
قائمة املركز املايل املرحلية كما يف 30 يونيو 2019 )مراجعة(                                 
مدققة)مراجعة(

30 يونيو 2019
ألف دوالر أمريكي

31 دي�سمرب 2018
�ألف دوالر �أمريكي

املوجودات
 364,769 418,998نقد و�أر�صدة لدى �مل�صرف �ملركزي وبنوك �أخرى 

 339,105 368,062ود�ئع لدى بنوك وموؤ�ص�صات مالية �أخرى 
 14,517 5,025  ��صتثمار�ت م�صنفة بالقيمة �لعادلة من خالل �الأرباح �أو �خل�صائر

 205,597 223,825�أور�ق مالية ��صتثمارية
 163,338 124,097قرو�ض و�صلف

 9,758   9,384  عقار�ت ومعد�ت وبرجميات 
 7,0376,628فو�ئد م�صتحقة �لقب�ض 

 1,176 889  موجود�ت �أخرى 
1,157,3171,104,888جمموع املوجودات

املطلوبات واحلقوق  
املطلوبات

 644,570 624,968ود�ئع من بنوك وموؤ�ص�صات مالية �أخرى 
 87,783      134,353مبالغ م�صتحقة لبنوك وموؤ�ص�صات مالية �أخرى

 65,642   82,600  مبالغ م�صتحقة للعمالء
  1,634             1,997فو�ئد م�صتحقة �لدفع

8,4137,192        مطلوبات �أخرى
852,331806,821جمموع املطلوبات

احلقوق    
250,000  250,000ر�أ�ض �ملال

22,757  22,757�حتياطي قانوين
34,70526,352�أرباح مبقاة 

)6,042((2,476)�حتياطي �لقيمة �لعادلة
 5,000  - �أرباح �أ�صهم مو�صى بتوزيعها

304,986298,067جمموع احلقوق 

1,157,3171,104,888جمموع املطلوبات واحلقوق 

2019
األف دوالر اأمريكي

2018
�ألف  دوالر �أمريكي

االأن�شطة الت�شغيلية
6,746  8,353�صايف �لربح للفرتة

تعديالت للبنود �لتالية:

2,502      1,250�ملخ�ص�ض �ملحت�صب للفرتة
433523��صتهالك

177315�إطفاء ��صتثمار�ت مدرجة بالتكلفة �ملطفاأة
    (203)(288)مك�صب على �أور�ق ��صتثمارية -�صايف

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

من خالل �الأرباح �أو �خل�صائر.

(491)235  

(424)(462)�إطفاء موجود�ت م�صنفة كقرو�ض و�صلف 

 8,9729,694 �لربح �لت�صغيلي قبل �لتغري�ت يف �ملوجود�ت و�ملطلوبات �لت�صغيلية 

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

   -    (126,632)�أر�صدة لدى م�صارف مركزية
 2,164 (55,925)ود�ئع لدى بنوك وموؤ�ص�صات مالية �أخرى

9,9835,601��صتثمار�ت م�صنفة كمدرجة بالقيمة �لعادلة من خالل �الأرباح �أو �خل�صائر
-      (100)�أور�ق مالية ��صتثمارية

38,45310,525قرو�ض و�صلف
 715(122)      فو�ئد م�صتحقة �لقب�ض وموجود�ت �أخرى

18,129(19,602)ود�ئع من بنوك وموؤ�ص�صات مالية �أخرى
(37,621) 46,570 مبالغ م�صتحقة لبنوك وموؤ�ص�صات مالية �أخرى

 16,9581,415 مبالغ م�صتحقة لعمالء
1,3164,717فو�ئد م�صتحقة �لدفع ومطلوبات �أخرى

15,339(80,129)�صايف �لنقد )�مل�صتخدم يف(/ من �الأن�صطة �لت�صغيلية 

االأن�شطة االإ�شتثمارية 
(20,734) (34,374)�صر�ء �أور�ق مالية ��صتثمارية

26,059 20,191      متح�صالت من ��صتبعاد/��صرتجاع �أور�ق مالية ��صتثمارية
(226)(59)�صر�ء عقار�ت ومعد�ت وبرجميات

5,099(14,242)�صايف �لنقد )�مل�صتخدم يف( /من �الأن�صطة �ال�صتثمارية

االأن�شطة التمويلية
(5,000)  (5,000)�أرباح �أ�صهم مدفوعة

 (5,000)(5,000)�صايف �لنقد �مل�صتخدم يف �الأن�صطة �لتمويلية

15,438(99,371) �شايف التغري يف النقد وما يف حكمه

 689,354677,833�لنقد وما يف حكمه يف بد�ية �لفرتة

589,983693,271النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة 

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

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

اأعاله  املالية املذكورة  البيانات  ا�شتخراج  لقد مت 
لل�شتة  املخت�شرة  املرحلية  املالية  القوائم  من 
مت  التي  و   2019 يونيو   30 يف  املنتهية  االأ�شهر 
اأع�شاء جمل�ص االإدارة بتاريخ   اعتمادها من قبل 
اأبدى ال�شادة من �شركة  2019 و التي  25 يوليو 

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

القائمة املرحلية للتدفقات النقدية لل�شتة االأ�شهر املنتهية يف 30 يونيو 2019 )مراجعة(

القائمة املرحلية للتغريات يف احلقوق لل�شتة االأ�شهر املنتهية يف 30 يونيو 2019 )مراجعة(    

ال�شيد انتوين مالي�ص 
نائب رئي�ض جمل�ض �الإد�رة

 ال�شيد اإمراجع غيث �شليمان

رئي�ض جمل�ض �الإد�رة

القائمة املرحلية لالأرباح اأو اخل�شائر لل�شتة االأ�شهر املنتهية يف 30 يونيو 2019 )مراجعة(
لثالثة اأ�شهر منتهية

يف 30 يونيو
ل�شتة اأ�شهر منتهية

يف 30 يونيو
2019

األف دوالر امريكي
2018

�ألف دوالر �مريكي

2019
األف دوالر امريكي

2018
�ألف دوالر �مريكي

20,643       21,696       10,698        10,541       دخل �لفو�ئد ودخل م�صابه
)6,089(       (9,051)      )3,287(      (4,518)      م�صروفات �لفو�ئد

 14,554        12,645      7,411       6,023     �شايف دخل الفوائد 

2,114       1,208        1,313       480         دخل �لر�صوم و�لعموالت 
 )295(       443           )363(        44          دخل �ملتاجرة-�صايف

مك�صب من ��صتثمار�ت حمتفظ بها لغر�ض غري 

�ملتاجرة-�صايف
        -           -288203                

227            1,039       90          794         مك�صب من حتويل �لعمالت �الأجنبية-�صايف
47            52             24        27           دخل �آخر

7,3688,47515,67516,850الدخل الت�شغيلي 

)2,502(    (1,250)      )1,251(      (625)      �ملخ�ص�ض �ملحت�صب للفرتة 
7,22414,42514,348          6,743�شايف الدخل الت�شغيلي

)3,944((4,320)    )2,072(      (2,334)       تكاليف �ملوظفني 
)523(    (433)       )258(        (214)         ��صتهالك

)3,135(          (1,319)    )2,526(    (691)         م�صروفات ت�صغيلية �أخرى
)7,602(          (6,072))4,856(             (3,239)  امل�شروفات الت�شغيلية 

2,3688,3536,746  3,504�شايف الربح للفرتة  

القائمة املرحلية للدخل ال�شامل لل�شتة االأ�شهر املنتهية يف 30 يونيو 2019 )مراجعة(
لثالثة اأ�شهر منتهية

يف 30 يونيو
ل�شتة اأ�شهر منتهية

يف 30 يونيو
2019

األف دوالر امريكي
2018

�ألف دوالر �مريكي

2019
األف دوالر امريكي

2018
�ألف دوالر �مريكي

2,3688,3536,746   3,504�شايف الربح للفرتة  
دخل �شامل اأخر: 

دخل �صامل �آخر �صيعاد ت�صنيفه �إىل �الأرباح �أو

�خل�صائر يف �لفرت�ت �لالحقة:

-(267)-(78)تغري�ت �لقيمة �لعادلة يف حتوطات �لتدفقات �لنقدية
)خ�صارة( /مك�صب غري حمقق للقيمة �لعادلة

ناجت من ��صتثمار�ت م�صنفة بالقيمة �لعادلة من

)7,155(3,673)4,483(1,842خالل �لدخل �ل�صامل �الآخر
) ��صرتجاع ( خم�ص�ض �ال�صمحالل على �ال�صتثمار�ت 

)1,929(160)20( (238)�مل�صنفة بالقيمة �لعادلة من خالل �لدخل �ل�صامل �الآخر

)9,084(3,566)4,503(1,526دخل / )خ�شارة( �شامل اآخر للفرتة

)2,338(11,919)2,135(5,030جمموع الدخل /)اخل�شارة( ال�شامل للفرتة 

راأ�ص املال 
األف دوالر اأمريكي

احتياطي
قانوين

األف 
دوالر اأمريكي

اأرباح 
مبقاة 

األف 
دوالر اأمريكي

احتياطي 
القيمة العادلة

األف
دوالر اأمريكي

اأرباح اأ�شهم مو�شى 
بتوزيعها 

األف
دوالر اأمريكي

املجموع
األف دوالر اأمريكي

5,000298,067(6,042)250,00022,75726,352الر�شيد كما يف 1 يناير 2019

8,353--8,353--�شايف الربح للفرتة
3,566-3,566---دخل �شامل اآخر للفرتة

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

304,986-(2,476)250,00022,75734,705يف 30 يونيو 2019

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

)19,616(-2,931(22,547)--تعديل �لتحول نتيجة تطبيق �ملعيار �لدويل الإعد�د �لتقارير �ملالية 9

250,00021,25717,8521265,000294,235يف 1 يناير 2018  - معاد عر�صه 

6,746--6,746--�صايف �لربح للفرتة

)9,084(-)9,084(---خ�صارة �صاملة �خرى �لفرتة

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

286,897-)8,958(250,00021,25724,598يف 30 يونيو 2018

 


