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

3٠ يونيو ٢٠١٥
)مراجعة(

3١ ديسمبر ٢٠١٤
)مدققة( )معدلة(

3٠ يونيو ٢٠١٤
)مراجعة( )معدلة(

الموجودات
١٥٤٫٢3٠١٢٩٫٩3٨١٥١٫٦٢٨نقد وأرصدة لدى البنوك

١٧٧٫٢٦٨٢٤٨٫٤٨٢٢٠٧٫٨١٧ودائع لدى مؤسسات مالية
٨٠٥٫٨٤٨٧٨٢٫٦٢٨٧٠٩٫٦١٩موجودات التمويالت

٥٨3٫٩٤٤٤٨٢٫٥٩٦٤٢٤٫٤٨٨استثمارات في اوراق مالية
١٤١٫٠٨٢١١٤٫٠٠٨٩٤٫٠٧٢موجودات مشتراة لغرض التأجير

3١3٫٦3٥3١3٫٦3٥٢٧3٫٩٦٧عقارات استثمارية
١٢٧٫٢٥١١3١٫3١٧١٦١٫٠٢٠عقارات تطويرية

٢٢٫٢١٧٢٦٫٩٠١٢٢٫٠٦٤استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية
١٢٥٫٠٩٠١٢٥٫١٧٦١٢٥٫٢٢٠موجودات غير ملموسة

١٦٢٫٦٢٥١٦٦٫٤٤٥١٥٩٫٦٥٠ممتلكات وآالت ومعدات
3٧١٫٦١٨٢٦١٫١١٦٢٧٧٫٢٧٥موجودات أخرى

٢٫٩٨٤٫٨٠٨٢٫٧٨٢٫٢٤٢٢٫٦٠٦٫٨٢٠مجموع الموجودات
المطلوبات

٩٫٦3٤١٨٫٦٧٥١3٫٨٤٤أموال المستثمرين
3٢٩٫٢٧٥33٩٫٤٥٨3٨3٫٤٨٥ودائع من مؤسسات مالية ومؤسسات أخرى وأفراد

١٤٩٫٠٧3١١١٫٦٨٤١٠٦٫٦٠١حسابات جارية للعمالء
٢٥٥٫٠٢٤٢٤٩٫3٤٠٢٧١٫٧٠٠مطلوبات التمويل

١٨٧٫٢٠٥١٤٩٫٨٧٢١٨٥٫٩٩٩مطلوبات أخرى
٩3٠٫٢١١٨٦٩٫٠٢٩٩٦١٫٦٢٩مجموع المطلوبات

٩٦3٫٤٦٩٨٩٥٫٥٥٨٨٠٦٫٦٩٩حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار
حقوق الملكية

٥٩٧٫٩٩٥١٫٢٥3٫٦٢٦٨3٧٫٩٠١رأس المال
)٩١٢()٩١٢()٩٤٨(أسهم خزينة

)٢٢٩٫٦٥٦()٤٧٥٫٥٨٢(٢٢٫٧٢٢حساب تسوية رأس المال
٧٠٫٠٦٠٧٠٫٠٦٠٦٨٫١٤٦احتياطي قانوني

)٢٠٥٫٩3٤()٢٠3٫٦٠٨(١٧٫٠3٩أرباح مستبقاة / )خسائر متراكمة(
)٤٩()٢٫3٦٦()٥٨٥(احتياطي القيمة العادلة

١٫١٢٩١٫١٢٩١٫٤٤٢احتياطي اسهم منحة
)٤٧١()٧٨٠()٨٤٢(احتياطي تحويل العمالت األجنبية

٧٠٦٫٥٧٠٦٤١٫٥٦٧٤٧٠٫٤٦٧مجموع حقوق الملكية المنسوبة لمساهمي البنك  
3٨٤٫٥٥٨3٧٦٫٠٨٨3٦٨٫٠٢٥حصص غير مسيطرة

١٫٠٩١٫١٢٨١٫٠١٧٫٦٥٥٨3٨٫٤٩٢مجموع حقوق المساهمين  
٢٫٩٨٤٫٨٠٨٢٫٧٨٢٫٢٤٢٢٫٦٠٦٫٨٢٠مجموع 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 3٠ يونيو ٢٠١٥/
المجموعبآالف الدوالرات األمريكية )مراجعة( )معدلة(

احتياطي 
تحويل 

العمالت
األجنبية

احتياطي 
اسهم 

منحة

احتياطي 
القيمة 
العادلة

أرباح 
مستبقاة 
/ )خسائر 
متراكمة(

احتياطي
قانوني

حساب تسوية
رأس المال

أسهم
خزينة

رأس
المال

الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١٥
٨٦٥٫٧3٠ ١٨٧٫١٩٤ ٦٧٨٫٥3٦ )٧٨٠( ١٫١٢٩ )٢٫3٤٥( )١٦٥٫٨٥١( ٦٩٫٢٥١ )٤٧٥٫٥٨٢( )٩١٢( ١٫٢٥3٫٦٢٦ كما هو معلن
١٥١٫٩٢٥ ١٨٨٫٨٩٤ )3٦٫٩٦٩( - - )٢١( )3٧٫٧٥٧( ٨٠٩ - - - اثر التوحيد

١٫٠١٧٫٦٥٥ 3٧٦٫٠٨٨ ٦٤١٫٥٦٧ )٧٨٠( ١٫١٢٩ )٢٫3٦٦( )٢٠3٫٦٠٨( ٧٠٫٠٦٠ )٤٧٥٫٥٨٢( )٩١٢( ١٫٢٥3٫٦٢٦ كما هو معدل
١3٫٦٦٠ ١٠٫3٤٠ 3٫3٢٠ - - - 3٫3٢٠ - - - - ربح الفترة
١٫٧٨١ - ١٫٧٨١ - - ١٫٧٨١ - - - - - تغيير القيمة العادلة
)١٧٩( )١١٧( )٦٢( )٦٢( - - - - - - - فروق تحويل العمالت االجنبية

١٥٫٢٦٢ ١٠٫٢٢3 ٥٫٠3٩ )٦٢( - ١٫٧٨١ 3٫3٢٠ - - - - مجموع االيرادات والمصروفات المحتسبة
٦٠٫٠٠٠ - ٦٠٫٠٠٠ - - - - - )١٨١٫3٦١( - ٢٤١٫3٦١ تحويل المرابحة الى راس المال

- - - - - - ٢١٧٫3٢٧ - ٦٧٩٫٦٦٥ - )٨٩٦٫٩٩٢( تخفيض راس المال
)3٦( - )3٦( - - - - - - )3٦( - شراء اسهم خزينة

)١٫٧٥3( )١٫٧٥3( - - - - - - - - - ارباح اسهم لحصص غير مسيطرة
١٫٠٩١٫١٢٨ 3٨٤٫٥٥٨ ٧٠٦٫٥٧٠ )٨٤٢( ١٫١٢٩ )٥٨٥( ١٧٫٠3٩ ٧٠٫٠٦٠ ٢٢٫٧٢٢ )٩٤٨( ٥٩٧٫٩٩٥ الرصيد في 3٠ يونيو ٢٠١٥

مجموع
حقوق

الملكية

حصص
غير

مسيطرة

المنسوب لمساهمي البنك بيان التغيرات في حقوق الملكية
الموحد المختصر

للستة أشهر المنتهية في 3٠ يونيو ٢٠١٥)يتبع( /
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 يناير٢٠١٤
٥٠٠,٩١٦ - ٥٠٠,٩١٦ - ١,٢٤٢ - )3١٠,١٨٥( ٦٨,١٤٦ )٢٢٩,٦٥٦( )٩١٢( ٩٧٢,٢٨١ كما هو معلن سابقًا 
١٤١,٥٨٠ ١٨٢,٥٠١ )٤٠,٩٢١( - - )٤٩( )٤٠,٨٧٢( - - - - أثر التوحيد 
٦٤٢,٤٩٦ ١٨٢,٥٠١ ٤٥٩,٩٩٥ - ١,٢٤٢ )٤٩( )3٥١,٠٥٧( ٦٨,١٤٦ )٢٢٩,٦٥٦( )٩١٢( ٩٧٢,٢٨١ كما هو معدل
١٤,٨٨3 ٤,١٤٠ ١٠,٧٤3 - - - ١٠,٧٤3 - - - - ربح الفترة 
)١,3٨٦( )٩١٥( )٤٧١( )٤٧١( - - - - - - - فروق تحويل العمالت األجنبية
١3,٤٩٧ 3,٢٢٥ ١٠,٢٧٢ )٤٧١( - - ١٠,٧٤3 - - - - مجموع اإليرادات والمصروفات المحتسبة

- - - - - - ١3٤,3٨٠ - - - )١3٤,3٨٠( تخفيض رأس المال
٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - - - - - - تكلفة تملك أسهم مكافأة الموظفين، صافي 

١٨٢,٢٩٩ ١٨٢,٢٩٩ - - - - - - - - - االستحواذ على شركات تابعة
٨3٨,٤٩٢ 3٦٨,٠٢٥ ٤٧٠,٤٦٧ )٤٧١( ١,٤٤٢ )٤٩( )٢٠٥,٩3٤( ٦٨,١٤٦ )٢٢٩,٦٥٦( )٩١٢( ٨3٧,٩٠١ الرصيد في 3٠ يونيو ٢٠١٤

بيان الدخل الموحد المختصر
للستة أشهر المنتهية في 3٠ يونيو ٢٠١٥ / بآالف الدوالرات األمريكية

للثالثة أشهر المنتهيةللستة أشهر المنتهية

3٠ يونيو ٢٠١٥
)مراجعة(

3٠ يونيو ٢٠١٤
)مراجعة(
)معدلة(

3٠ يونيو ٢٠١٥
)مراجعة(

3٠ يونيو ٢٠١٤
)مراجعة(
)معدلة(

-٩٫3٨٩-٢١٫٠٢٢إيراد خدمات استثمارية مصرفية
٢3٨٢٫٥٨١١١٩٢٫٠٧٧رسوم إدارة ورسوم أخرى

٧٤٠٨٤٩3٩٨٤١٥إيراد ودائع لدى مؤسسات مالية   
٢٧٫٧3٧٢٥٫٤٨٥١3٫١٤٨١١٫٤٩3إيراد موجودات التمويالت وموجودات مشتراة لغرض التأجير

-١٫٨3٨٢٫٦3٥١٫٠١٠حصة المجموعة من أرباح استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية
٩٫٨٧٧٤٫١٨٧٧٫٦3٥١٫٩٠٢إيراد استثمارات في أوراق مالية، صافي

٩٤٥3٨٨)١٫٧3٠()خسارة(/ربح صرف العمالت األجنبية، صافي
٥٫٤٩١٤١٫٩٠٨٤٫٤٩٠3٧٫١٦٧إيرادات أخرى  

 مجموع اإليرادات قبل عوائد حاملي حسابات االستثمار و 
٦٥٫٢١3٧٧٫٧3٩3٦٫٢٤٢٥3٫١٤٢مصروفات التمويل

)٥٫٩١٠()3٫٩٠٢()١٢٫٧٨٢()٩٫٢٦3(ناقصًا: العائد لحاملي حسابات االستثمار
)٥٫٦٦٢()٤٫٢٢٩()١٢٫٠١١()٨٫٨٩٧(ناقصًا: مصروفات التمويل

٤٧٫٠٥3٥٢٫٩٤٦٢٨٫١١١٤١٫٥٧٠دخل االعمال المصرفية
٦١٫٥٢١٤٥٫3٢٢33٫٢٩3٢٢٫٨٥٧إيراد القطاع الصناعي

)١٩٫٩٧٦()٢٨٫٧٢٦()3٧٫٧٤٢()٥٢٫٩٧١(ناقصًا: تكلفة المبيعات
٨٫٥٥٠٧٫٥٨٠٤٫٥٦٧٢٫٨٨١دخل القطاع الصناعي

٥٥٫٦٠3٦٠٫٥٢٦3٢٫٦٧٨٤٤٫٤٥١مجموع اإليرادات 
١٦٫٢٢٦١3٫٢3٧٩٫٤٨١٨٫٠3٢تكلفة الموظفين

3٫٩٤٩٢٫٧3٨٢٫3٦٧١٫٩٦١مصروفات االستشارات االستثمارية
١3٫٦٧٢١٦٫٩٨٧٧٫٦3٦١١٫٦٨٩مصروفات تشغيلية أخرى

33٫٨٤٧3٢٫٩٦٢١٩٫٤٨٤٢١٫٦٨٢مجموع مصروفات قطاع االستثمارات المصرفية
٥٫٧٩٢٢٫3٤٩3٫٤٩١33١المصروفات التشغيلية االخرى للقطاع الصناعي

3٩٫٦3٩3٥٫3١١٢٢٫٩٧٥٢٢٫٠١3مجموع المصروفات
١٥٫٩٦٤٢٥٫٢١٥٩٫٧٠3٢٢٫٤3٨ربح الفترة قبل انخفاض القيمة

)١٠٫٠٥3()٢٫٠٨٦()١٠٫33٢()٢٫3٠٤(ناقصًا: مخصصات انخفاض القيمة
١3٫٦٦٠١٤٫٨٨3٧٫٦١٧١٢٫3٨٥ربح الفترة

المنسوب إلى:
3٫3٢٠١٠٫٧٤3١٫١٢٠٩٫٥٠٨مساهمي البنك

١٠٫3٤٠٤٫١٤٠٦٫٤٩٧٢٫٨٧٧حصص غير مسيطرة
١3٫٦٦٠١٤٫٨٨3٧٫٦١٧١٢٫3٨٥

العائد لكل سهم
٠٫١3٠٫٨٥٠٫٠٥٠٫٧٥العائد األساسي لكل سهم  )بالسنت األمريكي(
٠٫١3٠٫٨٥٠٫٠٥٠٫٧٥العائد المخفض لكل سهم  )بالسنت األمريكي(

3٠ يونيو
٢٠١٤

)مراجعة( )معدلة(

3٠ يونيو
٢٠١٥

)مراجعة(
بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر

للستة أشهر المنتهية في 3٠ يونيو ٢٠١٤ / بآالف الدوالرات األمريكية
أنشطة العمليات

١٤,٨٨3 ١3,٦٦٠ ربح الفترة
تعديالت لـ :

)٢,٠٢٥( )٩,٨٧٧( إيراد االستثمارات في األوراق المالية
)٢,٦3٥( )١,٨3٨( حصة المجموعة من أرباح استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية

)٩٤( ١,٧3٠ خسارة / )أرباح( صرف العمالت األجنبية
- )٢١,٠٢٢( إيراد من الخدمات االستثمارية المصرفية

)3٧,3٤٢( )١,٩3١( إيرادات أخرى
٩,33٢ ٢,3٠٤ مخصص انخفاض القيمة

٩٢٧ ٢,٢٩٠ استهالك وإطفاء
- ٨٠ مخصص انخفاض الذمم المدينة

٧,٠٧3 3,١3٨ تكاليف التمويل
)٩٫٨٨١( )١١٫٤٦٦(

تغييرات على:
)٦٤,٨٠٩( )٢3,٢٢٠( موجودات التمويالت
)٩,٤3٦( )٢٧,٠٧٤( موجودات مشتراة لغرض التأجير
٧,١٥٢ )٨٨,٢٨٧( موجودات اخرى

)3,٦٦٠( )3,٠٥٠( رصيد احتياطي مصرف البحرين المركزي
)٦,٧٦٨( )٥,٢3٩( أموال المستثمرين  

)3٨,٥٤٦( )١3,٩٨٥( ودائع من مؤسسات مالية ومؤسسات أخرى وأفراد
٥٨,٤٦٤ 3٧,3٨٩ حسابات جارية للعمالء
3١,٨٢٢ ٦٧,٩١١ حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار
)٢,١٦3( ٦٨,٩٤٢ مطلوبات أخرى

)3٧,٨٢٥( ١,٩٢١ صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( أنشطة العمليات
أنشطة االستثمار

)٨٢٤( )٥,٤3٢( مدفوعات لشراء معدات، صافي
)٦3,٢٠٠( )١٦٨,٢٥3( شراء استثمارات في أوراق مالية         
)٢,٦٩٦( - مقدم مدفوع لشراء استثمارات
٦٨,٩٧٢ ٦٥,3٤٥ مقبوضات من بيع استثمارات في أوراق مالية     
٩,٨٩٠ - مقبوضات من موجودات محتفظ بها لغرض البيع
١,٤٩٩ ٥,٧3٦ أرباح أسهم / إيراد من االستثمارات في الصكوك
٧,3٤١ - شراء شركات تابعة

٢٠,٩٨٢ )١٠٢,٦٠٤( صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من أنشطة االستثمار
أنشطة التمويل

)٧,3٧٦( )٢,٧٢٦( مطلوبات التمويالت، صافي
)١,٦١٤( )٤,٧٧٤( مصروفات تمويل مدفوعة 

)١٠( )١,٧٥3( أرباح أسهم مدفوعة )شاملة حصص غير مسيطرة( 
- ٦٠,٠٠٠ مقبوضات من إصدار مرابحات قابلة للتحويل 
- )3٦( شراء أسهم خزينة

)٩,٠٠٠( ٥٠,٧١١ صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( أنشطة التمويل
)٢٥,٨٤3( )٤٩,٩٧٢( صافي النقص في النقد وما في حكمه خالل الفترة
3٠٤,3٦٢ 333,٦٥٩ النقد وما في حكمه في ١ يناير
٢٧٨,٥١٩ ٢٨3,٦٨٧ النقد وما في حكمه في 3٠ يونيو

يتمثل النقد وما في حكمه في :
٧٦,٦3٦ ١٠٦,٤١٩ نقد وأرصدة لدى البنوك )باستثناء األرصدة لدى المصرف المركزي في حساب االحتياطي(

٢٠١,٨٨3 ١٧٧,٢٦٨ ودائع لدى مؤسسات مالية
٢٧٨,٥١٩ ٢٨3,٦٨٧

المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة
للستة أشهر المنتهية في ٣0 يونيو 2015

اعتمدت المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة من قبل مجلس اإلدارة في ١٢ اغسطس 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. للستة أشهر المنتهية في 3٠ يونيو ٢٠١٥ والتي تم مراجعتها من قبل 

السادة KPMG، الذين أبدوا رأيهم بأنها عادلة وصحيحة وبدون تحفظات«. 


