
ُعمان الإمارات الكويت البحرين ليبياالعراق م�صر  اململكة املتحدة

القوائم املالية املرحلية املوحدة املخت�صرة 
للثالثة اأ�شهر املنتهية يف 31 مار�س 2019 )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. 

للثالثة اأ�ضهر املنتهية يف 3١ مار�س ٢٠١٩، والتي متت املوافقة عليها من قبل جمل�س الإدارة وروجعت من قبل اإرن�ضت ويونغ، مملكة البحرين براأي مراجعة غري متحفظ يف ١٨ اأبريل ٢٠١٩.

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 

للثالثة اأ�شهر املنتهية يف

31 مار�س  

٢٠١٨ 2019

األف

دولر اأمريكي

 األف

دوالر  اأمريكي

٢٢٩.33٠ 243.266 �ضايف دخل الفوائد

63.٢7٨ 68.620 الر�ضوم ودخل اآخر

٢٩٢.6٠٨ 311.886 الدخل الت�سغيلي 

١3.٢53 13.489 خم�ض�س اخل�ضائر الئتمانية

٢7٩.355 298.397 �سايف الدخل الت�سغيلي  

75.٨7٩ 79.954 امل�سروفات الت�سغيلية 

٢٠3.476 218.443 الربح قبل ال�سرائب

١١.3٠3 9.533 م�ضروف �ضريبي وزكاة

١٩٢.١73 208.910 �سايف الربح للفرتة

١7.45٩ 16.050 �ضايف الربح العائد اإىل حقوق غري م�ضيطرة

١74.7١4 192.860 �سايف الربح العائد اإىل مالك البنك

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

٢.٠ 2.2
 الن�ضيب الأ�ضا�ضي واملخف�س لل�ضهم العادي يف الأرباح 

)�ضنتات اأمريكية(

القائمة املوحدة للدخل ال�سامل 

للثالثة اأ�شهر املنتهية يف

31 مار�س  

٢٠١٨ 2019

األف

دولر اأمريكي

 األف

دوالر  اأمريكي

١٩٢.١73 208.910 �سايف الربح للفرتة 

الدخل ال�سامل الآخر

١7.476 6.856 تعديالت حتويل عمالت اأجنبية

)١٠.4١3( 4.681 �ضايف التغريات يف القيمة العادلة خالل الفرتة  

١٩٩.٢36 220.447 جمموع الدخل ال�سامل للفرتة

٢٠.6٢6 17.594 جمموع الدخل ال�ضامل العائد اإىل حقوق غري م�ضيطرة

١7٨.6١٠ 202.853 جمموع الدخل ال�سامل العائد اإىل مالك البنك

القائمة املوحدة للتدفقات النقدية 

للثالثة اأ�شهر املنتهية يف

31 مار�س  

٢٠١٨ 2019

األف

دولر اأمريكي

 األف

دوالر  اأمريكي

)4٢٠.3١٠( 908.786 �ضايف النقد من / )امل�ضتخدم يف( الأن�ضطة الت�ضغيلية

)34١.١١١( )471.034( �ضايف النقد امل�ضتخدم يف الأن�ضطة ال�ضتثمارية

١7.7٩7 4.200 �ضايف النقد من الأن�ضطة التمويلية

)743.6٢4( 441.952 الزيادة / )النق�ص( يف النقد وما يف حكمه

٢.٨55 11.835 �ضايف فروق �ضرف العمالت الأجنبية

٢.5٢٨.7٢٢ 3.088.964 النقد وما يف حكمه يف ١ يناير

١.7٨7.٩53 3.542.751 النقد وما يف حكمه يف 31 مار�ص 

امليزانية املوحدة 

)مدققة(

3١ دي�ضمرب

٢٠١٨

 31 مار�س

2019

األف

دولر اأمريكي

 األف

دوالر  اأمريكي

املوجودات

١.3٩٠.47٠ 1.289.443 نقد واأر�ضدة لدى بنوك مركزية

١.٩١٨.7٢7 2.413.405 اأذونات خزانة وودائع لدى بنوك مركزية

3.٠6١.٨١٨ 2.958.591 ودائع لدى بنوك  

١٩.5٠3.٩6١ 20.117.438 قرو�س و�ضلف

7.56٨.5٢٨ 8.079.520 ا�ضتثمارات حمتفظ بها لغر�س غري املتاجرة

3١٨.٨٠٢ 314.814 ا�ضتثمارات يف �ضركات زميلة  

٢65.7٩4 237.417 ا�ضتثمارات عقارية

764.٠٩4 797.145 فوائد م�ضتحقة القب�س وموجودات اأخرى  

٢37.٠64 296.944 ممتلكات ومعدات

47٨.3١٩ 480.036 ال�ضهرة وموجودات اأخرى غري ملمو�ضة  

35.5٠7.577 36.984.753 جمموع املوجودات

املطلوبات واحلقوق

املطلوبات

3.75٢.7٩٢ 4.679.703 ودائع من بنوك  

١.٨3٢.١34 2.173.560 اقرتا�ضات مبوجب اإتفاقيات اإعادة �ضراء  

٢3.66٠.٠35 23.461.260 ودائع العمالء

١.٠٩7.٩١١ 1.708.911 فوائد م�ضتحقة الدفع ومطلوبات اأخرى

١٩٢.6٩7 192.812 مطلوبات ثانوية

3٠.535.56٩ 32.216.246 جمموع املطلوبات

احلقوق

١.٩٩٢.54١ 2.193.611 راأ�س املال - الأ�ضهم العادية

)١3.١٩٠( )13.190( اأ�ضهم خزانة

١.٩٢٩.35٠ 1.536.896 اإحتياطيات

3.٩٠٨.7٠١ 3.717.317 احلقوق العائدة اإىل مالك البنك  

6٠٠.٠٠٠ 600.000 اأوراق راأ�ضمالية دائمة مدرجة �ضمن راأ�س املال فئة ١

463.3٠7 451.190 حقوق غري م�ضيطرة

4.٩7٢.٠٠٨ 4.768.507 جمموع احلقوق

35.5٠7.577 36.984.753 جمموع املطلوبات واحلقوق 

القائمة املوحدة للتغريات يف احلقوق 

للثالثة اأ�شهر املنتهية يف

31 مار�س  

٢٠١٨ 2019

األف

دولر اأمريكي

 األف

دوالر اأمريكي

3.٨١5.6٢٢ 3.908.701 الر�سيد يف 1 يناير العائد اإىل مالك البنك

)١٩4.٨٩٩( -

 تعديالت التحول نتيجة لتطبيق املعيار الدويل لإعداد التقارير

املالية رقم ٩ 

3.6٢٠.7٢3 3.908.701 يف 1 يناير - معاد عر�سه 

)١.٠٠٠( )1.000( تربعات 

١7.7٩7 4.200 اأ�ضهم اإ�ضافية �ضادرة 

)34٠.76٠( )397.756( اأرباح الأ�ضهم العادية 

٢6١ 352 اإطفاء القيمة العادلة ملعامالت الدفع بالأ�ضهم

١7٨.6١٠ 202.853 جمموع الدخل ال�ضامل للفرتة 

)4.6٩3( )33( حمول من اإحتياطي الدخل ال�ضامل الآخر 

3.47٠.٩3٨ 3.717.317 الر�سيد يف 31 مار�ص العائد اإىل مالك البنك    

6٠٠.٠٠٠ 600.000 اأوراق راأ�سمالية دائمة مدرجة �سمن راأ�ص املال فئة 1

43٩.٠5٩ 451.190 حقوق غري م�سيطرة 

4.5٠٩.٩٩7 4.768.507 جمموع احلقوق يف 31 مار�ص     


