
القائمة املرحلية للمركز املايل يف 30 يونيو 2015 )مراجعة(               

القائمة املرحلية للأرباح اأو اخل�سائر )مراجعة(

القائمة املرحلية للدخل ال�سامل )مراجعة(

) مراجعة(
30 يونيو 2015

األف دوالر اأمريكي

) مدققة(
31 دي�سمرب 2014
األف  دوالر اأمريكي

املوجودات

 2,507 43,357نقد واأر�صدة لدى بنوك 
 409,602523,645ودائع لدى بنوك وموؤ�ص�صات مالية اأخرى 
                3,037 14,825ا�صتثمارات حمتفظ بها لغر�ض املتاجرة

 147,994 146,230ا�صتثمارات حمتفظ بها لغر�ض غري املتاجرة
485,255 493,303قرو�ض و�صلف

12,07912,320عقارات، معدات وبرجميات 
 8,922 7,433فوائد م�صتحقة القب�ض 

 1,6511,277موجودات اأخرى 
1,204,957    1,128,480جمموع املوجودات

املطلوبات واحلقوق

املطلوبات

616,319 567,093ودائع من بنوك وموؤ�ص�صات مالية اأخرى       
200,137219,636مبالغ م�صتحقة لبنوك وموؤ�ص�صات مالية اأخرى

25,38725,151 مبالغ م�صتحقة للعمالء
217189فوائد م�صتحقة الدفع

6,50211,750مطلوبات اأخرى
799,336873,045جمموع املطلوبات

احلقوق 

250,000  250,000راأ�ض املال
140-مبالغ م�صتلمة مقدما مقابل الزيادة يف راأ�ض املال

17,667 17,667احتياطي قانوين
65,272 62,484اأرباح مبقاة 

(1,167)   (1,007)اإحتياطي القيمة العادلة
329,144331,912       جمموع احلقوق

1,128,4801,204,957جمموع املطلوبات واحلقوق

ل�ستـة  اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو

2015
األف دوالر اأمريكي

2014
األف  دوالر اأمريكي

االأن�سطة الت�سغيلية

22,21223,403�صايف الربح للفرتة
تعديالت للبنود التالية:

-263خم�ص�ض ا�صمحالل ا�صتثمارات حمتفظ بها حتى اال�صتحقاق
-3,586خم�ص�ض خ�صائر القرو�ض

(448)-دخل املتاجرة
611616     ا�صتهالك

-231اإطفاء ا�صتثمارات حمتفظ بها لغر�ض غري املتاجرة
-152   مك�صب غري حمقق الأوراق مالية حمتفظ بها لغر�ض املتاجرة

(254)   (129)      مك�صب من ا�صتثمارات حمتفظ بها لغر�ض غري املتاجرة - �صايف
اإطفاء موجودات معاد ت�صنيفها »كقرو�ض و�صلف« من ا�صتثمارات  حمتفظ بها 

لغر�ض املتاجرة
   (329)   (302)

26,59723,015الربح الت�صغيلي قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�صغيلية 
تغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�صغيلية:

31,309     92,442     ودائع لدى بنوك وموؤ�ص�صات مالية اأخرى
(123,659)(11,305)قرو�ض و�صلف

8,200     (11,940)     ا�صتثمارات حمتفظ بها للمتاجرة
(144)      1,115      فوائد م�صتحقة القب�ض وموجودات اأخرى

(13,264) (49,226)ودائع من بنوك وموؤ�ص�صات مالية اأخرى
(28,143)(19,499)مبالغ م�صتحقة لبنوك وموؤ�ص�صات مالية اأخرى

23614,081 مبالغ م�صتحقة للعمالء
378(5,220)    فوائد م�صتحقة الدفع ومطلوبات اأخرى

(88,227)23,200�صايف النقد من/ )امل�صتخدم يف( االأن�صطة الت�صغيلية
االأن�سطة اال�ستثمارية 

(82)       (370)       �صراء عقارات ومعدات وبرجميات
(23,849)(13,090)�صراء ا�صتثمارات لغر�ض غري املتاجرة

7,373    14,649متح�صالت من ا�صتبعاد/ا�صتحقاق ا�صتثمارات لغر�ض غري املتاجرة
(16,558)1,189�صايف النقد من/ )امل�صتخدم يف( االأن�صطة اال�صتثمارية

االأن�سطة التمويلية

140(140)ا�صرتجاع مبالغ م�صتلمة مقدما مقابل الزيادة يف راأ�ض املال
(25,000) (25,000)اأرباح اأ�صهم مدفوعة

(24,860)(25,140)�صايف النقد امل�صتخدم يف االأن�صطة التمويلية
(129,645)(751)�سايف النق�ص  يف النقد وما يف حكمه

388,257373,440النقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة 
387,506243,795النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة  

ل�ستة اأ�سهر املنتهية 30 يونيولثلثة اأ�سهر املنتهية 30 يونيو

2015
األف

دوالر امريكي

2014
األف

دوالر امريكي

2015
األف

دوالر امريكي

2014
األف

دوالر امريكي
11,33811,35721,39921,400دخل الفوائد ودخل م�صابه

(816)   (833)   (437)   (457)   م�صروفات الفوائد
10,88110,92020,56620,584�سايف دخل الفوائد

4,0813,5838,0738,202دخل الر�صوم والعموالت 
448   (62)   32   52   دخل املتاجرة- �صايف

254   129   -   -   مك�صب من ا�صتثمارات حمتفظ بها لغر�ض غري املتاجرة - �صايف
188   637   282   694   مك�صب من حتويل العمالت االأجنبية- �صايف

62   12   36   12اأرباح اأ�صهم
15,72014,85329,35529,738الدخل الت�سغيلي

-(831)-(1,035)خم�ص�ض خ�صائر االئتمان-�صايف
-(263)-(132)خم�ص�ض ا�صمحالل ا�صتثمارات حمتفظ بها حتى اال�صتحقاق

14,55314,85328,26129,738�سايف الدخل الت�سغيلي 
4,049  1,9533,988  2,140تكاليف املوظفني 

616    611    307    299    ا�صتهالك
1,670    1,450    807    762    م�صروفات ت�صغيلية اأخرى

3,2013,0676,0496,335م�سروفات ت�سغيلية
11,35211,78622,21223,403�سايف الربح للفرتة

ل�ستة اأ�سهر املنتهية 30 يونيولثلثة اأ�سهر املنتهية 30 يونيو

2015
األف

دوالر امريكي

2014
األف

دوالر امريكي

2015
األف

دوالر امريكي

2014
األف

دوالر امريكي

11,35211,78622,21223,403�سايف الربح للفرتة

دخل �صامل اأخر:
دخل �صامل اآخر �صيعاد ت�صنيفه اإلى االأرباح اأو اخل�صائر يف 

الفرتات الالحقة:
520394160586مك�صب غري حمقق بالقيمة العادلة ال�صتثمارات متاحة للبيع

520394160586دخل �سامل اآخر للفرتة 

11,87212,18022,37223,989جمموع الدخل ال�سامل للفرتة 

برج اليوباف - �ساحية ال�سيف

�ص.ب.: 11529 املنامة - مملكة البحرين

تليفون: 17517722 973+

فاك�ص:  97317540094+ 

  Swift: ALUBBHBM
www.alubafbank.com

اأعله  املالية املذكورة  البيانات  ا�ستخراج  لقد مت 

لل�ستة  املخت�سرة  املرحلية  املالية  القوائم  من 

مت  والتي   2015 يونيو   30 يف  املنتهية  االأ�سهر 

اأع�ساء جمل�ص االإدارة بتاريخ  اعتمادها من قبل 

اأبدى ال�سادة من �سركة  2015 والتي  اأغ�سط�ص   6
اأرن�ست ويونغ راأيا غري متحفظًا ب�ساأنها.

القائمة املرحلية للتدفقات النقدية )مراجعة(

القائمة املرحلية للتغريات يف احلقوق ل�ستة اأ�سهر املنتهية  يف  30 يونيو 2015 )مراجعة(

راأ�ص املال

األف 

دوالر اأمريكي

مقدما  م�ستلمة  مبالغ 

مقابل الزيادة يف راأ�ص 

املال

األف 

دوالر اأمريكي

احتياطي

قانوين

األف 

دوالر اأمريكي

اأرباح 

مبقاة 

األف 

دوالر اأمريكي

اأرباح اأ�سهم

مو�سى بتوزيعها

األف

دوالر اأمريكي

اإحتياطي القيمة 

العادلة

األف

دوالر اأمريكي

املجموع

األف 

دوالر اأمريكي

331,912(1,167)-250,00014017,66765,272الر�سيد كما يف 1 يناير2015  
ا�سرتجاع مبالغ م�ستلمة مقدما مقابل الزيادة يف 

راأ�ص املال
-(140)----(140)

16022,372-22,212---جمموع الدخل ال�سامل  للفرتة

(25,000)--(25,000)---اأرباح اأ�سهم مدفوعة

329,144(1,007)-62,484 17,667-250,000يف 30 يونيو 2015
316,101(1,138)13,59728,64225,000-250,000الر�صيد كما يف 1 يناير2014 

140-----140اإ�صدار راأ�ض املال
58623,989-23,403---جمموع الدخل  ال�صامل للفرتة

(25,000)-(25,000)----اأرباح اأ�صهم مدفوعة
315,230(552)-13,59752,045-250,140يف 30 يونيو 2014

ال�سيد اإمراجع غيث �سليمان

رئي�ض جمل�ض االإدارة

ال�سيد �سليمان عي�سى العزابي

نائب رئي�ض جمل�ض االإدارة

ال�سيد ح�سن خليفة اأبواحل�سن 

الرئي�ض التنفيذي


