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ا�صتخرجت القائمة املرحلية املوحدة للمركز املايل والقائمة املرحلية املوحدة للدخل والقائمة املرحلية املوحدة للتدفقات النقدية والقائمة املرحلية املوحدة للتغريات يف احلقوق والقائمة املرحلية املوحدة للدخل ال�صامل املبينة اأعاله من القوائم املالية املوحدة املخت�صرة لبنك اخلليج املتحد �ش.م.ب.

لفرتة ال�صتة اأ�صهر املنتهية فـي 30 يونيو 2012. والتي متت املوافقة عليها من قبل جمل�ش الإدارة فـي 7 اأغ�صط�ش 2012 ومتت مراجعتها من قبل اإرن�صت و يونغ - مملكة البحرين

م�سعود حيات

رئي�ش جمل�ش الإدارة

في�سل العيار

ع�صو جمل�ش الإدارة

ربيع �سكرية

الرئي�ش التنفيذي بالإنابة

لفرتة ال�صتة اأ�صهر املنتهية يف 30 يونيو

20122011

األف دولر اأمريكياألف دوالر اأمريكي

)313,181(185,296 �صايف النقد من )امل�صتخدم يف( الأن�صطة الت�صغيلية

80,36747,518 �صايف النقد من الأن�صطة الإ�صتثمارية

170,644 (261,485)�صايف النقد )امل�صتخدم يف( من الأن�صطة التمويلية

2,214(4,370)تعديالت حتويل العمالت الأجنبية

679(15,478)تغريات يف حقوق غري م�صيطرة

لفرتة ال�صتة اأ�صهر املنتهية يف 30 يونيو

20122011

األف دولر اأمريكياألف دوالر اأمريكي

)92,126( (15,670)�صايف التغريات يف النقد وما يف حكمه

195,118 119,820النقد وما يف حكمه يف 1 يناير 

102,992 104,150النقد وما يف حكمه يف 30 يونيو

القائمة املرحلية املوحدة للتدفقات النقدية

لفرتة ال�صتة اأ�صهر املنتهية يف 30 يونيو 2012 )غري مدققة( 

غري مدققة مدققة غري مدققة

30 يونيو 2011 31 دي�صمرب2011   30 يونيو 2012

األف دولر اأمريكي األف دولر اأمريكي األف دوالر اأمريكي

املوجودات

16.400 17.857 30.958 ودائع لدى بنوك وحتت الطلب 

86.910 102.282 73.510 ودائع لأجل لدى البنوك

107.361 73.183 55.958 اإ�صتثمارات مدرجة بالقيمة العادلة �صمن قائمة الدخل

431.520 435.028 178.862 اإ�صتثمارات حمتفظ بها لغر�ش غري املتاجرة

26.355 27.942 5.213 قرو�ش وذمم مدينة

38.234 37.490 71.564 موجودات اأخرى

995.884 1.002.940 954.331

اإ�صتثمارات يف �صركات زميلة وم�صروع م�صرتك حمت�صبة مبوجب

  طريقة احلقوق

21.178 16.054 16.054 اإ�صتثمارات عقارية

1.246 946 806 ممتلكات ومعدات

56.296 56.782 56.782 �صهرة 

1.781.384 1.770.504 1.444.038 جمموع املوجودات

املطلوبات واحلقوق

املطلوبات

161.749 211.795 158.056 مبالغ م�صتحقة لبنوك وموؤ�ص�صات مالية اأخرى

103.001 80.349 97.412 ودائع العمالء

742.029 731.185 472.311 قرو�ش م�صتحقة الدفع 

100.000 100.000 100.000 دين ثانوي

70.875 44.021 33.911 مطلوبات اأخرى 

1.177.654 1.167.350 861.690 جمموع املطلوبات

احلقوق

208.640 208.640 208.644 راأ�ش املال

)12.725( )12.725( (15.340) اأ�صهم خزانة

11.459 11.459 11.459 عالوة اإ�صدار اأ�صهم

95.371 95.518 95.518 احتياطي قانوين

75.856 76.003 76.003 احتياطي عام

14.308 14.308 14.308 احتياطي اأ�صهم خزانة

)34.305( )13.532( (22.164) احتياطي القيمة العادلة 

45.679 40.134 35.764 احتياطي حتويل عمالت اأجنبية 

154.157 142.037 158.491 اأرباح مبقاة

558.440 561.842 562.683 راأ�ش املال والإحتياطيات العائدة اإىل م�صاهمي ال�صركة الأم 

45.290 41.312 19.665 حقوق غري م�صيطرة يف اإجمايل احلقوق

603.730 603.154 582.348 جمموع احلقوق 

1.781.384 1.770.504 1.444.038 جمموع املطلوبات واحلقوق 

القائمة املرحلية املوحدة للمركز املايل 
 كما يف 30 يونيو 2012 )غري مدققة(

لفرتة ال�صتة اأ�صهر

املنتهية يف 30 يونيو

لفرتة الثالثة اأ�صهر

املنتهية يف 30 يونيو

2011 2012 2011 2012

األف

دولر اأمريكي

األف

دوالر �أمريكي

األف

دولر اأمريكي

األف

دوالر �أمريكي

38.527 24.066 20.626 20.343 دخل ال�صتثمار - �صايف

4.082 3.295 2.307 1.662 دخل الفوائد

42.609 27.361 22.933 22.005

9.505 11.539 5.340 4.843 ر�صوم وعمولت 

)67( (196) 41 38 مكا�صب )خ�صائر( حتويل العمالت الأجنبية - �صايف

11.460 21.560 8.882 924

ح�صة البنك من نتائج ال�صركات الزميلة وامل�صروع امل�صرتك 

املحت�صبة مبوجب طريقة احلقوق - �صايف

63.507 60.264 37.196 27.810 جمموع الدخل

)26.142( (25.301) )13.789( (11.996) م�صروفات الفوائد

37.365 34.963 23.407 15.814 الدخل الت�صغيلي قبل امل�صروفات واملخ�ص�صات 

)11.081( (10.583) )6.576( (5.001) رواتب ومزايا

)6.324( (4.884) )3.656( (2.859) م�صروفات عمومية واإدارية

19.960 19.496 13.175 7.954 الدخل الت�صغيلي قبل املخ�ص�صات

)8.288( (9.223) )5.036( (6.797) خ�صارة ا�صمحالل من اإ�صتثمارات 

88 12 18 12

خم�ص�ش اإنتفت احلاجة اإليه للقرو�ش وال�صمانات واملوجودات 

الأخرى امل�صكوك يف حت�صيلها - �صايف

11.760 10.285 8.157 1.169 �صايف الدخل للفرتة 

الربح )اخل�صارة( العائد اإىل:

13.297 16.454 8.470 7.334 م�صاهمي ال�صركة الأم

)1.537( (6.169) )313( (6.165) حقوق غري م�صيطرة 

11.760 10.285 8.157 1.169

الربح لل�صهم:

1.62 2.00 1.03 0.89 الن�صيب الأ�صا�صي لل�صهم يف الأرباح )�صنتات اأمريكية(

1.62 2.00 1.03 0.89 الن�صيب املخف�ش لل�صهم يف الأرباح )�صنتات اأمريكية(

القائمة املرحلية املوحدة للدخل 
لفرتة ال�صتة اأ�صهر املنتهية يف 30 يونيو 2012 )غري مدققة( 

القائمة املرحلية املوحدة للدخل ال�صامل 
لفرتة ال�صتة اأ�صهر املنتهية يف 30 يونيو 2012 )غري مدققة( 

لفرتة ال�صتة اأ�صهر املنتهية يف 30 يونيولفرتة الثالثة اأ�صهر املنتهية يف 30 يونيو

2012201120122011

األف دولر اأمريكياألف دوالر اأمريكياألف دولر اأمريكياألف دوالر اأمريكي

1.1698.15710.28511.760�صايف الربح للفرتة 

)خ�صارة( دخل �صامل اآخر:

3.394(4.661)180(4.329)اإحتياطي حتويل العمالت الأجنبية 

8.942(1.025))2.406((9.964)احتياطي القيمة العادلة 

حمول اإىل القائمة املرحلية املوحدة للدخل عند الإ�صتبعاد/ 

)25.616((20.927))9.381((21.321)الإ�صمحالل

ح�صة البنك من دخل �صامل اآخر يف ال�صركات الزميلة 

7.9471.7379.3361.119وامل�صروع امل�صرتك املحت�صبة مبوجب طريقة احلقوق 

1.4731.9222.8462.362حتوطات التدفقات النقدية

)9.799((14.431))7.948((26.194)خ�صارة �صاملة اأخرى للفرتة 

1.961(4.146)209(25.025)جمموع )اخل�صارة( الدخل ال�صامل للفرتة 

لفرتة ال�صتة اأ�صهر املنتهية يف 30 يونيولفرتة الثالثة اأ�صهر املنتهية يف 30 يونيو

2012201120122011

األف دولر اأمريكياألف دوالر اأمريكياألف دولر اأمريكياألف دوالر اأمريكي

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

7693.4522.580(15.837)م�صاهمي ال�صركة الأم

)619((7.598))560((9.188)حقوق غري م�صيطرة

(25.025)209(4.146)1.961

العائدة اإىل حقوق م�صاهمي ال�صركة الأم

جمموع 

احلقوق

 حقوق غري 

م�صيطرة

املجموع 

قبل حقوق غري 

م�صيطرة

اأرباح 

مبقاة 

اإحتياطي حتويل 

العمالت الأجنبية 

اإحتياطي 

القيمة العادلة 

اإحتياطي 

اأ�صهم خزانة 

اإحتياطي 

عام

اإحتياطي 

قانوين

 عالوة

اإ�صدار اأ�صهم

اأ�صهم 

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

603.154 41.312 561.842 142.037 40.134 )13.532( 14.308 76.003 95.518 11.459 )12.725( 208.640 الر�صيد يف 1 يناير 2012

10.285 )6.169( 16.454 16.454 - - - - - - - - الربح )اخل�صارة( للفرتة

)14.431( )1.429( )13.002( - )4.370( )8.632( - - - - - - خ�صارة �صاملة اأخرى 

)4.146( )7.598( 3.452 16.454 )4.370( )8.632( - - - - - - جمموع )اخل�صارة( الدخل ال�صامل للفرتة

4 - 4 - - - - - - - - 4 اأ�صهم �صادرة 

)19.252( )19.252( - - - - - - - - - - اأرباح اأ�صهم ال�صركات التابعة 

)2.615( - )2.615( - - - - - - - )2.615( - �صراء اأ�صهم خزانة

5.203 5.203 - - - - - - - - - - تغريات اأخرى يف حقوق غري م�صيطرة 

582.348 19.665 562.683 158.491 35.764 (22.164) 14.308 76.003 95.518 11.459 (15.340) 208.644 الر�صيد يف 30 يونيو 2012

600.774 46.148 554.626 140.860 43.465 )21.374( 14.308 75.856 95.371 10.631 )12.725( 208.234 الر�صيد يف 1 يناير 2011

11.760 )1.537( 13.297 13.297 - - - - - - - - الربح )اخل�صارة( للفرتة

)9.799( 918 )10.717( - 2.214 )12.931( - - - - - - )خ�صارة( دخل �صامل اآخر 

1.961 )619( 2.580 13.297 2.214 )12.931( - - - - - - جمموع )اخل�صارة( الدخل ال�صامل للفرتة

1.234 - 1.234 - - - - - - 828 - 406 اأ�صهم �صادرة 

)239( )239( - - - - - - - - - - تغريات اأخرى يف حقوق غري م�صيطرة 

603.730 45.290 558.440 154.157 45.679 )34.305( 14.308 75.856 95.371 11.459 )12.725( 208.640 الر�صيد يف 30 يونيو 2011

القائمة املرحلية املوحدة للتغريات يف احلقوق 
لفرتة ال�صتة اأ�صهر املنتهية يف 30 يونيو 2012 )غري مدققة(


