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القائمة الموحدة للتغيرات في حقوق الملكية لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2017

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

اإحتياطي 

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

8.370 455 - 7.915 7.915 - - - - - - - -

 �سافي الربح لل�سنة قبل تعديالت

    اإعادة ت�سنيف 

- - - - )87.765( 27.939 59.826 - - - - - - تعديالت اإعادة ت�سنيف

9.355 682 - 8.673 - 5.666 3.007 - - - - - - دخل �سامل اآخر 

17.725 1.137 - 16.588 )79.850( 33.605 62.833 - - - - - - مجموع الدخل )الخ�سارة( ال�ساملة لل�سنة

)204.117( - - )204.117( )7.689( - - )14.248( )36.387( )50.633( )5.772( 18.131 )107.519( خف�س راأ�س المال

- - - - 15.000 - - - )15.000( - - - - تحويالت خالل ال�سنة

)3.513( - - )3.513( )3.513( - - - - - - - فوائد مدفوعة على راأ�س المال الدائم فئة 1

)76.682( )76.682( - - - - - - - - - - - تغيرات اأخرى في الحقوق غير الم�سيطرة 

262.869 26.902 33.000 202.967 7.659 )3.871( 12.867 - 29.612 49.881 5.687 - 101.132 الر�سيد في 31 دي�سمبر 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

873 )5.386( - 6.259 6.259 - - - - - - - - الربح )الخ�سارة( لل�سنة

)5.098( )705( - )4.393( - )2.586( )1.807( - - - - - - خ�سارة �ساملة اأخرى 

)4.225( )6.091( - 1.866 6.259 )2.586( )1.807( - - - - - - مجموع )الخ�سارة( الدخل ال�سامل لل�سنة

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

)1.793( - - )1.793( )1.793( - - - - - - - - فوائد مدفوعة على راأ�س المال الدائم فئة 1

- - - - )1.252( - - - 626 626 - - - تحويالت خالل ال�سنة

)793( )793( - - - - - - - - - - - تغيرات اأخرى في الحقوق غير الم�سيطرة

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 31 دي�سمبر 2016

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 الموحدة للدخل والدخل ال�سامل الآخر

لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2017

2016

األف

دولر اأمريكي

2017

�ألف

دوالر �أمريكي

�لعمليات �لم�ستمرة

3.310 4.431 دخل الفوائد

9.753 23.810 دخل الإ�ستثمار - �سافي

13.063 28.241

19.830 25.391 ر�سوم وعمولت - �سافي 

)3.886( )409( خ�سائر تحويل العمالت الأجنبية - �سافي

3.841 )2.922( ح�سة البنك من نتائج ال�سركات الزميلة - �سافي

32.848 50.301 مجموع �لدخل

)11.703( )15.232( م�سروفات الفوائد

21.145 35.069 �لدخل �لت�سغيلي قبل �لم�سروفات و�لمخ�س�سات

)12.635( )15.862( رواتب ومزايا

)7.978( )9.730( م�سروفات عامة واإدارية

532 9.477 �لدخل �لت�سغيلي قبل �لمخ�س�سات و�ل�سريبة

)2.933( )462( خ�سارة اإ�سمحالل من اإ�ستثمارات

894 )2.895( مخ�س�س للقرو�س الم�سكوك في تح�سيلها والموجودات الأخرى - �سافي

)20( )1.018( ال�سرائب - �سافي

)1.527( 5.102 �سافي �لربح )�لخ�سارة( لل�سنة من �لعمليات �لم�ستمرة

2.400 3.268 �سافي الربح من العمليات الموقوفة

873 8.370 �سافي �لربح قبل تعديالت �إعادة �لت�سنيف

- )87.765( تعديالت اإعادة الت�سنيف 

873 )79.395( )�لخ�سارة( �لربح لل�سنة

�لدخل �ل�سامل �الآخر:

- 87.765 تعديالت �إعادة �لت�سنيف

873 8.370

)2.806( 6.029 احتياطي تحويل عمالت اأجنبية 

6.062 4.950 احتياطي القيمة العادلة

2.681 )1.880( محول اإلى القائمة الموحدة للدخل عند ال�ستبعاد

)11.690( - ح�سة البنك من خ�سارة �ساملة اأخرى في ال�سركات الزميلة - �سافي

655 256 تحوطات التدفقات النقدية

)5.098( 9.355 �لدخل )�لخ�سارة( �ل�ساملة �الأخرى لل�سنة

)4.225( 17.725 مجموع �لدخل )�لخ�سارة( �ل�ساملة لل�سنة 

6.259 )79.850( )الخ�سارة( الربح لل�سنة

)4.393( 96.438 الدخل )الخ�سارة( ال�ساملة الأخرى لل�سنة

1.866 16.588 مجموع �لدخل �ل�سامل �لعائد �إلى م�ساهمي �ل�سركة �الأم

)5.386( 455 الربح )الخ�سارة( لل�سنة

)705( 682 الدخل )الخ�سارة( ال�ساملة الأخرى لل�سنة

)6.091( 1.137 مجموع �لدخل )�لخ�سارة( �ل�ساملة �لعائدة �إلى حقوق غير م�سيطرة

القائمة الموحدة للمركز المالي

في 31 دي�سمبر 2017

2016

األف

دولر اأمريكي

2017

�ألف

دوالر �أمريكي

�لموجود�ت

176.880 97.993 ودائع لدى بنوك وتحت الطلب 

187.350 68.577 اإيداعات لدى البنوك

45.178 19.268 اإ�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

404.436 221.566 اإ�ستثمارات محتفظ بها لغر�س غير المتاجرة

1.184.804 4.216 قرو�س وذمم مدينة

112.735 31.820 موجودات اأخرى

709.043 77.512 اإ�ستثمارات في �سركات زميلة 

101.326 105.093 اإ�ستثمارات عقارية

32.117 1.679 ممتلكات ومعدات

51.868 52.390 ال�سهرة 

3.005.737 680.114 مجموع �لموجود�ت

�لمطلوبات وحقوق �لملكية

�لمطلوبات

726.222 250.211 مبالغ م�ستحقة لبنوك وموؤ�س�سات مالية اأخرى

985.210 31.018 ودائع العمالء

652.125 98.658 قرو�س م�ستحقة الدفع

50.000 - دين ثانوي

62.724 37.358 مطلوبات اأخرى 

2.476.281 417.245 مجموع �لمطلوبات 

حقوق �لملكية

208.651 101.132 راأ�س المال

)18.131( - اأ�سهم خزانة

11.459 5.687 عالوة اإ�سدار اأ�سهم

100.514 49.881 احتياطي قانوني

80.999 29.612 احتياطي عام

14.248 - احتياطي اأ�سهم خزانة

)49.966( 12.867 احتياطي القيمة العادلة 

)37.476( )3.871( احتياطي تحويل عمالت اأجنبية 

83.711 7.659 اأرباح مبقاة

394.009 202.967 ر�أ�س �لمال و�الحتياطيات �لعائدة �إلى م�ساهمي �ل�سركة �الأم 

33.000 33.000 راأ�س المال الدائم فئة 1

102.447 26.902 حقوق غير م�سيطرة في حقوق الملكية

529.456 262.869 مجموع حقوق �لملكية

3.005.737 680.114 مجموع �لمطلوبات وحقوق �لملكية

القائمة الموحدة المخت�سرة للتدفقات النقدية

لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2017

2017

�ألف

دوالر �أمريكي

2016

األف

دولر اأمريكي

24.982234.463�سافي النقد من الأن�سطة الت�سغيلية

710.44330.237�سافي النقد من الأن�سطة الإ�ستثمارية

)124.506()884.755(�سافي النقد الم�ستخدم في الأن�سطة التمويلية

)2.586(33.605تعديالت تحويل عمالت اأجنبية

)1.498()75.090(تغيرات في حقوق غير م�سيطرة

136.110)190.815(�سافي �لتغير�ت في �لنقد وما في حكمه

357.067220.957النقد وما في حكمه في 1 يناير  

166.252357.067�لنقد وما في حكمه في 31 دي�سمبر 

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

لبنك الخليج المتحد �س.م.ب. لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2017. والتي تمت الموافقة عليها من قبل مجل�س الإدارة فـي 27 فبراير 2018 وتم اإ�سدار راأيًا غير متحفظ من قبل ارن�ست ويونغ - مملكة البحرين


