
القوائم املالية املرحلية املوحدة املخت�صرة
لل�شتة اأ�شهر املنتهية يف 3٠ يونيو  ٢٠٢١ )مراجعة(

ُعمان الإمارات الكويت البحرين ليبياالعراق م�صر  اململكة املتحدة

القائمة املوحدة للدخل
لل�شتة اأ�شهر املنتهية يف

30 يونيو 

للثالثة اأ�شهر املنتهية يف

30 يونيو 

٢٠٢٠ ٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠٢١

�ألف

دوالر �أمريكي

�ألف

دوالر �أمريكي

�ألف

دوالر �أمريكي

�ألف

دوالر �أمريكي

4٠6.7٢٠ 4٢١.656 ١9٢.889 ٢١4.663 �صايف دخل �لفو�ئد 

١68.854 ١3٠.5١7 63.96٠ 46.49١ �لر�صوم ودخل �آخر

575.574 55٢.١73 ٢56.849 ٢6١.١54 الدخل الت�شغيلي 

8٢.38٢ 6٢.8١6 49.9١9 3١.965

 خم�ص�ص �خل�صائر �الئتمانية

وخم�ص�صات �أخرى

493.١9٢ 489.357 ٢٠6.93٠ ٢٢9.١89 �شايف الدخل الت�شغيلي 

١57.453 ١54.٠7٢ 7١.٠3٠ 73.339 امل�شروفات الت�شغيلية 

335.739 335.٢85 ١35.9٠٠ ١55.85٠ الربح قبل ال�شرائب والزكاة

٢١.376 ١9.494 8.4٢3 ١٠.٠55 م�صروف �صريبي وزكاة

3١4.363 3١5.79١ ١٢7.477 ١45.795 �شايف الربح للفرتة

٢٠.9٢4 ١7.٢34 5.45٢ 6.854 �صايف �لربح �لعائد �إىل حقوق غري م�صيطرة

٢93.439 ٢98.557 ١٢٢.٠٢5 ١38.94١ �شايف الربح العائد اإىل مالك البنك

 ن�شيب اأرباح ال�شهم العائد اإىل

مالك البنك للفرتة

٢.7 ٢.8 ١.٠ ١.٢

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

يف �الأرباح )�صنتات �أمريكية(

القائمة املوحدة للدخل ال�شامل
لل�شتة اأ�شهر املنتهية يف

30 يونيو

للثالثة اأ�شهر املنتهية يف

30 يونيو

٢٠٢٠ ٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠٢١

�ألف

دوالر �أمريكي

�ألف

دوالر �أمريكي

�ألف

دوالر �أمريكي

�ألف

دوالر �أمريكي

3١4.363 3١5.79١ ١٢7.477 ١45,795 �شايف الربح للفرتة 

الدخل ال�شامل الآخر

)73.66٠( ١١.6١7 3١.6٠٢ 9.٠5١ تعديالت حتويل عمالت �أجنبية

)69.6٠3( 3٠.٢١5 47.8١3 ١6.57٠

 �صايف �لتغري�ت يف �لقيمة �لعادلة

خالل �لفرتة   

١7١.١٠٠ 357.6٢3 ٢٠6.89٢ ١7١.4١6 جمموع الدخل ال�شامل للفرتة

١3.754 ١9.858 ١٢.59٢ 8.493

 جمموع �لدخل �ل�صامل �لعائد �إىل حقوق

غري م�صيطرة

١57.346 337.765 ١94.3٠٠ ١6٢.9٢3

 جمموع الدخل ال�شامل العائد اإىل

مالك البنك

القائمة املوحدة للتدفقات النقدية
لل�شتة اأ�شهر املنتهية يف

30 يونيو

٢٠٢٠ ٢٠٢١

�ألف

دوالر �أمريكي

�ألف

دوالر �أمريكي

79.66١ )7١٠.٠١٠( �صايف �لنقد )�مل�صتخدم يف( من �الأن�صطة �لت�صغيلية

)١4١.5٢٢( )١8٠.739( �صايف �لنقد �مل�صتخدم يف �الأن�صطة �ال�صتثمارية

)49٢.495( 77٢.٢١8 �صايف �لنقد من )�مل�صتخدم يف( �الأن�صطة �لتمويلية

)554.356( )١١8.53١( �شايف التغري يف النقد وما يف حكمه

)١4.635( ١.36٢ �صايف فروق �صرف �لعمالت �الأجنبية

3.١3٢.١٢3 ٢.976.999 �لنقد وما يف حكمه يف ١ يناير

٢.563.١3٢ ٢.859.83٠ النقد وما يف حكمه يف 30 يونيو 

امليزانية املوحدة
)مدققة(

3١ دي�صمرب

٢٠٢٠

3٠ يونيو 

٢٠٢١

�ألف

دوالر �أمريكي

�ألف

دوالر �أمريكي

املوجودات

١.747.56٠ ١.6٠٢.745 نقد و�أر�صدة لدى بنوك مركزية 

٢.333.85٢ ٢.3٠١.469 �أذونات خز�نة وود�ئع لدى بنوك مركزية 

3.53٢.689 3.5١١.98١ ود�ئع لدى بنوك 

٢٠.7١9.878 ٢١.384.8٠7 قرو�ص و�صلف 

9.6٠8.3٠9 9.5١9.46١ ��صتثمار�ت حمتفظ بها لغر�ص غري �ملتاجرة 

3٠3.١٢7 33٠.5٠6 ��صتثمار�ت يف �صركات زميلة 

١85.7١5 ١74.٠7٢ ��صتثمار�ت عقارية 

857.٢3٢ 86١.٢٢١ فو�ئد م�صتحقة �لقب�ص وم�صتقات مالية وموجود�ت �أخرى 

٢96.847 3٠٠.٢38 ممتلكات ومعد�ت 

485.958 488.6١5 �ل�صهرة وموجود�ت �أخرى غري ملمو�صة 

4٠.٠7١.١67 4٠.475.١١5 جمموع املوجودات

املطلوبات واحلقوق

املطلوبات

4.٢١8.4١7 4.5١8.١١5 ود�ئع من بنوك 

3.6١8.٠69 3.68٠.٠53 �قرت��صات مبوجب �تفاقيات �إعادة �صر�ء 

٢5.١8٢.585 ٢4.443.548 ود�ئع �لعمالء 

١75.٠٠٠ 5٢5.٠٠٠ ديون الأجل 

١.83٠.7٠6 ١.5٠٢.968 فو�ئد م�صتحقة �لدفع وم�صتقات مالية ومطلوبات �أخرى 

١٠.٠3٢ ١٠.٠95 مطلوبات ثانوية 

35.٠34.8٠9 34.679.779 جمموع املطلوبات

احلقوق

٢.4١٢.97٢ ٢.533.6٢١ ر�أ�ص �ملال - �الأ�صهم �لعادية

١.588.668 ١.659.753 �إحتياطيات

4.٠٠١.64٠ 4.١93.374 �حلقوق �لعائدة �إىل مالك �لبنك 

6٠٠.٠٠٠ ١.١6٠.8١5 �أور�ق ر�أ�صمالية د�ئمة مدرجة �صمن ر�أ�ص �ملال فئة ١

434.7١8 44١.١47 حقوق غري م�صيطرة

5.٠36.358 5.795.336 جمموع احلقوق

4٠.٠7١.١67 4٠.475.١١5 جمموع املطلوبات واحلقوق 

القائمة املوحدة للتغريات يف احلقوق
لل�شتة اأ�شهر املنتهية يف

30 يونيو

٢٠٢٠ ٢٠٢١

�ألف

دوالر �أمريكي

�ألف

دوالر �أمريكي

4.٢65.5٢7 4.٠٠١.64٠ الر�شيد يف 1 يناير العائد اإىل مالك البنك

)١.٠٠٠( )٢.٠٠٠( تربعات

)438.7٢٢( )١٢٠.649( �أرباح �الأ�صهم �لعادية �ملدفوعة 

)١3.75٠( )١١.678(

 �لتوزيع �ملتعلق باالأور�ق �لر�أ�صمالية �لد�ئمة �ملدرجة �صمن

ر�أ�ص �ملال فئة ١

)4.١٢٠( )4.35١( �لتوزيع �ملتعلق بال�صكوك �لد�ئمة �ملدرجة �صمن ر�أ�ص �ملال فئة ١

- )١.574(

�مل�صروفات �ملتعلقة بال�صكوك �لد�ئمة �ل�صادرة �ملدرجة �صمن

ر�أ�ص �ملال فئة ١ و�أخرى

١57.346 337.765 جمموع �لدخل �ل�صامل للفرتة 

)98.449( �صايف �خل�صارة من تعديل عقد �لقر�ص  -   

)١.387( ١.355 حمول من �إحتياطي �لدخل �ل�صامل �الآخر على ��صتثمار�ت �أ�صهم حقوق �مللكية

)٢.٠3٢( )٢.36٢( تغري�ت يف �صركات تابعة 

- )544( ناجت من ��صتحو�ذ �إ�صايف يف �صركة تابعة 

)4.455( )4.٢٢8( تغري�ت يف �صركات زميلة 

3.858.958 4.١93.374 الر�شيد يف 30 يونيو العائد اإىل مالك البنك 

6٠٠.٠٠٠ ١.١6٠.8١5 اأوراق راأ�شمالية دائمة مدرجة �شمن راأ�س املال فئة 1

47١.889 44١.١47 حقوق غري م�شيطرة 

4.93٠.847 5.795.336 جمموع احلقوق يف 30 يونيو 

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. 

لل�صتة �أ�صهر �ملنتهية يف 3٠ يونيو ٢٠٢١, و�لتي متت �ملو�فقة عليها من قبل جمل�ص �الإد�رة وروجعت من قبل �إرن�صت ويونغ, مملكة �لبحرين بر�أي مر�جعة غري متحفظة يف 4 �أغ�صط�ص ٢٠٢١.

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

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


