
النتائج المالية للربع الثالث
30 سبتمبر 2020

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

3٠ سبتمبر ٢٠٢٠، التي تم اعتماد إصدارها من قبل مجلس اإلدارة وأبدى السادة إرنست ويونغ تقرير مراجعة ختامي غير متحفظ عليها بمملكة البحرين في ١٢ نوفمبر ٢٠٢٠.

القائمة المرحلية الموحدة المختصرة للتدفقات النقدية
جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكيةلفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020 )مراجعة(

مراجعة 

 للتسعة أشهر المنتهية
في 3٠ سبتمبر

2020٢٠١9

األنشطة التشغيلية
)٢3١(305صافي النقد الناتج من )المستخدم في( األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية
)١٢٢()124)صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية
٢١٢)287)صافي النقد )المستخدم في( الناتج من األنشطة التمويلية

)١4١()106)صافي التغير في النقد وما في حكمه
تأثير تغيرات سعر صرف العمات األجنبية على النقد 

١)24)وما في حكمه

1,657١,34١النقد وما في حكمه في بداية الفترة
1,527١,٢٠١النقد وما في حكمه في نهاية الفترة*

* يشــتمل النقــد ومــا فــي حكمــه علــى أمــوال ســائلة باســتثناء أذونــات خزانــة وأذونــات مؤهلــة أخــرى 
 بتواريــخ اســتحقاق أصليــة ألكثــر مــن ثاثــة أشــهر بقيمــة ١39 مليــون دوالر أمريكــي )3٠ ســبتمبر ٢٠١9:

٢٥4 مليون دوالر أمريكي(.

القائمة المرحلية الموحدة لألرباح أو الخسائر
جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكيةلفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020 )مراجعة(

 للثاثة أشهر المنتهية
في 3٠ سبتمبر

 للتسعة أشهر المنتهية
في 3٠ سبتمبر

2020٢٠١92020٢٠١9

الدخل التشغيلي
27539٢958١,١37دخل الفوائد ودخل مشابه

)7١6()576))٢٥٠()145)مصروفات الفوائد ومصروفات مشابهة
130١4٢3824٢١صافي دخل الفوائد

58٥446٢١٢دخل تشغيلي آخر
188١96428633مجموع الدخل التشغيلي

)46()234))٢٥()60)مصروفات الخسائر االئتمانية 
صافي الدخل التشغيلي بعد مصروفات

128١7١194٥87الخسائر االئتمانية 
المصروفات التشغيلية

6684218٢٥4موظفون
11١٠323٠ممتلكات ومعدات

3633110١٠٠أخرى
113١٢7360384مجموع المصروفات التشغيلية
٢٠3)166)1544الربح )الخسارة( قبل الضرائب

)مصروف( استرجاع ضريبي على
)9(١٥122)2)العمليات الخارجية

١94)44)13٥9الربح )الخسارة( للفترة
)33()12))١٠()2)الربح العائد إلى الحقوق غير المسيطرة

الربح )الخسارة( العائدة إلى مساهمي
١6١)56)1149الشركة األم

النصيب األساسي والمخفض للسهم في
٠,٠٥)0,02)0,00٠,٠٢األرباح )الخسارة( )بالدوالرات األمريكية(

المكتب الرئيسي
ص.ب. ٥698، المنامة، مملكة البحرين )س.ت. ١٠٢99(

 بنك ABC )المؤسسة العربية المصرفية ش.م.ب.(
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القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي 
جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية30 سبتمبر 2020 )مراجعة(

مراجعة 
30 سبتمبر

2020

مدققة 
3١ ديسمبر

٢٠١9
الموجودات
1,666١,874أموال سائلة

460٥٠7أوراق مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة
2,239٢,٠٥١إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى

1,528١,398أوراق مالية مشتراة بموجب اتفاقيات إعادة شراء
5,998٥,836استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة

14,895١6,4٥٢قروض وسلف
2,533١,767موجودات أخرى

190١83ممتلكات ومعدات
29,5093٠,٠68مجموع الموجودات

المطلوبات
16,449١6,666ودائع العماء
3,5363,897ودائع البنوك

378399شهادات إيداع
1,122١,٠٠8أوراق مالية مباعة بموجب اتفاقيات إعادة شراء

9863ضرائب
2,111١,466مطلوبات أخرى

1,788٢,٠8٠إقتراضات
25,482٢٥,٥79مجموع المطلوبات

حقوق الملكية
3,1103,١١٠رأس المال

)6()6) أسهم خزانة
520٥٢٠ إحتياطي قانوني

997١,٠٥١ أرباح مدورة
)644()946)إحتياطيات أخرى

3,6754,٠3١حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة األم
3524٥8حقوق غير مسيطرة

4,0274,489مجموع حقوق الملكية
29,5093٠,٠68مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

القائمة الموحدة للتغيرات في حقوق الملكية
جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكيةلفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020 )مراجعة(

حقوقحقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة األم
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

4,٠3١4٥84,489)3٢(4٢)7٥4(٥٢٠١,٠٥١١٠٠)6(3,١١٠في 3١ ديسمبر ٢٠١9
)44(١٢)٥6(----)٥6(---)الخسارة( الربح للفترة

)4١4()١١٢()3٠٢(-)١١3()١89(-----خسارة شاملة أخرى للفترة 
)4٥8()١٠٠()3٥8(-)١١3()١89(-)٥6(---مجموع الخسارة الشاملة للفترة

)4()6(٢----٢---تغيرات أخرى في حقوق الشركات التابعة
3,6753524,027)32))71))943)520997100)6)3,110في 30 سبتمبر 2020 )مراجعة(

3,86٢4٥44,3١6)3٠()37()744(٥٠١966١٠٠)4(3,١١٠في 3١ ديسمبر ٢٠١8
١6١33١94----١6١---الربح للفترة

)١4()٢9(١٥-48)33(-----)خسارة شاملة( دخل شامل آخر للفترة 
١764١8٠-48)33(-١6١---مجموع الدخل الشامل )الخسارة الشاملة( للفترة

)93(-)93(----)93(---أرباح أسهم
)١(-)١(------)١(-شراء أسهم خزانة – صافي

)١3()١4(١----١---تغيرات أخرى في حقوق الشركات التابعة
3,94٥4444,389)3٠(١١)777(٥٠١١,٠3٥١٠٠)٥(3,١١٠في 3٠ سبتمبر ٢٠١9 )مراجعة(

* تتضمن األرباح المدورة على إحتياطيات غير قابلة للتوزيع ناتجة من توحيد شركات تابعة بإجمالي 48١ مليون دوالر أمريكي )3١ ديسمبر ٢٠١9: 479 مليون دوالر أمريكي(.

القائمة المرحلية الموحدة للدخل الشامل
جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكيةلفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020 )مراجعة(

 للثاثة أشهر المنتهية
في 3٠ سبتمبر

 للتسعة أشهر المنتهية
في 3٠ سبتمبر

2020٢٠١92020٢٠١9

١94)44)13٥9الربح )الخسارة( 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 عمات أجنبية:
خسارة غير محققة من تحويل عمات أجنبية

)6٢()301))84()26)في الشركات التابعة األجنبية
أدوات دّين مدرجة بالقيمة العادلة من خال

الدخل الشامل اآلخر:
48)113)42١9صافي التغير في القيمة العادلة خال الفترة

16)6٥((414()١4(
الدخل الشامل اآلخر الذي لن يتم إعادة تصنيفه

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

----صافي التغير في إحتياطي صندوق التقاعد
صافي التغير في القيمة العادلة لسندات أسهم

----حقوق الملكية خال الفترة
----

الدخل الشامل اآلخر )الخسارة الشاملة
)١4()414))6٥(16األخرى( للفترة

مجموع الدخل الشامل )الخسارة الشاملة(
١8٠)458))6(29للفترة

العائد إلى:
١76)358)38١7مساهمي الشركة األم

4)100))٢3()9)حقوق غير مسيطرة
29)6((458(١8٠


