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 المكتب الرئيسي
ص.ب. ٥٦٩٨، المنامة، مملكة البحرين )س.ت. ١٠٢٩٩(

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

ت 3٠٠٠ ١7٥4 ٩73+   
ف 3١٦3 ١7٥3 ٩73+

تم استخراج القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي، القائمة المرحلية الموحدة لألرباح أو الخسائر، القائمة المرحلية الموحدة للدخل الشامل، القائمة المرحلية الموحدة المختصرة للتدفقات 
النقدية، والقائمة المرحلية الموحدة للتغيرات في حقوق الملكية المبينة أعاله من القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة للمؤسسة العربية المصرفية )ش.م.ب.( للفترة المالية 

المنتهية في 30 سبتمبر 2019، التي تم اعتماد إصدارها من قبل مجلس اإلدارة وأبدى السادة إرنست ويونغ تقرير مراجعة ختامي غير متحفظ عليها بمملكة البحرين في 6 نوفمبر 2019.

القائمة المرحلية الموحدة للتغيرات في حقوق الملكية
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019 )مراجعة(   جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية

حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة األم
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3,8624544,316)30()37()744(501966100)4(3,110في 31 ديسمبر 2018
16133194----161---الربح للفترة

 )14()29(15-48)33(-----)خسارة شاملة( دخل شامل آخر للفترة
1764180-48)33(-161---مجموع الدخل الشامل )الخسارة الشاملة( للفترة

 )93(-)93(----)93(---أرباح أسهم
 )1(-)1(------)1(-شراء أسهم خزانة 

 )13()14(1----1---تغيرات أخرى في حقوق الشركات التابعة
3,9454444,389)30(11)777(5011,035100)5(3,110في 30 سبتمبر 2019 )مراجعة(

3,9304824,412)33()29()638(481939100-3,110في 31 ديسمبر 2017
 )36()8()28(-34--)62(---تأثير تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9

3,9024744,376)33(5)638(481877100-3,110الرصيد معاد عرضه كما في 1 يناير 2018
15938197----159---الربح للفترة

 )211()76()135(-)10()125(-----خسارة شاملة أخرى للفترة 
 )14()38(24-)10()125(-159---مجموع الدخل الشامل )الخسارة الشاملة( للفترة

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

22---------تغيرات أخرى في حقوق الشركات التابعة
3,8294384,267)33()5()763(481943100)4(3,110في 30 سبتمبر 2018 )مراجعة(

* تتضمن األرباح المدورة على إحتياطيات غير قابلة للتوزيع ناتجة من توحيد شركات تابعة بإجمالي 433 مليون دوالر أمريكي )31 ديسمبر 2018: 429 مليون دوالر أمريكي(

القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي 
جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية 30 سبتمبر 2019 )مراجعة( 

 مراجعة
30 سبتمبر 

2019

 مدققة
31 ديسمبر 

2018
الموجودات
1,4551,607 أموال سائلة

851977 أوراق مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة
2,0732,991 إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى

1,4451,668 أوراق مالية مشتراة بموجب اتفاقيات إعادة شراء
5,9145,661 إستثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة

15,22514,884 قروض وسلف
1,9411,601 موجودات أخرى

171160 ممتلكات ومعدات
29,07529,549 مجموع الموجودات

المطلوبات
16,07216,425 ودائع العمالء
3,7114,207 ودائع البنوك 
32539 شهادات إيداع

8841,271 أوراق مالية مباعة بموجب اتفاقيات إعادة شراء
4543 ضرائب 

1,5711,236 مطلوبات أخرى
2,0782,012 إقتراضات

24,68625,233 مجموع المطلوبات

حقوق الملكية
3,1103,110 رأس المال

)4()5(أسهم خزانة
501501 إحتياطي قانوني 

1,035966 أرباح مدورة 
)711()696(إحتياطيات أخرى 

3,9453,862حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة األم

454 444 حقوق غير مسيطرة
4,3894,316مجموع حقوق الملكية 

29,07529,549 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 

القائمة المرحلية الموحدة لألرباح  أو الخسائر
جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019 )مراجعة( 

للثالثة أشهر المنتهية 
في30 سبتمبر

للتسعة أشهر المنتهية 
في30 سبتمبر

2019201820192018
الدخل التشغيلي

1,103 1,137 362 392 دخل الفوائد ودخل مشابه 
)686()716()222()250(مصروفات الفوائد ومصروفات مشابهة 

417 421 140 142 صافي دخل الفوائد
175 212 63 54 دخل تشغيلي آخر

592 633 203 196 مجموع الدخل التشغيلي
مصروفات الخسائر االئتمانية على 

)62()46()32()25(الموجودات المالية
صافي الدخل التشغيلي بعد مصروفات 

530 587 171 171 الخسائر االئتمانية

المصروفات التشغيلية
237 254 75 84 موظفون

27 30 8 10 ممتلكات ومعدات
88 100 29 33 أخرى

352 384 112 127 مجموع المصروفات التشغيلية
4459203178الربح قبل الضرائب

رصيد )مصروف( ضريبي على العمليات 
19 )9()1(15 الخارجية

197 194 58 59 الربح للفترة
)38()33()12()10(الربح العائد إلى الحقوق غير المسيطرة

159 161 46 49 الربح العائد إلى مساهمي الشركة األم
 النصيب األساسي والمخفض للسهم 

0.05 0.05 0.01 0.02 في األرباح )بالدوالرات األمريكية(

القائمة المرحلية الموحدة للدخل الشامل
جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019 )مراجعة( 

للثالثة أشهر المنتهية 
في30 سبتمبر

للتسعة أشهر المنتهية 
في30 سبتمبر

2019201820192018
5958194197الربح للفترة

الدخل الشامل اآلخر:
الدخل الشامل اآلخر الذي سيتم إعادة 

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

تحويل عمالت أجنبية:
 خسارة غير محققة من تحويل عمالت 
)201()62()36()84(أجنبية في الشركات التابعة األجنبية

أدوات دّين مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
الدخل الشامل اآلخر:

)10(48 20 19 صافي التغير في القيمة العادلة خالل الفترة
)211()14()16()65(الخسارة الشاملة األخرى للفترة

مجموع )الخسارة الشاملة( الدخل 
)14(180 42)6(الشامل للفترة

العائد إلى:
3817624 17مساهمي الشركة األم

)38(44 )23(حقوق غير مسيطرة
)6(42 180)14(

القائمة المرحلية الموحدة المختصرة للتدفقات النقدية 
جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019 )مراجعة( 

للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر

20192018
األنشطة التشغيلية

194)231(صافي النقد )المستخدم في( الناتج من األنشطة التشغيلية

األنشطة اإلستثمارية
16)122(صافي النقد )المستخدم في( الناتج من األنشطة اإلستثمارية

األنشطة التمويلية
)130(212صافي النقد الناتج من )المستخدم في( األنشطة التمويلية

80)141(صافي التغير في النقد وما في حكمه
)21(1تأثير تغيرات سعر صرف العمالت األجنبية على النقد وما في حكمه

1,3411,160النقد وما في حكمه في بداية الفترة
1,2011,219النقد وما في حكمه في نهاية الفترة 


