
البيانات املالية املوحدةبـنــك الخـلـيــج الـدولي ش.م.ب.
للسنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2017

اعتمدت البيانات املالية املوحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 16 فبراير 2018 ووقع عليها بالنيابة عنه: 

 تم الحصول على املعلومات الواردة أعاله من تقرير البيانات املالية املوحدة التي تم تدقيقها من قبل شركة إرنست ويونغ
www.gib.com يمكن الحصول على البيانات املالية املوحدة في 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

عبداللهّ بن حسن العبدالقادر
رئيس مجلس اإلدارة

يحيى بن عبداللهّ اليحيى
رئيس لجنة التدقيق بمجلس اإلدارة

بيان الدخل الشامل املوحد 
للسنة املنتهية في 

2017/12/31
 مليون دوالر 

أمريكي

للسنة املنتهية في  
2016/12/31
 مليون دوالر

 أمريكي

70,037,3صافي الدخل 
الدخل الشامل اآلخر:

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

صافي تغيرات القيمة العادلة  -(0,5)-
(0,5)-

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

(14,9)(17,9)العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
(27,3)1,9إعادة قياس صندوق خطة منافع التقاعد املحددة

(16,0)(42,2)
(42,2)(16,5)مجموع الخسارة الشاملة األخرى

(4,9)53,5مجموع الدخل/ )الخسارة( الشامل 

بيان املركز املالي املوحد
للسنة املنتهية في 

2017/12/31
 مليون دوالر 

أمريكي

للسنة املنتهية في  
2016/12/31
 مليون دوالر

 أمريكي

األصول 

 3095,0 3768,5نقد وأصول سائلة أخرى

 635,0  855,0أوراق مالية مشتراة بموجب اتفاقيات إعادة البيع

 4715,3 6033,2ودائع لدى البنوك

 91,9 191,8أوراق مالية متداولة

 4066,4 3993,8أوراق مالية استثمارية

 9745,1 10043,1قروض وسلفيات

 557,1 585,9أصول أخرى

 22905,8  25471,3مجموع األصول

الخصوم

 2554,2 2129,1ودائع من البنوك

 13447,5 15989,8ودائع من العمالء

 1321,5 1130,5أوراق مالية مباعة بموجب اتفاقيات إعادة الشراء

 463,6 547,4خصوم أخرى

 2761,6 3263,6تمويالت أولية ألجل

 20548,4 23060,4مجموع الخصوم

حقوق امللكية 

 2500,0 2500,0رأس املال

 364,7 352,5احتياطيات

(507,3)(441,6)أرباح مستبقاة

   2410,92357,4مجموع حقوق امللكية

 22905,8 25471,3مجموع الخصوم وحقوق امللكية

بيـان الدخـل املوحـد
للسنة املنتهية في 

2017/12/31
 مليون دوالر 

أمريكي

للسنة املنتهية في  
2016/12/31
 مليون دوالر

 أمريكي

595,2469,0فوائد مكتسبة
342,1279,0فوائد مدفوعة

253,1190,0صافي إيراد الفوائد املكتسبة
72,666,2إيرادات الرسوم والعموالت

14,114,4إيرادات صرف العمالت األجنبية
13,011,9إيرادات املتاجرة

7,517,5إيرادات أخرى
360,3300,0مجموع اإليرادات

142,6136,9مصروفات املوظفين
19,618,1مصروفات املباني

77,864,0مصروفات تشغيلية أخرى
240,0219,0مجموع مصروفات التشغيل

120,381,0صافي اإليرادات قبل املخصصات والضرائب
(1,3)-مخصص خسائر األوراق املالية االستثمارية

(38,6)(43,7)مخصص خسائر القروض والسلفيات
76,641,1صافي الدخل قبل الضرائب

(3,8)(6,6)ضرائب محتسبة
70,037,3صافي الدخل

بيان التغيرات في حقوق امللكية املوحد
رأس املال

مليون دوالر 
أمريكي

احتياطيات
مليون دوالر 

أمريكي

أرباح مستبقاة
مليون دوالر 

أمريكي

املجموع
مليون دوالر 

أمريكي

2357,4(507,3)2500,0364,7في 1 يناير 2017   
70,070,0--صافي الدخل للسنة

(16,5) 1,9(18,4)-)الخسارة(/ الدخل الشامل اآلخر للسنة
71,953,5(18,4)-مجموع )الخسارة(/ الدخل الشامل للسنة

-(7,6)7,6-املحول من األرباح املستبقاة
-1,4(1,4)2500,0املحول إلى األرباح املستبقاة

2410,9(441,6)2500,0352,5في 31 ديسمبر 2017
2362,3(517,5)2500,0379,8في 1 يناير 2016 

37,337,3--صافي الدخل للسنة
(42,2)(27,3)(14,9)-الخسارة الشاملة األخرى للسنة

(4,9)10,0 (14,9)-مجموع )الخسارة(/ الدخل الشامل للسنة
-(2,6)2,6-املحول من األرباح املستبقاة
-2,8(2,8)-املحول إلى األرباح املستبقاة

2357,4(507,3)2500,0364,7في 31 ديسمبر 2016

بيان التدفقات النقدية املوحد
للسنة املنتهية في 

2017/12/31
 مليون دوالر 

أمريكي

للسنة املنتهية في  
2016/12/31
 مليون دوالر

 أمريكي

أنشطة التشغيل 
 41,1 76,6صافي الدخل قبل الضرائب

تسويات ملطابقة صافي الدخل مع صافي التدفق 
النقدي )الخارج من(/ الداخل من أنشطة التشغيل:

 1,3 -مخصصات األوراق املالية االستثمارية
43,738,6 مخصصات القروض والسلفيات

(2,0) )3,0( ضرائب مدفوعة
خسائر / )أرباح( محققة من أوراق مالية استثمارية

(1,3)  0,4 )سندات دين(
12,1 9,8 إطفاء أوراق مالية استثمارية

  -  0,5 إطفاء تمويالت أولية ألجل
صافي )الزيادة( / النقص في الودائع القانونية

 20,8 )44,5( لدى البنوك املركزية
 صافي )الزيادة( / النقص في أوراق مالية مشتراة بموجب

 1200,0 )220,0(    اتفاقيات إعادة البيع
(312,4) )1317,9( صافي الزيادة في الودائع لدى البنوك

(19,7) )99,9( صافي الزيادة في األوراق املالية املتداولة
(622,3) )341,7( صافي الزيادة في القروض والسلفيات
(45,5) )47,6( الزيادة في الفوائد املستحقة املدينة
 42,3 58,0الزيادة في الفوائد املستحقة الدائنة

(70,4)64,4صافي النقص / )الزيادة( في األصول الصافية األخرى
 568,3 )425,1( صافي )النقص( / الزيادة في ودائع من البنوك
(1235,9)  2542,3 صافي الزيادة/ )النقص( في ودائع من العمالء

 صافي النقص في أوراق مالية مباعة بموجب اتفاقيات
(771,9) )191,0(    إعادة الشراء

 صافي التدفق النقدي الداخل من/ )الخارج من(
(1156,9)105,0أنشطة التشغيل
أنشطة االستثمار 

(1422,3)(1370,0)شراء أوراق مالية استثمارية
1392,51193,7استحقاق أوراق مالية استثمارية

 صافي التدفق النقدي الداخل من/ )الخارج من(
(228,6)22,5أنشطة االستثمار

أنشطة التمويل 
501,5341,6صافي الزيادة في تمويل أولي ألجل

(150,0)-صافي النقص في تمويالت ثانوية ألجل
501,5191,6صافي التدفق النقدي الداخل من أنشطة التمويل

(1193,9)629,0الزيادة / )النقص( في النقد وما في حكمه
2923,64117,5النقد وما في حكمه في 1 يناير

3552,62923,6النقد وما في حكمه في 31 ديسمبر

السياسات املحاسبية
أعدت البيانات املالية املوحدة وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية وتمشيًا مع قانون الشركات 
التجارية البحريني وقانون مصرف البحرين املركزي واملؤسسات املالية. أعدت البيانات املالية املوحدة 
على أساس مبدأ التكلفة التاريخية املعدلة بإعادة تقييم األوراق املالية املتداولة واستثمارات حقوق 
املحتسبة  والخصوم  األصول  تظهر  كذلك  التقاعد.  والتزامات  املالية  املشتقات  وأدوات  امللكية 
تطبيق  تم  التغطية.  موضع  بالخطر  الخاصة  العادلة  بالقيمة  املالية  املشتقات  بأدوات  واملغطاة 

السياسات املحاسبية من قبل البنك وشركاته التابعة بثبات كما كانت مطبقة في السنة السابقة.

عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحليسي
الرئيس التنفيذي


