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 المحترم  السیــــد حسن عبدالرحمن السركال
 رئیس تنفیذي العملیات –نائب رئیس تنفیذي 

 رئیس قطاع العملیات
 9700ص.ب  ,سوق دبي المالي

 العربیة المتحدةاإلمارات  –دبــــــي 
 

 ،السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ،
 

 2018مایو  13الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة مجموعة جي اف اتش المالیة المنعقد بتاریخ 
 

 
بأن مجلس إدارة  واألسواق المساھمین السادةإعالم  "المجموعة") او اتش" اف ("جي المالیة اتش اف جي مجموعة تود

 واعتماد ما یلي:في تمام الساعة الواحدة ظھراً وقد تم مناقشة  2018مایو  13الموافق  األحدالمجموعة قد اجتمع الیوم 
 

 .2018مارس  31للفترة المنتھیة في  2018من العام  األولالبیانات المالیة للمجموعة للربع  -
 موعة.استقالة السید كمال باحمدان من مجلس إدارة المج -
 انتخاب السید عمرو المنھالي كعضو مجلس إدارة المجموعة على ان یخضع ذلك لموافقة الجھات الرقابیة. -
 أمور داخلیة أخرى. -

 
 .2018مارس  31للفترة المنتھیة في  2018من العام  االولمرفق لكم البیانات المالیة للمجموعة للربع 

  
 

 ،،وتفضلوا بقبول فائق التقدیر واالحترام
 
 
 
 

 
 نبیـــــل مـــیرزا 

 مدیـر إداري أول لإللتزام ومكـافحة غسیـــل األمـوال 
  



     
     
     
  

 
 
 

    
     
     
     
     
     
     
     
           

 (ش.م.ب)   مجموعة جي اف اتش المالیة
 

 المختصرة المرحلیة الموحدة المالیة المعلومات
 ٢٠١٨ مارس ٣١

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (مسجل لدى مصرف البحرین المركزي كبنك استثماري إسالمي) ٤٤١٣٦ : رقم السجل التجاري
    

  مرفأ البحرین المالي : المكتب المسجل
  ٢٩، طابق ٢٩٠١مكتب   
  ، البرج الشرقي١٣٩٨مبنى   
  ٤٦٢٦، طریق ٣٤٦مجمع   
  مملكة البحرین -، المنامة ١٠٠٠٦ص. ب   
  + ٩٧٣ ١٧٥٣٨٥٣٨ھاتف:   
    

 رئیس مجلس اإلدارة جاسم الصدیقي     : أعضاء مجلس اإلدارة
 نائب رئیس مجلس اإلدارة   حمد بن خلیفة آل خلیفةمعالي الشیخ أ  
  ھشام الریس  
  كمال عبدهللا باحمدان     
  مازن بن محمد السعید   
  مصبح سیف المطیري     
  غازي فیصل الھاجري       
    بشار محمد المطوع  
  راشد ناصر الكعبي     
  مصطفى خریبة  
    
  ام الریسھش : الرئیس التنفیذي 

    
  فخرو كي بي ام جي : مدققو الحسابات



    (ش.م.ب)  المالیة  مجموعة جي إف إتش
 

  المختصرة المرحلیة الموحدة المالیة المعلومات
  ٢٠١٨ مارس ٣١أشھر المنتھیة في  للثالثة

 
 
 
 

  الصفحة             المحــتویات
  

 
        
   ١   المختصرة المرحلیة الموحدة المالیة علوماتلما مراجعة عن مدققي الحساباتتقریر 

          
           المختصرة المرحلیة الموحدة المالیة المعلومات

 
   ٢         ركز المالي الموحد المختصرالم

 ٣          المختصر بیان الدخل الموحد
 ٥ - ٤       المختصر الموحد الملكیة بیان التغیرات في حقوق

 ٦         المختصر فقات النقدیة الموحدبیان التد
   ٧     المختصر بیان التغیرات في حسابات االستثمار المقیدة الموحد

 ٨   بیان مصادر واستخدامات صندوق األعمال الخیریة والزكاة الموحد المختصر
 ٢٥ - ٩     المختصرة المرحلیة الموحدة حول المعلومات المالیة اتإیضاح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







               ٣                                                                           (ش.م.ب)المالیة  مجموعة جي إف إتش
 

      المختصر الموحد بیان الدخل
 بآالف الدوالرات األمریكیة                                              ٢٠١٨مارس  ٣١للثالثة أشھر المنتھیة في 

 
  الثالثة أشھر المنتھیة  إیضاح 

 مارس ٣١  مارس ٣١                                                                             
  ٢٠١٧  ٢٠١٨ 
 (مراجعة)  (مراجعة)  
     

 ٣٧٬٧٥٦  ٨٬٩٠٠  االستثماریة المصرفیة إیراد األنشطة
 ١٫٧١٣  ١٬٩٠٤    وعموالترسوم إیراد 
لدى مؤسسات مالیة    إیداعاتإیراد    ٦٠٩  ١٬٠١٢ 

ت التمویالت وموجودات مشتراة لغرض التأجیرإیراد موجودا   ١٧٫٧٤٦  ١٧٬٠٥٧ 
     ،استثمارات محتسبة بطریقة حقوق الملكیة / (خسائر) حصة المجموعة من أرباح

 )٣٧٣(  ٣٬٤٥٥  صافي
 ٢٫٨١٢  ٣٬٩٨٥  إیرادات استثمارات في أوراق مالیة، صافي 

 -  ٣٬٢٠٠  إیراد من العقارات
 ٢٦٢  ٩٦٩  ألجنبیة، صافيأرباح صرف العمالت ا

 ٣٫٤٣٩  ٣٧٫٨٤٧ ١٣   صافي ،إیرادات أخرى
 ٦٣٫٩٦٤  ٧٨٬٣٢٩  ومصروفات التمویل مجموع اإلیرادات قبل عوائد حاملي حسابات االستثمار

     
 )١١٫٠١٦(  )٧٬٨٢٥(  قبل حصة المجموعة كمضارب عوائد حاملي حسابات االستثمار

 ٥٫٨٧٥  ٢٬٢٧٩  حصة المجموعة كمضارب
 )٥٫١٤١(  )٥٬٥٤٦(  عوائد حاملي حسابات االستثمار

     
 )٩٫٢٣٧(  )١٢٬٣٣١(  مطروحاً: مصروفات التمویل

     
 ٤٩٬٥٨٦  ٦٠٬٤٥٢  مجموع اإلیرادات

 
 ١٠٫٦١٩  ١٠٬٥٤٦  تكلفة الموظفین

 ٢٫٥٥٠  ٢٬٨٥٥  مصروفات االستشارات االستثماریة
 ١٠٫٢٠٤  ٨٬٤٨٢  أخرى تشغیلیة مصروفات

 ٢٣٫٣٧٣  ٢١٬٨٨٣  مجموع مصروفات 
     

 ٢٦٫٢١٣  ٣٨٬٥٦٩  انخفاض القیمةمخصصات الربح قبل 
 ٥٫٨٤٥  )١٬٦٧٤(  انخفاض قیمة الموجودات للفترة (مخصصات)/ استرجاع مخصصات

     
 ٣٢٬٠٥٨  ٣٦٬٨٩٥  ربح العملیات المستمرة

     
     العملیات المتوقفة

 ١٬٤٩٣  -  صافي ،التابعة غیر المصرفیةربح من عملیات الشركات 
 ٣٣٫٥٥١  ٣٦٬٨٩٥  ربح الفترة

 
     إلى: العائدربح الفترة 

 ٣١٫٩١٥  ٣٦٬٤٧٩  مساھمي البنك
 ١٫٦٣٦  ٤١٦  حصص غیر مسیطرة

  ٣٣٫٥٥١  ٣٦٬٨٩٥ 
 

     العائد لكل سھم  
 ٣٬٥٨  ١٬٠٢  لكل سھم (بالسنت األمریكي) والمخفض العائد األساسي

     
     العملیات المستمرة -العائد لكل سھم  

 ٣٫٣٠  ١٬٠٢  لكل سھم (بالسنت األمریكي) والمخفض العائد األساسي
 
 
 
 

  .٢٥إلى  ٢على الصفحات من  المختصرة المرحلیة الموحدة المالیة المعلوماتتشتمل 



    ٤                                                                                                                                                              (ش.م.ب)المالیة  مجموعة جي إف إتش
 

   المختصر الموحد الملكیة بیان التغیرات في حقوق
 بآالف الدوالرات األمریكیة                                                                                                                             ٢٠١٨مارس  ٣١للثالثة أشھر المنتھیة في 

 
 

  المنسوب لمساھمي البنك  
 (مراجعة)       احتیاطي   

    عالوة    احتیاطي  القیمة العادلة  حصص مجموع
  رأس أسھم إصدار احتیاطي أرباح أسھم لالستثمارات  غیر حقوق
  ٢٠١٨مارس  ٣١ المال خزینة أسھم قانوني ةستبقام المنحة  المجموع مسیطرة الملكیة

           
  ٢٠١٨ینایر ١الرصید في  ٩٧٥٬٦٣٨ )٥٨٬٤١٧( ٣٬٠٥٨ ١٠٥٬٨٩٣ ١٢٢٬٨٢٥ ١٬٠٢٦ - ١٬١٥٠٬٠٢٣ ٣٤٥٬٧٧٠ ١٬٤٩٥٬٧٩٣

 أثر تطبیق معیار المحاسبة           
 )(ب)٣ (إیضاح) ٣٠المالي رقم ( - - - - )١٦٬٥٨٦( - - )١٦٬٥٨٦( )١٣٬٠٩٢( )٢٩٬٦٧٨(

 (معدل) ٢٠١٨ینایر ١الرصید في  ٩٧٥٬٦٣٨ )٥٨٬٤١٧( ٣٬٠٥٨ ١٠٥٬٨٩٣ ١٠٦٬٢٣٩ ١٬٠٢٦ -  ١٬١٣٣٬٤٣٧ ٣٣٢٬٦٧٨ ١٬٤٦٦٬١١٥
           

 )٣ ربح الفترة (صفحة - - - - ٣٦٬٤٧٩ - - ٣٦٬٤٧٩ ٤١٦ ٣٦٬٨٩٥
 لفترةخالل اتغیرات القیمة العادلة  - - - - - - ١٬١٣٩ ١٬١٣٩ - ١٬١٣٩

 اإلیرادات والمصروفات مجموع          
 المحتسبة - - - - ٣٦٬٤٧٩ - ١٬١٣٩ ٣٧٬٦١٨ ٤١٦ ٣٨٬٠٣٤

           
 )٨أرباح أسھم للمساھمین (إیضاح  - - - - )٨٢٬٤١٢( - - )٨٢٬٤١٢( - )٨٢٬٤١٢(
 المحول لصندوق الزكاة واألعمال          
 الخیریة - - - - )٦٣٦( - - )٦٣٦( )٥٣٤( )١٬١٧٠(
 فقدان السیطرة نتیجةإلغاء احتساب  - - - - - - - - )٧١١( )٧١١(
 شراء أسھم خزینة - )٥٬٤٤٤( - - - - - )٥٬٤٤٤( - )٥٬٤٤٤(

 بیع أسھم خزینة - ٣٬٢٢٥ )٨٦٧( - - - - ٢٬٣٥٨ - ٢٬٣٥٨
            

 ٢٠١٨مارس  ٣١د في الرصی ٩٧٥٬٦٣٨ )٦٠٫٦٣٦( ٢٬١٩١ ١٠٥٬٨٩٣ ٥٩٬٦٧٠ ١٬٠٢٦ ١٬١٣٩ ١٬٠٨٤٬٩٢١ ٣٣١٬٨٤٩ ١٬٤١٦٬٧٧٠
 

 
 
 
 
 

 .٢٥إلى  ٢تشتمل المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة على الصفحات من 



    ٥                                                                                                                                                              (ش.م.ب)المالیة  مجموعة جي إف إتش
 

   المختصر بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد
 بآالف الدوالرات األمریكیة                                                                                                                      (یتبع)٢٠١٨مارس  ٣١للثالثة أشھر المنتھیة في 

 
 

  المنسوب لمساھمي البنك  
 (مراجعة)         

    حساب   احتیاطي  حصص مجموع
  رأس أسھم تسویة  احتیاطي أرباح أسھم  غیر حقوق
  ٢٠١٧مارس  ٣١ المال ةخزین رأس المال قانوني ةستبقام المنحة المجموع مسیطرة الملكیة

          
  ٢٠١٧ینایر ١الرصید في  ٥٩٧٫٩٩٥ )٣٤٠( ٢٤٫٣٢٠ ٩٣٫٧٦٨ ١٩١٬٣٧٩ ٩٠٢ ٩٠٨٫٠٢٤ ٢١٣٫٦٨٣ ١٫١٢١٫٧٠٧

          
 ربح الفترة  - - - - ٣١٫٩١٥ - ٣١٫٩١٥ ١٫٦٣٦ ٣٣٫٥٥١

          
 فات المحتسبةمجموع اإلیرادات والمصرو - - - - ٣١٫٩١٥ - ٣١٫٩١٥ ١٫٦٣٦ ٣٣٫٥٥١

          
 أسھم منحة صادرة  ٥٩٫٧٩٩ - - - )٥٩٫٧٩٩( - - - -
 أرباح أسھم للمساھمین - - - - )٥٩٫٧٩٩( - )٥٩٫٧٩٩( - )٥٩٫٧٩٩(
 المحول لصندوق الزكاة واألعمال الخیریة - - - - )٣٫٥٠٩( - )٣٫٥٠٩( - )٣٫٥٠٩(
 االستحواذ على حصص إضافیة في شركة تابعة - - - ١٫٧٠٧ ٥٫٤٥٨ )٤٠( ٧٫١٢٥ )٢٥٫١٨٦( )١٨٫٠٦١(
 التغیرات في الحصص غیر المسیطرة - - - - )٦٫١٥١( - )٦٫١٥١( ٦٫١٥١ -
 إلغاء احتساب شركة تابعة - - - - - - - )٨٫٨٥٧( )٨٫٨٥٧(

          
 ٢٠١٧مارس  ٣١الرصید في  ٦٥٧٫٧٩٤ )٣٤٠( ٢٤٫٣٢٠ ٩٥٫٤٧٥ ٩٩٬٤٩٤ ٨٦٢ ٨٧٧٫٦٠٥ ١٨٧٫٤٢٧ ١٫٠٦٥٫٠٣٢

 
 
 
 
 
 
 
 

.٢٥إلى  ٢تشتمل المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة على الصفحات من 



              ٦                                                                            (ش.م.ب)المالیة  مجموعة جي إف إتش
 

      بیان التدفقات النقدیة الموحد المختصر
 بآالف الدوالرات األمریكیة                                              ٢٠١٨مارس  ٣١للثالثة أشھر المنتھیة في 

 
   مارس ٣١ مارس ٣١

٢٠١٨ ٢٠١٧   
   (مراجعة) (مراجعة)

 أنشطة العملیات   
 ربح الفترة  ٣٦٫٨٩٥ ٣٣٫٥٥١

 تعدیالت لـ :   
      استثمارات في األوراق المالیة دخل من  )٦٣٢(  )٢٫٨١٢(
 حصة المجموعة من أرباح استثمارات محتسبة بطریقة حقوق الملكیة  )٣٫٤٥٥(  )١٫١٢٠(
 رف العمالت األجنبیة(أرباح) / خسائر ص  )٩٦٩(  )٢٦٢(
 ربح من بیع شركة تابعة  -  )٢٥٫٦٠٠(
 من إعادة الھیكلة دإیرا  )٣٥٫٣٠٠(  -
 إیرادات أخرى  )٢٫٥٤٧(  )٣٫٤٣٩(

 مصروفات التمویل  ١٧٫٨٧٧  ٩٫٢٣٧
  مخصصات انخفاض القیمة ) /عكس(  ١٫٦٧٤  )٥٫٨٤٥(

 استھالك وإطفاء  ٥٠٩  ٤١٣
١٤٫٠٥٢  ٤٫١٢٣   

 تغییرات على:    
 اشھر) ٣إیداعات لدى مؤسسات مالیة (أكثر من   ٢٫٧٥٦  ٥٤

 موجودات التمویل  ٣٣٫٦٩٧  )٤٫٩٥٢(
 موجودات مشتراة لغرض التأجیر  )٨٫٩٢٩(  ١٫٥٥٤
 موجودات أخرى  ٢١٫١٣٦  ٥٬٧١٨
 رصید احتیاطي مصرف البحرین المركزي  )٤٫٨٠٢(  ١٫٨١٧

 أموال المستثمرین  )٤٫٢٣٠(  )٥٫٣٠٦(
 ومؤسسات أخرى وأفراد مؤسسات مالیة من إیداعات  )١٦٫٥١٧(  ٢٤٫٦١٢

 حسابات جاریة للعمالء  )٩٢٣(  )٩٫٢٥٠(
 حقوق ملكیة حاملي حسابات االستثمار  )٩٤٫٠٢٧(  )٣٠٫١٨٥(

 مطلوبات أخرى  )٢٦٫٧٧٩(  ٩٫٠٦٧
 أنشطة العملیات المستخدم فيصافي النقد   )٨٤٫٥٦٦(  )٢٫٧٤٨(

 
 مارثأنشطة االست    
 مدفوعات لشراء معدات، صافي  )٥١٢(  )٤٧٧(
 شراء استثمارات في أوراق مالیة  )٤٩٫٥١٠(  )٤٥٫٨٤٠(

  مقبوضات من بیع شركة تابعة  ١٠٤٫٥٩١  ٥٢٫٩٦٦
 مقبوضات من بیع استثمارات في أوراق مالیة  ٣٥٫٩٧١  ٥٫٥٦٥
 استثمارات  من أرباح أسھمإیراد   ٧٫١٢٨  ٢٫٨١٢

 أنشطة االستثمار الناتج منصافي النقد   ٩٧٫٦٦٨  ١٥٫٠٢٦
 

 أنشطة التمویل    
 مطلوبات التمویالت، صافي  ١٫٩٧٣  ١٠٫٠٤٢

 مصروفات تمویل مدفوعة   )٨٫٨٣٩(  )٧٫٩٠٢(
  أرباح أسھم مدفوعة  )١٠٠(  )٥٩٫٧٩٩(
 استحواذ إضافي في شركة تابعة  -  )١٥٫٢٢٨(
 ، صافيأسھم خزینة شراء  )٢٫٢١٩(  -
 أنشطة التمویل صافي النقد المستخدم في  )٩٫١٨٥(  )٧٢٫٨٨٧(
     
 في النقد وما في حكمھ خالل الفترة )نقصالالزیادة / (صافي   ٣٫٩١٧  )٦٠٫٦٠٩(

 * ینایر ١النقد وما في حكمھ في   ٢٥٦٫٨٨٧  ٣١٢٫٥٧٢
 مارس ٣١النقد وما في حكمھ في   ٢٦٠٫٨٠٤  ٢٥١٫٩٦٣

 
 * یتمثل النقد وما في حكمھ في:    
 یاطي مصرف البحرین(باستثناء رصید احت نقد وأرصدة لدى البنوك    

 المركزي)  ١٤١٫٣٢٤  ٧٣٫٤٩٤
 (أقل من ثالثة أشھر) إیداعات لدى مؤسسات مالیة  ١١٩٫٤٨٠  ١٧٨٫٤٦٩
٢٦٠٫٨٠٤  ٢٥١٫٩٦٣   

 آالف دوالر أمریكي). ٥: ٢٠١٧دیسمبر  ٣١آالف دوالر أمریكي ( ٧* صافي من الخسائر االئتمانیة المتوقعة بمبلغ 
 .٢٥إلى  ٢الموحدة المرحلیة المختصرة على الصفحات من  تشتمل المعلومات المالیة



٧                                                                                                                                                            (ش.م.ب)المالیة  مجموعة جي إف إتش
              

    المختصر الموحد بیان التغیرات في حسابات االستثمار المقیدة
                                        ٢٠١٨مارس  ٣١للثالثة أشھر المنتھیة في 

  
 (مراجعة) ٢٠١٨ مارس ٣١ ٢٠١٨ینایر  ١الرصید في  الفترةالحركة خالل  ٢٠١٨ مارس ٣١الرصید في 

 
المجموع 
(بآالف 

الدوالرات 
 مریكیة)األ

 
معدل سعر 

 الوحدة
(بالدوالر 
 األمریكي)

 
 

عدد 
الوحدات 
 (باآلالف)

مصروفات 
 إداریة

(بآالف 
الدوالرات 
 األمریكیة)

رسوم البنك 
 كوكیل

(بآالف 
الدوالرات 
 األمریكیة)

 أرباح أسھم
 مدفوعة
(بآالف 

الدوالرات 
 األمریكیة)

 مجمل
 الدخل

(بآالف 
الدوالرات 
 األمریكیة)

 
 إعادة تقییم

بآالف (
الدوالرات 
 األمریكیة)

استثمارات/ 
 (سحوبات)
(بآالف 

الدوالرات 
 األمریكیة)

 
المجموع 
(بآالف 

الدوالرات 
 األمریكیة)

 
 معدل سعر

 الوحدة
(بالدوالر 
 األمریكي)

 
 
 

عدد الوحدات 
 (باآلالف)

 الشركة :

             
 (ش.م.ك.م) شركة مینا للعقارات  ١٥٠ ٠٬٣٥ ٥٢ - - - - - - ١٥٠ ٠٬٣٥ ٥٢
 صندوق البشایر ١٣ ٧٬١٥ ٩٣ - - - - - - ١٣ ٧٬١٥ ٩٣

 )١سفانا لالستثمار (ریا  ٦٬٢٥٤ ٢٬٦٥ ١٦٬٥٨٨ - - - - - - ٦٬٢٥٤ ٢٬٦٥ ١٦٬٥٨٨
 )٥شادن لالستثمارات العقاریة ذ.م.م (ریا  ٣٬٥٢٩ ٢٬٦٥ ٩٬٣٨٦ - - - - - - ٣٬٥٢٩ ٢٬٦٥ ٩٬٣٨٦
 )٦شركة لوكاتا المحدودة (ریا ٢٬٦٣٣ ١٬٠٠ ٢٬٦٣٣ - - - - - - ٢٬٦٣٣ ١٬٠٠ ٢٬٦٣٣

             
٢٨٬٧٥٢ - - - - - -   ٢٨٬٧٥٢    

 
  

 (مراجعة) ٢٠١٧مارس  ٣١ ٢٠١٧ینایر  ١الرصید في  الحركة خالل الفترة ٢٠١٧مارس  ٣١الرصید في 
 

المجموع 
(بآالف 

الدوالرات 
 األمریكیة)

 
معدل سعر 

 الوحدة
(بالدوالر 
 األمریكي)

 
 
 عدد

الوحدات 
 (باآلالف)

مصروفات 
 إداریة

(بآالف 
الدوالرات 
 األمریكیة)

رسوم البنك 
 كوكیل

(بآالف 
الدوالرات 
 األمریكیة)

 أرباح أسھم
 مدفوعة
(بآالف 

الدوالرات 
 األمریكیة)

 مجمل
 الدخل

(بآالف 
الدوالرات 
 األمریكیة)

 
 إعادة تقییم
(بآالف 

الدوالرات 
 األمریكیة)

استثمارات/ 
 (سحوبات)

الف (بآ
الدوالرات 
 األمریكیة)

 
المجموع 
(بآالف 

الدوالرات 
 األمریكیة)

 
 معدل سعر

 الوحدة
(بالدوالر 
 األمریكي)

 
 
 

عدد الوحدات 
 (باآلالف)

 الشركة :

             
 شركة مینا للعقارات (ش.م.ك.م)  ١٥٠ ٠٫٣٥ ٥٢ - - - - - - ١٥٠ ٠٫٣٥ ٥٢

 دوق البشایرصن ٩٣ ٦٫٨٥ ٦٣٧ - - - - - - ٩٣ ٦٫٨٥ ٦٣٧
 )١سفانا لالستثمار (ریا  ٦٫٣٠٤ ٢٫٦٥ ١٦٫٧٢١ )١٣٣( - - - - - ٦٫٣٠٤ ٢٫٦٥ ١٦٫٥٨٨
 )٥شادن لالستثمارات العقاریة ذ.م.م (ریا  ٣٫٦٥٢ ٢٫٦٥ ٩٫٦٨٦ )٣٠٠( - - - - - ٣٫٥٣٩ ٢٫٦٥ ٩٫٣٨٦
 )٦شركة لوكاتا المحدودة (ریا ٢٫٦٣٣ ١٫٠٠ ٢٫٦٣٣ - - - - - - ٢٫٦٣٣ ١٫٠٠ ٢٫٦٣٣

             
٢٩٫٧٢٩ )٤٣٣( - - - - -   ٢٩٫٢٩٦    

 
 

 .٢٥إلى  ٢تشتمل المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة على الصفحات من 



              ٨                                                                            (ش.م.ب)المالیة  مجموعة جي إف إتش
 

   بیان مصادر واستخدامات صندوق األعمال الخیریة والزكاة الموحد المختصر
 بآالف الدوالرات األمریكیة                                           ٢٠١٨ مارس ٣١أشھر المنتھیة في  ةثالثلل
 
 

  مارس ٣١   مارس ٣١
٢٠١٨  ٢٠١٧  

  (مراجعة)  (مراجعة)
    
 مصادر صندوق األعمال الخیریة والزكاة    

 مساھمة من قبل المجموعة ٢٬٩٥٦  ٤٫٤٧٠
 إیرادات مخالفة للشریعة اإلسالمیة ١٢  ١١
    

 مجموع المصادر ٢٬٩٦٨  ٤٫٤٨١
    
 استخدامات صندوق األعمال الخیریة والزكاة   
 تبرعات لمؤسسات خیریة )٣(  )١٢(

    
 مجموع االستخدامات )٣(  )١٢(

    
 المصادر على االستخدامات فائض ٢٬٩٦٥  ٤٫٤٦٩
 بدایة الفترةصندوق األعمال الخیریة والزكاة غیر الموزع كما في  ٢٬٨٤٠  ٢٫١٦٠

    
 نھایة الفترةصندوق األعمال الخیریة والزكاة غیر الموزع كما في  ٥٬٨٠٥  ٦٫٦٢٩

 
 

 تتمثل في:   
 زكاة مستحقة ١٬٩٧٠  ٢٫٧٣٤
 صندوق األعمال الخیریة ٣٬٨٣٥  ٣٫٨٩٥

    
٥٬٨٠٥  ٦٫٦٢٩  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .٢٥إلى  ٢تشتمل المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة على الصفحات من 
 
 



               ٩                                                                            (ش.م.ب)المالیة  مجموعة جي إف إتش
 

      المختصرة المرحلیة الموحدة المالیة المعلومات ات حولإیضاح
                            ٢٠١٨ سرما ٣١في أشھر المنتھیة  ةثالثلل

 
 المنشأة .١

من المعلومات المالیة  ٢٠١٨مارس  ٣١أشھر المنتھیة في  ثةللثالة تتكون المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصر
 "البنك") والشركات التابعة لھ ("المجموعة"). أو  جي اف اتش(مجموعة جي إف إتش المالیة ش.م.ب ل
 

 تم توحید الشركات التابعة الجوھریة التالیة في المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة.
 

الشركة األم/  بلد التأسیس تابعةإسم الشركة ال
 المالكة

نسبة الملكیة 
 ٢٠١٨الفعلیة 

 نشاط العمل الرئیسي

اإلمارات  جي اف اتش كابیتال المحدودة
العربیة 
 المتحدة

جي اف اتش

 إدارة االستثمارات  %١٠٠

المصرف الخلیجي التجاري 
  )KHCBش.م.ب* (

 أعمال مصرفیة بالتجزئة %٥٥٫٤١مملكة البحرین

ركة بوابة المغرب االستثماریة ش
)MGIC*(  

 جزر الكایمن

 تطویر العقارات %٨٩٫٢٦

 تطویر العقارات %٥١٫٤١  شركة مرفأ تونس لالستثمار*
شركة استثمار مدینة نافي 

مومباي للطاقة، وشركة استثمار 
مدینة مومباي لتكنولوجیا 

المعلومات (معاً " مشاریع 
 الھند")*

 اراتتطویر العق %٧٧٫٢٠

 شركة فنادق العرین ش.ش.و 

نمملكة البحری  

١٠٠%  إدارة الضیافة 
شركات مشاریع العرین ش.م.ب 

 (مقفلة)
١٠٠%  تطویر العقارات 

 -شركة العرین للترفیھ والسیاحة 
 جنة دلمون المفقودة ش.ش.و

١٠٠%  التسلیة وحدیقة مائیة 

شركة جي سي إل سي بي أو إل 
 لإلدارة

%٠٠١ جزر الكایمن   االستحواذ على أصول مكاتب 
تجاریة في الوالیات المتحدة 

 األمریكیة
شركة صروح، جزر الكایمان 

 جزر الكایمن ("صروح")

المصرف 
الخلیجي 
 التجاري

 

بناء وبیع العقارات في "أوریكس  %١٠٫٠٠
 ھیلز"

 
 أساس اإلعداد .٢

ً لمعایی ر المحاسبة المالیة الصادرة عن ھیئة المحاسبة والمراجعة أعدت المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة وفقا
ً لمتطلبات ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة ودلیل  مصرف أنظمة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة. ووفقا

لمحاسبة والمراجعة البحرین المركزي، بالنسبة لألمور التي ال تتناولھا معاییر المحاسبة المالیة الصادرة عن ھیئة ا
ً لذلك، تم  للمؤسسات المالیة اإلسالمیة، فإن المجموعة تسترشد بالمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ذات العالقة. وتبعا

"التقاریر المالیة  - ٣٤عرض البیانات المالیة الموحدة المرحلیة بصورة مختصرة وفقاً إلرشادات معیار المحاسبة الدولي رقم 
 حلیة". المر

إن المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة ال تشمل كل المعلومات المطلوبة للبیانات المالیة السنویة الكاملة ویجب 
ذلك، تم تضمین إیضاحات  مع .٢٠١٧دیسمبر  ٣١قراءتھا مع البیانات المالیة الموحدة المدققة للمجموعة للسنة المنتھیة في 

المالي منذ آخر  المالي للمجموعة وأدائھا أحداث ومعامالت جوھریة لفھم التغیرات في المركزتفسیریة مختارة لتوضح 
 .٢٠١٧دیسمبر  ٣١بیانات مالیة موحدة سنویة كما في وعن السنة المنتھیة في 

 



               ١٠                                                                          مجموعة جي إف إتش المالیة (ش.م.ب)
 

    المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة   إیضاحات حول
                            ٢٠١٨مارس  ٣١للثالثة أشھر المنتھیة في 

 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة .٣
قبل المجموعة في إعداد المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة ھي  السیاسات المحاسبیة وطرق الحساب المطبقة من

ماعدا ، ٢٠١٧دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في للمجموعة نفسھا تلك التي استخدمت في إعداد البیانات المالیة الموحدة المدققة 
  كما ھو موضح أدناه: )٣٠رقم ( المالي المحاسبة أثر التطبیق المبكر لمعیار

 
الموجودات، والخسائر االئتمانیة، وااللتزامات ذات المخاطر  یمةقنخفاض ا –) ٣٠تطبیق معیار المحاسبة المالي رقم (

  العالیة
) الصادر عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات ٣٠قامت المجموعة بالتطبیق المبكر لمعیار المحاسبة المالي رقم (

. التاریخ ٢٠٢٠ینایر  ١ھو ساري المفعول للفترات المالیة التي تبدأ من أو بعد ، و٢٠١٧المالیة اإلسالمیة في نوفمبر 
ً في ٢٠١٨ینایر  ١االنتقالي ھو  ، مما نتج عن تغییرات في السیاسات المحاسبیة وتسویات على المبالغ المحتسبة سابقا

 . ٢٠١٧دیسمبر  ٣١البیانات المالیة الموحدة كما في وعن السنة المنتھیة في 
ً لألحكام االنتقالیة لمعیار المحاسبة المالي رقم (حسب  )، اختارت المجموعة عدم تعدیل أرقام ٣٠ما ھو مسموح بھ وفقا

المقارنة. أي تسویات على القیم الدفتریة للموجودات والمطلوبات المالیة في التاریخ االنتقالي تم احتسابھا في الرصید 
 االفتتاحي لألرباح المستبقاة.

) تغییر السیاسات المحاسبیة النخفاض قیمة الموجودات المالیة. كما أن ٣٠ق معیار المحاسبة المالي رقم (نتج عن تطبی
) یعدل اإلفصاح المعاییر األخرى التي تتعامل مع األدوات المالیة، مثل المعیار الدولي ٣٠معیار المحاسبة المالي رقم (

 یة: اإلفصاحات"."األدوات المال -) ٧إلعداد التقاریر المالیة رقم (
 

 ) للمجموعة موضحة أدناه. ٣٠إفصاحات اآلثار االنتقالیة لمعیار المحاسبة المالي رقم (
 
 التغیرات في السیاسات المحاسبیة )أ

) ملخصة ٣٠والناتجة من تطبیق معیار المحاسبة المالي رقم ( مجموعةیسیة في السیاسات المحاسبیة للالتغیرات الرئ
المقارنة لم یتم تعدیلھا، فإن السیاسات المحاسبیة المتعلقة باألدوات المالیة لفترات المقارنة تستند أدناه. بما أن معلومات 

 .٢٠١٧دیسمبر  ٣١على المعاییر ذات العالقة كما تم اإلفصاح عنھ في البیانات المالیة المدققة للسنة المنتھیة في 
 

 انخفاض قیمة الموجودات المالیة
) یقدم نموذج "الخسائر االئتمانیة المتوقعة" مقابل نموذج الخسائر المتكبدة المتبع سابقاً. ٣٠قم (معیار المحاسبة المالي ر

نموذج انخفاض القیمة الجدید سیكون واجب التطبیق على بعض االلتزامات وعقود الضمانات المالیة، ولكن لیس 
 الستثمارات حقوق الملكیة. 

الخسائر االئتمانیة المتوقعة على الموجودات المالیة التي تظھر بالتكلفة  لقیاس مراحل منھجیة الثالث المجموعةطبق ت
   الموجودات خالل المراحل الثالث التالیة، بناء على التغیرات في الجودة االئتمانیة منذ االحتساب المبدئي. تتدرجالمطفأة. 

 
 المرحلة األولى: الخسائر االئتمانیة المتوقعة الثني عشر شھراً 

زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان منذ  لیس لھاتشمل الموجودات المالیة عند االحتساب المبدئي، والتي  ١المرحلة 
مخاطر ائتمان منخفضة. الخسائر االئتمانیة المتوقعة الثني عشر شھراً ھي الخسائر  لدیھااالحتساب المبدئي، أو التي 

شھراً بعد تاریخ نھایة السنة. لیس العجز  ١٢المحتملة خالل  دادالساالئتمانیة المتوقعة التي تنشأ من أحداث التخلف عن 
النقدي المتوقع خالل فترة االثني عشر شھراً، ولكن الخسارة االئتمانیة بمجملھا على أصل موزون باحتمال ان الخسارة 

 ستحدث في االثني عشر شھراً القادمة.   
 

 لیست منخفضة القیمة  –الحیاة  لمدى المرحلة الثانیة: الخسائر االئتمانیة المتوقعة
ارتفاع جوھري في مخاطر االئتمان منذ االحتساب المبدئي، لكن  كان لدیھاالمرحلة الثانیة تشمل الموجودات المالیة التي 

ال یوجد أي دلیل موضوعي على انخفاض قیمتھا. بالنسبة لھذه الموجودات، یتم احتساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة لمدى 
تنشأ من جمیع أحداث التخلف عن ة. الخسائر االئتمانیة المتوقعة لمدى الحیاة ھي الخسائر االئتمانیة المتوقعة التي الحیا

الخسائر االئتمانیة المتوقعة ھي المتوسط الموزون للخسائر االئتمانیة مع ألداة المالیة. االمحتملة على مدى عمر  السداد
 الحیاة. لمدى  السداداخذ احتمالیة التخلف عن 



              ١١مجموعة جي إف إتش المالیة (ش.م.ب)                                                                          
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 (یتبع) السیاسات المحاسبیة الھامة.   ٣
 

 (یتبع) التغیرات في السیاسات المحاسبیة )أ
 

 منخفضة القیمة -لمدى الحیاة  المرحلة الثالثة: الخسائر االئتمانیة المتوقعة
على انخفاض القیمة بتاریخ نھایة السنة، وذلك  المرحلة الثالثة تشمل الموجودات المالیة التي یوجد لھا دلیل موضوعي

ً للمؤشرات المحددة في تعلیمات مصرف البحرین المركزي. بالنسبة لھذه الموجودات، تحتسب الخسائر االئتمانیة  وفقا
  لمدى الحیاة.

 
   الجوھریة  القراراتب) التغییرات الرئیسیة على التقدیرات و

 
 انخفاض قیمة األدوات المالیة:

معلومات  إدراجم ما إذا كانت مخاطر االئتمان على األصل المالي قد زادت بشكل جوھري منذ االحتساب المبدئي، وتقیی
 في قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة. استشرافیة

 
 المدخالت، والفرضیات، والتقنیات المستخدمة لتقدیر انخفاض القیمة:

 درجات مخاطر االئتمان 
نموذجاً داخلیاً لتحدید درجات مخاطر االئتمان، باستخدام عوامل كمیة ونوعیة التابع للمجموعة  يیوجد لدى البنك التجار

 موازنةیتم . تختلف ھذه العوامل اعتماداً على طبیعة التعرض ونوعیة المقترض. السدادتدل على مخاطر التخلف عن 
تخضع التعرضات لمراقبة  .درجة المخاطرمع زیادة تزداد  السدادتصنیفات االئتمان بحیث أن مخاطر التخلف عن 

مستمرة، مما قد یؤدي لنقل التعرض إلى درجة مخاطر ائتمان مختلفة. كما یستخدم البنك درجات مخاطر خارجیة لبعض 
 التعرضات. 

 
 زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان

أخذ تریة منذ االحتساب المبدئي، داة مالیة قد زادت بصورة جوھأل السدادعند تحدید ما إذا كانت مخاطر التخلف عن 
باالعتبار معلومات معقولة وداعمة، ذات صلة ومتاحة، وبدون أي تكلفة أو مجھود ال داعي لھ. ویشمل ھذا  المجموعة

وتقییم خبیر لالئتمان، ویشمل معلومات  مجموعةمعلومات وتحلیالت كمیة ونوعیة، بناء على التجربة التاریخیة للعلى 
 .استشرافیة

 
سبیل تحدید ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بصورة جوھریة منذ االحتساب المبدئي، تؤخذ المعاییر التالیة في 

 باالعتبار:
 خفض درجة المخاطر وفقاً لسیاسة الخسائر االئتمانیة المتوقعة المعتمدة؛ .١
 إعادة ھیكلة التسھیالت خالل االثني عشر شھراً السابقة؛ .٢
 یوماً كما في تاریخ نھایة السنة، والتي تخضع للرد في الظروف المناسبة. ٣٠لمدة  متخلفة السدادتسھیالت  .٣
 

 أطر ھیكلة احتمالیة تعثر السدادتحدید 
 السدادالتخلف عن  احتماالتتقدیرات  استنتاجنماذج إحصائیة لتحلیل البیانات التي یتم جمعھا، و المجموعةستخدم ت

العالقات بین معدالت موازنة ھذا التحلیل تحدید ویشمل رور الوقت. میجة أن تتغیر نت لھا للتعرضات، وكیف یتوقع
التخلف والتغیرات في عوامل االقتصاد الكلي الرئیسیة، والعوامل االقتصادیة الكلیة الرئیسیة، عبر مناطق جغرافیة 

 للمخاطر. المجموعةتعرض تمختلفة، حیث 
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 (یتبع) السیاسات المحاسبیة الھامة.   ٣
 

   (یتبع)التغییرات الرئیسیة على التقدیرات واألحكام الجوھریة  ب) 
 

 قیاس خسائر االئتمان المتوقعة
ذج، نظراً لتفاوت لمخاطر االئتمان ألغراض إدارة المخاطر ھي عملیة معقدة، وتتطلب استخدام النما إن تقدیر التعرضات

التعرضات مع التغیرات في أوضاع السوق، والتدفقات النقدیة المتوقعة، ومرور الوقت. إن تقییم المخاطر االئتمانیة 
، ونسب الخسارة المرتبطة السدادلمحفظة الموجودات یتطلب مزیداً من التقدیرات بخصوص احتمالیة حدوث التخلف عن 

اف المتقابلة. تقیس المجموعة الخسائر االئتمانیة المتوقعة باستخدام احتمالیة التخلف عن بین األطر الترابطبھا، وعالقات 
 ، والتخلف المسبب للخسارة.السداد، والتعرضات متخلفة السداد

 
. تقدر المجموعة عوامل التخلف السدادالتخلف المسبب للخسارة ھو حجم الخسارة المحتملة في حالة وجود تخلف عن 

على المعدالت التاریخیة السترداد المطالبات، مقابل األطراف المتعثرة. نماذج التخلف المسبب  رة بناءً المسبب للخسا
 للخسارة تأخذ باالعتبار قیمة الضمان المقدرة، وتكلفة االسترداد ذات العالقة. 

 
 تصنیف المخاطر االئتمانیة

 السدادانیة الداخلیة التي تعكس تقییم احتمالیة تخلف عن تصنیفات المخاطر االئتم التجاري التابع للمجموعة البنكستخدم ی
یتم نماذج تصنیف داخلیة مصممة للفئات المختلفة من األطراف المقابلة.  وكما یستخدممن قبل األطراف المقابلة الفردیة. 

  .مع زیادة درجة المخاطرةتزداد  السدادتصنیفات االئتمان بحیث أن مخاطر التخلف عن موازنة 
 

 )٣٠ثر تطبیق معیار المحاسبة المالي رقم (ج) أ
نتج عنھ انخفاض األرباح المستبقاة بمبلغ  ٢٠١٨ینایر  ١) كما في ٣٠األثر من تطبیق معیار المحاسبة المالي رقم (

 .دوالر أمریكيملیون  ٢٩٬٧
 

  األرباح  حصص
  المستبقاة  غیر مسیطرة

  آالف الدوالرات آالف الدوالرات
  مریكیةاأل األمریكیة

   
 (كما أعلن سابقاً) ٢٠١٨ینایر  ١كما في الرصید  ١٢٢٬٨٢٥  ٣٤٥٬٧٧٠
   

 األثر على احتساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة:  
 إیداعات لدى مؤسسات مالیةأرصدة البنوك و )٥( )٢(
 استثمار في صكوك )٤( )٤(
 موجودات التمویل )١٢٬٩٨٣( )١٠٬٤٤٧(
 موجودات مشتراة لغرض التأجیر (شاملة إیجارات مستحقة القبض) )٢٫٥٢٣(  )٢٬٠٣١(
 ذمم مدینة أخرى )٣١٦(  -
 التزامات وضمانات مالیة )٧٥٥(  )٦٠٨(
    

 (معدل) ٢٠١٨ینایر  ١في الرصید  ١٠٦٬٢٣٩  ٣٣٢٬٦٧٨
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 (یتبع) السیاسات المحاسبیة الھامة.   ٣
 

 التعرضات الخاضعة للخسائر االئتمانیة المتوقعة  ) د
، مع األرصدة ٢٠١٧دیسمبر  ٣١التعرضات الخاضعة للخسائر االئتمانیة المتوقعة كما في بین  یطابقالجدول التالي 

 .)٣٠لمعیار المحاسبة المالي رقم (، والتي تم تحدیدھا وفقاً ٢٠١٨ینایر  ١االفتتاحیة المعدلة كما في 
 

 ینایر ١ إعادة مبردیس ٣١ 
 ٢٠١٨ *القیاس ٢٠١٧ 
 آالف الدوالرات آالف الدوالرات آالف الدوالرات 
 األمریكیة األمریكیة األمریكیة 
    
    
   

 ١٩٣٫٩١٢ )٧( ١٩٣٫٩١٩ إیداعات لدى مؤسسات مالیةأرصدة البنوك و
 ٩٦٩٫٠٧٢ )٢٣٫٤٣٠( ٩٩٢٫٥٠٢ موجودات التمویل 

 ٣٠٠٫٦٤٧ )٨( ٣٠٠٫٦٥٥ استثمارات في صكوك
 ٢٧٦٫٠٣٨ )٤٫٥٥٤( ٢٨٠٫٥٩٢ موجودات مشتراة لغرض التأجیر (شاملة إیجارات مستحقة القبض)

 ١٤٣٫٢١٠ )٣١٦( ١٤٣٫٥٢٦  ذمم مدینة أخرى
 ٢٢٨٫٣٢٦ )١٫٣٦٣( ٢٢٩٫٦٨٩ التزامات وضمانات مالیة

 ٢٫١١١٫٢٠٥ )٢٩٫٦٧٨( ٢٫١٤٠٫٨٨٣ 
 

 لحصص غیر مسیطرة ةالمنسوب تلك * یشمل
 

یوضح الجدول التالي معلومات حول جودة االئتمان للموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة. ما لم یتم تحدیده بشكل 
 خاص، بالنسبة للموجودات المالیة، تمثل المبالغ المذكورة في الجدول إجمالي القیمة الدفتریة.

 

 
 
 
 
 
 
 

 المجموع الثةالمرحلة الث المرحلة الثانیة المرحلة األولى ٢٠١٨مارس  ٣١
 آالف الدوالرات آالف الدوالرات آالف الدوالرات آالف الدوالرات 
 األمریكیة األمریكیة األمریكیة األمریكیة 

     موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة
     

     موجودات التمویالت وموجودات مشتراة
 ١٫٢٦٨٫٩٠٤ ٢٠١٫١٣٣ ٢٦٥٫٩٩٥ ٨٠١٫٧٧٦ لغرض التأجیر (ممولة)

     وجودات التمویالت وموجودات مشتراةم
 ١٥٥٫٤٧٨ ٢٧٫٢٠٧ ٥٨٫٨٨٦ ٦٩٫٣٨٥ لغرض التأجیر (غیر ممولة)
 ١٩٣٫٩١٩ - - ١٩٣٫٩١٩ أرصدة لدى البنوك وإیداعات

 ٢٩٨٫٢٩٧ ٣٫٩٢٨ - ٢٩٤٫٣٦٩ استثمارات في صكوك
 ٤٢٫٤٣٥ - - ٤٢٫٤٣٥ ذمم مدینة أخرى

 )٦٧٫٨٩٢( )٤١٫٩٠٢( )١٨٫٨٩٧( )٧٫٠٩٣( الخسائر االئتمانیة المتوقعة مطروحاً: 

 ١٫٨٩١٫١٤١ ١٩٠٫٣٦٦ ٣٠٥٫٩٨٤ ١٫٣٩٤٫٧٩١ القیمة الدفتریة للموجودات المالیة
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 (یتبع) السیاسات المحاسبیة الھامة.   ٣
 

 (یتبع) مخصصات انخفاض القیمة  د) 
 

 
 

 التقدیرات .٤
التقدیرات، والفرضیات القرارات و تصرة یتطلب من اإلدارة استخدام بعضإن إعداد البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المخ

المحاسبیة الھامة التي تؤثر في تطبیق السیاسات المحاسبیة واألرقام المعلنة للموجودات، والمطلوبات، واإلیرادات 
 والمصروفات. قد تختلف النتائج الحقیقیة عن ھذه التقدیرات.

 
الجوھریة ذاتھا التي تم  القراراتقامت اإلدارة باستخدام  لیة الموحدة المرحلیة المختصرة،عند إعداد ھذه المعلومات الما

استخدامھا في تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة، والمصادر الرئیسیة لتقدیر عدم الیقینیة، والتي تم تطبیقھا على البیانات 
 )٣٠رقم ( المالي المحاسبة ماعدا أثر التطبیق المبكر لمعیار، ٢٠١٧دیسمبر  ٣١المالیة الموحدة المدققة للسنة المنتھیة في 

  (ب)).٣(راجع إیضاح 
  

 
 إدارة المخاطر المالیة .٥

سیاسات وأھداف إدارة المخاطر المالیة للمجموعة ھي نفسھا تلك التي تم اإلفصاح عنھا في البیانات المالیة الموحدة المدققة 
  (ب)).٣(راجع إیضاح  )٣٠رقم ( المالي المحاسبة اعدا أثر التطبیق المبكر لمعیارم، ٢٠١٧دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

 
 للعملیات الموسمیةالطبیعة  .٦

الترفیھ، وإدارة أعمال التجاریة، و یةفاألعمال المصر، ویة االستثماریةفبسبب طبیعة عمل المجموعة (األعمال المصر
ذه المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة قد ال تعكس جزءأ متناسباً أشھر المعلنة في ھ للثالثة)، فإن النتائج الضیافة

  من النتائج السنویة.
 
 
 
 
 
 
 

 المجموع المرحلة الثالثة یةالمرحلة الثان المرحلة األولى ٢٠١٨مارس  ٣١
 آالف الدوالرات آالف الدوالرات آالف الدوالرات آالف الدوالرات 
 األمریكیة األمریكیة األمریكیة األمریكیة 
     

 ٦٦٫٢١٨ ٣٠٫٣٦٦ ٢٧٫٩٥٠ ٧٫٩٠٢ ینایر ١الرصید االفتتاحي في 
     

 - - )٦٩( ٦٩ للمرحلة األولىمحول 
 - )٣( ٩٦٨ )٩٦٥( للمرحلة الثانیةمحول 
 - ١٫٨٨١ )١٫٦٣٤( )٢٤٧( للمرحلة الثالثةمحول 

 )١٫٨٧٨ )٧٣٥( )١٫١٤٣ - 
     
 ١٫٦٧٤ ٩٫٦٥٨ )٨٫٣١٨( ٣٣٤ صافي ،مخصص الفترة 

     
 ٦٧٫٨٩٢ ٤١٫٩٠٢ ١٨٫٨٩٧ ٧٫٠٩٣ مارس ٣١الرصید الختامي كما في 
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غیر مدققة. تم استخراج أرقام المقارنة لبیان المركز  ھاولكنتھا مراجعتم المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة  .٧
والمعلومات  ٢٠١٧دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في  للمجموعة ختصر من البیانات المالیة الموحدة المدققةالمالي الموحد الم

تم استخراج أرقام المقارنة . ٢٠١٧مارس  ٣١ أشھر المنتھیة في للثالثةالمالیة الموحدة المرحلیة المختصرة المراجعة 
غیرات في حقوق الملكیة والتغیرات في حسابات االستثمارات المقیدة للبیانات الموحدة المختصرة للدخل والتدفقات النقدیة والت

للثالثة ومصادر استخدامات صندوق األعمال الخیریة والزكاة من المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة المراجعة 
  .٢٠١٧مارس  ٣١ أشھر المنتھیة في

 
  صیصاتالتخ .٨

 .  عتمادھا من قبل المساھمینعند ایتم عمل تخصیصات األرباح، إن وجدت، 
 

 ، تمت الموافقة على ما یلي:٢٠١٨مارس  ٢٧في اجتماع المساھمین الذي عقد بتاریخ 
 

 في صورة نقدیة.ملیون دوالر امریكي،  ٨٢من رأس المال المدفوع بقیمة  %٨٫٧٢أ) أرباح أسھم بنسبة 
 ملیون دوالر الحتیاطي األعمال الخیریة. ١ب) تخصیص 
 دوالر أمریكي لصندوق الزكاة. ألف ٧٨٤ج) تخصیص 

 ملیون دوالر أمریكي لالحتیاطي القانوني. ١٠تحویل د) 
 

 
 أرصدة البنوكالنقد و .٩

 
  مارس ٣١  دیسمبر ٣١ مارس ٣١

٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٧  
  آالف الدوالرات  آالف الدوالرات  آالف الدوالرات

  األمریكیة  األمریكیة  األمریكیة
  (مراجعة)  )(مدققة (مراجعة)

      
 نقد ١٩٬٩٤٢  ٢١٫٥١٣  ١٧٫٣٢٤
 أرصدة لدى البنوك ١٠٧٬٢٣٥  ٨٠٫٣٦٥  ٤٠٫٤٨٣

 المركزيالبحرین أرصدة لدى مصرف      
 حساب جاري - ١٥٬٦٢٩  ٦٨٫٢٥٥  ١٧٫٧٧٦
 حساب االحتیاطي - ٥١٬١١٤  ٤٦٫٣١٢  ٥٠٫٨٤٩

      
١٩٣٬٣١٩  ٢١٦٫٤٤٥  ١٢٦٫٤٣٢  

 
 

لیس متوفر ألغراض العملیات ألف دوالر امریكي،  ١٬٤٨١والبالغ مصرف البحرین المركزي  حساب االحتیاطي لدى
 ٥: ٢٠١٧دیسمبر  ٣١آالف دوالر أمریكي ( ٧ مبلغالنقد وأرصدة البنوك صافي من الخسائر االئتمانیة المتوقعة ب الیومیة.

 آالف دوالر أمریكي). 
 
 
 
 
 
 
 
 



              ١٦                                                                     مجموعة جي إف إتش المالیة (ش.م.ب)     
 

    المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة   إیضاحات حول
                             ٢٠١٨مارس  ٣١للثالثة أشھر المنتھیة في 

 
 

 ت في أوراق مالیةاستثمارا .١٠
 

  مارس ٣١  دیسمبر ٣١  مارس ٣١
٢٠١٨  ٢٠١٦  ٢٠١٧  

  آالف الدوالرات   آالف الدوالرات   آالف الدوالرات 
   األمریكیة   األمریكیة   األمریكیة
  (مراجعة)  (مدققة)  (مراجعة)

      
 أدوات حقوق الملكیةاستثمارات      
 :بیان الدخل بالقیمة العادلة من خالل     

 اسھم غیر مدرجة  - ٣٤٫٨٧٥  ٣٤٫٨٧٥  ٤٠٫١٨٠
٣٤٫٨٧٥  ٣٤٫٨٧٥  ٤٠٫١٨٠  

      
 :بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة     

 أسھم مدرجة (بالقیمة العادلة) - ٢٠٬٨٣٤  ١٠٣  ١٠٣
 (بالتكلفة)* سھم غیر مدرجةأ  - ١٨٥٬٦٦٢  ١٨٥٫٧٧٥  ٢٨٤٫٦٢٩
٢٠٦٬٤٩٦  ١٨٥٫٨٧٨  ٢٨٤٫٧٣٢  

      
 استثمارات أدوات استثمارات دین     
 بالتكلفة المطفأة     

 صكوك مدرجة  - ٢٩٤٬٣٦٩  ٣٠٠٫٢٦٥  ٢٣٤٫٤٠٦
 صكوك غیر مدرجة - ١٧٠  ٣٩٠  ١٫٤٨٣

 مطروحاً: الخسائر االئتمانیة المتوقعة )١١(  -  -

٢٩٤٬٥٢٨  ٣٠٠٫٦٥٥  ٢٣٥٫٨٨٩  
      

٥٣٥٬٨٩٩  ٥٢١٫٤٠٨  ٥٦٠٫٨٠١  
 
 
، على استثمارات في مشاریع المسعرة والمصنفة بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیةتشمل أسھم حقوق الملكیة غیر  *

في ظل غیاب  ، إن وجد، وذلكاالنخفاض في قیمتھامخصص مطروحاً منھا ، وتظھر بالتكلفة مروج لھا من قبل المجموعة
دوالر أمریكي مقابل قروض متوسطة األجل بمبلغ  ألف ١٢٩٬٦٧٦مبلغ صكوك بتم رھن . القیمة العادلة لھذه االستثمارات

 ).١٢دوالر أمریكي (إیضاح  ألف ١٠٩٬٥٧٠
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              ١٧                                                                          مجموعة جي إف إتش المالیة (ش.م.ب)
 

    المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة   إیضاحات حول
                             ٢٠١٨مارس  ٣١للثالثة أشھر المنتھیة في 

 
 

 موجودات أخرى .١١
 

  مارس ٣١  دیسمبر ٣١ مارس ٣١
٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٧  

  آالف الدوالرات  الف الدوالرات  آالف الدوالرات
  األمریكیة  األمریكیة  كیةاألمری

  (مراجعة)  (مدققة) (مراجعة)
      
 ذمم استشارات استثماریة مصرفیة ٢٧٫٨١٥  ١٢٣٫٥٠٦  ١٧٫٣٢٩
 ، صافيتمویل مشاریع ١٩٫٦٩٧  ٢٠٫٠٢٠  ٣٫٩٠٦

 ذمم مدینة من بیع:     
 عقارات استثماریة - -  -  ٣٧٫٩٥٢
 عقار للتطویر  - ٩٫٠٥٩  ١٠٫٠٠٠  ١٠٫٠٠٠
 سلفیات وودائع ٤٢٫٦٣٣  ٣٨٫١٥٦  ١٠٫١٤٣
 ذمم مدینة من الموظفین            ١٨٫٤٧٤  ١٨٫٣٠٢  ١٩٫٨٢٤
 أرباح على صكوك مدینة ٢٫٧٨١  ٥٫٨١٥  ٢٫١٥٦
      إیجارات مدینةذمم  ٨٫١٠٦  ٢٢٫٧٨٥  ٧٫٤٦٩

 مصروفات مدفوعة مقدماً وذمم مدینة أخرى ٧٤٫٩٦٠  ٨٠٫٢٦٨  ١٧٫٢٤٤
      

٢٠٣٫٥٢٥  ٣١٨٫٨٥٢  ١٢٦٫٠٢٣  
 

ألف دوالر  ٣١٦: ٢٠١٧دیسمبر  ٣١ألف دوالر أمریكي ( ٣١٦الموجودات األخرى صافي من الخسائر االئتمانیة المتوقعة بمبلغ 
  أمریكي).

 
 

 تمویالت مطلوبات ال. ١٢
 

  مارس ٣١  دیسمبر ٣١  مارس ٣١
٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٧  

 آالف الدوالراتب
 األمریكیة

 راتآالف الدوالب 
 األمریكیة

 آالف الدوالراتب 
 األمریكیة

 

  (مراجعة)  (مدققة)  (مراجعة)
      
  تسھیالت تمویالت المرابحة   ١٣٦٫٥٥٠  ١٥٣٫٨٩٩  ١٠٫٧٩٦
 تسھیالت تمویالت الوكالة   ٥٩٫٧١٣  ٥٤٫١٦٧  ٣٢٫١٨٢
 مطلوبات الصكوك  ٢٤٫٩٠٨  ٢٥٫٣٦٤  ٤٩٫٤٧١
 جارةتمویل إ  ١٣٫٨٠٩  ١٥٫٦٠٧  ١٥٫٥٦٤
 أخرىقروض   ١٣٢٫٠٥٤  ١١٦٫٠٢٥  ٦٦٫٣١٦

      
٣٦٧٫٠٣٤  ٣٦٥٫٠٦٢  ٣٦٧٫٠٣٤  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              ١٨مجموعة جي إف إتش المالیة (ش.م.ب)                                                                          
 

    معلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة  ال إیضاحات حول
                             ٢٠١٨مارس  ٣١للثالثة أشھر المنتھیة في 

 
 (یتبع)تمویالت مطلوبات ال. ١٢

 
 )١) (٢٠١٧(تسھیالت تمویالت المرابحة 

سنوات وبمعدل ربح یبلغ  ٣لفترة ملیون دوالر أمریكي  ٢٠تسھیالت تمویل بمبلغ تتكون تسھیالت تمویالت المرابحة من 
ً (یخضع  %٤٬٥زائداً ھامش اشھر  ٦لفترة  LIBORالمعدل المعیاري  ). تسھیالت سنویاً  %٦لحد أدنى یبلغ سنویا
 أسھم المصرف الخلیجي التجاري.عن طریق رھن استثمار المجموعة في مضمونة تمویالت المرابحة 

 
 )٢) (٢٠١٧(تسھیالت تمویالت المرابحة 

المعدل سنوات وبمعدل ربح یبلغ  ٥ملیون دوالر أمریكي ألغراض تجاریة عامة لفترة  ١٥حصول على تسھیالت بمبلغ تم ال
تسھیالت تمویالت المرابحة  ).سنویاً  %٧لحد أدنى یبلغ (یخضع  %٦یبلغ زائداً ھامش اشھر  ٣لفترة  LIBORالمعیاري 
 الخلیجي التجاري. أسھم المصرفعن طریق رھن استثمار المجموعة في مضمونة 

ألف دوالر أمریكي،  ١٠٩٬٥٧٠باإلضافة لذلك، فقد حصلت المجموعة خالل السنة على تسھیالت متوسطة األجل بمبلغ 
 ).٦الف دوالر امریكي (إیضاح  ١٢٩٬٦٧٦مضمونة برھن صكوك بقیمة 

 
 تسھیالت تمویالت الوكالة

 
 )٢٠١٦) (١( تمویالت الوكالة

لیتم السداد ملیون دوالر أمریكي  ٣٥ھذه التسھیالت بمبلغ مالیة.  ةمؤسس منكالة من تمویل تتكون تسھیالت تمویالت الو
بمعدل ربح متفق علیھ یبلغ المعدل  ٢٠١٩وحتى نوفمبر  ٢٠١٧ابتداء من نوفمبر  سنوات بشكل سنوي، ٣على فترة 
ت تمویالت الوكالة مضمونة عن ). إن تسھیال%٨(یخضع لحد أدنى یبلغ  %٧٫٦٥زائداً ھامش یبلغ  )LIBORالمعیاري (

ملیون دوالر  ٢٤٬٧: ٢٠١٧دیسمبر  ٣١ملیون دوالر أمریكي ( ٢٤٫٧عقارات استثماریة بقیمة دفتریة طریق رھن 
ملیون  ٤٢٬٣: ٢٠١٧دیسمبر  ٣١( ملیون دوالر أمریكي ٤٤٬٥)، وعقارات للتطویر بقیمة دفتریة ٧امریكي) (إیضاح 

  .دوالر أمریكي)
 

 )٢٠٠٩) (٢( لةتمویالت الوكا
    تحق السداد على فترةتمویالت الوكالة تستتكون تسھیالت تمویالت الوكالة من تمویل مجمع من تحالف مؤسسات مالیة. 

. إن تسھیالت تمویالت الوكالة مضمونة عن طریق رھن %٦بمعدل ربح متفق علیھ یبلغ  ٢٠١٩سنوات حتى أبریل  ٦
ملیون دوالر  ١٣٦: ٢٠١٧دیسمبر  ٣١( ملیون دوالر أمریكي ١٣٦دفتریة  بقیمةالعقارات االستثماریة للمجموعة 

 .امریكي)
 

 مطلوبات الصكوك
شھادات الصكوك المصدرة مضمونة بمجموعة من موجودات المجموعة باإلضافة إلى تمویل یوفره البنك لضمان سداد 

. شھادات الصكوك معلقة حالیاً  ق المالیةشھادات الصكوك المصدرة في سوق لندن لألورا تم تداولالتوزیعات في حینھا. 
 .عن التداول

) زائداً ھامش LIBORمعدل ربح یساوي المعدل المعیاري ( تتحمل الصكوك. ٢٠١٨في یولیو للصكوك یستحق آخر قسط 
. شھادات الصكوك مضمونة باستثمار المجموعة في أوراق مالیة بقیمة دفتریة %٥یبلغ أدنى معدل  بحد، %٣ربح یبلغ 

 تھ الدفتریةقیمتبلغ ملیون دوالر أمریكي) واستثمار عقاري  ٥٥٬١: ٢٠١٧دیسمبر  ٣١ملیون دوالر أمریكي ( ٥٥٬١لغ تب
 ملیون دوالر أمریكي). ٣١٫٥: ٢٠١٧دیسمبر  ٣١ملیون دوالر أمریكي ( ٣١٫٥

 
 تسھیالت إجارة

المعدل نوات بعائد ربح یساوي س ٨تمثل تسھیالت من مؤسسة مالیة بغرض شراء عقار، وتستحق السداد على فترة 
سنویاً). تسھیالت اإلجارة ھي الستثمار عقاري  %٧(یخضع لحد أدنى  %٥٬٧) زائداً ھامش ربح یبلغ LIBORالمعیاري (
 ملیون دوالر أمریكي).  ٤٠٬٨٤: ٢٠١٧دیسمبر  ٣١ملیون دوالر أمریكي ( ٤٠٫٨٤الدفتریة  تھقیمتبلغ للمجموعة 

 
 



              ١٩ة (ش.م.ب)                                                                          مجموعة جي إف إتش المالی
 

    المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة   إیضاحات حول
                             ٢٠١٨مارس  ٣١للثالثة أشھر المنتھیة في 

 
 (یتبع)تمویالت مطلوبات ال. ١٢
 

 القروض األخرى
القروض األخرى تشمل تمویالت حصلت علیھا شركات تابعة تتعلق بتطویر مشروع ومتطلبات رأس المال التشغیلي. 
التمویالت مضمونة برھن استثمار عقاري ویحتفظ بھ من خالل شركة ذات أغراض خاصة ولیس لدیھا أي حق للرجوع 

ً في ھذه العقود التمویلیة، ولم یقم بضمان السداد بأي شكل من األشكال. تم اإلعالن عن ھذه للبنك. إن البن ك لیس طرفا
 األرصدة في البیانات المالیة الموحدة نتیجة لتوحید الموجودات المتعلقة بھذه التمویالت.

 
 ، صافيات أخرىإیراد. ١٣

، ٢٠١٦في سنة من إعادة ھیكلة مطلوبات شركة تابعة.  ملیون دوالر أمریكي ناتج ٣٥٫٣مل إیرادات أخرى مبلغ تشت
الشركة وكجزء من االستردادات التي حصلت علیھا المجموعة بموجب التسویات القضائیة، استحوذت المجموعة على 

صافي مطلوبات وقت  لھاوإجراءات اإلعسار، وكان  القابضة للمطور الرئیسي والتي كانت خاضعة تحت الحراسة اإلداریة
، عن طریق إعادة ھیكلة مطلوبات تحت الحراسة اإلداریةسویة. عملت المجموعة منذ ذلك الحین على إخراج الشركة من الت

الشركة، والتفاوض على التسویات مع الدائنین من خالل عملیة تدیرھا المحكمة. تم االنتھاء من اإلجراءات القانونیة لتأكید 
إخراج الشركة من اإلدارة القانونیة وتسلیمھا إلى المجموعة. أكد الحكم النھائي  ، مما نتج عن ذلك٢٠١٨سداد المطالبات في 

الصادر من المحكمة المبالغ النھائیة المستحقة لكل دائن، وبالتالي، فإن الفرق بین المطلوبات/ المخصصات المحتسبة سابقاً، 
  لم تعد مطلوبة.   المحكمة قد تم عكسھا في بیان الدخل، ألنھا قبل والمبالغ المعتمدة من

 
 معامالت مع أطراف ذات عالقة. ١٤

، عدا تلك ٢٠١٧دیسمبر  ٣١أرصدة األطراف ذات العالقة الجوھریة ال تختلف اختالفاً جوھریاً عن المبالغ المعلنة كما في 
لفترة كانت الجوھریة األخرى خالل ااألرصدة والمعامالت مع أطراف ذات عالقة الناتجة من توحید الشركات التابعة. 

 كاآلتي:
 

 الثالثة أشھر المنتھیة في
 (مراجعة) ٢٠١٨مارس  ٣١

 شركــات
 زمیلة

ومشاریع 
 مشتركة

موظفي اإلدارة 
 الرئیسیین

المساھمین 
الرئیسیین/ 

التي شركات ال
 یوجد للشركاء
 حصص فیھا

موجودات تحت 
اإلدارة (شاملة 
شركات ذات 

 أغراض خاصة)

 مجموعال

آالف ب 
 الدوالرات

 یكیةاألمر

آالف ب
 الدوالرات
 األمریكیة

آالف ب
 الدوالرات
 األمریكیة

 آالف الدوالراتب
 األمریكیة

آالف ب
 الدوالرات
 األمریكیة

      
      اإلیرادات

 ٨٫٩٠٠ ٨٫٩٠٠ - - - مصرفیةالستثماریة اال األنشطةإیراد 
 ٥٣٧ ٥٣٧ - - - إیراد رسوم وعموالت

 ٥٥٣ ٥٥٣ - - - إیراد من موجودات التمویل
      الحصة في أرباح شركات محتسبة 

 ٣٫٤٧٤ - - - ٣٫٤٧٤ بطریقة حقوق الملكیة
      ستثمارات في أوراق إیراد من ا

 ٥٧١ ٥٧١ - - - ، صافيمالیة
      

 ١٫٢٩٧ ١٫١٣٠ ١٦٧ - - إیرادات أخرى
      

      المصروفات
 ١٢٤ ١٦ ٩٠ ٥ ١٣ االستثمارالعائد إلى أصحاب حسابات 

 ٦٦٣ - ٦٦٣ - - صروفات التمویلم
 ١٫٧٠٩ - - ١٫٧٠٩ - تكلفة الموظفین

      



              ٢٠مجموعة جي إف إتش المالیة (ش.م.ب)                                                                          
 

    وحدة المرحلیة المختصرة  المعلومات المالیة الم إیضاحات حول
                             ٢٠١٨مارس  ٣١للثالثة أشھر المنتھیة في 

 
 

 (یتبع) معامالت مع أطراف ذات عالقة. ١٤
 

 الثالثة أشھر المنتھیة في
 (مراجعة) ٢٠١٧مارس  ٣١

 شركــات
ومشاریع  زمیلة

  مشتركة

موظفي اإلدارة 
 الرئیسیین

المساھمین 
 الرئیسیین/

التي شركات ال
 یوجد للشركاء
 حصص فیھا

موجودات تحت 
اإلدارة (شاملة 
شركات ذات 

 أغراض خاصة)

 مجموعال

آالف ب 
 الدوالرات
 األمریكیة

آالف ب
 الدوالرات
 األمریكیة

آالف ب
 الدوالرات
 األمریكیة

 آالف الدوالراتب
 األمریكیة

آالف ب
 الدوالرات
 األمریكیة

      
      اإلیرادات

 ١٢٫١٥٦ ١٠٫٨٨٨ ١٫٢٦٨ - - مصرفیةالستثماریة اال ألنشطةاإیراد 
 ٤٩٠ ٣٤٩ ١٤١ - - إیراد رسوم وعموالت

 ١٧٩ ١٧٩ - - - إیراد من موجودات التمویل
      شركات محتسبة  خسارةالحصة في 

 )٣٧٣( - - - )٣٧٣( بطریقة حقوق الملكیة
      ستثمارات في أوراق إیراد من ا

 ٢٥٠ ٢٥٠ - - - ، صافيمالیة
      

      المصروفات
 ٢٢٩ ١١ ٢٠٧ ٣ ٨ االستثمارالعائد إلى أصحاب حسابات 

 ٣٨٢ - ٣٨٢ - - مصروفات التمویل
 ٥٫٩٣٩ - - ٥٫٩٣٩ - تكلفة الموظفین

 ٩٥ ٩٥ - - - مصروفات أخرى
 

 
 



               ٢١                                                                                                                                         مجموعة جي إف إتش المالیة (ش.م.ب)
 

    المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة   إیضاحات حول
                             ٢٠١٨مارس  ٣١للثالثة أشھر المنتھیة في 

 
 

 معلومات القطاعات. ١٥
التطویر العقاري، وإدارة األصول، وأسھم الشركات الخاصة والخدمات قطاعات تشغیلیة ھي  ٤المجموعة منظمة إلى وحدات عمل حسب طبیعة العملیات والشركات المستقلة ولدیھا 

 المصرفیة التجاریة.

 
 
 
 
 
 
 

   الخدمات األعمال  
   االستثماریة  المصرفیة غیر مخصصة/ 

  التطویر العقاري المصرفیة التجاریة الحذف المجموع
بآالف الدوالرات 

 األمریكیة
بآالف الدوالرات 

 األمریكیة
بآالف الدوالرات 

 األمریكیة
بآالف الدوالرات 

 األمریكیة
بآالف الدوالرات 

 األمریكیة
 

      
 (مراجعة) ٢٠١٨مارس  ٣١     

 اد القطاعإیر ٣٤٫٥٠٣ ١٢٫٨١٧ ١١٫٥٤٤ ١٫٥٨٨ ٦٠٫٤٥٢
 مصروفات القطاع )٢٫٢١٨( )٧٫٢٧٩( )٩٫١٩٠( )٤٫٨٧٠( )٢٣٫٥٥٧(

 نتائج القطاع ٣٢٫٢٨٥ ٥٫٥٣٨ ٢٫٣٥٤ )٣٫٢٨٢( ٣٦٫٨٩٥
 موجودات القطاع ١٫٥٦٩٫٤٧٣ ٤٤٤٫١٦٣ ١٫٩٣٨٫٧٣٠ ٢٠٫٥٦٥ ٣٫٩٧٢٫٩٣١
 مطلوبات القطاع ٦٢٣٫٠٣٨ ٢٤٧٫٥٩٢ ٧٦١٫٤١٢ ١١١٫٧٩٣ ١٫٧٤٣٫٨٣٥

 ألخرى:معلومات القطاع ا     
 مخصص انخفاض القیمة - - )١٫٦٧٤( - )١٫٦٧٤(

 الشركات الزمیلة المحتسبة بطریقة حقوق الملكیة - ٧٢٫٦٨٧ ١٢٫٢٠٨ - ٨٤٫٨٩٥
 حقوق ملكیة حاملي حسابات االستثمار - - ٨١١٫٠٦٥ ١٫٢٦١ ٨١٢٫٣٢٦
 التزامات ١٠٤٫٨٨١ - ١٥٥٫٤٧٨ - ٢٦٠٫٣٥٩
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    المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة   إیضاحات حول
                             ٢٠١٨مارس  ٣١المنتھیة في  للثالثة أشھر

 
 

 . معلومات القطاعات (یتبع)١٥

 * تشمل النتائج القطاعیة للعملیات المتوقفة، صافي

   الخدمات األعمال  
   االستثماریة  المصرفیة غیر مخصصة/ 

  التطویر العقاري المصرفیة التجاریة الحذف المجموع
بآالف الدوالرات 

 األمریكیة
بآالف الدوالرات 

 األمریكیة
رات بآالف الدوال
 األمریكیة

بآالف الدوالرات 
 األمریكیة

بآالف الدوالرات 
 األمریكیة

 

      
 (مراجعة) ٢٠١٧مارس  ٣١     

 إیراد القطاع )٤٫٣٠٣( ٣٩٫٩١١ ١٥٫٢٦٤ ٢٠٧ ٥١٫٠٧٩
 مصروفات القطاع )٣٫٤٩٨( )٩٫٥٠٩( )٢٫٣٤١( )٢٫١٨٠( )١٧٫٥٢٨(

 * نتائج القطاع )٧٫٨٠١( ٣٠٫٤٠٢ ١٢٫٩٢٣ )١٫٩٧٣( ٣٣٫٥٥١
 (مدققة) ٢٠١٧دیسمبر  ٣١     

 موجودات القطاع ١٬٥٥٦٬٢٦٥ ٤٦٨٬١٢٢ ٢٬٠٧١٬٥١٠ ١٤٬٥٦٠ ٤٬١١٠٬٤٥٧
 مطلوبات القطاع ٦٨٠٬١٠٣ ٢١٧٬٨٨١ ٧٧٦٬٤٧١ ٣٣٬٨٥٦ ١٬٧٠٨٬٣١١

 معلومات القطاع األخرى:     
 مخصص انخفاض القیمة - - )٥٫٨٤٥( - )٥٫٨٤٥(

 لزمیلة المحتسبة بطریقة حقوق الملكیةالشركات ا - ٦٩٬٢١١ ١٢٫٢٢٩ - ٨١٬٤٤٠
 حقوق ملكیة حاملي حسابات االستثمار - - ٩٠٥٬١٩٠ ١٬١٦٣ ٩٠٦٫٣٥٣
 التزامات ٥١٬٦٠٧ - ١٧٨٬٠٨٢ - ٢٢٩٫٦٨٩
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    المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة   إیضاحات حول
                          ٢٠١٨مارس  ٣١للثالثة أشھر المنتھیة في 

 
 

 . التزامات وإرتباطات١٦
 ا خالل العمل اإلعتیادي ألنشطة المجموعة:االلتزامات التي تم التعاقد علیھ

 
  مارس ٣١  دیسمبر ٣١ مارس ٣١

٢٠١٨  ٢٠١٧ ٢٠١٧  
  آالف الدوالرات  آالف الدوالرات آالف الدوالرات

  األمریكیة  األمریكیة األمریكیة
  (مراجعة) (مدققة) (مراجعة)

      
 لتمدید التمویلغیر مسحوبة التزامات  ١٠٦٬٩٤٢  ١٢٩٫٣٠٢  ١٣٦٫٤٤٨
 ضمانات مالیة ٥٩٬٤٠٦  ٧٣٫٩٦٠  ٨٥٫٩٩٥
 التزامات بتطویر بنى تحتیة ٨٧٬٥٨٤  ٢٠٫٠٠٠  ٢٠٫٠٠٠
 التزام باالستثمار  ٦٬٤٢٧  ٦٫٤٢٧  ١٠٫٦٩٦

      
 
 

 التزامات األداء 
ة التحتیة التي تروج لھا بالتزامات أداء متعلقة بتنفیذ مشاریع تطویر البنی االعتیاديقد ترتبط المجموعة خالل العمل 

المجموعة. وإنھ في العادة تحول المجموعة ھذه االلتزامات إلى الشركات المالكة لھذه المشاریع كلما أمكن ذلك. وأنھ في رأي 
 .٢٠١٨مارس  ٣١اإلدارة، ال یتوقع أن تنتج أیة التزامات على المجموعة نتیجة أداء أیة مشروع من مشاریعھا كما في 

 
 لبات ومطالبات محتملةقضایا ومطا

قام البنك بالترویج لھا في الماضي، وببعض  مشاریعمرفوعة ضدھا تتعلق بالقضایا المطالبات وبعض الیوجد على المجموعة 
بناًء على نصیحة المستشارین القانونیین ضد البنك من قبل موظفین سابقین.  دعاوىباإلضافة لذلك، تم رفع المعامالت. 

تم عمل مخصص  على قوة موقف البنك للدفاع عن نفسھ مقابل ھذه القضایا والمطالبات. الذین أكدواوالخارجیین للبنك، 
لم یكن ھناك أي إفصاحات إضافیة تتعلق بالمطلوبات الطارئة ناتجة من أي مطالبات مماثلة،  مناسب في دفاتر الحسابات.

 لنوع قد تضر وضع البنك.حیث أن أعضاء مجلس إدارة البنك یعتقدون أن أي إفصاحات من ھذا ا
 
 

 . األدوات المالیة١٧
 القیمة العادلة

القیمة العادلة ھي المبلغ الذي یمكن بھ مبادلة أصل أو سداد إلتزام بین طرفین ملمین بالمعاملة وعلى أسس تجاریة. وتمثل 
المشاركین في السوق بتاریخ  السعر الذي سیتم استالمھ من بیع أصل، أو سیتم دفعھ لتحویل التزام في معاملة منتظمة بین

 القیاس. 
من أسس تعریف القیمة العادلة ھو افتراض استمراریة الشركة، بدون وجود نیة أو حاجة لتصفیتھا، أو تقلیص حجم عملیاتھا 

 بصورة جوھریة، أو إجراء المعامالت بشروط مجحفة. 
 

لدى المؤسسات المالیة،  یداعاتنوك، واإل، القیمة العادلة ألرصدة الب٢٠١٧دیسمبر  ٣١و ٢٠١٨مارس  ٣١في  كما
والمطلوبات المالیة  واألفرادالمؤسسات المالیة واألخرى  من یداعاتوالموجودات المالیة األخرى، وأموال المستثمرین، واإل

رھا األخرى ال یتوقع أن تختلف اختالفا جوھریاً عن قیمتھا الدفتریة، كونھا ذات طبیعة قصیرة األجل، ویتم إعادة تسعی
باستمرار تبعاً ألسعار السوق، كلما كان ذلك مناسبا. استثمارات األوراق المالیة التي تظھر بالقیمة العادلة من خالل بیان 
الدخل، تظھر بالقیمة العادلة التي یتم تقدیرھا باستخدام أسعار السوق المدرجة ونماذج التقییم الداخلیة لالستثمارات غیر 

 ات األخرى بالتكلفة، في ظل غیاب أي مقیاس للقیمة العادلة.المدرجة. تظھر االستثمار
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    المختصرة  المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة  إیضاحات حول
                           ٢٠١٨مارس  ٣١للثالثة أشھر المنتھیة في 

  
 

 (یتبع) . األدوات المالیة١٧
 

 (یتبع) القیمة العادلة
 

 مطلوبات التمویالت
یة  ألف دوالر أمریكي (القیمة الدفتر ١٧٠٬٣٤١، قدرت القیمة العادلة للمطلوبات التمویلیة بمبلغ ٢٠١٨مارس  ٣١كما في 

ألف دوالر أمریكي، القیمة الدفتریة  ٣٦٥٬٠٦٢: القیمة العادلة ٢٠١٧دیسمبر  ٣١ألف دوالر أمریكي) ( ١٧٤٬٣٢٩
باستثناء  ألف دوالر أمریكي) قد ال تمثل ھذه أسعار سوق نشطة. في سیناریو اعتیادي (لیس سیناریو مشدد) ٣٦٥٬٠٦٢

یة ستكون مقاربة للقیمة العادلة للمطلوبات التمویلیة، حیث أن ھذه ، فإن القیمة الدفترتعدیالت مخاطر االئتمان الخاصة
 األدوات ذات معدالت فائدة عائمة، تم إعادة تسعیرھا حدیثا كجزء من عملیة إعادة ھیكلة الدین.     

 
 القیمة العادلة تراتبیة

 . تم تحدید المستویات المختلف كالتالي:الجدول التالي یحلل األدوات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة حسب طریقة التقییم

 :  أسعار السوق المدرجة (غیر المعدلة) في سوق نشط لموجودات ومطلوبات مماثلة.١المستوى  

، والتي یمكن رصدھا للموجودات ١: مدخالت عدا األسعار المدرجة المتضمنة في المستوى ٢المستوى  
 غیر مباشرة (مشتقة من األسعار). والمطلوبات، إما مباشرةً (مثل األسعار) أو بطریقة

 : مدخالت للموجودات والمطلوبات غیر مبنیة على معلومات سوقیة مرصودة (مدخالت غیر مرصودة).٣المستوى  
 

 (مراجعة) ٢٠١٨مارس  ٣١ ١المستوى  ٢المستوى  ٣المستوى  المجموع
بآالف الدوالرات 

 األمریكیة
بآالف الدوالرات 

 األمریكیة
 بآالف الدوالرات

 األمریكیة
بآالف الدوالرات 

 األمریكیة
 

     
 تظھر بـ:استثمارات األوراق المالیة     

 من خالل بیان الدخلبالقیمة العادلة  - - - ٣٤٬٨٧٥ ٣٤٬٨٧٥
 بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة - ٢٠٬٨٣٤ - - ٢٠٬٨٣٤

     
٢٠٬٨٣٤ - ٣٤٬٨٧٥ ٥٥٬٧٠٩  

 
 

   )مدققة( ٢٠١٧دیسمبر  ٣١ ١المستوى  ٢المستوى  ٣المستوى  المجموع
بآالف الدوالرات 

 األمریكیة
بآالف الدوالرات 

 األمریكیة
بآالف الدوالرات 

 األمریكیة
بآالف الدوالرات 

 األمریكیة
 

     
 تظھر بـ:استثمارات األوراق المالیة     

 من خالل بیان الدخلبالقیمة العادلة  - - - ٣٤٫٨٧٥ ٣٤٫٨٧٥
 لقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیةبا - ١٠٣ - - ١٠٣

     
١٠٣ - ٣٤٫٨٧٥ ٣٤٫٩٧٨  
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    المرحلیة المختصرة  المعلومات المالیة الموحدة  إیضاحات حول
                           ٢٠١٨مارس  ٣١للثالثة أشھر المنتھیة في 

  
 

 (یتبع) . األدوات المالیة١٧
 

 (یتبع) القیمة العادلة تراتبیة
 

 خالل الفترة: ٣الجدول التالي یحلل الحركة في الموجودات المالیة في المستوى 
  

  مارس ٣١  دیسمبر ٣١
٢٠١٨  ٢٠١٧  

بآالف 
الدوالرات 
 األمریكیة

بآالف  
الدوالرات 
 األمریكیة

 

  (مراجعة)  (مدققة)
    

 بدایة الفترةفي  ٣٤٬٨٧٥  ٤٢٫١٥٣
 الموحد أرباح (خسائر) في بیان الدخل -  )٥٫٣٠٥(
 إلغاء احتساب استثمار، عند فقدان السیطرة -  )١٫٩٧٣(
 ٣محول إلى (من) المستوى  -  -
    

  نھایة الفترةفي  ٣٤٫٨٧٥  ٣٤٫٨٧٥
 
 

 أرقام المقارنة. ١٨
التي تعمل في مجال تقدیم و، انترتینرذا ة مجموعفي  %٨٥الحقاً لنھایة الفترة، قامت المجموعة باالستحواذ على حصة تبلغ 

ي سیاق العمل االستثمار للمستثمرین ف ھذا ، المجموعة في طور بیعالحیاة أسلوبالحوافز وتطبیق الھواتف النقالة الخاص ب
 االعتیادي.

 
 

ة الحالیة. إعادة التصنیف ھذه لم فترة الماضیة إلعطاء مقارنة عادلة مع عرض الفترتم إعادة تصنیف بعض أرقام المقارنة لل .١٩
 .حقوق الملكیة المعلنة سابقاً مجموع ، أو الفترة تؤثر على أرباح

 


