












 

 

 ب. .مش.  لمتحدالبنك األهلي ا

 القوائم المالية المرحلية  
   المختصرة   الموحدة

 2021 سبتمبر 30

 





 ب. .البنك األهلي المتحد ش.م

 المختصرة  الموحدةالمرحلية جزءاً من هذه القوائم المالية   14إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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   لدخللالمختصرة  ة الموحدقائمة المرحلية ال
 )مراجعة(  2021سبتمبر  30المنتهية في أشهر  التسعة

 أشهر المنتهية في للتسعة

   سبتمبر  30
 للثالثة أشهر المنتهية في  

   سبتمبر  30
 

 

2020 2021  2020 2021   

 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
 ألف 

  إيضاح  دوالر أمريكي 
       

 دخل الفوائد   341,879 337,288  998,344 1,127,020

 مصروفات الفوائد    119,331 144,097  354,140 527,109
──────── ────────  ──────── ────────   

 صافي دخل الفوائد   222,548 193,191  644,204 599,911
──────── ────────  ──────── ────────   

 صافي -رسوم وعموالت   25,705 21,282  79,176 76,622       

 دخل المتاجرة    8,340 9,227  24,987 33,678

112,754 77,820  23,691 17,421 
 

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

 الرسوم ودخل آخر   51,466 54,200  181,983 223,054
──────── ────────  ──────── ────────   

 الدخل التشغيلي    274,014 247,391  826,187 822,965
──────── ────────  ──────── ────────   

       

 ج6 17,109 35,204  79,925 117,586
االئتمانية   خسائرالمخصص 

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

 صافي الدخل التشغيلي    256,905 212,187  746,262 705,379
──────── ────────  ──────── ────────   

 تكاليف الموظفين   45,151 40,750  131,784 135,945       

 استهالك  8,686 7,609  25,640 24,363

 مصروفات تشغيلية أخرى  31,958 29,880  82,443 75,384
──────── ────────  ──────── ────────   

 المصروفات التشغيلية   85,795 78,239  239,867 235,692
──────── ────────  ──────── ────────   

       
 والزكاة  الربح قبل الضرائب  171,110 133,948  506,395 469,687
 مصروف ضريبي وزكاة   10,614 9,558  30,108 30,934

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

 صافي الربح للفترة   160,496 124,390  476,287 438,753
       

29,423 25,664  8,499 8,430  

صافي الربح العائد إلى حقوق غير  
 مسيطرة

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

 صافي الربح العائد إلى مالك البنك  152,066 115,891  450,623 409,330
════════ ════════  ════════ ════════   

       

      

نصيب أرباح السهم العائد إلى مالك 
 :البنك للفترة

       

3,9 4,3  1,1 1,5 3 

النصيب األساسي والمخفض للسهم 
 ية(العادي في األرباح )سنتات أمريك

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

                                                 
 مشعل عبدالعزيز العثمان   محمد جاسم المرزوق   عادل اللبان

 الرئيس التنفيذي للمجموعة  
 والعضو المنتدب  

 رئيس مجلس اإلدارة   نائب رئيس مجلس اإلدارة   



 ب. .البنك األهلي المتحد ش.م

 المختصرة  الموحدةالمرحلية جزءاً من هذه القوائم المالية   14إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 لدخل الشامل  ل  المختصرةالموحدة ائمة المرحلية الق
 ( مراجعة) 2021 سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعة

 

 أشهر المنتهية في للتسعة

 سبتمبر  30
 للثالثة أشهر المنتهية في  

   سبتمبر  30

2020 2021  2020 2021   

 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
 ألف 

   دوالر أمريكي 

       

 صافي الربح للفترة    160,496 124,390  476,287 438,753
──────── ────────  ──────── ────────   

       
 الدخل الشامل اآلخر       

       

      

البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى القائمة  
 الموحدة للدخل  

       

(2,597) 8,298  (1,749) 2,867  

الستثمارات  في القيمة العادلة صافي التغيرات 
المقاسة بالقيمة العادلة من أسهم حقوق الملكية 

 خالل الدخل الشامل اآلخر  

 إحتياطي صندوق التقاعد في   التغيرصافي   2,198 (2,757)  13,813 (5,145)
       

      

البنود التي من الممكن إعادة تصنيفها الحقاً إلى  
 القائمة الموحدة للدخل  

 تعديالت تحويل عمالت أجنبية   (5,401) 18,783  6,216 ( 54,877)       

(35,694 ) 10,317  3,067 5,346  

  ألدوات الديّنصافي التغيرات في القيمة العادلة 
المحتفظ بها كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل  

 الدخل الشامل اآلخر  

 ئمة الموحدة للدخل تحويالت إلى القا  (3,682) (4,471)  (5,748) (3,248)

(25,112 ) 12,164  3,717 1,900  
 تتحوطا ل العادلةفي القيمة  اتصافي التغير

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

 ة( األخرى للفترةشاملالشامل )الخسارة الدخل ال  3,228 16,590  45,060 ( 126,673)
──────── ────────  ──────── ────────   

       
 مجموع الدخل الشامل للفترة   163,724 140,980  521,347 312,080

       

25,026 27,550  11,272 7,692  

حقوق غير  مجموع الدخل الشامل العائد إلى  
 مسيطرة

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

 لعائد إلى مالك البنك مجموع الدخل الشامل ا  156,032 129,708  493,797 287,054
════════ ════════  ════════ ════════   

 



 ب. .البنك األهلي المتحد ش.م

 المختصرة  الموحدةالمرحلية جزءاً من هذه القوائم المالية   14إلى  1كل اإليضاحات المرفقة من تش
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 المختصرة  الموحدةالمرحلية الميزانية  
 ( مراجعة) 2021 سبتمبر  30

  

 سبتمبر  30
2021 

 )مدققة( 
 ديسمبر 31

2020 
  ────────── ────────── 

 

 
 إيضاح 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

    الموجودات 

    
 1,747,560 1,706,807    وأرصدة لدى بنوك مركزيةنقد 

 2,333,852 2,643,090   لدى بنوك مركزية وودائعأذونات خزانة 

 3,532,689 3,362,562  ودائع لدى بنوك  

 20,719,878 21,829,892 6  قروض وسلف

 9,608,309 9,817,458 7   استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة

 303,127 335,952  كات زميلة استثمارات في شر

 185,715 170,431  ة  عقاريات استثمار

 857,232 873,025  وموجودات أخرى ومشتقات مالية فوائد مستحقة القبض 

 296,847 299,841    ممتلكات ومعدات

 485,958 487,884  شهرة وموجودات أخرى غير ملموسة ال
  ────────── ────────── 

 40,071,167 41,526,942  مجموع الموجودات
  ══════════ ══════════ 

    المطلوبات والحقوق
    المطلوبات    

 4,218,417 4,373,603  ودائع من بنوك  

 3,618,069 3,653,340  قتراضات بموجب اتفاقيات إعادة شراء ا

 25,182,585 25,020,407    ودائع العمالء

 175,000 525,000  ديون ألجل  

 - 600,000 12 وك مستحقة الدفع صك

 1,830,706 1,387,616   ومطلوبات أخرىومشتقات مالية فوائد مستحقة الدفع 

 10,032 9,974   مطلوبات ثانوية
  ────────── ────────── 

 35,034,809 35,569,940  مجموع المطلوبات
  ────────── ────────── 

    الحقوق    

 2,412,972 2,533,621  عادية ال سهماأل –رأس المال 

 1,588,668 1,813,727  إحتياطيات 
  ────────── ────────── 

 4,001,640 4,347,348  البنك  الحقوق العائدة إلى مالك 

 600,000 1,160,815 13 1أوراق رأسمالية دائمة مدرجة ضمن رأس المال فئة 

 434,718 448,839  حقوق غير مسيطرة 
  ────────── ────────── 

 5,036,358 5,957,002  مجموع الحقوق
  ────────── ────────── 

 40,071,167 41,526,942  مجموع المطلوبات والحقوق 
  ══════════ ══════════ 

                                                         
 مان مشعل عبدالعزيز العث  محمد جاسم المرزوق   عادل اللبان 

 الرئيس التنفيذي للمجموعة  
 والعضو المنتدب  

 رئيس مجلس اإلدارة   نائب رئيس مجلس اإلدارة   



 ب. .البنك األهلي المتحد ش.م

 المختصرة  الموحدةالمرحلية جزءاً من هذه القوائم المالية   14إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 لتدفقات النقدية  لالمختصرة   الموحدةالمرحلية ائمة الق
 )مراجعة(  2021 سبتمبر  30المنتهية في أشهر  التسعة

 أشهر المنتهية في  للتسعة
   سبتمبر 30

2020 2021   

 ألف 

 يكي دوالر أمر

 ألف 

  إيضاح  دوالر أمريكي 

 األنشطة التشغيلية   
 والزكاة   الربح قبل الضرائب   506,395 469,687

 تعديالت للبنود التالية:    

 استهالك    25,640 24,363

 دخل االستثمارات وأخرى   ( 69,005) ( 105,650)

 أخرى مخصصات مخصص الخسائر االئتمانية و  79,925 117,586
───────── ─────────   

 الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية  542,955 505,986

 تغيرات في:    

 ودائع اإلحتياطي اإلجباري لدى بنوك مركزية   ( 85,630) 179,914

 أذونات خزانة وودائع لدى بنوك مركزية   385,836 ( 477,287)

 ودائع لدى بنوك    377,907 816,521

 قروض وسلف   ( 1,188,073) ( 307,410)

 وموجودات أخرى  ومشتقات مالية فوائد مستحقة القبض   13,497 ( 73,985)

 ودائع من بنوك    155,186 319,323

 قتراضات بموجب إتفاقيات إعادة شراء ا  35,271 928,771

 ودائع العمالء   ( 162,178) ( 1,016,289)

 الدفع ومشتقات مالية ومطلوبات أخرى  فوائد مستحقة   ( 57,989) ( 65,210)
───────── ─────────   

 العمليات  من  نقد  ال  16,782 810,334

 مدفوعة وزكاة  ضريبة دخل   ( 31,032) ( 37,337)
───────── ─────────   

 األنشطة التشغيلية من )المستخدم في( صافي النقد   ( 14,250) 772,997
───────── ─────────   

 شطة االستثماريةاألن   
 استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة شراء   ( 2,577,302) ( 1,979,188)

 استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة   استردادمتحصالت من بيع أو   2,138,312 1,950,247

 استثمار إضافي في شركة تابعة    ( 8,628) -

 حقوق االكتتاب في شركة زميلة    ( 27,545) -

 ة العقاري ات في االستثمار النقص صافي   18,547 49,660

 في الممتلكات والمعدات الزيادة صافي   ( 29.063) ( 16,732)

 أرباح أسهم مستلمة من شركات زميلة    8,862 14,283
───────── ───────── 

 
 

 األنشطة االستثمارية ( منالمستخدم في )صافي النقد   ( 476,817) 18,270

───────── ─────────   
 ةالتمويلي األنشطة   
   1 مدرجة ضمن رأس المال فئةصادرة دائمة  إضافية  أوراق رأسمالية  13 600,000 -

 1 أوراق رأسمالية دائمة مدرجة ضمن رأس المال فئة استرداد   13 ( 39,185) -

 وأخرى 1ة مدرجة ضمن رأس المال فئالصادرة ال دائمة الصكوك الب المصروفات المتعلقة   ( 2,102) -

 إصدار الصكوك   12 600,000 -

 1توزيع على أوراق رأسمالية دائمة مدرجة ضمن رأس المال فئة   ( 17,490) ( 19,250)

 ديون ألجل إضافية    350,000 -

 سداد مطلوبات ثانوية   - ( 17,996)

 أرباح أسهم وتوزيعات أخرى مدفوعة   ( 119,005) ( 432,477)

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

 تغيرات في شركة تابعة    - 143

───────── ─────────   
 األنشطة التمويلية  (المستخدم في من )صافي النقد   1,372,218 ( 496,425)

───────── ─────────   
 في النقد وما في حكمه صافي التغير  881,151 294,842

 بيةصافي فروق صرف العمالت األجن  991 170

 
 

 
 

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

 
 

 سبتمبر  30النقد وما في حكمه في   3,859,141 3,427,135
═════════ ═════════    

   يشتمل النقد وما في حكمه على: 

 1,104,437 1,006,203 نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية، باستثناء ودائع اإلحتياطي اإلجباري 

 2,322,698 2,852,938 أقل أو ودائع لدى بنوك وبنوك مركزية وأذونات خزانة بتواريخ إستحقاق أصلية لفترة ثالثة أشهر  

 ───────── ───────── 
 3,859,141 3,427,135 

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

 1,142,512 997,622 فوائد مستلمة  

 590,274 353,154 فوائد مدفوعة  



 ب. .البنك األهلي المتحد ش.م

 المختصرة  الموحدة المرحلية جزءاً من هذه القوائم المالية  14إلى  1المرفقة من  اإليضاحاتتشكل 
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 حقوق  التغيرات في للالمرحلية الموحدة قائمة ال
 ( مراجعة) 2021 سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعة

 
 
 

  

 رأس  
 -المال 

 األسهم 
 العادية 

 عالوة  
 إصدار  

 أسهم
 إحتياطي 
 قانوني 

 أرباح 
 ة مبـقا

 توزيعات
 مقترحة 

 إحتياطيات 
 أخرى  

 (8)إيضاح 
 مجموع 

 اإلحتياطيات 
الحقوق العائدة  

 إلى المالك 

أوراق رأسمالية  
دائمة مدرجة  

 ضمن رأس 
 1المال فئة  

 حقوق غير 
 المجموع  مسيطرة 

 ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف  

  
 دوالر 
 أمريكي 

 دوالر
 أمريكي 

 دوالر
 أمريكي 

 دوالر
 مريكي أ

 دوالر
 أمريكي 

 دوالر
 أمريكي 

 دوالر
 أمريكي 

 دوالر
 أمريكي 

 دوالر
 أمريكي 

 دوالر
 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    2021يناير  1الرصيد في 

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

 - - - - ( 120,649) - - ( 120,649) - - 120,649  أسهم منحة صادرة 

 ( 120,649) - - ( 120,649) ( 120,649) - ( 120,649) - - - -  أرباح األسهم العادية  
محول من إحتياطي الدخل الشامل 

على استثمارات أسهم حقوق   اآلخر
 1,411 - - 1,411 1,411 - - 1,411 - - -  الملكية  

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

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

مدرجة ضمن  صادرة صكوك دائمة  
 600,000 - 600,000 - - - - - - - -  ( 13)إيضاح رقم  1رأس المال فئة 

مدرجة ضمن  سترداد صكوك دائمة  ا
 ( 39,185) - ( 39,185) - - - - - - - -  ( 13)إيضاح رقم  1رأس المال فئة 

  دائمةالصكوك الالمصروفات المتعلقة ب
رأس المال    مدرجة ضمنصادرة ال

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

 ( 6,342) - - ( 6,342) ( 6,342) - - ( 6,342) - - -  تغيرات في شركات زميلة  

 ( 2,469) (107) - ( 2,362) ( 2,362) - - ( 2,362) - - -  تغيرات في شركات تابعة  
ناتج من استحواذ إضافي في شركات  

 ( 11,877) ( 11,333) - (544) (544) - - - - (544) -  ة  تابع

 521,347 27,550 - 493,797 493,797 43,174 - 450,623 - - -  للقترة الشاملمجموع الدخل 

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

 5,957,002 448,839 1,160,815 4,347,348 1,813,727 ( 478,927) - 835,380 704,755 752,519 2,533,621  2021 سبتمبر 30الرصيد في 

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

 البنك العائد إلى مالك   

 إحتياطيات    



 ب. .البنك األهلي المتحد ش.م

 المختصرة  الموحدةالمرحلية  جزءاً من هذه القوائم المالية  14إلى  1المرفقة من  اإليضاحاتتشكل 
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 حقوق  التغيرات في للالمرحلية الموحدة قائمة ال
 ( مراجعة) 2021 سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعة

 
 
 

 

 رأس  
 -المال 

 األسهم  
 العادية

 عالوة 

 إصدار 
 أسهم 

 إحتياطي 
 قانوني 

 أرباح  
 مبـقاة 

 توزيعات 
 مقترحة 

 إحتياطيات 

 أخرى  
 ( 8)إيضاح 

 مجموع 
 اإلحتياطيات 

الحقوق العائدة 
 إلى المالك 

أوراق رأسمالية  
دائمة مدرجة  

 من رأس ض
 1المال فئة  

 حقوق غير 
 المجموع  مسيطرة 

 ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف 

 
 دوالر  

 أمريكي 
 دوالر 

 أمريكي 
 دوالر 

 أمريكي 
 دوالر 

 أمريكي 
 دوالر 

 أمريكي 

 دوالر 

 أمريكي 
 دوالر 

 أمريكي 
 دوالر 

 أمريكي 
 دوالر 

 أمريكي 

 دوالر 

 أمريكي 
 دوالر  

 أمريكي 

            

 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   2020يناير  1د في الرصي

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

 - - - - ( 219,361) - - ( 219,361) - - 219,361 أسهم منحة صادرة 

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

محول من إحتياطي الدخل 
على استثمارات   الشامل اآلخر

 ( 1,443) (12) - ( 1,431) ( 1,431) - - ( 1,431) - - - أسهم حقوق الملكية  
التوزيع المتعلق بإصدار أوراق  
رأسمالية دائمة مدرجة ضمن  

 ( 13,750) - - ( 13,750) ( 13,750) - - ( 13,750) - - - 1رأس المال فئة 

التوزيع المتعلق بإصدار  
صكوك دائمة مدرجة ضمن  

 ( 5,500) ( 1,380) - ( 4,120) ( 4,120) - - ( 4,120) - - -   1رأس المال فئة 
صافي الخسارة من تعديل عقد 

 ( 107,854) ( 9,405) - ( 98,449) ( 98,449) - - ( 98,449) - - - ( 2,5القرض )إيضاح رقم 

 ( 26,845) ( 26,845) - - - - - - - - - أرباح أسهم الشركات التابعة 
 ( 4,455) - - ( 4,455) ( 4,455) - - ( 4,455) - - - تغيرات في شركات زميلة  

 ( 3,472) (542) - ( 2,930) ( 2,930) - - ( 2,909) - (21) - تغيرات في شركات تابعة  
الشامل مجموع الدخل 

 312,080 25,026 - 287,054 287,054 ( 122,276) - 409,330 - - - ة )الخسارة الشاملة( للقتر

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

 5,070,568 482,844 600,000 3,987,724 1,574,752 ( 527,050) - 676,062 659,531 766,209 2,412,972 2020سبتمبر   30الرصيد في 

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

 البنك العائد إلى مالك  

 إحتياطيات    
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 معلومات الشركة  1
 

)"البن المتحد ش.م.ب.  األهلي  البنك  األم،  الشركة  مساهمة  تأسست  البحرين كشركة  مملكة  "البنك"( في  أو  المتحد"  األهلي  ك 
بتاريخ   مقفـلة  في    2000مايو    31بحرينية  المرسوم   2000يوليو    12وتغيرت  بموجب  عامة  بحرينية  مساهمة  شركة  إلى 

رقم   ا2000لسنة    16األميري  األعمال  "بالمجموعة"(  معاً  إليهم  )المشار  التابعة  وشركاته  البنك  يزاول  لألفراد  .  لمصرفية 
واألعمال المصرفية التجارية والخدمات المصرفية اإلسالمية واالستثمارية وخدمات إدارة األموال العالمية والخدمات المصرفية  

فرع الخاصة من خالل فروع في مملكة البحرين ودولة الكويت وجمهورية مصر العربية وجمهورية العراق والمملكة المتحدة و
ليبيا    مركزبالخارج في   الزميلة في  البنك عملياته من خالل شركاته  يزاول  وكذلك  الدولي.  المالي  يعمل ودبي  سلطنة عمان. 

كما يزاول البنك أنشطة التأمين على الحياة  البنك بموجب ترخيص مصرفي بالتجزئة صادر عن مصرف البحرين المركزي.  
)مقفلة(.   ش.م.ب.  اليف  الهالل  التابعة  شركته  خالل  الع من  رقم  إن  بناية  هو  للبنك  المسجل  طريق  2495نــوان   ،2832  ،

 ، مملكة البحرين. 428ضاحية السيف 
 

  2021  سبتمبر  30أشهر المنتهية في    التسعةلقد تم اعتماد إصدار القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة للمجموعة لفترة  
 . 2021 أكتوبر  27بناًء على قرار مجلس اإلدارة الصادر بتاريخ 

 

 السياسات المحاسبية  2
 

 اإلعدادأساس  2,1
 

تم عرض القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة للمجموعة بإيجاز وفقاً للتوجيهات المقدمة بموجب معيار المحاسبة الدولي  
يغتها المعدلة بموجب إطار الخاص "بالتقارير المالية المرحلية"، باستخدام المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية بص  -  34رقم  

عمل مصرف البحرين المركزي. وبالتالي، يشار إلى اإلطار المستخدم في إعداد المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
 بصيغته المعدلة من قبل مصرف البحرين المركزي".   34للمجموعة فيما يلي باسم "معيار المحاسبة الدولي رقم 

 
المحاس  إن المالية  السياسات  القوائم  إعداد  في  المتبعة  إعداد  الموحدة  المرحلية  بية  في  المستخدمة  لتلك  مطابقة  هي  المختصرة 

المالية   في  القوائم  المنتهية  للسنة  للمجموعة  المدققة  وباستثناء  2020ديسمبر    31السنوية  على  ،  الجديدة  والتعديالت  المعايير 
 أدناه.    2,2في اإليضاح رقم النحو المفصل 

 
إعداد  ت للمجموعة  م  المختصرة  الموحدة  المرحلية  المالية  في  القوائم  المنتهية  المقارنة  ل   2020  سبتمبر  30لفترة  لقواعد  وفقاً 

واألنظمة المعمول بها الصادرة عن مصرف البحرين المركزي بما في ذلك التعميمات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي  
مسير بشروط  التنظيمية  اإلجراءات  كوفيد  بشأن  لجائحة  استجابةً  تعميم  19  –ة  وباألخص  واألنظمة  القواعد  هذه  تتطلب   .

تطبيق جميع المعايير الدولية إلعداد التقارير    2020يونيو    21المؤرخ في    OG/226/2020مصرف البحرين المركزي رقم  
 المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولي، باستثناء ما يلي:

 
  –تعديل على الموجودات المالية الناتجة عن تأجيل المدفوعات المقدمة للعمالء المتأثرين بجائحة كوفيد إثبات خسائر ال (أ)

المعيار    19 بموجب  مطلوب  هو  كما  الخسائر  أو  األرباح  من  بدالً  الملكية  حقوق  في  فوائد إضافية  أية  دون فرض 
رقم   المالية  التقارير  إلعداد  المالية  9الدولي  باألدوات  على  المتعلق  أخرى  تعديل  خسارة  أو  مكسب  أي  إثبات  يتم   .

 ؛ و المالية تالمتعلق باألدوا  9الموجودات المالية وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 
 19  –استجابةً إلجراءات دعمها لجائحة كوفيد  أو الجهات التنظيمية    من الحكومة و/المستلمة  المساعدة المالية  إثبات   (ب )

وسيكون ذلك إلى حد أي خسارة تعديل   في الحقوق بدالً من األرباح أو الخسائر.المنح الحكومية،  التي تفي بمتطلبات  
الحقوق   يتم  .  األرباح أو الخسائرفي  الرصيد المتبقي  مبلغ  يتعين إثبات  أعاله، والواردة  )أ(  للفقرة  نتيجة  مسجلة في 

لمتطل وفقاً  أخرى  مالية  مساعدة  أية  رقم  إثبات  الدولي  المحاسبة  معيار  ب  20بات  الحكومية المتعلق  المنح  محاسبة 
 . واالفصاح عن المساعدات الحكومية

 
للمجموعة والمشار إليه فيما يلي  المختصرة  الموحدة  المرحلية  المالية  قوائم  الوعرض  عداد  األساس إلأعاله    الوارداإلطار  يشكل  
 ".المعدلة من قبل مصرف البحرين المركزي ا بصيغتهمالية إلعداد التقارير الالمعايير الدولية "باسم 
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 )تتمة( السياسات المحاسبية 2
 

 )تتمة( اإلعداد أساس  2,1
 

ميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة إلعداد قوائم مالية  على جللمجموعة  ال تشتمل هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
.  2020ديسمبر    31في  للسنة المنتهية  سنوية، ويجب أن تقرأ باالقتران مع القوائم المالية الموحدة السنوية المدققة للمجموعة  موحدة  

ي يمكن توقعها للسنة المالية التي ستنتهي في  باإلضافة إلى إنه ليس من الضروري أن تكون نتائج الفترات المرحلية مؤشراً للنتائج الت
 . 2021ديسمبر  31

 

 للفترة  جديدة إلزامية  وتفسيرات وتعديالتمعايير  2,2
 

إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة هي مطابقة لتلك التي تم إتباعها في إعداد  
الموح المالية  المنتهية في  القوائم  للسنة  السنوية  باستثناء2020ديسمبر    31دة  من  الجديدة  المعايير  التطبيق    ،  يناير   1نافذة اعتباراً 

الحقوق  2021 أو  الربح  تغيرات في صافي  أدناه أي  الواردة  الجديدة  المعايير والتعديالت  ينتج عن تطبيق  لم  المسجلة  للمجموعة  . 
 مسبقاً.

 

المرجعي  تعديل   - الفائدة  رقم  (:  2)المرحلة  سعر  المالية  التقارير  الدولي إلعداد  المعيار  أدخلت على  التي  ومعيار   9التعديالت 
والمعيار    4والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم    7والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم    39المحاسبة الدولي رقم  

   16الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 

لمعالجة    تعديالتالدم  تق المالية  إعفاءات مؤقتة  التقارير  البنوك بسعر  فيما  المعروض  الفائدة  سعر  ما يستبدل  عندتأثيرات إعداد  بين 
 . خاٍل من المخاطر  شبه بديلفائدة 

 

 : الوسائل العملية التاليةعلى التعديالت  تتضمن
 

تغيي - إدخال  أو  تعاقدية  تغييرات  إجراء  تتطلب  العملية  التي    علىرات  الوسيلة  النقدية  مباشر،    التعديليقتضيها  التدفقات  بشكل 
 وتعامل على أنها تغييرات في سعر الفائدة العائم، بما يعادل الحركة في سعر الفائدة في السوق. 

 

التحوط    تعيينات التحوط ووثائقإلجراء  فائدة المعروض فيما بين البنوك  السعر    تعديليقتضيها  السماح بإدخال التغييرات التي   -
 دون وقف عالقة التحوط. 

 

أداة بسعر خاٍل  منفصل عندما يتم تعيين  بشكل  من االضطرار إلى الوفاء بالشرط الذي يمكن تحديده  تقدم إعفاء مؤقت للمنشآت   -
 المخاطر كتحوط لعنصر المخاطرمن 

 

 ختصرة للمجموعة.لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير جوهري على المعلومات المالية المرحلية الموحدة الم
 

 ، إذا أصبحت قابلة للتطبيق.المستقبليةفي الفترات تعتزم المجموعة استخدام الوسائل العملية 
 

لفترة المحاسبية السنوية  على ا  إلزامية  هيوالتي  إلعداد التقارير المالية  لم يكن للتعديالت األخرى التي أُدخلت على المعايير الدولية  
 .ا الماليالمالي أو أدائه اأو مركزهللمجموعة على السياسات المحاسبية جوهري ر يأثتأي  2021يناير  1المبتدئة في 

 

 إلزامي  معيار جديد صادر ولكنه غير  2,3
 

. تقييم المجموعة حالياً تأثير  2023يناير  1المتعلق بعقود التأمين هو إلزامي اعتباراً من  17المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 ذا المعيار الجديد. تعتزم المجموعة تطبيق هذا المعيار الجديد بالتاريخ اإللزامي. ه
 

 19 –تأثير تفشي كوفيد  2,4
 

األعمال التجارية إضطرابات في  ات على الصعيد العالمي، مما تسبب في  يعلى مختلف االقتصادبشدة    19-لقد أثرت جائحة كوفيد  
زيادة في . كما شهدت األسواق المالية العالمية  التشغيليةفي البيئة  التيقن  وجود حاالت عدم  واألنشطة االقتصادية. وقد أدى ذلك إلى  

واالقتصاديةتقلبات  المستويات   أجل  قد  .  من  ومالية  نقدية  بتدخالت  المركزية  والمصارف  الحكومات  استقرار  تحقيق  استجابت 
 األوضاع االقتصادية.

 

لتفشي   تنظيمية  أصدر  ناكوروفيروس    جائحةكاستجابة  المركزي  مصرف  ،  الوقت  إجراءات  البحرين  من  مختلفة  آلخر  تخفيف 
المالية   التداعيات  المؤهلين سواء  وتتضمن هذه باألساس  .19  -لجائحة كوفيد  الحتواء  للعمالء  التأجيل  العديد من برامج  بفائدة أو ، 

محليا ونسبة االحتياطي المؤسسة  ستقر لجميع البنوك  مالالحد األدنى لنسبة تغطية السيولة وصافي نسبة التمويل  خفض  بدون فائدة و
التجزئة لبنوك  التاجر  النقدي  لرسوم  األقصى  فترة   والحد  المرحلة  لتحويل حاالت    المصالحةوالتعديالت على  من  إلى    3التعرض 

التخفيف االئتمانية المتوقعة والخسائر  مراحل  تصنيف  لمعايير  موعد استحقاقها  فيها  التي فات  األيام  والتخفيف فيما يتعلق ب  2المرحلة  
 .نسبة القرض إلى القيمة للرهون العقارية السكنيةمن 
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 )تتمة(  السياسات المحاسبية 2
 

 )تتمة( 19 -تأثير تفشي كوفيد  2,4
 

القوائمإعداد  عند   اإلدارة  المختصرةالموحدة  رحلية  الم المالية    هذه  أصدرت  المحاسبية قرارات  ،  السياسات  تطبيق  في  هامة 
أفضل تقييم لإلدارة بمثابة  تعتبر  . على الرغم من أن مقاييس اإلداء الرئيسية تخضع للتقلبات االقتصادية الحالية، إال أنها  للمجموعة
  .رصدالمعلومات المتاحة أو القابلة لل بناًء على  

 
 .19 –وما يترتب عليه من تأثيرات جائحة كوفيد نتيجة لالضطرابات االقتصادية  اتفي التقدير التيقن عدم أوجه مستوى د زاقد ل
 

لحاالت عدم التيقن الناتجة ستجابة  ابتحديث المدخالت واالفتراضات المستخدمة لتحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة  المجموعة    تقام
إلى   1المالية من المرحلة  الموجودات  ، يتعين نقل  9إلعداد التقارير المالية رقم    ار الدولييجب المعبموو.  19  –عن جائحة كوفيد  

كانت  فقط    2المرحلة   المالية  إذا  الموجودات  مخاطرجوهرية  زيادة  شهدت  قد  تلك  زيادة التحدث    .منحها منذ    يةاالئتمان  ها في 
ال في  االئتمانالجوهرية  زيا   يةمخاطر  هناك  تكون  السداددة  عندما  في  التعثر  مخاطر  في  عملية  .  جوهرية  المجموعة  تقييم تواصل 

وراء أي صعوبات مالية وما إذا كان األساسي  السبب  األخذ في االعتبار  ، مع  مثل احتمالية عدم الدفعمؤشرات أخرى  لالمقترضين  
 أو غير مؤقتة. 19 –جائحة كوفيد نتيجة لـ اً أن تكون مؤقتالمحتمل من 

 
إلى الوضع    وبالنظر  التطورأن  فقد  سريع  الكلي  زيادة  تأثير  المجموعة في االعتبار  أخذت  ،  االقتصاد  عوامل  للنظرة التقلبات في 

لتحديد  المستقبلية االقتصادية  السيناريوهات  واحتماالت  خطورة  مدى  تحديد  عند  االئتمانال،  هذه المتوقعة.    يةخسائر  إظهار  تم  وقد 
النموذج إذا مخرجات  اإلدارة على    استثناءاتيمكن تطبيق    .القائمة  نحدارعالقات االأدخلت على  التعديالت التي  من خالل  التقلبات  

متوافقة   هدف  كانت  الزيادة  المع  في  االئتمانالجوهرية  الحاليةمخاطر  السوق  ظروف  ومعالجة  ذلك.  ية  على  واصل ت،  عالوة 
 .على قطاعات الصناعة المتأثرة 19 –وفيد لجائحة كعن كثب تأثير مخاطر السداد المحتملة المجموعة المراقبة 

 
 عملية احتساب خسارة التعديل   2,5

 
للتخفيف   عن مصرف البحرين المركزي ومصرف الكويت المركزي باعتبارها إجراءاتعلى التوجيهات التنظيمية الصادرة    وبناءً 
دوالر أمريكي الناتجة عن تأجيل المدفوعات يون  مل  114,4بقيمة  لمرة واحدة  تعديل  خسائر  إثبات  ، تم  19  –تأثير جائحة كوفيد  من  

 سبتمبر  30أشهر المنتهية في    التسعةفترة  ل  مباشرةً في الحقوق  فوائد إضافيةأية  العمالء دون فرض  لتمويل  المقدمة  أشهر    6لفترة  
المعدلة.  2020 النقدية  للتدفقات  الحالية  القيمة  بين صافي  الفرق  أنها  التعديل على  احتساب خسارة  التمويل   تم  بتعرضات  المتعلقة 

   التعديل.الحالية للموجودات المالية في تاريخ المدرجة باستخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي والقيمة المحتسبة 
 

مليون دوالر أمريكي )والتي تمثل سداد محدد لجزء  6,5وعالوة على ذلك، وفقاً للتوجيهات التنظيمية، تم استالم مساعدة مالية بقيمة 
الموظفين والتنازل عن  م ، وتم 19  –ضرائب ورسوم المرافق( من الحكومة استجابةً إلجراءات دعمها لجائحة كوفيد  الن تكاليف 

 . 2020 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة  إثباتها مباشرةً في الحقوق ضمن األرباح المبقاة
 

مليون دوالر أمريكي من حساب األرباح المبقاة وتم تعديل مبلغ   98,5ن  تم خصم صافي تأثير التعديلين المذكورين أعاله والبالغي 
 . 2020  سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة  مليون دوالر أمريكي في الحقوق غير المسيطرة 9,4وقدره 
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 المرحلية الموحدة المختصرة  يضاحات حول القوائم الماليةإ
 ( مراجعة) 2021 سبتمبر  30

 
 

 م العادي الربح للسه 3
 أشهر المنتهية  تسعةلل

  سبتمبر  30في 
 للثالثة أشهر المنتهية 

  سبتمبر  30في 

2020 2021 2020 2021  
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف 

  دوالر أمريكي 

 للسهم في األرباح  والمخفض لحساب النصيب األساسي     

 لبنك مالك اصافي الربح العائد  152,066 115,891 450,623 409,330
═════════ ═════════ ════════ ════════  

     

(13,750 ) (11,678) - - 
التوزيع على األوراق الرأسمالية الدائمة المدرجة ضمن  

 1رأس المال فئة 

(4,120) (4,351) - - 
مدرجة ضمن رأس المال  الدائمة الصكوك التوزيع على ال

  1فئة 
───────── ───────── ──────── ────────  

391,460 434,594 115,891 152,066 

صافي الربح المعدل للفترة العائد إلى حقوق حاملي األسهم  
العادية للبنك لحساب النصيب األساسي والمخفض للسهم 

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

10,134 10,134 10,134 10,134 
جح لألسهم العادية القائمة خالل الفترة المعدلة المتوسط المر

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

     

3,9 4,3 1,1 1,5 

النصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح )سنتات 
 أمريكية(

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

9,651,9 10,134,5   

أسهم عادية صادرة ومدفوعة بالكامل بقيمة إسمية قدرها  
 دوالر أمريكي للسهم )بالماليين(   0,25

═════════ ═════════    
 محتملة  التزامات 4
 

 التالية:  االئتمانيةمتعلقة بالتسهيالت لدى المجموعة االلتزامات المحتملة ال
 )مدققة(    

 
 سبتمبر  30

2021  
 ديسمبر 31

2020 

 

 ألف 
  دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

    
 2,710,332  2,731,089 خطابات ضمان 

 244,546  371,785 خطابات قبول 

 390,673  615,395 إعتمادات مستندية
 ────────  ───────── 

 3,718,269  3,345,551 
 ════════  ════════ 

 معلومات قطاعات األعمال  5
 

 قطاعات أعمال رئيسية: أربع المجموعة إلى  ألغراض إدارية تم توزيع أنشطة
 

   لألفرادالخدمات المصرفية    -
   الخدمات المصرفية للشركات   -
   اتستثماراالالخزانة و   -
   الخدمات المصرفية الخاصة   -

تفضيلية.  فيما المعامالت   ودون شروط  التقديرية  السوق  أسعار  حسب  تنفذ  القطاعات  هذه  ا  بين  على  الفائدة  لقطاعات  تحسب 
 على أساس المعدل المجمع والذي يساوي تقريباً تكلفة األموال.  إيراد/  صروفكم



 ب. .البنك األهلي المتحد ش.م

12 
 

 المرحلية الموحدة المختصرة  يضاحات حول القوائم الماليةإ
 ( مراجعة) 2021 سبتمبر  30

 
 )تتمة( معلومات قطاعات األعمال 5

 

 فيما يلي المعلومات القطاعية للفترة: 

 

 خدمات 
 لألفراد مصرفية

 ات خدم
 مصرفية
 للشركات 

الخزانة  
 واالستثمارات 

خدمات مصرفية 
 المجموع  خاصة 

 ───────── ────────── ─────────

─ 

────────── ───────── 

 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 : 2021  سبتمبر 30أشهر المنتهية في  للتسعة

 644,204 39,655 217,288 246,652 140,609 صافي دخل الفوائد 

 79,176 10,741 1,497 47,957 18,981 صافي  - رسوم وعموالت

 102,807 106 90,267 9,329 3,105 االستثمارات وأخرى دخل دخل المتاجرة و
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 826,187 50,502 309,052 303,938 162,695 الدخل التشغيلي  
      

  ةالخسائر االئتماني )استردادات(  مخصص
 79,925 125 ( 2,749) 77,971 4,578 أخرىمخصصات و

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 746,262 50,377 311,801 225,967 158,117 صافي الدخل التشغيلي  

 239,867 24,434 63,149 61,584 90,700 المصروفات التشغيلية        
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
      

 506,395 25,943 248,652 164,383 67,417 والزكاة   الربح قبل الضرائب
 ─────── ─────── ─────── ───────  

 30,108     وزكاةمصروف ضريبي 
     ─────── 

 476,287       للفترةصافي الربح 

 25,664    حقوق غير مسيطرة العائد إلى مخصوم منه:       
     ─────── 

 450,623     صافي الربح العائد إلى مالك البنك 
     ═══════ 

فوائد معامالت فيما بين القطاعات المتضمنة في  
 - 20,278 ( 27,493) ( 150,239) 157,454 صافي دخل الفوائد أعاله

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

 

  مصرفية خدمات
 لألفراد 

  خدمات مصرفية
 للشركات

الخزانة  
 واالستثمارات 

خدمات مصرفية  
 المجموع خاصة 

 ───────── ────────── ─────────

─ 

────────── ───────── 

 

 ألف
 دوالر أمريكي  

 ألف
 دوالر أمريكي  

 ألف
 دوالر أمريكي  

 ألف
 دوالر أمريكي  

 ألف
 دوالر أمريكي  

 : 2020 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  للتسعة

 599,911 40,236 161,783 239,630 158,262 صافي دخل الفوائد 

 76,622 10,698 2,385 43,439 20,100 صافي  - رسوم وعموالت

 146,432 124 132,726 11,344 2,238 االستثمارات وأخرى دخل دخل المتاجرة و
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 822,965 51,058 296,894 294,413 180,600 الدخل التشغيلي  
 117,586 3,941 6,326 90,404 16,915 ومخصصات أخرى  ةمخصص الخسائر االئتماني      
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 705,379 47,117 290,568 204,009 163,685 صافي الدخل التشغيلي  
 235,692 23,267 64,630 62,380 85,415 مصروفات التشغيلية  ال      
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
      

 469,687 23,850 225,938 141,629 78,270 والزكاة  الربح قبل الضرائب
 ─────── ─────── ─────── ───────  

 30,934     وزكاةمصروف ضريبي 
     ─────── 

 438,753      للفترةلربح صافي ا

 29,423    حقوق غير مسيطرةالعائد إلى مخصوم منه:       
     ─────── 

 409,330     صافي الربح العائد إلى مالك البنك 
     ═══════ 

فوائد معامالت فيما بين القطاعات المتضمنة في  
 - 23,073 30,669 ( 229,639) 175,897 صافي دخل الفوائد أعاله

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



 ب. .البنك األهلي المتحد ش.م

13 
 

 المرحلية الموحدة المختصرة  يضاحات حول القوائم الماليةإ
 ( مراجعة) 2021 سبتمبر  30

 
 

 قروض وسلف  6
 

 للقروض والسلف الجودة االئتمانية أ( 

 2021 سبتمبر  30 
 المجموع  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

 

 ألف 
 دوالر أمريكي  

 ألف 
 دوالر أمريكي  

 ألف 
 دوالر أمريكي  

 ألف 
 دوالر أمريكي  

     

 13,646,276 - 887,473 12,758,803 درجة المعيار العالي  

 8,640,674 - 2,666,418 5,974,256   درجة المعيار األساسي

 560,931 560,931 - -  ائتمانياً  منخفضة القيمة
 ────────── ───────── ───────── ────────── 

 18,733,059 3,553,891 560,931 22,847,881 

مخصوماً منها: مخصصات الخسائر 
 (1,017,989) (461,163) (394,893) (161,933) المتوقعة  ةاالئتماني

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

 18,571,126 3,158,998 99,768 21,829,892 
 ══════════ ═════════ ═════════ ══════════ 
     

 )مدققة(  2020ديسمبر  31 
 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

 

 ألف 
 دوالر أمريكي  

 ألف 
 دوالر أمريكي  

 ألف 
 دوالر أمريكي  

 ألف 
 دوالر أمريكي  

     

 13,090,695 - 839,791 12,250,904 درجة المعيار العالي 

 8,065,044 - 2,396,008 5,669,036 درجة المعيار األساسي 

 558,863 558,863 - - ائتمانياً  منخفضة القيمة
 ────────── ───────── ───────── ────────── 

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

مخصوماً منها: مخصصات الخسائر 
 ( 994,724) ( 479,793) ( 375,961) ( 138,970) المتوقعة  ةاالئتماني

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

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

 

   المتوقعةتسوية مخصصات الخسائر االئتمانية ب( 
 

 2021 

 المجموع  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

 

 ألف 
 دوالر أمريكي  

 ألف 
 دوالر أمريكي  

 ألف 
 دوالر أمريكي  

 ألف 
 الر أمريكي دو

     

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

 - 2,479 2,860 (5,339) 1محول من المرحلة 

 - 5,785 (8,698) 2,913 2محول من المرحلة 

 - (17,461) 17,461 - 3المرحلة محول من 
صافي إعادة قياس مخصصات الخسائر  

 85,378 53,373 6,818 25,187 ج( 6اح )إيض االئتمانية المتوقعة للفترة

 (63,608) (63,608) - - مشطوبة  مبالغ 

 1,495 802 491 202   الصرف وتعديالت أخرىر تعديالت سع
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 1,017,989 461,163 394,893 161,933 2021 سبتمبر  30في 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 المرحلية الموحدة المختصرة  يضاحات حول القوائم الماليةإ
 ( مراجعة) 2021 سبتمبر  30

 
 )تتمة(قروض وسلف  6
 

 )تتمة( الخسائر االئتمانية المتوقعة اتمخصص  تسويةب( 

 2020 
 المجموع  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

 

 ألف 
 دوالر أمريكي  

 ألف 
 دوالر أمريكي  

 ألف 
   دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي 

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

     
 - 1,467 2,102 ( 3,569) 1محول من المرحلة 

 - 25,793 ( 29,801) 4,008 2محول من المرحلة 

صافي إعادة قياس مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة  
 112,038 39,986 23,863 48,189 ج( 6)إيضاح  للفترة

 ( 5,520) ( 5,520) - - مبالغ مشطوبة 

 ( 1,899) ( 737) ( 1,247) 85 تعديالت سعر الصرف وتعديالت أخرى
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 874,383 417,494 307,371 149,518 2020سبتمبر  30في 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 أخرىمخصصات و تمانيةج( مخصص الخسائر االئ 

 

 أشهر المنتهية في  للتسعة
  سبتمبر 30

 2021  2020 

 
 ألف 

 دوالر أمريكي  

 ألف  
 دوالر أمريكي  

    
 112,038  85,378 ب(  6صافي إعادة قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة على القروض والسلف )إيضاح 

القروض المشطوبة بالكامل في  مبالغ مستردة من القروض والسلف خالل الفترة )من مخصص  
 ( 10,503)  ( 7,319) السابقة(  السنوات

صافي إعادة قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة لالستثمارات المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة  
 6,326  ( 2,749) ب(  7)إيضاح 

 445  11,291 أخرىصافي إعادة قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة للتعرضات غير المدرجة في الميزانية و 

 9,280  ( 6,676) تغطية صافي المخصصات األخرى 
 ───────  ─────── 
 79,925  117,586 
 ═══════  ═══════ 

 استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة  7
 

 المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة  تلالستثمارا الجودة االئتمانيةأ( 

 2021 سبتمبر 30 
 المجموع  3المرحلة  2ة المرحل 1المرحلة  

 
 ألف 

 دوالر أمريكي  

 ألف 
 دوالر أمريكي  

 ألف 
 دوالر أمريكي  

 ألف 
 دوالر أمريكي  

     
 5,874,693 - 5,064 5,869,629 درجة المعيار العالي  

 3,843,612 - 86,507 3,757,105 درجة المعيار األساسي 
 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 9,626,734 91,571 - 9,718,305 

 ( 23,996) - ( 3,496) ( 20,500) مخصوماً منها: مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة
 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 9,606,234 88,075 - 9,694,309 
 ──────── ──────── ────────  

 123,149    أدوات أسهم حقوق الملكية مدرجة بالقيمة العادلة  
    ──────── 
    9,817,458 
    ════════ 
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 المرحلية الموحدة المختصرة  يضاحات حول القوائم الماليةإ
 ( مراجعة) 2021 سبتمبر  30

 
 )تتمة(  استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة 7

 

 )تتمة(  المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة ت أ( الجودة االئتمانية لالستثمارا
 

 )مدققة(  2020ديسمبر  31 
 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

 

 ألف 
 دوالر أمريكي  

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي  

     
 6,508,714 - - 6,508,714 درجة المعيار العالي  

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

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

مخصوماً منها: مخصصات الخسائر االئتمانية  
 ( 26,942) - (5,771) ( 21,171) المتوقعة

 ──────── ──────── ──────── ──────── 

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

 126,526    دلة أدوات أسهم حقوق الملكية مدرجة بالقيمة العا 
    ──────── 

    9,608,309 
    ════════ 
 

أمريكي    3,3بقيمة  تتضمن أدوات أسهم حقوق الملكية المحتفظ بها بالقيمة العادلة على استثمارات     30كما في  مليون دوالر 
العادلة  6,5:  2020ديسمبر    31)  2021  سبتمبر بالقيمة  تصنيفها  تم  والتي  امريكي(  دوالر  أو    مليون  األرباح  خالل  من 

  1,7  المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر للفترةأسهم حقوق الملكية  من استثمارات    الخسارة  تبلغالخسائر.  
 مليون دوالر أمريكي(.  29,1مكسب وقدره : 2020 سبتمبر 30مليون دوالر أمريكي )

 

 الخسائر االئتمانية المتوقعة   ات مخصص تسوية  ب( 

 2021 

 المجموع  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

 

 ألف 
 دوالر أمريكي  

 ألف 
 دوالر أمريكي  

 ألف 
 دوالر أمريكي  

 ألف 
 دوالر أمريكي 

     

 26,942 - 5,771 21,171 2021يناير  1في 
     

صافي إعادة قياس مخصصات الخسائر  
 (2,749) - (2,364) (385) ج( 6االئتمانية المتوقعة )إيضاح 

 (197) - 89 (286) تعديالت سعر الصرف وتعديالت أخرى 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 23,996 - 3,496 20,500 2021 سبتمبر  30في 

 ══════ ══════ ══════ ══════ 
 

 2020 

 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

 

 ألف 
 دوالر أمريكي  

 ألف 
 دوالر أمريكي  

 ألف 
   دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي 

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

 11,140 - 1,733 9,407 2020يناير   1في 
     

 - - (89) 89 2محول من المرحلة 

صافي إعادة قياس مخصصات الخسائر  
 6,326 - 481 5,845 ج( 6االئتمانية المتوقعة للفترة )إيضاح 

 84 - 69 15 خرى تعديالت سعر الصرف وتعديالت أ
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 17,550 - 2,194 15,356 2020سبتمبر   30في 

 ══════ ══════ ══════ ══════ 
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 إلحتياطيات األخرى التغيرات في ا 8
  في التغيرات المتراكمة    

  
إحتياطي 
 رأسمالي  

 إحتياطي 
 إعادة تقييم  

 العقار  

إحتياطي 
 تحويل 

 العمالت  
 األجنبية  

 إحتياطي
 الدخل  

 الشامل اآلخر  

 إحتياطي
تحوط التدفقات  

 النقدية 

إحتياطي 
 صندوق 
 التقاعد  

مجموع  
اإلحتياطيات 

 األخرى  
  ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ──────── 

  
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
         

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

         

 4,192 - - - 4,186 6 -  تعديالت تحويل العمالت  

 ( 5,546) - 72 ( 5,618) - - -  الموحدة للدخل  المرحلية تحويالت إلى القائمة  

 45,939 13,813 12,092 20,034 - - -  صافي تغيرات القيمة العادلة  

 ( 1,411) - - ( 1,411) - - -  على استثمارات أسهم حقوق الملكية   تحويالت إلى األرباح المبقاة
  ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 (478,927) ( 31,626) ( 41,575) 10,457 (469,738) 36,315 17,240  2021 سبتمبر 30 الرصيد في
  ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 

  التغيرات المتراكمة في    

  
إحتياطي  
 رأسمالي  

 إحتياطي  
 إعادة تقييم  

 العقار  

إحتياطي  
 تحويل 

 العمالت  
 األجنبية 

 إحتياطي 
 الدخل 

 الشامل اآلخر 

 إحتياطي 
تحوط التدفقات  

 النقدية  

إحتياطي  
 صندوق  
 التقاعد  

مجموع 
اإلحتياطيات  

 األخرى 
  ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ──────── 

  
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف 
 الر أمريكي دو

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

         

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

         

 ( 51,672) - - - ( 51,669) ( 3) -  تعديالت تحويل العمالت  

 ( 3,347) - ( 99) ( 3,248) - - -  الموحدة للدخل  المرحلية مة  تحويالت إلى القائ

 ( 68,688) ( 5,145) ( 25,013) ( 38,530) - - -  صافي تغيرات القيمة العادلة  

 1,431 - - 1,431 - - -  على استثمارات أسهم حقوق الملكية   تحويالت إلى األرباح المبقاة
  ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 ( 527,050) ( 44,292) ( 62,249) ( 19,016) ( 454,125) 35,392 17,240  2020 سبتمبر  30 الرصيد في 
  ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
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 ادلة القيمة العقياس  9
 

موجودات والمطلوبات لعادلة للإن القيمة اف،  بها لغرض غير المتاجرة والمدرجة بالتكلفة المطفأةستثمارات المحتفظ  اال  بإستثناء
 بالتكلفة المطفأة   والمحتفظ بها المتاجرة  غير  المحتفظ بها لغرض    ستثماراتلالالقيمة العادلة    . تبلغها المدرجةرب قيما المالية تق 

في    دوالريون  مل   7,893,5 كما  أمريكي(  8,209,5:  2020ديسمبر    31)   2021  سبتمبر  30أمريكي  دوالر  وتبلغ مليون   .
  2021 سبتمبر  30كما في  مليون دوالر أمريكي  7,755,4 المتاجرةغير  المحتفظ بها لغرض  القيمة المدرجة لتلك االستثمارات 

 . مليون دوالر أمريكي( 8,198,3: 2020ديسمبر  31)
 

المط المتوسطة  إن  المالية  هي  ولوبات  للمجموعة  األساسية  األجل  عن  الطويلة  ألجل  عبارة  الدفع  وديون  مستحقة  صكوك 
العادلة  و القيم  إن  ثانوية.  المدرجة،    لتلكمطلوبات  قيمها  عن  جوهرياً  تختلف  ال  المالية  تسعير  المطلوبات  إعادة  يتم  هذه  حيث 

كل   فترات  المالية على  الماليةأشهر، حسب    ستة   أو   ثالثةالمطلوبات  األداة  الناتجة    بنود وشروط   للهوامشالمقاربة  والهوامش 
 ستحقاق مشابهة. اات ذات تواريخ قتراضال الحالية التي سيتم تطبيقها على ا

 
 -تستخدم المجموعة التسلسل الهرمي التالي للتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية بإستخدام تقنيات التقييم:

 
 : األسعار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات المماثلة أو المطلوبات المماثلة؛ 1المستوى 
: التقنيات األخرى والتي يمكن مالحظة جميع مدخالتها ذات التأثير الجوهري على القيمة العادلة المسجلة إما بصورة 2المستوى  

 مباشرة أو غير مباشرة؛ و 
نيات التي تستخدم مدخالت ذات التأثير الجوهري على القيمة العادلة المسجلة والتي ال تستند على معلومات يمكن : التق3المستوى 

 مالحظتها في السوق.
 2021 سبتمبر  30 

 المجموع  3المستوى  2المستوى  1المستوى  
 ───────── ──────── ──────── ─────────

─ 
 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 لف أ
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

     
أدوات أسهم حقوق الملكية مدرجة بالقيمة 

 123,149 38,907 84,166 76 العادلة 

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  )أدوات ديّن 
 1,938,933 - 120,008 1,818,925 ( الدخل الشامل اآلخر

 127,957 - 127,957 - موجودات مالية مشتقة  

 530,641 - 530,641 - الية مشتقة  مطلوبات م

 
 )مدققة(  2020ديسمبر  31 

 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى  
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

     
أدوات أسهم حقوق الملكية مدرجة بالقيمة 

 126,526 38,439 87,911 176 لعادلة  ا

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  )أدوات ديّن 
 1,283,462 - 101,817 1,181,645 ( الدخل الشامل اآلخر

 166,662 - 166,662 - موجودات مالية مشتقة  

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

 
ولم   .3و  2و  1تكن هناك أية تحويالت بين المستويات  ، لم  2020و  2021  سبتمبر  30في    ينأشهر المنتهي  تسعةالفترتي  خالل  

 .3 يتم مالحظة أي تغيرات جوهرية في استثمارات المستوى



 ب. .البنك األهلي المتحد ش.م

18 

 المرحلية الموحدة المختصرة  يضاحات حول القوائم الماليةإ
 ( مراجعة) 2021 سبتمبر  30

 
 عالقة  ات ذ أطرافمع معامالت  10

 

المجموعة ضمن أعمال العليا وشركات تدخل  اإلدارة واإلدارة  رئيسيين وشركات زميلة وأعضاء مجلس  ها اإلعتيادية في معامالت مع مساهمين 
وتخضع  جميع القروض والسلف لألطراف ذات العالقة منتجة  تعتبر  مشتركة أو المتأثرة من قبل هذه األطراف.  ال  ةأو السيطرسيطرة  خاضعة لل
 .  قعةخسائر االئتمانية المتواللتقييمات 

 

 : المختصرة الموحدةالمرحلية القوائم المالية المدرجة في والمتعلقة باألطراف ذات العالقة  الفترةفيما يلي الدخل والمصروفات وأرصدة نهاية 
 

 
2021 

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

  اإلدارة العليا      ────

 

مساهمين  
 رئيسيين  

 شركات  
 ة زميل

أعضاء  
مجلس اإلدارة  
 غير التنفيذين  

 أعضاء  
مجلس اإلدارة  
 المجموع  أخرى  التابعين لإلدارة 

 

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

       
    2021  سبتمبر 30أشهر المنتهية في  للتسعة

       
 5,900 - 21 5,826 53 - الفوائد  دخل 

 11,898 4 63 522 - 11,309 مصروفات الفوائد  

 3,433 1 8 984 1,631 809  رسوم وعموالت

 11,532 2,292 9,240 - - - مكافآت الموظفين قصيرة األجل

 1,072 148 924 - - -  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

رسوم أعضاء مجلس اإلدارة 
 745 - - 745 - - الصلة ومصروفات ذات 

       2021 سبتمبر 30كما في 
       

 4,905 - - - 4,905 - ودائع لدى بنوك 

 178,123 - 273 177,850 - -   قروض وسلف

 5,642 - - - 5,642 - موجودات مالية مشتقة  

 19,522 - - - 19,522 - ودائع من بنوك  

2,113,95  ودائع العمالء
6 

- 43,094 8,731 953 2,166,734 

 9,974 - - - - 9,974   مطلوبات ثانوية

 133,421 - - 85,396 48,025 -   ارتباطات والتزامات محتملة
 

 
2020 

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

  اإلدارة العليا     ────

 

مساهمين 
 رئيسيين  

 شركات 
 زميلة  

أعضاء مجلس  
اإلدارة غير  

 ذين  التنفي 

 أعضاء 
مجلس اإلدارة 
 المجموع أخرى  التابعين لإلدارة 

 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي 

       
    2020 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  للتسعة

       
 5,022 3 59 4,834 126 - دخل الفوائد  

 83,134 6 85 77 356 82,610 مصروفات الفوائد  

 2,429 2 11 514 1,041 861  رسوم وعموالت

 11,259 1,996 9,263 - - - مكافآت الموظفين قصيرة األجل

 1,732 129 1,603 - - -  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

رسوم أعضاء مجلس اإلدارة 
 1,385 - - 1,385 - - ومصروفات ذات الصلة 

       2020ديسمبر  31كما في 
       

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

 144,432 - 379 144,053 - -   قروض وسلف

 8,853 - - - 8,853 - موجودات مالية مشتقة  

 17,086 - - - 17,086 - ودائع من بنوك  

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

 10,032 - - - - 10,032   ثانوية مطلوبات

 91,897 - - 84,461 7,436 -   ارتباطات والتزامات محتملة



 ب. .البنك األهلي المتحد ش.م

19 

 المرحلية الموحدة المختصرة  يضاحات حول القوائم الماليةإ
 ( مراجعة) 2021 سبتمبر  30

 
 

 صافي نسبة التمويل المستقر 11
 

ة مخاطر السيولة، الصادرة عن مصرف البحرين المركزي.  وحدة إدارلتوجيهات    يتم حساب صافي نسبة التمويل المستقر وفقاً 
 لتعميمل وفقاً  . ومع ذلك،  %100صافي نسبه التمويل المستقر وفقاً لمتطلبات مصرف البحرين المركزي  لالحد األدنى  نسبة  يبلع  
تخفيض2020ديسمبر    29المؤرخ في    OG/431/2020رقم   تواء  الح وذلك  ،  2021ديسمبر    31حتى    %80الحد إلى    ، تم 

ل  تالتداعيا  كوفيد  المالية  للمجموعة  .  19  –جائحة  المستقر  الموحد  التمويل  نسبة    سبتمبر   30كما في    %  117,0بلغ صافي 
 . %(117,0 :2020ديسمبر  31) 2021

 

 سبتمبر  30
2021  

 )مدققة( 
 ديسمبر  31

2020 

 

 ألف 
  دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

    التمويل المستقر المتاح: 

 5,539,056  6,155,756 لمال التنظيمي رأس ا

 6,381,437  6,854,163 ودائع التجزئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم 

 12,707,451  12,413,287 التمويل بالجملة 

 480,576  850,282 أخرى 
 ──────────  ───────── 

 25,108,520  26,273,488 مجموع التمويل المستقر المتاح )أ( 
 ──────────  ───────── 

    التمويل المستقر المطلوب:

 1,798,935  1,481,903 أصول سائلة عالية الجودة

 13,552,637  14,434,926 قروض منتظمة 

 2,734,716  3,278,148 أوراق مالية )بخالف األصول السائلة عالية الجودة( 

 587,712  343,039 عقود المشتقات المالية والهوامش 

 2,405,618  2,496,769 أخرى 

 388,174  423,377   ةبنود غير مدرجة في الميزاني
 ──────────  ───────── 

 21,467,792  22,458,162 مجموع التمويل المستقر المطلوب )ب( 
 ──────────  ───────── 
    

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

 

 صكوك مستحقة الدفع 12
 )مدققة(    

 

   سبتمبر  30
2021  

ديسمبر  31
2020 

 

 ألف 
 دوالر أمريكي  

 ألف  
 دوالر أمريكي  

    

 -  600,000 البنك من قبل صادرة ال
 ═════════  ═════════ 

 
سبتمبر    9في    سنوات تستحق  5مدة  لتم إصدار الصكوك خالل الفترة من خالل شركة ذات أغراض خاصة مملوكة بالكامل  

 9مارس ابتداًء من    9وسبتمبر    9في  مؤجلة في الدفع    ةنصف سنوي  ،% سنوياً 2,615وتحمل معدل ربح ثابت قدره    2026
 أعاله مدرجة في بورصة لندن. الواردة . الصكوك 2022مارس 

 
العادلة باعتبارها  إثبات الصكوك الصادرة  مبدئياً  تم   لتغيرات في القيمة العادلة إلى  ايتم تضمين  اإلصدار.  متحصالت  بقيمتها 
مليون دوالر    8,4البالغة  وتكاليف المعامالت غير المطفأة  وللصكوك  الذي يتم فيه التحوط للتغيرات في القيمة العادلة  مدى  ال

 ".وموجودات أخرىومشتقات مالية فوائد مستحقة القبض أمريكي ضمن "
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 1أوراق رأسمالية دائمة مدرجة ضمن رأس المال فئة   13
 )مدققة(    

 

 سبتمبر   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 
 ════════  ═══════ 

 

فئة   المال  رأس  ضمن  المدرجة  القائمة  الدائمة  الرأسمالية  األوراق  إلى  قبل  الصادرة    1باإلضافة  المتحد  من  األهلي  البنك 
الكويت(  )ش.م.ك.ع.   المتحد  األهلي  للبنك  البنك  التابعة  قيمتها  الشركة  أمريكي  200والبالغ  دوالر  سنة    مليون    2016في 

فئة   المال  مدرجة ضمن رأس  دائمة  أكمل  2016  -1)"صكوك  لقد  المتحد  "(،  األهلي  صكوك رأسمالية  الكويت إصدار  البنك 
خالل شهر   3ن دوالر أمريكي المتوافقة مع متطلبات اتفاقية بازل  مليو  600بقيمة    1دائمة إضافية مدرجة ضمن رأس المال فئة  

  سنوي   بالمائة  3,875والتي تحمل معدل ربح بنسبة  "(  2021  -1)"صكوك دائمة مدرجة ضمن رأس المال فئة    2021يونيو  
مونة وتحمل  هي ثانوية وغير مض  2021  -1الصكوك الدائمة المدرجة ضمن رأس المال فئة  مؤهلة لتصنف ضمن الحقوق. إن  

مبالغ توزيع دورية نصف سنوية مؤجلة في الدفع، وهي قابلة لالستدعاء األول بعد فترة خمس سنوات من اإلصدار حتى تاريخ 
بعد ذلك لشروط استرداد معينة بما في  أو يخضع أي تاريخ توزيع أرباح    2026االستدعاء األول الذي سينتهي في شهر يونيو  

مسب موافقة  على  الحصول  المركزيذلك  الكويت  بنك  من  فئة  إن    .قة  المال  المدرجة ضمن رأس  الدائمة    2021  -1الصكوك 
 مدرجة في البورصة األيرلندية وبورصة ناسداك دبي. هي   2016 -1والصكوك الدائمة المدرجة ضمن رأس المال فئة 

 

الصكوك الدائمة المستحقة المدرجة    لحامليتقديم عرض عطاءات  عن  الكويت  ، أعلن البنك األهلي المتحد  2021يونيو  شهر  في  
تسوية كاملة  إجراء بالكويت ، قام البنك األهلي المتحد العطاءاتبموجب شروط مذكرة عرض  2016 – 1ضمن رأس المال فئة 

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

بنك  .  2021  سبتمبر  30كما في   موافقة  بالفعل على  الكويت  المتحد  األهلي  البنك  حصل  المركزي  وقد  استدعاء  الكويت  على 
قام البنك األهلي المتحد الكويت   ،بناًء على سلطته التقديرية الخاصة  2016  -1الصكوك الدائمة المدرجة ضمن رأس المال فئة  

الكامل  باستدعاء   للصكوك  لمبلغلواسترداد  فئة    المستحق  المال  رأس  المدرجة ضمن  أكتوبر    25  بتاريخ   2016  –  1الدائمة 
2021 . 
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الكويتي التمويل  بيت  مساهمو  بتاريخ    وافق  المنعقد  العادية  غير   / العادية  العمومية  الجمعية  اجتماع  في  يناير    20ش.م.ك.ع. 
المتحد   2020 األهلي  البنك  على  االستحواذ  عملية  متابعة  المتحد"/"البنك"(  على  األهلي  )"البنك  عرض    ش.م.ب.  خالل  من 

 2,325581تبادل  طريق تبادل األسهم بنسبة    عنللبنك    سهم الصادرة والمدفوعةاألمن    %100مشروط طوعي لالستحواذ على  
بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة  وذلك  سهم من أسهم البنك األهلي المتحد مقابل كل سهم من أسهم بيت التمويل الكويتي  

عن    بضمان الحصول على نسبة قبول ال تقل لقد كانت موافقة بيت التمويل الكويتي مشروطة.  2019سبتمبر    12البنك بتاريخ  
قبله85 من  المقدم  العطاء  لعرض  التنظيمية  %  الموافقات  وجميع  السابقة  للشروط  خاضعة  المقترحة  االستحواذ  عملية  وستظل 

  .وموافقة المساهمين ذات الصلة
 

نتيجة للظروف غير المسبوقة السائدة    2020ديسمبر  شهر  ومع ذلك، تم الحقاً تعليق إجراءات عملية االستحواذ المقترحة حتى  
كوفيد   بجائحة  ديسمبر  19  –المتعلقة  البنك األهلي  ،  2020. وخالل شهر  إدارة  بيت  وذلك  ،  المتحدوافق مجلس  مع  بالتشاور 

الكويتي،   الالزمة  التمويل  التنظيمية  الموافقات  على  للحصول  العلى  ورهناً  فترة  البنك  تأجيل  تمديد  على  االستحواذ  الستئناف 
التمويل الكويتي من إجراء التقييم المحدث الذي سيتم إجراؤه من   بيتاألهلي المتحد من قبل بيت التمويل الكويتي إلى حين انتهاء 

ال بيت  قبل  من  المعين  الدولي  الخبير  الصدد.  قبل  هذا  في  الكويتي  ذلك،  تمويل  البنك األهلي  وعالوة على  وسيفصح  أفصح  قد 
ة مستمربصورة  ،  حسب مقتضى الحالالكويت،  صة  في بورصة البحرين وبورالشأن  عن أي تطورات ذات صلة بهذا  المتحد  
 ، لضمان الشفافية واالمتثال للقوانين واللوائح التنظيمية.وسريعة

 



 ب..نك األهلي المتحد ش.مالب

 

 إفصاح العام التكميلي

 2021سبتمبر  30
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 البنك األهلي المتحد ش.م.ب

 2021سبتمبر  30 في( للفترة المنتهية 19األثر المالي لجائحة الفيروس التاجي )كوفيد  –إفصاح تكميلي 

 

تعزيزا للشفافية وعمال بتوجيهات مصرف البحرين المركزي، يورد البنك األهلي المتحد ش.م.ب فيما يلي معلومات إضافية 

 للفترة الموحدة المختصرة القوائم المالية المرحلية على ( 19-جد )كوفيدالمستبشأن التأثير المالي ألزمة جائحة الفيروس التاجي 

 .2021سبتمبر  30 فيالمنتهية 

في األنشطة كبير  ضطراباوالعالمي وشلل  لالقتصادفقد تسببت أزمة الجائحة الفيروسية وال تزال في أوضاع وتداعيات وخيمة 

االقتصادية والتجارية حول العالم وفاقم من هذه األوضاع حالة الضبابية وعدم اليقين التي هيمنت على البيئة التشغيلية العامة. 

قد زاد األوضاع الصحية تعقيدا وارتد سلبا على عودة  ما شهدته اآلونة األخيرة من موجات متحورة جديدة من الفيروسكما أن 

، األمر الذي فاقمه الشح الحاصل في المواد والمكونات األولية والذي أدى لتباطؤ عجلة اإلنتاج في العديد من الثقة لألسواق

وفي مواجهة هذه األزمة، فقد بادرت الحكومات والبنوك  الصناعات الرئيسية، مثل صناعة السيارات، الهواتف الجوالة، والطاقة.

 االقتصادي وأوضاع األسواق. االستقرارتداعيات على الللحد من التي اتخذتها التدابير المالية والنقدية لتمديد  المركزية المختلفة

)بما في ذلك الجرعة المنشطة في  غالبية السكانشملت برامج تطعيم الحكومات في تنفيذ  وعلى صعيد منطقة الخليج، فقد نجحت

االنتعاش األخير اقتصاداتها وعودة الثقة بين العمالء. ومن المعتقد أن  فتح واتخذت خطوات استباقية لضمان، مملكة البحرين(

 ورفع مستوى الثقة بين مجتمع األعمال.في األسواق المحلية هذا االنتعاش  تحفيزسيسهم في  في أسعار النفط

يوجه فيه مصارف التجزئة بالسماح للعمالء بتأجيل سداد  2021 مايو 27وكان مصرف البحرين المركزي قد أصدر تعميما في 

مبالغ الفائدة المستحقة نظير هذا التأجيل. كما  احتسابمع  2021 ديسمبر 31أقساط قروضهم وتمويالتهم لمدة ستة أشهر لغاية 

، وهي إجراءات 2021ر ديسمب 31قام مصرف البحرين المركزي أيضا بمدّ فترة سريان إجراءات الدعم المعلن عنها سابقا حتى 

 شملت ما يلي:

 %3إلى  %5خفض الحد األدنى لنسبة االحتياطي النقدي المقررة لبنوك التجزئة من  •

 %80إلى  %100خفض الحد األدنى لنسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل المستقر من  •

 %25إلى  %75خفض الوزن النسبي لمخاطر تمويالت قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من  •

وضع سقف لرسوم معامالت البطاقات المحتسبة على مؤسسات نقاط البيع التجارية، وفترة تسكين لتحويل تصنيف  •

 74( إلى 2( إلى )1(، ومّد مهلة تغيير التصنيف من المرحلة )2( إلى المرحلة )3التعرضات االئتمانية من المرحلة )

 لعقار للقروض العقاريةيوما، وزيادة نسبة التمويل الممنوح إلى قيمة ا
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 : 2021من عام  األشهر التسعة األولىويلخص الجدول أدناه األثر المالي الناتج عن العوامل المشار إليها أعاله لفترة 

 صافي األثر المالي )مليون دوالر أمريكي( 

 قائمة الدخل 

 الموّحدة

الميزانية العمومية 

 الموّحدة

 )الموجودات(

الحقوق العائدة 

 لمساهمي المجموعة

النقدي المودع لدى مصرف  االحتياطيخفض 

 البحرين المركزي

- 65.4 - 

 

 تأثيرات أخرى للجائحة الفيروسية: 

 لألشهر التسعة األولىمليون دوالر أمريكي  450.6سجلت مجموعة البنك األهلي المتحد أرباحا صافية عائدة لمساهميها بلغت 

مليون دوالر  409.3والتي بلغت  2020من عام  الفترةنفس بالمقارنة مع أرباح  %10.1، وتمثل نموا بنسبة 2021 من عام

 أمريكي. 

السلطات الرقابية في اإلبقاء على معدالت  استمرتتداعيات أزمة الجائحة والحد من تأثيراتها على األسواق، فقد  الحتواءوسعيا 

ثر قيام االحتياطي الفيدرالي االمريكي بخفض سعر الفائدة في النصف الثاني من عام إة وذلك على متدنية ألسعار الفائدة القياسي

 44.3 بواقع دخل البنك من صافي الفوائدارتفع . وعلى هذا الصعيد، فقد 2020ومرة أخرى في الربع األول من عام  2019

 ض كلفة التمويل تبعا لتراجع كلفة السيولة.وانخفا بفضل النمو في الموجودات %7.4مليون دوالر أمريكي بنسبة 

وتيرة النشاط نتيجة للتحسن النسبي في ( %3.3+مليون دوالر أمريكي ) 2.6دخل الرسوم والعموالت بواقع  ارتفعكما 

 االقتصادي.

وقد قام البنك بتقدير مستوى المخصصات االجمالية المطلوبة لتغطية الخسائر االئتمانية المتوقعة للقروض والسلفيات المنتظمة 

( وأخذا 9وذلك وفقا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ) احترازيالمصنفة ضمن المرحلة األولى والثانية على أساس 

جوهري محتمل لمخاطر  ارتفاعالكلي وتقدير اإلدارة العليا في التحسب ألي  االقتصادفي المتوقعة متغيرات ال االعتباربعين 

االئتمان في قطاعات معينة أو في محفظة البنك بشكل عام في ظل أوضاع االضطراب وعدم اليقين الناشئة عن أزمة الجائحة. 

مليون دوالر أمريكي للخسائر االئتمانية المتوقعة للقروض  32.0وعليه فقد قام البنك بتجنيب إجمالي مخصصات إضافية بقيمة 
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مليون دوالر أمريكي تجاه القروض  53.4والسلفيات المصنفة ضمن المرحلة األولى والثانية إلى جانب مخصصات إضافية بقيمة 

 . 2021من عام  األشهر التسعة األولىوالسلفيات المصنفة ضمن المرحلة الثالثة خالل 

مليون دوالر  1.0وفي إطار مسئوليتها ومبادراتها االجتماعية، قامت مجموعة البنك األهلي المتحد بتقديم تبرعات بإجمالي 

من العام الجاري مساهمة منها في دعم الجهود الخيرية واإلنسانية ومبادرات التخفيف من  األشهر التسعة األولىأمريكي في 

 موعة. تداعيات الوباء في أقطار عمل المج

بكافة التوجيهات واالشتراطات الرسمية السارية وتطبيق مختلف اإلجراءات والتدابير االحترازية  االلتزاموتستمر المجموعة في 

في تعزيز قدراتها  االستثمارالالزمة لتأمين صحة وسالمة عمالئها وموظفيها ضد مخاطر الجائحة، كما تواصل المجموعة أيضا 

دف تمكين العمالء من إنجاز أكبر قدر من معامالتهم عن بعد بصورة فعالة وآمنة وكذلك تمكين وتدريب التقنية والتشغيلية به

 عن بعد بالكفاءة المطلوبة في ظل ظروف الجائحة. –حسب القدرة والحاجة  – موظفي المجموعة على أداء مهامهم الوظيفية

صيلة أولية لبيان اآلثار المالية ألحداث تفشي الجائحة على عمليات هذا ويجدر التنويه بأن المعلومات الواردة أعاله تعد مجرد ح

البنك ونتائجه كما بتاريخ إعدادها وال ينبغي التعويل عليها ألي غرض آخر كما أنها ال تمثل تقييما نهائيا أو شامال لهذه اآلثار 

ارة إلى أن هذه المعلومات لم تخضع وتظل عرضة للتعديل والتحديث بحسب مستجدات األوضاع وتطوراتها، كما تجدر اإلش

المنتهية في لفترة للمراجعة من قبل المدققين الخارجيين وال تشكل بالتالي جزءا من القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة 

 .2021سبتمبر  30
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REPORT ON REVIEW OF INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED 
FINANCIAL STATEMENTS TO THE BOARD OF DIRECTORS OF 
AHLI UNITED BANK B.S.C. 
 

 

Introduction 

We have reviewed the accompanying interim condensed consolidated financial statements of 
Ahli United Bank B.S.C. (the “Bank”) and its subsidiaries (the "Group") as at 30 September 2021, 
comprising of the interim condensed consolidated balance sheet as at 30 September 2021 and 
the related interim condensed consolidated statements of income, comprehensive income for 
the three-month period and nine-month period then ended, and the interim condensed 
consolidated statements of cash flows and changes in equity for the nine-month period then 
ended and explanatory notes. The Bank's Board of Directors is responsible for the preparation 
and presentation of these interim condensed consolidated financial statements in accordance 
with International Accounting Standard IAS 34 Interim Financial Reporting (“IAS 34”), as modified 
by the Central Bank of Bahrain ("the CBB") referred to under note 2.1 of the accompanying 
interim condensed consolidated financial statements. Our responsibility is to express a 
conclusion on these interim condensed consolidated financial statements based on our review. 
 
Scope of Review 

We conducted our review in accordance with International Standard on Review Engagements 
2410, “Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the 
Entity”. A review of interim financial information consists of making inquiries, primarily of persons 
responsible for financial and accounting matters, and applying analytical and other review 
procedures. A review is substantially less in scope than an audit conducted in accordance with 
International Standards on Auditing and consequently does not enable us to obtain assurance 
that we would become aware of all significant matters that might be identified in an audit. 
Accordingly, we do not express an audit opinion. 
 

Conclusion 

Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the 
accompanying interim condensed consolidated financial statements are not prepared, in all 
material respects, in accordance with IAS 34, as modified by the CBB. 
 

 
 
27 October 2021 

Manama, Kingdom of Bahrain 



AHLI UNITED BANK B.S.C.

INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF INCOME

Nine months ended 30 September 2021 (Reviewed)

2021 2020 2021 2020

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

Interest income 341,879       337,288     998,344      1,127,020   

Interest expense 119,331       144,097     354,140      527,109      

Net interest income 222,548       193,191     644,204      599,911      

Fees and commissions - net 25,705         21,282       79,176        76,622        

Trading income 8,340           9,227         24,987        33,678        

Investment income and others 17,421         23,691       77,820        112,754      

Fees and other income 51,466         54,200       181,983      223,054      

OPERATING INCOME 274,014       247,391     826,187      822,965      

Provision for credit losses and others 6c 17,109         35,204       79,925        117,586      

NET OPERATING INCOME 256,905       212,187     746,262      705,379      

Staff costs 45,151         40,750       131,784      135,945      

Depreciation 8,686           7,609         25,640        24,363        

Other operating expenses 31,958         29,880       82,443        75,384        

OPERATING EXPENSES 85,795         78,239       239,867      235,692      

PROFIT BEFORE TAX AND ZAKAT 171,110       133,948     506,395      469,687      

Tax expense and zakat 10,614         9,558         30,108        30,934        

NET PROFIT FOR THE PERIOD 160,496       124,390     476,287      438,753      

Net profit attributable to the non-controlling interests 8,430           8,499         25,664        29,423        

NET PROFIT ATTRIBUTABLE TO THE 

OWNERS OF THE BANK 152,066       115,891     450,623      409,330      

EARNINGS PER SHARE ATTRIBUTABLE TO THE

OWNERS OF THE BANK FOR THE PERIOD:

3 1.5               1.1             4.3              3.9              

        __________________________         _________________________     _________________________

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

 Chairman  Deputy Chairman    Group Chief Executive Officer 

         & Managing Director

Three months ended

30 September

Basic and diluted earnings per ordinary share (US cents)

Nine months ended

30 September

  The attached notes 1 to 14 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

Nine months ended 30 September 2021 (Reviewed)

2021 2020 2021 2020

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

Net profit for the period 160,496     124,390     476,287     438,753     

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 2,867         (1,749)        8,298         (2,597)        

Net change in pension fund reserve 2,198         (2,757)        13,813       (5,145)        

Items that may be reclassified subsequently to 

   consolidated statement of income

Foreign currency translation adjustments (5,401)        18,783       6,216         (54,877)     

Net movement in fair value of debt instruments 

   held as fair value through OCI 5,346         3,067         10,317       (35,694)     

Transfers to consolidated statement of income (3,682)        (4,471)        (5,748)        (3,248)        

Net change in fair value of cash flow hedges 1,900         3,717         12,164       (25,112)     

Other comprehensive income (loss) for the period 3,228         16,590       45,060       (126,673)   

Total comprehensive income for the period 163,724     140,980     521,347     312,080     

Total comprehensive income attributable to

   non-controlling interests 7,692         11,272       27,550       25,026       

Total comprehensive income attributable

   to the owners of the Bank 156,032     129,708     493,797     287,054     

Three months ended

30 September

Nine months ended

30 September

     The attached notes 1 to 14 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 September 2021 (Reviewed)

(Audited)

30 September 31 December

2021 2020

Note US$ ’000 US$ ’000

ASSETS 

Cash and balances with central banks           1,706,807           1,747,560 

Treasury bills and deposits with central banks           2,643,090           2,333,852 

Deposits with banks           3,362,562           3,532,689 

Loans and advances 6         21,829,892         20,719,878 

Non-trading investments 7           9,817,458           9,608,309 

Investment in associates              335,952              303,127 

Investment properties              170,431              185,715 

Interest receivable, derivative and other assets              873,025              857,232 

Premises and equipment              299,841              296,847 

Goodwill and other intangible assets              487,884              485,958 

TOTAL ASSETS         41,526,942         40,071,167 

LIABILITIES AND EQUITY

LIABILITIES

Deposits from banks           4,373,603 4,218,417

Borrowings under repurchase agreements           3,653,340 3,618,069

Customers’ deposits         25,020,407 25,182,585

Term debts              525,000 175,000

Sukuk payable 12              600,000                        -   

Interest payable, derivative and other liabilities           1,387,616 1,830,706

Subordinated liabilities                  9,974 10,032

TOTAL LIABILITIES         35,569,940         35,034,809 

EQUITY

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

Reserves           1,813,727 1,588,668

Equity attributable to the owners of the Bank           4,347,348           4,001,640 

Perpetual Tier 1 Capital Securities 13           1,160,815 600,000

Non-controlling interests              448,839 434,718

TOTAL EQUITY           5,957,002           5,036,358 

TOTAL LIABILITIES AND EQUITY         41,526,942         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 14 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

Nine months ended 30 September 2021 (Reviewed)

2021 2020

Note US$ ’000  US$ ’000 

OPERATING ACTIVITIES

Profit before tax and zakat          506,395          469,687 

Adjustments for:

Depreciation            25,640            24,363 

Investment income and others          (69,005)        (105,650)

Provision for credit losses and others            79,925          117,586 

Operating profit before changes in operating assets and liabilities          542,955          505,986 

Changes in:

Mandatory reserve deposits with central banks          (85,630)          179,914 

Treasury bills and deposits with central banks          385,836        (477,287)

Deposits with banks          377,907          816,521 

Loans and advances     (1,188,073)        (307,410)

Interest receivable, derivative and other assets            13,497          (73,985)

Deposits from banks          155,186          319,323 

Borrowings under repurchase agreements            35,271          928,771 

Customers’ deposits        (162,178)     (1,016,289)

Interest payable, derivative and other liabilities          (57,989)          (65,210)

Cash from operations            16,782          810,334 

Income tax and zakat paid          (31,032)          (37,337)

Net cash (used in) from operating activities          (14,250)          772,997 

INVESTING ACTIVITIES

Purchase of non-trading investments     (2,577,302)     (1,979,188)

Proceeds from sale or redemption of non-trading investments       2,138,312       1,950,247 

Additional investment in subsidiary            (8,628)                    -   

Right subscription in an associate          (27,545)                    -   

Net decrease in investment properties            18,547            49,660 

Net increase in premises and equipment          (29,063)          (16,732)

Dividends received from associates              8,862            14,283 

Net cash (used) from in investing activities        (476,817)            18,270 

FINANCING ACTIVITIES

Additional Perpetual Tier 1 Capital Securities issued 13          600,000                    -   

Redemption of Perpetual Tier 1 Capital Securities 13          (39,185)                    -   

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

Issuance of Sukuk 12          600,000                    -   

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)        (432,477)

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

Movement in subsidiary                   -                   143 

Net cash from (used in) financing activities       1,372,218        (496,425)

NET CHANGE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS          881,151          294,842 

Net foreign exchange difference                 991                 170 

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

CASH AND CASH EQUIVALENTS AT 30 SEPTEMBER       3,859,141       3,427,135 

      1,006,203       1,104,437 

      2,852,938       2,322,698 

       3,859,141       3,427,135 

Additional cash flow information:

Interest received          997,622       1,142,512 

Interest paid          353,154          590,274 

Nine months ended 

30 September

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 14 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

Nine months ended 30 September 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                      -                    -                    -              1,411 -                                             -                 1,411               1,411                     -                   -   1,411              

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 13)                      -                    -                    -                    -   -                                             -                       -                       -            600,000                 -   600,000          

Perpetual Tier 1 Sukuk 

   redemption (Note 13)                      -                    -                    -                    -   -                                             -                       -                       -             (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                      -                    -                    -             (6,342)                           -                         -   (6,342)                         (6,342)                     -                   -   (6,342)            

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                      -                    -                    -          450,623                           -                 43,174 493,797                   493,797                     -           27,550 521,347          

Balance at 30 September 2021         2,533,621        752,519        704,755        835,380                           -             (478,927)        1,813,727        4,347,348       1,160,815       448,839        5,957,002 

Reserves

Attributable to the owners of the Bank

          The attached notes 1 to 14 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

Nine months ended 30 September 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                     -                   -                    -              (1,431) -                                     -                (1,431) (1,431)                             -                 (12) (1,443)            

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)                  -              (2,909)                     -                      -                (2,930) (2,930)                             -               (542) (3,472)            

Total comprehensive income 

   (loss) for the period                     -                   -                    -           409,330                     -          (122,276)            287,054 287,054                           -            25,026 312,080         

Balance at 30 September 2020        2,412,972       766,209       659,531         676,062                     -          (527,050)         1,574,752        3,987,724        600,000        482,844        5,070,568 

Reserves

Attributable to the owners of the Bank

        The attached notes 1 to 14 form part of these interim condensed consolidated financial statements___________________________________________________________________________________________________________________________________________
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AHLI UNITED BANK B.S.C.

30 September 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 nine-month period ended 30 September

2021 were authorised for issue in accordance with a resolution of the Board of Directors dated 27 October 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 financial information of the Group is hereinafter referred to as ‘IAS

34 as modified by CBB’.

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 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 September

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’.

_______________________________________________________________________________________________
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AHLI UNITED BANK B.S.C.

30 September 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 September 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 nine-month period ended 30 September 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

nine-month period ended 30 September 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 nine-month period ended 30 September 2020.  

_______________________________________________________________________________________________
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AHLI UNITED BANK B.S.C.

30 September 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

       152,066         115,891         450,623         409,330 

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

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

       152,066         115,891         434,594         391,460 

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

1.5              1.1               4.3                3.9                

       10,134.5          9,651.9 

4        CONTINGENT LIABILITIES

(Audited)

30 September 31 December

2021 2020

US$ ’000 US$ ’000

Guarantees      2,731,089      2,710,332 

Acceptances         371,785         244,546 

Letters of credit         615,395         390,673 

     3,718,269      3,345,551 

5        SEGMENT INFORMATION

-   Retail banking

-   Corporate banking

-   Treasury and investments

-   Private banking

Nine months ended

    30 September

NOTES TO THE INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

Three months ended

    30 September

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 September 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

Nine months ended 30 September 2021:

Net interest income      140,609        246,652         217,288           39,655         644,204 

Fees and commissions - net        18,981          47,957             1,497           10,741           79,176 

Trading, investment income and others          3,105            9,329           90,267                106         102,807 

OPERATING INCOME      162,695        303,938         309,052           50,502         826,187 

         4,578          77,971           (2,749)                125           79,925 

NET OPERATING INCOME      158,117        225,967         311,801           50,377         746,262 

Operating expenses        90,700          61,584           63,149           24,434         239,867 

PROFIT BEFORE TAX AND ZAKAT        67,417        164,383         248,652           25,943         506,395 

Tax expense and zakat           30,108 

NET PROFIT FOR THE PERIOD         476,287 

Less: Attributable to the non-controlling interests           25,664 

450,623        

Inter segment interest included

  in net interest income above      157,454      (150,239)         (27,493)           20,278                   -   

Retail Corporate Treasury and Private

banking banking investments banking Total

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

Nine months ended 30 September 2020:

Net interest income 158,262    239,630      161,783       40,236                  599,911 

Fees and commissions - net 20,100      43,439        2,385           10,698                    76,622 

Trading, investment income and others 2,238        11,344        132,726       124                       146,432 

OPERATING INCOME      180,600        294,413         296,894           51,058         822,965 

16,915      90,404        6,326           3,941                    117,586 

NET OPERATING INCOME      163,685        204,009         290,568           47,117         705,379 

Operating expenses 85,415      62,380        64,630         23,267                  235,692 

PROFIT BEFORE TAX AND ZAKAT        78,270        141,629         225,938           23,850         469,687 

Tax expense and zakat 30,934          

NET PROFIT FOR THE PERIOD         438,753 

Less: Attributable to the non-controlling interests 29,423          

409,330        

Inter segment interest included

  in net interest income above 175,897    (229,639)     30,669         23,073                            -   

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 September 2021 (Reviewed)

6 LOANS AND ADVANCES 

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total

US$ ’000 US$ ’000 US$ ’000 US$ ’000

High standard grade     12,758,803          887,473                    -       13,646,276 

Standard grade       5,974,256       2,666,418                    -         8,640,674 

Credit impaired                    -                      -            560,931          560,931 

    18,733,059       3,553,891          560,931     22,847,881 

Less: ECL allowances        (161,933)        (394,893)        (461,163)     (1,017,989)

18,571,126   3,158,998     99,768          21,829,892   

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            (5,339)              2,860              2,479                    -   

Transfer from Stage 2              2,913            (8,698)              5,785                    -   

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

Net remeasurement of ECL 

allowances (note 6c)            25,187              6,818            53,373            85,378 

Amounts written-off                    -                      -            (63,608)          (63,608)

Exchange rate and other adjustments                 202                 491                 802              1,495 

At 30 September 2021 161,933        394,893        461,163        1,017,989     

NOTES TO THE INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL 

30 September 2021

31 December 2020 (Audited)

 2021

a) Credit quality of loans and advances 

_________________________________________________________________________________________________
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AHLI UNITED BANK B.S.C.

30 September 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            (3,569)              2,102              1,467                    -   

Transfer from Stage 2              4,008          (29,801)            25,793                    -   

Net remeasurement of ECL 

allowances (note 6c)            48,189            23,863            39,986          112,038 

Amounts written-off                    -                      -              (5,520)            (5,520)

Exchange rate and other adjustments                   85            (1,247)               (737)            (1,899)

At 30 September 2020 149,518        307,371        417,494        874,383        

c) Provision for credit losses and others

2021 2020

 US$ ’000 US$ ’000

Net remeasurement of ECL on loans and advances (note 6 b) 85,378          112,038        

Recoveries from loans and advances during the period 

(from fully provided loans written-off in previous years) (7,319)           (10,503)         

Net remeasurement of ECL for non-trading investments (note 7 b) (2,749)           6,326            

Net remeasurement of ECL on off-balance sheet exposures and others 11,291          445               

Net other provision charges (6,676)           9,280            

79,925          117,586        

7 NON-TRADING INVESTMENTS

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total

US$ ’000 US$ ’000 US$ ’000 US$ ’000

High standard grade       5,869,629              5,064                    -         5,874,693 

Standard grade       3,757,105            86,507                    -         3,843,612 

      9,626,734            91,571                    -         9,718,305 

Less: ECL allowances          (20,500)            (3,496)                    -            (23,996)

9,606,234     88,075                             -         9,694,309 

Equity instruments at fair value 123,149        

9,817,458     

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     

Nine months ended 

30 September

30 September 2021

Equity instruments held at fair value include investments amounted to US$ 3.3 million as at 30 September 2021 (31

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

period amounted to US$ 1.7 million (30 September 2020: Gain of US$ 29.1 million).

2020

31 December 2020 (Audited)

a) Credit quality of non-trading investments

_________________________________________________________________________________________________
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AHLI UNITED BANK B.S.C.

30 September 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)               (385)            (2,364)                    -              (2,749)

Exchange rate and other adjustments               (286)                   89                    -                 (197)

At 30 September 2021 20,500          3,496                               -   23,996          

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 

Transfer from Stage 2                   89                 (89)                    -                      -   

Net remeasurement of ECL 

allowances (note 6c)              5,845                 481                    -                6,326 

Exchange rate and other adjustments                   15                   69                    -                     84 

At 30 September 2020 15,356          2,194                               -   17,550          

2021

2020

_________________________________________________________________________________________________
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AHLI UNITED BANK B.S.C.

30 September 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)      

-             6                 4,186            -              -              -              4,192            

-             -              -               (5,618)         72               -              (5,546)          

-             -              -               20,034         12,092        13,813         45,939          

-             -              -               (1,411)         -              -              (1,411)          

Balance at 30 September 2021 17,240       36,315        (469,738)      10,457         (41,575)       (31,626)       (478,927)      

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)      

-             (3)                (51,669)        -              -              -              (51,672)        

-             -              -               (3,248)         (99)              -              (3,347)          

-             -              -               (38,530)       (25,013)       (5,145)         (68,688)        

-             -              -               1,431           -              -              1,431            

Balance at 30 September 2020 17,240       35,392        (454,125)      (19,016)       (62,249)       (44,292)       (527,050)      

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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AHLI UNITED BANK B.S.C.

30 September 2021 (Reviewed)

9 FAIR VALUE MEASUREMENT

Level 1 Level 2 Level 3 Total

US$ ’000 US$ ’000 US$ ’000 US$ ’000

                    76           84,166               38,907         123,149 

        1,818,925         120,008                      -        1,938,933 

Derivative assets                     -           127,957                      -           127,957 

Derivative liabilities                     -           530,641                      -           530,641 

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$ 7,893.5 million as at 30 September 2021 (31 December 2020: US$ 8,209.5 million). Carrying value of these non-trading

investments was US$ 7,755.4 million as at 30 September 2021 (31 December 2020: US$ 8,198.3 million).

The Group's primary medium and long-term financial liabilities are the term debts, Sukuk payable and subordinated liabilities.

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 September 2021

31 December 2020 (Audited)

Equity instruments at fair value

During the nine months ended 30 September 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)

____________________________________________________________________________________________________
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AHLI UNITED BANK B.S.C.

30 September 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 nine months ended

 30 September 2021

Interest income                 -                53        5,826                  21                    -   5,900               

Interest expense          11,309               -             522                  63                      4 11,898             

Fees and commissions               809         1,631           984                    8                      1 3,433               

                -                 -                -               9,240               2,292 11,532             

End of service benefits                 -                 -                -                  924                  148 1,072               

                -                 -             745                   -                      -   745                  

As of 30 September 2021

Deposits with banks                 -           4,905              -                     -                      -   4,905               

Loans and advances                 -                 -      177,850                273                    -   178,123           

                -           5,642              -                     -                      -   5,642               

Deposits from banks                 -         19,522              -                     -                      -   19,522             

Customers’ deposits     2,113,956               -        43,094             8,731                  953 2,166,734        

Subordinated liabilities            9,974               -                -                     -                      -   9,974               

                -         48,025      85,396                   -                      -   133,421           

Non-

Major Executive Management

shareholders Associates Directors Directors Others Total

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

For the nine months ended

 30 September 2020

Interest income                 -              126        4,834                  59                      3 5,022               

Interest expense          82,610            356             77                  85                      6 83,134             

Fees and commissions               861         1,041           514                  11                      2 2,429               

                -                 -                -               9,263               1,996 11,259             

                -                 -                -               1,603                  129 1,732               

                -                 -          1,385                   -                      -   1,385               

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 

expenses

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 assessment. 

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 

expenses

Senior management

_______________________________________________________________________________________________________
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AHLI UNITED BANK B.S.C.

30 September 2021 (Reviewed)

NOTES TO THE INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

11 NET STABLE FUNDING RATIO (NSFR)

(Audited)

30 September 31 December

2021 2020

US$ ’000 US$ ’000

Available Stable Funding:

Regulatory capital 6,155,756               5,539,056 

Retail and SME deposits 6,854,163               6,381,437 

Wholesale funding 12,413,287    12,707,451      

Others 850,282         480,576           

Total Available Stable Funding (A) 26,273,488    25,108,520      

Required Stable Funding:

High-Quality Liquid Assets (HQLA) 1,481,903               1,798,935 

Performing loans 14,434,926    13,552,637      

Securities (other than HQLA) 3,278,148      2,734,716        

Derivative contracts and margins 343,039         587,712           

Others 2,496,769      2,405,618        

Off-balance sheet items 423,377         388,174           

Total Required Stable Funding (B) 22,458,162    21,467,792      

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

12 SUKUK PAYABLE 

(Audited)

30 September 31 December

2021 2020

US$ ’000 US$ ’000

Issued by the Bank 600,000         -                   

Sukuk issued is initially recognized at their fair value being the issue proceeds. Changes in fair value to the extent of the

changes in fair value of the Sukuk hedged and unamortised transaction costs amounting US$ 8.4 million is included under

‘Interest receivable, derivative and other assets’.

The Sukuk was issued during the period through a wholly owned special purpose vehicle with a tenor of 5 years maturing

on 9 September 2026 and carries a fixed profit rate of 2.615% per annum, payable semi-annually in arrears on 9

September and 9 March respectively commencing 9 March 2022. The above Sukuk is listed on the London Stock

Exchange.

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 September 2021 was 117.0% (31 December 2020: 117.0%).

_______________________________________________________________________________________________________
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AHLI UNITED BANK B.S.C.

30 September 2021 (Reviewed)

NOTES TO THE INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

13 PERPETUAL TIER 1 CAPITAL SECURITIES

(Audited)

30 September 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           

14 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 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 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.

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 September 2021 was US$ 160,815 thousands. In accordance with approval from CBK to recall Perpetual

Tier I Sukuk-2016 at its discretion, AUBK has recalled and fully redeemed the outstanding Perpetual Tier I Sukuk-2016

on 25 October 2021.
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