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

تم إقرار البيانات املالية املوحدة املرحلية املوجزة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 28 أكتوبر 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
حقوق امللكية العائدة الي مساهمي البنك

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

63,063,03,166,1--صافي الدخل للفترة
12,1)4,6(16,7)7,2(23,9-دخل شامل آخر للفترة

)0,4()0,4(----تعديالت تحويل عمالت أجنبية
مجموع الدخل الشامل/ 

77,8)1,9(23,955,879,7-)الخسارة( للفترة
---56,1)56,1(-محول إلى األرباح املستبقاة

2275,9997,93273,8)553,3(2500,0329,2في 30 سبتمبر 2019

2410,9-2410,9)441,6(2500,0352,5في 1 يناير 2018 
)129,9(-)129,9()129,9(--صافي الخسارة للفترة

38,0-24,413,638,0-الدخل الشامل اآلخر للفترة
مجموع الدخل الشامل / 

)91,9(-)91,9()116,3(24,4-)الخسارة( للفترة
---2,1)2,1(-محول إلى األرباح املستبقاة

2319,0-2319,0)555,8(2500,0374,8في 30 سبتمبر 2018

بيـان الدخـل املوحـد
للتسعة أشهر املنتهية فيللثالثة أشهر املنتهية في

2019/9/30
 مليون دوالر 

أمريكي

2018/9/30
 مليون دوالر

أمريكي

2019/9/30
 مليون دوالر 

أمريكي

2018/9/30
 مليون دوالر

أمريكي

212,7197,5640,6546,7فوائد مكتسبة
142,5129,7430,7341,5فوائد مدفوعة

70,267,8209,9205,2صافي إيرادات الفوائد
13,814,246,145,2إيرادات الرسوم والعموالت

3,76,49,414,5إيرادات صرف العمالت األجنبية
0,30,915,19,8إيرادات املتاجرة

0,55,54,235,4إيرادات أخرى
88,594,8284,7310,1مجموع اإليرادات

37,837,9111,3113,6مصروفات املوظفين
6,05,416,515,9مصروفات املباني

28,422,275,261,5مصروفات تشغيلية أخرى
72,265,5203,0191,0مجموع مصروفات التشغيل

16,329,381,7119,1صافي اإليرادات قبل املخصصات والضرائب
)244,0()8,0()15,0()3,6(رسوم مخصصه للقروض والسلفات

-)2,4(-)2,4(رسوم مخصصه لاللتزامات الطارئه
--1,9-مخصصات األصول األخرى

)124,9(10,316,271,3صافي الدخل/)الخسارة( قبل الضرائب
)5,0()5,2()1,9()1,5(ضرائب محتسبة 

)129,9(8,814,366,1صافي الدخل/)الخسارة(
منسوبة إلى:

)129,9(7,414,363,0مساهمي البنك
-3,1-1,4حصة غير مسيطرة

8,814,366,1)129,9(

بيان املركز املالي املوحد
2019/9/30

 مليون دوالر 
أمريكي

2018/12/31
 مليون دوالر

أمريكي

األصول 
7756,05114,2نقد وأصول سائلة أخرى

1484,51015,9أوراق مالية مشتراة بموجب اتفاقيات إعادة بيع
6032,86770,8ودائع لدى البنوك

186,2177,7أوراق مالية متداولة
3855,93897,2أوراق مالية استثمارية

9433,79817,8قروض وسلفيات
838,4752,5أصول أخرى

29587,527546,1مجموع األصول
الخصوم

1361,22372,2ودائع من البنوك
20348,818322,4ودائع من العمالء

239,7735,4أوراق مالية مباعة بموجب اتفاقيات إعادة شراء
900,3581,9خصوم أخرى

3463,73338,0تمويل أولي ألجل
26313,725349,9مجموع الخصوم
حقوق امللكية 

2500,02500,0رأس املال
329,2361,4احتياطيات

)665,2()553,3(أرباح مستبقاة
2275,92196,2األسهم املنسوبة ملساهمي البنك

-997,9حصة غير مسيطرة
3273,82196,2مجموع حقوق امللكية

29587,527546,1مجموع الخصوم وحقوق امللكية

بيان الدخل الشامل املوحد 
للتسعة أشهر املنتهية فيللثالثة أشهر املنتهية في

2019/9/30
 مليون دوالر 

أمريكي

2018/9/30
 مليون دوالر

أمريكي

2019/9/30
 مليون دوالر 

أمريكي

2018/9/30
 مليون دوالر

أمريكي

)129,9(8,814,366,1صافي الدخل/ )الخسارة(
الدخل الشامل اآلخر:

البنود املمكن إعادة تصنيفها الحقًا إلى بيان 
الدخل املوحد:

تغطيات مخاطر التدفق النقدي:
صافي التغيرات في القيمة العادلة  -0,3)0,4(2,1)2,5(

0,3)0,4(2,1)2,5(
بنود لن يتم إعادة تصنيفها في بيان الدخل 

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

17,226,9)1,8()6,7(اآلخر
13,6)7,2(3,7)4,2(إعادة قياس صندوق خطة منافع التقاعد املحددة

)10,9(1,910,040,5
1,512,138,0)10,6(مجموع الدخل الشامل اآلخر

)91,9(15,878,2)1,8(مجموع الدخل/)الخسارة(
منسوبة إلى:

)91,9(15,880,1)0,1(مساهمي البنك
-)1,9(-)1,7(حصة غير مسيطرة

)1,8(15,878,2)91,9(

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

التي دخلت حيز التنفيذ من 1 يناير 2019.
وقد تمت مراجعة جميع البيانات املالية املوحدة املرحلية في 30 سبتمبر من قبل املدققين 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
للتسعة أشهر 

املنتهية في
للتسعة أشهر 

املنتهية في
2019/9/30

 مليون دوالر 
أمريكي

2018/9/30
 مليون دوالر

أمريكي

أنشطة التشغيل 
)124,9(71,3صافي الدخل / )الخسارة( قبل الضرائب

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

8,0244,0مخصصات القروض والسلفيات
-2,4رسوم مخصصه لإللتزامات الطارئه 

)5,4()3,1(ضرائب مدفوعة
-0,9خسائر محققة من أوراق مالية استثمارية

5,96,3إطفاء أوراق مالية استثمارية
0,40,4إطفاء تمويالت أولية ألجل

)40,8()32,4(صافي الزيادة في الودائع القانونية لدى البنوك املركزية
 صافي الزيادة في األوراق املالية املشتراة بموجب   

)637,7()468,6(   اتفاقيات إعادة بيع
)460,1(738,0صافي النقص / )الزيادة( في الودائع لدي البنوك

14,1)8,5(صافي )الزيادة( / النقص في األوراق املالية املتداولة
)480,5(392,1صافي النقص / )الزيادة( في القروض و السلفيات

)29,9(34,6النقص / )الزيادة( في الفوائد املستحقة القبض
34,9)31,5()النقص( / الزيادة في الفوائد املستحقة الدفع

313,31,8صافي النقص في صافي األصول األخرى
278,4)1011,0(صافي )النقص( / الزيادة في الودائع من البنوك

2026,45734,9صافي الزيادة في الودائع من العمالء
)243,5()495,7(صافي النقص في بيع أوراق مالية بموجب اتفاقيات إعادة شراء

1542,54292,0صافي التدفق النقدي الداخل من أنشطة التشغيل
أنشطة االستثمار 

)544,6()323,1(شراء أوراق مالية استثمارية
490,9506,0بيع واستحقاق أوراق مالية استثمارية

)38,6(167,8صافي التدفق النقدي الداخل / )الخارج( من أنشطة االستثمار
أنشطة التمويل 

785,5191,7إصدار التمويل األولى األجل
)641,7()660,2(استحقاق التمويل األولي األجل

-999,8ضخ أموال حصة غير مسيطرة
)450,0(1125,1صافي التدفق النقدي الداخل / )الخارج( من أنشطة التمويل

2835,43803,4الزيادة في النقد وما في حكمه
)74,7()226,0(صافي فرق صرف العمالت األجنبية

4883,23552,6النقد وما في حكمه في 1 يناير
7492,67281,3النقد وما في حكمه في 30 سبتمبر


