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 إفصاح
Announcement 

 

Date 11/11/2021 التاريخ 

Company Name 
ش.م.ب. مجموعة جي إف إتش المالية  

GFH Financial Group B.S.C. 
  إسم الشركة

Trading Code GFH رمز التداول 

Subject 
 نتائج إجتماع مجلس اإلدارة

 Board of Directors Meeting Results  
 الموضوع

Results 

فق الموا الخميستعلن مجموعة جي إف إتش المالية بأن مجلس اإلدارة قد عقد إجتماعه يوم 

ظهراً بتوقيت مملكة البحرين،  وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف 2021 نوفمبر 11

 األمور التالية:وإعتماد حيث تم مناقشة 

 سبتمبر 30للفترة المنتهية في  2021من العام  الثالثالنتائج المالية للربع  -1

2021. 

 أمور داخلية أخرى. -2
 

 .2021من العام  الثالثمرفق لكم البيانات المالية للربع 

 

GFH Financial Group would like to announce that its Board of 

Directors met on Thursday 11th November 2021 at 2:30 pm Kingdom 

of Bahrain time to discuss and resolve the following matters: 

1- The Financial results for the third quarter of 2021 for the 

period ended 30th September 2021; and 

2- Other internal matters. 

 

Attached are the financial results for the third quarter of 2021.  

  النتائج

 

 

 Mariam Jowhary Name جوهريمريم  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

 2021 سبتمبر 30
 
 
 
 

 
 
 

 إسالمي(  جملةكزي كبنك رملا ن)مسجل لدى مصرف البحري 44136 : رقم السجل التجاري 
    

  مرفأ البحرين المالي  : المكتب المسجل
  29، طابق 2901مكتب   
  ، البرج الشرقي 1398مبنى   
  4626، طريق 346مجمع   
  مملكة البحرين  -، المنامة 10006ص. ب   
  +  973 17538538هاتف:   
    

 لس اإلدارةجم سيئر جاسم الصديقي      : أعضاء مجلس اإلدارة
 نائب رئيس مجلس اإلدارة    معالي الشيخ أحمد بن خليفة آل خليفة  
    (2021اير  فبر 25 من)استقال اعتباراً   
  الريس أحمد هشام   
  راشد ناصر الكعبي     
  غازي فيصل الهاجري        
  علي مراد    
  األحمدي  عبدالرحمن أحمد   
  ي فالسعلياء ال  
  التميمي   لالط ازفو  
 د رفيع الرفيع إدريس محم  
    

  يس الرأحمد هشام  : ذينفيلتا الرئيس 
    

  فخرو  كي بي ام جي : مدققو الحسابات



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

   المختصرة المرحلية  الموحدة لية مالا المعلومات
 2021  سبتمبر 30  المنتهية في  أشهر  للتسعة

 
 

 حة الصف              المحــتويات
   

 
 
        

  1  المختصرة  المرحلية الموحدة المالية لمعلوماتا ة عمراج عن المستقلين  مدققي الحساباتتقرير 
          

          المختصرة المرحلية الموحدة المالية المعلومات
   2          رركز المالي الموحد المختصالمبيان 

  3           المختصر  خل الموحدالد انيب
 5 - 4        المختصر  حدالمو الملكية قوقبيان التغيرات في ح

 6          المختصر ت النقدية الموحدلتدفقاابيان 
 7      المختصر بيان التغيرات في حسابات االستثمار المقيدة الموحد

 8    ختصر الموحد الم كاةلزوا  لخيريةااستخدامات صندوق األعمال صادر ون مبيا
 35 - 9      ة صرختلما المرحلية ةالموحد حول المعلومات المالية اتإيضاح

 
 38 - 36          )غير مراجعة( ةياف ات إضمعلوم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 





                                                                   2                                                                              موعة جي اف اتش المالية ش.م.بجم
 

   ر تصالمخ  د حوملمالي الالمركز ابيان 
 األمريكيةدوالرات بآالف ال                                                                     2021  سبتمبر  30 في   كما
 
 سبتمبر  30  سمبر دي  31  سبتمبر  30 إيضاح 
  2021  2020  2020  
 ( مراجعة )  قة( )مدق  )مراجعة(   
       
       ت موجودالا

 337,361   536,502   479,444  ك ون ى الب لد ة نقد وأرصد
 1,767,975   1,878,546   2,726,882 9 محفظة الخزينة 

 1,234,951   1,267,266   1,275,680 10 موجودات التمويالت 
  1,840,586   1,812,315   1,851,407 11 عقارات استثمارية 

 287,898   216,108   172,148 12 ة اص خل ا ةلكي الممارات تث اس
  103,774   126,319   135,813 13           كة ت مشترمارااستث 

ً وفات مدنة ومصرذمم مدي   482,435  605,658    655,455  فوعة مقدما
 107,146   144,149   138,134  ممتلكات ومعدات 

 6,162,126  6,586,863  7,434,963  مجموع الموجودات 

 

       المطلوبات 
 94,320  130,935  132,610  الء معال لوامأ
 2,278,800  2,418,000  2,947,392  اد فروأ  غير مالية  ساتس مؤوة  لي ام سات عات من مؤس ادإي 

 124,001   140,756   130,977   حسابات جارية للعمالء 
 933,275   1,089,077   1,311,877  14 ل ج أل تمويالت
 400,382  465,038  485,554  مصروفات مستحقة وذمم دائنة 

 3,830,778  4,243,806  5,008,410  ت مجموع المطلوبا
       

 1,122,234  1,156,993  1,218,909  مار ستث حقوق ملكية حاملي حسابات اال
       

       لكيةحقوق الم
  975,638  975,638  1,000,638 8 رأس المال 

 (66,142)  (63,979)  (35,779)  نة ي زخ أسهم
  15,039  19,548   24,058  8 ني نواق تياطياح

 (21,785)  5,593  (13,717)   ت الالستثمار ة دلقيمة العاطي الاحتيا
 (35,733)  (46,947)  (53,762)  ةبي جن تحويل العمالت األ ي اطاحتي 

   7,455  22,385  44,422 8 أرباح مستبقاة  
  1,321  1,093  1,093  أسهم منحة  يطتياحا

       

 875,793  913,331  966,953  كهمي البناسة العائد لم يملكلاحقوق  عومجم
 333,321  272,733  240,691  رة  سيط ر مي غ حصص 

       

 1,209,114  1,186,064  1,207,644      الملكية حقوق   مجموع

       ت ااب سحملي لوبات وحقوق ملكية حاالمط   مجموع
 6,162,126  6,586,863  7,434,963  ر وحقوق الملكية تثما االس

 
 : ابة عن المجلسووقعها بالني 2021نوفمبر 11 ي دارة فمجلس اإلصرة من قبل تخية الملرحالم الموحدة ةيلمعلومات المالدت ااعتم
 
 
 
 
 

 هشام الريس  قيي جاسم الصد
 مجلس اإلدارة وضوعي يذالتنف الرئيس  رئيس مجلس اإلدارة

 
ً ساأ اً ءجز 22  ىإل 1من تشكل اإليضاحات المرفقة   . صرةتخمية الالمرحل دةالموحالمالية  اتالمعلوم ن هذهم سيا

 



                                                               3                                                                                  مالية ش.م.بموعة جي اف اتش الجم
 

       رص ختالم د موحال بيان الدخل
 ألمريكية بآالف الدوالرات ا                                                2021سبتمبر   30أشهر المنتهية في  للتسعة 

 

 ة أشهر المنتهية في الثللث   أشهر المنتهية في  للتسعة  إيضاح 

سبتمبر  30   سبتمبر  30  سبتمبر  30   سبتمبر  30 
  2021 2020  2021 2020 
 )مراجعة(  )مراجعة(   عة( اجرم) )مراجعة(     
       

ة  فية االستثماريلمصرا مات دخ راد اليإ        
 1,038 755   3,765       2,354   األصول إدارة 
 23,778 22,648   62,015     55,786   ات قالصفب  ة علقات مت إيراد

  58,140 65,780  23,403 24,816 

       ة ريرفية التجاراد الخدمات المص يإ
 19,641 19,058  60,908     58,842   راد التمويل ي إ

 9,196 12,968  26,568     46,292   ثمار ت سينة واالالخز إيراد
 1,672 1,765  4,878       4,021   أخرى  الرسوم وإيرادات 

 (8,670) (7,856)  (24,648)  (23,950)   مارث املي حسابات االست العائد لح حاً: رو مط
 (9,385) (9,159)  (22,879)  (26,716)   مويل الت  اتفو رمص حاً: و رطم

  58,489 44,827  16,776 12,454 

       رات  ثمااصة واالستلملكية الخإيراد من استثمارات ا 
       المشتركة 

 1,074 424  20,374 14,344  إيراد االستثمار المباشر، صافي 
 2,306 5,433  6,415 10,445  ةكمارات المشتر ث ت من االس أرباح أسهم 

  24,789 26,789  5,857 3,380 

       إيراد العقارات 
 1,451 4,922  10,707    12,268   تطوير والبيع لا

 1,962 2,001  3,119       4,135   اإليجار والدخل التشغيلي 

  16,403 13,826  6,923 3,413 

       إيراد الخزينة وإيرادات أخرى 
 6,240 2,806  19,410 9,211      ويلملت ا ادإير

         على )الخسارة(  /  الربحأرباح أسهم وصافي 
 16,753 27,904  27,890     80,396  الخزينة  تستثماراا

 520 5,928  15,579    23,179  ي صاف إيرادات أخرى، 

  112,786 62,879  36,638 23,513 

 67,576 89,597  214,101   270,607  مجموع اإليرادات 
       

 22,835 26,877  80,483 86,638   يلية  تشغ توفا مصر
 34,246 34,856  101,190  98,252   مصروفات التمويل 

 573 3,733  2,120       17,441  15 مخصصات انخفاض قيمة الموجودات 

  57,654 65,466  183,793   202,331  ت اوف مجموع المصر

 9,922 24,131  30,308 68,276  لفترة ربح ا
 

       سوب إلى : منال
 8,113 23,296  23,167 60,340  مساهمي البنك

 1,809 835  7,141 7,936  حصص غير مسيطرة 

  68,276 30,308  24,131 9,922 
 

       العائد على السهم 
 0.24 0.69  0.69 1.78  )سنت أمريكي(  على السهم المخفض األساسي وئد اعال
 

 عن المجلس:  ووقعها بالنيابة 2021نوفمبر 11 ي ف دارةمجلس اإلصرة من قبل تخية الملرحالم وحدةالم ةيالمال علوماتملدت ااعتم
 
 
 

 هشام الريس  قيجاسم الصدي 
 ةجلس اإلداريذي وعضو مالتنف الرئيس  مجلس اإلدارة يسرئ

ً ساأ اً ءجز 22  ىإل 1تشكل اإليضاحات المرفقة من       .صرةتخمية الحلالمر دةموحلامالية لا اتلوممعل ا  ن هذهم سيا
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   مختصر ال د حومالتغيرات في حقوق الملكية ال انبي
 ة يمريك األت لدوالراا ف بآال                                                                                                                                     2021  سبتمبر 30تهية في  المن  أشهر  للتسعة

 

 

  ك البن همي اس مب لوس منال  

     احتياطي   ي  طايتحا أرباح  احتياطي    حصص  مجموع 

  رأس  أسهم  ي ياطتحا القيمة العادلة  تحويل   ة ستبقا م أسهم   غير  وق حق

 ( )مراجعة  2021 سبتمبر  30 ل الما  ة خزين وني قان ارات م لالستث   ت العمال  منحة لا المجموع  مسيطرة  ة الملكي

      ية نبجألا     

           

 قاً( ساب  عنه ن)كما أعل 2021 يناير 1الرصيد في  975,638 ( 63,979) 19,548 5,593 ( 46,947) 22,385 1,093 913,331 272,733 1,186,064

 (  32حاسبة المالي رقم )أثر تطبيق معيار الم           

 ( 3 إيضاح) - - - - - ( 2,096) - ( 2,096) - ( 2,096)

 )المعدل(  2021يناير  1الرصيد كما في  975,638 ( 63,979) 19,548 5,593 ( 46,947) 20,289 1,093 911,235 272,733 1,183,968

           

  رةربح الفت  - - - - - 60,340 - 60,340 7,936 68,276

 الفترة  خالل   ةدل اعلقيمة الات اتغير - - - 2,693 - - - 2,693 439 3,132

 المحول لبيان الدخل من بيع الصكوك - - - ( 22,003) - - - ( 22,003) - ( 22,003)

           

 سبةالمحتوفات ر مصلوا   مجموع اإليرادات - - - ( 19,310) - 60,340 - 41,030 8,375 49,405

           

 2020لسنة  حة صادرةأسهم من  25,000 - - - - (25,000) - - - -

 2020علنة لسنة م م هسح أأربا - - - - - (17,000) - (17,000) - (17,000)

 ةلخيري عمال األوا  وق الزكاةالمحول لصند - - - - - (1,572) - (1,572) ( 142) ( 1,714)

 المحول لالحتياطي القانوني - - 4,510 - - (4,510) - - - -

 ة ن ي شراء أسهم خز - (26,777) - - - - - ( 26,777) - ( 26,777)

 خزينة  مهع أسي ب  - 54,977 - - - 4,092 - 59,069 - 59,069

 وقات تحويل العمالت األجنبية رف - - - - ( 6,815) - - ( 6,815) ( 2,022) ( 8,837)

 طرةة غير مسيطرة بدون تغيير السي حص  استمالك          

 ( 20)إيضاح  - - - - - 7,783 - 7,783 ( 38,253) ( 30,470)
           

 2021  سبتمبر 30في    دالرصي  1,000,638 ( 35,779) 24,058 ( 13,717) ( 53,762) 44,422 1,093 966,953 240,691 1,207,644

 
 
 
 
ً  ءاً جز 22إلى   1من  قةرفالم حاتاإليضا شكلت  . لية المختصرةالمرحوحدة ملا ةاليالم تمالومعال  ذهه من أساسيا



                                                                     5                                                                                               بلمالية ش.م.ا شات اف  جي  مجموعة
 

   ر تصخملا وحد وق الملكية المقيرات في ح غالت انبي
 بآالف الدوالرات األمريكية                                                                                                                                  )يتبع(  2021  سبتمبر 30تهية في  المن  أشهر  للتسعة

 

 

  كالبن همي اسم ب لسوالمن   

     احتياطي   ي  احتياط أرباح احتياطي    حصص  مجموع 

  رأس  أسهم احتياطي القيمة العادلة  تحويل   ة ستبقام أسهم  غير وق حق

 )مراجعة(  2020 مبرسبت  30 لالما خزينة ونين قا اراتمستث لال   تالالعم  ة نحمال المجموع  مسيطرة  ةالملكي 

      جنبيةألا     
           

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

           

  رةفت ربح ال - - - - - 23,167 - 23,167 7,141 30,308

 الفترة  عادلة خالل تغيرات القيمة ال - - - (16,326) - - - (16,326) ( 64) (16,390)

 ع الصكوكالدخل من بي  المحول لبيان - - - (13,196) - - - (13,196) - (13,196)

           

 محتسبة الوفات ر مصوال  يراداتمجموع اإل - - - (29,522) - 23,167 - (6,355) 7,077 722

           

 ( 1 إيضاحتابعة ) شركة في إضافية ية مالسرامة اهمس - - - - - (59,893) - (59,893) (14,311) (74,204)

 التمويالت على موجودات  خسارة التعديل - - - - - (13,892) - (13,892) (11,180) (25,072)

 كومية  ة حمنح - - - - - 3,686 - 3,686 1,266 4,952

 2019لسنة  أرباح أسهم معلنة - - - - - (30,000) - (30,000) - (30,000)

 ةلخيري عمال األوا  وق الزكاةالمحول لصند - - - - - (1,388) - (1,388) (258) (1,646)

   ينةشراء أسهم خز - (84,849) - - - - - (84,849) - (84,849)

 خزينة  مهبيع أس - 108,652 - - - (22,000) - 86,652 - 86,652

 الموظفين  افزبرنامج حومشتراة ل أسهم خزينة  - (16,526) - - - - 123 (16,403) - (16,403)

 بية فروقات تحويل العمالت األجن  - - - - (6,308) - - (6,308) (1,348) (7,656)

 ة ابعت ة استمالك شرك نمناشئة   سيطرة غير م ة حص - - - - - - - - 63,747 63,747

 ة  ممتراكئر ية خساتسو - - ( 110,273) - - 110,273 - - - -

 2020 سبتمبر 30في  دالرصي  975,638 (66,142) 15,039 (21,785) (35,733) 7,455 1,321 875,793 333,321 1,209,114

 
 
 
ً ياسأس زءاً ج 22لى  إ 1 نمة فقالمر احاتيضإلا شكلت   .ةرصتمخلالية حمرلة احدالمو ةاليملا المعلومات هذه من ا
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   صر د المختالموح  ة نقديلات قاان التدفيب
 األمريكية  دوالرات بآالف ال                                           2021سبتمبر   30في  ة  للتسعة أشهر المنتهي 

 
  سبتمبر  30  سبتمبر  30

2020  2021  
  )مراجعة(   مراجعة( )

      
 ات ملي لعا  ةنشطأ   

 ح الفترةب ر 68,276  30,308
 :  التعديالت    

               رفية التجارية المص مات خدال إيراد (45,959)   (25,322) 
 صة الخا  ة ي مارات الملكث است  مند اري إ (24,789)   (26,789) 
 ينة  الخزثمارات ت س)خسارة( من ا ح / هم ورب األس أرباحإيراد من  (129,189)  (44,550) 
 نبيةجألا ت مالرف العصر  ائ سخ  )أرباح(/ (1,505)   (1,275) 

 مصروفات التمويل   124,967  124,031 
 ة يمالق انخفاض تصا صخم 17,441  2,120 
 ء طفاك وإالتهاس 3,533   3,515 

62,038  12,775  
 : فييرات تغي    

 ( هر اش 3ر من ث كيخ استحقاق أت توارلية )ذا سسات مامؤلدى  إيداعات (96,339)   344,392      
 ويل مت الموجودات  (8,414)   37,826        

 موجودات أخرى  (53,684)  (13,593)
 يد مق يكبن د ورصي   زيكالمرحرين صرف الب م ي طاي ت حا درصي  (13,342)   40,827        
 عمالء الوال مأ 1,675   23,462        
 ية لام يرومؤسسات غ  سات ماليةؤس م من داعاتي إ 529,392   (168,449)    
 ء رية للعمالحسابات جا (9,779)   (23,486)      
 تثماراالسبات لي حساامح  لكيةم ق حقو 61,916   (96,311)      
 ة مستحق وفات رصوم  ةن ئ دا ممذ 20,516  (33,610)      

 العمليات طة  أنش  نمقد ن ال  يصاف 444,716  173,096
 

 مارثتسالا ةأنشط   
 تادمع ءاشرمدفوعات ل (1,054)   (329) 

 ياف، صخاصة لكيةم ماراتث يع است مقبوضات من ب  32,020   (39,074)  
 صافي، حفظة الخزينةم ءشرا (730,773)  (560,013) 

 نقد مستلم من استحواذ على شركة تابعة -  32,856
 ريع عقار استثماي ت من ب اضومقب  1,061   944

 ةمشترك تاارثمت ساو خاصة كيةمل ماراتتث اسمن  ةمستلمسهم باح أرأ 14,154   8,377
 لتطوير عقاراتمدفوع مقدماً  غلمب  (6,688)   (14,917)

 ار ستثماال أنشطة يف مستخدم لا قد ن لاصافي   (691,280)  (572,156)
 

 ل ي ومتلا  ةطشأن   
 ، صافي تمويالت ت الاوب مطل 222,800  653,857

 دفوعة  تمويل مفات مصرو (116,618)  (136,913)
   مدفوعة م سهأ حارب أ (17,485)  (34,927)
 ي اف، صةخزين  مهسأ  اءرش 28,200  (14,764)

 يل أنشطة التمو  منفي النقد اص 116,897  467,253
    

 الفترةل في حكمه خالالنقد وما  في ادةزيلا / )النقص( فياص (129,667)  68,193
 نايري  1حكمه في  د وما فينقال 655,455  367,533

  سبتمبر 30كمه في ح فيوما  النقد 525,788  435,726
 

  ي:مه ففي حكد وما قن لايتمثل    

 (المقيدقد والن  يزكرلما رينحب ال رفمصطي اي ت اح صيدر اءن ث ت اسب ) كبنوالى لد نقد وأرصدة 421,631  294,099

 هر(شأ الثةأقل من ث  تواريخ استحقاقت ذا) مؤسسات مالية دىيداعات لإ 104,157  141,627

435,726  525,788  

 

ً  ءاً زج 22  إلى 1 من ةقرفالم احاتاإليض لكشت  . ةصرة المختالمرحليلموحدة ا ليةالما لوماتمعال  هذه من أساسيا
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    لمختصر ا الموحد المقيدةستثمار ت االسابارات في حبيان التغي
                                          2021  سبتمبر 30  هية في أشهر المنت للتسعة

 

  

 ( ة عراج)م 2021 سبتمبر  30 2021ر يان ي 1ي  ف  دي الرص ة ر تفلخالل ا  ركةحلا 2021  سبتمبر 30  يالرصيد ف

 

  عومجملا

  فالآب )

رات  الدوال

 ألمريكية(ا

 

  ر معدل سع

 ة الوحد

الر  لدو)با

 ي(األمريك

 

 

عدد 

حدات  الو

 اآلالف( )ب 

ت  وفا رمص

 إدارية 

)بآالف  

الدوالرات  

 ريكية(ماأل

رسوم البنك 

 كوكيل

)بآالف  

  ات الدوالر

 (مريكيةاأل

 سهم أ أرباح

 ة مدفوع

ف  بآال)

  رات الودال

 (ةي كي رمألا

 مل جم

 خل الد

  فآال)ب 

  ت راالودلا

 (ةي كي مراأل

 

 م تقيي  إعادة

)بآالف  

الدوالرات  

 (مريكيةألا

تثمارات/  سا

 ت( با)سحو

)بآالف  

ات  الدوالر

 ة(ي األمريك

 

مجموع  لا

)بآالف  

الدوالرات  

 ريكية(ماأل

 

 معدل سعر 

 الوحدة 

)بالدوالر  

 ي(كري األم

 

 

 

ت  وحدا ال عدد

 ف( )باآلال

 

 

 

 : ركة الش

             

 ارات )ش.م.ك.م(  عقللنا ي م ة كرش 150 0.33 50 - - - - - - 150 0.33 50
 لبشايرصندوق ا 12 7.91 95 ( 2) - - - - - 12 7.91 95

 ( 1سفانا لالستثمار )ريا  6,254 2.65 16,573 - - - - - - 6,254 2.65 16,573
   .م .مذ  العقارية تستثماراشادن لال            

 ( 5 يا)ر 3,434 2.65 9,100 -      3,434 2.65 9,100
 ( 6ادة )ري دواتا المحلوك شركة  2,633 1.00 2,633 ( 45) 5 119 - - - 2,633 1.03 2,712

             

28,530   - - - 119 5 (47 ) 28,451    

 
 ( ة ع)مراج 2020 مبرسبت  30 2020ر ي ان ي  1ي ف دي الرص ة ترالحركة خالل الف 2020 سبتمبر 30يد في رصال

 

  مجموعلا

ف  آالب )

الدوالرات  

 األمريكية(

 

ر  دل سععم

 ة الوحد

)بالدوالر  

 األمريكي(

 

 

د دع

الوحدات  

 باآلالف( )

ت  وفا رصم

 ة إداري 

)بآالف  

رات  الدوال

 ريكية(ماأل

رسوم البنك 

 كوكيل

)بآالف  

  لدوالرات ا

 مريكية(األ

 أرباح أسهم 

 مدفوعة 

ف  آال)ب 

  رات الودال

 (ةي كي مرألا

 مل جم

 خل الد

ف  آال)ب 

  ت راوالدلا

 ية(كي األمر

 

 إعادة تقييم 

)بآالف  

الرات  والد

 (األمريكية

استثمارات/  

 )سحوبات( 

بآالف  )

رات  الدوال

 ة(كي األمري 

 

ع  مجمولا

آالف  )ب 

رات  الدوال

 ريكية(ماأل

 

 معدل سعر 

 الوحدة 

ر  )بالدوال

 كي(األمري 

 

 

 

عدد الوحدات  

 )باآلالف( 

 

 

 

 : ركة الش

             

 للعقارات )ش.م.ك.م(  نا ي م كة رش 150 0.33 50 - - - - - - 150 0.33 50
 رلبشاي صندوق ا 13 7.91 103 ( 8) - - - - - 12 7.91 95

 ( 1سفانا لالستثمار )ريا  6,254 2.65 16,573 - - - - - - 6,254 2.65 16,573
   .م .مذ  شادن لالستثمارات العقارية            

 ( 5 يا)ر 3,434 2.65 9,100 - - - - - - 3,434 2.65 9,100
 ( 6)رياشركة لوكاتا المحدودة   2,633 1.00 2,633 - - - - - - 2,633 1.00 2,633

             

28,451   - - - - - (8 ) 28,459    

 
 
ً  جزءاً  22  ىإل 1من  المرفقة حاتاإليضا شكلت  . صرةختلية المالموحدة المرح يةالالم المعلومات ههذ من أساسيا
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   صر حد المختكاة المولزالخيرية وا  ل امدوق األعستخدامات صنبيان مصادر وا
 ة األمريكي  ت ادوالرالف الآ ب                                           2020  رسبتمب  30المنتهية في   شهر عة أتسلل
 
 

  سبتمبر  30  سبتمبر  30
2020  2021  

  جعة( را)م  اجعة( )مر
    
 خيرية والزكاة ال العم األ ندوقمصادر ص    
 المجموعة من  ةمساهم 1,714  1,646
 ةعة اإلسالمي الفة للشري خم إيرادات 30  103

    
 رداصملا عمجمو 1,744  1,749

    
 ة والزكاةالخيري لعمااأل قصندو داماتتخاس   
 ةري خي  سساتت لمؤتبرعا (1,911)  (222)

    
 مجموع االستخدامات (1,911)  (222)

    
 ستخداماتى االدر علالمصافائض  (167)  1,527
 ةترالف يةداب ي ا فكم كاة غير الموزعالخيرية والز لماعألاصندوق  5,346  5,407

    
 سبتمبر 30ما في كاة غير الموزع كوالز ةالخيري ألعمالصندوق ا 5,179  6,934

 
 

 :يل فمثتت   
 لمستحقة ة االزكا 1,013  1,493
 الخيرية الصندوق األعم 4,166  5,441

    
6,934  5,179  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ً  ءاً زج 22إلى   1 نالمرفقة م تايضاحإلا شكلت  . ةرصلمختلية ارحلمة ادحولما ليةمالا تامولعمال  هذه نم أساسيا
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    لمختصرة   ية الحرم ة الموحدال ماليةل اات لوممعال لوح تاحاضإي

 األمريكية دوالرات بآالف ال                                              2021  مبرسبت  30ية في  المنته للتسعة أشهر 
 
 

 ة نشأالم تقرير .1

ال االمات  لو معتتكون  ا  للتسعةتصرة  مخال  حليةلمرالموحدة  مالية  فلمأشهر  ا  2021  سبتمبر  30  ينتهية  الماليلولمعمن    ة مات 
 . موعة"("المج) اابعة لهلتركات اوالش( البنك" "  وأ اتش جي اف) ب.ش.مالية  ش المتإ  فإ يج ةعمومجل

 رة.المختصرحلية لمة ادحوات المالية الملمعلومالية في اجوهرية التالتابعة التم توحيد الشركات 
 

نسبة الملكية   س سيبلد التأ ة علتابا كةلشرإسم ا
كما  ةليالفع

نيو  يو 30 في
2021 

 نشاط العمل الرئيسي

 اتماراال ةدجي اف اتش كابيتال المحدو
لعربية ا
 ةحدمتلا

 ارة االستثمارات دإ % 100

 *  (KHCBلتجاري ش.م.ب )لخليجي االمصرف ا 

كة ممل
 البحرين

 ئةتجزية بالمصرف أعمال % 69.01

 ت تطوير العقارا % 100 ة( فلمقب )م.ش.ين عراليع شركات مشار

 صناعة اإلسمنت % 51.72  سمنت ش.م.ب  )مقفلة( ر لألقصشركة ال

 ةميإسال استثمار شركة % 62.91     (GBCORPلة )فق.ب مش.م ربوجي بي ك

 عقارات ر التطوي % 100   ريشركة المساحات الجنوبية للتطوير العقا

 ليميةة تعسسؤم % 100   م .م.اص ذالخ معلياصة للتلخا ينامدرسة أث

  (MGICستثمارية )اال بلمغرة ابواشركة ب

 جزر الكايمن

 ارات العق تطوير % 90.27

 قارات تطوير الع % 82.97    راس لالستثممرفأ تون كةرش

ثمار است شركة استثمار مدينة نافي مومباي للطاقة، وشركة
   ("الهند اريعشم)معاً " تمالولمعمدينة مومباي لتكنولوجيا ا

 العقارات ير تطو % 80.27

 العقاراتاالستثمار في  % 51.18 دولة الكويت  ش.م.ك  بضة اقليج الخلا شركة

ة كلممال إل بي  إم إل  إيه كروب
 ةلمتحدا

 األصول العقارية رة إدا % 60

 
المجموعة عر  قدمت  الفترة،  مشروط* خالل  لالستحضاً  على  اً  العادية من    %100واذ   مل بالكا  ةوالمدفوع   ةالصادر  األسهم 

التجاري ش.م.بلمصرف  ل إلى  تم،  الخليجي  ل  187,589,034ثل ما يصل  عادياً  الخلسهماً  المصرف   تمثلاري )تجليجي 
اري الصادر  الخليجي التجمن رأس مال المصرف    %21,03حالياً وتمثل ما يصل إلى    ا المجموعة، ال تملكهت(وق تصوي حق

،  اريالخليجي التج  صرفالم  جي إف إتش لكل سهم من أسهم  مهسأسهماً من    0,914مبادلة  عن طريق  لكامل،  والمدفوع با
 ً  ش.م.ب. جي التجاري ي لتقدير كل مساهم في المصرف الخلوفقا
     
 م ت  بعة والتيتاوشركات  دودة  الشركات ذات أغراض محو  ثمارية القابضة األخرى،الشركات االستمن  بنك العديد  جد لدى الوي

 ة. لتابعة الرئيسيا وشركاتهك البن شطةنا مع أهمل تكاتأسيسها بهدف 
  

     
 اد اإلعداس سأ .2

اا  اتمعلوملاأعدت   الوحلملمالية  المرحلية  وفللمجم  تصرةخمدة  ً قوعة  والقحلأل  ا البحرالصادر  وانينكام  مصرف  عن  ين  ة 
األح.  زيالمرك وكاهذه  تتطلم  تطبي القوانين  جميب  معاق  ال لامالسبة  االمحر  ييع    عة اجالمروبة  سالمحا  ةئيه  ن ع  صادرةية 
 ء: اتثنباسية، مسالإلا ةيلمالاات سؤسللم

خاحتس  (1 الموجيدالتع  رئسااب  على  الن  داتول  تأجياالمالية  من  بوباء  للعمال  المقدمةض  وقرال  تدفعال  تجة  المتأثرين  ء 
)كالك أرباون  بد(،  19  –وفيد  ورونا  إضافياحتساب  فيح  حم  بدالة،  لكيملاحقوق    ة،  ا ن  حساسلخاوح  ألرباساب    بئر 
ً قم احتسابها وفمالية يت  جوداتديالت موأو خسائر أخرى من تع  حاأرب  أي   .ة يلامال  ةحاسبلمر ااييعم   باتطلمت لبات  لمتط  ا

 . ةة الماليبساحمال معايير
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    المختصرة    ة ليرحم لحدة اوم لة االمالي المعلومات لوت حإيضاحا
 األمريكية دوالرات بآالف ال                                           2021  سبتمبر 30ية في  المنته للتسعة أشهر 

 
 ( )يتبع د داأساس اإلع . 2

 
ونا وباء الكورب  اصةم الخعد ال  ءاتارجإل  ستجابةا  ظيميةالتن  الجهاتأو  / كومة ومن الحستلمة  مالة  دة الماليعمسااحتساب ال  (2

تستو19  –وفيد  ك) التي  متطلب(  فالم  تافي  الحكومية،  حقونح  اي  ب  حس  رسائالخأو    حابراأل  باحس  ن م  الً بد  ،لكيةلمق 
لتحاسالمت  لباطتملا جابية  ا19-وفيد)ك  ناكورة  ئحأثير  هيئ  ةرد لصا(  للوالمرا سبة  محاالة  عن    الية الم  اتسسؤمجعة 

هذا    كانوفي حال    أعاله،  (جة لا )أفي حقوق الملكية نتي  ةمحتسبعديل  ارة تخسأي    لى حدإفقط  ا  هذ  نكوسي  .اإلسالمية
عدات امس  احتساب أي  يتمئر.  اخسالح أو  ب األرباحساي في  تبقملا  صيدالراب  ساحتيتم    ،ل يدالتع  رة اسخ  لغبم  قويف  غبلالم
 ؛ و ية المالاسبة ر المحيي اعلبات م لمتطقاً رى وفأخة مالي

 
مخصص  (3 القيمةفنخال  محددة  تااحتساب  االئتمانية  سوالخ  اض  البائر  مصرف  إرشادات  مع  يتماشى  بما  رين حالمتوقعة 

   . (19 –ونا ) كوفيد تجابة لوباء الكورساال راءات جإ من الصادرة كجزء جردتلاواعد ق يقزي لتطبالمرك
 
  ايير م "معبإس  ليي  افيمه  ليإ  را شية  مجموعلل  ةرصختملا  ةدحمواللية  رحالمية  لاالمومات  المعلد  إعدا   دم فيستخملا  أعاله  ارطاإل

 .ثر رجعيبأ ةيبلمحاسا تساياسال ر فيالتغيي يقطبتم ت ي".كزالمر ينالبحر  قبل مصرفدلة من صيغتها المعمالية بالة المحاسب
 

 التعديلخسارة 

ءات  ارإجك  يزالمرك  رف البحرينمصن  لتنظيمي الصادر ع اء على التوجيه ا بنو  ،2020  يونيو  30في    هينتلربع الما  خالل
 عن  ةتجنالا  يدوالر أمريكألف    25.295  غةوالبال  مرة واحدةحة الكورونا، فإن خسارة التعديل لفيف من أثر جائخة للتميسر

التم أقساط  لفترة  تأجيل دفع  ال  6ويالت  ال  ةدممقأشهر  شرة في بها مبام احتساقد تضافية،  أرباح إساب  ويل دون احتتملعمالء 
 .الملكية حقوق

 
ً فو لوالمر  ةسباحملا  ةئيه  ت ابلتطمل  قا مصرفواإلسالمية    ةماليالت  ساؤسملاجعة  أنظمة  بالنسالن  يحرلبا  دليل  بة مركزي، 
ال ات ت  ال  يتلألمور  المحاسبة  معايير  هيئة    لماليةناولها  عن  والمحمالالصادرة  للمؤسسارااسبة  الجعة  ات  فإن   ة،إلسالميمالية 

الد ييعابالم  دشوعة تسترمالمج ً عبوت  العالقة.  تذا  ةيلمالا   يرراقتال  اد دإلع  وليةر  المعلومارعتم    ك،ذلل  ا المرحل  تض    ية المالية 
ً قفمختصرة ورة  بصوعة  للمجموة  حدولما معيار ية"، " حلالمرالية  ملا  "التقارير  –(  34)  لي رقمدات معيار المحاسبة الدواشرإل  ا

    ".  يزين المرك حرلبصرف ام ة من قبللغته المعدصيلدولي بحاسبة االم
 
  ة ر صتخلمة ادحوملة اة المرحلييلاملا  اتملومعال  نإمراجعة وليست مدققة.    ةرلمختصة ادحوملة المرحلية ا يلاملا  اتملومعلاه  هذ
عة  مودققة للمجالم  وحدةة المليات الماالبيان  ويجب قراءتها مع  ةامل ية الكونلسالية انات المللبيا  وبةلمطالمعلومات التشمل كل    ال
 عتبر ت  تيلا  تالماعمالو  حداثألح اشرة لتفسيرية مختاراحات  ضيإدراج إ  م، تكذلمع  .  2020ر  بميسد  31ية في  ة المنتهنللس

في  منتهية  لسنة الما في ولك  مدققة  ةحدومة  ر بيانات ماليمنذ آخ  هائموعة وأداالمالي للمج  كزرم لاي  ف  اترتغيال  لفهمرية  ضرو
 . 2020يسمبر د 31
 
   

 امةة الهلمحاسبيالسياسات ا  3

  ي ه رة  ختصحلية المالمرحدة  المو  يةلاملا  تمالوالمعد  عدافي إ  بل المجموعة ق  نمة  قبطمالحساب  ال  وطرق  يةمحاسبال  اتالسياس
ا  ا عد ، فيم2020ديسمبر    31  فية  نة المنتهيقة للسدقالم  ةعجمومات المالية الموحدة للانبيلا  دادفي إع  ستخدمت اي  التك  تل  انفسه

بيق  تط  أثر  .2021يناير    1ابتداء من    فعولملرية ا اسال  ةيللتاا  ةدلوالمعة  دجديلاة  يبساحملا  ريمعاياليق  ن تطباتجة منلرات اغييتلا
  .هناأد ضحهذه المعايير والتعديالت مو
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      ة  صرختلم االمعلومات المالية الموحدة المرحلية  حول تضاحايإ

 األمريكية دوالرات بآالف ال                                           2021  سبتمبر 30ية في  المنته للتسعة أشهر 
 

 ( يتبع) مةاة الهبيساحلمالسياسات ا  3
 
   ةفترلا  لخالة ديد جل ار عاييملاق يبطت أ(

 
 اإلجارة  –( 32قم )ر ليالما سبةاحمال معيار  )1

،  2020"اإلجارة" في    –(  32)م  ق ر  لي ماة الحاسبالم  رايمع  ة  مياإلسال  ية المالسسات  والمراجعة للمؤبة  حاسهيئة المت  أصدر
بة المالي الحالي  لمحاسا رايعم لحم لحي رايعالم هذا .2021ير ينا 1دأ من أو بعد بت التي ماليةات المفعول للفتروهو ساري ال

 ".مليك لمنتهية بالتإلجارة ااجارة و"اإل -( 8رقم )
 
المحاسبة  عم واال التصني  دئ مباد  حدي  )32(رقم  مالي  لايار  و   ياس،والقتساب،  حف،  اإلجاصافاإلوالعرض،  لمعامالت  رة ح 

اإلج)موجو المكشاأل  ذلك  يفا  بمارة،  دات  ال اجإللة  ختلفال  بامنرة  التيليك متلتهية  المؤ  (  التبرمها  اإلسالمية سسات  مالية 
 جر. أكمؤجر ومست

 
الم معيار  المجموعة  ر طبقت  المالي  مداابتاإلجارة"  "   32  مقحاسبة  اإل .2021  يناير  1ن  ء  تطبيق  عن    فصاحتم  هذا أثر 

 اه.أدن المعيار في )ب(
 

 يةاسبحملا سةالسيار في غييالت (أ

 
 ةجارتحديد اإل

حتوي على  و ت، أةقية عقد إجاراالتفا  تعتبر  .ةذا كان العقد يمثل، أو يحتوي على صيغة إجارإ   ام   بنكال  مي  قيالعقد،  داية  بد  نع
 اديمقابل م  من، نظيرد لفترة من الزمحد  أصل  من  (السيطرةيس  ن لكل فاع )االنتحق  أصل  ل  قينقد  لع، إذا كان اةإجار  ةغصي
 .هليق عتفم
 
 قياسال

صيص المقابل في العقد  تخب  ك نبقوم الضافية، يعدا إجارة إ جارة أو  مكونات إ  وأارة،  إج  نوكم وي على  حتلذي يا قد  للعسبة  بالن
نات اإل  لكل إلجارة لمكونات عدا ا  درالمق    قلجمالي المستعر اإل، والسستقلالمبي  لنساه  سعرس  لك على أساوذ،  ةارجمن مكو 
 .ستأجرمال علىضها فر، ثلمما مزودلو ، أجرللمؤ تي يمكنال
 

 .التزام اإلجارةصل وصافي ألافاع من ق االنتأصل حعلى المستأجر احتساب  بيج ،قدالع يةداب بتاريخ
 
 :  عاالنتفاحق  أصل (1
 
 مما يلي:  ، والذي يتكونلفةاالنتفاع من األصل بالتك  قحأصل ستأجر لم س ايقي ي،بدئلماالحتساب اد عن

 ؛فاعنتاال  ل حقصألية ولة األالتكلف •

 و  ستأجر؛قبل الم نمتكبدة لما رةمباشية اللمبدئايف كالالت •

 لمعني.ااألصل   تكاليف تفكيك وإزالة •
 

يد  قابلة للتحدفة األولية ألصل حق االنتفاع  كلم تكن التذا ل ي. إعنمالصل ألل  وقعةمتالة  لنهائيا دئية بالقيمة  بيتم تخفيض التكلفة الم
)على  ةفلكلتا  ةطريقإلى  اً  استناد ح  صخصوال  وجه  األساسية  افي  الممك  ،(يةيللتشغا   رةإلجاالة  األولية من  التكلفة  تقدير  ن 

قابل أصول حق  م  ت اإلجارة(اراإيجوع  ممجأي  )  حقالمست  فوع/المد  لبمقاجمالي الإل  دلةاستناداً إلى القيمة العا  ءدبتاريخ الب
  .ثلةممااالنتفاع، بموجب معاملة 

 
وخسائر انخفاض القيمة، كم  ترا ماإلطفاء ال  ا منهوحاً طرم  كلفةبالت  نتفاعاال  حق  أصل  تأجر بقياسالمس  وميق  ،ءالبد  بعد تاريخ

 لإلجارة. سثر أي تعديل أو إعادة قياأل ةدلمع
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    مالية الموحدة المرحلية المختصرة   مات ال لو عمال ت حولاحاضيإ

 األمريكية دوالرات بآالف ال                                           2021  سبتمبر 30ية في  المنته للتسعة أشهر 
 
 

 ع( يتب) امةة الهالسياسات المحاسبي  3
 
 ( بعت ي) ةفترلا  لخالدة الجدير عاييملاق يبطتأ( 

 
أساس    على  ع،االنتفا  لى نهاية العمر االقتصادي االفتراضي ألصل حقبدء إيخ الفاع من تارنتل حق االصأ  طفاءإب  كنلبام  يقو
ه  مناً حول حق االنتفاع مطرأص  من  كونيت  ءفع أصل حق االنتفاع. المبلغ القابل لإلطفامنا  ة من ادفستاالط  كس نم هجي يع نم

 . تجدو ة، إنبقيالقيمة المت
 

 : ذلك يفما ب، ة معقولةة الُملزمة، باإلضافة لفترات اختيارية محددتعاقديترة الي ذلك الفا فرة، بماجإلرة افت ديحد تب نكالب يقوم

 ولى يقين معقول من ممارسة هذا الخيار؛ و/أبنك عان الك ذاإ ،ديالتمدفترات  •

 ر. يالخا  اذسة هممار عدمقين معقول من على ي كاء، إذا كان البنإلنهات اارخي •
 

الق تء  إجراب  كنبال  وميق القيمةنخفييم  ي  اض  رقم  تماشى  بما  المالي  المحاسبة  معيار  ر ئالخساو  القيمة،  "انخفاض  –  30مع 
وا  يةئتماناال االنتفاع منخفض  هقة" المر  ت اامتزلال،  إذا كان أصل حق  ما  ويمةالق  لتحديد  االنخفالح ،  في   ضاتساب خسائر 
تقييم  ا اانخلقيمة.  ذات  أي  وجدت.  نإ،  خردةال  ةمقي   ارعتباالب  خذيأ  ةلقيمفاض  شراء الع  التزامات  وعود  ذلك  في  بما  قة، 

ب تؤخذ  المعني،  هاألصل  تمخاأل  ياالعتبار  رقم  ملا  سبةامحال  ار معي  عم  اشياً رى  والخسائر    –  30الي  القيمة،  "انخفاض 
 تزامات المرهقة".اللوا ة ،انيماالئت
 
      ةاإلجارلتزام  في ااص (2
 إلجارة المؤجلة )المبينة كالتزام مقابل(.فة اتكل ارة، زائداً إلجتزام الا يمالإج  نم ةراجزام اإلالت يفان صكويت
 
إب  يج ً دئمب  ةراإلجا  التزام   ماليجاحتساب  اإلجارة.    ليجماإب  يا لفترة  المستحقة  اإلجارة  إيجارات  اتكوتمبلغ  ارات  يجإلن 

 : رةجااإل ةرتف لخال عنيالم لصاأل منع  تفاالنلتالية لحق اات ا عفدالمستحقة من ال

ً ة ثابتة، مجاردفعات إ •  أي حوافز مستحقة القبض؛ا  منه طروحا

 لية؛كميالتت اريجاإلة، شاملة ادفعات إجارة متغير •

 اإللغاء(.  لخيار ريعكس ممارسة المستأجة ارإلجط ارافية، إن وجدت، إللغاء عقد اإلجارة )إذا كان شضاإلرة اجاإل اتدفع •
 

ً قم عة وفالمدة ارجاإل الغمبم خص يتم   رة.م اإلجاتزاي اللماجإمن  دما
 
تلك  عادف هي  المتغيرة  اإلجارة  مؤشرت  على  تعتمد  معدل،    التي  اثمأو  بممرتبطالت  فعادلل  أؤشة  ااسعر  أو  ت لمسر  هلك، 

 يه  ةيميللتكر ااجيت اإلاع. دفوقسلا  إليجار فيت االدعة، أو التغيرات في مميظيلتنة اياألسواق المالية، أو المعدالت المعيار
ببنوطرشات ميجارإ اإلمعينة، كود  ة  تقديم خدميجار ارسوم  أو تكبد تإلضافية بعد  لإليكاليف جوهرات إضافية  و الح أصة 

 و تكميلية. غيرة أمتر يجات إاد تحتوي على دفع، لم يكن لدى البنك أي عقو2021 سبتمبر 30ي  ا فكمنة. ياالص
 
 : خاللن ة ماراإلج م التزي افك صا البن سيقتاريخ البدء، ي دعب

 ؛(ةرة المؤجلتكلفة اإلجا طفاءة )إ رس العائد على التزام اإلجاعك لتة  تريمة الدفيالقفي ة صادزيا •

 إلجارة ليعكس دفعات اإلجارة المدفوعة؛ ام االتزي  لماجإلة فتريلدمة االقي ضيتخف •

 ة. دلمعجارة الات اإلدفع كستعلو أ ارة،اإلجعقد   علىت اليدعتقييم أو الة تادإعي حالة يمة الدفترية ف إعادة قياس الق •

دل  عمة يقرط متخدااس ب ،بمتناس  زمنيس  اسرة على أدى فترات اإلجاى معل  خل ة المؤجلة يتم إطفاءها للدرااإلجتكلفة  •
 ي في بيان الدخل: بعد تاريخ البدء، يقوم البنك باحتساب ما يلالفعلي.  عائد ال

 و لة؛ جمؤاللفة اإلجارة تكء إطفا •

حداث/الظروف  األلت حصى تزام اإلجارة( عند ومتال سقيا لفعل فيباا نهتم تضمي يالتي لم )ة غيرمتة الاراإلجدفعات  •
 مسببة.ال
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    رحلية المختصرة   م ال ةدحولم لية االمامات علو مال لات حواحإيض
 األمريكية دوالرات بآالف ال                                           2021  سبتمبر 30ية في  المنته للتسعة أشهر 

 
 

 )يتبع(  مةلهاة االسياسات المحاسبي  3
 

 ( بع تي) ةرتفلا لخالالجديدة ر عاييملا قي بطت (أ
 
         ةجارإلا عقد تتعديال

 لي:اإلجارة كما ي عقد لبنك التعديالت علىسب احتي خ البدء،بعد تاري

 فة اإلجارة المؤجلة؛ أوع، والتزام اإلجارة، وتكلفاتنحق اال لأصل يعدوت احتسابإعادة  فترة اإلجارة:في  تغير •

أصل  ى  عل ي تأثيربدون أ فقط، ةجلمؤة الرجاوتكلفة اإل ة جارم اإلتزااب الادة احتسط: إعة فقليقبات اإلجارة المستدفعير غت •
 اع. ق االنتفح

 
الحق  ستأجر، إذا كان التغيير ينقل  لمل  ةمنفصل  ةيدجد  رةكإجاسابه  م احتتيكون إجارة جديد لمك   إلجارةعقد ا  تغيير فير اليعتب

المعني   األصل  لالقاالستخدام  زيبل  ويتم  اإل دفعاة  ادلتحديد،  باجت  أ  مارة  االح  صليقابل  ً عم  ،ياإلضافع  نتفاق  بة  لنساب  .ا
الشروطالتي ال    تللتعديال يعتبالم  تستوفي  البنبينة أعاله،  أن اإلجارة كإجارة معدلر  ف  ةك  ب ستويح  يان،رسلا  يخرتاي  كما 
ب  ااحتسغاء  فاع، وإلاالنت  قح وأصل  لة،  ؤجلموتكلفة اإلجارة اة،  جاريقوم البنك بإعادة حساب التزام اإلإجارة جديدة.    معاملة
 لية. الحا  ارةجإلة ادوأرص لةمعام

 
 معني متعلقة باألصل الفات الروالمص

التشغاالمصروف ات  باألصيلية  بملمتعلقة  المعني،  ذل  ال  يتم  ة  يدعاقالت  اتفورصلما  كفي  البنك،  قبل  من  تحملها  على  المتفق 
في   ااحتسابها  يتمف  لدخلبيان  التي  الفترة  الم  ةسببالن   فيها.  دهاكبت  ي  الياوالص  صالحإلصروفات  ،  ل كافتوال،  ةيهرجونة 

دها ييقتتم  ه يفإن  (ليوك  هتر بصفجأذا تم تكبدها من قبل المستعني )إبملكية األصل الملقة  العرضية المتعت األخرى  فاوالمصرو
       كذمم مدينة من المؤجر. 

 
 رستأجلمل المحاسبية المبسطةة عالجت والماحتساب اإلعفاءا

 : رة لما يلياإلجا ام تزالصافي اع ول حق االنتفأصالحتساب  ةجاراإل اسيقو اباحتس اتمتطلبطبيق تعدم  تأجرمسلا ختاريقد 

 قصيرة األجل؛ و ارة اإلج •

 قيمة منخفضة. ذي يعنلمل األصاي ن فوكي التي ةاإلجار •
 

ا اإلجارة قصيرة  إعفاء  تطبيق  الممكن  األ  فئة  ى لل عألجمن  نفلتم  التيية  المعن  ول صكاملة من  الخصاك  والمئس    رافق ص 
تطب  ال  ك،ذل  ومع  .ليةلتشغيا إجا  يقيمكن  مناأل  رةإعفاء  إال  خفضةصول  الفردي/ م  صولاأل على  القيمة  اإلجارة    ، ةعامالت 

 مع.لج ا/وعةمجملا  ساسأى عل وليس
 

 عقود اإلجارة المنتهية بالتمليك محاسبة على األثر كمستأجر 
   ار.يمعلا بيق هذاتط عند ،كيملت لباة منتهيالارة ة اإلجظلمحف ةيحاسبمت الاساعلى السي يرغيلم يكن هناك أي ت
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        ةختصرم ة الليرحالم  ةدحوم لاالمالية  تمعلومالا حات حولضاإي

 األمريكية دوالرات بآالف ال                                           2021  سبتمبر 30ية في  المنته للتسعة أشهر 
 
 

 )يتبع(  مةلهاة االسياسات المحاسبي  3
 

 ( بع تي) ةفترلا لخالالجديدة ر يياعملاق ي بطت (أ
 

 (32) الي رقممة الباسلمحمعيار ا  قيبتط أثر ( ب

زام  ادة في التوزي  االنتفاعق  ي أصل ح ة فنتج عنه زياد  2021يناير    1كما في    32لي رقم  ابة المسار المحيامعق  تطبيأثر  
هو  مك  جارياإل تتكو  ودعق   اه.نأد  ينبما  والمكاتبمن  ن  اإليجار  المدرس،  واألريالمباني  المستاجرة،  ة،  أجهزة  واضي  مواقع 
 .فروعلا لي، واآل فرا الص

  
 مجموع   وع مجم   مجموع  

 حقوق   ات ب المطلو   موجودات ل ا  

 كية المل   وحقوق    

   ب ملكية أصحا    

   ات اب حس    

   ار االستثم    

      

 1,186,064  5,400,799  6,586,863 (2020بر يسمد 31)  يمتاالخ دالرصي 

      تطبيق عند ال األثر

 -  -  58,949 أصول حق االنتفاع

 -  61,045  - جار ي إلا زامالت 

 ( 2,096)   -  - ( 32ة المالي رقم )المحاسب عيار ملفتتاحي الا ثراأل

 1,183,968  5,461,844  6,645,812 2021ر يناي 1مبدئي في  للتطبق ا ا  تاريخب  صيدالر

 
 

 سارية غير  ولكن صادرةلجديدة الاتفسيرات المعايير والتعديالت وال ب( 
 
 وطتحلخيار، والا و عد،الو  – ( 38)رقم  المالي سبةاحملمعيار ا (1

  ط وتحاليار، وخالد،  وعال  –  38ي رقم  لاسبة المحايار الممع  ميةإلسالة ايلمامؤسسات الوالمراجعة لل  محاسبةئة اليه  تأصدر
، فيما  تاحاصواإلفسبة، الحتساب، وقياس،  المناداد التقارير  ع المحاسبة وإ  ئدمبا  دو تحديه  رياعا المذهمن  دف  هال.  2020في  
ابترتيق  عليت للمالشري  مباديءوافقة مع  متلاوط  والتح  ارالخيو   وعدلبات  اإلسالمية  ااسؤسعة  الماليت  المعيهذالمية.  إلسة   راا 

   .2022ير اني 1 من أدتب يتة ال يلاترات المللف مفعولساري ال

 والخيار إلى فئتين كما يلي: وعدلا ترتيباتار يعهذا الم نفصي

الخ"الوعد   (أ للمال  رايأو  الكهي ق بلذي يتعوال  ج" نتتابع  المرابحة،  ت أخرمنتجا  باستخدام   تتم  لتياملة امعل  ة جارإلواى، مثل 
    ذلك؛ ىوما إل ك،بالتمليية نتهالم

 اإلسالمية. اديء الشريعةبممع   قف، متواهتذابقائم  بكترتي مخديست يوالذ " رد والخياالوعمنتج "  ( ب
 

عد والخيار  ت الومنتجا  لناتجة منا  ةءبناقوق اللحة واءناالب  تزاماتلاللة  بية المحاسلجاعملعلى ا  باإلضافة لذلك، ينص المعيار
  ا.اتهذبة القائم
 
 .المعيار هذا طبيقتقييم أثر لياً بتاح مجموعةلم اتقو
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    صرة   ة المخترحليالم  المالية الموحدةمعلومات لا وليضاحات حإ

 األمريكية دوالرات بآالف ال                                           2021  سبتمبر 30ية في  المنته للتسعة أشهر 
 

  

 التقديرات . األحكام و4

 رضياتحكام، والفألتقديرات، واعض الب  ام دختسرة اداإلا  لب منيتط  ةرتصمخالوحدة  مرحلية الملا  ة يللمامات الومعلاد اد إع  إن
الالمحاس تبية  التي  ف هامة  تؤثر  الياسالسا  طبيقي  والمطلوباو،  داتوجللمو  ةنللمعا  امرقألاو  ةيب سمحات   تإليراداات، 

  ة، رصتخالم  دةحومللية امرحل ا  يةاللممات اهذه المعلو  داد عإند  ات. عيرقدته الذن هة علحقيقي. قد تختلف النتائج اروفاتمصالو
اق باستامت  األحكام خدإلدارة  ذا  ام  تم  الجوهرية  التي  اسياسالق  تطبيفي  امها  استخدتها  ادر  صملوا  ،ةوعجمملل  ةيبسا لمحات 
  ع م و .2020سمبر دي  31ة في يهتنملة اللسن قةدقمة الدموحال لماليةبيقها على البيانات اتم تطي لتوا قينية،عدم اليلتقدير  يةئيسرلا
  ناشئ عن سائد القين اليلاعدم  سبب  من التحديات بطوي على مزيد  ت المطلوبة تنواالفتراضايرات  قدتلا  عضة و يعمل  نإف  ،كذل
 .ةإلدارت اتقديرادام تخاس يتطلبي الذ (19-فيدوك)نا ركوحة ئاجر أث

 
 

 إدارة المخاطر المالية.  5

المختصرة هي    ةيرحلالم  دةموحالية اللمالمعلومات ا  دإعدا   يف ة  وعجمالم  لبن قة مالمطبقطر  مخا إدارة ال  تاسايوسف  ان أهد إ
 . 2020ر يسمبد 31 فية هينتملاة  نسلل  ةققدالمحدة الموالية مال تابيانلاي نها فع صحفالم تلك نفسها

 
 يميةنظنسب التلا
 نسبة صافي التمويل المستقر. أ
نسبةهال من  اموتلا  صافي  دف  مو  هقر  مستليل  مخمحة  نورتعزيز  مصرف  يزفوتح  نوك،للب  يولةالسر  اطافظ  أكثر قطاع  ي 
،  ألجلاير  صق لجملة  ويل بام لتى الع  ادتمعرة االثن كالمستقر م  يلموتالي  نسبة صاف   . تحد لدى أفق زمني أطو على م  ونةمر
ً ييمجع تق وتش  ويل.تمال راعزز استقرت، وميةوالعمة ينازالمي داخل وخارج نودأفضل لمخاطر التمويل عبر جميع الب ا
 
ً وقسم  المتوفر"   لمستقرنها " التمويل اعلى أ  ويةكنسبة مئ  يل المستقرموتي الصاف  بةسناب  ساحتم  يت  لمستقرايل  لى "التموع  ما
     ".بولمطال
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 16                                                                              إتش المالية )ش.م.ب(      ف إ جموعة جي م
 
       رةالمختص ة يحلحدة المرمولية المالاعلومات الم حول يضاحاتإ

 األمريكية دوالرات بآالف ال                                           2021  سبتمبر 30ية في  المنته للتسعة أشهر 
 

 ع( )يتب ليةر المااطإدارة المخ.  5
 

 :يليا مك مركزيلن ا حريبرف اللمصدي شات الكتيب اإلرابطلالموحدة حسب مت قرل المستويالتم يفصاة سبنكانت 
 

 2021 سبتمبر 30كما في 
 

 البند قملرا

جد وي  ال 

 هر أش 6أقل من  حددم قاحقاست

هر أش 6ن م أكثر

وأقل من سنة  

 حدةاو

نة سكثر من أ

 واحدة

ة مجموع القيم

 وزونة ملا

 : (ASF) احقر المتلمستا يلالتمو

 : لارأس الم 1

 1,105,766 58,792 - - 1,046,974 ظيميالمال التنس  رأ 2

 - - - - - األخرى  لمالارأس  أدوات  3

   رة:الصغي من الشركات  ء العمائع الودد، وفراع األودائ 4

 - - - - - مستقرة  ودائع 5

6 
 1,568,775  49,769   278,177  1,409,607 - اً ل استقرار ئع أقودا

 جملة: الب تالويمت 7

 - - - - - ليةيتشغ ودائع 8

 1,781,039  807,447   687,676  2,501,267 - أخرى لجملة  با تتمويال 9

 أخرى:  وباتمطل 10

قود ات عوبطلم لستقر  مليل اونسبة صافي التم 11

 - - - - -   ميةاإلسالع الشريعة قة محوط المتوافالت

في  ةنمتضمالغير  رى خاأل جميع المطلوبات  12

 137,520 137,520 228 158,683 - فئات أعالهال

 4,593,100 - - - - حلمستقر المتاا التمويل   عمجمو 13

 :(RSF)لمطلوب قر امستل المويالت

جودات  موالمستقر ل ل يموالتمجموع صافي  14

 74,645    -     -     -  1,392,111 ودةالسيولة عالية الج

ى أخر اليةم  تساى مؤسا لدودائع محتفظ به 15

 - - - - - ةتشغيلي اضألغر

اق  رألوا /كووالصك منتظمة األداءت تمويال 16

 857,740 888,384 - 684,093    -  :المالية

  اليةالم ت سامؤسلل ة األداءمنتظم التتموي 17

ن  م ة الجودةوجودات السيولة عاليب مسح

 - - - - - 1المستوى

  ليةامال سسات ؤملل منتظمة األداءويالت تم 18

 ية الجودةاللسيولة عا  وجوداتملمضمونة با

غير  تتمويال، وال1مستوى لا غير من

ؤسسات  للم داءالمنتظمة األوالمضمونة 

 77,253 79,709 - 19,000  - ية.مالال

ت  ركا ن الشء مللعمال داءة األممنتظت ويالتم 19

فراد ء من األلمالية، والتمويالت للعمالغير ا

لجهات  ت لتموياللوا ،يرةوالشركات الصغ

آت  منشكزية ور لمصارف ا المدية، والسيا

 170,961  13,958  74,233 249,545    -    ، منها: ع العامالقطا

  %35 يساوين أو ل مأق مخاطر وزنذات  20

ل  المأس اكفاية ر بة ست نإلرشادافقاً و

 - - - - - رين المركزي حف البة عن مصردرالصا



                                           17                                                                                ب(    ..م ية )شالمالعة جي إف إتش مجمو
 
      ة  رالمختص ية لمرحلدة احمولاية لمالاات ومعلالم حولات احيضإ

 األمريكية ت دوالراف البآال                                            2021  سبتمبر 30ية في  المنته للتسعة أشهر 
 

 بع( )يت ليةلماخاطر االم رةإدا.  5
 

 بندال مرق

 يوجد  ال 

 ر هأش 6ل من أق اق محددحقاست

أشهر  6أكثر من 

  ل من سنةأقو

 احدةو

ة نس أكثر من

 ة وزونملمة اع القيمجمو دةواح

       

: ، منهامنتظمة األداءنية رهونات سك 21  - - - - - 

  %35أو يساوي  أقل منمخاطر  نزو تذا 22

أس المال  ة ر اية كفسبت ناداشرإلاً وفق

 - - - - -  رين المركزي حبلرف امص ن الصادرة ع

ة  لفر المتخيغ راق المالية/الصكوكألوا 23

يولة عالية  دات سكموجولة غير المؤهو

في البورصة م المتداولةسهألااملة  ش ،دةوالج    -    055457,   51406,6  305,938 37,7917  

: أخرىودات جمو 24  - - - - - 

هب لك الذذياً، بما في لة فعللمتداوا  عالسل 25  - - - - - 

ود  لي لعقأو مشكها ةسجلالموجودات الم 26

ت  همامسالشريعة، وا  افقة معتحوط المتوال

لة  قابماف الطر ألا اد عنالسد   لفةختم  الأمو

 - - - - -  كزيةالمر

ت  لموجودا  قريل المستموفي التة صانسب 27

ة علشرياع  قة موط المتوافحالت   - - - - - 

  اتبلولمطر  المستق صافي التمويلنسبة  28

قبل   ع الشريعةة معقود التحوط المتوافق

ل لمسجمش الفرق ا اه صمخ   - - - - - 

ة  ضمنمتغير الخرى ت األوجوداع المجمي 29

هات أعالالفئفي    2,556,518   -     -     -    ,556,5182   

ة ييزانية العموممل ا متضمنة فيلا غير البنود 30  - - - - 28,508 

 1,409,693 480,884 1,287,989 4,503,416 - ( RSF) المطلوب المستقرمويل توع المجم 31

ستقرملفي التمويل انسبة صا 32  (%) - - - - 102 %  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          18                                                                               ب(    .ش.م ة )ماليف إتش الجي إ وعةمجم
 
    رة   مختصية المرحلحدة الوم لية المالات علوماالم ت حولضاحايإ

 مريكية األدوالرات آالف الب                                           2021  سبتمبر 30ية في  المنته للتسعة أشهر 
 

 )يتبع(  لماليةر امخاطال رةاإد  .5
                                                                                                                                                  

 دلبنا قمالر

 دوجي ال 

 اق محددقحاست

  6أقل من 

 هرأش

 6من أكثر 

  منوأقل  أشهر

 ة واحدةنس

نة ر من سأكث

 واحدة

ة يمقال مجموع

 ونة موزلا

 : (ASF) ر المتاحستقمويل الملتا
 

 : مالل س ارأ

 1,095,206 85,635 - - 1,009,571 ظيميتنال اللمرأس ا 1

  - - - - - ى رأس المال األخرأدوات  2

   ة:من الشركات الصغير ء المالعائع د، وورادع األفودائ

 - - - - - تقرة مس ائعود 3

  1,221,609 231,458 306,688 793,480 - اً استقرار ع أقل ودائ 4

 بالجملة:  تيالتمو

 - - - - - غيليةع تشائود 5

  1,845,431 1,016,610 485,665 2,042,390 - ى أخرملة  لجبا تتمويال 6

 : طلوبات أخرىم

ة  قتوافوط المعقود التحمطلوبات لستقر  مل اليالتمو يصافسبة ن 7

 - - - - - ية ة اإلسالميعرشال مع

 182,725 182,725 29,287 81,718 - فئات أعالهي الة ف المتضمن  غيرى ألخرت الوباطلم ع ا جمي 8

 4,344,971 - - - - مستقر المتاحال لالتموي  عمجمو 9

 :(RSF)ستقر المطلوب المل التموي

 دةلجولية ايولة عاودات السموجالمستقر ل التمويل وع صافي ممج 10

 

- - - 50,531 

 - - - - - ة غيليغراض تشخرى ألية أ الت مؤسسامى لد  فظ بهادائع محتو 11

 838,420 906,357 20,628 453,447 - :ةيق المالاألورا /كالصكوواء د ة األتظممنالت ويمت 12

وجودات  ب محس ماليةل ات اسلمؤسل  ءدااألمنتظمة  تيالتمو 13

 - - - - - 1ى لمستومن ا دةلية الجوالسيولة عا

دات لمضمونة بموجوية ا الالمسات سمؤلل داءاألمنتظمة  ويالتمت 14

  رغيالتمويالت ، و1ى مستوالرغي من دةوالجالية لسيولة عا

 245,568 214,171 - 127,045 -  .للمؤسسات الماليةتظمة األداء ة والمننالمضمو

  الية،ت غير المالشركا ء من للعمال داءاألظمة منتيالت وتم 15

،  غيرةص الات والشركاألفراد ء من يالت للعمالومتوال

ت  آمنشة ويركزية، والمصارف المادسيالت للجهات الويالتمو

 124,398 - 101,279 147,516 -    ، منها: العام اعالقط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                19                                                                                .ب(   ش.م ة )إتش المالي ف إ عة جي مجمو
 
       رةختصم لية احلردة الم حوم لاية لمالاعلومات الم وليضاحات حإ

 األمريكية دوالرات بآالف ال                                           2021  سبتمبر 30ية في  المنته للتسعة أشهر 
 

 )يتبع(  لماليةاطر ارة المخإدا.  5
                                                                                                                                                         

 ندالب رقمال

اق حقستاال 

 محدد

  6أقل من 

 هرأش

 6أكثر من 

  من وأقل أشهر

 دةة واحسن

ة نكثر من سأ

 دةواح

مة مجموع القي

 ونة موزلا

 

  بةنس تاشاداً إلرقوف  %35 يمن أو يساوأقل   طرخام وزنذات  16

 14,342 22,064 - - -  كزي لمر رين اح الب عن مصرفصادرة س المال الأكفاية ر

منها:   ،اءتظمة األدمنية نات سكرهون 17  - - - - - 

سبة  ادات نقاً إلرشوف  %35وي ايسأو اطر أقل من مخوزن ذات  18

 - - - - -  المركزي  نريح الب المال الصادرة عن مصرف أس فاية رك

لة  لمؤهغير الفة والمتخ رلصكوك غيا /ليةامال وراق ألا 19

في   داولةسهم المتألالة  شام، ة الجودةة عالييولودات سكموج

بورصةال   - 260,664 19,500 395,881 535,963 

: رىأخ موجودات  20  - - - - - 

بما في ذلك الذهب فعلياً، اولة المتد السلع 21  - - - - - 

قة مع  فط المتواحوالت  دعقوولي لأ مشكها ةسجلموجودات المال 22

لة  باقألطراف الما د عنالسدا  لفةخ تم الأمو ماتمساهالشريعة، و

 - - - - -  زيةالمرك 

مع   قةوافالتحوط المتلموجودات   مويل المستقرصافي الت ةسبن 23

ةعشري ال   - - - - - 

ة  قالتحوط المتواف دوعق اتبالتمويل المستقر لمطلوصافي نسبة  24

لسج م الفرق الش امه مخص   ة قبلعيالشر مع   - - - - - 

ات أعالهئفلير المتضمنة في اغخرى األ  وجوداتالم ميعج 25   216,265,2  - - - 216,265,2  

ية مموالعالميزانية  لمتضمنة فيالبنود غير ا 26  - - - - 743,13  

736,988 - ( RSF) لوبط المستقر الموع التمويل جمم 27  407,141  734,538,1  181,547,4  

قرستل الميفي التموصابة سن 32  (%)     97 %  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              20                                                                                    ب( ة )ش.م.لياتش الموعة جي إف إجمم
 
    رة   تصمخلا ية لالمرح حدةوم لا يةلالمامات علو لما وليضاحات حإ

 األمريكية دوالرات بآالف ال                                           2021  سبتمبر 30ية في  المنته للتسعة أشهر 
 

 )يتبع(  يةلمالاالمخاطر إدارة   .5
 

   يولةية السغط ة تنسب. ب
تغطية  بة  نس  تطلباتك. ملبنباصة  ا خال  يولةلسا  رمخاط  لمحفظةاألجل    قصيرةنة  يز المروة لتعزالسيول  يةة تغط ر نسبويطتتم  
اان  لضم  تهدف  لسيولةا ً   نكلبأن  كافيا مخزوناً  موجوديملك  من  الجودة  عال  ة السيول  ات  من ت  والتي  ،يدةمقغير  وية  تكون 
للوللنقد  اً فورحويل  لتلة  قابل  اتوجودم الياجاتحتاباء  ف،  لمدنقده  تقوييو  30ة  ية  ً ماً  من  ميا ال    مخزون   ة.دالمجهسيولة  فترة 
أن  يج  دةالمقي  غيرالو  جودة العالية  ولة  لسيا  داتوجمو البقاء واالستمصرلما  كنم تب  منوي  30رار حتى  ف من  ريو  سينا  ماً 

 السيولة. زمة مناسبة ألحلول الاد اليجإل بةالمناسحية حيتصال راءاتجإلا اتخذتد  رة قاكون اإلدت الوقت ذلك ، وعنداإلجهاد

ي التدفقات النقدية  افص على  المقيدةغير  لواودة  لية الجولة عات السيجودامو  ونمخز  نة مبة كنسولية السة تغطيساب نسباحت  ميت
ً  30ة لمد للخارج ً تقو يوما  . يميا

 

 رصيد وسط المت 

 

  سبتمبر  30

2021 
 سمبر دي  31

2020 
   

 244,049 257,276 دةقي المة الجودة غير لي ت السيولة عاجودا و ن مزومخ

 103,188 122,583 لنقدية ا قات دفلت اي افص

 % 240 % 214 %   ية السيولةطنسبة تغ
   

 % 80 % 80 ي ركزملارين بح رف الص بل مق لمطلوب منى ادن ألد االح

 
 المال  كفاية رأس نسبة. ج

 

 2020ديسمبر  31 2021سبتمبر  30 

   

 1,025,835 1,046,974 تنظيميةالقبل التسويات   رأس المال  -ي  د العا الماللى لرأس األوة فئ ال

ً مطر  - - يةظيمن ويات الت لتسا : وحا

 1,025,835 1,046,974 ة يمي تنظال ياتلتسوابعد ل ا الم سرأ  -دي  عالالمال ا لرأس ولى األئة الف

 76,062 58,792 ة ني الفئة الث تسويات رأس المال من ا

 1,101,897 1,105,766 ظيمي التنس المال رأ
   

   ر: ونة للمخاط وز ت الم التعرضا

 7,647,064 7,812,539 مانت االئ اطر خملنة زوالموموجودات ال

 72,038 38,325 وق لسا طر ا خمل نة والموزات ودموجال

 552,821 552,821 التشغيليةة للمخاطر ن لموزوت اا ودجوالم

 8,271,923 8,403,685 ر مخاطلللموزونة مية انظيودات التموجال  مجموع
   

 2 2 فقط(   %30)الستثمار ا مخاطر  يطاحتيا

 3 3 فقط(  %30اح )رب ألا ة لمعادطي تيااح

 8,271,918 8,403,681 ر  طمخالل  ةون ز وم معدلة الال اتعرضمجموع الت

   

 % 13.49 % 13.16 بة كفاية رأس المال نس

 % 12.57 % 12.46 ألولى ة امال من الفئال س ة كفاية رأنسب
   

 % 12.50 % 12.50 مركزي رين البح من قبل مصرف ال لمطلوب االحد األدنى 

 
 
 



                                             21                                                                                       )ش.م.ب( ة  اليتش المإ إف  ي ج  عةمومج
 
    رة   ية المختصحدة المرحلمولا يةلمالا لوماتعلما ضاحات حوليإ

 األمريكية دوالرات بآالف ال                                             2021  سبتمبر 30ية في  تهالمن  للتسعة أشهر 
 
 

 ت اعمليلل لموسمية اطبيعة لا .6

وإيار تجال  ية فالمصر  خدماتالو  ،اريةمتثساالية  فصرالم  تمادالخ)المجموعة    لمع  ةطبيعب  بسب أعماداة،  الرة  فيه  ترل 
الوالضيافة فإن  المعأشة  تسعللئج  نتا(،  هذه  هر  في  الملومالمعالنة  الموحدرحلملالية  ات  الية  تعكسمختصرة  ال  قد  ءأ جز  ة 

   ة.ة للسنمعاال جائتمن النسباً امتن
 
 

 رنةقاام المأرق  .7

الربح بالغ  مر على  لم تؤثف  ادة التصنيإع  نة. إيحالال  رةتالفع عرض  لة مادعطاء مقارنة عإلنة  رقامالأرقام  إعادة تصنيف  تم  
ولم يتم  ، 2021ر يناي 1( بأثر رجعي اعتباراً من 32م )لمالي رقا سبةر المحاق معياتم تطبي  حقوق الملكية. موع مجأو للفترة 
 قارنة. م المرقاتعديل أ

 
 

 ت يصاخصتال .8

 :ل الفترةاليلي خ ماعتماد ا  مت، 2020 يلإبر 6 ختاريبعقد    يالذ مينالمساهع ماتاجفي 

 مريكي.اوالر يون دمل 17ة مبقي لمدفوعل المارأس امن  %1.86 بنسبة نقديةرباح أ أ(

 . امريكيوالر دليون م 25قيمة ب لمال المدفوعا  رأسمن  %2.56بنسبة رباح أسهم أ (ب

أمريكي  دوال  1,104,000تخصيص    ج( اللتبرعار  الةلخيريت  ومؤسسات  االجتماع،    ة سن ل  اةزكلا  لصندوق، ويعمل 
2020 . 

  .لقانونيي احتياطلال ير أمريكالدو 4,509,500 لحويت (د

 

 الخزينة أسهم

ً (  94,300,000:  2020ديسمبر    31)  39,000,000  بما مجموعه  البنك  حتفظي،  2021  رسبتمب  30ي  كما ف كجزء   سهما
يتمأس  من كان  والتي  الخزينة،  بمواالحتفا  هم  بها سابقاً  اتفاقظ  السلية  جب  مامع    قوصناعة  أوراق  الل ة معتمد. خليوسيط 
خزينة   سهم  141,335,000جموعه  مى إلغاء ما  مساهمون علافق ال، و2021  إبريل  6عقد بتاريخ  اع المساهمين الذي  جتما

مصرف    ومع ذلك، لم يوافق  المركزي.ة لموافقة مصرف البحرين  ضعخا  لتي كانتا، وقوقية صناعة الس فانتيجة إللغاء ات
المركزي اإلعلى    البحرين  أسهم  منوبدالً   ،زينةلخغاء  لذل    تعليماته  أصدر  السك،  إللغاء  نتيجة    ،األسهملتصفية    قوصانع 

السافات الس  ،قوقية صناعة  الراآلختضليل المشاركين    أو   ق االعتياديةودون إعاقة عمليات  . يقوم صانع السوق سوقين في 
 تدريجية. بطريقة الخزينةأسهم ة حفظبتصفية محالياً 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             22                                                                                          .ب(    .م )ش  ليةإتش الما إف ي جموعة ج م
 
    ة   المختصرمرحلية لا الموحدة ماليةال  اتمو للمعا ضاحات حوليإ

 األمريكية دوالرات بآالف ال                                           2021  سبتمبر 30ية في  المنته للتسعة أشهر 
 

 ةزينلخمحفظة ا .9
 

  سبتمبر  30  مبرسدي  31  مبر سبت  30
2020  2020  2021  

  جعة( )مرا  )مدققة(   مراجعة( )
      
 ية مال سات مؤسى ت لداعاإيد 207,223  169,998  254,528

      

 كية لم حقوق ت ات أدوار استثما     
 خل دن الابي ل الخ  نم ةعادلال بالقيمة     

   ركبةية م الم أوراق  - 443,956  368,431  296,120
      

 رات أدوات دين استثما     
 لكيةمالحقوق خالل   لقيمة العادلة منبا     

 ة عر مسك صكو - 1,330,074  648,991  541,572
      

 ة طفأملة اكلفالت ب      
 *  ك مسعرةوكص - 751,771  693,737  675,874

   عرةسمغير  وككص - 3,493  3,493  -
      

(119)  (6,104)  (9,635)  ً  قيمةانخفاض الصات مخص  : مطروحا
      

1,767,975  1,878,546  2,726,882  

 
استثجزء   إجمالي  الدينالمجموعة في  مارات  من  أمريكي  ألف دو  14,113  والبالغة،  أدوات  المرحلة  مصنفة ضمالر    2ن 

 . 1والباقي ضمن المرحلة : ال شيء(  2020ديسمبر  31)
 
ة نهومر(  ألف دوالر أمريكي  302,360:  2020يسمبر  د  31)ي  أمريك  ألف دوالر  290,642قيمة  ب  ةمسعر وككص  ملتش*  

   .(والر أمريكيدألف   200,204: 2020ديسمبر  31) دوالر أمريكيألف    215,077بلغ جل بمأل ضقرو مقابل
 

 

 تويالتمموجودات ال  .10
 

  سبتمبر  30  برديسم 31  سبتمبر  30
2020  2020  2021  

  راجعة( )م  ( ة ققد)م  ( راجعة م)
      

 * ةحب رام 968,412  971,164   901,488    

 مشاركة  -  276   276          

 الة كو 239  239   13,281     

 ة ارب مض 2,599  2,690   2,804       

 ناعصت سإ -  3,565   2,427       

 ار جي إللظ بها فمحت  وجوداتم 372,769  345,342   398,329   

1,318,605  1,323,276  1,344,019  
      

   نخفاض في القيمة اإل اتصصمخ يُطرح:  (68,339)  (56,010)  (83,654)
      

1,234,951  1,267,266  1,275,680  

 
دو  44,576تبلغ    ةمؤجل   احأربالمدينة صافي  حة  رابالم  د عقومم  ذ* )الألف  أمريكي  ف  لأ  50,032:  2020ر  بديسم  31ر 

   .يكي(أمر دوالر
 



                                               23                                                                                   (    بة )ش.م.تش الماليإي إف ج  عةومجم
 
    صرة   تمخال حلية ة المرموحدلية االمال لمعلومات ا لاحات حويضإ

 األمريكية دوالرات بآالف ال                                             2021  سبتمبر 30ية في  المنته للتسعة أشهر 
 
 
 )يتبع(  تمويالتموجودات ال. 10

 
 ا يلي:نت كماقيمة كلا فياض نخفإلا تمخصصاو تمويالت ال تاودموج الحركة في 

 
 وع جممال 3المرحلة  2المرحلة  1 المرحلة  ت تمويالوجودات الم

     

 1,344,019  131,111  185,082  1,027,826  مالي( )إج ت اللتموي اودات جمو

 68,339  41,095  7,958  19,286  ة لمتوقع ئر االئتمانية االخسا

     

 1,275,680 90,016 177,124 1,008,540 )صافي( مويالت لتا  ت موجودا

 
 

 وع جممال 3المرحلة  2المرحلة  1 المرحلة  مة القي فاضنخ مخصصات ا
     

 56,010  28,914  6,255  20,841  2021ر ناي ي  1في 

 -  (1,629)  398  1,231  يات المستوحركة بين ي ال فاص

 12,982  14,463  1,305  (2,786)  الفترة  صص في مخصا

 (11)  (11)  -  - مشطوبات 

     متوقعةية المحول إلى الخسائر االئتمان 

 (642)  (642)  -  -  خارج الميزانية العمومية 

     

 68,339 41,095 7,958 19,286 2021 بر سبتم 30 يف

 
 

 وع جممال 3المرحلة  2المرحلة  1 المرحلة  وجودات التمويالت م
     مدققة( ) 2020ديسمبر  31

     

 1,323,276 147,815 150,475 1,024,986 جمالي( )إ  ت اللتموي اجودات مو

 56,010 28,914 6,255 20,841 لمتوقعة ائر االئتمانية اسالخ

     

 1,267,266 118,901 144,220 1,004,145 )صافي(  التمويالت  وجوداتم

 
 

 وع جممال 3المرحلة  2المرحلة  1 المرحلة  مة ي مخصصات انخفاض الق
     

 109,721 89,754 8,366 11,601 2020ناير ي  1في 

 1  4,285  (4,512)  228  يات تولمسابين  حركةل ي افصا

 9,157  (2,542)  2,401  9,298  ة سن ال مخصص صافي

 (29,204)  (29,204)   - -  مشطوبات 

 (33,665)  (33,379)   - (286)  تبعاداتاس

     

 56,010 28,914 6,255 20,841 2020ديسمبر  31ي ف

 
 
 
 
 
 



                                                  24                                                                                        ( ب.م ة )ش.تش الماليي إف إج  وعةمجم
 
    صرة   تمخال حلية ة المرية الموحدالمال لمعلومات ا لاحات حويضإ

 األمريكية دوالرات بآالف ال                                           2021  سبتمبر 30ية في  المنته للتسعة أشهر 
 
 

 ةيارستثماعقارات  .11
 

  مبر سبت 30  رب ديسم 31  تمبر سب  30
2020  2020  2021  

  )مراجعة(   ة( مدقق)  مراجعة( )
      

 ري اعق راماستث      

 ارض  - 481,370  481,315  469,286

 مبنى  - 64,098  63,757  64,424

      

533,710  545,072  545,468  

      

 رات تطويرية اعق     

 ض ار - 788,217  761,032  796,857

 ى ن ب م - 517,722  506,211  510,019

      

1,306,876  1,267,243  1,305,939  

      

1,840,586  1,812,315  1,851,407  

 
 

 اصةلخا كيةمللارات ثمااست .12

 
  سبتمبر  30  رب ديسم 31  سبتمبر  30

2020  2020  2021  
  مراجعة( )  دققة( )م  ة( عراجم)

      
 ملكية ال وقحق أدوات ارات استثم     
 ل الدخ  بيانل الخ  ة منلعادلة ايمالقب      

 درج غير م صندوق  - 10,000  10,000  40,000

40,000  10,000  10,000  
      

 ةكي لمق الوحق  ل دلة من خالة العابالقيم     
 ة مدرجة  أوراق مالي  - 13  19,060  19,404
   سعرة مغير  ليةاماق روأ - 84,409  108,998  152,904

      

172,308  128,058  84,422  

      
 كية للماة بطريقة حقوق تسب حم  زميلة  ي شركاترات فااستثم 77,726  78,050  75,590

      

287,898  216,108  172,148  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             25                                                                                     (    بة )ش.م.تش الماليإ ف ي إج  مجموعة
 
    تصرة   المخ لية حالمر ةلموحدية االمال ات لمعلوما لاحات حويضإ

 األمريكية دوالرات بآالف ال                                           2021  سبتمبر 30ية في  المنته للتسعة أشهر 
 

 
 شتركة رات مستثماا  .13

 
  سبتمبر  30  رب ديسم 31  سبتمبر  30

2020  2020  2021  
  اجعة( )مر  ( قة مدق)  عة( اجمر)
      
 كيةمللا خالل حقوق ن  لة مالعادالقيمة ب      

 مسعرة   ية غير لاراق مأو - 128,229  126,319  103,774
      

 لدخلبيان اخالل لة من العادقيمة بال     

   رة عمس ية غير لامراق أو - 7,584  -  -
      

103,774  126,319  813135,   
 
 

 لألج تاليتمو  .14
 

  بتمبر س 30  رب ديسم 31  سبتمبر  30
2020  2020  2021  

  ( جعة ا)مر  ( ققة )مد  عة( مراج)
      
 ة   بحت المراتمويال 896,150  748,265  596,938
     كوكص 276,271  289,818  284,481
 رة اإجيل موت  109,964  22,303  22,863
 ى ض أخرورق 29,492  28,691  28,993

      

933,275  1,089,077  1,311,877  

  
 

 الموجودات ةمقي ضمخصصات انخفا  .15
 

    ي فية لمنتها  هرأش  التسعة

    سبتمبر  30 تمبر سب  30
2020 2021    

    اجعة( )مر ( عة راجم)

 ى: ة عللمتوقعا مانيةاالئت  رة ساالخ    

 لبنوك ة ادرصأ   (2) 27             

 ة زين خال  ةفظ مح   3,531 (503)         

 ( 10 افي )إيضاحص، مويالتالت  تودا موج   13,078 703         

 ى أخر  مدينة ذمم   (248) 1,719        

 ات مالية وضمان  تماالتزا   393 174

2,120 16,752    

     

 يةكق ملحقوي أسهم ف رااستثم يمة علىقالفاض خان    689 -

     

2,120 17,441    

 
 
 
 



                                         26                                                                                    ب( م.ش.ية )لمالإتش ا ف جي إ وعةمجم
 

       ةصرمرحلية المختلموحدة الية االمالت ماو المعل ولحت إيضاحا
 األمريكية دوالرات بآالف ال                                               2021  سبتمبر 30ية في  المنته للتسعة أشهر 

 
 

 ئد على السهم االع. 16

ا احتساب  عملية  السهتستند  على  الملعائد  التالي  الربح  إلى  األساسي  لم  العلمساهم نسوب  المرين  والمتوسط  لعدد اديين  جح 
الاأل القائمةسهم  أعادية  المجموعة  نهاي  اة محتملة كممخفض  يةأسهم عادي  . ال تملك  تاريخ  الفي  العائد بال.  فترةة  فإن  تالي، 
  المخفض هو نفسه.واألساسي م السه على

 

 ة أشهر المنتهية في الثللث   منتهية في أشهر الللتسعة  

سبتمبر  30  سبتمبر  30  ر سبتمب  30   سبتمبر  30 
 2021 2020  2021 2020 
 )مراجعة(  )مراجعة(   )مراجعة(  )مراجعة(    
      

      ب المنسو ةربح الفتر
 8,113 23,296  23,167 60,340 لبنكلمساهمي ا

      جح لعدد لمرسط المتوا
 3,374,481 3,387,663  3,368,791 3,393,154 )باآلالف(   ية القائمةسهم العاداأل

      
      العائد األساسي والمخفض  

 0.24 0.69  0.69 1.78 )سنت أمريكي(  كل سهمل

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                 27                                                                                   ب(    لية )ش.م.امش التجي إف إ ةجموع م
 
    مختصرة   لموحدة المرحلية اللمالية اا ماتلمعلو ا حول تاحايضإ

 األمريكية دوالرات بآالف ال                                             2021  سبتمبر 30ية في  المنته للتسعة أشهر 
 

 
 ةق الت ع ت مع أطراف ذاامالعم. 17

 :كاآلتيت نكا 2021سبتمبر  30في   رية كماهوالجقة  لعالاطراف ذات األ مالتعامو ةدرصأ
 
  المحاسبة  ار معي ب بموج عالقة ي  وذ أطراف  

 

تحت  ت موجودا

ملة  )شا اإلدارة 

ت  شركات ذا

  ةأغراض خاص

 ع مو المج ( وأخرى 

 ( 1)م  رق  ليما ال 

 جعة( )مرا  2021 سبتمبر  30

 ات ــكشر

يلة  زم

اريع  مشو

 ة كمشتر

  دارةاإل في ظوم

 الرئيسيين 

  مينساهلما

  /سيين يرئلا

ي  ركات الت لشا

ء  كارشلل يوجد 

 ا ه يحصص ف 

      

      دات وج المو

 37,148  -  37,148   -  -  فظة الخزينة مح

 56,978  16,754  32,407  7,817  -  التمويالت  داتجومو

 185,437  48,011  23,104  -  114,322  خاصة ة  ي ملك راتاماستث 

 74,778  74,778  -  -  -  ة مشتركات ارمث است 

 180,785 166,406  4,000  623  9,756  ادموعة مقفات مدفرو صوم  دينةمذمم 

      

      المطلوبات 

      ليةما وغير  ةالي مت سسامؤ نمت اعايدإ

 4,430 - - 4,430 - فراد وأ

 12,435 64 10,517 366 1,488 عمالء لل ية رلجااسابات  حال

 140,228  138,643  1,528  57  -  مستحقة صروفات م و ةن ئ دامم ذ

      

 56,491 772  54,276  355  1,088 ار تثمسالبات ا ساملي ححا لكيةق م وحق

      

      رادات إليا

 53,040 53,040 - - -   اريةثمالست ة امصرفي ت الامدلخد ااإير

      ة ي رجاصرفية الت ملت امادد الخاإير

 2,642 - 2,332 310 - ت من التمويال إيراد  -

 ( 1,217) 698 - - (1,915) زينة واالستثمار الخإيراد  -

      لي حسابات  د لحامئ مطروحاً: العا  -

 5,151 13 5,111 3 24 ستثماراال

 50 - - 50 - ل مصروفات التموي  مطروحاً:  -

      صة خا  ملكية  استثمارات نم داإير

 23,847 15,891 8,017 - ( 61) ركة ومشت 

 120 - - 120 - العقارات  من دايرإ

 138 957 (819) - - دات أخرى راإي و زينة لخد اايرإ

      

      ت صروفا ملا

 7,062 117 743 6,202 - ية  يلغشت ت فا وصرم

      

 
 

 
 
 
 
 



                             28                                                                                        (    ية )ش.م.بالإتش الم جي إف عة مجمو
 
        المختصرةرحلية م الة دات المالية الموحلوملمعا حولات ضاحيإ

 األمريكية دوالرات ال بآالف                                            2021  سبتمبر 30ية في  المنته للتسعة أشهر 
 
 
 ( عبيت) ةقالعاف ذات  الت مع أطرمعام. 17

 
  المحاسبة    ب معيارعالقة بموج أطراف ذوي  

 

تحت  ودات موج

)شاملة    دارةاإل

شركات ذات  

أغراض  

 المجموع  ( خاصة 

 ( 1لي رقم )مالا 

 ( مدققة ) 2020 ديسمبر 31

 ات شركاا

يلة ومشاريع مز

 ة كرت مش

دارة  ظفي اإلوم

 ين الرئيسي 

مين ساهالم

 /سيينلرئي ا

ي  الشركات الت 

ء  شركايوجد لل

 ها ي حصص ف

      

      

      دات والموج

 35,000 - 35,000 - - زينة خفظة ال حم

 57,028 29,848 17,695 9,485 - التمويالت  داتجومو

 179,478 49,170 16,058 - 114,250 ة خاصة ي مارات ملكاستث 

 70,715 70,715 - - - ة كات مشتررثمات اس

 137,238 132,616 - - 4,622 اوعة مقدمصروفات مدفوم  دينةذمم م

      

      وبات المطل

 21,790 3,212 17,995 225 358 مالء لعا حسابات

      ليةغير ماو  ةمالي  سسات مؤ ناعات مإيد

 118,152 - 112,568 5,584 - راد وأف

 77,474 74,242 2,732 500 - قة ستحمفات ومصرو  نةئ مم داذ

      

 102,178 865 99,579 639 1,095 راابات االستثمسححاملي    لكيةم وق حق

      

      )مراجعة(  2020 سبتمبر 30

      رادات اإلي 

 49,899 49,899 - - - ارية  ماالستث  مصرفية لخدمات الاد اإير

 (2,069) ( 11) (2,220) 212 ( 50) ة جاري مصرفية الت لا ات مد الخداإير

      خاصة ة لكي م استثمارات منإيراد 

 5,465 6,415 - - (950) ومشتركة 

 4,837 4,837 - - - دات أخرى ايرة وإزين د الخإيرا

      

      المصروفات 

 7,105 56 385 6,664 - ية  شغيلت وفات صرم

 122 - - 122 - ويل تملاات فصروم

      

      ترة امالت خالل الفمع

 27,000 27,000 - - - ملكية خاصة تثمار بيع اس

 
 

 



                            29                                                                                                                                                                  (   )ش.م.بية  لعة جي إف إتش الماومجم
 

    ة   ختصرالم  ية لحرم لحدة اوية الم للماا ماتو لعمال ولت حيضاحاإ
 ت األمريكيةلدوالرابآالف ا                                                                                                                 2021  سبتمبر 30  تهية في من أشهر ال للتسعة
 
 

 طاعاتقلا تعلوما. م18

طبل  عم  داتحو  ىإل  ةنظممة  وعمالمج واليالعملة  عيحسب  تشغيلي  4  اديهولتقلة  المسات  شركات  التطويقطاعات  هي  العقارية  االالخدمو،  ر  امدوالخية  رفلمصا  تثماريةسات  رفية  مصلات 
 .والخزينة اتمؤسسة، وخدمات اليلتجارا

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   لخدمات ا األعمال  ت  الخدم ا 
   ة يفرصالم ة رفيالمص سسية المؤ 

  لعقاري اطوير  لتا ثمارية ستالا ية رجا تال ة زينخ الو ع المجمو 

      

 ( مراجعة ) 2021 سبتمبر  30     

 ع ات القطادموجو 1,749,611 1,067,151  2,780,492   1,837,709   7,434,963 

 لقطاع ا ت اب ولمط 178,636 716,567  1,148,308   2,964,899   5,008,410 

 األخرى: قطاع للومات اعم     

   ةلخاص ا يةكلمالاستثمارات  5,764 18,274  53,688     -   77,726 

 ثمارست الات اب املي حسحا  لكيةم حقوق  - -  1,078,062   140,847   1,218,909 

 لتزاماتا 21,888 -  146,279     -   168,167 

      

 اع لقطاد اإير 16,403 58,140  58,489   137,575   270,607 

 طاع ق لات اوفمصر (11,582) (40,568) (35,126)  ( 115,055) (202,331) 

  علقطاتائج ان  4,822 17,572  23,363   22,519   68,276 

      



                                  30                                                                                                                                                                        ة )ش.م.ب(   ماليلإف إتش ا ة جي ع مجمو
 

      المختصرة   حلية ة المروحدلم الية الممعلومات اال لوح إيضاحات
 األمريكيةت لدوالراابآالف                                                                                                                 2021  سبتمبر 30تهية في  من أشهر ال للتسعة
 
 

 ( تبعات )يت القطاعوماعلم. 18

 

 

 
   

  

   لخدمات ا األعمال ت  دماالخ 
   ة في المصر رفية المص ؤسسية الم 

  ي ر التطوير العقا االستثمارية تجاريةال زينة خوال المجموع 

      

 )مدققة(   2020ديسمبر   31     

 ع ت القطاا دموجو 1,746,751 929,392 2,693,884 1,216,836 6,586,863

 لقطاع ا ت اب ولمط 256,879 615,022 1,159,795 2,212,110 4,243,806

 األخرى: اع قطت اللوماعم     

   ةلخاص ا يةكملالمارات استث  5,702 18,335 54,013 - 78,050

 ستثمارالات اب املي حسحا  لكيةمحقوق  - - 858,057 298,936 1,156,993

 تلتزاماا 35,449 - 110,263 - 145,712

      

      

 مراجعة( ) 2020 تمبر سب 30     

 قطاع لاد ايرإ  13,826  92,569  42,049  65,657  214,101

 قطاع لمصروفات ا  (16,756)  (61,488)  (21,567) (83,982) ( 183,793)

  لقطاعتائج ان   (2,930)  31,082  20,482  (18,326)  30,308

      



                                  31                                                                                ش.م.ب(    )المالية   إتش جي إف  ةوع ممج
 

      رة  صختلم ا لية المرحموحدة ال ماليةال ت ماالمعلو  حات حولإيضا
 ية ت األمريكدوالرالبآالف ا                                               2021سبتمبر   30في    ةالمنتهي  أشهر  للتسعة
 

 إرتباطات لتزامات وا .19

 وعة: ملمجلدي ايتل اإلععمال نطاق يها خاللعل اقدتعال تم التي اتتزاماللا
 

  سبتمبر  30  رب ديسم 31  سبتمبر  30
2020  2020  2021  

  ة( )مراجع  قة( دقم)  ( مراجعة )
      
 ويلتملتمديد ال بةمسحو رغي مات زالت ا 104,459  83,260  115,552
 ةي لضمانات ما 41,820  27,003  27,499
 ةتي حنى ت ب  ويرريع تطشاممالية لامات رأسزالت  16,974  22,449  10,734
 اضقرزام باإلالت  4,914  13,000  14,000

      
167,785  145,712  168,167  

 

  اءدألا ماتتزالا

ا  هج لالتحتية التي ترو  يةالبناريع تطوير  شمفيذ  تنب   علقةتأداء مبالتزامات    عتيادياالل  عمالياق  س  خالل  بط المجموعةقد ترت
رأي  في ه أنو. أمكن ذلك كلما عت المالكة لهذه المشارياركلشى اإلات تزاماللة هذه اوعممجل الوتحادة عالفي  وإنه وعة. المجم

 . 2021 سبتمبر 30 يما فك ريعها روع من مشاأية مش ء أدا جةتين، ةوعالمجمتزامات على ج أية النتت نأ وقعيت ة، الإلدارا
 

 ةحتملالبات ومطالبات ممطايا وقض

ع ا يوجد  من عدة  علمجمولى  بالتروي  اريعمشب  قتتعلها  دوعة ضمرفلاضايا  قلاو  اتلباطمال  د  البنك  المافلها    جقام  ،  يضي 
اببو رفت  ،لذلك  فةاباإلضت.  اللمعامعض  دعاوى  م  المجموضد  ع  على    .ءمالوع  بقينسا  موظفين  لقب  نم  ةعشركات  بناًء 

يا  لقضاه اقابل هذم  هسفن  عن دفاعلل  بنكال  موقف  قوة  نم  ثقةلى  اإلدارة ع  فإن،  ن الخارجيين للبنكونيينقالاين  رستشامليحة انص
ع  ت.اوالمطالب مختم  دمل  في  مناسب  االح،  اتباحسالفاتر  صص  إ ناك  هن  يك  مل  .قتضاءسب  إفصاحات  تتعيضافأي   ق لة 

ا  من هذي إفصاحات  ن أن أدو تقيع   كنبلمجلس إدارة اأن أعضاء    ث يلة، حثبات ممامطال  أياتجة من  ن  لطارئةبات الوطبالم
 ك. نلبل لقانونياع وضلار ضوع قد تلنا

 

 

 استحواذ شركات تابعة. 20

 .ي الشركات التابعة الرئيسية التاليةف  إضافية ص ستحواذ على حصعة باالقامت المجمو، خالل الفترة
 
 المشتراة: ةضافيجموعة والحصة اإللحالية للميلي الحصة اما في
 

  الحصة   الحصة اإلضافية    مجموع

  لحالية ا لمستملكة ا الحصة 
    
 المصرف الخليجي التجاري  % 55.41 % 13.6 % 69.01
 ش.م.ب )مقفلة(   ي كورب جي ب  % 50.41 % 12.5 % 62.91

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 32                                                                                  )ش.م.ب(   المالية   جي إف إتش ةوع مجم
 

    رة   صختلم ا المرحلية دة حموال يةمالت ال ماالمعلو  لحوحات إيضا
 يكية ت األمر لدوالرابآالف ا                                             2021سبتمبر   30في    ةالمنتهي  أشهر  للتسعة
 

 (يتبع) تابعة حواذ شركاتاست . 20
 
من   ةل الناتجي األصوصافير في التغإن   ة.غير نقدينقد وأصول  في هيئة  عملية االستمالك كان  ابل المحول فيقمال

   نات المالية الموحدة.البياى ثر التالي عل على حصص إضافية له األ االستحواذ
 

    الف الدوالرات بآ
    األمريكية
    
 على التكلفة التاريخية( لمشتراة )بناءً ا رةلحصة غير المسيطالدفترية لة القيم   34,846
 عاملة(معر ال على سناءً )ب  طرةير المسي غ للحصةبل المقا   27,063

 البنكمساهمي ية المنسوبة لالزيادة في حقوق الملك   7,783

 
 

 لية الما واتد. األ21

 لقيمة العادلةا

تمثل . وتجارية  وعلى أسساملة  معن بالميلفين مرن طبي  ماتزاد إلو سدأل  أص  ةلمباد  هب  نيمك  لغ الذيمبلاهي    ةعادلة المقيلا
 اريخ بت  سوقن في اليلمشاركين اب  ة منتظمةمللتحويل التزام في معا  عهدفتم  يس  وأع أصل،  بي  مه مناستال  يتمس  لذي سعر اال
 . ساالقي
 

  ها ملياتع  ميص حجلتق  ، أواه يتلتصفاجة  حو  أ  ةنيجود  و  ونبدة،  ية الشركارراستم  ضتراو افه ة  لديف القيمة العاسس تعرمن أ
 ة. فمجح  وطشرمالت باالمع جراء، أو إة جوهريةبصور

 
كوروجائأدت   العاتل  (19  -  فيدكو)  ناحة  االقتصاد  مع  باطؤ  اليلمي  البي  قينيةعدم  ائفي  شتصاديةقالة  ال  الم  سواقأ  تهد. 

  جة المدر  األسعارعة على  للمجمولة  دالعا  القيمة  ميقيية تلعم  د تمع ت  ر.ألسعاا  يف  راً كبياضاً  خفن ارة ويكب   قلباتية تالمالعوالسلع  
النوامن األس المستوىأي مدخالة )يلة ماأدا  لكل  طةشق  القابخأو است،  ول(ألا  ت  ت ادوأللمشتقة  ا   د أوة للرصلدام األسعار 
نهاية   خيار في ت  كماو ة  رتفالخالل    ترظهتي  ال  قلباتلتا  عكستو(،  لثانيوى امستال  )أي مدخالتطة   ق نشواسأ  من  مماثلة

     .ادلةالع قيمةالبدرجة لملمالية اا طلوباتات والم الموجودقياس  في ةلفترا
 

العالقيم  ييسمقاند  تحين تس أو جزكل  لة ادة  ً ياً  قاغالت  خالالمدى  عل  ئيا للبير  الث(لاالث  ىوتلمسا رصد )أي  لة  قامت  جموعة  م، 
بتفمعرم  باستخدا على  و  دد،المح  مارتثل/االسصألا ها  التعافيأ  بوالتجاقدرتها  والمن    و  وقطاعها  فتت  الذيد  لباألزمة،  ه  يم 

 . لةاد ة العالقيم ديدتح ليةمزمة لعلالت ايالعدتيد الحدتها لتياعمل
 

 ةالعادلة مالقي تراتبية

 . يمتقيال يقةطرب  العادلة حس ةسة بالقيمقاملية اال مال ل األدواتي يحللالتا  لدوالج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                         33                                                                                     )ش.م.ب( لية  لماا شتي إف إمجموعة ج 
 

    رة   صتلمخة ايحدة المرحلوم لا ليةاالمت امو للمعا لت حواإيضاح
 ت األمريكية لدوالرابآالف ا                                                 2021تمبر  سب 30في    ةالمنتهي  أشهر  للتسعة
 
 

 ( )يتبع ةيلماال واتدألا  .21
 

 ع( يتب) دلة االقيمة الع
 

 ( ةراجعم) 2021 سبتمبر 30 1  المستوى 2  المستوى 3  المستوى ع مو المج
     

 : خاصة  لكيةمات تثماراس (1    

 :لالمن خ لةادعمة الالية بالقي اق مرت أوراستثماا    

 خللدابيان  - - 10,000 - 10,000

 ةملكي حقوق ال - 13 - 84,409 84,422

     

94,422 84,409 10,000 13  

     

 : زينةة الخحفظ م (2    

 :خالل من ةدلاالع يمةقبال يةلامأوراق  راتمااستث     

 لخبيان الد - - 256,525 187,431 443,956

 كيةلحقوق الم - 1,330,074 - - 1,330,074

     

1,774,030 187,431 256,525 1,330,074  

     

 : ة كثمارات مشتراست  (3    
 حقوق الملكية  - - - 128,229 128,229

 بيان الدخل  - - - 7,584 7,584

     

135,813 135,813 - -  

     
2,004,265 ,653407  266,525 1,330,087  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                         34                                                                                         ( م.ب.لمالية )شإف إتش اموعة جي جم
 
    صرة   تالمخمرحلية لدة احلموا ةيمات المالمعلو ال حوليضاحات إ

 ية ريكألمت الدوالراف ابآال                                               2021بتمبر  س 30في    ةالمنتهي  أشهر  للتسعة
 
 
 ع( بيت) ماليةلاألدوات ا  .21

 
 تبع( )ي لةالعادمة قيال يةاتبتر
 

 راجعة( م) 2020 رسبتمب 30 1 المستوى 2 المستوى 3 المستوى ع موالمج
     

 : صةخا  يةكمل اراتثمت اس (1    
 من خالل: لةادة العيمبالق ةي لاأوراق م اتراماستث     

 دخليان الب  - - - 40,000 40,000
 كيةملحقوق ال - 19,404 - 152,904 172,308

212,308 192,904 - 19,404  

     

 : زينةة الخحفظ م (2    

 :خالل ادلة منالع يمةلقبا يةلراق ماأو استثمارات    

 لخالد بيان - -   - 296,120  296,120  

 حقوق الملكية -  541,572   -  -  541,572  

       

  837,692  296,120    - 541,572  

     

 : كة مشترات مارث است  (3    
 ة لالعاد  مةي استثمارات أوراق مالية بالق    

 لكية ملاق خالل حقو من  - - 103,774 103,774

     
1,153,774 592,798 - 560,976  

 
 
 :رةفتلل ا الخ 3ستوى ي المف ليةمالا جوداتمولي ا ف كة حرلل ايحل ليالتا  لجدولا
 

  مبر سبت 30  ديسمبر 31
2020  2021  
  ة( عراج)م  )مدققة( 
    

 الفترة ةاي بدفي الرصيد  390,567  221,741
  خللدن ابيا فيحتسبة م (خسائر) حاأرب  (6,898)  (1,326)

 2 المستوى نم /( إلىحول )م 32,181  155,250
 لدفتريةاالقيمة ب ت ادبعات اس (25,522)  (41,685)

 ياتمشتر 13,714  63,623
 رةالفت ل لعادلة خالاالقيمة ات غيرت  3,611  (7,036)

  الفترة ةايهنفي الرصيد  407,653  390,567

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  35                                                                                     ( م.ب.تش المالية )شي إف إموعة ج جم
 
    صرة   تية المخحلرلم ادة لموحا ةيالمات المو علمال ات حوليضاحإ
 ت األمريكية لدوالرابآالف ا                                             2021سبتمبر   30في    ةالمنتهي  أشهر  لتسعةل

 
 

 اية ات تحت الوصدجوالموو رةاداإل حتدات تجووم. 22

  ، هايسس ي تقوم بتأتال عيار مشلات ركارية لششاستت االمادخلاو تثمارات االسإدارة وإلدارة ت اا دمخ ريوفتب جموعة الم ومتق (1
بالناقر  اتخاذ  ذامن هويتض عايرات  هذبة  الشركات.  ن  اله  الالمحتف  داتموجوان  بهذه  بها  هذف  مشتملةير  غ  فةصظ   ه ي 
ا يالمالت  البيانا الموجوداتبلة.  دلموحة   كييرمأ  ردوالون  ملي  5,263  ي المالز  مركلا   انيبخ  ير تافي    دارةاإلتحت    غت 

   2,354بمبلغ    ةإدار  رسومبتسجيل    عةمولمجا  تقام  ة،ترفخالل ال  .(ي مريكأوالر  د  نوملي  4,360 :2020بر  سمدي  31)
  ت.موجودالا إدارةبة قمتعل طةأنشقابل م ريكي(أم والرد  فأل  3,765  : 2020 سبتمبر 30)ي ر أمريكاللف دوأ
 

المإ  من  يةاصلواحت  ت  اتودجوالمن  تتكو (2 الة ملوقبالم  يةارختيالا  حافظدارة  ر الدو  ألف  539,878  غلبمب  ينتثمرمسن 
  ، كة لذلباإلضاف  .البنكبة صالخا  اريةمث تاالس  اتمنتج  فيمنها  أمريكي    دوالرألف   369,635ار  تثماس  متي توالأمريكي،  

   .يكيرمأ دوالر فأل   17,367بلغ بم كوكصب ينرتثم المس عنيابة النبالبنك  ظ يحتف
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 36                                                                                    )ش.م.ب(   يةماللا إف إتش ة جي جموع م
 
   ةصر لمختا لية المرح الموحدة اليةمال تالومالمع مع   فية غير مراجعةاضا تحاصافإ

                                                   2021سبتمبر   30في    ةمنتهي ال أشهر  للتسعة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ( رةلمرحلية المختصة ا دحولما ليةالما لوماتالمعاً من ءزج شكلت  ال لمرفقة ا تالوممعلا)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 37                                                                                       .م.ب( مالية )شلإف إتش ا جموعة جي م
 
   رةصختملامرحلية ال وحدةمال ليةامال تالوملمعا مع   عةجا فية غير مراضا تحاصافإ

                                                 2021سبتمبر   30في    ةالمنتهي  أشهر  للتسعة
 

 
العالم.   ىلى مستوع  ةرعسب  ارهو طوت (  19  كوفيدورونا )ك ةئحاج   تفشي  لميةعالحة اصظمة الت من، أعلن  2020مارس    11في  
ق سوا أو  ال، اق الموسعطيل العمل في أت  ك لذ  ملة. ويشقتصادياال  ةبيئال  ن في م اليقيدع ي معلما اقتصادي ع  اطؤتبى  لإ  دى ذلك أ   دوق
 فر سال  ى قيود عل  تطبيقفي ذلك  ما  ب  ،اءالوب  تفشي  اءوالحت  مختلفةبير  ات تدالطاتخذت الس  ف السيولة.مخاوو  ،ةلمتدهورئتمان ااال
ة يسيئلرا  كاته التابعةروش  لبنكاى  عل  رياً وهسلبياً ج  أثراً نه  عة  ناتجال  والسياسات  ءاتراجإلواوباء،  لل  كان  .الصحي  رير الحجابدوت

ً )معة  ليمالزوالشركات   ً و  ،(19  وفيد)ك  كورونا ئحة وضع جا  كثب  عن   ةتراقب المجموع.  "(عةجمو الم " ا امت ق  ارها، آث  مع  تجاوبا
مال ألعل  طيلع أي تع م  تعامللواارة إد  ضخرى، بغراأل  ختلفةلمالمخاطر اات إدارة  سرامم   وبعض،  لعماأللة اصخطة موا  يلعتف ب

        ي.الوأدائها الم اتهعمليا في
 

ولة  سيات الطلبمت  فولتخفي،  (19  -فيد  )كو  كوروناال  ر جائحةآثا  جهةاات مختلفة لموإجراء  عن  كزيلمرابحرين  لاأعلن مصرف  
 :مةلهاا تءاجرااإل لي بعض هذهي اوفيم ة،التنظيمي ام بالنسبزتلاالعلى ك ولبنا  اعدةسقتصاد ومالاي ف

 . إضافية دون أي أرباحب، ينلؤهلما هر للعمالءشأ 6ترة فل قساطألاع دف تأجيل •

 ئة.بالمفر صبنوك المؤهلة بنسبة زمة لل لمللشراء اات إعادة ال معام •

 . %3  لىإ  %5 من قديياطي النحتاالنسبة  يضفتخ •

 % 80  إلى  %100من مستقر لا لويالتمفي  صا بةة ونسة السيولطيغتنسبة  يضفخت •

إلى    ، 2020بر  سملى ديس إر مان  م  2و  1مرحلة  لضافية لاإلنية  مائتاال  ص الخسائرمخصديل و تعالرة  ي خساة إجمالفضاإ •
منال  رأس األولى  مال  ل شكب  المبلغ  اذهصم  وخ  .2021ر  سمبدي  31و  2020بر  سمدي  31  في  تهيتينالمن ين  تللسن   الفئة 
للنوعلى أساس س  األولى  ة ئفالمن    مالال  أسمن ر  تناسبي بر سمدي  31و،  2022بر  يسمد  31  فية  تهيالمن   ث سنواتثال ي 
        .2024سمبر يد 31، و2023

 
 تلياوعمي لالما ضعالولية على لتاا وهريةالج لآلثارأدت ه الجراءات المذكورة أعر واإليدابالت، وانة الكوروور جائحظه
 : مجموعةال

قطاع ية العاملة بة المصرفحد الون  طلب متمركزي  لا  حرينلب يمات مصرف اسب تعلح  رهأش  6ة  فترض لروط القيل أقساجتأ •
خساتسااح  للمجموعة  التابعة  ةالتجزئ فاو  ةلمر  ديلالتع  ةرب  حقوحدة  الي  خسارة  ية.ملكق  حساب  كالال  تم  بيرفتعديل  ن ق 
الحالي  فياص ل القيمة  امعدم  ستخدابا  حتسبةلما  المعدلة  ةينقدال  اتقدفلتة  األا  لفائدةل  والقيمصلفعلي  الحايترالدفة  لي    ية ل ة 
 ديل. عتبتاريخ ال المالية اتموجودلل

 ت وقااأل  هذارية في هتجللدعم األعمال ا"(  حزم)"الصادي  االقت  زيفالتحمج  برا  نم  لعديدن االبحرين عكة  مة مملحكوأعلنت   •
  ل عن ز، وتنانفيلموظا  تكاليف  ء مندداً لجزحمداداً  ل ستمث  ، ماليةال  ساعدة ملا  ختلفة منم  الً شكا أ  ةوعجمالماستلمت  لصعبة.  ا
الخ   والضرائبم  رسولا والتمويمدورسوم  اات،  الل  فائدةيت  لذي  اسظيميةالتن  تاهجة/ال كومالح  نم  مستلمال  حمل  بة تجا، 

  لكية المجموعة.مفي حقوق  ةمساعدات مباشرتم احتساب هذه ال .انوروالك ة حاجهة جائولم إلجراءات الدعم 

قات  ادمة، وأرصدة بطخللدفعات، ورسوم ال  ىنألدا  دحق اليعللت  اً ل شرطميشر  هشأ  6فترة  روض للقاط  اقسأ   جيلراء تأإن إج  •
المستحمائتاال بالمعامالقالمتعل  مسوالر  فيضوتخ  ،قةن  النخفاض  أد  مما   ت،ة  د جى  في    من   مجموعةلل  وم سرلال  خوهري 

 . ريةجاتالل المصرفية ااألعم

الجامن    تج الناغط  ضال • أد المح  دا صقتاالى  عل  كورونائحة  حجز  و  الجديدة  لوصاال  ةر إدا  تجامنتع  بيفي    طؤباتلى  لي، 
جديدموجو تمويلية  الم  كاتللشرة  دات  قبل  فخال  موعة.مجن  المنتهسعة  الت  ةترل  في  أشهر  كانت 2021  سبتمبر  30ية   ،

   ة. قبسنة السارة من التف لا نفسلارنة قم %24.9بنسبة  تمويلية أقلدات الوجت المواجوزح

ين  ح  في  ،لبنكبل ا ق  نفراد ملأل  ةديدية جات تمويلدموجو  حجز  يف  يادالقتصؤ ااطالتبن  ع  تجاناللكين  المستهق  إنفا  ضانخفا •
  هه تواج  لة الذي ن ضغط السيوزئياً مجر خففت  اثهذه اآل  قة.من السنة السابلفترة  ع نفس ام  ارنة قم  عئداالو  دةأرص  تفضانخ

ً أشهر،    6فترة  ل  روضقط الاستأجيل أقإلجراء    ةجيتنالمجموعة   نسب لا  رتثتأ  .يزكرلمرين البحا  مصرفت  هاجيوتل  وفقا
ات مبال  ءفاولبا  تستمرنها  كول،  موعةمجلل  المالرأس  ية  وكفا  ةللسيول  ةظيميالتن في  ك  .المعدلةية  لتنظيم طلبات    سبتمبر   30ما 

ال، ك2021 النسب  المكفل   ةوحدمانت  وتغااية رأس  اليولة، وصافسلا  طيةل،    % 102و  % 241و  % 13.16  تقرسالمل  تمويي 
 . واليتال لىع

 
 



 38                                                                                    ية )ش.م.ب( لمالش اتإف إ جي  جموعةم
 
   صرةلمختامرحلية ال الموحدة اليةلما تالومعمال مع   افية غير مراجعةضا تحاصافإ

                                                    2021مبر  سبت  30في    ةالمنتهي  أشهر  للتسعة
 

 .يةويل تمل ا ااتهتعرض ىفية عل ضاوقعة إة متتمانيائ رالحتساب خسائ بنكالي الصعب أدى بد االقتصاوضع لا •
 
لمضاباإل التأثجفة  المذكواالت  لونتيه،  الأعرة  ير  الوجة  فقدالي  تصادالقضع  بتأ  تم  عام،  االستر  تادرامب  عضجيل  ة  ي جيتاالعمل 
لماالستثارات  ادبوم وجحرات  مزوين  ح  نم  يدد  وأشرات  مؤ  ولالوضوح  على  ثرالتعافي  بشكلالبيئة  ها  فقعام  عمل.  ق قح  د، 

من    علىو أوه  ،الر أمريكيودون  ليم  60.3ح يبلغ  صافي رب  2021  سبتمبر  30في  لمنتهية  اشهر  أ  ةتسعالترة  فل  خال  فالمصر
 . % 160.5سبة بنتفاعاً را الً سجم ،ريكيمر أالو دليون م 23.2  غالبالو السابقة للسنة   رنةمقالا بح فترةرصافي ال

 
يلي الماص  خمل  فيما  التأثير  العمالتراكمي    لي لمجاالت  العلى  في ليات  أعالالمذ رين  حالب  مصرفية  مارس هكورة  من  اعتباراً   ،
2020 : 
 

   ثرألاصافي   افي االثر ص  راالثافي ص

   انيب في سبحتالم  المركز بيان ي عل   في بتسحمال

  د حلموا لدخلا  دالموح ماليلا  حقوق  نبيا

  لمجموعةل  عةموجللم  الموحد ةملكيال

      ةوعللمجم

  الراتوالدآالف ب  اتوالرالد فبآال  تالراولدف االآب

  ة كيمريألا  ة مريكياأل  ة يكيمراأل

      
      
 النقدي  يحتياطال ا ضنخفاط اسمتو -  26,188  -
 % صفر  سبة ن يسر ب ملاء لشرااادة عإاتفاقية  (737)  129,676  (737)
   للتعدي ارة اخس -  (25,072)  (25,072)
 ل لتعدي ا ارة خسء  إطفا 25,072  25,072  -
   لجائحة الكورونامنسوبة لا ةلخسائر االئتمانية المتوقع ا (5,835)  (5,835)  -

 كومية ح حمن  -  -  4,953
 ارية( جت ال ية فالمصر  مال ألعا)  ومس رلات راداي إ انخفاض (830)  -  -

 
 ة. حالي لرة ات في الفت لتسهيالثل هذه اال تستمر مو  في السنة السابقة،  ميسرلء اادة الشراية إعاتفاقم تم تقدي# 

الوارعلومامال أ   ةدت  الجدول  فالتي    ودالبن  أوجاالت  المفقط    لشمت  هعالفي  قابالً ألا  ايهكان  بعحديللت  ثر  اد وجوهرياً.  لغ لمباض 
أعالهوارال أللدخ ل  ةضيإفترا  ةارخس  ل تشم  دة  وب  فيلاتكو  ،  بالضروقد    يالتالإضافية،  تتطابق  في   نةعلماللغ  باالمع  م  رةال 
 . 2021 سبتمبر 30في  ةيالمنته لفترةل حلية المرالية ملومات العالم
 
تقديم  ت ً امزإلتاله  افية أع ات اإلضومالمعلم  المركلبرف اصمبتعميم    ا ثر ألا  عن ريتقر  )إصدار   OG/259/2020  رقم زي  حرين 
ي عة فللمجمو  المصرفيةات  عملير على ال األثفقط    يغطوت،  2020يوليو    14مؤرخ  ل((، ا19  –)كوفيد    الكورونا  ةئحاي لجلماال
ك شكولل نظراً  .أخرى  غراضأ يأل  اد عليهامعت الاا، أو بأكمله لى نتائج السنةعكمؤشر   تاومعلمال هذعتبر هت الن يجب أ رين.حالب
ت. قد المعلوما  هذه  دإعداخ  ما في تاريك  واله هر أعر، فإن األثيتطو  ال يزذي ال( ال19  –  دفيوكنا )والكور  ةحجائوضع  ة بيطمحال
ً مي تمثل تقي  ال  تالمعلومهذه ا  ن ضافة لذلك، فإإلبا .فعةانر  غي ومة  يدتصبح قن  ألت  علومادي بهذه الما يؤوف، ممرالظ  ريتغ ت   امالً ش  ا

 .يرجلمدقق الخاا لمن قبمية لمراجعة رس لوماتمعه الع هذلم تخض. ةعموجمى الل( ع19 – فيد)كو  وناورلكحة اجائر ثوكامالً أل 
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GFH FINANCIAL GROUP BSC                       2 

CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION  

As at 30 September 2021     US$ 000’s  

 

 

The Board of Directors approved the condensed consolidated interim financial information on 11 November 2021 and signed 

on its behalf by: 
 
 
  
 
 
 
Jassim Al Seddiqi        Hisham Alrayes 
Chairman     Chief Executive Officer & Board member 
 
 
The accompanying notes 1 to 22 form an integral part of the condensed consolidated interim financial information.  

 note 30 September 

2021    

31 December 

2020  

30 September 

2020 
  (reviewed)  (audited)  (reviewed) 

       

ASSETS       

Cash and bank balances   479,444   536,502   337,361 

Treasury portfolio 9 2,726,882   1,878,546   1,767,975 

Financing assets 10 1,275,680   1,267,266   1,234,951 

Real estate Investments  11 1,851,407   1,812,315   1,840,586  

Proprietary investments 12 172,148   216,108   287,898 

Co-investments 13 135,813   126,319   103,774  

Receivables and prepayments  655,455    605,658  482,435 

Property and equipment  138,134   144,149   107,146 

 
Total   7,434,963  6,586,863  6,162,126 

       

LIABILITIES       

Clients’ funds  132,610  130,935  94,320 
Placements from financial, non-financial institutions 
and individuals  

 
2,947,392  2,418,000  2,278,800 

Customer current accounts   130,977    140,756   124,001 

Term financing 14  1,311,877    1,089,077   933,275 

Payables and accruals  485,554  465,038  400,382 

       

Total   5,008,410  4,243,806  3,830,778 

       
Equity of investment account holders  1,218,909  1,156,993  1,122,234 
       

OWNERS’ EQUITY       

Share capital 8 1,000,638  975,638  975,638  

Treasury shares  (35,779)  (63,979)  (66,142) 

Statutory reserve 8  24,058   19,548  15,039  

Investment fair value reserve   (13,717)  5,593  (21,785) 

Foreign currency translation reserve    (53,762)  (46,947)  (35,733) 

Retained earnings 8 44,422  22,385  7,455   

Share grant reserve  1,093  1,093  1,321  

Total equity attributable to shareholders of Bank  966,953  913,331  875,793   

Non-controlling interests  240,691  272,733  333,321 

 
Total owners’ equity   1,207,644  1,186,064  1,209,114    

Total liabilities, equity of investment account 

holders and owners’ equity  7,434,963  6,586,863  6,162,126    



GFH FINANCIAL GROUP BSC                       3 

CONDENSED CONSOLIDATED INCOME STATEMENT 

for the nine months ended 30 September 2021               US$ 000’s                      
 

  Nine months ended  Three months ended 

  30 September 
2021 

(reviewed) 

30 September       
2020 

(reviewed) 
 

 30 September 
2021 

(reviewed) 
 

30 September       
2020 

(reviewed) 
 

Continuing operations       
Investment banking income       
Asset management   2,354          3,765    755  1,038 
Deal related income   55,786        62,015    22,648  23,778 

  58,140 65,780   23,403 24,816 
Commercial banking income       
Income from financing   58,842        60,908    19,058  19,641 
Treasury and investment income   46,292        26,568    12,968  9,196 
Fee and other income   4,021          4,878    1,765  1,672 
Less: Return to investment account 
holders 

 
 (23,950)      (24,648)   (7,856) (8,670) 

Less: Finance expense   (26,716)      (22,879)   (9,159) (9,385) 

  58,489       44,827   16,776 12,454 
Income from proprietary and                
co-investments 

 
     

Direct investment income, net  14,344       20,374   424 1,074 
Dividend from co-investments   10,445         6,415   5,433 2,306 

  24,789       26,789   5,857 3,380 
Real estate income       
Development and sale   12,268        10,707   4,922 1,451 
Rental and operating income   4,135          3,119   2,001 1,962 

  16,403       13,826   6,923 3,413 
Treasury and other income       
Finance income    9,211  19,410  2,806 6,240 
Dividend and net gain/(loss) on treasury 
investments 

  
80,396      27,890  27,904 16,753 

Other income, net  23,179       15,579   5,928 520 

  112,786       62,879   36,638 23,513 
Total income  270,607     214,101   89,597 67,576 

       
Operating expenses   86,638  80,483  26,877 22,835 
Finance expense   98,252      101,190   34,856 34,246 
Impairment allowances 15  17,441          2,120   3,733 573 

Total expenses  202,331     183,793   65,466 57,654  

        
Profit for the period  68,276       30,308  24,131 9,922 

 

Attributable to:       

Shareholders of the Bank 60,340 23,167   23,296 8,113  

Non-controlling interests 7,936 7,141   835 1,809  

 68,276 30,308   24,131 9,922  

      

Earnings per share       

Basic and diluted earnings per share (US cents) 1.78 0.69  0.69 0.24 

      

 

The Board of Directors approved the condensed consolidated interim financial information on  11 November  2021 and signed 

on its behalf by: 
 
 
 
 
 
Jassim Al Seddiqi        Hisham Alrayes 
Chairman        Chief Executive Officer & Board member 
 
The accompanying notes 1 to 22 form an integral part of the condensed consolidated interim financial information. 



GFH FINANCIAL GROUP BSC                                            4 

CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN OWNERS’ EQUITY 

for the nine months ended 30 September 2021                       US$ 000's 

 

 

30 September 2021 (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 2021 (as previously reported) 975,638  (63,979) 19,548 5,593 (46,947) 22,385 1,093 913,331 272,733 1,186,064 

Effect of adoption of FAS 32 (note 3) - - - - - (2,096) - (2,096) - (2,096) 

Balance at 1 January 2021 (restated) 975,638  (63,979) 19,548 5,593 (46,947) 20,289 1,093 911,235 272,733 1,183,968 

           

Profit for the period  - - - - - 60,340 - 60,340 7,936 68,276 

Fair value changes during the period - - - 2,693 - - - 2,693 439 3,132 

Transfer to income statement on disposal of sukuk - - - (22,003) - - - (22,003) - (22,003) 

Total recognised income and expense - - - (19,310) - 60,340 - 41,030 8,375 49,405 

           

Bonus Shares issued for 2020 25,000 - - - - (25,000) - - - - 

Dividends declared for 2020 - - - - - (17,000) - (17,000) - (17,000) 

Transfer to zakah and charity fund - - - - - (1,572) - (1,572) (142) (1,714) 

Transfer to statutory reserve - - 4,510 - - (4,510) - - - - 

Purchase of treasury shares - (26,777) - - - - - (26,777) - (26,777) 

Sale of treasury shares - 54,977 - - - 4,092 - 59,069 - 59,069 

Foreign currency translation differences - - - - (6,815) - - (6,815) (2,022)  (8,837) 

Acquisition of NCI without a change in control (Note 20) - - - - - 7,783 - 7,783 (38,253)  (30,470) 

 
Balance at 30 September 2021 1,000,638 (35,779) 24,058 (13,717) (53,762) 44,422 1,093 966,953 240,691 1,207,644 

 

 
 
 
 
The accompanying notes 1 to 22 form an integral part of the condensed consolidated interim financial information.  



GFH FINANCIAL GROUP BSC                  5 
 

CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN OWNERS’ EQUITY 

for the nine months ended 30 September 2021 (continued)                US$ 000's 

 

30 September 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  - - - - - 23,167  - 23,167 7,141 30,308 

Fair value changes during the period - - - (16,326) - - - (16,326) (64) (16,390) 

Transfer to income statement on disposal of sukuk - - - (13,196) - - - (13,196) - (13,196) 

Total recognised income and expense - - - (29,522) - 23,167  - (6,355) 7,077 722 

           

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

Modification loss on financing assets  - - - - - (13,892) - (13,892) (11,180) (25,072) 

Government grant  - - - - - 3,686  - 3,686 1,266 4,952 

Dividends declared for 2019 - - - - - (30,000) - (30,000) - (30,000) 

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

Purchase of treasury shares - (84,849) - - - - - (84,849) - (84,849) 

Sale of treasury shares - 108,652 - - - (22,000) - 86,652 - 86,652 

Treasury shares acquired for share incentive scheme - (16,526) - - - - 123 (16,403) - (16,403) 

Foreign currency translation differences - - - - (6,308) - - (6,308) (1,348) (7,656) 

NCI arising from acquisition of a subsidiary  - - - - - - - - 63,747  63,747 

Adjustment of accumulated losses  - - (110,273) - - 110,273 - - - - 

 
Balance at 30 September 2020 975,638  (66,142) 15,039  (21,785) (35,733)  7,455  1,321 875,793 333,321 1,209,114 

 
 

 
 
 
 
 
 

The accompanying notes 1 to 22 form an integral part of the condensed consolidated interim financial information.  



GFH FINANCIAL GROUP BSC                 6 

 

CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS 

for the nine months ended 30 September 2021          US$ 000's 
 

 

 

30 September 
2021 

(reviewed)  

30 September 
 2020 

(reviewed) 

OPERATING ACTIVITIES    

Profit for the period 68,276  30,308  

Adjustments for:    

Income from commercial banking  (45,959)   (25,322) 

Income from proprietary investments  (24,789)   (26,789) 

Income from dividend and gain / (loss) on treasury investments (129,189)   (44,550) 

Foreign exchange (gain) / loss  (1,505)   (1,275) 

Finance expense 124,967   124,031  

Impairment allowances  17,441   2,120  

Depreciation and amortisation   3,533    3,515  

 12,775  62,038 

Changes in:    

Placements with financial institutions (original maturities of more than     
3 months)  (96,339)            344,392  

Financing assets  (8,414)               37,826  

Other assets (53,684)  (13,593)  

CBB Reserve and restricted bank balance   (13,342)              40,827  

Clients’ funds  1,675               23,462  

Placements from financial and non-financial institutions    529,392           (168,449) 

Customer current accounts  (9,779)            (23,486) 

Equity of investment account holders  61,916             (96,311) 

Payables and accruals  20,516            (33,610) 

Net cash generated from operating activities 444,716  173,096  

    

INVESTING ACTIVITIES    

Payments for purchase of equipment  (1,054)   (329) 

Proceeds from sale of proprietary investment securities, net   32,020     (39,074) 

Purchase of treasury portfolio, net (730,773)   (560,013) 

Cash acquired on acquisition of a subsidiary -  32,856  

Proceeds from sale of investment in real estate  1,061   944  

Dividends received from proprietary investments and co-investments  14,154   8,377  

Advance paid for development of real estate   (6,688)  (14,917)  

Net cash used in investing activities (691,280)  (572,156)  

    

FINANCING ACTIVITIES    

Financing liabilities, net 222,800  653,857 

Finance expense paid  (116,618)  (136,913)  

Dividends paid (17,485)  (34,927)  
Purchase of treasury shares, net 28,200  (14,764)  

Net cash generated from financing activities 116,897  467,253  

    
Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents during the 
period (129,667)  68,193  

Cash and cash equivalents at 1 January  655,455  367,533  

    

Cash and cash equivalents at 30 September  525,788  435,726  

    

Cash and cash equivalents comprise:     
Cash and balances with banks (excluding CBB Reserve balance and 
restricted cash) 

421,631 
 

            294,099  

Placements with financial institutions (original maturities of 3 months or 
less) 

104,157 
 

            141,627  

 525,788  435,726  

 
 
 
The accompanying notes 1 to 22 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 nine months ended 30 September 2021          

 

 

30 September 2021 (reviewed) Balance at 1 January 2021 Movements during the period Balance at 30 September 2021 

Company 

No of 
units 
(000) 

Average 
value per 

share US$ 
Total            

US$ 000’s 

Investment/ 
(withdrawal) 
US$ 000’s 

Revaluatio
n   

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 12 7.91 95 (2) - - - - - 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 (45) 5 119 - - - 2,633 1.03 2,712 

 
  28,451 (47) 5 119 - - -   28,530 

 

30 September 2020 (reviewed) Balance at 1 January 2020 Movements during the period Balance at 30 September 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 (8) - - - - - 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 (8) - - - - -   28,451 

 

 

 

The accompanying notes 1 to 22 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 nine months ended 30 September 2021                                     US$ 000’s  

 

 30 September      

2021 

(reviewed) 

 30 September         

2020 

(reviewed) 

    

    

Sources of zakah and charity fund    

Contribution by the Group 1,714  1,646 

Non-Islamic income  30  103 

    

Total sources 1,744  1,749 

    

Uses of zakah and charity fund    

Contributions to charitable organisations (1,911)  (222) 

    

Total uses (1,911)  (222) 

    

0BSurplus of sources over uses (167)  1,527 

Undistributed zakah and charity fund at beginning of the period 5,346  5,407 

    

1BUndistributed zakah and charity fund at end of the period 5,179  6,934 

 

Represented by:    

Zakah payable  1,013  1,493 

Charity fund 4,166  5,441 

    

 5,179  6,934 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The accompanying notes 1 to 22 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 nine months ended 30 September 2021 US$ 000’s   

 

 

1 Reporting entity 

The condensed consolidated interim financial information for the nine months ended                          

30 September 2021 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, the Group has made a voluntary pre-conditional offer to acquire up to 100% of 

the issued and paid-up ordinary shares of Khaleeji Commercial Bank BSC (“KHCB”), representing 

up to 187,589,034 ordinary shares of KHCB (constituting voting rights), not currently owned by 

the Group reprensting up to 21.03% stake of KHCB’s issued and paid-up share capital, by way of 

shares exchange of 0.914 GFH shares per KHCB Share at the discretion of each shareholder 

of Khaleeji Commercial Bank BSC. 

The Bank has other investment holding companies, SPV’s and subsidiaries, which are set up to 

supplement the activities of the Bank and its principal subsidiaries. 

 

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: 

Investee name 
Country of 

incorporation 

Effective 
ownership 

interests as at 
30 September 

2021 Activities 

GFH Capital Limited United Arab 

Emirates 

100% Investment 

management 

Khaleeji Commercial Bank BSC (‘KHCB’)*  

Kingdom of 

Bahrain 

 

69.01% Islamic retail 

bank 

Al Areen Project companies  100% Real estate 

development 

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

manufacturing 

GBCORP BSC (c) (‘GBCORP’) 62.91% Islamic 

investment firm 

Residential South Real Estate Development 

Company (RSRED) 

100% Real estate 

development 

Athena Private School for Special Education 

WLL 

100% Educational 

institution 

Morocco Gateway Investment Company 

(‘MGIC’) 

Cayman 

Islands 

90.27% Real estate 

development 

Tunis Bay Investment Company (‘TBIC’)   82.97% 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 

Roebuck A M LLP United 

Kingdom 

60% Property asset 

management 

Company 
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NOTES TO THE CONDENSED CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL INFORMATION 

for the nine months ended 30 September 2021 US$ 000’s   

 

 

2 Basis of preparation (continued) 

 

i. 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. Any other modification gain or loss on financial assets are recognised in 

accordance with the requirements of applicable FAS.;  

 

ii. 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; and  
 

iii. recognition of specific impairment allowances and expected credit losses in line with the specific 

CBB guidelines for application of staging rules issued as part of its COVID-19 response measures.  

 

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. 

Modification loss 

During the period ended 30 June 2020, based on a regulatory directive issued by the CBB as 

concessionary measures to mitigate the impact of COVID-19, the one-off modification loss amounting 

to US$ 25,295 thousand arising from the six month payment holiday provided to financing customers 

without charging additional profits was recognised directly in equity. 

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’.  

These condensed consolidated interim financial information are reviewed and not audited. The 

condensed consolidated interim financial information does not include all 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 2020. 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 2020. 
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NOTES TO THE CONDENSED CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL INFORMATION 

for the nine months ended 30 September 2021 US$ 000’s   

 

 

3 Significant accounting policies 

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

the condensed cfaonsolidated 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 2020, except those arising from adoption of the following standards and 

amendments to standards effective from 1 January 2021. The impact of adoption of these 

standards and amendments is set out below.  

 
a. Adoption of new standards during the period  

i. FAS 32 - Ijarah 
AAOIFI issued FAS 32 “Ijarah” in 2020, this standard is effective for financial periods beginning 

on or after 1 January 2021. The  standard supersedes the existing FAS 8 “Ijarah and Ijarah 

Muntahia Bittamleek” 

 
FAS 32 sets out principles for the classification, recognition, measurement, presentation and 

disclosure of Ijarah (Ijarah asset, including different forms of Ijarah Muntahia Bittamleek) 

transactions entered into by the Islamic financial institutions as a lessor and lessee. 

 

The Group has applied FAS 32 “Ijarah” from 1 January 2021. The impact of adoption of this 

standard is disclosed in (b) below. 

 
(a) Change in accounting policy 

Identifying an Ijarah 
At inception of a contract, the Bank assesses whether the contract is Ijarah, or contains an Ijarah. 

A contract is Ijarah, or contains an Ijarah if the contract transfers the usufruct (but not control) of 

an identified asset for a period of time in exchange for an agreed consideration.  

Measurement 
For a contract that contains an Ijarah component and one or more additional Ijarah or non-Ijarah 

components, the Bank allocates the consideration in the contract to each Ijarah component on the 

basis of relative stand-alone price of the Ijarah component and the aggregate estimated stand-

alone price of the non-Ijarah components, that may be charged by the lessor, or a similar supplier, 

to the lessee. 

At the commencement date, a lessee shall recognise a right-of-use (usufruct) asset and a net 

ijarah liability. 

 
i) Right-of-use (usufruct) asset 

On initial recognition, the lessee measures the right-of-use asset at cost. The cost of the right-of-

use asset comprises of: 

• The prime cost of the right-of-use asset; 

• Initial direct costs incurred by the lessee; and 

• Dismantling or decommissioning costs. 

 
The prime cost is reduced by the expected terminal value of the underlying asset. If the prime cost 
of the right-of-use asset is not determinable based on the underlying cost method (particularly in 
the case of an operating Ijarah), the prime cost at commencement date may be estimated based 
on the fair value of the total consideration paid/ payable (i.e. total Ijarah rentals) against the right-
of-use assets, under a similar transaction. 
 
After the commencement date, the lessee measures the right-of-use asset at cost less 

accumulated amortisation and  impairment losses, adjusted for the effect of any Ijarah modification 

or reassessment. 
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NOTES TO THE CONDENSED CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL INFORMATION 

for the nine months ended 30 September 2021 US$ 000’s   

 

 

3 Significant accounting policies (continued) 
 

The Bank amortises the right-of-use asset from the commencement date to the end of the useful 

economic life of the right-of-use asset, according to a systematic basis that is reflective of the 

pattern of utilization of benefits from the right-of-use asset. The amortizable amount comprises of 

the right-of-use asset less residual value, if any. 

 

The Bank determines the Ijarah term, including the contractually binding period, as well as 

reasonably certain optional periods, including: 

• Extension periods if it is reasonably certain that the Bank will exercise that option; and/ or 

• Termination options if it is reasonably certain that the Bank will not exercise that option. 
 

The Bank carries out impairment assessment in line with the requirements of FAS 30 “Impairment, 

Credit Losses and Onerous Commitments” to determine whether the right-of-use asset is impaired 

and to account for any impairment losses. The impairment assessment takes into consideration 

the salvage value, if any. Any related commitments, including promises to purchase the underlying 

asset, are also considered in line with FAS 30 “Impairment, Credit Losses and Onerous 

Commitments”. 

 

ii) Net ijarah liability 

The net ijarah liability comprises of the gross Ijarah liability, plus deferred Ijarah cost (shown as a 

contra-liability). 

The gross Ijarah liability shall be initially recognised as the gross amount of total Ijarah rental 

payables for the Ijarah term. The rentals payable comprise of the following payments for the right 

to use the underlying asset during the Ijarah term: 

• Fixed Ijarah rentals less any incentives receivable; 

• Variable Ijarah rentals including supplementary rentals; and 

• Payment of additional rentals, if any, for terminating the Ijarah (if the Ijarah term reflects the 
lessee exercising the termination option). 

 

Advance rentals paid are netted-off with the gross Ijarah liability. 

Variable Ijarah rentals are Ijarah rentals that depend on an index or rate, such as payments linked 

to a consumer price index, financial markets, regulatory benchmark rates, or changes in market 

rental rates. Supplementary rentals are rentals contingent on certain items, such as additional 

rental charge after provision of additional services or incurring major repair or maintanence. As of 

30 September 2021, the Bank did not have any contracts with variable or supplementary rentals. 

After the commencement date, the Bank measures the net Ijarah liability by: 

• Increasing the net carrying amount to reflect return on the Ijarah liability (amortisation of deferred 
Ijarah cost); 

• Reducing the carrying amount of the gross Ijarah liability to reflect the Ijarah rentals paid; and 

• Re-measuring the carrying amount in the event of reassessment or modifications to Ijarah 
contract, or to reflect revised Ijarah rentals. 

• The deferred Ijarah cost is amortised to income over the Ijarah terms on a time proportionate 
basis, using the effective rate of return method. After the commencement date, the Bank 
recognises the following in the income statement: 

• Amortisation of deferred Ijarah cost; and 

• Variable Ijarah rentals (not already included in the measurement of Ijarah liability) as and when 
the triggering events/ conditions occur 

 

Ijarah contract modifications 

After the commencement date, the Bank accounts for Ijarah contract modifications as follows: 

• Change in the Ijarah term: re-calculation and adjustment of the right-of-use asset, the Ijarah 
liability, and the deferred Ijarah cost; or 

• Change in future Ijarah rentals only: re-calculation of the Ijarah liability and the deferred Ijarah 
cost only, without impacting the right-of- use asset. 
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NOTES TO THE CONDENSED CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL INFORMATION 

for the nine months ended 30 September 2021 US$ 000’s   

 

 

3 Significant accounting policies (continued) 

 
An Ijarah modification is considered as a new Ijarah component to be accounted for as a separate 

Ijarah for the lessee, if the modification both additionally transfers the right to use of an identifiable 

underlying asset and the Ijarah rentals are increased corresponding to the additional right-of-use 

asset.  For modifications not meeting any of the conditions stated above, the Bank considers the 

Ijarah as a modified Ijarah as of the effective date and recognises a new Ijarah transaction. The 

Bank recalculates the Ijarah liability, deferred Ijarah cost, and right-of-use asset, and de-recognise 

the existing Ijarah transaction and balances. 

 

Expenses relating to underlying asset 
Operational expenses relating to the underlying asset, including any expenses contractually 

agreed to be borne by the Bank, are recognised by the Bank in income statement in the period 

incurred. Major repair and maintenance, takaful, and other expenses incidental to ownership of 

underlying assets (if incurred by lessee as agent) are recorded as receivable from lessor. 

 

Recognition exemptions and simplified accounting for the lessee 
A lessee may elect not to apply the requirements of Ijarah recognition and measurement of 

recognizing right-of-use asset and lease liability for the following: 

• Short-term Ijarah; and 

• Ijarah for which the underlying asset is of low value. 

 
Short-term Ijarah exemption can be applied on a whole class of underlying assets if they have 

similar characteristics and operational utility. However, low-value Ijarah exemption can only be 

applied on an individual asset/ Ijarah transaction, and not on group/ combination basis. 

 

Impact as lessor on accounting for Ijara Muntahia Bittamleek contracts 

There was no change in the accounting policies for Ijarah Muntahia Bittamleek portfolio upon 

adoption of this standard. 

 
(b) Impact on adoption of FAS 32 

The impact of adoption of FAS 32 as at 1 January 2021 has resulted in an increase in right-of-use 

asset and an increase in lease liability as stated below. The lease contracts comprise office 

premises, school premises, leasehold lands, ATM sites, branches etc. 

                  

 

Total Assets  Total 

Liabilities 

and EIAH 

 Total Equity 

      

Closing balance (31 December 2020) 6,586,863  5,400,799  1,186,064 

Impact on adoption:      

Right-of-use asset 58,949  -  - 

Lease liability -  61,045  - 

Opening impact of FAS 32 -  -          (2,096) 

Balance on date of initial application 

of 1 January 2021 6,645,812 

 

5,461,844 

 

1,183,968 

 
b. New standards, amendments and interpretations issued but not yet effective 

(i) FAS 38 Wa’ad, Khiyar and Tahawwut 

AAOIFI has issued FAS 38 Wa’ad, Khiyar and Tahawwut in 2020. The objective of this standard 

is to prescribe the accounting and reporting principles for recognition, measurement and 

disclosures in relation to shariah compliant Wa’ad (promise), Khiyar (option) and Tahawwut 

(hedging) arrangements for Islamic financial institutions. This standard is effective for the financial  

reporting  periods beginning on or after 1 January 2022. 
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NOTES TO THE CONDENSED CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL INFORMATION 

for the nine months ended 30 September 2021 US$ 000’s   

 

 

3 Significant accounting policies (continued) 

This standard classifies Wa’ad and Khiyar arrangements into two categories as follows: 
a) “ancillary Wa’ad or Khiyar” which is related to a structure of transaction carried out using other 

products i.e. Murabaha, Ijarah Muntahia Bittamleek, etc.; and 
b) “product Wa’ad and Khiyar” which is used as a stand-alone Shariah compliant arrangement. 

Further, the standard prescribes accounting for constructive obligations and constructive rights 

arising from the stand-alone Wa’ad and Khiyar products. 

The Group is currently evaluating the impact of adopting 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 similar to those 

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

31 December 2020. 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. 

 

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 2020.  

 

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”.  
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NOTES TO THE CONDENSED CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL INFORMATION 

for the nine months ended 30 September 2021 US$ 000’s   

 

 

5 Financial risk management (continued) 

 

The Consolidated NSFR calculated as per the requirements of the CBB rulebook, is as follows: 

 

As at 30 September 2021 

 

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 1,046,974  -    -     58,792   1,105,766  

3 
Other Capital Instruments 

- - - - - 

4 Retail deposits and deposits from small business customers: 

5 
Stable deposits 

- - - - - 

6 
Less stable deposits -    1,409,607                  278,177  49,769  1,568,775  

7 Wholesale funding: 

8 Operational deposits - - - - - 

9 
Other Wholesale funding 

                                
-    

     
2,501,267  

                 
687,676  

            
807,447  

              
1,781,039  

10 
Other liabilities: 

11 NSFR Shari’a-compliant hedging contract 
liabilities - - - - - 

12 All other liabilities not included in the above 
categories 

 
-    

 
 158,683  

 
 228  

 
 137,520  

 
 137,520  

13 Total ASF - - - - 4,593,100  

Required Stable Funding (RSF): 

14 Total NSFR high-quality liquid assets 
(HQLA) 1,392,111 - - - 74,645 

15 Deposits held at other financial institutions 
for operational purposes - - - - - 

16 Performing financing and sukuk/ securities: - 684,093  -    888,384  857,740  

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 -    

 
19,000  -    79,709  77,253  

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: 

                                 
-    249,545  

                   
74,233  

               
13,958  

                  
170,961  

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 - 457,055             406,651 305,938 737,791 

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 

              
2,556,518  

                       
-    

                              
-    

                          
-    

              
2,556,518 

30 OBS items - - - - 28,508 

31 Total RSF - 1,409,693                 480,884  1,287,989  4,503,416 

32 NSFR (%) - - - - 102% 
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NOTES TO THE CONDENSED CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL INFORMATION 

for the nine months ended 30 September 2021 US$ 000’s   

 

 

 

5 Financial risk management (continued) 

 

 As at 31 December 2020 

 

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 1,009,571 - - 85,635 1,095,206 

3 Other Capital Instruments - - - - - 

4 Retail deposits and deposits from small business customers: 

5 Stable deposits - - - - - 

6 Less stable deposits - 793,480 306,688 231,458 1,221,609 

7 Wholesale funding:  
8 Operational deposits - - - - - 

9 Other Wholesale funding - 2,042,390 485,665 1,016,610 1,845,431 

10 Other liabilities: 

11 
NSFR Shari’a-compliant hedging 
contract liabilities - - - - - 

12 
All other liabilities not included in 
the above categories - 81,718 29,287 182,725 182,725 

13 Total ASF - - - - 4,344,971 

Required Stable Funding (RSF): 

14 
Total NSFR high-quality liquid 
assets (HQLA) - - - - 50,531 

15 

Deposits held at other financial 
institutions for operational 
purposes - - - - - 

16 
Performing financing and sukuk/ 
securities: - 453,447 20,628 906,357 838,420 
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NOTES TO THE CONDENSED CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL INFORMATION 

for the nine months ended 30 September 2021 US$ 000’s   

 

 

5 Financial risk management (continued) 
 

No. Item 
No 

Specified 
Maturity 

Less than 
6 months 

More than 
6 months 
and less 
than one 

year 

Over one 
year 

Total 
weighted 

value 

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 - 127,045 - 214,171 245,568 

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: - 147,516 101,279 - 124,398 

20 With a risk weight of less than or equal 
to 35% as per the CBB Capital 
Adequacy Ratio guidelines - - - 22,064 14,342 

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 - 260,664 19,500 395,881 535,963 

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 2,652,216 - - - 2,652,216 

30 OBS items - - - - 13,743 

31 Total RSF - 988,673 141,407 1,538,473 4,475,181 

32 NSFR (%) - - - - 97% 
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NOTES TO THE CONDENSED CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL INFORMATION 

for the nine months ended 30 September 2021 US$ 000’s   

 

 

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 September 
2021 

31 December 
2020 

   
Stock of HQLA 257,276 244,049 
Net cashflows 122,583 103,188 
LCR % 214% 240% 
   
Minimum required by CBB 80% 80% 

 

c. Capital Adequacy Ratio 

 

 30 September 
2021 

31 December 
2020 

   
CET 1 Capital before regulatory adjustments 1,046,974 1,025,835 
Less: regulatory adjustments - - 
CET 1 Capital after regulatory adjustments 1,046,974 1,025,835 
T 2 Capital adjustments 58,792 76,062 
Regulatory Capital 1,105,766 1,101,897 
   
Risk weighted exposure:   
Credit Risk Weighted Assets 7,812,539 7,647,064 
Market Risk Weighted Assets  38,325 72,038 
Operational Risk Weighted Assets 552,821 552,821 
Total Regulatory Risk Weighted Assets  8,403,685 8,271,923 
   
Investment risk reserve (30% only) 2 2 
Profit equalization reserve (30% only) 3 3 
Total Adjusted Risk Weighted Exposures 8,403,681 8,271,918 
   
Capital Adequacy Ratio (CAR) 13.16% 13.49% 
Tier 1 Capital Adequacy Ratio 12.46% 12.57% 
   
Minimum CAR required by CBB 12.50% 12.50% 
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6 Seasonality 

Due to the inherent nature of the Group’s business (investment banking, commercial banking and 

leisure and hospitality management business), the nine-month results reported in this condensed 

consolidated interim financial information may not represent a proportionate share of the overall 

annual results.    

 
7 Comparatives 

The comparative figures have been regrouped in order to conform with the presentation for current 

year. Such regrouping did not affect previously reported profit for the period or total equity.  FAS 

32 was adopted prospectively effective 1 January 2021 and comparative figures have not been 

restated. 

 

8 Appropriations 

  

In the shareholders meeting held on 6 April 2021, the following were approved:   

a) Cash dividend of 1.86% of the paid-up share capital amounting to US$ 17 million;  

b) Stock dividend of 2.56% of the paid-up share capital amounting to US$ 25 million; 

c) Appropriation of US$ 1,104,000 towards charity, civil society institutions and Zakat for the year 

2020; and 

d) Transfer of US$ 4,509,500 to statutory reserve. 

 

Treasury shares 

As at 30 September 2021, the Bank holds 39,000,000 (31 December 2020 -  94,300,000) shares 

as part of its treasury shares which were previously held under a market making arrangement with 

an approved securities broker. During the shareholders meeting held on 6 April 2021 the 

shareholders have approved the cancellation of up to a maximum of 141,335,000 numbers of 

treasury shares as a result of cancellation of the market making agreement which were subject to 

the approval of the Central Bank of Bahrain. However, the Central Bank of Bahrain did not accede 

to the share cancellation and instead has instructed the Market Maker to liquidate the shares, as a 

result of cancellation of the market making agreement, without hampering the normal market 

operations nor misleading other market participants. The Market Maker is currently in the process 

of liquidating the treasury share portfolio in a phased manner. 
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9 Treasury portfolio  

 30 September 

2021 

 31 December 

2020 

 30 September  

2020 

 (reviewed)  (audited)  (reviewed) 

      

Placements with financial institutions 207,223  169,998  254,528 

      

Equity type investments       
At fair value through income statement 
- Structured notes   443,956 

 
368,431 

 
296,120 

      

Debt type investments       

At fair value through equity      

- Quoted sukuk 1,330,074  648,991  541,572 

      

At amortised cost       

- Quoted sukuk * 751,771   693,737   675,874 

- Unquoted sukuk 3,493  3,493  - 

      

Less: Impairment allowances (9,635)  (6,104)  (119) 

      
 2,726,882  1,878,546  1,767,975 

Out of the Group’s debt type investments, US $ 14,113 is classified as stage 2 (31 December 

2020: Nil) and remaining is in stage 1. 

 

* Includes quoted sukuk of US$ 290,642 thousand (31 December 2020: US$ 302,260 thousand) 

pledged against term-financing of US$ 215,077 thousand (31 December 2020: US$ 200,204 

thousand). 

 

10 Financing assets 

 30 September  

2021 

 31 December 

2020 

 30 September  

2020 

 (reviewed)  (audited)  (reviewed) 

      

Murabaha 968,412   971,164       901,488  

Musharaka -   276             276  

Wakala 239   239        13,281  

Mudharaba 2,599   2,690          2,804  

Istisnaa -   3,565          2,427  

Assets held-for-leasing 372,769   345,342      398,329  

 1,344,019  1,323,276  1,318,605 

      

Less: Impairment allowances (68,339)  (56,010)  (83,654) 

      
 

1,275,680  1,267,266  1,234,951   

Murabaha financing receivables are net of deferred profits of US$ 44,576 thousand                                                           

(31 December 2020: US$ 50,032 thousand).  
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10     Financing assets (continued) 
 

The movement on financing assets and impairment allowances is as follows: 

 

Financing assets Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total 

     

Financing assets (gross)  1,027,826   185,082   131,111   1,344,019  

Expected credit loss  19,286   7,958   41,095   68,339  

 
Financing assets (net) 1,008,540 177,124 90,016 1,275,680 

 

Impairment allowances Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total 

     

At 1 January 2021  20,841   6,255   28,914   56,010  

Net movement between stages  1,231   398   (1,629)  -    

Net charge for the period  (2,786)  1,305   14,463   12,982  
Write-offs  -     -     (11)  (11) 
Transfer to Off-BS ECL  -     -     (642)  (642) 

 
At 30 September 2021 19,286 7,958 41,095 68,339 

 

Financing assets 
31 December 2020 (audited) 

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total 

     

Financing assets (gross) 1,024,986 150,475 147,815 1,323,276 

Expected credit loss   20,841 6,255 28,914 56,010 

 
Financing assets (net)  1,004,145   144,220   118,901   1,267,266  

 

Impairment allowances Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total 

     

At 1 January 2020 11,601 8,366 89,754 109,721 

Net movement between stages  228   (4,512)  4,285   1  

Net charge for the year  9,298   2,401   (2,542)  9,157  

Write-offs  -     -     (29,204)  (29,204) 

Disposal  (286)  -     (33,379)  (33,665) 

 
At 31 December 2020   20,841 6,255 28,914 56,010 

 

11 Investment in real estate 

 30 September 

2021 

 31 December 

2020 

 30 September 

2020 

 (reviewed)  (audited)  (reviewed) 

Investment Property       

- Land  481,370  481,315  469,286  

- Building 64,098  63,757  64,424 

 545,468  545,072  533,710 

Development Property      

- Land 788,217  761,032  796,857  

- Building 517,722  506,211  510,019 

 1,305,939  1,267,243  1,306,876 

      
 1,851,407  1,812,315  1,840,586 
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12 Proprietary investments 

 30 September 

2021 

 31 December 

2020 

 30 September 

2020 

 (reviewed)  (audited)  (reviewed) 

Equity type investments      

At fair value through income statement       

- Unlisted fund 10,000  10,000  40,000 

 10,000  10,000  40,000 

At fair value through equity      

- Listed securities   13  19,060  19,404 

- Unquoted securities   84,409  108,998  152,904 

 84,422  128,058  172,308 

      

Equity-accounted investees 77,726  78,050  75,590 

      

 172,148  216,108  287,898 

 

13 Co-investments 

  30 September 

2021 

 31 December 

2020 

 30 September 

2020 

 (reviewed)  (audited)  (reviewed) 

At fair value through equity      

- Unquoted securities  128,229  126,319  103,774 

      

At fair value through income statement      

- Unquoted securities  7,584  -  - 

      

 135,813  126,319  103,774 

 

14 Term financing 

 

30 September 
2021 

 31 December 

2020 

 30 September  

2020 

 (reviewed)  (audited)  (reviewed) 

      

Murabaha financing  896,150  748,265  596,938 

Sukuk  276,271  289,818  284,481 

Ijarah financing 109,964  22,303  22,863 

Other borrowings 29,492  28,691  28,993 

      

 1,311,877  1,089,077  933,275 
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15 Impairment allowances 

 Nine months ended  

 

30 September  
2021 

30 September  

2020 

 (reviewed) (reviewed) 

Expected credit loss on:   

Bank balances (2)               27  

Treasury portfolio  3,531            (503) 

Financing assets, net (note 10) 13,078          703 

Other receivables (248)            1,719  

Commitments and financial guarantees 393 174 

 16,752 2,120 

   

 Impairment on investment in equity securities 689             - 

            

 17,441 2,120 

 

16 EARNING PER SHARE  

 

The calculation of basic earning per share has been based on the following profit attributable to 

the ordinary shareholders and weighted-average number of ordinary shares outstanding. The 

Group does not have any diluted potentially ordinary shares as of the reporting dates. Hence, the 

basic and diluted earning per share is similar. 

 

 Nine months ended  Three months ended 

 30 September 
2021 

30 September 
2020 

 30 September 
2021 

30 September 
2020 

  (reviewed) (reviewed)   (reviewed) (reviewed) 
      

Profit for the period 
attributable to 
shareholders of the 
Bank 60,340 23,167  23,296 8,113 

Weighted average 

number of shares 

outstanding during the 

period (in thousands) 3,393,154 3,368,791  3,387,663 3,374,481 

Basic and diluted 

earning per share 

(US Cents) 1.78 0.69  0.69 0.24 
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17 Related party transactions  

 

The significant related party balances and transactions as at 30 September 2021 are given below: 

 

 Related parties as per FAS 1 Assets under 
management 

(including 
special 

purpose and 
other 

entities) Total 
30 September 2021 
(reviewed) 

Associates 
and joint 
venture 

Key 
management 

personnel 

Significant 
shareholders 
/ entities in 

which 
directors are 

interested  
      

Assets      

Treasury portfolio  -     -     37,148   -     37,148  

Financing assets  -     7,817   32,407   16,754   56,978  

Proprietary investments  114,322   -     23,104   48,011   185,437  

Co-investments   -     -     -     74,778   74,778  
Receivables and 
prepayments  9,756   623   4,000   166,406  180,785 

      

Liabilities       

Placements from financial, 
non-financial institutions 
and individuals 

 

 

 -    

  

 

4,430  

 

 

 -    

 

 

 -    

 

 

 4,430  

Customer accounts  1,488   366   10,517   64  12,435 

Payables and accruals   -     57   1,528   138,643   140,228  

      

Equity of investment 
account holders 

  

1,088  

 

 355  

 

 54,276  

 

 772  

  

56,491  

      

Income       

Income from Investment 
banking 

 

 -    

 

 -    

 

 -    

 

 53,040  

 

 53,040  
Income from commercial 
banking      

- Income from financing  -     310   2,332   -     2,642  
- Treasury and investment 

income  (1,915)  -     -     698   (1,217) 

- Less: Return to 
investment account 
holders 

 

 

 24  

 

 

 3  

 

 

 5,111  

 

 

 13  

 

 

 5,151  

- Less: Finance expense  -     50   -     -     50  

Income from proprietary 
and co-investments 

  

(61) 

 

 -    

 

 8,017  

 

 15,891  

 

 23,847  

Income from real estate  -     120   -     -     120  

Treasury and other income  -     -     (819)  957   138  

      

Expenses      

Operating expenses -    6,202 743 117 7,062 
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17 Related party transactions (continued) 

 

 Related parties as per FAS 1 

Assets under 
management 

(including 
special 

purpose and 
other entities) Total 

31 December 2020 
(audited) 

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      

Treasury portfolio 
 

- 
 

- 
 

35,000 
 

- 
 

35,000 

Financing assets - 9,485 17,695 29,848 57,028 

Proprietary investments 114,250 - 16,058 49,170 179,478 

Co-investments  - - - 70,715 70,715 

Receivables and 
prepayments 

 
4,622 

 
- 

 
- 

 
132,616 

 
137,238 

      

Liabilities       

Customer accounts 
 

358 
 

225 
 

17,995 
 

3,212 
 

21,790 
Placements from financial, 
non-financial institutions 
and individuals 

 
- 

 
5,584 

 
112,568 

 
- 

 
118,152 

Payables and accruals  - 500 2,732 74,242 77,474 

      
Equity of investment 
account holders 

 
1,095 

 
639 

 
99,579 

 
865 

 
102,178 

      
30 September 2020 
(reviewed) 

     

Income       

Income from Investment 
banking - - - 49,899  49,899  
Income from commercial 
banking (50)  212  (2,220) (11)  (2,069) 
Income from proprietary and 
co-investments (950) - - 6,415  5,465  

Treasury and other income - - - 4,837  4,837   
      

Expenses      

Operating expenses - 6,664  385  56  7,105  

Finance expense - 122  - - 122  
 
Transactions during the 
period      
Sale of proprietary 
investment  - - - 27,000 27,000 
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18 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 

30 September 2021 (reviewed)      

Segment assets  1,749,611   1,067,151   2,780,492   1,837,709   7,434,963  

Segment liabilities  178,636   716,567   1,148,308   2,964,899   5,008,410  

Other segment information       

Proprietary investments   5,764   18,274   53,688   -     77,726  

Equity of investment account holders  -     -     1,078,062   140,847   1,218,909  

Commitments  21,888   -     146,279   -     168,167  

      

Segment revenue  16,403   58,140   58,489   137,575   270,607  

Segment expenses  (11,582)   (40,568)  (35,126)  (115,055)  (202,331) 

Segment result   4,822    17,572    23,363    22,519   68,276  
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18 Segment reporting (continued) 

 

 
Real estate 

development 

Investment 

banking 

Commercial 

banking  

Corporate and 

treasury Total 

31 December 2020 (audited)      

Segment assets 1,746,751 929,392 2,693,884 1,216,836 6,586,863 

Segment liabilities 256,879 615,022 1,159,795 2,212,110 4,243,806 

Other segment information       

Proprietary investments  5,702 18,335 54,013 - 78,050 

Equity of investment account holders - - 858,057 298,936 1,156,993 

Commitments 35,449 - 110,263 - 145,712 

      

30 September 2020 (reviewed)      

Segment revenue 13,826  92,569  42,049  65,657  214,101  

Segment expenses (16,756)  (61,488)  (21,567)  (83,982)  (183,793)  

Segment result  (2,930)  31,082  20,482  (18,326)  30,308  
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19 Commitments and contingencies 

The commitments contracted in the normal course of business of the Group: 

 30 September  

2021 

US$ 000’s 

(reviewed) 

 31 December 

2020 

US$ 000’s 

(audited)   

 30 September 

2020 

US$ 000’s 

(reviewed) 

      

Undrawn commitments to extend finance 104,459   83,260   115,552 

Financial guarantees 41,820   27,003   27,499 
Capital commitment for infrastructure 
Development projects 16,974  22,449  10,734 

Commitment to lend 4,914  13,000  14,000 

      

 168,167  145,712  167,785 

Performance obligations 

During the ordinary course of business, the Group may enter 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 September 2021 due to the performance of any of its projects. 

 

Litigations, claims and contingencies 

The Group has several 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 Group entities 

also have been filed by former employees and customers. 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. Where applicable, appropriate provision has 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. 

 

20 ACQUISITION OF SUBSIDIARIES 
During the period, the Group acquired additional stake in the following key subsidiaries:  

The Group’s existing stake and additional stake acquired are given below. 

 
Current  
Stake 

Additional stake 
acquired  

Total  
Stake 

    
Khaleeji Commercial Bank BSC (‘KHCB’)   55.41% 13.6% 69.01% 
GBCORP BSC (c) (‘GBCORP’) 50.41% 12.5% 62.91% 

 

The consideration transferred for the acquisition was in the form of cash and non-cash assets 

held. The change in net assets arising out of the acquisition of additional interests has the 

following effect on the consolidated financial statements:  

 

 US$ 000’s 

  

Carrying amount of NCI acquired (based on historical cost) 34,846 

Consideration to NCI (based on transaction price) 27,063 

  

Increase in equity attributable to shareholders of the Bank 7,783 
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21 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. 

 

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 September 2021 (reviewed) Level 1 Level 2 Level 3 Total 

i) Proprietary investments     
Investment securities carried at fair value 
through:    

 

- income statement - 10,000 - 10,000 
- equity 13 - 84,409 84,422 

 13 10,000 84,409 94,422 

ii) Treasury portfolio      
Investment securities carried at fair value 
through:     

- income statement - 256,525 187,431 443,956 
- equity 1,330,074 - - 1,330,074 

 1,330,074 256,525 187,431 1,774,030 

iii) Co-investments      
Investment securities carried at fair value 
through     

- equity - - 128,229 128,229 
- income statement - - 7,584 7,584 

 - - 135,813 135,813 

     
 1,330,087 266,525 407,653 2,004,265 
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21 Financial instruments (continued) 

 

30 September 2020 (reviewed) Level 1 Level 2 Level 3 Total 

 US$ 000’s US$ 000’s US$ 000’s US$ 000’s 

iii) Proprietary investments     

Investment securities carried at fair value 
through:    

 

- income statement - - 40,000 40,000 

- equity 19,404 - 152,904 172,308 

 19,404 - 192,904 212,308 

iv) Treasury portfolio      

Investment securities carried at fair value 
through:     

- income statement   - - 296,120   296,120  

- equity   541,572  - -      541,572  

   541,572  - 296,120      837,692  

     

iii) Co-investments      

Investment securities carried at fair value 
through equity - - 103,774 103,774 

     

 560,976 - 592,798 1,153,774 

 

The following table analyses the movement in Level 3 financial assets during the period: 

 

 30 September 
2021 

 31 December 
2020 

  (reviewed)   (audited) 
    

At beginning of the period 390,567    221,741  

Gains (losses) in income statement (6,898)    (1,326) 

Transfer (to) / from Level 2 32,181   155,250 

Disposals at carrying value  (25,522)    (41,685)  

Purchases 13,714    63,623   

Fair value changes during the period 3,611   (7,036) 

    

At end of the period 407,653   390,567 

 

 

22 ASSETS UNDER MANAGEMENT AND CUSTODIAL ASSETS 

 

1. 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$ 5,263 million                              

(31 December 2020: US$ 4,360 million). During the period, the Group had charged management 

fees amounting to US$ 2,354 thousand (30 September 2020: US$ 3,765 thousand) to its assets 

under management. 

 

2. Custodial assets comprise of discretionary portfolio management (‘DPM’) accepted from 

investors amounting to US$ 539,878 thousand out of which US$ 369,635 thousand has been 

invested in the Bank’s own investment products. Further, the Bank is also holding Sukuk of     

US$ 17,367 thousand on behalf of the investors.    
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(The attached information do not form part of the 
condensed consolidated interim financial information) 
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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. This has been recognized directly in 

the Group’s equity.  

 

• 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 nine months ended 30 September 2021, financing assets bookings were lower by 24.9% than 

the same period of the previous year. 
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• 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 September 2021 was 13.16%, 241% and 102% 

respectively. 

 
• The stressed economic situation resulted in the Bank recognizing incremental ECL on its 

financing exposures. 

 

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 nine-month period ended               

30 September 2021, the Bank achieved a net profit of USD 60.3 million, which is higher than USD 23.2 

million in the same period of the previous year, registering a increase of 160.5%. 

 
A summary of the significant areas of cumulative financial impact on the Bahrain banking operations 
described above since March 2020 is as follows: 

 

 Net Impact 
recognized in 
the Group's 
consolidated 

income 
statement 
USD' 000 

Net Impact 
on the 

Group's 
consolidate
d financial 
position 

USD' 000 

Net Impact 
recognized in 
the Group's 
consolidated 

owners’ 
equity 

USD' 000 

Average reduction of cash reserve - 26,188 - 

Concessionary repo at 0% # (737) 129,676 (737) 

Modification loss - (25,072) (25,072) 

Modification loss amortization 25,072 25,072 - 

ECL attributable to COVID-19 (5,835) (5,835) - 

Government grants - - 4,953 

Lower fee income (retail banking) (830) - - 

 
# Concessionary repo was only provided in the prior year and no such facilities continue in the current period. 

 
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 September 2021. 

 

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 and only covers impact on Bahrain 

banking operations of the Group. 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.  
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