
النتائج المالية
للسنة المالية ٢٠٢١

القائمة الموحدة للتغيرات في حقوق الملكية
جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكيةللسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠٢١
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4,0314584,489)32(42)754(5201,051100)6(3,110في 31 ديسمبر 2019

)75(14)89(----)89(---)الخسارة( الربح للسنة
)264()86()178()8()22()148(-----الخسارة الشاملة األخرى للسنة

)339()72()267()8()22()148(-)89(---مجموع الخسارة الشاملة للسنة 
)8()8(---------أرباح أسهم 

2)1(3----3---تغيرات أخرى في حقوق شركات تابعة

3,7673774,144)40(20)902(520965100)6(3,110في 31 ديسمبر 2020
10028128----100---الربح للسنة

)16()21(43105)48(-----دخل شامل آخر )خسارة شاملة أخرى( للسنة 

43101057112)48(-100---مجموع الدخل الشامل )الخسارة الشاملة( للسنة
-------)10(10--تحويالت خالل السنة 

)14()14(---------أرباح أسهم 

22---------إقتناء شركة تابعة 

)9()9(---------تغيرات أخرى في حقوق شركات تابعة

3,87٢3634,٢35)3٠(63)95٠(53٠١,٠55١٠٠)6(3,١١٠في 3١ ديسمبر ٢٠٢١

* تتضمن األرباح المدورة إحتياطيات غير قابلة للتوزيع ناتجة من توحيد شركات تابعة بإجمالي 510 مليون دوالر أمريكي )2020: 482 مليون دوالر أمريكي(.

ــة، والقائمــة الموحــدة للتغيــرات فــي حقــوق الملكيــة،   ــاح أو الخســائر، والقائمــة الموحــدة للدخــل الشــامل، والقائمــة الموحــدة المختصــرة للتدفقــات النقدي تــم   اســتخراج   القائمــة   الموحــدة   للمركــز   المالــي،   والقائمــة   الموحــدة لألرب
  المبينــة   أعــاله   مــن   القوائــم   الماليــة   الموحــدة   للمؤسســة   العربيــة   المصرفيــة )ش.م.ب.(  للســنة   الماليــة   المنتهيــة   فــي   31   ديســمبر   2021،  التــي تــم اعتمــاد إصدارهــا  مــن   قبــل   مجلــس   اإلدارة   وأبــدى   الســادة   إرنســت   ويونــغ رأي تدقيــق

غير متحفظ عليه بمملكة البحرين. في 13 فبراير 2022.

القائمة الموحدة المختصرة للتدفقات النقدية
جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكيةللسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠٢١

٢٠٢١2020

األنشطة التشغيلية
3,١43966صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

األنشطة اإلستثمارية
)581()١,955(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية
)179()36١(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

8٢7206صافي التغير في النقد وما في حكمه

تأثير تغيرات سعر صرف العمالت األجنبية على النقد
)111(7وما في حكمه

١,75٢1,657النقد وما في حكمه في بداية السنة

٢,5861,752النقد وما في حكمه في نهاية السنة

القائمة الموحدة لألرباح أو الخسائر
جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكيةالسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠٢١

٢٠٢١2020

الدخل التشغيلي
١,٢561,175دخل الفوائد ودخل مشابه 

)659()664(مصروفات الفوائد ومصروفات مشابهة 
59٢516صافي دخل الفوائد

٢6٢130دخل تشغيلي آخر
854646مجموع الدخل التشغيلي

المصروفات التشغيلية
347291موظفون

4943ممتلكات ومعدات
١73152أخرى

569486مجموع المصروفات التشغيلية
صافي الربح التشغيلي قبل مصروفات

٢85160الخسائر االئتمانية والضرائب

)329()١٠6(مصروفات الخسائر االئتمانية 
)169(١79الربح )الخسارة( قبل الضرائب
94)5١(ضرائب على العمليات الخارجية

)75(١٢8الربح )الخسارة( للسنة
)14()٢8(الربح العائد إلى الحقوق غير المسيطرة

)89(١٠٠الربح )الخسارة( العائدة إلى مساهمي الشركة األم
النصيب األساسي والمخفض للسهم في
)0,03(٠,٠3األرباح )الخسارة( )بالدوالرات األمريكية(

القائمة الموحدة للمركز المالي
جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية3١ ديسمبر ٢٠٢١

٢٠٢١2020

الموجودات
٢,6٢61,752أموال سائلة

9٠٢171أوراق مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة
3,٠3١1,803إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى

6981,823أوراق مالية مشتراة بموجب اتفاقيات إعادة شراء
8,35٠6,696استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة

١6,76815,656قروض وسلف
٢,٢١32,305موجودات أخرى

3٠9201ممتلكات ومعدات
34,89730,407مجموع الموجودات

المطلوبات
٢٠,73417,173ودائع العمالء
4,3883,596ودائع البنوك

7٢5494شهادات إيداع
٢,٠١١1,151أوراق مالية مباعة بموجب اتفاقيات إعادة شراء

7980ضرائب
١,5١41,974مطلوبات أخرى

١,٢١١1,795إقتراضات
3٠,66٢26,263مجموع المطلوبات

حقوق الملكية
3,١١٠3,110 رأس المال

)6()6( أسهم خزانة
53٠520 إحتياطي قانوني

١,٠55965 أرباح مدورة
)822()8١7( إحتياطيات أخرى

3,87٢3,767حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة األم
363377حقوق غير مسيطرة

4,٢354,144مجموع حقوق الملكية
34,89730,407مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

القائمة الموحدة للدخل الشامل
جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكيةللسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠٢١

٢٠٢١2020

)75(١٢8الربح )الخسارة( للسنة
الدخل الشامل اآلخر:

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

في الفترات الالحقة:
  

تحويل عمالت أجنبية:
)234()69(خسارة غير محققة من تحويل عمالت أجنبية في الشركات التابعة األجنبية

أدوات دين مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:
)22(43صافي التغير في القيمة العادلة خالل السنة 

)٢6()256(
الدخل الشامل اآلخر )الخسارة الشاملة األخرى( التي لن يتم إعادة 

تصنيفها )أو إعادة تدويرها( إلى األرباح أو الخسائر في الفترات الالحقة:
)8(١٠صافي التغير في إحتياطي صندوق التقاعد

١٠)8(
)264()١6(الخسارة الشاملة األخرى للسنة 

)339(١١٢مجموع الدخل الشامل )الخسارة الشاملة( للسنة
العائد إلى:

)267(١٠5مساهمو الشركة األم
)72(7حقوق غير مسيطرة

١١٢)339(
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