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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+

تم استخراج القائمة الموحدة للمركز المالي، والقائمة الموحدة لألرباح أو الخسائر، والقائمة الموحدة للدخل الشامل، والقائمة الموحدة المختصرة للتدفقات النقدية، والقائمة الموحدة 
للتغيرات في حقوق الملكية، المبينة أعاله من القوائم المالية الموحدة للمؤسسة العربية المصرفية )ش.م.ب.( للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، التي تم اعتماد إصدارها من 

قبل مجلس اإلدارة وأبدى السادة إرنست ويونغ رأي تدقيق غير متحفظ عليه بمملكة البحرين في 11فبراير 2018.

القائمة الموحدة للمركز المالي
31 ديسمبر 2017  جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية

20172016

الموجودات
1.3881.831أموال سائلة

1.051711أوراق مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة
3.1704,130إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى

1.5211,556أوراق مالية مشتراة بموجب اتفاقيات إعادة شراء
5.5995,635أوراق مالية محتفظ بها لغرض غير المتاجرة

15.32914,683قروض وسلف
445430فوائد مستحقة القبض

8731,053موجودات أخرى
123112ممتلكات ومعدات

29.49930,141مجموع الموجودات

المطلوبات
16.75514,270ودائع العمالء
3.4085,870ودائع البنوك

2737شهادات إيداع 
1,628169أوراق مالية مباعة بموجب اتفاقيات إعادة شراء

427369فوائد مستحقة الدفع
5894ضرائب 

636803مطلوبات أخرى
2,1484,269أذونات ألجل وسندات وتمويالت ألجل أخرى

25,08725,881مجموع المطلوبات

حقوق الملكية
3,1103,110رأس المال

481462إحتياطي قانوني
939859أرباح مدورة 

)605()600(إحتياطيات أخرى
3,9303,826حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة األم

482434حقوق غير مسيطرة
4,4124,260مجموع حقوق الملكية 

29,49930,141مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

القائمة الموحدة المختصرة للتدفقات النقدية
السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017  جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية

20172016

األنشطة التشغيلية
1,095749صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

األنشطة اإلستثمارية
صافي النقد الناتج من )المستخدم في( األنشطة 

)233(125اإلستثمارية
األنشطة التمويلية

صافي النقد )المستخدم في( الناتج من األنشطة 
301)1,592(التمويلية

817)372(صافي التغير في النقد وما في حكمه
تأثير تغيرات سعر صرف العمالت األجنبية على النقد وما 

)78(2في حكمه
1,530791النقد وما في حكمه في بداية السنة 

1.1601,530النقد وما في حكمه في نهاية السنة  

 

القائمة الموحدة لألرباح أو الخسائر
جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 

20172016

الدخل التشغيلي
1,5111,358دخل الفوائد ودخل مشابه

)820()955(مصروفات الفوائد ومصروفات مشابهة  
556538صافي دخل الفوائد

313327دخل تشغيلي آخر
869865مجموع الدخل التشغيلي

)92()96(مخصصات إضمحالل – صافي
773773صافي الدخل التشغيلي بعد المخصصات

المصروفات التشغيلية
311291موظفون

3733ممتلكات ومعدات
114112أخرى

462436مجموع المصروفات التشغيلية
311337الربح قبل الضرائب

)103()58(ضرائب على العمليات الخارجية
253234الربح للسنة 

)51()60(الربح العائد إلى الحقوق غير المسيطرة
193183الربح العائد إلى مساهمي الشركة األم

 النصيب األساسي والمخفض للسهم في 
0,060,06األرباح )بالدوالرات األمريكية(

القائمة الموحدة للدخل الشامل
جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 

20172016

253234الربح للسنة 
الدخل الشامل اآلخر:

 الدخل الشامل اآلخر الذي يمكن إعادة تصنيفه 
 )أو إعادة تدويره( إلى األرباح أو الخسائر في 

الفترات الالحقة:
صافي تغييرات القيمة العادلة خالل السنة بعد تأثير 

)3(16اإلضمحالل   
إطفاء عجز القيمة العادلة الناتج من األوراق المالية 

2-المعاد تصنيفها
خسارة غير محققة من تحويل عمالت أجنبية في 

)61()23(الشركات التابعة األجنبية

)7()62(
 الدخل الشامل اآلخر الذي ال يمكن إعادة تصنيفه 

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

)12(2صافي التغير في إحتياطي صندوق التقاعد
2)12(

)74()5(مجموع الخسارة الشاملة األخرى للسنة 
248160مجموع الدخل الشامل للسنة

)108()50(مجموع الدخل الشامل العائد إلى الحقوق غير المسيطرة
 مجموع الدخل الشامل العائد إلى مساهمي 

19852الشركة األم

القائمة الموحدة للتغيرات في حقوق الملكية 
السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017  جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية

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 
صندوق 
المجموعالتقاعد

3,7733354,108)23()44()507(3.110444693100في 31 ديسمبر 2015
18351234----183--الربح للسنة 

)74(57)131()12()1()118(----)خسارة شاملة( دخل شامل آخر للسنة
52108160)12()1()118(-183--مجموع الدخل الشامل )الخسارة الشاملة( للسنة   

-------)18(18-تحويالت خالل السنة
)8()9(1----1--تغيرات أخرى في حقوق الشركات التابعة

3.8264344,260)35()45()625(3.110462859100في 31 ديسمبر 2016

19360253----193--الربح للسنة
)5()10(1625)13(----)خسارة شاملة( دخل شامل آخر للسنة

16219850248)13(-193--مجموع الدخل الشامل )الخسارة الشاملة( للسنة
)93(-)93(----)93(--أرباح أسهم   

-------)19(19-تحويالت خالل السنة
)3()2()1(----)1(--تغيرات أخرى في حقوق الشركات التابعة

3.9304824.412)33()29()638(3.110481939100في 31 ديسمبر 2017

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


