
القوائم املالية املوحدة
لل�سنة املنتهية يف 3١ دي�سمرب ٢٠١٩ )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 3١ دي�شمرب ٢٠١٩، والتي متت املوافقة عليها من قبل جمل�ش الإدارة ومت تدقيقها من قبل اإرن�شت ويونغ، مملكة البحرين براأي غري متحفظ يف 7 فرباير ٢٠٢٠.

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

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

القائمة املوحدة للدخل
لل�شنة املنتهية يف 3١ دي�شمرب ٢٠١٩

٢٠١٨ ٢٠١٩

األف

دولر اأمريكي

 �ألف

دوالر  �أمريكي

١.655.75٠ ١.843.٩53 دخل الفوائد 

7١5.٢٢6 8٩٢.453 م�شروفات الفوائد 

٩4٠.5٢4 ٩5١.5٠٠ �شايف دخل الفوائد

١٢٨.٨٨٨ ١٢7.3٠5 ر�شوم وعمولت 

3٩.٠6٨ 44.٠8١ دخل املتاجرة

6١.١٢٩ 8١.757 دخل ال�شتثمارات واأخرى

4٠.٩4١ 3٠.886 ح�شة البنك من ربح �شركات زميلة 

٢7٠.٠٢6 ٢84.٠٢٩ الر�شوم ودخل اآخر 

١.٢١٠.55٠ ١.٢35.5٢٩ الدخل الت�شغيلي 

٨6.٢٢٢ 54.4١7 خم�ش�ش اخل�شائر الئتمانية واأخرى

١.١٢4.3٢٨ ١.١8١.١١٢ �شايف الدخل الت�شغيلي 

١٩6.٨3٩ ١٩٩.٠77 تكاليف املوظفني

٢٢.٢6٩ 34.454 ا�شتهالك 

١٠٩.١١٠ ١٢٠.٢١8 م�شروفات ت�شغيلية اأخرى

3٢٨.٢١٨ 353.74٩ امل�شروفات الت�شغيلية 

7٩6.١١٠ 8٢7.363 الربح قبل ال�شرائب

43.745 38.538 م�شروف �شريبي وزكاة

75٢.365 788.8٢5 �شايف الربح لل�شنة

54.٨3١ 58.3٢4 �شايف الربح العائد اإىل حقوق غري م�شيطرة

6٩7.534 73٠.5٠١ �شايف الربح العائد اإىل مالك البنك

ن�شيب اأرباح ال�شهم العائد اإىل مالك البنك لل�شنة:

7.6 7.٩ الن�شيب الأ�شا�شي واملخف�ش لل�شهم العادي يف الأرباح )�شنتات اأمريكية(

القائمة املوحدة للدخل ال�شامل
لل�شنة املنتهية يف 3١ دي�شمرب ٢٠١٩

٢٠١٨ ٢٠١٩

األف

دولر اأمريكي

 �ألف

دوالر �أمريكي

75٢.365 788.8٢5 �شايف الربح لل�شنة

الدخل ال�شامل الآخر

)٢3.4٨5( ١٠.347 �شايف التغريات يف القيمة العادلة خالل ال�شنة

)457( ٢٢7 �شايف التغريات يف اإحتياطي اإعادة تقييم العقارات 

)١3.٨5٢( 3٩.٩4٩ تعديالت حتويل عمالت اأجنبية

7١4.57١ 83٩.348 جمموع الدخل ال�شامل لل�شنة

5٢.٠7٢ 67.٠8٠ جمموع الدخل ال�شامل العائد اإىل حقوق غري م�شيطرة

66٢.4٩٩ 77٢.٢68 جمموع الدخل ال�شامل العائد اإىل مالك البنك

القائمة املوحدة للتدفقات النقدية
لل�شنة املنتهية يف 3١ دي�شمرب ٢٠١٩

٢٠١٨ ٢٠١٩

األف

دولر اأمريكي

 �ألف

دوالر  �أمريكي

٢.47٨.٨57 ٢.677.8١7 �شايف النقد من الأن�شطة الت�شغيلية

)١.5٠٩.٢٢5( )١.١56.٩34( �شايف النقد امل�شتخدم يف الأن�شطة ال�شتثمارية

)4٠4.7٨١( )5٩٩.46٠( �شايف النقد امل�شتخدم يف الأن�شطة التمويلية

564.٨5١ ٩٢١.4٢3  �شايف الزيادة يف النقد وما يف حكمه

)4.6٠٩( ١4.536 �شايف فروق �شرف العمالت الأجنبية

٢.5٢٨.7٢٢ 3.٠88.٩64 النقد وما يف حكمه يف ١ يناير

3.٠٨٨.٩64 4.٠٢4.٩٢3 النقد وما يف حكمه يف ٣1 دي�شمرب 

امليزانية املوحدة
يف 3١ دي�شمرب ٢٠١٩

٢٠١٨ ٢٠١٩

األف

دولر اأمريكي

 �ألف

دوالر  �أمريكي

املوجودات

١.3٩٠.47٠ ١.366.٩78 نقد واأر�شدة لدى بنوك مركزية

١.٩١٨.7٢7 ٢.٢٠٢.34٠ اأذونات خزانة وودائع لدى بنوك مركزية

3.٠6١.٨١٨ 4.683.٢6٠ ودائع لدى بنوك 

١٩.5٠3.٩6١ ٢٠.74٢.36٠ قرو�ش و�شلف

7.56٨.5٢٨ ٩.١33.88١ ا�شتثمارات حمتفظ بها لغر�ش غري املتاجرة

3١٨.٨٠٢ 3١5.٠١١ ا�شتثمارات يف �شركات زميلة 

٢65.7٩4 ٢٢٩.8٠3 ا�شتثمارات عقارية

764.٠٩4 8٢3.7١4 فوائد م�شتحقة القب�ش وموجودات اأخرى 

٢37.٠64 ٢٩5.54٩ ممتلكات ومعدات

47٨.3١٩ 487.١55 ال�شهرة وموجودات اأخرى غري ملمو�شة 

35.5٠7.577 4٠.٢8٠.٠5١ جمموع املوجودات

املطلوبات واحلقوق

املطلوبات

3.75٢.7٩٢ 5.٠٢3.٩١5 ودائع من بنوك 

١.٨3٢.١34 ٢.8٩١.53٢ اقرتا�شات مبوجب اإتفاقيات اإعادة �شراء 

٢3.66٠.٠35 ٢5.5١8.١٢3 ودائع العمالء

١.٠٩7.٩١١ ١.457.٠٩٠ فوائد م�شتحقة الدفع ومطلوبات اأخرى

١٩٢.6٩7 ٢7.86٢ مطلوبات ثانوية

3٠.535.56٩ 34.٩١8.5٢٢ جمموع املطلوبات

احلقوق

١.٩٩٢.54١ ٢.١٩3.6١١ راأ�ش املال - الأ�شهم العادية

)١3.١٩٠( - اأ�شهم خزانة

١.٩٢٩.35٠ ٢.٠7١.٩١6 اإحتياطيات

3.٩٠٨.7٠١ 4.٢65.5٢7 احلقوق العائدة اإىل مالك البنك  

6٠٠.٠٠٠ 6٠٠.٠٠٠ اأوراق راأ�شمالية دائمة مدرجة �شمن راأ�ش املال فئة ١

463.3٠7 4٩6.٠٠٢ حقوق غري م�شيطرة

4.٩7٢.٠٠٨ 5.36١.5٢٩ جمموع احلقوق

35.5٠7.577 4٠.٢8٠.٠5١ جمموع املطلوبات واحلقوق 

القائمة املوحدة للتغريات يف احلقوق
لل�شنة املنتهية يف 3١ دي�شمرب ٢٠١٩

٢٠١٨ ٢٠١٩

األف

دولر اأمريكي

 �ألف

دوالر �أمريكي

3.6٢٠.7٢3 3.٩٠8.7٠١ الر�شيد يف 1 يناير العائد اإىل مالك البنك

66٢.4٩٩ 77٢.٢68 جمموع الدخل ال�شامل لل�شنة

)١.٠٠٠( )١.٠٠٠( تربعات مدفوعة

)34٠.76٠( )3٩7.756( اأرباح الأ�شهم العادية املدفوعة

)٢7.5٠٠( )٢7.5٠٠( التوزيع املتعلق باإ�شدار اأوراق راأ�شمالية دائمة مدرجة �شمن راأ�ش املال فئة ١ 

١7.7٩7 4.٢٠٠ اأ�شهم اإ�شافية �شادرة 

)7.633( )١.١٩5( حمول من اإحتياطي الدخل ال�شامل الآخر

)٨.٢4٠( )8.٢4٠( التوزيع املتعلق باإ�شدار �شكوك دائمة مدرجة �شمن راأ�ش املال فئة ١ 

4.435 ١.85١ اإطفاء القيمة العادلة ملعامالت الدفع بالأ�شهم 

- ٢١ تغريات يف �شركات تابعة 

)١٠.٠٩١( )7.773( تغريات يف �شركات زميلة 

)١.5٢٩( ٢١.٩5٠ بيع )�شراء( اأ�شهم خزانة 

3.٩٠٨.7٠١ 4.٢65.5٢7 الر�شيد يف ٣1 دي�شمرب العائد اإىل مالك البنك   

6٠٠.٠٠٠ 6٠٠.٠٠٠ اأوراق راأ�شمالية دائمة مدرجة �شمن راأ�س املال فئة 1

463.3٠7 4٩6.٠٠٢ حقوق غري م�شيطرة 

4.٩7٢.٠٠٨ 5.36١.5٢٩ جمموع احلقوق يف ٣1 دي�شمرب    

عادل اللبان  

الرئي�ش التنفيذي للمجموعة والع�شو املنتدب  

 حممد جا�شم املرزوق

نائب رئي�ش جمل�ش الإدارة

م�شعل عبدالعزيز العثمان

رئي�ش جمل�ش الإدارة


