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 رٌن المركزي كبنك استثماري إسالمً()مسجل لدى مصرف البح 33144 : رقم السجل التجاري
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                                                            1                                                                          مجموعة جً اف اتش المالٌة ش.م.ب
 

   المركز المالً الموحد المختصر
 ألمرٌكٌةبآالف الدوالرات ا                                                          6302 سبتمبر 03 فً  كما

 
 سبتمبر 49  دٌسمبر  41  سبتمبر 03 إٌضاح 
  6302  1915  1915 
 )مراجعة(  )مدققة(  )مراجعة(  

       الموجودات
 134.139  111.145  110.100 19 نقد وأرصدة لدى البنوك

 133.144  111.431  143.453  ودائع لدى مإسسات مالٌة
 139.115  150.311  011.430  موجودات التموٌالت

 505.111  534.354  530.433 11 استثمارات فً أوراق مالٌة 
 131.111  130.139  131.034  مشتراة لغرض التؤجٌر          موجودات 

 414.445  153.041  133.139  عقارات استثمارٌة
 119.111  130.533  131.411  عقارات للتطوٌر

 11.119  11.133  11.414  كٌةاستثمارات محتسبة بطرٌقة حقوق المل
 141.139  15.491  15.110  ممتلكات وآالت ومعدات
 115.919  -  -   موجودات غٌر ملموسة

 440.131  131.149  194.144 11 موجودات أخرى

 1.044.401  1.430.191  6.236.160  مجموع الموجودات

 

       المطلوبات
 4.130  13.311  11.915  أموال المستثمرٌن

 410.531  439.909  331.331 14 وأفراد وأخرىودائع من مإسسات مالٌة 
 151.911  153.951  133.411  حسابات جارٌة للعمالء

 115.534  154.410  110.513 13  مطلوبات التموٌالت
 114.341  145.033  11.493  مطلوبات أخرى

 111.031  111.344  236.216  مجموع المطلوبات
       

 004.399  033.015  0.336.662  حقوق ملكٌة حاملً حسابات االستثمار
       

       حقوق الملكٌة
 503.005  503.005  503.005  رأس المال

 (3.954)  (3.954)  (439)  أسهم خزٌنة
 11.319  11.319  11.314  حساب تسوٌة رأس المال

 39.949  31.955  31.955  احتٌاطً قانونً
 11.133  4.511  19.511  أرباح مستبقاة 

 (1.540)  (149)  -  لالستثمارات القٌمة العادلة احتٌاطً
 104  104  104  احتٌاطً أسهم منحة

 (1.911)  -  -   احتٌاطً تحوٌل العمالت األجنبٌة
       

 391.131  405.441  130.268  لمساهمً البنك العائدمجموع حقوق الملكٌة 

 415.515  103.349  194.044  حصص غٌر مسٌطرة

 1.913.454  104.311  331.133  (3)صفحة  مجموع حقوق الملكٌة

       مجموع المطلوبات وحقوق ملكٌة حاملً حسابات
 1.044.401  1.430.191  6.236.160  االستثمار وحقوق الملكٌة

 
    من قبل مجلس اإلدارة فً 19إلى  1والتً تشتمل على الصفحات من  رةالمختص المرحلٌة الموحدة اعتمدت المعلومات المالٌة

 .1914 نوفمبر 14

                                                           
 هشام الرٌس مصبح سٌف المطٌري أحمد المطوع

رئٌس مجلس اإلدارةنائب  رئٌس مجلس اإلدارة  وعضو مجلس اإلدارة الرئٌس التنفٌذي 



                                                           4                                                                                  مجموعة جً اف اتش المالٌة ش.م.ب
      المختصر الموحد بٌان الدخل

 ٌةبآالف الدوالرات األمرٌك                                               6302 سبتمبر 03أشهر المنتهٌة فً  للتسعة
 

 للثالثة أشهر المنتهٌة فً  للتسعة أشهر المنتهٌة فً إٌضاح 

سبتمبر 03   سبتمبر 03  سبتمبر 49   سبتمبر 49 
 1915 6302  1915 6302  العملٌات المستمرة

 )مراجعة( )مراجعة(  )مراجعة( )مراجعة(  
       

 - 4.411  11.911 4.411  إٌراد خدمات استثمارٌة مصرفٌة 
 534 1.115  311 11.314  العموالترسوم لإٌراد ا

 319 314  1.149 1.443    إٌراد ودائع لدى مإسسات مالٌة 
       إٌراد موجودات التموٌالت وموجودات مشتراة لغرض

 13.313 13.499  31.351 51.313  التؤجٌر
       استثمارات محتسبة حصة المجموعة من أرباح

 1.113 1.111  4.915 1.454  بطرٌقة حقوق الملكٌة
 1.103 1.439  11.933 1.411  ، صافًاستثمارات فً أوراق مالٌة إٌراد

 1.110 (1.919)  (491) (1.331)  صرف العمالت األجنبٌة، صافً)خسارة( / ربح 
 - -  - 34.911  عقارات استثمارٌةربح من بٌع 

 0.443 1.143  13.155 11.350 15  (15)إٌضاح إٌرادات أخرى 
       

       مجموع اإلٌرادات قبل عوائد حاملً حسابات االستثمار
 11.553 62.668  04.343 062.262  ومصروفات التموٌل

       عوائد حاملً حسابات االستثمار قبل حصة المجموعة
 (11.114) (19.515)  (41.131) (41.043)   كمضارب

 4.409 5.341  11.311 11.414  حصة المجموعة كمضارب

 (3.304) (3.313)  (14.350) (14.411)  عوائد حاملً حسابات االستثمار
 (3.913) (5.345)  (11.013) (14.090)  مطروحاً: مصروفات التموٌل

 19.941 06.316  43.913 33.002  مجموع اإلٌرادات

 

 4.395 3.435  11.041 13.133  تكلفة الموظفٌن
 1.159 19.193  15.131 43.395  أخرى تشغٌلٌة مصروفات

 13.055 01.883  31.191 28.613  مجموع المصروفات

       
 5.934 (0.818)  11.111 08.163  انخفاض القٌمةمخصصات ربح قبل 

 (1.141) (4.310)  (4.344) (15.953)  مطروحاً: مخصصات انخفاض قٌمة الموجودات

 4.013 (2.620)  13.114 3.136  ربح من العملٌات المستمرة
       

       العملٌات المتوقفة
 393 -  4.145 - 1 إٌراد من القطاع الصناعً، صافً

 3.411 (2.620)  13.011 3.136  ربح الفترة

 

       إلى: العائد
 341 (3.531)  3.911 4.033  مساهمً البنك

 4.549 (415)  14.099 5.351  حصص غٌر مسٌطرة
       

  3.136 13.011  (2.620) 3.411 

 

       العائد لكل سهم  
 9.94 9.43  9.10 3.02  لكل سهم )بالسنت األمرٌكً(والمخفض العائد األساسً 

 

       )العملٌات المستمرة(العائد لكل سهم 
 9.94 9.43  9.10 3.02  لكل سهم )بالسنت األمرٌكً(والمخفض العائد األساسً 

 
 .19إلى  1على الصفحات من  المختصرة المرحلٌة الموحدة المالٌة المعلوماتتشتمل 



                                                           3                                                                                                                                                                مجموعة جً اف اتش المالٌة ش.م.ب
 

   المختصر الموحد الملكٌة بٌان التغٌرات فً حقوق
 بآالف الدوالرات األمرٌكٌة                                                                                                                           6302 سبتمبر 03أشهر المنتهٌة فً  للتسعة

 
 

  المنسوب لمساهمً البنك  

       احتٌاطً   حصص مجموع

 )مراجعة( 6302 سبتمبر 03 رأس أسهم حساب تسوٌة  احتٌاطً أرباح القٌمة العادلة احتٌاطً   غٌر حقوق

  الالم خزٌنة رأس المال قانونً ةستبقام لالستثمارات أسهم المنحة المجموع مسٌطرة الملكٌة

           

  1914ٌناٌر 1الرصٌد فً  503.005 (3.954) 11.319 31.955 4.511 (149) 104 405.441 103.349 104.311

           

 ربح الفترة  - - - - 4.033 - - 4.033 5.351 0.395

 استثمارات المحول لبٌان الدخل من استبعاد - - - - - 149 - 149 - 149

           
 مجموع اإلٌرادات والمصروفات المحتسبة - - - - 0.381 603 - 8.011 6.162 3.306

           

 شراء أسهم خزٌنة  - (4.131) - - - - - (4.131) - (4.131)

 بٌع أسهم خزٌنة - 19.501 - - - - - 19.501 - 19.501

 ربح من بٌع أسهم خزٌنة - - 494 - - - - 494 - 494

 إصدار أسهم وفق برنامج حوافز الموظفٌن - - - - - - - - 311 311

           
 6302 سبتمبر 03الرصٌد فً  631.336 (083) 66.160 16.366 03.662 - 230 130.268 630.302 331.133

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .19إلى  1على الصفحات من  المختصرة المرحلٌة الموحدة تشتمل المعلومات المالٌة
 
 
 



                                                           5                                                                                            ٌة ش.م.ب مجموعة جً اف اتش المال
 

   المختصر بٌان التغٌرات فً حقوق الملكٌة الموحد
 بآالف الدوالرات األمرٌكٌة                                                                                                                    )ٌتبع(6302سبتمبر  03أشهر المنتهٌة فً  للتسعة

 

  المنسوب لمساهمً البنك  

أرباح مستبقاة    احتٌاطً    

/ 

  1915 سبتمبر 49    

  )مراجعة(     احتٌاطً  تحوٌل  حصص مجموع

  رأس أسهم حساب تسوٌة  احتٌاطً خسائر) القٌمة العادلة احتٌاطً  العمالت  غٌر حقوق

  المال خزٌنة رأس المال قانونً (متراكمة لالستثمارات أسهم المنحة األجنبٌة المجموع مسٌطرة الملكٌة

            

 1915ٌناٌر 1الرصٌد كما فً  1.154.414 (011) (335.511) 39.949 (194.491) (1.444) 1.110 (319) 431.543 434.911 1.913.455

            

 (4 ربح الفترة )صفحة - - - - 3.911 - - - 3.911 14.099 13.011

 القٌمة العادلة  اتغٌرت - - - - - (194) - - (194) - (194)

 فروق تحوٌل العمالت األجنبٌة - - - - - - - (491) (491) (113) (310)

            

 مجموع اإلٌرادات            

 والمصروفات المحتسبة - - - - 3.911 (194) - (491) 4.534 14.314 13.450

            

 تحوٌل مرابحات إلى رأس            

 المال  131.441 - (111.441) - - - - - 49.999 - 49.999

 رأس المال تخفٌض  (104.001) - 430.445 - 113.413 - - - - - -

 شراء أسهم خزٌنة - (3.503) - - - - - - (3.503) - (3.503)

 بٌع أسهم خزٌنة - 1.354 - - - - - - 1.354 - 1.354

 خسارة بٌع أسهم خزٌنة - - (491) - - - - - (491) - (491)

 تكلفة تملك أسهم مكافؤة  - - - - - - (144) - (144) - (144)

 االستردادات افًالموظفٌن، ص           

 أرباح اسهم لحصص غٌر           

 مسٌطرة - - - - - - - - - (4.030) (4.030)

 الحركة فً حصص غٌر           

 مسٌطرة - - - - 433 - - - 433 (433) -

 سبتمبر 49الرصٌد فً            
1.913.454 415.515 391.131 (1.911) 104 (1.540) 11.133 39.949 11.319 (3.954) 503.005 1915 

 

 .19إلى  1على الصفحات من  المختصرة المرحلٌة الموحدة تشتمل المعلومات المالٌة



                                                        4                                                                               مجموعة جً اف اتش المالٌة ش.م.ب
 

   الموحد المختصر بٌان التدفقات النقدٌة
 بآالف الدوالرات األمرٌكٌة                                           6302 سبتمبر 03أشهر المنتهٌة فً  للتسعة

 
  سبتمبر 03  سبتمبر 49

1915  6302  
  )مراجعة(  )مراجعة(

    
 أنشطة العملٌات   

 ح الفترةرب 0.395  13.011
 تعدٌالت لـ :   
 استثمارات فً أوراق مالٌة إٌراد (1.115)  (1.410)
                              حصة المجموعة من أرباح استثمارات محتسبة بطرٌقة حقوق الملكٌة (1.111)  (1.133)

         ، صافًصرف العمالت األجنبٌة)أرباح( / خسارة  1.331  491
 ربح من بٌع عقارات استثمارٌة (34.911)  (11.911)
        إٌرادات أخرى  (3.511)  (0.341)

 مصروفات التموٌل 14.090  11.013
 مخصص انخفاض القٌمة 15.953  4.344
 استهالك وإطفاء 1.419  1.544

310  (8.662)  
 تغٌٌرات على:   
 موجودات التموٌالت (110.111)  (51.113)
 موجودات مشتراة لغرض التؤجٌر (44.194)  (43.134)
 موجودات أخرى 43.340  (54.051)
 رصٌد احتٌاطً مصرف البحرٌن المركزي 111  (4.193)
  أموال المستثمرٌن  (4.434)  (1.444)
 ومإسسات أخرى وأفراد مإسسات مالٌة منودائع  141.411  (14.433)

 حسابات جارٌة للعمالء 19.410  34.403
 حقوق ملكٌة حاملً حسابات االستثمار 53.431  03.131
 مطلوبات أخرى (33.439)  44.505

 أنشطة العملٌات)المستخدم فً( الناتج من / صافً النقد  0.133  (3.194)

 
 أنشطة االستثمار   
 مدفوعات لشراء معدات، صافً (411)  (5.341)
         شراء استثمارات فً أوراق مالٌة  (43.513)  (194.339)

      مقبوضات من بٌع استثمارات فً أوراق مالٌة 01.119  191.113
 بٌع استثمارات عقارٌة مقبوضات من 1.101  5.431
 أرباح أسهم / إٌراد من االستثمارات فً الصكوك 1.455  1.334

 أنشطة االستثمار الناتج من / )المستخدم فً(صافً النقد  80.600  (32.210)

 
 لتموٌلأنشطة ا   
 مطلوبات التموٌالت، صافً (39.391)  (41.934)
 مصروفات تموٌل مدفوعة  (11.941)  (1.445)
  )شاملة حصص غٌر مسٌطرة(أرباح أسهم مدفوعة  -  (1.354)

 مقبوضات من إصدار مرابحات قابلة للتحوٌل  -  49.999
 ، صافًأسهم خزٌنةشراء  19.343  (3.911)

 نشطة التموٌلأالناتج من )المستخدم فً( /  النقدفً صا (80.322)  00.162

 خالل الفترة فً النقد وما فً حكمه (النقصالزٌادة / ) صافً 6.616  (03.311)
 ٌناٌر 1النقد وما فً حكمه فً  103.349  444.450

 سبتمبر 03النقد وما فً حكمه فً  033.106  141.041

 
 :ٌتمثل النقد وما فً حكمه فً   

 )باستثناء األرصدة لدى المصرف المركزي فً حساب االحتٌاطً( نقد وأرصدة لدى البنوك 39.951  01.395
 ودائع لدى مإسسات مالٌة 110.433  133.144

141.041  033.106  

 
 .19إلى  1على الصفحات من  المختصرة المرحلٌة الموحدة تشتمل المعلومات المالٌة



3                                                                                                                                                              بمجموعة جً اف اتش المالٌة ش.م.
              

    المختصر الموحد بٌان التغٌرات فً حسابات االستثمار المقٌدة
                                        6302 سبتمبر 03ً أشهر المنتهٌة ف للتسعة

 
  

 )مراجعة( 6302 سبتمبر 03 6302ٌناٌر  0الرصٌد فً  الحركة خالل الفترة 6302 سبتمبر 03الرصٌد فً 

 
المجموع 

)بآالف 

الدوالرات 

 األمرٌكٌة(

 

معدل سعر 

 الوحدة

)بالدوالر 

 األمرٌكً(

 

 

عدد 

الوحدات 

 )باآلالف(

 مصروفات

 إدارٌة

)بآالف 

الدوالرات 

 األمرٌكٌة(

رسوم البنك 

 كوكٌل

)بآالف 

الدوالرات 

 األمرٌكٌة(

 أرباح أسهم

 مدفوعة

)بآالف 

الدوالرات 

 األمرٌكٌة(

 مجمل

 الدخل

)بآالف 

الدوالرات 

 األمرٌكٌة(

 

 إعادة تقٌٌم

)بآالف 

الدوالرات 

 األمرٌكٌة(

استثمارات/ 

 )سحوبات(

)بآالف 

الدوالرات 

 األمرٌكٌة(

 

المجموع 

)بآالف 

الدوالرات 

 األمرٌكٌة(

 

 معدل سعر

 الوحدة

)بالدوالر 

 األمرٌكً(

 

 

 

عدد الوحدات 

 )باآلالف(

 

 

 

 الشركة :

             

 شركة مٌنا للعقارات )ش.م.ك.م(  159 9.45 51 - (1) - - - - 159 9.44 59

 صندوق البشاٌر 04 4.05 434 - (39) - - - - 04 4.51 494

 (1سفانا لالستثمار )رٌا  1.414 1.45 11.959 (54) - - - - - 1.104 1.45 11.959

 (3جناٌن القابضة المحدودة )رٌا 31.911 9.31 11.534 (11.534) - - - - - - - -

 شادن لالستثمارات العقارٌة ذ.م.م  4.311 1.45 0.111 (191) - - - - - 4.451 1.45 0.413
 (5)رٌا             

 (4شركة لوكاتا المحدودة )رٌا 1.444 9.03 1.335 - - - - - - 1.444 9.03 1.335

             

08.222   - - - - (86) (66.230) 61.261    
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1                                                                                                                                                            مجموعة جً اف اتش المالٌة ش.م.ب
              

    المختصر بٌان التغٌرات فً حسابات االستثمار المقٌدة الموحد
           ٌتبع() 6302 سبتمبر 03أشهر المنتهٌة فً  للتسعة

 
  

 )مراجعة( 1915سبتمبر  49 1915ٌناٌر  1الرصٌد فً  الحركة خالل الفترة 1915 سبتمبر 49الرصٌد فً 

 

المجموع 

)بآالف 

الدوالرات 

 األمرٌكٌة(

 

معدل سعر 

 الوحدة

)بالدوالر 

 األمرٌكً(

 

 

عدد 

الوحدات 

 )باآلالف(

مصروفات 

 إدارٌة

)بآالف 

الدوالرات 

 األمرٌكٌة(

البنك  رسوم

 كوكٌل

)بآالف 

الدوالرات 

 األمرٌكٌة(

 أرباح أسهم

 مدفوعة

)بآالف 

الدوالرات 

 األمرٌكٌة(

 مجمل

 الدخل

)بآالف 

الدوالرات 

 األمرٌكٌة(

 

 إعادة تقٌٌم

)بآالف 

الدوالرات 

 األمرٌكٌة(

استثمارات/ 

 )سحوبات(

)بآالف 

الدوالرات 

 األمرٌكٌة(

 

المجموع 

)بآالف 

الدوالرات 

 األمرٌكٌة(

 

 ل سعرمعد

 الوحدة

)بالدوالر 

 األمرٌكً(

 

 

 

عدد الوحدات 

 )باآلالف(

 

 

 

 الشركة :

             

 شركة مٌنا للعقارات )ش.م.ك.م(  159 9.45 51 - - - - - - 159 9.45 51

 صندوق البشاٌر 04 3.10 343 - (31) - - - - 04 3.41 414

 (1انا لالستثمار )رٌا سف 1.414 1.45 11.959 - - - - - - 1.414 1.45 11.959

 (3جناٌن القابضة المحدودة )رٌا 31.911 9.15 11.905 - 51 011 - - (130) 31.911 9.13 11.115

 شادن لالستثمارات العقارٌة ذ.م.م  1.199 1.45 11.315 (11.503) - - - - - 4.311 1.45 0.111
 (5)رٌا             

 (4شركة لوكاتا المحدودة )رٌا 1.444 1.99 1.444 - - - - - - 1.444 1.99 1.444

             

31.103   (130) - - 011 19 (11.503) 50.930    
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                                                0                                                                                   مجموعة جً اف اتش المالٌة ش.م.ب
 

   بٌان مصادر واستخدامات صندوق األعمال الخٌرٌة والزكاة الموحد المختصر
 رات األمرٌكٌةبآالف الدوال                                             6302 سبتمبر 03أشهر المنتهٌة فً  للتسعة

 
 

  سبتمبر 03  سبتمبر 49
1915  6302  

  )مراجعة(  )مراجعة(
    )معدلة(

 مصادر صندوق األعمال الخٌرٌة والزكاة   
 المجموعةقبل مساهمة من  14  -

 إٌرادات مخالفة للشرٌعة اإلسالمٌة 51  194

    
 مجموع المصادر 18  194

    
 الخٌرٌة والزكاة استخدامات صندوق األعمال   
 تبرعات لمإسسات خٌرٌة (505)  (1.115)

    
 مجموع االستخدامات (636)  (1.115)

    
 عجز المصادر على االستخدامات (660)  (1.111)

 ٌناٌر 1صندوق األعمال الخٌرٌة والزكاة غٌر الموزع كما فً  1.431  5.959

    
 سبتمبر 03زكاة غٌر الموزع كما فً صندوق األعمال الخٌرٌة وال 6.061  4.041

 
 

 تتمثل فً :   
 الزكاة المستحقة  140  1.941
 صندوق األعمال الخٌرٌة 1.111  1.093

    
4.041  6.061  
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      المختصرة المرحلٌة الموحدة المالٌة المعلومات ات حولإٌضاح
                             6302 سبتمبر 03فً ر المنتهٌة أشه للتسعة

 
 

 المنشأة .0

من المعلومات المالٌة  1914 سبتمبر 49أشهر المنتهٌة فً  للتسعةتتكون المعلومات المالٌة الموحدة المرحلٌة المختصرة 
 جموعة"(. ( والشركات التابعة له )"الم/ جً اف اتش )"البنك"مجموعة جً إف إتش المالٌة ش.م.ب ل

 
 تم توحٌد الشركات التابعة الجوهرٌة التالٌة فً المعلومات المالٌة الموحدة المرحلٌة المختصرة.

 

 نشاط العمل الرئٌسً الشركة األم مكان العمل نسبة الملكٌة إسم الشركة التابعة

جً اف اتش كابٌتال 
 المحدودة

االمارات  199%
العربٌة 
 المتحدة

مارات المتوافقة مع إدارة االستث جً اف اتش
 الشرٌعة اإلسالمٌة

المصرف الخلٌجً 
 التجاري ش.م.ب

 أعمال مصرفٌة بالتجزئة جً اف اتش البحرٌن 34.04%

شركة بوابة المغرب 
 االستثمارٌة 

 تطوٌر البنى التحتٌة والعقارات جً اف اتش المغرب 44.54%

كابٌتال العقارٌة 
 ش.م.ب

 لعقاراتتطوٌر ا جً اف اتش البحرٌن 49.99%

شركة صروح، جزر 
 الكاٌمان )"صروح"(

المصرف الخلٌجً  البحرٌن 19.99%
 التجاري

لبناء وبٌع العقارات فً "أورٌكس 
 هٌلز"

عقارات الخلٌج، جزر 
 الكاٌمان )"عقارات"( 

المصرف الخلٌجً  البحرٌن 10.19%
 التجاري

شراء وبٌع وتؤجٌر ممتلكات مدرة 
لإلٌراد عبر دول مجلس التعاون 

 لخلٌجًا

 
 

 أساس اإلعداد .6

أعدت المعلومات المالٌة الموحدة المرحلٌة المختصرة وفقاً لمعاٌٌر المحاسبة المالٌة الصادرة عن هٌئة المحاسبة والمراجعة 
مصرف أنظمة للمإسسات المالٌة اإلسالمٌة. ووفقاً لمتطلبات هٌئة المحاسبة والمراجعة للمإسسات المالٌة اإلسالمٌة ودلٌل 

ن المركزي، بالنسبة لألمور التً ال تتناولها معاٌٌر المحاسبة المالٌة الصادرة عن هٌئة المحاسبة والمراجعة البحرٌ
للمإسسات المالٌة اإلسالمٌة، فإن المجموعة تسترشد بالمعاٌٌر الدولٌة إلعداد التقارٌر المالٌة ذات العالقة. وتبعاً لذلك، تم 

"التقارٌر  – 43ٌة بصورة مختصرة وفقاً إلرشادات معٌار المحاسبة الدولً رقم عرض البٌانات المالٌة الموحدة المرحل
 المالٌة المرحلٌة". 

إن المعلومات المالٌة الموحدة المرحلٌة المختصرة ال تشمل كل المعلومات المطلوبة للبٌانات المالٌة السنوٌة الكاملة وٌجب 
ذلك، تم تضمٌن إٌضاحات  مع .1915دٌسمبر  41وعة للسنة المنتهٌة فً قراءتها مع البٌانات المالٌة الموحدة المدققة للمجم

المالً منذ آخر  المالً للمجموعة وأدائها تفسٌرٌة مختارة لتوضح أحداث ومعامالت جوهرٌة لفهم التغٌرات فً المركز
 . 1915دٌسمبر  41بٌانات مالٌة موحدة سنوٌة كما فً وعن السنة المنتهٌة فً 

 
 

 السٌاسات المحاسبٌة الهامة .0

السٌاسات المحاسبٌة وطرق الحساب المطبقة من قبل المجموعة فً إعداد المعلومات المالٌة الموحدة المرحلٌة المختصرة هً 
 . 1915دٌسمبر  41للسنة المنتهٌة فً للمجموعة نفسها تلك التً استخدمت فً إعداد البٌانات المالٌة الموحدة المدققة 
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    المعلومات المالٌة الموحدة المرحلٌة المختصرة   إٌضاحات حول
                             6302 سبتمبر 03أشهر المنتهٌة فً  للتسعة

 
 

 التقدٌرات .8

إن إعداد البٌانات المالٌة المرحلٌة الموحدة المختصرة ٌتطلب من اإلدارة استخدام بعض التقدٌرات، واألحكام، والفرضٌات 
ٌرادات المحاسبٌة الهامة التً تإثر فً تطبٌق السٌاسات المحاسبٌة واألرقام المعلنة للموجودات، والمطلوبات، واإل

 والمصروفات. قد تختلف النتائج الحقٌقٌة عن هذه التقدٌرات.
 

قامت اإلدارة باستخدام األحكام الجوهرٌة ذاتها التً تم  عند إعداد هذه المعلومات المالٌة الموحدة المرحلٌة المختصرة،
قٌنٌة، والتً تم تطبٌقها على البٌانات استخدامها فً تطبٌق السٌاسات المحاسبٌة للمجموعة، والمصادر الرئٌسٌة لتقدٌر عدم الٌ

 . 1915دٌسمبر  41المالٌة الموحدة المدققة للسنة المنتهٌة فً 
 

 إدارة المخاطر المالٌة .6

سٌاسات وأهداف إدارة المخاطر المالٌة للمجموعة هً نفسها تلك التً تم اإلفصاح عنها فً البٌانات المالٌة الموحدة المدققة 
 .1915ٌسمبر د 41للسنة المنتهٌة فً 

 
 للعملٌات الموسمٌةالطبٌعة  .2

ألعمال الصناعٌة(، فإن التجارٌة، و ٌةفاألعمال المصر، وٌة االستثمارٌةفبسبب طبٌعة عمل المجموعة )األعمال المصر
ائج أشهر المعلنة فً هذه المعلومات المالٌة المرحلٌة الموحدة المختصرة قد ال تعكس جزءأ متناسباً من النت للتسعةالنتائج 
 السنوٌة.

 
غٌر مدققة. تم استخراج أرقام  ها، ولكنمن قبل كً بً إم جً فخرو المعلومات المالٌة الموحدة المرحلٌة المختصرة مراجعة .1

دٌسمبر  41للسنة المنتهٌة فً  للمجموعة المقارنة لبٌان المركز المالً الموحد المختصر من البٌانات المالٌة الموحدة المدققة
تم استخراج . 1915 سبتمبر 49 أشهر المنتهٌة فً للتسعةت المالٌة الموحدة المرحلٌة المختصرة المراجعة والمعلوما 1915

أرقام المقارنة للبٌانات الموحدة المختصرة للدخل والتدفقات النقدٌة والتغٌرات فً حقوق الملكٌة والتغٌرات فً حسابات 
ل الخٌرٌة والزكاة من المعلومات المالٌة الموحدة المرحلٌة االستثمارات المقٌدة ومصادر استخدامات صندوق األعما

  .1915 سبتمبر 49 أشهر المنتهٌة فً للتسعةالمختصرة المراجعة 
 

خالل الفترة السابقة، قامت المجموعة بتوحٌد أعمال قطاعها الصناعً والمتمثل فً االستثمار شركة سٌمٌنا لالستثمار بناء 
شركة سٌمٌنا لالستثمار وشركاتها التابعة المتعلقة بها. نتٌجة تؤثٌرات التغٌٌر فً هٌكل  على تقٌٌم سٌطرة المجموعة على

رأس مال الشركة، خسرت المجموعة سٌطرتها على شركة سٌمٌنا لالستثمار، وتوقفت المجموعة عن توحٌد بٌاناتها المالٌة 
شركة التابعة من البٌانات المالٌة الموحدة كما فً . نتٌجة لذلك، تم إلغاء احتساب موجودات ومطلوبات ال1915أكتوبر  1من 
، وتم التوقف عن توحٌد نتائج شركة سٌمٌنا لالستثمار مع نتائج المجموعة. بالرغم من ذلك، فقد تم 1915دٌسمبر  41

فً أرباح القطاع الصناعً  1915 سبتمبر 49أشهر المنتهٌة فً  التسعةتضمٌن بٌان الدخل الموحد المختصر لفترة 
ألف دوالر  393:  1915 سبتمبر 49ألف دوالر أمرٌكً )لفترة الثالثة أشهر المنتهٌة فً  4.145افً(، والتً تبلغ )ص

 أمرٌكً(، والذي تم إعادة عرضه وإدراجه ضمن العملٌات المتوقفة. 
 

 .  عند اعتمادها من قبل المساهمٌنٌتم عمل تخصٌصات األرباح، إن وجدت،  .2
 

ألف سهم  44.054 منهاألف دوالر أمرٌكً،  39.351ألف سهم خزٌنة بمبلغ  31.350بإعادة شراء خالل الفترة، قام البنك  .3
 برنامج حوافر الموظفٌن باألسهم.ل
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    المعلومات المالٌة الموحدة المرحلٌة المختصرة   إٌضاحات حول
                             6302 سبتمبر 03أشهر المنتهٌة فً  للتسعة

 
 

 أرصدة البنوكالنقد و .03
 األمرٌكٌة آالف الدوالراتب

  سبتمبر 03  دٌسمبر 41  سبتمبر 49
1915  1915  6302  

  )مراجعة(  )مدققة(  )مراجعة(
      

 نقد 13.159  13.491  15.031
 أرصدة لدى البنوك 31.010  39.105  53.195

 المركزيالبحرٌن أرصدة لدى مصرف      
 حساب جاري - 0.130  13.415  11.410
 حساب االحتٌاطً - 30.131  59.954  51.545

      

134.139  111.145  003.233  

 
 حساب االحتٌاطً لدى مصرف البحرٌن المركزي لٌس متوفر ألغراض العملٌات الٌومٌة.

 
 

 استثمارات فً أوراق مالٌة .00
 األمرٌكٌة آالف الدوالراتب

  سبتمبر 03  دٌسمبر 41  سبتمبر 49
1915  1915  6302  

  )مراجعة(  )مدققة(  )مراجعة(
 أدوات حقوق الملكٌة     
 :من خالل بٌان الدخل بالقٌمة العادلة     

 أسهم مدرجة  - 540  433  433
 صنادٌق مدرجة - -  -  0.111
 صندوق مدار غٌر مدرج  - 1.959  1.959  4.430

 اسهم غٌر مدرجة - 39.119  51.103  51.103

31.533  49.313  86.123  
 :بالقٌمة العادلة من خالل حقوق الملكٌة     

 أسهم مدرجة  - 195  15.131  1.034
 مدرجةمدارة غٌر صنادٌق  - 1.413  1.034  14.149

 * سهم غٌر مدرجةأ  - 444.101  414.001  414.511

441.451  433.194  001.223  
 أدوات استثمارات دٌن     
 بالتكلفة المطفؤة     

 صكوك سٌادٌة )مدرجة( - 145.331  150.403  144.343
  (صكوك شركات )مدرجة - 49.493  1.999  14.910
 صكوك شركات )غٌر مدرجة( - 4.134  1.114  11.543

101.994  141.514  022.366  
      

505.111  534.354  683.018  

 
، على استثمارات فً مشارٌع المسعرة والمصنفة بالقٌمة العادلة من خالل حقوق الملكٌة* تشمل أسهم حقوق الملكٌة غٌر 

فً ظل غٌاب  ، وذلك، إن وجداالنخفاض فً قٌمتهامخصص مطروحاً منها تكلفة ، وتظهر بالمروج لها من قبل المجموعة
   ملٌون دوالر أمرٌكً  15. خالل الفترة، تم احتساب مخصصات النخفاض القٌمة بمبلغ القٌمة العادلة لهذه االستثمارات

 ألف دوالر أمرٌكً( على هذه االستثمارات. 599: 1915سبتمبر  49)
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    المعلومات المالٌة الموحدة المرحلٌة المختصرة   إٌضاحات حول
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 موجودات أخرى .06

 األمرٌكٌة آالف الدوالراتب
  سبتمبر 03  دٌسمبر 41  سبتمبر 49

1915  1915  6302  
  )مراجعة(  )مدققة(  )مراجعة(

      

 ذمم استشارات استثمارٌة مصرفٌة 15.131  31.051  34.431
 تموٌل مشارٌع 44.409  30.003  13.304
 (11حق التعوٌض )إٌضاح  45.999  45.999  45.999

 ذمم مدٌنة من بٌع:     
 استثمارات فً أوراق مالٌة - -  001  3.143

 عقارات استثمارٌة - 43.051  -  -
 عقار للتطوٌر  - 19.999  19.999  15.999
 سلفٌات وودائع 13.411  19.101  5.449

 ذمم مدٌنة من الموظفٌن            14.134  13.991  14.431
 إٌرادات مستحقة من صكوك 1.410  4.311  1.433

 مخزون -  -  13.310
 ذمم تجارٌة مدٌنة -  -  35.054
        إٌجارات مدٌنة 5.431  4.310  14.343
 مصروفات مدفوعة مقدماً وذمم مدٌنة أخرى 41.403  40.193  10.999

      

440.131  131.149  630.220  

  

 ومؤسسات أخرى وأفرادمالٌة . ودائع من مؤسسات 00

تتكون هذه من ودائع )مرابحة ووكالة( من مإسسات مالٌة وأخرى )بما فً ذلك الشركات( كجزء من نشاط الخزٌنة 
، أودع أصالً بالٌورو فً سنة ملٌون دوالر أمرٌكً من مإسسة غٌر مالٌة 13للمجموعة. وٌتضمن الرصٌد مبلغ بقٌمة 

تم رفع هذه العقوبات ، وتم إعادة تحوٌلها للدوالر األمرٌكً. خالل الفترة، ات رقابٌةلعقوب ، والتً كانت خاضعة1919
 رسمٌاً.

 
 

 تموٌالت مطلوبات ال. 08
 األمرٌكٌة آالف الدوالراتب

  سبتمبر 03  دٌسمبر 41  سبتمبر 49
1915  1915  6302  

  )مراجعة(  )مدققة(  )مراجعة(
      
 المصرفٌة مطلوبات تموٌل العملٌات     
  تسهٌالت تموٌالت المرابحة   - 11.404  45.151  45.133
 تسهٌالت تموٌالت الوكالة   - 41.443  41.934  43.544
 مطلوبات الصكوك  - 30.411  40.093  40.915

      

 تموٌل األعمال الصناعٌة مطلوبات     
 قروض قصٌرة األجل  - -  -  41.434
 تموٌل إجارة  - -  -  4.014

 قروض ألجل  - -  -  13.335
  تسهٌالت تموٌالت المرابحة  - -  -  5.110
 خطاب ائتمان  - -  -  1.911
 قروض أخرى 14.114  0.111  0.119

      

115.534  154.410  063.668  
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 )ٌتبع(تموٌالت مطلوبات ال. 13
 

 تسهٌالت تموٌالت المرابحة 

سنوات  4على فترة ٌالت تموٌالت المرابحة من تموٌل متوسط األجل مقدمة مجمع من تحالف بنوك، وٌستحق تتكون تسه
( زائداً LIBORأشهر المعدل المعٌاري ) 4معدل الربح على التسهٌالت كان و .1913بمعدل قسطٌن بدءاً من أغسطس 

 %(. 5هامش )ٌخضع لحد أدنى ٌبلغ 

 134ة بقٌمة دفترٌة تبلغ تابعة عن طرٌق رهن جزء من استثمار المجموعة فً شركة تم ضمان تسهٌالت تموٌالت المرابح
ملٌون  13.4، وعقار استثماري بقٌمة دفترٌة بمبلغ ملٌون دوالر أمرٌكً( 134: 1915دٌسمبر  41) دوالر أمرٌكًملٌون 

 . ملٌون دوالر أمرٌكً( 13.4: 1915دٌسمبر  41) دوالر أمرٌكً
 

 لوكالةتسهٌالت  تموٌالت ا

سنوات حتى  4وٌستحق السداد على فترة  تتكون تسهٌالت تموٌالت الوكالة من تموٌل مجمع من تحالف مإسسات مالٌة
إن تسهٌالت تموٌالت الوكالة مضمونة عن طرٌق رهن العقارات االستثمارٌة . %4 ، وبمعدل ربح متفق علٌه1910إبرٌل 

 ملٌون دوالر أمرٌكً(. 111: 1915دٌسمبر  41) ملٌون دوالر أمرٌكً 111للمجموعة بقٌمة دفترٌة 
 

 مطلوبات الصكوك

 LIBOR . الصكوك تحمل معدل ربح بواقع1913سنوات بدءاً من ٌولٌو  4مطلوبات الصكوك تستحق السداد على فترة 
  . %5% مع حد أدنى لمعدل الربح 4مع هامش 

 
 41)        ملٌون دوالر أمرٌكً  01.03مة دفترٌة تبلغ شهادات الصكوك مضمونة باستثمار المجموعة فً أوراق مالٌة بقٌ

 41)       ملٌون دوالر أمرٌكً  41.5ملٌون دوالر أمرٌكً( واستثمار عقاري بقٌمة دفترٌة  01.03: 1915دٌسمبر 
  ملٌون دوالر أمرٌكً(. 41.5: 1915دٌسمبر 

 
المالٌة الممتازة والفوائد الثابتة. تم تعلٌق تداول متداولة فً سوق لندن لألوراق المالٌة وسوق األوراق كانت الصكوك 
 الصكوك حالٌاً. 

 
 القروض األخرى قروض مقابل موجودات عقارٌةتمثل 

 

 . إٌرادات أخرى06

دوالر أمرٌكً ملٌون  5.0بلغ بم محتسبة سابقاً تتكون اإلٌرادات األخرى بشكل رئٌسً من استرداد حسابات منخفضة القٌمة 
 .دوالر أمرٌكً ملٌون 4.1بمبلغ  سداد بعض المطالبات القانونٌة ناتجة منواسترجاع 
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 معامالت مع أطراف ذات عالقة. 02

، عدا تلك 1915دٌسمبر  41أرصدة األطراف ذات العالقة الجوهرٌة ال تختلف اختالفاً جوهرٌاً عن المبالغ المعلنة كما فً 
الجوهرٌة األخرى خالل الفترة كانت األرصدة والمعامالت مع أطراف ذات عالقة من توحٌد الشركات التابعة.  الناتجة
 كاآلتً:

 
 األمرٌكٌة آالف الدوالراتب

 أشهر المنتهٌة فً التسعة

 6302 سبتمبر 03

 شركــات

 زمٌلة

موظفً اإلدارة 

 الرئٌسٌٌن

التً شركات ال

 ٌوجد للشركاء

 حصص فٌها

 موجودات تحت

اإلدارة )شاملة 

شركات ذات 

 أغراض خاصة(

 مجموعال

      
      اإلٌرادات

 4.411 4.411 - - - مصرفٌةالستثمارٌة االخدمات الإٌراد 

 3.931 1.931 4.999 - - رسوم اإلدارة ورسوم أخرى

 (5.414) - - - (5.414) ستثمارات فً أوراق مالٌةإٌراد من ا

      رٌقةالحصة فً ربح شركات محتسبة بط

 1.443 - - - 1.443 حقوق الملكٌة
      المصروفات

 151 13 193 4 11 االستثمارالعائد إلى أصحاب حسابات 

 1.944 - - 1.944 - تكلفة الموظفٌن

 11 - 11 - - مصروفات أخرى

 
 

 األمرٌكٌة آالف الدوالراتب
 أشهر المنتهٌة فً التسعة

 1915 سبتمبر 49

 شركــات

 زمٌلة

اإلدارة  موظفً

 الرئٌسٌٌن

التً شركات ال

ٌوجد للشركاء 

 حصص فٌها

موجودات تحت 

اإلدارة )شاملة 

شركات ذات 

 أغراض خاصة(

 مجموعال

      

      اإلٌرادات

 11.911 11.911 - - - إٌراد الخدمات االستثمارٌة المصرفٌة

       إٌراد من موجودات التموٌالت 

 309 394 - - 13 وموجودات مشتراة لغرض التؤجٌر

 441 599 - - 141 رسوم اإلدارة ورسوم أخرى

 (593) - - - (593) ستثمارات فً أوراق مالٌةإٌراد من ا

      بطرٌقة محتسبة اتالحصة فً ربح شرك

 4.915 - - - 4.915 حقوق الملكٌة

 553 553 - - - إٌرادات أخرى

      المصروفات

 141 1113 11 - 4 راالستثماالعائد إلى أصحاب حسابات 

 4.114 - - 4.114 - تكلفة الموظفٌن

 59 59 - - - مصروفات أخرى
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 . معلومات القطاعات01

وأسهم الشركات الخاصة والخدمات  قطاعات تشغٌلٌة هً التطوٌر العقاري، وإدارة األصول، 3المجموعة منظمة إلى وحدات عمل حسب طبٌعة العملٌات والشركات المستقلة ولدٌها 
 المصرفٌة التجارٌة.

 
 

 

 

 

 

 

 

  

      بآالف الدوالرات األمرٌكٌة

     األعمال  
  التطوٌر العقاري إدارة األصول أسهم الشركات المصرفٌة غٌر مخصصة/ المجموع

    الخاصة التجارٌة الحذف 

       

 )مراجعة( 6302 سبتمبر 03      

 إٌراد القطاع 13.113 11 4.311 35.411 19.904 00.441

 مصروفات القطاع 14.013 1.033 15.494 43.141 11.131 10.444

 نتائج القطاع 103 (1.110) (1.113) 11.350 1.111 0.395

 موجودات القطاع 315.411 11.059 143.041 1.133.535 15.553 1.191.311

 ت القطاعمطلوبا 151.133 0.941 54.154 533.145 11.151 101.435

 معلومات القطاع األخرى:      

 مخصص انخفاض القٌمة 15.999 - 113 0.149 - 15.953

 محتسبة بطرٌقة حقوق الملكٌةاستثمارات  - 19.151 1.333 - - 11.414
 حقوق ملكٌة حاملً حسابات االستثمار - - - 1.991.193 1.130 1.991.154

 التزامات 33.999 - - 133.549 - 411.549
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 )ٌتبع( . معلومات القطاعات13

 

 
*  ٌشمل النتائج القطاعٌة للعملٌات المتوقفة، صافً

      بآالف الدوالرات األمرٌكٌة

     األعمال  
  التطوٌر العقاري إدارة األصول أسهم الشركات المصرفٌة غٌر مخصصة/ المجموع

    الخاصة التجارٌة الحذف 

       

 )مراجعة( 1915سبتمبر  49      

 إٌراد القطاع 1.044 11.304 11.101 31.139 1.455 39.130

 مصروفات القطاع 0.511 1.495 3.904 13.130 0.199 51.141

 نتائج القطاع (4.555) 19.111 3.191 14.101 (4.135) 13.011

 )مدققة( 1915دٌسمبر  41      

 قطاعموجودات ال 433.353 34.331 114.111 1.311.430 14.334 1.430.191

 مطلوبات القطاع 113.114 51.444 51.445 354.034 13.341 111.344

 معلومات القطاع األخرى:      

 محتسبة بطرٌقة حقوق الملكٌة استثمارات - - 31.191 1.331 - 11.133
 حقوق ملكٌة حاملً حسابات االستثمار - - - 001.344 1.443 004.399

 زاماتالت 33.999 - - 113.303 - 141.303
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 . التزامات وإرتباطات02

 ألنشطة المجموعة: االعتٌاديااللتزامات التً تم التعاقد علٌها خالل العمل 
 

  سبتمبر 03  دٌسمبر 41  سبتمبر 49
1915  1915  6302  

  ف الدوالرات)آال  )آالف الدوالرات  )آالف الدوالرات
  األمرٌكٌة(  األمرٌكٌة(  األمرٌكٌة(
  )مراجعة(  )مدققة(  )مراجعة(

      
      
 غٌر مسحوبة لتمدٌد التموٌلالتزامات  119.403  141.311  154.443
 ضمانات مالٌة 35.144  41.994  45.394
 التزامات بتطوٌر بنى تحتٌة 11.999  41.999  41.999

 التزامات رأسمالٌة تتعلق بإنشاء مصنع لألسمنت -  -  113.144
 التزامات إٌجارات تشغٌلٌة     

 خالل سنة واحدة - -  -  114
 سنوات 5 – 1 - -  -  041

 سنوات 5من  أكثر - -  -  1.403
 ضمانات صادرة عن بنوك بالنٌابة عن المجموعة -  -  1.454

 
 

ملٌون دوالر أمرٌكً ألحد المشارٌع التً روجت لها  45لً بقٌمة قامت المجموعة فً السابق بإصدار ضمان ماكما 
ملٌون  45المجموعة. بناًء على تقٌٌم اإلدارة للوضع المالً لشركة المشروع، قامت المجموعة باحتساب مخصص بقٌمة 

احتساب  وتم أٌضاً  ،ملٌون دوالر أمرٌكً( وتم تضمٌنه فً المطلوبات األخرى 45: 1915دٌسمبر  41دوالر أمرٌكً )
(. تقوم المجموعة حالٌاً بالتفاوض مع 11مبلغ مماثل مستحق "حق التعوٌض" ضمن بند "الموجودات األخرى" )إٌضاح 

   .المقرضٌن للمشروع وإنه فً رأي اإلدارة التنفٌذٌة، وكما فً تارٌخ التقرٌر، فإن الضمان قد انتهى
 

تحت إعادة التفاوض، وبناًء على الوضع الحالً للمناقشات، فإنه ال  انه فً رأي اإلدارة، فإن جمٌع التسهٌالت المستحقة هً
ٌتوقع أن تضطر المجموعة لدفع أٌة مبالغ مقابل هذه الضمانات. فً حالة الحاجة لدفع أي مبلغ، ستقوم المجموعة بالسداد 

 ملٌات المشروع ذي العالقة.للمقرضٌن الحالٌٌن وسٌتم استرداد المبالغ من التدفقات النقدٌة المستقبلٌة المولدة من ع
 

 التزامات األداء 

بالتزامات أداء متعلقة بتنفٌذ مشارٌع تطوٌر البنٌة التحتٌة التً تروج لها  االعتٌاديقد ترتبط المجموعة خالل العمل 
وأنه فً رأي  المجموعة. وإنه فً العادة تحول المجموعة هذه االلتزامات إلى الشركات المالكة لهذه المشارٌع كلما أمكن ذلك.

 .1914سبتمبر  49اإلدارة، ال ٌتوقع أن تنتج أٌة التزامات على المجموعة نتٌجة أداء أٌة مشروع من مشارٌعها كما فً 
 

 قضاٌا ومطالبات ومطالبات محتملة
 

 قضاٌات ومطالبات
ً الماضً، وببعض قام البنك بالتروٌج لها ف استثماراتٌوجد على المجموعة مطالبات وقضاٌا مرفوعة ضدها تتعلق ب

القضاٌا المرفوعة فً المحاكم هً فً  رفع بعض القضاٌا ضد موظفٌن سابقٌن.قام البنك بالمعامالت. باإلضافة لذلك، 
مراحل مختلفة، وٌقوم البنك بالتفاوض والتسوٌة فً بعض القضاٌا التً تكون فً مصلحة البنك. نتٌجة لذلك، قد ٌقوم البنك 

م خلٌط من األصول النقدٌة وغٌر النقدٌة كجزء من هذه االتفاقٌات وعلى مدى فترة من الزمن. عندما بالموافقة باستخدام/ تقدٌ
ٌكون من المحتمل جدا بؤن نتائج الدعوى القضائٌة لٌست فً صالح البنك، ٌتم احتساب مخصص لمبلغ التسوٌة المحتمل. 

ل التسوٌة، ٌتم احتساب حق االسترداد أو مقابل حق عندما ٌكون من شبه المإكد استرداد أصل فً دعوى قضائٌة أو من خال
لم ٌكن هناك أي إفصاحات إضافٌة تتعلق بالمطلوبات الطارئة ناتجة التعوٌض بشكل منفصل ضمن بند "موجودات أخرى". 

 وضع البنكب من أي مطالبات مماثلة، حٌث أن أعضاء مجلس إدارة البنك ٌعتقدون أن أي إفصاحات من هذا النوع قد تضر
 .القانونً
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 )ٌتبع( . التزامات وإرتباطات11

 
 )ٌتبع( قضاٌات ومطالبات

 
بعد نهاٌة الفترة، وافق مجلس اإلدارة على تسوٌة مطالبات عالقة مع بعض األطراف، والتً ستإدي الستالم أصول غٌر 

ا تم استالمها، سٌكون لها أثر إٌجابً على مالٌة. ٌجري حالٌاً تقدٌر قٌمة التسوٌة واألصول التً سٌتم استردادها، ومتى م
 لمجموعة جً اف اتش. الوضع المالً 

 
 . األدوات المالٌة03

 القٌمة العادلة

القٌمة العادلة هً المبلغ الذي ٌمكن به مبادلة أصل أو سداد إلتزام بٌن طرفٌن ملمٌن بالمعاملة وعلى أسس تجارٌة. وتمثل 
، أو سٌتم دفعه لتحوٌل التزام فً معاملة منتظمة بٌن المشاركٌن فً السوق بتارٌخ السعر الذي سٌتم استالمه من بٌع أصل

 القٌاس. 

من أسس تعرٌف القٌمة العادلة هو افتراض استمرارٌة الشركة، بدون وجود نٌة أو حاجة لتصفٌتها، أو تقلٌص حجم عملٌاتها 
 بصورة جوهرٌة، أو إجراء المعامالت بشروط مجحفة. 

 
، القٌمة العادلة ألرصدة البنوك، والودائع لدى المإسسات المالٌة، 1915دٌسمبر  41و 1914 مبرسبت 49فً  كما

والمطلوبات المالٌة  واألفرادوالموجودات المالٌة األخرى، وأموال المستثمرٌن، والودائع لدى المإسسات المالٌة واألخرى 
ٌة، كونها ذات طبٌعة قصٌرة األجل، وٌتم إعادة تسعٌرها األخرى ال ٌتوقع أن تختلف اختالفا جوهرٌاً عن قٌمتها الدفتر

باستمرار تبعاً ألسعار السوق، كلما كان ذلك مناسبا. استثمارات األوراق المالٌة التً تظهر بالقٌمة العادلة من خالل بٌان 
الداخلٌة لالستثمارات غٌر الدخل، تظهر بالقٌمة العادلة التً ٌتم تقدٌرها باستخدام أسعار السوق المدرجة ونماذج التقٌٌم 

 المدرجة. تظهر االستثمارات األخرى بالتكلفة، فً ظل غٌاب أي مقٌاس للقٌمة العادلة.
 

 موجودات التموٌالت

حالة مىجىدات التمىيالت ومستحمات اإليجاس، يكىن متىسط معذل الشبح للمحفظة متىافك مع ليم السىق الحالية  في

المبالغ المذفىعة ممذماُ وتكاليف  مخاطشب المتعلمة التعذيالت االعتباس بعيه األخز وبعذرلك على  للتسهيالت المشابهة وبىاءا  

 ية جىهشيا  مماسوة بالميمة العادلة لهزي المىجىدات. ليتىلع أال تتغيش الميمة الحا ،الميمة اوخفاضمخصصات 

 
 مطلوبات التموٌالت

ألف دوالر أمرٌكً )القٌمة الدفترٌة   114.435بات التموٌلٌة بمبلغ ، قدرت القٌمة العادلة للمطلو1914 سبتمبر 49كما فً 
ألف دوالر أمرٌكً، القٌمة الدفترٌة  131.531: القٌمة العادلة 1915دٌسمبر  41ألف دوالر أمرٌكً( ) 110.513
ال تمثل هذه معامالت إلعادة شراء أدوات التزامات من قبل البنك. قد أحدث ألف دوالر أمرٌكً(، بناء على  154.410

أسعار سوق نشطة. فً سٌنارٌو اعتٌادي )لٌس سٌنارٌو مشدد(، فإن القٌمة الدفترٌة ستكون مقاربة للقٌمة العادلة للمطلوبات 
التموٌلٌة، حٌث أن هذه األدوات ذات معدالت فائدة عائمة، تم إعادة تسعٌرها حدٌثا كجزء من عملٌة إعادة هٌكلة الدٌن. تم 

لة للموجودات والمطلوبات المالٌة لقطاع األعمال الصناعٌة على أساس مإقت، وقٌمتها تقارب القٌمة تحدٌد القٌمة العاد
 الدفترٌة الحالٌة.      

 
 تراتٌبٌة القٌمة العادلة

 الجدول التالً ٌحلل األدوات المالٌة المقاسة بالقٌمة العادلة حسب طرٌقة التقٌٌم. تم تحدٌد المستوٌات المختلف كالتالً:

 أسعار السوق المدرجة )غٌر المعدلة( فً سوق نشط لموجودات ومطلوبات مماثلة.1مستوى  ال  : 

  والتً ٌمكن رصدها للموجودات 1: مدخالت عدا األسعار المدرجة المتضمنة فً المستوى 1المستوى ،
 والمطلوبات، إما مباشرًة )مثل األسعار( أو بطرٌقة غٌر مباشرة )مشتقة من األسعار(.

 مدخالت للموجودات والمطلوبات غٌر مبنٌة على معلومات سوقٌة مرصودة )مدخالت غٌر مرصودة(.4 المستوى : 
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    ٌة الموحدة المرحلٌة المختصرة  المعلومات المال إٌضاحات حول
                             6302 سبتمبر 03أشهر المنتهٌة فً  للتسعة

 
 

 . األدوات المالٌة )ٌتبع(10
 آالف الدوالرات األمرٌكٌةب

 )مراجعة( 6302 سبتمبر 03 0المستوى  6المستوى  0المستوى  المجموع
     

 ظهر بـ:تاستثمارات األوراق المالٌة     

 من خالل بٌان الدخلبالقٌمة العادلة  - 540 - 31.149 31.340

 بالقٌمة العادلة من خالل حقوق الملكٌة - 195 - 1.413 1.310

     
88.662 80.208 - 288  

 
 آالف الدوالرات األمرٌكٌة

   (مدققة) 6306دٌسمبر  00 1المستوى  1المستوى  4المستوى  المجموع
     

 تظهر بـ:ات األوراق المالٌة استثمار    

 من خالل بٌان الدخلبالقٌمة العادلة  - 433 - 49.433 49.313

 بالقٌمة العادلة من خالل حقوق الملكٌة - 15.131 - 1.034 13.115

     
11.303 26.063 - 06.203  

 
 

 خالل الفترة: 4الجدول التالً ٌحلل الحركة فً الموجودات المالٌة فً المستوى 
 ف الدوالرات األمرٌكٌةآالب 

  سبتمبر 03  دٌسمبر 41
1915  6302  
  )مراجعة(  )مدققة(

    
 بداٌة الفترةفً  41.419  43.355

 أرباح )خسائر( فً بٌان الدخل -  (1.145)
 مشترٌات -  -
 استبعادات (11.394)  -
 4محول إلى )من( المستوى  -  -

    
  ةنهاٌة الفترفً  80.208  41.419

 
 

ة الحالٌة. إعادة التصنٌف هذه لم فترة الماضٌة إلعطاء مقارنة عادلة مع عرض الفترتم إعادة تصنٌف بعض أرقام المقارنة لل .63
 .، أو حقوق الملكٌة المعلنة سابقاً الفترة تإثر على أرباح

 
 


