
النتائج المالية
للسنة المالية 2019

القائمة الموحدة للتغيرات في حقوق الملكية
جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكيةالسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

حقوقحقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة األم
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3,9304824,412)33()29()638(481939100-3,110في 31 ديسمبر 2017
تأثير تطبيق المعيار الدولي إلعداد

)36()8()28(-34--)62(---التقارير المالية رقم 9 
3,9024744,376)33(5)638(481877100-3,110الرصيد المعاد عرضه كما في 1 يناير 2018

20246248----202---الربح للسنة
)الخسارة الشاملة األخرى( الدخل الشامل

)208()63()145(3)42()106(-----اآلخر للسنة
40)17(357)42()106(-202---مجموع الدخل الشامل )الخسارة الشاملة( للسنة

)93(-)93(----)93(---أرباح أسهم 
)4(-)4(------)4(-شراء أسهم خزانة 

-------)20(20--تحويالت خالل السنة 
)3()3(---------تغيرات أخرى في حقوق شركات تابعة

3,8624544,316)30()37()744(501966100)4(3,110في 31 ديسمبر 2018
19442236----194---الربح للسنة

)الخسارة الشاملة األخرى( الدخل الشامل
52)15(67)2(79)10(-----اآلخر للسنة

26127288)2(79)10(-194---مجموع الدخل الشامل )الخسارة الشاملة( للسنة 
)93(-)93(----)93(---أرباح أسهم 

)2(-)2(------)2(-شراء أسهم خزانة 
-------)19(19--تحويالت خالل السنة 

)20()23(3----3---تغيرات أخرى في حقوق شركات تابعة
4,0314584,489)32(42)754(5201,051100)6(3,110في 31 ديسمبر 2019

* تتضمن األرباح المدورة إحتياطيات غير قابلة للتوزيع ناتجة من توحيد شركات تابعة بإجمالي 479 مليون دوالر أمريكي )2018: 429 مليون دوالر أمريكي(.

ــة، والقائمــة الموحــدة للتغيــرات فــي حقــوق الملكيــة،   ــاح أو الخســائر، والقائمــة الموحــدة للدخــل الشــامل، والقائمــة الموحــدة المختصــرة للتدفقــات النقدي تــم   اســتخراج   القائمــة   الموحــدة   للمركــز   المالــي،   والقائمــة   الموحــدة لألرب
 المبينــة   أعــاله   مــن   القوائــم   الماليــة   الموحــدة   للمؤسســة   العربيــة   المصرفيــة )ش.م.ب.(  للســنة   الماليــة   المنتهيــة   فــي   31   ديســمبر 2019 ،   التــي تــم اعتمــاد إصدارهــا    مــن   قبــل   مجلــس   اإلدارة   وأبــدى   الســادة   إرنســت   ويونــغ  رأي تدقيــق 

غيــر متحفــظ عليــه بمملكــة البحريــن. فــي 9 فبرايــر 2020.

القائمة الموحدة المختصرة للتدفقات النقدية
جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكيةالسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

20192018

األنشطة التشغيلية
28606صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

األنشطة اإلستثمارية
)152()39(صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية

األنشطة التمويلية
)239(310صافي النقد الناتج من )المستخدم في( األنشطة التمويلية

299215صافي التغير في النقد وما في حكمه

تأثير تغيرات سعر صرف العمالت األجنبية على النقد
)34(17وما في حكمه

1,3411,160النقد وما في حكمه في بداية السنة

1,6571,341النقد وما في حكمه في نهاية السنة

القائمة الموحدة لألرباح أو الخسائر
جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكيةالسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

20192018

الدخل التشغيلي
1,4601.472دخل الفوائد ودخل مشابه

)913()896(مصروفات الفوائد ومصروفات مشابهة
564559صافي دخل الفوائد

301258دخل تشغيلي آخر
865817مجموع الدخل التشغيلي

)79()82(مصروفات الخسائر االئتمانية 
783738صافي الدخل التشغيلي بعد مصروفات الخسائر االئتمانية

المصروفات التشغيلية
343316موظفون

4238ممتلكات ومعدات
139120أخرى

524474مجموع المصروفات التشغيلية
259264الربح قبل الضرائب

)16()23(ضرائب على العمليات الخارجية
236248الربح للسنة

)46()42(الربح العائد إلى الحقوق غير المسيطرة
194202الربح العائد إلى مساهمي الشركة األم

النصيب األساسي والمخفض للسهم في
0,060.07األرباح )بالدوالرات األمريكية(

القائمة الموحدة للمركز المالي
جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية31 ديسمبر 2019

20192018

الموجودات
1,8741,607أموال سائلة

507977أوراق مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة
2,0512,991إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى

1,3981,668أوراق مالية مشتراة بموجب اتفاقيات إعادة شراء
5,8365,661إستثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة

16,45214,884قروض وسلف
1,7671,601موجودات أخرى

183160ممتلكات ومعدات
30.06829,549مجموع الموجودات

المطلوبات
16,66616,425ودائع العمالء
3,8974,207ودائع البنوك

39939شهادات إيداع
1,0081,271أوراق مالية مباعة بموجب اتفاقيات إعادة شراء

6343ضرائب
1,4661,236مطلوبات أخرى

2,0802,012إقتراضات
25,57925,233مجموع المطلوبات

حقوق الملكية
3.1103,110رأس المال

)4()6( أسهم خزانة
520501 إحتياطي قانوني

1,051966 أرباح مدورة
)711()644(إحتياطيات أخرى

4,0313,862حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة األم
458454حقوق غير مسيطرة

4,4894,316مجموع حقوق الملكية
30,06829,549مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

القائمة الموحدة للدخل الشامل
جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكيةالسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

20192018

236248الربح للسنة
الدخل الشامل اآلخر:

الدخل الشامل اآلخر الذي سيتم إعادة تصنيفه
)أو إعـادة تـدويـره( إلـى األرباح أو الخسائر في

الفترات الالحقة:
  

تحويل عمالت أجنبية:
)169()25(خسارة غير محققة من تحويل عمالت أجنبية في الشركات التابعة األجنبية

أدوات دين مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:
)42(81صافي التغير في القيمة العادلة خالل السنة 

56)211(
الدخل الشامل اآلخر الذي لن يتم إعادة تصنيفه )أو إعادة تدويره(

إلـى األربــاح أو الخسائر في الفترات الالحقة:
3)2(صافي التغير في إحتياطي صندوق التقاعد

-)2(صافي التغير في القيمة العادلة لسندات أسهم حقوق الملكية خالل السنة
)4(3

)208(52الدخل الشامل اآلخر )الخسارة الشاملة األخرى( للسنة 
28840مجموع الدخل الشامل للسنة

العائد إلى:
26157مساهمي الشركة األم

)17(27حقوق غير مسيطرة
28840
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