
قائمة املركز املايل املرحلية 30 �سبتمرب 2019 )مراجعة(
مدققة)مراجعة(

30 سبتمبر 2019
ألف دوالر أمريكي

2018 دي�سمرب   31
�ألف دوالر �أمريكي

املوجودات
 364,769 360,885نقد و�أر�صدة لدى �مل�صرف �ملركزي وبنوك �أخرى 

 339,105 407,018ود�ئع لدى بنوك وموؤ�ص�صات مالية �أخرى 
 14,517 8,086  ��صتثمار�ت م�صنفة بالقيمة �لعادلة من خالل �الأرباح �أو �خل�صائر

 205,597 234,076�أور�ق مالية ��صتثمارية
 163,338 87,505  قرو�ض و�صلف

 9,758   9,201  عقار�ت ومعد�ت وبرجميات 
 4,6006,628فو�ئد م�صتحقة �لقب�ض 

 1,176 1,272        موجود�ت �أخرى 
1,112,6431,104,888جمموع املوجودات

املطلوبات واحلقوق  
املطلوبات

 644,570 604,101ود�ئع من بنوك وموؤ�ص�صات مالية �أخرى 
 87,783      78,127  مبالغ م�صتحقة لبنوك وموؤ�ص�صات مالية �أخرى

 65,642   108,016مبالغ م�صتحقة للعمالء
  1,634             3,904فو�ئد م�صتحقة �لدفع

9,1987,192        مطلوبات �أخرى
803,346806,821جمموع املطلوبات

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

22,757  22,757�حتياطي قانوين
37,15826,352�أرباح مبقاة 

)6,042((618)   �حتياطي �لقيمة �لعادلة
 5,000  -        �أرباح �أ�صهم مو�صى بتوزيعها

309,297298,067جمموع احلقوق 

1,112,6431,104,888جمموع املطلوبات واحلقوق 

2019
األف دوالر اأمريكي

2018
�ألف  دوالر �أمريكي

االأن�سطة الت�سغيلية
12,003  10,806�صايف �لربح للفرتة

تعديالت للبنود �لتالية:

3,753      1,875�ملخ�ص�ض �ملحت�صب للفرتة
647733��صتهالك

252380�إطفاء ��صتثمار�ت مدرجة بالتكلفة �ملطفاأة
    )270((288)دخل �ال�صتثمار

  216(555))مك�صب(/ خ�صارة غري حمققة من �أور�ق مالية حمتفظ بها لغر�ض �ملتاجرة
)7(-مك�صب من ��صتبعاد موجود�ت ثابتة

)636((693)�إطفاء موجود�ت معاد ت�صنيفها "كقرو�ض و�صلف" 
 12,04416,172 �لربح �لت�صغيلي قبل �لتغري�ت يف �ملوجود�ت و�ملطلوبات �لت�صغيلية 

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

)15,399(  (99,437)�أر�صدة لدى م�صارف مركزية
 29,566(123,332)ود�ئع لدى بنوك وموؤ�ص�صات مالية �أخرى

6,9864,558��صتثمار�ت م�صنفة كمدرجة بالقيمة �لعادلة من خالل �الأرباح �أو �خل�صائر
)294(      -�أور�ق مالية ��صتثمارية

75,7261,713قرو�ض و�صلف
 1,9321,875      فو�ئد م�صتحقة �لقب�ض وموجود�ت �أخرى

22,148(40,469)ود�ئع من بنوك وموؤ�ص�صات مالية �أخرى
259 (9,656) مبالغ م�صتحقة لبنوك وموؤ�ص�صات مالية �أخرى

 42,37442,647 مبالغ م�صتحقة لعمالء
4,3951,996فو�ئد م�صتحقة �لدفع ومطلوبات �أخرى

105,241(129,437)�صايف �لنقد )�مل�صتخدم يف(/ من �الأن�صطة �لت�صغيلية

االأن�سطة االإ�ستثمارية 
-(44,390)�صر�ء �أور�ق مالية ��صتثمارية

15,163 20,191      متح�صالت من ��صتبعاد/��صرتجاع �أور�ق مالية ��صتثمارية
)281((90)�صر�ء عقار�ت ومعد�ت وبرجميات

7-مك�صب من ��صتبعاد موجود�ت ثابتة
14,889(24,289)�صايف �لنقد )�مل�صتخدم يف( /من �الأن�صطة �ال�صتثمارية

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

)5,000(  (5,000)�صايف �لنقد �مل�صتخدم يف �الأن�صطة �لتمويلية
115,130 (158,726) �سايف التغري يف النقد وما يف حكمه

689,354677,834�لنقد وما يف حكمه يف بد�ية �لفرتة 

530,628792,964النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة 

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 
للت�سعة  املخت�سرة  املرحلية  املالية  القوائم  من 
مت  التي  و   2019 �سبتمرب   30 يف  املنتهية  اأ�سهر 
اأع�ساء جمل�ص االإدارة بتاريخ  اعتمادها من قبل 
11 نوفمرب 2019 و التي اأبدى ال�سادة من �سركة 

اأرن�ست و يونغ راأيًا غري متحفظًا ب�ساأنها. 

القائمة املرحلية للتدفقات النقدية لت�سعة االأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2019 )مراجعة(

القائمة املرحلية للتغريات يف احلقوق لت�سعة االأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2019 )مراجعة( 

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

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

10,806--10,806--�سايف الربح للفرتة

5,424-5,424---دخل �سامل اآخر للفرتة

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

309,297-(618)250,00022,75737,158يف 30 �سبتمرب 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�صة 

12,003--12,003--�صايف �لربح للفرتة

)5,608(-)5,608(---خ�صارة �صاملة �خرى �لفرتة

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

295,630-)5,482(250,00021,25729,855يف 30 �صبتمرب 2018

 

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

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

القائمة املرحلية للربح اأو اخل�سارة لت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2019 )مراجعة(
لت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمربلثالثة اأ�سهر  املنتهية يف 30 �سبتمرب

2019
األف دوالر امريكي

2018
�ألف دوالر �مريكي

2019
األف دوالر امريكي

2018
�ألف دوالر �مريكي

31,727       31,244       11,084       9,548       دخل �لفو�ئد ودخل م�صابه
)9,860(       (13,273)      )3,771(       (4,222)      م�صروفات �لفو�ئد

21,867          17,971          7,313           5,326      �سايف دخل الفوائد 

3,767       1,968        1,653       760         دخل �لر�صوم و�لعموالت 
بالقيمة  مدرجة  ��صتثمار�ت  من  مك�صب)خ�صارة( 

 )275(       506           20            63          �لعادلة من خالل �الأرباح �أو �خل�صائر-�صايف
                288270              67           -        مك�صب من ��صتثمار�ت يف �أور�ق مالية-�صايف

401            1,139       174         100          مك�صب من حتويل �لعمالت �الأجنبية-�صايف
76            78             29           26           دخل �آخر

26,106     21,950      9,256       6,275 الدخل الت�سغيلي 
)3,753(    (1,875)      )1,251(      (625)      �ملخ�ص�ض �ملحت�صب للفرتة 
22,353 8,00520,075                     5,650�سايف الدخل الت�سغيلي

)5,759(       (6,475)    )1,815((2,155)       تكاليف �ملوظفني 
)733(        (647)       )210((214)         ��صتهالك

)3,858(               (2,147)    )723((828)         م�صروفات ت�صغيلية �أخرى

)10,350(          (9,269))2,748(    (3,197)        امل�سروفات الت�سغيلية 

12,003        10,806         2,4535,257   �سايف الربح للفرتة  

القائمة املرحلية للدخل ال�سامل لت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2019 )مراجعة(

لت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمربلثالثة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب
2019

األف دوالر امريكي
2018

�ألف دوالر �مريكي

2019
األف دوالر امريكي

2018
�ألف دوالر �مريكي

5,25710,80612,003   2,453�سايف الربح للفرتة 

دخل �سامل اأخر:
دخل �صامل �آخر �صيعاد ت�صنيفه �إىل �الأرباح �أو

�خل�صائر يف �لفرت�ت �لالحقة:

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

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

)3,749(2,0603,4065,733خالل �لدخل �ل�صامل �الآخر
خالل  من  �لعادلة  �لقيمة  يف  �ال�صمحالل  ��صرتجاع 

)1,859(70131(29)�لدخل �ل�صامل �الآخر

)5,608(1,8583,4765,424دخل/)خ�سارة( �سامل اأخر للفرتة 

4,3118,73316,2306,395جمموع  الدخل ال�سامل للفرتة 


