
القوائم املالية املرحلية املوحدة املخت�صرة
للت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2018 )مراجعة(

ُعمان الإمارات الكويت البحرين ليبياالعراق م�صر  اململكة املتحدة

عادل اللبان  

الرئي�س التنفيذي للمجموعة والع�ضو املنتدب  

 را�شد املري

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

حمد م�شاري احلمي�شي

رئي�س جمل�س الإدارة

 ا�ضتخرجت امليزانية املوحدة والقوائم املوحدة للدخل والدخل ال�ضامل والتدفقات النقدية والتغريات يف احلقوق املبينة اأعاله من القوائم املالية املرحلية املوحدة املخت�ضرة  للبنك الأهلي املتحد �س.م.ب. 

للت�ضعة اأ�ضهر املنتهية يف 30 �ضبتمرب 2018، والتي متت املوافقة عليها من قبل جمل�س الإدارة وروجعت من قبل اإرن�ضت ويونغ، مملكة البحرين  براأي  مراجعة غري متحفظ يف 29 اأكتوبر 2018.

  

القائمة املوحدة للدخل
للت�شعة اأ�شهر املنتهية يف

30 �شبتمرب 

للثالثة اأ�شهر املنتهية يف

30 �شبتمرب 

2017 2018 2017 2018

األف

دولر اأمريكي

األف

دولر اأمريكي

األف

دولر اأمريكي

األف

دولر اأمريكي

635.111 708.430 219.062 241.188 �ضايف دخل الفوائد 

190.012 198.603 58.292 53.439 الر�ضوم ودخل اآخر

825.123 907.033 277.354 294.627 الدخل الت�شغيلي 

56.311 61.825 18.328 19.538 خم�ض�س اخل�ضائر الئتمانية

768.812 845.208 259.026 275.089 �شايف الدخل الت�شغيلي 

227.220 238.049 77.885 77.928 امل�شروفات الت�شغيلية 

541.592 607.159 181.141 197.161 الربح قبل ال�شرائب

31.053 35.063 9.873 11.533 م�ضروف �ضريبي

510.539 572.096 171.268 185.628 �شايف الربح للفرتة

41.832 43.828 13.871 14.785 �ضايف الربح العائد اإىل حقوق غري م�ضيطرة

468.707 528.268 157.397 170.843 �شايف الربح العائد اإىل مالك البنك

ن�شيب اأرباح ال�شهم العائد اإىل مالك البنك للفرتة:

5.7 6.4 2.0 2.1 الن�ضيب الأ�ضا�ضي واملخف�س لل�ضهم العادي يف الأرباح )�ضنتات اأمريكية(

القائمة املوحدة للدخل ال�شامل

للت�شعة اأ�شهر املنتهية يف

30 �شبتمرب

للثالثة اأ�شهر املنتهية يف

30 �شبتمرب

2017 2018 2017 2018

األف

دولر اأمريكي

األف

دولر اأمريكي

األف

دولر اأمريكي

األف

دولر اأمريكي

510.539 572.096 171.268 185.628 �شايف الربح للفرتة 

الدخل ال�شامل الآخر

39.582 )11.538( 22.272 )3.106( تعديالت حتويل عمالت اأجنبية

)2.944( 3.557 829 5.055 �ضايف التغريات يف القيمة العادلة خالل الفرتة   

)512( - )243( - �ضايف التغريات يف اإحتياطي اإعادة تقييم العقارات 

546.665 564.115 194.126 187.577 جمموع الدخل ال�شامل للفرتة

47.867 42.075 16.883 14.155 جمموع الدخل ال�ضامل العائد اإىل حقوق غري م�ضيطرة

498.798 522.040 177.243 173.422 جمموع الدخل ال�شامل العائد اإىل مالك البنك

القائمة املوحدة للتدفقات النقدية

للت�شعة اأ�شهر املنتهية يف

30 �شبتمرب 

2017 2018

األف

دولر اأمريكي

األف

دولر اأمريكي

1.510.508 2.293.737 �ضايف النقد من الأن�ضطة الت�ضغيلية

)443.296( )784.642( �ضايف النقد امل�ضتخدم يف الأن�ضطة ال�ضتثمارية

)322.106( )373.952( �ضايف النقد امل�ضتخدم يف الأن�ضطة التمويلية

33.289 )9.669( �ضايف فروق �ضرف العمالت الأجنبية

778.395 1.125.474 الزيادة يف النقد وما يف حكمه

2.309.113 2.528.722 النقد وما يف حكمه يف 1 يناير

3.087.508 3.654.196 النقد وما يف حكمه يف 30 �شبتمرب 

امليزانية املوحدة
)مدققة(

31 دي�ضمرب

2017

30 �ضبتمرب 

2018

األف

دولر اأمريكي

األف

دولر اأمريكي

املوجودات

809.986 1.325.284 نقد واأر�ضدة لدى بنوك مركزية

2.576.352 2.106.103 اأذونات خزانة وودائع لدى بنوك مركزية

2.469.751 3.248.558 ودائع لدى بنوك 

19.498.702 19.843.832 قرو�س و�ضلف

6.002.410 6.845.296 ا�ضتثمارات حمتفظ بها لغر�س غري املتاجرة

304.020 318.686 ا�ضتثمارات يف �ضركات زميلة 

256.242 260.874 ا�ضتثمارات عقارية

226.672 231.341 ممتلكات ومعدات

616.920 811.980 فوائد م�ضتحقة القب�س وموجودات اأخرى 

480.830 478.805 ال�ضهرة وموجودات اأخرى غري ملمو�ضة 

33.241.885 35.470.759 جمموع املوجودات

املطلوبات واحلقوق

املطلوبات

3.943.233 3.072.105 ودائع من بنوك 

1.272.758 1.487.207 اقرتا�ضات مبوجب اإتفاقيات اإعادة �ضراء 

22.009.857 24.722.037 ودائع العمالء

912.679 1.131.808 فوائد م�ضتحقة الدفع ومطلوبات اأخرى

215.204 203.918 مطلوبات ثانوية

28.353.731 30.617.075 جمموع املطلوبات

احلقوق

1.889.213 1.992.541 راأ�س املال - الأ�ضهم العادية

)11.661( )13.190( اأ�ضهم خزانة

1.938.070 1.817.717 اإحتياطيات

3.815.622 3.797.068 احلقوق العائدة اإىل املالك 

600.000 600.000 اأوراق راأ�ضمالية دائمة مدرجة �ضمن راأ�س املال فئة 1

472.532 456.616 حقوق غري م�ضيطرة

4.888.154 4.853.684 جمموع احلقوق

33.241.885 35.470.759 جمموع املطلوبات واحلقوق 

القائمة املوحدة للتغريات يف احلقوق
للت�شعة اأ�شهر املنتهية يف

30 �شبتمرب 

2017 2018

األف

دولر اأمريكي

األف

دولر اأمريكي

3.500.827 3.815.622 الر�شيد يف 1 يناير العائد اإىل مالك البنك

- )194.899( تعديالت التحول نتيجة لتطبيق املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 9 

3.500.827 3.620.723 يف 1 يناير 2018 - معاد عر�شه

)1.000( )1.000( تربعات

12.517 17.797 اأ�ضهم اإ�ضافية �ضادرة

- )1.529( �ضراء اأ�ضهم خزانة 

)13.750( )13.750( التوزيع املتعلق باإ�ضدار اأوراق راأ�ضمالية دائمة مدرجة �ضمن راأ�س املال فئة 1

)4.120( )4.120( التوزيع املتعلق باإ�ضدار �ضكوك دائمة مدرجة �ضمن راأ�س املال فئة 1

)308.411( )340.760( اأرباح الأ�ضهم العادية 

2.832 3.326 اإطفاء القيمة العادلة ملعامالت الدفع بالأ�ضهم

498.798 522.040 جمموع الدخل ال�ضامل للفرتة 

)2.259( )5.659( حمول من اإحتياطي الدخل ال�ضامل الآخر 

243 - حمول من اإحتياطي اإعادة تقييم العقارات عند بيع العقار 

352 - التغريات يف ال�ضركات التابعة

3.686.029 3.797.068 الر�شيد يف 30 �شبتمرب العائد اإىل مالك البنك  

600.000 600.000 اأوراق راأ�شمالية دائمة مدرجة �شمن راأ�س املال فئة 1

468.127 456.616 حقوق غري م�شيطرة 

4.754.156 4.853.684 جمموع احلقوق يف 30 �شبتمرب  
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