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ا�صتخرجت القائمة املرحلية املوحدة للمركز املايل والقائمة املرحلية املوحدة للدخل والقائمة املرحلية املوحدة للتدفقات النقدية والقائمة املرحلية املوحدة للتغريات في احلقوق والقائمة املرحلية املوحدة للدخل ال�صامل املبينة اأعاله من القوائم املالية املوحدة املخت�صرة لبنك اخلليج املتحد �ش.م.ب.

لفرتة الثالثة اأ�صهر املنتهية يف 3١ مار�ش ٢٠١4.  والتي متت املوافقة عليها من قبل جمل�ش الإدارة فـي ١4مايو ٢٠١4 ومتت مراجعتها من قبل اإرن�صت و يونغ - مملكة البحرين

م�سعود حيات

رئي�ش جمل�ش الإدارة

في�سل العيار

نائب رئي�ش جمل�ش الإدارة

ربيع �سكرية

الرئي�ش التنفيذي

القائمة املرحلية املوحدة للمركز املايل

كما يف 3١ مار�ش ٢٠١4 )غري مدققة(

غري مدققة

3١ مار�ش ٢٠١3

األف

دولر اأمريكي

مدققة

3١ دي�صمرب٢٠١3 

األف

دولر اأمريكي

 غري مدققة
31 مار�س 2014 

األف 
دوالر اأمريكي

املوجودات

١8.467 ١7.747 281.492 ودائع لدى بنوك وحتت الطلب 

١٠٢.5١٢ ١١3.٠63 60.589 اإيداعات لدى البنوك

5١.6١8 46.6٢9 70.507 اإ�صتثمارات مدرجة بالقيمة العادلة �صمن قائمة الدخل

١84.٠3١ ١66.٢67 215.642 اإ�صتثمارات حمتفظ بها لغر�ش غري املتاجرة

4.١69 3.958 985.215 قرو�ش وذمم مدينة

٢9.945 ٢9.63٠ 78.603 موجودات اأخرى

799.577 8٢4.557 798.812 اإ�صتثمارات في �صركات زميلة وم�صاريع م�صرتكة

١4.٠٢٠ ١4 14 اإ�صتثمارات عقارية

633 69٠ 39.359 ممتلكات ومعدات

56.3٠3 56.٠٠8 57.437 �صهرة 

١.٢6١.٢75 ١.٢58.563 2.587.670 جمموع املوجودات

املطلوبات واحلقوق

املطلوبات

٢١8.8٠3 ٢58.548 786.644 مبالغ م�صتحقة لبنوك وموؤ�ص�صات مالية اأخرى

59.664 ٢3.8٠٢ 446.193 ودائع العمالء

37١.588 386.3٢5 667.368 قرو�ش م�صتحقة الدفع

١٠٠.٠٠٠ ١٠٠.٠٠٠ 93.135 دين ثانوي

٢6.7١9 3٠.3٢6 45.859 مطلوبات اأخرى 

776.774 799.٠٠١ 2.039.199 جمموع املطلوبات

احلقوق

٢٠8.644 ٢٠8.65١ 208.651 راأ�ش املال

)15.340( )18.131( (18.131) اأ�صهم خزانة

١١.459 ١١.459 11.459 عالوة اإ�صدار اأ�صهم

96.6٢3 96.88٢ 96.882 احتياطي قانوين

77.١٠8 77.367 77.367 احتياطي عام

١4.3٠8 ١4.٢48 14.248 احتياطي اأ�صهم خزانة

)2.189( )17.313( (5.277) احتياطي القيمة العادلة 

١١.١89 6.686 6.036 احتياطي حتويل عمالت اأجنبية 

6٠.867 56.45١ 66.669 اأرباح مبقاة

46٢.669 436.3٠٠ 457.904 راأ�ش املال والإحتياطيات العائدة اإىل م�صاهمي  ال�صركة الأم 

٢١.83٢ ٢3.٢6٢ 90.567 حقوق غري م�صيطرة في احلقوق

484.5٠١ 459.56٢ 548.471 جمموع احلقوق 

١.٢6١.٢75 ١.٢58.563 2.587.670 جمموع املطلوبات واحلقوق 

القائمة املرحلية املوحدة للتغريات يف احلقوق 

لفرتة الثالثة اأ�صهر املنتهية يف 3١ مار�ش ٢٠١4 )غري مدققة( 

العائد اإىل م�صاهمي ال�صركة الأم

جمموع 

احلقوق

األف

دولر اأمريكي

حقوق غري 

م�صيطرة

األف

دولر اأمريكي

املجموع 

قبل حقوق غري 

م�صيطرة

األف

دولر اأمريكي

اأرباح 

مبقاة 

األف

دولر اأمريكي

 اإحتياطي

 حتويل العمالت 

الأجنبية 

األف

دولر اأمريكي

اإحتياطي 

القيمة العادلة 

األف

دولر اأمريكي

اإحتياطي 

اأ�صهم خزانة 

األف

دولر اأمريكي

اإحتياطي 

عام

األف

دولر اأمريكي

اإحتياطي 

قانوين

األف

دولر اأمريكي

 عالوة اإ�صدار

اأ�صهم

األف

دولر اأمريكي

اأ�صهم 

خزانة

األف

دولر اأمريكي

راأ�ش 

املال

األف

دولر اأمريكي

459.56٢ ٢3.٢6٢ 436.3٠٠ 56.45١ 6.686 )17.313( ١4.٢48 77.367 96.88٢ ١١.459 )18.131( ٢٠8.65١ الر�صيد في ١ يناير ٢٠١4

١١.578 ١.36٠ ١٠.٢١8 ١٠.٢١8 - - - - - - - - الربح للفرتة

9.٢94 )٢.٠9٢( ١١.386 - )650( ١٢.٠36 - - - - - - دخل )خ�صارة( �صاملة اأخرى 

٢٠.87٢ )73٢( ٢١.6٠4 ١٠.٢١8 )650( ١٢.٠36 - - - - - - جمموع الدخل )اخل�صارة( ال�صاملة للفرتة

68.٠37 68.٠37 - - - - - - - - - - تغريات اأخرى يف حقوق غري م�صيطرة 

548.471 90.567 457.904 66.669 6.036 (5.277) 14.248 77.367 96.882 11.459 (18.131) 208.651 الر�صيد يف 31 مار�س 2014

478.١8٢ ٢١.974 456.٢٠8 54.38٢ ١٢.586 )3.562( ١4.3٠8 77.١٠8 96.6٢3 ١١.459 )15.340( ٢٠8.644 الر�صيد يف ١ يناير ٢٠١3

6.865 38٠ 6.485 6.485 - - - - - - - - الربح للفرتة

)374( )350( )24( - )1.397( ١.373 - - - - - - دخل )خ�صارة( �صاملة اأخرى 

6.49١ 3٠ 6.46١ 6.485 )1.397( ١.373 - - - - - - جمموع الدخل )اخل�صارة( ال�صاملة للفرتة

)١7٢( )١7٢( - - - - - - - - - - تغريات اأخرى في حقوق غري م�صيطرة 

484.5٠١ ٢١.83٢ 46٢.669 6٠.867 ١١.١89 )2.189( ١4.3٠8 77.١٠8 96.6٢3 ١١.459 )15.340( ٢٠8.644 الر�صيد يف 3١ مار�ش ٢٠١3

القائمة املرحلية املوحدة للدخل ال�سامل  

لفرتة الثالثة اأ�صهر املنتهية يف 3١ مار�ش ٢٠١4 )غري مدققة( 

لفرتة الثالثة اأ�صهر املنتهية

 يف 3١ مار�ش

2014
األف

دوالر اأمريكي

٢٠١3

األف

دولر اأمريكي

11.5786.865�صايف الربح للفرتة  

)اخل�صارة( الدخل ال�صامل الآخر الذي �صيتم ت�صنيفه اإىل الربح اأو اخل�صارة في 

الفرتات الالحقة:

)1.729((569)اإحتياطي حتويل العمالت الأجنبية 

8.8668١6اإحتياطي القيمة العادلة 

)795(1.688حمول اإىل القائمة املرحلية املوحدة  للدخل عند الإ�صتبعاد 

١.٢١١(721)ح�صة البنك من )خ�صارة( دخل �صامل اآخر في ال�صركات الزميلة وامل�صاريع امل�صرتكة - �صايف 

30١٢3حتوطات التدفقات النقدية

الدخل )اخل�صارة( ال�صاملة الأخرى للفرتة التي �صيتم ت�صنيفها اإىل الربح اأو اخل�صارة 

يف الفرتات الالحقة
9.294)374(

20.8726.49١جمموع الدخل ال�صامل للفرتة  

جمموع الدخل )اخل�صارة( ال�صاملة العائدة اإىل

21.6046.46١- م�صاهمي ال�صركة الأم

3٠(732)- حقوق غري م�صيطرة

20.8726.49١

القائمة املرحلية املوحدة للتدفقات النقدية  

لفرتة الثالثة اأ�صهر املنتهية يف 3١ مار�ش ٢٠١4 )غري مدققة( 

لفرتة الثالثة اأ�صهر املنتهية

 يف 3١ مار�ش

 2014
األف

دوالر اأمريكي

٢٠١3

األف

دولر اأمريكي

38.٠9٢(28.627)�صايف النقد )امل�صتخدم يف( من الأن�صطة الت�صغيلية

132.773١٢.895�صايف النقد من الأن�صطة الإ�صتثمارية

)10.801(99.712�صايف النقد من )امل�صتخدم يف( الأن�صطة التمويلية

)1.397((650)تعديالت حتويل العمالت الأجنبية

)522(200تغريات يف حقوق غري م�صيطرة

203.40838.٢67�صايف التغريات في النقد وما في حكمه

130.4918٢.393النقد وما في حكمه في ١ يناير 

333.899١٢٠.66٠النقد وما في حكمه في 31 مار�س 

القائمة املرحلية املوحدة للدخل

لفرتة الثالثة اأ�صهر املنتهية يف 3١ مار�ش ٢٠١4 )غري مدققة( 

لفرتة الثالثة اأ�صهر املنتهية

 يف 3١ مار�ش

٢٠١3

األف

دولر اأمريكي

2014
األف

دوالر اأمريكي

٢.769 14.312 دخل ال�صتثمار - �صايف

١.685 11.619 دخل الفوائد

4.454 25.931

5.36٠ 9.310 ر�صوم وعمولت 

45 (1.673) )خ�صائر( مكا�صب حتويل العمالت الأجنبية - �صايف

١٢.٠43 6.968 ح�صة البنك من نتائج ال�صركات الزميلة وامل�صاريع امل�صرتكة - �صايف

٢١.9٠٢ 40.536 جمموع الدخل

)7.979( (11.891) م�صروفات الفوائد

١3.9٢3 28.645 الدخل الت�صغيلي قبل امل�صروفات واملخ�ص�صات 

)4.536( (10.445) رواتب ومزايا

)1.959( (6.527) م�صروفات عامة واإدارية

7.4٢8 11.673 الدخل الت�صغيلي قبل املخ�ص�صات

)1.160( (95) خ�صارة اإ�صمحالل من القرو�ش والإ�صتثمارات

597 -
خم�ص�صات اإنتفت احلاجة اإليه للقرو�ش وال�صمانات واملوجودات الأخرى امل�صكوك يف 

حت�صيلها - �صايف

6.865 11.578 �صايف الربح للفرتة

الربح العائد اإىل:

6.485 10.218 - م�صاهمي ال�صركة الأم

38٠ 1.360 - حقوق غري م�صيطرة 

6.865 11.578

الربح لل�صهم:

٠.79 1.25 الن�صيب الأ�صا�صي واملخف�ش لل�صهم في الأرباح )�صنتات اأمريكية(


