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ا�ستخرجت القائمة املرحلية املوحدة للمركز املايل والقائمة املرحلية  املوحدة للدخل والقائمة املرحلية املوحدة املخت�سرة للتدفقات النقدية والقائمة املرحلية املوحدة للتغريات في احلقوق والقائمة املرحلية املوحدة للدخل ال�سامل املبينة اأعاله من القوائم املالية املرحلية املوحدة املخت�سرة لبنك اخلليج املتحد �س.م.ب.

لفرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2016. والتي متت املوافقة عليها من قبل جمل�س الإدارة فـي 10 اأغ�سط�س 2016 ومتت مراجعتها من قبل ارن�ست ويونغ - مملكة البحرين

م�سعود حيات

رئي�س جمل�س الإدارة

في�سل العيار

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

ح�سني للين

الرئي�س التنفيذي بالإنابة

القائمة املرحلية املوحدة للمركز املايل 

كما يف 30 يونيو 2016 )مراجعة(

مراجعة

30 يونيو

2015

األف

دولر اأمريكي

مدققة

31 دي�سمرب

 2015

األف

دولر اأمريكي

مراجعة

30 يونيو 

2016

�ألف

دوالر �أمريكي

�ملوجود�ت

248.907 176.793 199.981 ودائع لدى بنوك وحتت الطلب

125.833 57.026 218.753 اإيداعات لدى البنوك

66.974 50.661 51.950 اإ�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة �سمن قائمة الدخل

177.487 285.003 346.414 اإ�ستثمارات حمتفظ بها لغر�س غري املتاجرة

920.462 1.032.098 1.141.754 قرو�س وذمم مدينة

116.652 119.686 141.929 موجودات اأخرى

857.200 853.984 683.604 اإ�ستثمارات يف �سركات زميلة وم�ساريع م�سرتكة

42.223 46.222 102.148 اإ�ستثمارات عقارية

41.708 41.694 39.581 ممتلكات ومعدات

54.304 52.321 52.321 �سهرة

1.748 1.028 382 جمموعة موجودات مهيئة لالإ�ستبعاد م�سنفة كمحتفظ بها لغر�س البيع

2.653.498 2.716.516 2.978.817 جمموع �ملوجود�ت

�ملطلوبات و�حلقوق

�ملطلوبات

700.447 838.160 725.053 مبالغ م�ستحقة لبنوك وموؤ�س�سات مالية اأخرى

464.358 462.086 882.060 ودائع العمالء

802.442 714.568 650.051 قرو�س م�ستحقة الدفع

93.270 143.270 123.470 دين ثانوي

57.545 54.999 62.069 مطلوبات اأخرى

296 166 218 مطلوبات متعلقة مبجموعة موجودات مهيئة لالإ�ستبعاد م�سنفة كمحتفظ بها لغر�س البيع

2.118.358 2.213.249 2.442.921 جمموع املطلوبات

�حلقوق

208.651 208.651 208.651 راأ�س املال

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

11.459 11.459 11.459 عالوة اإ�سدار اأ�سهم

98.766 99.888 99.888 احتياطي قانوين

79.251 80.373 80.373 احتياطي عام

14.248 14.248 14.248 احتياطي اأ�سهم خزانة

)20.649( )48.159( (53.681) احتياطي القيمة العادلة

)31.299( )34.890( (32.260) احتياطي حتويل عمالت اأجنبية

76.726 80.497 84.731 اأرباح مبقاة

419.022 393.936 395.278 راأ�س املال والحتياطيات العائدة اإىل م�ساهمي ال�سركة الأم

- - 33.000 راأ�س املال الدائم فئة 1

116.118 109.331 107.618 حقوق غري م�سيطرة

535.140 503.267 535.896 جمموع احلقوق

2.653.498 2.716.516 2.978.817 جمموع �ملطلوبات و�حلقوق

القائمة املرحلية املوحدة للتغريات يف احلقوق 

لفرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2016 )مراجعة( 

العائد اإىل م�ساهمي ال�سركة الأم

جمموع 

احلقوق

األف

دولر اأمريكي

حقوق غري 

م�سيطرة

األف 

دولر اأمريكي

راأ�س املال 

الدائم
فئة ١
األف 

دولر اأمريكي

املجموع 

قبل حقوق غري 

م�سيطرة

األف 

دولر اأمريكي

اأرباح 

مبقاة 

األف

دولر اأمريكي

اإحتياطي حتويل 

العمالت الأجنبية 

األف 

دولر اأمريكي

اإحتياطي 

القيمة العادلة 

األف 

دولر اأمريكي

اإحتياطي 

اأ�سهم خزانة 

األف 

دولر اأمريكي

اإحتياطي 

عام

األف

دولر اأمريكي

اإحتياطي 

قانوين

األف 

دولر اأمريكي

عالوة اإ�سدار 

اأ�سهم

األف

دولر اأمريكي

اأ�سهم 

خزانة

األف 

دولر اأمريكي

راأ�س 

املال

األف 

دولر اأمريكي

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 يف 1 يناير 2016

775 )3.459( - 4.234 4.234 - - - - - - - - الربح )اخل�سارة( للفرتة

)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( - - - - - - جمموع )اخل�سارة( الدخل ال�سامل للفرتة

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

)696( )696( - - - - - - - - - - - تغريات اأخرى يف حقوق غري 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 �لر�صيد يف 30 يونيو 2016

580.387 117.485 - 462.902 71.522 )10.403( 7.539 14.248 79.251 98.766 11.459 )18.131( 208.651 الر�سيد يف 1 يناير 2015

216 )4.988( - 5.204 5.204 - - - - - - - - الربح )اخل�سارة( للفرتة

)48.436( 648 - )49.084( - )20.896( )28.188( - - - - - - )خ�سارة( دخل �سامل اأخرى

)48.220( )4.340( - )43.880( 5.204 )20.896( )28.188( - - - - - - جمموع )اخل�سارة( الدخل ال�سامل للفرتة

2.973 2.973 - - - - - - - - - - - تغريات اأخرى يف حقوق غري م�سيطرة

535.140 116.118 - 419.022 76.726 )31.299( )20.649( 14.248 79.251 98.766 11.459 )18.131( 208.651 الر�سيد يف 30 يونيو 2015

القائمة املرحلية املوحدة املخت�سرة للتدفقات النقدية 

لفرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2016 )مراجعة( 

لفرتة ال�ستة اأ�سهر

املنتهية يف 30 يونيو

2016

�ألف

دوالر �أمريكي

2015

األف

دولر اأمريكي

)39.664(205.253�سايف النقد من )امل�ستخدم يف( الأن�سطة الت�سغيلية

)21.612(38.591�سايف النقد من )امل�ستخدم يف( الأن�سطة الإ�ستثمارية

21.095(51.317)�سايف النقد )امل�ستخدم يف( من الأن�سطة التمويلية

)20.898(2.630تعديالت حتويل العمالت الأجنبية

1.7463.622تغريات يف حقوق غري م�سيطرة

)57.457(196.903�صايف �لتغري�ت يف �لنقد وما يف حكمه

220.957418.417النقد وما يف حكمه يف 1 يناير

417.860360.960�لنقد وما يف حكمه يف 30 يونيو

القائمة املرحلية املوحدة للدخل ال�سامل 

لفرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2016 )مراجعة( 

لفرتة الثالثة اأ�سهر 

املنتهية يف 30 يونيو

لفرتة ال�ستة اأ�سهر

املنتهية يف 30 يونيو

2016

�ألف

دوالر �أمريكي

2015

األف

دولر اأمريكي

2016

�ألف

دوالر �أمريكي

2015

األف

دولر اأمريكي

34847775216�صايف �لربح للفرتة

�لدخل )�خل�صارة( �ل�صاملة �الأخرى للفرتة �لتي �صيعاد ت�صنيفها �إىل 

�لربح �أو �خل�صارة يف �لفرت�ت �لالحقة:

)21.663(2.763)4.063(498اإحتياطي حتويل العمالت الأجنبية

4.9821.2334.075(1.746)احتياطي القيم العادلة

)19.623(2.295-65حمول اإىل القائمة املرحلية املوحدة للدخل عند الإ�ستبعاد

ح�سة البنك من دخل )خ�سارة( �ساملة اأخرى يف ال�سركات الزميلة 

وامل�ساريع امل�سرتكة - �سايف

1.689)4.299((6.459))11.183(

)42((282)34427حتوطات التدفقات النقدية

 �لدخل )�خل�صارة( �ل�صاملة �الأخرى للفرتة �لتي �صيعاد ت�صنيفها �إىل 

�لربح �أو �خل�صارة يف �لفرت�ت �لالحقة
850)3.353((450))48.436(

)48.220(325)3.306(1.198جمموع �لدخل )�خل�صارة( �ل�صاملة للفرتة

جمموع �لدخل )�خل�صارة( �ل�صاملة �لعائدة

)43.880(1.342)1.548(2.429- م�ساهمي ال�سركة الأم

)4.340((1.017))1.758((1.231)- حقوق غري م�سيطرة

1.198)3.306(325)48.220(

القائمة املرحلية املوحدة للدخل 

لفرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2016 )مراجعة(

لفرتة ال�ستة اأ�سهر

املنتهية يف 30 يونيو

لفرتة الثالثة اأ�سهر 

املنتهية يف 30 يونيو 

2015

األف

دولر اأمريكي

2016

�ألف

دوالر �أمريكي

2015

األف

دولر اأمريكي

2016

�ألف

دوالر �أمريكي

5.676 7.701 5.846 118 دخل الإ�ستثمار- �سايف

31.276 23.030 14.318 11.739 دخل الفوائد

36.952 30.731 20.164 11.857

15.423 20.178 7.723 11.708 ر�سوم وعمولت

1.866 (75) )1.153( 4.496 )خ�سائر( مكا�سب حتويل العمالت الأجنبية - �سايف

21.066 21.138 13.335 10.904 ح�سة البنك من نتائج ال�سركات الزميلة وامل�ساريع امل�سرتكة - �سايف

75.307 71.972 40.069 38.965 جمموع �لدخل

)25.433( (27.111) )13.171( (14.427) م�سروفات الفوائد

49.874 44.861 26.898 24.538 �لدخل �لت�صغيلي قبل �مل�صروفات و�ملخ�ص�صات

)25.137( (25.008) )12.995( (12.743) رواتب ومزايا

)15.054( (14.442) )8.102( (7.500) م�سروفات عامة واإدارية

9.683 5.411 5.801 4.295 �لدخل �لت�صغيلي قبل �ملخ�ص�صات

)8.556( (1.989) )5.996( (2.740) خم�س�سات القرو�س والذمم املدينة

- (1.700) - - خم�س�س ا�سمحالل من اإ�ستثمارات

1.431 (899) 1.380 (1.177) ال�سرائب - �سايف

2.558 823 1.185 378 �صايف �لربح للفرتة من �لعمليات �مل�صتمرة

�لعمليات �ملوقوفة

)2.342( (48) )1.138( (30) �سايف اخل�سارة من العمليات املوقوفة

216 775 47 348 �صايف �لربح للفرتة

)4.988( (3.459) )3.034( (857) �صايف �خل�صارة �لعائدة �إىل حقوق غري م�صيطرة

5.204 4.234 3.081 1.205 �صايف �لربح �لعائد �إىل م�صاهمي �ل�صركة �الأم

�صايف )�خل�صارة( �لربح للفرتة �لعائد �إىل:

حقوق غري م�صيطرة

)4.080( (3.440) )2.593( (845) - من العمليات امل�ستمرة

)908( (19) )441( (12) - من العمليات املوقوفة

)4.988( (3.459) )3.034( (857)

م�صاهمي �ل�صركة �الأم

6.638 4.263 3.778 1.223 - من العمليات امل�ستمرة

)1.434( (29) )697( (18) - من العمليات املوقوفة

5.204 4.234 3.081 1.205

�لعائد لل�صهم

0.64 0.52 0.38 0.15

الن�سيب الأ�سا�سي واملخف�س لل�سهم يف الأرباح العائد اإىل م�ساهمي 

ال�سركة الأم )�سنتات اأمريكية(

0.81 0.52 0.46 0.15

الن�سيب الأ�سا�سي واملخف�س لل�سهم يف الأرباح من العمليات امل�ستمرة 

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


