
 

بيان المركز المالي الموحد
كما  في 31  ديسمبر ٢٠٢٢ / بآالف الدوالرات األمريكية

31 ديسمبر
٢٠٢٢

31 ديسمبر
٢٠٢1

 الموجودات

858,٢397٢٢,471نقد وأرصدة لدى البنوك

4,٢1٠,٠٢٠3,131,٢46محفظة الخزينة

1,435,٢381,311,٠٠٢موجودات التمويالت

1,٢87,٠851,9٠5,598عقارات استثمارية

1,٠٠5,٠5317٠,317استثمارات الملكية الخاصة

14٢,٠51171,877استثمارات مشتركة         

589,869531,488ذمم مدينة وموجودات أخرى

٢3٢,736139,687ممتلكات ومعدات

9,76٠,٢918,٠83,686مجموع الموجودات 

المطلوبات

1٢3,3٠٠٢16,76٢أموال العمالء

3,79٠,87٠٢,٢78,48٠إيداعات من مؤسسات مالية

1,٠64,٢58773,61٢إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد

131,٢34133,٠46حسابات جارية للعمالء

1,94٢,1981,75٠,667تمويالت ألجل

4٢3,3634٠4,654مطلوبات أخرى

7,475,٢٢35,557,٢٢1مجموع المطلوبات

1,٢13,6741,358,344مجموع حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار

حقوق الملكية

1,٠15,6371,٠٠٠,637رأس المال

)48,497()1٠5,598(أسهم خزينة

36,995٢7,97٠احتياطي قانوني

)٢8,561()53,195(احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات

)7٠,٢66(-احتياطي تحويل العمالت األجنبية

95,83181,811أرباح مستبقاة 

-6,93٠احتياطي أسهم منحة

996,6٠٠963,٠94مجموع حقوق الملكية المنسوبة لمساهمي البنك

74,794٢٠5,٠٢7حصص غير مسيطرة

1,٠71,3941,168,1٢1مجموع حقوق الملكية

9,76٠,٢918,٠83,686مجموع المطلوبات وحقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار وحقوق الملكية

بيان الدخل الموحد
 للسنة المنتهية  في 31  ديسمبر ٢٠٢٢ 

/ بآالف الدوالرات األمريكية
٢٠٢٢٢٠٢1

إيراد الخدمات المصرفية االستثمارية 
86,9671٠٢,3٠4إيرادات متعلقة بالصفقات

33,5368,٠83إيرادات مستمدة من الرسوم
1٢٠,5٠311٠,387

إيراد الخدمات المصرفية التجارية
94.75179,333إيراد التمويل

61,٠٢155,٢58إيراد الخزينة واالستثمار

9,٢114,63٠الرسوم وإيرادات أخرى

)31,71٠()38,٠51(مطروحًا: العائد لحاملي حسابات االستثمار
)35,685()47,96٠(مطروحًا: مصروفات التمويل

78,97٢71,8٢6
إيراد من استثمارات الملكية الخاصة واالستثمارات المشتركة

68,81514,67٠إيراد االستثمار المباشر، صافي
٢٢,91514,٢8٠إيراد من االستثمارات المشتركة، صافي

)61(1٢,437الحصة من أرباح / )خسائر( الشركات الزميلة المحتسبة بطريقة حقوق الملكية
13,388٢4,885إيراد من بيع أصول 

7,7534,959اإليجار والدخل التشغيلي
1٢5,3٠858,733

إيراد الخزينة وإيرادات أخرى
96,9771٠7,159إيراد محفظة التمويل والخزينة، صافي

19,91٠5٠,643إيرادات أخرى، صافي

116,887157,8٠٢

441,67٠398,748مجموع اإليرادات

7٠,41563,٢31تكلفة الموظفين
77,53٢7٠,٢99مصروفات تشغيلية أخرى

19٢,7٠6137,٠٢٠مصروفات التمويل
3,31٠35,581مخصصات انخفاض قيمة الموجودات

343,9633٠6,131مجموع المصروفات
97,7٠79٢,617ربح السنة

العائد إلى :
9٠,٢5384,٢٢4مساهمي البنك

7,4548,393حصص غير مسيطرة
97,7٠79٢,617

العائد على السهم
٢.65٢.6٠العائد األساسي والمخفض على السهم )سنت أمريكي(

البيـانــات الماليــة الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢٢ 

مجموع
حقوق
الملكية

حصص غير
مسيطرة

المنسوب  لمساهمي  البنك  بيان التغيرات في حقوق 
الملكية الموحد

 للسنة المنتهية في
 31 ديسمبر ٢٠٢٢ / 

بآالف الدوالرات األمريكية
المجموع

احتياطي 
 أسهم
المنحة

أرباح
مستبقاة

احتياطي 
تحويل

العمالت
األجنبية

احتياطي
القيمة

العادلة 
لالستثمارات

احتياطي
قانوني

أسهم
خزينة

رأس
المال

1,168,1٢1 ٢٠5,٠٢7 963,٠94 - 81,811 )7٠,٢66( )٢8,561( ٢7,97٠ )48,497( 1,٠٠٠,637 الرصيد في 1 يناير ٢٠٢٢

97,7٠7 7,454 9٠,٢53 - 9٠,٢53 - - - - - ربح السنة

41,3٢٠ - 41,3٢٠ - - - 41,3٢٠ - - -
المحول عند إعادة التصنيف من مصنفة 

بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية إلى 
التكلفة المطفأة

)65,774( )٢,46٢( )63,31٢( - - - )63,31٢( - - - تغيرات القيمة العادلة خالل السنة

)٢,64٢( - )٢,64٢( - - - )٢,64٢( - - - المحول لبيان الدخل من بيع صكوك

7٠,611 4,99٢ 65,619 - 9٠,٢53 - )٢4,634( - - - مجموع اإليرادات والمصروفات المحتسبة

- - - - )15,٠٠٠( - - - - 15,٠٠٠ أسهم منحة صادرة لسنة ٢٠٢1

)45,٠٠٠( - )45,٠٠٠( - )45,٠٠٠( - - - - - أرباح أسهم معلنة لسنة ٢٠٢1

)79,141( - )79,141( - - - - - )79,141( - شراء أسهم خزينة

16,315 - 16,315 - )5,7٢5( - - - ٢٢,٠4٠ - بيع / تمليك أسهم خزينة

)1,483( - )1,483( - )1,483( - - - - - المحول لصندوق الزكاة واألعمال الخيرية

7٠,٢66 - 7٠,٢66 - - 7٠,٢66 - - - -
المحول لبيان الدخل عند إلغاء توحيد شركات 

تابعة
- - - - )9,٠٢5( - - 9,٠٢5 - - المحول لالحتياطي القانوني

6,49٢ 6,49٢ - - - - - - - - زيادة حصة غير مسيطرة بدون خسارة السيطرة

6,93٠ - 6,93٠ 6,93٠ - - - - - - إصدار أسهم بموجب خطة حوافز الموظفين

)141,717( )141,717( - - - - - - - - تعديل عند إلغاء توحيد شركات تابعة

1,٠71,394 74,794 996,6٠٠ 6,93٠ 95,831 - )53,195( 36,995 )1٠5,598( 1,٠15,637 الرصيد في 31 ديسمبر ٢٠٢٢

مجموع
حقوق
الملكية

حصص غير
مسيطرة

المنسوب لمساهمي البنك  بيان التغيرات في حقوق 
الملكية الموحد 

للسنة المنتهية  في 31  ديسمبر 
/٢٠٢1

بآالف الدوالرات األمريكية
المجموع

احتياطي 
 أسهم
المنحة

أرباح 
مستبقاة

احتياطي
تحويل 

العمالت 
األجنبية

احتياطي
القيمة

العادلة 
لالستثمارات

احتياطي
قانوني

أسهم
خزينة

رأس
المال

1,186,٠63 ٢7٢,733 913,33٠ 1,٠93 ٢٢,385 )46,947( 5,59٢ 19,548 )63,978( 975,637 الرصيد في 1 يناير ٢٠٢1 )كما أعلن عنه 
سابقًا(

)٢,٠96( - )٢,٠96( - )٢,٠96( - - - - - أثر تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم 3٢ 

1,183,967 ٢7٢,733 911,٢34 1,٠93 ٢٠,٢89 )46,947( 5,59٢ 19,548 )63,978( 975,637 الرصيد في 1 يناير  ٢٠٢1 )المعدل(

9٢,617 8,393 84,٢٢4 - 84,٢٢4 - - - - - ربح السنة

)7٢4( 6٢ )786( - - - )786( - - - تغيرات القيمة العادلة خالل السنة

)33,367( - )33,367( - - - )33,367( - - - المحول لبيان الدخل من بيع صكوك

58,5٢6 8,455 5٠,٠71 - 84,٢٢4 - )34,153( - - - مجموع اإليرادات والمصروفات المحتسبة

- - - - )٢5,٠٠٠( - - - - ٢5,٠٠٠ أسهم منحة صادرة لسنة ٢٠٢٠

)17,٠٠٠( - )17,٠٠٠( - )17,٠٠٠( - - - - - أرباح أسهم معلنة لسنة ٢٠٢٠

)1,714( )14٢( )1,57٢( - )1,57٢( - - - - - المحول لصندوق الزكاة واألعمال الخيرية

- - - - )8,4٢٢( - - 8,4٢٢ - - المحول لالحتياطي القانوني

)45,٠٢5( - )45,٠٢5( - - - - - )45,٠٢5( - شراء أسهم خزينة 

65,6٢7 - 65,6٢7 - 5,1٢1 - - - 6٠,5٠6 - بيع / تمليك أسهم خزينة

)٢9,٢84( )5,965( )٢3,319( - - )٢3,319( - - - - فروقات تحويل العمالت األجنبية

)46,976( )7٠,٠54( ٢3,٠78 - ٢3,٠78 - - - - -
شراء حصة غير مسيطرة بدون تغيير 

السيطرة

- - - )1,٠93( 1,٠93 - - - - -
إطفاء احتياطي أسهم منحة في األرباح 

المستبقاة

1,168,1٢1 ٢٠5,٠٢7 963,٠94 - 81,811 )7٠,٢66( )٢8,561( ٢7,97٠ )48,497( 1,٠٠٠,637 الرصيد في 31 ديسمبر ٢٠٢1

بيان التدفقات النقدية الموحد
 للسنة المنتهية  في 31  ديسمبر ٢٠٢٢ 

/ بآالف الدوالرات األمريكية 
٢٠٢٢٢٠٢1

أنشطة العمليات
97,7٠79٢,617ربح السنة

تعديالت على:
)58,733()1٢5,3٠8(إيراد من استثمارات الملكية الخاصة واستثمارات مشتركة                                    

)157,8٠٢()116,887(إيراد من استثمارات الخزينة وإيرادات أخرى
)٢,19٠()4,853(أرباح صرف العمالت األجنبية

19٢,7٠6137,٠٢٠مصروفات التمويل 
3,31٠35,581مخصصات انخفاض القيمة

5,841٢,541استهالك وإطفاء
5٢,51649,٠34

التغيرات في:
6,541)475,696(إيداعات لدى مؤسسات مالية )ذات تواريخ استحقاق أكثر من 3 اشهر(

)98,555()169,٢71(موجودات التمويل
)65,637()177,٠٠٠(ذمم مدينة وموجودات أخرى

)13,61٢()1٢,676(رصيد احتياطي مصرف البحرين المركزي  ورصيد بنكي مقيد
85,8٢7)93,46٢(أموال العمالء

1,5٢٠,٠53366,1٢6إيداعات من مؤسسات مالية
٢9٠,646٢67,966إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد

)7,71٠()1,81٢(حسابات جارية للعمالء
٢٠1,351)144,67٠()العائد إلى( / المستلم من حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار

)6٠,384()113,66٠(مطلوبات أخرى
674,96873٠,947صافي النقد الناتج من أنشطة العمليات

أنشطة االستثمار
)3,6٠4()1,818(مدفوعات لشراء معدات، صافي

3٠,44113,391مقبوضات من بيع استثمارات ملكية خاصة واستثمارات مشتركة، صافي
-)8٠,119(نقد محول عند إلغاء توحيد شركة تابعة

)1,177,٠88()467,86٠(شراء محفظة الخزينة، صافي
111,٠5495,759أرباح مستلمة على محفظة الخزينة وإيرادات أخرى

19,٢٠99,741مقبوضات من بيع عقار استثماري
55,٢3518,٠3٠أرباح أسهم مستلمة من استثمارات ملكية خاصة واستثمارات مشتركة

)6,515()65,8٠9(مبالغ مدفوعة لتطوير أصول عقارية
-)7،11٢(نقد مدفوع الستحواذ شركات تابعة

)1,٠5٠,٢86()4٠6,779(صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار
أنشطة التمويل

٢15,9987٠1,٠35تمويل ألجل، صافي
)19٠,713()٢٠4,649(مصروفات تمويل مدفوعة 

)17,575()44,818(أرباح أسهم مدفوعة 
15,481)38,٠٠٠()شراء( / بيع أسهم خزينة، صافي

5٠8,٢٢8)71,469(صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من أنشطة التمويل
196,7٢٠188,889صافي الزيادة في النقد وما في حكمه خالل السنة

844,344655,455*النقد وما في حكمه في 1 يناير
1,٠41,٠64844,344النقد وما في حكمه في 31 ديسمبر

يتمثل النقد وما في حكمه في: *

نقد وأرصدة لدى البنوك )باستثناء رصيد احتياطي مصرف البحرين المركزي والنقد 
787,479664,388المقيد(

٢53,585179,956إيداعات لدى مؤسسات مالية )ذات تواريخ استحقاق ثالثة أشهر أو أقل(
1,٠41,٠64844,344

* صافي من الخسائر االئتمانية المتوقعة بمبلغ 11 ألف دوالر أمريكي )31 ديسمبر ٢٠٢1: ٢4 ألف دوالر أمريكي(.

اعتمدت البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة في  9 فبراير ٢٠٢3 ووقعها بالنيابة عن المجلس:

هشام الريس غازي 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. للسنة المنتهية في 31 

ديسمبر ٢٠٢٢ والتي تم مراجعتها من قبل السادة KPMG، الذين أبدوا رأيهم بأنها عادلة وصحيحة وبدون تحفظات. 


