
النتائج المالية للربع الثالث
30 سبتمبر 2022

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 سبتمبر 2022، التي تم اعتماد إصدارها من قبل مجلس اإلدارة وأبدى السادة إرنست ويونغ تقرير مراجعة ختامي غير متحفظ عليها بمملكة البحرين في 13 نوفمبر 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 سبتمبر 2022 )مراجعة(

مراجعة 
30 سبتمبر

2022

)معاد عرضها(
مدققة 

31 ديسمبر
2021

الموجودات
2,0562,٦2٦أموال سائلة

811٩02أوراق مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة
2,4863,031إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى

1,240٦٩٨أوراق مالية مشتراة بموجب اتفاقيات إعادة شراء
7,587٨,3٩0إستثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة

17,3501٦,٧1٦قروض وسلف
3,0222,21٩موجودات أخرى

27931٩ممتلكات ومعدات
34,8313٤,٩01مجموع الموجودات

المطلوبات
21,17520,٧3٤ودائع العماء
3,521٤,3٨٨ودائع البنوك

493٧2٥شهادات إيداع
1,7032,011أوراق مالية مباعة بموجب اتفاقيات إعادة شراء

70٨3ضرائب
2,1331,٥1٤مطلوبات أخرى

1,2401,211إقتراضات
30,33530,٦٦٦مجموع المطلوبات

حقوق الملكية
3,1103,110 رأس المال

)٦()6( أسهم خزانة
530٥30 إحتياطي قانوني

1,1111,0٥٥ أرباح مدورة
)٨1٧()1,040( إحتياطيات أخرى

3,7053,٨٧2حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة األم
-390رأس المال اإلضافي / الدائم فئة 1

حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة األم
4,0953,٨٧2 وحاملي األدوات المالية الدائمة

4013٦3حقوق غير مسيطرة
4,496٤,23٥مجموع حقوق الملكية

34,8313٤,٩01مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

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

مراجعةمراجعة
 للثاثة أشهر المنتهية

في 30 سبتمبر
 للتسعة أشهر المنتهية

في 30 سبتمبر

2022202120222021
الدخل التشغيلي

5393٧31,435٨٤٨دخل الفوائد ودخل مشابه
)٤2٩()871()21٤()345(مصروفات الفوائد ومصروفات مشابهة

1941٥٩564٤1٩صافي دخل الفوائد

77٦022720٧دخل تشغيلي آخر

27121٩791٦2٦مجموع الدخل التشغيلي

المصروفات التشغيلية

109٨٨3082٤٤موظفون
1313403٦ممتلكات ومعدات

41٤٦146120أخرى
1631٤٧494٤00مجموع المصروفات التشغيلية

صافي الربح التشغيلي قبل مصروفات الخسائر
108٧229722٦االئتمانية والضرائب 

)٧٨()78()2٩()27(مصروفات الخسائر االئتمانية 

81٤32191٤٨الربح قبل الضرائب

)٤٧()64()11()22(مخصص ضريبي على العمليات الخارجية

5932155101الربح للفترة

)21()41()٧()15(الربح العائد إلى الحقوق غير المسيطرة

442٥114٨0الربح العائد إلى مساهمي الشركة األم

النصيب األساسي والمخفض للسهم في
0,010,010,040,03األرباح )بالدوالرات األمريكية(

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

مراجعة
 للتسعة أشهر المنتهية

في 30 سبتمبر
20222021

األنشطة التشغيلية
1,2٥٦)418(صافي النقد )المستخدم في( الناتج من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية
)٦٦٥(112صافي النقد الناتج من )المستخدم في( األنشطة اإلستثمارية

األنشطة التمويلية
)٦٨()201(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

٥23)507(صافي التغير في النقد وما في حكمه
)2٦()57(تأثير تغيرات سعر صرف العمات األجنبية على النقد وما في حكمه

2,5861,٧٥2النقد وما في حكمه في بداية الفترة
2,0222,2٤٩النقد وما في حكمه في نهاية الفترة**

* يتضمــن ذلــك علــى بنــد غيــر نقــدي بقيمــة 3٩0 مليــون دوالر أمريكــي والــذي تــم تحويلــه مــن ودائــع 
العمــاء إلــى أدوات رأســمالية إضافيــة / دائمــة فئــة 1 خــال الفتــرة.

** يشــتمل النقــد ومــا فــي حكمــه علــى األمــوال الســائلة باســتثناء أذونــات خزانــة وأذونــات مؤهلــة أخــرى 
 بتاريــخ اســتحقاق أصليــة ألكثــر مــن ثاثــة أشــهر بإجمالــي 3٤ مليــون دوالر أمريكــي )30 ســبتمبر 2021:

13 مليون دوالر أمريكي(.

القائمة الموحدة للتغيرات في حقوق الملكية
جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكيةلفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 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
٤11٥٥-11٤----11٤---الربح للفترة

)212(11-)223(-)12٨()٩٥(-----)خسارة شاملة أخرى( دخل شامل آخر للفترة 
)٥٧(٥2-)10٩(-)12٨()٩٥(-11٤---مجموع الدخل الشامل )الخسارة الشاملة( للفترة

)31(--)31(----)31(---أرباح أسهم**
3٩0-3٩0---------إصدار رأس المال اإلضافي / الدائم فئة 1

فائدة مدفوعة على الرأس المالي اإلضافي /
)٩(--)٩(----)٩(---الدائم فئة 1

)32()1٤(-)1٨(----)1٨(---تغيرات أخرى في حقوق الشركات التابعة
3,7053904014,496)30()65()1,045(5301,111100)6(3,110في 30 سبتمبر 2022 )مراجعة(

3٧٧٤,1٤٤-3,٧٦٧)٤0(20)٩02(٥20٩٦٥100)٦(3,110في 31 ديسمبر 2020
21101-٨0----٨0---الربح للفترة

-)12(-12-3٩)2٧(-----)خسارة شاملة أخرى( دخل شامل آخر للفترة
٩101-٩2-3٩)2٧(-٨0---مجموع الدخل الشامل )الخسارة الشاملة( للفترة

)1٦()1٧(-1----1---تغيرات أخرى في حقوق الشركات التابعة
3٦٩٤,22٩-3,٨٦0)٤0(٥٩)٩2٩(٥201,0٤٦100)٦(3,110في 30 سبتمبر 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 دفعها خال الفترة.

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

مراجعةمراجعة

 للثاثة أشهر المنتهية
في 30 سبتمبر

 للتسعة أشهر المنتهية
في 30 سبتمبر

2022202120222021

5932155101الربح 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

)3٩()84()٨0()55(في الشركات التابعة األجنبية

أدوات دّين مدرجة بالقيمة العادلة من خال
الدخل الشامل اآلخر:

3٩)128()3()6(صافي التغير في القيمة العادلة خال الفترة

-)212()٨3()61(الخسارة الشاملة األخرى للفترة

مجموع )الخسارة الشاملة(
101)57()٥1()2(الدخل الشامل للفترة

العائد إلى:
٩2)109()2٩()6(مساهمو الشركة األم

52٩)22(4حقوق غير مسيطرة
)2()٥1()57(101


