
ُعمان الإمارات الكويت البحرين ليبياالعراق م�صر  اململكة املتحدة

القوائم املالية املرحلية املوحدة املخت�صرة
للت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 3٠ �سبتمرب ٢٠٢١ )مراجعة(

عادل اللبان  

الرئي�س التنفيذي للمجموعة والع�ضو املنتدب  

 حممد جا�سم املرزوق

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

م�سعل عبدالعزيز 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 املرحلية املوحدة املخت�ضرة للبنك الأهلي املتحد �س.م.ب. 

للت�ضعة اأ�ضهر املنتهية يف 3٠ �ضبتمرب ٢٠٢١، والتي متت املوافقة عليها من قبل جمل�س الإدارة وروجعت من قبل اإرن�ضت ويونغ، مملكة البحرين براأي مراجعة غري متحفظة يف ٢7 اأكتوبر ٢٠٢١.

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

)مرخ�س من قبل م�ضرف البحرين املركزي كم�ضرف قطاع جتزئة تقليدي(

القائمة املوحدة للدخل
للت�سعة اأ�سهر املنتهية يف

30 �سبتمرب 

للثالثة اأ�سهر املنتهية يف

30 �سبتمرب 

٢٠٢٠ ٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠٢١

األف

دولر اأمريكي

األف

دولر اأمريكي

األف

دولر اأمريكي

األف

دولر اأمريكي

599.9١١ 644.٢٠4 ١93.١9١ ٢٢٢.548 �ضايف دخل الفوائد 

٢٢3.٠54 ١8١.983 54.٢٠٠ 5١.466 الر�ضوم ودخل اآخر

8٢٢.965 8٢6.١87 ٢47.39١ ٢74.٠١4 الدخل الت�سغيلي 

١١7.586 79.9٢5 35.٢٠4 ١7.١٠9
خم�ض�س اخل�ضائر الئتمانية وخم�ض�ضات اأخرى

7٠5.379 746.٢6٢ ٢١٢.١87 ٢56.9٠5 �سايف الدخل الت�سغيلي 

٢35.69٢ ٢39.867 78.٢39 85.795 امل�سروفات الت�سغيلية 

469.687 5٠6.395 ١33.948 ١7١.١١٠ الربح قبل ال�سرائب والزكاة

3٠.934 3٠.١٠8 9.558 ١٠.6١4 م�ضروف �ضريبي وزكاة

438.753 476.٢87 ١٢4.39٠ ١6٠.496 �سايف الربح للفرتة

٢9.4٢3 ٢5.664 8.499 8.43٠ �ضايف الربح العائد اإىل حقوق غري م�ضيطرة

4٠9.33٠ 45٠.6٢3 ١١5.89١ ١5٢.٠66 �سايف الربح العائد اإىل مالك البنك

ن�سيب اأرباح ال�سهم العائد اإىل مالك البنك للفرتة:

3.9 4.3 ١.١ ١.5

 الن�ضيب الأ�ضا�ضي واملخف�س لل�ضهم العادي

يف الأرباح )�ضنتات اأمريكية(

القائمة املوحدة للدخل ال�سامل
للت�سعة اأ�سهر املنتهية يف

30 �سبتمرب

للثالثة اأ�سهر املنتهية يف

30 �سبتمرب

٢٠٢٠ ٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠٢١

األف

دولر اأمريكي

األف

دولر اأمريكي

األف

دولر اأمريكي

األف

دولر اأمريكي

438.753 476.٢87 ١٢4.39٠ ١6٠.496 �سايف الربح للفرتة 

الدخل ال�سامل الآخر

)54.877( 6.٢١6 ١8.783 )5.4٠١( تعديالت حتويل عمالت اأجنبية

)7١.796( 38.844 )٢.١93( 8.6٢9 �ضايف التغريات يف القيمة العادلة خالل الفرتة   

3١٢.٠8٠ 5٢١.347 ١4٠.98٠ ١63.7٢4 جمموع الدخل ال�سامل للفرتة

٢5.٠٢6 ٢7.55٠ ١١.٢7٢ 7.69٢ جمموع الدخل ال�ضامل العائد اإىل حقوق غري م�ضيطرة

٢87.٠54 493.797 ١٢9.7٠8 ١56.٠3٢ جمموع الدخل ال�سامل العائد اإىل مالك البنك

القائمة املوحدة للتدفقات النقدية
للت�سعة اأ�سهر املنتهية يف

30 �سبتمرب

٢٠٢٠ ٢٠٢١

األف

دولر اأمريكي

األف

دولر اأمريكي

77٢.997 )١4.٢5٠( �ضايف النقد )امل�ضتخدم يف( من الأن�ضطة الت�ضغيلية

١8.٢7٠ )476.8١7( �ضايف النقد )امل�ضتخدم يف( من الأن�ضطة ال�ضتثمارية

)496.4٢5( ١.37٢.٢١8 �ضايف النقد من )امل�ضتخدم يف( الأن�ضطة التمويلية

٢94.84٢ 88١.١5١ �سايف التغري يف النقد وما يف حكمه

١7٠ 99١ �ضايف فروق �ضرف العمالت الأجنبية

3.١3٢.١٢3 ٢.976.999 النقد وما يف حكمه يف ١ يناير

3.4٢7.١35 3.859.١4١ النقد وما يف حكمه يف 30 �سبتمرب 

امليزانية املوحدة
)مدققة(

3١ دي�ضمرب

٢٠٢٠

3٠ �ضبتمرب

٢٠٢١

األف

دولر اأمريكي

األف

دولر اأمريكي

املوجودات

١.747.56٠ ١.7٠6.8٠7 نقد واأر�ضدة لدى بنوك مركزية 

٢.333.85٢ ٢.643.٠9٠ اأذونات خزانة وودائع لدى بنوك مركزية 

3.53٢.689 3.36٢.56٢ ودائع لدى بنوك 

٢٠.7١9.878 ٢١.8٢9.89٢ قرو�س و�ضلف 

9.6٠8.3٠9 9.8١7.458 ا�ضتثمارات حمتفظ بها لغر�س غري املتاجرة 

3٠3.١٢7 335.95٢ ا�ضتثمارات يف �ضركات زميلة 

١85.7١5 ١7٠.43١ ا�ضتثمارات عقارية 

857.٢3٢ 873.٠٢5 فوائد م�ضتحقة القب�س وم�ضتقات مالية وموجودات اأخرى 

٢96.847 ٢99.84١ ممتلكات ومعدات 

485.958 487.884 ال�ضهرة وموجودات اأخرى غري ملمو�ضة 

4٠.٠7١.١67 4١.5٢6.94٢ جمموع املوجودات

املطلوبات واحلقوق

املطلوبات

4.٢١8.4١7 4.373.6٠3 ودائع من بنوك 

3.6١8.٠69 3.653.34٠ اقرتا�ضات مبوجب اتفاقيات اإعادة �ضراء 

٢5.١8٢.585 ٢5.٠٢٠.4٠7 ودائع العمالء 

١75.٠٠٠ 5٢5.٠٠٠ ديون لأجل 

- 6٠٠.٠٠٠ �ضكوك م�ضتحقة الدفع 

١.83٠.7٠6 ١.387.6١6 فوائد م�ضتحقة الدفع وم�ضتقات مالية ومطلوبات اأخرى 

١٠.٠3٢ 9.974 مطلوبات ثانوية 

35.٠34.8٠9 35.569.94٠ جمموع املطلوبات

احلقوق

٢.4١٢.97٢ ٢.533.6٢١ راأ�س املال - الأ�ضهم العادية

١.588.668 ١.8١3.7٢7 اإحتياطيات

4.٠٠١.64٠ 4.347.348 احلقوق العائدة اإىل مالك البنك 

6٠٠.٠٠٠ ١.١6٠.8١5 اأوراق راأ�ضمالية دائمة مدرجة �ضمن راأ�س املال فئة ١

434.7١8 448.839 حقوق غري م�ضيطرة

5.٠36.358 5.957.٠٠٢ جمموع احلقوق

4٠.٠7١.١67 4١.5٢6.94٢ جمموع املطلوبات واحلقوق 

القائمة املوحدة للتغريات يف احلقوق
للت�سعة اأ�سهر املنتهية يف

30 �سبتمرب

٢٠٢٠ ٢٠٢١

األف

دولر اأمريكي

األف

دولر اأمريكي

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

)١.٠٠٠( )٢.٠٠٠( تربعات

)438.7٢٢( )١٢٠.649( اأرباح الأ�ضهم العادية 

)١3.75٠( )١١.678( التوزيع املتعلق بالأوراق الراأ�ضمالية الدائمة املدرجة �ضمن راأ�س املال فئة ١

)4.١٢٠( )4.35١( التوزيع املتعلق بال�ضكوك الدائمة املدرجة �ضمن راأ�س املال فئة ١

- )١.574( امل�ضروفات املتعلقة بال�ضكوك الدائمة ال�ضادرة مدرجة �ضمن راأ�س املال فئة ١ واأخرى

٢87.٠54 493.797 جمموع الدخل ال�ضامل للفرتة 

)98.449( �ضايف خ�ضارة من تعديل عقد القر�س  -   

)١.43١( ١.4١١ حمول من اإحتياطي الدخل ال�ضامل الآخر على ا�ضتثمارات اأ�ضهم حقوق امللكية

)٢.93٠( )٢.36٢( تغريات يف �ضركات تابعة 

- )544( ناجت من ا�ضتحواذ اإ�ضايف يف �ضركة تابعة 

)4.455( )6.34٢( تغريات يف �ضركات زميلة 

3.987.7٢4 4.347.348 الر�سيد يف 30 �سبتمرب العائد اإىل مالك البنك 

6٠٠.٠٠٠ ١.١6٠.8١5 اأوراق راأ�سمالية دائمة مدرجة �سمن راأ�س املال فئة 1

48٢.844 448.839 حقوق غري م�سيطرة 

5.٠7٠.568 5.957.٠٠٢ جمموع احلقوق يف 30 �سبتمرب 


