
النتائج المالية النصف السنوية
30 يونيو 2021 )مراجعة(

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

3٠ يونيو ٢٠٢١، التي تم اعتماد إصدارها من قبل مجلس اإلدارة وأبدى السادة إرنست ويونغ تقرير مراجعة ختامي غير متحفظ عليه بمملكة البحرين في ١٠ أغسطس ٢٠٢١.

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

مراجعة 

للستة أشهر المنتهية
في 3٠ يونيو

2021 ٢٠٢٠
األنشطة التشغيلية

80645٢صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
األنشطة االستثمارية

)55()586)صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية
األنشطة التمويلية

)٢85()47)صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
173١١٢صافي التغير في النقد وما في حكمه

تأثير تغيرات سعر صرف العمات األجنبية على النقد
)47(60وما في حكمه

1,752١,657النقد وما في حكمه في بداية الفترة
1,985١,7٢٢النقد وما في حكمه في نهاية الفترة*

وأذونــات خـــزانـــة  أذونـــات  بـاسـتـثـنـــاء  ســائـلـــة  أمـــوال  عــلـــى  حـكـمـــه  فـــي  ومـــا  الـنـقـــد  يـشـتـمـــل   * 
 مؤهلــة أخـــرى بتواريــخ اسـتـحـقـــاق أصليــة ألكثــر مــن ثـاثـــة أشـهـــر بقيمــة ١٠ ماييــن دوالر أمريكــي

)3٠ يونيو ٢٠٢٠: ٢38 مليون دوالر أمريكي(.

المكتب الرئيسي
ص.ب. 56٩8، المنامة، مملكة البحرين )س.ت. ١٠٢٩٩(

 بنك ABC )المؤسسة العربية المصرفية ش.م.ب.(
مرخص كبنك جملة تقليدي من قبل مصرف البحرين المركزي

+٩73 ١754 3٠٠٠ ت 
ف 3١63 ١753 ٩73+

www.bank-abc.com

القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي 
جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية30 يونيو 2021 )مراجعة(

مراجعة 
30 يونيو

2021

مدققة 
3١ ديسمبر

٢٠٢٠
الموجودات
1,995١,75٢أموال سائلة

452١7١أوراق مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة
1,999١,8٠3إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى

699١,8٢3أوراق مالية مشتراة بموجب اتفاقيات إعادة شراء
7,2836,6٩6استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة

15,930١5,656قروض وسلف
2,370٢,3٠5موجودات أخرى

211٢٠١ممتلكات ومعدات
30,9393٠,4٠7مجموع الموجودات

المطلوبات
17,767١7,١73ودائع العماء
3,8523,5٩6 ودائع البنوك

5464٩4شهادات إيداع
841١,١5١أوراق مالية مباعة بموجب اتفاقيات إعادة شراء

1138٠ ضرائب
1,925١,٩74مطلوبات أخرى

1,613١,7٩5إقتراضات
26,657٢6,٢63مجموع المطلوبات

حقوق الملكية
3,1103,١١٠رأس المال

)6()6)أسهم خزانة
5205٢٠ إحتياطي قانوني

1,022٩65 أرباح مدورة
)8٢٢()756) إحتياطيات أخرى

3,8903,767حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة األم
392377حقوق غير مسيطرة

4,2824,١44 مجموع حقوق الملكية
30,9393٠,4٠7 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

القائمة المرحلية الموحدة للتغيرات في حقوق الملكية
جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكيةلفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 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

3,7673774,١44)4٠(٢٠)٩٠٢(5٢٠٩65١٠٠)6(3,١١٠في 3١ ديسمبر ٢٠٢٠
55١46٩----55---الربح للفترة

66١783-٢44٢-----دخل شامل آخر للفترة 

١٢١3١١5٢-٢44٢-55---مجموع الدخل الشامل للفترة
)١4()١6(٢----٢---تغيرات أخرى في حقوق الشركات التابعة

3,8903924,282)40)62)878)5201,022100)6)3,110في 30 يونيو 2021 )مراجعة(

4,٠3١4584,48٩)3٢(4٢)754(5٢٠١,٠5١١٠٠)6(3,١١٠في 3١ ديسمبر ٢٠١٩
)57(١٠)67(----)67(---)الخسارة( الربح للفترة

)43٠()١٠١()3٢٩(-)١55()١74(-----خسارة شاملة أخرى للفترة 

)487()٩١()3٩6(-)١55()١74(-)67(---مجموع الخسارة الشاملة للفترة

)١٠()١٢(٢----٢---تغيرات أخرى في حقوق الشركات التابعة

3,6373553,٩٩٢)3٢()١١3()٩٢8(5٢٠٩86١٠٠)6(3,١١٠في 3٠ يونيو ٢٠٢٠ )مراجعة(

* تتضمن األرباح المدورة على إحتياطيات غير قابلة للتوزيع ناتجة من توحيد شركات تابعة بإجمالي 477 مليون دوالر أمريكي )3١ ديسمبر ٢٠٢٠: 48٢ مليون دوالر أمريكي(.

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

للثاثة أشهر المنتهية 
في 3٠ يونيو

للستة أشهر المنتهية 
في 3٠ يونيو

2021
مراجعة

٢٠٢٠
غير مراجعة 

2021٢٠٢٠
مراجعة

)57(69)4(33الربح )الخسارة( للفترة

الدخل الشامل اآلخر )الخسارة الشاملة األخرى(:
الدخل الشامل اآلخر )الخسارة الشاملة األخرى(  

سيتم إعادة تصنيفه )أو إعادة تدويره( إلى 
األرباح أو الخسائر في الفترات الالحقة:

    

تحويل عمات أجنبية:
دخل )خسارة( غير محققة من تحويل عمات 

)٢75(41)4٩(118أجنبية في الشركات التابعة األجنبية
أدوات دّين مدرجة بالقيمة العادلة من خال

الدخل الشامل اآلخر:
)١55(36١7642صافي التغير في القيمة العادلة خال الفترة

الدخل الشامل اآلخر )الخسارة الشاملة
)43٠(154١٢783األخرى( للفترة

مجموع الدخل الشامل )الخسارة
)487(187١٢3152الشاملة( للفترة

العائد إلى:
)3٩6(137١38121مساهمو الشركة األم

)٩١(31)١5(50حقوق غير مسيطرة
187١٢3152)487(

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

للثاثة أشهر المنتهية 
في 3٠ يونيو

للستة أشهر المنتهية 
في 3٠ يونيو

2021
مراجعة

٢٠٢٠
غير مراجعة 

2021٢٠٢٠
مراجعة

الدخل التشغيلي
206٢8٩475683دخل الفوائد ودخل مشابه

)43١()215))١74()68)مصروفات الفوائد ومصروفات مشابهة
138١١5260٢5٢صافي دخل الفوائد

)١٢(87٢3147دخل )مصروف( تشغيلي آخر
225١38407٢4٠مجموع الدخل التشغيلي

المصروفات التشغيلية
7865156١5٢موظفون

13١١23٢١ممتلكات ومعدات
37387474أخرى

128١١4253٢47مجموع المصروفات التشغيلية
صافي الربح )الخسارة( التشغيلية قبل

)7(97٢4154مصروفات الخسائر االئتمانية والضرائب
)١74()49))54()29)مصروفات الخسائر االئتمانية

)١8١(105)3٠(68الربح )الخسارة( قبل الضرائب
)مخصص( استرجاع مخصص ضريبي على

١٢4)36)٢6)35)العمليات الخارجية
)57(69)4(33الربح )الخسارة( للفترة

)١٠()14))١()8)الربح العائد إلى الحقوق غير المسيطرة
الربح )الخسارة( العائدة إلى مساهمي

)67(55)5(25الشركة األم
النصيب األساسي والمخفض للسهم

)٠,٠٢(0,02)٠,٠٠(0,01في األرباح )الخسارة( )بالدوالرات األمريكية(




