












 

 

 ب. .مش. لمتحدالبنك األهلي ا

 القوائم المالية المرحلية  
  المختصرة الموحدة

 2022يونيو   30

 





 . ب .د ش.منك األهلي المتحالب

 صرةمختال دةالموححلية لمرا ةالمالي ائمقو من هذه الجزءا   13إلى   1المرفقة من  احاتتشكل اإليض
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 لدخل لالمختصرة  ة  الموحد لمرحليةقائمة اال
 )مراجعة(  2022يونيو   30المنتهية في أشهر  الستة
 

 للستة أشهر المنتهية في 
 يونيو   30

 للثالثة أشهر المنتهية في 
   يونيو   30

2021 2022  2021 2022   

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف  
 دوالر أمريكي 

 ألف
  إيضاح دوالر أمريكي 

       
 دخل الفوائد    376,273 330,288  717,251 656,465

 مصروفات الفوائد    157,632 115,625  286,519 234,809
──────── ────────  ──────── ────────   

  صافي دخل الفوائد  218,641 214,663  430,732 421,656
──────── ────────  ──────── ────────   

 صافي -رسوم وعموالت   27,337 23,978  54,772 53,471       

 دخل المتاجرة    9,015 8,123  19,139 16,647

   آخرل ودخستثمارات ا  37,883 14,390  98,884 60,399
──────── ────────  ──────── ────────   
   الرسوم ودخل آخر  74,235 46,491  172,795 130,517

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

 الدخل التشغيلي    292,876 261,154  603,527 552,173
──────── ────────  ──────── ────────   

       

 ج6 19,202 31,965  52,785 62,816
 ةنياماالئتخسائر المخصص 

   أخرى مخصصاتو
──────── ────────  ──────── ────────   

 صافي الدخل التشغيلي    273,674 229,189  550,742 489,357
──────── ────────  ──────── ────────   

   تكاليف الموظفين  43,729 44,079  89,558 86,633       

 استهالك    8,444 8,610  17,241 16,954

  مصروفات تشغيلية أخرى  30,869 20,650  63,409 50,485
──────── ────────  ──────── ────────   

 المصروفات التشغيلية    83,042 73,339  170,208 154,072
──────── ────────  ──────── ────────   

       
 والزكاة   الربح قبل الضرائب  190,632 155,850  380,534 335,285
 مصروف ضريبي وزكاة  12,373 10,055  20,290 19,494

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

 صافي الربح للفترة   178,259 145,795  360,244 315,791
       

17,234 19,340  6,854 8,292  

الربح العائد إلى حقوق غير صافي 
 مسيطرة 

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

 صافي الربح العائد إلى مالك البنك   169,967 138,941  340,904 298,557
════════ ════════  ════════ ════════   

       

      

أرباح السهم العائد إلى مالك  نصيب 
 : البنك للفترة

       

2,5 2,9  1,1 1,3 3 
النصيب األساسي والمخفض للسهم 

 (أمريكي سنت)العادي في األرباح 
═════════ ════════  ════════ ════════ 

 

 

 
 
 

 مشعل عبدالعزيز العثمان   الغانم محمد   عادل اللبان 

 رئيس مجلس اإلدارة  دارة  إلنائب رئيس مجلس ا  الرئيس التنفيذي للمجموعة 



 . ب .د ش.منك األهلي المتحالب

 المختصرة لموحدةا  المرحليةالمالية  مجزءا  من هذه القوائ 13إلى   1ن يضاحات المرفقة متشكل اإل
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 امل الش لدخلل  المختصرة دة  ائمة المرحلية الموح الق
 ( ة عجمرا) 2022  يونيو 30 في تهية أشهر المن  الستة
 

 للستة أشهر المنتهية في 
 يونيو  30

 للثالثة أشهر المنتهية في 
   يونيو  30

2021 2022  2021 2022   

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف  
 دوالر أمريكي 

 ألف
   دوالر أمريكي 

       
 صافي الربح للفترة   178,259 145,795  360,244 315,791
──────── ────────  ──────── ────────   

       
 الدخل الشامل اآلخر       

       

      

إلى  الحقاً التي لن يتم إعادة تصنيفها البنود 
 القائمة الموحدة للدخل  

       

5,431 3,382  (663 ) (1,424 )  

الستثمارات  ة العادلة ات في القيمصافي التغير
  منة عادلال ةالقيمالمقاسة بأسهم حقوق الملكية 

 ل اآلخر  لشامخل ا الد خالل

 اعد وق التقاطي صندتيحإفي  يرالتغصافي   ( 4,018) 4,819  ( 5,592) 11,615
       

      

البنود التي من الممكن إعادة تصنيفها الحقاً إلى  
 القائمة الموحدة للدخل  

 ةيأجنب  التتعديالت تحويل عم  ( 40,405) 9,051  ( 145,610) 11,617   ( 40,4)    

4,971 (55,134 )  18,068 (27,407 )  

  ألدوات الديّن صافي التغيرات في القيمة العادلة 
  العادلة من خالليمة قلباكمدرجة المحتفظ بها 
  ل اآلخرالدخل الشام

(2,066 ) (1,967 )  906 (1,167 )  

عن   ناتجةإلى القائمة الموحدة للدخل  تتحويال
 أدوات الديّن  بيع 

10,264 32,291  (6,560 ) 13,255  

 تتحوطال العادلةصافي التغيرات في القيمة 
   التدفقات النقدية

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

 للفترة  اآلخرالشامل دخل ال (ةشاملال الخسارة)  ( 61,166) 25,621  ( 172,630) 41,832
──────── ───────  ──────── ────────   

       

 ترة للف شاملخل المجموع الد  117,093 171,416  187,614 357,623
       

19,858 8,742  8,493 3,830  

حقوق غير مجموع الدخل الشامل العائد إلى  
 مسيطرة 

──────── ───────  ──────── ───────   

 مجموع الدخل الشامل العائد إلى مالك البنك  113,263 162,923  178,872 337,765
════════ ════════  ════════ ═══════   

 



  ب. .ش.م متحد ال هلي البنك األ

  المختصرة الموحدة حليةالمرلمالية ائم االقو  من هذهاً جزء ١٣إلى   ١مرفقة من يضاحات الشكل اإلت
٤  

  المختصرة  الموحدة المرحلية  يةميزانلا
  ) مراجعة ( ٢٠٢٢يونيو  ٣٠

  

   )مراجعة(
  يونيو  ٣٠

٢٠٢٢  

  (مدققة)
  ديسمبر ٣١

٢٠٢١ 
  ────────── ────────── 

  
  

 إيضاح
  ألف

 دوالر أمريكي 
  ألف 

 دوالر أمريكي 
    الموجودات 

       
  ١٬٨١٩٬٨٤١  ١٬٤٠٦٬١٠٨    نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

  ١٬٧٣١٬٦٩٨ ٢٬٢٦٧٬٧٦١   مركزيةك بنولدى  وودائع خزانة أذونات
  ٤٬١١٦٬٦٤٧ ٥٬٩٠٧٬٤٥٤  ودائع لدى بنوك 

  ٢٢٬٠٧٥٬١٤٨ ٢٢٬٠٠٢٬٠٤٥ ٦   قروض وسلف
  ٩٬٩٢٣٬٢٩٤ ٩٬٧١٨٬٥٣٣ ٧ متاجرةال غيراستثمارات محتفظ بها لغرض 
  ٣٤٣٬٠٧٦ ٣٤١٬٧١٢  استثمارات في شركات زميلة 

  ١٨٨٬٦٤٨ ١٨٧٬٦٦١  ة اريقع اتاستثمار
  ٩١٦٬٢٠٠ ١٬٢٥٤٬٨٩٨  وموجودات أخرى  ومشتقات مالية قة القبض حمست فوائد

  ٣١١٬٩٢٩ ٣١٧٬٧٥١    ممتلكات ومعدات
  ٤٨٦٬٨٨٩ ٤٦٨٬٧٦٨  شهرة وموجودات أخرى غير ملموسة ال
  ────────── ────────── 

  ٤١٬٩١٣٬٣٧٠ ٤٣٬٨٧٢٬٦٩١  ودات مجموع الموج
  ══════════ ══════════ 

      المطلوبات والحقوق
    

      المطلوبات
  ٤٬٦٣٨٬٩٧٣ ٤٬٤٢٩٬٦٣٢  ودائع من بنوك  

  ٣٬٧٧٥٬٤٩٩ ٤٬١٨٦٬٧٣١  قتراضات بموجب اتفاقيات إعادة شراء ا
  ٢٥٬٢٠٣٬٩٤١ ٢٧٬٤٣٥٬٧٤٥   ودائع العمالء

  ١٬٠٨٨٬٨٢٢ ١٬٠٤٩٬٥٣٤    ألجل  قتراضات ا
  ١٬٢٧٨٬١٨٧ ٩٩٨٬٨٢٤   ىأخروبات طلومية الومشتقات ملدفع فوائد مستحقة ا
  ٩٬٩٨٣ ٩٬٤٩٦    مطلوبات ثانوية

  ────────── ────────── 
  ٣٥٬٩٩٥٬٤٠٥ ٣٨٬١٠٩٬٩٦٢  مجموع المطلوبات 

  ────────── ────────── 
    

    الحقوق 
  ٢٬٥٣٣٬٦٢١ ٢٬٧٨٦٬٩٨٣    عادية السهم األ –رأس المال  
  ١٬٩٣٦٬٠٨٣ ١٬٥٣٠٬٨٤٦    إحتياطيات

  ────────── ────────── 
  ٤٬٤٦٩٬٧٠٤ ٤٬٣١٧٬٨٢٩  البنك  مالك إلى  لعائدةا وقحقال

  ١٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٬٠٠٠٬٠٠٠    ١أوراق رأسمالية دائمة مدرجة ضمن رأس المال فئة 
  ٤٤٨٬٢٦١ ٤٤٤٬٩٠٠    حقوق غير مسيطرة

  ────────── ────────── 
  ٥٬٩١٧٬٩٦٥ ٥٬٧٦٢٬٧٢٩    مجموع الحقوق

  ────────── ────────── 
  ٤١٬٩١٣٬٣٧٠ ٤٣٬٨٧٢٬٦٩١  قوق  لحوا ت باالمطلومجموع 

  ══════════ ══════════ 

  
  

   مشعل عبدالعزيز العثمان    الغانم محمد   عادل اللبان  
 رئيس مجلس اإلدارة  نائب رئيس مجلس اإلدارة    ة عللمجمونفيذي  الرئيس الت



 ب. .ش.م متحد ال هلي البنك األ

 المختصرة موحدةالمرحلية اللقوائم المالية من هذه ا  جزءا   13إلى   1من  مرفقةال اتحاإليضاشكل ت
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  ةالنقديت لتدفقال  المختصرة   دة الموح ية رحل ملا ائمةالق
 )مراجعة(  2022يونيو   30ي ية فمنتهال أشهر ستةال

 ي تهية فالمنشهر أ  للستة
  إيضاح  يونيو  30

2021 2022   

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف 
   أمريكيدوالر 

 األنشطة التشغيلية    
 والزكاة   الربح قبل الضرائب  380,534 335,285

 الية: ود التت للبنتعديال   

 ك  استهال  17,241 16,954

 دخل آخر  ت وا رثمااست  ( 47,518) ( 40,946)

 أخرى مخصصات الئتمانية وخسائر اال مخصص ج 6 52,785 62,816

 ك من نتائج شركات زميلة البنحصة   ( 16,745) ( 16,254)
───────── ───────── 

 
 

 ةليات والمطلوبات التشغيت في الموجودالربح التشغيلي قبل التغيرا  386,297 357,855

 في:  راتتغي   

 اري لدى بنوك مركزيةبع اإلحتياطي اإلجائود  ( 39,426) ( 81,872)

 مركزية أذونات خزانة وودائع لدى بنوك   ( 42,267) 445,452

 بنوك  لدى  ودائع  ( 472,211) ( 282,843)

 قروض وسلف  52,293 ( 719,677)

   أخرى وداتجوموومشتقات مالية بض تحقة القد مسفوائ  ( 18,254) 20,139

   وكبنن ودائع م  ( 209,341) 299,698

 قيات إعادة شراء قتراضات بموجب إتفاا  411,232 61,984

 العمالء ئع ودا  2,231,804 ( 739,037)

 فوائد مستحقة الدفع ومشتقات مالية ومطلوبات أخرى   22,234 ( 50,292)
───────── ───────── 

 
 

 العمليات  (ة فيالمستخدم) /من الناتجة  يةت النقداالتدفقصافي   2,322,361 ( 688,593)

 عة فودموزكاة ضريبة دخل   ( 20,818) ( 21,417)
───────── ───────── 

 
 

 تشغيليةاألنشطة ال (لمستخدمة فيا ) /الناتجة من  ةيالنقدالتدفقات صافي   2,301,543 ( 710,010)
───────── ───────── 

 
 

 تثمارية ة االسطاألنش   
 رض غير المتاجرةفظ بها لغاستثمارات محتشراء    ( 2,135,684) ( 1,957,725)

 ر المتاجرة ارات محتفظ بها لغرض غيتثمسا استردادمتحصالت من بيع أو   1,721,311 1,809,599

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

 زميلة  في شركة حق االكتتاب   - ( 27,545)

   ةالعقاري اتارستثماالفي  النقصصافي   - 14,399

   ات والمعداتتلكلممفي ا الزيادةي صاف  ( 21,504) ( 19,701)

   ةيلمز ركات مستلمة من شأرباح أسهم    13,293 8,862
───────── ───────── 

 
 

   يةثماراالست ةاألنشط  يالمستخدمة فية النقدالتدفقات صافي   ( 422,584) ( 180,739)

───────── ─────────   
   ةليالتموي نشطة ألا   

  1 أس المال فئةمدرجة ضمن رصادرة  دائمةة إضافيرأسمالية   أوراق  - 600,000

 1 ل فئةأس المارضمن  رجةدم دائمةرأسمالية  أوراقاسترداد   - ( 39,185)

 1فئة   ن رأس المالة ضممدرجوأخرى صادرة الدائمة الصكوك الب ةالمتعلقالمصروفات    - ( 2,102)

 1 أس المال فئةمدرجة ضمن ر رأسمالية دائمة قتوزيع على أورا  ( 23,303) ( 17,490)

 ديون ألجل إضافية    - 350,000

  زيعات أخرى مدفوعةسهم وتوأرباح أ  ( 304,034) ( 119,005)

 مسيطرة  حقوق غير لأرباح أسهم مدفوعة   (8,837) -

───────── ─────────   
 ةويليمالتنشطة األمن الناتجة  /  (لمستخدمة فيا ) النقدية التدفقاتي صاف  ( 336,174) 772,218

───────── ───────── 
  

 ي حكمهد وما ففي النق  يرصافي التغ  1,542,785 ( 118,531)
 صافي فروق صرف العمالت األجنبية  ( 22,039) 1,362

  
 

 
 يناير 1ه في النقد وما في حكم  2,609,526 2,976,999

───────── ───────── 
 

 

 يونيو   30كمه في ح ا في موالنقد    4,130,272 2,859,830
═════════ ═════════    

   على: ا في حكمه د ومالنقمل يشت

 947,145 635,159 اري اإلجب ع اإلحتياطيستثناء ودائاب ،زيةكنوك مرنقد وأرصدة لدى ب

 1,912,685 3,495,113 أقل و  أ هرش أ ثالثةلفترة   ةأصلياق تحقإس خيبتوار ت خزانةوناة وأذوك مركزيوبن بنوكودائع لدى 

 ───────── ───────── 
 4,130,272 2,859,830 

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

 660,868 703,253 فوائد مستلمة  

 244,867 301,914 مدفوعة  فوائد 
 



 ب. .ش.م متحد ال هلي البنك األ

 رةالمختص دة الموحة لمرحليا يةلمالم اقوائجزءا  من هذه ال 13إلى   1من ة المرفق اإليضاحات لتشك
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 ق حقوال ي ات فتغيرلل المختصرة    حدة وية المرحل مالقائمة ال
 ( مراجعة ) 2022يونيو   30ي منتهية فأشهر ال ستةال

 
 
 

  

 رأس  
 -المال 

 األسهم  
 ديةعاال

 عالوة 
 إصدار  

 أسهم
 إحتياطي 
 قانوني

 أرباح 
 قاة مبـ

 توزيعات 
 مقترحة 

 إحتياطيات 
 أخرى  

 ( 8إيضاح )
 موعجم

 ت ااطيحتياإل
 ةدالعائوق الحق

 المالك ى إل

  ةيلسماق رأأورا
درجة  دائمة م

 سن رأضم
 1 ل فئةالما 

 ير حقوق غ
 مجموع لا مسيطرة 

 فأل ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف 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 

             
 5,917,965 448,261 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

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

 - - - - ( 253,362) - - ( 253,362) - - 253,362   ادرةصمنحة  أسهم

 ( 304,034) - - ( 304,034) ( 304,034) - ( 304,034) - - - -   أرباح األسهم العادية

مل  ا شلل ادخالمحول من إحتياطي 
استثمارات أسهم حقوق  على  خراآل

 ( 109) - - ( 109) ( 109) - - ( 109) - - -  الملكية  
 رأسماليةالوراق األ بعلق التوزيع المت

مدرجة ضمن رأس المال  الدائمة ال
 ( 11,678) - - ( 11,678) ( 11,678) - - ( 11,678) - - -  1فئة 

دائمة  الصكوك لا بالتوزيع المتعلق 
 ( 11,625) ( 2,920) - ( 8,705) ( 8,705) - - ( 8,705) - - -  1المال فئة مدرجة ضمن رأس ال

 - - - - - - - - - - -    فوعةسهم العادية المداألأرباح  

 ( 8,837) ( 8,837) - - - - - - - - -  لشركة التابعة أسهم اأرباح  

 ( 4,233) - - ( 4,233) ( 4,233) - - ( 4,233) - - -  تغيرات في شركات زميلة  

 ( 334) ( 346) - 12 12 - - - - 12 -  كات تابعة في شر  اتيرتغ

 187,614 8,742 - 178,872 178,872 ( 162,032) - 340,904 - - -  للفترة   الشاملمجموع الدخل 

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

 5,762,729 444,900 1,000,000 4,317,829 1,530,846 ( 650,122) - 662,939 765,479 752,550 2,786,983  2022 ونيوي  30في  لرصيدا

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

 

 نكالب كمالال إلى ائدالع  

 طيات إحتيا   



 ب. .ش.م متحد ال هلي البنك األ

 صرةمختال لموحدة االمرحلية  لماليةهذه القوائم اجزءا  من  13إلى   1المرفقة من  يضاحاتاإلتشكل 

7 
 

 القائمة المرحلية الموحدة المختصرة للتغيرات في الحقوق 
 ( ة مراجع) 2022يونيو   30في ية المنتهأشهر  ةت سال

 
 
 

  

 رأس 
 -مال  لا
  مهساأل

 العادية 

 عالوة  
  إصدار
 أسهم

 تياطيحإ
 قانوني

 أرباح  
 قاة مبـ

 توزيعات 
 مقترحة

 ات إحتياطي
 أخرى  

 ( 8إيضاح )
 مجموع 

 ت ااطيحتياإل
  ةدئعاالوق الحق
 المالكى  إل

ة  يلأوراق رأسما 
درجة دائمة م
 ن رأسضم
 1المال فئة  

 يرحقوق غ
 المجموع  مسيطرة 

 ألف  ألف  ألف  ألف  ف لأ ألف  ف لأ ألف  ف أل ألف  ألف   

  
 دوالر 
 أمريكي

 دوالر
 ريكيمأ

 ردوال
 أمريكي

 دوالر
 يكيأمر

 دوالر
 أمريكي

 دوالر
 أمريكي

 دوالر
 يأمريك

 دوالر
 أمريكي

 دوالر
 ريكيمأ

 رالدو
 أمريكي

 دوالر 
 أمريكي

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

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

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

 (120,649) - - (120,649) (120,649) - (120,649) - - - -   أرباح األسهم العادية

مل  لشا ل ادخالمحول من إحتياطي 
م حقوق  استثمارات أسهعلى  خراآل

 1,355 - - 1,355 1,355 - - 1,355 - - -  ة  الملكي
 رأسماليةالوراق األ بالتوزيع المتعلق 

مدرجة ضمن رأس المال  الة ئمداال
 ( 11,678) - - ( 11,678) ( 11,678) - - ( 11,678) - - -  1فئة 

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

مدرجة ضمن  صادرة ة صكوك دائم
 600,000 - 600,000 - - - - - - - -   1فئة رأس المال 

مدرجة ضمن رأس  صكوك دائمة 
 ( 39,185) - ( 39,185) - - - - - - - -  1المال فئة 

  دائمةالصكوك البة المصروفات المتعلق
مدرجة ضمن  ى  وأخرصادرة ال

 (2,102) (528) - (1,574) (1,574) - - (1,574) - - -  1المال فئة رأس 

 (4,228) - - (4,228) (4,228) - - (4,228) - - -  ميلة  تغيرات في شركات ز

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

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

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

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

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

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

 البنكمالك   إلى  ائدالع 

 طيات إحتيا   
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 ةصرخت الم  موحدة ال ليةمرحال  ةيضاحات حول القوائم الماليإ
 ( مراجعة ) 2022يونيو  30

 
 

 الشركة ومات لعم 1
 

المتح  الشركة  تأسست األهلي  البنك  ااألم،  األهلي  )"البنك  البحرين كشركة  د ش.م.ب.  مملكة  في  "البنك"(  أو  مساهمة  لمتحد" 
بتا مقفـلة  ف  2000مايو    31خ  يربحرينية  بحريني  إلى   2000  وييول  12ي  وتغيرت  مساهمة  عشركة  المرسوم  اة  بموجب  مة 

رقم  ا يز2000  سنةل  16ألميري  الب.  وشركااول  النك  "بالمجمابعة  تته  معا   إليهم  لأل)المشار  المصرفية  األعمال  فراد  وعة"( 
ت المصرفية  ة والخدمايمارية وخدمات إدارة األموال العالمثعمال المصرفية التجارية والخدمات المصرفية اإلسالمية واالستواأل

فرع و  ية العراق والمملكة المتحدةالعربية وجمهورة مصر  جمهوريوكويت  لاة ولبحرين ودلة افروع في مملك  اللن خالخاصة م
الدولي.ارج في  بالخ المالي  دبي  البنك عملي  مركز  ليبياوكذلك يزاول  الزميلة في  سلطنة عمان. يعمل و  اته من خالل شركاته 

حياة على التأمين  لشطة انأك  بناول اليز  كمارين المركزي.  لبحف ا التجزئة صادر عن مصرص مصرفي بيخ البنك بموجب تر
ش خالل  اليف شمن  الهالل  التابعة  للبنك(.  )مقفلة.م.ب.  ركته  المسجل  العنــوان  رقم    إن  بناية  طريق  2495هو   ،2832  ،

 ن.ير، مملكة البح 428ضاحية السيف  
 

 بناء    2022  يو يون  30في  تهية  نمأشهر ال  الستةة للمجموعة لفترة  تصرلمخالمالية المرحلية الموحدة ا  لقد تم اعتماد إصدار القوائم
 . 2022 أغسطس 4 ريخارة الصادر بتاار مجلس اإلدر قعلى 
 

 بيةالمحاس  لسياساتا 2
 

 داد عإلاأساس  2,1
 

الموح المرحلية  المالية  القوائم  عرض  والمختصرة  ا   ةدتم  رق ل  وفقا  لمجموعة  للبنك  الدولي  المحاسبة  لخاص  ا   -  34  ممعيار 
 . ة" يلحتقارير المالية المرال"ب
 
من  المعدلة  ر الدولية إلعداد التقارير المالية  لمعاييوفقا  ل  2021ر  ديسمب  31لقوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  عداد ا إ  تم

للسنة المنتهية في دة  موحال  هذه القوائم الماليةفي    ةالمتضمنقارنة  الم معلومات  حيث تم تسجيل    مصرف البحرين المركزيقبل  
نتقال الا ينتج عنلم . مصرف البحرين المركزيمن قبل المعدلة لية ماالرير لتقااالدولية إلعداد  ر لمعاييل  ا  وفق 2021ر ديسمب 31
  34  رقم  المحاسبة الدولي  معيارإلى    " البحرين المركزيمصرف  المعدلة من قبل  إلعداد التقارير المالية  المعايير الدولية  " من  
الدولية  عايالمو التقارير  ير  مع  هارادأصتم  كما    يةاللماإلعداد  مجلس  قبل  تغيالدولي  ة  بسالمحاايير  من  جوهريأي  في رات  ة 

 . 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في الموحدة  القوائم الماليةفي  المسجلة مسبقا  األرقام 
 

 للفترة  إلزامية  يدةجد  وتعديالتوتفسيرات معايير  2,2
 

 استخدامها التي تم  قة لتلك  بة هي مطاصرلموحدة المختة اية المرحليوائم المالالق  هذه داد  ع إدمة في  تخمسة الاسبيحمال  تسالسياإن ا
الم  في القوائم  الإعداد  للمالية  السنوية    2,1ي اإليضاح رقم  ما هو وارد ف  ءثناباست  ،2021ديسمبر    31ة في  المنتهية  نسوحدة 
تغيرات   أيناه دأ  الواردةة ت الجديداللتعدي ير واالمعاي قيبتط عن. لم ينتج 2022ير ينا 1ن  متبارا  نافذة اعيدة د جايير معبيق طتو

 .سبقا  مالمسجلة عة وللمجمو الحقوق أفي صافي الربح 
 
 لوبات المالية مطستبعاد الال% 10بة بنسفحص رسوم   –لمالية المتعلق باألدوات ا 9المالية رقم ير لتقارداد الدولي إلعمعيار الا -

 بشكل لف ختي لأو المعد الجديد لماليا المطلوب ط انت شروا إذا كم ند تقييمعبتضمينها نشأة المتقوم التي  سومالريل التعديوضح 
، لمقترض والمقرضقبل اة من  عة أو المستلموالمدف  تلك  م فقطلرسو ه اتشمل هذ  .ياألصل  لماليا  مطلوبالط  عن شروجوهري  

لمعيار   حال يوجد تعديل مماثل مقتر  .رعن اآلخ  ة  ابني  أو المقرضقترض  ل المبمن ق  مةستلالموعة أو  م المدفذلك الرسو  يا فبم
الدولي ب  39  رقم  المحاسبة  المالية:المتعلق  و  األدوات  أي  .  القياساإلثبات  التعديالت  لهذه  يكن  التأثير  لم  على  ائم  قوجوهري 

ذه  ه   لخال  للمجموعة  ت الماليةألدوا على ا  هريةوجعديالت  حيث لم تكن هناك ت  للمجموعةتصرة  الموحدة المخالمرحلية  المالية  
 الفترة.

 
ي للم  التيالتعديالت  كن  المعايير    ألخرى  االدولية  أُدخلت على  التقارير  ا  إلزامية  هي والتي  لمالية  إلعداد  المحاسبية  على  لفترة 
 . ي مالا الدائهو أي أمالال اهركزم أووعة مللمجالمحاسبية سياسات لا  علىجوهري ر يأثتأي  2022يناير  1 منالمبتدئة ية السنو
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 صرةت خ ة الموحدة الميل حمرال  ةول القوائم الماليح اتاحيضإ
 ( مراجعة ) 2022و يوني  30

 
 

 )تتمة( اسبيةالسياسات المح 2
 

   إلزاميغير  ولكنه صادريار جديد مع 2,3
 

 المتعلق بعقود التأمين 17المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
ماي  يف م أص،  2017و  شهر  ا الدولمحاسبة  ا  معاييرجلس  در  الدولي  لي  التقاريلمعيار  رقم    رإلعداد  بعقود   17المالية  المتعلق 

والقياس والعرض واإلفصاح، بمجرد أن يصبح إلزاميا ،  ي جديد شامل لعقود التأمين يغطي اإلثبات  التأمين، وهو معيار محاسب
. ينطبق 2005ة  م إصداره في سنذي تن الد التأميقوعلق بعالمت  4م  رقة  اليالمالتقارير  ل المعيار الدولي إلعداد  سوف يحل مح

ادة التأمين المباشرة على  أنواع عقود التأمين )أي عقود التأمين وإععلى جميع    17عداد التقارير المالية رقم  لمعيار الدولي إلا
ات ت سممالية ذاالدوات  واأل  اناتضمالعض  ى بوكذلك عل  نوع المنشآت التي تصدرها،الحياة وغير الحياة(، بغض النظر عن  

التقديا تطبيلمشاركة  سيتم  استثناءات    ق رية.  إلع بعض  الدولي  للمعيار  العام  والهدف  رقم  النطاق.  المالية  التقارير  هو    17داد 
لي  الدور  يالمعي االواردة فتأمين. وبخالف المتطلبات  وذج محاسبي لعقود التأمين يكون أكثر فائدة وتوافقا  لشركات التوفير نم

االعداد  إل التي تست4قم  ية رلمالتقارير  إلى حد كبير،  تبني سياسات  ند  الدول  إلى  المعيار  فإن  ي إلعداد  محاسبية محلية سابقة، 
لدولي  ت الصلة. وأساس المعيار اموذجا  شامال  لعقود التأمين، يغطي جميع الجوانب المحاسبية ذايقدم ن  17التقارير المالية رقم  

 ل بما يلي: ام، الذي يستكمالع موذجهو الن 17 ية رقم لمالير اارتقال دادإلع
 
 و  وم المتغيرة(؛تكييف محدد للعقود ذات سمات المشاركة المباشرة )نهج الرس -
 نهج مبسط )نهج تخصيص األقساط( بشكل رئيسي للعقود القصيرة األجل. -
 

ع  م،  2023يناير    1تدئة في أو بعد  مبالير المالية  رإعداد التقارات  فتل  ميلزاهو إ  17  م قمالية رال   ريرالتقا  عداد المعيار الدولي إل
  9قم  ة راليمتقارير الال  إلعداد  لي عيار الدوبق المنشأة المن تطأ  ةيطكر شرلمب بيق اط تح بال. يسمةمطلوبالارنة  المقرض أرقام  ع
تنوي  .  17رقم    يةتقارير المالل اإلعداد  ولي  الد  ارمعيال  يقطبخ تاريقبل ت  في أو  15الية رقم  لما  رلتقاريعداد المعيار الدولي إلوا

 . لزاميبالتاريخ اإلا المعيار ذهالمجموعة تطبيق 
 

 القراراتوالتقديرات  2,4
 

اإلدارةةالمختصرة  وحدالم  حليةالمرالمالية    القوائمهذه  إعداد  عند   أصدرت  ف ارات  رق  ،  تطبيهامة  حاسبية  ملا  تاساالسي  قي 
الرغ.  جموعةللم معلى  أم  لتخ  يسيةئالراإلداء    مقاييسن  ن  إقاالبات  قللتضع  الحالية،  أتصادية  تقييم بمثابة    رتبتعا  هنال  أفضل 
   .رصدمتاحة أو القابلة للال ماتعلوالمعلى  اء  بنرة الإلد
 

 .19 – فيدكو  ات جائحةرتب عليه من تأثيريت وماة لالضطرابات االقتصاديجة يت ن ات في التقديرقن التيعدم أوجه مستوى زاد قد ل
 

المد  ةعالمجمو  تقام واالفتبتحديث  الخالت  لتحدتخسمراضات  الخسائريدمة    ي االقتصاد  للتعافيستجابة  االمتوقعة    ةيناالئتما   د 
  1لة  رحالممن  المالية  الموجودات  ، يتعين نقل  9م  رقإلعداد التقارير المالية    وليار الديبموجب المع.  العالمي والطلب على النفط

ة  ادزيالتحدث    .منحهامنذ    يةاالئتمان  هارطفي مخاجوهرية  ادة  يزشهدت  قد  ة  يلماجودات التلك الموإذا كانت  فقط    2رحلة  الم  ىلإ
تقييم  موعة عملية  جلما  تواصل.  في السداد  خاطر التعثرجوهرية في معندما تكون هناك زيادة    يةتمان االئ  مخاطرالجوهرية في ال
 .أي صعوبات مالية اءروساسي ألا ببالسعتبار األخذ في اال، مع الدفع الية عدمتمحامثل ى أخر تاشرمؤلالمقترضين 

 
في    التقلباتزيادة  تأثير  عتبار  اال في  المجموعة  أخذت  ، فقد  المعتدل والتضخم المتزايدالتعافي االقتصادي العالمي  وبالنظر إلى  

المستقبليةللنظرلكلي  ا   ادتصقاالمل  عوا خطورة  مدى  تحديد  عند  االقتصلسيناري احتماالت  او  ة،    خسائرالديد  لتحية  داوهات 
طبيق  ن تيمك  .القائمةالمتراجعة    قاتالعالالتعديالت التي أدخلت على  من خالل  لتقلبات  وقد تم إظهار هذه اقعة.  المتو  يةتماناالئ

ل اإلضافية  علىإلدارالمخصصات  متوافقة  اكا  إذ  وذجنمال  مخرجات  ة  هدف  نت  في  زيادة  المع   ةياالئتمان  رطمخاالالجوهرية 
عن التأجيالت التي يفرضها   الناتجة إن وجدت  ية  ي المخاطر االئتمان الزيادة الجوهرية فتقييم    فيعدم اليقين    حاالتولمعالجة  

لجائحة كوفيد المحتملة  داد  الس  طر مخار  ثيعن كثب تأقبة  المجموعة المراصل  اوت،  عالوة على ذلك.  مصرف البحرين المركزي
قطاعلع  19  – الصى  ذل  ةعالو  .المتأثرةناعة  ات  اكعلى  أعلن مصرف  المركز،   /ODG  رقم  التعميمن خالل  مي  لبحرين 

 . 2022يونيو  30بحلول  األقساط، تعليق تأجيل 2022يونيو  28 المؤرخ في 27/2022
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 ةصرمخت موحدة الة الرحليالم  احات حول القوائم الماليةضي إ
 ( ة مراجع) 2022 نيويو 30

 
 

 لعادي ح للسهم ارب لا 3
 تهية المن أشهر للستة

  نيو وي 30في 
 نتهيةأشهر المللثالثة 
  يونيو  30في 

2021 2022 2021 2022  
 ألف 

 أمريكي دوالر 
 ألف

 أمريكي دوالر 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف

  دوالر أمريكي 

 رباح في األللسهم  فض والمخلحساب النصيب األساسي     

 لبنك مالك االعائد  الربحصافي  169,967 138,941 340,904 298,557
═════════ ═════════ ════════ ════════  

     

(11,678) (11,678 ) (11,678) (11,678 ) 
لمدرجة ضمن  الدائمة الية أسماى األوراق الرلالتوزيع ع
 1 مال فئةلارأس 

(4,351 ) (8,705 ) (4,351 ) (8,705 ) 
  رأس المالمن مدرجة ضالدائمة الصكوك على الالتوزيع 
   1فئة 

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

282,528 320,521 122,912 149,584 

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

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

11,148 11,148 11,148 11,148 
  ة المعدلةالل الفترالقائمة خة  اديسهم العالمرجح لألسط المتو

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

     

2,5 2,9 1,1 1,3 

  تالنصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح )سن
 ( أمريكي

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

10,134,5 11,147,9 10,134,5 11,147,9 

بقيمة إسمية قدرها   فوعة بالكاملدية صادرة ومعادأسهم 
 ي للسهم )بالماليين(  دوالر أمريك  0,25

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

 لية:  االت ئتمانيةااليالت متعلقة بالتسهال امات المحتملةمجموعة االلتزلدى ال
 )مدققة(  (عةاجمر) 

 
 يونيو  30

2022  
 ديسمبر 31

2021 

 

 ألف
  دوالر أمريكي 

 ف أل
 ر أمريكي دوال

    
 2,727,426  2,723,043 خطابات ضمان

 431,573  602,660 خطابات قبول 

 730,247  730,934 إعتمادات مستندية
 ────────  ───────── 

 4,056,637  3,889,246 
 ════════  ════════ 

 األعمال   قطاعات معلومات 5
 

 سية:عمال رئيقطاعات أأربع شطة المجموعة إلى أن زيعورية تم تداإ غراضأل
 

   لألفرادلمصرفية ات امدالخ   -
  شركاتية للالخدمات المصرف   -
   تاتثمارساالالخزانة و   -
   لخاصةية ا فمصر ات الدمالخ   -
 

القط  فيماالمعامالت   هذه  تبين  ا  أسعارفذ حسب  ناعات  ودون شروطلتقديريالسوق  ال  ة.تفضيلي  ة  عائدفتحسب  القطاعات ة  لى 
 موال.وي تقريبا  تكلفة األيسا يذس المعدل المجمع والأسا على إيراد/  صروفكم
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 ةالمختصروحدة  المرحلية الم  قوائم الماليةيضاحات حول الإ
 ( مراجعة ) 2022 يونيو 30

 
 )تتمة( مالعاأل ت قطاعاتمعلوما 5
 

 للفترة:معلومات القطاعية اللي ا ي فيم

 

   خدمات 
 اد فرلل  مصرفية

 خدمات  
 ركات للش  ةفي مصر

الخزانة  
 رات االستثماو

صرفية  م خدمات 
 لمجموع ا   خاصة

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

 

 ألف 
 مريكي  دوالر أ 

 ألف 
 أمريكي   دوالر

 ألف 
 أمريكي   دوالر

 ألف 
 دوالر أمريكي  

 لف أ
 أمريكي   ردوال

 : 2022يونيو  30ي شهر المنتهية فأ  ستةلل 

 430,732 25,487 152,409 164,978 87,858 فوائد الصافي دخل 

 54,772 6,021 2,593 31,672 14,486 في صا  - موالتوم وعرس

 118,023 ( 174) 113,542 3,744 911 دخل آخرو اراتستثمالا ومتاجرة الدخل 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 603,527 31,334 268,544 200,394 103,255 التشغيلي  الدخل  
      

  ةتمانيئالخسائر اال  (استردادات) مخصص

 52,785 1,886 45,068 6,832 ( 1,001) أخرى مخصصات و
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 550,742 29,448 223,476 193,562 104,256 التشغيلي  الدخل  صافي 

 170,208 15,379 46,088 45,943 62,798   شغيليةلت فات اصروالم      
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
      

 380,534 14,069 177,388 147,619 41,458 والزكاة   ائببح قبل الضر الر
 ─────── ─────── ─────── ───────  

 20,290     وزكاة يبي مصروف ضر
     ─────── 

 360,244       رة للفت  الربحصافي 

 19,340    ة طر حقوق غير مسيالعائد إلى  : مخصوم منه      
     ─────── 

 340,904     لبنك الك ا عائد إلى ملصافي الربح ا 
     ═══════ 

في  تضمنة  مات ال ن القطاعفوائد معامالت فيما بي
 - 13,381 19,331 ( 89,341) 56,629 صافي دخل الفوائد أعاله 

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

 

   خدمات
 فراد لأل مصرفية

 خدمات  
 ركات للش ةفيمصر

الخزانة  
 رات واالستثما

صرفية  م خدمات
 لمجموع ا   خاصة

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

 

 ألف 
 مريكي  دوالر أ

 ألف 
 أمريكي   دوالر

 ألف 
 مريكي  أ دوالر

 ألف 
 دوالر أمريكي  

 لف أ
 أمريكي   ردوال

 :2021يونيو  30ي شهر المنتهية فأ تة سلل

 421,656 27,021 126,545 173,215 94,875 فوائد الصافي دخل 

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

 77,046 30 69,149 6,847 1,020 خرىوأ ارات ستثمالادخل متاجرة والدخل 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 552,173 34,163 196,989 212,656 108,365 التشغيلي  دخل ال

  ةتمانيئالخسائر اال  (اتاسترداد) مخصص      

 62,816 1,265 ( 4,441) 62,854 3,138 أخرى مخصصات و
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 489,357 32,898 201,430 149,802 105,227 التشغيلي  الدخل   صافي

 154,072 15,508 42,189 35,939 60,436 شغيلية  لت فات اصرولما      
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 335,285 17,390 159,241 113,863 44,791 والزكاة   ائب بح قبل الضرالر
 ─────── ─────── ─────── ───────  

 19,494     وزكاة بي يمصروف ضر
     ─────── 

 315,791       رةلفت ل الربحصافي  

 17.234    طرة حقوق غير مسي العائد إلى : مخصوم منه      
     ─────── 

 298,557     لبنكالك اعائد إلى ملصافي الربح ا
     ═══════ 

في  تضمنة مات الفوائد معامالت فيما بين القطاع
 - 13,841 ( 30,519) ( 48,867) 65,545 د أعاله صافي دخل الفوائ

 ─────── ──────── ───────

─ 

──────── ─────── 
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 مختصرةدة الالموح رحلية الم  يضاحات حول القوائم الماليةإ
 ( مراجعة ) 2022ونيو ي  30

 
 

 قروض وسلف 6
 
 والسلف للقروضمانية االئت الجودة( أ

 ( مراجعة) 2022نيو وي 30 
 المجموع 3 حلةلمرا 2لة حرالم 1المرحلة  

 

 فلأ
 ر أمريكي  الدو

 ألف
   ر أمريكيوالد

 ألف
 دوالر أمريكي  

 فأل
 دوالر أمريكي  

     

 13,868.417 - 730,023 13,138,394 لي  عادرجة المعيار ال

 8.563,338 - 2,251,578 6,311,760  ساسير األجة المعيادر

 571,409 571,409 - -   ائتمانيا   منخفضة القيمة
 ────────── ───────── ───────── ────────── 

 19,450,154 2,981,601 571,409 23,003,164 

ات الخسائر صصمخ: امخصوما  منه
 ( 1,001,119) ( 463,641) ( 357,462) ( 180,016) ة قعلمتوا ةاالئتماني

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

 19,270,138 2,624,139 107,768 22,002,045 
 ══════════ ═════════ ═════════ ══════════ 

 

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

 

 ألف 
 والر أمريكي د

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 ريكي ر أموالد

     

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

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

 558,530 558,530 - -   يا  ائتمان منخفضة القيمة
 ────────── ───────── ───────── ────────── 

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

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

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

 
   لمتوقعةاخسائر االئتمانية ات التسوية مخصصب( 

 2022 

 عالمجمو 3المرحلة  2المرحلة  1حلة المر 

 

 لفأ
 ر أمريكي  دوال

 ألف
 ر أمريكي  الود

 ألف
 يكي  أمردوالر 

 فلأ
 كي مريالر أود

     

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

 - 2,023 1,868 ( 3,891) 1محول من المرحلة  

 - 1,786 ( 2,161) 375 2حول من المرحلة  م

 - ( 417) 71 346 3المرحلة  محول من 
 رسائات الخمخصصدة قياس عاإ  صافي

 57,346 7,243 35,197 14,906 (ج6 رقم يضاحاإل)االئتمانية المتوقعة 

 ( 4,099) ( 4,099) - -  شطوبةمبالغ م

 ( 18,358) ( 6,929) ( 8,181) ( 3,248)   رف وتعديالت أخرىالصر تعديالت سع
 ───────── ───────── ───────── ───────── 
 1,001,119 463,641 357,462 180,016 2022 يونيو 30ي ف 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 وحدة المختصرةلملية االمرح  ليةالما م ئ يضاحات حول القواإ
 ( مراجعة ) 2022و يوني  30

 
 )تتمة( قروض وسلف 6
 

 ة( )تتم  عةوقانية المت الخسائر االئتم  اتمخصص تسويةب(  

 2021 

 ع المجمو 3المرحلة  2المرحلة  1حلة المر 

 

 لف أ
 أمريكي  ر دوال

 ألف 
 ر أمريكي  والد

 ألف 
 يكي  أمرر دوال

 ف لأ
 مريكي الر أود

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

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

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

 - (17,461) 17,461 - 3المرحلة محول من 

ية ن ات الخسائر االئتماس مخصصاقي   صافي إعادة
 59,490 34,958 8,912 15,620 ( ج 6إيضاح ) ة فترة للوقعلمت ا

 (46,246) (46,246) - -   شطوبة ممبالغ 

 2,720 1,599 836 285   رف وتعديالت أخرى الصر تعديالت سع
 ───────── ───────── ───────── ───────── 
 1,010,688 470,281 386,517 153,890 2021 يونيو 30ي ف
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 أخرى مخصصات و  مانيةر االئتسائالخ  خصصج( م

 

 ية في المنته أشهر  ةستلل
 يونيو    30

 2022  2021 

 

 ألف 
 دوالر أمريكي  

 ألف  
 دوالر أمريكي  

    

 59,490  57,346 ب(  6 رقم يضاحاإلعلى القروض والسلف )  ة عالمتوق اس الخسائر االئتمانيةقي   ي إعادةصاف

لكامل في  بابة شطوالقروض الممخصص لسلف خالل الفترة )من قروض والا منردة لغ مست مبا
 (4,742)  ( 36,536) بقة( ساالات لسنوا

ا لغرض غير المتاجرة  به المحتفظة لالستثمارات المتوقع ائر االئتمانيةالخس صافي إعادة قياس
 (4,441)  45,068 ( ب  7 رقم  يضاح اإل)

 7,190  ( 529) ى أخرير المدرجة في الميزانية وغ عرضات ت للوقعة ت الم انيةاالئتمصافي إعادة قياس الخسائر 

 5,319  ( 12,564) تغطية  /د(  )استرداالمخصصات األخرى صافي  
 ───────  ─────── 
 52,785  62,816 
 ═══════  ═══════ 

 ة ظ بها لغرض غير المتاجرمارات محتفثاست 7
 

 رة لغرض غير المتاج المحتفظ بها  ت الالستثمار  االئتمانيةالجودة  (أ
 ( مراجعة )  2022نيو يو  30 
 ع و مالمج 3مرحلة لا 2حلة لمرا 1لة ح المر 

 
 لف أ

 دوالر أمريكي  

 ألف 
 دوالر أمريكي  

 ألف 
 دوالر أمريكي  

 ألف 
 أمريكي  دوالر  

     
 5,811,416 - - 5,811,416 معيار العالي  درجة ال

 3,855,760 - 132,701 3,723,059   سيا سدرجة المعيار األ

 10,439 10,439 - -  ائتمانيا   منخفضة القيمة 
 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 9,534,475 132,701 10,439 9,677,615 

 ( 69,983) ( 10,439) ( 39,120) ( 20,424) انية المتوقعة ئر االئتمالخساات ا: مخصصا  منهوممخص
 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 9,514,051 93,581 - 9,607,632 
 ──────── ──────── ────────  

 110,901    يمة العادلة  قلبامدرجة ت أسهم حقوق الملكية أدوا
    ──────── 
    9,718,533 
    ════════ 
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 ةالمختصرة  المرحلية الموحد  ماليةلا  يضاحات حول القوائم إ
 ( مراجعة ) 2022 يونيو 30

 
 

 (تتمة) ر المتاجرةها لغرض غيظ بثمارات محتفستا 7
 

 ( تتمة) رةتاج المحتفظ بها لغرض غير الم تلالستثمارا االئتمانيةودة الج (أ
 

 ( مدققة ) 2021بر سمدي  31 

 المجموع  3المرحلة  2 حلة المر 1المرحلة  

 

 ألف 
 مريكي  الر أدو

 ألف 
 دوالر أمريكي  

 لف أ
 مريكي  دوالر أ

 ألف 
 دوالر أمريكي  

     

 5,963,064 - 5,036 5,958,028 العالي  ر امعي لة 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) توقعة الم

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

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

ر  بديسم  31)ي  ريكمر أون دوالملي  3,4  قيمةباستثمارات    ىلع فظ بها بالقيمة العادلة  المحتة  ملكيق الحقو  أسهمتتضمن أدوات  
استثمارات من  بلغ الدخل    .سائرالخمن خالل األرباح أو    ادلةلعا  بالقيمةها  يفنتصوالتي تم  مليون دوالر امريكي(    3,8:  2021
ال  أسهم بالقية  ملكيحقوق  العالمدرجة  منمة  أواألربخالل    ادلة  ل  اح  دوم  0,01  ةلفترالخسائر  )ليون  أمريكي  يونيو    30الر 

 .(مليون دوالر أمريكي 0,5 :2021
 

 المتوقعة   انيةلخسائر االئتما تاخصصمتسوية ( ب

 ( مراجعة) 2022 

 جموعمال 3حلة رلما 2المرحلة  1لة مرحال 

 

 ألف
 مريكي  والر أد

 ألف
 دوالر أمريكي  

 ألف
 ي  دوالر أمريك

 ألف
 ي مريكر أدوال

     
 26,263 - 2,990 23,273 2022اير ين 1في 
     

 - 17 231 ( 248) 1تحويل من المرحلة 

خصصات الخسائر ادة قياس مإعصافي 
 45,068 10,422 36,944 ( 2,298) ج(6 رقم يضاحاإل) توقعةالم نيةاالئتما 

 ( 1,348) - ( 1,045) ( 303) وتعديالت أخرىالصرف  يالت سعرتعد
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 69,983 10,439 39,120 20,424 2022يونيو  30 في

 ══════ ══════ ══════ ══════ 
 

 (مراجعة) 2021 

 جموع مال 3حلة رلما 2المرحلة  1لة مرحال 

 

 ألف 
 ي والر أمريكد

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 ي دوالر أمريك

 ألف 
 ي مريكر أدوال

     
 26,942 - 5,771 21,171 2021اير ين 1في 
     

ائر الخسخصصات إعادة قياس مصافي 
 ( 4,441) - ( 1,911) ( 2,530) ج(6 رقم يضاحاإل) توقعةالم نيةاالئتما 

 (85) - 89 ( 174) وتعديالت أخرىيالت سعر الصرف تعد
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 22,416 - 3,949 18,467 2021يونيو  30 في

 ══════ ══════ ══════ ══════ 
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 ختصرةالموحدة المية ل مرحال  المالية وائم ل القات حويضاحإ
 ( ة مراجع) 2022يونيو  30

 
 ات األخرىإلحتياطيي اغيرات ف الت 8
  كمة في متراالتغيرات ال   

  
إحتياطي  

   أسمالير

   إحتياطي 
   م تقيي عادة إ

   العقار

اطي  إحتي
   تحويل

 عمالت  ال
   جنبية األ

 ياطي إحت
   لدخلا
   اآلخر شامل ال

 ياطي حتإ
ت  ادفق ط الت تحو
   يةدق الن

ي  طإحتيا
   ندوقص
   تقاعدال

  جموع م
إلحتياطيات  ا

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

  
 ألف 

 مريكي دوالر أ
 ألف 

 ريكي أم  دوالر
 ف أل
 أمريكي الر  و د

 ف أل
 ي ريكأمدوالر  

 ألف 
 كي أمريدوالر  

 ألف 
 ي ريكأم  والرد

 ألف 
 مريكي أالر  دو 

         

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

 ( 135,483) - - - ( 135,463) ( 20) -  تعديالت تحويل العمالت  

 ( 1,955) - ( 31) ( 1,924) - - -  للدخل   وحدةالمية مرحلالمة لقائ ا ى ت إلتحويال

 ( 24,703) ( 5,592) 32,322 ( 51,433) - - -  عادلة  لالقيمة ا ات صافي تغير

 109 - - 109 - - -  الملكية  ات أسهم حقوق على استثمار ألرباح المبقاةا ى ت إلتحويال
  ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 ( 650,122) ( 22,951) ( 9,096) ( 59,669) ( 612,200) 36,554 17,240  2022 يونيو  30  صيد فيلرا

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

  كمة في متراالتغيرات ال   

  
إحتياطي  
   رأسمالي

   إحتياطي
  متقيي  عادةإ

   العقار

إحتياطي  
   تحويل

 عمالت  ال
   جنبيةاأل

 طيياإحت 
   لدخل ا
   اآلخر شامل ال

 ياطيإحت 
ت  ادفقتحوط الت 

  يةدقالن 

ي  طإحتيا
   صندوق 

  تقاعدال

  جموعم
ت  إلحتياطياا
   ى خراأل

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

  
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 ريكي أم دوالر
 ف أل
 أمريكي الر ود

 ألف 
 ي ريكأمدوالر 

 ألف 
 كي أمري دوالر 

 ألف 
 ي ريكأم والرد

 ألف 
 أمريكي الر دو

         

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

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

 (2,043) - 48 (2,091) - - -  للدخل   وحدةالممرحلية المة لقائ ا ى تحويالت إل

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

 (1,355) - - (1,355) - - -  الملكية  ات أسهم حقوق تثمارى اسعل لمبقاةألرباح اا ى ت إلتحويال
  ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 ( 482,893) (33,824) (43,475) 5,912 ( 465,063) 36,317 17,240  2021 يونيو 30 صيد في لرا

  ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
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 لمختصرةاالمرحلية الموحدة    المالية وائم حات حول القيضاإ
 ( عة راجم) 2022يو يون  30

 
 

 دلة  قيمة العاالقياس   9
 
طلوبات والم  موجوداتلعادلة للإن القيمة اف،  لمطفأةلتكلفة ا ة بامدرج المتاجرة وال  ض غيربها لغرستثمارات المحتفظ  اال  ثناءستبإ
تقالما قيمالية  الرب  الملقيا  تبلغ.  ةمدرج ها  لغرض    اراتستثملالدلة  عاة  بها   المطفأة  لفةبالتكة  المدرجوة  رجالمتاغير  المحتفظ 

 وبلغت .  أمريكي(  والردون  ملي  7,986,8:  2021  ديسمبر  31)  2022  يونيو  30كما في  يكي  أمر  دوالرمليون    7,728,0
  2022يونيو    30كما في  الر أمريكي  ن دومليو  7,917,0  المتاجرةر  غيبها لغرض    لمحتفظا  رات القيمة المدرجة لتلك االستثما

 . ي(ريكأم ن دوالرمليو 7,865,7: 2021ديسمبر  31)
 

الم المالية  المطلوبات  عن    توسطةإن  عبارة  هي  للمجموعة  األساسية  األجل  لتلك  مطلوباوالطويلة  العادلة  القيم  إن  ثانوية.  ت 
ثالثة أو    دة تسعير هذه المطلوبات المالية على فترات كل إعا  قيمها المدرجة، حيث يتمعن  ف جوهريا   ت المالية ال تختللوباالمط

المالية  األداة  بنود وشروط  للفروق  واله  ستة أشهر، حسب  المقاربة  الناتجة  االققها  بي تطالتي سيتم    الحاليةوامش  تراضات  على 
 ذات تواريخ استحقاق مشابهة.

 
 -:ميت المالية بإستخدام تقنيات التقييمة العادلة لألدواالق د واإلفصاح عن ديلي للتحالتل الهرمي االتسلسم المجموعة ستخدت
 

 لة؛ مماثالت المطلوباللموجودات المماثلة أو  لنشطةي األسواق الة( فر المعلنة )غير المعدعاألس: ا1وى المست
مسجلة إما بصورة  ة الالقيمة العادل ى وهري علجالت التأثير تها ذاجميع مدخال حظةمالاألخرى والتي يمكن قنيات : الت2توى المس
 اشرة أو غير مباشرة؛ و مب

يمكن   وماتعلم ستند علىادلة المسجلة والتي ال تة العي على القيملجوهرمدخالت ذات التأثير ام تخد التي تسالتقنيات  :3المستوى 
 السوق. حظتها في مال
 ( مراجعة) 2022يونيو  30 

 المجموع 3توى سالم 2توى المس 1المستوى  
 ───────── ──────── ──────── ───────── 

 

 ألف
 ي يكالر أمردو

 ألف
 ريكي والر أمد

 ألف
 ي ريكأمدوالر 

 ألف
 يكي مردوالر أ

     
يمة قمدرجة بال كيةأدوات أسهم حقوق المل

 110,901 38,950 71,745 206 لة ادالع

خالل  أدوات ديّن مدرجة بالقيمة العادلة من 
 1,709,341 - 126,293 1,583,048 ل اآلخرملدخل الشاا

 477,589 - 477,589 - مالية مشتقة   داتموجو

 201,950 - 201,950 - قة شتمطلوبات مالية م

 
 ( ةمدقق) 2021ديسمبر  31 

 المجموع  3ى تومسلا 2المستوى  1المستوى  
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 

 ألف 
 كي يدوالر أمر

 ألف 
 كي أمري ردوال

 ألف 
 ي دوالر أمريك

 ف أل
 أمريكي دوالر 

     
 ةممدرجة بالقي أسهم حقوق الملكية واتأد

 112,325 39,151 72,834 340   العادلة 

أدوات ديّن مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  
 1,953,196 - 138,874 1,814,322 آلخرمل اشاالالدخل  

 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 تحل  2021و  2022  يونيو  30  في  تينأشهر المنتهي  الستة  فترتي  خالل

 .3مارات المستوى استث في هريةوت جمالحظة أي تغيرا
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 رةحدة المختصالمو المرحلية  اليةلمالقوائم ا   يضاحات حولإ
 ( مراجعة ) 2022يونيو  30

 
 عالقة  اتذ أطرافمع امالت مع 10

 

المجموعة ض  اإلعتدخل  أعمالها  معامال   ياديةت من  شرفي  دون  تفضي ت  رئيسلي وط  مساهمين  مع  وات  رك وش  ني ي ة  اإلداأعض زميلة  مجلس  ة ارء 
سلف لألطراف ذات وال  جميع القروضعتبر  ت طراف.  ألاذه  قبل ه  رة منالمتأث ركة أو  مشت ال  ةلسيطرأو ايطرة  سخاضعة للت  وشركا  ليالعدارة ااإلو

 . وقعةمت ية اللخسائر االئتمان امخصص  لتقييموتخضع العالقة منتجة 
 

 : ةالمتضمنة في القوائم المالية الموحد ةعالقالت ذا فراطما يتعلق باألفي  الفترة صدة نهايةرأو الدخل والمصروفات تفاصيل  فيما يلي
 

 
2022 

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

  ا اإلدارة العلي      ──

 

ن مساهمي 
 ن رئيسيي 

   شركات
 زميلة  

أعضاء مجلس  
ة غير  داراإل

 التنفيذين  

  اءأعض 
جلس اإلدارة  م

 ع المجمو أخرى   رة دابعين لإلا الت

 

 ألف 
 أمريكي  رالدو

 لف أ
 الر أمريكي دو

 ألف 
 ريكي والر أم د

 ألف 
 كي ر أمريدوال

 ألف 
 ر أمريكي دوال

 ألف 
 ي يك دوالر أمر

       
    2022يونيو   30 أشهر المنتهية في ستةلل 
       

 4,279 - 18 4,252 9 - دخل الفوائد 

 4,642 2 37 460 - 4,143 د وائ لفصروفات ام

 2,212 8 6 683 1,007 508   رسوم وعموالت

 7,756 1,786 5,970 - - - رة األجل صي وظفين قفآت الممكا 

 547 107 440 - - -   فآت نهاية الخدمة للموظفينمكا 

س اإلدارة  جلء م رسوم أعضا
 869 - - 869 - - ات الصلةت ذومصروفا

       2022يونيو  30ي كما ف
       
 4,393 - - - 4,393 - ك ائع لدى بنوود

 261,223 86 507 260,630 - -   فوض وسلقر

 22,356 - - - 22,356 - من بنوك  عودائ 

 3,694,291 911 11,161 65,292 - 3,616,927  ودائع العمالء

 1,297 - - - 1,297 -  مالية مشتقةمطلوبات 

 9,496 - - - - 9,496  نويةمطلوبات ثا

 124,330 - - 84,299 39,479 552  ملةرتباطات والتزامات محت ا
 

 
2021 

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

  العليا ة اإلدار     ──

 

مين همسا 
 ئيسيين  ر

 شركات  
 يلة زم

ء مجلس ضاأع
ر اإلدارة غي 

 تنفيذين  ال

 أعضاء  
ارة  مجلس اإلد

 ع جمولما أخرى   رةتابعين لإلداال

 

 ألف
 ريكي م دوالر أ

 فأل
 دوالر أمريكي 

 ألف
 يكي رأم الر دو

 ألف
 أمريكي ر دوال

 ألف
 كي أمري  دوالر

 ألف
 دوالر أمريكي 

       
    2021 ويوني  30ية في تهأشهر المن  ستةلل
       

 3,056 - 14 2,991 51 - دخل الفوائد 

 8,762 3 39 294 - 8,426 د وائ لفصروفات ام

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

 8,092 1,548 6,544 - - -  رة األجلصي ين قوظففآت الممكا 

 701 99 602 - - -   مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

دارة  اإل سجلء م رسوم أعضا
 497 - - 497 - - ات الصلةومصروفات ذ

       2021 ديسمبر 31كما في 
       

 13,384 - - - 13,384 - بنوك  ودائع لدى

 321,957 31 311 321,615 - -   فقروض وسل

 4,501 - - - 4,501 -   مالية مشتقة داتوجوم

 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 ثانويةلوبامط

 128,121 - - 83,136 44,425 560  امات محتملةارتباطات والتز
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 تصرةلمخ موحدة اال لمرحليةا  يةالمم اللقوائ ا  لحويضاحات إ
 ( مراجعة ) 2022يونيو  30

 
 ستقريل الممونسبة التصافي  11
 

نسبة    غالسيولة، الصادرة عن مصرف البحرين المركزي. يبلمستقر وفقا  لتوجيهات وحدة إدارة مخاطر  ة التمويل النسب   يتم حساب صافي
  OG/106/2020رقم    للتعميم، وفقا   كذل  ومع  .%100تطلبات مصرف البحرين المركزي  الحد األدنى لصافي نسبه التمويل المستقر وفقا  لم

المؤرخ    OG/431/2020  والتعميم رقم  2020أغسطس    26المؤرخ في    OG/296/2020م  رق  موالتعمي   2020مارس    17خ في  المؤر
، 2022يونيو  30حتى  %80لحد إلى ، تم تخفيض ا2021ديسمبر  23المؤرخ في  OG/417/2021والتعميم رقم  2020ديسمبر  29في 
 2022يونيو    30كما في    %119,5عة  مستقر للمجمود النسبة التمويل الموحغ صافي  . بل19  –د  المالية لجائحة كوفي تداعيات  لء احتواال
 .%(118,1: 2021سمبر دي  31)

 

   ( مراجعة)
 ونيو ي  30

2022  

 ( مدققة )
 ديسمبر  31

2021 

 
 ألف 

  دوالر أمريكي 
 ألف 

 أمريكي دوالر 

    التمويل المستقر المتاح: 

 6,270,390  6,153,094   يميالتنظ ال مال رأس

 6,958,945  6,820,971 قرة  ودائع مست 

 13,039,788  13,870,790 لة  بالجم ويلمت ال

 650,939  690,960   أخرى 
 ─────────  ───────── 

 26,920,062  27,535,815 مجموع التمويل المستقر المتاح )أ( 
 ─────────  ───────── 

    : مطلوبر المستقالتمويل ال

 1,439,864  1,440,364   لية الجودةأصول سائلة عا

 14,730,855  15,209,792   منتظمة روض ق

 3,341,785  3,187,023   السائلة عالية الجودة( أوراق مالية )بخالف األصول 

 283,217  284,491   عقود المشتقات المالية

 2,562,446  2,483,286   أخرى 

 438,989  437,807   ةي يزان الم بنود غير مدرجة في

 ───────  ─────── 
 22,797,156  23,042,763 )ب( المطلوب    رقت المسوع التمويل مجم

 ───────  ─────── 
 % 118,1  %119,5 صافي نسبة التمويل المستقر )%( )أ/ب( 

 ═══════  ═══════ 
   .م.ك.ع.ل الكويتي شلتموييت ات مع بمعامال 12
 

 2020يناير    20العادية المنعقد بتاريخ    ة / غيرعادي ال  السنوي  ةلجمعية العمومي ي اجتماع اي ش.م.ك.ع. فالكويت 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  طلى  وعي  روط 

م البنك األهلي  من أسه  سهم  2,325581دل  سهم بنسبة تباق تبادل األ للبنك عن طري دفوعة  لمة واصادرم المن األسه  %100اذ على  لالستحو
. لقد كانت  2019سبتمبر  12سهم بيت التمويل الكويتي وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك بتاريخ المتحد مقابل كل سهم من أ

ب موا التمويل  فقة  قبونسعلى  صول  الح  بضمان الكويتي مشروطةيت  تقل عن  بة  ا85ل ال  المقدم م% لعرض  قبلهلعطاء  لية  ل عموستظ ن 
   .وموافقة المساهمين الجهات الرقابية  وموافقةالسابقة  واعد والقلشروط  لجميع استحواذ المقترحة خاضعة اال
 

ة  علقة بجائح السائدة المت لمسبوقة  ير اوف غللظر نتيجة    2020ر ديسمبر  ترحة حتى شهالمق  ، تم الحقا  تعليق إجراءات عملية االستحواذولكن
بيت التمويل الكويتي،  مجلس إدارة  ذلك بالتشاور مع  وافق مجلس إدارة البنك األهلي المتحد، و  ،2020ر  يسمب وخالل شهر د.  19  –كوفيد  

  لمتحد من قبل األهلي ابنك  ى الذ علتئناف عملية االستحواالتأجيل السفترة  على 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  التموي   بيت  حين انتهاء  يل الكويتي إلى بيت التمو

 ويتي في هذا الصدد.  بيت التمويل الك
 

يث  القيام بتحدعلى    الرقابية  تي والجهات لتمويل الكوي مع بيت اسيق  التن د، ب ة البنك األهلي المتحق مجلس إدار ، واف2021خالل شهر ديسمبر  
م تأثير هذه الدراسات على  ئناف جميع اإلجراءات المتعلقة بعملية االستحواذ، بما في ذلك تقيي المالية والقانونية، واست   النافي للجهالةلتقرير  ا

الن  التبادل  التيهائي  نسبة  تحديثها  لألسهم  ا  .سيتم  ب هلي  األ  لبنكقام  تعيين  المتحد  المتخ  المستشارينإعادة  الذين  الفنيين   تعيينهمسبق  صصين 
 . ذلك لتقديم الدراسات القانونية والضريبية الالزمة "لينكيلترز إل إل بي" وو  "كي بي إم جي"  

 

ا الذين عينهم  المتخصصون  المهنيون  المستشارون  الم  لبنك األهليوبعد ذلك، أكمل  ويل  التمبيت  بشأن  ة  جهالال  بنفية  تعلقالمتحد دراساتهم 
 البنك األهليإدارة وتقييمها. كما أبلغ بيت التمويل الكويتي مجلس لمراجعتها البنك األهلي المتحد ارة س إداريرهم إلى مجل ، وقدمت تقيالكويت 

 ة.  التنظيمي قات افمو وال على موافقة المساهمينيل الكويتي تخضع لحصول بيت التمووالتي ة  المعدل األسهم تبادل المتحد بنسبة 
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 تصرةلمخ ة اموحدال لمرحليةا  اليةقوائم الملا  لحوحات يضاإ
 ( مراجعة ) 2022يونيو  30

 
 

 (تتمة) .م.ك.ع. لتمويل الكويتي شيت ات مع بمعامال 12
 

األهلي  2022يوليو    6بتاريخ   البنك  إدارة  أن مجلس  المتحد  األهلي  البنك  أعلن  قبول  ،  قرر   ةمعدلنسبة  باألسهم  تبادل  المتحد 
الذي اقترحه بيت التمويل أسهم بيت التمويل الكويتي، على النحو  من  كل سهم  مقابل  ألهلي المتحد  هم البنك اسهم من أس  2,695
   لوحدة المتحد عمال    الرأي العادل للمستشار المهني المستقل الذي سيعينه مجلس إدارة البنك األهلي  (1):  وفقا  لما يليالكويتي،  

TMA-2.2.1    ؛  مصرف البحرين المركزياإلرشادي ليل  الدلمن    6رقم  اذ في المجلد  ج واالستحوواالندماالتملك  عمليات  بشان
الكويتي  الملكية  حصة  بة  نستقل    الأ  (2)و التمويل  بيت  في  المتحد  األهلي  البنك  لمساهمي  عملية االنتهاء    فوراإلجمالية  من 

ل التمويأن بيت  تراض  افبالوقت )في ذلك    تيسهم المستحقة والمدفوعة لبيت التمويل الكوي من مجموع األ  %31عن  االستحواذ  
سابقة وجميع  الشروط  لل  ا  االستحواذ المقترح خاضع  ال يزال أسهم البنك األهلي المتحد(.    بالكامل على جميع  ذحواستلكويتي قد  ا

الصلة. ذات  المساهمين  وموافقات  التنظيمية  ذلك  الموافقات  على  بتاريخ  عالوة  إدار2022يوليو    25،  مجلس  استلم  البنك ،  ة 
م بنية  إشعارا   المتحد  بعرض طوعي مشروط ؤكداألهلي  يتعلق  فيما  الكويتي،  التمويل  بيت  ووثيقة عرض من  لتقديم عرض  ة 

عة الستيفاء شروط معينة من األسهم العادية الصادرة للبنك األهلي المتحد عن طريق تبادل األسهم، خاض  %100لالستحواذ حتى  
 أو التنازل عنها. 

 
وسقد  و األهلي  يفصح  أفصح  تطوراالمتحد  البنك  أي  بذ  تعن  صلة  الات  بورصتي  في  بأول  أوال   الشأن  والكويت بحرين  هذا 

 .اللوائح التنظيميةلقوانين ومتثال لواال افيةالشفلضمان 
 

 البحرين  ك  سيتي بنالمصرفية للفراد لاستحواذ الخدمات   13
 
ا  نفذ األهلي  اتفاقية  البنك  المصرفية  على    لالستحواذبنك    تيمع سي  2022يل  أبر  4بتاريخ  لمتحد  مملكة  في  فراد  أل لالخدمات 

التنظيمية.لى  للحصول ع  خاضعةالبحرين،   المتوقع صد  الموافقات  قرمن  الرباور  التنظيمية خالل  الهيئة  لث من سنة الثا  عر 
2022 . 
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AHLI UNITED BANK B.S.C.

INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF INCOME

Six months ended 30 June 2022 (Reviewed)

2022 2021 2022 2021

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

Interest income 376,273    330,288    717,251       656,465       

Interest expense 157,632    115,625    286,519       234,809       

Net interest income 218,641    214,663    430,732       421,656       

Fees and commissions - net 27,337       23,978       54,772         53,471         

Trading income 9,015         8,123         19,139         16,647         

Investment and other income 37,883       14,390       98,884         60,399         

Fees and other income 74,235       46,491       172,795       130,517       

OPERATING INCOME 292,876    261,154    603,527       552,173       

Provision for credit losses and others 6c 19,202       31,965       52,785         62,816         

NET OPERATING INCOME 273,674    229,189    550,742       489,357       

Staff costs 43,729       44,079       89,558         86,633         

Depreciation 8,444         8,610         17,241         16,954         

Other operating expenses 30,869       20,650       63,409         50,485         

OPERATING EXPENSES 83,042       73,339       170,208       154,072       

PROFIT BEFORE TAX AND ZAKAT 190,632    155,850    380,534       335,285       

Tax expense and zakat 12,373       10,055       20,290         19,494         

NET PROFIT FOR THE PERIOD 178,259    145,795    360,244       315,791       

Net profit attributable to non-controlling interests 8,292         6,854         19,340         17,234         

NET PROFIT ATTRIBUTABLE TO THE 

OWNERS OF THE BANK 169,967    138,941    340,904       298,557       

EARNINGS PER SHARE ATTRIBUTABLE TO THE

OWNERS OF THE BANK FOR THE PERIOD:

3 1.3             1.1             2.9               2.5               

        __________________________         _________________________     _________________________

 Meshal AbdulAziz Alothman   Mohammad Al-Ghanim            Adel A. El-Labban

 Chairman    Deputy Chairman    Group Chief Executive Officer 

       

Six months ended

30 June

Basic and diluted earnings per ordinary share (US 

cents)

Three months ended

30 June

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

Six months ended 30 June 2022 (Reviewed)

2022 2021 2022 2021

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

Net profit for the period 178,259    145,795    360,244    315,791    

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 (1,424)       (663)          3,382         5,431         

Net change in pension fund reserve (4,018)       4,819        (5,592)       11,615       

Items that may be reclassified subsequently 

   to consolidated statement of income

Foreign currency translation adjustments (40,405)     9,051        (145,610)   11,617       

Net change in fair value of debt instruments 

  held as fair value through OCI (27,407)     18,068      (55,134)     4,971         

Transfers to consolidated statement of income

  arising on sale of debt instruments (1,167)       906           (1,967)       (2,066)       

Net change in fair value of cash flow hedges 13,255      (6,560)       32,291       10,264       

Other comprehensive (loss) income for the period (61,166)     25,621      (172,630)   41,832       

Total comprehensive income for the period 117,093    171,416    187,614    357,623    

Total comprehensive income attributable to

   non-controlling interests 3,830        8,493        8,742         19,858       

Total comprehensive income attributable

   to the owners of the Bank 113,263    162,923    178,872    337,765    

Six months ended

30 June

Three months ended

30 June

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

INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEET

30 June 2022 (Reviewed)

(Reviewed) (Audited)

30 June 31 December

2022 2021

Note US$ ’000 US$ ’000

ASSETS 

Cash and balances with central banks           1,406,108           1,819,841 

Treasury bills and deposits with central banks           2,267,761           1,731,698 

Deposits with banks           5,907,454           4,116,647 

Loans and advances 6         22,002,045         22,075,148 

Non-trading investments 7           9,718,533           9,923,294 

Investment in associates              341,712              343,076 

Investment properties              187,661              188,648 

Interest receivable, derivative and other assets           1,254,898              916,200 

Premises and equipment              317,751              311,929 

Goodwill and other intangible assets              468,768              486,889 

TOTAL ASSETS         43,872,691         41,913,370 

LIABILITIES AND EQUITY

LIABILITIES

Deposits from banks           4,429,632 4,638,973

Borrowings under repurchase agreements           4,186,731 3,775,499

Customers’ deposits         27,435,745 25,203,941

Term borrowings           1,049,534 1,088,822

Interest payable, derivative and other liabilities              998,824 1,278,187

Subordinated liabilities                  9,496 9,983

TOTAL LIABILITIES         38,109,962         35,995,405 

EQUITY

Ordinary share capital           2,786,983 2,533,621

Reserves           1,530,846 1,936,083

Equity attributable to the owners of the Bank           4,317,829           4,469,704 

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

Non-controlling interests              444,900 448,261

TOTAL EQUITY           5,762,729           5,917,965 

TOTAL LIABILITIES AND EQUITY         43,872,691         41,913,370 

  ________________________     ___________________________

Adel A. El-Labban

___________________________

Group Chief Executive Officer 

  Mohammad Al-Ghanim      Meshal AbdulAziz Alothman 

       Chairman Deputy Chairman

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

INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS

Six months ended 30 June 2022 (Reviewed)

Note

2022 2021

US$ ’000  US$ ’000 

OPERATING ACTIVITIES

Profit before tax and zakat          380,534          335,285 

Adjustments for:

Depreciation            17,241            16,954 

Investment and other income          (47,518)           (40,946)

Provision for credit losses and others 6c            52,785            62,816 

Share of profit from associates          (16,745)           (16,254)

Operating profit before changes in operating assets and liabilities          386,297          357,855 

Changes in:

Mandatory reserve deposits with central banks          (39,426)           (81,872)

Treasury bills and deposits with central banks          (42,267)          445,452 

Deposits with banks        (472,211)         (282,843)

Loans and advances            52,293         (719,677)

Interest receivable, derivatives and other assets          (18,254)            20,139 

Deposits from banks        (209,341)          299,698 

Borrowings under repurchase agreements          411,232            61,984 

Customers’ deposits       2,231,804         (739,037)

Interest payables, derivatives and other liabilities            22,234           (50,292)

Net cash flows generated from / (used in) operations       2,322,361         (688,593)

Income tax and zakat paid          (20,818)           (21,417)

Net cash flows generated from / (used in) operating activities       2,301,543         (710,010)

INVESTING ACTIVITIES

Purchase of non-trading investments     (2,135,684)      (1,957,725)

Proceeds from sale or redemption of non-trading investments       1,721,311       1,809,599 

Additional investment in subsidiary                    -               (8,628)

Right subscription in an associate                    -             (27,545)

Net decrease in investment properties                    -              14,399 

Net increase in premises and equipment          (21,504)           (19,701)

Dividends received from associates            13,293              8,862 

Net cash flows used in investing activities        (422,584)         (180,739)

FINANCING ACTIVITIES

Additional Perpetual Tier 1 Capital Securities issued                    -            600,000 

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

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

Distribution on Perpetual Tier 1 Capital Securities          (23,303)           (17,490)

Additional term debts                    -            350,000 

Dividends and other appropriations paid        (304,034)         (119,005)

Dividends paid to non-controlling interests            (8,837)                    -   

Net cash flows (used in) / generated from financing activities        (336,174)          772,218 

NET CHANGE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS       1,542,785         (118,531)

Net foreign exchange difference          (22,039)              1,362 

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

CASH AND CASH EQUIVALENTS AT 30 JUNE       4,130,272       2,859,830 

         635,159          947,145 

      3,495,113       1,912,685 

       4,130,272       2,859,830 

Additional cash flow information:

Interest received          703,253          660,868 

Interest paid          301,914          244,867 

Six months ended

30 June

Cash and balances with central banks, excluding mandatory 

   reserve deposits

Deposits with banks, central banks and treasury bills

   with an original maturity of three months or less

Cash and cash equivalents comprise:

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

INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY

Six months ended 30 June 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      

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

Bonus shares issued           253,362                  -                    -            (253,362) -                      -                   (253,362)                                -                       -                   -   -                 

Ordinary share dividend                     -                    -                       -   (304,034)             -                   (304,034)                     (304,034)                     -                   -   (304,034)        

Transfer from OCI reserve 

   on equity investments                     -                    -                    -                   (109) -                      -                                  (109)                     (109)                     -                   -   (109)               

Distribution related to Perpetual 

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

Distribution related to Perpetual 

  Tier 1 Sukuk                     -                    -                    -                (8,705) -                      -                   (8,705)                             (8,705)                     -           (2,920) (11,625)          

Ordinary share dividend paid                     -                    -                    -                       -   -                      -                   -                                         -                       -                   -   -                 

Dividends of subsidiary                     -                    -                    -                       -   -                   -                                         -                       -           (8,837) (8,837)            

Movement in associates                     -                    -                    -                (4,233) -                      -                   (4,233)                             (4,233)                     -                   -   (4,233)            

Movement in subsidiaries                     -                   12                  -                       -   -                      -                   12                                          12                     -              (346) (334)               

Total comprehensive 

  income for the period                     -                    -                    -             340,904 -                                (162,032) 178,872                       178,872                     -             8,742 187,614         

Balance at 30 June 2022        2,786,983        752,550        765,479           662,939                          -             (650,122)        1,530,846            4,317,829        1,000,000       444,900        5,762,729 

Reserves

Attributable to the owners of the Bank

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

INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY

Six months ended 30 June 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)         -                                      -                    -   -                 

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

Transfer from OCI reserve 

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

Distribution related to Perpetual 

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

Distribution related to Perpetual 

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

Perpetual Tier 1 Sukuk issued                     -                   -                    -                     -   -                                     -   -                  -                            600,000                  -   600,000         

Perpetual Tier 1 Sukuk                     -                   -                    -                     -   -                                     -   -                  -                            (39,185)                  -   (39,185)          

Expenses related to Perpetual

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

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

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

Arising on additional acquisition

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

Total comprehensive 

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

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

Reserves

Attributable to the owners of the Bank

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

30 June 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 six month period ended 30 June 2022

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

statements of the Group as there were no significant modifications of the Group’s financial instruments during the

period.

_______________________________________________________________________________________________
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AHLI UNITED BANK B.S.C.

30 June 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 is actively monitoring the COVID-19 situation and in response to this outbreak has activated and tested a 

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

recovery and oil demand. 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

Considering that the moderate global recovery and rising inflation, 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. Further,

CBB vide circular ODG/27/2022 dated 28 June 2022, announced suspension of installment deferral by 30 June 2022.

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 moderate economic recovery and visibility of COVID-

19 downstream impact.

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.

30 June 2022 (Reviewed)

3        EARNINGS PER ORDINARY SHARE

2022 2021 2022 2021

US$ ’000 US$ ’000 US$ ’000 US$ ’000

For basic and diluted earnings per share computation

       169,967         138,941         340,904         298,557 

       (11,678)         (11,678)          (11,678)          (11,678)

         (8,705)           (4,351)            (8,705)            (4,351)

       149,584         122,912         320,521         282,528 

11,148                  11,148 11,148                    11,148 

1.3              1.1               2.9                2.5                

      11,147.9        10,134.5        11,147.9        10,134.5 

4        CONTINGENT LIABILITIES

(Reviewed) (Audited)

30 June 31 December

2022 2021

US$ ’000 US$ ’000

Guarantees      2,723,043      2,727,426 

Acceptances         602,660         431,573 

Letters of credit         730,934         730,247 

     4,056,637      3,889,246 

5        SEGMENT INFORMATION

-   Retail banking

-   Corporate banking

-   Treasury and investments

-   Private banking

Six months ended

    30 June

NOTES TO THE INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

Three months ended

    30 June

Net profit attributable to the owners of the Bank    

Perpetual Tier 1 Capital Securities distribution 

Perpetual Tier 1 Sukuk distribution

Adjusted net profit for the period attributable to 

  Bank's ordinary equity shareholders for basic

   and diluted earnings per share computation

Weighted average ordinary shares outstanding 

   during the period adjusted for bonus shares 

   (in millions)

Basic and diluted earnings per ordinary share (US cents)

The Group had the following credit related contingent liabilities:

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

Transactions between segments are conducted at estimated market rates on an arm's length basis. Interest is

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

Issued and fully paid ordinary shares of US$ 0.25 

   each (in millions)

________________________________________________________________________________________________
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AHLI UNITED BANK B.S.C.

30 June 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

Six months ended 30 June 2022:

Net interest income        87,858        164,978         152,409           25,487         430,732 

Fees and commissions - net        14,486          31,672             2,593             6,021           54,772 

Trading, investment income and others             911            3,744         113,542               (174)         118,023 

OPERATING INCOME      103,255        200,394         268,544           31,334         603,527 

       (1,001)            6,832           45,068             1,886           52,785 

NET OPERATING INCOME      104,256        193,562         223,476           29,448         550,742 

Operating expenses        62,798          45,943           46,088           15,379         170,208 

PROFIT BEFORE TAX AND ZAKAT        41,458        147,619         177,388           14,069         380,534 

Tax expense and zakat           20,290 

NET PROFIT FOR THE PERIOD         360,244 

Less: Attributable to non-controlling interests           19,340 

340,904        

       56,629        (89,341)           19,331           13,381                   -   

Retail Corporate Treasury and Private

banking banking investments banking Total

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

Six months ended 30 June 2021:

Net interest income 94,875      173,215      126,545       27,021                  421,656 

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

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

OPERATING INCOME      108,365        212,656         196,989           34,163         552,173 

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

NET OPERATING INCOME      105,227        149,802         201,430           32,898         489,357 

Operating expenses 60,436      35,939        42,189         15,508                  154,072 

PROFIT BEFORE TAX AND ZAKAT        44,791        113,863         159,241           17,390         335,285 

Tax expense and zakat 19,494          

NET PROFIT FOR THE PERIOD         315,791 

Less: Attributable to non-controlling interests 17,234          

298,557        

Inter segment interest included

  in net interest income above 65,545      (48,867)       (30,519)        13,841                            -   

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.

30 June 2022 (Reviewed)

6 LOANS AND ADVANCES 

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total

US$ ’000 US$ ’000 US$ ’000 US$ ’000

High standard grade     13,138,394          730,023                   -        13,868,417 

Standard grade       6,311,760       2,251,578                   -          8,563,338 

Credit impaired                   -                     -            571,409           571,409 

    19,450,154       2,981,601          571,409      23,003,164 

Less: ECL allowances        (180,016)        (357,462)        (463,641)      (1,001,119)

19,270,138    2,624,139     107,768        22,002,045    

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            (3,891)              1,868              2,023                    -   

Transfer from Stage 2                 375            (2,161)              1,786                    -   

Transfer from Stage 3                 346                   71               (417)                    -   

Net remeasurement of ECL 

allowances (note 6c)            14,906            35,197              7,243             57,346 

Amounts written-off                   -                     -              (4,099)             (4,099)

Exchange rate and other adjustments            (3,248)            (8,181)            (6,929)           (18,358)

At 30 June 2022 180,016        357,462        463,641        1,001,119      

a) Credit quality of loans and advances 

NOTES TO THE INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

30 June 2022 (Reviewed)

31 December 2021 (Audited)

2022

_________________________________________________________________________________________________
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AHLI UNITED BANK B.S.C.

30 June 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            (3,881)              1,257              2,624                    -   

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

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

Net remeasurement of ECL 

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

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

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

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

c) Provision for credit losses and others

2022 2021

 US$ ’000 US$ ’000

Net remeasurement of ECL on loans and advances (note 6 b) 57,346          59,490           

Recoveries from loans and advances during the period 

(from fully provided loans written-off in previous years) (36,536)         (4,742)            

Net remeasurement of ECL for non-trading investments (note 7 b) 45,068          (4,441)            

Net remeasurement of ECL on off-balance sheet exposures and others (529)              7,190             

Net other provision (write-back) / charges (12,564)         5,319             

52,785          62,816           

7 NON-TRADING INVESTMENTS

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total

US$ ’000 US$ ’000 US$ ’000 US$ ’000

High standard grade       5,811,416                   -                     -          5,811,416 

Standard grade       3,723,059          132,701                   -          3,855,760 

Impaired                   -                     -              10,439             10,439 

      9,534,475          132,701            10,439        9,677,615 

Less: ECL allowances          (20,424)          (39,120)          (10,439)           (69,983)

9,514,051     93,581                            -          9,607,632 

Equity instruments at fair value 110,901         

9,718,533      

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

Six months ended 

30 June

30 June 2022 (Reviewed)

Equity instruments held at fair value include investments amounting to US$ 3.4 million (31 December 2021: US$ 3.8

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

0.01 million (30 June 2021: US$ 0.5 million).

2021

31 December 2021 (Audited)

_________________________________________________________________________________________________
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AHLI UNITED BANK B.S.C.

30 June 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               (248)                 231                   17                    -   

Net remeasurement of ECL 

allowances (note 6c)            (2,298)            36,944            10,422             45,068 

Exchange rate and other adjustments               (303)            (1,045)                   -               (1,348)

At 30 June 2022 20,424          39,120                     10,439 69,983           

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total

US$ ’000 US$ ’000 US$ ’000 US$ ’000

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

Net remeasurement of ECL 

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

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

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

2021

2022

_________________________________________________________________________________________________
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AHLI UNITED BANK B.S.C.

30 June 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)      

-             (20)              (135,463)      -              -              -              (135,483)      

-             -              -               (1,924)         (31)              -              (1,955)          

-             -              -               (51,433)       32,322        (5,592)         (24,703)        

-             -              -               109              -              -              109               

Balance at 30 June 2022 17,240       36,554        (612,200)      (59,669)       (9,096)         (22,951)       (650,122)      

Foreign 

Property exchange Cash flow Pension Total

Capital revaluation translation OCI hedge  fund other

reserve reserve reserve reserve reserve reserve reserves

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

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

-             8                 8,861            -              -              -              8,869            

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

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

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

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

Cumulative changes in

Cumulative changes in

NOTES TO THE INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

Currency translation 

Transfers to interim

   adjustments

    statement of income

Transfers to retained earnings

    on equity investments

Net fair value movements

Balance at 1 January 2022

Transfers to interim

    statement of income

   adjustments

Transfers to retained earnings

   on equity investments

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.

30 June 2022 (Reviewed)

9 FAIR VALUE MEASUREMENT

Level 1 Level 2 Level 3 Total

US$ ’000 US$ ’000 US$ ’000 US$ ’000

                  206           71,745               38,950         110,901 

        1,583,048         126,293                      -        1,709,341 

Derivative assets                     -           477,589                      -           477,589 

Derivative liabilities                     -           201,950                      -           201,950 

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$ 7,728.0 million as at 30 June 2022 (31 December 2021: US$ 7,986.8 million). Carrying value of these non-trading

investments was US$ 7,917.0 million as at 30 June 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;

30 June 2022 (Reviewed)

31 December 2021 (Audited)

Equity instruments at fair value

During the six months ended 30 June 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.

30 June 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 six months ended

 30 June 2022

Interest income                 -                  9        4,252                 18                    -   4,279               

Interest expense           4,143              -             460                 37                     2 4,642               

Fees and commissions              508         1,007           683                   6                     8 2,212               

                -                -               -               5,970              1,786 7,756               

End of service benefits                 -                -               -                  440                 107 547                  

                -                -             869                  -                      -   869                  

As of 30 June 2022

Deposits with banks                 -           4,393             -                    -                      -   4,393               

Loans and advances                 -                -      260,630                507                   86 261,223           

Deposits from banks                 -         22,356             -                    -                      -   22,356             

Customers’ deposits    3,616,927              -        65,292           11,161                 911 3,694,291        

                -           1,297             -                    -                      -   1,297               

Subordinated liabilities           9,496              -               -                    -                      -   9,496               

Commitments and contingent liabilities              552       39,479      84,299                  -                      -   124,330           

Non-

Major Executive Management

shareholders Associates Directors Directors Others Total

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

For the six months ended

 30 June 2021

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

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

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

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

                -                -               -                  602                   99 701                  

                -                -             497                  -                      -   497                  

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               

Commitments and contingent liabilities              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

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.

30 June 2022 (Reviewed)

NOTES TO THE INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

11 NET STABLE FUNDING RATIO (NSFR)

(Reviewed) (Audited)

30 June 31 December

2022 2021

US$ ’000 US$ ’000

Available Stable Funding:

Regulatory capital 6,153,094              6,270,390 

Stable deposits 6,820,971              6,958,945 

Wholesale funding 13,870,790    13,039,788      

Others 690,960         650,939           

Total Available Stable Funding (A) 27,535,815    26,920,062      

Required Stable Funding :

High-Quality Liquid Assets (HQLA) 1,440,364              1,439,864 

Performing loans 15,209,792    14,730,855      

Securities (other than HQLA) 3,187,023      3,341,785        

Derivative contracts 284,491         283,217           

Others 2,483,286      2,562,446        

Off-balance sheet items 437,807         438,989           

Total Required Stable Funding (B) 23,042,763    22,797,156      

NSFR (%) (A/B) 119.5% 118.1%

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

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

NSFR ratio as of 30 June 2022 is 119.5% (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.

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.

_______________________________________________________________________________________________________
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AHLI UNITED BANK B.S.C.

30 June 2022 (Reviewed)

NOTES TO THE INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

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

13 ACQUISITION OF CITIBANK BAHRAIN CONSUMER BUSINESS

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.

On 6 July 2022, AUB announced that the AUB Board of Directors had resolved to accept the revised share exchange ratio of

2.695 AUB shares for each KFH share, as proposed by KFH, subject to: (i) the fairness opinion of the independent professional

advisor to be appointed by the AUB Board of Directors pursuant to TMA-2.2.1 of the Takeovers, Mergers and Acquisitions

Module of Volume 6 of the CBB Rulebook; and (ii) the aggregate ownership of the AUB shareholders in KFH immediately

following completion of the acquisition being not less than 31% of the total outstanding and paid up shares of KFH at such time

(assuming the full acquisition of all AUB shares by KFH). The proposed acquisition remains subject to conditions precedent and

all relevant regulatory and shareholder approvals. Further, on 25 July 2022, AUB Board of Directors received a notice of firm

intention to make an offer and an offer document from KFH, in respect of a voluntary conditional offer to acquire up to 100% of

the issued ordinary shares of AUB by way of a share swap, subject to the fulfilment or waiver of certain conditions.                                                                                                                                                                                      

AUB has executed an agreement on 4 April 2022 with Citibank N.A. to acquire its consumer banking business in the Kingdom of

Bahrain, subject to regulatory approvals. Regulator’s decision is expected during Q3/2022. 
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