
     
     
     
  
 
 
 
    
     
     
     
     
     
     
     
           

 بیت التمویل الخلیجي (ش.م.ب)  
 

 المختصرة المرحلیة الموحدة المالیة المعلومات
 ۲۰۱٥ مارس ۳۱

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 (مسجل لدى مصرف البحرین المركزي كبنك استثماري إسالمي) ٤٤۱۳٦ : رقم السجل التجاري
    

  مرفأ البحرین المالي : المسجل المكتب
  ۲۹، طابق ۲۹۰۱مكتب   
  ، البرج الشرقي۱۳۹۸مبنى   
  ٤٦۲٦، طریق ۳٤٦مجمع   
  مملكة البحرین -، المنامة ۱۰۰۰٦ص. ب   
  + ۹۷۳ ۱۷٥۳۸٥۳۸ھاتف :    
    

 رئیس مجلس اإلدارة أحمد المطوع : أعضاء مجلس اإلدارة
 ئیس مجلس اإلدارةنائب ر مصبح سیف المطیري  
  بشار محمد المطوع  
  محمد علي طالب  
  شیخ محمد بن دعیج آل خلیفة  
  خالد الخزرجي  
  فیصل عبدهللا فؤاد  
  یوسف إبراھیم الغانم  
    
  ھشام الریس : الرئیس التنفیذي 
    

  فخرو كي بي ام جي : مدققو الحسابات
    



    (ش.م.ب)  بیت التمویل الخلیجي 
 

  المختصرة المرحلیة الموحدة المالیة المعلومات
  ۲۰۱٥ مارس ۳۱أشھر المنتھیة في  للثالثة

 
 
 
 

  الصفحة             المحــتویات
  
 
        

   ۱   المختصرة المرحلیة الموحدة المالیة لمعلوماتا مراجعة عن مدققي الحساباتتقریر 
          

           المختصرة المرحلیة موحدةال المالیة المعلومات
 
   ۲         ركز المالي الموحد المختصرالم

 ۳          المختصر بیان الدخل الموحد
 ٥ - ٤       المختصر الموحد الملكیة بیان التغیرات في حقوق

 ٦         المختصر بیان التدفقات النقدیة الموحد
   ۷     المختصر دة الموحدبیان التغیرات في حسابات االستثمار المقی

 ۸   بیان مصادر واستخدامات صندوق األعمال الخیریة والزكاة الموحد المختصر
 ۲٥ - ۹     المختصرة المرحلیة الموحدة حول المعلومات المالیة اتإیضاح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







                                                            ۳                              بیت التمویل الخلیجي (ش.م.ب)                                                       
 

      المختصر الموحد الدخلبیان 
 بآالف الدوالرات األمریكیة                                              ۲۰۱٥مارس  ۳۱للثالثة أشھر المنتھیة في 

 
  الثالثة أشھر المنتھیة   

 مارس ۳۱  مارس ۳۱                                                                             
  ۲۰۱٥  ۲۰۱٤ 
 (مراجعة)  (مراجعة)  
 (معدلة)    
     

 -  ۱۱،٦۳۳  إیراد الخدمات االستثماریة المصرفیة
 ٥۰٤  ۱۱۹  رسوم إدارة ورسوم أخرى

 ٤۳٤  ۳٤۲  إیراد ودائع لدى مؤسسات مالیة   
 ۱۳،۹۹۲  ۱٤،٥۸۹  إیراد موجودات التمویالت وموجودات مشتراة لغرض التأجیر

 ۲،٦۳٥  ۸۲۸  مجموعة من أرباح استثمارات محتسبة بطریقة حقوق الملكیةحصة ال
 ۲،۲۸٥  ۲،۲٤۲  إیرادات استثمارات في أوراق مالیة، صافي 

 ٦  (۱،۷۸۳)  أرباح صرف العمالت األجنبیة، صافي
 ٤،۷٤۱  ۱،۰۰۱  إیرادات أخرى  

 ۲٤،٥۹۷  ۲۸،۹۷۱  لتمویلومصروفات ا عوائد حاملي حسابات االستثماراإلیرادات قبل مجموع 

 )٦،۸۷۲(  )٥،۳٦۱(  عوائد حاملي حسابات االستثمارناقصاً: 

 )٦،۳٤۹(  )٤،٦٦۸(  التمویلمصروفات  ناقصاً:

 ۱۱،۳۷٦  ۱۸،۹٤۲  األنشطة المصرفیةإیراد 
     

 ۲۲،٤٦٥  ۲۸،۲۲۸  إیراد األنشطة الصناعیة
 )۱۷،۷٦٦(  )۲٤،۲٤٥(  ناقصاً: تكلفة المبیعات

 ٤،٦۹۹  ۳،۹۸۳  اد األنشطة الصناعیةإیر

 ۱٦،۰۷٥  ۲۲،۹۲٥  مجموع اإلیرادات
 

 ٥،۲۰٥  ٦،۷٤٥  تكلفة الموظفین
 ۷۷۷  ۱،٥۸۲  مصروفات االستشارات االستثماریة

 ٥،٥۷۷  ٦،۲٥٤  أخرى تشغیلیة مصروفات

 ۱۱،٥٥۹  ۱٤،٥۸۱  نشطة المصرفیةاألمجموع مصروفات 
     

 ۲،۰۱۸  ۲،۳۰۱  غیلیة اخرىتشأنشطة صناعیة مصروفات 

 ۱۳،٥۷۷  ۱٦،۸۸۲  مجموع المصروفات

 ۲،٤۹۸  ٦،۰٤۳  ربح الفترة
 

     إلى: العائد
 ۱،۲٤۳  ۲،۲۰۰  مساھمي البنك

 ۱،۲٥٥  ۳،۸٤۳  حصص غیر مسیطرة

  ٦،۰٤۳  ۲،٤۹۸ 
 

      العائد لكل سھم 
 ۰،۰٤  ۰،۰٤  لكل سھم (بالسنت األمریكي)والمخفض العائد األساسي 

 
 
 

  .۲٥إلى  ۲على الصفحات من  المختصرة المرحلیة الموحدة المالیة المعلوماتتشتمل 



                                                           ٤                                                                                                                                                                   بیت التمویل الخلیجي (ش.م.ب)    
 

   المختصر الموحد الملكیة بیان التغیرات في حقوق
 بآالف الدوالرات األمریكیة                                                                                                                             ۲۰۱٥مارس  ۳۱للثالثة أشھر المنتھیة في 

 
 

  المنسوب لمساھمي البنك  
   ۲۰۱٥مارس  ۳۱        احتیاطي    

 معدلة) -(مراجعة         تحویل  حصص مجموع
  رأس أسھم حساب تسویة  احتیاطي خسائر احتیاطي احتیاطي  العمالت  غیر حقوق
  المال خزینة رأس المال قانوني متراكمة القیمة العادلة أسھم المنحة األجنبیة المجموع مسیطرة الملكیة

            
  ۲۰۱٥ینایر ۱الرصید كما في            

  سابقاً كما ھو معلن  ٦۲٦،۱،۲٥۳ )۹۱۲( )٤۷٥،٥۸۲( ٦۹،۲٥۱ )۸٥۱،۱٦٥( )۲،۳٤٥( ۱،۱۲۹ )۷۸۰( ٥۳٦،٦۷۸ ۱۸۷،۱۹٤ ۷۳۰،۸٦٥
 ) ۳التوحید (إیضاح  ثرأ - - - ۸۰۹ )۳٤۷،۳٦( )۲۱( - - )۳٥،٥٥۹( ٤۸٤،۱۸۷ ۱٥۱،۹۲٥

 كما ھو معدل ٦۲٦،۱،۲٥۳ )۹۱۲( )٤۷٥،٥۸۲( ۷۰،۰٦۰ )۲۰۲،۱۹۸( )۲،۳٦٦( ۱،۱۲۹ )۷۸۰( ٦٤۲،۹۷۷ ۳۷٤،٦۷۸ ٦٥٥،۱،۰۱۷
            

 )۳ ربح الفترة (صفحة - - - - ۲،۲۰۰ - - - ۲،۲۰۰ ۳،۸٤۳ ۰٤۳،٦
 غیر القیمة العادلة ت - - - - - ٥۸۱ - - ٥۸۱ - ٥۸۱
 فروق تحویل العمالت األجنبیة - - - - - - - ٤٦٦ ٤٦٦ - ٤٦٦

            
 مجموع اإلیرادات            

 والمصروفات المحتسبة - - - - ۲،۲۰۰ ٥۸۱ - ٤٦٦ ۳،۲٤۷ ۳،۸٤۳ ۷،۰۹۰
            
 تحویل المرابحة إلى رأس            

 )۸(إیضاح المال  ۲٤۱،۳٦۱ - )۱۸۱،۳٦۱( - - - - - ٦۰،۰۰۰ - ٦۰،۰۰۰
 شراء أسھم خزینة - )۳٦( - - - - - - )۳٦( - )۳٦(
 أرباح اسھم لحصص غیر           
 مسیطرة - - - - - - - - - )۱،۷۰۹( )۱،۷۰۹(

            
 ۲۰۱٥مارس  ۳۱الرصید في  ۹۸۷،٤۹٤،۱ )۹٤۸( )۹٤۳،٦٥٦( ۷۰،۰٦۰ )۱۹۹،۹۹۸( )۱،۷۸٥( ۱،۱۲۹ )۳۱٤( ۱۸۸،۷۰٦ ۸۱۲،۳۷٦ ۱،۰۸۳،۰۰۰

 
 
 
 

 .۲٥إلى  ۲تشتمل المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة على الصفحات من 



                                                           ٥                                                                                                                                                                   بیت التمویل الخلیجي (ش.م.ب)    
 

   المختصر بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد
 بآالف الدوالرات األمریكیة                                                                                                                      (یتبع)۲۰۱٥مارس  ۳۱للثالثة أشھر المنتھیة في 

 
 

  المنسوب لمساھمي البنك  
   ۲۰۱٤مارس  ۳۱        احتیاطي    

 معدلة) -(مراجعة         تحویل  حصص مجموع
  رأس أسھم تسویة حساب احتیاطي خسائر احتیاطي احتیاطي  العمالت  غیر حقوق
  المال خزینة رأس المال قانوني متراكمة القیمة العادلة أسھم المنحة األجنبیة المجموع مسیطرة الملكیة

            
  ۲۰۱٤ینایر ۱الرصید كما في            

  سابقاً كما ھو معلن  ۹۷۲،۲۸۱ )۹۱۲( )٦٥٦،۲۲۹( ٦۸،۱٤٦ )۳۱۰،۱۸٥( - ۱،۲٤۲ - ٥۰۰،۹۱٦ - ٥۰۰،۹۱٦
 )۳(إیضاح التوحید  ثرأ - - -  )٤٦۲،۳۹( )٤۹( - - )٥۱۱،۳۹( ۱۸۱،۰۹۰ ٥۷۹،۱٤۱

 كما ھو معدل ۹۷۲،۲۸۱ )۹۱۲( )٦٥٦،۲۲۹( ٦۸،۱٤٦ )٦٤۷،۳٤۹( )٤۹( ۱،۲٤۲ - ٤۰٥،٤٦۱ ۱۸۱،۰۹۰ ٤۹٥،٦٤۲
            

 )۳ربح الفترة (صفحة  - - - - ۱،۲٤۳ - - - ۱،۲٤۳ ۱،۲٥٥ ٤۹۸،۲
 فروق تحویل العمالت األجنبیة - - - - - - - )٥٤۲( )٥٤۲( )۸٥۲( )۱،۳۹٤(
            
 مجموع اإلیرادات            

 والمصروفات المحتسبة - - - - ۱،۲٤۳ - - )٥٤۲( ۷۰۱ ٤۰۳ ۱،۱۰٤
            
            
 تكلفة تملك أسھم مكافأة            

 سترجاعاتالموظفین، بعد اال - - - - - - ۷۹ - ۷۹ - ۷۹
 االستحواذ على شركات تابعة - - - - - - - - - ۱۸۲،۲۹۹ ۱۸۲،۲۹۹

            
 ۲۰۱٤مارس  ۳۱الرصید في  ۹۷۲،۲۸۱ )۹۱۲( )٦٥٦،۲۲۹( ٦۸،۱٤٦ )٤۰٤،۳٤۸( )٤۹( ۱،۳۲۱ )٥٤۲( ٤٦۲،۱۸٥ ۳٦۳،۷۹۲ ۹۷۷،۸۲٥

 
 
 
 

.۲٥إلى  ۲من تشتمل المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة على الصفحات 



                                                            ٦                      بیت التمویل الخلیجي (ش.م.ب)                                                               
 

      بیان التدفقات النقدیة الموحد المختصر
 بآالف الدوالرات األمریكیة                                              ۲۰۱٥مارس  ۳۱للثالثة أشھر المنتھیة في 

 
   مارس  ۳۱  مارس ۳۱

۲۰۱٤  ۲۰۱٥   
   (مراجعة)  (مراجعة)
     (معدلة)

 أنشطة العملیات    
 ربح الفترة  ۰٤۳،٦  ٤۹۸،۲

 تعدیالت لـ :    
 االستثمارات في األوراق المالیة تغیرات القیمة العادلة على  ۳۷٤  (۱،۷٥۱)

      خسارة من بیع استثمارات في األوراق المالیةال  -  ۹۱٥
 حصة المجموعة من أرباح استثمارات محتسبة بطریقة حقوق الملكیة  (۸۲۸)  (۳،۱۷۰)

 صرف العمالت األجنبیةخسائر   ۱،۷۸۳  (٦)
 إیراد الخدمات االستثماریة المصرفیة  (٦۳۳،۱۱)  -

 إیرادات أخرى  (۹٤)  (٥۳۷،۳)
 مخصص انخفاض القیمة  ۳۱۷  ۲۷۹

 استھالك وإطفاء  ٤۱٤،۱  ۲،۷۳٦
)۲،۰۳٦(  )۲،٦۲٤(   
 تغییرات على:    

 موجودات التمویل  ۲۹،۸۳٦  (۱٦۳،۳٥)
 موجودات مشتراة لغرض التأجیر  (۹،۱۹٤)  (۷،۸٦۸)

 موجودات أخرى  (۱۹،۳۲۳)  (۳۷،۰۹۲)
 رصید احتیاطي مصرف البحرین المركزي  (٦٤۷،۳)  (۹۸۷،٤)
 أموال المستثمرین  (۹٦۷،٤)  (٥،٤۹۷)
 ومؤسسات غیر مالیة وأفراد ودائع لدى مؤسسات مالیة  ۱،۲۷۱  (۷،۲۳٤)
 حسابات جاریة للعمالء  ۱،۲۰۹  ۲۲،۷٤۳
 حقوق ملكیة حاملي حسابات االستثمار  ٥۹٤،۲۸  ۸۲،۳۱٤
 ىمطلوبات أخر  ۳۰،۹۰٦  ۲۹۳،٤٤
 صافي النقد الناتج من أنشطة العملیات  ٥۲،۰٦۱  ٤۷۳،٤۹

 
 أنشطة االستثمار    

 مدفوعات لشراء معدات، صافي  (۱،۳٥۷)  (۱،۱٦۱)
 شراء استثمارات في أوراق مالیة  (۹۸٤،۱٥٥)  (٥۷،۲۷٤)

 مقدم مدفوع لشراء استثمارات   (۳،۳٤۸)  -
 في أوراق مالیة مقبوضات من بیع استثمارات  ۷۰۳،۱٦  ٦۳٦،٥۰
 مقبوضات من بیع موجودات محتفظ بھا لغرض البیع  -  ۹،۸۹۰

 أرباح أسھم/إیراد استثمارات الصكوك  ۹٥٥  ٦۳۱
 استحواذ على شركات تابعة  -  ۷،۳٤۱

 أنشطة االستثمارالناتج من  /(المستخدم في) صافي النقد   )۱٤۳،۰۳۱(  ۱۰،۰٦۳
 

 أنشطة التمویل    
 مطلوبات التمویالت، صافي  (۱٥٥،٤)  )٥۰٤(
 مصروفات تمویل مدفوعة   (٤۲۲،۳)  )٤۹۹،۱(
 (شاملة حصص غیر مسیطرة) أرباح أسھم مدفوعة  (۱،۷۰۹)  )۱۰(
 مقبوضات من إصدار مرابحات قابلة للتحویل  ٦۰،۰۰۰  -
 أسھم خزینة شراء  (۳٦)  -
 أنشطة التمویل ي)(المستخدم ف /صافي النقد الناتج من   ٦۷۸،٥۰  )۲،۰۱۳(
     

 خالل الفترة صافي الزیادة في النقد وما في حكمھ  )٤۰،۲۹۲(  ٥۲۳،٥۷
 ینایر ۱النقد وما في حكمھ في   ٦٥۹،۳۳۳  ۲۸۲،۲۸٤
 مارس ۳۱النقد وما في حكمھ في   ۲۹۳،۳٦۷  ۳٤۱،۸۰٥

 
 یتمثل النقد وما في حكمھ في :    
 رصدة في حسابات احتیاطیات لدى البنك(ال تشمل أ نقد وأرصدة لدى البنوك    

 )المركزي  ۳۷٤،٦٦  ٥٥۰،٥۲
 إیداعات لدى مؤسسات مالیة  ۹۹۳،۲۲٦  ۲۸۹،۲٥٥
۳٤۱،۸۰٥  ۲۹۳،۳٦۷   

 
 .۲٥إلى  ۲تشتمل المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة على الصفحات من 



۷                                                                                                                                                                بیت التمویل الخلیجي (ش.م.ب)  
              

    المختصر الموحد بیان التغیرات في حسابات االستثمار المقیدة
                                        ۲۰۱٥مارس  ۳۱للثالثة أشھر المنتھیة في 

  
 (مراجعة) ۲۰۱٥ مارس ۳۱ ۲۰۱٥ینایر  ۱الرصید في  الفترةالحركة خالل  ۲۰۱٥ مارس ۳۱الرصید في 

 
المجموع 
(بآالف 

الدوالرات 
 األمریكیة)

 
معدل سعر 

 الوحدة
(بالدوالر 
 األمریكي)

 
 

عدد 
الوحدات 
 (باآلالف)

مصروفات 
 إداریة

(بآالف 
الدوالرات 

 ریكیة)األم

رسوم البنك 
 كوكیل

(بآالف 
الدوالرات 
 األمریكیة)

 أرباح أسھم
 مدفوعة
(بآالف 

الدوالرات 
 األمریكیة)

 مجمل
 الدخل

(بآالف 
الدوالرات 
 األمریكیة)

 
 إعادة تقییم
(بآالف 

الدوالرات 
 األمریكیة)

استثمارات/ 
 (سحوبات)
(بآالف 

الدوالرات 
 األمریكیة)

 
المجموع 
(بآالف 

الدوالرات 
 ریكیة)األم

 
 معدل سعر

 الوحدة
(بالدوالر 
 األمریكي)

 
 
 

عدد الوحدات 
 (باآلالف)

 
 
 

 الشركة :

             
 شركة مینا للعقارات (ش.م.ك.م)  ۱٥۰ ۰،۳٥ ٥۲ - - - - - - ۱٥۰ ۰،۳٥ ٥۲

 صندوق البشایر ۹۳ ۸،۳۹ ۷۸۰ - )٤٤( - - - - ۹۳ ۷،۹۱ ۷۳٦
 )۱سفانا لالستثمار (ریا  ۸،۳۱۳ ٦٥،۲ ۲۲،۰٥۰ - - - - - - ۸،۳۱۳ ٦٥،۲ ۲۲،۰٥۰
 )٤جناین القابضة المحدودة (ریا ٤۸،۰۸۲ ۰،۲٤ ۱۲،۰۹٥ - - ۳۹۰ - - )۸۲( ٤۸،۰۸۲ ۰،۲۷ ٤۰۳،۱۲
 )٥شادن لالستثمارات العقاریة ذ.م.م (ریا  ۸،۱۰۰ ٦٥،۲ ٤۸٥،۲۱ )٥۹٤،۸( - - - - - ۸٦۰،٤ ٦٥،۲ ۱۲،۸۹۱
 )٦شركة لوكاتا المحدودة (ریا ٦۳۳،۲ ۱،۰۱ ٦۳۳،۲ - - - - - - ٦۳۳،۲ ۱،۰۰ ٦۳۳،۲

             
٥۰،۷٦٥   )۸۲( - - ۳۹۰ )٤٤( )۸،٥۹٥ )٤۹،۰۹٥    

 
 (مراجعة) ۲۰۱٤مارس  ۳۱ ۲۰۱٤ینایر  ۱الرصید في  الحركة خالل الفترة ۲۰۱٤مارس  ۳۱الرصید في 
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 إداریة
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رسوم البنك 
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(بآالف 
الدوالرات 
 األمریكیة)

 
المجموع 
(بآالف 

الدوالرات 
 األمریكیة)

 
 معدل سعر

 الوحدة
(بالدوالر 
 األمریكي)

 
 
 

عدد الوحدات 
 (باآلالف)

 
 
 

 الشركة :

             
 شركة مینا للعقارات (ش.م.ك.م)  ۱٥۰ ۰،۳٥ ٥۳ - )۱( - - - - ۱٥۰ ۰،۳٥ ٥۲

 صندوق البشایر ۹۳ ۸،۳۹ ۷۸۰ - ۷۹ - - - - ۹۳ ۹،۲٤ ۸٥۹
 صندوق الحارث الفرنسي للعقارات  ۱۷،۰٥ ٦۳،۱،۳۷۹ ٥۲۲،۲۳ - )۱٦( - - - - ۱۷،۰٥ ۱،۳۷۸،۷۰ ٥۰٦،۲۳
 )۱سفانا لالستثمار (ریا  ۸،۳۲۳ ٦٥،۲ ۲۲،۰۷۷ - - - - - - ۸،۳۲۳ ٦٥،۲ ۲۲،۰۷۷
 )٤لمحدودة (ریاجناین القابضة ا ٤۸،۰۸۲ ۰،۲۹ ۱۳،۹٦۳ - - ۱۲۲ - - )۹٥( ٤۸،۰۸۲ ۰،۲۹ ۱۳،۹۹۰
 )٥شادن لالستثمارات العقاریة ذ.م.م (ریا  ۸،۱۰۰ ٦٥،۲ ٤۸٥،۲۱ - - - - - - ۸،۱۰۰ ٦٥،۲ ٤۸٥،۲۱
 )٦شركة لوكاتا المحدودة (ریا ۲،۹٤۸ ۰،۹۰ ٦٥٥،۲ - - - - - - ۲،۹٤۸ ۰،۹۰ ٦٥٥،۲

             
۸٤،٦۲٤   )۹٥( - - ۱۲۲ ٦۲ - ۸٤،٥۳٥    

 
 .۲٥إلى  ۲الموحدة المرحلیة المختصرة على الصفحات من  تشتمل المعلومات المالیة



                                                       ۸                  بیت التمویل الخلیجي (ش.م.ب)                                                                   
 

   ل الخیریة والزكاة الموحد المختصربیان مصادر واستخدامات صندوق األعما
 بآالف الدوالرات األمریكیة                                           ۲۰۱٥ مارس ۳۱أشھر المنتھیة في  ةثالثلل
 
 

  مارس ۳۱   مارس ۳۱
۲۰۱٤  ۲۰۱٥  

  (مراجعة)  (مراجعة)
    (معدلة)

    
 مصادر صندوق األعمال الخیریة والزكاة    

 إیرادات مخالفة للشریعة اإلسالمیة ۱۰  ۱۱۷
    

 مجموع المصادر ۱۰  ۱۱۷
    
 استخدامات صندوق األعمال الخیریة والزكاة   
 تبرعات لمؤسسات خیریة )۱،۰٤۲(  )٥(
    
 مجموع االستخدامات )۱،۰٤۲(  )٥(
    

 عجز المصادر على االستخدامات )۱،۰۳۲(  ۱۱۲
 بدایة الفترةاألعمال الخیریة والزكاة غیر الموزع كما في صندوق  ۰٥۰،٥  ۹۸۹،٤

    
 نھایة الفترةصندوق األعمال الخیریة والزكاة غیر الموزع كما في  ۰۱۸،٤  ۱۰۱،٥

 
 

 تتمثل في:   
 صندوق األعمال الخیریة ۲،۱٦۷  ۲،۰۸۸
 زكاة مستحقة ۱،۸٥۱  ۳،۰۱۳

    
٥،۱۰۱  ٤،۰۱۸  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .۲٥إلى  ۲ل المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة على الصفحات من تشتم



                                                     ۹                           بیت التمویل الخلیجي (ش.م.ب)                                                         
 

      المختصرة المرحلیة الموحدة المالیة اتالمعلوم ات حولإیضاح
                            ۲۰۱٥ سرما ۳۱في أشھر المنتھیة  ةثالثلل
 

 
 المنشأة .۱

من المعلومات المالیة  ۲۰۱٥مارس  ۳۱تتكون المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة للثالثة أشھر المنتھیة في 
 لبنك") والشركات التابعة لھ ("المجموعة"). لبیت التمویل الخلیجي ش.م.ب ("ا

، تم توحید ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱باإلضافة لقائمة الشركات التابعة الجوھریة الموحدة في البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 
 (أ)).۳الشركات التابعة الجدیدة التالیة بأثر رجعي وفقاً للتعدیالت على السیاسة المحاسبیة للمجموعة (راجع إیضاح 

 
 نشاط العمل الرئیسي الشركة األم مكان العمل نسبة الملكیة إسم الشركة التابعة

المصرف الخلیجي 
 التجاري ش.م.ب

 أعمال مصرفیة بالتجزئة بیت التمویل الخلیجي البحرین %۹٦،٤٦

شركة بوابة المغرب 
 االستثماریة 

 لعقاراتتطویر البنى التحتیة وا بیت التمویل الخلیجي المغرب ۳۳،۳۳%

كابیتال العقاریة 
 ش.م.ب

المصرف الخلیجي  البحرین ٦۰،۰۰%
 التجاري

 تطویر العقارات

شركة صروح، جزر 
 الكایمان ("صروح")

المصرف الخلیجي  البحرین ۱۰،۰۰%
 التجاري

لبناء وبیع العقارات في "أوریكس 
 ھیلز"

عقارات الخلیج، جزر 
 الكایمان ("عقارات") 

الخلیجي المصرف  البحرین ۱۹،۸%
 التجاري

مدرة شراء وبیع وتأجیر ممتلكات 
لإلیراد عبر دول مجلس التعاون 

 الخلیجي
 
 

 أساس اإلعداد .۲
أعدت المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة وفقاً لمعاییر المحاسبة المالیة الصادرة عن ھیئة المحاسبة والمراجعة 

مصرف أنظمة ت ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة ودلیل للمؤسسات المالیة اإلسالمیة. ووفقاً لمتطلبا
البحرین المركزي، بالنسبة لألمور التي ال تتناولھا معاییر المحاسبة المالیة الصادرة عن ھیئة المحاسبة والمراجعة 

ریر المالیة ذات العالقة. وتبعاً لذلك، تم للمؤسسات المالیة اإلسالمیة، فإن المجموعة تسترشد بالمعاییر الدولیة إلعداد التقا
"التقاریر  – ۳٤عرض البیانات المالیة الموحدة المرحلیة بصورة مختصرة وفقاً إلرشادات معیار المحاسبة الدولي رقم 

الیة المالیة المرحلیة". إن المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة ال تشمل كل المعلومات المطلوبة للبیانات الم
ذلك،  مع .۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱السنویة الكاملة ویجب قراءتھا مع البیانات المالیة الموحدة المدققة للمجموعة للسنة المنتھیة في 

تم تضمین إیضاحات تفسیریة مختارة لتوضح أحداث ومعامالت جوھریة لفھم التغیرات في المركز واألداء المالي للمجموعة 
 . ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱سنویة كما في وعن السنة المنتھیة في منذ آخر بیانات مالیة موحدة 

 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة .۳
السیاسات المحاسبیة وطرق الحساب المطبقة من قبل المجموعة في إعداد المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة ھي 

، فیما عدا التغییرات ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في نفسھا تلك التي استخدمت في إعداد البیانات المالیة الموحدة المدققة 
 على النحو المبین أدناه: ۲۰۱٥ینایر  ۱الناتجة من التعدیالت على المعاییر المحاسبیة الصادرة والساریة المفعول ابتداء من 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



                                                    ۱۰                                  بیت التمویل الخلیجي (ش.م.ب)                                                  
 

    المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة   إیضاحات حول
                            ۲۰۱٥مارس  ۳۱للثالثة أشھر المنتھیة في 

 
 .  السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع)۳

 
  التوحید – ۲۳معیار المحاسبة المالي رقم  على دیالتتع )أ

 ۲۳أصدرت ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة تعدیالت على معیار المحاسبة المالي رقم  ،خالل الفترة
ھات تقییم . تستعرض ھذه التعدیالت توضیحات وتوسع من سیناریو۲۰۱٥ینایر  ۱والتي أصبحت ساریة المفعول ابتداء من 

السیطرة عندما تملك المنشأة أقل من غالبیة حقوق التصویت في االستثمار. وعلى وجھ الخصوص، تم تقدیم مبدأ سلطة األمر 
الواقع. یوضح التعدیل أنھ عندما تملك المؤسسة المالیة اإلسالمیة أقل من غالبیة حقوق التصویت في االستثمار، قد توجد 

) الحقوق الناتجة من االتفاقات ۲اق مع المساھمین اآلخرین في الشركة، أو الشركة نفسھا؛ ) االتف۱السیطرة  من خالل 
) مزیجا ٥) حقوق تصویت محتملة؛ ٤) حقوق تصویت المؤسسة المالیة اإلسالمیة (سلطة األمر الواقع) ۳التعاقدیة األخرى؛ 

 مما سبق.
 

األغراض  ذات م توجیھاً محدداً لتقییم السیطرة على شركاتال یقد ۲۳باإلضافة لذلك، فإن معیار المحاسبة المالي رقم 
یلجأ للتوجیھات ذات العالقة في المعاییر الدولیة  البنكوكان . یقوم المستثمرین بتفویض البنك بالنیابة عنھمحیث الخاصة، 

حید)، قامت المجموعة بتغییر (التو۱۰إلعداد التقاریر المالیة. نتیجة لتعدیل المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
سیاستھا المحاسبیة لتحدید متى تملك السیطرة على شركات األغراض الخاصة لتتماشى مع المعیار الدولي إلعداد التقاریر 

 . ۱۰المالیة رقم 
 

خرین صالحیة اتخاذ القرار على شركات األغراض المحددة والحقوق المملوكة لآل یركز نموذج السیطرة الجدید على مستوى
المجموعة على  سلطةلتقییم  ةموسع ھات. على وجھ الخصوص، تم تقدیم توجیمنافع البنك في الشركة المستثمر فیھاإجمالي و

(بشكل أساسي من أجل منفعتھا الذاتیة)، ومتى ستؤخذ في االعتبار على أنھا  طرف رئیسيعلى أنھا  ستعتبراالستثمار والتي 
، بینما لیس مطلوباً من شركة األغراض الخاصة الرئیسي توحیدالطرف یتطلب من ھا). وكیل (بشكل أساسي لمنفعة مستثمری

         . شركة األغراض الخاصة الوكیل توحید
 

المعدل، قامت المجموعة بإعادة تقییم استنتاج السیطرة على  ۲۳وفقاً لألحكام االنتقالیة لمعیار المحاسبة المالي رقم 
نتیجة لذلك، قامت المجموعة بتغییر  ، كونھ تاریخ التطبیق المبدئي لھذه التعدیالت.۲۰۱٥ ینایر ۱االستثمارات بتاریخ 

 :التالیةھا اتاستنتاج السیطرة فیما یتعلق باستثمار
 

 أساس تغییر استنتاج السیطرة التصنیف السابق االستثمار
شركة زمیلة محتسبة بطریقة  المصرف الخلیجي التجاري

 حقوق الملكیة
ك سیطرة األمر الواقع على المصرف یملك البن

الخلیجي التجاري. كان االعتبار الرئیسي ھو ما إذا 
كان بیت التمویل الخلیجي قادرا على السیطرة على 
نتائج التصویت في اجتماعات الجمعیة العمومیة 

. بعد دراسة متأنیة لھذا السؤال واستنادا للمساھمین
جتماعات على الملكیة المطلقة والنسبیة وحضور اال

السابقة للمصرف الخلیجي التجاري على مدى 
األربع سنوات الماضیة، فقد قدر أن ھذه السیطرة 

كما أعطي بعض الوزن لحقیقة أن موجودة بالفعل. 
حقوق التصویت المتبقیة في المصرف الخلیجي 
التجاري متفرقة على نطاق واسع، ولیس ھناك 
مؤشر على أن المساھمین اآلخرین یستخدمون 

    أصواتھم بشكل جماعي.  قوق ح

 
 
 



                                                 ۱۱بیت التمویل الخلیجي (ش.م.ب)                                                                                    
 

    المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة   إیضاحات حول
                            ۲۰۱٥مارس  ۳۱للثالثة أشھر المنتھیة في 

 
 .  السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع)۳

 
 (یتبع) التوحید – ۲۳تعدیالت معیار المحاسبة المالي رقم  )أ
 

استثمار في أسھم حقوق ملكیة  شركة بوابة المغرب االستثماریة
بالقیمة العادلة من خالل بیان 

 الدخل

ھذه الشركة أداة استثماریة تدار من قبل  تمثل
المجموعة. تملك المجموعة مصالح اقتصادیة 
جوھریة وتباین من خالل مشاركتھا في االستثمار، 
وبالتالي تعتبر المجموعة طرف رئیسي یمارس 

 سلطتھ لمنفعتھ الخاصة. 

استثمار في أسھم حقوق ملكیة  كابیتال العقاریة ش.م.ب
خالل حقوق بالقیمة العادلة من 

 الملكیة

إلى جانب المصرف الخلیجي التجاري، تسیطر 
المجموعة اآلن على أغلبیة حقوق التصویت  لھذه 
الشركة، وبالتالي فقد تم تقییمھا على انھا شركة 

 تابعة.

 
 ۲۳ة المالي رقم لم تكن المجموعة توحد مثل ھذه االستثمارات. بالتالي، ووفقاً  لألحكام االنتقالیة لمعیار المحاسبسابقاً، 

امت بتعدیل المبالغ ذات العالقة وكأن لو أن االستثمار قالمعدل، قامت المجموعة بتطبیق التغییر في السیاسة بأثر رجعي، و
 السیطرة.  سلطة على من تاریخ حصول المجموعةدائماً تم توحیده كان ی

 
 المنھج االنتقالي:ملخص 

 مقصوراً على أولسابقاً، فإن تعدیل أرقام المقارنة یكون  یتم توحیدھاات التي لم عند تغیر استنتاج التوحید ألحد االستثمار
 تم تطبیق الخطوات التالیة:    معروضة.فترة سابقة 

 
، یجب على البنك تطبیق محاسبة االستحواذ بتاریخ الحصول على الخاص موضوع التوحید ھو شركةاالستثمار إذا كان    )أ(

 ) عند توحید االستثمار ألول مرة عند االنتقال. ۲۳حاسبة المالي المعدل رقم السیطرة (وفقاً لمعیار الم
محاسبة االستحواذ للموجودات والمطلوبات والحصص غیر المسیطرة یجب ترحیلھا إلى بدایة السنة التي تسبق سنة قیم  )ب(

  التطبیق مباشرة.
ة الدفتریة لالستثمار تحتسب في حقوق الملكیة في بدایة القیم التي تم تحدیدھا في الخطوة (ب) أعاله، والقیمالفرق بین  (ج)

 السنة السابقة مباشرة.
 

یجب أن یكون تاریخ االستحواذ بدایة الفترة األقرب والممكنة لمحاسبة االستحواذ،  إذا كانت الخطوة (أ) أعاله غیر عملیة،
 والذي یمكن أن یكون تاریخ الفترة الحالیة للتطبیق المبدئي للتعدیالت.

 
بما أن جمیع االستثمارات الجدیدة التي تم توحیدھا (ما عدا شركة بوابة المغرب االستثماریة) قد تم تأسیسھا والسیطرة علیھا 
من قبل المجموعة منذ البدایة، لم یتم عمل تسویات االستحواذ على قیم الموجودات والمطلوبات المعلنة. التغیرات في 

 عنھا فقدان السیطرة، تم احتسابھا كمعامالت حقوق ملكیة. حصص الشركات التابعة والتي لم ینتج
 

یتم في حالة المصرف الخلیجي التجاري وكابیتال العقاریة وعقارات وصروح، تم التطبیق بأثر رجعي كما لو أن االستثمار 
). في حالة ۲۰۱٥ ینایر ۱منذ تاریخ الشراء األصلي، وأجریت جمیع التسویات في أقرب فترة قابلة للمقارنة (أي توحدیھ 

محاسبة االستحواذ والتوحید منذ  وعلیھ تم إعتبارشركة بوابة المغرب االستثماریة، اعتبر التطبیق بأثر رجعي غیر عملي، 
 تعدیالت الترحیل ذات الصلة في حقوق الملكیة. احتساب، مع )۲۰۱٥ینایر  ۱( بدایة الفترة المالیة الحالیة

 
 
 
 
 



                                            ۱۲)                                                                                   بیت التمویل الخلیجي (ش.م.ب
 

    المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة   إیضاحات حول
                            ۲۰۱٥مارس  ۳۱للثالثة أشھر المنتھیة في 

 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع).  ۳
 

 أثر التغییرات على السیاسة المحاسبیة
 ةمریكیاأل والراتبآالف الد

   كما كانت معلنة 
 المعدلة أثر التوحید سابقاً  ۲۰۱٤ینایر  ۱ – المختصر بیان المركز المالي الموحد

    
    الموجودات

 ۱۰۳،۸۸٥ ۸۲،۰۳۸ ۲۱،۸٤۷ النقد وأرصدة البنوك
 ۲۲۰،٤۱۰ ۲۲۰،٤۱۰ - إیداعات لدى مؤسسات مالیة

 ٦٤٤،۸۱۰ ٦٤٤،۸۱۰ - تموجودات التمویال
 ٤۳۹،۸٤٥ ۲٤۳،۷۰٤ ۱۹٦،۱٤۱ استثمارات في أوراق مالیة

 ۸٥،۰٤۲ ۸٥،۰٤۲ - موجودات مشتراة لغرض التأجیر
 ۲۹۱،٤۲۹ ۳۲،۰۲٥ ۲٥۹،٤۰٤ عقارات استثماریة
 ۳٥،۲٦۹ ۳٥،۲٦۹ - عقارات تطویریة

 ۷۷،۷۷٥ )۱۳۱،۹٦٤( ۲۰۹،۷۳۹ كات زمیلة محتسبة بطریقة حقوق الملكیةشر
 ۲۲،٥٥۱ ۲۲،۲٥۲ ۲۹۹ ممتلكات وآالت ومعدات

 ۲٤٥،۰۱۰ ۷۲،۳٤۱ ۱۷۲،٦٦۹ موجودات أخرى
    

 ۲،۱۸۹،۸٥۰ ۱،۳۰٥،۹۲۷ ۸۸۳،۹۲۳ مجموع الموجودات
    

    المطلوبات
 ۲۰،٦۱۲ ۱،٤٤٦ ۱۹،۱٦٦ أموال المستثمرین

 ٤۲۲،۰۳۱ ۳۲۸،٥۲۰ ۹۳،٥۱۱ ن مؤسسات مالیة وغیر مالیة وأفرادإیداعات م
 ۳۱،۷۳۲ ۳۱،۷۳۲ - حسابات جاریة للعمالء

 ۹٤،۹۳۳ ۳٤،٥۲٥ ٦۰،٤۰۸ مطلوبات أخرى
    

 ٥٦۹،۳۰۸ ۳۹٦،۲۲۳ ۳۸۰،۸٥۲ مجموع المطلوبات
    

 ۷۷۱،۳۳٤ ۷٦۹،۱۷۹ ۲،۱٥٥ حقوق ملكیة حاملي حسابات االستثمار
    

    حقوق الملكیة
 )۳۲۳،۹۱٥( )۱۳،۷۳۰( )۳۱۰،۱۸٥( خسائر متراكمة

 )٤۹( )٤۹( - احتیاطي القیمة العادلة
 ٤۸۷،۱۳۷ )۱۳،۷۷۹( ٥۰۰،۹۱٦ مجموع حقوق الملكیة المنسوب لمساھمي البنك

 ۱٥٤،۳۰٤ ۱٥٤،۳۰٤ - حصة غیر مسیطرة
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                            ۱۳بیت التمویل الخلیجي (ش.م.ب)                                                                                   
 

    المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة   إیضاحات حول
                            ۲۰۱٥مارس  ۳۱للثالثة أشھر المنتھیة في 

 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع).  ۳
 

 (یتبع) أثر التغییرات على السیاسة المحاسبیة
 ةمریكیاأل والراتبآالف الد

   كما كانت معلنة 
 المعدلة أثر التوحید سابقاً  ۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱ – المختصر بیان المركز المالي الموحد

    
    الموجودات

  ۱۲۹،۹۳۸   ۸۳،۷۹۱   ٤٦،۱٤۷  قد وأرصدة البنوكالن
  ۲٤۸،٤۸۲   ۲۰۲،۷۲۹   ٤٥،۷٥۳  إیداعات لدى مؤسسات مالیة

  ۷۸۲،٦۲۸   ۷۸۲،٦۲۸   -  موجودات التمویالت
  ٤۸۲،٥۹٦   ۲۳٤،۱۷۸   ۲٤۸،٤۱۸  ستثمارات في أوراق مالیةإ

  ۱۱٤،۰۰۸   ۱۱٤،۰۰۸   -  موجودات مشتراة لغرض التأجیر
  ۳۱۳،٦۳٥   ٥٤،۲۳۱   ۲٥۹،٤۰٤  رات استثماریةعقا

  ۱۳۱،۳۱۷   ۸٥،۸۱٦   ٤٥،٥۰۱  عقارات تطویریة
  ۲٦،۹۰۱  (۱۳۱،۹۰۳)   ۱٥۸،۸۰٤  شركات زمیلة محتسبة بطریقة حقوق الملكیة

  ۱۲٥،۱۷٦   -   ۱۲٥،۱۷٦  غیر ملموسة موجودات
  ۱٦٦،٤٤٥   ۲٥،۱٤٤   ۱٤۱،۳۰۱  ممتلكات وآالت ومعدات

 ۲٦۱،۱۱٦ ۲٦،٥۱۳ ۲۳٤،٦۰۳ ودات أخرىموج
    

 ۲،۷۸۲،۲٤۲ ۱،٤۷۷،۱۳٥ ۱،۳۰٥،۱۰۷ مجموع الموجودات
    

    المطلوبات
  ۱۸،٦۷٥   ۳،۷۹۰   ۱٤،۸۸٥  أموال المستثمرین

  ۳۳۹،٤٥۸   ۲٤۹،۳۱۳   ۹۰،۱٤٥  إیداعات من مؤسسات مالیة وغیر مالیة وأفراد
  ۱۱۱،٦۸٤   ۱۱۱،٦۸٤   -  حسابات جاریة للعمالء

  ۲٤۹،۳٤۰   ۱۸،۲۱٦   ۲۳۱،۱۲٤  مطلوبات التمویل
 ۱٤۹،۸۷۲ ٤۸،۳۱۲ ۱۰۱،٥٦۰ مطلوبات أخرى

    
 ۸٦۹،۰۲۹ ٤۳۱،۳۱٥ ٤۳۷،۷۱٤ مجموع المطلوبات

    
 ۸۹٥،٥٥۸ ۸۹۳،۸۹٥ ۱،٦٦۳ حقوق ملكیة حاملي حسابات االستثمار

    
    حقوق الملكیة

 )۲۰۲،۱۹۸( )۳٦،۳٤۷( )۱٦٥،٥۸۱( خسائر متراكمة
 ۷۰،۰٦۰ ۸۰۹ ٦۹،۲٥۱ احتیاطي قانوني

 )۲،۳٦٦( )۲۱( )۲،۳٤٥( احتیاطي القیمة العادلة
    

 ۳۷٤،٦۷۸ ۱۸۷،۱۹٤ ۱۸۷،۱۹٤ حصة غیر مسیطرة
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                          ۱٤     بیت التمویل الخلیجي (ش.م.ب)                                                                              
 

    المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة   إیضاحات حول
                            ۲۰۱٥مارس  ۳۱للثالثة أشھر المنتھیة في 

 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع).  ۳
 ةمریكیاأل والراتبآالف الد

 المختصر حدبیان الدخل المو
 

   كما كانت معلنة 

 المعدلة أثر التوحید سابقاً  ۲۰۱٤مارس  ۳۱للفترة المنتھیة في 
    

 ٤۳٤ ۳٦۷ ٦۷ إیداعات لدى مؤسسات مالیةإیراد من 
 ۱۳،۹۹۲ ۱۳،۹۹۲ - موجودات التمویالت وموجودات مشتراة لغرض التأجیر إیراد من

 ۲،۲۸٥ ۱،٤٤۹ ۸۳٦ ستثمارات في أوراق مالیةإإیراد من 
 ٤،۷٤۱ ۱،٥۷۰ ۳،۱۷۱ إیرادات أخرى

    
 ۲٤،٥۹۷ ۱۷،۳۷۸ ۷،۲۱۹ مجموع اإلیرادات قبل عوائد حاملي حسابات االستثمار

 )٦،۸۷۲( )٦،۸۷۲( - عوائد حاملي حسابات االستثمارناقصاً: 
 )٦،۳٤۹( )۲،۲۷۹( )۳،٦۲۰( ناقصاً: مصروفات على اإلیداعات والمطلوبات التمویلیة

 ۱۱،۳۷٦ ٤،۱٥۷ ۷،۲۱۹ یرادات األنشطة المصرفیةمجموع إ
    

 ٥،۲۰٥ ۳،۱۰٥ ۲،۱۰۰ تكالیف الموظفین
 ۷۷۷ ٦۱ ۷۱٦ الخدمات االستثماریة المصرفیةمصروفات 

 ٥،٥۷۷ ۳،۱٦٥ ۲،٤۱۲ مصروفات تشغیلیة أخرى
 ۱۱،٥٥۹ ۲،۷۱۱ ۸،۸٤۸ األنشطة المصرفیة مجموع مصروفات

    
 ۲،٤۹۸ ۱،٤٤٦ ۱،۰٥۲ ربح الفترة

 
باستخدام الحسابات المدققة والحسابات اإلداریة للشركات المستثمر فیھا، وقد یتم  مؤقتأعاله على أساس  اتتم عمل التسوی

االنتھاء من التقییم  جموعةتوقع المتتعدیلھا عند االنتھاء من المعالجة المحاسبیة لعملیة االستحواذ على ھذه الشركات. 
 أي فروقات جوھریة على األرصدة المعلنة حالیاً.   أن ینتج عنھ ة الحالیة، وال یتوقعالمحاسبي لالستحواذ خالل السن

 
 

 التقدیرات .٤
إن إعداد البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة یتطلب من اإلدارة استخدام بعض التقدیرات، واألحكام، والفرضیات 

یة واألرقام المعلنة للموجودات، والمطلوبات، واإلیرادات المحاسبیة الھامة التي تؤثر في تطبیق السیاسات المحاسب
 والمصروفات. قد تختلف النتائج الحقیقیة عن ھذه التقدیرات.

 
 وباستثناء األمور الناتجة من توحید األعمال خالل الفترةعند إعداد ھذه المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة، 

دام األحكام الجوھریة ذاتھا التي تم استخدامھا في تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة، قامت اإلدارة باستخ، (أ))۳(إیضاح 
            والمصادر الرئیسیة لتقدیر عدم الیقینیة، والتي تم تطبیقھا على البیانات المالیة الموحدة المدققة للسنة المنتھیة في

 . ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱
 

 إدارة المخاطر المالیة .٥
إن سیاسات (أ))، ف۳فصاحات اإلضافیة التي قد تنشأ من توحید الشركات التابعة الجدیدة خالل الفترة (إیضاح فیما عدا اإل

وأھداف إدارة المخاطر المالیة للمجموعة ھي نفسھا تلك التي تم اإلفصاح عنھا في البیانات المالیة الموحدة المدققة للسنة 
 .۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱المنتھیة في 

 
 
 
 
 



                                                 ۱٥یل الخلیجي (ش.م.ب)                                                                                   بیت التمو
 

    المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة   إیضاحات حول
                             ۲۰۱٥مارس  ۳۱للثالثة أشھر المنتھیة في 

 
 

 الطبیعة الموسمیة للعملیات .٦
ة أشھر المعلنة في ھذه ثالثلل، فإن النتائج (األعمال المصریة االستثماریة واألعمال الصناعیة) بسبب طبیعة عمل المجموعة

 المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة قد ال تعكس جزءأ متناسباً من النتائج السنویة.
 

باستثناء التعدیالت على بعض المبالغ نتیجة لمعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة مراجعة، ولكن غیر مدققة. ا .۷
 :)۳إیضاح راجع التغییرات في السیاسة المحاسبیة (

للسنة  لمجموعةل تم استخراج أرقام المقارنة لبیان المركز المالي الموحد المختصر من البیانات المالیة الموحدة المدققة    .أ
   والمعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة المراجعة للثالثة أشھر المنتھیة في ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱المنتھیة في 

 ؛۲۰۱٤مارس  ۳۱
وتم استخراج أرقام المقارنة للبیانات الموحدة المختصرة للدخل والتدفقات النقدیة والتغیرات في حقوق الملكیة والتغیرات  .ب

ات االستثمارات المقیدة ومصادر استخدامات صندوق األعمال الخیریة والزكاة من المعلومات المالیة الموحدة في حساب
 .۲۰۱٤مارس  ۳۱المرحلیة المختصرة المراجعة للثالثة أشھر المنتھیة في 

 
ألف دوالر  ۱،٤۹٤،۹۸۷ألف دوالر أمریكي إلى  ۱،۲٥۳،٦۲٦من  للبنكخالل الفترة، تم زیادة رأس المال المدفوع  .۸

أمریكي نتیجة لممارسة خیار التحویل من قبل بعض حاملي المرابحات القابلة للتحویل. وفق شروط المرابحات القابلة 
تم تسویة بین دوالر أمریكي للسھم الواحد عند التحویل.  ۰،۲٦٥الف سھم بقیمة إسمیة تبلغ  ۹۱۰،۷۹۳للتحویل، تم إصدار 

 . یة للسھم في حساب تسویة رأسماليسعر التحویل الفعلي والقیمة اإلسم
 

، وافق المساھمون على ۲۰۱٤إبریل  ۱٤المنعقد بتاریخ غیر االعتیادیة في اجتماع الجمعیة العمومیة الحقاً لنھایة السنة، و .۹
 التالي:

 
ئر شطب خسال وذلكدوالر أمریكي للسھم الواحد،  ۰،۲٦٥دوالر أمریكي إلى  ۰،۳۰۷٥تخفیض القیمة اإلسمیة للسھم من  •

 ۹۷۲،۲۸۱،۱٦٤تخفیض رأس المال الصادر والمدفوع من  ونتج عنھدوالر أمریكي،  ۱۳٤،۳۸۰،۳۲۳متراكمة بمبلغ 
 و  ؛دوالر أمریكي  ۸۳۷،۹۰۰،۸٤۱دوالر أمریكي إلى 

  من أسھم رأس مال البنك كأسھم خزینة؛  %۱۰ بحد أقصىتملّك  •
 ش.م.ب تغییر إسم البنك إلى مجموعة بیت التمویل الخلیجي الماليو •

 
   .عند اعتمادھا من قبل المساھمین، إن وجدت، األرباح تخصیصاتیتم عمل  .۱۰

 
 

 النقد وما في حكمھ .۱۱
 

  مارس ۳۱  دیسمبر ۳۱  مارس ۳۱
۲۰۱٤  ۲۰۱٤  ۲۰۱٥  

  (آالف الدوالرات  (آالف الدوالرات  (آالف الدوالرات
  األمریكیة)  األمریكیة)  األمریكیة)
  اجعة)(مر  (مدققة)  (مراجعة)
    (معدلة)  (معدلة)

      
 نقد ٦۷۱،۱۰  ۷٦۳،٦  ۸،۸۳٤

 أرصدة لدى البنوك ۰٦٦،٤٤  ۷۹٦،٦٤  ۳٤،٥۱٤
 أرصدة لدى المصرف المركزي     

 حساب جاري - ٦۳۷،۱۱  ٦۱۸،۱۳  ۹،۲۰۲
 حساب االحتیاطي - ٤۱۱،٤۸  ۷٦۱،٤٤  ۰۰۰،٤٥

      
۹۷،٥٥۰  ۱۲۹،۹۳۸  ۱۱٤،۷۸٥  

 
 لدى مصرف البحرین المركزي لیس متوفر ألغراض العملیات الیومیة.حساب االحتیاطي 



                                                   ۱٦بیت التمویل الخلیجي (ش.م.ب)                                                                                   
 

    موحدة المرحلیة المختصرة  المعلومات المالیة ال إیضاحات حول
                             ۲۰۱٥مارس  ۳۱للثالثة أشھر المنتھیة في 

 
 

 استثمارات في أوراق مالیة .۱۲
 

  سرما ۳۱  دیسمبر ۳۱  سرما ۳۱
۲۰۱٤  ۲۰۱٤  ۲۰۱٥  

  (آالف الدوالرات  (آالف الدوالرات  (آالف الدوالرات
  ة)األمریكی  األمریكیة)  األمریكیة)
  (مراجعة)  (مدققة)  (مراجعة)
    (معدلة)  (معدلة)

      
 أدوات حقوق الملكیة     
 القیمة العادلة من خالل بیان الدخلب     

 أسھم مدرجة  - ۳۷۷  ۸۸۳  ۱،۳٤۹
 صنادیق مدرجة - ۱۰،۰۱۱  ۹،۸۷۸  ۷٤٦،۲٦
 صنادیق غیر مدرجة - ٦۷۹،۳  ٦۷۹،۳  ٦۷۹،۳

 سھم غیر مدرجةا - ٥۸،۲۹۷  ٥۸،۲۹۷  ٦۷۹،۳۹
 صكوك مدرجة - ۲۲،۷٤۰  ۱۳،۱٥۹  ۱۳،۱۲۷
۸٤،٥۸۰  ۸٥،۸۹٦  ۹٥،۱۰٤  

 بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة     
 أسھم مدرجة  - ۲٥۹،۱٤  ۳،۰٦۰  -

 مدرجة صنادیق - ۲۸،۸٤۲  ۲۲،۸۲۷  ۱،۹۷۳
 * (بالتكلفة)صنادیق غیر مدرجة  - ۳۰۳،۳۸۲  ٥۳۹،۲۸۸  ۲٦۳،۰٥۰
۳٤۹،٦۰۳  ٤۰۰،۳۲۲  ٤٤۱،٥۸۷  

      
 أدوات استثمارات دین     
 بالتكلفة المطفأة     

 صكوك غیر مدرجة - ۱۸٥،٤٤۸  ۸۱،۲۱۸  ۷۰،۹۱۲
 بیان الدخلبالقیمة العادلة من خالل      

 صكوك مدرجة  - ۱،۰٥٦  ۱،۰٥٦  ۲،۷۳۲
      

٤۲۳،۲٤۷  ٤۸۲،٥۹٦  ٦۲۸،۰۹۱  
 
 

مشاریع  على استثمارات في، حقوق الملكیةوالمصنفة بالقیمة العادلة من خالل  أسھم حقوق الملكیة غیر المدرجة* تشمل 
مخصص  سابھا بالتكلفة مطروحاً منھاتم احت ،القیمة العادلة لھذه االستثمارات في ظل غیاب .مروج لھا من قبل المجموعة

) ألف دوالر أمریكي ٥۰۰: ۲۰۱٤(شيء ال تم احتساب خسائر انخفاض في القیمة بمبلغ ، الفترةخالل  .نخفاض في قیمتھااال
 . ھذه االستثماراتل
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 موجودات أخرى .۱۳
 

  مارس ۳۱  دیسمبر ۳۱  مارس ۳۱
۲۰۱٤  ۲۰۱٤  ۲۰۱٥  

  (آالف الدوالرات  (آالف الدوالرات  (آالف الدوالرات
  األمریكیة)  األمریكیة)  األمریكیة)
  (مراجعة)  (مدققة)  (مراجعة)
    (معدلة)  (معدلة)

      
 تمویل مشاریع ۰۰۷،۹٥  ۰۰۷،۹٥  ۱۰۱،۲۷٥
 )۱۸حق التعویض (إیضاح  ۰۰۰،۳٥  ۰۰۰،۳٥  ۰۰۰،۳٥

 مقدم لشراء استثمارات -  -  -
 أقساط إیجارات مستحقة ۳،۲۸۹  ۲،۱۱۷  ۸،۷٦۱

 ماً وذمم مدینة أخرىمصروفات مدفوعة مقد ۸٦٦،۹٦  ۱۲۰،٦٤  ۹۸،۰۸۳
 مخزون ۰٥۸،۲٦  ۲۸،۳۸۱  ٤٦۹،۲۸
 ذمم تجاریة مدینة ٤۰،۷۲٥  ۳٦،٤۹۱  ۳۱،۱۲٤

      
۳۰۲،۷۱۲  ۲٦۱،۱۱٦  ۲۹٦،۹٤٥  

 
  

 ومؤسسات أخرى وأفراد ودائع من مؤسسات مالیة. ۱٤
زء من نشاط الخزینة تتكون ھذه من ودائع (مرابحة ووكالة) من مؤسسات مالیة وأخرى (بما في ذلك الشركات) كج

لعقوبات رقابیة.  خاضعةحالیاً من مؤسسة غیر مالیة ملیون دوالر أمریكي  ۸٤مبلغ بقیمة  الرصیدتضمن یللمجموعة. و
 .رسمیاً  وبناًء علیھ تم تجمید ھذه األموال حتى یتم رفع ھذه العقوبات

 
 

 تمویالت دائنة. ۱٥
 

  مارس ۳۱  دیسمبر ۳۱  مارس ۳۱
۲۰۱٤  ۲۰۱٤  ۲۰۱٥  

  (آالف الدوالرات  (آالف الدوالرات  (آالف الدوالرات
  األمریكیة)  األمریكیة)  األمریكیة)
  (مراجعة)  (مدققة)  (مراجعة)
    (معدلة)  (معدلة)

 تمویل العملیات المصرفیة     
 )۱تسھیالت تمویالت المرابحة ( ٤۷،۲۹٤  ٤٦،٤۰۱  ٥۰۳،٦۰
 ت تمویالت الوكالة تسھیال ٤٥٤،٤۲  ٥۸۸،٤۲  ٦٦۰،٤۸
 مطلوبات الصكوك ۸۳،۷٤۹  ۲۷۷،۸٥  ۹۸،۸۸٦

 تمویل األعمال الصناعیة     
 قروض قصیرة األجل - ۱۳۰،۲٤  ۰۲۳،۲٤  ۳۱،۷٦۹
 تمویل إجارة - ۹،۱۳۸  ٤٦۰،۱۱  ٤۲۷،۱۱
 قروض ألجل - ۱۹،۰٤٦  ٦٦۳،۱۹  ٦،٥۱۷

      
 )۲تسھیالت تمویالت المرابحة ( ۱،۰۷۲  ۱،۷۱۲  ٥۱۰،۲

 قروض أخرى ۱۸،۲۱٦  ۱۸،۲۱٦  ۲۰،۳٤٥
      

۲۸۰،٦۱۷  ۲٤۹،۳٤۰  ۲٤٥،۰۹۹  
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 (یتبع) . تمویالت دائنة۱٥
 

  مارس ۳۱  دیسمبر ۳۱  مارس ۳۱
۲۰۱٤  ۲۰۱٤  ۲۰۱٥  

  (آالف الدوالرات  (آالف الدوالرات  (آالف الدوالرات
  ألمریكیة)ا  األمریكیة)  األمریكیة)
  (مراجعة)  (مدققة)  (مراجعة)
    (معدلة)  (معدلة)

 مطلوبات التمویالت     
 الجزء المتداول ٦۸،۷٥۱  ۸٦٤،۷٦  ۷٥،٥۸۷

 الجزء غیر المتداول ۳٤۸،۱۷٦  ٤۷٦،۱۷۲  ۰۳۰،۲۰٥
      

۲۸۰،٦۱۷  ۲٤۹،۳٤۰  ۲٤٥،۰۹۹  
 

 )۱(تسھیالت تمویالت المرابحة 
سنوات  ٦على فترة ت المرابحة من تمویل متوسط األجل مقدمة مجمع من تحالف بنوك، ویستحق تتكون تسھیالت تمویال

) LIBORأشھر المعدل المعیاري ( ٦معدل الربح المعدل على التسھیالت كان و .۲۰۱٤بمعدل قسطین بدءاً من أغسطس 
 ). %٥زائداً ھامش (یخضع لحد أدنى یبلغ 

 ۱۳۰ة بقیمة دفتریة تبلغ تابعن طریق رھن جزء من استثمار المجموعة في شركة تم ضمان تسھیالت تمویالت المرابحة ع
 ملیون دوالر أمریكي.  ۲٤،٦دوالر أمریكي، وعقار استثماري بقیمة دفتریة بمبلغ ملیون 

 
 تسھیالت  تمویالت الوكالة

على فترة ست سنوات حتى  ویستحق السداد تتكون تسھیالت تمویالت الوكالة من تمویل مجمع من تحالف مؤسسات مالیة
. إن تسھیالت تمویالت الوكالة مضمونة عن طریق رھن العقارات االستثماریة %۸ بمعدل ربح متفق علیھ ۲۰۱۸أبریل 

 ملیون دوالر أمریكي.  ۲۰۳للمجموعة بقیمة دفتریة 
 

 مطلوبات الصكوك
 روط المعدلة تحمل معدل ربح بواقع . الش۲۰۱٤سنوا بدءاً من یولیو  ٦مطلوبات الصكوك تستحق السداد على فترة 

LIBOR  ٥مع حد أدنى لمعدل الربح  %۳مع ھامش% .  
 

دیسمبر  ۳۱ملیون دوالر أمریكي ( ۹۹،۳شھادات الصكوك مضمونة باستثمار المجموعة في أوراق مالیة بقیمة دفتریة تبلغ 
: ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱دوالر أمریكي ( ملیون ۳۱،٥ملیون دوالر أمریكي) واستثمار عقاري بقیمة دفتریة  ۹۹،۳: ۲۰۱٤
متداولة في سوق لندن لألوراق المالیة وسوق األوراق المالیة الممتازة  الصكوك كانت ملیون دوالر أمریكي). ٥،۳۱

 والفوائد الثابتة. تم تعلیق تداول الصكوك حالیاً. 
 

 قروض قصیرة األجل
كان معدل الربح على ھذه القروض یتراوح بین  .خامتمثل قروض حصلت علیھا شركة بلكسكو لتمویل شراء المواد ال

 وھي مضمونة برھن البضائع المنجزة. %۳إلى  ۲،۸%
 

 تمویل إجارة
یمثل تمویل حصلت علیھ شركة الصقر لألسمنت ش.م.ب (مقفلة) لتمویل بناء مصنع لألسمنت في مملكة البحرین. ھذا 

ملیون دوالر أمریكي، ویتحمل معدل ربح یبلغ  ٥۹ة تبلغ التمویل مضمون برھن ممتلكات ومصنع ومعدات بقیمة دفتری
 .۲۰۱۷فبرایر  ۱سنویاً أیھما أعلى، وتستحق آخر دفعة في  %۷،٥أو  %٤،۲٥زائداً  )BIBORالمعدل المعیاري (
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 . تمویالت دائنة (یتبع)۱٥
 

 ) (یتبع)۱تسھیالت تمویالت المرابحة (
 

 قروض ألجل
ثل قروض تم الحصول علیھا من قبل شركة بلكسكو لتمویل المصروفات الرأسمالیة المتعلقة "بخط السحب" و"خط تم

األنودة" و"تجدید المكبس". القروض مضمونة برھن آالت ومعدات خط السحب وخط األنودة. تتحمل القروض معدل ربح 
دفعة ربع سنویة تبدأ من  ۱۸, ۱٦، و۱٦حق الدفع على وتست %٥،٥) للثالثة أشھر زائداً LIBORیبلغ المعدل المعیاري (

 على التوالي. ۲۰۱٤مارس  ۳۱، و۲۰۱۱مارس  ۳۱، و۲۰۱۱سبتمبر  ۳۰
 

 )۲( تسھیالت تمویالت المرابحة
شركة الصقر لألسمنت ش.م.ب (مقفلة) لغرض استیراد المواد الخام، وتستحق التسھیالت  تمثل تسھیالت حصلت علیھا

زائداً  )BIBORمعدل معیاري (ب، ۲۰۱۲إبریل  ۳۰سنویاً للتسھیل الذي تم االستفادة منھ حتى  %۹غ الدفع بمعدل ربح یبل
 .  ۲۰۱۲مایو  ۱) للتسھیالت التي تم االستفادة منھا بعد %۷سنویاً (مع حد أدنى  %۲٥،٤

 
 

 منح أسھم البنك   المتضمنبرنامج مكافأة الموظفین . ۱٦
 لمدة مبدئیةألسھم الممنوحة وفقاً للخطة فترة غلق إن لوظفین على أساس منح أسھم البنك. یوجد لدى البنك برنامج مكافأة الم

، كانت ۲۰۱٥مارس  ۳۱كما في سنوات وفقاً لشروط الخطة.  ۱۰ثالث سنوات وتستحق بالتناسب على فترات مختلفة حتى 
 ملیون سھم قائماً لیتم ممارستھا في الفترات المستقبلیة.  ۲،۲۹ھناك 

 
 ۰،۱۲٥سھماً بقیمة  ۹،۱۸٥،۳۹۱قامت المجموعة خالل الفترة بإصدار برنامج جدید لمكافأة الموظفین (، ۲۰۱۳عام خالل 

 ۳۱كما في دوالر أمریكي للسھم الواحد) مع شروط استحقاق على فترة سنتین، بناء على استیفاء شروط األداء والخدمة. 
سھم) بانتظار االستحقاق وفقاً للبرنامج  ملیون ۲،۰۳: ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱سھم ( ملیون ۲،۰۳كانت ھناك  ۲۰۱٥مارس 

 ألف سھم. ٤٥۷الجدید لمكافأة الموظفین على أساس األسھم وتمت مصادرة 
 

 ۰،۱۹سھماً بقیمة  ۲،۳٥۲،٦۳۲، قامت المجموعة خالل الفترة بإصدار برنامج جدید لمكافأة الموظفین (۲۰۱٤خالل عام 
  ، بناء على استیفاء شروط األداء والخدمة. كما فيسنوات ۳وط استحقاق على فترة دوالر أمریكي للسھم الواحد) مع شر

سھم) بانتظار االستحقاق وفقاً للبرنامج  ملیون ۲،۳٥: ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱سھم ( ملیون ۲،۳٥كانت ھناك  ۲۰۱٥مارس  ۳۱
 .الجدید لمكافأة الموظفین على أساس األسھم

 
حسب المتطلبات التنظیمیة على سیاسة مكافآت متغیرة جدیدة، والتي تم تطبیقھا  ةبالموافق المجموعة قامت، ۲۰۱٥في عام 
. وافق المساھمون على السیاسة الذین یشملھم النظامالتي تنظم المكافآت المتغیرة للموظفین  البحرین المركزي لمصرف
 لمتغیرة الجدیدة. وفقاً لشروط سیاسة المكافآت االبنك نح أسھم مُ منح وسیتم  ۲۰۱٥إبریل  ۱۲بتاریخ 
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 معامالت مع أطراف ذات عالقة. ۱۷
، عدا تلك ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱ال تختلف اختالفاً جوھریاً عن المبالغ المعلنة كما في  ةأرصدة األطراف ذات العالقة الجوھری
الجوھریة األخرى خالل الفترة كانت ع أطراف ذات عالقة األرصدة والمعامالت مالناتجة من توحید الشركات التابعة. 

 كاآلتي:
 

 
  مارس ۳۱الثالثة أشھر المنتھیة في 

۲۰۱٥ 
 شركــات
 زمیلة

موظفي اإلدارة 
 الرئیسیین

مساھمین 
رئیسیین / 

شركات لدى 
أعضاء مجلس 
اإلدارة حصص 

 فیھا

موجودات تحت 
اإلدارة (شاملة 
شركات ذات 

 غراض خاصة)أ

 مجموعال

      
      اإلیرادات

       إیراد من موجودات التمویالت 
 ٥٦ - - - ٥٦ موجودات مشتراة لغرض التأجیرو

 ۱۱،٦۳۳ ۱۱،٦۳۳ - - - إیراد الخدمات االستثماریة المصرفیة
 ٤٤ - - - ٤٤ رسوم إدارة وأخرى

 )٥۰٦( - - - )٥۰٦( إستثمارات في أوراق مالیةإیراد من 
      الحصة في ربح شركة زمیلة محتسبة

 ۸۲۸ - - - ۸۲۸ بطریقة حقوق الملكیة
      

      المصروفات
 ۱٤۹ ۸۰ ٦٦ - ۳ العائد إلى أصحاب حسابات اإلستثمار

 ۱،۳٥۸ - - ۱،۳٥۸ - تكلفة الموظفین
 ۱٤۹ ۳۲ - ۱۱۷ - مصروفات أخرى

      
 

 
  مارس ۳۱المنتھیة في الثالثة أشھر 

 (معدلة) ۲۰۱٤
 شركــات
 زمیلة

موظفي اإلدارة 
 الرئیسیین

مساھمین 
رئیسیین / 

شركات لدى 
أعضاء مجلس 
اإلدارة حصص 

 فیھا

موجودات تحت 
اإلدارة (شاملة 
شركات ذات 

 أغراض خاصة)

 مجموعال

      
      اإلیرادات

      إیراد من موجودات التمویالت 
 ٦٦ - - - ٦٦ اة لغرض التأجیرموجودات مشترو

 ٤۲۹ ٤۲۹ - - - رسوم إدارة وأخرى
      الحصة في ربح شركة زمیلة محتسبة

 ۲،٦۳٥ - - - ۲،٦۳٥ بطریقة حقوق الملكیة
      

      المصروفات
 ۲۸۱ ۲۰٤ ٥٦ ۸ ۱۳ العائد إلى أصحاب حسابات اإلستثمار

 ۱،٤۳۰ - - ۱،٤۳۰ - تكلفة الموظفین
 ٦۱ ٦۱ - - - ىمصروفات أخر
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 معلومات القطاعات. ۱۸
ر الداخلي الحالي المرفوع لمجلس اإلدارة واإلدارة لقیاس ومراقبة استراتیجیة العمل، وتماشیاً مع التقری تحدیث، قامت المجموعة بتغییر قطاعاتھا نتیجة لعملیة التوحید األخیرة، والسنةخالل 

قطاعات تشغیلیة ھي االستثمار المصرفي, وتطویر البنى التحتیة، والخدمات المصرفیة  ٤األداء. حالیاً، المجموعة منظمة إلى وحدات عمل حسب طبیعة العملیات والشركات المستقلة ولدیھا 
 ناعیة.لألفراد، وقطاع األعمال الص

 

 (مراجعة) ۲۰۱٥مارس  ۳۱ األعمال الصناعیة     
    تطویر األعمال األعمال غیر مخصصة/ 

  االسمنت األلمنیوم البنى التحتیة المصرفیة المصرفیة الحذف المجموع
      االستثماریة  

  بآالف الدوالرات بآالف الدوالرات بآالف الدوالرات بآالف الدوالرات بآالف الدوالرات بآالف الدوالرات بآالف الدوالرات
  األمریكیة األمریكیة األمریكیة األمریكیة األمریكیة األمریكیة األمریكیة

        
 إیراد القطاع ٦۱۸،۷ ٦۱۰،۲۰ )۲٥۷،٤( ۱۳،۰۱۳ ٤٦۸،۹ ۷۱۸ ٤۷،۱۷۰
 مصروفات القطاع ٤۱٤،۷ ۱۹،۱۳۲ ۳،۰۳۷ ۷،۱۳۲ ۲،۸۸۲ ٥۳۰،۱ ٤۱،۱۲۷
 نتائج القطاع ۲۰٤ ٤۷۸،۱ )۷،۲۹٤( ۸۸۱،٥ ٦،٥۸٦ )۸۱۲( ۰٤۳،٦

        
 موجودات القطاع ۲۳۹،۱۹٥ ۱۱۷،۱۱٤ ٤۱۹،٥۹۱ ٦٥٦،٥٦۹،۱ ۲۰۲،۲۹٦ ۲٦۹ ۲،۹۰۰،۷٦۸

 مطلوبات القطاع ۳٦،٦۹۳ ٥۹،۸۹۱ ۲۳۲،۰۱٦ ٤۰۳،۳۰٥ ٦۷۰،۱٤۱ ۲۰،۰٤۰ ٦۱٥،۸۹۳
 معلومات القطاع األخرى:       

 كات وآالت ومعداتممتل ۲٦۱،۹٥ ٤۷،۸۳۰ - ۲۲،۳٥۳ - ۷٥٥ ۱۹۹،۱٦٦
 موجودات غیر ملموسة (رخصة تجاریة وعالقات       

 الزبائن) ٦۲۰،۱۲۳ ٥۱۳،۱ - - - - ۱۳۳،۱۲٥
 مخزون ۱۷٥،٤ ۲۱،۸۸۳ - - - - ۰٥۸،۲٦
 ذمم تجاریة مدینة ۳،۳۳٥ ۳۷،۳۹۰ - - - - ٤۰،۷۲٥

 مطلوبات التمویل ۱۰،۲۱۰ ٤۳،۱۷٦ ۱۳۳،۸۱۷ - ٥۷،۸۹٦ - ۰۹۹،۲٤٥
 حقوق ملكیة حاملي حسابات االستثمار - - - ٦۱۷،۹۱۹ ٤،٥۳٦ - ۱٥۳،۹۲٤
 التزامات ۱۱۱،۷۳٦ ٥،٥۹۱ - ۹٤۷،۱۸٦ ۱۰،۰۰۰ - ۲۷٤،۳۱٤



 
                                              ۲۲                                                 بیت التمویل الخلیجي (ش.م.ب)                                                                                                  

 
    المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة   إیضاحات حول
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 . معلومات القطاعات (یتبع)۱۸

 
 

 )معدلة( (مراجعة) ۲۰۱٤مارس  ۳۱ األعمال الصناعیة     
    تطویر األعمال األعمال غیر مخصصة/ 

  االسمنت األلمنیوم البنى التحتیة المصرفیة المصرفیة الحذف المجموع
      االستثماریة  

  دوالراتبآالف ال بآالف الدوالرات بآالف الدوالرات بآالف الدوالرات بآالف الدوالرات بآالف الدوالرات بآالف الدوالرات
  األمریكیة األمریكیة األمریكیة األمریكیة األمریكیة األمریكیة األمریكیة

        
 إیراد القطاع ۸،۰۱۱ ۱٤،٤٥٤ ۳،۳۸۸ ۱٥۷،٤ ۱۲۰،٥ )۱،۲۸۹( ۳۳،۸٤۱
 مصروفات القطاع ٦۰٥،۷ ٦۳۹،۱۳ ٤۷٤،۲ ۲،۷۱۱ ۰۸٥،٦ )۱،۱۷۱( ۳۱،۳٤۳
 لقطاعنتائج ا ٤۰٦ ۸۱٥ ۹۱٤ ٤٤٦،۱ )۹٦٥( )۱۱۸( ٤۹۸،۲

 (معدلة) (مدققة) ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱       
 موجودات القطاع ۸۹۹،۲٤٥ ۲۳۳،۱۱٤ ۷۸٦،٦۲٤ ٤۷۷،۱۳٥،۱ ۳۱۸،۸۰۱ ۱،۳۸۸ ۲،۷۸۲،۲٤۲

 مطلوبات القطاع ٤۰،۰۰۳ ۹٤۲،٥٤ ٥۳٦،۲۷۱ ٦۰۱،۳۹۱ ۷۳،۸۸۷ ۳۷،۰٦۰ ۸٦۹،۰۲۹
 معلومات القطاع األخرى:       

 ممتلكات وآالت ومعدات ۹٥،٤۳٦ ۲۷۹،٤٥ ٥٥۳،۲ ٥۹۱،۲۲ - ۳۰۸ ۱٦٦،٤٤٥
 موجودات غیر ملموسة (رخصة تجاریة وعالقات       

 الزبائن) ٦۲۰،۱۲۳ ٥٥٦،۱ - - - - ۱۷٦،۱۲٥
 مخزون ۱٦۹،٦ ۲۲،۲۱۲ - - - - ۲۸،۳۸۱
 ذمم تجاریة مدینة ۱،۸۱۷ ۳٤،٦۷٤ - ٦۰۱،۹ - - ۳٦،٤۹۱

 مطلوبات التمویل ۱۳،۱۷۱ ٦۸۷،٤۳ ٦۰٤،۱۳۳ - ٥۸،۸۷۸ - ۲٤۹،۳٤۰
 حقوق ملكیة حاملي حسابات االستثمار - - - ۸٥۱،۹۹۷ ٦٦۳،۱ - ۸۹٥،٥٥۸
 التزامات ۱۱٦،٤٦۱ ٥۷۸،۱ - ۱۲۷،۱٦۰ - - ۱۹۹،۲٤٥
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 التزامات وإرتباطات. ۱۹
 االلتزامات التي تم التعاقد علیھا خالل العمل اإلعتیادي ألنشطة المجموعة :

 
  مارس ۳۱  دیسمبر ۳۱  مارس ۳۱

۲۰۱٤  ۲۰۱٤  ۲۰۱٥  
  (آالف الدوالرات  (آالف الدوالرات  (آالف الدوالرات

  األمریكیة)  األمریكیة)  األمریكیة)
  (مراجعة)  (مدققة)  (مراجعة)
    (معدلة)  (معدلة)

      
 غیر مسحوبة لتمدید التمویلالتزامات  ۱٤۹،۷۲۷  ۲۱۸،۱۰٥  ۱۳۲،۷۱۰
 ضمانات مالیة ٤۷،۲۲۰  ۲۱،۹٤۲  ۲۸،۰۰۳

 التزامات رأسمالیة تتعلق بإنشاء مصنع لألسمنت ۱۱۱،۷۳٦  ۱۱۱،۷۳٦  ۰٦۷،۱۱٥
 التزامات إیجارات تشغیلیة     

 خالل سنة واحدة - ۲۷۸  ۲۹۷  ۲۱۹
 سنوات ٥ – ۱ - ۱،۱۹۳  ۱،۳۷۸  ۱،۳٤٤
 سنوات ٥أكثرمن  - ٤٦۷،۱  ۱،۹۷٥  ۲،۳۰٥
 بنوك بالنیابة عن المجموعة ضمانات صادرة عن ٦٥۳،۲  ٦٥۳،۲  ٦٥۳،۲

 
 

ملیون دوالر أمریكي ألحد المشاریع التي روجت لھا  ۳٥قامت المجموعة في السابق بإصدار ضمان مالي بقیمة كما 
ملیون  ۳٥المجموعة. بناًء على تقییم اإلدارة للوضع المالي لشركة المشروع، قامت المجموعة باحتساب مخصص بقیمة 

ملیون دوالر أمریكي) وتم تضمینھ في المطلوبات األخرى وتم أیضاً احتساب مبلغ  ۳٥: ۲۰۱٤بر دیسم ۳۱دوالر أمریكي (
). تقوم المجموعة حالیاً بالتفاوض مع ۱۲مماثل مستحق "حق التعویض" ضمن بند "الموجودات األخرى" (إیضاح 

الضمان قد انتھى وال یتوقع أن یتم دفع  المقرضین للمشروع وإنھ في رأي اإلدارة التنفیذیة، وكما في تاریخ التقریر، فإن
 المبلغ.  

 
انھ في رأي اإلدارة، فإن جمیع التسھیالت المستحقة ھي تحت إعادة التفاوض، وبناًء على الوضع الحالي للمناقشات، فإنھ ال 

لمجموعة بالسداد یتوقع أن تضطر المجموعة لدفع أیة مبالغ مقابل ھذه الضمانات. في حالة الحاجة لدفع أي مبلغ، ستقوم ا
 لمقرضین الحالیین وسیتم استرداد المبالغ من التدفقات النقدیة المستقبلیة المولدة من عملیات المشروع ذي العالقة.ل
 

 التزامات األداء 
قد ترتبط المجموعة خالل العمل اإلعتیادي بالتزامات أداء متعلقة بتنفیذ مشاریع تطویر البنیة التحتیة التي تروج لھا 

جموعة. وإنھ في العادة تحول المجموعة ھذه االلتزامات إلى الشركات المالكة لھذه المشاریع كلما أمكن ذلك. وأنھ في رأي الم
 .۲۰۱٥مارس  ۳۱اإلدارة، ال یتوقع أن تنتج أیة التزامات على المجموعة نتیجة أداء أیة مشروع من مشاریعھا كما في 

 
 مطالبات محتملةقضایا ومطالبات و

 
 ت ومطالباتقضایا

یوجد على المجموعة مطالبات وقضایا مرفوعة ضدھا تتعلق بمشاریع قام البنك بالترویج لھا في الماضي، وببعض 
المعامالت. باإلضافة لذلك، تم رفع بعض القضایا ضد البنك من قبل موظفین سابقین. بناًء على نصیحة المستشارین 

ى قوة موقف البنك للدفاع عن نفسھ مقابل ھذه القضایا والمطالبات. وبالتالي، لم عل أكدواوالذین القانونیین الخارجیین للبنك، 
لم یكن ھناك أي إفصاحات إضافیة  یتم عمل أي مخصص لھذه المطالبات في البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة.

ارة البنك یعتقدون أن أي إفصاحات من تتعلق بالمطلوبات الطارئة ناتجة من أي مطالبات مماثلة، حیث أن أعضاء مجلس إد
 ھذا النوع قد تضر وضع البنك.
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 األدوات المالیة. ۲۰
 القیمة العادلة

القیمة العادلة ھي المبلغ الذي یمكن بھ مبادلة أصل أو سداد إلتزام بین طرفین ملمین بالمعاملة وعلى أسس تجاریة. وتمثل 
سیتم استالمھ من بیع أصل، أو سیتم دفعھ لتحویل التزام في معاملة منتظمة بین المشاركین في السوق بتاریخ السعر الذي 

 القیاس. 
من أسس تعریف القیمة العادلة ھو افتراض استمراریة الشركة، بدون وجود نیة أو حاجة لتصفیتھا، أو تقلیص حجم عملیاتھا 

 مجحفة.  بصورة جوھریة، أو إجراء المعامالت بشروط
 

، القیمة العادلة ألرصدة البنوك، والودائع لدى المؤسسات المالیة، ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱و ۲۰۱٥مارس  ۳۱كما في 
والموجودات المالیة األخرى، وأموال المستثمرین، والودائع لدى المؤسسات المالیة واألخرى والمطلوبات المالیة األخرى ال 

ویتم  إعادة تسعیرھا باستمرار تبعاً  ،یة، كونھا ذات طبیعة قصیرة األجلیمتھا الدفتریتوقع أن تختلف اختالفا جوھریاً عن ق
ألسعار السوق، كلما كان ذلك مناسبا. استثمارات األوراق المالیة التي تظھر بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل، تظھر 

ماذج التقییم الداخلیة لالستثمارات غیر المدرجة. تظھر بالقیمة العادلة التي یتم تقدیرھا باستخدام أسعار السوق المدرجة ون
 االستثمارات األخرى بالتكلفة، في ظل غیاب أي مقیاس للقیمة العادلة.

 
 موجودات التمویالت

حالة موجودات التمویالت ومستحقات اإلیجار، یكون متوسط معدل الربح للمحفظة متوافق مع قیم السوق الحالیة  في
المبالغ المدفوعة مقدماُ وتكالیف  مخاطرب المتعلقة التعدیالت اإلعتبار بعین األخذ وبعدعلى ذلك  وبناءاً  للتسھیالت المشابھة

 یة جوھریاً مقارنة بالقیمة العادلة لھذه الموجودات. لالقیمة یتوقع أال تتغیر القیمة الحا انخفاضمخصصات 
 

 مطلوبات التمویالت
ألف دوالر أمریكي (القیمة الدفتریة  ۲۲۱،۰۰۳دلة للمطلوبات التمویلیة بمبلغ ، قدرت القیمة العا۲۰۱٥ مارس ۳۱كما في 

ألف دوالر أمریكي، القیمة الدفتریة  ۲۰۲،۷۸۷: القیمة العادلة ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱ألف دوالر أمریكي) ( ۲٤۱،۹٤۰
البنك. قد ال تمثل ھذه ألف دوالر أمریكي)، بناء على معامالت حدیثة إلعادة شراء أدوات التزامات من قبل  ۲۳۱،۱۲٤

أسعار سوق نشطة. في سیناریو اعتیادي (لیس سیناریو مشدد)، فإن القیمة الدفتریة ستكون مقاربة للقیمة العادلة للمطلوبات 
التمویلیة، حیث أن ھذه األدوات ذات معدالت فائدة عائمة، تم إعادة تسعیرھا حدیثا كجزء من عملیة إعادة ھیكلة الدین. تم 

قیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة لقطاع األعمال الصناعیة على أساس مؤقت، وقیمتھا تقارب القیمة تحدید ال
      الدفتریة الحالیة. 

 
 تراتیبیة القیمة العادلة

 التالي:الجدول التالي یحلل األدوات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة حسب طریقة التقییم. تم تحدید المستویات المختلف ك

 :  أسعار السوق المدرجة (غیر المعدلة) في سوق نشط لموجودات ومطلوبات مماثلة.۱المستوى   •

، والتي یمكن رصدھا للموجودات ۱: مدخالت عدا األسعار المدرجة المتضمنة في المستوى ۲المستوى  •
 ).والمطلوبات، إما مباشرًة (مثل األسعار) أو بطریقة غیر مباشرة (مشتقة من األسعار

 : مدخالت للموجودات والمطلوبات غیر مبنیة على معلومات سوقیة مرصودة (مدخالت غیر مرصودة).۳المستوى  •
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 . األدوات المالیة (یتبع)۲۰
 

 (مراجعة) ۲۰۱٥مارس  ۳۱ ۱المستوى  ۲المستوى  ۳المستوى  المجموع
  (آالف الدوالرات الف الدوالرات(آ (آالف الدوالرات (آالف الدوالرات

  األمریكیة) األمریكیة) األمریكیة) األمریكیة)
     
 تظھر بـ:استثمارات األوراق المالیة     

 من خالل بیان الدخلبالقیمة العادلة  - ۱۸٤،۳٤ - ٦۱،۹۷٦ ۱٦۰،۹٦
 بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة - ٤۱،۱۲۸ - ۱،۹۷۳ ٤۳،۱۰۱

     
۱۳۹،۲٦۱ ٦۳،۹٤۹ - ۷٥،۳۱۲  

 
 

 ة)عدل(م (مراجعة) ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱ ۱المستوى  ۲المستوى  ۳المستوى  المجموع
  (آالف الدوالرات (آالف الدوالرات (آالف الدوالرات (آالف الدوالرات

  األمریكیة) األمریكیة) األمریكیة) األمریكیة)
     
 تظھر بـ:استثمارات األوراق المالیة     

 من خالل بیان الدخلبالقیمة العادلة  - ۰۹۳،۲٤ - ٤۸۲،٦۲ ۹٥۲،۸٦
 بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة - ۲۳،۹۱٤ - ۱،۹۷۳ ۸۸۷،۲٥

     
۱۱۲،۸۳۹ ٤ - ٦٤،٤٥٥۸،۰۰۷  

 
 

 خالل الفترة: ۳الجدول التالي یحلل الحركة في الموجودات المالیة في المستوى 
   

  دیسمبر ۳۱  دیسمبر ۳۱
۲۰۱۳  ۲۰۱٤  

  آالف الدوالرات  آالف الدوالرات
  األمریكیة  األمریكیة
  (مراجعة)  (مدققة)
    (معدلة)

    
 بدایة الفترةفي  ٦٤،٤٥٥  ۳۰۳،٤٦

 أرباح (خسائر) في بیان الدخل )٥۰٦(  )٤٦٦(
 مشتریات -  ٦۱۸،۱۸

 سداد -  -
 ۳محول إلى (من) المستوى  -  -
    

  یة الفترةنھافي  ٦۳،۹٤۹  ٦٤،٤٥٥
 
 

نتج ). كما ۳(راجع إیضاح  ۲۳عند تطبیق تعدیالت معیار المحاسبة المالي رقم  تم إعادة تصنیف بعض أرقام الفترة السابقة .۲۱
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