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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. من تاريخ التاأ�سي�س اإلى 3١ دي�سمبر 2٠١7. والتي تمت الموافقة عليها من قبل مجل�س الإدارة فـي 27 فبراير 2٠١8 وتم اإ�سدار راأيًا غير متحفظ 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

مالحظة: تمثل هذه النتائج الأولى للربع الأول من عمليات ال�سركة

القائمة الموحدة للمركز المالي

في 3١ دي�سمبر 2٠١7

2017

�ألف

دوالر �أمريكي

�لموجود�ت

432.067 ودائع لدى بنوك وتحت الطلب 

119.853 اإيداعات لدى البنوك

19.268 اإ�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

384.172 اإ�ستثمارات محتفظ بها لغر�س غير المتاجرة

972.292 قرو�س وذمم مدينة

126.056 موجودات اأخرى

758.381 اإ�ستثمارات في �سركات زميلة 

105.093 اإ�ستثمارات عقارية

47.221 ممتلكات ومعدات

52.587 ال�سهرة 

3,016,990 مجموع �لموجود�ت

�لمطلوبات وحقوق �لملكية

�لمطلوبات

624.422 مبالغ م�ستحقة لبنوك وموؤ�س�سات مالية اأخرى

878.220 ودائع العمالء

856.426 قرو�س م�ستحقة الدفع

5٠.٠٠٠ دين ثانوي

66.284 مطلوبات اأخرى 

2.475.352 مجموع �لمطلوبات 

حقوق �لملكية

206.487 راأ�س المال

214.477 عالوة اإ�سدار اأ�سهم

٤٤٦ احتياطي قانوني

90 احتياطي القيمة العادلة 

(1.517) احتياطي تحويل عمالت اأجنبية 

2.264 اأرباح مبقاة

422.247 ر�أ�س �لمال و�الحتياطيات �لعائدة �إلى م�شاهمي �ل�شركة �الأم 

33.000 راأ�س المال الدائم فئة ١

86.391 حقوق غير م�سيطرة في حقوق الملكية

541.638 مجموع حقوق �لملكية

3.016.990 مجموع �لمطلوبات وحقوق �لملكية

القائمة الموحدة للتغيرات في حقوق الملكية

للفترة من تاريخ الـتاأ�سي�س اإلى 3١ دي�سمبر 2٠١7

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 

األف

دولر اأمريكي

احتياطي تحويل 

العمالت الأجنبية 

األف 

دولر اأمريكي

احتياطي 

القيمة 

العادلة 

األف 

دولر اأمريكي

احتياطي 

قانوني

األف 

دولر اأمريكي

عالوة اإ�سدار 

اأ�سهم

األف

دولر اأمريكي

راأ�س 

المال

األف 

دولر اأمريكي

٤2٠.9٦٤ - - ٤2٠.9٦٤ - - - - 2١٤.٤77 2٠٦.٤87 راأ�س المال ال�سادر خالل ال�سنة

5.٠8٦ ٦2٤ - ٤.٤٦2 ٤.٤٦2 - - - - - الربح للفترة

3.٠٦٦ ٤.٤93 - )١.٤27( - )١.5١7( 9٠ - - - الدخل )الخ�سارة( ال�ساملة الأخرى 

8.١52 5.١١7 - 3.٠35 ٤.٤٦2 )١.5١7( 9٠ - - - مجموع الدخل )الخ�سارة( ال�ساملة للفترة

)١.752( - - )١.752( )١.752( - - - - - فوائد مدفوعة على راأ�س المال الدائم فئة ١

١٤2.١23 ١٠9.١23 33.٠٠٠ - - - - - - - اقتناء �سركات تابعة

- - - - )٤٤٦( - - ٤٤٦ - - محول خالل الفترة

)27.8٤9( )27.8٤9( - - - - - - - - التغييرات الأخرى في حقوق غير م�سيطرة

5٤١.٦38 8٦.39١ 33.٠٠٠ ٤22.2٤7 2.2٦٤ )١.5١7( 9٠ ٤٤٦ 2١٤.٤77 2٠٦.٤87 �لر�شيد في 31 دي�شمبر 2017

القائمة الموحدة للتدفقات النقدية

للفترة من تاريخ الـتاأ�سي�س اإلى 3١ دي�سمبر 2٠١7

2017

�ألف

دوالر �أمريكي

155.844�سافي النقد من الأن�سطة الت�سغيلية

289.483�سافي النقد من الأن�سطة الإ�ستثمارية

121.678�سافي النقد من الأن�سطة التمويلية

(1.517)تعديالت تحويل عمالت اأجنبية

(23.356)تغيرات في حقوق غير م�سيطرة

�شافي �لتغير�ت في �لنقد وما في حكمه

542.132و�لنقد وما في حكمه في 31 دي�شمبر 

القائمة الموحدة للدخل ال�سامل 

للفترة من تاريخ الـتاأ�سي�س اإلى 3١ دي�سمبر 2٠١7

2017

�ألف

دوالر �أمريكي

5.086�شافي �لربح للفترة 

�لدخل )�لخ�شارة( �ل�شاملة �الأخرى �لتي �شيعاد ت�شنيفها �إلى �لربح �أو �لخ�شارة في 

�ل�شنو�ت �لالحقة:

(1.498)- احتياطي تحويل العمالت الأجنبية 

(15.236)- احتياطي القيمة العادلة 

(10.672)- ح�سة ال�سركة من خ�سارة �ساملة اأخرى في ال�سركات الزميلة - �سافي

3.066�لدخل �ل�شامل �الأخر �لذي �شيعاد ت�شنيفه �إلى �لربح �أو �لخ�شارة في �ل�شنو�ت �لالحقة 

8.152مجموع �لدخل �ل�شامل

مجموع �لدخل �ل�شامل �لعائد �إلى:

3.035- م�ساهمي ال�سركة الأم

5.117- حقوق غير م�سيطرة

8.152

القائمة الموحدة للدخل 

للفترة من تاريخ الـتاأ�سي�س اإلى 3١ دي�سمبر 2٠١7 

2017

�ألف

دوالر �أمريكي

�لعمليات �لم�شتمرة

13.904 دخل الفوائد

11.950 دخل الإ�ستثمار - �سافي

25.854

12.586 ر�سوم وعمولت - �سافي 

(555) خ�سائر تحويل العمالت الأجنبية - �سافي

6.945 ح�سة ال�سركة من نتائج ال�سركات الزميلة - �سافي

44.830 مجموع �لدخل

(15.918) م�سروفات الفوائد

28.912 �لدخل �لت�شغيلي قبل �لم�شروفات و�لمخ�ش�شات

(10.855) رواتب ومزايا

(6.937) م�سروفات عامة واإدارية

11.120 �لدخل �لت�شغيلي قبل �لمخ�ش�شات و�ل�شريبة

(2.103) مخ�س�س للقرو�س وال�سلف الم�سكوك في تح�سيلها والموجودات الأخرى - �سافي

(906) ال�سرائب - �سافي

8.111 �شافي �لربح لل�شنة من �لعمليات �لم�شتمرة

(3.025) �سافي الخ�سارة من العمليات الموقوفة

5.086 �شافي �لربح للفترة

624 �شافي �لربح �لعائد �إلى حقوق غير م�شيطرة

4.462 �شافي �لربح �لعائد �إلى م�شاهمي �ل�شركة �الأم

�لعائد لل�شهم 

2.13
الن�سيب الأ�سا�سي والمخف�س لل�سهم في الأرباح العائد اإلى م�ساهمي ال�سركة الأم )�سنتات 

اأمريكية(

�لعائد لل�شهم من �لعلميات �لم�شتمرة

3.88
الن�سيب الأ�سا�سي والمخف�س لل�سهم في الأرباح العائد اإلى م�ساهمي ال�سركة الأم )�سنتات 

اأمريكية(

�إعالن �لجمعية �لعمومية �لعادية وغير �لعادية

ي�سر رئي�س مجل�س اإدارة  �سركة الخليج المتحد القاب�سة دعوة ال�سادة الم�ساهمين الكرام لح�سور 

اجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية المقرر عقدهما على التوالي في تمام ال�ساعة 

الثانية ع�سرة ظهرًا يوم الثالثاء الموافق 27 مار�س 2٠١8 وذلك في برج بنك الخليج المتحد ، 

المنطقة الدبلوما�سية، المنامة - البحرين, وذلك لمناق�سة جداول الأعمال المبين اأدناه واتخاذ 

القرارات الالزمة ب�ساأنه.

�أواًل: جدول �أعمال �لجمعية �لعمومية �لعادية

 2٠١7 اأغ�سط�س   2 بتاريخ  المنعقد  ال�سابق  العادية  العمومية  الجمعية  اجتماع  مح�سر  ١(  قراءة 

والم�سادقة عليه. 

2(  مناق�سة تقرير مجل�س الإدارة عن ال�سنة المنتهية في 3١ دي�سمبر 2٠١7 والم�سادقة عليه.

3١ دي�سمبر  اإلى تقرير مراقبي الح�سابات )اإرن�ست و يونغ( عن ال�سنة المنتهية في  3(  ال�ستماع 

.2٠١7

مناق�سة البيانات المالية لل�سركة كما في 3١ دي�سمبر 2٠١7 والم�سادقة عليها.  )٤

5(  اعتماد تو�سية مجل�س الإدارة بتخ�سي�س �سافي اأرباح ال�سنة المالية المنتهية في 3١ دي�سمبر 

2٠١7 على النحو التالي:

٥٫١(   تحويل مبلغ  ٤٤٦٫٢ األف دولر اأمريكي وهو ما يعادل ١٠ % من الأرباح ال�سافية اإلى   

الحتياطي القانوني.

بعد  اأمريكي  دولر  األف   2.2٦٤ البالغ  ال�سافية  الأرباح  من  المتبقي  المبلغ  ٥٫٢(   تدوير   

الخ�سومات المذكورة اأعاله كاأرباح م�ستبقاة اإ�سافية مرّحلة للعام القادم. 

٦(  مناق�سة تقرير حوكمة ال�سركات ل�سنة 2٠١7 ومدى التزام ال�سركة بمتطلبات م�سرف البحرين 

المركزي والم�سادقة عليه.

7(  اإخالء طرف ال�سادة اأع�ساء مجل�س الإدارة واإبراء ذمتهم من كل ما يتعلق بت�سرفاتهم القانونية 

عن ال�سنة المالية المنتهية في 3١ دي�سمبر 2٠١7.

للفترة  الإدارة  التاليين كاأع�ساء م�ستقلين في مجل�س  الأع�ساء  تعيين كل من  8(  الم�سادقة على 

المتبقية للمجل�س بعد الح�سول على موافقة الم�ساهمين والجهات الرقابية الالزمة:

ال�سيد مبارك الم�سكتي   

ال�سيد بدر العو�سي   

ال�سيد محمد هارون    

9(  تعيين اأو اإعادة تعيين مراقبي الح�سابات لل�سنة المالية المنتهية في 3١ دي�سمبر 2٠١8 وتخويل 

مجل�س الإدارة بتحديد الأتعاب بعد الح�سول على موافقة الجهات الرقابية.

ما ي�ستجد من اأعمال طبقا لن�س المادة 2٠7 من قانون ال�سركات التجارية  )١٠

ثانيا: جدول �أعمال �لجمعية �لعمومية �لغير عادية

 ١(  قراءة مح�سر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية ال�سابق المنعقد بتاريخ ١٦ اأغ�سط�س 2٠١7 

والم�سادقة عليه.

2(  الموافقة على تعديل عقد التاأ�سي�س والنظام الأ�سا�سي لل�سركة ليتوافق مع متطلبات قانون رقم 

التجارية ال�سادر بالمر�سوم  ال�سركات  اأحكام قانون  2٠١8 والخا�س بتعديل بع�س  ل�سنة   )١(

بقانون رقم )2١( ل�سنة 2٠٠١

رقم  الهوية  بطاقة  يحمل  بحريني  مواطن   , من�سور  اأحمد  ال�سيد  تفوي�س  على  3(  الموافقة 

79١2٠٦955 , اأو ال�سيد عادل العرب, مواطن بحريني يحمل بطاقة الهوية رقم 7٠٠9٠5375 

, اأو �سركة كي بوينت لخدمات الأعمال ويمثلها ال�سيد وجدي الجالد , مواطن بحريني يحمل 

بطاقة الهوية رقم 72٠٦١578٠ , اأو ال�سيد محمد �سجاد اأ�سرف , مواطن بريطاني يحمل بطاقة 

الهوية رقم 8١٠323٦8٠ , كل على حدة لتنفيذ جميع الإجراءات المطلوبة نيابة عن م�ساهمي 

الم�ستندات  جميع  وتوقيع  المعنية  الجهات  مع  اأعاله  المذكورة  القرارات  وتنفيذ  ال�سركة 

المطلوبة, بما في ذلك عقد التاأ�سي�س والنظام الأ�سا�سي المعدل لل�سركة اأمام كاتب العدل في 

مملكة البحرين.

بنك  مكتب  مراجعة  الح�سور  في  الراغبين  موكليهم  اأو  الكرام  الم�ساهمين  ال�سادة  من  يرجى 

التحويل  بطاقات  اأو  الأ�سهم  �سهادات  معهم  ١7 م�سطحبين   533  233 هاتف  المتحد,  الخليج 

ل�ستالم بطاقة الح�سور حتى ظهر يوم الأثنين الموافق 2٦ مار�س 2٠١8.

مالحظة هامة للم�شاهمين:

  يمكنكم الح�سول على البيانات المالية لل�سنة المالية المنتهية في 3١ دي�سمبر 2٠١7 و ن�سخة 

www.ughbh.com من بطاقة التوكيل من خالل الموقع اللكتروني لل�سركة

  يحق لأي م�ساهم م�سجل اأ�سمه في �سجل الم�ساهمين لل�سركة  بتاريخ عقد الجتماع الح�سور 

�سخ�سيًا اأو اأن يوكل خطيًا عنه اأي �سخ�س لح�سور الجتماع و الت�سويت نيابة عنه مع الأخذ 

بعين العتبار اأن يكون هذا الوكيل من غير رئي�س و اأع�ساء مجل�س الإدارة اأو موظفي ال�سركة.

خطاب  تقديم  الجتماع  يح�سر  الذي  الوكيل  على  يجب   , �سركة  الم�ساهم  كان  اإذا  حال    في 

خطيًا  التفوي�س  يكون  اأن  ويجب  الم�ساهم,  لذلك  الموكل  باأنه  يخّوله  الم�ساهم  من  تفوي�س 

و�سادرًا عن ال�سخ�س المفو�س بال�سركة و مختومًا بختم ال�سركة و اأن يقدم قبل انتهاء الموعد 

المحدد لإيداع التوكيل.

  يجب اإيداع التوكيل )بطاقة التوكيل( قبل 2٤ �ساعة على الأقل من موعد الجتماع على عنوان 

اأو  الفاك�س )17533654 973+(  اأو  البريد  اأو  باليد  التوكيل  بطاقة  ت�سلم  اأن  ويمكن  ال�سركة. 

الموعد  انتهاء  قبل  ا�ستالمها  من  التاأكد  مع   wadia@ugbbah.com الإلكتروني  البريد 

تعتبر غير  المحدد  الموعد  انتهاء  بعد  تقدم  التي  التوكيل  اأن بطاقة  بالذكر  الجدير  المحدد. 

�سالحة لأغرا�س الجتماع.

  لأي ا�ستف�سارات يرجى الت�سال على الرقم التالي: 17533233 973+


