
B.S.C. (Closed)
مسعود حيات

رئيس جملس اإلدارة
فيصل العيار

نائب رئيس مجلس اإلدارة
حسين الالني

الرئيس التنفيذي

استخرجت القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي والقائمة المرحلية الموحدة للدخل و القائمة المرحلية الموحدة للدخل الشامل والقائمة المرحلية الموحدة المختصرة للتدفقات النقدية والقائمة المرحلية الموحدة للتغيرات في حقوق الملكية المبينة أعاله من 
القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة لبنك الخليج المتحد ش.م.ب. لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019. والتي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس اإلدارة فـي 14 مايو 2019 وتمت مراجعتها من قبل ارنست ويونغ - مملكة البحرين

القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي 
كما في 31 مارس 2019 )مراجعة( 

مراجعة
31 مارس 

2019
ألف

دوالر أمريكي

مدققة
31 ديسمبر

 2018
ألف

دوالر أمريكي

مراجعة
31 مارس 

2018
ألف

دوالر أمريكي
الموجودات

54,100143.51033.822ودائع لدى بنوك وتحت الطلب 
249,235108.52999.186إيداعات لدى البنوك

75,13381.85234.587إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
157,678167.647140.368إستثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة

-283494إستثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة 
25,92025.19128.915قروض وذمم مدينة

68,94361.09734.938موجودات أخرى
73,50971.51378.061إستثمارات في شركات زميلة 

97,801107.629107.003إستثمارات عقارية
52,29739.3942.604ممتلكات ومعدات

66,32666.63452.390الشهرة 
921,225873.490611.874مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات

239,674220.879224.440مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية أخرى
49,63632.60811.367ودائع العمالء

78,06967.03381.152قروض مستحقة الدفع
-131,666131.739سندات طويلة األجل

88,390106.37536.442مطلوبات أخرى 
587,435558.634353.401مجموع المطلوبات 

حقوق الملكية
116,132101.132101.132رأس المال

5,6875.6875.687عالوة إصدار أسهم
50,89050.89049.881احتياطي قانوني

30,62130.62129.612احتياطي عام
7.730)10.121()10,822(احتياطي القيمة العادلة 

)2.623()4.534()4,662(احتياطي تحويل عمالت أجنبية 
16,06913.3188.124أرباح مبقاة

203,915186.993199.543رأس المال واالحتياطيات العائدة إلى مساهمي الشركة األم 
33,00033.00033.000رأس المال الدائم فئة 1

96,87594.86325.930حقوق غير مسيطرة 
333,790314.856258.473مجموع حقوق الملكية

921,225873.490611.874مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

القائمة المرحلية الموحدة للدخل الشامل
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019 )مراجعة(

لفترة الثالثة أشهر 
المنتهية في 31 مارس 

2019
ألف

دوالر أمريكي

2018
ألف

دوالر أمريكي

4,7712.932صافي الربح للفترة 
)الخسارة( الدخل الشامل اآلخر للفترة الذي سيعاد تصنيفه إلى األرباح أو 

الخسائر في الفترات الالحقة:
1.415)128(احتياطي تحويل عمالت أجنبية 

)7.941()606(احتياطي القيمة العادلة
603)337(تحوطات التدفقات النقدية

مجموع الخسارة الشاملة األخرى للفترة التي سيعاد تصنيفها إلى األرباح أو 
)5.923()1,071(الخسائر في الفترات الالحقة

)2.991(3,700مجموع الدخل )الخسارة( الشاملة للفترة 
مجموع الدخل )الخسارة( الشاملة العائدة إلى:

)2.368(1,922- مساهمي الشركة األم
)623(1,778- حقوق غير مسيطرة

3,700)2.991(

القائمة المرحلية الموحدة للدخل 
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019 )مراجعة(

لفترة الثالثة أشهر 
المنتهية في 31 مارس 

2019
ألف

دوالر أمريكي

2018
ألف

دوالر أمريكي
9,5034.510دخل اإلستثمار- صافي

2,3751.093دخل الفوائد
11,8785.603

17,3227.937رسوم وعموالت - صافي 
4731.427مكاسب تحويل عمالت أجنبية - صافي

2,465186حصة البنك من نتائج الشركات الزميلة - صافي
32,13815.153مجموع الدخل

)3.252()5,028(مصروفات الفوائد
27,11011.901الدخل التشغيلي قبل المصروفات والمخصصات

)5.176()11,935(رواتب ومزايا
)3.841()8,899(مصروفات عامة وإدارية

6,2762.884الدخل التشغيلي قبل المخصصات والضريبة
-)635(الخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة األخرى 

)731(-مخصص الخسائر مقابل االشتراكات غير الممولة
779)870(الضرائب - صافي

4,7712.932صافي الربح للفترة 
صافي الربح للفترة العائد إلى:

2,7512.828- مساهمي الشركة األم 
2,020104- حقوق غير مسيطرة 

4,7712.932

القائمة المرحلية الموحدة المختصرة للتدفقات النقدية 
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019 )مراجعة(

لفترة الثالثة أشهر 
المنتهية في 31 مارس

2019
ألف

دوالر أمريكي

2018
ألف

دوالر أمريكي
)13.709()4,976(صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التشغيلية

)1.979()361(صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة اإلستثمارية
)17.506(26,036صافي التدفقات النقدية من )المستخدمة في( األنشطة التمويلية 

839)200(تعديالت تحويل العمالت األجنبية
)1.076()9(تغيرات في حقوق غير مسيطرة

)33.431(20,490صافي التغيرات في النقد وما في حكمه
252,954166.252النقد وما في حكمه في 1 يناير 

273,444132.821النقد وما في حكمه في 31 مارس 

 القائمة المرحلية الموحدة للتغيرات في حقوق الملكية
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019 )مراجعة(

العائد إلى مساهمي الشركة األم
مجموع 

حقوق
 الملكية

ألف
دوالر أمريكي

حقوق 
غير مسيطرة

ألف
دوالر أمريكي

رأس المال 
الدائم فئة 1

ألف
دوالر أمريكي

المجموع قبل حقوق 
غير مسيطرة

ألف
دوالر أمريكي

أرباح 
مبقاة 

ألف
دوالر أمريكي

احتياطي تحويل 
عمالت أجنبية 

ألف 
دوالر أمريكي

احتياطي 
القيمة 
العادلة 

ألف 
دوالر أمريكي

احتياطي 
عام
ألف

دوالر أمريكي

احتياطي 
قانوني

ألف 
دوالر أمريكي

عالوة إصدار 
أسهم
ألف

دوالر أمريكي

رأس 
المال
ألف 

دوالر أمريكي
314.856 94.863 33.000 186.993 13.318 )4.534( )10.121( 30.621 50.890 5.687 101.132 الرصيد في 1 يناير 2019

4.771 2.020 - 2.751 2.751 - - - - - - الربح للفترة
)1.071( )242( - )829( - )128( )701( - - - - خسارة شاملة أخرى 

3.700 1.778 - 1.922 2.751 )128( )701( - - - - مجموع )الخسارة( الدخل الشامل للفترة
15.000 - - 15.000 - - - - - - 15.000 راس المال الصادر 

234 234 - - - - - - - - - تغيرات أخرى في حقوق غير مسيطرة 
333,790 96,875 33,000 203,915 16,069 )4,662( )10,822( 30,621 50,890 5,687 116,132 الرصيد في 31 مارس 2019

262.869 26.902 33.000 202.967 7.659 )3.871( 12.867 29.612 49.881 5.687 101.132 الرصيد في 1 يناير 2018
)591( 465 - )1.056( )4.093( - 3.037 - - - - تعديل تحول نتيجة لتطبيق المعيار الدولي إلعداد 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( - - - - )خسارة( دخل شامل آخر 
)2.991( )623( - )2.368( 2.828 1.248 )6.444( - - - - مجموع )الخسارة( الدخل الشامل للفترة

- - - - 1.730 - )1.730( - - - - محول عند استبعاد استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة
)814( )814( - - - - - - - - - تغيرات أخرى في حقوق غير مسيطرة 

258.473 25.930 33.000 199.543 8.124 )2.623( 7.730 29.612 49.881 5.687 101.132 الرصيد في 31 مارس 2018

بنك اخلليج املتحد  ص.ب 5964، برج بنك اخلليج املتحد، املنامة، مملكة البحرين.  هاتف: 533233 17 973+.  فاكس: 533137 17 973+.  سجل جتاري رقم 10550


