
بيان المركز المالي الموحد المختصر
كما  في ٣0 يونيو 2017 / بآالف الدوالرات األمريكية

30 يونيو 2017
)مراجعة(

٣1 ديسمبر 2016
)مدققة(

٣0 يونيو 2016
)مراجعة(

الموجودات
162,074156,44877,598نقد وأرصدة لدى البنوك

261،٣0021٣،89897،50٣إيداعات لدى مؤسسات مالية
987،226961،490945،967موجودات التمويالت

452،611527،20٣540،971استثمارات في أوراق مالية 
265،٣77246،2572٣6،1٣7موجودات مشتراة لغرض التأجير          

484،97٣488،4٣6282،581عقارات استثمارية
882،765280،972178،228عقارات للتطوير

116،66279،01081،٣98استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية
-54،891-موجودات غير ملموسة

120،089169،15٣25،240ممتلكات وآالت ومعدات
200،478125،64٣2٣7،420موجودات أخرى

3،٩33،٥٥٥٣،٣0٣،4012،70٣،04٣مجموع الموجودات
المطلوبات

٣6،5٣844،56519،97٣أموال المستثمرين
8٣٣،208570،515414،528إيداعات من مؤسسات مالية وأخرى وأفراد

222،54٣192،78٣1٣7،٣04حسابات جارية للعمالء
204،٣40168،992167،580مطلوبات التمويالت 

2٣2،562182،649117،142مطلوبات أخرى
1،٥2٩،1٩11،159،504856،527مجموع المطلوبات

٨٨2،2٩71،022،1909٣8،716حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار
حقوق الملكية

657،794597،995597،995رأس المال
)8،467()٣40()٣40(أسهم خزينة

282،1٣024،٣2022،597تسوية رأس المال واكتتاب أسهم قيد التنفيذ
95،4759٣،76872،055احتياطي قانوني

102،095201،99٣18،106أرباح مستبقاة 
96690289٣احتياطي أسهم منحة

-)10،614(-احتياطي تحويل العمالت األجنبية
1،13٨،120908،02470٣،179مجموع حقوق الملكية العائد لمساهمي البنك

٣8٣،94721٣،68٣204،621حصص غير مسيطرة
1،٥22،0٦71،121،707907،800مجموع حقوق الملكية

3،٩33،٥٥٥٣،٣0٣،4012،703،0٤3مجموع 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 ٣0 يونيو 2017 /
المجموعبآالف الدوالرات األمريكية )مراجعة(

احتياطي 
تحويل 

العمالت 
األجنبية

احتياطي
أسهم المنحة

أرباح
مستبقاة

احتياطي
قانوني

حساب تسوية 
رأس

المال واكتتاب 
أسهم قيد 

التنفيذ
أسهم
خزينة

رأس
المال

1،121،707 21٣،68٣ 908،024 )10،614( 902 201،99٣ 9٣،768 24،٣20 )٣40( 597.995 الرصيد في 1 يناير 2017 
65،519 ٣،٣77 62،142 - - 62،142 - - - - ربح الفترة 
٦٥،٥1٩ 3،377 ٦2،1٤2 - - ٦2،1٤2 - - - - مجموع اإليرادات والمصروفات المحتسبة

- - - - - )59،799( - - - 59،799 أسهم منحة صادرة
)59،799( - )59،799( - - )59،799( - - - - أرباح أسهم معلنة
)٣،509( - )٣،509( - - )٣،509( - - - - المحول لصندوق الزكاة واألعمال الخيرية

472،128 214،٣18 257،810 - - - - 257،810 - - اكتتابات مستلمة
)65،226( )٣8،574( )26،652( 10،614 )40( )٣8،9٣٣( 1،707 - - - االستحواذ على حصص إضافية في شركة تابعة والتغيرات في الحصص غير المسيطرة

104 - 104 - 104 - - - - - إصدار أسهم وفق برنامج حوافز الموظفين، صافي االسترجاعات
)8،857( )8،857( - - - - - - - - إلغاء احتساب شركة تابعة

1،٥22،0٦7 3٨3،٩٤7 1،13٨،120 - ٩٦٦ 102،0٩٥ ٩٥،٤7٥ 2٨2،130 )3٤0( ٦٥7،7٩٤ الرصيد في 30 يونيو 2017

مجموع
حقوق

الملكية

حصص
غير

مسيطرة

المنسوب لمساهمي البنك

بيان التغيرات في حقوق الملكية
الموحد المختصر )يتبع(

للستة أشهر المنتهية في ٣0 يونيو 2017 /
المجموعبآالف الدوالرات األمريكية )مراجعة(

احتياطي 
أسهم المنحة

احتياطي
القيمة العادلة
لالستثمارات أرباح مستبقاة

احتياطي
قانوني

حساب تسوية 
رأس 
المال

أسهم
خزينة

رأس
المال

89٣،421 197،760 695،661 898 )2٣0( 6،581 72،055 22،420 )4،05٣( 597،995 الرصيد كما في 1 يناير 2016 
17،968 6،44٣ 11،525 - - 11،525 - - - - ربح الفترة 

2٣0 - 2٣0 - 2٣0 - - - - - المحول لبيان الدخل من استبعاد استثمارات 
18،198 6،44٣ 11،755 - 2٣0 11،525 - - - - مجموع اإليرادات والمصروفات المحتسبة
)5،095( - )5،095( - - - - - )5،095( - شراء أسهم خزينة

681 - 681 - - - - - 681 - بيع أسهم خزينة
177 - 177 - - - - 177 - - ربح من بيع أسهم خزينة، صافي 
418 418 - - - - - - - - إصدار أسهم وفق برنامج حوافز الموظفين

907،800 204،621 70٣،179 89٣ - 18،106 72،055 22،597 )8،467( 597.995 الرصيد في ٣0 يونيو 2016

بيان الدخل الموحد المختصر
للستة أشهر المنتهية في ٣0 يونيو 2017 / بآالف الدوالرات األمريكية

للثالثة أشهر المنتهية فيللستة أشهر المنتهية في

30 يونيو 2017
)مراجعة(

٣0 يونيو 2016
)مراجعة(

30 يونيو 2017
)مراجعة(

٣0 يونيو 2016
)مراجعة(

العمليات المستمرة

-٣6،119-7٣،875إيراد انشطة استثمارية مصرفية 

٣،47910،5881،7661،841إيراد الرسوم والعموالت

1،7129111،10٣442إيراد ودائع لدى مؤسسات مالية   

٣6،197٣٣،81718،45117،652إيراد موجودات التمويالت وموجودات مشتراة لغرض التأجير

-4،01٣1252،89٣حصة المجموعة من أرباح استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية،صافي

)984(8،8702486،058إيراد استثمارات في أوراق مالية، صافي

)1،849(1،872)1،4٣2(2،1٣4ربح / )خسارة( صرف العمالت األجنبية، صافي

46،082-46،082-ربح من بيع عقارات استثمارية

12،75051٣9،٣1192إيرادات أخرى  

1٤3،03090،85277،٥736٣،276مجموع اإليرادات قبل عوائد حاملي حسابات االستثمار ومصروفات التمويل

)11،469()11،00٣()21،422()22،019(عوائد حاملي حسابات االستثمار قبل حصة المجموعة كمضارب

11،44812،5955،57٣6،89٣حصة المجموعة كمضارب

)4،577()٥،٤30()8،827()10،٥71(عوائد حاملي حسابات االستثمار

)4،472()9،828()8،444()19،065(مصروفات التمويل

113،3٩٤7٣،581٦2،31٥54،227اإليرادات التشغيلية

--9،782-إيراد من تسوية قضايا قانونية

113،3٩٤8٣،٣6٣٦2،31٥54،227مجموع اإليرادات

24،04919،8291٣،4٣012،500تكلفة الموظفين

5،2٣57،6562،685مصروفات استشارات استثمارية

22،08719،64511،88٣16،992مصروفات تشغيلية أخرى

٥1،37147،1٣027،٩٩٨29،492مجموع المصروفات

٦2،023٣6،2٣٣3٤،31724،7٣5ربح الفترة قبل انخفاض القيمة

)16،807()2،٣49()18،265(٣،496مطروحًا: عكس مخصصات / )مخصصات(انخفاض قيمة الموجودات للفترة

٦٥،٥1٩17،96831،٩٦٨7،928ربح الفترة 

العائد إلى:

٦2،1٤211،52530،2275،461مساهمي البنك

3،3776،44٣1،7412،467حصص غير مسيطرة

٦٥،٥1٩17،96831،٩٦٨7،928

العائد لكل سهم  

2،٥10،481،220،2٣العائد األساسي لكل سهم )بالسنت األمريكي(

1،7٥0،480،٨٥0،2٣العائد المخفض لكل سهم )بالسنت األمريكي(

اعتمدت المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة من قبل مجلس اإلدارة في 1٣ أغسطس 2017 ووقعها بالنيابة عن المجلس:

٣0 يونيو 2016
)مراجعة(

30 يونيو 2017
)مراجعة(

بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر
للستة أشهر المنتهية في ٣0 يونيو 2017 / بآالف الدوالرات األمريكية

أنشطة العمليات
17،968 65،519 ربح الفترة

تعديالت لـ :
5،٣1٣ - تغيرات القيمة العادلة لالستثمارات في األوراق المالية

)5،56٣( )8،869( دخل من استثمارات في األوراق المالية
)125( )4،01٣( حصة المجموعة من أرباح استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية

1،4٣2 )2،1٣4( )أرباح( / خسارة صرف العمالت األجنبية        
- )61،719( ربح من بيع شركات تابعة

)46،082( - ربح من بيع عقار استثماري
)10،295( - إيرادات أخرى        

2،519 19،065 مصروفات التمويل
18،265 )٣،496( )عكس مخصصات( / مخصصات انخفاض القيمة

940 816 استهالك وإطفاء
)15،628( ٥،1٦٩

تغييرات على:
- 195 إيداعات لدى مؤسسات مالية )بتواريخ استحقاق أصلية أكثر من ٣ أشهر(

)86،546( )16،6٣6( موجودات التمويالت
)56،267( )19،120( موجودات مشتراة لغرض التأجير

8،408 )1٣،541( موجودات أخرى
)2،162( 2،494 رصيد احتياطي مصرف البحرين المركزي
)7،755( )8،027( أموال المستثمرين  
74،4٣8 262،69٣ إيداعات من مؤسسات مالية ومؤسسات أخرى وأفراد

)16،748( 29،760 حسابات جارية للعمالء
)6،199( )1٣9،89٣( حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار

)21،٣5٣( )6،601( مطلوبات أخرى
)129،812( ٩٦،٤٩1 صافي النقد الناتج من/ )المستخدم في( أنشطة العمليات

أنشطة االستثمار
)24( )74٣( مدفوعات لشراء معدات، صافي

)٣0،010( )74،718( شراء استثمارات في أوراق مالية         
9٣،915 25،1٣4 مقبوضات من بيع استثمارات في أوراق مالية     

- 64،414 مقبوضات من بيع شركات مساهمة خاصة تابعة
2،066 - مقبوضات من بيع استثمارات عقارية
4،4٣0 6،97٣ أرباح أسهم / إيراد من االستثمارات في الصكوك

70،٣77 21،0٦0 صافي النقد الناتج من أنشطة االستثمار
أنشطة التمويل

)4،800( 29،297 مطلوبات التمويالت، صافي
)2،519( )17،168( مصروفات تمويل مدفوعة 

- )59،799( أرباح أسهم مدفوعة )شاملة حصص غير مسيطرة( 
- )15،228( استحواذ حصة إضافية في شركة تابعة

)4،820( - شراء أسهم خزينة
12،1٣9 )٦2،٨٩٨( صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

)71،574( ٥٤،٦٥3 صافي الزيادة/ )النقص( في النقد وما في حكمه خالل الفترة
194،460 ٣12،572 النقد وما في حكمه في 1 يناير
122،886 3٦7،22٥ النقد وما في حكمه في 30 يونيو

يتمثل النقد وما في حكمه في :
25،٣8٣ 111،228 نقد وأرصدة لدى البنوك )باستثناء األرصدة لدى المصرف المركزي في حساب االحتياطي(
97،50٣ 255،997 إيداعات لدى مؤسسات مالية )بتواريخ استحقاق أصلية أقل من ٣ أشهر(

122،886 3٦7،22٥

»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 ٣0 يونيو 2017 والتي تم مراجعتها من قبل السادة 

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

هشام الريسأحمد المطوعمعالي الشيخ أحمد بن خليفة آل خليفة

نائب رئيس مجلس اإلدارةرئيس مجلس اإلدارة
 ورئيس لجنة التدقيق

الرئيس التنفيذي
وعضو مجلس اإلدارة

المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة
للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017


