
بيان المركز المالي الموحد
كما  في 3١  ديسمبر ٢٠١٩ / بآالف الدوالرات األمريكية

31 ديسمبر
٢٠١٩

3١ ديسمبر
٢٠١٨

 الموجودات

36٢.34534١.567نقد وأرصدة لدى البنوك

١.5٨٨.66١٨١٨.٠٠٠محفظة الخزينة

١.٢7٢.777١.٢٠٨.٩47موجودات التمويالت

١.٨٠6.٠٠٩١.٨4٠.٠١٠عقارات استثمارية

٢6٨.١75٢34.٠١٢استثمارات الملكية الخاصة

٩6.5٠777.644استثمارات مشتركة

١٠١.٢١3١47.١4١موجودات محتفظ بها لغرض البيع

4٢4.١46٢٢٩.١4٢ذمم مدينة ومصروفات مدفوعة مقدم ا

٢5.44٠٩٢.٩٠٢ممتلكات ومعدات

5.945.2734.٩٨٩.365مجموع الموجودات

المطلوبات

7٠.٨5٨46.63٩أموال العمالء

٢.447.٢4٩١.6٢٨.3٨٩إيداعات من مؤسسات مالية ومؤسسات غير مالية وأفراد

١47.4٨7١77.٩٠6حسابات جارية للعمالء

٢7٩.4١٨٢56.١37تمويالت ألجل

3٩.٩364٢.74٩مطلوبات متعلقة مباشرة بموجودات محتفظ بها لغرض البيع

44٨.٩٠٩5١7.٨57مطلوبات أخرى

3.433.857٢.66٩.677مجموع المطلوبات

1.218.545٨٩6.٩١٠حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار

حقوق الملكية

٩75.63٨٩75.63٨رأس المال

) ٨5.4٢4 () 73.4١٩ (أسهم خزينة

١٢5.3١٢١١7.3٠١احتياطي قانوني

) 4.7٢5 () 4.٨3١ (احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات

) 43.3٨٠ () ٢٩.4٢5 (احتياطي تحويل العمالت األجنبية

١٠.٠7٠٩٨.3١٨أرباح مستبقاة

١.١٩٨١.٠٨6احتياطي أسهم منحة

1.004.543١.٠5٨.٨١4مجموع حقوق الملكية المنسوبة لمساهمي البنك

٢6٢.٩3٢3٢3.4٠٨حصص غير مسيطرة

٢5.3٩64٠.556حصص غير مسيطرة محتفظ بها للبيع

1.292.871١.4٢٢.77٨مجموع حقوق الملكية

5.945.2734.٩٨٩.365مجموع المطلوبات وحقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار وحقوق الملكية وحصص غير مسيطرة

بيان الدخل الموحد
 للسنة المنتهية  في 3١  ديسمبر ٢٠١٩ 

/ بآالف الدوالرات األمريكية
2019٢٠١٨

العمليات المستمرة
إيراد الخدمات المصرفية االستثمارية

٢.٨٨٠٢.57٢إدارة األصول
٩٢.٩7١4٠.١٠٠إيرادات متعلقة بالصفقات

95.8514٢.67٢
إيراد الخدمات المصرفية التجارية

٨3.١١37٠.465إيراد التمويل
٢7.٩٢4٢3.٢٢٠إيراد الخزينة واالستثمار
١5.١٨٩7.53٩الرسوم وإيرادات أخرى

)٢٢.٨١7() 4٠.٠١٨ (مطروحا : العائد لحاملي حسابات االستثمار
)٢3.٠5٠()١٨.4١٨(مطروحا : مصروفات التمويل

67.7٩٠55.357
إيراد من استثمارات الملكية الخاصة واالستثمارات المشتركة

10.520١7.73١إيراد االستثمار المباشر، صافي
٢٩.4٠635.3٠٠إيراد متعلق بإعادة الهيكلة

١.٩5٩١.٠٩٨أرباح أسهم من االستثمارات المشتركة
41.88554.١٢٩

إيراد العقارات
37.٨7٢5.٨5١التطوير والبيع

٢.543٢.74١اإليجار والدخل التشغيلي
40.415٨.5٩٢

إيراد الخزينة وإيرادات أخرى
٢4.٠٨١١.446إيراد التمويل

4٨.6٠67.34١أرباح أسهم وصافي ربح من استثمارات الخزينة
77.٨47-إيراد من تسوية مطلوبات

١7.٠5٩3٨.7٨6إيرادات أخرى، صافي
89,746١٢5,4٢٠

335.687٢٨6.١7٠مجموع اإليرادات

5٠.5٩٠53.١35تكلفة الموظفين
5١.٨4564.377مصروفات تشغيلية أخرى

١١١.33٠3٩.534مصروفات التمويل
54.٢64١7.6١4مخصصات انخفاض قيمة الموجودات

268.029١74.66٠مجموع المصروفات
67.658١١١.5١٠ربح من العمليات المستمرة

)خسارة( / ربح من موجودات محتفظ بها لغرض البيع ومن العمليات
3.53٩)467(غير المستمرة، صافي

67.191١١5.٠4٩ربح السنة

العائد إلى:
٨٠.١٠٨١١4.٠76مساهمي البنك

٩73)١٢.٩١7(حصص غير مسيطرة
67.191١١5.٠4٩

العائد على السهم
2.373.٢٢العائد األساسي والمخفض على السهم )سنت أمريكي(

العائد على السهم – العمليات المستمرة
2.393.١٢العائد األساسي والمخفض على السهم )سنت أمريكي(

البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 

بيان التدفقات النقدية الموحد
 للسنة المنتهية  في 3١  ديسمبر ٢٠١٩ 

/ بآالف الدوالرات األمريكية
2019٢٠١٨

أنشطة العمليات

67.191١١5.٠4٩ربح السنة

تعديالت على:

)٨.5٠٠()٩٢.٩7١(إيراد عائد إلى دخل بالصفقات

)٢٠.6٨6()٢٢.١33(إيراد الخدمات المصرفية التجارية

)٨.٨5٩()١٢.344(إيراد من استثمارات الملكية الخاصة

)7.34١()4٨.6٠6(إيراد من أرباح األسهم وربح / )خسارة( من استثمارات الخزينة

)434(٢.٢64خسائر/ )أرباح( صرف العمالت األجنبية

)١١3.١47()٢٩.4٠6(إيراد متعلق بإعادة الهيكلة

)6.٩٠٢(-إيرادات أخرى

١٢٩.74٨6٢.5٨5 مصروفات التمويل

54.٢64١7.6١4مخصصات انخفاض القيمة

٢.١73٢.٠٩٩استهالك وإطفاء

50.1803١.47٨

التغيرات في:

)١6٨.٢٨6()٢٨٠.7٠6(إيداعات لدى مؤسسات مالية )ذات تواريخ استحقاق أكثر من 3 اشهر(

)٢١.٢٠٩()١٠٨.5٢4(موجودات التمويل

٩.45٨)٢١3.٢6٩(موجودات أخرى

)٨.٩١3()٢7.١76(رصيد احتياطي مصرف البحرين المركزي ورصيد بنكي مقيد

٢4.٢١٨7.٢٢6أموال العمالء

٨١٨.٨6٠76٩.٨٩3إيداعات من مؤسسات مالية ومؤسسات غير مالية

)١١.7٠١()3٠.4٢١(حسابات جارية للعمالء

)٩.443(3٢١.635حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار

)١3٢.١٢٨()6٨.٩4٨(ذمم دائنة ومصروفات مستحقة

485.849466.375صافي النقد الناتج من أنشطة العمليات

أنشطة االستثمار

)٢.٨١4()٨6٠(مدفوعات لشراء معدات

٢.١56٢6.5١٢مقبوضات من بيع استثمارات ملكية خاصة واستثمارات مشتركة، صافي

)٢4٩.5٠٢()353.٠٠3(شراء محفظة الخزينة، صافي

١٠4.5٩١-مقبوضات من بيع شركة تابعة

-3٨.٨٠5مقبوضات من بيع عقار استثماري

)٢.٩3١(-شراء عقار استثماري

5.4٢6٢5.3٠٨أرباح أسهم مستلمة من استثمارات ملكية خاصة واستثمارات مشتركة

)١3.٠٢١()٢5.7٩٢(مبلغ مدفوع مقدما لتطوير عقارات

)١7.٢76(-شراء حصة إضافية في شركة تابعة

)١٢٩.١33((333.268)صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

أنشطة التمويل

)٩.٨١٠(٢٨.6١3مطلوبات التمويالت، صافي

)55.665()١٠6.٠7٨(مصروفات تمويل مدفوعة

)76.١5١()3١.٠37(أرباح أسهم مدفوعة

-)٩.٠٢6(استحواذ على حصة غير مسيطرة

)54.٨٨3()65.١4٠(شراء أسهم خزينة، صافي

)١٩6.5٠٩((182.668)صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

١4٠.733(30.087)صافي )النقص( / الزيادة في النقد وما في حكمه خالل السنة

3٩7.6٢٠٢56.٨٨7النقد وما في حكمه في ١ يناير

367.5333٩7.6٢٠النقد وما في حكمه في 31 ديسمبر

يتمثل النقد وما في حكمه في: *

  نقد وأرصدة لدى البنوك )باستثناء رصيد احتياطي مصرف البحرين
٢7٨.٢5١٢٨4.64٩  المركزي والنقد المقيد(

٨٩.٢٨٢١١٢.٩7١إيداعات لدى مؤسسات مالية )أقل من ثالثة أشهر(

367.5333٩7.6٢٠

تم استخالص بيان المركز المالي الموحد المختصر، بيان الدخل الموحد المختصر، بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر و بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر المذكورين أعاله، من البيانات المالية الموحدة المختصرة لمجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب. للثالثة أشهر المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٩ والتي تم مراجعتها من قبل السادة 
KPMG، الذين أبدوا رأيهم بأنها عادلة وصحيحة وبدون تحفظات.

مجموع
حقوق
الملكية

حصص غير
مسيطرة

محتفظ بها 
للبيع

حصص غير
مسيطرة

المنسوب  لمساهمي  البنك  بيان التغيرات في حقوق 
الملكية الموحد

 للسنة المنتهية في
 3١ ديسمبر ٢٠١٩ / 

بآالف الدوالرات األمريكية
المجموع

احتياطي
أسهم
منحة

أرباح
مستبقاة

احتياطي 
تحويل

العمالت
األجنبية

احتياطي
القيمة
العادلة

احتياطي
قانوني

أسهم
خزينة

رأس
المال

١.4٢٢.77٨ 4٠.556 3٢3.4٠٨ ١.٠5٨.٨١4 ١.٠٨6 ٩٨.3١٨ )43.3٨٠( )4.7٢5( ١١7.3٠١ )٨5.4٢4( ٩75.63٨ الرصيد في ١ يناير ٢٠١٩*

67.١٩١ - )١٢.٩١7( ٨٠.١٠٨ - ٨٠.١٠٨ - - - - - ربح السنة

)١٠6( - - )١٠6( - - - )١٠6( - - - تغيرات القيمة العادلة خالل السنة

67.085 - (12.917) 80.002 - 80.108 - (106) - - - مجموع اإليرادات والمصروفات المحتسبة

- - - - - )55.٠٠٠( - - - - 55.٠٠٠ أسهم منحة صادرة

- - - - 4.45١ - - - 5٠.54٩ ) 55.٠٠٠ ( إلعاء أسهم خزينة

)3٠.٠٠٠( - - )3٠.٠٠٠( - )3٠.٠٠٠( - - - - - أرباح أسهم معلنة

)٢.44٢( - )٢٢3( )٢.٢١٩( - )٢.٢١٩( - - - - - المحول لصندوق الزكاة واألعمال الخيرية

١١٢ - - ١١٢ ١١٢ - - - - - - إصدار أسهم وفق برنامج حوافز الموظفين

)١٨3.١74( - - )١٨3.١74( - - - - - )١٨3.١74( - شراء أسهم خزينة

١5٠.٠73 - - ١5٠.٠73 - )٢6.5٩6( - - - ١76.66٩ - بيع أسهم خزينة

)3٢.٠3٩( - - )3٢.٠3٩( - - - - - )3٢.٠3٩( - شراء أسهم خزينة لبرنامج حوافز الموظفين

)٩٢.٠٠٠( - )4٠.5٨٨( )5١.4١٢( - )5١.4١٢( - - - - - استحواذ حصة غير مسيطرة بدون تغير نسبة 
السيطرة

- - - - - )٨.٠١١( - - ٨.٠١١ - - المحول إلى االحتياطي القانوني

7.٢٠7 - )6.74٨( ١3.٩55 - - ١3.٩55 - - - - فروقات تحويل العمالت األجنبية

)١4.7٢٩( )١5.١6٠( - 43١ - 43١ - - - - - بيع شركة تابعة محتفظ بها لغرض البيع

1.292.871 25.396 262.932 1.004.543 1.198 10.070 (29.425) (4.831) 125.312 (73.419) 975.638 الرصيد في 31 ديسمبر 2019

مجموع
حقوق
الملكية

حصص غير
مسيطرة 

محتفظ بها 
للبيع

حصص
غير

مسيطرة

المنسوب لمساهمي البنك
 بيان التغيرات في حقوق 

الملكية الموحد 
للسنة المنتهية  في 3١  ديسمبر ٢٠١٩ 

المجموعاألمريكية
احتياطي 

 أسهم
منحة

أرباح 
مستبقاة

احتياطي
تحويل 

العمالت 
األجنبية

احتياطي
القيمة 
العادلة

احتياطي
قانوني

أسهم
خزينة

عالوة 
إصدار
أسهم

رأس
المال

١.4٩5.7٩3 - 345.77٠ ١.١5٠.٠٢3 ١.٠٢6 ١٢٢.٨٢5 - - ١٠5.٨٩3 )5٨,4١7( 3.٠5٨ ٩75,63٨ الرصيد في ١ يناير ٢٠١٨ )المعلن سابقًا(

)٢٩.67٨( - )١3.٠٩٢( )١6.5٨6( - )١6.5٨6( - - - - - - أثر تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم )3٠(

)٩65( - - )٩65( - )٩65( - - - - - -  أثر تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم
 )3٠( من قبل شركات زميلة

١.465.١5٠ - 33٢.67٨ ١.١3٢.47٢ ١.٠٢6 ١٠5.٢74 - - ١٠5.٨٩3 )5٨,4١7( 3.٠5٨ ٩75,63٨ الرصيد في ١ يناير ٢٠١٨ )معدل(

١١5.٠4٩ - ٩73 ١١4.٠76 - ١١4.٠76 - - - - - - ربح السنة

)5٨.7١١( - )١5.33١( )43.3٨٠( - - )43.3٨٠( - - - - - فروقات تحويل العمالت األجنبية

)4.7٢5( - - )4.7٢5( - - - )4.7٢5( - - - - تغيرات القيمة العادلة خالل السنة

5١.6١3 - )١4.35٨( 65.٩7١ - ١١4.٠76 )43.3٨٠( )4.7٢5( - - - - مجموع اإليرادات والمصروفات المحتسبة

)٨٢.4١٢( - - )٨٢.4١٢( - )٨٢.4١٢( - - - - - - أرباح أسهم معلنة لسنة ٢٠١7

)٢.٩54( - )5٢٢( )٢.43٢( - )٢.43٢( - - - - - - المحول لصندوق الزكاة واألعمال الخيرية

)٨٢٨( - )٨٠4( )٢4( - )٢4( - - - - - - إلغاء احتساب نتيجة فقدان السيطرة

٢٢٠ - ٩٨ ١٢٢ 6٠ 6٢ - - - - - - إصدار أسهم وفق برنامج حوافز الموظفين

- - - - - )١١.4٠٨( - - ١١.4٠٨ - - - المحول إلى االحتياطي القانوني

)١6٠.٩73( - - )١6٠.٩73( - - - - - )١6٠.٩73( - - شراء أسهم خزينة

١٠6.٠٩٠ - - ١٠6.٠٩٠ - )٢4.٨١٨( - - - ١33.٩66 )3.٠5٨( - بيع أسهم خزينة

46.٨7٢ 4٠.556 6.3١6 - - - - - - - - - حصص غير مسيطرة ناتجة من االستحواذ على 
شركات تابعة

١.4٢٢.77٨ 4٠.556 3٢3.4٠٨ ١.٠5٨.٨١4 ١.٠٨6 ٩٨.3١٨ )43.3٨٠( )4.7٢5( ١١7.3٠١ )٨5.4٢4( - ٩75,63٨ الرصيد في 3١ ديسمبر ٢٠١٨ 

 * اعتاد البنك على احتساب ربح / )خسارة(  بيع أسهم الخزينة في االحتياطي القانوني. قام البنك بإعادة تصنيف الخسائر من بيع أسهم الخزينة بمبلغ ٢4،٨١٨ ألف دوالر أمريكي للسنة المنتهية في 3١
ديسمبر ٢٠١٨ إلى األرباح المستبقاة.

* صافي من الخسائر االئتمانية المتوقعة بمبلغ ١.٠٩٨ آالف دوالر أمريكي )3١ ديسمبر ٢٠١٨ : ١.٠٨7 آالف دوالر أمريكي(.

اعتمدت المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة من قبل مجلس اإلدارة في ١٢ فبراير ٢٠٢٠، وتم التوقيع عليها من قبل:

هشام الريسأحمد بن خليفة آل خليفةجاسم الصديقي
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارةنائب رئيس مجلس اإلدارةرئيس مجلس اإلدارة


