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  الشامللدخل ل ةالموحدالمرحلية ائمة الق
 )غير مدققة( 2302 سبتمبر 03أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال

 مريكيةجميع األرقام بماليين الدوالرات األ 

 

 للثالثة أشهر المنتهية في 
 سبتمبر 03

 أشهر المنتهية في تسعةلل 
 سبتمبر 03

 2302 2300 2302 2300 

     
     

 235 233 41 66 الربح للفترة
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

     

     خر:الشامل اآلدخل ال

 بعد صافي تغييرات القيمة العادلة خالل الفترة 
 3 22 (0) 02 تأثير اإلضمحالل  

 إطفاء عجز القيمة العادلة الناتج من األوراق 
 20 02 3 0 المالية المعاد تصنيفها 

أجنبية في ة من تحويل عمالت ير محققغ خسارة
 (10) (38) (034) (3) الشركات التابعة األجنبية

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

 (41) (6.) (033) 9 للفترة ىخرة األالشامل)الخسارة( الدخل مجموع 
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 031 066 (14) 30 للفترة ةالشامل)الخسارة( الدخل مجموع 
     

حقوق الالعائد إلى  لشاملادخل ال)الخسارة( مجموع 
 (5) (00) 43 (0) مسيطرةالغير 

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

 العائد إلى مساهمي  ةالشامل)الخسارة(  الدخل

 032 ..0 (04) 33 الشركة األم
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 لتدفقات النقدية ل ةالموحدالمرحلية ائمة الق
 )غير مدققة( 2302 سبتمبر 03المنتهية في  أشهر تسعةلفترة ال

 والرات األمريكيةجميع األرقام بماليين الد 
 

 أشهر المنتهية في تسعةلل 
 سبتمبر 03

 2302 2300 
 

  

   األنشطة التشغيلية

 235 233 للفترةالربح 

   

   :تعديالت للبنود التالية

 01 0. صافي – مخصصات إضمحالل

 03 03 و اطفاءاستهالك 

 (00) - مكسب من إعادة شراء أذونات ألجل، سندات وتمويالت ألجل أخرى

 20 02 القيمة العادلة الناتج من األوراق المالية المعاد تصنيفهاعجز إطفاء 
   

   تشغيلية:المطلوبات الموجودات والتغيرات في 

 (22) (.) أوراق مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة

 09623 (000) ومؤسسات مالية أخرى بنوكلدى  إيداعات

 00 (683) إعادة الشراءاتفاقية  أرواق مالية مشتراه بموجب

 034 (04039) قروض وسلف

 (061) (.03) موجودات أخرىفوائد مستحقة القبض و

 463 3. عمالءالودائع 

 (09402) 04639 خرىاألمالية المؤسسات الو البنوكودائع 

 (331) (24008) أوراق مالية مباعة بموجب اتفاقية إعادة الشراء

 000 003 خرىمطلوبات أفوائد مستحقة الدفع و

 01 (92) أخرى غير نقدية  تغيرات
 ─────── ─────── 

 436 (.2493) األنشطة التشغيليةمن  )المستخدم في( صافي النقد
 ─────── ─────── 

   األنشطة االستثمارية

 (316) (6.2) شراء أوراق مالية محتفظ بها لغرض غير المتاجرة 

 09533 24392 لغرض غير المتاجرة أوراق مالية محتفظ بهاواسترداد بيع 

 (1) (8) شراء مبان ومعدات

 0 0 ومعدات نبيع مبا

 (06) (0) إستثمار إضافي في شركة تابعة
 ─────── ─────── 

 09223 24000 األنشطة االستثماريةمن صافي النقد 
 ─────── ─────── 

   األنشطة التمويلية

 (02) 6 صافي –يداع إشهادات  (استردادإصدار )

 - 04333 إصدار أذونات ألجل وسندات وتمويالت ألجل أخرى

 (405) (390) سداد أذونات ألجل وسندات وتمويالت ألجل أخرى

 (11) (6) إعادة شراء أذونات ألجل وسندات وتمويالت ألجل أخرى

 (04) (06) أرباح أسهم مدفوعة لحقوق غير مسيطرة
 ─────── ─────── 

 (600) 230 التمويلية األنشطة المستخدم في(من ) صافي النقد
 ─────── ─────── 

 09005 (6.3) في األموال السائلةصافي التغير 

   
 (23) 03 موال السائلةألتأثير تغيرات سعر صرف العمالت األجنبية على ا

   
 314 04088 الفترةاألموال السائلة في بداية 

 ─────── ─────── 
 09411 968  فترةفي نهاية الاألموال السائلة 

 ═══════ ═══════ 
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 حقوق اللتغيرات في المرحلية الموحدة لائمة الق
 )غير مدققة( 2302 سبتمبر 03أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال

 جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية 
 

 

  الشركة األم إلى مساهمي العائد

 حقوق
غير 

  مسيطرة
مجموع 
 الحقوق 

 
 رأس
 المال

 حتياطيإ
 قانوني

 حتياطيإ
 عام

 أرباح 
 *مبقاة

 تعديالت
 تحويل 

 عمالت أجنبية

تغيرات 
متراكمة في 
   المجموع القيم العادلة

          

 39301 320 09411 (16) (55) 046 043 044 09003 2300ديسمبر  00الرصيد في 
 233 32 041 - - 041 - - - الربح للفترة

 (34) (00) (03) 03 (31) - - - - شامل آخر للفترةدخل )خسارة( 
 ──────── ──────── ──────── ─────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 044 00 033 03 (31) 041 - - - للفترة  ةالشامل)الخسارة( مجموع الدخل 
 (06) (06) - - - - - - - تغيرات أخرى في حقوق الشركات التابعة

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

 4069. 06. 043.2 (62) (026) .00 063 066 04003 2302 سبتمبر 03الرصيد في 
 ════════ ════════ ════════ ═══════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

          

 09163 302 09321 (024) (23) (22) 043 004 09003 2303ديسمبر  00الرصيد في 
 235 43 045 - - 045 - - - الربح للفترة

 (41) (30) (04) 24 (33) - - - - دخل شامل آخر للفترة)خسارة( 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 031 5 032 24 (33) 045 - - - للفترة  ةالشامل)الخسارة( موع الدخل مج
 (02) (26) (6) - - (6) - - - تغيرات أخرى في حقوق الشركات التابعة

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

 09155 300 09463 (033) (63) 021 043 004 09003 2300 سبتمبر 03الرصيد في 
 ════════ ════════ ════════ ═══════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 

 .ر أمريكي(مليون دوال 332 :2300ديسمبر  00) مليون دوالر أمريكي 336 ناتجة من توحيد الشركات التابعة بإجماليحتياطيات غير قابلة للتوزيع إ تتضمن األرباح المبقاة*
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 المختصرة   الموحدةالمرحلية يضاحات حول القوائم المالية إ
 )غير مدققة( 2302 سبتمبر 03 

 جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية 

 

 

 التأسيس واألنشطة 0
 

ي، ويزاول أعماله في مملكة البحرين بموجب مرسوم أمير ]البنك[تأسس البنك القابض، المؤسسة العربية المصرفية )ش.م.ب.( 
 مسئوليةشركة مساهمة بحرينية ذات البنك عبارة عن بموجب ترخيص مصرفي بالجملة صادر عن مصرف البحرين المركزي. 

معاً  المشار إليهم) التابعة ليبيا المركزي الشركة األم النهائية للبنك وشركاتهج في بورصة البحرين. يعتبر مصرف محدودة ومدر
 .بالمجموعة(

 

البنك ، المنامة، مملكة البحرين. 4611عنوان المسجل للبنك هو برج المؤسسة العربية المصرفية، المنطقة الدبلوماسية، ص.ب. إن ال
 الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة ، مملكة البحرين. 03211مسجل بموجب الترخيص التجاري رقم 

 

 السياسات المحاسبيةأسس اإلعداد و 2
 

 أسس اإلعداد
لمعيار المحاسبة الدولي وفقاً  2302 سبتمبر 03أشهر المنتهية في  تسعةلفترة الالمختصرة  الموحدةالمرحليـة ة ـلقوائم الماليت اـدأع

  ."بالتقارير المالية المرحلية "الخاص 03رقـم 
 

وفقا  ةملداد قوائم مالية كاالمطلوبة إلع اإلفصاحاتوالمختصرة على جميع المعلومات الموحدة ال تشتمل القوائم المالية المرحلية 
ديسمبر  00للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ويجب أن تقرأ باالقتران مع القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة كما في 

لنتائج التي ل دليالً  2302 سبتمبر 03المنتهية في أشهر  تسعةالإنه ليس من الضروري أن تكون نتائج باإلضافة إلى ذلك، . 2300
  .2302ديسمبر  00في  التي تنتهييمكن توقعها للسنة المالية 

 

 المحاسبية الهامة تالسياسا
التي تم إتباعها في إعداد  لتلك مطابقةهي إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة 

  .2300ديسمبر  00ة للسنة المنتهية في القوائم المالية السنوية الموحدة للمجموع
 

 التوحيد 0
 

التابعة بعد استبعاد المعامالت واألرصدة فيما  هشركاتو للبنكالقوائم المالية المختصرة على  الموحدةالمرحلية  القوائم المالية تتضمن
 . الشركةبين 
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 إعادة تصنيف الموجودات المالية .
 

المالية:  تاألدوابالمتعلق  " 01معيار المحاسبة الدولي رقم معايير المحاسبة الدولي تعديالت على ، أصدر مجلس 2331في أكتوبر 
"المتعلق باألدوات المالية: اإلفصاحات" تحت مسمى "إعادة تصنيف  5قارير المالية رقم والقياس" والمعيار الدولي إلعداد الت تاإلثبا

بإعادة تصنيف الموجودات المالية من فئة  01الموجودات المالية". تسمح التعديالت التي أدخلت على معيار المحاسبة الدولي رقم 
 ى المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة في ظروف معينة.المتاحة للبيع إلى فئة األوراق المالية األخراألوراق المالية 

 

عمل إفصاحات أضافية إذا قامت المؤسسة بإعادة  5تتطلب التعديالت التي أدخلت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
ت التعديالت فعالة بأثر رجعي . أصبح01تصنيف الموجودات المالية وفقاً للتعديالت التي أدخلت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

 .2331يوليو  0إعتباراً من 
 

إعادة ب" المتعلق 5والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  01وفقاً للتعديالت التي أدخلت على معيار المحاسبة الدولي رقم 
احة للبيع إلى أوراق مالية أخرى محتفظ تصنيف الموجودات المالية"، قامت المجموعة بإعادة تصنيف بعض الموجودات المالية المت

النية  لديهالتي ، هي مؤهلة بموجب التعديالت، وا. الموجودات المحددة للمجموعةومدرجة بالتكلفة المطفأة بها لغرض غير المتاجرة
 .2331وليو ي 0والقدرة لإلحتفاظ بها في المستقبل المنظور. تم إعادة تصنيف الموجودات المالية بأثر رجعي اعتباراً من 

 
 فيما يلي القيم المدرجة والقيم العادلة للموجودات المعاد تصنيفها:

 مدققة  غير مدققة 

 سبتمبر 03 
2302 

 ديسمبر 00
2300 

   

 09115 04.06 القيمة المدرجة

 09151 04.08 القيمة العادلة

 
لو لم يتم إعادة ، 2302 سبتمبر 03خر للفترة المنتهية في مكاسب القيمة العادلة التي من الممكن إثباتها في الدخل الشامل اآلبلغت 

القيمة العادلة  خسائر: 2300 سبتمبر 03مليون دوالر أمريكي ) 022محتفظ بها لغرض غير المتاجرة أوراق مالية أخرى تصنيف 
 مليون دوالر أمريكي(. 00بإجمالي 
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 جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية 

  القطاعات التشغيلية 6
 

تشغيلية والتي تبنى على أساس وحدات األعمال وأنشطتها. وفقاً لذلك تم قطاعات أعمال  خمس إلىالمجموعة ألغراض إدارية تم توزيع أنشطة 
 : ةم المختلفة التاليهيكلة المجموعة لوضع أنشطتها تحت األقسا

 

تغطي أنشطة التجزئة والشركات وأنشطة الخزانة للشركات التابعة في شمال أفريقيا ودول  وشمال إفريقيا الشركات التابعة للشرق األوسط -
 الشرق ؛

صرفية اإلسالمية والقروض والتمويل التجاري والخدمات الم تتغطي تمويل المشاريع وهيكلة التمويالالخدمات المصرفية الدولية بالجملة  -
 المشتركة؛

 تشتمل على أنشطة الخزانة في المكتب الرئيسي في البحرين ونيويورك ولندن؛ المجموعة  خزانة -

أساسية األنشطة المصرفية التجارية لشركة تابعة برازيلية بانكو إيه.بي.سي البرازيل أس.أيه، مع التركيز  يعكس بصورةإيه.بي.سي البرازيل  -
 لشركات وقطاعات السوق المتوسطة في البرازيل؛ وعلى ا

 تشتمل على أنشطة الخدمات المالية العربية ش.م.ب. )مقفلة(. أخرى -
 

 )غير مدققة( 2302 سبتمبر 03يناير إلى  0من  

 

الشركات التابعة 
 للشرق األوسط
 وشمال إفريقيا

الخدمات المصرفية 
  ةالدولية بالجمل

خزانة 
 المجموعة

إيه.بي.سي 
 المجموع  أخرى البرازيل

    
 

  

 083 0 093 69 32 .9 صافي دخل الفوائد 

 203 09 39 09 .6 02 دخل تشغيلي آخر 

 ────────

──── 
─────────

─── 
──────

────── 
──────

────── 

──────

───── 
──────

 633 20 269 36 006 006 التشغيلي  لمجموع الدخ ──────
       

 093 2 .06 60 86 66 الضمحاللالربح قبل مخصصات ا
مخصصات  (مخصصات إضمحالل)

 (0.) (3) (00) 00 (6) (9) صافي -إضمحالل إنتفت الحاجة إليه 

 ────────

──── 
─────────

─── 
──────

────── 
──────

────── 

──────

───── 
──────

الربح قبل الضرائب والمصروفات التشغيلية  ──────
 008 (6) 000 36 83 3. غير المخصصة

 (66) - (0.) (0) (3) (03) ضرائب على العمليات الخارجية 

 (30) - - - - - المصروفات التشغيلية غير المخصصة 

     ──────

 233    للفترةالربح  ──────

      ══════

 كما في  موجودات القطاع الموظفة ═══
 2.4.93 8. 64290 .3403 943.3 248.0 2302 سبتمبر 03   

 ════════

═ 

═════════ ══════

═══ 

══════

═══ 

══════

═══ 
══════

═══ 
  

 )غير مدققة( 2300 سبتمبر 03يناير إلى  0من  

 

الشركات التابعة 
 للشرق األوسط
 وشمال إفريقيا

 الخدمات
المصرفية الدولية 

  ةبالجمل
 خزانة 

 المجموعة
إيه.بي.سي 

 المجموع  أخرى البرازيل
       

 052 4 205 01 33 65 ئد صافي دخل الفوا
 202 04 56 04 53 06 دخل تشغيلي آخر 

 ────────

──── 
─────────

─── 
──────

────── 
──────

────── 

──────

───── 
──────

 633 23 210 53 003 030 التشغيلي  لمجموع الدخ ──────
       

 052 2 015 60 54 35 الربح قبل مخصصات االضمحالل
مخصصات )مخصصات إضمحالل( 

 (01) 2 (20) 04 (00) (2) صافي -إضمحالل إنتفت الحاجة إليه 

 ────────

──── 
─────────

─── 
──────

────── 
──────

────── 
──────

────── 

──────

الربح قبل الضرائب والمصروفات التشغيلية  ──────
 040 3 063 56 63 34 غير المخصصة

 (13) - (41) (0) (3) (06) ضرائب على العمليات الخارجية 
 (66) - - - - - المصروفات التشغيلية غير المخصصة 

      ──────

 235      للفترةالربح  ──────

      ══════

 كما في  موجودات القطاع الموظفة ═
 249304 44 49433 19251 59311 29640 2300ديسمبر  00   

 ════════

═ 
═════════ ══════

═══ 
══════

═══ 
══════

═══ 

══════

═══ 
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 ارتباطات إئتمانية والتزامات محتملة  6
 

 لتزامات محتملةإو رتباطاتإ أ(

 مدققة  غير مدققة    
 سبتمبر 03   

2302 

 مبرديس 00
2300 

     

 39453 49.6.  لتزامات محتملة من المتاجرة والمعامالت قصيرة األجل وذاتية التصفيةإ

 09001 04606   بدائل ائتمان مباشرة وخطابات ضمان وخطابات قبول

 09316 04396   رتباطات أخرى إقروض غير مسحوبة بعد و

   ─────── ─────── 
   84..6 19513 

   ═══════ ═══════ 

 09210 2838   المعادل الموزون بالمخاطر

   ═══════ ═══════ 

 

 المشتقات المالية ب(
 

 :لمركز الماليالموحدة لقائمة الاريخ فيما يلي المبالغ االعتبارية القائمة في ت
 مدققة  غير مدققة    
 سبتمبر 03   

2302 

ديسمبر  00
2300 

     

 29566 04306   مقايضات أسعار الفائدة

 002 088   العمالت مقايضات

 39040 4669.   عقود صرف أجنبي آجلة

 09143 4308.   عقود الخيارات

 09033 04666   عقود مستقبلية

   ─────── ─────── 
   004663 039034 

   ═══════ ═══════ 

 09354 04603   )مخاطر االئتمان والسوق(المعادل الموزون بالمخاطر 

   ═══════ ═══════ 

 




