
ُعمان الإمارات الكويت البحرين ليبياالعراق م�صر  اململكة املتحدة

القوائم املالية املرحلية املوحدة املخت�صرة 
للثالثة اأ�شهر املنتهية يف 31 مار�س 2022 )مراجعة(

القائمة املوحدة للدخل 

للثالثة اأ�شهر املنتهية يف

31 مار�س  

2021 2022

�ألف

دوالر �أمريكي

 األف

دوالر  اأمريكي

206.993 212.091 �صايف دخل �لفو�ئد

84.026 98.560 �لر�صوم ودخل �آخر 

291.019 310.651 الدخل الت�شغيلي 

30.851 33.583 خم�ص�ص �خل�صائر �الئتمانية وخم�ص�صات �أخرى

260.168 277.068 �شايف الدخل الت�شغيلي 

80.733 87.166 امل�شروفات الت�شغيلية 

179.435 189.902 الربح قبل ال�شرائب والزكاة

9.439 7.917 م�صروف �صريبي وزكاة

169.996 181.985 �شايف الربح للفرتة

10.380 11.048 �صايف �لربح �لعائد �إىل حقوق غري م�صيطرة

159.616 170.937 �شايف الربح العائد اإىل مالك البنك

ن�شيب اأرباح ال�شهم العائد اإىل مالك البنك للفرتة:

1.6 1.7

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

)�صنت �أمريكي(

القائمة املوحدة للدخل ال�شامل

للثالثة اأ�شهر املنتهية يف

31 مار�س  

2021 2022

�ألف

دوالر �أمريكي

 األف

دوالر  اأمريكي

169.996 181.985 �شايف الربح للفرتة 

الدخل ال�شامل الآخر

2.566 )105.205( تعديالت حتويل عمالت �أجنبية

13.645 )6.259( �صايف �لتغري�ت يف �لقيمة �لعادلة خالل �لفرتة 

186.207 70.521 جمموع الدخل ال�شامل للفرتة

11.365 4.912 جمموع �لدخل �ل�صامل �لعائد �إىل حقوق غري م�صيطرة

174.842 65.609 جمموع الدخل ال�شامل العائد اإىل مالك البنك

القائمة املوحدة للتدفقات النقدية 

للثالثة اأ�شهر املنتهية يف

31 مار�س  

2021 2022

�ألف

دوالر �أمريكي

 األف

دوالر  اأمريكي

432.665 1.065.539 �صايف �لتدفقات �لنقدية �لناجتة من �الأن�صطة �لت�صغيلية

213.958 )241.883(

�صايف �لتدفقات �لنقدية )�مل�صتخدمة يف( / �لناجتة من

�الأن�صطة �ال�صتثمارية

350.000 - �صايف �لتدفقات �لنقدية �لناجتة من �الأن�صطة �لتمويلية

996.623 823.656 �شايف التغري يف النقد وما يف حكمه

633 )18.520( �صايف فروق �صرف �لعمالت �الأجنبية

2.976.999 2.609.526 �لنقد وما يف حكمه يف 1 يناير

3.974.255 3.414.662 النقد وما يف حكمه يف 31 مار�س 

امليزانية املوحدة

)مدققة(

31 دي�صمرب

2021

 31 مار�س

2022

�ألف

دوالر �أمريكي

 األف

دوالر  اأمريكي

املوجودات

1.819.841 1.970.888 نقد و�أر�صدة لدى بنوك مركزية 

1.731.698 1.520.191 �أذونات خز�نة وود�ئع لدى بنوك مركزية 

4.116.647 4.002.376 ود�ئع لدى بنوك 

22.075.148 22.219.774 قرو�ص و�صلف 

9.923.294 9.607.030 ��صتثمار�ت حمتفظ بها لغر�ص غري �ملتاجرة 

343.076 336.716 ��صتثمار�ت يف �صركات زميلة 

188.648 188.301 ��صتثمار�ت عقارية 

916.200 1.005.397 فو�ئد م�صتحقة �لقب�ص وم�صتقات مالية وموجود�ت �أخرى 

311.929 310.209 ممتلكات ومعد�ت 

486.889 473.910 �ل�صهرة وموجود�ت �أخرى غري ملمو�صة 

41.913.370 41.634.792 جمموع املوجودات

املطلوبات واحلقوق

املطلوبات

4.638.973 4.732.348 ود�ئع من بنوك 

3.775.499 4.658.399 �قرت��صات مبوجب �تفاقيات �إعادة �صر�ء 

25.203.941 24.169.010 ود�ئع �لعمالء 

1.088.822 1.060.222 �قرت��صات الأجل 

1.278.187 1.018.509 فو�ئد م�صتحقة �لدفع وم�صتقات مالية ومطلوبات �أخرى 

9.983 9.844 مطلوبات ثانوية 

35.995.405 35.648.332 جمموع املطلوبات

احلقوق

2.533.621 2.533.621 ر�أ�ص �ملال - �الأ�صهم �لعادية 

1.936.083 1.999.588 �إحتياطيات 

4.469.704 4.533.209 �حلقوق �لعائدة �إىل مالك �لبنك 

1.000.000 1.000.000 �أور�ق ر�أ�صمالية د�ئمة مدرجة �صمن ر�أ�ص �ملال فئة 1 

448.261 453.251 حقوق غري م�صيطرة 

5.917.965 5.986.460 جمموع احلقوق

41.913.370 41.634.792 جمموع املطلوبات واحلقوق 

القائمة املوحدة للتغريات يف احلقوق 

للثالثة اأ�شهر املنتهية يف

31 مار�س  

2021 2022

�ألف

دوالر �أمريكي

 األف

دوالر اأمريكي

4.001.640 4.469.704 الر�شيد يف 1 يناير العائد اإىل مالك البنك

)2.000( - تربعات 

)120.649( - �أرباح �أ�صهم عادية 

174.842 65.609 جمموع �لدخل �ل�صامل للفرتة 

1.355 - حمول من �إحتياطي �لدخل �ل�صامل �الآخر 

)2.474( 12 تغري�ت يف �صركات تابعة 

)548( - ناجت من ��صتحو�ذ �إ�صايف يف �صركات تابعة 

)2.114( )2.116( تغري�ت يف �صركات زميلة 

4.050.052 4.533.209 الر�شيد يف 31 مار�س العائد اإىل مالك البنك 

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

434.520 453.251 حقوق غري م�شيطرة 

5.084.572 5.986.460 جمموع احلقوق يف 31 مار�س 

 �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. 

للثالثة �أ�صهر �ملنتهية يف 31 مار�ص 2022، 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 متحفظ يف 11 مايو 2022.

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

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

عادل اللبان  

�لرئي�ص �لتنفيذي للمجموعة  

 حممد جا�شم املرزوق

نائب رئي�ص جمل�ص �الإد�رة

م�شعل عبدالعزيز العثمان

رئي�ص جمل�ص �الإد�رة


