
ُعمان الإمارات الكويت البحرين ليبياالعراق م�صر  اململكة املتحدة

القوائم املالية املوحدة
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018 )مدققة(

عادل اللبان  

الرئي�س التنفيذي للمجموعة والع�ضو املنتدب  

 را�شد املري

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

م�شعل عبدالعزيز عبدالوهاب العثمان

رئي�س جمل�س الإدارة

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

لل�ضنة املالية املنتهية يف 3١ دي�ضمرب ٢٠١8، والتي متت املوافقة عليها من قبل جمل�س الإدارة ومت تدقيقها من قبل اإرن�ضت ويونغ، مملكة البحرين براأي غري متحفظ يف ١٩ فرباير ٢٠١٩.

  

القائمة املوحدة للدخل
لل�ضنة املنتهية يف 3١ دي�ضمرب ٢٠١8

٢٠١7 2018

األف

دولر اأمريكي

 �ألف

دوالر  �أمريكي

١.37٩.١74 1.655.750 دخل الفوائد 

5٠٢.7٠4 715.226 م�ضروفات الفوائد 

876.47٠ 940.524 �ضايف دخل الفوائد

١3١.767 128.888 ر�ضوم وعمولت 

35.٢3٩ 39.068 دخل املتاجرة

5٢.645 61.129 دخل ال�ضتثمارات واأخرى

٢3.٢5١ 40.941 ح�ضة البنك من ربح �ضركات زميلة 

٢4٢.٩٠٢ 270.026 الر�ضوم ودخل اآخر 

١.١١٩.37٢ 1.210.550 الدخل الت�شغيلي 

88.٩5٠ 86.222 خم�ض�س اخل�ضائر الئتمانية

١.٠3٠.4٢٢ 1.124.328 �شايف الدخل الت�شغيلي 

١٩3.83١ 196.839 تكاليف املوظفني

٢٠.8٢4 22.269 ا�ضتهالك 

١٠8.٢45 109.110 م�ضروفات ت�ضغيلية اأخرى

3٢٢.٩٠٠ 328.218 امل�شروفات الت�شغيلية 

7٠7.5٢٢ 796.110 الربح قبل ال�شرائب

4١.٠٠8 43.745 م�ضروف �ضريبي

666.5١4 752.365 �شايف الربح لل�شنة

47.7٩٩ 54.831 �ضايف الربح العائد اإىل حقوق غري م�ضيطرة

6١8.7١5 697.534 �شايف الربح العائد اإىل مالك البنك

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

7.4 8.3
 الن�ضيب الأ�ضا�ضي واملخف�س لل�ضهم العادي يف الأرباح

)�ضنتات اأمريكية(

القائمة املوحدة للدخل ال�شامل
لل�ضنة املنتهية يف 3١ دي�ضمرب ٢٠١8

٢٠١7 2018

األف

دولر اأمريكي

 �ألف

دوالر �أمريكي

666.5١4 752.365 �شايف الربح لل�شنة

الدخل ال�شامل الآخر

)٢.755( )23.485( �ضايف التغريات يف القيمة العادلة خالل ال�ضنة

)75٠( )457( �ضايف التغريات يف اإحتياطي اإعادة تقييم العقارات 

37.4٢4 )13.852( تعديالت حتويل عمالت اأجنبية

7٠٠.433 714.571 جمموع الدخل ال�شامل لل�شنة

53.65٢ 52.072 جمموع الدخل ال�ضامل العائد اإىل حقوق غري م�ضيطرة

646.78١ 662.499 جمموع الدخل ال�شامل العائد اإىل مالك البنك

القائمة املوحدة للتدفقات النقدية
لل�ضنة املنتهية يف 3١ دي�ضمرب ٢٠١8

٢٠١7 2018

األف

دولر اأمريكي

 �ألف

دوالر  �أمريكي

١.١٢٩.6٩3 2.478.857 �ضايف النقد من الأن�ضطة الت�ضغيلية

)55١.48٩( )1.509.225( �ضايف النقد امل�ضتخدم يف الأن�ضطة ال�ضتثمارية

)367.476( )404.781( �ضايف النقد امل�ضتخدم يف الأن�ضطة التمويلية

٢١٠.7٢8 564.851 الزيادة يف النقد وما يف حكمه

8.88١ )4.609( �ضايف فروق �ضرف العمالت الأجنبية

٢.3٠٩.١١3 2.528.722 النقد وما يف حكمه يف ١ يناير

٢.5٢8.7٢٢ 3.088.964 النقد وما يف حكمه يف ٣1 دي�شمرب 

امليزانية املوحدة
يف 3١ دي�ضمرب ٢٠١8

٢٠١7 2018

األف

دولر اأمريكي

 �ألف

دوالر  �أمريكي

املوجودات

8٠٩.٩86 1.390.470 نقد واأر�ضدة لدى بنوك مركزية

٢.576.35٢ 1.918.727 اأذونات خزانة وودائع لدى بنوك مركزية

٢.46٩.75١ 3.061.818 ودائع لدى بنوك 

١٩.4٩8.7٠٢ 19.503.961 قرو�س و�ضلف

6.٠٠٢.4١٠ 7.568.528 ا�ضتثمارات حمتفظ بها لغر�س غري املتاجرة

3٠4.٠٢٠ 318.802 ا�ضتثمارات يف �ضركات زميلة 

٢56.٢4٢ 265.794 ا�ضتثمارات عقارية

6١6.٩٢٠ 764.094 فوائد م�ضتحقة القب�س وموجودات اأخرى 

٢٢6.67٢ 237.064 ممتلكات ومعدات

48٠.83٠ 478.319 ال�ضهرة وموجودات اأخرى غري ملمو�ضة 

33.٢4١.885 35.507.577 جمموع املوجودات

املطلوبات واحلقوق

املطلوبات

3.٩43.٢33 3.752.792 ودائع من بنوك 

١.٢7٢.758 1.832.134 اقرتا�ضات مبوجب اإتفاقيات اإعادة �ضراء 

٢٢.٠٠٩.857 23.660.035 ودائع العمالء

٩١٢.67٩ 1.097.911 فوائد م�ضتحقة الدفع ومطلوبات اأخرى

٢١5.٢٠4 192.697 مطلوبات ثانوية

٢8.353.73١ 30.535.569 جمموع املطلوبات

احلقوق

١.88٩.٢١3 1.992.541 راأ�س املال - الأ�ضهم العادية

)١١.66١( )13.190( اأ�ضهم خزانة

١.٩38.٠7٠ 1.929.350 اإحتياطيات

3.8١5.6٢٢ 3.908.701 احلقوق العائدة اإىل مالك البنك  

6٠٠.٠٠٠ 600.000 اأوراق راأ�ضمالية دائمة مدرجة �ضمن راأ�س املال فئة ١

47٢.53٢ 463.307 حقوق غري م�ضيطرة

4.888.١54 4.972.008 جمموع احلقوق

33.٢4١.885 35.507.577 جمموع املطلوبات واحلقوق 

القائمة املوحدة للتغريات يف احلقوق
لل�ضنة املنتهية يف 3١ دي�ضمرب ٢٠١8

٢٠١7 2018

األف

دولر اأمريكي

 �ألف

دوالر �أمريكي

3.5٠٠.8٢7 3.815.622 الر�شيد يف 1 يناير العائد اإىل مالك البنك

- )194.899(

التعديالت الإنتقالية نتيجة لتطبيق املعيار الدويل لإعداد التقارير 

املالية رقم ٩ 

3.5٠٠.8٢7 3.620.723 يف 1 يناير 2018 - معاد عر�شه

646.78١ 662.499 جمموع الدخل ال�ضامل لل�ضنة

)١.٠٠٠( )1.000( تربعات مدفوعة

)3٠8.4١١( )340.760( اأرباح الأ�ضهم العادية املدفوعة

)٢7.5٠٠( )27.500(

 التوزيع املتعلق باإ�ضدار اأوراق راأ�ضمالية دائمة مدرجة �ضمن

راأ�س املال فئة ١ 

١٢.5١7 17.797 اأ�ضهم اإ�ضافية �ضادرة 

)3.7٠4( )7.633( حمول من اإحتياطي الدخل ال�ضامل الآخر

)8.٢4٠( )8.240( التوزيع املتعلق باإ�ضدار �ضكوك دائمة مدرجة �ضمن راأ�س املال فئة ١ 

٢43 - حمول من احتياطي اإعادة تقييم العقارات عند بيع العقار

3.٩٢١ 4.435 اإطفاء القيمة العادلة ملعامالت الدفع بالأ�ضهم 

35٢ - التغريات يف ال�ضركات التابعة 

- )10.091( التغريات يف ال�ضركات الزميلة  

)١64( )1.529( �ضراء اأ�ضهم خزانة

3.8١5.6٢٢ 3.908.701 الر�شيد يف ٣1 دي�شمرب العائد اإىل مالك البنك   

6٠٠.٠٠٠ 600.000 اأوراق راأ�شمالية دائمة مدرجة �شمن راأ�س املال فئة 1

47٢.53٢ 463.307 حقوق غري م�شيطرة 

4.888.١54 4.972.008 جمموع احلقوق يف ٣1 دي�شمرب    

www.ahliunited.com :للمزيد من املعلومات، يرجى زيارة موقعنا


