
البيــانـــــات المـــاليــــة المــوحــــدة
للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2015

اعتمدت البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة في ٢٤ فبراير ٢٠١٦ ووقعها بالنيابة عن المجلس:

هشام الريسمصبح سيف المطيريأحمد المطوع
الرئيس التنفيذينائب رئيس مجلس اإلدارةرئيس مجلس اإلدارة

»تم استخالص بيان المركز المالي الموحد، بيان الدخل الموحد، بيان التدفقات النقدية الموحد و بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المذكورين أعاله، من البيانات المالية الموحدة لمجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب. للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ 
والتي تم تدقيقها من قبل السادة KPMG، الذين أبدوا رأيهم بأنها عادلة وصحيحة وبدون تحفظات في ٢٤ فبراير ٢٠١٦«. 
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الرصيد كما في ١ يناير 
8٦٥.7٣٠ ١87.١9٤ ٦78.٥٣٦ )78٠( ١.١٢9 )٢.٣٤٥( )١٦٥.8٥١( ٦9.٢٥١ )٤7٥.٥8٢( )9١٢( ١.٢٥٣.٦٢٦ ٢٠١٥ كما هو معلن سابقًا 
١٥١.9٢٥ ١88.89٤ )٣٦.9٦9( - - )٢١( )٣7.7٥7( 8٠9 - - - أثر التوحيد  

١.٠١7.٦٥٥ ٣7٦.٠88 ٦٤١.٥٦7 )78٠( ١.١٢9 )٢.٣٦٦( )٢٠٣.٦٠8( 7٠.٠٦٠ )٤7٥.٥8٢( )9١٢( ١.٢٥٣.٦٢٦ كما هو معدل
١٢.٠٢٥ ١7.٥٤٥ )٥.٥٢٠( - - - )٥.٥٢٠( - - - - ربح السنة

)٢٠٣( - )٢٠٣( - - )٢٠٣( - - - - - تغيرات القيمة العادلة 
)٤١9( )١١7( )٣٠٢( )٣٠٢( - - - - - - - فروق تحويل العمالت األجنبية

11.403 17.428 )6.025( )302( - )203( )5.520( - - - - مجموع اإليرادات والمصروفات المحتسبة
٦٠.٠٠٠ - ٦٠.٠٠٠ - - - - - )١8١.٣٦١( - ٢٤١.٣٦١  تحويل المرابحة إلى رأس المال

- - - - - - ٢١7.٣٢7 - ٦79.٦٦٥ - )89٦.99٢( تخفيض رأس المال  
)٤.٥9٤( - )٤.٥9٤( - - - - - - )٤.٥9٤( - شراء أسهم خزينة
١.٤٥٣ - ١.٤٥٣ - - - - - - ١.٤٥٣ - بيع أسهم خزينة
)٣٠٢( - )٣٠٢( - - - - - )٣٠٢( - - خسارة من بيع أسهم خزينة
٢.٣٣9 - ٢.٣٣9 - - ٢.٣٣9 - - - - - المحول إلى بيان الدخل من بيع استثمارات

- - - - - - )١.99٥( ١.99٥ - - - المحول إلى االحتياطي القانوني
)٢٣٦( - )٢٣٦( - )٢٣٦( - - - - - - تكلفة تملك أسهم مكافأة الموظفين، صافي 

االستردادات
)٣.979( )٣.979( - - - - - - - - - أرباح اسهم لحصص غير مسيطرة

)١9٠.٣١8( )١9١.777( ١.٤٥9 ١.٠8٢ - - ٣77 - - - - إلغاء االحتساب عند فقدان السيطرة  
893.421 197.760 695.661 - 893 )230( 6.581 72.055 22.420 )4.053( 597.995 الرصيد في 31 ديسمبر2015
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المجموعبآالف الدوالرات األمريكية
احتياطي 

أسهم المنحة

احتياطي 
تحويل

العمالت
األجنبية

احتياطي
القيمة العادلة

خسائر
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احتياطي
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٥٠٠.9١٦ - ٥٠٠.9١٦ ١.٢٤٢ - - )٣١٠.١8٥( ٦8.١٤٦ )٢٢9.٦٥٦( )9١٢( 97٢.٢8١ الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١٤ كما هو معلن سابقًا 
١٤١.٥8٠ ١8٢.٥٠١ )٤٠.9٢١( - - )٤9( )٤٠.87٢( - - - - أثر التوحيد  
٦٤٢.٤9٦ ١8٢.٥٠١ ٤٥9.99٥ ١.٢٤٢ - )٤9( )٣٥١.٠٥7( ٦8.١٤٦ )٢٢9.٦٥٦( )9١٢( 97٢.٢8١ كما هو معدل
٢7.٣٥١ ١٢.٣٦8 ١٤.98٣ - - - ١٤.98٣ - - - - ربح السنة 
)٢.٣١7( - )٢.٣١7( - - )٢.٣١7( - - - - - تغيرات القيمة العادلة
)١.8٦٠( )١.٠8٠( )78٠( - )78٠( - - - - - - فروق تحويل العمالت األجنبية
٢٣.١7٤ ١١.٢88 ١١.88٦ - )78٠( )٢.٣١7( ١٤.98٣ - - - - مجموع اإليرادات والمصروفات المحتسبة

- - - - - - )١.9١٤( ١.9١٤ - - - المحول لالحتياطي القانوني
١7٠.٤٠٠ - ١7٠.٤٠٠ - - - - - )٢٤٥.٣٢٥( - ٤١٥.7٢٥ تحويل المرابحة إلى رأس المال

)٦٠١( - )٦٠١( - - - - - )٦٠١( - - مصروفات ذات عالقة بإصدار األسهم
- - - - - - ١٣٤.٣8٠ - - - )١٣٤.٣8٠( تخفيض رأس المال

)١١٣( - )١١٣( )١١٣( - - - - - - - تكلفة تملك أسهم مكافأة الموظفين، صافي  
١8٢.٢99 ١8٢.٢99 - - - - - - - - االستحواذ على شركات تابعة

١.٠١7.٦٥٥ ٣7٦.٠88 ٦٤١.٥٦7 ١.١٢9 )78٠( )٢.٣٦٦( )٢٠٣.٦٠8( 7٠.٠٦٠ )٤7٥.٥8٢( )9١٢( ١.٢٥٣.٦٢٦ الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤

بيان المركز المالي الموحد
كما  في ٣١  ديسمبر ٢٠١٥ / بآالف 

الدوالرات األمريكية
31 ديسمبر

2015

٣١ ديسمبر
٢٠١٤

)معدلة (
 الموجودات

١٢٢.١٦٥١٢9.9٣8نقد وأرصدة لدى البنوك

١٢٢.٣٤8٢٤8.٤8٢ودائع لدى مؤسسات مالية

8٥9.٤٢١78٢.٦٢8موجودات التمويالت

٥7٣.٤٥٣٤8٢.٥9٦استثمارات في أوراق مالية 

١79.87٠١١٤.٠٠8موجودات مشتراة لغرض التأجير          

٢٥7.9٣٢٣١٣.٦٣٥عقارات استثمارية

١79.٥77١٣١.٣١7عقارات للتطوير

8١.٢7٤٢١.١7٣استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية

٢٥.٦٠٢١٦٦.٣7٥ممتلكات وآالت ومعدات

١٢٥.١7٦-موجودات غير ملموسة 

٢٤٦.١٣٣٢٦٦.9١٤موجودات أخرى

2.647.775٢.78٢.٢٤٢مجموع الموجودات

المطلوبات

٥.٢9١١8.٦7٥أموال المستثمرين

٣٤٠.٠9٠٣٣9.٤٥8ودائع من مؤسسات مالية وأخرى وأفراد

١7٤.٤٦٢١١١.٦8٤حسابات جارية للعمالء

١٥٣.٦١9٢٤9.٣٤٠مطلوبات التمويالت 

١٣٥.977١٤9.87٢مطلوبات أخرى

809.4398٦9.٠٢9مجموع المطلوبات

944.91589٥.٥٥8حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار

حقوق الملكية

٥97.99٥١.٢٥٣.٦٢٦رأس المال

)9١٢()٤.٠٥٣(أسهم خزينة

)٤7٥.٥8٢(٢٢.٤٢٠حساب تسوية رأس المال

7٢.٠٥٥7٠.٠٦٠احتياطي قانوني

)٢٠٣.٦٠8(٦.٥8١أرباح مستبقاة / )خسائر متراكمة(

)٢.٣٦٦()٢٣٠(احتياطي القيمة العادلة 

89٣١.١٢9احتياطي أسهم منحة

)78٠(-احتياطي تحويل العمالت األجنبية 

695.661٦٤١.٥٦7مجموع حقوق الملكية المنسوبة لمساهمي البنك

١97.7٦٠٣7٦.٠88حصص غير مسيطرة

893.421١.٠١7.٦٥٥مجموع حقوق الملكية 

مجموع المطلوبات وحقوق ملكية حاملي 
2.647.775٢.78٢.٢٤٢حسابات االستثمار وحقوق الملكية

بيان الدخل الموحد
للسنة المنتهية في٣١ ديسمبر ٢٠١٥ /                                                      

بآالف الدوالرات األمريكية
31 ديسمبر

2015

٣١ ديسمبر
٢٠١٤

)معدلة (
العمليات المستمرة

٢٣.8٢٢١٦.١٥٢إيراد الخدمات االستشارية المصرفية
٦.٤9١٦.9١٥رسوم إدارة ورسوم أخرى

١.٥8٥١.٤77إيراد ودائع لدى مؤسسات مالية   
إيراد من موجودات التمويالت وموجودات مشتراة 

٥٦.89٠٥9.٤78لغرض التأجير

الحصة من أرباح استثمارات محتسبة بطريقة حقوق 
٦.٥٠٥-الملكية

)٢.٠٣8(١٢.8٢٥إيرادات استثمارات في أوراق مالية، صافي
٥7)١٤٦()خسارة( / ربح صرف العمالت األجنبية، صافي

١8.٥١٥٤٦.٣٣٢إيرادات أخرى 
مجموع اإليرادات قبل عوائد حاملي حسابات 

119.982١٣٤.878االستثمار ومصروفات التمويل

عوائد حاملي حسابات االستثمار قبل حصة البنك 
)٣٣.7٥٠()٤٣.٥98(كمضارب

٢٥.٣٣٤١٠.٦١٥حصة البنك كمضارب
)٢٣.١٣٥()18.264(عوائد حاملي حسابات االستثمار

)٢١.٤١٦()١٦.7٥8(مصروفات التمويل
84.9609٠.٣٢7مجموع اإليرادات
٣٠.٤٦٤٢7.899تكلفة الموظفين

٦.٤٦9٤.٥٥٢مصروفات االستشارات االستثمارية
٢٥.١7٦٢٦.٥٠١مصروفات تشغيلية أخرى

62.109٥8.9٥٢مجموع المصروفات 
22.851٣١.٣7٥ربح السنة قبل مخصصات انخفاض القيمة

)١٤.١٢٠()١7.٠١٦(مطروحًا: مخصصات انخفاض قيمة الموجودات
5.835١7.٢٥٥ربح السنة من العمليات المستمرة

العمليات المتوقفة
٦.١9٠8.7٠٤إيراد من القطاع الصناعي، صافي

١.٣9٢-إيراد موجودات محتفظ بها لغرض البيع، صافي                 
12.025٢7.٣٥١ربح السنة

ربح /)خسارة( السنة المنسوب إلى:
١٤.98٣)٥.٥٢٠(مساهمي البنك

١7.٥٤٥١٢.٣٦8حصص غير مسيطرة
12.025٢7.٣٥١

العائد على السهم
١.٠٢)0.25(العائد األساسي على السهم )سنت أمريكي(
١.٠٢)0.25(العائد المخفض على السهم )سنت أمريكي(

العائد على السهم – العمليات المسترة
٠.7)0.29(العائد األساسي على السهم )سنت أمريكي(
٠.7)0.29(العائد المخفض على السهم )سنت أمريكي(

بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في٣١ ديسمبر ٢٠١٥ /                                                      

بآالف الدوالرات األمريكية
31 ديسمبر

2015

٣١ ديسمبر
٢٠١٤

)معدلة (
أنشطة التشغيل

12.025٢7.٣٥١ربح السنة
تعديالت على:

١7.٠١٦١٤.١٢٠مخصصات انخفاض القيمة
٢.٠٣8)١٢.8٢٥(إيرادات من استثمارات في أوراق مالية
)١.٣9٢(-أرباح موجودات محتفظ بها لغرض البيع

حصة المجموعة من أرباح االستثمارات المحتسبة 
)٦.٥٠٥()٣.٠٢٥(بطريقة حقوق الملكية

)٥7(١٤7خسارة / )ربح( صرف العمالت األجنبية
7٥-رسوم إدارة ورسوم أخرى

١٦.7٥87.١٦٣مصروفات التمويل
)٤١.9٦٣()١8.٥١٥(إيرادات أخرى

٢.99٤٦.٠١٣استهالك وإطفاء
)١٦.١٥٢()٢٣.8٢٢(إيرادات االستثمارات المصرفية

)9.247()9.٣٠9(
التغير في:

)١٣9.٦8٦()7٦.79٣(موجودات التمويالت
)٢8.9٦٦()٦9.٢8١(موجودات مشتراة لغرض التأجير

٢9.٥8٢١٤.٥77موجودات أخرى 
)٢١.١٠٣()١٣.٣8٤(أموال المستثمرين

)٤٦.٢٦٠(٦٣٢إيداعات من مؤسسات مالية وشركات أخرى وأفراد
٦٢.7٦٦9١.٠٥٠حسابات جارية للعمالء

)٦8.١99()٥9.٦٥١(مطلوبات أخرى
٤9.٣٥7١٢7.٦9٥حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار

)٤.7٤8()٥.٢9٠(الحركة في احتياطي مصرف البحرين المركزي
)8٤.9٤9()91.309(صافي النقد المستخدم في أنشطة التشغيل

أنشطة االستثمار
)١٠.9٣٢()٦٦٣(مدفوعات لشراء معدات، صافي

١٤.٥٥9-مقبوضات من موجودات محتفظ بها لغرض البيع
)٢٣٤.٠٢١()٢٠8.١٤7(شراء استثمارات في أوراق مالية

-١١.9٤٢أرباح أسهم مستلمة 
١٤٤.٢89٢٣٠.7١٠مقبوضات من بيع استثمارات في أوراق مالية 

)١.٣٢9(-شراء عقارات تطويرية
)٢١.977(-مدفوعات لشراء عقارات

7.٣٤١-صافي التدفقات النقدية من شراء شركات تابعة
أرباح أسهم مستلمة من استثمارات محتسبة 

٥.٣٦٠-بطريقة حقوق الملكية
١.9٥٤-مدفوعات مقدمة لشراء استثمارات 

-)١١.٠٠7(إلغاء احتساب شركة تابعة عند فقدان السيطرة
)8.٣٣٥()63.586(صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

أنشطة التمويل
)٣٣.٥٦8()٣١.٠7٣(مطلوبات التمويالت، صافي

)١٤.٢٤٣()8.٣٣٥(مصروفات تمويل مدفوعة
٦٠.٠٠٠١7٠.٤٠٠مقبوضات من إصدار مرابحات قابلة للتحويل

-)٣.١٤١(مقبوضات بيع أسهم خزينة، صافي  
أرباح أسهم مدفوعة )بما في ذلك حصص غير 

)١٠()١.7٥٣(مسيطرة(
15.698١٢٢.٥79صافي النقد من أنشطة التمويل

صافي )النقص( / الزيادة  في النقد وما في 
٢9.٢9٥)139.197(حكمه خالل السنة

٣٣٣.٦٥7٣٠٤.٣٦٢النقد وما في حكمه في ١ يناير
194.460٣٣٣.٦٥7النقد وما في حكمه في 31 ديسمبر

يتمثل النقد وما في حكمه من:
7٢.١١٢8٥.١7٥نقد وأرصدة لدى البنوك 

١٢٢.٣٤8٢٤8.٤8٢إيداعات لدى مؤسسات مالية
194.460٣٣٣.٦٥7


