
بيان المركز المالي الموحد المختصر
كما  في 3٠ سبتمبر ٢٠١٦  / بآالف الدوالرات األمريكية

30 سبتمبر 2016 
)مراجعة(

3١ ديسمبر ٢٠١5
)مدققة(

3٠ سبتمبر ٢٠١5
)مراجعة(

الموجودات
١١9.899١٢٢.١٦5١43.٢7٠نقد وأرصدة لدى البنوك

١34.٦57١٢٢.348١47.٢33ودائع لدى مؤسسات مالية
988.٦49859.4٢١84٠.8١5موجودات التمويالت

549.374573.453595.٢٢8استثمارات في أوراق مالية 
٢4٢.973١79.87٠١48.88١موجودات مشتراة لغرض التأجير          

٢77.١7٠٢57.93٢3١3.٦35عقارات استثمارية
١78.38١١79.577١٢٠.١١8عقارات للتطوير

8٢.٦٢٦8١.٢74٢٢.٢١٠استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية
٢5.١٢9٢5.٦٠٢١٦8.١4٠ممتلكات وآالت ومعدات
١٢5.٠٢٠--موجودات غير ملموسة 

٢٠3.8٦3٢48.١٦٠339.١48موجودات أخرى
2.802.721٢.٦49.8٠٢٢.9٦3.٦98مجموع الموجودات

المطلوبات
٢١.٠85٢7.7٢8٦.٢49أموال المستثمرين

478.77834٠.٠9٠3١9.57١ودائع من مؤسسات مالية وأخرى وأفراد
١74.٦8١١54.٠5٢١58.٠8١حسابات جارية للعمالء
١٢9.5٢4١53.٦١9٢١5.573مطلوبات التمويالت 

88.٦٠7١35.977١83.4٦8مطلوبات أخرى
892.6758١١.4٦٦88٢.94٢مجموع المطلوبات

1.002.256944.9١5993.4٠٠حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار
حقوق الملكية

597.995597.995597.995رأس المال
)4.٠53()4.٠53()34٠(أسهم خزينة

٢٢.7٢3٢٢.4٢٠٢٢.4٢٠حساب تسوية رأس المال
7٢.٠557٢.٠557٠.٠٦٠احتياطي قانوني

١٠.5٢8٦.58١١8.١77أرباح مستبقاة 
)٢.5٦9()٢3٠(-احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات

893893893احتياطي أسهم منحة
)١.٠8٢(--احتياطي تحويل العمالت األجنبية 

703.854٦95.٦٦١7٠١.84١مجموع حقوق الملكية العائد لمساهمي البنك
٢٠3.93٦١97.7٦٠385.5١5حصص غير مسيطرة

907.790893.4٢١١.٠87.35٦مجموع حقوق الملكية
2.802.721٢.٦49.8٠٢٢.9٦3.٦98مجموع المطلوبات وحقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار وحقوق الملكية

مجموع
حقوق

الملكية

حصص
غير

مسيطرة

المنسوب لمساهمي البنك بيان التغيرات في حقوق الملكية
الموحد المختصر

للتسعة أشهر المنتهية في 
3٠ سبتمبر ٢٠١٦/

المجموعبآالف الدوالرات األمريكية )مراجعة(

احتياطي 
أسهم 
المنحة

احتياطي
القيمة العادلة
لالستثمارات

أرباح
مستبقاة

احتياطي
قانوني

حساب 
تسوية 

رأس
المال

أسهم
خزينة

رأس
المال

893.4٢١ ١97.7٦٠ ٦95.٦٦١ 893 )٢3٠( ٦.58١ 7٢.٠55 ٢٢.4٢٠ )4.٠53( 597.995 الرصيد في ١ يناير٢٠١٦ 
9.7٠5 5.758 3.947 - - 3.947 - - - - ربح الفترة 

٢3٠ - ٢3٠ - ٢3٠ - - - - - المحول لبيان الدخل من استبعاد استثمارات
9.935 5.758 4.177 - 230 3.947 - - - - مجموع اإليرادات والمصروفات المحتسبة

)٦.878( - )٦.878( - - - - - )٦.878( - شراء أسهم خزينة 
١٠.59١ - ١٠.59١ - - - - - ١٠.59١ - بيع أسهم خزينة

3٠3 - 3٠3 - - - - 3٠3 - - ربح من بيع أسهم خزينة
4١8 4١8 - - - - - - - - إصدار أسهم وفق برنامج حوافز الموظفين

907.790 203.936 703.854 893 - 10.528 72.055 22.723 )340( 597.995 الرصيد في 30 سبتمبر 2016

مجموع
حقوق

الملكية

حصص
غير

مسيطرة

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

للتسعة أشهر المنتهية في
3٠ سبتمبر ٢٠١5/

المجموعبآالف الدوالرات األمريكية )مراجعة(

احتياطي 
تحويل

العمالت
األجنبية

احتياطي 
أسهم 
المنحة

احتياطي
القيمة
العادلة

لالستثمارات

أرباح 
مستبقاة/

)خسائر
متراكمة(

احتياطي
قانوني

حساب 
تسوية 

رأس 
المال

أسهم
خزينة

رأس
المال

١.٠١7.٦55 37٦.٠88 ٦4١.5٦7 )78٠( ١.١٢9 )٢.3٦٦( )٢٠3.٦٠8( 7٠.٠٦٠ )475.58٢( )9١٢( ١.٢53.٦٢٦ الرصيد كما في ١ يناير٢٠١5
١7.98١ ١3.9٠٠ 4.٠8١ - - - 4.٠8١ - - - - ربح الفترة )صفحة 3(

)٢٠3( - )٢٠3( - - )٢٠3( - - - - - تغيرات القيمة العادلة 
)4١9( )١١7( )3٠٢( )3٠٢( - - - - - - - فروق تحويل العمالت األجنبية

١7.359 ١3.783 3.57٦ )3٠٢( - )٢٠3( 4.٠8١ - - - - مجموع اإليرادات والمصروفات المحتسبة
٦٠.٠٠٠ - ٦٠.٠٠٠ - - - - - )١8١.3٦١( - ٢4١.3٦١ تحويل مرابحات إلى رأس المال 

- - - - - - ٢١7.3٢7 - ٦79.٦٦5 - )89٦.99٢( تخفيض رأس المال 
)4.594( - )4.594( - - - - - - )4.594( - شراء أسهم خزينة
١.453 - ١.453 - - - - - - ١.453 - بيع أسهم خزينة
)3٠٢( - )3٠٢( - - - - - )3٠٢( - - خسارة بيع أسهم خزينة
)٢3٦( - )٢3٦( - )٢3٦( - - - - - - تكلفة تملك أسهم مكافأة الموظفين، 

صافي االستردادات
)3.979( )3.979( - - - - - - - - - أرباح اسهم لحصص غير مسيطرة

- )377( 377 - - - 377 - - - - الحركة في حصص غير مسيطرة
١.٠87.35٦ 385.5١5 7٠١.84١ )١.٠8٢( 893 )٢.5٦9( ١8.١77 7٠.٠٦٠ ٢٢.4٢٠ )4.٠53( 597.995 الرصيد في 3٠ سبتمبر ٢٠١5

بيان الدخل الموحد المختصر
للتسعة أشهر المنتهية في 3٠ سبتمبر ٢٠١٦ / 

بآالف الدوالرات األمريكية

للتسعة أشهر المنتهية 
في

للثالثة أشهر المنتهية 
في

30 سبتمبر
2016

)مراجعة(

3٠ سبتمبر
٢٠١5

)مراجعة(

30 سبتمبر
2016

)مراجعة(

3٠ سبتمبر
٢٠١5

)مراجعة(
العمليات المستمرة

-3.3٢١٢١.٠٢٢3.3٢١إيراد خدمات استثمارية مصرفية 
١١.7١378١١.١٢5543إيراد الرسوم العموالت

١.337١.١٦٠4٢٦4٢٠إيراد ودائع لدى مؤسسات مالية   
5١.4١74٢.45١١7.٦٠٠١4.7١4إيراد موجودات التمويالت وموجودات مشتراة لغرض التأجير

١.3533.٠٢5١.٢٢8١.١87حصة المجموعة من أرباح استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية
٢.٦١8١١.٠74٢.37٠١.١97إيراد استثمارات في أوراق مالية، صافي

١.١٢9)١.٠١٠()٦٠١()٢.44٢()خسارة( / ربح صرف العمالت األجنبية، صافي
---4٦.٠8٢ربح من بيع عقارات استثمارية

١١.459١4.855١.١٦49.3٦4إيرادات أخرى
مجموع اإليرادات قبل عوائد حاملي حسابات االستثمار ومصروفات 

126.85893.7٦726.224٢8.554التمويل
)١١.١8٦()١٠.5١5()3٢.٢4١()3١.937(عوائد حاملي حسابات االستثمار قبل حصة المجموعة كمضارب 

١8.3٢٦١8.48٢5.73١٦.٦9٠حصة المجموعة كمضارب
)4.49٦()4.784()١3.759()١3.٦١١(عوائد حاملي حسابات االستثمار

)4.٠٢7()5.4٦5()١٢.9٢4()١3.9٠9(مطروحًا: مصروفات التمويل
99.338٦7.٠8415.975٢٠.٠3١مجموع اإليرادات
٢7.١74٢٢.93١7.345٦.7٠5تكلفة الموظفين

37.4٠5٢5.87١١٠.١٠48.٢5٠مصروفات تشغيلية أخرى
64.57948.8٠٢17.449١4.955مجموع المصروفات

5.٠7٦)1.474(34.759١8.٢8٢ربح قبل مخصصات انخفاض القيمة
)١.١٦٢()٦.789()3.4٦٦()٢5.٠54(مطروحًا: مخصصات انخفاض قيمة الموجودات

3.9١4)8.٢٦3(9.705١4.8١٦ربح من العمليات المستمرة
العمليات المتوقفة

4٠7-3.١٦5-إيراد من القطاع الصناعي، صافي
4.3٢١)8.263(9.705١7.98١ربح الفترة

العائد إلى:
7٦١)7.578(3.9474.٠8١مساهمي البنك

3.5٦٠)٦85(5.758١3.9٠٠حصص غير مسيطرة
9.705١7.98١)8.263(4.3٢١

العائد لكل سهم  
٠.٠3)0.34(0.18٠.١9العائد األساسي والمخفض لكل سهم )بالسنت األمريكي(

العائد لكل سهم )العمليات المستمرة(
٠.٠3)0.34(0.18٠.١9العائد األساسي والمخفض لكل سهم )بالسنت األمريكي(

3٠ سبتمبر 
٢٠١5

)مراجعة(

30 سبتمبر 
2016

)مراجعة(
بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر

للتسعة أشهر المنتهية في 3٠ سبتمبر ٢٠١٦ / بآالف الدوالرات األمريكية
أنشطة العمليات

١7.98١ 9.7٠5 ربح الفترة
تعديالت لـ :

)٢.٦89( )٢.٢١5( إيراد استثمارات في أوراق مالية
)٢.874( )١.٢٢8( حصة المجموعة من أرباح استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية                             

٦٠١ ٢.44٢ )أرباح( / خسارة صرف العمالت األجنبية، صافي        
)٢١.٠٢٢( )4٦.٠8٢( ربح من بيع عقارات استثمارية
)9.43١( )7.5٢١( إيرادات أخرى        
١٢.9٢4 ١3.9٠9 مصروفات التمويل
3.4٦٦ ٢5.٠54 مخصص انخفاض القيمة
١.533 ١.38٠ استهالك وإطفاء

489 )4.55٦(
تغييرات على:

)58.١87( )١٢9.٢٢8( موجودات التمويالت
)34.873( )٦3.١٠3( موجودات مشتراة لغرض التأجير
)53.95٢( 37.739 موجودات أخرى
)٦.8٠4( ٢١٢ رصيد احتياطي مصرف البحرين المركزي
)8.٦3٦( )٦.٦43( أموال المستثمرين  

)٢3.٦77( ١38.٦88 ودائع من مؤسسات مالية ومؤسسات أخرى وأفراد
4٦.397 ٢٠.٦٢9 حسابات جارية للعمالء
97.84٢ 57.34١ حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار
33.595 )47.37٠( مطلوبات أخرى
)7.8٠٦( 3.709 صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( أنشطة العمليات

أنشطة االستثمار
)5.43٢( )٦8١( مدفوعات لشراء معدات، صافي

)٢٠3.44٠( )٦4.5١4( شراء استثمارات في أوراق مالية         
١٠١.8١4 9٢.١8٠ مقبوضات من بيع استثمارات في أوراق مالية     

5.٦4٢ 8.١9١ مقبوضات من بيع استثمارات عقارية
٢.743 8.355 أرباح أسهم / إيراد من االستثمارات في الصكوك

)98.٦73( 43.531 صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( أنشطة االستثمار
أنشطة التمويل

)3١.٠73( )4٠.4٠١( مطلوبات التمويالت، صافي
)8.335( )١٢.٠3١( مصروفات تمويل مدفوعة 
)١.753( - أرباح أسهم مدفوعة )شاملة حصص غير مسيطرة( 
٦٠.٠٠٠ - مقبوضات من إصدار مرابحات قابلة للتحويل 
)7.٠8١( ١٠.4٦4 شراء أسهم خزينة، صافي
١١.758 )41.968( صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من أنشطة التمويل

)94.7٢١( 5.272 صافي الزيادة / )النقص( في النقد وما في حكمه خالل الفترة
333.٦59 ١94.4٦٠ النقد وما في حكمه في ١ يناير
٢38.938 199.732 النقد وما في حكمه في 30 سبتمبر

يتمثل النقد وما في حكمه في:
9١.7٠5 7٠.٠58 نقد وأرصدة لدى البنوك )باستثناء األرصدة لدى المصرف المركزي في حساب االحتياطي(

١47.٢33 ١٢9.٦74 ودائع لدى مؤسسات مالية
٢38.938 199.732

المعلومـات الماليـة الموحـدة المرحلية المختصرة
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦

اعتمدت المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة من قبل مجلس اإلدارة في ١3 نوفمبر ٢٠١٦ ووقعها بالنيابة عن المجلس:
هشام الريسمصبح سيف المطيريأحمد المطوع

الرئيس التنفيذينائب رئيس مجلس اإلدارةرئيس 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. للتسعة أشهر المنتهية في 3٠ سبتمبر ٢٠١٦ والتي تم 

مراجعتها من قبل السادة KPMG، الذين أبدوا رأيهم بأنها عادلة وصحيحة وبدون تحفظات في ١3 نوفمبر ٢٠١٦«. 


