
القوائم املالية املرحلية املوحدة املخت�صرة
للت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2019 )مراجعة(

ُعمان الإمارات الكويت البحرين ليبياالعراق م�صر  اململكة املتحدة

القائمة املوحدة للدخل
للت�شعة اأ�شهر املنتهية يف

30 �شبتمرب 

 للثالثة اأ�شهر املنتهية يف

30 �شبتمرب 

2018 2019 2018 2019

�ألف

دوالر �أمريكي

�ألف

دوالر �أمريكي

�ألف

دوالر �أمريكي

�ألف

دوالر �أمريكي

708.430 722.738 241.188 232.549 �صايف دخل �لفو�ئد 

198.603 196.575 53.439 56.678 �لر�صوم ودخل �آخر

907.033 919.313 294.627 289.227 الدخل الت�شغيلي 

61.825 39.226 19.538 4.892 خم�ص�ص �خل�صائر �الئتمانية

845.208 880.087 275.089 284.335 �شايف الدخل الت�شغيلي 

238.049 245.114 77.928 78.241 امل�شروفات الت�شغيلية 

607.159 634.973 197.161 206.094 الربح قبل ال�شرائب

35.063 30.588 11.533 10.342 م�صروف �صريبي وزكاة

572.096 604.385 185.628 195.752 �شايف الربح للفرتة

43.828 45.965 14.785 14.848 �صايف �لربح �لعائد �إىل حقوق غري م�صيطرة

528.268 558.420 170.843 180.904 �شايف الربح العائد اإىل مالك البنك

 ن�شيب اأرباح ال�شهم العائد اإىل

مالك البنك للفرتة:

5.8 6.2 2.0 2.1

 �لن�صيب �الأ�صا�صي و�ملخف�ص لل�صهم �لعادي

يف �الأرباح )�صنتات �أمريكية(

القائمة املوحدة للدخل ال�شامل
للت�شعة اأ�شهر املنتهية يف

30 �شبتمرب

 للثالثة اأ�شهر املنتهية يف

30 �شبتمرب

2018 2019 2018 2019

�ألف

دوالر �أمريكي

�ألف

دوالر �أمريكي

�ألف

دوالر �أمريكي

�ألف

دوالر �أمريكي

572.096 604.385 185.628 195.752 �شايف الربح للفرتة 

الدخل ال�شامل الآخر

)11.538( 26.702 )3.106( 3.977 تعديالت حتويل عمالت �أجنبية

3.557 )1.209( 5.055 )4.341(

 �صايف �لتغري�ت يف �لقيمة �لعادلة

خالل �لفرتة   

564.115 629.878 187.577 195.388 جمموع الدخل ال�شامل للفرتة

42.075 52.090 14.155 15.568

 جمموع �لدخل �ل�صامل �لعائد �إىل حقوق

غري م�صيطرة

522.040 577.788 173.422 179.820
 جمموع الدخل ال�شامل العائد اإىل

مالك البنك

القائمة املوحدة للتدفقات النقدية
 للت�شعة اأ�شهر املنتهية يف

30 �شبتمرب 

2018 2019

�ألف

دوالر �أمريكي

�ألف

دوالر �أمريكي

2.288.003 1.983.412 �صايف �لنقد من �الأن�صطة �لت�صغيلية

)784.642( )871.138( �صايف �لنقد �مل�صتخدم يف �الأن�صطة �ال�صتثمارية

)373.952( )599.108( �صايف �لنقد �مل�صتخدم يف �الأن�صطة �لتمويلية

1.129.409 513.166 الزيادة يف النقد وما يف حكمه

)3.935( 14.709 �صايف فروق �صرف �لعمالت �الأجنبية

2.528.722 3.088.964 �لنقد وما يف حكمه يف 1 يناير

3.654.196 3.616.839 النقد وما يف حكمه يف 30 �شبتمرب 

امليزانية املوحدة
)مدققة(

31 دي�صمرب

2018

30 �صبتمرب 

2019

�ألف

دوالر �أمريكي

�ألف

دوالر �أمريكي

املوجودات

1.390.470 1.517.119 نقد و�أر�صدة لدى بنوك مركزية

1.918.727 1.980.978 �أذونات خز�نة وود�ئع لدى بنوك مركزية

3.061.818 3.826.944 ود�ئع لدى بنوك 

19.503.961 20.385.876 قرو�ص و�صلف

7.568.528 8.748.127 ��صتثمار�ت حمتفظ بها لغر�ص غري �ملتاجرة

318.802 323.834 ��صتثمار�ت يف �صركات زميلة 

265.794 230.235 ��صتثمار�ت عقارية

764.094 845.713 فو�ئد م�صتحقة �لقب�ص وموجود�ت �أخرى

237.064 295.152 ممتلكات ومعد�ت

478.319 484.643 �ل�صهرة وموجود�ت �أخرى غري ملمو�صة 

35.507.577 38.638.621 جمموع املوجودات

املطلوبات واحلقوق

املطلوبات

3.752.792 4.975.691 ود�ئع من بنوك 

1.832.134 2.385.910 �قرت��صات مبوجب �إتفاقيات �إعادة �صر�ء 

23.660.035 24.547.975 ود�ئع �لعمالء

1.097.911 1.546.597 فو�ئد م�صتحقة �لدفع ومطلوبات �أخرى

192.697 27.547 مطلوبات ثانوية

30.535.569 33.483.720 جمموع املطلوبات

احلقوق

1.992.541 2.193.611 ر�أ�ص �ملال - �الأ�صهم �لعادية

)13.190( )13.190( �أ�صهم خز�نة

1.929.350 1.890.205 �إحتياطيات

3.908.701 4.070.626 �حلقوق �لعائدة �إىل مالك �لبنك 

600.000 600.000 �أور�ق ر�أ�صمالية د�ئمة مدرجة �صمن ر�أ�ص �ملال فئة 1

463.307 484.275 حقوق غري م�صيطرة

4.972.008 5.154.901 جمموع احلقوق

35.507.577 38.638.621 جمموع املطلوبات واحلقوق 

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

30 �شبتمرب 

2018 2019

�ألف

دوالر �أمريكي

�ألف

دوالر �أمريكي

3.815.622 3.908.701 الر�شيد يف 1 يناير العائد اإىل مالك البنك

)194.899( - تعديالت �لتحول نتيجة لتطبيق �ملعيار �لدويل الإعد�د �لتقارير �ملالية رقم 9 

3.620.723 3.908.701 يف 1 يناير - معاد عر�شه

)1.000( )1.000( تربعات

17.797 4.200 �أ�صهم �إ�صافية �صادرة

)1.529( - �صر�ء �أ�صهم خز�نة 

)13.750( )13.750( �لتوزيع �ملتعلق باإ�صد�ر �أور�ق ر�أ�صمالية د�ئمة مدرجة �صمن ر�أ�ص �ملال فئة 1

)4.120( )4.120( �لتوزيع �ملتعلق باإ�صد�ر �صكوك د�ئمة مدرجة �صمن ر�أ�ص �ملال فئة 1

)340.760( )397.756( �أرباح �الأ�صهم �لعادية 

3.326 1.057 �إطفاء �لقيمة �لعادلة ملعامالت �لدفع باالأ�صهم

522.040 577.788 جمموع �لدخل �ل�صامل للفرتة 

)5.659( )970( حمول من �إحتياطي �لدخل �ل�صامل �الآخر 

- 21 تغري�ت يف �صركة تابعة 

- )3.545( تغري�ت يف �صركة زميلة

3.797.068 4.070.626 الر�شيد يف 30 �شبتمرب العائد اإىل مالك البنك   

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

456.616 484.275 حقوق غري م�شيطرة 

4.853.684 5.154.901 جمموع احلقوق يف 30 �شبتمرب   

عادل اللبان  

�لرئي�ص �لتنفيذي للمجموعة و�لع�صو �ملنتدب  

 حممد جا�شم املرزوق

نائب رئي�ص جمل�ص �الإد�رة

م�شعل عبدالعزيز العثمان

رئي�ص جمل�ص �الإد�رة

 �أ�صتخرجت �مليز�نية �ملوحدة و�لقو�ئم �ملوحدة للدخل و�لدخل �ل�صامل و�لتدفقات �لنقدية و�لتغري�ت يف �حلقوق �ملبينة �أعاله من �لقو�ئم �ملالية �ملرحلية �ملوحدة �ملخت�صرة للبنك �الأهلي �ملتحد �ص.م.ب. 

للت�صعة �أ�صهر �ملنتهية يف 30 �صبتمرب 2019، و�لتي متت �ملو�فقة عليها من قبل جمل�ص �الإد�رة وروجعت من قبل �إرن�صت ويونغ، مملكة �لبحرين بخامتة مر�جعة غري متحفظة يف 23 �أكتوبر 2019.

www.ahliunited.com :للمزيد من �ملعلومات، يرجى زيارة موقعنا

)مرخ�ص من قبل م�صرف �لبحرين �ملركزي كم�صرف قطاع جتزئة تقليدي(


