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 إفصاح
Announcement 

 

Date 11/05/2021 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 

وافق الم الثالثاءتعلن مجموعة جي إف إتش المالية بأن مجلس اإلدارة قد عقد إجتماعه يوم 

وذلك في تمام الساعة الواحده ظهراً بتوقيت مملكة البحرين، حيث تم  2021 مايو 11

 األمور التالية:وإعتماد مناقشة 

 مارس 31المنتهية في للفترة  2021من العام  األولالنتائج المالية للربع  -1

2021. 

 أمور داخلية أخرى. -2
 

 .2021مرفق لكم البيانات المالية للربع األول من العام 

 

GFH Financial Group would like to announce that its Board of 

Directors meet on Tuesday 11th May 2021 at 1:00 pm Kingdom of 

Bahrain time to discuss and resolve the following matters: 

1- The Financial results for the first quarter of 2021 for the 

period ended 31st March 2021; and 

2- Other internal matters. 

 

Attached are the financial results for the first quarter of 2021.  

  لنتائجا

 

 

 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

 2021مارس  31
 
 
 
 

 
 
 

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

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

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

  يس الرأحمد هشام  : ذينفيلتا الرئيس 
    

  فخرو  كي بي ام جي : مدققو الحسابات



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

   المختصرة المرحلية  الموحدة لية مالا المعلومات
 2021مارس  31  المنتهية في للثالثة أشهر

 
 

 حة الصف              المحــتويات
   

 
 
        

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

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

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

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

 34 - 9      ة صرختلما المرحلية ةالموحد حول المعلومات المالية اتإيضاح
 

 37 - 35          )غير مراجعة( ةياف ات إضمعلوم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 









                                                                  4                                                                                                                                                                    مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب   
 

   المختصر  التغيرات في حقوق الملكية الموحد  انبي
 بآالف الدوالرات األمريكية                                                                                                                                  2021مارس  31للثالثة أشهر المنتهية في  

 

 

  ك البن همي اس مب لسومنال  

     احتياطي   احتياطي   أرباح  احتياطي    حصص  مجموع 

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

 )مراجعة(   2021س  مار  31 ل الما  ة خزين وني قان ارات م لالستث   ت العمال  المنحة  المجموع  مسيطرة  ة الملكي

      جنبية ألا     

           

 قاً( ساب  عنه ن)كما أعل 2021 يناير 1الرصيد في  975,638 (63.979) 19.548 5.593 (46.947) 22.385 1.093 913.331 272.733 1.186.064

 (  32أثر تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم )          

 ( 2إيضاح ) - - - - - (2.096) - (2.096) - (2.096)

 )المعدل(  2021يناير  1الرصيد كما في  975.638 (63.979) 19.548 5.593 (46.947) 20.289 1.093 911.235 272.733 1.183.968

           

  رةربح الفت  - - - - - 16.122 - 16.122 3.217 19.339

 الفترة  خالل   ةدل عالقيمة الات اتغير - - - (4.479) - - - (4.479) 358 (4.121)

 المحول لبيان الدخل من بيع الصكوك - - - (8.290) - - - (8.290) - (8.290)

           

 سبةالمحتوفات ر مصوال  مجموع اإليرادات - - - ( 12,769) - 16,122 - 3,353 3,575 6,928

           

 ةلخيري عمال األوا  وق الزكاةالمحول لصند          

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

   ةين شراء أسهم خز - (23.824) - - - - - (23.824) - (23.824)

 خزينة  مهبيع أس - 22.180 - - - 601 - 22.781 - 22.781

 فروقات تحويل العمالت األجنبية  - - - - 4.170 - - 4.170 733 4.903

           

 2021مارس  31في    دالرصي  975,638 ( 65.623) 19.548 ( 7.176) ( 42.777) 36.674 1.093 917.377 276.769 1.194.146

 
 
 
 
 
 
ً  ءاً جز 21إلى   1المرفقة من  حاتاإليضا شكلت  . وحدة المرحلية المختصرةملا ةاليالم تمالومعال  ذهه من أساسيا

 



                                                                    5                                                                                           لمالية ش.م.با شات اف  جي  مجموعة
 

   ر تصخالم وحد وق الملكية المبيان التغيرات في حق
 ت األمريكية لدوالرابآالف ا                                                                                                                                   2021مارس  31ة في  هر المنتهي للثالثة أش

 
  كالبن همي اسم ب لسوالمن   

     احتياطي   احتياطي   أرباح احتياطي    حصص  مجموع 

  س رأ أسهم احتياطي القيمة العادلة  تحويل   ة ستبقام أسهم  غير وق حق

 عة( مراجغير )  2020مارس  31 لالما خزينة ونيقان  اراتملالستث    تالعمال  المنحة  المجموع  مسيطرة  ةالملكي 

      جنبيةألا     
           

 2020 يناير 1الرصيد في  975,638 (73,419) 125,312 (4.831) (29.425) 10.070 1.198 1.004.543 288.328 1.292.871

           

  رةربح الفت  - - - - - 5.082 - 5.082 1.700 6.782

           

 حتسبة لم ا وفاتر مصوال  داتمجموع اإليرا - - - - - 5.082 - 5.082 1.700 6.782

           

 التمويالت على موجودات  خسارة التعديل          

 ( 2إيضاح ) - - - - - (14.016) - (14.016) (11.279) (25.295)

 ةلخيري عمال األوا  وق الزكاةالمحول لصند - - - - - (320) - (320) (258) (578)

 الموظفين حوافز   برنامجب وج بمسهم أ إصدار  - (25.052) - - - - - (25.052) - (25.052)

 ينة م خزشراء أسه - (25.397) - - - - - (25.397) - (25.397)

 خزينة  مهبيع أس - 33.565 - - - (5.756) - 27.809 - 27.809

 فروقات تحويل العمالت األجنبية  - - - - (6.002) - - (6.002) (1.050) (7.052)

           

 2020مارس  31في  دي الرص 975,638 (90.303) 125.312 (4.831) (35.427) (4.940) 1.198 966.647 277.441 1.244.088

 

 

 

 

 

ً أساسي زءاً ج 21إلى   1المرفقة من  احاتاإليض شكلت   .ةرصتمخلالية حة المرحدالمو المالية المعلومات هذه من ا



                                                               6                                                                                    ية ش.م.بمالاتش ال جي اف موعة جم
 

   د المختصر الموح  ان التدفقات النقدية يب
 ألمريكيةبآالف الدوالرات ا                                                 2021رس ما 31للثالثة أشهر المنتهية في  

 
  مارس  31  مارس  31

2020  2021  
  )مراجعة(   مراجعة( غير )

      
 مليات لعا  ةنشطأ   

 ربح الفترة 19.339  6.782
 تعديالت لـ :    
              رفية التجارية المص مات خدال إيراد (10.648)  (8.188)
 صة الخا  ة ي مارات الملكاستث  د مناري إ (13.542)  (7.931)
 الخزينة  ستثمارات )خسارة( من ا ح / هم ورب األس أرباحإيراد من  (22.084)  (13.209)

 جنبيةرف العمالت األصر  ائ سخ  )أرباح(/ (925)  372
 مصروفات التمويل   42.230  32.307
 ة يمالقانخفاض  تصا صخم 5.200  3.628
 طفاء ك وإالاسته 1.147  654

14.415  20.717  
 : فييرات تغي    

 اشهر(  3ر من ث كيخ استحقاق أسسات مالية )ذات توارلدى مؤ إيداعات (97.237)  145.458
 ويل مت الموجودات  7.475  (99.406)
 موجودات أخرى  (44.701)  (16.806)

 يد مق يكبن د ورصي   زيكالمرحرين صرف الب م ي طياحت ا درصي  (21.766)  35.587
 عمالء وال المأ (46.322)  24.515

 ومؤسسات غير مالية   سات ماليةؤس م من إيداعات 171.838  (86.721)
 حسابات جارية للعمالء  18.407  (5.470)
 بات االستثمارحاملي حسا  لكيةم ق حقو 184.319  (49.081)
 ة مستحق وفات رصوم  ةن ئ دا ممذ (44.242)  (94.926)

 أنشطة العمليات دم في( )المستخ  /   نمقد الن   يصاف 148.488  ( 132.435)
 

 مارثتاالس ةأنشط   
 شراء معداتمدفوعات ل (195)  (118)

 ياف، صخاصة لكيةم يع استثماراتمقبوضات من ب  27.253  3.681
 حفظة الخزينة، صافيم ءشرا ( 142.151)  ( 124.992)

 ريع عقار استثماي ت من ب وضامقب  200  171
 ةمشترك اتثمارواست  خاصة ملكية ماراتتث اسمن  ةمستلمسهم باح أرأ 3.758  2.288

 مبلغ مدفوع مقدماً لتطوير عقارات (15.681)  (2.551)

 ار ستثمأنشطة اال يف المستخدم  قد ن لاصافي   ( 126.816)  ( 121.521)
 

 ل ي ومتلا  ةطشأن   
 ، صافي تمويالت ت الوبامطل 164.128  352.033

 دفوعة  تمويل مفات مصرو (41.446)  (54.721)
   مدفوعة رباح أسهم أ ( 73)  (122)
 افي ، صةخزين  أسهم شراء -  (16.884)

 مويل تال  ةطأنشمن  في النقد اص 122.609  280.306
    

 الفترةالنقد وما في حكمه خالل  في ادةزيلا فياص 144.281  26.350
 نايري  1حكمه في  النقد وما في 655.455  367.533

 * مارس 31النقد وما في حكمه في  799.736  393.883
 

 ي:مه فيتمثل النقد وما في حك   

 (المقيدوالنقد  يزركلما بحرينال رفمصطي اي صيد احت ر اءن ث ت اسب ) كبنوالى نقد وأرصدة لد 738.916  331.692
 أشهر(الثة أقل من ث ذات تواريخ استحقاق ) مؤسسات مالية دىيداعات لإ 60.820  62.191

393.883  799.736  

 . (يكي رمأ ر وال د آالف  8 :2020مارس  31دوالر أمريكي ) ف أل 55 خسائر االئتمانية المتوقعة بمبلغال ن مي صاف* 

 

 

 

ً  ءاً زج 21إلى   1من  ةقرفالم احاتاإليض لكشت  . لموحدة المرحلية المختصرةا المالية المعلومات هذه من أساسيا



7                                                                                                                                                                          ب   مالية ش.م.مجموعة جي اف اتش ال
               

    ستثمار المقيدة الموحد المختصر سابات االبيان التغيرات في ح
                                        2021مارس  31ية في  المنتهأشهر  ثةللثال

 
  

 ( ةع )مراج  2021مارس   31 2021ر يان ي 1ي  ف  دي الرص الحركة خالل الفترة  2021مارس  31الرصيد في  

 

  مجموعلا

  فالآب )

الدوالرات  

 األمريكية(

 

ر  معدل سع

 ة الوحد

)بالدوالر  

 األمريكي(

 

 

عدد 

الوحدات  

 )باآلالف( 

ت  وفا مصر

 إدارية 

)بآالف  

الدوالرات  

 ريكية(ماأل

رسوم البنك 

 كوكيل

)بآالف  

الدوالرات  

 مريكية(األ

 أرباح أسهم 

 مدفوعة 

ف  )بآال

  رات الودال

 (ةي كي مرألا

 مل جم

 خل الد

ف  آال)ب 

  ت راالودلا

 (ةي كي األمر

 

 إعادة تقييم 

)بآالف  

الدوالرات  

 (األمريكية

استثمارات/  

 )سحوبات( 

)بآالف  

الدوالرات  

 ة(األمريكي 

 

مجموع  لا

)بآالف  

الدوالرات  

 ريكية(ماأل

 

 معدل سعر 

 الوحدة 

)بالدوالر  

 األمريكي(

 

 

 

عدد الوحدات  

 )باآلالف( 

 

 

 

 : ركة الش

             

 للعقارات )ش.م.ك.م(  نا ي م ة كرش 150 0.33 50 - - - - - - 150 0.33 50
 لبشايرصندوق ا 12 7.91 95 ( 2) - - - - - 12 7.91 93

 ( 1سفانا لالستثمار )ريا  6.254 2.65 16.573 - - - - - - 6.254 2.65 16.573
 .م.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 2.633 - - - - - - 2.633 1 2.633

             

28.449   - - - - - - 28.451    

 
 مراجعة( غير )  2020مارس  31 2020يناير  1الرصيد في  الحركة خالل الفترة  2020مارس  31ي ف دي الرص

 

  عوالمجم

)بآالف  

ات  الدوالر

 ية(مريكاأل

 

عر  ل سدعم

 ة دحوال

)بالدوالر  

 األمريكي(

 

 

عدد 

الوحدات  

 )باآلالف( 

مصروفات  

 إدارية 

)بآالف  

الدوالرات  

 األمريكية(

  ومرس

  مجموعة ال

 كوكيل

الف  )بآ

الرات  دولا

 األمريكية(

 أرباح أسهم 

 مدفوعة 

)بآالف  

الدوالرات  

 األمريكية(

 مجمل 

 الدخل 

)بآالف  

  الرات الدو

 األمريكية(

 

 ييم قة ت إعاد

  فآال)ب 

والرات  دلا

 كية(ي رمألا

استثمارات/  

 )سحوبات( 

)بآالف  

الدوالرات  

 األمريكية(

 

وع  المجم

)بآالف  

الدوالرات  

 ية(األمريك

 

 معدل سعر 

 الوحدة 

  رلدوال)با

 ألمريكي(ا

 

 

 

عدد الوحدات  

 )باآلالف( 

 

 

 

 الشركة: 

             

   (.م م.ك.ت )ش ارالعقشركة مينا ل 150 0.33 50 - - - - - - 150 0.33 50
 صندوق البشاير 13 7.91 103 - ( 5) - - - - 13 7.91 99

 ( 1سفانا لالستثمار )ريا  6.254 2.65 16.573 - - - - - - 6.254 2.65 16.573
 .م  شادن لالستثمارات العقارية ذ.م            

 ( 5 ا)ري  3.434 2.65 9.100 - - - - - - 3.434 2.65 9.100
 ( 6كة لوكاتا المحدودة )ريارش 2.633 1 2.633 - - - - - - 2.633 1 2.633

             

28.455   - - - - (5 ) - 28.459    

 
ً  جزءاً  21ى  إل 1من  المرفقة حاتاإليضا شكلت  . لية المختصرةالموحدة المرح المالية المعلومات هذه من أساسيا
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   كاة الموحد المختصر لزالخيرية وا  دوق األعمال ستخدامات صنبيان مصادر وا
 ألمريكيةبآالف الدوالرات ا                                             2021مارس  31للثالثة أشهر المنتهية في  

 
 

  مارس  31  رس ام 31
2020  2021  

  )مراجعة(   اجعة( مرغير )
    
 زكاة خيرية والاألعمال ال مصادر صندوق   

 المجموعة من  ةمساهم 610  578
 ةعة اإلسالمي الفة للشري إيرادات مخ 9  98

    
 رداصملا عمجمو 619  676

    
 ةكالزواة الخيري لعمااأل قصندو داماتتخاس   
 خيرية تبرعات لمؤسسات (653)  ( 54)

    
 مجموع االستخدامات ( 653)  ( 54)

    
 اماتاالستخددر على المصافائض  ( 34)  622

 ةترالف يةداب كاة غير الموزع كما في الخيرية والز لعماألاصندوق  5.343  5.407

    
 مارس 31في  امكاة غير الموزع كوالز ةالخيري ألعمالصندوق ا 5.309  6.029

 
 

 :ل فيتتمث   
 لمستحقة الزكاة ا 1.521  962

 الخيرية الصندوق األعم 3.788  5.067

    
6.029  5.309  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ً  جزءاً  21إلى   1 نالمرفقة م تااإليضاح شكلت  . ةلمختصرلية ارحلمة ادحولما ليةالما تامولعمال  هذه نم أساسيا



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

 ت األمريكية لدوالرابآالف ا                                          2021مارس  31في   ة المنتهي  ة أشهرللثالث
 
 

 ة نشأالمتقرير  .1

المعلومات   االتتكون  الموحدة  المخلمرمالية  ف  للثالثةتصرة  حلية  المنتهية  المالي  2021مارس    31  يأشهر  المعلومات   ة من 
 . موعة"(البنك"( والشركات التابعة له )"المج"  وأ اتش جي اف) ب.ش.مالية  ش المتإ  فإ يج ةعمومجل

 رحلية المختصرة.لمحدة اات المالية الموالية في المعلومجوهرية التالتابعة التم توحيد الشركات 
 

نسبة الملكية   بلد التأسيس  إسم الشركة التابعة 
الفعلية 
2020 

 نشاط العمل الرئيسي

ات ماراال جي اف اتش كابيتال المحدودة
العربية 

 متحدةلا

 إدارة االستثمارات  % 100

   (KHCBلتجاري ش.م.ب )لخليجي االمصرف ا 

مملكة 
 البحرين

 ية بالتجزئةمصرف أعمال % 55.41

 تطوير العقارات  % 100 مقفلة( ش.م.ب )العرين شركات مشاريع 

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

 ميمصرف استثماري إسال % 50.41     (GBCorpقفلة ).ب مش.م جي بي كورب

 عقارات ر التطوي % 100   شركة المساحات الجنوبية للتطوير العقاري

 مؤسسة تعليمية % 100   الخاص ذ.م.م  مدرسة أثينا الخاصة للتعليم

  (MGICشركة بوابة المغرب االستثمارية )

 جزر الكايمن

 ارات العق تطوير % 90.27

 قارات تطوير الع % 82.97    راشركة مرفأ تونس لالستثم

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

 تطوير العقارات  % 80.27

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

لكة ممال روبك إيه إم إل إل بي  
 المتحدة

 األصول العقارية رة إدا % 60

 
تكاملها مع أنشطة البنك  يوجد لدى البنك العديد من الشركات ذات أغراض محدودة وشركات تابعة والتي تم تأسيسها بهدف  

 وشركاته التابعة الرئيسية. 
  

     
 اد اإلعداس سأ .2

امعلوملاأعدت   المالية  الوحلمات  المرحلية  وف  مختصرةدة  ً قللمجموعة  لألحا والقوانين  البحرالصادر  كام  مصرف  عن  ين  ة 
األح.  زيالمرك وكاهذه  تتطلم  معاالقوانين  جميع  تطبيق  المحاب  الماليير  ال سبة  و  ئةهي  ن ع  صادرةية    اجعة المرالمحاسبة 
 ء: اتثنباسية، مسالإلا ةيلمالاات سؤسللم

خاحتس  (1 الموجالتع  رئسااب  على  النا  داتوديل  تأجيل  المالية  من  للعمالقروض  ال  تدفعاتجة  بوباء  المقدمة  المتأثرين  ء 
)كالك أرباون  بد(،  19  –وفيد  ورونا  حقوق  احتساب  في  إضافية،  حالملكية،  ح  من  ا بدال  سائر حسب  لخاوح  ألرباساب 

لمتطم احتسابها وفمالية يت  ديالت موجوداتاح أو خسائر أخرى من تعأرب  . أي ة يلامال  ةحاسبلمر امعاييبات  متطل لبات  قاً 
 . سبة الماليةمحاال معايير
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    المختصرة    رحلية م لموحدة االمالية ال المعلومات ت حولإيضاحا
 ت األمريكية لدوالرابآالف ا                                          2021مارس  31ة في  للثالثة أشهر المنتهي 

 
 ( )يتبع د داأساس اإلع . 2

 
م الخاصة بوباء الكورونا عد ال  ءاتارجستجابة إلا  ظيميةالجهات التنمن الحكومة و/أو  ستلمة  ة المدة المالياحتساب المساع  (2

تستو19  –)كوفيد   التي  متطلب(  فالم  تافي  الحكومية،  حقونح  اي  أو  األ  باحس  ن م  الً بد  ،لكيةلمق  حسب   رسائالخرباح 
لتالمحاست  تطلباملا جابية  الصاد 19-وفيد)ك  ناكورة  ئحأثير  هيئ  ةر(  المحاعن  للمؤسسسبة  ة  المالية    اتوالمراجعة 

هذا    كانوفي حال    أعاله،  (جة لـ )أأي خسارة تعديل محتسبة في حقوق الملكية نتي  لى حدإفقط  ا  هذ  سيكون  .اإلسالمية
عدات احتساب أي مسا  يتمئر.  اخسالح أو  ب األرباي في حسالمتبقا  صيدالراب  ساحتيتم    ديل،التع  رة اسخ  لغبم  قويف  غبلالم
ً ة أخرى وفمالي  ؛ و ية المالر المحاسبة  لمتطلبات معايي قا

 
مخصص  (3 النخف  تااحتساب  البمحددة  مصرف  إرشادات  مع  يتماشى  بما  المتوقعة  االئتمانية  والخسائر  القيمة  رين حاض 

   . (19 –ونا ) كوفيد تجابة لوباء الكوراالسمن إجراءات  الصادرة كجزء تدرجالواعد قالمركزي لتطبيق 
 

  ايير م "معلي بإسي  فيماه  ليإ  ارشيمجموعة  لل  ةرصختملا  ةدحمواللية  رحالمالية  المعلومات المد  إعدا   دم فيستخالمأعاله    اإلطار
 .ثر رجعيبأ ةيبلمحاسياسات االس ر فيتم تطبيق التغيي المركزي". البحرين  قبل مصرفدلة من صيغتها المعمالية بالة المحاسب

 
المنتهي الربع  التعديل  المرك  ، 2020مارس    31في    خسارة  البحرين  التنظيمي الصادر عن مصرف  التوجيه    ي زوبناء على 

التعديل لكإج الكورونا، فإن خسارة  أثر جائحة  للتخفيف من   دوالر أمريكيألف    25.295مرة واحدة والبالغة  راءات ميسرة 
لفترة    الناتجة عن التمويالت  المقدم  6تأجيل دفع أقساط  التمويل دون احتساب أرباح إضافية، قد تأشهر  م احتسابها ة لعمالء 

 مباشرة في حقوق الملكية.
 

 ً لوالمر  ةسباحملا  ةئيه  ت لباتطمل  وفقا مصرفواإلسالمية    ةماليالت  ساؤسملاجعة  أنظمة  بالنسبة الن  يالبحر  دليل  مركزي، 
الل تت ألمور  ال  الماليةتي  المحاسبة  معايير  هيئة    ناولها  عن  اإلسالمية،محالالصادرة  المالية  للمؤسسات  والمراجعة  فإن   اسبة 

الد بالم  دشوعة تسترالمجم ً عبوت  العالقة.  تذا  ةيلمالا   يررتقاال  اد دإلع  وليةعايير  المعلومارعتم    ك،ذلل  ا المرحل  تض  ية  المالية 
المرحلية"، "معيار لمالية  ا  "التقارير  –(  34)  اً إلرشادات معيار المحاسبة الدولي رقمقبصورة مختصرة وفعة  للمجموة  حدوالم

    ".  يزلبحرين المرك صرف ام ة من قبلغته المعدلالمحاسبة الدولي بصي
 

  ة ر لمختصة ادحوملة المرحلية ايلاملا  اتملومعال  نإمراجعة وليست مدققة.    ةرلمختصة ادحوملة المرحلية ا يلاملا  اتملومعالهذه  
عة  مووحدة المدققة للمجويجب قراءتها مع البيانات المالية الم  ةامل نوية الكالية السنات المللبيا  وبةمطلالمعلومات الال تشمل كل  

تي تعتبر لا  تالماعمالو  حداثألح اشرة لتفسيرية مختاراحات  ضيإدراج إ  مذلك، تمع  .  2020مبر  ديس  31ة المنتهية في  للسن
مدققة كما في وللسنة المنتهية في    ةموحدر بيانات مالية  منذ آخ  هاموعة وأدائالمالي للمج  مركزلاات في  رتغيال  رية لفهمضرو
 . 2020ديسمبر  31
 

، أعفى مصرف البحرين المركزي جميع الشركات  2020( في بداية العام  19  –د  يففيروس كورونا )كونظراً لتفشي جائحة  
ية للثالثة أشهر المنتهالمرحلية المختصرة    الموحدةالمؤسسة محلياً من إعداد ونشر المعلومات المالية    المساهمة العامة والبنوك

المر2020مارس    31في   لبيان  المقارنة  أرقام  استخراج  تم  فقد  المالية   الموحدالي  الم  زك. وبالتالي،  البيانات  المختصر من 
المختصرة للربح أو الخسارة والدخل    الموحدةلبيانات  ، وأرقام المقارنة ل2020ر  ديسمب  31المدققة للسنة المنتهية في    الموحدة
أشهر المنتهية في   الثةثلللمجموعة، لفترة امن الحسابات اإلدارية    قوق الملكيةاآلخر والتدفقات النقدية والتغيرات في ح  الشامل
في    ، 2020رس  ما  31 للتغييرات  تعديلها  السنوية  وتم  المالية  البيانات  إعداد  عند  المطبقة  إن وجدت،  المحاسبية،  السياسات 

ليه، لم تتم مراجعة معلومات المقارنة المتضمنة في بيانات الفترة الحالية . وع2020مبر  ديس  31الموحدة للسنة المنتهية في  
أ الالخس  وللربح  والدخل  في  ارة  والتغيرات  النقدية  والتدفقات  اآلخر  الملكية  شامل  حسحقوق  في  االستثوالتغيرات  ار  مابات 

       ق الخارجي.المدق من قبل ةامات صندوق األعمال الخيرية والزكاواستخدالمقيدة، ومصادر 
      

 ة الهامةالسياسات المحاسبي  3

  ي ه رة  ختصحلية المالموحدة المر  يةلاملا  تمالوالمعد  عدافي إ  بل المجموعة ق  منة  قبطمالحساب  وطرق الية  محاسبالسياسات ال
ا  ، فيما عد 2020ديسمبر    31  فية  عة المدققة للسنة المنتهيجموبيانات المالية الموحدة للمالالتي استخدمت في إعداد  تلك    انفسه

أثر تطبيق    .2021يناير    1ابتداء من    فعولملرية ا اسال  ليةلتاا  ةدلوالمعجديدة  لاة  يبساحملا  يرمعاياليق  ن تطبلناتجة مرات التغييا
  هذه المعايير والتعديالت موضح أدناه.
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      صرة  ختلم االمعلومات المالية الموحدة المرحلية  حولت ضاحايإ

 ت األمريكية لدوالرابآالف ا                                          2021مارس  31ة في  للثالثة أشهر المنتهي 
 

 )يتبع(  مةاة الهبيساالسياسات المح  3
 
   ةفترلا  لخالالجديدة ر عاييملاق يبطت أ(

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

  . 2020"اإلجارة" في    –(  32)م  ق ر  المحاسبة المالي  يارمع  اإلسالمية    يةالمالسسات  والمراجعة للمؤبة  حاسهيئة المت  أصدر
 ". مليكجارة واإلجارة المنتهية بالت"اإل  -( 8بة المالي الحالي رقم )لمحاسا رايعم لحم ليح رايعالمهذا 

 
المحاسبة   رقم  لامعيار  مبادئ  ي  )32(مالي  واالححدد  و   ياس،والقتساب،  التصنيف،  اإلجارة صافاإلوالعرض،  لمعامالت  ح 

األش)موجو ذلك  في  بما  اإلجارة،  المختلفة  كدات  المنال  بالإلجارة  التيتهية  المؤ  لتمليك(  التبرمها  اإلسالمية سسات  مالية 
 كمؤجر ومستأجر. 

 
المالي ر المحاسبة  معيار  المجموعة  من  "اإلجارة"    32  مق طبقت  اإل    .2021يناير    1ابتداء  تطبيق  عن    فصاحتم  هذا أثر 

 أدناه. المعيار في )ب(
 

 ر في السياسة المحاسبيةغييالت (أ

 
 تحديد اإلجارة

، أو تحتوي على  ةقية عقد إجاراالتفا . تعتبرةذا كان العقد يمثل، أو يحتوي على صيغة إجارا إم  بنكم الي  قيعند بداية العقد، 
 مقابل مادي د لفترة من الزمن، نظيرمحد أصل من (السيطرةيس ن لكلفاع )االنتحق  أصل ل ، إذا كان العقد ينقةإجار ةغصي

 .متفق عليه
 
 قياسال

صيص المقابل في العقد  تخب  بنك قوم الضافية، يعدا إجارة إ جارة أو  أو مكونات إكون إجارة،  للعقد الذي يحتوي على م سبة  بالن
نات اإل لمكونات عدا اإلجارة   درالمق    قلجمالي المستعر اإل، والسه النسبي المستقل، وذلك على أساس سعرةارجلكل من مكو 

 على المستأجر.ضها فر، ثلمما مزود، أو لتي يمكن للمؤجرال
 

 .التزام اإلجارةاألصل وصافي فاع من ق االنتأصل حعلى المستأجر احتساب  بيج، قدداية العبتاريخ ب
 
 :  عاالنتفاحق  أصل (1
 

 ، والذي يتكون مما يلي: لفةاالنتفاع من األصل بالتك  قحأصل ستأجر عند االحتساب المبدئي، يقيس الم 

 ؛فاعنتاال  ل حقية ألصالتكلفة األول •

 و  ستأجر؛من قبل المالمتكبدة  التكاليف المبدئية المباشرة •

 األصل المعني. تكاليف تفكيك وإزالة •
 

قابلة للتحديد  فة األولية ألصل حق االنتفاع  كلي. إذا لم تكن التصل المعنلأل  وقعةمتالة  لنهائيا دئية بالقيمة  يتم تخفيض التكلفة المب
التكلاً  استناد طريقة  التشغيليةفة  إلى  اإلجارة  حالة  في  الخصوص  وجه  )على  الممكاألساسية  من  األولية (،  التكلفة  تقدير  ن 

قابل أصول حق  م  إيجارات اإلجارة(أي مجموع  حق )المست  فوع/المد  لبمقادلة إلجمالي الاستناداً إلى القيمة العا  بتاريخ البدء
  مماثلة.االنتفاع، بموجب معاملة 

 
وخسائر انخفاض القيمة، كم  ترا ما اإلطفاء التأجر بقياس أصل حق االنتفاع بالتكلفة مطروحاً منهالمسيقوم    ،بعد تاريخ البدء

 لإلجارة. سثر أي تعديل أو إعادة قيادلة ألمع
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    مالية الموحدة المرحلية المختصرة   مات ال المعلو  حات حولضاإي

 ت األمريكية لدوالرابآالف ا                                           2021مارس  31ة في  للثالثة أشهر المنتهي 
 
 

 ع( يتب) امةة الهالسياسات المحاسبي  3
 
 ( بعت ي) ةفترلا  لخالالجديدة ر عاييملاق يبطتأ( 

 
أساس    ع، علىل حق االنتفاع من تاريخ البدء إلى نهاية العمر االقتصادي االفتراضي ألصل حق االنتفاأص  طفاءإك بلبنم ايقو

ه حاً منل حق االنتفاع مطروأص  من  كونيت  ءط االستفادة من منافع أصل حق االنتفاع. المبلغ القابل لإلطفاكس نم منهجي يع 
 ت. جدالقيمة المتبقية، إن و

 
 : ذلك يف، بما رة، بما في ذلك الفترة التعاقدية الُملزمة، باإلضافة لفترات اختيارية محددة معقولةإلجارة اد فتحديبت يقوم البنك

 ود، إذا كان البنك على يقين معقول من ممارسة هذا الخيار؛ و/أالتمديفترات  •

 ذا الخيار. قين معقول من عدم ممارسة هعلى ي اء، إذا كان البنكإلنهات اارخي •
 

بالب  وميق تق إجرانك  رقم  ء  المالي  المحاسبة  معيار  مع  يتماشى  بما  القيمة  النخفاض  والخس  –  30ييم  القيمة،  ر ئا"انخفاض 
واال  االئتمانية المرهقة" ،  االنتفاع منخفض  لتزامات  إذا كان أصل حق  ما  ويمةالق  لتحديد  االنخفاالح ،  في تساب خسائر  ض 

القيما انخفاض  تقييم  بااللقيمة.  يأخذ  القيمار  عتبة  ذات  خردةة  التزامات  أي  وجدت.  إن  شراء ،  وعود  ذلك  في  بما  عالقة، 
األ هي  باالعتبار  تؤخذ  المعني،  مخاألصل  تماشياً  رقم    عرى  المالي  المحاسبة  والخسائر    –  30معيار  القيمة،  "انخفاض 

 تزامات المرهقة".اللوا ة ،انيماالئت
 
      اإلجارةلتزام صافي ا (2

 التزام اإلجارة، زائداً تكلفة اإلجارة المؤجلة )المبينة كالتزام مقابل(. يمالإج  نة مجارزام اإلافي التيتكون ص
 

إجمالي احتساب  اإلجار  يجب  اإلجارة.    ةالتزام  لفترة  المستحقة  اإلجارة  إيجارات  مبلغ  بإجمالي  اتكوتمبدئياً  ارات  يجإلن 
 : رةجااإل ترةل فل المعني خالصع من األلتالية لحق االنتفافعات ا المستحقة من الد

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

 التكميلية؛ت اردفعات إجارة متغيرة، شاملة اإليجا •

 اإللغاء(.  لخيار يعكس ممارسة المستأجرة ارإلجط اردفعات اإلجارة اإلضافية، إن وجدت، إللغاء عقد اإلجارة )إذا كان ش •
 

ً قم عة وفاإلجارة المد يتم خصم مبالغ   ي التزام اإلجارة.لإجمامن  دما
 

تلك   هي  المتغيرة  اإلجارة  معدل،  دفعات  أو  مؤشر  على  تعتمد  االتي  المرتبطفعادلمثل  المست ت  أسعار  بمؤشر  أو  ة  هلك، 
 يهة  يجار التكميليلسوق. دفعات اإلا  إليجار فيدالت اة، أو التغيرات في معميظيلتنة اياألسواق المالية، أو المعدالت المعيار

تقديم خدمشروطات ميجارإ اإليجار اإلضافية بعد  ببنود معينة، كرسوم  تكاليف جوهرية لإلة  أو تكبد  الح أو صات إضافية 
 و تكميلية. غيرة أمتر يجات إاد تحتوي على دفع، لم يكن لدى البنك أي عقو2021مارس  31نة. كما في  الصيا

 
 ي التزام اإلجارة من خالل: البنك صاف قيسبعد تاريخ البدء، ي

 ة(؛تكلفة اإلجارة المؤجل طفاءة )إ رس العائد على التزام اإلجاعك لتة  في القيمة الدفترية صازياد •

 ة إلجمالي التزام اإلجارة ليعكس دفعات اإلجارة المدفوعة؛ فتريلدمة االقي ضيتخف •

 دلة. جارة المعيالت على عقد اإلجارة، أو لتعكس دفعات اإلتعدي حالة إعادة تقييم أو اليمة الدفترية ف إعادة قياس الق •

يقة معدل  م طرتخدااس ب، بمتناس  ساس زمنيدى فترات اإلجارة على أى معل  خل ة المؤجلة يتم إطفاءها للداراإلجتكلفة  •
 ي في بيان الدخل: بعد تاريخ البدء، يقوم البنك باحتساب ما يلالعائد الفعلي.  

 المؤجلة؛ و إطفاء تكلفة اإلجارة  •

حداث/الظروف  األلت حصى تزام اإلجارة( عند ومتس القيا ا بالفعل فيتم تضمينهالتي لم يدفعات اإلجارة المتغيرة ) •
 المسببة.

 
 
 
 



                                                     13                                                          ب(                      ش المالية )ش.م.إف إتجي  ةمجموع 
 

    رحلية المختصرة   الم  ةدحولم مات المالية اعلو الم إيضاحات حول
 ت األمريكية لدوالرابآالف ا                                            2021مارس  31ة في  للثالثة أشهر المنتهي 

 
 

 )يتبع(  مةلهاة االسياسات المحاسبي  3
 

 ( بع تي) ةفترلا لخالالجديدة ر عاييملاق ي بطت (أ
 
         ةجارعقد اإل تتعديال

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

 فة اإلجارة المؤجلة؛ أول أصل حق االنتفاع، والتزام اإلجارة، وتكلإعادة احتساب وتعدي تغير في فترة اإلجارة: •

بدون أي تأثير على أصل   فقط، جلةمؤة الوتكلفة اإلجار م اإلجارة اب التزاادة احتسط: إعات اإلجارة المستقبلية فقدفعير غت •
 اع. حق االنتف

 
الحق الستخدام جديدة للمستأجر، إذا كان التغيير ينقل  م احتسابه كإجارة  تيكمكون إجارة جديد ل  يعتبر التغيير في عقد اإلجارة

ً  نتفاع اإلضافي،صل حق االيقابل أ جارة بمات اإللتحديد، ويتم زيادة دفعابل ل القااألصل المعني    .معا
 
معدل اب كإجارة  اإلجارة  أن  البنك  يعتبر  أعاله،  المبينة  الشروط  تستوفي  ال  التي  للتعديالت  السر  ةلنسبة  تاريخ  في  يان،  كما 

غاء فاع، وإلحق االنتوأصل  وتكلفة اإلجارة المؤجلة،  ة،  جاريقوم البنك بإعادة حساب التزام اإلإجارة جديدة.    معاملةويحتسب  
 لية. الحا ارةجة اإلب معاملة وأرصداحتسا

 
 المصروفات المتعلقة باألصل المعني 

بم المعني،  باألصل  المتعلقة  التشغيلية  المصروفات    االمصروفت  ذلك  يتم في  البنك،  قبل  من  تحملها  على  المتفق  التعاقدية 
في   ااحتسابها  تكبدهاف  لدخلبيان  يتم  التي  الفترة  اإلصالحلم  سبةبالن   فيها.  ي  الجو  صروفات  ،  كافل توال،  هريةوالصيانة 

ه يتم تقييدها ر بصفته وكيل( فإنجأوالمصروفات األخرى العرضية المتعلقة بملكية األصل المعني )إذا تم تكبدها من قبل المست
       كذمم مدينة من المؤجر. 

 
 رالمحاسبية المبسطة للمستأجة عالجت والماحتساب اإلعفاءا

 التزام اإلجارة لما يلي: صافي الحتساب أصل حق االنتفاع و جارةاإل وقياس متطلبات احتسابعدم تطبيق  تأجرمسال ختاريقد 

 اإلجارة قصيرة األجل؛ و  •

 عني ذي قيمة منخفضة.يكون في األصل الم التي ةاإلجار •
 

ا اإلجارة قصيرة  إعفاء  تطبيق  الممكن  المعن  فئة  ى لل عألجمن  نفتمل  التيية  كاملة من األصول  والمك  الخصائص  رافق  س 
إجارةال    ك،ذل  . ومعالتشغيلية إعفاء  تطبيق  األاأل  يمكن  إال على  القيمة  الفرديصول منخفضة  اإلجارة  / معامالت    ، ةصول 

 مجموعة/الجمع.وليس على أساس ال
 

 عقود اإلجارة المنتهية بالتمليك محاسبة على األثر كمستأجر 
   ار.يمعلعند تطبيق هذا ا ،كيبالتمللمحفظة اإلجارة المنتهية  ةيحاسبلم يكن هناك أي تغيير على السياسات الم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                      14                                                             ب(                   ش المالية )ش.م.مجموعة جي إف إت
 

    رحلية المختصرة   الم  ةدحولم االمالية  المعلومات إيضاحات حول
 ت األمريكية اراللدو بآالف ا                                          2021مارس  31ة في  للثالثة أشهر المنتهي 

 
 

 )يتبع(  مةلهاة االسياسات المحاسبي  3
 

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

 (32) الي رقممة البلمحاسبيق معيار اتط أثر ( ب

ادة في التزام  نتج عنه زيادة في أصل حق االنتفاع وزي  2021يناير    1كما في    32لي رقم  ااسبة المر المحيامعق  تطبيأثر  

أدناه.مك  جارياإل مبين  هو  تتكو  ا  اإليجار  والمكاتبمن  ن  عقود  واألر،  المدرسية،  المستاجرة،  المباني  أجهزة واضي  مواقع 

 .الفروعلي، واآل الصراف

  
 مجموع   مجموع   مجموع  

 حقوق   ات ب المطلو   الموجودات  

 كية المل   وحقوق    

   ملكية أصحاب    

   حسابات    

   ار االستثم    

      

 1.186.064  5.400.799  6.586.863 (2020ديسمبر  31تامي )الخ دالرصي 

      األثر عند التطبيق 

 -  -  58.949 أصول حق االنتفاع

 -  61.045  - جار ي إلالتزام ا

 ( 2.096)   -  - ( 32ة المالي رقم )المحاسب لمعيار االفتتاحي  ثراأل

 1.183.968  5.461.844  6.645.812 2021ر يناي 1تاريخ التطبق المبدئي في  الرصيد ب

 
 

 سارية غير  ولكن تفسيرات الجديدة الصادرةالمعايير والتعديالت وال ب( 
 
 والخيار، والتحوط عد،الو  – ( 38)المالي رقم  لمحاسبةمعيار ا (1

في   طووعد، خيار، وتح  –  38الي رقم  يار المحاسبة الممية معإلسالة ايلمؤسسات الماوالمراجعة لل  محاسبةهيئة ال  تأصدر
المنا  ئدمبا  دو تحديه  رياعا المذهالهدف من  .  2020 التقارير  ، فيما  صاحاتواإلفسبة، الحتساب، وقياس،  المحاسبة وإعداد 

ال بترتيبات  للمؤسالشري  مباديءوافقة مع  المتالخيار والتحوط  و   وعديتعلق  اإلسالمية  ااسعة  اإلسلماليت  المعية  هذا  ار المية. 
   .2022ير اني 1أ من ي تبدة التيلامفعول للفترات المساري ال

 الوعد والخيار إلى فئتين كما يلي: نف ترتيباتصيار يعهذا الم

الخ"الوعد   (أ الأو  للمنتج" والذي يتعليار  المعاملة التي تتمهيكق بتابع  المرابحة، وات أخرمنتجا  باستخدام   ل  ة جارإلى، مثل 
    ى ذلك؛بالتمليك، وما إلنتهية الم

 اديء الشريعة اإلسالمية.بممع   قف، متواهتذابقائم  بيستخدم كترتي والذي " رمنتج الوعد والخيا"  ( ب
 

عد والخيار  ت الومنتجا  لناتجة منة والحقوق البناءة اناءالبة المحاسبية لاللتزامات  لمعالجعلى ا  باإلضافة لذلك، ينص المعيار
  ا.اتهذبالقائمة 

 
 .طبيق هذا المعيارتقييم أثر حالياً بتمجموعة تقوم ال

 
 
 
 
 
 
 



                                                 15                                                                     ش.م.ب(        ش المالية )تإإف جموعة جي م
 
    ة المختصرة   رحليالمالية الموحدة الم معلومات لا وليضاحات حإ

 ت األمريكية لدوالرابآالف ا                                           2021مارس  31ة في  للثالثة أشهر المنتهي 
 

  

 التقديرات . األحكام و4

 رضياتحكام، والفألتقديرات، واعض الب  ام دختسرة اداإلا  لب منة يتطرتصمخمرحلية الموحدة اللا  ة ليإعداد المعلومات الما  إن
الالمحاس تبية  في  تؤثر  التي  المحالسا  طبيقهامة  واب سياسات  المعية  واإليرادااوجودات،  للمو  ةنلألرقام   تلمطلوبات، 

  ة، رصتخالم  دةحومللية االمرح  يةالهذه المعلومات الم  داد إعن هذه التقديرات. عند  ة علحقيقي. قد تختلف النتائج اروفاتمصالو
اق باستامت  األحكام خدإلدارة  ذا  ام  تم  الجوهرية  التي  في  تها  المحالق  تطبياستخدامها  لسا سياسات  وابية  ادر  صمللمجموعة، 
  ع م و .2020ديسمبر   31ة في يهتنلمموحدة المدققة للسنة اال لماليةبيقها على البيانات اتم تطي لتوا لتقدير عدم اليقينية، لرئيسيةا
  سائد الناشئ عن قين السبب عدم اليمن التحديات بطوي على مزيد  ت المطلوبة تنواالفتراضايرات  قدتلا  عضة و يعمل  نإف  ،كذل

 .ةإلدارت اتقديرااستخدام  يتطلبالذي  (19-فيدوككورنا )ائحة أثر ج
 
 

 إدارة المخاطر المالية.  5

المختصرة هي    ةيرحلالم  دةموحالية اللمالمعلومات ا  إعداد  يوعة ف جمالم  لة من قبالمطبقمخاطر  إدارة ال  ياساتوسف  ان أهد إ
 . 2020ر ديسمب 31ة في قة للسنة المنتهيقدالموحدة المالية مال تاالبياني نها فع صحفالم تلك نفسها

 
 يميةنظالنسب الت

 نسبة صافي التمويل المستقر. أ
صافيهال نسبة  من  التموا  دف  هليل  مو  مستقر  مخاطر  محونة  رتعزيز  مصرف  يزفوتح  نوك،للب  يولةالسافظ  أكثر قطاع  ي 
،  ألجلى التمويل بالجملة قصير اتماد علعرة االن كثالمستقر ممويل  تي النسبة صاف   . تحد لدى أفق زمني أطو على م  ونةمر

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

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

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 ت األمريكية لدوالرابآالف ا                                          2021مارس  31ة في  تهي للثالثة أشهر المن 
 

 )يتبع(  إدارة المخاطر المالية.  5
 

دي ت الكتيب اإلرشاا بطلالتمويل المستقر الموحدة حسب مت فيصاسبة ن، كانت 2020ديسمبر   31و 2021مارس  31كما في 
 :يليا مك مركزيلن احريبرف اللمص

 

 البند لرقما

يوجد  ال 

 هر أش 6أقل من  حدداق محقاست

أشهر  6أكثر من 

وأقل من سنة  

 واحدة

نة سكثر من أ

 واحدة

ة مجموع القيم

 وزونة ملا

 : (ASF) قر المتاحالمست التمويل

 ل ارأس الم 1

 1.088.517 59.884 - - 1.028.633 ظيميالمال التنس  رأ 2

 - - - - - األخرى  لمالارأس  أدوات  3

   رة:من الشركات الصغي ء العمفراد، وودائع الودائع األ 4

 - - - - - مستقرة  ودائع 5

 1.341.203 189.296 484.387 795.510 - اً ل استقرار ئع أقودا 6

 بالجملة:  تتمويال 7

 - - - - - ليةيتشغ ودائع 8

 1.724.180 759.322 940.625 2.229.507 - أخرى لجملة  با تتمويال 9

 وبات أخرى: مطل 10

مطلوبات عقود لستقر  مليل اونسبة صافي التم 11

 - - - - - مية  قة مع الشريعة اإلسالالتحوط المتواف

في  غير المتضمنةرى خاأل جميع المطلوبات  12

 132.086 132.086 13.108 90.097 - فئات أعالهال

 4.285.986 - - - - التمويل المستقر المتاح  عمجمو 13

 :(RSF)قر المطلوب مستل الالتموي

موجودات  المستقر ل يل موالتمجموع صافي  14

 50.932 - - - - السيولة عالية الجودة

الية أخرى م  ساتودائع محتفظ بها لدى مؤس 15

 - - - - - تشغيلية ألغراض

اق  ألورا /كووالصك منتظمة األداءت تمويال 16

 - - - - - :المالية

  المالية سات مؤسلل ة األداءمنتظم التتموي 17

من   وجودات السيولة عالية الجودةب محس

 - - - - - 1المستوى

  ليةؤسسات الماللم منتظمة األداءويالت تم 18

 ية الجودةلسيولة عالا  وجوداتالمضمونة بم

غير  ت، والتمويال1المستوى  غير من

للمؤسسات   داءالمنتظمة األوالمضمونة 

 93.642 - - 624.279 - ية.مالال

ء من الشركات  للعمال داءمنتظمة األت ويالتم 19

ء من األفراد غير المالية، والتمويالت للعمال

لجهات  ت لوالتمويال والشركات الصغيرة،

آت  منشكزية وصارف المر المدية، واالسي

 963.140 985.796 111.138 139.288 -   ، منها: ع العامالقطا

  %35 يساوين أو ل ممخاطر أق وزنذات  20

ال  لمأس اسبة كفاية ر ت نوفقاً إلرشادا

 23.355 35.931 - - - رين المركزي حالصادرة عن مصرف الب



                                           17                                                                           المالية )ش.م.ب(      عة جي إف إتش مجمو
 
      ة  رية المختصلمرحلحدة امولية المالاومات علالم ات حولاحيضإ

 ت األمريكية لدوالرابآالف ا                                          2021مارس  31ة في  للثالثة أشهر المنتهي 
 

 بع( )يت ليةلماإدارة المخاطر ا.  5
 

 بندال مرق

 يوجد  ال 

 ر هأش 6ل من أق اق محددحقاست

أشهر  6أكثر من 

  وأقل من سنة

 احدةو

ة نس أكثر من

 موزونة لمة اع القيمجمو واحدة

       

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

  %35أقل من أو يساوي مخاطر  زنو ذات 22

أس المال  ة ر ة كفايت نسبإلرشادااً وفق

 - - - - -  رين المركزي حبرف الن مص الصادرة ع

ة  لفر المتخراق المالية/الصكوك غيألوا 23

يولة عالية  كموجودات سلة غير المؤهو

سهم المتداولة في البورصةاملة األش، دةالجو   - 737.288 198.714 224.961 4667.52  

: أخرىجودات مو 24  - - - - - 

ذلك الذهب ياً، بما في لة فعللمتداوالسلع ا  25  - - - - - 

لي لعقود  أو مشكها ةسجلالموجودات الم 26

ت  همامسالشريعة، وا  افقة معالتحوط المتو

لة  قاباف المألطر ا السداد عن  لفةختم  أموال

 - - - - -  المركزية

قر لموجودات  ة صافي التمويل المستنسب 27

ة علشريع احوط المتوافقة مالت   - - - - - 

  اتبلولمطالمستقر   صافي التمويلنسبة  28

قبل   ع الشريعةة معقود التحوط المتوافق

ل لمسجامش الفرق ا ه خصم   - - - - - 

ة  متضمنغير الت األخرى ع الموجوداجمي 29

ات أعالهفي الفئ   2.616.643 - - - 2.616.643 

ة ميزانية العموميال المتضمنة في  البنود غير 30  - - - - 17.401 

500.8551. - ( RSF) المطلوب مويل المستقروع التمجم 31  309.852 6.6881.24  4.432.637 

ستقرملفي التمويل انسبة صا 32  (%) - - - - 79 %  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 ت األمريكية لدوالرابآالف ا                                          2021مارس  31في  ة ي ثة أشهر المنتهللثال
 

 )يتبع(  إدارة المخاطر المالية  .5
                                                                                                                                            

 دلبنا الرقم

 وجدي ال 

 اق محددحقاست

  6أقل من 

 هرأش

 6أكثر من 

وأقل من   أشهر

 ة واحدةسن

نة أكثر من س

 واحدة

مجموع القيمة 

 موزونة لا

 : (ASF) ر المتاحستقمويل المالت

 لمال س ارأ 1

 1.095.206 85.635 - - 1.009.571 ظيميتنال الرأس الم 2

 - - - - - ى رأس المال األخرأدوات  3

   ة:من الشركات الصغير ء الالعم، وودائع رادودائع األف 4

 - - - - - تقرة مس ائعود 5

 1.221.609 231.458 306.688 793.480 - اً ودائع أقل استقرار  6

 بالجملة:  تيالتمو 7

 - - - - - ع تشغيليةودائ 8

 1.845.431 1.016.610 485.665 2.042.390 - ى أخرملة  لجبا تتمويال 9

 طلوبات أخرى: م 10

ة  قتوافعقود التحوط الممطلوبات لستقر  ميل الالتمو سبة صافين 11

 - - - - - ة اإلسالمية مع الشريع

 182.725 182.725 29.287 81.718 - ي الفئات أعالهة ف المتضمن  غيرى جميع المطلوبات األخر 12

 4.344.971 - - - - مستقر المتاحال التمويل  عمجمو 13

 :(RSF)ستقر المطلوب المل التموي

 لجودةلية اودات السيولة عاموجالمستقر ل موع صافي التمويل مج 14

 

- - - 50.531 

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

 838.420 906.357 20.628 453.447 - :ةق المالياألورا /كالصكووداء ة األمنتظمويالت مت 16

وجودات  حسب م لماليةسات المؤسل  ءدااألمنتظمة  تيالتمو 17

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

دات ية المضمونة بموجوللمؤسسات المال داءاألمنتظمة ويالت تم 18

  رغيالتمويالت ، و1ى مستوالغير دة منوالجالية لسيولة عا

 245.568 214.171 - 127.045 -  .للمؤسسات الماليةتظمة األداء ة والمنالمضمون

  الية،الشركات غير المء من للعمال داءاألمنتظمة ويالت تم 19

يالت للعمالء من األفراد والشركات الصغيرة،  والتمو

ت  منشآة ويركزادية، والمصارف المسيويالت للجهات الوالتم

 124.398 - 101.279 147.516 -    ، منها: العام القطاع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 ت األمريكية لدوالرابآالف ا                                          2021مارس  31ة في  ة أشهر المنتهي للثالث
 

 )يتبع(  لماليةاطر اإدارة المخ.  5
                                                                                                                                        

 ندالب الرقم

اق حقاستال 

 محدد

  6أقل من 

 هرأش

 6أكثر من 

  من وأقل أشهر

 ة واحدةسن

ة نأكثر من س

 دةواح

مجموع 

القيمة  

 ونة موزلا

 

وفقاً إلرشادات نسبة    %35ي من أو يساوأقل   مخاطر وزنذات  20

 14.342 22.064 - - -  رين المركزي ح صادرة عن مصرف البأس المال الكفاية ر

منها:   ،تظمة األداءمننية ات سكرهون 21  - - - - - 

سبة  وفقاً إلرشادات ن  %35وي ايسأو اطر أقل من مخوزن ذات  22

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

لة  غير المؤهلفة ووراق المالية/الصكوك غير المتخاأل 23

في   داولةسهم المتألالة  شام، ودات سيولة عالية الجودةكموج

بورصةال   - 260.664 19.500 395.881 535.963 

: رىأخ موجودات  24  - - - - - 

فعلياً، بما في ذلك الذهب اولة السلع المتد 25  - - - - - 

ولي لعقود التحوط المتوافقة مع  مش أكها ةسجلموجودات المال 26

لة  باقألطراف الما السداد عن  لفةخ تم الأمومات مساهالشريعة، و

 - - - - -  زيةالمرك 

مع   قةوافالتحوط المتلموجودات   مويل المستقرصافي الت ةنسب 27

ةعالشري    - - - - - 

ة  قالتحوط المتواف دعقو اتبصافي التمويل المستقر لمطلونسبة  28

لامش الفرق المسج خصم هة قبل  يعالشر مع   - - - - - 

ات أعالهئفلغير المتضمنة في اوجودات األخرى ميع المج 29   2.652.216 - - - 2.652.216 

ية مموالعالميزانية  لمتضمنة فيالبنود غير ا 30  - - - - 13.743 

 988.673 141.407 1.538.473 4.475.181 - ( RSF) لوبط وع التمويل المستقر المجمم 31

قرستنسبة صافي التمويل الم 32  (%)     97 %  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             20                                                                                 ب( ة )ش.م.لياتش الموعة جي إف إجمم
 
    رة   ية المختصحدة المرحلمولية الالمامات علو لما يضاحات حولإ

 ت األمريكية لدوالرابآالف ا                                           2021مارس  31ة في  للثالثة أشهر المنتهي 
 

 )يتبع(  لماليةاالمخاطر إدارة   .5
 

 ية السيولة  غط . نسبة تب
بة تغطية  نس  ك. متطلباتبالبنيولة الخاصة  الس  راألجل لمحفظة مخاط  يز المرونة قصيرةة لتعزالسيول  يةة تغط ر نسبويطتتم  

لضم تهدف  البنكالسيولة  أن  موجودات  ان  من  كافياً  مخزوناً  الجودة  عال  ة السيول  يملك  من ت  والتي  ،يدةمقغير  وية  تكون 
قابلم فورلتلة  وجودات  للو  اً حويل  الياجاتحتاباء  فللنقد،  لمدنقده  من  يو  30ة  ية  تقويمياً  المجهماً  السيولة  مخزون  ة.  دفترة 

عالية  السي  موجودات أن    المقيدة  غيرالوجودة  الولة  البقاء واالستمرار حتى  المصر  مكنتيجب  منوي  30ف من  ريو  سينا  ماً 
 السيولة. زمة مناسبة ألحلول الاد اليجإل بةحية المناسحيتصراءات الجإلا رة قد اتخذتاكون اإلدت الوقت ذلك ، وعنداإلجهاد

ي التدفقات النقدية  على صاف  المقيدةغير  والولة عالية الجودة  جودات السيون موبة من مخزولة كنسيساب نسبة تغطية الساحت  يتم
ً  30لمدة  للخارج ً تقو يوما  . يميا

 

 رصيد وسط المت 

 2020ديسمبر  31 2021مارس   31 
   

 244.049 256.136 دةقي المة الجودة غير لي جودات السيولة عاو مخزون م

 103.188 120.716 قات النقدية دفلت اي افص

 % 240 % 215 %   ية السيولةنسبة تغط
   

 % 80 % 80 مركزي لارين رف البح ص بل مق دنى المطلوب مند األالح

 
 المال  كفاية رأس نسبة. ج

 

 2020ديسمبر  31 2021مارس   31 

   

 1.025.835 1.028.633 تنظيميةقبل التسويات ال  رأس المال  -ي  د العا المالاألولى لرأس ة الفئ 

 ً  - - يةظيمن لتسويات الت : امطروحا

 1.025.835 1.028.633 تنظيمية ال لتسوياتابعد ل ا الم رأس  -العادي  لمال ولى لرأس ااألئة الف

 76.062 59.884 انية لفئة الث تسويات رأس المال من ا

 1.115.945 1.088.517 ظيمي رأس المال التن
   

   ر: وزونة للمخاط ت الم التعرضا

 7.647.064 7.608.664 مانت لمخاطر االئ زونة الموجودات المو

 72.038 55.250 وق لسا طر ا مخالموزونة لودات الموج

 552.821 552.821 التشغيليةنة للمخاطر لموزوودات اوجالم

 8.271.923 8.216.735 ر مخاطمية الموزونة للنظيودات التالموج  مجموع
   

 2 2 فقط(   %30)االستثمار مخاطر  يطاحتيا

 3 3 فقط(  %30اح )رب ألطي معادلة ااحتيا

 8.271.918 8.216.731 ر  طلمخال  ةزون والمعدلة الم  عرضاتمجموع الت

   

 % 13.49 % 13.25 بة كفاية رأس المال نس

 % 12.57 % 12.52 ألولى ة االمال من الفئ س نسبة كفاية رأ
   

 % 12.50 % 12.50 مركزي من قبل مصرف البحرين ال لمطلوب االحد األدنى 

 
 
 



                                            21                                                                                 )ش.م.ب( ة  تش الماليإإف  جي عة مجمو
 
    رة   ية المختصحدة المرحلمولية المالا لوماتعلما يضاحات حولإ

 ت األمريكية لدوالرابآالف ا                                          2021مارس  31ة في  للثالثة أشهر المنتهي 
 
 

 ات للعملي لموسمية اطبيعة لا .6

طبيعةبسب االفصرالم  تمادالخ)المجموعة    لمع  ب  أعماتجال  ية فالمصر  خدماتالو،  اريةمتثسية  وإدارة  الترفيه  ارية،  ل 
سباً  امتنءأ  جز ة قد ال تعكسمختصررحلية الموحدة اللمالية الومات الملمعلنة في هذه اأشهر المع للثالثةئج نتا(، فإن الوالضيافة
   ة.ة للسنمعاال جتائمن الن

 
 

 قارنةام المأرق  .7

الربح بالغ  مر على  إعادة التصنيف لم تؤث  نحالية. إال  رةتالفع عرض  لة مإلعطاء مقارنة عادرنة  مقاالأرقام  تم إعادة تصنيف  
، ولم يتم تعديل  2021يناير    1( بأثر رجعي اعتباراً من  32حقوق الملكية.  تم تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم ) أو  للفترة  

 رقام المقارنة. أ
 
 

 ت يصاخصالت .8

   .نهميلمساال  ا من قبعند اعتمادهرباح، إن وجدت، خصيصات األعمل تيتم 
 

 :ما يلي خالل الفترةعتماد ا  مت، 2020 يلإبر 6 ختاريبعقد    يالمساهمين الذع ماتاجفي 

 امريكي.والر يون دمل 17ة مبقي لمال المدفوعرأس امن  %1.86 بنسبة نقديةرباح أ( أ

 . امريكيوالر دمليون  25بقيمة  لمال المدفوعرأس ا من  %2.56أرباح أسهم بنسبة ( ب

أمريكي  أل  1,104تخصيص    ج( دوالر  الخيريةف  الللتبرعات  ومؤسسات  االجتماع،  ويعمل   لسنة   اةزكلا  لصندوق، 
2020 . 

 و .حتياطي القانونيلال ير أمريكالدو 4,509,500 لتحوي (د

خزينة   أسهم  إلغاء  خالل  من  المال  رأس  تخفيض  أقصى بهـ(  ً   141.335.000  يبلغ  حد  إل   بقيمة  سهما   ى تصل 
     ، رهناً بموافقة الجهات التنظيمية المختصة.قوالس انعفاقية صات اءغلإلجة نتيدوالر أمريكي  37.453.775

 
ال  تمالالمعا  ذانفإسيتم   في  المرأعاله  المالية  الممعلومات  الموحدة  ف    ختصرةحلية  المنتهية  أشهر  الستة  يونيو    30ي  لفترة 
2021 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             22                                                                                   م.ب( مالية )ش.لإتش ا إف  جي  عةموجم
 
    صرة   تلية المخالية الموحدة المرحمال  المعلومات يضاحات حولإ

 األمريكية ت الدوالربآالف ا                                          2021مارس  31ة في  المنتهي للثالثة أشهر 
 
 

 ةزينمحفظة الخ .9
 

  مارس  31  مبرديس 31  مارس  31
2020  2020  2021  

  جعة( )مرا  )مدققة(   مراجعة( غير )
      
      
 ية مال مؤسسات ت لدى اعاإيد 165.034  169.998  374.026

      
 كية حقوق ملات ت أدوار استثما     
 خل ن الدل بياخال  نم ةعادلال بالقيمة     

 *   ية مركبةمال أوراق  - 370.830  368.431  340.318
      
 رات أدوات دين ااستثم     
 لكيةمالحقوق خالل   لقيمة العادلة منبا     

 ة عر مسك صكو - 774.742  648.991  344.283
      
 ة طفأملكلفة االت ب      

 *  صكوك مسعرة - 714.013  693.737  613.551
   عرةسمغير  وككص - 3.493  3.493  3.493

      
(4.733)  (6.104)  (6.880)  ً  مخصصات انخفاض القيمة : مطروحا
      

1.670.938  1.878.546  2.021.232  
 
 

ة نمرهو(  ألف دوالر أمريكي  302.360:  2020يسمبر  د  31)ي  أمريكألف دوالر    302.440قيمة  ب  مسعرة صكوكمل  تش*  
   .دوالر أمريكيألف  200.204:  2020ديسمبر  31) دوالر أمريكيألف  200.085بلغ جل بم ض متوسطة األقرو مقابل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                           23                                                                                        )ش.م.ب(      جموعة جي إف إتش الماليةم
 
    المختصرة   مرحلية لا مالية الموحدةال  وماتلمعلا يضاحات حولإ

 ت األمريكية دوالرالبآالف ا                                          2021مارس  31ة في  للثالثة أشهر المنتهي 
 
 

 تمويالتموجودات ال  .10
 

  مارس  31  برديسم 31  مارس  31
2020  2020  2021  

  )مراجعة(   دققة( )م  مراجعة( غير )
      

 ة حب رام 955.882  969.152  1.071.578

 مشاركة  277  276  277

 الة كو 239  239  13.280

 ة ارب مض 2.650  2.690  2.776

 تصناعسإ 4.047  3.565  5.946

 لإليجار ظ بها فمحت  وجوداتم 356.535  345.342  391.587

1.485.444  1.321.264  1.319.630  
      

      

   نخفاض في القيمة اإل اتصصمخ يُطرح:  (59.839)  (53.998)  ( 113.261)

      

1.372.183  1.267.266  1.259.791  

 
 

ألف    50.032:  2020ر  بديسم  31الر أمريكي )ألف دو  44.979تبلغ    ةمؤجل  احأرب  المدينة صافي منحة  المراب  دعقوذمم  
   .يكي(دوالر أمر

 
 نت كما يلي:القيمة كا فياض نخفإلت امخصصاالتمويالت و موجودات الحركة في 

 
 جموعمال 3توىالمس 2ىوتلمسا 1المستوى  وجودات التمويالت م
     

 1.319.630 132.485 192.125 995.020 )إجمالي(  ت اللتموي اجودات مو

 59.839 35.010 8.345 16.484 ة لمتوقع ئر االئتمانية االخسا

     

 1.259.791 97.475 183.780 978.536 موجودات التمويالت )صافي( 

 
 

 جموعمال 3توىالمس 2ىوتلمسا 1المستوى  مة مخصصات انخفاض القي
     

 56.354 28.926 6.255 21.173 2021ناير ي  1في 

 - (595) 674 ( 79) يات المستوحركة بين ي ال فصا

 3.485 6.679 1.416 (4.610) الفترة  صص صافي مخ

     

 59.839 35.010 8.345 16.484 2021مارس   31ي ف

 

 
 
 
 
 
 



                                             24                                                                               (    بة )ش.م.تش الماليي إف إج  مجموعة
 
    تصرة   المخ حلية ة المرالية الموحدمال لمعلومات ا لاحات حويضإ

 ت األمريكية لدوالرابآالف ا                                          2021رس ما 31ة في  للثالثة أشهر المنتهي 
 
 
 )يتبع(  تمويالتموجودات ال. 10
 

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

     

 1.321.264 146.380 149.350 1.025.534 )إجمالي(  ت اللتموي اجودات مو

 53.998 27.479 5.130 21.389 لمتوقعة ئر االئتمانية االخسا

     

 1.267.266 118.901 144.220 1.004.145 موجودات التمويالت )صافي( 

 
 

 جموع مال 3توىالمس 2ىوتلمسا 1المستوى  مة مخصصات انخفاض القي 
     

 107.709 88.319 7.241 12.149 2020ناير ي  1في 

 1 4.285 (4.512) 228 يات تولمساحركة بين ي ال فصا

 9.157 (2.542) 2.401 9.298 الفترة  صافي مخصص

 (29.204) (29.204) - - مشطوبات 

 (33.665) (33.379) - (286) استبعادات

     

 53.998 27.479 5.130 21.389 2020ديسمبر  31ي ف

 
 

 عقارات استثمارية .11
 

  مارس  31  رب ديسم 31  مارس  31
2020  2020  2021  

  )مراجعة(   ة( مدقق)  مراجعة( غير )
      

 ري عقا رمااستث      

 ارض  - 481.315  481.315  384.915

 مبنى  - 63.757  63.757  45.190

      

430.105  545.072  545.072  

      

 رات تطويرية اعق     

 ارض  - 767.640  761.032  780.253

 ى ن ب م - 507.971  506.211  476.357

      

1.256.610  1.267.243  1.275.611  

      

1.686.715  1.812.315  1.820.683  

 
 
 
 
 
 
 



                                             25                                                                                 (    بة )ش.م.تش الماليي إف إج  مجموعة
 
    تصرة   المخ حلية ة المرالية الموحدمال ات لمعلوما لاحات حويضإ

 ت األمريكية لدوالرابآالف ا                                          2021مارس  31ة في  للثالثة أشهر المنتهي 
 
 

 الخاصة كيةمللارات ثمااست .12

 
  مارس  31  رب ديسم 31  مارس  31

2020  2020  2021  
  مراجعة( )  دققة( )م  ة( ع راجمغير )

      
 ملكية ال وقأدوات حق استثمارات      
 ل الدخ  بيانل خال  ة منللعادة االقيمب      
 صندوق غير مدرج  - 10.000  10.000  -

-  10.000  10.000  

      
 كيةلمق الوحق  ل دلة من خالة العابالقيم     

 ة مدرجة  أوراق مالي  - 13  19.060  15.308
   سعرة مغير  ليةمااق روأ - 87.484  108.998  165.166

      
180.474  128.058  87.497  

      
 لكية لماتسبة بطريقة حقوق حي شركات زميلة م رات فااستثم 76.977  78.050  121.077

      

301.551  216.108  174.474  

 

 

 شتركة رات مستثماا  .13
 

  مارس  31  رب ديسم 31  مارس  31
2020  2020  2021  

  اجعة( )مر  قة( مدق)  مراجعة( غير )
      
 كيةمللا خالل حقوق لة من  العادبالقيمة      

 مسعرة   ية غير لاراق مأو - 115.189  126.319  97.334
      

 لدخلبيان اخالل لة من العادبالقيمة      

-  -  6025.  مسعرة   ية غير لاراق مأو - 
      

97.334  126.319  120.449  
 
 

 ت ألجلالتموي  .14
 

  مارس  31  رب ديسم 31  مارس  31
2020  2020  2021  

  ( اجعة )مر  )مدققة(   عة( مراجغير )
      
 ة   ت المرابحتمويال 880.104  748.265  399.751
     كوكص 322.271  289.818  303.938
 رة ايل إجتمو 21.867  22.303  23.939
 ض أخرى ورق 28.962  28.691  27.323

      

754.951  1.089.077  1.253.204  

  



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

    ة   مرحلية المختصرلموحدة الالمالية االمعلومات  ولحإيضاحات 
 ت األمريكية لدوالرابآالف ا                                          2021ارس م 31ة في  للثالثة أشهر المنتهي 

 
 

 ةمالقي ضمخصصات انخفا  .15
 

    ي فالمنتهية  هر أش  الثالثة 

    مارس  31 مارس  31
2020 2021    

    اجعة( )مر ( راجعةمغير )

 ى: ة عللمتوقعا مانيةاالئت  رة ساالخ    

 لبنوك ة ادرصأ   7 3

 ة زين خمحفظة ال    1.215 102

 ( 10 صافي )إيضاح، مويالتت الت ودا موج   3.485 3.523

 ذمم مدينة أخرى    6 -

 وضمانات مالية  تماالتزا   19 -

3.628 4.732    

     

 يةكق ملر في أسهم حقوااستثم قيمة علىانخفاض ال   468 -

     

3.628 5.200    

 
 

 مية والحكانات عت واإلداالمساع. 16

والمصار بجاتاس الحكومات  المركت  أنحاءجمفي    زيةف  بتدخال  يع  نقديةالعالم  لومالي  ت  االة  ا  رراستقتحقيق    ع ضاألوفي 
هذه    دعم األعمال التجارية في ل  "(زمحالدي )" االقتصاتحفيز  البرامج  عديد من  الين عن  حرة البكة مملحكومت  نعلة. أ دياقتصاال
 . ات الصعبةألوقا
 

ع  التفاصيل  من  المزيد  الن  المتراكمة  الحكومية  والمساعدات  في  لمنح  الرجو2020مستلمة  يرجى  المالية ،  البيانات  إلى  ع 
 . 2020المدققة لسنة  السنوية لموحدةا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                    27                                                                                  لية )ش.م.ب(    امجي إف إتش ال جموعةم
 

    لموحدة المرحلية المختصرة   لمالية امات االمعلو  ت حولاحاإيض
 ت األمريكية ارلدوالبآالف ا                                          2021مارس  31ة في  أشهر المنتهي  للثالثة
 

 
 ةق الت ع امالت مع أطراف ذاعم. 17

 : كاآلتيت نكا 2021مارس  31في   رية كماهوالجقة  لعالاطراف ذات مالت األعاوم ةرصدأ
 
  ب معيار المحاسبة  عالقة بموج ي  وذ أطراف  

 

تحت  ت موجودا

)شاملة   اإلدارة 

ت  شركات ذا

  أغراض خاصة

 المجموع  ( وأخرى 

 ( 1)م  رقلي  ما ال 

 )مراجعة(   2021  مارس 31

 ات ــكشر

يلة  زم

اريع  مشو

 ة كمشتر

دارة  في اإل ظوم

 الرئيسيين 

  مينساهلما

سيين/  يرئلا

ي  ركات الت الش

ء  كارللش يوجد 

 ا ه يحصص ف 

      

      دات وج المو

 35.000 - 35.000 - - محفظة الخزينة 

 59.534 21.017 28.994 9.523 - التمويالت  داتجومو

 280.406 142.093 25.267 - 113.045 ة خاصة ي ملك راتاماستث 

 109.402 109.402 - - - ة ات مشتركارمث است 

 197.943 161.425 31.063 - 5.455 اصروفات مدفوعة مقدموم  دينةذمم م

      

      المطلوبات 

 6.655 - - 6.655 - ليةوغير ما  ةالي مت سسامؤ نمت اعاإيد

 59.570 4.675 54.300 271 324 وأفراد 

 42.815 38.174 4.014 627 - ية للعمالء رلجااسابات  حال

      مستحقة صروفات وم  ةن ئ دامم ذ

      

 80.370 820 77.049 1.395 1.106 ار الستثمبات ا ساحاملي ح لكيةوق م حق

      

      رادات إليا

 17.590 17.590 - - - مصرفية االستثمارية  ات الملخدد ااإير

      ة ي جارصرفية الت ملد الخدمات ااإير

 1.318 - 1.106 212 - إيراد من التمويالت   -

 (1.165) - 5 - (1.170) دات أخرى ارسوم وإير  -

      مطروحاً: العائد لحاملي حسابات    -

 (2.589) - (2.560) - ( 19) االستثمار

 (894) - (772) (122) - مصروفات التمويل مطروحاً:  -

      خاصة ملكية  استثمارات نم داإير

 13.290 5.310 8.017 - ( 37) ركة ومشت 

 972 316 656 - - دات أخرى إيراو زينة لخد ااإير

      

      ت المصروفا 

 7.849 24 - 7.825 - ية  غيلشت ت وفا صرم

      

      رة امالت خالل الفت مع

 89.065 62.002 27.063 - - ة خاص ملكية  بيع استثمار

 
 

 
 
 
 



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

 ت األمريكية والرالد بآالف ا                                          2021مارس  31ة في  هر المنتهي شللثالثة أ
 
 
 ع( )يتب ةقالعاف ذات  الت مع أطرمعام. 17

 
  اسبة  لمحيار ا مع موجباف ذوي عالقة ب أطر 

 

ات تحت  دموجو

رة )شاملة  إلداا

شركات ذات  

أغراض  

 المجموع  خاصة( 

 ( 1ي رقم )المال 

 ة( مدقق) 2020 ديسمبر 31

 ات ـشركـ

يلة ومشاريع مز

 مشتركة 

دارة  وظفي اإلم

 لرئيسيين ا

اهمين المس

الرئيسيين/ 

الشركات التي  

يوجد للشركاء  

 ها حصص في 

      

      الموجودات 

 35.000    -  35.000 - - فظة الخزينة مح

 57.028  29.848 17.695 9.485  - موجودات التمويالت 

 179.478 49.170 16,058 -  114.250 لملكية الخاصة ااستثمارات 

 70.715 70.715 - -  -  استثمارات مشتركة 

ً ذمم مدينة ومص  137,238 132.058 - - 4.622 روفات مدفوعة مقدما

      

      طلوبات الم

      مؤسسات مالية وغير ماليةداعات من إي 

 118.151 - 112.567 5.584 - وأفراد 

 21.790 3.212 17.995 225 358 للعمالء ة ي رلجااسابات  الح

 77.474 74.242 2.732 500 - ومصروفات مستحقة ذمم دائنة 

      

 102.179 865 99.580 639 1.095 حاملي حسابات االستثمار  يةلكموق قح

      

      )غير مراجعة(   2020مارس  31

      اإليرادات 

 13.613 13.613 - - - ة  ي رامفية االستث رت المص إيراد الخدما

      فية التجارية د الخدمات المصرإيرا

 1.318 - 1.106 212 - إيراد من التمويالت  -

 5 - 5 - - دات أخرى ارسوم وإير -

      ملي حسابات  مطروحاً: العائد لحا - 

 (2.589) ( 11) (2.560) - ( 19) االستثمار

 (894) - (772) (122) - مصروفات التمويل مطروحاً:  -

      اصة إيراد من استثمارات ملكية خ

 1.407 2.246 - - (839) ومشتركة 

 316 316 - - - دات أخرى إيراو زينة لخد ااإير

      

      وفات المصر

 7.963 16 385 7.562 - وفات تشغيلية  صرم

      

 
 
 

 



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

    ة   المختصر ية لحرم لحدة اية الموللماا علوماتمال وليضاحات حإ
 ت األمريكية لدوالرابآالف ا                                                                                                             2021ارس م 31تهية في  من أشهر ال الثةللث

 
 

 قطاعاتلا ت. معلوما18

وحداتإل  منظمةة  وعمالمج طب  ى  واليالعملة  يععمل حسب  التطوي  4  اديهولتقلة  المسات  شركات  هي  تشغيلية  العقاريقطاعات  والخدمر  اال،  والخا  تثماريةسات  امدلمصرفية  مصرفية  لات 
 .والخزينة اتة، وخدمات المؤسسيلتجارا

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

  لعقاري اطوير  لتا االستثمارية  تجارية ال خزينة الو ع المجمو 

      

 مراجعة( )  2021س  مار  31     

 لقطاع اد اإير 4.578 17.590 17.172 51.049 90.388

 قطاع لات اوفمصر (5.848) (18.267) (11.568) (35.366) (71.050)

  لقطاعتائج ان  (1.270) (677) 5.604 15.682 19.339

 ع ات القطادموجو 1.766.898 1.080.716 2.943.164 1.252.292 7.043.070

 القطاع  ت اب ولمط 253.181 612.067 1.221.280 2.421.084 4.507.612

 األخرى: قطاع لومات المع     

 ض القيمة فامخصص انخ - 912 3.506 782 5.200

 ( ية كالملوق سبة بطريقة حقت لمحة االزميل ت في الشركا  تثماراتالس)ا  لخاصةاالملكية استثمارات  5.702 18.295 52.980 - 76.977

 الستثمارات اب احاملي حس  لكيةمحقوق  - - 1.071.630 269.682 1.341.312

 لتزاماتا 35.705 - 149.387 - 185.092



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

    المختصرة    ة المرحلية وحدلم الية الممعلومات اال لوإيضاحات ح
 ت األمريكية لدوالرابآالف ا                                                                                                               2021رس ام 31تهية في  من أشهر ال الثةللث

 
 

 ( ومات القطاعات )يتبععلم. 18

 
 

   
  

   الخدمات  األعمال الخدمات   
   ة رفي المص ة ي فالمصر المؤسسية  
  قاري التطوير الع ريةستثماالا ريةالتجا نة ي والخز وع المجم

      

 مراجعة( غير )  2020 مارس 31     

 قطاع إيراد ال 3.414 14.451 15.005 36.588 69.458

 قطاع مصروفات ال (5.848) (9.996) (9.358) (37.474) (62.676)

    عاتائج القطن  (2.434) 4.455 5.647 (886) 6.782

 موجودات القطاع  1.864.987 869.302 2.381.435 1.022.623 6.138.347

 طاع القبات ومطل 316.488 757.728 1.062.487 1.588.092 3.724.795

 خرى: لقطاع األات امومعل     

 مخصص انخفاض القيمة  - - 3.628 - 3.628

 طريقة حقوق الملكية( الزميلة المحتسبة ب  ركات تثمارات في الش)االسمارات الملكية الخاصة  ث است  5.702 22.527 92.848 - 121.077

 ارستثمسابات االحقوق ملكية حاملي ح - - 1.168.869 595 1.169.464

 اتامالتز 28.564 - 177.199 - 205.763



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

    رة   صختلم ا المرحلية موحدة ال ماليةت ال ماالمعلو  حات حولإيضا
 ت األمريكية لدوالرابآالف ا                                          2021رس ام 31في  ة شهر المنتهي للثالثة أ
 
 

 إرتباطات لتزامات وا. 19

 لمجموعة: لادي يتعمل اإلعالنطاق عليها خالل  اقدتعتم ال التي اتتزاماللا
 

  مارس  31  رب ديسم 31  مارس  31
2020  2020  2021  

  ة( )مراجع  قة( دقم)  مراجعة( غير )
      
 ويلبة لتمديد التممسحو غيرمات لتزاا 106.995  83.260  149.886
 ةي لضمانات ما 48.066  27.003  27.313
 حتيةنى ت وير ب شاريع تطممالية لامات رأسزالت  21.617  22.449  14.064
 اضقرالتزام باإل 8.414  13.000  14.500

      
205.763  145.712  185.092  

 

  اءدألا ماتتزالا

البنفيذ متنب   علقةتبالتزامات أداء م  عتيادياالالعمل  سياق    خالل  بط المجموعةقد ترت ا  هج لالتحتية التي ترو  يةشاريع تطوير 
رأي  أنه في وأمكن ذلك.  كلما عات المالكة لهذه المشاريركلشى اإلات تزاموعة هذه االلمجمول التحادة في العوعة. وإنه المجم

 . 2021  مارس 31 يما فك أية مشروع من مشاريعها  ء تيجة أدان، وعةالمجمتزامات على ج أية النتت نأ وقعيت إلدارة، الا
 

 ةحتملالبات ومطالبات ممطقضايا و

ع المجمويوجد  من ة  على  ولبامطال  عدد  بالترويج  اريعمشب  قتتعلها  دوعة ضمرفالضايا  قالات  البنك  الماضفلها    قام  ،  يي 
ا رفت  ،لذلك  فةاباإلضت.  اللمعاموببعض  دعاوى  م  المجموضد  ع  على    .ءمالوع  سابقين  موظفين  قبل  نم  ةعشركات  بناًء 
لقضايا  ه اقابل هذم  هسفعن ن للدفاع  بنكموقف ال  قوة  من  ثقةفإن اإلدارة على  ،  ن الخارجيين للبنكونيينقالاين  رستشانصيحة الم
ع  ت.اوالمطالب مختم  الحسمل  دفاتر  في  مناسب  االقتضاءح،  اتباصص  إ ناك  هن  يك  لم  .سب  إفصاحات  تتعيضافأي  ق لة 
ا  ن أن أي إفصاحات من هذدو تقيع   كنبلأن أعضاء مجلس إدارة ا  ثلة، حيث بات ممامطال  اتجة من أيلطارئة نبات الوبالمط

 ك. نلبللقانوني اوضع لاضر النوع قد ت
 

 

 المالية  واتد. األ20

 لقيمة العادلةا

تمثل تجارية. و  وعلى أسساملة  معن بالميلفين مرن طاد إلتزام بيو سدأل  أص  لةمباد  هيمكن ب  هي المبلغ الذي  عادلةة المقيلا
 اريخ بت  سوقين في اللمشاركين اة منتظمة بمللتحويل التزام في معا  عهدفتم  يس  واستالمه من بيع أصل، أ  لذي سيتمالسعر ا

 . ساالقي

  ها ملياتع  ميص حجلتق  لتصفيتها، أواجة  حو  أ  ةنيجود  و  ة، بدوناستمرارية الشركتراض  و افه ة  ليف القيمة العادمن أسس تعر
 ة. فشروط مجحامالت بالمع ، أو إجراءة جوهريةبصور

 
كورونا جائحة  العاتل  (19  -  فيدكو)  أدت  االقتصاد  مع  باطؤ  اليلمي  البي  قينيةعدم  ائفي  شتصاديةقالة  ال  الم  أسواق  تهد. 

  المدرجة   األسعارعة على  للمجمولة  دالعا  ية تقييم القيمةلعم  د تمع ت  ر.ألسعاا  راً فيكبيانخفاضاً  كبيرة و  قلباتالمية تالعوالسلع  
النمن األسوا المستوىلأداة ما  شطة لكلق  القابلخأو است،  ول(ألا  ية )أي مدخالت  ت ادوألالمشتقة    د أوة للرصدام األسعار 

في تاريخ نهاية   كماو ة  رتفالخالل    تتي ظهرال  التقلبات  (، وعكستلثانيمستوى اال  )أي مدخالتطة   واق نشسأ  من  مماثلة
    .العادلة بالقيمةدرجة لمالية المطلوبات اات والم الموجودقياس  في ةلفترا
 
 
 
 
 



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

    رة   صلمختة ايحدة المرحلالمو ليةاالمت امو للمعا ت حولاإيضاح
 ت األمريكية لدوالرابآالف ا                                           2021مارس  31ة في  للثالثة أشهر المنتهي 

 
 

 ( )يتبع ةيمالال دواتألا  .20
 

 ع( )يتب ادلة القيمة الع

العالقيم  مقاييستند  حين تس أو جزلة كلادة  ً ياً  قاغالت  خالالمدعلى    ئيا للبير  الث(لاالث  ىوتلمسا رصد )أي  لة  قامت  جموعة  م، 
بمعرم  باستخدا على    دد،المح  مارتثل/االساألصفتها  التعافيالتجاووقدرتها  أو  وال  ب  وقطاعها  األزمة،  فتت  الذيد  لبمن  ه  يم 
 لة. اد ة العالقيم تحديد مليةزمة لعلالت اعديالتتها لتحديد العمليا
 
 

 ةمة العادلالقي تراتبية

 لي: تلف كالتالمخاات تويمسال يدتم تحديم. التقي يقةطرب  العادلة حس ةسة بالقيمقاملية اال مال ل األدواتلي يحلالتا  لدوالج

 .اثلةات مموجودات ومطلوبنشط لم قسو في دلة(معلاالمدرجة )غير  عار السوق:  أس1مستوى ال •

ا  مدخالت:  2  المستوى • المتضمالمدرر  ألسعاعدا  فجة  المستوىنة  و1  ي  يمكتال،  رصدهي  للموجودن  ات  ا 
 سعار(. األ من تقةمشة )شرير مباقة غو بطري ( أارسعةً )مثل األرإما مباش ت،ابمطلوالو

 ودة(.رصير مالت غة مرصودة )مدخات سوقيمعلوى مة علنيب مالمطلوبات غير موجودات و: مدخالت لل3مستوى ال •
 

 ( ةراجعم) 2021مارس  31 1المستوى   2وى  ست الم 3مستوى  ال موع المج
     

     

 : خاصة  لكيةمات تثماراس (1    

 ل:المن خ ادلةعاق مالية بالقيمة الرت أوراستثماا    

 خلالدبيان  - - 10.000 - 10.000

 ملكيةحقوق ال - 13 - 87.484 87.497

     

97.497 87.484 10.000 13  

     

 : زينةحفظة الخم (2    

 :خالل من ةادلالع يمةبالق يةلماأوراق مارات استث     

 لخبيان الد - - 216.504 154.326 370.830

 كيةحقوق المل - 774.742 - - 774.742

     

1.145.572 154.326 216.504 774.742  

     

 : كة استثمارات مشتر (3    
 حقوق الملكية  - - - 115.189 115.189

 بيان الدخل  - - - 5.260 5.260

     

20.4491  20.4491  - -  

     
363.518.1  362.259 226.504 774.755  

 
 
 
 
 
 
 



                                33                                                                                    ( م.ب.موعة جي إف إتش المالية )شجم
 
    صرة   تلمرحلية المخلموحدة اا ةيمات المالمعلو ال يضاحات حولإ

 مريكية ت األلدوالرابآالف ا                                          2021مارس  31ة في  ي هر المنتللثالثة أشه 
 
 
 ع( بيت) ماليةل. األدوات ا20

 
 تبع( )ي لةالعادمة قيال اتبيةتر
 

 راجعة(مغير ) 2020مارس  31 1ى ستوالم 2ى لمستوا 3وى ست لما ع مجموال
     

 : خاصة  يةكمل اراتتثماس (1    
 من خالل: لةادة العيمبالق ةي لاات أوراق مرااستثم    
 دخليان الب  - - - - -

 كيةحقوق المل - 15.308 - 165.166 180.474

180.474 165.166 - 15.308  

     

 : زينةحفظة الخم (2    

 :خالل ادلة منالع يمةبالق يةلراق ماأو استثمارات    

 لخالد بيان - - 157.250 183.068 340.318

 حقوق الملكية - 344.283 - - 344.283

     

684.601 183.068 157.250 344.283  

     

 : ات مشتركة استثمار (3    
 لة يمة العاد استثمارات أوراق مالية بالق    

 لكية ملاق من خالل حقو  - - 97.334 97.334

     
962.409 445.568 157.250 359.591  

 
 
 رة:فتلل ا خال 3ستوى ي المف ليةمالا جوداتمولكة في ا لحرل ايحل ليالتا  لجدوال
 

  مارس  31  ديسمبر 31
2020  2021  
  ة( راجع)م  )مدققة( 
    

 الفترة ةبداي في  390.567  221.741
  خلبيان الد فيحتسبة م (خسائر) حاأرب  255  (1.326)

 2المستوى  نم /إلى( محول ) (924)  155.250
 لدفتريةاالقيمة ب ات دبعات اس (32.898)  (41.685)

 مشتريات 3.972  63.623
 رةتغيرات القيمة العادلة خالل الفت  1.287  (7.036)

  ة الفترةايهنفي  362.259  390.567

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                 34                                                                                   ( م.ب.موعة جي إف إتش المالية )شجم
 
    صرة   تلمرحلية المخلموحدة اا ةيمات المالعلو مال يضاحات حولإ

 األمريكية  ت لدوالرابآالف ا                                          2021مارس  31ة في  المنتهي  للثالثة أشهر
 

 
 ات تحت الوصاية جودوالمو رةااإلد حتدات تجووم. 21

  ، هاالتي تقوم بتأسيس عيالمشار ت رية لشركاشاستت االمادلخوا االستثمارات إدارة وإلدارة ت ادما ر خيوفتجموعة ب الم تقوم (1
بالناقر   اتخاذ  ذامن هويتض هذايرات  الشركات.  بة عن  الموجوه  ال دات  ان  بهذه  بها  فغ  فة صالمحتفظ  هذه ير مضمنة    ي 
الموحديالمالت  البيانا الموجودات  ة.  ة  اإلبلغت  المالمركلا   يانبخ  يتار في    دارةتحت   كييمرأ  ردوالمليون    4.363  ي ز 

  805بمبلغ    ةرسوم إداربتسجيل    عةمولمجا  تقام  ة،ترفخالل ال  .(مريكيأدوالر    نوملي  4.360:  2020بر  سمدي  31)
دو أمريكي  الألف  مراجعة(  2020مارس    31)ر  دأل  838:  )غير  متعلم  ريكي(أم  والرف  أنشطة  بققابل    إدارة ة 

  موجودات.ال
 

ات  اتالموجودن  تتكو (2 المحافظإ  من  يةاصلوحت  المستثمرينة ملوقبالم  ختياريةالا  دارة  الر دوألف    460.873  غلبمب  ن 
  ، كة لذلباإلضاف  .البنكبة صالخا  اريةثمتاالسات  منتجفي  منها  أمريكي    دوالرألف   161.791ار  تثماس  متي توالأمريكي،  

   .مريكيأ دوالر ألف  38.056بلغ بم  كوكصب ين رالمستثم بالنيابة البنك  ظ يحتف
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   صرةلمختاالمرحلية  الموحدة اليةالم تالومالمع مع   افية غير مراجعةضا تحاصااف

                                              2021مارس  31ة في  للثالثة أشهر المنتهي 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ( رةة المرحلية المختصدحولما ليةالما لوماتالمعاً من ءزج تشكل  ال لمرفقة ت االومالمع)
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   صرةمختلاالمرحلية  الموحدة اليةالم تالومالمع مع   افية غير مراجعةضا تحاصااف
                                            2021مارس  31ة في  الثة أشهر المنتهي للث

 
 

العالم.   ىلى مستورعة عسب  ارهطو وت (  19  كورونا )كوفيد ةئحاتفشي ج   حة العالميةصظمة الت من، أعلن  2020مارس    11في  
ق أسوا و  ال، واق المسعطيل العمل في أت  ك لذ  ملة. ويشقتصادياال  ةبيئال  ن في دم اليقيالمي مع عاطؤ اقتصادي عتبى  دى ذلك إلأ   وقد

 فر سالى  قيود عل  ما في ذلك تطبيقب  ،الوباء  الحتواء تفشي  مختلفةبير  لطات تدااتخذت الس  ف السيولة.مخاو، وةاالئتمان المتدهور
ً سلبياً ج  أثراً عنه  الناتجة    ءات والسياساتراجوباء، واإلللكان    .الصحي  رير الحجوتداب ة يسيئلرا  كاته التابعةروش  لبنكاى  عل  وهريا

ً ة  ليالزموالشركات   ً (19  وفيد)ك  كورونا وضع جائحة   كثب  عن   ة. تراقب المجموع"(عةالمجمو  " )معا امت ارها، قمع آث  ، وتجاوبا
مال لألع  طيلمع أي تع   إدارة والتعامل  ضخرى، بغراأل  ات إدارة المخاطر المختلفةسرامم   وبعضعمال،  صلة األخطة موا  يلعبتف 
        ي.الوأدائها الم اتهعمليا في
 

ولة  ات السيمتطلب  ف، ولتخفي(19  -فيد  )كو  كورونار جائحة الآثا  جهةاإجراءات مختلفة لمو  كزي عنلمربحرين الأعلن مصرف ا
 مة:لهاجراءات ااإل يلي بعض هذه اام بالنسب التنظيمية، وفيمزتلاالعلى لبنوك ساعدة اقتصاد ومالافي 

 ين.لؤهلما هر للعمالءشأ 6ترة فل قساطألع ادف تأجيل •

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

 . %3لى  إ  %5قدي من ياطي النحتنسبة اال تخفيض •

 % 80إلى    %100مستقر من لا لويالتمصافي   ة ونسبةة السيولطيغنسبة ت تخفيض •

إلى    ، 2020سمبر  لى ديس إر مان  م  2و  1مرحلة  لضافية لاإلنية  مائتاال  ص الخسائرمخصالتعديل و رة  ة إجمالي خسافإضا •
منال  رأس األولى  مال  فيالمن ين  تللسن   الفئة  وخ2021ديسمبر    31و  2020بر  ديسم  31  تهيتين  هذا  .  ل شكبالمبلغ  صم 
للثال   ة ئفالمن    المال  من رأس  تناسبي المن األولى على أساس سنوي  بر سمدي  31و،  2022بر  يسمد  31ة في  تهيث سنوات 
        .2024سمبر يد 31، و2023

 
ليات ي وعملالما الوضعلية على لتااوهرية الجلآلثار أدت ه الجراءات المذكورة أعر واإليدابالت، وانور جائحة الكوروظه
 مجموعة: ال

قطاع ية العاملة بالوحدة المصرفن  تطلب ممركزي  لسب تعليمات مصرف البحرين اح  رهأش  6ة  ض لفترط القرويل أقساجتأ •
للمجموعة  ةالتجزئ خساراحتسا  التابعة  فاو  ةلمر  ديلالتع  ةب  حقوحدة  الي  خسارة  ية.ملكق  حساب  كالال  تم  بيتعديل  ن فرق 
للت  افيص الحالية  القدفالقيمة  المعدلة  نقديات  استخدام  با  حتسبةلماة  األا  لفائدةمعدل  الحاصلفعلي  الدفترية  والقيمة    لية لي 
 ديل. عتبتاريخ ال موجودات الماليةلل

ت وقاذه األارية في هتجللدعم األعمال ا"(  حزم)"الصادي  االقت  زيفالتحمج  برا  نملعديد  البحرين عن امة مملكة  حكوأعلنت   •
  زل عن تكاليف الموظفين، وتنا  دداً لجزء منحمداداً  تمثل س  ، ماليةال  ساعدة ملا  مختلفة منالً  أشكا   ةوعاستلمت المجملصعبة.  ا
والضرائبلا الخ   رسوم  والتمويمدورسوم  اات،  يتل  ال  اللذي  فائدة  اسظيميةالتن  تاهجة/ال كومالح  نممستلم  حمل  بة تجا، 

   .ناوروحة الكاجهة جائولم إلجراءات الدعم 

قات  دمة، وأرصدة بطاخللدفعات، ورسوم ال  ىنألدا  دق الحياً لتعليشمل شرطر  هأش  6روض لفترة  لقط ااإن إجراء تأجيل أقس •
المستحقةئتاال بالمعامالقالمتعل  سومالر  وتخفيض  ،مان  النخفاض  أد  مما   ت،ة  دخل  جى  في  للسرلاوهري    من   مجموعةوم 

 . ريةتجاالال المصرفية األعم

النا • االجامن    تج الضغط  على  الكورونا  ل  دا صقتئحة  أدى  في  باتالمحلي،  منتجابيطؤ  حجز  و  الجديدة  لوصاال  ةإدار   تع 
جديددموجو تمويلية  المج  كاتللشرة  ات  قبل  خال من  فموعة.  المنته  الثالثة  ترةل  في  أشهر  كانت 2021مارس    31ية   ،

 ة.  بقسنة السارة من الفتلنفس ا لارنة مق %52.26تمويلية أقل بنسبة ودات الججوزات الموح

ين  في ح  ،لبنكقبل ا   نفراد ملأل  ةديدية جات تمويلدموجو  حجز  في  اديالقتصاطؤ اتج عن التباالمستهلكين النض إنفاق  نخفاا •
  هه تواج  ن ضغط السيولة الذي زئياً مجثار خففت  هذه اآل  قة.من السنة السابلفترة  ع نفس ام  ارنة قم  عئداالو  أرصدة  تانخفض

ل  6لفترة  روض  قط الساتأجيل أقإلجراء    جةيالمجموعة نت نسب لا  رتثتأ  .زيكلمررين االبح  جيهات مصرفوتأشهر، وفقاً 
رأس  وكفا  ةللسيول  ةظيميالتن ولموعةللمج  المالية  اتمبال  ءفاولبا  تستمرنها  ك،  في  ك  .المعدلةية  لتنظيم طلبات  مارس    31ما 

  على   %97و  %215و   %13.25  ستقرالمتمويل  ي السيولة، وصافلطية ااية رأس المال، وتغكفلة  وحدم، كانت النسب ال2021
 . واليالت
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   صرةلمختاالمرحلية  الموحدة اليةالم تالومالمع مع   افية غير مراجعةضا تحاصااف

                                            2021مارس  31في  ة للثالثة أشهر المنتهي 

 

 .يةويل تمل ا ااتهى تعرضفية عل ضاة متوقعة إتمانير ائالحتساب خسائ بنكالي الصعب أدى بد االقتصاوضع لا •

اثر االانعكس األ • للجائحعلقتصادي  المابذب  تذكة ورحي  ة فام  ا أسواق  اضطر  ، مما  2021سنة    منذ بدايةلمية  العل والدين 
   .كوكصلن اها معلى محافظم ي تقيلاحتساب خسائر الموعة المج

 
لمضاباإل التأثجفة  المذكواالت  لأعاله،  رة  ير  الوونتيجة  فقدالتصادي  القضع  تأ  عام،  بتم  مبجيل  االستر  تادراعض  ة  ي جياتالعمل 
وجومااالستثادرات  ومب لحين  مزيدرات  حول  من  د  وأشرات  مؤ  الوضوح  على  التعافي  عامالبيئة  ثرها  بشكل  فقعمل.  قق ح  د، 

من    على وهو أ   ،الر أمريكيودون  ليم  16.57ح يبلغ  صافي رب  2021مارس    31المنتهية في  شهر  ة أثالثالترة  فل  المصرف خال 
 . %226سبة بنارتفاعاً  الً سج، مر أمريكيالو دمليون  5.08  البالغالسابقة و للسنة   رنةمقاال ربح فترةصافي ال

 
يلي البملخص    فيما  في  المصرفية  العمليات  على  التراكمي  المالي  التأثير  أعالالمذ رين  حلمجاالت  مارس هكورة  من  اعتباراً   ،
2020 : 
 

   ثرألاصافي   افي االثر ص  االثرصافي 

  ان يب في سبالمحت  المركز بيان ي عل   في بتسالمح

  د لموحا الدخل  دالموح ماليال  حقوق  نبيا

  لمجموعةل  عةللمجمو  الموحد ةالملكي

      للمجموعة

  الراتوالدبآالف   اتوالرالد فبآال  توالرالدف اآالب

  ة كيمرياأل  ة مريكياأل  ة يكيمراأل

      
      
 النقدي  يحتياطاال  ضنخفامتوسط ا -  26.058  -
 % صفرسبة  ن لميسر ب ء اادة الشرااتفاقية إع (737)  129.676  (737)
   للتعدي ارة اخس -  (25.072)  (25.072)
 ل لتعدي ارة اخسإطفاء   25.072  25.072  -
 منسوبة لجائحة الكورونا  ال ةلخسائر االئتمانية المتوقع ا (5.172)  (5.172)  -

 كومية منح ح -  -  4.953
 ارية( التج المصرفية   مال ألعا)  ومس رالت يراداإ انخفاض (830)  -  -

 
 حالية. لفي السنة السابقة، وال تستمر مثل هذه التسهيالت في الفترة ا  لميسرء اادة الشرااتفاقية إعتم تقديم # 

الوارعلومامال أ   ةدت  الجدول  التي  البن  أوالمجاالت  فقط    شملت  هعالفي  فود  قابالً ا  ايهكان  احديللت  ألثر  بعض  لغ لمباد وجوهرياً. 
أعاله إفتراضيخس  تشمل   الواردة  لارة  أللدخ ة  وب  فيلاتكو  ،  قد  التالإضافية،  بالضروي  تتطابق  مال  الباالمع  رة  في   نةعلملغ 

 . 2021مارس  31في  ةيالمنته لفترةل المرحلية مالية علومات الالم
 
المعلت تقديم  بتعميم  امزإلتاله  افية أع ات اإلضومم  اماً  المركلبصرف  األثر   عن رتقري  )إصدار   OG/259/2020  زي رقم حرين 

عة في ات المصرفية للمجمواألثر على العمليفقط    وتغطي،  2020يوليو    14لمؤرخ  ((، ا19  –الكورونا )كوفيد    ةئحاي لجالمال
شكوك للنظراً  .أخرى  غراضأ يأل  عتماد عليهاالاا، أو بأكملهعلى نتائج السنة ت كمؤشر وماعلمال هذعتبر هت الن يجب أ رين.حالب
المعلومات. قد   هذه  دإعداما في تاريخ  ك  واله هر، فإن األثر أعيتطو   يزال( الذي ال19  –وفيد  كالكورونا )ة  حجائوضع  محيطة بال
ً يمال تمثل تقي  تالمعلومهذه ا  إلضافة لذلك، فإن با .افعةر نغي ومة  يدتصبح قن  ألت  علوماا يؤدي بهذه الموف، ممالظر  ريتتغ    امالً ش  ا

 .يلمدقق الخارجا لمن قبلمراجعة رسمية  لوماته المعلم تخضع هذ. جموعةم( على ال19 – فيد)كو  لكوروناجائحة ار وكامالً ألث
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GFH FINANCIAL GROUP BSC                                         4 

CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN OWNERS’ EQUITY 

for the three months ended 31 March 2021                   US$ 000's 

 

 

31 March 2021 (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 2021 (as previously reported) 975,638  (63,979) 19,548 5,593 (46,947) 22,385 1,093 913,331 272,733 1,186,064 

Effect of adoption of FAS 32 (note 3) - - - - - (2,096) - (2,096) - (2,096) 

Balance at 1 January 2021 (restated) 975,638  (63,979) 19,548 5,593 (46,947) 20,289 1,093 911,235 272,733 1,183,968 

           

Profit for the period  -  - - - 16,122 - 16,122 3,217 19,339 

Fair value changes during the period -  - (4,479) - - - (4,479) 358 (4,121) 

Transfer to income statement on disposal of sukuk -  - (8,290) - - - (8,290) - (8,290) 

Total recognised income and expense -  - (12,769) - 16,122 - 3,353 3,575 6,928 

           

Transfer to zakah and charity fund (subsidiaries) -  - - - (338) - (338) (272) (610) 

Purchase of treasury shares - (23,824) - - - - - (23,824) - (23,824) 

Sale of treasury shares - 22,180 - - - 601 - 22,781 - 22,781 

Foreign currency translation differences - - - - 4,170 - - 4,170 733 4,903 

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

 

 

 
 
 
 
The accompanying notes 1 to 21 form an integral part of the condensed consolidated interim financial information.  
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CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN OWNERS’ EQUITY 

for the three months ended 31 March 2021 (continued)                US$ 000's 

 

31 March 2020 (unreviewed) 

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 (4,831) (29,425) 10,070 1,198 1,004,543 288,328 1,292,871 

           

Profit for the period  - - - - - 5,082 - 5,082 1,700 6,782 

           

Total recognised income and expense - - - - - 5,082 - 5,082 1,700 6,782 

           

Modification loss on financing assets (note 2) - - - - - (14,016) - (14,016) (11,279) (25,295) 

Transfer to zakah and charity fund  - - - - - (320) - (320) (258) (578) 

Issue of shares under incentive scheme - (25,052) - - - - - (25,052) - (25,052) 

Purchase of treasury shares - (25,397) - - - - - (25,397) - (25,397) 

Sale of treasury shares - 33,565 - - - (5,756) - 27,809 - 27,809 

Foreign currency translation differences - - - - (6,002) - - (6,002) (1,050) (7,052) 

 
Balance at 31 March 2020 975,638 (90,303) 

 
125,312 

 
(4,831) (35,427) (4,940) 1,198 966,647 277,441 1,244,088 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The accompanying notes 1 to 21 form an integral part of the condensed consolidated interim financial information.  
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CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS 

for the three months ended 31 March 2021          US$ 000's 
 

 
31 March 2021 

(reviewed)  
31 March 2020 
(unreviewed) 

OPERATING ACTIVITIES    

Profit for the period 19,339               6,782 

Adjustments for:    

Income from commercial banking  (10,648)   (8,188) 

Income from proprietary investments  (13,542)   (7,931) 

Income from dividend and gain / (loss) on treasury investments  (22,084)   (13,209) 

Foreign exchange (gain) / loss  (925)   372  

Finance expense  42,230    32,307  

Impairment allowances  5,200    3,628  

Depreciation and amortisation   1,147    654  

 20,717  14,415 

Changes in:    
Placements with financial institutions (original maturities of more than     
3 months) 

 (97,237) 
 

 145,458  

Financing assets  7,475    (99,406) 

Other assets  (44,701)   (16,806) 

CBB Reserve and restricted bank balance   (21,766)   35,587  

Clients’ funds  (46,322)   24,515  

Placements from financial and non-financial institutions    171,838    (86,721) 

Customer current accounts  18,407    (5,470) 

Equity of investment account holders  184,319    (49,081) 

Payables and accruals   (44,242)   (94,926) 

Net cash from/(used in) operating activities 148,488  (132,435) 

    
    

INVESTING ACTIVITIES    

Payments for purchase of equipment  (195)   (118) 

Proceeds from sale of proprietary investment securities, net   27,253    3,681  

Purchase of treasury portfolio, net  (142,151)   (124,992) 

Proceeds from sale of investment in real estate  200   171 

Dividends received from proprietary investments and co-investments 3,758   2,288  

Advance paid for development of real estate   (15,681)   (2,551) 

Net cash used in investing activities (126,816)  (121,521) 

    
    

FINANCING ACTIVITIES    

Financing liabilities, net 164,128   352,033  

Finance expense paid   (41,446)   (54,721) 

Dividends paid  (73)   (122) 

Purchase of treasury shares, net -   (16,884) 

Net cash from financing activities 122,609  280,306 

    

Net increase in cash and cash equivalents during the period  144,281    26,350  

Cash and cash equivalents at 1 January   655,455    367,533  

    

Cash and cash equivalents at 31 March * 799,736  393,883 

    
    

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

 738,916  
 

 331,692  

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

 60,820  
 

 62,191  

 799,736  393,883 

 
* net of expected credit loss of US$ 55 thousand (31 March 2020: US$ 8 thousand).  
 
 
 
 
The accompanying notes 1 to 21 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 three months ended 31 March 2021          

 

 

31 March 2021 (reviewed) Balance at 1 January 2021 Movements during the period Balance at 31 March 2021 

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 12 7.91 95 (2) - - - - - 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 2,633 - - - - - - 2,633 1 2,633 

 

  
 

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

 

 

31 March 2020 (unreviewed) Balance at 1 January 2020 Movements during the period Balance at 31 March 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 (5) - - - - - 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  2,633 - - - - - - 2,633 1 2,633 

 

  
 

28,459 (5) - - - - -   28,459 

 

 

The accompanying notes 1 to 21 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 three months ended 31 March 2021                                US$ 000’s  

 

 31 March  

2021 

(reviewed) 

 31 March  

2020 

(unreviewed) 

    

    

Sources of zakah and charity fund    

Contribution by the Group 610  578 

Non-Islamic income  9  98 

    

Total sources 619  676 

    

Uses of zakah and charity fund    

Contributions to charitable organisations (653)  (54) 

    

Total uses (653)  (54) 

    

0BSurplus of sources over uses (34)   622  

Undistributed zakah and charity fund at beginning of the period 5,343   5,407  

    

1BUndistributed zakah and charity fund at end of the period 5,309  6,029 

 

Represented by:    

Zakah payable  1,521  962 

Charity fund 3,788  5,067 

    

 5,309  6,029 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The accompanying notes 1 to 21 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 three months ended 31 March 2021 US$ 000’s   

 

1 Reporting entity 

The condensed consolidated interim financial information for the three months                                 

ended 31 March 2021 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. 

 

 

The Bank has other investment holding companies, SPV’s and subsidiaries, which are set up to 

supplement the activities of the Bank and its principal subsidiaries. 

 

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: 
  

Investee name 
Country of 

incorporation 

Effective 
ownership 

interests as at 
31 March 2021 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 

GBCORP BSC (c) (GBCORP) 50.41% Islamic 

investment firm 

Residential South Real Estate 

Development Company (RSRED) 

100% Real estate 

development 

Athena Private School for Special 

Education WLL 

100% Educational 

institution 

Morocco Gateway Investment Company 

(‘MGIC’) 

Cayman Islands 

90.27% Real estate 

development 

Tunis Bay Investment Company (‘TBIC’)   82.97% 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 

Roebuck A M LLP United Kingdom 60% Property asset 

management 

Company 
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NOTES TO THE CONDENSED CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL INFORMATION 

for the three months ended 31 March 2021 US$ 000’s   

2 Basis of preparation (continued) 

 

i. 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. Any other modification gain or loss on financial assets are recognised in 

accordance with the requirements of applicable FAS.;  

 

ii. 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; and  
 

iii. recognition of specific impairment allowances and expected credit losses in line with the specific 

CBB guidelines for application of staging rules issued as part of its COVID-19 response measures.  

 

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. 

Modification loss 

During the quarter ended 31 March 2020, based on a regulatory directive issued by the CBB as 

concessionary measures to mitigate the impact of COVID-19, the one-off modification loss amounting 

to US$ 25,295 thousand arising from the six month payment holiday provided to financing customers 

without charging additional profits was recognised directly in equity. 

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’.  

These condensed consolidated interim financial information are reviewed and not audited. 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 2020. 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 2020. 

Due to the outbreak of the novel coronavirus (COVID-19) in early 2020, the Central Bank of Bahrain 

had exempted all public shareholding companies and locally incorporated banks from preparation and 

publication of their condensed consolidated interim financial information for the three-month period 

ended 31 March 2020.  Accordingly, the comparatives for the condensed consolidated statement of 

financial position have been extracted from the audited consolidated financial statements for the year 

ended 31 December 2020 and comparatives for the condensed consolidated income statement, cash 

flows, changes in equity, changes in restricted investment accounts and sources and uses of zakah 

and charity fund have been extracted from the management accounts of the Group for the three month 

period ended 31 March 2020 and adjusted for accounting policy changes, if any, applied in preparation 

of the annual consolidated financial statements for the year ended 31 December 2020. Hence, the 

comparative information included in the current period financial position, income statement, cash 

flows, changes in equity, changes in restricted investment accounts and sources and uses of zakah 

and charity fund were not reviewed. 
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NOTES TO THE CONDENSED CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL INFORMATION 

for the three months ended 31 March 2021 US$ 000’s   

 

3 Significant accounting policies 

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

the condensed cfaonsolidated 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 2020, except those arising from adoption of the following standards and 

amendments to standards effective from 1 January 2021. The impact of adoption of these 

standards and amendments is set out below.  

 
a. Adoption of new standards during the period  

i. FAS 32 - Ijarah 
AAOIFI issued FAS 32 “Ijarah” in 2020, this standard is effective for financial periods beginning 

on or after 1 January 2021. The  standard supersedes the existing FAS 8 “Ijarah and Ijarah 

Muntahia Bittamleek” 

 
FAS 32 sets out principles for the classification, recognition, measurement, presentation and 

disclosure of Ijarah (Ijarah asset, including different forms of Ijarah Muntahia Bittamleek) 

transactions entered into by the Islamic financial institutions as a lessor and lessee. 

 

The Group has applied FAS 32 “Ijarah” from 1 January 2021. The impact of adoption of this 

standard is disclosed in (b) below. 

 
(a) Change in accounting policy 

Identifying an Ijarah 

At inception of a contract, the Bank assesses whether the contract is Ijarah, or contains an Ijarah. 

A contract is Ijarah, or contains an Ijarah if the contract transfers the usufruct (but not control) of 

an identified asset for a period of time in exchange for an agreed consideration.  

Measurement 
For a contract that contains an Ijarah component and one or more additional Ijarah or non-Ijarah 

components, the Bank allocates the consideration in the contract to each Ijarah component on the 

basis of relative stand-alone price of the Ijarah component and the aggregate estimated stand-

alone price of the non-Ijarah components, that may be charged by the lessor, or a similar supplier, 

to the lessee. 

At the commencement date, a lessee shall recognise a right-of-use (usufruct) asset and a net 

ijarah liability. 

 
i) Right-of-use (usufruct) asset 

On initial recognition, the lessee measures the right-of-use asset at cost. The cost of the right-of-

use asset comprises of: 

• The prime cost of the right-of-use asset; 

• Initial direct costs incurred by the lessee; and 

• Dismantling or decommissioning costs. 

 
The prime cost is reduced by the expected terminal value of the underlying asset. If the prime cost 
of the right-of-use asset is not determinable based on the underlying cost method (particularly in 
the case of an operating Ijarah), the prime cost at commencement date may be estimated based 
on the fair value of the total consideration paid/ payable (i.e. total Ijarah rentals) against the right-
of-use assets, under a similar transaction. 
 
After the commencement date, the lessee measures the right-of-use asset at cost less 

accumulated amortisation and  impairment losses, adjusted for the effect of any Ijarah modification 

or reassessment. 
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NOTES TO THE CONDENSED CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL INFORMATION 

for the three months ended 31 March 2021 US$ 000’s   

3 Significant accounting policies (continued) 
 

The Bank amortises the right-of-use asset from the commencement date to the end of the useful 

economic life of the right-of-use asset, according to a systematic basis that is reflective of the 

pattern of utilization of benefits from the right-of-use asset. The amortizable amount comprises of 

the right-of-use asset less residual value, if any. 

 

The Bank determines the Ijarah term, including the contractually binding period, as well as 

reasonably certain optional periods, including: 

• Extension periods if it is reasonably certain that the Bank will exercise that option; and/ or 

• Termination options if it is reasonably certain that the Bank will not exercise that option. 
 

The Bank carries out impairment assessment in line with the requirements of FAS 30 “Impairment, 

Credit Losses and Onerous Commitments” to determine whether the right-of-use asset is impaired 

and to account for any impairment losses. The impairment assessment takes into consideration 

the salvage value, if any. Any related commitments, including promises to purchase the underlying 

asset, are also considered in line with FAS 30 “Impairment, Credit Losses and Onerous 

Commitments”. 

 

ii) Net ijarah liability 

The net ijarah liability comprises of the gross Ijarah liability, plus deferred Ijarah cost (shown as a 

contra-liability). 

The gross Ijarah liability shall be initially recognised as the gross amount of total Ijarah rental 

payables for the Ijarah term. The rentals payable comprise of the following payments for the right 

to use the underlying asset during the Ijarah term: 

• Fixed Ijarah rentals less any incentives receivable; 

• Variable Ijarah rentals including supplementary rentals; and 

• Payment of additional rentals, if any, for terminating the Ijarah (if the Ijarah term reflects the 
lessee exercising the termination option). 

 

Advance rentals paid are netted-off with the gross Ijarah liability. 

Variable Ijarah rentals are Ijarah rentals that depend on an index or rate, such as payments linked 

to a consumer price index, financial markets, regulatory benchmark rates, or changes in market 

rental rates. Supplementary rentals are rentals contingent on certain items, such as additional 

rental charge after provision of additional services or incurring major repair or maintanence. As of 

31 March 2021, the Bank did not have any contracts with variable or supplementary rentals. 

After the commencement date, the Bank measures the net Ijarah liability by: 

• Increasing the net carrying amount to reflect return on the Ijarah liability (amortisation of deferred 
Ijarah cost); 

• Reducing the carrying amount of the gross Ijarah liability to reflect the Ijarah rentals paid; and 

• Re-measuring the carrying amount in the event of reassessment or modifications to Ijarah 
contract, or to reflect revised Ijarah rentals. 

• The deferred Ijarah cost is amortised to income over the Ijarah terms on a time proportionate 
basis, using the effective rate of return method. After the commencement date, the Bank 
recognises the following in the income statement: 

• Amortisation of deferred Ijarah cost; and 

• Variable Ijarah rentals (not already included in the measurement of Ijarah liability) as and when 
the triggering events/ conditions occur 

 

Ijarah contract modifications 

After the commencement date, the Bank accounts for Ijarah contract modifications as follows: 

• Change in the Ijarah term: re-calculation and adjustment of the right-of-use asset, the Ijarah 
liability, and the deferred Ijarah cost; or 

• Change in future Ijarah rentals only: re-calculation of the Ijarah liability and the deferred Ijarah 
cost only, without impacting the right-of- use asset. 
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NOTES TO THE CONDENSED CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL INFORMATION 

for the three months ended 31 March 2021 US$ 000’s   

3 Significant accounting policies (continued) 

 
An Ijarah modification is considered as a new Ijarah component to be accounted for as a separate 

Ijarah for the lessee, if the modification both additionally transfers the right to use of an identifiable 

underlying asset and the Ijarah rentals are increased corresponding to the additional right-of-use 

asset.  For modifications not meeting any of the conditions stated above, the Bank considers the 

Ijarah as a modified Ijarah as of the effective date and recognises a new Ijarah transaction. The 

Bank recalculates the Ijarah liability, deferred Ijarah cost, and right-of-use asset, and de-recognise 

the existing Ijarah transaction and balances. 

 

Expenses relating to underlying asset 

Operational expenses relating to the underlying asset, including any expenses contractually 

agreed to be borne by the Bank, are recognised by the Bank in income statement in the period 

incurred. Major repair and maintenance, takaful, and other expenses incidental to ownership of 

underlying assets (if incurred by lessee as agent) are recorded as receivable from lessor. 

 

Recognition exemptions and simplified accounting for the lessee 
A lessee may elect not to apply the requirements of Ijarah recognition and measurement of 

recognizing right-of-use asset and lease liability for the following: 

• Short-term Ijarah; and 

• Ijarah for which the underlying asset is of low value. 

 
Short-term Ijarah exemption can be applied on a whole class of underlying assets if they have 

similar characteristics and operational utility. However, low-value Ijarah exemption can only be 

applied on an individual asset/ Ijarah transaction, and not on group/ combination basis. 

 

Impact as lessor on accounting for Ijara Muntahia Bittamleek contracts 

There was no change in the accounting policies for Ijarah Muntahia Bittamleek portfolio upon 

adoption of this standard. 

 
(b) Impact on adoption of FAS 32 

The impact of adoption of FAS 32 as at 1 January 2021 has resulted in an increase in right-of-use 

asset and an increase in lease liability as stated below. The lease contracts comprise office 

premises, school premises, leasehold lands, ATM sites, branches etc. 

                  

 

Total Assets  Total 

Liabilities 

and EIAH 

 Total Equity 

      

Closing balance (31 December 2020) 6,586,863  5,400,799  1,186,064 

Impact on adoption:      

Right-of-use asset 58,949  -  - 

Lease liability -  61,045  - 

Opening impact of FAS 32 -  -          (2,096) 

Balance on date of initial 

application of 1 January 2021 6,645,812 

 

5,461,844 

 

1,183,968 

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

(i) FAS 38 Wa’ad, Khiyar and Tahawwut 

AAOIFI has issued FAS 38 Wa’ad, Khiyar and Tahawwut in 2020. The objective of this standard 

is to prescribe the accounting and reporting principles for recognition, measurement and 

disclosures in relation to shariah compliant Wa’ad (promise), Khiyar (option) and Tahawwut 

(hedging) arrangements for Islamic financial institutions. This standard is effective for the financial  

reporting  periods beginning on or after 1 January 2022. 
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NOTES TO THE CONDENSED CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL INFORMATION 

for the three months ended 31 March 2021 US$ 000’s   

3 Significant accounting policies (continued) 

This standard classifies Wa’ad and Khiyar arrangements into two categories as follows: 
a) “ancillary Wa’ad or Khiyar” which is related to a structure of transaction carried out using other 

products i.e. Murabaha, Ijarah Muntahia Bittamleek, etc.; and 
b) “product Wa’ad and Khiyar” which is used as a stand-alone Shariah compliant arrangement. 

Further, the standard prescribes accounting for constructive obligations and constructive rights 

arising from the stand-alone Wa’ad and Khiyar products. 

The Group is currently evaluating the impact of adopting 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 similar to those 

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

2020. 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. 

 

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 2020.  

 

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”.  
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NOTES TO THE CONDENSED CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL INFORMATION 

for the three months ended 31 March 2021 US$ 000’s   

5 Financial risk management (continued) 

 

The Consolidated NSFR calculated as per the requirements of the CBB rulebook, as of                      

31 March 2021 and 31 December 2020 is as follows: 

 

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 

                 
1,028,633  

                        
-    

                                
-    

                 
59,884  

                 
1,088,517  

3 
Other Capital Instruments 

- - - - - 

4 Retail deposits and deposits from small business customers: 

5 
Stable deposits 

- - - - - 

6 
Less stable deposits 

                                  
-    

           
795,510  

                  
484,387  

              
189,296  

                 
1,341,203  

7 Wholesale funding: 

8 Operational deposits - - - - - 

9 
Other Wholesale funding 

                                  
-    

       
2,229,507  

                  
940,625  

              
759,322  

                 
1,724,180  

10 
Other liabilities: 

11 NSFR Shari’a-compliant 
hedging contract liabilities - - - - - 

12 All other liabilities not 
included in the above 
categories 

                                  
-    

              
90,097  

                     
13,108  

              
132,086  

                    
132,086  

13 
Total ASF 

- - - - 
                 

4,285,986 

Required Stable Funding (RSF): 

14 Total NSFR high-quality 
liquid assets (HQLA) - - - - 

                       
50,932 

15 Deposits held at other 
financial institutions for 
operational purposes - - - - - 

16 Performing financing and 
sukuk/ securities: - - - - - 

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 

 
- 

   
   624,279 

                                
-    

                            
-    

                 
93,642  

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: 

 
- 

           
139,288  

                  
111,138  

              
985,796  

                    
963,140  
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NOTES TO THE CONDENSED CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL INFORMATION 

for the three months ended 31 March 2021 US$ 000’s  

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 

20 With a risk weight of less 
than or equal to 35% as per 
the CBB Capital Adequacy 
Ratio guidelines 

 
- 

                        
-    

                                
-    

          
35,931  

                 
23,355  

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 

 
- 

     
 737,288  

            
 198,714  

        
224,961  

                    
667,524  

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 

                 
2,616,643  

                        
-    

                                
-    

                            
-    

                 
2,616,643  

30 
OBS items 

 
                        

-    
                                

-    
                            

-    
                       

17,401  

31 
Total RSF 

- 
       

1,500,855  
                  

309,852  
          

1,246,688  
                 

4,432,637  

32 NSFR (%) - - - - 97% 

 

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): 

Capital: 

1 Regulatory Capital 1,009,571 - - 85,635 1,095,206 

2 Other Capital Instruments - - - - - 

Retail deposits and deposits from small business customers: 

3 Stable deposits - - - - - 

4 Less stable deposits - 793,480 306,688 231,458 1,221,609 

Wholesale funding: 

5 Operational deposits - - - - - 

6 Other Wholesale funding - 2,042,390 485,665 1,016,610 1,845,431 

Other liabilities: 

7 
NSFR Shari’a-compliant 
hedging contract liabilities - - - - - 

8 

All other liabilities not 
included in the above 
categories - 81,718 29,287 182,725 182,725 

9 Total ASF - - - - 4,344,971 

Required Stable Funding (RSF): 

10 
Total NSFR high-quality liquid 
assets (HQLA) - - - - 50,531 

11 

Deposits held at other 
financial institutions for 
operational purposes - - - - - 

12 
Performing financing and 
sukuk/ securities: - 453,447 20,628 906,357 838,420 
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NOTES TO THE CONDENSED CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL INFORMATION 

for the three months ended 31 March 2021   

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 

13 Performing financial to financial 
institutions by level 1 HQLA - - - - - 

14 Performing financing to financial 
institutions secured by non-level 
1 HQLA and unsecured 
performing financing to financial 
institutions - 127,045 - 214,171 245,568 

15 Performing financing to non- 
financial corporate clients, 
financing to retail and small 
business customers, and 
financing to sovereigns, central 
banks and PSEs, of which: - 147,516 101,279 - 124,398 

16 With a risk weight of less than or 
equal to 35% as per the CBB 
Capital Adequacy Ratio 
guidelines - - - 22,064 14,342 

17 Performing residential 
mortgages, of which: - - - - - 

18 With a risk weight of less than or 
equal to 35% under the CBB 
Capital Adequacy Ratio 
Guidelines - - - - - 

19 Securities/sukuk that are not in 
default and do not qualify as 
HQLA, including exchange-
traded equities - 260,664 19,500 395,881 535,963 

20 Other assets: - - - - - 

21 Physical traded commodities, 
including gold -    - 

22 Assets posted as initial margin for 
Shari’a-compliant hedging 
contracts and 
contributions to default funds of 
CCPs - - - - - 

23 NSFR Shari’a-compliant hedging 
assets - - - - - 

24 NSFR Shari’a-compliant hedging 
contract liabilities before 
deduction of variation 
margin posted - - - - - 

25 All other assets not included in 
the above categories 2,652,216 - - - 2,652,216 

26 OBS items - - - - 13,743 

27 Total RSF - 988,673 141,407 1,538,473 4,475,181 

28 NSFR (%) - - - - 97% 
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for the three months ended 31 March 2021 US$ 000’s  

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 

 31 March 2021 
 

31 December 2020 
 

   
Stock of HQLA 256,136 244,049 
Net cashflows 120,716 103,188 
LCR % 215% 240% 
   
Minimum required by CBB 80% 80% 

 

c. Capital Adequacy Ratio 

 

 31 March 2021 
 

31 December 2020 
 

   
CET 1 Capital before regulatory adjustments 1,028,633 1,025,835 
Less: regulatory adjustments - - 
CET 1 Capital after regulatory adjustments 1,028,633 1,025,835 
T 2 Capital adjustments 59,884 76,062 
Regulatory Capital 1,088,517 1,115,945 
   
Risk weighted exposure:   
Credit Risk Weighted Assets 7,608,664 7,647,064 
Market Risk Weighted Assets  55,250 72,038 
Operational Risk Weighted Assets 552,821 552,821 
Total Regulatory Risk Weighted Assets  8,216,735 8,271,923 
   
Investment risk reserve (30% only) 2 2 
Profit equalization reserve (30% only) 3 3 
Total Adjusted Risk Weighted Exposures 8,216,731 8,271,918 
   
Capital Adequacy Ratio (CAR) 13.25% 13.49% 
Tier 1 Capital Adequacy Ratio 12.52% 12.57% 
   
Minimum CAR required by CBB 12.50% 12.50% 
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for the three months ended 31 March 2021 US$ 000’s   

 

6 Seasonality 

Due to the inherent nature of the Group’s business (investment banking, commercial banking and 

leisure and hospitality management business), the three-month results reported in this condensed 

consolidated interim financial information may not represent a proportionate share of the overall 

annual results.    

 
7 Comparatives 

The comparative figures have been regrouped in order to conform with the presentation for current 

year. Such regrouping did not affect previously reported profit for the period or total equity.  FAS 

32 was adopted prospectively effective 1 January 2021 and comparative figures have not been 

restated. 

 

8 Appropriations 

Appropriations, if any, are made when approved by the shareholders. 

 

In the shareholders meeting held on 6 April 2021, the following were approved:   

a) Cash dividend of 1.86% of the paid-up share capital amounting to US$ 17 million;  

b) Stock dividend of 2.56% of the paid-up share capital amounting to US$ 25 million; 

c) Appropriation of US$ 1,104 thousand towards charity, civil society institutions and Zakat for the 

year 2020;  

d) Transfer of US$ 4,509,500 to statutory reserve; and 

e) The reduction of the capital by cancelling treasury shares amounting up to a maximum of 

141,335,000 shares worth up to US$37,453,775 as a result of cancelling the market maker 

agreement, subject to the approval of the competent regulatory authorities. 

The above transactions will be affected in the condensed consolidated interim financial information 
for the six month period ended 30 June 2021. 
 
 

9 Treasury portfolio  

 31 March  

2021 

 31 December 

2020 

 31 March 

2020 

 (reviewed)  (audited)  (unreviewed) 

      

Placements with financial institutions 165,034  169,998  374,026 

      

Equity type investments       
At fair value through income statement 
- Structured notes   370,830 

 
368,431 

 
340,318 

      

Debt type investments       

At fair value through equity      

- Quoted sukuk 774,742  648,991  344,283 

      

At amortised cost       

- Quoted sukuk *  714,013    693,737    613,551  

- Unquoted sukuk  3,493   3,493   3,493  

      

Less: Impairment allowances (6,880)  (6,104)  (4,733) 

      
 2,021,232  1,878,546  1,670,938 

* Includes quoted sukuk of US$ 302,440 thousand (31 December 2020: US$ 302,260 thousand) 

pledged against term-financing of US$ 200,085 thousand (31 December 2020: US$ 200,204 

thousand).  
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for the three months ended 31 March 2021 ‘US$ 000’s  

 

10 Financing assets 

 31 March  

2021 

 31 December 

2020 

 31 March 

2020 

 (reviewed)  (audited)  (unreviewed) 

      

Murabaha  955,882    969,152    1,071,578  

Musharaka  277    276    277  

Wakala  239    239    13,280  

Mudharaba  2,650    2,690    2,776  

Istisnaa  4,047    3,565    5,946  

Assets held-for-leasing  356,535    345,342    391,587  

 1,319,630  1,321,264  1,485,444 

      

Less: Impairment allowances (59,839)  (53,998)  (113,261) 

      
 

1,259,791  1,267,266  1,372,183 

Murabaha financing receivables are net of deferred profits of US$ 44,979 thousand                                                           

(31 December 2020: US$ 50,032 thousand).  
 

The movement on financing assets and impairment allowances is as follows: 

 

Financing assets Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total 

     

Financing assets (gross)  995,020   192,125   132,485  1,319,630 

Expected credit loss 16,484  8,345 35,010 59,839 

 
Financing assets (net)  978,536  183,780 97,475 1,259,791 

 

Impairment allowances Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total 

     

At 1 January 2021  21,173   6,255   28,926   56,354  

Net movement between stages  (79)  674   (595)  -    

Net charge for the period  (4,610)  1,416  6,679 3,485 

 
At 31 March 2021 16,484 8,345 35,010 59,839 

 

Financing assets 
31 December 2020 (audited) 

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total 

     

Financing assets (gross)  1,025,534   149,350   146,380   1,321,264  

Expected credit loss  21,389   5,130   27,479   53,998  

 
Financing assets (net)  1,004,145   144,220   118,901   1,267,266  

 

Impairment allowances Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total 

     

At 1 January 2020  12,149   7,241   88,319   107,709  

Net movement between stages  228   (4,512)  4,285   1  

Net charge for the period  9,298   2,401   (2,542)  9,157  

Write-offs  -     -     (29,204)  (29,204) 

Disposal  (286)  -     (33,379)  (33,665) 

 
At 31 December 2020  21,389   5,130   27,479   53,998  
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11 Investment in real estate 

 31 March 

2021 

 31 December 

2020 

 31 March 

2020 

 (reviewed)  (audited)  (unreviewed) 

Investment Property       

- Land  481,315  481,315  384,915 

- Building 63,757   63,757  45,190 

 545,072  545,072  430,105 

Development Property      

- Land 767,640  761,032  780,253 

- Building 507,971  506,211  476,357 

 1,275,611  1,267,243  1,256,610 

      
 1,820,683  1,812,315  1,686,715 

12 Proprietary investments 

 31 March 

2021 

 31 December 

2020 

 31 March 

2020 

 (reviewed)  (audited)  (unreviewed) 

Equity type investments      

At fair value through income statement       

- Unlisted fund  10,000   10,000  - 

 10,000  10,000  - 

At fair value through equity      

- Listed securities   13  19,060  15,308 

- Unquoted securities   87,484  108,998  165,166 

 87,497  128,058  180,474 

      

Equity-accounted investees 76,977  78,050  121,077 

      

 174,474  216,108  301,551 

13 Co-investments 

  31 March 

2021 

 31 December 

2020 

 31 March 

2020 

 (reviewed)  (audited)  (unreviewed) 

At fair value through equity      

- Unquoted securities  115,189  126,319  97,334 

      

At fair value through income statement      

- Unquoted securities  5,260  -  - 

      

 120,449  126,319  97,334 

 

14 Term financing 

 

31 March 
2021 

 31 December 

2020 

 31 March  

2020 

 (reviewed)  (audited)  (unreviewed) 

      

Murabaha financing  880,104  748,265  399,751 

Sukuk  322,271  289,818  303,938 

Ijarah financing 21,867  22,303  23,939 

Other borrowings 28,962  28,691  27,323 

      

 1,253,204  1,089,077  754,951 
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15 Impairment allowances 

 Three months ended  

 

31 March  
2021 

31 March  

2020 

 (reviewed) (ureviewed) 

Expected credit loss on:   

Bank balances 7 3 

Treasury portfolio  1,215 102 

Financing assets, net (note 10) 3,485 3,523 

Other receivables  6  - 

Commitments and financial guarantees  19  - 

 4,732 3,628 

   

 Impairment on investment in equity securities 468 - 

   

 5,200 3,628 

 

16 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. 

 

For further details of cumulative government grants and subsidies received in 2020, please also 

refer the 2020 annual audited consolidated financial statements.  
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17 Related party transactions  

 

The significant related party balances and transactions as at 31 March 2021 are given below: 

 

 Related parties as per FAS 1 Assets under 
management 

(including 
special 

purpose and 
other 

entities) Total 31 March 2021 (reviewed) 

Associates 
and joint 
venture 

Key 
management 

personnel 

Significant 
shareholders 
/ entities in 

which 
directors are 

interested  
      

Assets      

Treasury portfolio  -  - 35,000   -     35,000  

Financing assets  -     9,523   28,994   21,017   59,534  

Proprietary investments  113,045   -     25,267  142,093 280,406 

Co-investments   -     -     -     109,402  109,402 
Receivables and 
prepayments  5,455   -     31,063   161,425   197,943  

      

Liabilities       
Placements from financial, 
non-financial institutions 
and individuals  -     6,655   -     -     6,655  

Customer accounts  324   271   54,300   4,675   59,570  

Payables and accruals   -     627   4,014   38,174   42,815 
      
Equity of investment 
account holders  1,106   1,395   77,049   820   80,370  
      

Income       
Income from Investment 
banking  -     -     -     17,590   17,590  
Income from commercial 
banking      

- Income from financing - 212 1,106 - 1,318 

- Fee and other income (1,170) - 5 - (1,165) 
- Less: Return to 

investment account 
holders (19) - (2,560) - (2,589) 

- Less: Finance expense - (122) (772) - (894)  
Income from proprietary 
and co-investments  (37)  -     8,017   5,310   13,290  
Treasury and other income  -     -     656   316   972  
      

Expenses      

Operating expenses  -    7,825  -     24  7,849 

      
Transactions during the 
period      
Sale of proprietary 
investment   -     -     27,063   62,002   89,065  
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17 Related party transactions (continued) 

 

 Related parties as per FAS 1 

Assets under 
management 

(including 
special 

purpose and 
other entities) Total 

31 December 2020 
(audited) 

Associates 
and joint 
venture 

Key 
management 

personnel 

Significant 
shareholders / 

entities in 
which 

directors are 
interested  

      

Assets      

Treasury portfolio  -     -     35,000   -     35,000  

Financing assets  -     9,485   17,695   29,848   57,028  

Proprietary investments  114,250   -     16,058   49,170   179,478  

Co-investments   -     -     -     70,715   70,715  
Receivables and 
prepayments  4,622   -     -     132,616   137,238  

      

Liabilities       
Placements from financial, 
non-financial institutions 
and individuals  -     5,584   112,567   -     118,151  

Customer accounts  358   225   17,995   3,212   21,790  

Payables and accruals   -     500   2,732   74,242   77,474  
      
Equity of investment 
account holders  1,095   639   99,580   865   102,179  
      
31 March 2020 
(unreviewed)      

Income       
Income from Investment 
banking  -     -     -     13,613   13,613  
Income from commercial 
banking      

- Income from financing - 212 1,106 - 1,318 

- Fee and other income - - 5 - 5 
- Less: Return to 
investment account 
holders (19) - (2,560) (11) (2,589) 

- Less: Finance expense - (122) (772) - (894) 
Income from proprietary 
and co-investments  (839)  -     -     2,246   1,407  
Treasury and other income  -     -    -   316  316 
      

Expenses      

Operating expenses  -    7,562   385   16   7,963 
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18 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 

31 March 2021 (reviewed)      

Segment revenue  4,578   17,590  17,172   51,049   90,388 

Segment expenses  (5,848)  (18,267)  (11,568)  (35,367)  (71,050) 

Segment result   (1,270)  (677) 5,604  15,682  19,339 

Segment assets  1,766,898   1,080,716   2,943,164   1,252,292  7,043,070  

Segment liabilities  253,181   612,067   1,221,280  2,421,084   4,507,612  

Other segment information       

Impairment allowance  -     912   3,506   782   5,200  

Proprietary investments (Equity-accounted investees)  5,702   18,295   52,980  -     76,977  

Equity of investment account holders  -     -     1,071,630   269,682   1,341,312  

Commitments  35,705   -     149,387   -    185,092 
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18 Segment reporting (continued) 

 

 
Real estate 

development 

Investment 

banking 

Commercial 

banking  

Corporate and 

treasury Total 

31 March 2020 (unreviewed)      

Segment revenue  3,414   14,451   15,005   36,588   69,458  

Segment expenses  (5,848)  (9,996)  (9,358)  (37,474)  (62,676) 

Segment result   (2,434)  4,455   5,647   (886)  6,782  

Segment assets  1,864,987   869,302   2,381,435   1,022,623   6,138,347  

Segment liabilities  316,488   757,728   1,062,487   1,588,092   3,724,795  

Other segment information       

Impairment allowance  -     -   3,628   -     3,628  

Proprietary investments (Equity-accounted investees)  5,702   22,527   92,848   -     121,077  

Equity of investment account holders  -     -     1,168,869   595   1,169,464  

Commitments  28,564   -     177,199   -     205,763  
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19 Commitments and contingencies 

The commitments contracted in the normal course of business of the Group: 

 31 March 

2021 

US$ 000’s 

(reviewed) 

 31 December 

2020 

US$ 000’s 

(audited)   

 31 March  

2020 

US$ 000’s 

(unreviewed) 

      

Undrawn commitments to extend finance  106,995    83,260    149,886  

Financial guarantees  48,066    27,003    27,313  
Capital commitment for infrastructure 
development projects  21,617   22,449   14,064  

Commitment to lend  8,414   13,000   14,500  

      

  185,092   145,712  205,763 

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                              

31 March 2021 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 Group entities 

also have been filed by former employees and customers. 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. Where applicable, 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. 

 

20 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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20 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). 
 

31 March 2021 (reviewed) Level 1 Level 2 Level 3 Total 

i) Proprietary investments     

Investment securities carried at fair value 
through:    

 

- income statement  -    10,000  -    10,000 

- equity 13  -     87,484  87,497 

 13 10,000  87,484 97,497 

ii) Treasury portfolio      

Investment securities carried at fair value 
through:     

- income statement  -     216,504   154,326  370,830 

- equity  774,742   -     -    774,742 

       774,742   216,504   154,326  1,145,572 

iii) Co-investments      

Investment securities carried at fair value 
through     

- equity  -     -    115,189 115,189 

- income statement   5,260 5,260 

   120,449 120,449 

     

 774,755  226,504  362,259  1,363,518 

 

31 March 2020 (unreviewed) Level 1 Level 2 Level 3 Total 

i) Proprietary investments     

Investment securities carried at fair value 
through:    

 

- income statement - - - - 

- Equity  15,308   -     165,166   180,474  

  15,308   -     165,166   180,474  

ii) Treasury portfolio      

Investment securities carried at fair value 
through:     

- income statement  -    157,250     183,068  340,318  

- equity  344,283   -     -    344,283 

 344,283  157,250   183,068  684,601  

iii) Co-investments      

Investment securities carried at fair value 
through equity  -     -     97,334   97,334  

     

  359,591  157,250   445,568  962,409  
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20 Financial instruments (continued) 

 

The following table analyses the movement in Level 3 financial assets during the period: 

 

 31 March 
2021 

 31 December 
2020 

  (reviewed)   (audited) 
    

At beginning of the period  390,567    221,741  

Gains (losses) in income statement  255     (1,326) 

Transfer (to) / from Level 2  (924)  155,250 

Disposals at carrying value   (32,898)    (41,685)  

Purchases  3,972     63,623   

Fair value changes during the period  1,287   (7,036) 

    

At end of the period 362,259  390,567 

 

 

21 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$ 4,363 million                              

(31 December 2020: US$ 4,360 million) During the period, the Group had charged management 

fees amounting to US$ 805 thousand (31 March 2020 (unreviewed): US$ 838 thousand) to its 

assets under management. 

 

2. Custodial assets comprise of discretionary portfolio management (‘DPM’) accepted from 

investors amounting to US$ 460,873 thousand out of which US$ 161,791 thousand has been 

invested to the Bank’s own investment products. Further, the Bank is also holding Sukuk of     

US$ 38,056 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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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. This has been recognized directly in 

the Group’s equity.  

 

• 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 three months ended 31 March 2021, financing assets bookings were lower by 52.26% than the 

same period of the previous year. 
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• 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 31 March 2021 was 13.25%, 215% and 97% 

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 Q1 02021 due to which the group had to recognize 

valuation losses on its Sukuk. 

 

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 three-,month period ended 31 

March 2021, the Bank achieved a net profit of USD 16.57 million, which is higher than USD 5.08 million 

in the same period of the previous year, registering a increase of 226 %. 

 
A summary of the significant areas of cumulative financial impact on the Bahrain banking operations 
described above since March 2020 is as follows: 

 

 Net Impact 
recognized in 
the Group's 
consolidated 

income 
statement 
USD' 000 

Net Impact 
on the 

Group's 
consolidate
d financial 
position 

USD' 000 

Net Impact 
recognized in 
the Group's 
consolidated 

owners’ 
equity 

USD' 000 

Average reduction of cash reserve - 26,058 - 

Concessionary repo at 0% # (737) 129,676 (737) 

Modification loss - (25,072) (25,072) 

Modification loss amortization 25,072 25,072 - 

ECL attributable to COVID-19 (5,172) (5,172) - 

Government grants - - 4,953 

Lower fee income (retail banking) (830) - - 

 
# Concessionary repo was only provided in the prior year and no such facilities continue in the current period. 

 
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 31 March 2021. 

 

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 and only covers impact on Bahrain 

banking operations of the Group. 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.  
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