
قائمة املركز املايل كما يف 31 دي�سمرب 2019
مدققةمدققة

2019
ألف دوالر أمريكي

2018
�ألف دوالر �أمريكي

املوجودات
 364,769 428,235نقد و�أر�صدة لدى �مل�صرف �ملركزي وبنوك �أخرى 

 339,105 378,891ود�ئع لدى بنوك وموؤ�ص�صات مالية �أخرى 
 14,517 3,028�إ�صتثمار�ت م�صنفة كمدرجة بالقيمة �لعادلة من خالل �الأرباح �أو �خل�صائر 

 205,597 234,930�أور�ق مالية �إ�صتثمارية 
 163,338 92,740قرو�ض و�صلف

 9,758 8,987عقار�ت ومعد�ت وبرجميات 
 6,628 6,237فو�ئد م�صتحقة �لقب�ض 

 1,176 949موجود�ت �أخرى 
1,104,888 1,153,997 جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية  
املطلوبات

 644,570 646,770ود�ئع من بنوك وموؤ�ص�صات مالية �أخرى 
 87,783 89,196مبالغ م�صتحقة لبنوك وموؤ�ص�صات مالية �أخرى

 65,642 75,504مبالغ م�صتحقة لعمالء
 1,634 2,188فو�ئد م�صتحقة �لدفع

7,192  9,315مطلوبات �أخرى
822,973806,821 جمموع املطلوبات

حقوق امللكية 
250,000  250,000ر�أ�ض �ملال

22,757  25,631�حتياطي قانوين
26,352  37,219�أرباح مبقاة 

)6,042( 3,174�حتياطي �لقيمة �لعادلة
5,000  15,000�أرباح �أ�صهم مو�صى بتوزيعها

 331,024298,067 جمموع حقوق امللكية 

1,104,888 1,153,997 جمموع املطلوبات وحقوق امللكية 

2019
األف دوالر اأمريكي

2018
�ألف  دوالر �أمريكي

االأن�سطة الت�سغيلية
 15,000 28,741�صايف �لربح لل�صنة

تعديالت للبنود �لتالية:

 5,838(8,469))�إ�صرتجاع( خم�ص�ض على �خل�صائر �الئتمانية �ملتوقعة
 1,004 881��صتهالك

 536 326�إطفاء ��صتثمار�ت مدرجة بالتكلفة �ملطفاأة
(270) (481)مك�صب ناجت من �أور�ق مالية �إ�صتثمارية

)مك�صب( خ�صارة غري حمققة من �إ�صتثمار�ت م�صنفة كمدرجة بالقيمة �لعادلة من 

خالل �الأرباح �أو �خل�صائر 

(488)325 

(7)  - مك�صب من �إ�صتبعاد عقار�ت ومعد�ت وبرجميات
(848) (924)�إطفاء موجود�ت م�صنفة كقرو�ض و�صلف

 19,58621,578 �لربح �لت�صغيلي قبل �لتغري�ت يف �ملوجود�ت و�ملطلوبات �لت�صغيلية 

تغري�ت يف �ملوجود�ت و�ملطلوبات �لت�صغيلية:

 -(127,002)�أر�صدة لدى �مل�صرف �ملركزي
 15,400(126,884)ود�ئع لدى بنوك وموؤ�ص�صات مالية �أخرى

 11,9774,558 �إ�صتثمار�ت م�صنفة كمدرجة بالقيمة �لعادلة من خالل �الأرباح �أو �خل�صائر
(2,769) (220)�أرو�ق مالية �إ�صتثمارية 

(35,895) 82,234 قرو�ض و�صلف
 391116 فو�ئد م�صتحقة �لقب�ض 

 227415 موجود�ت �أخرى
 2,20075,013 ود�ئع من بنوك وموؤ�ص�صات مالية �أخرى

(45,634) 1,413 مبالغ م�صتحقة لبنوك وموؤ�ص�صات مالية �أخرى
(28,163) 9,862 مبالغ م�صتحقة لعمالء
 554548 فو�ئد م�صتحقة �لدفع

 2,174258 مطلوبات �أخرى
5,425 (123,488)�صايف �لتدفقات �لنقدية )�مل�صتخدمة يف( من �الأن�صطة �لت�صغيلية

االأن�سطة االإ�ستثمارية 
(4,644) (54,190)�صر�ء �أور�ق مالية �إ�صتثمارية 

 16,123 32,190متح�صالت من �إ�صتبعاد/�إ�صرتجاع �أور�ق مالية �إ�صتثمارية 
(391) (110)�صر�ء عقار�ت ومعد�ت وبرجميات

7-متح�صالت من بيع عقار�ت ومعد�ت
11,095 (22,110)�صايف �لتدفقات �لنقدية )�مل�صتخدمة يف( من �الأن�صطة �ال�صتثمارية

الن�ساط التمويلي
(5,000) (5,000)�أرباح �أ�صهم مدفوعة 

(5,000) (5,000)�لتدفقات �لنقدية �مل�صتخدمة يف �لن�صاط �لتمويلي 

11,520  (150,598)�سايف التغري يف النقد وما يف حكمه
677,834 689,354 �لنقد وما يف حكمه يف 1 يناير  

689,354 538,756 النقد وما يف حكمه يف 31 دي�سمرب 

برج اليوباف - �ساحية ال�سيف
�ص.ب.: 11529 املنامة - مملكة البحرين

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

اأعاله  املالية املذكورة  البيانات  ا�ستخراج  لقد مت 
من القوائم املالية لل�سنة املنتهية يف  31 دي�سمرب  
اأع�ساء  قبل  من  اعتمادها  مت  التي  و   2019
2020 و التي  10 فرباير  جمل�ص االإدارة بتاريخ 
غري  راأيًا  يونغ  و  اأرن�ست  �سركة  من  ال�سادة  اأبدى 

متحفظًا ب�ساأنها. 

قائمة التدفقات النقدية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2019

قائمة التغريات يف حقوق امللكية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2019

راأ�ص املال 
األف دوالر اأمريكي

احتياطي
قانوين

األف 
دوالر اأمريكي

اأرباح 
مبقاة 

األف 
دوالر اأمريكي

احتياطي 
القيمة العادلة

األف
دوالر اأمريكي

اأرباح اأ�سهم مو�سى 
بتوزيعها 

األف
دوالر اأمريكي

املجموع
األف دوالر اأمريكي

298,067 5,000 (6,042)26,352 22,757 250,000 الر�سيد كما يف 1 يناير 2019

28,741 - - 28,741 - - �سايف الربح لل�سنة

9,216 - 9,216 - - - دخل �سامل اآخر 

(5,000) (5,000) - - - - اأرباح اأ�سهم مدفوعة 

- 15,000- (15,000) - - اأرباح اأ�سهم مو�سى بتوزيعها ل�سنة 2019

- - - (2,874)2,874 - حمول اإىل االحتياطي القانوين 

331,024 15,000 3,174 37,219 25,631 250,000 الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب 2019

294,235 5,000 17,852126 21,257 250,000 �لر�صيد كما يف 1 يناير 2018 

15,000 - - 15,000 - - �صايف �لربح لل�صنة  

(6,168)- (6,168) - - - خ�صارة �صاملة �أخرى  

(5,000)(5,000)- - - - �أرباح �أ�صهم مدفوعة 

- 5,000 - (5,000) - - �أرباح �أ�صهم مو�صى بتوزيعها ل�صنة 2018 

- - - (1,500) 1,500 - حمول �إىل �الحتياطي �لقانوين  
298,067 5,000 (6,042)26,352 22,757 250,000 �لر�صيد كما يف 31 دي�صمرب 2018 

 

 

ال�سيد اأنتوين مالي�ص
 نائب رئي�ض جمل�ض �الإد�رة

ال�سيد اإمراجع غيث �سليمان
رئي�ض جمل�ض �الإد�رة

قائمة  االأرباح اأو اخل�سائر لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2019
2019

األف دوالر امريكي
2018

�ألف دوالر �مريكي

 44,22642,861 دخل �لفو�ئد ودخل م�صابه
)14,068( (17,386)م�صروفات �لفو�ئد

 26,84028,793 �سايف دخل الفوائد ودخل م�سابه 

 3,5694,856 دخل �لر�صوم و�لعموالت 
مك�صب )خ�صارة( من �إ�صتثمار�ت م�صنفة كمدرجة بالقيمة �لعادلة من 

خالل �الأرباح �أو �خل�صائر

 535 )383(

 481270 مك�صب ناجت من �أور�ق مالية �إ�صتثمارية – �صايف
 1,421752 مك�صب ناجت من �صرف عمالت �أجنبية – �صايف

 11999 دخل �آخر 

34,387 32,965 الدخل الت�سغيلي 

)5,838( 8,469 ��صرتجاع خم�ص�ض )خم�ص�ض( �خل�صائر �الئتمانية �ملتوقعة 

28,549 41,434 �سايف الدخل الت�سغيلي

7,798 8,736 تكاليف �ملوظفني 
1,004 881 ��صتهالك

4,747 3,076 م�صروفات ت�صغيلية �أخرى
13,549 12,693 امل�سروفات الت�سغيلية 

15,000 28,741 �سايف الربح لل�سنة

قائمة الدخل ال�سامل لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2019
2019

األف دوالر امريكي
2018

�ألف دوالر �مريكي

15,000 28,741 �سايف الربح لل�سنة 

الدخل ال�سامل االآخر 
�لدخل �ل�صامل �الآخر �لذي �صيعاد ت�صنيفه �إىل �الأرباح �أو �خل�صائر 

يف �لفرت�ت �لالحقة:

-(442)تغري �لقيمة �لعادلة يف حتوطات �لتدفقات �لنقدية 

بالقيمة  �إ�صتثمار�ت م�صنفة كمدرجة  �لعادلة من  للقيمة  مك�صب )خ�صارة( غري حمققة 

)4,321(8,455 �لعادلة من خالل �لدخل �ل�صامل �الآخر
خم�ص�ض )�إ�صرتجاع( �خل�صائر �الئتمانية �ملتوقعة على �لقيمة �لعادلة من خالل �لدخل 

)1,847(1,203 �ل�صامل �الآخر لل�صنة

)6,168(9,216 الدخل )اخل�سارة( ال�ساملة االأخرى لل�سنة 

8,832 37,957 جمموع الدخل ال�سامل لل�سنة


