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      المختصر الموحد بيان الدخل
 بآالف الدوالرات األمريكية                                              2019 سبتمبر 30المنتهية في  للتسعة أشهر

 
 للثالثة أشهر المنتهية في  المنتهية في للتسعة أشهر إيضاح 

 سبتمبر 30 سبتمبر 30  سبتمبر 30 سبتمبر 30  
  2019 2018  2019 2018 
 )مراجعة( )مراجعة(  )مراجعة( )مراجعة(   

       العمليات المستمرة
       إيراد الخدمات المصرفية االستثمارية 

 658 649  1.766 2.007  األصولإدارة 
 - 34.923  31.600 77.012  إيرادات متعلقة بالصفقات

  79.019 33.366  35.572 658 

       إيراد الخدمات المصرفية التجارية
 17.573 22.654  50.857 61.416  إيراد التمويل

 5.069 3.910  16.549 21.240  إيراد الخزينة واالستثمار
 1.934 2.781  5.393 13.526  الرسوم وإيرادات أخرى

 (6.015) (10.485)  (16.782) (29.615)  مطروحاً: العائد لحاملي حسابات االستثمار
 (5.965) (4.355)  (16.566) (14.143)  مطروحاً: مصروفات التمويل

  52.424 39.451  14.505 12.596 

       إيراد من استثمارات الملكية الخاصة واالستثمارات 
       المشتركة

 9.719 285  17.906 10.371  إيراد االستثمار المباشر، صافي
 - -  35.300 29.406 16 يكلةإيراد متعلق بإعادة اله

 - 1.099  721 1.607  أرباح أسهم من االستثمارات المشتركة

  41.384 53.927  1.384 9.719 

       إيراد العقارات
 501 4.495  4.912 18.012  التطوير والبيع

 677 654  2.087 1.901  اإليجار والدخل التشغيلي

  19.913 6.999  5.149 1.178 

       اد الخزينة وإيرادات أخرىإير
 190 8.671  663 18.094   إيراد التمويل 
 1.270 14.351  1.270 30.881  خزينةالربح من استثمارات صافي أرباح أسهم و

 45.569 10.847  69.622 12.308  إيرادات أخرى، صافي

  61.283 71.555  33.869 47.029 

 71.180 90.479  205.298 254.023  مجموع اإليرادات
       

 28.422 21.425  70.966 70.209  مصروفات تشغيلية 
 9.428 30.965  24.836 84.669  مصروفات التمويل

 3.756 16.269  9.455 28.433 17 مخصصات انخفاض قيمة الموجودات

 41.606 68.659  105.257 183.311  مجموع المصروفات
       

 29.574 21.820  100.041 70.712  ستمرةربح من العمليات الم
       )خسارة( / ربح من موجودات محتفظ بها لغرض البيع 

 1.681 -  4.619 (467)  ومن العمليات غير المستمرة، صافي

 31.255 21.820  104.660 70.245  ربح الفترة
 

       المنسوب إلى :
 30.937 24.429  103.438 73.562  مساهمي البنك

 318 (2.609)  1.222 (3.317)  حصص غير مسيطرة

  70.245 104.660  21.820 31.255 
 

       العائد على السهم
 0.87 0.58  2.91 1.99  على السهم )سنت أمريكي(المخفض العائد األساسي و

 

       العمليات المستمرة –العائد على السهم 
 0.84 0.58  2.81 2.01  مريكي(على السهم )سنت أالمخفض العائد األساسي و

  جزءاً أساسياً من هذه المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة.  22إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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   المختصر بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
 بآالف الدوالرات األمريكية                                                                                                                            2019سبتمبر 30المنتهية في  للتسعة أشهر

 

 

  المنسوب لمساهمي البنك  حصص غير 

     احتياطي  احتياطي  أرباح احتياطي   حصص مسيطرة مجموع

  رأس أسهم تياطياح القيمة العادلة تحويل  مستبقاة أسهم  غير محتفظ بها حقوق

 )مراجعة( 2019 سبتمبر 30 المال خزينة قانوني اراتملالستث العمالت   المنحة المجموع مسيطرة للبيع الملكية

      األجنبية      

            

 * 2019نايري 1الرصيد في  975.638 (85.424) 117.301 (4.725) (43.380) 98.318 1.086 1.058.814 323.408 40.556 1.422.778

 (3)صفحة  ربح الفترة - - - - - 73.562 - 73.562 (3.317) - 70.245

 تغيرات القيمة العادلة خالل           

 الفترة - - - (184) - - - (184) - - (184)

 مجموع اإليرادات           

 والمصروفات المحتسبة - - - (184) - 73.562 - 73.378 (3.317) - 70.061

            

 أسهم منحة صادرة 55.000 - - - - (55.000) - - - - -

 إطفاء أسهم خزينة (55.000) 50.549 - - - 4.451 - - - - -

 (8أرباح أسهم معلنة )إيضاح  - - - - - (30.000) - (30.000) - - (30.000)

 المحول لصندوق الزكاة           

 (8واألعمال الخيرية )صفحة  - - - - - (2.219) - (2.219) (223) - (2.442)

 إصدار أسهم وفق برنامج حوافز           

 الموظفين - - - - - - 112 112 - - 112

 شراء أسهم خزينة - (146.592) - - - - - (146.592) - - (146.592)

 بيع أسهم خزينة - 134.309 - - - (22.504) - 111.805 - - 111.805

 فروقات تحويل العمالت األجنبية - - - - 6.725 - - 6.725 (5.082) - 1.643

 بدون  شراء حصة غير مسيطرة           

 تغير السيطرة - - - - - 431 - 431 - (15.160) (14.729)

            
 2019 سبتمبر 30في  الرصيد 975.638 (47.158) 117.301 (4.909) (36.655) 67.039 1.198 1.072.454 314.786 25.396 1.412.636

 
                ألف دوالر أمريكي للسنة المنتهية في 24.818بيع أسهم الخزينة بمبلغ  مناالحتياطي القانوني. قام البنك بإعادة تصنيف الخسائر  في* اعتاد البنك على احتساب ربح / )خسارة( بيع أسهم الخزينة 

 إلى األرباح المستبقاة.  2018ديسمبر  31
 
 جزءاً أساسياً من هذه المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة. 22إلى  1كل اإليضاحات المرفقة من تش
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   المختصر بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
 بآالف الدوالرات األمريكية                                                                                                                    )يتبع( 2019سبتمبر 30المنتهية في  للتسعة أشهر

 
 

  نسوب لمساهمي البنكالم  

       احتياطي  احتياطي   حصص مجموع

  رأس عالوة إصدار أسهم احتياطي أرباح أسهم تحويل العمالت  غير حقوق

 )مراجعة( 2018سبتمبر  30 المال أسهم خزينة قانوني مستبقاة المنحة األجنبية المجموع مسيطرة الملكية

           

 )المعلن 2018يرينا 1الرصيد في           

 سابقاً( 975,638 3.058 (58,417) 105.893 122.825 1.026 - 1.150.023 345.770 1.495.793

 (30أثر تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم ) - - - - (16.586) - - (16.586) (13.092) (29.678)

 )معدل( 2018يناير 1الرصيد في  975,638 3.058 (58,417) 105.893 106.239 1.026 - 1.133.437 332.678 1.466.115

           

 (3ربح الفترة )صفحة  - - - - 103.438 - - 103.438 1.222 104.660

 مجموع اإليرادات والمصروفات          

 المحتسبة - - - - 103.438 - - 103.438 1.222 104.660

           

 أرباح أسهم معلنة  - - - - (82.412) - - (82.412) - (82.412)

 المحول لصندوق الزكاة واألعمال الخيرية - - - - (2.432) - - (2.432) (522) (2.954)

 إلغاء احتساب نتيجة فقدان السيطرة - - - - (35) - - (35) (745) (780)

 إصدار أسهم وفق برنامج حوافز           

 الموظفين - - - - 62 60 - 122 49 171

 شراء أسهم خزينة - - (72.311) - - - - (72.311) - (72.311)

 بيع أسهم خزينة - (3.058) 41.699 - (3.030) - - 35.611 - 35.611

 فروقات تحويل العمالت األجنبية - - - - - - (26.713) (26.713) (11.793) (38.506)

 حصص غير مسيطرة ناتجة من االستحواذ على           

 شركة تابعة  - - - - - - - - 6.383 6.383

 2018سبتمبر  30الرصيد في  975,638 - (89.029) 105.893 121.830 1.086 (26.713) 1.088.705 327.272 1.415.977

 

 

 

جزءاً أساسياً من هذه المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة.  22إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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   بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر
 بآالف الدوالرات األمريكية                                         2019سبتمبر  30للتسعة أشهر المنتهية في 

 
  سبتمبر 30  سبتمبر 30

2018  2019  
  )مراجعة(  )مراجعة(

 أنشطة العمليات   
 ربح الفترة 70.245  104.660

 تعديالت لـ :   
 إيراد عائد إلى دخل بالصفقات (77.012)  -
            إيراد الخدمات المصرفية التجارية (15.926)  (16.549)
 إيراد من استثمارات الملكية الخاصة (11.851)  (11.885)
 )خسارة( من استثمارات الخزينة  إيراد من أرباح األسهم وربح / (30.880)  (1.270)
 )أرباح( / خسائر صرف العمالت األجنبية 1.567  (351)
 إيراد متعلق بإعادة الهيكلة (29.406)  (80.300)
 إيرادات أخرى -  (4.586)

 مصروفات التمويل  84.672  41.401
 مخصصات انخفاض القيمة 28.433  9.455
 استهالك وإطفاء 1.636  1.557

42.132  21.478  
 تغييرات في:   
 اشهر( 3إيداعات لدى مسسسات مالية )ذات تواريخ استحقاق أكثر من  (123.305)  (15.465)

 موجودات التمويل (107.780)  42.298
 موجودات أخرى (122.752)  (25.508)
 رصيد احتياطي مصرف البحرين المركزي  ورصيد بنكي مقيد (13.165)  (7.972)
 أموال العمالء 27.830  (14.246)

 إيداعات من مسسسات مالية ومسسسات غير مالية 1.046.986  261.251
 حسابات جارية للعمالء (8.474)  (29.331)

 لي حسابات االستثمارحقوق ملكية حام 74.575  10.137
 ذمم دائنة ومصروفات مستحقة 9.045  (8.148)

 صافي النقد الناتج من أنشطة العمليات 804.438  255.148
 

 أنشطة االستثمار   
 مدفوعات لشراء معدات (556)  (1.447)
 مقبوضات من بيع استثمارات ملكية خاصة، صافي 2.156  (87.769)
 ء محفظة الخزينة، صافيشرا (419.306)  (30.612)

 مقبوضات من بيع شركة تابعة   -  104.591
 مقبوضات من بيع عقار استثماري 38.352  -
 شراء عقار استثماري -  (2.652)

 أرباح أسهم مستلمة من استثمارات ملكية خاصة واستثمارات مشتركة 4.164  21.255
 اتمبلغ مدفوع مقدماً لتطوير عقار (16.282)  (9.099)
 شراء حصة إضافية في شركة تابعة -  (5.144)

 صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار (391.472)  (10.877)
 

 أنشطة التمويل   
 مطلوبات التمويالت، صافي 11.312  (57.477)
 مصروفات تمويل مدفوعة  (67.569)  (33.888)
 أرباح أسهم مدفوعة  (30.590)  (75.646)
 شراء حصة غير مسيطرة (9.026)  -
 شراء أسهم خزينة، صافي (12.283)  (30.776)

 صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل (108.156)  (197.787)
    

 صافي الزيادة في النقد وما في حكمه خالل الفترة 304.810  46.484
 يناير* 1النقد وما في حكمه في  397.620  256.887

 سبتمبر 30النقد وما في حكمه في  702.430  303.371
 

 يتمثل النقد وما في حكمه في: *   
 نقد وأرصدة لدى البنوك )باستثناء رصيد احتياطي مصرف البحرين المركزي والنقد المقيد( 333.483  220.398
 إيداعات لدى مسسسات مالية )ذات تواريخ استحقاق أقل من ثالثة أشهر( 368.947  82.973

303.371  702.430  

 ألف دوالر أمريكي(. 1.041: 2018ديسمبر  31ألف دوالر أمريكي ) 55صافي من الخسائر االئتمانية المتوقعة بمبلغ * 

 جزءاً أساسياً من هذه المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة. 22إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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    بيان التغيرات في حسابات االستثمار المقيدة الموحد المختصر
                                        2019 مبرسبت 30المنتهية في  للتسعة أشهر

  
 )مراجعة( 2019 سبتمبر 30 2019يناير  1الرصيد في  الحركة خالل الفترة 2019 سبتمبر 30الرصيد في 

 

 المجموع

)بآالف 

الدوالرات 

 األمريكية(

 

معدل سعر 

 الوحدة

)بالدوالر 

 األمريكي(

 

 

عدد 

الوحدات 

 )باآلالف(

مصروفات 

 إدارية

بآالف )

الدوالرات 

 األمريكية(

رسوم 

 مجموعةال

 كوكيل

)بآالف 

الدوالرات 

 األمريكية(

 أرباح أسهم

 مدفوعة

)بآالف 

الدوالرات 

 األمريكية(

 مجمل

 الدخل

)بآالف 

الدوالرات 

 األمريكية(

 

 إعادة تقييم

)بآالف 

الدوالرات 

 األمريكية(

استثمارات/ 

 )سحوبات(

)بآالف 

الدوالرات 

 األمريكية(

 

ع المجمو

)بآالف 

الدوالرات 

 األمريكية(

 

 معدل سعر

 الوحدة

)بالدوالر 

 األمريكي(

 

 

 

عدد الوحدات 

 )باآلالف(

 

 

 

 الشركة:

             

 شركة مينا للعقارات )ش.م.ك.م(  150 0.33 50 - - - - - - 150 0.33 50
 صندوق البشاير 13 7.03 91 - 12 - - - - 13 7.91 103

 (1سفانا لالستثمار )ريا  6.254 2.65 16.573 - - - - - - 6.254 2.65 16.573
 شادن لالستثمارات العقارية ذ.م.م             

 (5)ريا  3.434 2.65 9.100 - - - - - - 3.434 2.65 9.100
 (6شركة لوكاتا المحدودة )ريا 2.633 1.00 2.633 - - - - - - 2.633 1.00 2.633

             

28.459   - - - - 12 - 28.447    

 
 )مراجعة( 2018سبتمبر  30 2018يناير  1الرصيد في  الحركة خالل الفترة 2018سبتمبر  30الرصيد في 

 

المجموع 

)بآالف 

الدوالرات 

 األمريكية(

 

معدل سعر 

 الوحدة

)بالدوالر 

 األمريكي(

 

 

عدد 

الوحدات 

 )باآلالف(

مصروفات 

 إدارية

)بآالف 

الدوالرات 

 األمريكية(

وم رس

 المجموعة

 كوكيل

)بآالف 

الدوالرات 

 األمريكية(

 أرباح أسهم

 مدفوعة

)بآالف 

الدوالرات 

 األمريكية(

 مجمل

 الدخل

)بآالف 

الدوالرات 

 األمريكية(

 

 إعادة تقييم

)بآالف 

الدوالرات 

 األمريكية(

استثمارات/ 

 )سحوبات(

)بآالف 

الدوالرات 

 األمريكية(

 

المجموع 

)بآالف 

الدوالرات 

 األمريكية(

 

 معدل سعر

 الوحدة

)بالدوالر 

 األمريكي(

 

 

 

عدد الوحدات 

 )باآلالف(

 

 

 

 الشركة:

             

 شركة مينا للعقارات )ش.م.ك.م(  150 0.35 52 - - - - - - 150 0.35 53
 صندوق البشاير 13 7.15 93 - - - - - - 13 7.15 93

 (1نا لالستثمار )ريا سفا 6.254 2.65 16.588 - - - - - - 6.254 2.65 16.573
 شادن لالستثمارات العقارية ذ.م.م             

 (5)ريا  3.529 2.66 9.386 - - - - - - 3.529 2.66 9.387
 (6شركة لوكاتا المحدودة )ريا 2.633 1.00 2.633 - - - - - - 2.633 1.00 2.633

             

28.739   - - - - - - 28.752    

 
 جزءاً أساسياً من هذه المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة. 22إلى  1حات المرفقة من تشكل اإليضا
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   ستخدامات صندوق األعمال الخيرية والزكاة الموحد المختصربيان مصادر وا
 بآالف الدوالرات األمريكية                                         2019 سبتمبر 30المنتهية في  للتسعة أشهر

 
 

  سبتمبر 30  سبتمبر 30
2018  2019  

  )مراجعة(  )مراجعة(
    
 والزكاةمصادر صندوق األعمال الخيرية    

 مساهمة من المجموعة  2.437  2.954
 إيرادات مخالفة للشريعة اإلسالمية 282  32

    
 مجموع المصادر 2.719  2.986

    
 استخدامات صندوق األعمال الخيرية والزكاة   
 تبرعات لمسسسات خيرية (1.466)  (104)

    
 مجموع االستخدامات (1.466)  (104)

    
 فائض المصادر على االستخدامات 1.253  2.882
 صندوق األعمال الخيرية والزكاة غير الموزع كما في بداية الفترة 4.636  2.840

    
 سبتمبر 30صندوق األعمال الخيرية والزكاة غير الموزع كما في  5.889  5.722

 
 

 تتمثل في:   
 الزكاة المستحقة  944  1.870
 ال الخيريةصندوق األعم 4.945  3.852

    
5.722  5.889  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جزءاً أساسياً من هذه المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة. 22إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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    المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة   إيضاحات حول
                             2019 سبتمبر 30المنتهية في  للتسعة أشهر

 
 تقرير المنشأة .1

من المعلومات المالية  2019 سبتمبر 30المنتهية في  للتسعة أشهرلمعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة تتكون ا
 لمجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب )جي اف اتش أو "البنك"( والشركات التابعة له )"المجموعة"(. 

 

 الموحدة المرحلية المختصرة. تم توحيد الشركات التابعة الجوهرية التالية في المعلومات المالية
 

الشركة األم/  بلد التأسيس إسم الشركة التابعة
 المالكة

نسبة الملكية 
 2019الفعلية 

 نشاط العمل الرئيسي

اإلمارات  جي اف اتش كابيتال المحدودة
العربية 
 المتحدة

 جي اف اتش

 إدارة االستثمارات  100%

المصرف الخليجي التجاري 
  (KHCBش.م.ب )

 أعمال مصرفية بالتجزئة %55.41 البحرين مملكة

شركة بوابة المغرب االستثمارية 
(MGIC)  

 جزر الكايمن

 تطوير العقارات 89.26%

 تطوير العقارات %51.41  شركة مرفأ تونس لالستثمار

شركة استثمار مدينة نافي 
مومباي للطاقة، وشركة استثمار 

مدينة مومباي لتكنولوجيا 
معة" مشاريع المعلومات )مجت

 الهند"(

 تطوير العقارات 77.20%

شركات مشاريع العرين ش.م.ب 
 )مقفلة(

100%  تطوير العقارات 

%51.72 شركة الصقر لألسمنت ش.م.ب   صناعة اإلسمنت 

شركة الخليج القابضة ش.م.ك 
 )قابضة(

%51.18  دولة الكويت  االستثمار في العقارات 

شركة صروح، جزر الكايمان 
 روح"()"ص

 جزر الكايمن

المصرف 
الخليجي 
 التجاري

 

بناء وبيع العقارات في "أوريكس  10.00%
 هيلز"

 
 
 أساس اإلعداد .2

ً لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة  أعدت المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة وفقا
بات هيئة المحاسبة والمراجعة للمسسسات المالية اإلسالمية ودليل األنظمة الصادر للمسسسات المالية اإلسالمية. ووفقاً لمتطل

عن مصرف البحرين المركزي، بالنسبة لألمور التي ال تتناولها معايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة 
ة إلعداد التقارير المالية ذات العالقة. وتبعاً والمراجعة للمسسسات المالية اإلسالمية، فإن المجموعة تسترشد بالمعايير الدولي

 -34لذلك، تم عرض البيانات المالية الموحدة المرحلية بصورة مختصرة وفقاً إلرشادات معيار المحاسبة الدولي رقم 
 "التقارير المالية المرحلية". 

 
بة للبيانات المالية السنوية الكاملة ويجب إن المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة ال تشمل كل المعلومات المطلو

. مع ذلك، تم تضمين إيضاحات 2018ديسمبر  31قراءتها مع البيانات المالية الموحدة المدققة للمجموعة للسنة المنتهية في 
خر تفسيرية مختارة لتوضح أحداث ومعامالت جوهرية لفهم التغيرات في المركز المالي للمجموعة وأدائها المالي منذ آ

 .2018ديسمبر  31بيانات مالية موحدة سنوية مدققة كما في وعن السنة المنتهية في 
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    لمعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة  ا إيضاحات حول
                             2019 سبتمبر 30المنتهية في  للتسعة أشهر

 
 .  أساس اإلعداد )يتبع(2

 
 التغيير في العرض:

تلف أنشطة بيان الدخل لتتوافق مع مخبيان المركز المالي و، غيرت المجموعة وصفها وعرضها ل2019 ينايراعتباراً من  
المجموعة المولدة لإليرادات، ولتعزيز اإلفصاحات، وتمكين مستخدمي البيانات المالية من فهم األنشطة واألداء المالي 

، ومصادر اإليرادات المرتبطة للمجموعة خطوط العمل الجوهريةتشرح للمجموعة بشكل أفضل. الفقرات والجداول أدناه 
 بها. 

 
 األنشطة:

عن عمالئها بصفة وكيل ب( تقديم  نيابةاالستثمار، وإدارة األصول  صللمجموعة تشمل: أ( تقديم فراألنشطة الرئيسية 
محسنة عوائد لتحتية والمشاريع العقارية المستهدفة لتحقيق االتجارية ج( القيام بتطوير وبيع مشاريع البنى  المصرفيةالخدمات 

بإدارة ، تقوم المجموعة لذلككية استراتيجية كمدير رئيسي. باإلضافة مل بأصولد( مشاركة العمالء في االستثمار، واالحتفاظ 
 محفظة الخزينة بهدف تحقيق عوائد أعلى من الفرص المتوفرة في رأس المال وأسواق المال.

 
 القطاعات:

 للقيام باألنشطة المذكورة أعاله، نظمت المجموعة نفسها في وحدات القطاعات التشغيلية التالية: 
 

 لمصرفيةالخدمات ا
 ستثمارية:اال
 
 
 
 
 

حقوق الملكية  أنشطةعلى  بشكل أساسي قطاع الخدمات المصرفية االستثمارية، والذي يركز
الخاصة وإدارة األصول. أنشطة حقوق الملكية الخاصة تشمل االستحواذ على حصص في 
شركات غير مدرجة أو مدرجة، وذلك بأسعار أقل من القيمة المتوقعة. تعمل المجموعة 
بصفة مدير ريئسي ووسيط من خالل شراء وإدارة وتحقيق االستثمارات في موجودات 
االستثمار لعمالءها من المسسسات واألفراد من أصحاب الثروات. وحدة إدارة األصول 

المسجرة مسئولة عن تحديد وإدارة االستثمارات في العقارات المدرة للعوائد، والموجودات 
 في األسواق المستهدفة. 

 
، واقتناص الفرص االستثماريةنشطة المصرفية االستثمارية تركز على شراء، وإدارة، األ

 .المستهدفةوذلك لتحقيق وتجاوز العوائد 
 

األنشطة المصرفية االستثمارية تنتج إيرادات للمجموعة تستند على الرسوم، واألنشطة، 
االستثمارات حقوق الملكية الخاصة، و تشملواألصول. الموجودات تحت هذا القطاع 

 المشتركة واالستثمارات االستراتيجية غير المصرفية.
 

الخدمات المصرفية 
 :التجارية

 
 

المتوافقة مع جميع األنشطة المصرفية للشركات والخدمات المصرفية لألفراد  على تشمل
التي تقدمها المجموعة من خالل شركتها التابعة، المصرف الخليجي الشريعة اإلسالمية 

ً بإدارة دفتر الخزينة واستثمارات الملكية التجاري  ش.م.ب. كما تقوم الشركة التابعة أيضا
 الخاصة بالمجموعة ضمن هذا القطاع التشغيلي. 

 :تطوير عقارات
 
 
 

وحدة العمل هذه بشكل رئيسي في إنشاء وإدارة مشاريع البنى التحتية االقتصادية تشارك 
المجموعة في العقارات والموجودات المتعلقة الكبيرة. كما تغطي وحدة العمل استثمارات 

 بها.  

ة يالخدمات المؤسس
 والخزينة:

لمجموعة، بما في ذلك الخزينة اجميع التكاليف واألنشطة التي يتم القيام بها على مستوى 
والموجودات المتبقية لالستثمارات، تعتبر جزءاً من األنشطة المسسسية وأنشطة الخزينة 

 للمجموعة. 

 
عمل فريق  االقطاعات التشغيلية أعاله، عدا الخدمات المصرفية التجارية التي تعتبر شركة تابعة منفصلة، لديهجميع 

 . مشتركة ووحدات دعم توظيف االستثمارمن المهنيين المحترفين، ويدعمه فريق عمل  متخصص
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    المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة   إيضاحات حول
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 .  أساس اإلعداد )يتبع(2
 

ستراتيجية تقدم منتجات وخدمات مختلفة، ويتم إدارتها بصورة منفصلة، ألنها تتطلب استراتيجيات مختلفة وحدات العمل اال
لإلدارة وتخصيص الموارد ضمن المجموعة. لكل من وحدات العمل االستراتيجية، يقوم مجلس إدارة المجموعة )صانعي 

 كل ثالثة أشهر.   القرارات التشغيلية الرئيسيين( بمراجعة تقارير إدارية داخلية 
 

يتم قياس أداء كل قطاع تشيغيلي على أساس نتائج القطاع، ويتم مراجعته من قبل لجنة اإلدارة ومجلس اإلدارة كل ثالثة 
أشهر. تستخدم نتائج القطاعات لقياس األداء كون اإلدارة تعتقد أن هذه المعلومات هي األكثر أهمية وعالقة في تقييم نتائج 

لمتعلقة بمنشآت أخرى التي تعمل في هذه القطاعات. يتم تحديد التسعير بين القطاعات، إن وجد، على أسس بعض القطاعات ا
 تجارية اعتيادية.  

 
القطاعات ذات  منتقوم المجموعة بتصنيف اإليرادات والتكاليف التي يمكن نسبتها مباشرة، والمتعلقة بالمعامالت الناشئة 

ت القطاع على التوالي. يتم تخصيص التكاليف غير المباشرة بناء على محركات/عوامل الصلة كإيرادات القطاع، ومصروفا
التكلفة التي يمكن تحديدها مع القطاع و/أو األنشطة ذات العالقة. التقارير اإلدارية الداخلية مصممة لتعكس اإليرادات 

. اإليرادات والمصروفات والموجودات التقديريةية والتكاليف للقطاعات ذات الصلة، والتي يتم قياسها مقابل أرقام الميزان
والمطلوبات غير المخصصة، تتعلق باألنشطة المسسسية وأنشطة الخزينة على مستوى المجموعة. ال يتم تخصيص 

 المصروفات على قطاعات األعمال.
     

 مصادر الدخل:
 تحصل المجموعة بشكل رئيسي على إيراداتها من المصادر التالية، وتعرض بيان الدخل وفقاً لذلك:

 

 مصادر اإليرادات المنتجات فئات األصول

الخدمات المصرفية 

 االستثمارية
في أسهم  الفردية عروض الصفقات

األصول  فرصحقوق الملكية الخاصة، و
 المدرة للدخل.

 

تكتسبها التي و فقات،اإليرادات المتعلقة بالص
المجموعة من الشركات المستثمر فيها، 

 بعمليات االستحواذ الجديدة. المرتبطة 
تكون في ، الرسومعلى المرتكزة  اإليرادات

طبيعة رسوم إدارية، ورسوم أداء، ورسوم 
االستحواذ أو رسوم التخارج، والتي تعتبر 

 تعاقدية في طبيعتها
جات وخدمات التمويل المصرفي منت المصرفية التجارية الخدمات

للمسسسات واألفراد، وإدارة النقد، 
 المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية.

إيرادات التمويل، وإيرادات الرسوم واالستثمار 
 )صافي تكاليف التمويل المباشرة(

 الخاصة استثمارات الملكيةتشمل  خاصة استثمارات ملكية
لالستثمارات  مجموعةتعرضات ال

جية واالستثمارات المشتركة. االستراتي
كما تشمل الشركات التابعة غير 
المصرفية والشركات الزميلة المحتسبة 
بطريقة حقوق الملكية، حيث يكون للبنك 

 تأثير جوهري. 
 

)الخسارة( على  تشمل أرباح األسهم، الربح /
، الخاصة بيع وإعادة قياس استثمارات الملكية
 ي الربح/واالستثمارات المشتركة، والحصة ف

)الخسارة( من الشركات الزميلة المحتسبة 
 بطريقة حقوق الملكية

دخل إعادة هيكلة المطلوبات واتفاقيات التمويل 
ً كدخل من استثمارات الملكية  يعتبر أيضا

 .الخاصة
 

تمثل االستثمارات المشتركة للمجموعة  استثمارات مشتركة
مع عمالئها، في المنتجات التي تروج 

 ة.لها المجموع

)الخسارة( على  / أرباح األسهم، والربح
 للبنك االستثمارات المشتركة
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    لموحدة المرحلية المختصرة  المعلومات المالية ا إيضاحات حول
                             2019 سبتمبر 30المنتهية في  للتسعة أشهر

 
 .  أساس اإلعداد )يتبع(2

 

 مصادر اإليرادات المنتجات فئات األصول

حيازة العقارات للبيع المباشر، التطوير  العقارات
اإليجار. كما يشمل  والبيع، و/أو عوائد

لمجموعة أو مشاركتها في ذلك أمالك ا
 أصول الترفيه والضيافة.

من تطوير وبيع  ،دخل التطوير والمبيعات
المشاريع العقارية للمجموعة، بناء على طريقة 

 نسبة اإلنجاز.
من اإليجارات ، دخل اإليجار والتشغيل

واإليرادات اإلضافية األخرى من االستثمار في 
 العقارات.

 
إدارة السيولة للبنك، بما  تمثل عمليات عمليات الخزينة

في ذلك أنشطة جمع واستخدام األموال 
 لكسب هامش ربح تجاري.

الدخل الناتج من استخدام فائض السيولة لدى 
البنك من خالل، على سبيل المال ال الحصر، 
اإليداعات قصيرة األجل لدى البنوك 
والمسسسات المالية، وأدوات سوق المال، 

 ى ذات الصلة.واستثمارات الخزينة األخر

 
 

 السياسات المحاسبية الهامة .3

السياسات المحاسبية وطرق الحساب المطبقة من قبل المجموعة في إعداد المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة هي 
 . 2018ديسمبر  31نفسها تلك التي استخدمت في إعداد البيانات المالية الموحدة المدققة للمجموعة للسنة المنتهية في 

 
 التقديرات .4

إن إعداد البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة يتطلب من اإلدارة استخدام بعض القرارات والتقديرات، والفرضيات 
المحاسبية الهامة التي تسثر في تطبيق السياسات المحاسبية واألرقام المعلنة للموجودات، والمطلوبات، واإليرادات 

 النتائج الحقيقية عن هذه التقديرات.والمصروفات. قد تختلف 
 

عند إعداد هذه المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة، قامت اإلدارة باستخدام القرارات الجوهرية ذاتها التي تم 
البيانات  استخدامها في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، والمصادر الرئيسية لتقدير عدم اليقينية، والتي تم تطبيقها على

 . 2018ديسمبر  31المالية الموحدة المدققة للسنة المنتهية في 
 

 إدارة المخاطر المالية .5

سياسات وأهداف إدارة المخاطر المالية للمجموعة هي نفسها تلك التي تم اإلفصاح عنها في البيانات المالية الموحدة المدققة 
 . 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 سمية للعملياتالطبيعة المو .6

المصرفية التجارية، وإدارة أعمال الترفيه  الخدماتالمصرفية االستثمارية، و الخدماتبسبب طبيعة عمل المجموعة )
المعلنة في هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة قد ال تعكس جزءأ  للتسعة أشهروالضيافة(، فإن النتائج 

 لسنة. متناسباً من النتائج العامة ل
 
 

المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة تم مراجعتها ولكنها غير مدققة. تم استخراج أرقام المقارنة لبيان المركز  .7
والمعلومات  2018ديسمبر  31المالي الموحد المختصر من البيانات المالية الموحدة المدققة للمجموعة للسنة المنتهية في 

. تم استخراج أرقام المقارنة 2018 سبتمبر 30المنتهية في  للتسعة أشهرة المختصرة المراجعة المالية الموحدة المرحلي
للبيانات الموحدة المختصرة للدخل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق الملكية والتغيرات في حسابات االستثمارات المقيدة 

للتسعة لومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة المراجعة ومصادر استخدامات صندوق األعمال الخيرية والزكاة من المع
 . 2018 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر
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    المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة   حولإيضاحات 
                             2019 سبتمبر 30المنتهية في  للتسعة أشهر

 
 

 التخصيصات  .8

 يتم عمل تخصيصات األرباح، إن وجدت، عند اعتمادها من قبل المساهمين في نهاية السنة.  
 

 ، تم اعتماد وتنفيذ ما يلي خالل الفترة:2019ارس م 28في اجتماع المساهمين الذي عقد بتاريخ 

 مليون دوالر امريكي. 30من رأس المال المدفوع بقيمة  %3.34بنسبة  نقديةأ( أرباح 

 سهم قائم(. 16.74من القيمة اإلسمية لألسهم )سهم واحد لكل  %5.97مليون دوالر أمريكي تمثل  55ب( أسهم منحة بقيمة 

 حتياطي األعمال الخيرية.مليون دوالر ال 1ج( تخصيص 

 ألف دوالر أمريكي لصندوق الزكاة للسنة. 941د( تخصيص 

 مليون دوالر أمريكي لالحتياطي القانوني. 11.4هـ( تحويل 

الحصول  عدسهم خزينة مملوك من قبل البنك كما في تاريخ اجتماع الجمعية العمومية السنوي، ب 207.547.170و( إطفاء 
 لمختصة. على موافقة السلطات ا

 
 محفظة الخزينة .9

 
  سبتمبر 30  ديسمبر 31  سبتمبر 30

2018  2018  2019  
  بآالف الدوالرات  بآالف الدوالرات  بآالف الدوالرات

  األمريكية  األمريكية  األمريكية
  )مراجعة(  )مدققة(  )مراجعة(

      
      

 يةإيداعات لدى مؤسسات مال 668.839  289.558  106.739
      
 استثمارات أدوات حقوق ملكية     
 بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل     
 أوراق مالية مركبة - 216.060  -  -
      
 استثمارات أدوات دين     
 بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل     

 مسعرةصكوك  - 265.610  100.527  76.059
      
 ةبالتكلفة المطفأ     

 *سعرةصكوك م - 505.341  427.915  351.856
      

534.654  818.000  1.655.850  
 
 

 50.487وصكوك بقيمة  : ال شي(2018ديسمبر  31ألف دوالر أمريكي ) 216.060وراق مالية مركبة بقيمة أ* تشمل 
بقيمة  وبات التمويالتمطلمرهونة مقابل  ألف دوالر أمريكي( 177.092: 2018ديسمبر  31ألف دوالر أمريكي )

  .ألف دوالر أمريكي( 142.447: 2018ديسمبر  31) ألف دوالر أمريكي 197.999
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 موجودات التمويالت  .10

 
  سبتمبر 30  ديسمبر 31  سبتمبر 30

2018  2018  2019  
  بآالف الدوالرات  بآالف الدوالرات  بآالف الدوالرات

  األمريكية  األمريكية  ةاألمريكي
  )مراجعة(  )مدققة(  )مراجعة(

      

 مرابحة 982.207  948,189  946.510
 مشاركة 6.237  9,393  9.977

 وكالة 13.280  13,281  13.280
 مضاربة 2.776  2,782  2.782
 إستصناع 3.000  5,448  3.789

 لإليجارموجودات محتفظ بها  394.855  294,788  264.955

      
1.241.293  1,273,881  1.402.355  

      
 يُطرح: مخصصات اإلنخفاض في القيمة   (85.628)  (64,934)  (63.814)
      

1.177.479  1,208,947  1.316.727  

 
 

 استثمارات عقارية  .11
 

  سبتمبر 30  ديسمبر 31  سبتمبر 30
2018  2018  2019  

  بآالف الدوالرات  الف الدوالراتبآ  بآالف الدوالرات
  األمريكية  األمريكية  األمريكية
  )مراجعة(  )مدققة(  )مراجعة(

      

 استثمار عقاري     
 ارض - 465.847  482.851  485.291
 مبنى - 40.841  40.841  40.841

      
526.132  523.692  506.688  

      
 عقارات تطويرية     

 ارض - 796.639  811.684  772.658
 مبنى - 512.430  504.634  471.492

      
1.244.150  1.316.318  1.309.069  

      

1.770.282  1.840.010  1.815.757  
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    المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة   إيضاحات حول
                             2019 سبتمبر 30المنتهية في  للتسعة أشهر

 
 الخاصة ملكيةالاستثمارات   .12

 
  سبتمبر 30  ديسمبر 31  سبتمبر 30

2018  2018  2019  
  بآالف الدوالرات  بآالف الدوالرات  الراتبآالف الدو

  األمريكية  األمريكية  األمريكية
  )مراجعة(  )مدققة(  )مراجعة(

      

      
 أدوات حقوق الملكية     
 بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية     

 أسهم مسعرة - -  -  917
 مسعرةأسهم غير  - 30.435  34.875  34.875

      
35.792  34.875  30.435  

 بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية     
 أوراق مالية مدرجة )بالقيمة العادلة( - 27.246  29.093  103

 (مطروحاً منها انخفاض القيمة )بالتكلفةمسعرة أسهم غير  - 102.969  103.080  104.613

      
104.716  132.173  130.215  

      
 استثمارات في شركات زميلة محتسبة بطريقة حقوق الملكية 115.877  66.964  95.130

      

235.638  234.012  276.527  

 

 

 استثمارات مشتركة  .13
 

  سبتمبر 30  ديسمبر 31  سبتمبر 30
2018  2018  2019  

  بآالف الدوالرات  بآالف الدوالرات  بآالف الدوالرات
  يكيةاألمر  األمريكية  األمريكية
  )مراجعة(  )مدققة(  )مراجعة(

      

      
 بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية     
 أوراق مالية غير مسعرة )بالتكلفة مطروحاً منها -     

  ( انخفاض القيمة           74.352  77.644  79.955
      

79.955  77.644  74.352  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                       16مالية )ش.م.ب(                                                                          مجموعة جي إف إتش ال
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 ومطلوبات متعلقة بها موجودات محتفظ بها لغرض البيع .14
 

  سبتمبر 30  ديسمبر 31  سبتمبر 30
2018  2018  2019  

  بآالف الدوالرات  بآالف الدوالرات  بآالف الدوالرات
  األمريكية  األمريكية  األمريكية
  )مراجعة(  )مدققة(  )مراجعة(

      

 موجودات 101.213  147.141  -
 مطلوبات 39.936  42.749  -

 
 

الموجودات والمطلوبات ذات العالقة المحتفظ بها لغرض البيع تمثل موجودات ومطلوبات شركة الصقر لألسمنت ش.م.ب 
. لدى المجموعة خطة نشطة أقّرها مجلس اإلدارة، 2018 تم االستحواذ عليها في سنةتابعة للمجموعة  ة)مقفلة(، وهي شرك
المستحوذ شركة الصقر لألسمنت، وبالتالي تم تصنيف الموجودات والمطلوبات والحصة غير المسيطرة لبيع حصصها في 

عمليات ال)الخسارة( من  كموجودات محتفظ بها لغرض البيع في بيان المركز المالي الموحد. تم عرض صافي الربح/ عليها
وجودات المحتفظ بها لغرض البيع والعمليات غير في بيان الدخل الموحد المختصر ضمن بند "الربح/ )الخسارة( من الم

 المستمرة، صافي".  
 

خالل الفترة، قامت المجموعة ببيع كامل حصتها )باإلضافة للحصص اإلضافية المشتراة خالل الفترة( في شركة شيفيلد دبي 
، تم إلغاء السيطرة، وبالتالي فقدان ه"محتفظ بها لغرض البيع" مما نتج عن ضمن بند لالستثمار، والتي تم تصنيفها سابقاً 

احتساب موجودات ومطلوبات شركة شيفيلد دبي لالستثمار في المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة، وتم تضمين 
 .مليون دوالر أمريكي ضمن بند "إيرادات متعلقة بالصفقات" 8الربح الناتج بمبلغ 

 
 

 تمويالت ألجل  .15
 

  تمبرسب 30  ديسمبر 31  سبتمبر 30
2018  2018  2019  
  بآالف   بآالف   بآالف 

  الدوالرات  الدوالرات  الدوالرات
  األمريكية  األمريكية  األمريكية
  )مراجعة(  )مدققة(  )مراجعة(

      
 تسهيالت تمويالت المرابحة   - 196.158  145,167  173.633
 تسهيالت تمويالت الوكالة  - -  24.797  45.982
 تمويل إجارة - 25.182  26,743  12.848
 قروض أخرى - 46.676  59,430  27.616

      

260.079  256.137  268.016  
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 إيراد متعلق بإعادة الهيكلة .16

  ية مطلوبات بمبلغيمثل هذا الدخل الناتج عن إعادة هيكلة مطلوبات شركة تابعة. خالل الفترة، وافقت المجموعة على تسو
( في شركة تابعة تعمل في مجال إدارة أعمال %40نقد وحصة جزئية ) مقابلمليون دوالر أمريكي لمزود خدمات،  56

النقد والقيمة الدفترية للحصة البالغة  مجموع المقابل من لقيمة الدفترية لاللتزام علىعن االضيافة. تم احتساب المبلغ الزائد 
بما أن الشركة بعة "كإيراد متعلق بإعادة الهيكلة"، ويمثل دخل من تسوية مطلوبات بمبالغ أقل. في الشركة التا 40%

المستثمر فيها تدار اآلن بصورة مشتركة بين مزود الخدمة والمجموعة بناء على اتفاقية تعاقدية بين الطرفين )مشروع 
الستثمار المحتفظ به ضمن بند "استثمار محتسب بطريقة مشترك(، فقد أدى ذلك لفقدان السيطرة، واحتساب القيمة الدفترية ل

     .الخاصة" ةملكيحقوق الملكية" ويدرج ضمن بند "استثمارات ال
 

، وكجزء 2016دخالً من إعادة هيكلة مطلوبات شركة تابعة. في  2018مليون دوالر أمريكي في  35.3الدخل البالغ يمثل 
تسويات دعاوى قضائية، استحوذت المجموعة على الشركة القابضة  عدوعة بمن إجمالي المبالغ المستردة من قبل المجم

إلجراءات وصاية وإفالس، والتي كان لها صافي مطلوبات  كانت تخضعلمطّور رئيسي لمشروع في مملكة البحرين والتي 
لة مطلوبات الشركة من إخراج الشركة من إجراءات الوصاية عن طريق إعادة هيك الحقاً، وقت التسوية. تمكنت المجموعة

القانونية لتأكيد  اإلجراءاتتديرها المحكمة. تم االنتهاء من  إجراءاتوالتفاوض على التسويات مع الدائنين من خالل 
، مما نتج عنه إخراج الشركة من إجراءات الوصاية القانونية وإعادتها للمجموعة. وبالتالي فإن الفرق 2018المطالبات في 
  .صصات المحتسبة سابقاً والمبالغ المعتمدة من المحكمة تم عكسه في بيان الدخلالمخ بين المطلوبات/

 
 

 مخصصات انخفاض القيمة  .17
 

    المنتهية في التسعة أشهر

    سبتمبر 30 سبتمبر 30
2018 2019    

    بآالف الدوالرات بآالف الدوالرات
    األمريكية األمريكية
    )مراجعة( )مراجعة(

 رة االئتمانية المتوقعة على:الخسا    
 أرصدة البنوك -   7 1

 إيداعات لدى مسسسات مالية -   816 49
 موجودات التمويالت -   17.952 4.485
 ذمم مدينة أخرى -   2.580 1.382
 االستثمار في أسهم حقوق الملكية -   7.078 3.538

     

9.455 28.433    
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 معامالت مع أطراف ذات عالقة. 18

 كانت كاآلتي: 2019 سبتمبر 30أرصدة ومعامالت األطراف ذات العالقة الجوهرية كما في 
 
  أطراف ذوي عالقة بموجب معيار المحاسبة  

 

موجودات تحت 

اإلدارة )شاملة 

شركات ذات 

أغراض 

 المجموع خاصة(

 (1المالي رقم ) 

 شركــات 

زميلة 

ومشاريع 

 مشتركة

وظفي اإلدارة م

 الرئيسيين

المساهمين 

الرئيسيين/ 

الشركات التي 

يوجد للشركاء 

 حصص فيها

 التسعة أشهر المنتهية في

 )مراجعة( 2019سبتمبر  30
بآالف 

الدوالرات 

 األمريكية

بآالف 

الدوالرات 

 األمريكية

بآالف 

الدوالرات 

 األمريكية

 بآالف 

الدوالرات 

 األمريكية

بآالف 

الدوالرات 

 يكيةاألمر

      
      الموجودات

 69.317 60.530 3.166 5.621 - موجودات التمويالت

 162.724 52.798 6.058 - 103.868 استثمارات ملكية خاصة

 29.795 29.795 - - - استثمارات مشتركة

 260.126 233.634 13.257 - 13.235 ذمم مدينة ومصروفات مدفوعة مقدما

      
      المطلوبات

 14.733 14.661 - - 72 موال العمالءأ

      إيداعات من مسسسات مالية وغير مالية

 5.157 - 396 4.761 - وأفراد

 16.974 3.199 13.237 371 167 الحسابات الجارية للعمالء

 39.936 - - - 39.936 تمويل ألجل

 104.720 93.312 10.010 - 1.398 ذمم دائنة ومصروفات مستحقة

      

 29.616 1.103 25.516 1.886 1.111 وق ملكية حاملي حسابات االستثمارحق
      

      اإليرادات

 78.917 78.917 - - - إيراد الخدمات المصرفية االستثمارية 

 129 (95) 325 42 (143) إيراد الخدمات المصرفية التجارية

      إيراد من استثمارات ملكية خاصة

 9.420 1.606 - - 7.814 ومشتركة

 18.012 - 17.962 50 - إيراد العقارات

 1.189 876 - - 313 إيراد الخزينة وإيرادات أخرى

      
      المصروفات

 11.437 - - 11.437 - مصروفات تشغيلية 

 623 - 623 - - مصروفات التمويل

      
      معامالت خالل الفترة

 853.075 570.336 90.550 24.418 167.771 استثماريعقار بيع 
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 . معامالت مع أطراف ذات عالقة )يتبع(18

 
  أطراف ذوي عالقة بموجب معيار المحاسبة  

 

موجودات تحت 

اإلدارة )شاملة 

شركات ذات 

أغراض 

 المجموع خاصة(

 (1المالي رقم ) 

 شركــات 

زميلة ومشاريع 

 مشتركة

موظفي اإلدارة 

 سيينالرئي

المساهمين 

الرئيسيين/ 

الشركات التي 

يوجد للشركاء 

 حصص فيها

بآالف  )مدققة( 2018ديسمبر  31

الدوالرات 

 األمريكية

بآالف 

الدوالرات 

 األمريكية

بآالف 

الدوالرات 

 األمريكية

 بآالف 

الدوالرات 

 األمريكية

بآالف 

الدوالرات 

 األمريكية

      

      الموجودات

 65.972 44.810 15.146 6.016 - التموجودات التموي

 115.845 54.958 6.058 - 54.829 استثمارات ملكية خاصة

 16.798 16.798 - - - استثمارات مشتركة

 61.776 47.605 13.257 - 914 ذمم مدينة ومصروفات مدفوعة مقدما

      

      المطلوبات

 14.541 14.412 - - 129 أموال االستثمار

      مسسسات مالية وغير مالية إيداعات من

 249.117 - 249.117 - - وأفراد

 7.335 3.196 1.844 2.117 178 الحسابات الجارية للعمالء

 24.797 - 24.797 - - تمويل ألجل

 14.995 8.364 3.132 3.499 - ذمم دائنة ومصروفات مستحقة

      

      

 34.740 1.241 28.592 3.634 1.273 حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار
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 . معامالت مع أطراف ذات عالقة )يتبع(18

 
  أطراف ذوي عالقة بموجب معيار المحاسبة  

 

موجودات تحت 

اإلدارة )شاملة 

شركات ذات 

أغراض 

 المجموع خاصة(

 (1المالي رقم ) 

 شركــات 

زميلة ومشاريع 

 كةمشتر

موظفي اإلدارة 

 الرئيسيين

المساهمين 

الرئيسيين/ 

الشركات التي 

يوجد للشركاء 

 حصص فيها

 سبتمبر 30للتسعة أشهر المنتهية في 

 )مراجعة( 2018

بآالف 

الدوالرات 

 األمريكية

بآالف 

الدوالرات 

 األمريكية

بآالف 

الدوالرات 

 األمريكية

 بآالف 

الدوالرات 

 األمريكية

بآالف 

الدوالرات 

 ألمريكيةا

      

      اإليرادات

 31.600 16.600 15.000 - - إيراد الخدمات المصرفية االستثمارية 

 1.766 1.766 - - - إيراد رسوم وعموالت

 1.005 - 740 265 - إيراد من موجودات التمويل

      الحصة في أرباح شركات محتسبة 

 3.431 - - - 3.431 بطريقة حقوق الملكية

      من استثمارات في أوراق  إيراد

 280 280 - - - مالية، صافي

 (48) - - - (48) إيرادات أخرى

      

      المصروفات

 330 21 147 138 24 العائد إلى أصحاب حسابات االستثمار

 5.246 - 5.246 - - مصروفات التمويل

 3.406 - - 3.406 - تكلفة الموظفين

 98 98 - - - مصروفات أخرى

      

      معامالت خالل الفترة

      االكتتاب في مشاريع تروج لها

 38.100 - 38.100 - - المجموعة

 8.100 - 8.100 - - خصم على االكتتاب
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    المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة   إيضاحات حول
                             2019 سبتمبر 30المنتهية في  للتسعة أشهر

 
 

 . معلومات القطاعات19

قطاعات تشغيلية هي التطوير العقاري، والخدمات االستثمارية المصرفية والخدمات المصرفية  4مة إلى وحدات عمل حسب طبيعة العمليات والشركات المستقلة ولديها المجموعة منظ
 التجارية، وخدمات المسسسات والخزينة.

 
 * تشمل نتائج القطاع للعمليات غير المستمرة، صافي.

 

 

 
 
 
 

   الخدمات األعمال الخدمات  
   المصرفية المصرفية المؤسسية 

  التطوير العقاري االستثمارية التجارية نةوالخزي المجموع
بآالف الدوالرات 

 األمريكية
بآالف الدوالرات 

 األمريكية
بآالف الدوالرات 

 األمريكية
بآالف الدوالرات 

 األمريكية
بآالف الدوالرات 

 األمريكية
 

      

 )مراجعة( 2019 سبتمبر 30     

 قطاعإيراد ال 19.699 133.207 52.425 48.692 254.023

 مصروفات القطاع (20.633) (50.979) (52.453) (59.713) (183.778)

 * نتائج القطاع (934) 82.228 (28) (11.021) 70.245

 موجودات القطاع 2.156.046 379.982 2.450.378 1.151.845 6.138.251

 مطلوبات القطاع 548.038 771.848 784.679 1.649.565 3.754.130

 لقطاع األخرى:معلومات ا     

 مخصص انخفاض القيمة 209 528 27.681 15 28.433

 )االستثمارات في الشركات الزميلة المحتسبة بطريقة حقوق الملكية(استثمارات الملكية الخاصة  46.661 57.207 12.009 - 115.877

 حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار - - 970.891 594 971.485

 التزامات 28.186 - 227.565 23.500 279.251
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    المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة   إيضاحات حول
                             2019 سبتمبر 30المنتهية في  للتسعة أشهر

 
 

 . معلومات القطاعات )يتبع(19

  
 * تشمل نتائج القطاع للعمليات غير المستمرة، صافي.

 

 

  

   الخدمات األعمال الخدمات  
   المصرفية المصرفية  المسسسية  
  التطوير العقاري االستثمارية التجارية الخزينةو عالمجمو

بآالف الدوالرات 
 األمريكية

بآالف الدوالرات 
 األمريكية

بآالف الدوالرات 
 األمريكية

بآالف الدوالرات 
 األمريكية

بآالف الدوالرات 
 األمريكية

 

      

 )مراجعة( 2018 سبتمبر 30     

 *يراد القطاعإ 68.467 61.003 39.450 22.561 191.481

 مصروفات القطاع (14.141) (27.539) (33.573) (11.568) (86.821)

 نتائج القطاع 54.326 33.464 5.877 10.993 104.660

 )مدققة( 2018ديسمبر  31     

 موجودات القطاع 2.035.664 686.688 2.246.159 20.854 4.989.365

 مطلوبات القطاع 1.238.147 558.787 817.529 55.214 2.669.677

 معلومات القطاع األخرى:     

 مصروفات التمويل 20.395 4.199 16.566 242 41.402

 مخصص انخفاض القيمة - 319 9.136 - 9.455

 )االستثمارات في الشركات الزميلة المحتسبة بطريقة حقوق الملكية( الخاصة استثمارات الملكية 5.702 49.127 12.135 - 66.964

 حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار - - 896.320 590 896.910

 التزامات 114.314 - 122.167 25.000 261.481
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    المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة   إيضاحات حول
                             2019 سبتمبر 30المنتهية في  للتسعة أشهر

 
 

 . التزامات وإرتباطات20

 موعة:االلتزامات التي تم التعاقد عليها خالل نطاق العمل اإلعتيادي للمج
 

  سبتمبر 30  ديسمبر 31  سبتمبر 30
2018  2018  2019  

  بآالف الدوالرات  بآالف الدوالرات  بآالف الدوالرات
  األمريكية  األمريكية  األمريكية
  )مراجعة(  )مدققة(  )مراجعة(

      
 التزامات غير مسحوبة لتمديد التمويل 194.056  88.045  89.565
 ضمانات مالية 33.509  34.122  47.067
 التزامات رأسمالية لمشاريع تطوير بنى تحتية 27.086  55.407  65.584

 التزامات شراء الستثمارات عقارية -  58.907  -
 التزام باالستثمار -  -  -
 التزام باإلقراض 16.500  18.000  -
 التزامات أخرى 8.100  7.000  -

      
202.216  261.481  279.251  

 
 التزامات األداء 

قد ترتبط المجموعة خالل سياق العمل االعتيادي بالتزامات أداء متعلقة بتنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية التي تروج لها 
المجموعة. وإنه في العادة تحول المجموعة هذه االلتزامات إلى الشركات المالكة لهذه المشاريع كلما أمكن ذلك. وأنه في رأي 

 .2019 سبتمبر 30اإلدارة، ال يتوقع أن تنتج أية التزامات على المجموعة، نتيجة أداء أية مشروع من مشاريعها كما في 
 

 قضايا ومطالبات ومطالبات محتملة

يوجد على المجموعة بعض المطالبات والقضايا المرفوعة ضدها تتعلق بمشاريع قام البنك بالترويج لها في الماضي، وببعض 
الت. باإلضافة لذلك، تم رفع دعاوى ضد البنك من قبل موظفين سابقين. بناًء على نصيحة المستشارين القانونيين المعام

قوة موقف البنك للدفاع عن نفسه مقابل هذه القضايا والمطالبات. تم عمل مخصص ب على يقينفإن اإلدارة الخارجيين للبنك، 
احات إضافية تتعلق بالمطلوبات الطارئة ناتجة من أي مطالبات مماثلة، مناسب في دفاتر الحسابات. لم يكن هناك أي إفص

 لبنك.القانوني لوضع الحيث أن أعضاء مجلس إدارة البنك يعتقدون أن أي إفصاحات من هذا النوع قد تضر 
 

 . األدوات المالية21

 القيمة العادلة

ام بين طرفين ملمين بالمعاملة وعلى أسس تجارية. وتمثل القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن به مبادلة أصل أو سداد إلتز
السعر الذي سيتم استالمه من بيع أصل، أو سيتم دفعه لتحويل التزام في معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق بتاريخ 

 القياس. 

ا، أو تقليص حجم عملياتها من أسس تعريف القيمة العادلة هو افتراض استمرارية الشركة، بدون وجود نية أو حاجة لتصفيته
 بصورة جوهرية، أو إجراء المعامالت بشروط مجحفة. 

 
، القيمة العادلة ألرصدة البنوك، واإليداعات لدى المسسسات المالية، 2018ديسمبر  31و 2019 سبتمبر 30كما في 

ل العمالء، واإليداعات من والموجودات المالية األخرى، وأمواواالستثمار في الصكوك التي تظهر بالتكلفة المطفأة، 
المسسسات المالية واألخرى والمطلوبات المالية األخرى ال يتوقع أن تختلف اختالفا جوهرياً عن قيمتها الدفترية، كونها ذات 
طبيعة قصيرة األجل، ويتم إعادة تسعيرها باستمرار تبعاً ألسعار السوق، كلما كان ذلك مناسبا. استثمارات األوراق المالية 

تي تظهر بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل، تظهر بالقيمة العادلة التي يتم تقديرها باستخدام نماذج تقييم داخلية لألوراق ال
ً منها انخفاض القيمة، في ظل غياب أي مقياس  المالية غير المدرجة. تظهر بعض االستثمارات األخرى بالتكلفة مطروحا

 للقيمة العادلة.
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    المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة   إيضاحات حول
                             2019 سبتمبر 30المنتهية في  للتسعة أشهر

 
 

 . األدوات المالية )يتبع(21
 

 القيمة العادلة )يتبع(
 

 تمويالت ألجل
ألف دوالر أمريكي )القيمة الدفترية   199.960بمبلغ  ت ألجل، قدرت القيمة العادلة للتمويال2019 سبتمبر 30كما في 

القيمة الدفترية ألف دوالر أمريكي،  256,137: القيمة العادلة 2018ديسمبر  31ألف دوالر أمريكي( ) 199.960
أسعار سوق نشطة. في سيناريو اعتيادي )ليس سيناريو تحت بالضرورة ألف دوالر أمريكي(. قد ال تمثل هذه  256,137

الضغط( باستثناء تعديالت مخاطر االئتمان الخاصة، فإن القيمة الدفترية ستكون مقاربة للقيمة العادلة للمطلوبات التمويلية، 
 ت معدالت فائدة عائمة، تم إعادة تسعيرها حديثا كجزء من عملية إعادة هيكلة الدين.     حيث أن هذه األدوات ذا

 
 تراتبية القيمة العادلة

 الجدول التالي يحلل األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة حسب طريقة التقييم. تم تحديد المستويات المختلف كالتالي:

  ر المعدلة( في سوق نشط لموجودات ومطلوبات مماثلة.:  أسعار السوق المدرجة )غي1المستوى 

  والتي يمكن رصدها للموجودات 1: مدخالت عدا األسعار المدرجة المتضمنة في المستوى 2المستوى ،
 والمطلوبات، إما مباشرةً )مثل األسعار( أو بطريقة غير مباشرة )مشتقة من األسعار(.

  ر مبنية على معلومات سوقية مرصودة )مدخالت غير مرصودة(.: مدخالت للموجودات والمطلوبات غي3المستوى 
 

 )مراجعة( 2019 سبتمبر 30 1المستوى  2المستوى  3المستوى  المجموع

بآالف الدوالرات 
 األمريكية

بآالف الدوالرات 
 األمريكية

بآالف الدوالرات 
 األمريكية

بآالف الدوالرات 
 األمريكية

 

     

 :خاصة استثمارات ملكية (1    

 استثمارات أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل:    

 بيان الدخل - - - 30.435 30.435

 حقوق الملكية - 27.246 - - 27.246

     

57.681 30.435 - 27.246  

     

 محفظة الخزينة: (2    

 استثمارات أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل    

 يان الدخلب 481.671 - - 481.671

     

481.671 - - 481.671  

     

539.352 30.435 - 508.917  
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    ية المختصرة  المعلومات المالية الموحدة المرحل إيضاحات حول
                             2019 سبتمبر 30المنتهية في  للتسعة أشهر

 
 

 . األدوات المالية )يتبع(21
 

 تراتبية القيمة العادلة )يتبع(
 

 )مدققة( 2018ديسمبر  31 1المستوى  2المستوى  3المستوى  المجموع

بآالف الدوالرات 
 األمريكية

بآالف الدوالرات 
 يةاألمريك

بآالف الدوالرات 
 األمريكية

بآالف الدوالرات 
 األمريكية

 

     

 :خاصة استثمارات ملكية (1    

 استثمارات أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل:    

 بيان الدخل - - - 34.875 34.875

 حقوق الملكية - 29.093 - - 29.093

     

63.968 34.875 - 29.093  

     

 نة:محفظة الخزي (2    

 استثمارات أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل    

 بيان الدخل 100.527 - - 100.527

     

100.527 - - 100.527  

     

164.495 34.875 - 129.620  

 
 

 خالل الفترة: 3الجدول التالي يحلل الحركة في الموجودات المالية في المستوى 
  

  سبتمبر 30  ديسمبر 31
2018  2019  

بآالف 
الدوالرات 
 األمريكية

بآالف  
الدوالرات 
 األمريكية

 

  )مراجعة(  )مدققة(
    

 في بداية الفترة 34.875  34,875
 خسائر محتسبة في بيان الدخل  (4.440)  -
 إلغاء احتساب استثمار، عند فقدان السيطرة -  -
 3المحول إلى )من( المستوى  -  -

    
 في نهاية الفترة  30.435  34,875

 
 

 . أرقام المقارنة22

تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للفترة الماضية إلعطاء مقارنة عادلة مع عرض الفترة الحالية. إعادة التصنيف هذه لم 
 تسثر على أرباح الفترة، أو مجموع حقوق الملكية المعلنة سابقاً.
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