
النتائج المالية النصف السنوية
30 يونيو 2022 )مراجعة(

تــم اســتخراج القائمــة المرحليــة الموحــدة للمركــز المالــي، القائمــة المرحليــة الموحــدة لألربــاح أو الخســائر، القائمــة المرحليــة الموحــدة للدخــل الشــامل، القائمــة المرحليــة الموحــدة المختصــرة للتدفقــات النقديــة، والقائمــة المرحليــة 
الموحــدة للتغيــرات فــي حقــوق الملكيــة المبينــة أعــاه مــن القوائــم الماليــة المرحليــة الموحــدة المختصــرة للمؤسســة العربيــة المصرفيــة )ش.م.ب.( للفتــرة الماليــة المنتهيــة فــي 30 يونيــو 2022، التــي تــم اعتمــاد إصدارهــا مــن قبــل 

مجلــس اإلدارة وأبــدى الســادة إرنســت ويونــغ تقريــر مراجعــة ختامــي غيــر متحفــظ عليــه بمملكــة البحريــن فــي 10 أغســطس 2022.

المكتب الرئيسي
ص.ب. ٥٦٩٨، المنامة، مملكة البحرين )س.ت. 102٩٩(

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

+٩٧3 1٧٥٤ 3000 ت 
ف 31٦3 1٧٥3 ٩٧3+

www.bank-abc.com

القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي 
جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية30 يونيو 2022 )مراجعة(

مراجعة 
30 يونيو

2022

مدققة 
31 ديسمبر

2021
الموجودات
2,0432,٦2٦أموال سائلة

987٩02أوراق مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة
2,5103,031إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى

1,029٦٩٨أوراق مالية مشتراة بموجب اتفاقيات إعادة شراء
7,378٨,3٥0إستثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة

17,0221٦,٧٦٨قروض وسلف
3,0372,213موجودات أخرى

28030٩ممتلكات ومعدات
34,2863٤,٨٩٧مجموع الموجودات

المطلوبات
20,51220,٧3٤ودائع العماء
3,712٤,3٨٨ودائع البنوك

481٧2٥شهادات إيداع
1,6302,011أوراق مالية مباعة بموجب اتفاقيات إعادة شراء

87٧٩ضرائب
2,1151,٥1٤مطلوبات أخرى

1,2441,211إقتراضات
29,78130,٦٦2مجموع المطلوبات

حقوق الملكية
3,1103,110 رأس المال

)٦()6( أسهم خزانة
530٥30 إحتياطي قانوني

1,0711,0٥٥ أرباح مدورة
)٨1٧()990( إحتياطيات أخرى

3,7153,٨٧2حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة األم
-390رأس المال اإلضافي / الدائم فئة 1

حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة األم
4,1053,٨٧2وحاملي األدوات المالية الدائمة

4003٦3حقوق غير مسيطرة
4,505٤,23٥ مجموع حقوق الملكية

34,2863٤,٨٩٧ مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

القائمة المرحلية الموحدة للدخل الشامل 
جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكيةلفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022 )مراجعة(

مراجعةمراجعة
للثاثة أشهر المنتهية في 

30 يونيو
 للستة أشهر المنتهية في

30 يونيو
2022202120222021

533396٦٩الربح للفترة

)الخسارة الشاملة األخرى( الدخل الشامل اآلخر:
)الخسارة الشاملة األخرى( الدخل الشامل اآلخر

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

    

تحويل عمات أجنبية:
)خسارة( ربح غير محقق من تحويل عمات أجنبية

٤1)29(11٨)103(في الشركات التابعة األجنبية
أدوات دّين مدرجة بالقيمة العادلة من خال

الدخل الشامل اآلخر:
٤2)122(3٦)81(صافي التغير في القيمة العادلة خال الفترة

)الخسارة الشاملة األخرى(
٨3)151(1٥٤)184(الدخل الشامل اآلخر للفترة
مجموع )الخسارة الشاملة(

1٥2)55(1٨٧)131(الدخل الشامل للفترة

العائد إلى:
121)103(13٧)111(مساهمي الشركة األم

٥04831)20(حقوق غير مسيطرة
)131(1٨٧)55(1٥2

القائمة المرحلية الموحدة لألرباح أو الخسائر 
جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكيةلفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022 )مراجعة(

مراجعةمراجعة
للثاثة أشهر المنتهية في 

30 يونيو
 للستة أشهر المنتهية في

30 يونيو
2022202120222021

الدخل التشغيلي
49320٦896٤٧٥دخل الفوائد ودخل مشابه 

)21٥()526()٦٨()300(مصروفات الفوائد ومصروفات مشابهة 
19313٨3702٦0صافي دخل الفوائد

80٨٧1501٤٧دخل تشغيلي آخر
27322٥520٤0٧مجموع الدخل التشغيلي

المصروفات التشغيلية
99٧٨1991٥٦موظفون

12132723ممتلكات ومعدات
613٧105٧٤أخرى

17212٨3312٥3مجموع المصروفات التشغيلية
صافي الربح التشغيلي قبل مصروفات

101٩٧1891٥٤الخسائر االئتمانية والضرائب 
)٤٩()51()2٩()26(مصروفات الخسائر االئتمانية 

75٦٨13810٥الربح قبل الضرائب
)3٦()42()3٥()22(مخصص ضريبي على العمليات الخارجية

533396٦٩الربح للفترة
)1٤()26()٨()14(الربح العائد إلى الحقوق غير المسيطرة

392٥70٥٥الربح العائد إلى مساهمي الشركة األم
النصيب األساسي والمخفض للسهم

0,010,010,020,02في األرباح )بالدوالرات األمريكية(

القائمة المرحلية الموحدة المختصرة للتدفقات النقدية
جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكيةلفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022 )مراجعة(

مراجعة

للستة أشهر المنتهية
في 30 يونيو

2022 2021
األنشطة التشغيلية

٨0٦)880(صافي النقد )المستخدم في( الناتج من األنشطة التشغيلية*
األنشطة اإلستثمارية

)٥٨٦(542صافي النقد الناتج من )المستخدم في( األنشطة اإلستثمارية
األنشطة التمويلية

)٤٧()199(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
1٧3)537(صافي التغير في النقد وما في حكمه

تأثير تغيرات سعر صرف العمات األجنبية على النقد 
٦0)12(وما في حكمه

2,5851,٧٥2النقد وما في حكمه في بداية الفترة
2,0361,٩٨٥النقد وما في حكمه في نهاية الفترة**

* ال يتضمــن ذلــك علــى بنــد غيــر نقــدي بقيمــة 3٩0 مليــون دوالر أمريكــي والــذي تــم تحويلــه مــن ودائــع العمــاء إلــى 
ــة 1. ــة / دائمــة فئ أدوات رأســمالية إضافي

** يشــتمل النقــد ومــا فــي حكمــه علــى األمــوال الســائلة باســتثناء أذونــات خزانــة وأذونــات مؤهلــة أخــرى بتاريخ اســتحقاق 
أصليــة ألكثــر مــن ثاثــة أشــهر بإجمالــي 3٦ مليــون دوالر أمريكــي )30 يونيــو 2021: 10 مليــون دوالر أمريكــي(.

القائمة المرحلية الموحدة للتغيرات في حقوق الملكية
جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكيةلفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 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

تعديات
 تحويل

عمات أجنبية

تغيرات
 متراكمة

في القيمة 
العادلة

إحتياطي
صندوق
المجموعالتقاعد

3٦3٤,23٥-3,٨٧2)30(٦3)٩٥0(٥301,0٥٥100)٦(3,110في 31 ديسمبر 2021
2٦٩٦-٧0----٧0---الربح للفترة

)1٥1(22-)1٧3(-)122()٥1(-----)خسارة شاملة أخرى( دخل شامل آخر للفترة 
)٥٥(٤٨-)103(-)122()٥1(-٧0---مجموع الدخل الشامل )الخسارة الشاملة( للفترة

)31(--)31(----)31(---أرباح أسهم**
3٩0-3٩0---------إصدار رأس المال اإلضافي / الدائم فئة 1
)3٤()11(-)23(----)23(---تغيرات أخرى في حقوق الشركات التابعة

3,7153904004,505)30()59()1,001(5301,071100)6(3,110في 30 يونيو 2022 )مراجعة(
3٧٧٤,1٤٤-3,٧٦٧)٤0(20)٩02(٥20٩٦٥100)٦(3,110في 31 ديسمبر 2020

1٤٦٩-٥٥----٥٥---الربح للفترة
1٧٨3-٦٦-2٤٤2-----دخل شامل آخر للفترة 

311٥2-121-2٤٤2-٥٥---مجموع الدخل الشامل للفترة
)1٤()1٦(-2----2---تغيرات أخرى في حقوق الشركات التابعة

3٩2٤,2٨2-3,٨٩0)٤0(٦2)٨٧٨(٥201,022100)٦(3,110في 30 يونيو 2021 )مراجعة(

* تتضمن األرباح المدورة على إحتياطيات غير قابلة للتوزيع ناتجة من توحيد شركات تابعة بإجمالي ٥1٧ مليون دوالر أمريكي )31 ديسمبر 2021: ٥10 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. وتم دفع أرباح األسهم خال النصف.


