
بنك اخلليج املتحد  �س.ب 5964, برج بنك اخلليج املتحد, املنامة, مملكة البحرين,  هاتف: 533233 17 973+,  فاك�س: 533137 17 973+,  �سجل جتاري رقم 10550

 ا�ستخرجت القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي والقائمة المرحلية الموحدة للدخل والقائمة المرحلية الموحدة المخت�سرة للتدفقات النقدية والقائمة المرحلية الموحدة للتغيرات في حقوق الملكية والقائمة المرحلية الموحدة للدخل ال�سامل المبينة اأعاله من القوائم المالية المرحلية الموحدة المخت�سرة

لبنك الخليج المتحد �س.م.ب. لفترة ال�سته اأ�سهرالمنتهية في 3٠ يونيو 2017. والتي تمت الموافقة عليها من قبل مجل�س الإدارة فـي 13 اغ�سط�س 2017 وتمت مراجعتها من قبل ارن�ست ويونغ - مملكة البحرين

م�سعود حيات

رئي�س جمل�س الإدارة

في�سل العيار

نائب رئي�س مجل�س الإدارة

ح�سين للني

الرئي�س التنفيذي بالإنابة

القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي

كما في 30 يونيو 2017 

مراجعة

30 يونيو 

2016

األف

دولر اأمريكي

مدققة

31 دي�سمبر

 2016

األف

دولر اأمريكي

مراجعة

٣٠ يونيو 

2٠17

�ألف

دوالر �أمريكي

�لموجود�ت

199.981 176.880 405.681 ودائع لدى بنوك وتحت الطلب

218.753 187.350 167.748 اإيداعات لدى البنوك

51.950 45.178 2٣.699 اإ�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

346.414 404.436 424.418 اإ�ستثمارات محتفظ بها لغر�س غير المتاجرة

1.141.754 1.184.804 996.415 قرو�س وذمم مدينة

141.929 112.735 126.1٠٣ موجودات اأخرى

683.604 709.043 72٠.186 اإ�ستثمارات في �سركات زميلة 

102.148 101.326 1٠4.899 اإ�ستثمارات عقارية

39.581 32.117 ٣2.42٠ ممتلكات ومعدات

52.321 51.868 51.868 ال�سهرة 

382 - 6٣.٠22 موجودات غير متداولة م�سنفة كمحتفظ بها لغر�س البيع

2.978.817 3.005.737 ٣.116.459 مجموع �لموجود�ت

�لمطلوبات وحقوق �لملكية

�لمطلوبات

725.053 726.222 7٣٣.417 مبالغ م�ستحقة لبنوك وموؤ�س�سات مالية اأخرى

882.060 985.210 9٠٠.٠٣٣ ودائع العمالء

650.051 652.125 777.998 قرو�س م�ستحقة الدفع

123.470 50.000 5٠.٠٠٠ دين ثانوي

62.069 62.724 66.1٠2 مطلوبات اأخرى 

218 - ٣8.7٣4 مطلوبات متعلقة مبا�سرة بموجودات غير متداولة م�سنفة كمحتفظ بها لغر�س البيع

2.442.921 2.476.281 2.566.284 مجموع المطلوبات 

حقوق �لملكية

208.651 208.651 2٠8.651 راأ�س المال

(18.131) (18.131) (18.1٣1) اأ�سهم خزانة

11.459 11.459 11.459 عالوة اإ�سدار اأ�سهم

99.888 100.514 1٠٠.514 احتياطي قانوني

80.373 80.999 8٠.999 احتياطي عام

14.248 14.248 14.248 احتياطي اأ�سهم خزانة

(53.681) (49.966) (٣9.64٠) احتياطي القيمة العادلة 

(32.260) (37.476) (٣5.1٣6) احتياطي تحويل عمالت اأجنبية 

84.731 83.711 88.٠59 اأرباح مبقاة

395.278 394.009 411.٠2٣ ر�أ�س �لمال و�الحتياطيات �لعائدة �إلى م�شاهمي �ل�شركة �الأم 

33.000 33.000 ٣٣.٠٠٠ راأ�س المال الدائم فئة 1

107.618 102.447 1٠6.152 حقوق غير م�سيطرة 

535.896 529.456 55٠.175 مجموع حقوق �لملكية

2.978.817 3.005.737 ٣.116.459 مجموع �لمطلوبات وحقوق �لملكية

القائمة المرحلية الموحدة للتغيرات في حقوق الملكية 

لفترة ال�ستة اأ�سهر المنتهية في 30 يونيو 2017 )مراجعة( 

العائد اإلى م�ساهمي ال�سركة الأم

مجموع 

حقوق

 الملكية

األف

دولر اأمريكي

حقوق 

غير 

م�سيطرة

األف

دولر اأمريكي

راأ�س 

المال 

الدائم فئة 1

األف

دولر اأمريكي

المجموع 

قبل حقوق غير 

م�سيطرة

األف

دولر اأمريكي

اأرباح 

مبقاة 

األف

دولر اأمريكي

احتياطي

 تحويل العمالت 

الأجنبية 

األف 

دولر اأمريكي

احتياطي 

القيمة 

العادلة 

األف 

دولر اأمريكي

احتياطي 

اأ�سهم 

خزانة 

األف 

دولر اأمريكي

احتياطي 

عام

األف

دولر اأمريكي

احتياطي 

قانوني

األف 

دولر اأمريكي

عالوة اإ�سدار 

اأ�سهم

األف

دولر اأمريكي

اأ�سهم 

خزانة

األف 

دولر اأمريكي

راأ�س 

المال

األف 

دولر اأمريكي

529.456 102.447 33.000 394.009 83.711 (37.476) (49.966) 14.248 80.999 100.514 11.459 (18.131) 208.651 الر�سيد في 1 يناير 2017

7.835 1.735 - 6.100 6.100 - - - - - - - - الربح للفترة

14.273 1.607 - 12.666 - 2.340 10.326 - - - - - - دخل �سامل اآخر 

22.108 3.342 - 18.766 6.100 2.340 10.326 - - - - - - مجموع الدخل ال�سامل للفترة

(1.752) - - (1.752) (1.752) - - - - - - - - �سداد فائدة على راأ�س المال الدائم فئه 1

363 363 - - - - - - - - - - - تغيرات اأخرى في حقوق غير م�سيطرة

55٠.175 1٠6.152 ٣٣.٠٠٠ 411.٠2٣ 88.٠59 (٣5.1٣6) (٣9.64٠) 14.248 8٠.999 1٠٠.514 11.459 (18.1٣1) 2٠8.651 �لر�شيد في ٣٠ يونيو 2٠17

503.267 109.331 - 393.936 80.497 (34.890) (48.159) 14.248 80.373 99.888 11.459 (18.131) 208.651 الر�سيد في 1 يناير 2016

775 (3.459) - 4.234 4.234 - - - - - - - - الربح )الخ�سارة( للفترة

(450) 2.442 - (2.892) - 2.630 (5.522) - - - - - - )خ�سارة( دخل �سامل اآخر 

325 (1.017) - 1.342 4.234 2.630 (5.522) - - - - - - مجموع )الخ�سارة( الدخل  ال�سامل للفترة

33.000 - 33.000 - - - - - - - - - - راأ�س المال الدائم فئة 1

(696) (696) - - - - - - - - - - - تغيرات اأخرى في حقوق غير م�سيطرة

535.896 107.618 33.000 395.278 84.731 (32.260) (53.681) 14.248 80.373 99.888 11.459 (18.131) 208.651 الر�سيد في 30 يونيو 2016

القائمة المرحلية الموحدة المخت�سرة للتدفقات النقدية 

لفترة ال�سته اأ�سهر المنتهية في 30 يونيو 2017 )مراجعة(

لفترة �ل�شته �أ�شهر 

�لمنتهية في ٣٠ يونيو

2٠17

�ألف

دوالر �أمريكي

2016

األف

دولر اأمريكي

204.603(97.111)�سافي النقد )الم�ستخدم في( من الأن�سطة الت�سغيلية

39.241(24.879)�سافي النقد )الم�ستخدم في( من الأن�سطة الإ�ستثمارية

(51.٣17)124.121�سافي النقد من )الم�ستخدم في( الأن�سطة التمويلية

2.٣4٠2.630تعديالت تحويل العمالت الأجنبية

1.97٠1.746تغيرات في حقوق غير م�سيطرة

6.441196.903�شافي �لتغير�ت في �لنقد وما في حكمه

٣57.٠67220.957النقد وما في حكمه في 1 يناير

٣6٣.5٠8417.860�لنقد وما في حكمه في ٣٠ يونيو

القائمة المرحلية الموحدة للدخل ال�سامل 

لفترة ال�سته اأ�سهر المنتهية في 30 يونيو 2017 )مراجعة( 

2٠17

�ألف

دوالر �أمريكي

2016

األف

دولر اأمريكي

2٠17

�ألف

دوالر �أمريكي

2016

األف

دولر اأمريكي

2.6993487.8٣5775�شافي �لربح للفترة  

�لدخل )�لخ�شارة( �ل�شاملة �الأخرى للفترة �لتي �شيعاد ت�شنيفها �إلى 

     �لربح �أو �لخ�شارة في �لفتر�ت �لالحقة:

5114982.6162.763- احتياطي تحويل العمالت الأجنبية 

19.4541,233(1.746)9.8٣٣- احتياطي القيم العادلة 

2.295-65-- محول اإلى القائمة المرحلية الموحدة للدخل عند الإ�ستبعاد 

- ح�سة البنك من )خ�سارة( دخل �سامل اأخر في ال�سركات

الزميلة - �سافي   

(2.247)1,689(7.4٣6)(6.459)

(282)(361)344(413)- تحوطات التدفقات النقدية

�لدخل )�لخ�شارة( �ل�شاملة �الأخرى للفترة �لتي �شيعاد ت�شنيفها �إلى        

 �لربح  �أو �لخ�شارة في �لفتر�ت �لالحقة
7.68485014.27٣(450)

1٠.٣8٣1.19822.1٠8325مجموع �لدخل �ل�شامل للفترة

مجموع �لدخل )�لخ�شارة( �ل�شاملة �لعائدة �إلى:

8.6452.42918.7661.342- م�ساهمي ال�سركة الأم

(1.017)٣.٣42(1.231)1.7٣8- حقوق غير م�سيطرة

1٠.٣8٣1.19822.1٠8325

القائمة المرحلية الموحدة للدخل 

لفترة ال�سته اأ�سهر المنتهية في 30 يونيو 2017 )مراجعة( 

 
٢0١٦

األف

دولر 

اأمريكي

2٠17

�ألف

دوالر 

�أمريكي

٢0١٦
األف

دولر 

اأمريكي

2٠17

�ألف

دوالر 

�أمريكي

7.701 15.681 118 4.944 دخل الإ�ستثمار- �سافي

23.030 27.9٣7 11.739 14.67٣ دخل الفوائد

30.731 4٣.618 11.857 19.617

20.178 17.859 11.708 8.971 ر�سوم وعمولت 

(75) (2.19٣) 4.496  (92٣) )خ�سائر( مكا�سب تحويل العمالت الأجنبية - �سافي

21.138 19.61٣ 10.904 1٠.5٠5 ح�سة البنك من نتائج ال�سركات الزميلة - �سافي

71.972 78.897 38.965 ٣8.17٠ مجموع �لدخل

(27.111) (٣٠.248) (14.427) (15.584) م�سروفات الفوائد

44.861 48.649 24.538 22.586 �لدخل �لت�شغيلي قبل �لم�شروفات و�لمخ�ش�شات

(25.008) (2٣.27٠) (12.743) (12.٠٣8) رواتب ومزايا

(14.442) (15.٣16) (7.500) (7.597) م�سروفات عامة واإدارية

5.411 1٠.٠6٣ 4.295 2.951 �لدخل �لت�شغيلي قبل �لمخ�ش�شات

(1.989) (5٠٠) (2.740) -  مخ�س�س للقرو�س والذمم المدينة 

(1.700) (462) - 52٣ ا�سترجاع مخ�س�س/ )مخ�س�س( ا�سمحالل من اإ�ستثمارات

(899) (1.266) (1.177) (775) ال�سرائب - �سافي 

823 7.8٣5 378 2.699 �شافي �لربح للفترة من �لعمليات �لم�شتمرة

�لعمليات �لموقوفة

(48) - (30) - �سافي الخ�سارة من العمليات الموقوفة

775 7.8٣5 348 2.699 �شافي �لربح للفترة 

(3.459) 1.7٣5 (857) 1.278 �شافي �لربح )�لخ�شارة( �لعائدة �إلى حقوق غير م�شيطرة

4.234 6.1٠٠ 1.205 1.421 �شافي �لربح �لعائد �إلى م�شاهمي �ل�شركة �الأم

�شافي �لربح )�لخ�شارة( للفترة �لعائدة �إلى:

   حقوق غير م�شيطرة  

(3.440) 1,7٣5 (845) 1,278 - من العمليات الم�ستمرة

(19) - (12) - - من العمليات الموقوفة

(3.459) 1,7٣5 (857) 1,278

م�شاهمي �ل�شركة �الأم

4.263 6.1٠٠ 1.223 1.421 - من العمليات الم�ستمرة

(29) - (18) - - من العمليات الموقوفة

4.234 6.1٠٠ 1.205 1.421

�لعائد لل�شهم 

0.52 ٠.75 0.15 ٠.17

الن�سيب الأ�سا�سي والمخف�س لل�سهم في الأرباح العائدة اإلى م�ساهمي ال�سركة الأم  

      )�سنتات اأمريكية(

0.52 ٠.75 0.15 ٠.17

 الن�سيب الأ�سا�سي والمخف�س لل�سهم في الأرباح من العمليات الم�ستمرة العائدة اإلى

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

لفترة الثالثة اأ�سهر 

المنتهية في 30 يونيو

لفترة ال�سته اأ�سهر 

المنتهية في ٣٠ يونيو

لفترة الثالثة اأ�سهر 

المنتهية في 30 يونيو

لفترة ال�سته اأ�سهر 

المنتهية في 30 يونيو


