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شـــركة الخليـــج المتحـد القابضــة ش.م.ب.

 ا�صتخرجت القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي والقائمة المرحلية الموحدة للدخل والقائمة المرحلية الموحدة المخت�صرة للتدفقات النقدية والقائمة المرحلية الموحدة للتغيرات في حقوق الملكية والقائمة المرحلية الموحدة للدخل ال�صامل المبينة اأعاله من القوائم المالية المرحلية الموحدة المخت�صرة

ل�صركة الخليج المتحد القاب�صة �س.م.ب. للفترة المنتهية في اإلى 31 مار�س 2019. والتي تمت الموافقة عليها من قبل مجل�س الإدارة فـي 14 مايو  2019 وتمت مراجعتها من قبل ارن�صت ويونغ - مملكة البحرين

مسعود حيات
رئيس جملس اإلدارة

فيصل العيار
نائب رئيس مجلس اإلدارة

حسين الالني
الرئيس التنفيذي

القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي 
كما في 3١ مارس 2٠١9 )مراجعة( 

مراجعة

31 مارس 
2019
ألف

دوالر أمريكي

مدققة
3١ ديسمبر

 2٠١8
ألف

دوالر أمريكي

مراجعة
3١ مارس 

2٠١8
ألف

دوالر أمريكي
الموجودات

376,335522,٤28238,732ودائع لدى بنوك وتحت الطلب 
333,660١٦9,73٦١2٠,557إيداعات لدى البنوك

565,515٦٠2,57٦٤٤5,2٦2إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
239,639289,72932١,٦7٠إستثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة

-10,144١٠,3٤١إستثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق 
654,868٦٦٤,5337٠٠,927قروض وذمم مدينة

140,637١22,٦89١٤١,١٦5موجودات أخرى
755,9197٤9,7277٤٦,٠١8إستثمارات في شركات زميلة 

115,025١2٤,853١٠7,٠٠3إستثمارات عقارية
85,6787٠,5١١٤8,233ممتلكات ومعدات

71,1737١,٤8١52,587الشهرة وموجودات غير ملموسة  أخرى 
3,348,5933,398,٦٠٤2,922,١5٤مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية

المطلوبات
505,4225٠5,١٤95٤9,338مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية أخرى

1,041,680١,٠٤١,9٠٤837,282ودائع العمالء
1,001,337١,٠3٤,9829٠١,793قروض مستحقة الدفع

-131,666١3١,739سندات طويلة األجل
5٠,٠٠٠--دين ثانوي

122,797١3٦,3١3٦2,323مطلوبات أخرى 
2,802,9022,85٠,٠872,٤٠٠,73٦مجموع المطلوبات 

حقوق الملكية
206,4872٠٦,٤872٠٦,٤87رأس المال

)55()5٦()56(أسهم خزانة
214,4772١٤,٤772١٤,٤77عالوة إصدار أسهم

)39()39()39(احتياطي أسهم خزانة
2,3102,3١٠٤٤٦احتياطي قانوني

)٦,5٠9()5٤,2٠١()58,174(احتياطي القيمة العادلة 
)339()2,293()3,599(احتياطي تحويل عمالت أجنبية 

)9,783()2,٦82()3,252(عجز متراكم
358,1543٦٤,٠٠3٤٠٤,٦85رأس المال واالحتياطيات العائدة إلى مساهمي الشركة األم 

33,00033,٠٠٠33,٠٠٠رأس المال الدائم فئة ١
154,537١5١,5١٤83,733حقوق غير مسيطرة

545,6915٤8,5١752١,٤١8مجموع حقوق الملكية
3,348,5933,398,٦٠٤2,922,١5٤مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

القائمة المرحلية الموحدة للدخل 
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 3١ مارس 2٠١9 )مراجعة(

لفترة الثالثة أشهر 
المنتهية في 3١ مارس 

2019
ألف

دوالر أمريكي
2٠١8
ألف

دوالر أمريكي
16,452١3,١3٠دخل الفوائد

13,7318,2٠3دخل اإلستثمار - صافي
30,1832١,333

19,945١9,3٠5رسوم وعموالت– صافي
1,530١,8١7مكاسب تحويل عمالت أجنبية – صافي

10,8413,٠٦2حصة الشركة من نتائج الشركات الزميلة - صافي
62,499٤5,5١7مجموع الدخل

)١٦,٠8٠()21,092(مصروفات الفوائد
41,40729,٤37الدخل التشغيلي قبل المصروفات والمخصصات

)١١,٠١٤()17,798(رواتب ومزايا
)٦,7٦2()12,457(مصروفات عامة وإدارية

11,152١١,٦٦١الدخل التشغيلي قبل المخصصات والضرائب 
)٤,١59()825(مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة – صافي  

-)800(خسارة اضمحالل من استثمارات
)73١(-مخصص الخسائر مقابل االشتراكات غير الممولة

)387()1,599(الضرائب – صافي
7,928٦,38٤صافي الربح للفترة 

3,008١,288صافي الربح العائد إلى حقوق غير مسيطرة
4,9205,٠9٦صافي الربح العائد إلى مساهمي الشركة األم

العائد للسهم 
النصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح العائد إلى مساهمي الشركة األم 

0,54٠,57)سنتات أمريكية(

القائمة المرحلية الموحدة للدخل الشامل اآلخر
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 3١ مارس 2٠١9 )مراجعة(

لفترة الثالثة أشهر 
المنتهية في 3١ مارس 

2019
ألف

دوالر أمريكي
2٠١8
ألف

دوالر أمريكي
7,928٦,38٤صافي الربح للفترة 

)الخسارة( الدخل الشامل اآلخر للفترة الذي سيعاد تصنيفه إلى األرباح أو 
الخسائر في الفترات الالحقة:

١,223)1,306(احتياطي تحويل عمالت أجنبية 
)7,38٦()2,212(احتياطي القيمة العادلة

)٦,٤٠7()3,052(حصة الشركة من خسارة شاملة أخرى في الشركات الزميلة - صافي 
388)1,775(تحوطات التدفقات النقدية

مجموع الخسارة الشاملة األخرى للفترة التي سيعاد تصنيفها إلى األرباح 
)١2,١82()8,345(أو الخسائر في الفترات الالحقة

)5,798()417(مجموع الخسارة الشاملة للفترة 
مجموع )الخسارة( الدخل الشامل العائد إلى:

)٦,٦58()3,145(- مساهمي الشركة األم
2,7288٦٠- حقوق غير مسيطرة

)417()5,798(

 القائمة المرحلية الموحدة للتغيرات في حقوق الملكية
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 3١ مارس 2٠١9 )مراجعة(

العائد إلى مساهمي الشركة األم
مجموع 

حقوق
الملكية

ألف
دوالر أمريكي

حقوق غير 
مسيطرة

ألف
دوالر أمريكي

رأس 
المال 

الدائم فئة ١
ألف

دوالر أمريكي

المجموع 
قبل حقوق غير 

مسيطرة
ألف

دوالر أمريكي

أرباح مبقاة 
)عجز متراكم(

ألف
دوالر أمريكي

احتياطي تحويل 
العمالت األجنبية 

ألف 
دوالر أمريكي

احتياطي القيمة 
العادلة 

ألف 
دوالر أمريكي

احتياطي قانوني
ألف

دوالر أمريكي

احتياطي أسهم 
خزانة 

ألف 
دوالرأمريكي

عالوة إصدار 
أسهم
ألف

دوالر أمريكي

أسهم 
خزانة
ألف 

دوالرأمريكي

رأس 
المال
ألف 

دوالر أمريكي
5٤8,5١7 ١5١,5١٤ 33,٠٠٠ 3٦٤,٠٠3 )2,٦82( )2,293( )5٤,2٠١( 2,3١٠ )39( 2١٤,٤77 )5٦( 2٠٦,٤87 الرصيد في ١ يناير 2٠١9

7,928 3,٠٠8 - ٤,92٠ ٤,92٠ - - - - - - - الربح للفترة
)8,3٤5( )28٠( - )8,٠٦5( - )١,3٠٦( )٦,759( - - - - - خسارة شاملة أخرى  

)٤١7( 2,728 - )3,١٤5( ٤,92٠ )١,3٠٦( )٦,759( - - - - - مجموع )الخسارة( الدخل الشامل للفترة
- - - - )2,78٦( - 2,78٦ - - - - - محول عند استبعاد إستثمارات محتفظ بها لغرض 

غير المتاجرة
)2,7٠٤( - - )2,7٠٤( )2,7٠٤( - - - - - - - حصة الشركات الزميلة من الفائدة المدفوعة على 

رأس المال فئة ١
295 295 - - - - - - - - - - تغيرات أخرى في حقوق غير مسيطرة 

545,691 154,537 33,000 358,154 )3,252( )3,599( )58,174( 2,310 )39( 214,477 )56( 206,487 الرصيد في 31 مارس 2019
5٤١,٦38 8٦,39١ 33,٠٠٠ ٤22,2٤7 2,2٦٤ )١,5١7( 9٠ ٤٤٦ - 2١٤,٤77 - 2٠٦,٤87 الرصيد في ١ يناير 2٠١8
)١٠,8١٤( )2,73١( - )8,٠83( )١٦,١٤٦( - 8,٠٦3 - - - - - تعديل التحول نتيجة لتطبيق المعيار الدولي إلعداد

التقارير المالية رقم 9 في ١ يناير 2٠١8
53٠,82٤ 83,٦٦٠ 33,٠٠٠ ٤١٤,١٦٤ )١3,882( )١,5١7( 8,١53 ٤٤٦ - 2١٤,٤77 - 2٠٦,٤87

٦,38٤ ١,288 - 5,٠9٦ 5,٠9٦ - - - - - - - الربح للفترة
)١2,١82( )٤28( - )١١,75٤( - ١,١78 )١2,932( - - - - - )خسارة( دخل شامل آخر 
)5,798( 8٦٠ - )٦,٦58( 5,٠9٦ ١,١78 )١2,932( - - - - - مجموع )الخسارة( الدخل الشامل للفترة

- - - - ١,73٠ - )١,73٠( - - - - - محول عند استبعاد إستثمارات محتفظ بها لغرض 
غير المتاجرة

)9٤( - - )9٤( - - - - )39( - )55( - شراء أسهم خزانة 
)2,727( - - )2,727( )2,727( - - - - - - - حصة الشركات الزميلة من الفائدة المدفوعة على 

رأس المال فئة ١
)787( )787( - - - - - - - - - - تغيرات أخرى في حقوق غير مسيطرة 

52١,٤١8 83,733 33,٠٠٠ ٤٠٤,٦85 )9,783( )339( )٦,5٠9( ٤٤٦ )39( 2١٤,٤77 )55( 2٠٦,٤87 الرصيد في 3١ مارس 2٠١8

القائمة المرحلية الموحدة المختصرة للتدفقات النقدية 
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 3١ مارس 2٠١9 )مراجعة(

لفترة الثالثة أشهر 
المنتهية في 3١ مارس 

2019
ألف

دوالر أمريكي
2٠١8
ألف

دوالر أمريكي
)2٤2,2١١(39,3٤٦صافي التدفقات النقدية من )المستخدمة في( األنشطة التشغيلية

١١,837)3,٠97(صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( من األنشطة اإلستثمارية
٤2,5٤٦)3٦,3٤9(صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( من األنشطة التمويلية 

)9١5()٦,٤23(تعديالت تحويل العمالت األجنبية
)3,9٤٦(١5تغيرات في حقوق غير مسيطرة

)١92,٦89()٦,5٠8(صافي التغيرات في النقد وما في حكمه
٦7٦,١٦95٤2,١32النقد وما في حكمه في ١ يناير 

٦٦9,٦٦١3٤9,٤٤3النقد وما في حكمه في 31 مارس 


