
بيان المركز المالي الموحد المختصر
كما  في 3٠ سبتمبر ٢٠١٥  / بآالف الدوالرات األمريكية

3٠ سبتمبر ٢٠١٥
)مراجعة(

3١ ديسمبر ٢٠١٤
)مدققة( )معدلة(

3٠ سبتمبر ٢٠١٤
)مراجعة( )معدلة(

الموجودات
١٤3,٢7٠١٢9,938١3٠,١٢٤نقد وأرصدة لدى البنوك

١٤7,٢33٢٤8,٤8٢٢3٢,363ودائع لدى مؤسسات مالية
8٤٠,8١٥78٢,6٢8698,٤١٥موجودات التمويالت

٥9٥,٢٢8٤8٢,٥96٤73,669استثمارات في اوراق مالية
١٤8,88١١١٤,٠٠8١٠3,363موجودات مشتراة لغرض التأجير

3١3,63٤3١3,63٥٢9١,٤٢9عقارات استثمارية
١٢٠,١١8١3١,3١7١٤٤,887عقارات تطويرية

3٤,9٢٥--موجودات محتفظ بها لغرض البيع
٢٢,٢١٠٢6,9٠١٢٢,٢3٥استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية

١٢٥,٠٢٠١٢٥,١76١٢٥,٢٢٠موجودات غير ملموسة
١68,١٤٠١66,٤٤٥١6٠,3٠9ممتلكات وآالت ومعدات

339,١٤9٢6١,١١6٢٥8,7٥٢موجودات أخرى
٢,963,698٢,78٢,٢٤٢٢,67٥,69١مجموع الموجودات

المطلوبات
6,٢٤9١8,67٥١٥,6١7أموال المستثمرين

3١9,٥7١339,٤٥83٢٤,8٢9ودائع من مؤسسات مالية ومؤسسات أخرى وأفراد
١٥8,٠8١١١١,68٤١٠١,٥7٤حسابات جارية للعمالء

٢١٥,٥73٢٤9,3٤٠٢37,66٤مطلوبات التمويل
١83,٤68١٤9,87٢١7٤,338مطلوبات أخرى

88٢,94٢869,٠٢98٥٤,٠٢٢مجموع المطلوبات
993,٤٠٠89٥,٥٥88٤٥,٠9٥حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار

حقوق الملكية
٥97,99٥١,٢٥3,6٢6١,١33,9٥9رأس المال

)9١٢))9١٢))٤,٠٥3)أسهم خزينة
)39٥,١١٤))٤7٥,٥8٢)٢٢,٤٢٠حساب تسوية رأس المال

7٠,٠6٠7٠,٠6٠68,١٤6احتياطي قانوني
)١99,89٢))٢٠3,6٠8)١8,١77أرباح مستبقاة / )خسائر متراكمة(

)٤9))٢,366))٢,٥69)احتياطي القيمة العادلة
893١,١٢9666احتياطي اسهم منحة

)678))78٠))١,٠8٢)احتياطي تحويل العمالت األجنبية
7٠١,84١6٤١,٥676٠6,١٢6مجموع حقوق الملكية المنسوبة لمساهمي البنك  

38٥,٥١٥376,٠8837٠,٤٤8حصص غير مسيطرة
١,٠87,3٥6١,٠١7,6٥٥976,٥7٤مجموع حقوق المساهمين  

٢,963,698٢,78٢,٢٤٢٢,67٥,69١مجموع 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 3٠ سبتمبر ٢٠١٥/

المجموعبآالف الدوالرات األمريكية )مراجعة( )معدلة(

احتياطي 
تحويل

العمالت
األجنبية

احتياطي 
أسهم 
المنحة

احتياطي
القيمة 
العادلة

أرباح 
مستبقاة/ 

)خسائر
متراكمة(

احتياطي
قانوني

حساب 
تسوية 

رأس المال
أسهم
خزينة

رأس
المال

الرصيد كما في ١ يناير٢٠١٥ 
86٥.73٠ ١87.١9٤ 678.٥36 (78٠( ١.١٢9 (٢.3٤٥( (١6٥.8٥١( 69.٢٥١ (٤7٥.٥8٢( (9١٢( ١.٢٥3.6٢6 كما هو معلن سابقًا 
١٥١.9٢٥ ١88.89٤ (36.969( - - (٢١( (37.7٥7( 8٠9 - - - أثر التوحيد 

١.٠١7.6٥٥ 376.٠88 6٤١.٥67 (78٠( ١.١٢9 (٢.366( (٢٠3.6٠8( 7٠.٠6٠ (٤7٥.٥8٢( (9١٢( ١.٢٥3.6٢6 كما هو معدل
١7.98١ ١3.9٠٠ ٤.٠8١ - - - ٤.٠8١ - - - - ربح الفترة

(٢٠3( - (٢٠3( - - (٢٠3( - - - - - تغيرات القيمة العادلة 
(٤١9( (١١7( (3٠٢( (3٠٢( - - - - - - - فروق تحويل العمالت األجنبية

١7.3٥9 ١3.783 3.٥76 )3٠٢( - )٢٠3( 4.٠8١ - - - - مجموع اإليرادات والمصروفات المحتسبة
6٠.٠٠٠ - 6٠.٠٠٠ - - - - - (١8١.36١( - ٢٤١.36١ تحويل مرابحات إلى رأس المال

- - - - - - ٢١7.3٢7 - 679.66٥ - (896.99٢( تخفيض رأس المال
(٤.٥9٤( - (٤.٥9٤( - - - - - - (٤.٥9٤( - شراء أسهم خزينة
١.٤٥3 - ١.٤٥3 - - - - - - ١.٤٥3 - بيع أسهم خزينة
(3٠٢( - (3٠٢( - - - - - (3٠٢( - - خسارة بيع أسهم خزينة
(٢36( - (٢36( - (٢36( - - - - - - تكلفة تملك أسهم مكافأة الموظفين، صافي االستردادات

(3.979( (3.979( - - - - - - - - - أرباح اسهم لحصص غير مسيطرة
- (377( 377 - - - 377 - - - - الحركة في حصص غير مسيطرة

١.٠87.3٥6 38٥.٥١٥ 7٠١.84١ )١.٠8٢( 893 )٢.٥69( ١8.١77 7٠.٠6٠ ٢٢.4٢٠ )4.٠٥3( ٥97.99٥ الرصيد في 3٠ سبتمبر ٢٠١٥

مجموع
حقوق

الملكية

حصص
غير

مسيطرة

المنسوب لمساهمي البنك
بيان التغيرات في حقوق الملكية

الموحد المختصر )يتبع(
للتسعة أشهر المنتهية في 3٠ سبتمبر ٢٠١٥/

المجموعبآالف الدوالرات األمريكية )مراجعة( )معدلة(

احتياطي 
تحويل

العمالت
األجنبية

احتياطي 
أسهم 
المنحة

احتياطي
القيمة 
العادلة

خسائر
متراكمة

احتياطي
قانوني

حساب 
تسوية 

رأس المال
أسهم
خزينة

رأس
المال

الرصيد كما في ١ يناير٢٠١٤
٥٠٠.9١6 - ٥٠٠.9١6 - ١.٢٤٢ - (3١٠.١8٥( 68.١٤6 (٢٢9.6٥6( (9١٢( 97٢.٢8١ كما هو معلن سابقًا 
١٤١.٥8٠ ١8٢.٥٠١ (٤٠.9٢١( - - (٤9( (٤٠.87٢( - - - - أثر التوحيد
6٤٢.٤96 ١8٢.٥٠١ ٤٥9.99٥ - ١.٢٤٢ (٤9( (3٥١.٠٥7( 68.١٤6 (٢٢9.6٥6( (9١٢( 97٢.٢8١ كما هو معدل
٢3.١٤٢ 6.3٥7 ١6.78٥ - - - ١6.78٥ - - - - ربح الفترة
(١.387( (7٠9( (678( (678( - - - - - - - فروق تحويل العمالت األجنبية
٢١.7٥٥ ٥.6٤8 ١6.١٠7 (678( - - ١6.78٥ - - - - مجموع اإليرادات والمصروفات المحتسبة

١3٠.6٠٠ - ١3٠.6٠٠ - - - - - (١6٥.٤٥8( - ٢96.٠٥8 تحويل مرابحات إلى رأس مال 
- - - - - - ١3٤.38٠ - - - (١3٤.38٠( تخفيض رأس المال

(٥76( - (٥76( - (٥76( - - - - - - تكلفة تملك أسهم مكافأة الموظفين، صافي االستردادات
١8٢.٢99 ١8٢.٢99 - - - - - - - - - االستحواذ على شركات تابعة
976.٥7٤ 37٠.٤٤8 6٠6.١٢6 (678( 666 (٤9( (١99.89٢( 68.١٤6 (39٥.١١٤( (9١٢( ١.١33.9٥9 الرصيد في 3٠ سبتمبر ٢٠١٤

بيان الدخل الموحد المختصر
للتسعة أشهر المنتهية في 3٠ سبتمبر ٢٠١٥ / بآالف الدوالرات األمريكية

للثالثة أشهر المنتهيةللتسعة أشهر المنتهية
3٠ سبتمبر 

٢٠١٥
)مراجعة(

3٠ سبتمبر 
٢٠١٤

)مدققة( )معدلة(

3٠ سبتمبر 
٢٠١٥

)مراجعة(

3٠ سبتمبر 
٢٠١٤

)مدققة( )معدلة(
٤,٤76-٢١,٠٢٢٤,٤76إيراد خدمات استثمارية مصرفية

78١٢,7٠٠٥٤3١١9رسوم إدارة ورسوم أخرى
١,١6٠١,٢٤3٤٢٠39٤إيراد ودائع لدى مؤسسات مالية   

٤٢,٤٥١39,337١٤,7١٤١3,8٥٢إيراد موجودات التمويالت وموجودات مشتراة لغرض التأجير
3,٠٢٥٥,768١,١87١,٢٤٤حصة المجموعة من أرباح استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية

١١,٠7٤٤,٥89١,١97٤٠٢إيراد استثمارات في أوراق مالية، صافي
889١,١٢9١8٢)6٠١))خسارة(/ربح صرف العمالت األجنبية، صافي

١٤,8٥٥٤8,87٢9,36٤7,٥77إيرادات أخرى  
 مجموع اإليرادات قبل عوائد حاملي حسابات االستثمار و 

93,767١٠7,87٤٢8,٥٥4٢8,٢٤6مصروفات التمويل
)٥,٤٥9))٤,٤96))١8,٢٤١))١3,7٥9)ناقصًا: العائد لحاملي حسابات االستثمار

)٤,766))٤,٠٢7))١6,777))١٢,9٢٤)ناقصًا: مصروفات التمويل
67,٠847٢,8٥6٢٠,٠3١١8,٠٢١دخل االعمال المصرفية

8٥,99١67,٥١٠٢٤,٤7٠٢٢,١88إيراد القطاع الصناعي
)١9,٥١7))٢١,٢٠٥))٥7,٢٥9))7٤,١76)ناقصًا: تكلفة المبيعات
١١,8١٥١٠,٢٥١3,٢6٥٢,67١دخل القطاع الصناعي

78,89983,١٠7٢3,٢96٢٠,69٢مجموع اإليرادات 
٢٢,93١١9,٢٠66,7٠٥٥,969تكلفة الموظفين

٥,67٤3,١٤3١,7٢٥٤٠٥مصروفات االستشارات االستثمارية
٢٠,١97٢١,7٢٤6,٥٢٥٤,737مصروفات تشغيلية أخرى

48,8٠٢٤٤,٠73١4,9٥٥١١,١١١مجموع مصروفات قطاع االستثمارات المصرفية
8,6٥٠6,٠96٢,8٥8١,8٥8المصروفات التشغيلية االخرى للقطاع الصناعي

٥7,4٥٢٥٠,١69١7,8١3١٢,969مجموع المصروفات
٢١,4473٢,938٥,4837,7٢3ربح الفترة قبل انخفاض القيمة

٤6)١,١6٢))١٠,٢86))3,٤66)ناقصًا: مخصصات انخفاض القيمة
١7,98١٢٢,6٥٢٤,3٢١7,769ربح الفترة من عمليات مستمرة

٤9٠-٤9٠-دخل من موجودات محتفظ بها لغرض البيع، صافي
١7,98١٢3,١٤٢4,3٢١8,٢٥9ربح الفترة

المنسوب إلى:
٤,٠8١١6,78٥76١6,٠3٤مساهمي البنك

١3,9٠٠6,3٥73,٥6٠٢,٢٢٥حصص غير مسيطرة
١7,98١٢3,١٤٢4,3٢١8,٢٥9

العائد لكل سهم
٠.١9١.33٠.٠٢٠.٤8العائد األساسي لكل سهم  )بالسنت األمريكي(
٠.١9١.33٠.٠٢٠.٤8العائد المخفض لكل سهم  )بالسنت األمريكي(

3٠ سبتمبر
٢٠١٤

)مراجعة( )معدلة(

3٠ سبتمبر
٢٠١٥

)مراجعة(
بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر

للتسعة أشهر المنتهية في 3٠ سبتمبر ٢٠١٥ / بآالف الدوالرات األمريكية
أنشطة العمليات

٢3.١٤٢ ١7.98١ ربح الفترة
تعديالت لـ :

(١١9( - رسوم إدارة ورسوم أخرى
(١.٤98( (٢.689( إيراد االستثمارات في األوراق المالية
(٢.63٥( (٢.87٤( حصة المجموعة من أرباح استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية

(77( 6٠١ خسارة / )أرباح( صرف العمالت األجنبية
- (٢١.٠٢٢( إيراد من الخدمات االستثمارية المصرفية

(٤٢.٢6٥( (9.٤3١( إيرادات أخرى
(٤9٠( - إيرادات من موجودات مشتراة لغرض البيع

١٠.١79 ١٢.9٢٤ تكاليف التمويل 
١٠.٢86 3.٤66 مخصص انخفاض القيمة
٢.٤73 ١.٥33 استهالك وإطفاء

(١.٠٠٤( 489
تغييرات على:

(٥3.6٠٥( (٥8.١87( موجودات التمويالت
(١8.3٢١( (3٤.873( موجودات مشتراة لغرض التأجير
٢٤.7٠6 (٥3.9٥٢( موجودات أخرى
(٢.8٥١( (6.8٠٤( رصيد احتياطي مصرف البحرين المركزي

(١3.٢٢٥( (8.636( أموال المستثمرين  
(97.٢9٥( (٢3.677( ودائع من مؤسسات مالية ومؤسسات أخرى وأفراد
٥٤.٠9٠ ٤6.397 حسابات جارية للعمالء
33.6٥8 97.8٤٢ حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار

(97٥( 33.٥9٥ مطلوبات أخرى
(7٤.8٢١( )7.8٠6( صافي النقد المستخدم في أنشطة العمليات

أنشطة االستثمار
(8٢٤( (٥.٤3٢( مدفوعات لشراء معدات، صافي

(١68.١37( (٢٠3.٤٤٠( شراء استثمارات في أوراق مالية         
(١٢.٥6١( - شراء عقارات استثمارية محتفظ بها بغرض البيع
١6٢.١93 ١٠١.8١٤ مقبوضات من بيع استثمارات في أوراق مالية     

٢76 - مقبوضات من بيع استثمارات في شركات زميلة
٢.379 ٥.6٤٢ إيراد من االستثمارات في الصكوك
(١38( ٢.7٤3 أرباح أسهم / إيراد / )خسائر( من االستثمارات في أسهم حقوق الملكية  
7.3٤١ - صافي التدفقات النقدية من شراء شركات تابعة
9.89٠ - صافي التدفقات النقدية من بيع موجودات محتفظ بها بغرض البيع

(١.٠93( - بيع/ شراء ممتلكات وآالت ومعدات
(67٤( )98.673( صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

أنشطة التمويل
(36.٠9٢( (3١.٠73( مطلوبات التمويالت، صافي
(7.3٤8( (8.33٥( مصروفات تمويل مدفوعة 

(١٠( (١.7٥3( أرباح أسهم مدفوعة )شاملة حصص غير مسيطرة( 
١3٠.6٠٠ 6٠.٠٠٠ مقبوضات من إصدار مرابحات قابلة للتحويل 

- (7.٠8١( شراء أسهم خزينة
87.١٥٠ ١١.7٥8 صافي النقد الناتج من أنشطة التمويل
١١.6٥٤ )94.7٢١( صافي )النقص( / الزيادة في النقد وما في حكمه خالل الفترة

3٠٤.36٢ 333.6٥9 النقد وما في حكمه في ١ يناير
3١6.٠١6 ٢38.938 النقد وما في حكمه في 3٠ سبتمبر

يتمثل النقد وما في حكمه في :
87.٢٥9 9١.7٠٥ نقد وأرصدة لدى البنوك )باستثناء األرصدة لدى المصرف المركزي في حساب االحتياطي(

٢٢8.7٥7 ١٤7.٢33 ودائع لدى مؤسسات مالية
3١6.٠١6 ٢38.938

المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة
للتسعة أشهر المنتهية في ٣0 سبتمبر 2015

اعتمدت المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة من قبل مجلس اإلدارة في ١١ نوفمبر ٢٠١٥ ووقعها بالنيابة عن المجلس:
هشام الريسمصبح سيف المطيريأحمد المطوع

الرئيس التنفيذينائب رئيس 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 3٠ سبتمبر ٢٠١٥ والتي تم مراجعتها من قبل السادة KPMG، الذين أبدوا رأيهم بأنها عادلة 

وصحيحة وبدون تحفظات في ١١ نوفمبر ٢٠١٥«. 


