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 المحترم  السيــــد حسن عبدالرحمن السركال

 رئيس تنفيذي العمليات –نائب رئيس تنفيذي 

 رئيس قطاع العمليات

 9700ص.ب  ,الماليسوق دبي 

 اإلمارات العربية المتحدة –دبــــــي 

 

 ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 

 2019 مايو 13المنعقد بتاريخ  مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش المالية اجتماع نتائج: الموضوع

 

 اليوم اجتمع قد المجموعة إدارة مجلس بأن واألسواق المساهمين السادة إعالم المالية اتش اف جي مجموعة تود

 للمجموعة المالية لبياناتا واعتماد مناقشة تم وقد ظهرا   الواحدة الساعة تمام في 2019 مايو 13 الموافق االثنين

 .2019 مارس 31 في المنتهية للفترة 2019 العام من األول للربع

 
مليون دوالر أمريكي مقابل  70.12لتصل إلى  %6.47ارتفاعا في إيراداتها بنسبة بلغت سجلت المجموعة 

قيمة الربح الصافي الذي يؤول إلى  بلغتوقد . 2018مليون دوالر أمريكي خالل الربع األول من عام  65.86

 36.48مليون دوالر أمريكي مقارنة بما مقداره  21.36ما مقداره  2019المساهمين خالل الربع األول من عام 

. كما سجلت المجموعة ربحا %41.44مليون دوالر أمريكي خالل نفس الفترة من العام السابق، بانخفاض بنسبة 

مليون دوالر أمريكي خالل الربع  36.89دوالر أمريكي، مقارنة بما مقداره  مليون 20.7صافيا موحدا بقيمة 

. هذا ويعزى انخفاض الربح الصافي للمجموعة بشكل أساسي إلى %43.9، بانخفاض بنسبة 2018األول من عام 

ي من تانخفاض نسبة المساهمة من نشاط الصيرفة التجارية للمجموعة، وتمديد مدة إقفال صناديق استثمارية وال

 .المتوقع انتهاء مدتها خالل الربع الثاني

 

مليون دوالر أمريكي، مقارنة بما  21.17بلغ ما قيمته  2019الربح من العمليات المستمرة خالل الربع األول من 

، فيما بلغت %40.75، بانخفاض بنسبة 2018مليون دوالر أمريكي خالل الربع األول من عام  35.73مقداره 

مليون  21.29مليون دوالر أمريكي مقارنة بما مقداره  21.43ت التشغيلية خالل الفترة ما قيمته قيمة المصروفا

. كما ارتفعت تكاليف التمويل الخاصة %0.6، بارتفاع بنسبة 2018دوالر أمريكي خالل نفس الفترة من عام 

مليون  7.17ارنة بما مقداره ، مق2019مليون دوالر أمريكي خالل الربع األول من عام  23.71بالبنك لتصل إلى 

، إذ يعزى ذلك أساسا إلى أموال سوق المال اإلضافية التي جمعها 2018دوالر أمريكي خالل نفس الفترة من عام 

مليون  40.72للربع األول المستلمة بلغت اإلرادات النقدية  وقد البنك في إطار استراتيجيته الجديدة لنشاط الخزينة.

 .2018لربع األول لعام لمن اإليرادات  58.07دوالر أمريكي وتمثل 

 

مليار  5.91إلى  2018مليار دوالر أمريكي في نهاية عام  4.99ارتفعت قيمة إجمالي أصول المجموعة من 

كما ارتفعت المطلوبات الخاصة بالمجموعة  %18.44، بارتفاع بنسبة 2019مارس  31دوالر أمريكي كما في 

مليار دوالر أمريكي  3.57مقارنة بما مقداره  2019مارس  31مليار دوالر أمريكي كما في  4.50ت حيث بلغ

  .، ويعزى ذلك أساسا إلى أنشطة سوق المال اإلضافية2018في نهاية عام 

 



 

 

مليار  1.05فقد بلغت قيمته  2019مارس  31بالنسبة إلجمالي حقوق الملكية التي تؤول إلى المساهمين كما في 

مليار دوالر أمريكي، بعد احتساب  1.06حين بلغت قيمته  2018دوالر أمريكي مقارنة بما كان عليه في نهاية عام 

األرباح خالل الربع واحتساب حصص األرباح النقدية التي أقرها المساهمون خالل اجتماع الجمعية العامة األخير 

سنتا مقارنة بما قيمته  0.61ما قيمته  2019ول من عام بلغت قيمة الربح مقابل السهم خالل الربع األ .للمجموعة

 .2018سنتا خالل نفس الفترة من عام  1.02
 

 .2019 مارس 31 في المنتهية للفترة 2019 العام من األول للربع للمجموعة المالية البيانات لكم مرفق

 

 

 ،،وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام

 

 

 

 

 نبيـــــل مـــيرزا 

 زام ـتـلاإل رئـيـس                                                                     

  



                                                       
     
     
  
 
 
 
    
     
     
     
     
     
     
 
 
     

 مجموعة جي اف اتش المالیة ش.م.ب
 

 المختصرة المرحلیة الموحدة المالیة المعلومات
 ۲۰۱۸مارس  ۳۱

 
 
 
 
 
 
 
 

 إسالمي) جملةالمركزي كبنك  (مسجل لدى مصرف البحرین ٤٤۱۳٦ : رقم السجل التجاري
    

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

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

  فخرو كي بي ام جي : مدققو الحسابات



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

  المختصرة المرحلیة الموحدة المالیة المعلومات
  ۲۰۱۹مارس  ۳۱للثالثة أشھر المنتھیة في 

 
 

  حةالصف             المحــتویات
  

 
 
        

   ۱   المختصرة المرحلیة الموحدة المالیة لمعلوماتا مراجعة عن مدققي الحساباتتقریر 
          

         المختصرة المرحلیة الموحدة المالیة المعلومات
   ۲         ركز المالي الموحد المختصرالم

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







                                                           ۳                                                                         مجموعة جي اف اتش المالیة ش.م.ب
 

      المختصر الموحد بیان الدخل
 بآالف الدوالرات األمریكیة                                              ۲۰۱۹مارس  ۳۱للثالثة أشھر المنتھیة في 

 
 الثالثة أشھر المنتھیة   إیضاح 

 مارس ۳۱  مارس ۳۱                                                                             
  ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
 (مراجعة)  (مراجعة)  

لمستمرةالعملیات ا      
      الخدمات المصرفیة االستثماریةإیراد 

 ٥۳۷  ۷۳٥  موجوداتإدارة ال
 ۸٫۹۰۰  ٦٫٦٥٤  إیرادات متعلقة بالصفقات

  ۷٫۳۸۹  ۹٫٤۳۷ 
     المصرفیة التجاریةالخدمات  یرادإ

 ۱٦٫٥۰٤  ۱۹٫۳۰۰  التمویل إیراد
 ۳٫۹۸٤  ۸٫۱۲۲  الخزینة واالستثمار إیراد

 ۱٫۸۲۸  ۱٫۷۹۳  دات أخرىالرسوم وإیرا
 )٥٫٥٤٤(  )۸٫۷۹٦(  مطروحاً: العائد لحاملي حسابات االستثمار

 )٥٫٤٥۹(  )٦٫٤٥۸(  مطروحاً: مصروفات التمویل
  ۱۳٫۹٦۱  ۱۱٫۳۱۳ 

     واالستثمارات المشتركة الخاصة إیراد من استثمارات الملكیة
 ۳٫٤۷٤  )۲۳۰(  ، صافيإیراد االستثمار المباشر

 ۳٥٫۳۰۰  ۲۹٫٤۰٦ ۱٦ متعلق بإعادة الھیكلة إیراد
 ٥۷۱  ۲٥۹  أرباح أسھم من االستثمارات المشتركة

  ۲۹٫٤۳٥  ۳۹٬۳٤٥ 
     إیراد العقارات
 ۳٫۲۰۰  ۷٫٤۷٦  التطویر والبیع

 ٥٦۲  ٥٦۲  اإلیجار والدخل التشغیلي
  ۸٫۰۳۸  ۳٫۷٦۲ 
     وإیرادات أخرى یراد الخزینةإ

 ۷۳۸  ٥٫۲٦٤  الخزینةأنشطة من التمویل  إیراد
 -  ٥٫۷۸۳  من استثمارات خزینةأرباح أسھم وربح 

 ۱٫۲٦٥  ۲٥۲  ، صافيإیرادات أخرى
  ۱۱٫۲۹۹  ۲٫۰۰۳ 

 ٦٥٬۸٦۰  ۷۰٫۱۲۲  مجموع اإلیرادات
     

 ۲۱٬۲۸۷  ۲۱٬٤۳٦   تشغیلیة مصروفات
 ۷٫۱٦۸  ۲۳٫۷۰۷  مصروفات التمویل

 ۱٫٦۷٤  ۳٫۸۱۲ ۱۷ الموجودات مخصصات انخفاض قیمة
 ۳۰٬۱۲۹  ٤۸٬۹٥٥  مجموع المصروفات

     
 ۳٥٬۷۳۱  ۲۱٫۱٦۷  ربح من العملیات المستمرة

     غیرمن موجودات محتفظ بھا لغرض البیع ومن العملیات ربح  /خسارة) (
 ۱٬۱٦٤  )٤٦۷(   المستمرة، صافي

 ۳٦٫۸۹٥  ۲۰٫۷۰۰  ربح الفترة
 

     : المنسوب إلى
 ۳٦٬٤۷۹  ۲۱٫۳٦۲  كمساھمي البن

 ٤۱٦  )٦٦۲(  حصص غیر مسیطرة
  ۲۰٫۷۰۰  ۳٦٬۸۹٥ 
 

     العائد على السھم
 ۱٫۰۲  ۰٫٦۳  (سنت أمریكي) على السھم المخفضاألساسي والعائد 

 
     العملیات المستمرة – العائد على السھم

 ۱٫۰۲  ۰٬٦۱  (سنت أمریكي) على السھم المخفضاألساسي والعائد 
 

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



                                                           ٤                                                                                                                                                              مجموعة جي اف اتش المالیة ش.م.ب  
 

   المختصر بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد
 بآالف الدوالرات األمریكیة                                                                                                                             ۲۰۱۹مارس  ۳۱للثالثة أشھر المنتھیة في 

 
 

  المنسوب لمساھمي البنك  حصص غیر 
      احتیاطي  احتیاطي  احتیاطي تحویل  حصص مسیطرة مجموع
  رأس أسھم احتیاطي أرباح أسھم القیمة العادلة العمالت  غیر محتفظ بھا حقوق
 (مراجعة) ۲۰۱۹مارس  ۳۱ المال خزینة قانوني ةستبقام المنحة  األجنبیة المجموع ةمسیطر للبیع الملكیة

            
 * ۲۰۱۹ینایر ۱الرصید في  ۹۷٥٫٦۳۸ )۸٥٫٤۲٤( ۱۱۷٫۳۰۱ ۹۸٫۳۱۸ ۱٫۰۸٦ )٤٫۷۲٥( )٤۳٫۳۸۰( ۱٫۰٥۸٫۸۱٤ ۳۲۳٫٤۰۸ ٤۰٫٥٥٦ ۱٫٤۲۲٫۷۷۸

 ربح الفترة - - - ۲۱٫۳٦۲ - - - ۲۱٫۳٦۲ )٦٦۲( - ۲۰٫۷۰۰
 تغیرات القیمة العادلة خالل           
 الفترة - - - - - )۹۱٦( - )۹۱٦( - - )۹۱٦(
 فروقات تحویل العمالت           
 األجنبیة - - - - - - )۱٫۹۹۲( )۱٫۹۹۲( )۲٫۳٥۳( - )٤٫۳٤٥(
 مجموع اإلیرادات           

 مصروفات المحتسبةوال - - - ۲۱٫۳٦۲ - )۹۱٦( )۱٫۹۹۲( ۱۸٫٤٥٤ )۳٬۰۱٥( - ۱٥٫٤۳۹
            
 )۸أرباح أسھم معلنة (إیضاح  - - - )۳۰٫۰۰۰( - - - )۳۰٫۰۰۰( - - )۳۰٫۰۰۰(
 المحول لصندوق الزكاة           
 واألعمال الخیریة  - - - )۲٫۲۱۹( - - - )۲٫۲۱۹( )۲۲۳( - )۲٫٤٤۲(
 شراء أسھم خزینة - )۲۷٫۹٥٤( - - - - - )۲۷٫۹٥٤( - - )۲۷٫۹٥٤(

 بیع أسھم خزینة - ٤۰٫۸٦۰ - )۹٫٥۷٤( - - - ۳۱٫۲۸٦ - - ۳۱٫۲۸٦
            

 ۲۰۱۹مارس  ۳۱الرصید في  ۹۷٥٫٦۳۸ )۷۲٫٥۱۸( ۱۱۷٫۳۰۱ ۷۷٫۸۸۷ ۱٫۰۸٦ )٥٫٦٤۱( )٤٥٫۳۷۲( ۱٬۰٤۸٬۳۸۱ ۳۲۰٬۱۷۰ ٤۰٫٥٥٦ ۱٫٤۰۹٫۱۰۷
 

ألف دوالر أمریكي  ۲٤٫۸۱۸بیع أسھم الخزینة بمبلغ  منق الملكیة، ضمن بند االحتیاطي القانوني. قام البنك بإعادة تصنیف الخسائر * اعتاد البنك على احتساب ربح / (خسارة) بیع أسھم الخزینة كجزء من حقو
 إلى األرباح المستبقاة.  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

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



                                                           ٥                                                                                  مجموعة جي اف اتش المالیة ش.م.ب
 

   المختصر بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد
 بآالف الدوالرات األمریكیة                                                                                                                     (یتبع) ۲۰۱۹مارس  ۳۱أشھر المنتھیة في للثالثة 

 
 

  المنسوب لمساھمي البنك  
           

    عالوة    احتیاطي  احتیاطي  حصص مجموع
  رأس أسھم إصدار احتیاطي أرباح أسھم القیمة العادلة  غیر حقوق
 (مراجعة) ۲۰۱۸مارس  ۳۱ المال خزینة أسھم قانوني ةستبقام المنحة  المجموع مسیطرة الملكیة

           
  ۲۰۱۸ینایر ۱الرصید في  ۹۷٥٫٦۳۸ )٥۸٫٤۱۷( ۳٫۰٥۸ ۱۰٥٫۸۹۳ ۱۲۲٫۸۲٥ ۱٫۰۲٦ - ۱٫۱٥۰٫۰۲۳ ۳٤٥٫۷۷۰ ۱٫٤۹٥٫۷۹۳

 أثر تطبیق معیار المحاسبة           
 ) ۳۰المالي رقم ( - - - - )۱٦٫٥۸٦( - - )۱٦٫٥۸٦( )۱۳٫۰۹۲( )۲۹٫٦۷۸(

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

 ربح الفترة - - - - ۳٦٫٤۷۹ - - ۳٦٫٤۷۹ ٤۱٦ ۳٦٫۸۹٥
 تغیرات القیمة العادلة خالل الفترة - - - - - - ۱٫۱۳۹ ۱٫۱۳۹ - ۱٫۱۳۹

 مجموع اإلیرادات والمصروفات          
 المحتسبة - - - - ۳٦٫٤۷۹ - ۱٫۱۳۹ ۳۷٫٦۱۸ ٤۱٦ ۳۸٫۰۳٤

           
 أرباح أسھم للمساھمین  - - - - )۸۲٫٤۱۲( - - )۸۲٫٤۱۲( - )۸۲٫٤۱۲(
 المحول لصندوق الزكاة واألعمال الخیریة - - - - )٦۳٦( - - )٦۳٦( )٥۳٤( )۱٫۱۷۰(
 إلغاء احتساب نتیجة فقدان السیطرة - - - - - - - - )۷۱۱( )۷۱۱(
 شراء أسھم خزینة - )٥٫٤٤٤( - - - - - )٥٫٤٤٤( - )٥٫٤٤٤(

 بیع أسھم خزینة - ۳٫۲۲٥ )۸٦۷( - - - - ۲٫۳٥۸ - ۲٫۳٥۸
            

 ۲۰۱۸مارس  ۳۱الرصید في  ۹۷٥٫٦۳۸ )٦۰٫٦۳٦( ۲٫۱۹۱ ۱۰٥٫۸۹۳ ٥۹٫٦۷۰ ۱٫۰۲٦ ۱٫۱۳۹ ۱٫۰۸٤٫۹۲۱ ۳۳۱٫۸٤۹ ۱٫٤۱٦٫۷۷۰
 
 
 
 
 
 

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



                                                        ٦                                                                           مجموعة جي اف اتش المالیة ش.م.ب
 

   الموحد المختصر بیان التدفقات النقدیة
 ألمریكیةبآالف الدوالرات ا                                              ۲۰۱۹مارس  ۳۱للثالثة أشھر المنتھیة في 

 
  مارس ۳۱  مارس ۳۱

۲۰۱۸  ۲۰۱۹  
  (مراجعة)  (مراجعة)

 العملیات ةنشطأ   
 ربح الفترة ۲۰٫۷۰۰  ۳٦٫۸۹٥

 تعدیالت لـ :   
 إیراد الخدمات االستثماریة المصرفیة )٦٫٦٥٤(  -
            استثمارات في األوراق المالیة إیراد )۱۲٬۲۹۱(  )٦۳۲(
 الخاصة ن استثمارات الملكیةإیراد م ۳۳۰  )۳٫٤٥٥(
 رف العمالت األجنبیة(أرباح)/خسائر ص )٥۲۱(  )۹٦۹(
 إیراد متعلق بإعادة الھیكلة )۲۹٫٤۰٦(  )۳٥٫۳۰۰(
 إیرادات أخرى -  )۲٫٥٤۷(

 مصروفات التمویل ۳۰٬۱٦٥  ۱۷٫۸۷۷
 مخصصات /(عكس مخصصات) انخفاض القیمة  ۳٬۸۱۲  ۱٫٦۷٤

 استھالك وإطفاء ٥٤٤  ٥۰۹
۱٤٫۰٥۲  ٦٬٦۷۹  

 :فيتغییرات    
 اشھر) ۳إیداعات لدى مؤسسات مالیة (ذات تواریخ استحقاق أكثر من  )٤۰۹٬۹۸٤(  ۲٫۷٥٦

 موجودات التمویل )٦۳٬٦۱٤(  ۲٤٬۷٦۸
 ذمم مدینة ومصروفات مدفوعة مقدماً       )۲۱٬۳۷۷(  ۲۱٫۱۳٦

 رصید احتیاطي مصرف البحرین المركزي )٤۱٬۲۳۰(  )٤٫۸۰۲(
 عمالءأموال ال )٥٬٦۱۱(  )٤٫۲۳۰(
 ومؤسسات غیر مالیة مؤسسات مالیة من إیداعات ۹٦۹٬۷٦۰  )۱٦٫٥۱۷(
 حسابات جاریة للعمالء )۱٦٬٤٤۳(  )۹۲۳(
 حقوق ملكیة حاملي حسابات االستثمار ٥۱٬۷۹٦  )۹٤٫۰۲۷(
 ذمم دائنة ومصروفات مستحقة )۳٬٦۸۲(  )۲٦٫۷۷۹(
 أنشطة العملیات(المستخدم في)  الناتج من /صافي النقد  ٤٦٦٬۲۹٤  )۸٤٫٥٦٦(

 
 مارثأنشطة االست   
 شراء معدات، صافي )٦۹(  )٥۱۲(
 ، صافيخاصة (شراء) استثمارات ملكیة بیع/ ۲٬۱٥٦  )۱۹٬٥۹۲(

   مقبوضات من بیع شركة تابعة -  ۱۰٤٫٥۹۱
 ، صافيمحفظة الخزینة(شراء) / بیع  )۱۷۷٬۷۷٦(  ۱۲٫٥٤۹

 ةمشترك اتواستثمار خاصة ملكیة استثماراتمن  ةمستلمأسھم أرباح  ۲٥۹  ٦۳۲
 مدفوع مقدماً لتطویر عقاراتمبلغ  )۱۱٬۷۳٤(  -

 أنشطة االستثمار الناتج من(المستخدم في) /  صافي النقد )۱۸۷٬۱٦٤(  ۹۷٫٦٦۸
 

 أنشطة التمویل   
 ، صافيمستلمة / )مدفوعة(ألجل  مویالتت )۲۲٬۰٤۱(  ۱٫۹۷۳

 مصروفات تمویل مدفوعة  )۱۷٬۷۲۸(  )۸٫۸۳۹(
  رباح أسھم مدفوعةأ )۳۷٥(  )۱۰۰(
 ، صافيأسھم خزینة(بیع) / شراء ۳٬۳۳۲  )۲٫۲۱۹(
 أنشطة التمویل صافي النقد المستخدم في )۳٦٬۸۱۲(  )۹٫۱۸٥(
    

 النقد وما في حكمھ خالل الفترة في الزیادةصافي  ۲٤۲٬۳۱۸  ۳٫۹۱۷
 *ینایر ۱ا في حكمھ في النقد وم ۳۹۷٬٦۲۰  ۲٥٦٫۸۸۷
 مارس ۳۱النقد وما في حكمھ في  ٦۳۹٬۹۳۸  ۲٦۰٫۸۰٤

 
 * یتمثل النقد وما في حكمھ في:   

 )المقید(باستثناء رصید احتیاطي مصرف البحرین المركزي والنقد  نقد وأرصدة لدى البنوك ٤٤۳٬۷۰۳  ۱٤۱٫۳۲٤
 أقل من ثالثة أشھر)خ استحقاق ذات تواری( إیداعات لدى مؤسسات مالیة ۱۹٦٬۲۳٥  ۱۱۹٫٤۸۰
۲٦۰٫۸۰٦  ٤۳۹٬۹۳۸  

 دوالر أمریكي). ألف ۱٫۰٤۱: ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱دوالر أمریكي ( ألف ۱٬۲۰۰ صافي من الخسائر االئتمانیة المتوقعة بمبلغ* 
 
ً  جزءاً  ۲۲إلى  ۱المرفقة من  اإلیضاحات شكلت  .رةالموحدة المرحلیة المختص المالیة المعلومات ھذه من أساسیا



۷                                                                                                                                                           مجموعة جي اف اتش المالیة ش.م.ب  
              

    المختصربیان التغیرات في حسابات االستثمار المقیدة الموحد 
                                        ۲۰۱۹مارس  ۳۱أشھر المنتھیة في  للثالثة

 
  

 (مراجعة) ۲۰۱۹مارس  ۳۱ ۲۰۱۹ینایر  ۱الرصید في  الحركة خالل الفترة ۲۰۱۹مارس  ۳۱الرصید في 
 

 المجموع
(بآالف 

الدوالرات 
 األمریكیة)

 
معدل سعر 

 الوحدة
(بالدوالر 
 األمریكي)

 
 
دد ع

الوحدات 
 (باآلالف)

مصروفات 
 إداریة

(بآالف 
الدوالرات 
 األمریكیة)

رسوم البنك 
 كوكیل

(بآالف 
الدوالرات 
 األمریكیة)

 أرباح أسھم
 مدفوعة
(بآالف 

الدوالرات 
 األمریكیة)

 مجمل
 الدخل

(بآالف 
الدوالرات 
 األمریكیة)

 
 إعادة تقییم
(بآالف 

الدوالرات 
 األمریكیة)

استثمارات/ 
 (سحوبات)

بآالف (
الدوالرات 
 األمریكیة)

 
المجموع 
(بآالف 

الدوالرات 
 األمریكیة)

 
 معدل سعر

 الوحدة
(بالدوالر 
 األمریكي)

 
 
 

عدد الوحدات 
 (باآلالف)

 
 
 

 الشركة:

             
 شركة مینا للعقارات (ش.م.ك.م)  ۱٥۰ ۰٫۳۳ ٤۹ - - - - - - ۱٥۰ ۰٫۳۳ ٤۹
 وق البشایرصند ۱۳ ۷٬۰۳ ۹۳ - - - - - - ۱۳ ۷٬۰۳ ۹۳

 )۱سفانا لالستثمار (ریا  ٦٫۲٥٤ ۲٫٦٥ ۱٦٫٥۸۸ - - - - - - ٦٫۲٥٤ ۲٫٦٥ ۱٦٫٥۸۸
 شادن لالستثمارات العقاریة ذ.م.م             

 )٥(ریا  ۳٬٤۳٤ ۲٫٦٥ ۹٫۱۰۹ - - - - - - ۳٬٤۳٤ ۲٫٦٥ ۹٫۱۰۹
 )٦اشركة لوكاتا المحدودة (ری ۲٫٦۳۳ ۱٫۰۰ ۲٫٦۳۳ - - - - - - ۲٫٦۳۳ ۱٫۰۰ ۲٫٦۳۳

             

۲۸٫٤۷۲   - - - - - - ۲۸٫٤۷۲    
  

 (مراجعة) ۲۰۱۸مارس  ۳۱ ۲۰۱۸ینایر  ۱الرصید في  الحركة خالل الفترة ۲۰۱۸ مارس ۳۱الرصید في 
 

المجموع 
(بآالف 

الدوالرات 
 األمریكیة)

 
معدل سعر 

 الوحدة
(بالدوالر 
 األمریكي)

 
 

عدد 
الوحدات 
 (باآلالف)

مصروفات 
 إداریة

آالف (ب
الدوالرات 
 األمریكیة)

رسوم البنك 
 كوكیل

(بآالف 
الدوالرات 
 األمریكیة)

 أرباح أسھم
 مدفوعة
(بآالف 

الدوالرات 
 األمریكیة)

 مجمل
 الدخل

(بآالف 
الدوالرات 
 األمریكیة)

 
 إعادة تقییم
(بآالف 

الدوالرات 
 األمریكیة)

استثمارات/ 
 (سحوبات)
(بآالف 

الدوالرات 
 األمریكیة)

 
المجموع 

آالف (ب
الدوالرات 
 األمریكیة)

 
 معدل سعر

 الوحدة
(بالدوالر 
 األمریكي)

 
 
 

عدد الوحدات 
 (باآلالف)

 
 
 

 الشركة :

             
 شركة مینا للعقارات (ش.م.ك.م)  ۱٥۰ ۰٫۳٥ ٥۲ - - - - - - ۱٥۰ ۰٫۳٥ ٥۲
 صندوق البشایر ۱۳ ۷٫۱٥ ۹۳ - - - - - - ۱۳ ۷٫۱٥ ۹۳

 )۱سفانا لالستثمار (ریا  ٦٫۲٥٤ ۲٫٦٥ ۱٦٫٥۸۸ - - - - - - ٦٫۲٥٤ ۲٫٦٥ ۱٦٫٥۸۸
 شادن لالستثمارات العقاریة ذ.م.م             

 )٥(ریا  ۳٫٥۲۹ ۲٫٦٥ ۹٫۳۸٦ - - - - - - ۳٫٥۲۹ ۲٫٦٥ ۹٫۳۸٦
 )٦شركة لوكاتا المحدودة (ریا ۲٫٦۳۳ ۱٫۰۰ ۲٫٦۳۳ - - - - - - ۲٫٦۳۳ ۱٫۰۰ ۲٫٦۳۳

             

۲۸٫۷٥۲   - - - - - - ۲۸٫۷٥۲    
 
ً  جزءاً  ۲۲إلى  ۱المرفقة من  اإلیضاحات شكلت  .الموحدة المرحلیة المختصرة المالیة المعلومات ھذه من أساسیا



                                               ۸                                                                       مجموعة جي اف اتش المالیة ش.م.ب  
 

   بیان مصادر واستخدامات صندوق األعمال الخیریة والزكاة الموحد المختصر
 بآالف الدوالرات األمریكیة                                           ۲۰۱۹مارس  ۳۱للثالثة أشھر المنتھیة في 

 
 

  مارس ۳۱  مارس ۳۱
۲۰۱۸  ۲۰۱۹  

  (مراجعة)  (مراجعة)
    
 صندوق األعمال الخیریة والزكاة مصادر   

 مساھمة من المجموعة  ۲٫٤٤۲  ۲٫۹٥٦
 إیرادات مخالفة للشریعة اإلسالمیة ٤۳  ۱۲

    
 مجموع المصادر ۲٫٤۸٥  ۲٫۹٦۸

    
 استخدامات صندوق األعمال الخیریة والزكاة   
 تبرعات لمؤسسات خیریة )٦۷٦(  )۳(
    
 مجموع االستخدامات )٦۷٦(  )۳(
    

 فائض المصادر على االستخدامات ۱٫۸۰۹  ۲٫۹٦٥
 صندوق األعمال الخیریة والزكاة غیر الموزع كما في بدایة الفترة ٤٫٦۳٥  ۲٫۸٤۰

    
 مارس ۳۱صندوق األعمال الخیریة والزكاة غیر الموزع كما في  ٦٫٤٤٤  ٥٫۸۰٥

 
 

 تتمثل في:   
 الزكاة المستحقة  ۱٫٥۳۰  ۱٫۹۷۰
 صندوق األعمال الخیریة ٤٫۹۱٤  ۳٫۸۳٥

    
٥٫۸۰٦٫٤٤٤  ٥  

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



                                                                                                     ۹                                                                            مجموعة جي اف اتش المالیة ش.م.ب  
 

    المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة   إیضاحات حول
                           ۲۰۱۹مارس  ۳۱للثالثة أشھر المنتھیة في 

 
 

 نشأةالمتقریر  .۱
من المعلومات المالیة  ۲۰۱۹مارس  ۳۱أشھر المنتھیة في  للثالثةتتكون المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة 

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

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

الشركة األم/  بلد التأسیس إسم الشركة التابعة
 المالكة

نسبة الملكیة 
 ۲۰۱۹الفعلیة 

 نشاط العمل الرئیسي

اإلمارات  جي اف اتش كابیتال المحدودة
العربیة 
 المتحدة

 جي اف اتش

 إدارة االستثمارات  ۱۰۰%

المصرف الخلیجي التجاري 
  )HCBKش.م.ب (

 أعمال مصرفیة بالتجزئة %٥٥٫٤۱ مملكة البحرین

شركة بوابة المغرب االستثماریة 
)MGIC(  

 جزر الكایمن

 تطویر العقارات %۸۹٫۲٦

 تطویر العقارات %٥۱٫٤۱  شركة مرفأ تونس لالستثمار
شركة استثمار مدینة نافي 

مومباي للطاقة، وشركة استثمار 
مدینة مومباي لتكنولوجیا 

علومات (مجتمعة" مشاریع الم
 الھند")

 تطویر العقارات ۷۷٫۲۰%

شركات مشاریع العرین ش.م.ب 
 (مقفلة)

۱۰۰%  تطویر العقارات 

%٦٥٫۸٥ شركة شیفیلد دبي لالستثمار  شركة قابضة للمؤسسات التعلیمیة 
%٥۱٫۷۲ شركة الصقر لألسمنت ش.م.ب   صناعة اإلسمنت 
شركة الخلیج القابضة ش.م.ك 

 قابضة)(
%٥۱٫۱۸  دولة الكویت  االستثمار في العقارات 

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

المصرف 
الخلیجي 
 التجاري

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

    المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة   إیضاحات حول
                           ۲۰۱۹مارس  ۳۱للثالثة أشھر المنتھیة في 

 
 
 أساس اإلعداد .۲

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

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

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

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

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

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

 التغییر في العرض:
وعة وصفھا وعرضھا لبیان الدخل وبیان المركز المالي لتتوافق مع مختلف ، غیرت المجم۲۰۱۹مارس  ۳۱اعتباراً من 

أنشطة المجموعة المولدة لإلیرادات، ولتعزیز اإلفصاحات، وتمكین مستخدمي البیانات المالیة من فھم األنشطة واألداء المالي 
 ومصادر اإلیرادات المرتبطة بھا.  للمجموعة بشكل أفضل. الفقرات والجداول أدناه تقدم شرحاً لخطوط العمل الجوھریة،

 
 األنشطة:

عن عمالئھا بصفة وكیل ب) تقدیم  نیابةاالستثمار، وإدارة األصول  صاألنشطة الرئیسیة للمجموعة تشمل: أ) تقدیم فر
محسنة ئد عواالتجاریة ج) القیام بتطویر وبیع مشاریع البنى لتحتیة والمشاریع العقاریة المستھدفة لتحقیق  المصرفیةالخدمات 

د) مشاركة العمالء في االستثمار، واالحتفاظ بموجودات ملكیة استراتیجیة كمدیر رئیسي. باإلضافة لألنشطة الرئیسیة أعاله، 
 تقوم المجموعة محفظة الخزینة بھدف تحقیق عوائد أعلى من الفرص المتوفرة في رأس المال وأسواق المال.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                  ۱۱تش المالیة (ش.م.ب)                                                                          مجموعة جي إف إ
 

    المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة   إیضاحات حول
                           ۲۰۱۹مارس  ۳۱للثالثة أشھر المنتھیة في 

 
 
 (یتبع) أساس اإلعداد.  ۲

 
 القطاعات:

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

 الخدمات المصرفیة
 ستثماریة:اال
 
 
 
 
 

على مجاالت حقوق  بشكل أساسي قطاع الخدمات المصرفیة االستثماریة، والذي یركز
ة الخاصة وإدارة األصول. أنشطة حقوق الملكیة الخاصة تشمل االستحواذ على الملكی

حصص في شركات غیر مدرجة أو مدرجة، وذلك بأسعار أقل من القیمة المتوقعة. تعمل 
المجموعة بصفة مدیر ریئسي ووسیط من خالل شراء وإدارة وتحقیق االستثمارات في 

األفراد من أصحاب الثروات. وحدة إدارة موجودات االستثمار لعمالءھا من المؤسسات و
األصول مسئولة عن تحدید وإدارة االستثمارات في العقارات المدرة للعوائد، وتأجیر 

 الموجودات في األسواق المستھدفة. 
 

األنشطة المصرفیة االستثماریة تركز على شراء، وإدارة، وتحقیق االستثمارات، وذلك 
 .المستھدفةلتحقیق وتجاوز العوائد 

 
األنشطة المصرفیة االستثماریة تنتج إیرادات للمجموعة تستند على الرسوم، واألنشطة، 

حقوق الملكیة الخاصة، واالستثمارات  تشملواألصول. الموجودات تحت ھذا القطاع 
 المشتركة واالستثمارات االستراتیجیة غیر المصرفیة للمجموعة.

 
الخدمات المصرفیة 

 :التجاریة
 
 

ع األنشطة المصرفیة للشركات والخدمات المصرفیة لألفراد التي تقدمھا جمی على تشمل
المجموعة من خالل شركتھا التابعة، المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب. كما تقوم الشركة 
التابعة أیضاً بإدارة دفتر الخزینة واستثمارات الملكیة الخاصة بالمجموعة ضمن ھذا القطاع 

 التشغیلي. 
 :تطویر عقارات

 
 
 

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

 بھا.  

ة یالخدمات المؤسس
 والخزینة:

كزي للمجموعة، بما في ذلك جمیع التكالیف واألنشطة التي یتم القیام بھا على المستوى المر
الخزینة والموجودات المتبقیة لالستثمارات، تعتبر جزءاً من األنشطة المؤسسیة وأنشطة 

 الخزینة للمجموعة. 
 

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

 
وحدات العمل االستراتیجیة تقدم منتجات وخدمات مختلفة، ویتم إدارتھا بصورة منفصلة، ألنھا تتطلب استراتیجیات مختلفة 

مجموعة (صانعي لإلدارة وتخصیص الموارد ضمن المجموعة. لكل من وحدات العمل االستراتیجیة، یقوم مجلس إدارة ال
 القرارات التشغیلیة الرئیسیین) بمراجعة تقاریر إداریة داخلیة كل ثالثة أشھر.   

 
یتم قیاس أداء كل قطاع تشیغیلي على أساس نتائج القطاع، ویتم مراجعتھ من قبل لجنة اإلدارة ومجلس اإلدارة كل ثالثة 

تقد أن ھذه المعلومات ھي األكثر أھمیة وعالقة في تقییم نتائج أشھر. تستخدم نتائج القطاعات لقیاس األداء كون اإلدارة تع
بعض القطاعات المتعلقة بمنشآت أخرى التي تعمل في ھذه القطاعات. یتم تحدید التسعیر بین القطاعات، إن وجد، على أسس 

 تجاریة اعتیادیة.  
 
 
 
 



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

    المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة   إیضاحات حول
                           ۲۰۱۹مارس  ۳۱للثالثة أشھر المنتھیة في 

 
 (یتبع) أساس اإلعداد.  ۲

 
القطاعات ذات  منبتصنیف اإلیرادات والتكالیف التي یمكن نسبتھا مباشرة، والمتعلقة بالمعامالت الناشئة  تقوم المجموعة

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

موجودات . اإلیرادات والمصروفات والیة التقدیریةوالتكالیف للقطاعات ذات الصلة، والتي یتم قیاسھا مقابل أرقام المیزان
والمطلوبات غیر المخصصة، تتعلق باألنشطة المؤسسیة وأنشطة الخزینة على مستوى المجموعة. ال یتم تخصیص 

 المصروفات على قطاعات األعمال.
     

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

 
 مصادر اإلیرادات نتجاتالم فئات األصول

الخدمات المصرفیة 
 االستثماریة

في أسھم  الفردیة عروض الصفقات
حقوق الملكیة الخاصة، وفرض األصول 

 المدرة للدخل.
 

تكتسبھا التي و اإلیرادات المتعلقة بالصفقات،
المجموعة من الشركات المستثمر فیھا، 

 بعملیات االستحواذ الجدیدة. المرتبطة 
تكون في ، قائمة على األصولاإلیرادات ال

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

 تعاقدیة في طبیعتھا
منتجات وخدمات التمویل المصرفي  المصرفیة التجاریة الخدمات

للمؤسسات واألفراد، وإدارة النقد، 
 المتوافقة مع الشریعة اإلسالمیة.

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

 الخاصة استثمارات الملكیةتشمل  خاصة استثمارات ملكیة
تعرضات البنك لالستثمارات 
االستراتیجیة واالستثمارات المشتركة. 
كما تشمل الشركات التابعة غیر 
المصرفیة والشركات الزمیلة المحتسبة 

یة، حیث یكون للبنك بطریقة حقوق الملك
 تأثیر جوھري. 

 

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

 واالستثمارات المشتركة، والحصة في الربح/
(الخسارة) من الشركات الزمیلة المحتسبة 

 بطریقة حقوق الملكیة
یل دخل إعادة ھیكلة المطلوبات واتفاقیات التمو

ً كدخل من استثمارات الملكیة  یعتبر أیضا
 .الخاصة

 
تمثل االستثمارات المشتركة للمجموعة  استثمارات مشتركة

مع عمالئھا، في المنتجات التي تروج 
 لھا المجموعة.

أرباح األسھم، والربح/(الخسارة) على 
 للبنك االستثمارات المشتركة

طویر للبیع المباشر، الت العقاراتحیازة  العقارات
اإلیجار. كما یشمل  والبیع، و/أو عوائد

ذلك أمالك المجموعة أو مشاركتھا في 
 الترفیھ والضیافة. أصول

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

 نسبة اإلنجاز.
من اإلیجارات ، دخل اإلیجار والتشغیل

ن االستثمار في واإلیرادات اإلضافیة األخرى م
 العقارات.

 
تمثل عملیات إدارة السیولة للبنك، بما  عملیات الخزینة

في ذلك أنشطة جمع واستخدام األموال 
 لكسب ھامش ربح تجاري.

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

ت المالیة، وأدوات سوق المال، والمؤسسا
 واستثمارات الخزینة األخرى ذات الصلة.
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    لموحدة المرحلیة المختصرة  المعلومات المالیة ا إیضاحات حول
                           ۲۰۱۹مارس  ۳۱للثالثة أشھر المنتھیة في 

 
 

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

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

 التقدیرات .٤
التقدیرات، والفرضیات القرارات و إن إعداد البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة یتطلب من اإلدارة استخدام بعض

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

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

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

 
 إدارة المخاطر المالیة .٥

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

 
 

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

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

 
 

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

تم استخراج أرقام المقارنة . ۲۰۱۸مارس  ۳۱ أشھر المنتھیة في للثالثةالمالیة الموحدة المرحلیة المختصرة المراجعة 
سابات االستثمارات المقیدة للبیانات الموحدة المختصرة للدخل والتدفقات النقدیة والتغیرات في حقوق الملكیة والتغیرات في ح

للثالثة ومصادر استخدامات صندوق األعمال الخیریة والزكاة من المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة المراجعة 
  .۲۰۱۸مارس  ۳۱ أشھر المنتھیة في

 
 

 التخصیصات  .۸
 .  لسنةعند اعتمادھا من قبل المساھمین في نھایة ایتم عمل تخصیصات األرباح، إن وجدت، 

 
 ، تم اعتماد وتنفیذ ما یلي خالل الفترة:۲۰۱۹مارس  ۲۸في اجتماع المساھمین الذي عقد بتاریخ 

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

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

 ملیون دوالر أمریكي لالحتیاطي القانوني. ۱۱٫٤ھـ) تحویل 
یة العمومیة السنوي، بشرط سھم خزینة مملوك من قبل البنك كما في تاریخ اجتماع الجمع ۲۰۷٫٥٤۷٫۱۷۰و) إطفاء 

 الحصول على موافقة السلطات المختصة.* 
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    مرحلیة المختصرة  المعلومات المالیة الموحدة ال إیضاحات حول
                           ۲۰۱۹مارس  ۳۱للثالثة أشھر المنتھیة في 

 
 . التخصیصات (یتبع)۸

 
ً لتاریخ  ، وتم تنفیذھا بالبورصة ۲۰۱۹مارس  ۳۱* تم االنتھاء من اإلجراءات ذات الصلة بكل من بند (ب) و(و) الحقا

          أشھر المنتھیة فيللثالثة المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة في . بالتالي، لم یتم عكسھا ۲۰۱۹إبریل  ۲بتاریخ 
  .۲۰۱۸مارس  ۳۱

  
 محفظة الخزینة .۹

 
  مارس ۳۱  دیسمبر ۳۱  مارس ۳۱

۲۰۱۸  ۲۰۱۸  ۲۰۱۹  
  آالف الدوالراتب  آالف الدوالراتب  آالف الدوالراتب

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

      
      

 إیداعات لدى مؤسسات مالیة ۷۸۱٬۲۷٦  ۲۸۹٫٥٥۸  ۱۲٥٫۰۲٥
      
 استثمارات أدوات حقوق ملكیة     
 بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل     
 سندات بمعدالت فائدة متصاعدة - ۷۰٫۰۰۰  -  -
      
 استثمارات أدوات دین     
 العادلة من خالل بیان الدخل بالقیمة     
 مسعرةصكوك  - ۱٦٦٫٤۰٥  ۱۰۰٫٥۲۷  -
      
 بالتكلفة المطفأة     

 *سعرةصكوك م - ٤٥۹٫٥٤٤  ٤۲۷٫۹۱٥  ۲۹٤٫٥۲۸
      

٤۱۹٫٥٥۳  ۸۱۸٫۰۰۰  ۱٬٤۷۷٬۲۲٥  
 
 

ف دوالر أل ۹۱٬٤۷۲ألف دوالر أمریكي مرھونة مقابل قرض متوسط األجل بقیمة  ۱۲۹٬٦۷٦* تشمل صكوك بقیمة 
 أمریكي.
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    المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة   إیضاحات حول
                           ۲۰۱۹مارس  ۳۱أشھر المنتھیة في للثالثة 

 
 موجودات التمویالت  .۱۰

 
  مارس ۳۱  دیسمبر ۳۱  مارس ۳۱

۲۰۱۸  ۲۰۱۸  ۲۰۱۹  
  آالف الدوالراتب  آالف الدوالراتب  آالف الدوالراتب

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

      
 مرابحة ۹۸٦٫۸۷۸  ۹٤۸٬۱۸۹  ۹۱۳٬٦٤٤
 مشاركة ۸٬۷۹۸  ۹٬۳۹۳  ۱۳٬۳٦۱
 وكالة ۱۳٬۲۸۱  ۱۳٬۲۸۱  ٥۷٬۰۰۰
 مضاربة ۲٬۷۹٦  ۲٬۷۸۲  ۲٬۷۸۰

 إستصناع ٦٬٥۲۰  ٥٬٤٤۸  -
 موجودات محتفظ بھا لإلیجار ۳۲۳٫٦٤۷  ۲۹٤٬۷۸۸  ۲٦۹٬۸۷۰

      
۱٬۲٥٦٬٦٥٥  ۱٬۲۷۳٬۸۸۱  ۱٬۳٤۱٬۹۲۰  

      
  یُطرح: مخصصات اإلنخفاض في القیمة  )٦۹٬۳٥۹(  )٦٤٬۹۳٤(  )٦۰٬۷۹۳(
      

۱٬۱۹٥٬۸٦۲  ۱٬۲۰۸٬۹٤۷  ۱٬۲۷۲٬٥٦۱  
 

 
 استثمارات عقاریة  .۱۱

 
  مارس ۳۱  دیسمبر ۳۱  مارس ۳۱

۲۰۱۸  ۲۰۱۸  ۲۰۱۹  
  آالف الدوالراتب  آالف الدوالراتب  آالف الدوالراتب

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

      
 استثمار عقاري     

 ارض - ٤۸۲٬۸٥۱  ٤۸۲٬۸٥۱  ٥۷۱٬۰٦۰
 مبنى - ٤۰٬۸٤۱  ٤۰٬۸٤۱  ٤۰٬۸٤۱

      
٦۱۱٬۹۰۱  ٥۲۳٬٦۹۲  ٥۲۳٬٦۹۲  

      
 عقارات تطویریة     

 ارض - ۸۰۷٬۳٤۸  ۸۱۱٬٦۸٤  ۸۱۲٬۰۳۲
 مبنى - ٤۹۳٬۸۳۹  ٥۰٤٬٦۳٤  ۹۲٬٤۹٦

      
۹۰٤٬٥۲۸  ۱٬۳۱٦٬۳۱۸  ۱٬۳۰۱٬۱۸۷  

      
۱٬٥۱٦٬٤۲۹  ۱٬۸٤۰٬۰۱۰  ۱٬۸۲٤٬۸۷۹  
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    رحلیة المختصرة  المعلومات المالیة الموحدة الم إیضاحات حول
                           ۲۰۱۹مارس  ۳۱للثالثة أشھر المنتھیة في 

 
 الخاصة ملكیةالاستثمارات   .۱۲

 
  مارس ۳۱  دیسمبر ۳۱  مارس ۳۱

۲۰۱۸  ۲۰۱۸  ۲۰۱۹  
  آالف الدوالراتب  آالف الدوالراتب  آالف الدوالراتب

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

      
      
 أدوات حقوق الملكیة     
 بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة     

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

 أوراق مالیة مدرجة (بالقیمة العادلة) - ۲٦٫٥۳۸  ۲۹٫۰۹۳  ۲۰٫۸۳٤
 (بالتكلفة)مسعرة أسھم غیر  - ۱۰۳٫۰۱٥  ۱۰۳٫۰۸۰  ۱۰۸٫٦۱۸

      
۱۲۹٫٤٥۲  ۱۳۲٫۱۷۳  ۱۲۹٫٥٥۳  

      
 استثمارات في شركات زمیلة محتسبة بطریقة حقوق الملكیة ۱۰٦٫۹۰۸  ٦٦٫۹٦٤  ۸٤٫۸۹٥

      
۲٤۹٫۲۲۲  ۲۳٤٫۰۱۲  ۲۷۱٫۳۳٦  

 
 استثمارات مشتركة  .۱۳

 
  مارس ۳۱  دیسمبر ۳۱  مارس ۳۱

۲۰۱۸  ۲۰۱۸  ۲۰۱۹  
  آالف الدوالراتب  آالف الدوالراتب  آالف الدوالراتب

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

      
      
 بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة     

  (بالتكلفة)  مسعرةأوراق مالیة غیر  - ۷۷٫٥۹۰  ۷۷٫٦٤٤  ۷۷٫۰٤٤
      

۷۷٫۰٤٤  ۷۷٫٦٤٤  ۷۷٫٥۹۰  
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    المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة   إیضاحات حول
                           ۲۰۱۹مارس  ۳۱ھر المنتھیة في للثالثة أش

 
 

 موجودات ومطلوبات ذات عالقة مباشرة محتفظ بھا لغرض البیع .۱٤
 

  مارس ۳۱  دیسمبر ۳۱  مارس ۳۱
۲۰۱۸  ۲۰۱۸  ۲۰۱۹  

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

      
 موجودات ۱٤۷٫۱٤۱  ۱٤۷٫۱٤۱  -
 مطلوبات ٤۲٫۷٤۹  ٤۲٫۷٤۹  -

 
 

الموجودات والمطلوبات ذات العالقة المحتفظ بھا لغرض البیع تمثل موجودات ومطلوبات شركة الصقر لألسمنت ش.م.ب 
. لدى المجموعة ۲۰۱۸ ستحواذ علیھا في سنةتم اال(مقفلة) وشركة شیفیلد دبي لالستثمار، وھي شركات تابعة للمجموعة 

خطة نشطة أقّرھا مجلس اإلدارة، لبیع حصصھا في شركة الصقر لألسمنت وشركة شیفیلد دبي لالستثمار، وبالتالي تم 
كموجودات محتفظ بھا لغرض البیع في بیان  المستحوذ علیھاتصنیف الموجودات والمطلوبات والحصة غیر المسیطرة 

(الخسارة) من عملیات ھذه الشركات في بیان الدخل الموحد المختصر  الموحد. تم عرض صافي الربح/المركز المالي 
 ضمن بند "الربح/ (الخسارة) من الموجودات المحتفظ بھا لغرض البیع والعملیات غیر المستمرة، صافي".  

 
 
 تمویالت ألجل  .۱٥

 
  مارس ۳۱  دیسمبر ۳۱  مارس ۳۱

۲۰۱۸  ۲۰۱۸  ۲۰۱۹  
  آالف ب  آالف ب  آالف ب

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

      
  تسھیالت تمویالت المرابحة  - ۱۲٥٬۸۰٥  ۱٤٥٬۱٦۷  ۱٥۲٬۲٥۹
 تسھیالت تمویالت الوكالة  - ۲٥٬٤٦۲  ۲٤٫۷۹۷  ٥٥٬۱۳۸
 مطلوبات الصكوك - -  -  ۲٤٫۹۰۸
 تمویل إجارة - ۲٦٬۲۳٤  ۲٦٬۷٤۳  ۱۳٫۸۰۹

 أخرىقروض  - ٦۰٬٦٥۰  ٥۹٬٤۳۰  ۱۲۰٬۹۲۱
      

۳٦۷٫۰۳٥  ۲٥٦٫۱۳۷  ۲۳۸٬۱٥۱  
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    المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة   إیضاحات حول
                           ۲۰۱۹مارس  ۳۱للثالثة أشھر المنتھیة في 

 
 
 إیراد متعلق بإعادة الھیكلة .۱٦

 ٥٦ة على تسویة مطلوبات بمبلغ یمثل ھذا الدخل الناتج عن إعادة ھیكلة مطلوبات شركة تابعة. خالل الفترة، وافقت المجموع
) في شركة تابعة تعمل في مجال إدارة %٤۰ملیون دوالر أمریكي لمزود خدمات، عند طریق تبادل نقد وحصة جزئیة (

في  %٤۰أعمال الضیافة. تم احتساب المبلغ الزائد للقیمة الدفتریة لاللتزام على النقد المدفوع والقیمة الدفتریة للحصة البالغة 
 التابعة "كإیراد متعلق بإعادة الھیكلة"، ویمثل الدخل من تسویة المطلوبات بمبالغ أقل.  الشركة

 
، وكجزء ۲۰۱٦یمثل دخالً من إعادة ھیكلة مطلوبات شركة تابعة. في  ۲۰۱۸ملیون دوالر أمریكي في  ۳٥٫۳الدخل البالغ 

ئیة، استحوذت المجموعة على الشركة القابضة من إجمالي المبالغ المستردة من قبل المجموعة بموجب تسویات دعاوى قضا
إلجراءات وصایة وإفالس، والتي كان لھا صافي مطلوبات  كانت تخضعلمطّور رئیسي لمشروع في مملكة البحرین والتي 

من إخراج الشركة من إجراءات الوصایة عن طریق إعادة ھیكلة مطلوبات الشركة  الحقاً، وقت التسویة. تمكنت المجموعة
القانونیة لتأكید  اإلجراءاتتدیرھا المحكمة. تم االنتھاء من  إجراءاتوض على التسویات مع الدائنین من خالل والتفا

، مما نتج عنھ إخراج الشركة من إجراءات الوصایة القانونیة وإعادتھا للمجموعة. أكد حكم المحكمة ۲۰۱۸المطالبات في 
التالي فإن الفرق بین المطلوبات/المخصصات المحتسبة سابقاً والمبالغ المعتمدة النھائي المبالغ النھائیة المستحقة لكل دائن، وب

 من المحكمة تم عكسھ في بیان الدخل، حیث لم تعد ھناك حاجة لھا.      
 

 
 مخصصات انخفاض القیمة  .۱۷

 
    الثالثة أشھر المنتھیة في

    مارس ۳۱ مارس ۳۱
۲۰۱۸ ۲۰۱۹    

    راتآالف الدوالب آالف الدوالراتب
    األمریكیة األمریكیة
    ة)راجع(م (مراجعة)

 الخسارة االئتمانیة المتوقعة على:    
 أرصدة البنوك -   ٤ ۸
 إیداعات لدى مؤسسات مالیة -   )٦٤( -

 موجودات التمویالت -   ٤٬٤۲٥ ۱٬٦٦٦
 ذمم مدینة أخرى -   )٥٥۳( -
     

۱٬٦۷٤ ۳٬۸۱۲    
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    المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة   إیضاحات حول
                           ۲۰۱۹مارس  ۳۱للثالثة أشھر المنتھیة في 

 
 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة. ۱۸
 كاآلتي:كانت  ۲۰۱۹مارس  ۳۱أرصدة ومعامالت األطراف ذات العالقة الجوھریة كما في 

 
  أطراف ذوي عالقة بموجب معیار المحاسبة  

 
موجودات تحت 
اإلدارة (شاملة 
شركات ذات 

أغراض 
 مجموعال خاصة)

 )۱المالي رقم ( 
 في الثالثة أشھر المنتھیة

 (مراجعة) ۲۰۱۹مارس  ۳۱
 شركــات
 زمیلة

ومشاریع 
 مشتركة

موظفي اإلدارة 
 الرئیسیین

المساھمین 
الرئیسیین/ 

التي شركات ال
 یوجد للشركاء
 حصص فیھا

آالف ب 
 الدوالرات
 األمریكیة

آالف ب
 الدوالرات
 األمریكیة

آالف ب
 الدوالرات
 األمریكیة

 آالف ب
 الدوالرات
 األمریكیة

آالف ب
 راتالدوال

 األمریكیة
      

      المعامالت
 ٤۰٬۰۰۰ - ٤۰٬۰۰۰ - - بیع استثمارات عقاریة

      
      الموجودات

 ٦۱٬۰٥٤ ۲۹٬٤۸٥ ۱٥٬۱٤۱ ٥٬۷٦۹ ۱۰٬٦٥۹ موجودات التمویالت
 ۱٥٥٫۸۹۰ ٥٤٬۹٥۸ ٦٬۰٥۸ - ۹٤٫۸۷٤ خاصة استثمارات ملكیة

 ۲۳٬٦۳٥ ۲۳٬٦۳٥ - - - استثمارات مشتركة
 ٥٥٬٤۸۷ ٤۱٬۰۰٥ ۱۳٬۲٥۷ - ۱٬۲۲٥ ومصروفات مدفوعة مقدماذمم مدینة 

      
      المطلوبات

 ۱٤٬۷۹۱ ۱٤٬٦٦۲ - - ۱۲۹ عمالءأموال ال
      إیداعات من مؤسسات مالیة وغیر مالیة

 ۲٤۹٬۱۱۷ - ۲٤۹٬۱۱۷ - - وأفراد
 ٥٬۹٤۲ ۳٬۸۳٦ ۱٬۸٥٤ ۳٤ ۲۱۸ الحسابات الجاریة للعمالء

 ٤۲٬۷٤۹ ۲٬۸۱۳ - - ۳۹٬۹۳٦ تمویل ألجل
 ۲۹٬۸۱۳ ۲۳٬۱۷۱ ۳٬۱۳۲ ۳٬٥۱۰ - ذمم دائنة ومصروفات مستحقة

      
 ۳۱٤٬۷۰۳ ۱٬۱۹٦ ۳۰۸٬۷۳۲ ۳٬٦۷٤ ۱٬۱۰۱ حقوق ملكیة حاملي حسابات االستثمار

      
      اإلیرادات

 ۷٬۲٥۰ ۷٬۲٥۰ - - - االستثماریة المصرفیة إیراد الخدمات 
 )٤۷( ۸ )۱۲۷( ٦۱ ۱۱ إیراد الخدمات المصرفیة التجاریة
      إیراد من استثمارات ملكیة خاصة

 ۲۹ ۲٥۹ - - )۲۳۰( ومشتركة
 ٦٬۷۸۰ - ٦٬۷۸۰ - - إیراد العقارات

 ٦۲٤ ٥۰٤ - - ۱۲۰ إیراد الخزینة وإیرادات أخرى
      

      المصروفات
 ۹٬۰۹٦ ۲٤ - ۹٬۰۷۲ - مصروفات تشغیلیة 
 ٦۲۳ - ٦۲۳ - - مصروفات التمویل
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    المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة   إیضاحات حول
                           ۲۰۱۹مارس  ۳۱للثالثة أشھر المنتھیة في 

 
 (یتبع) معامالت مع أطراف ذات عالقة. ۱۸

 
  أطراف ذوي عالقة بموجب معیار المحاسبة  

 
موجودات تحت 
اإلدارة (شاملة 
شركات ذات 

أغراض 
 مجموعال خاصة)

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

ومشاریع  زمیلة
 مشتركة

موظفي اإلدارة 
 الرئیسیین

ین المساھم
الرئیسیین/ 

التي شركات ال
 یوجد للشركاء
 حصص فیھا

آالف ب 
 الدوالرات
 األمریكیة

آالف ب
 الدوالرات
 األمریكیة

آالف ب
 الدوالرات
 األمریكیة

 آالف ب
 الدوالرات
 األمریكیة

آالف ب
 الدوالرات
 األمریكیة

      
      الموجودات

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

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

      
      المطلوبات

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

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

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

      
      

 ۳٤٫۷٤۰ ۱٫۲٤۱ ۲۸٫٥۹۲ ۳٫٦۳٤ ۱٫۲۷۳ حقوق ملكیة حاملي حسابات االستثمار
      
      مارس ۳۱لثالثة أشھر المنتھیة في ل

۲۰۱۸      
      

      اإلیرادات
 ۸٫۹۰۰ ۸٫۹۰۰ - - - االستثماریة المصرفیة إیراد الخدمات 

 ۱٬۱۸۹ )۱٦( ۱٬۰۳۹ ۱٦۱ ٥ إیراد الخدمات المصرفیة التجاریة
      إیراد من استثمارات ملكیة خاصة

 ٤٬۰٤٥ ٥۷۱ - - ۳٫٤۷٤ ومشتركة
 ٥٥۳ ٥٥۳ - - - خزینة وإیرادات أخرىإیراد ال

      
      المصروفات

 ٤٫٦٤۱ - - ٤٫٦٤۱ - مصروفات تشغیلیة 
 ٦٦۳ - ٦٦۳ - - مصروفات التمویل
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    المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة   إیضاحات حول
                             ۲۰۱۹مارس  ۳۱أشھر المنتھیة في  للثالثة

 
 

 . معلومات القطاعات۱۹
قطاعات تشغیلیة ھي التطویر العقاري، والخدمات االستثماریة المصرفیة والخدمات المصرفیة  ٤لى وحدات عمل حسب طبیعة العملیات والشركات المستقلة ولدیھا المجموعة منظمة إ

 التجاریة، وخدمات المؤسسات والخزینة.

 
 ستمرة، صافي.* تشمل نتائج القطاع للعملیات غیر الم

 
 

 
 
 
 
 

   الخدمات األعمال خدماتال 
   المصرفیة المصرفیة یةالمؤسس 

  التطویر العقاري االستثماریة تجاریةال والخزینة المجموع
بآالف الدوالرات 

 األمریكیة
بآالف الدوالرات 

 األمریكیة
بآالف الدوالرات 

 األمریكیة
بآالف الدوالرات 

 األمریكیة
بآالف الدوالرات 

 األمریكیة
 

      
 (مراجعة) ۲۰۱۹مارس  ۳۱     

 إیراد القطاع ۳۷٫٤۷۳ ۱۹٫۱٦٦ ۱۳٫۹٦۰ )٤۷۷( ۷۰٫۱۲۲
 مصروفات القطاع )۱۹٫۲۱۷( )۱۹٬۰۱۸( )۱۰٬٥٦۳( )٦۲٤( )٤۹٫٤۲۲(

 *نتائج القطاع ۱۸٫۲٥٦ ۱٤۸ ۳٫۳۹۷ )۱٫۱۰۱( ۲۰٫۷۰۰
 موجودات القطاع ۲٬۰٥۱٬۲۰۸ ۱٬۱۸۹٬۰۱۸ ۲٬٦٤٥٬۳٦۸ ۲۰٬٥٦۷ ٥٬۹۰٦٬۱٦۱
 مطلوبات القطاع ۱٬٦۸۸٬۲۸۸ ۱٬۰٤۲٬۱۷۱ ۷۳۳٬۹۲٦ ۸٥٬٤۹٤ ۳٬٥٤۹٬۸۷۹

 معلومات القطاع األخرى:     
 (االستثمارات في الشركات الزمیلة المحتسبة بطریقة حقوق الملكیة) الخاصة استثمارات الملكیة ٤٥٫۹۷۷ ٤۸٬۸۹۷ ۱۲٬۰۳٤ - ۱۰٦٬۹۰۸
 حقوق ملكیة حاملي حسابات االستثمار - - ۹٤٦٬٥۸٥ ٥۹۱ ۹٤۷٬۱۷٦
 التزامات ۱۱٤٬۳۱٤ - ۱۲۲٬۱٦۷ ۱۸٬۰۰۰ ۲٥٤٬٤۸۱
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    الموحدة المرحلیة المختصرة  المعلومات المالیة  إیضاحات حول
                             ۲۰۱۹مارس  ۳۱أشھر المنتھیة في  للثالثة

 
 

 . معلومات القطاعات (یتبع)۱۹

 
  

 * تشمل نتائج القطاع للعملیات غیر المستمرة، صافي.
  

   الخدمات األعمال الخدمات 
   المصرفیة المصرفیة المؤسسیة 

  التطویر العقاري االستثماریة التجاریة والخزینة المجموع
ت بآالف الدوالرا
 األمریكیة

بآالف الدوالرات 
 األمریكیة

بآالف الدوالرات 
 األمریكیة

بآالف الدوالرات 
 األمریكیة

بآالف الدوالرات 
 األمریكیة

 

      
 (مراجعة) ۲۰۱۸مارس  ۳۱     

 إیراد القطاع ۳۹٫۷۳۳ ۱٤٫۳۸۳ ۱۱٫۲٤۷ ۱٫٦٦۱ ٦۷٫۰۲٤
 مصروفات القطاع )۷٫٤٥۰( )۸٫۸٤٤( )۸٫۸۹۳( )٤٫۹٤۲( )۳۰٫۱۲۹(

 *نتائج القطاع ۳۲٫۲۸۳ ٥٫٥۳۹ ۲٫۳٥٤ )۳٫۲۸۱( ۳٦٫۸۹٥
 (مدققة) ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱     

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

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

 حقوق ملكیة حاملي حسابات االستثمار - - ۸۹٦٫۳۲۰ ٥۹۰ ۸۹٦٫۹۱۰
 التزامات ۱۱٤٫۳۱٤ - ۱۲۲٫۱٦۷ ۱۸٫۰۰۰ ۲٥٤٫٤۸۱



                                  ۲۳ي إف إتش المالیة (ش.م.ب)                                                                          مجموعة ج
 

    المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة   إیضاحات حول
                           ۲۰۱۹مارس  ۳۱للثالثة أشھر المنتھیة في 

 
 

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

 
  مارس ۳۱  دیسمبر ۳۱  مارس ۳۱

۲۰۱۸  ۲۰۱۸  ۲۰۱۹  
  آالف الدوالراتب  آالف الدوالراتب  آالف الدوالراتب

  األمریكیة  األمریكیة  األمریكیة
  اجعة)(مر  (مدققة)  (مراجعة)

      
 غیر مسحوبة لتمدید التمویلالتزامات  ۱۷۰٬۳۹۰  ۸۸٫۰٤٥  ۱۰٦٫۹٤۲
 ضمانات مالیة ۳۰٬٤٥٤  ۳٤٫۱۲۲  ٥۹٫٤۰٦
 تطویر بنى تحتیةرأسمالیة لمشاریع التزامات  ٥۰٬۰۰٥  ٥٥٫٤۰۷  ۸۷٫٥۸٤

 التزامات شراء الستثمارات عقاریة -  ٥۸٫۹۰۷  -
 التزام باالستثمار -  -  ٦٫٤۲۷

 التزام باإلقراض ۱۸٬۰۰۰  ۱۸٫۰۰۰  -
      

۲٦۰٫۳٥۹  ۲٥٤٫٤۸۱  ۲٦۸٫۸٤۹  
 

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

إلى الشركات المالكة لھذه المشاریع كلما أمكن ذلك. وأنھ في رأي  المجموعة. وإنھ في العادة تحول المجموعة ھذه االلتزامات
نتیجة أداء أیة مشروع من مشاریعھا كما  ، عدا تلك المحتسبة بالفعل،اإلدارة، ال یتوقع أن تنتج أیة التزامات على المجموعة

 .۲۰۱۹مارس  ۳۱في 
 

 قضایا ومطالبات ومطالبات محتملة
قام البنك بالترویج لھا في الماضي، وببعض  مشاریعمرفوعة ضدھا تتعلق بالقضایا الت ومطالبابعض الیوجد على المجموعة 

بناًء على نصیحة المستشارین القانونیین باإلضافة لذلك، تم رفع دعاوى ضد البنك من قبل موظفین سابقین. المعامالت. 
تم عمل مخصص  ھذه القضایا والمطالبات. على قوة موقف البنك للدفاع عن نفسھ مقابل والذین أكدواالخارجیین للبنك، 

لم یكن ھناك أي إفصاحات إضافیة تتعلق بالمطلوبات الطارئة ناتجة من أي مطالبات مماثلة،  مناسب في دفاتر الحسابات.
 حیث أن أعضاء مجلس إدارة البنك یعتقدون أن أي إفصاحات من ھذا النوع قد تضر وضع البنك.

 
 

 . األدوات المالیة۲۱
 العادلة القیمة

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

 القیاس. 
قیمة العادلة ھو افتراض استمراریة الشركة، بدون وجود نیة أو حاجة لتصفیتھا، أو تقلیص حجم عملیاتھا من أسس تعریف ال

 بصورة جوھریة، أو إجراء المعامالت بشروط مجحفة. 
 

لدى المؤسسات المالیة،  یداعات، القیمة العادلة ألرصدة البنوك، واإل۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱و ۲۰۱۹مارس  ۳۱في  كما
والمطلوبات المالیة  واألفرادالمؤسسات المالیة واألخرى  من یداعات، واإلعمالءمالیة األخرى، وأموال الوالموجودات ال

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

بعض الدخل، تظھر بالقیمة العادلة التي یتم تقدیرھا باستخدام نماذج تقییم داخلیة لألوراق المالیة غیر المدرجة. تظھر 
 .مة العادلة، في ظل غیاب أي مقیاس للقیمطروحاً منھا انخفاض القیمة بالتكلفة االستثمارات األخرى
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    المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة   إیضاحات حول
                           ۲۰۱۹مارس  ۳۱للثالثة أشھر المنتھیة في 

 
 

 (یتبع) . األدوات المالیة۲۱
 

 (یتبع) القیمة العادلة
 

 تمویالت ألجل
ألف دوالر أمریكي (القیمة الدفتریة   ۲۳۸٬۱٥۱، قدرت القیمة العادلة للمطلوبات التمویلیة بمبلغ ۲۰۱۹مارس  ۳۱كما في 

ألف دوالر أمریكي، القیمة الدفتریة  ۲٥٦٬۱۳۷ة : القیمة العادل۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ألف دوالر أمریكي) ( ۲۳۸٬۱٥۱
 )تحت الضغط قد ال تمثل ھذه أسعار سوق نشطة. في سیناریو اعتیادي (لیس سیناریو .ألف دوالر أمریكي) ۲٥٦٬۱۳۷

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

 
 القیمة العادلة تراتبیة

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

 ر السوق المدرجة (غیر المعدلة) في سوق نشط لموجودات ومطلوبات مماثلة.:  أسعا۱المستوى  •

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

 جودات والمطلوبات غیر مبنیة على معلومات سوقیة مرصودة (مدخالت غیر مرصودة).: مدخالت للمو۳المستوى  •
 

 (مراجعة) ۲۰۱۹مارس  ۳۱ ۱المستوى  ۲المستوى  ۳المستوى  المجموع
بآالف الدوالرات 

 األمریكیة
بآالف الدوالرات 

 األمریكیة
بآالف الدوالرات 

 األمریكیة
بآالف الدوالرات 

 األمریكیة
 

     
 :خاصة ملكیةارات استثم    
 استثمارات أوراق مالیة بالقیمة العادلة من خالل:    

 بیان الدخل - - - ۳٤٬۸۷٥ ۳٤٬۸۷٥
 حقوق الملكیة - ۲٦٬۳٥۸ - - ۲٦٬۳٥۸

     
٦۱٬۲۳۳ ۳٤٬۸۷٥ - ۲٦٬۳٥۸  

     
 :محفظة الخزینة    
 استثمارات أوراق مالیة بالقیمة العادلة من خالل:    

 بیان الدخل - ۲۳٦٬٤۰٥ - - ۲۳٦٬٤۰٥
 حقوق الملكیة - - - - -
     

۲۳٦٬٤۰٥ - - ۲۳٦٬٤۰٥  
     

۲۹۷٬٦۳۸ ۳٤٬۸۷٥ - ۲٦۲٬۷٦۳  
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    المعلومات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة   ات حولإیضاح
                           ۲۰۱۹مارس  ۳۱للثالثة أشھر المنتھیة في 

 
 (یتبع) . األدوات المالیة۲۱

 
 (یتبع) القیمة العادلة تراتبیة

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

ت بآالف الدوالرا
 األمریكیة

بآالف الدوالرات 
 األمریكیة

بآالف الدوالرات 
 األمریكیة

بآالف الدوالرات 
 األمریكیة

 

     
 :خاصة ملكیةاستثمارات     
 استثمارات أوراق مالیة بالقیمة العادلة من خالل:    

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

     
٦۳٬۹٦۸ ۳٤٬۸۷٥ - ۲۹٬۰۹۳  

     
 :محفظة الخزینة    
 استثمارات أوراق مالیة بالقیمة العادلة من خالل:    

 بیان الدخل - ۱۰۰٬٥۲۷ - - ۱۰۰٬٥۲۷
 حقوق الملكیة - - - - -
     

۱۰۰٬٥۲۷ - - ۱۰۰٬٥۲۷  
     

۱٦٤٬٤۹٥ ۳٤٬۸۷٥ - ۱۲۹٬٦۲۰  
 

 خالل الفترة: ۳ي المستوى الجدول التالي یحلل الحركة في الموجودات المالیة ف
  

  مارس ۳۱  دیسمبر ۳۱
۲۰۱۸  ۲۰۱۹  

بآالف 
الدوالرات 
 األمریكیة

بآالف  
الدوالرات 
 األمریكیة

 

  (مراجعة)  (مدققة)
    

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

  نھایة الفترةفي  ۳٤٬۸۷٥  ۳٤٬۸۷٥
 
 

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

ً حقوق الملكیة مجموع ، أو الفترة تؤثر على أرباح  .المعلنة سابقا
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	252
	1.265
	11.299
	2.003
	مجموع الإيرادات
	70.122
	65,860
	21,436
	21,287
	مصروفات تشغيلية 
	23.707
	7.168
	مصروفات التمويل
	مخصصات انخفاض قيمة الموجودات
	17
	3.812
	1.674
	مجموع المصروفات
	48,955
	30,129
	ربح من العمليات المستمرة
	21.167
	35,731
	(خسارة) / ربح من موجودات محتفظ بها لغرض البيع ومن العمليات غير
	المستمرة، صافي
	(467)
	1,164
	ربح الفترة
	20.700
	36.895
	المنسوب إلى :
	21.362
	36,479
	مساهمي البنك
	(662)
	416
	حصص غير مسيطرة
	20.700
	36,895
	العائد على السهم
	0.63
	1.02
	العائد الأساسي والمخفض على السهم (سنت أمريكي)
	العائد على السهم – العمليات المستمرة
	0,61
	1.02
	مجموع
	حقوق
	الملكية

	العائد الأساسي والمخفض على السهم (سنت أمريكي)
	1.409.107
	مجموع
	حقوق
	الملكية

	1.416.770
	31 مارس
	31 مارس
	2018
	2019
	(مراجعة)
	(مراجعة)
	أنشطة العمليات


	36.895
	ربح الفترة
	تعديلات لـ :

	-
	(632)
	14.052
	2.756
	(187,164)
	97.668
	(36,812)
	(9.185)
	3.917
	256.887
	639,938
	260.804
	141.324
	119.480
	639,938
	31 مارس 2019 (مراجعة)

	260.804
	150
	0.33
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	150
	0.33
	7,03
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	7,03
	2.65
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2.65
	2.65
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2.65
	2.633
	28.472
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	28.472
	31 مارس 2018 (مراجعة)

	1.00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2.633
	1.00
	150
	0.35
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	150
	0.35
	7.15
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	7.15
	2.65
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2.65
	2.65
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2.65
	2.633
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	28.752
	2018
	2019
	(مراجعة)
	(مراجعة)

	مصادر صندوق الأعمال الخيرية والزكاة
	2.956


	1.00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1.00
	2.442
	43
	12
	2.968
	(676)
	(3)
	(676)
	(3)
	1.809
	2.965
	4.635
	2.840
	6.444
	5.805
	1.530
	1.970
	4.914
	3.835
	6.444
	31 مارس
	2018
	2018

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

	(مراجعة)
	125.025
	289.558
	781,276
	-
	-
	70.000
	-
	100.527
	166.405
	294.528
	427.915
	459.544
	31 مارس
	2018
	2018

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

	(مراجعة)
	913,644
	948,189
	986.878
	13,361
	9,393
	8,798
	57,000
	13,281
	13,281
	2,780
	2,782
	2,796
	-
	5,448
	6,520
	269,870
	294,788
	323.647
	موجودات محتفظ بها للإيجار
	1,256,655
	1,273,881
	1,341,920
	(60,793)
	(64,934)
	(69,359)
	1,195,862
	1,208,947
	1,272,561
	31 مارس
	2018
	2018

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

	(مراجعة)
	571,060
	482,851
	482,851
	40,841
	40,841
	40,841
	611,901
	523,692
	523,692
	812,032
	811,684
	807,348
	92,496
	504,634
	493,839
	904,528
	1,316,318
	1,301,187
	1,516,429
	1,840,010
	1,824,879
	31 مارس
	2018
	2018

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

	(مراجعة)
	34.875
	34.875
	34.875
	20.834
	29.093
	26.538
	108.618
	103.080
	103.015
	129.452
	132.173
	129.553
	84.895
	66.964
	106.908
	31 مارس
	2018
	2018

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

	(مراجعة)
	77.044
	77.644
	77.590
	77.044
	77.644
	77.590
	31 مارس
	2018
	2018

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

	(مراجعة)
	-
	147.141
	147.141
	-
	42.749
	42.749
	31 مارس
	31 مارس
	2018
	2018

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

	(مراجعة)
	152,259
	145,167

	125,805
	55,138
	24.797

	25,462
	24.908
	-

	-
	13.809
	26,743

	26,234
	120,921
	59,430

	60,650
	31 مارس
	31 مارس
	2018
	2019

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

	8
	4
	-
	(64)
	1,666
	4,425
	-
	(553)
	31 مارس
	31 مارس
	2018
	2018

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

	106.942
	88.045
	170,390
	التزامات غير مسحوبة لتمديد التمويل

	59.406
	34.122
	30,454
	87.584
	55.407
	50,005
	-
	58.907
	-
	6.427
	-
	-
	-
	18.000
	18,000
	260.359
	254.481
	268.849
	المستوى 3
	المستوى 3
	2018
	2019


	5.805
	بآلاف الدولارات الأمريكية
	بآلاف الدولارات الأمريكية

	(مدققة)
	(مراجعة)

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




