
بيان المركز المالي الموحد المختصر
كما  في 3١  مارس ٢٠١٩ / بآالف الدوالرات األمريكية

31 مارس 2019
)مراجعة(

3١ ديسمبر ٢٠١8
)مدققة(

3٠ مارس ٢٠١8
)مراجعة(

 الموجودات
54١.85١34١.567١٩3.٩١٩نقد وأرصدة لدى البنوك

١,477,٢٢58١8.٠٠٠4١٩.553محفظة الخزينة
١.٢7٢.56١١.٢٠8.٩47١.١٩5.86٢موجودات التمويالت

١,8٢4,87٩١.84٠.٠١٠١.5١6.4٢٩عقارات استثمارية
٢7١،336٢34.٠١٢٢4٩.٢٢٢استثمارات الملكية الخاصة

77.5٩٠77.64477.٠44استثمارات مشتركة
-١47.١4١١47.١4١موجودات محتفظ بها لغرض البيع

٢6٩.456٢٢٩.١4٢٢٠3.5٢5ذمم مدينة ومصروفات مدفوعة مقدمًا
٢4.١٢٢٩٢.٩٠٢١١7.377ممتلكات ومعدات

٥،90٦،1٦14.٩8٩.3653.٩7٢.٩3١مجموع الموجودات
المطلوبات

4١.٠٢846.63٩35.١83أموال العمالء
٢.5٩8.١4٩١.6٢8.38٩84١.٩7٩إيداعات من مؤسسات مالية ومؤسسات غير مالية وأفراد

١6١.463١77.٩٠6١88.684حسابات جارية للعمالء
٢38.١5١٢56.١37367.٠35تمويالت ألجل

-4٢.74٩4٢.74٩مطلوبات متعلقة مباشرة بموجودات محتفظ بها لغرض البيع
468،3385١7.8573١٠.٩54ذمم دائنة ومصروفات مستحقة

3،٥٤9،٨٧٨٢.66٩.677١.743.835مجموع المطلوبات
9٤٧,1٧٦8٩6.٩١٠8١٢.3٢6حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار

حقوق الملكية
٩75.638٩75.638٩75.638رأس المال

٢.١٩١--عالوة إصدار أسهم
) 6٠.636 ()85.4٢4()7٢.5١8(أسهم خزينة

١١7،3٠١١١7،3٠١١٠5.8٩3احتياطي قانوني
١.١3٩)4.7٢5()5.64١(احتياطي القيمة العادلة

-)43.38٠()45.37٢(احتياطي تحويل العمالت األجنبية
77،887٩8،3١85٩.67٠أرباح مستبقاة

١.٠86١.٠86١.٠٢6احتياطي أسهم منحة
1،0٤٨،3٨1١.٠58.8١4١.٠84.٩٢١مجموع حقوق الملكية العائد لمساهمي البنك

3٢٠.١7٠3٢3.4٠833١.84٩حصص غير مسيطرة
-4٠.5564٠.556حصص غير مسيطرة محتفظ بها للبيع

1،٤09،10٧١.4٢٢.778١.4١6.77٠مجموع حقوق الملكية
٥،90٦،1٦14.٩8٩.3653.٩7٢.٩3١مجموع المطلوبات وحقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار وحقوق الملكية

مجموع
حقوق
الملكية

حصص
غير 

مسيطرة 
محتفظ بها 

للبيع

المنسوب لمساهمي البنك بيان التغيرات في حقوق الملكية
الموحد المختصر

للثالثة أشهر المنتهية في 3١ مارس ٢٠١٩ /
بآالف الدوالرات األمريكية )مراجعة(

حصص
غير

مسيطرة المجموع

احتياطي 
تحويل 

العمالت 
األجنبية

احتياطي 
القيمة العادلة 
لالستثمارات

احتياطي 
أسهم 
المنحة

ٔارباح 
مستبقاة

احتياطي
قانوني

ٔاسهم 
خزينة

رأس
المال

١.4٢٢.778 4٠.556 3٢3.4٠8 ١.٠58.8١4 )43.38٠( )4.7٢5( ١.٠86 ٩8،3١8 ١١7،3٠١ )85.4٢4( ٩75.638 الرصيد في ١ يناير ٢٠١٩

٢٠،7٠٠ - )66٢( ٢١،36٢ - - - ٢١،36٢ - - - ربح الفترة
) ٩١6 ( - - )٩١6( - )٩١6( - - - - - تغيرات القيمة العادلة خالل الفترة
)4.345( - )٢.353( )١.٩٩٢( )١.٩٩٢( - - - - - - فروقات تحويل العمالت األجنبية
1٥،٤39 - )3,01٥( 1٨،٤٥٤ )1.992( )91٦( - 21،3٦2 - - - مجموع اإليرادات والمصروفات المحتسبة للفترة
)3٠.٠٠٠ ( - - )3٠.٠٠٠( - - - )3٠.٠٠٠( - - - أرباح أسهم معلنة )إيضاح 8(
)٢.44٢( - )٢٢3( )٢.٢١٩( - - - )٢.٢١٩( - - - المحول لصندوق الزكاة واألعمال الخيرية
)٢7.٩54( - - )٢7.٩54( - - - - - )٢7.٩54( - شراء أسهم خزينة
3١.٢86 - - 3١.٢86 - - - )٩.574( - 4٠.86٠ - بيع أسهم خزينة

1،٤09،10٧ ٤0.٥٥٦ 320,1٧0 1،0٤٨،3٨1 )٤٥.3٧2( )٥.٦٤1( 1.0٨٦ ٧٧،٨٨٧ 11٧،301 )٧2.٥1٨( 9٧٥,٦3٨ الرصيد في 31 مارس 2019

مجموع
حقوق
الملكية

حصص
غير

مسيطرة

المنسوب لمساهمي البنك بيان التغيرات في حقوق الملكية
الموحد المختصر )يتبع(

للثالثة أشهر المنتهية في 3١ مارس ٢٠١٩ /
المجموعبآالف الدوالرات األمريكية )مراجعة(

احتياطي
القيمة 
العادلة

احتياطي 
أسهم 
المنحة

أرباح
مستبقاة

احتياطي
قانوني عالوة إصدار أسهم

أسهم
خزينة

رأس
المال

١.4٩5.7٩3 345.77٠ ١.١5٠.٠٢3 - ١.٠٢6 ١٢٢.8٢5 ١٠5.8٩3 3.٠58 )58.4١7( ٩75.638 الرصيد في ١ يناير ٢٠١8
)٢٩.678( )١3.٠٩٢( )١6.586( - - )١6.586( - - - - أثر تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم )3٠(

١.466.١١5 33٢.678 ١.١33.437 - ١.٠٢6 ١٠6.٢3٩ ١٠5.8٩3 3.٠58 )58.4١7( ٩75.638 الرصيد في ١ يناير ٢٠١8 )معدل(
36.8٩5 4١6 36.47٩ - - 36.47٩ - - - - ربح الفترة
١.١3٩ - ١.١3٩ ١.١3٩ - - - - - - تغيرات القيمة العادلة خالل الفترة
38.٠34 4١6 37.6١8 ١.١3٩ - 36.47٩ - - - - مجموع اإليرادات والمصروفات المحتسبة
)8٢.4١٢( - )8٢.4١٢( - - )8٢.4١٢( - - - - أرباح أسهم للمساهمين
)١.١7٠( )534( )636( - - )636( - - - - المحول لصندوق الزكاة واألعمال الخيرية
)7١١( )7١١( - - - - - - - - إلغاء احتساب نتيجة فقدان السيطرة

)5.444( - )5.444( - - - - - )5.444( - شراء أسهم خزينة
٢.358 - ٢.358 - - - - )867( 3.٢٢5 - بيع أسهم خزينة

١.4١6.77٠ 33١.84٩ ١.٠84.٩٢١ ١.١3٩ ١.٠٢6  5٩.67٠ ١٠5.8٩3 ٢.١٩١ )6٠.636( ٩75.638 الرصيد في 3١ مارس ٢٠١8

بيان الدخل الموحد المختصر
للثالثة أشهر المنتهية في 3١ مارس ٢٠١٩ / بآالف الدوالرات األمريكية

الثالثة أشهر المنتهية

 31 مارس 2019
)مراجعة(

3١ مارس ٢٠١8
)مراجعة(

العمليات المستمرة
إيراد الخدمات المصرفية االستثمارية

735537إدارة الموجودات
6.6548.٩٠٠إيرادات متعلقة بالصفقات

٧.3٨9٩.437
إيراد الخدمات المصرفية التجارية

١٩.3٠٠١6.5٠4إيراد التمويل
8.١٢٢3.٩84إيراد الخزينة واالستثمار
١.7٩3١.8٢8الرسوم وإيرادات أخرى

)5.544()8.7٩6(مطروحا : العائد لحاملي حسابات االستثمار
)5.45٩()6.458(مطروحا : مصروفات التمويل

13.9٦1١١.3١3
إيراد من استثمارات الملكية الخاصة واالستثمارات المشتركة

3.474)٢3٠(إيراد االستثمار المباشر، صافي
٢٩.4٠635.3٠٠إيراد متعلق بإعادة الهيكلة

٢5٩57١أرباح أسهم من االستثمارات المشتركة
29,٤3٥3٩,345

إيراد العقارات
7.4763.٢٠٠التطوير والبيع

56٢56٢اإليجار والدخل التشغيلي
٨.03٨3.76٢

إيراد الخزينة وإيرادات أخرى
5.٢64738إيراد التمويل من أنشطة الخزينة

-5.783أرباح أسهم وربح من استثمارات خزينة
٢5٢١.٢65إيرادات أخرى، صافي

11.299٢.٠٠3
٧0,12265,86٠مجموع اإليرادات

٢١,436٢١,٢87مصروفات تشغيلية
٢3.7٠77.١68مصروفات التمويل

3,8١٢١.674مخصصات انخفاض قيمة الموجودات
٤٨,9٥٥3٠,١٢٩مجموع المصروفات

21,1٦٧35,73١ربح من العمليات المستمرة
١,١64)467()خسارة( / ربح من موجودات محتفظ بها لغرض البيع ومن العمليات غير المستمرة، صافي

20,٧0036.8٩5ربح الفترة
المنسوب إلى :
٢١,36٢36,47٩مساهمي البنك

4١6)66٢(حصص غير مسيطرة
20,٧0036,8٩5

العائد على السهم
0,٦3١.٠٢العائد األساسي والمخفض على السهم )سنت أمريكي(

العائد على السهم – العمليات المستمرة
0,٦1١.٠٢العائد األساسي والمخفض على السهم  )سنت أمريكي(

3١ مارس ٢٠١8
)مراجعة(

 31 مارس 2019
)مراجعة(

بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر
للثالثة أشهر المنتهية في 3١ مارس ٢٠١٩ / بآالف الدوالرات األمريكية

أنشطة العمليات
36.8٩5 ٢٠,7٠٠ ربح الفترة

تعديالت لـ :
- )6.654( إيراد الخدمات االستثمارية المصرفية

)63٢( )١٢,٢٩١( إيراد استثمارات في األوراق المالية
)3.455( 33٠ إيراد من استثمارات الملكية الخاصة
)٩6٩( )5٢١( )أرباح(/خسائر صرف العمالت األجنبية

)35.3٠٠( )٢٩.4٠6( إيراد متعلق بإعادة الهيكلة
)٢.547( - إيرادات أخرى
١7.877 3٠,١65 مصروفات التمويل
١.674 3,8١٢ مخصصات/)عكس مخصصات( انخفاض القيمة
5٠٩ 544 استهالك وإطفاء

١4.٠5٢ ٦,٦٧9
تغييرات على:

٢.756 )4٠٩,٩84( إيداعات لدى مؤسسات مالية )ذات تواريخ استحقاق أكثر من 3 اشهر(
٢4,768 )63,6١4( موجودات التمويل
٢١.١36 )٢١,377( ذمم مدينة ومصروفات مدفوعة مقدما
)4.8٠٢( )4١,٢3٠( رصيد احتياطي مصرف البحرين المركزي والنقد المقيد
)4.٢3٠( )5,6١١( أموال العمالء
)١6.5١7( ٩6٩,76٠ إيداعات من مؤسسات مالية ومؤسسات غير مالية

)٩٢3( )١6,443( حسابات جارية للعمالء
)٩4.٠٢7( 5١,7٩6 حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار
)٢6.77٩( )3,68٢( ذمم دائنة ومصروفات مستحقة
)84.566( ٤٦٦,29٤ صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( أنشطة العمليات

أنشطة االستثمار
)5١٢( )6٩( شراء معدات، صافي

)١٩,5٩٢( ٢,١56 بيع/ )شراء( استثمارات ملكية خاصة، صافي
١٠4.5٩١ - مقبوضات من بيع شركة تابعة
١٢.54٩ )١77,776( )شراء( / بيع محفظة الخزينة، صافي

63٢ ٢5٩ أرباح أسهم مستلمة من استثمارات ملكية خاصة واستثمارات مشتركة
- )١١,734( مبلغ مدفوع مقدما لتطوير عقارات

٩7.668 )1٨٧,1٦٤( صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من أنشطة االستثمار
أنشطة التمويل

١.٩73 )٢٢,٠4١( تمويالت ألجل )مدفوعة( / مستلمة، صافي
)8.83٩( )١7,7٢8( مصروفات تمويل مدفوعة
)١٠٠( )375( أرباح أسهم مدفوعة

)٢.٢١٩( 3,33٢ شراء /)بيع( أسهم خزينة، صافي
)٩.١85( )3٦,٨12( صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
3.٩١7 2٤2,31٨ صافي الزيادة في النقد وما في حكمه خالل الفترة

٢56.887 3٩7,6٢٠ النقد وما في حكمه في ١ يناير*
٢6٠.8٠4 ٦39,93٨ النقد وما في حكمه في 31 مارس

يتمثل النقد وما في حكمه في:*
١4١.3٢4 443,7٠3 نقد وأرصدة لدى البنوك )باستثناء رصيد احتياطي مصرف البحرين المركزي والنقد المقيد(
١١٩.48٠ ١٩6,٢35 إيداعات لدى مؤسسات مالية )ذات تواريخ استحقاق أقل من ثالثة أشهر(
٢6٠.8٠4 ٦39,93٨

 * صافي من الخسائر االئتمانية المتوقعة بمبلغ ١.٢٠٠ آالف دوالر أمريكي )3١ ديسمبر ٢٠١8: ١،٠4١ آالف دوالر أمريكي(.

المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة
للثالثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩

اعتمدت المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة من قبل مجلس اإلدارة في ١3 مايو ٢٠١٩ ووقعها بالنيابة عن المجلس:

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 3١ مارس ٢٠١٩ والتي تم مراجعتها من قبل السادة KPMG، الذين أبدوا رأيهم بأنها عادلة وصحيحة وبدون تحفظات«. 


