
قائمة املركز املايل املرحلية 31 مار�س 2018 )مراجعة(

القائمة املرحلية لالأرباح اأواخل�شائر لثالثة الأ�شهر املنتهية يف 31 مار�س 2018 )مراجعة(

مدققةمراجعة

31 مارس 2018
ألف دوالر أمريكي

2017 دي�سمرب   31
�ألف دوالر �أمريكي

املوجودات
 289,260298,349       نقد و�أر�صدة لدى �مل�صرف �ملركزي وبنوك �أخرى

 409,496         437,632       ود�ئع لدى بنوك وموؤ�ص�صات مالية �أخرى 
 20,462           18,048         �إ�صتثمار�ت م�صنفة بالقيمة �لعادلة من خالل �الأرباح �أو �خل�صائر

 221,374         214,657       �أور�ق مالية ��صتثمارية
 150,256        113,419       قرو�ض و�صلف

 10,371           10,175         عقار�ت، معد�ت وبرجميات 
 6,744             5,505           فو�ئد م�صتحقة �لقب�ض 

 1,591             1,485           موجود�ت �أخرى 
1,118,643    1,090,181جمموع املوجودات

املطلوبات واحلقوق  
املطلوبات

569,557 571,966      ود�ئع من بنوك وموؤ�ص�صات مالية �أخرى       
133,417 105,006      مبالغ م�صتحقة لبنوك وموؤ�ص�صات مالية �أخرى

93,805   109,666       مبالغ م�صتحقة للعمالء
 1,086             2,839          فو�ئد م�صتحقة �لدفع

6,927  6,672          مطلوبات �أخرى
796,149804,792   جمموع املطلوبات

احلقوق    
250,000250,000ر�أ�ض �ملال

21,25721,257�حتياطي قانوين
22,23040,399�أرباح مبقاة 

)2,805((4,455)�حتياطي �لقيمة �لعادلة
5,000 5,000�أرباح �أ�صهم مو�صى بتوزيعها

294,032313,851جمموع احلقوق 

1,090,1811,118,643جمموع املطلوبات واحلقوق 

لثالثة الأ�شهر املنتهية يف 31 مار�س
2018

األف دولر اأمريكي
2017

�ألف  دوالر �أمريكي

الأن�شطة الت�شغيلية
248                   4,378            �صايف �لربح للفرتة

تعديالت للبنود �لتالية:

5,239                 1,251            �ملخ�ص�ض �ملحت�صب للفرتة
268                    265               ��صتهالك

134                    127               �إطفاء ��صتثمار�ت مدرجة بالتكلفة �ملطفاأة
-(203)دخل �ال�صتثمار 

7                        (63)               مك�صب/)خ�صارة( غري حمققه من �أور�ق مالية حمتفظ بها لغر�ض �ملتاجرة
�إطفاء موجود�ت معاد ت�صنيفها "كقرو�ض و�صلف" من ��صتثمار�ت حمتفظ

بها لغر�ض �ملتاجرة
             (212)                  (195)

5,701     5,543�لربح �لت�صغيلي قبل �لتغري�ت يف �ملوجود�ت و�ملطلوبات �لت�صغيلية 
تغري�ت يف �ملوجود�ت و�ملطلوبات �لت�صغيلية:

54,702                 (18,372)         ود�ئع لدى بنوك وموؤ�ص�صات مالية �أخرى
18,531                17,969            قرو�ض و�صلف

(425)                  2,477             ��صتثمار�ت حمتفظ بها للمتاجرة
542                    1,345             فو�ئد م�صتحقة �لقب�ض وموجود�ت �أخرى

(2,381)                2,317             ود�ئع من بنوك وموؤ�ص�صات مالية �أخرى
13,152               (28,411)         مبالغ م�صتحقة لبنوك وموؤ�ص�صات مالية �أخرى

(5,287)               15,861          مبالغ م�صتحقة للعمالء
2,613                  1,498            فو�ئد م�صتحقة �لدفع ومطلوبات �أخرى

22787,148�صايف �لنقد من �الأن�صطة �لت�صغيلية

الأن�شطة الإ�شتثمارية 
(1,471)               (20,956)          �صر�ء ��صتثمار�ت لغر�ض غري �ملتاجرة

-                        21,473            متح�صالت من ��صتبعاد/��صتحقاق ��صتثمار�ت لغر�ض غري �ملتاجرة 
(40)                    (69)�صر�ء عقار�ت ومعد�ت وبرجميات

(1,511)448�صايف �لنقد من /) �مل�صتخدم يف( �الأن�صطة �ال�صتثمارية

الأن�شطة التمويلية
--�أرباح �أ�صهم مدفوعة 

--�صايف �لنقد من/) �مل�صتخدم يف (�الأن�صطة �لتمويلية

85,637                675الزيادة  يف النقد وما يف حكمه

651,092              677,845�لنقد وما يف حكمه يف بد�ية �لفرتة

678,520736,729النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة  

لثالثة اأ�شهر  منتهية يف 31 مار�س

2018
األف دولر امريكي

2017
�ألف دوالر �مريكي

 8,858       9,945       دخل �لفو�ئد ودخل م�صابه
)2,375(       (2,802)      م�صروفات �لفو�ئد

6,483  7,143�شايف دخل الفوائد

 1,278      801             دخل �لر�صوم و�لعموالت 
14           68              دخل �ملتاجرة- �صايف

75            203                 مك�صب من ��صتثمار�ت حمتفظ بها لغر�ض غري �ملتاجره - �صايف
364          137             مك�صب من حتويل �لعمالت �الأجنبية- �صايف

   23            23               دخل �آخر

8,3758,237 الدخل الت�شغيلي 

)5,239(       (1,251)�ملخ�ص�ض �ملحت�صب للفرتة  

7,1242,998�شايف الدخل الت�شغيلي 

1,891 1,872تكاليف �ملوظفني 
265268��صتهالك

591 609م�صروفات ت�صغيلية �أخرى

2,7462,750امل�شروفات الت�شغيلية 

4,378248�شايف الربح للفرتة  

القائمة املرحلية للدخل ال�شامل لثالثة الأ�شهر املنتهية يف 31 مار�س 2018 )مراجعة(

برج اليوباف - �شاحية ال�شيف
�س.ب.: 11529 املنامة - مملكة البحرين

تليفون: 17517722 973+
فاك�س:  97317540094+ 
  Swift: ALUBBHBM
www.alubafbank.com

اأعاله  املالية املذكورة  البيانات  ا�شتخراج  لقد مت 
للثالثة  املخت�شرة  املرحلية  املالية  القوائم  من 
مت  التي  و   2018 مار�س   31 يف  املنتهية  اأ�شهر 
اأع�شاء جمل�س الإدارة بتاريخ  اعتمادها من قبل 
�شركة  من  ال�شادة  اأبدى  التي  و   2018 14مايو 

اأرن�شت و يونغ راأيًا غري متحفظًا ب�شاأنها. 

القائمة املرحلية للتدفقات النقدية لثالثة الأ�شهر املنتهية يف 31 مار�س 2018 )مراجعة(

القائمة املرحلية للتغريات يف احلقوق لثالثة اأ�شهر املنتهية يف 31 مار�س 2018 )مراجعة(  

راأ�س املال 
األف دولر اأمريكي

احتياطي
قانوين

األف 
دولر اأمريكي

اأرباح 
مبقاة 

األف 
دولر اأمريكي

احتياطي 
القيمة العادلة

األف
دولر اأمريكي

اأرباح اأ�شهم مو�شى 
بتوزيعها 

األف
دولر اأمريكي

املجموع
األف دولر اأمريكي

5,000313,851(2,805)250,00021,25740,399الر�شيد كما يف 1 يناير 2018

تعديل التحول نتيجة تطبيق املعيار الدويل لإعداد
(19,616)-2,931(22,547)--التقارير املالية 9

250,00021,25717,8521265,000294,235يف 31 يناير 2018 - معاد عر�شه

4,378--4,378--�شايف الربح للفرتة

(4,581)-(4,581)---خ�شارة �شاملة اآخرى للفرتة

5,000294,032(4,455)250,00021,25722,230يف 31 مار�س 2018 

302,277-)3,549(250,00020,17435,652�لر�صيد كما يف 1 يناير 2017

248--248--�صايف �لربح للفرتة

1,562-1,562---دخل �صامل �آخر للفرتة

304,087-)1,987(250,00020,17435,900يف 31 مار�ض 2017

 

ال�شيد ح�شن خليفة اأبو احل�شن 
�لرئي�ض �لتنفيذي

ال�شيد اأنتوين مالي�س
 نائب رئي�ض جمل�ض �الإد�رة

ال�شيد اإمراجع غيث �شليمان
رئي�ض جمل�ض �الإد�رة

لثالثة اأ�شهر منتهية يف 31 مار�س
2018

األف دولر امريكي
2017

�ألف دوالر �مريكي

4,378248 �شايف الربح للفرتة 

دخل �شامل اأخر: 
دخل �صامل �آخر �صيعاد ت�صنيفه �إىل �الأرباح �أو�خل�صائر يف �لفرت�ت �لالحقة:

بالقيمة  م�صنفة  ��صتثمار�ت  من  ناجت  �لعادلة  للقيمة  حمقق  غري  )خ�صارة(/مك�صب 

�لعادلة من خالل �لدخل �ل�صامل �الآخر
(2,672)1,562

-(1,909)خم�ص�ض ��صمحالل من خالل �لدخل �ل�صامل �الآخر

1,562(4,581))خ�شارة (/دخل �شامل اآخر للفرتة

1,810(203)جمموع الدخل ال�شامل للفرتة 


