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ا�شتخرجت القائمة املوحدة للمركز املايل والقائمة املوحدة للدخل والقائمة املوحدة للتدفقات النقدية والقائمة املوحدة للتغريات يف احلقوق والقائمة املوحدة للدخل ال�شامل املبينة اأعاله من القوائم املالية املوحدة لبنك اخلليج املتحد �ش.م.ب.

لل�شنة املنتهية يف ٣1 دي�شمرب 2012. والتي متت املوافقة عليها من قبل جمل�ش الإدارة فـي 20 فرباير 201٣ ومت اإ�شدار راأيًا غري متحفظ من قبل اإرن�شت و يونغ - مملكة البحرين

م�سعود حيات
رئي�ش جمل�ش الإدارة

في�صل العيار
ع�شو جمل�ش الإدارة

ربيع �صكرية
الرئي�ش التنفيذي بالإنابة

القائمة املوحدة للمركز املايل 
كما يف ٣1 دي�شمرب 2012

2012

األف

دوالر اأمريكي

2011

األف

دولر اأمريكي

املوجودات

15.68217.857ودائع لدى بنوك وحتت الطلب 

67.030102.282اإيداعات لدى البنوك

53.2967٣.18٣اإ�شتثمارات مدرجة بالقيمة العادلة �شمن قائمة الدخل

190.8384٣5.028اإ�شتثمارات حمتفظ بها لغر�ش غري املتاجرة

4.28627.942قرو�ش وذمم مدينة

24موجودات اأخرى 181٣7.490

اإ�شتثمارات يف �شركات زميلة وم�شاريع م�شرتكة حمت�شبة مبوجب 

طريقة احلقوق
799.3141.002.940

14.02016.054اإ�شتثمارات عقارية

627946ممتلكات ومعدات

56.30356.782�شهرة 

1.225جمموع املوجودات 5771.770.504

املطلوبات واحلقوق

املطلوبات

175.369211.795مبالغ م�شتحقة لبنوك وموؤ�ش�شات مالية اأخرى

64.52080.٣49ودائع العمالء

382.3897٣1.185قرو�ش م�شتحقة الدفع

100.000100.000دين ثانوي

25.11744.021مطلوبات اأخرى 

747.3951.167.٣50جمموع املطلوبات 

احلقوق

208.644208.640راأ�ش املال

)12.725()15.340(اأ�شهم خزانة

11.45911.459عالوة اإ�شدار اأ�شهم

96.62395.518احتياطي قانوين

77.10876.00٣احتياطي عام

14.30814.٣08احتياطي اأ�شهم خزانة

)1٣.5٣2()3.562(احتياطي القيمة العادلة 

12.58640.1٣4احتياطي حتويل عمالت اأجنبية 

54اأرباح مبقاة 382142.0٣7

456.208561.842راأ�ش املال والإحتياطيات العائدة اإىل م�شاهمي ال�شركة الأم 

21.97441.٣12حقوق غري م�شيطرة يف احلقوق

478.18260٣.154جمموع احلقوق

1.225.5771.770.504جمموع املطلوبات واحلقوق

القائمة املوحدة للدخل 
لل�شنة املنتهية يف ٣1 دي�شمرب 2012 

2012

األف

دوالر اأمريكي

2011

األف

دولر اأمريكي

28.9095٣.607دخل ال�شتثمار- �شايف

6.4017.٣65دخل الفوائد

35.31060.972

20.71617.019ر�شوم وعمولت 

)1.151()52(خ�شائر حتويل العمالت الأجنبية - �شايف

ح�شة البنك من نتائج ال�شركات الزميلة وامل�شاريع امل�شرتكة املحت�شبة مبوجب طريقة 

احلقوق - �شايف
37.071٣1.705

93.045108.545جمموع الدخل

)5٣.570()44.386(م�شروفات الفوائد

48.65954.975الدخل الت�صغيلي قبل امل�صروفات واملخ�ص�صات

)2٣.1٣٣()16.135(رواتب ومزايا

)10.517()12.342(م�شروفات عامة واإدارية

20.18221.٣25الدخل الت�صغيلي قبل املخ�ص�صات

)2٣.961()16.522(خ�شارة اإ�شمحالل من اإ�شتثمارات

خم�ش�ش اإنتفت احلاجة اإليه )خم�ش�ش( للقرو�ش وال�شمانات واملوجودات الأخرى 

امل�شكوك يف حت�شيلها - �شايف
3.042)٣98(

)٣.0٣4(6.702�صايف الربح )اخل�صارة( لل�صنة

الربح )اخل�صارة( العائد اإىل 

11.0301.471- م�شاهمي ال�شركة الأم

)4.505()4.328(- حقوق غري م�شيطرة

6.702)٣.0٣4(

الربح لل�صهم 

1.340.18الن�شيب الأ�شا�شي واملخف�ش لل�شهم يف الأرباح )�شنتات اأمريكية(

القائمة املوحدة للتغريات يف احلقوق 
لل�شنة املنتهية يف ٣1 دي�شمرب 2012

العائد اإىل حقوق م�شاهمي ال�شركة الأم

جمموع 

احلقوق

 حقوق غري 

م�شيطرة

املجموع 

قبل حقوق غري 

م�شيطرة

اأرباح 

مبقاة 

اإحتياطي حتويل 

العمالت الأجنبية 

اإحتياطي 

القيمة العادلة 

اإحتياطي 

اأ�شهم خزانة 

اإحتياطي 

عام

اإحتياطي 

قانوين

 عالوة

اإ�شدار اأ�شهم

اأ�شهم 

خزانة

راأ�ش 

املال

األف

دولر اأمريكي

األف

دولر اأمريكي

األف

دولر اأمريكي

األف

دولر اأمريكي

األف 

دولر اأمريكي

األف 

دولر اأمريكي

األف 

دولر اأمريكي

األف

دولر اأمريكي

األف 

دولر اأمريكي

األف

دولر اأمريكي

األف 

دولر اأمريكي

األف 

دولر اأمريكي

60٣.154 41.٣12 561.842 142.0٣7 40.1٣4 )1٣.5٣2( 14.٣08 76.00٣ 95.518 11.459 )12.725( 208.640 الر�شيد يف 1 يناير 2012

6.702 )4.٣28( 11.0٣0 11.0٣0 - - - - - - - - الربح )اخل�شارة( لل�شنة

)17.695( )117( )17.578( - )27.548( 9.970 - - - - - - دخل )خ�شارة( �شاملة اأخرى 

)10.99٣( )4.445( )6.548( 11.0٣0 )27.548( 9.970 - - - - - - جمموع الدخل )اخل�شارة( ال�شاملة لل�شنة

4 - 4 - - - - - - - - 4 اأ�شهم �شادرة 

)2.615( - )2.615( - - - - - - - )2.615( - �شراء اأ�شهم خزانة

)96.475( - )96.475( )96.475( - - - - - - - - اأرباح اأ�شهم

)19.265( )19.265( - - - - - - - - - - اأرباح اأ�شهم ال�شركات التابعة 

- - - )2.٣10( - - - 1.105 1.105 - - - حتويالت خالل ال�شنة

4.٣72 4.٣72 - - - - - - - - - - تغريات اأخرى يف حقوق غري م�شيطرة 

478.182 21.974 456.208 54.382 12.586 )3.562( 14.308 77.108 96.623 11.459 )15.340( 208.644 الر�صيد يف 31 دي�سمرب 2012

600.774 46.148 554.626 140.860 4٣.465 )21.٣74( 14.٣08 75.856 95.٣71 10.6٣1 )12.725( 208.2٣4 الر�شيد يف 1 يناير 2011

)٣.0٣4( )4.505( 1.471 1.471 - - - - - - - - الربح )اخل�شارة( لل�شنة

4.444 )67( 4.511 - )٣.٣٣1( 7.842 - - - - - - دخل )خ�شارة( �شاملة اأخرى 

1.410 )4.572( 5.982 1.471 )٣.٣٣1( 7.842 - - - - - - جمموع الدخل )اخل�شارة( ال�شاملة لل�شنة

1.2٣4 - 1.2٣4 - - - - - - 828 - 406 اأ�شهم �شادرة 

- - - )294( - - - 147 147 - - - حتويالت خالل ال�شنة

)264( )264( - - - - - - - - - - تغريات اأخرى يف حقوق غري م�شيطرة 

60٣.154 41.٣12 561.842 142.0٣7 40.1٣4 )1٣.5٣2( 14.٣08 76.00٣ 95.518 11.459 )12.725( 208.640 الر�شيد يف ٣1 دي�شمرب 2011

قائمة التدفقات النقدية املوحدة
لل�شنة املنتهية يف ٣1 دي�شمرب 2012 

2012

األف

دوالر اأمريكي

2011

األف

دولر اأمريكي

)٣01.478(217.645�شايف النقد من )امل�شتخدم يف( الأن�شطة الت�شغيلية

138.89370.042�شايف النقد من الأن�شطة الإ�شتثمارية

159.800)351.407(�شايف النقد )امل�شتخدم يف( من الأن�شطة التمويلية

)٣.٣٣1()27.548(تعديالت حتويل العمالت الأجنبية

)٣٣1()15.010(تغريات يف حقوق غري م�شيطرة

)75.298()37.427(�صايف التغريات يف النقد وما يف حكمه

119.820195.118النقد وما يف حكمه يف 1 يناير 

82.393119.820النقد وما يف حكمه يف 31 دي�سمرب

القائمة املوحدة للدخل ال�صامل 
لل�شنة املنتهية يف ٣1 دي�شمرب 2012

2012

األف

دوالر اأمريكي

2011

األف

دولر اأمريكي

)٣.0٣4(6.702�صايف الربح )اخل�صارة( 

)خ�صارة( دخل �صامل اآخر:

)2.8٣2()27.918(اإحتياطي حتويل العمالت الأجنبية 

11.9257.792احتياطي القيمة العادلة 

)12.611()7.648(حمول اإىل القائمة املوحدة  للدخل عند الإ�شتبعاد / الإ�شمحالل

ح�شة البنك من دخل �شامل اآخر يف ال�شركات الزميلة وامل�شاريع 

3.6055.085امل�شرتكة املحت�شبة مبوجب طريقة احلقوق 

2.3417.010حتوطات التدفقات النقدية

4.444)17.695()خ�صارة( دخل �صامل اآخر 

1.410)10.993(جمموع )اخل�صارة( الدخل ال�صامل

جمموع )اخل�صارة( الدخل ال�صامل العائد اإىل

5.982)6.548(- م�شاهمي ال�شركة الأم

)4.572()4.445(- حقوق غري م�شيطرة

)10.993(1.410


