
                                                       
     
     
  
 
 
 
    
     
     
     
     
     
     
 
 
     

 مجموعة جي اف اتش المالیة ش.م.ب
 

 المختصرة المرحلیة الموحدة المالیة المعلومات
 ۲۰۱۹ یونیو ۳۰

 
 
 
 
 
 
 
 

 إسالمي) جملةن المركزي كبنك (مسجل لدى مصرف البحری ٤٤۱۳٦ : رقم السجل التجاري
    

  مرفأ البحرین المالي : المكتب المسجل
  ۲۹، طابق ۲۹۰۱مكتب   
  ، البرج الشرقي۱۳۹۸مبنى   
  ٤٦۲٦، طریق ۳٤٦مجمع   
  مملكة البحرین -، المنامة ۱۰۰۰٦ص. ب   
  + ۹۷۳ ۱۷٥۳۸٥۳۸ھاتف:   
    

 ئیس مجلس اإلدارةر جاسم الصدیقي     : أعضاء مجلس اإلدارة
 نائب رئیس مجلس اإلدارة   معالي الشیخ أحمد بن خلیفة آل خلیفة  
  ھشام الریس  
     عمرو سعد عمر المنھالي  
  مازن بن محمد السعید   
  مصبح سیف المطیري     
  غازي فیصل الھاجري       
    بشار محمد المطوع  
  راشد ناصر الكعبي     
  خریبةمصطفى   
    
  ھشام الریس : الرئیس التنفیذي 
    

  فخرو كي بي ام جي : مدققو الحسابات



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

  المختصرة المرحلیة الموحدة المالیة المعلومات
  ۲۰۱۹ یونیو ۳۰أشھر المنتھیة في  للستة

 
 

  حةالصف             المحــتویات
  

 
 
        

   ۱   المختصرة المرحلیة الموحدة المالیة لمعلوماتا مراجعة عن مدققي الحساباتتقریر 
          

         المختصرة المرحلیة الموحدة المالیة المعلومات
   ۲         ركز المالي الموحد المختصرالم

  ۳          المختصر بیان الدخل الموحد
 ٥ - ٤       المختصر الموحد الملكیة قوقبیان التغیرات في ح

 ٦         المختصر بیان التدفقات النقدیة الموحد
 ۷     المختصر بیان التغیرات في حسابات االستثمار المقیدة الموحد

 ۸   بیان مصادر واستخدامات صندوق األعمال الخیریة والزكاة الموحد المختصر
 ۲٥  - ۹     المختصرة المرحلیة ةالموحد حول المعلومات المالیة اتإیضاح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







                                                           ۳                                                                         مجموعة جي اف اتش المالیة ش.م.ب
 

      المختصر الموحد بیان الدخل
 بآالف الدوالرات األمریكیة                                                 ۲۰۱۹ یونیو ۳۰المنتھیة في  أشھر للستة

 
 للثالثة أشھر المنتھیة في  للستة أشھر المنتھیة في إیضاح 
یونیو ۳۰   یونیو ۳۰  یونیو ۳۰   یونیو ۳۰ 
  ۲۰۱۹ ۲۰۱۸  ۲۰۱۹ ۲۰۱۸ 
 راجعة)(م (مراجعة)  (مراجعة) (مراجعة)   
       

       العملیات المستمرة
       إیراد الخدمات المصرفیة االستثماریة 

 ٥۷۱ ٦۲۲  ۱٫۱۰۸ ۱٫۳٥۸  إدارة الموجودات
 ۲۲٫۷۰۰ ۳٥٫٤۳٥  ۳۱٫٦۰۰ ٤۲٫۰۸۹  إیرادات متعلقة بالصفقات

  ٤۳٫٤٤۷ ۳۲٫۷۰۸  ۳٦٫۰٥۷ ۲۳٫۲۷۱ 
       إیراد الخدمات المصرفیة التجاریة

 ۱٦٫۷۸۰ ۱۹٫٤٦۳  ۳۳٫۲۸٤ ۳۸٫۷٦۲  لتمویلإیراد ا
 ۷٫٤۹٦ ۹٫۲۰۸  ۱۱٫٤۸۰ ۱۷٫۳۳۰  إیراد الخزینة واالستثمار
 ۱٫٦۳۱ ۸٫۹٥۲  ۳٫٤٥۹ ۱۰٫۷٤٥  الرسوم وإیرادات أخرى

 )٥٫۲۲۳( )۱۰٫۳۳٤(  )۱۰٫۷٦۷( )۱۹٫۱۳۰(  مطروحاً: العائد لحاملي حسابات االستثمار
 )٥٫۱٤۲( )۳٫۳۳۱(  )۱۰٫٦۰۱( )۹٫۷۸۸(  مطروحاً: مصروفات التمویل

  ۳۷٫۹۱۹ ۲٦٫۸٥٥  ۲۳٫۹٥۸ ۱٥٫٥٤۲ 
       إیراد من استثمارات الملكیة الخاصة واالستثمارات 

       المشتركة
 ٥٫۱٤٥ ۱۰٫۳۱٦  ۸٫٦۱۹ ۱۰٫۰۸٦  إیراد االستثمار المباشر، صافي

 - -  ۳٥٫۳۰۰ ۲۹٫٤۰٦ ۱٦ إیراد متعلق بإعادة الھیكلة
 ۱٥۰ ۲٤۸  ۷۲۱ ٥۰۷  مارات المشتركةأرباح أسھم من االستث

  ۳۹٫۹۹۹ ٤٤٫٦٤۰  ۱۰٥٫ ٫٥٦٤۲۹٥ 
       إیراد العقارات
 ۱٫۲۱۱ ٦٫۰٤۱  ٤٫٤۱۱ ۱۳٫٥۱۷  التطویر والبیع

 ۸٤۸ ٦۸٦  ۱٫٤۱۰ ۱٫۲٤۸  اإلیجار والدخل التشغیلي
  ۱٤٫۷٥٫ ٦٥۸۲۱  ٦٫۷۲۷ ۲٫۰٥۹ 

       إیراد الخزینة وإیرادات أخرى
 ۳۱ ٤٫۱٥۹  ٤۷۳ ۹٫٤۲۳   إیراد التمویل 

 )٤۳۲( ۱۰٫۷٤۸  )٤۳۲( ۱٦٫٥۳۰  خزینةالمن استثمارات (خسارة)  /أرباح أسھم وربح 
 ۲۳٫۳٤۳ ۷۳۰  ۲٤٫۰٥۳ ۱٫٤٦۲  إیرادات أخرى، صافي

  ۲۷٫٤۱٥ ۲٤٫۰۹٤  ۱٥٫٦۳۷ ۲۲٫۹٤۲ 
 ٦۹٫۱۰۹ ۹۲٫۹٤۳  ۱۳٤٫۱۱۸ ۱٦۳٫٥٤٥  مجموع اإلیرادات

       
 ۲۱٫۸۱۳ ۲٦٫۸۷۱  ٤۲٫٥٤٤ ٤۸٫۷۸۳   تشغیلیة مصروفات

 ۸٫٥۳٤ ۲۹٫۹۹۸  ۱٥٫٤۰۷ ٥۳٫۷۰٥  مصروفات التمویل
 ٤٫۰۲٥ ۸٫۳٥۲  ٥٫٦۹۹ ۱۲٫۱٦٤ ۱۷ مخصصات انخفاض قیمة الموجودات

 ۳٤٫۳۷۲ ٦٥٫۲۲۱  ٦۳٫٦٥۰ ۱۱٤٫٦٥۲  مجموع المصروفات
       

 ۳٤٫۷۳۷ ۲۷٫۷۲۲  ۷۰٫٤٦۸ ٤۸٫۸۹۳  ربح من العملیات المستمرة
       من موجودات محتفظ بھا لغرض البیع  (خسارة) / ربح

 ۱٫۷۷٤ -  ۲٫۹۳۸ )٤٦۷(  ومن العملیات غیر المستمرة، صافي
 ۳٦٫٥۱۱ ۲۷٫۷۲۲  ۷۳٫٤۰٦ ٤۸٫٤۲٦  ربح الفترة

 
       المنسوب إلى :
 ۳٦٫۰۲۳ ۲۷٫۷٦۸  ۷۲٫٥۰۲ ٤۹٫۱۳٤  مساھمي البنك

 ٤۸۸ )٤٦(  ۹۰٤ )۷۰۸(  حصص غیر مسیطرة
  ٤۸٫٤۲٦ ۷۳٫٤۰٦  ۲۷٫۷۲۲ ۳٦٫٥۱۱ 
 

       العائد على السھم
 ۱٫۰۰ ۰٫۸٤  ۲٫۰۲ ۱٫٤٥  (سنت أمریكي) على السھم المخفضاألساسي والعائد 

 
       العملیات المستمرة – العائد على السھم

 ۱٫۰۰ ۰٫۸٤  ۲٫۰۲ ۱٫٤۷  (سنت أمریكي) على السھم المخفضاألساسي والعائد 

ً  جزءاً  ۲۲ إلى ۱المرفقة من  اإلیضاحات تشكل    .الموحدة المرحلیة المختصرة المالیة المعلومات ھذه من أساسیا



                                                           ٤                                                                                                                                                              مجموعة جي اف اتش المالیة ش.م.ب  
 

   المختصر بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد
 بآالف الدوالرات األمریكیة                                                                                                                               ۲۰۱۹یونیو ۳۰أشھر المنتھیة في  للستة

 
 

  المنسوب لمساھمي البنك  حصص غیر 
     احتیاطي  احتیاطي  أرباح احتیاطي   حصص مسیطرة مجموع
  رأس أسھم احتیاطي القیمة العادلة تحویل  ةستبقام أسھم  غیر محتفظ بھا حقوق
 (مراجعة) ۲۰۱۹یونیو  ۳۰ المال خزینة قانوني اراتملالستث ت العمال  المنحة المجموع مسیطرة للبیع الملكیة

      األجنبیة      
            

 * ۲۰۱۹ینایر ۱الرصید في  ۹۷٥٫٦۳۸ )۸٥٫٤۲٤( ۱۱۷٫۳۰۱ )٤٫۷۲٥( )٤۳٫۳۸۰( ۹۸٫۳۱۸ ۱٫۰۸٦ ۱٫۰٥۸٫۸۱٤ ۳۲۳٫٤۰۸ ٤۰٫٥٥٦ ۱٫٤۲۲٫۷۷۸
 )۳(صفحة  رةربح الفت - - - - - ٤۹٫۱۳٤ - ٤۹٫۱۳٤ )۷۰۸( - ٤۸٫٤۲٦

 تغیرات القیمة العادلة خالل           
 الفترة - - - )۹۱٦( - - - )۹۱٦( - - )۹۱٦(
 مجموع اإلیرادات           

 والمصروفات المحتسبة - - - )۹۱٦( - ٤۹٫۱۳٤ - ٤۸٫۲۱۸ )۷۰۸( - ٤۷٫٥۱۰
            
 أسھم منحة صادرة ٥٥٫۰۰۰ - - - - )٥٥٫۰۰۰( - - - - -
 إطفاء أسھم خزینة )٥٥٫۰۰۰( ٥۰٫٥٤۹ - - - ٤٫٤٥۱ - - - - -
 )۸أرباح أسھم معلنة (إیضاح  - - - - - )۳۰٫۰۰۰( - )۳۰٫۰۰۰( - - )۳۰٫۰۰۰(
 المحول لصندوق الزكاة           
 )۸واألعمال الخیریة (صفحة  - - - - - )۲٫۲۱۹( - )۲٫۲۱۹( - - )۲٫٤٤۲(
 حوافزإصدار أسھم وفق برنامج            

 الموظفین - - - - - - ۱۱۲ ۱۱۲ - - ۱۱۲
 شراء أسھم خزینة - )۱۰۹٫٦۲۷( - - - - - )۱۰۹٫٦۲۷( - - )۱۰۹٫٦۲۷(

 بیع أسھم خزینة - ۸٥٫٦۱۲ - - - )۱٤٫۸۱۷( - ۷۰٫۷۹٥ - - ۷۰٫۷۹٥
 فروقات تحویل العمالت األجنبیة - - - - ۲۳۰ - - ۲۳۰ )٤٫۸٥٦( - )٤٫٦۲٦(
 بدون  غیر مسیطرة شراء حصة           
 تغیر السیطرة - - - - - ٤۳۱ - ٤۳۱ - )۱٥٫۱٦۰( )۱٤٫۷۲۹(
            

 ۲۰۱۹یونیو  ۳۰الرصید في  ۹۷٥٫٦۳۸ )٥۸٫۸۹۰( ۱۱۷٫۳۰۱ )٥٫٦٤۱( )٤۳٫۱٥۰( ٥۰٫۲۹۸ ۱٫۱۹۸ ۱٫۰۳٦٫۷٥٤ ۳۱۷٫٦۲۱ ۲٥٫۳۹٦ ۱٫۳۷۹٫۷۷۱
 

                ألف دوالر أمریكي للسنة المنتھیة في ۲٤٫۸۱۸بیع أسھم الخزینة بمبلغ  مناالحتیاطي القانوني. قام البنك بإعادة تصنیف الخسائر  فية * اعتاد البنك على احتساب ربح / (خسارة) بیع أسھم الخزین
 إلى األرباح المستبقاة.  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱

 
ً  جزءاً  ۲۲إلى  ۱المرفقة من  اإلیضاحات شكلت  .وحدة المرحلیة المختصرةالم المالیة المعلومات ھذه من أساسیا



                                                           ٥                                                                                  مجموعة جي اف اتش المالیة ش.م.ب
 

   المختصر بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد
 بآالف الدوالرات األمریكیة                                                                                                                        (یتبع) ۲۰۱۹یونیو ۳۰لمنتھیة في أشھر ا للستة

 
  المنسوب لمساھمي البنك  

       احتیاطي  احتیاطي احتیاطي   حصص مجموع
  رأس عالوة إصدار أسھم احتیاطي أرباح أسھم القیمة العادلة تحویل العمالت  غیر حقوق
 (مراجعة) ۲۰۱۸ یونیو ۳۰ المال أسھم خزینة قانوني ةستبقام المنحة لالستثمارات األجنبیة المجموع مسیطرة الملكیة

            
 (المعلن ۲۰۱۸ینایر ۱الرصید في            

 سابقاً) ۹۷٥٬٦۳۸ ۳٫۰٥۸ )٥۸٬٤۱۷( ۱۰٥٫۸۹۳ ۱۲۲٫۸۲٥ ۱٫۰۲٦ - - ۱٫۱٥۰٫۰۲۳ ۳٤٥٫۷۷۰ ۱٫٤۹٥٫۷۹۳
 أثر تطبیق معیار المحاسبة            
 ) ۳۰المالي رقم ( - - - - )۱٦٫٥۸٦( - - - )۱٦٫٥۸٦( )۱۳٫۰۹۲( )۲۹٫٦۷۸(

 (معدل) ۲۰۱۸ینایر ۱ الرصید في ۹۷٥٬٦۳۸ ۳٫۰٥۸ )٥۸٬٤۱۷( ۱۰٥٫۸۹۳ ۱۰٦٫۲۳۹ ۱٫۰۲٦ - - ۱٫۱۳۳٫٤۳۷ ۳۳۲٫٦۷۸ ۱٫٤٦٦٫۱۱٥
            

 )۳ ربح الفترة (صفحة - - - - ۷۲٫٥۰۲ - - - ۷۲٫٥۰۲ ۹۰٤ ۷۳٫٤۰٦
 تغیرات القیمة العادلة خالل الفترة - - - - - - ۳٫۳٤۲ - ۳٫۳٤۲ - ۳٫۳٤۲

 مجموع اإلیرادات والمصروفات           
 المحتسبة - - - - ۷۲٫٥۰۲ - ۳٫۳٤۲ - ۷٥٫۸٤٤ ۹۰٤ ۷٦٫۷٤۸

            
 أرباح أسھم معلنة  - - - - )۸۲٫٤۱۲( - - - )۸۲٫٤۱۲( - )۸۲٫٤۱۲(
 المحول لصندوق الزكاة واألعمال            
 الخیریة  - - - - )۲٫٤۳۲( - - - )۲٫٤۳۲( )٥۲۲( )۲٫۹٥٤(
 إلغاء احتساب نتیجة فقدان السیطرة - - - - - - - - - )۷۱۱( )۷۱۱(
 وفق برنامج حوافز  إصدار أسھم           

 الموظفین - - - - - ۸۹ - - ۸۹ - ۸۹
 شراء أسھم خزینة - - )۱٦٫۲٤۱( - - - - - )۱٦٫۲٤۱( - )۱٦٫۲٤۱(

 بیع أسھم خزینة - )۳٫۰٥۸( ۲۳٫۸٤۳ - )۳٫۰۳۰( - - - ۱۷٫۷٥٥ - ۱۷٫۷٥٥
 یةالعمالت األجنبفروقات تحویل  - - - - - - - )۱۱٫۸٦٦( )۱۱٫۸٦٦( )۷٫۱٦۱( )۱۹٫۰۲۷(
 حصة غیر مسیطرة ناتجة من            
 االستحواذ على شركة            

 تابعة  - - - - - - - - - ٦٫۳۸۳ ٦٫۳۸۳

 ۲۰۱۸ یونیو ۳۰الرصید في  ۹۷٥٬٦۳۸ - )٥۰٫۸۱٥( ۱۰٥٫۸۹۳ ۹۰٫۸٦۷ ۱٫۱۱٥ ۳٫۳٤۲ )۱۱٫۸٦٦( ۱٫۱۱٤٫۱۷٤ ۳۳۱٫٥۷۱ ۱٫٤٤٥٫۷٤٥
 

ً  زءاً ج ۲۲إلى  ۱المرفقة من  اإلیضاحات شكلت  .الموحدة المرحلیة المختصرة المالیة المعلومات ھذه من أساسیا



                                                        ٦                                                                           مجموعة جي اف اتش المالیة ش.م.ب
 

   د المختصرالموح بیان التدفقات النقدیة
 بآالف الدوالرات األمریكیة                                            ۲۰۱۹ یونیو ۳۰أشھر المنتھیة في  للستة

 
  یونیو ۳۰  یونیو ۳۰

۲۰۱۸  ۲۰۱۹  
  (مراجعة)  (مراجعة)

 العملیات ةنشطأ   
 ربح الفترة ٤۸٫٤۲٦  ۷۳٫٤۰٦

 تعدیالت لـ :   
 بالصفقات عائد إلى دخلإیراد  )٤۲٫۰۸۹(  )۱٥٫۰۰۰(
            الخدمات المصرفیة التجاریة إیراد )۱۳٫٥٦۰(  )۱۰٫۳۸۲(
 الخاصة إیراد من استثمارات الملكیة )۱۰٫٤۸۲(  )۹٫۲۹۲(

 الخزینة (خسارة) من استثمارات  أرباح األسھم وربح /إیراد من  )۱٦٫٥۳۰(  ٤۳۲
 جنبیةرف العمالت األ(أرباح)/خسائر ص ٦۲۳  ۳۰۷

 إیراد متعلق بإعادة الھیكلة )۲۹٫٤۰٦(  )۳٥٫۳۰۰(
 مصروفات التمویل  ٦۳٫٤۹۳  ۲٦٫۰۰۸
 مخصصات انخفاض القیمة ۱۲٫۱٦٤  ٥٫٦۹۹
 استھالك وإطفاء ۱٫۰۹۷  ۱٫۰۲٦

۳٦٫۹۰٤  ۱۳٫۷۳٦  
 :فيتغییرات    

 اشھر) ۳إیداعات لدى مؤسسات مالیة (ذات تواریخ استحقاق أكثر من  )۲۸۰٫٥۳۷(  ۸٫۳۰۱
 موجودات التمویل )۹۱٫۲۸٤(  )٥٫٥۹٤(
 موجودات أخرى )۱۳۷٫٤۲٦(  )٥۲٫۱۱۸(
 رصید احتیاطي مصرف البحرین المركزي  ورصید بنكي مقید )۱٥٫۷۸۳(  )۲٫٤٥٤(
 عمالءأموال ال ۱٤٫٤٥۸  )۱۲٫۳٤۱(

 ومؤسسات غیر مالیة مؤسسات مالیة من إیداعات ۱٫۱٦۱٫۳٦۸  ۸۸٫٦۸۸
 حسابات جاریة للعمالء )۱٤٫۲۲۳(  )۲۳٫۸٥٦(
 حقوق ملكیة حاملي حسابات االستثمار ۹۸٫۹۲۷  )۷٤٫۲۳۷(
 ذمم دائنة ومصروفات مستحقة )٤۸٫۰٤۲(  )۱۱٫۰۹۳(
 أنشطة العملیاتالناتج من / (المستخدم في) صافي النقد  ۷۰۱٫۱۹٤  )٤۷٫۸۰۰(

 
 مارثأنشطة االست   
 شراء معدات، صافي )۲۷۳(  )۱٫۰٦٥(

 ، صافيخاصة یع استثمارات ملكیةمقبوضات من ب ۲٫۱٥٦  ۲۳٫٦۷۰
 شراء محفظة الخزینة، صافي )۲٦۱٫۷٤۸(  )۳۸٫۹۱۰(

   مقبوضات من بیع شركة تابعة -  ۱۰٤٫٥۹۱
 مقبوضات من بیع عقار استثماري ۳۸٫۱۱۸  -

 ةمشترك اتواستثمار خاصة ملكیة استثماراتمن  ةمستلمأرباح أسھم  ۳٫۰٦٥  ۱٥٫۹۸۳
 مبلغ مدفوع مقدماً لتطویر عقارات )۱۱٫۷۳٤(  )۲٫٦٥۲(
 شراء حصة إضافیة في شركة تابعة -  )٥٫۱٤٤(

 أنشطة االستثمار الناتج من(المستخدم في) /  صافي النقد )۲۳۰٫٤۱٦(  ۹٦٫٤۷۳
 

 أنشطة التمویل   
 مویالت، صافيتمطلوبات ال )٥۹٫۰۲۸(  )۷٫۰۱۲(
 دفوعة مصروفات تمویل م )۲٥٫۷۹٤(  )۲۲٫٦٥۱(
  رباح أسھم مدفوعةأ )۲۷٫۸۲۹(  )۹۰٫٥۳۳(
 غیر مسیطرةشراء حصة  )۹٫۰۲٦(  -

 ، صافيأسھم خزینة شراء )۳۹٫۱۸۲(  ۱٫٥۱٤
 أنشطة التمویل صافي النقد المستخدم في )۱٦۰٫۸٥۹(  )۱۱۸٫٦۸۲(
    
 النقد وما في حكمھ خالل الفترة في(النقص)  / الزیادةصافي  ۳۰۹٫۹۱۹  )۷۰٫۰۰۹(

 *ینایر ۱النقد وما في حكمھ في  ۳۹۷٫٦۲۰  ۲٥٦٫۸۸۷
 یونیو ۳۰النقد وما في حكمھ في  ۷۰۷٫٥۳۹  ۱۸٦٫۸۷۸

 
 * یتمثل النقد وما في حكمھ في:   

 )المقید(باستثناء رصید احتیاطي مصرف البحرین المركزي والنقد  نقد وأرصدة لدى البنوك ۲۹۸٫٥٤٤  ۱۱۸٫۹۹۹
 أقل من ثالثة أشھر)ذات تواریخ استحقاق ( دى مؤسسات مالیةإیداعات ل ٤۰۸٫۹۹٥  ٦۷٫۸۷۹

۱۸٦٫۸۷۸  ۷۰۷٫٥۳۹  

 دوالر أمریكي). ألف ۱٫۰٤۱: ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱دوالر أمریكي ( ألف ٥٥ صافي من الخسائر االئتمانیة المتوقعة بمبلغ* 
ً  جزءاً  ۲۲إلى  ۱المرفقة من  اإلیضاحات شكلت  .لموحدة المرحلیة المختصرةا المالیة المعلومات ھذه من أساسیا



۷                                                                                                                                                           مجموعة جي اف اتش المالیة ش.م.ب  
              

    ستثمار المقیدة الموحد المختصربیان التغیرات في حسابات اال
                                        ۲۰۱۹ یونیو ۳۰للستة أشھر المنتھیة في 

 
  

 (مراجعة) ۲۰۱۹ یونیو ۳۰ ۲۰۱۹ینایر  ۱الرصید في  الحركة خالل الفترة ۲۰۱۹ یونیو ۳۰الرصید في 
 

 المجموع
(بآالف 

الدوالرات 
 األمریكیة)

 
معدل سعر 

 الوحدة
(بالدوالر 
 األمریكي)

 
 

عدد 
الوحدات 
 (باآلالف)

مصروفات 
 إداریة

(بآالف 
الدوالرات 
 األمریكیة)

رسوم البنك 
 كوكیل

(بآالف 
الدوالرات 
 األمریكیة)

 أرباح أسھم
 مدفوعة
(بآالف 

الدوالرات 
 األمریكیة)

 مجمل
 الدخل

(بآالف 
الدوالرات 
 األمریكیة)

 
 إعادة تقییم
(بآالف 

الدوالرات 
 )األمریكیة

استثمارات/ 
 (سحوبات)
(بآالف 

الدوالرات 
 األمریكیة)

 
المجموع 
(بآالف 

الدوالرات 
 األمریكیة)

 
 معدل سعر

 الوحدة
(بالدوالر 
 األمریكي)

 
 
 

عدد الوحدات 
 (باآلالف)

 
 
 

 الشركة:

             
 شركة مینا للعقارات (ش.م.ك.م)  ۱٥۰ ۰٫۳۳ ٥۰ - - - - - - ۱٥۰ ۰٫۳۳ ٥۰

 صندوق البشایر ۱۳ ۷٫۰۳ ۹۱ - ۱۲ - - - - ۱۳ ۷٫۹۱ ۱۰۳
 )۱سفانا لالستثمار (ریا  ٦٫۲٥٤ ۲٫٦٥ ۱٦٫٥۷۳ - - - - - - ٦٫۲٥٤ ۲٫٦٥ ۱٦٫٥۷۳

 شادن لالستثمارات العقاریة ذ.م.م             
 )٥(ریا  ۳٫٤۳٤ ۲٫٦٥ ۹٫۱۰۰ - - - - - - ۳٫٤۳٤ ۲٫٦٥ ۹٫۱۰۰
 )٦شركة لوكاتا المحدودة (ریا ۲٬٦۳۳ ۱٫۰۰ ۲٫٦۳۳ - - - - - - ۲٬٦۳۳ ۱٫۰۰ ۲٫٦۳۳

             

۲۸٫٤٥۹   - - - - ۱۲ - ۲۸٫٤٤۷    
 

 (مراجعة) ۲۰۱۸یونیو  ۳۰ ۲۰۱۸ینایر  ۱الرصید في  الحركة خالل الفترة ۲۰۱۸ یونیو ۳۰الرصید في 
 

المجموع 
(بآالف 

الدوالرات 
 األمریكیة)

 
معدل سعر 

 الوحدة
(بالدوالر 
 األمریكي)

 
 

عدد 
الوحدات 
 (باآلالف)

مصروفات 
 إداریة

(بآالف 
الدوالرات 
 األمریكیة)

رسوم البنك 
 كوكیل

(بآالف 
الدوالرات 
 األمریكیة)

 أرباح أسھم
 مدفوعة
(بآالف 

الدوالرات 
 األمریكیة)

 مجمل
 الدخل

(بآالف 
الدوالرات 
 األمریكیة)

 
 إعادة تقییم
(بآالف 

الدوالرات 
 األمریكیة)

استثمارات/ 
 (سحوبات)
(بآالف 

رات الدوال
 األمریكیة)

 
المجموع 
(بآالف 

الدوالرات 
 األمریكیة)

 
 معدل سعر

 الوحدة
(بالدوالر 
 األمریكي)

 
 
 

عدد الوحدات 
 (باآلالف)

 
 
 

 الشركة:

             
 شركة مینا للعقارات (ش.م.ك.م)  ۱٥۰ ۰٫۳٥ ٥۳ - - - - - - ۱٥۰ ۰٫۳٥ ٥۳
 صندوق البشایر ۱۳ ۷٫۱٥ ۹۳ - - - - - - ۱۳ ۷٫۱٥ ۹۳

 )۱سفانا لالستثمار (ریا  ٦٫۲٥٤ ۲٫٦٥ ۱٦٫٥۷۳ - - - - - - ٦٫۲٥٤ ۲٫٦٥ ۱٦٫٥۷۳
 شادن لالستثمارات العقاریة ذ.م.م             

 )٥(ریا  ۳٫٥۲۹ ۲٫٦٥ ۹٫۳٥۲ - - - - - - ۳٫٥۲۹ ۲٫٦٥ ۹٫۳٥۲
 )٦شركة لوكاتا المحدودة (ریا ۲٫٦۳۳ ۱٫۰۰ ۲٫٦۳۳ - - - - - - ۲٫٦۳۳ ۱٫۰۰ ۲٫٦۳۳

             

۲۸٫۷۰٤   - - - - - - ۲۸٫۷۰٤    
 
 
ً  جزءاً  ۲۲إلى  ۱المرفقة من  اإلیضاحات شكلت  .الموحدة المرحلیة المختصرة المالیة المعلومات ھذه من أساسیا



                                               ۸                                                                       مجموعة جي اف اتش المالیة ش.م.ب  
 

   بیان مصادر واستخدامات صندوق األعمال الخیریة والزكاة الموحد المختصر
 بآالف الدوالرات األمریكیة                                              ۲۰۱۹ یونیو ۳۰للستة أشھر المنتھیة في 

 
 

  یونیو ۳۰  یونیو ۳۰
۲۰۱۸  ۲۰۱۹  

  (مراجعة)  اجعة)(مر
    
 مصادر صندوق األعمال الخیریة والزكاة   

 مساھمة من المجموعة  ۲٫٤۳۷  ۲٫۹٥٤
 إیرادات مخالفة للشریعة اإلسالمیة ۲٥٦  ۲۷

    
 مجموع المصادر ۲٫٦۹۳  ۲٫۹۸۱

    
 استخدامات صندوق األعمال الخیریة والزكاة   
 تبرعات لمؤسسات خیریة )۱٫۳٦۸(  )۳(
    
 مجموع االستخدامات )۱٫۳٦۸(  )۳(
    

 فائض المصادر على االستخدامات ۱٫۳۲٥  ۲٫۹۷۸
 صندوق األعمال الخیریة والزكاة غیر الموزع كما في بدایة الفترة ٤٫٦۳٦  ۲٫۸٤۱

    
 یونیو ۳۰صندوق األعمال الخیریة والزكاة غیر الموزع كما في  ٥٫۹٦۱  ٥٫۸۱۹

 
 

 تتمثل في:   
 الزكاة المستحقة  ۹۷۳  ۱٫۹۷۰
 صندوق األعمال الخیریة ٤٫۹۸۸  ۳٫۸٤۹

    
٥٫۸۱۹  ٥٫۹٦۱  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ً  جزءاً  ۲۲إلى  ۱المرفقة من  اإلیضاحات شكلت  .الموحدة المرحلیة المختصرة المالیة المعلومات ھذه من أساسیا



                                                                                                     ۹                                                                            مجموعة جي اف اتش المالیة ش.م.ب  
 

    المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة   إیضاحات حول
                             ۲۰۱۹ یونیو ۳۰أشھر المنتھیة في  للستة
 

 المنشأةتقریر  .۱
من المعلومات المالیة  ۲۰۱۹ یونیو ۳۰أشھر المنتھیة في  للستةتتكون المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة 

 "البنك") والشركات التابعة لھ ("المجموعة"). أو  جي اف اتش(مجموعة جي إف إتش المالیة ش.م.ب ل
 

 التابعة الجوھریة التالیة في المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة.تم توحید الشركات 
 

الشركة األم/  بلد التأسیس إسم الشركة التابعة
 المالكة

نسبة الملكیة 
 ۲۰۱۹الفعلیة 

 نشاط العمل الرئیسي

اإلمارات  جي اف اتش كابیتال المحدودة
العربیة 
 المتحدة

 جي اف اتش

  إدارة االستثمارات ۱۰۰%

المصرف الخلیجي التجاري 
  )KHCBش.م.ب (

 أعمال مصرفیة بالتجزئة %٥٥٫٤۱ مملكة البحرین

شركة بوابة المغرب االستثماریة 
)MGIC(  

 جزر الكایمن

 تطویر العقارات %۸۹٫۲٦

 تطویر العقارات %٥۱٫٤۱  شركة مرفأ تونس لالستثمار
شركة استثمار مدینة نافي 
ستثمار مومباي للطاقة، وشركة ا
مدینة مومباي لتكنولوجیا 

المعلومات (مجتمعة" مشاریع 
 الھند")

 تطویر العقارات ۷۷٫۲۰%

شركات مشاریع العرین ش.م.ب 
 (مقفلة)

۱۰۰%  تطویر العقارات 

%٥۱٫۷۲ شركة الصقر لألسمنت ش.م.ب   صناعة اإلسمنت 
شركة الخلیج القابضة ش.م.ك 

 (قابضة)
%٥۱٫۱۸  دولة الكویت  ثمار في العقاراتاالست 

شركة صروح، جزر الكایمان 
 جزر الكایمن ("صروح")

المصرف 
الخلیجي 
 التجاري

 

بناء وبیع العقارات في "أوریكس  ۱۰٫۰۰%
 ھیلز"

 
 
 أساس اإلعداد .۲

اجعة أعدت المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة وفقاً لمعاییر المحاسبة المالیة الصادرة عن ھیئة المحاسبة والمر
األنظمة الصادر للمؤسسات المالیة اإلسالمیة. ووفقاً لمتطلبات ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة ودلیل 

مصرف البحرین المركزي، بالنسبة لألمور التي ال تتناولھا معاییر المحاسبة المالیة الصادرة عن ھیئة المحاسبة عن 
سالمیة، فإن المجموعة تسترشد بالمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ذات العالقة. وتبعاً والمراجعة للمؤسسات المالیة اإل

ً إلرشادات معیار المحاسبة الدولي رقم   -۳٤لذلك، تم عرض البیانات المالیة الموحدة المرحلیة بصورة مختصرة وفقا
 "التقاریر المالیة المرحلیة". 

 
المرحلیة المختصرة ال تشمل كل المعلومات المطلوبة للبیانات المالیة السنویة الكاملة ویجب إن المعلومات المالیة الموحدة 

ذلك، تم تضمین إیضاحات  مع .۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱قراءتھا مع البیانات المالیة الموحدة المدققة للمجموعة للسنة المنتھیة في 
المالي منذ آخر  المالي للمجموعة وأدائھا ي المركزتفسیریة مختارة لتوضح أحداث ومعامالت جوھریة لفھم التغیرات ف

 .۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في وعن السنة المنتھیة في مدققة بیانات مالیة موحدة سنویة 
 
 
 



                                                    ۱۰مجموعة جي إف إتش المالیة (ش.م.ب)                                                                          
 

    المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة   إیضاحات حول
                             ۲۰۱۹ یونیو ۳۰أشھر المنتھیة في  للستة
 

 (یتبع) أساس اإلعداد.  ۲
 

 التغییر في العرض:
بیان الدخل لتتوافق مع مختلف أنشطة یان المركز المالي وب، غیرت المجموعة وصفھا وعرضھا ل۲۰۱۹ ینایراعتباراً من  

المجموعة المولدة لإلیرادات، ولتعزیز اإلفصاحات، وتمكین مستخدمي البیانات المالیة من فھم األنشطة واألداء المالي 
المرتبطة  ، ومصادر اإلیراداتللمجموعة خطوط العمل الجوھریةتشرح للمجموعة بشكل أفضل. الفقرات والجداول أدناه 

 بھا. 
 

 األنشطة:
عن عمالئھا بصفة وكیل ب) تقدیم  نیابةاالستثمار، وإدارة األصول  صاألنشطة الرئیسیة للمجموعة تشمل: أ) تقدیم فر

محسنة عوائد لتحتیة والمشاریع العقاریة المستھدفة لتحقیق االتجاریة ج) القیام بتطویر وبیع مشاریع البنى  المصرفیةالخدمات 
بإدارة ، تقوم المجموعة لذلكملكیة استراتیجیة كمدیر رئیسي. باإلضافة  بأصولكة العمالء في االستثمار، واالحتفاظ د) مشار

 محفظة الخزینة بھدف تحقیق عوائد أعلى من الفرص المتوفرة في رأس المال وأسواق المال.
 

 القطاعات:
  دات القطاعات التشغیلیة التالیة:للقیام باألنشطة المذكورة أعاله، نظمت المجموعة نفسھا في وح

 
 الخدمات المصرفیة

 ستثماریة:اال
 
 
 
 
 

حقوق الملكیة  أنشطةعلى  بشكل أساسي قطاع الخدمات المصرفیة االستثماریة، والذي یركز
الخاصة وإدارة األصول. أنشطة حقوق الملكیة الخاصة تشمل االستحواذ على حصص في 

سعار أقل من القیمة المتوقعة. تعمل المجموعة شركات غیر مدرجة أو مدرجة، وذلك بأ
بصفة مدیر ریئسي ووسیط من خالل شراء وإدارة وتحقیق االستثمارات في موجودات 
االستثمار لعمالءھا من المؤسسات واألفراد من أصحاب الثروات. وحدة إدارة األصول 

المؤجرة لموجودات مسئولة عن تحدید وإدارة االستثمارات في العقارات المدرة للعوائد، وا
 في األسواق المستھدفة. 

 
، واقتناص الفرص االستثماریةاألنشطة المصرفیة االستثماریة تركز على شراء، وإدارة، 

 .المستھدفةوذلك لتحقیق وتجاوز العوائد 
 

األنشطة المصرفیة االستثماریة تنتج إیرادات للمجموعة تستند على الرسوم، واألنشطة، 
حقوق الملكیة الخاصة، واالستثمارات  تشملتحت ھذا القطاع  واألصول. الموجودات

 المشتركة واالستثمارات االستراتیجیة غیر المصرفیة.
 

الخدمات المصرفیة 
 :التجاریة

 
 

المتوافقة مع جمیع األنشطة المصرفیة للشركات والخدمات المصرفیة لألفراد  على تشمل
الل شركتھا التابعة، المصرف الخلیجي التي تقدمھا المجموعة من خالشریعة اإلسالمیة 

ً بإدارة دفتر الخزینة واستثمارات الملكیة  التجاري ش.م.ب. كما تقوم الشركة التابعة أیضا
 الخاصة بالمجموعة ضمن ھذا القطاع التشغیلي. 

 :تطویر عقارات
 
 
 

دیة وحدة العمل ھذه بشكل رئیسي في إنشاء وإدارة مشاریع البنى التحتیة االقتصاتشارك 
الكبیرة. كما تغطي وحدة العمل استثمارات المجموعة في العقارات والموجودات المتعلقة 

 بھا.  

ة یالخدمات المؤسس
 والخزینة:

لمجموعة، بما في ذلك الخزینة اجمیع التكالیف واألنشطة التي یتم القیام بھا على مستوى 
المؤسسیة وأنشطة الخزینة  والموجودات المتبقیة لالستثمارات، تعتبر جزءاً من األنشطة

 للمجموعة. 
 

عمل فریق  اجمیع القطاعات التشغیلیة أعاله، عدا الخدمات المصرفیة التجاریة التي تعتبر شركة تابعة منفصلة، لدیھ
  .مشتركة ووحدات دعم توظیف االستثمارمن المھنیین المحترفین، ویدعمھ فریق عمل  متخصص

 
 



 
                                                  ۱۱م.ب)                                                                          مجموعة جي إف إتش المالیة (ش.

 
    المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة   إیضاحات حول
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 (یتبع) أساس اإلعداد.  ۲
 

وحدات العمل االستراتیجیة تقدم منتجات وخدمات مختلفة، ویتم إدارتھا بصورة منفصلة، ألنھا تتطلب استراتیجیات مختلفة 
لإلدارة وتخصیص الموارد ضمن المجموعة. لكل من وحدات العمل االستراتیجیة، یقوم مجلس إدارة المجموعة (صانعي 

 یة الرئیسیین) بمراجعة تقاریر إداریة داخلیة كل ثالثة أشھر.   القرارات التشغیل
 

یتم قیاس أداء كل قطاع تشیغیلي على أساس نتائج القطاع، ویتم مراجعتھ من قبل لجنة اإلدارة ومجلس اإلدارة كل ثالثة 
أھمیة وعالقة في تقییم نتائج  أشھر. تستخدم نتائج القطاعات لقیاس األداء كون اإلدارة تعتقد أن ھذه المعلومات ھي األكثر

بعض القطاعات المتعلقة بمنشآت أخرى التي تعمل في ھذه القطاعات. یتم تحدید التسعیر بین القطاعات، إن وجد، على أسس 
 تجاریة اعتیادیة.  

 
القطاعات ذات  منتقوم المجموعة بتصنیف اإلیرادات والتكالیف التي یمكن نسبتھا مباشرة، والمتعلقة بالمعامالت الناشئة 

الصلة كإیرادات القطاع، ومصروفات القطاع على التوالي. یتم تخصیص التكالیف غیر المباشرة بناء على محركات/عوامل 
التكلفة التي یمكن تحدیدھا مع القطاع و/أو األنشطة ذات العالقة. التقاریر اإلداریة الداخلیة مصممة لتعكس اإلیرادات 

. اإلیرادات والمصروفات والموجودات یة التقدیریةصلة، والتي یتم قیاسھا مقابل أرقام المیزانوالتكالیف للقطاعات ذات ال
والمطلوبات غیر المخصصة، تتعلق باألنشطة المؤسسیة وأنشطة الخزینة على مستوى المجموعة. ال یتم تخصیص 

 المصروفات على قطاعات األعمال.
     

 مصادر الدخل:
 على إیراداتھا من المصادر التالیة، وتعرض بیان الدخل وفقاً لذلك:تحصل المجموعة بشكل رئیسي 

 

 مصادر اإلیرادات المنتجات فئات األصول
الخدمات المصرفیة 

 االستثماریة
في أسھم  الفردیة عروض الصفقات

األصول  فرصحقوق الملكیة الخاصة، و
 المدرة للدخل.

 

تكتسبھا التي و اإلیرادات المتعلقة بالصفقات،
وعة من الشركات المستثمر فیھا، المجم

 بعملیات االستحواذ الجدیدة. المرتبطة 
تكون في ، اإلیرادات القائمة على األصول

طبیعة رسوم إداریة، ورسوم أداء، ورسوم 
االستحواذ أو رسوم التخارج، والتي تعتبر 

 تعاقدیة في طبیعتھا
 منتجات وخدمات التمویل المصرفي المصرفیة التجاریة الخدمات

للمؤسسات واألفراد، وإدارة النقد، 
 المتوافقة مع الشریعة اإلسالمیة.

إیرادات التمویل، وإیرادات الرسوم واالستثمار 
 (صافي تكالیف التمویل المباشرة)

 الخاصة استثمارات الملكیةتشمل  خاصة استثمارات ملكیة
لالستثمارات  مجموعةتعرضات ال

 االستراتیجیة واالستثمارات المشتركة.
كما تشمل الشركات التابعة غیر 
المصرفیة والشركات الزمیلة المحتسبة 
بطریقة حقوق الملكیة، حیث یكون للبنك 

 تأثیر جوھري. 
 

(الخسارة) على  تشمل أرباح األسھم، الربح /
، الخاصة بیع وإعادة قیاس استثمارات الملكیة

 واالستثمارات المشتركة، والحصة في الربح/
كات الزمیلة المحتسبة (الخسارة) من الشر
 بطریقة حقوق الملكیة

دخل إعادة ھیكلة المطلوبات واتفاقیات التمویل 
ً كدخل من استثمارات الملكیة  یعتبر أیضا

 .الخاصة
 

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

 لھا المجموعة.

لخسارة) على أرباح األسھم، والربح/(ا
 للبنك االستثمارات المشتركة
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 (یتبع) أساس اإلعداد.  ۲
 

 مصادر اإلیرادات المنتجات فئات األصول
حیازة العقارات للبیع المباشر، التطویر  العقارات

اإلیجار. كما یشمل  والبیع، و/أو عوائد
ذلك أمالك المجموعة أو مشاركتھا في 

 الترفیھ والضیافة.أصول 

من تطویر وبیع  ،دخل التطویر والمبیعات
المشاریع العقاریة للمجموعة، بناء على طریقة 

 نسبة اإلنجاز.
من اإلیجارات ، دخل اإلیجار والتشغیل

واإلیرادات اإلضافیة األخرى من االستثمار في 
 العقارات.

 
تمثل عملیات إدارة السیولة للبنك، بما  عملیات الخزینة

ذلك أنشطة جمع واستخدام األموال  في
 لكسب ھامش ربح تجاري.

الدخل الناتج من استخدام فائض السیولة لدى 
البنك من خالل، على سبیل المال ال الحصر، 
اإلیداعات قصیرة األجل لدى البنوك 
والمؤسسات المالیة، وأدوات سوق المال، 

 واستثمارات الخزینة األخرى ذات الصلة.
 
 

 حاسبیة الھامةالسیاسات الم .۳
السیاسات المحاسبیة وطرق الحساب المطبقة من قبل المجموعة في إعداد المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة ھي 

  .۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في للمجموعة نفسھا تلك التي استخدمت في إعداد البیانات المالیة الموحدة المدققة 
 

 التقدیرات .٤
التقدیرات، والفرضیات القرارات و بیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة یتطلب من اإلدارة استخدام بعضإن إعداد ال

المحاسبیة الھامة التي تؤثر في تطبیق السیاسات المحاسبیة واألرقام المعلنة للموجودات، والمطلوبات، واإلیرادات 
 دیرات.والمصروفات. قد تختلف النتائج الحقیقیة عن ھذه التق

 
الجوھریة ذاتھا التي تم  القراراتقامت اإلدارة باستخدام  عند إعداد ھذه المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة،

استخدامھا في تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة، والمصادر الرئیسیة لتقدیر عدم الیقینیة، والتي تم تطبیقھا على البیانات 
  .۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱مدققة للسنة المنتھیة في المالیة الموحدة ال

 
 إدارة المخاطر المالیة .٥

سیاسات وأھداف إدارة المخاطر المالیة للمجموعة ھي نفسھا تلك التي تم اإلفصاح عنھا في البیانات المالیة الموحدة المدققة 
  .۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
 

 للعملیات الموسمیةالطبیعة  .٦
التجاریة، وإدارة أعمال الترفیھ  یةفالمصر الخدمات، ویة االستثماریةفالمصر الخدماتالمجموعة ( بسبب طبیعة عمل

أشھر المعلنة في ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة قد ال تعكس جزءأ متناسباً  ةستلل)، فإن النتائج والضیافة
  ة.عامة للسنمن النتائج ال

 
 

غیر مدققة. تم استخراج أرقام المقارنة لبیان المركز  ھاولكنتھا مراجعتم موحدة المرحلیة المختصرة المعلومات المالیة ال .۷
والمعلومات  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في  للمجموعة المالي الموحد المختصر من البیانات المالیة الموحدة المدققة

تم استخراج أرقام المقارنة للبیانات . ۲۰۱۸ یونیو ۳۰ ر المنتھیة فيأشھ للستةالمالیة الموحدة المرحلیة المختصرة المراجعة 
الموحدة المختصرة للدخل والتدفقات النقدیة والتغیرات في حقوق الملكیة والتغیرات في حسابات االستثمارات المقیدة 

للستة المختصرة المراجعة ومصادر استخدامات صندوق األعمال الخیریة والزكاة من المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة 
  .۲۰۱۸ یونیو ۳۰ أشھر المنتھیة في
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 التخصیصات  .۸
 .  عند اعتمادھا من قبل المساھمین في نھایة السنةیتم عمل تخصیصات األرباح، إن وجدت، 

 
 الل الفترة:، تم اعتماد وتنفیذ ما یلي خ۲۰۱۹مارس  ۲۸في اجتماع المساھمین الذي عقد بتاریخ 

 ملیون دوالر امریكي. ۳۰من رأس المال المدفوع بقیمة  %۳٫۳٤بنسبة  نقدیةأ) أرباح 
 سھم قائم). ۱٦٫۷٤من القیمة اإلسمیة لألسھم ( سھم واحد لكل  %٥٫۹۷ملیون دوالر أمریكي تمثل  ٥٥ب) أسھم منحة بقیمة 

 ملیون دوالر الحتیاطي األعمال الخیریة. ۱ج) تخصیص 
 ألف دوالر أمریكي لصندوق الزكاة للسنة. ۹٤۱د) تخصیص 

 ملیون دوالر أمریكي لالحتیاطي القانوني. ۱۱٫٤ھـ) تحویل 
الحصول  عدسھم خزینة مملوك من قبل البنك كما في تاریخ اجتماع الجمعیة العمومیة السنوي، ب ۲۰۷٫٥٤۷٫۱۷۰و) إطفاء 

 على موافقة السلطات المختصة. 
 

 محفظة الخزینة .۹
 

  یونیو ۳۰  دیسمبر ۳۱  یونیو ۳۰
۲۰۱۸  ۲۰۱۸  ۲۰۱۹  

  آالف الدوالراتب  آالف الدوالراتب  آالف الدوالراتب
  األمریكیة  األمریكیة  األمریكیة
  (مراجعة)  (مدققة)  (مراجعة)

      
      
 إیداعات لدى مؤسسات مالیة ۸٦٦٫۱۲۰  ۲۸۹٫٥٥۸  ٦۷٫۸۷۹

      
 ملكیةاستثمارات أدوات حقوق      
 بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل     
 سندات بمعدالت فائدة متصاعدة - ۱۷۸٫۹۸۸  -  -
      
 استثمارات أدوات دین     
 بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل     
 مسعرةصكوك  - ۱٥٥٫۳۲٦  ۱۰۰٫٥۲۷  -
      
 بالتكلفة المطفأة     

 *سعرةك مصكو - ٤۸۱٫۹۷۱  ٤۲۷٫۹۱٥  ۳۳۹٫۱۱٦
 صكوك غیر مسعرة - -  -  ۱۷۰

      
٤۰۷٫۱٦٥  ۸۱۸٫۰۰۰  ۱٫٦۸۲٫٤۰٥  

 
 

ألف دوالر  ۹۱٬۷۰۰ألف دوالر أمریكي مرھونة مقابل قرض متوسط األجل بقیمة  ۱۰۷٬۳۹٥* تشمل صكوك بقیمة 
 أمریكي.
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 موجودات التمویالت  .۱۰

 
  یویون ۳۰  دیسمبر ۳۱  یونیو ۳۰

۲۰۱۸  ۲۰۱۸  ۲۰۱۹  
  آالف الدوالراتب  آالف الدوالراتب  آالف الدوالراتب

  األمریكیة  األمریكیة  األمریكیة
  (مراجعة)  (مدققة)  (مراجعة)

      
 مرابحة ۹۸٥٫۱۷۹  ۹٤۸٬۱۸۹  ۹۸٥٫۹٥۰
 مشاركة ۷٫۳۲۷  ۹٬۳۹۳  ۱۱٫٦۱۸
 وكالة ۱۳٫۲۸۰  ۱۳٬۲۸۱  ۱٤٫٦٥٥
 مضاربة ۲٫۷۹۹  ۲٬۷۸۲  ۲٫۷۸۰
 إستصناع ٦٫۹۰۰  ٥٬٤٤۸  ۱٫۱۲۷

 موجودات محتفظ بھا لإلیجار ۳٦۰٫۷٦۳  ۲۹٤٬۷۸۸  ۲۷۰٫۲۹۲
      

۱٫۲۸٦٫٤۲۲  ۱٬۲۷۳٬۸۸۱  ۱٫۳۷٦٫۲٤۸  
      
  یُطرح: مخصصات اإلنخفاض في القیمة  )۷٦٫۰۱۷(  )٦٤٬۹۳٤(  )٦۰٫۱۹۸(
      

۱٫۲۲٦٫۲۲٤  ۱٬۲۰۸٬۹٤۷  ۱٫۳۰۰٫۲۳۱  
 

 
 ارات عقاریةاستثم  .۱۱

 
  یونیو ۳۰  دیسمبر ۳۱  یونیو ۳۰

۲۰۱۸  ۲۰۱۸  ۲۰۱۹  
  آالف الدوالراتب  آالف الدوالراتب  آالف الدوالراتب

  األمریكیة  األمریكیة  األمریكیة
  (مراجعة)  (مدققة)  (مراجعة)

      
 استثمار عقاري     

 ارض - ٤۸٥٫٥۰٤  ٤۸۲٬۸٥۱  ٤۸٥٫۰۱۲
 مبنى - ٤۰٫۸٤۱  ٤۰٬۸٤۱  ٤۰٫۸٤۱

      
٥۲٥٫۸٥۳  ٥۲۳٬٦۹۲  ٥۲٦٫۳٤٥  

      
 عقارات تطویریة     

 ارض - ۸۰٦٫۸۲۷  ۸۱۱٬٦۸٤  ۷۹۱٫۷٥۸
 مبنى - ٤۸۸٫۲۷۲  ٥۰٤٬٦۳٤  ٤۸۰٫۸٦۲

      
۱٫۲۷۲٫٦۲۰  ۱٬۳۱٦٬۳۱۸  ۱٫۲۹٥٫۰۹۹  

      
۱٫۷۹۸٫٤۷۳  ۱٬۸٤۰٬۰۱۰  ۱٫۸۲۱٫٤٤٤  
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 الخاصة ملكیةالرات استثما  .۱۲

 
  یونیو ۳۰  دیسمبر ۳۱  یونیو ۳۰

۲۰۱۸  ۲۰۱۸  ۲۰۱۹  
  آالف الدوالراتب  آالف الدوالراتب  آالف الدوالراتب

  األمریكیة  األمریكیة  األمریكیة
  (مراجعة)  (مدققة)  (مراجعة)

      
      
 أدوات حقوق الملكیة     
 قوق الملكیةبالقیمة العادلة من خالل ح     

 مسعرةأسھم غیر  - ۳٤٫۸۷٥  ۳٤٫۸۷٥  ۳٤٫۸۷٥
      
 بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة     

 أوراق مالیة مدرجة (بالقیمة العادلة) - ۲٦٫٥۱۱  ۲۹٫۰۹۳  ۲۳٫۰۲۲
 (بالتكلفة)مسعرة أسھم غیر  - ۱۰۳٫۰۰٦  ۱۰۳٫۰۸۰  ۹۷٫٦۰۸

      
۱۲۰٫٦۳۰  ۱۳۲٫۱۷۳  ۱۲۹٫٥۱۷  

      
 استثمارات في شركات زمیلة محتسبة بطریقة حقوق الملكیة ۱۱٤٫٦٥٦  ٦٦٫۹٦٤  ۸٥٫٤٤۱

      
۲٤۰٫۹٤٦  ۲۳٤٫۰۱۲  ۲۷۹٫۰٤۸  

 
 استثمارات مشتركة  .۱۳

 
  یونیو ۳۰  دیسمبر ۳۱  یونیو ۳۰

۲۰۱۸  ۲۰۱۸  ۲۰۱۹  
  آالف الدوالراتب  آالف الدوالراتب  آالف الدوالراتب

  األمریكیة  األمریكیة  األمریكیة
  (مراجعة)  (مدققة)  (مراجعة)

      
      
 بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة     

  (بالتكلفة)  مسعرةأوراق مالیة غیر  - ۷۷٫۰٤۸  ۷۷٫٦٤٤  ۷٦٫٦٥۳
      

۷٦٫٦٥۳  ۷۷٫٦٤٤  ۷۷٫۰٤۸  
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 لوبات متعلقة بھاومط موجودات محتفظ بھا لغرض البیع .۱٤

 
  یونیو ۳۰  دیسمبر ۳۱  یونیو ۳۰

۲۰۱۸  ۲۰۱۸  ۲۰۱۹  
  آالف الدوالراتب  آالف الدوالراتب  آالف الدوالراتب

  األمریكیة  األمریكیة  األمریكیة
  (مراجعة)  (مدققة)  (مراجعة)

      
 موجودات ۱۰۱٫۲۱۳  ۱٤۷٫۱٤۱  -
 مطلوبات ۳۹٫۹۳٦  ٤۲٫۷٤۹  -

 
 

دات والمطلوبات ذات العالقة المحتفظ بھا لغرض البیع تمثل موجودات ومطلوبات شركة الصقر لألسمنت ش.م.ب الموجو
. لدى المجموعة خطة نشطة أقّرھا مجلس اإلدارة، ۲۰۱۸ تم االستحواذ علیھا في سنةتابعة للمجموعة  ة(مقفلة)، وھي شرك

المستحوذ الموجودات والمطلوبات والحصة غیر المسیطرة  لبیع حصصھا في شركة الصقر لألسمنت، وبالتالي تم تصنیف
عملیات ال(الخسارة) من  كموجودات محتفظ بھا لغرض البیع في بیان المركز المالي الموحد. تم عرض صافي الربح/ علیھا

ات غیر في بیان الدخل الموحد المختصر ضمن بند "الربح/ (الخسارة) من الموجودات المحتفظ بھا لغرض البیع والعملی
 المستمرة، صافي".  

 
خالل الفترة، قامت المجموعة ببیع كامل حصتھا (باإلضافة للحصص اإلضافیة المشتراة خالل الفترة) في شركة شیفیلد دبي 

 ً ، تم إلغاء فقدان السیطرة، وبالتالي    ھ"محتفظ بھا لغرض البیع" مما نتج عن ضمن بند لالستثمار، والتي تم تصنیفھا سابقا
في المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة، وتم تضمین  شركة شیفیلد دبي لالستثمارب موجودات ومطلوبات احتسا

 .ملیون دوالر أمریكي ضمن بند "إیرادات متعلقة بالصفقات" ۸الربح الناتج بمبلغ 
 

 
 تمویالت ألجل  .۱٥

 
  یونیو ۳۰  دیسمبر ۳۱  یونیو ۳۰

۲۰۱۸  ۲۰۱۸  ۲۰۱۹  
  آالف ب  الف آب  آالف ب

  الدوالرات  الدوالرات  الدوالرات
  األمریكیة  األمریكیة  األمریكیة
  (مراجعة)  (مدققة)  (مراجعة)

      
  تسھیالت تمویالت المرابحة  - ۱۱۹٫٤٦۱  ۱٤٥٬۱٦۷  ۱٥۲٫۱۰۰
 تسھیالت تمویالت الوكالة  - -  ۲٤٫۷۹۷  ٤۹٫۷۹۷
 مطلوبات الصكوك - -  -  ۲٥٫۲۲٦
 تمویل إجارة - ۲٥٫۷۲٤  ۲٦٬۷٤۳  ۱٤٫۰۲۱

 أخرىقروض  - ٥٤٫۷۷٥  ٥۹٬٤۳۰  ۲۳۰٫۳۰۳
      

٤۷۱٫٤٤۷  ۲٥٦٫۱۳۷  ۱۹۹٫۹٦۰  
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 إیراد متعلق بإعادة الھیكلة .۱٦

  وبات بمبلغیمثل ھذا الدخل الناتج عن إعادة ھیكلة مطلوبات شركة تابعة. خالل الفترة، وافقت المجموعة على تسویة مطل
) في شركة تابعة تعمل في مجال إدارة %٤۰تبادل نقد وحصة جزئیة ( مقابلملیون دوالر أمریكي لمزود خدمات،  ٥٦

 %٤۰لقیمة الدفتریة لاللتزام على النقد المدفوع والقیمة الدفتریة للحصة البالغة عن اأعمال الضیافة. تم احتساب المبلغ الزائد 
بما أن الشركة المستثمر اد متعلق بإعادة الھیكلة"، ویمثل الدخل من تسویة المطلوبات بمبالغ أقل. في الشركة التابعة "كإیر

فیھا تدار اآلن بصورة مشتركة بین مزود الخدمة والمجموعة بناء على اتفاقیة تعاقدیة بین الطرفین (مشروع مشترك)، فقد 
ستثمار المحتفظ بھ ضمن بند " استثمار محتسب بطریقة حقوق أدى ذلك لفقدان السیطرة، ویتم احتساب القیمة الدفتریة لال

     .الخاصة" ةملكیالملكیة" ویدرج ضمن بند "استثمارات ال
 

، وكجزء ۲۰۱٦دخالً من إعادة ھیكلة مطلوبات شركة تابعة. في  ۲۰۱۸ملیون دوالر أمریكي في  ۳٥٫۳الدخل البالغ یمثل 
تسویات دعاوى قضائیة، استحوذت المجموعة على الشركة القابضة  عدوعة بمن إجمالي المبالغ المستردة من قبل المجم

إلجراءات وصایة وإفالس، والتي كان لھا صافي مطلوبات  كانت تخضعلمطّور رئیسي لمشروع في مملكة البحرین والتي 
لة مطلوبات الشركة من إخراج الشركة من إجراءات الوصایة عن طریق إعادة ھیك الحقاً، وقت التسویة. تمكنت المجموعة

القانونیة لتأكید  اإلجراءاتتدیرھا المحكمة. تم االنتھاء من  إجراءاتوالتفاوض على التسویات مع الدائنین من خالل 
، مما نتج عنھ إخراج الشركة من إجراءات الوصایة القانونیة وإعادتھا للمجموعة. وبالتالي فإن الفرق ۲۰۱۸المطالبات في 
  .صصات المحتسبة سابقاً والمبالغ المعتمدة من المحكمة تم عكسھ في بیان الدخلالمخ بین المطلوبات/

 
 

 مخصصات انخفاض القیمة  .۱۷
 

    أشھر المنتھیة في الستة
    یونیو ۳۰ یونیو ۳۰

۲۰۱۸ ۲۰۱۹    
    آالف الدوالراتب آالف الدوالراتب

    األمریكیة األمریكیة
    ة)راجع(م (مراجعة)

 االئتمانیة المتوقعة على:الخسارة     
 أرصدة البنوك -   ۷ ۱

 إیداعات لدى مؤسسات مالیة -   ۱۰٫۷٥۱ ٥٫٦٥۳
 موجودات التمویالت -   ٦۹٤ -

 ذمم مدینة أخرى -   ۷۱۲ ٤٥
     

٥٫٦۹۹ ۱۲٫۱٦٤    
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 معامالت مع أطراف ذات عالقة. ۱۸

 كاآلتي:كانت  ۲۰۱۹ یونیو ۳۰لعالقة الجوھریة كما في أرصدة ومعامالت األطراف ذات ا
 
  أطراف ذوي عالقة بموجب معیار المحاسبة  

 
موجودات تحت 
اإلدارة (شاملة 
شركات ذات 

أغراض 
 مجموعال خاصة)

 )۱المالي رقم ( 
 أشھر المنتھیة في الستة

 (مراجعة) ۲۰۱۹ یونیو ۳۰
 شركــات
 زمیلة

ومشاریع 
 مشتركة

ة موظفي اإلدار
 الرئیسیین

المساھمین 
الرئیسیین/ 

التي شركات ال
 یوجد للشركاء
 حصص فیھا

آالف ب 
 الدوالرات
 األمریكیة

آالف ب
 الدوالرات
 األمریكیة

آالف ب
 الدوالرات
 األمریكیة

 آالف ب
 الدوالرات
 األمریكیة

آالف ب
 الدوالرات
 األمریكیة

      
      المعامالت

 ٤۰٫۰۰۰ - ٤۰٫۰۰۰ - - بیع استثمارات عقاریة
      

      الموجودات
 ٥۰٫۳۱۹ ۲۹٫٥٥۲ ۱٥٫۱٤٦ ٥٫٦۲۱ - موجودات التمویالت

 ۱٦۳٫۱۰٦ ٥٤٫٤۱٦ ٦٫۰٥۸ - ۱۰۲٫٦۳۲ خاصة استثمارات ملكیة
 ۲۳٫٦۳۸ ۲۳٫٦۳۸ - - - استثمارات مشتركة

 ۲۱۰٫۳۹۸ ۱۹۳٫۹۰٥ ۱۳٫۲٥۷ - ۳٫۲۳٦ ذمم مدینة ومصروفات مدفوعة مقدما
      

      المطلوبات
 ۱۸٫٦۰٦ ۱٥٫۱٦۱ - - ۳٫٤٤٥ عمالءأموال ال

      إیداعات من مؤسسات مالیة وغیر مالیة
 ۷٫٦۹۰ - ۲٫۸۷۳ ٤٫۸۱۷ - وأفراد

 ۲۰٫٥٦۲ ۳٫۹۱۲ ۱٦٫۳۰۰ ۱٥۱ ۱۹۹ الحسابات الجاریة للعمالء
 - - - - - تمویل ألجل

 ۳۰٫٦٤۸ ۱۹٫۷۳۱ ۹٫٥۱۹ - ۱٫۳۹۸ ذمم دائنة ومصروفات مستحقة
      

 ٤۳٫۱٥۸ ۱٫۱۰۱ ۳۸٫۱٥۲ ۲٫۸۰٤ ۱٫۱۰۱ وق ملكیة حاملي حسابات االستثمارحق
      

      اإلیرادات
 ٤۳٫۳٤٤ ٤۳٫۳٤٤ - - - إیراد الخدمات المصرفیة االستثماریة 

 ۲ )۱۳( ۱۲٤ ۲٤ )۱۳۳( إیراد الخدمات المصرفیة التجاریة
      إیراد من استثمارات ملكیة خاصة

 ۲٫۱٥۹ ٥۰۸ - - ۱٫٦٥۱ ومشتركة
 ۹٫۲۹۸ - ۹٫۲٤۸ ٥۰ - إیراد العقارات

 ۹٤۷ ۸۲۷ - - ۱۲۰ إیراد الخزینة وإیرادات أخرى
      

      المصروفات
 ۱۰٫۲۹۷ ٤٥ - ۱۰٫۲٥۲ - مصروفات تشغیلیة 
 ٦۲۳ - ٦۲۳ - - مصروفات التمویل
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 (یتبع) معامالت مع أطراف ذات عالقة. ۱۸
 
  ة بموجب معیار المحاسبة أطراف ذوي عالق 

 
موجودات تحت 
اإلدارة (شاملة 
شركات ذات 

أغراض 
 مجموعال خاصة)

 )۱المالي رقم ( 
 شركــات (مدققة) ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱

ومشاریع  زمیلة
 مشتركة

موظفي اإلدارة 
 الرئیسیین

المساھمین 
الرئیسیین/ 

التي شركات ال
 یوجد للشركاء
 حصص فیھا

آالف ب 
 الدوالرات

 ألمریكیةا

آالف ب
 الدوالرات
 األمریكیة

آالف ب
 الدوالرات
 األمریكیة

 آالف ب
 الدوالرات
 األمریكیة

آالف ب
 الدوالرات
 األمریكیة

      
      الموجودات

 ٦٥٬۹۷۲ ٤٤٬۸۱۰ ۱٥٬۱٤٦ ٦٬۰۱٦ - موجودات التمویالت
 ۱۱٥٬۸٤٥ ٥٤٬۹٥۸ ٦٬۰٥۸ - ٥٤٬۸۲۹ خاصة استثمارات ملكیة

 ۱٦٬۷۹۸ ۱٦٬۷۹۸ - - - استثمارات مشتركة
 ٦۱٬۷۷٦ ٤۷٬٦۰٥ ۱۳٬۲٥۷ - ۹۱٤ ذمم مدینة ومصروفات مدفوعة مقدما

      
      المطلوبات

 ۱٤٫٥٤۱ ۱٤٫٤۱۲ - - ۱۲۹ أموال االستثمار
      إیداعات من مؤسسات مالیة وغیر مالیة

 ۲٤۹٫۱۱۷ - ۲٤۹٫۱۱۷ - - وأفراد
 ۷٫۳۳٥ ۳٫۱۹٦ ۱٫۸٤٤ ۲٫۱۱۷ ۱۷۸ الحسابات الجاریة للعمالء

 ۲٤٫۷۹۷ - ۲٤٫۷۹۷ - - تمویل ألجل
 ۱٤٫۹۹٥ ۸٫۳٦٤ ۳٫۱۳۲ ۳٫٤۹۹ - ذمم دائنة ومصروفات مستحقة

      
      

 ۳٤٫۷٤۰ ۱٫۲٤۱ ۲۸٫٥۹۲ ۳٫٦۳٤ ۱٫۲۷۳ حقوق ملكیة حاملي حسابات االستثمار
      
       یونیو ۳۰ة أشھر المنتھیة في ستلل

      (مراجعة) ۲۰۱۸
      

      اداتاإلیر
 ۳۱٫٦۰۰ ۱٦٫٦۰۰ ۱٥٫۰۰۰ - - االستثماریة المصرفیة إیراد الخدمات 

 ۲٦۰ )۸( ۱۸۹ ۹۸ )۱۹( إیراد الخدمات المصرفیة التجاریة
      إیراد من استثمارات ملكیة خاصة

 ۳٫۹۱۳ )۸٦( - - ۳٫۹۹۹ ومشتركة
 ٦۹ ٦۹ - - - إیراد الخزینة وإیرادات أخرى

      
      المصروفات

 ٤٫۷۷٤ - - ٤٫۷۷٤ - مصروفات تشغیلیة 
 ۱٫٦۳۷ - ۱٫٦۳۷ - - مصروفات التمویل
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 . معلومات القطاعات۱۹
قطاعات تشغیلیة ھي التطویر العقاري، والخدمات االستثماریة المصرفیة والخدمات المصرفیة  ٤ا المجموعة منظمة إلى وحدات عمل حسب طبیعة العملیات والشركات المستقلة ولدیھ

 التجاریة، وخدمات المؤسسات والخزینة.

 
 * تشمل نتائج القطاع للعملیات غیر المستمرة، صافي.

 
 

 
 
 
 
 

   الخدمات األعمال الخدمات  
   المصرفیة المصرفیة المؤسسیة 

  التطویر العقاري االستثماریة التجاریة والخزینة المجموع
بآالف الدوالرات 

 ألمریكیةا
بآالف الدوالرات 

 األمریكیة
بآالف الدوالرات 

 األمریكیة
بآالف الدوالرات 

 األمریكیة
بآالف الدوالرات 

 األمریكیة
 

      
 (مراجعة) ۲۰۱۹ یونیو ۳۰     

 إیراد القطاع ٤٤٫۰٤۸ ٦٤٫۱۷۸ ۳۷٫۹۲۰ ۱۷٫۳۹۹ ۱٦۳٫٥٤٥
 لقطاعمصروفات ا )۱۳٫۰٥۷( )٥۳٫٦۱۳( )۲۸٫۰۱۰( )۱۹٫۹۷۲( )۱۱٤٫٦٥۲(

 * نتائج القطاع ۳۰٫۹۹۱ ۱۰٫٥٦٥ ۹٫۹۱۰ )۲٫٥۷۳( ٤۸٫۸۹۳
 موجودات القطاع ۲٫۰۱۱٫۳۷٤ ۱٫۱۲٦٫۰۱۱ ۲٫٥۳۸٫٦٦۷ ٤٦۱٫۹۲۱ ٦٫۱۳۷٫۹۷۳
 مطلوبات القطاع ۳۷۹٫۹٦۱ ۱٫۰۷۸٫۹۱۷ ۱٫۰٤۷٫۰۹۰ ۱٫۲٥٦٫۳۹۸ ۳٫۷٦۲٫۳٦٦

 معلومات القطاع األخرى:     
 (االستثمارات في الشركات الزمیلة المحتسبة بطریقة حقوق الملكیة)الملكیة الخاصة استثمارات  ٤٦٫۲۱٤ ٥٦٫٤۱۸ ۱۲٫۰۲٤ - ۱۱٤٫٦٥٦
 حقوق ملكیة حاملي حسابات االستثمار - - ۹۹٥٫۲٥۰ ٥۸۷ ۹۹٥٫۸۳۷
 التزامات ۱۱٤٫۳۱٤ - ۱۲۲٫۱٦۷ ۱۸٫۰۰۰ ۲٥٤٫٤۸۱



                                  ۲۲                         مالیة (ش.م.ب)                                                                                                                مجموعة جي إف إتش ال
 

    المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة   إیضاحات حول
                             ۲۰۱۹یونیو  ۳۰ھر المنتھیة في أش للستة
 
 

 . معلومات القطاعات (یتبع)۱۹

  
 * تشمل نتائج القطاع للعملیات غیر المستمرة، صافي.

  

   الخدمات األعمال الخدمات  
   المصرفیة المصرفیة  المؤسسیة  

  التطویر العقاري االستثماریة التجاریة الخزینةو المجموع
بآالف الدوالرات 

 األمریكیة
بآالف الدوالرات 

 األمریكیة
بآالف الدوالرات 

 األمریكیة
بآالف الدوالرات 

 األمریكیة
بآالف الدوالرات 

 األمریكیة
 

      
 (مراجعة) ۲۰۱۸ یونیو ۳۰     

 إیراد القطاع ٤۲٫٥۳۱ ٤۲٫٥۲٤ ۲٦٫۸٤۹ ۲۲٫۲۱٤ ۱۳٤٫۱۱۸
 مصروفات القطاع )۲۱٫۲۷۷( )۱۰٫۹۷۰( )۲۲٫٥۲٥( )۸٫۸۷۸( )٦۳٫٦٥۰(

 * نتائج القطاع ۲۱٫۲٥٤ ۳۱٫٥٥۳ ٤٫۳۲٤ ۱۳٫۳۳۷ ۷۰٫٤٦۸
 (مدققة) ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱     

 موجودات القطاع ۲٫۰۳٥٫٦٦٤ ٦۸٦٫٦۸۸ ۲٫۲٤٦٫۱٥۹ ۲۰٫۸٥٤ ٤٫۹۸۹٫۳٦٥
 مطلوبات القطاع ۱٫۲۳۸٫۱٤۷ ٥٥۸٫۷۸۷ ۸۱۷٫٥۲۹ ٥٥٫۲۱٤ ۲٫٦٦۹٫٦۷۷

 معلومات القطاع األخرى:     
 الستثمارات في الشركات الزمیلة المحتسبة بطریقة حقوق الملكیة)((ا الخاصة استثمارات الملكیة ٥٫۷۰۲ ٤۹٫۱۲۷ ۱۲٫۱۳٥ - ٦٦٫۹٦٤

 حقوق ملكیة حاملي حسابات االستثمار - - ۸۹٦٫۳۲۰ ٥۹۰ ۸۹٦٫۹۱۰
 التزامات ۱۱٤٫۳۱٤ - ۱۲۲٫۱٦۷ ۱۸٫۰۰۰ ۲٥٤٫٤۸۱
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    المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة   إیضاحات حول
                             ۲۰۱۹ یونیو ۳۰أشھر المنتھیة في  للستة
 
 

 . التزامات وإرتباطات۲۰
 لمجموعة:لالعمل اإلعتیادي نطاق اللتزامات التي تم التعاقد علیھا خالل ا

 
  یونیو ۳۰  دیسمبر ۳۱  یونیو ۳۰

۲۰۱۸  ۲۰۱۸  ۲۰۱۹  
  آالف الدوالراتب  آالف الدوالراتب  آالف الدوالراتب

  األمریكیة  األمریكیة  األمریكیة
  (مراجعة)  (مدققة)  (مراجعة)

      
 غیر مسحوبة لتمدید التمویلالتزامات  ۱۷۹٫۱۹٦  ۸۸٫۰٤٥  ۸۷٫۲۳۹
 ضمانات مالیة ۲۸٫۰٦۱  ۳٤٫۱۲۲  ٥۳٫۹۸۸
 تطویر بنى تحتیةرأسمالیة لمشاریع التزامات  ۳٥٫٥۱۸  ٥٥٫٤۰۷  ۸۷٫٥۸٤

 التزامات شراء الستثمارات عقاریة -  ٥۸٫۹۰۷  -
 التزام باالستثمار -  -  -
 التزام باإلقراض ۱٦٫٥۰۰  ۱۸٫۰۰۰  -

 التزامات أخرى ۷٫۰۰۰  ۷٫۰۰۰  ۷٫۰۰۰
      

۲۳٥٫۸۱۱  ۲٦۱٫٤۸۱  ۲٦٦٫۲۷٥  
 

 التزامات األداء 
بالتزامات أداء متعلقة بتنفیذ مشاریع تطویر البنیة التحتیة التي تروج لھا  االعتیاديالعمل سیاق قد ترتبط المجموعة خالل 

ات إلى الشركات المالكة لھذه المشاریع كلما أمكن ذلك. وأنھ في رأي المجموعة. وإنھ في العادة تحول المجموعة ھذه االلتزام
 .۲۰۱۹ یونیو ۳۰نتیجة أداء أیة مشروع من مشاریعھا كما في ، اإلدارة، ال یتوقع أن تنتج أیة التزامات على المجموعة

 
 قضایا ومطالبات ومطالبات محتملة

قام البنك بالترویج لھا في الماضي، وببعض  مشاریعھا تتعلق بمرفوعة ضدالقضایا المطالبات وبعض الیوجد على المجموعة 
بناًء على نصیحة المستشارین القانونیین باإلضافة لذلك، تم رفع دعاوى ضد البنك من قبل موظفین سابقین. المعامالت. 

تم عمل مخصص  ت.على قوة موقف البنك للدفاع عن نفسھ مقابل ھذه القضایا والمطالبا والذین أكدواالخارجیین للبنك، 
لم یكن ھناك أي إفصاحات إضافیة تتعلق بالمطلوبات الطارئة ناتجة من أي مطالبات مماثلة،  مناسب في دفاتر الحسابات.

 لبنك.القانوني لوضع الحیث أن أعضاء مجلس إدارة البنك یعتقدون أن أي إفصاحات من ھذا النوع قد تضر 
 
 

 . األدوات المالیة۲۱
 القیمة العادلة

قیمة العادلة ھي المبلغ الذي یمكن بھ مبادلة أصل أو سداد إلتزام بین طرفین ملمین بالمعاملة وعلى أسس تجاریة. وتمثل ال
السعر الذي سیتم استالمھ من بیع أصل، أو سیتم دفعھ لتحویل التزام في معاملة منتظمة بین المشاركین في السوق بتاریخ 

 القیاس. 
ة ھو افتراض استمراریة الشركة، بدون وجود نیة أو حاجة لتصفیتھا، أو تقلیص حجم عملیاتھا من أسس تعریف القیمة العادل

 بصورة جوھریة، أو إجراء المعامالت بشروط مجحفة. 
 

لدى المؤسسات المالیة،  یداعات، القیمة العادلة ألرصدة البنوك، واإل۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱و ۲۰۱۹ یونیو ۳۰في  كما
والمطلوبات المالیة  واألفرادالمؤسسات المالیة واألخرى  من یداعات، واإلعمالءرى، وأموال الوالموجودات المالیة األخ

ً عن قیمتھا الدفتریة، كونھا ذات طبیعة قصیرة األجل، ویتم إعادة تسعیرھا  األخرى ال یتوقع أن تختلف اختالفا جوھریا
ً ألسعار السوق، كلما كان ذلك مناسبا. استثمارات  األوراق المالیة التي تظھر بالقیمة العادلة من خالل بیان باستمرار تبعا

بعض الدخل، تظھر بالقیمة العادلة التي یتم تقدیرھا باستخدام نماذج تقییم داخلیة لألوراق المالیة غیر المدرجة. تظھر 
 .، في ظل غیاب أي مقیاس للقیمة العادلةمطروحاً منھا انخفاض القیمة بالتكلفة االستثمارات األخرى
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    المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة   إیضاحات حول

                             ۲۰۱۹ یونیو ۳۰أشھر المنتھیة في  للستة
 
 

 (یتبع) . األدوات المالیة۲۱
 

 (یتبع) القیمة العادلة
 

 تمویالت ألجل
ألف دوالر أمریكي (القیمة الدفتریة   ۱۹۹٫۹٦۰، قدرت القیمة العادلة للمطلوبات التمویلیة بمبلغ ۲۰۱۹ یونیو ۳۰كما في 

ألف دوالر أمریكي، القیمة الدفتریة  ۲٥٦٬۱۳۷: القیمة العادلة ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ألف دوالر أمریكي) ( ۱۹۹٫۹٦۰
 )تحت الضغط قد ال تمثل ھذه أسعار سوق نشطة. في سیناریو اعتیادي (لیس سیناریو .ألف دوالر أمریكي) ۲٥٦٬۱۳۷

، فإن القیمة الدفتریة ستكون مقاربة للقیمة العادلة للمطلوبات التمویلیة، حیث أن باستثناء تعدیالت مخاطر االئتمان الخاصة
 ه األدوات ذات معدالت فائدة عائمة، تم إعادة تسعیرھا حدیثا كجزء من عملیة إعادة ھیكلة الدین.     ھذ
 

 القیمة العادلة تراتبیة
 الجدول التالي یحلل األدوات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة حسب طریقة التقییم. تم تحدید المستویات المختلف كالتالي:

 المدرجة (غیر المعدلة) في سوق نشط لموجودات ومطلوبات مماثلة. :  أسعار السوق۱المستوى  •

، والتي یمكن رصدھا للموجودات ۱: مدخالت عدا األسعار المدرجة المتضمنة في المستوى ۲المستوى  •
 والمطلوبات، إما مباشرةً (مثل األسعار) أو بطریقة غیر مباشرة (مشتقة من األسعار).

 المطلوبات غیر مبنیة على معلومات سوقیة مرصودة (مدخالت غیر مرصودة).: مدخالت للموجودات و۳المستوى  •
 

 (مراجعة) ۲۰۱۹ یونیو ۳۰ ۱المستوى  ۲المستوى  ۳المستوى  المجموع
بآالف الدوالرات 

 األمریكیة
بآالف الدوالرات 

 األمریكیة
بآالف الدوالرات 

 األمریكیة
بآالف الدوالرات 

 األمریكیة
 

     
 :خاصة لكیةماستثمارات     
 استثمارات أوراق مالیة بالقیمة العادلة من خالل:    

 بیان الدخل - - - ۳٤٫۸۷٥ ۳٤٫۸۷٥
 حقوق الملكیة - ۲٦٫٥۱۱ - - ۲٦٫٥۱۱

     
٦۱٫۳۸٦ ۳٤٫۸۷٥ - ۲٦٫٥۱۱  

     
 :محفظة الخزینة    
 استثمارات أوراق مالیة بالقیمة العادلة من خالل:    

 یان الدخلب - ۳۳٤٫۳۱٤ - - ۳۳٤٫۳۱٤
 حقوق الملكیة - - - - -
     

۳۳٤٫۳۱٤ - - ۳۳٤٫۳۱٤  
     

۳۹٥٫۷۰۰ ۳٤٫۸۷٥ - ۳٦۰٫۸۲٥  
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 (یتبع) . األدوات المالیة۲۱
 

 (یتبع) القیمة العادلة تراتبیة
 

 ة)دقق(م ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ ۱المستوى  ۲المستوى  ۳المستوى  المجموع
بآالف الدوالرات 

 مریكیةاأل
بآالف الدوالرات 

 األمریكیة
بآالف الدوالرات 

 األمریكیة
بآالف الدوالرات 

 األمریكیة
 

     
 :خاصة ملكیةاستثمارات     
 استثمارات أوراق مالیة بالقیمة العادلة من خالل:    

 بیان الدخل - - - ۳٤٫۸۷٥ ۳٤٫۸۷٥
 حقوق الملكیة - ۲۹٫۰۹۳ - - ۲۹٫۰۹۳

     
٦۳٫۹٦۸ ۳٤٫۸۷٥ - ۲۹٫۰۹۳  

     
 :محفظة الخزینة    
 استثمارات أوراق مالیة بالقیمة العادلة من خالل:    

 بیان الدخل - ۱۰۰٫٥۲۷ - - ۱۰۰٫٥۲۷
 حقوق الملكیة - - - - -
     

۱۰۰٫٥۲۷ - - ۱۰۰٫٥۲۷  
     

۱٦٤٫٤۹٥ ۳٤٫۸۷٥ - ۱۲۹٫٦۲۰  
 

 خالل الفترة: ۳ستوى الجدول التالي یحلل الحركة في الموجودات المالیة في الم
  

  یونیو ۳۰  دیسمبر ۳۱
۲۰۱۸  ۲۰۱۹  

بآالف 
الدوالرات 
 األمریكیة

بآالف  
الدوالرات 
 األمریكیة

 

  (مراجعة)  (مدققة)
    

 بدایة الفترةفي  ۳٤٬۸۷٥  ۳٤٬۸۷٥
  في بیان الدخلمحتسبة (خسائر)  / أرباح -  -
 ةإلغاء احتساب استثمار، عند فقدان السیطر -  -
 ۳المحول إلى (من) المستوى  -  -
    

  نھایة الفترةفي  ۳٤٬۸۷٥  ۳٤٬۸۷٥
 
 

 . أرقام المقارنة۲۲
ة الحالیة. إعادة التصنیف ھذه لم فترة الماضیة إلعطاء مقارنة عادلة مع عرض الفترتم إعادة تصنیف بعض أرقام المقارنة لل

ً حقوق الملكیة المعمجموع ، أو الفترة تؤثر على أرباح  .لنة سابقا
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	مصروفات التمويل
	53.705
	15.407
	29.998
	8.534
	مخصصات انخفاض قيمة الموجودات
	17
	12.164
	5.699
	8.352
	4.025
	مجموع المصروفات
	114.652
	63.650
	65.221
	34.372
	ربح من العمليات المستمرة
	48.893
	70.468
	27.722
	34.737
	(خسارة) / ربح من موجودات محتفظ بها لغرض البيع 
	(467)
	2.938
	-
	1.774
	ومن العمليات غير المستمرة، صافي
	ربح الفترة
	48.426
	73.406
	27.722
	36.511
	المنسوب إلى :
	مساهمي البنك
	49.134
	72.502
	27.768
	36.023
	حصص غير مسيطرة
	(708)
	904
	(46)
	488
	48.426
	73.406
	27.722
	36.511
	العائد على السهم
	العائد الأساسي والمخفض على السهم (سنت أمريكي)
	1.45
	2.02
	0.84
	1.00
	العائد على السهم – العمليات المستمرة
	العائد الأساسي والمخفض على السهم (سنت أمريكي)
	1.47
	2.02
	0.84
	1.00
	مجموع
	حقوق
	الملكية

	1.379.771
	مجموع
	حقوق
	الملكية

	1.445.745
	30 يونيو
	30 يونيو
	2018
	2019
	(مراجعة)
	(مراجعة)
	أنشطة العمليات


	73.406
	ربح الفترة
	تعديلات لـ :

	(15.000)
	(10.382)
	36.904
	8.301
	)230.416(
	96.473
	(160.859)
	(118.682)
	(70.009)
	256.887
	707.539
	186.878
	118.999
	67.879
	707.539
	30 يونيو 2019 (مراجعة)

	186.878
	150
	0.33
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	150
	0.33
	7.03
	-
	12
	-
	-
	-
	-
	7.91
	2.65
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2.65
	2.65
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2.65
	2,633
	28.459
	-
	-
	-
	-
	12
	-
	28.447
	30 يونيو 2018 (مراجعة)

	1.00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,633
	1.00
	150
	0.35
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	150
	0.35
	7.15
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	7.15
	2.65
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2.65
	2.65
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2.65
	1.00
	28.704
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	28.704
	2018
	2019
	(مراجعة)
	(مراجعة)

	مصادر صندوق الأعمال الخيرية والزكاة
	2.954


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1.00
	2.437
	256
	27
	2.981
	(1.368)
	(3)
	(1.368)
	(3)
	1.325
	2.978
	4.636
	2.841
	5.961
	5.819
	973
	1.970
	4.988
	3.849
	5.961
	30 يونيو
	2018
	2018

	2019
	بآلاف الدولارات
	بآلاف الدولارات
	بآلاف الدولارات
	الأمريكية
	الأمريكية
	الأمريكية
	(مراجعة)
	(مدققة)

	(مراجعة)
	67.879
	289.558
	866.120
	-
	-
	178.988
	-
	100.527
	155.326
	339.116
	427.915
	481.971
	170
	-
	-
	30 يونيو
	2018
	2018

	2019
	بآلاف الدولارات
	بآلاف الدولارات
	بآلاف الدولارات
	الأمريكية
	الأمريكية
	الأمريكية
	(مراجعة)
	(مدققة)

	(مراجعة)
	985.950
	948,189
	985.179
	11.618
	9,393
	7.327
	14.655
	13,281
	13.280
	2.780
	2,782
	2.799
	1.127
	5,448
	6.900
	270.292
	294,788
	360.763
	موجودات محتفظ بها للإيجار
	1.286.422
	1,273,881
	1.376.248
	(60.198)
	(64,934)
	(76.017)
	1.226.224
	1,208,947
	1.300.231
	30 يونيو
	2018
	2018

	2019
	بآلاف الدولارات
	بآلاف الدولارات
	بآلاف الدولارات
	الأمريكية
	الأمريكية
	الأمريكية
	(مراجعة)
	(مدققة)

	(مراجعة)
	485.012
	482,851
	485.504
	40.841
	40,841
	40.841
	525.853
	523,692
	526.345
	791.758
	811,684
	806.827
	480.862
	504,634
	488.272
	1.272.620
	1,316,318
	1.295.099
	1.798.473
	1,840,010
	1.821.444
	30 يونيو
	2018
	2018

	2019
	بآلاف الدولارات
	بآلاف الدولارات
	بآلاف الدولارات
	الأمريكية
	الأمريكية
	الأمريكية
	(مراجعة)
	(مدققة)

	(مراجعة)
	34.875
	34.875
	34.875
	23.022
	29.093
	26.511
	97.608
	103.080
	103.006
	120.630
	132.173
	129.517
	85.441
	66.964
	114.656
	30 يونيو
	2018
	2018

	2019
	بآلاف الدولارات
	بآلاف الدولارات
	بآلاف الدولارات
	الأمريكية
	الأمريكية
	الأمريكية
	(مراجعة)
	(مدققة)

	(مراجعة)
	76.653
	77.644
	77.048
	76.653
	77.644
	77.048
	30 يونيو
	2018
	2018

	2019
	بآلاف الدولارات
	بآلاف الدولارات
	بآلاف الدولارات
	الأمريكية
	الأمريكية
	الأمريكية
	(مراجعة)
	(مدققة)

	(مراجعة)
	-
	147.141
	101.213
	-
	42.749
	39.936
	30 يونيو
	30 يونيو
	2018
	2018

	2019
	بآلاف 
	بآلاف 
	بآلاف 
	الدولارات
	الدولارات
	الدولارات
	الأمريكية
	الأمريكية
	الأمريكية
	(مراجعة)
	(مدققة)

	(مراجعة)
	152.100
	145,167

	119.461
	49.797
	24.797

	-
	25.226
	-

	-
	14.021
	26,743

	25.724
	230.303
	59,430

	54.775
	30 يونيو
	30 يونيو
	2018
	2019

	بآلاف الدولارات
	بآلاف الدولارات
	الأمريكية
	الأمريكية
	(مراجعة)
	(مراجعة)

	1
	7
	5.653
	10.751
	-
	694
	45
	712
	30 يونيو
	30 يونيو
	2018
	2018

	2019
	بآلاف الدولارات
	بآلاف الدولارات
	بآلاف الدولارات
	الأمريكية
	الأمريكية
	الأمريكية
	(مراجعة)
	(مدققة)
	(مراجعة)

	87.239
	88.045
	179.196
	التزامات غير مسحوبة لتمديد التمويل

	53.988
	34.122
	28.061
	87.584
	55.407
	35.518
	-
	58.907
	-
	-
	-
	-
	-
	18.000
	16.500
	7.000
	7.000
	7.000
	235.811
	261.481
	266.275
	المستوى 3
	المستوى 3
	2018
	2019


	5.819
	بآلاف الدولارات الأمريكية
	بآلاف الدولارات الأمريكية

	(مدققة)
	(مراجعة)

	34,875
	34,875
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	34,875
	34,875





