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 م.ب(.ة المصرفٌة )شالمؤسسة العربٌ

 جزءاً من هذه القوائم المالٌة المرحلٌة الموحدة المختصرة. 6إلى  1تشكل اإلٌضاحات المرفقة من 

3 

 الموحدالمرحلٌة قائمة الدخل 
 )غٌر مدققة( 2111مارس  31لثالثة أشهر المنتهٌة فً ل

 جمٌع األرقام بمالٌٌن الدوالرات األمرٌكٌة 

 

 للثالثة أشهر المنتهٌة فً 
 مارس 31

 1131 2113 
   
   يتشغيلالدخل ال
   

 236 .13 ودخل مشابه  دخل الفوائد

 (134) (322) ومصروفات مشابهة  مصروفات الفوائد
 ────────── ────────── 

 112 317 صافي دخل الفوائد

 68 31 خرً آتشغٌل دخل
 ───────── ───────── 

 1.1 3.3 يتشغيلالدخل مجموع ال
   

 (12) (3) صافً –مخصصات اإلضمحالل 
 ───────── ───────── 

 158 3.1 بعد المخصصات يتشغيلالدخل الصافي 
 ───────── ───────── 

   يةتشغيلالمصروفات ال

 62 31 موظفون

 8 . مبان ومعدات

 18 11 أخرى
 ───────── ───────── 

 88 .. يةمصروفات التشغيلالمجموع 
 ───────── ───────── 

 1. 3. قبل الضرائب الربح

   

 (16) (13) ضرائب على العملٌات الخارجٌة
 ───────── ───────── 

 54 77 فترةلل ربحال

   
 (13) (37) دخل عائد لحقوق غٌر مسٌطرة

 ───────── ───────── 

 41 78 الربح العائد إلى حقوق مساهمي الشركة األم
 ═════════ ═════════ 

   

 1.12 1.11 (ةمريكياأل اتدوالرباللسهم في األرباح )األساسي والمخفض لنصيب ال
 ═════════ ═════════ 
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 جزءاً من هذه القوائم المالٌة المرحلٌة الموحدة المختصرة. 6إلى  1تشكل اإلٌضاحات المرفقة من 
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 الموحدالمرحلٌة  الشاملقائمة الدخل 
 )غٌر مدققة( 2111مارس  31للثالثة أشهر المنتهٌة فً 

 جمٌع األرقام بمالٌٌن الدوالرات األمرٌكٌة 

 

 للثالثة أشهر المنتهٌة فً 
 مارس 31

 1133 2111 

   
   

 54 77 الربح للفترة
 ───────── ───────── 

   

   خر:الشامل اآلل دخال
 31 (3) صافً تغٌٌرات القٌمة العادلة خالل الفترة بعد تأثٌر اإلضمحالل  

 5 7 القٌمة العادلة الناتج من األوراق المالٌة المعاد تصنٌفها عجز إطفاء 
 (33) .3 غٌر محققة من تحوٌل عمالت أجنبٌة فً الشركات التابعة األجنبٌة)خسارة(  مكسب

 ───────── ───────── 

 3 17 مجموع الدخل الشامل اآلخر للفترة
 ───────── ───────── 

 .5 88 مجموع الدخل الشامل للفترة
   

 (5) (17) لشامل العائد إلى حقوق غٌر مسٌطرةادخل ال
 ───────── ───────── 

 52 77 الدخل الشامل العائد إلى حقوق مساهمي الشركة األم
 ═════════ ═════════ 



 م.ب(.ة المصرفٌة )شالمؤسسة العربٌ
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 ةالموحدالمرحلٌة قائمة التدفقات النقدٌة 
 )غٌر مدققة( 2111مارس  31المنتهٌة فً  ثالثة أشهرلل
 جمٌع األرقام بمالٌٌن الدوالرات األمرٌكٌة 
 

 للثالثة أشهر المنتهٌة فً 
 مارس 31

 1133 2111 
 

  

   األنشطة التشغيلية

 41 78 الربح العائد إلى مساهمً الشركة األم

   بنود ال تستلزم تدفقات نقدٌة:

 12 3                                            صافً       –ات االضمحالل مخصص

 3 1 استهالك 

   تشغٌلٌة:المطلوبات الموجودات والتغٌرات فً 

 (36) (31) أوراق مالٌة محتفظ بها لغرض المتاجرة

 856 .1.38 ومؤسسات مالٌة أخرى بنوكلدى  إٌداعات

 (162) 38 قروض وسلف

 51 (313) موجودات أخرىفوائد مستحقة القبض و

 (1.1.2) 113 عمالءالودائع 

 256 (833) خرىاألمالٌة المؤسسات الو البنوكودائع 

 (414) 311 أوراق مالٌة مباعة بموجب اتفاقٌة إعادة الشراء

 (.6) 7. مطلوبات أخرىفوائد مستحقة الدفع و

 .11 (31) غٌر نقدٌة  أخرى تغٌرات
 ─────── ─────── 

 (416) 1.873 األنشطة التشغٌلٌة من )المستخدم فً( صافً النقد
 ─────── ─────── 

   األنشطة االستثمارية

 (381) (112) شراء أوراق مالٌة محتفظ بها لغرض غٌر المتاجرة 

 313 217 أوراق مالٌة محتفظ بها لغرض غٌر المتاجرةواسترداد بٌع 

 (23) (7) شراء مبان ومعدات

 1 3 ومعدات نبٌع مبا

 - (37) فً شركة تابعةإستثمار إضافً 
 ─────── ─────── 

 516 181 األنشطة االستثمارٌةمن صافً النقد 
 ─────── ─────── 

   األنشطة التمويلية

 1.111 - حقوق اإلصدار -الزٌادة فً رأس المال

 (111) - رسوم اإلكتتاب 

 1 (33)  صافً –ٌداع إشهادات إصدار  (استرداد)

 - (117) صافً -سداد أذونات ألجل وسندات وتموٌالت ألجل أخرى 
 ─────── ─────── 

 1.111 (132) التموٌلٌة األنشطةمن  )المستخدم فً( صافً النقد
 ─────── ─────── 

 1.111 31..1 في األموال السائلةالزيادة  

   
 (3) - موال السائلةألت سعر صرف العمالت األجنبٌة على اتأثٌر تغٌرا

   
 646  782  الفترةاألموال السائلة فً بداٌة 

 ─────── ─────── 
 38..1 1.1.3  فترةاألموال السائلة في نهاية ال

 ═══════ ═══════ 
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 المرحلٌة الموحدة حقوق القائمة التغٌرات فً 
 )غٌر مدققة( 2111مارس  31للثالثة أشهر المنتهٌة فً 

 جمٌع األرقام بمالٌٌن الدوالرات األمرٌكٌة 
 

 

 الشركة األم إلى حقوق مساهمً العائد
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تعدٌالت 
تحوٌل 
عمالت 

 أجنبٌة

تغٌرات 
متراكمة فً 

   المجموع ٌم العادلةالق
           

 3.861 432 3.428 (125) (21) (22) 151 335 - 3.111 2111دٌسمبر  31الرصٌد فً 
 64 16 48 - - 48 - - - - فترةالربح لل

 24 8 16 5 11 - - - - - للفترة آخردخل شامل 
 ──────── ─────── ──────── ──────── ─────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 88 24 64 5 11 48 - - - - للفترة  الشاملمجموع الدخل 
 (22) (16) (6) - - (6) - - - - الشركات التابعةحقوق تغٌرات أخرى فً 

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

 17..1 771 1.787 (311) (.) 11 321 112 - 1.331 1133مارس  13الرصيد في 
 ════════ ═══════ ════════ ════════ ═══════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

           

 2.581 331 2.131 (223) (16) (151) 151 321 111 2.111 2113دٌسمبر  31الرصٌد فً 
 54 13 41 - - 41 - - - - لفترةربح ا

 3 (8) 11 36 (25) - - - - - للفترة آخر دخل شامل
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 .5 5 52 36 (25) 41 - - - - مجموع الدخل الشامل للفترة 
 1.111 - 1.111 - - - - - (111) 1.111 إصدار رأس مال 

 (11) (11) - - - - - - - - رات أخرى فً حقوق الشركات التابعةتغٌ
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 .3.62 384 3.243 (.18) (41) (111) 151 321 - 3.111 2111مارس  31الرصٌد فً 
 ════════ ═══════ ════════ ════════ ═══════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 

 ملٌون دوالر أمرٌكً(  3.3 :2111دٌسمبر  31) ملٌون دوالر أمرٌكً 3.5 ناتجة من توحٌد الشركات التابعة بإجمالًحتٌاطٌات غٌر قابلة للتوزٌع إ تتضمن األرباح المبقاة*




