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

لفرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2014.  والتي متت املوافقة عليها من قبل جمل�س الإدارة فـي 13اغ�سط�س 2014 ومتت مراجعتها من قبل اإرن�ست و يونغ - مملكة البحرين

م�سعود حيات

رئي�س جمل�س الإدارة

في�سل العيار

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

ربيع �سكرية

الرئي�س التنفيذي

القائمة املرحلية املوحدة للمركز املايل 

كما يف 30 يونيو 2014 )مراجعة(

مراجعة

30 يونيو 2013

األف

دولر اأمريكي

مدققة

31 دي�سمرب 2013 

األف

دولر اأمريكي

 مراجعة

30 يونيو 2014

�ألف

دوالر �أمريكي

�ملوجود�ت

18.241 17.747 199.502 ودائع لدى بنوك وحتت الطلب 

72.561 113.063 59.077 اإيداعات لدى البنوك

53.538 46.629 69.796 اإ�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة �سمن قائمة الدخل

198.080 166.267 223.623 اإ�ستثمارات حمتفظ بها لغر�س غري املتاجرة

33.941 3.958 983.798 قرو�س وذمم مدينة

26.629 29.630 67.278 موجودات اأخرى

781.964 824.557 801.967 اإ�ستثمارات في �سركات زميلة وم�ساريع م�سرتكة

14.020 14 14 اإ�ستثمارات عقارية

736 690 39.503 ممتلكات ومعدات

56.303 56.008 77.342 �سهرة 

1.256.013 1.258.563 2.521.900 جمموع �ملوجود�ت

�ملطلوبات و�حلقوق

�ملطلوبات

186.365 258.548 626.362 مبالغ م�ستحقة لبنوك وموؤ�س�سات مالية اأخرى

60.248 23.802 465.193 ودائع العمالء

401.256 386.325 713.604 قرو�س م�ستحقة الدفع

100.000 100.000 93.270 دين ثانوي

26.381 30.326 69.338 مطلوبات اأخرى 

774.250 799.001 1.967.767 جمموع املطلوبات

�حلقوق

208.650 208.651 208.651 راأ�س املال

)18.111( )18.131( (18.131) اأ�سهم خزانة

11.459 11.459 11.459 عالوة اإ�سدار اأ�سهم

96.623 96.882 96.882 احتياطي قانوين

77.108 77.367 77.367 احتياطي عام

14.248 14.248 14.248 احتياطي اأ�سهم خزانة

)4.903( )17.313( (3.182) احتياطي القيمة العادلة 

9.968 6.686 6.301 احتياطي حتويل عمالت اأجنبية 

64.046 56.451 72.866 اأرباح مبقاة

459.088 436.300 466.461 راأ�س املال والإحتياطيات العائدة اإىل م�ساهمي  ال�سركة الأم 

22.675 23.262 87.672 حقوق غري م�سيطرة في احلقوق

481.763 459.562 554.133 جمموع احلقوق 

1.256.013 1.258.563 2.521.900 جمموع �ملطلوبات و�حلقوق 

القائمة املرحلية املوحدة للتغريات يف احلقوق 

لفرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2014 )مراجعة( 

العائد اإىل م�ساهمي ال�سركة الأم

جمموع 

احلقوق

األف

دولر اأمريكي

حقوق غري 

م�سيطرة

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

459.562 23.262 436.300 56.451 6.686 )17.313( 14.248 77.367 96.882 11.459 )18.131( 208.651 الر�سيد في 1 يناير 2014

16.221 )194( 16.415 16.415 - - - - - - - - الربح للفرتة

13.785 39 13.746 - )385( 14.131 - - - - - - دخل )خ�سارة( �ساملة اأخرى 

30.006 )155( 30.161 16.415 )385( 14.131 - - - - - - جمموع الدخل )اخل�سارة( ال�ساملة للفرتة

64.565 64.565 - - - - - - - - - - تغريات اأخرى يف حقوق غري م�سيطرة 

554.133 87.672 466.461 72.866 6.301 (3.182) 14.248 77.367 96.882 11.459 (18.131) 208.651 �لر�صيد يف 30 يونيو 2014

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�سيد يف 1 يناير 2013

10.427 763 9.664 9.664 - - - - - - - - الربح للفرتة

)4.030( )71( )3.959( - )2.618( )1.341( - - - - - - خ�سارة �ساملة اأخرى 

6.397 692 5.705 9.664 )2.618( )1.341( - - - - - - جمموع )اخل�سارة( الدخل ال�سامل للفرتة

6 - 6 - - - - - - - - 6 اأ�سهم �سادرة

)2.831( - )2.831( - - - )60( - - - )2.771( - اأرباح اأ�سهم �سركات تابعة 

9 9 - - - - - - - - - - تغريات اأخرى في حقوق غري م�سيطرة 

481.763 22.675 459.088 64.046 9.968 )4.903( 14.248 77.108 96.623 11.459 )18.111( 208.650 الر�سيد يف 30 يونيو 2013

القائمة املرحلية املوحدة للدخل ال�سامل  

لفرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2014 )مراجعة(  

لفرتة الثالثة اأ�سهر 

املنتهية يف 30 يونيو

لفرتة ال�ستة اأ�سهر 

املنتهية يف 30 يونيو

2014

�ألف

دوالر �أمريكي

2013

األف

دولر اأمريكي

2014

�ألف

دوالر �أمريكي

2013

األف

دولر اأمريكي

4.6433.56216.22110.427�صايف �لربح للفرتة  

 �لدخل )�خل�صارة( �ل�صاملة �الأخرى �لتي �صيتم ت�صنيفها �إىل �لربح 

�أو �خل�صارة يف �لفرت�ت �لالحقة:

)3.042((335))1.313(234اإحتياطي حتويل العمالت الأجنبية 

6.4301.71515.2962.531اإحتياطي القيمة العادلة 

1.302(1.008)2.097(2.696)حمول 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

590)6.746((131))5.535(

714(37)591(67)حتوطات التدفقات النقدية

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

�إىل �لربح �أو �خل�صارة يف �لفرت�ت �لالحقة
4.491)3.656(13.785)4.030(

30.0066.397)94(9.134جمموع �لدخل )�خل�صارة( �ل�صاملة للفرتة 

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

30.1615.705)756(8.557- م�ساهمي ال�سركة الأم

692(155)577662- حقوق غري م�سيطرة

9.134)94(30.0066.397

القائمة املرحلية املوحدة للتدفقات النقدية  

لفرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2014 )مراجعة(  

لفرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية 

يف 30 يونيو

 2014

�ألف

دوالر �أمريكي

2013

األف

دولر اأمريكي

)35.455((170.660)�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة الت�سغيلية

146.23030.184�سايف النقد من الأن�سطة الإ�ستثمارية

146.08316.042�سايف النقد من الأن�سطة التمويلية

)2.618((385)تعديالت حتويل العمالت الأجنبية

)62((1.842)تغريات يف حقوق غري م�سيطرة

119.4268.091�صايف �لتغري�ت في �لنقد وما في حكمه

130.49182.393النقد وما في حكمه في 1 يناير 

249.91790.484�لنقد وما يف حكمه يف 30 يونيو

القائمة املرحلية املوحدة للدخل

لفرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2014 )مراجعة(  

لفرتة ال�ستة اأ�سهر 

املنتهية يف 30 يونيو 

لفرتة الثالثة اأ�سهر 

املنتهية يف 30 يونيو 

2013

األف

دولر اأمريكي

2014

�ألف

دوالر �أمريكي

2013

األف

دولر اأمريكي

2014

�ألف

دوالر �أمريكي

5.306 11.111 2.537 (3.201) )خ�سارة( دخل الإ�ستثمار- �سايف

3.341 28.051 1.656 16.432 دخل الفوائد

8.647 39.162 4.193 13.231

9.263 19.824 3.903 10.514 ر�سوم وعمولت 

1.065 (3.162) 1.020 (1.489) )خ�سائر( مكا�سب حتويل العمالت الأجنبية - �سايف

18.659 30.710 6.616 23.742 ح�سة البنك من نتائج ال�سركات الزميلة وامل�ساريع امل�سرتكة - �سايف

37.634 86.534 15.732 45.998 جمموع �لدخل

)15.632( (25.740) )7.653( (13.849) م�سروفات الفوائد

22.002 60.794 8.079 32.149 �لدخل �لت�صغيلي قبل �مل�صروفات و�ملخ�ص�صات 

)8.171( (20.298) )3.635( (9.853) رواتب ومزايا

)3.763( (11.367) )1.804( (4.840) م�سروفات عامة واإدارية

10.068 29.129 2.640 17.456 �لدخل �لت�صغيلي قبل �ملخ�ص�صات

359 (12.908) 922 (12.813)
)خ�سارة ا�سمحالل( خم�س�سات انتفت احلاجة اليها للقرو�س 

وال�ستثمارات وال�سمانات واملوجودات الأخرى امل�سكوك يف حت�سيلها - �سايف 

10.427 16.221 3.562 4.643 �صايف �لربح للفرتة

�لربح )�خل�صارة( �لعائدة �إىل:

9.664 16.415 3.179 6.197 - م�ساهمي ال�سركة الأم

763 (194) 383 (1.554) - حقوق غري م�سيطرة 

10.427 16.221 3.562 4.643

�لربح لل�صهم:

1.19 2.01 0.39 0.76 الن�سيب الأ�سا�سي واملخف�س لل�سهم في الأرباح )�سنتات اأمريكية(


