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القوائم املالية املوحدة
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017 )مدققة(

القائمة املوحدة للدخل
لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2017

2016 2017

األف

دولر اأمريكي

األف

دولر اأمريكي

1.319.798 1.379.174 دخل الفوائد

491.566 502.704 م�ضروفات الفوائد 

828.232 876.470 �ضايف دخل الفوائد

169.735 145.013 ر�ضوم وعمولت واأخرى 

48.288 35.239 دخل املتاجرة

72.605 39.399 دخل ال�ضتثمار 

26.626 23.251 ح�ضة البنك من ربح �ضركات زميلة 

317.254 242.902 الر�ضوم ودخل اآخر 

1.145.486 1.119.372 الدخل الت�شغيلي 

149.562 86.670 �ضايف خم�ض�س خ�ضائر القرو�س واملخ�ض�ضات الأخرى

9.279 2.280 خم�ض�س لال�ضتثمارات 

158.841 88.950 جمموع املخ�ض�ضات

986.645 1.030.422 �شايف الدخل الت�شغيلي

188.551 193.831 تكاليف املوظفني

22.242 20.824 ا�ضتهالك  

105.427 108.245 م�ضروفات ت�ضغيلية اأخرى

316.220 322.900 امل�شروفات الت�شغيلية  

670.425 707.522 الربح قبل ال�شرائب

46.115 41.008 م�ضروف �ضريبي

624.310 666.514 �شايف الربح لل�شنة 

53.670  47.799 �ضايف الربح العائد اإىل حقوق غري م�ضيطرة

570.640 618.715 �شايف الربح العائد اإىل مالك البنك

ن�شيب اأرباح ال�شهم العائد اإىل مالك البنك لل�شنة:

7.2 7.7 الن�ضيب الأ�ضا�ضي واملخف�س لل�ضهم العادي يف الأرباح )�ضنتات اأمريكية(

القائمة املوحدة للدخل ال�شامل 
لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2017

2016 2017

األف

دولر اأمريكي

األف

دولر اأمريكي

624.310 666.514 �شايف الربح لل�شنة

الدخل ال�شامل الآخر

)8.544( )2.755( �ضايف التغريات يف القيمة العادلة خالل ال�ضنة

113 )750( �ضايف التغريات يف اإحتياطي اإعادة تقييم العقارات

)309.231( 37.424 تعديالت حتويل عمالت اأجنبية

306.648 700.433 جمموع الدخل ال�شامل لل�شنة

2.429 53.652 جمموع الدخل ال�ضامل العائد اإىل حقوق غري م�ضيطرة

304.219 646.781 جمموع الدخل ال�شامل العائد اإىل مالك البنك

القائمة املوحدة للتدفقات النقدية 
لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2017

2016 2017

األف

دولر اأمريكي

األف

دولر اأمريكي

)1.166.410( 1.107.361  �ضايف النقد من )امل�ضتخدم يف( الأن�ضطة الت�ضغيلية

)117.414( )551.489( �ضايف النقد امل�ضتخدم يف الأن�ضطة ال�ضتثمارية

)136.092( )367.476( �ضايف النقد امل�ضتخدم يف الأن�ضطة التمويلية

)211.611( 31.213 �ضايف فروق �ضرف العمالت الأجنبية 

)1.631.527( 219.609 الزيادة )النق�ص( يف النقد وما يف حكمه

3.940.640 2.309.113 النقد وما يف حكمه يف 1 يناير

2.309.113 2.528.722 النقد وما يف حكمه يف 31 دي�شمرب

القائمة املوحدة للتغريات يف احلقوق 
لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2017

2016 2017

األف

دولر اأمريكي

األف

دولر اأمريكي

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

304.219 646.781 جمموع الدخل ال�ضامل لل�ضنة

)1.000( )1.000( تربعات مدفوعة

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

)27.500( )27.500( توزيع متعلق باأوراق راأ�ضمالية دائمة مدرجة �ضمن راأ�س املال فئة 1

14.677 12.517 اأ�ضهم اإ�ضافية �ضادرة 

)1.012( - م�ضروفات متعلقة ب�ضكوك دائمة مدرجة �ضمن راأ�س املال فئة 1

)14.929( )3.704( حمول من اإحتياطي الدخل ال�ضامل الآخر

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

- 243 حمول اىل اإحتياطي اإعادة تقييم العقار من بيع العقارات

5.224 3.921 اإطفاء القيمة العادلة ملعامالت الدفع بالأ�ضهم

- 352 التغريات يف ال�ضركات التابعة

)4.188( )164( �ضراء اأ�ضهم خزانة

3.500.827 3.815.622 الر�شيد يف 31 دي�شمرب العائد اإىل مالك البنك 

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

438.675 472.532 حقوق غري م�شيطرة 

4.539.502 4.888.154 جمموع احلقوق يف 31 دي�شمرب  

امليزانية املوحدة
يف 31 دي�ضمرب 2017

20172016

األف

دولر اأمريكي

األف

دولر اأمريكي

املوجودات

809.986912.924نقد واأر�ضدة لدى بنوك مركزية

2.576.3522.464.846اأذونات خزانة وودائع لدى بنوك مركزية

2.469.7511.884.493ودائع لدى بنوك 

19.498.70218.606.883قرو�س و�ضلف

6.002.4105.570.447ا�ضتثمارات حمتفظ بها لغر�س غري املتاجرة

304.020326.874ا�ضتثمارات يف �ضركات زميلة 

256.242132.021ا�ضتثمارات عقارية

226.672211.209ممتلكات ومعدات

616.920738.155فوائد م�ضتحقة القب�س وموجودات اأخرى 

480.830474.632ال�ضهرة وموجودات اأخرى غري ملمو�ضة 

33.241.88531.322.484جمموع املوجودات

املطلوبات واحلقوق

املطلوبات

3.943.2333.279.038ودائع من بنوك 

1.272.758698.228اقرتا�ضات مبوجب اإتفاقيات اإعادة �ضراء 

22.009.85721.703.358ودائع العمالء

912.679865.376فوائد م�ضتحقة الدفع ومطلوبات اأخرى

215.204236.982مطلوبات ثانوية

28.353.73126.782.982جمموع املطلوبات

احلقوق

1.889.2131.711.322راأ�س املال - الأ�ضهم العادية

)11.497()11.661(اأ�ضهم خزانة

1.938.0701.801.002اإحتياطيات

3.815.6223.500.827احلقوق العائدة اإىل مالك البنك 

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

472.532438.675حقوق غري م�ضيطرة

4.888.1544.539.502جمموع احلقوق

33.241.88531.322.484جمموع املطلوبات واحلقوق 


