
                                                       
     
     
  

 
 
 

    
     
     
     
     
     
     

 
 

     

 مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب 

 
 المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة

 2022مارس  31
 
 
 
 

 
 
 
 

 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      غازي فيصل الهاجري       : أعضاء مجلس اإلدارة
 نائب رئيس مجلس اإلدارة    د رفيع الرفيعإدريس محم  
 (2022 إبريل 4 من)استقال اعتباراً   جاسم الصديقي  
    الريسأحمد هشام   
  راشد ناصر الكعبي     
  علي مراد    
  األحمدي  عبدالرحمن أحمد   
  ي فالسعلياء ال  
  التميمي   لالط ازفو  
 ش الكتبي ويدر  
    

  يس الرأحمد هشام  : ذينفيلتا الرئيس 
    

  فخرو  كي بي ام جي : مدققو الحسابات



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

   المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة 
 2022مارس  31  المنتهية في للثالثة أشهر

 
 

 حة الصف              تالمحــتويا
   

 
 
        

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

         المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة
   2          رركز المالي الموحد المختصالمبيان 

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

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

 8    ختصر الموحد الم كاةلزوا  لخيريةااستخدامات صندوق األعمال صادر ون مبيا
 33 - 9      المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة حول  اتحضاإي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 









                                                                         4                                                                                                                                                                            ب  .م الية ش.تش الماف ا عة جي وممج
 

   تصر خمال د حوملكية الوق الم في حقيرات غتال انبي
 بآالف الدوالرات األمريكية                                                                                                                                   2022مارس  31منتهية في  لاللثالثة أشهر 

 

 

  ك البن  همياس مب لسومنال  

       احتياطي  ي  طايتحا أرباح   ص صح موع جم

  رأس  أسهم  ي ياطتحا عادلة القيمة ال تحويل   ة ا قبستم  غير  وق حق

 ( )مراجعة  2022مارس   31 ل الما  ة خزين وني قان ارات م لالستث   ت العمال  المجموع  يطرة سم ة الملكي

      ية نبجألا    

          

 2022 ريناي  1د في الرصي  1,000,638 ( 48,498) 27,970 ( 28,561) ( 70,266) 81,811 963,094 205,027 1,168,121

          

  رةربح الفت  - - - - - 19,118 19,118 231 19,349

 ة كي لملقوق احخالل إعادة التصنيف من القيمة العادلة من   ندالمحول ع         

 ( 9ة المطفأة )إيضاح إلى التكلف - - - 41,320 - - 41,320 - 41,320

 الفترة  خالل   ةدل اعلقيمة الا اتتغير - - - ( 42,889) - - ( 42,889) ( 4,165) ( 47,054)

 كوكالصالمحول لبيان الدخل من بيع  - - - ( 1,573) - - ( 1,573) - ( 1,573)

          

 سبةالمحتوفات ر مصلوا   يراداتاإل  مجموع - - - ( 3,142) - 19,118 15,976 ( 3,934) 12,042

          

 ة ن ي شراء أسهم خز - ( 23,942) - - - - ( 23,942) - ( 23,942)

 خزينة  مهع أسي ب  - 9,507 - - - 121 9,628 - 9,628

 تابعة  شركات دعند إلغاء توحي  بيان الدخللالمحول  - - - - 70,266 - 70,266 - 70,266

 ( 21)إيضاح   ةشركات تابع  توحيدإلغاء  ندتسوية ع - - - - - - - ( 141,294) ( 141,294)
          

 2022مارس  31في    دالرصي  1,000,638 ( 62,933) 27,970 ( 31,703) - 101,050 1,035,022 59,799 1,094,821

 
 
 
 
 
 
 
 
ً  ءاً جز 21إلى   1من  قةرفالم حاتاإليضا شكلت  .المختصرة المعلومات المالية المرحلية الموحدة ذهه من أساسيا

 



                                                                       5                                                                                                   بش.م.لمالية  ا شات ف ا جي  وعةمجم
 

   ر تصخملا وحد ية الململكوق اقيرات في ح غالت انبي
 بآالف الدوالرات األمريكية                                                                                                                                         يتبع( )  2022مارس  31  للثالثة أشهر المنتهية في

 

 

  كالبن  همياسم ب لسومن ال  

     احتياطي   احتياطي   أرباح احتياطي    حصص  مجموع 

  رأس  أسهم يياطاحت  دلة العا يمةالق تحويل   ة ستبقام أسهم  غير وق حق

 )مراجعة(   2021س مار 31 لاالم ةخزين  ين وقان  تاراملالستث    تالعمال  حة المن  المجموع  مسيطرة  ةالملكي 

      جنبيةألا     

           

ً قساب  عنه نعل)كما أ 2021 يناير 1ي يد فالرص 975,638 ( 63,979) 19,548 5,593 ( 46,947) 22,385 1,093 913,331 272,733 1,186,064  ( ا

 ( 32)الي رقم بة الممحاسال رأثر تطبيق معيا - - - - - ( 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

           

  رةلفت ربح ا - - - - - 16,122 - 16,122 3,217 19,339

 رة الفت  خالل   ةدل عاال ةمي قلات اتغير - - - ( 4,479) - - - ( 4,479) 358 ( 4,121)

 لصكوكع ابي  المحول لبيان الدخل من - - - ( 8,290) - - - ( 8,290) - ( 8,290)

           

 سبة المحت وفات ر مصلوا  اداتري اإلوع مجم - - - ( 12,769) - 16,122 - 3,353 3,575 6,928

           

 ةري لخي عمال األوا  وق الزكاةالمحول لصند          

 )شركات تابعة(  - - - - - ( 338) - ( 338) ( 272) ( 610)

   ةين شراء أسهم خز - ( 23,824) - - - - - ( 23,824) - ( 23,824)

 خزينة  مهبيع أس - 22,180 - - - 601 - 22,781 - 22,781

 العمالت األجنبية  تحويل  فروقات  - - - - 4,170 - - 4,170 733 4,903
           

 2021مارس  31في  دالرصي  975,638 ( 65,623) 19,548 ( 7,176) ( 42,777) 36,674 1,093 917,377 276,769 1,194,146

 
 
 
 
 
ً ياسأس زءاً ج 21لى  إ 1 نمة فقالمر احاتيضإلا شكلت  .تصرةمرحلية الموحدة المخال المعلومات المالية هذه من ا



                                                                    6                                                                                         .بية ش.م لاماتش ال اف  ي ج عة ومجم
 

   صر د المختالموح  ة نقديلات قاان التدفيب
 ةألمريكي بآالف الدوالرات ا                                                  2022رس ما 31ة في  للثالثة أشهر المنتهي 

 
  ارس م 31  مارس  31

2021  2022  
  )مراجعة(   مراجعة( )

      
 ات ملي لعا  ةنشطأ   

 فترةالح ب ر 19,349  19,339
 :  ـلتعديالت    

               ية رفية التجارالمص مات خدال إيراد (11,692)  (10,648) 
 صة الخا  ة ي مارات الملكث است  مند اري إ (9,725)  (13,542) 
 ة  ن ي الخزثمارات ت سمن ا رة )خساهم واألس أرباح نم إيراد (36,659)  (22,084) 

 ية ب ن جألا ت مالرف العص أرباح (443)  (925) 
 مصروفات التمويل   38,812  42,230 
 ة يمالق ضانخفا  تصا صخم 1,385  5,200

 ء طفاك وإالتهاس 397  1,147 

20,717  1,424  
 : فييرات تغي    

 ( هر اش 3ر من ث كاستحقاق أ خي ت توارا ذ)  ليةسسات مامؤلدى  اتإيداع -  (97,237) 
 ويل مت الموجودات  (63,606)  7,475 

 موجودات أخرى  (35,359)  (44,701) 
 يد مق يكن ب د ورصي   زيكمرال  ينحرب صرف الم ي طاي ت حا درصي  233  (21,766) 
 عمالء لاوال مأ (52,837)  (46,322) 

 ء عمالرية للحسابات جا 5,581  18,407 
 تثماراالسبات حسالي  امح  لكيةم ق حقو 41,715  184,319 
 ة مستحق وفات رصوم  ةن ئ دا ممذ 221,072  (44,242) 

 العمليات طة أنش (دم في خ )المست /   نمقد ن ال  يصاف 118,223  (23,350)
 

 مارثتسالا ةأنشط   
 تادمع ءاشرت لمدفوعا -  (195) 

 يافص ،خاصة لكيةم ماراتث ت يع اسمقبوضات من ب  (31,771)  27,253 
 صافي، حفظة الخزينةم ءشرا (201,439)  (142,151) 

 ريثمااست ع عقار ي ت من ب اضومقب  660  200 
 ةكرشت م تاارثمت ساو خاصة كيةمل راتامتث اسمن  ةمستلمم هسباح أرأ 7,657  3,758

 لتطوير عقاراتمقدماً مدفوع  غلمب  (1,106)  (15,681) 

 ار ستثماال أنشطة يف م دختس ملا قد ن لاصافي   (225,999)  (126,816)
 

 ل ي ومتلا  ةطشأن   
 ، صافي تمويالت ت الاوب مطل 200,976  164,128

 دفوعة  تمويل مفات مصرو (60,080)  (41,446) 
 وغير ماليةؤسسات مالية  إيداعات من م (292,744)  173,482 

   مدفوعة م سهأ حارب أ (114)  (73) 
 ي فا ، صةخزين  مهسأ  اءرش (14,435)  (1,644)

 يل أنشطة التمو من( / ي ف مستخدملا ) في النقد اص (166,397)  294,447
    

 ترةالفل في حكمه خالالنقد وما  في ادةزيلا / )النقص( فياص (274,173)  144,281 
 نايري  1حكمه في  د وما فينقال 844,344  655,455 

 * مارس 31كمه في ح فيوما  النقد 570,171  799,736
 

  ي:مه ففي حكد وما قن لا يتمثل   
 (المقيدقد والن  يزكرلما رينحب ال رفمصطي اي ت اح صيدر اءن ث ت اسب ) كبنوالى لد نقد وأرصدة 486,630  738,916 

 (هرشأ الثةث أقل من  تواريخ استحقاقت ذا) ليةمؤسسات ما دىيداعات لإ 83,541  60,820 

799,736  570,171  

  .ألف دوالر أمريكي( 55: 2021 سرما 31يكي )الر أمرألف دو  49مبلغ عة بوقتمانية الخسائر االئتم* صافي من ال

 

ً  ءاً زج 21  إلى 1 من ةقرفملا تاحااإليض لكشت  .المختصرة المعلومات المالية المرحلية الموحدة هذه من أساسيا



7                                                                                                                                                                                  ب   م.ش.ة  مالياف اتش الجي  مجموعة
               

    لمختصر ا الموحد المقيدةستثمار ت االسابارات في حبيان التغي
                                         2022مارس  31ية في  المنتهأشهر  ثةللثال

 
  

 ( ةع جار)م  2022مارس   31 2022 ر يان ي 1ي  ف  دي رصلا ة ر تفلا خالل  ركةحلا 2022مارس  31  يالرصيد ف

 

  عومجملا

  فالآب )

رات  الدوال

 ألمريكية(ا

 

  ر معدل سع

 ة الوحد

الر  لدو)با

 ي(كاألمري 

 

 

عدد 

حدات  الو

 اآلالف( )ب 

ت  وفا رمص

 ارية دإ

)بآالف  

الدوالرات  

 ية(ريكماأل

نك الب  رسوم

 كوكيل

)بآالف  

  ات روالدلا

 (مريكيةاأل

 سهم أ أرباح

 ة مدفوع

ف  بآال)

  رات الودال

 (ةي كي رمألا

 مل جم

 خل الد

  فآال)ب 

  ت راالودلا

 (ةي كي مراأل

 

 م تقيي  إعادة

)بآالف  

الدوالرات  

 (مريكيةألا

تثمارات/  سا

 ت( باو)سح 

)بآالف  

ات  الدوالر

 ة(ي األمريك

 

مجموع  لا

)بآالف  

الدوالرات  

 ية(ريكماأل

 

 عر ل سمعد

 الوحدة 

  ر)بالدوال

 ي(كري ماأل

 

 

 

ت  وحدا لا 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 7.87 94 ( 2) - - - - - 12 7.70 92

 ( 1 سفانا لالستثمار )ريا 6,254 2.65 16,573 (13,268) - - - - - 1,247 2.65 3,305
   .م .مذ  اريةالعق تستثمارالال شادن            

 ( 5 يا)ر 3,434 2.65 9,100 (8,387) - - - - - 269 2.65 713
 ( 6ادة )ري دولمحاتا الوك شركة  2,633 1.0 2,633 (2,633) - - - - - - - -

             

4,160   - - - - - (24,290 ) 28,450    

 
 ( ةع )مراج  2021مارس  31 2021ر ي ان ي  1ي ف دي الرص ة ترخالل الف ة كرحال 2021مارس  31في  يدرصال

 

  مجموعلا

ف  آالب )

  رات الدوال

 يكية(مراأل

 

ر  دل سععم

 ة الوحد

)بالدوالر  

 األمريكي(

 

 

د دع

الوحدات  

 باآلالف( )

ت  وفا رصم

 ة إداري 

)بآالف  

رات  الدوال

 ة(كي ري ماأل

رسوم البنك 

 كوكيل

)بآالف  

  لدوالرات ا

 ريكية(ماأل

 م هسأرباح أ

 مدفوعة 

ف  آال)ب 

  رات الودال

 (ةي كي مرألا

 مل جم

 خل الد

ف  آال)ب 

  ت راوالدلا

 ية(كي األمر

 

 يم تقي إعادة 

)بآالف  

الرات  والد

 (األمريكية

استثمارات/  

 )سحوبات( 

بآالف  )

رات  الدوال

 ة(كي األمري 

 

ع  مجمولا

آالف  )ب 

رات  الدوال

 ة(كي ري ماأل

 

 معدل سعر 

 الوحدة 

ر  )بالدوال

 (يكاألمري 

 

 

 

عدد الوحدات  

 ف( آلالاب )

 

 

 

 : ركة الش

             

 ات )ش.م.ك.م(  قارللعنا ي م كة رش 150 0,33 50 - - - - - - 150 0,33 50
 رلبشاي صندوق ا 12 7,91 95 - - - - - - 12 7,91 95

 ( 1سفانا لالستثمار )ريا  6,254 2,65 16,573 - - - - - - 6,254 2,65 16,573
   .م .مذ  يةراقالعلالستثمارات  دنشا            

 ( 5 يا)ر 3,434 2,65 9,100 - - - - - - 3,434 2,65 9,100
 ( 6)رياشركة لوكاتا المحدودة   2,633 1 2,633 - - - - - - 2,633 1 2,633

             

28,451   - - - - - - 28,451    

 
ً  جزءاً  21  ىإل 1من  المرفقة تحااإليضا شكلت  .لمختصرةية الموحدة االمرحل ةيمالالمعلومات ال هذه نم أساسيا



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

   صر حد المختوملاكاة لزالخيرية وا  ل امدوق األعامات صنخدستبيان مصادر وا
 ألمريكيةرات اوالالد بآالف                                               2022مارس  31ة أشهر المنتهية في  ثثاللل
 
 

  مارس  31  مارس  31
2021  2022  

  جعة( را)م  اجعة( )مر
    
 اة خيرية والزكال العم األ ندوقمصادر ص    

 المجموعة من  ةمساهم 1,059  610
 ةعة اإلسالمي ري شلة لالفخم اتدراإي  15  9

    
 رداصملا عموجم 1,074  619

    
 ة والزكاةريخيلا لعمااأل قصندو داماتتخاس   
 ةري خي  سساتت لمؤتبرعا ( 22)  (653)

    
 تخداماتمجموع االس ( 22)  (653)

    
 ستخداماتى االعلدر المصافائض  1,052  ( 34)

 ةترالف يةداب ي ا فكم وزعغير الم ةكازالخيرية وال لماعألاصندوق  5,173  5,343

    
 مارس 31ما في الموزع ك غيركاة والز ةالخيري ألعمالصندوق ا 6,225  5,309

 
 

 :يل فمثتت   
 لمستحقة ة االزكا 2,000  1,521
 الخيرية الصندوق األعم 4,225  3,788

    
5,309  6,225  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ً  ءاً زج 21إلى   1 نمالمرفقة  تايضاحإلا شكلت  .المالية المرحلية الموحدة المختصرةومات المعل هذه نم أساسيا



                                                                                                                     9                                                                                          ية ش.م.ب   تش المالااف جي مجموعة 
 
       صرةالمعلومات المالية المرحلية الموحدة المخت لوح تاحاضإي

 ت األمريكية لدوالرابآالف ا                                           2022 مارس  31في   ة المنتهي  ة أشهرللثالث
 

 ة نشأالم ريرقت .1

اتتكون   المالية  االمعلومات  الموحدة  ا  للثالثة  ةرصتلمخلمرحلية  فلمأشهر  ا  2022رس  ما  31  ينتهية  الماليلولمعمن   ةمات 
 . موعة"("المج) اابعة لهلتركات اوالش( البنك" "  وأ اتش جي اف) ب.ش.مالية  مالش تإ  فإ يج ةعمومجل

 .مختصرةلالمعلومات المالية المرحلية الموحدة اي الية ف جوهرية التالتابعة الالشركات  وحيدتم ت
 

د  بل ة علتابا كةرلشإسم ا
 س سيالتأ

ة  لكينسبة الم
 كما في ةليلفعا

 مارس 31
2022 

 نشاط العمل الرئيسي

 اتماراال ةداتش كابيتال المحدواف جي 
لعربية ا
 ةحدمتلا

 ارة االستثمارات دإ % 100

المملكة  ة سعوديال الماليةجي اف اتش 
بية العر

 السعودية

 تثماراتإدارة االس % 100

   (KHCB.ب )ش.م ي لتجارلخليجي امصرف ا لا

 كةلمم
 البحرين

 ئةتجزية بالمصرف أعمال % 81.17

 ت ارالعقر اتطوي % 100 ة( فلمق) بم.ش.ين رعاليع شركات مشار

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

 ارات قعر التطوي % 100   ريقانوبية للتطوير العشركة المساحات الج

 ةليمية تعسسؤم % 100   م .م.اص ذالخ معلياصة للتخلا ينامدرسة أث

دولة   ك  ش.م.بضة اقليج الخلا شركة
 يت لكوا

 اراتعقالاالستثمار في  % 53.63

ة كلممال إل بي  إم إل  إيه كروب
 ةلمتحدا

 األصول العقارية رة إدا % 60

 
 م ت  بعة والتيتا  وشركاتدودة  راض محغأ   تذا  الشركاتو  األخرى، ثمارية القابضةالشركات االستمن  عديد  ال  بنكجد لدى الوي

  ة.ئيسية الرعبالتا هكاتوشرك البن ةشطنا مع أهمل تكاتأسيسها بهدف 
 

المجموعة    قامت هيكلة  إلعادة  برنامج  بتنفيذ  إتش  إف  جي  أصولمجموعة  من  التخارج  يشمل  والذي  البنية   )"البرنامج"( 
تم رسملتها بما  )"إنفراكورب"(، والتي    "  اكورب ش.م.بر"إنفرا  خؤؤها مإنشاشركة تم  ل  التحتية واألصول العقارية من خال

إنف  كيمريالر أور دمليا  1يتجاوز   التطوير. ستتخصص شركة  التحتية وأصول  البنية  ات  راماكورب في االستثرمن أصول 
 اق العالمية. وسنحاء دول الخليج واألول وبيئات بنية تحتية مستدامة في جميع االتي تركز على تسريع النمو وتطوير أص

 
افة لبعض االستثمارات في األوراق المالية،  ضباإلتية،  حالتنية  البرنامج، فإن بعض األصول العقارية وأصول البهذا    بموجب

المحتسبة بطريق الزميلة  توالشركات  التابعة سيتم  والشركات  الملكية،  إنفة حقوق  إلى شركة  المجموعة  اكورب رحويلها من 
المنت  لكية صادرة عن شركة إنفراكورب.قوق مئة صكوك و/أو أسهم حيهعيني وذلك في    كمقابل الفترة   31  في  هيةخالل 

    .21أنظر إيضاح رقم . اكوربرشركة إنف في % 60ها  حصة أغلبية قدر بيعتم ، 2022رس ما
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       المختصرة المرحلية الموحدة  المعلومات المالية لوح تاحاضإي

 ت األمريكية لدوالرابآالف ا                                           2022 مارس  31في   ة هي منتال أشهر ةللثالث
 

 اد اإلعداس سأ .2

الاليالمالمعلومات  أعدت   المختصرة  ليةمرح ة  وفللمجم  الموحدة  ً قوعة  والقحلأل  ا البحرالصادر  وانينكام  مصرف  عن    ين ة 
األح.  زيلمركا وكاهذه  تتطالقوانم  تلين  جميطبي ب  معاق  ال لامالسبة  االمحر  ييع    عة اجالمرو  بةسالمحا  ةئيه  ن ع  ةدرصاية 

 .يةمسالإلا ةيلمالا اتسؤسللم
 

المحا المستخدمةالسياسات  البيانات    سبية  المنتهية فيالموحدة  المالية  إلعداد  للسنة   ديسمبر  31و  2020  ديسمبر  31  المدققة 
الم  2020 المحاسبة  لمعايير  وفقاً  كانت  الصادرة عن  للمجموعة  االية  والمراسبلمحهيئة  لاجعة  الة  المالية   سالمية إلمؤسسات 
المركزيدلة مالمع  ابصيغته البحرين  قبل مصرف  ل)  ن  المدققة  الموحدة  المالية  البيانات  المنتهية في  راجع  ديسمبر   31لسنة 
ين بحرال  نظراً لكون تعديل مصرف  .(19-طبقة المتعلقة بجائحة الكورونا )كوفيدعلى تفاصيل التعديالت الم  لالطالع  2021
الماليددمح  كزيالمر للسنة  يعد    2020  ة اً  اولم  ا  لتطبيقواجب  وفترة  الحالية  الفترة  إعداد  على  تم  فقد  المعلومات   لمقارنة، 
لمالية  لمعايير المحاسبة اوفقاً   2022مارس   31في    للمجموعة لفترة الثالثة أشهر المنتهية  المختصرةالموحدة المرحلية  ة  المالي

 عديالت(. ) دون أي ت اإلسالمية  مؤسسات الماليةلل جعةمراحاسبة والمال  هيئةالصادرة عن 
 

  ة ر صتخلمة ادحوملة اة المرحلييلاملا  اتملومعال  نإدققة.  مراجعة وليست م  ةرلمختصة ادحوملحلية ا لمرة ايلاملا  اتملومعلاه  هذ
  ة عمولمجل  ةدققالم  وحدةة الملياملا  اتالبيان  عا مويجب قراءته  ةامل ية الكونلسا  يةلانات المللبيا  وبةلمطالمعلومات التشمل كل    ال
 عتبر ت  تيلا  تالماعمالو  حداثألح اشرة لتفسيرية مختاراحات  ضيإدراج إ  م، تكذلمع  .  2021ر  بميسد  31ية في  تهة المننللس

  في منتهية  لة السنما في ولك  مدققة  ةحدومة  ليما  ر بياناتمنذ آخ  هائموعة وأداالمالي للمج  كزرم لاي  ف  اترتغيال  لفهمرية  ضرو
 . 2021يسمبر د 31
 

    

 امةلهة المحاسبيا السياسات  3

  ي ه   لومات المالية المرحلية الموحدة المختصرةمعالد  عدافي إ  بل المجموعة ق  نمة  قبطمالاب  سح ال  وطرق  يةمحاسبال  اتالسياس
ا  ا عد ، فيم2021  مبرديس  31  فية  هيمنتنة القة للسدقالم  ةعجمومدة للموحات المالية الانبيلا  دادفي إع  ستخدمت اي  التك  تل  انفسه

بيق  تط  أثر  .2022ر  ايين  1من  ابتداء    فعولملرية ا اسال  ةيللتاا  ةدللمعاوة  دجديلاة  يبساحملا  ريمعاياليق  طبن ت اتجة منلارات  غييتلا
  .هناأد ضحهذه المعايير والتعديالت مو

 
   2022يناير  1بعد  التي تبدأ من أو يةالالمللفترات ل عوة المفوالساري ةالصادر  ةدوالتفسيرات الجدي لتعديالتالمعايير وا (أ

 ط والخيار، والتحو عد،وال – (38)المالي رقم  لمحاسبةر اياعم (1

د، خيار، وتحوط في  عو  –  38الي رقم  يار المحاسبة المة معيم إلسالة ايلت الماة للمؤسسابة والمراجعهيئة المحاس  تأصدر
الم  ادإعدة والمحاسب  ئدمبا  دو تحديه  رياعما الذه  ف منالهد.  2020 ، فيما  صاحاتواإلف  س،ياوقة، الحتساب،  بسناالتقارير 
ب ايترتيتعلق  والتحوطو  وعدلبات  مع  لمتا  الخيار  الشمباديوافقة  اإلسالمية  ء  ااسللمؤسريعة  المعيساإلة  لماليت  هذا  ار المية. 
   .2022ير اني 1أ من ي تبدة التفترات الماليلل لمفعوساري ال

 كما يلي: نيئتعد والخيار إلى فلوا تنف ترتيباصيار يعهذا الم

اللخا   وأعد  لو"ا (أ للمنتج" ويار  المعاملة الت هيكق بالذي يتعلتابع  المرابحات أمنتجباستخدام    ي تتمل  ة جارإلة، واخرى، مثل 
    ى ذلك؛بالتمليك، وما إلة هينتالم

 مية.سالاإل يعةاديء الشربممع   قف، متواهتذابقائم  بدم كترتييستخ عد والخيار" والذيمنتج الو"  ( ب
 

لوعد والخيار  ات امنتجلناتجة من  اءة اة والحقوق البنناءالبلتزامات  ة المحاسبية لاللمعالجا  لىع  ريامعذلك، ينص الل  ةافباإلض
  ا.اتهذبائمة الق

  المعيار اي أثر جوهري على البيانات المالية للمجموعة.ق هذا لم يكن لتطبي
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        المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة حول تضاحايإ

 ريكية ت األمارلدوالبآالف ا                                            2022 مارس  31في   ة المنتهي  ة أشهرللثالث
 

 ( يتبع) مةاة الهبيساحلمات اياسالس  3
 

  ولالسارية المفع ير غ لكنو صادرة ت والتفسيرات الجديدة الوالتعدياليير امعالب( 
 

 اة المالية للزكالتقارير إعداد  – (39معيار المحاسبة المالي رقم ) (1

مالية للزكاة إعداد التقارير ال –  39محاسبة المالي رقم لمية معيار اسالاإلية سات المالسؤة للمحاسبة والمراجعلما هيئة أصدرت
الهدف من  2021ي  ف للية  الماالتقارير    إعداد  مبادئ  وضعالمعيار هو    هذا.  المنسوبة  بالزكاة  األالمتعلقة  من   فطرامختلف 

الماليةالمذوي   بالمؤسسة  يحل    .ميةاإلسال  صلحة  المعيار  مهذا  المحاسيعمحل  ساري زال   –  9رقم    اليالمبة  ار  وهو  كاة، 
 كر.   ق المبالسماح بالتطبي مع ،2023يناير  1د بع تي تبدأ من أول للفترات المالية الالمفعو

 
المع هذا  المؤسيسري  على  وقياسيار  باحتساب  يتعلق  فيما  ا  فصاح عن إلوا  سة  وي  ذ  نميين  المعن  لألطرافلمنسوبة  الزكاة 
ف ااحت  ناحين    يالمصلحة.  فرد  اةلزكساب  بشكل  المجم  يينطبق  مؤسسة ضمن  المعيارلكل  هذا  فإن  واجب   وعة،  سيكون 

 لة للمؤسسة. المنفصوحدة وت المالية المنايابق على جميع البيتطال
 
الزك  ال أساس  تحديد  طريقة  المعيار  هذا  القو  اة،يحدد  المسياس  يجزكاة  للفترة.  على  تحقة  لإلرشادة  سسؤالمب  ات  الرجوع 
 لمستحقة للفترة.  زكاة، وقياس الزكاة التحديد أساس ال قةلعالمية ذات ا سرال
 

ً ليتقوم المجموعة حا  المعيار.بتقييم أثر تطبيق هذا  ا
 

 ية الملا تايانالعرض العام واإلفصاحات في الب –( 1اسبة المالي رقم )المح معيار (2

والمراج  تدرأص المحاسبة  للهيئة  الماليا  تامؤسسعة  معإلسالمة  المحاسبايية  ار  رقم  لماة  العا  –  لالمعد  1لي  م  العرض 
لمنصوص عليها ام واإلفصاحات اطلبات العرض العذا المعيار يحدد ويحسن مت. ه 2021ي البيانات المالية في  صاحات فواإلف

ى جميع  لع يار   ا المعهذ  يسري  ق.باالس  1رقم  عيار المحاسبة المالي  حل مم  يحلو  ، ةليودال  بما يتماشى مع أفضل الممارسات
اإلسال  ساتمؤسال والمؤسساتمالمالية  ا  األخرى  ية  الماالتي  المحاسبة  معايير  تتبع  المحلتي  هيئة  عن  الصادرة  اسبة لية 

اح السم  ، مع2023يناير    1بعد    ن أوم  بدأت  يتال  ةالية اإلسالمية، وهو ساري المفعول للفترات المللمؤسسات الماليوالمراجعة  
 كر.  لمببيق اتطلاب
 

يئة المحاسبة والمراجعة  جريت على اإلطار المفاهيمي لهت التي أالتعدياليتماشى مع     1ة المالي رقم  بحاسالممعيار    يلدعإن ت
 اد التقارير المالية. اإلسالمية إلعد لمؤسسات الماليةل
 
 كما يلي: ر لمعيارية على ات الجوهاليعدلتاض بع

 سسات المالية لمراجعة للمؤاسبة واحملهيئة ال  يةمالال  سبةيير المحا ا عمن م  دل جزءاً ال يتجزأالمع  لمفاهيميا  ارطأصبح اإل . أ
 اإلسالمية؛

 ؛  حقوق الملكيةيف شبه تم إدخال تعر .ب

 التعريفات؛تم تعديل وتحسين    .ج

 تم إدخال مفهوم الدخل الشامل؛    .د

 ؛ ةلتداومكمتداولة وغير مطلوبات ودات والجولما المؤسسات المصرفية، بتصنيفات عدا للمؤسس حميس . هـ

 لى اإليضاحات؛إ يةبرعات الخيرتلعن الزكاة وا حفصااإلنقل  مت   .و

 لعادل؛ قيقي واتم إدخال مفهوم التجاوز الح   .ز

 ء؛خطااأل حيحتصو ت،اغير في التقديرالسياسات المحاسبية، والت تم إدخال معالجة التغير في   .ح

 ؛ يةرارستمحقة، وفرضية االداث الالة، واألحقعاللاحسين إفصاحات األطراف ذوي تم ت   .ط

 ية، وتقارير القطاعات؛األجنب العمالت  د التقارير بشانداإع تحسين .ي
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        ةرمختصال حدة رحلية المولم المعلومات المالية ا حول تاضاحيإ
 ريكية مت األلدوالرابآالف ا                                           2022 مارس  31في   ة المنتهي  رة أشه ثالثلل

 
 ( يتبع) مةاة الهبيساحلمالسياسات ا  3

 
   )يتبع( ولالسارية المفع ر يغ لكن وت والتفسيرات الجديدة الصادرة والتعدياليير االمعب( 

 
ري الثاني يس  ول يسري على جميع المؤسسات، والجزءالجزء األجزاء:  الثة ألث  فصاحرض واإلالعات  طلبتقسيم مت  مت .ك

المالمؤسسوال  نوكبلاى  عل اإلسالات  المماثلية  وفقط  ةمية  ا،  الوضع  على  ينص  الثالث  سريان    ،لرسميالجزء  وتاريخ 
 مية؛ اإلسال ةيلمالؤسسات اللمعة راجاسبة والمحملسبة المالية األخرى لهيئة االتعديالت على معايير المحا

 منفصل. شكل ها بدارصإ تمسي، وذا المعيارالبيانات المالية التوضيحية ليست جزءاً من ه . ل
 

 لمالية الموحدة. في بعض العروض واإلفصاحات في بياناتها ااً تغييرالمعيار، وتتوقع المحتمل لهذا  رثألا تقوم المجموعة بتقييم
 

  
 ات التقديرم وكا. األح4

 رضياتحكام، والفألتقديرات، واعض الب  ام دختسرة اداإلا  لب منيتط  ةرتصمخالوحدة  الم  ليةمرحلا  ة يللماا  تمالومعلاد اد إع  إن
الالمحاس تبية  التي  ف هامة  تؤثر  الياسالسا  طبيقي   تداإليرااو،  اتلمطلوباو،  داتوجوللم  ةنللمعا  امرقألاو  ةيب سمحات 

  ة، رصتخالم  دةحومللية امرحل ا  يةاللممات امعلوال  هذه  داد عإند  ع  .اتيرقدته الذن هع  ةقيلحقيتائج الن. قد تختلف ا روفاتمصالو
اق باستامت  األحكام خدإلدارة  ذاالجوه  ام  تم  رية  التي  اسياسالق  تطبيفي  امها  استخدتها  ادر  صملوا  ،ةوعجمملل  ةيبسا لمحات 
   .2021سمبر دي 31ي ة فيهتنملة انسلل  قةدقمة الدموحال يةلمالانات ابيبيقها على التم تطي لت وا ة،قينيليا م عدلتقدير  يةئيسرلا
 

 انيا النزاع بين روسيا وأوكر
بين  نزاع عسكع  لاند،    2022ر  فبراي  24في   البلدان  غزوال  سبب هذا. وباع"(زن)"الأوكرانيا  وروسيا  ري  ، فرضت مختلف 
هذا  أدى وقد  سيا.ا في روهتمختلفة عمليا تظمامن ، أوقفتذلكل باإلضافة. الية على روسياومات الدولية عقوبات تجارية والهيئ

 ريد.التو طيل سلسلةتع  سلع األساسية بسببسعار الالتقلبات في أة قتصادي وزيادإانكماش لى الصراع إ 
 

 ً إل  ،فظتهاحمل  وقد أجرت اإلدارة تقييما أنه ليسوخلصت  ك، ال  ذلع  من المتأثرة أو منها.  لدا للب  ةمباشر  اتلديها أي تعرض  ى 
ألنه يعتمد إلى    كامل لهذا الصراعلد األثر ا من الصعب في هذه المرحلة تحديو  .قائمةرة  باشالم ريرضات غالت التعتمااح  تزال

كبي المؤكدةااألحد  ة ومدةر على طبيعحد  ا   ث غير  يمكن  العمل  ،بها  لتنبؤوالتي ال  المزيد من  والعقوةالعسكري  ياتمثل  بات  ، 
الفعل  اإلضافية التطورات، وردود  قبل األسجارال  على  الاوية من  الوضع  العالميةية  مالق  أثر هذا  اإلدارة رصد  . وستواصل 

انخفضت    ،2022مارس    31  فيخالل الفترة المنتهية  وجد.  ، إن  غير المباشرلتقييم األثر    فظتهاحم  متطور عن كثب علىلا
ادلة من  لعا  لقيمةابلمدرجة  مارات استثلال  ريكيوالر أمألف د  42,889غ  بمبل  لمجموعةلارية  مثاالستلمحفظة  ل القيمة السوقية  

ومبلغ   الملكية،  حقوق  دوال  8,509خالل  األف  بالقيمة  المدرجة  لالستثمارات  أمريكي  الدخلر  بيان  نتيجة   لعادلة من خالل 
 ة يقوسال  تها محفظ   ء منأي جز  سييلتوال تتوقع    ل هذه األوراق المالية،ومع ذلك، ال تتداول المجموعة في مث  .وقلتقلبات الس

 . رعلى المدى القصي
 
 

 إدارة المخاطر المالية.  5

هي    ختصرةمعلومات المالية المرحلية الموحدة الملا  دإعدا   يف ة  وعجمالم  لبن قة مبقمطالطر  ا خمإدارة ال  تاسايوسف  ان أهد إ
 . 2021ر مبيسد 31 فية هينتملاة  نسلل  ةققدالمحدة الموالية مال تابيانلاي نها فع صحفالم تلك نفسها

 
 يميةنظالتب سنلا
 المستقرلتمويل صافي ا ةبنس. أ
نسبةهال من  اموتلا  صافي  دف  مزيتعو  ه  رقمستليل  مخمحة  نورز  مصرف  يزفوتح  نوك،بلل  يولةالسر  اطافظ  أكثر قطاع  ي 
،  ألجلا  ريصق   لجملةويل بام لتى الع  ادتمعرة االثن كالمستقر م  يلموتالي  نسبة صاف   . تحد لدى أفق زمني أطو ى معل  ونةمر
ً ييمق ت جعوتش  ويل.تمال راراستقعزز تو ،ميةوالعمة ينازالمي داخل وخارج نودعبر جميع الب لالتموي رطأفضل لمخا ا
 
ً وقسم  المتوفر"   لمستقرنها " التمويل اأى  عل  ويةكنسبة مئ  يل المستقرموتي الصاف  ةبسناب  ساحتم  يت  لمستقرايل  لى "التموع  ما
     ".بولمطال
 



                                             13                                                                                (      م.ب)ش.مالية  ال إتشف إ جموعة جي م
 
       مات المالية المرحلية الموحدة المختصرةعلو الم حول يضاحاتإ

 ية األمريك ت لدوالرابآالف ا                                              2022 مارس  31في   ة المنتهي  ة أشهرللثالث
 

 ع( )يتب ليةر المااطإدارة المخ.  5
 

 :يليا مك مركزيلن ا حريبرف اللمصدي شات الكتيب اإلرابطلتالموحدة حسب م قرل المستويالتم يفصاة سبننت اك
 

 2022مارس  31كما في 
 

 البند قملرا

جد وي  ال 

 هر أش 6ل من قأ ددحم قاحقاست

هر أش 6 نم أكثر

نة  ن سوأقل م

 حدةاو

نة سكثر من أ

 واحدة

ة مجموع القيم

 وزونة ملا

 : (ASF) احالمت رقلمستا يلالتمو

 : لارأس الم 1

 1,113,721 51,603 - - 1,062,118 ميظيلتنالمال ا س  رأ 2

 - - - - - األخرى  لمالارأس  ت واأد 3

   رة:الصغي ركات الشمن  ء العمائع الودد، وفراع األودائ 4

 197,112 3,764 31,482 172,042 - مستقرة  عائدو 5

6 
 1,564,247 110,204 444,681 1,170,922 - اً ل استقرار ئع أقودا

 جملة: الب تالويمت 7

 - - - - - ليةيتشغ عائود 8

 1,939,245 825,859 1,010,893 2,680,912 - أخرى لجملة  با تتمويال 9

 أخرى:  وباتمطل 10

 قودع تاوبطلم لستقر  مليل اومنسبة صافي الت 11

 - - - - -   ميةاإلسالشريعة الع  م  قةحوط المتوافتال

في  ةنمتضمالغير   ىرخاأل بات وجميع المطل 12

 93,700 93,700 19,605 473,834 - فئات أعالهال

 - - - - - حمتالمستقر الا التمويل   عمجمو 13

 :(RSF)لمطلوب قر امستل المويالت

جودات  ومتقر ل مسالل يموالتفي مجموع صا 14

 85,050    1,612,213 ودةجال  السيولة عالية

ى أخر اليةم  تساى مؤسدلا  ودائع محتفظ به 15

 - - - - - ةتشغيلي اضألغر

اق  رألوا /كووالصك اءمنتظمة األد ت تمويال 16

 729,554 747,977 - 625,155 - :المالية

  اليةالم ت سامؤسلل داءة األمنتظم التتموي 17

ن  م ة الجودةيعاللة السيو وجوداتب مسح

 - - - - - 1مستوىلا

  ليةامال سسات ؤملل منتظمة األداءويالت تم 18

 ودةالج ةياللسيولة عا  وجوداتملمضمونة با

ر غي تتمويالالو ،1مستوى لا غير من

ؤسسات  للم داءالمنتظمة األوالمضمونة 

 910,819 1,068,615 - 4,992 - ية.مالال

ت  ركا ن الشء مللعمال داءة األمظمنت تويالتم 19

فراد ء من األللعمال تالية، والتمويالملا غير

لجهات  ل تتموياللوا ،يرةصغوالشركات ال

آت  منشكزية ور لمصارف ا المدية، والسيا

 358,382 215,988 142,118 293,863 -   ، منها: ع العامالقطا

  %35 يساوين أو ل مأق مخاطر وزنذات  20

ل  الما  أسكفاية ر بة سنت إلرشادافقاً و

 - - - - - رين المركزي حف البة عن مصردرالصا



                                            14                                                                                  ب(    ..م ية )شالمالعة جي إف إتش موجم
 
        صرةدة المختالمعلومات المالية المرحلية الموح حولات احيضإ

 األمريكية ت لدوالرابآالف ا                                           2022 س ارم 31في   ة المنتهي  ة أشهرللثالث
 

 بع( )يت ليةلماخاطر االم رةإدا.  5
 

 بندلا مرقال

 يوجد  ال 

 ر هأش 6ل من أق اق محددحقاست

أشهر  6أكثر من 

  ل من سنةأقو

 احدةو

ة نس أكثر من

 ة وزونملمة اع القيوممج دةواح

       

: ، منهاداءاأل مةتظنمنية رهونات سك 21  - - - - - 

  %35أو يساوي  أقل منمخاطر  نزو تذا 22

أس المال  ة ر اية كفسبت ناداشرإلاً وفق

 - - - - -  رين المركزي حبلرف اص من ع الصادرة

ة  لفر المتخيغ راق المالية/الصكوكألوا 23

ولة عالية  يت سادكموجولة ر المؤهغيو

في البورصة ولةامتدم السهألااملة  ش ،دةوالج   - 720,475 411,474 466,445 1,032,419 

: أخرىودات جمو 24  - - - - - 

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

ود  لي لعقأو مشكها ةلج سالموجودات الم 26

ت  همامسالشريعة، وا  افقة معتحوط المتوال

لة  قابماف الطر ألا عناد السد   لفةختم  لاأمو

 - - - - -  كزيةالمر

ت  لموجودا  قرستملايل موفي التة صابسن 27

ة علشرياع  قة موط المتوافحالت   - - - - - 

  اتبوللمطر  المستق صافي التمويلنسبة  28

قبل   ع الشريعةة مد التحوط المتوافققوع

ل لمسجمش الفرق ا اه صمخ   - - - - - 

ة  ضمنتمال غيرخرى ت األجوداوع المجمي 29

هات أعالالفئفي    1,784,983 - - - 1,784,983 

ة يميزانية العمومل ا متضمنة فيلا غير البنود 30  - - - - 36,062 

 1,644,484 553,591 2,499,025 4,937,270 - ( RSF) وبالمطل رالمستق مويل توع المجم 31

ستقرملفي التمويل انسبة صا 32  (%) - - - - 99.44 %  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           15                                                                                       ب( .ش.م ة )ماليف إتش الجي إ وعةمجم
 
       ة المختصرةلية المرحلية الموحدات الماالمعلوم ت حولضاحايإ

 يكية ر ألمت الدوالرااف بآال                                           2022 مارس  31في   ة المنتهي  ة أشهرللثالث
 

 )يتبع(  لماليةر امخاطال رةاإد  .5
 

  2021ديسمبر    31كما  

 البند الرقم
استحقاق يوجد  ال 

حددم أشهر  6ل من قأ   

هر أش 6ن أكثر م

وأقل من سنة  

 واحدة
أكثر من سنة 

 واحدة
مجموع القيمة 

 الموزونة 

 (: ASFالمتاح ) التمويل المستقر

 رأس المال:  1

 1.120.267 49.953 - - 1.070.314 تنظيميال مالرأس ال  2

 - - - - - خرى أدوات رأس المال األ  3

 ات الصغيرة:  الشركء من ودائع األفراد، وودائع العمال 4

5 
  182,112             ودائع مستقرة 

            
25,962  

              
2,749  

                
200,420  

6 
 راً ودائع أقل استقرا

 -        1,314,514  
          

430,372  
            

90,957  
             

1,661,355  

 تمويالت بالجملة:  7

 - - - - - ليةتشغي ودائع 8

9 
 تمويالت بالجملة أخرى 

                      -  
  

       2,860,814  
          

861,346  
          

773,058  
             

1,896,078  

 أخرى:  تمطلوبا 10

نسبة صافي التمويل المستقر   11
  ط المتوافقةعقود التحو لمطلوبات

 - - - - - مع الشريعة اإلسالمية 

ى غير  وبات األخرجميع المطل 12
 المتضمنة في الفئات أعاله

-            136,864  
            

18,759  
            

71,437  
                  

71,437  

 4,949,558 - - - - مويل المستقر المتاحتمجموع ال 13

 :(RSF)لمطلوب ل المستقر االتموي

تقر  مساليل مجموع صافي التمو 14
    -     -     -   1,493,881          جودةموجودات السيولة عالية الل

                  
73,941  

ودائع محتفظ بها لدى مؤسسات   15
 - - - - - غراض تشغيليةمالية أخرى أل

تمويالت منتظمة األداء   16
 -  636,283            - اق المالية: والصكوك/األور

          
720,739  

                
708,071  

تمويالت منتظمة األداء   17
للمؤسسات المالية حسب  

  ةودوجودات السيولة عالية الجم
 - - - - - 1من المستوى

ظمة األداء  تمويالت منت 18
المضمونة ت المالية  ا للمؤسس

ودة بموجودات السيولة عالية الج
، والتمويالت 1المستوى من غير 

ألداء  نتظمة اوالم غير المضمونة
  5,000                 -                         للمؤسسات المالية. 

                   - 
   

          
174,023  

                
150,419  

نتظمة األداء للعمالء  متمويالت  19
من الشركات غير المالية،  

للعمالء من األفراد  والتمويالت 
ت  لتمويالوالشركات الصغيرة، وا

للجهات السيادية، والمصارف  
المركزية ومنشآت القطاع العام، 

 منها:  
                         

-             320,720  
            

91,696  
          

205,595  
                

339,845  

من أو  ذات وزن مخاطر أقل   20
وفقاً إلرشادات نسبة  %35 يساوي

رة عن ل الصادكفاية رأس الما
 - - - - - مصرف البحرين المركزي 

 

 

 



                                              16                                                                                .ب(   م .شة )إتش المالي ف إ جي  عةمجمو
 
       المالية المرحلية الموحدة المختصرة المعلومات لويضاحات حإ

 ة ت األمريكي لدوالرابآالف ا                                           2022 مارس  31في   ة المنتهي  ة أشهرثللثال
 

 )يتبع(  لماليةاطر ارة المخإدا.  5
 

 البند مرقال

 يوجد  ال 

 أشهر  6أقل من  ستحقاق محددا

أشهر  6أكثر من 

من سنة   لوأق

 دةواح

أكثر من سنة 

 واحدة

مجموع القيمة 

 ونة الموز

       

 - - - - - رهونات سكنية منتظمة األداء، منها:  21

أقل من أو يساوي مخاطر ذات وزن  22
إلرشادات نسبة كفاية رأس   وفقاً   35%

ن مصرف البحرين  المال الصادرة ع
 - - - - -  ركزي م ال

ر المتخلفة  ياألوراق المالية/الصكوك غ 23
وغير المؤهلة كموجودات سيولة عالية  

لة األسهم المتداولة في  ة، شامالجود
  البورصة

                  
                - 

   
           

615,521  
                  

634,536  
              

291,421  
                    

916,449  

 - - - - - موجودات أخرى:  24

 - - - - - تداولة فعلياً، بما في ذلك الذهب السلع الم 25

أولي لعقود  الموجودات المسجلة كهامش  26
ت  التحوط المتوافقة مع الشريعة، ومساهما

ألطراف المقابلة  ا أموال متخلفة السداد عن
 - - - - -  المركزية

المستقر لموجودات   لنسبة صافي التموي 27
 - - - - -  ة التحوط المتوافقة مع الشريع

  نسبة صافي التمويل المستقر لمطلوبات 28
الشريعة قبل  التحوط المتوافقة مع عقود 

 - - - - -  خصم هامش الفرق المسجل 

تضمنة  لمع الموجودات األخرى غير ا جمي 29
  في الفئات أعاله

                 
2,672,214   -     -     -    2,672,214   

انية  نة في الميزمالبنود غير المتض  30
 - - - - العمومية

                       
27,946  

مجموع التمويل المستقر المطلوب   31
(RSF) 

- 
       1,577,524  

                  
726,232  

          
1,391,778  

                 
4,888,886  

 % 101 - - - - (%) في التمويل المستقرانسبة ص  32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                               17                                                                                     ب( ة )ش.م.لياتش المة جي إف إوع جمم
 
       مختصرةللمرحلية الموحدة اية االمعلومات المال وليضاحات حإ

 ت األمريكية والرالد ف ابآال                                            2022 س مار 31في   ة المنتهي  ة أشهرللثالث
 

 )يتبع(  يةلمالامخاطر الإدارة   .5
 

   يولةية السغط ة تنسب. ب
تغطية  بة  نس  تطلباتك. ملبنباة  صا خال  يولةلسا  رخاطم  ظةلمحفاألجل    قصيرةنة  يز المروة لتعزولسيال  يةة تغط ر نسبويطتتم  
اان  ضمل  تهدف  لسيولةا م  نكلبأن  ً يملك  كافيا موجودخزوناً  من  الجودة  يعال  ة السيول  ات  من تكت  والتي  ،يدةمقغير  وة  ون 
للللنقد  اً فورحويل  لتلة  قابل  اتوجودم الياجاتحتاباء  فو،  تقوييو  30ة  دلمية  نقده  ً ماً  من  ميا ال    مخزون   ة.دمجهالة  سيولفترة 
الصرلما  كنم ت  أنب  يج  دةالمقي  غيرالو  جودة العالية  ولة  لسيا  اتدوجمو منوي  30رار حتى  بقاء واالستمف من  يو  رسينا  ماً 

 السيولة. زمة ة ألسبمناحلول الاد اليجإل بةاسالمنحية حيتصال راءاتجإلا اتخذتد  رة قان اإلدكوت الوقت ذلك ، وعنداإلجهاد

قات النقدية  ي التدفافص على  يدةمقالغير  لواودة  لية الجولة عات السيجودامو  ونخزم  نة مبة كنسوليالسة  طية تغساب نسباحت  ميت
ً  30ة لمد للخارج ً ي تقو يوما  . ميا

 

 رصيد وسط المت 

 
 مارس  31

2022 
 سمبر دي  31

2021 
   

 292,998 304,713 دةقي لماة الجودة غير لي سيولة عات الجودا و ن مزومخ

 148,599 202,146 قدية لن ا قات دفلت اي افص

 % 221 % 158 %   ية السيولةطبة تغنس
   

 % 80 % 80 ي ركزملارين بح رف الص بل مق لوب منلمطى ادن ألاد الح

 
 المال  كفاية رأس نسبة .ج

 

 

 مارس  31

2022 

 سمبردي  31
2021 

   

 1,063,515 1,062,118 تنظيميةالقبل التسويات   الرأس الم  -ي  د االع المالس لى لرأ األوة فئ ال

ً مطر  - -              يةظيمن ويات الت ست لا : وحا

 1,062,118 ة يمي تنظال ياتلتسوابعد ل ا الم سرأ  -دي  عالال لما ا لرأس ى لواألئة الف
1,063,515 

 53,374    51,603 ة ني الث لفئة اا تسويات رأس المال من

 1,116,889 1,113,721 ظيمي التن س المال رأ
   

   ر: خاط ونة للموز ت الم التعرضا

 7,574,496 6,735,161 مانت االئ اطر خملنة زوالمو تموجودا ال

 38,325 39,250 وق لسا طر ا خمل نة والموزات ودوجمال

 655,034 655,034     يليةالتشغة للمخاطر ن لموزوت اا ودجوالم

 8,267,855 7,429,445 ر مخاطلللموزونة مية اي نظودات الت موجال مجموع
   

 2 2 فقط(   %30)تثمار السا مخاطر  يطاحتيا

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

 8,267,850 7,429,440 ر  طمخالل  ةون ز وم معدلة الال اتعرضموع التمج

   

 % 13.51 % 14.99 بة كفاية رأس المال نس

 % 12.86 % 14.30 ألولى اة  مال من الفئال س كفاية رأ ةنسب
   

 % 12.50 % 12.50 مركزي ال رينبح من قبل مصرف ال لمطلوب الحد األدنى ا

 
 



                                             18                                                                                         م.ب( )ش.ة  يالمتش الإ إف  ي ج  عةمومج
 
       ختصرةحدة الم مرحلية الموات المالية الالمعلوم ضاحات حوليإ

 ت األمريكية لدوالراا بآالف                                            2022 مارس  31ي  ف  ة المنتهي  ة أشهرللثالث
 
 

 ت اعمليلل مية سلمواطبيعة لا .6

وإير اتجال  ية فالمصر  خدماتالو  ،اريةمتثساالية  فصرالم  تمادلخا)المجموعة    لمع  ةطبيعب  بسب أ داة،  العمارة  ه  في ترل 
سباً  امتنءأ  جز تعكس ة قد الصرتمخلة اوحدية المرحلملالية ات المماوللمعالنة في هذه عهر المأش لثالثةلئج نتا(، فإن الافةوالضي
   ة.لسنلة معاال جائتمن الن

 
 

 رنةقاام المأرق  .7

الربح بالغ  معلى  ر  م تؤثلف  ة التصنيادإع  نة. إيالحال  رةتالفع عرض  لة مادقارنة ععطاء مإلنة  رقامالأرقام    إعادة تصنيفتم  
  وق الملكية. حقموع مجأو للفترة 

 
 

 ت يصاخصتلا .8

 عند اعتمادها من قبل المساهمين.  اح، إن وجدت، يتم عمل تخصيصات األرب

 :ل الفترةاليلي خ ماعتماد ا  مت، 2022أبريل  3 ختاريبعقد    يالذ مينالمساهع امتاجفي 

 مريكي.اوالر د  45,000ة مبقي لمدفوعل المارأس امن  %4.57 سبةبن ديةنقرباح أ أ(

 .يكيامروالر د  15,000 قيمةب لمال المدفوعا رأسمن  % 1.5 بنسبةح أسهم رباأ (ب

 .اةزكلا لصندوق، ويعمل االجتماعسسات ال، ومؤةلخيريت االلتبرع يأمريكر دوال 1,483تخصيص  ج(

  .لقانونياي حتياطلال ير أمريكالدو 8,422 لحويت (د

 دوالر أمريكي  2,400ضاء مجلس اإلدارة بقيمة ( مكافأة أعهـ
 

 . 2022يونيو  30المنتهية في  ة الموحدة المختصرة للفترة في المعلومات المالي لمعامالت المذكورة أعالها إدراج أثرسيتم 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            19                                                                                             .ب(    .م )ش  ةليإتش الما إف ي ج  جموعةم
 
       المختصرةلموحدة المعلومات المالية المرحلية ا ضاحات حوليإ

 ت األمريكية لدوالرابآالف ا                                           2022 مارس  31في   ة هي المنت ة أشهرثللثال
 

 ةزينلخظة امحف .9
 

  مارس  31  مبرسدي  31  مارس  31
2021  2021  2022  

  جعة( ار)م  )مدققة(   جعة( مرا)
      
 ية مال سات مؤسى ت لداعاإيد 83,592  180,000  165,034

      

 كية لم حقوق ت ادوت أار مااستث     
 خل دن الابي ل الخ  نم ةعادلال ةبالقيم     

 *   ركبةم ية الم راق أو - 339,154  403,986  370,830
      

 رات أدوات دين استثما     
 لكيةملاحقوق  خالل   ة العادلة منلقيمبا     

 *  ةعر مسك كوص - 929,507  1,656,088  774,742
      

 ة أطفملة اكلفت الب      
 *  سعرةك موكص - 1,818,172  860,616  714,013
   عرةسم رغي  وككص - 3,486  3,486  3,493

      

(6,880)  (14,251)  (12,853)  ً  قيمةانخفاض الصات مخص  : مطروحا
      

2,021,232  3,089,925  3,161,058  

 
  1,417,800:  2021ديسمبر    31)مريكي  دوالر أألف    1,502,378بقيمة    لجتوسطة األالتسهيالت قصيرة األجل وم*  
  2,070,315:  2021ديسمبر    31الر أمريكي )ألف دو  2,094,107ونة بصكوك مدرجة بقمة  دوالر أمريكي( مضم  ألف

أمريكي( دوالر  مألف  وأوراق  بقيمة  ،  مركبة  )  339,154الية  أمريكي  دوالر  ألف    403,986:  2021ديسمبر    31ألف 
    دوالر أمريكي(.

 
ال المجموعة، ووبناء على االنتهاء من عملية إعادة  ،  ةفترخالل  السوقمراجعة  تنظيم  البنك  ،بشكل عام  ظروف  بإعادة    قام 

ا يعكس الطريقة التي  ناء على أفضل مبلى مستوى المحفظة  االحتفاظ باألصل ع  الله من خل الذي يتم  عمالم هدف نموذج  تقيي
إ المعلومات لإلدارة.  دارة األعمال وتيتم بها  ً   ،فظةحمتقييم أهدافه فيما يتعلق بال  ة عادتم إووفير  السياسات عمليا   . وتنفيذ تلك 
عدل ربح مالحفاظ على  وأ، ةارة تركز على كسب إيرادات األرباح التعاقديراتيجية اإلدإذا كانت است، ما ه الخصوصعلى وج
و تحقيق التدفقات النقدية من خالل بيع أ  ،التي تمول تلك األصول  ة االلتزاماتفترة األصول المالية مع  فترطابقة  م  أو  معين

نة  يندات الدين التي تحتفظ بها الخزمن بعض س   جزءا من محفظته  ، حدد البنكوكجزء من عملية إعادة التقييم هذهاألصول.  
ون لكن من غير المتوقع أن تك، ووراق الماليةويل األجل. قد يتم بيع هذه األة منفصلة للعائد طظة للمجموعة في محفالمركزي

األوراق  بنك أن هذه، يعتبر الهذه  التقييم إعادةية  عملبسبب تدهور االئتمان. بناء على   ستتم  في الغالبمتكررة وهذه المبيعات  
ً تحصيل التدفقات النقدية التعاقحتفاظ باألصول لالذج عمل يهدف إلى االمالية يتم االحتفاظ بها ضمن نمو ن يتم  ، كادية. سابقا

األوب  حتفاظاال التجاريةهذه  السيولة  احتياجات  لتلبية  المالية في محفظة  التعاقد  لتحصيلأي  ،  راق  النقدية  والتدفقات    ، يعبالية 
 المبيعات. ألنشطة أدت استراتيجية االستثمار غالبا ما  حيث

  
ً يرهجو  ييراً غيعتبر ما سبق ت ،  ير في نموذج العمل الية المحددة. نتيجة للتغهذه األوراق المحول كيفية إدارة    عملنموذج ال  في  ا

تثمارات اسإلى    كيةلملحقوق االل  عادلة من خة الالقيمارات بمثتاسالبنك بإعادة تصنيف هذه األوراق المالية المحددة من  قام  
 بسبب تغيير نموذج العمل: اإعادة التصنيف هذ بيان بأثر يما يليفبالتكلفة المطفأة. و

 

من احتياطي القيمة العادلة   محول ن خالل حقوق الملكيةلقيمة العادلة مبا
 لالستثمارات 

 المطفأة  القيمة بالتكلفة

894,194 41,320 935,514 

 
 
 



                                                 20                                                                                     (    بة )ش.م.يالمال تشإي إف ج  عةومجم
 
       ومات المالية المرحلية الموحدة المختصرةالمعل لاحات حويضإ

 األمريكية  ت لدوالرابآالف ا                                          2022 مارس  31في   ة المنتهي  ره ة أشللثالث
 

 تيالوتمودات الموج  .10
 

  مارس  31  مبرسدي  31  مارس  31
2021  2021  2022  

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

   ةحب رام 1,072,464  995,324  955,882 

 مشاركة  -  -  277 

 الة كو 239  239  239 

 ة رب امض 11,129  2,576  2,650 

 ناعصت سإ -  -  4,047 

 ار جي إللبها  ظفمحت  وجوداتم 430,163  384,312  356,535 

1,319,630  1,382,451  1,513,995  
      

   نخفاض في القيمة اإل اتصصمخ طرح: ي   (73,128)  (71,449)  (59,839)
      

1,259,791  1,311,002  1,440,867  

 
  دوالر ف  لأ  46,130:  2021  ربيسمد  31ر أمريكي )الألف دو  54,072تبلغ    ةمؤجل  احأربي  اف المدينة صحة  رابالم  دعقومم  ذ
   .يكي(رأم
 

 ا يلي:نت كماقيمة كلا فيض انخفإلا تمخصصاو يالت وتمال تاودموج الحركة في 
 
 وع جممال 3المرحلة  2المرحلة  1 المرحلة  ت تمويالوجودات الم

     

 1,513,995 111,512 117,318 1,285,165 مالي( )إج ت اللتموي اودات جمو

 (73,128) (45,239) (5,276) (22,613) ة لمتوقع ائر االئتمانية الخسا

     

 1,440,867 66,273 112,042 1,262,552 صافي( ) ويالت ملتا  ت موجودا

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

     

 71,449 44,442 7,119 19,888 2022ر ناي ي  1في 

 - (546) (1,326) 1,872 يات المستوحركة بين ي ال فاص

 1,679 1,343 (517) 853 الفترة  صص في مخاص

     

 73,128 45,239 5,276 22,613 2021  مارس 31 يف

 
 وع جممال 3المرحلة  2المرحلة  1 المرحلة  وجودات التمويالت م
     

 1,382,451   115,095     251,510     1,015,846   مالي( ج)إ  ت الي لتمواجودات مو

 (71,449) (44,442) (7,119)   (19,888) لمتوقعة ائتمانية ئر االاسالخ

     

 1,311,002 70,653 244,391  995,958   )صافي(  الت التموي  وجوداتم

 
 
 
 
 
 



                                           21                                                                                         ( ب.م ة )ش.تش الماليف إإي ج  وعةمجم
 
       ةحدة المختصرلمومالية المرحلية االمعلومات ال  لاحات حويضإ

 ت األمريكية لدوالرابآالف ا                                           2022 مارس  31في   ة هي المنت ة أشهرللثالث
 
 
 ع( )يتب تيالومتموجودات ال. 10

 
 وع مجمال 3المرحلة  2ة المرحل 1 المرحلة  مة ي صصات انخفاض القمخ
     

  56,354   28,926   6,255   21,173  2021ناير ي  1في 

    -  (595)   674  (79)  يات توسلمابين  حركةل ي افصا

 3,485 6,679  1,416  (4,610)  ة سن ال صص مخ صافي

     

 59,839 35,010 8,345 16,484 2021ديسمبر  31ي ف

 
 

 ةيارستثماعقارات  .11
 

  مارس  31  برمسدي  31  رس ما 31
2021  2021  2022  

  )مراجعة(   ة( مدقق)  مراجعة( )
      

 ري اعق راماستث      

 ارض  -  472,352  529,076  481,315

 مبنى  -   155,758  63,758   63,757

      

545,072  592,834  628,110    

      

 تطويرية  راتاعق     

 ض ار -  100,385  592,926  767,640

 ى ن ب م -  345,950  719,838  507,971

      

1,275,611  1,312,764  446,335   

      

1,820,683  1,905,598  1,074,445  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                           22                                                                                           ( ب.م ة )ش.تش الماليف إإي ج  وعةمجم
 
       دة المختصرةحلمرحلية الموعلومات المالية االم لاحات حويضإ

 يكية ت األمر لدوالرابآالف ا                                           2022 مارس  31في   ة المنتهي  شهرة أللثالث
 
 

 صةالخا كيةمللارات ثمااست .12

 
  س مار  31  مبرسدي  31  مارس  31

2021  2021  2022  
  مراجعة( )  دققة( )م  ة( عراجم)

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

 درج غير م صندوق  - 10,000  10,000   10,000 
 بة ركية م الم راق أو - 41,539  41,197  -

10,000  51,197  51,539  
      

 ةي ك لمال ق وحق  ل دلة من خالاة العبالقيم     
 ة مدرجة  الي أوراق م - 13  13  13

   عرة سمغير  ليةاماق روأ - 992,536  91,425  87,484

      

87,497  91,438  992,549  

      
 كية لملاريقة حقوق ة بطتسب حم  يلةزم  ي شركاترات فااستثم 121,217  69,003  76,977

      

174,474  211,638  1,165,305  

 
 

 شتركة مرات ستثماا  .13
 

  مارس  31  مبرسدي  31  مارس  31
2021  2021  2022  

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

 سعرة  م غير  يةلاراق مأو - 108,738  164,547  115,189
      

 لدخلبيان اخالل لة من العادقيمة بال     

   رة عمس ية غير لامراق وأ - 10,630  7,330  5,260
      

120,449  171,877  119,368  
 
 

 لألج تاليتمو  .14
 

  مارس  31  مبرسدي  31  مارس  31
2021  2021  2022  

  ( جعة ا)مر  ( ققة )مد  ة( عمراج)
      
 ة   بحالمرا تيالتمو 1,665,655  1,449,852  880,104
     كوكص 245,062  250,943  322,271
 رة اإجيل موت  19,484  20,093  21,867
 ى ض أخرورق 1,637  29,779  28,962

      

1,253,204  1,750,667  1,931,838  



                                      23                                                                                       ب(  م. ش.ية )لمالإتش ا ف جي إ وعة م جم 
 

       دة المختصرةومات المالية المرحلية الموحلالمع ولحت إيضاحا
 ت األمريكية رالدوالبآالف ا                                           2022 مارس  31في   ة المنتهي  هرأش ةللثالث

 
 

 وجوداتالم ةمقي ضمخصصات انخفا  .15
 

    ي فية نتهملا هر أش  ثة الثال

    مارس  31 ارس م 31
2021 2022    

    اجعة( ر)م ( عة راجم)

 ى: ة علعلمتوقا ةماني االئت  رة ساالخ    

 لبنوك ة ادرصأ   25 7

 ة زين خال  ةفظ مح   (1,398) 1,215

 ( 10 احضافي )إي ص، مويالتالت  تودا موج   1,679 3,485

 ى أخر  ةمدين  ذمم   1,077 25

4,732 1,383    

     

 يةكق ملحقوهم ي أسف رااستثم لىعيمة قالفاض خان    2 468

     

5,200 1,385    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  24                                                                                         ب( م..لية )شامش التجي إف إ ةجموع م
 
       لومات المالية المرحلية الموحدة المختصرةالمع حول تاحايضإ

 ت األمريكية ادوالرلبآالف ا                                          2022 مارس  31في   ة لمنتهي ا ة أشهرللثالث
 

 
 ةق الع ت ت مع أطراف ذاامالعم. 16

 : تيكاآلت نكا 2022 مارس 31في   مارية كهوالجقة  لعالاطراف ذات ألا تمالعامو ةدرصأ
 
    ة المحاسبار معي ب بموج عالقة ي  وذ أطراف  

 

تحت  ت موجودا

ملة  )شا إلدارة ا

ت  شركات ذا

  ةأغراض خاص

 ع مو المج ( ى وأخر

 ( 1)م  رق  ليما ال 

 جعة( )مرا  2022مارس   31

 ات ــكشر

يلة  زم

اريع  مشو

 ة كمشتر

  دارةاإل في ظوم

 سيين لرئيا

  مينساهلما

  /سيين يرئلا

ي  الت ركات لشا

ء  كارشلل د يوج

 ا ه يحصص ف 

      

      دات وج المو

 60,619 17,429 34,413 8,777 - مويالت الت  داتجومو

 1,247,894 13,005 10,328 - 1,224,561 خاصة ة  ي ملك راتاماستث 

 102,720 102,720 - - - ة مشتركت اارمث ست ا

  185,176  175,099 300 48 9,729 ادموعة مقفات مدفرو صوم  نةي دمذمم 

      

      المطلوبات 

      ليةما وغير  ةالي مت سسامؤ نمت اعايدإ

 3,936 - 29 3,907 - فراد وأ

 15,978 - 10,392 2,865 2,721 ء عماللل ية رلجااسابات  حال

 377,418 374,919 -  2,499 - مستحقة فات صرو م و ةن ئ دامم ذ

      

 222,268 775 219,340 1,058 1,095 ار تثمسالبات ا ساملي ححا لكيةق م وحق

      

      رادات إليا

   23,910   24,679 - - (769)   اريةثمالست ة اصرفي مال ت امدلخد ااإير

      ة ي رجاصرفية الت ملت امادد الخاإير

 1,215 - 759 456 - ت التمويالمن  إيراد  -

      لي حسابات  د لحامئ مطروحاً: العا  -

 (1,756) (3) (1,740) (5) (8) راستثماال

 (37) - - (37) - ل روفات التموي مص مطروحاً:  -

      ة صخا  ملكية  ستثماراتا نم داإير

 9,474 9,474 - - - ركة ومشت 

 318 318 - - - دات أخرى ارإي و زينة خلد اايرإ

 3,020   3,020 - العقارات  من دايرإ

      

      ت صروفا ملا

 2,296 - - 2,296 - ية  يلغشت ت فا وصرم

      

 
 

 
 
 
 
 
 
 



                          25                                                                                          (    ية )ش.م.بالإتش الم إف  جي عة مجمو
 
        علومات المالية المرحلية الموحدة المختصرةالم حول اتضاحيإ

 ت األمريكية لدوالرابآالف ا                                            2022 مارس  31ي  ف  ة المنتهي  ة أشهرللثالث
 
 
 ( عبيت) ةقالع  اف ذاتالت مع أطرممعا. 17

 
  المحاسبة    يارب مععالقة بموج أطراف ذوي  

 

حت  ت ودات موج

ملة  )شا  ارةداإل

شركات ذات  

أغراض  

 المجموع  ( خاصة 

 ( 1لي رقم )مالا 

 ( مراجعة) 2021 ديسمبر 31

 ات شركــ

ومشاريع  يلةمز

 ة كرت مش

ة  دارظفي اإلوم

 ين الرئيسي 

مين ساهالم

 /سيينلرئي ا

ي  الت كات رالش

  ءشركايوجد لل

 ها ي حصص ف

      

      

      دات والموج

 37,148 - 37,148 - -  زينة خفظة ال حم

 57,706 16,482 33,407 7,817 - التمويالت  داتوجمو

 182,726 48,011 20,328 - 114,387 ة خاصة ي مارات ملكاستث 

 76,794  76,794  -  - - ة كات مشتررثمات اس

 180,542 171,559 300 623 8,060 اوعة مقدمت مدفصروفاوم  دينةذمم م

      

      ت وبالالمط

      ليةر ماغي و  ةمالي  ت اسسؤم نماعات إيد

 4,430 -  - 4,430  - راد وأف

 12,435 64 10,517 366 1,488 مالء لعا حسابات

 37,894 33,678 1,528 2,688  - قة ستحمفات ومصرو  نةئ مم داذ

      

 56,491 772 54,276 355  1,088  رامث ابات االست سحاملي  ح  ةلكي م وق حق

      

      رادات اإلي 

 17,590  17,590     -  -  -   اريةثمالست ة اي مصرفال ت امدلخد ااإير

      ة ي رجاصرفية الت ملت امادد الخاإير

 1,318 - 1,106 212 - ت التمويالمن  إيراد -

 (1,165) - 5 - (1,170) الستثمار زينة واالخإيراد  -

      ات  لي حساب د لحامئ : العامطروحاً   -

 (2,579) - (2,560) - (19) رامستث اال

 (894) - (772) (122) - ل وفات التموي مصر مطروحاً:  -

      صة خا  ملكية  استثمارات نم داإير

 13,290  5,310  8,017  - (37)  ركة ومشت 

 972  316  656  -  -  دات أخرى راإي و زينة خلد اايرإ

      

      صروفات ملا

 7,849 24  -  7,825 - ة  ي شغيلت وفات صرم

      

      رة ت امالت خالل الفمع

  89,065   62,002   27,063  -  - ملكية خاصة تثمار بيع اس

 
 

 



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

       ومات المالية المرحلية الموحدة المختصرةالمعل ولت حيضاحاإ
 ت األمريكية ارواللد بآالف ا                                                                                                                       2022ارس م 31  تهية فيمن أشهر ال للثالثة
 
 

 طاعاتقلا تعلوما. م17

طبل  عم  داتحو  ىإل  ةنظممة  وعمجمال واليالعملة  عيحسب  تشغيلي  4  اديهولتقلة  المسات  شركات  هي  قطاعات  العقالتطوية  االالخدمو،  ريا ر  امدوالخية  رفلمصا  تثماريةسات  ية  رفمصلات 
 .والخزينة اتسسمؤة، وخدمات اليارلتجا

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  مات لخدا األعمال   ت  الخدم ا 
  ة يفرصالم ة رفيالمص  سسية المؤ 

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

      

 ( مراجعة)  2022مارس   31     

 اع لقطاد اإير 24,679 19,751 3,060 43,324 90,814

 طاع ق لات اوفمصر (17,631) (10,581) (2,633) (40,620) (71,465)

  علقطاتائج ان  7,048 9,170 427 2,704 19,349
 ع اطالق ات دموجو 1,030,727 3,268,413 930,455 2,888,145 8,117,740
 اع لقطا ت اب ولمط 881,070 1,286,575 25,360 3,429,855 5,622,860

  
 األخرى: قطاع لت الوماعم   

   ة مخصص انخفاض القيم (337) 1,678 - 44 1,385

 (وق الملكية حقيقة محتسبة بطر اتاستثمار)  ةلخاص ا يةكلمالات استثمار - 35,484 5,733 80,000 121,217

 ثمارست الات اب املي حسحا  لكيةم حقوق  - 1,307,214 - 92,845 1,400,059

 اتلتزاما - 163,404 15,843 - 179,247

      



                                27                                                                                                                                                                               ( )ش.م.بة  ليمالإف إتش ا ة جي ع مجمو
 
        موحدة المختصرةال مالية المرحلية المعلومات ال  لوح ضاحاتإي

 ت األمريكية لدوالرابآالف ا                                                                                                                        2022مارس  31  هية فيتمن أشهر ال للثالثة
 
 

 ( تبعات )يالقطاعت اومعلم. 17

 

 

 
   

  

  خدمات لا األعمال  ت  اخدملا 
  ة ي فرصالم ة رفي المص  سسية المؤ 
  ثماريةست الا يةرجات ال لعقاري اطوير لت ا ة زين خالو ع والمجم

      

 ( راجعةم)  2021رس ما 31     

 اع لقطاد اإير  17,590   17,172  4,578   51,049  90,389

 طاع ق لات اوفمصر (18,267)  (11,568)  (5,848)  (35,367)  (71,050) 

  علقطاتائج ان  (677)  5,604 (1,270)   15,682  19,339
 ع اطق الت ا دموجو 1,080,716   2,943,164   1,766,898  1,252,292   7,043,070 
 لقطاع ا ت اب ولمط 612,067  1,221,280   253,181   2,421,084   4,507,612 

  
    

 األخرى: قطاع للومات اعم     

 يمة مخصص انخفاض الق 912  3,506  -  782  5,200 

 (ية وق الملكحقيقة محتسبة بطر اتاستثمار)  ةاص خل ا يةكلمالثمارات است  18,295  52,980  5,702  - 76,977 

 ثمارست الات اب املي حسحا  لكيةم حقوق  -  1,071,630  -  269,682  1,341,312 

 لتزاماتا -  149,387  35,705  -  185,092



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

        الموحدة المختصرة رحلية المعلومات المالية الم  لحات حوإيضا
 ألمريكية ت الدوالراالف ابآ                                             2022 مارس  31في   ة المنتهي  ة أشهرللثالث
 

 ت إرتباطالتزامات وا .18

 ة: عوملمجلدي ايتعل اإلعمال نطاق يها خاللعل داقتعال تم التي اتتزاماللا
 

  مارس  31  رب ديسم 31  مارس  31
2021  2021  2022  

  ة( )مراجع  قة( دقم)  ( مراجعة )
      

 ويلتمال يدلتمد بةمسحو رغي ت مازالت ا  124,374  95,347   106,995 
 ةي لضمانات ما  38,632  39,995   48,066 
 ةتي حت  ىن ب  ويرريع تطشاممالية لامات رأسزالت    14,502  16,171   21,617 
 اضقرباإل زامت لا   1,739  3,915   8,414 

      
 185,092   155,428  179,247    

 

  اءدألا ماتتزالا

ا  هل  جالتحتية التي ترو  يةالبناريع تطوير  شمفيذ  تنب   علقةتأداء مات  بالتزام  تياديعاالل  عمالياق  س  اللخ  بط المجموعةقد ترت
رأي  في ه أنو. مكن ذلكأ كلما عشاريه الملهذ مالكةت الاركلشا ىإلات تزاماللة هذه اوعممجل الوتحادة عالفي  إنه ووعة. المجم

 . 2022مارس   31 يما فك ريعها مشاروع من أية مش ء أدا جةتين، ةوعمجمالتزامات على ج أية النتت نأ وقعيت ة، الإلدارا
 

 ةلمحتلبات ومطالبات مامطايا وقض

ع ا يوجد  المافلها    جبالتروينك  الب  قام  عاريمشب  قتتعل  هادوعة ضمرفلاضايا  قلاو  اتلباطمال  من د  عدة  عموجلملى  ،  يضي 
اببو رفت  ،لذلك  فةاباإلضت.  اللمعامعض  دعاوى  م  الضد  ع  على    .ءمالوع  بقينسا  نفيموظ  لقب  نم  ةعمجموشركات  بناًء 

يا  لقضاه اذقابل هم  هسفن  عن دفاعلل  بنكال  موقف  ةقو  نم  ثقة  لى اإلدارة ع  فإن  ،الخارجيين للبنك  نونيينقالاين  رستشامليحة انص
مخع  تم  ت.ابلمطالوا مناسمل  دصص  في  االح،  اتباحسالفاتر  ب  إ ناك  هن  يك  مل  .قتضاءسب  إفصاحات  تيضافأي   ق لتعة 
ا  هذ  مني إفصاحات  ن أأن  دو تقيع   كنبلرة امجلس إداأن أعضاء    ث يلة، حثبات ممامطال  أي  اتجة منن  ارئةلطبات الوطبالم
 ك. نلبل لقانونياع وضلار ضقد ت وعلنا

 
 

 ة ليالما واتد. األ19

 لقيمة العادلةا

تمثل . وتجارية  وعلى أسساملة  معن بالميلم  فينرطن  بي  ماتزاد إلو سدأل  أص  ةلمباد  هب  نيمك  لغ الذيمبلاهي    ةعادلة المقيلا
 اريخ بت  سوقن في اليكلمشارين اب  ظمةمنتة  ملحويل التزام في معاتل  عهدف  متيس  وأل،  ع أصبي  مه مناستال  يتمس  لذي سعر اال
 . ساالقي
 

  ها ملياتع  محج  يصلتق  ، أواه يتلتصفاجة  حو  أ  ةنيجود  و  ونبدة،  ية الشركارراستم  ضتراو افه ة  لديف القيمة العارتع  سسمن أ
 ة. فمجح  وطشرمالت باالمع جراء، أو إة جوهريةربصو
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

       ةالمعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصر لت حواإيضاح
 ريكية ت األملدوالراا فبآال                                           2022 مارس  31في   ة لمنتهي ا هرة أشللثالث
 
 

 ( )يتبع ةيلماال واتدألا  .19
 

 ع( يتب) دلة االقيمة الع
 

 تحديد المستويات المختلف كالتالي:تم  

 لوبات مماثلة.ط للموجودات والمط:  أسعار السوق المدرجة )غير المعدلة( في سوق نش1المستوى •

للموجودات والمطلوبات، والتي يمكن رصدها    ، 1منة في المستوى  سعار المدرجة المتض: مدخالت عدا األ2لمستوىا •

 مباشرة )مشتقة من األسعار(.  إما مباشرةً )مثل األسعار( أو بطريقة غير

 (.خالت غير مرصودةسوقية مرصودة )مد : مدخالت للموجودات والمطلوبات غير مبنية على معلومات3المستوى •

 

التالي   المالجدول  التقييم  تقنيات  القييبين  لقياس  المستوى    دلة االع  مستخدمة  القابلة  ، باإلض3من  الجوهرية غير  للمدخالت  افة 
 للرصد المستخدمة: 

 

 يم تقيتقنية ال النوع 
المدخالت الجوهرية غير  

 القابلة للرصد 

المدخالت  العالقة المتبادلة بين 

  الجوهرية غير القابلة للرصد 

 اس القيمة العادلة وقي

مالية  أ وراق 

 بةمرك

الالقي  للمحفظ مة  الصلة  المرجعية    ةعادلة  ذات 

تحمي  التي  المتضمنة  المشتقة  لألدوات  معدلة 

مخاطر الهبوط وتحد من احتمال االرتفاع على  

   مدى فترة العقد. 

الطرف   ائتمان  مخاطر 

و فرضيات  المقابل 

حتى  التذ للوقت  بذب 

 االستحقاق تاريخ 

المج االحتفاظ  قدرة  على  موعة 

المركب باأل المالية    حتى ة  وراق 

وأقاقاالستح  تاريخ ق،  يمة  ثر 

المتضمن  المشتقة  )سعر  األدوات  ة 

والمبلغ    الكوبون سة وعوائق  الممار

   األصلي( 

 

تثمارات  أس

 حقوق ملكية 

 

ومعدل   ت النقدية المخصومة لتدفقاا التسويق  عامل 

 خصم ال

قدرة المجموعة على التخارج من  

اال وأثرستث هذه  على  مارات،  ها 

اإلجمالية كون القيم  استثمار،  ات  ها 

 سعرة. غير م

 

   التالية: اترتأثيأعاله سيكون له الضيات المستخدمة فرفي ال راتيالمحتمل للتغ األثر

 

  2022مارس   31 

 )مراجعة( 

   2021مارس  31 

 )مراجعة( 

 

 الربح 

 أو الخسارة  

بالقيمة  

ن  عادلة مال

خالل حقوق  

 الملكية 

 

 بحالر

 أو الخسارة  

بالقيمة 

ن  عادلة مال

وق  خالل حق

 الملكية

 20,267 ± 526 ±  20,274 ± 1,063 ± (%10±)التسويق عامل  –حقوق الملكية أدوات 

 - 18,542±  - 16,958±   (%5±)  في المؤشر األساسياألثر  –ة ب األوراق المالية المرك 

 

 

 

 



 

                        30                                                                                         ( م.ب.)شلمالية  إف إتش اموعة جي جم
 
       تصرةمخالمرحلية الموحدة الالمالية المعلومات  حوليضاحات إ

 ة ت األمريكي رالدوالبآالف ا                                          2022 ارس م 31في   ة المنتهي  أشهر ةثللثال
 

 ( )يتبع ةيلماال واتدألا  .19
 

 ع( يتب) دلة االقيمة الع
 

 المقاسة بالقيمة العادلة حسب طريقة التقييم ل األدوات المالية لي يحلالجدول التا
 

 ( ةجعرام) 2022مارس  31 1  ىلمستوا 2  المستوى 3  المستوى ع مو جالم
     

 : خاصة  لكيةمات تثماراس (1    
 :لالمن خ لةادعمة الالية بالقي ق مارت أوراستثماا    

 خلدلابيان  - - 51,539 - 51,539
 ةملكي حقوق ال - 900,013 - 92,536 992,549

1,044,088 92,536 51,539 900,013  
     

 : زينةة الخفظ حم (2    
 :اللخ من ةدلاالع يمةقبال يةلامأوراق  راتمااستث     

 لخبيان الد - - - 339,154 339,154
 كيةلمحقوق ال - 929,507 - - 929,507

1,268,661 339,154 - 929,507  

     
 : ة كتررات مشثمااست  (3    

 حقوق الملكية  - - - 108,738 108,738

10,630 3010,6  لدخل بيان ا - - - 

119,368 119,368 - -  
     

2,432,117 551,058 51,539 1,829,520  

 

 ة( ققدم) 2021 ديسمبر 31 1 المستوى 2 المستوى 3 توىسالم ع موالمج
     

 : صةخا  يةكمل تاارثمت اس (1    
 من خالل: لةادة العيمبالق ةي لامأوراق  اتراماستث     

 دخليان الب  - - 51,197 - 51,197
 يةكملحقوق ال - 13 - 91,425 91,438

142,635 91,425 51,197 13  

     
 : زينةة الخحفظ م (2    
 :اللخ ادلة منالع يمةلقبا يةلراق ماأو استثمارات    

 لخلدا بيان - - 224,086 179,900 403,986
 حقوق الملكية - 1,656,088 - - 1,656,088

2,060,074 179,900 224,086 1,656,088  

     
 : كة ترمشات مارث است  (3    

 ة لالعاد  مةي ت أوراق مالية بالقاستثمارا - - 164,547 164,547

 لكية ملاق خالل حقو من  - - 7,330 7,330

171,877 77171,8  - -  

62,374,58  20443,2  275,283 1,656,101  

 



 

                             31                                                                                          ( م.ب.تش المالية )شإف إ ي موعة ج جم
 
       وحدة المختصرةالية المرحلية المالمعلومات الم ات حوليضاحإ

 ية مريكت األلدوالرابآالف ا                                            2022 مارس  31في   ة نتهي الم ة أشهرللثالث
 

 ( )يتبع ةيلماال واتدألا  .19
 

 ع( يتب) دلة االقيمة الع
 
 :رةفتلل ا الخ 3ستوى ي المف ليةمالا جوداتمولي ا ف كة حرلل احلي ليالتا  لجدولا
 

  مارس  31  مبرديس 31
2021  2022  
  ة( عراج)م  )مدققة( 
    

 الفترة ةاي بدفي  الرصيد 443,203  390,567
 2 المستوى نمحول م 159,254  24,650

 لدفتريةاالقيمة ب ت ادبعات اس (58,878)  (27,531)
 تيامشتر 15,988  69,129

 رةالفت ل لة خاللعاداالقيمة ات يرغت  (8,509)  (13,612)

    
  الفترة ةايهنفي الرصيد  551,058  443,203

 
 

 اية ت الوصات تحدوجالموو رةاداإل حتتدات جووم. 20

  ، هايسس بتأي تقوم تال عير امشلات ركارية لششاستت االمادخلاو تثمارات االسإدارة وإلدارة ت اا دمخ ريوفتب جموعة الم ومقت (1
بالناقر  اتخاذ  ذامن هويتض عايرات  هذبة  الشركات.  ن  اله  المحتفلا  داتوجومان  بهذه  بها  هذف  ةمشتملير  غ  فةصظ   ه ي 
ا يمالال  تالبيانا اللبة.  دلموحة   كييرمأ  ردوالون  ملي  5,734  ي المالز  مركلا   انيبخ  ير تافي    دارةاإل  تحت  تموجوداغت 

   989بمبلغ    ةإدار  رسومبتسجيل    عةمولمجا  تقام  ة،ترفخالل ال  .(يريكمأوالر  د  نوملي  5,297  :2021بر  سمدي  31)
  .تموجودالا ارةدإب ةقمتعل طةأنشقابل م ي(يكرأم والرد ف أل 805  : 2021مارس   31)ي أمريك رالف دولأ
 

المإ  من  يةاصلواحت  ت  اتودجوالمن  تتكو (2 الة ملوقبالم  يةارختيالا  حافظدارة  ر الدو  ألف  594,906  غلببم  ينتثمرمسن 
  ، كلذل  ةضافباإل  .البنكبة صالخا  اريةمث تالسا   اتجمنت  فيمنها  أمريكي    دوالرألف   502,667ار  تثماس  متي توالأمريكي،  

   .يكيرمأ دوالر فأل   16,033بلغ مب كوكصب ينرثم تلمسا عنيابة النبالبنك  ظ تفيح
 

 

 يد شركات تابعة إلغاء توح. 21

بت   قامت إتش  إف  برنامج إلعادمجموعة جي  المجموعة  نفيذ  هيكلة  البنية ة  التخارج من أصول  والذي يشمل  )"البرنامج"( 
تم رسملتها  والتي    "إنفراكورب"(،)   اكورب ش.م.ب"  رمؤخرا "إنفؤها  إنشا  كة تمشرلتحتية واألصول العقارية من خالل  ا

يتجاوز   التطوي  1.1بما  وأصول  التحتية  البنية  أصول  من  أمريكي  دوالر  إنمليار  شركة  ستتخصص  في  رفر.  اكورب 
األسواق  الخليج و  ء دولات بنية تحتية مستدامة في جميع انحاارات التي تركز على تسريع النمو وتطوير أصول وبيئماالستث
 المية.الع
 

،  ، بما في ذلك البنككات المجموعةمن شر  نية التحتيةبعض األصول العقارية وأصول البحويل  تم تذا البرنامج،  بموجب ه
إنف عيني  اكوررإلى شركة  كمقابل  بقيمة  ب  ملكية  حقوق  بأسهم  دوالر    200ممول  ه  ،مريكيأمليون  بقيمة   نةي جوصكوك 

  إنفراكورب. صادرة عن شركة (ملكية دائمةوق )حق كيأمري يون دوالرمل 900
  

جي إف مجموعة  باعت    ،صولهذه األ   تحويل. بعد  2022مارس    31في    ةالمنتهي  فترةهذه األصول في ال  ذ عملية تحويلتم تنفي
أدى    الذي و  ة،، مما أدى لخسارة الحصة المسيطررى أخف  اطرمساهمين من أ إنفراكورب إلى  شركة  % من أسهمها في  60  إتش
  حتسب م  استثمارك  ها بتم احتساو، 2022مارس    31كما في    جموعة جي إف إتشمل  ةتابعشركة  عد  تفراكورب لم  إنشركة أن    إلى

  لمرحلية الموحدة اا في هذه البيانات المالية  استبعادهتاريخ    لغايةيل شركة إنفراكورب  نتائج تشغ  توحيدم  تحقوق الملكية.  بطريقة  
 دناه: أ وضعرم إنفراكورب ةأثر استبعاد شركتم . المختصرة

 
 



                        32                                                                                         ( م.ب.تش المالية )شإف إ ي وعة ج مجم
 
       الية المرحلية الموحدة المختصرةالمعلومات الم ات حوليضاحإ

 ية ت األمريكلدوالرابآالف ا                                             2022 رس ما 31في   ة المنتهي  ة أشهرللثالث
 
 
 )يتبع(  يد شركات تابعةإلغاء توح.  22

 
    مارس  31

2022    

    ة(عراج)م

 الموجودات   

 نقد وأرصدة لدى البنوك   80,119
 محفظة الخزينة   50,912
 تالتمويالات موجود   38,100
 قارات استثماريةع   847,221
 ية الخاصةلكاستثمارات الم   67,861
 استثمارات مشتركة            120,735
 مقدماً صروفات مدفوعة موذمم مدينة    87,645
 تلكات ومعداتمم   81,200

    
 مجموع الموجودات   1,373,793

    
    
 المطلوبات   

 تمويل ألجل   24,467
 مستحقة روفاتمصوذمم دائنة    108,032

    
 طلوباتلما عمجمو   132,499

    
 طرةحصة غير مسي   141,294

    
 المحولة موجوداتال صافي   1,100,000

    
 التحويل: بل بتاريخالمقا   

 وق ملكية في إنفراكوربحق   200,000
 سندات مستدامة هجينة   900,000

1,100,000    

    

    مارس  31
2022    
    )مراجعة( 

 المتضمن في بيان  2022مارس  31تهية في هر المنأشلربح للثالثة ا صافي   
 الدخل الموحد المختصر   ( 438)

 
ع مشاريالتعكس إلى حد كبير  التي  كقطاع مستقل، وإنفراكورب  شركة    نالتي تمثل جزءاً مشركة  الودات  ل موجتشغي  لم يتم
صافي الموجودات  يف  لم يتم تصنبالتالي،  و.  جديد  عملنموذج    جببموفصلها  حتية للبنك التي تم  ية التيع البنقارية ومشارالع

   .الصناعيةما يتعلق بعملياتها عنه في ما تم اإلفصاح عدا، كعمليات متوقفة إنفراكوربشركة في  المحولة
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       الية المرحلية الموحدة المختصرةالمعلومات الم ات حوليضاحإ

 ية ت األمريكلدوالرابآالف ا                                            2022 رس ما 31في   ة المنتهي  ة أشهرللثالث
 
 
 )يتبع(  يد شركات تابعةإلغاء توح  .22

 
 نتائج العمليات المتوقفة أ. 

 
  ارس م 31  مارس  31

2021  2022  
    

 إيرادات 5,391  5,226
 مصروفات (5,347)  (5,305)

    
 صافي الربح 44  ( 79)

 
 العمليات المتوقفة نقدية المستخدمة في ب. التدفقات ال

 
  مارس  31  مارس  31

2021  2022  
    
 تشغيليةصافي التدفقات النقدية من األنشطة ال 182  (863)
 االستثمارية في التدفقات النقدية من األنشطةصا (317)  ( 1)

 يةالتمويل ية من األنشطةصافي التدفقات النقد 3  266

    
 المستخدمة في العمليات المتوقفةصافي التدفقات النقدية  ( 132)  (598)

 
 اد على المركز المالي للمجموعةأثر االستبع. ج

 
  مارس  31  ديسمبر 31

2021  2022  
    

 الممتلكات واآلالت والمعدات 75,704  76,019
 مخزونال 6,767  5,895
 ذمم تجارية وذمم مدينة أخرى 18,021  18,289
 النقد وما في حكمه 2,397  2,528

 إجمالي المطلوبات والقروض (48,419)  (48,305)

    
 صافي الموجودات 54,470  54,426

 


