
البيانات املالية املوحدة املرحلية املوجزةبـنــك الخـلـيــج الـدولي ش.م.ب.
للستة أشهر املنتهية في 30 يونيو 2019

تم إقرار البيانات املالية املوحدة املرحلية املوجزة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 24 يوليو 2019 ووقع عليها بالنيابة عنه:

 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 على املوقع اإللكتروني لبنك الخليج الدولي

بنك الخليج الدولي ش.م.ب.، ص.ب.1017، مبنى الدولي، 3 شارع القصر، املنامة، مملكة البحرين. هاتف: 17534000 973+
بنك الخليج الدولي مرخص من قبل مصرف البحرين املركزي كبنك جملة تقليدي وكبنك تجزئة تقليدي

بيان التغيرات في حقوق امللكية املوحد

رأس املال
مليون دوالر 

أمريكي

احتياطيات
مليون دوالر 

أمريكي

أرباح 
مستبقاة

مليون دوالر 
أمريكي

املجموع
مليون دوالر 

أمريكي
حصة غير 
مسيطرة

مجموع 
حقوق 

امللكية

2196,2-2196,2)665,2(2500,0361,4في 1 يناير 2019   
شراء أسهم في شركة تابعة 
999,8999,8----من خالل حصة غير مسيطرة

55,655,61,757,3--صافي الدخل للفترة
22,7)1,9(24,6)3,0(27,6-دخل شامل آخر للفترة

مجموع الدخل الشامل/ 
80,0)0,2(27,652,680,2-)الخسارة( للفترة

---37,8)37,8(-محول إلى األرباح املستبقاة
2276,4999,63276,0)574,8(2500,0351,2في 30 يونيو 2019

2410,9-2410,9)441,6(2500,0352,5في 1 يناير 2018 
)144,2(-)144,2()144,2(--صافي الدخل للفترة

36,5-26,69,936,5-الدخل الشامل اآلخر للفترة
مجموع الدخل الشامل / 

)107,7(-)107,7()134,3(26,6-)الخسارة( للفترة
---2,1)2,1(-محول إلى األرباح املستبقاة

2303,2-2303,2)573,8(2500,0377,0في 30 يونيو 2018

بيـان الدخـل املوحـد
للستة أشهر املنتهية فيللثالثة أشهر املنتهية في

2019/6/30
 مليون دوالر 

أمريكي

2018/6/30
 مليون دوالر

أمريكي

2019/6/30
 مليون دوالر 

أمريكي

2018/6/30
 مليون دوالر

أمريكي

216,9184,0427,9349,2فوائد مكتسبة
145,9113,1288,2211,8فوائد مدفوعة

71,070,9139,7137,4صافي إيرادات الفوائد
16,615,332,331,0إيرادات الرسوم والعموالت

2,74,05,78,1إيرادات صرف العمالت األجنبية
5,23,614,88,9إيرادات املتاجرة

3,73,43,729,9إيرادات أخرى
99,297,2196,2215,3مجموع اإليرادات

36,837,873,575,7مصروفات املوظفين
5,25,310,510,5مصروفات املباني

23,722,446,839,3مصروفات تشغيلية أخرى
65,765,5130,8125,5مجموع مصروفات التشغيل

33,531,765,489,8صافي اإليرادات قبل املخصصات والضرائب
)1,9(---مخصصات األصول األخرى

)229,0()4,4()200,0()3,1(مخصصات القروض والسلفيات
)141,1(61,0)168,3(30,4صافي الدخل/)الخسارة( قبل الضرائب

)3,1()3,7()1,7()1,8(ضرائب محتسبة 
)144,2(57,3)170,0(28,6صافي الدخل/)الخسارة(

منسوبة إلى:
)144,2(55,6)170,0(26,9مساهمي البنك

-1,7-1,7حصة غير مسيطرة
28,6)170,0(57,3)144,2(

بيان املركز املالي املوحد
2019/6/30

 مليون دوالر 
أمريكي

2018/12/31
 مليون دوالر

أمريكي

األصول 
8438,35114,2نقد وأصول سائلة أخرى

1627,51015,9أوراق مالية مشتراة بموجب اتفاقيات إعادة بيع
6934,16770,8ودائع لدى البنوك

190,2177,7أوراق مالية متداولة
3885,23897,2أوراق مالية استثمارية

9837,49817,8قروض وسلفيات
681,8752,5أصول أخرى

31594,527546,1مجموع األصول
الخصوم

1815,02372,2ودائع من البنوك
22563,618322,4ودائع من العمالء

262,9735,4أوراق مالية مباعة بموجب اتفاقيات إعادة شراء
712,0581,9خصوم أخرى

2965,03338,0تمويل أولي ألجل
28318,525349,9مجموع الخصوم
حقوق امللكية 

2500,02500,0رأس املال
351,2361,4احتياطيات

)665,2()574,8(أرباح مستبقاة
2276,42196,2األسهم املنسوبة ملساهمي البنك

-999,6حصة غير مسيطرة
3276,02196,2مجموع حقوق امللكية

31594,527546,1مجموع الخصوم وحقوق امللكية

بيان الدخل الشامل املوحد 
للستة أشهر املنتهية فيللثالثة أشهر املنتهية في

2019/6/30
 مليون دوالر 

أمريكي

2018/6/30
 مليون دوالر

أمريكي

2019/6/30
 مليون دوالر 

أمريكي

2018/6/30
 مليون دوالر

أمريكي

)144,2(57,3)170,0(28,6صافي الدخل/ )الخسارة(
الدخل الشامل اآلخر:

البنود املمكن إعادة تصنيفها الحقًا إلى بيان 
الدخل املوحد:

تغطيات مخاطر التدفق النقدي:
صافي التغيرات في القيمة العادلة  -1,0)0,8(1,8)2,1(

1,0)0,8(1,8)2,1(
بنود لن يتم إعادة تصنيفها في بيان الدخل 

املوحد:
صافي تغيرات القيمة العادلة الستثمارات أسهم 
مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

17,023,928,7)5,2(اآلخر
9,9)3,0()0,6()3,0(إعادة قياس صندوق خطة منافع التقاعد املحددة

)8,2(16,420,938,6
15,622,736,5)7,2(مجموع الدخل الشامل اآلخر

)107,7(80,0)154,4(21,4مجموع الدخل/)الخسارة(
منسوبة إلى:

)107,7(80,2)154,4(21,6مساهمي البنك
-)0,2(-)0,2(حصة غير مسيطرة

21,4)154,4(80,0)107,7(

السياسات املحاسبية
ُأعدت البيانات املالية املوحدة املرحلية املوجزة وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية. وتم إعدادها للستة أشهر املنتهية 
التقارير املالية املرحلية. السياسات املحاسبية املطبقة من قبل  في 30 يونيو 2019 وفقًا ملعيار املحاسبة الدولي رقم 34: 
البيانات املالية املوحدة للسنة املالية  املجموعة متوافقة مع تلك التي تم تطبيقها في العام السابق كما هي مبينة في 
املنتهية في 31 ديسمبر  2018، فيما عدا تطبيق املعايير املحاسبية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ من 1 يناير 2019 كما هو 

مشار إليه في البيانات املالية املوحدة املرحلية املوجزة.
املدققين  قبل  يونيو من   30 املنتهية في  أشهر  للستة  املوجزة  املرحلية  املوحدة  املالية  البيانات  مراجعة جميع  تمت  وقد 

الخارجيين، في حين تم تدقيق البيانات املالية املوحدة للسنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر.

عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحليسي
الرئيس التنفيذي

سلطان بن عبدامللك آل الشيخ
رئيس لجنة التدقيق بمجلس اإلدارة

عبداللهّ بن حسن العبدالقادر
رئيس مجلس اإلدارة

بيان التدفقات النقدية املوحد
للستة أشهر املنتهية في

2019/6/30
 مليون دوالر 

أمريكي

2018/6/30
 مليون دوالر

أمريكي

أنشطة التشغيل 
)141,1(61,0صافي الدخل / )الخسارة( قبل الضرائب

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

4,4229,0مخصصات القروض والسلفيات
1,9-مخصصات األصول األخرى

)4,3()2,1(ضرائب مدفوعة
-0,2خسائر محققة من أوراق مالية استثمارية

4,54,5إطفاء أوراق مالية استثمارية
0,20,2إطفاء تمويالت أولية ألجل

)31,3()32,9(صافي الزيادة في الودائع القانونية لدى البنوك املركزية
 صافي )الزيادة( / النقص في األوراق املالية املشتراة بموجب   

40,0)611,6(   اتفاقيات إعادة بيع
)47,3()163,3(صافي الزيادة في الودائع لدى البنوك

)1,9()12,5(صافي الزيادة في األوراق املالية املتداولة
)363,0()15,2(صافي الزيادة في القروض والسلفيات

)16,7(22,2النقص )الزيادة( في الفوائد املستحقة القبض
13,7)32,5()النقص( الزيادة في الفوائد املستحقة الدفع

)155,8(271,3صافي النقص / )الزيادة( في صافي األصول األخرى
271,4)557,2(صافي )النقص( / الزيادة في الودائع من البنوك

4,241,22,508,7صافي الزيادة في الودائع من العمالء
)230,3()472,5(صافي النقص في بيع أوراق مالية بموجب اتفاقيات إعادة شراء

2,705,22,077,7صافي التدفق النقدي الداخل من أنشطة التشغيل
أنشطة االستثمار 

)514,6()183,6(شراء أوراق مالية استثمارية
305,2467,5بيع واستحقاق أوراق مالية استثمارية

)47,1(121,6صافي التدفق النقدي الداخل / )الخارج( من أنشطة االستثمار
أنشطة التمويل 

286,391,7إصدار التمويل األولى األجل
)195,3()659,5(استحقاق التمويل األولي األجل

-999,8ضخ أموال حصة غير مسيطرة
)103,6(626,6صافي التدفق النقدي الداخل / )الخارج( من أنشطة التمويل

3,453,41,927,0الزيادة في النقد وما في حكمه
37,4)162,2(صافي فرق صرف العمالت األجنبية

4,883,23,552,6النقد وما في حكمه في 1 يناير
8,174,45,517,0النقد وما في حكمه في 30 يونيو


