية وأفراد
22,743 1,209 حسابات جارية للعمالء
82,314 28,594 حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار
44,293 30,906 مطلوبات أخرى
49,473 52,061 صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من أنشطة العمليات

أنشطة االستثمار
)1,161( )1,357( مدفوعات لشراء معدات، صافي

)57,274( )155,984( شراء استثمارات في أوراق مالية
- )3,348( مقدم مدفوع لشراء استثمارات 

50,636 16,703 مقبوضات من بيع استثمارات في أوراق مالية
9,890 - مقبوضات من بيع موجودات محتفظ بها لغرض البيع

631 955 أرباح أسهم/ايراد استثمارات الصكوك
7,341 - استحواذ على شركات تابعة

10,063 )1٤3,031( صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من أنشطة االستثمار
أنشطة التمويل

)504( )4,155( مطلوبات التمويالت، صافي
)1,499( )3,422( مصروفات تمويل مدفوعة 

)10( )1,709( أرباح أسهم مدفوعة )شاملة حصص غير مسيطرة(
- 60,000 مقبوضات من إصدار مرابحات قابلة للتحويل
- )36( مقبوضات من بيع أسهم خزينة

)2,013( 50,678 صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من أنشطة التمويل
57,523 )٤0,292( صافي الزيادة في النقد وما في حكمه خالل الفترة

284,282 333,659 النقد وما في حكمه في 1 يناير
341,805 293,367 النقد وما في حكمه في 31 مارس

يتمثل النقد وما في حكمه في :
52,550 66,374 نقد وأرصدة لدى البنوك

289,255 226,993 إيداعات لدى مؤسسات مالية
341,805 293,367

اعتمدت المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة من قبل مجلس اإلدارة في 13 مايو 2015 ووقعها بالنيابة عن المجلس:
هشام الريسمصبح سيف المطيريأحمد المطوع

الرئيس التنفيذينائب رئيس مجلس اإلدارةرئيس مجلس اإلدارة

المختصر  الموحد  الملكية  التغيرات في حقوق  بيان  المختصر و  الموحد  النقدية  التدفقات  بيان  المختصر،  الموحد  الدخل  بيان  المختصر،  الموحد  المالي  المركز  بيان  »تم استخالص 
 ،KPMG المذكورين أعاله، من البيانات المالية الموحدة المختصرة لبيت التمويل الخليجي ش.م.ب. للثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2015 والتي تم مراجعتها من قبل السادة

الذين أبدوا رأيهم بأنها عادلة وصحيحة وبدون تحفظات«. 


