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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. لفترة الت�سعة اأ�سهر المنتهية في اإلى 3٠ �سبتمبر 2٠١8. والتي تمت الموافقة عليها من قبل مجل�س الإدارة فـي ١3 نوفمبر 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 �سبتمبر 2٠١8 )مراجعة(

مدققة

3١ دي�سمبر 

2٠١7

�ألف دوالر �أمريكي

مراجعة 

3٠ �سبتمبر 

2٠١8

األف دولر اأمريكي

الموجودات

٤32.٠٦7 55٦.88٦ ود�ئع لدى بنوك وتحت �لطلب 

١١9.853 ١57.٠3١ �إيد�عات لدى �لبنوك

١9.2٦8 87.٠٦5 �إ�ستثمار�ت مدرجة بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل

38٤.١72 329.١58 �إ�ستثمار�ت محتفظ بها لغر�ض غير �لمتاجرة

- ٤9٤ �إ�ستثمار�ت محتفظ بها حتى �الإ�ستحقاق

972.292 ١.١٤٠.3١٠ قرو�ض وذمم مدينة

١2٦.٠5٦ ١5٠.2٠9 موجود�ت �أخرى

758.38١ 7٤3.٤٦7 �إ�ستثمار�ت في �سركات زميلة 

١٠5.٠93 ١٠8.9٦3 �إ�ستثمار�ت عقارية

٤7.22١ 72.95٠ ممتلكات ومعد�ت

52.587 52.587 �ل�سهرة 

- 2.٦3١ موجود�ت محتفظ بها لغر�ض �لبيع

3.٠١٦.99٠ 3.٤٠١.75١ مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية

المطلوبات

٦2٤.٤22 ٤9٠.33٠ مبالغ م�ستحقة لبنوك وموؤ�س�سات مالية �أخرى

878.22٠ ١.٠٦9.399 ود�ئع �لعمالء

85٦.٤2٦ 98٤.٠5٤ قرو�ض م�ستحقة �لدفع 

- ١32.227 �سند�ت طويلة �الأجل 

5٠.٠٠٠ - دين ثانوي

٦٦.28٤ ١٤5.9٤2 مطلوبات �أخرى 

2.٤75.352 2.82١.952 مجموع المطلوبات 

حقوق الملكية

2٠٦.٤87 2٠٦.٤87 ر�أ�ض �لمال

- )5٦( �أ�سهم خز�نة

2١٤.٤77 2١٤.٤77 عالوة �إ�سد�ر �أ�سهم

- )39( �حتياطي �أ�سهم خز�نة

٤٤٦ ٤٤٦ �حتياطي قانوين

9٠ )2٤.٤79( �حتياطي �لقيمة �لعادلة 

)١.5١7( )2.١9١( �حتياطي حتويل عمالت �أجنبية 

2.2٦٤ )٦.٠٦8( )عجز مرت�كم( �أرباح مبقاة

٤22.2٤7 388.577 راأ�س املال والحتياطيات العائدة اإىل م�ساهمي ال�سركة الأم

33.٠٠٠ 33.٠٠٠ ر�أ�ض �ملال �لد�ئم فئة ١

8٦.39١ ١58.222 حقوق غري م�سيطرة 

5٤١.٦38 579.799 جمموع حقوق امللكية

3.٠١٦.99٠ 3.٤٠١.75١ جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

القائمة المرحلية الموحدة المخت�سرة للتدفقات النقدية  

لفترة الت�سعة اأ�سهر المنتهية المخت�سرة في 3٠ �سبتمبر 2٠١8 )مراجعة(

للفترة من 28 

يونيو 2٠١7 �إلى 

3٠ �سبتمبر 

2٠١7

�ألف دوالر �أمريكي

لفترة الت�سعة 

اأ�سهر المنتهية 

في 3٠ �سبتمبر 

2٠١8

األف دولر اأمريكي

- )55.55١( �سافي �لتدفقات �لنقدية �لم�ستخدمة في �الأن�سطة �لت�سغيلية

3١9.٠٤٠ ١١.٤2٦ �سايف �لتدفقات �لنقدية من �الأن�سطة �الإ�ستثمارية

5.٤٠٠ 2٠2.573 �سايف �لتدفقات �لنقدية من �الأن�سطة �لتمويلية

- )٦7٤( تعديالت حتويل عمالت �أجنبية

- ١.3١8 تغري�ت يف حقوق غري م�سيطرة

32٤.٤٤٠ ١59.٠92 �سايف التغريات يف النقد وما يف حكمه

- 5٤2.١32 �لنقد وما يف حكمه يف بد�ية �لفرتة

32٤.٤٤٠ 7٠١.22٤ النقد وما يف حكمه يف 3٠ �سبتمرب 

القائمة المرحلية الموحدة للدخل ال�سامل الآخر  

لفترة الت�سعة اأ�سهر المنتهية في 3٠ �سبتمبر 2٠١8 )مراجعة(

لفترة �لت�سعة 

�أ�سهر �لمنتهية 

في 3٠ �سبتمبر 

 2٠١8

�ألف دوالر �أمريكي

لفترة الثالثة 

اأ�سهر المنتهية 

في 3٠ �سبتمبر 

2٠١8

األف دولر اأمريكي

١٤.9٠٤ 3.٠٤5 �سايف الربح للفرتة

 )اخل�سارة( الدخل ال�سامل الآخر للفرتة الذي �سيعاد ت�سنيفه اإىل 

الأرباح اأو اخل�سائر يف الفرتات الالحقة:

)738( )2.١72( �حتياطي حتويل عمالت �أجنبية 

)١7.٠٦٦( )١.52٠( �حتياطي �لقيمة �لعادلة 

)١٤.١87( )٤.897( ح�سة �ل�سركة من خ�سارة �ساملة �أخرى يف �ل�سركات �لزميلة - �سايف 

١.٦٦١ ٦١2 حتوطات �لتدفقات �لنقدية 

)3٠.33٠( )7.977( اخل�سارة ال�ساملة الأخرى للفرتة التي �سيعاد ت�سنيفها اإىل الأرباح اأو  اخل�سائر يف الفرتات الالحقة

)١5.٤2٦( )٤.932( جمموع اخل�سارة ال�ساملة للفرتة

جمموع )اخل�سارة( الدخل ال�سامل العائد اإىل:

)١٦.١٠7( )٤.١٦7( - م�ساهمي �ل�سركة �الأم

٦8١ )7٦5( - حقوق غري م�سيطرة

)١5.٤2٦( )٤.932(

القائمة المرحلية الموحدة للدخل  

لفترة الت�سعة اأ�سهر المنتهية في 3٠ �سبتمبر 2٠١8 )مراجعة(

لفترة �لت�سعة 

�أ�سهر �لمنتهية 

في 3٠ �سبتمبر 

2٠١8

�ألف دوالر �أمريكي

لفترة الثالثة 

اأ�سهر المنتهية 

في 3٠ �سبتمبر 

2٠١8

األف دولر اأمريكي

العمليات امل�ستمرة 

٤3.87٠ ١5.98٦ دخل �لفو�ئد

١7.١2٦ 5.١79 دخل �الإ�ستثمار - �سايف

٦٠.99٦ 2١.١٦5

٤١.3٠٤ ١٠.9٦٤ ر�سوم وعموالت - �سايف 

89١ ٤٤2 مكا�سب حتويل عمالت �أجنبية - �سايف

27.٤77 ١١.5٤5 ح�سة �ل�سركة من نتائج �ل�سركات �لزميلة - �سايف

١3٠.٦٦8 ٤٤.١١٦ جمموع الدخل

)٤9.789( )١7.89٦( م�سروفات �لفو�ئد

8٠.879 2٦.22٠ الدخل الت�سغيلي قبل امل�سروفات واملخ�س�سات

)33.775( )١١.85٦( رو�تب ومز�يا

)2١.١8٦( )7.٠2٦( م�سروفات عامة و�إد�رية

25.9١8 7.338 الدخل الت�سغيلي قبل املخ�س�سات وال�سريبة

)7.٦55( )3.5٦٤( خم�س�سات للخ�سائر �الئتمانية �ملتوقعة - �سايف  

)73١( - خم�س�ض �خل�سائر مقابل �ال�سرت�كات غري �ملمولة 

)١.١٦١( )89٠( �ل�سر�ئب - �سايف

١٦.37١ 2.88٤ �سايف الربح للفرتة من العمليات امل�ستمرة 

)١.٤٦7( ١٦١ �سايف �لربح )�خل�سارة( من �لعمليات �ملوقوفة 

١٤.9٠٤ 3.٠٤5 �سايف الربح للفرتة

2.89١ 5٤١ �سايف الربح العائد اإىل حقوق غري م�سيطرة

١2.٠١3 2.5٠٤ �سايف الربح العائد اإىل م�ساهمي ال�سركة الأم

�سايف الربح )اخل�سارة( العائد اإىل:

حقوق غري م�سيطرة 

3.32٠ 5٠9 - من �لعمليات �مل�ستمرة

)٤29( 32 - من �لعمليات �ملوقوفة

2.89١ 5٤١

م�ساهمي ال�سركة الأم

١3.٠5١ 2.375 - من �لعمليات �مل�ستمرة

)١.٠38( ١29 - من �لعمليات �ملوقوفة

١2.٠١3 2.5٠٤

العائد لل�سهم 

١.١7 )٠.٠٦( �لن�سيب �الأ�سا�سي و�ملخف�ض لل�سهم يف )�خل�سارة( �الأرباح �لعائدة �إىل م�ساهمي �ل�سركة �الأم )�سنتات �أمريكية(

١.٤2 )٠.٠9(

�لن�سيب �الأ�سا�سي و�ملخف�ض لل�سهم يف )�خل�سارة( �الأرباح من �لعمليات �مل�ستمرة �لعائدة �إىل 

م�ساهمي �ل�سركة �الأم )�سنتات �أمريكية(

القائمة المرحلية الموحدة للتغيرات في حقوق الملكية 

لفترة الت�سعة اأ�سهر المنتهية في 3٠ �سبتمبر 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 

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

5٤١.٦38 8٦.39١ 33.٠٠٠ ٤22.2٤7 2.2٦٤ )١.5١7( 9٠ ٤٤٦ - 2١٤.٤77 - 2٠٦.٤87 �لر�سيد يف ١ يناير 2٠١8

)١٠.8١٠( )2.73١( - )8.٠79( )١٦.١٤٦( - 8.٠٦7 - - - - -

تعديل حتول نتيجة لتطبيق �ملعيار �لدويل الإعد�د �لتقارير 

�ملالية رقم 9 يف ١ يناير 2٠١8

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

١٤.9٠٤ 2.89١ - ١2.٠١3 ١2.٠١3 - - - - - - - �لربح للفرتة

)3٠.33٠( )2.2١٠( - )28.١2٠( - )٦7٤( )27.٤٤٦( - - - - - خ�سارة �ساملة �أخرى  

)١5.٤2٦( ٦8١ - )١٦.١٠7( ١2.٠١3 )٦7٤( )27.٤٤٦( - - - - - جمموع )�خل�سارة( �لدخل �ل�سامل للفرتة

- - - - 5.١9٠ - )5.١9٠( - - - - - حمول عند ��ستبعاد �إ�ستثمار�ت حمتفظ بها لغر�ض غري �ملتاجرة

)95( - - )95( - - - - )39( - )5٦( - �سر�ء �أ�سهم خز�نة 

)١.752( - - )١.752( )١.752( - - - - - - - �سد�د فائدة على ر�أ�ض �ملال �لد�ئم فئة ١

)5.٤35( - - )5.٤35( )5.٤35( - - - - - - - ح�سة ال�سركات الزميلة يف الفائدة املدفوعة على راأ�س املال فئة ١

7٠.353 7٠.353 - - - - - - - - - - �إقتناء �سركة تابعة

3.528 3.528 - - - - - - - - - - تغري�ت �أخرى يف حقوق غري م�سيطرة 

)2.2٠2( - - )2.2٠2( )2.2٠2( - - - - - - - فائ�ض مدفوع مقابل �لقيمة �لعادلة ل�سايف �ملوجود�ت �ملقتناة

579.799 ١58.222 33.٠٠٠ 388.577 )٦.٠٦8( )2.١9١( )2٤.٤79( ٤٤٦ )39( 2١٤.٤77 )5٦( 2٠٦.٤87 الر�سيد يف 3٠ �سبتمرب 2٠١8

٤2٠.9٦٤ - - ٤2٠.9٦٤ - - - - - 2١٤.٤77 - 2٠٦.٤87 �إ�سد�ر ر�أ�ض �ملال

١٤2.١23 ١٠9.١23 33.٠٠٠ - - - - - - - - - �إقتناء �سركة تابعة

5٦3.٠87 ١٠9.١23 33.٠٠٠ ٤2٠.9٦٤ - - - - - 2١٤.٤77 - 2٠٦.٤87 �لر�سيد يف 3٠ �سبتمرب 2٠١7


