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(c)

(مقفلة)

 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 الت�سعة اأ�سهرالمنتهية في 30 �سبتمبر  2017. والتي تمت الموافقة عليها من قبل مجل�س الإدارة فـي 13 نوفمبر 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 �سبتمبر 2017 

مراجعة

30 �سبتمبر

2016

األف

دولر اأمريكي

مدققة

31 دي�سمبر

 2016

األف

دولر اأمريكي

مراجعة

30 �سبتمبر 

2017

�ألف

دوالر �أمريكي

�لموجود�ت

147.888 176.880 33.458 ودائع لدى بنوك وتحت الطلب 

251.745 187.350 101.765 اإيداعات لدى البنوك

53.223 45.178 24.886 اإ�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

408.368 404.436 254.998 اإ�ستثمارات محتفظ بها لغر�س غير المتاجرة

1.149.758 1.184.804 11.785 قرو�س وذمم مدينة

138.787 112.735 54.930 موجودات اأخرى

718.410 709.043 140.486 اإ�ستثمارات في �سركات زميلة 

102.204 101.326 105.056 اإ�ستثمارات عقارية

39.513 32.117 1.641 ممتلكات ومعدات

52.705 51.868 51.671 ال�سهرة 

198 - 2.208.474 موجودات محتفظ بها لغر�س البيع

3.062.799 3.005.737 2.989.150 مجموع �لموجود�ت

�لمطلوبات وحقوق �لملكية

�لمطلوبات

782.546 726.222 356.784 مبالغ م�ستحقة لبنوك وموؤ�س�سات مالية اأخرى

933.985 985.210 50.135 ودائع العمالء

617.623 652.125 121.021 قرو�س م�ستحقة الدفع

123.470 50.000 - دين ثانوي

61.268 62.724 36.243 مطلوبات اأخرى 

211 - 1.867.239 مطلوبات متعلقة مبا�سرة بموجودات محتفظ بها لغر�س البيع

2.519.103 2.476.281 2.431.422 مجموع �لمطلوبات 

حقوق �لملكية

208.651 208.651 208.651 راأ�س المال

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

11.459 11.459 11.459 عالوة اإ�سدار اأ�سهم

99.888 100.514 100.514 احتياطي قانوني

80.373 80.999 80.999 احتياطي عام

14.248 14.248 14.248 احتياطي اأ�سهم خزانة

(49.533) (49.966) (39.913) احتياطي القيمة العادلة 

(31.987) (37.476) (32.479) احتياطي تحويل عمالت اأجنبية 

86.415 83.711 90.257 اأرباح مبقاة

401.383 394.009 415.605 ر�أ�س �لمال و�الحتياطيات �لعائدة �إلى م�شاهمي �ل�شركة  �الأم 

33.000 33.000 33.000 راأ�س المال الدائم فئة 1

109.313 102.447 109.123 حقوق غير م�سيطرة 

543.696 529.456 557.728 مجموع حقوق �لملكية

3.062.799 3.005.737 2.989.150 مجموع �لمطلوبات وحقوق �لملكية

القائمة المرحلية الموحدة للتغيرات في حقوق الملكية

لفترة الت�سعة اأ�سهر المنتهية في 30 �سبتمبر 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

11.005 2.707 - 8.298 8.298 - - - - - - - - الربح للفترة

17.214 2.164 - 15.050 - 4.997 10.053 - - - - - - دخل �سامل اآخر 

28.219 4.871 - 23.348 8.298 4.997 10.053 - - - - - - مجموع الدخل ال�سامل للفترة

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

1.805 1.805 - - - - - - - - - - - تغيرات اأخرى في حقوق غير م�سيطرة 

557.728 109.123 33.000 415.605 90.257 (32.479) (39.913) 14.248 80.999 100.514 11.459 (18.131) 208.651 �لر�شيد في 30 �سبتمبر 2017

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

6 (5.912) - 5.918 5.918 - - - - - - - - الربح )الخ�سارة( للفترة

1.425 (104) - 1.529 - 2.903 (1.374) - - - - - - )خ�سارة( دخل �سامل اآخر 

1.431 (6.016) - 7.447 5.918 2.903 (1.374) - - - - - - مجموع )الخ�سارة( الدخل ال�سامل للفترة

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

5.998 5.998 - - - - - - - - - - - تغيرات اأخرى في حقوق غير م�سيطرة 

543.696 109.313 33.000 401.383 86.415 (31.987) (49.533) 14.248 80.373 99.888 11.459 (18.131) 208.651 الر�سيد في 30 �سبتمبر 2016

القائمة المرحلية الموحدة المخت�سرة للتدفقات النقدية

لفترة الت�سعة اأ�سهر المنتهية في 30 �سبتمبر 2017 )مراجعة(

لفترة �لت�شعة �أ�شهر 

�لمنتهية في 30 �سبتمبر

2017

�ألف

دوالر �أمريكي

2016

األف

دولر اأمريكي

242.527(105.798)�سافي النقد )الم�ستخدم في( من الأن�سطة الت�سغيلية

1.380(25.715)�سافي النقد )الم�ستخدم في( من الأن�سطة الإ�ستثمارية

(83.745)84.520�سافي النقد من )الم�ستخدم في( الأن�سطة التمويلية

4.9972.903تعديالت تحويل العمالت الأجنبية

(4.900)3.969تغيرات في حقوق غير م�سيطرة

158.165(38.027)�شافي �لتغير�ت في �لنقد وما في حكمه

357.067220.957النقد وما في حكمه في 1 يناير 

319.040379.122�لنقد وما في حكمه في 30 �سبتمبر 

القائمة المرحلية الموحدة للدخل ال�سامل 

لفترة الت�سعة اأ�سهر المنتهية في 30 �سبتمبر 2017 )مراجعة( 

لفترة الثالثة اأ�سهر 

المنتهية في 30 �سبتمبر

لفترة الت�سعة اأ�سهر 

المنتهية في 30 �سبتمبر

2017

�ألف

دوالر �أمريكي

2016

األف

دولر اأمريكي

2017

�ألف

دوالر �أمريكي

2016

األف

دولر اأمريكي

11.0056(771)3.170�شافي �لربح )�لخ�شارة( للفترة 

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

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

6521361.745589- احتياطي تحويل العمالت الأجنبية 

2.1904.55219.1066.287- احتياطي القيمة العادلة 

2.949-654-- محول اإلى القائمة المرحلية الموحدة للدخل عند الإ�ستبعاد 

(322)(215)(40)146- تحوطات التدفقات النقدية

�لدخل �ل�شامل �الآخر للفترة �لذي �شيعاد ت�شنيفه �إلى �لربح �أو �لخ�شارة  

   في �لفتر�ت �لالحقة
2.9885.30220.6369.503

�لخ�شارة �ل�شاملة �الأخرى للفترة من �لعمليات �لموقوفة �لتي �شيعاد  

   ت�شنيفها �إلى �لربح �أو �لخ�شارة في �لفتر�ت �لالحقة
(47)(3.425)(3.422)(8.078)

6.1111.10628.2191.431مجموع �لدخل �ل�شامل للفترة 

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

4.5826.10523.3487.447- م�ساهمي ال�سركة الأم

(6.016)4.871(4.999)1.529- حقوق غير م�سيطرة

6.1111.10628.2191.431

القائمة المرحلية الموحدة للدخل 

لفترة الت�سعة اأ�سهر المنتهية في 30 �سبتمبر 2017 )مراجعة( 

لفترة الت�سعة اأ�سهر

المنتهية في 30 �سبتمبر

لفترة الثالثة اأ�سهر

المنتهية في 30 �سبتمبر

2016

األف

دولر اأمريكي

2017

�ألف

دوالر �أمريكي

2016

األف

دولر اأمريكي

2017

�ألف

دوالر �أمريكي

4.313 17.415 481 6.238 دخل الإ�ستثمار- �سافي 

2.876 3.094 916 1.326 دخل الفوائد

7.189 20.509 1.397 7.564

16.760 15.599 3.728 4.328 ر�سوم وعمولت 

(3.470) (373) (859) (161) خ�سائر تحويل العمالت الأجنبية - �سافي

2.827 (1.419) 75 (1.594) ح�سة البنك من نتائج ال�سركات الزميلة - �سافي

23.306 34.316 4.341 10.137 مجموع �لدخل

(8.635) (11.576) (2.910) (4.178) م�سروفات الفوائد

14.671 22.740 1.431 5.959 �لدخل �لت�شغيلي قبل �لم�شروفات و�لمخ�ش�شات

(16.718) (12.598) (5.415) (4.292) رواتب ومزايا

(8.017) (7.755) (1.909) (2.382) م�سروفات عامة واإدارية

(10.064) 2.387 (5.893) (715) )�لخ�شارة( �لدخل �لت�شغيلي قبل �لمخ�ش�شات

3.000 (597) - 1.664 مخ�س�سات انتفت الحاجة اإليها )مخ�س�سات( للقرو�س والذمم المدينة 

(1.700) (462) - - مخ�س�س ال�سمحالل من الإ�ستثمارات

(20) (1.071) (14) 93 ال�سرائب - �سافي 

(8.784) 257 (5.907) 1.042 �شافي �لربح )�لخ�شارة( للفترة من �لعمليات �لم�شتمرة

�لعمليات �لموقوفة

8.790 10.748 5.136 2.128 �سافي الدخل من العمليات الموقوفة

6 11.005 (771) 3.170 �شافي �لربح )�لخ�شارة( للفترة 

(5.912) 2.707 (2.454) 972 �شافي �لربح )�لخ�شارة( �لعائدة �إلى حقوق غير م�شيطرة

5.918 8.298 1.683 2.198 �شافي �لربح �لعائد �إلى م�شاهمي �ل�شركة �الأم

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

   حقوق غير م�شيطرة 

(5.031) 525 (2.862) 319 - من العمليات الم�ستمرة

(881) 2.182 408 653 - من العمليات الموقوفة

(5.912) 2.707 (2.454) 972

م�شاهمي �ل�شركة �الأم

(3.753) (268) (3.045) 723 - من العمليات الم�ستمرة

9.671 8.566 4.728 1.475 - من العمليات الموقوفة

5.918 8.298 1.683 2.198


