
القوائم املالية املوحدة
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2021 )مدققة(

ُعمان الإمارات الكويت البحرين ليبياالعراق م�صر  اململكة املتحدة

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

لل�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2021، والتي متت املوافقة عليها من قبل جمل�ش الإدارة ومت تدقيقها من قبل اإرن�شت ويونغ، مملكة البحرين براأي غري متحفظ يف 22 فرباير 2022.

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

)مرخ�ش من قبل م�شرف البحرين املركزي كم�شرف قطاع جتزئة تقليدي(

عادل اللبان  

الرئي�ش التنفيذي للمجموعة والع�شو املنتدب  

 حممد جا�سم املرزوق

نائب رئي�ش جمل�ش الإدارة

م�سعل عبدالعزيز العثمان

رئي�ش جمل�ش الإدارة

القائمة املوحدة للدخل
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2021

2020 2021

األف

دولر اأمريكي

 �ألف

دوالر  �أمريكي

1.452.812  1.348.252 دخل الفوائد 

653.457  476.463 م�شروفات الفوائد 

799.355  871.789 �شايف دخل الفوائد

103.669  104.386 ر�شوم وعمولت - �شايف 

74.249  34.750 دخل املتاجرة

84.643  62.620 ا�شتثمارات ودخل اآخر 

50.020  35.383 ح�شة البنك من نتائج �شركات زميلة 

312.581  237.139 الر�شوم ودخل اآخر 

1.111.936  1.108.928 الدخل الت�سغيلي 

254.918  122.350 خم�ش�ش اخل�شائر الئتمانية وخم�ش�شات اأخرى

857.018  986.578 �سايف الدخل الت�سغيلي 

175.574  175.357 تكاليف املوظفني

32.724  34.624 ا�شتهالك 

117.553  117.025 م�شروفات ت�شغيلية اأخرى

325.851  327.006 امل�سروفات الت�سغيلية 

531.167  659.572 الربح قبل ال�سرائب والزكاة

44.695  21.641 م�شروف �شريبي وزكاة

486.472  637.931 �سايف الربح لل�سنة

34.228  30.687 �شايف الربح العائد اإىل حقوق غري م�شيطرة

452.244  607.244 �سايف الربح العائد اإىل مالك البنك

ن�سيب اأرباح ال�سهم العائد اإىل مالك البنك لل�سنة:

4.1  5.6 الن�شيب الأ�شا�شي واملخف�ش لل�شهم العادي يف الأرباح )�شنتات اأمريكية(

القائمة املوحدة للدخل ال�سامل
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2021

2020 2021

األف

دولر اأمريكي

 �ألف

دوالر �أمريكي

486.472  637.931 �سايف الربح لل�سنة 

الدخل ال�سامل الآخر

)47.151(  36.418 �شايف تغريات القيمة العادلة خالل ال�شنة 

1.221  353 �شايف التغري يف اإحتياطي اإعادة تقييم العقارات 

)82.532( )1.826( تعديالت حتويل عمالت اأجنبية

358.010  672.876 جمموع الدخل ال�سامل لل�سنة

23.093  31.621 جمموع الدخل ال�شامل العائد اإىل حقوق غري م�شيطرة

334.917  641.255 جمموع الدخل ال�سامل العائد اإىل مالك البنك

القائمة املوحدة للتدفقات النقدية
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2021

2020 2021

األف

دولر اأمريكي

 �ألف

دوالر  �أمريكي

242.558 )712.712( �شايف التدفقات النقدية )امل�شتخدمة يف( / من الأن�شطة الت�شغيلية

)30.708( )815.412( �شايف التدفقات النقدية امل�شتخدمة يف الأن�شطة ال�شتثمارية

)338.927(  1.160.447 �شايف التدفقات النقدية من/ )امل�شتخدمة يف( الأن�شطة التمويلية

)127.077( )367.677( �سايف النق�ص يف النقد وما يف حكمه

)28.047(  204 �شايف فروق �شرف العمالت الأجنبية

3.132.123  2.976.999 النقد وما يف حكمه يف 1 يناير

2.976.999  2.609.526 النقد وما يف حكمه يف 31 دي�سمرب  

امليزانية املوحدة
يف 31 دي�شمرب 2021

2020 2021

األف

دولر اأمريكي

 �ألف

دوالر  �أمريكي

املوجودات

1.747.560 نقد واأر�شدة لدى بنوك مركزية  1.819.841 

2.333.852 اأذونات خزانة وودائع لدى بنوك مركزية  1.731.698 

3.532.689 ودائع لدى بنوك  4.116.647 

20.719.878 قرو�ش و�شلف  22.075.148 

9.608.309 ا�شتثمارات حمتفظ بها لغر�ش غري املتاجرة  9.923.294 

303.127 ا�شتثمارات يف �شركات زميلة  343.076 

185.715 ا�شتثمارات عقارية  188.648 

857.232 فوائد م�شتحقة القب�ش وم�شتقات مالية وموجودات اأخرى  916.200 

296.847 ممتلكات ومعدات  311.929 

485.958 ال�شهرة وموجودات اأخرى غري ملمو�شة  486.889 

40.071.167 جمموع املوجودات 41.913.370 

املطلوبات واحلقوق

املطلوبات

4.218.417 ودائع من بنوك  4.638.973 

3.618.069 اقرتا�شات مبوجب اتفاقيات اإعادة �شراء  3.775.499 

25.182.585 ودائع العمالء  25.203.941 

175.000 اقرتا�شات لأجل  1.088.822 

1.830.706 فوائد م�شتحقة الدفع وم�شتقات مالية ومطلوبات اأخرى 1.278.187 

10.032 مطلوبات ثانوية 9.983 

35.034.809 جمموع املطلوبات 35.995.405 

احلقوق

2.412.972 راأ�ش املال - الأ�شهم العادية 2.533.621 

1.588.668 اإحتياطيات 1.936.083 

4.001.640 احلقوق العائدة اإىل مالك البنك   4.469.704 

600.000 اأوراق راأ�شمالية دائمة مدرجة �شمن راأ�ش املال فئة 1 1.000.000 

434.718 حقوق غري م�شيطرة 448.261 

5.036.358 جمموع احلقوق 5.917.965 

40.071.167 جمموع املطلوبات واحلقوق  41.913.370 

القائمة املوحدة للتغريات يف احلقوق
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2021

2020 2021

األف

دولر اأمريكي

 �ألف

دوالر �أمريكي

4.265.527 4.001.640 الر�سيد يف 1 يناير العائد اإىل مالك البنك

334.917 641.255 جمموع الدخل ال�شامل لل�شنة

)1.000( )2.000( تربعات 

)438.722( )120.649( اأرباح الأ�شهم العادية املدفوعة 

)25.428( )23.356( توزيع على اأوراق راأ�شمالية دائمة مدرجة �شمن راأ�ش املال فئة 1

)8.240( )16.363( التوزيع املتعلق بال�شكوك الدائمة املدرجة �شمن راأ�ش املال فئة 1

)1.527( 1.412 حمول من احتياطي الدخل ال�شامل الآخر من بيع ا�شتثمارات اأ�شهم حقوق امللكية 

- )891( امل�شروفات املتعلقة بال�شكوك الدائمة ال�شادرة مدرجة �شمن راأ�ش املال فئة 1 واأخرى

)98.449( - �شايف خ�شارة من تعديل عقد القر�ش  

)13.187( )525( ناجت من ا�شتحواذ اإ�شايف يف �شركة تابعة 

)2.887( )2.362( تغريات يف �شركات تابعة  

)9.364( )8.457( تغريات يف �شركات زميلة 

4.001.640 4.469.704 الر�سيد يف 31 دي�سمرب العائد اإىل مالك البنك     

600.000 1.000.000 اأوراق راأ�سمالية دائمة مدرجة �سمن راأ�ص املال فئة 1

434.718 448.261 حقوق غري م�سيطرة 

5.036.358 5.917.965 جمموع احلقوق يف 31 دي�سمرب    


