












 

 

 ب. .مش.  لمتحدالبنك األهلي ا

 القوائم المالية المرحلية  
 المختصرة   الموحدة

 2022مارس  31

 





 ب. ..ممتحد شالألهلي ا  نكالب

 المختصرة لموحدةا حلية المرالمالية  مهذه القوائن ءاً مجز 14إلى   1 لمرفقة منتشكل اإليضاحات ا
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   لدخللالمختصرة  ة  الموحدقائمة المرحلية ال
 ( مراجعة) 2022مارس  31المنتهية في أشهر  الثالثة

 
 أشهر المنتهية في للثالثة

   مارس  31

2021 2022   

 ألف 
 ي أمريكدوالر 

 ألف
  إيضاح ي أمريكدوالر 

    
   دخل الفوائد  340,978 326,177
   فات الفوائدرومص  128,887 119,184

──────── ────────   
 صافي دخل الفوائد  212,091 206,993

──────── ────────   
 صافي - رسوم وعموالت  27,435 29,493    

   دخل المتاجرة  10,124 8,524
 آخرل ودخستثمارات ا  61,001 46,009

──────── ────────   
 وم ودخل آخر رسال  98,560 84,026

──────── ────────   
 الدخل التشغيلي    310,651 291,019

──────── ────────   
 أخرى مخصصات االئتمانية وخسائر المخصص  ج6 33,583 30,851    

──────── ────────   
 ي  صافي الدخل التشغيل   277,068 260,168

──────── ────────   
 اليف الموظفين كت  45,829 42,554    

 ك استهال  8,797 8,344

 مصروفات تشغيلية أخرى  32,540 29,835
──────── ────────   

 المصروفات التشغيلية    87,166 80,733
──────── ────────   

    
 والزكاة  الربح قبل الضرائب  189,902 179,435

 وزكاة مصروف ضريبي  7,917 9,439
──────── ────────   

 للفترة صافي الربح    181,985 169,996
    

 لى حقوق غير مسيطرة ئد إالعاصافي الربح   11,048 10,380
──────── ────────   

 العائد إلى مالك البنك صافي الربح    170,937 159,616
════════ ════════   

    
 : للفترةالبنك إلى مالك  د  لعائهم اسلنصيب أرباح ا   

    
 ( أمريكي )سنتالعادي في األرباح  نصيب األساسي والمخفض للسهملا 3 1,7 1,6

════════ ════════   
 

                                             
 

 مشعل عبدالعزيز العثمان   محمد جاسم المرزوق   عادل اللبان 

 ارةرئيس مجلس اإلد   ةدارإلنائب رئيس مجلس ا  الرئيس التنفيذي للمجموعة
 



 ب. ..ممتحد شالألهلي  ا نكالب

 المختصرة  الموحدةالمرحلية هذه القوائم المالية  اً منجزء  14إلى  1ن ة ميضاحات المرفقاإل تشكل
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 لدخل الشامل  لالمختصرة  حدة ائمة المرحلية الموالق
 (مراجعة) 2022مارس  31أشهر المنتهية في   الثالثة

 
 أشهر المنتهية في  ثةثاللل

   مارس  31

2021 2022   

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
   دوالر أمريكي 

    

 للفترة   صافي الربح  181,985 169,996
──────── ────────   

    

 الدخل الشامل اآلخر    

    

 إلى القائمة الموحدة للدخل  الحقاً إعادة تصنيفها البنود التي لن يتم    

6,094 4,806  

المقاسة بالقيمة  أسهم حقوق الملكية الستثمارات غيرات في القيمة العادلة الت صافي
 الدخل الشامل اآلخر خالل  العادلة من 

   وق التقاعداطي صندتي إح   في التغيرفي صا   (1,574) 6,796
    

 لقائمة الموحدة للدخل  قاً إلى االبنود التي من الممكن إعادة تصنيفها الح   

 أجنبية  تعديالت تحويل عمالت  (105,205) 2,566

(13,097 ) (27,727)  

 لة عادمة البالقيكمدرجة  المحتفظ بها  ألدوات الديّنصافي التغيرات في القيمة العادلة 
 دخل الشامل اآلخر لال من خال

 أدوات الديّن  بيع عن  ناتجةإلى القائمة الموحدة للدخل  تتحويال  (800) (2,972)
  التدفقات النقدية تتحوطا ل العادلةصافي التغيرات في القيمة   19,036 16,824

──────── ────────   
 ترة للف  اآلخر املالشدخل لا  (األخرى ةشاملال الخسارة)  (111,464) 16,211

──────── ────────   
    

 للفترة الشامل مجموع الدخل   70,521 186,207
    

 حقوق غير مسيطرة   الشامل العائد إلى مجموع الدخل  4,912 11,365
──────── ────────   
 إلى مالك البنك  العائدالشامل مجموع الدخل   65,609 174,842
════════ ════════   



 ب. .مي المتحد ش. البنك األهل

 صرةختالم ةموحدالرحلية الملقوائم المالية اً من هذه ا جزء 14لى  إ 1ة من مرفقاحات التشكل اإليض
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 المختصرة  الموحدة ية ل حمرالميزانية لا
 ( مراجعة )  2022 مارس 31

  

  (مراجعة)
 مارس 31

2022 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2021 
  ────────── ────────── 

 

 
 إيضاح

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

    الموجودات 
    

 1,819,841 1,970,888    نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

 1,731,698 1,520,191   مركزيةك بنولدى  وودائع خزانة أذونات

 4,116,647 4,002,376  ودائع لدى بنوك 

 22,075,148 22,219,774 6   قروض وسلف

 9,923,294 9,607,030 7 غير المتاجرةاستثمارات محتفظ بها لغرض 

 343,076 336,716  استثمارات في شركات زميلة 

 188,648 188,301  ة عقاريات رثمااست

 916,200 1,005,397  وموجودات أخرى  ومشتقات مالية قة القبض حمست فوائد

 311,929 310,209    ممتلكات ومعدات

 486,889 473,910  شهرة وموجودات أخرى غير ملموسة ال
  ────────── ────────── 

 41,913,370 41,634,792  مجموع الموجودات 
  ══════════ ══════════ 

      المطلوبات والحقوق

    

      المطلوبات

 4,638,973 4,732,348  ودائع من بنوك  

 3,775,499 4,658,399  قتراضات بموجب اتفاقيات إعادة شراء ا

 25,203,941 24,169,010   ودائع العمالء

 1,088,822 1,060,222  ألجل  قتراضات ا

 1,278,187 1,018,509   ىأخرومطلوبات ت مالية تقاومشفوائد مستحقة الدفع 

 9,983 9,844    مطلوبات ثانوية
  ────────── ────────── 

 35,995,405 35,648,332  مجموع المطلوبات 
  ────────── ────────── 

    

    الحقوق 

 2,533,621 2,533,621    عادية السهم األ –رأس المال  

 1,936,083 1,999,588    إحتياطيات
  ────────── ────────── 

 4,469,704 4,533,209  البنك  إلى مالك  لعائدةا وقحقال

 1,000,000 1,000,000    1أوراق رأسمالية دائمة مدرجة ضمن رأس المال فئة 

 448,261 453,251    حقوق غير مسيطرة
  ────────── ────────── 

 5,917,965 5,986,460    مجموع الحقوق
  ────────── ────────── 

 41,913,370 41,634,792  قوق  لحوا ت باالمطلومجموع 

  ══════════ ══════════ 

                                             
 مشعل عبدالعزيز العثمان   محمد جاسم المرزوق   عادل اللبان 

 دارةجلس اإلرئيس م  نائب رئيس مجلس اإلدارة  الرئيس التنفيذي للمجموعة



 ب. .مي المتحد ش.البنك األهل

 تصرة المخ الموحدةلية مرح ال لقوائم الماليةا هجزءاً من هذ  14 لىإ 1مرفقة من اإليضاحات ال لتشك
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 النقدية  لتدفقاتلة  المختصر ةالموحدالمرحلية ائمة الق
 )مراجعة( 2022ارس م 31في  تهيةالمنأشهر   الثالثة

 تهية فيالمنشهر أ لثالثةل
   مارس  31

2021 2022   

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
   أمريكي دوالر 

 األنشطة التشغيلية   

 والزكاة   الربح قبل الضرائب   189,902 179,435

 تعديالت للبنود التالية:    

 ك  استهال  8,797 8,344

 دخل آخر  ت وارثما است  ( 24,805) (35,844)

 أخرى مخصصات الئتمانية وخسائر ا ال مخصص  33,583 30,851

 حصة البنك من نتائج شركات زميلة   ( 8,755) (8,929)
───────── ───────── 

 
 

 ة الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلي   198,722 173,857

 في:  راتتغي   

 اري لدى بنوك مركزية بع اإلحتياطي اإلجائود  88,936 (145,590)

 مركزية أذونات خزانة وودائع لدى بنوك    ( 195,456) 573,594

 بنوك  ودائع لدى   1,146,269 865,246

 قروض وسلف   ( 167,139) (274,659)

   أخرى  وداتوموجومشتقات مالية فوائد مستحقة القبض   ( 58,188) 96,312

   وكبنن ودائع م   93,375 (57,963)

 قيات إعادة شراء قتراضات بموجب إتفاا  882,900 166,057

 العمالء ئع ودا  ( 1,034,931) (915,762)

 فوائد مستحقة الدفع ومشتقات مالية ومطلوبات أخرى   121,706 (38,342)
───────── ───────── 

 
 

 العمليات من الناتجة   ية ت النقدالتدفقاصافي   1,076,194 442,750

 عة فودموزكاة  ضريبة دخل   ( 10,655) (10,085)
───────── ───────── 

 
 

 تشغيلية األنشطة الالناتجة من  ة يالنقدالتدفقات صافي   1,065,539 432,665
───────── ───────── 

 
 

 األنشطة االستثمارية    

 رض غير المتاجرة فظ بها لغاستثمارات محتشراء   ( 780,417) (1,210,040)

 ر المتاجرة ارات محتفظ بها لغرض غي تثمسا  استردادمتحصالت من بيع أو   542,138 1,467,389

 تابعة  ة استثمار إضافي في شرك   - (8,534)

 زميلة  استثمار إضافي في شركة    - (27,545)

 ة العقاري اتفي االستثمار النقصصافي   - 989

 ات والمعدات تلكلممفي ا  الزيادةي صاف   ( 3,604) (8,301)
───────── ───────── 

 
 

 ثمارية االست ة األنشط من الناتجة /   (يالمستخدمة ف )ية النقدالتدفقات صافي   ( 241,883) 213,958
───────── ─────────   

 التمويلي  النشاط   

 ديون ألجل إضافية    - 350,000
───────── ─────────   

 ويلي مالت  ط انشالمن التدفقات النقدية الناتجة  ي صاف   - 350,000
───────── ─────────   

 في النقد وما في حكمه  يرصافي التغ  823,656 996,623

 صافي فروق صرف العمالت األجنبية   ( 18,520) 633
  

 
 

 يناير  1النقد وما في حكمه في   2,609,526 2,976,999
───────── ───────── 

 
 

 مارس  31كمه في ح  ا فيموالنقد   3,414,662 3,974,255
═════════ ═════════   

   على: ا في حكمه  د ومالنقيشتمل 
 969,273 839,482 اري اإلجب  ع اإلحتياطيباستثناء ودائ ،زيةكنوك مر نقد وأرصدة لدى ب

 3,004,982 2,575,180 أقل و أ  هرشأ ثالثةة لفترة  تحقاق أصلي سإ  خيبتوار ت خزانةة وأذوناوك مركزيوبن بنوكودائع لدى 

 ───────── ───────── 
 3,414,662 3,974,255 
 ═════════ ═════════ 

   :معلومات إضافية عن التدفقات النقدية

 349,619 378,205 فوائد مستلمة  

 139,876 164,059 مدفوعة  فوائد 
 



 ب. .مي المتحد ش.البنك األهل

 رة المختص الموحدةالمرحلية  ئم الماليةجزءاً من هذه القوا  14إلى  1المرفقة من  اإليضاحاتتشكل 
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 القائمة المرحلية الموحدة المختصرة للتغيرات في الحقوق 
 (مراجعة) 2022 مارس 31المنتهية في  ر هأش  ةالثالث

 
 
 

  

 رأس  
 -المال 

 األسهم 
 العادية 

 عالوة  
 إصدار  

 أسهم
 إحتياطي 
 قانوني 

 أرباح 
 قاة مبـ

 توزيعات
 مقترحة 

 إحتياطيات 
 أخرى  

 (8إيضاح )
 مجموع 

 ت ااطيحتياإل
  ةدالعائوق الحق

 المالك ى إل

ة  ي لسماق رأأورا
درجة  دائمة م

 س ن رأضم 
 1 ل فئةالما 

 ير حقوق غ
 مجموع لا مسيطرة 

 ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف  

  
 دوالر 
 أمريكي 

 دوالر
 أمريكي 

 ردوال
 أمريكي 

 دوالر
 يكي أمر

 دوالر
 أمريكي 

 دوالر
 أمريكي 

 دوالر
 ي أمريك

 دوالر
 أمريكي 

 دوالر
 ريكي مأ

 رالدو
 أمريكي 

 دوالر 
 أمريكي 

             
 5,917,965 448,261 1,000,000 4,469,704 1,936,083 ( 488,090) 306,034 600,122 765,479 752,538 2,533,621   2022ر ايني  1في  صيدالر

 ( 2,116) - - ( 2,116) ( 2,116) - - ( 2,116) - - -  ت زميلة  تغيرات في شركا 

 90 78 - 12 12 - - - - 12 -  كات تابعة  في شر  تتغيرا

 70,521 4,912 - 65,609 65,609 ( 105,328) - 170,937 - - -  رةقت لل ملشاالمجموع الدخل 

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

 5,986,460 453,251 1,000,000 4,533,209 1,999,588 ( 593,418) 306,034 768,943 765,479 752,550 2,533,621  2022 مارس 31لرصيد في ا

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

 

 نك الب  كمالال إلى ائدالع 

 طيات إحتيا   



 ب. .مي المتحد ش.البنك األهل

 المختصرة  الموحدة المرحلية ةليالما  وائمهذه الق جزءاً من  14إلى  1المرفقة من  حاتاإليضال تشك
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 حقوق التغيرات في للالمختصرة   حلية الموحدةمرال ة قائمال
 (مراجعة) 2022مارس  31أشهر المنتهية في   الثالثة

 
 
 

  

 رأس  
 -المال 

 األسهم  
 ةالعادي

 عالوة 
 إصدار 

 أسهم 
 إحتياطي 

 قانوني 
 أرباح  

 قاة مبـ
 توزيعات 
 مقترحة 

 إحتياطيات 
 أخرى  

 ( 8إيضاح )
 مجموع 

 ت ا اطيحتياإل
 ةد العائوق الحق

 المالك ى إل

ة  يلأوراق رأسما
درجة  دائمة م

 ن رأس ضم
 1المال فئة  

 ير ق غحقو
 المجموع  مسيطرة 

 ألف ألف ألف ألف ألف ألف فأل فأل ألف ألف ألف  

  
 دوالر  
 أمريكي 

 دوالر 
 أمريكي 

 ر دوال
 أمريكي 

 دوالر 
 يكي أمر

 دوالر 
 أمريكي 

 دوالر 
 أمريكي 

 دوالر 
 ي أمريك

 دوالر 
 أمريكي 

 دوالر 
 ريكي مأ

 ر الدو
 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    2021ر اي ني  1في  صيد الر

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

 - - - - ( 120,649) - - ( 120,649) - - 120,649  ادرة صمنحة  أسهم
مل لشال ادخالمحول من إحتياطي 

 1,355 - - 1,355 1,355 - - 1,355 - - -  خر اآل

 ( 120,649) - - ( 120,649) ( 120,649) - ( 120,649) - - - -  سهم العادية  األ باحرأ

 ( 2,114) - - ( 2,114) ( 2,114) - - ( 2,114) - - -  تغيرات في شركات زميلة  

 ( 2,582) (108) - ( 2,474) ( 2,474) - - ( 2,474) - - -  كات تابعة  في شر  تتغيرا
  اتافي في شركناتج من استحواذ إض

 ( 12,003) ( 11,455) - (548) (548) - - - - (548) -    بعةتا

 186,207 11,365 - 174,842 174,842 15,226 - 159,616 - - -  للقترة الشاملمجموع الدخل 

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

 5,084,572 434,520 600,000 4,050,052 1,516,431 ( 506,875) - 566,036 704,755 752,515 2,533,621  2021 مارس  31لرصيد في ا

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

 

 البنك مالك ال إلى ائد علا 

 ات طيإحتيا   



 . ب.م.ك األهلي المتحد شالبن
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 الموحدة المختصرة حلية المر يةلقوائم المالاحات حول اضيإ
 (اجعةر م) 2022مارس  31

 
 

 الشركة ومات لمع 1
 

البحرين كشركة    الشركة  تأسست مملكة  "البنك"( في  أو  المتحد"  األهلي  )"البنك  المتحد ش.م.ب.  األهلي  البنك  مساهمة  األم، 
بتا مقفـلة  ف   2000مايو    31خ  يربحرينية  بحريني  إلى  2000  و ييول  12ي  وتغيرت  مساهمة  عا شركة  المرسوم ة  بموجب  مة 

رقم  ا وشركا 2000  سنةل  16ألميري  البنك  يزاول  ال.  لألفراد  ابعة  ت ته  المصرفية  األعمال  "بالمجموعة"(  معاً  إليهم  )المشار 
ت المصرفية  ة والخدما يمارية وخدمات إدارة األموال العالمثعمال المصرفية التجارية والخدمات المصرفية اإلسالمية واالستواأل

فرع و  ية العراق والمملكة المتحدةجمهورية مصر العربية وجمهوروكويت  لولة ابحرين ودلة ان خالل فروع في مملكالخاصة م
الدولي.بالخارج في   المالي  دبي  البنك عملي   مركز  يزاول  ليبيا وكذلك  الزميلة في  يعمل و  اته من خالل شركاته  سلطنة عمان. 

تأمين على الحياة  لشطة انبنك أاول اليز  كما ف البحرين المركزي.  التجزئة صادر عن مصرص مصرفي بيخ البنك بموجب تر
ش خالل  شمن  اليف  الهالل  التابعة  )مقفلة(.  ركته  للبنك.م.ب.  المسجل  العنــوان  رقم    إن  بناية  طريق  2495هو   ،2832  ،

 ن. ير، مملكة البح428ضاحية السيف 
 

  2022س  رما  31في  تهية  نأشهر الم  ثةثالالة للمجموعة لفترة  تصرلمخالمالية المرحلية الموحدة ا  لقد تم اعتماد إصدار القوائم
 . 2022 مايو 11 ريخارة الصادر بتا ار مجلس اإلدر قعلى   بناءً 

 

 بية المحاس لسياساتا 2
 

 دادعإلاأساس  2,1
 

الموح  المرحلية  المالية  القوائم  عرض  وا لمختصرة  ا   ةدتم  رقل  وفقاً لمجموعة  للبنك  الدولي  المحاسبة  الخاص   -  34  ممعيار 
 .  لية"ح تقارير المالية المر "بال

 
من المعدلة  ر الدولية إلعداد التقارير المالية  لمعاييوفقاً ل  2021ديسمبر    31لقوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  عداد ا إ  تم

ر الدولية لمعاييل اً دة وفق موح ال هذه القوائم الماليةفي  ةالمتضمنقارنة الممعلومات حيث تم تسجيل  مصرف البحرين المركزيقبل 
إلعداد التقارير  المعايير الدولية  "االنتقال من    ينتج عنلم  .  مصرف البحرين المركزيمن قبل  المعدلة  لية  ماالرير  لتقا اإلعداد  
 لماليةإلعداد التقارير االمعايير الدولية و 34 رقم  المحاسبة الدولي  معيارإلى  "البحرين المركزيمصرف المعدلة من قبل المالية 

مع  أصدراها تم  كما   مجلس  قبل  تغيالدولي  ة  بسالمحا ايير  من  جوهريأي  األرقام  رات  في  مسبقاً  ة  الماليةفي  المسجلة   القوائم 
 . 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في الموحدة 

 
 للفترة  إلزامية  يدةجد وتعديالت وتفسيرات معايير  2,2

 
  استخدامهاالتي تم قة لتلك بة هي مطاصرلموحدة المختوائم المالية المرحلية االقهذه داد عإدمة في تخ مسة الاسبيحمال تسا لسيا إن ا 
المالية ال  في   2,1ي اإليضاح رقم  ما هو وارد ف  ءثنا باست  ،2021ديسمبر    31ة في  المنتهية  نسوحدة السنوية للمإعداد القوائم 
تغيرات   أيناه دأ الواردةة ت الجديدير والتعديالالمعاي  بيقتط عن. لم ينتج  2022ير ينا   1ن تباراً منافذة اع يدة دج ايير  معبيق طتو

 . سبقاً المسجلة معة وللمجمو الحقوق أفي صافي الربح 
 
 لوبات المالية مطستبعاد الال%10بة بنسفحص رسوم  –لمالية المتعلق باألدوات ا 9المالية رقم ير لتقارداد الدولي إلعمعيار ا لا -

 بشكللف ختي  لأو المعد الجديد  لماليا المطلوب انت شروطا إذا كم ند تقييمع بتضمينها نشأة المتقوم التي  سومالريل التعديوضح 
، لمقترض والمقرضقبل اة من  عة أو المستلموالمدف  تلك  م فقطلرسوه اتشمل هذ  .ياألصل  لماليا  مطلوب العن شروط  جوهري  

لمعيار    ال يوجد تعديل مماثل مقترح.  رعن اآلخ  نيابةً أو المقرض  قترض  ل المبمن ق  المستلمةوعة أو  م المدفذلك الرسو  يا فبم
الدولي ب  39  رقم  المحاسبة  المالية:  المتعلق  واألدوات  أي  .  القياساإلثبات  التعديالت  لهذه  يكن  التأثير  لم  على  ائم  قوجوهري 

 ت المالية للبنك خالل هذه الفترة. ألدواعلى ا هريةوج للبنك حيث لم تكن هناك تعديالت تصرة الموحدة المخ المرحلية المالية 
 

ية  لفترة المحاسبية السنوعلى ا  إلزامية  هيوالتي  إلعداد التقارير المالية  الدولية  أُدخلت على المعايير    ألخرى التيلتعديالت اكن للم ي
 .ا الماليدائهو أي أمالال اهركز م أووعة مللمجالمحاسبية سياسات لا علىجوهري ر يأثتأي  2022يناير  1 منالمبتدئة 
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 رة موحدة المختصالمرحلية ال يةلقوائم الماليضاحات حول اإ
 (عةمراج) 2022مارس  31

 
 

 )تتمة(  السياسات المحاسبية 2
 

   إلزامي غير  ولكنهيار جديد صادر مع 2,3
 

 المتعلق بعقود التأمين 17المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
ماي مأص،  2017و  في شهر  الدولي  جلس  در  المعيار  الدولي  المحاسبة  التقارير معايير  بعقود   17المالية رقم    إلعداد  المتعلق 

التأمين، وهو معيار محاسبي جديد شامل لعقود التأمين يغطي اإلثبات والقياس والعرض واإلفصاح، بمجرد أن يصبح إلزامياً،  
. ينطبق  2005ة  علق بعقود التأمين الذي تم إصداره في سنالمت  4م  رقة  اليالمل المعيار الدولي إلعداد التقارير  سوف يحل مح 

على جميع أنواع عقود التأمين )أي عقود التأمين وإعادة التأمين المباشرة على    17عداد التقارير المالية رقم  لمعيار الدولي إلا
دوات المالية ذات سمات  واأل  اناتضمالعض  ى بنوع المنشآت التي تصدرها، وكذلك علالحياة وغير الحياة(، بغض النظر عن  

التقدي تطبيقالمشاركة  سيتم  استثناءات    رية.  رقم  بعض  المالية  التقارير  إلعداد  الدولي  للمعيار  العام  والهدف  هو   17النطاق. 
لي  الدور  يا لمعي ا تأمين. وبخالف المتطلبات الواردة ف توفير نموذج محاسبي لعقود التأمين يكون أكثر فائدة وتوافقاً لشركات ال 

المالية رقم  إل التقارير  تست4عداد  التي  كبير  ،  حد  إلى  سياساتند  تبني  الدولي إلعداد   إلى  المعيار  فإن  سابقة،  محلية  محاسبية 
ت الصلة. وأساس المعيار الدولي  يقدم نموذجاً شامالً لعقود التأمين، يغطي جميع الجوانب المحاسبية ذا  17التقارير المالية رقم  

 ل بما يلي:  هو النموذج العام، الذي يستكم 17ية رقم لمالير ا ار تق ال دادإلع
 

 و تكييف محدد للعقود ذات سمات المشاركة المباشرة )نهج الرسوم المتغيرة(؛ -
 نهج مبسط )نهج تخصيص األقساط( بشكل رئيسي للعقود القصيرة األجل.  -
 

ع ، م2023يناير    1تدئة في أو بعد  المبإعداد التقارير المالية  رات  فت لل  ميلزاهو إ  17قم  مالية رال  ريرالتقا   عدادالمعيار الدولي إل
 9قم  ة راليمتقارير الال  إلعداد  ليعيار الدوبق المنشأة المكر شريطه أن تطلمببيق اطتح بال. يسمةمطلوبالارنة  المقرض أرقام  ع
تنوي .  17رقم    التقارير الماليةإلعداد  ولي  الد  ارمعيال  يقطبخ تاري قبل ت   في أو  15الية رقم  لما   رلتقاري عداد المعيار الدولي إلوا

 . لزاميبالتاريخ اإل ا المعيار ذهالمجموعة تطبيق 
 

 القرارات والتقديرات  2,4
 

اإلدارةةالمختصر ة  وحدالم  حليةالمرالمالية    القوائمهذه  إعداد  عند   أصدرت  فارات  رق  ،  تطبيهامة  حاسبية  م لا  تا سا السي  قي 
الرغجموعةللم على  م.  أم  لتخ الرئيسية  اإلداء    مقاييسن  ن  إقاالبات  قللتضع  الحالية،  أتصادية  تقييم بمثابة    رتبتعا  هنال  أفضل 

  .رصدمات المتاحة أو القابلة لل علوالمعلى   اءً بن رة الإلد
 

 .19 – فيدكو رتب عليه من تأثيرات جائحةيت وماة لالضطرابات االقتصاديجة يتن اتفي التقدير قن التيعدم أوجه مستوى زاد قد ل
 

ال  المجموعة  تقام واالفتراضات  المدخالت  لتحديتخ سمبتحديث  الخسائردمة  التيق ستجابة  االمتوقعة    ةيناالئتما   د  ن لحاالت عدم 
جائ عن  كوفيالناتجة  أسعار  و  19  –د  حة  المعالنفط.  تقلبات  الديبموجب  المالية    وليار  التقارير  نقل  9م  رقإلعداد  يتعين   ،

  هارطفي مخا جوهرية  ادة  يزشهدت  قد  ة  يلتلك الموجودات الماإذا كانت  فقط    2رحلة  لى المإ  1لة  رحالممن  المالية  الموجودات  
الة  ادزيال تحدث    .منحها منذ    يةاالئتمان في    خاطر التعثرجوهرية في معندما تكون هناك زيادة    يةتماناالئ  مخاطرالجوهرية في 
عملية  ج لما  تواصل.  السداد المقترضين  موعة  عدم  احتممثل  ى  أخر  تاشرمؤلتقييم  مع  الدفعالية  االعتبار  ،  في    ببالساألخذ 

 أو غير مؤقتة.  19 –جائحة كوفيد نتيجة لـ  اً أن تكون مؤقتتمل المح وما إذا كان من  أي صعوبات مالية اءوراألساسي 
 

ة  للنظرلكلي  ا  ادتص قاالمل  عواالتقلبات في  زيادة  تأثير  عتبار  االفي  المجموعة  أخذت  ، فقد  طورالت  سريعوبالنظر إلى أن الوضع  
وقد تم إظهار هذه المتوقعة.    يةخسائر االئتمانال ية لتحديد  دا وهات االقتصلسيناريحتماالت ا وا  ة، عند تحديد مدى خطورالمستقبلية

خالل  لتقلبات  ا على  من  أدخلت  التي  تيمك  .القائمةالمتراجعة    قاتالعالالتعديالت  على    استثناءاتطبيق  ن   مخرجاتاإلدارة 
متوافقة  ا كا  إذ  وذجنمال هدف  نت  الزيادة  المع  في  اليقين    حاالتولمعالجة    يةاالئتمان  رطمخاالجوهرية  الزيادة  تقييم    فيعدم 

،  عالوة على ذلك.  عن التأجيالت التي يفرضها مصرف البحرين المركزي  الناتجةإن وجدت  الجوهرية في المخاطر االئتمانية  
 .ةى قطاعات الصناعة المتأثرلع 19 –لجائحة كوفيد المحتملة داد الس طرمخا ر ثي عن كثب تأ المجموعة المراقبة صل اوت
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 لية الموحدة المختصرة حرمال  احات حول القوائم الماليةضيإ
 (راجعةم) 2022مارس  31

 
 

 في األرباح   هم العادي لسصيب ا ن 3
 ة هيللثالثة أشهر المنت 

  مارس  31في 

2021 2022  
 ألف 
 ريكي ر أمدوال

 ألف 
  ريكي ر أمدوال

   
 في األرباح  العادي   للسهم والمخفض حساب النصيب األساسي لربح في ال اص  

   
 صافي الربح العائد إلى مالك البنك  170,937 159,616

════════ ════════  
   

10,134 10,134 
  ألسهم المنحة المعدل  الفترةخالل  لقائمةية ادجح لألسهم العا ط المرالمتوس
 ين( يمال)بال

════════ ════════  
   

 (يكيرأم في األرباح )سنتدي العا  للسهمض األساسي والمخفالنصيب  1,7 1,6
════════ ════════  

10,134,5 10,134,5 

ريكي  أمدوالر  0,25أسهم عادية صادرة ومدفوعة بالكامل بقيمة إسمية قدرها 
 بالماليين( هم )سلل

════════ ════════  
 محتملة  اتالتزام 4
 

 لية: التا ئتمانيةااليالت متعلقة بالتسهتملة الامات المح عة االلتزمولمج لدى ا
 )مدققة(   ( عة اجمر) 

 
 مارس  31

2022  
 ديسمبر 31

2021 

 

 ألف 
  دوالر أمريكي 

 ف أل
 ر أمريكي دوال

    

 2,727,426  2,683,097 خطابات ضمان 

 431,573  443,264 خطابات قبول 

 730,247  833,790 إعتمادات مستندية
 ────────  ───────── 

 3,960,151  3,889,246 
 ════════  ════════ 

 األعمال  قطاعات معلومات 5
 
 قطاعات أعمال رئيسية: أربع زيع أنشطة المجموعة إلى وإدارية تم ت غراضأل
 
   لألفرادلمصرفية ات امدالخ    -
   شركاتية للالخدمات المصرف   -
   تاتثمارساالالخزانة و   -
   لخاصةية امصرفات الدمالخ    -
 

القط  فيما المعامالت   هذه  تنبين  حسب  اعات  اأسعار  فذ  ودون شروطلتقديريالسوق  ال  ة.تفضيلي  ة  القطاعات  فتحسب  على  ائدة 
موال. وي تقريباً تكلفة األيسا  يذعلى أساس المعدل المجمع وال إيراد/  صروفكم
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 ة تصردة المخالموح المرحلية  القوائم الماليةيضاحات حول إ
 (مراجعة) 2022ارس م 31

 
 )تتمة( معلومات قطاعات األعمال 5

 

 ة للفترة: القطاعيعلومات فيما يلي الم

 

  مصرفية خدمات
 راد فلأل

  فيةمصرخدمات 
 للشركات 

الخزانة 
 راتواالستثما

  خدمات
 المجموع  خاصةة صرفي م

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

 

 ف أل
 مريكي دوالر أ

 ألف 
 كي الر أمري ود

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 ي ر أمريك دوال

 ألف 
 أمريكي  ردوال

 : 2022 مارس 31في نتهية شهر المأ ةث ثاللل

 212,091 11,488 75,481 80,913 44,209 الفوائد دخل   يصاف

 27,435 3,350 1,233 16,020 6,832 صافي –  وم وعموالترس

 71,125 62 66,108 4,151 804 وآخر  اراتتثمساالل دخة وجر متاالدخل 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 310,651 14,900 142,822 101,084 51,845   ل التشغيليخالد
      

  ةتمانيالخسائر االئ( استردادات) صصمخ
 33,583 1,770 26,710 8,626 ( 3,523) أخرىمخصصات  و

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

 277,068 13,130 116,112 92,458 55,368 التشغيلي    دخلال صافي
 87,166 7,926 22,548 25,506 31,186 لية  شغيلتفات ا صروالم      
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 189,902 5,204 93,564 66,952 24,182 والزكاة   ائب الربح قبل الضر 
 ──────── ──────── ──────── ────────  

 7,917     وزكاةمصروف ضريبي 
     ──────── 

 181,985       رةللفتح ربال صافي 
      

 11,048    حقوق غير مسيطرة  ى العائد إل: مخصوم منه
     ──────── 

 170,937     البنك ك  العائد إلى مصافي الربح ال
     ════════ 

في   تضمنةملا ات اعط فوائد معامالت فيما بين الق
 - 5,386 1,039 ( 36,009) 29,584 اله صافي دخل الفوائد أع

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

 
  مصرفية تخدما

 لألفراد 
  فيةمصر خدمات 
 للشركات 

الخزانة  
 رات واالستثما

  خدمات
 المجموع   خاصةة صرفيم

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

 

 ألف 
 مريكي  الر أدو

 ألف 
 دوالر أمريكي  

 ألف 
 دوالر أمريكي  

 ألف 
 يكي  ر أمر دوال

 ألف 
 أمريكي   ر دوال

 : 2021 مارس 31في نتهية مأشهر ال  ثالثةلل

 206,993 12,965 67,953 78,870 47,205 الفوائد صافي دخل  

 29,493 3,232 721 18,646 6,894 صافي –  وم وعموالترس

 54,533 17 50,907 3,071 538 خرىوأ اراتمستثاالل دخو ةجر امت الدخل 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 291,019 16,214 119,581 100,587 54,637 ل التشغيلي  الدخ 
  ةتمانيالخسائر االئ( استردادات) صصمخ      

 30,851 1,167 ( 1,720) 28,738 2,666  أخرىمخصصات  و
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 260,168 15,047 121,301 71,849 51,971 التشغيلي  الدخل  صافي
 80,733 7,688 19,781 23,146 30,118 شغيلية  لتفات ا صروالم      
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 179,435 7,359 101,520 48,703 21,853 والزكاة   ائبالربح قبل الضر
 ─────── ─────── ─────── ───────  

 9,439      كاةوز مصروف ضريبي 
     ─────── 

 169,996      رةللفتالربح صافي 
      

 10,380    حقوق غير مسيطرةالعائد إلى : م منهمخصو
     ─────── 

 159,616     البنك ك العائد إلى مصافي الربح ال
     ═══════ 

في  تضمنة مات الع اين القطما بت فيفوائد معامال
 - 6,792 ( 8,124) ( 30,776) 32,108 ه الصافي دخل الفوائد أع

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 المرحلية الموحدة المختصرة  حات حول القوائم الماليةاضيإ
 (مراجعة) 2022مارس  31

 
 

 قروض وسلف  6
 

 للقروض والسلف االئتمانية الجودة أ( 

 ( مراجعة) 2022 سمار 31 
 المجموع  3ة المرحل 2المرحلة  1حلة رمال 

 

 ألف 
 يكي  ر أمر دوال

 ألف 
   دوالر أمريكي

 ف أل
   يكيالر أمر دو

 ف أل
 دوالر أمريكي  

     

 13,934,618 - 656,105 13,278,513 درجة المعيار العالي  

 8,711,220 - 2,270,806 6,440,414   درجة المعيار األساسي

 566,003 566,003 - -  انياً ائتم يمةلق ا خفضةمن
 ────────── ───────── ───────── ────────── 
 19,718,927 2,926,911 566,003 23,211,841 

صصات الخسائر خ م: ا نهمخصوماً م
 (992,067) (459,158) (341,044) (191,865) المتوقعة  ةاالئتماني

 ────────── ───────── ───────── ────────── 
 19,527,062 2,585,867 106,845 22,219,774 
 ═════════ ════════ ════════ ═════════ 

 

 ( ةمدقق) 2021ديسمبر  31 
 لمجموعا 3المرحلة  2المرحلة  1مرحلة ال 

 

 ألف 
 والر أمريكي  د

 ألف 
 دوالر أمريكي  

 ألف 
 دوالر أمريكي  

 ألف 
 ريكي  والر أمد

     

 13,623,283 - 596,906 13,026,377   ة المعيار العاليدرج 

 8,859,565 - 2,296,880 6,562,685   اسيلمعيار األسدرجة ا

 558,530 558,530 - -  ياً ائتمان منخفضة القيمة
 ────────── ───────── ───────── ────────── 
 19,589,062 2,893,786 558,530 23,041,378 

ا: مخصصات الخسائر اً منهمخصوم
 ( 966,230) ( 464,034) ( 330,668) ( 171,528) توقعة مال ةيمانالئتا

 ──────── ──────── ─────── ──────── 
 19,417,534 2,563,118 94,496 22,075,148 
 ═════════ ════════ ════════ ═════════ 

 

   مانية المتوقعةئتالخسائر االمخصصات   تسويةب( 

 2022 

 وع مجملا 3 لة المرح 2المرحلة  1حلة المر 

 

 ألف 
 مريكي  دوالر أ

 ألف 
 دوالر أمريكي  

 ألف 
 ر أمريكي  دوال

 ألف 
 ر أمريكي دوال

     
 966,230 464,034 330,668 171,528 2022يناير  1في 

 - 1,604 858 (2,462) 1ة محول من المرحل     

 - 1,093 (1,179) 86 2محول من المرحلة 

 - (157) 157 - 3محول من المرحلة 
ر  سائ ات الخ مخصص دة قياس عا إ صافي

 42,357 1,171 16,193 24,993 ( ج6 رقم  يضاحاإل)االئتمانية المتوقعة 

 (4,055) (4,055) - - مشطوبة  مبالغ 

 (12,465) (4,532) (5,653) (2,280)   الصرف وتعديالت أخرى ريالت سعتعد
 ──────── ──────── ──────── ───────── 

 992,067 459,158 341,044 191,865 2022 مارس 31في 
 ════════ ════════ ════════ ═════════ 
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 لموحدة المختصرة اة مرحليال  حات حول القوائم الماليةيضاإ
 (عةمراج) 2022مارس  31

 
 
 )تتمة(  فروض وسلق 6
 

 )تتمة(  االئتمانية المتوقعةئر اسالختسوية مخصصات ب( 
 2021 

 جموع الم 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

 

 ألف 
 والر أمريكي  د

 ألف 
   ريكيدوالر أم

 ألف 
 والر أمريكي  د

 ألف 
 أمريكي  دوالر 

     

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

 - 2,181 1,530 ( 3,711) 1لة ل من المرحمحو

 - 10,949 ( 11,088) 139 2حلة ر ممحول من ال

ة انيمر االئتصافي إعادة قياس مخصصات الخسائ
 26,848 17,808 ( 1,794) 10,834 ( ج6 رقم يضاحاإل)متوقعة ال

 ( 13,773) ( 13,773) - -  مشطوبةمبالغ 

 851 694 50 107 أخرىت  تعديالت سعر الصرف وتعديال 
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 1,008,650 497,652 364,659 146,339 2021 ارسم 31في 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 
 

 ت أخرىومخصصا االئتمانية ج( مخصص الخسائر

 

 لمنتهية في أشهر ا ثالثةلل
 مارس  31

 2022  2021 

 

 ألف 
  مريكي  والر أد

 ألف 
 دوالر أمريكي  

    
 26,848  42,357 ب(  6 رقم يضاحاإلعلى القروض والسلف ) ةعالمتوق اس الخسائر االئتمانيةقي ي إعادة صاف

لكامل في  با بة شطوالقروض الممخصص  لسلف خالل الفترة )من قروض والا  منردة مبالغ مست
 ( 1,587)  ( 23,644) بقة(ساات اللسنوا

ا لغرض غير المتاجرة  به  المحتفظالمتوقعة لالستثمارات   ائر االئتمانيةالخس  صافي إعادة قياس
 ( 1,720)  26,710 ( ب 7 رقم يضاحاإل)

 4,840  169 ىأخر ير المدرجة في الميزانية و غ عرضات تللوقعة تالم انيةصافي إعادة قياس الخسائر االئتم 

 2,470  ( 12,009) تغطية /)استرداد( المخصصات األخرى صافي 
 ───────  ─────── 
 33,583  30,851 
 ═══════  ═══════ 

 ظ بها لغرض غير المتاجرة حتفمارات متثاس 7
 

 المتاجرة غرض غير  ها ل فظ ب المحت  ترالالستثماالئتمانية جودة الا (أ

 ( مراجعة) 2022 مارس 31 
 موع المج 3رحلة مال 2المرحلة  1لة حمرال 

 
 لف أ

 دوالر أمريكي  

 ألف 
   دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي  

 ألف 
 أمريكي  دوالر 

     
 5,626,618 - 4,838 5,621,780   درجة المعيار العالي

 3,916,664 - 173,235 3,743,429   سياسدرجة المعيار األ
 ───────── ───────── ───────── ───────── 
 9,365,209 178,073 - 9,543,282 

 ( 52,872) - ( 31,731) ( 21,141) المتوقعة انيةا: مخصصات الخسائر االئتماً منهمخصوم
 ───────── ───────── ───────── ───────── 
 9,344,068 146,342 - 9,490,410 
 ───────── ───────── ─────────  

 116,620    يمة العادلة لقبامدرجة م حقوق الملكية ت أسهأدوا
    ───────── 
    9,607,030 
    ═════════ 
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 صرة المرحلية الموحدة المخت القوائم الماليةيضاحات حول إ
 (مراجعة) 2022مارس  31

 
 

 ( تتمة ) ا لغرض غير المتاجرةبه ت محتفظتثمارااس 7
 

 (تتمة) اجرةمحتفظ بها لغرض غير المت ال تراالستثمالتمانية االئ ودة الج (أ

 ( مدققة) 2021بر سمدي 31 

 المجموع  3المرحلة  2حلة المر  1المرحلة  

 

 ألف 
 مريكي  الر أدو

 ألف 
 دوالر أمريكي  

 ألف 
 دوالر أمريكي  

 ألف 
 دوالر أمريكي  

     

 5,963,064 - 5,036 5,958,028 العالي  ار  معيلة اجدر 

 3,874,168 - 55,610 3,818,558   األساسيالمعيار  رجة د
 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 9,776,586 60,646 - 9,837,232 

 ً خصصات الخسائر االئتمانية  م منها:  مخصوما
 ( 26,263) - ( 2,990) ( 23,273) المتوقعة

 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 9,753,313 57,656 - 9,810,969 
 ──────── ──────── ────────  

 112,325    ادلة الع بالقيمةمدرجة وق الملكية هم حقسأدوات أ
    ──────── 
    9,923,294 
    ════════ 
 

  3,8  :2021بر  ديسم  31يكي )الر أمر ون دو ملي  3,5ة  ات بقيمى استثمار لعالمحتفظ بها بالقيمة العادلة  ملكية حقوق ال  تتضمن أدوات أسهم 
لعادلة  مة امن االستثمارات المدرجة بالقيبلغ الدخل    .لخسائر ح أو ااألربا  ن خاللمة  لقيمة العادلبا تصنيفها  كي( والتي تم  ون دوالر امريملي

 .(دوالر أمريكيون  ملي 0,2: 2021س ر ا م 31مليون دوالر أمريكي ) 0,1لفترة من خالل األرباح أو الخسائر ل 
 

   نية المتوقعةاالئتما سائرالخ اتخصص متسوية ب( 
 

 2022 

 وع جمالم 3  رحلةالم 2رحلة  الم 1المرحلة   

 

 لف أ
 ر أمريكي  دوال

 ألف 
 دوالر أمريكي  

 ألف 
 دوالر أمريكي  

 ألف 
 دوالر أمريكي 

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

 26,263 - 2,990 23,273 2022 ريناي  1في 

 - - 249 (249) 1من المرحلة  محول

 نيةخصصات الخسائر االئتماإعادة قياس مصافي 
 26,710 - 28,495 ( 1,785) ج( 6 رقم يضاحاإل) توقعةالم

 (101) - (3) (98) سعر الصرف وتعديالت أخرى عديالتت
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 52,872 - 31,731 21,141 2022 مارس 31في 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 2021 

 المجموع  3المرحلة  2المرحلة  1 لمرحلةا 

 

 ألف 
 دوالر أمريكي  

 ألف 
 يكي  دوالر أمر 

 لف أ
 ي  يكالر أمر دو

 ألف 
 الر أمريكي دو

     

 26,942 - 5,771 21,171 2021 ر يناي 1في 

نية صافي إعادة قياس مخصصات الخسائر االئتما
 ( 1,720) - ( 640) ( 1,080) ج( 6 رقم يضاحاإل) توقعةالم

 ( 130) - 89 ( 219) سعر الصرف وتعديالت أخرى عديالتت

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 25,092 - 5,220 19,872 2021 مارس 31في 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 المختصرة لية الموحدة المرح المالية وائمقات حول ال يضاحإ
 (ةعمراج) 2022مارس  31

 
 

 األخرى ات تياطيإلحاي ف التغيرات 8
  اكمة فيمترالتغيرات ال   

  
إحتياطي 
   رأسمالي

 إحتياطي 
   ييمتق إعادة
   العقار

إحتياطي 
  تحويل

 العمالت  
   جنبيةاأل

 ياطيإحت
   لدخلا

   اآلخرالشامل 

 ياطيإحت
ت  اط التدفقتحو
  يةدقالن

ي إحتياط
  صندوق

   تقاعدال

  جموعم
ت إلحتياطياا

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

  
 ف أل

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ف أل
 أمريكي الر ود

 ألف 
 أمريكي دوالر 

 ألف 
 أمريكي دوالر 

 لف أ
 ريكي أم والرد

 ألف 
 أمريكي الر دو

         
 ( 488,090) ( 17,359) ( 41,387) ( 6,421) ( 476,737) 36,574 17,240  2022 ايرني 1في الرصيد 

         
 ( 99,458) - - - ( 99,451) ( 7) -    تعديالت تحويل العمالت

 ( 799) - ( 15) ( 784) - - -  للدخل    المختصرة  وحدةالمالمرحلية  مة  القائ  ىتحويالت إل 

 ( 5,071) ( 1,574) 19,051 ( 22,548) - - -  لعادلة  ات القيمة ا صافي تغير

  ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 ( 593,418) ( 18,933) ( 22,351) ( 29,753) ( 576,188) 36,567 17,240    2022س  مار  31 صيد فيلرا

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

  اكمة في مترالتغيرات ال      

  
إحتياطي  
   رأسمالي

 إحتياطي  
  تقييم إعادة 
   العقار 

إحتياطي  
  تحويل

 ت  عمالال
   بيةجناأل

 ياطي إحت
   لدخلا

   اآلخر الشامل 

 ياطي تإح
ت  اط التدفقتحو
   يةدقالن

  يطإحتيا
   صندوق

   تقاعد ال

  جموع م
ت  إلحتياطياا

   ىخر األ
  ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ──────── 

  
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ف أل
 يكي أمرالر  ود

 ألف 
 ي مريك أدوالر  

 ف أل
 أمريكي دوالر  

 ألف 
 ريكي أم   والرد

 ألف 
 ريكي أم الر  دو

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

         
 1,454 - - - 1,451 3 -    تعديالت تحويل العمالت

 (2,910) - 24 (2,934) - - -    لللدختحويالت إلى القائمة المرحلية الموحدة المختصرة  

 18,037 6,796 16,800 (5,559) - - -  لعادلة  مة ا ات القيصافي تغير

 (1,355) - - (1,355) - - -    األرباح المبقاة  ىتحويالت إل 
  ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 (506,875) (38,643) (36,915) (12,396) (472,473) 36,312 17,240    2021س مار 31 صيد فيلر ا

  ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
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 ة رالمرحلية الموحدة المختص الماليةل القوائم حوضاحات يإ
 (عةراجم) 2022مارس  31

 
 

 ة القيمة العادلقياس  9
 
طلوبات والم  موجوداتلعادلة للإن القيمة ا ف ،  لمطفأةلتكلفة اة با مدرجالمتاجرة وال  ض غير بها لغرستثمارات المحتفظ  اال  ثناءستبإ 

تق الما  قيما لية  الرب  الالقي  تبلغ.  مدرجةها  بها لغرض    اراتستثملالدلة  عا مة    المطفأة  لفةبالتكة  المدرج وة  رجالمتا غير  المحتفظ 
 وبلغت.  أمريكي(  والرون دملي  7,986,8:  2021  ديسمبر  31)  2022  مارس  31كما في  يكي  أمر  دوالرمليون    7,713,8

االستثما  لتلك  المدرجة  لغرض  ا  راتالقيمة  بها  دو  7,675,2  المتاجرةر  غي لمحتفظ  أمريكي  مليون  في  الر    مارس  31كما 
 . ي(ريكأم ن دوالرمليو 7,865,7: 2021ديسمبر  31) 2022

 
الم المالية  المطلوبات  د  توسطةإن  عن  عبارة  هي  للمجموعة  األساسية  األجل  القيم ومطلوبا   ألجليون  والطويلة  إن  ثانوية.  ت 

قيمها المدرجة، حيث يتم إعادة تسعير هذه المطلوبات المالية على فترات ت المالية ال تختلف جوهرياً عن  لوبا العادلة لتلك المط
المقاربة للفروق  واله  ثالثة أو ستة أشهر، حسب بنود وشروط األداة المالية  كل على  قها  تطبيالتي سيتم    الحاليةوامش الناتجة 
 تراضات ذات تواريخ استحقاق مشابهة.االق
 
 -:ميت المالية بإستخدام تقنيات التقي يمة العادلة لألدواد واإلفصاح عن القديلي للتح ا التسلسل الهرمي الت م المجموعة ستخدت

 
 لة؛ مماثت الالمطلوبا للموجودات المماثلة أو  لنشطةي األسواق الة( فر المعلنة )غير المعدعا ألس: ا1وى المست
مسجلة إما بصورة  القيمة العادلة الى وهري عل ج تها ذات التأثير الجميع مدخال حظةمالاألخرى والتي يمكن قنيات : الت2توى المس

 اشرة أو غير مباشرة؛ و مب
يمكن  وماتمعل ستند علىادلة المسجلة والتي ال تة العي على القيملجوهرمدخالت ذات التأثير ا م تخدالتي تسالتقنيات  :3المستوى 

 السوق.حظتها في  مال
 ( عةمراج) 2022 مارس 31 
 ع المجمو 3المستوى  2المستوى  1 لمستوىا 
 ───────── ──────── ──────── ───────── 

 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 ي دوالر أمريك

 ألف 
 أمريكي  دوالر

 ف أل
 ي دوالر أمريك

     
أسهم حقوق الملكية مدرجة بالقيمة  أدوات
 116,620 40,938 75,429 253 لة  العاد

من خالل   يمة العادلةبالق مقاسة نديّات أدو
 1,830,192 - 127,133 1,703,059 خر  آل امل االدخل الش

 266,513 - 266,513 - ة  شتقموجودات مالية م

 226,820 - 226,820 - تقة  مالية مش تا مطلوب

 
 ( ةمدقق) 2021ديسمبر  31 

 المجموع 3ى مستولا 2المستوى  1المستوى  
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 

 ألف 
 يكي دوالر أمر

 ألف 
 كي أمري دوالر

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 أمريكي دوالر 

     
 ةمأسهم حقوق الملكية مدرجة بالقي واتأد

 112,325 39,151 72,834 340   العادلة

أدوات ديّن مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  
 1,953,196 - 138,874 1,814,322 آلخر مل االشا الدخل  

 120,307 - 120,307 - الية مشتقة  مدات موجو

 453,654 - 453,654 - مطلوبات مالية مشتقة  

 
لم يتم  و  . 3و  2و  1ويالت بين المستويات  م تكن هناك أية تح ل  2021و  2022  مارس  31  في  تينأشهر المنتهي  ثالثةال  فترتي  خالل

 .3مارات المستوى استث في هريةت جومالحظة أي تغيرا
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 ة لمختصروحدة المرحلية الم ا م الماليةت حول القوائ يضاحاإ
 (جعةمرا) 2022رس ما 31

 
   ت عالقةعامالت مع أطراف ذام 10

 

اإلع أعمالها  ضمن  المجموعة  معامال  يادية تتدخل  شر في  دون  تفضيت  رئيسليوط  مساهمين  مع  و ات  ركوش  نيية  مجلس  اأعضزميلة  ء 
جميع القروض والسلف  عتبر  تطراف.  األذه  قبل ه   رة منالمتأثركة أو  مشتال  ةلسيطر أو ايطرة  سخاضعة للت  وشركا  ليا لع دارة ااإل وارة  اإلد 

 . وقعةمتية ال لخسائر االئتمانلمخصصات اوتخضع لألطراف ذات العالقة منتجة 
 

 : ةالمتضمنة في القوائم المالية الموحد  ةعالقالت ذا   فطراما يتعلق باألفي الفترة  صدة نهايةر أو الدخل والمصروفات تفاصيل   فيما يلي
 

 
2022 

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

  اإلدارة العليا      ──

 
مساهمين  
 رئيسيين  

 شركات  
 زميلة 

أعضاء مجلس  
  اإلدارة غير

 التنفيذين 

 أعضاء  
ارة  دإلمجلس ا

 جموع الم أخرى     ةدار لإل نعي اب الت 

 

 لف أ
 أمريكي  دوالر

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 يكي مرر أدوال

 ألف 
 كي دوالر أمري 

 ألف 
 مريكي دوالر أ

 ألف 
 دوالر أمريكي 

       
    2022 مارس 31 أشهر المنتهية في  ةثالث لل

 2,242 - 10 2,230 2 - وائد  دخل الف        

 2,319 1 16 201 - 2,101 الفوائد  مصروفات 

 716 2 2 170 536 6   سوم وعموالتر 

 3,914 863 3,051 - - - رة األجلفآت الموظفين قصيكام

 339 87 252 - - - لخدمة للموظفين مكافآت نهاية ا

س اإلدارة  لأعضاء مج رسوم
 372 - - 372 - - الصلة ومصروفات ذات 

 

       2022 مارس 31كما في 

 16,778 - - - 16,778 -   ودائع لدى بنوك

 275,241 97 459 274,685 - -   قروض وسلف

 22,020 - - - 22,020 - بنوك   ودائع من

 1,603,145 891 12,411 77,190 - 1,512,653   عمالءودائع ال

 477   - 477 - مالية مشتقة  مطلوبات

 9,844 - - - - 9,844   نويةت ثابا لومط

 114,041 - - 79,657 34,074 310   ملةتحم ارتباطات والتزامات
 

 
2021 

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

  اإلدارة العليا      ──

 

مساهمين 
 رئيسيين 

 شركات 
  زميلة

أعضاء مجلس  
اإلدارة غير 

   التنفيذين

   اءأعض
رة  س اإلداجلم

 المجموع  أخرى  التابعين لإلدارة 

 

 ألف 
 ي كيأمر  دوالر 

 ألف 
 كي ر أمريوالد

 ألف 
 ريكي ر أمدوال

 ألف 
 ر أمريكي الدو

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

       
    2021 مارس 31 أشهر المنتهية في  ةثالثلل
       

 1,525 - 7 1,477 41 - فوائد  دخل ال

 5,334 1 21 131 - 5,181 ائد  الفووفات مصر 

 634 - 2 46 314 272   موالتوعرسوم 

 4,317 964 3,353 - - -   رة األجلين قصيوظففآت الممكا

 518 56 462 - - -   مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

ة  لس اإلدار رسوم أعضاء مج
 248 - - 248 - - ة ومصروفات ذات الصل

       2021 ديسمبر  31كما في 

 13,384 - - - 13,384 - نوك  لدى ب ودائع 

 321,957 31 311 321,615 - -   قروض وسلف

 4,501 - - - 4,501 - مالية مشتقة  دات وجوم

 39,004 - - - 39,004 - بنوك   ئع منداو

 2,595,439 831 9,626 43,552 - 2,541,430   ودائع العمالء

 9,983 - - - - 9,983   ت ثانويةلوبا طم

 128,121 - - 83,136 44,425 560   ات محتملةلتزامارتباطات وا 
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 صرةرحلية الموحدة المخت لما  ليةلماالقوائم ا   لت حوحايضاإ
 ( جعة مرا)  2022ارس م 31

 
 تقرالتمويل المسصافي نسبة  11

 

مستقر وفقاً لتوجيهات وحدة إدارة مخاطر السيولة، الصادرة عن مصرف البحرين المركزي. يبلع نسبة  نسبة التمويل اليتم حساب صافي  
  OG/106/2020رقم   للتعميم، وفقاً  كذل  ومع   . %100مصرف البحرين المركزي  الحد األدنى لصافي نسبه التمويل المستقر وفقاً لمتطلبات  

المؤرخ    OG/431/2020والتعميم رقم    2020أغسطس    26المؤرخ في    OG/296/2020رقم    والتعميم  2020مارس    17المؤرخ في  
رقم    2020ديسمبر    29في   في    OG/417/2021والتعميم  إلى2021ديسمبر    23المؤرخ  الحد  تخفيض  تم  يونيو   30حتى    80%  ، 

  مارس  31كما في    %114,0عة  نسبة التمويل الموحد المستقر للمجمو . بلغ صافي  19  –المالية لجائحة كوفيد  تداعيات  لء احتوا، ال2022
 .%(118,1: 2021ديسمبر  31) 2022

 

   ( مراجعة)
 مارس  31

2022  

 ( مدققة )
 ديسمبر  31

2021 

 
 ألف 

  دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي 

    لتمويل المستقر المتاح: ا

 6,270,390  6,347,136   يميالتنظ ال مال رأس

 6,958,945  6,694,311 قرة  ودائع مست 

 13,039,788  12,241,625 لة  بالجم ويلمت ال

 650,939  694,985 أخرى 
 ─────────  ───────── 

 26,920,062  25,978,057 مجموع التمويل المستقر المتاح )أ( 
 ─────────  ───────── 

    : مطلوبر المستقالتمويل ال

 1,439,864  1,350,334 لية الجودة أصول سائلة عا

 14,730,855  15,005,772   منتظمة قروض 

 3,341,785  3,268,758 السائلة عالية الجودة( أوراق مالية )بخالف األصول 

 283,217  210,282 عقود المشتقات المالية 

 2,562,446  2,520,863 أخرى 

 438,989  437,466   ةي يزان الم بنود غير مدرجة في

 ───────  ─────── 
 22,797,156  22,793,475 )ب( المطلوب    رقوع التمويل المست مجم

 ───────  ─────── 
 % 118,1  %114,0 صافي نسبة التمويل المستقر )%( )أ/ب( 

 ═══════  ═══════ 
   ش.م.ك.ع. لتمويل الكويتييت ات مع بمعامال 12

 

 2020يناير    20العادية المنعقد بتاريخ    العادية / غير  السنوي  ةي ش.م.ك.ع. في اجتماع الجمعية العمومي الكويت ل  تموي ت الو بي وافق مساهم
مشع عرض  خالل  من  المتحد"/"البنك"(  األهلي  )"البنك  ش.م.ب.  المتحد  األهلي  البنك  على  االستحواذ  عملية  متابعة  طوعي  لى  روط 

م البنك األهلي  سهم من أسه  2,325581دل  للبنك عن طريق تبادل األسهم بنسبة تبادفوعة  لمة واصادرم المن األسه  %100حواذ على  لالست 
. لقد كانت  2019سبتمبر  12سهم بيت التمويل الكويتي وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك بتاريخ المتحد مقابل كل سهم من أ

التموي موا بيت  الكويتي مشروطةفقة  قبونسعلى  صول  الح  بضمان ل  تقل عن  بة  المقدم م85ل ال  العطاء  لعرض  قبله%  وستظل عملية   ن 
   .وموافقة المساهمين الجهات الرقابية  وموافقةالسابقة  واعد والقلشروط  لجميع استحواذ المقترحة خاضعة اال

 

السائدة المتعلقة بجائحة  لمسبوقة  ير اوف غللظر نتيجة    2020شهر ديسمبر  المقترحة حتى    ، تم الحقاً تعليق إجراءات عملية االستحواذولكن
بيت التمويل الكويتي،  مجلس إدارة  ذلك بالتشاور مع  وافق مجلس إدارة البنك األهلي المتحد، و  ،2020وخالل شهر ديسمبر  .  19  –كوفيد  

لمتحد من قبل  األهلي ابنك  ى الذ علستئناف عملية االستحوافترة التأجيل العلى تمديد    الرقابية  الجهات  ة على موافق  صول وذلك شريطة الح 
سيتم إجراؤه من قبل الخبير الدولي المعين من قبل  ل الكويتي من إجراء التقييم المحدث الذي  حين انتهاء بيت التموي   بيت التمويل الكويتي إلى 

 ويتي في هذا الصدد.  بيت التمويل الك
 

القيام بتحديث  على    الرقابيةلتمويل الكويتي والجهات  مع بيت اسيق  التن د، ب ارة البنك األهلي المتح، وافق مجلس إد2021خالل شهر ديسمبر  
م تأثير هذه الدراسات على  ئناف جميع اإلجراءات المتعلقة بعملية االستحواذ، بما في ذلك تقيي المالية والقانونية، واست   النافي للجهالةالتقرير  

الن  التبادل  النسبة  تحديثهاهائي لألسهم  ا  .تي سيتم  ب هلي  األ  لبنكقام  المتخالمتحد  الفنيين  المستشارين  تعيين  تعيينهمإعادة  الذين سبق   صصين 
 ذلك لتقديم الدراسات القانونية والضريبية الالزمة  "لينكيلترز إل إل بي" وو  "كي بي إم جي"  

 

التمويل  بيت  بشأن  ة  ي للجهاللنافباة  تعلقلي المتحد دراساتهم الموبعد ذلك، أكمل المستشارون المهنيون المتخصصون الذين عينهم البنك األه
البنك األهلي المتحد  وتقييمها. كما أبلغ بيت التمويل الكويتي مجلس  لمراجعتها  البنك األهلي المتحد  اريرهم إلى مجلس إدارة  ، وقدمت تقالكويتي
الكويتوالتي  ة  المعدلاألسهم  تبادل  بنسبة   التمويل  بيت  لحصول  المساهمينتخضع  موافقة  إدارة  يقوم  ة.  التنظيميقات  افمووال  ي على  األهلي  مجالس  البنك 

 األسهم والبدائل المحتملة. تبادل  مناقشات بشأن مسألة نسبة  بإجراء تي تحد وبيت التمويل الكوي الم
 

  افية الشفلضمان  والكويت  البحرين  عن أي تطورات ذات صلة بهذا الشأن أوالً بأول في بورصتي  المتحد  البنك األهلي  أفصح وسيفصح  قد  و
اللوائح التنظيمية. لقوانين ومتثال لواال
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 رحلية الموحدة المختصرة مل ا لماليةالقوائم ا لحوت حايضاإ
 (جعةمرا) 2022مارس  31

 
 

 2021لسنة  موصى بتوزيعهاأرباح أسهم  13
 

اجتماع المتحد  األهلي  البنك  العمومية    عقد  المساهمون  2022أبريل    7ريخ  ا بتالسنوي  الجمعية  وافق  مج توصيعلى  .  لس  ة 
عادي(، بإجمالي  السهم  لل  أمريكي  سنت  3,0بواقع    أية )% من القيمة االسمي12ة  بنسب  2021  لسنةرة بتوزيع أرباح نقدية  اإلدا

سهم واحد لكل بواقع  % من رأس المال الصادر )10بنسبة  منحة    أسهمإصدار    إلىة  باإلضافمليون دوالر أمريكي نقًدا،    304,0
 .أسهم عادية( 10
 

 ق ححدث ال 14
 

في  فراد  الخدمات المصرفية لألعلى    لالستحواذتي بنك  لمتحد اتفاقية مع سيالبنك األهلي ا  م برأ،  2022مارس    31  يختار  بعد
 الموافقات التنظيمية. لى للحصول ع ا مملكة البحرين، رهنً 
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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 31 March 2022, 
comprising of the interim condensed consolidated balance sheet as at 31 March 2022 and the 
related interim condensed consolidated statements of income, comprehensive income, cash 
flows and changes in equity for the three-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”). 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. 
 

 
 
11 May 2022 

Manama, Kingdom of Bahrain 



AHLI UNITED BANK B.S.C.

INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF INCOME

Three months ended 31 March 2022 (Reviewed)

2022 2021

Note USD'000 USD'000

Interest income 340,978       326,177       

Interest expense 128,887       119,184       

Net interest income 212,091       206,993       

Fees and commissions - net 27,435         29,493         

Trading income 10,124         8,524           

Investment and other income 61,001         46,009         

Fees and other income 98,560         84,026         

OPERATING INCOME 310,651       291,019       

Provision for credit losses and others 6c 33,583         30,851         

NET OPERATING INCOME 277,068       260,168       

Staff costs 45,829         42,554         

Depreciation 8,797           8,344           

Other operating expenses 32,540         29,835         

OPERATING EXPENSES 87,166         80,733         

PROFIT BEFORE TAX AND ZAKAT 189,902       179,435       

Tax expense and zakat 7,917           9,439           

NET PROFIT FOR THE PERIOD 181,985       169,996       

Net profit attributable to non-controlling interests 11,048         10,380         

NET PROFIT ATTRIBUTABLE TO THE 

OWNERS OF THE BANK 170,937       159,616       

EARNINGS PER SHARE ATTRIBUTABLE TO THE

OWNERS OF THE BANK FOR THE PERIOD:

3 1.7               1.6               

          __________________________         _________________________  _________________________

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

   Chairman    Deputy Chairman Group Chief Executive Officer 

Three months ended

31 March

Basic and diluted earnings per ordinary share (US cents)

     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

Three months ended 31 March 2022 (Reviewed)

2022 2021

USD'000 USD'000

Net profit for the period 181,985      169,996      

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 4,806          6,094          

Net change in pension fund reserve (1,574)         6,796          

Items that may be reclassified subsequently 

   to consolidated statement of income

Foreign currency translation adjustments (105,205)     2,566          

Net change in fair value of debt instruments 

  held as fair value through OCI (27,727)       (13,097)       

Transfers to consolidated statement of income

  arising on sale of debt instruments (800)            (2,972)         

Net change in fair value of cash flow hedges 19,036        16,824        

Other comprehensive (loss) income for the period (111,464)     16,211        

Total comprehensive income for the period 70,521        186,207      

Total comprehensive income attributable to

   non-controlling interests 4,912          11,365        

Total comprehensive income attributable

   to the owners of the Bank 65,609        174,842      

Three months ended

31 March

     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

31 March 2022 (Reviewed)

(Reviewed) (Audited)

31 March 31 December

2022 2021

Note US$ ’000 US$ ’000

ASSETS 

Cash and balances with central banks           1,970,888           1,819,841 

Treasury bills and deposits with central banks           1,520,191           1,731,698 

Deposits with banks           4,002,376           4,116,647 

Loans and advances 6         22,219,774         22,075,148 

Non-trading investments 7           9,607,030           9,923,294 

Investment in associates              336,716              343,076 

Investment properties              188,301              188,648 

Interest receivable, derivative and other assets           1,005,397              916,200 

Premises and equipment              310,209              311,929 

Goodwill and other intangible assets              473,910              486,889 

TOTAL ASSETS         41,634,792         41,913,370 

LIABILITIES AND EQUITY

LIABILITIES

Deposits from banks           4,732,348 4,638,973

Borrowings under repurchase agreements           4,658,399 3,775,499

Customers’ deposits         24,169,010 25,203,941

Term borrowings           1,060,222 1,088,822

Interest payable, derivative and other liabilities           1,018,509 1,278,187

Subordinated liabilities                  9,844 9,983

TOTAL LIABILITIES         35,648,332         35,995,405 

EQUITY

Ordinary share capital           2,533,621 2,533,621

Reserves           1,999,588 1,936,083

Equity attributable to the owners of the Bank           4,533,209           4,469,704 

Perpetual Tier 1 Capital Securities           1,000,000 1,000,000

Non-controlling interests              453,251 448,261

TOTAL EQUITY           5,986,460           5,917,965 

TOTAL LIABILITIES AND EQUITY         41,634,792         41,913,370 

  ________________________     ___________________________

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

Three months ended 31 March 2022 (Reviewed)

2022 2021

US$ ’000  US$ ’000 

OPERATING ACTIVITIES

Profit before tax and zakat          189,902          179,435 

Adjustments for:

Depreciation              8,797               8,344 

Investment and other income          (24,805)           (35,844)

Provision for credit losses and others            33,583            30,851 

Share of profit from associates             (8,755)             (8,929)

Operating profit before changes in operating assets and liabilities          198,722          173,857 

Changes in:

Mandatory reserve deposits with central banks            88,936         (145,590)

Treasury bills and deposits with central banks        (195,456)          573,594 

Deposits with banks       1,146,269          865,246 

Loans and advances        (163,339)         (274,659)

Interest receivable, derivatives and other assets          (58,188)            96,312 

Deposits from banks            93,375           (57,963)

Borrowings under repurchase agreements          882,900          166,057 

Customers’ deposits     (1,034,931)         (915,762)

Interest payables, derivatives and other liabilities          117,906           (38,342)

Net cash flows generated from operations       1,076,194          442,750 

Income tax and zakat paid          (10,655)           (10,085)

Net cash flows generated from operating activities       1,065,539          432,665 

INVESTING ACTIVITIES

Purchase of non-trading investments        (780,417)      (1,210,040)

Proceeds from sale or redemption of non-trading investments          542,138       1,467,389 

Additional investment in subsidiary                    -               (8,534)

Additional investment in an associate                    -             (27,545)

Net decrease in investment properties                    -                    989 

Net increase in premises and equipment             (3,604)             (8,301)

Net cash flows (used in) / from generated from investing activities        (241,883)          213,958 

FINANCING ACTIVITIES

Additonal term debts                    -            350,000 

Net cash flows generated from financing activities                    -            350,000 

NET CHANGE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS          823,656          996,623 

Net foreign exchange difference          (18,520)                  633 

Cash and cash equivalents at 1 January       2,609,526       2,976,999 

CASH AND CASH EQUIVALENTS AT 31 MARCH       3,414,662       3,974,255 

         839,482          969,273 

      2,575,180       3,004,982 

       3,414,662       3,974,255 

Additional cash flow information:

Interest received          378,205          349,619 

Interest paid          164,059          139,876 

Three months ended

31 March

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 CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY

Three months ended 31 March 2022 (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 2022        2,533,621        752,538        765,479           600,122                306,034           (488,090) 1,936,083                 4,469,704        1,000,000       448,261 5,917,965      

Movement in associates                     -                    -                    -                (2,116)                          -                         -   (2,116)                             (2,116)                     -                   -   (2,116)            

Movement in subsidiaries                     -                   12                  -                       -                            -                         -   12                                          12                     -                  78 90                   

Total comprehensive 

  income for the period                     -                    -                    -             170,937                          -             (105,328) 65,609                           65,609                     -             4,912 70,521           

Balance at 31 March 2022        2,533,621        752,550        765,479           768,943                306,034           (593,418)        1,999,588            4,533,209        1,000,000       453,251        5,986,460 

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 CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY

Three months ended 31 March 2022 (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) -                                   -                    -   -                 

Transfer from OCI reserve                     -                   -                    -               1,355 -                                     -                  1,355 1,355                               -                    -   1,355             

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

Movement in associates                     -                   -                    -              (2,114)                     -                      -                (2,114) (2,114)                             -                    -   (2,114)            

Movement in subsidiaries                     -                   -                    -              (2,474)                     -                      -                (2,474) (2,474)                             -               (108) (2,582)            

Arising on additional acquisition

  in a subsidiaries                     -               (548)                  -                     -                       -                      -                   (548) (548)                                -          (11,455) (12,003)          

Total comprehensive 

  income for the period                     -                   -                    -           159,616                     -              15,226            174,842 174,842                           -            11,365 186,207         
                    -   

Balance at 31 March 2021        2,533,621       752,515       704,755         566,036                     -          (506,875)         1,516,431        4,050,052        600,000        434,520        5,084,572 

Reserves

Attributable to the owners of the Bank

        The attached notes 1 to 14 form part of these interim condensed consolidated financial statements___________________________________________________________________________________________________________________________________________

7



AHLI UNITED BANK B.S.C.

31 March 2022 (Reviewed)

1        CORPORATE INFORMATION

2       ACCOUNTING POLICIES

2.1        Basis of preparation

2.2       New standards, interpretations and amendments effective for the period

-  IFRS 9 Financial Instruments – Fees in the ’10 per cent’ test for derecognition of financial liabilities

The interim condensed consolidated financial statements of the Bank and the Group are prepared in accordance with

International Accounting Standard IAS 34, Interim Financial Reporting ("IAS 34"). 

The consolidated financial statements for the year ended 31 December 2021 were prepared in accordance with IFRS

modified by CBB as the comparative information included in the 31 December 2021 consolidated financial statements

were reported in accordance with the IFRS modified by CBB. The transition from “IFRS modified by CBB” to IAS 34

and IFRS as issued by IASB has not resulted in any material changes to the previously reported numbers in the

consolidated financial statements for the year ended 31 December 2021.

Other amendments to IFRS which are effective for annual accounting period starting from 1 January 2022 did not have 

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

NOTES TO THE INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

The parent company, 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 three months period ended 31 March

2022 were authorised for issue in accordance with a resolution of the Board of Directors dated 11 May 2022.

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 2021, except as noted in note 2.1 and adoption of new standards effective as of 1 January 2022. The the

adoption of below new standards and amendments did not result in changes to previously reported net profit or equity

of the Group.

The amendment clarifies the fees that an entity includes when assessing whether the terms of a new or modified

financial liability are substantially different from the terms of the original financial liability. These fees include only

those paid or received between the borrower and the lender, including fees paid or received by either the borrower or

lender on the other’s behalf. There is no similar amendment proposed for IAS 39 Financial Instruments: Recognition

and Measurement. These amendments had no material impact on the interim condensed financial statements of the

Bank as there were no significant modifications of the Bank’s financial instruments during the period.

_______________________________________________________________________________________________
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AHLI UNITED BANK B.S.C.

31 March 2022 (Reviewed)

NOTES TO THE INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

2        ACCOUNTING POLICIES (continued)

2.4       Estimates and judgments

2.3       New standard issued but not yet effective

IFRS 17 Insurance Contracts

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 and oil prices volatility. 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

uncertainties if any in SICR assessment arising from CBB-mandated deferrals. Furthermore, the Group continues to

closely monitor the potential repayment risk impact of COVID-19 on affected industry sectors.

IFRS 17 is effective for reporting periods beginning on or after 1 January 2023, with comparative figures required.

Early application is permitted, provided the entity also applies IFRS 9 and IFRS 15 on or before the date it first applies

IFRS 17. The Group intends to adopt this standard on the effective date.

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

the COVID-19 pandemic.

In May 2017, the IASB issued IFRS 17 Insurance Contracts (IFRS 17), a comprehensive new accounting standard for

insurance contracts covering recognition and measurement, presentation and disclosure. Once effective, IFRS 17 will

replace IFRS 4 Insurance Contracts (IFRS 4) that was issued in 2005. IFRS 17 applies to all types of insurance

contracts (i.e., life, non-life, direct insurance and re-insurance), regardless of the type of entities that issue them, as

well as to certain guarantees and financial instruments with discretionary participation features. A few scope

exceptions will apply. The overall objective of IFRS 17 is to provide an accounting model for insurance contracts that

is more useful and consistent for insurers. In contrast to the requirements in IFRS 4, which are largely based on

grandfathering previous local accounting policies, IFRS 17 provides a comprehensive model for insurance contracts,

covering all relevant accounting aspects. The core of IFRS 17 is the general model, supplemented by:

-  A specific adaptation for contracts with direct participation features (the variable fee approach); and 

-  A simplified approach (the premium allocation approach) mainly for short-duration contracts.

_______________________________________________________________________________________________
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AHLI UNITED BANK B.S.C.

31 March 2022 (Reviewed)

3        EARNINGS PER ORDINARY SHARE

2022 2021

US$ ’000 US$ ’000

For basic and diluted earnings per share computation

        170,937         159,616 

10,134                    10,134 

1.7                1.6                

       10,134.5        10,134.5 

4        CONTINGENT LIABILITIES

(Reviewed) (Audited)

31 March 31 December

2022 2021

US$ ’000 US$ ’000

Guarantees      2,683,097      2,727,426 

Acceptances         443,264         431,573 

Letters of credit         833,790         730,247 

     3,960,151      3,889,246 

5        SEGMENT INFORMATION

-   Retail banking

-   Corporate banking

-   Treasury and investments

-   Private banking

Three months ended

    31 March

NOTES TO THE INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

Net profit attributable to the owners of the Bank    

Weighted average ordinary shares outstanding 

   during the period adjusted for bonus shares (in millions)

Basic and diluted earnings per ordinary share (US cents)

Issued and fully paid ordinary shares of US$ 0.25 each (in millions)

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 on an arm's length basis. Interest is

charged/credited to business segments based on a pool rate, which approximates the cost of funds.

________________________________________________________________________________________________
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AHLI UNITED BANK B.S.C.

31 March 2022 (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

Three months ended 31 March 2022:

Net interest income        44,209          80,913           75,481           11,488         212,091 

Fees and commissions - net          6,832          16,020             1,233             3,350           27,435 

Trading, investment income and others             804            4,151           66,108                  62           71,125 

OPERATING INCOME        51,845        101,084         142,822           14,900         310,651 

       (3,523)            8,626           26,710             1,770           33,583 

NET OPERATING INCOME        55,368          92,458         116,112           13,130         277,068 

Operating expenses        31,186          25,506           22,548             7,926           87,166 

PROFIT BEFORE TAX AND ZAKAT        24,182          66,952           93,564             5,204         189,902 

Tax expense and zakat             7,917 

NET PROFIT FOR THE PERIOD         181,985 

Less: Attributable to non-controlling interests           11,048 

170,937        

       29,584        (36,009)             1,039             5,386                   -   

Retail Corporate Treasury and Private

banking banking investments banking Total

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

Three months ended 31 March 2021:

Net interest income 47,205      78,870        67,953         12,965                  206,993 

Fees and commissions - net 6,894        18,646        721              3,232                      29,493 

Trading, investment income and others 538           3,071          50,907         17                           54,533 

OPERATING INCOME        54,637        100,587         119,581           16,214         291,019 

2,666        28,738        (1,720)          1,167                      30,851 

NET OPERATING INCOME        51,971          71,849         121,301           15,047         260,168 

Operating expenses 30,118      23,146        19,781         7,688                      80,733 

PROFIT BEFORE TAX AND ZAKAT        21,853          48,703         101,520             7,359         179,435 

Tax expense and zakat 9,439            

NET PROFIT FOR THE PERIOD         169,996 

Less: Attributable to non-controlling interests 10,380          

159,616        

Inter segment interest included

  in net interest income above 32,108      (30,776)       (8,124)          6,792                              -   

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 (recoveries) for credit losses 

  and others

Inter segment interest included

  in net interest income above

________________________________________________________________________________________________
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AHLI UNITED BANK B.S.C.

31 March 2022 (Reviewed)

6 LOANS AND ADVANCES 

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total

US$ ’000 US$ ’000 US$ ’000 US$ ’000

High standard grade     13,278,513          656,105                    -        13,934,618 

Standard grade       6,440,414       2,270,806                    -          8,711,220 

Credit impaired                    -                      -            566,003           566,003 

    19,718,927       2,926,911          566,003      23,211,841 

Less: ECL allowances        (191,865)        (341,044)        (459,158)         (992,067)

19,527,062   2,585,867     106,845        22,219,774    

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total

US$ ’000 US$ ’000 US$ ’000 US$ ’000

High standard grade     13,026,377          596,906                    -        13,623,283 

Standard grade       6,562,685       2,296,880                    -          8,859,565 

Credit impaired                    -                      -            558,530           558,530 

    19,589,062       2,893,786          558,530      23,041,378 

Less: ECL allowances        (171,528)        (330,668)        (464,034)         (966,230)

19,417,534   2,563,118     94,496          22,075,148    

b) Reconciliation of ECL allowances

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total

US$ ’000 US$ ’000 US$ ’000 US$ ’000

At 1 January 2022          171,528          330,668          464,034           966,230 

Transfer from Stage 1            (2,462)                 858              1,604                    -   

Transfer from Stage 2                   86            (1,179)              1,093                    -   

Transfer from Stage 3                    -                   157               (157)                    -   

Net remeasurement of ECL 

allowances (note 6c)            24,993            16,193              1,171             42,357 

Amounts written-off                    -                      -              (4,055)             (4,055)

Exchange rate and other adjustments            (2,280)            (5,653)            (4,532)           (12,465)

At 31 March 2022 191,865        341,044        459,158        992,067         

a) Credit quality of loans and advances 

NOTES TO THE INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

31 March 2022 (Reviewed)

31 December 2021 (Audited)

2022

_________________________________________________________________________________________________
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AHLI UNITED BANK B.S.C.

31 March 2022 (Reviewed)

NOTES TO THE INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

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 2021          138,970          375,961          479,793           994,724 

Transfer from Stage 1            (3,711)              1,530              2,181                    -   

Transfer from Stage 2                 139          (11,088)            10,949                    -   

Net remeasurement of ECL 

allowances (note 6c)            10,834            (1,794)            17,808             26,848 

Amounts written-off                    -                      -            (13,773)           (13,773)

Exchange rate and other adjustments                 107                   50                 694                  851 

At 31 March 2021 146,339        364,659        497,652        1,008,650      

c) Provision for credit losses and others

2022 2021

 US$ ’000 US$ ’000

Net remeasurement of ECL on loans and advances (note 6 b) 42,357          26,848           

Recoveries from loans and advances during the period 

(from fully provided loans written-off in previous years) (23,644)         (1,587)            

Net remeasurement of ECL for non-trading investments (note 7 b) 26,710          (1,720)            

Net remeasurement of ECL on off-balance sheet exposures and others 169               4,840             

Net other provision (write-back) / charges (12,009)         2,470             

33,583          30,851           

7 NON-TRADING INVESTMENTS

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total

US$ ’000 US$ ’000 US$ ’000 US$ ’000

High standard grade       5,621,780              4,838                    -          5,626,618 

Standard grade       3,743,429          173,235                    -          3,916,664 

      9,365,209          178,073                    -          9,543,282 

Less: ECL allowances          (21,141)          (31,731)                    -             (52,872)

9,344,068     146,342                           -          9,490,410 

Equity instruments at fair value 116,620         

9,607,030      

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total

US$ ’000 US$ ’000 US$ ’000 US$ ’000

High standard grade       5,958,028              5,036                    -          5,963,064 

Standard grade       3,818,558            55,610                    -          3,874,168 

      9,776,586            60,646                    -          9,837,232 

Less: ECL allowances          (23,273)            (2,990)                    -             (26,263)

9,753,313     57,656                             -   9,810,969      

Equity instruments at fair value           112,325 

9,923,294      

a) Credit quality of non-trading investments

Three months ended 

31 March

31 March 2022 (Reviewed)

Equity instruments held at fair value include investments amounting to US$ 3.5 million (31 December 2021: US$ 3.8

million) which are designated as FVTPL. Income from FVTPL equity investments for the period amounted to US$

0.1 million (31 March 2021: US$ 0.2 million).

2021

31 December 2021 (Audited)

_________________________________________________________________________________________________
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AHLI UNITED BANK B.S.C.

31 March 2022 (Reviewed)

NOTES TO THE INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

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 2022            23,273              2,990                    -               26,263 

Transfer from Stage 1               (249)                 249                    -                      -   

Net remeasurement of ECL 

allowances (note 6c)            (1,785)            28,495                    -               26,710 

Exchange rate and other adjustments                 (98)                   (3)                    -                  (101)

At 31 March 2022 21,141          31,731                             -   52,872           

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)            (1,080)               (640)                    -               (1,720)

Exchange rate and other adjustments               (219)                   89                    -                  (130)

At 31 March 2021 19,872          5,220                               -   25,092           

2021

2022

_________________________________________________________________________________________________
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AHLI UNITED BANK B.S.C.

31 March 2022 (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       36,574        (476,737)      (6,421)         (41,387)       (17,359)       (488,090)      

-             (7)                (99,451)        -              -              -              (99,458)        

-             -              -               (784)            (15)              -              (799)             

-             -              -               (22,548)       19,051        (1,574)         (5,071)          

Balance at 31 March 2022 17,240       36,567        (576,188)      (29,753)       (22,351)       (18,933)       (593,418)      

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)      

-             3                 1,451            -              -              -              1,454            

-             -              -               (2,934)         24               -              (2,910)          

-             -              -               (5,559)         16,800        6,796           18,037          

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

Balance at 31 March 2021 17,240       36,312        (472,473)      (12,396)       (36,915)       (38,643)       (506,875)      

Cumulative changes in

Cumulative changes in

NOTES TO THE INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

Currency translation 

Transfers to interim

   adjustments

    statement of income

Net fair value movements

Balance at 1 January 2022

Transfers to interim

    statement of income

   adjustments

Transfers to retained earnings

Currency translation 

Net fair value movements

Balance at 1 January 2021

    condensed consolidated 

    condensed consolidated 

_____________________________________________________________________________________________________________
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AHLI UNITED BANK B.S.C.

31 March 2022 (Reviewed)

9 FAIR VALUE MEASUREMENT

Level 1 Level 2 Level 3 Total

US$ ’000 US$ ’000 US$ ’000 US$ ’000

                  253           75,429               40,938         116,620 

        1,703,059         127,133                      -        1,830,192 

Derivative assets                     -           266,513                      -           266,513 

Derivative liabilities                     -           226,820                      -           226,820 

Level 1 Level 2 Level 3 Total

US$ ’000 US$ ’000 US$ ’000 US$ ’000

                  340           72,834               39,151         112,325 

        1,814,322         138,874                      -        1,953,196 

Derivative assets                     -           120,307                      -           120,307 

Derivative liabilities                     -           453,654                      -           453,654 

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$ 7,713.8 million as at 31 March 2022 (31 December 2021: US$ 7,986.8 million). Carrying value of these non-trading

investments was US$ 7,675.2 million as at 31 March 2022 (31 December 2021:  US$ 7,865.7 million).

The Group's primary medium and long-term financial liabilities are the 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 

NOTES TO THE INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

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

31 March 2022 (Reviewed)

31 December 2021 (Audited)

Equity instruments at fair value

During the three months ended 31 March 2022 and 2021, 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)

Debt instruments (FVTOCI)

____________________________________________________________________________________________________
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AHLI UNITED BANK B.S.C.

31 March 2022 (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 three months ended

 31 March 2022

Interest income                 -                  2        2,230                 10                    -   2,242               

Interest expense           2,101              -             201                 16                     1 2,319               

Fees and commissions                  6            536           170                   2                     2 716                  

                -                -               -               3,051                 863 3,914               

End of service benefits                 -                -               -                  252                   87 339                  

                -                -             372                  -                      -   372                  

As of 31 March 2022

Deposits with banks                 -         16,778             -                    -                      -   16,778             

Loans and advances                 -                -      274,685                459                   97 275,241           

Deposits from banks                 -         22,020             -                    -                      -   22,020             

Customers’ deposits    1,512,653              -        77,190           12,411                 891 1,603,145        

                -              477             -                    -                      -   477                  

Subordinated liabilities           9,844              -               -                    -                      -   9,844               

Commitments and contingent liabilities              310       34,074      79,657                  -                      -   114,041           

Non-

Major Executive Management

shareholders Associates Directors Directors Others Total

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

For the three months ended

 31 March 2021

Interest income                 -                41        1,477                   7                    -   1,525               

Interest expense           5,181              -             131                 21                     1 5,334               

Fees and commissions              272            314             46                   2                    -   634                  

                -                -               -               3,353                 964 4,317               

                -                -               -                  462                   56 518                  

                -                -             248                  -                      -   248                  

As of 31 December 2021

Deposits with banks                 -         13,384             -                    -                      -   13,384             

Loans and advances                 -                -      321,615                311                   31 321,957           

                -           4,501             -                    -                      -   4,501               

Deposits from banks                 -         39,004             -                    -                      -   39,004             

Customers’ deposits    2,541,430              -        43,552             9,626                 831 2,595,439        

Subordinated liabilities           9,983              -               -                    -                      -   9,983               

             560       44,425      83,136                  -                      -   128,121           

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

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

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

The income, expense and the period end balances in respect of related parties included in the consolidated financial statements

were as follows:

NOTES TO THE INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

2022

Short term employee benefits

2021

Commitments and contingent liabilities

End of service benefits

Senior management

Directors' fees and related expenses

Senior management

Derivative liability

Short term employee benefits

Directors' fees and related expenses

Derivatives assets

_______________________________________________________________________________________________________
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AHLI UNITED BANK B.S.C.

31 March 2022 (Reviewed)

NOTES TO THE INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

11 NET STABLE FUNDING RATIO (NSFR)

(Reviewed) (Audited)

31 March 31 December

2022 2021

US$ ’000 US$ ’000

Available Stable Funding:

Regulatory capital 6,347,136              6,270,390 

Stable deposits 6,694,311              6,958,945 

Wholesale funding 12,241,625    13,039,788      

Others 694,985         650,939           

Total Available Stable Funding (A) 25,978,057    26,920,062      

Required Stable Funding :

High-Quality Liquid Assets (HQLA) 1,350,334              1,439,864 

Performing loans 15,005,772    14,730,855      

Securities (other than HQLA) 3,268,758      3,341,785        

Derivative contracts 210,282         283,217           

Others 2,520,863      2,562,446        

Off-balance sheet items 437,466         438,989           

Total Required Stable Funding (B) 22,793,475    22,797,156      

NSFR (%) (A/B) 114.0% 118.1%

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

Subsequently, the specialised professional advisors appointed by AUB have completed their due diligence studies on KFH and

their reports have been submitted to the AUB Board of Directors for review and evaluation. KFH has also communicated the AUB

Board a revised share exchange ratio, which is subject to the KFH obtaining shareholder and regulatory approvals. The AUB and

KFH boards are currently in discussions regarding the share exchange ratio issue and potential alternatives. 

AUB has and will disclose on the Bahrain Bourse and Boursa 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.

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/106/2020 dated 17 March 2020,

OG/296/2020 dated 26 August 2020, OG/431/2020 dated 29 December 2020 and OG/417/2021 dated 23 December 2021, the

limit is reduced to 80% until 30 June 2022, to contain the financial repercussions of COVID-19. The Group's consolidated NSFR

ratio as of 31 March 2022 is 114.0% (31 December 2021: 118.1%).

During December 2021, the AUB Board of Directors, in coordination with KFH and regulatory authorities, agreed to the update of

financial and legal due diligence studies, and the resumption of all connected procedures related to the acquisition, including the

assessment of the impact of such studies on the final share exchange ratio. AUB has re-appointed the specialised professional

advisors previously appointed to provide AUB with the necessary financial, tax (KPMG) and legal (Linklaters LLP) studies

regarding the transaction. 

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 is 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, agreed to extend the suspension period

for the resumption of the acquisition of AUB by KFH, until completion of KFH's updated assessments to be conducted by the

international advisor appointed by KFH in this respect.
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NOTES TO THE INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

13 DIVIDENDS PROPOSED FOR THE YEAR 2021

14 SUBSEQUENT EVENT

At AUB's Annual General Meeting on 7 April 2022, the shareholders approved the Board of Directors’ recommendation to

distribute cash dividends for 2021 at 12% of par value (US 3.0 cents per ordinary share), totalling US$ 304.0 million in cash,

together with a bonus share issue of 10% of the issued capital (one share per 10 ordinary shares). 

Subsequent to the 31 March 2022, AUB has executed an agreement with Citibank to acquire Citibank's consumer business in the

Kingdom of Bahrain, subject to regulatory approvals.
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