
قائمة املركز املايل املرحلية 30 �سبتمرب 2018 )مراجعة(
)مدققة()مراجعة(

30 سبتمبر 2018
ألف دوالر أمريكي

2017 �سبتمرب   31
�ألف دوالر �أمريكي

املوجودات
 298,349 411,729نقد و�أر�صدة لدى �مل�صرف �ملركزي وبنوك �أخرى 

 409,496 396,634ود�ئع لدى بنوك وموؤ�ص�صات مالية �أخرى 
 20,462 14,626��صتثمار�ت م�صنفة بالقيمة �لعادلة من خالل �الأرباح �أو �خل�صائر

 221,374 202,572�أور�ق مالية ��صتثمارية
 150,256 126,814قرو�ض و�صلف

 10,371 9,919  عقار�ت ومعد�ت وبرجميات 
 5,2006,744فو�ئد م�صتحقة �لقب�ض 

 1,591 1,260موجود�ت �أخرى 
1,168,7541,118,643جمموع املوجودات

املطلوبات واحلقوق  
املطلوبات

 569,557 591,705ود�ئع من بنوك وموؤ�ص�صات مالية �أخرى 
 133,417 133,676مبالغ م�صتحقة لبنوك وموؤ�ص�صات مالية �أخرى

 93,805 136,452    مبالغ م�صتحقة للعمالء
1,086     3,614فو�ئد م�صتحقة �لدفع

7,6776,927        مطلوبات �أخرى
873,124804,792جمموع املطلوبات

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

21,257  21,257�حتياطي قانوين
29,85540,399�أرباح مبقاة 

)2,805((5,482)�حتياطي �لقيمة �لعادلة
 5,000  - �أرباح �أ�صهم مو�صى بتوزيعها

295,630313,851جمموع احلقوق 

1,168,7541,118,643جمموع املطلوبات واحلقوق 

2018
األف دوالر اأمريكي

2017
�ألف  دوالر �أمريكي

االأن�سطة الت�سغيلية
12,0036,143�صايف �لربح للفرتة

تعديالت للبنود �لتالية:

10,239      3,753�ملخ�ص�ض �ملحت�صب للفرتة
733807��صتهالك

380389�إطفاء ��صتثمار�ت مدرجة بالتكلفة �ملطفاأة
    -(270)دخل ��صتثمار

 21620خ�صارة غري حمققة من �أور�ق مالية حمتفظ بها لغر�ض �ملتاجرة
   -             (7)مك�صب من ��صتبعاد موجود�ت ثابتة

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

لغر�ض �ملتاجرة

(636)(584)

 16,17217,014 �لربح �لت�صغيلي قبل �لتغري�ت يف �ملوجود�ت و�ملطلوبات �لت�صغيلية 
تغري�ت يف �ملوجود�ت و�ملطلوبات �لت�صغيلية:

-(15,399)�أر�صدة لدى �مل�صرف �ملركزي الأكرث من ثالثة �أ�صهر
46,702 29,566ود�ئع لدى بنوك وموؤ�ص�صات مالية �أخرى

4,5581,145��صتثمار�ت م�صنفة بالقيمة �لعادلة من خالل �الأرباح �أو �خل�صائر
-(294)�أور�ق مالية ��صتثمارية

1,71330,759قرو�ض و�صلف
1,875458 فو�ئد م�صتحقة �لقب�ض وموجود�ت �أخرى

22,14839,676ود�ئع من بنوك وموؤ�ص�صات مالية �أخرى
(21,546) 259مبالغ م�صتحقة لبنوك وموؤ�ص�صات مالية �أخرى

 (30,390)42,647 مبالغ م�صتحقة للعمالء
1,9967,617فو�ئد م�صتحقة �لدفع ومطلوبات �أخرى

105,24191,435 �صايف �لنقد من �الأن�صطة �لت�صغيلية

االأن�سطة االإ�ستثمارية 
(25,378) -�صر�ء ��صتثمار�ت لغر�ض غري �ملتاجرة

15,1635,000متح�صالت من ��صتبعاد/��صتحقاق ��صتثمار�ت لغر�ض غري �ملتاجرة 
(171)(281)�صر�ء عقار�ت ومعد�ت وبرجميات

-7متح�صالت من ��صتبعاد موجود�ت ثابتة
(20,549)14,889 �صايف �لنقد من /) �مل�صتخدم يف( �الأن�صطة �ال�صتثمارية

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

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

115,13070,886الزيادة  يف النقد وما يف حكمه

651,092 677,834�لنقد وما يف حكمه يف 1 يناير 

792,964721,978النقد 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 
لت�سعة  املخت�سرة  املرحلية  املالية  القوائم  من 
االأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2018 و التي مت 
اأع�ساء جمل�ص االإدارة بتاريخ   اعتمادها من قبل 
11 نوفمرب 2018 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 2018 )مراجعة(

القائمة املرحلية للتغريات يف احلقوق لت�سعة االأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2018 )مراجعة(  

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 االأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2018 )مراجعة(
لت�سعة اأ�سهر  منتهية يف 30 �سبتمربلثالثة اأ�سهر  منتهية يف 30 �سبتمرب

2018
األف دوالر امريكي

2017
�ألف دوالر �مريكي

2018
األف دوالر امريكي

2017
�ألف دوالر �مريكي

28,334     31,727      9,629        11,084       دخل �لفو�ئد ودخل م�صابه
)7,500(       (9,860)      )2,650(        (3,771)      م�صروفات �لفو�ئد

 20,834        21,867      6,979       7,313     �سايف دخل الفوائد 

3,104       3,767        794       1,653       دخل �لر�صوم و�لعموالت 
41          (275)          9           20           دخل �ملتاجرة)خ�صارة( -�صايف

مك�صب من ��صتثمار�ت حمتفظ بها

                5   270              -           67           لغر�ض غري �ملتاجرة-�صايف
 570        401           78          174        مك�صب من حتويل �لعمالت �الأجنبية-�صايف

75          76            24           29          دخل �آخر
24,629          7,88426,106 9,256 الدخل الت�سغيلي 

)10,239(    (3,753)      )2,500(      (1,251)      �ملخ�ص�ض �ملحت�صب للفرتة 

14,390 8,0055,38422,353      �سايف الدخل الت�سغيلي

5,549       5,759       1,8151,761       تكاليف �ملوظفني 
807         733         210270         ��صتهالك

1,891      3,858      723696       م�صروفات ت�صغيلية �أخرى
8,247                 2,72710,350    2,748         امل�سروفات الت�سغيلية 

6,143          12,003         5,2572,657   �سايف الربح للفرتة  

القائمة املرحلية للدخل ال�سامل لت�سعة االأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب  2018 )مراجعة(
لت�سعة  اأ�سهر منتهية يف 30 �سبتمربلثالثة اأ�سهر منتهية يف 30 �سبتمرب

2018
األف دوالر امريكي

2017
�ألف دوالر �مريكي

2018
األف دوالر امريكي

2017
�ألف دوالر �مريكي

5,2572,65712,0036,143�سايف الربح للفرتة  

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

�خل�صائر يف �لفرت�ت �لالحقة:

مك�صب/)خ�صارة( غري حمققة للقيمة �لعادلة ناجتة 

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

�لدخل �ل�صامل �الآخر

3,406141(3,749)1,423

من  ��صمحالل  خم�ص�ض  ��صرتجاع  )�لزيادة(/ 

خالل �لدخل �ل�صامل �الآخر
70-(1,859)-

1,423(5,608)3,476141دخل / )خ�سارة( �ساملة اأخرى 

8,7332,7986,3957,566جمموع الدخل ال�سامل االآخر 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�سهم مو�سى 
بتوزيعها 

األف
دوالر اأمريكي

املجموع
األف دوالر اأمريكي

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

تعديل التحول نتيجة تطبيق املعيار الدويل الإعداد
(19,616)-2,931(22,547)--التقارير املالية 9

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

12,003--12,003--�سايف الربح للفرتة

(5,608)-(5,608)---خ�سارة �ساملة اآخرى للفرتة

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

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

302,277-)3,549(250,00020,17435,652�لر�صيد كما يف 1 يناير 2017

6,143--6,143--�صايف �لربح للفرتة

1,423-1,423---دخل �صامل �آخر للفرتة

309,843-)2,126(250,00020,17441,795يف 30 �سبتمرب  2017

 


