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 إفصاح
Announcement 

 

Date 13/11/2020 التاريخ 

Company Name 
ش.م.ب. مجموعة جي إف إتش المالية  

GFH Financial Group B.S.C. 
  إسم الشركة

Trading Code GFH رمز التداول 

Subject 
 نتائج إجتماع مجلس اإلدارة

 Board of Directors Meeting Results  
 الموضوع

Results 

فق الموا الخميستعلن مجموعة جي إف إتش المالية بأن مجلس اإلدارة قد عقد إجتماعه يوم 

وذلك في تمام الساعة الواحده ظهراً بتوقيت مملكة البحرين، حيث تم  2020 نوفمبر 12

 األمور التالية:وإعتماد مناقشة 

سبتمبر  30المنتهية في  للفترة 2020النتائج المالية للربع الثالث من العام  -1

2020. 

إعتماد قرار إلغاء إدراج أسهم المجموعة في بورصة الكويت وتحويل األسهم  -2

 الى بورصة البحرين.
 أمور داخلية أخرى  -3

 

GFH Financial Group would like to announce that its Board of 

Directors meeting held on Thursday 12th November 2020 at 1:00 pm 

Kingdom of Bahrain time, discussed and resolved the following 

matters: 

1- The Financial results for the third quarter of 2020 for the 

period ended 30th September 2020;  

2- Approved the decision to delist the Group’s shares from 

Boursa Kuwait and transfer the shares to Bahrain Bourse; 

and 

3- Other internal matters. 

  النتائج

 

 

 Mariam Jowhary Name مريم جوهري اإلسم

  
ام ومكافحة غسل االموال المسىم الوظيف  ز  Head of Compliance & AML Title رئيس اإللت 

كة  Signatureالتوقيع   Company Sealختم الشر

  

 



                                                       
     
     
  
 
 
 
    
     
     
     
     
     
     
 
 
     

 مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب

 
 المختصرة  المرحلية الموحدة المالية المعلومات

 2020 سبتمبر 30
 
 
 
 

 

 إسالمي(  جملةمركزي كبنك لا 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:   
    

 مجلس اإلدارة سيئر جاسم الصديقي      : أعضاء مجلس اإلدارة
 نائب رئيس مجلس اإلدارة    معالي الشيخ أحمد بن خليفة آل خليفة  
  الريسأحمد هشام   
  راشد ناصر الكعبي      
  خريبة مصطفى   
  غازي فيصل الهاجري        
  (2020ل ريإب 9علي مراد )من    
  (2020ل ريإب 9 من  )األحمدي عبدالرحمن أحمد   
  (2020  مبر سبت 30ي )من علياء الفالس  
  ( 2020سبتمبر  30)من التميمي  طالل فواز  
    (2020 سبتمبر 30حتى  ) عمرو سعد عمر المنهالي  
  ( 2020مارس  30حتى )مازن بن محمد السعيد   
        (2020 سبتمبر  30حتى )مصبح سيف المطيري   
  (2020إبريل  1)حتى   بشار محمد المطوع  
    

  يسالرأحمد هشام  : ذيالتنفي الرئيس 
    

  فخرو  كي بي ام جي : مدققو الحسابات



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

  المختصرة  المرحلية الموحدة ليةمالا  المعلومات
  2020 سبتمبر 30المنتهية في  للتسعة أشهر 

 
 

  حةالصف             المحــتويات
  

 
 
        

   1   المختصرة المرحلية الموحدة المالية لمعلوماتا ةعمراج عن مدققي الحساباتتقرير 
          

          المختصرة  المرحلية الموحدة  المالية المعلومات
   2         ركز المالي الموحد المختصرالم

  3          المختصر بيان الدخل الموحد 
 5 - 4       المختصر الموحد  الملكية قوقبيان التغيرات في ح

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

 8   استخدامات صندوق األعمال الخيرية والزكاة الموحد المختصرصادر ون مبيا
 38 - 9     ختصرةلما المرحلية ةالموحد  حول المعلومات المالية اتإيضاح

 
 40 - 39         )غير مراجعة( ةيافات إضمعلوم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 





                                                               ۲                                                                             موعة جي اف اتش المالیة ش.م.بجم
 

   ر المختص المركز المالي الموحد 
 یةك بآالف الدوالرات األمری                                                                       ۲۰۲۰  سبتمبر  ۳۰ في   امك
 

 سبتمبر ۳۰  دیسمبر  ۳۱  سبتمبر  ۳۰ إیضاح 
  ۲۰۲۰    ۲۰۱۹  ۲۰۱۹ 
 (مراجعة)   قة) (مدق  اجعة) رم(  
یضاح  (معدلة إ    

 ) ۱٤،(أ)۳
ح  یضا(معدلة إ 

 ) ۱٤،(أ)۳
       ت موجودالا

 ٤۰٤٬۱۲٦  ۳٦٤٬٥۹۸  ۳۳۷٬۳٦۱  نوك ة لدى الب نقد وأرصد
 ۱٬٦٥٥٬۸٥۰  ۱٬٥۸۸٬٦٦۱  ۱٬۷٦۷٬۹۷٥ ۹ محفظة الخزینة 

 ۱٬۳۱٦٬۷۲۷  ۱٬۲۷۲٬۷۷۷  ۱٬۲۳٤٬۹٥۱ ۱۰ موجودات التمویالت 
 ۱٬۸۱٥٬۷٥۷  ۱٬۸۰٦٬۰۰۹  ۱٬۸٤۰٬٥۸٦ ۱۱ عقارات استثماریة 

 ۲۷٦٬٥۲۷  ۲٦۸٬۱۷٥  ۲۸۷٬۸۹۸ ۱۲ ة اص الخ ةالملكی مارات تث اس
 ۷٤٬۳٥۲  ۹٦٬٥۰۷   ۱۰۳٬۷۷٤ ۱۳           ت مشتركة مارااستث 

 ً  ٤۹۱٬۹۱۱  ٤٤٤٬٦۸۹  ٤۸۲٬٤۳٥  ذمم مدینة ومصروفات مدفوعة مقدما
 ۱۰۳٬۰۰۱  ۱۰۳٬۸٥۷  ۱۰۷٬۱٤٦  ممتلكات ومعدات 

 ٦٬۱۳۸٬۲٥۱  ٥٬۹٤٥٬۲۷۳  ٦٬۱٦۲٬۱۲٦  مجموع الموجودات 

 

       المطلوبات 
 ۷٤٬٤٦۹  ۷۰٬۸٥۸  ۹٤٬۳۲۰  الء معال لوامأ

 ۲٬٦۷٥٬۳۷٥  ۲٬٤٤۷٬۲٤۹  ۲٬۲۷۸٬۸۰۰  اد فروأ  غیر مالیة  ساتس مؤوة  سات مالی إیداعات من مؤس 
 ۱٦۹٬٤۳۲  ۱٤۷٬٤۸۷  ۱۲٤٬۰۰۱  حسابات جاریة للعمالء 

  ۲۹۰٬۰۰۹  ۳۰۱٬٤۱۱  ۹۳۳٬۲۷٥ ۱٥ ألجل  تمویالت
  ٥٤٤٬۸٤٥  ٤٦٦٬۸٥۲  ٤۰۰٬۳۸۲  مصروفات مستحقة وذمم دائنة 

 ۳٬۷٥٤٬۱۳۰  ۳٬٤۳۳٬۸٥۷  ۳٬۸۳۰٬۷۷۸  ت مجموع المطلوبا
       

 ۹۷۱٬٤۸٥  ۱٬۲۱۸٬٥٤٥  ۱٬۱۲۲٬۲۳٤  ستثمار حقوق ملكیة حاملي حسابات اال
       

       لكیةحقوق الم
 ۹۷٥٬٦۳۸  ۹۷٥٬٦۳۸  ۹۷٥٬٦۳۸  رأس المال 

 (٤۷٬۱٥۸)  )۷۳٬٤۱۹(  )٦٦٬۱٤۲( ۸ أسھم خزینة 
 ۱۱۷٬۳۰۱  ۱۲٥٬۳۱۲  ۱٥٬۰۳۹ ۸ ني قانو تیاطياح

  ٤٬۱۲۱  ۷٬۷۳۷  )۲۱٬۷۸٥(  ت الالستثمار دلة احتیاطي القیمة العا
 (۳٦٬٦٥٥)  )۲۹٬٤۲٥(  )۳٥٬۷۳۳(  ةبی جن تحویل العمالت األ اطي احتی 

 ٥۸٬۰۰۹  )۲٬٤۹۸(  ۷٬٤٥٥ ۸ أرباح مستبقاة  
 ۱٬۱۹۸  ۱٬۱۹۸  ۱٬۳۲۱  احتیاطي أسھم منحة 

       

 ۱٬۰۷۲٬٤٥٤  ۱٬۰۰٤٬٥٤۳  ۸۷٥٬۷۹۳  كھمي البناسة العائد لمیملكلاحقوق  عومجم

 ۳٤۰٬۱۸۲  ۲۸۸٬۳۲۸  ۳۳۳٬۳۲۱  رة  ر مسیط ی غ حصص 

       

 ۱٬٤۱۲٬٦۳٦  ۱٬۲۹۲٬۸۷۱  ۱٬۲۰۹٬۱۱٤      الملكیة حقوق   مجموع

       ت لوبات وحقوق ملكیة حاملي حساباالمط   مجموع
 ٦٬۱۳۸٬۲٥۱  ٥٬۹٤٥٬۲۷۳  ٦٬۱٦۲٬۱۲٦  ر وحقوق الملكیة تثما االس

 
ووقعھا بالنیابة عن   ۲۰۲۰ نوفمبر ۱۲ يدارة فمجلس اإلصرة من قبل تخالمرحلیة الم الموحدة لمعلومات المالیةدت ااعتم

 المجلس: 
 
 
 
 

 ھشام الریس  قيجاسم الصدی
 یذي وعضو مجلس اإلدارةالتنف الرئیس  رئیس مجلس اإلدارة

 
ً ساأ اً ءجز ۲٤  ىإل ۱تشكل اإلیضاحات المرفقة من   . ختصرةیة المالمرحل الموحدةالمالیة  اتالمعلوم ن ھذهم سیا



                                                             3                                                                            مالية ش.م.بموعة جي اف اتش الجم
 

      رختصالم الموحد بيان الدخل
 بآالف الدوالرات األمريكية                                              2020 سبتمبر 30 المنتهية في  للتسعة أشهر 

 
 ثة أشهر المنتهية في ثاللل  نتهية في ملا للتسعة أشهر إيضاح 

 سبتمبر 30 سبتمبر 30  سبتمبر 30 سبتمبر 30  
  2020 2019  2020 2019 
 )مراجعة( )مراجعة(  )مراجعة( )مراجعة(   
عمليات المستمرةلا        
       ة فية االستثماريلمصرا ماتدخراد اليإ

 649 1,038  2,007 3,765  األصولإدارة 
 34,923 23,778  77,012 62,015  الصفقاتب ةعلقات متإيراد

  65,780 79,019  24,816 35,572 

       راد الخدمات المصرفية التجاريةيإ
 22,654 19,641  61,416 60,908  إيراد التمويل

 3,910 9,196  21,240 26,568  ثمارتسينة واالالخز إيراد
 2,781 1,672  13,526 4,878  أخرى الرسوم وإيرادات

 (10,485) (8,670)  (29,615) (24,648)  ماراملي حسابات االستثالعائد لح حاً:رومط
 (4,355) (9,385)  (14,143) (22,879)  مويلالت مصروفات حاً:ورطم

  44,827 52,424  12,454 14,505 

       إيراد من استثمارات الملكية الخاصة واالستثمارات 
       المشتركة

 285 1,074  10,371 20,374  إيراد االستثمار المباشر، صافي
 - -  29,406 -  يكلةهعادة الإيراد متعلق بإ

 1,099 2,306  1,607 6,415  كةمارات المشترثتمن االس أرباح أسهم

  26,789 41,384  3,380 1,384 

       إيراد العقارات
 4,495 1,451  18,012 10,707  تطوير والبيعلا

 654 1,962  1,901 3,119  اإليجار والدخل التشغيلي

  13,826 19,913  3,413 5,149 

       إيراد الخزينة وإيرادات أخرى
 8,671 31,253  18,094 66,493   إيراد التمويل 

       تستثمارااح على برلاة(/راخس)ال م وصافيأرباح أسه
 9,757 (8,260)  21,851 (19,193)  الخزينة

 10,847 520  12,308 15,579 17 يصاف إيرادات أخرى،

  62,879 52,253  23,513 29,275 

 85,885 67,576  244,993 214,101  مجموع اإليرادات 
       

 21,425 22,835  70,209 80,483  يلية تشغ توفامصر
 30,965 34,246  84,669 101,190  مصروفات التمويل

 16,269 573  28,433 2,120 18 مخصصات انخفاض قيمة الموجودات

 68,659 57,654  183,311 183,793  روفاتالمص مجموع
       

 17,226 9,922  61,682 30,308  مستمرةالت العملياربح من 
 - -  (467) -  يافتمرة، صالمسغير  العمليات من خسارة

 17,226 9,922  61,215 30,308  ربح الفترة
 

       المنسوب إلى :
 19,835 8,113  64,532 23,167  مساهمي البنك

 (2,609) 1,809  (3,317) 7,141  يطرةير مسحصص غ

  30,308 61,215  9,922 17,226 
 

       لسهمالعائد على ا
 0.60 0.24  1.91 0.69  )سنت أمريكي( مسهعلى ال فضمخالاألساسي والعائد 

 

       العمليات المستمرة – العائد على السهم
 0.60 0.24  1.93 0.69  )سنت أمريكي( على السهم المخفضاألساسي والعائد 

 

ً  جزءاً  24 إلى 1المرفقة من   اإليضاحات تشكل     .رةتصلمخا رحليةالموحدة الم المالية المعلومات هذه من أساسيا



                                                            4                                                                                                                                                                  مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب   
 

   المختصر التغيرات في حقوق الملكية الموحد  انبي
 ت األمريكيةبآالف الدوالرا                                                                                                                              2020سبتمبر 30تهية في المن أشهر  للتسعة

 

 

  ك البنهمي اسمب لسوالمن  

     احتياطي   احتياطي   أرباح احتياطي    حصص مجموع

  رأس أسهم احتياطي  القيمة العادلة تحويل   ةستبقام أسهم  غير وقحق

 )مراجعة( 2020 سبتمبر 30 ل الما خزينة وني قان اراتملالستث  تالعمال  المنحة المجموع مسيطرة ةالملكي

      جنبية ألا     
           

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

           

  رةربح الفت - - - - - 23,167 - 23,167 7,141 30,308

 الفترة عادلة خاللتغيرات القيمة ال - - - (16,326) - - - (16,326) (64) (16,390)

 المحول لبيان الدخل من بيع الصكوك - - - (13,196) - - - (13,196) - (13,196)

           

 وفات المحتسبةرمصوال مجموع اإليرادات  975,638 (73,419) 125,312 (21,785) (29,425) 20,669 1,198 998,188 295,405 1,293,593

           

 (1إيضاح  تابعة ) شركةفي إضافية ية مالسرامة اهمس - - - - - (59,893) - (59,893) (14,311) (74,204)

 التمويالت على موجودات خسارة التعديل          

 (10و  )أ(2إيضاح ) - - - - - (13,892) - (13,892) (11,179) (25,072)

  ((ب)2منحة حكومية )إيضاح  - - - - - 3,686 - 3,686 1,266 4,952

 2019لسنة  أرباح أسهم معلنة - - - - - (30,000) - (30,000) - (30,000)

 ةلخيريعمال األوا وق الزكاةالمحول لصند - - - - - (1,388) - (1,388) (258) (1,646)

  ينةشراء أسهم خز - (84,849) - - - - - (84,849) - (84,849)

 خزينة مهبيع أس - 108,652 - - - (22,000) - 86,652 - 86,652

 الموظفين مشتراة لبرنامج حوافز أسهم خزينة - (16,526) - - - - 123 (16,403) - (16,403)

 بية فروقات تحويل العمالت األجن - - - - (6,308) - - (6,308) (1,349) (7,656)

 استمالك شركة تابعة نناشئة م  سيطرةغير م حصة          

 (16إيضاح ) - - - - - - - - 63,747 63,747

 (إيضاح  8)ة ممتراكية خسائر تسو - - (110,273) - - 110,273 - - - -

 2020 سبتمبر  30في  دالرصي 975,638 (66,142) 15,039 (21,785) (35,733) 7,455 1,321 875,793 333,321 1,209,114

 
 
 
 
ً  ءاً جز 24إلى  1المرفقة من   حاتاإليضا شكلت  .وحدة المرحلية المختصرةملا ةاليالم تمالومعال ذهه من أساسيا



                                                             5                                                                                      لمالية ش.م.بش اات اف جي مجموعة
 

   رتصخالم وحد وق الملكية المبيان التغيرات في حق
 بآالف الدوالرات األمريكية                                                                                                                           2020 سبتمبر 30المنتهية في  ر شهعة أللتس

 

  المنسوب لمساهمي البنك   حصص غير 
     ي ياطتاح طي احتيا حأربا ي احتياط  حصص مسيطرة مجموع
هابمحتفظ  حقوق   رأس أسهم تياطياح القيمة العادلة تحويل  تبقاةسم همسأ  غير 
 )مراجعة( 2019 سبتمبر 30 المال خزينة قانوني اراتملالستث العمالت   المنحة المجموع مسيطرة للبيع الملكية

      األجنبية       
 * 2019رنايي 1الرصيد في            

 أعلن عنه سابقاً()كما  975,638 (85,424) 117,301 (4,725) (43,380) 98,318 1,086 1,058,814 323,408 40,556 1,422,778
 إعادة تصنيف شركة تابعة من            
 تفظلى محالبيع إ غرضا لبه ظمحتف           
 (14اح )إيض بها لالستخدام - - - - - - - - 25,396 (25,396) -
 *  2019يناير 1يد في رصلا           

 )المعدل( 975,638 (85,424) 117,301 (4,725) (43,380) 98,318 1,086 1,058,814 348,804 15,160 1,422,778
  ربح الفترة - - - - - 64,532 - 64,532 (3,317) - 61,215

 خاللتغيرات القيمة العادلة            
 ترةفال - - - 8,846 - - - 8,846 - - 8,846

 والمصروفات مجموع اإليرادات           
 المحتسبة - - - 8,846 - 64,532 - 73,378 (3,317) - 70,061

            
 أسهم منحة صادرة 55,000 - - - - (55,000) - - - - -
 نةخزي أسهم اءطفإ (55,000) 50,549 - - - 4,451 - - - - -
 2018لسنة أرباح أسهم معلنة  - - - - - (30,000) - (30,000) - - (30,000)
 المحول لصندوق الزكاة           
 واألعمال الخيرية - - - - - (2,219) - (2,219) (223) - (2,442)
 وافزإصدار أسهم وفق برنامج ح           

 فينالموظ - - - - - - 112 112 - - 112
 اء أسهم خزينةرش - (146,592) - - - - - (146,592) - - (146,592)

 ع أسهم خزينةيب - 134,309 - - - (22,504) - 111,805 - - 111,805
 فروقات تحويل العمالت األجنبية  - - - - 6,725 - - 6,725 (5,082) - 1,643

 بدون  طرةغير مسي حصة استحواذ           
 ةتغير السيطر - - - - - 431 - 431 - (15,160) (14,729)

 2019 سبتمبر 30في  الرصيد 975,638 (47,158) 117,301 4,121 (36,655) 58,009 1,198 1,072,454 340,182 - 1,412,636

 
ديسمبر   31 المنتهية في ة كي للسني ر أمرألف دوال 24.818نة بمبلغ الخزيسهم بيع أ منالخسائر لبنك بإعادة تصنيف ا م وني. قا انالق طي حتيااال فية نيزم الخيع أسهك على احتساب ربح / )خسارة( بد البن* اعتا
 المستبقاة.  رباحألإلى ا 2019

ً أساسي زءاً ج 24إلى  1المرفقة من   احاتاإليض شكلت  .ةرصتمخلالية حة المرالموحد  المالية المعلومات هذه من ا



                                                         6                                                                               ية ش.م.بمالاتش ال جي افمجموعة 
 

   د المختصر الموح ان التدفقات النقديةيب
 بآالف الدوالرات األمريكية                                         2020سبتمبر  30للتسعة أشهر المنتهية في 

 
  سبتمبر 30  برتمسب 30

2019  2020  
  عة()مراج  (مراجعة)

    )معدلة(
 العمليات ةنشطأ   

 ربح الفترة 30,308  61,215
 تعديالت لـ :    

            علقة بالصفقاتات متإيراد -  (77,012)
             رفية التجاريةالمصمات خدال إيراد (25,322)  (15,926)
 صةالخا ةيمارات الملكاستث د مناريإ (26,789)  (11,851)
 الخزينة ستثمارات )خسارة( من ا ح /هم ورباألس أرباحإيراد من  (44,550)  (21,851)

 جنبية رف العمالت األائر صسخ )أرباح(/ (1,275)  1,567
 إيراد متعلق بإعادة الهيكلة -  (29,406)

 مصروفات التمويل  124,031  84,672
 ةيمالقانخفاض  تصاصخم 2,120  28,433
 طفاءك وإالاسته 3,515  1,636

21,477  62,038  
 :فييرات تغي   

 اشهر( 3ر من ثكيخ استحقاق أسسات مالية )ذات توارلدى مؤ إيداعات 344,392  (123,305)
 موجودات التمويل 37,826  (107,780)
 موجودات أخرى (13,593)  (122,752)
 يدمق يكبند ورصي زيالمركحرين صرف البم يطياحتا درصي 40,827  (13,165)

 عمالءوال المأ 23,462  27,830
 ومؤسسات غير مالية سات ماليةؤسم من إيداعات (168,449)  1,046,986

 حسابات جارية للعمالء (23,486)  (8,474)
 بات االستثمارحاملي حسا لكيةم قحقو (96,311)  74,575
 ةمستحقوفات رصوم ةنئدا ممذ (33,610)  9,045

 أنشطة العمليات نمقد الن يصاف 173,096  804,437
 

 مارثتاالس ةأنشط   
 شراء معداتمدفوعات ل (329)  (556)
 ، صافيخاصة لكيةيع استثمارات ممقبوضات من ب (39,074)  2,156

 حفظة الخزينة، صافيم ءشرا (560,013)  (419,306)
 ةتابع شركة كالمتن اسم ذوتحمس نقد 32,856  -

 ريع عقار استثمايت من بمقبوضا 944  38,352
 ةمشترك اتثمارواست خاصة ملكية ماراتتثاسمن  ةمستلمسهم أرباح أ 8,377  4,164

 مبلغ مدفوع مقدماً لتطوير عقارات (14,917)  (16,282)

 ارستثمأنشطة اال المستخدم في قدنلصافي ا (572,156)  (391,472)
 

 ل يومتلا ةطشأن   
 ، صافيتمويالتت الوبامطل 653,857  11,312

 دفوعة تمويل ممصروفات  (136,913)  (67,569)
  رباح أسهم مدفوعةأ (34,927)  (30,590)
 غير مسيطرةشراء حصة  -  (9,026)

 افي، صةخزين أسهم شراء (14,764)  (12,283)

 مويل تال ةطأنش (يفخدم تسملامن / )في النقد اص 467,253  (108,156)
    

 الفترةالنقد وما في حكمه خالل  في ادةزيلا صافي 68,193  304,809
 نايري 1حكمه في  النقد وما في 367,533  397,620

 * سبتمبر 30النقد وما في حكمه في  435,726  702,429

 
 * ي:يتمثل النقد وما في حكمه ف   

 (المقيدوالنقد  ركزيلما بحرينمصرف الطي ايصيد احتر اءنثتاسب) كبنوالى نقد وأرصدة لد 294,099  333,483
 أشهر(أقل من ثالثة ذات تواريخ استحقاق ) مؤسسات مالية دىيداعات لإ 141,627  368,946

702,429  435,726  

 .(يكيرمأ ردوال فأل 55 :2019بر بتمس 30دوالر أمريكي ) فأل 167 خسائر االئتمانية المتوقعة بمبلغال نمي صاف* 

ً  ءاً زج 24إلى  1من   ة قالمرف احاتاإليض لكشت  .لموحدة المرحلية المختصرةا المالية المعلومات هذه من أساسيا



7                                                                                                                                                                ب   مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.
              

    ستثمار المقيدة الموحد المختصرسابات االبيان التغيرات في ح
                                        2020 سبتمبر 30 أشهر المنتهية في  للتسعة

 

  

 (ةع)مراج 2020 سبتمبر 30 2020ر يا ني 1ي ف ديالرص الحركة خالل الفترة 2020 سبتمبر  30الرصيد في 

 

 مجموعلا

ف آالب)

الدوالرات 

 األمريكية(

 

ر معدل سع

 ةالوحد

)بالدوالر 

 األمريكي(

 

 

عدد 

الوحدات 

 )باآلالف(

مصروفات 

 إدارية

)بآالف 

الدوالرات 

 ريكية(ماأل

رسوم البنك 

 كوكيل

)بآالف 

الدوالرات 

 مريكية(األ

 أرباح أسهم

 مدفوعة

ف )بآال

 راتالودال

 (ةيكيمرألا

 ملجم

 خلالد

ف آال)ب

 تراوالدلا

 ية(كياألمر

 

 إعادة تقييم 

)بآالف 

الدوالرات 

 (األمريكية

استثمارات/ 

 )سحوبات(

)بآالف 

الدوالرات 

 األمريكية(

 

مجموع لا

)بآالف 

الدوالرات 

 ريكية(ماأل

 

 معدل سعر

 الوحدة

)بالدوالر 

 األمريكي(

 

 

 

عدد الوحدات 

 )باآلالف(

 

 

 

 :ركةالش

             

 للعقارات )ش.م.ك.م( نا يم كةرش 150 0.33 50 - - - - - - 150 0.33 50
 لبشايرصندوق ا 13 7.91 103 (8) - - - - - 12 7.91 95

 (1سفانا لالستثمار )ريا  6,254 2.65 16,573 - - - - - - 6,254 2.65 16,573
 .م.م ذ شادن لالستثمارات العقارية            

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

             

28,451   - - - - - (8) 28,459    

 
 )مراجعة( 2019 سبتمبر 30 2019يناير  1الرصيد في  الحركة خالل الفترة 2019 سبتمبر 30ي ف ديالرص

 

 عوالمجم

)بآالف 

ات الدوالر

 ية(مريكاأل

 

عر ل سدعم

 حدةوال

)بالدوالر 

 األمريكي(

 

 

عدد 

الوحدات 

 )باآلالف(

مصروفات 

 إدارية

)بآالف 

الدوالرات 

 األمريكية(

رسوم 

 مجموعةال

 كوكيل

الف )بآ

الرات دولا

 األمريكية(

 أرباح أسهم

 مدفوعة

)بآالف 

الدوالرات 

 األمريكية(

 مجمل

 الدخل

)بآالف 

 الراتالدو

 األمريكية(

 

 ييم قة تإعاد

ف آال)ب

والرات دلا

 مريكية(ألا

استثمارات/ 

 )سحوبات(

)بآالف 

الدوالرات 

 األمريكية(

 

وع المجم

)بآالف 

الدوالرات 

 األمريكية(

 

 معدل سعر

 الوحدة

 رلدوال)با

 ألمريكي(ا

 

 

 

عدد الوحدات 

 )باآلالف(

 

 

 

 الشركة:

             

  (م.ك.م.ت )شارالعقشركة مينا ل 150 0.33 50 - - - - - - 150 0.33 50
 صندوق البشاير 13 7.03 91 - 12 - - - - 13 7.91 103

 (1سفانا لالستثمار )ريا  6,254 2.65 16,573 - - - - - - 6,254 2.65 16,573
 شادن لالستثمارات العقارية ذ.م.م             

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

             

28,459   - - - - 12 - 28,447    

 
ً  جزءاً  24ى إل 1من   المرفقة  اإليضاحات شكلت  .لية المختصرةالموحدة المرح المالية المعلومات هذه من أساسيا



                                                8                                                                          م.ب.ش ةيلا م لا  اتش افي جمجموعة 
 

   كاة الموحد المختصرلزالخيرية وا  دوق األعمالبيان مصادر واستخدامات صن
 ةاألمريكي تدوالراالف الآ ب                                          2020 سبتمبر 30المنتهية في  للتسعة أشهر 

 
 

  سبتمبر 30  سبتمبر 30
2019  2020  

  )مراجعة(  اجعة()مر
    
 خيرية والزكاةاألعمال ال مصادر صندوق   
 المجموعة  من  ةمساهم 1,646  2,437

 ةعة اإلسالميالفة للشريإيرادات مخ 103  282

    
 رداصملا عمجمو 1,749  2,719

    
 ة والزكاةالخيري لعمااأل قصندو داماتتخاس   
 خيرية تبرعات لمؤسسات (222)  (1,466)

    
 مجموع االستخدامات (222)  (1,466)

    
 در على االستخداماتالمصافائض  1,527  1,253
 ةترالف يةدابكاة غير الموزع كما في الخيرية والز لعماألاصندوق  5,407  4,636

    
 سبتمبر 30ما في كاة غير الموزع كوالز ةالخيري ألعمالصندوق ا 6,934  5,889

 
 

 :ل فيتتمث   
 الزكاة المستحقة   1,493  944

 الخيرية الصندوق األعم 5,441  4,945

    
5,889  6,934  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ً  جزءاً  24إلى  1  نالمرفقة م تااإليضاح شكلت  .ةلمختصرلية ارحلمة اد حولما ليةالما تامولعمال هذه نم أساسيا



                                                                                                       9                                                                            مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب   
 
    لمختصرة  ية الحمرة الموحد ال  ماليةلا ات لوممعال لوح تاحاضإي

                              2020 سبتمبر 30ية في المنته للتسعة أشهر 
 
 

 المنشأة تقرير  .1

 ةمن المعلومات المالي 2020 رب مسبت 30 يأشهر المنتهية ف سعةللتتصرة حلية المخمالية الموحدة المرالتتكون المعلومات 
 موعة"(.  "البنك"( والشركات التابعة له )"المج وأ اتش جي اف) ب .ش.مالية ش المتإ فإ يج ةعمومجل

 رحلية المختصرة.لمالية في المعلومات المالية الموحدة اجوهرية التالتابعة التم توحيد الشركات 
 

ملكية نسبة ال بلد التأسيس التابعةإسم الشركة 
علية فلا

2019 

 يسنشاط العمل الرئي

مارات  الا دةلمحدوتال ايب ا ك شتاف ا يج
 تحدةالم ةيالعرب

 إدارة االستثمارات   100%

   *( KHCB) رف الخليجي التجاري ش.م.بمصال

 البحرينمملكة 

 أعمال مصرفية بالتجزئة  55.41%

 راتتطوير العقا %100 ب )مقفلة( مشاريع العرين ش.م.ات كرش

 تنمسإلا ةاعصن %51.72  ة( سمنت ش.م.ب  )مقفللأل رالصق كةشر

)إيضاح    (GBCorp) ةمقفل ب م.ش. يمعالالرف مصال
16) 

تثماري  مصرف اس 50.41%
 إسالمي

  (MGICة )غرب االستثماريالمشركة بوابة 

 جزر الكايمن 

 راتقاتطوير الع 89.26%

 لعقاراتتطوير ا %82.92  لالستثمارشركة مرفأ تونس 

ة  شركو ،ةقباي للطادينة نافي موممار م ثتشركة اس
معاً  " مات )ولمعا اللوجيكنوي لتابموم دينةم رامثتسا

 مشاريع الهند"(

 وير العقاراتطت 80.27%

 ت االستثمار في العقارا %51.18 دولة الكويت ش.م.ك  القابضة  جشركة الخلي

 راتتطوير العقا %100.00 حرينمملكة الب و.وير العقاري ش.شجنوبية للتطالمساحات الشركة 
 

الر مليون دو 191غ المال األولى بمبل فئة رأس الية منم أوراق يارالتجيجي لخال فالمصر رد صأ ،ترةالفل الخ : (*)
ري  بما أن المصرف الخليجي التجا. صولض األبعقبل البنك في صورة نقد وتحويل  كتتاب فيها بالكامل من اال ، تم ريكيأم

لحصص غير ا أية ) سيطرلبامع االحتفاظ  ،ةيكلملا وققحملي حاين الت بلة كمعاماب المعامتسحاد تم فق، هو شركة تابعة 
مليون دوالر أمريكي   59.8الوة إصدار بمبلغ د تم احتساب ع. بالتالي، فق(والبنك يتجارلمصرف الخليجي اللسيطرة الم
في  ا ص يف مألاركة لشة اة وحصمساهمالفرق بين الض ئا)يمثل ف المال األولى أسن فئة رمالية مالوراق كتتاب في األبل االقام
. تم تحميل تجاريالمسيطرة للمصرف الخليجي الي األرباح المستبقاة والحصص غير ية فوسكت عة( ة التابودات الشركجوم
خليجي لمصرف الا في ةرمسيطلالمنسوبة للحصص غير ان الفئة األولى م في تكاليف إصدار رأس المال اإلضافيحصة ال
  .ةكيلملا قوقح  ية فريطلمسغير اعلى بند الحصص  ريتجالا

     
 اداإلعدأساس  .2

ً لألح مختصرةلموحدة المرحلية الات المالية امعلوملاأعدت  ة عن مصرف البحرين كام والقوانين الصادرللمجموعة وفقا
 اجعةالمرالمحاسبة و ئةهي نع صادرةية السبة الماليير المحاب تطبيق جميع معاالقوانين تتطلم وكاهذه األح. زيالمرك

 ء: باستثناية، مسالإلا ةيلمالاات سؤسللم

ء المتأثرين بوباء  المقدمة للعمالدفعات القروض تجة من تأجيل المالية النا ديل على الموجوداتالتع ر ئسااب خاحتس (أ
سائر حسب  لخاوح ألرباساب ا بدال من حالملكية، ح إضافية، في حقوق احتساب أرباون بد (، 19 –وفيد الكورونا )ك

اح أو أرب . أي  لمؤسسات المالية اإلسالميةجعة لاروالم ةبالمحاسهيئة  نعرة د االص ةيلامال ةحاسبلمر امعاييبات متطل
ً لمتطديالت موجودات مالية يتخسائر أخرى من تع . الرجاء الرجوع سبة المالية محاالمعايير لبات م احتسابها وفقا

 و؛  إضافية،( لتفاصيل 10) يضاح رقم إل

 

 

 



                                                                                                      10                                                                               ب.ش.م يةمالتش المجموعة جي اف ا
 

    المختصرة    رحليةملموحدة االمالية الالمعلومات  ت حولإيضاحا
                               2020 سبتمبر 30في  ةهيمنتال للتسعة أشهر 

 
 ( )يتبع أساس اإلعداد . 2

 
دعم الخاصة بوباء الكورونا  ال ءات ارجستجابة إلا الجهات التنظيميةمن الحكومة و/أو ستلمة ة المدة المالياحتساب المساع  (ب

حسب   الخسائررباح أو األ ب احس نم الً بد ،لكيةلمق اي حقونح الحكومية، ف الم تافي متطلب( التي تستو19 –)كوفيد 
المالية  اتوالمراجعة للمؤسسسبة ة المحاعن هيئ ةر( الصاد 19وفيد )ك أثير جائحة كورنابية لتالمحاست تطلباملا

هذا  كان وفي حال  أعاله، (جة لـ )أفقط إلى حد أي خسارة تعديل محتسبة في حقوق الملكية نتيا هذ  سيكون .اإلسالمية
عدات احتساب أي مسا يتمح أو الخسائر. ب األرباي في حسا لمتبقا صيد الراب احتسيتم  ديل،التع رةاسخ لغبم قويف غبلالم
ً ة أخرى وف مالي  ( لتفاصيل إضافية،  19يضاح رقم )إل جوعرلاالرجاء  .يةر المحاسبة المال لمتطلبات معايي قا

 
  ايير م "مع لي بإسي فيماه ار إليشيللمجموعة  ةرصختملا ةدحمواللية رحالمالية المعلومات المد إعدا دم فيستخالمأعاله  اإلطار

،  ثر رجعيبأ ةيب لمحاسر في السياسات اتم تطبيق التغيي المركزي".  البحرين قبل مصرفدلة من صيغتها المعة المالية بالمحاسب
   .المقارنة لفترة ةة المعلنمات الماليولم ينتج عنه أي تغيير على المعلو

 
 ً مركزي، بالنسبة الن يدليل أنظمة مصرف البحرواإلسالمية  ةماليالت ؤسساملاجعة لوالمر ةسباحملا ةئيه لبات تطلم وفقا

فإن   اسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية،محالناولها معايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة تي ال تتألمور الل
ً لعبوت العالقة.  تذا ةيلمالا ير تقارالاد د إلع وليةعايير الد بالم د شوعة تسترالمجم المالية المرحلية   تض المعلومار عتم  ك،ذلا

المرحلية"، "معيار لمالية ا "التقارير –( 34اً إلرشادات معيار المحاسبة الدولي رقم )قبصورة مختصرة وفعة للمجموة حدوالم
    ".   يزلبحرين المركصرف ام ة من قبلغته المعدلالمحاسبة الدولي بصي

 
ويجب   ةالية السنوية الكاملنات الممطلوبة للبياالمعلومات الال تشمل كل  ةرلمختصحدة اوملة المرحلية ايلاملا اتملومعال نإ

احات  ضيإدراج إ مذلك، تمع . 2019ديسمبر  31ة المنتهية في عة للسنموقراءتها مع البيانات المالية الموحدة المدققة للمج
ر منذ آخ موعة وأدائهاالمالي للمج مركز لاات في رالتغي رية لفهمتي تعتبر ضرولا تالماعمالو حداثألح اشرة لتفسيرية مختار

 .2019ديسمبر  31مدققة كما في وللسنة المنتهية في  ةبيانات مالية موحد 
 
       

 ة الهامةالسياسات المحاسبي  3

 يختصرة هحلية المالموحدة المر يةلاملا تمالوالمعد عدافي إ بل المجموعةق ة منقبطالمحساب وطرق الية محاسبالسياسات ال
ا ، فيما عد 2019ديسمبر  31ة في عة المدققة للسنة المنتهيجموبيانات المالية الموحدة للمالتي استخدمت في إعداد التلك  انفسه

ة  يبساحملا يرمعاياليق ن تطبلناتجة مرات التغيياوه، أعال انات"البي وعرض ( "أسس إعداد 2إيضاح رقم ) في ما هو مشروح 
أي  المحاسبية الجديدة والمعدلةر يكن لتطبيق هذه المعاييلم  .2020يناير  1ابتداء من  فعولملرية ااسال ليةلتادلة اوالمعجديدة لا

   ة.ضافيإعنها إفصاحات د نتج قن ذلك، فوبالرغم م ،عةمجموللالمعلن سابقاً ية حقوق الملك  أوفي الربح تغييرات على صا
 
   ةفترلا  لخالالجديدة  ر عاييملاق يبطت أ(
 
 ( باالستثمارالوكالة ) االستثمار وكالة –( 31)  لمالي رقمبة امحاسر الايمع (1

ي  ف  ةميالاإلسلية المااجعة للمؤسسات المحاسبة والمرهيئة ( الصادر عن 31م ) رقمعيار المحاسبة المالي  وعةجمطبقت الم
   .2020ر ايين 1من  ابتداء 2019

 
وكالة  لة االستثمار )الألدوات وكار المالية قارياد التات إعد اسيسمحاسبية وت الوضع السياسار هو امعيال اذ ه نم فد هال
رين ظوالمن ن كالة مت المالية اإلسالميان قابالً للتطبيق، للمؤسساقة، كلما كالذات الع الستثمار(، الموجودات وااللتزاماتبا

 ل.  كيوو تثمر(سكأصيل )م
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     صرة ختلماالمعلومات المالية الموحدة المرحلية   حولإيضاحات 
                               2020 سبتمبر 30المنتهية في  للتسعة أشهر 

 
 )يتبع(  مةة الهابيساالسياسات المح  3

 
 ( يتبع) لسنةخالل ادرة الصاالجديدة لمعايير لر كالمبق تطبيالأ( 

 
ات هذه األموال كمطلوبج ارم إد وت ء، البنوك، ومن العمالين اإليداع بوق لجمع المال من سكالة لويكل اتستخدم المجموعة ه

ديسمبر   31في  ماك د على التوالي،فرامالية األلاؤسسات غير الممالية، وإيداعات من لات اسسؤملان م اتعإيدا ند ن بضم
وعاء  ، مع ة"وكالاء الة "وعليها مجتمعلتي يطلق عاو ،دام هيكل الوكالةلتي جمعت باستخيع األموال امجمزج يتم . 2019

هذه  مار استث ميت  ت العالقة.الموازية ذالمضاربة اقية افتا ىعل داً ااستن لكوذ  لبنك،ة مشتركة من قبل ابصور ممولةلاموال األ
  وكيفية، ن، اكمحول مناسبة وبدون أي قيود جموعة ها الملتي ترايقة ا، بالطري وعاء أصول مشتركف جةاألموال الممزو

  ء وعا فينصت  مت ،2020اير ين 1 ( في31رقم )بة المالي محاسلامعيار  ألموال. بعد تطبيقه اهذ  تثمارسايتم غرض ألي و
ه دفوعة على هذ ملاح ال األرب، ويتم تسجيمارستثالا حسابات أصحابحقوق  مويل ضمنتلة لاء المضاربكجزء من وعالوكالة 

 . ثماربات االستلحقوق أصحاب حساستثمار اال ىلالعقود كجزء من تحديد العائد ع
 

مة  قائالت المايار على المع طبيق هذا المععدم ت ةشأمنلا ر اتتخ د ق ،  ( 31)م رق يلمالبة ايار المحاسمع ية للااالنتقوفقًا لألحكام 
يق هذا طبت إن. 2020ر ديسمب 31قبل  ةأصلي ةياق تعاقد يخ استحقراوت تي لهالاو، 2020يناير  1قبل  فيذهاالتي تم تن فعالً و

  ، مارثالستا تا باحس بحاأصقوق ح  من جزءك الةكومة على اللقائا ليلتموا ود عقتغيير في تصنيف جميع أدى لالمعيار 
 . ابه ة ضافية المرتبطواإلفصاحات اإل

 
 المماثلة واألدوات واألسهم الصكوك في االستثمار –( 33لي رقم )المحاسبة المامعيار  (2
 

  ة المياإلسالمالية ؤسسات للم اجعةمرالمحاسبة والهيئة ( الصادر عن 33المحاسبة المالي رقم ) يار مع مبكراً  وعةجمطبقت الم
  ض وإفصاحات ف واحتساب وقياس وعر دئ تصنيابم هو وضع معيارلامن هذا  الهدف .2020اير ني 1 ن م ءاتد با 2019 في 

ى  ت المالية اإلسالمية. ينطبق هذا المعيار علاسسدوات المماثلة التي تقوم بها المؤصكوك واألسهم واألاالستثمار في ال
  ي ل املر المحاسبة ااي هذا المعيار محل مع يحل   . ةيكلم قوحقهم أس أون، ديات أدو ة هيئاء كانت في سو ساتمؤساستثمارات ال

  .مماثلةلالصكوك واألسهم واألدوات ااالستثمار في  –( 25رقم )

  ة يمارتثسا وأدوات لدين،ا أدوات واستثمارات الملكية، حقوق استثمارات  يه أنواع عدة إلى االستثمارات ر عياالم يصنف
 من العادلة بالقيمة أو كية،لملا حقوق خالل من العادلة القيمة أو ،ةطفأملا ةفكلت لبا تماراتثسالا سياوق فيتصن يمكن. أخرى
  تغيير  حال في  إال التصنيف بإعادة حيسم ولن العمل، نموذج اختبارات ىلع اآلن التصنيف اتفئ تعتمد . الدخل بيان خالل

 . مستقبلي  ثر أ ب هتطبيق وسيتم ل،العم نموذج

   من خالل حقوق الملكية  عادلةلا ةبالقيم اراتثمستاال ستخضعو دلة،عالا مةي قلاب ن وكت نأ يجب  ةيكملال وقحق ترااستثما
 ذاتاالئتمانية وااللتزامات  والخسائر ة،يم"انخفاض الق - (30سبة المالي رقم )قاً لمعيار المحالمخصصات انخفاض القيمة وف 

 العادلة  مةقيلل موثوق مقياس  يدد تح ىلع ةرد قا  رغي ليةماال سةالمؤس ونكت وحين محدودة، تال حا يف  ".العالية مخاطرال
 .  لةالعاد  للقيمة رديتق  كأفضل التكلفة اعتبار كنالمم من الملكية، حقوق اتارمثتسال

م  لرغعلى ا. يجع ر رثأبيق بطقابالً للت سيكونمع خيار التطبيق مبكراً، و ، 2021يناير  1 من المعيار ساري المفعول ابتداء
  يجب سابقة، للفترات ال الستثمار حسابات ا باقوق أصحة وحكي مللحقوق ال المنسوب ،وجد  نإ ،ي ماكرتالثر األن فإ لك،ذ  من

 . ذوي العالقة المصلحة  أصحاب  ةئفبالممولة  بالموجودات المتعلق لالستثمارات لةالعاد  ة القيم مع تعديله

  تساب، وتصنيف، وقياس حة باقلعتملا ةيسبمحاال ت اسياسي الات ف أدى لتغيير ( 33) م قالي ر محاسبة المعيار المن تطبيق إ
ثر  أي أ ( 33ي رقم )لمالبة امحاسر اليامعبيق ن لتطماثلة، ومع ذلك، لم يكواألسهم واألدوات الم الصكوك ي فمارات االستث

  يونيو 30 فية تهينالم فترةالمختصرة لل ةوحد مللية احلية المرومات المافي المعلأي من المبالغ المعلنة سابقاً   ىلع هريجو
  ية لمحاسبفيما يلي تفاصيل السياسات ا .2019ديسمبر  31تهية في منلا ةسنة للالموحد الماليةالمجموعة ات نوبيا ،2019

 قة في الفترة الحالية.مطب ال (33رقم ) ر المحاسبة المالييامعل حددةالم
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    مالية الموحدة المرحلية المختصرة  مات الالمعلو إيضاحات حول
                              2020 سبتمبر 30المنتهية في  شهر ة أللتسع
 

 

 ع( يتب) امةة الهالسياسات المحاسبي  3
 

 ( يتبع) ةنلسخالل ادرة االصالجديدة يير عالملر كمبلا يقبطتلاأ( 
 

 المحاسبيةات يرات في السياسالتغي

 فنيتصلاالتبويب و
ة،  لالستثمار في الصكوك، واألسهم، واألدوات المماثل نيف والقياسلتصمنهجية ا( 33المحاسبة المالي رقم ) معيار يحدد 

المعيار،   عنية. بموجبملا ات النقديةدفقالتائص وخص ،لهاالخن م اترامثستالا ذهه رةدام إيت تيتي تعكس نموذج العمل اللاو
 ار في: ثمتاس هأن  يف كل استثمار علىصنيجب ت

 الملكية حقوق استثمارات .1
 بما في ذلك: ن،ديال أدوات استثمارات .2

 أدوات دين نقدية؛ و -
 أدوات دين غير نقدية؛ و  -

 أخرى  استثمارية واتد أ 
 

الستثمارات  يجب على المؤسسة تصنيف ار، ايعمنقض بموجب اللالقابلة لي غير دئمبلا سابت ح الا تراخيا سةارمم يتم  ملما 
ً إما الحسة على أنها مقا ة من ة العادل( بالقيم3ية، أو )عادلة من خالل حقوق الملكال ( بالقيمة 2المطفأة، أو )( بالتكلفة 1)قا

 ي: يل اساس كل ممعلى أخل، الد  نابي لخال
 الستثمارات؛ وا ارةد إل ةعومجمالل ج عموذ نم -
   المعنية. التمويل اإلسالميةشى مع طبيعة عقود ا ما يتمامارات، بمتوقعة لالستثة الميد قنات الالتدفقص خصائ -

 
 لخصوموا إعادة تصنيف األصول
  ذج نمو فينصت  م ييتقدة إعا ىلع بناءً  تثماراتالس صنيف اي في تلاتالر لتغييإلى ا 33اسبة المالية رقم أدى تطبيق معيار المح

 :2020يناير   1ي ف وداتاألعمال للموج

 القيمة الدفترية  لدفترية القيمة ا التصنيف  التصنيف  

 وجببم األصلية األصلية بموجب الجديد بموجب  األصلي بموجب 

 بةسالمحمعيار ا لمحاسبةمعيار ا اسبةالمح معيار معيار المحاسبة 

 (33رقم ) اليملا (25) مقر يلماال (33) رقممالي لا (25) مالي رقملا 

   

الف آب
 تالدوالرا

 ةمريكيألا

بآالف 
الدوالرات 

 ةاألمريكي
     وراق الماليةرات األاستثما

   العادلة من يمة  بالق  من   قيمة العادلة بال  

 284,904 284,904 حقوق الملكية لخالل بيان الدخ 

     رات في صكوكثمااست

 517,375 517,375 بالتكلفة المطفأة بالتكلفة المطفأة 

     

   من لة  د ا ع ال   ة م ي ق بال  ن م   دلة لعا ا   ة قيم ل با  

 239,807 239,807 لخالل بيان الدخ لخالل بيان الدخ 
     

   بالقيمة العادلة من  دلة من قيمة العا بال  ت في أسهممارااستث
 21,764 21,764 لكيةالم وققح لخالل بيان الدخ 
     

   ة من ل د ا الع ة  يم بالق  العادلة من يمة  بالق  

 219,425 219,425 ةيكلالمحقوق  لكيةحقوق الم 
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    رحلية المختصرة  الم ةد حولمالمعلومات المالية ا إيضاحات حول
                              2020 سبتمبر 30 ي منتهية فلا ر للتسعة أشه

 
 

 )يتبع(  مةلهاة االسياسات المحاسبي  3
 

 ( يتبع) لسنةخالل ادرة الصاالجديدة لمعايير لر كمبلاتطبيق الأ( 
 

 موضح أدناه: (33)لية رقم اسبة الماحعيار المتطبيق م األثر من
 

 احتياطي   ح با ر أ  

   ة ل د عا ل ا   يمة الق  مستبقاة  

 ات ر ا م ث ت س لال   

 ف الدوالرات بآال  ف الدوالرات بآال  

 مريكية األ  مريكية األ  

   

 ( 4,752)  123,136 قاً(سابنه ن عكما أعل) 2019اير ني 1ا في يد كمرصال

   

 - - عادة تصنيف األدوات الماليةإ ىعل األثر

 (4,752) 123,136 دل(معال ) 2019يناير  1الرصيد كما في 

 
 ي  ط ا ي ت اح  أرباح  

 عادلة  ل ا   يمة الق  ة ا ق ب ت س م  

 ارات م لالستث   

 ف الدوالرات بآال  الدوالرات   ف بآال  

 مريكية األ  مريكية األ  

   

ً ن عنه ساب)كما أعل 2019اير ني 1ا في الرصيد كم  ( 4,831)  10,070 (قا

   

 12,568 ( 12,568)  عادة تصنيف األدوات الماليةإ ىاألثر عل

 7,737 ( 2,498)  (لعد)الم 2019ر يناي 1في  الرصيد كما

 
 سارية  غير ولكن تفسيرات الجديدة الصادرة المعايير والتعديالت والب( 

 
 اإلجارة –( 32لي رقم )الما سبةمحا ال . معيار1

  .2020"اإلجارة" في  –( 32)م قر  المحاسبة المالي يارمع اإلسالمية  سسات الماليةوالمراجعة للمؤبة هيئة المحاست أصدر
 ".مليكجارة واإلجارة المنتهية بالت "اإل -(  8بة المالي الحالي رقم )لمحاسا راي عم لحم ليح رايعالمهذا 

 
ارة، بما  لمعامالت اإلجارة )أصل اإلجاح س وعرض واإلفصوقياواحتساب   ادئ تصنيفهو وضع مبار معيال هذا ف منالهد 

 ذاالمية كمؤجر وكمستأجر. يهدف هاإلس يةلاملا تاسسؤالم اهيت ف ي دخل( التالمنتهية بالتمليك رةجاإللتلفة ك األشكال المخفي ذل
  لمالية، باإلضافةر اإعداد التقاريق بالمحاسبة واإلسالمي فيما يتعليل تموال هها قطاعلتي يواجئل االمعيارالجديد لمعالجة المسا

ية التي تبدأ المالت ارتفلل لعوفالم ير ار سلمعياهذا اات الدولية. سيصبح رسماملاى مع الية بما يتماش ق المعالجة الحلتحسين طر
ً حاللمجموعة . تقوم امبكر، مع السماح بالتطبيق ال2021 يرينا  1من أو بعد   عيار. قييم تأثير هذا المبت يا
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    ة المختصرة  رحليالمالية الموحدة المالمعلومات  يضاحات حولإ

                               2020 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر  للتسعة
 

  

 التقديرات. األحكام و4

  رضياتحكام، والفألتقديرات، واعض الب امد ختسرة اداإلا لب منة يتطرتصمخمرحلية الموحدة اللا ةليإعداد المعلومات الما إن
 تلمطلوبات، واإليرادااوجودات، نة للمولألرقام المعياسات المحاسبية والسا طبيق المحاسبية الهامة التي تؤثر في ت

 ة،رصتخالم دةحومللية االمرح يةالهذه المعلومات الم د اد إعن هذه التقديرات. عند ة علحقيقي. قد تختلف النتائج اروفاتمصالو
مصادر  للمجموعة، واسياسات المحاسبية لالق تطبي الجوهرية ذاتها التي تم استخدامها في  ام األحكام خد إلدارة باستامت اق
 ع مو .2019ديسمبر  31ة في يهتنلمموحدة المدققة للسنة اال لماليةبيقها على البيانات اتم تطي لتوا لتقدير عدم اليقينية، لرئيسيةا

 سائد الناشئ عن قين الطوي على مزيد من التحديات بسبب عدم اليت المطلوبة تنواالفتراضايرات قد تلا عضة ويعمل نإف ك ،ذل
 .إلدارةت اتقديرااستخدام  يتطلبالذي  ( 19كوفيد كورنا )ائحة أثر ج

 
 توقعةنية المالخسائر االئتما

ت االقتصادية لمنطقة الشرق وقعاالت لىع ترثأ تيلاط فنلار اعات أسقلبلكورونا، وتجائحة ا نع ةجمصادية الناقتالشكوك اال
 30كما في توقعة انية المر االئتمئالخسا لتحديد ة مد ات المستخوالفرضي تالخد الم تطلبت من المجموعة تحديث ،طاألوس

 كلذ  ي فا مك ةتوقعالم ةيصاد االقت  فعة من الظرومومج  ىلإداً نية المتوقعة استنااالئتما. تم تقدير الخسائر 2020 تمبر بس
لي  تصاد الكامل االقدة في عويشد لالبات أثر التقوعة باالعتبار جمتطور الوضع بسرعة، فقد أخذت المل أظرنوخ، يراتلا

   .ةعقلمتوانية ات االقتصادية لتحديد الخسائر االئتمسيناريوهاالية مالدى خطورة واحتتحديد م د ، عنليةالمستقب

الترجيح المحتمل أي  ،ججميع معايير النموذ العتبار لباألخذ مع ا ةلفتخم د جهاإ اتيضرمع ف جهاد و ايتم إجراء تحليل سينار
.  للتعثر وفترة التعرضتعرض ال، وبسبب التعثر في السداد  الخسارةولسداد، لتعثر في اقتصادي، واحتمال ااال ناريوللسي

على سبيل   ،لكفي ذ  بما ،ةصللا تال ذ اموعلا جميعيشمل كات عمالء من الشريع الجمل لامقييم شباإلضافة لذلك، تم إجراء ت
خ. يحتوي كل  إل مساهمين، ودعم الالخبرة، ى مد لة التسهيالت، وكيوهطاع، وتوقعات الق لي،وضع المالا ال الحصر،المثال 

ي  ذو  ءالملعإلى ا الجائحة من رضرلل ينعرضالمبدءاَ من العمالء وعة واسعة من العمالء، حفظة على مجم لمن اقطاع ضم
ً عسويات نوعية تبت ش، وتم إجراءمانكاالحمل لتي وقلا اليلما عضولا لعمالء تتركز في  ادة ن قاعلحقيقة انظر بال لذلك. ا
ا  سيكون له (19)كوفيد  ونارر جائحة الكومية للتخفيف من آثاحكوال ةثاغجهود اإلميع ي، فإن جشكل أساسب ةقمنطوال لبحرينا
  ة المتوقع ةالخسائر االئتمانيير ود في تأث جهتأثير هذه ال مجموعةلاجت رد أ .ةعق ولمتا ية نامالئتاائر الخس قييم ت على  جابي إي ير أثت

   .ستمرالم

ذات   تعكس التجربة التاريخية والعوامل األخرىو روناوالكجائحة ق تأثير ا في سياهبمتعلقة ت الضيالفروا راتعمل التقديتم  
 حة الكوروناجائب فيما يتعلق  ظروف. الفي ظل هذه  ةعقولها مأن د قت عي لتيية البقلمستداث ااألحقعات لك توفي ذ بما ، لةص

ة ب تجاسا، واألخرىطات سللاومات وحكالراءات ار إجآثو ،وفترة الوباء مدى اتيوالفرض القراراتل ، تشم(19 –)كوفيد 
  رات قديفإن ت  ،ذلكعاً لتب  .يملا الع تصاد قاللى ابها عتبط المرتأثير ب الجان لىإ  ،الشركات والمستهلكين في القطاعات المختلفة

    ديرات.تقالن هذه لية عفعالالنتائج  فتختل لك، قد تيجة لذ نويعتها، ي طبؤكدة فغير م ئر االئتمانية المتوقعةسالمجموعة للخا
 

 االئتمان الزيادة الجوهرية في مخاطر

على   ث تحد  داد التيسي العثر فلتا رطاخ في مرية هوجادة اك زين هن عندما تكوتمان االئ رطاخ لزيادة الجوهرية في متحدث ا
  األحكام يد ادات لتحد تضمن القيام باالجتهإن ذلك يتوقعة، فالمئتمانية س الخسائر االد قياة. عنر المتوقع لألداة الماليلعممدى ا

ا  ة، ممنيامتئالت اسهيالتللدئي المب  تسابمنذ االح ئتمان ر االطاخ مناك زيادة جوهرية في ديد ما إذا كان هونقاط اإلطالق لتح
 ".2رحلة " إلى "الم1من "المرحلة ية المالصول ألال ا دي النتقؤسي
 

ب مالية  ب الرئيسي ألي مصاعخذ السبع أالدفع، م  احتماالت التعثر في  ن لعواملالمقترضييم تستمر المجموعة في تقي
ً ذا السبب كون هأن ي حجرمر، وما إذا كان من الباالعتبا  ول.طة أ، أو لفتر(19 –فيد كو) انورالكوائحة جل جةيت  ن مؤقتا
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 )يتبع(  التقديراتم وحكا. األ4
 
 يتبع( ) االئتمان زيادة الجوهرية في مخاطرلا
 

ً لتعليمات مص ترة،فال خالل  / المؤهلينالعمالء  تمويل قساطأ لجيبتأت المجموعة رف البحرين المركزي، قام ووفقا
 ة. هذه يلنقد ات التدفقأمور اين مع مقترضجل لتعامل الكسيولة قصيرة األر هذه التأجيالت أشهر. تعتب ستة ة، لفترنريرضتلما
ت دااعالمجموعة أن تمديد مس من ذلك، تعتقد تمان. بالرغم مخاطر االئ يف ةهرييادة جوزالء قد تشير لللعم مةد قمال دةاعمسال
ً لزلن تؤدي تله هذ  دفعال  مانية لخسائر االئتألغراض احتساب ا رة جوهرية، وترحيل المرحلةصوب نا مر االئتاطخم يادةقائيا

ف  ( على استئنا 19 –)كوفيد  انورلكوجائحة ا المتضررين من ترضينمقال دةعسا م هوها تقديم ن رض مالغ يث أنقعة، حالمتو
دي بين قيود السيولة فرل كشب لتفريق ا ن م موعةتمكن المجمات كافية لومع وجد ي ال ، لةلمنتظمة. في هذه المرحالمدفوعات ا

   اة. الحيلمدى ئتمان طر االي مخا، والتغيير فاألجل للمقترضين قصيرة
 

 المعلومات التطلعيةلية معقو

ل ماالعو حساسيةيد تحد ول، نةلمعيلتمويل العية ذات صلة بمحافظ المعلومات التطمن متغيرات ا أي يد في تحد  قديراتتالتستخدم 
ذي يعكس وجهة نظر  لة"، واساسياأل ةالحللطلعي "و اقتصادي تيناري مجموعة سلعية. تستمد الطتال تاالمتغيره ذ ه فيلحركات ل

ً ثاألكستقبلية لظروف االقتصاد الكلي الم المجموعة  . ر ترجيحا

،  ةييقينلن عدم ام ةيلعا مستوياتلع خضونا تلكورحة الجائ يلكلثر اتحديد األاالئتمانية المتوقعة لعلى الخسائر  ي تغييرات تتمأ
 لتغييرات هي محدودة.    هذه ا ليهاند عتتس يتاً والمتوفرة حاليية الات التطلعكون المعلوم

ر الخسائئتمان ولتي تؤثر على مخاطر االية الرئيسية اوامل االقتصاد العي، وتحديد ختاريلمجموعة سابقاً بإجراء تحليل ت اقام
رتبط المثرها أية ود القتصاه العوامل اة. هذ هذه العمليم الخبرة في اكوأح تاجتهاداق يبطمع تمحفظة، ل لك توقعةلمنية ائتمااال
 لكل أداة عرض للتعثر في السداد يختلفالتاد، وقيمة دالس عثر فيسداد والخسارة في حالة التحتمالية حدوث التعثر في الاب

در  ن مصانازلي( موالتصاعدي والت ،ساسياأل صاديقتالا)السيناريو ة القتصاديل اعوامه الذ ه يرلى تقد الحصول عمالية. يتم 
 . يسنو سلى أساخارجية ع

ية نتيجة  حركات سلب يأل حماية كافية مقابة للشركات بصورة فردية، لتوفير الجوهريعرضات تة بتقييم العالمجموتستمر 
 .  ( 19 -كوفيد  ) لجائحة الكورونا

  
 ت االتمحاالت ترجيحا

طة كوك المحيلشا اطرخار للمخذ باالعتب مع األالت لكل سيناريو، حتماالاحات يترج ديد تح د نع التقديراتة تستخدم اإلدار
 ية. ألساساريو الحالة اسين

ك عكس أثر الشكوعة بإعادة تقييم ترجيح السيناريو، ليقامت المجمو ،موضالذي يلفها الغ ضوء البيئة االقتصادية الحالية يف
مجموعة ال تقام  ديرات،إجراء التق . عند 2020 سبتمبر 30ة في نتهيملرة اتللفقعة توملااالئتمانية ر الخسائ قياس في  حاليةال
لتصاعدي والتنازلي(  والسيناريو ا، سيةو الحالة األساساس السابق )الذي يشمل سينارياأل د علىلتشديادد من خالل ع يمقيبت

 .%100عدل م  لىالتنازلية إ وتغيير الترجيحات

ي  لتالمني، وبام الضيليقا دمعمن ات عالية جروث لدالتوقعات واحتماالت الحد  تخضع ،تصاديةاق ت ارمع أي تقدي اللحهو ا كما
    توقعات.هذه ال عنقد تختلف بصورة جوهرية فإن النتائج الفعلية 
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 إدارة المخاطر المالية .  5

المختصرة هي   ةيرحلالم دةموحالمعلومات المالية ال إعداد  يوعة فجمالم لة من قبالمطبقمخاطر إدارة ال ياساتوسف ان أهد إ
ييرات  التغما عدا ، 2019ر ديسمب  31قة للسنة المنتهية في الموحدة المدقالية مال تاالبياني نها فع صحف الم تلك نفسها
 ورة أدناه:المذك
 

 ئتمانمخاطر اال

ؤثر تن ا عقيتو ماك ةموععمليات المالية للمجاللى ت عرأثجة اتادية النصتقت االوالتقلبابجائحة كورونا  ةيطحمال عدم اليقينية
في هذه اع قط كل  دير درجة التأثير التي يواجههاتقبة م من صعوالرغ ىعل .اى حد مإلاعات قطالوالء العمعلى أغلب 

باإلضافة  . تجارلل، وانقلطيران/الا ركات ترفيه، وشياحة، والوالس ،ةيافضأثراً هي الاألكثر ت ةسيرئيال عاتافإن القطلة، رحالم
كما  ات، وتجارة الجملة.لعقارت، واالواقممثل الباشرة، م يرغورة ى بصاألخرت اعض القطاعتأثر بمن المتوقع أن تلذلك، 

 .يةتصادات االقليمق اال يته ف اهممس  قليمي بسببار أثي ت 2020ل الجزء األول من عام نفط خالال عارتقلب اسسيكون ل

اعتماد ل الخ ن ان مئتممخاطر االئية للتخفيف من ات وقاءت المجموعة تدابير وإجراخذ ، اترتطوملا هذا الوضع ىر إلبالنظ
التمويالت دفعات  يلأجتتم ضررة. للقطاعات المتمان م االئتقديير ت يد معاي، وبالتالي تشد انيةماالئتافقات للموذراً ح ثرأك نهج

  .ن المركزييحرالب زاماً بتعليمات مصرفطة، التلمتوساوة غيرصلاركات الش عاع الخاص، وقطا في ذلك القطامب، ءللعمال
اض نخفل واالتموي ما يؤدي لخفض صافي دخل، ميةمويلالت هيالتتسال رفنخفاض صى الت إاءاذه اإلجرتؤدي ه د ق

   ألخرى.رادات ااإلي
 

 مالدارة رأس المخاطر السيولة وإ

المستمرين.  يم قيتلوا لمراقبةخضع ل، وتلمصرفياظام نلل مويللتا طرامخف لموالسيولة على  ونارجائحة الكو ارثآتتطور 
القطاع   لة فيوسيالت متطلبافيف ، ولتخالكوروناة حئجاار واجهة آثختلفة لممركزي عن إجراءات ملن مصرف البحرين الأع
ر  مخاطعلى ر ثا ألهي الت امةلها تهذه اإلجراءاوفيما يلي بعض  ،يةمياعدة البنوك في االلتزام بالنسب التنظومس رفيصلما

 :ي للمجموعةظيمتنلال االم لة و رأسالسيو

 ن.يلهر للعمالء المؤهأش 6فترة األقساط لدفع  تأجيل •

 يوماً.   74لى إيوماً  30األيام من عدد  ادة، زي1مرحلة للخسائر االئتمانية المتوقعة لل •

 ئة.لماب  لة بنسبة صفرمة للبنوك المؤهزلملامعامالت إعادة الشراء  •

 .%3إلى  %5من النقدي  اطي حتياال  نسبة يض تخف •

 .%80إلى  %100ر من مويل المستقونسبة صافي التبة تغطية السيولة نس يض فخت •

إلى  ،2020ن مارس إلى ديسمبر م 2و 1مرحلة ية اإلضافية للئتماناالائر إضافة إجمالي خسارة التعديل ومخصص الخس •
مبلغ بشكل  ال ذاه صم خ. و2021سمبر دي 31و 2020مبر يسد  31ي ف  نتهيتينلما نولى  للسنتيمال من الفئة األلس اأر

ر  ديسمب  31، و2022ديسمبر  31ي للثالث سنوات المنتهية في ونعلى أساس س ن الفئة األولىمن رأس المال متناسبي 
 . 2024ديسمبر  31، و2023

 
، استعانت  (19 -)كوفيد  وناوركحة الائلتفشي جة باجاست التمويل.سيولة ومتطلبات لا لهشددت إدارة المجموعة في مراقبت

عروضة. ولة والتمويل الميساليع متطلبات تجاوب مع جمتمر بمراقبة والتسوصة بالسيولة، خاوارئ اللطبخطة ا عةولمجما
في ظل  موعة جملاألثر على ا م يتقي  وق الحالية، بغرض ف السلظرو د اجهاإلفحص هات عايرة سيناريوموعة ملمجتواصل ا

ً لمجموالسيولة والتمويل لل وضع يزاية، ال المر العداد التقاريإتاريخ في  كما ي.لالحا يد اد الشد جهإلا ، وبوضع جيد عة قويا
ونسب رأس المال كما  ول السيولة التنظيميةن المعلومات حم مزيد عن  اإلفصاحتم آثار هذا االضطراب.  ةستيعاب وإدارال
 .اهأدن 2020  سبتمبر  30 يف
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    وحدة المرحلية المختصرة  المة  يماللا  وماتالمعل يضاحات حولإ

                               2020 سبتمبر 30 في  ةالمنتهي للتسعة أشهر 
 

 )يتبع( ماليةمخاطر الإدارة ال  .5
 

 غيليةخاطر التشمإدارة ال

وطرق الدفع ء، عمالالتواصل مع العلى نموذج العمل، وت مختلفة يرايغت ك ات هنرونا، كانلكوائحة اة لتفشي جاستجاب
موعة ارة المجد إت زز عالعمالء. ن ع وبالنيابة مع التيذ المعامفنتود، وذ العقالرقمية، واكتساب العمالء وتنفيوالتسوية 

ارة المخاطر  . قامت إد عمالأل ا ةإدارفي طريقة  اتالتغيرالحالي، والوضع  تجة من اطر الناخد أحداث المقبتها لتحديمرا
  ت المخاطر، جال ث سسيتم تحدي ناكذا نظرت إدارة المخاطر التشغيلية فيما إو  ،يئة الرقابة الحاليةلب املة لية بمراجعة شالتشغي

      ة.الحاليي البيئة جارية فات التا للعمليهة، استناداً على مراجعتالخسارة المحتمل أحداث د خالل تحدين م
 

 بالمخاطر التشغيلية. لق ة تتعمشاكل جوهري كن لدى المجموعة أي، لم ي2020 برتمسب 30في كما 
 

 (IBOR) الفائدة ما بين بنوك سعر إصالحات

ر. ن المخاطلية م بديلة خا المعدالت المعيارية بمعدالت لق باستبدالتي تتعلانية ، واثالمرحلة ال إلى IBOR تتجه إصالحات
نظم  . بهدف تحقيق انتقال م روعموعة أحد المحركات الحاسمة لهذا المشدمات المججات وخنتم على دال السعر تبيعد تأثير اس

تواصل ال المجموعة وتقروع انشطيط لملتخوعة في طور المجما قال ، فإن إدارةتالنا هذا وتخفيف المخاطر الناتجة عن 
ر على المنتجات،  سيؤثيد، وحجم والتعقال حيث ياً منع جوهرأن يكون المشرو يُتوقع  .صحاب المصلحةأالتعامل مع مختلف 

 اخلية.واألنظمة والعمليات الد 
 

 نظيميةالنسب الت
 نسبة صافي التمويل المستقر. أ
ي أكثر  قطاع مصرف يزفوتح يولة للبنوك،السافظ مخاطر مح ونة رتعزيز مو مستقر هليل التموا دف من نسبة صافيهال

،  ألجلرة االعتماد على التمويل بالجملة قصير ان كثالمستقر ممويل تي النسبة صاف . تحد دى أفق زمني أطولعلى م ونةمر
 ويل.تمر الاعزز استقر، وتميةوالعمنية زاداخل وخارج المي نود اً أفضل لمخاطر التمويل عبر جميع البوتشجع تقييم

 
لمستقر  يل الى "التموماً عومقس المتوفر" نها " التمويل المستقرعلى أ ويةكنسبة مئ يل المستقرموتي الاب نسبة صافسيتم احت

      المطلوب".
 

حرين  برف اللمصدي ت الكتيب اإلرشااطلبفي التمويل المستقر الموحدة حسب متصا نسبة ، كانت 2020 سبتمبر  30كما في 
 يلي: ا كم مركزيلا
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    رة  المختص  ةيحلحدة المرمولية المالا علومات الم حول يضاحاتإ

                              2020 سبتمبر 30ية في المنته أشهر  للتسعة
 

 )يتبع( إدارة المخاطر المالية.  5
 األمريكية   الدوالرات   ف بآال 

 البند لرقم ا

يوجد   ال 

 هر أش  6أقل من  اق محددحقاست

أشهر    6أكثر من 

وأقل من سنة  

 واحدة

نة  سأكثر من 

 واحدة

ة  مجموع القيم

 موزونة لا

 قر المتاحالمست التمويل 

 لارأس الم 1

 1,052,865 58,019 - - 994,846 ظيميالمال التنرأس  2

 - - - - - لمال األخرىرأس اأدوات  3

   من الشركات الصغيرة: ءالعمفراد، وودائع الودائع األ 4

 - - - - - مستقرة ودائع  5

 1,146,262 289,190 255,120 679,183 - ئع أقل استقرارً ودا 6

 بالجملة: تتمويال 7

 - - - - - يلية تشغ  ودائع  8

 1,661,740 868,395 533,217 1,872,325 - أخرىبالجملة  تتمويال 9

 مطلوبات أخرى: 10

مطلوبات عقود  لستقر مل يل او نسبة صافي التم 11

 - - - - - مية  قة مع الشريعة اإلسالالتحوط المتواف

في  غير المتضمنةرى خ األجميع المطلوبات  12

 181,281 181,281 5,648 76,175 - فئات أعالهال

 4,042,148 - - - - مجموع التمويل المستقر المتاح 13

 :(RSF)ل المستقر المطلوب التموي

موجودات المستقر ليل التمومجموع صافي  14

 739,375 - - - 793,375 السيولة عالية الجودة 

مالية أخرى   ساتودائع محتفظ بها لدى مؤس 15

 - - - - - تشغيلية  ألغراض

ألوراق ا/كوالصكو منتظمة األداءت تمويال 16

 877,665 954,017 - 444,998 - :المالية

  مؤسسات الماليةلل منتظمة األداء تمويالت 17

من   وجودات السيولة عالية الجودةحسب م

 - - - - - 1المستوى

  ليةللمؤسسات الما منتظمة األداءويالت تم 18

 ية الجودة السيولة عال وجودات المضمونة بم

غير  ، والتمويالت 1المستوى  غير من

للمؤسسات   المنتظمة األداءوالمضمونة 

 253,379 298,093 - - - ية.مالال

ء من الشركات للعمال داءمنتظمة األويالت تم 19

ء من األفراد غير المالية، والتمويالت للعمال

لجهات ت لوالشركات الصغيرة، والتمويال

آت  منشكزية والمصارف المردية، واالسي

 113,961 - 89,224 138,697 -  ، منها:ع العامالقطا

  %35 ن أو يساويل ممخاطر أق وزنذات  20

لمال أس اسبة كفاية روفقاً إلرشادات ن

 رين المركزيح الصادرة عن مصرف الب

 - - - - - 

 

 



                                            19                                                                   عة جي إف إتش المالية )ش.م.ب(           مجمو
 
    ة  رية المختصلمرحلحدة امولية المالا علومات الم ات حوليضاحإ

                              2020 سبتمبر 30المنتهية في  للتسعة أشهر 
 

 )يتبع( ليةلماإدارة المخاطر ا.  5
 مريكية األ   لدوالرات ا   ف آال ب 

 البند مرق

  يوجد   ال

 هر أش  6أقل من  اق محددحقاست

أشهر    6أكثر من 

وأقل من سنة  

 واحدة

نة  أكثر من س

 موزونةلمة اع القيمجمو واحدة

       

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

  %35مخاطر أقل من أو يساوي  زنو ذات 22

أس المال ة رة كفايإلرشادات نسباً وفق

 - - - - -  رين المركزيح بن مصرف الالصادرة ع

لفة ر المتخ ألوراق المالية/الصكوك غيا 23

يولة عالية  غير المؤهلة كموجودات سو

املة األسهم المتداولة في البورصةش، دةالجو   - 207,586 33,000 359,202 479,495 

:أخرىموجودات  24  - - - - - 

ذلك الذهب ياً، بما في لة فعلالسلع المتداو 25  - - - - - 

أولي لعقود  مشكها ةسجلالموجودات الم 26

مساهمات  افقة مع الشريعة، والتحوط المتو

قابلة اف المألطرا السداد عن لفةخ تم أموال

 - - - - -  المركزية

قر لموجودات  ة صافي التمويل المستنسب 27

ةعلشريع ا التحوط المتوافقة م   - - - - - 

 اتبلمطلوالمستقر  صافي التمويلنسبة  28

قبل   ة مع الشريعةعقود التحوط المتوافق

للمسج امش الفرق اه خصم   - - - - - 

ة  متضمنغير الت األخرى جميع الموجودا 29

2,4  في الفئات أعاله 29 ,860 - - - 2,4 29 ,860 

ةالميزانية العموميالمتضمنة في  البنود غير 30  - - - - ,72015  

المطلوب مويل المستقروع التمجم 31  - 791,281 122,224 1,611,312 4,278,302 

ستقرمفي التمويل ال نسبة صا 32  (%) - - - - 94%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           20                                                                ة )ش.م.ب(           ف إتش الماليجي إ مجموعة
 
    رة  مختصية ال حدة المرحلمولية المالا علومات الم ضاحات حوليإ

                              2020 سبتمبر 30المنتهية في  سعة أشهر للت
 

 )يتبع( إدارة المخاطر المالية  .5
 األمريكية   الدوالرات   ف بآال                                                                                                                                        

 لبندا الرقم 

  يوجد ال

 اق محددحقاست

  6أقل من 

 هر أش

  6أكثر من 

وأقل من   أشهر

 سنة واحدة 

نة  أكثر من س

 واحدة

مجموع القيمة  

 موزونة لا

 :ستقر المتاحمويل المالت

 لمالس ارأ 1

 1,093,447 35,340 - - 1,058,107 ظيميتنرأس المال ال 2

 - - - - - رأس المال األخرىأدوات  3

   ة:من الشركات الصغير ءال، وودائع العمودائع األفراد 4

 - - - - - تقرةمس ائع ود 5

 1,380,695 165,704 198,247 1,151,743 - ودائع أقل استقرارً  6

 بالجملة: تتمويال 7

 - - - - - ع تشغيلية ودائ 8

 1,272,035 380,354 582,773 1,686,007 - ىأخرلجملة با تتمويال 9

 مطلوبات أخرى: 10

ة  قتوافعقود التحوط الممطلوبات لستقر ميل ال سبة صافي التمو ن 11

 - - - - - مع الشريعة اإلسالمية 

 161,563 161,563 18,724 142,220 - ة في الفئات أعالهالمتضمن غيرى جميع المطلوبات األخر 12

 3,907,740 - - - - مستقر المتاحال ع التمويلمجمو 13

 :(RSF)ل المستقر المطلوب التموي

 لجودة لية اودات السيولة عاموج المستقر لمجموع صافي التمويل  14

 

- - - 64,391 

 - - - - - غيلية غراض تشية أخرى ألودائع محتفظ بها لدى مؤسسات مال 15

 906,346 914,636 26,099 767,378 - :ةاق الماليألورا/كالصكووداء ة األمنتظمويالت مت 16

وجودات  حسب م  سات الماليةللمؤس داءاألمنتظمة  تمويالت 17

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

ية المضمونة بموجودات  للمؤسسات المال داءاألمنتظمة ويالت تم 18

ر  غيالتمويالت ، و1ى المستو غير دة منوالج الية لسيولة عا

 119,728 140,212 - 1,095 -  للمؤسسات المالية.تظمة األداء ة والمنالمضمون

  الية،الشركات غير المء من للعمال داءاألمنتظمة ويالت تم 19

والتمويالت للعمالء من األفراد والشركات الصغيرة، 

ت منشآة ويركزادية، والمصارف المويالت للجهات السيوالتم

 115,615 - 54,449 176,780 -   ، منها:العام القطاع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           21                                                                        ة )ش.م.ب(    ف إتش الماليمجموعة جي إ
 
      رةمختصية ال رحلحدة الموملاية  لمالا علومات الم يضاحات حولإ

                              2020 سبتمبر 30نتهية في الم أشهر  للتسعة
 

 )يتبع( اطر الماليةإدارة المخ.  5
 ية ألمريك ا   الدوالرات   ف ال آ ب                                                                                                                                     

 ندالب الرقم 

اق  حقاستال 

 محدد

  6أقل من 

 هر أش

  6أكثر من 

أشهر وأقل من  

 سنة واحدة 

ة  نأكثر من س

 واحدة

مجموع 

القيمة  

 ونة موزلا

 

وفقاً إلرشادات نسبة    %35من أو يساوي أقل  مخاطر وزنذات  20

 - - - - -  رين المركزيح صادرة عن مصرف البأس المال الكفاية ر

منها: ،تظمة األداءمننية رهونات سك 21  - - - - - 

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

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

لة غير المؤهلفة واألوراق المالية/الصكوك غير المتخ  23

في   ألسهم المتداولةالة شام، كموجودات سيولة عالية الجودة

بورصةال   - 172,216 10,000 106,945 198,053 

:أخرىموجودات  24  - - - - - 

فعلياً، بما في ذلك الذهب السلع المتداولة  25  - - - - - 

مش أولي لعقود التحوط المتوافقة مع كها ةسجلموجودات المال 26

لة ابقألطراف الما السداد عن لفةخ تم أموالمات  مساهالشريعة، و

 - - - - -  المركزية

لموجودات التحوط المتوافقة مع  مويل المستقرصافي الت ةنسب 27

ةعالشري   - - - - - 

ة  قالتحوط المتواف دعقو اتبصافي التمويل المستقر لمطلونسبة  28

لامش الفرق المسج خصم هيعة قبل الشر مع   - - - - - 

ات أعالهفئلغير المتضمنة في اميع الموجودات األخرى ج  29   2,450,439 - - - 2,450,439 

الميزانية العموميةلمتضمنة في البنود غير ا 30  - 133,645 15,801 105,685 12,757 

لوبطوع التمويل المستقر الممجم 31  - 1,251,114 106,348 1,267,478 3,867,329 

قرستنسبة صافي التمويل الم 32  (%)     101 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           22                                                                          ة )ش.م.ب( اليتش الم وعة جي إف إجمم
 
    رة  ية المختصحدة المرحلمولية اللماا مات علولما يضاحات حولإ

                                2020 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر  للتسعة
 

 )يتبع( لماليةالمخاطر اإدارة .  5
 

 ية السيولة غط. نسبة تب
بة تغطية  نس ك. متطلباتبالبنيولة الخاصة الس ريز المرونة قصيرة األجل لمحفظة مخاطة لتعزية السيولة تغطر نسبويطتم ت

ً من موجودات السيول ان أن البنكالسيولة تهدف لضم ً كافيا تكون من ت ، والتييدةمقغير وية الجودة عال ةيملك مخزونا
ً من فترة السيولة المجهيو 30ة نقدية لمد ه الياجاتحتااء بفللنقد، للو اً لتحويل فورة لوجودات قابلم ً تقويميا مخزون ة. د ما

ً من  30ف من البقاء واالستمرار حتى المصر مكن تيجب أن  المقيدة غيرالوجودة الولة عالية السي موجودات ريو  سينا يوما
 السيولة.زمة مناسبة ألحلول الاد اليجإل بةحية المناسحيتصجراءات ال اإل رة قد اتخذتكون اإلدات ذلك الوقت ، وعند اإلجهاد 

ي التدفقات النقدية  على صاف المقيدةغير والولة عالية الجودة جودات السيون موبة من مخز ولة كنسياحتساب نسبة تغطية الس يتم 
ً  30لمدة  للخارج ً تقو يوما  . يميا

 

 رصيدوسط المت 

 

تمبر سب 30
2020  

 ديسمبر 31
 2019 

 
 ألف 

  نار بحرينييد
 ألف 

 حرينينار بدي
    

 205,525  190,371 دةقيالملية الجودة غير جودات السيولة عاومخزون م

 117,139  134,215 قات النقدية لتدفاي افص

 %188  % 142 % ية السيولةنسبة تغط
    

 %100  % 80 مركزيلارف البحرين صبل مق دنى المطلوب منالحد األ

 
 المال كفاية رأس نسبة . ج

 

 كما في  

 2019ديسمبر  31  2020سبتمبر 30 
 ألف  

  ار بحرينيندي
 ألف 

 حرينيبنار دي

 1,078,079  999,550 تنظيميةقبل التسويات ال رأس المال -ي دالعا األولى لرأس المالة الفئ

 -  - ية ظيمنلتسويات التمطروحاً: ا

 999,550 تنظيمية ال لتسوياتابعد ل االم رأس -العادي لمال ولى لرأس ائة األالف
 1,078,079 

 44,792  62,521 تسويات رأس المال من الفئة الثانية 

 1,122,871  1,076,265 رأس المال التنظيمي
    

    ر:وزونة للمخاطت المالتعرضا

 7,776,802  7,407,020 مانتلمخاطر االئالموجودات الموزونة 

 79,231  50,263 وقلسا طرامخالموزونة لودات الموج

 474,052  474,052 التشغيلية ودات الموزونة للمخاطر وجالم

 8,330,085  7,931,335 رودات التنظيمية الموزونة للمخاطمجموع الموج
    

 2  2 فقط( %30)االستثمار مخاطر  يطاحتيا

 3  3 فقط( %30اح )ربألطي معادلة ااحتيا

 8,330,080  7,931,330 ر طلمخال ةزونوالمعدلة الم عرضاتمجموع الت

    

 %13.48  % 13.57 نسبة كفاية رأس المال 

 %13.06  % 13.78 س المال من الفئة األولىنسبة كفاية رأ
    

 %12.50  % 12.50 مركزيمن قبل مصرف البحرين ال لمطلوباالحد األدنى 



                                           23                                                                        )ش.م.ب(   ة تش الماليإإف  جيعة مجمو
 
    رة  ية المختصحدة المرحلمولية المالا علومات الم يضاحات حولإ

                                 2020 سبتمبر 30المنتهية في  للتسعة أشهر 
 
 

 ات للعملي لموسميةاطبيعة لا .6

ل الترفيه  التجارية، وإدارة أعما يةفالمصر الخدماتو، اريةتثمسية االفصرالم تماد الخ)المجموعة  لمب طبيعة عبسب
ءأ  جز ة قد ال تعكس مختصررحلية الموحدة اللمالية الومات الملمعلنة في هذه اأشهر المع للتسعةئج نتا(، فإن الوالضيافة

  ة.ة للسنعامال جتائسباً من النامتن
 
 

 قارنة ام المأرق .7

  أرقام المقارنة لبيان المركزغير مدققة. تم استخراج  هاولكنتها مراجع تمتصرة مخال لمرحليةحدة امولية الومات المالعالم
 ت وماوالمعل 2019 مبرديس 31المنتهية في لسنة ل لمجموعةل المدققةلمالية الموحدة ت ار من البيانامالي الموحد المختصال

تم استخراج أرقام المقارنة  . 2019 بتمبرس 30 هية فيالمنتر هأش للتسعةمراجعة للمختصرة احلية اية الموحدة المرالمال
لمقيدة ات ارالستثماحسابات ا لكية والتغيرات في المت في حقوق ت النقدية والتغيرافقالموحدة المختصرة للدخل والتد للبيانات ا

للتسعة  راجعةة الممختصرال حليةلموحدة المراالمالية  علوماتية والزكاة من الملخيراعمال ت صندوق األادامخستر اومصاد 
 .2019  سبتمبر 30 هر المنتهية فيأش
 
 

 يصات خصالت .8

 .   ن في نهاية السنةهميلمساال عند اعتمادها من قبخصيصات األرباح، إن وجدت، عمل تيتم 
 
 : عتماد وتنفيذ ما يلي خالل الفترةم ات، 2020 يلإبر  6 ختاريبعقد  يع المساهمين الذ ماتاجفي    (1

 امريكي. والر يون د مل 30ة مبقي لمال المدفوعمن رأس ا %3.34 بنسبة نقديةرباح  أ( أ

 .2019لسنة  حتياطي األعمال الخيريةوالر الد  ألف 500تخصيص ( ب

 .2019 لسنةاة زكلا ألف دوالر أمريكي لصندوق 568تخصيص  ج(

 . حتياطي القانونيلال يالر أمريكمليون دو 8 لتحوي (د 
 

لمساهمون على تسوية الخسائر المتراكمة والبالغة ، وافق ا2020ر سبتمب 30االجتماع الذي عقد بتاريخ في  (2
   .االحتياطي القانوني قابلملف دوالر أمريكي  أ 110,273

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             24                                                                          م.ب(   مالية )ش.لإتش ا إف جي عةموجم
 
    صرة  تلية المخالية الموحدة المرحالم المعلومات يضاحات حولإ
                              2020 سبتمبر 30المنتهية في  تسعة أشهر لل

 
 

 ةمحفظة الخزين .9
 

  سبتمبر 30  مبرديس 31  سبتمبر 30
2019  2019  2020  

  راتآالف الدوالب  والراتآالف الدب  لدوالراتف االآب
  كيةاألمري  األمريكية  ريكيةاألم

  جعة()مرا  )مدققة(  )مراجعة(
      

      

 يةمال مؤسساتت لدى اعاإيد 254,528  546,575  668,839
      
 كيةحقوق ملات ت أدواراستثما     
 خلن الدل بياخال نم ةعادلبالقيمة ال     

 * ية مركبةمال أوراق - 296,120  239,807  216,060
      
 رات أدوات دينااستثم     
 لكيةمالحقوق خالل  لقيمة العادلة منبا     

 ةعرمسك صكو - 541,572  284,904  265,610
      
 ةطفأملكلفة االتب     

 * عرةسوك مصك - 675,755  517,375  505,341
      

1,655,850  1,588,661  1,767,975  
 
 

جل قروض متوسطة األ ة مقابلنمرهو( ال شيء: 2019ديسمبر  31)ي أمريكألف دوالر  159,501قيمة بصكوك * تشمل 
   . ألف دوالر أمريكي 115,681بلغ بم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                            25                                                                             )ش.م.ب(    جموعة جي إف إتش الماليةم
 
    مرحلية المختصرة  لالمالية الموحدة ا وماتلمعلا يضاحات حولإ

                               2020 سبتمبر 30 المنتهية في  للتسعة أشهر 
 

 تمويالتموجودات ال  . 10
 

  بتمبرس 30  برديسم 31  سبتمبر 30
2019  2019  2020  

  آالف الدوالراتب  تالدوالرا آالفب  راتلدوالاف آالب
  كيةيألمرا  يةمريكاأل  يةاألمريك

  )مراجعة(  )مدققة(  )مراجعة(
      

 ةحبرام 901,488  1,008,580  982,207

 مشاركة 276  277  6,237

 الةكو 13,281  13,280  13,280

 ةاربمض 2,804  2,776  2,776

 تصناعسإ 2,427  4,597  3,000

 لإليجارظ بها محتف وجوداتم 398,329  350,976  394,855

      
1,402,355  1,380,486  1,318,605  

      

  نخفاض في القيمة اإل اتصصمخيُطرح:  (83,654)  (107,709)  (85,628)

      

1,316,727  1,272,777  1,234,951  

 
دوالر ألف  68,233: 2019الر أمريكي )ألف دو 52,973تبلغ  مؤجلة احأرب  المدينة صافي منالمرابحة  د عقوذمم 
   .يحرين نار بألف دي 7,544أة بمبلغ المطف غير التعديلرة وخسا، يكي(أمر

 
ي لدل الفائدة الفعة باستخدام معبالمحتس دلةمعلقدية اناللتدفقات ل فرق بين صافي القيمة الحاليةلكا لديحساب خسارة التعتم 

ت  لقروض على تعرضا قساط األ أجيالً وعة تقدمت المجم .بتاريخ التعديل حالية للموجودات الماليةدفترية اللقيمة اللي واألصا
 .بجائحة الكورونا للعمالء المتضررين  امهعد ن بحريني، كجزء م دينارالف  118,382 لغتبويل التم

 
 نت كما يلي: القيمة كا نخفاض فيإلت امخصصاموجودات التمويالت و  الحركة في

 
 جموعمال 3توىالمس 2و1المستوى  موجودات التمويالت

 راتلدوالاف آالب راتلدوالاف آالب راتلدوالاف آالب 

 ةياألمريك يةاألمريك يةاألمريك 

    

    

 1,318,605 161,239 1,157,366  )إجمالي( تاللتموياجودات مو

 (83,654) (60,202) (23,452) لمتوقعةئر االئتمانية االخسا

    

 1,234,951 101,037 1,133,914 موجودات التمويالت )صافي(

 
 جموعمال 3توىالمس 2وىتلمسا 1المستوى  مخصصات انخفاض القيمة

     

 109,871 88,945 8,239 12,687 2020ناير ي 1في 

 - 2,741 (5,554) 2,813 ياتالمستوحركة بين في الصا

 5,980 713 5,151 116 الفترةصافي مخصص 

 (5,277) (5,277) - - لفترةل  إلغاء مخصصات انتفت الحاجة لها

 (26,920) (26,920) - - شطب

     

 83,654 60,202 7,836 15,616 2020 سبتمبر 30ي ف

                                            26                                                                          (    بة )ش.م.تش الماليي إف إمجموعة ج



 
    تصرة  المخ  حليةة المرالية الموحد ماللمعلومات ا لاحات حويضإ

                              2020 سبتمبر 30المنتهية في  للتسعة أشهر 
 
 

 رات عقاريةااستثم . 11
 

  تمبرسب 30  ربديسم 31  سبتمبر 30
2019  2019  2020  

  آالف الدوالراتب  الدوالرات فآالب  آالف الدوالراتب
  األمريكية  كيةيرماأل  مريكيةاأل

  )مراجعة(  ة(مدقق)  )مراجعة(
      

 ريعقا رمااستث     

 ارض - 469,286  490,412  465,847

 مبنى - 64,424  40,841  40,841

      

506,688  531,253  533,710  

      

 عقارات تطويرية     

 ارض - 796,857  797,535  796,639

 نىبم - 510,019  477,221  512,430

      

1,309,069  1,274,756  1,306,876  

      

1,815,757  1,806,009  1,840,586  

 
 

 الخاصة ملكيةلارات ثمااست . 12

 
  سبتمبر 30  برديسم 31  ربسبتم 30

2019  2019  2020  
  بآالف الدوالرات  راتالدوال بآالف  لدوالراتا الفبآ

  مريكيةاأل  ألمريكيةا  ةاألمريكي
  مراجعة()  دققة()م  ة(عراجم)

      

      
 الملكية أدوات حقوق     
 الدخل بيانل لة من خاللعادة االقيمب     
 ةبمركلية وراق ماأ - 40,000  -  -

-  -  40,000  

      
 كيةلمق الحقو لة العادلة من خالبالقيم     

 ة مدرجة أوراق مالي - 19,404  27,324  27,246
  سعرةمغير  ليةراق ماوأ - 152,904  125,234  133,404

      
160,650  152,558  172,308  

      
 لملكيةاتسبة بطريقة حقوق حي شركات زميلة مرات فااستثم 75,590  115,617  115,877

      

276,527  268,175  287,899  

 
 

 

 



                                       27                                                                           ب( لمالية )ش.م.وعة جي إف إتش امجم
 

    ة  لموحدة المرحلية المختصرالمالية االمعلومات  إيضاحات حول
                              2020 بتمبرس 30المنتهية في  سعة أشهر تلل

 
 

 شتركةرات ماستثما  . 13
 

  سبتمبر 30  ديسمبر 31  سبتمبر 30
2019  2019  2020  

  لدوالراتا بآالف  اتالف الدوالربآ  اترالوف الدآالب
  كيةاألمري  األمريكية  ةألمريكيا

  اجعة()مر  قة()مدق  )مراجعة(
      

      
 كيةمللاخالل حقوق العادلة من بالقيمة      

 مسعرة  ية غيرلاراق مأو - 103,774  96,507  74,352
      

74,352  96,507  103,774  

 
 

 بهالقة عتوبات ملومط عالبيلغرض فظ بها تت محوداجمو . 14
 

  سبتمبر 30  ديسمبر 31  سبتمبر 30
2019  2019  2020  

  تالدوالراآالف ب  الف الدوالراتآب  راتالآالف الدوب
  األمريكية  كيةاألمري  مريكيةاأل

  مراجعة()  ققة()مد  )مراجعة(
      

 وجوداتم -  101,213  101,213
 طلوباتم -  39,936  39,936

      

 
ألسمنت ش.م.ب  كة الصقر لرلبيع تمثل موجودات ومطلوبات شت العالقة المحتفظ بها لغرض اطلوبات ذات والمداالموجو

 .  2018 نة س عليها في ذ ستحوااال تموعة م جللم ةتابع ةوهي شرك )مقفلة(،
 
 عادة بيانإ

من   لة( مقفسمنت ش.م.ب ) ألللصقر ا كة رهي شوة، ابعشركة تها في استثماريف نة تصبإعاد موعة لمجامت خالل الفترة، قا 
  ا بهودات محتفظ جومفه كلتصنيلم يعد يستوفي المعايير  ه، ألنامد بها لالستخ محتفظإلى  ض البيعموجودات محتفظ بها لغر

      .لغرض البيع
 

ً للمع غير   والعمليات يعرض البلغ ابهلمحتفظ اولة اد متلر اودات غيالموج (5الية رقم )تقارير المولي إلعداد الد ال ياروفقا
ا في  ، بمند بعلى أساس كل الشركة التابعة  يد حتم توجودات محتفظ بها لالستخدام، ى مودة التصنيف إلد إعانع، ةرمستمال
ً مدائ وحيدهاد تم تقة بعالتاكة أن الشر لو، كما السابقة السنة قامتعديل أرعن  ، مما نتجةلسابقك الفترات الذ   وإعادة تصنيف، ا

اح  برى األأثر عل ن إلعادة التصنيف أيكلم ي .ة"مسيطرة محتفظ بها لغرض البيع" إلى "حصص غيرر"حصص غير مسيط
           قاً. ساب ةمعلنال أو حقوق الملكية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                    28                                                                            ( مجموعة جي إف إتش المالية )ش.م.ب
 

      حلية المختصرةة المرحد المو  يةلاالم اتلمعلوما إيضاحات حول
                              2020 رمبسبت 30ة في نتهيالم للتسعة أشهر 

 
 )يتبع(  لقة بهاعلوبات مت ومط فظ بها لغرض البيعتجودات محمو. 14

 

 : هو كما يليالمعلنة سابقاً  توالمطلوبا وداتعلى الموجان عادة البيأثر إ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كما في  

  2019مبر ديس 31

 كما في

 2019سبتمبر  30

ً سابق المعلن عدلمال  ً سابق المعلن المعدل  ا  ا

      

 تالدوالراآالف ب تالدوالراالف آب  تالدوالراالف آب تالدوالراآالف ب 

 ألمريكيةا األمريكية  يةاألمريك األمريكية 

      

      الموجودات

 401,873 404,126  362,345 364,598 ة لدى البنوكدنقد وأرص

 1,655,850 1,655,850  1,588,661 1,588,661 خزينةال حفظةم

 1,316,727 1,316,727  1,272,777 1,272,777 يالتلتموا تاودموج

 1,815,757 1,815,757  1,806,009 1,806,009 قارات استثماريةع

 276,527 276,527  268,175 268,175 لخاصةامارات الملكية استث

 74,352 74,352  96,507 96,507 مارات مشتركةاستث

 101,213 -  101,213 - عحتفظ بها لغرض البيموجودات م

 471,368 491,911  424,146 444,689 ومصروفات مدفوعة مقدما  ذمم مدينة 

 24,584 103,001  25,440 103,857 آالت ومعداتممتلكات و

      

 6,138,251 6,138,251  5,945,273 5,945,273 عوالمجم

      

      لوبات لمطا
 61,097 74,469  74,469 70,858 ينأموال المستثمر

 2,789,757 2,675,375  2,675,375 2,447,249 الية وأخرى وأفرادداعات من مؤسسات مإي
 163,683 169,432  169,432 147,487 جارية للعمالء حسابات

 221,953 290,009  268,016 301,411 التمويالت   مطلوبات
      رضات محتفظ بها لغدجوبمولق تعت تلوبامط

 - -  39,936 - البيع

 525,876 544,845  526,902 466,852 ت مستحقةمصروفاائنة وذمم د

      

 3,762,366 3,754,130  3,754,130 3,433,857 المجموع



                                         29                                                                               )ش.م.ب(  تش الماليةمجموعة جي إف إ
 

    رة  ت المالية الموحدة المرحلية المختصالمعلوما إيضاحات حول
                              2020 سبتمبر 30المنتهية في  للتسعة أشهر 

 
 

 ت ألجلالتموي  . 15
 

  سبتمبر 30  ربديسم 31   سبتمبر 30
2019  2019  2020  

   فآالب   الفآب  آالف ب
  لدوالراتا  الدوالرات  اتلدوالرا

  ةكياألمري  األمريكية  األمريكية
  اجعة()مر  )مدققة(  عة()مراج
      

 ة  ت المرابحت تمويالهيالست - 596,938  249,435  196,158
 * صكوك - 284,481  -  -

 رةاتمويل إج - 22,863  24,653  25,182
 ض أخرىورق - 28,993  27,323  68,669

      

290,009  301,411  933,275  

  
لغ  يب حمعدل ربب ات صكوكهاد من خالل إصدار شمليون دوالر أمريكي  300مبلغ موعة مجال جمعت لفترة، خالل ا * 

7.5%  ً  .2025ول السداد بحلتستحق  سنويا
 
 

 يةلملكابطريقة حقوق  حصص إضافية في استثمار محتسب ى علاذ وحتاالس  . 16

، وهو GBCORP))  ب )مقفلة( المي ش.م.لع ا ية في المصرفة إضافعلى حصتحواذ سباال عةموفترة، قامت المجلل اخال
   .2020 يونيو 30  كما في  أةشالمنهذه ى موعة علجالم يطرةسج عن مما نتلكية، ة حقوق المبطريقاستثمار محتسب 

 
 راة:لمشتاصة اإلضافية حي الحصة الحالية للمجموعة والليما يف

 

 

 صة حلا

 الحالية

 افية اإلض صةالح

  تراةشالم

  إجمالي

 الحصص

    

 %50.41 %21.72 %28.69   يملصرف العامال

    

 
 طرة المسيصص غير  لمحول والحابل االمق

ول قياس المقابل المح . بصورة عامة، يتم ها المجموعةبحتفظ ت  تاستثماراهيئة في  كان مالكت االسعملية حول في مالمقابل لا
  ات البيانفي الشركات التابعة، تم احتسابها في ة جموعا المعد  آلخرينااهمون ا المسظ بهيحتفلتي االعادلة، والحصة  ةميقلبا

المبالغ المحتسبة  ين فيرطيهمين غير المسمساتناسبية للى الحصة البناء عل مسيطرة" رصص غي"حبند ة ضمن الموحد المالية
ً  حدة،على  كل معاملةى أساس عل ،كاالستمال اريختب ة المستثمر فيهاكرلشلادلة أو القيمة العدات وموجاللصافي  لسياسة ل وفقا

 موعة.المج ن قبل المحاسبية المختارة م
 

 ديد قابلة للتححملة التوبات الملوالمطالمستملكة ت الموجودا

ة  ملكيلوبات وأسهم حقوق الطالمدات ومة العادلة للموجويرها أعمال تجارية. تم عرض القااعتب مت كات المستملكةلشرع اجمي
ت سائدة، حقائق وظروف كان علق باالستمالك تتومات حديثة خالل سنة من تاريخ علمصول على تم الحت. إذا س مؤق اعلى أس

معالجة لاالستمالك، فإنه سيتم تعديل ا تاريخب ةفية كانت سائد إضاات أي مخصص أو أعاله،لمبالغ لتعديالت  تحديد أو 
 ي. جع تم بأثر رتس المطلوبة قتةك المؤستمالالمحاسبة اعلى  ستمالك. التعديالتالة العمليالمحاسبية 
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      رةالمرحلية المختص ةد موحلية الت الماالمعلوما لوإيضاحات ح
                              2020 سبتمبر 30ة في المنتهي أشهر  للتسعة

 
 

 )يتبع(  يةملكلاوق قبطريقة ح  ب محتسفي استثمار  لى حصص إضافيةع االستحواذ . 16
 

لفعلي  خ اي، كونه التار2020 ويوني 30 الك للشركات كما فيمالمعدلة عند االست ةفتريد المة يل القمثتأدناه  المذكورةالمبالغ 
     كما هو مسموح به حسب المعايير المحاسبية.رة مؤقتة صواإلفصاح عنها ب ك، وتم  ستماللال

 
    يونيو  30

2020    

    تالدوالراآالف ب

    األمريكية

    

    

      ية لام توإيداعات لدى مؤسسا كبنولة اد وأرصدنقلا   32,856

 استثمارات في أوراق مالية   50,167

 عقارات استثمارية   42,477

 تمعداولكات متم   2,709

ً ة مقدفات مدفوعروذمم مدينة ومص   1,440  ما

    

 لموجوداتمجموع ا   129,649

    

 لوبات اخرىومط قةحمصروفات مست   1,101

    

 مجموع المطلوبات   1,101

    

 )أ(  تحديدصافي الموجودات القابلة للموع جم   128,548

 
 

    
 محتفظ بها من قبلفيها وال مرية الشركة المستثقوق ملكفي حة للحصة دلاعالالقيمة    

 المجموعة   34,812

 حولمالالمقابل يمة ق   21,571

 تسبةمحالسيطرة مالحصص غير ال   63,747

    

 )ب( لبالمقاع ومجم   120,130

    

 ( تة)مؤق أ( –سلبية )ب  شهرة   8,418

 
ية بمبلغ  لبة باحتساب شهرة ست المجموعوقام ، قة شراء تساوميةصف ه نعج نتعالمي ف الرلمصة في اإضافيتمالك حصة اس

ات رستثماالاتثمارات الملكية الخاصة وسيراد من اإ" ن الدخل ضمن بند ابي في اه، تم إدراجي ريكوالر أمالف د  8,418
استثمارهم  رج من ن للتخاعيئوط على الباغلضانتيجة التساومية  ءراالش ةقصف . كانت "رلمباشار امإيراد االستث ،المشتركة

 والر أمريكي. د ألف  32,856دية بمبلغ قدفقات نافي تعن االستمالك ص نتج خطط أعمالهم.  في   التغيرنتيجة 
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     مختصرة رحلية ال ت المالية الموحدة الماالمعلوم ات حولإيضاح
                              2020 سبتمبر 30ي فالمنتهية  أشهر للتسعة 

 
 

 إيرادات أخرى  . 17

شطب و ي، دوالر أمريكيون مل 8.4ع بمبلغ لمشاريت اكارش ى بشكل رئيسي من مبالغ مستردة من راألخيرادات إلكون اتت
مليون   2مبلغ بمالية لالتابعة غير ا ادات الشركاتر أمريكي، وإيرمليون دوال 3.2بلغ بمبعد اآلن مطلوبة  لم تعد ات تزامال

   أمريكي. دوالر 

  
 ة ض القيممخصصات انخفا . 18

 
    ي فالمنتهية  هرأش التسعة

    سبتمبر 30 سبتمبر 30
2019 2020    

    تاالدوالرف بآال بآالف الدوالرات
    يةألمريكا ريكيةاألم

    اجعة()مر راجعة(م)

 ى:ة عللمتوقعا مانية االئت رةساالخ    

 لبنوكة ادأرص -   27 7

 ةزينخمحفظة ال -   (503) 816

 (10 صافي )إيضاح، مويالتت التوداموج -   703 17,952

 ذمم مدينة أخرى -   1,719 2,580

 وضمانات مالية  تماالتزا -   174 -

21,355 2,120    

     

 يةكاستثمار في أسهم حقوق مل   - 7,078

     

28,433 2,120    

 
 

 ميةوالحكعانات ت واإلالمساعدا. 91

  ع ضافي األو رراستق تحقيق االومالية ل ت نقدية العالم بتدخال يع أنحاء جمفي  زية ف المركت الحكومات والمصاربجااست
هذه   دعم األعمال التجارية فيل "(زمحالدي )"ا القتصاتحفيز برامج الالعديد من ين عن حرة البكة مملحكومت نعلة. أدياقتصاال
 ات الصعبة.ألوقا
 

 نازلت، والالموظفينف يالتكل تعويضتمثل  ،نييينار بحرد  الف 4,954بمبلغ الية ممساعدات عة و، استلمت المجمالفترةخالل 
فقد تم احتسابها  ، لتنظيميةا تاالجه حكومة/اللم من المست إعادة الشراءمويل تتكلفة و ،اتمخد ال ئب ورسومضرالرسوم واالعن 

  كية.لالمقوق ح اشرة في مب
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    لموحدة المرحلية المختصرة  لمالية االمعلومات ا  ت حولاحاإيض
                               2020 برسبتم 30المنتهية في  للتسعة أشهر 

 
 

 ةقالت عامالت مع أطراف ذاعم. 20

 كاآلتي: ت نكا 2020 سبتمبر  30في  رية كما هولعالقة الجامالت األطراف ذات عاوم ةرصد أ
 
  ب معيار المحاسبة عالقة بموجي وذأطراف  

 

تحت  موجودات 

)شاملة  اإلدارة

ت شركات ذا

أغراض 

 المجموع خاصة(

 (1)م رقلي ماال 

 اتشركــ 

يلة زم

اريع ومش

 ةكمشتر

دارة في اإلظوم

 الرئيسيين

 مينساهلما

سيين/ رئيلا

ي الشركات الت

ء كاريوجد للش

 هايحصص ف

بآالف  )مراجعة( 2020 سبتمبر 30

رات الودال

 ريكيةاألم

الف بآ

ات الدوالر

 األمريكية

بآالف 

 الدوالرات

 األمريكية

  فبآال

الدوالرات 

 األمريكية

 فبآال

لدوالرات ا

 يكيةرماأل

      

      

      دات وجالمو

 56,154 30,250 17,692 8,212 - التمويالت داتجومو

 77,768 47,735 6,058 - 23,975 ة خاصةيرات ملكاماستث

 125,125 48,170 - - 76,955 ةات مشتركارمثاست

 44,734 41,095 - - 3,639 اصروفات مدفوعة مقدمدينة ومذمم م

      

      المطلوبات 

      ليةوغير ما ةماليت سسامؤ نماعات إيد

 58,846 - 51,907 6,939 - وأفراد

 16,103 3,228 12,034 387 454 ية للعمالءرسابات الجاحال

 24,602 21,215 3,387 - - مستحقةصروفات وم ةنئدامم ذ

      

 6,197 912 3,534 666 1,085 ارسابات االستثمحاملي ح لكيةوق محق

      

      رادات اإلي

 49,899 49,899 - - - مصرفية االستثمارية  ات الملخداد اإير

 (2,069) (11) (2,220) 212 (50) ةجاريصرفية التمد الخدمات الاإير

      خاصةملكية  استثمارات نم داإير

 5,465 6,415 - - (950) ركةومشت

 4,837 4,837 - - - دات أخرىإيرازينة ولخد اإيرا

      

      المصروفات

 7,105 56 385 6,664 - ية غيلشوفات تصرم

 122 - - 122 - التمويلات فصروم

      

      امالت خالل الفترةمع

 27,000 27,000 - - - ةخاصملكية بيع استثمار 

 
 

 
 
 
 
 



                               33                                                                          الية )ش.م.ب(   إتش الم  جي إفعة مجمو
 
    المختصرة  رحلية  مالة د ات المالية الموحلومالمع حولات ضاحيإ

                              2020 سبتمبر 30لمنتهية في ا للتسعة أشهر 
 

 ع( )يتب ةقالعاف ذات الت مع أطرمعام. 20
 
  اسبة موجب معيار المحاف ذوي عالقة بأطر 

 

دات تحت موجو

رة )شاملة إلداا

شركات ذات 

أغراض 

 المجموع خاصة(

 (1المالي رقم ) 

 اتـشركـ 

يلة ومشاريع مز

 مشتركة

دارة وظفي اإلم

 الرئيسيين

المساهمين 

الرئيسيين/ 

الشركات التي 

يوجد للشركاء 

 هاحصص في

 بآالف )مراجعة( 2019سبتمبر  30

الدوالرات 

 مريكيةاأل

بآالف 

دوالرات ال

 ريكيةاألم

ف بآال

لدوالرات ا

 األمريكية

 بآالف 

الدوالرات 

 األمريكية

بآالف 

الدوالرات 

 ةيكيرماأل

      

      الموجودات

 69,317 60,530 3,166 5,621 - التمويالتموجودات 

 162,724 52,798 6,058 - 103,868 استثمارات ملكية خاصة

 29,795 29,795 - - - رات مشتركةاستثما

 260,126 233,634 13,257 - 13,235 وعة مقدمامدف ومصروفات ذمم مدينة

      

      المطلوبات

 14,733 14,661 - - 72 مالءالع لمواأ

      داعات من مؤسسات مالية وغير ماليةإي

 5,157 - 396 4,761 - وأفراد

 16,974 3,199 13,237 371 167 للعمالءة يرسابات الجاالح

 39,936 - - - 39,936 ألجل تمويل 

 104,720 93,312 10,010 - 1,398 ذمم دائنة ومصروفات مستحقة

      

 29,616 1,103 25,516 1,886 1,111 حاملي حسابات االستثمار لكيةموق قح

      

      اإليرادات

 78,917 78,917 - - - ة  ريامفية االستثت المصرإيراد الخدما

 129 (95) 325 42 (143) فية التجاريةد الخدمات المصرإيرا

      إيراد من استثمارات ملكية خاصة

 9,420 1,606 - - 7,814 ومشتركة

 18,012 - 17,962 50 - إيراد العقارات

 1,189 876 - - 313 إيراد الخزينة وإيرادات أخرى

      

      وفاتالمصر

 11,437 - - 11,437 - وفات تشغيلية صرم

 623 - 623 - - التمويلمصروفات 

      

      معامالت خالل الفترة

 40,000 - 40,000 - - استثماريعقار بيع 

      

 
 
 

 



                            34                                                                                                                                   (         ية )ش.م.بلعة جي إف إتش الما ومجم
 

    ة  المختصر  يةلمرحلية الموحدة اللماعلومات ا مال وليضاحات حإ
                              2020 سبتمبر 30تهية في منأشهر ال للتسعة

 
 

 قطاعات ال ت. معلوما21

مصرفية  لات امد لمصرفية والخا ستثماريةات اال، والخدمر العقاريقطاعات تشغيلية هي التطوي 4 اولديهتقلة المسات شركالعمليات واليعة ى وحدات عمل حسب طبمنظمة إلة وعالمجم
 .والخزينة اتة، وخدمات المؤسسيلتجارا

 

 

 غير المستمرة، صافي.مليات للعج القطاع تشمل نتائ *

 
 
 
 
 

   لخدماتا األعمال ت الخدما 
   ةفيرصالم رفيةالمص سسيةالمؤ 

  طوير العقاريالت االستثمارية تجاريةال خزينة الو المجموع
رات لدوالف ابآال

 مريكيةألا
بآالف الدوالرات 

 مريكيةاأل
 الراتالف الدوبآ

 ةاألمريكي
ت اربآالف الدوال

 مريكيةاأل
لدوالرات اآالف ب

 يةاألمريك
 

      

 مراجعة() 2020 سبتمبر 30     

 لقطاعاد اإير 13,826 92,569 42,049 65,657 214,101

 قطاعلوفات امصر (16,756) (61,488) (21,567) (83,983) (183,794)

 * لقطاعتائج ان (2,930) 31,082 20,482 (18,326) 30,308

 عدات القطاموجو 1,741,508 697,537 2,651,962 1,071,119 6,162,126

 القطاع تابولمط 291,541 505,540 1,114,432 1,919,355 3,830,778

 قطاع األخرى:لومات المع     

 فاض القيمةمخصص انخ 246 875 1,229 (230) 2,120

 (الملكيةتسبة بطريقة حقوق لمحة االزميل تفي الشركا الستثمارات)ا لخاصةاالملكية استثمارات  5,702 18,273 46,186 - 70,161

 االستثمارت اباحاملي حس لكيةمحقوق  - - 892,950 229,284 1,122,234

 لتزاماتا 24,735 - 143,050 - 167,785



                                35                                                                                                                                              مالية )ش.م.ب(  لإف إتش ا مجموعة جي
 

    المختصرة    ة المرحليةوحد لمالية المالمعلومات ا  لوإيضاحات ح
                              2020 بتمبرس 30ر المنتهية في هأش للتسعة

 
 

 ( ومات القطاعات )يتبععلم. 21

 
 

 غير المستمرة، صافي.لعمليات اتشمل نتائج القطاع  *

  

   الخدمات األعمال الخدمات  
   ةرفيالمص ةيفالمصر المؤسسية 

  قاريالتطوير الع ريةالستثماا ريةالتجا نةوالخزي المجموع
الدوالرات  بآالف

 األمريكية
بآالف الدوالرات 

 األمريكية
بآالف الدوالرات 

 مريكيةاأل
 الدوالرات بآالف
 مريكيةاأل

بآالف الدوالرات 
 األمريكية

 

      

 )مراجعة( 2019 سبتمبر 30     

 قطاعإيراد ال 19,913 111,371 52,425 61,283 244,993

 مصروفات القطاع (22,570) (34,658) (52,453) (74,097) (183,778)

 * عانتائج القط (2,657) 76,713 (28) (12,813) 61,215

 )مدققة( 2019ديسمبر  31     

 موجودات القطاع 1,844,981 392,433 2,450,381 1,450,456 6,138,251

 طاعالقوبات مطل 370,409 700,932 1,004,223 1,681,568 3,757,132

 خرى:لقطاع األمعلومات ا     

 مخصص انخفاض القيمة 49 130 54,081 4 54,264

 الزميلة المحتسبة بطريقة حقوق الملكية( ركاتتثمارات في الش)االسمارات الملكية الخاصة ثاست 46,300 57,317 12,000 - 115,617

 ارستثمحقوق ملكية حاملي حسابات اال - - 970,892 593 971,485

 اماتالتز 43,586 - 214,090 21,575 279,251



                                36                                                                          )ش.م.ب(   المالية   جي إف إتش ةوعمجم
 

    رة  صختلما  الموحدة المرحلية  ماليةت الماالمعلو حات حولإيضا
                              2020 سبتمبر 30في أشهر المنتهية  للتسعة

 
 

 إرتباطاتلتزامات وا. 22

 لمجموعة:ليادي تعمل اإلعالنطاق عليها خالل  اقد تعتم ال  التي اتتزاماللا
 

  سبتمبر 30  برسميد 31  سبتمبر 30
2019  2019  2020  

  راتف الدوالالآب  والراتآالف الدب  توالرادآالف الب
  األمريكية  مريكيةاأل  األمريكية
  )مراجعة(  قة(دقم)  )مراجعة(

      
 ويلبة لتمديد التممسحو غيرمات لتزاا 115,552  182,695  194,056
 ةيلضمانات ما 27,499  31,395  33,509
 حتيةنى توير بشاريع تطممالية لامات رأسزالت 10,734  17,541  27,086
 قراضالتزام باإل 14,000  23,500  16,500
 تزامات أخرىال -  -  8,100

      
279,251  255,131  167,785  

 

  ألداءا تزاماتلا

ا  ه ج لالتحتية التي ترو يةشاريع تطوير البنفيذ متنب علقةتبالتزامات أداء م عتيادياالالعمل سياق  خالل بط المجموعةقد ترت
أنه في رأي  وأمكن ذلك.  كلما عات المالكة لهذه المشاريلشركإلى اات وعة هذه االلتزامول المجمتحادة في العوعة. وإنه المجم

 .2020 برسبتم  30 يما ف ك أية مشروع من مشاريعها  ءتيجة أدان، وعةالمجمتزامات على ج أية الن تنتأ يتوقع اإلدارة، ال
 

 ةحتملالبات ومطالبات ممطقضايا و

،  ي ي الماض فلها  قام البنك بالترويج اريعمشق ب تتعلها د مرفوعة ضالضايا قاللبات وامطال عدد منة على المجمويوجد ع
ين ربناًء على نصيحة المستشا سابقين.  موظفين ن قبلضد البنك مع دعاوى تم رف، فة لذلكباإلضات. وببعض المعامال

مل  تم ع ت.القضايا والمطالبقابل هذه اسه مفعن ن للدفاع بنكموقف ال قوة من ثقة فإن اإلدارة على ، ن الخارجيين للبنكونيينقالا
بات  مطال اتجة من أيلطارئة نبات الوق بالمطة تتعل ضافين هناك أي إفصاحات إيك لم ات.باصص مناسب في دفاتر الحسمخ
 نك.لبللقانوني اوضع لاضر النوع قد تا ن أن أي إفصاحات من هذ دوتقيع كنبلأن أعضاء مجلس إدارة ا ثلة، حيث مما

 

 

 المالية دوات. األ23

 لقيمة العادلةا

تمثل  تجارية. و وعلى أسساملة معمين بالفين ملن طر ل أو سداد إلتزام بيأص مبادلة ه هي المبلغ الذي يمكن ب عادلةة القيملا
  بتاريخ سوقين في اللمشاركين اة منتظمة بمللتحويل التزام في معا  عه دفتم يس واستالمه من بيع أصل، أ لذي سيتمالسعر ا

 س.  االقي

  ها عمليات  يص حجمتقل و حاجة لتصفيتها، أوأ ةجود ني و استمرارية الشركة، بدونتراض و اف ة هليف القيمة العاد من أسس تعر
 ة.  فشروط مجحامالت بالمع ، أو إجراءة جوهريةبصور

 
ال الم أسواق هدت. شالقتصاديةة ائفي البي قينية عدم اليلمي مع باطؤ االقتصاد العاتل (19 - فيد كو) أدت جائحة كورونا

 المدرجة األسعارعة على دلة للمجموالعالية تقييم القيمة تمد عمع ت ألسعار.ا كبيراً فيانخفاضاً كبيرة و المية تقلباتالعوالسلع 
ات  دوألالمشتقة  د أوة للرصدام األسعار القابل خأو است، ول(أل ا ية )أي مدخالت المستوىلأداة ما شطة لكلق النمن األسوا

في تاريخ نهاية   ة وكما رتفخالل ال ت التي ظهر التقلبات  (، وعكستمستوى الثانيال )أي مدخالتطة  واق نشأس من  مماثلة
   .العادلة بالقيمةدرجة لمالية المطلوبات اات والمالموجود ة في قياس  لفترا
 
 
 
 



                               37                                                                             )ش.م.ب( لية لما ا  شتمجموعة جي إف إ
 

    لمختصرة  ة احدة المرحليالمو  الماليةت اومللمعا ت حولإيضاحا
                              2020 برسبتم 30في أشهر المنتهية  للتسعة

 
 

 )يتبع(  ةيمالال دواتألا .23
 

 ع( )يتب ادلةالقيمة الع

ً أو جزلة كلة العاد مقاييس القيمتند حين تس ً يا مجموعة ، قامت الث(لاى الثوتلمسارصد )أي لة للبالغير قاالمدخالت على  ئيا
ه  يم فتت الذيد لبمن األزمة، وقطاعها وال ب أو التعافيالتجاووقدرتها على  دد،المح مارل/االستثفتها باألصم معرباستخدا

 لة.ة العاد تحديد القيم مليةزمة لعلالت اعديالتعملياتها لتحديد ال
 
 

 مة العادلة القي تراتبية

 لي:تلف كالتالمخاات تويمسال تم تحديد التقييم.  طريقةب ة العادلة حسسة بالقيمقاملالية امال ل األدواتلي يحلدول التاالج

 .اثلةات ممنشط لموجودات ومطلوب قسو في  دلة(معلاالمدرجة )غير  عار السوق:  أس1مستوى ال •

ات ا للموجود ن رصدهالتي يمك، و1ي المستوى نة ف جة المتضمالمدرألسعار مدخالت عدا ا: 2 المستوى •
 سعار(. األ  من تقةمشة )ير مباشرو بطريقة غار( أسعرةً )مثل األإما مباش ت،ابالمطلوو

 ودة(.رص ير مالت غات سوقية مرصودة )مدخمعلوى مة علنيبمالمطلوبات غير موجودات و: مدخالت لل3مستوى ال •
 

 راجعة( )م 2020 برسبتم 30 1المستوى  2وى المست 3المستوى  موعالمج

لدوالرات آالف اب
 مريكيةاأل

ات ف الدوالرآالب
 األمريكية

الدوالرات بآالف 
 ةاألمريكي

ات الروالدف آالب
 يكيةاألمر

 

     

 :خاصة لكيةمتثمارات اس (1    

 ل:المن خ ادلةاق مالية بالقيمة العرت أوراستثماا    

 خلبيان الد - - - 40,000 40,000

 حقوق الملكية - 19,404 - 152,904 172,308

     

212,308 192,904 - 19,404  

     

 :زينةحفظة الخم (2    

 :خالل ادلة منالع يمةبالق يةلأوراق مااستثمارات     

 لخبيان الد - - - 296,120  296,120  

 حقوق الملكية - 541,572 -    -  541,572  

       

    837,692 296,120 - 541,572  

     

 :استثمارات مشتركة (3    
 لةيمة العاداستثمارات أوراق مالية بالق    

 ملكيةلق امن خالل حقو - - 103,774 103,774

     

1,153,774 592,798 - 560,976  

 
 
 
 
 
 
 



                              38                                                                            ( م.ب.موعة جي إف إتش المالية )شجم
 
    صرة  تلمرحلية المخلموحدة اا  ةيلمالمات ا معلوال يضاحات حولإ

                              2020 سبتمبر 30في أشهر المنتهية  سعةللت
 

 ع( بيت) ماليةل. األدوات ا23
 

 تبع( )ي لةالعاد مة قيال اتبيةتر
 

 راجعة( )م 2019 برسبتم 30 1ى المستو 2المستوى  3ستوى الم عالمجمو

والرات بآالف الد
 مريكيةاأل

الرات دولالف ابآ
 يكيةاألمر

دوالرات لبآالف ا
 ألمريكيةا

ت والرابآالف الد
 ةاألمريكي

 

 :خاصة كيةمل اراتتثماس (1    
 من خالل: لةادة العيمبالق ةيلارات أوراق مااستثم    

 حقوق الملكية - 27,246 - 102,969 130,215

130,215 102,969 - 27,246  

 :محفظة الخزينة (2    
 خاللة من العادل ة بالقيمةيمال استثمارات أوراق    

 خلدال بيان  - - - 216,060 216,060

 حقوق الملكية  -       265,610 - - 265,610

     
0481,67 216,060 - 265,610  

      
 :مشتركةتثمارات اس)  3    
 لةيمة العادمارات أوراق مالية بالقاستث    

 ملكيةلق امن خالل حقو - - 74,532 74,532

     
686,237 393,381 - 292,856  

 
 فترة: لخالل ا 3ستوى ي المف المالية موجوداتلكة في ال الحريحل ليالتا لجدوال
 

  بتمبرس 30  ديسمبر 31
2019  2020  

آالف  ب
الدوالرات 

 ريكية األم

آالف  ب 
دوالرات ال

 ريكية األم

 

  ة()مراجع  )مدققة(
    دلة()مع

    

 الفترة ةبدايفي  461,548  9202,87
  خلبيان الد فيحتسبة م (خسائر) حاأرب 1,057  9,572

 بالقيمة الدفتريةات داستبعا (378,718)  (368,491)
 مشتريات 508,911  617,588

  ة الفترةايهنفي  592,798  461,548

 
 ات تحت الوصايةجودوالمو رةااإلد حتدات تجووم. 24

  ، هاالتي تقوم بتأسيس ع يالمشارت رية لشركا شاستت االدماوالخ االستثمارات ت اإلدارة وإدارة دماير خوفجموعة بتتقوم الم( 1
ت  البيانا  غير مضمنة في هذه فةصالمحتفظ بها بهذه الدات ان الموجوه الشركات. بة عن هذ ايرات بالن ااتخاذ قر من هذاويتض
بر  سمدي 31) يكي أمر ردوالمليون  2,041مركز المالي لا بيانخ في تاري تحت اإلدارةبلغت الموجودات ة. ة الموحد يالمال

ر أمريكي  الألف دو 3,765بمبلغ  ةرسوم إداربتسجيل  عةموالمج ت ة، قامفترخالل ال مريكي(.أدوالر  نوملي 1.975:  2019
 موجودات. ال إدارةة بققابل أنشطة متعلم  ف دوالر أمريكي(أل 2,007: 2019 سبتمبر  30)

الر  دوألف  376,252 غلبمب ن المستثمرينة ملوقبالم ختيارية ال ا دارة المحافظإ من صايةلوات تحت االموجود تتكون ( 2
ظ  ك، يحتفباإلضافة لذل . بالبنكة صالخا ارية ثمتاالس ات منتجفي منها أمريكي  دوالرألف  147,566ار تثمم اسوالتي تأمريكي، 

    .دوالر أمريكي  ألف 41,398بلغ بم كوكصب ينرالمستثم بالنيابة البنك 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (ة المرحلية المختصرةد حولما المالية لوماتالمع اً من ءزج تشكل  لمرفقة الت االومالمع)
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                                               إضافيةحات إفصا

 
 صرة لمختدة االية المرحلية الموحالم تاالمعلوم مع افية غير مراجعةض ا تحاصااف
 

رعة على مستوى العالم.  سب ارهوتطو ( 19كورونا )كوفيد  ةئحاتفشي ج  حة العالميةت منظمة الص، أعلن 2020مارس  11في 
ق أسواو واق المال،س عطيل العمل في أت كلذ  ملقتصادية. ويشاال بيئةال ن في دم اليقياطؤ اقتصادي عالمي مع ع ى تبدى ذلك إلأ وقد 

  فرسالما في ذلك تطبيق قيود على ب ،الوباء الحتواء تفشيبير مختلفة لطات تدااتخذت الس ف السيولة.مخاوة، واالئتمان المتدهور
والشركات  ة يسيئلرا كاته التابعة روش لبنكاى  علعنه أثراً ءات والسياسات الناتجة جراوباء، واإلللكان  .وتدابير الحجر الصحي

خطة  يلعامت بتف مع آثارها، ق، وتجاوباً (19 وفيد كورونا )ك وضع جائحة كثب ة عن. تراقب المجموع"(عةالمجمو)معاً "ة ليالزم
  اتهعمليافي مال طيل لألعمع أي تعض إدارة والتعامل خرى، بغراأل ات إدارة المخاطر المختلفةسمار م مواصلة األعمال، وبعض

        ي.الوأدائها الم
 

ولة متطلبات السي ف، ولتخفي (19 -فيد )كو كورونار جائحة الآثا اجهةإجراءات مختلفة لمو كزي عنبحرين المرلأعلن مصرف ا
 لهامة: جراءات ايلي بعض هذه اإل اام بالنسب التنظيمية، وفيمزلتاالقتصاد ومساعدة البنوك على ال افي 

 ين.لؤهلما هر للعمالءشأ 6ترة لف قساطألدفع ا تأجيل •

 ئة.بالمصفر  بنوك المؤهلة بنسبة زمة لللشراء الملاالت إعادة معام •

 .%3لى إ %5قدي من ياطي الننسبة االحت تخفيض  •

 %80إلى  %100مستقر من لل اوية السيولة ونسبة صافي التمطيغ نسبة ت  تخفيض  •

إلى  ،2020سمبر لى ديس إرمان م 2و 1مرحلة لضافية لاإلنية مااالئت مخصص الخسائرالتعديل وة إجمالي خسارة فإضا •
ل  شكبالمبلغ . وخصم هذا 2021ديسمبر  31و 2020ديسمبر  31 تهيتين في المنتين للسن  الفئة األولى مال منرأس ال

بر سمدي 31و، 2022يسمبر د  31ة في ث سنوات المنتهياألولى على أساس سنوي للثال فئةالتناسبي من رأس المال من 
        .2024سمبر يد  31، و2023

 
ي وعمليات  المال الوضعلية على التاوهرية الجلآلثار أدت اله جراءات المذكورة أعر واإليالتداب، وانور جائحة الكوروظه

 مجموعة:ال

الوحدة المصرفية العاملة بقطاع  تطلب من مركزي لسب تعليمات مصرف البحرين اح رهأش 6يل أقساط القروض لفترة جتأ •
ن  فرق بي تعديل كالالتم حساب خسارة  ية.ملكق الحدة في حقواو ةلمر ديلالتع ةب خساراحتسا التابعة للمجموعة التجزئة

  ليةلي والقيمة الدفترية الحاصالفعلي األ باستخدام معدل الفائدة حتسبةلماة المعدلة ات النقديقدفافي القيمة الحالية للتص
 عديل.تموجودات المالية بتاريخ اللل

ت  وقاذه األارية في هتجلدعم األعمال ال"( حزم )"الاالقتصادي  ز يفالتحمج برا  نملعديد البحرين عن امة مملكة أعلنت حكو •
  زل عنتكاليف الموظفين، وتنا حدداً لجزء من متمثل سداداً  ،ماليةال ساعدةملا مختلفة منأشكاالً  ةوعاستلمت المجمالصعبة. 

بة  تجا، اسالتنظيمية تاهجة/الكومالح نممستلم حمل فائدة اللذي ال يتمات، والتمويل اد رسوم والضرائب ورسوم الخلا
    .ناوروحة الكاجهة جائوإلجراءات الدعم لم

قات  دمة، وأرصدة بطاخنى للدفعات، ورسوم الألد ا د ق الحيشمل شرطاً لتعلير هأش 6لقروض لفترة ط اإن إجراء تأجيل أقسا •
  من  مجموعةوم للسرلاوهري في دخل جى النخفاض أد  مما ت، قة بالمعامالالمتعل سومالر وتخفيض  ،مان المستحقةاالئت

 . ريةالتجاال المصرفية األعم

حجز و ول الجديدةصاال ةإدار بيع منتجات طؤ في باتد المحلي، أدى لاصقت ئحة الكورونا على االمن جا تجالضغط النا •
، كانت  2020 سبتمبر 30ية في أشهر المنته التسعة ترةل فموعة. خالمن قبل المج للشركاتة ات تمويلية جديد د موجو

نفس  لارنة مق %26.3تمويلية أقل بنسبة ودات الججوزات الموحو %19.5ة أقل بنسبجديدة صول الارة االجات إد تمن تابيعم
 ة.  رة من السنة السابقفتلا

ين  في ح ،لبنكقبل ا نفراد ملأل ةديد ية جات تمويلحجز موجود  في القتصاديتج عن التباطؤ ااض إنفاق المستهلكين الننخفاا •
 ههتواج ن ضغط السيولة الذيزئياً مج ثار خففت هذه اآل قة. من السنة السابلفترة ع نفس اارنة مقم عئالودا أرصدة تانخفض

ً ل 6لفترة روض قط الإلجراء تأجيل أقسا جةيالمجموعة نت نسب  ال تأثرت . زيرين المركجيهات مصرف البحوتأشهر، وفقا
وتغطية  المال، رأسية لنسب كفاية لتنظيمطلبات ابالمت ءفاولبا تستمرنها ك، ولموعةللمج المالية رأس وكفا ةللسيول ةظيميالتن



سيولة، لطية ااية رأس المال، وتغكفلة وحد، كانت النسب الم2020 ر سبتمب 30ما في كقر. صافي التمويل المستيولة، وسال
 .واليالت على %94و %259و %13.81 ستقرتمويل الموصافي ال

 
 40                                                                            ب( .مالية )ش.تش الم مجموعة جي إف إ

 
                                              إضافيةإفصاحات 

 

 .يةويلتملا  ا اتهى تعرضضافية علة متوقعة إر ائتمانيالحتساب خسائ بنكالادي الصعب أدى بالقتصوضع الا •

، مما اضطر 2020سنة  منذ بدايةلمية ال والدين العأسواق المابذب كة وتذ رح ي ة ف ام للجائحعلقتصادي اثر اال انعكس األ •
   تثمارات.واالسصكوك لن اها معلى محافظم يتقيلاالحتساب خسائر موعة المج

 
ة  يجياتالعمل االستر تعض مبادراجيل بتم تأ العام، فقد تصادي القلوضع اونتيجة لرة أعاله، ير المذكوفة لمجاالت التأثضاباإل
قق  ح  د ، فقالعمل. بشكل عامبيئة التعافي وأثرها على شرات مؤ الوضوح حول د مزيد منرات لحين وجوماادرات االستثومب

 البالغالسابقة و للسنة رنةالمقا ربح فترةمن صافي الوهو أقل  ،دوالر أمريكيون ليم 30.3صافي ربح يبلغ فترة لل االمصرف خال
 . %56.8اضاً بنسبة انخف الً سج، م ر أمريكيالود مليون  70.2
 

 كورة أعاله:المذ  ديةاار االقتصثملخص لآل فيما يلي
 

   ثرألاصافي   صافي االثر   االثرصافي 

  بيان  في سبالمحت  بيان المركزي عل    في بتسالمح

  د الموح الدخل  دالموح ماليال  حقوق  نبيا

  لمجموعةل  عةللمجمو  ة الموحدالملكي

      للمجموعة

  الرات وبآالف الد  والرات الد فبآال  والرات لدف اآالب

  ةكيمرياأل  ةمريكياأل  ةيكيمراأل

      
      
 النقدي يحتياطاال ضنخفامتوسط ا -  22,828  -
 %صفرنسبة ء الميسر بادة الشرااتفاقية إع -  129,676  -

  للتعديارة اخس -  (25,292)  (25,292)
 اراالستثم ةانخفاض محفظ (19,193)  (31,576)  (20,643)
   التعديلخسارة ء إطفا 17,475  17,475  -
 توقعة الم انيةلخسائر االئتمل ةإضافيمخصصات  (1,547)  (1,547)  -

 كوميةمنح ح -  -  4,953
 ارية(التج المصرفية مال)األع رسومالت إيراداانخفاض  (830)  -  -

 

لغ  لمباد وجوهرياً. بعض اللتحدي ألثر قابالً ا كان فيهاالبنود التي  أوالمجاالت فقط  شملت هعالفي الجدول أ ةد ت الوارعلومامال
نة في  لغ المعلبارة مع المي قد ال تتطابق بالضروالتالإضافية، وب فيلاتكو ، ألة للدخارة إفتراضيخس تشمل الواردة أعاله

 .2020 ر سبتمب 30في  ةيالمنته لفترةلمالية المرحلية علومات الالم
 
ً بتعميم زاماله إلتات اإلضافية أع ومم تقديم المعلت األثر   عنرتقري )إصدار  OG/259/2020 زي رقمحرين المركلبصرف اما

على نتائج السنة ت كمؤشر وماالمعل عتبر هذهت يجب أن ال. 2020يوليو  14لمؤرخ ((، ا19 –الكورونا )كوفيد ة ئحاي لجالمال
   يزال ( الذي ال19 –وفيد كالكورونا )حة وضع جائشكوك المحيطة بللنظراً  .أخرى غراضأ ي أل عتماد عليهاالاا، أو بأكمله
مة تصبح قدين علومات ألوف، مما يؤدي بهذه المالظر ري المعلومات. قد تتغ ذهه د إعداما في تاريخ ك واله هر، فإن األثر أعيتطو
ً يمال تمثل تقي ت المعلومهذه ا إلضافة لذلك، فإنبا  .افعةر نوغي ( على 19 – )كوفيد  جائحة الكورونار  وكامالً ألث امالً ش ا

 .يلمدقق الخارجا  لمن قبلمراجعة رسمية  لوماته المعلم تخضع هذ . جموعةمال
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GFH FINANCIAL GROUP BSC                       2 

CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION  

As at 30 September 2020     US$ 000’s  

 

 

The Board of Directors approved the condensed consolidated interim financial information on 12 November 2020 and signed 

on its behalf by: 
 
 
 
Jassim Al Seddiqi        Hisham Alrayes 
Chairman     Chief Executive Officer & Board member 
 
The accompanying notes 1 to 24 form an integral part of the condensed consolidated interim financial information.  

 note 30 September 

2020    

31 December 

2019  

30 September 

2019 
  (reviewed)  (audited)  (reviewed) 

    
(restated        

notes 3(a),14)  
(restated           

notes 3(a),14) 

ASSETS       

Cash and bank balances   337,361  364,598  404,126  

Treasury portfolio 9 1,767,975  1,588,661  1,655,850 

Financing assets 10 1,234,951  1,272,777  1,316,727 

Real estate Investments  11 1,840,586   1,806,009  1,815,757 

Proprietary investments 12 287,898  268,175  276,527 

Co-investments 13 103,774   96,507  74,352 

Receivables and prepayments  482,435  444,689  491,911  

Property and equipment  107,146  103,857  103,001  

 
Total   6,162,126  5,945,273  6,138,251 

       

LIABILITIES       

Clients’ funds  94,320  70,858  74,469 
Placements from financial, non-financial institutions 
and individuals  2,278,800  2,447,249  2,675,375 

Customer current accounts  124,001  147,487  169,432 

Term financing 15 933,275  301,411  290,009  

Payables and accruals  400,382  466,852  544,845  

       

Total   3,830,778  3,433,857  3,754,130 

       
Equity of investment account holders  1,122,234  1,218,545  971,485 
       

OWNERS’ EQUITY       

Share capital 8 975,638   975,638  975,638 

Treasury shares  (66,142)  (73,419)  (47,158) 

Statutory reserve 8 15,039   125,312  117,301 

Investment fair value reserve  (21,785)  7,737  4,121  

Foreign currency translation reserve    (35,733)  (29,425)  (36,655) 

Retained earnings 8 7,455    (2,498)  58,009 

Share grant reserve  1,321   1,198  1,198 

Total equity attributable to shareholders of Bank  875,793    1,004,543  1,072,454 

Non-controlling interests  333,321  288,328   340,182  
 
Total owners’ equity   1,209,114     1,292,871  1,412,636    

Total liabilities, equity of investment account 

holders and owners’ equity  6,162,126     5,945,273  6,138,251 



GFH FINANCIAL GROUP BSC                       3 

CONDENSED CONSOLIDATED INCOME STATEMENT 

for the nine months ended 30 September 2020               US$ 000’s                      
 
 

  Nine months ended  Three months ended 

  30 September 
2020 

(reviewed) 

30 September       
2019 

(reviewed) 
 

 30 September 
2020 

(reviewed) 
 

30 September       
2019 

(reviewed) 
 

Continuing operations       
Investment banking income       
Asset management          3,765  2,007  1,038 649 
Deal related income        62,015  77,012  23,778 34,923 

  65,780  79,019  24,816 35,572 

Commercial banking income       
Income from financing        60,908  61,416  19,641 22,654 
Treasury and investment income        26,568  21,240  9,196 3,910 
Fee and other income          4,878  13,526  1,672 2,781 
Less: Return to investment account 
holders 

 
     (24,648) (29,615)  (8,670) (10,485) 

Less: Finance expense       (22,879) (14,143)  (9,385) (4,355) 

        44,827  52,424  12,454 14,505 

Income from proprietary and                
co-investments 

 
     

Direct investment income, net        20,374  10,371  1,074 285 
Restructuring related income                -    29,406  - - 
Dividend from co-investments           6,415  1,607  2,306 1,099 

        26,789  41,384  3,380 1,384 

Real estate income       
Development and sale        10,707  18,012  1,451 4,495 
Rental and operating income          3,119  1,901  1,962 654 

        13,826  19,913  3,413 5,149 

Treasury and other income       
Finance income         66,493  18,094  31,253 8,671 
Dividend and net (loss/) gain on treasury 
investments 

 
     (19,193) 21,851  (8,260) 9,757 

Other income, net 17       15,579  12,308  520 10,847 

        62,879  52,253  23,513 29,275 

Total income      214,101  244,993  67,576 85,885 

       
Operating expenses  80,483 70,209  22,835 21,425 
Finance expense      101,190  84,669  34,246 30,965 
Impairment allowances 18         2,120  28,433  573 16,269 

Total expenses      183,793  183,311  57,654  68,659 

       
Profit from continuing operations         30,308  61,682  9,922  17,226 
Loss from discontinued operations, net                  -    (467)  - - 

        
Profit for the period        30,308 61,215  9,922 17,226 

 

Attributable to:       

Shareholders of the Bank 23,167  64,532  8,113  19,835 

Non-controlling interests 7,141  (3,317)  1,809  (2,609) 

 30,308  61,215  9,922  17,226 

      

Earnings per share       

Basic and diluted earnings per share (US cents) 0.69 1.91  0.24 0.60 

      

Earnings per share – continuing operations      

Basic and diluted earnings per share (US cents)  0.69 1.93  0.24 0.60 

 
 
 
 
 
The accompanying notes 1 to 24 form an integral part of the condensed consolidated interim financial information. 



GFH FINANCIAL GROUP BSC                                         4 

CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN OWNERS’ EQUITY 

for the nine months ended 30 September 2020                   US$ 000's 

 

 

30 September 2020 (reviewed) 

Attributable to shareholders of the Bank 

Non –
controlling 
interests 

Total 
owners’ 
equity 

Share 
capital 

 Treasury 
shares 

 
Statutory 
reserve 

Investment 
fair value 
reserve 

Foreign 
currency 

translation 
reserve 

Retained 
earnings 

Share 
grant 

reserve Total 

    
    

   

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

           

Profit for the period  - - - - - 23,167  - 23,167 7,141 30,308 

Fair value changes during the period - - - (16,326) - - - (16,326) (64) (16,390) 

Transfer to income statement on disposal of sukuk - - - (13,196) - - - (13,196) - (13,196) 

Total recognised income and expense 975,638 (73,419) 125,312 (21,785) (29,425) 20,669 1,198 998,188 295,405 1,293,593  

           

Additional capital contribution to subsidiary (note 1) - - - - - (59,893) - (59,893) (14,311) (74,204) 

Modification loss on financing assets (note 2a, 10) - - - - - (13,892) - (13,892) (11,179) (25,072) 

Government grant (note 2b) - - - - - 3,686  - 3,686 1,266 4,952 

Dividends declared for 2019 - - - - - (30,000) - (30,000) - (30,000) 

Transfer to zakah and charity fund - - - - - (1,388) - (1,388) (258) (1,646) 

Purchase of treasury shares - (84,849) - - - - - (84,849) - (84,849) 

Sale of treasury shares - 108,652 - - - (22,000) - 86,652 - 86,652 

Treasury shares acquired for share incentive scheme - (16,526) - - - - 123 (16,403) - (16,403) 

Foreign currency translation differences - - - - (6,308) - - (6,308) (1,349) (7,656) 

NCI arising from acquisition of a subsidiary (note 16) - - - - - - - - 63,747  63,747 

Adjustment of accumulated losses (note 8) - - (110,273) - - 110,273 - - - - 

 
Balance at 30 September 2020 975,638  (66,142) 15,039  (21,785) (35,733)  7,455  1,321 875,793 333,321 1,209,114 

 
 
 
 
The accompanying notes 1 to 24 form an integral part of the condensed consolidated interim financial information.  



GFH FINANCIAL GROUP BSC                  5 
 

CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN OWNERS’ EQUITY 

for the nine months ended 30 September 2020 (continued)                US$ 000's 

 

30 September 2019 (reviewed) 

Attributable to shareholders of the Bank 

Non –
controlling 
interests 

Non –
controlling 
interests 
held-for-

sale 

Total 
owners’ 
equity 

Share 
capital 

 Treasury 
shares 

 Statutory 
reserve 

Investment 
fair value 
reserve 

Foreign 
currency 

translation 
reserve 

Retained 
earnings 

Share 
grant 

reserve Total 

    
    

  
 

 
Balance at 1 January 2019 *  (as 
previously reported) 975,638 (85,424) 117,301 (4,725) (43,380) 98,318 1,086 1,058,814 323,408 40,556 1,422,778 
Reclassification of subsidiary held-
for-sale to held-for-use (note 14) - - - - - - - - 25,396 (25,396) - 

Balance at 1 January 2019 * 
(restated) 975,638 (85,424) 117,301 (4,725) (43,380) 98,318 1,086 1,058,814 348,804 15,160 1,422,778 

            

Profit for the period  - - - - - 64,532 - 64,532 (3,317) - 61,215 

Fair value changes during the period - - - 8,846 - - - 8,846 - - 8,846 

Total recognised income and 
expense - - - 8,846 - 64,532 - 

                        
73,378 (3,317) - 70,061 

            

Bonus shares issued 55,000 - - - - (55,000) - - - - - 

Extinguishment of treasury shares (55,000) 50,549 - - - 4,451 - - - - - 

Dividends declared for 2018 - - - - - (30,000) - (30,000) - - (30,000) 

Transfer to zakah and charity fund  - - - - - (2,219) - (2,219) (223) - (2,442) 
Issue of shares under incentive 
scheme - - - - - - 112 112 - - 112 

Purchase of treasury shares - (146,592) - - - - - (146,592) - - (146,592) 

Sale of treasury shares - 134,309 - - - (22,504) - 111,805 - - 111,805 
Foreign currency translation 
differences - - - - 6,725 - - 6,725 (5,082) - 1,643 
Acquisition of NCI without a change 
in control - - - - - 431 - 431 - (15,160) (14,729) 

 
Balance at 30 September 2019 975,638 (47,158) 117,301 4,121 (36,655) 58,009 1,198 1,072,454 340,182 - 1,412,636 

 
*  The Bank used to recognise gain / (loss) on sale of treasury shares in the statutory reserve. The Bank has regrouped the losses on sale of treasury shares of   
US$ 24,818 thousand for the year ended 2018 to retained earnings.   
 

The accompanying notes 1 to 24 form an integral part of the condensed consolidated interim financial information.  
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CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS 

for the nine months ended 30 September 2020          US$ 000's 
 

 

30 September 
2020 

(reviewed)  

30 September 
 2019 

(reviewed) 
(restated) 

OPERATING ACTIVITIES    

Profit for the period 30,308   61,215 

Adjustments for:    

Income from deal related income -  (77,012) 

Income from commercial banking  (25,322)  (15,926) 

Income from proprietary investments  (26,789)  (11,851) 

Income from dividend and gain / (loss) on treasury investments  (44,550)  (21,851) 

Foreign exchange (gain) / loss  (1,275)  1,567 

Restructuring related income  -     (29,406) 

Finance expense  124,031   84,672 

Impairment allowances   2,120   28,433 

Depreciation and amortisation   3,515   1,636 

 62,038  21,477 

Changes in:    
Placements with financial institutions (original maturities of more than     
3 months)           344,392   (123,305) 

Financing assets              37,826   (107,780) 

Other assets (13,593)   (122,752) 

CBB Reserve and restricted bank balance              40,827   (13,165) 

Clients’ funds             23,462   27,830 

Placements from financial and non-financial institutions           (168,449)  1,046,986 

Customer current accounts           (23,486)  (8,474) 

Equity of investment account holders           (96,311)  74,575 

Payables and accruals            (33,610)  9,045 

Net cash from operating activities 173,096   804,437 

    

INVESTING ACTIVITIES    

Payments for purchase of equipment  (329)  (556) 

Proceeds from sale of proprietary investment securities, net    (39,074)  2,156 

Purchase of treasury portfolio, net  (560,013)  (419,306) 

Cash acquired on acquisition of a subsidiary 32,856   - 

Proceeds from sale of investment in real estate 944   38,352 

Dividends received from proprietary investments and co-investments 8,377   4,164 

Advance paid for development of real estate  (14,917)   (16,282) 

Net cash used in investing activities (572,156)   (391,472) 

    

FINANCING ACTIVITIES    

Financing liabilities, net 653,857  11,312 

Finance expense paid  (136,913)   (67,569) 

Dividends paid (34,927)   (30,590) 

Acquisition of NCI -  (9,026) 
Purchase of treasury shares, net (14,764)   (12,283) 

Net cash from / (used in) financing activities 467,253   (108,156) 

    

Net increase in cash and cash equivalents during the period 68,193   304,809 

Cash and cash equivalents at 1 January  367,533   397,620 

    

Cash and cash equivalents at 30 September * 435,726   702,429 

    

Cash and cash equivalents comprise:     
Cash and balances with banks (excluding CBB Reserve balance and 
restricted cash) 

            
294,099   333,483 

Placements with financial institutions (original maturities of 3 months or 
less) 

            
141,627   368,946 

 435,726   702,429 

* net of expected credit loss of US$ 167 thousand (30 September 2019: US$ 55 thousand). The accompanying 
notes 1 to 24 form an integral part of the condensed consolidated interim financial information. 
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CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN RESTRICTED INVESTMENT ACCOUNTS 

for the nine months ended 30 September 2020          

 

 

30 September 2020 (reviewed) Balance at 1 January 2020 Movements during the period Balance at 30 September 2020 

Company 

No of 
units 
(000) 

Average 
value per 

share US$ 
Total            

US$ 000’s 

Investment/ 
(withdrawal) 
US$ 000’s 

Revalua-
tion   

US$ 000’s 

Gross 
income 

US$ 000’s 

Dividends 
paid  

US$ 000’s 

Group’s 
fees as an 

agent          
US$ 000’s 

Administration 
expenses 
US$ 000’s 

No of 
units 
(000) 

Average 
value per 

share US$ 
Total            

US$ 000’s 

             

Mena Real Estate Company KSCC  150 0.33 50 - - - - - - 150 0.33 50 

Al Basha’er Fund 13 7.91 103 (8) - - - - - 12 7.91 95 

Safana Investment (RIA 1) 6,254 2.65 16,573 - - - - - - 6,254 2.65 16,573 
Shaden Real Estate Investment  
WLL (RIA 5) 3,434 2.65 9,100 - - - - - - 3,434 2.65 9,100 

Locata Corporation Pty Ltd (RIA 6) 2,633 1.00 2,633 - - - - - - 2,633 1.00 2,633 

 
  28,459 (8) - - - - -   28,451 

 

 

30 September 2019 (reviewed) Balance at 1 January 2019 Movements during the period Balance at 30 September 2019 

Company 

No of 
units 
(000) 

Average 
value per 

share US$ 
Total            

US$ 000’s 

Investment/ 
(withdrawal) 
US$ 000’s 

Revalua-
tion   

US$ 000’s 

Gross 
income 

US$ 000’s 

Dividends 
paid  

US$ 000’s 

Group’s 
fees as an 

agent          
US$ 000’s 

Administration 
expenses 
US$ 000’s 

No of 
units 
(000) 

Average 
value per 

share US$ 
Total            

US$ 000’s 

             

Mena Real Estate Company KSCC  150 0.33 50 - - - - - - 150 0.33 50 

Al Basha’er Fund 13 7.03 91 - 12 - - - - 13 7.91 103 

Safana Investment (RIA 1) 6,254 2.65 16,573 - - - - - - 6,254 2.65 16,573 
Shaden Real Estate Investment  
WLL (RIA 5) 3,434 2.65 9,100 - - - - - - 3,434 2.65 9,100 

Locata Corporation Pty Ltd (RIA 6) 2,633 1.00 2,633 - - - - - - 2,633 1.00 2,633 

 
  28,447 - 12 - - - -   28,459 

 

 

The accompanying notes 1 to 24 form an integral part of the condensed consolidated interim financial information.   
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CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF SOURCES AND USES OF ZAKAH AND       

CHARITY FUND 

for the nine months ended 30 September 2020                               US$ 000’s  

 

 30 September      

2020 

(reviewed) 

 30 September         

2019 

(reviewed) 

    

    

Sources of zakah and charity fund    

Contribution by the Group 1,646  2,437 

Non-Islamic income  103  282 

    

Total sources 1,749  2,719 

    

Uses of zakah and charity fund    

Contributions to charitable organisations (222)  (1,466) 

    

Total uses (222)  (1,466) 

    

0BSurplus of sources over uses 1,527  1,253 

Undistributed zakah and charity fund at beginning of the period 5,407  4,636 

    

1BUndistributed zakah and charity fund at end of the period 6,934  5,889 

 

Represented by:    

Zakah payable  1,493  944 

Charity fund 5,441  4,945 

    

 6,934  5,889 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The accompanying notes 1 to 22 form an integral part of the condensed consolidated interim financial information.   
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NOTES TO THE CONDENSED CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL INFORMATION 

for the nine months ended 30 September 2020   

 

1 Reporting entity 

The condensed consolidated interim financial information for the nine months                                 

ended 30 September 2020 comprise the financial information of GFH Financial Group BSC (GFH 

or the “Bank”) and its subsidiaries (together referred to as “the Group”).   

The following are the principal subsidiaries consolidated in the condensed consolidated interim 

financial information. 

 

* During the period, KHCB issued Additional Tier 1 (AT1) securities of US$ 191 million which were 

fully subscribed for by the Bank in the form of cash and transfer of certain assets. As KHCB is an 

existing subsidiary, the transaction is accounted for as transactions between equity holders while 

retaining control (i.e. non-controlling interests of KHCB and the Bank). Accordingly, the premium 

of US$ 59.8 million towards the subscription of the AT1 securities (representing the excess of the 

difference between contribution and parents share of net assets of the subsidiary) is considered 

as an adjustment to retained earnings and noncontrolling interests of KHCB. The share of costs 

of the AT1 issuance attributable to the non-controlling interests of KHCB were charged to the non- 

controlling interests component in equity. 

 

2 Basis of preparation 

The condensed consolidated interim financial information of the Group has been prepared in 

accordance with applicable rules and regulations issued by the Central Bank of Bahrain (“CBB”). 

These rules and regulations require the adoption of all Financial Accounting Standards (FAS) 

issued by the Accounting and Auditing Organisation of Islamic Financial Institutions (AAOIFI), 

except for: 

a) recognition of modification losses on financial assets arising from payment holidays provided 

to customers impacted by COVID-19 without charging additional profits, in equity instead of 

profit or loss as required by FAS issued by AAOIFI. Any other modification gain or loss on 

financial assets are recognised in accordance with the requirements of applicable FAS. Please 

refer to note 10 for further details; and 

 

 

Investee name 
Country of 

incorporation 

Effective 
ownership 
interests 

2020 Activities 

GFH Capital Limited United Arab 

Emirates 

100% Investment 

management 

Khaleeji Commercial Bank BSC (‘KHCB’) *  

Kingdom of 

Bahrain  

55.41% Islamic retail bank 

Al Areen Project companies  100% Real estate 

development 

Falcon Cement Company BSC (c) (‘FCC’) 51.72% Cement 

manufacturing 

Global Banking Corporation BSC (c) 

(GBCORP) (note 16) 

50.41% Islamic investment 

bank  

Morocco Gateway Investment Company 

(‘MGIC’)   

Cayman Islands  

  

 

89.26% Real estate 

development 

Tunis Bay Investment Company (‘TBIC’)   82.92% Real estate 

development 

Energy City Navi Mumbai Investment 

Company & Mumbai IT & Telecom 

Technology Investment Company (together 

“India Projects”)   

80.27% Real estate 

development 

Gulf Holding Company KSCC  State of Kuwait 51.18% Investment in real 

estate 

Residential South Real Estate 

Development Company (RSRED) 

Bahrain 100% Real estate 

development 
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NOTES TO THE CONDENSED CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL INFORMATION 

for the nine months ended 30 September 2020   

2 Basis of preparation (continued) 

 

b) recognition of financial assistance received from the government and/ or regulators as part of  

its COVID-19 support measures that meets the government grant requirement, in equity, 

instead of profit or loss as required by the statement on “Accounting implications of the impact 

of COVID-19 pandemic” issued by AAOIFI to the extent of any modification loss recognised in 

equity as a result of (a) above. In case this exceeds the modification loss amount, the balance 

amount is recognized in the profit or loss account. Any other financial assistance is recognised 

in accordance with the requirements of FAS.  Please refer to note 19 for further details.  

 

The above framework for basis of preparation of the condensed consolidated interim financial 

information is hereinafter referred to as ‘Financial Accounting Standards as modified by CBB’.  

The modification to accounting policies have been applied retrospectively and did not result in any 

change to the financial information reported for the comparative period. 

 

In line with the requirements of AAOIFI and the CBB rule book, for matters not covered by AAOIFI 

standards, the group takes guidance from the relevant International Financial Reporting Standards 

(“IFRS”) issued by the International Accounting Standards Board (“IASB”). Accordingly, the 

condensed consolidated interim financial information of the Group has been presented in 

condensed form in accordance with the guidance provided by International Accounting          

Standard 34 – ‘Interim Financial Reporting’, using ‘Financial Accounting Standards as modified by 

CBB’.  

 

The condensed consolidated interim financial information does not include all the information 

required for full annual financial statements and should be read in conjunction with the Group’s 

last audited consolidated financial statements for the year ended 31 December 2019. However, 

selected explanatory notes are included to explain events and transactions that are significant to 

an understanding of the changes in the Group’s financial position and performance since the last 

annual audited consolidated financial statements as at and for the year ended 31 December 2019. 
 

3 Significant accounting policies 

The accounting policies and methods of computation applied by the Group in the preparation of 

the condensed consolidated interim financial information are the same as those used in the 

preparation of the Group’s last audited consolidated financial statements as at and for the year 

ended 31 December 2019, except as described in note 2 ‘basis of preparation” above and those 

arising from adoption of the following standards and amendments to standards effective from            

1 January 2020. Adoption of these standards and amendments did not result in changes to 

previously reported net profit or equity of the Group, however it has resulted in additional 

disclosures.  

 
a. Adoption of new standards during the period  

i. FAS 31 - Investment Agency (Al-Wakala Bi Al-lstithmar) 

The Group has adopted FAS 31 as issued by AAOIFI in 2019 on its effective date of 1 January 

2020.  
 

The objective of this standard is to establish the principles of accounting and financial reporting 

for investment agency (Al-Wakala Bi Al-Istithmar) instruments and the related assets and 

obligations from both the principal (investor) and the agent perspectives. 
 

The Group uses Wakala structure to raises funds from interbank market and from customers, and 

these were reported as liabilities under placements from financial institutions and placements from 

non-financial institutions and individuals, respectively as of 31 December 2019. All funds raised 

using Wakala structure, together called “Wakala pool” are comingled with the Bank’s jointly 

financed pool of funds based on an underlying equivalent mudarba arrangement.   
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NOTES TO THE CONDENSED CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL INFORMATION 

for the nine months ended 30 September 2020   

3 Significant accounting policies (continued) 

 

This comingled pool of funds is invested in a common pool of assets of in the manner which the 

Group deems appropriate without any restrictions as to where, how and for what purpose the 

funds should be invested. After adopting FAS 31 on 1 January 2020, the Wakala pool is now 

classified as part of the Mudaraba pool of funding under equity of investment account holders and 

the profit paid on these contracts is reported as part of determination of return on investment of 

equity of investment account holders. 

 

As per the transitional provisions of FAS 31, the entity may choose not to apply this standard on 

existing transactions executed before 1 January 2020 and have an original contractual maturity 

before 31 December 2020. The adoption of this standard has resulted in a change in classification 

of all Wakala based funding contracts as part of equity of investment accountholders and 

additional associated disclosures.   

 

ii. FAS 33 Investment in sukuks, shares and similar instruments 

The Group has early adopted FAS 33 as issued by AAOIFI effective 1 January 2021. The objective 

of this standard is to set out the principles for the classification, recognition, measurement and 

presentation and disclosure of investment in Sukuk, shares and other similar instruments made 

by Islamic financial institutions. This standard shall apply to an institution’s investments whether 

in the form of debt or equity securities. This standard replaces FAS 25 Investment in Sukuk, shares 

and similar instruments.   

 

The standard classifies investments into equity type, debt-type and other investment instruments. 

Investment can be classified and measured at amortized cost, fair value through equity or fair 

value through the income statement. Classification categories are now driven by business model 

tests and reclassification will be permitted only on change of a business model and will be applied 

prospectively.   

 

Investments in equity instruments must be at fair value and those classified as fair value through 

equity will be subject to impairment provisions as per FAS 30 "Impairment, Credit Losses and 

Onerous Commitments". In limited circumstances, where the institution is not able to determine a 

reliable measure of fair value of equity investments, cost may be deemed to be best approximation 

of fair value. 

 

The standard is effective 1 January 2021 with an option to early adopt and is applicable on a 

retrospective basis. However, the cumulative effect, if any, attributable to owners’ equity, equity of 

investment account holders relating to previous periods, shall be adjusted with investments fair 

value pertaining to assets funded by the relevant class of stakeholders.  

 

The adoption of FAS 33 has resulted in changes in accounting policies for recognition, 

classification and measurement of investment in sukuks, shares and other similar instruments, 

however, the adoption of FAS 33 had no significant impact on any amounts previously reported in 

the condensed consolidated interim financial information for the period ended 30 September 2019 

and the consolidated financial statement of the Group for the year ended 31 December 2019. Set 

out below are the details of the specific FAS 33 accounting policies applied in the current period. 
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NOTES TO THE CONDENSED CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL INFORMATION 

for the nine months ended 30 September 2020   

3 Significant accounting policies (continued) 

 

Changes in accounting policies 

Categorization and classification 

FAS 33 sets out classification and measurement approach for investments in sukuk, shares and 

similar instruments that reflects the business model in which such investments are managed and 

the underlying cash flow characteristics. Under the standard, each investment is to be categorized 

as either investment in:  

i)  equity-type instruments;  

ii)    debt-type instruments, including: 

- monetary debt-type instruments; and 

- non-monetary debt-type instruments; and 

iii)   other investment instruments 

Unless irrevocable initial recognition choices as per the standard are exercised, an institution shall 

classify investments as subsequently measured at either of (i) amortised cost, (ii) fair value through 

equity (FVTE) or (iii) fair value through income statement (FVTIS), on the basis of both: 

- the Group’s business model for managing the investments; and 

- the expected cash flow characteristics of the investment in line with the nature of the 

underlying Islamic finance contracts. 

 

Reclassification of assets and liabilities 

The adoption of FAS 33 has resulted in the following change in the classification of investments 

based on the reassessment of business model classification of the assets at 1 January 2020: 

     

Investment 
securities 

Original 
classification 
under FAS 25 

New 
classification 

under              
FAS 33 

Original 
carrying 
amount 
under               

FAS 25                  
US$ 000’s 

New carrying 
amount 
under          

FAS 33 
US$ 000’s 

Investment in 
sukuk 

FVTIS FVTE 284,904 284,904 

Amortised cost Amortised cost 517,375 517,375 

Investment in 
shares 

FVTIS FVTIS 239,807 239,807 

FVTIS FVTE 21,765 21,765 

FVTE FVTE 219,425 219,425 

 

The impact from the adoption of FAS 33 is given below: 

 Retained 
earnings 

Investment fair 
value reserve 

 US$ 000’s US$ 000’s 
   
Balance as of 1 January 2019 (previously reported) 123,136 (4,725) 
   
Effect on reclassification of financial instruments - - 

Balance as of 1 January 2019 (restated)  123,136 (4,725) 

     

 Retained 
earnings 

Investment fair 
value reserve 

 US$ 000’s US$ 000’s 
   
Balance as of 31 December 2019 (previously reported) 10,070 (4,831) 
   
Effect on reclassification of financial instruments (12,568) 12,568 

Balance as of 31 December 2019 (restated)  (2,498) 7,737 
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NOTES TO THE CONDENSED CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL INFORMATION 

for the nine months ended 30 September 2020   

3 Significant accounting policies (continued) 

 
b. New standards, amendments and interpretations issued but not yet effective 

FAS 32 - Ijarah 

AAOIFI has issued FAS 32 “Ijarah” in 2020. This standard supersedes the existing FAS 8 “Ijarah 

and Ijarah Muntahia Bittamleek”. 

 

The objective of this standard is set out principles for the classification, recognition, measurement, 

presentation and disclosure for Ijarah (asset Ijarah, including different forms of Ijarah Muntahia 

Bittamleek) transactions entered by the Islamic Financial Institutions as a lessor and lessee. This 

new standard aims to address the issues faced by the Islamic finance industry in relation to 

accounting and financial reporting as well as to improve the existing treatments in line with the 

global practices.  

 

This standard shall be effective for the financial periods beginning on or after 1 January 2021 with 

early adoption permitted. The Group is currently evaluating the impact of this standard. 

 

4 Estimates and judgements  

Preparation of condensed consolidated interim financial information requires management to 

make judgments, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and 

the reported amounts of assets and liabilities, income and expenses. Actual results may differ 

from these estimates. The areas of significant judgments made by management in applying the 

Group’s accounting policies and the key sources of estimation uncertainty were the same as those 

applied to the audited consolidated financial statements as at and for the year ended 31 December 

2019. However, the process of making the required estimates and assumptions involved further 

challenges due to the prevailing uncertainties arising from COVID-19 and required use of 

management judgements. 

 

Expected credit Losses  

The economic uncertainties caused by COVID-19, and the volatility in oil prices impacting the 

Middle East economic forecasts have required the Group to update the inputs and assumptions 

used for the determination of expected credit losses (“ECLs”) as at 30 September 2020. ECLs 

were estimated based on a range of forecast economic conditions as at that date and considering 

that the situation is fast evolving, the Group has considered the impact of higher volatility in the 

forward-looking macro-economic factors, when determining the severity and likelihood of 

economic scenarios for ECL determination. 

 

Scenario analysis has been conducted with various stress assumptions taking into consideration 

all model parameters i.e. probability weighting of economic scenarios, probability of default, loss 

given default, exposure of default and period of exposure. Furthermore, an assessment has been 

conducted on the corporate portfolio based on various factors including but not limited to financial 

standing, industry outlook, facility structure, depth of experience, shareholder support etc. 

 

Each industry under the portfolio has a wide spectrum of clients, ranging from clients vulnerable 

to the outbreak to clients having strong financial standing to withstand the downturn, and the 

qualitative adjustments have considered these variables accordingly. Given the fact that the client 

base is primarily based in Bahrain and the region, all Government relief efforts to mitigate the 

impact of COVID-19 is also expected to have a mitigating impact on ECL assessment. The Group 

has factored the impact of these efforts in the likely severity of its ongoing ECL assessment. 
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NOTES TO THE CONDENSED CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL INFORMATION 

for the nine months ended 30 September 2020   

4 Estimates and judgements (continued) 

 

The judgements and associated assumptions have been made within the context of the impact of 

COVID-19 and reflect historical experience and other factors that are relevant, including 

expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances. In 

relation to COVID-19, judgements and assumptions include the extent and duration of the 

pandemic, the impacts of actions of governments and other authorities, and the responses of 

businesses and consumers in different industries, along with the associated impact on the global 

economy. Accordingly, the Group’s ECL estimates are inherently uncertain and, as a result, actual 

results may differ from these estimates. 

 

Significant increase in credit risk (SICR)  

A SICR occurs when there has been a significant increase in the risk of a default occurring over 

the expected life of a financial instrument. In the measurement of ECL, judgement is involved in 

setting the rules and trigger points to determine whether there has been a SICR since initial 

recognition of a financing facility, which would result in the financial asset moving from ‘stage 1’ to 

‘stage 2’. 

 

The Group continues to assess borrowers for other indicators of unlikeliness to pay, taking into 

consideration the underlying cause of any financial difficulty and whether it is likely to be temporary 

as a result of COVID-19 or longer term. 

 

During the period, in accordance with CBB instructions the Group has granted payment holidays 

to its eligible/impacted customers by deferring up to six months instalments. These deferrals are 

considered as short-term liquidity to address borrower cash flow issues. The relief offered to 

customers may indicate a SICR. However, the Group believes that the extension of these payment 

reliefs does not automatically trigger a SICR and a stage migration for the purposes of calculating 

ECL, as these are being made available to assist borrowers affected by the Covid-19 outbreak to 

resume regular payments. At this stage sufficient information is not available to enable the Group 

to individually differentiate between a borrowers’ short-term liquidity constraints and a change in 

its lifetime credit risk. 

 

Reasonableness of forward-looking information  

Judgement is involved in determining which forward looking information variables are relevant for 

particular financing portfolios and for determining the sensitivity of the parameters to movements 

in these forward-looking variables. The Group derives a forward looking “base case” economic 

scenario which reflects the Group’s view of the most likely future macro-economic conditions.  

Any changes made to ECL to estimate the overall impact of Covid-19 is subject to very high levels 

of uncertainty as limited forward-looking information is currently available on which to base those 

changes. 

 

The Group has previously performed historical analysis and identified key economic variables 

impacting credit risk and ECL for each portfolio and expert judgement has also been applied in 

this process. These economic variables and their associated impact on PD, EAD and LGD vary 

by financial instrument. Forecast of these economic variables (the “base, upside and downside 

economic scenario”) are obtained externally on an annual basis. 

 

The Group continues to individually assess significant corporate exposures to adequately 

safeguard against any adverse movements due to COVID-19. 

 

Probability weights 

Management Judgement is involved in determining the probability weighting of each scenario 

considering the risks and uncertainties surrounding the base case scenario. 
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NOTES TO THE CONDENSED CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL INFORMATION 

for the nine months ended 30 September 2020   

4 Estimates and judgements (continued) 

 

In light of the current uncertain economic environment, the Group has re-assessed the scenario 

weighting to reflect the impact of current uncertainty in measuring the estimated credit losses for 

the period ended 30 September 2020. In making estimates, the Group assessed a range of 

possible outcomes by stressing the previous basis (that includes upside, based case and 

downside scenarios) and changed the downside weightings through to 100%. 

 

As with any economic forecasts, the projections and likelihoods of the occurrence are subject to 

a high degree of inherent uncertainty and therefore the actual outcomes may be significantly 

different to those projected. 

 

5 Financial risk management 

The Group’s financial risk management objectives and policies are consistent with those disclosed 

in the audited consolidated financial statements for the year ended 31 December 2019 except as 

described below: 

 
Credit risk  

The uncertainties due to COVID-19 and resultant economic volatility has impacted the Group’s 

financing operations and is expected to affect most of the customers and sectors to some degree. 

Although it is difficult to assess at this stage the degree of impact faced by each sector, the main 

industries impacted are hospitality, tourism, leisure, airlines/transportation and retailers. In 

addition, some other industries are expected to be indirectly impacted such as contracting, real 

estate and wholesale trading. Also, the volatility in oil prices during the early part of 2020, will have 

a regional impact due to its contribution to regional economies.  

 

Considering this evolving situation, the Group has taken pre-emptive measures to mitigate credit 

risk by adopting more cautious approach for credit approvals thereby tightening the criteria for 

extending credit to impacted sectors. Payment holidays have been extended to customers, 

including private and SME sector, in line with the instructions of CBB. These measures may lead 

to lower disbursement of financing facilities, resulting in lower net financing income and decrease 

in of other revenue. 

 
Liquidity risk and capital management  

The effects of COVID-19 on the liquidity and funding risk profile of the banking system are evolving 

and are subject to ongoing monitoring and evaluation. The CBB has announced various measures 

to combat the effects of COVID-19 and to ease liquidity in banking sector. Following are some of 

the significant measures that have an impact on the liquidity risk and regulatory capital profile of 

the Group:  

▪ payment holiday for 6 months to eligible customers; 

▪ for stage 1 ECL, increase in the number of days from 30 days to 74 days; 

▪ concessionary repo to eligible banks at zero percent; 

▪ reduction of cash reserve ratio from 5% to 3%; 

▪ reduction in LCR and NSFR ratio from 100% to 80%; and  

▪ Aggregate of modification loss and incremental ECL provision for stage 1 and stage 2 for the 

period from March to December 2020 to be added back to Tier 1 capital for the two years 

ending 31 December 2020 and 31 December 2021. And to deduct this amount proportionately 

from Tier 1 capital on an annual basis for three years ending 31 December 2022,                          

31 December 2023 and 31 December 2024 

 

The management of the Group has enhanced its monitoring of the liquidity and funding 

requirements.   
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NOTES TO THE CONDENSED CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL INFORMATION 

for the nine months ended 30 September 2020   

5 Financial risk management (continued) 

 

In response to COVID-19 outbreak, the Group invoked its liquidity contingency plan and continues 

to monitor and respond to all liquidity and funding requirements that are presented. The Group 

continues to calibrate stress testing scenarios to current market conditions in order to assess the 

impact on the Group in current extreme stress. As at the reporting date the liquidity and funding 

position of the Group remains strong and is well placed to absorb and manage the impacts of this 

disruption. Further information on the regulatory liquidity and capital ratios as at 30 September 

2020 have been disclosed below. 

 
Operational risk management 

In response to COVID-19 outbreak, there were various changes in the working model, interaction 

with customers, digital modes of payment and settlement, customer acquisition and executing 

contracts and carrying out transactions with and on behalf of the customers. The management of 

the Group has enhanced its monitoring to identify risk events arising out of the current situation 

and the changes in the way business is conducted. The operational risk department has carried 

out a review of the existing control environment and has considered whether to update the risk 

registers by identifying potential loss events based on their review of the business processes in 

the current environment. 

 

As of 30 September 2020, the Group did not have any significant issues relating to operational 

risks.  

 

IBOR reforms 

IBOR reforms are heading to second phase, which relates to the replacement of benchmark rates 

with alternative risk-free rates. The impact of rate replacement on the Group’s products and 

services is one of the critical drivers of this project. With an aim to achieve an orderly transition 

and to mitigate the risks resulting from the transition, the Group’s management is in the process 

of planning for the Group’s transition project and continues to engage with various stakeholders.   

 

This project is expected to have a pervasive impact on the entity, in terms of scale and complexity 

and will impact products, internal systems and processes. 

 

Regulatory ratios 

 

a. Net stable funding Ratio (NSFR) 

The objective of the NSFR is to promote the resilience of banks’ liquidity risk profiles and to 

incentivise a more resilient banking sector over a longer time horizon. The NSFR limits 

overreliance on short-term wholesale funding, encourages better assessment of funding risk 

across all on-balance sheet and off-balance sheet items, and promotes funding stability. 

 

NSFR as a percentage is calculated as “Available stable funding” divided by “Required stable 

funding”.  

 

The Consolidated NSFR calculated as per the requirements of the CBB rulebook, as of                      

30 September 2020 is as follows: 
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NOTES TO THE CONDENSED CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL INFORMATION 

for the nine months ended 30 September 2020   

5 Financial risk management (continued) 

US$ 000’s 

No. Item 

No 

Specified 

Maturity 

Less than 

6 months 

More than 6 

months and less 

than one year 

Over one 

year 

Total 

weighted 

value 

Available Stable Funding (ASF): 

1 Capital: 

2 Regulatory Capital 994,846 - - 58,019 1,052,865 

3 
Other Capital Instruments 

- - - - - 

4 Retail deposits and deposits from small business customers: 

5 
Stable deposits 

- - - - - 

6 
Less stable deposits 

- 697,183 255,120 289,190 1,146,262 

7 Wholesale funding: 

8 Operational deposits - - - - - 

9 Other Wholesale funding - 1,872,325 533,217 868,395 1,661,740 

10 
Other liabilities: 

11 NSFR Shari’a-compliant hedging contract 
liabilities - - - - - 

12 All other liabilities not included in the above 
categories - 76,175 5,648 181,281 181,281 

13 Total ASF - - - - 4,042,148 

Required Stable Funding (RSF): 

14 Total NSFR high-quality liquid assets 
(HQLA) 793,375 - - - 45,223 

15 Deposits held at other financial institutions 
for operational purposes - - - - - 

16 Performing financing and sukuk/ securities: - 444,998 - 954,017 877,665 

17 Performing financial to financial institutions 
by level 1 HQLA - - - - - 

18 Performing financing to financial institutions 
secured by non-level 1 HQLA and 
unsecured performing financing to financial 
institutions - - - 298,093 253,379 

19 Performing financing to non- financial 
corporate clients, financing to retail and 
small business customers, and financing to 
sovereigns, central banks and PSEs, of 
which: - 138,697 89,224 - 113,961 

20 With a risk weight of less than or equal to 
35% as per the CBB Capital Adequacy 
Ratio guidelines - - - - - 

21 Performing residential mortgages, of which: - - - - - 

22 With a risk weight of less than or equal to 
35% under the CBB Capital Adequacy Ratio 
Guidelines - - - - - 

23 Securities/sukuk that are not in default and 
do not qualify as HQLA, including exchange-
traded equities - 207,586 33,000 359,202 479,495  

24 Other assets: - - - - - 

25 Physical traded commodities, including gold - - - - - 

26 Assets posted as initial margin for Shari’a-
compliant hedging contracts and 
contributions to default funds of CCPs - - - - - 

27 NSFR Shari’a-compliant hedging assets - - - - - 

28 NSFR Shari’a-compliant hedging contract 
liabilities before deduction of variation 
margin posted - - - - - 

29 All other assets not included in the above 
categories 2,492,860 - - - 2,492,860 

30 OBS items - - - - 15,720 

31 Total RSF - 791,281 122,224 1,611,312 4,278,302 

32 NSFR (%) - - - - 94% 
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NOTES TO THE CONDENSED CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL INFORMATION 

for the nine months ended 30 September 2020   

5 Financial risk management (continued) 

 

No. Item 

No 
Specified 
Maturity 

Less 
than 6 

months 

More 
than 6 

months 
and less 
than one 

year 
Over one 

year 

Total 
weighted 

value 

Available Stable Funding (ASF): 

1 Capital: 

2 Regulatory Capital 1,058,107 - - 35,340 1,093,447 

3 Other Capital Instruments - - - - - 

4 Retail deposits and deposits from small business customers: 

5 Stable deposits - - - - - 

6 Less stable deposits - 1,151,743 198,247 165,704 1,380,695 

7 Wholesale funding: 

8 Operational deposits - - - - - 

9 Other Wholesale funding - 1,686,007 582,773 380,354 1,272,035 

10 Other liabilities: 

11 NSFR Shari’a-compliant hedging contract 
liabilities - - - - - 

12 All other liabilities not included in the above 
categories - 142,220 18,724 161,563 161,563 

13 Total ASF - - - - 3,907,740 

Required Stable Funding (RSF): 

14 Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA) - - - - 64,391 

15 Deposits held at other financial institutions for 
operational purposes - - - - - 

16 Performing financing and sukuk/ securities: - 767,378 26,099 914,636 906,346 

17 Performing financial to financial institutions by 
level 1 HQLA - - - - - 

18 Performing financing to financial institutions 
secured by non-level 1 HQLA and unsecured 
performing financing to financial institutions - 1,095 - 140,212 119,728 

19 Performing financing to non- financial corporate 
clients, financing to retail and small business 
customers, and financing to sovereigns, central 
banks and PSEs, of which: - 176,780 54,449 - 115,615 

20 With a risk weight of less than or equal to 35% 
as per the CBB Capital Adequacy Ratio 
guidelines - - - - - 

21 Performing residential mortgages, of which: - - - - - 

22 With a risk weight of less than or equal to 35% 
under the CBB Capital Adequacy Ratio 
Guidelines - - - - - 

23 Securities/sukuk that are not in default and do 
not qualify as HQLA, including exchange-traded 
equities - 172,216 10,000 106,945 198,053 

24 Other assets: - - - - - 

25 Physical traded commodities, including gold - - - - - 

26 Assets posted as initial margin for Shari’a-
compliant hedging contracts and 
contributions to default funds of CCPs - - - - - 

27 NSFR Shari’a-compliant hedging assets - - - - - 

28 NSFR Shari’a-compliant hedging contract 
liabilities before deduction of variation 
margin posted - - - - - 

29 All other assets not included in the above 
categories 2,450,439 - - - 2,450,439 

30 OBS items - 133,645 15,801 105,685 12,757 

31 Total RSF - 1,251,114 106,348 1,267,478 3,867,329 

32 NSFR (%)     101 % 
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NOTES TO THE CONDENSED CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL INFORMATION 

for the nine months ended 30 September 2020   

5 Financial risk management (continued) 

 

b. Liquidity Coverage Ratio (LCR) 

 

LCR has been developed to promote short-term resilience of a bank’s liquidity risk profile. The 

LCR requirements aim to ensure that a bank has an adequate stock of unencumbered high-quality 

liquidity assets (HQLA) that consists of assets that can be converted into cash immediately to 

meet its liquidity needs for a 30-calendar day stressed liquidity period. The stock of unencumbered 

HQLA should enable the Bank to survive until day 30 of the stress scenario, by which time 

appropriate corrective actions would have been taken by management to find the necessary 

solutions to the liquidity crisis. 

 

LCR is computed as a ratio of Stock of HQLA over the Net cash outflows over the next 30 calendar 

days. 

 

 Average balance 

 30 September  
2020 

US$ 000’s 

31 December 
2019 

US$ 000’s 

   
Stock of HQLA 190,371 205,525 
Net cashflows 134,215 117,139 
LCR % 142% 188% 
   

Minimum required by CBB 80% 100% 

 

c. Capital Adequacy Ratio 

 

 30 September             
2020 

US$ 000’s 

31 December                 
2019 

US$ 000’s 

   
CET 1 Capital before regulatory adjustments 999,550      1,078,079  
Less: regulatory adjustments -                 -    
CET 1 Capital after regulatory adjustments 999,550      1,078,079  
T 2 Capital adjustments 62,521           44,792  
Regulatory Capital 1,076,265      1,122,871  
    
Risk weighted exposure:    
Credit Risk Weighted Assets 7,407,020      7,776,802  
Market Risk Weighted Assets  50,263           79,231  
Operational Risk Weighted Assets 474,052         474,052  
Total Regulatory Risk Weighted Assets  7,931,335      8,330,085  
    
Investment risk reserve (30% only) 2                   2  
Profit equalization reserve (30% only) 3                   3  
Total Adjusted Risk Weighted Exposures 7,931,330      8,330,080  
    
Capital Adequacy Ratio 13.57% 13.48% 
Tier 1 Capital Adequacy Ratio 12.78% 13.06% 
    
Minimum required by CBB 12.50% 12.50% 
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NOTES TO THE CONDENSED CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL INFORMATION 

for the nine months ended 30 September 2020   

 

6 Seasonality 

Due to the inherent nature of the Group’s business (investment banking, commercial banking and 

leisure and hospitality management business), the nine-month results reported in this condensed 

consolidated interim financial information may not represent a proportionate share of the overall 

annual results.    

 
7 Comparatives 

The condensed consolidated interim financial information is reviewed, not audited. The 

comparatives for the condensed consolidated statement of financial position have been extracted 

from the Group’s audited consolidated financial statements for the year ended 31 December 2019 

and the reviewed condensed consolidated interim financial information for the nine months ended 

30 September 2019. The comparatives for the condensed consolidated statements of income, 

cash flows, changes in owners’ equity, changes in restricted investment accounts and sources 

and uses of zakah and charity fund have been extracted from the reviewed condensed 

consolidated interim financial information for the nine months ended 30 September 2019. 

 

8 Appropriations 

Appropriations, if any, are made when approved by the shareholders. 

 

i) In the shareholders meeting held on 6 April 2020, the following were approved and effected during 

the period:   

a) Cash dividend of 3.34% of the paid-up share capital amounting to US$ 30 million;  

b) Appropriation of US$ 500 thousand towards charity for the year 2019;  

c) Appropriation of US$ 568 thousand towards zakah for the year 2019; and  

d) Transfer of US$ 8 million to statutory reserve.  
 

ii) In the meeting held on 30 September 2020, the shareholders approved netting off accumulated 

losses of US$ 110,273 thousand against the statutory reserve.   

 

9 Treasury portfolio  

 30 September 

 2020 

 31 December 

2019 

 30 September 

 2019 

 US$ 000’s  US$ 000’s  US$ 000’s 

 (reviewed)  (audited)  (reviewed) 

      

Placements with financial institutions 254,528  546,575  668,839 

      

Equity type investments       

At fair value through income statement 
- Structured notes   296,120 

               

239,807  

 

216,060 

      

Debt type investments       

At fair value through equity      

- Quoted sukuk 541,572  284,904  265,610 

      

At amortised cost       

- Quoted sukuk * 675,755  517,375  505,341 

      
 1,767,975  1,588,661  1,655,850 

 

* Includes sukuk of US$ 159,501 thousand (31 December 2019: Nil) pledged against            

medium-term borrowing of US$ 115,681 thousand. 
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NOTES TO THE CONDENSED CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL INFORMATION 

for the nine months ended 30 September 2020   

 

10 Financing assets 

 30 September 

2020 

 31 December 

2019 

 30 September 

 2019 

 US$ 000’s  US$ 000’s  US$ 000’s 

 (reviewed)  (audited)  (reviewed) 

      

Murabaha     901,488   1,008,580  982,207 

Musharaka           276   277  6,237 

Wakala      13,281   13,280  13,280 

Mudharaba        2,804   2,776  2,776 

Istisnaa        2,427   4,597  3,000 

Assets held-for-leasing    398,329   350,976  394,855 

 1,318,605  1,380,486   1,402,355 

      

Less: Impairment allowances (83,654)  (107,709)  (85,628) 

      
 

1,234,951    1,272,777  1,316,727 

Murabaha financing receivables are net of deferred profits of US$ 52,973 thousand                                                           

(2019: US$ 68,233 thousand) and un-amortised modification loss of US$ 7,544 thousand. The 

modification loss has been calculated as the difference between the net present value of the modified 

cash flows calculated using the original effective profit rate and the current carrying value of the 

financial assets on the date of modification. The Group provided payment holidays on financing 

exposures amounting to US$ 118,382 thousand as part of its support to customers impacted by 

COVID-19. 

The movement on financing assets and impairment allowances is as follows: 

 

Financing assets Stage 1 and 2 Stage 3 Total 

 US$ 000’s US$ 000’s US$ 000’s 

    

Financing assets (gross) 1,157,366 161,239 1,318,605 

Expected credit loss (23,452) (60,202) (83,654) 

 
Financing assets (net) 1,133,914 101,037 1,234,951   

 

 

Impairment allowances Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total 

 US$ 000’s US$ 000’s US$ 000’s US$ 000’s 

     

At 1 January 2020 12,687 8,239 88,945 109,871 

Net movement between stages 2,813 (5,554) 2,741 - 

Net charge for the period 116 5,151 713 5,980 

Write back for the period - - (5,277) (5,277) 

Write off - - (26,920) (26,920) 

 
At 30 September 2020 15,616 7,836 60,202 83,654 
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NOTES TO THE CONDENSED CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL INFORMATION 

for the nine months ended 30 September 2020   

 

11 Real estate investments 

 30 September 

2020 

 31 December 

2019 

 30 September 

 2019 

 US$ 000’s  US$ 000’s  US$ 000’s 

 (reviewed)  (audited)  (reviewed) 

Investment Property       

- Land  469,286   490,412  465,847 

- Building 64,424  40,841  40,841 

      

 533,710   531,253  506,688 

Development Property      

- Land 796,857   797,535  796,639 

- Building 510,019  477,221  512,430 

      

 1,306,876   1,274,756  1,309,069 

      
 1,840,586   1,806,009  1,815,757 

 

12 Proprietary investments 

 30 September 

2020 

 31 December 

2019 

 30 September 

 2019 

 US$ 000’s  US$ 000’s  US$ 000’s 

 (reviewed)  (audited)  (reviewed) 

Equity type investments      

At fair value through income statement       

- Structured notes 40,000  -  - 

 40,000  -  - 

At fair value through equity      

- Listed securities   19,404  27,324  27,246 

- Unquoted securities   152,904  125,234  102,969 

 172,308  152,558  160,650 

      

Equity-accounted investees 75,590  115,617  115,877 

      

 287,898  268,175  276,527 

 

13 Co-investments 

  30 September 

2020 

 31 December 

2019 

 30 September 

 2019 

 US$ 000’s  US$ 000’s  US$ 000’s 

 (reviewed)  (audited)  (reviewed) 

At fair value through equity      

- Unquoted securities  103,774  96,507  74,352 

      

 103,774  96,507  74,352 
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NOTES TO THE CONDENSED CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL INFORMATION 

for the nine months ended 30 September 2020   
 

14 Assets held-for-sale and liabilities related to it 

 30 September 

2020 

 31 December 

2019 

 30 September 

 2019 

 US$ 000’s  US$ 000’s  US$ 000’s 

 (reviewed)  (audited)  (reviewed) 

      

Assets  -  101,213  101,213 

Liabilities  -  39,936  39,936 

      

  

Assets and related liabilities held-for-sale represents the assets and liabilities of Falcon Cement 

Company BSC (c) (‘FCC’), the Group’s subsidiary acquired in 2018.  
 

Restatement 

During the period, the Group had re-classified its investment in a subsidiary, Falcon Cement                      

Company BSC (c), from assets held-for-sale to held-for-use because the investments no longer 

meet the criteria to be classified as held-for-sale. 

In accordance with IFRS 5 Non-current assets held-for-sale and discontinued operations, upon 

reclassification as held-for-use, the subsidiary was consolidated on a line by line basis including 

earlier periods resulting in restatement of the prior year as if the subsidiary had always been 

consolidated and reclassifying ‘non-controlling interest held-for-sale’ to ‘non-controlling interests’.  

The reclassification did not had any impact on the previously reported profits or owners’ equity. 

 

The effect of restatement on the previously reported assets and liabilities are given below: 

  As at  

31 December 2019  

As at  

30 September 2019 

 
restated  

previously 
reported  restated 

previously 
reported             

 US$ 000’s US$ 000’s  US$ 000’s US$ 000’s 

ASSETS      

Cash and bank balances 364,598 362,345  404,126 401,873 

Treasury portfolio 1,588,661 1,588,661  1,655,850 1,655,850 

Financing assets 1,272,777 1,272,777  1,316,727 1,316,727 

Real estate Investments  1,806,009 1,806,009  1,815,757 1,815,757 

Proprietary investments 268,175 268,175  276,527 276,527 

Co-investments 96,507 96,507  74,352 74,352 

Assets held-for-sale - 101,213  - 101,213 

Receivables and 
prepayments 444,689 424,146  

491,911 471,368 

Property and equipment 103,857 25,440  103,001 24,584 

 
Total  5,945,273 5,945,273  6,138,251 6,138,251 

      

LIABILITIES      

Clients’ funds 70,858 74,469  74,469 61,097 
Placements from financial, 
non-financial institutions 
and individuals 2,447,249 2,675,375  2,675,375 

2,789,757 

Customer current accounts 147,487 169,432  169,432 163,683 

Term financing 301,411 268,016  290,009 221,953 
Liabilities directly 
associated with assets 
held-for-sale - 39,936  - - 

Payables and accruals 466,852 526,902  544,845 525876 

      

Total  3,433,857 3,754,130  3,754,130 3,762,366 
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NOTES TO THE CONDENSED CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL INFORMATION 

for the nine months ended 30 September 2020   

 

15 Term financing 

 

30 September 
2020 

 31 December 

2019 

 30 September 

 2019 

 US$ 000’s  US$ 000’s  US$ 000’s 

 (reviewed)  (audited)  (reviewed) 

      

Murabaha financing  596,938  249,435  196,158 

Sukuk * 284,481  -  - 

Ijarah financing 22,863  24,653  25,182 

Other borrowings 28,993  27,323  68,669 

      

 933,275  301,411  290,009 

* During the period, the Group raised US$ 300 million through issuance of sukuk certificates with 

a profit rate of 7.5% p.a. repayable by 2025.   

 

16 Acquisition of additional interests in an equity accounted investee 

During the period, the Group acquired additional stake in Global Banking Corporation BSC (c) 

(GBCORP), an equity-accounted investee resulting in the Group obtaining control                                       

as at 30 June 2020.   

 

The Group’s existing stake and additional stake acquired are given below: 

 

 
Current  
Stake 

Additional stake 
acquired  

Total  
stake 

    
GBCORP   28.69% 21.72% 50.41% 
    

 

Consideration transferred and non-controlling interests 

The consideration transferred for the acquisition was in the form of investments held by the Group. 

The consideration transferred is generally measured at fair value and the stake held by 

shareholders other than the Group in the subsidiaries is recognised in the consolidated financial 

statements under “Non-controlling interests” based on the proportionate share of non-controlling 

shareholders’ in the recognised amounts of the investee’s net assets or fair value at the date of 

acquisition of the investee on a transaction by transaction basis based on the accounting policy 

choice of the Group. 

 

Identifiable assets acquired and liabilities assumed 

All entities acquired were considered as businesses. The fair value of assets, liabilities, equity 

interests have been reported on a provisional basis. If new information, obtained within one year 

from the acquisition date about facts and circumstances that existed at the acquisition date, 

identifies adjustments to the above amounts, or any additional provisions that existed at the 

acquisition date, then the acquisition accounting will be revised. Revisions to provisional 

acquisition accounting are required to be done on a retrospective basis. 

 

The reported amounts below represent the adjusted acquisition carrying values of the acquired 

entities as at 30 June 2020, being the effective date of acquisition, and have been reported on a 

provisional basis as permitted by accounting standards. 
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NOTES TO THE CONDENSED CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL INFORMATION 

for the nine months ended 30 September 2020   
16 Acquisition of additional interests in an equity accounted investee (continued) 

 

 
30 June 2020 

US$ 000’s  

Cash and bank balances, placements with financial institutions 32,856 

Investment securities  50,167 

Investment property  42,477 

Property and equipment 2,709 

Receivables and prepayments  1,440 

  

Total assets 129,649 

  

Accruals and other liabilities 1,101 

  

Total liabilities 1,101 

  

Total net identifiable assets and liabilities (A) 128,548 

 

  

Fair value of Group’s previously held equity interest  34,812 

Value of consideration transferred   21,571 

Non-controlling interests recognised  63,747 

  

Total consideration (B) 120,130 

  

Negative goodwill (B-A) (provisional) 8,418 

 
The acquisition of additional stake in GBCORP resulted in a bargain purchase and the Group has 

recognised negative goodwill of US$ 8,418 thousand which is included in the income statement 

under ‘Income from proprietary and co-investments, Direct investment income’.  The bargain 

purchase was due to pressure on the sellers to exit their holdings due to change in their business 

plans.  The acquisition resulted in net cash inflow of US$ 32,856 thousand.  

 

17 Other income 

Other income comprises mainly of recoveries from project companies of US$ 8.4 million, write 

back of liabilities no longer required of US$ 3.2 million and income of non-financial subsidiaries of 

US$ 2 million 

 

18 Impairment allowances 

 Nine months ended  

 

30 September              
2020 

30 September 

 2019 

 US$ 000’s US$ 000’s 

 (reviewed) (reviewed) 

Expected credit loss on:   

- Bank balances               27  7 

- Treasury portfolio             (503) 816 

- Financing assets, net (note 10)          703 17,952 

- Other receivables            1,719  2,580 

- Commitments and financial guarantees 174 - 

 2,120 21,355 

   

Investment in equity securities             - 7,078 

            

 2,120 28,433 
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19 Government assistance and subsidies 

Governments and central banks across the world have responded with monetary and fiscal 

interventions to stabilize economic conditions.  The Government of Kingdom of Bahrain has 

announced various economic stimulus programmes (“Packages”) to support businesses in these 

challenging times. 

 

During the period the Group received financial assistance amounting to US$ 4,954 thousands 

representing reimbursement of staff costs and waiver of fees, levies, utility charges and cost of 

Repo funding received from the government and/ or regulators that has been recognized directly 

in equity. 

 

20 Related party transactions  

The significant related party balances and transactions as at 30 September 2020 are given below: 

 Related parties as per FAS 1 Assets under 
management 

(including 
special 

purpose and 
other 

entities) Total 
30 September 2020 
(reviewed) 

Associates 
and joint 
venture 

Key 
management 

personnel 

Significant 
shareholders 
/ entities in 

which 
directors are 

interested  
 US$ 000’s US$ 000’s US$ 000’s US$ 000’s US$ 000’s 

      

Assets      

Financing assets - 8,212  17,692  30,250  56,154  

Proprietary investments 23,975  - 6,058  47,735  77,768  

Co-investments  76,955  - - 48,170  125,125  
Receivables and 
prepayments 3,639  - - 41,095  44,734   

      

Liabilities       
Placements from financial, 
non-financial institutions 
and individuals - 6,939  51,907  - 58,846  

Customer accounts 454  387  12,034  3,228  16,103  

Payables and accruals  - - 3,387  21,215 24,602  
      
Equity of investment 
account holders 1,085  666  3,534  912  6,197   
      

Income       
Income from Investment 
banking - - - 49,899  49,899  
Income from commercial 
banking (50)  212  (2,220) (11)  (2,069) 
Income from proprietary 
and co-investments (950) - - 6,415  5,465  
Treasury and other income - - - 4,837  4,837   
      

Expenses      

Operating expenses - 6,664  385  56  7,105  

Finance expense - 122  - - 122  

      

      
Transactions during the 
period      
Sale of proprietary 
investment  - - - 27,000 27,000 
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20 Related party transactions (continued) 

 Related parties as per FAS 1 

Assets under 
management 

(including 
special 

purpose and 
other entities) Total 

30 September 2019 
(reviewed) 

Associates 
and joint 
venture 

Key 
management 

personnel 

Significant 
shareholders / 

entities in 
which 

directors are 
interested  

 US$ 000’s US$ 000’s US$ 000’s US$ 000’s US$ 000’s 

      

Assets      

Financing assets - 5,621 3,166 60,530 69,317 

Proprietary investments 103,868 - 6,058 52,798 162,724 

Co-investments  - - - 29,795 29,795 
Receivables and 
prepayments 13,235 - 13,257 233,634 260,126 

      

Liabilities       

Clients’ funds 72 - - 14,661 14,733 
Placements from financial, 
non-financial institutions 
and individuals - 4,761 396 - 5,157 

Customer accounts 167 371 13,237 3,199 16,974 

Term financing 39,936 - - - 39,936 

Payables and accruals  1,398 - 10,010 93,312 104,720 
      
Equity of investment 
account holders 1,111 1,886 25,516 1,103 29,616 
      

Income       
Income from Investment 
banking - - - 78,917 78,917 
Income from commercial 
banking (143) 42 325 (95) 129 
Income from proprietary 
and co-investments 7,814 - - 1,606 9,420 

Real estate income - 50 17,962 - 18,012 
Treasury and other income 313 - - 876 1,189 
      

Expenses      

Operating expenses - 11,437 - - 11,437 

Finance expense - - 623 - 623 

      
Transactions during the 
period      
Sale of real estate 
investment - - 40,000 - 40,000 
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21 Segment reporting 

The Group is organised into business units based on their nature of operations and independent reporting entities and has four reportable operating segments 

namely real estate development, investment banking, commercial banking and corporate and treasury. 

 

 
Real estate 

development 

Investment 

banking 

Commercial 

banking  

Corporate 

and treasury Total 

 US$ ‘000s US$ ‘000s US$ ‘000s US$ ‘000s US$ ‘000s 

30 September 2020 (reviewed)      

Segment revenue 13,826  92,569  42,049  65,657  214,101  

Segment expenses (16,756)  (61,488)  (21,567)  (83,983)  (183,794)  

Segment result * (2,930)  31,082  20,482  (18,326)  30,308  

Segment assets 1,741,508  697,537  2,651,962  1,071,119   6,162,126   

Segment liabilities 291,541  505,450  1,114,432  1,919,355  3,830,778  

Other segment information       

Impairment allowance 246  875  1,229  (230) 2,120  

Proprietary investments (Equity-accounted investees) 5,702  18,273  46,186  - 70,161  

Equity of investment account holders - - 892,950  229,284  1,122,234  

Commitments 24,735  - 143,050  - 167,785  

 

 

* Includes segment result of discontinued operations, net. 
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21 Segment reporting (continued) 

 

 
Real estate 

development 

Investment 

banking 

Commercial 

banking  

Corporate and 

treasury Total 

 US$ ‘000s US$ ‘000s US$ ‘000s US$ ‘000s US$ ‘000s 

30 September 2019 (reviewed)      

Segment revenue 19,914 111,371 52,425 61,283 244,993 

Segment expenses (22,570) (34,658) (52,453) (74,097) (183,778) 

Segment result * (2,657) 76,713 (28) (12,813) 61,215 

Segment assets 1,844,981 392,433 2,450,381 1,450,456 6,138,251 

Segment liabilities 370,409 700,932 1,004,223 1,681,568 3,757,132 

Other segment information       

Impairment allowance 49 130 54,081 4 54,264 

Proprietary investments (Equity-accounted investees) 46,300 57,317 12,000 - 115,617 

Equity of investment account holders - - 970,892 593 971,485 

Commitments 43,586 - 214,090 21,575 279,251 

 

 

 

 

 

 

* Includes segment result of discontinued operations, net. 
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22 Commitments and contingencies 

The commitments contracted in the normal course of business of the Group: 

 30 September 

2020 

US$ 000’s 

(reviewed) 

 31 December 

2019 

US$ 000’s 

(audited)   

 30 September 

2019 

US$ 000’s 

(reviewed) 

      

Undrawn commitments to extend finance 115,552  182,695  194,056 

Financial guarantees 27,499  31,395  33,509 
Capital commitment for infrastructure 
development projects 10,734  17,541  27,086 

Commitment to lend 14,000  23,500  16,500 

Other commitments -  -  8,100 

      

 167,785  255,131  279,251 

Performance obligations 

During the ordinary course of business, the Group may enter performance obligations in respect 

of its infrastructure development projects. It is the usual practice of the Group to pass these 

performance obligations, wherever possible, on to the companies that own the projects. In the 

opinion of the management, no liabilities are expected to materialise on the Group at                              

30 September 2020 due to the performance of any of its projects. 

 

Litigations, claims and contingencies 

The Group has several claims and litigations filed against it in connection with projects promoted 

by the Bank in the past and with certain transactions. Further, claims against the Bank also have 

been filed by former employees. Based on the advice of the Bank’s external legal counsel, the 

management is of the opinion that the Bank has strong grounds to successfully defend itself 

against these claims. Appropriate provision has been made in the books of accounts. No further 

disclosures regarding contingent liabilities arising from any such claims are being made by the 

Bank as the directors of the Bank believe that such disclosures may be prejudicial to the Bank’s 

legal position. 

 

23 Financial instruments 

Fair values 

Fair value is an amount for which an asset could be exchanged, or a liability settled, between 

knowledgeable, willing parties in an arm’s length transaction. This represents the price that would 

be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market 

participants at the measurement date. 

 

Underlying the definition of fair value is a presumption that an enterprise is a going concern without 

any intention or need to liquidate, curtail materially the scale of its operations or undertake a 

transaction on adverse terms. 

 

The COVID-19 pandemic has resulted in a global economic slowdown with uncertainties in the 

economic environment. The global capital and commodity markets have also experienced great 

volatility and a significant drop in prices. The Group’s fair valuation exercise primarily relies on 

quoted prices from active markets for each financial instrument (i.e. Level 1 input) or using 

observable or derived prices for similar instruments from active markets (i.e. Level 2 input) and 

has reflected the volatility evidenced during the period and as at the end of the reporting date in 

its measurement of its financial assets and liabilities carried at fair value. Where fair value 

measurements was based in full or in part on unobservable inputs (i.e. Level 3), management has 

used its knowledge of the specific asset/ investee, its ability to respond to or recover from the 

crisis, its industry and country of operations to determine the necessary adjustments to its fair 

value determination process.  
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23 Financial instruments (continued) 

 

Fair value hierarchy 

The table below analyses the financial instruments carried at fair value, by valuation method. The 

different levels have been defined as follows: 

 

• Level 1: quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets and liabilities. 

• Level 2: inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the 

asset or liability, either directly (i.e.as prices) or indirectly (i.e. derived from prices). 

• Level 3: inputs for the asset or liability that are not based on observable market data 

(unobservable inputs). 
 

30 September 2020 (reviewed) Level 1 Level 2 Level 3 Total 

 US$ 000’s US$ 000’s US$ 000’s US$ 000’s 

i) Proprietary investments     

Investment securities carried at fair value 
through:    

 

- income statement - - 40,000 40,000 

- equity 19,404 - 152,904 172,308 

 19,404 - 192,904 212,308 

ii) Treasury portfolio      

Investment securities carried at fair value 
through:     

- income statement   - - 296,120   296,120  

- equity   541,572  - -      541,572  

   541,572  - 296,120      837,692  

     

iii) Co-investments      

Investment securities carried at fair value 
through equity - - 103,774 103,774 

     

 560,976 - 592,798 1,153,774 

 

30 September 2019 (reviewed) Level 1 Level 2 Level 3 Total 

 US$ 000’s US$ 000’s US$ 000’s US$ 000’s 

i) Proprietary investments     

Investment securities carried at fair value 
through:    

 

- Equity 27,246 - 102,969 130,215 

 27,246 - 102,969 130,215 

ii) Treasury portfolio      

Investment securities carried at fair value 
through:     

- income statement - - 216,060 216,060 

- equity 265,610 - - 265,610 

 265,610 - 216,060 481,670 

iii) Co-investments      

Investment securities carried at fair value 
through equity - - 74,532 74,532 

     

 292,856 - 393,381 686,237 
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23 Financial instruments (continued) 

 

The following table analyses the movement in Level 3 financial assets during the period: 

 

 30 September 
2020 

 31 December 
2019 

 US$ 000’s 

(reviewed) 

 US$ 000’s 

(audited) 
    

At beginning of the period 461,548  202,879 

Gains (losses) in income statement 1,057  21,242 

Disposals at carrying value  (378,718)  (380,161) 

Purchases 508,911  617,588 

    

At end of the period 592,798  461,548 

 

 

24 ASSETS UNDER MANAGEMENT AND CUSTODIAL ASSETS 

 

1. The Group provides corporate administration, investment management and advisory services 

to its project companies, which involve the Group making decisions on behalf of such entities. 

Assets that are held in such capacity are not included in these consolidated financial statements.  

At the reporting date, the Group had assets under management of US$ 2,041 million                              

(31 December 2019: US$ 1,975 million). During the period, the Group had charged management 

fees amounting to US$ 3,765 thousand (30 September 2019: US$ 2,007 thousand) to its assets 

under management. 

 

2. Custodial assets comprise of discretionary portfolio management (‘DPM’) accepted from 

investors amounting to US$ 376,252 thousand out of which US$ 147,566 thousand has been 

invested to the Bank’s own investment products. Further, the Bank is also holding Sukuk of 

US$ 41,389 thousand on behalf of the investors.    
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(The attached information do not form part of the 
condensed consolidated interim financial information) 
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UNREVIEWED SUPPLEMENTARY DISCLOURE TO THE CONDENSED CONSOLIDATED 

INTERIM FINANCIAL INFORMATION 

 
On 11 March 2020, the Coronavirus (COVID-19) outbreak was declared, a pandemic by the World 

Health Organization (WHO) and has rapidly evolved globally. This has resulted in a global 

slowdown with uncertainties in the economic environment. This included disruption to capital 

markets, deteriorating credit markets and liquidity concerns. Authorities have taken various 

measures to contain the spread including implementation of travel restrictions and quarantine 

measures.  

 

The pandemic as well as the resulting measures have had a significant knock-on impact on the 

Bank and its principal subsidiaries and its associates (collectively the “Group”). The Group is 

actively monitoring the COVID-19 situation, and in response to this outbreak, has activated its 

business continuity plan and various other risk management practices to manage the potential 

business disruption on its operations and financial performance. 

 
The Central Bank of Bahrain (CBB) announced various measures to combat the effect of COVID- 

19 to ease liquidity conditions in the economy as well as to assist banks in complying with regulatory 

requirements. Theses measure include the following: 

• Payment holiday for 6 months to eligible customers without any additional profits; 

• Concessionary repo to eligible retail banks at zero Percent; 

• Reduction of cash reserve ratio from 5% to 3%; 

• Reductions of liquidity coverage ratio (LCR) and net stable funding ratio (NSFR) from 100% to 

80%; 

• Aggregate of modification loss and incremental expected credit losses (ECL) provisions for 

stage 1 and stage 2 from March to December 2020 to be added to Tier 1 capital for two years 

ending 31 December 2020 and 31 December 2021. And to deduct this amount proportionality 

from Tier 1 capital on an annual basis for three years ending December 2022, 31 December 

2023 and 31 December 2024. 

 
The onset of COVID-19 and the aforementioned measures resulted in the following significant 
effects to the financial position and operations of the Group: 

 
• The CBB mandated 6-month payment holiday required the retail banking subsidiary of the 

Group to recognize a one-off modification loss directly in equity. The modification loss has been 

calculated as the difference between the net present value of the modified cash flows calculated 

using the original effective profit rate and the carrying value of the financial assets on the date 

of modification. 

 
• The Government of Kingdom of Bahrain has announced various economic stimulus 

programmes (“Packages”) to support businesses in these challenging times. The Group received 

various forms of financial assistance representing specified reimbursement of a portion of staff 

costs, waives of fees, levies and utility charges and zero cost funding received from the 

government and/or regulators, in response to its COVID-19 support measures.  

 

• The mandated 6 months payments holiday also included the requirement to suspend minimum 

payments and service fees on credit card balances and reduction in transaction related 

charges, this resulted in a significant decline in the Group’s fees income from its retail banking 

operations. 

 

• The strain caused by COVID-19 on the local economy resulted in a slow-down in the sale of 

new asset management products and booking of new corporate financing assets by the Group. 

During the nine months ended 30 September 2020, placements of AuM were lower by 19.5% 

and financing assets bookings were lower by 26.3% than the same period of the previous year. 
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INTERIM FINANCIAL INFORMATION (Continued) 

 

• Decreased consumer spending caused by the economic slow-down in the booking of new 

consumer financing assets by the Bank, whereas, deposit balances decreased compared 

to the same period of the previous year. These effects partly alleviated the liquidity stress 

faced by the Group due to the mandated 6 months payments holiday. The Group’s liquidity 

ratios and regulatory CAR were impacted but it continues to meet the revised regulatory 

requirement. The consolidated CAR, LCR and NSFR as of 30 September 2020 was 

13.81%, 259% and 94% respectively. 

 
• The stressed economic situation resulted in the Bank recognizing incremental ECL on its 

financing exposures. 

 

• The overall economic effect of the pandemic was also reflected in the displacement and 

volatility in global debt and capital markets in YTD 2020 due to which the group had to 

recognize valuation losses on its Sukuk and investment portfolios. 

 

In addition to the above areas of impact, due to the overall economic situation certain strategic 

business and investment initiatives have been postponed until there is further clarity on the recovery 

indicators and its impact on the business environment. Overall, for the period, the Bank achieved a net 

profit of USD 30.3 million, which is lower than USD 70.2 million in the same period of the previous 

year, registering a drop of 56.8%. 

 
A summary of the significant areas of financial impact described above is as follows: 

 
 Net Impact 

recognized in 
the Group's 
consolidated 

income 
statement 

Net Impact on 
the Group's 
consolidated 

financial 
position 

Net Impact 
recognized in 

the Group's 
consolidated 

owners’ 
equity 

 USD' 000   USD' 000   USD' 000 

Average reduction of cash reserve - 22,828 - 

Concessionary repo at 0% - 129,676 - 

Modification loss - (25,292) (25,292) 

Investment portfolio decline (19,193) (31,576) (20,643) 

Modification loss amortization 17,475 17,475 - 

Incremental ECL provisions (1,547) (1,547) - 

Government grants - - 4,953 

Lower fee income (retail banking) (830) - - 

 
Information reported in the table above only include components or line items in the financial 

statements where impact was quantifiable and material. Some of the amounts reported above 

include notional loss of income or incremental costs and hence may not necessarily reconcile 

with amounts reported in the interim financial information for 30 September 2020. 

 

The above supplementary information is provided to comply with CBB circular number 

OG/259/2020 (reporting of Financial Impact of COVID-19), dated 14 July 2020. This 

information should not be considered as indication of the results if the entire year or relied 

upon for any other purposes. Since the situation of COVID-19 is uncertain and is still evolving, 

the above impact is as of date of preparation of this information. Circumstances may change 

which may result in this information to be out-of-date. In addition, this information does not 

represent a full comprehensive assessment of COVID-19 impact on the Group. This 

information has not been subject to a formal review by external auditors.  

 




