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القوائم املالية املرحلية املوحدة املخت�شرة
للت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2017 )مراجعة(

القائمة املوحدة للدخل
للت�سعة اأ�سهر املنتهية يف

30 �سبتمرب  

للثالثة اأ�سهر املنتهية يف

30 �سبتمرب  

2016 2017 2016 2017

األف

دولر اأمريكي

األف

دولر اأمريكي

األف

دولر اأمريكي

األف

دولر اأمريكي

619.717 635.111 212.281 219.062 �ضايف دخل الفوائد

210.089 193.081 48.460 59.297 الر�ضوم ودخل اآخر

829.806 828.192 260.741 278.359 الدخل الت�شغيلي 

60.889 54.824 16.249 18.025

�ضايف خم�ض�س خ�ضائر القرو�س 

واملخ�ض�ضات الأخرى

7.040 1.487 840 303 خم�ض�س لال�ضتثمارات 

761.877 771.881 243.652 260.031 �شايف الدخل الت�شغيلي 

233.255 230.289 76.651 78.890 امل�شروفات الت�شغيلية 

528.622 541.592 167.001 181.141 الربح قبل ال�شرائب

40.553 31.053 13.020 9.873 م�ضروف �ضريبي

488.069 510.539 153.981 171.268 �شايف الربح للفرتة

45.947 41.832 13.056 13.871

�ضايف الربح العائد اإىل حقوق غري 

م�ضيطرة

442.122 468.707 140.925 157.397 �شايف الربح العائد اإىل مالك البنك

ن�شيب اأرباح ال�شهم العائد اإىل 

مالك البنك للفرتة:

5.7 6.0 1.9 2.1

الن�ضيب الأ�ضا�ضي واملخف�س لل�ضهم يف 

الأرباح )�ضنتات اأمريكية(

القائمة املوحدة للدخل ال�شامل 
للت�سعة اأ�سهر املنتهية يف

30 �سبتمرب

للثالثة اأ�سهر املنتهية يف

30 �سبتمرب

2016 2017 2016 2017

األف

دولر اأمريكي

األف

دولر اأمريكي

األف

دولر اأمريكي

األف

دولر اأمريكي

488.069 510.539 153.981 171.268 �شايف الربح للفرتة 

الدخل ال�شامل الآخر

)53.443( 39.582 2.989 22.272 تعديالت حتويل عمالت اأجنبية

)50.748( )2.944( )11.833( �ضايف التغريات يف القيمة العادلة خالل الفرتة  829

- )512( - )243(

�ضايف التغريات يف اإحتياطي اإعادة تقييم 

العقارات

383.878 546.665 145.137 194.126 جمموع الدخل ال�شامل للفرتة

40.434 47.867 14.389 16.883

جمموع الدخل ال�ضامل العائد اإىل حقوق 

غري م�ضيطرة

343.444 498.798 130.748 177.243

جمموع الدخل ال�شامل العائد اإىل 

مالك البنك

القائمة املوحدة للتدفقات النقدية
للت�سعة اأ�سهر املنتهية يف

30 �سبتمرب

20172016

األف

دولر اأمريكي

األف

دولر اأمريكي

1.601.391110.854�ضايف النقد من الأن�ضطة الت�ضغيلية

)544.997()436.471(�ضايف النقد امل�ضتخدم يف الأن�ضطة ال�ضتثمارية

)312.916()320.616(�ضايف النقد امل�ضتخدم يف الأن�ضطة التمويلية

)37.459(33.288�ضايف فروق �ضرف العمالت الأجنبية

)784.518(877.592الزيادة )النق�ص( يف النقد وما يف حكمه

2.309.1133.940.640النقد وما يف حكمه يف 1 يناير

3.186.7053.156.122النقد وما يف حكمه يف 30 �شبتمرب  

امليزانية املوحدة

30 �ضبتمرب

2017

)مدققة(

31 دي�ضمرب

2016

األف

دولر اأمريكي

األف

دولر اأمريكي

املوجودات

1.193.845912.924نقد واأر�ضدة لدى بنوك مركزية

2.712.3462.464.846اأذونات خزانة وودائع لدى بنوك مركزية

2.547.7411.884.493ودائع لدى بنوك 

19.370.70818.606.883قرو�س و�ضلف

5.975.4245.570.447ا�ضتثمارات حمتفظ بها لغر�س غري املتاجرة

331.234326.874ا�ضتثمارات يف �ضركات زميلة

168.147132.021ا�ضتثمارات عقارية

223.188211.209ممتلكات ومعدات

784.330738.155فوائد م�ضتحقة القب�س وموجودات اأخرى 

481.248474.632ال�ضهرة وموجودات اأخرى غري ملمو�ضة 

33.788.21131.322.484جمموع املوجودات

املطلوبات واحلقوق

املطلوبات

4.003.5363.279.038ودائع من بنوك 

760.014698.228اإقرتا�ضات مبوجب اإتفاقيات اإعادة �ضراء 

23.129.77721.703.358ودائع العمالء

914.455865.376فوائد م�ضتحقة الدفع ومطلوبات اأخرى

226.273236.982مطلوبات ثانوية

29.034.05526.782.982جمموع املطلوبات

احلقوق

1.889.2131.711.322راأ�س املال – الأ�ضهم العادية

)11.497()11.497(اأ�ضهم خزانة

1.808.3131.801.002اإحتياطيات

3.686.0293.500.827احلقوق العائدة اإىل مالك البنك

600.000600.000اأوراق راأ�ضمالية دائمة مدرجة �ضمن راأ�س املال فئة 1

468.127438.675حقوق غري م�ضيطرة

4.754.1564.539.502جمموع احلقوق

33.788.21131.322.484جمموع املطلوبات واحلقوق 

القائمة املوحدة للتغريات يف احلقوق 
للت�سعة اأ�سهر املنتهية يف

30 �سبتمرب

2016 2017

األف

دولر اأمريكي

األف

دولر اأمريكي

3.517.737 3.500.827 الر�شيد يف 1 يناير العائد اإىل مالك البنك 

)1.000( )1.000( تربعات 

11.024 12.517 اأ�ضهم اإ�ضافية �ضادرة 

)4.188( - �ضراء اأ�ضهم خزانة

)292.401( )308.411( اأرباح الأ�ضهم العادية املدفوعة

)2.681( )2.259( حمول من اإحتياطي الدخل ال�ضامل الآخر

- حمول اإىل اإحتياطي اإعادة تقييم العقار من بيع العقارات  243

)13.750( )13.750(

توزيع متعلق باإ�ضدار اأوراق راأ�ضمالية دائمة مدرجة �ضمن راأ�س 

املال فئة 1

- )4.120( توزيع متعلق باإ�ضدار �ضكوك دائمة مدرجة �ضمن راأ�س املال فئة 1

3.648 2.832 اإطفاء القيمة العادلة ملعامالت الدفع بالأ�ضهم

- 352 التغريات يف ال�ضركات التابعة

343.444 جمموع الدخل ال�ضامل للفرتة  498.798

3.561.833 3.686.029 الر�شيد يف 30 �شبتمرب العائد اإىل املالك 

400.000 600.000 اأوراق راأ�شمالية دائمة مدرجة �شمن راأ�ص املال فئة 1

477.019 468.127 حقوق غري م�شيطرة 

4.438.852 4.754.156 جمموع احلقوق يف 30 �شبتمرب    

ليبياالعراق م�شر الإمارات الكويت البحرين ُعمان اململكة املتحدة


