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القائمة الموحدة للمركز المالي

في 3١ دي�سمبر 2٠١8

2018

 �ألف

دوالر �أمريكي

2٠١7

 األف

دوالر اأمريكي

�لموجود�ت

522.428٤32.٠٦7ودائع لدى بنوك وتحت الطلب 

169.736١١9.853اإيداعات لدى البنوك

602.576١9.2٦8اإ�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

289.72938٤.١72اإ�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل االآخر

-10.341اإ�ستثمارات مدرجة بالتكلفة المطفاأة

664.533972.292قرو�س وذمم مدينة

122.689١23.3١8موجودات اأخرى

749.727758.38١اإ�ستثمارات في �سركات زميلة 

124.853١٠5.٠93اإ�ستثمارات عقارية

70.511٤7.22١ممتلكات ومعدات

71.48155.325ال�سهرة وموجودات غير ملمو�سة اأخرى

3.398.6043.٠١٦.99٠مجموع �لموجود�ت

�لمطلوبات وحقوق �لملكية

�لمطلوبات

505.149٦2٤.٤22مبالغ م�ستحقة لبنوك وموؤ�س�سات مالية اأخرى

1.041.904878.22٠ودائع العمالء

1.034.98285٦.٤2٦قرو�س م�ستحقة الدفع

5٠.٠٠٠-دين ثانوي

-131.739�سندات طويلة االأجل

136.313٦٦.28٤مطلوبات اأخرى 

2.850.0872.٤75.352مجموع المطلوبات 

حقوق �لملكية

206.4872٠٦.٤87راأ�س المال

-)56(اأ�سهم خزانة

214.4772١٤.٤77عالوة اإ�سدار اأ�سهم

-)39(احتياطي اأ�سهم خزانة

2.310٤٤٦احتياطي قانوني

9٠)54.201(احتياطي القيمة العادلة 

)١.5١7()2.293(احتياطي تحويل عمالت اأجنبية 

2.2٦٤)2.682()عجز متراكم( / اأرباح مبقاة 

364.003٤22.2٤7راأ�س المال واالحتياطيات العائدة اإلى م�ساهمي ال�سركة االأم 

33.00033.٠٠٠راأ�س المال الدائم فئة ١

151.5148٦.39١حقوق غير م�سيطرة في حقوق الملكية

548.5175٤١.٦38مجموع حقوق الملكية

3.398.6043.٠١٦.99٠مجموع �لمطلوبات وحقوق �لملكية

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

ل�سركة الخليج المتحد القاب�سة �س.م.ب. لل�سنة المنتهية في 3١ دي�سمبر 2٠١8. والتي تمت الموافقة عليها من قبل مجل�س االإدارة فـي 27 فبراير 2٠١9 وتم اإ�سدار راأيًا غير متحفظ من قبل ارن�ست ويونغ - مملكة البحرين

م�سعود حيات

رئي�س جمل�س االإدارة

في�سل العيار

نائب رئي�س مجل�س االإدارة

ح�سين الالني

الرئي�س التنفيذي باالإنابة

 القائمة الموحدة للدخل 

لل�سنة المنتهية في 3١ دي�سمبر 2٠١8 

لل�سنة �لمنتهية فيالعائد لل�سهم من العمليات الموقوفة

31 دي�سمبر 2018

 �ألف

دوالر �أمريكي

للفترة من تاريخ الـتاأ�سي�س 

اإلى 3١ دي�سمبر 2٠١7

 األف

دوالر اأمريكي

�لعمليات �لم�ستمرة

61.436١3.9٠٤دخل الفوائد

42.514١١.95٠دخل االإ�ستثمار - �سافي

103.95025.85٤

72.478١2.58٦ر�سوم وعموالت - �سافي

)555(678مكا�سب / )خ�سائر( تحويل عمالت اأجنبية - �سافي

30.905٦.9٤5ح�سة ال�سركة من نتائج ال�سركات الزميلة - �سافي

208.011٤٤.83٠مجموع �لدخل

)١5.9١8()68.563(م�سروفات الفوائد

139.44828.9١2�لدخل �لت�سغيلي قبل �لم�سروفات و�لمخ�س�سات

)١٠.855()53.937(رواتب ومزايا

)٦.937()34.868(م�سروفات عامة واإدارية

50.643١١.١2٠�لدخل �لت�سغيلي قبل �لمخ�س�سات و�ل�سريبة

-)9.020(خ�سارة ا�سمحالل من ا�ستثمارات

-)805(مخ�س�س الخ�سائر مقابل اال�ستراكات غير الممولة 

)2.١٠3()14.199(الخ�سائر االئتمانية المتوقعة / مخ�س�س

)9٠٦()2.616(ال�سرائب - �سافي

24.0038.١١١�سافي �لربح لل�سنة من �لعمليات �لم�ستمرة

)3.٠25(524�سافي الربح )الخ�سارة( من العمليات الموقوفة

24.5275.٠8٦�سافي �لربح لل�سنة / للفترة

5.883٦2٤�سافي �لربح �لعائد �إلى حقوق غير م�سيطرة

18.644٤.٤٦2�سافي �لربح �لعائد �إلى م�ساهمي �ل�سركة �الأم

�سافي �لربح �لعائد �إلى:

حقوق غير م�سيطرة

5.812٦2٤من العمليات الم�ستمرة

-71من العمليات الموقوفة

5.883٦2٤

م�ساهمي �ل�سركة �الأم

18.1917.٤87من العمليات الم�ستمرة

)3.٠25(453من العمليات الموقوفة

18.644٤.٤٦2

�لعائد لل�سهم 

الن�سيب االأ�سا�سي والمخف�س لل�سهم في االأرباح العائد اإلى م�ساهمي ال�سركة االأم 

)�سنتات اأمريكية(

2.352.١3

�لعائد لل�سهم من �لعمليات �لم�ستمرة

 الن�سيب االأ�سا�سي والمخف�س لل�سهم في االأرباح العائد اإلى م�ساهمي ال�سركة االأم 

2.243.58)�سنتات اأمريكية(

�لعائد لل�سهم من �لعمليات �لموقوفة

 الن�سيب االأ�سا�سي والمخف�س لل�سهم في االأرباح العائد اإلى م�ساهمي ال�سركة االأم 

)١.٤5(0.11)�سنتات اأمريكية(

 القائمة الموحدة المخت�سرة للتدفقات النقدية

لل�سنة المنتهية في 3١ دي�سمبر 2٠١8

لل�سنة �لمنتهية في

31 دي�سمبر 2018

 �ألف

دوالر �أمريكي

للفترة من تاريخ الـتاأ�سي�س 

اإلى 3١ دي�سمبر 2٠١7

 األف

دوالر اأمريكي

١55.8٤٤)66.911(�سافي النقد )الم�ستخدم في( من االأن�سطة الت�سغيلية

289.٤83)32.941(�سافي النقد )الم�ستخدم في( من االأن�سطة االإ�ستثمارية

251.251١2١.٦78�سافي النقد من االأن�سطة التمويلية

)١.5١7()776(تعديالت تحويل عمالت اأجنبية

)23.35٦()16.586(تغيرات في حقوق غير م�سيطرة

134.0375٤2.١32�سافي �لتغير�ت في �لنقد وما في حكمه

-542.132�لنقد وما في حكمه في 1 يناير

�سافي �لتغير�ت في �لنقد وما في حكمه

676.1695٤2.١32و�لنقد وما في حكمه في 31 دي�سمبر 

 القائمة الموحدة للدخل ال�سامل 

لل�سنة المنتهية في 3١ دي�سمبر 2٠١8

لل�سنة �لمنتهية في

31 دي�سمبر 2018

 �ألف

دوالر �أمريكي

للفترة من تاريخ الـتاأ�سي�س اإلى 

3١ دي�سمبر 2٠١7

 األف

دوالر اأمريكي

24.5275.٠8٦�سافي �لربح لل�سنة / للفترة

 )الخ�سارة( الدخل ال�سامل االآخر الذي �سيعاد ت�سنيفه اإلى 

االأرباح اأو الخ�سائر في الفترات الالحقة:

)١.5١7()776(احتياطي تحويل عمالت اأجنبية 

7.5١٤)23.630(احتياطي القيمة العادلة 

)١٠.٦72()32.187(ح�سة ال�سركة من خ�سارة �ساملة اأخرى في ال�سركات الزميلة - �سافي 

-55تحوطات التدفقات النقدية

 �سافي �لخ�سارة �ل�ساملة �الأخرى �لتي �سيعاد ت�سنيفها �إلى �الأرباح �أو 

)٤.٦75()56.538(�لخ�سائر في �لفتر�ت �لالحقة

 )الخ�سارة( الدخل ال�سامل االآخر الذي لن يعاد ت�سنيفه اإلى 

االأرباح اأو الخ�سائر في الفترات الالحقة:

١9)431(احتياطي تحويل عمالت اأجنبية 

7.722)3.649(احتياطي القيمة العادلة 

�سافي )�لخ�سارة( �لدخل �ل�سامل �الآخر �لذي لن يعاد ت�سنيفه �إلى 

�الأرباح �أو �لخ�سائر في �لفتر�ت �لالحقة

)4.080(7.7٤١

3.٠٦٦)60.618()�لخ�سارة( �لدخل �ل�سامل �الآخر لل�سنة / للفترة

8.١52)36.091(مجموع )�لخ�سارة( �لدخل �ل�سامل

مجموع )�لخ�سارة( �لدخل �ل�سامل �لعائد �إلى:

3.٠35)38.919(- م�ساهمي ال�سركة االأم

2.8285.١١7- حقوق غير م�سيطرة

)36.091(8.١52

 القائمة الموحدة للتغيرات في حقوق الملكية

لل�سنة المنتهية في 3١ دي�سمبر 2٠١8

العائد اإلى م�ساهمي ال�سركة االأم

 مجموع 

 حقوق 

الملكية 

 األف

دوالر اأمريكي

 حقوق

 غير 

م�سيطرة

 األف

دوالر اأمريكي

 راأ�س

  المال 

الدائم فئة ١

 األف

دوالر اأمريكي

 المجموع 

قبل حقوق غير 

م�سيطرة

 األف

دوالر اأمريكي

 اأرباح 

مبقاة / )عجز 

متراكم(

 األف

دوالر اأمريكي

 احتياطي 

تحويل العمالت 

االأجنبية 

 األف

دوالر اأمريكي

 احتياطي القيمة 

العادلة 

 األف

دوالر اأمريكي

 اإحتياطي 

قانوني

 األف

دوالر اأمريكي

 احتياطي

  اأ�سهم 

خزانة

 األف

دوالر اأمريكي

 عالوة

  اإ�سدار 

اأ�سهم

 األف

دوالر اأمريكي

 اأ�سهم

 خزانة

 األف

دوالر اأمريكي

 راأ�س 

المال

 األف

دوالر اأمريكي

5٤١.٦38 8٦.39١ 33.٠٠٠ ٤22.2٤7 2.2٦٤ )١.5١7( 9٠ ٤٤٦ - 2١٤.٤77 - 2٠٦.٤87 �لر�سيد في 1 يناير 2018

)١٠.8١٠( )2.73١( - )8.٠79( )١٦.١٤٦( - 8.٠٦7 - - - - - تعديل التحول نتيجة لتطبيق المعيار الدولي الإعداد 

التقارير المالية رقم 9 في ١ يناير 2٠١8

53٠.828 83.٦٦٠ 33.٠٠٠ ٤١٤.١٦8 )١3.882( )١.5١7( 8.١57 ٤٤٦ - 2١٤.٤77 - 2٠٦.٤87

2٤.527 5.883 - ١8.٦٤٤ ١8.٦٤٤ - - - - - - - الربح لل�سنة

)٦٠.٦١8( )3.٠55( - )57.5٦3( - )77٦( )5٦.787( - - - - - )الخ�سارة( ال�ساملة االأخرى 

)3٦.٠9١( 2.828 - )38.9١9( ١8.٦٤٤ )77٦( )5٦.787( - - - - - مجموع )الخ�سارة( الدخل ال�سامل لل�سنة

- - - - 5.57١ - )5.57١( - - - - - محول عند ا�ستبعاد ا�ستثمارات محتفظ بها 

لغر�س غير المتاجرة

- - - - )١.8٦٤( - - ١.8٦٤ - - - - محول خالل السنة
)95( - - )95( - - - - )39( - )5٦( - �سراء اأ�سهم خزانة

)3.5١3( - - )3.5١3( )3.5١3( - - - - - - - �سداد فائدة على راأ�س المال الدائم فئة ١

)5.٤3٦( - - )5.٤3٦( )5.٤3٦( - - - - - - - ح�سة ال�سركة الزميلة في الفوائد المدفوعة على 

راأ�س المال الدائم فئة ١

78.557 78.557 - - - - - - - - - - اقتناء �سركة تابعة

)١3.53١( )١3.53١( - - - - - - - - - - تغيرات اأخرى في حقوق غير م�سيطرة

)2.2٠2( - - )2.2٠2( )2.2٠2( - - - - - - - فائ�س  مدفوع مقابل القيمة العادلة ل�سافي 

الموجودات المقتناة

548.517 151.514 33.000 364.003 )2.682( )2.293( )54.201( 2.310 )39( 214.477 )56( 206.487 �لر�سيد في 31 دي�سمبر 2018

٤2٠.9٦٤ - - ٤2٠.9٦٤ - - - - - 2١٤.٤77 - 2٠٦.٤87 راأ�س المال ال�سادر خالل الفترة

5.٠8٦ ٦2٤ - ٤.٤٦2 ٤.٤٦2 - - - - - - - الربح للفترة

3.٠٦٦ ٤.٤93 - )١.٤27( - )١.5١7( 9٠ - - - - - الدخل  )الخ�سارة( ال�ساملة االأخرى 

8.١52 5.١١7 - 3.٠35 ٤.٤٦2 )١.5١7( 9٠ - - - - - مجموع الدخل )الخ�سارة( ال�ساملة للفترة

)١.752( - - )١.752( )١.752( - - - - - - - �سداد فائدة على راأ�س المال الدائم فئة ١

١٤2.١23 ١٠9.١23 33.٠٠٠ - - - - - - - - - اقتناء �سركات تابعة

- - - )٤٤٦( - - ٤٤٦ - - - - محول خالل الفترة

)27.8٤9( )27.8٤9( - - - - - - - - - - تغيرات اأخرى في حقوق غير م�سيطرة

5٤١.٦38 8٦.39١ 33.٠٠٠ ٤22.2٤7 2.2٦٤ )١.5١7( 9٠ ٤٤٦ - 2١٤.٤77 - 2٠٦.٤87 الر�سيد في 3١ دي�سمبر 2٠١7


