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 القائمة المرحلية الموحدة للتغيرات في حقوق الملكية

لفترة الت�سعة اأ�سهر المنتهية في 30 �سبتمبر 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 - 101.132 الر�سيد في 1 يناير 2018

)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

6.772 517 - 6.255 6.255 - - - - - - - - الربح للفترة

)13.932( )2.410( - )11.522( - )1.342( )10.180( - - - - - - خ�سارة �ساملة اأخرى

)7.160( )1.893( - )5.267( 6.255 )1.342( )10.180( - - - - - - مجموع )الخ�سارة( الدخل ال�سامل للفترة

- - - - 5.190 - )5.190( - - - - - -
محول عند ا�ستبعاد ا�ستثمارات محتفظ بها لغر�س غير 

المتاجرة

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

- - - - - 1.307 )1.307( - - - - - - تحويل عند اإعادة الت�سنيف

70.353 70.353 - - - - - - - - - - - اإقتناء �سركة تابعة 

1.365 )1.365( - - - - - - - - - - - تغيرات اأخرى في حقوق غير م�سيطرة 

322.354 94.462 33.000 194.892 13.259 )3.906( )773( - 29.612 49.881 5.687 - 101.132 الر�سيد يف 30 �سبتمرب 2018

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 يف 1 يناير 2017

11.005 2.707 - 8.298 8.298 - - - - - - - - الربح للفرتة

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 - - - - - - جمموع الدخل ال�سامل للفرتة

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

1.805 1.805 - - - - - - - - - - - تغريات اأخرى يف حقوق غري 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 الر�سيد يف 30 �سبتمرب 2017

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 الت�سعة اأ�سهر المنتهية في 30 �سبتمبر 2018 )مراجعة(

لفترة الت�سعة اأ�سهر 

المنتهية في 30 �سبتمبر

لفترة الثالثة اأ�سهر 

المنتهية في 30 �سبتمبر

2017

األف دولر اأمريكي

2018

األف دولر اأمريكي

2017

األف دولر اأمريكي

2018

األف دولر اأمريكي

11.005 6.772 3.170 1.835 �سافي الربح للفترة 

)الخ�سارة( الدخل ال�سامل الآخر للفترة الذي �سيعاد 

ت�سنيفه اإلى الأرباح اأو الخ�سائر في الفترات الالحقة:

1.745 )1.405( 652 )359( احتياطي تحويل عمالت اأجنبية 

19.106 )13.116( 2.190 )3.280( احتياطي القيمة العادلة 

)215( 589 146 )41( تحوطات التدفقات النقدية

20.636 )13.932( 2.988 )3.680(

)اخل�سارة( الدخل ال�سامل الآخر للفرتة الذي �سيعاد 

ت�سنيفه اإىل الأرباح اأو اخل�سائر يف الفرتات الالحقة

)3.422( - )47( -

اخل�سارة ال�ساملة الأخرى للفرتة من العمليات املوقوفة التي 

�سيعاد ت�سنيفها اإىل الأرباح اأو اخل�سائر يف الفرتات الالحقة

28.219 )7.160( 6.111 )1.845( مجموع )الخ�سارة( الدخل ال�سامل للفترة 

مجموع )الخ�سارة( الدخل ال�سامل العائد اإلى:

23.348 )5.267( 4.582 )736( - م�ساهمي ال�سركة الأم

4.871 )1.893( 1.529 )1.109( - حقوق غير م�سيطرة

28.219 )7.160( 6.111 )1.845(

القائمة المرحلية الموحدة المخت�سرة للتدفقات النقدية 

لفترة الت�سعة اأ�سهر المنتهية في 30 �سبتمبر 2018 )مراجعة(

لفترة الت�سعة اأ�سهر 

المنتهية في 30 �سبتمبر 

2017

األف دولر اأمريكي

2018

األف دولر اأمريكي

)105.798( 38.938 �سايف التدفقات النقدية من )امل�ستخدمة يف( الأن�سطة الت�سغيلية

)25.715( )21.226( �سايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف الأن�سطة الإ�ستثمارية

84.520 102.533 �سايف التدفقات النقدية من الأن�سطة التمويلية

4.997 )1.342( تعديالت حتويل العمالت الأجنبية

3.969 )3.310( تغريات يف حقوق غري م�سيطرة

)38.027( 115.593 �سايف التغريات يف النقد وما يف حكمه

357.067 166.252 النقد وما يف حكمه يف 1 يناير 

319.040 281.845 النقد وما يف حكمه يف ٣٠ �سبتمرب

القائمة المرحلية الموحدة للدخل 

لفترة الت�سعة اأ�سهر المنتهية في 30 �سبتمبر 2018 )مراجعة(

لفترة الت�سعة اأ�سهر 

المنتهية في 30 �سبتمبر

لفترة الثالثة اأ�سهر 

المنتهية في 30 �سبتمبر

2017

األف دولر اأمريكي

2018

األف دولر اأمريكي

2017

األف دولر اأمريكي

2018

األف دولر اأمريكي

العمليات الم�ستمرة

17.415 9.273 6.238 3.955 دخل الإ�ستثمار - �سافي 

3.094 4.000 1.326 1.868 دخل الفوائد

20.509 13.273 7.564 5.823

15.599 27.159 4.328 8.876 ر�سوم وعمولت 

)373( 723 )161( 280 مكا�سب )خ�سائر( تحويل عمالت اأجنبية - �سافي

)1.419( 2.168 )1.594( 878 ح�سة البنك من نتائج ال�سركات الزميلة - �سافي

34.316 43.323 10.137 15.857 مجموع الدخل

)11.576( )9.721( )4.178( )4.029( م�سروفات الفوائد

22.740 33.602 5.959 11.828 الدخل الت�سغيلي قبل الم�سروفات والمخ�س�سات

)12.598( )16.496( )4.292( )6.452( رواتب ومزايا

)7.755( )10.744( )2.382( )3.613( م�سروفات عامة واإدارية

2.387 6.362 )715( 1.763 الدخل )الخ�سارة( الت�سغيلية قبل المخ�س�سات وال�سريبة

)597( - 1.664 - ا�سرتدادات )خم�س�س( للقرو�س والذمم املدينة

)462( - - - مخ�س�س الإ�سمحالل من اإ�ستثمارات

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

)1.071( 617 93 )2( ال�سرائب - �سافي 

257 6.248 1.042 1.761 �سافي الربح للفترة من العمليات الم�ستمرة

10.748 524 2.128 74 �سافي الدخل من العمليات الموقوفة

11.005 6.772 3.170 1.835 �سافي الربح للفترة

�سافي الربح )الخ�سارة( للفترة العائدة اإلى:

حقوق غير م�سيطرة 

525 446 319 280 - من العمليات الم�ستمرة

2.182 71 653 10 - من العمليات الموقوفة

2.707 517 972 290

م�ساهمي ال�سركة الأم

)268( 5.802 723 1.481 - من العمليات الم�ستمرة

8.566 453 1.475 64 - من العمليات الموقوفة

8.298 6.255 2.198 1.545

القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي 

كما في 30 �سبتمبر 2018 )مراجعة( 

مراجعة

30 �سبتمبر 2017

األف دولر اأمريكي

مدققة

31 دي�سمبر 2017 

األف دولر اأمريكي

مراجعة

30 �سبتمبر  2018

األف دولر اأمريكي

الموجودات

33.458 97.993 142.259 ودائع لدى بنوك وتحت الطلب 

101.765 68.577 139.904 اإيداعات لدى البنوك

24.886 19.268 87.065 اإ�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

254.998 221.566 177.469 اإ�ستثمارات محتفظ بها لغر�س غير المتاجرة

- - 494 اإ�ستثمارات مدرجة بالتكلفة المطفاأة

11.785 4.216 23.897 قرو�س وذمم مدينة

54.930 31.820 68.114 موجودات اأخرى

140.486 77.512 76.057 اإ�ستثمارات في �سركات زميلة 

105.056 105.093 108.963 اإ�ستثمارات عقارية

1.641 1.679 27.583 ممتلكات ومعدات

51.671 52.390 52.390 ال�سهرة 

2.208.474 - - موجودات محتفظ بها لغر�س البيع

2.989.150 680.114 904.195 مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية

المطلوبات

356.784 250.211 219.185 مبالغ م�ستحقة لبنوك وموؤ�س�سات مالية اأخرى

50.135 31.018 43.813 ودائع العمالء

121.021 98.658 70.716 قرو�س م�ستحقة الدفع

- - 132.227 �سندات طويلة الأجل 

36.243 37.358 115.900 مطلوبات اأخرى 

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

2.431.422 417.245 581.841 مجموع المطلوبات 

حقوق الملكية

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

)39.913( 12.867 )773( احتياطي القيمة العادلة 

)32.479( )3.871( )3.906( احتياطي تحويل عمالت اأجنبية 

90.257 7.659 13.259 اأرباح مبقاة

415.605 202.967 194.892 راأ�س المال والحتياطيات العائدة اإلى م�ساهمي ال�سركة الأم 

33.000 33.000 33.000 راأ�س المال الدائم فئة 1

109.123 26.902 94.462 حقوق غير م�سيطرة 

557.728 262.869 322.354 مجموع حقوق الملكية

2.989.150 680.114 904.195 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

ا�ستخرجت القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي والقائمة المرحلية الموحدة للدخل والقائمة 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. )مقفلة( لفترة الت�سعة اأ�سهر المنتهية في 30 �سبتمبر 2018. والتي تمت الموافقة عليها من قبل مجل�س الإدارة فـي 13 نوفمبر 2018 وتمت مراجعتها من قبل ارن�ست ويونغ - مملكة البحرين


