
* اعتاد البنك على احتساب ربح / )خسارة( بيع أسهم الخزينة في االحتياطي القانوني. قام البنك بإعادة تصنيف الخسائر من بيع أسهم الخزينة بمبلغ 24,818 ألف دوالر أمريكي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 إلى األرباح المستبقاة. 
اعتمدت المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة من قبل مجلس اإلدارة في 17 أغسطس 2020 ووقعها بالنيابة عن المجلس:

هشام الريسجاسم الصديقي
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارةرئيس مجلس اإلدارة

لمجموعة المختصرة  الموحدة  المالية  البيانات  من  أعاله،  المذكورين  المختصر  الموحد  الملكية  حقوق  في  التغيرات  بيان  و  المختصر  الموحد  النقدية  التدفقات  بيان  المختصر،  الموحد  الدخل  بيان  المختصر،  الموحد  المالي  المركز  بيان  استخالص   »تم 
جي اف اتش المالية ش.م.ب. للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020 والتي تم مراجعتها من قبل السادة KPMG، الذين أبدوا رأيهم بأنها عادلة وصحيحة وبدون تحفظات«. 

المركز المالي الموحد المختصر
كما  في 30 يونيو 2020 / بآالف الدوالرات األمريكية

30 يونيو2020 
)مراجعة(

31 ديسمبر 2019
)مدققة(
)معدلة(

30 يونيو 2019
)مراجعة(
)معدلة(

 الموجودات
598,969364.598371,805نقد وأرصدة لدى البنوك

1,594,4621.588.6611,682,405محفظة الخزينة
1,275,6221.272.7771,300,231موجودات التمويالت

1,808,5341.806.0091,821,444عقارات استثمارية
251,328268.175279,048استثمارات الملكية الخاصة
98,55896.50777,048استثمارات مشتركة         

399,555444,689502,877ذمم مدينة ومصروفات مدفوعة مقدمًا
107,743103,857103,116ممتلكات ومعدات

6,134,7715.945.2736,137,974مجموع الموجودات
المطلوبات

104,38370.85861,097أموال العمالء
2,296,7882.447.2492,789,757إيداعات من مؤسسات مالية ومؤسسات غير مالية وأفراد

127,694147.487163,683حسابات جارية للعمالء
929,532301,411221,953تمويالت ألجل

396,175466,852525,876ذمم دائنة ومصروفات مستحقة
3,854,5723.433.8573,762,366مجموع المطلوبات

1,098,7231.218.545995,837حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار
حقوق الملكية

975,638975.638975.638رأس المال
)58,890()73.419()76,801(أسهم خزينة

125,312125.312117,301احتياطي قانوني
)5,641(7,737)12,906(احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات

)43,150()29.425()48,929(احتياطي تحويل العمالت األجنبية
50,298)2,498()110,273(أرباح مستبقاة

1,1981.1981,198احتياطي أسهم منحة
853,2391.004.5431,036,754مجموع حقوق الملكية العائد لمساهمي البنك

328,237288,328343,017حصص غير مسيطرة
1,181,4761.292.8711,379,771 مجموع حقوق الملكية

6,134,7715.945.2736,137,974 مجموع المطلوبات وحقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار وحقوق الملكية

مجموع
حقوق
الملكية

حصص
غير

مسيطرة

المنسوب لمساهمي البنك بيان التغيرات في حقوق الملكية
الموحد المختصر

للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020 /
المجموعبآالف الدوالرات األمريكية )مراجعة(

احتياطي 
أسهم
المنحة

أرباح
مستبقاة

احتياطي 
تحويل 

العمالت 
األجنبية

احتياطي 
القيمة العادلة
لالستثمارات

احتياطي
قانوني

ٔاسهم 
خزينة

رأس
المال

30 يونيو 2020 )مراجعة(
1,292,871 288,328 1,004,543 1,198 )2,498( )29,425( 7,737 125,312 )73,419( 975.638 الرصيد في 1 يناير 2020

20,386 5,332 15,054 - 15,054 - - - - - ربح الفترة
)20,910( )267( )20,643( - - - )20,643( - - - تغيرات القيمة العادلة خالل الفترة
)524( 5,065 )5,589( - 15,054 - )20,643( - - - مجموع اإليرادات والمصروفات المحتسبة

)74,204( )14,311( )59,893( - )59,893( - - - - - مساهمة راسمالية إضافية في شركة تابعة 
)25,295( )11,279( )14,016( - )14,016( - - - - - خسارة التعديل على موجودات التمويالت
4,054 936 3,118 - 3,118 - - - - - منحة حكومية 

)30,000( - )30,000( - )30,000( - - - - - أرباح أسهم معلنة 
)1,646( )258( )1,388( - )1,388( - - - - - المحول لصندوق الزكاة واألعمال الخيرية
)48,237( - )48,237( - - - - - )48,237( - شراء أسهم خزينة
49,257 - 49,257 - )20,650( - - - 69,907 - بيع أسهم خزينة
)25,052( - )25,052( - - - - - )25,052( - أسهم خزينة مشتراة لبرنامج حوافز الموظفين
)23,495( )3,991( )19,504( - - )19,504( - - - - فروقات تحويل العمالت األجنبية 
63,747 63,747 - - - - - - - - حصة غير مسيطرة ناشئة من استمالك شركة تابعة

1,181,476 328,237 853,239 1,198 )110,273( )48.929( )12,906( 125,312 )76,801( 975.638 الرصيد في 30 يونيو 2020

مجموع
حقوق
الملكية

حصص غير
مسيطرة

محتفظ بها
للبيع

حصص
غير

مسيطرة

المنسوب لمساهمي البنك بيان التغيرات في حقوق الملكية
الموحد المختصر

للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو2020 /
المجموعبآالف الدوالرات األمريكية )مراجعة(

احتياطي 
أسهم
المنحة

أرباح
مستبقاة

احتياطي 
تحويل 

العمالت 
األجنبية

احتياطي 
القيمة العادلة
لالستثمارات

احتياطي
قانوني

أسهم
خزينة

رأس
المال

30 يونيو 2019 )مراجعة(
1.422.778 40.556 323.408 1.058.814 1.086 98.318 )43.380( )4.725( 117.301 )85.424( 975.638 الرصيد في 1 يناير 2019 * )كما أعلن عنه سابقًا(

- )25,396( 25,396 - - - - - - - - إعادة تصنيف شركة تابعة من محتفظ بها لغرض البيع إلى محتفظ 
بها لالستخدام

1.422.778 15,160 348,804 1.058.814 1.086 98.318 )43.380( )4.725( 117.301 )85.424( 975.638 الرصيد في 1 يناير 2019 * )المعدل(
48.426 - )708( 49.134 - 49.134 - - - - - ربح الفترة 
)916( - - )916( - - - )916( - - - تغيرات القيمة العادلة خالل الفترة

47.510 - )708( 48.218 - 49.134 - )916( - - - مجموع اإليرادات والمصروفات المحتسبة
- - - - - )55.000( - - - - 55.000 أسهم منحة صادرة
- - - - - 4.451 - - - 50.549 )55.000( إلغاء أسهم خزينة

)30.000( - - )30.000( - )30.000( - - - - - أرباح أسهم معلنة
)2.442( - )223( )2.219( - )2.219( - - - - - المحول لصندوق الزكاة واألعمال الخيرية 

112 - - 112 112 - - - - - - إصدار أسهم وفق برنامج حوافز الموظفين
)109.627( - - )109.627( - - - - - )109.627( - شراء أسهم خزينة
70.795 - - 70.795 - )14.817( - - - 85.612 - بيع أسهم خزينة
)4.626( - )4.856( 230 - - 230 - - - - فروقات تحويل العمالت األجنبية
)14.729( )15.160( - 431 - 431 - - - - - شراء حصة غير مسيطرة  بدون تغير السيطرة

1.379.771 - 343,017 1.036.754 1.198 50.298 )43.150( )5.641( 117.301 )58.890( 975.638 الرصيد في 30 يونيو 2019

بيان الدخل الموحد المختصر
للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020 / بآالف الدوالرات األمريكية

للستة أشهر المنتهية في

 30 يونيو 2020
)مراجعة(

30 يونيو 2019
)مراجعة(
)معدلة(

العمليات المستمرة
إيراد الخدمات المصرفية االستثمارية 

2,7271.358إدارة األصول
38,23742.089إيرادات متعلقة بالصفقات

40,96443.447
إيراد الخدمات المصرفية التجارية

41,26838.762إيراد التمويل
17,37217.330إيراد الخزينة واالستثمار
3,20610.745الرسوم وإيرادات أخرى

)19.130()15,978(مطروحًا: العائد لحاملي حسابات االستثمار
)9.788()13,494(مطروحًا: مصروفات التمويل

32,37437.919
إيراد من استثمارات الملكية الخاصة واالستثمارات المشتركة

19,30010.086إيراد االستثمار المباشر، صافي
29.406-إيراد متعلق بإعادة الهيكلة

4,109507أرباح أسهم من االستثمارات المشتركة
23,40939.999

إيراد العقارات
9,25613.517التطوير والبيع

1,1571.248اإليجار والدخل التشغيلي
10,41314.765

إيراد الخزينة وإيرادات أخرى
35,24025,459إيراد التمويل  

-)10,933(خسارة القيمة العادلة الستثمارات الخزينة، صافي
15,0591,956إيرادات أخرى، صافي

39,36627.415
146,526163.545مجموع اإليرادات

57,64948.783مصروفات تشغيلية
66,94453.705مصروفات التمويل

1,54712.164مخصصات انخفاض قيمة الموجودات
126,140114.652مجموع المصروفات

20,38648.893ربح من العمليات المستمرة
)467(-خسارة من العمليات غير المستمرة، صافي

20,38648.426ربح الفترة
المنسوب إلى :
15,05449.134 مساهمي البنك

)708(5,332حصص غير مسيطرة
20,38648.426

العائد على السهم
0.451.45العائد األساسي والمخفض على السهم )سنت أمريكي(

العائد على السهم – العمليات المستمرة
0.451.47العائد األساسي والمخفض على السهم )سنت أمريكي(

30 يونيو 2019
)مراجعة(

30 يونيو2020
)مراجعة(

بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر
للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020/ بآالف الدوالرات األمريكية

أنشطة العمليات
48.426 20,386 ربح الفترة

تعديالت لـ :
)13.560( )16,470( إيراد الخدمات المصرفية التجارية 
)10.482( )23,409( إيراد من استثمارات الملكية الخاصة
)16.530( )8,623( إيراد من أرباح األسهم وربح / )خسارة( من استثمارات الخزينة 

623 )1,174( )أرباح(/ خسائر صرف العمالت األجنبية
)29.406( - إيراد متعلق بإعادة الهيكلة
63.493 80,408 مصروفات التمويل 
12.164 1,547 مخصصات انخفاض القيمة
1.097 1,308 استهالك وإطفاء

55,825 53,973
تغييرات في:

)280.537( 346,762 إيداعات لدى مؤسسات مالية )ذات تواريخ استحقاق أكثر من 3 اشهر(
)91.284( )2,845( موجودات التمويل

)179,515(  31,581 موجودات أخرى
)15.783( 44,145 رصيد احتياطي مصرف البحرين المركزي ورصيد بنكي مقيد
14.458 33,526 أموال العمالء

1.161.368 )150,461( إيداعات من مؤسسات مالية ومؤسسات غير مالية
)14.223( )19,793( حسابات جارية للعمالء
98.927 )119,822( حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار
)48.042( )52,731( ذمم دائنة ومصروفات مستحقة
701.194 164,335 صافي النقد الناتج من أنشطة العمليات

أنشطة االستثمار
)273( )233( مدفوعات لشراء معدات
2.156 1,008 مقبوضات من بيع استثمارات ملكية خاصة، صافي

)261.748( )268,797( شراء محفظة الخزينة، صافي
- 32,856 نقد مستحوذ من استمالك شركة تابعة  

38.118 342 مقبوضات من بيع عقار استثماري
3.065 7,128 أرباح أسهم مستلمة من استثمارات ملكية خاصة واستثمارات مشتركة

)11.734( )12,197( مبلغ مدفوع مقدمًا لتطوير عقارات
)230.416( )239,893( صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

أنشطة التمويل
)59.028( 650,040 مطلوبات التمويالت، صافي
)25.794( )82,595( مصروفات تمويل مدفوعة 
)27.829( )33,397( أرباح أسهم مدفوعة 
)9.026( - شراء حصة غير مسيطرة
)39.182( )24,124( شراء أسهم خزينة، صافي

)160.859( 509,924 صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
309.919 434,366 صافي الزيادة في النقد وما في حكمه خالل الفترة
397.620 367,533 النقد وما في حكمه في 1 يناير*
707.539 801,899 النقد وما في حكمه في 30 يونيو

يتمثل النقد وما في حكمه في: *
298.544 559,020 نقد وأرصدة لدى البنوك )باستثناء رصيد احتياطي مصرف البحرين المركزي والنقد المقيد(
408.995 242,879 إيداعات لدى مؤسسات مالية )ذات تواريخ استحقاق أقل من ثالثة أشهر(

707.539 801,899
* صافي من الخسائر االئتمانية المتوقعة بمبلغ 612 ألف دوالر أمريكي )31 ديسمبر 2019: 1,098 ألف دوالر أمريكي(.

المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة
للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020


