
اعتمدت المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة من قبل مجلس اإلدارة في 9 نوفمبر 2022 ووقعها بالنيابة عن المجلس:
هشام الريسغازي فيصل إبراهيم الهاجري

الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارةرئيس مجلس اإلدارة

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. للتسعة أشهر المنتهية في ٣0 سبتمبر 2022 والتي تم مراجعتها من قبل 

السادة KPMG، الذين أبدوا رأيهم بأنها عادلة وصحيحة وبدون تحفظات. 

بيان المركز المالي الموحد المختصر
كما  في ٣0  سبتمبر 2022 / بآالف الدوالرات األمريكية

3٠ سبتمبر ٢٠٢٢
)مراجعة(

٣١ ديسمبر 202١
)مدققة(

٣0 سبتمير 202١
)مراجعة(

 الموجودات
550,978722,47١479,444نقد وأرصدة لدى البنوك

٣,749,٣7١٣,090,0492,726,882محفظة الخزينة
١,47٣,7١١١,٣١١,002١,275,680موجودات التمويالت

١,270,29١١,905,598١,85١,407عقارات استثمارية
١,١08,06٣2١١,5١4١72,١48استثمارات الملكية الخاصة

١٣5,٣٣4١7١,877١٣5,8١٣استثمارات مشتركة
642,9255٣١,488655,455ذمم مدينة وموجودات أخرى

7٣,679١٣9,687١٣8,١٣4ممتلكات ومعدات
9,٠٠4,35٢8,08٣,6867,4٣4,96٣مجموع الموجودات

المطلوبات
84,0١02١6,762١٣2,6١0أموال العمالء

4,١54,67٣٣,052,0922,947,٣92إيداعات من مؤسسات مالية ومؤسسات غير مالية وأفراد
١57,589١٣٣,046١٣0,977حسابات جارية للعمالء

١,957,١١9١,750,667١,٣١١,877تمويالت ألجل
5٣9,479404,654485,554مطلوبات أخرى

6,89٢,87٠5,557,22١5,008,4١0مجموع المطلوبات
1,٠9٠,593١,٣58,٣44١,2١8,909حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار

حقوق الملكية
١,0١5,6٣8١,000,6٣8١,000,6٣8رأس المال

)٣5,779()48,498()99,788(أسهم خزينة
27,97027,97024,058احتياطي قانوني

)١٣,7١7()28,56١()75,070(احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات
)5٣,762()70,266(-احتياطي تحويل العمالت األجنبية

86,66١8١,8١١44,422أرباح مستبقاة
١,09٣--احتياطي أسهم منحة

955,41196٣,094966,95٣مجموع حقوق الملكية العائد لمساهمي البنك
65,478205,027240,69١حصص غير مسيطرة

1,٠٢٠,889١,١68,١2١١,207,644مجموع حقوق الملكية
9,٠٠4,35٢8,08٣,6867,4٣4,96٣مجموع المطلوبات وحقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار وحقوق الملكية

مجموع
حقوق
الملكية

حصص
غير

مسيطرة

المنسوب لمساهمي البنك بيان التغيرات في حقوق الملكية
الموحد المختصر

للتسعة أشهر المنتهية في ٣0 سبتمبر 2022 /                                                                                                                            
بآالف الدوالرات األمريكية )مراجعة(

المجموع أرباح
مستبقاة

احتياطي تحويل 
العمالت األجنبية

احتياطي 
القيمة العادلة
لالستثمارات

احتياطي
قانوني ٔاسهم خزينة رأس

المال

١,١68,١2١ 205,027 96٣,094 8١,8١١ )70,266( )28,56١( 27,970 )48,498( ١,000,6٣8 الرصيد في ١ يناير 2022

7١,475 5,240 66,2٣5 66,2٣5 - - - - - ربح الفترة

4١,٣20 - 4١,٣20 - - 4١,٣20 - - -
المحول عند إعادة التصنيف من القيمة العادلة من خالل حقوق 

الملكية إلى التكلفة المطفأة 
)88,٣87( )٣,072( )85,٣١5( - - )85,٣١5( - - - تغيرات القيمة العادلة خالل الفترة
)2,5١4( - )2,5١4( - - )2,5١4( - - - المحول لبيان الدخل من بيع الصكوك
٢1,894 ٢,168 19,7٢6 66,٢35 - )46,5٠9( - - - مجموع اإليرادات والمصروفات المحتسبة

- - - )١5,000( - - - - ١5,000 أسهم منحة صادرة
)45,000( - )45,000( )45,000( - - - - - أرباح أسهم معلنة
)8٣,١77( - )8٣,١77( - - - - )8٣,١77( - شراء أسهم خزينة
)١,48٣( - )١,48٣( )١,48٣( - - - - - المحول لصندوق الزكاة واألعمال الخيرية
٣١,985 - ٣١,985 98 - - - ٣١,887 - بيع أسهم خزينة
70,266 - 70,266 - 70,266 - - - - المحول لبيان الدخل عند إلغاء توحيد شركات تابعة

)١42,080( )١42,080( - - - - - - - تسوية عند إلغاء توحيد شركات تابعة
٣6٣ ٣6٣ - - - - - - - حصة غير مسيطرة إضافية عند االستحواذ على شركة تابعة

1,٠٢٠,889 65,478 955,411 86,661 - )75,٠7٠( ٢7,97٠ )99,788( 1,٠15,638 الرصيد في 3٠ سبتمبر ٢٠٢٢

مجموع
حقوق
الملكية

حصص
غير

مسيطرة

المنسوب لمساهمي البنك بيان التغيرات في حقوق الملكية
الموحد المختصر 

للتسعة أشهر المنتهية في ٣0 سبتمبر 202١ /
بآالف الدوالرات األمريكية )مراجعة(

المجموع احتياطي 
أسهم المنحة

 أرباح
مستبقاة

احتياطي 
تحويل العمالت

األجنبية

احتياطي
القيمة العادلة 
لالستثمارات

احتياطي
قانوني

أسهم
خزينة

رأس
المال

١,١86,064 272,7٣٣ 9١٣,٣٣١ ١,09٣ 22,٣85 )46,947( 5,59٣ ١9,548 )6٣,979( 975,6٣8 الرصيد في ١ يناير 202١ )كما أعلن عنه سابقًا(
)2,096( - )2,096( - )2,096( - - - - - أثر تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم )٣2( 

١,١8٣,968 272,7٣٣ 9١١,2٣5 ١,09٣ 20,289 )46,947( 5,59٣ ١9,548 )6٣,979( 975,6٣8 الرصيد كما في ١ يناير 202١ )المعدل(

68,276 7,9٣6 60,٣40 - 60,٣40 - - - - - ربح الفترة 
٣,١٣2 4٣9 2,69٣ - - - 2,69٣ - - - تغيرات القيمة العادلة خالل الفترة

)22,00٣( - )22,00٣( - - - )22,00٣( - - - المحول لبيان الدخل من بيع الصكوك
49,4٠5 8,375 41,٠3٠ - 6٠,34٠ - )19,31٠( - - - مجموع اإليرادات والمصروفات المحتسبة

- - - - )25,000( - - - - 25,000 أسهم منحة صادرة لسنة 2020
)١7,000( - )١7,000( - )١7,000( - - - - - أرباح أسهم معلنة لسنة 2020
)١,7١4( )١42( )١,572( - )١,572( - - - - - المحول لصندوق الزكاة واألعمال الخيرية

- - - - )4,5١0( - - 4,5١0 - - المحول لالحتياطي القانوني
)26,777( - )26,777( - - - - - )26,777( - شراء أسهم خزينة
59,069 - 59,069 - 4,092 - - - 54,977 - بيع أسهم خزينة
)8,8٣7( )2,022( )6,8١5( - - )6,8١5( - - - - فروقات تحويل العمالت األجنبية
)٣0,470( )٣8,25٣( 7,78٣ - 7,78٣ - - - - - استمالك حصة غير مسيطرة بدون تغيير السيطرة

1,٢٠7,644 ٢4٠,691 966,953 1,٠93 44,4٢٢ )53,76٢( )13,717( ٢4,٠58 )35,779( 1,٠٠٠,638 الرصيد في 3٠ سبتمبر ٢٠٢1
 

بيان الدخل الموحد المختصر
 للتسعة أشهر المنتهية في ٣0 سبتمبر  2022 / بآالف 

الدوالرات األمريكية

للثالثة أشهر المنتهية فيللتسعة أشهر المنتهية في

 3٠ سبتمبر ٢٠٢٢
)مراجعة(

٣0 سبتمبر 202١
)مراجعة(

 3٠ سبتمبر ٢٠٢٢
)مراجعة(

٣0 سبتمبر 202١
)مراجعة(

إيراد الخدمات المصرفية االستثمارية
5,8852,٣542,٣0١755إدارة األصول

67,8٣855,78626,٣2422,648إيرادات متعلقة بالصفقات
73,7٢358,١40٢8,6٢52٣,40٣

إيراد الخدمات المصرفية التجارية
68,4٣558,84225,460١9,058إيراد التمويل

4٣,95٣46,292١7,٣٣6١2,968إيراد الخزينة واالستثمار
2,9794,02١١,0١9١,765الرسوم وإيرادات أخرى

)7,856()9,988()2٣,950()28,626(مطروحًا: العائد لحاملي حسابات االستثمار
)9,١59()١2,2٣0()26,7١6()28,285(مطروحًا: مصروفات التمويل

58,45658,489٢1,597١6,776
إيراد من استثمارات الملكية الخاصة واالستثمارات المشتركة

١2,64٣١2,268١0,7١١4,922إيراد من بيع أصول عقارية
١٣,8594,١٣56,5942,00١اإليجار والدخل التشغيلي

٣,45١١4,405204440إيراد االستثمار المباشر، صافي
)١6(8,78١)6١(١9,28١الحصة من أرباح الشركات الزميلة المحتسبة بطريقة حقوق الملكية

24,58٣١0,4458,7١85,4٣٣إيراد من االستثمارات المشتركة
73,8174١,١9235,٠٠8١2,780

إيراد الخزينة وإيرادات أخرى
74,٣8789,60722,28٣٣0,7١0إيراد محفظة التمويل والخزينة، صافي

١٣,4952٣,١79٣,6025,928إيرادات أخرى، صافي
87,88٢١١2,786٢5,885٣6,6٣8

٢93,878270,607111,11589,597مجموع اإليرادات
8٣,97١86,6٣824,40626,877مصروفات تشغيلية
١٣8,١5١98,25257,460٣4,856مصروفات التمويل

28١١7,44١٣,١50٣,7٣٣مخصصات انخفاض قيمة الموجودات
٢٢٢,4٠3202,٣٣١85,٠1665,466مجموع المصروفات

71,47568,276٢6,٠9924,١٣١ربح الفترة
المنسوب إلى :
66,2٣560,٣4024,0552٣,296مساهمي البنك

5,2407,9٣62,0448٣5حصص غير مسيطرة
71,47568,276٢6,٠9924,١٣١

العائد على السهم
1.91١.76٠.730.68العائد األساسي والمخفض على السهم )سنت أمريكي(

٣0 سبتمبر 202١
)مراجعة(

3٠ سبتمبر ٢٠٢٢
)مراجعة(

بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر
للتسعة أشهر المنتهية في ٣0 سبتمبر 2022 / بآالف الدوالرات األمريكية

أنشطة العمليات
68,276 7١,475 ربح الفترة

تعديالت لـ :
)45,959( )4٣,١٣5( إيراد الخدمات المصرفية التجارية
)24,789( )7٣,8١7( إيراد من استثمارات الملكية الخاصة
)١29,١89( )77,27٣( إيراد من أرباح األسهم و ربح من استثمارات الخزينة 
)١,505( )9,9١١( )أرباح( صرف العمالت األجنبية
١24,967 ١٣8,١5١ مصروفات التمويل
١7,44١ 28١ مخصصات انخفاض القيمة
٣,5٣٣ ١,٣١7 استهالك وإطفاء
١2,775 7,٠88

تغييرات في:
)96,٣٣9( )270,4١5( إيداعات لدى مؤسسات مالية )ذات تواريخ استحقاق أكثر من ٣ أشهر(
)8,4١4( )١62,709( موجودات التمويل
)5٣,684( )265,250( موجودات أخرى
)١٣,٣42( )١0,876( رصيد احتياطي مصرف البحرين المركزي ورصيد بنكي مقيد
١,675 )١٣2,752( أموال العمالء

529,٣92 ١,١02,58١ إيداعات من مؤسسات مالية وغير مالية
)9,779( 24,54٣ حسابات جارية للعمالء
6١,9١6 )267,75١( حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار
20,5١6 99،١60 ذمم دائنة ومصروفات مستحقة
444,7١6 1٢3،619 صافي النقد من أنشطة العمليات

أنشطة االستثمار
)١,054( )44٣( مدفوعات لشراء معدات
٣2,020 )44,662( شراء استثمارات ملكية خاصة، صافي

)7٣0,77٣( )٣١9,498( شراء محفظة الخزينة، صافي
- ١,٣5٣ نقد مستلم من االستحواذ على شركة تابعة      

١,06١ - مقبوضات من بيع عقارات استثمارية
- )9,205( النقد المدفوع عند االستحواذ على شركة تابعة 

١4,١54 26,8١7 أرباح أسهم مستلمة من استثمارات ملكية خاصة واستثمارات مشتركة
)6,688( )8,٣67( مبلغ مدفوع مقدمًا لتطوير عقارات

)69١,280( )354,٠٠5( صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار
أنشطة التمويل

222,800 244,577 مطلوبات التمويالت، صافي
)١١6,6١8( )١٣4,724( مصروفات تمويل مدفوعة

- )8,١٣5( شراء صكوك جي إف إتش، صافي
)١7,485( )44،65١( أرباح أسهم مدفوعة 
28,200 )5١،287( شراء أسهم خزينة، صافي
١١6,897 5،78٠ صافي النقد من أنشطة التمويل
)١29,667( )٢٢4,6٠6( صافي النقص في النقد وما في حكمه خالل الفترة
655,455 844,٣44 النقد وما في حكمه في ١ يناير
525,788 619,738 النقد وما في حكمه في 3٠ سبتمبر 

يتمثل النقد وما في حكمه في: 
42١,6٣١ 482,020 نقد وأرصدة لدى البنوك )باستثناء رصيد احتياطي مصرف البحرين المركزي والنقد المقيد(
١04,١57 ١٣7,7١8 إيداعات لدى مؤسسات مالية )ذات تواريخ استحقاق أقل من ثالثة أشهر(
525,788 619,738

المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022


