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 المكتب الرئيسي
ص.ب. ٥٦٩٨، المنامة، مملكة البحرين )س.ت. ١٠٢٩٩(

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

ت 3٠٠٠ ١7٥4 ٩73+   
ف 3١٦3 ١7٥3 ٩73+

النتائج المالية للربع الثالث
30 سبتمبر 2017

القائمة المرحلية الموحدة للدخل الشامل
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017 )مراجعة(           جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية

للتسعة أشهر المنتهية في30 سبتمبرللثالثة أشهر المنتهية في30 سبتمبر
2017201620172016

6263194186الربح للفترة

الدخل الشامل اآلخر:
الدخل الشامل اآلخر الذي يمكن إعادة 

تصنيفه )أو إعادة تدويره( إلى الربح أو 
الخسارة في الفترات الالحقة:

صافي تغييرات القيمة العادلة خالل الفترة 
10243010بعد تأثير اإلضمحالل  

إطفاء عجز القيمة العادلة الناتج من األوراق 
1---المالية المعاد تصنيفها 

 ربح )خسارة( غير محققة من تحويل عمالت 
2831)1(38أجنبية في الشركات التابعة األجنبية

48235842

الدخل الشامل اآلخر الذي ال يمكن إعادة 
تصنيفه )أو إعادة تدويره( إلى الربح أو 

الخسارة في الفترات الالحقة:
-)1(--صافي التغير في إحتياطي صندوق التقاعد

--)1(-
48235742مجموع الدخل الشامل اآلخر للفترة

11086251228مجموع الدخل الشامل للفترة
مجموع الدخل الشامل العائد إلى الحقوق 

)96()55()14()30(غير المسيطرة
مجموع الدخل الشامل العائد إلى 

8072196132مساهمي الشركة األم

 تم استخراج القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي، القائمة المرحلية الموحدة لألرباح أو الخسائر، القائمة المرحلية الموحدة للدخل الشامل، القائمة المرحلية الموحدة المختصرة للتدفقات النقدية، والقائمة المرحلية الموحدة 
 للتغيرات في حقوق الملكية المبينة أعاله من القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة للمؤسسة العربية المصرفية )ش.م.ب.( للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2017، التي تم اعتماد إصدارها من قبل مجلس اإلدارة 

وأبدى السادة إرنست ويونغ تقرير مراجعة ختامي غير متحفظ عليها بمملكة البحرين في 5 نوفمبر 2017.

القائمة المرحلية الموحدة للتغيرات في حقوق الملكية
جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017 )مراجعة( 

حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة األم
حقوق

غير مسيطرة

مجموع 
حقوق 
الملكية

إحتياطيات أخرى

رأس
المال

إحتياطي
قانوني

أرباح
مدورة*

إحتياطي
عام

تعديالت 
تحويل

عمالت أجنبية

 تغيرات متراكمة 
في القيمة 

العادلة
إحتياطي 

المجموعصندوق التقاعد

3.8264344.260)35()45()625(3.110462859100في 31 ديسمبر 2016
15143194----151--الربح للفترة

451257)1(1630----دخل شامل آخر )خسارة شاملة أخرى( للفترة
19655251)1(1630-151--مجموع الدخل الشامل )الخسارة الشاملة( للفترة 

)93(-)93(----)93(--أرباح أسهم
53)2(----)2(--تغيرات أخرى في حقوق الشركات التابعة

3.9274944.421)36()15()609(3.110462915100 في 30 سبتمبر 2017 )مراجعة(

3.7733354.108)23()44()507(3.110444693100في 31 ديسمبر 2015
15036186----150--الربح للفترة

6042)18(-11)29(----)خسارة شاملة أخرى( دخل شامل آخر للفترة 
13296228-11)29(-150--مجموع الدخل الشامل )الخسارة الشاملة( للفترة 

)1()2(1----1--تغيرات أخرى في حقوق الشركات التابعة
3.9064294.335)23()33()536(3.110444844100 في 30 سبتمبر 2016 )مراجعة(

* تتضمن األرباح المدورة إحتياطيات غير قابلة للتوزيع ناتجة من توحيد شركات تابعة بإجمالي 424 مليون دوالر أمريكي )31 ديسمبر 2016: 419 مليون دوالر أمريكي(.

القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي 
30 سبتمبر 2017 )مراجعة(                                                       جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية

 مراجعة
30 سبتمبر 

2017

 مدققة
31 ديسمبر 

2016

الموجودات
1.0881.831أموال سائلة

870711أوراق مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة
3.8614.130إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى

1.8721.556أوراق مالية مشتراة بموجب اتفاقيات إعادة شراء
5.8945.635أوراق مالية محتفظ بها لغرض غير المتاجرة

14.43414.683قروض وسلف
486430فوائد مستحقة القبض

9181.053موجودات أخرى
120112ممتلكات ومعدات

29.54330.141مجموع الموجودات

المطلوبات
17.10414.270ودائع العمالء
4.4095.870ودائع البنوك

2937شهادات إيداع
478169أوراق مالية مباعة بموجب اتفاقيات إعادة شراء

432369فوائد مستحقة الدفع
6194ضرائب 

630803مطلوبات أخرى
1.9794.269أذونات ألجل وسندات وتمويالت ألجل أخرى 

25.12225.881مجموع المطلوبات

حقوق الملكية  
3.1103.110رأس المال

462462إحتياطي قانوني 
915859أرباح مدورة

)605()560(إحتياطيات أخرى
3.9273.826حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة األم

494434حقوق غير مسيطرة
4.4214.260مجموع حقوق الملكية 

29.54330.141مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 

القائمة المرحلية الموحدة لألرباح  أو الخسائر
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017 )مراجعة(           جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية

للتسعة أشهر المنتهية في30 سبتمبرللثالثة أشهر المنتهية في30 سبتمبر
2017201620172016

الدخل التشغيلي
4093731.169997دخل الفوائد ودخل مشابه 

)600()759()230()269(مصروفات الفوائد ومصروفات مشابهة 
140143410397صافي دخل الفوائد

8173243261دخل تشغيلي آخر
221216653658مجموع الدخل التشغيلي

)60()67()24()17(مخصصات إضمحالل – صافي
204192586598صافي الدخل التشغيلي بعد المخصصات

المصروفات التشغيلية
7875231221موظفون

1092726ممتلكات ومعدات
27298178أخرى

115113339325مجموع المصروفات التشغيلية
8979247273الربح قبل الضرائب

)87()53()16()27(ضرائب على العمليات الخارجية
6263194186الربح للفترة

)36()43()14()13(الربح العائد إلى الحقوق غير المسيطرة
4949151150الربح العائد إلى مساهمي الشركة األم
النصيب األســاسي والمخفض للسهم 

0.020.020.050.05في األرباح )بالدوالرات األمريكية(

القائمة المرحلية الموحدة المختصرة للتدفقات النقدية 
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30  سبتمبر  2017 )مراجعة(                                                       جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية

للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 

20172016
األنشطة التشغيلية

1.333630صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
األنشطة اإلستثمارية

)725()219(صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية
األنشطة التمويلية

361)1.719(صافي النقد )المستخدم في( الناتج من األنشطة التمويلية
266)605(صافي التغير في النقد وما في حكمه

)37(12تأثير تغيرات سعر صرف العمالت األجنبية على النقد وما في حكمه
1.530791النقد وما في حكمه في بداية الفترة

9371.020النقد وما في حكمه في نهاية الفترة 


