
بيان المركز المالي الموحد
كما  في 31  ديسمبر 2018 / بآالف الدوالرات األمريكية

31 ديسمبر
2018

31 ديسمبر
2017

 الموجودات

341.567216.445نقد وأرصدة لدى البنوك

289.55895.569إيداعات لدى مؤسسات مالية

920.676992.502موجودات التمويالت

773.134521.408استثمارات في أوراق مالية 

288.271257.806موجودات مشتراة لغرض التأجير          

523.692616.263عقارات استثمارية

1.316.318893.037عقارات للتطوير

66.96481.440استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية

-147.141موجودات محتفظ بها برسم البيع

92.902117.135ممتلكات ومعدات

229.142318.852موجودات أخرى

4.989.3654.110.457مجموع الموجودات

المطلوبات

46.63939.413أموال المستثمرين

1.628.389858.496إيداعات من مؤسسات مالية وأخرى وأفراد

177.906189.607حسابات جارية للعمالء

256.137365.062مطلوبات التمويالت 

-42.749مطلوبات متعلقة مباشرة بموجودات محتفظ بها برسم البيع

517.857255.733مطلوبات أخرى

2.669.6771.708.311مجموع المطلوبات

896.910906.353حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار

حقوق الملكية

975.638975.638رأس المال

3,058-عالوة إصدار أسهم

)58.417()85.424(أسهم خزينة

92.483105.893احتياطي قانوني

-)4.725(احتياطي القيمة العادلة

-)43.380(احتياطي تحويل العمالت األجنبية

123.136122.825أرباح مستبقاة 

1.0861.026احتياطي أسهم منحة

1.058.8141.150.023مجموع حقوق الملكية المنسوبة لمساهمي البنك

323.408345.770حصص غير مسيطرة

-40.556حصص غير مسيطرة محتفظ بها للبيع

1.422.7781.495.793مجموع حقوق الملكية

4.989.3654.110.457مجموع المطلوبات وحقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار وحقوق الملكية

بيان الدخل الموحد
 للسنة المنتهية  في 31  ديسمبر 2018 

20182017/ بآالف الدوالرات األمريكية

العمليات المستمرة

40,100121.294إيراد األنشطة المصرفية االستثمارية

7,9896,631إيراد رسوم العموالت

3,9803.177إيراد إيداعات لدى مؤسسات مالية   

72,79973.377إيراد من موجودات التمويالت وموجودات مشتراة لغرض التأجير

)248(3,161الحصة من أرباح استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية

33,72511.313إيرادات استثمارات في أوراق مالية، صافي

1,2524.050ربح صرف العمالت األجنبية، صافي

-113،147إيرادات من تسوية اإللتزامات

55,47248,211إيرادات أخرى، صافي 

331,625267.805اإليراد التشغيلي قبل عوائد حاملي حسابات االستثمار ومصروفات التمويل

)39.480()37,731(عوائد حاملي حسابات االستثمار قبل حصة البنك كمضارب

14,90419.726حصة البنك كمضارب

)19.754()22,827(عوائد حاملي حسابات االستثمار

)43.692()62,585(مطروحًا: مصروفات التمويل

246,213204.359مجموع اإليرادات

53,13540,914تكلفة الموظفين

14,4778.778مصروفات االستشارات االستثمارية

49,47749.387مصروفات تشغيلية أخرى

117,08999,079مجموع المصروفات 

129,124105.280الربح قبل مخصصات انخفاض القيمة

)9,381()17,614(مطروحًا: مخصصات انخفاض القيمة، صافي

111,51095,899ربح السنة من العمليات المستمرة

العمليات المتوقفة

3,5397.289الربح من عمليات الشركات التابعة غير المصرفية، صافي

115,049103.188ربح السنة

ربح السنة المنسوب إلى:

114,076104.182مساهمي البنك

)994(973حصص غير مسيطرة

115,049103.188

العائد على السهم

3,223,58العائد األساسي والمخفض على السهم )سنت أمريكي(

العائد على السهم – العمليات المسترة

3,123,30العائد األساسي والمخفض على السهم )سنت أمريكي(

البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 

مجموع
حقوق

الملكية

حصص 
غير

مسيطرة
محتفظ بها 

للبيع
حصص غير

مسيطرة

المنسوب لمساهمي البنك

 بيان التغيرات في حقوق 
الملكية الموحد

 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 / 
المجموعبآالف الدوالرات األمريكية

احتياطي
أسهم

منحة
أرباح

مستبقاة

احتياطي 
تحويل

العمالت
األجنبية

احتياطي
القيمة
العادلة

احتياطي
قانوني

أسهم
خزينة

عالوة 
إصدار
أسهم

رأس
المال

1.495.793 - 345.770 1.150.023 1.026 122.825 - - 105.893 )58,417( 3.058 975,638 الرصيد في 1 يناير2018 )المعلن سابقًا( 

)29.678( - )13.092( )16.586( - )16.586( - - - - - - أثر تطبيق معيار المحاسبة المالي
رقم )30(

)965( - - )965( - )965( - - - - - - أثر تطبيق معيار المحاسبة المالي
رقم )30( من قبل شركات زميلة

1.465.150 - 332.678 1.132.472 1.026 105.274 - - 105.893 )58,417( 3.058 975,638 الرصيد في 1 يناير2018 )معدل(

115.049 - 973 114.076 - 114.076 - - - - - - ربح السنة 

)58.771( )15.331( )43.380( - - )43.380( - - - - - فروقات تحويل العمالت األجنبية

)4.725( - - )4.725( - - - )4.725( - - - - تغيرات القيمة العادلة خالل السنة

51.613 - )14.358( 65.971 - 114.076 )43.380( )4.725( - - - - مجموع اإليرادات والمصروفات المحتسبة

)82.412( - - )82.412( - )82.412( - - - - - - أرباح أسهم معلنة

)2.954( - )522( )2.432( - )2.432( - - - - - - المحول لصندوق الزكاة واألعمال الخيرية

)828( - )804( - - )24( - - - - - - إلغاء احتساب نتيجة فقدان السيطرة

220 - 98 122 60 62 - - - - - - إصدار أسهم وفق برنامج حوافز 
الموظفين

- - - - - )11.408( - - 11.408 - - - المحول إلى االحتياطي القانوني

)160.973( - - )160.973( - - - - - )160.973( - - شراء أسهم خزينة

106.090 - - 106.090 - - - - )24.818( 133.966 )3.058( - بيع أسهم خزينة

46.872 40.556 6.316 - - - - - - - - - حصص غير مسيطرة ناتجة من االستحواذ 
على شركات تابعة

1.422.778 40.556 323.408 1.058.814 1.086 123.136 )43.380( )4.725( 92.483 )85.424( - 975,638 الرصيد في 31 ديسمبر 2018

مجموع
حقوق

الملكية

حصص
غير

مسيطرة

المنسوب لمساهمي البنك

 بيان التغيرات في حقوق 
الملكية الموحد 

للسنة المنتهية  في 31  ديسمبر 2018 
المجموع)يتبع( / بآالف الدوالرات األمريكية

احتياطي 
أسهم 
المنحة

أرباح
مستبقاة

احتياطي
قانوني

حساب 
تسوية 

رأس المال
أسهم
خزينة

عالوة
أسهم

رأس
المال

1.121.707 213.683 908.024 902 191.379 93.768 24.320 )340( - 597.995 الرصيد كما في 1 يناير 2017

103.188 )994( 104.182 - 104.182 - - - - - ربح السنة

103.188 )994( 104.182 - 104.182 - - - - - مجموع اإليرادات والمصروفات المحتسبة

469.860 176.754 293.106 - - - )24.320( - 2.896 314.530 إصدار أسهم رأس المال 

- - - - )59.799( - - - - 59.799 أسهم منحة صادرة 

)59.799( - )59.799( - )59.799( - - - - - أرباح أسهم معلنة 

)3.509( - )3.509( - )3.509( - - - - - المحول لصندوق الزكاة واألعمال الخيرية

)72.360( )34.816( )37.544( )40( )39.211( 1.707 - - - -
االستحواذ على حصص إضافية في شركات 

تابعة  والتغيرات الناتجة في الحصص غير 
المسيطرة، صافي

- - - - )10.418( 10.418 - - - - المحول إلى االحتياطي القانوني

7.042 - 7.042 164 - - - - 3.564 3.314 إصدار أسهم وفق برنامج حوافز 
الموظفين، صافي االسترجاعات

)8.857( )8.857( - - - - - - - - إلغاء احتساب شركة تابعة عند فقدان 
السيطرة

)82.839( - )82.839( - - - - )82.839( - - شراء أسهم خزينة

21.360 - 21.360 - - - - 24.762 )3.402( - بيع أسهم خزينة

1.495.793 345.770 1.150.023 1.026 122.825 105.893 - )58.417( 3.058 975.638 الرصيد في 31 ديسمبر 2017 

بيان التدفقات النقدية الموحد
 للسنة المنتهية  في 31  ديسمبر 2018 

20182017/ بآالف الدوالرات األمريكية

أنشطة التشغيل

115.049103.188ربح السنة

تعديالت على:

)80,511()8.500(إيراد األنشطة المصرفية االستثمارية

)11,313()33.725(     إيراد استثمارات في األوراق المالية

)7.041()3.161(حصة المجموعة من أرباح استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية، صافي

)4,050()434(أرباح صرف العمالت األجنبية، صافي

)18,000()6.902(إيرادات أخرى

-)113.147( إيراد من تسوية مطلوبات

62.58543,692مصروفات التمويل

2.0996,279استهالك وإطفاء

17.6149,381مخصصات انخفاض القيمة

31.47841.625

التغيرات في:

3,193)168.286(إيداعات لدى مؤسسات مالية

)21,912(9.256موجودات التمويالت

)11,549()30.465(موجودات مشتراة لغرض التأجير

)97,437(9.458 موجودات أخرى

)5,152(7.226أموال المستثمرين

769.893287,981إيداعات من مؤسسات مالية وشركات أخرى وأفراد

)3,176()11.701(حسابات جارية للعمالء

9.049)132.128(مطلوبات أخرى

)115,837()9.443(حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار

6,354)8.913(حساب احتياطي مصرف البحرين المركزي

466.37593,139صافي النقد من أنشطة التشغيل

أنشطة االستثمار

)921()2.814(مدفوعات لشراء معدات، صافي

)220,030()336.120(شراء استثمارات في أوراق مالية

-)5.730(شراء حصة إضافية في شركة زميلة

118.86051,875 مقبوضات من بيع استثمارات في أوراق مالية

25.30814,857 أرباح أسهم و إيرادات من استثمارات في أوراق مالية

-)17.276(صافي النقد المدفوع لشراء شركة تابعة

1,857)15.952(شراء/ بيع عقارات استثمارية وعقارات التطوير

104.59153,694مقبوضات من بيع أسهم شركات تابعة خاصة

)98,668()129.133(صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من أنشطة االستثمار

أنشطة التمويل

126,255)9.810(مطلوبات التمويالت، صافي

)36,245()55.665(مصروفات تمويل مدفوعة

)65,139()54.883(شراء أسهم خزينة، صافي

)59,799()76.151(  أرباح أسهم مدفوعة

)15,228(-استحواذ على حصة إضافية في شركة تابعة

)50,156()196.509(صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

)55,685(140.733صافي )النقص( / الزيادة  في النقد وما في حكمه خالل السنة

256.887312,572النقد وما في حكمه في 1 يناير

397.620256,887النقد وما في حكمه في 31 ديسمبر

 يتمثل النقد وما في حكمه في:

284.649169,619نقد وأرصدة لدى البنوك )باستثناء رصيد احتياطي مصرف البحرين  المركزي واألرصدة المقيدة

112.97187,268إيداعات لدى مؤسسات مالية )أقل من ثالثة أشهر(

397.620256,887

اعتمدت المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة من قبل مجلس اإلدارة في 11 فبراير 2019، وتم التوقيع عليها من قبل:

هشام الريسأحمد بن خليفة آل خليفة
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارةنائب رئيس 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 31 ديسمبر 2018 والتي تم مراجعتها من قبل السادة KPMG، الذين أبدوا رأيهم بأنها عادلة وصحيحة وبدون تحفظات. 


