
          
          
          
    

  
  
  

        
          
          
          
          
          
          
          
                      

  
  
  

  )  ب.م.ش(بيت التمويل الخليجي 
  

  المختصرة المرحلية الموحدة المالية المعلومات
  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠

  
  
  
  
  
 

 )مسجل لدى مصرف البحرين المركزي كبنك استثماري إسالمي( ٤٤١٣٦: رقم السجل التجاري
    

  مرفأ البحرين المالي: المكتب المسجل
  ٢٩، طابق ٢٩٠١مكتب   
  ، البرج الشرقي١٣٩٨مبنى   
  ٤٦٢٦، طريق ٣٤٦مجمع   
  مملكة البحرين -، المنامة ١٠٠٠٦ب . ص  
  + ٩٧٣ ١٧٥٣٨٥٣٨: ھاتف   
    

 رئيس مجلس اإلدارة أحمد المطوع: أعضاء مجلس اإلدارة
 نائب رئيس مجلس اإلدارة مصبح سيف المطيري  
  بشار محمد المطوع  
  محمد علي طالب  
  شيخ محمد بن دعيج آل خليفةال  
  خالد الخزرجي  
    
  ھشام الريس: الرئيس التنفيذي 

    
  فخرو كي بي ام جي: مدققو الحسابات

    



        )  ب.م.ش(بيت التمويل الخليجي 
  

  المختصرة المرحلية الموحدة المالية المعلومات
  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  للتسعة

  
  
  
  

    الصفحة                         المحــتويات
    
  
                

    ١      المختصرة المرحلية الموحدة المالية لمعلوماتا مراجعة عن مدققي الحساباتتقرير 
                  

                    المختصرة المرحلية الموحدة المالية المعلومات
  
      ٢                    ركز المالي الموحد المختصرالم

  ٣                    المختصر بيان الدخل الموحد
  ٥ -  ٤              المختصر  الموحد الملكية بيان التغيرات في حقوق

  ٦                  المختصر بيان التدفقات النقدية الموحد
  ٨ -  ٧            المختصر بيان التغيرات في حسابات االستثمار المقيدة الموحد

  ٩        بيان مصادر واستخدامات صندوق األعمال الخيرية والزكاة الموحد المختصر
  ٢٤ - ١٠            المختصرة المرحلية الموحدة حول المعلومات المالية اتإيضاح

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
 





               ٢                              )                                                         ب.م.ش(بيت التمويل الخليجي 
  

      المختصرالمركز المالي الموحد 
  بآالف الدوالرات األمريكية                                                                    ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠ في  كما

  
  سبتمبر ٣٠   ديسمبر  ٣١    سبتمبر ٣٠  إيضاح  
    ٢٠١٣   ٢٠١٣    ٢٠١٤  
  )مراجعة(   )مدققة(    )مراجعة(    

             الموجودات
  ٨١,٦٦٣   ٢١,٨٤٧    ٥١,٣٥٠  ١١  البنوكنقد وأرصدة لدى 

  ٦٩٢   -    ٨,٦٠١    ودائع لدى مؤسسات مالية
  ١٧١,٨١٨   ١٩٦,١٤١    ٢٢١,٩٠٦ ١٢  استثمارات في أوراق مالية 

  ٢٥٩,٤٠٤   ٢٥٩,٤٠٤    ٢٥٩,٤٠٤ ١٣  عقارات استثمارية
  -   -    ٤٥,٥٠١    للتطويرعقارات 

  ٢٢,٢٤٦   ١٨٤,٠٧٦    ١٩٥,١٧٩     موجودات محتفظ بھا لغرض البيع
  ٢٣٦,١٠٨   ٧٣,٤١٧    ١٨,١٥٢    استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية

  -   -   ١٢٥,٢٢٠  ١٠  موجودات غير ملموسة
  ٣٤٠   ٢٩٩   ١٣٥,٧٦٠   ممتلكات وآالت ومعدات

 ١٤٣,٨٣٤   ١٧٢,٦٦٩   ٢٣٩,٩٠٢ ١٤  موجودات أخرى

 ٩١٦,١٠٥  ٩٠٧,٨٥٣   ١,٣٠٠,٩٧٥  مجموع الموجودات
  

             المطلوبات
  ١١,٥٠٦   ١٩,١٦٦    ١٥,٦١٧    أموال المستثمرين

  ١١٠,٠٤٧   ٩٣,٥١١    ٩٠,٨٧١  ١٥  وأخرىودائع من مؤسسات مالية 
  ٢٠٣,٩٨٩   ٢٠٧,٧٦٧    ٢١٩,٤٤٨  ١٦  تمويالت دائنة 

  -   -    ٢٢,٣٦٤ ١٣  مطلوبات تتعلق بموجودات محتفظ بھا لغرض البيع
  ٦٨,٩٣٥   ٦٠,٤٠٨    ٩٩,٦٣٠   مطلوبات أخرى

           
 ٣٩٤,٤٧٧ ٣٨٠,٨٥٢   ٤٤٧,٩٣٠  المطلوباتمجموع 

        
  ٢,١٤٨   ٢,١٥٥    ١,٦٥٩    حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار

             

             الملكيةحقوق 
  ٩٧٢,٢٨١   ٩٧٢,٢٨١    ١,١٣٣,٩٥٩  ٨  رأس المال
  )٩١٢(   )٩١٢(    )٩١٢(    أسھم خزينة

  -   )٢٢٩,٦٥٦(    )٣٩٥,١١٤(  ٨  حساب تسوية رأس المال
  ٦٧,٥١٩   ٦٨,١٤٦    ٦٨,١٤٦    احتياطي قانوني
  )٥٢٠,٥٢٨(   )٢٨٦,٢٥٥(    )١٤١,٠٩٨(  ٨  خسائر متراكمة

  ١,١٢٠   ١,٢٤٢    ٦٦٦    احتياطيات أخرى  
  -   -    )٦٧٨(    احتياطي تحويل العمالت األجنبية

           

  ٥١٩,٤٨٠ ٥٢٤,٨٤٦   ٦٦٤,٩٦٩   )٤صفحة (مجموع حقوق الملكية المنسوبة لمساھمي البنك 
       

  - -   ١٨٦,٤١٧   حصة غير مسيطرة
       

 ٥١٩,٤٨٠ ٥٢٤,٨٤٦   ٨٥١,٣٨٦   )٤صفحة (مجموع حقوق المساھمين 
      

         مجموع المطلوبات وحقوق ملكية حاملي
 ٩١٦,١٠٥  ٩٠٧,٨٥٣   ١,٣٠٠,٩٧٥   الملكيةحسابات االستثمار وحقوق 

  
    من قبل مجلس اإلدارة في ٢٤إلى  ٢والتي تشتمل على الصفحات من  المختصرة المرحلية الموحدة اعتمدت المعلومات المالية

  .٢٠١٤ نوفمبر ١١

                        



             ٣                                )                                                         ب.م.ش(بيت التمويل الخليجي 
  

          المختصر الموحد بيان الدخل
  بآالف الدوالرات األمريكية                                                ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  للتسعة

  
 للثالثة أشھر المنتھية  للتسعة أشھر المنتھية  إيضاح 

سبتمبر ٣٠    سبتمبر ٣٠    سبتمبر ٣٠    سبتمبر ٣٠ 
    ٢٠١٣  ٢٠١٤    ٢٠١٣  ٢٠١٤  

  )مراجعة(  )مراجعة(    )مراجعة(  )مراجعة(    ةالعمليات المستمر
              

  -  ٤,٤٧٦    -  ٤,٤٧٦  إيراد الخدمات االستشارية المصرفية
  ١,٩٥٣  ١١٩    ٧,١٩٧  ٧٤٢  أخرى رسومرسوم إدارة و

  ٦٢  ٣٦   ٣١٣ ١٥٣    إيراد ودائع لدى مؤسسات مالية 
              استثمارات محتسبة حصة المجموعة من أرباح

 )٣٧٣( -   ٧٢٣ ٢,٦٣٥    بطريقة حقوق الملكية
 ١٩٤ )١٧١(   ٥٣٧ ١,٨٥٤    ، صافياستثمارات في أوراق مالية ربح
  ٦٩٦  )١٧(    ١,٠٣٧  ٧٧    صرف العمالت األجنبية، صافي ربح

  ٢,٦٨٠  ٥,٨١٦    ١٩,٨٩٤  ٤٣,١٦٣  ١٨   إيرادات أخرى 
           

  ٥,٢١٢  ١٠,٢٥٩   ٢٩,٧٠١ ٥٣,١٠٠   إيراد الخدمات االستشارية المصرفية
  -  ٢٢,١٨٨    -  ٦٧,٥١٠  ١٩ إيراد القطاع الصناعي

  ٥,٢١٢  ٣٢,٤٤٧   ٢٩,٧٠١ ١٢٠,٦١٠   مجموع اإليرادات 
  

  ٢,٠٣٥  ٢,٥٤٤    ٦,٤٣٩  ٩,٣٨٦    تكلفة الموظفين
 ٥٤٦ ٤٠٥   ٢,١٧٦ ٣,١٤٣   مصروفات االستشارات االستثمارية

 ٣,٩٩١ ٣,١٠٦   ١٢,٥٥٠ ١٠,١٧٩   مصروفات تمويل
  ١,٢٩٩  ١,٧٢٧    ٦,٢٨٩  ١٢,٥٦٦   مصروفات أخرى

  ٧,٨٧١  ٧,٧٨٢   ٢٧,٤٥٤ ٣٥,٢٧٤   االستثماريةالمصرفية مصروفات االستشارات مجموع 
           

  -  ١٩,٥١٧   - ٥٧,٢٥٩   تكلفة المبيعات
  -  ٦١٤   -   ٢,٩٦٣   مصروفات تشغيلية أخرى

  -  ٢٠,١٣١   - ٦٠,٢٢٢   مجموع مصروفات القطاع الصناعي

  ٧,٨٧١  ٢٧,٩١٣   ٢٧,٤٥٤ ٩٥,٤٩٦   مجموع المصروفات
  
               من العمليات المستمرة قبل مخصصات بحر

  )٢,٦٥٩(  ٤,٥٣٤    ٢,٢٤٧  ٢٥,١١٤    انخفاض قيمة الموجودات
 )٥٠٠( -   )٢,٠٠٠( )١٠,٠٠٠(   الموجوداتمخصصات انخفاض قيمة 

           

  )٣,١٥٩(  ٤,٥٣٤   ٢٤٧ ١٥,١١٤   ربح من العمليات المستمرة
  -  ٤٩٠   ٧٧٦ ٤٩٠ ١٣، صافي             إيراد موجودات محتفظ بھا لغرض البيع 

  )٣,١٥٩(  ٥,٠٢٤   ١,٠٢٣ ١٥,٦٠٤   الفترة ربح
  

          :المنسوب إلى
  )٣,٠٥٩(  ٣,٣١٠   ١,٠٢٣ ١٠,٧٧٧  مساھمي البنك

  -  ١,٧١٤   - ٤,٨٢٧  حصص غير مسيطرة

   ٣,٠٥٩(  ٥,٠٢٤   ١,٠٢٣ ١٥,٦٠٤(  
  

              )مريكيألبالسنت ا( العائد لكل سھم
  )٠,١١(  ٠,١٣    ٠,٠٤  ٠,٤٧    لكل سھمالعائد األساسي 

  )٠,١١( ٠,١٦    ٠,٠٤ ٠,٤٩   لكل سھم مخفضالعائد ال
           )مريكيبالسنت األ( العمليات المستمرة – العائد لكل سھم
 )٠,١١( ٠,١٢   ٠,٠٤ ٠,٤٦   لكل سھمالعائد األساسي 

  )٠,١١( ٠,١٤    ٠,٠٤ ٠,٤٨   لكل سھم مخفضالعائد ال
  

   .٢٤إلى  ٢على الصفحات من  المختصرة المرحلية الموحدة المالية المعلوماتتشتمل 



       ٤                                                                                                                                                               )    ب.م.ش(بيت التمويل الخليجي 
  

      المختصر  الموحد الملكية التغيرات في حقوقبيان 
  بآالف الدوالرات األمريكية                                                                                                                       ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  للتسعة

    
  

   المنسوب لمساھمي البنك   
 )مراجعة( ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠        احتياطي     حصص 

  رأس أسھم حساب تسوية  احتياطي  خسائر احتياطيات تحويل العمالت المجموع غير  مجموع
  المال خزينة رأس المال قانوني متراكمة أخرى  األجنبية  مسيطرة حقوق الملكية

                      
٩٧٢,٢٨١ )٩١٢( )٢٢٩,٦٥٦( ٦٨,١٤٦ )٢٨٦,٢٥٥( ١,٢٤٢ -  ٥٢٤,٨٤٦  - ٥٢٤,٨٤٦  ٢٠١٤يناير١الرصيد كما في

                      
  ربح الفترة  -  -  -  -  ١٠,٧٧٧  -  -  ١٠,٧٧٧  ٤,٨٢٧  ١٥,٦٠٤

  فروق تحويل العمالت األجنبية  -  -  -  -  -  -  )٦٧٨(  )٦٧٨(  )٧٠٩(  )١,٣٨٧(
                      
  مجموع اإليرادات والمصروفات                     

  المحتسبة  -  -  -  -  ١٠,٧٧٧  -  )٦٧٨(  ١٠,٠٩٩  ٤,١١٨  ١٤,٢١٧
                      

  )٨إيضاح (تحويل المرابحة لرأس المال  ٢٩٦,٠٥٨  -  )١٦٥,٤٥٨(  -  -  -  -  ١٣٠,٦٠٠  -  ١٣٠,١٥٠
  )٨إيضاح (تخفيض رأس المال   )١٣٤,٣٨٠(  -  -  -  ١٣٤,٣٨٠  -  -  -  -  -
  تكلفة تملك أسھم مكافأة الموظفين، بعد                    
 )١٧إيضاح(االسترجاعات - -  - - - )٥٧٦( -  )٥٧٦(  -  )٥٧٦(
  االستحواذ على شركات تابعة                    

  )١٠إيضاح (   -  -  -  -  -  -  -  -  ١٨٢,٢٩٩  ١٨٢,٢٩٩
                      

  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠الرصيد في   ١,١٣٣,٩٥٩  )٩١٢(  )٣٩٥,١١٤(  ٦٨,١٤٦  )١٤١,٠٩٨(  ٦٦٦  )٦٧٨(  ٦٦٤,٩٦٩  ١٨٦,٤١٧  ٨٥١,٣٨٦
  

  
  
  
  
  

 .٢٤إلى  ٢على الصفحات من  المختصرة المرحلية الموحدة الماليةتشتمل المعلومات 



       ٥                                                                                                                                                               )    ب.م.ش(بيت التمويل الخليجي 
  

      المختصر  بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
  بآالف الدوالرات األمريكية                                                                                                               )يتبع( ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠أشھر المنتھية في  للتسعة

  
  

 )مراجعة( ٢٠١٣سبتمبر  ٣٠         
  رأس أسھم عالوة  احتياطي  خسائر احتياطيات 

  المال خزينة إصدار قانوني متراكمة أخرى المجموع
                

٥٩٥,٠٨٧ )٢,٩٩٥( ١٣,٢٣٥  ٦٦,٣٥٦  )٢٩١,٢٨٠(  ٩٠٣  ٣٨١,٣٠٦  ٢٠١٣يناير١الرصيد كما في
                

   ربح الفترة  -  -  -  -  ١,٠٢٣  -  ١,٠٢٣
                

 مجموع اإليرادات والمصروفات المحتسبة - - - -  ١,٠٢٣  -  ١,٠٢٣
                
  تحويل إلى االحتياطي القانوني  -  -  -  ١,٠٠٣  )١,٠٠٣(  -  -

  تحويل المرابحة لرأس المال   ٣٧٧,١٩٤  )٨,٥٢٨(  )١٣,٢٣٥(  -  (٢٢٩,٦٥٦)  -  ١٢٥,٧٧٥
  أسھم الخزينة شراء  -  )١,١٩٢(  -  -  -  -  )١,١٩٢(

  أسھم الخزينةبيع   -  ١٠,٩٩٧  -  -  -  -  ١٠,٩٩٧
  بيع أسھم الخزينة الربح من  -  -  -  ٢٨٦  -  -  ٢٨٦
 )١٧إيضاح(االسترجاعاتبعد،تكلفة تملك أسھم مكافأة الموظفين - ٨٠٦ - )١٢٦(  -  ٢١٧  ٨٩٧
  بھا لغرض البيعربح  بيع جزء من الموجودات المحتفظ   -  -  -  -  ٣٨٨  -  ٣٨٨

                
  ٢٠١٣سبتمبر  ٣٠الرصيد في   ٩٧٢,٢٨١  )٩١٢(  -  ٦٧,٥١٩  )٥٢٠,٥٢٨(  ١,١٢٠  ٥١٩,٤٨٠

  
  
  
  
  
  
  
  

 .٢٤إلى  ٢على الصفحات من  المختصرة المرحلية الموحدة تشتمل المعلومات المالية



             ٦                            )                                                             ب.م.ش(بيت التمويل الخليجي 
  

      الموحد المختصر بيان التدفقات النقدية
  بآالف الدوالرات األمريكية                                             ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  للتسعة

  
  

    سبتمبر ٣٠    سبتمبر ٣٠
٢٠١٤    ٢٠١٣    

    )مراجعة(    )مراجعة(
  أنشطة العمليات      

  ربح الفترة  ١٥,٦٠٤    ١,٠٢٣
  :تسويات لـ      

  انخفاض قيمة االستثمارات في األوراق المالية  ١٠,٠٠٠    ٢,٠٠٠
 ربح من بيع االستثمارات في األوراق المالية  )١,٤٩٨(    ١٩٠

  موجودات محتفظ بھا لغرض البيعربح من   )٤٩٠(    -
  استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية حصة المجموعة من أرباح  )٢,٦٣٥(    )٧٢٣(
  أرباح تحويل العمالت األجنبية  )٧٧(    )١,٠٣٧(
  مصروفات التمويل  )١١٩(    )٤,٦٦٥(

  إيرادات أخرى  ١٠,١٧٩    ١٢,٥٥٠
  استھالك وإطفاء  )٤٢,٢٦٥(    )١٢,٧٧٢(

١,١٥٥    ١,١١١    
  :التغيرات في      

ً  ٩٠تستحق لمدة تفوق ( ودائع لدى مؤسسات مالية  (٣,٦٠٠)    ١٤,٠٧٥   )يوما
  ودائع من مؤسسات مالية  )٢,٦٤٠(   (١٥,٩٧١)
  أموال المستثمرين  (١٣,٢٢٥)   (١٥,١٤٧)
  أخرىموجودات   )٩,٦٦٣(   (٤,٩٣٤)
  مطلوبات أخرى  ٢,٠١٥   (١,٤٧٢)

  أنشطة العملياتصافي النقد المستخدم في   (٣٧,٢٥٩)    )٢٥,٧٧٢(
  

  أنشطة االستثمار      
  مدفوعات لشراء معدات، صافي  )٨٢٤(    -
        مقدم مدفوع لشراء استثمارات   -    )١,٩٠٤(
         البيعشراء عقارات استثمارية محتفظ بھا لغرض مدفوعات   )١٢,٥٦١(    -
  شراء استثمارات في أوراق مالية         (٨١,٥٧٥)    )١٥٣(
  أرباح أسھم مستلمة  -    ٨٤

  صافي التدفقات النقدية من بيع موجودات محتفظ بھا لغرض البيع  ٩,٨٩٠    ٩,٧٧٦
  مقبوضات بيع استثمارات في أوراق مالية  ٦٢,٣٤٢    ٣,٥٤٦

  شركات تابعةصافي التدفقات النقدية من شراء   ٧,٣٤١    -

  أنشطة االستثمار) المستخدم في/ (صافي النقد من   )١٥.٣٨٧(    ١١,٣٤٩
  

  أنشطة التمويل      
  مطلوبات التمويالت، صافي  )٣٦,٠٩٢(    )٢٠,٣٤٥(
  مصروفات التمويالت المدفوعة  )٧,٣٤٨(    )١٣,٥٤٦(

  مقبوضات من إصدار مرابحات قابلة للتحويل  ١٣٠,٦٠٠    ١١٥,٧٧٥
  مقبوضات بيع أسھم خزينة  -    ١٠,٠٧٤

  أرباح أسھم مدفوعة  )١٠(    )٨٠(
  مدفوعات لحاملي حسابات االستثمار  -    )٢٠٥(

  أنشطة التمويل صافي النقد من  ٨٧,١٥٠    ٩١,٦٧٣

  خالل الفترة في النقد وما في حكمهالزيادة صافي   ٣٤,٥٠٤    ٧٧,٢٥٠
       

  يناير ١النقد وما في حكمه في   ٢١,٨٤٧    ٥,١٠٥

  سبتمبر ٣٠النقد وما في حكمه في   ٥٦,٣٥١    ٨٢,٣٥٥
  

  :النقد وما في حكمه فييتمثل       
  رصدة لدى البنوكأنقد و  ٥١,٣٥٠    ٨١,٦٦٣

  إيداعات لدى مؤسسات مالية   ٥,٠٠١    ٦٩٢

٥٦,٣٥١    ٨٢,٣٥٥    
  

  .٢٤إلى  ٢على الصفحات من  المختصرة المرحلية الموحدة تشتمل المعلومات المالية



٧                                                                                                                                                                 )  ب.م.ش(بيت التمويل الخليجي 
                          

        المختصر الموحد االستثمار المقيدةبيان التغيرات في حسابات 
                                                    ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  للتسعة

 
    

  )مراجعة( ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠  ٢٠١٤يناير  ١الرصيد في   الحركة خالل الفترة  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠الرصيد في 

  
المجموع 

بآالف (
الدوالرات 
  )األمريكية

  
سعر معدل 

  الوحدة
بالدوالر (

  )األمريكي

  
  

عدد 
الوحدات 

  )باآلالف(

مصروفات 
  إدارية

بآالف (
الدوالرات 
  )األمريكية

رسوم البنك 
  كوكيل

بآالف (
الدوالرات 
  )األمريكية

  أرباح أسھم
  مدفوعة

بآالف (
الدوالرات 
  )األمريكية

  مجمل
  الدخل

بآالف (
الدوالرات 
  )األمريكية

  
  إعادة تقييم

بآالف (
الدوالرات 
  )األمريكية

/ استثمارات
  )سحوبات(

بآالف (
الدوالرات 
  )األمريكية

  
المجموع 

بآالف (
الدوالرات 
  )األمريكية

  
  معدل سعر
  الوحدة

بالدوالر (
  )األمريكي

  
  
  

عدد الوحدات 
  )باآلالف(

  
 
 

  :الشركة 

                          
  ) م.ك.م.ش(شركة مينا للعقارات   ١٥٠  ٠,٣٥  ٥٣  -  )١(  -  -  -  -  ١٥٠  ٠,٣٥  ٥٢
                          

  صندوق البشاير  ٩٣  ٨,٣٩  ٧٨٠  -  ١٨٨  -  -  -  -  ٩٣  ١٠,٤٠  ٩٦٨
                         

٨٣٣  -  ١٨٧  -  -  -  -      ١,٠٢٠       

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .٢٤إلى  ٢على الصفحات من  المختصرة المرحلية الموحدة تشتمل المعلومات المالية



٨                                                                                                                                                                 )  ب.م.ش(بيت التمويل الخليجي 
                          

        ختصرالم بيان التغيرات في حسابات االستثمار المقيدة الموحد
                      )يتبع( ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  للتسعة

 
  

  )مراجعة( ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠  ٢٠١٣يناير  ١الرصيد في   الحركة خالل الفترة  ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠الرصيد في 

  
المجموع 

بآالف (
الدوالرات 
  )األمريكية

  
معدل سعر 
  الوحدة

بالدوالر (
  )األمريكي

  
  

عدد 
الوحدات 

  )باآلالف(

مصروفات 
  إدارية

بآالف (
الدوالرات 
  )األمريكية

رسوم البنك 
  كوكيل

بآالف (
الدوالرات 
  )األمريكية

  أرباح أسھم
  مدفوعة

بآالف (
الدوالرات 
  )األمريكية

  مجمل
  الدخل

بآالف (
الدوالرات 
  )األمريكية

  
  إعادة تقييم

بآالف (
الدوالرات 
  )األمريكية

/ استثمارات
  )سحوبات(

بآالف (
الدوالرات 

  )ريكيةاألم

  
المجموع 

بآالف (
الدوالرات 
  )األمريكية

  
  معدل سعر
  الوحدة

بالدوالر (
  )األمريكي

  
  
  

عدد الوحدات 
  )باآلالف(

  
 
 

  

  :الشركة                         
  ) م.ك.م.ش(شركة مينا للعقارات   ١٥٠  ٠,٣٥  ٥٣  -  )١(  -  -  -  -  ١٥٠  ٠,٣٤  ٥٢
                          

  صندوق البشاير  ٩٣  ٦,٦٩  ٦٢٢  -  ٣٥١  -  -  )٢٢٥(  -  ٩٣  ٨,٠٥  ٧٤٨
                          
  الشركة العمانية للتطوير  ٥٢٢,٥٠  ٣,١١٥  ١,٦٢٨  )١,٦٢٨(  -  -  -  -  -  -  -  -
                         

٢,٣٠٣  )١,٦٢٨(  ٣٥٠  -  -  )٢٢٥(  -      ٨٠٠       

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .٢٤إلى  ٢على الصفحات من  المختصرة المرحلية الموحدة تشتمل المعلومات المالية



             ٩                        )                                                                 ب.م.ش(بيت التمويل الخليجي 
  

      حد المختصربيان مصادر واستخدامات صندوق األعمال الخيرية والزكاة المو
  بآالف الدوالرات األمريكية                                             ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  للتسعة

  
  

  سبتمبر ٣٠
 ٢٠١٣  

  سبتمبر ٣٠  
٢٠١٤  

  

    )مراجعة(    )مراجعة(
        
  مصادر صندوق األعمال الخيرية والزكاة      

  اإلسالميةإيرادات مخالفة للشريعة   -    -
        
  مجموع المصادر  -    -
        
  استخدامات صندوق األعمال الخيرية والزكاة      
  تبرعات لمؤسسات خيرية  -    -
        
  مجموع االستخدامات  -    -
        
  المصادر على االستخدامات عجز      

  يناير ١صندوق األعمال الخيرية والزكاة غير الموزع كما في   ٢,٧٧٤    ١٠,٤٢٧
        

  سبتمبر ٣٠صندوق األعمال الخيرية والزكاة غير الموزع كما في   ٢,٧٧٤    ١٠,٤٢٧

  
  

  :تتمثل في       
  صندوق األعمال الخيرية  -    ٧,٦٥٦
  الزكاة المستحقة  ٢,٧٧٤    ٢,٧٧١

        
٢,٧٧٤    ١٠,٤٢٧    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .٢٤إلى  ٢على الصفحات من  المختصرة المرحلية الموحدة تشتمل المعلومات المالية



               ١٠                        )                                                             ب.م.ش(بيت التمويل الخليجي 
  

        المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة   إيضاحات حول
                              ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  للتسعة

  
  

  المنشأة .١

من المعلومات المالية  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  للتسعةتتكون المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة 
للشركات التابعة الجديدة الموحدة خالل الفترة "). المجموعة("والشركات التابعة له ") البنك("ب .م.لبيت التمويل الخليجي ش

  .١٠الرجوع لإليضاح رقم 
  
  أساس اإلعداد .٢

ً لمعايير المحاسبة المال ية الصادرة عن ھيئة المحاسبة والمراجعة أعدت المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة وفقا
ووفقاً لمتطلبات ھيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ودليل مصرف البحرين . للمؤسسات المالية اإلسالمية

سسات المالية المركزي، بالنسبة لألمور التي ال تتناولھا معايير المحاسبة المالية الصادرة عن ھيئة المحاسبة والمراجعة للمؤ
ً لذلك، تم عرض البيانات . اإلسالمية، فإن المجموعة تسترشد بالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ذات العالقة وتبعا

إن ". التقارير المالية المرحلية" – ٣٤المالية الموحدة المرحلية بصورة مختصرة وفقاً إلرشادات معيار المحاسبة الدولي رقم 
مالية الموحدة المرحلية المختصرة ال تشمل كل المعلومات المطلوبة للبيانات المالية السنوية الكاملة ويجب المعلومات ال

  . ٢٠١٣ديسمبر  ٣١قراءتھا مع البيانات المالية الموحدة المدققة للمجموعة للسنة المنتھية في 
  

، وتقوم حالياً بتحديد القيمة العادلة )١٠رقم  إيضاح(السيطرة على بعض الشركات الصناعية بخالل الفترة، قامت المجموعة 
القيم الدفترية في ھذه البيانات المالية المرحلية  دمجلذلك، فقد تم . تم السيطرة عليھا المحددة والتي للموجودات والمطلوبات

من ". األعمال ندماجإ" ٣الموحدة المختصرة بصورة مؤقتة، كما ھو مسموح في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
لقيام بتعديالت جوھرية على الموجودات والمطلوبات المحتسبة، لالممكن أن يكون ھناك حاجة في الفترات المالية الالحقة 

والتي من الممكن أن تتطلب تعديالت على المبالغ والنتائج المعلنة في المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة كما في 
  . ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠

  
دمجكان  ة للمجموعة ل ات المالي ى أساس عرض البيان اً عل راً جوھري ذا أث ال ھ ذلك، وبغرض عرض األداء و. األعم اً ل وفق

دخل ان ال إن بي ة  باألساس المالي للمجموعة بصورة أفضل، ف دالً من طبيع ة األنشطة، ب ى أساس طبيع تم عرضه اآلن عل ي
نة  تم إعادة تصنيف بعض. اإليراداتالمصروفات و أرقام المقارنة للسنة الماضية وذلك إلعطاء مقارنة عادلة مع عرض الس

  . الحالية
  

  السياسات المحاسبية الھامة .٣

الصناعية الموضحة أدناه،  لألعمالحول أساس العرض والسياسات المحاسبية الھامة أعاله عدا التغييرات التي تم مناقشتھا 
فإن السياسات المحاسبية وطرق الحساب المطبقة من قبل المجموعة في إعداد المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة 

  .٢٠١٣ديسمبر  ٣١ھي نفسھا تلك التي استخدمت في إعداد البيانات المالية الموحدة المدققة للسنة المنتھية في 
  

  رة من خالل عملية إندماج األعمالالصناعية المستحوذ عليھا خالل الفت لألعمالية الھامة السياسات المحاسب
  ممتلكات وآالت ومعدات

. تظھر الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة مطروحاً منھا االستھالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة، إن وجدت
ستبدال أي جزء من الممتلكات واآلالت والمعدات، وتكاليف االقتراض لتقديرات التكلفة تشمل جميع التكاليف المتعلقة با

والصيانة األخرى في بيان  اإلصالحيتم احتساب جميع تكاليف . طويلة األمد، إذا تم استيفاء معايير االحتساب اإلنشاءات
  .الدخل الموحد المختصر عند تكبدھا

  
الممتلكات واآلالت والمعدات على أساس القسط الثابت بموجب معدالت سنوية والھدف منھا  لتكلفةيتم إحتساب اإلستھالك 

إستھالك تكلفة الموجودات، ناقصاً القيمة المقدرة لبيعھا في نھاية عمرھا اإلنتاجي، ويتم احتسابه عادة في بيان الدخل الموحد 
  .المختصر

  
  
  
  



               ١١                                                                    )                 ب.م.ش(بيت التمويل الخليجي 
  

        المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة   إيضاحات حول
                              ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  للتسعة

  
  

  )يتبع(السياسات المحاسبية الھامة .  ٣
  

  :ھي كما يلي  لألعمال الصناعية العمر اإلنتاجي لممتلكات واآلالت والمعدات

  
 سنة ٣٠-١٥ مباني وبنى تحتية مؤجرة

  سنوات ٤٠ -  ٨  مصانع ومكائن
  سنوات ٣  معدات أدوات و

 سنوات ٥ -٣ الحاسبات اإللكترونية 
 سنوات  ٨ -٥ األثاث والتركيبات 

 سنوات ٥ -٤ السيارات
  
  

        موجودات غير ملموسة
تمثل الموجودات غير الملموسة الرخص التجارية إلنتاج وبيع االسمنت في مملكة البحرين والجمھورية العربية السورية 

ً احتساب الموجودات غير الملموسة المشتراة بصورة فردية بالتكلفة. وليبيا تكلفة الموجودات غير الملموسة . يتم مبدئيا
يتم الحقاً، احتساب الموجودات غير . عمال ھي قيمتھا العادلة بتاريخ االستحواذاأل إندماجعملية من خالل المستحوذ عليھا 

بالنسبة للموجودات غير الملموسة التي . الملموسة بالتكلفة مطروحاً منھا اإلطفاء المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة
ھا، ويتم احتساب المصروفات في بيان الدخل الموحد داخلياً، عدا تكاليف التطوير المرسملة، فإنه ال يتم رسملت تكوينھاتم 

يتم تحديد ما إذا كانت األعمار االفتراضية للموجودات غير الملموسة محددة أو غير . المختصر في الفترة التي يتم تكبدھا فيھا
  . محددة المدة

  
النخفاض القيمة متى ما كان  قييمھاتسنوات، ويتم ١٠يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات األعمار المحددة على فترة 

  . ھناك مؤشر على انخفاض القيمة
  

ً النخفاض القيمة، إما بصورة  ال يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات األعمار غير المحددة، ولكن يتم فحصھا سنويا
ير المحددة من رخصة إنشاء تتكون الموجودات غير الملموسة ذات األعمار غ. فردية أو على مستوى الوحدة المولدة للنقد
  . وتشغيل مصنع لألسمنت في مملكة البحرين

  
  المخزون   

.  تحتسب التكلفة على أساس متوسط سعر التكلفة. يظھر المخزون بسعر التكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقھا، أيھما اقل
اسبة من مصروفات اإلنتاج بناء على سعة في حالة المخزون المصّنع واألعمال قيد التنفيذ، فإن التكلفة تشمل حصة من

  . التشغيل االعتيادية
  

ً منه تكاليف اإلنجاز والتكاليف  صافي القيمة الممكن تحقيقھا ھي سعر البيع المقدر في سياق العمل االعتيادي، مطروحا
  .المقدرة الضرورية إلتمام البيع

  
  الصناعية   األعمال إيرادات

يتم احتساب إيرادات بيع البضائع عندما يتم نقل . مبيعات منتجات االسمنت واأللمنيوم تمثل إيرادات األعمال الصناعية
، وعندما يكون استرداد المبلغ محتمالً، وعندما يكون من الممكن )عند تسليمھا(مخاطر ومنافع الملكية الجوھرية إلى الزبون 

مدة، وليس ھناك أي تدخل مستمر لإلدارة على البضائع، تقدير التكاليف ذات العالقة والعوائد المحتملة للبضائع بصورة معت
بيع يحتسب اإليراد صافي اإلرجاعات، والخصومات التجارية وخصومات . موثوقةومن الممكن قياس مبلغ اإليراد بصورة 

   .بالكميات الضخمة
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  التقديرات .٤

إن إعداد البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة يتطلب من اإلدارة استخدام بعض التقديرات، واألحكام، والفرضيات 
والمطلوبات، واإليرادات المحاسبية الھامة التي تؤثر في تطبيق السياسات المحاسبية واألرقام المعلنة للموجودات، 

  .قد تختلف النتائج الحقيقية عن ھذه التقديرات. والمصروفات
  

عند إعداد ھذه المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة، وباستثناء األمور الناتجة من توحيد األعمال خالل الفترة، 
في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، والمصادر  قامت اإلدارة باستخدام األحكام الجوھرية ذاتھا التي تم استخدامھا

  . ٢٠١٣ديسمبر  ٣١الرئيسية لتقدير عدم اليقينية، والتي تم تطبيقھا على البيانات المالية الموحدة المدققة للسنة المنتھية في 
  
  إدارة المخاطر المالية .٥

تم اإلفصاح عنھا في البيانات المالية الموحدة إن سياسات وأھداف إدارة المخاطر المالية للمجموعة ھي نفسھا تلك التي 
  .٢٠١٣ديسمبر  ٣١المدققة للسنة المنتھية في 

  
 الطبيعة الموسمية للعمليات .٦

أشھر المعلنة في ھذه  للتسعة، فإن النتائج )ية االستثمارية واألعمال الصناعيةفاألعمال المصر(بسبب طبيعة عمل المجموعة 
 .وحدة المختصرة قد ال تعكس جزءأ متناسباً من النتائج السنويةالمعلومات المالية المرحلية الم

  
تم استخراج أرقام المقارنة لبيان المركز المالي . المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة مراجعة، ولكن غير مدققة .٧

والمعلومات المالية الموحدة  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١الموحد المختصر من البيانات المالية الموحدة المدققة للسنة المنتھية في 
وتم استخراج أرقام المقارنة للبيانات الموحدة . ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  للتسعةالمرحلية المختصرة المراجعة 

المختصرة للدخل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق الملكية والتغيرات في حسابات االستثمارات المقيدة ومصادر 
أشھر  للتسعةصندوق األعمال الخيرية والزكاة من المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة المراجعة استخدامات 
 .٢٠١٣ سبتمبر ٣٠المنتھية في 

  
 :، وافق المساھمون على التالي٢٠١٤بريل أ ١٤وفي اجتماع الجمعية العمومية غير االعتيادية المنعقد بتاريخ  .٨

  
  تخفيض  ونتج عنھادوالر أمريكي للسھم الواحد،  ٠,٢٦٥دوالر أمريكي إلى  ٠,٣٠٧٥تخفيض القيمة اإلسمية للسھم من

دوالر أمريكي من خالل تسوية  ٨٣٧,٩٠٠,٨٤١دوالر أمريكي إلى  ٩٧٢,٢٨١,١٦٤رأس المال الصادر والمدفوع من 
  ، والخسائر المتراكمة

 مليون دوالر أمريكي، ليتم  ٥٠٠أو تسھيالت جديدة تصل إلى  على أسھم عادية إصدار برنامج صكوك قابلة للتحويل
، بشرط الحصول على شركاتاستخدامھا في إعادة ھيكلة المطلوبات الحالية، وتطوير المشاريع، وللقيام بعمليات استحواذ 

 .  على موافقة مصرف البحرين المركزي

 . ية لتعكس التغييرات المذكورة أعالهتقوم المجموعة حالياً بتعديل سجالتھا القانون

 يبلغ  يعطي. المجموعة برنامج سندات قابلة للتحويل دشنت، ٢٠١٤ في يوليو ً ھذه البرنامج لحاملي السندات عائداً سنويا
شھراً ابتداًء من تاريخ اإلصدار، إال إذا تم تحويلھا إلى أسھم البنك االعتيادية وفق خيار حاملھا،  ٦٠وتبلغ مدته %  ١٢

لتحويل المبكر كما يوفر البرنامج حوافز إضافية على أساس األسھم عند ا. دوالر أمريكي للسھم الواحد ٠,٣١وبسعر يبلغ 
مليون دوالر أمريكي عن تحويل السندات القابلة  ١٣٠,٦ بقيمة كتتاباتا الفترة، استلمت المجموعة خالل. للسندات

ً  ١,١١٧,١٩٩,٦٨٣للتحويل مما نتج عنه إصدار  كان تكلفة التحويل الفعلي أقل من السعر األسمي للسھم، وتم . سھما
 .في حقوق الملكية" رأس المال حساب تسوية"تسوية الفرق الناتج مقابل 

  في الفترات السابقة، تم احتساب الفروقات بين تكلفة التحويل الفعلي والسعر األسمي للسھم الواحد على األدوات القابلة
خالل الفترة، تم إعادة تصنيف المبالغ المتراكمة المحتسبة في األرباح المستبقاة لجميع . للتحويل في األرباح المستبقاة

 ".  حساب تسوية رأس المال"رات المعروضة، وعرضھا ضمن الفت
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   .عند الحصول على موافقة المساھمين، إن وجدت، تخصيصات األرباحيتم عمل  .٩

 
 األعمال إندماج  .١٠

، وھي شركة )CIC(حقوق التصويت لشركة سيمينا لالستثمار من % ٥١,٨٢السيطرة على بخالل الفترة، قامت المجموعة 
كانت شركة سيمينا لالستثمار سابقاً شركة زميلة محتسبة بطريقة حقوق الملكية تملك المجموعة . تم تأسيسھا في جزر الكايمن

ق التصويت بالتنازل عن حقو المساھمينتم الحصول على السيطرة اإلدارية من خالل قيام بعض . من أسھمھا% ٣٨,٨٩
، فقد وعليه. لشركة سيمينا لالستثمار لمجموعة، مما نتج عنه سيطرة المجموعة على السياسات التشغيلية والماليةصالح ال

، كونه التاريخ ٢٠١٤يناير  ١ابتداًء من ) مجموعة سيمينا(قامت المجموعة بتوحيد شركة سيمينا لالستثمار وشركاتھا التابعة 
  .ةلمزاولة السيطر المفترض

االستثمارات التالية يتم توحيدھا كجزء من شركة سيمينا لالستثمار، وتم عرض نسبة ملكية المجموعة الفعلية وطبيعة 
  :  األنشطة للشركات المستثمر فيھا كما يلي

  
  حصة الملكية الفعلية  الشركة األم  دولة التأسيس  إسم الشركة المستثمر فيھا

  %٣٨,٨٩  بيت التمويل الخليجي  جزر الكايمن  شركة سمينا لالستثمار
       شركات تابعة لشركة سيمينا لالستثمار

  %١٠٠ شركة سيمينا لالستثمار  البحرين  )مقفلة(ب .م.شركة سيمينا القابضة ش
  البحرين  )مقفلة(ب .م.شركة بي سي سي لمواد البناء ش

شركة سيمينا القابضة 
  )مقفلة(ب .م.ش

١٠٠%  
  %٩٠  سوريا  الشركة العربية المتحدة لألسمنت

  %١٠٠  ليبيا  شركة ليبيا لالستثمار

  بيت بلكسكو المحدودة
جزر فيرجن 
  البريطانية

٨٨,١٧%  

  البحرين  )مقفلة(ب .م.شركة الصقر  لألسمنت ش
شركة بي سي سي 

ب .م.لمواد البناء ش
  )مقفلة(

٨٠%  

) مقفلة(ب .م.شركة البحرين لسحب األلمنيوم ش
  ")بلكسكو("

  %٤٤,٢٢  المحدودة بيت بلكسكو  البحرين

  م.م.الشركة السعودية البحرينية لأللمنيوم ذ
المملكة العربية 

  السعودية

شركة البحرين لسحب 
ب .م.األلمنيوم ش

  )مقفلة(
٤٠%  

        مشاريع مشتركة
  م.م.شركة تكنال الشرق األوسط ذ

  البحرين
شركة البحرين لسحب 

ب .م.األلمنيوم ش
  ) مقفلة(

٥٠%  

  م.م.التجارية ذشركة بلكسكو الدوحة 
  قطر

شركة البحرين لسحب 
ب .م.األلمنيوم ش

  )مقفلة(
٤٤%  

  
  المقابل المحول والحصص غير المسيطرة
األعمال، قامت المجموعة باستخدام القيمة العادلة ألسھمھا في شركة سيمينا  إندماجبما أنه ال يوجد مقابل محول في عملية 

آخرون، عدا  مساھمينتم احتساب الحصص التي يملكھا . ة لعملية االستحواذلالستثمار بتاريخ الشراء للمعالجة المحاسبي
المجموعة، والحصص غير المسيطرة في الشركات التابعة لشركة سيمينا لالستثمار في المعلومات المالية المرحلية الموحدة 

طرين في المبالغ المحتسبة على الحصة التناسبية للمساھمين غير المسي بناءً " الحصص غير المسيطرة"المختصرة ضمن 
  .لصافي موجودات للشركة المستثمر فيھا
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 )يتبع(األعمال  إندماج. ١٠
  

  والمطلوبات القابلة للتحديد المستحوذ عليھا الموجودات 
ً ھي على أساس مؤقت كما ھو مسموح وفق لمحتسبةالقيمة العادلة للموجودات والمطلوبات وحصص حقوق الملكية ا لمعيار ل ا

إذا استجدت معلومات جديدة، تم الحصول عليھا خالل سنة واحدة ". األعمال إندماج" ٣الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
اله، أو أي من تاريخ الشراء، حول حقائق وظروف كانت موجودة بتاريخ الشراء، تتطلب تسويات للمبالغ المذكورة أع

يتطلب القيام بالتعديالت على . بتاريخ الشراء، فإنه سيتم تعديل المعالجة المحاسبية للشراء ةمخصصات إضافية كانت موجود
  . المعالجة المحاسبية لعمليات الشراء المؤقتة بأثر رجعي

  
، وتم ٢٠١٤يناير  ١ستحوذ عليھا كما في كما أعلنتھا الشركات الم المعدلة المبالغ المعلن عنھا أدناه تمثل القيمة الدفترية

تم تضمين نتائج الشركات المستثمر فيھا ضمن . اإلعالن عنھا على أساس مؤقت كما ھو مسموح حسب المعايير المحاسبية
ً المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة للمجموعة ابتداء من تاريخ الشراء  لم يتم احتساب . على أساس مؤقتأيضا

ً في شركة سيمينا لالستثمار، حيث كانت القيمة العادلة المؤقتة أي  ربح أو خسارة عند إعادة قياس الحصص المملوكة سابقا
  .      تقارب القيمة الدفترية

  
مليون دوالر، المبالغ األخرى تعكس القيمة الدفترية  ٢٠فيما عدا التعديل على القيمة الدفترية للموجودات الغير ملموسة بقيمة 

  :كما يلي كما في تاريخ اإلستحواذ
  

        آالف الدوالرات
        األمريكية

       
  الموجودات غير المتداولة      

  ممتلكات ومصانع ومعدات      ١٣٦,٤٧٤
  موجودات غير ملموسة      ١٢٥,٢٢٠
  شركات زميلة محتسبة بطريقة حقوق الملكية      ١٧,٢٦٣
  وديعة قانونية      ١,٠٣٦

        
  الموجودات غير المتداولةمجموع       ٢٧٩,٩٩٣

        
  الموجودات المتداولة      

  المخزون      ٢٣,٢٣٠
  ذمم تجارية وذمم مدينة أخرى      ٣٣,٨١٥
  النقد وأرصدة البنوك وودائع ألجل      ١٢,٢٩٦

        
  مجموع الموجودات المتداولة      ٦٩,٣٤١

        
  مجموع الموجودات      ٣٤٩,٣٣٤
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 )يتبع(األعمال  إندماج. ١٠
  

  المطلوبات      
  المطلوبات غير المتداولة      

  قروض بنكية      ١٤,٧٠٩
  ذمم دائنة لمقاول      ٩٥٥
  منافع نھاية خدمة الموظفين      ٦٨٦

        
  مجموع المطلوبات غير المتداولة      ١٦,٣٥٠

        
  المطلوبات المتداولة      

  ذمم تجارية وذمم دائنة أخرى      ٣٧,١٢٥
  قروض بنكية      ٣٤,٢٧١
  مصروفات مستحقة      ٣,٢٣٧

        
  مجموع المطلوبات المتداولة      ٧٤,٦٣٣

        
  مجموع المطلوبات      ٩٠,٩٨٣

        
  مجموع صافي الموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد      ٢٥٨,٣٥١

  
        

  شركة سيمينا لالستثمارمبلغ حصة المجموعة في       ٧٦,٠٥٢
 الحصص غير المسيطرة المحتسبة      ١٨٢,٢٩٩

        
  المدفوع مجموع المبلغ      ٢٥٨,٣٥١

  
  

نظراً لحجم، والتوزيع الجغرافي والتعقيد الكامن في عملية االستحواذ، فإن المجموعة وبتاريخ إصدار ھذه البيانات المالية 
تحديد القيمة العادلة للموجودات الملموسة وغير الملموسة المشتراة،  عمليةتنتھي من المرحلية الموحدة المختصرة، لم 

إن تقديرات القيمة العادلة للموجودات الملموسة وغير . ، والشھرة المتبقية الناتجة من عملية الشراءالمحتسبةوالمطلوبات 
على تحليالت  اً ھا من قبل اإلدارة بناءتحديد سيتم، ولتقديرات جوھريةخاضعة  المحتسبةالملموسة المشتراة، والمطلوبات 

  .االستحواذ الفعليلم يتم احتساب أي شھرة بتاريخ . مختلفة للسوق واإليرادات، وتقييم الموجودات بالتاريخ الفعلي
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 استثمارات في أوراق مالية .١١

  
    سبتمبر ٣٠    ديسمبر ٣١    سبتمبر ٣٠

٢٠١٤    ٢٠١٣    ٢٠١٣    
    آالف الدوالرات(    آالف الدوالرات(    آالف الدوالرات(

    )األمريكية    )األمريكية    )األمريكية
    )مراجعة(    )مدققة(    )مراجعة(

            

  أدوات حقوق الملكية          
  بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل          

  أسھم مدرجة  -  ٥,٨٤٧    ٩٧٢    ١,٥٣٩
  صناديق مدارة مدرجة -  ٤٥,١١٠    ٣٠,٨٢٤    -

  صناديق غير مدرجة  -  ٣,٦٧٩    ٣,٦٧٩    ٣,٦٧٨
٥٤,٦٣٦    ٣٥,٤٧٥    ٥,٢١٧    

            
  بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية          

 )بالتكلفة* (أسھم غير مدرجة - ١٦٧,٢٧٠    ١٦٠,٦٦٦    ١٦٦,٦٠١
            

٢٢١,٩٠٦    ١٩٦,١٤١    ١٧١,٨١٨    
  

تشمل أسھم حقوق الملكية غير المدرجة والمصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية، على استثمارات في أسھم حقوق * 
في ظل . ملكية خاصة تدار من قبل مدراء استثمارات خارجيين وعلى استثمارات في مشاريع مروج لھا من قبل المجموعة

ً منھا االنخفاض في قيمتھاغياب القيمة العادلة لھذه االستثمارات، تم  خالل الفترة، تم احتساب . احتسابھا بالتكلفة مطروحا
مقابل أسھم حقوق ) ألف دوالر أمريكي ٢,٠٠٠: ٢٠١٣( آلف دوالر أمريكي ٩,٠٠٠خسائر انخفاض في القيمة بمبلغ 

 . الملكية غير المدرجة المحتسبة بالتكلفة
  
  

  للتطويرعقارات  .١٢

تم  ).١٨راجع إيضاح (تمثل قطعة أرض مستلمة كجزء من اتفاقية سداد مع مطور رئيسي في دبي  عقارات للتطوير
عقارات للتطوير تظھر بالتكلفة أو صافي . احتساب األرض بقيمتھا العادلة التي تم تحديدھا من قبل مقيم خارجي مستقل

   .القيمة القابلة لالسترداد، أيھما أقل
  
  

  لغرض البيعموجودات محتفظ بھا . ١٣
 

   سبتمبر٣٠    ديسمبر ٣١   سبتمبر ٣٠
٢٠١٤    ٢٠١٣    ٢٠١٣    

    آالف الدوالرات(    آالف الدوالرات(    آالف الدوالرات(
    )األمريكية    )األمريكية    )األمريكية

    )مراجعة(    )مدققة(   )مراجعة(
            

  شركات زميلة محتفظ بھا لغرض البيع          
  سيتي القابضة المحدودةشركة ليدز  -  -    ٢٣,٨٢٤    -
  المصرف الخليجي التجاري -  ١٦٠,٢٥٢    ١٦٠,٢٥٢    -
  استثمارات عقارية -  ٣٤,٩٢٧    -    -

-    ١٩٥,١٧٩    ١٨٤,٠٧٦    
            
 مطلوبات متعلقة بموجودات محتفظ بھا لغرض البيع         
  متعلقة باستثمارات عقارية -  ٢٢,٣٦٤    -    -
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  )يتبع( موجودات محتفظ بھا لغرض البيع. ١٣

  
  المصرف الخليجي التجاري

من أسھم المصرف الخليجي % ٤٦,٩٦٥غرض البيع تشمل استثمار المجموعة في بالموجودات والمطلوبات المحتفظ بھا 
محلي  استثماري للقيام بمعاملة دمج المصرف مع بنك جادةمناقشات  تجريكانت اإلدارة سابقاً، . ")المصرف(" التجاري

مناقشات الدمج من  نھاءخالل الفترة، تم إ. حصة المجموعة في المصرفوكان سينتج عن ذلك التخلص من جزء كبير من 
ة المجموع استمرتوعليه، . ماضية في نيتھا بيع حصتھا في المصرف المجموعةإن بالرغم من ذلك، . قبل الطرف اآلخر

استثمار المجموعة في  إن. في تصنيف االستثمار في المصرف الخليجي التجاري كموجودات محتفظ بھا بغرض البيع
  ).١٦إيضاح (مقابل تسھيالت تمويل مرابحة مرھون المصرف 

  
  (LCHL)شركة ليدز سيتي القابضة المحدودة 

ً استثمار المجموعة في شركة أغرض البيع تشمل ب، كانت الموجودات والمطلوبات المحتفظ بھا ٢٠١٣ديسمبر  ٣١في  يضا
وھي شركة قابضة لعدد من الشركات التجارية، والتي تشكل أنشطتھا عمليات نادي ، (LCHL)ليدز سيتي القابضة المحدودة 

دي ليدز خالل الفترة، قامت المجموعة ببيع استثمارھا في شركة نا. في المملكة المتحدة (LUFC)ليدز يونايتد لكرة القدم 
كاستثمارات في أوراق "تم تصنيف حصة المجموعة المتبقية . االستثمارمن % ١٠يونايتد لكرة القدم، واحتفظت بما يساوي 

  .خسارة جوھرية من بيع االستثمار/ لم يكن ھناك أي ربح".مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية
  

  عقارات استثمارية
ء بعض العقارات في الواليات المتحدة باستخدام شركة ذات أغراض خاصة تم تمويلھا باستخدام خالل الفترة، قام البنك بشرا

ً باحتساب الموجودات القابلة . مزيج من أسھم حقوق الملكية من قبل البنك، وتمويالت من مؤسسات مالية قام البنك مؤقتا
بتاريخ الشراء،  ألف دوالر أمريكي ٢٢,٣٦٤بمبلغ لف دوالر أمريكي، والمطلوبات ذات العالقة أ ٣٤,٩٢٧للتحديد بمبلغ 

ً منھا تكلفة بيع االستثمار قام البنك بشراء العقارات بنية بيعھا للمستثمرين، . والذي يمثل تقدير اإلدارة للقيم العادلة مطروحا
  .ويقوم حالياً بتسويقھا من خالل مذكرة طرح خاصة

  
ً لذلك، تم عرض الموجودات والمطلوبات ذات العالقة في المعلومات المالية المرحلية المختصرة  محتفظ بھا "ضمن  تبعا

ً للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم "لغرض البيع تم  .الموجودات غير المتداولة المحتفظ بھا بغرض البيع ٥، وفقا
ألف دوالر أمريكي في بيان الدخل الوحد المختصر ضمن  ٤٩٠خالل الفترة البالغ صافي دخل العقارات االستثمارية  عرض

  "، صافيإيراد موجودات محتفظ بھا لغرض البيع "
  
  

 موجودات أخرى. ١٤
  

    سبتمبر ٣٠    ديسمبر ٣١   سبتمبر ٣٠
٢٠١٤    ٢٠١٣    ٢٠١٣    

    آالف الدوالرات(    آالف الدوالرات(    آالف الدوالرات(
  )األمريكية    )األمريكية    )األمريكية

    )مراجعة(    )مدققة(   )مراجعة(
            
  تمويل مشاريع ١٠٩,١٤٢    ١٠١,٢٧٥    ٨٣,٦٠١
  )٢٠إيضاح (حق التعويض  ٣٥,٠٠٠    ٣٥,٠٠٠    ٣٥,٠٠٠
  مصروفات مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى ٣١,٩٩٥    ٣٦,٣٩٤    ٢٥,٢٣٣

  مخزون ٢٦,٨٣٣    -    -
  مدينةذمم تجارية  ٣٦,٩٣٢    -    -
            

٢٣٩,٩٠٢    ١٧٢,٦٦٩    ١٤٣,٨٣٤    
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 ودائع من مؤسسات مالية وأخرى. ١٥

كجزء من نشاط الخزينة ) بما في ذلك الشركات(مقبولة من مؤسسات مالية وأخرى ) مرابحة ووكالة(تتكون ھذه من ودائع 
. مليون دوالر أمريكي من مؤسسة غير مالية وھي حالياً تخضع لعقوبات رقابية ٨٤ويتضمن الرصيد مبلغ بقيمة . للمجموعة

 ً   .وبناًء عليه تم تجميد ھذه األموال حتى يتم رفع ھذه العقوبات رسميا
  
  

 تمويالت دائنة. ١٦
 

    سبتمبر ٣٠    ديسمبر ٣١    سبتمبر ٣٠
٢٠١٤    ٢٠١٣    ٢٠١٣    

    آالف الدوالرات(    آالف الدوالرات(    الدوالراتآالف (
    )األمريكية    )األمريكية    )األمريكية

    )مراجعة(    )مدققة(    )مراجعة(
            

  )١(تسھيالت تمويالت المرابحة   ٤٢,٧٨٠    ٥٩,٩٨٧    ٥٨,٧٤٥
  تسھيالت تمويالت الوكالة   ٤٠,٩٧٤    ٤٧,٧٣٩    ٤٦,٧٩٧
  الصكوكمطلوبات   ٨٤,٠٧٠    ١٠٠,٠٤١    ٩٨,٤٤٧

            
  تمويل األعمال الصناعية          
  قروض قصيرة األجل  ٣٢,٧٨٨    -    -
  تمويل إجارة  ١١,٣١١    -    -
  قروض ألجل  ٥,٨١٧    -    -
  )٢(تسھيالت تمويالت المرابحة   ١,٣٨٥    -    -
  خطابات ائتمان  ٣٢٣    -    -
            

٢١٩,٤٤٨    ٢٠٧,٧٦٧    ٢٠٣,٩٨٩    
  
  

  )١(تسھيالت تمويالت المرابحة 

التمويل السداد في  استحقتحالف بنوك، و من مجمع من تمويل متوسط األجل مقدمة تتكون تسھيالت تمويالت المرابحة
ويتحمل معدل ربح يبلغ ) ٢٠١٢من التسھيالت في سنة % ٢٥قابل للتمديد سنة واحدة بشرط سداد ( ٢٠١٣شھر أغسطس  

يدفع عند % ١,٢٥سنوي مع ھامش ربح إضافي يبلغ ويسدد بشكل نصف ) LIBOR(فوق المعدل المعياري %  ٢,٥
، حصلت المجموعة على موافقة تحالف البنوك إلعادة ھيكلة تسھيالت المرابحة، ليتم السداد على ٢٠١٢خالل . االستحقاق

أشھر المعدل  ٦معدل الربح المعدل على التسھيالت كان . ٢٠١٤سنوات بشكل نصف سنوي، ابتداًء من أغسطس  ٦فترة 
تم ضمان تسھيالت تمويالت المرابحة عن طريق رھن %). ٥يخضع لحد أدنى يبلغ (زائداً ھامش ) LIBOR(اري المعي

ألف دوالر أمريكي، وعقار استثماري بقيمة  ١٦٠,٢٥٢جزء من استثمار المجموعة في شركة زميلة بقيمة دفترية تبلغ 
  . مليون دوالر أمريكي ٢٤,٦دفترية بمبلغ 

  
  وكالةتسھيالت  تمويالت ال

، قامت المجموعة بإعادة ٢٠١٢خالل . تتكون تسھيالت تمويالت الوكالة من تمويل مجمع من تحالف مؤسسات مالية
ً للشروط المعدلة، فإن الرصيد الباقي يستحق السداد على فترة   ٢٠١٨ريل بسنوات حتى أ ٦التفاوض بشأن التسھيل، ووفقا

إن تسھيالت تمويالت الوكالة مضمونة عن طريق رھن العقارات االستثمارية للمجموعة %. ٨بمعدل ربح متفق عليه يبلغ 
  . مليون دوالر أمريكي ٢٠٣بقيمة دفترية 
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 )يتبع(تمويالت دائنة . ١٦

  
  مطلوبات الصكوك

نقطة زائد المعدل  ١٧٥وعائد محدد بھامش ربح  ٢٠١٢الصكوك خمس سنوات تستحق في سنة الفترة الزمنية لشھادات 
شھادات الصكوك المصدرة مضمونة بمجموعة من موجودات المجموعة باإلضافة إلى تمويل يوفره ). LIBOR(المعياري 

دن لألوراق المالية وسوق إن شھادات الصكوك المصدرة متداولة في سوق لن. البنك لضمان سداد التوزيعات في حينھا
ً . األوراق المالية الممتازة والفوائد الثابتة   . تم تعليق تداول الصكوك حاليا

  
تشمل . ٢٠١٨بالحصول على موافقة حاملي الصكوك بغرض إعادة ھيكلتھا حتى سنة  ٢٠١٢قامت المجموعة خالل 

، ويستحق آخر ٢٠١٤ت سداد دورية تبدأ من يوليو سنوات، مع فترا ٦الشروط المعدلة تمديد الفترة الزمنية للصكوك إلى 
زائداً ھامش ربح يبلغ ) LIBOR(إن الشروط المعدلة تقترح معدل ربح يساوي المعدل المعياري . ٢٠١٨قسط في يوليو 

شھادات الصكوك مضمونة باستثمار المجموعة في أوراق مالية بقيمة دفترية %. ٥، بشرط أن يكون أدنى معدل ربح %٣
 ٣١,٥واستثمار عقاري بقيمة دفترية ) مليون دوالر أمريكي ٨٧,٥٦: ٢٠١٣ديسمبر  ٣١(مليون دوالر أمريكي  ٩٠,٢تبلغ 

  ).مليون دوالر أمريكي ٣١,٥: ٢٠١٣ديسمبر  ٣١(مليون دوالر أمريكي 
  

  تمويل القطاع الصناعي

  قروض قصيرة األجل

كان معدل الربح على ھذه . متجددةھي ذات طبيعة شركة بلكسكو لتمويل شراء المواد الخام، و تمثل قروض حصلت عليھا
  .وھي مضمونة برھن البضائع المنجزة% ٣إلى % ٢,٨القروض يتراوح بين 

  
  تمويل إجارة

ھذا  .تمويل بناء مصنع لألسمنت في مملكة البحرينل) مقفلة(ب .م.شركة الصقر لألسمنت شيمثل تمويل حصلت عليه 
معدل ربح يبلغ  يستحقمليون دوالر أمريكي، و ٥٩التمويل مضمون برھن ممتلكات ومصنع ومعدات بقيمة دفترية تبلغ 

  .٢٠١٧فبراير  ١آخر دفعة في  وتستحقسنوياً أيھما أعلى، % ٧,٥أو % ٤,٢٥زائداً  )BIBOR(المعدل المعياري 
  

  قروض ألجل
خط "و" بخط السحب"لمصروفات الرأسمالية المتعلقة لتمويل ا بلكسكوشركة قبل من  تمثل قروض تم الحصول عليھا

معدل ربح  تتحمل القروض. برھن آالت ومعدات خط السحب وخط األنودة ةض مضمونوالقر". المكبستجديد "و" األنودة
وية تبدأ من دفعة ربع سن ١٨ و١٦، و١٦الدفع على  تستحقو% ٥,٥زائداً للثالثة أشھر ) LIBOR(يبلغ المعدل المعياري 

  .على التوالي ٢٠١٤مارس  ٣١، و٢٠١١مارس  ٣١، و٢٠١١سبتمبر  ٣٠
  

  )٢( تسھيالت تمويالت المرابحة

لغرض استيراد المواد الخام، وتستحق التسھيالت ) مقفلة(ب .م.شركة الصقر لألسمنت ش تمثل تسھيالت حصلت عليھا
زائداً  )BIBOR(، بمعدل معياري ٢٠١٢إبريل  ٣٠سنوياً للتسھيل الذي تم االستفادة منه حتى % ٩الدفع بمعدل ربح يبلغ 

  .  ٢٠١٢يو ما ١للتسھيالت التي تم االستفادة منھا بعد %) ٧مع حد أدنى (سنوياً % ٤,٢٥
  

    سبتمبر ٣٠    ديسمبر ٣١    سبتمبر ٣٠
٢٠١٤    ٢٠١٣    ٢٠١٣    



    آالف الدوالرات(    آالف الدوالرات(    آالف الدوالرات(
  )األمريكية    )األمريكية    )األمريكية

    )مراجعة(    )مدققة(    )مراجعة(
            

  تمويالت دائنة          
  الجزء المتداول  ٦٧,٨٥٨    ٣٦,٧٢٥    -
  الجزء غير المتداول  ١٥١,٥٩٠    ١٧١,٠٤٢    -
            
-    ٢١٩,٤٤٨    ٢٠٧,٧٦٧    
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  برنامج مكافأة الموظفين على أساس منح أسھم البنك  . ١٧

ً . يوجد لدى البنك برنامج مكافأة الموظفين على أساس منح أسھم البنك للخطة لديھا فترة غلق مبدئية األسھم الممنوحة وفقا
خالل الفترة لم يتم مصادرة . سنوات وفقاً لشروط الخطة ١٠لمدة ثالث سنوات وتستحق بالتناسب على فترات مختلفة حتى 

ألف  ٣٧تم احتساب صافي مصروفات بمبلغ  .أية أسھم لعدم استيفاء شروط الخدمة من قبل الموظفين الذين تركوا البنك
كجزء من تكاليف الموظفين خالل الفترة، صافي من أثر ) ألف دوالر أمريكي ٤٣: ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠(دوالر أمريكي 

  . مليون سھم قائماً ليتم ممارستھا في الفترات المستقبلية ٢,٢٩، كانت ھناك ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠كما في . المصادرة
  

 ٠,١٢٥سھماً بقيمة  ٩,١٨٥,٣٩١(الموظفين قامت المجموعة خالل الفترة بإصدار برنامج جديد لمكافأة ، ٢٠١٣خالل عام 
خالل الفترة . على استيفاء شروط األداء والخدمة مع شروط استحقاق على فترة سنتين، بناءً ) دوالر أمريكي للسھم الواحد

مقابل إصدار أسھم ) ألف دوالر أمريكي ٣٢٣: ٢٠١٣(ألف دوالر أمريكي  ٢٨٣قامت المجموعة باحتساب مصروف بمبلغ 
) سھم مليون ٤,٠٦: ٢٠١٣ديسمبر  ٣١(سھم  مليون ٢,٠٣كانت ھناك  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠كما في . لموظفينجديدة ل

  .ألف سھم ٤٩٨بانتظار االستحقاق وفقاً للبرنامج الجديد لمكافأة الموظفين على أساس األسھم وتمت مصادرة 
  

ً  ٢,٣٥٢,٦٣٢(قامت المجموعة بإصدار مكافآت للموظفين  ،٢٠١٤خالل  ) دوالر أمريكي للسھم الواحد ٠.١٩بواقع سھما
خالل الفترة قامت المجموعة باحتساب  .على استيفاء شروط األداء والخدمة بناءً  سنوات، ٣مع شروط استحقاق على فترة 

، كانت ھناك ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠كما في  .ألف دوالر أمريكي مقابل برنامج المكافآت الجديد ٤٤٧مصروف بمبلغ 
  .انتظار االستحقاق وفقاً للبرنامج الجديد لمكافأة الموظفينمليون سھم ب٢,٣٥

  
  إيرادات أخرى. ١٨

ً قدره  ً صافيا مليون دوالر أمريكي كتعويض عن مشروع مع أحد المطورين  ٣٨خالل الفترة، احتسبت المجموعة مبلغا
 ً كان التعويض عبارة عن قطعة أرض صافي من أي التزامات ذات عالقة، وتم اعتباره . الرئيسيين في دبي ألغي سابقا

  ".إيرادات أخرى"كاسترداد لمشروع منخفض القيمة سابقاً، وتم عرضه ضمن 
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 معلومات القطاعات.  ١٩

المبالغ المتضمنة . أعمال صناعة االسمنت وسحب األلمنيوم، أضافت المجموعة قطاع األعمال الصناعية كقطاع جديد للعرض والتي تمثل )١٠راجع إيضاح (نتيجة االستحواذ على أعمال جديدة 
  .عن األعمال الصناعية تم تحديدھا بصورة مؤقتة

  

  

    القطاع الصناعي        
 )مراجعة( ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠          غير  
       تطوير البنى  خدمات   /موزعة   

   أسمنت  ألمنيوم  التحتية  مصرفية  استبعادات  المجموع
             

 إيراد القطاع  ١٩,٥٢٦  ٤٧,٩٨٤  ٤٢,٧٣٧  ١٠,٣١١  ٥٤٢ ١٢١,١٠٠

 مصروفات القطاع  ١٦,٤١٠  ٤٣,٨١٢  ١٨,٨٦٤  ١٩,١٧٣  ٧,٢٣٧ ١٠٥,٤٩٦

  نتائج القطاع  ٣,١١٦  ٤,١٧٢  ٢٣,٨٧٣  )٨,٨٦٢(  )٦,٦٩٥( ١٥,٦٠٤

  موجودات القطاع  ٢٧٧,٩١١  ١٠٨,٨٥٤  ٥٧٠,٦٥٣  ٣٤٣,٠٢٦  ٥٣١  ١,٣٠٠,٩٧٥

  مطلوبات القطاع  ٦٠,٠٤٤  ٤٩,٩٢٣  ٢١٠,٥٦٣  ١٠٢,٥٥٦  ٢٤,٨٤٥  ٤٤٧,٩٣٠

  معلومات القطاع األخرى  -  -  -  -  -  -

  ممتلكات وآالت ومعدات  ٩١,٨٨٥  ٤٣,٥٣٣  -  -  ٣٤٢ ١٣٥,٧٦٠

 )رخص تجارية وعالقات الزبائن(موجودات غير ملموسة ١٢٥,٠٦٦ ١٥٤ -  -  - ١٢٥,٢٢٠

  مخزون  ٢١,٦٧٦  ٥,١٥٧  -  -  - ٢٦,٨٣٣

  مدينةذمم تجارية   ٣٣,٣٩٣  ٢,٥١٠  -  -  - ٣٥,٩٠٣

  مطلوبات التمويالت  ١٧,٢٣٧  ٣٤,٣٨٧  ١٠٧,٢٠٣  ٦٠,٦٢١  - ٢١٩,٤٤٨

  مطلوبات أخرى  ٢٠,٤٤٤  ١٥,٥٣٥  ٤٠,٩٢٨  ١,٠٧٧  ٢١,٦٤٦ ٩٩,٦٣٠

  مخصصات انخفاض القيمة  -  -  ١٠,٠٠٠  -  - ١٠,٠٠٠

  التزامات ١١٥,٠٦٧ ٦,٥٢١ ٩,٤١٦  -  - ١٣١,٠٠٤
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 )يتبع( معلومات القطاعات.  ١٩

  

  
  
 التزامات وإرتباطات. ٢٠

  :تم التعاقد عليھا خالل العمل اإلعتيادي ألنشطة المجموعة االلتزامات التي 
  

    سبتمبر ٣٠    ديسمبر ٣١   سبتمبر ٣٠
٢٠١٤    ٢٠١٣   ٢٠١٣    

    آالف الدوالرات(    آالف الدوالرات(   آالف الدوالرات(
    )األمريكية    )األمريكية   )األمريكية

  )مراجعة(   )مدققة(   )مراجعة(
           

  لالستثمارالتزامات   ٩,٤١٦    -    -
  التزامات رأسمالية تتعلق بإنشاء مصنع لألسمنت  ١١٥,٠٦٧    -    -
  التزامات إيجارات تشغيلية          
  خالل سنة واحدة - ٢١٩    -    -
-    -    ١,٣٤٤   سنوات ٥ – ١ -
  سنوات ٥أكثرمن  - ٢,٣٠٥    -    -
  ضمانات صادرة عن بنوك بالنيابة عن المجموعة  ٢,٦٥٣    -    -

  
  

 ٢٦,٥أن يكون على المجموعة التزاماً بموجب اتفاقية لتمديد تمويل ألحد المشاريع التي تروج لھا يصل إلى  من المحتمل
  ).مليون دوالر أمريكي ٢٦,٥: ٢٠١٣ديسمبر  ٣١(مليون دوالر أمريكي 

  
. ھا المجموعةمليون دوالر أمريكي ألحد المشاريع التي روجت ل ٣٥قامت المجموعة في السابق بإصدار ضمان مالي بقيمة 

مليون دوالر أمريكي  ٣٥بناًء على تقييم اإلدارة للوضع المالي لشركة المشروع، قامت المجموعة باحتساب مخصص بقيمة 
وتم تضمينه في المطلوبات األخرى وتم أيضاً احتساب مبلغ مماثل مستحق ) مليون دوالر أمريكي ٣٥: ٢٠١٣ديسمبر  ٣١(
تقوم المجموعة حالياً بالتفاوض مع المقرضين للمشروع ). ١٤إيضاح " (األخرى الموجودات"ضمن بند " حق التعويض"

  .  وإنه في رأي اإلدارة التنفيذية، وكما في تاريخ التقرير، فإن الضمان قد انتھى وال يتوقع أن يتم دفع المبلغ
  

ى الوضع الحالي للمناقشات، فإنه ال انه في رأي اإلدارة، فإن جميع التسھيالت المستحقة ھي تحت إعادة التفاوض، وبناًء عل
في حالة الحاجة لدفع أي مبلغ، ستقوم المجموعة بالسداد . يتوقع أن تضطر المجموعة لدفع أية مبالغ مقابل ھذه الضمانات

  .المقرضين الحاليين وسيتم استرداد المبالغ من التدفقات النقدية المستقبلية المولدة من عمليات المشروع ذي العالقة
  

  )مراجعة( ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠  البنىتطوير   خدمات  غير 
    التحتية  مصرفية  موزعة المجموع

         
 إيراد القطاع  ١٣,٥٧٦  ١٦,٣٠٥  ٥٩٦ ٣٠,٤٧٧

 مصروفات القطاع  ١١,٠٦٧  ١٦,٦٨٢  ١,٧٠٥ ٢٩,٤٥٤

  نتائج القطاع  ٢,٥٠٩  )٣٧٧(  )١,١٠٩( ١,٠٢٣

  موجودات القطاع  ٥٢٠,٦٤٦  ٣٩٢,٢٤٠  ٣,٢١٩  ٩١٦,١٠٥

  مطلوبات القطاع  ٢٤٦,٩٦٨  ١١٧,٤٣٩  ٣٠,٠٧٠  ٣٩٤,٤٧٧

  معلومات القطاع األخرى        

  ربح من العمليات غير المستمرة  -  ٧٧٦  -  ٧٧٦

  مخصصات انخفاض القيمة  ٢,٠٠٠  -  - ٢,٠٠٠
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 )يتبع( التزامات وإرتباطات. ٢٠

  
  التزامات األداء 

ا  روج لھ ي ت ة الت ة التحتي وير البني اريع تط ذ مش ة بتنفي ات أداء متعلق ادي بالتزام ل اإلعتي الل العم ة خ رتبط المجموع د ت ق
ك. المجموعة ي رأي . وإنه في العادة تحول المجموعة ھذه االلتزامات إلى الشركات المالكة لھذه المشاريع كلما أمكن ذل ه ف وأن

  .٢٠١٤ سبتمبر ٣٠لتزامات على المجموعة نتيجة أداء أية مشروع من مشاريعھا كما في اإلدارة، ال يتوقع أن تنتج أية ا
  

  قضايا ومطالبات والتزامات
يوجد على المجموعة مطالبات وقضايا مرفوعة ضدھا تتعلق بمشاريع قام البنك بالترويج لھا في الماضي، وببعض 

ناًء على نصيحة المستشارين القانونيين الخارجيين للبنك، فإنه من السابق ألوانه تقدير المبلغ أو توقيت ب .المعامالت
كما قام المستشارون القانونيون الخارجيون بالتشديد على قوة موقف البنك للدفاع عن نفسه مقابل ھذه . االلتزامات، إن وجدت
  . مخصص لھذه المطالبات في البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدةوبالتالي، لم يتم عمل أي . القضايا والمطالبات

  
قام البنك برفع عدة قضايا وقضايا مضادة ضد أطراف اخرى تتعلق مبالغ قابلة لالسترداد ، والتزال ھذه القضايا قائمة في 

وعة في محاكم مملكة البحرين ضد رئيس كما يقوم البنك بمتابعة عدة قضايا قانونية مرف. عدة محاكم في دول الخليج العربي
تتوقف على الحصول على أحكام  األخرى المتبقية بما أن نتائج القضاياكسب البنك بعض القضايا و. مجلس اإلدارة السابق

في صالح المجموعة، أو تسويات ليست ضمن سيطرة المجموعة بالكامل، لم يتم احتساب أي موجودات طارئة في ھذه 
  .ية المرحلية المختصرةالبيانات المال

    
لم يكن ھناك أي إفصاحات إضافية تتعلق بالمطلوبات الطارئة ناتجة من أي مطالبات مماثلة، حيث أن أعضاء مجلس إدارة 

  .البنك يعتقدون أن أي إفصاحات من ھذا النوع قد تضر وضع البنك
  

 األدوات المالية. ٢١

  القيمة العادلة

وتمثل . القيمة العادلة ھي المبلغ الذي يمكن به مبادلة أصل أو سداد إلتزام بين طرفين ملمين بالمعاملة وعلى أسس تجارية
السعر الذي سيتم استالمه من بيع أصل، أو سيتم دفعه لتحويل التزام في معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق بتاريخ 

  . القياس

دلة ھو افتراض استمرارية الشركة، بدون وجود نية أو حاجة لتصفيتھا، أو تقليص حجم عملياتھا من أسس تعريف القيمة العا
  . بصورة جوھرية، أو إجراء المعامالت بشروط مجحفة

  
، القيمة العادلة ألرصدة البنوك، والودائع لدى المؤسسات المالية، ٢٠١٣ديسمبر  ٣١و ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠كما في 

والموجودات المالية األخرى، وأموال المستثمرين، والودائع لدى المؤسسات المالية واألخرى والمطلوبات المالية األخرى ال 
ً عن قيمتھا الدفترية، كونھا ذا ت طبيعة قصيرة األجل ،ويتم  إعادة تسعيرھا باستمرار تبعاً يتوقع أن تختلف اختالفا جوھريا

استثمارات األوراق المالية التي تظھر بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل، تظھر . ألسعار السوق، كلما كان ذلك مناسبا
تظھر . ستثمارات غير المدرجةبالقيمة العادلة التي يتم تقديرھا باستخدام أسعار السوق المدرجة ونماذج التقييم الداخلية لال

  .االستثمارات األخرى بالتكلفة، في ظل غياب أي مقياس للقيمة العادلة
  

القيمة الدفترية (ألف دوالر أمريكي  ٢٠٢,٧٨٧، قدرت القيمة العادلة للمطلوبات التمويلية بمبلغ ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠كما في 
ألف دوالر أمريكي، القيمة الدفترية  ١٥٣,٦٣٠لعادلة القيمة ا: ٢٠١٣ديسمبر  ٣١) (ألف دوالر أمريكي ٢٥٣,٤٨٤
قد ال تمثل ھذه . ، بناء على معامالت حديثة إلعادة شراء أدوات التزامات من قبل البنك)ألف دوالر أمريكي ٢٠٧,٧٦٧

ة للمطلوبات ، فإن القيمة الدفترية ستكون مقاربة للقيمة العادل)ليس سيناريو مشدد(في سيناريو اعتيادي . أسعار سوق نشطة
تم . التمويلية، حيث أن ھذه األدوات ذات معدالت فائدة عائمة، تم إعادة تسعيرھا حديثا كجزء من عملية إعادة ھيكلة الدين

تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية لقطاع األعمال الصناعية على أساس مؤقت، وقيمتھا تقارب القيمة 
   .     الدفترية الحالية
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 )يتبع( األدوات المالية. ٢١
  

  تراتيبية القيمة العادلة

  :تم تحديد المستويات المختلف كالتالي. الجدول التالي يحلل األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة حسب طريقة التقييم

   لموجودات ومطلوبات مماثلةفي سوق نشط ) غير المعدلة(أسعار السوق المدرجة :  ١المستوى. 

  والتي يمكن رصدھا للموجودات والمطلوبات، ١مدخالت عدا األسعار المدرجة المتضمنة في المستوى : ٢المستوى ،
 ).مشتقة من األسعار(أو بطريقة غير مباشرة ) مثل األسعار(إما مباشرةً 

  مدخالت غير مرصودة(قية مرصودة مدخالت للموجودات والمطلوبات غير مبنية على معلومات سو: ٣المستوى.( 

  

 ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠  ١المستوى   ٢المستوى   ٣المستوى  المجموع
      
 استثمارات األوراق المالية مصنفة كاستثمارات       

 بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل  ٤٩,٩٨٥  -  ٤,٦٥١ ٥٤,٦٣٦
         

٤٩,٩٨٥ -  ٤,٦٥١ ٥٤,٦٣٦  
  

 ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠  ١المستوى   ٢المستوى   ٣المستوى  المجموع
         
      
  استثمارات األوراق المالية مصنفة كاستثمارات        

 بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل  ١,٥٣٩  -  ٣,٦٧٨ ٥,٢١٧
         

١,٥٣٩ -  ٣,٦٧٨ ٥,٢١٧  
  
  

  :خالل الفترة ٣الجدول التالي يحلل الحركة في الموجودات المالية في المستوى 
    

    ديسمبر ٣١    ديسمبر ٣١
٢٠١٤    ٢٠١٣    

    آالف الدوالرات    آالف الدوالرات
    األمريكية    األمريكية

        
  يناير ١في  ٤,٦٥١    ٤,٨٤١

  في بيان الدخل) خسائر(أرباح   -    )١٩٠(
  مشتريات  -    -
  سداد  -    -
  ٣المستوى ) من(محول إلى   -    -
        

  ديسمبر  ٣١/  سبتمبر ٣٠في   ٤,٦٥١    ٤,٦٥١
  
  

إن إعادة التصنيف ھذه لم تؤثر . تم إعادة تصنيف بعض أرقام الفترة السابقة لتتناسب مع طريقة عرض أرقام الفترة الحالية .٢٢
 ً   .على األرباح أو حقوق الملكية المعلنة سابقا

  
  


