
بيان المركز المالي الموحد
كما  في 3١  ديسمبر ٢٠١٧ / بآالف الدوالرات األمريكية

31 ديسمبر
٢٠١٧

3١ ديسمبر
٢٠١٦

 الموجودات

٢١٦.445١5٦.448نقد وأرصدة لدى البنوك

95.5٦9٢١3.898إيداعات لدى مؤسسات مالية

99٢.5٠٢9٦١.49٠موجودات التمويالت

5٢١.4٠85٢٧.٢٠3استثمارات في أوراق مالية 

٢5٧.8٠٦٢4٦.٢5٧موجودات مشتراة لغرض التأجير          

٦١٦.٢٦3488.43٦عقارات استثمارية

893.٠3٧٢8٠.9٧٢عقارات للتطوير

8١.44٠٧9.٠١٠استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية

54.89١-موجودات غير ملموسة

١١٧.١35١٦9.١53ممتلكات وآالت ومعدات

3١8.85٢١٢5.٦43موجودات أخرى

4.110.4573.3٠3.4٠١مجموع الموجودات

المطلوبات

39.4١344.5٦5أموال المستثمرين

858.49٦5٧٠.5١5إيداعات من مؤسسات مالية وأخرى وأفراد

١89.٦٠٧١9٢.٧83حسابات جارية للعمالء

3٦5.٠٦٢١٦8.99٢مطلوبات التمويالت 

٢55,٧33١8٢.٦49مطلوبات أخرى

1.708.311١.١59.5٠4مجموع المطلوبات

906.353١.٠٢٢.١9٠حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار

حقوق الملكية

9٧5.٦3859٧.995رأس المال

-3,٠58عالوة إصدار أسهم

)34٠()58.4١٧(أسهم خزينة

٢4.3٢٠-حساب تسوية رأس المال

١٠5.89393.٧٦8احتياطي قانوني

١٢٢,8٢5١9١.3٧9أرباح مستبقاة 

١.٠٢٦9٠٢احتياطي أسهم منحة

1.150.0239٠8.٠٢4مجموع حقوق الملكية المنسوبة لمساهمي البنك

345.٧٧٠٢١3.٦83حصص غير مسيطرة

1.495.793١.١٢١.٧٠٧مجموع حقوق الملكية

4.110.4573.3٠3.4٠١مجموع المطلوبات وحقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار وحقوق الملكية

بيان الدخل الموحد
2017٢٠١٦للسنة المنتهية  في 3١  ديسمبر ٢٠١٧ / بآالف الدوالرات األمريكية

العمليات المستمرة
١٢١.٢943.3٢٢إيراد الخدمات االستشارية المصرفية

٦,٦3١١5.399إيراد الرسوم العموالت
3.١٧٧١.8١8إيراد إيداعات لدى مؤسسات مالية   

٧3.3٧٧٧٠.١48إيراد من موجودات التمويالت وموجودات مشتراة لغرض التأجير
84٦)٢48(الحصة من أرباح استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية

١١.3١33.888إيرادات استثمارات في أوراق مالية، صافي
)٢.4٢4(4.٠5٠ربح /)خسارة( صرف العمالت األجنبية، صافي

4٦.٠8٢-ربح من بيع عقارات استثمارية وعقارات للتطوير
48,٢١١8,8٢٠إيرادات أخرى، صافي 

267.805١4٧,899اإليراد التشغيلي قبل عوائد حاملي حسابات االستثمار ومصروفات التمويل
)43.٢٠٠()39.48٠(عوائد حاملي حسابات االستثمار قبل حصة البنك كمضارب

١9.٧٢٦٢4.٢١9حصة البنك كمضارب
)١8.98١()19.754(عوائد حاملي حسابات االستثمار

)٢3.43٧()43.٦9٢(مطروحًا: مصروفات التمويل
٢٠4.359١٠5,48١اإليراد التشغيلي

4٦4.5٦٧-إيراد من تسوية نزاعات قضائية
204.3595٧٠.٠48مجموع اإليرادات
4٠,9١453.9٦4تكلفة الموظفين

8.٧٧8١٦.5٠4مصروفات االستشارات االستثمارية
49.38٧49,٠٧٢مصروفات تشغيلية أخرى

99,079١١9.54٠مجموع المصروفات 
١٠5.٢8٠45٠.5٠8الربح قبل مخصصات انخفاض القيمة

)٢٢١.١١٢()9,38١(مطروحًا: مخصصات انخفاض قيمة الموجودات
95,899٢٢9.39٦ربح السنة من العمليات المستمرة

العمليات المتوقفة
٧.٢893.٦5٢الربح من عمليات الشركات التابعة غير المصرفية، صافي

103.188٢33.٠48ربح السنة
ربح السنة المنسوب إلى:

104.182٢١٧.١٢5مساهمي البنك
١5.9٢3)994(حصص غير مسيطرة

103.188٢33.٠48
العائد على السهم

3,588,8٠العائد األساسي والمخفض على السهم )سنت أمريكي(
العائد على السهم – العمليات المسترة

3,308,٦5العائد األساسي والمخفض على السهم )سنت أمريكي(

البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 

مجموع
حقوق

الملكية

حصص
غير

مسيطرة

المنسوب لمساهمي البنك

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
 للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٧ / 

المجموعبآالف الدوالرات األمريكية

احتياطي 
أسهم 
المنحة

أرباح
مستبقاة

احتياطي
قانوني

حساب 
تسوية 

رأس المال
أسهم
خزينة

عالوة
أسهم

رأس
المال

١.١٢١.٧٠٧ ٢١3.٦83 9٠8.٠٢4 9٠٢ ١9١.3٧9 93.٧٦8 ٢4.3٢٠ )34٠( - 59٧.995 الرصيد في ١ يناير٢٠١٧ 

١٠3.١88 )994( ١٠4,١8٢ - ١٠4,١8٢ - - - - - ربح الفترة

103.188 )994( 104,182 - 104,182 - - - - - مجموع اإليرادات والمصروفات المحتسبة

4٦9.8٦٠ ١٧٦.٧54 ٢93.١٠٦ - - - )٢4.3٢٠( - ٢.89٦ 3١4.53٠ إصدار أسهم رأس المال

- - - - )59.٧99( - - - - 59.٧99 أسهم منحة صادرة

)59.٧99( - )59.٧99( - )59.٧99( - - - - - أرباح أسهم معلنة

)3.5٠9( - )3.5٠9( - )3.5٠9( - - - - - المحول لصندوق الزكاة واألعمال الخيرية

)٧٢.3٦٠( )34.8١٦( )3٧.544( )4٠( )39.٢١١( ١.٧٠٧ - - - - االستحواذ على حصص إضافية في شركة تابعة 
والتغيرات الناتجة في الحصص غير المسيطرة، صافي

- - - - )١٠،4١8( ١٠،4١8 - - - - المحول إلى االحتياطي القانوني

٧.٠4٢ - ٧.٠4٢ ١٦4 - - - - 3.5٦4 3.3١4 المحول إلى االحتياطي القانوني إصدار أسهم وفق
برنامج حوافز الموظفين، صافي االسترجاعات

)8.85٧( )8.85٧( - - - - - - - - إلغاء احتساب شركة تابعة عند فقدان السيطرة

)8٢.839( - )8٢.839( - - - - )8٢.839( - - شراء أسهم خزينة

٢١.3٦٠ - ٢١.3٦٠ - - - - ٢4.٧٦٢ )3.4٠٢( - 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

مجموع
حقوق

الملكية

حصص
غير

مسيطرة

المنسوب لمساهمي البنك

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد 
 للسنة المنتهية  في 3١  ديسمبر ٢٠١٧

المجموع)يتبع( / بآالف الدوالرات األمريكية

احتياطي 
أسهم 
المنحة

احتياطي
القيمة العادلة
لالستثمارات

أرباح
مستبقاة

احتياطي
قانوني

حساب 
تسوية 

رأس المال
أسهم
خزينة

رأس
المال

88٢.8٠٧ ١9٧.٧٦٠ ٦85.٠4٧ 893 )٢3٠( )4,٠33( ٧٢.٠55 ٢٢.4٢٠ )4.٠53( 59٧.995 الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١٦

٢33.٠48 ١5.9٢3 ٢١٧.١٢5 - - ٢١٧.١٢5 - - - - ربح السنة

٢3٠ - ٢3٠ - ٢3٠ - - - - - المحول لبيان الدخل من البيع 

٢33.٢٧8 ١5.9٢3 ٢١٧.355 - ٢3٠ ٢١٧.١٢5 - - - - مجموع اإليرادات والمصروفات المحتسبة

)٦.8٧8( - )٦.8٧8( - - - - - )٦.8٧8( - شراء أسهم خزينة

١٠.59١ - ١٠.59١ - - - - - ١٠.59١ - بيع أسهم خزينة

١.9٠٠ - ١.9٠٠ - - - - ١.9٠٠ - - ربح من بيع أسهم خزينة 

- - - - - )٢١.٧١3( ٢١.٧١3 - - - المحول إلى االحتياطي القانوني

9 - 9 9 - - - - - -  تكلفة تملك أسهم مكافأة الموظفين،
صافي االستردادات

١.١٢١.٧٠٧ ٢١3.٦83 9٠8.٠٢4 9٠٢ - ١9١,3٧9 93.٧٦8 ٢4.3٢٠ )34٠( 59٧.995 الرصيد في 3١ ديسمبر ٢٠١٦ 

بيان التدفقات النقدية الموحد
2017٢٠١٦للسنة المنتهية  في 3١  ديسمبر ٢٠١٧  / بآالف الدوالرات األمريكية

أنشطة التشغيل
103,188٢33.٠48ربح السنة

تعديالت على:
-)8٠,5١١(إيرادات االستثمارات المصرفية

)3.888()١١,3١3( إيرادات من استثمارات في أوراق مالية
)84٦(٢48حصة المجموعة من خسائر/ )أرباح( االستثمارات المحتسبة بطريقة حقوق الملكية 

٢.4٢4)4,٠5٠()ربح(/ خسارة صرف العمالت األجنبية
)١4,٠٧3()١8,٠٠٠(إيرادات أخرى

)4٦,٠8٢(-أرباح من بيع عقارات استثمارية وعقارات للتطوير
)4٦4،5٦٧(-إيراد من تسوية نزاعات قضائية

)3,٦55()٧,٢89(ربح من عمليات شركات تابعة غير مصرفية
43,٦9٢٢3،43٧مصروفات التمويل

٦,٢٧93،٧84استهالك وإطفاء
9,38١٢٢١,١١٢مخصصات انخفاض القيمة

41,625)49,3٠٦(
التغير في:

)5,١٠8(3,١93إيداعات لدى مؤسسات مالية
)١٠٢,٠٦9()٢١,9١٢(موجودات التمويالت

)٦٦,38٧()١١,549(موجودات مشتراة لغرض التأجير
9٠,4٠5)9٧,43٧( موجودات أخرى

١٦,83٧)5,١5٢(أموال المستثمرين
٢8٧,98١٢3٠,4٢5إيداعات من مؤسسات مالية وشركات أخرى وأفراد

38,٧3١)3,١٧٦(حسابات جارية للعمالء
)٦4,45٧(9,٠49مطلوبات أخرى

٧٧,٢٧5)١١5,83٧(حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار
)٢,٦١3(٦,354الحركة في احتياطي مصرف البحرين المركزي

93,139١٦3,٧33صافي النقد من أنشطة التشغيل
أنشطة االستثمار

)١.١١8( )9٢١(مدفوعات لشراء معدات، صافي
)93،54٦()٢٢٠،٠3٠(شراء استثمارات في أوراق مالية

5١،8٧59١،53١ مقبوضات من بيع استثمارات في أوراق مالية
١4،85٧9،4٢٢ أرباح أسهم مستلمة

١،85٧٧،353مقبوضات من بيع عقارات استثمارية
-53،٦94مقبوضات من بيع شركات تابعة خاصة

١3،٦4٢)98،668(صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار
أنشطة التمويل

)4٢.3١٠(١٢٦,٢55مطلوبات التمويالت، صافي
)٢٠.٦٦٦()3٦,٢45(مصروفات تمويل مدفوعة

3.٧١3)٦5,١39()شراء( / بيع أسهم خزينة
-)59,٧99(  أرباح أسهم مدفوعة

-)١5,٢٢8(شراء أسهم إضافية في شركة تابعة
)59.٢٦3()50,156(صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

١١8.١١٢)55,685(صافي )النقص( / الزيادة  في النقد وما في حكمه خالل السنة
3١٢,5٧٢١94.4٦٠النقد وما في حكمه في ١ يناير

256,8873١٢.5٧٢النقد وما في حكمه في 31 ديسمبر
يتمثل النقد وما في حكمه من:

   نقد وأرصدة لدى البنوك )باستثناء الحساب اإلحتياطي لدى مصرف
١٦9,٦١9١٠3.٧8٢البحرين المركزي وأرصدة البنك المقيدة(

8٧,٢٦8٢٠8.٧9٠إيداعات لدى مؤسسات مالية )تستحق خالل 3 أشهر أو أقل(
256,8873١٢.5٧٢

اعتمدت المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة من قبل مجلس اإلدارة في ١3 فبراير ٢٠١8، وتم التوقيع عليها من قبل:

هشام الريسالدكتور أحمد المطوعالشيخ أحمد بن خليفة آل خليفة
الرئيس التنفيذي عضو مجلس اإلدارةنائب رئيس مجلس اإلدارةرئيس مجلس اإلدارة

تم استخالص الميزانية العمومية الموحدة، بيان الدخل، بيان التدفق النقدي والتغيرات في حقوق الملكية المذكورة أعاله، من البيانات المالية الموحدة المختصرة لمجموعة 
جي اف اتش المالية ش.م.ب. للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٧ والتي تم مراجعتها من قبل السادة KPMG، الذين أبدوا رأيهم بأنها عادلة وصحيحة وبدون تحفظات 

بتاريخ ١3 فبراير ٢٠١8. 


