
البيانات املالية املوحدة املرحلية املوجزةبـنــك الخـلـيــج الـدولي ش.م.ب.
للثالثة أشهر املنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨

اعتمدت البيانات املالية املوحدة املرحلية املوجزة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ ١٣ أبريل ٢٠١٨ ووقع عليها بالنيابة عنه:

عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحليسي
الرئيس التنفيذي

يحيى بن عبداّهللا اليحيى
رئيس لجنة التدقيق بمجلس اإلدارة

عبداّهللا بن حسن العبدالقادر
رئيس مجلس اإلدارة

تم الحصول على املعلومات الواردة أعاله من تقرير البيانات املالية املوحدة املرحلية املوجزة التي تمت مراجعتها من قبل شركة إرنست ويونغ.
www.gib.com يمكن الحصول على البيانات املالية املوحدة املرحلية املوجزة في املوقع اإللكتروني لبنك الخليج الدولي

بنك الخليج الدولي ش.م.ب.، ص.ب.١٠١٧، مبنى الدولي، ٣ شارع القصر، املنامة، مملكة البحرين. هاتف: ١٧٥٣٤٠٠٠ ٩٧٣+
بنك الخليج الدولي مرخص من قبل مصرف البحرين املركزي كبنك جملة تقليدي وكبنك تجزئة تقليدي

بيان التدفقات النقدية املوحد
للثالثة أشهر املنتهية في

٢٠١٨/٣/٣١
مليون دوالر 

أمريكي

٢٠١٧/٣/٣١
مليون دوالر
 أمريكي

أنشطة التشغيل 
٢٧,٢٢٢,٨صافي الدخل قبل الضرائب

تسويات ملطابقة صافي الدخل مع صافي التدفق النقدي 
من أنشطة التشغيل:

٢٩,٠٣,٠مخصصات القروض والسلفيات
-١,٩مخصصات األصول األخرى

(٠,٧)(٢,١)ضرائب مدفوعة
٢,٤٣,٢إطفاء أوراق مالية استثمارية
-٠,١إطفاء تمويالت أولية ألجل

(٤٠,١)(٢٤,٨)صافي الزيادة في الودائع القانونية لدى البنوك املركزية
صافي الزيادة في األوراق املالية املشتراة بموجب 

٥٠,٠٥٥,٠اتفاقيات إعادة بيع
(٣٣٣,٢)١٥٧٧,٤صافي النقص / (الزيادة) النقص في الودائع لدى البنوك

(٣٠,٣)(١٧,١)صافي الزيادة في األوراق املالية املتداولة
(٧٢٧,٨)(٤١٤,١)صافي الزيادة في القروض والسلفيات

(١٩,٢)٣٢,٠النقص / (الزيادة) في الفوائد املستحقة القبض
٣٨,٢(٢٨,٧)(النقص) / الزيادة في الفوائد املستحقة الدفع

١٢,٧(٢٠,١)صافي (الزيادة) / النقص في صافي األصول األخرى
(٢١٥,٢)(٧٢٨,٢)صافي النقص في الودائع من البنوك
١٦٦٧,١١١٥٧,٦صافي الزيادة في الودائع من العمالء

صافي النقص في بيع أوراق مالية بموجب اتفاقيات 
(٥٢٨,٠)(٧٠٠,٧)إعادة الشراء

صافي التدفق النقدي الداخل من (الخارج من) من أنشطة 
(٦٠٢,٠)١٤٥١,٣التشغيل

أنشطة االستثمار 
(٣٣٩,٧)(٢٦٦,١)شراء أوراق مالية استثمارية

٣٠٥,٩٣٧٧,٥بيع واستحقاق أوراق مالية استثمارية
٣٩,٨٣٧,٨صافي التدفق النقدي الداخل من أنشطة االستثمار

أنشطة التمويل 
٥٩٣,٥(١٩,٩)صافي (النقص) / الزيادة في التمويل األولي ألجل

صافي التدفق النقدي (الخارج من) / الداخل من 
٥٩٣,٥(١٩,٩)أنشطة التمويل

١٤٧١,٢٢٩,٣الزيادة في النقد وما في حكمه
٣٥٥٢,٦٢٩٢٣,٦النقد وما في حكمه في ١ يناير

٥٠٢٣,٨٢٩٥٢,٩النقد وما في حكمه في ٣١ مارس

بيان التغيرات في حقوق امللكية املوحد
رأس املال

مليون دوالر 
أمريكي

احتياطيات
مليون دوالر 

أمريكي

أرباح مستبقاة
مليون دوالر 

أمريكي

املجموع
مليون دوالر 

أمريكي

2410,9(441,6)2500,0352,5في ١ يناير ٢٠١٨   
25,825,8--صافي الدخل للفترة

10,410,520,9-الدخل الشامل اآلخر للفترة
10,436,346,7-مجموع الدخل الشامل للفترة
-2,2(2,2)-املحول إلى األرباح املستبقاة

2457,6(403,1)2500,0360,7في ٣١ مارس ٢٠١٨

2357,4(507,3)2500,0364,7في ١ يناير ٢٠١٧ 
21,621,6--صافي الدخل لللفترة

(19,6)-(19,6)-الخسارة الشاملة األخرى للفترة
21,62,0(19,6)-مجموع (الخسارة) / الدخل الشاملة للفترة

-0,5(0,5)-املحول إلى األرباح املستبقاة
2359,4(485,2)2500,0344,6في ٣١ مارس ٢٠١٧

بيـان الدخـل املوحـد
للثالثة أشهر املنتهية في

٢٠١٨/٣/٣١
مليون دوالر 

أمريكي

٢٠١٧/٣/٣١
مليون دوالر
 أمريكي

١٦٥,٢١٣٣,٢فوائد مكتسبة
٩٨,٧٧٨,٦فوائد مدفوعة

٦٦,٥٥٤,٦صافي إيراد الفوائد املكتسبة
١٥,٧١٦,٢إيرادات الرسوم والعموالت

٤,١٣,٦إيرادات صرف العمالت األجنبية
٥,٣٤,٥إيرادات املتاجرة
٢٦,٥٣,٤إيرادات أخرى

١١٨,١٨٢,٣مجموع اإليرادات
٣٧,٩٣٤,٠مصروفات املوظفين
٥,٢٤,٧مصروفات املباني

١٦,٩١٧,٨مصروفات تشغيلية أخرى
٦٠,٠٥٦,٥مجموع مصروفات التشغيل

٥٨,١٢٥,٨صافي اإليرادات قبل املخصصات والضرائب
-(١,٩)مخصصات األصول األخرى

(٣,٠)(٢٩,٠)مخصصات القروض والسلفيات
٢٧,٢٢٢,٨صافي الدخل قبل الضرائب

(١,٢)(١,٤)ضرائب محتسبة 
٢١,٦  ٢٥,٨صافي الدخل

بيان املركز املالي املوحد
٢٠١٨/٣/٣١

مليون دوالر 
أمريكي

٢٠١٧/١٢/٣١
مليون دوالر
 أمريكي

األصول 
٥٢٦٤,٥٣٧٦٨,٥نقد وأصول سائلة أخرى

٨٠٥,٠٨٥٥,٠أوراق مالية مشتراة بموجب اتفاقيات إعادة بيع
٤٤٥٥,٨٦٠٣٣,٢ودائع لدى البنوك
٢٠٨,٩١٩١,٨أوراق مالية متداولة
٣٩١٣,٣٣٩٩٣,٨أوراق مالية استثمارية

١٠٤٢٨,٢١٠٠٤٣,١قروض وسلفيات
٥٦٤,٩٥٨٥,٩أصول أخرى

٢٥٦٤٠,٦٢٥٤٧١,٣مجموع األصول
الخصوم

١٤٠٠,٩٢١٢٩,١ودائع من البنوك
١٧٦٥٦,٩١٥٩٨٩,٨ودائع من العمالء

٤٢٩,٨١١٣٠,٥أوراق مالية مباعة بموجب اتفاقيات إعادة شراء
٤٥١,٦٥٤٧,٤خصوم أخرى

٣٢٤٣,٨٣٢٦٣,٦تمويل أولي ألجل
٢٣١٨٣,٠٢٣٠٦٠,٤مجموع الخصوم
حقوق امللكية 

٢٥٠٠,٠٢٥٠٠,٠رأس املال
٣٦٠,٧٣٥٢,٥احتياطيات

(٤٤١,٦)(٤٠٣,١)أرباح مستبقاة
٢٤٥٧,٦٢٤١٠,٩مجموع حقوق امللكية

٢٥٦٤٠,٦٢٥٤٧١,٣مجموع الخصوم وحقوق امللكية

بيان الدخل الشامل املوحد 
للثالثة أشهر املنتهية في

٢٠١٨/٣/٣١
مليون دوالر 

أمريكي

٢٠١٧/٣/٣١
مليون دوالر
 أمريكي

٢٥,٨٢١,٦صافي الدخل
الدخل الشامل اآلخر:

البنود املمكن إعادة تصنيفها الحقًا إلى بيان الدخل املوحد:
تغطيات التدفق النقدي:

صافي تغيرات في القيمة العادلة  -(١,٣)(٠,١)
(١,٣)(٠,١)

البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى بيان الدخل املوحد:
صافي تغيرات القيمة العادلة الستثمارات أسهم مصنفة 

(١٩,٥)١١,٧بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
-١٠,٥إعادة قياس صندوق خطة منافع التقاعد املحددة 

(١٩,٥)٢٢,٢
(١٩,٦)٢٠,٩مجموع الدخل الشامل اآلخر / (الخسارة)

٤٦,٧٢,٠مجموع الدخل الشامل 

السياسات املحاسبية
وتم  املالية.  التقارير  إلعداد  الدولية  للمعايير  وفقًا  املوجزة  املرحلية  املوحدة  املالية  البيانات  ُأعدت 
التقارير   :٣٤ رقم  الدولي  املحاسبة  ملعيار  وفقًا   ٢٠١٨ مارس   ٣١ في  املنتهية  أشهر  للثالثة  إعدادها 
املالية املرحلية. السياسات املحاسبية املطبقة من قبل املجموعة متوافقة مع تلك التي تم تطبيقها 
في العام السابق كما هي مبينة في البيانات املالية املوحدة للسنة املالية املنتهية في ٣١ ديسمبر 

٢٠١٧، فيما عدا تطبيق املعايير املحاسبية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ من ١ يناير ٢٠١٨.

وقد تمت مراجعة جميع البيانات املالية املوحدة املرحلية املوجزة للثالثة أشهر املنتهية في ٣١ مارس 
من قبل املدققين الخارجيين، في حين تم تدقيق البيانات املالية املوحدة للسنة املالية املنتهية في 

٣١ ديسمبر.


