
اعتمدت المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة من قبل مجلس اإلدارة في ١٢ أغسطس ٢٠٢١ ووقعها بالنيابة عن المجلس:

هشام الريسجاسم الصديقي
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارةرئيس مجلس اإلدارة

لمجموعة المختصرة  الموحدة  المالية  البيانات  من  أعاله،  المذكورين  المختصر  الموحد  الملكية  حقوق  في  التغيرات  بيان  و  المختصر  الموحد  النقدية  التدفقات  بيان  المختصر،  الموحد  الدخل  بيان  المختصر،  الموحد  المالي  المركز  بيان  استخالص   »تم 
جي اف اتش المالية ش.م.ب. للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ والتي تم مراجعتها من قبل السادة KPMG، الذين أبدوا رأيهم بأنها عادلة وصحيحة وبدون تحفظات«. 

بيان المركز المالي الموحد المختصر
كما  في ٣٠  يونيو ٢٠٢١ / بآالف الدوالرات األمريكية

٣٠ يونيو ٢٠٢١
)مراجعة(

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
)مدققة(

٣٠ يونيو ٢٠٢٠
)مراجعة(

 الموجودات
598,969 5٣6,5٠٢ 59٣,٢٢9نقد وأرصدة لدى البنوك

١,594,46٢ ١,878,546  ٢,٣79,758 محفظة الخزينة
١,٢75,6٢٢ ١,٢67,٢66  ١,٢5٢,9٣6 موجودات التمويالت

١,8٠8,5٣4 ١,8١٢,٣١5  ١,8١7,499 عقارات استثمارية
٢5١,٣٢8 ٢١6,١٠8  ١7١,٣57 استثمارات الملكية الخاصة

98,558  ١٢6,٣١9  ١٢8,٢7٢ استثمارات مشتركة
٣99,555  6٠5,658 578,٣٣6 ذمم مدينة ومصروفات مدفوعة مقدمًا

١٠7,74٣ ١44,١49  ١٣5,74١ ممتلكات ومعدات
7,٠57,١٢86,586,86٣6,١٣4,77١مجموع الموجودات

المطلوبات
١٣٠,9٣5١٠4,٣8٣ 88,776 أموال العمالء

٢,4١8,٠٠٠٢,٢96,788 ٢,7٢٢,879 إيداعات من مؤسسات مالية ومؤسسات غير مالية وأفراد
١٢7,694 ١4٠,756  ١5٠,46٢ حسابات جارية للعمالء

9٢9,5٣٢ ١,٠89,٠77  ١,٢69,4١9 تمويالت ألجل
465,٠٣8٣96,١75 4٢8,67٠ذمم دائنة ومصروفات مستحقة

4,66٠,٢٠64,٢4٣,8٠6٣,854,57٢مجموع المطلوبات
١,٢٢١,554١,١56,99٣١,٠98,7٢٣حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار

حقوق الملكية
١,٠٠٠,6٣8975,6٣8975,6٣8رأس المال

)76,8٠١()6٣,979()6٢,٢٣4(أسهم خزينة
١9,548١٢5,٣١٢ ٢4,٠58احتياطي قانوني

)١٢,9٠6(5,59٣ 4,١٠9 احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات
)48,9٢9()46,947( )5٠,٢58(احتياطي تحويل العمالت األجنبية

)١١٠,٢7٣(٢٢,٣85 ١7,94٠أرباح مستبقاة
١,٠9٣١,١98 ١,٠9٣احتياطي أسهم منحة

9٣5,٣469١٣,٣٣١85٣,٢٣9مجموع حقوق الملكية العائد لمساهمي البنك
٣٢8,٢٣7 ٢4٠,٠٢٢٢7٢,7٣٣حصص غير مسيطرة

١,١75,٣68١,١86,٠64١,١8١,476مجموع حقوق الملكية
7,٠57,١٢86,586,86٣6,١٣4,77١مجموع المطلوبات وحقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار وحقوق الملكية

مجموع
حقوق
الملكية

حصص
غير

مسيطرة

المنسوب لمساهمي البنك بيان التغيرات في حقوق الملكية
الموحد المختصر

للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ /                                                                                                                            
المجموعبآالف الدوالرات األمريكية

احتياطي 
أسهم
المنحة

أرباح
مستبقاة

احتياطي 
تحويل العمالت 

األجنبية

احتياطي 
القيمة العادلة
لالستثمارات

احتياطي
قانوني ٔاسهم خزينة

رأس
المال

٣٠ يونيو ٢٠٢١ )مراجعة(
١.١86.٠64 ٢7٢.7٣٣ 9١٣.٣٣١ ١.٠9٣ ٢٢.٣85 )46.947( 5.59٣ ١9.548 )6٣.979( 975,6٣8 الرصيد في ١ يناير ٢٠٢١ )كما أعلن عنه سابقًا(
)٢.٠96( - )٢.٠96( - )٢.٠96( - - - - - أثر تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم )٣٢( 

١.١8٣.968 ٢7٢.7٣٣ 9١١.٢٣5 ١.٠9٣ ٢٠.٢89 )46.947( 5.59٣ ١9.548 )6٣.979( 975,6٣8 الرصيد كما في ١ يناير ٢٠٢١ )المعدل(

44,١45 7,١٠١ ٣7,٠44 - ٣7,٠44 - - - - - ربح الفترة
١١,١94 )6( ١١,٢٠٠ - - - ١١,٢٠٠ - - - تغيرات القيمة العادلة خالل الفترة
)١٢,684( - )١٢,684( - - - )١٢,684( - - - المحول لبيان الدخل من بيع الصكوك
4٢,655 7,٠95 ٣5,56٠ - ٣7,٠44 - )١,484( - - - مجموع اإليرادات والمصروفات المحتسبة

- - - - )٢5،٠٠٠( - - - - ٢5،٠٠٠ أسهم منحة صادرة
)١7،٠٠٠( - )١7،٠٠٠( - )١7،٠٠٠( - - - - - أرباح أسهم معلنة لسنة ٢٠٢٠
)١،7١4( )١4٢( )١,57٢( - )١,57٢( - - - - - المحول لصندوق الزكاة واألعمال الخيرية

- - - - )4،5١٠( - - 4،5١٠ - - المحول لالحتياطي القانوني
)٢6,777( - )٢6,777( - - - - - )٢6,777( - شراء أسهم خزينة
٢9،44٣ - ٢9،44٣ - 9٢١ - - - ٢8,5٢٢ - بيع أسهم خزينة
)4،7٢٢( )١،4١١( )٣،٣١١( - - )٣،٣١١( - - - - فروقات تحويل العمالت األجنبية
)٣٠،485( )٣8،٢5٣( 7،768 - 7،768 - - - - - شراء حصة غير مسيطرة بدون تغيير السيطرة

١,١75,٣68 ٢4٠,٠٢٢ 9٣5,٣46 ١,٠9٣ ١7,94٠ )5٠,٢58( 4,١٠9 ٢4,٠58 )6٢,٢٣4( ١,٠٠٠,6٣8 الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠٢١

مجموع
حقوق
الملكية

حصص
غير

مسيطرة

المنسوب لمساهمي البنك بيان التغيرات في حقوق الملكية
الموحد المختصر 

للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ /
المجموعبآالف الدوالرات األمريكية

احتياطي 
أسهم المنحة

 أرباح
مستبقاة

احتياطي 
تحويل العمالت

األجنبية

احتياطي
القيمة العادلة 
لالستثمارات

احتياطي
قانوني

أسهم
خزينة

رأس
المال

٣٠ يونيو ٢٠٢٠ )مراجعة(
١,٢9٢,87١ ٢88,٣٢8 ١,٠٠4,54٣ ١,١98 )٢,498( )٢9,4٢5( 7,7٣7 ١٢5,٣١٢ )7٣,4١9( 975,6٣8 الرصيد في ١ يناير ٢٠٢٠

٢٠,٣86 5,٣٣٢ ١5,٠54 - ١5,٠54 - - - - - ربح الفترة
)٢٠,9١٠( )٢67( )٢٠,64٣( - - - )٢٠,64٣( - - - تغيرات القيمة العادلة خالل الفترة

)5٢4( 5,٠65 )5,589( - ١5,٠54 - )٢٠,64٣( - - - مجموع اإليرادات والمصروفات المحتسبة

)74،٢٠4( )١4،٣١١( )59،89٣( - )59،89٣( - - - - - مساهمة راسمالية إضافية في شركة تابعة
)٢5،٢95( )١١،٢79( )١4،٠١6( - )١4،٠١6( - - - - - خسارة التعديل على موجودات التمويالت
4،٠54 9٣6 ٣،١١8 - ٣،١١8 - - - - - منحة حكومية 

)٣٠،٠٠٠( - )٣٠،٠٠٠( - )٣٠،٠٠٠( - - - - - أرباح أسهم معلنة 
)١،646( )٢58( )١،٣88( - )١،٣88( - - - - - المحول لصندوق الزكاة واألعمال الخيرية
)48،٢٣7( - )48،٢٣7( - - - - - )48،٢٣7( - شراء أسهم خزينة 
49،٢57 - 49،٢57 - )٢٠،65٠( - - - 69،9٠7 - بيع أسهم خزينة
)٢5.٠5٢( - )٢5.٠5٢( - - - - - )٢5.٠5٢( - أسهم خزينة مشتراة لبرنامج حوافز الموظفين
)٢٣،495( )٣،99١( )١9,5٠4( - - )١9,5٠4( - - - - فروقات تحويل العمالت األجنبية 
6٣،747 6٣،747 - - - - - - - - حصة غير مسيطرة  ناشئة من استمالك شركة تابعة

١,١8١,476 ٣٢8,٢٣7 85٣,٢٣9 ١,١98 )١١٠,٢7٣( )48,9٢9( )١٢,9٠6( ١٢5,٣١٢ )76,8٠١( 975,6٣8 الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠
 

بيان الدخل الموحد المختصر
 للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ / بآالف 

الدوالرات األمريكية

للثالثة أشهر المنتهيةللستة أشهر المنتهية

 ٣٠ يونيو ٢٠٢١
)مراجعة(

٣٠ يونيو ٢٠٢٠
)مراجعة(

 ٣٠ يونيو ٢٠٢١
)مراجعة(

٣٠ يونيو ٢٠٢٠
)غير مراجعة(

إيراد الخدمات المصرفية االستثمارية
٢,7٢7794١,889  ١,599 إدارة األصول

٣8,٢٣7١6,٣5٣٢4,6٢4  ٣٣,١٣8 إيرادات متعلقة بالصفقات
٣4,7٣7 4٠,964١7,١47٢6,5١٣

إيراد الخدمات المصرفية التجارية
4١,٢68١8,١٢6١9,١7٣  ٣9,784 إيراد التمويل

١7,٣7٢٢٢,5٠99,١84  ٣٣,٣٢٣ إيراد الخزينة واالستثمار
7٠١١,١٢4 ٣,٢٠6  ٢,٢57 الرسوم وإيرادات أخرى

)6,6٢٠()7,8٠4()١5,978( )١6,٠9٣(مطروحًا: العائد لحاملي حسابات االستثمار
)5,49٢()8,99١()١٣,494( )١7,558(مطروحًا: مصروفات التمويل

4١,7٣٢,٣ ١٣74٢4,54١١7,٣69
إيراد من استثمارات الملكية الخاصة واالستثمارات المشتركة

١9,٣٠٠٢,78٠١١,٢١5  ١٣,9٢١ إيراد االستثمار المباشر، صافي
4,١٠9٢,6١٠١,86٣ 5,٠١٠أرباح أسهم من االستثمارات المشتركة

١8,9٢٣ ٣١,4٠95,٣9٠١٣,٠78
إيراد العقارات
9,٢56٣،9١٣6,4٣6  7,٣46التطوير والبيع

١,١5799٠56٣  ٢,١٣4 اإليجار والدخل التشغيلي
9,48١٠ ٠,4١٣4،9٠٣6,999

إيراد الخزينة وإيرادات أخرى
٣5,٢4٠٣,٢٠8٢7,695 6,4٠5 إيراد التمويل  

)٢١,967(٢6,٠4٠)١٠,9٣٣( 5٢,49٣ أرباح أسهم وصافي الربح على استثمارات الخزينة
١5,٠599,٣9٢7,٣8١ ١7,٢5١ إيرادات أخرى، صافي

76,١49 ٣9,٣66٣8,64٠١٣,١٠9
9٠,6٢١77,٠68 ١46,5٢6 ١8١,٠١٠مجموع اإليرادات

57,649٢7,575٣٠,9٠8 59,76٠ مصروفات تشغيلية
66,944٢9,7٣٣٣4,6٣7 6٣,٣96 مصروفات التمويل

)٢,٠8١(١,5478,5٠8 ١٣,7٠9 مخصصات انخفاض قيمة الموجودات
١٣6,865١٢6,١4٠65,8١66٣,464مجموع المصروفات

44,١45٢٠,٣86٢4,8٠5١٣,6٠4ربح الفترة
المنسوب إلى :
١5,٠54٢٠,9٢٢9,97٢  ٣7,٠44 مساهمي البنك

5,٣٣٢٣,88٣٣,6٣٢  7,١٠١ حصص غير مسيطرة
44,١45٢٠,٣86٢4,8٠5١٣,6٠4

العائد على السهم
١.٢١٠.45٠.68٠.٣٠العائد األساسي والمخفض على السهم )سنت أمريكي(

٣٠ يونيو ٢٠٢٠
)مراجعة(

٣٠ يونيو ٢٠٢١
)مراجعة(

بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر
للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ / بآالف الدوالرات األمريكية

أنشطة العمليات
٢٠,٣86 44,١45 ربح الفترة

تعديالت لـ :
)١6,47٠( )٣٣,٠65( إيراد الخدمات المصرفية التجارية
)٢٣,4٠9( )١8,9٣١( إيراد من استثمارات الملكية الخاصة
)8,6٢٣( )85,6٢8( إيراد من أرباح األسهم وربح / )خسارة( من استثمارات الخزينة 
)١,١74( )١,١٠5( )أرباح(/خسائر صرف العمالت األجنبية
 8٠,4٠8 8٠،95٣ مصروفات التمويل
 ١,547 ١٣,7٠9 مخصصات انخفاض القيمة
 ١,٣٠8 ٢,6٢١ استهالك وإطفاء
5٣,97٣ ٢,699

تغييرات في:
 ٣46,76٢ )١٠٠,995( إيداعات لدى مؤسسات مالية )ذات تواريخ استحقاق أكثر من ٣ اشهر(
)٢,845( ١4,٣٣٠ موجودات التمويل
 ٣١,58١ 44,77٣ موجودات أخرى
 44,١45 )١٠,٣١9( رصيد احتياطي مصرف البحرين المركزي ورصيد بنكي مقيد
 ٣٣,5٢6 )4٢,١59( أموال العمالء
)١5٠,46١( ٣٠4,879 إيداعات من مؤسسات مالية ومؤسسات غير مالية
)١9,79٣( 9,7٠6 حسابات جارية للعمالء
)١١9,8٢٢( 64,56١ حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار
)5٢,7٣١( )٣6,٣67( ذمم دائنة ومصروفات مستحقة
١64,٣٣5 ٢5١,١٠8 صافي النقد من أنشطة العمليات

أنشطة االستثمار
)٢٣٣( )85١( مدفوعات لشراء معدات
١,٠٠8 ٢٢,٠68 مقبوضات من بيع استثمارات ملكية خاصة، صافي

)٢68,797( )4١١,88٢( شراء محفظة الخزينة، صافي
٣٢،856 - نقد مستلم من استحواذ على شركة تابعة

٣4٢ ١,٠6١ مقبوضات من بيع عقار استثماري
7,١٢8 7,449 أرباح أسهم مستلمة من استثمارات ملكية خاصة واستثمارات مشتركة

)١٢,١97( )5,٠8١( مبلغ مدفوع مقدمًا لتطوير عقارات
)٢٣9,89٣( )٣87,٢٣6( صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

أنشطة التمويل
65٠,٠4٠ ١8٠,٣4١ مطلوبات التمويالت، صافي
)8٢,595( )7٢,767( مصروفات تمويل مدفوعة 
)٣٣,٣97( )١7,٢99( أرباح أسهم مدفوعة 
)٢4,١٢4( ١,746 شراء أسهم خزينة، صافي
5٠9,9٢4 9٢,٠٢١ صافي النقد من  أنشطة التمويل
4٣4,٣66 )44,١٠7( صافي)النقص( /الزيادة في النقد وما في حكمه خالل الفترة
٣67,5٣٣ 655,455 النقد وما في حكمه في ١ يناير
8٠١,899 6١١,٣48 النقد وما في حكمه في ٣٠ يونيو

يتمثل النقد وما في حكمه في:
559,٠٢٠ 5٣8,4٣8 نقد وأرصدة لدى البنوك )باستثناء رصيد احتياطي مصرف البحرين المركزي والنقد المقيد(
٢4٢,879 7٢,9١٠ إيداعات لدى مؤسسات مالية )ذات تواريخ استحقاق أقل من ثالثة أشهر(
8٠١,899 6١١,٣48

المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة
للستة أشهر المنتهية في ٣0 يونيو 2021


