قائمة البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة كما في  31مارس 2017
بيان المركز المالي الموحد المختصر
		
كما في  31مارس 2017

بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد المختصر
للثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2017

بالدوالر األمريكي
 31ديسمبر

للثالثة أشهر
المنتهية في
 31مارس 2017
(مراجعة)

 31ديسمبر

2017

2016

(مراجعة)

(مدققة)

الموجودات
النقد وأرصدة لدى البنوك

3.181.636

5.763.725

قروض وسلفيات

10.268.906

6.925.078

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

72.677.675

72.222.748

موجودات أخرى

4.158.203

6.033.258

مجموع الموجودات

90.286.420

90.944.809

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات
ذمم دائنة ومصروفات مستحقة

6.320.142

6.438.271

مجموع المطلوبات

6.320.142

6.438.271

رأس المال

113.888.889

113.888.889

أسهم مخصصة لنظام حوافز الموظفين

()9.735.016

()9.735.016

حقوق الملكية

عالوة إصدار

297.698

297.698

احتياطي قانوني

3.021.689

3.021.689

خسائر متراكمة

()23.492.096

()22.950.605

احتياطي التحويل

()14.886

()16.117

مجموع حقوق الملكية

83.966.278

84.506.538

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

90.286.420

90.944.809

بالدوالر األمريكي

إيراد الخدمات المصرفية االستثمارية
إيراد الفوائد
أرباح العمالت األجنبية
إيرادات أخرى

556.044
237.738
115.319
13.049

599.129
55.922
164.189
3.078

مجموع اإليرادات

922.150

822.318

مصروفات الموظفين
مصروفات المباني
مصروفات أخرى

931.683
98.330
399.852

1.017.346
123.337
357.339

مجموع المصروفات

1.429.865

1.498.022

خسارة الفترة قبل المخصصات

()507.715

()675.704

عكس مخصص منافع الموظفين
مخصص عام إلنخفاض القروض والسلفيات

()33.776

1.038.392
-

(خسارة)  /ربح الفترة
الدخل الشامل اآلخر (سيتم تصنيفه إلى الربح أو
الخسارة في الفترات الالحقة)
فروقات تحويل عمالت أجنبية

()541.491

362.688
3.289

1.231

الدخل الشامل اآلخر للفترة

1.231

3.289

مجموع الدخل الشامل للفترة

()540.260

365.977

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر للثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2017
( 2017مراجعة)

للثالثة أشهر
المنتهية في
 31مارس 2016
(مراجعة)

بالدوالر األمريكي

رأس

أسهم
مخصصة لنظام

عالوة

احتياطي

خسائر

احتياطي

المال

حوافز الموظفين

إصدار

قانوني

متراكمة

التحويل

مجموع
حقوق
الملكية

في  1يناير 2017
الدخل الشامل:
خسارة الفترة
الدخل الشامل اآلخر
مجموع الدخل الشامل للفترة

113.888.889

()9.735.016

297.698

3.021.689

()22.950.605

()16.117

84.506.538

-

-

-

-

()541.491
()541.491

1.231
1.231

()541.491
1.231
()540.260

في  31مارس 2017

113.888.889

()9.735.016

297.698

3.021.689

()23.492.096

()14.886

83.966.278

( 2016مراجعة)

في  1يناير 2016
الدخل الشامل:
ربح الفترة
الدخل الشامل اآلخر
مجموع الدخل الشامل للفترة
في  31مارس 2016

أسهم
مخصصة لنظام
حوافز الموظفين

رأس
المال

عالوة
إصدار

خسائر
متراكمة

احتياطي
قانوني

مجموع
حقوق الملكية

احتياطي
التحويل

113.888.889

()9.735.016

297.698

3.021.689

()10.261.634

()13.558

97.198.068

113.888.889

()9.735.016

297.698

3.021.689

362.688
362.688
()9.898.946

3.289
3.289
()10.269

362.688
3.289
365.977
97.564.045

بالدوالر األمريكي

بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر للثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2017
للثالثة أشهر
المنتهية في
 31مارس 2017
(مراجعة)

أنشطة التشغيل
مقبوضات إيرادات الخدمات المصرفية االستثمارية
مقبوضات صافي إيرادات الفوائد
مقبوضات إيرادات أخرى
مدفوعات لمصروفات الموظفين
مدفوعات لمصروفات المباني
مدفوعات لمصروفات أخرى
قروض مدفوعة ،صافي
النقد المستخدم في أنشطة التشغيل
أنشطة االستثمار
شراء معدات
شراء استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
مقبوضات من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
مبالغ المستثمرين ،صافي
النقد (المستخدم في)  /الناتج من أنشطة االستثمار
صافي النقص في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه في بداية الفترة
النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

للثالثة أشهر
المنتهية في
 31مارس 2016
(مراجعة)

2.479.018
52.846
13.049
()976.893
()98.330
()400.787
()3.192.712
()2.123.809

202.545
7.495
3.078
()947.116
()123.337
()656.618
()900.811
()2.414.764

()3.353
()2.666.667
2.211.740
()458.280
()2.582.089
5.763.725
3.181.636

684.931
()163.725
521.206
()1.893.558
12.463.095
10.569.537

هذه المعلومات المالية تم استخراجها من البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة والتي تم مراجعتها من قبل كي بي إم جي .والموافقة عليها من قبل مجلس اإلدارة في  11مايو 2017

عبداهلل عبدالعزيز العوهلي
رئيس مجلس اإلدارة

زياد فكري عمر
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

