قائمة المركز المالي الموحدة كما في  31كانون األول  2018و 2017
قائمــــــــــة (�أ)

�إي�ضاح

2018
دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار
210.936.892
215.594.692
8.750.300
1.632.672.467
127.683.431
293.048.859
26.106.712
3.020.319
29.918.911
170.218.835
3.493.721
2.721.445.139

2017
دينـــــــــــــار
224.259.331
317.656.834
6.246.210
1.562.286.911
66.673.669
29.240.711
395.100.921
29.388.555
5.095.610
11.299.456
180.796.785
4.162.033
2.832.207.026

املوجــــــودات
4
نقد و�أر�صدة لدى بنوك مركزية
5
�أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
6
�إيداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
7
ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة بال�صايف
8
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
9
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل
10
موجودات مالية بالكلفة املطف�أة
11
ممتلكات ومعدات بال�صايف
12
موجودات غريامللمو�سة بال�صايف
19
موجودات �ضريبية م�ؤجلة
13
موجودات �أخرى
46
موجودات حمتفظ بها بهدف البيع بال�صايف
جمموع املوجودات
املطلوبات وحقوق امللكية
املطلوبات :
306.217.195
14
ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
223.387.840
1.808.308.934
15
ودائع عمالء
1.785.172.783
96.179.696
16
ت�أمينات نقدية
94.713.087
80.137.973
17
�أموال مقرت�ضة
83.458.298
10.921.129
18
خم�ص�صات متنوعة
11.540.044
12.210.713
19
خم�ص�ص �ضريبة الدخل
12.053.013
3.791.258
19
مطلوبات �ضريبية م�ؤجلة
4.231.861
45.367.012
20
مطلوبات �أخرى
60.644.778
661.794
46
مطلوبات مرتبطة مبا�شرة مبوجودات حمتفظ بها بهدف البيع
681.626
جمموع املطلوبات
2.363.795.704
2.275.883.330
حقوق امللكية :
حقوق م�ساهمي البنك :
100.000.000
21
ر�أ�س املال املكتتب به واملدفوع
100.000.000
86.034.401
22
الإحتياطي القانوين
91.350.185
160.466.574
22
الإحتياطي الإختياري
171.636.452
227.597
22
احتياطي تقلبات دورية
14.288.875
22
احتياطي خماطر م�صرفية عامة
8.135.930
23
�صايف احتياطي تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة بعد ال�ضريبة
4.160.518
()17.829
46
حقوق ملكية مرتبطة مبا�شرة مبوجودات حمتفظ بها بهدف البيع
()17.829
99.275.774
24
الأرباح املدورة
78.432.483
جمموع حقوق امللكية
468.411.322
445.561.809
جمموع املطلوبات وحقوق امللكية
2.832.207.026
2.721.445.139
ان الإي�ضاحات املرفقة من (� )1إىل ( )46ت�شكل جزء من هذه القوائم املالية املوحدة وتقر�أ معها ومع تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل املرفق.
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ا لـتـقـر يـر ا لـسـنـو ي لـلـبـنـك ا أل ر دنــي ا لـكـو يـتــي 2018 -

قائمة الدخل الموحدة للسنة المنتهية في  31كانون األول  2018و 2017

�إي�ضاح
الفوائد الدائنة
ينزل  :الفوائد املدينة
�صايف �إيرادات الفوائد
�صايف �إيرادات العموالت
�صايف �إيرادات الفوائد والعموالت
�أرباح عمالت �أجنبية
�أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
�أرباح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�شامل
توزيعات �أرباح نقدية ملوجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل
�أرباح بيع فروع خارجية
�إيرادات �أخرى
�إجمايل الدخل
نفقات املوظفني
ا�ستهالكات و�إطفاءات
خم�ص�ص تدين الت�سهيالت الإئتمانية املبا�شرة
(امل�سرتد من) خ�سائر ائتمانية متوقعه ت�سهيالت غري مبا�شرة
(امل�سرتد من) خ�سائر ائتمانية متوقعه بنوك
(امل�سرتد من) خ�سائر ائتمانية متوقعه ا�ستثمارات
خم�ص�صات متنوعة
م�صاريف �أخرى
�إجمايل امل�صاريف
الربح لل�سنة قبل �ضريبة الدخل  -قائمة (هـ)
ينزل  :م�صروف �ضريبة الدخل لل�سنة
الربح لل�سنة من العمليات امل�ستمرة  -قائمة (هـ)
�صايف الربح (اخل�سارة) من العمليات غري امل�ستمرة  -قائمة (هـ)
الربح لل�سنة  -قائمة (ج) و(د)
يعود �إىل :
م�ساهمي البنك

26
27
28
29
30
9
9
31
32
 11و12
7
44
4و5و6
9و10
18
33

19
46

ح�صة ال�سهم من الربح لل�سنة
�أ�سا�سي وخمف�ض

34

ح�صة ال�سهم من الربح من العمليات امل�ستمرة لل�سنة
�أ�سا�سي وخمف�ض

34

ح�صة ال�سهم من الربح (اخل�سارة) من العمليات غري امل�ستمرة لل�سنة
�أ�سا�سي وخمف�ض

34

2018
دينـ ـ ـ ـ ـ ــار
146.443.509
55.498.598
90.944.911
11.400.650
102.345.561
3.960.557
2.379.579
1.262.957
1.280.419
13.459.256
124.688.329
26.709.630
6.309.945
2.328.885
()4.789.575
()63.645
()146.720
2.023.201
36.467.223
68.838.944
55.849.385
13.967.820
41.881.565
261.943
42.143.508

قائمــــــــــة (ب)
2017
دينــــــــــــار
138.865.522
44.281.156
94.584.366
11.301.779
105.886.145
4.896.518
620.346
866.046
11.142.154
123.411.209
26.548.039
6.502.225
15.720.456
1.287.777
31.039.589
81.098.086
42.313.123
14.128.272
28.184.851
()1.229.058
26.955.793

42.143.508

26.955.793

-/421
-/419
-/003

-/270
-/282
( )-/012

ان الإي�ضاحات املرفقة من (� )1إىل ( )46ت�شكل جزء من هذه القوائم املالية املوحدة وتقر�أ معها ومع تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل املرفق.

 - 2018ا لـتـقـر يـر ا لـسـنـو ي لـلـبـنـك ا أل ر دنــي ا لـكـو يـتــي
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