
                                                       
     
     
  

 
 
 

    
     
     
     
     
     
     

 
 

     

 مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب 

 
 المختصرة المرحلية الموحدة المالية المعلومات

 2021 يونيو 30
 
 
 
 

 
 
 

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

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

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

  يس الرأحمد هشام  : ذينفيلتا الرئيس 
    

  فخرو  كي بي ام جي : مدققو الحسابات



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

   المختصرة المرحلية  الموحدة لية مالا المعلومات
 2021  يونيو 30  المنتهية في أشهر  للستة

 
 

 حة الصف              المحــتويات
   

 
 
        

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

          المختصرة المرحلية الموحدة المالية المعلومات
   2          ر ركز المالي الموحد المختصالم
  3           المختصر  خل الموحدالد بيان

 5 - 4        المختصر  حدالمو الملكية قوقبيان التغيرات في ح
 6          المختصر ت النقدية الموحدلتدفقاابيان 

 7      المختصر بيان التغيرات في حسابات االستثمار المقيدة الموحد
 8    ختصر الموحد الم لخيرية والزكاةااستخدامات صندوق األعمال صادر ون مبيا

 35 - 9      ة صرختلما المرحلية ةالموحد حول المعلومات المالية اتإيضاح
 

 38 - 36          )غير مراجعة( ةياف ات إضمعلوم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 









                                                                  4                                                                                                                                                                        ب  .م مجموعة جي اف اتش المالية ش.
 

   مختصر ال د حومالتغيرات في حقوق الملكية ال انبي
 بآالف الدوالرات األمريكية                                                                                                                                      2021  يونيو 30تهية في  المن  أشهر  للستة

 

 

  ك البن همي اس مب لسومنال  

     احتياطي   ي  طايتحا أرباح  احتياطي    حصص  مجموع 

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

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

      جنبية ألا     

           

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

 (  32حاسبة المالي رقم )أثر تطبيق معيار الم           

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

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

           

  رةربح الفت  - - - - - 37,044 - 37,044 7,101 44,145

 الفترة  خالل   ةدل اعلقيمة الات اتغير - - - 11,200 - - - 11,200 (6) 11,194

 المحول لبيان الدخل من بيع الصكوك - - - (12,684) - - - (12,684) - (12,684)

           

 سبةالمحتوفات ر مصلوا   مجموع اإليرادات - - - (1,484) - 37,044 - 35,560 7,095 42,655

           

 حة صادرة أسهم من  25,000 - - - - (25,000) - - - -

 2020علنة لسنة مح أسهم أربا - - - - - (17,000) - (17,000) - (17,000)

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

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

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

 خزينة  مهبيع أس - 28,522 - - - 921 - 29,443 - 29,443

 وقات تحويل العمالت األجنبية رف - - - - ( 3,311) - - (3,311) (1,411) (4,722)

 طرة ة غير مسيطرة بدون تغيير السي شراء حص  - - - - - 7,768 - 7,768 (38,253) (30,485)
           

 2021 يونيو  30في    دالرصي  1,000,638 ( 62,234) 24,058 4,109 ( 50,258) 17,940 1,093 935,346 240,022 1,175,368

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



                                                                     5                                                                                           بلمالية ش.م.ا شات اف  جي  مجموعة
 

   ر تصخالم وحد وق الملكية المقيرات في ح غالت انبي
 ت األمريكية بآالف الدوالرا                                                                                                                                      2021يونيو 30تهية في  المن  أشهر  للستة

 

 

  كبن الهمي اسب لم سوالمن   

     احتياطي   احتياطي   أرباح احتياطي    حصص  وع مجم

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

 )مراجعة(  2020يونيو  30 المال خزينة ونيقان  اراتملالستث  ت  العمال  المنحة  المجموع  مسيطرة  ةالملكي 

      نبيةجألا     
           

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

 ( 3)صفحة  رةربح الفت  - - - - - 15,054 - 15,054 5,332 20,386

 الفترة  خالل   تغيرات القيمة العادلة - - - (20,643) - - - (20,643) (267) (20,910)

           

 وفات المحتسبة مصر وال  تمجموع اإليرادا  - - - (20,643) - 15,054 - (5,589) 5,065 (524)

           

 ( 1إيضاح تابعة ) شركة في إضافية راسمالية مساهمة  - - - - - (59,893) - (59,893) (14,311) (74,204)

 التموي الت  على موجودات  خسارة التعديل          

 ( 10و   )أ( 2إيضاح ) - - - - - (14,016) - (14,016) (11,279) (25,295)

   ((ب) 2منحة حكومية )إيضاح  - - - - - 3,118 - 3,118 936 4,054

 ( 8أرباح أسهم معلنة )إيضاح  - - - - - (30,000) - (30,000) - (30,000)

 وق الزكاة المحول لصند          

 ( 8حة )صف   ةري ي خل عمال األوا - - - - - (1,388) - (1,388) (258) (1,646)

   ينةشراء أسهم خز - (48,237) - - - - - (48,237) - (48,237)

 بيع أسهم خزينة  - 69,907 - - - (20,650) - 49,257 - 49,257

 مشتراة لبرنامج حوافز  أسهم خزينة           

 فينالموظ - (25,052) - - - - - (25,052) - (25,052)

   بيةفروقات تحويل العمالت األجن  - - - - (19,504) - - (19,504) (3,991) (23,495)

 ابعة شركة ت  استمالك نناشئة م  سيطرة غير م حصة  - - - - - - - - 63,747 63,747

 2020يو يون  30في  دصي الر 975,638 (76,801) 125,312 (12,906) (48,929) ( 110,273) 1,198 853,239 328,237 1,181,476

 
 
 
ً أساسي زءاً ج 22إلى   1 نمة فقالمر احاتيضإلا شكلت   .ةرصتمخلالية حة المرحدالمو المالية المعلومات هذه من ا



                                                                  6                                                                                    .بية ش.م مالاتش ال جي اف موعة جم
 

   د المختصر الموح  نقدية لات قاان التدفيب
 الف الدوالرات األمريكية آب                                                         2021  يونيو 30أشهر المنتهية في   للستة

 
  يونيو  30  يونيو 30

2020  2021  
  )مراجعة(   مراجعة( )

      
 ات ملي لعا  ةنشطأ   

 ربح الفترة 44,145  20,386
 :  التعديالت    

              رفية التجارية المص مات خدال إيراد (33,065)  (16,470)      
 صة الخا  ة ي مارات الملكث است  د مناري إ (18,931)  (23,409)      

 الخزينة  ستثمارات )خسارة( من ا ح / هم ورب األس أرباحإيراد من  (85,628)  (8,623) 
 نبيةجألا ت مالرف العصر  ائ سخ  )أرباح(/ (1,105)  (1,174) 

 مصروفات التمويل   80,953   80,408         
 ة يمالقانخفاض  تصا صخم 13,709   1,547          
 ء طفاك وإالاسته 2,621   1,308          

53,973  2,699  
 : فييرات تغي    

 ( هر اش 3ر من ث كيخ استحقاق أت توارلية )ذا سسات مامؤلدى  إيداعات (100,995)   346,762       
 ويل مت الموجودات  14,330  (2,845) 

 موجودات أخرى  44,773   31,581         
 يد مق يكبن د ورصي   زيكالمرحرين صرف الب م ي طياحت ا درصي  (10,319)   44,145         
 عمالء وال المأ (42,159)   33,526         
 ية لام يرومؤسسات غ  سات ماليةؤس م من إيداعات 304,879  (150,461)    
 ء رية للعمالحسابات جا 9,706  (19,793)      
 بات االستثمارحاملي حسا  لكيةم ق حقو 64,561  (119,822)    
 ة مستحق وفات رصوم  ةن ئ دا ممذ (36,367)  (52,731)      

 العمليات طة  أنش  نمقد الن   يصاف 251,108  164,335
 

 مارثتساال ةأنشط   
 تادمعء شرامدفوعات ل (851)  (233)
 ياف، صخاصة لكيةم يع استثماراتمقبوضات من ب  22,068  1,008

 حفظة الخزينة، صافيم ءشرا (411,882)  (268,797)
 نقد مستلم من استحواذ على شركة تابعة -  32,856

 ريع عقار استثماي ت من ب وضامقب  1,061  342
 ةمشترك اتثمارت ساو خاصة ملكية ماراتتث اسمن  ةمستلمسهم باح أرأ 7,449  7,128

 مدفوع مقدماً لتطوير عقارات غلمب  (5,081)  (12,197)

 ار ستثماال أنشطة يف المستخدم  قد ن لاصافي   ( 387,236)  ( 239,893)
 

 ل ي ومتلا  ةطشأن   
 ، صافي تمويالت ت الوبامطل 180,341  650,040
 دفوعة  تمويل مفات مصرو (72,767)  (82,595)
   مدفوعة سهم أ حارب أ (17,299)  (33,397)
 ي اف، صةخزين  مهسأ  شراء 1,746  (24,124)

 مويل تال  ةطأنش  منفي النقد اص 92,021  509,924
    

 الفترةالنقد وما في حكمه خالل  في ادةزيلا )النقص( / فياص (44,107)  434,366
 *نايري  1حكمه في  النقد وما في 655,455  367,533

 يونيو 30كمه في ح فيوما  النقد 611,348  801,899
 

 *ي:مه ففي حكد وما قن يتمثل ال   

 (المقيدقد والن  يزكرلما بحرينال رفمصطي اي ت صيد احر اءن ث ت اسب ) كبنوالى نقد وأرصدة لد 538,438  559,020

 أشهر(الثة أقل من ث ذات تواريخ استحقاق ) مؤسسات مالية دىيداعات لإ 72,910  242,879

801,899  611,348  

 

ً  ءاً زج 22إلى   1 من ةقرفالم احاتاإليض لكشت  . لموحدة المرحلية المختصرةا المالية لوماتمعال  هذه من أساسيا
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    ستثمار المقيدة الموحد المختصر سابات االرات في حبيان التغي
 بآالف الدوالرات األمريكية                                                              2021  يونيو 30هر المنتهية في  ة أشللست

 

  

 ( ةع راج)م  2021يونيو  30 2021ر يان ي 1ي  ف  دي الرص ترة خالل الف ركةحلا 2021 يونيو  30  الرصيد في

 

  مجموعلا

  فالآب )

رات  الدوال

 ألمريكية(ا

 

  ر معدل سع

 ة الوحد

)بالدوالر  

 األمريكي(

 

 

عدد 

الوحدات  

 )باآلالف( 

ت  وفا مصر

 إدارية 

)بآالف  

الدوالرات  

 ريكية(ماأل

رسوم البنك 

 كوكيل

)بآالف  

الدوالرات  

 (مريكيةاأل

 سهم أ أرباح

 مدفوعة 

ف  بآال)

  رات الودال

 (ةي كي رمألا

 مل جم

 خل الد

  فآال)ب 

  ت راالودلا

 (ةي كي األمر

 

 م تقيي  إعادة

)بآالف  

الدوالرات  

 (مريكيةألا

استثمارات/  

 )سحوبات( 

)بآالف  

الدوالرات  

 ة(األمريكي 

 

مجموع  لا

)بآالف  

الدوالرات  

 ريكية(ماأل

 

 معدل سعر 

 الوحدة 

)بالدوالر  

 ي(األمريك

 

 

 

ت  وحدا ال عدد

 ف( )باآلال

 

 

 

 : ركة الش

             

 ارات )ش.م.ك.م(  عقللنا ي م ة كرش 150 0.33 50 - - - - - - 150 0.33 50

 لبشايرصندوق ا 12 7.91 95 ( 2) - - - - - 12 7.91 93

 ( 1سفانا لالستثمار )ريا  6,254 2.65 16,573 - - - - - - 6,254 2.65 16,573

   .م .مذ  العقارية تستثماراشادن لال            

 ( 5 يا)ر 3,434 2.65 9,100       3,434 2.65 9,100

 ( 6شركة لوكاتا المحدودة )ريا 2,633 1.00 2,633 - - - - - - 2,633 1.00 2,633

             

28,449   - - - - - (2 ) 28,451    

 

 )مراجعة(  2020 ونيوي  30 2020ر ي ان ي  1ي ف دي الرص الحركة خالل الفترة  2020 يونيو 30رصيد في لا

 

  عمومجلا

)بآالف  

الدوالرات  

 األمريكية(

 

ر  معدل سع

 ة الوحد

)بالدوالر  

 األمريكي(

 

 

عدد 

ات  الوحد

 ف( )باآلال

مصروفات  

 إدارية 

)بآالف  

الدوالرات  

 ريكية(األم

رسوم البنك 

 كوكيل

)بآالف  

والرات  دلا

 مريكية(األ

 هم ح أسأربا

 مدفوعة 

ف  )بآال

  رات الودال

 (ةي كي مرألا

 مل جم

 خل الد

ف  آالب )

ت  الدوالرا

 ريكية(مألا

 

 إعادة تقييم 

)بآالف  

الدوالرات  

 (األمريكية

استثمارات/  

 )سحوبات( 

)بآالف  

دوالرات  ال

 ألمريكية(ا

 

المجموع  

)بآالف  

الدوالرات  

 ريكية(األم

 

 معدل سعر 

 الوحدة 

  ر)بالدوال

 األمريكي(

 

 

 

ات  عدد الوحد

 ف( )باآلال

 

 

 

 : ركة الش

             

 شركة مينا للعقارات )ش.م.ك.م(   150 0.33 50 - - - - - - 150 0.33 50
 لبشايرصندوق ا 13 7.91 103 ( 10) - - - - - 12 7.91 95

 ( 1سفانا لالستثمار )ريا  6,254 2.65 16,573 - - - - - - 6,254 2.65 16,573
 .م.م  ة ذ ارات العقاري شادن لالستثم            

 ( 5ا )ري  3,434 2.65 9,100 - - - - - - 3,434 2.65 9,100
 ( 6شركة لوكاتا المحدودة )ريا 2,633 1.00 2,633 - - - - - - 2,633 1.00 2,633

             

28,451   - - - - - (10 ) 28,459    

 
ً  جزءاً  22ى  إل 1من  المرفقة حاتاإليضا شكلت  . صرةختلية المالموحدة المرح المالية المعلومات ههذ من أساسيا



                                                  8                                                                                     م.ب.ش  ةيلاملا اتش اف ي ج  مجموعة
 

   صر حد المختكاة المولزالخيرية وا  مال دوق األعستخدامات صنبيان مصادر وا
 الرات األمريكيةالدو بآالف                                                          2021  يووني  30في  نتهية  شهر المللستة أ

 
 

  ونيو ي 30  يونيو 30
2020  2021  

  )مراجعة(   اجعة( مر)
    
 زكاة خيرية والعمال الألا  مصادر صندوق   
 المجموعة من  ةاهمسم 1,714  1,646
 ةمي إلسالعة االفة للشري إيرادات مخ 18  103

    

 رداصملا عمجمو 1,732  1,749

    
 ةكالزواة الخيري لعمااأل قصندو داماتتخاس   
 خيرية ساتمؤسات لتبرع (1,828)  (185)

    
 مجموع االستخدامات ( 1,828)  (185)

    
 اماتاالستخدعلى  ردالمصافائض  ( 96)  1,564
 ةترالف يةداب في  وزع كمالمغير اة كاالخيرية والز لعماألاصندوق  5,346  5,407

    
 مارس 31في  امكاة غير الموزع كوالز ةالخيري ألعمالصندوق ا 5,250  6,971

 
 

 :ل فيمثتت   
 لمستحقة الزكاة ا 1,013  1,426
 الخيرية الصندوق األعم 4,237  5,545

    
6,971  5,250  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ً  جزءاً  22إلى   1 نالمرفقة م تااإليضاح شكلت  . ةلمختصرلية ارحلمة ادحولما ليةمالا تامولعمال  هذه نم أساسيا



                                                                                                                   9                                                                                     ية ش.م.ب   مجموعة جي اف اتش المال
 
    لمختصرة   ية الحمرة الموحدال ماليةل اات لوممعال لوح تاحاضإي

 ت األمريكية لدوالرابآالف ا                                                2021  ونيوي  30في    ةالمنتهي  أشهر  للستة
 
 

 ة نشأالمتقرير  .1

ال االمات  لومعتتكون  الموحدة  المة  ستللتصرة  مخالحلية  لمرمالية  فأشهر  المالي  2021  يونيو  30  ينتهية  المعلومات   ةمن 
 . موعة"(ركات التابعة له )"المج( والشالبنك" "  وأ اتش جي اف) ب.ش.مالية  ش المتإ  فإ يج ةعمومجل

 رحلية المختصرة.لمة ادحوات المالية المالية في المعلومجوهرية التالتابعة التم توحيد الشركات 
 

نسبة الملكية   بلد التأسيس  ة علتابا كةإسم الشر
كما  ةليالفع
يونيو   30في 

2021 

 نشاط العمل الرئيسي

 اتماراال جي اف اتش كابيتال المحدودة
لعربية ا
 متحدةلا

 إدارة االستثمارات  % 100

   (KHCBلتجاري ش.م.ب )لخليجي االمصرف ا 

مملكة 
 البحرين

 ئةية بالتجزمصرف أعمال % 69.01

 ت تطوير العقارا % 100 ة( فلمقب )م.ش.ين عرالشركات مشاريع 

 صناعة اإلسمنت % 51.72  شركة الصقر لألسمنت ش.م.ب  )مقفلة( 

 ةميإسال استثمار شركة % 62.91     (GBCORPلة )فق.ب مش.م جي بي كورب

 عقارات ر التطوي % 100   شركة المساحات الجنوبية للتطوير العقاري

 ليميةة تعمؤسس % 100   م .م.اص ذالخ عليماصة للتلخا مدرسة أثينا

  (MGICلمغرب االستثمارية )ة ابواشركة ب

 جزر الكايمن

 ارات العق تطوير % 90.27

 قارات تطوير الع % 82.97    راس لالستثمشركة مرفأ تون

ثمار شركة استثمار مدينة نافي مومباي للطاقة، وشركة است
   ("الهند مشاريع)معاً " تمالومدينة مومباي لتكنولوجيا المع

 العقارات ير تطو % 80.27

 العقاراتاالستثمار في  % 51.18 دولة الكويت  ليج القابضة ش.م.ك  خلا شركة

لكة ممال إل بي  روبك إيه إم إل 
 ةلمتحدا

 األصول العقارية رة إدا % 60

 
 م ت  بعة والتيتاوشركات  الشركات ذات أغراض محدودة  و  ثمارية القابضة األخرى،الشركات االستمن  يوجد لدى البنك العديد  

 لتابعة الرئيسية. البنك وشركاته ا ا مع أنشطةهمل تكاتأسيسها بهدف 
  

     
 اد اإلعداس سأ .2

اا  اتمعلوملاأعدت   الوحلملمالية  المرحلية  وف  مختصرةدة  ً قللمجموعة  لألا والقوانينح  البحرالصادر  كام  مصرف  عن  ين  ة 
األح.  زيالمرك وكاهذه  تتطلم  جميالقوانين  تطبيق  معاب  ال لامالسبة  االمحر  ييع    اجعة المروالمحاسبة    ةئيه  ن ع  صادرةية 
 ء: اتثنباسية، مسالإلا ةيلمالاات سؤسللم

خاحتس  (1 الموجيدالتع  رئسااب  على  النا  داتول  تأجيل  المالية  من  للعمالض  قروال  تدفعاتجة  بوباء  المقدمة  المتأثرين  ء 
)كالك أرباون  بد(،  19  –وفيد  ورونا  فياحتساب  إضافية،  حم  بدالة،  لكيملاحقوق    ح  ا ن  ئر حسب  اسلخاوح  ألرباساب 
لمتطم احتسابها وفمالية يت  جوداتديالت مواح أو خسائر أخرى من تعأرب  . أي ة يلامال  ةحاسبلمر امعاييبات  طلمت لبات  قاً 

 . ة الماليةبسمحاال معايير
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    المختصرة    رحلية م لموحدة اة الالمالي المعلومات ت حولإيضاحا
 ية ت األمريك ارلدوالبآالف ا                                                    2021  يونيو 30في    ةالمنتهي  أشهر  للستة
 

 ( )يتبع د داأساس اإلع . 2
 

وباء الكورونا اصة بم الخعد ال  ءاتارجستجابة إلا  ظيميةالجهات التنأو  / كومة ومن الحستلمة  ة المدة المالياحتساب المساع  (2
تستو19  –)كوفيد   التي  متطلب(  فالم  تافي  الحكومية،  حقونح  اي  حسب   رسائالخأو    حابراأل  باحس  ن م  الً بد  ،لكيةلمق 

لتحاسالمت  لباطتملا جابية  الصاد 19-وفيد)ك  ناكورة  ئحأثير  هيئ  ةر(  المحاعن  للوالمرا سبة  ة  المالية    اتمؤسسجعة 
هذا    كانوفي حال    أعاله،  (جة لا )أأي خسارة تعديل محتسبة في حقوق الملكية نتي  لى حدإفقط  ا  هذ  سيكون  .اإلسالمية

عدات احتساب أي مسا  يتمئر.  اخسالح أو  ب األرباحساي في  تبقملا  صيدالراب  ساحتيتم    ،ل يدالتع  رة اسخ  لغبم  قويف  غبلالم
ً ة أخرى وفمالي  ؛ و ية المالر المحاسبة عايي لبات م لمتطقا

 
مخصص  (3 البالنخف  محددة  تااحتساب  مصرف  إرشادات  مع  يتماشى  بما  المتوقعة  االئتمانية  والخسائر  القيمة  رين حاض 

   . (19 –ونا ) كوفيد تجابة لوباء الكورساال راءات جإ من الصادرة كجزء جردتلاواعد ق يقزي لتطبالمرك
 

  ايير م "معلي بإسي  فيماه  ليإ  ارشية  مجموعلل  ةرصختملا  ةدحمواللية  رحالمالية  المعلومات المد  إعدا   دم فيستخالمأعاله    اإلطار
 .ثر رجعيبأ ةيبلمحاسا تساياالس ر فيالتغيي يقطبتم ت ي".كزالمر ينالبحر  قبل مصرفدلة من صيغتها المعمالية بالة المحاسب

 
 التعديلخسارة 

المنتهيل التعديل  خسارة   المرك  ،2020  يونيو  30في    لربع  البحرين  الصادر عن مصرف  التنظيمي  التوجيه  على    ي زوبناء 
لاركإج التعديل  الكورونا، فإن خسارة  أثر جائحة  للتخفيف من   يدوالر أمريكألف    25.295  غةوالبال  مرة واحدةءات ميسرة 
التم  عن  ةتجالنا لفترة  تأجيل دفع أقساط  ال  6ويالت  التمويل دون احتساب  مقدمأشهر  م احتسابها أرباح إضافية، قد تة لعمالء 

 .مباشرة في حقوق الملكية
 

 ً لوالمر  ةسباحملا  ةئيه  ت لباتطمل  وفقا مصرفواإلسالمية    ةماليالت  ساؤسملاجعة  أنظمة  بالنسالن  يحرلبا  دليل  بة مركزي، 
ال ات ت  ال  يتلألمور  المحاسبة  معايير  هيئة    لماليةناولها  عن  المحالالصادرة  للمؤسسات  والمراجعة  اإلسالمية،اسبة  فإن   مالية 

الد بالم  دشوعة تسترالمجم ً عبوت  العالقة.  تذا  ةيلمالا   يررتقاال  اد دإلع  وليةعايير  المعلومارعتم    ك،ذلل  ا المرحل  تض    ية المالية 
المرحلية"، "معيار لمالية  ا  "التقارير  –(  34)  لي رقمدات معيار المحاسبة الدواشراً إلقفمختصرة ورة  بصوعة  للمجموة  حدولما

    ".  يزلبحرين المرك صرف ام ة من قبلغته المعدلحاسبة الدولي بصيالم
 

  ة ر صختلمة ادحوملة اة المرحلييلاملا  اتملومعال  نإمراجعة وليست مدققة.    ةرلمختصة ادحوملة المرحلية ا يلاملا  اتملومعلاهذه  
عة  مووحدة المدققة للمجة المالبيانات المالي  ويجب قراءتها مع  ةامل نوية الكالية السنات المللبيا  وبةلمطالمعلومات التشمل كل    ال

 عتبر ت  تيلا  تالماعمالو  حداثألح اشرة لتفسيرية مختاراحات  ضيإدراج إ  مذلك، تمع  .  2020ر  بمديس  31ة المنتهية في  للسن
منتهية في  مدققة كما في وللسنة ال  ةموحدر بيانات مالية  منذ آخ  هائموعة وأداالمالي للمج  كزرم لاي  ف  اترتغيال  لفهمرية  ضرو
 . 2020ديسمبر  31
 

لتفشي جائحة   ، أعفى مصرف البحرين المركزي جميع 2020( في بداية العام  19  –د  يف)كو  تجدسالم  فيروس كورونانظراً 
و  مةالمساه  الشركات ً   نوكالبالعامة  محليا الإ  نم  المؤسسة  ونشر  المالية  عداد  المختصرة    موحدةلامعلومات  للثالثة المرحلية 

المنته المر  . 2020مارس    31في    ةيأشهر  لبيان  المقارنة  أرقام  استخراج  تم  فقد  من    الموحدي  لاالم  زكوبالتالي،  المختصر 
أو    المختصرة للربح   الموحدةلبيانات  ل  ةرن، وأرقام المقا2020ر  بديسم  31  فيمنتهية  المدققة للسنة ال  الموحدةالبيانات المالية  

 الثة ثللفترة ا للمجموعة،  من الحسابات اإلدارية    قوق الملكيةقدية والتغيرات في حاآلخر والتدفقات الن  لدخل الشاملالخسارة وا
يانات لبا  دداعت، المطبقة عند إ، إن وجدسبيةحالمسات االسياوتم تعديلها للتغييرات في    ،2020  يونيو  30أشهر المنتهية في  

اجعة معلومات المقارنة المتضمنة في بيانات  تتم مر  ليه، لم. وع2020مبر  ديس  31ية في  للسنة المنته   المالية السنوية الموحدة
الحالية   المللالفترة  والتغالدخل    وبيان  اليمركز  النقدية  في  والتدفقات  الملكية  يرات  فيحقوق  ار  ماالستث   اتابسح  والتغيرات 

       ق الخارجي.المدق من قبل ةاال الخيرية والزكامات صندوق األعمواستخددر ومصا، دةالمقي
      

 ة الهامةالسياسات المحاسبي  3

  ي ه رة  ختصحلية المالمرحدة  المو  يةلاملا  تمالوالمعد  عدافي إ  بل المجموعة ق  نمة  قبطمالحساب  وطرق الية  محاسبالسياسات ال
ا  ، فيما عد 2020ديسمبر    31  فية  المدققة للسنة المنتهي  ةعجموبيانات المالية الموحدة للملا  دادفي إع  ستخدمت اي  التك  تل  انفسه

بيق  تط  أثر  .2021يناير    1ابتداء من    فعولملرية ا اسال  ةيللتاا  ةدلوالمعجديدة  لاة  يبساحملا  يرمعاياليق  ن تطبلناتجة مرات اغييتلا
  .هناأد ضحهذه المعايير والتعديالت مو
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      ة  صرختلم االمعلومات المالية الموحدة المرحلية  حول تضاحايإ
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 يتبع( ) مةاة الهبيساالسياسات المح  3
 
   ةفترلا  لخالالجديدة ر عاييملاق يبطت أ(

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

،  2020"اإلجارة" في    –(  32)م  ق ر  لي ماة الحاسبالم  رايمع  ة  مياإلسال  ية المالسسات  والمراجعة للمؤبة  حاسهيئة المت  أصدر
بة المالي الحالي  لمحاسا رايعم لحم ليح رايعالمهذا  .2021يناير  1تبدأ من أو بعد وهو ساري المفعول للفترات المالية التي 

 ".مليك جارة واإلجارة المنتهية بالت"اإل -( 8رقم )
 
المحاسبة  عم واال التصني  دئ مباد  حدي  )32(رقم  مالي  لايار  و   ياس،والقتساب،  حف،  اإلجارة صافاإلوالعرض،  لمعامالت  ح 

اإلجارة،  )موجو األا  بمدات  ذلك  المكشفي  ال لإلجاختلفة  ال  بامنرة  التيتهية  المؤ  لتمليك(  التبرمها  اإلسالمية سسات  مالية 
 كمؤجر ومستأجر. 

 
الم معيار  المجموعة  المالي رطبقت  مداابت اإلجارة"  "   32  مق حاسبة  اإل    .2021  يناير  1ن  ء  تطبيق  عن    فصاحتم  هذا أثر 

 أدناه. المعيار في )ب(
 

 يةلمحاسبا سةر في السياغييالت (أ

 
 جارةتحديد اإل

حتوي على  و ت، أةقية عقد إجاراالتفا  . تعتبرةذا كان العقد يمثل، أو يحتوي على صيغة إجارا إ م   بنكم الي  قيالعقد،  داية  عند ب
 مقابل مادي  د لفترة من الزمن، نظيرمحد  أصل  من  (السيطرةيس  ن لكل فاع )االنتحق  أصل  ل  قينقد  لع، إذا كان اةإجار  ةغصي
 .ق عليهتفم
 
 قياسال

صيص المقابل في العقد  تخب  بنك قوم الضافية، يعدا إجارة إ جارة أو  أو مكونات إكون إجارة،  وي على م لذي يحتللعقد ا سبة  بالن
نات اإل  لكل لمكونات عدا اإلجارة   درالمق    قلجمالي المستعر اإل، والسستقلالمبي  لنساه  سعرس  لك على أساوذ،  ةارجمن مكو 
 ستأجر.على المضها فر، ثلمما مزود، أو لجرتي يمكن للمؤال
 

 .التزام اإلجارةاألصل وصافي فاع من ق االنتأصل حعلى المستأجر احتساب  بيج، قدداية العبتاريخ ب
 
 :  عاالنتفاحق  أصل (1
 
 ، والذي يتكون مما يلي: لفةاالنتفاع من األصل بالتك  قحأصل ستأجر لم س ايقي ي،بدئلماالحتساب اد عن

 ؛فاعنتاال  ل حقية ألصولالتكلفة األ •

 و  ستأجر؛من قبل المالمتكبدة  مباشرةلمبدئية الالتكاليف ا •

 األصل المعني. تكاليف تفكيك وإزالة •
 

قابلة للتحديد  فة األولية ألصل حق االنتفاع  كلم تكن التذا ل ي. إعنمالصل ألل  وقعةمتالة  لنهائيا دئية بالقيمة  بيتم تخفيض التكلفة الم
طريقةاً  استناد )علىفة  كللتا  إلى  الخصوص  األساسية  التشغيل  وجه  اإلجارة  حالة  الممكيةفي  من  األولية (،  التكلفة  تقدير  ن 

قابل أصول حق  م  ت اإلجارة(اراإيجوع  ممجأي  )  حقالمست  فوع/المد  لبمقاجمالي الإل  دلةاستناداً إلى القيمة العا  بتاريخ البدء
  مماثلة.االنتفاع، بموجب معاملة 

 
وخسائر انخفاض القيمة، كم  ترا ما اإلطفاء ال منهنتفاع بالتكلفة مطروحاً أصل حق اال  تأجر بقياسالمسيقوم    ،ءبعد تاريخ البد

 لإلجارة. سثر أي تعديل أو إعادة قيادلة ألمع
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 ع( يتب) امةة الهالسياسات المحاسبي  3
 
 ( بعت ي) ةفترلا  لخالالجديدة ر عاييملاق يبطتأ( 

 
أساس    ع، علىاالنتفا  ل حق االنتفاع من تاريخ البدء إلى نهاية العمر االقتصادي االفتراضي ألصل حقأص  طفاءإك بلبنم ايقو
ه  مناً حول حق االنتفاع مطرأص  من  كونيت  ءفع أصل حق االنتفاع. المبلغ القابل لإلطفامنا  ة من ادفستاالط  كس نم هجي يع نم

 . تجدة، إن والقيمة المتبقي
 

 : ذلك يف، بما ة معقولةرة، بما في ذلك الفترة التعاقدية الُملزمة، باإلضافة لفترات اختيارية محددإلجارة اد فتحديبت يقوم البنك

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

 الخيار.  اذممارسة ه قين معقول من عدمعلى ي كاء، إذا كان البنإلنهات اارخي •
 

بالب  وميق تق إجرانك  رقم  ء  المالي  المحاسبة  معيار  مع  يتماشى  بما  القيمة  النخفاض  ر ئاوالخس  القيمة،  "انخفاض  –  30ييم 
وا  يةئتماناال االنتفاع منخفض  هقة" المر  ت اامتزلال،  إذا كان أصل حق  ما  ويمةالق  لتحديد  االنخفالح ،  في   ضاتساب خسائر 
انخا تقييم  القيملقيمة.  باال  ةفاض  القيمار  عتبيأخذ  ذات  خردةة  التزامات  أي  وجدت.  إن  شراء ،  وعود  ذلك  في  بما  عالقة، 

ب تؤخذ  المعني،  األاألصل  هي  تمخاالعتبار  رقم  ملا  سبةامحال  ار معي  عم  اشياً رى  والخسائر    –  30الي  القيمة،  "انخفاض 
 تزامات المرهقة".اللوا ة ،انيماالئت
 
      اإلجارةلتزام  في ااص (2

 التزام اإلجارة، زائداً تكلفة اإلجارة المؤجلة )المبينة كالتزام مقابل(. يمالإج  نة مجارزام اإلي التفايتكون ص
 
إجماليب  يج ً دئمب  ةراإلجا  التزام   احتساب  اإلجارة.    ليجماإب  يا لفترة  المستحقة  اإلجارة  إيجارات  اتكوتمبلغ  ارات  يجإلن 

 : رةجااإل ترةل فل المعني خالصع من األتفالتالية لحق االنات ا عفدالمستحقة من ال

 أي حوافز مستحقة القبض؛دفعات إجارة ثابتة، مطروحاً منها  •

 لية؛كميالتت ارة، شاملة اإليجادفعات إجارة متغير •

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

ً قم عة وفاإلجارة المد م مبالغخص يتم   ي التزام اإلجارة.لإجمامن  دما
 

تلك   هي  المتغيرة  اإلجارة  مؤشردفعات  على  تعتمد  معدل،    التي  اأو  بممرتبطالت  فعادلمثل  أؤشة  ااسعر  أو  ت لمسر  هلك، 
 يهة  جار التكميلييعات اإل. دفلسوقا  إليجار فيت االدعة، أو التغيرات في مميظيلتنة اياألسواق المالية، أو المعدالت المعيار

تقديم خدمشروطات ميجارإ اإليجار اإلضافية بعد  ببنود معينة، كرسوم  تة  أو تكبد  و الح أصكاليف جوهرية لإلات إضافية 
 و تكميلية. غيرة أمتر يجات إاد تحتوي على دفع، لم يكن لدى البنك أي عقو2021 ويوني 30ي  ا فكمنة. ياالص

 
 ام اإلجارة من خالل: لتزي االبنك صاف قيستاريخ البدء، ي دعب

 ة(؛رة المؤجلتكلفة اإلجا طفاءة )إ رس العائد على التزام اإلجاعك لتة  في القيمة الدفترية صازياد •

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

 دلة. جارة المعتعكس دفعات اإلاإلجارة، أو لت على عقد اليتعدقييم أو الة تادإعي حالة يمة الدفترية ف إعادة قياس الق •

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

 لة؛ و المؤجلفة اإلجارة تكء إطفا •

حداث/الظروف  األلت حصى تزام اإلجارة( عند ومتس القيا ا بالفعل فيتم تضمينهالتي لم ية المتغيرة )اإلجاردفعات  •
 مسببة.ال

 
 
 
 



                                                      13                                                                             ب(    ..م )ش  يةش المالتإ إف جي  ةمجموع 
 

    رحلية المختصرة   الم  ةدحولم مات المالية اعلو الم إيضاحات حول
 ت األمريكية لدوالرابآالف ا                                                   2021  ونيوي  30في    ةالمنتهي  أشهر  للستة
 
 

 )يتبع(  مةلهاة االسياسات المحاسبي  3
 

 ( بع تي) ةفترلا لخالالجديدة ر عاييملا قي بطت (أ
 
         ةجارعقد اإل تتعديال

 بعد تاريخ البدء، يحتسب البنك التعديالت على عقد اإلجارة كما يلي:

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

بدون أي تأثير على أصل   فقط، جلةمؤة الوتكلفة اإلجار ة جارم اإلاب التزاادة احتسط: إعة فقليقبات اإلجارة المستدفعير غت •
 اع. حق االنتف

 
الحق  للمستأجر، إذا كان التغيير ينقل    ةمنفصل  ةيدجد  رةكإجاسابه  م احتتيكون إجارة جديد لمك   يعتبر التغيير في عقد اإلجارة

ً  نتفاع اإلضافي،ق االصل حيقابل أ رة بمااجت اإلدفعاة ادلتحديد، ويتم زيبل لالقاالستخدام األصل المعني     .معا
 
البناب يعتبر  أعاله،  المبينة  الشروط  تستوفي  ال  التي  للتعديالت  معدل لنسبة  كإجارة  اإلجارة  أن  ف  ةك    يان، رسلا  يخ رتاي  كما 

غاء فاع، وإلاالنت  ق حوأصل  لة،  ؤجلموتكلفة اإلجارة اة،  جاريقوم البنك بإعادة حساب التزام اإلإجارة جديدة.    معاملةتسب  ويح
 لية. الحا ارةجة اإلب معاملة وأرصدااحتس

 
 المصروفات المتعلقة باألصل المعني 

ااالمصروف التشغيلية  باألصت  بملمتعلقة  المعني،  ذل  ال  يتم  عاقالت  اتفورصلما  كفي  البنك،  قبل  من  تحملها  على  المتفق  دية 
في   ااحتسابها  يتمف  لدخلبيان  التي  الفترة  اإللم  سبةبالن   فيها.  دهاكبت  ي  الجو  صالحصروفات  ،  كافل توال،  هريةوالصيانة 

تقييدها تم  ه يفإن  (ليوك  هتر بصفجأذا تم تكبدها من قبل المستوالمصروفات األخرى العرضية المتعلقة بملكية األصل المعني )إ
       كذمم مدينة من المؤجر. 

 
 رستأجلمل المحاسبية المبسطةة عالجت والماحتساب اإلعفاءا

 التزام اإلجارة لما يلي: صافي الحتساب أصل حق االنتفاع و جارةاإل وقياس متطلبات احتسابطبيق عدم ت تأجرمسال ختاريقد 

 قصيرة األجل؛ و ارة اإلج •

 عني ذي قيمة منخفضة.لمل األصاي ن فوكي التي ةاإلجار •
 

ا اإلجارة قصيرة  إعفاء  تطبيق  الممكن  األ  فئة  ى لل عألجمن  نفتمل  التيية  المعن  ول صكاملة من  الخصائك  والمس  رافق  ص 
إجارةال    ك،ذل  . ومعالتشغيلية إعفاء  تطبيق  األاأل  يمكن  إال على  القيمة  الفردي/ م  صولصول منخفضة  اإلجارة    ، ةعامالت 
 الجمع./وعةمجملا  ساسأى عل وليس
 

 عقود اإلجارة المنتهية بالتمليك محاسبة على األثر كمستأجر 
   ار.يمعلعند تطبيق هذا ا ،كيبالتملارة المنتهية ة اإلجلمحفظ ةيحاسبت الماساعلى السي يرغيلم يكن هناك أي ت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                      14                                                                ب(                   ش.م.ش المالية )مجموعة جي إف إت
 
    رحلية المختصرة   الم  ةدحولم االمالية  معلوماتلا حات حولضاإي

 ة كيمريألت ا لدوالرابآالف ا                                                2021  يونيو 30في    ةالمنتهي  أشهر  للستة
 
 

 )يتبع(  مةلهاة االسياسات المحاسبي  3
 

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

 (32) الي رقممة الباسلمحمعيار ا  قيبتط أثر ( ب

ادة في التزام  وزي  نتج عنه زيادة في أصل حق االنتفاع  2021يناير    1كما في    32لي رقم  ااسبة المر المحيامعق  تطبيأثر  
هو  مك  جارياإل تتكو  ودعق   اه.نأد  ينمبا  والمكاتبمن  ن  اإليجار  واألر،  المدرسية،  المستاجرة،  المباني  أجهزة  واضي  مواقع 
 .فروعلا لي، واآل فرا الص

  
 مجموع   وع مجم   مجموع  

 حقوق   ات ب المطلو   الموجودات  

 كية المل   وحقوق    

   ملكية أصحاب    

   حسابات    

   ار االستثم    

      

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

      األثر عند التطبيق 

 -  -  58,949 أصول حق االنتفاع

 -  61,045  - جار ي إلا زامالت 

 ( 2,096)   -  - ( 32ة المالي رقم )المحاسب لمعيار االفتتاحي  ثراأل

 1,183,968  5,461,844  6,645,812 2021ر يناي 1مبدئي في  تاريخ التطبق الالرصيد ب

 
 

 سارية غير  ولكن تفسيرات الجديدة الصادرةالمعايير والتعديالت وال ب( 
 
 لخيار، والتحوطا و عد،الو  – ( 38)رقم  المالي سبةاحملمعيار ا (1

في   طووعد، خيار، وتح  –  38ي رقم  لايار المحاسبة الممية معإلسالة ايلمؤسسات الماوالمراجعة لل  محاسبةهيئة ال  تأصدر
المنا  ئدمبا  دو تحديه  رياعا المذهمن  دف  هال.  2020 التقارير  ، فيما  تاحاصواإلفسبة، الحتساب، وقياس،  المحاسبة وإعداد 

بترتييت العلق  للمؤسالشري  مباديءوافقة مع  المتالخيار والتحوط  و   وعدبات  اإلسالمية  ااسعة  اإلسلماليت  المعية  هذا   راالمية. 
   .2022ير اني 1 من أدتب يتة ال يلامفعول للفترات المساري ال

 الوعد والخيار إلى فئتين كما يلي: ترتيباتار يعهذا الم نفصي

الخ"الوعد   (أ للمال  رايأو  المعاملة التي تتمكهي ق بذي يتعلنتج" والتابع  المرابحة، وات أخرمنتجا  باستخدام   ل  ة جارإلى، مثل 
    ذلك؛ ىبالتمليك، وما إلنتهية الم

 اديء الشريعة اإلسالمية.بممع   قف، متواهتذابقائم  بكترتي مخديست يوالذ " رمنتج الوعد والخيا"  ( ب
 

عد والخيار  ت الومنتجا  لناتجة منة والحقوق البناءة اءناالبتزامات  بية لاللة المحاسلجاعملعلى ا  باإلضافة لذلك، ينص المعيار
  ا.اتهذبالقائمة 

 
 .طبيق هذا المعيارتقييم أثر حالياً بتمجموعة تقوم ال

 
 
 
 
 
 
 



                                                  15                                                                      ش.م.ب(        ش المالية )تإ إف جي  ةوع جمم
 
    ة المختصرة   رحليالمالية الموحدة الم معلومات لا وليضاحات حإ

 ت األمريكية لدوالرابآالف ا                                                     2021  يونيو 30في    ةالمنتهي  أشهر  للستة
 

  

 التقديرات . األحكام و4

 رضياتحكام، والفألتقديرات، واعض الب  ام دختسرة اداإلا  لب منة يتطرتصمخالمرحلية الموحدة  لا  ة يللمامات الومعإعداد ال  إن
الالمحاس تبية  التي  تهامة  في  المحالسا  طبيقؤثر  وب سياسات  واإليرادااوجودات،  للمو  ةنللمعا  امرقألاية   تلمطلوبات، 

  ة، رصتخالم  دةحومللية االمرح  يةاللمهذه المعلومات ا  داد عإند  ات. عيرقدن هذه التة علحقيقي. قد تختلف النتائج اروفاتمصالو
اق باستامت  األحكام خدإلدارة  ذا  ام  تم  الجوهرية  التي  المحالق  تطبيفي  امها  استخدتها  ادر  صملوا  ،ةوعجممللبية  سا سياسات 
  ع م و .2020ديسمبر   31ة في يهتنملة اللسن قةدقموحدة المال لماليةبيقها على البيانات اتم تطي لتوا لتقدير عدم اليقينية، لرئيسيةا
  سائد الناشئ عن قين الاليعدم  سبب  من التحديات بطوي على مزيد  ت المطلوبة تنواالفتراضايرات  قدتلا  عضة و يعمل  نإف  ،كذل

 .ةإلدارت اتقديرااستخدام  يتطلبالذي  (19-فيدوك)نا ركوحة ئاأثر ج
 
 

 إدارة المخاطر المالية.  5

المختصرة هي    ةيرحلالم  دةموحالية اللمالمعلومات ا  إعداد  يوعة ف جمالم  لة من قبالمطبقمخاطر  إدارة ال  تاسايوسف  ان أهد إ
 . 2020ر ديسمب 31 فية هينتملاة  نسلقة ل قدالموحدة المالية مال تابيانلاي نها فع صحفالم تلك نفسها

 
 يميةنظالنسب الت

 نسبة صافي التمويل المستقر. أ
صافيهال نسبة  من  اموتلا  دف  مو  هقر  مستليل  مخاطر  محونة  رتعزيز  مصرف  يزفوتح  نوك،للب  يولةالسافظ  أكثر قطاع  ي 
،  ألجلقصير الجملة  ويل بام لتى العتماد  عرة االن كثالمستقر ممويل  تالي  نسبة صاف   . تحد لدى أفق زمني أطو على م  ونةمر

ً وتشجع تقييم  ويل.تمر الاعزز استقر، وتميةوالعمة ينازداخل وخارج المي نودأفضل لمخاطر التمويل عبر جميع الب ا
 

 لمستقريل الى "التموماً عوقسم  المتوفر"   لمستقرنها " التمويل اعلى أ  ويةكنسبة مئ  يل المستقرموتي الصاف  نسبةاب  سيتم احت
     ".بوالمطل
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             16                                                                           إتش المالية )ش.م.ب(      إف  جموعة جي م
 
    رة   المختص ة يحلحدة المرمولية المالاعلومات الم حول يضاحاتإ

 ت األمريكية لدوالرابآالف ا                                                2021  يونيو 30  في  ةالمنتهي  أشهر  للستة
 

 )يتبع(  ليةر المااطإدارة المخ.  5
 

 :يليا مك مركزيلن ا حريبرف اللمصدي شات الكتيب اإلرابطلالتمويل المستقر الموحدة حسب مت فيصاسبة نكانت 
 

 2021 نيويو 30كما في 
 

 البند قملرا

جد وي  ال 

 هر أش 6أقل من  حدداق محقاست

أشهر  6أكثر من 

وأقل من سنة  

 واحدة

نة سكثر من أ

 واحدة

ة مجموع القيم

 وزونة ملا

 : (ASF) قر المتاحلمستا يلالتمو

 : لارأس الم 1

 1,176,872 78,499 - - 1.098,373 ظيميالمال التنس  رأ 2

 - - - - - األخرى  لمالارأس  أدوات  3

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

 199,365  6,630   34,091  168,788 - مستقرة  ودائع 5

6 
 1,075,984  84,451   400,593  701,110 - اً ل استقرار ئع أقودا

 بالجملة:  تتمويال 7

 - - - - - ليةيتشغ ودائع 8

 1,698,305  742,800   1,080,997  2,199,754 - أخرى لجملة  با تتمويال 9

 أخرى:  وباتمطل 10

مطلوبات عقود لستقر  مليل اونسبة صافي التم 11

 - - - - -   ميةقة مع الشريعة اإلسالحوط المتوافالت

في  المتضمنةغير  رى خاأل جميع المطلوبات  12

  103,339   103,339   229  132,517 - فئات أعالهال

 4,253,864 - - - - حلمستقر المتاا التمويل   عمجمو 13

 :(RSF)لمطلوب قر امستل الالتموي

جودات  موالمستقر ل يل موالتمجموع صافي  14

 69,878    -     -     -  - السيولة عالية الجودة

ى الية أخرم  ساتودائع محتفظ بها لدى مؤس 15

 - - - - - ةتشغيلي ألغراض

اق  رألوا /كووالصك منتظمة األداءت تمويال 16

 854,704 894,189    -  630,954    -  :المالية

  اليةالم سات مؤسلل ة األداءمنتظم التتموي 17

من   وجودات السيولة عالية الجودةب محس

 - - - - - 1المستوى

  ليةؤسسات الماملل منتظمة األداءويالت تم 18

 ية الجودةاللسيولة عا  وجوداتمالمضمونة ب

غير  تتمويال، وال1مستوى لا غير من

للمؤسسات   داءالمنتظمة األوالمضمونة 

 130,316 139,982    -  37,963            -  ية.مالال

ن الشركات  ء مللعمال داءمة األمنتظت ويالتم 19

ء من األفراد غير المالية، والتمويالت للعمال

لجهات  ت لوالتمويال ،والشركات الصغيرة

آت  منشكزية ور لمصارف ا المدية، واالسي

 177,709  34,882  110,278 199,793    -    ، منها: ع العامالقطا

  %35 يساوين أو ل مأق مخاطر وزنذات  20

ل  المأس اكفاية ر سبة ت نوفقاً إلرشادا

 - - - - - رين المركزي حالصادرة عن مصرف الب



                                           17                                                                             الية )ش.م.ب(      مالعة جي إف إتش مجمو
 
      ة  رية المختصلمرحلحدة امولية المالاومات علالم حولات احيضإ
 ت األمريكية لدوالرابآالف ا                                                 2021  يونيو 30في    ةالمنتهي  أشهر  ستةلل

 
 بع( )يت ليةلماخاطر اإدارة الم.  5

 

 بندال مرق

 يوجد  ال 

 ر هأش 6ل من أق اق محددحقاست

أشهر  6أكثر من 

  أقل من سنةو

 احدةو

ة نس أكثر من

 ة موزونلمة اع القيمجمو دةواح

       

، منها: منتظمة األداءرهونات سكنية  21  - - - - - 

  %35أقل من أو يساوي مخاطر  زنو تذا 22

أس المال  ة ر اية كفت نسباداشرإلاً وفق

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

ة  لفر المتخغي راق المالية/الصكوكألوا 23

يولة عالية  دات سكموجولة غير المؤهو

سهم المتداولة في البورصةاملة األش ،دةالجو    -    451,905   208,472   220,903  1551,09  

: أخرىجودات مو 24  - - - - - 

هب لك الذذياً، بما في لة فعللمتداوع ا السل 25  - - - - - 

ود  لي لعقأو مشكها ةسجلالموجودات الم 26

ت  همامسالشريعة، وا  افقة معالتحوط المتو

لة  قاباف المألطر ا اد عنالسد   لفةختم  الأمو

 - - - - -  المركزية

لموجودات  قر  يل المستة صافي التمونسب 27

ة علشرياع  حوط المتوافقة مالت   - - - - - 

  اتبلولمطر  المستق صافي التمويلنسبة  28

قبل   ع الشريعةة معقود التحوط المتوافق

ل لمسجامش الفرق ا ه صمخ   - - - - - 

ة  متضمنغير الت األخرى وجوداع المجمي 29

ات أعالهفي الفئ   2,554,646   -     -     -    2,554,646  

ة ييزانية العموممل امتضمنة في ال البنود غير 30  - - - - 20,253 

 1,320,615  318,750 1,280,956 4,358,598 - ( RSF) المطلوب المستقرمويل توع المجم 31

ستقرملفي التمويل انسبة صا 32  (%) - - - - 98 %  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 ت األمريكية لدوالرابآالف ا                                                2021  يونيو 30في    ةالمنتهي  أشهر  للستة
 

 )يتبع(  مخاطر الماليةالرة إدا  .5
                                                                                                                                                

 دلبنا الرقم

 دوجي ال 

 اق محددحقاست

  6أقل من 

 هرأش

 6أكثر من 

  وأقل من أشهر

 ة واحدةسن

نة أكثر من س

 واحدة

ة يمالقمجموع 

 موزونة لا

 : (ASF) ر المتاحستقمويل الملتا
 

 : مالل س ارأ

 1,095,206 85,635 - - 1,009,571 ظيميتنال الرأس الم 1

  - - - - - ى رأس المال األخرأدوات  2

   ة:من الشركات الصغير ء الالعمائع د، وورادودائع األف

 - - - - - تقرة مس ائعود 3

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

 بالجملة:  تيالتمو

 - - - - - غيليةع تشائود 5

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

 طلوبات أخرى: م

ة  قتوافعقود التحوط الممطلوبات لستقر  ميل الالتمو يصافسبة ن 7

 - - - - - ة اإلسالمية شريعمع ال

 182,725 182,725 29,287 81,718 - فئات أعالهي الة ف المتضمن  غيرى لوبات األخرطجميع الم  8

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

 :(RSF)ستقر المطلوب المل التموي

 لجودةلية اودات السيولة عاموجالمستقر ل وع صافي التمويل ممج 10

 

- - - 50,531 

 - - - - - ة غيليغراض تشخرى ألية أ ؤسسات مالمفظ بها لدى ودائع محت 11

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

وجودات  حسب م ماليةل ات اسلمؤسل  ءدااألمنتظمة  تيالتمو 13

 - - - - - 1ى لمستومن ا لية الجودةالسيولة عا

دات لمضمونة بموجوية ا سات المالسللمؤ داءاألمنتظمة ويالت تم 14

  رغيالتمويالت ، و1ى مستوالرغي من دةوالجالية لسيولة عا

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

  الية،الشركات غير المء من للعمال داءاألمنتظمة يالت وتم 15

غيرة،  ص والشركات اليالت للعمالء من األفراد تمووال

ت  آمنشة ويركزية، والمصارف المادسيالت للجهات الويوالتم

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 ت األمريكية لدوالرابآالف ا                                                2021  يونيو 30في    ةمنتهي ال أشهر  للستة
 

 )يتبع(  لماليةاطر اإدارة المخ.  5
                                                                                                                                                

 ندالب رقمال

اق حقاستال 

 محدد

  6أقل من 

 هرأش

 6أكثر من 

  من وأقل أشهر

 دةة واحسن

ة نكثر من سأ

 دةواح

مجموع 

القيمة  

 ونة موزلا

 

نسبة   تقاً إلرشاداوف  %35ي من أو يساوأقل   خاطرم وزنذات  16

 14,342 22,064 - - -  كزي رين المر ح عن مصرف البصادرة أس المال الكفاية ر

منها:   ،تظمة األداءمنية نات سكرهون 17  - - - - - 

سبة  قاً إلرشادات نوف  %35وي ايسأو اطر أقل من مخوزن ذات  18

 - - - - -  المركزي  رينح الب أس المال الصادرة عن مصرففاية رك

لة  لمؤهغير الفة ور المتخلية/الصكوك غياوراق الماأل 19

في   داولةسهم المتألالة  شام، ة الجودةة عاليودات سيولكموج

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

: رىأخ موجودات  20  - - - - - 

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

فقة مع  التحوط المتوا ولي لعقودأ مشكها ةسجلموجودات المال 22

لة  باقألطراف الما د عنالسدا  لفةخ تم الأمومات مساهالشريعة، و

 - - - - -  زيةالمرك 

مع   قةوافالتحوط المتلموجودات   مويل المستقرصافي الت ةنسب 23

ةعشري ال   - - - - - 

ة  قالتحوط المتواف دوعق اتبصافي التمويل المستقر لمطلونسبة  24

لمسج امش الفرق اله خصمة قبل  يعالشر مع   - - - - - 

ات أعالهئفلير المتضمنة في اغخرى وجودات األميع المج 25   216,265,2  - - - 216,652,2  

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

673,988 - ( RSF) لوبط وع التمويل المستقر المجمم 27  407,141  473,538,1  181,547,4  

قرستيل المبة صافي التموسن 32  (%)     97 %  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             20                                                                                  ب( ة )ش.م.لياتش الموعة جي إف إجمم
 
    رة   مختصلاية المرحلحدة مولية الالمامات علو لما وليضاحات حإ

 ت األمريكية لدوالرابآالف ا                                                 2021  يونيو 30في    ةالمنتهي  أشهر  للستة
 

 )يتبع(  لماليةاالمخاطر إدارة   .5
 

 ية السيولة  غط ة ت. نسبب
بة تغطية  نس  تطلباتك. مبالبنصة  ا خيولة اللسا  راألجل لمحفظة مخاط  نة قصيرةيز المروة لتعزالسيول  يةة تغط ر نسبويطتتم  
لضما تهدف  البان  لسيولة  موجودات  نكأن  من  كافياً  مخزوناً  الجودة  عال  ة السيول  يملك  من ت  والتي  ،يدةمقغير  وية  تكون 
قابلم للو  اً فورحويل  لتلة  وجودات  الياجاتحتاباء  فللنقد،  لمدنقده  تقوييو  30ة  ية  من  ماً  المجهمياً  السيولة  مخزون    ة.دفترة 
أن    المقيدة  غيرالوجودة  العالية  ولة  السي  داتوجمو البقاء واالستمرار حتى  صرالم  كنم تيجب  منوي  30ف من  ريو  سينا  ماً 

 السيولة. زمة مناسبة ألحلول الاد اليجإل بةحية المناسحيتصال راءاتجإلا رة قد اتخذتاكون اإلدت الوقت ذلك ، وعنداإلجهاد

ي التدفقات النقدية  افعلى ص  المقيدةغير  والودة  ولة عالية الجت السيجوداون مومخز  نبة مة كنسوليساب نسبة تغطية الساحت  يتم
ً  30لمدة  للخارج ً تقو يوما  . يميا

 

 رصيد وسط المت 

 2020ديسمبر  31 2021 يونيو  30 
   

 244,049 269,144 دةقي المة الجودة غير لي جودات السيولة عاو ن مزومخ

 103,188 128,580 قات النقدية دفلت اي افص

 % 240 %215  %   ية السيولةطنسبة تغ
   

 % 80 % 80 ي مركزلارين رف البح ص بل مق لمطلوب مندنى األد االح

 
 المال  كفاية رأس نسبة. ج

 

 2020ديسمبر  31 2021 يونيو  30 

   

 1,025,835 1,052,184 تنظيميةالقبل التسويات   رأس المال  -ي  د العا المالاألولى لرأس ة فئ ال

 ً  - - يةظيمن لتسويات الت ا : مطروحا

 1,025,835 1,052,184 ة تنظيمي ال لتسوياتابعد ل ا الم سرأ  -لعادي  المال ولى لرأس ااألئة الف

 76,062 65,758 انية لفئة الث تسويات رأس المال من ا

 1,101,897 1,117,942 ظيمي س المال التنرأ
   

   ر: وزونة للمخاط ت الم التعرضا

 7,647,064 7,715,258 مانت اطر االئ خملزونة الموجودات المو

 72,038 56,600 وق لسا طر ا خمنة لوالموزودات الموج

 552,821 552,821 التشغيليةة للمخاطر ن لموزوات اودوجالم

 8,271,923 8,324,679 ر مخاطلموزونة للمية انظيودات التالموج  مجموع
   

 2 2 فقط(   %30)االستثمار  مخاطر  يطاحتيا

 3 3 فقط(  %30اح )رب ألا ة لطي معاداحتيا

 8,271,918 8,324,674 ر  طلمخال  ةزون وم المعدلة ال عرضاتمجموع الت

   

 % 13.49 % 13.43 بة كفاية رأس المال نس

 % 12.57 % 12.64 ألولى ة االمال من الفئ س ة كفاية رأنسب
   

 % 12.50 % 12.50 مركزي بحرين المن قبل مصرف ال لمطلوب االحد األدنى 

 
 
 



                                            21                                                                                   )ش.م.ب( ة  اليتش المإإف  ي ج  عةمجمو
 
    رة   ية المختصحدة المرحلمولية المالا لوماتعلما يضاحات حولإ

 ية ت األمريك لدوالرابآالف ا                                                   2021  يونيو 30في    ةنتهي الم أشهر  للستة
 
 

 ات للعملي لموسمية اطبيعة لا .6

االفصرالم  تمادالخ)المجموعة    لمع  طبيعةب  بسب أعمايار تجال  ية فالمصر  خدماتالو  ،اريةمتثسية  وإدارة  الترفيه  ة،  ل 
سباً  امتنءأ  جز  ة قد ال تعكسمختصرة الرحلية الموحدملاالية  لومات الملمعلنة في هذه اأشهر المعللستة  ئج  نتا(، فإن الوالضيافة
   ة.ة للسنمعاال جائتمن الن

 
 

 رنةقاام المأرق  .7

الربح بالغ  مر على  إعادة التصنيف لم تؤث  نة. إيحالال  رةتالفع عرض  لة مادإلعطاء مقارنة عرنة  مقاالأرقام  إعادة تصنيف  تم  
ولم يتم  ، 2021ر يناي 1( بأثر رجعي اعتباراً من 32م )لمالي رقا سبةحقوق الملكية.  تم تطبيق معيار المحامجموع أو للفترة 
 رقام المقارنة. تعديل أ

 
 

 ت يصاخصالت .8

 :يلي خالل الفترة ماعتماد ا  مت، 2020 يلإبر 6 ختاريبعقد    يالمساهمين الذع ماتاجفي 

 امريكي.والر يون دمل 17ة مبقي لمدفوعلمال ارأس امن  %1.86 بنسبة نقديةرباح أ( أ

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

أمريكي  دوال  1,104,000تخصيص    ج( الخيريةر  الللتبرعات  ومؤسسات  االجتماع،    لسنة   اةزكلا  لصندوق، ويعمل 
2020 . 

  .لقانونيحتياطي الال ير أمريكالدو 4,509,500 لتحوي (د

 

 أسهم الخزينة

ً   81,592,696  بما مجموعه  البنك  حتفظي،  2021يونيو    30كما في   أسهم الخزينة، والتي كان يتم االحتفاظ   كجزء من  سهما
إبريل    6الل اجتماع المساهمين الذي عقد بتاريخ  وسيط أوراق مالية معتمد. خمع    قوصناعة السلجب اتفاقية  بها سابقاً بمو

المساهمون على إلغاء ما  2021 ات  141,335,000جموعه  م، وافق  التي  ، وقوقية صناعة السفاسهم خزينة نتيجة إللغاء 
  ، غاء أسهم الخزينة إلعلى    مصرف البحرين المركزي  ة لموافقة مصرف البحرين المركزي. ومع ذلك، لم يوافقخاضع  كانت
ق ودون إعاقة عمليات الس  ،قوقية صناعة السفانتيجة إللغاء ات  ،لتصفية األسهم  قو من ذلك، أصدر تعليماته لصانع السوبدالً 

 بطريقة تدريجية. الخزينةأسهم ة سوق. يقوم صانع السوق حالياً بتصفية محفظرين في التضليل المشاركين اآلخ أو االعتيادية

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             22                                                                                        )ش.م.ب(      ليةي إف إتش الماجموعة ج م
 
    المختصرة   مرحلية لا الموحدة ماليةال  اتومللمعا ضاحات حوليإ
 ت األمريكية لدوالرابآالف ا                                                  2021  يونيو 30في    ةالمنتهي  أشهر  لستةل

  
 ةزينمحفظة الخ .9

 
  يونيو  30  مبرديس 31  يونيو 30

2020  2020  2021  
  جعة( )مرا  )مدققة(   مراجعة( )

      
 ية مال مؤسسات ت لدى اعاإيد 180,736  169,998  353,409

      
 كية لحقوق م ت ات أدوار استثما     
 خل دن الل بياالخ  نم ةعادلال بالقيمة     

   ية مركبةمال أوراق  - 452,040  368,431  297,950
      
 رات أدوات دين استثما     
 لكيةمالحقوق خالل   لقيمة العادلة منبا     

 ة عر مسك صكو - 981,894  648,991  345,610
      
 ة طفأملة اكلفالت ب      

 *  ك مسعرةوكص - 770,936  693,737  597,493
   عرةسمغير  وككص - 3,494  3,493  -
      

-  (6,104)  (9,342)  ً  قيمةانخفاض الصات مخص  : مطروحا
      

1,594,462  1,878,546  2,379,758  

 
ة نهومر(  ألف دوالر أمريكي  302,360:  2020يسمبر  د  31)ي  أمريكألف دوالر    307,316قيمة  ب  ةمسعر صكوكمل  تش*  

   .دوالر أمريكيألف  200,204:  2020ديسمبر  31) دوالر أمريكيألف  204,191بلغ جل بم توسطة األم ضقرو مقابل
 
 

 تمويالتموجودات ال  .10
 

  نيو يو 30  برديسم 31  يونيو 30
2020  2020  2021  

  )مراجعة(   ( قة قد)م  مراجعة( )
      

 ة حب رام 949,930  971,164  919,739

 مشاركة   277   276  276

 الة كو  239   239  13,280

 ة ارب مض  2,624   2,690  2,776

 ناعتصسإ  37   3,565  6,533

 ار لإليجظ بها فمحت  وجوداتم 366,886  345,342  386,609

1,329,213  1,323,276  1,319,993  
      

      

   نخفاض في القيمة اإل اتصصمخ يُطرح:  (67,057)  (56,010)  (53,591)

      

1,275,622  1,267,266  1,252,936  

 
ألف    50,032:  2020ر  بديسم  31ر أمريكي )الألف دو  42,180تبلغ    ةمؤجل  احأرب  المدينة صافي منحة  المراب  دعقوذمم  
   .يكي(أمر دوالر

 



                                             23                                                                                  (    بة )ش.م.تش الماليي إف إج  عةمجمو
 
    صرة   تمخال حلية ة المرية الموحدالمال لمعلومات ا لاحات حويضإ

 األمريكية ت رالدوالبآالف ا                                                2021  يونيو 30في    ةالمنتهي  أشهر  للستة
 
 
 )يتبع(  تمويالتموجودات ال. 10

 
 نت كما يلي:اقيمة كلا فياض نخفإلات مخصصاو تمويالت ال تاموجود الحركة في 

 
 وعجممال 3توىالمس 2ىوتلمسا 1المستوى  وجودات التمويالت م
     

 1,319,994  129,703  180,066  1,010,225  )إجمالي(  ت اللتموي اودات جمو

 67,058  40,260  4,732  22,066  ة لمتوقع ئر االئتمانية االخسا

     

 1,252,936 89,443 175,334 988,159 )صافي( مويالت لتا  ت موجودا

 
 

 جموعمال 3توىالمس 2ىوتلمسا 1المستوى  مة فاض القيمخصصات انخ 
     

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

 - (122)  (862)  984  يات المستوحركة بين ي ال فصا

 11,047 11,468 (661)  240 الفترة  صص في مخصا

     

 67,057 40,260 4,732 22,065 2021  يونيو 30ي ف

 
 

 جموع مال 3توىسالم 2ىوتلمسا 1المستوى  وجودات التمويالت م
     مدققة( ) 2020ديسمبر  31

     

 1,321,264 146,380 149,350 1,025,534 جمالي( )إ  ت اللتموي اجودات مو

 53,998 27,479 5,130 21,389 لمتوقعة ئر االئتمانية ااالخس

     

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

 
 

 جموع مال 3توىالمس 2ىوتلمسا 1المستوى  مة ي مخصصات انخفاض الق
     

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

 1 4,285 (4,512) 228 يات تولمساحركة بين ي ال فصا

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

 (29,204) (29,204) - - مشطوبات 

 (33,665) (33,379) - (286) تبعاداتاس

     

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 األمريكية ت رالدوالبآالف ا                                                2021  يونيو 30في    ةالمنتهي  أشهر  للستة
 
 

 ةيعقارات استثمار .11
 

  يونيو  30  رب ديسم 31  يونيو 30
2020  2020  2021  

  )مراجعة(   ة( مدقق)  مراجعة( )
      

 ري اعق رمااستث      

 ارض  - 481,370   481,315  470,285

 مبنى  -  63,854   63,757  63,597

      

533,882  545,072  545,224  

      

 رات تطويرية اعق     

 ارض  -  761,206   761,032  782,056

 ى ن ب م -  511,069   506,211  492,596

      

1,274,652  1,267,243  1,272,275  

      

1,808,534  1,812,315  1,817,499  

 
 

 اصةالخ كيةمللارات ثمااست .12

 
  ونيو ي 30  رب ديسم 31  يونيو 30

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

      
 ملكية ال وقأدوات حق استثمارات      
 ل الدخ  بيانل خال  ة منللعادة االقيمب      

 صندوق غير مدرج  - 10,000  10,000  21,764

21,764  10,000  10,000  
      

 ةكي لمق الوحق  ل دلة من خالة العابالقيم     
 ة مدرجة  أوراق مالي  - 13  19,060  17,492
   سعرة مغير  ليةمااق روأ - 84,902  108,998  136,445

      

153,937  128,058  84,915  

      
 كية للماتسبة بطريقة حقوق حي شركات زميلة م رات فااستثم 76,442  78,050  75,627

      

251,328  216,108  171,357  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          25                                                                                   (    بة )ش.م.تش الماليف إي إج  مجموعة
 
    تصرة   المخ حلية ة المرية الموحدالمال ات لمعلوما لاحات حويضإ

 ريكية ت األملدوالرابآالف ا                                                2021  نيويو 30في    ةتهي المن  أشهر  للستة
 

 
 شتركة رات مستثماا  .13

 
  يونيو  30  رب ديسم 31  نيويو 30

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

 مسعرة   ية غير لاراق مأو - 120,689  126,319  98,558
      

 لدخلبيان اخالل لة من العادقيمة بال     

   رة عمس ية غير لاراق مأو - 7,583  -  -
      

98,558  126,319  128,272  
 
 

 ت ألجلاليتمو  .14
 

  ونيو ي 30  رب ديسم 31  يونيو 30
2020  2020  2021  

  ( اجعة )مر  ( ققة )مد  عة( مراج)
      

 ة   بحت المراتمويال 885,289  748,265   463,628 
     كوكص  308,995   289,818   285,484 
 رة اإجيل موت   45,914   22,303   23,421 

 ض أخرى ورق  29,221   28,691   156,999 
      

929,532  1,089,077  1,269,419  

  
 

 ةمالقي ضمخصصات انخفا  .15
 

    ي ف ية المنته هرأشالستة  

    يونيو  30 يويون  30
2020 2021    

    اجعة( )مر ( عة راجم)

 ى: ة عللمتوقعا مانيةاالئت  رة ساالخ    

 لبنوك ة ادرصأ   13 67

 ة زين خفظة ال مح   3,238 545

 ( 10 افي )إيضاحص، مويالتالت  تودا موج   11,047 165

 ذمم مدينة أخرى    (1,394) 770

 ات مالية وضمان  تماالتزا   335 -

1,547 13,239    

     

 يةكق ملحقوي أسهم ف رااستثم يمة علىقالفاض انخ   470 -

     

1,547 13,709    

 
 
 
 



                                        26                                                                                   ب( م.ش.لمالية )إتش اوعة جي إف مجم
 

    ة   صرمرحلية المختلموحدة الية االمالت ماو المعل ولحإيضاحات 
 ت األمريكية لدوالرابآالف ا                                                 2021  يونيو 30في    ةالمنتهي  أشهر  للستة
 

 
 العائد على السهم . 16

السه على  العائد  احتساب  عملية  المتستند  التالي  الربح  إلى  األساسي  المرم  والمتوسط  العاديين  للمساهمين  لعدد نسوب  جح 
الاأل القائمةسهم  أعادية  المجموعة  المخفض  أسهم عاديةي  . ال تملك  نهاية  تاريخ  بالفترةة محتملة كما في  العائد .  فإن  تالي، 

  األساسي والمخفض هو نفسه.على السهم 
 

 ة أشهر المنتهية في الثللث   للستة أشهر المنتهية في  

يونيو  30  يو يون  30  يونيو 30   يونيو 30 
 2021 2020  2021 2020 
 )مراجعة(  )مراجعة(   )مراجعة(  )مراجعة(    
      

      ب ربح الفترة المنسو
 9,972 20,922  15,054 37,044 لمساهمي البنك

      جح لعدد لمتوسط المرا
 3,285,565 3,056,605  3,321,367 3,056,479 )باآلالف(   سهم العادية القائمةاأل

      
      العائد األساسي والمخفض  

 0.30 0.68  0.45 1.21 )سنت أمريكي(  كل سهمل

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                 27                                                                                  ب(    لية )ش.م.امتش الجي إف إ جموعةم
 

    مختصرة   لموحدة المرحلية اللمالية اا ماتالمعلو  حولت احاإيض
 ة ت األمريكيرالدوالابآالف                                                   2021  يونيو 30في    ةالمنتهي  أشهر  للستة
 

 
 ةق الت ع امالت مع أطراف ذاعم. 17

 : كاآلتيت نكا 2021 يونيو 30في   رية كماهوالجقة  لعالاطراف ذات مالت األعاوم ةرصدأ
 
  ار المحاسبة  ب معي عالقة بموج ي  وذ أطراف  

 

تحت  ت موجودا

ملة  )شا اإلدارة 

ت  شركات ذا

  أغراض خاصة

 موع المج ( وأخرى 

 ( 1)م  رقلي  ما ال 

 جعة( )مرا  2021 يو ن يو 30

 ات ــكشر

يلة  زم

اريع  مشو

 ة كمشتر

دارة  في اإل ظوم

 الرئيسيين 

  مينساهلما

  /سيين يرئلا

ي  ركات الت الش

ء  كارشلل يوجد 

 ا ه يحصص ف 

      

      دات وج المو

 37,148  -  37,148  - - محفظة الخزينة 

 61,694  21,165  32,778  7,751  - التمويالت  داتجومو

 321,770  186,231  23,105  - 112,434  خاصة ة  ي ملك راتاماستث 

 67,238 67,238 - - - ة ات مشتركارمث است 

 145,582 134,143 4,000  623 6,816  ادموعة مقفات مدفصرو وم  دينةمذمم 

      

      المطلوبات 

      ليةوغير ما  ةالي مت سسامؤ نمت اعاإيد

 6,406 - 29 6,377 - وأفراد 

 13,355 4,528 6,962 1,544 321 عمالء لل ية رلجااسابات  حال

 64,724 62,966 1,204 554 - مستحقة صروفات وم  ةن ئ دامم ذ

      

 55,550 772 53,441 260 1,077 ار ستثمالبات ا ساملي ححا لكيةق م وحق

      

      رادات إليا

 29,637 29,637 - - - ارية  ثممصرفية االست ت الاملخدد ااإير

      ة ي جارصرفية الت ملت امادد الخاإير

 1,740 56 1,575 109 - إيراد من التمويالت   -

 (1,135) 698 - - (1,833) دات أخرى ارسوم وإير  -

      ئد لحاملي حسابات  مطروحاً: العا  -

 1,955 11 1,925 3 16 ستثماراال

 1,451 - 1,403 48 - مصروفات التمويل مطروحاً:  -

      صة خا  ملكية  استثمارات نم داإير

 18,429 10,457 8,017 - ( 45) ركة ومشت 

 120 - - 120 - من العقارات  داإير

 ( 63) 635 (698) - - دات أخرى راإي و زينة لخد ااإير

      

      ت لمصروفا ا

 4,594 85 - 4,509 - ية  يلغشت ت فا وصرم

      

 
 

 
 
 
 
 



                             28                                                                                       (    ية )ش.م.بالإتش الم جي إف عة مجمو
 
      المختصرة  رحلية م الة دات المالية الموحلومالمع حولات ضاحيإ

 ة ت األمريكيلدوالراالف ابآ                                                2021  يونيو 30في    ةتهي المن  أشهر  للستة
 
 
 ع( بيت) ةقالعاف ذات  الت مع أطرمعام. 17

 
  المحاسبة    ب معيارعالقة بموج أطراف ذوي  

 

تحت  موجودات 

)شاملة    اإلدارة

شركات ذات  

أغراض  

 المجموع  خاصة( 

 ( 1لي رقم )ماال 

 ات شركاا 

يلة ومشاريع مز

 ة كمشتر

دارة  وظفي اإلم

 الرئيسيين 

مين ساهالم

 /سيينلرئي ا

ي  الشركات الت 

ء  شركايوجد لل

 ها ي حصص ف

 ي فنتهية مال أشهر تةلسا

 ( مدققة ) 2020 ديسمبر 31

بآالف  

لدوالرات  ا

 ريكيةاألم

الف  بآ

ات  الدوالر

 األمريكية

بآالف  

  الدوالرات 

 األمريكية

   فبآال

  الدوالرات 

 ةاألمريكي 

ف  البآ

الدوالرات  

 يكيةرماأل

      

      

      ودات الموج

 35,000 - 35,000 - - خزينة فظة ال حم

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

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

 70,715 70,715 - - - ة ات مشتركتثماراس

 137,238 132,616 - - 4,622 اوعة مقدمصروفات مدفدينة وم ذمم م

      

      المطلوبات 

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

      ليةوغير ما  ةمالي  سسات مؤ ناعات مإيد

 118,152 - 112,568 5,584 - راد وأف

 77,474 74,242 2,732 500 - مستحقة ومصروفات  نةئ مم داذ

      

 102,178 865 99,579 639 1,095 راابات االستثمسححاملي    لكيةوق محق

      

      )مراجعة(  2020نيو وي  30

      رادات اإلي 

 40,963 40,963 - - - مارية  االستث  مصرفية لخدمات الاد اإير

 1,291 - 1,111 212 ( 32) ة جاري مصرفية الت لا ات مد الخداإير

      خاصة ملكية  استثمارات إيراد من

 3,159 4,109 - - (950) ومشتركة 

 56 - - 56 - لعقارات إيراد ا

 4,000 4,000 - - - دات أخرى يرازينة وإد الخإيرا

      

      المصروفات 

 5,252 - - 5,252 - ية  شغيلوفات ت صرم

 3,539 66 3,332 122 19 ويل تملاات فصروم

      

 
 

 



                            29                                                                                                                                                               (   ية )ش.م.بلعة جي إف إتش الماومجم
 

    ة   المختصر ية لحرم لحدة اية الموللماا ماتلو عمال وليضاحات حإ
 ت األمريكية لدوالرابآالف ا                                                                                                                  2021  يونيو 30تهية في  من أشهر ال للستة
 
 

 طاعاتقلا ت. معلوما18

طبعمل    حداتو  ىإل  منظمةة  وعمالمج واليالعملة  عيحسب  التطوي  4  اديهولتقلة  المسات  شركات  هي  تشغيلية  العقاريقطاعات  ور  االالخدم،  امدوالخلمصرفية  ا  تثماريةسات  رفية  مصلات 
 .والخزينة اتمؤسسة، وخدمات اليلتجارا

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   لخدمات ا األعمال  ت  الخدم ا 
   ة يفرصالم رفية المص سسية المؤ 

  لعقاري اطوير  لتا ثمارية الستا رية جا تال خزينة الو ع المجمو 

      

 مراجعة( )  2021يونيو  30     

 ع ات القطادموجو 1,755,380  1,043,102  2,761,279  1,497,367  7,057,128

 لقطاع ا ت اب ولمط 184,536  679,654  1,162,469  2,633,547  4,660,206

 األخرى: قطاع لومات العم     

 ( ية كلملاوق طريقة حقسبة ب ت لمحة االزميل ت الشركافي   تثماراتالس)ا  ةلخاص ا يةكملالاستثمارات  5,764  18,290  52,388  - 76,442 
 ستثمارالات اب املي حسحا  لكيةمحقوق   - - 1,062,868  158,686  1,221,554 

 لتزاماتا 27,038 - 126,180  - 153,218

      

 اع لقطاد اإير 9,480  34,737  41,713  95,080  181,010 

 قطاع لات اوفمصر (11,040)  (36,437)  (25,731)  (63,657)  (136,865) 

  لقطاعتائج ان  (1,560)  (1,700)  15,982 31,423  44,145 

      



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

    المختصرة    ة المرحلية وحدلم الية الممعلومات اال لوإيضاحات ح
 ت األمريكية لدوالرابآالف ا                                                                                                                         2021  يونيو 30هية في  تمن أشهر ال للستة
 
 

 ( تبعات )يت القطاعوماعلم. 18

 

 

 
   

  

   لخدمات ا األعمال ت  الخدما 
   ة في المصر رفية المص المؤسسية  

  ي ر التطوير العقا االستثمارية تجاريةال زينة خوال المجموع 
بآالف الدوالرات  

 مريكيةألا
الرات  بآالف الدو 

 مريكيةاأل
  الرات دو الف البآ

 ةاألمريكي 
ت  بآالف الدوالرا

 مريكيةاأل
الدوالرات  بآالف 
 يةمريكاأل

 

      

 )مدققة(   2020ديسمبر   31     

 ع ات القطادموجو 1,746,751 929,392 2,693,884 1,216,836 6,586,863

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

 األخرى: قطاع لومات العم     

 ( ية كالملوق طريقة حقسبة ب ت لمحة االزميل ت الشركافي   راتتثماالس)ا  ةلخاص ا يةكملالاستثمارات  5,702 18,335 54,013 - 78,050
 ستثمارالات اب املي حسحا  لكيةمحقوق  - - 858,057 298,936 1,156,993

 لتزاماتا 35,449 - 110,263 - 145,712

      

      

 مراجعة( )  2020 يونيو  30     

 قطاع لاد اإير 13,630 66,429 30,156 36,311 146,526

 قطاع لمصروفات ا (14,872) (49,305) (15,076) (46,887) ( 126,140)

  لقطاعتائج ان  (1,242) 17,124 15,080 (10,576) 20,386

      



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

      رة  صختلم ا لية المرحموحدة ال ماليةت ال ماالمعلو  حات حولإيضا
 ت األمريكية لدوالرابآالف ا                                                2021  يونيو 30في    ةالمنتهي  أشهر  ستةلل

 
 إرتباطات لتزامات وا .19

 وعة: لمجملادي يتعمل اإلعال نطاقعليها خالل  اقدتعال تم التي اتتزاماللا
 

  يونيو  30  رب ديسم 31  يويون  30
2020  2020  2021  

  ة( )مراجع  قة( دقم)  ( مراجعة )
      
 ويلبة لتمديد التممسحو رغي مات زالت ا 86,412  83.260  120,793
 ةي لضمانات ما  41,788   27.003  27,374
 ةحتي نى ت وير ب شاريع تطممالية لامات رأسزالت  20,104  22.449  14,064
 اضقرزام باإلالت  4,914  13.000  14,500

      
176,731  145.712    153,218  

 

  اءدألا ماتتزالا

ا  هج لالتحتية التي ترو  يةاريع تطوير البنشمفيذ  تنب   علقةتبالتزامات أداء م  عتيادياالل  العمياق  س  خالل  بط المجموعةقد ترت
رأي  في ه أنو. أمكن ذلك كلما عت المالكة لهذه المشارياركلشى اإلات تزاماللوعة هذه امجمول التحادة في العوعة. وإنه المجم

 . 2021 وييون 30 يما فك أية مشروع من مشاريعها  ء أدا تيجةن، ةوعالمجمتزامات على ج أية النتت نأ وقعيت ة، الإلدارا
 

 ةحتملالبات ومطالبات ممطقضايا و

ع المجمويوجد  من ة  على  ولبامطال  عدد  بالتروي  اريعمشب  قتتعلها  دوعة ضمرفلاضايا  قالات  البنك  المافلها    جقام  ،  يضي 
اببو رفت  ،لذلك  فةاباإلضت.  اللمعامعض  دعاوى  م  المجموضد  ع  على    .ءمالوع  سابقين  موظفين  لقب  نم  ةعشركات  بناًء 

يا  لقضاه اقابل هذم  هسفنعن   للدفاع  بنكموقف ال  قوة  من  ثقةفإن اإلدارة على  ،  ن الخارجيين للبنكونيينقالاين  رستشاملنصيحة ا
ع  ت.اوالمطالب مختم  دمل  في  مناسب  االح،  اتباحسالفاتر  صص  إ ناك  هن  يك  لم  .قتضاءسب  إفصاحات  تتعيضافأي   ق لة 
ا  ن أن أي إفصاحات من هذدو تقيع   كنبلأن أعضاء مجلس إدارة ا  ث يثلة، حبات ممامطال  اتجة من أيلطارئة نبات الوبالمط

 ك. نلبللقانوني اوضع لاضر النوع قد ت
 

 

 استحواذ شركات تابعة. 20

 .في الشركات التابعة الرئيسية التالية إضافية ص ستحواذ على حصعة باالقامت المجمو، خالل الفترة
 

 المشتراة: ةيلي الحصة الحالية للمجموعة والحصة اإلضافيفيما 
 

  الحصة   الحصة اإلضافية    مجموع

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

 

 

 

 

 

 

 

 



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

    رة   صختلم ا المرحلية دة موحال ماليةت ال ماالمعلو  حات حولإيضا
 يكية األمر ت لدوالرابآالف ا                                                2021  ويوني  30في    ةي المنته أشهر  للستة
 

 (يتبع) استحواذ شركات تابعة . 20
 
من   ةل الناتجالتغير في صافي األصوإن  ة. نقد وأصول غير نقديفي هيئة  ابل المحول في عملية االستمالك كانقمال

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

    بآالف الدوالرات 
    األمريكية
    
 لمشتراة )بناء على التكلفة التاريخية(ا ة الدفترية للحصة غير المسيطرةالقيم   34,846
 عاملة(معر ال)بناًء على س للحصة غير المسيطرةالمقابل    27,063

 البنكمساهمي ية المنسوبة لالزيادة في حقوق الملك   7,783

 
 

 المالية  واتد. األ21

 لقيمة العادلةا

تمثل تجارية. و  وعلى أسساملة  معن بالميلفين مرن طبي  مااد إلتزو سدأل  أص  لةمباد  هب  يمكن  لغ الذيمبالهي    ةعادلة المقيلا
 اريخ بت  سوقن في اليلمشاركين اب  ة منتظمةمللتحويل التزام في معا  عهدفتم  يس  وأاستالمه من بيع أصل،    لذي سيتمالسعر ا

 . ساالقي
 

  ها ملياتع  ميص حجلتق  ، أواه لتصفيتاجة  حو  أ  ةنيجود  و  ونة، بدية الشركارراستم  ضتراو افه ة  لديف القيمة العامن أسس تعر
 ة. فشروط مجحامالت بالمع ، أو إجراءة جوهريةبصور

 
كورو جائحة  العاتل  (19  -  فيدكو)  ناأدت  االقتصاد  مع  باطؤ  اليلمي  البي  قينيةعدم  ائفي  شتصاديةقالة  ال  الم  سواقأ  تهد. 

  المدرجة   األسعارعة على  للمجمولة  دالعا  القيمة  ميية تقيلعم  د تمع ت  ر.ألسعاا  يراً فكبياضاً  خفن ارة ويكب   قلباتية تالمالعوالسلع  
النمن األسوا المستوىية )أي مدخاللأداة ما  شطة لكلق  القابخأو است،  ول(ألا  ت  ت ادوأللمشتقة  ا   د أوة للرصلدام األسعار 

نهاية   خيفي تار   كماو ة  رتفالخالل    ترتي ظهال  قلباتلتا  عكستو(،  لثانيوى امستال  )أي مدخالتطة   ق نشواسأ  من  مماثلة
    .العادلة بالقيمةدرجة لمالية المطلوبات اات والم الموجودقياس  في ةلفترا
 

العالقيم  ييسمقاند  تحين تس أو جزكل  لة ادة  ً ياً  قاغالت  خالالمدى  عل  ئيا للبير  الث(لاالث  ىوتلمسا رصد )أي  لة  قامت  جموعة  م، 
بتفمعرم  باستخدا على    دد،المح  مارتثل/االسصاألها  التعافيأ  بالتجاووقدرتها  وال  و  وقطاعها  األزمة،  فتت  الذيد  لبمن  ه  يم 
 . لةاد ة العالقيم ديدتح ليةمزمة لعلالت اعديالتتها لتحديد العمليا
 

 ةالعادلة مالقي تراتبية

 لي: تلف كالتالمخاات تويمسال يدتم تحد. يمتقيال يقةطرب  العادلة حس ةسة بالقيمقاملية اال مال ل األدواتي يحللالتا  لدوالج

 .اثلةت مماوجودات ومطلوبنشط لم قسو في دلة(معلاالمدرجة )غير  عار السوق:  أس1وى تسمال •

ا  التمدخ:  2  المستوى • المتضممدرالر  ألسعاعدا  فجة  و1  لمستوىا  ي نة  يمكتال،  للموجودرصده  ني  ات  ا 
 سعار(. األ من تقةمشة )شرير مباغ قةطري ب و( أارسعةً )مثل األرإما مباش ت،ابمطلوالو

 ودة(.رصير مت غال ة مرصودة )مدخات سوقيمعلوى مة علنيب مالمطلوبات غير موجودات ومدخالت لل :3مستوى ال •
 
 
 
 
 
 



                         33                                                                                     )ش.م.ب( لية  لماا شتمجموعة جي إف إ
 

    رة   صلمختة ايحدة المرحلوم لا ليةاالمت امو للمعا لت حواإيضاح
 ة ت األمريكيلدوالرابآالف ا                                                 2021  يونيو 30في    ةالمنتهي  أشهر  للستة
 
 

 ( )يتبع ةيلماال واتدألا  .21
 

 ع( )يتب دلة االقيمة الع
 

 (ةراجعم)  2021 يونيو 30 1المستوى   2  وىست الم 3مستوى  ال ع مو المج
     

 : خاصة  لكيةمات تثماراس (1    

 ل:المن خ ادلةعاق مالية بالقيمة الرت أوراستثماا    

 خلالدبيان  - - 10,000 - 10,000

 ةملكي حقوق ال - 13 - 84,902 84,915

     

94,915 84,902 10,000 13  

     

 : زينةة الخحفظ م (2    

 :خالل من ةدلاالع يمةبالق يةلماأوراق  راتمااستث     

 لخبيان الد - - 297,714  154,326 452,040

 كيةحقوق المل - 981,894 -  - 981,894

     
1,433,934 154,326  297,714  981,894  

     

 : ة كثمارات مشتراست  (3    
 حقوق الملكية  - - - 120,689 120,689

837,5  بيان الدخل  - - - 7,583 

     

128,272 128,272 - -  

     
1211,657,  367,500 307,714 981,907  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                         34                                                                                       ( م.ب.موعة جي إف إتش المالية )شجم
 
    صرة   تلمرحلية المخدة احلموا ةيمات المالمعلو ال حوليضاحات إ

 ت األمريكية لدوالرابآالف ا                                                2021  يونيو 30في    ةهي تن الم أشهر  للستة
 
 
 ع( بيت) ماليةل. األدوات ا21

 
 تبع( )ي لةالعادمة قيال اتبيةتر
 

 راجعة( م) 2020 يونيو 30 1ى ستوالم 2ى لمستوا 3وى ست لما ع مجمولا
     

 : صةخا  يةكمل اراتتثماس (1    
 من خالل: لةادة العيمبالق ةي لاات أوراق مراماستث     

 دخليان الب  - - - 21,764 21,764
 كيةحقوق المل - 17,792 - 136,145 153,937

175,701 157,909 - 17,792  

     

 : زينةة الخحفظ م (2    

 :خالل ادلة منالع يمةلقبا يةلراق ماأو استثمارات    

 لخالد بيان - - 145,200 152,750 297,950

 حقوق الملكية - - 233,814 111,796 345,610

     

643,560 264,546 379,014 -  

     

 : مشتركة ات استثمار (3    
 ة لمة العاد ي استثمارات أوراق مالية بالق    

8,5589  558,89  لكية ملاق خالل حقو من  - - 

     
17,8199  521,013 379,014 17,792  

 
 
 رة:فتلل ا الخ 3ستوى ي المف ليةمالا جوداتمولفي ا  كة حرلل ايحل ليالتا  لجدوال
 

  يونيو  30  ديسمبر 31
2020  2021  
  ة( عراج)م  )مدققة( 
    

 الفترة ةاي بدفي الرصيد  390,567  221,741
  خللدبيان ا فيحتسبة م (خسائر) حاأرب  154  (1,326)

 2المستوى  نم /( إلىحول )م (924)  155,250
 لدفتريةاالقيمة ب ت ادبعات اس (35,380)  (41,685)

 مشتريات 9,472  63,623
 رةالفت تغيرات القيمة العادلة خالل  3,611  (7,036)

  الفترة ةايهنفي الرصيد  367,500  390,567

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  35                                                                                     ( م.ب.ي إف إتش المالية )شموعة ج جم
 
    صرة   تلمرحلية المخلموحدة اا ةيمات المالو علمال يضاحات حولإ

 ت األمريكية لدوالرابآالف ا                                                   2021  يونيو 30في    ةالمنتهي  أشهر  تةللس
 

 
 اية ات تحت الوصدجوالموو رةااإلد حتدات تجووم. 22

  ، هايسالتي تقوم بتأس  عيالمشار ت رية لشركاشاستت االمادخلاو االستثمارات إدارة وإلدارة ت اا دمخ ريوفتب جموعة الم تقوم (1
بالناقر   اتخاذ  ذامن هويتض عايرات  هذبة  الشركات.  ن  اله  ال   داتموجوان  بهذه  بها  فغ  فة صالمحتفظ  هذير مضمنة    ه ي 
ا يالمالت  البيانا الموجوداتبلة.  دلموحة  اإل  غت  المالمركلا   انيبخ  ير تافي    دارةتحت   كييرمأ  ردوالمليون    4,415  ي ز 

  1,599بمبلغ    ةإدار  رسومبتسجيل    عةمولمجا  تقام  ة،ترفخالل ال  .(مريكي أدوالر    نوملي  4,360: 2020بر  سمدي  31)
  موجودات.لا  إدارةبة قطة متعلقابل أنشم ريكي(أم والرد فأل  2,727 :  2020 يونيو 30)ر أمريكي اللف دوأ
 

المحافظإ  من  يةاصلواحت  ت  اتودجوالمن  تتكو (2 المستثمرينة ملوقبالم  يةارختيالا  دارة  ر الدوألف    442,828  غلبمب  ن 
  ، كة لذلباإلضاف  .البنكبة صالخا  اريةثمتاالس  اتمنتج  فيمنها  أمريكي    دوالرألف   253,162ار  تثماس  متي توالأمريكي،  

   .يكيرمأ دوالر فأل   18,200بلغ بم كوكصب ينرتثم المس عنيابة بالنالبنك  ظ يحتف
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 36                                                                                   مالية )ش.م.ب( لإف إتش ا جموعة جي م
 
   صرةلمختا المرحلية  الموحدة اليةمال تالومالمع مع   افية غير مراجعةضا تحاصااف
                                                      2021  وي يون 30في    ةالمنتهي  ر أشه لستةل

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 37                                                                                     .م.ب( مالية )شلإف إتش ا جموعة جي م
 
   رةصمختلاالمرحلية  الموحدة اليةالم تالومالمع مع   عةاجافية غير مرضا تحاصااف

                                                     2021  يونيو 30في    ةالمنتهي  أشهر  للستة
 

 
العالم.   ىلى مستوع  ةرعسب  ارهو طوت (  19  ورونا )كوفيدك ةئحاج   تفشي  لميةعاحة الصظمة الت من، أعلن  2020مارس    11في  
ق أسوا و  ال، اق الموسعطيل العمل في أت  ك لذ  ملة. ويشقتصادياال  ةبيئال  ن في دم اليقيالمي مع عاطؤ اقتصادي عتبى  لإ  دى ذلك أ   وقد
 فر سال  ى قيود عل  في ذلك تطبيقما  ب  ،اءالوب  تفشي  اءالحتو  مختلفةبير  ات تدالطاتخذت الس  ف السيولة.مخاو، وةلمتدهورئتمان ااال
ة يسيئلرا  كاته التابعةروش  لبنكاى  عل  رياً وهسلبياً ج  أثراً عنه  الناتجة    ءات والسياساتراجإلواوباء،  للكان    .الصحي  رير الحجابدوت

ً )معة  ليالزموالشركات   ً و  ،(19  وفيد)ك  كورونا ئحة وضع جا  كثب  عن   ة. تراقب المجموع"(عةجمو الم " ا امت ق  ارها، آث  مع  تجاوبا
مال ألعل  طيلمع أي تع   إدارة والتعامل  ضخرى، بغراأل  ختلفةلمات إدارة المخاطر اسرامم   وبعض،  لعماأللة اصخطة موا  يلعبتف 
        ي.الوأدائها الم اتهعمليا في
 

ولة  سيات الطلبمت  فولتخفي،  (19  -فيد  )كو  كوروناال  ر جائحةآثا  جهةاإجراءات مختلفة لمو  عن  كزيلمرابحرين  لأعلن مصرف ا
 مة:لهاجراءات ااإل يلي بعض هذه اوفيم ة،ام بالنسب التنظيميزتلاالعلى ك ولبنا  اعدةسقتصاد ومالافي 

 . دون أي أرباح إضافيةب، ينلؤهلما هر للعمالءشأ 6ترة فل قساطألاع دف تأجيل •

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

 . %3  لىإ  %5من  قديياطي النحتنسبة اال يضتخف •

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

إلى    ، 2020بر  سملى ديس إر مان  م  2و  1مرحلة  لضافية لاإلنية  مائتاال  ص الخسائرمخصديل و التعرة  ة إجمالي خسافإضا •
منال  رأس األولى  مال  ل شكب  المبلغ  اذهصم  وخ  .2021سمبر  دي  31و  2020بر  ديسم  31  فيتهيتين  المن ين  تللسن   الفئة 
للثال   ة ئفالمن    المال  أسمن ر  تناسبي المن األولى على أساس سنوي  بر سمدي  31و،  2022بر  يسمد  31  ة فيتهيث سنوات 
        .2024سمبر يد 31، و2023

 
 تلياوعمي لالما ضعالولية على لتااوهرية الجلآلثار أدت ه الجراءات المذكورة أعر واإليدابالت، وانة الكوروور جائحظه
 : مجموعةال

قطاع ية العاملة بة المصرفالوحد ن  تطلب ممركزي  لسب تعليمات مصرف البحرين اح  رهأش  6ة  ض لفترروط القيل أقساجتأ •
خسااحتسا  للمجموعة  التابعة  ةالتجزئ فاو  ةلمر  ديلالتع  ةرب  حقوحدة  الي  خسارة  ية.ملكق  حساب  كالال  تم  بيفرتعديل  ن ق 
الحالي  افيص للتالقيمة  ام  ستخدابا  حتسبةلما  المعدلة  ةينقدال  اتقدفة  األا  لفائدةمعدل  الحاصلفعلي  الدفترية  والقيمة    لية لي 
 ديل. عتبتاريخ ال المالية موجوداتلل

ت وقااأل  ذهارية في هتجللدعم األعمال ا"(  حزم)"الصادي  االقت  زيفالتحمج  برا  نم  لعديدالبحرين عن اكة  مة مملحكوأعلنت   •
  زل عن تكاليف الموظفين، وتنا  دداً لجزء منحمداداً  تمثل س  ، ماليةال  ساعدة ملا  ختلفة منم  الً شكا أ  ةوعالمجماستلمت  لصعبة.  ا
الخ   والضرائبرسوم  لا والتمويمدورسوم  اات،  الل  اليت  لذي  فائدة  اسظيميةالتن  تاهجة/ال كومالح  نم  مستلمحمل  بة تجا، 

  لكية المجموعة.مفي حقوق  ةتم احتساب هذه المساعدات مباشر .ناوروالك حة اجهة جائولم إلجراءات الدعم 

قات  ادمة، وأرصدة بطخللدفعات، ورسوم ال  ىنألدا  دق الحيعلاً لتيشمل شرطر  هأش  6فترة  روض للقاط  اقسأ   جيلإن إجراء تأ •
المستحئتاال بالمعامالقالمتعل  سومالر  فيضوتخ  ،قةمان  النخفاض  أد  مما   ت،ة  دخجى  في  للسرلال  وهري    من   مجموعةوم 

 . ريةجاتالال المصرفية األعم

الكوروناجامن    تج الناغط  ضال • لالمح  دا صقتاالى  عل  ئحة  أدى  في  باتلي،  منتبيطؤ  حجز  و  الجديدة  لوصاال  ةإدار   تجاع 
جديدموجو تمويلية  ال  كاتللشرة  دات  قبل  فخال  موعة.مجمن  المنته  الستة  ترةل  في  أشهر  كانت 2021  يونيو  30ية   ،

   ة. بقسنة السارة من التفلا  نفسلارنة قم %49.31تمويلية أقل بنسبة ودات الجت الموجوزاح

ين  في ح  ،لبنكبل ا ق  نفراد ملأل  ةديدية جات تمويلدموجو  حجز  يف  اديالقتصاطؤ اتج عن التبالكين النالمستهق  إنفا  ضانخفا •
  هه تواج  ن ضغط السيولة الذي زئياً مجر خففت  ثاهذه اآل  قة.من السنة السابلفترة  ع نفس ام  ارنة قم  عئداالو  دةأرص  تفضانخ

لأشهر،    6فترة  ل  روضقط الساتأجيل أقإلجراء    ةجيتنالمجموعة   نسب لا  رتثتأ  .يزكلمررين االبح  جيهات مصرفوتوفقاً 
اتمبال  ءفاولبا  تستمر نها  كول،  موعةللمج  المالرأس  ية  وكفا  ةللسيول  ةظيميالتن في  ك  .المعدلةية  لتنظيمطلبات   يونيو   30ما 

  على   %97و  %215و   %13.14  تقرسالمتمويل  ي اليولة، وصافسلا  طيةل، وتغااية رأس المكفلة  وحدم، كانت النسب ال2021
 . واليالت

 
 



 38                                                                                   ية )ش.م.ب( لمالش اتإف إ جي  جموعةم
 
   صرةلمختاالمرحلية  الموحدة اليةالم تالومعالم مع   افية غير مراجعةضا تحاصااف

                                                     2021  يونيو 30في    ةلمنتهي ا ر هأش للستة

 

 .يةويل تمل ا ااتهتعرض ىفية عل ضاة متوقعة إتمانيائ رالحتساب خسائ بنكالي الصعب أدى بد االقتصاوضع لا •
 
لمضاباإل التأثجفة  المذكواالت  له،  أعالرة  ير  الوونتيجة  فقدالتصادي  القضع  بتأ  تم  عام،  االستر  تادرامب  عضجيل  ة  ي جياتالعمل 
وجومااالستثرات  ادومب لحين  مزيدرات  حول  من  د  وأشرات  مؤ  الوضوح  على  ثرالتعافي  بشكلالبيئة  ها  فقعام  عمل.  قق ح  د، 

يبلغ  صافي رب  2021  يونيو  30لمنتهية في  اشهر  أ  الستة ترة  فل  خال  فالمصر أمريكيودون  ليم  37.0ح  أ  ،الر  من    علىوهو 
 . % 146.1سبة بنارتفاعاً  الً سج، مر أمريكيالو دمليون  15.1  البالغالسابقة و للسنة   رنةمقالا بح فترةرصافي ال

 
يلي الماص  خمل  فيما  التأثير  العمالتراكمي    لي لمجاالت  العلى  البليات  في  أعالالمذ رين  حمصرفية  مارس هكورة  من  اعتباراً   ،
2020 : 
 

   ثرألاصافي   افي االثر ص  االثرافي ص

   انيب في سبالمحت  المركز بيان ي عل   في بتسحمال

  د لموحا الدخل  دالموح ماليال  حقوق  نبيا

  لمجموعةل  عةموجللم  الموحد ةملكيال

      ةوعللمجم

  الراتوالدآالف ب  اتوالرالد فبآال  تالراولدف االآب

  ة كيمرياأل  ة مريكياأل  ة يكيمراأل

      
      
 النقدي  يحتياطال ا ضنخفاط اسمتو -  26,188  -
 % صفرسبة  ن لميسر ب ء اادة الشرااتفاقية إع (737)  129,676  (737)
   للتعدي ارة اخس -  (25,072)  (25,072)
 ل لتعدي ا ارة خسء  إطفا 25,072  25,072  -
 منسوبة لجائحة الكورونا  لا ةلخسائر االئتمانية المتوقع ا (5,835)  (5,835)  -

 كومية ح حمن  -  -  4,953
 ارية( التج المصرفية   مال ألعا)  ومس رالت يراداإ انخفاض (830)  -  -

 
 ة. حالي لت في الفترة التسهيالثل هذه اال تستمر مو  في السنة السابقة،  ميسرلء اادة الشراية إعاتفاقتم تقديم # 

الوارعلومامال أ   ةدت  الجدول  التي  البن  أوالمجاالت  فقط    شملت  هعالفي  فود  قابالً ألا  ايهكان  احديللت  ثر  بعض  لغ لمباد وجوهرياً. 
أعالهال إفتراضيخس  تشمل   واردة  لارة  أللدخ ة  وب  فيلاتكو  ،  بالضروقد    يالتالإضافية،  تتطابق  في   نةعلماللغ  باالمع  م  رةال 
 . 2021 يونيو 30في  ةيالمنته لفترةل حلية المرمالية لومات العالم
 
المعلت تقديم  ً امزإلتاله  افية أع ات اإلضومم  المركلبرف اصمبتعميم    ا األثر   عن رتقري  )إصدار   OG/259/2020  زي رقم حرين 

ي عة فالمصرفية للمجموات  عملير على ال األثفقط    يغطوت،  2020يوليو    14مؤرخ  ل((، ا19  –)كوفيد    الكورونا  ةئحاي لجالمال
شكوك للنظراً  .أخرى  غراضأ يأل  اد عليهامعت الاا، أو بأكملهعلى نتائج السنة كمؤشر   توماعلمال هذعتبر هت الن يجب أ رين.حالب
ت. قد المعلوما  هذه  دإعداخ  ما في تاريك  واله هر أعر، فإن األثيتطو  ال يز( الذي ال19  –وفيد  كالكورونا )ة  حجائوضع  يطة بمحال
ً مي تمثل تقي  ال  تالمعلومهذه ا  إلضافة لذلك، فإن با .فعةار نغي ومة  يدتصبح قن  ألت  علومادي بهذه الما يؤوف، ممالظر  ريتغ ت   امالً ش  ا

 .يرجلمدقق الخاا لمن قبمية لمراجعة رس لوماتمعه اللم تخضع هذ. جموعةم( على ال19 – فيد)كو  ورونالكجائحة ار وكامالً ألث
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