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ش.م.ب. مجموعة جي إف إتش المالية  

GFH Financial Group B.S.C. 
  إسم الشركة

Trading Code GFH رمز التداول 

Subject 
2020إعالن النتائج المالية للنصف األول من العام   

 Announcement of the Financial Results for the First Half of 2020  
 الموضوع

Results 

إعالم السادة المساهمين واألسواق بأن مجلس اإلدارة  مجموعة جي إف إتش الماليةتود 

النتائج المالية للنصف األول من العام  2020أغسطس  17إعتمد اليوم اإلثنين الموافق 

 . 2020يونيو  30لفترة المنتهية في ل 2020

 

 

GFH Financial Group would like to announce to its shareholders and 

the markets that its Board of Directors has approved today, 

Monday, 17th August 2020, the financial results for the first half of 

the year for the period ended 30th June 2020.  

  لنتائجا

Attached are the financial results for the period ended 

30th June 2020.  
 .2020يونيو  30فترة المنتهية في رفق البيانات المالية للم

 

 Mariam Jowhary Name مريم جوهري اإلسم

  
ام ومكافحة غسل االموال المسىم الوظيف  ز  Head of Compliance & AML Title رئيس اإللت 

كة  Signatureالتوقيع   Company Sealختم الشر

  

 



                                                            
          
          
    

  
  
  

        
          
          
          
          
          
         

 
  

          

  مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب

  
  المختصرة  المرحلية الموحدة المالية المعلومات

  ٢٠٢٠ يونيو  ٣٠
  
  
  
 
  
 

 إسالمي)  جملةمركزي كبنك الن (مسجل لدى مصرف البحري ٤٤١٣٦ : رقم السجل التجاري 
    

  مرفأ البحرين المالي : المكتب المسجل
  ٢٩، طابق ٢٩٠١مكتب   
  ، البرج الشرقي ١٣٩٨مبنى   
  ٤٦٢٦، طريق ٣٤٦مجمع   
  مملكة البحرين -، المنامة ١٠٠٠٦ص. ب   
  + ٩٧٣ ١٧٥٣٨٥٣٨هاتف:   
    

 مجلس اإلدارةس ئير جاسم الصديقي      : أعضاء مجلس اإلدارة
 نائب رئيس مجلس اإلدارة    معالي الشيخ أحمد بن خليفة آل خليفة  
  هشام الريس  
      عمرو سعد عمر المنهالي  
  ) ٢٠٢٠مارس  ٣٠حتى (مازن بن محمد السعيد   
  مصبح سيف المطيري      
  غازي فيصل الهاجري        
  )٢٠٢٠إبريل  ١(حتى   بشار محمد المطوع  
   راشد ناصر الكعبي      
   خريبة مصطفى   
   )٢٠٢٠ل ريإب ٩علي مراد (من    
   )٢٠٢٠ل ريإب ٩ من ( أحمد األحمدي   
    
  هشام الريس : الرئيس التنفيذي 
    

  فخرو  كي بي ام جي : مدققو الحسابات



           مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.بال    مجموعة جي إف إتش
  

  المختصرة  المرحلية الموحدة ليةماال المعلومات
    ٢٠٢٠ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  للستة

  
  

    حةالصف                         المحــتويات
    

  
  
                

    ١      المختصرة المرحلية الموحدة المالية لمعلوماتا مراجعة عن مدققي الحساباتتقرير 
                  

                 المختصرة  المرحلية الموحدة  المالية المعلومات
      ٢                  ركز المالي الموحد المختصرالم

    ٣                    المختصر بيان الدخل الموحد 
  ٥ -  ٤             المختصر الموحد  الملكية قوقبيان التغيرات في ح

  ٦                  المختصر بيان التدفقات النقدية الموحد 
  ٧          المختصر بيان التغيرات في حسابات االستثمار المقيدة الموحد 

  ٨      استخدامات صندوق األعمال الخيرية والزكاة الموحد المختصرصادر وبيان م
  ٣٨   -  ٩          المختصرة المرحلية ةالموحد  حول المعلومات المالية اتإيضاح

  
  ٤٠ -  ٣٩                      معلومات إضافية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  







                ٣                                                                            مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب
  

          رختصالم الموحد بيان الدخل
  بآالف الدوالرات األمريكية                                                   ٢٠٢٠ يونيو ٣٠المنتهية في   أشهر ةستلل

  

 ة أشهر المنتهية في ستلل إيضاح 
يونيو  ٣٠       يونيو ٣٠ 
    ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  راجعة)(م  (مراجعة)     
  يضاح(معدلة إ     

  ١٤،(أ)٣     العمليات المستمرة
        فية االستثمارية لمصرا ماتدخراد اليإ

  ١٬٣٥٨  ٢٬٧٢٧   األصولإدارة 
 ٤٢٬٠٨٩ ٣٨٬٢٣٧   علقة بالصفقاتات متإيراد

   ٤٣٬٤٤٧ ٤٠٬٩٦٤ 
     راد الخدمات المصرفية التجاريةيإ

 ٣٨٬٧٦٢ ٤١٬٢٦٨   إيراد التمويل
 ١٧٬٣٣٠ ١٧٬٣٧٢   إيراد الخزينة واالستثمار

 ١٠٬٧٤٥ ٣٬٢٠٦   أخرى الرسوم وإيرادات
 )١٩٬١٣٠( )١٥٬٩٧٨(   ماراملي حسابات االستثالعائد لح حاً:رومط
 )٩٬٧٨٨( )١٣٬٤٩٤(   التمويل مصروفات روحاً:طم
   ٣٧٬٩١٩ ٣٢٬٣٧٤ 

     إيراد من استثمارات الملكية الخاصة واالستثمارات 
        المشتركة

 ١٠٬٠٨٦ ١٩٬٣٠٠   إيراد االستثمار المباشر، صافي
 ٢٩٬٤٠٦ -    يكلةهعادة الإيراد متعلق بإ
 ٥٠٧ ٤٬١٠٩   مارات المشتركةمن االستث أرباح أسهم

   ٣٩٬٩٩٩ ٢٣٬٤٠٩ 
     إيراد العقارات

 ١٣٬٥١٧ ٩٬٢٥٦   تطوير والبيعلا
 ١٬٢٤٨ ١٬١٥٧   اإليجار والدخل التشغيلي

   ١٤٬٧٦٥ ١٠٬٤١٣ 
     إيراد الخزينة وإيرادات أخرى

 ٢٥٬٤٥٩ ٣٥٬٢٤٠    إيراد التمويل 
  -  (١٠٬٩٣٣)   ت الخزينة، صافيستثمارااللة ادقيمة العلخسارة ا

 ١٬٩٥٦ ١٥٬٠٥٩ ١٧  يصاف إيرادات أخرى،
   ٢٧٬٤١٥ ٣٩٬٣٦٦ 

 ١٦٣٬٥٤٥ ١٤٦٬٥٢٦   مجموع اإليرادات 
     

 ٤٨٬٧٨٣ ٥٧٬٦٤٩   يلية ت تشغوفامصر
 ٥٣٬٧٠٥ ٦٦٬٩٤٤  مصروفات التمويل

 ١٢٬١٦٤ ١٬٥٤٧ ١٨  مخصصات انخفاض قيمة الموجودات
 ١١٤٬٦٥٢ ١٢٦٬١٤٠   اتمصروفلموع اجم
     

 ٤٨٬٨٩٣ ٢٠٬٣٨٦   مستمرةالت العملياربح من 
 )٤٦٧( -    غير المستمرة، صافي العملياتمن  خسارة
 ٤٨٬٤٢٦ ٢٠٬٣٨٦   ترةربح الف

 

      المنسوب إلى :
 ٤٩٬١٣٤ ١٥٬٠٥٤   مساهمي البنك
 )٧٠٨( ٥٬٣٣٢   يطرةير مسحصص غ

    ٤٨٬٤٢٦ ٢٠٬٣٨٦ 
 

     مهالس ىلالعائد ع
 ١٫٤٥ ٠٫٤٥  (سنت أمريكي) على السهم المخفضاألساسي والعائد 

 
     العمليات المستمرة – العائد على السهم

 ١٫٤٧ ٠٫٤٥  (سنت أمريكي) على السهم المخفضاألساسي والعائد 

ً  ٢٤ إلى ١المرفقة من   اإليضاحات تشكل ً  جزءا      .رةتصلمخارحلية الموحدة الم المالية المعلومات هذه من أساسيا



    ٤                                                                                                                                                                 مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب   
  

     المختصر  بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد 
  بآالف الدوالرات األمريكية                                                                                                                                ٢٠٢٠يونيو ٣٠تهية في المن  أشهر للستة

  

  ك البنهمي اسب لمسوالمن    
      احتياطي    احتياطي    أرباح احتياطي    حصص  مجموع

    رأس  أسهم  احتياطي   القيمة العادلة  تحويل   ةستبقام  أسهم    غير  وقحق
 (مراجعة) ٢٠٢٠يونيو  ٣٠ المال   خزينة وني قان اراتملالستث  ت العمال  المنحة المجموع مسيطرة ةالملكي
           جنبية ألا          

                      

   ٢٠٢٠يناير ١الرصيد في  ٩٧٥٬٦٣٨  )٧٣٬٤١٩( ١٢٥٬٣١٢  ٧٬٧٣٧  )٢٩٬٤٢٥(  )٢٬٤٩٨(  ١٬١٩٨  ١٬٠٠٤٬٥٤٣  ٢٨٨٬٣٢٨ ١٬٢٩٢٬٨٧١
  )٣(صفحة  رةربح الفت  -   -   -   -   -   ١٥٬٠٥٤  -   ١٥٬٠٥٤  ٥٬٣٣٢  ٢٠٬٣٨٦

  الفترة تغيرات القيمة العادلة خالل  -   -   -   )٢٠٬٦٤٣(  -   -   -   )٢٠٬٦٤٣(  )٢٦٧(  )٢٠٬٩١٠(
                      
  وفات المحتسبةمصروال مجموع اإليرادات   -   -   -   )٢٠٬٦٤٣(  -   ١٥٬٠٥٤  -   )٥٬٥٨٩(  ٥٬٠٦٥  )٥٢٤(
                      
  )١إيضاح  تابعة ( شركةفي إضافية راسمالية مساهمة   -   -   -   -   -   )٥٩٬٨٩٣(  -   )٥٩٬٨٩٣(  )١٤٬٣١١(  )٧٤٬٢٠٤(
  التمويالت على موجودات خسارة التعديل                    
  )١٠و  (أ)٢إيضاح (  -   -   -   -   -   )١٤٬٠١٦(  -   )١٤٬٠١٦(  )١١٬٢٧٩(  )٢٥٬٢٩٥(

   ))ب(٢منحة حكومية (إيضاح   -   -   -   -   -   ٣٬١١٨  -   ٣٬١١٨  ٩٣٦  ٤٬٠٥٤
  )٨أرباح أسهم معلنة (إيضاح   -   -   -   -   -   )٣٠٬٠٠٠(  -   )٣٠٬٠٠٠(  -   )٣٠٬٠٠٠(
  وق الزكاةالمحول لصند                    
  )٨ة (صفحة لخيريعمال األوا  -   -   -   -   -   )١٬٣٨٨(  -   )١٬٣٨٨(  )٢٥٨(  )١٬٦٤٦(
   ينةشراء أسهم خز  -   )٤٨٬٢٣٧(  -   -   -   -   -   )٤٨٬٢٣٧(  -   )٤٨٬٢٣٧(

  بيع أسهم خزينة  -   ٦٩٬٩٠٧  -   -   -   )٢٠٬٦٥٠(  -   ٤٩٬٢٥٧  -   ٤٩٬٢٥٧
 مشتراة لبرنامج حوافز أسهم خزينة                    
  الموظفين  -   )٢٥٬٠٥٢(  -   -   -   -   -   )٢٥٬٠٥٢(  -   )٢٥٬٠٥٢(
    بيةفروقات تحويل العمالت األجن  -   -   -   -   )١٩٬٥٠٤(  -   -   )١٩٬٥٠٤(  )٣٬٩٩١(  )٢٣٬٤٩٥(
  استمالك شركة تابعة نناشئة م  سيطرةغير م حصة                    

  )١٦(إيضاح   -   -   -   -   -   -   -   -   ٦٣٬٧٤٧  ٦٣٬٧٤٧
  ٢٠٢٠يو يون ٣٠في  دالرصي  ٩٧٥٬٦٣٨  )٧٦٬٨٠١(  ١٢٥٬٣١٢  )١٢٬٩٠٦(  )٤٨٬٩٢٩( )١١٠٬٢٧٣(  ١٬١٩٨  ٨٥٣٬٢٣٩  ٣٢٨٬٢٣٧  ١٬١٨١٬٤٧٦

  
 
 
ً  ٢٤إلى  ١المرفقة من   حاتاإليضا شكلت ً  جزءا   .وحدة المرحلية المختصرةالم المالية تالمعلوما ذهه من أساسيا
  
  



     ٥                                                                                                   لمالية ش.م.باف اتش ا مجموعة جي
  

      رالمختص  وحد بيان التغيرات في حقوق الملكية الم
  كيةمرياأل راتوالالد فبآال                                                                                                                          (يتبع) ٢٠٢٠يونيو ٣٠لمنتهية في أشهر ا  للستة

  

  المنسوب لمساهمي البنك    حصص غير  
      احتياطي   احتياطي   باحأر حتياطي ا  حصص مسيطرة  مجموع
    رأس  أسهم  احتياطي  القيمة العادلة  تحويل  ةستبقام  همأس    غير محتفظ بها  حقوق
 مراجعة)( ٢٠١٩يونيو  ٣٠ الالم  ةخزين قانوني اراتمتثلالس  ت العمال  المنحة عجموالم مسيطرة للبيع الملكية
           األجنبية            

  * ٢٠١٩يناير ١الرصيد في                    
  أعلن عنه سابقاً)(كما  ٩٧٥٬٦٣٨  )٨٥٬٤٢٤( ١١٧٬٣٠١  )٤٬٧٢٥(  )٤٣٬٣٨٠(  ٩٨٬٣١٨  ١٬٠٨٦  ١٬٠٥٨٬٨١٤  ٣٢٣٬٤٠٨  ٤٠٬٥٥٦ ١٬٤٢٢٬٧٧٨

  إعادة تصنيف شركة تابعة من                       
  تفظلى محالبيع إ غرضل ابه ظمحتف                      
  )١٤(إيضاح  بها لالستخدام  -   -   -   -   -   -   -   -   ٢٥٬٣٩٦  )٢٥٬٣٩٦(  - 
  *  ٢٠١٩يناير ١الرصيد في                       

  (المعدل) ٩٧٥٬٦٣٨  )٨٥٬٤٢٤( ١١٧٬٣٠١  )٤٬٧٢٥(  )٤٣٬٣٨٠(  ٩٨٬٣١٨  ١٬٠٨٦  ١٬٠٥٨٬٨١٤  ٣٤٨٬٨٠٤  ١٥٬١٦٠ ١٬٤٢٢٬٧٧٨
  )٣ة فح(ص رةالفتح بر  -   -   -   -   -   ٤٩٬١٣٤  -   ٤٩٬١٣٤  )٧٠٨(  -   ٤٨٬٤٢٦

  تغيرات القيمة العادلة خالل                      
  الفترة  -   -   -   )٩١٦(  -   -   -   )٩١٦(  -   -   )٩١٦(
  مجموع اإليرادات                      

  والمصروفات المحتسبة  -   -   -   )٩١٦(  -   ٤٩٬١٣٤  -   ٤٨٬٢١٨  )٧٠٨(  -   ٤٧٬٥١٠
                        

  ةصادرة نحم مأسه  ٥٥٬٠٠٠  -   -   -   -   )٥٥٬٠٠٠(  -   -   -   -   - 
  أسهم خزينة لغاءإ  )٥٥٬٠٠٠(  ٥٠٬٥٤٩  -   -   -   ٤٬٤٥١  -   -   -   -   - 
  )٨باح أسهم معلنة (إيضاح رأ  -   -   -   -   -   )٣٠٬٠٠٠(  -   )٣٠٬٠٠٠(  -   -   )٣٠٬٠٠٠(
  المحول لصندوق الزكاة                      
  )٨(صفحة  واألعمال الخيرية  -   -   -   -   -   )٢٬٢١٩(  -   )٢٬٢١٩(  )٢٢٣(  -   )٢٬٤٤٢(
  افزوحج امرنوفق ب سهمأ رداصإ                      

  الموظفين  -   -   -   -   -   -   ١١٢  ١١٢  -   -   ١١٢
  خزينةأسهم شراء   -   )١٠٩٬٦٢٧(  -   -   -   -   -   )١٠٩٬٦٢٧(  -   -   )١٠٩٬٦٢٧(

  بيع أسهم خزينة  -   ٨٥٬٦١٢  -   -   -   )١٤٬٨١٧(  -   ٧٠٬٧٩٥  -   -   ٧٠٬٧٩٥
  ة جنبيألالت االعم تحويل فروقات  -   -   -   -   ٢٣٠  -   -   ٢٣٠  )٤٬٨٥٦(  -   )٤٬٦٢٦(
  بدون  غير مسيطرة حصة اءشر                      
  السيطرةتغير   -   -   -   -   -   ٤٣١  -   ٤٣١  -   )١٥٬١٦٠(  )١٤٬٧٢٩(

  ٢٠١٩يونيو  ٣٠الرصيد في   ٩٧٥٬٦٣٨  )٥٨٬٨٩٠(  ١١٧٬٣٠١  )٥٬٦٤١(  )٤٣٬١٥٠(  ٥٠٬٢٩٨  ١٬١٩٨  ١٬٠٣٦٬٧٥٤  ٣٤٣٬٠١٧  -   ١٬٣٧٩٬٧٧١

ديسمبر   ٣١ المنتهية في ة ألف دوالر أمريكي للسن ٢٤٫٨١٨نة بمبلغ بيع أسهم الخزي منالخسائر لبنك بإعادة تصنيف ا وني. قام انالق طي حتيااال فية نيزم الخيع أسهك على احتساب ربح / (خسارة) بد البن* اعتا
  إلى األرباح المستبقاة.  ٢٠١٨

ً ج ٢٤إلى  ١المرفقة من   احاتاإليض شكلت ً أساسي زءا  .ةرصتمخلالية حة المرالموحد  المالية المعلومات هذه من ا



               ٦                                                                               ية ش.م.باتش المال جي افمجموعة 
  
      د المختصر الموح ان التدفقات النقديةيب

  بآالف الدوالرات األمريكية                                                 ٢٠٢٠ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  للستة
  

    يونيو  ٣٠   يونيو ٣٠
٢٠٢٠   ٢٠١٩    

    عة)(مراج   (مراجعة)
  العمليات ةنشطأ     

  ربح الفترة ٢٠٬٣٨٦  ٤٨٬٤٢٦
  تعديالت لـ :    
              مات المصرفية التجاريةخدال إيراد )١٦٬٤٧٠(   )١٣٬٥٦٠(
  الخاصة ةمارات الملكياستث راد منيإ )٢٣٬٤٠٩(   )١٠٬٤٨٢(
  الخزينة ستثمارات (خسارة) من ا ح /هم ورباألس أرباحإيراد من  )٨٬٦٢٣(   )١٦٬٥٣٠(

  جنبية رف العمالت األخسائر ص (أرباح)/  )١٬١٧٤(    ٦٢٣
  إيراد متعلق بإعادة الهيكلة -    )٢٩٬٤٠٦(

  مصروفات التمويل  ٨٠٬٤٠٨   ٦٣٬٤٩٣
  ةيمالقانخفاض  صاتصخم ١٬٥٤٧   ١٢٬١٦٤
  استهالك وإطفاء ١٬٣٠٨   ١٬٠٩٧
٥٣٬٩٧٣   ٥٥٬٨٢٥   

  :فييرات تغي      
  اشهر) ٣يخ استحقاق أكثر من سسات مالية (ذات توارلدى مؤ إيداعات ٣٤٦٬٧٦٢   )٢٨٠٬٥٣٧(
  موجودات التمويل )٢٬٨٤٥(   )٩١٬٢٨٤(
  موجودات أخرى ٣١٬٥٨١   )١٧٩٬٥١٥(
  ي مقيدد بنكورصي المركزيحرين صرف البطي مياحتا درصي ٤٤٬١٤٥   )١٥٬٧٨٣(

  عمالءوال المأ ٣٣٬٥٢٦   ١٤٬٤٥٨
  ومؤسسات غير مالية مؤسسات مالية من إيداعات )١٥٠٬٤٦١(   ١٬١٦١٬٣٦٨

  حسابات جارية للعمالء )١٩٬٧٩٣(   )١٤٬٢٢٣(
  بات االستثمارحاملي حسا حقوق ملكية )١١٩٬٨٢٢(   ٩٨٬٩٢٧

  ةمستحقوفات صروم ةنئدا ممذ )٥٢٬٧٣١(   )٤٨٬٠٤٢(
  أنشطة العمليات الناتج منصافي النقد   ١٦٤٬٣٣٥    ٧٠١٬١٩٤

  
  مارثتاالس ةأنشط      
  شراء معداتمدفوعات ل )٢٣٣(   )٢٧٣(

  ، صافيخاصة لكيةيع استثمارات ممقبوضات من ب ١٬٠٠٨   ٢٬١٥٦
  شراء محفظة الخزينة، صافي )٢٦٨٬٧٩٧(   )٢٦١٬٧٤٨(
  ةتابع ك شركةتمالسا نم ذوتحمس نقد ٣٢٬٨٥٦    - 

  مقبوضات من بيع عقار استثماري ٣٤٢   ٣٨٬١١٨
  ةمشترك اتثمارواست خاصة ملكية استثماراتمن  ةمستلمسهم أرباح أ ٧٬١٢٨   ٣٬٠٦٥

  مبلغ مدفوع مقدماً لتطوير عقارات )١٢٬١٩٧(   )١١٬٧٣٤(
  ارستثمأنشطة اال المستخدم في صافي النقد  )٢٣٩٬٨٩٣(    )٢٣٠٬٤١٦(

  
  ويل تمال ةطشأن      
  مويالت، صافيتمطلوبات ال ٦٥٠٬٠٤٠   )٥٩٬٠٢٨(
  دفوعة تمويل ممصروفات  )٨٢٬٥٩٥(   )٢٥٬٧٩٤(
   رباح أسهم مدفوعةأ )٣٣٬٣٩٧(   )٢٧٬٨٢٩(
  غير مسيطرةشراء حصة  -    )٩٬٠٢٦(
  افي، صةخزين أسهم شراء )٢٤٬١٢٤(   )٣٩٬١٨٢(
  مويل الت طةأنش )يفخدم تسملا( / الناتج منفي النقد اص  ٥٠٩٬٩٢٤    )١٦٠٬٨٥٩(
        

  الفترةالنقد وما في حكمه خالل  في الزيادة صافي ٤٣٤٬٣٦٦   ٣٠٩٬٩١٩
  *يناير ١النقد وما في حكمه في  ٣٦٧٬٥٣٣   ٣٩٧٬٦٢٠
  يونيو ٣٠النقد وما في حكمه في   ٨٠١٬٨٩٩    ٧٠٧٬٥٣٩

  
  * ي:يتمثل النقد وما في حكمه ف      

  )المقيدالمركزي والنقد  مصرف البحرينياطي صيد احتراء نثتاسب( كبنوالى نقد وأرصدة لد ٥٥٩٬٠٢٠   ٢٩٨٬٥٤٤
  أقل من ثالثة أشهر)ذات تواريخ استحقاق ( مؤسسات مالية دىيداعات لإ ٢٤٢٬٨٧٩   ٤٠٨٬٩٩٥
٨٠١٬٨٩٩    ٧٠٧٬٥٣٩    

  .كي)يرمأ ردوال فأل ١٬٠٩٨ :٢٠١٩ديسمبر  ٣١دوالر أمريكي ( فأل ٦١٢ ن الخسائر االئتمانية المتوقعة بمبلغي مصاف* 

  

ً  ٢٤إلى  ١من  المرفقة  احاتاإليض شكلت ً  جزءا   .لموحدة المرحلية المختصرةا المالية المعلومات هذه من أساسيا



٧                                                                                                                                                             مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب   
                          

        ستثمار المقيدة الموحد المختصرسابات االبيان التغيرات في ح
                                                     ٢٠٢٠ يونيو ٣٠للستة أشهر المنتهية في 

  

   

  (مراجعة) ٢٠٢٠ ونيو ي ٣٠  ٢٠٢٠ر يا ني ١ي ف ديالرص  الحركة خالل الفترة  ٢٠٢٠ يونيو ٣٠الرصيد في 
  

 مجموعلا
(بآالف 

الدوالرات 
  األمريكية)

  
ر معدل سع
  ةالوحد

(بالدوالر 
  األمريكي)

  
  

عدد 
الوحدات 
  (باآلالف)

مصروفات 
  إدارية

(بآالف 
الدوالرات 

  ريكية)األم

رسوم البنك 
  كوكيل

(بآالف 
الدوالرات 

  مريكية)األ

  أرباح أسهم
  مدفوعة
ف (بآال

 راتالودال
  )ةيكيمرألا

  ملجم
  خلالد
ف آال(ب

ت الدوالرا
  األمريكية)

  
  إعادة تقييم 
(بآالف 

الدوالرات 
  )األمريكية

استثمارات/ 
  (سحوبات)
(بآالف 

الدوالرات 
  األمريكية)

  
المجموع 
(بآالف 

الدوالرات 
  ريكية)األم

  
  معدل سعر
  الوحدة

(بالدوالر 
  األمريكي)

  
  
  

عدد الوحدات 
  (باآلالف)

  
 
 

  :ركةالش

                          
  شركة مينا للعقارات (ش.م.ك.م)   ١٥٠  ٠٫٣٣  ٥٠  -   -   -   -   -   -   ١٥٠  ٠٫٣٣  ٥٠
  لبشايرصندوق ا  ١٣  ٧٫٩١  ١٠٣  )١٠(  -   -   -   -   -   ١٢  ٧٫٩١  ٩٥

  )١سفانا لالستثمار (ريا   ٦٬٢٥٤  ٢٫٦٥  ١٦٬٥٧٣  -   -   -   -   -   -   ٦٬٢٥٤  ٢٫٦٥  ١٦٬٥٧٣
  .م.م شادن لالستثمارات العقارية ذ                        

  )٥(ريا   ٣٬٤٣٤  ٢٫٦٥  ٩٬١٠٠  -   -   -   -   -   -   ٣٬٤٣٤  ٢٫٦٥  ٩٬١٠٠
  )٦شركة لوكاتا المحدودة (ريا  ٢٬٦٣٣  ١٫٠٠  ٢٬٦٣٣  -   -   -   -   -   -   ٢٬٦٣٣  ١٫٠٠  ٢٬٦٣٣

                         

٢٨٬٤٥٩  )١٠(  -   -   -   -   -      ٢٨٬٤٥١       

 

  )مراجعة( ٢٠١٩ يونيو ٣٠  ٢٠١٩يناير  ١الرصيد في   ةالحركة خالل الفتر  ٢٠١٩ يونيو ٣٠الرصيد في 
  

 مجموعلا
ف (بآال

دوالرات ال
  يكية)ألمرا

  
معدل سعر 
  الوحدة

(بالدوالر 
  األمريكي)

  
  

عدد 
الوحدات 
  (باآلالف)

مصروفات 
  إدارية

(بآالف 
ت الدوالرا

  األمريكية)

رسوم البنك 
  يلكوك

(بآالف 
الدوالرات 
  األمريكية)

  أرباح أسهم
  مدفوعة

 الف(بآ
 الدوالرات
  األمريكية)

  مجمل
  الدخل

ف آال(ب
 تاالرولدا

  يكية)األمر

  
  ة تقييم ادإع

 الف(بآ
الدوالرات 
  )ةاألمريكي

استثمارات/ 
  (سحوبات)
(بآالف 

الدوالرات 
  األمريكية)

  
المجموع 
(بآالف 
ت الدوالرا

  األمريكية)

  
  معدل سعر

  دةالوح
(بالدوالر 
  األمريكي)

  
  
  

عدد الوحدات 
  (باآلالف)

  
 
 

  شركة:لا

                          
  م.ك.م) (ش. للعقارات ميناشركة   ١٥٠  ٠٫٣٣  ٥٠  -   -   -   -   -   -   ١٥٠  ٠٫٣٣  ٥٠
  صندوق البشاير  ١٣  ٧٫٠٣  ٩١  -   ١٢  -   -   -   -   ١٣  ٧٫٩١  ١٠٣

  )١(ريا سفانا لالستثمار   ٦٬٢٥٤  ٢٫٦٥  ١٦٬٥٧٣  -   -   -   -   -   -   ٦٬٢٥٤  ٢٫٦٥  ١٦٬٥٧٣
   شادن لالستثمارات العقارية ذ.م.م                        

  )٥ اير(  ٣٬٤٣٤  ٢٫٦٥  ٩٬١٠٠  -   -   -   -   -   -   ٣٬٤٣٤  ٢٫٦٥  ٩٬١٠٠
  )٦شركة لوكاتا المحدودة (ريا  ٢٬٦٣٣  ١٫٠٠  ٢٬٦٣٣  -   -   -   -   -   -   ٢٬٦٣٣  ١٫٠٠  ٢٬٦٣٣

                         

٢٨٬٤٤٧  -   ١٢  -   -   -   -      ٢٨٬٤٥٩       

  
  
ً  ٢٤ى إل ١من   المرفقة  اإليضاحات شكلت ً  جزءا   .لية المختصرةالموحدة المرح المالية المعلومات هذه من أساسيا



               ٨                                                                           ش.م.ب ةيماللا  اتش افي جمجموعة 
  

      كاة الموحد المختصردوق األعمال الخيرية والزبيان مصادر واستخدامات صن
  الرات األمريكيةالدو بآالف                                                ٢٠٢٠ يونيو ٣٠في نتهية شهر المللستة أ

  
  

    يونيو  ٣٠    يونيو ٣٠
٢٠٢٠    ٢٠١٩    

    (مراجعة)    اجعة)(مر
        
  خيرية والزكاةاألعمال ال مصادر صندوق      
  مساهمة من المجموعة    ١٬٦٤٦    ٢٫٤٣٧
  ةعة اإلسالميالفة للشريإيرادات مخ  ١٠٣    ٢٥٦

        
  دراصمال عمجمو  ١٬٧٤٩    ٢٬٦٩٣

        
  ة والزكاةاألعمال الخيري دامات صندوقتخاس      
  تبرعات لمؤسسات خيرية  )١٨٥(    )١٬٣٦٨(

        
  مجموع االستخدامات  )١٨٥(    )١٬٣٦٨(
        

  در على االستخداماتالمصافائض   ١٬٥٦٤    ١٬٣٢٥
  ةترالف يةدابكاة غير الموزع كما في الخيرية والز صندوق األعمال  ٥٬٤٠٧    ٤٬٦٣٦

        
  يونيو ٣٠كاة غير الموزع كما في الخيرية والز صندوق األعمال  ٦٬٩٧١    ٥٬٩٦١

  
  

  تتمثل في:      
  الزكاة المستحقة    ١٬٤٢٦    ٩٧٣

  صندوق األعمال الخيرية  ٥٬٥٤٥    ٤٬٩٨٨
        

٦٬٩٧١    ٥٬٩٦١    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ً  ٢٤إلى  ١المرفقة من   تااإليضاح شكلت ً  جزءا   .لمختصرةلمرحلية اة اد حولما ليةالما تامعلومال هذه نم أساسيا



               ٩                                                                            مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب   
  
        مرحلية المختصرة  ة الموحد مالية اللا ات لوممعال حول تاحاضإي

                              ٢٠٢٠ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  للستة
  

  المنشأة تقرير  .١

 ة من المعلومات المالي ٢٠٢٠ يونيو  ٣٠ ي أشهر المنتهية ف للستةتصرة تتكون المعلومات المالية الموحدة المرحلية المخ
  "البنك") والشركات التابعة له ("المجموعة").  أو  جي اف اتش(ب .ش.مالية ش المتإ إف يعة جمومجل

 الية في المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة.جوهرية التالتابعة التم توحيد الشركات 
  

ملكية نسبة ال  بلد التأسيس  التابعةإسم الشركة 
لفعلية ا

٢٠١٩  

  يسنشاط العمل الرئي

مارات  الا  دةلمحدوتال ايب ا ش كتاف ا يج
  ية المتحدةالعرب

 إدارة االستثمارات    ٪١٠٠

    *) KHCBالمصرف الخليجي التجاري ش.م.ب (

  البحرينمملكة 

  أعمال مصرفية بالتجزئة   ٪٥٥٫٤١
  راتتطوير العقا  ٪١٠٠  ب (مقفلة) شركات مشاريع العرين ش.م.

  تنمساإل صناعة  ٪٥١٫٧٢   ة) الصقر لألسمنت ش.م.ب  (مقفل كةشر
(إيضاح    )GBCorpمقفلة ( م.ب ش. يمعالالرف مصال

١٧(  
مصرف استثماري    ٪٥٠٫٤١

  إسالمي
   )MGICة (غرب االستثماريشركة بوابة الم

  جزر الكايمن 

  تطوير العقارات  ٪٨٩٫٢٦
  لعقاراتتطوير ا  ٪٨٢٫٩٢   لالستثمارشركة مرفأ تونس 

شركة  و ،ةقباي للطاشركة استثمار مدينة نافي موم
معاً  " لوجيا المعلومات (ي لتكنوابموم دينةم راتثمسا

  مشاريع الهند")

  تطوير العقارات  ٪٨٠٫٢٧

  االستثمار في العقارات   ٪٥١٫١٨  دولة الكويت ش.م.ك  ج القابضة شركة الخلي
  راتتطوير العقا  ٪١٠٠٫٠٠  حرينمملكة الب  و.وير العقاري ش.شجنوبية للتطالمساحات الشركة 

  
الر مليون دو ١٩١غ المال األولى بمبل أوراق مالية من فئة رأسي يجي التجارلخال فالمصر رد صأ ،الفترةل الخ : )*(
ري  بما أن المصرف الخليجي التجا. صولقبل البنك في صورة نقد وتحويل بعض األ ، تم االكتتاب فيها بالكامل من ريكيأم

سيطرة ( أي الحصص غير لمع االحتفاظ با ،ةيكلالم وقحقملي حاين الت بلة كمعاماب المعامد تم احتسفق، هو شركة تابعة 
مليون دوالر أمريكي   ٥٩٫٨. بالتالي، فقد تم احتساب عالوة إصدار بمبلغ )والبنك يلمصرف الخليجي التجارلسيطرة الم

في  ا صي ف ماألركة لشة اة وحصمساهمالفرق بين ال(يمثل فائض  المال األولى أسن فئة رمالية مالوراق كتتاب في األمقابل اال
. تم تحميل كتسوية في األرباح المستبقاة والحصص غير المسيطرة للمصرف الخليجي التجاري ودات الشركة التابعة) جوم
خليجي لمصرف الا في ةرمسيطلالمنسوبة للحصص غير افي تكاليف إصدار رأس المال اإلضافي من الفئة األولى حصة ال
   .ةكيلملاق وقحي  ة فريطلمسغير اعلى بند الحصص  ريتجاال

      
  أساس اإلعداد .٢

ً لألحكام والقوانين الصادرة عن مصرف البحرين  لموحدة المرحلية المختصرةات المالية اأعدت المعلوم للمجموعة وفقا
 اجعةالمرالمحاسبة و ئةهيعن  صادرةية السبة الماليير المحاب تطبيق جميع معاالقوانين تتطلهذه األحكام و. زيالمرك
  باستثناء: ية، مسالإلاية لماالات سؤسللم

المالية الناتجة من تأجيل دفعات القروض المقدمة للعمالء المتأثرين بوباء   ديل على الموجوداتاحتساب خسائر التع ) أ
سائر حسب  ح والخألرباساب ا بدال من حالملكية، ح إضافية، في حقوق احتساب أربا)، بدون ١٩ –وفيد الكورونا (ك

. أي أرباح أو  لمؤسسات المالية اإلسالميةهيئة المحاسبة والمراجعة ل نعرة د االص ةاليمالة حاسبلمر امعاييبات متطل
ً لمتط . الرجاء الرجوع سبة المالية معايير المحالبات خسائر أخرى من تعديالت موجودات مالية يتم احتسابها وفقا

 إضافية، و؛ ) لتفاصيل ١٠( يضاح رقم إل

 

 
  



               ١٠                                                                              .بش.م يةمالتش المجموعة جي اف ا
  

        موحدة المرحلية المختصرة  المالية الالمعلومات  ت حولإيضاحا
                              ٢٠٢٠ نيووي ٣٠ ي ف ةيتهمنر الشهأ ةللست

     
  (يتبع)  أساس اإلعداد . ٢

 
دعم الخاصة بوباء الكورونا  جراءات الستجابة إلا الجهات التنظيميةمن الحكومة و/أو ستلمة دة المالية الماحتساب المساع  )ب

حسب   رباح أو الخسائراأل ب احس نم الً بد ،لكيةلمق اي حقونح الحكومية، ف في متطلبات الم) التي تستو١٩ –(كوفيد 
المالية  اتوالمراجعة للمؤسسعن هيئة المحاسبة  ةر) الصاد ١٩وفيد أثير جائحة كورنا (كبية لتالمحاست المتطلبا

هذا  كان وفي حال  جة لـ (أ) أعاله،فقط إلى حد أي خسارة تعديل محتسبة في حقوق الملكية نتيهذا  سيكون .اإلسالمية
عدات احتساب أي مسا ح أو الخسائر. يتمب األرباي في حسا يتم احتساب الرصيد المتبق ديل،التع رةاسخلغ بم قويف غبلالم

 ً  ) لتفاصيل إضافية،  ١٨يضاح رقم (إلالرجوع الرجاء  .يةر المحاسبة المال لمتطلبات معايي مالية أخرى وفقا
 

  ايير  م "معفيما يلي بإس يشار إليه للمجموعة  ةرصختملاة د حمواللية رحالمالية المعلومات المدم في إعداد ستخالمأعاله  اإلطار
،  بية بأثر رجعيلمحاسر في السياسات اتم تطبيق التغيي قبل مصرف البحرين المركزي". ة المالية بصيغتها المعدلة من المحاسب

    .المقارنة لفترةة المعلنة مات الماليولم ينتج عنه أي تغيير على المعلو
  

 ً ن المركزي، بالنسبة يدليل أنظمة مصرف البحرت المالية اإلسالمية ولمؤسسااجعة لوالمر ةسباحملا ةئيه لبات تطلم وفقا
فإن   المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية،ألمور التي ال تتناولها معايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة ل

ً لوت العالقة.  تذا ةيلمالا ير تقارالاد د إلع وليةعايير الد بالم وعة تسترشد المجم المالية المرحلية   ذلك، تم عرض المعلوماتبعا
المرحلية"، "معيار "التقارير المالية  –) ٣٤اً إلرشادات معيار المحاسبة الدولي رقم (بصورة مختصرة وفقعة للمجموحدة والم

     ".   يزلبحرين المركصرف اة من قبل مغته المعدلالمحاسبة الدولي بصي
  
ويجب   الية السنوية الكاملةمطلوبة للبيانات المالمعلومات الال تشمل كل  حدة المختصرةلموة المرحلية ايلاملاات ملومعال نإ

إدراج   م من ذلك، ت. بالرغم ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ة المنتهية في قراءتها مع البيانات المالية الموحدة المدققة للمجموعة للسن
موعة المالي للمج ات في المركزررية لفهم التغيتي تعتبر ضرولا تالامعمالو حداثألح اشرة لتفسيرية مختارإيضاحات 

  .٢٠١٩ديسمبر  ٣١مدققة كما في وللسنة المنتهية في  ر بيانات مالية موحدةوأدائها منذ آخ
  
        

  ة الهامةالسياسات المحاسبي  ٣

حلية المختصرة هي الموحدة المر يةلامال تمالوالمعد عدافي إ بل المجموعةق المطبقة منحساب وطرق الية محاسبالسياسات ال
، فيما عدا ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ة في عة المدققة للسنة المنتهيبيانات المالية الموحدة للمجموالتي استخدمت في إعداد النفسها تلك 

ة  يبسحاملا يرمعاياليق ن تطبلناتجة مرات التغييه، واأعال انات"البي وعرض ) "أسس إعداد ٢إيضاح رقم ( ما هو مشروح في
أي  المحاسبية الجديدة والمعدلةيكن لتطبيق هذه المعايير لم  .٢٠٢٠يناير  ١ابتداء من  سارية المفعولاللتالية دلة اوالمعجديدة لا

ً للفي الربح أو حقوق الملكية تغييرات على صا عنها إفصاحات د نتج ن ذلك، فقوبالرغم م ،عةمجموبنك/ للالمعلن سابقا
   ة.ضافيإ

 
   لسنةخالل ادرة الصاالجديدة لمعايير ل ركبملاق يبطتلا أ)
  
  ) باالستثمارالوكالة ( االستثمار وكالة –) ٣١(  معيار المحاسبة المالي رقم )١

ي  ف  اإلسالميةلية المااجعة للمؤسسات المحاسبة والمرهيئة ) الصادر عن ٣١معيار المحاسبة المالي رقم (  وعةجمطبقت الم
    .٢٠٢٠ر ايين ١من  ابتداء ٢٠١٩

  
ر المالية ألدوات وكالة االستثمار (الوكالة  سياسات إعداد التقاريمحاسبية ووضع السياسات الر هو المعيا هذا نم فد هال
رين ن كال المنظوة مت المالية اإلسالميذات العالقة، كلما كان قابالً للتطبيق، للمؤسسا الستثمار)، الموجودات وااللتزاماتبا

  ل.  كيوو تثمر)سكأصيل (م
 
 
  
  
  
 



               ١١                                                                     م.ب)     تش المالية (ش.إف إ يج ةعوممج
  

         صرة ختلماالمعلومات المالية الموحدة المرحلية   حولإيضاحات 
                               ٢٠٢٠ ونيوي ٣٠ ة في يأشهر المنته للستة
  

  (يتبع)  ة الهامةالسياسات المحاسبي  ٣
  

  ) يتبع( لسنةخالل ادرة الصاالجديدة لمعايير لر كالمبتطبيق الأ) 
  

ات م إدراج هذه األموال كمطلوبوت ء، البنوك، ومن العمالين اإليداع بوق لجمع المال من سيكل الوكالة تستخدم المجموعة ه
ديسمبر   ٣١كما في  ؤسسات غير المالية األفراد على التوالي،مالية، وإيداعات من المات السسؤملان م اتعإيدا ند ن بضم

وعاء  ، مع ة"وكالاء الة "وعليها مجتمعلتي يطلق عوا، دام هيكل الوكالةلتي جمعت باستخيع األموال امجيتم مزج . ٢٠١٩
ً ااستن لكوذ  لبنك،ممولة بصورة مشتركة من قبل الاموال األ يتم استثمار هذه   الموازية ذات العالقة.لمضاربة قية افاات ىعل دا

  وكيفية، كان، حول ممناسبة وبدون أي قيود جموعة ها الملتي ترا، بالطريقة اجة في وعاء أصول مشتركاألموال الممزو
  وعاء  نيفصت  مت ،٢٠٢٠اير ين ١ ) في٣١رقم (معيار المحاسبة المالي  ألموال. بعد تطبيقه اهذ  تثمارسايتم غرض ألي و

ه دفوعة على هذ ملل األرباح ا، ويتم تسجيماراالستث حسابات أصحابكجزء من وعاء المضاربة للتمويل ضمن حقوق الوكالة 
  . ثماربات االستلحقوق أصحاب حساستثمار ى االالعقود كجزء من تحديد العائد عل

  
قائمة  امالت الطبيق هذا المعيار على المع عدم ت شأةمنال ر اتتخ د ق ،  ) ٣١(م رق يلمالبة ايار المحاساالنتقالية لمع وفقًا لألحكام 

يق هذا طبت إن. ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١قبل  ةأصلي ةياق تعاقد يخ استحقراوت التي لهاو، ٢٠٢٠يناير  ١قبل  التي تم تنفيذهافعالً و
  ، مارالستثا تا باحس بحاأصقوق ح  من جزءك الةكومة على اللتمويل القائا ود عقتغيير في تصنيف جميع أدى لالمعيار 

  . ة بهاواإلفصاحات اإلضافية المرتبط
  
  المماثلة واألدوات واألسهم الصكوك في االستثمار –) ٣٣المحاسبة المالي رقم (معيار  )٢
  

  في  ةالمياإلسالمالية اجعة للمؤسسات مرالمحاسبة والهيئة ) الصادر عن ٣٣معيار المحاسبة المالي رقم (  وعةجمطبقت الم
 هو وضع مبادئ تصنيف واحتساب وقياس وعرض وإفصاحات  المعيارمن هذا  الهدف .٢٠٢٠اير ين ١ نم ءاتد با ٢٠١٩

ى  سات المالية اإلسالمية. ينطبق هذا المعيار علدوات المماثلة التي تقوم بها المؤسصكوك واألسهم واألاالستثمار في ال
  يار المحاسبة المالي هذا المعيار محل مع يحل  ية. كلم قوحقهم أس أون، ديات أدو ة هيئسات سواء كانت في مؤساستثمارات ال

   .مماثلةاالستثمار في الصكوك واألسهم واألدوات ال –) ٢٥رقم (

  ة ماريتثسا وأدوات لدين،ا أدوات واستثمارات الملكية، حقوق استثمارات  هي أنواع عدة إلى االستثمارات ر عياالم يصنف
 من العادلة بالقيمة أو الملكية، حقوق خالل من العادلة القيمة أو ة،طفأالم ةفكلت لبا تماراتثسالا سياوق فيتصن يمكن. أخرى
  تغيير  حال في  إال التصنيف بإعادة يسمح ولن العمل، نموذج اختبارات ىلع اآلن التصنيف اتفئ تعتمد . الدخل بيان خالل
  . مستقبلي  ثر أ ب هتطبيق وسيتم ل،العم نموذج

  من خالل حقوق الملكية  العادلة بالقيمة اراتستثماال ستخضعو دلة،عاال مةلقي اب ن وكت نأ يجب  ةيكملال وقحق ترااستثما
 ذاتاالئتمانية وااللتزامات  يمة، والخسائر"انخفاض الق -  )٣٠سبة المالي رقم (قاً لمعيار المحالمخصصات انخفاض القيمة وف 

 العادلة  مةقيلل موثوق مقياس  يدتحد  ىعل ةرد قا  رغي ليةماال سةالمؤس ونكت وحين محدودة، حاالت يف  ".العالية مخاطرال
  .  لةالعاد  للقيمة رديتق  كأفضل التكلفة اعتبار الممكن من الملكية، حقوق الستثمارات

م  لرغعلى ا. يبيق بأثر رجع طقابالً للت سيكونمع خيار التطبيق مبكراً، و ، ٢٠٢١يناير  ١من  المعيار ساري المفعول ابتداء
  يجب للفترات السابقة،  قوق أصحاب حسابات االستثمار ملكية وحلحقوق ال المنسوب وجد، إن ،ي ماكرتالثر األن فإ لك،ذ  من

 . ذوي العالقة المصلحة  أصحاب  فئةبالممولة  بالموجودات المتعلق لالستثمارات لةالعاد  ة القيم مع تعديله

تساب، وتصنيف، وقياس  ة باحلقعتملا ةيسبمحاال ت اسياسي الات ف أدى لتغيير ) ٣٣الي رقم (محاسبة المعيار المن تطبيق إ
ثر  أي أ ) ٣٣ي رقم (لمالبة امحاسر اليامعواألسهم واألدوات المماثلة، ومع ذلك، لم يكن لتطبيق  مارات في الصكوكاالستث
و  ينيو ٣٠ فية تهينالم فترةالمختصرة لل لية الموحدةحلية المرومات المافي المعلى أي من المبالغ المعلنة سابقاً  عل هريجو

  ية فيما يلي تفاصيل السياسات المحاسب .٢٠١٩ديسمبر  ٣١سنة المنتهية في المالية الموحدة للالمجموعة ات وبيان ،٢٠١٩
  المطبقة في الفترة الحالية. )٣٣رقم ( ر المحاسبة المالييامعل حددةالم

  
  
  
  
  



               ١٢                                                               ش.م.ب)                ( اليةإتش الم  مجموعة جي إف
  

        المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة   إيضاحات حول
                              ٢٠٢٠ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  للستة
  
  

  ع) يتب( امةة الهالسياسات المحاسبي  ٣
  

  ) يتبع( لسنةخالل ادرة الصاالجديدة يير عالملر كمبلا يقبطتلاأ) 
  

  المحاسبيةيرات في السياسات التغي

  تصنيفلاالتبويب و
ة،  منهجية التصنيف والقياس لالستثمار في الصكوك، واألسهم، واألدوات المماثل) ٣٣المحاسبة المالي رقم ( معيار يحدد 

المعيار،   عنية. بموجبالتدفقات النقدية المائص وخص ،لهاالمن خ اراتمثستالا ذهه رةدام إيت تيوالتي تعكس نموذج العمل ال
  ار في: ثماست هأن  يف كل استثمار علىيجب تصن

  الملكية حقوق استثمارات .١
 بما في ذلك: الدين، أدوات استثمارات .٢

 أدوات دين نقدية؛ و - 
 أدوات دين غير نقدية؛ و  - 

  أخرى  استثمارية أدوات 
  

يجب على المؤسسة تصنيف االستثمارات  نقض بموجب المعيار، القابلة للي غير دئمبال سابت ح الا تراخيا سةارمم يتم  ملما 
ً إما  ة من ة العادل) بالقيم٣ية، أو () بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملك٢المطفأة، أو ( ) بالتكلفة ١(على أنها مقاسة الحقا

  ي: يل اساس كل ممعلى أخل، الد  انبي لخال
 الستثمارات؛ واارة إلد  ةعومجمالل ج عموذ نم - 
   مارات، بما ما يتماشى مع طبيعة عقود التمويل اإلسالمية المعنية.ات النقدية المتوقعة لالستثالتدفقخصائص  - 

 
  إعادة تصنيف األصول والخصوم

  نموذج يف نصت  م ييتقدة إعا ىلع بناءً  تثماراتالس صنيف اي في تتالالر لتغييإلى ا ٣٣اسبة المالية رقم أدى تطبيق معيار المح
  :٢٠٢٠يناير   ١ي ودات فاألعمال للموج

  
  
  
  

  القيمة الدفترية   القيمة الدفترية   التصنيف   التصنيف   
  األصلية بموجب  األصلية بموجب  الجديد بموجب   األصلي بموجب  
  بةلمحاسمعيار ا  لمحاسبةمعيار ا  اسبةالمح معيار  معيار المحاسبة  
  )٣٣رقم ( اليالم  )٢٥( مقر يلماال  )٣٣( رقممالي لا  )٢٥( مالي رقملا  

          وراق الماليةرات األاستثما
      العادلة من يمة  بالق   قيمة العادلة من بال   
 ٢٨٤٬٩٠٤ ٢٨٤٬٩٠٤  حقوق الملكية  لخالل بيان الدخ  

          استثمارات في صكوك
  ٥١٧٬٣٧٥  ٥١٧٬٣٧٥  بالتكلفة المطفأة  بالتكلفة المطفأة  
          
      من لة  د ا ع ال   ة م ي ق بال   ن م   دلة لعا ا   ة قيم بال   
  ٢٣٩٬٨٠٧  ٢٣٩٬٨٠٧  لخالل بيان الدخ  لخالل بيان الدخ  
         

      بالقيمة العادلة من   قيمة العادلة من بال   ت في أسهماستثمارا
  ٢١٬٧٦٤  ٢١٬٧٦٤  حقوق الملكية  لخالل بيان الدخ 
         
      العادلة من يمة  بالق   العادلة من يمة  بالق   
  ٢١٩٬٤٢٥  ٢١٩٬٤٢٥  يةلكالمحقوق   حقوق الملكية  
          



               ١٣            مجموعة جي إف إتش المالية (ش.م.ب)                                                              
  

        رحلية المختصرة  لموحدة المالمعلومات المالية ا إيضاحات حول
                              ٢٠٢٠ يونيو ٣٠ ي فة يهنتالمهر  أش تةللس

  
  (يتبع)  ة الهامةالسياسات المحاسبي  ٣

  
  ) يتبع( لسنةخالل ادرة الصاالجديدة لمعايير لر كالمبتطبيق الأ) 

 
  موضح أدناه: )٣٣(لية رقم اسبة الماحعيار المتطبيق م األثر من

  
 احتياطي   أرباح  
  ة  دل عا ل ا   يمة الق   مستبقاة  
  ات ر ا م تث س لال    
 ف الدوالرات بآال  ف الدوالرات بآال  
 مريكية األ  مريكية األ  
     

 ) ٤٬٧٥٢(  ١٢٣٬١٣٦ قاً)سابنه ن ع(كما أعل ٢٠١٩اير ني ١ا في الرصيد كم
  

 -  عادة تصنيف األدوات الماليةإ ىاألثر عل

 )٤٬٧٥٢( ١٢٣٬١٣٦ (المعدل) ٢٠١٩يناير  ١الرصيد كما في 
  

 اطي  تي اح  أرباح  
  عادلة  ل ا   يمة الق   ة ا بق ت س م  
  ارات م لالستث    
 ف الدوالرات بآال  الدوالرات   ف بآال  
 مريكية األ  مريكية األ  
     

 ) ٤٬٨٣١(  ١٠٬٠٧٠ قاً)ن عنه ساب(كما أعل ٢٠١٩اير ني ١ا في الرصيد كم
  

 ١٢٬٥٦٨ ) ١٢٬٥٦٨(  عادة تصنيف األدوات الماليةإ ىاألثر عل

 ٧٬٧٣٧ ) ٢٬٤٩٨(  )لعد(الم ٢٠١٩ر يناي ١الرصيد كما في 
  

  سارية  غير ولكن تفسيرات الجديدة الصادرة المعايير والتعديالت والب) 
  
  اإلجارة –) ٣٢لي رقم (محاسبة الماال . معيار١

  .٢٠٢٠"اإلجارة" في  –) ٣٢م (قر المحاسبة المالي  يارمع اإلسالمية  هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الماليةت أصدر
  ".جارة واإلجارة المنتهية بالتمليك"اإل -)  ٨بة المالي الحالي رقم (لمحاسا راي عم لحم لار يحعيالمهذا 

  
ارة، بما  لمعامالت اإلجارة (أصل اإلجس وعرض واإلفصاح وقياواحتساب   ادئ تصنيفمعيار هو وضع مبال هذا ف منالهد 
 ذاالمية كمؤجر وكمستأجر. يهدف هاإلس يةلاملا تاسسؤا الميهت ف ي دخلجارة المنتهية بالتمليك) التإلتلفة لك األشكال المخفي ذل

إعداد التقارير المالية، باإلضافة  ق بالمحاسبة وتمويل اإلسالمي فيما يتعلال هها قطاعلتي يواجالمعيارالجديد لمعالجة المسائل ا
ية التي تبدأ المالت ارتفلل لعوفي المار ر سلمعيامارسات الدولية. سيصبح هذا املى مع االية بما يتماش ق المعالجة الحلتحسين طر
  عيار. ياً بتقييم تأثير هذا المحاللمجموعة . تقوم ا، مع السماح بالتطبيق المبكر٢٠٢١ يرينا  ١من أو بعد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                  ١٤                                                                 ش.م.ب)         إتش المالية (مجموعة جي إف 
  
        ة المختصرة  المالية الموحدة المرحليالمعلومات  يضاحات حولإ

                              ٢٠٢٠ ونيوي ٣٠في  تهيةأشهر المن للستة
  

    

  التقديرات. األحكام و٤

  رضياتحكام، والفألتقديرات، واعض الب امد ختسرة اداإلا لب منة يتطمختصرة المرحلية الموحدة الإعداد المعلومات المالي إن
 لمطلوبات، واإليراداتاوجودات، نة للمولياسات المحاسبية واألرقام المعلسا المحاسبية الهامة التي تؤثر في تطبيق 

 ة،رصتخالم دةوحلملية االمرحالية داد هذه المعلومات المن هذه التقديرات. عند إعة علحقيقي. قد تختلف النتائج اروفاتوالمص
مصادر  لسياسات المحاسبية للمجموعة، واالق الجوهرية ذاتها التي تم استخدامها في تطبي  ام األحكام خد إلدارة باستامت اق
 ع مو .٢٠١٩ديسمبر  ٣١نتهية في موحدة المدققة للسنة المال لماليةبيقها على البيانات اتم تطوالتي لتقدير عدم اليقينية،  لرئيسيةا
 سائد الناشئ عن طوي على مزيد من التحديات بسبب عدم اليقين الت المطلوبة تنواالفتراضايرات قد تلا عضة ويعمل إنف ك ،ذل

  .تقديرات اإلدارةاستخدام  يتطلبالذي  ) ١٩كوفيد أثر جائحة كورنا (
  

  توقعةنية المالخسائر االئتما

ت االقتصادية لمنطقة الشرق وقعاالت لىع تثرأ تيلاط فلنار اعات أسلكورونا، وتقلبة عن جائحة اصادية الناجمقتالشكوك اال
يو  يون ٣٠كما في توقعة انية المر االئتمئالخسا لتحديد ة مد ات المستخوالفرضي تالخد تطلبت من المجموعة تحديث الم ،طاألوس
ً نية المتوقعة استنااالئتما. تم تقدير الخسائر ٢٠٢٠ خ،  يراتلا كلذ  ي فا مك توقعةالم ةياالقتصاد  فعة من الظرومجموإلى دا

  د ، عنليةالمستقبامل االقتصاد الكلي دة في عويشدلاأثر التقلبات وعة باالعتبار جمتطور الوضع بسرعة، فقد أخذت المل أظرنو
    قعة.لمتوانية ات االقتصادية لتحديد الخسائر االئتمسيناريوهاالدى خطورة واحتمالية تحديد م

الترجيح المحتمل أي  ،ججميع معايير النموذ العتبار لباألخذ مع ا ةلفتخم د جهاإ اتضيمع فر جهاد و اتم إجراء تحليل سيناري
.  للتعثر وفترة التعرضتعرض بسبب التعثر في السداد، وال الخسارةولسداد، قتصادي، واحتمال التعثر في ااال للسيناريو

على سبيل   ،لكفي ذ  بما ،ةصللا تال ذ اموعالجميع يشمل عمالء من الشركات لجميع ال قييم شاملباإلضافة لذلك، تم إجراء ت
خ. يحتوي كل  إل مساهمين، ودعم المدى الخبرة، لة التسهيالت، وكيوهوتوقعات القطاع،  لي،وضع المالا ال الحصر،المثال 

ي  ذو  ءالمإلى الع الجائحة من للضررعرضين المبدءاَ من العمالء وعة واسعة من العمالء، حفظة على مجم قطاع ضمن الم
ً عسويات نوعية تبت ش، وتم إجراءمانكاالحمل لتي وقلا اليلما ضعلوا لعمالء تتركز في  ادة لحقيقة ان قاعنظر بال لذلك. ا

سيكون لها   )١٩(كوفيد  ونارر جائحة الكومية للتخفيف من آثاحكوال اثةغجهود اإلميع ي، فإن جشكل أساسب ةقمنطوال البحرين
  المتوقعة  ةالخسائر االئتمانيير ود في تأث جهتأثير هذه ال مجموعةلاجت رد أ .عةق ولمتا ية انالئتماائر الخس قييم ت على  جابي أثير إيت
    .ستمرالم

التي   تعكس التجربة التاريخية والعوامل األخرىو روناجائحة الكوق تأثير ا في سياهبمتعلقة ت الضيالفروا عمل التقديراتتم  
حة  جائبفيما يتعلق  ظروف. الفي ظل هذه  ةعقولها مأن د قعت ي لتي ية ابللمستقداث اقعات األحلة، بما في ذلك توتعتبر ذات ص

،  السلطات األخرى ومات وحكالراءات ار إجآثو  ،وفترة الوباء مدى  ات يوالفرض القراراتل ، تشم ) ١٩ –(كوفيد  الكورونا
فإن  ،ذلكعاً لتب .يلماالع تصاد ق لى االبها عالمرتبط إلى جانب التأثير  ة الشركات والمستهلكين في القطاعات المختلفة،بتجاساو
ن هذه لية عفعالالنتائج  فتختل تيجة لذلك، قد نويعتها، غير مؤكدة في طب ئر االئتمانية المتوقعة سالمجموعة للخا راتقديت
     ديرات.تقال

  
 االئتمان الزيادة الجوهرية في مخاطر

على   ث تحد  داد التيسي العثر فلتا راطخ في مرية وهادة جاك زيعندما تكون هن طر االئتمان الزيادة الجوهرية في مخ تحدث ا
  ادات لتحديد األحكام تضمن القيام باالجتهإن ذلك يتوقعة، فئتمانية المة. عند قياس الخسائر االر المتوقع لألداة الماليلعممدى ا

ا  ة، ممنيامتئالت اسهياللتدئي لالمب  منذ االحتساب اطر االئتمان خ ناك زيادة جوهرية في مديد ما إذا كان هونقاط اإلطالق لتح
 ".٢رحلة " إلى "الم١من "المرحلة ية المالصول ألال ا دي النتقؤسي
  

ب مالية  ب الرئيسي ألي مصاعالدفع، مع أخذ السب احتماالت التعثر في  ن لعواملالمقترضيتستمر المجموعة في تقييم 
ً جح أن يكون هر، وما إذا كان من المرباالعتبا   ول.طة أ، أو لفتر)١٩ –فيد كو( اونرالكوائحة لججة يت  ن ذا السبب مؤقتا

  
  
  
  
  
  



                ١٥                                                                  ش.م.ب)       لية (ما لا  شتإإف  مجموعة جي
  
          رةة المختصالمالية الموحدة المرحليالمعلومات  يضاحات حولإ

                                ٢٠٢٠ ونيوي ٣٠في  تهيةالمن  أشهر للستة
  

    

  (يتبع)  التقديرات. األحكام و٤
  

  يتبع) ( االئتمان الزيادة الجوهرية في مخاطر
  

ً لتعليمات مصخالل الف العمالء   تمويلقساط بتأجيل أت المجموعة رف البحرين المركزي، قامترة، ووفقا
ات  ين مع أمور التدفقمقترضجل لتعامل الكسيولة قصيرة األر هذه التأجيالت أشهر. تعتب ، لفترة ستةنريلمتضرا/المؤهلين

المجموعة أن تمديد  من ذلك، تعتقد تمان. بالرغم في مخاطر االئ هريةيادة جوزالء قد تشير ل للعم مةد قمال دةاعمسة. هذه اليلنقد ا
ً لزدفع هذه اعدات المس لخسائر ألغراض احتساب ا رة جوهرية، وترحيل المرحلةصوب  نر االئتمااطيادة مخلن تؤدي تلقائيا
) على  ١٩ –نا (كوفيد ولكورجائحة ا المتضررين من  ترضينمقال دةعسام هوتقديمها  ن رض مالغ  المتوقعة، حيث أن مانيةاالئت
دي بين قيود فرل كلتفريق بشا موعة منمات كافية تمكن المجوجد معلولة، ال يلمنتظمة. في هذه المرحف المدفوعات ااستئنا

    اة. الحيطر االئتمان لمدى ي مخا، والتغيير فاألجل للمقترضين السيولة قصيرة
  

  معقولية المعلومات التطلعية

امل العو ، ولتحديد حساسيةلمعينةلتمويل العية ذات صلة بمحافظ المعلومات التطمن متغيرات ا في تحديد أي  قديراتتالتستخدم 
ذي يعكس وجهة نظر  ة"، والساسياأل ةالحللطلعي "و اقتصادي تيناري مجموعة سلعية. تستمد الطتات الالمتغيره في هذ لحركات ل

  ر ترجيحاً. ثاألكالمجموعة لظروف االقتصاد الكلي المستقبلية 

،  ةييقينن عدم الم عالية مستوياتخضع لونا تكلي لجائحة الكورثر التحديد األاالئتمانية المتوقعة لعلى الخسائر  ي تغييرات تتمأ
  لتغييرات هي محدودة.    هذه ا ليهاند عتتس يتاً والمتوفرة حاليية الات التطلعكون المعلوم

ر الخسائئتمان ولتي تؤثر على مخاطر االية الرئيسية اوامل االقتصاد ي، وتحديد العختاريقامت المجموعة سابقاً بإجراء تحليل 
رتبط المثرها أية ود القتصاه العوامل اة. هذ هذه العمليم الخبرة في اكوأحاجتهادات ق مع تطبيمحفظة، لكل  توقعةاالئتمانية الم

 لكل أداة عرض للتعثر في السداد يختلفاد، وقيمة التدالس باحتمالية حدوث التعثر في السداد والخسارة في حالة التعثر في
در  ن مصانازلي) موالتصاعدي والت ،األساسي صاديقتال(السيناريو االقتصادية هذه العوامل اير لى تقد الحصول عمالية. يتم 
  . يسنو سلى أساخارجية ع

ية نتيجة  أي حركات سلبحماية كافية مقابل ة للشركات بصورة فردية، لتوفير الجوهريعرضات تة بتقييم العالمجموتستمر 
  .  ) ١٩ - كوفيد  ( لجائحة الكورونا

   
  ت االحتماالت ترجيحا

طة كوك المحيلشا اطرخار للمخذ باالعتب مع األالت لكل سيناريو، حتماالاترجيحات  ديد تح عند  التقديراتتستخدم اإلدارة 
  ية. ألساساريو الحالة اسين

عكس أثر الشكوك عة بإعادة تقييم ترجيح السيناريو، ليقامت المجمو الذي يلفها الغموض، ضوء البيئة االقتصادية الحاليةفي 
مجموعة ال تقام ديرات،إجراء التق . عند ٢٠٢٠يونيو  ٣٠ة في نتهيملللفترة اقعة تولماالئتمانية االخسائر  الحالية في قياس

لتصاعدي والتنازلي)  والسيناريو او الحالة األساسية، ساس السابق (الذي يشمل سيناريد على األلتشديادد من خالل عقييم بت
  .٪١٠٠التنازلية إلى معدل  وتغيير الترجيحات

ي  مني، وبالتالم الضيليقا دمعمن ات عالية جروث لدالتوقعات واحتماالت الحد  تصادية، تخضعاق لحال مع أي تقديرات هو ا كما
     توقعات.هذه ال فإن النتائج الفعلية قد تختلف بصورة جوهرية عن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



               ١٦                                                     إف إتش المالية (ش.م.ب)                       مجموعة جي
  
        وحدة المرحلية المختصرة  المة  يماللا المعلومات  يضاحات حولإ

                              ٢٠٢٠ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  للستة
  
  

  إدارة المخاطر المالية .  ٥

المختصرة هي   ةيرحلالم دةموحالمعلومات المالية ال وعة في إعداد جمة من قبل الممخاطر المطبقإدارة ال ف وسياساتن أهداإ
ييرات  التغما عدا ، ٢٠١٩ر ديسمب  ٣١قة للسنة المنتهية في الموحدة المدقالية مال تاالبياني صح عنها فف الم تلك نفسها
  ورة أدناه:المذك

  
  ئتمانمخاطر اال

ؤثر على تن ا عقيتو ماك ةموععمليات المالية للمجالأثرت على جة اتتصادية النقت االيطة بجائحة كورونا والتقلباالشكوك المح
لة، رحقطاع في هذه الم كل دير درجة التأثير التي يواجههاتقبة م من صعوالرغ ىعل .اى حد مإلالقطاعات والء العمأغلب 

من  باإلضافة لذلك، . ل، والتجارنقياحة، والترفيه، وشركات الطيران/الأثراً هي الضيافة، والساألكثر ت ةسيرئيال عات افإن القط
سيكون كما  ات، وتجارة الجملة.لعقارت، واالوا قممثل الباشرة، ير مغورة ى بصاألخر ت اعض القطاعتأثر بالمتوقع أن ت

 . ته في االقتصادات االقليمية اهم مس قليمي بسبب ار أثيت ٢٠٢٠عار النفط خالل الجزء األول من عام تقلب اسل

اعتماد خالل  ن ان مئتممخاطر االئية للتخفيف من ات وقاءت المجموعة تدابير وإجراتطور، اتخذ ملا هذا الوضع ر إلىبالنظ
ً ح ثرأك نهج التمويالت دفعات  يلأجتتم ضررة. للقطاعات المتير تقديم االئتمان يد معاي، وبالتالي تشد انيةماالئتافقات للموذرا

  .ن المركزييحرالب زاماً بتعليمات مصرفطة، التوالمتوسة غيرصلااع الشركات ، بما في ذلك القطاع الخاص، وقطءللعمال
ل وانخفاض التموي ما يؤدي لخفض صافي دخل، ميةمويلالت هيالتتسال رفنخفاض صى ااءات إلذه اإلجرتؤدي ه د ق

    ألخرى.اإليرادات ا
  

  مالدارة رأس المخاطر السيولة وإ

المستمرين.  يم قيتلوا لمراقبةخضع ل، وتلمصرفياظام للن مويللتا طراملف مخوالسيولة على  ونارجائحة الكوآثار تتطور 
السيولة في القطاع  ت متطلبافيف ، ولتخالكوروناة حئجالن مصرف البحرين المركزي عن إجراءات مختلفة لمواجهة آثار أع
ر  مخاطعلى ا أثر لهي الت الهامة توفيما يلي بعض هذه اإلجراءا يمية،اعدة البنوك في االلتزام بالنسب التنظومس رفيصلما

  :ي للمجموعةظيمتنلال االم لة و رأسالسيو

 ن.يلأشهر للعمالء المؤه ٦األقساط لفترة دفع  تأجيل 

 يوماً.   ٧٤لى إيوماً  ٣٠األيام من ، زيادة عدد ١مرحلة للخسائر االئتمانية المتوقعة لل  

 بالمئة.  مة للبنوك المؤهلة بنسبة صفرمعامالت إعادة الشراء الملز  

 ٣إلى  ٪٥من النقدي  اطي حتياال  نسبة يض تخف٪.  

 ٨٠إلى  ٪١٠٠ر من ونسبة صافي التمويل المستقبة تغطية السيولة نس يض فخت٪. 

 إلى  ،٢٠٢٠ن مارس إلى ديسمبر م ٢و ١مرحلة ية اإلضافية للائر االئتمانإضافة إجمالي خسارة التعديل ومخصص الخس
مبلغ بشكل  ال ذاه صم خ. و٢٠٢١سمبر دي ٣١و ٢٠٢٠مبر ديس ٣١ي ف  المنتهيتين نمال من الفئة األولى  للسنتيرأس ال
ر  ديسمب  ٣١، و٢٠٢٢ديسمبر  ٣١ي للثالث سنوات المنتهية في ونمن رأس المال من الفئة األولى على أساس ستناسبي 
 . ٢٠٢٤ديسمبر  ٣١، و٢٠٢٣

 
، استعانت  )١٩ - (كوفيد  وناحة الكورائابة لتفشي ججاست سيولة ومتطلبات التمويل.شددت إدارة المجموعة في مراقبتها لل

عروضة. ولة والتمويل الميستجاوب مع جميع متطلبات التمر بمراقبة والتسوصة بالسيولة، خاوارئ اللطبخطة ا عةولمجما
في ظل  مجموعة وق الحالية، بغرض تقييم األثر على الف السلظرو د اجهاإلفحص هات عايرة سيناريوتواصل المجموعة م

ً لمجموالسيولة والتمويل لل وضع يزاية، ال المر العداد التقاريإتاريخ في  كما الحالي. يد إلجهاد الشد ا ، وبوضع جيد عة قويا
ونسب رأس المال كما  ول السيولة التنظيميةن المعلومات حعن مزيد م اإلفصاحتم آثار هذا االضطراب.  ةالستيعاب وإدار

  .اهأدن ٢٠٢٠يونيو   ٣٠في 
  
  



               ١٧                                                                         لية (ش.م.ب) ما إف إتش ال مجموعة جي
  
        وحدة المرحلية المختصرة  المة  يماللا المعلومات  يضاحات حولإ

                              ٢٠٢٠ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  للستة
  

  (يتبع) ماليةمخاطر الإدارة ال.  ٥
  

  غيليةخاطر التشمإدارة ال

وطرق الدفع التواصل مع العمالء، على نموذج العمل، وت مختلفة يراتغيك ات هنرونا، كانلكوة لتفشي جائحة ااستجاب
موعة ارة المجت إد زز العمالء. عالت مع وبالنيابة عن ذ العقود، وتنفيذ المعامالرقمية، واكتساب العمالء وتنفيوالتسوية 

ارة المخاطر  . قامت إد ألعمالا ةإدارفي طريقة  اتالحالي، والتغيرالوضع  تجة من اطر الناخد أحداث المقبتها لتحديمرا
ث سجالت المخاطر،  نظرت إدارة المخاطر التشغيلية فيما إذا كان سيتم تحديو  ،يئة الرقابة الحاليةلية بمراجعة شاملة لبالتشغي

        ة.ي البيئة الحاليجارية فات التا للعمليهة، استناداً على مراجعتالخسارة المحتمل أحداث خالل تحديد من 
  

  بالمخاطر التشغيلية.مشاكل جوهرية تتعلق  كن لدى المجموعة أي، لم ي٢٠٢٠ونيو ي ٣٠في كما 
  

  (IBOR) الفائدة ما بين بنوك  سعر إصالحات

ر. ن المخاطلية م بديلة خا المعدالت المعيارية بمعدالت لق باستبدالتي تتعانية ، والثالمرحلة ال إلى IBOR تتجه إصالحات
. بهدف تحقيق انتقال منظم  موعة أحد المحركات الحاسمة لهذا المشروعدمات المججات وخنتم على دال السعر تبيعد تأثير اس

تواصل ال المجموعة وتقروع انطيط لمشلتخوعة في طور المجمااالنتقال ، فإن إدارة  هذا وتخفيف المخاطر الناتجة عن 
ر على المنتجات،  يد، وسيؤثحجم والتعقال حيث ياً منع جوهرأن يكون المشرو يُتوقع  .صحاب المصلحةأالتعامل مع مختلف 

  اخلية.واألنظمة والعمليات الد 
  

  النسب التنظيمية
  نسبة صافي التمويل المستقر. أ

ي أكثر  قطاع مصرف يزفوتح يولة للبنوك،السافظ مخاطر مح ونة تعزيز مرو مستقر هللتمويل االهدف من نسبة صافي ا
،  ألجلالمستقر من كثرة االعتماد على التمويل بالجملة قصير امويل ي التنسبة صاف . تحد على مدى أفق زمني أطول ونةمر

  ويل.تمر العزز استقرا، وتميةونية العموتشجع تقييماً أفضل لمخاطر التمويل عبر جميع البنود داخل وخارج الميزا
  

لى "التمويل المستقر  ماً عمقسو المتوفر" على أنها " التمويل المستقر ويةكنسبة مئ يل المستقرموتي الاب نسبة صافسيتم احت
       المطلوب".

  
حرين بلمصرف الفي التمويل المستقر الموحدة حسب متطلبات الكتيب اإلرشادي نسبة صا، كانت ٢٠٢٠يونيو  ٣٠كما في 

  يلي: كما  مركزيال
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              ١٨                                                                مجموعة جي إف إتش المالية (ش.م.ب)           
  
        رة  ية المختصحدة المرحلمولية المالا علومات الم يضاحات حولإ

                              ٢٠٢٠ نيويو ٣٠ة في أشهر المنتهي للستة

  
  (يتبع) إدارة المخاطر المالية.  ٥

  األمريكية   الدوالرات   ف بآال 

 البند الرقم 

يوجد   ال 

 هر أش  ٦أقل من  اق محددحقاست

أشهر    ٦أكثر من 

وأقل من سنة  

 واحدة

نة  سأكثر من 

 واحدة

مجموع القيمة  

 موزونة لا

 التمويل المستقر المتاح

 الرأس الم ١

 ١٬٠٠٨٬٩٥٨ ٤٤٬٧٩٢ - - ٩٦٤٬١٦٦ ظيميالمال التنرأس  ٢

 - - - - - رأس المال األخرىأدوات  ٣

   من الشركات الصغيرة: ءالودائع األفراد، وودائع العم ٤

 - - - - - مستقرة ودائع  ٥

 ١٬١١٣٬٥٩١ ٢٣٤٬٠٣٩ ٢١٢٬٥٠٧ ٧٦٤٬٧٧٣ - ودائع أقل استقرارً  ٦

 بالجملة: تتمويال ٧

 - - - - - يلية تشغ  ودائع  ٨

 ١٬٦٠٩٬٠٨٧ ٧٨٥٬٤٤٥ ٨٦٥٬٤٢٨ ١٬٦٧٥٬٩٧٧ - أخرىبالجملة  تتمويال ٩

 مطلوبات أخرى: ١٠

مطلوبات عقود  لستقر ميل ال نسبة صافي التمو  ١١

 - - - - - قة مع الشريعة اإلسالمية  التحوط المتواف

غير المتضمنة في جميع المطلوبات األخرى  ١٢

 ١٧٣٬٥٦٩ ١٧٣٬٥٦٩ ٢٥٬٩٥٨ ٩٤٬٥٦٦ - الفئات أعاله

 ٣٬٩٠٥٬٢٠٥     مجموع التمويل المستقر المتاح ١٣

 :(RSF)ل المستقر المطلوب التموي

موجودات المستقر لمجموع صافي التمويل  ١٤

 ٢٢٬٧٢١ - - - ٧٧٠٬٧٦٩ السيولة عالية الجودة 

ودائع محتفظ بها لدى مؤسسات مالية أخرى   ١٥

 - - - - - ألغراض تشغيلية 

ألوراق ا/كوالصكو منتظمة األداءت تمويال ١٦

 ٨٨٠٬٧٧٨ ٩٢٦٬٤٧٧ - ٦٢١٬٨١٧ - :المالية

  للمؤسسات المالية منتظمة األداء تمويالت ١٧

من   وجودات السيولة عالية الجودةحسب م

 - - - - - ١المستوى

للمؤسسات المالية   منتظمة األداءويالت تم ١٨

المضمونة بموجودات السيولة عالية الجودة 

غير  ، والتمويالت ١المستوى  غير من

للمؤسسات   المنتظمة األداءوالمضمونة 

 ٩٢٬٢٥٦ ١٠٨٬٥٣٦ - - - ية.المال

ء من الشركات للعمال منتظمة األداءويالت تم ١٩

غير المالية، والتمويالت للعمالء من األفراد 

والشركات الصغيرة، والتمويالت للجهات 

منشآت  ادية، والمصارف المركزية والسي

 ١١٥٬٨١٧ - ١٠٠٬٥٤٤ ١٣١٬٠٩١ -  ، منها:ع العامالقطا

  ٪٣٥ ن أو يساويمخاطر أقل م وزنذات  ٢٠

أس المال وفقاً إلرشادات نسبة كفاية ر

  رين المركزيح الصادرة عن مصرف الب

 - - - - - 

 
 



               ١٩                                                                مجموعة جي إف إتش المالية (ش.م.ب)           
  
        رة  ية المختصحدة المرحلمولية المالا علومات الم يضاحات حولإ

                              ٢٠٢٠ نيويو ٣٠ة في أشهر المنتهي للستة

  
 (يتبع) إدارة المخاطر المالية.  ٥

 األمريكية   الدوالرات   ف بآال 

 البند رقم

  يوجد   ال

 هر أش  ٦أقل من  اق محددحقاست

أشهر    ٦أكثر من 

وأقل من سنة  

 واحدة

نة  أكثر من س

 موزونةلع القيمة امجمو واحدة

        

، منها:منتظمة األداءرهونات سكنية  ٢١  - - - - - 

  ٪٣٥مخاطر أقل من أو يساوي  زنو ذات ٢٢

أس المال وفقاً إلرشادات نسبة كفاية ر

 ٥٬٨٢٩ ٨٬٩٦٨ - - -   رين المركزيح بالصادرة عن مصرف ال

لفة ألوراق المالية/الصكوك غير المتخ ا ٢٣

غير المؤهلة كموجودات سيولة عالية  و

شاملة األسهم المتداولة في البورصة، الجودة   - ٨٣٨٬٨٤٤ ٦٧٤٬٢٥٧ ١٢٣٬٦٠٠ ٢٠٥٬٥٧٣ 

:أخرىموجودات  ٢٤  - - - - - 

 - - - - - السلع المتداولة فعلياً، بما في ذلك الذهب  ٢٥

أولي لعقود  مشكها ةسجلالموجودات الم ٢٦

مساهمات  التحوط المتوافقة مع الشريعة، و

قابلة ألطراف الما السداد عن لفةخ تم أموال

 - - - - -   المركزية

ة صافي التمويل المستقر لموجودات  نسب ٢٧

ةعالتحوط المتوافقة مع الشري  - - - - - 

 اتبلمطلونسبة صافي التمويل المستقر  ٢٨

قبل   ة مع الشريعةعقود التحوط المتوافق

لامش الفرق المسج ه خصم   - - - - - 

غير المتضمنة  جميع الموجودات األخرى  ٢٩

 ٢٬٤٩٩٬٠١٧ - - - ٢٬٤٩٩٬٠١٧  في الفئات أعاله

الميزانية العموميةالبنود غير المتضمنة في  ٣٠  - - - - ١٤٬٦٠٦ 

وع التمويل المستقر المطلوبمجم ٣١  - ٤٬٤٦٩٬٨٦٩ ١٬٧١٨٬٢٣٨ ٢٢٤٬١٤٤ ٩٥٨٬٤٨١ 

ستقرفي التمويل المنسبة صا ٣٢  (%)     ٨٧٫٤ % 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
 
  



              ٢٠                                                                ة (ش.م.ب)           مجموعة جي إف إتش المالي
  
        رة  مختصية ال حدة المرحلمولية المالا علومات الم ضاحات حوليإ

                              ٢٠٢٠ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  للستة

  

  (يتبع) إدارة المخاطر المالية  .٥
  األمريكية   الدوالرات   ف بآال                                                                                                                                

 البند الرقم 

  يوجد ال

 اق محددحقاست

  ٦أقل من 

 هر أش

  ٦أكثر من 

أشهر وأقل من  

 سنة واحدة 

نة  أكثر من س

 واحدة

مجموع القيمة  

 موزونة لا

 :ستقر المتاحمويل المالت

 رأس المال ١

 ١٬٠٩٣٬٤٤٧ ٣٥٬٣٤٠ - - ١٬٠٥٨٬١٠٧ ظيميرأس المال التن ٢

 - - - - - رأس المال األخرىأدوات  ٣

   من الشركات الصغيرة: ءالودائع األفراد، وودائع العم ٤

 - - - - - مستقرة ائع ود ٥

 ١٬٣٨٠٬٦٩٥ ١٦٥٬٧٠٤ ١٩٨٬٢٤٧ ١٬١٥١٬٧٤٣ - ودائع أقل استقرارً  ٦

 بالجملة: تتمويال ٧

 - - - - - ودائع تشغيلية  ٨

 ١٬٢٧٢٬٠٣٥ ٣٨٠٬٣٥٤ ٥٨٢٬٧٧٣ ١٬٦٨٦٬٠٠٧ - أخرىبالجملة  تتمويال ٩

 مطلوبات أخرى: ١٠

قة  مطلوبات عقود التحوط المتوافلستقر ميل ال نسبة صافي التمو  ١١

 - - - - - مع الشريعة اإلسالمية 

 ١٦١٬٥٦٣ ١٦١٬٥٦٣ ١٨٬٧٢٤ ١٤٢٬٢٢٠ - ة في الفئات أعالهالمتضمن غيرجميع المطلوبات األخرى  ١٢

 مستقر المتاحمجموع التمويل ال ١٣
    

٣٬٩٠٧٬٧٤٠ 

 :(RSF)ل المستقر المطلوب التموي

 موجودات السيولة عالية الجودة المستقر لمجموع صافي التمويل  ١٤

 

- - - ٦٤٬٣٩١ 

 - - - - - غيلية غراض تشودائع محتفظ بها لدى مؤسسات مالية أخرى أل ١٥

 ٩٠٦٬٣٤٦ ٩١٤٬٦٣٦ ٢٦٬٠٩٩ ٧٦٧٬٣٧٨ - :ألوراق الماليةا/كوالصكوة األداء منتظمتمويالت  ١٦

وجودات  حسب م  للمؤسسات المالية داءاألمنتظمة  تمويالت ١٧

 - - - - - ١من المستوى   السيولة عالية الجودة

للمؤسسات المالية المضمونة بموجودات   داءاألمنتظمة ويالت تم ١٨

غير  ، والتمويالت ١المستوى غير الية الجودة منلسيولة عا

 ١١٩٬٧٢٨ ١٤٠٬٢١٢ - ١٬٠٩٥ -   للمؤسسات المالية.تظمة األداء المضمونة والمن

ء من الشركات غير المالية،  للعمال داءاألمنتظمة ويالت تم ١٩

والتمويالت للعمالء من األفراد والشركات الصغيرة، 

ت منشآادية، والمصارف المركزية ووالتمويالت للجهات السي

 ١١٥٬٦١٥ - ٥٤٬٤٤٩ ١٧٦٬٧٨٠ -    ، منها:العام القطاع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



              ٢١                                                                ة (ش.م.ب)           ف إتش الماليمجموعة جي إ
  
        رة  مختصية ال رحلحدة الممولية المالا علومات الم يضاحات حولإ

                              ٢٠٢٠ يونيو ٣٠ أشهر المنتهية في  للستة

  

  (يتبع) إدارة المخاطر المالية.  ٥
  األمريكية   الدوالرات   ف بآال                                                                                                                                 

 البند الرقم 

اق  حقاستال 

 محدد

  ٦أقل من 

 هر أش

  ٦أكثر من 

أشهر وأقل من  

 سنة واحدة 

نة  أكثر من س

 واحدة

مجموع 

القيمة  

 ونة موزلا

 

وفقاً إلرشادات نسبة    ٪٣٥مخاطر أقل من أو يساوي  وزنذات  ٢٠

 - - - - -   رين المركزيح أس المال الصادرة عن مصرف البكفاية ر

، منها:منتظمة األداءرهونات سكنية  ٢١  - - - - - 

وفقاً إلرشادات نسبة    ٪٣٥مخاطر أقل من أو يساوي وزن ذات  ٢٢

 - - - - -   المركزي رينح الب أس المال الصادرة عن مصرفكفاية ر

غير المؤهلة لفة واألوراق المالية/الصكوك غير المتخ  ٢٣

شاملة األسهم المتداولة في  ، كموجودات سيولة عالية الجودة

 ١٩٨٬٠٥٣ ١٠٦٬٩٤٥ ١٠٬٠٠٠ ١٧٢٬٢١٦ -  البورصة

:أخرىموجودات  ٢٤  - - - - - 

 -    - السلع المتداولة فعلياً، بما في ذلك الذهب  ٢٥

مش أولي لعقود التحوط المتوافقة مع كها ةسجلموجودات المال ٢٦

قابلة ألطراف الما السداد عن لفةخ تم أموالمساهمات  الشريعة، و

 - - - - -   المركزية

لموجودات التحوط المتوافقة مع  ة صافي التمويل المستقرنسب ٢٧

ةعالشري   - - - - - 

ة  د التحوط المتوافقعقو اتبنسبة صافي التمويل المستقر لمطلو ٢٨

لامش الفرق المسج خصم هيعة قبل مع الشر   - - - - - 

غير المتضمنة في الفئات أعالهجميع الموجودات األخرى  ٢٩   ٢٬٤٥٠٬٤٣٩ - - - ٢٬٤٥٠٬٤٣٩ 

الميزانية العموميةلمتضمنة في البنود غير ا ٣٠  - ١٢٬٧٥٧ ١٠٥٬٦٨٥ ١٥٬٨٠١ ١٣٣٬٦٤٥ 

طلوبوع التمويل المستقر الممجم ٣١  - ٣٬٨٦٧٬٣٢٩ ١٬٢٦٧٬٤٧٨ ١٠٦٬٣٤٨ ١٬٢٥١٬١١٤ 

ستقرنسبة صافي التمويل الم ٣٢  (%)     ١٠١ % 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  



              ٢٢                                                                ة (ش.م.ب)           مجموعة جي إف إتش المالي
  
        رة  ية المختصحدة المرحلمولية اللماا علومات الم يضاحات حولإ

                              ٢٠٢٠ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  للستة
  
  (يتبع) إدارة المخاطر المالية.  ٥

  

  ية السيولة غط. نسبة تب
بة تغطية  نس يولة الخاصة بالبنك. متطلباتالس ة لتعزيز المرونة قصيرة األجل لمحفظة مخاطرية السيولة تغطر نسبويطتم ت

ً من موجودات السيولة عالية الجودة السيولة تهدف لضم ً كافيا تتكون من  ، والتيمقيدةغير وان أن البنك يملك مخزونا
ً لتحويل فورة لموجودات قابل ً من فترة السيولة المجهد  ٣٠ة نقدية لمد ه الياجاتحتااء بفللنقد، للو ا ً تقويميا مخزون ة. يوما

ً من سيناريو   ٣٠المصرف من البقاء واالستمرار حتى  مكن تيجب أن  المقيدة غيرالوجودة الموجودات السيولة عالية  يوما
  زمة السيولة.مناسبة ألحلول الاد اليجإل بةحية المناسحيتصجراءات ال اإل تكون اإلدارة قد اتخذت اإلجهاد، وعند ذلك الوقت

على صافي التدفقات النقدية   المقيدةغير والولة عالية الجودة بة من مخزون موجودات السيولة كنساحتساب نسبة تغطية السي يتم 
ً  ٣٠لمدة  للخارج   . يوماً تقويميا

  

  متوسط الرصيد 
  ٢٠١٩ ديسمبر ٣١  ٢٠٢٠ يونيو  ٣٠ 

 
  ألف 
  نار بحرينييد

  ألف 
 حرينينار بدي

    

 ٢٠٥٬٥٢٥  ١١٢٬٣٥٥ دةالمقيلية الجودة غير وجودات السيولة عامخزون م

 ١١٧٬١٣٩  ٩٥٬٢٤٠ قات النقدية التدفي صاف

 ٪١٨٨  ٪١١٨ % نسبة تغطية السيولة
     

 ٪١٠٠  ٪٨٠ مركزيلالحد األدنى المطلوب من قبل مصرف البحرين ا

  
  المال كفاية رأس نسبة . ج

  

  كما في  
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  ٢٠٢٠يونيو  ٣٠ 
  ألف  

  نار بحرينيدي
  ألف 
 حرينيبنار دي

 ١٬٠٧٨٬٠٧٩  ٩٨٩٬٢٧٥ قبل التسويات التنظيمية رأس المال - ي العاد األولى لرأس المالالفئة 
 -   -  ظيمية نمطروحاً: التسويات الت

 ١٬٠٧٨٬٠٧٩  ٩٨٩٬٢٧٥ تنظيمية ال لتسوياتابعد ل االم رأس - العادي ولى لرأس المال الفئة األ

 ٤٤٬٧٩٢  ٤٤٬٧٩٢ تسويات رأس المال من الفئة الثانية 

 ١٬١٢٢٬٨٧١  ١٬٠٣٤٬٠٦٧ رأس المال التنظيمي
    

    ر:التعرضات الموزونة للمخاط

 ٧٬٧٧٦٬٨٠٢  ٧٬٣٧٣٬١٤٦ مانتالموجودات الموزونة لمخاطر االئ

 ٧٩٬٢٣١  ٧٦٬٢٥٠ وقلساطر االموزونة لمخالموجودات 

 ٤٧٤٬٠٥٢  ٤٧٤٬٠٥٢ التشغيلية ودات الموزونة للمخاطر وجالم

 ٨٬٣٣٠٬٠٨٥  ٧٬٩٢٣٬٤٤٨ ودات التنظيمية الموزونة للمخاطرمجموع الموج
       

  ٢   ٢  فقط) ٪٣٠(مخاطر االستثمار  يطاحتيا

  ٣   ٣  فقط) ٪٣٠رباح (ألاحتياطي معادلة ا

 ٨٬٣٣٠٬٠٨٠  ٧٬٩٢٣٬٤٤٣ ر طلمخال ةزونوالمعدلة الم مجموع التعرضات
      

 ٪١٣٫٤٨  ٪١٣٫٠٥ نسبة كفاية رأس المال 

 ٪١٣٫٠٦  ٪١٢٫٦٠ س المال من الفئة األولىنسبة كفاية رأ
      

  ٪١٢٫٥٠  ٪١٢٫٥٠  مركزيالمطلوب من قبل مصرف البحرين الالحد األدنى 
  
  



              ٢٣                                                                ة (ش.م.ب)           مجموعة جي إف إتش المالي
  
        رة  ية المختصحدة المرحلمولية المالا علومات الم يضاحات حولإ

                              ٢٠٢٠ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  للستة
  

  
 ات للعملي الموسميةطبيعة لا. ٦

ل الترفيه  التجارية، وإدارة أعما يةفالمصر الخدماتو، تثماريةية االسفصرالم تماد الخ(المجموعة  لمب طبيعة عبسب
ة قد ال تعكس جزءأ متناسباً  رحلية الموحدة المختصرلمالية النة في هذه المعلومات المأشهر المع ةستللئج نتا)، فإن الوالضيافة
   ة.عامة للسنال جمن النتائ

  
  

 قارنة ام المأرق .٧

  أرقام المقارنة لبيان المركزغير مدققة. تم استخراج  هاولكنتها مراجع تممختصرة لمرحلية الحدة امولية الومات المالعالم
 ت والمعلوما ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  لمجموعةل المدققةر من البيانات المالية الموحدة مالي الموحد المختصال

تم استخراج أرقام المقارنة للبيانات  . ٢٠١٩ يونيو ٣٠ هية في المنتر هأش ةللستمراجعة للمختصرة احلية االمالية الموحدة المر
ات المقيدة الستثمارحسابات ا ت في حقوق الملكية والتغيرات في ت النقدية والتغيرافقالموحدة المختصرة للدخل والتد ا

للستة  ة المراجعةمختصرال حليةلموحدة المراالمالية  علوماتلخيرية والزكاة من الماخدامات صندوق األعمال ومصادر است
(راجع إيضاح  ) ٣٣رقم ( ر المحاسبة الماليعياأرقام المقارنة ألثر تطبيق م تم تعديل  .٢٠١٩ يونيو ٣٠ هر المنتهية فيأش
 ستخدام ها لالبموجودات محتفظ ع إلى يبها لغرض البمن موجودات محتفظ )، وإعادة تصنيف بعض الموجودات )٢)(أ)(٣(
 . )١٤ضاح ي(إ
  
  

 يصات خصالت .٨

 .   ن في نهاية السنةهميالمساعند اعتمادها من قبل يتم عمل تخصيصات األرباح، إن وجدت، 
 

  : عتماد وتنفيذ ما يلي خالل الفترة، تم ا٢٠٢٠ إبريل  ٦ خ عقد بتاري ماع المساهمين الذياجتفي 

  امريكي. والر يون د مل ٣٠ة مبقي لمال المدفوعمن رأس ا ٪٣٫٣٤ بنسبة نقديةأ) أرباح  

  .٢٠١٩لسنة  حتياطي األعمال الخيريةدوالر ال ألف ٥٠٠تخصيص ) ب

  .٢٠١٩ لسنةزكاة ال ألف دوالر أمريكي لصندوق ٥٦٨تخصيص ج) 

  . حتياطي القانونيمليون دوالر أمريكي لال ٨تحويل  )د 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



              ٢٤                                                   م.ب)                        مالية (ش.إف إتش ال عة جيموجم
  
        صرة  تلية المخالية الموحدة المرحالم المعلومات يضاحات حولإ

                                ٢٠٢٠ ونيوي ٣٠لمنتهية في أشهر ا  للستة
  

  
 ةمحفظة الخزين .٩

 
    نيو يو ٣٠    مبرديس ٣١   يونيو ٣٠

٢٠٢٠    ٢٠١٩    ٢٠١٩    
    آالف الدوالراتب    والراتآالف الدب    لدوالراتالف اآب

    األمريكية    األمريكية    ريكيةاألم
    جعة)(مرا    (مدققة)   (مراجعة)

        ة)عدل(م    ة)عدل(م

            

  يةإيداعات لدى مؤسسات مال  ٣٥٣٬٤٠٩    ٥٤٦٬٥٧٥    ٨٦٦٬١٢٠
            
  كيةحقوق ملات استثمارات أدو          
  خلل بيان الدخال نم ةعادلبالقيمة ال          

  ية مركبةمال أوراق -   ٢٩٧٬٩٥٠    ٢٣٩٬٨٠٧    ١٧٨٬٩٨٨
            
  رات أدوات دينااستثم          
  لكيةمحقوق الخالل  بالقيمة العادلة من          

 ةعرمسصكوك  -   ٣٤٥٬٦١٠    ٢٨٤٬٩٠٤    ١٥٥٬٣٢٦
            
 ةمطفألكلفة ابالت          

  *عرةسصكوك م -   ٥٩٧٬٤٩٣    ٥١٧٬٣٧٥    ٤٨١٬٩٧١
            

١٬٥٩٤٬٤٦٢    ١٬٥٨٨٬٦٦١   ١٬٦٨٢٬٤٠٥   
  
  

ف دوالر  لأ ٢١١٬٢٣٦يمة بققروض متوسطة األجل  ة مقابلنمرهوألف دوالر أمريكي  ٣٣١٬٠٥٠قيمة صكوك ب* تشمل 
    . أمريكي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



              ٢٥                                                            مجموعة جي إف إتش المالية (ش.م.ب)                
  
        مرحلية المختصرة  لالمالية الموحدة ا المعلومات يضاحات حولإ

                              ٢٠٢٠ يونيو ٣٠هر المنتهية في أش للستة
  
  
 تمويالتموجودات ال  . ١٠

  
    يو يون ٣٠    برديسم ٣١   يونيو ٣٠

٢٠٢٠    ٢٠١٩    ٢٠١٩    
    آالف الدوالراتب    تالدوالرا آالفب    راتلدوالاف آالب

    كيةياألمر    األمريكية    يةاألمريك
    (مراجعة)    (مدققة)   (مراجعة)

            

  مرابحة  ٩١٩٬٧٣٩    ١٬٠٠٨٬٥٨٠    ٩٨٥٬١٧٩
  مشاركة  ٢٧٦    ٢٧٧    ٧٬٣٢٧
  الةكو  ١٣٬٢٨٠    ١٣٬٢٨٠    ١٣٬٢٨٠
 اربةمض  ٢٬٧٧٦    ٢٬٧٧٦    ٢٬٧٩٩
 تصناعسإ  ٦٬٥٣٣    ٤٬٥٩٧    ٦٬٩٠٠

  لإليجارظ بها موجودات محتف  ٣٨٦٬٦٠٩    ٣٥٠٬٩٧٦    ٣٦٠٬٧٦٣
            

١٬٣٢٩٬٢١٣    ١٬٣٨٠٬٤٨٦    ١٬٣٧٦٬٢٤٨    
            
  نخفاض في القيمة صات اإلصيُطرح: مخ  )٥٣٬٥٩١(    )١٠٧٬٧٠٩(    )٧٦٬٠١٧(
            

١٬٢٧٥٬٦٢٢    ١٬٢٧٢٬٧٧٧    ١٬٣٠٠٬٢٣١    
  

دوالر ألف  ٦٨٬٢٣٣: ٢٠١٩الر أمريكي (ألف دو ٥٢٬٩٧٣تبلغ  مؤجلة احأرب  المرابحة المدينة صافي من د عقوذمم 
  .  )٤نار بحريني (صفحة ألف دي ٧٬٥٤٤غير المطفأة بمبلغ  التعديلرة وخسا، يكي)أمر
  

ي لة باستخدام معدل الفائدة الفعبالمحتس دلةقدية المعناللتدفقات ل تم حساب خسارة التعديل كالفرق بين صافي القيمة الحالية
ت  ألقساط القروض على تعرضا  وعة تأجيالً قدمت المجم .بتاريخ التعديل حالية للموجودات الماليةدفترية اللقيمة اللي واألصا

 دينار بحريني، كجزء من دعمها للعمالء المتضررين. الف  ١١٨٬٣٨٢ بلغتويل التم
  

  نت كما يلي: ا لقيمة كا نخفاض فيإلت االحركة في مخصصا
  

  مجموعال  ٣توىالمس  ٢وىتلمسا  ١المستوى   ٢٠٢٠
          

  ١٠٧٬٧٠٩  ٨٨٬٣١٩  ٧٬٢٤١  ١٢٬١٤٩  ٢٠٢٠يناير  ١في 
  -   ٤٥١  )٤٬٠٤٢(  ٣٬٥٩١  في الحركة بين المستوياتصا

  ٢٬٠٧٣  )١٬٧٩٣(  ١٬٦٩٨  ٢٬١٦٨  صافي مخصص السنة
  )٢٦٬٩٢٠(  )٢٦٬٩٢٠(  -   -   شطب
  )٢٩٬٢٧١(  )٢٩٬٢٧١(  -   -   استبعاد

          
  ٥٣٬٥٩١  ٣٠٬٧٨٦  ٤٬٨٩٧  ١٧٬٩٠٨  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ي ف

  
  
  
  
  
  
  
  



              ٢٦                                                           ة (ش.م.ب)                  مجموعة جي إف إتش المالي
  
        تصرة  المخ  ة المرحليةالية الموحد مالالمعلومات  لاحات حويضإ

                              ٢٠٢٠ يونيو ٣٠في  هيةتلمنأشهر ا  للستة
  
 
 ارات عقاريةاستثم . ١١

  
    يو يون ٣٠    ديسمبر ٣١   يونيو ٣٠

٢٠٢٠    ٢٠١٩    ٢٠١٩    
    آالف الدوالراتب    الدوالرات فآالب    آالف الدوالراتب

    األمريكية    كيةاألمري    مريكيةاأل
    (مراجعة)    (مدققة)   (مراجعة)

            

  ريعقا رمااستث          
  ارض -   ٤٧٠٬٢٨٥    ٤٩٠٬٤١٢    ٤٨٥٬٥٠٤
  مبنى -   ٦٣٬٥٩٧    ٤٠٬٨٤١    ٤٠٬٨٤١

           
٥٣٣٬٨٨٢    ٥٣١٬٢٥٣    ٥٢٦٬٣٤٥    

            
 عقارات تطويرية          

  ارض -   ٧٨٢٬٠٥٦    ٧٩٧٬٥٣٥    ٨٠٦٬٨٢٧
  نىمب -   ٤٩٢٬٥٩٦    ٤٧٧٬٢٢١    ٤٨٨٬٢٧٢

            
١٬٢٧٤٬٦٥٢    ١٬٢٧٤٬٧٥٦    ١٬٢٩٥٬٠٩٩   

            
١٬٨٠٨٬٥٣٤    ١٬٨٠٦٬٠٠٩    ١٬٨٢١٬٤٤٤    

  
  

 الخاصة ملكيةالرات ثمااست . ١٢
  

    يو يون ٣٠    برديسم ٣١   يونيو ٣٠
٢٠٢٠    ٢٠١٩    ٢٠١٩    

    بآالف الدوالرات    الدوالرات بآالف    الدوالرات الفبآ
    مريكيةاأل    األمريكية    ةاألمريكي
    مراجعة)(    (مدققة)   عة)(مراج
            

            
  الملكية أدوات حقوق          
  بيان الدخلل لة من خالة العادالقيمب          

  رةمسعغير أوراق مالية  -   ٢١٬٧٦٤    ٢٩٬٦٤٠    ٣٤٬٨٧٥
            
            
  حقوق الملكية لة العادلة من خالبالقيم          

  ة العادلة)ة مدرجة (بالقيمأوراق مالي -   ١٧٬٤٩٢    ٢٧٬٣٢٤    ٢٦٬٥١١
 *)ةفتكل(بالمسعرة غير  وراق ماليةأ -   ١٣٦٬٤٤٥    ٩٥٬٥٩٤    ١٠٣٬٠٠٦

           
١٥٣٬٩٣٧    ١٢٢٬٩١٨    ١٢٩٬٥١٧    

            
  حتسبة بطريقة حقوق الملكيةرات في شركات زميلة مااستثم  ٧٥٬٦٢٧    ١١٥٬٦١٧    ١١٤٬٦٥٦

            
٢٥١٬٣٢٨    ٢٦٨٬١٧٥    ٢٧٩٬٠٤٨   

  
  
  
  



              ٢٧                                                                                 ب) لمالية (ش.م.وعة جي إف إتش امجم
  

        المالية الموحدة المرحلية المختصرة  المعلومات  إيضاحات حول
                              ٢٠٢٠ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  ةتللس

  
  

 شتركةرات ماستثما  . ١٣
  

    نيو يو ٣٠    ديسمبر ٣١   يونيو ٣٠
٢٠٢٠    ٢٠١٩    ٢٠١٩    

    لدوالراتا بآالف    اتبآالف الدوالر    راتوالف الدآالب
    كيةاألمري    األمريكية    ةألمريكيا

    (مراجعة)    قة)(مدق   (مراجعة)
            

            
  كيةخالل حقوق الملبالقيمة العادلة من           

 مسعرة  ية غيرلاراق مأو -   ٩٨٬٥٥٨    ٩٦٬٥٠٧    ٧٧٬٠٤٨
            

٩٨٬٥٥٨    ٩٦٬٥٠٧    ٧٧٬٠٤٨    
  
  

 لقة بهاعلوبات متومط فظ بها لغرض البيعتت محوداجمو . ١٤
  

    يونيو  ٣٠    ديسمبر ٣١   نيويو ٣٠
٢٠٢٠    ٢٠١٩    ٢٠١٩    

    تالدوالراآالف ب    آالف الدوالراتب    آالف الدوالراتب
    األمريكية    كيةاألمري    األمريكية
    مراجعة)(    ققة)(مد   (مراجعة)

            

  موجودات  -     ١٠١٬٢١٣    ١٠١٬٢١٣
 مطلوبات  -     ٣٩٬٩٣٦    ٣٩٬٩٣٦
  ةيطرمسحصص غير   -     ٢٥٬٣٩٦    ٢٥٬٣٩٦

  
ت العالقة المحتفظ بها لغرض البيع تمثل موجودات ومطلوبات شركة الصقر لألسمنت ش.م.ب  طلوبات ذات والمالموجودا
  .  ٢٠١٨ نة س عليها في ذ ستحوااال تمجموعة للم تابعة ةوهي شرك (مقفلة)،

  
  عادة بيانإ

إلى   لة) مقفسمنت ش.م.ب ( لألكة الصقر هي شروة، شركة تابعاستثمارها في يف نبإعادة تصموعة لمجامت خالل الفترة، قا 
       .لغرض البيع ا بهموجودات محتفظ لتصنيفه كلم يعد يستوفي المعايير  ه، ألنموجودات محتفظ بها لالستخدام

  

ً للمع غير   يع والعملياترض البلغ ابهلمحتفظ ااولة د متلر االموجودات غي )٥الية رقم (تقارير المولي إلعداد الد ال ياروفقا
، بما في  ند بعلى أساس كل يد الشركة التابعة تم توحجودات محتفظ بها لالستخدام، د إعادة التصنيف إلى موعن، ةالمستمر

ن إلعادة كلم ي اً.مدائ د تم توحيدهاقة بعالتاكة أن الشر لو، كما السابقة السنة قامتعديل أرعن  ، مما نتجةلسابقذلك الفترات ا
             سابقاً. باح المعلنةى األرأثر عل التصنيف أي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



               ٢٨                                                                            ) مجموعة جي إف إتش المالية (ش.م.ب
  

        حلية المختصرة  ة المرحد المو  يةلاالم لمعلوماتا إيضاحات حول
                              ٢٠٢٠ يونيو ٣٠في  المنتهيةأشهر   للستة

  
  (يتبع)  لقة بهاعلوبات مت ومط فظ بها لغرض البيعتجودات محمو. ١٤

  

  : هو كما يليالمعلنة سابقاً  والمطلوبات على الموجوداتعادة البيان أثر إ
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

 
 ٢٠١٩ نيو يو ٣٠

ً  المعلن المعدل  ً  المعلن المعدل سابقا  سابقا
     
 تالدوالراآالف ب تالدوالراالف آب تالدوالراالف آب تالدوالراآالف ب 
 األمريكية األمريكية األمريكية األمريكية 
     

  الموجودات
 ٣٦٩٬٥٥٢ ٣٧١٬٨٠٥ ٣٦٢٬٣٤٥ ٣٦٤٬٥٩٨ ة لدى البنوكدنقد وأرص

 ١٬٦٨٢٬٤٠٥ ١٬٦٨٢٬٤٠٥ ١٬٥٨٨٬٦٦١ ١٬٥٨٨٬٦٦١ خزينةال حفظةم
 ١٬٣٠٠٬٢٣١ ١٬٣٠٠٬٢٣١ ١٬٢٧٢٬٧٧٧ ١٬٢٧٢٬٧٧٧ لتمويالتودات اموج

 ١٬٨٢١٬٤٤٤ ١٬٨٢١٬٤٤٤ ١٬٨٠٦٬٠٠٩ ١٬٨٠٦٬٠٠٩ عقارات استثمارية
 ٢٧٩٬٠٤٨ ٢٧٩٬٠٤٨ ٢٦٨٬١٧٥ ٢٦٨٬١٧٥ استثمارات الملكية الخاصة

 ٧٧٬٠٤٨ ٧٧٬٠٤٨ ٩٦٬٥٠٧ ٩٦٬٥٠٧ استثمارات مشتركة
 ١٠١٬٢١٣ - ١٠١٬٢١٣ - موجودات محتفظ بها لغرض البيع

ً ذمم مدينة   ٤٨٢٬٣٣٤ ٥٠٢٬٨٧٧ ٤٢٤٬١٤٦ ٤٤٤٬٦٨٩ ومصروفات مدفوعة مقدما
 ٢٤٬٦٩٩ ١٠٣٬١١٦ ٢٥٬٤٤٠ ١٠٣٬٨٥٧ ممتلكات وآالت ومعدات

      
 ٦٬١٣٧٬٩٧٤ ٦٬١٣٧٬٩٧٤ ٥٬٩٤٥٬٢٧٣ ٥٬٩٤٥٬٢٧٣ عوالمجم

     
     لوبات لمطا

 ٦١٬٠٩٧ ٦١٬٠٩٧ ٧٠٬٨٥٨ ٧٠٬٨٥٨ أموال المستثمرين
 ٢٬٧٨٩٬٧٥٧ ٢٬٧٨٩٬٧٥٧ ٢٬٤٤٧٬٢٤٩ ٢٬٤٤٧٬٢٤٩ الية وأخرى وأفرادإيداعات من مؤسسات م
 ١٦٣٬٦٨٣ ١٦٣٬٦٨٣ ١٤٧٬٤٨٧ ١٤٧٬٤٨٧ حسابات جارية للعمالء

 ١٩٩٬٩٦٠ ٢٢١٬٩٥٣ ٢٧٩٬٤١٨ ٣٠١٬٤١١ التمويالت   مطلوبات
      بموجودات محتفظ بها لغرضتعلق ت تلوبامط
 ٣٩٬٩٣٦ - ٣٩٬٩٣٦ - البيع

 ٥٠٧٬٩٣٣ ٥٢٥٬٨٧٦ ٤٤٨٬٩٠٩  ٤٦٦٬٨٥٢ ت مستحقةمصروفاذمم دائنة و
     

 ٣٬٧٦٢٬٣٦٦ ٣٬٧٦٢٬٣٦٦ ٣٬٤٣٣٬٨٥٧ ٣٬٤٣٣٬٨٥٧ المجموع



              ٢٩                                                               (ش.م.ب)                 تش الماليةمجموعة جي إف إ
  

        رة  ت المالية الموحدة المرحلية المختصالمعلوما إيضاحات حول
                               ٢٠٢٠ ويوني ٣٠هر المنتهية في أش للستة
  
  

 ت ألجلالتموي  . ١٥
 

    ونيو ي ٣٠    ربديسم ٣١    يونيو ٣٠
٢٠٢٠    ٢٠١٩    ٢٠١٩    

     آالفب    الف آب    آالف ب
    لدوالراتا    الدوالرات    الدوالرات
    ةكياألمري    األمريكية    األمريكية
    (مراجعة)    (مدققة)    عة)(مراج
            
  ة  ت المرابحت تمويالهيالتس -   ٤٦٣٬٦٢٨    ٢٤٩٬٤٣٥    ١١٩٬٤٦١

  )١( مطلوبات صكوك -   ٢٨٥٬٤٨٤    -     - 
  رةتمويل إجا -   ٢٣٬٤٢١    ٢٤٬٦٥٣    ٢٥٬٧٢٤
  ض أخرىورق -   ١٥٦٬٩٩٩    ٢٧٬٣٢٣    ٧٦٬٧٦٨

            

٩٢٩٬٥٣٢    ٣٠١٬٤١١    ٢٢١٬٩٥٣    
   

ات مليون دوالر أمريكي من خالل إصدار شهاد  ٣٠٠تمويل غير مضمون بمبلغ موعة على مجخالل الفترة، حصلت ال
 .٢٠٢٥السداد بحلول تستحق  ٪ ٧٫٥لغ يب حبمعدل رب صكوك

 
 
 يةلملكاحصص إضافية في استثمار محتسب بطريقة حقوق  ى علاذ وحتاالس  . ١٦

، وهو GBCORP)(  ب (مقفلة) المي ش.م.لع ا على حصة إضافية في المصرفتحواذ سعة باالموخالل الفترة، قامت المج
    .٢٠٢٠يونيو  ٣٠كما في   أةشالمنهذه ى موعة علالمج يطرةسمما نتج عن ة حقوق الملكية، استثمار محتسب بطريق

  
  راة:لمشتاي الحصة الحالية للمجموعة والحصة اإلضافية ليما يف

  

 
  الحصة 
 الحالية

  اإلضافية  صةالح
  تراةشالم

  إجمالي 
 الحصص

    
 ٪٥٠٫٤١ ٪٢١٫٧٢ ٪٢٨٫٦٩   يملصرف العامال

 
  

  المسيطرة لمحول والحصص غير  المقابل ا

ول . بصورة عامة، يتم قياس المقابل المحها المجموعةبحتفظ ت  تاستثماراهيئة في  كان مالكت االسعملية حول في الممقابل لا
ات  البيانفي الشركات التابعة، تم احتسابها في ة جموعا المعد  اآلخرينظ بها المساهمون التي يحتفيمة العادلة، والحصة قبال

المبالغ المحتسبة  ين فيرطيهمين غير المستناسبية للمساى الحصة البناء علمسيطرة"  ر"حصص غيبند الموحدة ضمن  المالية
ً  حدة،على  على أساس كل معاملة ،كتاريخ االستمالب لشركة المستثمر فيهاادلة لأو القيمة العموجودات اللصافي  لسياسة ل وفقا

  المجموعة. ن قبل المحاسبية المختارة م
  

  ديد قابلة للتححملة الوبات المتلالمستملكة والمطالموجودات 

لملكية  دات والمطلوبات وأسهم حقوق ارها أعمال تجارية. تم عرض القيمة العادلة للموجوااعتب مت كات المستملكةع الشرجمي
علق بحقائق وظروف كانت سائدة، االستمالك تتومات حديثة خالل سنة من تاريخ علمصول على س مؤقت. إذا تم الحاعلى أس

االستمالك، فإنه سيتم تعديل المعالجة  تاريخب ةفية كانت سائد ات إضاأي مخصصأعاله، أو لمبالغ تعديالت ل أو تحديد 
  ي. جع تم بأثر رتس المطلوبة ستمالك المؤقتةالعلى محاسبة ا لعملية االستمالك. التعديالتالمحاسبية 

  
  
  



              ٣٠                                              مجموعة جي إف إتش المالية (ش.م.ب)                               
  

        رة  لية الموحدة المرحلية المختصت الماالمعلوما إيضاحات حول
                              ٢٠٢٠ ويوني ٣٠هر المنتهية في أش للستة
  
  
 (يتبع)  يةملكلابطريقة حقوق  ب لى حصص إضافية في استثمار محتسعاالستحواذ . ١٦

  
لفعلي  خ ا، كونه التاري٢٠٢٠يونيو  ٣٠ المعدلة عند االستمالك للشركات كما في ةفتريد المة يل القمثتأدناه  المذكورةالمبالغ 

    كما هو مسموح به حسب المعايير المحاسبية.  رة مؤقتة صولالستمالك، وتم اإلفصاح عنها ب 
  

       يونيو ٣٠
٢٠٢٠       

        
        
       الية م توإيداعات لدى مؤسسا كبنولد وأرصدة انقلا      ٣٢٬٨٥٦
  استثمارات في أوراق مالية      ٥٠٬١٦٧
  عقارات استثمارية      ٤٢٬٤٧٧
  تومعدالكات ممت      ٢٬٧٠٩
ً فات مدفوعروذمم مدينة ومص      ١٬٤٤٠   ة مقدما

        
  مجموع الموجودات      ١٢٩٬٦٤٩

        
  لوبات اخرىومط  ةذمم تجارية دائن      ١٬١٠١

        
  مجموع المطلوبات      ١٬١٠١

        
  (أ)  تحديدصافي الموجودات القابلة للموع جم      ١٢٨٬٥٤٨

  
  

يو وني ٣٠
٢٠٢٠  

     

  محتفظ بها من قبلفيها وال مرة للحصة في حقوق ملكية الشركة المستثادلعالقيمة ال      
  المجموعة      ٣٤٬٨١٢
  المحولالمقابل قيمة       ٢١٬٥٧١
  تسبةمحالسيطرة مالحصص غير ال      ٦٣٬٧٤٧

        
  (ب) لبالمقاع ومجم      ١٢٠٬١٣٠

        
  (مؤقتة)  أ) –سلبية (ب  شهرة      ٨٬٤١٨

  
لبية بمبلغ  ة باحتساب شهرة ست المجموع وقام ، نتائج من صفقة شراء تساوميةعالمي رف الة في المصإضافياستمالك حصة 

ات رستثماالاتثمارات الملكية الخاصة ويراد من اسإ" ن الدخل ضمن بند ابي في ا، تم إدراجهي ريكوالر أمالف د  ٨٬٤١٨
استثمارهم  عين للتخارج من غوط على البائلضانتيجة التساومية  ءالشرا . كانت صفقة"رلمباشار امالمشتركة، إيراد االستث

  والر أمريكي. د ألف  ٣٢٬٨٥٦دية بمبلغ دفقات نقنتج عن االستمالك صافي ت خطط أعمالهم.  في   التغيرنتيجة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



              ٣١                                                                          ) بجي إف إتش المالية (ش.م. مجموعة
  

        مختصرة  ت المالية الموحدة المرحلية ال االمعلوم ات حولإيضاح
                              ٢٠٢٠ ونيوي ٣٠المنتهية في   أشهر تةللس

  

 

 إيرادات أخرى  . ١٧

شطب و دوالر أمريكي، مليون  ٨٫٤ع بمبلغ ت المشارياألخرى بشكل رئيسي من مبالغ مستردة من شركايرادات إلكون اتت
مليون   ٢مبلغ بمليون دوالر أمريكي، وإيرادات الشركات التابعة غير المالية  ٣٫٢بلغ بمبعد اآلن مطلوبة  لم تعد ات التزام

   أمريكي. دوالر 

  
 ة ض القيممخصصات انخفا . ١٨

 
        المنتهية في  هرأشتة الس

        يونيو  ٣٠  يونيو ٣٠
٢٠٢٠  ٢٠١٩        

        اتالدوالربآالف   بآالف الدوالرات
        يةألمريكا  األمريكية

        اجعة)(مر  راجعة)م(

  ة على:لمتوقعمانية ااالئت رةالخسا        
  لبنوكأرصدة ا -       ٦٧  ٧

  ات ماليةلدى مؤسس تداعاإي -       ٥٤٥  ١٠٬٧٥١
  مويالتت التوداموج -       ١٦٥  ٦٩٤
  ذمم مدينة أخرى -       ٧٧٠  ٧١٢

          

١٬٥٤٧  ١٢٬١٦٤        
 
  
  ميةوعانات الحكالمساعدات واإل. ٩١

  ع ضافي األو رراستق تحقيق االت نقدية ومالية لالعالم بتدخال يع أنحاء في جم ف المركزية جابت الحكومات والمصاراست
هذه   دعم األعمال التجارية في") لزمحالدي ("ا القتصاتحفيز برامج الالعديد من ين عن حرة البكة مملحكومة. أعلنت دياقتصاال

  األوقات الصعبة.
  

 نازلت، والالموظفينيف التكل تعويضتمثل  ،نييينار بحرالف د  ٤٬٠٥٤بمبلغ الية ممساعدات الفترة، استلمت المجموعة خالل 
فقد تم احتسابها  ، لتنظيميةا تاالجه حكومة/اللم من المست إعادة الشراءمويل تتكلفة و ،الخدمات ئب ورسومضرالرسوم واالعن 
   لكية.قوق المح اشرة في مب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



               ٣٢                                                                الية (ش.م.ب)           م جموعة جي إف إتش الم
  

        لموحدة المرحلية المختصرة  لمالية االمعلومات ا  ت حولاحاإيض
                              ٢٠٢٠ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  للستة

  
  
  ةالقت عمعامالت مع أطراف ذا. ٢٠

  كاآلتي: ت نكا ٢٠٢٠ يووني ٣٠في  رية كما لعالقة الجوهامالت األطراف ذات ومعا رصدةأ
  
    ب معيار المحاسبة عالقة بموجأطراف ذوي   

  
تحت  موجودات 

(شاملة  اإلدارة
شركات ذات 

أغراض 
  المجموع  خاصة)

  )١لي رقم (ماال  
  شركــات  

يلة زم
ومشاريع 

  ةكمشتر

دارة وظفي اإلم
  الرئيسيين

مين ساهالم
سيين/ لرئيا

ي الشركات الت
ء يوجد للشركا
  هايحصص ف

  نتهية في مال أشهر تةلسا
  (مراجعة) ٢٠٢٠ يونيو  ٣٠

بآالف 
الدوالرات 

  ريكيةاألم

الف بآ
ات الدوالر

  األمريكية

بآالف 
 الدوالرات
  األمريكية

   فبآال
الدوالرات 
  األمريكية

ف بآال
الدوالرات 

  يكيةرماأل
            
            

            ودات الموج
  ٥٧٬٦٢٨  ٣١٬٧٢٣  ١٧٬٦٩٢  ٨٬٢١٢  -   التمويالت داتجومو
  ٨٣٬٢٣٦  ٤٧٬٧٣٥  ٦٬٠٥٨  -   ٢٩٬٤٤٢  ة خاصةيمارات ملكاستث

  ١١٩٬٩١٠  ٤٢٬٩٥٥  -   -   ٧٦٬٩٥٥  ةات مشتركاستثمار
  ١٢٬٠٦٠  ٨٬٨٣٣  -   -   ٣٬٢٢٨  اصروفات مدفوعة مقدمدينة ومذمم م

            
            المطلوبات 

            مالءموال العأ
            ليةوغير ما ةماليسسات مؤ ناعات مإيد

  ٥٨٬٨٤٦  -   ٥١٬٩٠٧  ٦٬٩٣٩  -   وأفراد
  ١٦٬١٠٣  ٣٬٢٢٨  ١٢٬٠٣٤  ٣٨٧  ٤٥٤  سابات الجارية للعمالءحال
  ٧٬٤٧٣  ٤٬٠٨٦  ٣٬٣٨٧  -   -   مستحقةومصروفات  نةئمم داذ
            
  ٢٣٧٬٤٦٢  ٩١٢  ٢٣٤٬٧٩٨  ٦٦٦  ١٬٠٨٥  ارسابات االستثمحاملي ح لكيةوق محق
            
            رادات اإلي
  ٤٠٬٩٦٣  ٤٠٬٩٦٣  -   -   -   مصرفية االستثمارية  لخدمات الاد اإير
  ١٬٢٩٢  -   ١٬١١١  ٢١٢  )٣٢(  ةجاريد الخدمات المصرفية التاإير

            خاصةملكية  استثمارات إيراد من
  ٣٬١٥٩  ٤٬١٠٩  -   -   )٩٥٠(  ومشتركة

  -   -   -   -   -   إيراد العقارات
  ٤٬٠٠٠  ٤٬٠٠٠  -   -   -   دات أخرىزينة وإيراد الخإيرا

            
            المصروفات

  ٥٬٢٥٢  -   -   ٥٬٢٥٢  -   ية شغيلوفات تصرم
  ٣٬٥٣٨  ٦٦  ٣٬٣٣٢  ١٢٢  ١٩  التمويلات فصروم
            
  
  

  
  
  
  
 



              ٣٣                                                                         إتش المالية (ش.م.ب)    جي إفعة مجمو
  
        المختصرة  المرحلية  ات المالية الموحدة المعلوم ات حولضاحيإ

                              ٢٠٢٠ يويون ٣٠شهر المنتهية في أ للستة
  
  ع) (يتب اف ذات عالقةمعامالت مع أطر. ٢٠

  
    ة بموجب معيار المحاسبة القعأطراف ذوي   

  
ت تحت وجودام

 (شاملة اإلدارة
شركات ذات 

أغراض 
  وعمجملا  خاصة)

  )١م (المالي رق  
  شركــات  قة)(مدق ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

اريع شوم زميلة
  مشتركة

ارة موظفي اإلد
  يينالرئيس

المساهمين 
يين/ ئيسالر
التي ركات شال

 شركاءيوجد لل
  حصص فيها

آالف ب  
 تاالدوالر

  ألمريكيةا

آالف ب
 الدوالرات

  يةمريكألا

آالف ب
 الراتالدو
  ألمريكيةا

  آالف ب
 تالدوالرا

  مريكيةاأل

آالف ب
 الدوالرات
  األمريكية

            
            المعامالت

  ٤٠٬٠٠٠  -   ٤٠٬٠٠٠  -   -   اريمتثقار اسعبيع 
            

            تالموجودا
  ٥٠٬٣١٩  ٢٩٬٥٥٢  ١٥٬١٤٦  ٥٬٦٢١  -   ودات التمويالتموج

  ١٦٣٬١٠٦  ٥٤٬٤١٦  ٦٬٠٥٨  -   ١٠٢٬٦٣٢  خاصة ت ملكيةاستثمارا
  ٢٣٬٦٣٨  ٢٣٬٦٣٨  -   -   -   ات مشتركةاستثمار

  ٢١٠٬٣٩٨  ١٩٣٬٩٠٥  ١٣٬٢٥٧  -   ٣٬٢٣٦  اعة مقدممصروفات مدفوذمم مدينة و
            

            المطلوبات
  ١٨٬٦٠٦  ١٥٬١٦١  -   -   ٣٬٤٤٥  عمالءلا أموال
            مالية ت من مؤسسات مالية وغيرإيداعا
  ٧٬٦٩٠  -   ٢٬٨٧٣  ٤٬٨١٧  -   وأفراد
  ٢٠٬٥٦٢  ٣٬٩١٢  ١٦٬٣٠٠  ١٥١  ١٩٩  الجارية للعمالء تساباالح
  ٣٠٬٦٤٨  ١٩٬٧٣١  ٩٬٥١٩  -   ١٬٣٩٨  ات مستحقةم دائنة ومصروفذم
            
            

  ٤٣٬١٥٨  ١٬١٠١  ٣٨٬١٥٢  ٢٬٨٠٤  ١٬١٠١  تثمارابات االسسحقوق ملكية حاملي ح
            
            اداتإليرا

  ٤٣٬٣٤٤  ٤٣٬٣٤٤  -   -   -   االستثمارية  فية لمصراإيراد الخدمات 
  ٢  )١٣(  ١٢٤  ٢٤  )١٣٣(  المصرفية التجاريةإيراد الخدمات 

            ية خاصةاد من استثمارات ملكإير
  ٢٬١٥٩  ٥٠٨  -   -   ١٬٦٥١  ومشتركة
  ٩٬٢٩٨  -   ٩٬٢٤٨  ٥٠  -   قاراتإيراد الع

  ٩٤٧  ٨٢٧  -   -   ١٢٠  ة وإيرادات أخرىد الخزينيراإ
            

            المصروفات
  ١٠٬٢٩٧  ٤٥  -   ١٠٬٢٥٢  -   مصروفات تشغيلية 

  ٦٢٣  -   ٦٢٣  -   -   تمويلروفات الصم
            
            
  
  

  



               ٣٤                                                                                                                                 )         ية (ش.م.بلوعة جي إف إتش الما مجم
  

        ية المختصرة  للمرحلمالية الموحدة اعلومات ا مال وليضاحات حإ
                               ٢٠٢٠ يونيو ٣٠تهية في منأشهر ال للستة
  
  

 القطاعات . معلومات ٢١

مصرفية  لات االمصرفية والخدم ستثماريةات اال، والخدمر العقاريقطاعات تشغيلية هي التطوي ٤ اشركات المستقلة ولديهيعة العمليات والى وحدات عمل حسب طبمنظمة إلوعة المجم
  .والخزينة اتية، وخدمات المؤسسالتجار

  
  

  
  
  
  
  
  
  

     لخدماتا  األعمال  ت الخدما 
     فيةالمصر  رفيةالمص  المؤسسية 

   التطوير العقاري  االستثمارية  تجاريةال  خزينة وال  المجموع
بآالف الدوالرات 

  مريكيةألا
بآالف الدوالرات 

  مريكيةاأل
 الراتالف الدوبآ

  ةاألمريكي
ت بآالف الدوالرا

  مريكيةاأل
الدوالرات بآالف 

  يةاألمريك
 

           
  مراجعة)( ٢٠٢٠ يونيو  ٣٠         

 لقطاعاد اإير  ١٣٬٦٣٠  ٦٦٬٤٢٩  ٣٠٬١٥٦  ٣٦٬٣١١ ١٤٦٬٥٢٦

 قطاعلمصروفات ا  )١٤٬٨٧٢(  )٤٩٬٣٠٥(  )١٥٬٠٧٦(  )٤٦٬٨٨٧( )١٢٦٬١٤٠(

  * لقطاعتائج ان  )١٬٢٤١(  ١٧٬١٢٤  ١٥٬٠٨٠  )١٠٬٥٧٦( ٢٠٬٣٨٦

  عدات القطاموجو  ١٬٧٣٢٬١٦٠  ٤٧٣٬٤٣٩  ٢٬٥٢٤٬١٥٢  ١٬٤٠٥٬٠١٩ ٦٬١٣٤٬٧٧١

  ات القطاعمطلوب  ٢٥٢٬٧٠٣  ٢٢٦٬٩٨٧  ١٬٠٨٨٬١٧٩  ٢٬٥٣٦٬٧٠٣ ٤٬١٠٤٬٥٧٢

  قطاع األخرى:لومات المع          
  )الملكيةتسبة بطريقة حقوق ة المحالزميل تفي الشركا الستثمارات(الخاصة االملكية استثمارات   ١١٬١٣٢  ١٨٬٣١٠  ٧٦٬٩٥٥  -   ١٠٦٬٣٩٧

  ابات االستثمارحاملي حس ملكيةحقوق   -   -   ٨٤٨٬١٢٦  ٥٩٧  ٨٤٨٬٧٢٣

  لتزاماتا  ٢٨٬٥٦٤  -   ١٤٨٬١٦٧  -   ١٧٦٬٧٣١



                ٣٥                                                                                                                        مالية (ش.م.ب)                     لإف إتش ا مجموعة جي
 

        المختصرة    ة المرحليةوحد المعلومات المالية الم لوإيضاحات ح
                              ٢٠٢٠يو يون ٣٠ر المنتهية في هأش لستةل

  
  

  ) ومات القطاعات (يتبععلم. ٢١
  

  
  غير المستمرة، صافي.للعمليات تشمل نتائج القطاع  *

   

     لخدماتا  األعمال  الخدمات  
     المصرفية  رفيةالمص  المؤسسية 

   قاريعالتطوير ال  الستثماريةا  لتجاريةا  والخزينة  المجموع
بآالف الدوالرات 

  مريكيةألا
ف الدوالرات بآال

  مريكيةاأل
آالف الدوالرات ب

  يكيةاألمر
دوالرات بآالف ال

  األمريكية
ت راالدوالف بآال

  األمريكية
 

           
  مراجعة)( ٢٠١٩ يونيو ٣٠         

 إيراد القطاع  ٤٤٬٠٤٨  ٦٤٬١٧٨  ٣٧٬٩٢٠  ١٧٬٣٩٩ ١٦٣٬٥٤٥

 طاعلقمصروفات ا  )١٣٬٠٥٧(  )٥٣٬٦١٣(  )٢٨٬٠١٠(  )١٩٬٩٧٢( )١١٤٬٦٥٢(

  * نتائج القطاع  ٣٠٬٩٩١  ١٠٬٥٦٥  ٩٬٩١٠  )٢٬٥٧٣( ٤٨٬٨٩٣

  موجودات القطاع  ٢٬٠١١٬٣٧٤  ١٬١٢٦٬٠١١  ٢٬٥٣٨٬٦٦٧  ٤٦١٬٩٢١ ٦٬١٣٧٬٩٧٣

  اعمطلوبات القط  ٣٧٩٬٩٦١  ١٬٠٧٨٬٩١٧  ١٬٠٤٧٬٠٩٠  ١٬٢٥٦٬٣٩٨ ٣٬٧٦٢٬٣٦٦

  رى:قطاع األخمعلومات ال          
  لملكية)بطريقة حقوق اات الزميلة المحتسبة في الشركات (االستثمارصة ملكية الخاالاستثمارات   ٤٦٬٢١٤  ٥٦٬٤١٨  ١٢٬٠٢٤  -   ١١٤٬٦٥٦

  سابات االستثمارحقوق ملكية حاملي ح  -   -   ٩٩٥٬٢٥٠  ٥٨٧  ٩٩٥٬٨٣٧

  التزامات  ١١٤٬٣١٤  -   ١٢٢٬١٦٧  ١٨٬٠٠٠  ٢٥٤٬٤٨١



               ٣٦                                                                         (ش.م.ب)   وعة جي إف إتش المالية مجم
  

        صرة  ختلمالموحدة المرحلية امالية  المعلومات ال حات حولإيضا
                               ٢٠٢٠ يويون ٣٠في أشهر المنتهية  لستةل

  
  
 إرتباطات. التزامات و٢٢

  لمجموعة:ليادي تعمل اإلعالنطاق اقد عليها خالل تم التع  التي اتاللتزاما
  

    يونيو  ٣٠    يسمبرد ٣١   يونيو ٣٠
٢٠٢٠    ٢٠١٩   ٢٠١٩    

    راتالف الدوالآب    آالف الدوالراتب   تدوالراآالف الب
    األمريكية    مريكيةاأل   األمريكية
    (مراجعة)   قة)دقم(   (مراجعة)

            
  ويلغير مسحوبة لتمديد التممات لتزاا ١٢٠٬٧٩٣    ١٨٢٬٦٩٥   ١٧٩٬١٩٦
  ليةضمانات ما  ٢٧٬٣٧٤    ٣١٬٣٩٥    ٢٨٬٠٦١
  نى تحتيةمشاريع تطوير بمالية لامات رأسزالت  ١٤٬٠٦٤    ١٧٬٥٤١    ٣٥٬٥١٨
  قراضالتزام باإل  ١٤٬٥٠٠    ٢٣٬٥٠٠    ١٦٬٥٠٠
  تزامات أخرىال  -     -     ٧٬٠٠٠

            
١٧٦٬٧٣١    ٢٥٥٬١٣١    ٢٦٦٬٢٧٥    

 
   ألداءا لتزاماتا

ها  التحتية التي تروج ل يةفيذ مشاريع تطوير البنبتن علقةتبالتزامات أداء م عتيادياالالعمل سياق بط المجموعة خالل قد ترت
كلما أمكن ذلك. وأنه في رأي   عات المالكة لهذه المشاريإلى الشركات وعة هذه االلتزامتحول المجمادة في العوعة. وإنه المجم

  .٢٠٢٠ يونيو  ٣٠ي ما ف ك أية مشروع من مشاريعها  ءتيجة أدان، تزامات على المجموعةج أية الن تنتأ  يتوقعاإلدارة، ال
  

  ةالبات ومطالبات محتملمطقضايا و

لها في الماضي، وببعض   قام البنك بالترويج اريعمشتتعلق بها مرفوعة ضدالضايا قالالبات ومطالبعض ة لى المجموعيوجد ع
ونيين  لقانين اربناًء على نصيحة المستشا سابقين. ضد البنك من قبل موظفينع دعاوى تم رف، فة لذلكباإلضات. المعامال

صص  تم عمل مخ ت. لقضايا والمطالباقابل هذه اسه م عن نف بنك للدفاع موقف ال على قوة والذين أكدوا، الخارجيين للبنك
ثلة،  اتجة من أي مطالبات ممالطارئة ن بات الوق بالمطضافية تتعللم يكن هناك أي إفصاحات إ ات. بمناسب في دفاتر الحسا

  لبنك.للقانوني اوضع الالنوع قد تضر ا ن أن أي إفصاحات من هذ تقدوك يعنأن أعضاء مجلس إدارة الب حيث
  
  
 المالية دوات. األ٢٣

  لقيمة العادلةا

تجارية. وتمثل   وعلى أسساملة معمين بالن طرفين ملمبادلة أصل أو سداد إلتزام بي هي المبلغ الذي يمكن به  ة العادلةقيمال
  سوق بتاريخين في الة منتظمة بين المشاركمللتحويل التزام في معا  دفعه يتم ساستالمه من بيع أصل، أو  لذي سيتمالسعر ا

  س.  القيا

  ها عمليات  تقليص حجم جود نية أو حاجة لتصفيتها، أوواستمرارية الشركة، بدون و افتراض ة هيف القيمة العادلمن أسس تعر
  ة.  فشروط مجح، أو إجراء المعامالت بة جوهريةبصور

  
ال والسلع الم أسواق . شهدتة االقتصاديةئفي البي لمي مع شكوكباطؤ االقتصاد العاتل )١٩ -  (كوفيد  أدت جائحة كورونا

ً الع ً فيالمية تقلبات كبيرة وانخفاضا من  المدرجة األسعارعة على دلة للمجمولية تقييم القيمة العاعتمد عمتاألسعار.  كبيرا
  دوات مماثلةألالمشتقة ة للرصد أو دام األسعار القابلخ، أو استية (أي مدخالت المستوى األول)لأداة ما األسواق النشطة لكل

ة  في تاريخ نهاية الفتر رة وكماتت خالل الفالتي ظهر مستوى الثاني)، وعكست التقلباتال (أي مدخالتطة  واق نشمن أس
     .العادلة لمالية المدرجة بالقيمة طلوبات اات والمالموجود في قياس 

  
  
  
  



              ٣٧                                                                             لية (ش.م.ب) مجموعة جي إف إتش الما 
  

        لمختصرة  حدة المرحلية االمو  ومات الماليةللمعا ت حولإيضاحا
                               ٢٠٢٠ يونيو ٣٠ية في همنتهر الأش تةللس

  
  

 (يتبع)  ةيالمال . األدوات٢٣
  

  ع) (يتب ادلةالقيمة الع

ً أو جزلة كلتند مقاييس القيمة العاد حين تس ً يا مجموعة لث)، قامت الاى الثلمستوارصد (أي لة للالمدخالت الغير قابعلى  ئيا
ه  يتتم ف من األزمة، وقطاعها والبلد الذي التجاوب أو التعافيوقدرتها على  دد،المح مارل/االستثفتها باألصباستخدام معر

  لة.ملية تحديد القيمة العاد لالزمة لععديالت اتعملياتها لتحديد ال
  
  

  مة العادلة القي تراتبية

  تلف كالتالي:لمخاات تويمسال تم تحديد التقييم.  ب طريقةة العادلة حسسة بالقيممقالالمالية ا ل األدواتالجدول التالي يحل

  ات مماثلةنشط لموجودات ومطلوب قفي سو المدرجة (غير المعدلة) عار السوق:  أس١المستوى. 

 ات ا للموجود ، والتي يمكن رصده١ي المستوى نة ف جة المتضمالمدر: مدخالت عدا األسعار ٢ المستوى
 سعار). األ  من تقةمشة (ير مباشرو بطريقة غسعار) أرةً (مثل األإما مباش ات،بوالمطلو

  رصودة).الت غير مات سوقية مرصودة (مدخمى معلوالمطلوبات غير مبنية علموجودات و: مدخالت لل٣المستوى 
  

 (مراجعة)  ٢٠٢٠ يونيو ٣٠  ١المستوى   ٢وى المست  ٣المستوى  المجموع

لدوالرات بآالف ا
 األمريكية

ات ف الدوالرآالب
  األمريكية

الدوالرات بآالف 
  ةاألمريكي

ات الروالدف آالب
  األمريكية

  

         
 :خاصة لكيةمتثمارات اس )١       
 الل:ادلة من خاق مالية بالقيمة العررات أواستثما        

  خلبيان الد -   -   -   ٢١٬٧٦٤  ٢١٬٧٦٤
  حقوق الملكية -   ١٧٬٤٩٢  -   -   ١٧٬٤٩٢

          
١٧٬٤٩٢  -   ٢١٬٧٦٤  ٣٩٬٢٥٦    

          
 :حفظة الخزينةم )٢        
 خالل: ادلة منالع يمةبالق يةلأوراق مااستثمارات         

  يان الدخلب -   ٢٩٧٬٩٥٠  -   -   ٢٩٧٬٩٥٠
  وق الملكيةحق -   ٣٥٧٬١٨٥  -   -   ٣٥٧٬١٨٥

          
٦٥٥٬١٣٥  -   -   ٦٥٥٬١٣٥    

  ركةاستثمارات مشت )٣       
  خالل ادلة منالعيمة ية بالقلاستثمارات أوراق ما       

  وق الملكيةحق  -   -   ٩٨٬٥٥٨  ٩٨٬٥٥٨
         

٦٧٢٬٦٢٧  -   ١٢٠٬٣٢٢ ٧٩٢٬٩٤٩    
  
  
  
  
  
  
  
 
 



               ٣٨                                                                    )         م.ب.مجموعة جي إف إتش المالية (ش
  
        صرة  تلمرحلية المخمات المالية الموحدة االمعلو يضاحات حولإ

                              ٢٠٢٠ يونيو ٣٠ة في هر المنتهيأش للستة
  
 (يتبع)  ماليةل. األدوات ا٢٣

  
  (يتبع)  لةالعاد القيمة  تراتبية

  

 ة) ققد (م ٢٠١٩بر ديسم ٣١  ١ى المستو  ٢المستوى   ٣المستوى  عالمجمو

والرات بآالف الد
 مريكيةاأل

بآالف الدوالرات 
  يكيةاألمر

دوالرات لبآالف ا
  األمريكية

ت والرابآالف الد
  ةاألمريكي

  

 :خاصة كيةملتثمارات اس )١       
 لة من خالل:يمة العادلية بالقارات أوراق مااستثم        

  دخلبيان ال -   -   -   ٣٤٬٨٧٥  ٣٤٬٨٧٥
  حقوق الملكية -   ٢٦٬٥١١  -   -   ٢٦٬٥١١

٢٦٬٥١١  -   ٣٤٬٨٧٥  ٦١٬٣٨٦    
 :محفظة الخزينة )٢        
 خالل:ة من ة بالقيمة العادليمال استثمارات أوراق        

  خلالد بيان -   ١٧٨٬٩٨٨  -   -   ١٧٨٬٩٨٨
  حقوق الملكية -   ١٥٥٬٣٢٦  -   -   ١٥٥٬٣٢٦

٣٣٤٬٣١٤  -   -   ٣٣٤٬٣١٤    
  ثمارات مشتركةاست )٣        
  خالل ادلة منالعيمة ية بالقلت أوراق مااستثمارا        

  وق الملكيةحق  -   -   ٧٧٬٠٤٨  ٧٧٬٠٤٨

٣٦٠٬٨٢٥  -   ١١١٬٩٢٣ ٤٧٢٬٧٤٨    
  
  فترة: لخالل ا ٣ستوى ي المالمالية ف موجوداتلل الحركة في الي يحلالتا لجدوال
  

    يونيو  ٣٠    ديسمبر ٣١
٢٠٢٠    ٢٠١٩    

بآالف  
الدوالرات 

  ريكية األم

بآالف    
دوالرات ال

  ريكية األم

  

    ة)(مراجع    (مدققة)
        (معدلة)

        

  الفترة ةبدايفي   ١٢٨٬١٩٨    ١٣٣٬٤٣٣
   خلبيان الد فيحتسبة م (خسائر) / باحأر  -     )٥٬٢٣٥(
  ةالدفتري ات بالقيمةاستبعاد  )٢٩٬٦٤٠(    - 
  شترياتم  ٢١٬٧٦٤    - 

   ة الفترةنهايفي   ١٢٠٬٣٢٢    ١٢٨٬١٩٨
  
  ات تحت الوصايةجودوالمو رةاحت اإلدوجودات تم. ٢٤

  ، ع التي تقوم بتأسيسهايالمشاراالستثمارات والخدمات االستشارية لشركات ت اإلدارة وإدارة دماير خوفجموعة بتتقوم الم) ١
ت  البيانا  غير مضمنة في هذه دات المحتفظ بها بهذه الصفةان الموجوه الشركات. بة عن هذ ايرات بالن اتخاذ قرا ويتضمن هذا

 ١٫٩٧٥: ٢٠١٩دوالر أمريكي ( مليون  ٢٬٠٤٠مركز المالي لا بيانخ في تاري تحت اإلدارةبلغت الموجودات ة. ة الموحد يالمال
يونيو  ٣٠(الر أمريكي ألف دو ٢٬٧٢٦بمبلغ  ةرسوم إداربتسجيل  عةالمجمو ت ة، قامفترمريكي). خالل الأدوالر  مليون
  موجودات. ال إدارةة بققابل أنشطة متعلف دوالر أمريكي) مأل ١٬٣٥٨: ٢٠١٩

دوالر  ألف  ٣٨٠٬١٩٤ بمبلغ المقبولة من المستثمرين االختيارية  دارة المحافظإ من صايةلوات تحت االموجود تتكون ) ٢
ك، يحتفظ  باإلضافة لذل . صة بالبنكالخا ارية ثمتاالس منتجات في منها أمريكي  دوالرألف  ١٤١٬٥٦٦ار تثموالتي تم اسأمريكي، 

     .دوالر أمريكي  ألف ٣٩٬١١١بلغ بم كوكصب ينرالمستثم بالنيابة البنك 
  



  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ) ة المرحلية المختصرةدحلموا المعلومات الماليةاً من ءلمرفقة ال تمثل جزلومات االمع(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٣٩                                                                             إف إتش المالية (ش.م.ب)  جموعة جيم
  

                                               إضافيةحات إفصا

  
  صرة الية المرحلية الموحدة المختالم تاالمعلوم معضافية غير مراجعة اافصاحات 

  
سرعة على مستوى العالم.  ب رهاوتطو ) ١٩كورونا (كوفيد  تفشي جائحة  ت منظمة الصحة العالمية، أعلن ٢٠٢٠مارس  ١١في 
ق أسواو تعطيل العمل في أسواق المال، االقتصادية. ويشمل ذلك بيئةال ن في دم اليقياطؤ اقتصادي عالمي مع ع ى تبدى ذلك إلأ وقد 

  فرالسالوباء، بما في ذلك تطبيق قيود على  بير مختلفة الحتواء تفشيلطات تدااتخذت الس ف السيولة.االئتمان المتدهورة، ومخاو
ً ءات والسياسات الناتجة جراوباء، واإلللكان  .وتدابير الحجر الصحي والشركات  وشركاته التابعة الرئيسية  لبنكاى  علعنه أثرا

امت بتفعيل خطة ، وتجاوباً مع آثارها، ق)١٩ وفيد كورونا (ك وضع جائحة كثب . تراقب المجموعة عن")عةالمجمو(معاً "ة لالزمي
تها  عمليافي مال طيل لألعمع أي تعض إدارة والتعامل خرى، بغراأل سات إدارة المخاطر المختلفةممار  مواصلة األعمال، وبعض

           الي.وأدائها الم
 

ولة متطلبات السي ف، ولتخفي )١٩ - فيد (كو كورونار جائحة الآثا إجراءات مختلفة لمواجهة كزي عنأعلن مصرف البحرين المر
  لهامة: جراءات ايلي بعض هذه اإل ازام بالنسب التنظيمية، وفيمااللتفي االقتصاد ومساعدة البنوك على 

 المؤهلين. أشهر للعمالء ٦ترة لف قساطألدفع ا تأجيل 

 ئة.بنوك المؤهلة بنسبة صفر بالمزمة للالت إعادة الشراء الملمعام  

  ٣لى إ ٪٥قدي من ياطي الننسبة االحت تخفيض٪.  

  ٨٠إلى  ٪١٠٠لمستقر من ويل انسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التم تخفيض٪  

 إلى ٢٠٢٠سمبر من مارس إلى دي ٢و ١ضافية للمرحلة اإلنية مااالئت مخصص الخسائرالتعديل وة إجمالي خسارة فإضا ،
المبلغ بشكل  . وخصم هذا ٢٠٢١ديسمبر  ٣١و ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ تهيتين في للسنتين المن  الفئة األولى مال منرأس ال

بر سمدي ٣١و، ٢٠٢٢يسمبر د  ٣١ة في ث سنوات المنتهياألولى على أساس سنوي للثال الفئةتناسبي من رأس المال من 
         .٢٠٢٤ديسمبر  ٣١، و٢٠٢٣

  
المالي وعمليات   الوضعلية على التاوهرية الجلآلثار جراءات المذكورة أعاله أدت ر واإليالتداب، وظهور جائحة الكورونا

  مجموعة:ال

 ب خسارة  متأثرة احتساالبنوك المركزي يتطلب من لحسب تعليمات مصرف البحرين ا رأشه ٦يل أقساط القروض لفترة جتأ
ة المعدلة قات النقديدفن صافي القيمة الحالية للتفرق بيالتعديل كالق الملكية. تم حساب خسارة لمرة واحدة في حقو ديلالتع

  عديل.تلموجودات المالية بتاريخ الل ليةلي والقيمة الدفترية الحاصالفعلي األباستخدام معدل الفائدة  المحتسبة

 وقات  ذه األتجارية في ه("الحزم") لدعم األعمال الالتحفيز االقتصادي مج برا  لعديد منالبحرين عن امة مملكة أعلنت حكو
  زل عنتكاليف الموظفين، وتنا حدداً لجزء من تمثل سداداً م ،ماليةال مساعدةال مختلفة منأشكاالً  ةوعاستلمت المجمالصعبة. 

، استجابة  ة/الجهات التنظيميةكومالح مستلم منحمل فائدة اللذي ال يتمات، والتمويل اد رسوم والضرائب ورسوم الخلا
  جموعة.  ملكية الم ة في حقوقرورونا، فقد تم احتسابها مباش حة الكاجهة جائإلجراءات الدعم لمو

 قات  دمة، وأرصدة بطاخألدنى للدفعات، ورسوم الا د ق الحأشهر يشمل شرطاً لتعلي ٦لقروض لفترة إن إجراء تأجيل أقساط ا
من   مجموعةسوم للمما أدى النخفاض جوهري في دخل الر ت، المتعلقة بالمعامال سومالر وتخفيض  ،مان المستحقةاالئت

  . التجاريةاألعمال المصرفية 

 حجز و صول الجديدةة االإدار بيع منتجات د المحلي، أدى لتباطؤ في اصئحة الكورونا على االقت من جا تجالضغط النا
  ات بيعم، كانت ٢٠٢٠يونيو  ٣٠ية في الستة أشهر المنته ترةل فموعة. خالمن قبل المج  للشركاتة ات تمويلية جديد د موجو
نفس الفترة لارنة مق ٪٢٦٫٣تمويلية أقل بنسبة جودات الجوزات الموحو ٪٥٣٫٥ة أقل بنسبصول الجديدة ارة االجات إد منت

 ة.  من السنة السابق

 في حين   ،لبنكقبل ا نلألفراد م ةديد ية جات تمويلحجز موجود  في القتصاديتج عن التباطؤ اانخفاض إنفاق المستهلكين النا
 ههن ضغط السيولة الذي تواججزئياً مثار خففت قة. هذه اآلع نفس الفترة من السنة السابارنة ممقالودائع  أرصدةانخفضت 

ً ل ٦روض لفترة ط القالمجموعة نتيجة إلجراء تأجيل أقسا نسب  ال تأثرت . زيرين المركجيهات مصرف البحوتأشهر، وفقا
وتغطية  رأس المال،طلبات التنظيمية لنسب كفاية بالمت بالوفاء تستمر، ولكنها للمجموعة المالية رأس وكفا لةلسيول ةظيميالتن
سيولة، لطية اكفاية رأس المال، وتغلوحدة ، كانت النسب الم٢٠٢٠يو يون ٣٠ما في كصافي التمويل المستقر. سيولة، وال

 والي.الت على ٪٨٨و ٪١١٨و  ٪١٣ ستقرتمويل الموصافي ال
  
  



 ٤٠                                                                              مجموعة جي إف إتش المالية (ش.م.ب) 
  

                                             إضافيةإفصاحات 

  

 يةتمويللا  ا اتهى تعرضضافية علة متوقعة إر ائتمانيالحتساب خسائ بنكالادي الصعب أدى بوضع االقتصال. 

 ٢٠٢٠من سنة  لنصف األولالمية في ابذب أسواق المال والدين العكة وتذ رانعكس األثر االقتصادي العام للجائحة في ح  ،
    تثمارات. صكوك واالسن الها متقييم على محافظالالحتساب خسائر مما اضطر المجموعة 

  
ية  جتم تأجيل بعض مبادرات العمل االستراتي تصادي العام، فقد القلوضع اونتيجة لرة أعاله، ير المذكوفة لمجاالت التأثضاباإل
العمل. بشكل عام، فقد حقق  التعافي وأثرها على بيئة مؤشرات  الوضوح حولد مزيد من ادرات االستثمارات لحين وجوومب

البالغ للسنة السابقة و رنةالمقا ربح فترةمن صافي الوهو أقل  ،دوالر أمريكيون ليم ١٥٫١فترة صافي ربح يبلغ ل الالمصرف خال
  . ٪٦٩٫٤اضاً بنسبة  انخف، مسجالً دوالر أمريكيمليون  ٤٩٫١
  
  كورة أعاله:دية المذ اار االقتصملخص لآلث فيما يلي

  
     صافي األثر    صافي االثر     صافي االثر

    بيان  في سبالمحت    بيان المركزعلي       في بتسالمح
    د الموح الدخل    دالموح ماليال    حقوق  نبيا

    للمجموعة    للمجموعة    الملكية الموحد
            للمجموعة

    الرات وبآالف الد    والرات بآالف الد   والرات لدآالف اب
    ةمريكياأل    ةمريكياأل    ةمريكياأل

           
           
  االحتياط النقدي نخفاضمتوسط ا  -    ٢٢٬٨٢٨   - 
  %صفرنسبة ء الميسر بادة الشرااتفاقية إع  -    ١٢٩٬٦٧٦    - 

   لارة التعديخس  -    )٢٥٬٢٩٢(   )٢٥٬٢٩٢(
  اراالستثم ةانخفاض محفظ )١٠٬٩٣٣(   )٣١٬٥٧٦(  )٢٠٬٦٤٣(
    التعديلء خسارة إطفا  ١٧٬٤٧٥    ١٧٬٤٧٥   - 
  المتوقعة انية مخصصات إضافية للخسائر االئتم  )١٬٥٤٧(    )١٬٥٤٧(   - 

  كوميةمنح ح  -     -    ٤٬٠٥٤
  ارية)المصرفية التج مال(األع رسومالت إيراداانخفاض   )٨٣٠(    -    - 

  

لغ  د وجوهرياً. بعض المبا للتحديألثر قابالً كان فيها االمجاالت أو البنود التي فقط  تشملمعلومات الواردة في الجدول أعاله ال
نة في  لغ المعلبارة مع المي قد ال تتطابق بالضروالتالإضافية، وب فيلاتك، أو ة للدخلالواردة أعاله تشمل خسارة إفتراضي

  .٢٠٢٠يونيو  ٣٠للفترة المنتهية في علومات المالية المرحلية الم
  
ً بتعميم اله إلتزامم تقديم المعلومات اإلضافية أع ت (إصدار تقريرعن األثر    ٢٥٩/٢٠٢٠/OGزي رقم حرين المركلبمصرف اا

ت كمؤشر على نتائج السنة وماالمعل عتبر هذهت يجب أن ال. ٢٠٢٠يوليو  ١٤لمؤرخ ))، ا١٩ –ة الكورونا (كوفيد ئحاي لجالمال
ً للشكوك المحيطة ب .أخرى غراضبأكملها، أو االعتماد عليها ألي أ  يزال  ) الذي ال١٩ –كوفيد الكورونا (وضع جائحة نظرا

مة تصبح قدين علومات ألوف، مما يؤدي بهذه المالظر ري ذه المعلومات. قد تتغه د إعدار، فإن األثر أعاله هو كما في تاريخ يتطو
ً ش باإلضافة لذلك، فإن .افعةر نوغي ) على ١٩ –(كوفيد   وكامالً ألثر جائحة الكوروناامالً هذه المعلومات ال تمثل تقييما
 .يلمراجعة رسمية من قبل المدقق الخارج ه المعلوماتلم تخضع هذ . مجموعةال
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CONDENSED CONSOLIDATED INCOME STATEMENT 

for the six months ended 30 June 2020               US$ 000’s               
 
 

  Six months ended 

 note 

30 June            

2020 
(reviewed) 

30 June           

2019 
(reviewed) 
(restated         

note 3 (a),14) 
Continuing operations     
Investment banking income    
Asset management          2,727          1,358  
Deal related income        38,237        42,089  

        40,964        43,447  
Commercial banking income    
Income from financing        41,268  38,762 
Treasury and investment income        17,372  17,330 
Fee and other income          3,206  10,745 
Less: Return to investment account holders       (15,978) (19,130) 
Less: Finance expense       (13,494) (9,788) 

        32,374  37,919 

Income from proprietary and co-investments    
Direct investment income, net        19,300  10,086 
Restructuring related income                -   29,406 
Dividend from co-investments           4,109  507 

        23,409  39,999 

Real estate income    
Development and sale          9,256  13,517 
Rental and operating income          1,157  1,248 

          10,413  14,765 
Treasury and other income    
Finance income   35,240 25,459 
Fair value loss on treasury investments, net   (10,933) - 
Other income, net 17 15,059 1,956 

        39,366  27,415 
Total income      146,526  163,545 

    
Operating expenses  57,649 48,783 
Finance expense  66,944 53,705 
Impairment allowances  18 1,547 12,164 

Total expenses  126,140 114,652 

    
Profit from continuing operations    20,386 48,893 
Loss from discontinued operations, net   - (467) 

    
Profit for the period  20,386 48,426 

 

Attributable to:    

Shareholders of Bank 15,054  49,134 

Non-controlling interests         5,332  (708) 

 20,386 48,426 

   

Earnings per share    

Basic and diluted earnings per share (US cents) 0.45 1.45 

 

Earnings per share (continuing operations)   

Basic and diluted earnings per share (US cents) 0.45 1.47 

 
 
The accompanying notes 1 to 24 form an integral part of the condensed consolidated interim financial information. 
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CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN OWNERS’ EQUITY 

for the six months ended 30 June 2020                   US$ 000's 

 

 

30 June 2020 (reviewed) 

Attributable to shareholders of the Bank 

Non –
controlling 
interests 

Total 
owners’ 
equity 

Share 
capital 

 Treasury 
shares 

 
Statutory 
reserve 

Investment 
fair value 
reserve 

Foreign 
currency 

translation 
reserve 

Retained 
earnings 

Share 
grant 

reserve Total 

    
    

   

Balance at 1 January 2020 975,638 (73,419) 125,312 7,737 (29,425) (2,498) 1,198 1,004,543 288,328 1,292,871 

           

Profit for the period (page 3) - - - - - 15,054 - 15,054 5,332 20,386 

Fair value changes during the period - - - (20,643) - - - (20,643) (267) (20,910) 

Total recognised income and expense - - - (20,643) - 15,054 - (5,589) 5,065 (524) 

           

Additional capital contribution to subsidiary (note 1) - - - - - (59,893) - (59,893) (14,311) (74,204) 

Modification loss on financing assets (note 2a, 10) - - - - - (14,016) - (14,016) (11,279) (25,295) 

Government grant (note 2b) - - - - - 3,118 - 3,118 936 4,054 

Dividends declared (note 8) - - - - - (30,000) - (30,000) - (30,000) 

Transfer to zakah and charity fund (page 8) - - - - - (1,388) - (1,388) (258) (1,646) 

Purchase of treasury shares - (48,237) - - - - - (48,237) - (48,237) 

Sale of treasury shares - 69,907 - - - (20,650) - 49,257 - 49,257 

Treasury shares acquired for share incentive scheme - (25,052) - - - - - (25,052) - (25,052) 

Foreign currency translation differences - - - - (19,504) - - (19,504) (3,991) (23,495) 

NCI arising from acquisition of a subsidiary (note 16) - - - - - - - - 63,747 63,747 

 
Balance at 30 June 2020 975,638 (76,801) 125,312 (12,906) (48,929) (110,273) 1,198 853,239 328,237 1,181,476 

 
 
The accompanying notes 1 to 24 form an integral part of the condensed consolidated interim financial information.  
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CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN OWNERS’ EQUITY 

for the six months ended 30 June 2020 (continued)                US$ 000's 

 

30 June 2019 (reviewed) 

Attributable to shareholders of the Bank 

Non –
controlling 
interests 

Non –
controlling 
interests 
held-for-

sale 

Total 
owners’ 
equity 

Share 
capital 

 Treasury 
shares 

 Statutory 
reserve 

Investment 
fair value 
reserve 

Foreign 
currency 

translation 
reserve 

Retained 
earnings 

Share 
grant 

reserve Total 

    
    

  
 

 
Balance at 1 January 2019 * (as previously 
reported) 975,638 (85,424) 117,301 (4,725) (43,380) 98,318 1,086 1,058,814 323,408 40,556 1,422,778 
Reclassification of subsidiary held-for-sale to 
held-for-use (note 14) - - - - - - - - 25,396 (25,396) - 

Balance at 1 January 2019 * (restated) 975,638 (85,424) 117,301 (4,725) (43,380) 98,318 1,086 1,058,814 348,804 15,160 1,422,778 

            

Profit for the period (page 3) - - - - - 49,134 - 49,134 (708) - 48,426 

Fair value changes during the period - - - (916) - - - (916) - - (916) 

Total recognised income and expense - - - (916) - 49,134 - 
  

48,218  (708) - 47,510 

            

Bonus shares issued 55,000 - - - - (55,000) - - - - - 

Extinguishment of treasury shares (55,000) 50,549 - - - 4,451 - - - - - 

Dividends declared (note 8) - - - - - (30,000) - (30,000) - - (30,000) 

Transfer to zakah and charity fund (page 8) - - - - - (2,219) - (2,219) (223) - (2,442) 

Issue of shares under incentive scheme - - - - - - 112 112 - - 112 

Purchase of treasury shares - (109,627) - - - - - (109,627) - - (109,627) 

Sale of treasury shares - 85,612 - - - (14,817) - 70,795 - - 70,795 

Foreign currency translation differences - - - - 230 - - 230 (4,856) - (4,626) 

Acquisition of NCI without a change in control - - - - - 431 - 431 - (15,160) (14,729) 

 
Balance at 30 June 2019 975,638 (58,890) 117,301 (5,641) (43,150) 50,298 1,198 1,036,754 343,017 - 1,379,771 

 

 
*  The Bank used to recognise gain / (loss) on sale of treasury shares in statutory reserve.  The Bank has regrouped the losses on sale of treasury shares of US$ 24,818 thousand for the year 
ended 31 December 2018 to retained earnings.   

 
 

The accompanying notes 1 to 24 form an integral part of the condensed consolidated interim financial information.  
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CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS 

for the six months ended 30 June 2020          US$ 000's 

 

 

30 June 
2020 

(reviewed)  

30 June 
 2019 

(reviewed) 

OPERATING ACTIVITIES    

Profit for the period 20,386  48,426 

Adjustments for:    

Income from commercial banking             (16,470)  (13,560) 

Income from proprietary investments             (23,409)  (10,482) 

Income from dividend and gain / (loss) on treasury investments  (8,623)  (16,530) 

Foreign exchange (gain) / loss  (1,174)  623 

Restructuring related income                        -    (29,406) 

Finance expense               80,408   63,493 

Impairment allowances                  1,547   12,164 

Depreciation and amortisation                  1,308   1,097 

 53,973  55,825 

Changes in:    
Placements with financial institutions (maturities of more than 3 
months) 

            346,762  
 (280,537) 

Financing assets  (2,845)  (91,284) 

Other assets               31,581   (179,515) 

CBB Reserve and restricted bank balance                44,145   (15,783) 

Clients’ funds               33,526   14,458 

Placements from financial and non-financial institutions             (150,461)  1,161,368 

Customer current accounts             (19,793)  (14,223) 

Equity of investment account holders           (119,822)  98,927 

Payables and accruals              (52,731) (48,042) 

    
Net cash generated from operating activities 164,335  701,194 

    

INVESTING ACTIVITIES    

Payments for purchase of equipment (233)  (273) 

Proceeds from sale of proprietary investment securities, net  1,008  2,156 

Purchase of treasury portfolio, net (268,797)  (261,748) 

Cash acquired on acquisition of a subsidiary  32,856  - 

Proceeds from sale of investment in real estate 342  38,118 

Dividends received from proprietary investments and co-investments 7,128  3,065 

Advance paid for development of real estate  (12,197) (11,734) 

    

Net cash used in investing activities (239,893)  (230,416) 

    

FINANCING ACTIVITIES    

Financing liabilities, net 650,040  (59,028) 

Finance expense paid  (82,595)  (25,794) 

Dividends paid (33,397)  (27,829) 

Acquisition of NCI -  (9,026) 
Purchase of treasury shares, net (24,124)  (39,182) 

    

Net cash generated from / (used in) financing activities 509,924  (160,859) 

    

Net increase in cash and cash equivalents during the period 434,366  309,919 

Cash and cash equivalents at 1 January * 367,533  397,620 

    

Cash and cash equivalents at 30 June 801,899  707,539 

    

Cash and cash equivalents comprise: *    
Cash and balances with banks (excluding CBB Reserve balance and 
restricted cash) 559,020  298,544 

Placements with financial institutions (less than 3 months) 242,879  408,995 

 801,899  707,539 

* net of expected credit loss of US$ 612 thousand (31 December 2019: US$ 1,098 thousand).  
The accompanying notes 1 to 24 form an integral part of the condensed consolidated interim financial information. 
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CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN RESTRICTED INVESTMENT ACCOUNTS 

for the six months ended 30 June 2019          

 

30 June 2020 (reviewed) Balance at 1 January 2020 Movements during the period Balance at 30 June 2020 

Company 

No of 
units 
(000) 

Average 
value per 

share US$ 
Total     

US$ 000’s 

Investment/ 
(withdrawal) 
US$ 000’s 

Revalua-
tion   

US$ 000’s 

Gross 
income 

US$ 000’s 

Dividends 
paid  

US$ 000’s 

Group’s 
fees as an 

agent      
US$ 000’s 

Administration 
expenses 
US$ 000’s 

No of 
units 
(000) 

Average 
value per 

share US$ 
Total     

US$ 000’s 

             

Mena Real Estate Company KSCC  150 0.33 50 - - - - - - 150 0.33 50 

Al Basha’er Fund 13 7.91 103 (10) - - - - - 12 7.91 95 

Safana Investment (RIA 1) 6,254 2.65 16,573 - - - - - - 6,254 2.65 16,573 
Shaden Real Estate Investment  
WLL (RIA 5) 3,434 2.65 9,100 - - - - - - 3,434 2.65 9,100 

Locata Corporation Pty Ltd (RIA 6) 2,633 1.00 2,633 - - - - - - 2,633 1.00 2,633 

 
  28,459 (10) - - - - -   28,451 

 

30 June 2019 (reviewed) Balance at 1 January 2019 Movements during the period Balance at 30 June 2019 

Company 

No of 
units 
(000) 

Average 
value per 

share US$ 
Total     

US$ 000’s 

Investment/ 
(withdrawal) 
US$ 000’s 

Revalua-
tion   

US$ 000’s 

Gross 
income 

US$ 000’s 

Dividends 
paid  

US$ 000’s 

Group’s 
fees as an 

agent      
US$ 000’s 

Administration 
expenses 
US$ 000’s 

No of 
units 
(000) 

Average 
value per 

share US$ 
Total     

US$ 000’s 

             

Mena Real Estate Company KSCC  150 0.33 50 - - - - - - 150 0.33 50 

Al Basha’er Fund 13 7.03 91 - 12 - - - - 13 7.91 103 

Safana Investment (RIA 1) 6,254 2.65 16,573 - - - - - - 6,254 2.65 16,573 
Shaden Real Estate Investment  
WLL (RIA 5) 3,434 2.65 9,100 - - - - - - 3,434 2.65 9,100 

Locata Corporation Pty Ltd (RIA 6) 2,633 1.00 2,633 - - - - - - 2,633 1.00 2,633 

 
  28,447 - 12 - - - -   28,459 

 

 

 

The accompanying notes 1 to 24 form an integral part of the condensed consolidated interim financial information.   
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CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF SOURCES AND USES OF ZAKAH AND CHARITY 

FUND 

for the six months ended 30 June 2020                                US$ 000’s  

 

 30 June      

2020 

(reviewed) 

 30 June       

2019 

(reviewed) 

   

   

Sources of zakah and charity fund   

Contribution by the Group 1,646 2,437 

Non-Islamic income  103 256 

   

Total sources 1,749 2,693 

   

Uses of zakah and charity fund   

Contributions to charitable organisations (185) (1,368) 

   

Total uses (185) (1,368) 

   

Surplus of sources over uses 1,564 1,325 

Undistributed zakah and charity fund at beginning of the period 5,407 4,636 

   

Undistributed zakah and charity fund at end of the period 6,971 5,961 

 

Represented by:   

Zakah payable  1,426 973 

Charity fund 5,545 4,988 

   

 6,971 5,961 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

The accompanying notes 1 to 24 form an integral part of the condensed consolidated interim financial information.   
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NOTES TO THE CONDENSED CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL INFORMATION 

for the six months ended 30 June 2020   

 

 

1 Reporting entity 

The condensed consolidated interim financial information for the six months ended 30 June 2020 

comprise the financial information of GFH Financial Group BSC (GFH or the “Bank”) and its 

subsidiaries (together referred to as “the Group”).   

The following are the principal subsidiaries consolidated in the condensed consolidated interim 

financial information. 

 

 

* During the period, KHCB issued Additional Tier 1 (AT1) securities of US$ 191 million which were 

fully subscribed by the Bank in the form of cash and transfer of certain assets. As KHCB is an 

existing subsidiary, the transaction is accounted for as transactions between equity holders while 

retaining control (i.e. non-controlling interests of KHCB and the Bank). Accordingly, the premium 

of US$ 59.8 million towards the subscription of the AT1 securities (representing the excess of the 

difference between contribution and parents share of net assets of the subsidiary) is considered 

as an adjustment to retained earnings and non-controlling interests of KHCB. The share of costs 

of the AT1 issuance attributable to the non-controlling interests of KHCB were charged to the non- 

controlling interests component in equity. 

 

2 Basis of preparation 

The condensed consolidated interim financial information of the Group has been prepared in 

accordance with applicable rules and regulations issued by the Central Bank of Bahrain (“CBB”). 

These rules and regulations require the adoption of all Financial Accounting Standards (FAS) 

issued by the Accounting and Auditing Organisation of Islamic Financial Institutions (AAOIFI), 

except for: 

a) recognition of modification losses on financial assets arising from payment holidays provided 

to customers impacted by COVID-19 without charging additional profits, in equity instead of 

profit or loss as required by FAS issued by AAOIFI. Any other modification gain or loss on 

financial assets are recognised in accordance with the requirements of applicable FAS. Please 

refer to note 10 for further details; and 

Investee name 
Country of 

incorporation 

Effective 
ownership 
interests 

2020 Activities 

GFH Capital Limited United Arab 

Emirates 

100% Investment 

management 

Khaleeji Commercial Bank BSC (‘KHCB’) *  

Kingdom of 

Bahrain  

55.41% Islamic retail bank 

Al Areen Project companies  100% Real estate 

development 

Falcon Cement Company BSC (c) (‘FCC’) 51.72% Cement 

manufacturing 

Global Banking Corporation BSC (c) 

(GBCORP) (note 17) 

50.41% Islamic investment 

bank  

Morocco Gateway Investment Company 

(‘MGIC’)   

Cayman Islands  

  

 

89.26% Real estate 

development 

Tunis Bay Investment Company (‘TBIC’)   82.92% Real estate 

development 

Energy City Navi Mumbai Investment 

Company & Mumbai IT & Telecom 

Technology Investment Company (together 

“India Projects”)   

80.27% Real estate 

development 

Gulf Holding Company KSCC  State of Kuwait 51.18% Investment in real 

estate 

Residential South Real Estate 

Development Company (RSRED) 

Bahrain 100% Real estate 

development 
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NOTES TO THE CONDENSED CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL INFORMATION 

for the six months ended 30 June 2020   

 

 

2 Basis of preparation (continued) 
 

b) recognition of financial assistance received from the government and/ or regulators as part of  

its COVID-19 support measures that meets the government grant requirement, in equity, 

instead of profit or loss as required by the statement on “Accounting implications of the impact 

of COVID-19 pandemic” issued by AAOIFI to the extent of any modification loss recognised in 

equity as a result of (a) above. In case this exceeds the modification loss amount, the balance 

amount is recognized in the profit or loss account. Any other financial assistance is recognised 

in accordance with the requirements of FAS.  Please refer to note 19 for further details.  

 

The above framework for basis of preparation of the condensed consolidated interim financial 

information is hereinafter referred to as ‘Financial Accounting Standards as modified by CBB’.  

The modification to accounting policies have been applied retrospectively and did not result in any 

change to the financial information reported for the comparative period. 

 

In line with the requirements of AAOIFI and the CBB rule book, for matters not covered by AAOIFI 

standards, the group takes guidance from the relevant International Financial Reporting Standards 

(“IFRS”) issued by the International Accounting Standards Board (“IASB”). Accordingly, the 

condensed consolidated interim financial information of the Group has been presented in 

condensed form in accordance with the guidance provided by International Accounting          

Standard 34 – ‘Interim Financial Reporting’, using ‘Financial Accounting Standards as modified by 

CBB’.  

 

The condensed consolidated interim financial information does not include all of the information 

required for full annual financial statements and should be read in conjunction with the Group’s 

last audited consolidated financial statements for the year ended 31 December 2019. However, 

selected explanatory notes are included to explain events and transactions that are significant to 

an understanding of the changes in the Group’s financial position and performance since the last 

annual audited consolidated financial statements as at and for the year ended 31 December 2019. 
 
3 Significant accounting policies 

The accounting policies and methods of computation applied by the Group in the preparation of 

the condensed consolidated interim financial information are the same as those used in the 

preparation of the Group’s last audited consolidated financial statements as at and for the year 

ended 31 December 2019, except as described in note 2 ‘basis of preparation” above and those 

arising from adoption of the following standards and amendments to standards effective from            

1 January 2020. Adoption of these standards and amendments did not result in changes to 

previously reported net profit or equity of the Group, however it has resulted in additional 

disclosures.  

 
a. Early adoption of standards issued during the year  

i) FAS 31 -  Investment Agency (Al-Wakala Bi Al-lstithmar) 
The Group has adopted FAS 31 as issued by AAOIFI in 2019 on its effective date of 1 January 

2020.  
 

The objective of this standard is to establish the principles of accounting and financial reporting 

for investment agency (Al-Wakala Bi Al-Istithmar) instruments and the related assets and 

obligations from both the principal (investor) and the agent perspectives. 
 

The Group uses wakala structure to raises funds from interbank market and from customers, and 

these were reported as liabilities under placements from financial institutions and placements from 

non-financial institutions and individuals, respectively as of 31 December 2019. All funds raised 

using wakala structure, together called “wakala pool” are comingled with the Bank’s jointly 

financed pool of funds based on an underlying equivalent mudarba arrangement.  
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NOTES TO THE CONDENSED CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL INFORMATION 

for the six months ended 30 June 2020   

 

3 Significant accounting policies (continued) 
 

This comingled pool of funds is invested in a common pool of assets of in the manner which the 

Group deems appropriate without  any restrictions as to where, how and for what purpose the 

funds should be invested. After adopting FAS 31 on 1 January 2020, the Wakala pool is now 

classified as part of the Mudaraba pool of funding under equity of investment account holders and 

the profit paid on these contracts is reported as part of determination of return on investment of 

equity of investment account holders. 

 

As per the transitional provisions of FAS 31, the entity may choose not to apply this standard on 

existing transactions executed before 1 January 2020 and have an original contractual maturity 

before 31 December 2020. The adoption of this standard has resulted in a change in classification 

of all Wakala based funding contracts as part of equity of investment accountholders and 

additional associated disclosures.   

 

ii) FAS 33 Investment in sukuks, shares and similar instruments 
The Group has adopted FAS 33 as issued by AAOIFI effective 1 January 2021. The objective of 

this standard is to set out the principles for the classification, recognition, measurement and 

presentation and disclosure of investment in Sukuk, shares and other similar instruments made 

by Islamic financial institutions. This standard shall apply to an institution’s investments whether 

in the form of debt or equity securities. This standard replaces FAS 25 Investment in Sukuk, shares 

and similar instruments.   

 

The standard classifies investments into equity type, debt-type and other investment instruments. 

Investment can be classified and measured at amortized cost, fair value through equity or fair 

value through the income statement. Classification categories are now driven by business model 

tests and reclassification will be permitted only on change of a business model and will be applied 

prospectively.   

 

Investments in equity instruments must be at fair value and those classified as fair value through 

equity will be subject to impairment provisions as per FAS 30 "Impairment, Credit Losses and 

Onerous Commitments". In limited circumstances, where the institution is not able to determine a 

reliable measure of fair value of equity investments, cost may be deemed to be best approximation 

of fair value. 

 

The standard is effective 1 January 2021 with an option to early adopt and is applicable on a 

retrospective basis. However, the cumulative effect, if any, attributable to owners’ equity, equity of 

investment account holders relating to previous periods, shall be adjusted with investments fair 

value pertaining to assets funded by the relevant class of stakeholders.  

 

The adoption of FAS 33 has resulted in changes in accounting policies for recognition, 

classification and measurement of investment in sukuks, shares and other similar instruments, 

however, the adoption of FAS 33 had no significant impact on any amounts previously reported in 

the condensed consolidated interim financial information for the period ended 30 June 2019 and 

the consolidated financial statement of the Group for the year ended 31 December 2019. Set out 

below are the details of the specific FAS 33 accounting policies applied in the current period. 
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NOTES TO THE CONDENSED CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL INFORMATION 

for the six months ended 30 June 2020   

 

3 Significant accounting policies (continued) 
 

Changes in accounting policies 
Categorization and classification 

FAS 33 sets out classification and measurement approach for investments in sukuk, shares and 

similar instruments that reflects the business model in which such investments are managed and 

the underlying cash flow characteristics. Under the standard, each investment is to be categorized 

as either investment in:  

i)  equity-type instruments;  

ii)    debt-type instruments, including: 

- monetary debt-type instruments; and 
- non-monetary debt-type instruments; and 

iii)   other investment instruments 

Unless irrevocable initial recognition choices as per the standard are exercised, an institution shall 

classify investments as subsequently measured at either of (i) amortised cost, (ii) fair value through 

equity (FVTE) or (iii) fair value through income statement (FVTIS), on the basis of both: 

- the Group’s business model for managing the investments; and 
- the expected cash flow characteristics of the investment in line with the nature of the 

underlying Islamic finance contracts. 
 

Reclassification of assets and liabilities 

The adoption of FAS 33 has resulted in the following change in the classification of investments 

based on the reassessment of business model classification of the assets at 1 January 2020: 

     

Investment 
securities 

Original 
classification 
under FAS 25 

New 
classification 
under FAS 33 

Original 
carrying amount 
under FAS 25 
US$ 000’s 

New carrying 
amount 
under FAS 33 
US$ 000’s 

Investment in sukuk FVTIS FVTE 284,904 284,904 

Amortised cost Amortised cost 517,375 517,375 

Investment in shares FVTIS FVTIS 239,807 239,807 

FVTIS FVTE 21,764 21,764 

FVTE FVTE 219,425 219,425 

 

The impact from the adoption of FAS 33 is given below: 

 

 Retained 
earnings 

Investment fair 
value reserve 

 US$ 000’s US$ 000’s 
   
Balance as of 1 January 2019 (previously reported) 123,136 (4,725) 
   
Effect on reclassification of financial instruments - - 

Balance as of 1 January 2019 (restated)  123,136 (4,725) 

     

 Retained 
earnings 

Investment fair 
value reserve 

 US$ 000’s US$ 000’s 
   
Balance as of 31 December 2019 (previously reported) 10,070 (4,831) 
   
Effect on reclassification of financial instruments (12,568) 12,568 

Balance as of 31 December 2019 (restated)  (2,498) 7,737 
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NOTES TO THE CONDENSED CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL INFORMATION 

for the six months ended 30 June 2020   

 

 

3 Significant accounting policies (continued) 
 
b. New standards, amendments and interpretations issued but not yet effective 
FAS 32 - Ijarah 

AAOIFI has issued FAS 32 “Ijarah” in 2020. This standard supersedes the existing FAS 8 “Ijarah 

and Ijarah Muntahia Bittamleek”. 

 
The objective of this standard is set out principles for the classification, recognition, measurement, 

presentation and disclosure for Ijarah (asset Ijarah, including different forms of Ijarah Muntahia 

Bittamleek) transactions entered into by the Islamic Financial Institutions as a lessor and lessee. 

This new standard aims to address the issues faced by the Islamic finance industry in relation to 

accounting and financial reporting as well as to improve the existing treatments in line with the 

global practices.  

 

This standard shall be effective for the financial periods beginning on or after 1 January 2021 with 

early adoption permitted. The Group is currently evaluating the impact of this standard. 

 

4 Estimates and judgements  

Preparation of condensed consolidated interim financial information requires management to 

make judgments, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and 

the reported amounts of assets and liabilities, income and expenses. Actual results may differ 

from these estimates. The areas of significant judgments made by management in applying the 

Group’s accounting policies and the key sources of estimation uncertainty were the same as those 

applied to the audited consolidated financial statements as at and for the year ended 31 December 

2019. However, the process of making the required estimates and assumptions involved further 

challenges due to the prevailing uncertainties arising from COVID-19 and required use of 

management judgements. 

 

Expected credit Losses  
The economic uncertainties caused by COVID-19, and the volatility in oil prices impacting the 

Middle East economic forecasts have required the Group to update the inputs and assumptions 

used for the determination of expected credit losses (“ECLs”) as at 30 June 2020. ECLs were 

estimated based on a range of forecast economic conditions as at that date and considering that 

the situation is fast evolving, the Group has considered the impact of higher volatility in the forward-

looking macro-economic factors, when determining the severity and likelihood of economic 

scenarios for ECL determination. 

 

Scenario analysis has been conducted with various stress assumptions taking into consideration 

all model parameters i.e. probability weighting of economic scenarios, probability of default, loss 

given default, exposure of default and period of exposure. Furthermore, an assessment has been 

conducted on the corporate portfolio based on various factors including but not limited to financial 

standing, industry outlook, facility structure, depth of experience, shareholder support etc. 

 

Each industry under the portfolio has a wide spectrum of clients, ranging from clients vulnerable 

to the outbreak to clients having strong financial standing to withstand the downturn, and the 

qualitative adjustments have considered these variables accordingly. Given the fact that the client 

base is primarily based in Bahrain and the region, all Government relief efforts to mitigate the 

impact of COVID-19 is also expected to have a mitigating impact on ECL assessment. The Group 

has factored the impact of these efforts in the likely severity of its ongoing ECL assessment. 
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NOTES TO THE CONDENSED CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL INFORMATION 

for the six months ended 30 June 2020   

 

 

4 Estimates and judgements (continued) 
 

The judgements and associated assumptions have been made within the context of the impact of 

COVID-19 and reflect historical experience and other factors that are considered to be relevant, 

including expectations of future events that are believed to be reasonable under the 

circumstances. In relation to COVID-19, judgements and assumptions include the extent and 

duration of the pandemic, the impacts of actions of governments and other authorities, and the 

responses of businesses and consumers in different industries, along with the associated impact 

on the global economy. Accordingly, the Group’s ECL estimates are inherently uncertain and, as 

a result, actual results may differ from these estimates. 

 

Significant increase in credit risk (SICR)  
A SICR occurs when there has been a significant increase in the risk of a default occurring over 

the expected life of a financial instrument. In the measurement of ECL, judgement is involved in 

setting the rules and trigger points to determine whether there has been a SICR since initial 

recognition of a financing facility, which would result in the financial asset moving from ‘stage 1’ to 

‘stage 2’. 

 

The Group continues to assess borrowers for other indicators of unlikeliness to pay, taking into 

consideration the underlying cause of any financial difficulty and whether it is likely to be temporary 

as a result of COVID-19 or longer term. 

 

During the period, in accordance with CBB instructions the Group has granted payment holidays 

to its eligible/impacted customers by deferring up to six months instalments. These deferrals are 

considered as short-term liquidity to address borrower cash flow issues. The relief offered to 

customers may indicate a SICR. However, the Group believes that the extension of these payment 

reliefs does not automatically trigger a SICR and a stage migration for the purposes of calculating 

ECL, as these are being made available to assist borrowers affected by the Covid-19 outbreak to 

resume regular payments. At this stage sufficient information is not available to enable the Group 

to individually differentiate between a borrowers’ short-term liquidity constraints and a change in 

its lifetime credit risk. 

 

Reasonableness of forward-looking information  

Judgement is involved in determining which forward looking information variables are relevant for 

particular financing portfolios and for determining the sensitivity of the parameters to movements 

in these forward-looking variables. The Group derives a forward looking “base case” economic 

scenario which reflects the Group’s view of the most likely future macro-economic conditions.  

Any changes made to ECL to estimate the overall impact of Covid-19 is subject to very high levels 

of uncertainty as limited forward-looking information is currently available on which to base those 

changes. 

 

The Group has previously performed historical analysis and identified key economic variables 

impacting credit risk and ECL for each portfolio and expert judgement has also been applied in 

this process. These economic variables and their associated impact on PD, EAD and LGD vary 

by financial instrument. Forecast of these economic variables (the “base, upside and downside 

economic scenario”) are obtained externally on an annual basis. 

 

The Group continues to individually assess significant corporate exposures to adequately 

safeguard against any adverse movements due to COVID-19. 

 

Probability weights 

Management Judgement is involved in determining the probability weighting of each scenario 

considering the risks and uncertainties surrounding the base case scenario. 

 

 

 



GFH FINANCIAL GROUP BSC                                                                                                                15 
 

NOTES TO THE CONDENSED CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL INFORMATION 

for the six months ended 30 June 2020   

 

 

4 Estimates and judgements (continued) 
 

In light of the current uncertain economic environment, the Group has re-assessed the scenario 

weighting to reflect the impact of current uncertainty in measuring the estimated credit losses for 

the period ended 30 June 2020. In making estimates, the Group assessed a range of possible 

outcomes by stressing the previous basis (that includes upside, based case and downside 

scenarios) and changed the downside weightings through to 100%. 

 

As with any economic forecasts, the projections and likelihoods of the occurrence are subject to 

a high degree of inherent uncertainty and therefore the actual outcomes may be significantly 

different to those projected. 

 

5 Financial risk management 

The Group’s financial risk management objectives and policies are consistent with those disclosed 

in the audited consolidated financial statements for the year ended 31 December 2019 except as 

described below: 

 
Credit risk  
The uncertainties due to COVID-19 and resultant economic volatility has impacted the Group’s 

financing operations and is expected to affect most of the customers and sectors to some degree. 

Although it is difficult to assess at this stage the degree of impact faced by each sector, the main 

industries impacted are hospitality, tourism, leisure, airlines/transportation and retailers. In 

addition, some other industries are expected to be indirectly impacted such as contracting, real 

estate and wholesale trading. Also, the volatility in oil prices during the early part of 2020, will have 

a regional impact due to its contribution to regional economies.  

 

Considering this evolving situation, the Group has taken pre-emptive measures to mitigate credit 

risk by adopting more cautious approach for credit approvals thereby tightening the criteria for 

extending credit to impacted sectors. Payment holidays have been extended to customers, 

including private and SME sector, in line with the instructions of CBB. These measures may lead 

to lower disbursement of financing facilities, resulting in lower net financing income and decrease 

in of other revenue. 

 
Liquidity risk and capital management  
The effects of COVID-19 on the liquidity and funding risk profile of the banking system are evolving 

and are subject to ongoing monitoring and evaluation. The CBB has announced various measures 

to combat the effects of COVID-19 and to ease liquidity in banking sector. Following are some of 

the significant measures that have an impact on the liquidity risk and regulatory capital profile of 

the Group:  

 payment holiday for 6 months to eligible customers; 

 for stage 1 ECL, increase in the number of days from 30 days to 74 days; 

 concessionary repo to eligible banks at zero percent; 

 reduction of cash reserve ratio from 5% to 3%; 

 reduction in LCR and NSFR ratio from 100% to 80%; and  

 Aggregate of modification loss and incremental ECL provision for stage 1 and stage 2 for the 

period from March to December 2020 to be added back to Tier 1 capital for the two years 

ending 31 December 2020 and 31 December 2021. And to deduct this amount proportionately 

from Tier 1 capital on an annual basis for three years ending 31 December 2022,                      

31 December 2023 and 31 December 2024 

 

The management of the Group has enhanced its monitoring of the liquidity and funding 

requirements.   
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NOTES TO THE CONDENSED CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL INFORMATION 

for the six months ended 30 June 2020   

 

 

5 Financial risk management (continued) 
 

In response to COVID-19 outbreak, the Group invoked its liquidity contingency plan and continues 

to monitor and respond to all liquidity and funding requirements that are presented. The Group 

continues to calibrate stress testing scenarios to current market conditions in order to assess the 

impact on the Group in current extreme stress. As at the reporting date the liquidity and funding 

position of the Group remains strong and is well placed to absorb and manage the impacts of this 

disruption. Further information on the regulatory liquidity and capital ratios as at 30 June 2020 

have been disclosed below. 

 
Operational risk management 
In response to COVID-19 outbreak, there were various changes in the working model, interaction 

with customers, digital modes of payment and settlement, customer acquisition and executing 

contracts and carrying out transactions with and on behalf of the customers. The management of 

the Group has enhanced its monitoring to identify risk events arising out of the current situation 

and the changes in the way business is conducted. The operational risk department has carried 

out a review of the existing control environment and has considered whether to update the risk 

registers by identifying potential loss events based on their review of the business processes in 

the current environment. 

 

As of 30 June 2020, the Group did not have any significant issues relating to operational risks.  

 

IBOR reforms 

IBOR reforms are heading to second phase, which relates to the replacement of benchmark rates 

with alternative risk-free rates. The impact of rate replacement on the Group’s products and 

services is one of the critical drivers of this project. With an aim to achieve an orderly transition 

and to mitigate the risks resulting from the transition, the Group’s management is in the process 

of planning for the Group’s transition project and continues to engage with various stakeholders.   

 

This project is expected to have a pervasive impact on the entity, in terms of scale and complexity 

and will impact products, internal systems and processes. 

 

Regulatory ratios 
 

a. Net stable funding Ratio (NSFR) 
The objective of the NSFR is to promote the resilience of banks’ liquidity risk profiles and to 

incentivise a more resilient banking sector over a longer time horizon. The NSFR limits 

overreliance on short-term wholesale funding, encourages better assessment of funding risk 

across all on-balance sheet and off-balance sheet items, and promotes funding stability. 

 

NSFR as a percentage is calculated as “Available stable funding” divided by “Required stable 

funding”.  

 

The Consolidated NSFR calculated as per the requirements of the CBB rulebook, as of 30 June 

2020 is as follows: 
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5 Financial risk management (continued) 
US$ 000’s 

No. Item 

No 

Specified 

Maturity 

Less 

than 6 

months 

More than 6 

months and 

less than 

one year 

Over one 

year 

Total 

weighted 

value 

Available Stable Funding (ASF): 

1 Capital: 

2 Regulatory Capital 964,166 - - 44,792 1,008,958 

3 Other Capital Instruments - - - - - 

4 Retail deposits and deposits from small business customers: 

5 Stable deposits - - - - - 

6 Less stable deposits - 764,773 212,507 234,039 1,113,591 

7 Wholesale funding: 

8 Operational deposits - - - - - 

9 Other Wholesale funding - 1,675,977 865,428 785,445 1,609,087 

10 Other liabilities: 

11 NSFR Shari’a-compliant hedging contract 
liabilities - - - - - 

12 All other liabilities not included in the above 
categories - 94,566 25,958 173,569 173,569 

13 Total ASF     3,905,205 

Required Stable Funding (RSF): 

14 Total NSFR high-quality liquid assets 
(HQLA) 770,769 - - - 22,721 

15 Deposits held at other financial institutions 
for operational purposes - - - - - 

16 Performing financing and sukuk/ securities: - 621,817 - 926,477 880,778 

17 Performing financial to financial institutions 
by level 1 HQLA - - - - - 

18 Performing financing to financial institutions 
secured by non-level 1 HQLA and 
unsecured performing financing to financial 
institutions - - - 108,536 92,256 

19 Performing financing to non- financial 
corporate clients, financing to retail and 
small business customers, and financing to 
sovereigns, central banks and PSEs, of 
which: - 131,091 100,544 - 115,817 

20 With a risk weight of less than or equal to 
35% as per the CBB Capital Adequacy Ratio 
guidelines - - - - - 

21 Performing residential mortgages, of which: - - - - - 

22 With a risk weight of less than or equal to 
35% under the CBB Capital Adequacy Ratio 
Guidelines - - - 8,968 5,829 

23 Securities/sukuk that are not in default and 
do not qualify as HQLA, including exchange-
traded equities - 205,573 123,600 674,257 838,844 

24 Other assets: - - - - - 

25 Physical traded commodities, including gold - - - - - 

26 Assets posted as initial margin for Shari’a-
compliant hedging contracts and 
contributions to default funds of CCPs - - - - - 

27 NSFR Shari’a-compliant hedging assets - - - - - 

28 NSFR Shari’a-compliant hedging contract 
liabilities before deduction of variation 
margin posted - - - - - 

29 All other assets not included in the above 
categories 2,499,017 - - - 2,499,017 

30 OBS items - - - - 14,606 

31 Total RSF - 958,481 224,144 1,718,238 4,469,869 

32 NSFR (%)     87.4 % 
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5 Financial risk management (continued) 
US$ 000’s 

No. Item 

No 
Specified 
Maturity 

Less 
than 6 

months 

More than 
6 months 
and less 
than one 

year 
Over 

one year 

Total 
weighted 

value 

Available Stable Funding (ASF): 

1 Capital: 

2 Regulatory Capital 1,058,107 - - 35,340 1,093,447 

3 Other Capital Instruments - - - - - 

4 Retail deposits and deposits from small business customers: 

5 Stable deposits - - - - - 

6 Less stable deposits - 1,151,743 198,247 165,704 1,380,695 

7 Wholesale funding: 

8 Operational deposits - - - - - 

9 Other Wholesale funding - 1,686,007 582,773 380,354 1,272,035 

10 Other liabilities: 

11 NSFR Shari’a-compliant hedging contract 
liabilities - - - - - 

12 All other liabilities not included in the above 
categories - 142,220 18,724 161,563 161,563 

13 Total ASF 
    

3,907,740 

Required Stable Funding (RSF): 

14 Total NSFR high-quality liquid assets 
(HQLA) 

 

- - - 64,391 

15 Deposits held at other financial institutions 
for operational purposes - - - - - 

16 Performing financing and sukuk/ securities: - 767,378 26,099 914,636 906,346 

17 Performing financial to financial institutions 
by level 1 HQLA - - - - - 

18 Performing financing to financial institutions 
secured by non-level 1 HQLA and 
unsecured performing financing to financial 
institutions - 1,095 - 140,212 119,728 

19 Performing financing to non- financial 
corporate clients, financing to retail and 
small business customers, and financing to 
sovereigns, central banks and PSEs, of 
which: - 176,780 54,449 - 115,615 

20 With a risk weight of less than or equal to 
35% as per the CBB Capital Adequacy Ratio 
guidelines - - - - - 

21 Performing residential mortgages, of which: - - - - - 

22 With a risk weight of less than or equal to 
35% under the CBB Capital Adequacy Ratio 
Guidelines - - - - - 

23 Securities/sukuk that are not in default and 
do not qualify as HQLA, including exchange-
traded equities - 172,216 10,000 106,945 198,053 

24 Other assets: - - - - - 

25 Physical traded commodities, including gold -    - 

26 Assets posted as initial margin for Shari’a-
compliant hedging contracts and 
contributions to default funds of CCPs - - - - - 

27 NSFR Shari’a-compliant hedging assets - - - - - 

28 NSFR Shari’a-compliant hedging contract 
liabilities before deduction of variation 
margin posted - - - - - 

29 All other assets not included in the above 
categories 2,450,439 - - - 2,450,439 

30 OBS items - 133,645 15,801 105,685 12,757 

31 
Total RSF 

- 1,251,114 106,348 
1,267,47

8 3,867,329 

32 NSFR (%)     101 % 
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5 Financial risk management (continued) 
 

b. Liquidity Coverage Ratio (LCR) 
 

LCR has been developed to promote short-term resilience of a bank’s liquidity risk profile. The 

LCR requirements aim to ensure that a bank has an adequate stock of unencumbered high-quality 

liquidity assets (HQLA) that consists of assets that can be converted into cash immediately to 

meet its liquidity needs for a 30 calendar day stressed liquidity period. The stock of unencumbered 

HQLA should enable the Bank to survive until day 30 of the stress scenario, by which time 

appropriate corrective actions would have been taken by management to find the necessary 

solutions to the liquidity crisis. 

 

LCR is computed as a ratio of Stock of HQLA over the Net cash outflows over the next 30 calendar 

days. 

 

 Average balance 
 30 June 

2020         
US$ 000’s 

31 December 
2019 

US$ 000’s 
   
Stock of HQLA 112,355 205,525 
Net cashflows 95,240 117,139 
LCR % 118% 188% 
   
Minimum required by CBB 80% 100% 

 

c. Capital Adequacy Ratio 
 

 30 June       
2020 

US$ 000’s 

31 December   
2019 

US$ 000’s 

   
CET 1 Capital before regulatory adjustments       989,275       1,078,079  
Less: regulatory adjustments               -                  -  
CET 1 Capital after regulatory adjustments       989,275       1,078,079  
T 2 Capital adjustments         44,792            44,792  
Regulatory Capital    1,034,067       1,122,871  
     
Risk weighted exposure:     
Credit Risk Weighted Assets    7,373,146       7,776,802  
Market Risk Weighted Assets          76,250            79,231  
Operational Risk Weighted Assets       474,052          474,052  
Total Regulatory Risk Weighted Assets     7,923,448       8,330,085  
     
Investment risk reserve (30% only)                 2                    2  
Profit equalization reserve (30% only)                 3                    3  
Total Adjusted Risk Weighted Exposures    7,923,443       8,330,080  
     
Capital Adequacy Ratio 13.05% 13.48% 
Tier 1 Capital Adequacy Ratio 12.60% 13.06% 
     
Minimum required by CBB 12.50% 12.50% 
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6 Seasonality of operations 

Due to the inherent nature of the Group’s business (investment banking, commercial banking and 

leisure and hospitality management business), the six month results reported in this condensed 

consolidated interim financial information may not represent a proportionate share of the overall 

annual results.    
 
7 Comparatives 

The condensed consolidated interim financial information is reviewed, not audited. The 

comparatives for the condensed consolidated statement of financial position have been extracted 

from the Group’s audited consolidated financial statements for the year ended 31 December 2019 

and the reviewed condensed consolidated interim financial information for the six months ended 

30 June 2019. The comparatives for the condensed consolidated statements of income, cash 

flows, changes in owners’ equity, changes in restricted investment accounts and sources and uses 

of zakah and charity fund have been extracted from the reviewed condensed consolidated interim 

financial information for the six months ended 30 June 2019.  The comparatives have been 

restated for the effect of adoption of FAS 33 (refer note 3 (a) (ii)) and reclassification of certain 

assets as held-for-use from held-for-sale (note 14) 
 
8 Appropriations 

Appropriations, if any, are made when approved by the shareholders. 

 

In the shareholders meeting held on 6 April 2020, the following were approved and effected during 

the period:   

a) Cash dividend of 3.34% of the paid-up share capital amounting to US$ 30 million;  

b) Appropriation of US$ 500 thousand towards charity for the year 2019;  

c) Appropriation of US$ 568 thousand towards zakah for the year 2019; and  

d) Transfer of US$ 8 million to statutory reserve.   

 

9 Treasury portfolio  

 30 June 

 2020 

 31 December 

2019 

 30 June 

 2019 

 US$ 000’s  US$ 000’s  US$ 000’s 

 (reviewed)  (audited)  (reviewed) 

   (restated)  (restated) 

      

Placements with financial institutions 353,409  546,575  866,120 

      

Equity type investments       

At fair value through income statement       

- Structured notes  297,950  239,807  178,988 

      

Debt type investments       

At fair value through equity      

- Quoted sukuk 345,610  284,904  155,326 

      

At amortised cost       
- Quoted sukuk * 597,493  517,375  481,971 

      
 1,594,462  1,588,661  1,682,405 

 
* Includes sukuk of US$ 331,050 thousand pledged against medium-term borrowing of                   

US$ (211,236) thousand. 
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10 Financing assets 

 30 June 

2020 

 31 December 

2019 

 30 June 

 2019 

 US$ 000’s  US$ 000’s  US$ 000’s 

 (reviewed)  (audited)  (reviewed) 

      

Murabaha 919,739  1,008,580  985,179 

Musharaka 276  277  7,327 

Wakala 13,280  13,280  13,280 

Mudharaba 2,776  2,776  2,799 

Istisnaa 6,533  4,597  6,900 

Asset held-for-leasing 386,609  350,976  360,763 

      

 1,329,213  1,380,486  1,376,248 

      

Less: Impairment allowances (53,591)  (107,709)  (76,017) 

      
 

1,275,622  1,272,777  1,300,231 

Murabaha financing receivables are net of deferred profits of US$ 52,973 thousand                      

(2019: US$ 68,233 thousand) and un-amortised modification loss of US$ 7,544 thousand (page 4). 
 

The modification loss has been calculated as the difference between the net present value of the 

modified cash flows calculated using the original effective profit rate and the current carrying value of 

the financial assets on the date of modification. The Group provided payment holidays on financing 

exposures amounting to US$ 118,382 thousand as part of its support to impacted customers. 

The movement on impairment allowances is as follows: 

2020 Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total 

 US$ 000’s US$ 000’s US$ 000’s US$ 000’s 

     

At 1 January 2020 12,149 7,241 88,319 107,709 

Net movement between stages 3,591 (4,042) 451 - 

Net charge for the period 2,168 1,698 (1,793) 2,073 

Write off - - (26,920) (26,920) 

Disposal - - (29,271) (29,271) 

 
At 30 June 2020 17,908 4,897 30,786 53,591 

 

11 Real estate investments 

 30 June 

2020 

 31 December 

2019 

 30 June 

 2019 

 US$ 000’s  US$ 000’s  US$ 000’s 

 (reviewed)  (audited)  (reviewed) 

Investment Property       

- Land  470,285  490,412  485,504 

- Building 63,597  40,841  40,841 

      

 533,882  531,253  526,345 

Development Property      

- Land 782,056  797,535  806,827 

- Building 492,596  477,221  488,272 

      

 1,274,652  1,274,756  1,295,099 

      
 1,808,534  1,806,009  1,821,444 
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12 Proprietary investments 

 30 June 

2020 

 31 December 

2019 

 30 June 

 2019 

 US$ 000’s  US$ 000’s  US$ 000’s 

 (reviewed)  (audited)  (reviewed) 

Equity type investments      

At fair value through income statement       

- Unquoted securities  21,764  29,640  34,875 

      

At fair value through equity      

- Listed securities (at fair value) 17,492  27,324  26,511 

- Unquoted securities    136,445  95,594  103,006 

 153,937  122,918  129,517 

      

Equity-accounted investees 75,627  115,617  114,656 

      

 251,328  268,175  279,048 

  
13 Co-investments 

  30 June 

2020 

 31 December 

2019 

 30 June 

 2019 

 US$ 000’s  US$ 000’s  US$ 000’s 

 (reviewed)  (audited)  (reviewed) 

At fair value through equity      

- Unquoted securities   98,558  96,507  77,048 

      

 98,558  96,507  77,048 

 
14 Assets held-for-sale and associated liabilities   

 30 June 

2020 

 31 December 

2019 

 30 June 

 2019 

 US$ 000’s  US$ 000’s  US$ 000’s 

 (reviewed)  (audited)  (reviewed) 

      

Assets  -  101,213  101,213 

Liabilities  -  39,936  39,936 

Non-controlling interests -  25,396  25,396 

      

  
Assets and related liabilities held-for-sale represents the assets and liabilities of Falcon Cement 

Company BSC (c) (‘FCC’), the Group’s subsidiary acquired in 2018.  
 

Restatement 
During the period, the Group had re-classified its investment in a subsidiary, Falcon Cement                      

Company BSC (c), from assets held-for-sale because the investments no longer meet the criteria 

to be classified as held-for-sale, to held-for-use. 

 

In accordance with IFRS 5 Non-current assets held-for-sale and discontinued operations, upon 

reclassification as held-for-use, the subsidiary was consolidated on a line by line basis including 

earlier periods resulting in restatement of the prior year as if the subsidiary had always been 

consolidated and reclassifying ‘non-controlling interest held-for-sale’ to ‘non-controlling interests’.  

The reclassification did not had any impact on the previously reported profits or owners’ equity. 
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14 Assets held-for-sale and associated liabilities   
 

The effect of restatement on the previously reported assets and liabilities are given below: 

 

 

15 Term financing 

30 June 
2019 

 31 December 

2019 

 30 June 

 2019 

 US$ 000’s  US$ 000’s  US$ 000’s 

 (reviewed)  (audited)  (reviewed) 

      

Murabaha financing   463,628   249,435  119,461 

Sukuk liability *  285,484   -  - 

Ijarah financing  23,421   24,653  25,724 

Other borrowings  156,999   27,323  76,768 

      

 929,532  301,411  221,953 

 

* During the period, the Group obtained an unsecured financing of US$ 300 million through 

issuance of sukuk certificates with a profit rate of 7.5% repayable by 2025.   

  

  

31 December 2019  

 

30 June 2019 

 
restated  

previously 
reported  restated 

previously 
reported       

 US$ 000’s US$ 000’s  US$ 000’s US$ 000’s 

ASSETS      

Cash and bank balances 364,598 362,345  371,805 369,552 

Treasury portfolio 1,588,661 1,588,661  1,682,405 1,682,405 

Financing assets 1,272,777 1,272,777  1,300,231 1,300,231 

Real estate Investments  1,806,009 1,806,009  1,821,444 1,821,444 

Proprietary investments 268,175 268,175  279,048 279,048 

Co-investments 96,507 96,507  77,048 77,048 

Assets held-for-sale - 101,213  - 101,213 

Receivables and 
prepayments 444,689 424,146  

502,877 482,334 

Property and equipment 103,857 25,440  103,116 24,699 

 
Total  5,945,273 5,945,273  6,137,974 6,137,974 

      

LIABILITIES      

Clients’ funds 70,858 70,858  61,097 61,097 

Placements from financial, 
non-financial institutions 
and individuals 2,447,249 2,447,249  2,789,757 2,789,757 

Customer current accounts 147,487 147,487  163,683 163,683 

Term financing 301,411 279,418  221,953 199,960 

Liabilities directly 
associated with assets 
held-for-sale - 39,936  - 39,936 

Payables and accruals 466,852 448,909  525,876 507,933 

      

Total  3,433,857 3,433,857  3,762,366 3,762,366 
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16 Acquisition of additional interests in an equity accounted investee 

During the period, the Group acquired additional stake in Global Banking Corporation BSC (c) 

(GBCORP), an equity-accounted investee resulting in the Group obtaining control                      

as at 30 June 2020.   

 

The Group’s existing stake and additional stake acquired are given below: 

 

Current  
Stake 

Additional stake 
acquired  

Total  
stake 

    
GBCORP 28.69% 21.72% 50.41% 
    

 

Consideration transferred and non-controlling interests 

The consideration transferred for the acquisition was in the form of investments held by the Group. 

The consideration transferred is generally measured at fair value and the stake held by 

shareholders other than the Group in the subsidiaries is recognised in the consolidated financial 

statements under “Non-controlling interests” based on the proportionate share of non-controlling 

shareholders’ in the recognised amounts of the investee’s net assets or fair value at the date of 

acquisition of the investee on a transaction by transaction basis based on the accounting policy 

choice of the Group. 

 

Identifiable assets acquired and liabilities assumed 

All entities acquired were considered as businesses. The fair value of assets, liabilities, equity 

interests have been reported on a provisional basis. If new information, obtained within one year 

from the acquisition date about facts and circumstances that existed at the acquisition date, 

identifies adjustments to the above amounts, or any additional provisions that existed at the 

acquisition date, then the acquisition accounting will be revised. Revisions to provisional 

acquisition accounting are required to be done on a retrospective basis. 

 

The reported amounts below represent the adjusted acquisition carrying values of the acquired 

entities as at 30 June 2020, being the effective date of acquisition, and have been reported on a 

provisional basis as permitted by accounting standards. 

 

30 June      
2020 

 US$ 000’s 

  

Cash and bank balances, placements with financial institutions 32,856 

Investment securities  50,167 

Investment property  42,477 

Property and equipment 2,709 

Receivables and prepayments  1,440 

  

Total assets 129,649 

 

Accruals and other liabilities 1,101 

  

Total liabilities 1,101 

  

Total net identifiable assets and liabilities (A) 128,548 
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16 Acquisition of additional interests in an equity accounted investee (continued) 
 

30 June     
2020 

 US$ 000’s 

  

Fair value of Group’s previously held equity interest  34,812 

Value of consideration transferred   21,571 

Non-controlling interests recognised  63,747 

  

Total consideration (B) 120,130 

  

Negative goodwill (B-A) (provisional) 8,418 

 
The acquisition of additional stake in GBCORP resulted in a bargain purchase and the Group has 

recognised negative goodwill of US$ 8,418 thousand which is included in the income statement 

under ‘Income from proprietary and co-investments, Direct investment income’.  The bargain 

purchase was due to pressure on the sellers to exit their holdings due to change in their business 

plans.  The acquisition resulted in net cash inflow of US$ 32,856 thousand.  

 

17 Other income 

Other income mainly comprise of recoveries from project companies amounting to US$ 8.4 million, 

write back of liabilities no longer required of US$ 3.2 million, income of non-financial subsidiaries 

of US$ 2 million 

 

18 Impairment allowances 

Six months ended  

30 June       
2020 

30 June 

 2019 

 US$ 000’s US$ 000’s 

 (reviewed) (reviewed) 

Expected credit loss on:   

- Bank balances 67 7 

- Placement with financial institutions  545 10,751 

- Financing assets 165 694 

- Other receivables 770 712 

   

 1,547 12,164 
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19 Government assistance and subsidies 

Governments and central banks across the world have responded with monetary and fiscal 

interventions to stabilize economic conditions.  The Government of Kingdom of Bahrain has  

announced various economic stimulus programmes (“Packages”) to support businesses in these 

challenging times. 

 

During the period the Group received financial assistance amounting to US$ 4,054 thousands 

representing reimbursement of staff costs and waiver of fees, levies, utility charges and cost of 

Repo funding received from the government and/ or regulators that has been recognized directly 

in equity. 

 

20 Related party transactions  

The significant related party balances and transactions as at 30 June 2020 are given below: 

 

 Related parties as per FAS 1 Assets under 
management 

(including 
special 

purpose and 
other 

entities) Total 30 June 2020 (reviewed) 

Associates 
and joint 
venture 

Key 
management 

personnel 

Significant 
shareholders 
/ entities in 

which 
directors are 

interested  
 US$ 000’s US$ 000’s US$ 000’s US$ 000’s US$ 000’s 

      

Assets      

Financing assets  -   8,212   17,692   31,723   57,628  

Proprietary investments  29,442   -   6,058   47,735   83,236  

Co-investments   76,955   -   -   42,955   119,910  

Receivables and 
prepayments 

 3,228   -   -   8,833   12,060  

      

Liabilities       

Clients’ funds      

Placements from financial, 
non-financial institutions 
and individuals 

 -   6,939   51,907   -   58,846  

Customer accounts  454   387   12,034   3,228   16,103  

Payables and accruals   -   -   3,387   4,086   7,473  

      
Equity of investment 
account holders 

 1,085   666   234,798   912   237,462  

      

Income       

Income from Investment 
banking 

 -   -   -   40,963   40,963  

Income from commercial 
banking 

 (32)  212   1,111   -   1,292  

Income from proprietary 
and co-investments 

 (950)  -   -   4,109   3,159  

Real estate income  -   -   -   -   -  

Treasury and other income  -   -   -   4,000   4,000  
      

Expenses      

Operating expenses  -   5,252   -   -   5,252  

Finance expense  19   122   3,332   66   3,538  
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20 Related party transactions (continued) 
 

 Related parties as per FAS 1 

Assets under 
management 

(including 
special 

purpose and 
other entities) Total 30 June 2019 (reviewed) 

Associates 
and joint 
venture 

Key 
management 

personnel 

Significant 
shareholders / 

entities in 
which 

directors are 
interested  

 US$ 000’s US$ 000’s US$ 000’s US$ 000’s US$ 000’s 

Transactions      

Sale of real estate 
investment - - 40,000 - 40,000 
      

Assets      

Financing assets - 5,621 15,146 29,552 50,319 

Proprietary investments 102,632 - 6,058 54,416 163,106 

Co-investments  - - - 23,638 23,638 
Receivables and 
prepayments 3,236 - 13,257 193,905 210,398 

      

Liabilities       

Clients’ funds 3,445 - - 15,161 18,606 
Placements from financial, 
non-financial institutions 
and individuals - 4,817 2,873 - 7,690 

Customer accounts 199 151 16,300 3,912 20,562 

Payables and accruals  1,398 - 9,519 19,731 30,648 
      
Equity of investment 
account holders 1,101 2,804 38,152 1,101 43,158 
      

Income       
Income from Investment 
banking - - - 43,344 43,344 
Income from commercial 
banking (133) 24 124 (13) 2 
Income from proprietary 
and co-investments 1,651 - - 508 2,159 

Real estate income - 50 9,248 - 9,298 
Treasury and other income 120 - - 827 947 
      

Expenses      

Operating expenses - 10,252 - 45 10,297 

Finance expense - - 623 - 623 
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21 Segment reporting 

The Group is organised into business units based on their nature of operations and independent reporting entities and has four reportable operating segments 

namely real estate development, investment banking, commercial banking and corporate and treasury. 

 

 

 
Real estate 

development 

Investment 

banking 

Commercial 

banking  

Corporate 

and treasury Total 

 US$ ‘000s US$ ‘000s US$ ‘000s US$ ‘000s US$ ‘000s 

30 June 2020 (reviewed)      

Segment revenue 13,630 66,429 30,156 36,311 146,526 

Segment expenses (14,872) (49,305) (15,076) (46,887) (126,140) 

Segment result * (1,241) 17,124 15,080 (10,576) 20,386 

Segment assets 1,732,160 473,439 2,524,152 1,405,019 6,134,771 

Segment liabilities 252,703 226,987 1,088,179 2,536,703 4,104,572 

Other segment information       

Proprietary investments (Equity-accounted investees) 11,132 18,310 76,955 - 106,397 

Equity of investment account holders - - 848,126 597 848,723 

Commitments 28,564  148,167  176,731 
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21 Segment reporting (continued) 
 

 
Real estate 

development 

Investment 

banking 

Commercial 

banking  

Corporate and 

treasury Total 

 US$ ‘000s US$ ‘000s US$ ‘000s US$ ‘000s US$ ‘000s 

30 June 2019 (reviewed)      

Segment revenue 44,048  64,178 37,920 17,399 163,545  

Segment expenses (13,057)  (53,613) (28,010) (19,972) (114,652) 

Segment result * 30,991 10,565 9,910 (2,573) 48,893 

Segment assets 2,011,374 1,126,011 2,538,667 461,921 6,137,973 

Segment liabilities 379,961 1,078,917 1,047,090 1,256,398 3,762,366 

Other segment information       

Proprietary investments (Equity-accounted investees) 46,214 56,418 12,024 - 114,656 

Equity of investment account holders - - 995,250 587 995,837 

Commitments 114,314 - 122,167 18,000 254,481 

 

 

 

* Includes segment result of discontinued operations, net. 
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22 Commitments and contingencies 

The commitments contracted in the normal course of business of the Group: 

 30 June 

2019 

US$ 000’s 

(reviewed) 

 31 December 

2019 

US$ 000’s 

(audited)      

 30 June 

2019 

US$ 000’s 

(reviewed) 

      

Undrawn commitments to extend finance 120,793  182,695  179,196 

Financial guarantees 27,374  31,395  28,061 
Capital commitment for infrastructure 
development projects 14,064  17,541  35,518 

Commitment to lend 14,500  23,500  16,500 

Other commitments -  -  7,000 

      

 176,731  255,131  266,275 

 

Performance obligations 

During the ordinary course of business, the Group may enter into performance obligations in 

respect of its infrastructure development projects. It is the usual practice of the Group to pass these 

performance obligations, wherever possible, on to the companies that own the projects. In the 

opinion of the management, no liabilities are expected to materialise on the Group at                    

30 June 2020 due to the performance of any of its projects. 

 

Litigations, claims and contingencies 
The Group has a number of claims and litigations filed against it in connection with projects 

promoted by the Bank in the past and with certain transactions. Further, claims against the Bank 

also have been filed by former employees. Based on the advice of the Bank’s external legal 

counsel, the management is of the opinion that the Bank has strong grounds to successfully 

defend itself against these claims. Appropriate provision have been made in the books of 

accounts. No further disclosures regarding contingent liabilities arising from any such claims are 

being made by the Bank as the directors of the Bank believe that such disclosures may be 

prejudicial to the Bank’s legal position. 

 

23 Financial instruments 

Fair values 

Fair value is an amount for which an asset could be exchanged, or a liability settled, between 

knowledgeable, willing parties in an arm’s length transaction. This represents the price that would 

be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market 

participants at the measurement date. 

 

Underlying the definition of fair value is a presumption that an enterprise is a going concern without 

any intention or need to liquidate, curtail materially the scale of its operations or undertake a 

transaction on adverse terms. 

 

The COVID-19 pandemic has resulted in a global economic slowdown with uncertainties in the 

economic environment. The global capital and commodity markets have also experienced great 

volatility and a significant drop in prices. The Group’s fair valuation exercise primarily relies on 

quoted prices from active markets for each financial instrument (i.e. Level 1 input) or using 

observable or derived prices for similar instruments from active markets (i.e. Level 2 input) and 

has reflected the volatility evidenced during the period and as at the end of the reporting date in 

its measurement of its financial assets and liabilities carried at fair value. Where fair value 

measurements was based in full or in part on unobservable inputs (i.e. Level 3), management has 

used its knowledge of the specific asset/ investee, its ability to respond to or recover from the 

crisis, its industry and country of operations to determine the necessary adjustments to its fair 

value determination process. 
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23 Financial instruments (continued) 
 

Fair value hierarchy 

The table below analyses the financial instruments carried at fair value, by valuation method. The 

different levels have been defined as follows: 

 

 Level 1: quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets and liabilities. 

 Level 2: inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the 

asset or liability, either directly (i.e.as prices) or indirectly (i.e. derived from prices). 

 Level 3: inputs for the asset or liability that are not based on observable market data 

(unobservable inputs). 
 

30 June 2020 (reviewed) Level 1 Level 2 Level 3 Total 

 US$ 000’s US$ 000’s US$ 000’s US$ 000’s 

i) Proprietary investments     

Investment securities carried at fair 
value through:    

 

- income statement - - 21,764 21,764 

- equity 17,492 - - 17,492 

 17,492 - 21,764 39,256 

ii) Treasury portfolio      

Investment securities carried at fair 
value through: 

    

- income statement 297,950 - - 297,950 

- equity 357,185 - - 357,185 

 655,135 - - 655,135 

iii) Co-investments      

Investment securities carried at fair value 
through equity - - 98,558 98,558 

     

 672,627 - 120,322 792,949 

 

30 June 2019 (reviewed) Level 1 Level 2 Level 3 Total 

 US$ 000’s US$ 000’s US$ 000’s US$ 000’s 

i) Proprietary investments     

Investment securities carried at fair 
value through:    

 

- income statement - - 34,875 34,875 

- equity 26,511 - - 26,511 

 26,511 - 34,875 61,386 

ii) Treasury portfolio      

Investment securities carried at fair 
value through: 

    

- income statement 178,988 - - 178,988 

- equity 155,326 - - 155,326 

 334,314 - - 334,314 

iii) Co-investments     

Investment securities carried at fair 
value through equity - - 77,048 77,048 

     

 360,825 - 111,923 472,748 
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23 Financial instruments (continued) 
 

The following table analyses the movement in Level 3 financial assets during the period: 

 

 30 June 
2020 

 31 December 
2019 

 US$ 000’s 

(reviewed) 

 US$ 000’s 

(audited) 
   (restated) 

    

At beginning of the period 128,198  133,433 

Gains (losses) in income statement -  (5,235) 

Disposals at carrying value  (29,640)  - 

Purchases 21,764  - 

    

At end of the period 120,322  128,198 

 
 

24 ASSETS UNDER MANAGEMENT AND CUSTODIAL ASSETS 

 

i.) The Group provides corporate administration, investment management and advisory services 

to its project companies, which involve the Group making decisions on behalf of such entities. 

Assets that are held in such capacity are not included in these consolidated financial statements.  

At the reporting date, the Group had assets under management of US$ 2,040 million                 

(31 December 2019: US$ 1,975 million). During the period, the Group had charged management 

fees amounting to US$ 2,726 thousand (30 June 2019: US$ 1,358 thousand) to its assets under 

management. 

 

ii.) Custodial assets comprise of discretionary portfolio management (‘DPM’) accepted from 

investors amounting to US$ 380,194 thousand out of which US$ 141,566 thousand has been 

invested to the Bank’s own investment products. Further, the Bank is also holding Sukuk of 

US$ 39,111 thousand on behalf of the investors.    
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(The attached information do not form part of the 
condensed consolidated interim financial information) 

 



GFH FINANCIAL GROUP BSC 34 
 

Supplementary disclosures   

 

 

UNREVIEWED SUPPLEMENTARY DISCLOURE TO THE CONDENSED CONSOLIDATED 

INTERIM FINANCIAL INFORMATION 

 
On 11 March 2020, the Coronavirus (COVID-19) outbreak was declared, a pandemic by the World 

Health Organization (WHO) and has rapidly evolved globally. This has resulted in a global 

slowdown with uncertainties in the economic environment. This included disruption to capital 

markets, deteriorating credit markets and liquidity concerns. Authorities have taken various 

measures to contain the spread including implementation of travel restrictions and quarantine 

measures.  

 

The pandemic as well as the resulting measures have had a significant knock-on impact on the 

Bank and its principal subsidiaries and its associates (collectively the “Group”). The Group is 

actively monitoring the COVID-19 situation, and in response to this outbreak, has activated its 

business continuity plan and various other risk management practices to manage the potential 

business disruption on its operations and financial performance. 

 
The Central Bank of Bahrain (CBB) announced various measures to combat the effect of COVID- 

19 to ease liquidity conditions in the economy as well as to assist banks in complying with regulatory 

requirements. Theses measure include the following: 

 Payment holiday for 6 months to eligible customers without any additional profits; 

 Concessionary repo to eligible retail banks at zero Percent; 

 Reduction of cash reserve ratio from 5% to 3%; 

 Reductions of liquidity coverage ratio (LCR) and net stable funding ratio (NSFR) from 100% to 

80%; 

 Aggregate of modification loss and incremental expected credit losses (ECL) provisions for 

stage 1 and stage 2 from March to December 2020 to be added to Tier 1 capital for two years 

ending 31 December 2020 and 31 December 2021. And to deduct this amount proportionality 

from Tier 1 capital on an annual basis for three years ending December 2022, 31 December 

2023 and 31 December 2024. 

 
The onset of COVID-19 and the aforementioned measures resulted in the following significant 
effects to the financial position and operations of the Group: 

 
 The CBB mandated 6-month payment holiday required the retail banking subsidiary of the 

Group to recognize a one-off modification loss directly in equity. The modification loss has been 

calculated as the difference between the net present value of the modified cash flows calculated 

using the original effective profit rate and the carrying value of the financial assets on the date 

of modification. 

 
 The Government of Kingdom of Bahrain has announced various economic stimulus 

programmes (“Packages”) to support businesses in these challenging times. The Group received 

various forms of financial assistance representing specified reimbursement of a portion of staff 

costs, waives of fees, levies and utility charges and zero cost funding received from the 

government and/or regulators, in response to its COVID-19 support measures.  

 

 The mandated 6 months payments holiday also included the requirement to suspend minimum 

payments and service fees on credit card balances and reduction in transaction related 

charges, this resulted in a significant decline in the Group’s fees income from its retail banking 

operations. 

 

 The strain caused by COVID-19 on the local economy resulted in a slow-down in the sale of 

new asset management products and booking of new corporate financing assets by the Group. 

During the six months ended 30 June 2020, placements of AuM were lower by 53.5% and 

financing assets bookings were lower by 26.3% than the same period of the previous year. 
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UNREVIEWED SUPPLEMENTARY DISCLOURE TO THE CONDENSED CONSOLIDATED 
INTERIM FINANCIAL INFORMATION (Continued) 

 

 Decreased consumer spending caused by the economic slow-down in the booking of new 

consumer financing assets by the Bank, whereas, deposit balances decreased compared to 

the same period of the previous year. These effects partly alleviated the liquidity stress faced 

by the Group due to the mandated 6 months payments holiday. The Group’s liquidity ratios 

and regulatory CAR were impacted but it continues to meet the revised regulatory 

requirement. The consolidated CAR, LCR and NSFR as of 30 June 2020 was 13%, 118% 

and 88% respectively. 

 
 The stressed economic situation resulted in the Bank recognizing incremental ECL on its 

financing exposures. 

 

 The overall economic effect of the pandemic was also reflected in the displacement and 

volatility in global debt and capital markets in H1 2020 due to which the group had to 

recognize valuation losses on its Sukuk and investment portfolios. 

 

In addition to the above areas of impact, due to the overall economic situation certain strategic business 

and investment initiatives have been postponed until there is further clarity on the recovery indicators and 

its impact on the business environment. Overall, for the period, the Bank achieved a net profit of              

USD 15.10 million, which is lower than USD 49.1 million in the same period of the previous year, 

registering a drop of 69.4%. 

 
A summary of the significant areas of financial impact described above is as follows: 

 
 Net Impact 

recognized in 
the Group's 
consolidated 

income 
statement 

Net Impact on 
the Group's 
consolidated 

financial 
position 

Net Impact 
recognized in 

the Group's 
consolidated 

owners’ 
equity 

 USD' 000   USD' 000   USD' 000 

Average reduction of cash reserve - 22,828 - 

Concessionary repo at 0% - 129,676 - 

Modification loss - (25,292) (25,292) 

Investment portfolio decline (10,933) (31,576) (20,643) 

Modification loss amortization 17,475 17,475 - 

Incremental ECL provisions (1,547) (1,547) - 

Government grants - - 4,054 

Lower fee income (retail banking) (830) - - 

 
Information reported in the table above only include components or line items in the financial 

statements where impact was quantifiable and material. Some of the amounts reported above 

include notional loss of income or incremental costs and hence may not necessarily reconcile 

with amounts reported in the interim financial information for 30 June 2020. 

 

The above supplementary information is provided to comply with CBB circular number 

OG/259/2020 (reporting of Financial Impact of COVID-19), dated 14 July 2020. This information 

should not be considered as indication of the results if the entire year or relied upon for any other 

purposes. Since the situation of COVID-19 is uncertain and is still evolving, the above impact is 

as of date of preparation of this information. Circumstances may change which may result in this 

information to be out-of-date. In addition, this information does not represent a full 

comprehensive assessment of COVID-19 impact on the Group. This information has not been 

subject to a formal review by external auditors.  


