
قائمة املركز املايل 31 دي�سمرب 2016

قائمة الأرباح اأو اخل�سائر لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

مدققةمدققة

2016
األف دولر اأمريكي

2015
�ألف  دوالر �أمريكي

املوجودات
 488,526 289,802نقد و�أر�صدة لدى �مل�صرف �ملركزي وبنوك �أخرى 

 408,117 437,992ود�ئع لدى بنوك وموؤ�ص�صات مالية �أخرى 
 21,477 22,413�إ�صتثمار�ت حمتفظ بها لغر�ض �ملتاجرة

 144,289 203,767�إ�صتثمار�ت حمتفظ بها لغر�ض غري �ملتاجرة
 360,176 208,041قرو�ض و�صلف

 11,893 11,149عقار�ت ومعد�ت وبرجميات 
 6,581 6,134فو�ئد م�صتحقة �لقب�ض 

 1,948 1,638موجود�ت �أخرى 
1,443,007 1,180,936جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية  
املطلوبات

 870,401 586,824ود�ئع من بنوك وموؤ�ص�صات مالية �أخرى 
 202,359 156,315مبالغ م�صتحقة لبنوك وموؤ�ص�صات مالية �أخرى

 31,572 129,755مبالغ م�صتحقة لعمالء
 9811,302فو�ئد م�صتحقة �لدفع

7,603  4,784مطلوبات �أخرى
1,113,237 878,659جمموع املطلوبات

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

20,174  20,174�حتياطي قانوين
62,837  35,652�أرباح مبقاة 

 )3,241((3,549) �حتياطي �لقيمة �لعادلة
329,770 302,277جمموع حقوق امللكية

 1,180,9361,443,007جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

2016
األف دولر اأمريكي

2015
�ألف  دوالر �أمريكي

الأن�سطة الت�سغيلية
 25,072(14,685) �صايف )�خل�صارة( �لربح لل�صنة 

تعديالت للبنود �لتالية:

 37,46721,278خم�ص�ض ��صمحالل �لقرو�ض و�ل�صلف 
 263-خم�ص�ض ��صمحالل �ال�صتثمار�ت 

 1,0221,155��صتهالك
(5) 68تغري�ت يف �لقيمة �لعادلة الإ�صتثمار�ت حمتفظ بها لغر�ض �ملتاجرة 

 436-�صايف خ�صارة من �إ�صتثمار�ت حمتفظ بها لغر�ض غري �ملتاجرة
 545710�إطفاء �إ�صتثمار�ت حمتفظ بها لغر�ض غري �ملتاجرة

بها  حمتفظ  �إ�صتثمار�ت  من  و�صلف"  "كقرو�ض  ت�صنيفها  معاد  موجود�ت  �إطفاء 

لغر�ض �ملتاجرة
(715)(657)

23,70248,252�لربح �لت�صغيلي قبل �لتغري�ت يف �ملوجود�ت و�ملطلوبات �لت�صغيلية  
تغري�ت يف �ملوجود�ت و�ملطلوبات �لت�صغيلية:

(39,656) 120,849ود�ئع لدى بنوك وموؤ�ص�صات مالية �أخرى
 115,383104,458قرو�ض و�صلف

(18,435) (1,004)�إ�صتثمار�ت حمتفظ بها لغر�ض �ملتاجرة
 4472,341فو�ئد م�صتحقة �لقب�ض 

(671) 310موجود�ت �أخرى
 254,082(283,577)ود�ئع من بنوك وموؤ�ص�صات مالية �أخرى

(17,277) (46,044)مبالغ م�صتحقة لبنوك وموؤ�ص�صات مالية �أخرى
 98,1836,421مبالغ م�صتحقة لعمالء
 1,113(321)فو�ئد م�صتحقة �لدفع

(4,147) (2,819)مطلوبات �أخرى
336,481 25,109�صايف �لنقد من �الأن�صطة �لت�صغيلية

الأن�سطة ال�ستثمارية 
(21,055) (199,741)�صر�ء �إ�صتثمار�ت حمتفظ بها لغر�ض غري �ملتاجرة

 139,41021,277متح�صالت من �إ�صتبعاد �إ�صتثمار�ت حمتفظ بها لغر�ض غري �ملتاجرة
(728) (278)�صر�ء عقار�ت ومعد�ت وبرجميات

(506)(60,609)�صايف �لنقد �مل�صتخدم يف �الأن�صطة �ال�صتثمارية 

الأن�سطة التمويلية
(140)-مبالغ م�صتلمة مقدمًا مقابل �لزيادة يف ر�أ�ض �ملال

(25,000)(12,500)�أرباح �أ�صهم مدفوعة 

(25,140)(12,500)�صايف �لنقد �مل�صتخدم يف �الأن�صطة �لتمويلية

310,835(48,000)�سايف التغري يف النقد وما يف حكمه 

699,092388,257�لنقد وما يف حكمه يف 1 يناير  

651,092699,092النقد وما يف حكمه يف 31 دي�سمرب  

2016
األف

دولر امريكي
2015

�ألف

دوالر �مريكي

 47,558 39,605دخل �لفو�ئد ودخل م�صابه
 )3,021( (8,577) م�صروفات �لفو�ئد

31,02844,537�سايف دخل الفوائد ودخل م�سابه

 13,694 5,598دخل �لر�صوم و�لعموالت 
 )420( (30) خ�صارة �ملتاجرة 

خ�صارة من �إ�صتثمار�ت حمتفظ بها لغر�ض 

 )436( -   غري �ملتاجرة – �صايف
 1,558 1,365مك�صب من حتويل عمالت �أجنبية - �صايف

 725 دخل �أرباح �الأ�صهم
 75303 دخل �آخر 

59,261 38,043الدخل الت�سغيلي 

)21,278( (37,467) خم�ص�ض ��صمحالل �لقرو�ض و�ل�صلف 
-(5,737) ت�صوية مطالبة قانونية

 )263(-   خم�ص�ض ��صمحالل �ال�صتثمار�ت 

37,720(5,161)�سايف )اخل�سارة( الدخل الت�سغيلي 

8,020 5,504 تكاليف �ملوظفني 
1,155 1,022 ��صتهالك

3,473 2,998 م�صروفات ت�صغيلية �أخرى

12,648 9,524امل�سروفات الت�سغيلية 

25,072 (14,685)�سايف )اخل�سارة( الربح لل�سنة  

قائمة الدخل املرحلية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016
2016

األف
دولر امريكي

2015
�ألف

دوالر �مريكي

25,072(14,685)�سايف )اخل�سارة ( / الربح ال�سامل لل�سنة  

دخل �سامل اأخر: 
�لدخل �ل�صامل �الآخر �لذي �صيعاد ت�صنيفه �إىل �الأرباح �أو �خل�صائر 

يف �لفرت�ت �لالحقة:

)2,074((308)خ�صارة غري حمققة للقيمة �لعادلة من �إ�صتثمار�ت متاحة للبيع – �صايف 
�سايف الدخل ال�سامل الآخر الذي �سيعاد ت�سنيفه اإىل الأرباح اأو اخل�سائر 

)2,074((308)يف الفرتات الالحقة

22,998(14,993)جمموع )اخل�سارة( الدخل ال�سامل لل�سنة

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 
31 دي�سمرب  من القوائم املاليةلل�سنة املنتهية يف 
2016 والتي مت اعتمادها من قبل اأع�ساء جمل�ص 
اأبدى  والتي   2017 فرباير   26 بتاريخ  الإدارة 
ال�سادة من �سركة اأرن�ست و يونغ راأيًا غري متحفظًا 

ب�ساأنها. 

قائمة التدفقات النقدية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

قائمة للتغريات يف احلقوق لل�سنة املنتهية يف  31 دي�سمرب 2016 
راأ�ص املال

األف دولر اأمريكي
مبالــغ م�ستلمـة مقدمـا 

مقابـل الزيــادة فـي
راأ�ص املـال

األف دولر اأمريكي

احتياطي
 قانوين

األف دولر اأمريكي

اأربــاح 
مبقــاة 

األف دولر اأمريكي

احتياطي 
القيمة العادلة

األف
دولر اأمريكي

املجموع
األف

دولر اأمريكي

329,770)3,241(20،17462,837-250,000�لر�صيد كما يف 1 يناير 2016
)14,685(-)14,685(---�صايف �خل�صارة لل�صنة
(308))308(----�لدخل �ل�صامل �الآخر

)14,993((308))14,685(---جمموع �لدخل �ل�صامل لل�صنة

)12,500(-)12,500(---�أرباح �أ�صهم مدفوعة ل�صنة 2015

302,277(3,549)20,17435,652-250,000الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب 2016

331,912)1,167(250,00014017,66765,272�لر�صيد كما يف 1 يناير 2015
)140(---)140(-مبالغ م�صتلمة مقدمًا مقابل �لزيادة يف ر�أ�ض �ملال

25,072-25,072---�صايف �لربح لل�صنة
)2,074()2,074(----�لدخل �ل�صامل �الآخر 

22,998)2,074(25,072---جمموع �لدخل �ل�صامل لل�صنة

)25,000(-)25,000(---رباح �أ�صهم مدفوعة ل�صنة 2014

--)2,507(2,507--حمول �إىل �الحتياطي �لقانوين

329,770)3,241(20,17462,837-20,000�لر�صيد كما يف 31 دي�صمرب 2015

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

ال�سيد طالل الزين
 ع�صو جمل�ض �الإد�رة

ال�سيد ح�سن خليفة اأبواحل�سن 
�لرئي�ض �لتنفيذي


