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 القائمة المرحلية الموحدة للتغيرات في حقوق الملكية

لفترة الثالثة اأ�سهر المنتهية في 31 مار�س 2018 )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

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

262,869 26,902 33,000 202,967 7,659 )3,871( 12,867 - 29,612 49,881 5,687 - الر�سيد في 1 يناير 2018 101,132

)591( 465 - )1,056( )4,093( -  3,037 - - - - - -
تعديل تحول نتيجة لتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير 

المالية رقم 9 في 1 يناير 2018

262,278 27,367 33,000 201,911 3,566 )3,871( 15,904 - 29,612 49,881 5,687 - 101,132 

2,932 104 - 2,828 2,828 - - - - - - - - الربح للفترة

)5,923( )727( - )5,196( - 1,248  )6,444( - - - - - - )خ�سارة( دخل �سامل اآخر 

)2,991( )623( - )2,368( 2,828 1,248  )6,444( - - - - - - مجموع )الخ�سارة( الدخل ال�سامل للفترة

- - - - 1,730 -  )1,730( - - - - - -
محول عند ا�ستبعاد ا�ستثمارات محتفظ بها لغر�س غير 

المتاجرة

)814( )814( - - - - - - - - - - - تغيرات اأخرى في حقوق غير م�سيطرة 

258,473 25,930 33,000 199,543 8,124 )2,623( 7,730 - 29,612 49,881 5,687 - الر�صيد في 31 مار�س 2018 101,132

529,456 102,447 33,000 394,009 83,711 )37,476(  )49,966( الر�سيد في 1 يناير 2017 208,651 )18,131( 11,459 100,514 80,999 14,248

5,136 457 - 4,679 4,679 - - - - - - - - الربح للفترة

6,589 1,147 - 5,442 - 1,979 3,463 - - - - - - دخل �سامل اآخر 

11,725 1,604 - 10,121 4,679 1,979 3,463 - - - - - - مجموع الدخل ال�سامل للفترة

)490( )490( - - - - - - - - - - - تغيرات اأخرى في حقوق غير م�سيطرة 

540,691 103,561 33,000 404,130 88,390 )35,497(  )46,503( الر�سيد في 31 مار�س 2017 208,651 )18,131( 11,459 100,514 80,999 14,248

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 للدخل ال�سامل الآخر

لفترة الثالثة اأ�سهر المنتهية في 31 مار�س 2018 )مراجعة(

لفترة الثالثة اأ�سهر 

المنتهية في 31 مار�س

2017

األف

دولر اأمريكي

2018

�ألف

دوالر �أمريكي

�صافي �لربح للفترة  2,932 5,136

�لدخل )�لخ�صارة( �ل�صاملة �الأخرى للفترة �لتي �صيعاد ت�صنيفها �إلى �الأرباح �أو �لخ�صائر في 

�لفتر�ت �لالحقة:

احتياطي تحويل عمالت اأجنبية  1,415 2,105

9,621  )7,941( احتياطي القيمة العادلة 

 )5,189( - ح�سة ال�سركة من خ�سارة �ساملة اأخرى في ال�سركات الزميلة - �سافي

52 603 تحوطات التدفقات النقدية

6,589  )5,923(
)�لخ�صارة( �لدخل �ل�صامل �الآخر للفترة �لذي �صيعاد ت�صنيفه �إلى �الأرباح �أو �لخ�صائر في 

�لفتر�ت �لالحقة

11,725  )2,991( مجموع �لدخل �ل�صامل للفترة 

مجموع �لدخل �ل�صامل �لعائد �إلى:

10,121 )2,368( - م�ساهمي ال�سركة الأم

1,604  )623( - حقوق غير م�سيطرة

11,725 )2,991(

القائمة المرحلية الموحدة المخت�سرة للتدفقات النقدية 

لفترة الثالثة اأ�سهر المنتهية في 31 مار�س 2018 )مراجعة(

لفترة الثالثة اأ�سهر 

المنتهية في 31 مار�س

2017

األف

دولر اأمريكي

2018

�ألف

دوالر �أمريكي

9.818 )13.709( �سافي النقد )الم�ستخدم في( من الأن�سطة الت�سغيلية

)34.566( )1.979( �سافي النقد الم�ستخدم في الأن�سطة الإ�ستثمارية

140.785 )17.506( �سافي النقد )الم�ستخدم في( من الن�ساط التمويلي

1.979 839 تعديالت تحويل العمالت الأجنبية

657 )1.076( تغيرات في حقوق غير م�سيطرة

118.673 )33.431( �صافي �لتغير�ت في �لنقد وما في حكمه

357.067 166.252 النقد وما في حكمه في 1 يناير 

475.740 132.821 �لنقد وما في حكمه في 31 مار�س 

القائمة المرحلية الموحدة للدخل 

لفترة الثالثة اأ�سهر المنتهية في 31 مار�س 2018 )مراجعة( 

لفترة الثالثة اأ�سهر 

المنتهية في 31 مار�س 

2017

األف

دولر اأمريكي

2018

�ألف

دوالر �أمريكي

�لعمليات �لم�صتمرة

8,413 4,510 دخل الإ�ستثمار- �سافي

969 1,093 دخل الفوائد

9,382 5,603

7,653 7,937 ر�سوم وعمولت 

25 1,427 مكا�سب تحويل عمالت اأجنبية - �سافي

)203( 186 ح�سة البنك من نتائج ال�سركات الزميلة - �سافي

16,857 15,153 مجموع �لدخل

)3,662( )3,252( م�سروفات الفوائد

13,195 11.901 �لدخل �لت�صغيلي قبل �لم�صروفات و�لمخ�ص�صات

)5,407( )5,176( رواتب ومزايا

)3,874( )3,841( م�سروفات عامة واإدارية

3,914 2,884 �لدخل �لت�صغيلي قبل �لمخ�ص�صات و�ل�صريبة

)177( - مخ�س�س القرو�س والذمم المدينة

)985( - مخ�س�س ا�سمحالل من اإ�ستثمارات

- )731( مخ�س�س الخ�سائر مقابل ال�ستراكات غير الممولة 

)1,178( 779 ال�سرائب - �سافي 

1,574 2,932 �صافي �لربح للفترة من �لعمليات �لم�صتمرة

3,562 - �سافي الدخل من العمليات الموقوفة

5,136 2,932 �صافي �لربح للفترة 

�صافي �لربح للفترة �لعائد �إلى:

حقوق غير م�صيطرة 

53 104 - من العمليات الم�ستمرة

404 - - من العمليات الموقوفة

457 104

م�صاهمي �ل�صركة �الأم

1,521 2,828 - من العمليات الم�ستمرة

3,158 - - من العمليات الموقوفة

4,679 2,828

القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي 

كما في 31 مار�س 2018 

مراجعة

31 مار�س 2017

األف

دولر اأمريكي

مدققة

31 دي�سمبر 2017 

األف

دولر اأمريكي

مر�جعة

31 مار�س  2018

�ألف

دوالر �أمريكي

�لموجود�ت

209,117 97,993 33,822 ودائع لدى بنوك وتحت الطلب 

308,886 68,577 99,186 اإيداعات لدى البنوك

36,795 19,268 34,587 اإ�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

409,619 221,566 140,368 اإ�ستثمارات محتفظ بها لغر�س غير المتاجرة

1.184,818 4,216 28,915 قرو�س وذمم مدينة

127,009 31,820 34,938 موجودات اأخرى

709,830 77,512 78,061 اإ�ستثمارات في �سركات زميلة 

104,579 105,093 107,003 اإ�ستثمارات عقارية

32,388 1,679 2,604 ممتلكات ومعدات

51,868 52,390 52,390 ال�سهرة 

75,147 - - موجودات محتفظ بها لغر�س البيع

3,250,056 680,114 611,874 مجموع �لموجود�ت

�لمطلوبات وحقوق �لملكية

�لمطلوبات

769,445 250,211 224,440 مبالغ م�ستحقة لبنوك وموؤ�س�سات مالية اأخرى

995,905 31,018 11,367 ودائع العمالء

792,910 98,658 81,152 قرو�س م�ستحقة الدفع

50,000 - - دين ثانوي

62,281 37,358 36,442 مطلوبات اأخرى 

38,824 - - مطلوبات متعلقة مبا�سرة بموجودات محتفظ بها لغر�س البيع

2,709,365 417,245 353,401 مجموع �لمطلوبات 

حقوق �لملكية

208,651 101,132 101,132 راأ�س المال

)18,131( - - اأ�سهم خزانة

11,459 5,687 5,687 عالوة اإ�سدار اأ�سهم

100,514 49,881 49,881 احتياطي قانوني

80,999 29,612 29,612 احتياطي عام

14,248 - - احتياطي اأ�سهم خزانة

)46,503( 12,867 7,730 احتياطي القيمة العادلة 

)35,497( )3,871( )2,623( احتياطي تحويل عمالت اأجنبية 

88,390 7,659 8,124 اأرباح مبقاة

404,130 202,967 199,543 ر�أ�س �لمال و�الحتياطيات �لعائدة �إلى م�صاهمي �ل�صركة �الأم 

33,000 33,000 33,000 راأ�س المال الدائم فئة 1

103,561 26,902 25,930 حقوق غير م�سيطرة 

540,691 262,869 258,473 مجموع حقوق �لملكية

3,250,056 680,114 611,874 مجموع �لمطلوبات وحقوق �لملكية

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

القوائم المالية المرحلية الموحدة المخت�سرة لبنك الخليج المتحد �س.م.ب. لفترة الثالثة اأ�سهر المنتهية في 31 مار�س 2018. والتي تمت الموافقة عليها من قبل مجل�س الإدارة فـي 14 مايو 2018 وتمت مراجعتها من قبل ارن�ست ويونغ - مملكة البحرين


