
اعتمدت المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة من قبل مجلس اإلدارة في ١١ مايو 2022 ووقعها بالنيابة عن المجلس:

هشام الريسغازي فيصل إبراهيم الهاجري
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. للثالثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس 2022 والتي تم مراجعتها من قبل السادة KPMG، الذين أبدوا رأيهم بأنها عادلة وصحيحة وبدون تحفظات. 

بيان المركز المالي الموحد المختصر
كما  في ٣١  مارس 2022 / بآالف الدوالرات األمريكية

٣١ مارس ٢٠٢٢
)مراجعة(

٣١ ديسمبر 202١
)مدققة(

٣١ مارس 202١
)مراجعة(

 الموجودات
 544,48١722,47١805,9١7نقد وأرصدة لدى البنوك

 ٣,١6١,058٣,089,9252,02١,2٣2محفظة الخزينة
 ١,440,867١,٣١١,002١,259,79١موجودات التمويالت

 ١,074,445١,905,598١,820,68٣عقارات استثمارية
 ١,١65,٣052١١,6٣8١74,474استثمارات الملكية الخاصة

 ١١9,٣68١7١,877١20,449استثمارات مشتركة
 548,7895٣١,488697,٣0١ذمم مدينة ومصروفات مدفوعة مقدمًا

 6٣,427١٣9,687١4٣,22٣ممتلكات ومعدات
8,١١7,74٠8,08٣,6867,04٣,070مجموع الموجودات

المطلوبات
 ١6٣,9252١6,76284,6١٣ أموال العمالء

 2,759,٣48٣,052,0922,589,8٣8إيداعات من مؤسسات مالية ومؤسسات غير مالية وأفراد
 ١42,02١١٣٣,046١59,١62حسابات جارية للعمالء

 ١,9٣١,8٣8١,750,667١,25٣,204تمويالت ألجل
 625,728404,654420,795مطلوبات أخرى

5,6٢٢,86٠5,557,22١4,507,6١2مجموع المطلوبات
١,4٠٠,٠59١,٣58,٣44١,٣4١,٣١2حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار

حقوق الملكية
١,000,6٣8١,000,6٣8975,6٣8رأس المال

)65,62٣()48,498()62,9٣٣(أسهم خزينة
27,97027,970١9,548احتياطي قانوني

)7,١76()28,56١()٣١,70٣(احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات
)42,777()70,266(- احتياطي تحويل العمالت األجنبية

١0١,0508١,8١١٣6,674أرباح مستبقاة
١,09٣--احتياطي أسهم منحة

١,٠٣5,٠٢٢96٣,0949١7,٣77مجموع حقوق الملكية العائد لمساهمي البنك
59,799205,027276,769حصص غير مسيطرة

١,٠94,8٢١١,١68,١2١١,١94,١46مجموع حقوق الملكية
8,١١7,74٠8,08٣,6867,04٣,070مجموع المطلوبات وحقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار وحقوق الملكية

مجموع
حقوق
الملكية

حصص
غير

مسيطرة

المنسوب لمساهمي البنك بيان التغيرات في حقوق الملكية
الموحد المختصر

للثالثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس 2022 /                                                                                                                            
بآالف الدوالرات األمريكية )مراجعة(

المجموع أرباح
مستبقاة

احتياطي تحويل 
العمالت األجنبية

احتياطي 
القيمة العادلة
لالستثمارات

احتياطي
قانوني ٔاسهم خزينة رأس

المال

١,١68,١2١ 205,027 96٣,094 8١,8١١ )70,266( )28,56١( 27,970 )48,498( ١,000,6٣8 الرصيد في ١ يناير 2022

١9,٣49 2٣١ ١9,١١8 ١9,١١8 - - - - - ربح الفترة

4١,٣20 - 4١,٣20 - - 4١,٣20 - - - المحول عند إعادة التصنيف من القيمة العادلة 
من خالل حقوق الملكية إلى التكلفة المطفأة 

)47,054( )4,١65( )42,889( - - )42,889( - - - تغيرات القيمة العادلة خالل الفترة
)١,57٣( - )١,57٣( - - )١,57٣( - - - المحول لبيان الدخل من بيع الصكوك
١٢,٠4٢ )٣,9٣4( ١5,976 ١9,١١8 - )٣,١4٢( - - - مجموع اإليرادات والمصروفات المحتسبة

)2٣,942( - )2٣,942( - - - - )2٣,942( - شراء أسهم خزينة
9,628 - 9,628 ١2١ - - - 9,507 - بيع أسهم خزينة
70,266 - 70,266 - 70,266 - - - - المحول لبيان الدخل عند إلغاء توحيد شركات تابعة

)١4١,294( )١4١,294( - - - - - - - تسوية عند إلغاء توحيد شركات تابعة
١,٠94,8٢١ 59,799 ١,٠٣5,٠٢٢ ١٠١,٠5٠ - )٣١,7٠٣( ٢7,97٠ )6٢,9٣٣( ١,٠٠٠,6٣8 الرصيد في ٣١ مارس ٢٠٢٢

مجموع
حقوق
الملكية

حصص
غير

مسيطرة

المنسوب لمساهمي البنك بيان التغيرات في حقوق الملكية
الموحد المختصر 

للثالثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس 2022 /
بآالف الدوالرات األمريكية )مراجعة(

المجموع احتياطي 
أسهم المنحة

 أرباح
مستبقاة

احتياطي 
تحويل العمالت

األجنبية

احتياطي
القيمة العادلة 
لالستثمارات

احتياطي
قانوني

أسهم
خزينة

رأس
المال

١,١86,064 272,7٣٣ 9١٣,٣٣١ ١,09٣ 22,٣85 )46,947( 5,59٣ ١9,548 )6٣,979( 975,6٣8 الرصيد في ١ يناير 202١ )كما أعلن عنه سابقًا(
)2,096( - )2,096( - )2,096( - - - - - أثر تطبيق معيار المحاسبة المالي

١,١8٣,968 272,7٣٣ 9١١,2٣5 ١,09٣ 20,289 )46,947( 5,59٣ ١9,548 )6٣,979( 975,6٣8 الرصيد كما في ١ يناير 202١ )المعدل(

١9,٣٣9 ٣,2١7 ١6,١22 - ١6,١22 - - - - - ربح الفترة 
)4,١2١( ٣58 )4,479( - - - )4,479( - - - تغيرات القيمة العادلة خالل الفترة
)8,290( - )8,290( - - - )8,290( - - - المحول لبيان الدخل من بيع الصكوك
6,9٢8 ٣,575 ٣,٣5٣ - ١6,١٢٢ - )١٢,769( - - - مجموع اإليرادات والمصروفات المحتسبة

)6١0( )272( )٣٣8( - )٣٣8( - - - - - المحول لصندوق الزكاة واألعمال الخيرية )شركات تابعة(
)2٣,824( - )2٣,824( - - - - - )2٣,824( - شراء أسهم خزينة
22,78١ - 22,78١ - 60١ - - - 22,١80 - بيع أسهم خزينة
4,90٣ 7٣٣ 4,١70 - - 4,١70 - - - - فروقات تحويل العمالت األجنبية

١,١94,١46 ٢76,769 9١7,٣77 ١,٠9٣ ٣6,674 )4٢,777( )7,١76( ١9,548 )65,6٢٣( 975,6٣8 الرصيد في ٣١ مارس ٢٠٢١
 

بيان الدخل الموحد المختصر
للثالثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس 2022 / بآالف الدوالرات األمريكية

الثالثة أشهر المنتهية

 ٣١ مارس ٢٠٢٢
)مراجعة(

٣١ مارس 202١
)مراجعة(

إيراد الخدمات المصرفية االستثمارية
989805إدارة األصول

2٣,690١6,785إيرادات متعلقة بالصفقات
٢4,679١7,590

إيراد الخدمات المصرفية التجارية
2١,2282١,658إيراد التمويل

١١,795١0,8١4إيراد الخزينة واالستثمار
٣,٣2٣١,556الرسوم وإيرادات أخرى

)8,289()8,5١5(مطروحًا: العائد لحاملي حسابات االستثمار
)8,566()8,080(مطروحًا: مصروفات التمويل

١9,75١١7,١7٣
إيراد من استثمارات الملكية الخاصة واالستثمارات المشتركة

١,9٣2٣,4٣4إيراد من بيع أصول عقارية
١,١28١,١44اإليجار والدخل التشغيلي

2,4909,852إيراد االستثمار المباشر، صافي
7,2٣5٣,690أرباح أسهم من االستثمارات المشتركة

١٢,785١8,١20
إيراد الخزينة وإيرادات أخرى

25,62429,650أرباح أسهم وصافي الربح على استثمارات الخزينة
 7,9757,856إيرادات أخرى، صافي

٣٣,599٣7,506 
9٠,8١490,٣89مجموع اإليرادات

٣4,299٣2,١85مصروفات تشغيلية
٣5,78١٣٣,665مصروفات التمويل

١,٣855,200مخصصات انخفاض قيمة الموجودات
7١,4657١,050مجموع المصروفات

١9,٣49١9,٣٣9ربح الفترة
المنسوب إلى :
١9,١١8١6,١22مساهمي البنك

2٣١٣,2١7حصص غير مسيطرة
١9,٣49١9,٣٣9

العائد على السهم
٠.540.52العائد األساسي والمخفض على السهم )سنت أمريكي(

٣١ مارس 202١
)مراجعة(

٣١ مارس ٢٠٢٢
)مراجعة(

بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر
للثالثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس 2022 / بآالف الدوالرات األمريكية

أنشطة العمليات
١9,٣٣9 ١9,٣49 ربح الفترة

تعديالت لـ :
)١0,648( )١١,692( إيراد الخدمات المصرفية التجارية
)١٣,542( )9,725( إيراد من استثمارات الملكية الخاصة
)22,084( )٣6,659( إيراد من أرباح األسهم وخسارة من استثمارات الخزينة 

)925( )44٣( أرباح صرف العمالت األجنبية
42,2٣0 ٣8,8١2 مصروفات التمويل
5,200 ١,٣85 مخصصات انخفاض القيمة
١,١47 ٣97 استهالك وإطفاء
20,7١7 ١,4٢4

تغييرات في:
)97,2٣7( - إيداعات لدى مؤسسات مالية )ذات تواريخ استحقاق أكثر من ٣ أشهر(
7,475 )6٣,606( موجودات التمويل

)44,70٣( )١5,٣59( موجودات أخرى
)2١,766( 2٣٣ رصيد احتياطي مصرف البحرين المركزي ورصيد بنكي مقيد
)46,٣22( )52,8٣7( أموال العمالء
١8,407 5,58١ حسابات جارية للعمالء
١84,٣١9 4١,7١5 حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار
)44,242( 22١,072 ذمم دائنة ومصروفات مستحقة
)2٣,٣50( ١١8,٢٢٣ صافي النقد )المستخدم( في / من أنشطة العمليات

أنشطة االستثمار
)١95( - مدفوعات لشراء معدات

27,25٣١( ٣,77١( مقبوضات من بيع استثمارات ملكية خاصة، صافي
)١42,١5١( )20١,4٣9( شراء محفظة الخزينة، صافي

200 660 مقبوضات من بيع عقار استثماري
٣,758 7,657 أرباح أسهم مستلمة من استثمارات ملكية خاصة واستثمارات مشتركة

)١5,68١,١( )١06( مبلغ مدفوع مقدمًا لتطوير عقارات
)١26,8١6( )٢٢5,999( صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

أنشطة التمويل
١64,١28 200,976 مطلوبات التمويالت، صافي
)4١,446( )60,080( مصروفات تمويل مدفوعة
١7٣,482 )292,744( إيداعات من مؤسسات مالية وغير مالية

)7١١( )٣4( أرباح أسهم مدفوعة 
)١,644( )١4,4٣5( شراء أسهم خزينة، صافي
294,447 )١66,٣97( صافي النقد )المستخدم( في / من أنشطة التمويل
١44,28٢( ١74,١7٣( صافي )النقص( / الزيادة في النقد وما في حكمه خالل الفترة
655,455 844,٣44 النقد وما في حكمه في ١ يناير
799,7٣6 57٠,١7١ النقد وما في حكمه في ٣١ مارس*

يتمثل النقد وما في حكمه في: 

7٣8,9١6 486,6٣0 نقد وأرصدة لدى البنوك )باستثناء رصيد احتياطي 
مصرف البحرين المركزي والنقد المقيد(

60,820 8٣,54١ إيداعات لدى مؤسسات مالية )ذات تواريخ استحقاق أقل من ثالثة أشهر(
799,7٣6 57٠,١7١

* صافي من الخسائر االئتمانية المتوقعة بمبلغ 49 ألف دوالر أمريكي )٣١ مارس 202١ :55 آالف دوالر أمريكي(.

المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة
للثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022


