قائمة البيانات المالية الموحدة كما في  31ديسمبر 2017
بيان المركز المالي الموحد
كما في  31ديسمبر 2017

بالدوالر األمريكي
 31ديسمبر

 31ديسمبر

2017

2016

بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017

الموجودات
النقد واألرصدة البنكية

916,497

2016

2017
إيراد الخدمات المصرفية االستثمارية

2,923,938

2,838,357

إيراد الفوائد

1,037,966

488,156

صافي تغيرات القيمة العادلة إلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

5,763,725

بالدوالر األمريكي

()11,806,324

()24,074,941

قروض وسلفيات

10,746,154

6,925,078

أرباح ( /خسائر) تحويل العمالت األجنبية

645,622

()242,062

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

48,116,813

72,222,748

إيرادات أخرى

48,841

102,835

موجودات أخرى

3,685,110

6,033,258

مجموع اإليرادات

مجموع الموجودات

63,464,574

90,944,809

مصروفات الموظفين

3,581,018

مصروفات المباني

369,949

449,893

مصروفات أخرى

1,983,584

1,755,434

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات

()8,619,038

()19,418,574

3,896,662

ذمم دائنة ومصروفات مستحقة

6,797,707

6,438,271

مجموع المصروفات

5,934,551

6,101,989

مجموع المطلوبات

6,797,707

6,438,271

خسارة السنة قبل مخصص انخفاض القيمة والزكاة

()25,353,125

()14,721,027

113,888,889

113,888,889

عكس مخصص منافع الموظفين

حقوق الملكية
رأس المال
أسهم مخصصة لنظام حوافز الموظفين

()9,735,016

-

صافي (مخصص)  /عكس إنخفاض قيمة الموجودات
مصروفات الزكاة

()9,735,016

1,038,392

()2,244,460

1,185,328

()253,359

()191,664

()27,850,944

عالوة إصدار

297,698

297,698

خسارة السنة

احتياطي قانوني

3,021,689

3,021,689

الدخل الشامل اآلخر (سيتم تصنيفه إلى الربح أو

()12,688,971

خسائر متراكمة

()50,801,549

()22,950,605

الخسارة في الفترات الالحقة)

احتياطي التحويل

()4,844

()16,117

فروقات تحويل عمالت أجنبية

11,273

مجموع حقوق الملكية

56,666,867

84,506,538

مجموع الدخل الشامل اآلخر للسنة

11,273

()2,559

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

63,464,574

90,944,809

مجموع الدخل الشامل للسنة

()27,839,671

()12,691,530

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
2017

في  1يناير 2017
الدخل الشامل
خسارة السنة
الدخل الشامل اآلخر
مجموع الدخل الشامل للسنة
في  31ديسمبر 2017

بالدوالر األمريكي

رأس
المال
113.888.889

أسهم
مخصصة لخطة
حوافز الموظفين
()9.735.016

عالوة
إصدار
297.698

احتياطي
قانوني
3.021.689

113.888.889

()9.735.016

297.698

3.021.689

مخصصة لخطة

عالوة

حوافز الموظفين

إصدار

2016

()2,559

خسائر
متراكمة
()22.950.605
()27.850.944
()27.850.944
()50.801.549

احتياطي
التحويل
()16.117

مجموع
حقوق الملكية
84.506.538

11.273
11.273
()4.844

()27.850.944
11.273
()27.839.671
56.666.867

أسهم
رأس
المال
113.888.889

في  1يناير 2016

()9.735.016

297.698

خسائر

احتياطي

مجموع

احتياطي

متراكمة

التحويل

حقوق الملكية

()10.261.634

()13.558

97.198.068

قانوني
3.021.689

الدخل الشامل
خسارة السنة

-

-

-

-

()12.688.971

-

()12.688.971

الدخل الشامل اآلخر

-

-

-

-

-

()2.559

()2.559

مجموع الدخل الشامل للسنة

-

-

-

-

()12.688.971

()2.559

()12.691.530

في  31ديسمبر 2016

113.888.889

()9.735.016

297.698

3.021.689

()22.950.605

()16.117

84.506.538

بالدوالر األمريكي

بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
2017

2016

3,871,122

2,171,067

إيراد الفوائد

291,645

91,179

مقبوضات إيرادات أخرى

48,841

102,835

أنشطة العمليات
إيراد الخدمات المصرفية االستثمارية المستلمة

مدفوعات لمصروفات الموظفين

()3,553,652

()3,815,368

مدفوعات لمصروفات المباني

()369,949

()449,893

مدفوعات لمصروفات أخرى

()1,972,446

()2,071,005

التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة العمليات

()1,684,439

()3,971,185

أنشطة االستثمار
()39,547

شراء معدات

()7,009

قروض مقدمة ،صافي

()3,186,774

()4,237,041

شراء استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

()2,666,667

()1,980,009

2,697,661

758,804

مقبوضات من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة

-

مقدم مستلم مقابل بيع استثمار في شركة تابعة

2,933,333
()163,725

مبالغ المستثمرين

-

التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة االستثمار

()3,162,789

صافي النقص في النقد وما في حكمه

()4,847,228

()6,699,370

النقد وما في حكمه في  1يناير

5,763,725

12,463,095

النقد وما في حكمه في  31ديسمبر

916,497

5,763,725

()2,728,185

هذه البيانات المالية تم استخراجها من البيانات المالية الموحدة والتي تم مراجعتها من قبل إيرنست ويونغ حيث أصدرت تقرير تدقيق غير متحفظ بتاريخ  22فبراير 2018م

عبداهلل عبدالعزيز العوهلي
رئيس مجلس اإلدارة

زيــاد فكـري عـمــر
عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

بنك جلف ون لالستثمار ش,م,ب ( مقفلة) مرفأ البحــرين المالي ،الطــابق  ،15البـرج الغـربي ،ص,ب  ،11172المنامـــة ،مملكة البحـرين ,س,ت 62199 ,مرخــص من قبل مصرف البحرين المركزي كـبنك جملة تقليدي

