
النتائج المالية للربع الثالث
30 سبتمبر 2021

تــم اســتخراج القائمــة المرحليــة الموحــدة للمركــز المالــي، القائمــة المرحليــة الموحــدة لألربــاح أو الخســائر، القائمــة المرحليــة الموحــدة للدخــل الشــامل، القائمــة المرحليــة الموحــدة المختصــرة للتدفقــات 
 النقديــة، والقائمــة المرحليــة الموحــدة للتغيــرات فــي حقــوق الملكيــة المبينــة أعــاه مــن القوائــم الماليــة المرحليــة الموحــدة المختصــرة للمؤسســة العربيــة المصرفيــة )ش.م.ب.( للفتــرة الماليــة المنتهيــة فــي

30 سبتمبر 2021، التي تم اعتماد إصدارها من قبل مجلس اإلدارة وأبدى السادة إرنست ويونغ تقرير مراجعة ختامي غير متحفظ عليها بمملكة البحرين في 10 نوفمبر 2021.

القائمة المرحلية الموحدة المختصرة للتدفقات النقدية
جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكيةلفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021 )مراجعة(

 للتسعة أشهر المنتهية
في 30 سبتمبر

20212020

األنشطة التشغيلية

1,257305صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية

)124()666)صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية

)287()68)صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

)106(523صافي التغير في النقد وما في حكمه

تأثير تغيرات سعر صرف العمات األجنبية على النقد 
)24()26)وما في حكمه

1,7521,657النقد وما في حكمه في بداية الفترة

2,2491,527النقد وما في حكمه في نهاية الفترة*

* يشــتمل النقــد ومــا فــي حكمــه علــى أمــوال ســائلة باســتثناء أذونــات خزانــة وأذونــات مؤهلــة أخــرى 
 بتواريــخ اســتحقاق أصليــة ألكثــر مــن ثاثــة أشــهر بقيمــة 13 مليــون دوالر أمريكــي )30 ســبتمبر 2020:

139 مليون دوالر أمريكي(.

المكتب الرئيسي
ص.ب. 5698، المنامة، مملكة البحرين )س.ت. 10299(
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القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي 
جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية30 سبتمبر 2021 )مراجعة(

مراجعة 
30 سبتمبر

2021

مدققة 
31 ديسمبر

2020
الموجودات
2,2621,752أموال سائلة

791171أوراق مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة
2,9111,803إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى

8801,823أوراق مالية مشتراة بموجب اتفاقيات إعادة شراء
7,9616,696استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة

16,41715,656قروض وسلف
2,8422,305موجودات أخرى

308201ممتلكات ومعدات
34,37230,407مجموع الموجودات

المطلوبات
20,18317,173ودائع العماء
3,6983,596ودائع البنوك

908494شهادات إيداع
1,3601,151أوراق مالية مباعة بموجب اتفاقيات إعادة شراء

9080ضرائب
2,3001,974مطلوبات أخرى

1,6041,795إقتراضات
30,14326,263مجموع المطلوبات

حقوق الملكية
3,1103,110رأس المال

)6()6) أسهم خزانة
520520 إحتياطي قانوني

1,046965 أرباح مدورة
)822()810)إحتياطيات أخرى

3,8603,767حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة األم
369377حقوق غير مسيطرة

4,2294,144مجموع حقوق الملكية
34,37230,407مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

القائمة الموحدة للتغيرات في حقوق الملكية
جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكيةلفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021 )مراجعة(

حقوقحقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة األم
غير مسيطرة

مجموع
حقوق الملكية

إحتياطيات أخرى

رأس
المال

أسهم 
خزانة 

إحتياطي
قانوني

أرباح
مدورة*

إحتياطي
عام

تعديات
 تحويل

عمات أجنبية

تغيرات
 متراكمة

في القيمة 
العادلة

إحتياطي
صندوق
المجموعالتقاعد

3,7673774,144)40(20)902(520965100)6(3,110في 31 ديسمبر 2020
8021101----80---الربح للفترة

-)12(12-39)27(-----دخل شامل آخر للفترة 
929101-39)27(-80---مجموع الدخل الشامل للفترة

)16()17(1----1---تغيرات أخرى في حقوق الشركات التابعة
3,8603694,229)40)59)929)5201,046100)6)3,110في 30 سبتمبر 2021 )مراجعة(

4,0314584,489)32(42)754(5201,051100)6(3,110في 31 ديسمبر 2019
)44(12)56(----)56(---)الخسارة( الربح للفترة

)414()112()302(-)113()189(-----خسارة شاملة أخرى للفترة 
)458()100()358(-)113()189(-)56(---مجموع الخسارة الشاملة للفترة

)4()6(2----2---تغيرات أخرى في حقوق الشركات التابعة
3,6753524,027)32()71()943(520997100)6(3,110في 30 سبتمبر 2020 )مراجعة(

* تتضمن األرباح المدورة إحتياطيات غير قابلة للتوزيع ناتجة عن توحيد شركات تابعة بإجمالي 510 مليون دوالر أمريكي )31 ديسمبر 2020: 482 مليون دوالر أمريكي(.

القائمة المرحلية الموحدة للدخل الشامل
جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكيةلفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021 )مراجعة(

 للثاثة أشهر المنتهية
في 30 سبتمبر

 للتسعة أشهر المنتهية
في 30 سبتمبر

2021202020212020

)44(3213101الربح )الخسارة( للفترة

الدخل الشامل اآلخر )الخسارة الشاملة األخرى(:

الدخل الشامل اآلخر )الخسارة الشاملة األخرى(
التي سيتم إعادة تصنيفها )أو إعادة تدويرها( 

إلى األرباح أو الخسائر في الفترات الالحقة:

تحويل عمات أجنبية:
خسارة غير محققة من تحويل عمات أجنبية

)301()39))26()80)في الشركات التابعة األجنبية

أدوات دّين مدرجة بالقيمة العادلة من خال
الدخل الشامل اآلخر:

)113(4239)3)صافي التغير في القيمة العادلة خال الفترة

)الخسارة الشاملة األخرى(
)414(-16)83)الدخل الشامل اآلخر للفترة

مجموع )الخسارة الشاملة(
)458(29101)51)الدخل الشامل للفترة

العائد إلى:
)358(3892)29)مساهمو الشركة األم

)100(9)9()22)حقوق غير مسيطرة
(51(29101)458(

القائمة المرحلية الموحدة لألرباح أو الخسائر
جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكيةلفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021 )مراجعة(

 للثاثة أشهر المنتهية
في 30 سبتمبر

 للتسعة أشهر المنتهية
في 30 سبتمبر

2021202020212020

الدخل التشغيلي

373275848958دخل الفوائد ودخل مشابه
)576()429))145()214)مصروفات الفوائد ومصروفات مشابهة

159130419382صافي دخل الفوائد

605820746دخل تشغيلي آخر

219188626428مجموع الدخل التشغيلي

المصروفات التشغيلية

8866244218موظفون
13113632ممتلكات ومعدات

4636120110أخرى
147113400360مجموع المصروفات التشغيلية

صافي الربح التشغيلي قبل مصروفات الخسائر
727522668االئتمانية والضرائب 

)234()78))60()29)مصروفات الخسائر االئتمانية 

)166(4315148الربح )الخسارة( قبل الضرائب

122)47))2()11))مصروف( استرجاع ضريبي على العمليات الخارجية

)44(3213101الربح )الخسارة( للفترة

)12()21))2()7)الربح العائد إلى الحقوق غير المسيطرة

الربح )الخسارة( العائدة إلى مساهمي
)56(251180الشركة األم

النصيب األساسي والمخفض للسهم في
)0,02(0,010,000,03األرباح )الخسارة( )بالدوالرات األمريكية(


