










 ب. .مش.  لمتحدالبنك األهلي ا

 القوائم المالية المرحلية  
   المختصرة   الموحدة

 2021يونيو  30

 
 
 





 ب..البنك األهلي المتحد ش.م

 المختصرة الموحدةالمرحلية ئم المالية جزءاً من هذه القوا 13إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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  لدخللالمختصرة ة الموحدقائمة المرحلية ال
 )مراجعة( 2021يونيو  30المنتهية في أشهر  الستة

 للستة أشهر المنتهية في

 يونيو  30
 للثالثة أشهر المنتهية في 

 يونيو  30
 

 

2020 2021  2020 2021   

 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف 

 دوالر أمريكي
 ألف

  إيضاح دوالر أمريكي
       

 دخل الفوائد   330,288 369,990  656,465 789,732

 مصروفات الفوائد   115,625 177,101  234,809 383,012
──────── ────────  ──────── ────────   

 صافي دخل الفوائد  214,663 192,889  421,656 406,720
──────── ────────  ──────── ────────   

 صافي -رسوم وعموالت   23,978 22,883  53,471 55,340       

 دخل المتاجرة   8,123 12,476  16,647 24,451

89,063 60,399  28,601 14,390 
 

 دخل االستثمارات وأخرى
──────── ────────  ──────── ────────   

 الرسوم ودخل آخر  46,491 63,960  130,517 168,854
──────── ────────  ──────── ────────   

 الدخل التشغيلي   261,154 256,849  552,173 575,574
──────── ────────  ──────── ────────   

       

 ج6 31,965 49,919  62,816 82,382
انية االئتمخسائر المخصص 

 ومخصصات أخرى
──────── ────────  ──────── ────────   

 صافي الدخل التشغيلي   229,189 206,930  489,357 493,192
──────── ────────  ──────── ────────   

 تكاليف الموظفين  44,079 44,298  86,633 95,195       

 استهالك   8,610 7,362  16,954 16,754

 مصروفات تشغيلية أخرى  20,650 19,370  50,485 45,504
──────── ────────  ──────── ────────   

 المصروفات التشغيلية   73,339 71,030  154,072 157,453
──────── ────────  ──────── ────────   

       
 والزكاة  الربح قبل الضرائب  155,850 135,900  335,285 335,739
 مصروف ضريبي وزكاة  10,055 8,423  19,494 21,376

──────── ────────  ──────── ────────   

 صافي الربح للفترة  145,795 127,477  315,791 314,363
       

20,924 17,234  5,452 6,854  

صافي الربح العائد إلى حقوق غير 
 مسيطرة

──────── ────────  ──────── ────────   

 صافي الربح العائد إلى مالك البنك  138,941 122,025  298,557 293,439
════════ ════════  ════════ ════════   

       

      

نصيب أرباح السهم العائد إلى مالك 

 البنك للفترة
       

2,7 2,8  1,0 1,2 3 
النصيب األساسي والمخفض للسهم 

 العادي في األرباح )سنتات أمريكية(
═════════ ════════  ════════ ════════                  

 

 

  

 

 

 

 مشعل عبدالعزيز العثمان  محمد جاسم المرزوق  عادل اللبان

 الرئيس التنفيذي للمجموعة 
 والعضو المنتدب 

 رئيس مجلس اإلدارة  نائب رئيس مجلس اإلدارة  



 ب. .نك األهلي المتحد ش.مالب

 المختصرة  لموحدةا المرحليةم المالية جزءا  من هذه القوائ  13إلى  1ن يضاحات المرفقة متشكل اإل
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 امل  الش لدخلل  المختصرةدة ائمة المرحلية الموحالق
 ( ةعجمرا) 2021يونيو  30في تهية أشهر المن الستة

 

 للستة أشهر المنتهية في

 يونيو  30
 للثالثة أشهر المنتهية في  

 يونيو  30
  

2020 2021  2020 2021   

 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
 ألف 

   دوالر أمريكي 
       

 صافي الربح للفترة    145,795 127,477  315,791 314,363
──────── ────────  ──────── ────────   

       
 الدخل الشامل اآلخر       

       

      

التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى القائمة  البنود 
 الموحدة للدخل  

       

(848) 5,431  (2,196) (663)  

الستثمارات  ة العادلة ات في القيمصافي التغير
ة من عادلة الالقيمالمقاسة بأسهم حقوق الملكية 

 خل الشامل اآلخر  خالل الد 

 اعد وق التق اطي صندتي ح إفي   يرالتغصافي   4,819 (1,990)  11,615 (2,388)
       

      

البنود التي من الممكن إعادة تصنيفها الحقاً إلى  
 القائمة الموحدة للدخل  

 ية أجنب تعديالت تحويل عمالت  9,051 31,602  11,617 ( 73,660)       

(38,761 ) 4,971  53,420 18,068  

  ألدوات الديّنصافي التغيرات في القيمة العادلة 
 يمة ق لبا كمدرجة المحتفظ بها 

  ل اآلخرالدخل الشام  العادلة من خالل

 تحويالت إلى القائمة الموحدة للدخل   906 (754)  (2,066) 1,223

(28,829 ) 10,264  (667) (6,560)  
 تتحوطا ل عادلةلامة يقالفي   تاصافي التغير

 التدفقات النقدية 
──────── ────────  ──────── ────────   

 للفترةاألخرى   (ةشاملال الخسارة)الشامل دخل ال  25,621 79,415  41,832 ( 143,263)
──────── ────────  ──────── ────────   

       

 ترة للف  شاملخل المجموع الد  171,416 206,892  357,623 171,100
       

13,754 19,858  12,592 8,493  

حقوق غير  مجموع الدخل الشامل العائد إلى  
 مسيطرة

──────── ────────  ──────── ────────   

 مجموع الدخل الشامل العائد إلى مالك البنك   162,923 194,300  337,765 157,346
════════ ════════  ════════ ════════   

 



 ب..البنك األهلي المتحد ش.م

 المختصرة الموحدةالمرحلية جزءاً من هذه القوائم المالية  13إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 المختصرة الموحدةالمرحلية الميزانية 
 (مراجعة) 2021يونيو  30

  

 يونيو 30
2021 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2020 
  ────────── ────────── 

 

 
 إيضاح

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

    الموجودات

    

 1,747,560 1,602,745   نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

 2,333,852 2,301,469   لدى بنوك مركزية وودائعأذونات خزانة 

 3,532,689 3,511,981  ودائع لدى بنوك 

 20,719,878 21,384,807 6  قروض وسلف

 9,608,309 9,519,461 7  استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة

 303,127 330,506  استثمارات في شركات زميلة 

 185,715 174,072   ةعقاريات استثمار

 857,232 861,221  وموجودات أخرى ومشتقات مالية فوائد مستحقة القبض 

 296,847 300,238   ممتلكات ومعدات

 485,958 488,615  شهرة وموجودات أخرى غير ملموسة ال
  ────────── ────────── 

 40,071,167 40,475,115  مجموع الموجودات
  ══════════ ══════════ 

    المطلوبات والحقوق
    

    المطلوبات

 4,218,417 4,518,115  ودائع من بنوك 

 3,618,069 3,680,053  قتراضات بموجب اتفاقيات إعادة شراء ا

 25,182,585 24,443,548   ودائع العمالء

 175,000 525,000  ديون ألجل 

 1,830,706 1,502,968   ومطلوبات أخرىومشتقات مالية فوائد مستحقة الدفع 

 10,032 10,095   مطلوبات ثانوية
  ────────── ────────── 

 35,034,809 34,679,779  مجموع المطلوبات
  ────────── ────────── 

    

    الحقوق

 2,412,972 2,533,621  عاديةالسهم األ –رأس المال 

 1,588,668 1,659,753  إحتياطيات
  ────────── ────────── 

 4,001,640 4,193,374  البنك الحقوق العائدة إلى مالك 

 600,000 1,160,815 12 1أوراق رأسمالية دائمة مدرجة ضمن رأس المال فئة 

 434,718 441,147  حقوق غير مسيطرة
  ────────── ────────── 

 5,036,358 5,795,336  مجموع الحقوق
  ────────── ────────── 

 40,071,167 40,475,115  ع المطلوبات والحقوق مجمو

  ══════════ ══════════ 
 

 

 

 

 

 
 مشعل عبدالعزيز العثمان  محمد جاسم المرزوق  عادل اللبان 

 الرئيس التنفيذي للمجموعة 
 والعضو المنتدب 

 رئيس مجلس اإلدارة  نائب رئيس مجلس اإلدارة  



 ب. .ش.م متحدال  هليالبنك األ

 المختصرة  الموحدةمرحلية اللقوائم المالية من هذه ا جزءا    13إلى  1من  مرفقةاإليضاحات الشكل ت
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   ةالنقدي لتدفقات ل  دةالموحالمرحلية  ائمةالق
 )مراجعة(  2021يونيو  30ي ية فمنتهال أشهر  ستةال

 تهية في المنشهر أ للستة 

     يونيو 30

2020 2021   

 ألف 

 دوالر أمريكي 

 ألف 

  إيضاح  أمريكي دوالر 

 األنشطة التشغيلية   
 والزكاة   الربح قبل الضرائب   335,285 335,739

 تعديالت للبنود التالية:    

 ك  استهال  16,954 16,754

 رات وأخرى تثما االسل دخ  ( 57,200) ( 82,962)

 أخرى مخصصات الئتمانية وخسائر ا مخصص ال  65,916 82,382
───────── ─────────   

 الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية  360,955 351,913

 في: تغيرات    

 ة اري لدى بنوك مركزياإلجبحتياطي ودائع اإل  ( 81,872) 203,954

 مركزية أذونات خزانة وودائع لدى بنوك    445,452 ( 266,468)

 بنوك  ودائع لدى   ( 282,843) 659,243

 قروض وسلف   ( 719,677) ( 561,513)

 وموجودات أخرى  ومشتقات مالية ة القبض فوائد مستحق  20,139 ( 108,995)

 ودائع من بنوك    299,698 367,259

 شراء  إعادةقيات اإتفب  وجقتراضات بما  61,984 1,048,851

 العمالء ئع ودا  ( 739,037) ( 1,612,927)

 فوائد مستحقة الدفع ومشتقات مالية ومطلوبات أخرى   ( 53,392) 17,908
───────── ─────────   

 ليات  عمالمن  ( المستخدم في)نقد  ال  ( 688,593) 99,225

 عة فومدوزكاة  ضريبة دخل   ( 21,417) ( 19,564)
───────── ─────────   

 تشغيلية األنشطة المن م في( د خستلم)ا صافي النقد   ( 710,010) 79,661
───────── ─────────   

 األنشطة االستثمارية   
 استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة شراء   ( 1,957,725) ( 1,401,189)

 المتاجرة  ر غيرض  لغ  ها ب ارات محتفظ تثماس  استردادع أو متحصالت من بي  1,809,599 1,206,649

 تابعة  ة استثمار إضافي في شرك  ( 8,628) -

 زميلة  في شركة   حقوق االكتتاب   ( 27,545) -

 ة العقاري ات في االستثمار  النقص صافي   14,399 50,737

 ات والمعدات تلكلممفي ا الزيادة صافي   ( 19,701) ( 12,002)

   ةيلمزركات مستلمة من ش أرباح أسهم   8,862 14,283
───────── ───────── 

 
 

 ثماريةاالست ة األنشط المستخدم فيصافي النقد   ( 180,739) ( 141,522)

───────── ─────────   
 ةالتمويلي شطةناأل   
   1 أس المال فئةمدرجة ضمن رصادرة   دائمةة  إضافيرأسمالية  أوراق  12 600,000 -

 1 ل فئة أس المار ضمن   رجةد م دائمة رأسمالية    أوراقاسترداد   12 ( 39,185) -

 1مدرجة ضمن رأس المال فئة  وأخرى صادرة ال دائمة الصكوك الب  ةالمتعلقالمصروفات   ( 2,102) -

 1 أس المال فئةمدرجة ضمن ر رأسمالية دائمة توزيع على أوراق   ( 17,490) ( 19,250)

 ديون ألجل إضافية    350,000 -

 وية سداد مطلوبات ثان  - ( 17,996)

 زيعات أخرى مدفوعة سهم وتوأرباح أ  ( 119,005) ( 428,547)

 غير مسيطرة   أرباح أسهم مدفوعة لحقوق  - ( 26,845)

 تابعة  شركة في  ات تغير  - 143

───────── ─────────   
 األنشطة التمويلية  (في  المستخدممن ) النقد صافي   772,218 ( 492,495)

───────── ─────────   
 حكمهي  د وما ففي النق يرالتغ يفاص  ( 118,531) ( 554,356)
 صافي فروق صرف العمالت األجنبية  1,362 ( 14,635)

4,024,923 
 

 
 

 يناير  1النقد وما في حكمه في   2,976,999 3,132,123
───────── ───────── 

 
 

 يونيو  30كمه في النقد وما في ح  2,859,830 2,563,132
═════════ ═════════    

   على: حكمه ا في  مو  دالنق لميشت

 739,157 947,145 اري اإلجب   ع اإلحتياطيستثناء ودائاب  ،زيةك نوك مرنقد وأرصدة لدى ب

 1,823,975 1,912,685 أقل و أ  هرش أ  ثالثةة لفترة أصلياق تحقإس خي بتوار ت خزانةة وأذوناوك مركزيوبن بنوك ودائع لدى 

 ───────── ───────── 
 2,859,830 2,563,132 

 ═════════ ═════════ 
   : معلومات إضافية عن التدفقات النقدية

 777,532 660,868 فوائد مستلمة  

 435,496 244,867 مدفوعة  فوائد 
 



 ب. .ش.م متحدال  هليالبنك األ

 رة المختص دةالموحة لمرحليا يةلمالم ا قوائجزءا  من هذه ال  13إلى  1من ة المرفق اإليضاحاتل تشك
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 ق  حقوالتغيرات في للحدة وية الم رحلمال قائمة ال
 ( مراجعة) 2021يونيو  30أشهر المنتهية في  ستةال
 

 
 

  

 رأس  
 -مال لا

  سهماأل
 العادية 

 عالوة  
   إصدار
 أسهم

 إحتياطي 
 قانوني 

 أرباح 
 قاة مبـ

 توزيعات
 مقترحة 

 ات إحتياطي
 أخرى  

 (8إيضاح )
 مجموع 

 ت ااطيحتياإل
  ةدالعائوق الحق

 المالك ى إل

ة  ي لأوراق رأسما
درجة  دائمة م

 ن رأس ضم 
 1المال فئة  

 ير حقوق غ
 المجموع  مسيطرة 

 ألف ألف ألف ألف فلأ ألف فلأ ألف فأل ألف ألف  

  
 دوالر 
 أمريكي 

 دوالر
 أمريكي 

 ردوال
 أمريكي 

 دوالر
 يكي أمر

 دوالر
 أمريكي 

 دوالر
 أمريكي 

 دوالر
 ي أمريك

 دوالر
 أمريكي 

 دوالر
 ريكي مأ

 رالدو
 أمريكي 

 دوالر 
 أمريكي 

             
 5,036,358 434,718 600,000 4,001,640 1,588,668 ( 522,101) 122,649 530,302 704,755 753,063 2,412,972    2021 يناير 1في  الرصيد 

 ( 2,000) - - ( 2,000) ( 2,000) - ( 2,000) - - - -  تبرعات  

 - - - - ( 120,649) - - ( 120,649) - - 120,649   ادرةصمنحة  أسهم

 ( 120,649) - - ( 120,649) ( 120,649) - ( 120,649) - - - -    أرباح األسهم العادية
مل لشال ادخالمحول من إحتياطي 

استثمارات أسهم حقوق  على  خراآل
 1,355 - - 1,355 1,355 - - 1,355 - - -  الملكية  

رأسمالية  الوراق األبالتوزيع المتعلق 
مدرجة ضمن رأس المال فئة  الدائمة ال
1  - - - (11,678 ) - - (11,678 ) (11,678 ) - - (11,678 ) 

دائمة  الصكوك لابالتوزيع المتعلق 
 ( 5,812) ( 1,461) - ( 4,351) ( 4,351) - - ( 4,351) - - -  1مدرجة ضمن رأس المال فئة  ال

مدرجة ضمن  صادرة ة  صكوك دائم
 600,000 - 600,000 - - - - - - - -  ( 12إيضاح رقم ) 1فئة رأس المال 

مدرجة ضمن  صكوك دائمة   سترداد ا
 ( 39,185) - ( 39,185) - - - - - - - -  ( 12إيضاح رقم ) 1رأس المال فئة 

  دائمةالصكوك البالمصروفات المتعلقة 
مدرجة ضمن رأس المال  صادرة ال

 ( 2,102) (528) - ( 1,574) ( 1,574) - - ( 1,574) - - -  وأخرى  1فئة 

 ( 4,228) - - ( 4,228) ( 4,228) - - ( 4,228) - - -  تغيرات في شركات زميلة  

 ( 2,469) (107) - ( 2,362) ( 2,362) - - ( 2,362) - - -  كات تابعة  في شر  تغيرات
  اتفي شركذ إضافي  ناتج من استحوا

 ( 11,877) ( 11,333) - (544) (544) - - - - (544) -  عة  ابت

 357,623 19,858 - 337,765 337,765 39,208 - 298,557 - - -  للقترة الشاملمجموع الدخل 

  ───────

─ 
─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 5,795,336 441,147 1,160,815 4,193,374 1,659,753 ( 482,893) - 685,372 704,755 752,519 2,533,621  2021 ونيوي 30في  لرصيدا

  ═══════

═ 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 البنك مالك   إلى ائدالع 

 طيات إحتيا   



 ب. .ش.م متحدال  هليالبنك األ

 صرة المخت لموحدةاالمرحلية  لماليةجزءا  من هذه القوائم ا   13إلى  1المرفقة من  اإليضاحاتتشكل 
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 حقوق  الفي  راتتغي للية الموحدة رحلمال قائمة ال
 ( ةمراجع) 2021يونيو  30في ية المنتهأشهر  ةتسال
 

 
 

  

 رأس  
 -المال 
 األسهم  
 العادية

 عالوة 

 إصدار 
 أسهم 

 تياطي حإ
 قانوني 

 ح  أربا
 مبـقاة 

 توزيعات 
 مقترحة 

 إحتياطيات 

   أخرى
 ( 8إيضاح )

 مجموع 
 ت ا اطيحتياإل

العائدة وق الحق
 المالك إلى 

  أسماليةأوراق ر
جة  دائمة مدر
 ضمن رأس 

 1ئة المال ف 
 حقوق غير 
 المجموع  مسيطرة 

 ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف  

  
 دوالر  

 أمريكي 
 دوالر 

 ريكي مأ
 دوالر 

 أمريكي 
 دوالر 

 يكي أمر
 دوالر 

 أمريكي 

 دوالر 

 أمريكي 
 دوالر 

 ي أمريك
 دوالر 

 أمريكي 
 دوالر 

 ريكي مأ

 دوالر 

 أمريكي 
 دوالر  

 يكي أمر

             

 5,361,529 496,002 600,000 4,265,527 2,071,916 ( 404,774) 439,722 611,207 659,531 766,230 2,193,611    2020 يناير 1في  الرصيد 

 ( 1,000) - - ( 1,000) ( 1,000) - ( 1,000) - - - -  تبرعات  

 - - - - ( 219,361) - - ( 219,361) - - 219,361  ادرة صمنحة  أسهم

 ( 438,722) - - ( 438,722) ( 438,722) - ( 438,722) - - - -  أرباح األسهم العادية  

  خرآلالدخل الشامل اياطي من إحت ولمح
 ( 1,385) 2 - ( 1,387) ( 1,387) - - ( 1,387) - - -  ى استثمارات أسهم حقوق الملكية  عل

رأسمالية  الوراق باألالتوزيع المتعلق 
 ( 13,750) - - ( 13,750) ( 13,750) - - ( 13,750) - - -  1جة ضمن رأس المال فئة  مدرالدائمة ال

مدرجة  الدائمة الصكوك البق تعلالمع التوزي
 ( 5,500) ( 1,380) - ( 4,120) ( 4,120) - - ( 4,120) - - -    1رأس المال فئة   ضمن

ديل عقد القرض  ة من تعراصافي الخس
 ( 107,854) ( 9,405) - ( 98,449) ( 98,449) - - ( 98,449) - - -  (2,5إيضاح رقم )

 ( 26,845) ( 26,845) - - - - - - - - -  أسهم الشركات التابعة أرباح 

 ( 4,455) - - ( 4,455) ( 4,455) - - ( 4,455) - - -  تغيرات في شركات زميلة  

 ( 2,271) (239) - ( 2,032) ( 2,032) - - ( 2,011) - (21) -  ركات تابعة  تغيرات في ش 
 (ةملالشا ارةالخس)شامل الدخل ع المجمو
 171,100 13,754 - 157,346 157,346 ( 136,093) - 293,439 - - -  للقترة 

  ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 4,930,847 471,889 600,000 3,858,958 1,445,986 ( 540,867) - 561,113 659,531 766,209 2,412,972  2020يونيو   30 د فيلرصيا

  ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 بنك المالك إلى  ائد الع 

 طيات إحتيا   
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 ة صرختالم لية الموحدةمرحال  ةيضاحات حول القوائم المالي إ
 ( مراجعة) 2021يونيو  30

 
 

 ركة شمعلومات ال 1
 

البنك األهلي   الشركة  تأسست )"االمتحد ش  األم،  ال.م.ب.  البحرين  بنك  مملكة  "البنك"( في  أو  المتحد"  مساهمة    كشركةألهلي 
بتا مقفـلة  ف   2000مايو    31خ  يربحرينية  عا   إلى  2000  و ييول  12ي  وتغيرت  بحرينية  مساهمة  بموج شركة  المرمة  وم سب 
رقم   وشركا 2000لسنة    16األميري  البنك  يزاول  ال.  ")ابعة  ت ته  معا   إليهم  األعما بالمجموعةالمشار  لألفراد  المص ل  "(  رفية 

ت المصرفية  ة والخدما يمارية وخدمات إدارة األموال العالمثالمصرفية اإلسالمية واالست عمال المصرفية التجارية والخدماتواأل
فرع و  ملكة المتحدةاق والمية العرجمهورية مصر العربية وجمهوركويت وولة البحرين ودلكة الفي مم  الخاصة من خالل فروع

دب  خارج فيبال المال مركز  الدولي.ي  البنك عملي   ي  يزاول  ليبيا   ل شركاتهاته من خالوكذلك  يعمل و  الزميلة في  سلطنة عمان. 
تأمين على الحياة  شطة البنك أنكما يزاول ال.  لمركزيالتجزئة صادر عن مصرف البحرين اص مصرفي بيخ البنك بموجب تر

ش خالل  المن  اركته  شتابعة  اليف  )مقلهالل  العنــفلة(.  .م.ب.  المسجإن  للبنكوان  رقم    ل  بناية  طريق  2495هو   ،2832  ،
 ن. ير، مملكة البح428سيف احية الض
 

 بناء    2021  يونيو  30تهية في  أشهر المن  الستةرة  عة لفتلمختصرة للمجموالمالية المرحلية الموحدة ا  لقد تم اعتماد إصدار القوائم
 . 2021 أغسطس 4 ريخارة الصادر بتا اإلد  مجلس ارقرعلى 

 

 السياسات المحاسبية  2
 

 دادعإلاأساس  2,1
 

دولي  ال  سبةللتوجيهات المقدمة بموجب معيار المحا   ا  لمختصرة للمجموعة بإيجاز وفقا  دةئم المالية المرحلية الموح القوا  تم عرض
بصيغتها المعدلة بموجب إطار   لتقارير الماليةإلعداد ا  ر الدوليةلمعايي ام استخدتقارير المالية المرحلية"، با الخاص "بال  -  34م  رق

المرحلية الموحدة المختصرة   ةيدم في إعداد المعلومات المالتخ مسي. وبالتالي، يشار إلى اإلطار الصرف البحرين المركزعمل م
 مركزي". لبحرين المصرف اقبل من  بصيغته المعدلة  34رقم   المحاسبة الدولي "معيار لي باسما يفيمللمجموعة 

 

الم  إن المتبعالسياسات  المالية  حاسبية  القوائم  إعداد  في  إعداد  دة  الموح المرحلية  ة  في  المستخدمة  لتلك  مطابقة  هي  المختصرة 
المالية   للسالقوائم  للمجموعة  المدققة  في  لمنتهيا  نة السنوية  وباستثنا 2020  سمبردي  31ة  الج ء  ،  والتعديالت  على  ة  ديدالمعايير 

 .  أدناه  2,2رقم إليضاح  ا فيمفصل ال النحو
 
الإعداد    مت المالية  المالقوائم  الموحدة  للمجموعة  مرحلية  فلفترختصرة  المنتهية  المقارنة  ل   2020يونيو    30ي  ة  لقواعد  وفقا  

ي  كزمرن العن مصرف البحري ميمات الصادرة ما في ذلك التعمركزي ب البحرين الواألنظمة المعمول بها الصادرة عن مصرف 
التراجاإلبشأن   مسشبنظيمية  ءات  اسروط  كوفيد  ة   تجابيرة  تعميم  19  –لجائحة  وباألخص  واألنظمة  القواعد  هذه  تتطلب   .

تقارير  عداد الالدولية إلتطبيق جميع المعايير    2020يونيو    21المؤرخ في    OG/226/2020لمركزي رقم  مصرف البحرين ا
 :اء ما يليي، باستثنوللدا اسبةلس معايير المحالصادرة عن مج المالية

 
  –فيد حة كوبجائ  المتأثرينالمدفوعات المقدمة للعمالء ل عن تأجي  ةالناتج  ةيالمالدات لموجوعلى اتعديل الر ائخس  تإثبا  (أ)

حقوقفوائد إضافية  أية    دون فرض  19 األ   في  من  بدال   الرالملكية  أو  كباح  هو مطلوب  خسائر  يار  المع  بوج بمما 
ال إلعداد  المال األدوبا   علقالمت  9رقم    اليةالم  يرتقار الدولي  إثتي.  يةت  مكسب    باتم  خسأأي  على    أخرىتعديل    ةرا و 
 ؛ و المالية تباألدواالمتعلق   9رقم  المالية التقارير لي إلعدادالدويار  المعوفقا  لمتطلبات  الموجودات المالية

 
 19  –  ديكوف  ةح لجائ ا  دعمه  تاءاإلجر  ابة  استج ة  ظيميات التنأو الجه  /من الحكومة و  مةالمستلدة المالية  عسا المبات  ثإ (ب )

ل أي خسارة تعدي  دإلى ح ك  ن ذلوسيكو  .خسائرباح أو البدال  من األرحقوق  الفي  حكومية،  الح  المن بمتطلبات  التي تفي  
م  تي.  األرباح أو الخسائر  في متبقي  لا رصيد  لامبلغ  بات  ن إثيتعيو  ه، الأعالواردة  )أ(  للفقرة  نتيجة  حقوق  المسجلة في  

ماليعا مسأية  بات  إث ب  20م  قرالدولي  ة  المحاسبر  يا معات  طلبلمت  ا  ق فورى  خ أ   ةدة  الحكومية المتعلق  المنح  محاسبة 
 . الحكومية واالفصاح عن المساعدات

 
والمشار إليه فيما يلي  للمجموعة    المختصرة  الموحدة  حليةالمرلية  ما القوائم  الوعرض  عداد  األساس إلأعاله    الوارداإلطار  يشكل  
 ".يمصرف البحرين المركزمن قبل  المعدلة ا بصيغته رير الماليةقالتا ادإلعدالمعايير الدولية "باسم 
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 صرة تخة الموحدة الميلحمرال  ةات حول القوائم المالي احيضإ
 ( مراجعة) 2021و يوني 30

 
 ( ةتتم )  السياسات المحاسبية 2
 

 ( تتمة) دادعاإلأساس  2,1
 

وائم مالية  إلعداد ق  لوبةت المطحااإلفصاومات ومعللاع  على جميمجموعة  للوحدة المختصرة  ملارحلية  الم  ةيالقوائم المال  هذهتمل  تش   ال
.  2020ديسمبر    31في  للسنة المنتهية    موعةللمجة  مدققلاوية  نية الموحدة الس لامائم الع القوم  باالقتران  أن تقرأيجب  ة، وسنويموحدة  
في  لتي ستنتهي  نة المالية الس ل  ن توقعهاالتي يمك  للنتائج  مؤشرا  لية  الفترات المرحج  نتائ  يس من الضروري أن تكونلإلى إنه    فةباإلضا
 . 2021سمبر دي 31
 

 للفترة  إلزامية جديدة   وتعديالتت وتفسيرامعايير  2,2
 

  إعداد  في  هاإتباعالتي تم  قة لتلك  بة هي مطالموحدة المختصر وائم المالية المرحلية اإعداد الق  مستخدمة فيالبية  محاس ال  تسالسياإن ا
الالمئم  القوا المالية  يناير   1ن  تبارا  ماع  نافذةاليدة  دجالايير  معالتطبيق    ءثناباست  ،2020سمبر  دي  31ة في  المنتهية  سنلسنوية لوحدة 

ينتج  2021 لم  الجديدديالير والتعيمعاال  بيقتط  ن ع.  الربح    أيأدناه    الواردةة  ت  الحقوق  أتغيرات في صافي  المسجلة  عة  وللمجمو 
 .سبقا  م
 

المرجعي  ئدالفار  سعتعديل   - أات  الديتعال:  (2حلة  مر ال)ة  المعيار  دخلت  لتي  رقإل  يلالدوعلى  المالية  التقارير  عيار مو  9م  عداد 
والمعيار    4لي إلعداد التقارير المالية رقم  والمعيار الدو  7ير المالية رقم  د التقار عدالي إلر الدووالمعيا  39رقم    المحاسبة الدولي

   16قم ة ر اليلتقارير الملي إلعداد االدو
 

لمقتمؤت  ءافاإع  تتعديالالتقدم   اإعد  اتتأثير ة  عالجة  المالية  قاتلاد  البنوك بسعر  فيما  المعروض  فائدة  لاسعر  ا يستبدل  معندرير  بين 
 . المخاطر  خاٍل من هشب بديلفائدة 

 

 : الوسائل العملية التاليةعلى التعديالت  تتضمن
 

العملية   - تغتتطلب  الوسيلة  تعإجراء  تغييرات  ية  اقدييرات  إدخال  الالتدفقا  ىلعأو  التيدينقت  شر،  مبا  بشكل  التعديلها  يقتضي   ة 
 سوق. دة في اللفائعر اة في س الحرك سعر الفائدة العائم، بما يعادل وتعامل على أنها تغييرات في

 

وط  تحوط ووثائق التحالات  تعيينجراء  إلالمعروض فيما بين البنوك  فائدة  السعر    تعديليقتضيها  السماح بإدخال التغييرات التي   -
  لتحوط.ا قةعال دون وقف

 

  لٍ أداة بسعر خا يتم تعيين  منفصل عندما  بشكل  ط الذي يمكن تحديده  من االضطرار إلى الوفاء بالشر   آتش نمللإعفاء مؤقت  م  قدت -
 المخاطر كتحوط لعنصر المخاطر من 

 

 جموعة.للم الموحدة المختصرة ةيحلالية المر لما المعلوماتلم يكن لهذه التعديالت أي تأثير جوهري على 
 

 بلة للتطبيق.صبحت قا، إذا أالمستقبليةفي الفترات لية معسائل الخدام الوعة استالمجمو متز تع
 

ية  لفترة المحاسبية السنوعلى ا  إلزامية  هيوالتي  إلعداد التقارير المالية  لى المعايير الدولية  دخلت علتي أ  ت األخرى الم يكن للتعديال
 .ا الماليالمالي أو أدائه اركزهم أووعة مللمجالمحاسبية سياسات لا على جوهرير يأثتأي  2021يناير  1 في المبتدئة

 

   إلزامي ولكنه غير يار جديد صادر مع 2,3
 

تأثير  ا  الية حمجموعلا تقييم .2023يناير  1التأمين هو إلزامي اعتبارا  من ق بعقود متعلال 17ية رقم اد التقارير المالإلعد الدولي المعيار 
 مي. إللزاالتاريخ اديد بالج ر ايعة تطبيق هذا المموعم المجتز تعد. يديار الجعمهذا ال

 

 19 –كوفيد تأثير تفشي  2,4
 

األعمال التجارية في  إضطرابات  ي، مما تسبب في  د العالمالصعي  ات علىيادف االقتصعلى مختلة  بشد  19-كوفيد    لقد أثرت جائحة
 زيادة في لعالمية  ية المالق اسوااأل  ا شهدت. كمالتشغيلية  ئةالبي  يف   التيقنحاالت عدم  وجود  ذلك إلى    أدى  دقودية.  اصة االقتطواألنش 

واالقتصاديةبات  تقلالمستويات   الحس اقد  .  والتجابت  المركز كومات  نقدبتدية  مصارف  أجل  خالت  من  ومالية  استقرار  تحقيق  ية 
 ادية.صاألوضاع االقت

 

لتفشي   تنظيمية  أكورونافيروس    حةائجكاستجابة  المركزيلامصرف    صدر ،  الوقت  جراءات  إ  بحرين  من  مختلفة  آلخر  تخفيف 
المالية  ال التداعيات  المؤهلين سواء  ال،  ساسباأل  وتتضمن هذه  .19  -لجائحة كوفيد  حتواء  للعمالء  التأجيل  أو ئدة  ابفعديد من برامج 

ونسبة االحتياطي   يامحلالمؤسسة  وك  لجميع البن  مستقر الة التمويل  الحد األدنى لنسبة تغطية السيولة وصافي نسبخفض  و  بدون فائدة
التجزئة لبنوك  التاجر  النقدي  لرسوم  األقصى  فترة   والحد  المرحلة    حاالت  لتحويل  لحةالمصاوالتعديالت على  من  إلى    3التعرض 

فيف التخة ووقعمانية المتالخسائر االئتاحل  ر متصنيف  لمعايير  موعد استحقاقها  فيها  التي فات  األيام  والتخفيف فيما يتعلق ب  2المرحلة  
 .يمة للرهون العقارية السكنيةض إلى القنسبة القر من 
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 صرة المخت ةدوحالم  المرحلية  يضاحات حول القوائم الماليةإ
 ( مراجعة) 2021نيو يو 30

 
 

 )تتمة(  محاسبيةالسياسات ال 2
 

 (تتمة) 19 -كوفيد تأثير تفشي  2,4
 

. جموعةحاسبية للمملا  تاس السيا  قي تطبيهامة ف  اتار ر ق  ، أصدرت اإلدارةةتصر مخالة  وحدالم  يةلحالمر المالية    القوائمهذه  إعداد  عند  
أ من  الرغم  الحالية،قاال بات  قللتل  ضعتخية  ئيس الر اإلداء  مقاييس  ن  على  أإ  تصادية  لإلدبمثابة    تعتبر نها  ال  تقييم  على   اء  بنرة  اأفضل 

  .دصر مات المتاحة أو القابلة للعلوالم
 

 .19 – رتب عليه من تأثيرات جائحة كوفيديت ومالالضطرابات االقتصادية  جةينت اتفي التقدير قن التي عدم أوجه ى مستوزاد قد ل
 
الالمدخالبتحديث    عةجموالم  تقام واالفتراضات  االئتما تخ مست  الخسائر  لتحديد  الستجابة  االمتوقعة    ةيندمة  ن تيق لحاالت عدم 

جائ  كوفيالناتجة عن  البموج و.  19  –د  حة  الدوليعمب  المالية    يار  التقارير  نقل  9رقم  إلعداد  يتعين  من الموجودات  ،  المالية 
  .منحها منذ    يةاالئتمان   ها رط في مخا جوهرية  زيادة  شهدت  قد  ة  ليالماجودات  الموتلك  إذا كانت  فقط    2لة  إلى المرح   1المرحلة  
الة  ادزيل اتحدث   في  االئتمانالجوهرية  ت  ية مخاطر  هناكعندما  مخا   ريةجوهة  زياد  كون  التعفي  السدادطر  في    تواصل.  ثر 
وراء أي  األساسي    ببالس  باري االعتاألخذ ف، مع  الدفععدم    مثل احتماليةمؤشرات أخرى  لتقييم المقترضين  موعة عملية  المج 

 أو غير مؤقتة. 19 –جائحة كوفيد نتيجة لـ  ا  ؤقتأن تكون متمل  المح وما إذا كان من  صعوبات مالية
 

ة  نظرللالتقلبات في عوامل االقتصاد الكلي  زيادة  تأثير  االعتبار    يفالمجموعة  أخذت  ، فقد  لتطورسريع اوضع  وبالنظر إلى أن ال
وقد تم إظهار هذه قعة.  متوال  يةخسائر االئتمانال ية لتحديد  دا وهات االقتصحتماالت السيناريواة  خطورمدى  تحديد  ، عند  المستقبلية
خالل  التقلبات   أدخلت  عالتمن  التي  المالعالقعلى  ديالت  على    استثناءاتطبيق  ت  نيمك  .القائمةتراجعة  ات  مخرجات اإلدارة 

، عالوة على ذلك.  الحالية  قية ومعالجة ظروف السواالئتمان  طرمخا لية في اوهرالج زيادة  المع هدف  افقة  كانت متوالنموذج إذا  
 .اعات الصناعة المتأثرةقط  على 19 –د لجائحة كوفيحتملة م عن كثب تأثير مخاطر السداد المجموعة المراقبة لاصل اوت
 

 ديل  التعخسارة عملية احتساب  2,5
 
ا  ناء  وب التوجيهات  الصادرة  على  المركزي  يركزالمحرين  لبف امصر عن  لتنظيمية  الكويت   إجراءات ها  را باعتب   ومصرف 

الناتجة عن  يكي  دوالر أمر  مليون  114,4بقيمة    لمرة واحدةيل  تعدخسائر  ت  إثبا تم  ،  19  –وفيد  ة كتأثير جائح للتخفيف من  
شهر  أ  الستة  فترةل  حقوقال مباشرة  في    ئد إضافية فوا   يةأدون فرض  العمالء  ويل  تمل دمة  المق  أشهر  6فترة  عات ل فوتأجيل المد

قدية المعدلة نللتدفقات ال  صافي القيمة الحالية  الفرق بين  نها على أ ديل  سارة التعاحتساب خ تم  .  2020يونيو    30المنتهية في  
بعالمت اتعرض لقة  مباستخ المحتسبة  لتمويل  ات  الدام  الفائدة  للدرجة  لماوالقيمة    األصليفعلي  عدل  في موجودالحالية  المالية    ات 
   التعديل.خ ري تا 
 

د محدد مليون دوالر أمريكي )والتي تمثل سدا  6,5وعالوة على ذلك، وفقا  للتوجيهات التنظيمية، تم استالم مساعدة مالية بقيمة  
 –سوم المرافق( من الحكومة استجابة  إلجراءات دعمها لجائحة كوفيد  ضرائب ورال ل عن  ين والتناز ليف الموظفلجزء من تكا 

 . 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  قوق ضمن األرباح المبقاةالح باشرة  في ، وتم إثباتها م19
 

المذكورين أعال المبقاة وتم تعديل ن حساب األرباح  ر أمريكي ممليون دوال  98,5ه والبالغين  تم خصم صافي تأثير التعديلين 
 .2020يونيو  30نتهية في ر المة أشهالست لفترة  مليون دوالر أمريكي في الحقوق غير المسيطرة 9,4مبلغ وقدره 
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 ة مختصررحلية الموحدة ال الم يضاحات حول القوائم الماليةإ
 ( ةمراجع) 2021 نيويو 30

 
 

 ح للسهم العادي ربلا 3
 تهية المن أشهر للستة

  يونيو  30في 
 للثالثة أشهر المنتهية 

  يونيو  30في 

2020 2021 2020 2021  
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 أمريكي دوالر 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 

 في األرباح  للسهم والمخفض لحساب النصيب األساسي     

 لبنك مالك االعائد صافي الربح  138,941 122,025 298,557 293,439
═════════ ═════════ ════════ ════════  

     

(13,750 ) (11,678) (13,750 ) (11,678) 
لمدرجة ضمن  الدائمة الية أسما ى األوراق الرل التوزيع ع
 1 المال فئةرأس 

(4,120) (4,351) (4,120) (4,351) 
رأس المال  من  مدرجة ضالدائمة الصكوك على الالتوزيع 
  1فئة 

───────── ───────── ──────── ────────  

275,569 282,528 104,155 122,912 

قوق حاملي األسهم  صافي الربح المعدل للفترة العائد إلى ح 
لبنك لحساب النصيب األساسي والمخفض للسهم العادية ل 

 في األرباح 
═════════ ═════════ ════════ ════════  

10,134 10,134 10,134 10,134 
 القائمة خالل الفترة المعدلةالمرجح لألسهم العادية سط المتو

 )بالماليين( ألسهم المنحة 
═════════ ═════════ ════════ ════════  

     

2,7 2,8 1,0 1,2 

النصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح )سنتات 
 أمريكية(

═════════ ═════════ ═════════ ════════  

9,651,9 10,134,5 9,651,9 10,134,5 

ية صادرة ومدفوعة بالكامل بقيمة إسمية قدرها  أسهم عاد
 ي للسهم )بالماليين(  دوالر أمريك 0.25

═════════ ═════════ ═════════ ═════════  
 تملة مح اتمالتزا 4
 

 لية: االت ئتمانيةااليالت متعلقة بالتسهمجموعة االلتزامات المحتملة اللدى ال
 )مدققة(    

 
 يونيو  30

2021  
 سمبردي 31

2020 

 

 ألف 
  دوالر أمريكي 

 ف أل
 ر أمريكي دوال

    
 2,710,332  2,691,837 خطابات ضمان 

 244,546  280,427 خطابات قبول 

 390,673  633,970 إعتمادات مستندية
 ────────  ───────── 

 3,606,234  3,345,551 
 ════════  ════════ 

 عمال األ قطاعات معلومات 5
 

 قطاعات أعمال رئيسية: بع أر لى زيع أنشطة المجموعة إوإدارية تم ت ألغراض
 

   لألفرادلمصرفية ات امدالخ    -
   الخدمات المصرفية للشركات   -
   تاتثمارساالالخزانة و   -
   ةمصرفية الخاصات الالخدم   -
 

القط  فيما المعامالت   هذه  حسببين  تنفذ  اأس   اعات  السوق  ودلتقديريعار  تفضيلية  ال  ة.ون شروط  القطاعات  فتحسب  على  ائدة 
 ة األموال. يبا  تكلفوي تقريسا  يذعلى أساس المعدل المجمع وال إيراد / صروفكم
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 ة المختصروحدة المرحلية الم  يضاحات حول القوائم الماليةإ
 ( مراجعة) 2021يونيو  30

 
 )تتمة( مالعاأل ت قطاعات معلوما 5

 

 للفترة: معلومات القطاعية اللي ا يفيم

 

  خدمات
 فرادلأل مصرفية

 خدمات 
 ةفيمصر

 ركات للش

الخزانة  
 رات واالستثما

صرفية م خدمات
 لمجموع ا  خاصة

 ───────── ────────── ─────────

─ 

────────── ───────── 

 

 ألف
 مريكي دوالر أ

 ألف
 أمريكي  دوالر

 ألف
 أمريكي  دوالر

 ألف
 دوالر أمريكي 

 لفأ
 أمريكي  ردوال

 : 2021يونيو   30ي شهر المنتهية فأ ستةلل

 421,656 27,021 126,545 174,997 93,093 فوائد الصافي دخل 

 53,471 7,112 1,295 32,594 12,470 في صا - وم وعموالترس

 77,046 30 69,149 6,847 1,020 خرى وأ اراتستثمالادخل متاجرة والدخل 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 552,173 34,163 196,989 214,438 106,583 التشغيلي  الدخل 
      

  ةتماني ئالخسائر اال  (استردادات) مخصص
 62,816 1,265 ( 4,441) 62,854 3,138 أخرىمخصصات و

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 489,357 32,898 201,430 151,584 103,445 التشغيلي  الدخل  صافي

 154,072 15,508 42,189 37,564 58,811 شغيلية  لتفات اصروالم      
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
      

 335,285 17,390 159,241 114,020 44,634 والزكاة   ائببح قبل الضرالر
 ─────── ─────── ─────── ───────  

 19,494     وزكاةيبي مصروف ضر 
     ─────── 

 315,791       رةللفت الربحصافي 

 17.234    طرة حقوق غير مسيالعائد إلى : مخصوم منه      
     ─────── 

 298,557     لبنك الك اعائد إلى ملصافي الربح ا
     ═══════ 

في  تضمنة مات الفوائد معامالت فيما بين القطاع
 - 13,841 ( 30,519) ( 86,415) 103,093 صافي دخل الفوائد أعاله

 ─────── ──────── ──────── ──────── ─────── 
 

 

  مصرفية خدمات
 لألفراد 

  فيةمصرخدمات 
 للشركات

الخزانة  
 رات امواالستث

صرفية  م خدمات
 المجموع  خاصة

 ───────── ────────── ─────────

─ 

────────── ───────── 

 

 ألف
 مريكي  دوالر أ

 ألف
 دوالر أمريكي  

 ألف
   الر أمريكيدو

 ألف
   أمريكيدوالر 

 ألف
 أمريكي   ردوال

 :2020يونيو  30ي أشهر المنتهية ف  ستةلل

 406,720 28,034 113,509 156,965 108,212 الفوائد صافي دخل 

 55,340 7,509 2,141 32,085 13,605 صافي  - وم وعموالترس

 113,514 114 105,546 7,034 820 خرى وأ اراتستثماالدخل متاجرة والدخل 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 575,574 35,657 221,196 196,084 122,637 الدخل التشغيلي  
      

 82,382 3,200 6,819 66,539 5,824 أخرى مخصصات و ةنيتمائئر االالخسا مخصص
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 493,192 32,457 214,377 129,545 116,813 التشغيلي  الدخل  صافي
 157,453 15,590 44,438 40,092 57,333 شغيلية  لتت اصروفاالم      
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
      

 335,739 16,867 169,939 89,453 59,480 والزكاة  ائبالربح قبل الضر 
 ─────── ─────── ─────── ───────  

 21,376     وزكاةي ريبمصروف ض
     ─────── 

 314,363      رةفتللالربح صافي 

 20,924    حقوق غير مسيطرةالعائد إلى : مخصوم منه      
     ─────── 

 293,439     الك البنك عائد إلى مصافي الربح ال
     ═══════ 

في  تضمنة مات الفوائد معامالت فيما بين القطاع
 - 16,584 33,625 ( 172,069) 121,860 أعاله ائدصافي دخل الفو

 ─────── ──────── ──────── ──────── ─────── 
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 مختصرة دة ال الموحالمرحلية  يضاحات حول القوائم الماليةإ
 ( مراجعة) 2021ونيو ي 30

 
 

 قروض وسلف  6
 

 والسلف  للقروضمانية الجودة االئت( أ

 2021نيو وي 30 
 المجموع  3 حلة لمرا 2لة رحالم 1المرحلة  

 

 ف لأ
 الر أمريكي  دو

 ألف 
   ر أمريكيوالد

 ألف 
 دوالر أمريكي  

 ف أل
 دوالر أمريكي  

     

 13,607,312 - 853,939 12,753,373 لي  درجة المعيار العا

 8,227,391 - 2,449,177 5,778,214 ساسي ر األدرجة المعيا

 560,792 560,792 - - ائتمانيا   منخفضة القيمة
 ────────── ───────── ───────── ────────── 

 18,531,587 3,303,116 560,792 22,395,495 

ات الخسائر صصمخ : ا مخصوما  منه
 (1,010,688) (470,281) (386,517) (153,890) ة قعالمتو ةاالئتماني

 ────────── ───────── ───────── ────────── 

 18,377,697 2,916,599 90,511 21,384,807 
 ══════════ ═════════ ═════════ ══════════ 
     

 ( ةمدقق) 2020ر ديسمب 31 
 لمجموعا 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

 

 ألف 
 أمريكي   دوالر

 ألف 
 دوالر أمريكي  

 ألف 
 دوالر أمريكي  

 ألف 
 ريكي  والر أمد

     

 13,090,695 - 839,791 12,250,904 ة المعيار العالي رج د

 8,065,044 - 2,396,008 5,669,036 ار األساسي معيلادرجة 

 558,863 558,863 - - ائتمانيا   ةالقيمفضة منخ 
 ────────── ───────── ───────── ────────── 

 17,919,940 3,235,799 558,863 21,714,602 

ات الخسائر ا  منها: مخصصمخصوم
 ( 994,724) ( 479,793) ( 375,961) ( 138,970) توقعة الم ةينالئتما ا

 ────────── ───────── ───────── ────────── 

 17,780,970 2,859,838 79,070 20,719,878 
 ═════════ ════════ ════════ ═════════ 

 

   لمتوقعةاخسائر االئتمانية تسوية مخصصات الب( 
 

 2021 

 ع المجمو 3المرحلة  2المرحلة  1حلة المر 

 

 لف أ
 ر أمريكي  دوال

 ألف 
 ر أمريكي  والد

 ألف 
 أمريكي  دوالر 

 ف لأ
 مريكي الر أود

     

 994,724 479,793 375,961 138,970 2021يناير  1في 
     

 - 2,624 1,257 (3,881) 1محول من المرحلة 

 - 15,014 (17,910) 2,896 2محول من المرحلة 

 - (17,461) 17,461 - 3المرحلة محول من 
ت الخسائر  اس مخصصا صافي إعادة قي

 59,490 34,958 8,912 15,620 ( ج6إيضاح ) ةفترة للوقعالمتية نا االئتم

 (46,246) (46,246) - -   شطوبةممبالغ 

 2,720 1,599 836 285   رف وتعديالت أخرىالصر تعديالت سع
 ───────── ───────── ───────── ───────── 
 1,010,688 470,281 386,517 153,890 2021 يونيو 30ي ف
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 وحدة المختصرة لم لية االمرح ليةالما مئ يضاحات حول القواإ
 ( مراجعة) 2021يونيو  30

 
 )تتمة( قروض وسلف 6
 

 ة()تتم عةانية المتوقالخسائر االئتم اتمخصص  تسويةب( 
 2020 
 المجموع  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

 

 لف أ
 يكي  مر الر أود

 ألف 
   دوالر أمريكي

 ألف 
 أمريكي  ر دوال

 ألف 
 مريكي الر أود

     
 769,764 356,505 312,454 100,805 2020يناير  1ي ف
     

 - 1,113 865 ( 1,978) 1ن المرحلة محول م

 - 12,431 ( 13,648) 1,217 2ة محول من المرحل

ة  عمتوقر االئتمانية الصافي إعادة قياس مخصصات الخسائ
 75,526 18,007 7,025 50,494 ( ج6إيضاح ) ةلفتر ل

 ( 4,223) ( 4,223) - -  مشطوبةالغ مب

 ( 4,633) ( 1,637) ( 2,696) ( 300) سعر الصرف وتعديالت أخرى تيالتعد
 ───────── ───────── ───────── ───────── 
 836,434 382,196 304,000 150,238 2020 يونيو 30 يف
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 أخرىمخصصات و مانيةر االئت سائ خصص الخج( م

 

 ية في أشهر المنته ةست لل
 يونيو  30

 2021  2020 

 
 ألف 

 دوالر أمريكي  

 ألف  
 دوالر أمريكي  

    

 75,526  59,490 ب(  6سلف )إيضاح قروض والقعة على الالمتو مانيةالخسائر االئت  ياسصافي إعادة ق

ي  مشطوبة بالكامل فصص القروض المخ ترة )منل الفوض والسلف خالر الق  منتردة مبالغ مس
 ( 8,304)  ( 4,742) لسابقة( ا سنواتلا

المتاجرة  ا لغرض غير تمانية المتوقعة لالستثمارات المحتفظ به صافي إعادة قياس الخسائر االئ
 6,819  ( 4,441) ب(  7ح )إيضا

 2  7,190 وأخرى نيةالميزا رجة فيرضات غير المدعللت ةوقعلمتئتمانية اعادة قياس الخسائر االصافي إ

 8,339  5,319 األخرى تغطية صافي المخصصات  
 ───────  ─────── 
 62,816  82,382 
 ═══════  ═══════ 

 ظ بها لغرض غير المتاجرة مارات محتفاستث 7
 
 رة المحتفظ بها لغرض غير المتاج تلالستثمارا االئتمانيةالجودة  (أ

 2021نيو يو 30 
 ع ومالمج 3مرحلة لا 2لمرحلة ا 1لة حالمر 

 
 لف أ

 دوالر أمريكي  

 ألف 
 دوالر أمريكي  

 ألف 
 دوالر أمريكي  

 ألف 
 أمريكي  دوالر 

     
 5,883,145 - 5,066 5,878,079 معيار العالي  درجة ال

 3,536,643 - 87,097 3,449,546 سي اسدرجة المعيار األ
 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 9,327,625 92,163 - 9,419,788 

 ( 22,416) - ( 3,949) ( 18,467) انية المتوقعةئر االئتمالخساا: مخصصات ا  منهوممخص
 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 9,309,158 88,214 - 9,397,372 
 ──────── ──────── ────────  

 122,089    يمة العادلة  قلبامدرجة ت أسهم حقوق الملكية أدوا
    ──────── 
    9,519,461 
    ════════ 
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 ة ة المختصرالمرحلية الموحد ماليةل ا يضاحات حول القوائمإ
 ( مراجعة) 2021 يونيو 30

 
 

 ( تتمة ) ر المتاجرةظ بها لغرض غياستثمارات محتف 7
 

 ( تتمة) رةتاج المحتفظ بها لغرض غير الم ت لالستثمارا االئتمانيةالجودة  (أ
 

 ( قةمدق) 2020بر سمدي 31 

 المجموع  3المرحلة  2حلة المر  1المرحلة  

 

 ألف 
 مريكي  ر أدوال

 ألف 
 ر أمريكي  دوال

 ألف 
 ريكي  والر أمد

 ألف 
 دوالر أمريكي  

     
 6,508,714 - - 6,508,714 العالي  ار  معيلجة ادر 

 3,000,011 - 95,060 2,904,951 رجة المعيار األساسي د
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 9,413,665 95,060 - 9,508,725 
نية  ات الخسائر االئتماخصصمنها: م مخصوما  
 ( 26,942) - ( 5,771) ( 21,171) المتوقعة

 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 9,392,494 89,289 - 9,481,783 
 ──────── ──────── ────────  

 126,526    ة  ادلمة العبالقيمدرجة وق الملكية حق همأسأدوات  
    ──────── 

    9,608,309 
    ════════ 

 

أون دوالملي  4,8  بقيمةى استثمارات  لع فظ بها بالقيمة العادلة  المحتة  ملكيحقوق ال  أسهمتتضمن أدوات     30كما في  ي  ريكمر 
  . سائرالخ من خالل األرباح أو    لعادلةا  بالقيمةها  يفن تصوالتي تم  مليون دوالر امريكي(    6,5:  2020ر  بديسم  31)  2021يونيو  

ليون دوالر  م   0,5  ة لفتراح أو الخسائر لخالل األرب   ادلة منمة العالمدرجة بالقية  ملكيحقوق ال  أسهماستثمارات  من  بلغ الدخل  
 . (مليون دوالر أمريكي 22,2: 2020يونيو  30أمريكي )

 

 المتوقعة   انيةلخسائر االئتم ا ت اخصص متسوية  ( ب 

 2021 

 جموع مال 3حلة رلما 2المرحلة  1مرحلة ال 

 

 ألف 
 والر أمريكي  د

 ألف 
 دوالر أمريكي  

 ألف 
 ي  دوالر أمريك

 ألف 
 ي مريكر أدوال

     
     

 26,942 - 5,771 21,171 2021اير ين 1في 
ئر  قياس مخصصات الخسا  عادةصافي إ     

 (4,441) - (1,911) (2,530) ج( 6)إيضاح  وقعةاالئتمانية المت

 ( 85) - 89 (174) وتعديالت أخرى تعديالت سعر الصرف 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 22,416 - 3,949 18,467 2021يونيو  30 في

 ══════ ══════ ══════ ══════ 
 

 2020 

 عجموالم 3حلة رلما 2المرحلة  1المرحلة  

 

 ألف 
 والر أمريكي  د

 ألف 
 مريكي  دوالر أ

 ألف 
   يكيالر أمردو

 ألف 
 ر أمريكي دوال

     
     

 11,140 - 1,733 9,407 2020اير  ين  1في 
ر  قياس مخصصات الخسائ  عادةصافي إ     

 6,819 - 2,520 4,299 ج( 6)إيضاح  وقعةاالئتمانية المت

 (74) - 35 (109) أخرى وتعديالت تعديالت سعر الصرف 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 17,885 - 4,288 13,597 2020يونيو  30 في

 ══════ ══════ ══════ ══════ 
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 ختصرة الموحدة الملية المرح المالية وائمل القيضاحات حوإ
 ( مراجعة) 2021يونيو  30

 
 ات األخرى إلحتياطيي اغيرات فالت 8
  كمة في متراالتغيرات ال   

  
إحتياطي 
   رأسمالي 

  إحتياطي
   متقيي  عادةإ

   العقار 

إحتياطي 
  تحويل

 العمالت  
   جنبيةاأل

 ياطيإحت 
   لدخلا
   اآلخرشامل ال

 ياطيإحت 
ت  ادفقتحوط الت 

  يةدقالن 

ي إحتياط
  صندوق

   تقاعدال

  جموعم
إلحتياطيات ا

   ىخراأل
  ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ──────── 

  
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 ريكي أم دوالر
 ف أل
 أمريكي الر ود

 ألف 
 ريكي أمدوالر 

 ألف 
 كي أمري دوالر 

 ألف 
 ي ريك أم والرد

 ألف 
 أمريكي الر دو

         

 (522,101) ( 45,439) ( 53,739) ( 2,548) (473,924) 36,309 17,240  2021 اير ني 1في الرصيد 

         

 8,869 - - - 8,861 8 -  تعديالت تحويل العمالت  

 ( 2,043) - 48 ( 2,091) - - -  للدخل   وحدة الممرحلية المة  لقائا  ىتحويالت إل

 33,737 11,615 10,216 11,906 - - -  لعادلة  ات القيمة ا صافي تغير 

 ( 1,355) - - ( 1,355) - - -  الملكية  على استثمارات أسهم حقوق  ألرباح المبقاةا  ىت إلتحويال
  ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 (482,893) ( 33,824) ( 43,475) 5,912 (465,063) 36,317 17,240  2021 يونيو 30 صيد فيلرا

  ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
 

  متراكمة في رات الالتغي   

  
إحتياطي  
   رأسمالي

 إحتياطي  
   تقييم إعادة
   العقار 

إحتياطي  
  تحويل

 العمالت  
  جنبيةاأل

 ياطي تإح
  لدخلا
  اآلخر شامل  ال

 ياطي إحت
ت  اتحوط التدفق

   يةدقالن

ي  ياطإحت
   صندوق

   تقاعدال

 جموعم
إلحتياطيات  ا
  ىخر األ

  ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ──────── 

  
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ف أل
 أمريكي الر ود

 ألف 
 أمريكي دوالر 

 ألف 
 أمريكي ر دوال

 ألف 
 ي ريكأم والر د

 ألف 
 أمريكي ر الدو

         

 ( 404,774) ( 39,147) ( 37,137) 21,331 ( 402,456) 35,395 17,240  2020 ر ايني 1في الرصيد 

         

 ( 67,051) - - - ( 67,047) ( 4) -  العمالت   تعديالت تحويل

 1,157 - ( 66) 1,223 - - -  للدخل   وحدة المالمرحلية مة  القائ ىتحويالت إل

 ( 71,586) ( 2,388) ( 28,763) ( 40,435) - - -  لعادلة  مة ا يات القصافي تغير 

 1,387 - - 1,387 - - -  قوق الملكية  على استثمارات أسهم ح األرباح المبقاة ىلتحويالت إ 
  ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 ( 540,867) ( 41,535) ( 65,966) ( 16,494) ( 469,503) 35,391 17,240  2020 يونيو 30 صيد في لر ا

  ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
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 لمختصرة االمرحلية الموحدة  المالية وائميضاحات حول القإ
 ( عةراجم) 2021يو يون 30

 
 

 دلة قيمة العاالقياس  9
 

طلوبات موجودات والملعادلة للا إن القيمة  ف ،  لمطفأةامتاجرة والمدرجة بالتكلفة  لا  ض غير غرا لبهستثمارات المحتفظ  اال  بإستثناء
  المطفأة   لفةبالتك  والمحتفظ بها ة  رجالمتا ر  غيلمحتفظ بها لغرض  ا  اراتثمستلالدلة  عا القيمة ال  تبلغ.  ها المدرجةب قيمرالية تقالما 

في    دوالرمليون    7,851,1 كما  أ  8,209,5:  2020  ديسمبر  31)  2021يونيو    30أمريكي  دوالر  وتبلمريكي(مليون  غ . 
  2021  يونيو  30  كما فيمليون دوالر أمريكي    7,718,5  المتاجرةر  غي لمحتفظ بها لغرض  ارات  ة المدرجة لتلك االستثماالقيم
 . ي(ريكأم  مليون دوالر 8,198,3: 2020ديسمبر  31)
 

المتوسطة  إن   المالية  االطويلوالمطلوبات  األة  للما سألجل  هي  جموسية  ثا عن    ارةعبعة  إوديون ألجل  نويةمطلوبات  م القي  ن. 
فترات ى  بات المالية عللوه المطهذدة تسعير  حيث يتم إعا جة،  در جوهريا  عن قيمها الم  لمالية ال تختلفالمطلوبات ا  لتلكدلة  ا الع
على ها  بيقلتي سيتم تطحالية ال ا  للهوامش  ربةالمقاوالهوامش الناتجة    اة الماليةروط األدوش  ودنب  سبأشهر، ح   ستة  وأ  ثالثةل  ك
 قاق مشابهة.ح ست اخ تواري ات ذاتقتراض الا
 

 -:ميام تقنيات التقي ت المالية بإستخد واقيمة العادلة لألدد واإلفصاح عن الديالي للتح ل الهرمي الت التسلستستخدم المجموعة 
 

 لة؛ المطلوبات المماث ماثلة أووجودات المللم لنشطةر المعلنة )غير المعدلة( في األسواق اعا ألس: ا1المستوى 
الت2المستوى   يمكن  األخرقنيات  :  والتي  مدخالى  جميع  ذامالحظة  ال تها  التأثير  عل ت  ا ى  جوهري  العادلة  إما القيمة  لمسجلة 
 رة؛ واشرة أو غير مباشمببصورة 
القيمم  تخدالتقنيات التي تس  :3المستوى   الجوهري على   ستند على معلوماتتالتي ال  المسجلة و  دلةا ة العمدخالت ذات التأثير 

 السوق.يمكن مالحظتها في 
 2021يونيو  30 

 المجموع  3ستوى الم 2المستوى  1المستوى  
 ───────── ──────── ──────── ─────────

─ 
 

 ألف 
 ي يكدوالر أمر 

 ألف 
 ريكي والر أمد

 ألف 
 ي ريكأمدوالر 

 ألف 
 يكي مر دوالر أ

     
يمة قمدرجة بال كيةأدوات أسهم حقوق المل

 122,089 38,941 83,056 92 ادلة الع

خالل  أدوات ديّن مدرجة بالقيمة العادلة من 
 1,678,852 - 114,240 1,564,612 مل اآلخر الدخل الشا 

 110,681 - 110,681 - دات مالية مشتقة  موجو

 628,902 - 628,902 - قة  شتمطلوبات مالية م

 
 ( ةمدقق) 2020ديسمبر  31 

 المجموع 3لمستوى ا 2وى المست 1وى مستال 
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 

 ألف 
 ي يكدوالر أمر

 ألف 
 كي الر أمريدو

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 أمريكي دوالر 

     
 ةموات أسهم حقوق الملكية مدرجة بالقيأد

 126,526 38,439 87,911 176   العادلة

ل  دلة من خال لعا يمة امدرجة بالق)ات ديّن أدو
 1,283,462 - 101,817 1,181,645 ( الدخل الشامل اآلخر

 166,662 - 166,662 - الية مشتقة  دات مموجو

 1,014,416 - 1,014,416 - مطلوبات مالية مشتقة  

 
 . 3و 2و 1 وياتتتحويالت بين المس ن هناك أيةتكلم  2020ونيو ي 30و 2021يونيو  30في  ينهيأشهر المنت ستةالفترتي خالل 
 . رية في استثمارات المستوىيتم مالحظة أي تغيرات جوه ولم
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 الموحدة المختصرة  المرحلية  اليةلمالقوائم ا يضاحات حولإ
 ( مراجعة) 2021يونيو  30

 
 عالقة  ات ذ أطرافمع امالت مع 10

 

ت كاوشر  عليادارة واإلدارة الإل ء مجلس ااركات زميلة وأعضوش  ينمع مساهمين رئيسيت  تيادية في معامالعمالها اإلعتدخل المجموعة ضمن أ
وتخضع  تجة  ذات العالقة منف لألطراف  جميع القروض والسلتعتبر  رة من قبل هذه األطراف.  ركة أو المتأثمشتال  ةلسيطرأو ا  طرةيسخاضعة لل
 .  وقعةتمانية المتخسائر االئاللتقييمات 

 

 : المختصرة الموحدةمرحلية ال ليةالقوائم المادرجة في الموذات العالقة المتعلقة باألطراف   الفترةأرصدة نهاية فيما يلي الدخل والمصروفات و
 

 
2021 

────────────────────────────────────────────────────────

  ا اإلدارة العلي     ──

 

ن  مساهمي
 رئيسيين  

   شركات
 زميلة 

أعضاء مجلس 
ة غير  داراإل

 التنفيذين  

   اءأعض
جلس اإلدارة  م

 المجموع  أخرى  رة دابعين لإلاالت

 

 ألف
 ر أمريكيالدو

 لفأ
 الر أمريكيدو

 ألف
 ريكيوالر أمد

 ألف
 ر أمريكيدوال

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 يكيدوالر أمر

    2021يونيو   30 أشهر المنتهية في ستةلل       
       

 3,056 - 14 2,991 51 - دخل الفوائد  

 8,762 3 39 294 - 8,426 د  وائلفصروفات ام

 2,528 1 5 957 1,012 553  رسوم وعموالت

 8,092 1,548 6,544 - - - رة األجلصي وظفين قفآت الممكا

 701 99 602 - - -  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

جلس اإلدارة ء مرسوم أعضا
 497 - - 497 - - ات الصلة ومصروفات ذ

       2021يونيو  30ي كما ف
       
 5,700 - - - 5,700 - ك ائع لدى بنوود

 166,042 36 547 165,459 - -   فوض وسلقر

 6,414 - - - 6,414 - مالية مشتقة   تموجودا

 24,465 - - - 24,465 - من بنوك   عودائ

 2,200,536 875 7,870 53,542 - 2,138,249  ودائع العمالء

 10,095 - - - - 10,095   نويةمطلوبات ثا

 141,774 - - 83,050 58,724 -   ملةرتباطات والتزامات محتا
 

 
2020 

────────────────────────────────────────────────────────

  العلياة اإلدار     ──

 

مين مساه
 ئيسيين  ر

 شركات 
 يلة  زم

ضاء مجلس  أع
اإلدارة غير  

 تنفيذين  ال

 أعضاء 
ارة مجلس اإلد

 عجمولما أخرى  رة تابعين لإلداال

 

 ألف
 ريكي مدوالر أ

 فأل
 دوالر أمريكي 

 ألف
 ريكي أمالر دو

 ألف
 أمريكي ر دوال

 ألف
 كي أمري دوالر

 ألف
 دوالر أمريكي 

       
    2020 يونيو 30ية في تهأشهر المن ستةلل
       

 3,588 3 46 3,428 111 -   الفوائددخل 

 64,541 6 39 43 356 64,097 مصروفات الفوائد  

 1,769 1 7 468 692 601  وعموالتوم رس

 7,584 1,342 6,242 - - - األجلرة ي ين قصمكافآت الموظف

 1,246 90 1,156 - - -  اية الخدمة للموظفينمكافآت نه

ارة جلس اإلدضاء مرسوم أع
 1,115 - - 1,115 - - ات الصلة ومصروفات ذ

       2020 ديسمبر 31كما في 
       

 15,570 - - - 15,570 - بنوك  ودائع لدى

 144,432 - 379 144,053 - -   فقروض وسل

 8,853 - - - 8,853 -   مالية مشتقة داتوجوم

 17,086 - - - 17,086 - بنوك   ئع منداو

 3,768,498 396 8,715 30,405 - 3,728,982  ودائع العمالء

 10,032 - - - - 10,032   ت ثانويةلوبامط

 91,897 - - 84,461 7,436 -   امات محتملةارتباطات والتز
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 تصرة لمخموحدة اال لمرحلية ا اليةملقوائم ال ا لحويضاحات إ
 ( مراجعة) 2021يونيو  30

 
 ستقر مويل المصافي نسبة الت 11

 

ي. يبلع إدارة مخاطر السيولة، الصادرة عن مصرف البحرين المركز   وحدةت  لتوجيها  ة التمويل المستقر وفقا  سبيتم حساب صافي ن
التلدنى  األالحد  نسبة   نسبه  المستقر  صافي  لمتطلفومويل  مصر قا   ابات  المركزيف  ذلك،  %100  لبحرين  ومع  م  رق  لتعميملوفقا   . 

OG/431/2020    تم تخف2020ديسمبر    29المؤرخ في إلى    يض،   تالتداعياتواء  الحوذلك    ،2021ديسمبر    31حتى    %80الحد 
  مبرديس   31)  2021  وونيي  30كما في    %  115,7ة  المستقر للمجموع  سبة التمويل الموحدبلغ صافي ن.  19  –كوفيد  جائحة  المالية ل
2020:  117,0)% . 

 
 يونيو  30

2021  

 ( مدققة)
 سمبر  دي 31

2020 

 
 ألف 

  دوالر أمريكي
 ألف

 ي مريكأدوالر 
    التمويل المستقر المتاح: 

 5,539,056  6,014,354 التنظيمي المال رأس

 6,381,437  6,873,920 م يرة والمتوسطة الحجودائع التجزئة والمشاريع الصغ 

 12,707,451  11,797,682 ل بالجملة  ويمتال

 480,576  825,356 أخرى
 ─────────  ───────── 

 25,108,520  25,511,312 لمتاح )أ( امستقر مجموع التمويل ال
 ─────────  ───────── 

    : التمويل المستقر المطلوب

 1,798,935  1,517,179 أصول سائلة عالية الجودة

 13,552,637  14,106,663   منتظمةقروض 

 2,734,716  3,099,834 السائلة عالية الجودة( لية )بخالف األصول ما راقأو

 587,712  390,749 والهوامشالية معقود المشتقات ال

 2,405,618  2,534,139 خرىأ

 388,174  400,221  ةبنود غير مدرجة في الميزاني
 ─────────  ───────── 

 21,467,792  22,048,785 المطلوب )ب(  رقتمجموع التمويل المس
 ─────────  ───────── 
    

 % 117,0  %115,7 التمويل المستقر )%( )أ/ب(  صافي نسبة
 ═════════  ═════════ 

 1مدرجة ضمن رأس المال فئة دائمة رأسمالية أوراق   12
 ( مدققة)   

 
 يونيو  30

2021  
  ديسمبر  31

2020 

 

 ألف 
   دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي  

    
 400,000  400,000 البنك من قبل صادرة ال

 -  600,000 2021 - 1صكوك دائمة مدرجة ضمن رأس المال فئة 

 200,000  160,815 2016 - 1صكوك دائمة مدرجة ضمن رأس المال فئة 
 ───────  ─────── 
 1,160,815  600,000 
 ═══════  ═══════ 
 

  ع. البنك األهلي المتحد ش.م.ك.من قبل  الصادرة    1فئة    أس المالضمن ر المدرجة  القائمة  فة إلى األوراق الرأسمالية الدائمة  باإلضا
دائمة مدرجة  صكوك  ")  2016في سنة    مليون دوالر أمريكي  200والبالغ قيمتها  الشركة التابعة للبنك   (هلي المتحد الكويتالبنك األ)

ية مدرجة ضمن رأس  صكوك رأسمالية دائمة إضافالكويت إصدار البنك األهلي المتحد لقد أكمل ، ("2016 -1المال فئة ضمن رأس 
دائمة مدرجة  صكوك  ")  2021خالل شهر يونيو    3تطلبات اتفاقية بازل  مع مقة  فن دوالر أمريكي المتوامليو  600بقيمة    1المال فئة  

دائمة  الصكوك  البالمائة مؤهلة لتصنف ضمن الحقوق. إن    3,875والتي تحمل معدل ربح بنسبة    ("2021  -1المال فئة  ضمن رأس  
وهي  جلة في الدفع، وتحمل مبالغ توزيع دورية نصف سنوية مؤثانوية وغير مضمونة هي  2021 -1المال فئة مدرجة ضمن رأس ال
لقا األول  بلة  سنوبعد  الستدعاء  اإلات  فترة خمس  حتصدامن  االر  تاريخ  سيى  الذي  األول  يونيو  ستدعاء  شهر  في  أو    2026نتهي 

إن   .بنك الكويت المركزي مسبقة منموافقة صول على الحلشروط استرداد معينة بما في ذلك بعد ذلك أي تاريخ توزيع أرباح يخضع 
مدرجة  هي    2016  -1المال فئة  مدرجة ضمن رأس  الدائمة  الصكوك  الو  2021  -1المال فئة  مدرجة ضمن رأس  الدائمة  الصكوك  ال

 .بورصة ناسداك دبيو البورصة األيرلنديةفي 
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 تصرة لمخموحدة اال لمرحلية ا اليةلقوائم الما لحويضاحات إ
 ( مراجعة) 2021يونيو  30

 
 

 ( تتمة) 1مدرجة ضمن رأس المال فئة  دائمة رأسمالية أوراق  12
 

ضمن    المستحقة المدرجةالصكوك الدائمة  لحاملي  عطاءات  تقديم عرض  ، أعلن البنك األهلي المتحد عن  2021و  يونير  شهفي  
فئة   المال  مذكرة عرض    2016  –  1رأس  المتحد  ،  عطاءاتالبموجب شروط  األهلي  البنك  كاملة تسإجراء  بالكويت  قام    وية 

إجمالي  ألف دوالر أمريكي. وبناء على ذلك، يبلغ    39,185قيمتها  والبالغ  لشهادات رأس المال المقبولة المقدمة بشكل صحيح  
  ألف دوالر أمريكي   160,815ما قيمته    2016  –  1ة المدرجة ضمن راس المال فئة  القيمة االسمية للصكوك الدائمة المستحق

في   الكويتوقد    .2021يونيو    30كما  المتحد  األهلي  البنك  موافقة    حصل  على  المركزي  بنك  بالفعل  استدعاء الكويت  على 
 . 2021أكتوبر شهر في  سلطته التقديرية الخاصةبناء  على  2016 -1المال فئة مدرجة ضمن رأس  الدائمة الصكوك ال
 

   ش.م.ك.ع. يت التمويل الكويتيت مع بمعامال  13
 

ا بيت  مساهمو  الكووافق  العاديتي ش.لتمويل  العمومية  الجمعية  اجتماع  ا/    ةيم.ك.ع. في  العادية  بتاريخ  لمنغير  يناير    20عقد 
مت  2020 االستحوعلى  عملية  المتحداابعة  األهلي  البنك  على  )  ذ  اال"ش.م.ب.  المتحد"/بنك  خالل عرض   (البنك""ألهلي    من 
عل   مشروط لالستحواذ  والمسهم  األمن    %100ى  طوعي  طر  للبنك   دفوعةالصادرة  تبادعن  بنسبة  يق  األسهم  تبادل  ل 

بعد الحصول على موافقة وذلك    يت التمويل الكويتيي المتحد مقابل كل سهم من أسهم بهلأسهم البنك األمن    سهم  2,325581
إد بتاريخ  البن  ارةمجلس  مو.  2019سبتمبر    12ك  كانت  بلقد  الكويافقة  التمويل  الحصول على نس تي مشروطةيت  بة بضمان 
ال   عنقبول  ال85  تقل  لعرض  قبله%  من  المقدم  عم عطاء  المية  لوستظل  وجميع قتر االستحواذ  السابقة  للشروط  خاضعة  حة 

  .وموافقة المساهمين ذات الصلة لموافقات التنظيميةا
 

تمذل  ومع إجراءات    ك،  تعليق  االستحواالحقا   المقعملية  ديسمبر  ذ  حتى  المسبوق  2020ترحة  غير  للظروف  السائدة  نتيجة  ة 
اور مع بيت  بالتشوذلك  ،  المتحدالبنك األهلي  رة  وافق مجلس إدا،  2020. وخالل شهر ديسمبر  19  –يد  ة بجائحة كوفلمتعلقا

الموافقالكويتي،    التمويل للحصول على  الالزمة  التنظات  ورهنا   ال  تمديدعلى  يمية  االستحواذ علىالستئن تأجيل  فترة  البنك    اف 
الذي سيتم إجراؤه    حدثء التقييم المجراإالتمويل الكويتي من    بيتي إلى حين انتهاء  الكويتيت التمويل  األهلي المتحد من قبل ب

األهلي  البنك  وسيفصح  قد أفصح  ،  وعالوة على ذلكد.  بل بيت التمويل الكويتي في هذا الصدق الدولي المعين من    من قبل الخبير
ة مستمربصورة  ،  حسب مقتضى الحال،  الكويتصة  رفي بورصة البحرين وبوالشأن  تطورات ذات صلة بهذا    عن أيالمتحد  

 ، لضمان الشفافية واالمتثال للقوانين واللوائح التنظيمية.سريعةو
 



 ب..البنك األهلي المتحد ش.م

 

 إفصاح العام التكميلي

 2021يونيو  30

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (ال تشكل المعلومات المالية المرفقة جز ًء من القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة)
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AHLI UNITED BANK B.S.C.

INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF INCOME

Six months ended 30 June 2021 (Reviewed)

2021 2020 2021 2020

Note USD'000 USD'000 USD'000 USD'000

Interest income 330,288     369,990     656,465     789,732     

Interest expense 115,625     177,101     234,809     383,012     

Net interest income 214,663     192,889     421,656     406,720     

Fees and commissions - net 23,978       22,883       53,471       55,340       

Trading income 8,123         12,476       16,647       24,451       

Investment income and others 14,390       28,601       60,399       89,063       

Fees and other income 46,491       63,960       130,517     168,854     

OPERATING INCOME 261,154     256,849     552,173     575,574     

Provision for credit losses and others 6c 31,965       49,919       62,816       82,382       

NET OPERATING INCOME 229,189     206,930     489,357     493,192     

Staff costs 44,079       44,298       86,633       95,195       

Depreciation 8,610         7,362         16,954       16,754       

Other operating expenses 20,650       19,370       50,485       45,504       

OPERATING EXPENSES 73,339       71,030       154,072     157,453     

PROFIT BEFORE TAX AND ZAKAT 155,850     135,900     335,285     335,739     

Tax expense and zakat 10,055       8,423         19,494       21,376       

NET PROFIT FOR THE PERIOD 145,795     127,477     315,791     314,363     

Net profit attributable to the non-controlling interests 6,854         5,452         17,234       20,924       

NET PROFIT ATTRIBUTABLE TO THE 

OWNERS OF THE BANK 138,941     122,025     298,557     293,439     

EARNINGS PER SHARE ATTRIBUTABLE TO THE

OWNERS OF THE BANK FOR THE PERIOD:

3 1.2             1.0             2.8             2.7             

        __________________________         _________________________     _________________________

 Meshal AbdulAziz Alothman   Mohammad J. Al-Marzooq            Adel A. El-Labban

 Chairman    Deputy Chairman    Group Chief Executive Officer 

         & Managing Director

Three months ended

30 June

Basic and diluted earnings per ordinary share (US cents)

Six months ended

30 June

  The attached notes 1 to 13 form part of these interim condensed consolidated financial statements______________________________________________________________________________________________________
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AHLI UNITED BANK B.S.C.
INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME

Six months ended 30 June 2021 (Reviewed)

2021 2020 2021 2020

USD'000 USD'000 USD'000 USD'000

Net profit for the period 145,795     127,477     315,791     314,363     

Other Comprehensive Income (OCI)

Items that will not be reclassified subsequently 

   to consolidated statement of income

Net change in fair value of equity investments 

   measured at fair value through OCI (663)           (2,196)        5,431         (848)           

Net change in pension fund reserve 4,819         (1,990)        11,615       (2,388)        

Items that may be reclassified subsequently to 

   consolidated statement of income

Foreign currency translation adjustments 9,051         31,602       11,617       (73,660)     

Net movement in fair value of debt instruments 

   held as fair value through OCI 18,068       53,420       4,971         (38,761)     

Transfers to consolidated statement of income 906            (754)           (2,066)        1,223         

Net change in fair value of cash flow hedges (6,560)        (667)           10,264       (28,829)     

Other comprehensive income (loss) for the period 25,621       79,415       41,832       (143,263)   

Total comprehensive income for the period 171,416     206,892     357,623     171,100     

Total comprehensive income attributable to

   non-controlling interests 8,493         12,592       19,858       13,754       

Total comprehensive income attributable

   to the owners of the Bank 162,923     194,300     337,765     157,346     

Three months ended

30 June

Six months ended

30 June

     The attached notes 1 to 13 form part of these interim condensed consolidated financial statements__________________________________________________________________________________________
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AHLI UNITED BANK B.S.C.

INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEET

30 June 2021 (Reviewed)

(Audited)

30 June 31 December

2021 2020

Note US$ ’000 US$ ’000

ASSETS 

Cash and balances with central banks           1,602,745           1,747,560 

Treasury bills and deposits with central banks           2,301,469           2,333,852 

Deposits with banks           3,511,981           3,532,689 

Loans and advances 6         21,384,807         20,719,878 

Non-trading investments 7           9,519,461           9,608,309 

Investment in associates              330,506              303,127 

Investment properties              174,072              185,715 

Interest receivable, derivative and other assets              861,221              857,232 

Premises and equipment              300,238              296,847 

Goodwill and other intangible assets              488,615              485,958 

TOTAL ASSETS         40,475,115         40,071,167 

LIABILITIES AND EQUITY

LIABILITIES

Deposits from banks           4,518,115 4,218,417

Borrowings under repurchase agreements           3,680,053 3,618,069

Customers’ deposits         24,443,548 25,182,585

Term debts              525,000 175,000

Interest payable, derivative and other liabilities           1,502,968 1,830,706

Subordinated liabilities                10,095 10,032

TOTAL LIABILITIES         34,679,779         35,034,809 

EQUITY

Ordinary share capital           2,533,621 2,412,972

Reserves           1,659,753 1,588,668

Equity attributable to the owners of the Bank           4,193,374           4,001,640 

Perpetual Tier 1 Capital Securities 12           1,160,815 600,000

Non-controlling interests              441,147 434,718

TOTAL EQUITY           5,795,336           5,036,358 

TOTAL LIABILITIES AND EQUITY         40,475,115         40,071,167 

  ________________________     ___________________________

& Managing Director

Adel A. El-Labban

___________________________

Group Chief Executive Officer 

Mohammad J. Al-Marzooq      Meshal AbdulAziz Alothman 

       Chairman Deputy Chairman

            The attached notes 1 to 13 form part of these interim condensed consolidated financial statements_______________________________________________________________________________________________
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Ahli United Bank B.S.C.

INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS

Six months ended 30 June 2021 (Reviewed)

2021 2020

Note US$ ’000  US$ ’000 

OPERATING ACTIVITIES

Profit before tax and zakat          335,285          335,739 

Adjustments for:

Depreciation            16,954            16,754 

Investment income and others          (57,200)           (82,962)

Provision for credit losses and others            65,916            82,382 

Operating profit before changes in operating assets and liabilities          360,955          351,913 

Changes in:

Mandatory reserve deposits with central banks          (81,872)          203,954 

Treasury bills and deposits with central banks          445,452         (266,468)

Deposits with banks        (282,843)          659,243 

Loans and advances        (719,677)         (561,513)

Interest receivable, derivative and other assets            20,139         (108,995)

Deposits from banks          299,698          367,259 

Borrowings under repurchase agreements            61,984       1,048,851 

Customers’ deposits        (739,037)      (1,612,927)

Interest payables, derivative and other liabilities          (53,392)            17,908 

Cash (used in) from operations        (688,593)            99,225 

Income tax and zakat paid          (21,417)           (19,564)

Net cash (used in) from operating activities        (710,010)            79,661 

INVESTING ACTIVITIES

Purchase of non-trading investments     (1,957,725)      (1,401,189)

Proceeds from sale or redemption of non-trading investments       1,809,599       1,206,649 

Additional investment in subsidiary            (8,628)                    -   

Right subscription in an associate          (27,545)                    -   

Net decrease in investment properties            14,399            50,737 

Net increase in premises and equipment          (19,701)           (12,002)

Dividends received from associates              8,862            14,283 

Net cash used in investing activities        (180,739)         (141,522)

FINANCING ACTIVITIES

Additional Perpetual Tier 1 Capital Securities issued 12          600,000                    -   

Redemption of Perpetual Tier 1 Capital Securities 12          (39,185)                    -   

Expenses related to Perpetual Tier 1 Sukuk issued and others            (2,102)                    -   

Distribution on Perpetual Tier 1 Capital Securities          (17,490)           (19,250)

Additional term debts          350,000                    -   

Repayment of subordinated liabilities                    -             (17,996)

Dividends and other appropriations paid        (119,005)         (428,547)

Dividends paid to the non-controlling interests                    -             (26,845)

Movement in subsidiary                    -                    143 

Net cash from (used in) financing activities          772,218         (492,495)

NET CHANGE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS        (118,531)         (554,356)

Net foreign exchange difference              1,362           (14,635)

Cash and cash equivalents at 1 January       2,976,999       3,132,123 

CASH AND CASH EQUIVALENTS AT 30 JUNE       2,859,830       2,563,132 

         947,145          739,157 

      1,912,685       1,823,975 

       2,859,830       2,563,132 

Additional cash flow information:

Interest received          660,868          777,532 

Interest paid          244,867          435,496 

Six months ended 

30 June

Cash and balances with central banks, excluding mandatory 

   reserve deposits

Deposits with banks, central banks and treasury bills

   with an original maturity of three months or less

Cash and cash equivalents comprise:

       

                          The attached notes 1 to 13 form part of these interim condensed consolidated financial statements____________________________________________________________________________________________
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Ahli United Bank B.S.C.

INTERIM CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY

Six months ended 30 June 2021 (Reviewed)

Perpetual

Ordinary Other Equity  Tier 1 Non-

share Share Statutory Retained Proposed  reserves Total attributable Capital controlling

capital premium reserve earnings appropriations (note 8) reserves to the owners Securities interests Total

US$ ’000 US$ ’000 US$ ’000 US$ ’000 US$ ’000 US$ ’000 US$ ’000 US$ ’000 US$ ’000 US$ ’000 US$ ’000

Balance at 1 January 2021         2,412,972        753,063        704,755        530,302                122,649           (522,101) 1,588,668             4,001,640          600,000       434,718 5,036,358       

Donations                      -                    -                    -                    -                     (2,000)                       -   (2,000)                         (2,000)                     -                   -   (2,000)            

Bonus shares issued            120,649                  -                    -         (120,649) -                                             -   (120,649)                            -                       -                   -   -                  

Ordinary share dividend                      -                    -                    -                    -                 (120,649)                       -           (120,649)          (120,649)                     -                   -   (120,649)        

Transfer from OCI reserve 

   on equity investments                      -                    -                    -              1,355 -                                             -                 1,355               1,355                     -                   -   1,355              

Distribution related to Perpetual 

  Tier 1 Capital Securities                      -                    -                    -           (11,678) -                                             -             (11,678)            (11,678)                     -                   -   (11,678)          

Distribution related to Perpetual 

  Tier 1 Sukuk                      -                    -                    -             (4,351) -                                             -               (4,351)              (4,351)                     -           (1,461) (5,812)            

Perpetual Tier 1 Sukuk issued

  (Note 12)                      -                    -                    -                    -   -                                             -                       -   
                    -   

         600,000                 -   600,000          

Perpetual Tier 1 Sukuk 

   redemption (Note 12)                      -                    -                    -                    -   -                                             -                       -                       -             (39,185)                 -   (39,185)          

Expenses related to Perpetual

   Tier 1 Sukuk issued and others                      -                    -                    -             (1,574)                           -                         -               (1,574)              (1,574)             (528) (2,102)            

Movement in associates                      -                    -                    -             (4,228)                           -                         -   (4,228)                         (4,228)                     -                   -   (4,228)            

Movement in subsidiaries                      -                    -                    -             (2,362)                           -                         -   (2,362)                         (2,362)                     -               (107) (2,469)            

Arising on additional acquisition

  in a subsidiary                      -               (544)                  -                    -                             -                         -   (544)                               (544)                     -         (11,333) (11,877)          

Total comprehensive 

  income for the period                      -                    -                    -          298,557                           -                 39,208 337,765                   337,765                     -           19,858 357,623          

Balance at 30 June 2021         2,533,621        752,519        704,755        685,372                           -             (482,893)        1,659,753        4,193,374       1,160,815       441,147        5,795,336 

Reserves

Attributable to the owners of the Bank

          The attached notes 1 to 13 form part of these interim condensed consolidated financial statements__________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Ahli United Bank B.S.C.

INTERIM CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY

Six months ended 30 June 2021 (Reviewed)

Perpetual

Ordinary Other Equity  Tier 1 Non-

share Share Statutory Retained Proposed reserves Total attributable Capital controlling

capital premium reserve earnings appropriations (note 8) reserves to the owners Securities interests Total

US$ ’000 US$ ’000 US$ ’000 US$ ’000 US$ ’000 US$ ’000 US$ ’000 US$ ’000 US$ ’000 US$ ’000 US$ ’000

Balance at 1 January 2020 2,193,611      766,230     659,531      611,207       439,722          (404,774)       2,071,916       4,265,527       600,000      496,002      5,361,529      

Donations                     -                   -                    -                     -                (1,000)                    -                (1,000) (1,000)                             -                    -   (1,000)            

Bonus shares issued 219,361                         -                    -   (219,361)      -                                     -            (219,361) -                                   -                    -   -                 

Ordinary share dividend                     -                   -                    -                     -            (438,722)                    -            (438,722) (438,722)                         -                    -   (438,722)        

Transfer from OCI reserve 

   on equity investments                     -                   -                    -              (1,387) -                                     -                (1,387) (1,387)                             -                     2 (1,385)            

Distribution related to Perpetual 

  Tier 1 Capital Securities                     -                   -                    -            (13,750) -                                     -              (13,750) (13,750)                           -                    -   (13,750)          

Distribution related to Perpetual 

  Tier 1 Sukuk                     -                   -                    -              (4,120) -                                     -                (4,120) (4,120)                             -            (1,380) (5,500)            

Net loss on loan contract

   modification (note 2.5)                     -                   -                    -            (98,449) -                                     -              (98,449) (98,449)                           -            (9,405) (107,854)        

Dividends of subsidiaries                     -                   -                    -                     -                       -                      -                        -   -                                   -          (26,845) (26,845)          

Movement in associates                     -                   -                    -              (4,455)                     -                      -                (4,455) (4,455)                             -                    -   (4,455)            

Movement in subsidiaries                     -                 (21)                  -              (2,011)                     -                      -                (2,032) (2,032)                             -               (239) (2,271)            

Total comprehensive income 

   (loss) for the period                     -                   -                    -           293,439                     -          (136,093)            157,346 157,346                           -            13,754 171,100         

Balance at 30 June 2020        2,412,972       766,209       659,531         561,113                     -          (540,867)         1,445,986        3,858,958        600,000        471,889        4,930,847 

Reserves

Attributable to the owners of the Bank

        The attached notes 1 to 13 form part of these interim condensed consolidated financial statements___________________________________________________________________________________________________________________________________________
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AHLI UNITED BANK B.S.C.

30 June 2021 (Reviewed)

1        CORPORATE INFORMATION

2       ACCOUNTING POLICIES

2.1        Basis of preparation

(a)

(b)

NOTES TO THE INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

Ahli United Bank B.S.C. ("AUB" or "the Bank") was incorporated in the Kingdom of Bahrain on 31 May 2000

originally as a closed company and changed on 12 July 2000 to a public shareholding company by Amiri Decree

number 16/2000. The Bank and its subsidiaries (collectively known as "the Group") are engaged in retail, commercial,

Islamic and investment banking business, global fund management and private banking services through branches in

the Kingdom of Bahrain, the State of Kuwait, the Arab Republic of Egypt, Republic of Iraq, the United Kingdom and

an overseas branch in Dubai International Financial Centre (DIFC). It also operates through its associates in Libya and

in the Sultanate of Oman. The Bank operates under a retail banking license issued by the Central Bank of Bahrain

("CBB"). The Bank also engages in life insurance business through its subsidiary, Al Hilal Life B.S.C. (c). The Bank's

registered office is located at Building 2495, Road 2832, Al Seef District 428, Kingdom of Bahrain.

The interim condensed consolidated financial statements of the Group for the six-month period ended 30 June 2021

were authorised for issue in accordance with a resolution of the Board of Directors dated 4 August 2021.

The interim condensed consolidated financial statements of the Group have been presented in condensed form in

accordance with the guidance provided by International Accounting Standard 34 – ‘Interim Financial Reporting’, using 

International Financial Reporting Standards (IFRS) as modified by CBB framework. Hence, the framework used in the

preparation of the interim condensed consolidated interim financial information of the Group is hereinafter referred to

as ‘IAS 34 as modified by CBB’.

The accounting policies used in the preparation of the interim condensed consolidated financial statements are

consistent with those used in the preparation of the annual consolidated financial statements for the year ended 31

December 2020, except for the new standards and amendments as detailed in note 2.2 below.

The interim condensed consolidated financial statements of the Group for comparative period ended 30 June 2020

were prepared in accordance with applicable rules and regulations issued by the CBB on regulatory concessionary

measures in response to COVID-19. These rules and regulations, in particular CBB circular OG/226/2020 dated 21

June 2020, required the adoption of all IFRS issued by the International Accounting Standards Board (IASB), except

for:

recognition of modification losses on financial assets arising from payment holidays provided to customers

impacted by COVID-19 without charging additional interest, in equity instead of profit or loss as required by

IFRS 9 Financial Instruments. Any other modification gain or loss on financial assets are recognised in

accordance with the requirements of IFRS 9 - Financial Instruments; and

recognition of financial assistance received from the government and/ or regulators in response to its COVID-

19 support measures that meets the government grant requirement, in equity, instead of profit or loss. This

will only be to the extent of any modification loss recorded in equity as a result of (a) above, and the balance

amount to be recognized in profit or loss. Any other financial assistance is recognised in accordance with the

requirements of IAS 20 - Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance. 

The above framework formed the basis of preparation and presentation of the interim condensed consolidated financial 
statements of the Group and is hereinafter referred to as ‘IFRS as modified by CBB’.

_______________________________________________________________________________________________

8



AHLI UNITED BANK B.S.C.

30 June 2021 (Reviewed)

NOTES TO THE INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

2        ACCOUNTING POLICIES (continued)

2.1        Basis of preparation (continued)

2.2       New standards, interpretations and amendments effective for the period

-  Interest Rate Benchmark Reform (Phase 2): Amendments to IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 and IFRS 16

The amendments include the following practical expedients:

-

-

-

The Group intends to use the practical expedients in future periods, if they become applicable.

Other amendments to IFRS which are effective for annual accounting period starting from 1 January 2021 did not have 

any material impact on the accounting policies, financial position or performance of the Group.

2.4       Impact of COVID-19 outbreak

The accounting policies used in the preparation of these interim condensed consolidated financial statements are

consistent with those used in the preparation of the annual consolidated financial statements for the year ended 31

December 2020, except for adoption of new standards effective as of 1 January 2021. The adoption of the below new

standards and amendments did not result in changes to previously reported net profit or equity of the Group.

2.3       New standard issued but not yet effective

IFRS 17 Insurance Contracts is effective from 1 January 2023. The Group is currently evaluating the impact of this

new standard. The Group intends to adopt this new standard on the effective date.

COVID-19 pandemic has severely impacted various economies globally, causing disruption to business and economic

activities and resulting in significant uncertainties in the operating environment. Global financial markets have also

experienced enhanced levels of volatility. Governments and central banks have responded with monetary and fiscal

interventions to stabilize economic conditions.

As a regulatory response to the impact arising from the developing coronavirus pandemic situation, the CBB has

issued various relaxation measures from time-time to contain the financial repercussions of COVID-19. These mainly

include, several deferral programs for eligible customers both with and without interest, reduced limits of Liquidity

Coverage Ratio (LCR) and Net Stable Funding Ratio (NSFR) for all locally incorporated banks, cash reserve ratio for

retail banks, cap on merchant fees, adjustments to cooling off period for transferring exposures from Stage 3 to Stage

2, relaxation concerning days past due for ECL staging criteria, and relaxation on Loan-to-value (LTV) ratio for

residential mortgages.

The interim condensed consolidated financial statements of the Group do not contain all information and disclosures

required for the annual audited consolidated financial statements, and should be read in conjunction with the Group’s

annual audited consolidated financial statements for the year ended 31 December 2020. Further, results for the interim

periods are not necessarily indicative of the results that may be expected for the financial year ending 31 December

2021.

Provide temporary relief to entities from having to meet the separately identifiable requirement when an RFR 

instrument is designated as a hedge of a risk component.

These amendments had no material impact on the interim condensed consolidated financial information of the Group.

The amendments provide temporary reliefs which address the financial reporting effects when an interbank offered 

rate (IBOR) is replaced with an alternative nearly risk-free interest rate (RFR).

A practical expedient to require contractual changes, or changes to cash flows that are directly required by 

the reform, to be treated as changes to a floating interest rate, equivalent to a movement in a market rate of 

interest.

Permit changes required by IBOR reform to be made to hedge designations and hedge documentation 

without the hedging relationship being discontinued.

_______________________________________________________________________________________________
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AHLI UNITED BANK B.S.C.

30 June 2021 (Reviewed)

NOTES TO THE INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

2        ACCOUNTING POLICIES (continued)

In preparing these interim condensed consolidated financial statements, significant judgments were made by the

management in applying the Group’s accounting policies. While the key performance metrics are subject to current

economic volatility, these are considered to represent management's best assessment based on available or observable

information.

The Group has updated inputs and assumptions used for the determination of ECL in response to uncertainties caused

by COVID-19. Under IFRS 9, financial assets are required to be moved from Stage 1 to Stage 2 if and only if they

have been the subject of a significant increase in credit risk (SICR) since origination. A SICR occurs when there has

been a significant increase to the risk of a default. The Group continues to assess borrowers for other indicators of

unlikeliness to pay, taking into consideration the underlying cause of any financial difficulty and whether it is likely to

be temporary as a result of COVID-19 or non-temporary.

Considering that the situation is evolving, the Group has considered the impact of higher volatility in the forward-

looking macro-economic factors, when determining the severity and likelihood of economic scenarios for ECL

determination. This volatility has been reflected through adjustments in the established regression relationships.

Management overlays are applied to the model outputs if consistent with the objective of SICR and to address the

current market conditions. Furthermore, the Group continues to closely monitor the potential repayment risk impact of

COVID-19 on affected industry sectors.

The level of estimation uncertainty has increased as a result of the economic disruption and consequential impact of

the COVID-19 pandemic.

2.4       Impact of COVID-19 outbreak (continued)

2.5      Accounting for modification loss

Based on a regulatory directive issued by the CBB and the Central Bank of Kuwait (the "CBK") as concessionary

measures to mitigate the impact of COVID-19, the one-off modification losses amounting to US$ 114.4 million arising

from the 6-month payment holidays provided to financing customers without charging additional interest was

recognized directly in the equity for the six-month period ended 30 June 2020. The modification loss was calculated as

the difference between the net present value of the modified cash flows relating to financing exposures calculated

using the original effective interest rate and the current carrying value of the financial assets on the date of

modification. 

Further, as per the regulatory directive financial assistance amounting to US$ 6.5 million (representing specified

reimbursement of a portion of staff costs and waiver of levies and utility charges) received from the government, in

response to its COVID-19 support measures, has been recognized directly in equity under retained earnings for the six-

month period ended 30 June 2020.  

The net impact of above two adjustments amounting to US$ 98.5 million has been debited to retained earnings and

US$ 9.4 million adjusted in non-controlling interest for the six-month period ended 30 June 2020.  

_______________________________________________________________________________________________
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AHLI UNITED BANK B.S.C.

30 June 2021 (Reviewed)

3        EARNINGS PER ORDINARY SHARE

2021 2020 2021 2020

US$ ’000 US$ ’000 US$ ’000 US$ ’000

For basic and diluted earnings per share computation

       138,941         122,025         298,557         293,439 

       (11,678)         (13,750)          (11,678)          (13,750)

         (4,351)           (4,120)            (4,351)            (4,120)

       122,912         104,155         282,528         275,569 

10,134                  10,134 10,134                    10,134 

1.2              1.0               2.8                2.7                

      10,134.5          9,651.9        10,134.5          9,651.9 

4        CONTINGENT LIABILITIES

(Audited)

30 June 31 December

2021 2020

US$ ’000 US$ ’000

Guarantees      2,691,837      2,710,332 

Acceptances         280,427         244,546 

Letters of credit         633,970         390,673 

     3,606,234      3,345,551 

5        SEGMENT INFORMATION

-   Retail banking

-   Corporate banking

-   Treasury and investments

-   Private banking

Six months ended

    30 June

NOTES TO THE INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

Three months ended

    30 June

Net profit attributable to the owners of the Bank    

Perpetual Tier 1 Capital Securities distribution 

Perpetual Tier 1 Sukuk distribution

Adjusted net profit for the period attributable to 

  Bank's ordinary equity shareholders for basic and 

diluted earnings per share computation

Weighted average ordinary shares outstanding 

  during the period adjusted for bonus shares (in      

millions)

Basic and diluted earnings per ordinary share (US cents)

The Group had the following credit related contingent liabilities:

For management reporting purposes, the Group is organised into four major business segments:

Transactions between segments are conducted at estimated market rates. Interest is charged/credited to business

segments based on a pool rate, which approximates the cost of funds.

Issued and fully paid ordinary shares of US$ 0.25 each 

(in millions)

________________________________________________________________________________________________
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AHLI UNITED BANK B.S.C.

30 June 2021 (Reviewed)

NOTES TO THE INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

5       SEGMENT INFORMATION (continued)

Segmental information for the period was as follows:

Retail Corporate Treasury and Private

banking banking investments banking Total

US$ ’000 US$ ’000 US$ ’000 US$ ’000 US$ ’000

Six months ended 30 June 2021:

Net interest income        93,093        174,997         126,545           27,021         421,656 

Fees and commissions - net        12,470          32,594             1,295             7,112           53,471 

Trading, investment income and others          1,020            6,847           69,149                  30           77,046 

OPERATING INCOME      106,583        214,438         196,989           34,163         552,173 

         3,138          62,854           (4,441)             1,265           62,816 

NET OPERATING INCOME      103,445        151,584         201,430           32,898         489,357 

Operating expenses        58,811          37,564           42,189           15,508         154,072 

PROFIT BEFORE TAX AND ZAKAT        44,634        114,020         159,241           17,390         335,285 

Tax expense and zakat           19,494 

NET PROFIT FOR THE PERIOD         315,791 

Less: Attributable to the non-controlling interests           17,234 

298,557        

Inter segment interest included

  in net interest income above      103,093        (86,415)         (30,519)           13,841                   -   

Retail Corporate Treasury and Private

banking banking investments banking Total

US$ ’000 US$ ’000 US$ ’000 US$ ’000 US$ ’000

Six months ended 30 June 2020:

Net interest income 108,212    156,965      113,509       28,034                  406,720 

Fees and commissions - net 13,605      32,085        2,141           7,509                      55,340 

Trading, investment income and others 820           7,034          105,546       114                       113,514 

OPERATING INCOME      122,637        196,084         221,196           35,657         575,574 

5,824        66,539        6,819           3,200                      82,382 

NET OPERATING INCOME      116,813        129,545         214,377           32,457         493,192 

Operating expenses 57,333      40,092        44,438         15,590                  157,453 

PROFIT BEFORE TAX AND ZAKAT        59,480          89,453         169,939           16,867         335,739 

Tax expense and zakat 21,376          

NET PROFIT FOR THE PERIOD         314,363 

Less: Attributable to the non-controlling interests 20,924          

293,439        

Inter segment interest included

  in net interest income above 121,860    (172,069)     33,625         16,584                            -   

NET PROFIT ATTRIBUTABLE 

  TO THE OWNERS OF THE BANK

NET PROFIT ATTRIBUTABLE 

  TO THE OWNERS OF THE BANK

Provision (recoveries) for credit losses 

  and others

Provision for credit losses 

  and others

________________________________________________________________________________________________
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AHLI UNITED BANK B.S.C.

30 June 2021 (Reviewed)

6 LOANS AND ADVANCES 

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total

US$ ’000 US$ ’000 US$ ’000 US$ ’000

High standard grade     12,753,373          853,939                    -       13,607,312 

Standard grade       5,778,214       2,449,177                    -         8,227,391 

Credit impaired                    -                      -            560,792          560,792 

    18,531,587       3,303,116          560,792     22,395,495 

Less: ECL allowances        (153,890)        (386,517)        (470,281)     (1,010,688)

18,377,697   2,916,599     90,511          21,384,807   

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total

US$ ’000 US$ ’000 US$ ’000 US$ ’000

High standard grade     12,250,904          839,791                    -       13,090,695 

Standard grade       5,669,036       2,396,008                    -         8,065,044 

Credit impaired                    -                      -            558,863          558,863 

    17,919,940       3,235,799          558,863     21,714,602 

Less: ECL allowances        (138,970)        (375,961)        (479,793)        (994,724)

17,780,970   2,859,838     79,070          20,719,878   

b) Reconciliation of ECL allowances

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total

US$ ’000 US$ ’000 US$ ’000 US$ ’000

At 1 January 2021          138,970          375,961          479,793          994,724 

Transfer from Stage 1            (3,881)              1,257              2,624                    -   

Transfer from Stage 2              2,896          (17,910)            15,014                    -   

Transfer from Stage 3                    -              17,461          (17,461)                    -   

Net remeasurement of ECL 

allowances (note 6c)            15,620              8,912            34,958            59,490 

Amounts written-off                    -                      -            (46,246)          (46,246)

Exchange rate and other adjustments                 285                 836              1,599              2,720 

At 30 June 2021 153,890        386,517        470,281        1,010,688     

NOTES TO THE INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL 

30 June 2021

31 December 2020 (Audited)

 2021

a) Credit quality of loans and advances 

_________________________________________________________________________________________________
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AHLI UNITED BANK B.S.C.

30 June 2021 (Reviewed)

NOTES TO THE INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL 

6 LOANS AND ADVANCES (continued)

b) Reconciliation of ECL allowances (continued)

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total

US$ ’000 US$ ’000 US$ ’000 US$ ’000

At 1 January 2020          100,805          312,454          356,505          769,764 

Transfer from Stage 1            (1,978)                 865              1,113                    -   

Transfer from Stage 2              1,217          (13,648)            12,431                    -   

Net remeasurement of ECL 

allowances (note 6c)            50,494              7,025            18,007            75,526 

Amounts written-off                    -                      -              (4,223)            (4,223)

Exchange rate and other adjustments               (300)            (2,696)            (1,637)            (4,633)

At 30 June 2020 150,238        304,000        382,196        836,434        

c) Provision for credit losses and others

2021 2020

 US$ ’000 US$ ’000

Net remeasurement of ECL on loans and advances (note 6 b) 59,490          75,526          

Recoveries from loans and advances during the period 

(from fully provided loans written-off in previous years) (4,742)           (8,304)           

Net remeasurement of ECL for non-trading investments (note 7 b) (4,441)           6,819            

Net remeasurement of ECL on off-balance sheet exposures and others 7,190            2                   

Net other provision charges 5,319            8,339            

62,816          82,382          

7 NON-TRADING INVESTMENTS

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total

US$ ’000 US$ ’000 US$ ’000 US$ ’000

High standard grade       5,878,079              5,066                    -         5,883,145 

Standard grade       3,449,546            87,097                    -         3,536,643 

      9,327,625            92,163                    -         9,419,788 

Less: ECL allowances          (18,467)            (3,949)                    -            (22,416)

9,309,158     88,214                             -         9,397,372 

Equity instruments at fair value 122,089        

9,519,461     

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total

US$ ’000 US$ ’000 US$ ’000 US$ ’000

High standard grade       6,508,714                    -                      -         6,508,714 

Standard grade       2,904,951            95,060                    -         3,000,011 

      9,413,665            95,060                    -         9,508,725 

Less: ECL allowances          (21,171)            (5,771)                    -            (26,942)

9,392,494     89,289          -                9,481,783     

Equity instruments at fair value          126,526 

9,608,309     

Six months ended 

30 June

30 June 2021

Equity instruments held at fair value include investments amounted to US$ 4.8 million as at 30 June 2021 (31

December 2020: US$ 6.5 million) which are designated as FVTPL. Income from FVTPL equity investments for the

period amounted to US$ 0.5 million (30 June 2020: US$ 22.2 million).

2020

31 December 2020 (Audited)

a) Credit quality of non-trading investments

_________________________________________________________________________________________________
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AHLI UNITED BANK B.S.C.

30 June 2021 (Reviewed)

NOTES TO THE INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL 

7 NON-TRADING INVESTMENTS (continued)

b) Reconciliation of ECL allowances

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total

US$ ’000 US$ ’000 US$ ’000 US$ ’000

At 1 January 2021            21,171              5,771                    -              26,942 

Net remeasurement of ECL 

allowances (note 6c)            (2,530)            (1,911)                    -              (4,441)

Exchange rate and other adjustments               (174)                   89                    -                   (85)

At 30 June 2021 18,467          3,949                               -   22,416          

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total

US$ ’000 US$ ’000 US$ ’000 US$ ’000

At 1 January 2020              9,407              1,733                    -              11,140 

Net remeasurement of ECL 

allowances (note 6c)              4,299              2,520                    -                6,819 

Exchange rate and other adjustments               (109)                   35                    -                   (74)

At 30 June 2020 13,597          4,288            -                17,885          

2021

2020

_________________________________________________________________________________________________
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AHLI UNITED BANK B.S.C.

30 June 2021 (Reviewed)

8 MOVEMENT IN OTHER RESERVES

Foreign 

Property exchange Cash flow Pension Total

Capital revaluation translation OCI hedge  fund other

reserve reserve reserve reserve reserve reserve reserves

US$ ’000 US$ ’000 US$ ’000 US$ ’000 US$ ’000 US$ ’000 US$ ’000

17,240       36,309        (473,924)      (2,548)         (53,739)       (45,439)       (522,101)      

-             8                 8,861            -              -              -              8,869            

-             -              -               (2,091)         48               -              (2,043)          

-             -              -               11,906         10,216        11,615         33,737          

-             -              -               (1,355)         -              -              (1,355)          

Balance at 30 June 2021 17,240       36,317        (465,063)      5,912           (43,475)       (33,824)       (482,893)      

Foreign 

Property exchange Cash flow Pension Total

Capital revaluation translation OCI hedge  fund other

reserve reserve reserve reserve reserve reserve reserves

US$ ’000 US$ ’000 US$ ’000 US$ ’000 US$ ’000 US$ ’000 US$ ’000

17,240       35,395        (402,456)      21,331         (37,137)       (39,147)       (404,774)      

-             (4)                (67,047)        -              -              -              (67,051)        

-             -              -               1,223           (66)              -              1,157            

-             -              -               (40,435)       (28,763)       (2,388)         (71,586)        

-             -              -               1,387           -              -              1,387            

Balance at 30 June 2020 17,240       35,391        (469,503)      (16,494)       (65,966)       (41,535)       (540,867)      

Cumulative changes in

Cumulative changes in

NOTES TO THE INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

Currency translation 

Transfers to interim 

   adjustments

    of income

Transfers to retained earnings

   on equity investments

Net fair value movements

Balance at 1 January 2021

Transfers to interim 

    of income

   adjustments

Transfers to retained earnings

   on equity investments

Currency translation 

Net fair value movements

Balance at 1 January 2020

    consolidated statement

    consolidated statement
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16



AHLI UNITED BANK B.S.C.

30 June 2021 (Reviewed)

9 FAIR VALUE MEASUREMENT

Level 1 Level 2 Level 3 Total

US$ ’000 US$ ’000 US$ ’000 US$ ’000

                    92           83,056               38,941         122,089 

        1,564,612         114,240                      -        1,678,852 

Derivative assets                     -           110,681                      -           110,681 

Derivative liabilities                     -           628,902                      -           628,902 

Level 1 Level 2 Level 3 Total

US$ ’000 US$ ’000 US$ ’000 US$ ’000

                  176           87,911               38,439         126,526 

        1,181,645         101,817                      -        1,283,462 

Derivative assets                     -           166,662                      -           166,662 

Derivative liabilities                     -        1,014,416                      -        1,014,416 

Level 3 : Techniques which use inputs which have a significant effect on the recorded fair value that are not based on

observable market data.

The fair value of financial assets and financial liabilities, with the exception of non-trading investments that are carried at

amortised cost, approximate their carrying values. The fair value of the non-trading investments held at amortised cost was

US$ 7,851.1 million as at 30 June 2021 (31 December 2020: US$ 8,209.5 million). Carrying value of these non-trading

investments was US$ 7,718.5 million as at 30 June 2021 (31 December 2020: US$ 8,198.3 million).

The Group's primary medium and long-term financial liabilities are the subordinated liabilities and term debts. The fair values

of these financial liabilities are not materially different from their carrying values, since these liabilities are repriced at

intervals of three or six months, depending on the terms and conditions of the instrument and the resultant applicable margins

approximate the current spreads that would apply for borrowings with similar maturities.

The Group uses the following hierarchy for determining and disclosing the fair value of financial instruments by valuation

technique:

Level 2 : Other techniques for which all inputs which have a significant effect on the recorded fair value are observable, either

directly or indirectly; and 

Debt instruments (FVTOCI)

NOTES TO THE INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

Level 1 : Quoted (unadjusted) prices in active markets for identical assets or liabilities;

30 June 2021

31 December 2020 (Audited)

Equity instruments at fair value

During the six months ended 30 June 2021 and 2020, there have been no transfers between Level 1, 2, 3 and no significant

movements were noted in Level 3 investments.

Equity instruments at fair value

Debt instruments (FVTOCI)

____________________________________________________________________________________________________

17



AHLI UNITED BANK B.S.C.

30 June 2021 (Reviewed)

10 RELATED PARTY TRANSACTIONS

Non-

Major Executive Management

shareholders Associates Directors Directors Others Total

US$ ’000 US$ ’000 US$ ’000 US$ ’000 US$ ’000 US$ ’000

For the six months ended

 30 June 2021

Interest income                 -                51        2,991                  14                    -   3,056               

Interest expense            8,426               -             294                  39                      3 8,762               

Fees and commissions               553         1,012           957                    5                      1 2,528               

                -                 -                -               6,544               1,548 8,092               

End of service benefits                 -                 -                -                  602                    99 701                  

                -                 -             497                   -                      -   497                  

As of 30 June 2021

Deposits with banks                 -           5,700              -                     -                      -   5,700               

Loans and advances                 -                 -      165,459                547                    36 166,042           

                -           6,414              -                     -                      -   6,414               

Deposits from banks                 -         24,465              -                     -                      -   24,465             

Customers’ deposits     2,138,249               -        53,542             7,870                  875 2,200,536        

Subordinated liabilities          10,095               -                -                     -                      -   10,095             

                -         58,724      83,050                   -                      -   141,774           

Non-

Major Executive Management

shareholders Associates Directors Directors Others Total

US$ ’000 US$ ’000 US$ ’000 US$ ’000 US$ ’000 US$ ’000

For the six months ended

 30 June 2020

Interest income                 -              111        3,428                  46                      3 3,588               

Interest expense          64,097            356             43                  39                      6 64,541             

Fees and commissions               601            692           468                    7                      1 1,769               

                -                 -                -               6,242               1,342 7,584               

                -                 -                -               1,156                    90 1,246               

                -                 -          1,115                   -                      -   1,115               

As of 31 December 2020

Deposits with banks                 -         15,570              -                     -                      -   15,570             

Loans and advances                 -                 -      144,053                379                    -   144,432           

                -           8,853              -                     -                      -   8,853               

Deposits from banks                 -         17,086              -                     -                      -   17,086             

Customers’ deposits     3,728,982               -        30,405             8,715                  396 3,768,498        

Subordinated liabilities          10,032               -                -                     -                      -   10,032             

                -           7,436      84,461                   -                      -   91,897             

Derivative assets

Short term employee benefits

Directors' fees and related 

Derivative assets

Commitments and contingent 

  liabilities

Senior management

The Group enters into transactions with major shareholders, associates, directors, senior management and companies

which are controlled, jointly controlled or significantly influenced by such parties in the ordinary course of business. All

the loans and advances to related parties are performing and are subject to ECL assesments. 

The income, expense and the period end balances in respect of related parties included in the interim condensed

consolidated financial statements were as follows:

NOTES TO THE INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

2021

2020

Commitments and contingent 

  liabilities

End of service benefits

Short term employee benefits

Directors' fees and related 

Senior management
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AHLI UNITED BANK B.S.C.

30 June 2021 (Reviewed)

NOTES TO THE INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

11 NET STABLE FUNDING RATIO (NSFR)

(Audited)

30 June 31 December

2021 2020

US$ ’000 US$ ’000

Available Stable Funding:

Regulatory capital 6,014,354               5,539,056 

Retail and SME deposits 6,873,920               6,381,437 

Wholesale funding 11,797,682    12,707,451      

Others 825,356         480,576           

Total Available Stable Funding (A) 25,511,312    25,108,520      

Required Stable Funding :

High-Quality Liquid Assets (HQLA) 1,517,179               1,798,935 

Performing loans 14,106,663    13,552,637      

Securities (other than HQLA) 3,099,834      2,734,716        

Derivative contracts and margins 390,749         587,712           

Others 2,534,139      2,405,618        

Off-balance sheet items 400,221         388,174           

Total Required Stable Funding (B) 22,048,785    21,467,792      

NSFR (%) (A/B) 115.7% 117.0%

12 PERPETUAL TIER 1 CAPITAL SECURITIES

(Audited)

30 June 31 December

2021 2020

US$ ’000 US$ ’000

Issued by the Bank 400,000         400,000           

Perpetual Tier I Sukuk-2021 600,000         -                   

Perpetual Tier I Sukuk-2016 160,815         200,000           

1,160,815      600,000           

The NSFR ratio is calculated in accordance with the Liquidity Risk Management Module guidelines, issued by the CBB.

The minimum NSFR ratio limit as per CBB is 100%. However, as per CBB circular OG/431/2020 dated 29 December

2020, the limit is reduced to 80% until 31 December 2021, to contain the financial repercussions of COVID-19. The

Group's consolidated NSFR ratio as of 30 June 2021 is 115.7% (31 December 2020: 117.0%).

In addition to existing Perpetual Tier I securities issued by the Bank's subsidiary Ahli United Bank K.S.C.P ("AUBK")

amounting US$ 200 million in 2016 ("Perpetual Tier I Sukuk-2016"), AUBK has completed a US$ 600 million Basel III

compliant Additional Tier 1 Perpetual Capital Sukuk (("Perpetual Tier I Sukuk-2021") issue during June 2021 that bears a

profit rate of 3.875% per annum, which are eligible to be classified under equity. The Perpetual Tier I Sukuk-2021 are

subordinated, unsecured and carry a periodic distribution amount, payable semi-annually in arrears, is callable after five

year period of issuance until the first call date ending June 2026 or any profit distribution date thereafter subject to certain

redemption conditions including prior CBK approval. The Perpetual Tier I Sukuk-2021 and Perpetual Tier I Sukuk-2016

are listed on the Irish Stock Exchange and NASDAQ Dubai.
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AHLI UNITED BANK B.S.C.

30 June 2021 (Reviewed)

NOTES TO THE INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

12 PERPETUAL TIER 1 CAPITAL SECURITIES (continued)

13 TRANSACTION WITH KUWAIT FINANCE HOUSE K.S.C.P. (KFH)

The shareholders of Kuwait Finance House K.S.C.P (KFH) in its AGM/EGM held on 20 January 2020 approved the

pursuit of the acquisition of Ahli United Bank B.S.C.(“AUB”/”Bank”) through a firm voluntary conditional offer to

acquire 100% of the issued and paid up shares of the Bank by way of a share swap at the exchange ratio of 2.325581

AUB shares for each KFH share following approval by the Bank’s Board of Directors on 12 September 2019. The KFH

approval was conditional on securing a minimum 85% acceptance rate for its tender offer and the proposed acquisition

remains subject to conditions precedent and all relevant regulatory and shareholder approvals. 

However, subsequently the proposed acquisition procedures were suspended until December 2020 due to the prevailing

unprecedented circumstances relating to the Covid-19 pandemic. During December 2020, the AUB Board of Directors, in

consultation with KFH Board of Directors, and subject to necessary regulatory approvals, has agreed to extend the

suspension period for the resumption of the acquisition of AUB by KFH until completion of KFH's updated assessment to

be conducted by the international advisor appointed by KFH in this respect. Further, AUB has and will disclose on the

Bahrain Bourse and Borsa Kuwait, any relevant developments on this matter, as required, on a prompt ongoing basis, to

ensure transparency and to comply with governing laws and regulations.

In June 2021, AUBK announced a tender offer to the holders of the outstanding Perpetual Tier I Sukuk-2016 under the

terms of the Tender Offer Memorandum and the AUBK fully settled the accepted validly tendered Capital Certificates

amounting to US$ 39,185 thousands. Accordingly, the aggregate face amount of the outstanding Perpetual Tier I Sukuk-

2016 as of 30 June 2021 is US$ 160,815 thousands. The AUBK has already obtained the approval from CBK to recall

Perpetual Tier I Sukuk-2016 at its discretion in October 2021.
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