
بيان المركز المالي الموحد المختصر
كما  في ٣١ مارس ٢٠١٨ / بآالف الدوالرات األمريكية

3١ مارس ٢٠١٨
)مراجعة(

٣١ ديسمبر ٢٠١٧
)مدققة(

٣١ مارس ٢٠١٧
)مراجعة(

الموجودات
١9٣,9١9٢١6.445١٢6.4٣٢نقد وأرصدة لدى البنوك

١٢5,٠٢595.569١٨٣.5٧٧إيداعات لدى مؤسسات مالية
9٢9,١٢٧99٢.5٠٢9٧5.54٢موجودات التمويالت

5٣5,٨995٢١.4٠٨56٠.٨٠١استثمارات في أوراق مالية 
٢66,٧٣5٢5٧.٨٠6٢44.٧٠٣موجودات مشتراة لغرض التأجير          

6١١,9٠١6١6.٢6٣4٨5.٧5٨عقارات استثمارية
9٠4,5٢٨٨9٣.٠٣٧٢٨٠.9٧٢عقارات للتطوير

٨4,٨95٨١.44٠١١٣.4٠٨استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية
١١٧,٣٧٧١١٧.١٣5١4٣.٠٣١ممتلكات وآالت ومعدات

٢٠٣.5٢5٣١٨.٨5٢١٢6.٠٢٣موجودات أخرى
3.97٢.93١4.١١٠.45٧٣.٢4٠.٢4٧مجموع الموجودات

المطلوبات
٣5,١٨٣٣9.4١٣٣9.٢59أموال المستثمرين

٨4١,9٧9٨5٨.496595.١٢٧إيداعات من مؤسسات مالية وأخرى وأفراد
١٨٨,6٨4١٨9.6٠٧١٨٣.5٣٣حسابات جارية للعمالء
٣6٧,٠٣5٣65.٠6٢١٧4.٧٧4مطلوبات التمويالت 

٣١٠,954٢55.٧٣٣١9٠.5١٧مطلوبات أخرى
١,743,٨35١.٧٠٨.٣١١١.١٨٣.٢١٠مجموع المطلوبات

٨١٢,3٢69٠6.٣5٣99٢.٠٠5حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار
حقوق الملكية

9٧5,6٣٨9٧5.6٣٨65٧.٧94رأس المال
)٣4٠()5٨.4١٧()6٠,6٣6(أسهم خزينة

-٢,١9١٣,٠5٨عالوة إصدار أسهم
٢4,٣٢٠--حساب تسوية رأس المال

١٠5,٨9٣١٠5.٨9٣95,4٧5احتياطي قانوني
59,6٧٠١٢٢.٨٢599,494أرباح مستبقاة 

--١,١٣9احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات
١,٠٢6١.٠٢6٨6٢احتياطي أسهم منحة

١,٠٨4,9٢١١.١5٠.٠٢٣٨٧٧.6٠5مجموع حقوق الملكية العائد لمساهمي البنك
٣٣١,٨49٣45.٧٧٠١٨٧.4٢٧حصص غير مسيطرة

١,4١6,77٠١.495.٧9٣١.٠65.٠٣٢مجموع حقوق الملكية  
3.97٢.93١4.١١٠.45٧٣.٢4٠.٢4٧مجموع المطلوبات وحقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار وحقوق الملكية

مجموع
حقوق

الملكية

حصص
غير

مسيطرة

المنسوب لمساهمي البنك بيان التغيرات في حقوق الملكية
الموحد المختصر

للثالثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨ /
المجموعبآالف الدوالرات األمريكية )مراجعة(

احتياطي 
القيمة العادلة 

لالستثمارات
احتياطي 

أسهم المنحة
أرباح

مستبقاة
احتياطي
قانوني

حساب 
تسوية 

رأس المال
أسهم
خزينة

رأس
المال

١,495,٧9٣ ٣45,٧٧٠ ١,١5٠,٠٢٣ - ١,٠٢6 ١٢٢,٨٢5 ١٠5,٨9٣ ٣,٠5٨ )5٨,4١٧( 9٧5,6٣٨ الرصيد في ١ يناير ٢٠١٨ 
)٢9,6٧٨( )١٣,٠9٢( )١6,5٨6( - - )١6,5٨6( - - - - أثر تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم )٣٠(

١,466,١١5 ٣٣٢,6٧٨ ١,١٣٣,4٣٧ - ١,٠٢6 ١٠6,٢٣9 ١٠5,٨9٣ ٣,٠5٨ )5٨,4١٧( 9٧5,6٣٨ الرصيد في ١ يناير ٢٠١٨ )معدل(
٣6,٨95 4١6 ٣6,4٧9 - - ٣6,4٧9 - - - - ربح الفترة  
١,١٣9 - ١,١٣9 ١,١٣9 - - - - - - تغيرات القيمة العادلة خالل الفترة

3٨,٠34 4١6 37,6١٨ ١,١39 - 36,479 - - - - مجموع اإليرادات والمصروفات المحتسبة
)٨٢,4١٢( - )٨٢,4١٢( - - )٨٢,4١٢( - - - - أرباح أسهم للمساهمين 
)١,١٧٠( )5٣4( )6٣6( - - )6٣6( - - - - المحول لصندوق الزكاة واألعمال الخيرية

)٧١١( )٧١١( - - - - - - - - إلغاء احتساب نتيجة فقدان السيطرة
)5,444( - )5,444( - - - - - )5,444( - شراء أسهم خزينة
٢,٣5٨ - ٢,٣5٨ - - - - )٨6٧( ٣,٢٢5 - بيع أسهم خزينة

١,4١6,77٠ 33١,٨49 ١,٠٨4,9٢١ ١,١39 ١,٠٢6 59,67٠ ١٠5,٨93 ٢,١9١ )6٠.636( 975,63٨ الرصيد في 3١ مارس ٢٠١٨

مجموع
حقوق

الملكية

حصص
غير

مسيطرة

المنسوب لمساهمي البنك بيان التغيرات في حقوق الملكية
الموحد المختصر )يتبع(

للثالثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس  ٢٠١٨ /
المجموعبآالف الدوالرات األمريكية )مراجعة(

احتياطي 
أسهم المنحة

أرباح
مستبقاة

احتياطي
قانوني

حساب 
تسوية 

رأس المال
أسهم
خزينة

رأس
المال

١.١٢١.٧٠٧ ٢١٣.6٨٣ 9٠٨.٠٢4 9٠٢ ١9١,٣٧9 9٣.٧6٨ ٢4.٣٢٠ ٣4٠ 59٧.995 الرصيد في ١ يناير ٢٠١٧
٣٣.55١ ١.6٣6 ٣١.9١5 - ٣١.9١5 - - - - ربح الفترة  
٣٣.55١ ١.6٣6 ٣١.9١5 - ٣١.9١5 - - - - مجموع اإليرادات والمصروفات المحتسبة

- - - - )59.٧99( - - - 59.٧99 أسهم منحة صادرة 
)59.٧99( - )59.٧99( - )59.٧99( - - - - أرباح أسهم للمساهمين
)٣.5٠9( - )٣.5٠9( - )٣.5٠9( - - - - المحول لصندوق الزكاة واألعمال الخيرية

)١٨.٠6١( )٢5.١٨6( ٧.١٢5 )4٠( 5.45٨ ١.٧٠٧ - - - االستحواذ على حصص إضافية في شركة تابعة
- 6.١5١ )6.١5١( - )6.١5١( - - - - التغيرات في الحصص غير المسيطرة

)٨.٨5٧( )٨.٨5٧( - - - - - - - إلغاء احتساب شركة تابعة
١.٠65.٠٣٢ ١٨٧.4٢٧ ٨٧٧.6٠5 ٨6٢ 99,494 95.4٧5 ٢4.٣٢٠ ٣4٠ 65٧.٧94 الرصيد في ٣١ مارس ٢٠١٧

بيان الدخل الموحد المختصر
للثالثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨ / بآالف الدوالرات األمريكية

الثالثة أشهر المنتهية  
3١ مارس ٢٠١٨

)مراجعة(
٣١ مارس ٢٠١٧

)مراجعة(
٨,9٠٠٣٧,٧56إيراد األنشطة االستثمارية المصرفية

١,9٠4١.٧١٣إيراد رسوم وعموالت  
١,٠١٢6٠9إيراد إيداعات لدى مؤسسات مالية   

١٧,٠5٧١٧.٧46إيراد موجودات التمويالت وموجودات مشتراة لغرض التأجير
)٣٧٣(٣,455حصة المجموعة من أرباح / )خسائر( استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية، صافي

٣,9٨5٢.٨١٢إيرادات استثمارات في أوراق مالية، صافي 
-٣,٢٠٠إيراد من العقارات

969٢6٢أرباح صرف العمالت األجنبية، صافي
٣٧.٨4٧٣.4٣9إيرادات أخرى، صافي  

7٨,3٢96٣.964مجموع اإليرادات قبل عوائد حاملي حسابات االستثمار ومصروفات التمويل
)١١.٠١6()٧,٨٢5(عوائد حاملي حسابات االستثمار قبل حصة المجموعة كمضارب

٢,٢٧95.٨٧5حصة المجموعة كمضارب
)5.١4١()5,546(عوائد حاملي حسابات االستثمار

)9.٢٣٧()١٢,٣٣١(مطروحًا: مصروفات التمويل
6٠,45٢49,5٨6مجموع اإليرادات
١٠,546١٠.6١9تكلفة الموظفين

٢,٨55٢.55٠مصروفات االستشارات االستثمارية
٨,4٨٢١٠.٢٠4مصروفات تشغيلية أخرى

٢١,٨٨3٢٣.٣٧٣مجموع مصروفات 
3٨,569٢6.٢١٣الربح قبل مخصصات انخفاض القيمة

5.٨45)١,6٧4()مخصصات(/ استرجاع مخصصات انخفاض قيمة الموجودات للفترة
36,٨95٣٢,٠5٨ربح العمليات المستمرة

العمليات المتوقفة
١,49٣-ربح من عمليات الشركات التابعة غير المصرفية، صافي

36,٨95٣٣.55١ربح الفترة
ربح الفترة العائد إلى:

٣6,4٧9٣١.9١5مساهمي البنك
4١6١.6٣6حصص غير مسيطرة

36,٨95٣٣.55١
العائد لكل سهم  

١,٠٢١.٢٨العائد األساسي والمخفض لكل سهم )بالسنت األمريكي(
العائد لكل سهم  - العمليات المستمرة

١,٠٢١.٢٨العائد األساسي والمخفض لكل سهم )بالسنت األمريكي(

٣١ مارس ٢٠١٧
)مراجعة(

3١  مارس ٢٠١٨
)مراجعة(

بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر
للثالثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨ / بآالف الدوالرات األمريكية

أنشطة العمليات
٣٣.55١ ٣6.٨95 ربح الفترة

تعديالت لـ :
)٢.٨١٢( )6٣٢( دخل من استثمارات في األوراق المالية     
)١.١٢٠( )٣.455( حصة المجموعة من أرباح استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية

)٢6٢( )969( )أرباح( / خسائر صرف العمالت األجنبية
)٢5.6٠٠( - ربح من بيع شركة تابعة

- )٣5.٣٠٠( إيراد من إعادة الهيكلة
)٣.4٣9( )٢.54٧( إيرادات أخرى
9.٢٣٧ ١٧.٨٧٧ مصروفات التمويل

)5.٨45( ١.6٧4 )عكس( / مخصصات انخفاض القيمة 
4١٣ 5٠9 استهالك وإطفاء

4.١٢٣ ١4.٠5٢
تغييرات على:

45 ٢.٧56 إيداعات لدى مؤسسات مالية )أكثر من ٣ اشهر(
)4.95٢( ٣٣.69٧ موجودات التمويل
١.554 )٨.9٢9( موجودات مشتراة لغرض التأجير
5,٧١٨ ٢١.١٣6 موجودات أخرى
١.٨١٧ )4.٨٠٢( رصيد احتياطي مصرف البحرين المركزي

)5.٣٠6( )4.٢٣٠( أموال المستثمرين
٢4.6١٢ )١6.5١٧( إيداعات من مؤسسات مالية ومؤسسات أخرى وأفراد
)9.٢5٠( )9٢٣( حسابات جارية للعمالء

)٣٠.١٨5( )94.٠٢٧( حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار
9.٠6٧ )٢6.٧٧9( مطلوبات أخرى

)٢.٧4٨( )٨4.566( صافي النقد المستخدم في أنشطة العمليات
أنشطة االستثمار

)4٧٧( )5١٢( مدفوعات لشراء معدات، صافي
)45.٨4٠( )49.5١٠( شراء استثمارات في أوراق مالية
5٢.966 ١٠4.59١ مقبوضات من بيع شركة تابعة 
5.565 ٣5.9٧١ مقبوضات من بيع استثمارات في أوراق مالية
٢.٨١٢ ٧.١٢٨ إيراد أرباح أسهم من استثمارات 

١5.٠٢6 97.66٨ صافي النقد الناتج من أنشطة االستثمار
أنشطة التمويل

١٠.٠4٢ ١.9٧٣ مطلوبات التمويالت، صافي
)٧.9٠٢( )٨.٨٣9( مصروفات تمويل مدفوعة 

)59.٧99( )١٠٠( أرباح أسهم مدفوعة 
)١5.٢٢٨( - استحواذ إضافي في شركة تابعة

- )٢.٢١9( شراء أسهم خزينة، صافي
)٧٢.٨٨٧( )9.١٨5( صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
)6٠.6٠9( 3.9١7 صافي الزيادة / )النقص( في النقد وما في حكمه خالل الفترة
٣١٢.5٧٢ ٢56.٨٨٧ النقد وما في حكمه في ١ يناير *
٢5١.96٣ ٢6٠.٨٠4 النقد وما في حكمه في 3١ مارس

يتمثل النقد وما في حكمه في: *
٧٣.494 ١4١.٣٢4 نقد وأرصدة لدى البنوك )باستثناء رصيد احتياطي مصرف البحرين المركزي(

١٧٨.469 ١١9.4٨٠ إيداعات لدى مؤسسات مالية )أقل من ثالثة أشهر(
٢5١.96٣ ٢6٠.٨٠4

 * صافي من الخسائر االئتمانية المتوقعة بمبلغ ٧ آالف دوالر أمريكي )٣١ ديسمبر ٢٠١٧: 5 آالف دوالر أمريكي(.

المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة
للثالثة أشهر المنتهية في ٣1 مارس 2018

اعتمدت المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة من قبل مجلس اإلدارة في ١٣ مايو ٢٠١٨ ووقعها بالنيابة عن المجلس:

هشام الريسأحمد بن خليفة آل خليفةجاسم الصديقي
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارةنائب 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. للثالثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨ والتي تم مراجعتها من قبل السادة KPMG، الذين أبدوا رأيهم بأنها عادلة وصحيحة وبدون تحفظات«. 


