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شـــركة الخليـــج المتحـد القابضــة ش.م.ب.

 ا�ستخرجت القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي والقائمة المرحلية الموحدة للدخل والقائمة المرحلية الموحدة المخت�سرة للتدفقات النقدية والقائمة المرحلية الموحدة للتغيرات في حقوق الملكية والقائمة المرحلية الموحدة للدخل ال�سامل المبينة اأعاله من القوائم المالية المرحلية الموحدة المخت�سرة

ل�سركة الخليج المتحد القاب�سة �س.م.ب. للفترة المنتهية في اإلى 3٠ يونيو 2٠١8. والتي تمت الموافقة عليها من قبل مجل�س الإدارة فـي ١  اأغ�سط�س 2٠١8 وتمت مراجعتها من قبل ارن�ست ويونغ - مملكة البحرين

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 للمركز المالي

كما في 3٠ يونيو 2٠١8 )مراجعة(

مدققة

3١ دي�سمبر 

2٠١7

األف

دولر اأمريكي

مراجعة 

30 يونيو 

2018

�ألف

دوالر �أمريكي

�لموجود�ت

432,067 510,634 ودائع لدى بنوك وتحت الطلب 

119,853 123,804 اإيداعات لدى البنوك

19,268 37,057 اإ�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

384,172 322,635 اإ�ستثمارات محتفظ بها لغر�س غير المتاجرة

972,292 1,172,167 قرو�س وذمم مدينة

126,056 109,899 موجودات اأخرى

758,381 742,627 اإ�ستثمارات في �سركات زميلة 

105,093 106,491 اإ�ستثمارات عقارية

47,221 47,977 ممتلكات ومعدات

52,587 52,587 ال�سهرة 

- 2,691 موجودات محتفظ بها لغر�س البيع

3,016,990 3,228,569 مجموع �لموجود�ت

�لمطلوبات وحقوق �لملكية

�لمطلوبات

624,422 565,279 مبالغ م�ستحقة لبنوك وموؤ�س�سات مالية اأخرى

878,220 1,088,550 ودائع العمالء

856,426 995,791 قرو�س م�ستحقة الدفع

50,000 - دين ثانوي

66,284 62,388 مطلوبات اأخرى 

2,475,352 2,712,008 مجموع �لمطلوبات 

حقوق �لملكية

206,487 206,487 راأ�س المال

- )55( اأ�سهم خزانة

214,477 214,477 عالوة اإ�سدار اأ�سهم

- )39( احتياطي اأ�سهم خزانة

٤٤٦ 446 احتياطي قانوني

9٠ )19,884( احتياطي القيمة العادلة 

)1,517( )119( احتياطي تحويل عمالت اأجنبية 

2,264 )5,839( )عجز متراكم( اأرباح مبقاة

422,247 395,474 ر�أ�س �لمال و�الحتياطيات �لعائدة �إلى م�شاهمي �ل�شركة �الأم

33,000 33,000 راأ�س المال الدائم فئة ١

86,391 88,087 حقوق غير م�سيطرة 

541,638 516,561 مجموع حقوق �لملكية

3,016,990 3,228,569 مجموع �لمطلوبات وحقوق �لملكية

القائمة المرحلية الموحدة للتغيرات في حقوق الملكية

لفترة ال�ستة اأ�سهر المنتهية في 3٠ يونيو 2٠١8 )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 ١

األف

دولر اأمريكي

المجموع 

قبل حقوق غير 

م�سيطرة

األف

دولر اأمريكي

اأرباح 

 مبقاة 

)عجز متراكم(

األف

دولر اأمريكي

احتياطي تحويل 

 العمالت الأجنبية 

)خ�سارة متراكمة(

األف 

دولر اأمريكي

احتياطي 

القيمة 

العادلة 

األف 

دولر اأمريكي

احتياطي 

قانوني

األف

دولر اأمريكي

احتياطي 

اأ�سهم 

خزانة 

األف 

دولر اأمريكي

عالوة اإ�سدار 

اأ�سهم

األف

دولر اأمريكي

اأ�سهم 

خزانة

األف 

دولر اأمريكي

راأ�س 

المال

األف 

دولر اأمريكي

541,638 86,391 33,000 422,247 2,264 )1,517( 9٠ ٤٤٦ - 214,477 - 206,487 الر�سيد في ١ يناير 2٠١8

)10,814( )2,731( - )8,083( )16,146( - 8,063 - - - - -
تعديل تحول نتيجة لتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 

رقم 9 في ١ يناير 2٠١8

530,824 83,660 33,000 414,164 )13,882( )1,517( 8,153 ٤٤٦ - 214,477 - 206,487

11,859 2,350 - 9,509 9,509 - - - - - - - الربح للفترة

)22,353( )9٠٤( - )21,449( - 1,398 )22,847( - - - - - دخل )خ�سارة( دخل �سامل اآخر

)10,494( 1,446 - )11,940( 9,509 1,398 )22,847( - - - - - مجموع )الخ�سارة( الدخل ال�سامل للفترة

- - - - 5,190 - )5,190( - - - - - محول عند ا�ستبعاد ا�ستثمارات محتفظ بها لغر�س غير المتاجرة

)9٤( - - )9٤( - - - - )39( - )55( - �سراء اأ�سهم خزانة 

)4,454( - - )4,454( )4,454( - - - - - - - �سداد فائدة على الأرواق الراأ�سمالية فئة ١

2,981 2,981 - - - - - - - - - - تغيرات اأخرى في حقوق غير م�سيطرة 

)2,202( - - )2,202( )2,202( - - - - - - - الفائ�س المدفوع مقابل القيمة العادلة ل�سافي الموجودات المقتناه

516,561 88,087 33,000 395,474 )5,839( )119( )19,884( 446 )39( 214,477 �لر�شيد في 30 يونيو 2018 206,487 )55(

القائمة المرحلية الموحدة للتدفقات النقدية 

لفترة ال�ستة اأ�سهر المنتهية في 3٠ يونيو 2٠١8 )مراجعة(

لفترة �ل�شتة �أ�شهر 

�لمنتهية في 30 

يونيو 2018

�ألف

دوالر �أمريكي

)27.091(�سافي النقد الم�ستخدم في الأن�سطة الت�سغيلية

25.178�سافي النقد من الأن�سطة الإ�ستثمارية

84.817�سافي النقد من الأن�سطة التمويلية

1.475تعديالت تحويل عمالت اأجنبية

)655(تغيرات في حقوق غير م�سيطرة

83.724�شافي �لتغير�ت في �لنقد وما في حكمه

542.132النقد وما في حكمه في ١ يناير 

625.856�لنقد وما في حكمه في 30 يونيو 

القائمة المرحلية الموحدة للدخل ال�سامل الآخر 

لفترة ال�ستة اأ�سهر المنتهية في 3٠ يونيو 2٠١8 )مراجعة(

لفترة �لثالثة �أ�شهر 

�لمنتهية في 30 

يونيو 2018

�ألف

دوالر �أمريكي

لفترة �ل�شتة �أ�شهر 

�لمنتهية في 30 

يونيو 2018

�ألف

دوالر �أمريكي

5,47511,859�شافي �لربح للفترة 

)�لخ�شارة( �لدخل �ل�شامل �الآخر �لذي �شيعاد ت�شنيفه �إلى 

     �الأرباح �أو �لخ�شائر في �لفتر�ت �لالحقة:

2111,434- احتياطي تحويل عمالت اأجنبية  

)15,546()8,160(- احتياطي القيمة العادلة  

)9,290()2,883(- ح�سة ال�سركة من خ�سارة �ساملة اأخرى في ال�سركات الزميلة - �سافي  

6611,049- تحوطات التدفقات النقدية  

�لخ�شارة �ل�شاملة �الأخرى للفترة �لتي �شيعاد ت�شنيفها �إلى �الأرباح �أو  

     �لخ�شائر في �لفتر�ت �لالحقة  
)10,171()22,353(

)10,494()4,696(مجموع �لخ�شارة �ل�شاملة للفترة  

مجموع )�لخ�شارة( �لدخل �ل�شامل �لعائد �إلى:

)11,940()5,282(- م�ساهمي ال�سركة الأم

5861,446- حقوق غير م�سيطرة

)4,696()10,494(

القائمة المرحلية الموحدة للدخل

لفترة ال�ستة اأ�سهر المنتهية في 3٠ يونيو 2٠١8 )مراجعة(

لفترة �ل�شتة �أ�شهر 

�لمنتهية في 30 

يونيو 2018

�ألف

دوالر �أمريكي

لفترة �لثالثة �أ�شهر 

�لمنتهية في 30 

يونيو 2018

�ألف

دوالر �أمريكي

�لعمليات �لم�شتمرة

27,884 14,754 دخل الفوائد

11,947 3,744 دخل الإ�ستثمار - �سافي

39,831 18,498

30,340 11,035 ر�سوم وعمولت - �سافي 

449 )١،٣٦٨( مكا�سب تحويل عمالت اأجنبية - �سافي

15,932 12,870 ح�سة ال�سركة من نتائج ال�سركات الزميلة - �سافي

86,552 41,035 مجموع �لدخل

)31,893( )15,813( م�سروفات الفوائد

54,659 25,222 �لدخل �لت�شغيلي قبل �لم�شروفات و�لمخ�ش�شات

)21,919( )10,905( رواتب ومزايا

)14,160( )7,398( م�سروفات عامة واإدارية

18,580 6,919 �لدخل �لت�شغيلي قبل �لمخ�ش�شات و�ل�شريبة

)4,091( 68 ا�سترجاع )مخ�س�سات( الخ�سائر الئتمانية المتوقعة �سافي 

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

)271( 116 ال�سرائب - �سافي

13,487 7,103 �شافي �لربح للفترة من �لعمليات �لم�شتمرة 

)1,628( )1,628( �سافي الخ�سارة من العمليات الموقوفة 

11,859 5,475 �شافي �لربح للفترة

2,350 1,062 �شافي �لربح �لعائد �إلى حقوق غير م�شيطرة

9,509 4,413 �شافي �لربح �لعائد �إلى م�شاهمي �ل�شركة �الأم

�شافي �لربح )�لخ�شارة( �لعائد �إلى:

حقوق غير م�شيطرة

2,811 1,523 - من العمليات الم�ستمرة

)461( )461( - من العمليات الموقوفة

2,350 1,062

م�شاهمي �ل�شركة �الأم

10,676 5,580 - من العمليات الم�ستمرة

)1,167( )1,167( - من العمليات الموقوفة

9,509 4,413

�لعائد لل�شهم

1,22 0,65

الن�سيب الأ�سا�سي والمخف�س لل�سهم في الأرباح العائد اإلى م�ساهمي ال�سركة الأم )�سنتات 

اأمريكية(

1,51 0,93

الن�سيب الأ�سا�سي والمخف�س لل�سهم في الأرباح من العمليات الم�ستمرة العائد اإلى م�ساهمي 

ال�سركة الأم )�سنتات اأمريكية(


