
النتائج المالية للربع األول
٣١ مارس 2022 )مراجعة(

القائمة المرحلية الموحدة للتغيرات في حقوق الملكية
جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكيةلفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022 )مراجعة(

حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة األم
رأس المال 
اإلضافي / 

الدائم فئة 1
حقوق

غير مسيطرة
مجموع

حقوق الملكية

إحتياطيات أخرى

رأس
المال

أسهم 
خزانة 

إحتياطي
قانوني

أرباح
مدورة*

إحتياطي
عام

تعديالت
تحويل

عمالت أجنبية

تغيرات
متراكمة في

القيمة العادلة

إحتياطي
صندوق
المجموعالتقاعد

3634,235-3,872)30(63)950(5301,055100)6(3,110في 31 ديسمبر 2021
1243-31----31---الربح للفترة

5633-)23(-)41(18-----دخل شامل آخر للفترة 
6876-8-)41(18-31---مجموع الدخل الشامل للفترة

)31(--)31(----)31(---أرباح أسهم**
390-390---------إصدار رأس المال اإلضافي / الدائم فئة 1
)18(--)18(----)18(---تغيرات أخرى في حقوق الشركات التابعة

٣,8٣١٣904٣١4,652)٣0(22)9٣2(5٣0١,0٣7١00)6(٣,١١0في ٣١ مارس 2022 )مراجعة(
3774,144-3,767)40(20)902(520965100)6(3,110في 31 ديسمبر 2020

636-30----30---الربح للفترة
)71()25(-)46(-6)52(-----خسارة شاملة أخرى للفترة 

)35()19(-)16(-6)52(-30---مجموع الدخل الشامل للفترة
)7()9(-2----2---تغيرات أخرى في حقوق الشركات التابعة

3494,102-3,753)40(26)954(520997100)6(3,110في 31 مارس 2021 )مراجعة(

* تتضمن األرباح المدورة على إحتياطيات غير قابلة للتوزيع ناتجة من توحيد شركات تابعة بإجمالي 516 مليون دوالر أمريكي )31 ديسمبر 2021: 510 مليون دوالر أمريكي(.
** تمت الموافقة على دفع أرباح أسهم بواقع 0,01 للسهم )2020: ال شيء( في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد بتاريخ 23 مارس 2022.

تــم اســتخراج القائمــة المرحليــة الموحــدة للمركــز المالــي، القائمــة المرحليــة الموحــدة لأللربــاح أو الخســائر، القائمــة المرحليــة الموحــدة للدخــل الشــامل، القائمــة المرحليــة الموحــدة المختصــرة للتدفقــات النقديـة، والقائمـة المرحليـة 
الموحـــدة للتغيـــرات فـــي حقـــوق الملكيـــة المبينـــة أعـــاله مـــن القوائـــم الماليـــة المرحليـــة الموحـــدة المختصـــرة للمؤسســـة العربيـــة المصرفيـــة )ش.م.ب.( للفتـــرة الماليـــة المنتهيـــة فـــي 31 مارس 2022، التي تم اعتماد إصدارها من قبل 

مجلــس اإلدارة وابــدى الســادة إرنســت ويونــغ عــن رأي مراجعــة ختامــي غيــر متحفــظ بشــأنها وبشــأن فقــرة األمــور األخــرى، بمملكــة البحريــن فــي 11 مايــو 2022.

القائمة المرحلية الموحدة للدخل الشامل 
جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكيةلفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022 )مراجعة(

مراجعة 

للثالثة أشهر المنتهية في
31 مارس 

20222021

4٣36الربح للفترة
الدخل الشامل اآلخر )الخسارة الشاملة األخرى(: 

الدخل الشامل اآلخر )الخسارة الشاملة األخرى( التي سيتم
إعادة تصنيفها )أو إعادة تدويرها( إلى األرباح أو الخسائر

في الفترات الالحقة:
  

تحويل عمالت أجنبية:

)77(74ربح )خسارة( محققة من تحويل عمالت أجنبية في الشركات التابعة األجنبية

أدوات دّين مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:

6)4١(صافي التغير في القيمة العادلة خالل الفترة
)71(٣٣الدخل الشامل اآلخر )الخسارة الشاملة األخرى( للفترة
)35(76الدخل الشامل اآلخر )الخسارة الشاملة األخرى( للفترة

العائد إلى:
)16(8مساهمي الشركة األم

)19(68حقوق غير مسيطرة

76)35(

المكتب الرئيسي
ص.ب. 5698، المنامة، مملكة البحرين )س.ت. 10299(

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

+973 1754 3000 ت 
ف 3163 1753 973+

www.bank-abc.com

القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي 
جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية31 مارس 2022 )مراجعة(

مراجعة 
٣١ مارس

2022

مدققة 
31 ديسمبر

2021
الموجودات
2,0792,626أموال سائلة

١,٣6١902أوراق مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة
2,6643,031إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى

82١698أوراق مالية مشتراة بموجب اتفاقيات إعادة شراء
7,7648,350استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة

١7,02٣16,768قروض وسلف
2,7402,213موجودات أخرى

298309ممتلكات ومعدات
٣4,75034,897مجموع الموجودات

المطلوبات
20,72020,734ودائع العمالء
٣,7564,388ودائع البنوك

4٣١725شهادات إيداع
١,92٣2,011أوراق مالية مباعة بموجب اتفاقيات إعادة شراء

١2579ضرائب
١,9١71,514مطلوبات أخرى

١,2261,211إقتراضات
٣0,09830,662مجموع المطلوبات

حقوق الملكية
٣,١١03,110رأس المال

)6()6( أسهم خزانة
5٣0530 إحتياطي قانوني

١,0٣71,055 أرباح مدورة
)817()840(إحتياطيات أخرى

٣,8٣١3,872حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة األم
-٣90رأس المال اإلضافي / الدائم فئة 1

حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة األم
4,22١3,872 وحاملي األدوات المالية الدائمة

4٣١363حقوق غير مسيطرة
4,6524,235مجموع حقوق الملكية

٣4,75034,897مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

القائمة الموحدة المختصرة للتدفقات النقدية
جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكيةلفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022 )مراجعة(

مراجعة 

للثالثة أشهر المنتهية في
31 مارس 

20222021
األنشطة التشغيلية

338)١,26١(صافي النقد )المستخدم في( الناتج من األنشطة التشغيلية*
األنشطة اإلستثمارية

)285(٣45صافي النقد الناتج من )المستخدم في( األنشطة اإلستثمارية
األنشطة التمويلية

)40(9١صافي النقد الناتج من )المستخدم في( األنشطة التمويلية*
13)825(صافي التغير في النقد وما في حكمه

22)25(تأثير تغيرات سعر صرف العمالت األجنبية على النقد وما في حكمه
2.5861,752النقد وما في حكمه في بداية الفترة

١,7٣61,787النقد وما في حكمه في نهاية الفترة**
ــع العمــالء إلــى أدوات  ــه مــن ودائ ــم تحويل ــر نقــدي بقيمــة 390 مليــون دوالر أمريكــي والــذي ت ــد غي * يتضمــن ذلــك علــى بن

رأســمالية إضافيــة / دائمــة فئــة 1
** يشــتمل النقــد ومــا فــي حكمــه علــى األمــوال الســائلة باســتثناء أذونــات خزانــة وأذونــات مؤهلــة أخــرى بتاريــخ اســتحقاق 

أصليــة ألكثــر مــن ثالثــة أشــهر بإجمالــي 343 مليــون دوالر أمريكــي )31 مــارس 2021: ال شــيء دوالر أمريكــي(.

القائمة المرحلية الموحدة لألرباح أو الخسائر 
جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكيةلفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022 )مراجعة(

مراجعة 

للثالثة أشهر المنتهية في
31 مارس 

20222021
الدخل التشغيلي

40٣269دخل الفوائد ودخل مشابه 
)147()226(مصروفات الفوائد ومصروفات مشابهة 

١77122صافي دخل الفوائد
7060دخل تشغيلي آخر

247182مجموع الدخل التشغيلي
المصروفات التشغيلية

١0078موظفون
١510ممتلكات ومعدات

4437أخرى
١59125مجموع المصروفات التشغيلية

صافي الربح التشغيلي قبل مصروفات
8857الخسائر االئتمانية والضرائب 

)20()25(مصروفات الخسائر االئتمانية 
6٣37الربح قبل الضرائب

)1()20(مخصص ضريبي على العمليات الخارجية
4٣36الربح للفترة

)6()١2(الربح العائد إلى الحقوق غير المسيطرة
٣١30الربح العائد إلى مساهمي الشركة األم

النصيب األساسي والمخفض للسهم في
0,0١0,01األرباح )بالدوالرات األمريكية(


