
بيان المركز المالي الموحد المختصر
كما  في 3٠  يونيو ٢٠١٩ / بآالف الدوالرات األمريكية

30 يونيو 2019
)مراجعة(

3١ ديسمبر ٢٠١8
)مدققة(

3٠ يونيو ٢٠١8
)مراجعة(

 الموجودات
36٩.55٢34١.567١7١.456نقد وأرصدة لدى البنوك

١.68٢.4٠58١8.٠٠٠4٠7.١65محفظة الخزينة
١.3٠٠.٢3١١.٢٠8.٩47١.٢٢6.٢٢4موجودات التمويالت

١.8٢١.444١.84٠.٠١٠١.7٩8.473عقارات استثمارية
٢7٩.٠48٢34.٠١٢٢4٠.٩46استثمارات الملكية الخاصة

77.٠4877.64476.653استثمارات مشتركة
-١٠١.٢١3١47.١4١موجودات محتفظ بها لغرض البيع

48٢.334٢٢٩.١4٢٢٩5.66٢ذمم مدينة ومصروفات مدفوعة مقدمًا
٢4.6٩٩٩٢.٩٠٢١١3.63٠ممتلكات ومعدات

6.137.9744.٩8٩.3654.33٠.٢٠٩مجموع الموجودات
المطلوبات

6١.٠٩746.63٩٢7.٠7٢أموال العمالء
٢.78٩.757١.6٢8.38٩٩47.١84إيداعات من مؤسسات مالية ومؤسسات غير مالية وأفراد

١63.683١77.٩٠6١65.75١حسابات جارية للعمالء
١٩٩.٩6٠٢56.١3747١.447تمويالت ألجل

-3٩.٩364٢.74٩مطلوبات متعلقة مباشرة بموجودات محتفظ بها لغرض البيع
5٠7.٩335١7.85744٠.8٩4ذمم دائنة ومصروفات مستحقة

3.762.366٢.66٩.677٢.٠5٢.348مجموع المطلوبات
995.8378٩6.٩١٠83٢.١١6حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار

حقوق الملكية
٩75.638٩75.638٩75.638رأس المال

)5٠.8١5()85.4٢4()58.8٩٠(أسهم خزينة
١١7.3٠١١١7.3٠١١٠5.8٩3احتياطي قانوني

3.34٢)4.7٢5()5.64١(احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات
)١١.866()43.38٠()43.١5٠(احتياطي تحويل العمالت األجنبية

5٠.٢٩8٩8.3١8٩٠.867أرباح مستبقاة
١.١٩8١.٠86١.١١5احتياطي أسهم منحة

1.036.754١.٠58.8١4١.١١4.١74مجموع حقوق الملكية العائد لمساهمي البنك
3١7.6٢١3٢3.4٠833١.57١حصص غير مسيطرة

-٢5.3٩64٠.556حصص غير مسيطرة محتفظ بها للبيع
1.379.771١.4٢٢.778١.445.745مجموع حقوق الملكية

6.137.9744.٩8٩.3654.33٠.٢٠٩مجموع 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
للستة أشهر المنتهية في 3٠ يونيو ٢٠١٩ /

بآالف الدوالرات األمريكية )مراجعة(

حصص
غير

مسيطرة المجموع

احتياطي 
أسهم
المنحة

أرباح
مستبقاة

احتياطي 
تحويل 

العمالت 
األجنبية

احتياطي 
القيمة 
العادلة

لالستثمارات
احتياطي
قانوني ٔاسهم خزينة

رأس
المال

١.4٢٢.778 4٠.556 3٢3.4٠8 ١.٠58.8١4 ١.٠86 ٩8.3١8 )43.38٠( )4.7٢5( ١١7.3٠١ )85.4٢4( ٩75.638 الرصيد في ١ يناير ٢٠١٩
48.4٢6 - )7٠8( 4٩.١34 - 4٩.١34 - - - - - ربح الفترة
)٩١6( - - )٩١6( - - - )٩١6( - - - تغيرات القيمة العادلة خالل الفترة

47.510 - )708( 48.218 - 49.134 - )916( - - - مجموع اإليرادات والمصروفات المحتسبة للفترة
- - - - - )55.٠٠٠( - - - - 55.٠٠٠ أسهم منحة صادرة
- - - - - 4.45١ - - - 5٠.54٩ )55.٠٠٠( إطفاء أسهم خزينة

)3٠.٠٠٠( - - )3٠.٠٠٠( - )3٠.٠٠٠( - - - - - أرباح أسهم معلنة
)٢.44٢( - - )٢.٢١٩( - )٢.٢١٩( - - - - - المحول لصندوق الزكاة واألعمال الخيرية

١١٢ - - ١١٢ ١١٢ - - - - - - إصدار أسهم وفق برنامج حوافز الموظفين
)١٠٩.6٢7( - - )١٠٩.6٢7( - - - - - )١٠٩.6٢7( - شراء أسهم خزينة
7٠.7٩5 - - 7٠.7٩5 - )١4.8١7( - - - 85.6١٢ - بيع أسهم خزينة
)4.6٢6( - )4.856( ٢3٠ - - ٢3٠ - - - - فروقات تحويل العمالت األجنبية
)١4.7٢٩( )١5.١6٠( - 43١ - 43١ - - - - - شراء حصة غير مسيطرة  بدون تغير السيطرة

1.379.771 25.396 317.621 1.036.754 1.198 50.298 )43.150( )5.641( 117.301 )58.890( 975.638 الرصيد في 30 يونيو 2019

مجموع
حقوق
الملكية

حصص
غير

مسيطرة

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

للستة أشهر المنتهية في 3٠ يونيو ٢٠١٩ /
المجموعبآالف الدوالرات األمريكية )مراجعة(

احتياطي 
تحويل العمالت

األجنبية

احتياطي
القيمة العادلة
لالستثمارات

احتياطي 
أسهم 
المنحة

أرباح
مستبقاة

احتياطي
قانوني

أسهم
خزينة

عالوة إصدار
أسهم

رأس
المال

١.4٩5.7٩3 345.77٠ ١.١5٠.٠٢3 - - ١.٠٢6 ١٢٢.8٢5 ١٠5.8٩3 )58,4١7( 3.٠58 ٩75,638 الرصيد في ١ يناير ٢٠١8 )المعلن سابقًا(
)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 )58,4١7( 3.٠58 ٩75,638 الرصيد في ١ يناير ٢٠١8 )معدل(
73.4٠6 ٩٠4 7٢.5٠٢ - - - 7٢.5٠٢ - - - - ربح الفترة
3.34٢ - 3.34٢ - 3.34٢ - - - - - - تغيرات القيمة العادلة خالل الفترة
76.748 ٩٠4 75.844 - 3.34٢ - 7٢.5٠٢ - - - - مجموع اإليرادات والمصروفات المحتسبة

)8٢.4١٢( - )8٢.4١٢( - - - )8٢.4١٢( - - - - أرباح أسهم معلنة
)٢.٩54( )5٢٢( )٢.43٢( - - - )٢.43٢( - - - - المحول لصندوق الزكاة واألعمال الخيرية 
)7١١( )7١١( - - - - - - - - - إلغاء احتساب نتيجة فقدان السيطرة
8٩ - 8٩ - - 8٩ - - - - - إصدار أسهم وفق برنامج حوافز الموظفين

)١6.٢4١( - )١6.٢4١( - - - - - )١6.٢4١( - - شراء أسهم خزينة
١7.755 - ١7.755 - - - )3.٠3٠( - ٢3.843 )3.٠58( - بيع أسهم خزينة

)١٩.٠٢7( )7.١6١( )١١.866( )١١.866( - - - - - - - فروقات تحويل العمالت األجنبية
6.383 6.383 - - - - - - - - - حصة غير مسيطرة ناتجة من االستحواذ على شركة تابعة

١.445.745 33١.57١ ١.١١4.١74 )١١.866( 3.34٢ ١.١١5 ٩٠.867 ١٠5.8٩3 )5٠.8١5( - ٩75,638 الرصيد في 3٠ يونيو ٢٠١8

بيان الدخل الموحد المختصر
 للستة أشهر المنتهية في 3٠ يونيو  ٢٠١٩ / بآالف 

الدوالرات األمريكية

الثالثة أشهر المنتهيةللستة أشهر المنتهية في

 30 يونيو 2019
)مراجعة(

3٠ يونيو ٢٠١8
)مراجعة(

 30 يونيو 2019
)مراجعة(

3٠ يونيو ٢٠١8
)مراجعة(

العمليات المستمرة
إيراد الخدمات المصرفية االستثمارية

١.358١.١٠86٢٢57١إدارة الموجودات
4٢.٠8٩3١.6٠٠35.435٢٢.7٠٠إيرادات متعلقة بالصفقات

43.4473٢.7٠836.057٢3.٢7١
إيراد الخدمات المصرفية التجارية

38.76٢33.٢84١٩.463١6.78٠إيراد التمويل
١7.33٠١١.48٠٩.٢٠87.4٩6إيراد الخزينة واالستثمار
١٠.7453.45٩8.٩5٢١.63١الرسوم وإيرادات أخرى

)5.٢٢3()١٠.334()١٠.767()١٩.١3٠(مطروحًا: العائد لحاملي حسابات االستثمار
)5.١4٢()3.33١()١٠.6٠١()٩.788(مطروحًا: مصروفات التمويل

37.919٢6.85523.958١5.54٢
إيراد من استثمارات الملكية الخاصة واالستثمارات المشتركة

١٠.٠868.6١٩١٠.3١65.١45إيراد االستثمار المباشر، صافي
--٢٩.4٠635.3٠٠إيراد متعلق بإعادة الهيكلة

5٠77٢١٢48١5٠أرباح أسهم من االستثمارات المشتركة
39.99944.64٠10.5645.٢٩5

إيراد العقارات
١3.5١74.4١١6.٠4١١.٢١١التطوير والبيع

١.٢48١.4١٠686848اإليجار والدخل التشغيلي
14.7655.8216.727٢.٠5٩

إيراد الخزينة وإيرادات أخرى
٩.4٢34734.١5٩3١إيراد التمويل  

)43٢(١٠.748)43٢(١6.53٠أرباح أسهم وربح / )خسارة( من استثمارات الخزينة
١.46٢٢4.٠5373٠٢3.343إيرادات أخرى، صافي

27.415٢4.٠٩415.637٢٢.٩4٢
163.545١34.١١892.9436٩.١٠٩مجموع اإليرادات

48.7834٢.544٢6.87١٢١.8١3مصروفات تشغيلية
53.7٠5١5.4٠7٢٩.٩٩88.534مصروفات التمويل

١٢.١645.6٩٩8.35٢4.٠٢5مخصصات انخفاض قيمة الموجودات
114.65263.65٠65.22134.37٢مجموع المصروفات

48.8937٠.46827.72234.737ربح من العمليات المستمرة
 )خسارة( / ربح من موجودات محتفظ بها لغرض البيع 

ومن العمليات غيرالمستمرة، صافي
)467(٢.٩38-١.774

48.42673.4٠627.72236.5١١ربح الفترة
المنسوب إلى :
4٩.١347٢.5٠٢٢7.76836.٠٢3مساهمي البنك

488)46(٩٠4)7٠8(حصص غير مسيطرة
48.42673.4٠627.72236.5١١

العائد على السهم
1.45٢.٠٢0.84١.٠٠العائد األساسي والمخفض على السهم )سنت أمريكي(

العائد على السهم – العمليات المستمرة
1.47٢.٠٢0.84١.٠٠العائد األساسي والمخفض على السهم )سنت أمريكي(

3٠ يونيو ٢٠١8
)مراجعة(

03 يونيو 2019
)مراجعة(

بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر
للستة أشهر المنتهية في 3٠ يونيو  ٢٠١٩ / بآالف الدوالرات األمريكية

أنشطة العمليات
73.4٠6 48.4٢6 ربح الفترة

تعديالت لـ :
)١5.٠٠٠( )4٢.٠8٩( إيراد عائد إلى دخل بالصفقات
)١٠.38٢( )١3.56٠( إيراد الخدمات المصرفية التجارية
)٩.٢٩٢( )١٠.48٢( إيراد من استثمارات الملكية الخاصة

43٢ )١6.53٠( إيراد من أرباح األسهم وربح / )خسارة( من استثمارات الخزينة 
3٠7 6٢3 )أرباح(/خسائر صرف العمالت األجنبية

)35.3٠٠( )٢٩.4٠6( إيراد متعلق بإعادة الهيكلة
٢6.٠٠8 63.4٩3 مصروفات التمويل
5.6٩٩ ١٢.١64 مخصصات انخفاض القيمة
١.٠٢6 ١.٠٩7 استهالك وإطفاء
36.٩٠4 13.736

تغييرات على:
8.3٠١ )٢8٠.537( إيداعات لدى مؤسسات مالية )ذات تواريخ استحقاق أكثر من 3 اشهر(

)5.5٩4( )٩١.٢84( موجودات التمويل
)5٢.١١8( )١37.4٢6( موجودات أخرى
)٢.454( )١5.783( رصيد احتياطي مصرف البحرين المركزي  ورصيد بنكي مقيد
)١٢.34١( ١4.458 أموال العمالء
88.688 ١.١6١.368 إيداعات من مؤسسات مالية ومؤسسات غير مالية

)٢3.856( )١4.٢٢3( حسابات جارية للعمالء
)74.٢37( ٩8.٩٢7 حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار
)١١.٠٩3( )48.٠4٢( ذمم دائنة ومصروفات مستحقة
)47.8٠٠( 701.194 صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( أنشطة العمليات

أنشطة االستثمار
)١.٠65( )٢73( شراء معدات، صافي
٢3.67٠ ٢.١56 مقبوضات من بيع استثمارات ملكية خاصة، صافي

)38.٩١٠( )٢6١.748( شراء محفظة الخزينة، صافي
١٠4.5٩١ - مقبوضات من بيع شركة تابعة  

- 38.١١8 مقبوضات من بيع عقار استثماري
١5.٩83 3.٠65 أرباح أسهم مستلمة من استثمارات ملكية خاصة واستثمارات مشتركة
)٢.65٢( )١١.734( مبلغ مدفوع مقدمًا لتطوير عقارات
)5.١44( - شراء حصة إضافية في شركة تابعة
٩6.473 )230.416( صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من أنشطة االستثمار

أنشطة التمويل
)7.٠١٢( )5٩.٠٢8( مطلوبات التمويالت، صافي
)٢٢.65١( )٢5.7٩4( مصروفات تمويل مدفوعة 
)٩٠.533( )٢7.8٢٩( أرباح أسهم مدفوعة 

- )٩.٠٢6( شراء حصة غير مسيطرة
١.5١4 )3٩.١8٢( شراء أسهم خزينة، صافي

)١١8.68٢( )160.859( صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
)7٠.٠٠٩( 309.919 صافي الزيادة / )النقص( في النقد وما في حكمه خالل الفترة
٢56.887 3٩7.6٢٠ النقد وما في حكمه في ١ يناير*
١86.878 707.539 النقد وما في حكمه في 30 يونيو

يتمثل النقد وما في حكمه في: *
١١8.٩٩٩ ٢٩8.544 نقد وأرصدة لدى البنوك )باستثناء رصيد احتياطي مصرف البحرين المركزي والنقد المقيد(
67.87٩ 4٠8.٩٩6 إيداعات لدى مؤسسات مالية )ذات تواريخ استحقاق أقل من ثالثة أشهر(

١86.878 707.539
 * صافي من الخسائر االئتمانية المتوقعة بمبلغ 55 آالف دوالر أمريكي )3٠ ديسمبر ٢٠١8: ١،٠4١ آالف دوالر أمريكي(.

المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة
للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019

اعتمدت المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة من قبل مجلس اإلدارة في 8 أغسطس ٢٠١٩ ووقعها بالنيابة عن المجلس:

هشام الريسجاسم الصديقي
الرئيس التنفيذي وعضو 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. للثالثة أشهر المنتهية في 3٠ يونيو ٢٠١٩ والتي تم مراجعتها من قبل السادة KPMG، الذين أبدوا رأيهم بأنها عادلة وصحيحة وبدون تحفظات«. 


