
قائمة املركز املايل املرحلية 31 مار�س 2016 )مراجعة(

القائمة املرحلية للأرباح اأو اخل�سائر )مراجعة(

القائمة املرحلية للدخل ال�سامل )مراجعة( 

مدققةمراجعة

31 مارس
 2016

األف دوالر اأمريكي

دي�سمرب  31
2015

�ألف  دوالر �أمريكي

املوجودات
 488,526        286,017       نقد و�أر�صدة لدى �مل�صرف �ملركزي وبنوك �أخرى 

 408,117         618,821       ود�ئع لدى بنوك وموؤ�ص�صات مالية �أخرى 
 21,477           22,653         ��صتثمار�ت حمتفظ بها لغر�ض �ملتاجرة

 144,289         230,294       ��صتثمار�ت حمتفظ بها لغر�ض غري �ملتاجرة
 360,176         317,918       قرو�ض و�صلف

 11,893           11,691         عقار�ت، معد�ت وبرجميات 
 6,581             5,490           فو�ئد م�صتحقة �لقب�ض 

 1,948             5,313           موجود�ت �أخرى 

1,443,007    1,498,197جمموع املوجودات

املطلوبات واحلقوق
املطلوبات

 870,401         925,867      ود�ئع من بنوك وموؤ�ص�صات مالية �أخرى       
 202,359         194,409      مبالغ م�صتحقة لبنوك وموؤ�ص�صات مالية �أخرى

 31,572           34,412         مبالغ م�صتحقة للعمالء
 1,302             2,323          فو�ئد م�صتحقة �لدفع

7,603  7,520          مطلوبات �أخرى
1,164,5311,113,237جمموع املطلوبات

احلقوق 
250,000250,000ر�أ�ض �ملال

20,17420,174�حتياطي قانوين
66,61462,837�أرباح مبقاة 

)3,241((3,122)�إحتياطي �لقيمة �لعادلة
333,666329,770جمموع احلقوق

1,498,1971,443,007 جمموع املطلوبات واحلقوق

لثلثة اأ�سهر منتهية يف 31 مار�س

2016
األف دوالر اأمريكي

2015
�ألف  دوالر �أمريكي

االأن�سطة الت�سغيلية
3,77710,860�صايف �لربح للفرتة

تعديالت للبنود �لتالية:

131-خم�ص�ض ��صمحالل ��صتثمار�ت حمتفظ بها حتى  �ال�صتحقاق
-2,074خم�ص�ض خ�صائر �لقرو�ض-�صايف

312     250     ��صتهالك 
135196�إطفاء ��صتثمار�ت حمتفظ بها لغر�ض غري �ملتاجرة

8039خ�صارة غري حمققة ال�صتثمار�ت حمتفظ بها لغر�ض �ملتاجرة

(129)-   مك�صب من ��صتثمار�ت حمتفظ بها لغر�ض غري �ملتاجره - �صايف
�إطفاء موجود�ت معاد ت�صنيفها “كقرو�ض و�صلف” من ��صتثمار�ت  حمتفظ بها 

لغر�ض �ملتاجرة

(179)(164)

6,13711,245الربح الت�سغيلي قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية 

تغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية:
67,662 73,336        ود�ئع لدى بنوك وموؤ�ص�صات مالية �أخرى

40,36384         قرو�ض و�صلف
(4,860)(1,256)         ��صتثمار�ت حمتفظ بها للمتاجرة

709(2,274)         فو�ئد م�صتحقة �لقب�ض وموجود�ت �أخرى
(86,174) 55,466        ود�ئع من بنوك وموؤ�ص�صات مالية �أخرى

6,652(7,950)         مبالغ م�صتحقة لبنوك وموؤ�ص�صات مالية �أخرى
(2,266) 2,840          مبالغ م�صتحقة للعمالء

(3,313) 938             فو�ئد م�صتحقة �لدفع ومطلوبات �أخرى
(10,261)167,600�سايف النقد من/)امل�ستخدم يف( االأن�سطة الت�سغيلية

االأن�سطة اال�ستثمارية 
(114)(48)�صر�ء عقار�ت ومعد�ت وبرجميات

(13,090)(86,021)�صر�ء ��صتثمار�ت لغر�ض غري �ملتاجرة
9,649-متح�صالت من ��صتبعاد/��صتحقاق ��صتثمار�ت لغر�ض غري �ملتاجرة

(3,555)(86,069) �سايف النقد امل�ستخدم يف االأن�سطة اال�ستثمارية 

االأن�سطة التمويلية
(140)-��صرتجاع مبالغ م�صتلمة مقدما مقابل �لزيادة يف ر�أ�ض �ملال

(140)-�صايف �لنقد �مل�صتخدم يف �الأن�صطة �لتمويلية

(13,956)81,531�سايف الزيادة ) النق�س يف ( النقد ومايف حكمة

699,092388,257�لنقد وما يف حكمه يف بد�ية �لفرتة

780,623374,301 النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة  

لثلثة اأ�سهر منتهية يف 31 مار�س

2016
األف

دوالر امريكي
2015

�ألف

دوالر �مريكي

 10,061    9,487       دخل �لفو�ئد ودخل م�صابه
)376(       (2,205)      م�صروفات �لفو�ئد

9,685      7,282�سايف دخل الفوائد

 3,992       1,175دخل �لر�صوم و�لعموالت 
)114(       (48)دخل �ملتاجرة- �صايف 

 129-مك�صب من ��صتثمار�ت حمتفظ بها لغر�ض غري �ملتاجره - �صايف

مك�صب من حتويل �لعمالت �الأجنبية - �صايف

دخل �آخر  

303 
7 

         )57(
-

8,71913,635الدخل الت�سغيلي

)131(-خم�ص�ض ��صمحالل ��صتثمار�ت حمتفظ بها حتى  �ال�صتحقاق 
204(2,074) )خم�ص�ض خ�صائر �الئتمان( / ��صرتد�د �خل�صائر-�صايف 

6,64513,708 �سايف الدخل الت�سغيلي 
1,848 2,018تكاليف �ملوظفني 

250312    ��صتهالك
688 600    م�صروفات ت�صغيلية �أخرى

2,8682,848امل�سروفات الت�سغيلية

3,77710,860�سايف الربح للفرتة

لثلثة اأ�سهر منتهية يف 31 مار�س
2016

األف
دوالر امريكي

2015
�ألف

دوالر �مريكي

3,77710,860  �سايف الربح للفرتة  

دخل �سامل اأخر: 
دخل �صامل �آخر �صيعاد ت�صنيفه �إىل �الأرباح �أو�خل�صائر يف �لفرت�ت �لالحقة:

)360( 119مك�صب / )خ�صارة( غري حمقق بالقيمة �لعادلة ال�صتثمار�ت متاحة للبيع

)360( 119دخل �سامل اأخر للفرتة  

3,89610,500 جمموع الدخل ال�سامل للفرتة  

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

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

اأعله  املالية املذكورة  البيانات  ا�ستخراج  لقد مت 
لثلثة  املخت�سرة  املرحلية  املالية  القوائم  من 
مت  والتي   2016 مار�س   31 يف  املنتهية  اأ�سهر 
اأع�ساء جمل�س االإدارة بتاريخ  اعتمادها من قبل 
17  اأبريل 2016 والتي اأبدى ال�سادة من �سركة 

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

القائمة املرحلية للتدفقات النقدية )مراجعة(

القائمة املرحلية للتغريات يف احلقوق لثلثة اأ�سهر املنتهية يف  31 مار�س 2016  )مراجعة(  
راأ�س املال

األف 
دوالر اأمريكي

مقدما  م�ستلمة  مبالغ 
راأ�س  يف  الزيادة  مقابل 

املال
األف 

دوالر اأمريكي

احتياطي
قانوين

األف 
دوالر اأمريكي

اأرباح 
مبقاة 

األف 
دوالر اأمريكي

احتياطي 
القيمة العادلة

األف
دوالر اأمريكي

املجموع
األف

دوالر اأمريكي

329,770(3,241)20,17462,837-250,000الر�سيد كما يف 1 يناير 2016 

جمموع الدخل ال�سامل 
3,7771193,896---للفرتة 

333,666(3,122)20,17466,614-250,000يف 31 مار�س 2016

331,912)1,167(250,00014017,66765,272�لر�صيد كما يف 1 يناير 2015

)140(---)140(-��صرتجاع مبالغ م�صتلمة مقدما مقابل �لزيادة يف ر�أ�ض �ملال

جمموع �لدخل  �ل�صامل

10,500)360(10,860--- للفرتة

342,272)1,527(17,66776,132-250,000يف 31 مار�ض 2015 

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

ال�سيد طلل الزين
 ع�صو جمل�ض �الإد�رة

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


