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               ٢                                                                                 مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب
  

      المركز المالي الموحد المختصر
  بآالف الدوالرات األمريكية                                                            ٢٠١٧ يونيو ٣٠ في  كما

  
  ويوني ٣٠   ديسمبر  ٣١    يونيو ٣٠  إيضاح  
    ٢٠١٦   ٢٠١٦    ٢٠١٧  
  (مراجعة)   (مدققة)    (مراجعة)  

             الموجودات
 ٧٧٫٥٩٨   ١٥٦٫٤٤٨   ١٦٢٫٠٧٤  ٩  نقد وأرصدة لدى البنوك

 ٩٧٫٥٠٣   ٢١٣٫٨٩٨   ٢٦١٫٣٠٠    لدى مؤسسات مالية إيداعات
 ٩٤٥٫٩٦٧   ٩٦١٫٤٩٠   ٩٨٧٫٢٢٦    موجودات التمويالت

 ٥٤٠٫٩٧١   ٥٢٧٫٢٠٣   ٤٥٢٫٦١١ ١٠  استثمارات في أوراق مالية 
 ٢٣٦٫١٣٧   ٢٤٦٫٢٥٧   ٢٦٥٫٣٧٧    مشتراة لغرض التأجير          موجودات 

 ٢٨٢٫٥٨١   ٤٨٨٫٤٣٦   ٤٨٤٫٩٧٣   عقارات استثمارية
 ١٧٨٫٢٢٨   ٢٨٠٫٩٧٢   ٨٨٢٫٧٦٥   عقارات للتطوير

 ٨١٫٣٩٨   ٧٩٫٠١٠   ١١٦٫٦٦٢    استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية
 -   ٥٤٫٨٩١   -    موجودات غير ملموسة
 ٢٥٫٢٤٠   ١٦٩٫١٥٣   ١٢٠٫٠٨٩    ممتلكات وآالت ومعدات

 ٢٣٧٫٤٢٠   ١٢٥٫٦٤٣   ٢٠٠٫٤٧٨ ١١  موجودات أخرى

 ٢٫٧٠٣٫٠٤٣  ٣٫٣٠٣٫٤٠١   ٣٫٩٣٣٫٥٥٥  مجموع الموجودات
  

             المطلوبات
 ١٩٫٩٧٣   ٤٤٫٥٦٥   ٣٦٫٥٣٨    أموال المستثمرين

 ٤١٤٫٥٢٨   ٥٧٠٫٥١٥   ٨٣٣٫٢٠٨    وأفراد وأخرىمن مؤسسات مالية  إيداعات
 ١٣٧٫٣٠٤   ١٩٢٫٧٨٣  ٢٢٢٫٥٤٣    حسابات جارية للعمالء
 ١٦٧٫٥٨٠   ١٦٨٫٩٩٢   ٢٠٤٫٣٤٠  ١٢   مطلوبات التمويالت

 ١١٧٫١٤٢   ١٨٢٫٦٤٩   ٢٣٢٫٥٦٢   مطلوبات أخرى

 ٨٥٦٫٥٢٧ ١٫١٥٩٫٥٠٤   ١٫٥٢٩٫١٩١  مجموع المطلوبات
        

  ٩٣٨٫٧١٦   ١٫٠٢٢٫١٩٠    ٨٨٢٫٢٩٧    حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار
            

             حقوق الملكية
 ٥٩٧٫٩٩٥   ٥٩٧٫٩٩٥  ٦٥٧٫٧٩٤    رأس المال
 )٨٫٤٦٧(   )٣٤٠(   )٣٤٠(    أسھم خزينة

  ٢٢٫٥٩٧   ٢٤٫٣٢٠   ٢٨٢٫١٣٠  ٨  اكتتاب أسھم قيد التنفيذتسوية رأس المال و
 ٧٢٫٠٥٥   ٩٣٫٧٦٨   ٩٥٫٤٧٥    احتياطي قانوني
 ١٨٫١٠٦   ٢٠١٫٩٩٣   ١٠٢٫٠٩٥    أرباح مستبقاة 

 ٨٩٣   ٩٠٢   ٩٦٦    احتياطي أسھم منحة
 -   )١٠٫٦١٤(  -     احتياطي تحويل العمالت األجنبية

           

 ٧٠٣٫١٧٩  ٩٠٨٫٠٢٤   ١٫١٣٨٫١٢٠   لمساھمي البنك العائدمجموع حقوق الملكية 
 ٢٠٤٫٦٢١  ٢١٣٫٦٨٣   ٣٨٣٫٩٤٧   حصص غير مسيطرة

 ٩٠٧٫٨٠٠  ١٫١٢١٫٧٠٧   ١٫٥٢٢٫٠٦٧   )٤(صفحة  مجموع حقوق الملكية
        مجموع المطلوبات وحقوق ملكية حاملي حسابات

 ٢٫٧٠٣٫٠٤٣ ٣٫٣٠٣٫٤٠١   ٣٫٩٣٣٫٥٥٥   االستثمار وحقوق الملكية
 
  

    من قبل مجلس اإلدارة في ٢٥إلى  ٢والتي تشتمل على الصفحات من  المختصرة المرحلية الموحدة اعتمدت المعلومات المالية
  ووقعھا بالنيابة عن المجلس: ٢٠١٧سطسأغ ١٣

         

      
 ھشام الريس  أحمد المطوعد.  معالي الشيخ أحمد بن خليفة آل خليفة

 ةمجلس اإلداروعضو  الرئيس التنفيذي  ورئيس لجنة التدقيقرئيس مجلس اإلدارةنائب  رئيس مجلس اإلدارة



            ٣                                                                                    مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب
  

          المختصر الموحد بيان الدخل
  يةبآالف الدوالرات األمريك                                                   ٢٠١٧ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  للستة

  
  

 في للثالثة أشھر المنتھية  في للستة أشھر المنتھية  إيضاح 
يونيو ٣٠    يونيو ٣٠    يونيو ٣٠    يونيو ٣٠ 
    ٢٠١٦  ٢٠١٧    ٢٠١٦  ٢٠١٧  

  (مراجعة)  (مراجعة)    (مراجعة)  (مراجعة)    ات المستمرةيالعمل
              

  -  ٣٦٫١١٩    -  ٧٣٫٨٧٥  ١٣  استثمارية مصرفية أنشطة إيراد 
  ١٫٨٤١  ١٫٧٦٦    ١٠٫٥٨٨  ٣٫٤٧٩   العموالت رسومإيراد ال

  ٤٤٢  ١٫١٠٣    ٩١١  ١٫٧١٢    إيراد ودائع لدى مؤسسات مالية 
         إيراد موجودات التمويالت وموجودات مشتراة لغرض

 ١٧٫٦٥٢ ١٨٫٤٥١   ٣٦٫١٩٧٣٣٫٨١٧ التأجير
         استثمارات محتسبة حصة المجموعة من أرباح

 - ٢٫٨٩٣   ١٢٥ ٤٫٠١٣    ، صافيبطريقة حقوق الملكية
 )٩٨٤( ٦٫٠٥٨   ٢٤٨ ٨٫٨٧٠    ، صافياستثمارات في أوراق مالية إيراد
  )١٫٨٤٩(  ١٫٨٧٢    )١٫٤٣٢(  ٢٫١٣٤    صرف العمالت األجنبية، صافي / (خسارة)ربح 

  ٤٦٫٠٨٢  -    ٤٦٫٠٨٢  -    عقارات استثماريةربح من بيع 
  ٩٢  ٩٫٣١١    ٥١٣  ١٢٫٧٥٠    إيرادات أخرى  

           

            اإليرادات قبل عوائد حاملي حسابات االستثمارمجموع 
  ٦٣٫٢٧٦  ٧٧٫٥٧٣   ٩٠٫٨٥٢ ١٤٣٫٠٣٠    ومصروفات التمويل

              قبل حصة المجموعة عوائد حاملي حسابات االستثمار
  )١١٫٤٦٩(  )١١٫٠٠٣(   )٢١٫٤٢٢( )٢٢٫٠١٩(    كمضارب

  ٦٫٨٩٢  ٥٫٥٧٣   ١٢٫٥٩٥ ١١٫٤٤٨    حصة المجموعة كمضارب

  )٤٫٥٧٧(  )٥٫٤٣٠(   )٨٫٨٢٧( )١٠٫٥٧١(    لي حسابات االستثمارعوائد حام
  )٤٫٤٧٢(  )٩٫٨٢٨(   )٨٫٤٤٤( )١٩٫٠٦٥(    مصروفات التمويل

              
  ٥٤٫٢٢٧  ٦٢٫٣١٥    ٧٣٫٥٨١ ١١٣٫٣٩٤    ةالتشغيلي يراداتاإل

  -  -    ٩٫٧٨٢ -    قانونية من تسوية قضاياإيراد 

  ٥٤٫٢٢٧  ٦٢٫٣١٥   ٨٣٫٣٦٣ ١١٣٫٣٩٤    مجموع اإليرادات
  

  ١٢٫٥٠٠  ١٣٫٤٣٠    ١٩٫٨٢٩ ٢٤٫٠٤٩   تكلفة الموظفين
    ٢٫٦٨٥    ٧٫٦٥٦  ٥٫٢٣٥    مصروفات استشارات استثمارية

  ١٦٫٩٩٢  ١١٫٨٨٣    ١٩٫٦٤٥  ٢٢٫٠٨٧   أخرى تشغيلية مصروفات

  ٢٩٫٤٩٢  ٢٧٫٩٩٨   ٤٧٫١٣٠ ٥١٫٣٧١    مجموع المصروفات
            

  ٢٤٫٧٣٥  ٣٤٫٣١٧   ٣٦٫٢٣٣ ٦٢٫٠٢٣   ربح الفترة قبل انخفاض القيمة
            مطروحاً: عكس مخصصات / (مخصصات) انخفاض

  )١٦٫٨٠٧(  )٢٫٣٤٩(   )١٨٫٢٦٥( ٣٫٤٩٦    للفترة قيمة الموجودات

  ٧٫٩٢٨  ٣١٫٩٦٨   ١٧٫٩٦٨ ٦٥٫٥١٩    ربح الفترة
  
          إلى: العائد

  ٥٫٤٦١  ٣٠٫٢٢٧   ١١٫٥٢٥ ٦٢٫١٤٢   مساھمي البنك
  ٢٫٤٦٧  ١٫٧٤١   ٦٫٤٤٣ ٣٫٣٧٧   حصص غير مسيطرة

           

    ٧٫٩٢٨  ٣١٫٩٦٨   ١٧٫٩٦٨ ٦٥٫٥١٩  
  

           العائد لكل سھم  
  ٠٫٢٣  ١٫٢٢   ٠٫٤٨ ٢٫٥١   العائد األساسي لكل سھم (بالسنت األمريكي)

  ٠٫٢٣  ٠٫٨٥    ٠٫٤٨ ١٫٧٥   لكل سھم (بالسنت األمريكي)والمخفض العائد األساسي 
  

   .٢٥إلى  ٢لى الصفحات من ع المختصرة المرحلية الموحدة المالية المعلوماتتشتمل 



    ٤                                                                                                                                                                مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب
  

      المختصر  الموحد الملكية بيان التغيرات في حقوق
  بآالف الدوالرات األمريكية                                                                                                                              ٢٠١٧يونيو  ٣٠أشھر المنتھية في  للستة

  
  

   المنسوب لمساھمي البنك    
حساب تسوية    احتياطي          

      رأس المال        تحويل   حصص  مجموع
واكتتاب أسھم   احتياطي  أرباح احتياطي   العمالت  غير  حقوق   رأس أسھم
 مراجعة)( ٢٠١٧يونيو  ٣٠ المال خزينة قيد التنفيذ قانوني ةستبقام أسھم المنحة  األجنبية المجموع مسيطرة الملكية

                      
   ٢٠١٧يناير ١الرصيد في  ٥٩٧٫٩٩٥  )٣٤٠(  ٢٤٫٣٢٠  ٩٣٫٧٦٨  ٢٠١٫٩٩٣  ٩٠٢  )١٠٫٦١٤(  ٩٠٨٫٠٢٤  ٢١٣٫٦٨٣ ١٫١٢١٫٧٠٧

                      
  )٣ ربح الفترة (صفحة  -  -  -  -  ٦٢٫١٤٢  -  -  ٦٢٫١٤٢  ٣٫٣٧٧  ٦٥٫٥١٩

                      
  مجموع اإليرادات والمصروفات                    

  المحتسبة  -  -  -  -  ٦٢٫١٤٢  -  -  ٦٢٫١٤٢  ٣٫٣٧٧  ٦٥٫٥١٩
                      
  )٨أسھم منحة صادرة (إيضاح   ٥٩٫٧٩٩  -  -  -  )٥٩٫٧٩٩(  -  -  -  -  -
  معلنةأرباح أسھم   -  -  -  -  )٥٩٫٧٩٩(  -  -  )٥٩٫٧٩٩(  -  )٥٩٫٧٩٩(
  المحول لصندوق الزكاة واألعمال                    
  )٨اح الخيرية (إيض  -  -  -  -  )٣٫٥٠٩(  -  -  )٣٫٥٠٩(  -  )٣٫٥٠٩(

  )٨اكتتابات مستلمة (إيضاح   -  -  ٢٥٧٫٨١٠  -  -  -  -  ٢٥٧٫٨١٠  ٢١٤٫٣١٨  ٤٧٢٫١٢٨
  االستحواذ على حصص إضافية في                     
  والتغيرات في  )١٤شركة تابعة (إيضاح                   
)١٠٫٦١٤  )٢٦٫٦٥٢(  )٣٨٫٥٧٤(  )٦٥٫٢٢٦   الحصص غير المسيطرة  -  -  -  ١٫٧٠٧  )٣٨٫٩٣٣(  )٤٠(
  حوافز  برنامجصدار أسھم وفق إ                  

  صافي االسترجاعاتالموظفين،   -  -  -  -  -  ١٠٤  -  ١٠٤  -  ١٠٤
  إلغاء احتساب شركة تابعة  -  -  -  -  -  -  -  -  )٨٫٨٥٧(  )٨٫٨٥٧(

                      
  ٢٠١٧ يونيو ٣٠الرصيد في   ٦٥٧٫٧٩٤  )٣٤٠(  ٢٨٢٫١٣٠  ٩٥٫٤٧٥  ١٠٢٫٠٩٥  ٩٦٦  -  ١٫١٣٨٫١٢٠  ٣٨٣٫٩٤٧  ١٫٥٢٢٫٠٦٧

  
  
  

  .٢٥إلى  ٢على الصفحات من  المختصرة المرحلية الموحدة المعلومات المالية تشتمل



     ٥                                                                                               مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب
  

      المختصر  في حقوق الملكية الموحد بيان التغيرات
  بآالف الدوالرات األمريكية                                                                                                                       (يتبع)٢٠١٧يونيو  ٣٠أشھر المنتھية في  للستة

  
  

  المنسوب لمساھمي البنك   
            احتياطي     صصح  مجموع
حساب تسوية   احتياطي  أرباح  القيمة العادلة احتياطي   غير  حقوق  (مراجعة) ٢٠١٦ يونيو ٣٠ رأس أسھم
  المال خزينة رأس المال قانوني ةستبقام  لالستثمارات أسھم المنحة المجموع مسيطرة الملكية

                      
  ٢٠١٦يناير ١الرصيد في  ٥٩٧٫٩٩٥  )٤٫٠٥٣(  ٢٢٫٤٢٠  ٧٢٫٠٥٥  ٦٫٥٨١  )٢٣٠(  ٨٩٣  ٦٩٥٫٦٦١  ١٩٧٫٧٦٠ ٨٩٣٫٤٢١

                      
  ربح الفترة   -  -  -  -  ١١٫٥٢٥  -  -  ١١٫٥٢٥  ٦٫٤٤٣  ١٧٫٩٦٨

  استثمارات المحول لبيان الدخل من استبعاد  -  -  -  -  -  ٢٣٠  -  ٢٣٠  -  ٢٣٠
                      

 ات المحتسبةمجموع اإليرادات والمصروف - -  - - ١١٫٥٢٥ ٢٣٠  -  ١١٫٧٥٥  ٦٫٤٤٣  ١٨٫١٩٨
                      
  شراء أسھم خزينة   -  )٥٫٠٩٥(  -  -  -  -  -  )٥٫٠٩٥(  -  )٥٫٠٩٥(

  بيع أسھم خزينة  -  ٦٨١  -  -  -  -  -  ٦٨١  -  ٦٨١
  ربح من بيع أسھم خزينة، صافي  -  -  ١٧٧  -  -  -  -  ١٧٧  -  ١٧٧
  إصدار أسھم وفق برنامج حوافز الموظفين  -  -  -  -  -  -  -  -  ٤١٨  ٤١٨

                      
  ٢٠١٦ يونيو ٣٠الرصيد في   ٥٩٧٫٩٩٥  )٨٫٤٦٧(  ٢٢٫٥٩٧  ٧٢٫٠٥٥  ١٨٫١٠٦  -  ٨٩٣  ٧٠٣٫١٧٩  ٢٠٤٫٦٢١  ٩٠٧٫٨٠٠

  
  

  
  
  
  
  
  

.٢٥إلى  ٢على الصفحات من  المختصرة المرحلية الموحدة تشتمل المعلومات المالية



              ٦                                                                            مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب
  

      الموحد المختصر بيان التدفقات النقدية
  بآالف الدوالرات األمريكية                                              ٢٠١٧ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  للستة

  
    يونيو ٣٠   يونيو ٣٠

٢٠١٧   ٢٠١٦   
   (مراجعة)   (مراجعة)

  أنشطة العمليات   
 ربح الفترة ٦٥٫٥١٩  ١٧٫٩٦٨

 تعديالت لـ :   
 تغيرات القيمة العادلة على االستثمارات في األوراق المالية -  ٥٫٣١٣

     استثمارات في األوراق الماليةدخل من  )٨٫٨٦٩(   )٥٫٥٦٣(
 ارات محتسبة بطريقة حقوق الملكيةحصة المجموعة من أرباح استثم  )٤٫٠١٣(    )١٢٥(

 رف العمالت األجنبية(أرباح) / خسائر ص  )٢٫١٣٤(    ١٫٤٣٢
 تابعة أسھم خاصة اتربح من بيع شرك  )٦١٫٧١٩(    -
  عقار استثماريربح من بيع  -    )٤٦٫٠٨٢(
  إيرادات أخرى  -    )١٠٫٢٩٥(

  مصروفات التمويل  ١٩٫٠٦٥    ٢٫٥١٩
 / مخصصات انخفاض القيمة )عكس مخصصات(  )٣٫٤٩٦(    ١٨٫٢٦٥

  استھالك وإطفاء  ٨١٦   ٩٤٠
)٥٫١٦٩    )١٥٫٦٢٨   

  تغييرات على:      
 أشھر)٣أكثر منبتواريخ استحقاق أصليةإيداعات لدى مؤسسات مالية (  ١٩٥    -
  موجودات التمويالت  )١٦٫٦٣٦(    )٨٦٫٥٤٦(
 موجودات مشتراة لغرض التأجير  )١٩٫١٢٠(    )٥٦٫٢٦٧(

  موجودات أخرى  )١٣٫٥٤٣(    ٨٫٤٠٨
 رصيد احتياطي مصرف البحرين المركزي  ٢٫٤٩٤    )٢٫١٦٢(
   أموال المستثمرين   )٨٫٠٢٧(    )٧٫٧٥٥(

 ومؤسسات أخرى وأفراد مؤسسات ماليةمنإيداعات  ٢٦٢٫٦٩٣    ٧٤٫٤٣٨
  حسابات جارية للعمالء  ٢٩٫٧٦٠    )١٦٫٧٤٨(
 حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار  )١٣٩٫٨٩٣(    )٦٫١٩٩(
  مطلوبات أخرى  )٦٫٦٠١(    )٢١٫٣٥٣(

  أنشطة العمليات(المستخدم في) الناتج من / صافي النقد   ٩٦٫٤٩١    )١٢٩٫٨١٢(
  

  أنشطة االستثمار      
  مدفوعات لشراء معدات، صافي  )٧٤٣(    )٢٤(
        شراء استثمارات في أوراق مالية   )٧٤٫٧١٨(    )٣٠٫٠١٠(

     ثمارات في أوراق ماليةمقبوضات من بيع است  ٢٥٫١٣٤    ٩٣٫٩١٥
 تابعةخاصة أسھم شركات مقبوضات من بيع  ٦٤٫٤١٤    -

 بيع استثمارات عقارية مقبوضات من  -    ٢٫٠٦٦
 أرباح أسھم / إيراد من االستثمارات في الصكوك  ٦٫٩٧٣    ٤٫٤٣٠

  أنشطة االستثمارالناتج من صافي النقد   ٢١٫٠٦٠    ٧٠٫٣٧٧
  

  أنشطة التمويل      
  مطلوبات التمويالت، صافي  ٢٩٫٢٩٧    )٤٫٨٠٠(
  مصروفات تمويل مدفوعة   )١٧٫١٦٨(    )٢٫٥١٩(
 (شاملة حصص غير مسيطرة)أرباح أسھم مدفوعة   )٥٩٫٧٩٩(    -
 حصة إضافية في شركة تابعةاستمالك  )١٥٫٢٢٨(    -
  أسھم خزينةشراء  -    )٤٫٨٢٠(

  ويلنشطة التمأصافي النقد المستخدم في   )٦٢٫٨٩٨(    )١٢٫١٣٩(
  

  خالل الفترة في النقد وما في حكمه )النقصالزيادة / ( صافي  ٥٤٫٦٥٣    )٧١٫٥٧٤(
  يناير ١النقد وما في حكمه في   ٣١٢٫٥٧٢    ١٩٤٫٤٦٠

  يونيو ٣٠النقد وما في حكمه في   ٣٦٧٫٢٢٥    ١٢٢٫٨٨٦
  

  يتمثل النقد وما في حكمه في :      
  األرصدة لدى المصرف المركزي في حساب االحتياطي)(باستثناء نقد وأرصدة لدى البنوك  ١١١٫٢٢٨    ٢٥٫٣٨٣
 أشھر)٣(بتواريخ استحقاق أصلية أقل من لدى مؤسسات ماليةإيداعات  ٢٥٥٫٩٩٧    ٩٧٫٥٠٣

٣٦٧٫٢٢٥    ١٢٢٫٨٨٦    
  

  .٢٥إلى  ٢على الصفحات من  المختصرة المرحلية الموحدة تشتمل المعلومات المالية



٧                                                                                                                                                             مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب
                          

        المختصر الموحد بيان التغيرات في حسابات االستثمار المقيدة
                                                    ٢٠١٧ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  للستة

  
   

  (مراجعة) ٢٠١٧يونيو  ٣٠  ٢٠١٦يناير  ١الرصيد في   الحركة خالل الفترة  ٢٠١٦ يونيو ٣٠الرصيد في 
  

المجموع 
(بآالف 

الدوالرات 
  األمريكية)

  
معدل سعر 
  الوحدة

(بالدوالر 
  األمريكي)

  
  

عدد 
الوحدات 
  (باآلالف)

مصروفات 
  إدارية

(بآالف 
الدوالرات 
  األمريكية)

رسوم البنك 
  كوكيل

(بآالف 
الدوالرات 
  األمريكية)

  أرباح أسھم
  مدفوعة
(بآالف 

الدوالرات 
  األمريكية)

  مجمل
  الدخل

(بآالف 
الدوالرات 
  األمريكية)

  
  إعادة تقييم
(بآالف 

الدوالرات 
  األمريكية)

استثمارات/ 
  (سحوبات)
(بآالف 

الدوالرات 
  األمريكية)

  
 المجموع
(بآالف 

الدوالرات 
  األمريكية)

  
  معدل سعر
  الوحدة

(بالدوالر 
  األمريكي)

  
  
  

عدد الوحدات 
  (باآلالف)

  
 
 

  الشركة:

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

  صندوق البشاير  ٩٣  ٦٫٨٥  ٦٣٧  )٥٣٢(  )١٢(  -  -  -  -  ١٣  ٧٫٠٣  ٩٣

  )١سفانا لالستثمار (ريا   ٦٫٣٠٤  ٢٫٦٥  ١٦٫٧٢١  )١٣٣(  -  -  -  -  -  ٦٫٢٥٤  ٢٫٦٥  ١٦٫٥٨٨

  شادن لالستثمارات العقارية ذ.م.م                         
  )٥(ريا   ٣٫٦٥٢  ٢٫٦٥  ٩٫٦٨٦  )٣٠٠(  -  -  -  -  -  ٣٫٥٣٩  ٢٫٦٥  ٩٫٣٨٦

  )٦شركة لوكاتا المحدودة (ريا  ٢٫٦٣٣  ١٫٠٠  ٢٫٦٣٣  -  -  -  -  -  -  ٢٫٦٣٣  ١٫٠٠  ٢٫٦٣٣
                         

٢٩٫٧٢٩  )٩٦٥(  )١٢(  -  -  -  -      ٢٨٫٧٥٢       

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .٢٥إلى  ٢على الصفحات من  المختصرة المرحلية الموحدة تشتمل المعلومات المالية



٨                                                                                                                                                              مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب
                          

        المختصر بيان التغيرات في حسابات االستثمار المقيدة الموحد
                      (يتبع) ٢٠١٧ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  للستة

  
 

  (مراجعة) ٢٠١٦يونيو  ٣٠  ٢٠١٧يناير  ١الرصيد في   الحركة خالل الفترة  ٢٠١٧ يونيو ٣٠الرصيد في 
  

المجموع 
(بآالف 

الدوالرات 
  األمريكية)

  
معدل سعر 
  الوحدة

(بالدوالر 
  األمريكي)

  
  

عدد 
الوحدات 
  (باآلالف)

مصروفات 
  إدارية

(بآالف 
الدوالرات 
  األمريكية)

رسوم البنك 
  كوكيل

(بآالف 
الدوالرات 
  األمريكية)

  أرباح أسھم
  مدفوعة
(بآالف 

الدوالرات 
  األمريكية)

  مجمل
  الدخل

(بآالف 
الدوالرات 
  األمريكية)

  
  إعادة تقييم
(بآالف 

الدوالرات 
  األمريكية)

استثمارات/ 
  (سحوبات)
(بآالف 

الدوالرات 
  األمريكية)

  
المجموع 
(بآالف 

الدوالرات 
  األمريكية)

  
  معدل سعر
  الوحدة

(بالدوالر 
  األمريكي)

  
  
  

عدد الوحدات 
  (باآلالف)

  
 
 

  الشركة:

                  
  شركة مينا للعقارات (ش.م.ك.م)   ١٥٠  ٠٫٣٥  ٥٢  -  )٢(  -  -  -  -  ١٥٠  ٠٫٣٣  ٥٠

  صندوق البشاير  ٩٣  ٦٫٩٥  ٦٤٦  -  )٤٠(  -  -  -  -  ٩٣  ٦٫٥٢  ٦٠٦

  )١سفانا لالستثمار (ريا   ٨٫٣١٣  ٢٫٦٥  ٢٢٫٠٥٠  -  -  -  -  -  -  ٨٫٣١٣  ٢٫٦٥  ٢٢٫٠٥٠

  )٤ودة (رياجناين القابضة المحد  ٤٨٫٠٨٢  ٠٫٤٨  ٢٢٫٥٤٦  )٢٢٫٥٤٦(  -  -  -  -  -  -  -  -

  شادن لالستثمارات العقارية ذ.م.م                         
 )٥(ريا   ٣٫٧٢٨  ٢٫٦٥  ٩٫٨٨٨  )٢٠٢(  -  -  -  -  -  ٣٫٦٥٢  ٢٫٦٥  ٩٫٦٨٦

  )٦شركة لوكاتا المحدودة (ريا  ٢٫٦٣٣  ٠٫٩٤  ٢٫٤٧٥  -  -  -  -  -  -  ٢٫٦٣٣  ٠٫٩٤  ٢٫٤٧٥
                         

٥٧٫٦٥٧  )٢٢٫٧٤٨(  )٤٢(  -  -  -  -      ٣٤٫٨٦٧       

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .٢٥إلى  ٢على الصفحات من  المختصرة المرحلية الموحدة تشتمل المعلومات المالية



            ٩                                                                                    مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب
  

      تخدامات صندوق األعمال الخيرية والزكاة الموحد المختصربيان مصادر واس
  بآالف الدوالرات األمريكية                                                ٢٠١٧ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  للستة

  
  

    يونيو ٣٠    يونيو ٣٠
٢٠١٧    ٢٠١٦    

    (مراجعة)    (مراجعة)
        
  ة والزكاةمصادر صندوق األعمال الخيري      

  مساھمة من المجموعة   ٤٫٤٨١    -
 إيرادات مخالفة للشريعة اإلسالمية  -    ٦٤
        
  مجموع المصادر  ٤٫٤٨١    ٦٤
        
 استخدامات صندوق األعمال الخيرية والزكاة      

  تبرعات لمؤسسات خيرية  )٢٫٧٣١(    ٥٩٣
        

  مجموع االستخدامات  )٢٫٧٣١(    ٥٩٣
        
  مصادر على االستخداماتعجز ال  ١٫٧٥٠    )٥٢٩(

  يناير ١صندوق األعمال الخيرية والزكاة غير الموزع كما في   ٢٫١٦٠    ٢٫٦٧٥
        

  يونيو ٣٠صندوق األعمال الخيرية والزكاة غير الموزع كما في   ٣٫٩١٠    ٢٫١٤٦
  
  

  تتمثل في :      
  الزكاة المستحقة   ٢٨    ٢٦٩

  صندوق األعمال الخيرية  ٣٫٨٨٢    ١٫٨٧٧
        

٣٫٩١٠    ٢٫١٤٦    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .٢٥إلى  ٢على الصفحات من  المختصرة المرحلية الموحدة تشتمل المعلومات المالية



               ١٠                                                                              مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب
  

          المختصرة المرحلية الموحدة المالية المعلومات ات حولإيضاح
                              ٢٠١٧ يونيو ٣٠في أشھر المنتھية  للستة

  

  

  المنشأة .١

من المعلومات المالية  ٢٠١٧يونيو  ٣٠ر المنتھية في أشھ للستةتتكون المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة 
  "البنك") والشركات التابعة له ("المجموعة"). أو  جي اف اتش(مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب ل

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

  
/ الشركة األم  تأسيسال بلد  إسم الشركة التابعة

 المالكة
 نسبة الملكية

  ٢٠١٧ الفعلية
  نشاط العمل الرئيسي

االمارات   جي اف اتش كابيتال المحدودة
العربية 
 المتحدة

 جي اف اتش

  إدارة االستثمارات   %١٠٠

المصرف الخليجي التجاري 
   )KHCB( ش.م.ب*

  أعمال مصرفية بالتجزئة  *%٥٥٫٤١ مملكة البحرين

 لمغرب االستثماريةشركة بوابة ا
)MGIC(*   

  جزر الكايمن

  العقاراتتطوير   %٨٣٫٢٩

  تطوير العقارات  %٤٧٫٧٤   *لالستثمارشركة مرفأ تونس 
مدينة نافي استثمار شركة 

استثمار ، وشركة مومباي للطاقة
مدينة مومباي لتكنولوجيا 

المعلومات (معاً " مشاريع 
  *الھند")

  العقاراتتطوير   %٦٩٫٥٩

 فنادق العرين ش.ش.وشركة 

نمملكة البحري

  إدارة الضيافة%١٠٠
شركات مشاريع العرين ش.م.ب 

  (مقفلة)
١٠٠%   تطوير العقارات 

 -شركة العرين للترفيه والسياحة 
  جنة دلمون المفقودة ش.ش.و

١٠٠%   التسلية وحديقة مائية 

شركة صروح، جزر الكايمان 
  ("صروح")

  جزر الكايمن

المصرف 
 الخليجي
  التجاري

  

لبناء وبيع العقارات في "أوريكس   %١٠٫٠٠
  ھيلز"

عقارات الخليج، جزر الكايمان 
  ("عقارات") 

شراء وبيع وتأجير ممتلكات مدرة   %١٩٫٨٠
لإليراد عبر دول مجلس التعاون 

  الخليجي
  
  

   ١٤راجع إيضاح * 
  
  أساس اإلعداد .٢

ً لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن ھيئة المحاسبة والمراجعة أعدت المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة وف قا
ً لمتطلبات ھيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ودليل  مصرف أنظمة للمؤسسات المالية اإلسالمية. ووفقا

عن ھيئة المحاسبة والمراجعة  البحرين المركزي، بالنسبة لألمور التي ال تتناولھا معايير المحاسبة المالية الصادرة
ً لذلك، تم  للمؤسسات المالية اإلسالمية، فإن المجموعة تسترشد بالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ذات العالقة. وتبعا

ً إلرشادات معيار المحاسبة الدولي رقم  "التقارير  – ٣٤عرض البيانات المالية الموحدة المرحلية بصورة مختصرة وفقا
  مالية المرحلية". ال

إن المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة ال تشمل كل المعلومات المطلوبة للبيانات المالية السنوية الكاملة ويجب 
ذلك، تم تضمين إيضاحات  مع .٢٠١٦ديسمبر  ٣١قراءتھا مع البيانات المالية الموحدة المدققة للمجموعة للسنة المنتھية في 

المالي منذ آخر  المالي للمجموعة وأدائھا ارة لتوضح أحداث ومعامالت جوھرية لفھم التغيرات في المركزتفسيرية مخت
  . ٢٠١٦ديسمبر  ٣١بيانات مالية موحدة سنوية كما في وعن السنة المنتھية في 
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  السياسات المحاسبية الھامة .٣

ساب المطبقة من قبل المجموعة في إعداد المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة ھي السياسات المحاسبية وطرق الح
  . ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في للمجموعة نفسھا تلك التي استخدمت في إعداد البيانات المالية الموحدة المدققة 

 
  التقديرات .٤

يتطلب من اإلدارة استخدام بعض التقديرات، واألحكام، والفرضيات إن إعداد البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة 
المحاسبية الھامة التي تؤثر في تطبيق السياسات المحاسبية واألرقام المعلنة للموجودات، والمطلوبات، واإليرادات 

  والمصروفات. قد تختلف النتائج الحقيقية عن ھذه التقديرات.
  

قامت اإلدارة باستخدام األحكام الجوھرية ذاتھا التي تم  لموحدة المرحلية المختصرة،عند إعداد ھذه المعلومات المالية ا
استخدامھا في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، والمصادر الرئيسية لتقدير عدم اليقينية، والتي تم تطبيقھا على البيانات 

  . ٢٠١٦ديسمبر  ٣١المالية الموحدة المدققة للسنة المنتھية في 
  
  إدارة المخاطر المالية .٥

سياسات وأھداف إدارة المخاطر المالية للمجموعة ھي نفسھا تلك التي تم اإلفصاح عنھا في البيانات المالية الموحدة المدققة 
  .٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
 للعمليات الموسميةالطبيعة  .٦

)، التطوير العقاريأعمال التجارية، و يةفعمال المصراأل، وية االستثماريةفبسبب طبيعة عمل المجموعة (األعمال المصر
أشھر المعلنة في ھذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة قد ال تعكس جزءأ متناسباً من النتائج  للستةفإن النتائج 

ليون دوالر أمريكي م ٩ح في بيان الدخل الموحد المختصر بقيمة اربأخالل الفترة، قامت المجموعة باحتساب  السنوية.
بمعامالت استردادات معينة في دفاتر المصرف الخليجي التجاري. تم احتساب ھذه المعامالت في البيانات المالية  متعلقة

وعة للمصرف الخليجي التجاري للسنة الماضية بعد الحصول على الموافقات الالزمة من الجھات الرقابية. لم تدرج المجم
للسنة الماضية في تاريخ اعتماد البيانات المالية الموحدة للمجموعة. ھذا التعديل  أعمال المجموعة ھذه المعامالت في نتائج

 يعد ذو طبيعة غير متكررة في نتائج الفترة الحالية.
  

غير مدققة. تم استخراج أرقام المقارنة لبيان المركز  ھاولكنتھا مراجعتم المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة  .٧
والمعلومات  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في  للمجموعة المالي الموحد المختصر من البيانات المالية الموحدة المدققة

تم استخراج أرقام المقارنة للبيانات . ٢٠١٦يونيو  ٣٠ أشھر المنتھية في للستةالمالية الموحدة المرحلية المختصرة المراجعة 
قات النقدية والتغيرات في حقوق الملكية والتغيرات في حسابات االستثمارات المقيدة الموحدة المختصرة للدخل والتدف

للستة ومصادر استخدامات صندوق األعمال الخيرية والزكاة من المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة المراجعة 
  .٢٠١٦يونيو  ٣٠ أشھر المنتھية في

 
 ال التخصيصات والتغيرات في ھيكل رأس الم .٨

 .  عند اعتمادھا من قبل المساھمينيتم عمل تخصيصات األرباح، إن وجدت، 
 

، وافق المساھمين ٢٠١٧مارس  ١بتاريخ  واللذان عقدااالعتيادي وغير االعتيادي الجمعية العمومية السنوي  اتفي اجتماع
  على ما يلي:

كأسھم  %١٠نقداً، و %١٠دوالر امريكي، منھا مليون  ١١٩٫٦من رأس المال المدفوع بقيمة  %٢٠أ) أرباح أسھم بنسبة 
  منحة. 

  .حتياطي األعمال الخيريةمليون دوالر ال ٢ب) تخصيص 

  صندوق الزكاة.مليون دوالر أمريكي ل ١٫٥ج) تخصيص 
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 التخصيصات والتغيرات في ھيكل رأس المال (يتبع) .٨
  

صندوق عھدة منافع موظفي جي لمصلحة سھماً  ٣٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ بحد أقصىإصدار أسھم جديدة بد) تفويض مجلس اإلدارة 
  الموظفين.أداء  حوافزبرنامج صالح إف إتش، ل

بليون دوالر أمريكي، مقسمة على  ٢٫٥بليون دوالر أمريكي إلى  ١٫٥ھـ) زيادة رأس المال المصرح له للبنك من 
  دوالر للسھم. ٠٫٢٦٥سھماً بقيمة إسمية تبلغ  ٩٫٤٣٣٫٩٦٢٫٢٦٤

  ، وذلك لشراء عدد من مشاريع البنى التحتية والصناديق االستثمارية.سھماً جديداً  ١٫٧٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ و) إصدار بحد أقصى

دوالر للسھم، باإلضافة لعالوة إصدار أسھم  ٠٫٢٦٥سھماً جديداً بقيمة إسمية تبلغ  ١٫٧٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ز) إصدار بحد أقصى 
  سب أوضاع السوق، ليتم تخصيصھا لشراء عدد من المؤسسات المالية واألصول االستراتيجية. يحددھا مجلس اإلدارة ح

   
  . أعاله المذكورة راتيإن البنك في طور تعديل عقد التأسيس والنظام األساسي ليعكس التغي

  
  عرض االستثمار 

التي كانت تروج لھا صناديق االستثمارية بالعرض على المستثمرين في مشاريع المجموعة للبنية التحتية وال ت المجموعةقام
ً والتي تحتفظ المجموعة بحصص فيھا  ً من أسھم البنك حصصھم مقابل  الستمالكالمجموعة سابقا عدد محدد مسبقا

ً  ١٫٠٤٠٫٦١٥٫٥٨٢ في كتتابالاتم . ("العرض") . ٢٠١٧يونيو  ١٥البنك حتى فترة إقفال االكتتاب المبدئية في في سھما
 تسوية رأس المالتم عكسھا في حقوق الملكية ضمن "و ٢٠١٧يونيو  ٣٠ار تخصيصھا للمستثمرين كما في األسھم في انتظ

ً على تمديد العرض للمستثمرين حتىقيد التنفيذ".  أسھم اكتتاباتو لمزيد من . ٢٠١٧أغسطس  وافق مجلس اإلدارة الحقا
  .١٤راجع إيضاح  بموجب العرض األصول المستملكةتفاصيل 

  
  

 أرصدة البنوكالنقد و .٩
 

  يونيو٣٠    ديسمبر ٣١   يونيو ٣٠
٢٠١٧    ٢٠١٥    ٢٠١٦    

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

            

  نقد  ١٩٫٦٩٩    ١٨٫٢٧١    ١٣٫٩٩١
  وكأرصدة لدى البن  ٦١٫٨٩٢    ٥٣٫٢٨١    ١٢٫٠٨٤

  المركزيالبحرين أرصدة لدى مصرف           
  حساب جاري -  ٣٠٫٣١١    ٣٢٫٢٣٠    )٦٩٢(

  حساب االحتياطي -  ٥٠٫١٧٢    ٥٢٫٦٦٦    ٥٢٫٢١٥
           

١٦٢٫٠٧٤    ١٥٦٫٤٤٨    ٧٧٫٥٩٨    
  
  

ألغراض  ةمتوفر تليسألف دوالر أمريكي  ٦٧٤ ةبالغوأرصدة بنوك  حساب االحتياطي لدى مصرف البحرين المركزي
  للمجموعة. اليوميةالعمليات 
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 استثمارات في أوراق مالية .١٠

  
    يونيو ٣٠    ديسمبر ٣١    يونيو ٣٠

٢٠١٧    ٢٠١٦    ٢٠١٦    
    (آالف الدوالرات    (آالف الدوالرات    (آالف الدوالرات

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

            
  أدوات حقوق الملكية          
  :بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل          

  أسھم مدرجة  -  -    ٣٧٧    ٥٣٩
  صندوق مدار غير مدرج -  -    -    ٢٫٠٥٠
  اسھم غير مدرجة  -  ٤٠٫١٨٠    ٤٠٫١٨٠    ٥٢٫٩٨٤
٤٠٫١٨٠    ٤٠٫٥٥٧    ٥٥٫٥٧٣    

            
  :بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية          

  مدارة (بالقيمة العادلة)صناديق  -  -    ١٫٩٧٣    ٣٠٥
  أسھم مدرجة (بالقيمة العادلة) -  ١٠٣    ١٠٣    ١٫٣٨٤

  (بالتكلفة)* سھم غير مدرجةأ  -  ١٦٥٫٤٣١    ٢٨٧٫١٨٠    ٣٣٦٫٧٧٥
  صكوك مدرجة -  ١٠٫٢٤٩    -    -

١٧٥٫٧٨٣    ٢٨٩٫٢٥٦    ٣٣٨٫٤٦٤    
            
  أدوات استثمارات دين          
  بالتكلفة المطفأة          

  صكوك مدرجة -  ٢٣٥٫٤٣٠    ١٩٤٫٨٠٩    ١٤٣٫٧٢٤
  صكوك غير مدرجة -  ١٫٢١٨    ٢٫٥٨١    ٣٫٢١٠

٢٣٦٫٦٤٨    ١٩٧٫٣٩٠    ١٤٦٫٩٣٤    
           

٤٥٢٫٦١١    ٥٢٧٫٢٠٣    ٥٤٠٫٩٧١    
  
 

، على استثمارات في مشاريع المسعرة والمصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية* تشمل أسھم حقوق الملكية غير 
في ظل غياب  ، إن وجد، وذلكاالنخفاض في قيمتھامخصص مطروحاً منھا ، وتظھر بالتكلفة موعةمروج لھا من قبل المج

  . القيمة العادلة لھذه االستثمارات
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                              ٢٠١٧ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  للستة

  
  
 موجودات أخرى .١١

  
    يونيو ٣٠    ديسمبر ٣١   يونيو ٣٠

٢٠١٧    ٢٠١٦    ٢٠١٦    
    (آالف الدوالرات    دوالرات(آالف ال    (آالف الدوالرات

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

            
  ذمم استشارات استثمارية مصرفية  ٤٫٨٢٤    ١١٫٥٦١    ٢٦٫١٧٢
  ، صافيتمويل مشاريع  ١٧٫٨٨٩    ٦٫٤٤٢    ٥٤٫٨٨٢
  حق التعويض   -    -    ٣٥٫٠٠٠

  ذمم مدينة من بيع:          
  شركات تابعة -  ٤٤٫٢٥٢    -    -

  عقارات استثمارية -  -    ٣٧٫٩٥٢    ٣٧٫٩٥٢
  عقار للتطوير  -  ١٠٫٠٠٠    ١٠٫٠٠٠    ١٠٫٠٠٠
  سلفيات وودائع  ٢٠٫١٠٦    ١٩٫٨٣٥    ١٨٫٠٢٤
  ذمم مدينة من الموظفين             ١٩٫٩٢٤    ١٩٫٧٨٦    ١٣٫٣٠٩
  إيرادات مستحقة من صكوك   ٤٫٩١١    ٣٫٩٠٢    ٣٫٣٦٠
       ات مدينةإيجار  ١٠٫٦٣٤    ٦٫٨٢٥    ٣٫٩١٨
  مصروفات مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى  ٦٧٫٩٣٨    ٩٫٣٤٠    ٣٤٫٨٠٣

            
٢٠٠٫٤٧٨    ١٢٥٫٦٤٣    ٢٣٧٫٤٢٠    

   
  
 تمويالت مطلوبات ال. ١٢

 
    يونيو ٣٠    ديسمبر ٣١    يونيو ٣٠

٢٠١٧    ٢٠١٦    ٢٠١٦    
 آالف الدوالراتب

  األمريكية
 آالف الدوالراتب  

  األمريكية
 اتآالف الدوالرب  

  األمريكية
  

    (مراجعة)    (مدققة)    (مراجعة)
            
   تسھيالت تمويالت المرابحة    ٣١٫١٠٨    -    ٣٦٫٤٩٩
  تسھيالت تمويالت الوكالة    ٧٧٫٠١٢    ٦٦٫٩٥٩    ٣٥٫٠٤٥
  مطلوبات الصكوك   ٥٠٫٥٠٦    ٥٠٫٠٥٩    ٧٠٫١٣٥

  تمويل إجارة   ١٥٫٨٠٧    ١٦٫٥٧١    -
  أخرىقروض  ٢٩٫٩٠٧    ٣٥٫٤٠٣    ٢٥٫٩٠١

            

٢٠٤٫٣٤٠    ١٦٨٫٩٩٢    ١٦٧٫٥٨٠    
  
  

  تسھيالت تمويالت المرابحة

سنوات، وبمعدل ربح  ٥إلى  ٣لفترة  مالية اتمن مؤسستم الحصول عليه خالل السنة تمويل من تتكون تسھيالت المرابحة 
تسھيل ). %٦(خاضع لحد أدنى يبلغ  %٤٫٥إلى  %٣) زائد ھامش LIBOR/()EIBORالمعدل المعياري (ستة أشھر 

  .المصرف الخليجي التجاري استثمار المجموعة فيمضمون برھن المرابحة 
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                              ٢٠١٧ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  للستة

  
  
 (يتبع)تمويالت مطلوبات ال. ١٢

  
  والتوّرقتسھيالت الوكالة 

  
   الوكالةتمويالت تسھيالت 

إن . %٨إلى  %٦ل ربح يتراوح بين سنوات وتتحمل معد ٦إلى  ٣على فترة  تستحق السداد تسھيالت تمويالت الوكالة
مليون دوالر  ٤٢٫٣ ية للمجموعة بقيمة دفتريةتطويرتسھيالت تمويالت الوكالة مضمونة عن طريق رھن العقارات ال

  .مليون دوالر أمريكي ١٦٠٫٧عقارات استثمارية بقيمة دفترية أمريكي، و
  

  تمويالت التوّرق 

المعدل وبسنوات  ٥مؤسسية عامة لفترة  ر أمريكي ألغراض تمويالتمليون دوال ١٥تم الحصول على التسھيل البالغ 
التسھيل مضمون برھن استثمار المجموعة في  ).%٧لحد أدنى يبلغ  خاضع( %٦زائد ھامش يبلغ  )LIBORالمعياري (

    أسھم المصرف الخليجي التجاري.
  

  مطلوبات الصكوك
عم مدفوعات التوزيعات سھيل سيولة مقدمة من قبل البنك لدبمجموعة من الموجودات، وتملك ت مسنودةشھادات الصكوك 

، ويستحق ٢٠١٤سنوات بدءاً من يوليو  ٦مطلوبات الصكوك تستحق السداد بدفعات نصف سنوية على فترة في وقتھا. 
 . %٥مع حد أدنى لمعدل الربح  %٣مع ھامش  LIBOR الصكوك معدل ربح بواقعتحمل . ٢٠١٨القسط األخير في يوليو 

           مليون دوالر أمريكي ٩٢٫٩٤باستثمار المجموعة في أوراق مالية بقيمة دفترية تبلغ  مسنودةدات الصكوك شھا
         مليون دوالر أمريكي ٣١٫٥عقاري بقيمة دفترية  مليون دوالر أمريكي) واستثمار ٩٢٫٩٤: ٢٠١٦ديسمبر  ٣١(
   مليون دوالر أمريكي). ٣١٫٥: ٢٠١٦ديسمبر  ٣١(
  

  جارةاإلالت تسھي
سنوياً. إن تسھيل  %٧سنوات بمعدل عائد يبلع  ٨تمثل تسھيالت من مؤسسة مالية لشراء عقار، وتستحق السداد على فترة 

  مليون دوالر أمريكي. ٤٦٫٨٤عقار استثماري للمجموعة بقيمة دفترية تبلغ مضمون مقابل اإلجارة ھذا 
  

  القروض األخرى

  مشروع تطويري ومتطلبات رأس المال العامل.ب، وتتعلق للبنك يھا شركات تابعةتمثل القروض األخرى قروض حصلت عل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 



               ١٦                                                                  مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب            
  
        المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة   يضاحات حولإ

                              ٢٠١٧ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  للستة
  

  

  إيراد أنشطة استثمارية مصرفية.  ١٣

من  ألف دوالر أمريكي ١٢٫١٥٦ألف دوالر أمريكي من بيع شركات أسھم خاصة تابعة و  ٦١٫٧١٩يتمثل باألساس في 
  منتجات استثمارية أخرى.

، استحوذت المجموعة على مؤسسة تعليمية في البحرين من خالل اثنتين من الشركات التابعة لھا. واحدة من ٢٠١٦في عام 
ھذه الشركات التابعة موكل إليھا العمليات التشغيلية للمؤسسة التعليمية واألخرى االحتفاظ بالموجودات الثابتة للمؤسسة 

ما نتج عن ذلك التشغيلية،  التابعة ، قامت المجموعة ببيع جزء من حصتھا في الشركةالربع األول من السنةخالل  التعليمية.
ً لذلك، قامت المجموعة بإلغاء احتساب عمليات التشغيلية للمؤسسة ابعخسارة المجموعة للسيطرة على الشركة الت ة. تبعا

ضمن "االستثمارات المتبقية كاستثمار في مشروع مشترك محتسب التعليمية نتيجة لفقدان السيطرة واحتساب الحصة 
   ."حقوق الملكيةالمحتسبة وفقاً لطريقة 

  
  :٢٠١٧يونيو  ٣٠كان لبيع الشركة التشغيلية األثر التالي على المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة كما في 

                                                                                         
 آالف الدوالراتب

 األمريكية
  

 ٨١٫٠٢٧ مجموع الموجودات التي تم إلغاء احتسابھا عند فقدان السيطرة
 )٢١٫٠٢٧( مجموع المطلوبات التي تم إلغاء احتسابھا عند فقدان السيطرة

 )٣٠٫٦٠٠( بھا في االستثمار القيمة الدفترية للحصة المحتفظ
 

 ٢٩٫٤٠٠ صافي الموجودات التي تم إلغاء احتسابھا عند فقدان السيطرة

  
  

 آالف الدوالراتب
 األمريكية

  
 ٥٥٫٠٠٠ إجمالي المقابل المستلم

 )٢٩٫٤٠٠( مطروحاً: صافي الموجودات التي تم إلغاء احتسابھا عند فقدان السيطرة
  

 ٢٥٫٦٠٠ لتابعة الشركة ا بيعمن ربح 

  
  

  أثر بيع الشركة التابعة لغرض إعداد بيان التدفقات المالية ھو كما يلي:
  

 آالف الدوالراتب
 األمريكية

  
 ٥٥٫٠٠٠ إجمالي المقابل المستلم

 )٢٫٠٣٤( مطروحاً: النقد وأرصدة البنوك التي تم إلغاء احتسابھا عند فقدان السيطرة
 

 ٥٢٫٩٦٦ الشركة التابعة ية بيعصافي النقد المستلم من عمل

  
للمؤسسة  االحتفاظ بالموجودات التابعةالمعنية ب ببيع الشركة التابعة الربع الثاني من السنةكما قامت المجموعة خالل 

  مليون دوالر أمريكي.  ٣٦ربح بمبلغ  همليون دوالر أمريكي، مما نتج عن ٥٥مقابل  بالكامل التعليمية
  
  
  



               ١٧                                                                  مالية ش.م.ب            مجموعة جي اف اتش ال
  

        المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة   إيضاحات حول
                              ٢٠١٧ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  للستة

  
  

  تابعة اتشرك استمالك. ١٤

ً لموافقة المساھمين في اجتماع الجمعية العمومية غير االعتيادية  ت المجموعة عرض، ٢٠١٧مارس  ١بتاريخ  المنعقدتبعا
تحتية وصناديق استثمارية. قامت المجموعة  بنيةفي عدة مشاريع  ھمحصصمقابل استمالك على مستثمريھا أسھماً في البنك 

حصول المجموعة على السيطرة على ھذه ذلك حصة إضافية في مشاريع البنى التحتية التالية، مما نتج عن  كباستمال
  في ھذه المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة.    نتائجھا ، وبالتالي، فقد تم توحيد٢٠١٧يونيو  ٣٠المشاريع كما في 

  
  ھي كما يلي:  تملكةالمسالحصة الحالية للمجموعة والحصة اإلضافية 

  
    الحصة  اإلضافيةالحصة   مجموع 
    الحالية  المستملكة*  الحصة
        
  شركة مرفأ تونس لالستثمار  %١٣  %٣٤٫٧٤  %٤٧٫٧٤
  مشاريع الھند  %٧٫٥٢  %٦٢٫٠٧  %٦٩٫٥٩

  
  

  لتخصيص األسھم عند اإلغالق.، والحصة النھائية خاضعة ٢٠١٧* تم تمديد العرض حتى أغسطس 
  

  حول والحصص غير المسيطرةالمقابل الم

، الشراءنظراً لطبيعة معاملة إعادة  .كان في ھيئة أسھم مجموعة جي إف إتش األصول استمالكالمقابل المحول في عملية 
تم معالجة المعاملة بشكل مماثل لمعاملة زيادة رأس المال من فقد وأساس تحديد نسب المبادلة لكل أصل من قبل المساھمين، 

غير نقدية، حيث تم اعتبار قيمة األصل المستلم كأساس لقياس الزيادة في حقوق الملكية. قامت  صولأخالل تحويل 
، االستمالكلمحاسبة  االستمالكبتاريخ  المتوقعة ومبالغ سداد المطلوبات القابلة للتحقق األصولقيمة المجموعة باستخدام 

تفظ بھا المساھمون خسارة عند االحتساب المبدئي. الحصة التي يحوكمقابل مستلم لألسھم الصادرة، وبالتالي لم ينتج ربح أو 
في الشركات التابعة، تم احتسابھا في المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة ضمن "حصص غير عدا المجموعة 

لشركة المستثمر امسيطرة" بناء على الحصة التناسبية للمساھمين غير المسيطرين في المبالغ المحتسبة لصافي موجودات 
  .فيھا

  
  القابلة للتحديد المتحملةوالمطلوبات  المستملكةالموجودات 

القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات وأسھم حقوق الملكية  عرضتم اعتبارھا أعمال تجارية. تم  المستملكةجميع الشركات 
كانت  وظروفتتعلق بحقائق  ستمالكاالخالل سنة من تاريخ  حديثةعلى أساس مؤقت. إذا تم الحصول على معلومات 

تعديل المعالجة سيتم  ه، فإناالستمالكإضافية كانت سائدة بتاريخ  مخصصات، أو تحديد تعديالت للمبالغ أعاله، أو أي سائدة
  رجعي. بأثر ستتم المؤقتة االستمالك. التعديالت على محاسبة ستمالكاالالمحاسبية لعملية 

  
، كونه التاريخ الفعلي ٢٠١٧يونيو  ٣٠للشركات كما في  االستمالكالقيمة الدفترية المعدلة عند المبالغ المعلنة أدناه تمثل 

  ة.  يمعايير المحاسبالحسب  به ، وتم اإلفصاح عنھا بصورة مؤقتة كما ھو مسموحلالستمالك
      

في تاريخ إصدار ھذه المعلومات ، فإن المجموعة، والستمالكنظراً لحجم والتوزيع الجغرافي والتعقيد المتضمن في عملية ا
، المستملكةمن تحديد القيمة العادلة للموجودات الملموسة وغير الملموسة  بعد تنتھيالمالية الموحدة المرحلية المختصرة، لم 

ير . تقديرات القيمة الدفترية للموجودات الملموسة وغاالستمالك، والشھرة المتبقية الناتجة من عملية المتحملةوالمطلوبات 
تحديدھا من قبل اإلدارة بناء على تحليالت سيتم جوھرية، و لتقديراتتخضع  المتحملةوالمطلوبات  المستملكةالملموسة 

. لم يتم احتساب أي شھرة أو شھرة سلبية بذلك كلالستمالمختلفة للسوق والدخل وتقييمات الموجودات بالتاريخ الفعلي 
  التاريخ.   

  
  
  
  
  



               ١٨                                                                  ية ش.م.ب            مجموعة جي اف اتش المال
  

        المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة   إيضاحات حول
                              ٢٠١٧ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  للستة

  
  

  تابعة (يتبع) اتشرك استمالك. ١٤
  

  كما في التاريخ الفعلي كما يلي: المتحملة والمطلوبات لألصول المستملكةالقيمة الدفترية 
  

    شركة مرفأ  مشاريع
    تونس لالستثمار  الھند
      

 ممتلكات وآالت ومعدات  ٥٦  -
 النقد وأرصدة البنوك  ١٨٤  -

 قيد التطويرعقارات   ٢٠٦٫٧٩٤  ٣٦٥٫١٧٦
 موجودات أخرى  ٦٠٨  ٤٠٫٥٦٦

      
  مجموع الموجودات  ٢٠٧٫٦٤٢  ٤٠٥٫٧٤٢

     
 مطلوبات أخرى  ١٫٨٩٧  ٥٤٫٦١٧

      
  مجموع المطلوبات  ١٫٨٩٧  ٥٤٫٦١٧

      
 مجموع صافي الموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد  ٢٠٥٫٧٤٥  ٣٥١٫١٢٥

  
  

    شركة مرفأ  مشاريع
    تونس لالستثمار  الھند
 ية ألسھم حقوق الملكية في شركات االستثمار التي تحتفظ بھاالقيمة الدفتر    
٣٠٫٠٠٠  ٥١٫٢٠٧   ً  المجموعة سابقا
 قيمة المقابل المحول باألسھم  ٦٨٫٢٢٢  ١٩٣٫١٢٤
 الحصص غير المسيطرة المحتسبة  ١٠٧٫٥٢٣  ١٠٦٫٧٩٤

      
  المدفوع مجموع المقابل  ٢٠٥٫٧٤٥  ٣٥١٫١٢٥

  
  

  ء حصص إضافية في الشركات التابعة التالية:كما قامت المجموعة خالل الفترة بشرا
  

    الحصة  الحصة اإلضافية  إجمالي
   الحالية  المستملكة  الحصة
        
  المصرف الخليجي التجاري  %٤٦٫٩٧  %٨٫٤٤  %٥٥٫٤١
  المغرب االستثمارية ةشركة بواب  %٣٣٫٥٣  %٤٩٫٧٥  %٨٣٫٢٩

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



               ١٩                                                                  مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب            
  

        المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة   إيضاحات حول
                              ٢٠١٧ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  للستة

  
  

  (يتبع) شركات تابعة استمالك. ١٤
  

  الحصص اإلضافية األثر التالي على المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة: الستمالككان 
  

 آالف الدوالراتب
 األمريكية

  
 ٣٥٫٠٤٠  (بالقيمة الدفترية) المستملكةفي صافي األصول التناسبية الحصة 
 ٦٣٫٣٢٣  المدفوعالمقابل

  
شركة بوابة المغرب المصرف الخليجي التجاري كان في صورة نقدية، وفي في  المقابل المدفوع لشراء حصة إضافية

  .من أسھم البنك ١٨١٫٤٩١٫٩٨٦االستثمارية كان في صورة 
  
  

  معامالت مع أطراف ذات عالقة. ١٥

دا تلك ، ع٢٠١٦ديسمبر  ٣١أرصدة األطراف ذات العالقة الجوھرية ال تختلف اختالفاً جوھرياً عن المبالغ المعلنة كما في 
الجوھرية األخرى خالل الفترة كانت األرصدة والمعامالت مع أطراف ذات عالقة الناتجة من توحيد الشركات التابعة. 

  كاآلتي:
  

  الستة أشھر المنتھية في
  (مراجعة) ٢٠١٧يونيو  ٣٠

  شركــات
 زميلة
ع ورومش

  مشترك

موظفي اإلدارة 
  الرئيسيين

مساھمين 
رئيسيين/ 

التي شركات ال
 ركاءيوجد للش

  حصص فيھا

موجودات تحت 
اإلدارة (شاملة 
شركات ذات 

  أغراض خاصة)

  مجموعال

آالف ب  
 الدوالرات
  األمريكية

آالف ب
 الدوالرات
  األمريكية

آالف ب
 الدوالرات
  األمريكية

 آالف الدوالراتب
  األمريكية

آالف ب
 الدوالرات
  األمريكية

            اإليرادات
  ١٢٫١٥٦  ١٠٫١٨٨  ١٫٢٦٨  -  -  إيراد خدمات استثمارية مصرفية

  ٦٩٩  ٦٩٩  -  -  -  إيراد الرسوم والعموالت
  ٤٣٠  -  ٣٨٧  ٤٣  -  إيراد موجودات التمويالت

            ح شركات محتسبة اربأالحصة في 
  ٤٫٠١٣  -  -  -  ٤٫٠١٣  بطريقة حقوق الملكية

           ، ستثمارات في أوراق ماليةإيراد من ا
  ٢٫٠١٠  ٤٢٢  -  -  ١٫٥٨٨  صافي

            
            

            روفاتالمص
  )٢٦٠(  )٢٧(  )٢٠٧(  )٥(  )٢١(  عوائد حاملي حسابات االستثمار 

  )١٫٢٧٥(  -  )١٫٢٧٥(  -  -  مصروفات التمويل
  )٨٫٣١٢(  -  -  )٨٫٣١٢(  -  تكلفة الموظفين

  )٢٠٢(  )٢٠٢(  -  -  -  مصروفات أخرى

  
  
  
  
  



               ٢٠                                                                  مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب            
  

        المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة   إيضاحات حول
                              ٢٠١٧ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  للستة

  
  

  (يتبع) معامالت مع أطراف ذات عالقة. ١٥
  

  منتھية فيالستة أشھر ال
  ٢٠١٦ يونيو ٣٠

  شركــات
   زميلة
ع وومشر

  مشترك

موظفي اإلدارة 
  الرئيسيين

مساھمين 
رئيسيين/ 

التي شركات ال
 يوجد للشركاء
  حصص فيھا

موجودات تحت 
اإلدارة (شاملة 
شركات ذات 

  أغراض خاصة)

  مجموعال

آالف ب  
 الدوالرات
 األمريكية

آالف ب
 الدوالرات
 األمريكية

آالف ب
 الدوالرات

  ألمريكيةا

 آالف الدوالراتب
  األمريكية

آالف ب
 الدوالرات
  األمريكية

            اإليرادات
  ٦٫٩٤٧  ٩٤٧  ٦٫٠٠٠  -  -  اإلدارة ورسوم أخرىرسوم 

  )٥٫٣١٣(  -  -  -  )٥٫٣١٣(  ستثمارات في أوراق ماليةاإيراد من 
            زميلة  اتح شركاربأالحصة في 

  ١٢٥  -  -  -  ١٢٥  بطريقة حقوق الملكيةمحتسبة 
  ٥٢٠  ٥٠٤  -  -  ١٦  إيرادات أخرى

            
            المصروفات

  ٧٥  ٢١  ٥٠  ٢  ٢  االستثمارالعائد إلى أصحاب حسابات 
  ٣٫٣٥٢  -  -  ٣٫٣٥٢  -  تكلفة الموظفين

  ٣٢١  ٣١٠  ١١  -  -  مصروفات أخرى
  



               ٢١                                                                                                      مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب
  

        المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة   إيضاحات حول
                              ٢٠١٧ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  للستة

  
  

 . معلومات القطاعات١٦

والخدمات المصرفية المصرفية  الخدمات االستثماريةقطاعات تشغيلية ھي التطوير العقاري، و ٣ليات والشركات المستقلة ولديھا المجموعة منظمة إلى وحدات عمل حسب طبيعة العم
  التجارية.

   
  
  
  
  
  
  

     الخدمات  األعمال  غير مخصصة/ 
   التطوير العقاري  االستثمارية   المصرفية  الحذف المجموع

     المصرفية  التجارية    
   بآالف الدوالرات  بآالف الدوالرات  بآالف الدوالرات  لدوالراتبآالف ا  بآالف الدوالرات
  األمريكية  األمريكية  األمريكية  األمريكية  األمريكية

           
  (مراجعة) ٢٠١٧ يونيو ٣٠         

 إيراد القطاع  )٨٫٩٢٩(  ٨٨٫٥٢٩  ٣٢٫٠٢٠  ١٫٧٧٤ ١١٣٫٣٩٤

 مصروفات القطاع  )٥٫٠٥٥(  )٢١٫٧٣٤(  )١٣٫١٣٥(  )٧٫٩٥١( )٤٧٫٨٧٥(

  نتائج القطاع  )١٣٫٩٨٥(  ٦٦٫٧٩٥  ١٨٫٨٨٦  )٦٫١٧٧( ٦٥٫٥١٩

  موجودات القطاع  ١٫٤١٧٫٣٨٦  ٤٢٣٫٧٠٢  ٢٫٠٨٢٫٢٥٨  ١٠٫٢٠٩ ٣٫٩٣٣٫٥٥٥

  مطلوبات القطاع  ٥٤١٫٤٣٧  ٢٠٧٫٦١١  ٧٥٧٫٤٥٢  ٢٢٫٦٩١ ١٫٥٢٩٫١٩١

  معلومات القطاع األخرى:          
  مخصص انخفاض القيمة  -  )١٫٤٣٣(  ٤٫٩٢٩  -  ٣٫٤٩٦

  الشركات الزميلة المحتسبة بطريقة حقوق الملكية  ٥٫٧٠٢  ٩٨٫٣٣٨  ١٢٫٦٢٢  -  ١١٦٫٦٦٢

  حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار  -  -  ٨٨١٫١٤٣  ١٫١٥٤  ٨٨٢٫٢٩٧

  التزامات  ٤٥٫٠٠٠  ١٠٫٦٩٦  ٨٧٫١٣٥  -  ١٤٢٫٨٣١



               ٢٢                                                                                                       مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب
  

        المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة   إيضاحات حول
                              ٢٠١٧ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  للستة

  
  

  (يتبع) . معلومات القطاعات١٦

  
 

 (مراجعة) ٢٠١٦ يونيو ٣٠    اتالخدم  األعمال  غير مخصصة/ 
   التطوير العقاري  االستثمارية   المصرفية  الحذف المجموع

     المصرفية  التجارية    
   بآالف الدوالرات  بآالف الدوالرات  بآالف الدوالرات  بآالف الدوالرات  بآالف الدوالرات
  األمريكية  األمريكية  األمريكية  األمريكية  األمريكية

           

 إيراد القطاع  ٤٨٫٠٨٥  ٢٫١٣١  ٣١٫٨٢١  ١٫٣٢٦ ٨٣٫٣٦٣

 مصروفات القطاع  ٢٣٫٩٥٤  ١٢٫١٧١  ١٩٫٥٧٠  ٩٫٧٠٠ ٦٥٫٣٩٥

  نتائج القطاع  ٢٤٫١٣١  )١٠٫٠٤٠(  ١٢٫٢٥١  )٨٫٣٧٤( ١٧٫٩٦٨

  (مدققة) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١          

  موجودات القطاع  ٩١٤٫٨٩٣  ٣٧٦٫٧٦٨  ٢٫٠١٢٫٤٠١  )٦٦١( ٣٫٣٠٣٫٤٠١

  مطلوبات القطاع  ٢٤٣٫٥٦٩  ١٩٤٫٩٩٧  ٦٤٤٫١٤٥  ٧٦٫٧٩٣ ١٫١٥٩٫٥٠٤

  معلومات القطاع األخرى:          
  مخصص انخفاض القيمة  ١٥٫٠٠٠  ٢٢٤  ٣٫٠٤١  -  ١٨٫٢٦٥

  الشركات الزميلة المحتسبة بطريقة حقوق الملكية  -  ٧٩٫٠١٠  -  -  ٧٩٫٠١٠
  حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار  -  -  ١٫٠٢١٫٠٣٨  -  ١٫٠٢١٫٠٣٨

 التزامات ١٠٥٫١٢٩ ١٠٫٦٩٦  ١٧٤٫٥٢٧  -  ٢٩٠٫٣٥٢



               ٢٣                                                                              مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب
  

        المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة   إيضاحات حول
                              ٢٠١٧ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  للستة

  
  
 . التزامات وإرتباطات١٧

  االلتزامات التي تم التعاقد عليھا خالل العمل اإلعتيادي ألنشطة المجموعة:
  

    يونيو ٣٠    ديسمبر ٣١   يونيو ٣٠
٢٠١٧    ٢٠١٦   ٢٠١٦    

    (آالف الدوالرات    (آالف الدوالرات   (آالف الدوالرات
    كية)األمري    األمريكية)   األمريكية)
  (مراجعة)   (مدققة)   (مراجعة)

            
  غير مسحوبة لتمديد التمويلالتزامات   ١١٢٫١٣٥    ١٧٤٫٥٢٧    ١٦٥٫٨٤٤
  ضمانات مالية  ٨٥٫٧١١    ٨٥٫١٢٩    ٧١٫٢٩٧
  التزامات بتطوير بنى تحتية  ٢٠٫٠٠٠    ٢٠٫٠٠٠    ٢٢٫٠٠٠

  التزام باالستثمار   ١٠٫٦٩٦    ١٠٫٦٩٦    -
          

  
  

  التزامات األداء 

بالتزامات أداء متعلقة بتنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية التي تروج لھا  االعتياديقد ترتبط المجموعة خالل العمل 
المجموعة. وإنه في العادة تحول المجموعة ھذه االلتزامات إلى الشركات المالكة لھذه المشاريع كلما أمكن ذلك. وأنه في رأي 

  .٢٠١٧يونيو  ٣٠التزامات على المجموعة نتيجة أداء أية مشروع من مشاريعھا كما في اإلدارة، ال يتوقع أن تنتج أية 
  

  قضايا ومطالبات ومطالبات محتملة

قام البنك بالترويج لھا في الماضي،  استثماراتمرفوعة ضدھا تتعلق بالقضايا المطالبات وبعض اليوجد على المجموعة 
على قوة موقف البنك للدفاع عن  والذين أكدواين القانونيين الخارجيين للبنك، وببعض المعامالت. بناًء على نصيحة المستشار

لم يكن ھناك أي إفصاحات إضافية تتعلق  تم عمل مخصص مناسب في دفاتر الحسابات. نفسه مقابل ھذه القضايا والمطالبات.
ك يعتقدون أن أي إفصاحات من ھذا بالمطلوبات الطارئة ناتجة من أي مطالبات مماثلة، حيث أن أعضاء مجلس إدارة البن

  النوع قد تضر وضع البنك.
  
  
 . األدوات المالية١٨

  القيمة العادلة

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

  القياس. 

من أسس تعريف القيمة العادلة ھو افتراض استمرارية الشركة، بدون وجود نية أو حاجة لتصفيتھا، أو تقليص حجم عملياتھا 
  بصورة جوھرية، أو إجراء المعامالت بشروط مجحفة. 

  
لدى المؤسسات المالية،  يداعات، القيمة العادلة ألرصدة البنوك، واإل٢٠١٦ر ديسمب ٣١و ٢٠١٧يونيو  ٣٠في  كما

والمطلوبات المالية  واألفرادلدى المؤسسات المالية واألخرى  يداعاتوالموجودات المالية األخرى، وأموال المستثمرين، واإل
ً عن قيمتھا الدفترية، كونھا ذات  طبيعة قصيرة األجل، ويتم إعادة تسعيرھا األخرى ال يتوقع أن تختلف اختالفا جوھريا

ً ألسعار السوق، كلما كان ذلك مناسبا. استثمارات األوراق المالية التي تظھر بالقيمة العادلة من خالل بيان  باستمرار تبعا
ثمارات غير الدخل، تظھر بالقيمة العادلة التي يتم تقديرھا باستخدام أسعار السوق المدرجة ونماذج التقييم الداخلية لالست

  المدرجة. تظھر االستثمارات األخرى بالتكلفة، في ظل غياب أي مقياس للقيمة العادلة.

  

  



               ٢٤                                                                              مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب
  

        ة الموحدة المرحلية المختصرة  المعلومات المالي إيضاحات حول
                              ٢٠١٧ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  للستة

  
  

 (يتبع) . األدوات المالية١٨
  

  (يتبع) القيمة العادلة
  

  مطلوبات التمويالت
مريكي (القيمة الدفترية  ألف دوالر أ ١٧٠٫٣٤١، قدرت القيمة العادلة للمطلوبات التمويلية بمبلغ ٢٠١٧يونيو  ٣٠كما في 

ألف دوالر أمريكي، القيمة الدفترية  ١٥٩٫٥٤٥: القيمة العادلة ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ألف دوالر أمريكي) ( ٢٠٤٫٣٤٠
باستثناء  ألف دوالر أمريكي) قد ال تمثل ھذه أسعار سوق نشطة. في سيناريو اعتيادي (ليس سيناريو مشدد) ١٦٨٫٩٩٢

، فإن القيمة الدفترية ستكون مقاربة للقيمة العادلة للمطلوبات التمويلية، حيث أن ھذه ةتعديالت مخاطر االئتمان الخاص
  األدوات ذات معدالت فائدة عائمة، تم إعادة تسعيرھا حديثا كجزء من عملية إعادة ھيكلة الدين.     

  
  القيمة العادلة تراتبية

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

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

  والتي يمكن رصدھا للموجودات ١: مدخالت عدا األسعار المدرجة المتضمنة في المستوى ٢المستوى ،
 ل األسعار) أو بطريقة غير مباشرة (مشتقة من األسعار).والمطلوبات، إما مباشرًة (مث

  مدخالت للموجودات والمطلوبات غير مبنية على معلومات سوقية مرصودة (مدخالت غير مرصودة).٣المستوى : 
  

 (مراجعة) ٢٠١٧يونيو  ٣٠  ١المستوى   ٢المستوى   ٣المستوى  المجموع

بآالف الدوالرات 
 األمريكية

بآالف الدوالرات 
  ريكيةاألم

بآالف الدوالرات 
  األمريكية

بآالف الدوالرات 
  األمريكية

  

         
 تظھر بـ:استثمارات األوراق المالية        

 من خالل بيان الدخلبالقيمة العادلة  -  -  -  ٤٠٫١٨٠  ٤٠٫١٨٠
  بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية -  ١٠٫٣٥٢  -  -  ١٠٫٣٥٢

         
١٠٫٣٥٢ -  ٤٠٫١٨٠ ٥٠٫٥٣٢  

  
  

   )مدققة( ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  ١المستوى   ٢المستوى   ٣المستوى  المجموع

بآالف الدوالرات 
 األمريكية

بآالف الدوالرات 
  األمريكية

بآالف الدوالرات 
  األمريكية

بآالف الدوالرات 
  األمريكية

  

      
 تظھر بـ:استثمارات األوراق المالية        

 ن الدخلمن خالل بيابالقيمة العادلة  -  ٣٧٧  -  ٤٠٫١٨٠ ٤٠٫٥٥٧
  بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية -  ١٠٣  -  ١٫٩٧٣ ٢٫٠٧٦

         
٤٨٠  -  ٤٢٫١٥٣ ٤٢٫٦٣٣    

  
  
  
  
  

  



               ٢٥                                                                              مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب
  

        ت المالية الموحدة المرحلية المختصرة  المعلوما إيضاحات حول
                              ٢٠١٧ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  للستة

  
  

 (يتبع) . األدوات المالية١٨
  

  (يتبع) القيمة العادلة تراتبية
  

  خالل الفترة: ٣الجدول التالي يحلل الحركة في الموجودات المالية في المستوى 
   

    يونيو ٣٠    ديسمبر ٣١
٢٠١٧    ٢٠١٦    

بآالف 
الدوالرات 
  األمريكية

بآالف   
الدوالرات 
  األمريكية

  

    (مراجعة)    (مدققة)
        

  بداية الفترةفي   ٤٢٫١٥٣    ٦٢٫٣٢٠
  أرباح (خسائر) في بيان الدخل  -    )٢٫٠٥٠(
  مشتريات  -    -
  استبعادات  )١٫٩٧٣(    )١٨٫١١٧(
  ٣محول إلى (من) المستوى   -    -
        

   نھاية الفترةفي   ٤٠٫١٨٠    ٤٢٫١٥٣
  
  

  أرقام المقارنة. ١٩

ة الحالية. إعادة التصنيف ھذه لم فترة الماضية إلعطاء مقارنة عادلة مع عرض الفترتم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لل
ً الفترة تؤثر على أرباح   .، أو حقوق الملكية المعلنة سابقا

  
  

  
  


