
القوائم املالية املرحلية املوحدة املخت�صرة
لل�شتة اأ�شهر املنتهية يف 30 يونيو  2022 )مراجعة(

ُعمان اإلإمارات الكويت البحرين ليبياالعراق م�صر  اململكة املتحدة

عادل اللبان  

الرئي�س التنفيذي للمجموعة

 حممد الغامن

نائب رئي�س جمل�س اإلإدارة

م�شعل عبدالعزيز العثمان

رئي�س جمل�س اإلإدارة

 اأ�صتخرجت امليزانية املوحدة والقوائم املوحدة للدخل والدخل ال�صامل والتدفقات النقدية والتغريات يف احلقوق املبينة اأعاله من القوائم املالية املرحلية املوحدة املخت�صرة للبنك اإلأهلي املتحد �س.م.ب. 

لل�صتة اأ�صهر املنتهية يف 30 يونيو 2022، والتي متت املوافقة عليها من قبل جمل�س اإلإدارة وروجعت من قبل اإرن�صت ويونغ، مملكة البحرين براأي مراجعة غري متحفظة يف ٤ اأغ�صط�س 2022.

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

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

القائمة املوحدة للدخل
لل�شتة اأ�شهر املنتهية يف

30 يونيو 

للثالثة اأ�شهر املنتهية يف

30 يونيو 

2021 2022 2021 2022

األف

دوإلر اأمريكي

األف

دوإلر اأمريكي

األف

دوإلر اأمريكي

األف

دوإلر اأمريكي

٤21.656 ٤30.732 21٤.663 218.6٤1 �صايف دخل الفوائد 

130.517 172.795 ٤6.٤91 7٤.235 الر�صوم ودخل اآخر

552.173 603.527 261.15٤ 292.876 الدخل الت�شغيلي 

62.816 52.785 31.965 19.202

خم�ص�س اخل�صائر اإلئتمانية

وخم�ص�صات اأخرى

٤89.357 550.7٤2 229.189 273.67٤ �شايف الدخل الت�شغيلي 

15٤.072 170.208 73.339 83.0٤2 امل�شروفات الت�شغيلية 

335.285 380.53٤ 155.850 190.632 الربح قبل ال�شرائب والزكاة

19.٤9٤ 20.290 10.055 12.373 م�صروف �صريبي وزكاة

315.791 360.2٤٤ 1٤5.795 178.259 �شايف الربح للفرتة

17.23٤ 19.3٤0 6.85٤ 8.292 �صايف الربح العائد اإىل حقوق غري م�صيطرة

298.557 3٤0.90٤ 138.9٤1 169.967 �شايف الربح العائد اإىل مالك البنك

 ن�شيب اأرباح ال�شهم العائد اإىل

مالك البنك للفرتة:

2.5 2.9 1.1 1.3

 الن�صيب اإلأ�صا�صي واملخف�س لل�صهم العادي

يف اإلأرباح )�صنت اأمريكي(

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

30 يونيو

للثالثة اأ�شهر املنتهية يف

30 يونيو

2021 2022 2021 2022

األف

دوإلر اأمريكي

األف

دوإلر اأمريكي

األف

دوإلر اأمريكي

األف

دوإلر اأمريكي

315.791 360.2٤٤ 1٤5.795 178.259 �شايف الربح للفرتة 

الدخل ال�شامل اآلآخر

11.617 )1٤5.610( 9.051 )٤0.٤05( تعديالت حتويل عمالت اأجنبية

30.215 )27.020( 16.570 )20.761( �صايف التغريات يف القيمة العادلة خالل الفرتة   

357.623 187.61٤ 171.٤16 117.093 جمموع الدخل ال�شامل للفرتة

19.858 8.7٤2 8.٤93 3.830

جمموع الدخل ال�صامل العائد اإىل حقوق

غري م�صيطرة

337.765 178.872 162.923 113.263

جمموع الدخل ال�شامل العائد اإىل

مالك البنك

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

30 يونيو

2021 2022

األف

دوإلر اأمريكي

األف

دوإلر اأمريكي

)710.010( 2.301.5٤3

�صايف التدفقات النقدية الناجتة من / )امل�صتخدمة يف(

اإلأن�صطة الت�صغيلية 

)180.739( )٤22.58٤( �صايف التدفقات النقدية امل�صتخدمة يف اإلأن�صطة اإل�صتثمارية 

772.218 )336.17٤(

�صايف التدفقات النقدية )امل�صتخدمة يف( / الناجتة من

اإلأن�صطة التمويلية 

)118.531( 1.5٤2.785 �شايف التغري يف النقد وما يف حكمه

1.362 )22.039( �صايف فروق �صرف العمالت اإلأجنبية 

2.976.999 2.609.526 النقد وما يف حكمه يف 1 يناير 

2.859.830 ٤.130.272 النقد وما يف حكمه يف 30 يونيو 

امليزانية املوحدة
)مدققة(

31 دي�صمرب

2021

30 يونيو 

2022

األف

دوإلر اأمريكي

األف

دوإلر اأمريكي

املوجودات

1.819.8٤1 1.٤06.108 نقد واأر�صدة لدى بنوك مركزية 

1.731.698 2.267.761 اأذونات خزانة وودائع لدى بنوك مركزية 

٤.116.6٤7 5.907.٤5٤ ودائع لدى بنوك 

22.075.1٤8 22.002.0٤5 قرو�س و�صلف 

9.923.29٤ 9.718.533 ا�صتثمارات حمتفظ بها لغر�س غري املتاجرة

3٤3.076 3٤1.712 ا�صتثمارات يف �صركات زميلة 

188.6٤8 187.661 ا�صتثمارات عقارية 

916.200 1.25٤.898 فوائد م�صتحقة القب�س وم�صتقات مالية وموجودات اأخرى 

311.929 317.751 ممتلكات ومعدات 

٤86.889 ٤68.768 ال�صهرة وموجودات اأخرى غري ملمو�صة 

٤1.913.370 ٤3.872.691 جمموع املوجودات

املطلوبات واحلقوق

املطلوبات

٤.638.973 ٤.٤29.632 ودائع من بنوك 

3.775.٤99 ٤.186.731 اقرتا�صات مبوجب اتفاقيات اإعادة �صراء 

25.203.9٤1 27.٤35.7٤5 ودائع العمالء 

1.088.822 1.0٤9.53٤ اقرتا�صات إلأجل 

1.278.187 998.82٤ فوائد م�صتحقة الدفع وم�صتقات مالية ومطلوبات اأخرى 

9.983 9.٤96 مطلوبات ثانوية 

35.995.٤05 38.109.962 جمموع املطلوبات

احلقوق

2.533.621 2.786.983 راأ�س املال - اإلأ�صهم العادية

1.936.083 1.530.8٤6 اإحتياطيات

٤.٤69.70٤ ٤.317.829 احلقوق العائدة اإىل مالك البنك 

1.000.000 1.000.000 اأوراق راأ�صمالية دائمة مدرجة �صمن راأ�س املال فئة 1

٤٤8.261 ٤٤٤.900 حقوق غري م�صيطرة

5.917.965 5.762.729 جمموع احلقوق

٤1.913.370 ٤3.872.691 جمموع املطلوبات واحلقوق 

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

30 يونيو

2021 2022

األف

دوإلر اأمريكي

األف

دوإلر اأمريكي

٤.001.6٤0 ٤.٤69.70٤ الر�شيد يف 1 يناير العائد اإىل مالك البنك

)2.000( )2.000( تربعات

)120.6٤9( )30٤.03٤( اأرباح اإلأ�صهم العادية 

)11.678( )11.678(

التوزيع املتعلق باإلأوراق الراأ�صمالية الدائمة املدرجة �صمن

راأ�س املال فئة 1

)٤.351( )8.705( التوزيع املتعلق بال�صكوك الدائمة املدرجة �صمن راأ�س املال فئة 1

)1.57٤( -

امل�صروفات املتعلقة بال�صكوك الدائمة ال�صادرة واأخرى مدرجة �صمن

راأ�س املال فئة 1

337.765 178.872 جمموع الدخل ال�صامل للفرتة 

1.355 )109(

حمول من اإحتياطي الدخل ال�صامل اإلآخر على ا�صتثمارات

   اأ�صهم حقوق امللكية

)2.362( 12 تغريات يف �صركات تابعة 

)5٤٤( - ناجت من ا�صتحواذ اإ�صايف يف �صركة تابعة 

)٤.228( )٤.233( تغريات يف �صركات زميلة  

٤.193.37٤ ٤.317.829 الر�شيد يف 30 يونيو العائد اإىل مالك البنك 

1.160.815 1.000.000 اأوراق راأ�شمالية دائمة مدرجة �شمن راأ�س املال فئة 1

٤٤1.1٤7 ٤٤٤.900 حقوق غري م�شيطرة 

5.795.336 5.762.729 جمموع احلقوق يف 30 يونيو 


