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ا�ستخرجت القائمة املوحدة للمركز املايل والقائمة املوحدة للدخل والقائمة املوحدة للتدفقات النقدية والقائمة املوحدة للتغريات في احلقوق والقائمة املوحدة للدخل ال�سامل املبينة اأعاله من القوائم املالية املوحدة لبنك اخلليج املتحد �س.م.ب.

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2015. والتي متت املوافقة عليها من قبل جمل�س الإدارة فـي 28 فرباير 2016 ومت اإ�سدار رايًا غري متحفظ من قبل ارن�ست ويونغ - مملكة البحرين

م�سعود حيات

رئي�س جمل�س الإدارة

في�سل العيار

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

ح�سني للين

الرئي�س التنفيذي بالإنابة

القائمة املوحدة للمركز املايل

يف 31 دي�سمرب 2015

2014

األف

دولر اأمريكي

2015

�ألف

دوالر �أمريكي

�ملوجود�ت

284.048 176.793 ودائع لدى بنوك وحتت الطلب 

142.481 57.026 اإيداعات لدى البنوك

57.063 50.661 اإ�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة �سمن قائمة الدخل

218.407 285.003 اإ�ستثمارات حمتفظ بها لغر�س غري املتاجرة

990.164 1.032.098 قرو�س وذمم مدينة

113.574 119.686 موجودات اأخرى

864.991 853.98٤ اإ�ستثمارات يف �سركات زميلة

4.774 ٤6.222 اإ�ستثمارات عقارية

39.926 ٤1.69٤ ممتلكات ومعدات

54.509 52.321 �سهرة

7.893 1.028 جمموعة موجودات مهيئة لالإ�ستبعاد م�سنفة كمحتفظ بها لغر�س البيع

2.777.830 2.716.516 جمموع �ملوجود�ت

�ملطلوبات و�حلقوق

�ملطلوبات

712.615 838.160 مبالغ م�ستحقة لبنوك وموؤ�س�سات مالية اأخرى

548.417 ٤62.086 ودائع العمالء

781.347 71٤.568 قرو�س م�ستحقة الدفع

93.270 1٤3.270 دين ثانوي

61.545 5٤.999 مطلوبات اأخرى

249 166 مطلوبات متعلقة مبجموعة موجودات مهيئة لالإ�ستبعاد م�سنفة كمحتفظ بها لغر�س البيع

2.197.443 2.213.2٤9 جمموع املطلوبات

�حلقوق

208.651 208.651 راأ�س املال

(18.131) (18.131) اأ�سهم خزانة

11.459 11.٤59 عالوة اإ�سدار اأ�سهم

98.766 99.888 احتياطي قانوين

79.251 80.373 احتياطي عام

14.248 1٤.2٤8 احتياطي اأ�سهم خزانة

7.539 (٤8.159) احتياطي القيمة العادلة

(10.403) (3٤.890) احتياطي حتويل عمالت اأجنبية

71.522 80.٤97 اأرباح مبقاة

462.902 393.936 راأ�س املال والحتياطيات العائدة اإىل م�ساهمي ال�سركة الأم

117.485 109.331 حقوق غري م�سيطرة يف احلقوق

580.387 503.267 جمموع احلقوق

2.777.830 2.716.516 جمموع �ملطلوبات و�حلقوق

القائمة املوحدة للتغريات يف احلقوق

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2015

العائد اإىل م�ساهمي ال�سركة الأم

جمموع 

احلقوق

األف

دولر اأمريكي

حقوق غري 

م�سيطرة

األف 

دولر اأمريكي

املجموع 

قبل حقوق غري 

م�سيطرة

األف 

دولر اأمريكي

اأرباح 

مبقاة 

األف

دولر اأمريكي

اإحتياطي حتويل 

العمالت الأجنبية 

األف 

دولر اأمريكي

اإحتياطي 

القيمة العادلة 

األف 

دولر اأمريكي

اإحتياطي 

اأ�سهم خزانة 

األف 

دولر اأمريكي

اإحتياطي 

عام

األف

دولر اأمريكي

اإحتياطي 

قانوين

األف 

دولر اأمريكي

عالوة اإ�سدار 

اأ�سهم

األف

دولر اأمريكي

اأ�سهم 

خزانة

األف 

دولر اأمريكي

راأ�س 

املال

األف 

دولر اأمريكي

580.387 117.485 462.902 71.522 (10.403) 7.539 14.248 79.251 98.766 11.459 (18.131) 208.651 الر�سيد يف 1 يناير 2015

3.200 (8.019) 11.219 11.219 - - - - - - - - الربح )اخل�سارة( لل�سنة

(81.266) (1.081) (80.185) - (24.487) (55.698) - - - - - - خ�سارة �ساملة اأخرى 

(78.066) (9.100) (68.966) 11.219 (24.487) (55.698) - - - - - - جمموع )اخل�سارة( الدخل ال�سامل لل�سنة

- - - (2.244) - - - 1.122 1.122 - - - حتويالت خالل ال�سنة

946 946 - - - - - - - - - - تغريات اأخرى يف حقوق غري م�سيطرة 

503.267 109.331 393.936 80.٤97 (3٤.890) (٤8.159) 1٤.2٤8 80.373 99.888 11.٤59 (18.131) 208.651 �لر�سيد يف 31 دي�سمرب 2015

459.562 23.262 436.300 56.451 6.686 (17.313) 14.248 77.367 96.882 11.459 (18.131) 208.651 الر�سيد يف 1 يناير 2014

1.755 (17.084) 18.839 18.839 - - - - - - - - الربح )اخل�سارة( لل�سنة

6.514 (1.249) 7.763 - (17.089) 24.852 - - - - - - دخل )خ�سارة( �ساملة اأخرى 

8.269 (18.333) 26.602 18.839 (17.089) 24.852 - - - - - - جمموع الدخل )اخل�سارة( ال�ساملة لل�سنة

- - - (3.768) - - - 1.884 1.884 - - - حتويالت خالل ال�سنة

112.556 112.556 - - - - - - - - - - تغريات اأخرى يف حقوق غري م�سيطرة 

580.387 117.485 462.902 71.522 (10.403) 7.539 14.248 79.251 98.766 11.459 (18.131) 208.651 الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2014

القائمة املوحدة للتدفقات النقدية

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2015

2015

�ألف

دوالر �أمريكي

2014

األف

دولر اأمريكي

(57.717)(136.963)�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة الت�سغيلية

96.728(7.535)�سايف النقد )امل�ستخدم يف( من الأن�سطة الإ�ستثمارية

213.826(28.339)�سايف النقد )امل�ستخدم يف( من الأن�سطة التمويلية

(17.089)(2٤.٤87)تعديالت حتويل عمالت اأجنبية

52.177(135)تغريات يف حقوق غري م�سيطرة

287.925(197.٤59)�سايف �لتغري�ت يف �لنقد وما يف حكمه

٤18.٤16130.491النقد وما يف حكمه يف 1 يناير 

220.957418.416�لنقد وما يف حكمه يف 31 دي�سمرب 

القائمة املوحدة للدخل ال�سامل

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2015

2015

�ألف

دوالر �أمريكي

2014

األف

دولر اأمريكي

3.2001.755�سايف �لربح لل�سنة

)�خل�سارة( �لدخل �ل�سامل �الآخر �لذي �سيعاد ت�سنيفه �إىل �لربح �أو �خل�سارة يف �ل�سنو�ت �لالحقة:

(17.940)(25.37٤)احتياطي حتويل العمالت الأجنبية

22.553(٤.0٤6)احتياطي القيمة العادلة

1.344(19.628)حمول اإىل القائمة املوحدة للدخل عند الإ�ستبعاد 

421(32.٤97)ح�سة البنك من )خ�سارة( دخل �سامل اآخر يف ال�سركات الزميلة - �سايف

279136حتوطات التدفقات النقدية

6.514(81.266))�خل�سارة( �لدخل �ل�سامل �الآخر �لذي �سيعاد ت�سنيفه �إىل �لربح �أو �خل�سارة يف �ل�سنو�ت �لالحقة

8.269(78.066)جمموع )�خل�سارة( �لدخل �ل�سامل

جمموع )�خل�سارة( �لدخل �ل�سامل �لعائد �إىل:

26.602(68.966)- م�ساهمي ال�سركة الأم

(18.333)(9.100)- حقوق غري م�سيطرة

(78.066)8.269

القائمة املوحدة للدخل

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2015

2014

األف

دولر اأمريكي

2015

�ألف

دوالر �أمريكي

�لعمليات �مل�ستمرة

56.489 56.3٤8 دخل الفوائد

44.210 7.662 دخل الإ�ستثمار - �سايف

100.699 6٤.010

38.234 31.713 ر�سوم وعمولت - �سايف

(7.141) 3.257 مكا�سب )خ�سائر( حتويل العمالت الأجنبية - �سايف

37.258 ٤5.850 ح�سة البنك من نتائج ال�سركات الزميلة - �سايف

169.050 1٤٤.830 جمموع �لدخل

(51.627) (51.57٤) م�سروفات الفوائد

117.423 93.256 �لدخل �لت�سغيلي قبل �مل�سروفات و�ملخ�س�سات

(42.571) (٤9.5٤0) رواتب ومزايا

(26.210) (31.829) م�سروفات عامة واإدارية

48.642 11.887 �لدخل �لت�سغيلي قبل �ملخ�س�سات و�ل�سريبة

(3.127) (3.153) خ�سارة اإ�سمحالل من اإ�ستثمارات

(20.547) (9.617) خم�س�س للقرو�س واملوجودات الأخرى امل�سكوك يف حت�سيلها - �سايف

(31.417) - ا�سمحالل ال�سهرة

14.502 6.637 ال�سرائب - �سايف

8.053 5.75٤ �سايف �لربح لل�سنة من �لعمليات �مل�ستمرة

�لعمليات �ملوقوفة

(6.298) (2.55٤) �سايف اخل�سارة من العمليات املوقوفة

1.755 3.200 �سايف �لربح لل�سنة

(17.084) (8.019) �سايف �خل�سارة �لعائدة �إىل حقوق غري م�سيطرة

18.839 11.219 �سايف �لربح �لعائد �إىل م�ساهمي �ل�سركة �الأم

�سايف )�خل�سارة( �لربح �لعائد �إىل:

حقوق غري م�سيطرة

(14.641) (7.028) - من العمليات امل�ستمرة

(2.443) (991) - من العمليات املوقوفة

(17.084) (8.019)

م�ساهمي �ل�سركة �الأم

22.694 12.782 - من العمليات امل�ستمرة

(3.855) (1.563) - من العمليات املوقوفة

18.839 11.219

�لعائد لل�سهم

2.31 1.38 الن�سيب الأ�سا�سي واملخف�س لل�سهم يف الأرباح العائد اإىل م�ساهمي ال�سركة الأم )�سنتات اأمريكية(

2.78 1.57

 الن�سيب الأ�سا�سي واملخف�س لل�سهم يف الأرباح من العمليات امل�ستمرة العائد اإىل

م�ساهمي ال�سركة الأم )�سنتات اأمريكية(


