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 مجموعة جي إف إتش المالیة ش.م.ب.

 (تأسست في مملكة البحرین)

 44136سجل تجاري رقم 

 

الطوعي المشروط من مجموعة جي إف إتش المالیة ش.م.ب. ("جي إف إتش") لالستحواذ على ما یصل  المعدل فیما یتعلق بالعرض
ما یصل إلى مثیل ")،  لمصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب. ("المصرفلة الصادرة والمدفوعة من األسھم العادی %100إلى 

أسھًما عادیة من المصرف (تشكل حقوق التصویت) ، غیر مملوكة حالیًا من قبل جي إف إتش ، والتي تمثل ما یصل  187,589,034
سھم في جي إف إتش  0.384ھم بنسبة معدلة تعادل من رأس المال الصادر والمدفوع للمصرف عن طریق تبادل األس ٪21.03إلى 

دینار بحریني لكل سھم من أسھم المصرف الخلیجي التجاري بناًء على رغبة كل مساھم من مساھمي  0.024بإلضافة الى ما یعادل 
 المصرف الخلیجي التجاري

 لیس لدى مقدم العرض النیة لتقدیم عرض معدل آخر. 

، یتعین علیك استشارة أحد متداولي األوراق المالیة المعدل یتعلق بأي جانب من جوانب ھذا العرض ھام: إذا كان یراودك الشك فیما
 ھنيو أي مستشار ممھني أمحاسب أو  محامي أو وكیل قانونيأو  مدیر مصرفأو المرخصین أو مؤسسة مرخصة في األوراق المالیة

 آخر.

وزارة الصناعة والتجارة والسیاحة في مملكة البحرین أیة مسؤولیة  وأین بورصة البحر وأمصرف البحرین المركزي  أي من ال یتحمل
 منأي نوع تحمل صراحة عن أنھم یخلون مسؤلیتھم كما  ،المعدل العرضمستند عن دقة واكتمال التصریحات والمعلومات الواردة في 

 .المعدل ضالعرمستند خسارة أیاً كانت، تنشأ عن االعتماد على كل أو أي جزء من محتویات ال

 .2021نوفمبر  24مؤرخ بتاریخ  مستند العرض المعدل

مستشار تنفیذ اإلصدار ووكیل  وكیل االستالم
 التخصیص

السجل المركزي إلیداع وإصدار 
 األوراق المالیة

 شركة البحرین للمقاصة ش.م.ب. (م) شركة البحرین للمقاصة ش.م.ب. (م) تكنولوجیز (البحرین) ذ.م.م  كیفن

 

 عضاء مجلس اإلدارةإقرار أ

، والذین تظھر أسماؤھم أدناه، یتحملون المعدلالعرض لمستند أعضاء مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش المالیة ش.م.ب. المصدرین 
ویقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنھ حسب أفضل . المعدل مجتمعین ومنفردین المسئولیة الكاملة عن دقة المعلومات المتضمنة في ھذا العرض

 دیھم من معرفة واعتقاد، والذین اتخذوا العنایة المعقولة لضمان ذلك، فإن المعلومات التي یتضمنھا ھذا اإلعالن تتوافق مع الحقائق والما ل
  یشوبھا أي إغفال من شأنھ أن یؤثر على أھمیة وشمولیة ھذا اإلعالن



 

 بیان من مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش المالیة ش.م.ب.

من  Bمن الجزء  TMA-Cمن قبل مجموعة جي إف إتش المالیة ش.م.ب. ("جي إف إتش") وفقًا للملحق  العرض المعدلمستند تم إعداد 
، عملیات االستحواذ والدمج ونموذج االستحواذ، لتوفیر المعلومات لمساھمي المصرف 6كتیب قواعد مصرف البحرین المركزي، المجلد 
من األسھم  %100تعلق بالعرض المقدم من جي إف إتش لالستحواذ على ما یصل إلى الخلیجي التجاري ش.م.ب ("المصرف")، فیما ی

سھما عادیا من أسھم المصرف  187,589,034العادیة الصادرة والمدفوعة الخاصة بالمصرف الخلیجي التجاري، ممثلة بما یصل إلى 
في المصرف  %21.03، والتي تمثل حصة تصل إلى الخلیجي التجاري (تشكل حقوق التصویت)، غیر مملوكة حالیا من قبل جي إف إتش

كحد أقصى، ممثلة بـ  %100الخلیجي التجاري، وبذلك یصل إجمالي حصة جي إف إتش في المصرف الخلیجي التجاري إلى 
 سھما (تشكل حقوق التصویت) للمصرف الخلیجي التجاري. 803,646,321

مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش المالیة بموجبھ أنھ، بعد أن اتخذ ویقر زي. لدى مصرف البحرین المرك المعدل تم إیداع وثیقة العرض
، على حد علمھم، متوافقة مع الحقائق مستند العرض المعدلن المعلومات الواردة في الواجبة والمطلوبة في مثل ھذه الحاالت بأكل العنایة 

 وال تحتوي على أي حذف جوھري.

 

 ھام:

إذا وقع التعارض بین النسخة اإلنجلیزیة زیة (األصلیة) الى اللغة العربیة. نسخة اإلنجلیالمن  مستند العرض المعدل ھذاترجمة  تم
 والنسخة المترجمة، تكون النسخة اإلنجلیزیة ھي الساریة ویُعتد بھا.

  



 معلومات ھامة

) المقدم من مجموعة جي إف إتش المالیة ش.م.ب. (مقدم أو العرض المعدل لطوعي المشروط (العرضا مستند العرض المعدلتم إعداد 
من األسھم العادیة الصادرة والمدفوعة من المصرف الخلیجي التجاري  %100العرض أو جي إف إتش) لالستحواذ على ما یصل إلى 

سھما عادیا من أسھم المصرف الخلیجي، (تشكل حقوق  187.589.034أو المصرف) ، ممثلة بما یصل إلى  متلقي العرضش.م.ب. (
في المصرف الخلیجي التجاري، وبذلك یصل  %21.03التصویت)، غیر مملوكة حالیًا من قبل جي إف إتش، وتمثل حصة تصل إلى 

ھم المصرف سھما من أس 803,646,321كحد أقصى، ممثلة بـ  %100إجمالي حصة جي إف إتش في المصرف الخلیجي التجاري إلى 
الخلیجي التجاري (تشكل حقوق التصویت). یصبح ھذا العرض غیر مشروط من جمیع النواحي فقط إذا تم استیفاء الشروط المسبقة 

 أو التنازل عنھا، عند االقتضاء، من قبل جي إف إتش. المعدل العرضمستند من  3.6المنصوص علیھا في القسم 

لیم ، فیجب علیك على الفور تسالمعدل العرض مستندمصرف الخلیجي التجاري وقت استالمك إذا كنت قد قمت ببیع جمیع أسھمك في ال
إلى الشخص الذي تم بیع األسھم إلیھ، أو إلى الشخص المرخص لھ من قبل المصرف الخلیجي التجاري أو بورصة   العرض المعدل مستند

 أو التحویل لصالح الشخص الذي بیعت لھ األسھم.البحرین أو أي وكیل آخر، تم من خاللھ البیع وذلك إلجراء البیع 

، وحدة عملیات االستحواذ والدمج 6لتتوافق مع أحكام كتیب قواعد مصرف البحرین المركزي، المجلد  العرض المعدل مستندتم إعداد 
 ).TMAونموذج االستحواذ (

ن قبل مصرف البحرین المركزي بأن الحقائق الواردة إلى مصرف البحرین المركزي وال تشكل ضماناً م  العرض المعدل مستندتم تقدیم 
فیھا دقیقة أو كاملة. قد یتأثر ھذا العرض المقدم لمساھمي المصرف الخلیجي التجاري المقیمین في دول أخرى غیر مملكة البحرین بقوانین 

رف الجھة. یجب على جمیع مساھمي المص البلد الذي یقیمون فیھ وال یعتبر عرضاً في أیة جھة اختصاص حیثما ینتھك العرض قوانین تلك
الخلیجي التجاري الذین یرغبون في قبول العرض أن یقتنعوا بأنفسھم فیما یتعلق بااللتزام الواجب بالقوانین في جھات االختصاص ذات 

 الصلة بھم، بما في ذلك استالم أیة موافقة حكومیة ضروریة أو دفع أیة ضرائب مستحقة.

من قبل مقدم العرض. ال یقدم وكیل االستالم أي تعھد أو المقدم بخصوص العرض   العرض المعدل مستندواردة في تم توفیر المعلومات ال
 ،العرض المعدل مستندضمان، سواء بشكل صریح أو ضمني، فیما یتعلق بدقة أو اكتمال ھذه المعلومات، وال یوجد أي شيء وارد في 

 من قبل وكیل االستالم. یجب االعتماد علیھ باعتباره وعدا أو إقرارا

المتعلقة بالمصرف الخلیجي التجاري بحسن نیة بناًء على المعلومات المتاحة للجمھور  العرض المعدل مستندتم إعداد المعلومات الواردة في 
 ومات الواردة فيوبالتعاون مع إدارة المصرف. وبالتالي، ال یتحمل مقدم العرض ووكیل االستالم أیة مسؤولیة عن دقة أو اكتمال المعل

 فیما یخص المصرف الخلیجي التجاري. مستند العرض المعدل

إلى مقدم العرض، لم یتم تفویض أي شخص لتقدیم أیة معلومات أو أي   العرض المعدل مستندینبغي توجیھ جمیع االستفسارات المتعلقة ب
 .ا المستندتمثیل نیابة عن مقدم العرض بخالف المشار إلیھا في ھذ

، على حد علم واعتقاد أعضاء مجلس إدارة جي إف إتش، الذین بذلوا كل العنایة المعقولة العرض المعدل مستندات الواردة في المعلوم
للتأكد من أن ھذه ھي الحالة، صحیحة كما في تاریخ ھذه الوثیقة. سیتم نشر أیة معلومات جوھریة جدیدة واإلعالن عنھا على الفور كملحق 

 .TMAوفقًا ألحكام   لمعدلالعرض ا مستندمكمل ل

وجوانب العرض، فیجب علیك استشارة متعامل مرخص في األوراق المالیة أو  ھذا المستندھام: إذا كان لدیك أي شك بشأن محتویات ھ
ة حقیقآخر. ال تعني  ھنيأو أي مستشار م ھنيمؤسسة مرخصة في األوراق المالیة، أو مدیر بنك، أو محامي أو وكیل قانوني، أو محاسب م

، رضمتلقي العتقدیم ھذا العرض إلى مصرف البحرین المركزي أن مصرف البحرین المركزي یتحمل المسؤولیة عن أداء مقدم العرض أو ا
 وال عن صحة أیة بیانات أو إقرارات قدمھا مقدم العرض.

الستالم وبورصة البحرین والفروع واستمارة القبول والتحویل من مكاتب وكیل ا العرض المعدل مستندیمكن الحصول على نسخ من 
 المشاركة في مملكة البحرین.

 لمزید من التفاصیل. 4یرجى االطالع على القسم 



 العبارات ذات الرؤیة المستقبلیة

على كلمات أو عبارات مثل سوف، یھدف، یتوقع، یتصور، یتنبأ، یقدر، یعتزم، المستقبل، الھدف، المشروع،   العرض المعدل مستندحتوي ی
بارھا تلتعبیرات أو األشكال المماثلة لھذه التعبیرات التي تعتبر بیانات ذات رؤیة مستقبلیة. تستند ھذه البیانات إلى افتراضات وال ینبغي اعوا

 بمثابة مؤشرا على األحداث الفعلیة التي ستحدث أو ضماناً باألداء المستقبلي.

  



 قائمة المصطلحات

 كون بغیر ذلك معرفة في ھذه الوثیقة، المعاني التالیة، ما لم یتطلب السیاق غیر ذلك:یكون للكلمات والمصطلحات التي ال ت

من قبل مساھم في المصرف الخلیجي التجاري المعدل یعني قبول ھذا العرض  القبول
عن طریق التوقیع على استمارة القبول والتحویل وتقدیمھا إلى وكیل االستالم 

 العرضمستند المنصوص علیھا في خالل فترة العرض وفقًا لإلجراءات 
 .المعدل

تعني االستمارة التي سیتم إعدادھا وتوزیعھا من قبل المصرف الخلیجي  استمارة القبول والتحویل
التجاري و/أو وكیل االستالم إلى مساھمي المصرف الخلیجي التجاري 

 للمشاركة في العرض.

 تعني مملكة البحرین البحرین

 شركة البحرین للمقاصة ش.م.ب.تعني  البحرین للمقاصة

 الدینار البحریني، العملة القانونیة لمملكة البحرین د.ب.

BHB تعني بورصة البحرین 

 مجلس اإلدارة

 یوم عمل

 

 المقابل النقدي

 مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش المالیة ش.م.ب.

الیوم الذي تعمل فیھ البنوك والمؤسسات المالیة في مملكة البحرین یعني 
 لإلنجاز اإلعمال العامة

وفقًا لتقدیر كل مساھم في  المصرفلكل سھم من أسھم  .ب.د 0.024عني ی
المصرف الخلیجي التجاري شریطة أن یصبح العرض المعدل غیر مشروط 

 بعد استیفاء الشروط السابقة

CBB مصرف البحرین المركزي 

أي  د األصلي الصادر منتعني نسخة من مستند مصدق كنسخة حقیقیة للمستن نسخة معتمدة
 :FATFالدول األعضاء لمجلس التعاون الخلیجي أو  اآلتي من  من

 ؛محامي(أ) و

 (ب) كاتب عدل؛

 (ج) محاسب قانوني/معتمد؛

 (د) مسئول بوزارة حكومیة؛

 (ھـ) مسئول بسفارة أو قنصلیة؛ أو

، أو أیة مؤسسة مالیة أخرى متلقي العرض(و) مسئول لدى مقدم العرض، 
  مرخصة؛

CMSD تعني دائرة مراقبة أسواق المال بمصرف البحرین المركزي؛ 



CSD تعني اإلیداع المركزي لألوراق المالیة في البحرین للمقاصة؛ 

 ؛المعدلالعرض مستند من 3.6 تعني الشروط المحددة في القسم  شروط مسبقة

 

Demat تعني غیر مادیة 

OGM تعني الجمعیة العمومیة العادیة 

FATF عني فریق عمل اإلجراء المالي؛ت 

 15تعني تاریخ اإلغالق األولي للعرض أو التاریخ الذي یصادف الیوم الـ  تاریخ اإلغالق النھائي
أو المعلن بأنھ غیر مشروط  المعدل المیالدي من تاریخ اإلعالن عن العرض
 من جمیع الجوانب، أیھما یكون الحقاً؛ 

بإجراء العرض الصادر من جي إف إتش إلى لمؤكدة انیة التعني إخطار  النیة المؤكدة
 ؛2021أكتوبر  14مجلس إدارة المصرف الخلیجي التجاري في 

GCC  ،تعني مجلس التعاون الخلیجي المكون من مملكة البحرین، دولة الكویت
سلطنة عمان، دولة قطر، المملكة العربیة السعودیة ودولة اإلمارات العربیة 

 المتحدة؛

، 44136تعني مجموعة جي إف إتش المالیة ش.م.ب.، سجل تجاري رقم  جي إف إتش
من قبل مصرف البحرین المركزي كبنك (جملة) إسالمي  رخصة والمراقبةالم

 ومدرجة في بورصة البحرین، بورصة الكویت، وسوق دبي المالي؛

اصة ة الختعني كل سھم عادي لجي إف إتش سیتم تخصیصھ من أسھم الخزین سھم (أسھم) جي إف إتش
سھما عادیا في جي إف إتش،  72,034,189بجي إف إتش بما یصل إلى 

)، ج 4.3.2ھذه األسھم (التي سیحدد عددھا األقصى حسب المبین في القسم 
عرض لاسیتم تخصیصھا لمساھمي المصرف الخلیجي التجاري الذین اختاروا 

عرض ستبدال األسھم مقابل أسھمھم في المصرف، شریطة أن الالمعدل ال
 یصبح غیر مشروط بعد استیفاء الشروط المسبقة.المعدل 

IBAN  تعني رقم الحساب المصرفي الدولي 

تعني آخر تاریخ قبل إرسال مستند العرض األولي إلى مجلس إدارة المصرف  آخر تاریخ عملي أولي
 .2021نوفمبر  3 وھو الخلیجي التجاري

وما میالدیا من تاریخ فتح العرض، وھو آخر تاریخ، ) ی15تعني خمسة عشر ( تاریخ اإلغالق األولي
ویخضع للتمدید ولتاریخ اإلغالق النھائي، الستالم استمارة القبول والتحویل 

 المستكملة.

تعني رقما فریدا یصدر من البحرین للمقاصة ألي مستثمر یفتح حساب إیداع  رقم المستثمر
 أوراق مالیة في البحرین للمقاصة.



، 55133لمصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب.، سجل تجاري رقم تعني ا المصرف
من قبل مصرف البحرین المركزي كبنك (تجزئة) إسالمي ومراقب مرخص 

 ومدرج في بورصة البحرین.

تعني حامل أسھم المصرف الخلیجي التجاري كما في التاریخ الواقع بعد یومي  المصرفمساھم 
ل واحد بعد إیقاف تاریخ التداول ) عم1) عمل من آخر تاریخ تداول ویوم (2(

 ألسھم المصرف الخلیجي التجاري ألغراض العرض.

 

تعني األسھم العادیة الصادرة والمدفوعة الخاصة بالمصرف الخلیجي  المصرفأسھم 
 سھما. 803,646,321التجاري والتي تشكل حقوق التصویت بإجمالي 

 لى مجلس إدارة المصرفالمعدل إعرض التإرسال مستندتعني آخر تاریخ قبل  آخر تاریخ عملي
الخلیجي التجاري ألغراض تأكید معلومات معینة متضمنة في ھذه الوثیقة، 

 .2021نوفمبر  23ویكون یوم 

 ) عمل قبل تاریخ فتح العرض.2تعني یومي ( آخر یوم تداول

 عاماً. 21تعني الشخص الذي یقل عمره عن  قاصر

MOICT ة والسیاحة بمملكة البحرین.تعني وزارة الصناعة والتجار 

من األسھم  %100تعني العرض المقدم من جي إف إتش لالستحواذ على  أو العرض المعدل العرض
العادیة الصادرة والمدفوعة الخاصة بالمصرف الخلیجي التجاري، والتي تمثل 

سھما عادیا من أسھم المصرف الخلیجي  187,589,034ما یصل إلى 
لتصویت)، غیر المملوكة حالیا من قبل جي إف إتش، التجاري (تشكل حقوق ا
من رأس المال الصادر والمدفوع الخاص  %21.03وتمثل حصة تصل إلى 

سھم  0.384بنسبة بالمصرف الخلیجي التجاري، عن طریق استبدال األسھم 
لكل سھم من أسھم المصرف  0.024من جي إف إتش و مقابل نقدي بقیمة 

لمصرف الخلیجي التجاري وبموجب رضا أو وفقا لتقدیر كل مساھم في ا
 تنازل جي إف إتش عن الشروط المسبقة، أیھما یكون قابال للتطبیق.

 لیس لدى مقدم العرض النیة لتقدیم عرض معدل آخر.

 4مستند العرض الذي تم إرسالھ الى مجلس إدارة المصرف بتاریخ  یعني )األولي(مستند العرض 
 2021نوفمبر 

 تم إعداده فیما یتعلق بالعرض. ذيال االعرض ھذمستند عني ی عدلالم العرضمستند 

ذي سیعلن عنھ للجمھور، والذي سیتم بحلولھ استالم استمارات لعني التاریخ ای تاریخ فتح العرض
 القبول والتحویل من قبل وكیل االستالم.

غالق إلتعني الفترة التي تبدأ من تاریخ فتح العرض، وتنتھي في تاریخ ا فترة العرض
 النھائي.

) بعد تاریخ اإلغالق النھائي، ویكون التاریخ الذي 1تعني یوم عمل واحد ( إعالن نتائج تاریخ العرض
 سیتم فیھ إبالغ نتائج العرض إلى مساھمي المصرف الخلیجي التجاري.



 تعني المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب. متلقي العرض

تعمیم الذي سیتم إرسالھ من قبل مجلس إدارة المصرف الخلیجي تعني ال متلقي العرضتعمیم مجلس إدارة 
التي تتضمن المعلومات المطلوب تزویدھا والتجاري إلى مساھمي المصرف  

 . TMAإلى مساھمي المصرف وفقا لـ 

 تعني مجموعة جي إف إتش المالیة ش.م.ب. مقدم العرض

لیجي التجاري المدرجة في تعني فروع كل من جي إف إتش والمصرف الخ الفروع المشاركة
والتي ستقوم باستالم استمارات مستند العرض المعدا من ھ 4.1.12القسم 

 القبول والتحویل خالل فترة العرض.

تلقي متكنولوجیز (البحرین) ذ.م.م. وھي الجھة المعینة من قبل مكیفین تعني  وكیل االستالم
 لعرضالمستندقا المفوضة باستالم استمارات القبول والتحویل وف العرض
 من خالل الفروع المشاركة.ذلك و المعدل

یعني الحساب الموجود لدى مؤسسة السمسرة المفوضة من قبل بورصة  حساب األوراق المالیة
 البحرین.

أیام میالدیة من تاریخ اإلغالق النھائي  7تعني التاریخ الواقع خالل فترة  تاریخ التسویة
م جي إف إتش إلى مساھمي المصرف للعرض والذي یتم فیھ تحویل أسھ

الخلیجي التجاري، وبمراعاة أن یصبح العرض غیر مشروط من كافة 
 الجوانب.

سھم من أسھم جي إف إتش مقابل سھم  0.384تعني معدل االستبدال البالغ  معدل استبدال السھم
واحد من أسھم المصرف الخلیجي التجاري لعرض استبدال األسھم بناء على 

مساھم بالمصرف شریطة أن یصبح العرض غیر مشروط بعد تقدیر كل 
 استیفاء الشروط المسبقة.

إیقاف تاریخ التداول ألسھم المصرف 
 الخلیجي التجاري

) والذي سیتم 1تعني التاریخ الواقع قبل تاریخ فتح العرض بیوم عمل واحد (
 فیھ إیقاف تداول أسھم المصرف الخلیجي التجاري في بورصة البحرین.

TMA  عملیات االستحواذ والدمج ونموذج االستحواذ الخاص بكتیب فصل تعني
 .6قواعد مصرف البحرین المركزي، المجلد 

 تعني التاریخ الذي یعلن فیھ العرض بأنھ غیر مشروط بالنسبة للقبول. غیر مشروط كما في تاریخ القبول

تاریخ العرض غیر المشروط من جمیع 
 الجوانب

یكون فیھ قد تم استیفاء جمیع الشروط الخاصة بالعرض تعني التاریخ الذي 
أو التنازل عنھا (حیثما یكون قابال للتطبیق) ویعلن بأنھ غیر مشروط من كافة 

 الجوانب. 

 

  



 القرارات والموافقات -2

 مجلس اإلدارة 2-1

. 2021نوفمبر  24وسبتمبر  14مایو و 2ن قبل مجلس اإلدارة بتاریخ الصادرة عبموجب القرارات المعدل یكون ھذا العرض 
 قرر المجلس ما یلي:

من أسھم المصرف الخلیجي التجاري من خالل أسھم الخزینة وإصدار أسھم جدیدة  %100الموافقة على االستحواذ على  2-1-1
 لمجموعة جي إف إتش المالیة.

لى إعادة شراء أسھمھا (كأسھم خزینة) لتقدم إلى الدعوة لعقد اجتماع للجمعیة العامة العادیة لمساھمي جي إف إتش للموافقة ع 2-1-2
 المصرف الخلیجي التجاري مقابل أسھم المصرف.

)، بموجب عرض %21من أسھم المصرف الخلیجي التجاري (الحصة المتبقیة وقدرھا  %100االستحواذ الطوعي على  2-1-3
 من أسھم المجموعة.  %4.5التي تمثل سھما عادیا، و 171,416,377استحواذ باستخدام أسھم خزینة یصل عددھا إلى 

من إجمالي األسھم الصادرة للتوسع االستراتیجي في مؤسساتھا  %10إعادة شراء أسھم المجموعة (أسھم خزینة)، بما یصل إلى  2-1-4
 المالیة واالستثماریة، باإلضافة إلى برنامج حوافز الموظفین، بمراعاة موافقة الجھات الرقابیة.

سھم في جي إف إتش مقابل كل  0.914اإلستحواذ على المصرف الخلیجي التجاري من نسبة تبادل أسھم تقدر ب  تعدیل عرض 2-1-5
 مقابل كل سھم في المصرف 0.024في جي إف إتش و مقابل نقدي بقیمة سھم  0.384سھم في المصرف إلى مزیج بنسبة 

 الجمعیة العامة العادیة لمقدم الطلب 2-2

. تمت 2021أكتوبر  14ة لعقد جمعیة عامة عادیة لمساھمیھ فیما یتعلق بإعادة شراء أسھمھ (كأسھم خزینة) في قام مقدم الطلب بالدعو
بحد أقصى من إجمالي عدد األسھم الصادرة للمجموعة  %10الموافقة على إعادة شراء أسھم جي إف إتش (أسھم خزینة)، بما یصل إلى 

ستحواذ على أسھم المصرف الخلیجي التجاري بموجب عرض استحواذ، باستخدام من المساھمین، بغرض اال %40.37وذلك من قبل 
من أسھم المجموعة، وبغرض التوسع االستراتیجي في المؤسسات  %4.5سھما عادیا، تعادل  171,416,377أسھم خزینة بما ال یتجاوز 

ة أو من یفوضھ، باتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لتنفیذ المالیة واالستثماریة وبرنامج حوافز الموظفین. كما فوض المساھمون مجلس اإلدار
المذكور أعاله، بما في ذلك دون حصر، تمثیل جي إف إتش في المفاوضات النھائیة لعملیة االستحواذ واتخاذ كافة التدابیر الضروریة مع 

وأیة مستندات أخرى. تم نشر جدول اجتماع الجمعیة أي أطراف من الغیر، الجھات الرقابیة، األسواق وتوقیع جمیع األوراق النھائیة، العقود 
وفقا لقوانین واألنظمة المعمول بھا في مملكة البحرین  2021أكتوبر  14وتم نشر نتائج االجتماع في  2021سبتمبر  15العامة العادیة في 

 https://www.bahrainbourse.comوتتوفر في المواقع اإللكترونیة لبورصة البحرین وجي إف إتش على 
 https://www.gfh.comو
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بة أسواق المال بمصرف مراقإدارة إلى األولي و مستند العرض المعدل ھذا العرض ومستند تم تقدیم نسخ من قرارات مجلس اإلدارة 
یفید بأنھ لیس لدیھا  2021نوفمبر  24و  3عدم ممانعة من الدائرة المذكورة بتاریخ  اتالبحرین المركزي. حصل مقدم العرض على خطاب

 لغرض العرض. األولي والمعدل العرضمستندات أي اعتراض على استخدام 

 %10، بشأن شراء ما یصل إلى 2021أكتوبر  14سواق المال بتاریخ حصل مقدم العرض على خطاب عدم ممانعة من دائرة مراقبة أ
 من أسھم الخزینة الخاصة بھ.

 العرض -3

نیة ال، حیث تم تحدید شروط مسبقة معینة للعرض، و2021سبتمبر  15یشیر مجلس اإلدارة إلى العرض الطوعي المشروط مسبقا بتاریخ 
ً 2021أكتوبر  14بتاریخ المؤكدة  الستیفاء الشروط المسبقة، حیث تم إخطار مجلس إدارة المصرف الخلیجي التجاري ، الصادرة وفقا

https://www.bahrainbourse.com/
https://www.gfh.com/


بنوایا جي إف إتش فیما یتعلق بتقدیم عرض لمساھمي المصرف الخلیجي التجاري لالستحواذ على أسھمھم في المصرف الخلیجي التجاري. 
 التجاري.الصادر الى مجلس إدارة المصرف الخلیجي كما تجدر اإلشارة الى مستند العرض األولي  تفاصیل العرض موضحة أدناه.

 واألوراق المالیة التي یتم بشأنھا العرض متلقي العرض 3-1

كشركة  55133المصرف الخلیجي التجاري مسجل لدى وزارة الصناعة والتجارة والسیاحة بموجب السجل التجاري رقم  3-1-1
البحرین وتنظم كبنك تجزئة إسالمي من قبل مصرف البحرین  مساھمة بحرینیة عامة أسھمھا العادیة مدرجة في بورصة

 المركزي.

من األسھم العادیة الصادرة والمدفوعة من المصرف الخلیجي التجاري،  %100یتمثل العرض في االستحواذ على ما یصل إلى  3-1-2
ت)، غیر المملوكة حالیا سھما عادیا من أسھم المصرف (التي تشكل حقوق تصوی 187.589.034والتي تمثل ما یصل إلى 

من أسھم المصرف الخلیجي التجاري الصادرة والمدفوعة، عن طریق  %21.03من قبل جي إف إتش، وتمثل ما یصل إلى 
وفقا لتقدیر كل مساھم في المصرف الخلیجي التجاري ویخضع ذلك لرضا أو تنازل جي إف إتش   و مقابل نقدي استبدال األسھم

  االقتضاء.عن الشروط المسبقة، عند 

 مقدم العرض 3-2

كشركة  44136مجموعة جي إف إتش مسجلة في مملكة البحرین لدى وزارة التجارة والصناعة والسیاحة بموجب السجل التجاري رقم 
مساھمة بحرینیة عامة، أسھمھا العادیة مدرجة في بورصة البحرین، بورصة الكویت، وسوق دبي المالي، وتنظم كبنك جملة إسالمي من 

 بل مصرف البحرین المركزي.ق

 المقابل الخاص بالعرض 3-3

عرض وفقا لتقدیر كل مساھم في المصرف الخلیجي التجاري ھو تخصیص أسھم جي إف إتش بمعدل الیكون المقابل نظیر  3-3-1
لمصرف مقابل كل سھم من أسھم ا د.ب. 0.024ومقابل نقدي بقیمة  سھم من أسھم جي إف إتش 0.384استبدال أسھم مقداره 

الخلیجي التجاري شریطة أن یصبح العرض غیر مشروط من كافة الجوانب بعد استیفاء أو التنازل من قبل جي إف إتش حسب 
 االقتضاء، عن الشروط المسبقة.

یخطر مساھمي المصرف الخلیجي التجاري بأن جي إف إتش بنك جملة إسالمي ومن ثم فإن أسھم جي إف إتش المعروضة  3-3-3
 ثمارا متوافقا مع الشریعة.تعتبر است

دینار بحریني للسھم) یدفع من قبل مقدم العرض  0.072تم تحدید سعر العرض من قبل جي إف إتش على أساس أعلى سعر ( 3-3-4
أشھر  6ا خالل فترة العرض وخالل متلقي العرضأو أي شخص یتصرف باالتفاق معھ للحصول على حقوق التصویت للشركة 

. یستند السعر إلى أحدث عملیة استحواذ لمجموعة جي إف إتش لألسھم المملوكة من قبل شعاع TMA-3.3.7قبل بدئھا وفقا لـ 
 ، وتقییم التثمین الذي تم إجراؤه فیھا.2021یونیو  6كابیتال وشركة جولدیلوكس لالستثمار في المصرف الخلیجي التجاري، في 

 المساھمون المخولون للعرض 3-4

) عمل من تاریخ آخر تداول، أي 2خلیجي التجاري الذین تظھر أسماؤھم في سجل أسھم المصرف بعد یومي (یكون مساھمو المصرف ال
 ) بعد تاریخ إیقاف التداول ألسھم المصرف الخلیجي التجاري، مخولین الستالم العرض.1یوم عمل واحد (

 إیقاف التداول 3-5

تاریخ تعلیق التداول بأسھم المصرف. مع مراعاة ممارسة أي حق من حقوق  سیتم إیقاف التداول على أسھم المصرف الخلیجي التجاري من
، سیتم استئناف التداول في أسھم المصرف 13.2اإلدراج (یرجى الرجوع إلى القسم إالغاء االستحواذ اإلجباري التي توفرھا جي إف إتش أو 

 ). 1(الخلیجي التجاري في التاریخ الواقع بعد تاریخ التسویة بیوم عمل واحد 

 المعدل الشروط المسبقة للعرض 3-6



ً للعرض المعدل، فإنھ قد تم اإلستیفاء بالشرط المسبق " توفر أسھم الخزینة المطلوبة للتسویة" المعلن عنھ في إفصاح النیة المؤكد  هوفقا
 .2021نوفمبر  4ومستند العرض األولي الصادر بتاریخ  2021أكتوبر  14الصادر بتاریخ 

 .آخر معدل عرض لتقدیم النیة العرض مقدم لدى لیس

الستیفاء، أو التنازل من قبل جي إف إتش، حسب االقتضاء، عن الشروط المسبقة التالیة. لتفادي  المعدل سوف یخضع تنفیذ العرض
زل عنھا من و التناالمذكورة أدناه، أالثالثة االلتباس، لن یصبح العرض غیر مشروط من كافة الجوانب ما لم یتم استیفاء الشروط المسبقة 

 قبل جي إف إتش.

 %18.93من أسھم المصرف الخلیجي التجاري التي تمثل  168,830,131یتم استالم استمارات قبول فیما یتعلق بما ال یقل عن  3-6-1
ى لمن إجمالي رأسمال األسھم الصادرة للمصرف الخلیجي التجاري، والتي سینتج عنھا الملكیة الكاملة من قبل جي إف إتش ع

سھما  784,887,418من إجمالي رأسمال األسھم الصادرة بالمصرف الخلیجي التجاري، ممثلة بعدد  %87.98ما ال یقل عن 
 من أسھم المصرف الخلیجي التجاري.

 الحصول على جمیع الموافقات الرقابیة والقانونیة فیما یتعلق بالعرض.  3-6-2

 یلي اعتبارا من تاریخ نیة الشركة حتى انقضاء مدة العرض: لن یقوم المصرف الخلیجي التجاري بأي مما 3-6-3

 إصدار أیة أسھم و/أو توزیع أرباح نقدیة؛ (أ) 

إنشاء، إصدار أو منح أو السماح بإنشاء، إصدار أو منح أي أوراق مالیة قابلة للتحویل/ خیارات أو ضمانات فیم یتعلق  (ب)
 بأسھم المصرف الخلیجي التجاري؛

ون في سیاق العمل المعتاد، بیع، التصرف في أو االستحواذ على أصول دون الحصول على موافقة بخالف ما یك (ج)
 كتابیة مسبقة من جي إف إتش.

إبرام عقود، بما في ذلك عقود خدمة، بخالف ما یكون في سیاق العمل المعتاد، بما في ذلك العقود أو اإلجراءات التي  (د)
 قد یتنشأ عنھا أیة مطالبة طارئة؛

التسبب في جعل المصرف الخلیجي التجاري أو أي شركة تابعة أو شقیقة للمصرف، تقوم بشراء أو استرداد أیة أسھم  ھـ)(
 في المصرف أو تزوید مساعدة مالیة ألي من عملیات الشراء تلك.

أو تحالف االستحواذ على أیة شركة، شراكة، مؤسسة أعمال أخرى أو قسم تابع لھا، أو الدخول في أیة شراكة  (و)
 استراتیجي؛

الدخول في أي التزام، اتفاق أو ترتیب لتولي تمویل طرف من الغیر أو قرض مصرفي أو أي قرض آخر، أو الحصول  (ز)
 على أي تمویل كھذا للمصرف الخلیجي التجاري؛

للمصرف  إجراء أیة تغییرات في عقد التأسیس والنظام األساسي أو طبیعة رخصة المصرف أو العنوان المسجل (ح)
 الخلیجي التجاري؛

تعدیل، التنازل، تغییر أو الموافقة على إنھاء أي عقد أو حقوق المصرف الخلیجي التجاري بموجبھا، بخالف ما یكون  (ط)
 في سیاق العمل المعتاد وبما یتسق مع الممارسة السابقة. 

 الدخول في عقد مع أي طرف من الغیر ال یكون في سیاق العمل المعتاد؛ (ي)

 الدخول في أیة اتفاق رسمي أو غیر رسمي أو بغیر ذلك إجراء أي التزام بالقیام بأي من المذكور أعاله؛ (ك)

 .TMAالقیام بأیة إجراءات محظورة من قبل  (ل)



، باستثناء ما یكون بموافقة مصرف البحرین المركزي، یجب الوفاء بجمیع الشروط أو TMAمن قواعد  2.14.5بموجب القاعدة رقم 
) یوما میالدیا من تاریخ اإلغالق األولي للعرض أو غیر المشروط كما في تاریخ 15جب أن ینتھي العرض في غضون خمسة عشر (ی

 القبول، أیھما یكون الحقاً.

، التي تحدد "قاعدة الیوم األخیر"، باستثناء موافقة مصرف البحرین المركزي، ال یجوز أن یصبح العرض 2.14.3بموجب القاعدة رقم 
ینایر  3أو یُعلن بأنھ غیر مشروط فیما یتعلق بالقبول بعد ساعات العمل الرسمیة في الیوم الستین بعد تاریخ نشر وثیقة العرض، أي بعد 

2022. 

 أدناه.  3.7یتوفر المزید من اإلرشادات حول الجدول الزمني المتوقع للعرض في القسم 

ازل یخضع للرضا أو التن المعدل في المصرف الخلیجي التجاري مالحظة أن العرضیجب على المساھمین و / أو المستثمرین المحتملین 
أو یُعلن بأنھ غیر مشروط من جمیع النواحي. وفقا لذلك،  المعدل (عند االقتضاء) عن الشروط المسبقة والمشروطة، حیث یصبح العرض

 . غیر مشروط أو ال یصبح غیر مشروط من جمیع النواحيالمعدل قد یصبح العرض 

لذلك یجب على المساھمین و / أو المستثمرین المحتملین في المصرف الخلیجي التجاري توخي الحذر عند التعامل في األوراق المالیة 
للمصرف. یجب على األشخاص الذین لدیھم شك فیما یتعلق باإلجراء الذي یجب علیھم اتخاذه استشارة الوسطاء المرخصین، المتعاملین، 

 سبین المھنیین أو غیرھم من المستشارین المھنیین.المحامین، المحا
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. یتم تحدید بعض TMAوفقا للوائح مصرف البحرین المركزي، وعلى وجھ الخصوص،  المعدل سیتم تحدید التواریخ الرئیسیة للعرض
رتبطة ، ألنھا، على سبیل المثال، مالمعدلالعرض مستند كن تحدیدھا، كما في تاریخ التواریخ الرئیسیة بالرجوع إلى التواریخ التي ال یم

أو ألنھا تتعلق بالتاریخ  TMAوفقا لـ  متلقي العرضبالتاریخ الذي ینشر فیھ مجلس إدارة المصرف الخلیجي التجاري تعمیم مجلس إدارة 
مثل ھذه الحالة، تتم اإلشارة إلى ھذه التواریخ على أنھا "سیتم اإلعالن  أو التنازل عنھا. فيالمعدل الذي یتم فیھ استیفاء شروط العرض 

عنھا" في الجدول أدناه وسیتم إصدار اإلعالنات وفقًا للوائح مصرف البحرین المركزي لمساھمي المصرف الخلیجي التجاري حیث یتم 
 تحدید ھذه التواریخ.

 2021سبتمبر  15 شروطمالوتاریخ العرض الطوعي المسبق 

 2021أكتوبر  14 المؤكدةنیة التاریخ 

 2021أكتوبر  14 العرضتاریخ الدعوة الجتماع الجمعیة العامة لمقدم 

 2021نوفمبر  3 أولي آخر تاریخ عملي

 2021نوفمبر  4 األوليالعرض مستند تاریخ 

 2021نوفمبر  23 آخر تاریخ عملي

 2021نوفمبر  24 تاریخ مستند العرض المعدل

  سیتم اإلعالن عنھ متلقي العرضیخ إلرسال تعمیم مجلس إدارة أحدث تار

) 2سیتم اإلعالن عنھ، ویكون التاریخ الواقع قبل یومي ( تاریخ آخر تداول
 عمل من تاریخ فتح العرض.

سیتم اإلعالن عنھ، ویكون التاریخ الواقع قبل یوم عمل  إیقاف التداول ألسھم المصرف الخلیجي التجاريتاریخ 
 ) من تاریخ فتح العرض. 1(واحد 



 سیتم اإلعالن عنھ. تاریخ فتح العرض

سیتم اإلعالن عنھ، ویكون التاریخ الواقع بعد خمسة عشر  تاریخ اإلغالق األولي للعرض
) یوما میالدیا من تاریخ فتح العرض، بمراعاة التمدید 15(

 وبموجب تاریخ اإلغالق النھائي.

الن عنھ، ویكون تاریخ إغالق العرض األولي، سیتم اإلع تاریخ اإلغالق النھائي
اإلعالن بأن  ) یوما میالدیا من تاریخ15أو خمسة عشر (

غیر مشروط من كافة الجوانب، أیھما یحل الحقاً.  العرض
سیتم اإلعالن عنھ إذا كان التاریخ یختلف عن تاریخ 

 اإلغالق األولي للعرض. 

شروط آخر تاریخ یمكن فیھ إعالن العرض بأنھ غیر م
 بالنسبة للقبول

 2022ینایر  3

سیتم اإلعالن عنھ، ولكونك أحد القابلین للعرض، سیحق  تاریخ الحق في االنسحاب
یوما من تاریخ اإلغالق  14لك سحب ھذا القبول بعد 

النھائي للعرض، إذا لم یصبح العرض غیر مشروط بالنسبة 
 الللقبول بحلول ذلك التاریخ. سیكون تخویل السحب ھذا قاب

للممارسة حتى تاریخ القبول غیر المشروط وبمراعاة 
 .TMAاألحكام ذات العالقة لنموذج 

سیتم اإلعالن عنھ، وسیقع بعد تاریخ اإلغالق النھائي بیوم  تاریخ إعالن نتائج العرض 
 ).1عمل واحد (

) أیام میالدیة من تاریخ 7خالل سبعة ( –سیتم اإلعالن عنھ  تاریخ التسویة
 لنھائي. اإلغالق ا
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قد یمكن لمساھمي المصرف الخلیجي التجاري الراغبین في قبول العرض حیازة أسھم المصرف الخلیجي التجاري بإحدى  3-8-1
 األشكال التالیة:

 محفوظة في حساب سمسرة لدى شركة سمسرة مسجلة في بورصة البحرین؛ Dematأسھم في شكل  (أ)

 في البحرین للمقاصة؛ أو CSDمحفوظة في  Dematشكل أسھم في  (ب) 

 أسھم في شكلھا الفعلي من شھادة أسھم أصلیة فقط. (ج)

 لمزید من التفاصیل.ا المستند "إجراءات قبول العرض" بھذ 4یرجى االطالع على القسم  3-8-2

 حقوق أسھم جي إف إتش 3-9

 تساویة مع األسھم العادیة الحالیة لجي إف إتش.تكون أسھم جي إف إتش في مرتبة م - ترتیب األسھم 3-9-1

شریطة أن یصبح العرض غیر مشروط بعد استیفاء الشروط المسبقة، فإن مساھمي المصرف الخلیجي  - حقوق توزیع األرباح  3.9.2
ت أرباح االتجاري الذین یقبلون عرض استبدال األسھم وفقا لتقدیر كل مساھم في المصرف، یحق لھم الحصول على أي توزیع

وللسنوات المالیة الالحقة على أساس المساواة مع  2021دیسمبر  31معلنة من قبل جي إف إتش تتعلق بالسنة المالیة المنتھیة 
 حاملي األسھم اآلخرین في جي إف إتش.

ین مساھمین الحالییتمتع حاملو أسھم جي إف إتش بجمیع حقوق والتزامات ال - حقوق التصویت وتوزیع رأس المال والتصفیة  3.9.3
في جي إف إتش، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر، المشاركة والتصویت في اجتماعات الجمعیة العامة للمساھمین 

 والمشاركة على أساس المساواة في أي توزیعات أو عوائد أخرى لرأس المال سواء عند التصفیة أو غیر ذلك.

 القبول غیر قابل لإللغاء  3-10

م مساھم في المصرف الخلیجي التجاري بتقدیم استمارة القبول والتحویل المستكملة إلى وكیل االستالم، یصبح القبول غیر عند قیا
قابل لإللغاء وال یمكن سحبھ من قبل مساھم المصرف الخلیجي التجاري سواء كلیًا أو جزئیًا إال إذا لم تتحقق الشروط المسبقة 

 14ي، أو لم یتم التنازل عنھا من قبل جي إف إتش. یحق لقابل العرض سحب موافقتھ بعد كما في تاریخ إقفال العرض األول
یوًما من تاریخ اإلغالق األولي للعرض، إذا لم یصبح العرض غیر مشروط بالنسبة للقبول بحلول ذلك التاریخ، سیكون ھذا الحق 

 .TMAیخضع لألحكام ذات الصلة من في االنسحاب قابالً للممارسة حتى تاریخ القبول غیر المشروط ولكنھ 

  



 إجراءات قبول العرض  -4

 تقدیم االستمارة 4-1

 التقدیم من قبل األفراد 4-1-1

 یجب على مساھمي المصرف الخلیجي التجاري من األفراد الراغبین في قبول العرض تقدیم المستندات التالیة: (أ)

 استمارة القبول والتحویل األصلیة الموقعة؛ )1(

 صل أو نسخة معتمدة ونسخة من اثنین من وثائق تحدید الھویة التالیة:أ )2(

 جواز السفر الساري للفرد أو مستندات سفر دولیة ساریة؛ أ:

 بطاقة ھویة وطنیة ساریة للفرد أو وثیقة مماثلة؛ و ب: 

 رخصة قیادة ساریة للفرد. ج:

ة من فاتورة مرافق حدیثة أو كشف حساب بنكي أو بیان مشابھ من إثبات عنوان السكن الدائم. یمكن أن یتكون اإلثبات من نسخ )3(
بنك آخر أو مؤسسة مالیة مرخصة في الدولة، والتي تم إصدارھا في غضون ثالثة أشھر قبل تقدیمھا، أو وثائق رسمیة، مثل 

 البطاقة الذكیة، من سلطة عامة/حكومیة، أو عقد إیجار؛

وحساب لألوراق المالیة، فإن إثبات ھذا الرقم  INالمصرف الخلیجي التجاري لدیھ حساب إذا كان أحد المساھمین األفراد في  ) 4(
-print)وحساب األوراق المالیة مطلوب في شكل بطاقة مستثمر بالبحرین للمقاصة أو كشف حساب، أو شاشة مطبوعة 

screen)   ولكن ال یوجد وسیط معین، فیمكن أن لنظام البحرین للمقاصة. إذا كان لدى مقدم الطلب حساب أوراق مالیة حالي
 ؛2006یكون إثبات ذلك في شكل إشعار تخصیص من اكتتاب عام سابق ال یكون قبل عام 

 كشف حساب من شركة البحرین للمقاصة أو وسیط فیما یتعلق بأسھم المصرف الخلیجي التجاري المملوكة بشكل إلكتروني؛ و ) 5(

ساھم في المصرف الخلیجي التجاري باسم مساھم المصرف الخلیجي التجاري في شكل تفاصیل الحساب المصرفي من بنك الم )6(
كشف حساب مصرفي أو شاشة مطبوعة للنظام المصرفي عبر اإلنترنت أو خطاب مصرفي یشیر إلى رقم الحساب المصرفي 

جي لمساھم المصرف الخلی استخدام تفاصیل الحساب المصرفيسیتم ) أو تفاصیل الحساب األخرى واسم البنك. IBANالدولي (
قا لتقدیر كل عرض وفاللسداد أي توزیعات أرباح مستقبلیة في حالة قبول  لتسویة المقابل النقدي كمت یمكن ان یستخدم التجاري

 مساھم في المصرف الخلیجي التجاري.

 ي المصرف الخلیجي التجاري عنالمستندات اإلضافیة التالیة مطلوبة عندما یقوم شخص ما بالتوقیع نیابة عن مساھم فرد ف (ب)
 طریق توكیل رسمي:

النسخة األصلیة أو نسخة مصدقة ونسخة من جواز سفر ساري المفعول أو وثیقة السفر الدولیة للشخص الذي یتقدم بطلب ویوقع  ) 1(
 نیابة عن المساھم الفرد في المصرف الخلیجي التجاري؛

الھویة الوطنیة ساریة المفعول أو وثیقة مماثلة للشخص الذي یتقدم بطلب ویوقع نسخة أصلیة أو نسخة مصدقة ونسخة من بطاقة  ) 2(
 نیابة عن المساھم الفرد في المصرف الخلیجي التجاري؛ و

 النسخة األصلیة أو نسخة مصدقة ونسخة من التوكیل الرسمي الموثق (أو موثق/مصدق من خارج مملكة البحرین). )3(

 لوبة للطلبات المقدمة نیابة عن القصر:تكون المستندات التالیة مط (ج)

النسخة األصلیة أو نسخة مصدقة ونسخة من جواز سفر ساري المفعول أو وثیقة السفر الدولیة للوصي القانوني الذي یقدم  ) 1(
 المستندات ویوقع نیابة عن القاصر؛



أو وثیقة مماثلة للوصي القانوني الذي یقدم  نسخة أصلیة أو نسخة مصدقة ونسخة من بطاقة الھویة الوطنیة ساریة المفعول ) 2(
 المستندات ویوقع نیابة عن القاصر؛ و

ما لم یكن الوصي القانوني الذي یوقع نیابة عن القاصر ھو والد القاصر، النسخة األصلیة أو نسخة مصدقة ونسخة من إثبات  )3(
 الوصایة على القاصر المتقدم بالمستندات.

 سساتالتقدیم من قبل المؤ 4-1-2

 یجب على جمیع المؤسسات تزوید الوثائق التالیة:

 استمارة القبول والتحویل الموقعة األصلیة؛ ) 1(

 نسخة من شھادة التسجیل التجاري الساریة للمؤسسة؛ )2(

 نسخة من عقد التأسیس والنظام األساسي، أو ما یماثلھا، للمؤسسة؛ )3(

 من قبل كل مساھم وعنوانھم الكامل ونسخة من بطاقة الھویة الخاصة بھم؛قائمة بأسماء المساھمین، األسھم المملوكة  )4(

األصل أو نسخة مصدقة ونسخة من اثنین من أشكال تحدید الھویة الثالث التالیة فیما یتعلق بالفرد الموقع نیابة عن  )5(
 المؤسسة:

 جواز سفر ساري للفرد أو وثیقة سفر دولیة ساریة؛ -أ  

 ساریة للفرد أو وثیقة مماثلة؛ وبطاقة ھویة وطنیة  -ب

 رخصة قیادة ساریة للفرد. ج:

وحساب لألوراق المالیة، فإن إثبات ھذا الرقم وحساب األوراق المالیة مطلوب في  INإذا كان لدى المؤسسة حساب  )6(
لمقاصة. لنظام البحرین ل  (print-screen)شكل بطاقة مستثمر بالبحرین للمقاصة أو كشف حساب، أو شاشة مطبوعة

إذا كان لدى مساھم المصرف الخلیجي التجاري حساب أوراق مالیة قائم ولكن بدون وسیط محدد، عندئذ یمكن أن 
 ؛2006یكون إثبات رقم المستثمر ذلك على شكل إخطار تخصیص من اكتتاب عام سابق ال یكون قبل عام 

المصرف الخلیجي التجاري المملوكة بشكل  كشف حساب من شركة البحرین للمقاصة أو وسیط فیما یتعلق بأسھم )7(
 إلكتروني؛ 

أصل ونسخة من المستند الذي یخول الشخص (األشخاص)، الذي یظھر توقیعھ/تواقیعھم على استمارة القبول والتحویل  )8(
 ة؛ وسبتوقیع ذلك المستند نیابة عن المؤسسة. یمكن لھذا المستند أن یكون توكیال رسمیا أو قرار لمجلس إدارة المؤس

تفاصیل الحساب المصرفي من بنك المساھم في المصرف الخلیجي التجاري باسم مساھم المصرف الخلیجي التجاري  )9(
في شكل كشف حساب مصرفي أو شاشة مطبوعة للنظام المصرفي عبر اإلنترنت أو خطاب مصرفي یشیر إلى رقم 

سیتم استخدام تفاصیل الحساب المصرفي البنك.  ) أو تفاصیل الحساب األخرى واسمIBANالحساب المصرفي الدولي (
لمساھم المصرف الخلیجي التجاري لتسویة المقابل النقدي كمت یمكن ان یستخدم لسداد أي توزیعات أرباح مستقبلیة 

 في حالة قبول العرض وفقا لتقدیر كل مساھم في المصرف الخلیجي التجاري.

یل المستكملة، باإلضافة إلى المستندات المطلوبة األخرى، بالید أو من خالل خدمة یجب تقدیم جمیع استمارات القبول والتحو 4-1-3
 التوصیل/البرید السریع إلى:

 خالل فترة العرض؛ 12-1-4مكتب وكیل االستالم المذكور في القسم  )1(

 خالل فترة العرض؛ و 12-1-4الفروع المشاركة لمقدم العرض المذكورة في القسم  )2(



 خالل فترة العرض. 12-1-4مشاركة للمعروض علیھ المذكورة في القسم الفروع ال )3(

في جمیع األحوال، ینبغي وصول جمیع المستندات إلى أحد المواقع المذكورة أعاله في موعد أقصاه نھایة یوم العمل 
 في تاریخ اإلغالق النھائي.

قبل أي تحویل  INالحصول على رقم  INرقم مستثمر  سوف یطلب من مساھمي المصرف الخلیجي التجاري الذین لیس لدیھم 4-1-4 
(ب) للمؤسسات. قد یتم تطبیق رسوم معینة  1(أ) لألفراد و  1مستقبلي لألسھم باستخدام نموذج طلب البحرین للمقاصة رقم 

 .المعدل مستحقة الدفع لشركة البحرین للمقاصة. لتجنب الشك، ھذا لیس شرطاً لقبول العرض

مساھمي المصرف الذین یختارون عرض استبدال األسھم وفقا لتقدیر كل مساھم في المصرف ویرغبون في تداول سوف یطلب من  4.1.5
ھذه األسھم في بورصة البحرین في المستقبل، قبل ھذا التداول، فتح حساب تداول مع وسیط مسجل وفتح حساب مستثمر لدى 

نموذج فتح حساب مستثمر. بعد ذلك، یجوز لمساھم  -) 2( شركة البحرین للمقاصة عبر نموذج طلب البحرین للمقاصة رقم
طلب التحویل  -) 6المصرف الخلیجي التجاري نقل األسھم من "المقاصة إلى الوسیط" عبر نموذج طلب البحرین للمقاصة رقم (
شرطا لقبول  ا لیسبین المقاصة والوسیط. قد یتم تطبیق رسوم معینة مستحقة الدفع لشركة البحرین للمقاصة. لتجنب الشك، ھذ

 .المعدل العرض

في وقت تقدیم استمارة القبول والتحویل المستكملة، یجب على وكیل االستالم أو الفروع المشاركة التحقق من صحة جمیع نسخ  4-1-6
 وثائق تعریف كل مساھم مشارك في المصرف الخلیجي التجاري جنبا إلى جنب مع استمارة القبول والتحویل المقدمة.

والذین یمتلكون أسھم المصرف المرھونة المعدل یتعین على مساھمي المصرف الخلیجي التجاري الذین یعتزمون قبول العرض  4-1-7
 تقدیم تصریح كتابي أصلي من المرتھن في شكل مقبول لمقدم العرض أو المقاصة أو وكیل االستالم.

 ة القبول والتحویل:یجب اتباع التوجیھات الھامة التالیة عند استكمال استمار 4-1-8

یجب فقط استخدام استمارة القبول والتحویل المنصوص علیھا المستلمة عن طریق البرید أو التي تم الحصول علیھا  (أ) 
، وتعبئتھا بالكامل وفقا للتعلیمات الواردة 4.1.12من مكتب وكیل االستالم، أو الفروع المشاركة المدرجة في القسم 

المشتركین ألسھم المصرف الخلیجي التجاري، یجوز استخدام استمارة قبول وتحویل واحدة فیھا. في حالة المالكین 
 فقط والتوقیع علیھا من قبل جمیع ھؤالء المالكین المشتركین؛ و

في حالة وجود أي أسھم لدى المصرف الخلیجي التجاري یمتلكھا مدیرو االستثمار، یجب توقیع استمارة القبول  (ب)
مدیر االستثمار وإرسالھا مع نسخة من الوثیقة التي تعكس منصب مدیر االستثمار كمدیر استثمار والتحویل من قبل 

لمساھم في المصرف الخلیجي التجاري. یجب أن تذكر استمارة القبول والتحویل المالكین المستفیدین من أسھم 
 المصرف الخلیجي التجاري وأن یتم تقدیمھا مع تفویضھم الموقع المحدد.

 یحتفظ مقدم العرض ووكیل االستالم بالحق في رفض أیة استمارات قبول وتحویل إذا: 4-1-9

 لم یتم استكمال استمارة القبول والتحویل من جمیع النواحي أو استكمالھا بمعلومات غیر صحیحة؛ (أ)

مارة القبول والتحویل؛ (ب) أعاله في أو مع است 4.1.8إلى  4.1.1لم یتم تضمین أي من المعلومات الواردة في القسم  (ب) 
 أو

استالم وكیل االستالم استمارة القبول والتحویل مع جمیع المستندات المذكورة أعاله بعد إغالق العمل في تاریخ  (ج) 
 اإلغالق النھائي.

حسب  ةیحتفظ مقدم العرض ووكیل االستالم بالحق في قبول، بمحض تقدیره الخاص، استمارات القبول والتحویل المستكمل 4-1-10
(ب) لم تقدم بالكامل ولكن تم توفیر معلومات ووثائق  4.1.8إلى  4.1.1األصول حیثما تكون المعلومات الواردة في األقسام 

كافیة أو تم الحصول علیھا بطریقة أخرى لاللتزام بجمیع القوانین واللوائح المعمول بھا المرتبطة باشتراطات "اعرف عمیلك" 
 موال وأن القوانین واللوائح األخرى الساریة على مقدم العرض والعرض قد تم االلتزام بھا. ومتطلبات مكافحة غسیل األ



 یلتزم مساھم المصرف الخلیجي التجاري بما یلي: 4-1-11

الموافقة على نقل أي معلومات عن مساھم المصرف الخلیجي التجاري إلى أیة جھات رقابیة ذات صلة من قبل وكیل  (أ) 
(حسب الحالة) أو المفوضین وأي نقل الحق من قبل تلك  متلقي العرضسجل أو مقدم العرض أو االستالم أو الم

 الجھات التنظیمیة لتلك المعلومات؛

اإلقرار بأنھ نظرا لمتطلبات غسیل األموال المعمول بھا داخل البحرین، قد یطلب وكیل االستالم أو مقدم العرض أو  (ب) 
قبل و مصادر األموال ھویة مساھم (مساھمي) المصرف الخلیجي التجاري (حسب الحالة) تحدید  متلقي العرض

 معالجة استمارات القبول والتحویل؛

(حسب الحالة) وتعویضھم عن أیة  متلقي العرضالمحافظة على عدم اإلضرار بوكیل االستالم، مقدم العرض أو  (ج) 
المعلومات التي كانت مطلوبة لم یتم توفیرھا من خسارة تنشأ عن عدم معالجة استمارة القبول والتحویل، إذا كانت 

 مساھم المصرف الخلیجي التجاري خالل الوقت المحدد بما یرضي الطرف الذي یطلب ھذه المعلومات؛

إدراك والموافقة على أنھ یجوز االحتفاظ بأیة أسھم سیتم نقلھا إلى مساھم المصرف الخلیجي التجاري لحین االنتھاء  (د) 
 (حسب الحالة)؛ و متلقي العرضالھویة الذي یطلبھ وكیل االستالم أو مقدم العرض أو من التحقق من 

والموافقة على استخدام ومشاركة البیانات الشخصیة لمساھم المصرف  1قبول شروط إشعار الخصوصیة في الجدول  (ھـ) 
 ا.الخلیجي التجاري بما في ذلك البیانات الشخصیة الحساسة وفقا إلشعار الخصوصیة ھذ

  



 وكیل االستالم والفروع المشاركة 4-1-12

رة وسوف یقوم وكیل االستالم والفروع المشاركة المذكورة أدناه باستالم استمارات القبول والتحویل المكتملة باإلضافة إلى المعلومات المذك
 (ب) (حسب االقتضاء):8-1-4إلى  1-1-4أعاله في األقسام 

 تصال وأوقات العملعناوین وكیل االستالم، بیانات اال

 ساعات العمل أیام العمل رقم الھاتف العنوان االسم الرقم

) تكنولوجیز (البحرینكیفین  1
 ذ.م.م.

، 7، الطابق 74مكتب رقم: 
، طریق 31برج الزامل، مبنى 

، ص. ب 305، مجمع 383
514 

 المنامة، مملكة البحرین

صباحا إلى  8.00 األحد إلى الخمیس 17215080
 مساءً  4.00

    

 بیانات االتصال وأوقات العمل –العناوین  –مقدم العرض 

 ساعات العمل أیام العمل رقم الھاتف العنوان االسم الرقم

مجموعة جي إف إتش  1
 المالیة

، مرفأ البحرین 29الطابق 
المالي، البرج الشرقي، طریق 

، المنامة، 346، مجمع 4626
 الواجھة البحریة

 10006ص. ب 

17538538 

 550ل: تحوی
 األحد إلى الخمیس

 صباحا  8.30

 مساءً  4.00إلى 

 

 العناوین، أرقام االتصال وأوقات العمل –الفروع المشاركة التابعة للمعروض علیھ 

 ساعات العمل أیام العمل رقم الھاتف العنوان االسم الرقم

 

1 

 

 –المصرف الخلیجي التجاري 
 فرع مرفا البحرین المالي

 

، مرفأ 2الطابق 
حرین المالي، الب

البرج الشرقي، 
، 4626طریق 

، 346مجمع 
المنامة، الواجھة 

 البحریة

 

17505701 

 

 األحد إلى األربعاء

 

صباحا إلى  9.00
 مساءً  4.00



 –المصرف الخلیجي التجاري  2
 فرع الحد

مجمع أسواق اللولو، 
الحد، الطابق 

 GFاألرضي، محل 
، 166، مبنى 17

، مجمع 3طریق 
 ، الحد109

صباحا إلى  9.00 األحد إلى األربعاء 17505708
 مساءً  4.00

 –المصرف الخلیجي التجاري  3
 فرع الرفاع

، طریق 961محل 
، مجمع 1315
 بوكوارة 913

 األحد إلى األربعاء 17505707

 

 الخمیس

صباحا إلى  9.00
 مساءً  4.00

صباحا إلى  9.00
 مساءً  3.00

 –المصرف الخلیجي التجاري  4
 فرع سند

، 2414BMمحل 
، سند 4571طریق 

، المحافظة 745
 الوسطى

 األحد إلى األربعاء 17505703

 

 السبت

صباحا إلى  9.00
 مساءً  4.00

صباحا إلى  9.00
 مساءً  3.00

 

بمجرد استیفاء جمیع الشروط المسبقة أو التنازل عنھا، حیثما ینطبق ذلك من قبل جي إف إتش، ویصبح العرض غیر  4-1-13
ول و / أو من جمیع النواحي (حسب الحالة)، أثناء أو في نھایة فترة العرض، سوف تقوم جي إف مشروط بالنسبة للقب

إتش بالترتیب لإلعالن عن ذلك في صحیفتین في مملكة البحرین ومواقع جي إف إتش، المصرف الخلیجي التجاري 
تمارة القبول والتحویل وبورصة البحرین. سوف یصبح مساھمو المصرف الخلیجي التجاري، الذین لم یقدموا اس

الخاصة بھم قبل اإلعالن عن أن العرض غیر مشروط، مؤھلین لتقدیم استمارة القبول والتحویل لمدة خمسة عشر 
 ) یوما أخرى من تاریخ ھذا اإلعالن.15(

التصال ات ایجب توجیھ أیة استفسارات بخصوص إجراءات التقدیم إلى وكیل االستالم أو الفروع المشاركة على بیان  4-1-14
  الموضحة أعاله.

 شراء أسھم المصرف الخلیجي التجاري خارج العرض 4-2

شراء أسھم المصرف الخلیجي التجاري خارج العرض. عالوة على ذلك، لن تتعامل جي إف عدم تلتزم جي إف إتش ب 
 إتش في أسھم المصرف خالل فترة العرض.

 األسھم كسور تسویة  4-3

 لمقابل النقدي:ا 4-3-1

) یجب أن یتم تنفیذ التسویة في تاریخ التسویة عن طریق التحویل اإللكتروني بالدینار البحریني من حساب محتفظ (أ
بھ لدى مقدم العرض إلى حساب مساھم المصرف الخلیجي التجاري المشار إلیھ في نموذج القبول والتحویل إال في 

 حال:

حساب كافیة لمعالجة ھذا التحویل (مثل عدم وجود رقم الحساب . لم یقدم مساھم المصرف الخلیجي التجاري تفاصیل 1 
 المصرفي الدولي أو رقم الحساب لحساب باسم مساھم المصرف الخلیجي التجاري) ؛ أو



 . قد اختار في نموذج القبول والتحویل تحصیل شیك المدیر كبدیل للتحویل اإللكتروني.2

تفاصیل حساب كافیة لمعالجة ھذا التحویل (مثل عدم وجود رقم (ب) إذا لم یقدم مساھم المصرف الخلیجي التجاري 
IBAN  لحساب باسم مساھم في المصرف) أو اختار في نموذج القبول والتحویل لجمع مدیر شیك كبدیل للتحویل

البنكي ، سیتم توفیر شیك المدیر للتحصیل من قبل مساھم المصرف الخلیجي التجاري المعني من الفرع الرئیسي لمقدم 
 العرض خالل ساعات العمل من تاریخ التسویة إلى التاریخ الذي یقع بعد ستة أشھر من تاریخ التسویة.

(ج) لن یتم تنفیذ أي طرق دفع أخرى ویجب أن تكون جمیع التسویات صافیة من أي رسوم مصرفیة أو مصاریف 
یل اإللكتروني ورسوم المعالجة ذات صلة. یتحمل مساھم المصرف الخلیجي التجاري جمیع الرسوم مثل رسوم التحو

 ورسوم التحصیل ورسوم تحویل العمالت األجنبیة ورسوم شیكات المدیرین ورسوم المقاصة الخاصة.

 استبدال األسھم 

ستتم التسویة عن طریق استبدال أسھم جي إف إتش بشكل إلكتروني مقابل أسھم المصرف الخلیجي التجاري وفقا  (أ) 
 مقرر. یتم تنفیذ ھذا االستبدال في تاریخ التسویة.لمعدل استبدال األسھم ال

عرض بتخصیصھم من خالل إشعار التخصیص، السیتم إخطار مساھمي المصرف الخلیجي التجاري الذین قبلوا  (ب) 
والذي بموجبھ سیتم تحویل أسھم المصرف الخلیجي التجاري التي یحتفظون بھا إلى جي إف إتش وأسھم جي إف إتش 

غیر مشروط من جمیع النواحي بعد  المعدل ساباتھم لدى بورصة البحرین (بشرط أن یصبح العرضالمقیدة إلى ح
 استیفاء أو تنازل جي إف إتش (حسب االقتضاء) عن الشروط المسبقة).

أسھم ناتجة عن تطبیق معدل استبدال األسھم إلى أقرب عدد كسور األسھم. سیتم تقریب أي كسور لن یتم إصدار  (ج)
سیتم تقریبھا إلى العدد  0.4أساس الرقم العشري األول (أعشار)، أي أن األسھم الكسریة التي تصل إلى صحیح على 

  إلى العدد الصحیح التالي. 0.9و  0.5األسھم الكسریة التي تتراوح بین وسیتم تقریب  الصحیح السابق و

ض تلبیة الشروط المنصوص علیھا في إجراء القبول یتعین على مساھمي المصرف الخلیجي التجاري الذین یقبلون ھذا العر 4-3-2
أعاله من أجل تسھیل تنفیذ حقوقھم والتزاماتھم. سیتم تنفیذ تسویة المقابل الذي یحق ألي مساھم في المصرف الخلیجي التجاري 

ویة یخ التس. سیتم إخطار المساھمین بإعالنات تارمستند العرض المعدلالحصول علیھ بموجب العرض بالكامل وفقا لشروط 
المقترح وأي تعدیالت على تاریخ التسویة تقتضیھا أیة تغییرات في فترة العرض أو الجدول الزمني للعرض إلى مساھمي 

 المصرف الخلیجي التجاري.

إخطارات التخصیص لكل مساھم في المصرف الخلیجي التجاري الذي شارك بنجاح في عرض استبدال األسھم ستكون متاحة   4-3-3
 ) بعد تاریخ التسویة.1ل في شركة البحرین للمقاصة خالل ساعات العمل المعتادة بدءا من یوم عمل واحد (للتحصی

 الضریبة 4-4

كما في تاریخ ھذه الوثیقة، ال توجد ضرائب على الدخل أو ضرائب محتجزة أو على أرباح رأس المال، مستحقة الدفع بموجب  4-4-1
حرین. یتم فرض ضریبة دخل الشركات فقط على شركات النفط والغاز والبترول بمعدل ثابت القوانین المعمول بھا في مملكة الب

. تسري ھذه الضریبة على أي شركة نفط تمارس نشاطا تجاریا من أي نوع في البحرین، بما في ذلك إنتاج وتكریر %46یبلغ 
ابة على العمالت أو الصرف ساریة حالیا واستكشاف النفط، بغض النظر عن مكان تأسیس الشركة. ال توجد قیود على الرق

بموجب قوانین مملكة البحرین، ویُسمح بالتحویل المجاني للعملة إلى داخل مملكة البحرین وخارجھا وفقا لقوانین مكافحة غسیل 
 األموال واللوائح الدولیة الساریة من وقت آلخر.

یھم المحترفین بشأن العواقب الضریبیة المحتملة لقبول العرض یجب على مساھمي المصرف الخلیجي التجاري استشارة مستشار 4-4-2
 بموجب قوانین بلدان جنسیتھم أو إقامتھم أو اإلقامة العادیة أو محل اإلقامة. 

 



 المسبقةالمراسالت  4-5

لیجي ، أبلغ مصرف البحرین المركزي موافقتھ إلى جي إف إتش بزیادة حصتھا في المصرف الخ2021فبرایر  3في یوم  4-5-1
 من أسھم المصرف الخلیجي التجاري. %100التجاري، بصفتھا المسیطر على المصرف، وكذلك لالستحواذ على ما یصل إلى 

، أبلغت جي إف إتش عن نیتھا غیر الملزمة لتقدیم عرض استحواذ طوعي لرأس المال الصادر للمصرف 2021یونیو  8في  4-5-2
الواجبة التأكیدیة على المصرف الخلیجي التجاري وجمیع الموافقات الالزمة من الجھات الخلیجي التجاري بمراعاة إجراء العنایة 

 .2021أغسطس  8و 2021یولیو  8الرقابیة ومجلس اإلدارة والمساھمین. تم تقدیم تحدیثات الحقة في 

 التجاري. ، أرسلت جي إف إتش عرضا طوعیا مشروطا إلى مجلس إدارة المصرف الخلیجي2021سبتمبر  15في  4-5-3

 ، أبلغت جي إف إتش مجلس إدارة المصرف الخلیجي التجاري بنیتھا المؤكدة في تقدیم عرض.2021أكتوبر  14في  4-5-4

، أرسلت جي إف إتش الى مجلس إدارة المصرف الخلیجي التجاري مستند العرض (أو مستند العرض 2021نوفمبر  4في  4-5-5
 العرض المعدل ھذا.األولي) والتي سیتم إستبدالھا بمستند 

  



 مقدم العرض -5

 مجموعة جي إف إتش المالیة ش.م.ب. 5-1

من قبل ومراقبة وھي مرخصة  1999نوفمبر عام  6جي إف إتش ھي شركة مساھمة عامة تأسست في مملكة البحرین في  5-1-1
 مصرف البحرین كبنك جملة إسالمي.

ف إتش في منطقة مجلس التعاون الخلیجي والتي تملك فیھا المجموعة أسھما فیما یلي قائمة بالشركات التابعة لمجموعة جي إ 5-1-2
 (سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر):

 الجنسیة/المقر الرئیسي االسم/الكیان

 البحرین المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب.

 البحرین العرین بولیفارد العقاریة ذ.م.م.

 البحرین العرین إلدارة المرافق ذ.م.م.

 البحرین رین للفنادق ذ.م.م.الع

 البحرین مركز أثینا للتعلیم الخاص ذ.م.م.

 البحرین مدرسة أثینا الخاصة للتعلیم الخاص ذ.م.م.

 البحرین بي إي بي فنتشرز ذ.م.م.

 البحرین كاسیل بلس ذ.م.م.

 البحرین شركة سیمینا القابضة

 البحرین ذ.م.م. 1شركة مشروع جنة دلمون المفقودة 

 البحرین ذ.م.م. 2ة مشروع جنة دلمون المفقودة شرك

 اإلمارات العربیة إنكور آوتلوك العقاریة ش.م.م.

 البحرین شركة الصقر لإلسمنت ش.م.ب.

 البحرین جي بي كورب ش.م.ب. (مقفلة)

 السعودیة جي إف إتش المالیة (السعودیة)

 اإلمارات العربیة جي إف إتش كابیتال المحدودة (دبي)

 البحرین ف إتش العقاریة ذ.م.م.جي إ

 اإلمارات العربیة شركة جي إف إتش العقاریة ش.م.م.

 البحرین جي إف إتش فنتشرز ذ.م.م.



 الكویت شركة الخلیج القابضة

 البحرین العقاریة ذ.م.م. 3شركة ھاربر إیست 

 البحرین عقارات ھاربر ھایتس للرعایة الصحیة ذ.م.م.

 البحرین م.م.أبراج ھاربر ھاوس رو ذ.

 البحرین العقاریة ذ.م.م. 1ھاربر نورث

 البحرین العقاریة ذ.م.م. 2aھاربر نورث 

 البحرین العقاریة ذ.م.م. 2bھاربر نورث 

 البحرین العقاریة ذ.م.م. 3ھاربر نورث 

 البحرین العقاریة للفنادق ذ.م.م. 2ھاربر رو 

 البحرین العقاریة ذ.م.م. 2ھاربر رو 

 البحرین العقاریة للتجزئة ذزم.م. 2ھاربر رو 

 البحرین العقاریة للفنادق ذ.م.م. 3ھاربر رو 

 البحرین العقاریة ذ.م.م. 3ھاربر رو 

 البحرین العقاریة للتجزئة ذ.م.م. 3ھاربر رو 

 البحرین العقاریة ذ.م.م. 4ھاربر رو 

HH .البحرین العقاریة للفنادق ذ.م.م 

 البحرین المفقودة ذ.م.م. الحدیقة المائیة جنة دلمون

 البحرین شركة مارسیل داون تاون العقاریة ذ.م.م.

 البحرین العقاریة ذ.م.م. 2مارسیل نورث 

 البحرین مارسیل نورث العقاریة ذ.م.م.

 البحرین مارسیل ساوث العقاریة ذ.م.م.

 البحرین شركة بي سي إل العقاریة ذ.م.م.

 البحرین قاري ذ.م.م.شركة ریزیدنشال ساوث للتطویر الع

 البحرین ساوث إیست العقاریة ذ.م.م.

 

 



 رأس المال والمساھمین الرئیسیین 5-2

دوالر أمریكي فیما تبلغ قیمة رأس المال  2,500,000,000لجي إف إتش حالیا ما قیمتھ المصرح بھ تبلغ قیمة رأس المال  5-2-1
سھما عادیا بقیمة اسمیة  3,775,990,064مریكي، موزعة على دوالر أ 1,000,637,366.96الصادر والمدفوع ما قیمتھ 

من رأسمال األسھم  %5المساھمون التالیة أسماؤھم یملكون أكثر من فیما یلي أسماء دوالر أمریكي للسھم.  0.265قدرھا 
 الصادرة لجي إف إتش:

 

 نسبة الملكیة المساھمون الرئیسیون

 %6.00 شعاع كابیتال وشركاتھا الزمیلة

 %7.83 بوینت ترست ش.م.ب. كی

 

سھماً عادیاً كأسھم منحة مقابل إلغاء نفس العدد من أسھم الخزینة  207,547,170، أصدر ت جي إف إتش 2019في عام  5-2-2
 التي یحتفظ بھا البنك.

من االحتیاطیات دوالر أمریكي  110,273,000، قامت جي إف إتش بتصفیة خسائرھا المتراكمة بتحویل مبلغ 2020في عام   5-2-3
 القانونیة.

 سھماً عادیاً كأسھم منحة. 94,339,623، أصدرت جي إف إتش 2021في عام   5-2-4

 

كحد أقصى من إجمالي األسھم الصادرة (أسھم الخزینة) لغرض ھذا االستحواذ  %10تستخدم جي إف إتش ما یصل إلى   5.2.5
 ماریة وبرامج الحوافز الخاصة بموظفیھا.والتوسعات االستراتیجیة في المؤسسات المالیة واالستث

الذي تحدد وصفاً لبعض الحقوق التي سیتم منحھا ألسھم جي إف إتش  مستند العرض المعدلمن  3.9تمت اإلشارة إلى القسم  5-2-6
 فیما یتعلق بالتصویت، توزیعات األرباح وتوزیعات رأس المال.

 الستحواذ ھذا:عدد األسھم المعاد شراؤھا حتى اآلن لغرض ا  5-2-7

بورصة  التاریخ
 البحرین

سوق دبي 
 المالي

بورصة 
 اإلجمالي الكویت

 9,385,000 400,000 7,300,000 1,685,000 2021أكتوبر  24األحد، 

 10,200,000 300,000 8,500,000 1,400,000 2021أكتوبر  25االثنین، 

 12,350,000 0 10,700,000 1,650,000 2021أكتوبر  26الثالثاء، 

 9,650,000 0 9,250,000 400,000 2021أكتوبر  27األربعاء، 

 7,750,000 0 7,450,000 300,000 2021أكتوبر  28الخمیس، 

 4,500,000 0 4,300,000 200,000 2021أكتوبر  31األحد، 



 4,500,000 0 4,300,000 200,000 2021نوفمبر  1االثنین، 

 5,000,000 0 4,700,000 300,000 2021نوفمبر  2الثالثاء، 

 1,900,000 0 1,900,000 0 2021نوفمبر  3األربعاء، 

 

 مجلس اإلدارة 5.3

 ) أعضاء مجلس إدارة على النحو التالي:9حالیاً (جي إف إتش یضم مجلس إدارة 

 غیر تنفیذي –رئیس مجلس إدارة     السید جاسم الصدیقي
 ستقلم -نائب رئیس مجلس اإلدارة     السید غازي الھاجري

  الرئیس التنفیذي وعضو مجلس اإلدارة للمجموعة    السید ھشام الریس
 غیر تنفیذي –عضو مجلس إدارة     راشد الكعبيالسید 
 مستقل -عضو مجلس إدارة     علي مرادالسید 
 مستقل -عضو مجلس إدارة     أحمد األحمديالسید 

 مستقل –عضو مجلس إدارة     علیاء الفالسياآلنسة 
 مستقل –عضو مجلس إدارة     فواز التمیمي السید

 مستقل –عضو مجلس إدارة     إدریس الرفیعالسید 
 

 جاسم الصدیقي

 رئیس مجلس اإلدارة

، المنصة األبرز إلدارة األصول ”ل ش.م.ع.اشعاع كابیت“والرئیس التنفیذي لمجموعة  جي إف إتش جاسم الصدیقي ھو رئیس مجلس إدارة
 ملیار دوالر أمیركي. 14على مستوى المنطقة حیث یصل حجم األصول تحت إدارتھا إلى قرابة یة االستثماروالصیرفة 

المنطقة. إضافةً  التي نُفذت في أسواق االستثمارویمتاز الصدیقي بمقاربتھ الخالقة والدینامیكیة، والتي تجسدت عبر العدید من استراتیجیات 
” جي إف أتش“الصدیقي منصب رئیس مجلس إدارة شركات عدة تشمل مجموعة إلى مھامھ في مجموعة شعاع كابیتال، یشغل جاسم 

”. تینرذا إنتر“وشركة ” المصرف الخلیجي التجاري“، ”إشراق لالستثمار“، شركة “الشركة اإلسالمیة العربیة للتأمین  –سالمة “المالیة، 
 وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي.” دانة غاز”و” وزیعأدنوك للت“، وشركتي ”بنك أبوظبي األول“كذلك ھو عضو مجلس إدارة في كل من 

ن ، ودرجة الماجستیر في الھندسة الكھربائیة م”ویسكونسن مادیسون“یحمل الصدیقي شھادة البكالوریوس في الھندسة الكھربائیة من جامعة 
 ي أبوظبي.في الوالیات المتحدة األمریكیة. وسبق لھ أن عمل كمحاضر في المعھد البترولي ف” جامعة كورنیل“

 

 غازي الھاجري

 نائب رئیس مجلس اإلدارة

یتقلد السید غازي الھاجري منصب مساعد الرئیس التنفیذي لشركة وفرة العالمیة لالستثمار، وھي شركة إلدارة األصول ویقع مقرھا في 
عاما من الخبرة في منصبھ، ویتولى  21دوالر. یتمتع السید الھاجري بـ  اتملیار 7تحت اإلدارة تبلغ قیمتھا  أصولدولة الكویت، ولدیھا 

ات الخاصة بھا، كما یقوم بقیادة استراتیجیة النمو التحولیة للشركة. قبل ذلك، عمل السید الھاجري االستثمارمھام توجیھ المؤسسة بالكامل و
ر مزود لألنشطة والتي تعتبر أقدم وأكب كنائب للرئیس التنفیذي في شركة المشروعات السیاحیة، المملوكة للھیئة العامة لالستثمار الكویتیة،

الترویحیة والترفیھیة في دولة الكویت. كان السید الھاجري یتولى مسئولیة عملیات وتطویر المنشآت الخاصة بالشركة.  كما شغل السید 
قلیمي في عام ) التي قام بتأسیس مكتبھا اإلWafra Intervest Corporationالھاجري منصب نائب رئیس بشركة وفرة انترفست (



. تولى السید الھاجري مسؤولیة إستراتیجیة األعمال اإلقلیمیة وتطویر المنتجات، كما 2017واستمر بالعمل كمدیر إقلیمي حتى عام  2007
 عمل كمنسق للعالقات المؤسسیة مع أكبر عمالء الشركة.

كة بكبار العمالء، وقام بإعداد خطط إستراتیجیة لتنمیة باإلضافة الى ذلك، كان السید غازي الھاجري مسؤوالً عن توجیھ عالقات الشر
سنوات، كما قام السید الھاجري  10ملیار دوالر أمریكي في غضون  20ملیار دوالر أمریكي الى  7الشركة، كما ارتفعت األصول من 

 .تثماراالسیر األعمال وتخطیط بإدارة مشاریع شاملة لعمالء صنادیق الثروات السیادیة والتقاعد والتي شملت تخصیص األصول، تطو

ارجیین، الخ االستثماركما عمل السید الھاجري كعضو باللجنة الفرعیة لالستثمارات البدیلة، حیث كان مسؤوالً عن مراجعة ومراقبة مدراء 
، 2006-2000من یة في نیویورك خالل الفترة االستثماروذلك بجانب إدارة إستراتیجیات مختلف األقسام بمجموعة وفرة لالستشارات 

 قبل ذلك عمل أیضاً كمساعد للمستشار المالي في میریل لنش.

 تجدر اإلشارة الى أن السید الھاجري حاصل على درجة البكالوریوس في العلوم، تخصص إدارة أعمال من جامعة دنفر.

 

 ھشام الریس

 رئیس تنفیذي للمجموعة وعضو مجلس اإلدارةال

عضو مجلس اإلدارة لمجموعة جي أف إتش المالیة الذي یقود المجموعة إلى تحقیق رؤیتھا بأن تصبح ھشام الریس ھو الرئیس التنفیذي و
أكبر مجموعة مالیة متنوعة في المنطقة وتكون منصة فریدة لتوفیر خدمات متمیزة في مجال إدارة الثروات، العقارات، الصیرفة التجاریة 

 وإدارة األصول.

، 2012معرفة عمیقة بمجموعة جي إف إتش، حیث أنھ قبل تعیینھ كرئیس تنفیذي للمجموعة في عام یتمتع ھشام الریس بخبرة واسعة و
قام بدور محوري في تطویر وتنفیذ استراتیجیة المجموعة على المستویین اإلقلیمي والدولي باإلضافة إلى إدارة مطلوبات البنك من خالل 

، كان عضوا بفریق اإلدارة العلیا لبنك البحرین 2007جي إف إتش في عام عملھ كرئیس لالستثمار. قبل انضمامھ للعمل بمجموعة 
 والكویت، وھو من أكبر البنوك التجاریة في مملكة البحرین حیث كان مسئوال عن عدد من المشاریع الھامة ومبادرات الشراكات الجدیدة.

 

 راشد الكعبي

 غیر تنفیذي –عضو مجلس إدارة 

 ي منصب عضو مجلس إدارة في غرفة قطر للتجارة والصناعة ورئیس لجنة الصناعة بالغرفة.یتقلد السید راشد ناصر الكعب

عاما من الخبرة وقد أصبح واحدا من بین أكثر رجال األعمال الشباب القطریین تمیزا، وحقق سمعة  20یتمتع السید راشد الكعبي بأكثر من 
توسع في نشاط  2019وبحلول عام  1995اریخھ المھني في عالم األعمال عام مرموقة على المستویین الوطني والدولي. بدأ السید راشد ت

العمل لیحقق آفاقا جدیدة. ومن خالل خبرتھ الواسعة، تم تأسیس مؤسسات جدیدة في قطر، الوالیات المتحدة األمریكیة، المملكة المتحدة، 
وذلك عبر القطاعات الخمسة التي تزاول فیھا شركة السریع القابضة  ألمانیا، بولندا، تركیا، دولة اإلمارات العربیة المتحدة وسلطنة عمان

 نشاطھا والتي تشمل الھندسة، الضیافة، الصناعة، التجارة والخدمات العامة.

 ممن جانبھ، یؤمن السید راشد بأن الخبرة اإلداریة تعد من أھم أسس نجاح األعمال التجاریة، وبناء على نظرتھ الثاقبة لفرص األعمال، یت
سعة، ااتخاذ القرارات الذكیة، الموثوقة، المربحة والحاسمة، والتي تأتي أیضا نتیجة لخبرتھ في عقد المفاوضات، وما یتمتع بھ من المعرفة الو

 النزاھة، القیم والتطلع إلى تحقیق مستقبل أفضل.

 يمن شأنھا توسعة محفظة المجموعة. وكرجل ذرؤیة، یتطلع السید راشد دائما للبحث عن فرص األعمال الواعدة التي  يكرجل أعمال ذ
ة ققیم، فإنھ یؤمن بأھمیة الشركات العائلیة والمدارة، نظرا ألنھا تلعب دورا محوریا في إدارة المؤسسات االقتصادیة الخاصة في قطر، ومنط

ة اریة والمالیة كما تلتزم بمعاییر الشفافیالخلیج وغیرھا من المناطق األخرى، إذ أن الشركات المملوكة لعائالت تتقید بجودة األنظمة التج



انا من موالمسئولیة تجاه المجتمع، مثلما تلتزم العائلة تجاه أفرادھا. فالشركة العائلیة تضمن تحقیق االستمراریة والنجاح في جمیع األوقات إی
 فضیلة والحكمة.عزمھا على تحقیق النجاح من خالل التفاني في العمل واإلبداع واالبتكار والتمسك بروح ال

 

 علي مراد

 مستقل -عضو مجلس إدارة 

السید علي مراد ھو العضو المنتدب والشریك المؤسس لشركة بینكل، البحرین، ویتولى مناصب في مجالس اإلدارة لعدد من الشركات، بما 
 .Wavepoint Publishing، وC5 Accelerate ،EAT APPفي ذلك 

 لى السید مراد عدة مناصب في القطاع المصرفي، قبل انتقالھ إلى العمل بالقطاع الخاص.عاما، تو 19خالل خبرتھ الممتدة إلى 

بدأ السید مراد تاریخھ المھني لدى المؤسسة العربیة المصرفیة حیث عمل بھا لمدة خمس سنوات تولى خاللھا مناصب مختلفة من بینھا 
المال ونائب مدیر إدارة الخزینة واألوراق المالیة القابلة للتسویق. بعد محلل ائتماني لدى بنك إیھ بي سي اإلسالمي ش.م.، متعامل سوق 

ي مصرف والتوزیع، ومؤخرا ف االستثمارذلك التحق السید مراد بالعمل لدى بنك یونیكورن لالستثمار (بنك الخیر حالیاً) في إدارة تطویر 
المالیة والخدمات لألفراد من ذوي الجدارة االئتمانیة، الحكومات  الطاقة األول كمدیر توظیف االستثما، حیث قام بطرح عدد من المنتجات

 والمؤسسات شبھ الحكومیة، والشركات العامة وغیر المدرجة، باإلضافة إلى عمالء الصیرفة الخاصة.

 الوقت. ة في ذلك، حیث عمل على تطویر منتجات استثماریة مھیأة لمواكبة أوضاع السوق الصعباالستثمارالسید مراد كان جزءا من فریق 

، قام السید مراد بتأسیس بینكل، وھي شركة قابضة تقوم باستحواذ وتملك الحصص في مختلف القطاعات بما في ذلك 2010في عام 
محتملة ات النشطة والاالستثمارالتكنولوجیا، النشر الموسیقى والقطاع العقاري، وقطاعات أخرى. كما یواصل استكشاف ومراجعة ومراقبة 

 مستویین اإلقلیمي والدولي.على ال

 السید مراد حاصل على شھادة البكالوریوس في العلوم وإدارة األعمال في التسویق من جامعة سافولك، بوسطن، ماساتشوسیتس.

 

 أحمد األحمدي

 مستقل -عضو مجلس إدارة 

ل حالیًا مع روتشیلد وشركاه، وھو یشغل السید أحمد األحمدي منصب عضو مجلس إدارة مستقل في مجموعة جي إف إتش المالیة ویعم
، مع قدرات تحلیل قویة وروح عالیة إلنجاز االستثماربنك استثماري متعدد الجنسیات وشركة خدمات مالیة. السید أحمد محترف في مجال 

 األعمال.

یة في جلب فرص استثمار یتمتع السید أحمد بخبرة مھنیة وأكادیمیة كبیرة ومعروف على مستوى مجتمع األعمال اإلقلیمي، حیث شارك
عالمیة وشراكات في مجال الخدمات المالیة لصندوق الثروة السیادي في أبوظبي. وفي منصبھ السابق في الدمج واالستحواذ، استخدم السید 

ویورك، ورصة نیأحمد قدراتھ الفریدة في تنفیذ عدد من المعامالت الھامة، بما في ذلك تنفیذ إعادة رسملة ناجحة لشركة مرافق مدرجة في ب
، مما یؤكد 2020استحواذ حصة أقلیة في أكبر شركة اتصاالت في الھند، واإلنشاء الناجح لمحفظة حقوق ملكیة عامة متنوعة خالل عام 

 والتحلیل العمیق والفكر  المبتكر. االستثماربشكل متواصل قدراتھ االحترافیة في مجال 

باء من خالل مناصب في إدارة األصول واالستشارات. وقد خدم مسبقا كعضو مجلس إدارة كما انخرط السید أحمد في مجال الطاقة والكھر
 بشركة شعاع كابیتال والمتكاملة كابیتال.

وشھادة بكالوریوس في الھندسة الكیمیائیة مع مرتبة الشرف من  ٬)CFAالسید أحمد األحمدي حاصل على شھادة محاسب مالي معتمد (
 نیفرستي كولیدج لندن، ودرجة الماجستیر بامتیاز في إدارة المخاطر والھندسة المالیة من إمبلایر كولیدج لندن.الدرجة األولى من جامعة یو



 علیاء الفالسي

 مستقل –عضو مجلس إدارة 

لعربیة ا المالي ألحد صنادیق الثروة السیادیة الرائدة في دولة اإلمارات االستثمارتعمل علیاء الفالسي كمستشار قانوني في ذراع نشاط 
 ملیار دوالر. 200المتحدة بأصول تحت اإلدارة تزید عن 

ات من منظور االستثمارعاما، تتولى علیاء وھي مسؤولة مسئولیة عن تنفیذ المعامالت واإلشراف على  14من خالل خبرتھا الممتدة إلى 
 ذا التركیز الجغرافي تتمتع علیاء بخبرة فيفي الصین وفرنسا وروسیا. ضمن ھ االستثمارقانوني ومنظور الحوكمة مع التركیز على 

عبر مجموعة متنوعة من فئات األصول بما في ذلك األسھم المتداولة واألسھم الخاصة وصنادیق رأس المال والعقارات باإلضافة  االستثمار
االتصاالت الخدمات المالیة والسلع إلى الخبرة في العمل عبر مجموعة واسعة من القطاعات مثل الرعایة الصحیة و التكنولوجیا واإلعالم و

 االستھالكیة، من بین أمور أخرى.

 في العامین الماضیین فقط ، كانت علیاء عضًوا رائًدا في فریق أبرم صفقات بقیمة استثمار تزید عن ملیار دوالر أمریكي.

یة الستثمارااتخاذ القرارات االستراتیجیة وحیث كانت مسؤولة عن تقییم الفرص وإدارة المحافظ و االستثمارعملت علیاء كعضو في لجنة 
 ملیار دوالر. 20داخل وحدة األعمال األوسع التي تعمل بھا واإلشراف على محفظة استثماریة تزید عن 

علیاء الفالسي معترف بھا كمحامیة في المحاكم العلیا في إنجلترا وویلز وھي حاصلة على بكالوریوس في اإلدارة مع القانون من جامعة 
 ندن باالشتراك مع كلیة لندن لالقتصاد والعلوم السیاسیة.ل

 

 فواز التمیمي

 مستقل –عضو مجلس إدارة 

حاصل على درجة البكالوریوس في التسویق من جامعة كالیفورنیا ستیت في لوس أنجلوس، ویشغل منصب النائب األول لرئیس التمویل 
 ا من الخبرة في العمل.عام 11، ویتمتع بـ ةبشركة التمیمي القابض االستثمارو

باإلضافة إلى ذلك، یشغل السید فواز التمیمي منصب عضو مجلس إدارة بمجموعة التمیمي، شركة الخلیج لالستثمار اإلسالمي، وشركة 
 صناعات السبك المتخصصة، وشركة اتحاد الخلیج للتأمین، واسواق التمیمي, وغیرھا من الشركات األخرى.

 

 إدریس الرفیع

 مستقل –دارة عضو مجلس إ

كة دبي ، وقد خدم قبل ذلك كرئیس تنفیذي بشر”أبردین ستاندرد إنفستمنتس“إدریس الرفیع ھو رئیس منطقة الشرق األوسط وأفریقیا في 
القابضة ش.م.م. تقلد إدریس عددا من المناصب العلیا مثل منصب الرئیس التجاري في شركة مراس القابضة، ورئیس منطقة اإلمارات 

 المتحدة في جولدمان ساكس.العربیة 

إلدارة صنادیق الثروات السیادیة، البنوك التجاریة بدولة اإلمارات العربیة المتحدة وكبار  2008انضم إدریس إلى جولدمان ساكس في عام 
أول بنك “ر عام في یة واألوراق المالیة. قبل ذلك، عمل كمدیاالستثمارالعمالء المؤسسیین باإلمارات العربیة المتحدة ألنشطة الصیرفة 

عاما  20 15وكان أیضا في مجلس إدارة بنك النور وإعمار لالستثمارات والصناعات (خاصة). یتمتع السید إدریس بأكثر من ” خلیجي
یة، األسھم الخاصة، الضیافة والتطویر العقاري وھو حاصل على درجة علمیة في التمویل من الكلیة االستثمارمن الخبرة في الصیرفة 

 لیا للتكنولوجیا.الع



 فریق اإلدارة -5.4

 فریق اإلدارة الحالي لمجموعة جي إف إتش المالیة ھو كالتالي:

 

 الرئیس التنفیذي وعضو مجلس اإلدارة    ھشام الریس
 رئیس العملیات التنفیذیة   صالح عبد هللا شریف

 التدقیق الداخليرئیس     بھاء المرزوق
 األسھم الخاصة – راالستثمارئیس إدارة     حماد یونس
 العقارات - االستثماررئیس مشارك إلدارة     نائل الكجك

 رئیس قسم إدارة المخاطر    أبیش جاترجي
 رئیس الرقابة الشرعیة ومقرر مجلس اإلدارة   د. محمد عبد السالم

 رئیس الشؤون المالیة  سوریانارایانان ھاریھاران
 یةاالستثماروإدارة العالقات  االستثماررئیس مشارك قسم التوظیف    محمد عبد الملك
 رئیس مشارك لتوظیف –الرئیس التنفیذي لشركة جي إف إتش السعودیة    رازي المرباطي

 لمجموعة جي إف إتش المالیة االستثمار
 رئیس قسم الموارد البشریة    منیرة عیسى 

 رئیس قسم الخزینة واألسواق المالیة    أحمد جمشیر
 یس قسم تقنیة المعلوماترئ    أسامة جناحي
 رئیس قسم االلتزام ومكافحة غسیل األموال    مریم جوھري

 رئیس قسم إدارة األصول    سلیم بتیل
 رئیس الشئون القانونیة باإلنابة    حمزة سلیم

 

 ھشام الریس

 الرئیس التنفیذي وعضو مجلس اإلدارة

المجموعة المالیة األكبر واألكثر تنوعاً، ولتكون منصة ھامة تقدم خدماتھا في یقوم ھشام الریس بقیادة المجموعة لتحقیق رؤیتھا بأن تصبح 
مجال إدارة الثروات، العقارات، الصیرفة التجاریة وخدمات إدارة األصول. یتمتع ھشام بقدر كبیر من الخبرة والمعرفة العمیقة بجي إف 

ارة للمجموعة على المستویین اإلقلیمي والدولي، كما تولى إد االستثمارفي قیادة تطویر وتنفیذ استراتیجیة  إتش، حیث كان لھ درور محوري
. ومنذ تولیھ ھذا المنصب، تولى 2012التزامات البنك من خالل منصبھ كرئیس لالستثمار قبل تعیینھ كرئیس تنفیذي للمجموعة في عام 

 على المستویین اإلقلیمي والدولي.ھشام الریس قیادة استراتیجیة التنویع التي تنتھجھا المجموعة والتي تنفذھا 

، كان ھشام جزءا من فریق اإلدارة العلیا في بنك البحرین والكویت، وھو من أكبر البنوك 2007قبل انضمامھ إلى المجموعة في عام 
ا من ام حالیا عددالتجاریة في مملكة البحرین حیث تولى المسئولیة عن عدد من المشاریع العامة ومبادرات المشاریع الجدیدة. یتقلد ھش

یة، المصرف الخلیجي التجاري وشركة االستثمارالمناصب في مجالس إدارات شركات مالیة وصناعیة وعقاریة من بینھا شركة استیراد 
 جي إف إتش كابیتال المحدودة.

، شیكاغو، الوالیات المتحدة تجدر اإلشارة إلى أن ھشام حاصل على درجة الماجستیر مع مرتبة الشرف في إدارة األعمال من جامعة دیبول
رفي مص“األمریكیة، ودرجة البكالوریوس في الھندسة، مع مرتبة الشرف من جامعة البحرین. باإلضافة إلى ذلك، حصل ھشام على جائزة 

وط في خط ، تقدیرا لدوره في قیادة استراتیجیة التنویع للمجموعة التي شھدت التوسع″2020ضمن جوائز الشرق األوسط المالیة ” العام
ي عام ف االستثمارأعمال المجموعة ووصولھا الجغرافي. كما تم تصنیفھ كواحد من أكبر الرؤساء التنفیذیین في مجال الخدمات المالیة و

 .2019ضمن أكبر الرؤساء التنفیذیین في منطقة الشرق األوسط عام ” الرئیس التنفیذي لبنك استثماري للعام“، وحصل على لقب 2019

 

 



 بد هللا شریفصالح ع

 رئیس العملیات التنفیذیة

، ةیعتبر صالح شریف، رئیس العملیات التنفیذیة بمجموعة جي إف إتش المالیة، العباً رئیسیاً في إدارة المھام التشغیلیة الرئیسیة للمجموع
 .شاریع الخاصة بالمجموعةوھو مسئول عن ضمان توافر أعلى مستویات التمیز والكفاءة عبر الشركات ذات الغرض الخاص وشركات الم

عاما من الخبرة على المستویین اإلقلیمي والدولي في مجال الصیرفة والتمویل اإلسالمي، إضافة إلى  30یتمتع صالح بما یربو على 
 .الصیرفة التجاریة وصیرفة الجملة واالستشارات الخاصة بالصناعة والبنیة التحتیة

، یخدم صالح أیضا في عدد من مجالس إدارات الشركات المستثمر بھا، حیث یشغل منصب باإلضافة إلى دوره التنفیذي في المجموعة
رئیس مجلس إدارة شركة الصقر لإلسمنت، نائب رئیس مجلس إدارة شركة جي إف إتش العقاریة، نائب رئیس مجلس إدارة شركة الخلیج 

 .القابضة، وعضو مجلس إدارة بالمصرف الخلیجي التجاري

الحالي في جي إف إتش، عمل السید صالح كرئیس تنفیذي لشركة سیمینا القابضة، وھي شركة صناعیة تابعة للمجموعة، قبل تولي منصبھ 
وواحدة من أكبر شركات اإلسمنت القابضة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا. قبل ذلك، تقلد عددا من المناصب العلیا في مؤسسات 

 .ریكان إكسبرس، ستاندرد تشارترد بنك حیث تولى مناصب تنفیذیة علیامالیة وعالمیة رائدة، من بینھا أم

 . ةصالح حاصل على شھادة الماجستیر في إدارة األعمال من جامعة ساوث ویلز، المملكة المتحد

 

 بھاء المرزوق

  رئیس التدقیق الداخلي

من خالل ضمان توافر أسلوب ممنھج ومنظم في عملیات  یقوم بھاء المرزوق رئیس الرقابة المؤسسیة بدعم النجاح االستراتیجي للمجموعة
 ةالرقابة الداخلیة، إدارة المخاطر والحوكمة المؤسسیة، ویعمل تحت إشراف لجنة التدقیق والمخاطر التابعة للمجلس للمحافظة على استقاللی

 مھام التدقیق الداخلي بعیدا عن إدارة المجموعة.

ة في مجال التدقیق والصیرفة، وقد دعم جھود المجموعة خالل األعوام القلیلة الماضیة الستراد أموال یتمتع بھاء بأكثر من عقدین  من الخبر
رنست آند یونج) البحرین وھي إملیون دوالر أمریكي. وقبل انضمامھ إلى  جي أف أتش، عمل السید بھاء في شركة ( 500تجاوزت قیمتھا 

مدیر في خدمات التأمین لمجموعة البنوك اإلسالمیة، كما خدم في عدد من المكاتب إحدى الشركات األربع الكبرى في مجال التدقیق ك
اإلقلیمیة األخرى لشركة إرنست آند یونج بما في ذلك الكویت، قطر، وھیوستن تكساس بالوالیات المتحدة األمریكیة. وخالل فترة عملیھ في 

ء من مختلف القطاعات وبالتحدید البنوك اإلسالمیة، البنوك التقلیدیة، الصنادیق إرنست آند یونج، كان بھاء مسئوال عن التدقیق لعدد من العمال
 یة، التأمین، النفط والغاز، الضیافة والقطاعات الحكومیة.االستثمار

السید بھاء حاصل على شھادة البكالوریوس في المحاسبة من جامعة البحرین، شھادة المحاسب العام المعتمد (سي بي أیھ) من والیة 
، كما حصل على شھادة الماجستیر في إدارة األعمال من جامعة البحرین. عالوة على ذلك، فالسید بھاء 2001كالیفورنیا األمریكیة عام 

حاصل على عدة مؤھالت مھنیة متخصصة مثل شھادة المدقق الداخلي المعتمد وشھادة المحاسب اإلداري الدولي المعتمد وشھادة أخرى 
 طر،في ضمان إدارة المخا

 دكما شارك أیضا في عدد من البرامج التقنیة وبرامج األعمال والقیادة، واستكمل مؤخرا برنامج القیادة التنفیذیة العلیا من كلیة ھارفار
 لألعمال.

 

 



 حماد یونس

 األسھم الخاصة – االستثماررئیس إدارة 

یة للمجموعة بالكامل، بما في ذلك الحقوق الخاصة، ستثماراالاألسھم الخاصة ویقود األنشطة  – االستثمارحماد یونس ھو رئیس إدارة 
یة، الحقوق االستثمارعاما من الخبرة في مجال التمویل المؤسسي، الصیرفة  20المؤسسي وإدارة األصول. یتمتع حماد بأكثر من  االستثمار

قة وخارجھا في منطقة الشرق األوسط وشمال الخاصة، العقار، وإدارة األصول، وقاد خالل تاریخھ العملي عددا من المعامالت بالمنط
أفریقیا، الوالیات المتحدة األمریكیة، أوروبا وجنوب آسیا، عبر مختلف القطاعات وفئات األصول. تشمل خبرتھ في مجال المعامالت، 

ة الخاص وجمع القروض. باإلضاف عملیات الدمج واالستحواذ، الطرح العام األولي، اإلدراج في األسواق المالیة، العروض الثانویة، االكتتاب
 إلى ذلك، فھو خبیر في مجال استراتیجیة النمو وتطویر األعمال.

قبل انضمامھ للعمل بمجموعة جي إف إتش، عمل السید حماد بمؤسسة إرنست آند یونج لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا وكان قائد 
 13س تنفیذي إلرنست آند یونج التمویل المؤسسي، البحرین، وقضى أكثر من استشارات المعامالت للشركة في البحرین. كما عمل كرئی

عاما لدى إرنست ویونج مقدما خدمات استشاریة لمجموعة واسعة من العمالء بما في ذلك المؤسسات المالیة، صنادیق الثروات السیادیة، 
عائلیة واألفراد من ذوي الجدارة االئتمانیة فیما یتعلق في الحقوق الخاصة والعقارات، والحكومات، المؤسسات ال االستثمارومؤسسات 

 باستثماراتھم، جمع رؤوس األموال، تحسین األداء، إعادة الھیكلة واالستراتیجیة.

” إیھ إیھ سي سي“السید حماد حاصل على شھادة محاسب مالي معتمد من معھد المحاسبین المالیین المعتمدین في الوالیات المتحدة، وشھادة 
 من معھد المحاسبین القانونیین في باكستان.” إیھ سي إیھ“تحاد المحاسبین القانونیین المعتمدین بالمملكة المتحدة، وشھادة من ا

 

 نائل الكجك

 العقارات - االستثماررئیس مشارك إلدارة 

لعقاري العالمي ا االستثمارتیجیة العقارات، حیث یتولى تطویر وتنفیذ استرا – االستثماریتولى نائل الكجك منصب رئیس مشارك إلدارة 
للمجموعة، واإلشراف على نمو محفظة األصول عبر منطقة الشرق األوسط، أوروبا والوالیات المتحدة األمریكیة. یتمتع نائل بأكثر من 

بخبرة  كما یتمتعات على المستویین اإلقلیمي والدولي. االستثماریة، مع سجل إنجازات في االستثمارعاما من الخبرة في الصیرفة  30
 ات البدیلة المطابقة للشریعة في أمریكا الشمالیة وأوروبا والشرق األوسط.االستثمارعمیقة في أسواق المال، التمویل المؤسسي و

عاما في أركابیتا في عدد من المناصب العلیا. وكان یشغل مؤخرا  17، قضى نائل 2020قبل انضمامھ إلى جي إف إتش في شھر أكتوبر 
العالمي وعضو مجلس إدارة للصنادیق  االستثمارالعضو المنتدب لالستثمارات االستراتیجیة وتطویر األعمال، وعضو للجنة منصب 

العقاریة واألسھم الخاصة. من خالل منصبھ ھذا، كان یركز على التوسع في التواجد الجغرافي وعروض المنتجات، بما في ذلك إدارة 
ن في أوروبا وآسیا، ووكالء االكتتاب والمعامالت ین المتخصصین العقاریالعامیء األصول والشركاء االستحواذات االستراتیجیة لمدرا

االستراتیجیة في أوروبا، وسط آسیا وآسیا، كما كان مسئوال عن طرح صكوك المؤسسة ومنصات السیولة. خالل تاریخھ المھني، عمل 
قیا لدى أركابیتا، رئیس األنشطة العقاریة لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا. أیضا كرئیس استثمارات لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفری

قبل ذلك، شغل نائل منصب رئیس التمویل المؤسسي في بنك سیكو باإلضافة إلى العمل مع بنك بي إن بي باریبا، ومدیرا عاما في مؤسسة 
 طیب لألوراق المالیة في البحرین.

مالي معتمد وحاصل على شھادة البكالوریوس في المحاسبة والتمویل من جامعة البحرین وماجستیر إدارة  الجدیر بالذكر أن نائل ھو محلل
 األعمال من كلیة إدنبره لألعمال.

 

 

 



 أبیش جاترجي

 رئیس قسم إدارة المخاطر

عاما من الخبرة في  12من اترجي منصب رئیس إدارة المخاطر في مجموعة جي إف إتش المالیة، وھو یتمتع بأكثر جیتولى السید أبیش 
إدارة المخاطر. في إطار منصبھ كمدیر للمخاطر، یتولى السید أبیش المسئولیة عن إدارة جمیع أنواع المخاطر بما في ذلك، المخاطر 

معمول ر الاالئتمانیة، مخاطر السوق، السیولة والمخاطر التشغیلیة عبر جمیع أنشطة المجموعة، كما یعمل على ضمان فعالیة إطار المخاط
بھ في المجموعة. باإلضافة إلى ذلك، فھو أحد أعضاء لجنة اإلدارة ویعمل بشكل وثیق مع الرئیس التنفیذي للمجموعة ومسئولین آخرین 

 من أعضاء فریق اإلدارة التنفیذیة، ویقدم تقاریره بشكل مستقل إلى رئیس لجنة التدقیق والمخاطر التابعة لمجلس إدارة المجموعة.

الذي یعتبر أكبر بنك خاص في الھند. ثم انتقل  ICICIید أبیش تاریخھ المھني كموظف محترف في إدارة المخاطر في الھند لدى بنك بدأ الس
الدولي، البحرین.  االستثمارالبحرین. كما عمل كرئیس إلدارة المخاطر في بنك  ICICIبعد ذلك إلى البحرین وتولى إدارة المخاطر في بنك 

إنفوسیس “والھندسة خالل فترة عملھ لدى شركة  ERPلمخاطر، عمل السید أبیش أیضاً في مجاالت أخرى مثل تطویر نظام وبجانب إدارة ا
 ، وھما من كبرى الشركات في الھند.”الرسن آند توبرو لیمتد“وشركة ” تكنولوجیز لیمتد

البكالوریوس في الھندسة المیكانیكیة من جامعة  (الھند) ودرجة NITIEالسید أبیش حاصل على درجة الدبلوما في اإلدارة من معھد 
 ).GARPمن االتحاد العالمي لمحترفي المخاطر (” مدیر مخاطر مالیة“جادافابور (الھند). كما حصل على شھادة 

 

 د. محمد عبد السالم

 رئیس الرقابة الشرعیة ومقرر مجلس اإلدارة

ي أف أتش المالیة، یعمل الدكتور محمد عبد السالم على اإلشراف على جمیع كرئیس للرقابة الشرعیة ومقرر مجلس اإلدارة في مجموعة ج
عملیات المجموعة والتأكد من سیرھا وفقاً ألحكام الشریعة اإلسالمیة. كما یقوم أیضاً بمھمة التأكد من أن السجالت ومحاضر االجتماعات 

سیاسات الموضوعة، إضافة إلى تحضیر اجتماعات شركة المشروع التي یجریھا المجلس اإلداري للمجموعة ولجانھا تحت التنسیق وحسب ال
 وكتابة وحفظ جمیع محاضر اجتماعاتھا.

عاما من الخبرة في مجال الشریعة. قبل انضمامھ إلى مجموعة جي أف  18، مع 2006انضم الدكتور عبد السالم إلى المجموعة في عام 
سات اإلسالمیة المرموقة في البحرین، فقد كان مدققاً شرعیاً في بیت التمویل الكویتي، أتش، عمل الدكتور عبد السالم في أكثر البنوك والمؤس

 ومدققاً للحسابات في بنك البحرین اإلسالمي.

من جامعة اإلمام محمد ابن سعود وھي من  2003حصل الدكتور محمد عبد السالم على شھادة البكالوریوس في المحاسبة اإلسالمیة عام 
د التعلیم العالي في المملكة العربیة السعودیة. كما ویحمل الدكتور محمد شھادة الماجستیر في إدارة األعمال بتخصص أعرق وأشھر معاھ

 ىالمحاسبة والرقابة المالیة، وشھادة الدكتوراه في المحاسبة من والیة كالیفورنیا األمریكیة. لم یكتف الدكتور محمد بذلك فحسب، بل وسع
ل الماجستیر في الشریعة ومعاییر المحاسبة لھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة (أیوفي) وأحكام للمزید من المؤھالت مث

 الشریعة والفتوى للبنوك اإلسالمیة.

دة التحكیم اولدعم معرفتھ في التحكیم والفصل كأحد الركائز في تسویة المنازعات، قام الدكتور محمد بكل نجاح بإتمام الجزء الثالث من شھ
 .2014الدولي من غرفة البحرین لتسویة المنازعات في عام 

عیة ریمأل الدكتور محمد عبد السالم الشغف في مجالھ، ولذلك فھو منخرط بشكل منتظم في البرامج التعلیمیة والتدریبیة المتعلقة بالرقابة الش
 خبرتھ في المصرفیة اإلسالمیة.ومعاییرھا ومنتجاتھا وغیرھا الكثیر، وذلك من أجل تعزیز مداركھ و

 

 



 سوریانارایانان ھاریھاران

 رئیس الشؤون المالیة

یتولى سوریا ھاریھاران منصب رئیس الشؤون المالیة ویعمل بشكل وثیق مع فریق اإلدارة التنفیذیة للمجموعة وھو مسئول عن األمور 
لك التقاریر الرقابیة الخاصة بالمجموعة والشركات التابعة لھا. یتمتع المحاسبیة، التخطیط والتحلیل المالي وتقاریر المساھمین، بما في ذ

ما من الخبرة في إعداد تقاریر المساھمین وخدمات التدقیق وتحسین إجراءات األعمال واالستشارات الخاصة اع 16السید سوریا بأكثر من 
الیة في شركة ألسھم رأس المال المغامر في أبوظبي، مدعمة بالتحول والمخاطر. قبل تعیینھ في جي إف إتش، عمل السید سوریا كرئیس للم

في البحرین  KPMGبالصنادیق السیادیة واألفراد من ذوي الجدارة االئتمانیة. كما عمل قبل ذلك في مجال خدمات التدقیق والعقار بشركة 
 وقطر وبرایس ووترھاوس كوبرز في الھند.

لتجارة من جامعة مومباي في الھند، وھو محاسب معتمد من معھد المحاسبین المعتمدین السید سوریا حاصل على درجة البكالوریوس في ا
 في الھند، ومحاسب إدارة معتمد، من الوالیات المتحدة األمریكیة.

 

 محمد عبد هللا عبد الملك

 یةاالستثماروإدارة العالقات  االستثماررئیس مشارك قسم التوظیف 

یة في مجموعة جي أف أتش ویقوم بوضع وتنفیذ االستثماروإدارة العالقات  االستثمارالتوظیف  محمد عبد الملك ھو رئیس مشارك قسم
باإلضافة إلى تطویر نماذج األعمال لالستفادة من دینامیكیات وإمكانات السوق الحالیة. باإلضافة إلى إدارة  االستثماراستراتیجیات توظیف 

 یضا منصب عضو مجلس إدارة بمشاریع كابیتال العقاریة ومدرسة شیفلد الخاصة.للمجموعة، یشغل حالیا أ االستثمارمھام توظیف 

، من خالل تولیھ االستثمارعاما في مجال  22یعتبر السید عبدالملك مصرفیا استثماریا من الطراز األول لما یتمتع بھ من خبرة واسعة لمدة 
لثروات السیادیة وتسویق منتجات وخدمات المجموعة والمساھمة من المناصب في مجموعة جي إف إتش حیث تولى قیادة صنادیق ا اعدد

. قبل انضمامھ للعمل بالمجموعة، تولى السید عبدالملك عددا من المناصب في الرقابة المالیة والتدقیق لدى االستثمارفي أنشطة توظیف 
 في المحاسبة من جامعة البحرین. ، إرنست ویونج وبنك إتش إس بي سي. وھو حاصل على شھادة البكالوریوس”آرثر أندرسون“

 

 رازي المرباطي

 لمجموعة جي إف إتش المالیة االستثماررئیس مشارك لتوظیف  –الرئیس التنفیذي لشركة جي إف إتش السعودیة 

ارة وإد ماراالستثیتولى رازي المرباطي منصب الرئیس التنفیذي لشركة جي إف إتش كابیتال إس. إیھ، وھو الرئیس المشارك لتوظیف 
عاما من الخبرة في قطاع الصیرفة والتمویل، كما یتمتع بسجل  15العالقات بمجموعة جي إف إتش المالیة. یتمتع رازي بما یربو على 

ات اإلسالمیة واالستشارة. كما تشمل خبرتھ األنشطة المصرفیة الخاصة وإدارة الثروات باإلضافة إلى األسھم االستثمارحافل في مجال 
 الخاصة.

والتوزیع لمنطقة مجلس التعاون الخلیجي بشركة المستثمر األول  االستثمارانضمامھ إلى جي إف إتش، عمل رازي كرئیس لتطویر قبل 
 یة لبیت أبوظبي لالستثمار.االستثمارفي قطر، وھي شركة تابعة لبنك بروه. قبل ذلك، عمل كمدیر إقلیمي لمجموعة االستشارات 

 رات الشركات التالیة:یتولى رازي عضویة في مجالس إدا

 شركة استیراد لالستثمار -
 المصرف العالمي -
 شركة الصقر لإلسمنت -

 



 منیرة عیسى

 رئیس قسم الموارد البشریة

، وھي مسؤولة 2015تعمل السیدة منیرة عیسى كرئیس قسم الموارد البشریة في مجموعة جي أف أتش المالیة، حیث تم تعیینھا في نوفمبر 
الموظفین، وعملیات االستقطاب والتوظیف، والتطویر واإلدامة، إضافة إلى التقدم الوظیفي، وإدارة األداء الكلي عن إدارة استراتیجیات 

ً مسؤولة عن االمتثال لألنظمة وتطویر السیاسات والتطبیق الشامل لجمیع  للموظفین. وكرئیسة في أحد أھم أقسام المجموعة، فھي أیضا
 أنظمة الموارد البشریة.

 17من  أكثر معا لقسم الموارد البشریة، انضمت السیدة منیرة عیسى إلى مجموعة جي أف أتش كمدیر أول للموارد البشریة، سھترؤوقبل 
 عاماً من الخبرة التي اكتسبتھا من خالل العمل في المؤسسات والشركات المالیة اإلقلیمیة والدولیة في مملكة البحرین مثل شركة ممتلكات

 .)فیست)، وبنك (بي أن بي باریباسالقابضة، وشركة (كابی

في إدارة الموارد البشریة  5المستوى  CIPDوھي حاصلة على درجة البكالوریوس في األدب اإلنجلیزي من جامعة البحرین، ودبلوما 
البشریة  )، وشھادة الماجستیر في إدارة الموارد البشریة من جمعیة إدارة المواردCIPDمن المعھد المعتمد للموظفین والتطویر (

)SHRM.( 

 

 أحمد جمشیر

 رئیس قسم الخزینة واألسواق المالیة

مویل ات، التدفقات النقدیة وتاالستثمارأحمد جمشیر ھو رئیس قسم الخزینة واألسواق المالیة، ویتولى مسئولیة اإلشراف على السیولة، 
ات االستثمار، إدارة األصول، االستثمارل التمویل وعاما من الخبرة المتنوعة في مجا 12القروض بالمجموعة. یتمتع أحمد بأكثر من 

 البدیلة، المشتقات، تمویل القروض، األسھم الخاصة والعقارات.

سنوات بشركة بروموسفن القابضة كمدیر لالستثمارات، أسواق رأس  6، قضى أحمد 2016قبل انضمامھ للعمل في المجموعة في عام 
كة بمعدل دوران سنوي بقیمة ملیار دوالر. قبل ذلك، شغل عدة مناصب إدارة علیا  في التمویل المال والتمویل، حیث كان یتولى إدارة شر

 في شركة فورتونا وشركة جولدن بل إلدارة األصول، وغیرھا من الشركات األخرى. االستثمارو

 في التمویل مع مرتبة الشرف منأحمد جمشیر حاصل على درجة الماجستیر في العلوم في التمویل بدرجة امتیاز، وبكالوریوس العلوم 
 جامعة بنتلي، والثام بالوالیات المتحدة األمریكیة.

 

 أسامة عبد اللطیف جناحي

 رئیس قسم تقنیة المعلومات

ة عاما من الخبرة والمھارات العالیة في إدارة المشاریع، والقیاد 20یعمل السید أسامة جناحي رئیساً لقسم تقنیة المعلومات ویتمتع بأكثر من 
 ووضع الرؤیة وإدارة فریق تكنولوجیا المعلومات بالكامل، بما في ذلك الفرق المسئولة عن التطبیق والتطویر والبنیة التحتیة لتكنولوجیا
المعلومات.  كما یتولى مسئولیة توقع االحتیاجات المستقبلیة وتوفیر الحلول المعززة عبر كافة إدارات المجموعة وقادر على مواكبة 

ت من خالل متابعة حلول التكنولوجیا الحدیثة المتعلقة بالمجال المصرفي، والجوانب المتعلقة بأمن المعلومات والكفاءة واألعمال. التغیرا
 كما یعتقد بقوة أن تكنولوجیا المعلومات یجب أن ترتبط بشكل وثیق باألعمال لتحسین اإلنتاجیة والكفاءة للمؤسسة.

بكالوریوس في علم الحاسوب من جامعة البحرین إضافة إلى بعض الشھادات العلمیة المتعلقة وغیر یحمل السید أسامة جناحي شھادة ال
المتعلقة بتكنولوجیا المعلومات مثل (سي آي إس أیھ)، و(آي تي آي إل)، و(أوراكل)، وغیرھا. لدى السید جناحي خبرة في مجال البنوك 

 .)كة و(آرثر آندرسونوالمحاسبة والتي اكتسبھا من خالل عملھ في بنك البر



 مریم جوھري

 رئیس قسم االلتزام ومكافحة غسیل األموال

كرئیس االلتزام ومكافحة غسیل األموال حیث تتولى مسئولیة تأسیس  2019انضمت اآلنسة مریم جوھري للعمل بالمجموعة في أواخر عام 
نحاء المجموعة بما یتوافق مع المتطلبات الرقابیة والتشریعات نظام متین لاللتزام والحوكمة المؤسسیة والمحافظة على فعالیتھ في كافة أ

المعمول بھا في القطاع المصرفي. ھذا وتعمل مریم جوھري بشكل وثیق مع الرئیس التنفیذي وأعضاء اإلدارة التنفیذیة للمجموعة، كما 
 تقوم بشكل مستقل برفع التقاریر إلى لجنة التدقیق والمخاطر التابعة لمجلس اإلدارة.

باإلضافة إلى ذلك، تتولى اآلنسة مریم جوھري مسئولیة االلتزام بقواعد وأنظمة مصرف البحرین المركزي، بورصة البحرین، سوق دبي 
خبرة ب المالي، ھیئة األوراق المالیة والسلع بدولة اإلمارات العربیة المتحدة، بورصة الكویت وھیئة أسواق المال بالكویت. تتمتع اآلنسة مریم

عاما.  14عاما وخبرة مشھودة في مجال االلتزام حیث سبق لھا العمل لدى مصرف البحرین المركزي ألكثر من  16تربو على  مھنیة
تجدر اإلشارة إلى أنھا حاصلة على درجة البكالوریوس في االعمال المصرفیة والمالیة (مع مرتبة الشرف) من جامعة البحرین، والدبلوما 

 .CIPAو  APRMالمیة من معھد البحرین للدراسات المصرفیة والمالیة، باإلضافة إلى شھادات المتقدمة في الصیرفة اإلس

 

 سلیم بتیل

 رئیس قسم إدارة األصول

یقوم سلیم بتیل، رئیس قسم إدارة األصول، بتسھیل المعامالت االستراتیجیة لمجموعة جي إف إتش، والسیما تلك المعامالت التي توفر 
عاما من الخبرة في القطاع المالي على المستویین المحلي والدولي،  20مة للمجموعة. یتمتع السید بتیل بأكثر من فرصا فریدة تحقق القی

في ” Long View Partners“في لندن وقبل ذلك كمحلل مالي لدى  Accenture“”حیث عمل مسبقا في قسم الخدمات المالیة في 
 ”.سوسیتیھ جنرال”و” UBSیة في لندن، حیث تقلد عدة مناصب في أبحاث حقوق الملك

یشغل سلیم بتیل حالیا عددا من المناصب في مجالس اإلدارة بعدة شركات، بما في ذلك شركة جي إف إتش العقاریة ومدرسة شیفلد. تخرج 
ویل، وقد مفي لندن بدرجة البكالوریوس مع مرتبة الشرف في دراسات األعمال تخصص ت” سیتي یونیفرسیتي بیزنس سكول“سلیم بتیل من 

حصل على عدد من الشھادات بما في ذلك: شھادة التمویل اإلسالمي، شھادة ممثل مسجل لسلطات األوراق المالیة والمعامالت المستقبلیة. 
 ل.اكما اجتاز ثالثة مستویات في برنامج المحلل المالي القانوني واستكمل مؤخرا برنامج القیادة التنفیذیة العلیا في كلیة ھارفارد لألعم

 

 حمزة سلیم

 رئیس الشئون القانونیة باإلنابة

 میعمل حمزة سلیم بمنصب رئیس الشئون القانونیة باإلنابة بمجموعة جي إف إتش المالیة حیث یتولى مسئولیة تقدیم المشورة القانونیة والدع
ن جاریة، المالیة والرقابیة. تجدر اإلشارة إلى أللمجموعة وشركات المشاریع التابعة لھا فیما یتعلق بمختلف األمور العامة والمؤسسیة، الت

عاما من الخبرة في مجال القانون فیما یخص معامالت الدمج واالستحواذ واألمور المؤسسیة األخرى ذات  13السید حمزة لدیھ أكثر من 
 العالقة إضافة إلى تقدیم الخدمات المالیة المنظمة وتطویر المنتجات والخدمات المصرفیة.

عاما بمؤسسة الزعبي وشركاه (سابقاً قیس الزعبي)، حیث  11، أمضى السید حمزة مؤخرا 2021مامھ إلى جي إف إتش في عام قبل انض
ین من كبرى المؤسسات القانونیة في باكستان، حیث كان یركز على مجال الصیرفة والتمویل تعمل كزمیل أول، كما عمل قبل ذلك في اثن

 ري.وقانون الشركات والقانون التجا

 السید حمزة محامي معتمد في إنجلترا وویلز وقد سبق استدعاؤه إلى نقابة المحامین بصفتھ محامیا قانونیا في جمعیة الشرف في لنكولن إن،
 من جامعة غرب إنجلترا وحاصل على لیسانس الحقوق. (مع مرتبة الشرف) من جامعة لندن. BVCبعد أن حصل على شھادة 



 

 طبیعة العمل 5.5

 امةنظرة ع

عتبر مجموعة جي إف إتش المالیة ش.م.ب. مجموعة مالیة نشطة ورائدة في منطقة دول مجلس التعاون الخلیجي حیث تقدم بدورھا ت
ً حافالً. یقع  قد تم وفي مرفأ البحرین المالي بمملكة البحرین، للمجموعة الرئیسي  المقرعروًضا استثماریة متنوعة وتمتلك سجالً ریادیا

یة اإلسالمیة على مستوى عالمي ألكثر من عقد من الزمان. وقد االستثمارالمجموعة المبتكر في تقدیم الخدمات المصرفیة  االعتراف بنھج
القویة وتمویلھا وطرحھا في بنجاح في عدد من  االستثمارأكدت المجموعة قدراتھا القویة والثابتة في انتقاء مجموعة كبیرة من فرص 

یة والتزامھا لزیادة قیمة األصول والعوائد المالیة االستثمارشاطاً في العالم. ھذا النھج یؤكد رؤیة المجموعة األسواق والقطاعات األكثر ن
 لكل من المستثمرین والمساھمین.

من قاعدة عمالئھا ملیار دوالر أمریكي  12وصنادیق مدارة بقیمة بلغت أكثر من  ل، أصبح لدى المجموعة أصو1999منذ انطالقتھا عام 
 نشاطات رئیسیة: ةویة وذلك من خالل أربعالق

 االستثمارإدارة  -
 التطویر العقاري -
 الخدمات المصرفیة التجاریة -
 الخزینة وإدارة األصول  -

تم إدراج أسھم المجموعة في ثالث بورصات مالیة في دول مجلس التعاون الخلیجي وھي: بورصة البحرین، وبورصة الكویت، 
المجموعة بشكل رئیسي في دول مجلس التعاون الخلیجي ودول شمال أفریقیا والھند باإلضافة  وتتركز عملیاتوسوق دبي المالي، 

 إلى استثمارات استراتیجیة في الوالیات لمتحدة األمریكیة والمملكة المتحدة.

 

 الجوائز والتقدیرات

 ياالستثمار االمبتكر وحرصھ النھجھ لقد تم االعتراف بمجموعة جي إف إتش المالیة على نطاق واسع من قبل مختلف رواد الصناعة
 30، حصلت المجموعة على جائزة أكبر 2021في عام  .االستثمارواإلنجازات الشاملة في التمویل اإلسالمي والتطویر العقاري وإدارة 

ائز ، حصلت المجموعة على ثالث جو2020من قبل فوربس الشرق األوسط. وفي عام  2021مدیر أصوال في الشرق االوسط لعام 
" أفضل مصرف" من قبل جوائز الشرق االوسط (البحرین)" و االستثمارمتمیزة وھي "أفضل مصرف خاص" و"أفضل مؤسسة إلدارة 

" وأفضل خدمات مصرفیة استثماریة" من قبل االستثمار. وحصلت المجموعة أیضاً على جائزة "أفضل خدمات إدارة 2020للتمویل عام 
، و"أفضل بنك استثماري" من قبل جوائز المؤتمر العالمي للمصارف اإلسالمیة 2019تجات المصرفیة جوائز بانكر الشرق األوسط للمن

أفضل بنك استثماري (الشرق األوسط)" و"أفضل بنك استثماري (البحرین): من قبل جوائز األعمال والتمویل اإلسالمي عام " ، و2019
2018. 

 

باإلضافة  2018من قبل جوائز بانكر الشرق األوسط للمنتجات المصرفیة لعام  كما حصلت المجموعة على ثالث جوائز متمیزة أخرى
، حصلت المجموعة على جائزة "أفضل مجموعة مالیة استثماریة" من قبل مجلة 2016. وفي عام 2017تكریمات لعام  5إلى أفضل 

 رفیین المالیین الشرق األوسط.المص CPIجلوبال براندز وجائزة " أفضل بنك استثماري"  وجائزة "بنك العام من قبل 

، حصلت المجموعة على جائزة "أفضل بنك استثماري في الشرق األوسط من قبل جوائز األعمال والتمویل 2015وقبل ذلك وفي عام 
، حصلت المجموعة على جائزة "أسرع بنك نمواً في البحرین" و"وأفضل مؤسسة إلدارة 2014اإلسالمي بدورتھا العاشرة. وفي عام 

 .2015المصرفیین المالیین الشرق األوسط  CPIثروات" من قبل ال



حصلت المجموعة على جائزة ممیزة وھي "أفضل مصرف استثماري إسالمي (البحرین)" من كابیتال فاینانس ، 2012وفي عام 
ستثماري" من یوروموني " من قبل بانكر الشرق األوسط، وأفضل بنك ا2008إنترناشیونال. وقد تضمنت الجوائز األخرى "صفقة العام 

 .2005، باإلضافة إلى جائزة "أفضل بنك استثماري إسالمي" لعام 2007و 2006و 2005عام 

 

 االبتكار

كمجموعة مالیة مبتكرة ، تملك المجموعة سجالً حافالً في وضع المفاھیم وإنشاء عدد كبیر من المؤسسات المالیة الرائدة في دول مجلس 
جموعة دور أساسي في إنشاء بنك الطاقة األول، وھو أول بنك استثماري إسالمي في العالم یركز حصریًا على التعاون الخلیجي. كان للم

قطاع الطاقة. كما أنشأت المجموعة كیانات مختلفة عبر الحدود بما في ذلك المصرف الخلیجي التجاري في البحرین وبیت التمویل العربي 
 ن وبنك آسیا للتمویل في مالیزیا وشركة الخلیج القابضة في الكویت.في لبنان وبنك التأجیر األول في البحری

كما نجحت المجموعة في وضع تصور وتمویل وتطویر مشاریع عقاریة وبنیة تحتیة كبیرة ومعقدة ومبتكرة في دول مجلس التعاون الخلیجي 
ئ المالیة الشھیرة في البحرین وتونس. وعملت المجموعة والشرق األوسط وشمال إفریقیا والھند. تشمل المشاریع السكنیة والتجاریة الموان

في المغرب. وفي اآلونة األخیرة، قادت المجموعة تطویر المرابع الملكیة مراكش أیًضا كمطور رئیسي لتطویر أنماط الحیاة الفاخرة مثل 
اقع ر رو الوون الدوالرات، ومشروع ھاربمشاریع مرموقة في البحرین مثل إحیاء مشروع ھاربر ھایتس الذي تبلغ تكلفتھ عدة مالیین م

 على الواجھة البحریة.

 

 التنوع

مھنیة قویة. عالوة على ذلك، تنتھج  یقوم على أساساتتتبنى المجموعة نھًجا استثماریًا دینامیكیًا وریادیًا  جي إف إتش كجزء من رؤیة 
 حدیات في بیئة دائمة التغیر بینما تعمل عن كثب مع أصحابالمجموعة استراتیجیة تخصیص األصول المتنوعة للتكیف مع العدید من الت

ریدة في في استثمارات األسھم الخاصة الفت المجموعة فیما یتعلق بتنویع فئات األصول، شاركوالمصلحة لتلبیة التوقعات بشكل واقعي. 
كزت روالتعلیم والتكنولوجیا. جغرافیًا،  قطاعات واسعة النطاق مثل العقارات والضیافة وتجارة التجزئة والرعایة الصحیة والصناعة

في البدایة على منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا والھند، ولكن في السنوات األخیرة قامت المجموعة بتنویع المجموعة استثماراتھا 
 في ھذه األسواق.ة الموجودجمیع أنحاء الوالیات المتحدة والمملكة المتحدة لالستفادة من الفرص  نشاطاتھا جغرافیاً لتشمل

 

 العناوین المسجلة ومعلومات االتصال -5.6

 

 مجموعة جي إف إتش المالیة ش.م.ب     عرضمقدم ال

 29مرفا البحرین المالي، البرج الشرقي، الطابق       

 المنامة، الواجھة البحریة 346، قطعة 4626طریق       

 10006صندوق برید:       

 رینالمنامة، مملكة البح      

 97317538538+ھاتف:       

 97317450006+فاكس:       



 

 موجز العقود المادیة -5.7

ألخرى الخاصة اوالخزینة وتمویل المشاریع وقبول الودائع واإلقراض والترتیبات التعاقدیة  االستثمارالعقود المبرمة بخصوص باستثناء 
من صافي األرباح  %1تین بقیمة ال تزید على یرجموعة في السنتین المالیتین األخال یوجد عقود مادیة مبرمة من قبل الم بسیر العمل العادي

 للمجموعة في السنة المالیة األخیرة.

 معلومات مالیة متعلقة بـ جي إف إتش - 6

 تفاصیل عن السنوات المالیة الثالثة الماضیة -6.1

 5إلى  3رجاء الرجوع إلى المالحق ال

 توزیعات األرباح -6.2

ملیون دوالر أمریكي (ما یعادل  30من القیمة االسمیة لألسھم العادیة بمبلغ إجمالي قدره  ٪3.34وزیعات أرباح نقدیة بنسبة : ت2018
من القیمة االسمیة للسھم، والتي تعادل سھم  ٪5.97ملیون دوالر أمریكي ألسھم منحة بنسبة  55دوالر أمریكي لكل سھم)، و 0.0087

 سھم. 16.74واحد منحة لكل 

ملیون دوالر أمریكي (ما یعادل  30من القیمة االسمیة لألسھم العادیة بمبلغ إجمالي قدره  ٪3.34: توزیعات أرباح نقدیة بنسبة 2019
 دوالر أمریكي للسھم الواحد). 0.0089

ر أمریكي (ما یعادل ملیون دوال 17من القیمة االسمیة للسھم العادي بمبلغ إجمالي قدره  ٪1.86: توزیعات أرباح نقدیة بمعدل 2020
من القیمة االسمیة للسھم، بما یعادل سھم  ٪2.56ملیون دوالر أمریكي ألسھم منحة بنسبة  25دوالر أمریكي لكل سھم)، و  0.0049

 سھم. 39.03واحد منحة لكل 

 

 بیان باألصول والخصوم المبینة في آخر حسابات مدققة منشورة  -6.3

، وبالخصوص بیان 2020دیسمبر  31تضمن البیانات المالیة للمجموعة للسنة المالیة المنتھیة في الذي ی 3رجاء الرجوع إلى الملحق ال
 الوضع المالي.

 

 بیان التدفقات النقدیة وأي كشوف أولیة أخرى موجودة في آخر حسابات مدققة منشورة  -6.4

، وبالخصوص بیان 2020دیسمبر  31مالیة المنتھیة في الذي یتضمن البیانات المالیة للمجموعة للسنة ال 3ء الرجوع إلى الملحق الرجا
 الوضع الربح والخسارة وبیان الدخل الشامل وبیان التغیرات في حقوق الملكیة وبیان التدفقات النقدیة.

 

 السیاسات المحاسبیة الھامة -6.5

 3في الملحق  2020دیسمبر  31مالیة المنتھیة في تم ذكر جمیع السیاسات المحاسبیة الھامة على النحو الوارد في التقریر السنوي للسنة ال
، تحت عنوان "مالحظات على البیانات المالیة". لم یكن ھناك أي تغییر في السیاسات المحاسبیة مما أدى إلى عدم مستند العرض المعدلمن 

 إمكانیة مقارنة األرقام بشكل ملموس.

 



 القطاع المصرفي البحریني -7

تنوع، ویتألف من مجموعة واسعة من المؤسسات واألسواق المالیة التقلیدیة واإلسالمیة، والطور بالتفي البحرین  یتمتع القطاع المالي -7.1
 بما في ذلك بنوك التجزئة والجملة والبنوك المتخصصة.

، یشمل 2020عام یتكون النظام المصرفي في البحرین من البنوك التقلیدیة واإلسالمیة وھو أكبر عنصر في النظام المالي. في  -7.2
 مكاتب تمثیلیة لبنوك خارجیة. 8بنك جملة و  61فرعا لبنوك أجنبیة و  17منھا مؤسسة محلیا و  13بنك تجزئة،  30القطاع المصرفي 

لعب القطاع المصرفي دوًرا محوریًا في ظھور البحرین كمركز مالي رائد في المنطقة. وقد استمر ھذا القطاع في النمو في عام  -7.3
ملیار دوالر أمریكي، أي أكثر من خمسة أضعاف الناتج المحلي اإلجمالي  207.353.5بإجمالي أصول للقطاع المصرفي بلغت  2020

 من الناتج المحلي اإلجمالي للبحرین، مما یجعلھ أحد المحركات الرئیسیة للنمو في البالد. ٪19السنوي. بشكل عام، یساھم القطاع بنحو 

 

 من قبل مقدم العرض ومدرائھ في المصرف الخلیجي التجاري المساھمات المتبادلة -8

 المدیر المختص من جي إف إتش عدد األسھم اسم المساھم
 جاسم الصدیقي 121,726,795 جي إف إتش

 ھشام الریس
 جاسم الصدیقي 494,330,492 كي إتش سي بي أست شركة 

 ھشام الریس
8.1 

 ة مباشرة أو محتملة في أسھم المصرف الخلیجي التجاريال أحد من مدراء جي إف إتش لدیھ ایھ مصلح -

الصادرة  1دوالر أمریكي لصكوك فئة  150،287،600تحتفظ المجموعة (بشكل مباشر وغیر مباشر) بقیمة اسمیة إضافیة تقدر بـ  -8.2
 عن المصرف الخلیجي التجاري، اعتباًرا من تاریخ ھذا اإلشعار.

وأي إتش  جي إفأو تفاھم، بما في ذلك أي اتفاقیة تعویض أو تخارجات، فیما یتعلق بالعرض بین  ال یوجد أي ترتیبات أو اتفاق -8.3
 .المصرفأو مساھمي المصرف شخص یتصرف باالتفاق معھ ومع مدیري 

 ٪69.06بما یمثل المصرف من أسھم  616.057.287) یمتلك  شركة كي إتش سي بي أست(مع شركاتھا التابعة،  جي إف إتش-8.4
سھماً من أسھم  336,134,454برھن   شركة كي إتش سي بي أسترأس المال المصدر للمصرف الخلیجي التجاري. وقد قامت من 

 لصالح مصرف الشارقة اإلسالمي ش.م.ع.المصرف 

من  ٪13.64بما یمثل المصرف سھًما من أسھم  121,726,795على جي إف إتش خالل االثني عشر شھًرا الماضیة، استحوذت  8.5
 .المصرفدینار بحریني لكل سھم من أسھم  0.072مقابل المصرف سھم أ

 استراتیجیة جي إف إتش لما بعد االستحواذ  -9

 المصرفتأثیر االستحواذ على استمراریة عمل  -9.1

تمر سالحفاظ على السجل التجاري للمصرف الخلیجي التجاري طبیعتھ كبنك تجزئة إسالمي. وسی جي إف إتشتعتزم مجموعة  -9.1.1
 المصرف الخلیجي التجاري في العمل في ظل سیر أعمالھ المعتاد والحفاظ على عملیاتھ كشركة تابعة للمجموعة.

بشكل إیجابي نتیجة التآزر الذي سیساھم في المصرف الخلیجي التجاري من المتوقع أن یؤثر استحواذ المجموعة على عملیات  9.1.2
الوصول إلى شریحة مختلفة من العمالء والفرص. سیستفید المصرف ذلك  وسیقدملمجموعة. تعزیز خط األعمال المصرفیة التجاریة ل

 لتعزیز ملف أعمالھ وتوسیع نطاقھ مع زیادة قدرتھ التنافسیة في المجال الذي یعمل فیھ. للمجموعةالخلیجي التجاري من البنیة التحتیة 

 لخلیجي التجاريالخطط االستراتیجیة لما بعد االستحواذ على المصرف ا -9.2



جي التجاري في أن یصبح أحد معاقل االقتصاد المحلي والخدمات المصرفیة یستواصل المجموعة دعم رؤیة المصرف الخل -9.2.1
 اإلسالمیة اإلقلیمیة من خالل توفیر منتجات وخدمات وفرص استثماریة فریدة ومبتكرة وجدیرة بالثقة لعمالئھ.

 تغییرات جوھریة على األعمال العامة للمصرف الخلیجي التجاريال تعتزم المجموعة إجراء  -9.2.2

 المبررات التجاریة طویلة األجل للعرض المقترح -9.3

 سیوفر المصرف الخلیجي التجاري للمجموعة إمكانیة الوصول إلى شریحة أوسع من العمالء ویسمح لھا بحصة سوقیة أكبر. 9.3.1

الستقرار لربحیة المجموعة وملف المخاطر، وبالتالي فھي تعتبر ركیزة أساسیة لخطة النمو توفر الخدمات المصرفیة التجاریة ا 9.3.2
 اإلستراتیجیة للمجموعة.

 التأثیر على موظفي المصرف الخلیجي التجاري 9.4

وذلك بفضل  اري،ال یُتوقع أن یؤدي اإلنجاز الناجح للعرض إلى تغییر جوھري في الھیكل التنظیمي الحالي للمصرف الخلیجي التج 9.4.1
التراخیص التنظیمیة المختلفة الخاصة بالمجموعة والمصرف الخلیجي التجاري ومجاالت األعمال. ولذلك، لن یكون ھناك تأثیر كبیر على 

ومحرك األعمال التجاریة، من خالل خلق التوازن  جي إف إتشموظفي المصرف الخلیجي التجاري باستثناء المدى المطلوب لتنفیذ رؤیة 
 اص بھ.خ . من المتوقع أن یستمر المصرف الخلیجي التجاري في امتالك فریق منفصل وھیكل تنظیميوالمنفعةصحیح بین التكلفة ال

 ملكیة األسھم في جي إف إتش والمصرف الخلیجي التجاري -10

(تم توحید ملكیة  المصرفو  تشجي إف إأو أكثر في  ٪5حالیًا، كما في أخر تاریخ ممكن، یمتلك المساھمون التالیة أسماؤھم  -10.1
 األطراف الخاضعة /األطراف ذات الصلة في الجدول أدناه) على التوالي:

 ھیكلیة الملكیة الحالیة وقبل العرض
 عدد األسھم الملكیة في جي إف إتش مجموعة جي إف إتش المالیة ش.م.ب

 226,701,547 %6.00 شعاع كابیتال وشركاتھا التابعة
 295,789,745 %7.83 ش.م.ب (م)كي بوینت تراست 

 3,253,498,772 %86.17 غیرھا
 3,775,990,064 %100.0 اإلجمالي

 

   ھیكلیة الملكیة الحالیة وقبل العرض
 عدد األسھم المصرفیة في لكالم المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب

 121,726,795 %13.64 مجموعة جي إف إتش المالیة
 494,330,492 %55.41 أست كي إتش سي بيشركة 

 88,473,159 %9.92 )المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب (أسھم الخزینة
 187,589,034 %21,03 غیرھا عام

 892,119,480 %100,00 اإلجمالي
 

مایو  23للحصول على تفاصیل التعامالت في ملكیة مجموعة جي إف إتش المالیة خالل الفترة من  1برجاء الرجوع إلى الملحق  -10.2
 أشھر قبل آخر تاریخ ممكن) 6، قبل فترة العرض (2021نوفمبر  23إلى  2021

 

 

 



 البیانات التأكیدیة لمقدم العرض -11

 یؤكد مقدم العرض على التالي: -11.1

 سیتم تنفیذ تسویة العرض بشكل یحق لجمیع متلقي العرض بموجب ھذا العرض بالتنفیذ الكامل وفقًا لشروط ھذا العرض  -11.1.1

ال توجد ترتیبات تتضمن حقوقًا في األسھم  أو أي اتفاقیات تعویض أو أي اتفاقیات أو تفاھمات، رسمیة أو غیر رسمیة، تتعلق  -11.1.2
باألسھم المتعلقة بھذا العرض (التي قد تكون حافًزا للتعامل أو االمتناع عن التعامل) بین مقدم العرض أو أي شخص یتصرف باالتفاق مع 

 ي طرف آخر مقدم العرض وأ

 لن یتم تحویل أي من أسھم المصرف الخلیجي التجاري التي تم االستحواذ علیھا بموجب العرض إلى أي أشخاص آخرین  -11.1.3

ترتیبات أو تفاھمات، ولم یبرم أي اتفاقیات تعویض، سواء بشكل مباشر أو من خالل أي شخص  لم یبرم أو یعقد أي اتفاقیات أو -11.1.4
 فیما یتعلق بالعرض مع مدیري أو مساھمي مقدم العرضوذلك مع مقدم العرض،  یعمل بالتنسیق

بات بعد نشر مقتطفات الحساللمجموعة لم تحدث أي تغییرات جوھریة في الوضع المالي أو التجاري أو التوقعات المستقبلیة   -11.1.5
) وبورصة www.gfh.com(لمجموعة جي إف إتش المالیة  المدققة المنشورة مؤخًرا في مستند العرض ھذا، وعلى المواقع اإللكترونیة

 )www.bahrainbourse.orgالبحرین. (

 داول األسھمسعر السوق وموجز تاریخي لت -12

 سعر التداول لمتلقي العرض -12.1

 للحصول على تفاصیل سعر التداول لمتلقي العرض 2برجاء الرجوع إلى الملحق 

 سعر التداول لمقدم العرض -12.2

 للحصول على تفاصیل سعر التداول لمقدم العرض 2برجاء الرجوع إلى الملحق 

 تأثیر العرض -13

 العواقب القانونیة للعرض -13.1

سیؤدي العرض، عند إنجازه، إلى أن تصبح المجموعة المالك القانوني ألسھم المصرف الخلیجي التجاري التي تم طرحھا بشكل  -13.1.1
 صحیح بموجب العرض باإلضافة إلى جمیع الحقوق والمصالح المرتبطة بھذه الملكیة.

االستفادة من عرض تبادل األسھم المقدم وفقًا لتقدیر كل  مقابل جي إف إتشعن أسھمھم إلى  المصرفیتنازل المساھمون في  -13.1.2
 ، بما في ذلك على سبیل المثال الالمصرف، حیث یفقدون حقوقھم المرتبطة بملكیتھم ألسھم جي إف إتشالمقدم من  المصرفمساھم في 

 الحصر الحقوق المتعلقة بترتیب األسھم والتصویت واألرباح والتسییل.

المصرف الخلیجي التجاري والذین یختارون عدم التنازل عن أسھمھم إلى المجموعة مقابل االستفادة من عرض المساھمون في  -13.1.3
تبادل األسھم المقدم وفقًا لتقدیر كل مساھم في المصرف الخلیجي التجاري الذي قدمتھ المجموعة، سیواصلون االحتفاظ بحقوقھم المرتبطة 

ي، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر الحقوق المتعلقة بترتیب األسھم والتصویت وتوزیعات بملكیتھم ألسھم المصرف الخلیجي التجار
 األرباح والتسییل، وفقًا لقواعد االستحواذ اإلجباریة، إن وجدت.

 

 

 

http://www.bahrainbourse.org/


 احتمالیة االستحواذ اإلجباري والشطب 13.2

 االستحواذ اإلجباري -13.2.1

 و أكثر من حاالت القبول ألسھم المصرف الخلیجي التجاري المستحقة الخاضعة للعرضأ ٪90إذا حصل مقدم العرض على  -13.2.1.1
الطوعي المشروط من قبل مقدم العرض، یعتزم مقدم العرض ممارسة حقھ في االستحواذ اإلجباري على أسھم الطرح التي لم  المعدل

مستوى قبول العرض إلى المستوى المحدد بموجب ) أشھر من تاریخ وصول 3یستحوذ علیھا مقدم العرض بموجب العرض في غضون (
من قانون الشركات التجاریة  319قانون الشركات التجاریة المطلوب لالستحواذ اإلجباري. مع مراعاة استیفاء المتطلبات بموجب المادة 

 .TMA نموذجومتطلبات 

إلى مساھمي المصرف الخلیجي التجاري الذین لم یجب على مقدم العرض إرسال إشعار ("إشعار االستحواذ اإلجباري")  -13.2.1.2
المصرف  أسھممن  ) إلبالغھم بنیة مقدم العرض الحصول على ما تبقى لدیھمالموافقونالمساھمون غیر ( یقبلوا العرض خالل فترة العرض

 یع النواحي.من التاریخ غیر المشروط من جم یوم تقویمي) 15الخلیجي التجاري بموجب حق االستحواذ اإلجباري خالل (

وفقًا لممارسة مقدم العرض لحقھ في االستحواذ اإلجباري، فإن أسھم المصرف الخلیجي التجاري التي یمتلكھا المساھمون  -13.2.1.3
 إجباریًا من قبل مقدم العرض بنفس مقابل االستحواذ علیھاوالتي لم یستحوذ علیھا مقدم العرض بموجب العرض سیتم  ینقموافالغیر 

 لكل سھم من أسھم المصرف.د.ب. 0.024باإلضافة الى مقابل مادي بقیمة سھم جي إف إتش  0.384عدل تبادل األسھم مبالعرض 

تقدیم طلب إلى المحكمة لالعتراض على ھذا االستحواذ اإلجباري، ویجب أن یتم تقدیم ھذا الطلب  القابلیحق للمساھم غیر  -13.2.1.4
 تم إرسالھ.الذي ) یوًما تقویمیًا من تاریخ إشعار االستحواذ اإلجباري 60في غضون ( القابلمن قبل المساھم غیر 

 الشطب -13.2.2

إذا مارس مقدم العرض حقھ في االستحواذ اإلجباري على أسھم الطرح التي لم یستحوذ علیھا مقدم العرض بموجب العرض  -13.2.2.1
یة مملوكة بالكامل لمقدم العرض وسیتقدم متلقي العرض إلى مصرف العرض شركة فرع متلقيوأكمل عملیة االستحواذ اإلجباري، سیصبح 

 .TMAنموذج من بورصة البحرین وفقًا لقواعد  ي لشطب أسھمھالبحرین المركز

من قبوالت األسھم القائمة لدى المصرف الخلیجي التجاري الخاضعة للعرض  ٪90إذا حصل مقدم العرض على أقل من - 13.2.2.2
تخضع أسھم المصرف الخلیجي التجاري لشطب طوعي من بورصة البحرین بشرط موافقة مصرف البحرین  الطوعي المشروط، فقد

 . المصرف الخلیجي التجاريلمساھمي والجمعیة العمومیة المركزي وبورصة البحرین ومجلس إدارة المصرف الخلیجي التجاري 

جباري بموجب قانون الشركات التجاریة، سواء قام أي مساھمین في ضوء ما سبق، في حالة ممارسة مقدم العرض لحقھ في االستحواذ اإل
غیر موافقین بتقدیم طلب إلى المحكمة لالعتراض على ھذا االستحواذ اإلجباري أم ال، فسوف یستغرق األمر فترة أطول للمساھمین غیر 

عد أن لتلقي صافي المقابل بعد قبولھم للعرض وبالستالم المقابل مقارنة بالوقت المطلوب لمساھمي المصرف الخلیجي التجاري  الموافقین
 غیر مشروط من جمیع النواحي.  صبح العرضی

یجب على المساھمین و / أو المستثمرین المحتملین في المصرف الخلیجي التجاري مالحظة أن العرض واالستحواذ اإلجباري المحتمل 
ل (عند االقتضاء) عن الشروط المسبقة والمشروطة، حیث یصبح أو التناز للقبولعلى النحو المنصوص علیھ أعاله یخضع  والشطب

 العرض غیر مشروط من جمیع النواحي. وفقًا لذلك ، قد یصبح العرض غیر مشروط أو ال یصبح غیر مشروط من جمیع النواحي.

امین لمرخصین أو التجار أو المحاستشارة الوسطاء ا ایجب علیھم اتخاذھ التي اتیجب على األشخاص الذین لدیھم شك فیما یتعلق باإلجراء
 أو غیرھم من المستشارین المھنیین. المختصینأو المحاسبین 

 ال منافع خاصة للمدراء التنفیذیین  -13.3

لن تقوم المجموعة بدفع أي مبالغ من أي نوع إلى المدراء التنفیذیین أو أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي المصرف الخلیجي  -13.3.1
 اص.المملوكة لھؤالء األشخ المصرفیتعلق بالعرض، باستثناء التسویة العادیة وفقًا لعرض تبادل األسھم ألي من أسھم التجاري فیما 



لن یتلقى المدیرون التنفیذیون والمدیرون والموظفون في مجموعة جي إف إتش المالیة أي مبالغ من أي نوع من المصرف  -13.3.2
یتعلق بالعرض، باستثناء التسویة العادیة وفقًا لعرض تبادل األسھم ألي من أسھم المصرف  الخلیجي التجاري أو أي طرف ثالث فیما

 الخلیجي التجاري المملوكة لھؤالء األشخاص.

 تأثیر العرض على مدراء مقدم العرض -13.4

 الھیكل الحالي لمجلس إدارة لن یكون للعرض أي تأثیر مادي على أعضاء مجلس اإلدارة الحالیین في المجموعة، وال یوجد أي تغییر في
 المجموعة بموجب ھذا العرض.

 العواقب المالیة للعرض -13.5

 .مستند العرض المعدلمن رأس المال المصدر للمصرف الخلیجي التجاري اعتباًرا من تاریخ  ٪69.06تمتلك المجموعة حالیًا  -13.5.1
للعرض تأثیر سلبي جوھري على أصول مقدم العرض أو التزاماتھ أو أرباحھ في ھذا السیاق، ال یتوقع مقدم العرض أن یكون للقبول الكامل 

 أو أعمالھ.

سیستمر مقدم العرض في االستفادة من مركز مالي سلیم مع نسب رأس مال تنظیمیة مبدئیة أعلى من المتطلبات وفقًا لقواعد  -13.5.2
، لن تتأثر نسب  2021یونیو  30سابات المنشورة كما في كفایة رأس المال الصادرة عن مصرف البحرین المركزي. على أساس الح

وإجمالي رأس المال بشكل جوھري، وستظل ملتزمة بالحد األدنى لمتطلبات كفایة رأس المال وھي  Tier 1و  CET1المجموعة المبدئیة 
 ، على التوالي، كما ھو مطلوب من قبل مصرف البحرین المركزي. ٪12.5و  ٪10.5و  9.0٪

 المخاطرعوامل  -14

عند اتخاذ قرار بشأن قبول العرض، یجب على مساھمي المصرف الخلیجي التجاري قراءة ھذه الوثیقة بعنایة والنظر في عوامل المخاطر 
المنصوص علیھا في ھذا القسم. قد یكون للمخاطر واألمور غیر المؤكدة األخرى غیر المعروفة حالیاً لجي إف إتش، أو التي تعتبرھا جي 

 حالیاً غیر جوھریة، تأثیر سلبي على مجموعة جي إف إتش.إف إتش 

یجب على مساھمي المصرف الخلیجي التجاري أیضاً استشارة مستشاریھم المالیین والقانونیین حول المخاطر المرتبطة بأعمال مجموعة 
تجاري بإجراء تحقیقاتھم الخاصة جي إف إتش في ضوء ظروفھم الخاصة، دون االعتماد على البنك. یُنصح مساھمو المصرف الخلیجي ال

 فیما یتعلق بھذه العوامل قبل قبول العرض، وسیعتبر البنك أنھم قد أجروا ھذه التحقیقات فیما یتعلق بتلك العوامل قبل قبول العرض.

 المخاطر المرتبطة بالعرض 14-1

 مستند العرض المعدلمن  6-3إذا لم یتم استیفاء "الشروط المسبقة للعرض" المنصوص علیھا في القسم  14-1-1
من ھذه الوثیقة، فإنھ لن یكون باإلمكان تنفیذ العرض أو  4و"إجراءات قبول العرض" المنصوص علیھا في القسم 

 قد یتم تأخیره. 

یفاء من ھذه الوثیقة (الشروط المسبقة للعرض). إذا لم یتم است 6-3یكون العرض مشروطاً بعدد من الشروط على النحو المبین في القسم 
أي من ھذه الشروط، فھناك مخاطر بأال یتم العرض. عالوة على ذلك، من أجل تنفیذ العرض، یجب استیفاء المتطلبات اإلجرائیة المنصوص 

(إجراءات قبول العرض) من ھذه الوثیقة. إذا لم یتم استیفاء أي من ھذه المتطلبات، فلن یتم تنفیذ العرض (أو، في ظروف  4علیھا في القسم 
 نة، قد یتأخر تنفیذ العرض). قد یكون ألي من األحداث السابقة تأثیر سلبي على القیمة الحالیة ألسھم جي إف إتش.معی

 قد تخفق مجموعة جي إف إتش في تحقیق أوجھ التآزر والمزایا األخرى المتوقعة من العرض  14-1-2

لعرض. تتوقع المجموعة االستفادة من الوصول إلى شریحة أوسع قد تخفق مجموعة جي إف إتش في تحقیق أوجھ التآزر التي تتوقعھا من ا
من العمالء، وحصة سوقیة أكبر استقرار لربحیة جي إف إتش وملف المخاطر. قد تتأثر قدرة مجموعة جي إف إتش على تحقیق أوجھ 

ي ة، بما في ذلك التغییرات الرئیسیة فالتآزر المتوقعة وقد یؤثر توقیت ذلك على مجموعة متنوعة من العوامل مثل األحداث غیر المتوقع
 األسواق التي تعمل فیھا المجموعة والمصرف الخلیجي التجاري.

  قد یتقلب سعر أسھم جي إف إتش وأسھم المصرف الخلیجي التجاري حتى یتم تنفیذ العرض 14-1-3



 بالنسبة ألسھم جي إف إتش بالنظر إلى درایة السوق بالعرض، من المحتمل أن تكون ھناك زیادة في تقلب سعر السھم
 وأسھم المصرف الخلیجي التجاري إلى أن یتم االنتھاء من العرض.

 المخاطر المرتبطة بمعدل االستبدال 14-1-4

یعتمد معدل االستبدال على سعر السوق ألسھم جي إف إتش إلى سعر العرض ألسھم المصرف الخلیجي التجاري. تم تحدید سعر العرض 
جي التجاري بناء على المعاملة األخیرة التي تم اإلفصاح عنھا علناً لعرض شراء األسھم من أحد المساھمین. بما أن ألسھم المصرف الخلی

جي إف إتش كیان مدرج، فإن سعر جي إف إتش في السوق یعتبر انعكاسا تقریبیا لقیمة أسھم جي إف إتش. باإلضافة إلى ذلك، سیتم تحقیق 
لمستقبلیة، بما في ذلك أوجھ التآزر المشار إلیھا أعاله في المبالغ والفترات الزمنیة المتوقعة لذلك. في حالة التوقعات والتقدیرات المالیة ا

حدوث تغییر جوھري فیما یتعلق بكل ھذه االفتراضات أو أي منھا، فقد یؤثر ذلك بشكل جوھري على تقییمات البنوك وقد ال یعكس معدل 
 ة.االستبدال بدقة قیم الشركات المعنی

 تقلب سعر سھم جي إف إتش عقب تنفیذ العرض 14-2-1

قد یخضع سعر تداول أسھم جي إف إتش بعد تنفیذ العرض لتقلبات واسعة استجابة لعدد من العوامل، خاصة بمجموعة جي إف إتش أو 
ت محللي األوراق الئتماني، توصیاغیر ذلك، مثل التباین في نتائج التشغیل، والتغیرات في التقدیرات المالیة، والتغیرات في التصنیف ا

ل والمالیة، تقاریر التشغیل واألخبار المتعلقة باالتجاھات السائدة في أسواق مجموعة جي إف إتش. قد تؤثر ھذه العوامل سلبًا على سعر تدا
بیرة مكانیة البیع، ألعداد كأسھم جي إف إتش بغض النظر عن األداء التشغیلي للمجموعة. عالوة على ذلك، فإن أي مبیعات مستقبلیة، أو إ

من أسھم جي إف إتش المملوكة لكبار المساھمین في المجموعة بعد العرض قد یكون لھا تأثیر سلبي على سعر السوق ألسھم جي إف إتش. 
ھو  یجب أن یدرك مساھمو المصرف الخلیجي التجاري أن قیمة أسھم جي إف إتش والدخل الناتج عن ذلك یمكن أن یزید أو ینقص كما

 ھالحال مع أي استثمار آخر في األوراق المالیة المدرجة وأن أنماط التداول التاریخیة ألسھم جي إف إتش مستقلة عن، وقد ال تحمل أي تشاب
 أیا كان ألنماط التداول ألسھم جي إف إتش بعد تنفیذ العرض.

 المخاطر المتعلقة بأنشطة أعمال مجموعة جي إف إتش 14-3

 ستراتیجیة وأنشطة األعمالالمخاطر اال 14-3-1

تشمل أنشطة ألعمال الرئیسیة للمجموعة الخدمات المصرفیة االستثماریة، الصیرفة التجاریة، التطویر العقاري، الخزینة واالستثمارات 
 أو األحداث الخاصة. یتأثر كل نشاط من أنشطة أعمال المجموعة بشكل جوھري بالظروف السائدة في األسواق المالیة العالمیة والظروف

ر فاالقتصادیة في جمیع أنحاء العالم الخارجة عن سیطرتھا، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر التغییرات في أسعار الفائدة/الربح، توا
)، القیود باالئتمان والتمویل، معدالت التضخم  عدم الیقین االقتصادي، والتغییرات في القوانین (بما في ذلك القوانین المتعلقة بالضرائ

التنظیمیة والمتطلبات من قبل السلطات التنظیمیة، أسعار صرف العمالت، الضوابط والظروف السیاسیة واالقتصادیة الوطنیة والدولیة 
األخرى (بما في ذلك الحروب واألعمال اإلرھابیة والعملیات األمنیة وإعادة ھیكلة الدیون السیادیة). قد تؤثر ھذه العوامل على مستوى 

تقلب أسعار األوراق المالیة والسیولة وقیمة االستثمارات، وقد ال تكون المجموعة قادرة أو قد تختار عدم إدارة تعرضھا لظروف السوق و
 ھذه و/أو األحداث األخرى. في حالة حدوث تراجع في السوق، یمكن أن تتأثر األعمال الرئیسیة للمجموعة سلبیا بشكل جوھري. 

، انتشر الوباء سریعا، وأصاب الناس في جمیع أنحاء 2019ألول مرة في الصین في أواخر عام  Covid-19 منذ أن تم التعرف على
ك لالعالم وتسبب في عدد كبیر من الوفیات. اتخذت جمیع البلدان التي تأثرت بشكل كبیر تدابیر ا لمحاولة احتواء انتشار الفیروس، بما في ذ

وقد أدت ھذه اإلجراءات إلى إغالق العدید من الشركات في تلك البلدان (ال سیما تلك المتعلقة بصناعة إغالق الحدود وتقیید حركة مواطنیھا. 
السفر) وخسائر كبیرة في الوظائف. لیس من الواضح حالیًا كم من الوقت ستستمر ھذه القیود وما ھو تأثیرھا النھائي على االقتصادات 

سلبًا على معنویات االستثمار وأدت إلى  Covid-19ة. وفقًا للبنك الدولي، أثرت جائحة العالمیة والمحلیة، فضالً عن أعمال المجموع
فترات غیر منتظمة من التقلبات في السوق، وأثر على االقتصاد العالمي، مع اضطرب السوق المالیة وخفض معدالت الفائدة/الربح. قد 

الوباء إلى مزید من اآلثار السلبیة على أعمال المجموعة والنتائج  وعدم الیقین وراء نطاق ومدة Covid-19یؤدي تكرار تفشي فیروس 
التشغیلیة والوضع المالي والسیولة. عالوة على ذلك، فإن أي تقلبات مستقبلیة في أسعار النفط یمكن أن یكون لھا تأثیر سلبي على أعمال 

خلیجي وأن صدمات أسعار النفط لدیھا القدرة على التأثیر المجموعة نظًرا ألن غالبیة أصول المجموعة تتركز في دول مجلس التعاون ال
بشكل سلبي على العدید من االقتصادات حول العالم ودول مجلس التعاون الخلیجي. باإلضافة إلى ذلك، إذا استمرت أسعار النفط المنخفضة 

 یة للمجموعة بالطرق التالیة:لفترة طویلة، فمن المحتمل أن یكون لذلك تأثیر سلبي جوھري على مجاالت األعمال األساس



یمكن أن تتأثر األنشطة المصرفیة االستثماریة نتیجة لتقلص السیولة في السوق. باإلضافة إلى ذلك، فإن شھیة المستثمرین  •
المنخفضة المخاطر یمكن أن تؤثر على استثمارات المجموعة الجدیدة والدخل المكتسب. إذا لم تتحسن ظروف السوق، فقد 

 ائد من االستثمارات الحالیة، خاصة تلك االستثمارات في قطاعات مثل الضیافة والتعلیم والعقارات؛العینخفض 
قد تتأثر األعمال المصرفیة التجاریة نتیجة النخفاض النشاط التجاري، وزیادة تكالیف التمویل وضغوط التمویل، وتدھور جودة  •

 وانخفاض الربحیة والتدفقات النقدیة؛األصول، وزیادة خسائر االئتمان ورسوم انخفاض القیمة، 
قد یتأثر التطویر العقاري بانخفاض الطلب في السوق والتأخیر في استكمال البنیة التحتیة وأعمال البناء ونقص النقد المتاح لتمویل  •

 مشاریع البناء وعدم القدرة على مواصلة العملیات من قبل أي من مقاولي المجموعة بسبب الصعوبات المالیة؛
د تتأثر استثمارات الخزینة والملكیة الخاصة نتیجة النخفاض سعر السوق وقیمة االستثمارات و / أو انخفاض سیولة السوق ق •

للتخارج من االستثمارات في الوقت المناسب أو بسعر مفضل. قد تواجھ إدارة الخزینة بالمجموعة صعوبات في الوفاء بالتزاماتھا 
بب زیادة تكالیف التمویل أو التدفق الكبیر للودائع خالل فترة زمنیة قصیرة بسبب قیود السیولة بما في ذلك التزامات التمویل بس

 أو عدم ثقة المودعین.

 قد تتأثر أنشطة أعمال المجموعة العتبارات سیاسیة، اقتصادیة وأخرى ذات عالقة 14-3-1-2

التعاون الخلیجي ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا. منذ  یتواجد العدید من عمالء المجموعة وجزء كبیر من أعمالھا في دول مجلس
كانت ھناك اضطرابات سیاسیة في عدد من البلدان في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا، بما في ذلك الجزائر  2011أوائل عام 

یمن. تراوحت ھذه االضطرابات من والبحرین ومصر والعراق ولیبیا والمغرب وعمان والمملكة العربیة السعودیة وسوریا وتونس وال
المظاھرات العامة إلى، في الحاالت القصوى، الصراع المسلح والحرب األھلیة، وأدت إلى عدد من التغییرات في النظام وزیادة عدم الیقین 

كون أو التأثیر الذي قد ی السیاسي في جمیع أنحاء المنطقة. لیس من الممكن التنبؤ بحدوث أحداث أو ظروف مثل الحرب أو األعمال العدائیة
لھذه األحداث على المجموعة. تخضع منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا حالیًا لعدد من النزاعات المسلحة بما في ذلك تلك الموجودة في 

 الیمن وسوریا والعراق وفلسطین باإلضافة إلى الصراع متعدد الجنسیات مع تنظیم الدولة اإلسالمیة.

مال المجموعة بالتطورات السیاسیة أو االقتصادیة أو التطورات ذات الصلة داخل وخارج منطقة الشرق األوسط بسبب یمكن أن تتأثر أع
 العالقات المتداخلة داخل األسواق المالیة العالمیة. باإلضافة إلى عملیاتھا في دول مجلس التعاون الخلیجي ومنطقة الشرق األوسط وشمال

ا عملیات في الھند وأوروبا والوالیات المتحدة. تمر اقتصادات ھذه البلدان بمراحل مختلفة من الناحیة إفریقیا، تمتلك المجموعة أیضً 
 ااالجتماعیة واالقتصادیة والتنمیة االقتصادیة الشاملة التي یمكن أن تؤدي إلى عدد من المخاطر والشكوك والتحدیات التي یمكن أن تشمل م

 یلي:

 أو االجتماعیة أو االقتصادیة؛التغیرات في الظروف السیاسیة  •
 إجراءات حمایة التجارة ومتطلبات ترخیص التشغیل. •
 النتائج السلبیة المحتملة من التغییرات غیر المتوقعة في المتطلبات التنظیمیة؛ •
 القیود التي تفرضھا الدولة على إعادة األموال؛ و / أو •
 اندالع النزاع المسلح. •

الیقین السیاسي من جاذبیة بعض مشاریع التطویر العقاریة للمجموعة مما یجعل من الصعب على  على وجھ الخصوص، یمكن أن یقلل عدم
المجموعة التخارج منھا ویمكن أن یقلل من أموال العمالء المتاحة لالستثمار في األعمال المصرفیة االستثماریة للمجموعة أو یقلل من 

 طلب العمالء على المنتجات االستثماریة للمجموعة. 

 المخاطر التي تسري على أنشطة الصیرفة االستثماریة للمجموعة 14-3-2

زیادة المنافسة من مدراء األصول الحالیین والجدد في أسواق االستثمار الرئیسیة للمجموعة وقد یؤثر ذلك على ربحیة  14-3-2-1
 نشاطھا للصیرفة االستثماریة

ة الكبرى التي تدیر أنشطة أعمال مصرفیة استثماریة مماثلة لتلك الخاصة بالمجموعة تتنافس المجموعة مع عدد من المؤسسات المالیة الدولی
وكذلك مع منافسین محلیین وإقلیمیین متمركزین في أوروبا وأمریكا الشمالیة وآسیا، بما في ذلك المدراء الذین یقدمون األموال األولیة 

في أسواق األسھم الخاصة والعقارات. عالوة على ذلك، إلى الحد الذي یدرك والصنادیق الثانویة وصنادیق االستثمار المباشر والمشترك 



لیة افیھ السوق بشكل متزاید نمو األموال المتاحة لالستثمار من قبل المستثمرین األفراد من المؤسسات واألفراد ذوي الجدارة االئتمانیة الع
 ن إلى منطقة دول مجلس التعاون الخلیجي.في منطقة دول مجلس التعاون الخلیجي، یمكن جذب منافسین إضافیی

یشكل العدید من منافسي المجموعة جزءا من أكبر شركات الخدمات المالیة ویجذبون األعمال من خالل عالقاتھم مع العمالء في المجاالت 
 نطاق جغرافي أوسع وموارداألخرى التي یعملون فیھا. یتمتع عدد من منافسي المجموعة باعتراف عالمي أقوى من حیث االسم التجاري، و

أكبر من المجموعة. إلى الحد الذي ال تتنافس فیھ المجموعة بنجاح فیما یتعلق بالحفاظ على قاعدة عمالئھا الحالیین، أو اكتساب عمالء 
یة الھا المصرفإضافیین، أو تطور عرض المنتجات، أو التسعیر، أو األداء أو الخدمة، فقد تتأثر قدرتھا على النمو أو الحفاظ على أعم

ة راالستثماریة، ونتیجة لذلك سوف تتأثر نتائج عملیاتھا سلبًا. قد تؤدي المنافسة إلى الضغط على الھوامش، أو إذا كانت المجموعة غیر قاد
د الذي حعلى إقناع عمالئھا بمزایا عروض منتجاتھا الفریدة، فقد تؤدي إلى الضغط على ھیكل الرسوم بشكل عام. عالوة على ذلك، إلى ال

تصبح فیھ بعض المنتجات التي تقدمھا المجموعة متاحة على نطاق أوسع في السوق ویتم تكرارھا من قبل منافسیھا، فقد یُنظر إلى جزء 
من أعمالھا بشكل متزاید على أنھ خدمة سلعیة، مما قد یؤدي إلى زیادة الضغط من العمالء لخفض الرسوم، مما قد یقلل من إیرادات 

ھوامش الربح من أعمالھا المصرفیة االستثماریة في المستقبل. باإلضافة إلى ذلك، قد تؤدي المنافسة المتزایدة إلى انخفاض في المجموعة و
 الرسوم عبر الصناعة لبعض أو كل قطاعات عرض المنتجات المصرفیة االستثماریة للمجموعة.

ستثمار العقاري قد یؤدي إلى زیادة أسعار المعامالت وخفض عوائد تدفقات األموال الجدیدة في أسواق األسھم الخاصة واال 14-3-2-2
 المجموعة من نشاطھا للصیرفة االستثماریة

یمكن لمدیري األسھم الخاصة واالستثمار العقاري ومدیري الصنادیق االستمرار في توسیع نطاق استثماراتھم من حیث أحجام المعامالت 
موعة محدودة من الفرص االستثماریة المتاحة في أي وقت. نتیجة لذلك، قد یصبح تسعیر والصناعات والمناطق الجغرافیة وھناك مج

المعامالت في أسواق االستثمار في األسھم الخاصة والعقارات، حیث تتركز استثمارات المجموعة العقاریة، أقل انضباطا، مع عرض 
حدث ھذا، فقد تنخفض عوائد االستثمارات في فئات األصول ھذه. قد أسعار أعلى من تلك الخاصة باالستثمارات التاریخیة المماثلة. إذا 

یكون لالنخفاض في عوائد االستثمار من االستثمار في أسواق األسھم الخاصة والعقاریة بمرور الوقت تأثیر سلبي على مخصصات 
افة مارات أسواق األسھم الخاصة والعقاریة. باإلضالمستثمرین ویؤدي إلى تدفقات نقدیة أقل إلى أو زیادة التدفقات النقدیة الخارجة من استث

إلى ذلك، یمكن أن یؤدي انخفاض العوائد إلى انخفاض في الرسوم التي یرغب المستثمرون في دفعھا للمدیرین والصنادیق إلدارة األصول 
ائیة لرسوم، فقد تنخفض المبالغ النھوالخدمات االستشاریة االستثماریة وتراجع في رسوم األداء بشكل عام. حتى إذا لم تنخفض معدالت ا

للرسوم المستلمة إذا انخفضت قیمة استثمارات المجموعة نتیجة لألداء السلبي، وقد یكون لھذه التطورات تأثیر سلبي على نتائج عملیات 
 المجموعة من أعمالھا المصرفیة االستثماریة.

 خاطر وقد تخفق المجموعة في تحقیق مكاسب على ھذه االستثماراتاالستثمارات في معامالت األسھم الخاصة تنطوي على م 14-3-2-3

 ینطوي االستثمار في األسھم الخاصة على عدد من المخاطر الكبیرة، بما في ذلك ما یلي:

قد یكون لدى شركات االستثمار في األسھم الخاصة المحتملة موارد مالیة محدودة، مما قد یؤثر سلبًا  موارد رأسمالیة محدودة. •
 قدرتھا على الوفاء بالتزاماتھا بموجب ترتیبات التمویل الخاصة بھا؛ على

 
. قد یكون لبعض شركات االستثمار في األسھم الخاصة المرتقبة تاریخ تشغیل محدود، وخطوط منتجات سجل تشغیل محدود •

ظروف السوق، فضالً أقل، وحصص سوق أصغر من الشركات األكبر، مما یجعلھا أكثر عرضة إلجراءات الشركات المنافسة و
 عن االنكماش االقتصادي العام؛

 
بشكل عام، ال یوجد سوى القلیل من المعلومات العامة حول شركات محافظ األسھم الخاصة المحتملة،  معلومات محدودة. •

ة من تملوالمجموعة مطالبة باالعتماد على قدرة محترفي االستثمار لدیھا للحصول على معلومات كافیة لتقییم العوائد المح
االستثمار في ھذه الشركات. الشركات التي تستھدفھا المجموعة في نشاطھا االستثماري في األسھم الخاصة غیر مدرجة بشكل 
عام. وإذا لم تتمكن المجموعة من تحدید جمیع المعلومات الجوھریة حول أي من ھذه الشركات، فقد ال تتخذ قرارا استثماریا 

 تخسر أمواال على استثماراتھا.مستنیرا تماما وبالتالي قد 
 

. قد تعتمد بعض شركات محافظ االستثمار في األسھم الخاصة المحتملة على الكفاءات االعتماد على مدیرین وموظفین رئیسیین •
 اإلداریة والجھود التي تبذلھا مجموعة صغیرة من األشخاص، وقد یكون لوفاة أو إعاقة أو استقالة أو إنھاء خدمة واحد أو أكثر



من ھؤالء األشخاص تأثیر سلبي جوھري على محفظة الشركة ذات الصلة، وبالتالي، على نتائج عملیات المجموعة من أعمالھا 
 المصرفیة االستثماریة؛

 
قد ال تكشف إجراءات العنایة الواجبة التي تقوم بھا المجموعة فیما یتعلق بأي استثمار مقترح في األسھم مخاطر العنایة الواجبة:  •

اصة عن جمیع العوامل ذات الصلة التي تعتبر جوھریة لقرار المجموعة االستثماري وأي فشل في تحدید عامل جوھري الخ
یمكن أن یؤثر على عملیات الشركة المستثمر فیھا ربح المجموعة المتوقع من االستثمار وتوقیت خروجھا وسعر البیع المتوقع. 

 و
 

مار في األسھم الخاصة المحتملة من وقت آلخر طرفا في التقاضي، وقد تكون . قد تكون شركات محافظ االستثمخاطر أخرى •
عرضة للتباطؤ االقتصادي أو فترات الركود، وقد تشارك في أعمال متغیرة بسرعة مع منتجات معرضة لخطر تقادم كبیر، وقد 

مارات لتنافسي. قد تتعرض محفظة استثتتطلب رأس مال إضافي كبیر لدعمھا عملیاتھم أو تمویل التوسع أو الحفاظ على مركزھم ا
األسھم الخاصة للمجموعة أیًضا لتركیز مرتفع نسبیًا في صناعات معینة أو شركات معینة، على سبیل المثال، تستھدف المجموعة 

لخاصة في ا حالیًا االستثمار في قطاعات التعلیم والرعایة الصحیة والتكنولوجیا. قد تقوم المجموعة أیًضا باستثمارات في األسھم
الشركات التي ال تسیطر علیھا وفي ھذه الحاالت یجب أن تعتمد على تمثیل مجلس اإلدارة واتفاقیات المساھمین وآلیات أخرى 

 لحمایة مصالحھا، والتي قد ال تكون فعالة دائًما.
 

خاصة مكاسب، أو قد تحقق نتیجة للعوامل الموضحة أعاله أو لظروف أخرى، قد ال تحقق استثمارات المجموعة في األسھم ال
مكاسب ال ترقى إلى العوائد المرجوة من قبل عمالئھا. إذا لم تعمل استثمارات المجموعة كما ھو متوقع، فإن العوائد التي یمكن 
أن تقدمھا للعمالء سوف تتأثر سلبًا. تقوم المجموعة عادةً باالستثمار المشترك لحسابھا الخاص جنبًا إلى جنب مع عمالئھا 

نخفض أیًضا قیمة ھذه االستثمارات للحسابات الخاصة التي تقوم بھا المجموعة إذا لم تعمل استثمارات المجموعة على النحو وست
المتوقع. أي إخفاق في توفیر عوائد كافیة للعمالء أو تحقیق مكاسب من استثماراتھا في األسھم الخاصة یمكن أن یقلل من قدرة 

لمستقبل مما قد یكون لھ تأثیر سلبي جوھري على نتائج عملیات المجموعة من األنشطة المجموعة على جذب العمالء في ا
 المصرفیة االستثماریة.

 
 یخضع نشاط الصیرفة االستثماریة للمجموعة لمخاطر ترتبط باالستثمار العقاري 14-3-2-4

 
تقع بشكل أساسي في الوالیات المتحدة تستمد أنشطة االستثمار العقاري للمجموعة دخلھا من ملكیة وتشغیل العقارات التي 

وأوروبا. تشمل ھذه العقارات، من وقت آلخر، المكاتب، الفنادق، السكنیة (بما في ذلك العقارات السكنیة المتعددة العائالت)، 
ة للمجموعة، اریوالعقارات الترفیھیة والصناعیة. ھناك عدد من العوامل التي قد تؤثر سلباً على الدخل الذي تحققھ الممتلكات العق

 بما في ذلك:
 

: یعتمد أداء أي استثمار عقاري معین على مدیري األصول المعنیة. إلى الحد الذي تتم فیھ إدارة أي من االستثمارات مخاطر األداء •
العقاریة للمجموعة من قبل أطراف من الغیر، فإن المجموعة معرضة لخطر أن یتخذ مدیرو الطرف الثالث قرارات ال توافق 

لیھا المجموعة أو قد تتخذ قرارات بحسن نیة قد تؤدي إلى خسائر مادیة، على سبیل المثال إذا كان ھناك تغییر جوھري في ع
 الظروف بعد اتخاذ القرار؛

 
: ھناك مخاطر بأن تكون الفترة التي یتم فیھا االحتفاظ باالستثمار العقاري أطول من المتوقع في مخاطر استراتیجیة التخارج •

ستحواذ علیھا. إذا كانت المجموعة غیر قادرة على بیع أي استثمار عقاري خالل فترة االستثمار المتوقعة، أو بسعر البیع وقت اال
 المتوقع، فقد یؤدي ذلك إلى تأخیر التخارج من االستثمار وقد یؤثر على ربحیة االستثمار.

 
على درجة عالیة من المخاطر. وبالرغم من أن ھذه  : تكون االستثمارات العقاریة للمجموعة سائلة وتنطوينقص السیولة •

االستثمارات قد تحقق دخال دوریا، فإن العائد على رأس المال وتحقیق مكاسب، إن وجدت، من االستثمار العقاري، قد ال یحدث 
ة" یكون ي للمجموعحتى یتم بیع االستثمار بشكل جزئي أو كلي. انظر أیضا أدناه "المخاطر الساریة على أنشطة التطویر العقار

 التثمین العقاري متأصل بطبیعتھ وغیر مؤكد، وتكون االستثمارات العقاریة سائلة".
 



قد ال تكشف إجراءات العنایة الواجبة التي تقوم بھا المجموعة فیما یتعلق بأي استثمار عقاري  مخاطر إجراءات العنایة الواجبة: •
وھریة لقرار المجموعة االستثماري وأي إخفاق في تحدید عامل جوھري مقترح عن جمیع العوامل ذات الصلة التي تعتبر ج

 یمكن أن یؤثر على توقعات المجموعة للربح من االستثمار وتوقیت التخارج منھ وسعر البیع المتوقع؛ و
 

ت في الظروف ) التغیرا1: تاریخیاً، شھدت االستثمارات العقاریة تقلبات كبیرة في القیمة وعوامل محددة، مثل (مخاطر أخرى •
) التغییرات 2االقتصادیة العامة أو المحلیة التي یمكن أن تؤدي إلى زیادة معدالت الشواغر و/أو حاالت إفالس المستأجرین؛ (

) إصدار وإنفاذ اللوائح 4) التغیرات في أسعار الفائدة (3في العرض أو الطلب على العقارات المنافسة في منطقة جغرافیة؛ (
) عدم توفر أموال الرھن العقاري 5ة باستخدام األراضي وقیود تقسیم المناطق وحمایة البیئة والسالمة المھنیة؛ (الحكومیة المتعلق

) الزیادات 7) الوضع المالي للمستأجرین والمشترین المحتملین لالستثمار المعني؛ (6التي قد تجعل بیع الممتلكات أمًرا صعبًا؛ (
) وجود 9) الزیادات في تكالیف الطاقة ونقص إمدادات الطاقة؛ (8ف التشغیل األخرى؛ (في معدالت الضرائب العقاریة ومصاری

) القضاء والقدر والكوارث الطبیعیة، قد تؤدي إلى تخفیضات كبیرة محتملة في 10مخاطر غیر مؤمنة أو غیر قابلة للتأمین و (
ستثمار و/ أو تزید من صعوبة التصرف في االستثمار القیمة العادلة ألي استثمار عقاري و/ أو تقلل عوائد المجموعة من اال

 بطریقة مربحة.
 

نتیجة للعوامل المذكورة أعاله أو لظروف أخرى، قد ال تحقق االستثمارات العقاریة للمجموعة مكاسب أو قد تحقق مكاسب ال 
و متوقع، فإن العوائد التي یمكن أن ترقى إلى مستوى العوائد التي یرغب فیھا عمالؤھا. إذا لم تعمل استثمارات المجموعة كما ھ

تقدمھا للعمالء سوف تتأثر سلبًا وقد تنخفض أیًضا قیمة االستثمارات المنفذة لحسابھا الخاص. ال یمكن للمجموعة أن تضمن أنھا 
 ن أيستكون قادرة على التخارج من استثماراتھا العقاریة في الوقت الذي تختاره أو على اإلطالق أو أنھا ستحقق مكاسب م

استثمار عقاري. قد یؤدي أي فشل في توفیر عوائد كافیة للعمالء أو تحقیق مكاسب من استثماراتھا العقاریة إلى تقلیل قدرة 
المجموعة على جذب العمالء في المستقبل، مما قد یكون لھ تأثیر سلبي جوھري على نتائج عملیات المجموعة من أنشطتھا 

 المصرفیة االستثماریة.
 

 یمكن لبیئة الركود الطویلة األمد أن تؤثر سلبا على أنشطة الصیرفة االستثماریة للمجموعة 14-3-2-5
یمكن لبیئة الركود الطویلة األمد أن تشكل ضغطا سلبیًا على العوائد القائمة على األصول وعلى تقییمات السوق لالستثمارات في 

لصیرفة االستثماریة للمجموعة، فضالً عن التأثیر على العوائد شركات األسھم الخاصة والعقارات التي تتم من خالل أنشطة ا
التي تستطیع المجموعة تحقیقھا لعمالئھا من ھذه االستثمارات. في مثل ھذه البیئة، قد تختار المجموعة، أو تضطر إلى بیع ھذه 

غیلیة ار وبالتالي على النتائج التشاالستثمارات بقیم أقل من المتوقع أو حتى بخسارة، مما یؤثر بشكل كبیر على أداء االستثم
 اإلجمالیة للمجموعة والتدفقات النقدیة وسمعتھا لدى عمالئھا.

 
 المخاطر الساریة على أنشطة التطویر العقاري للمجموعة 14-3-3

 
   تتعرض المجموعة لمجموعة من مخاطر التطویر واإلنشاء 14-3-3-1

 
تطویر العقاري مما یعرضھا بعدد من المخاطر الشائعة التي تتعرض لھا شكات تقوم المجموعة حالیا بتنفیذ عدد من مشاریع ال

 التطویر، بما في ذلك:
 

 عدم التیقن بالنسبة لطلب السوق أو انخفاض معدل الطلب في السوق بعد بدء اإلنشاء؛ •
 

 ض؛عدم قدرة أو عدم رغبة العمالء في إجراء مدفوعات تقدم تعاقدیة على عقود بیع الوحدات أو األر •
 

التأخیر أو الرفض في الحصول على التصاریح المطلوبة المتعلقة بتحدید المناطق، استخدام األرض، البناء، اإلشغال وغیرھا من  •
 التصاریح الحكومیة والتنظیمیة األخرى المطلوبة، والموافقات والتفویضات؛

 
 ینطوي على شراكة؛ عدم االتفاق بشكل جوھري مع شركاء الشراكة حیثما یكون المشروع التطویري •

 



 التأخیر في استكمال أعمال البنیة التحتیة الالزمة؛ •
 

 متطلبات تنفیذ نفقات رأسمالیة جاریة كبیرة لبعض العقارات دون تلقي إیرادات من ھذه العقارات حتى فترات مستقبلیة؛ •
 

سمالیة دم توفر التمویل لھذه التحسینات الرأالنقص المحتمل في النقد المتاح لتمویل اإلنشاءات والتحسینات الرأسمالیة واحتمال ع •
 للمجموعة بشروط مناسبة أو على اإلطالق؛

 
 عدم القدرة على استكمال مشاریع التطویر في الموعد المحدد أو في حدود المبالغ المدرجة في المیزانیة؛ •

 
 حالي المستحق؛ وعدم القدرة على ترتیب التمویل إلكمال المشروع أو لسداد أو إعادة تمویل التمویل ال •

 
 عدم القدرة على تمریر المخاطر التعاقدیة للمقاولین مما قد یؤدي إلى تعرض المجموعة لمختلف مخاطر السوق أو المقاولین. •

 
ال یمكن أن یكون ھناك أي ضمان بأن أیا من مشاریع المجموعة الحالیة أو جمیعھا ستكتمل في اإلطار الزمني المتوقع أو على  •

كان ذلك نتیجة للعوامل المحددة أعاله أو ألي أسباب أخرى، وقد یكون لعدم قدرة المجموعة على إكمال المشروع  اإلطالق، سواء
 تأثیر سلبي جوھري على أعمالھا ونتائج العملیات والتدفقات النقدیة والوضع المالي لھا.

 
یضا لعدد من مخاطر البناء، بما في ذلك ما على الرغم من أن المجموعة ال تعمل كمقاول بنفسھا، إال أن مشاریعھا معرضة أ •

 یلي:
 

 تقصیر أو فشل مقاولي المجموعة في إنھاء المشاریع في الوقت المحدد، وفقًا للمواصفات أو في حدود المیزانیة؛ •
 

 صعوبات مالیة یواجھھا مقاولي المجموعة أو شركاء الشراكة؛ •
 

 ع أو عقب التقصیر من جانب مقاول تم تعیینھ؛عدم القدرة على إیجاد مقاول مناسب إما عند بدء المشرو •
 

تعطیل الخدمة والوصول إلى أطراف من الغیر، مثل المھندسین المعماریین أو المھندسین أو المصممین الداخلیین أو مقدمي  •
 الخدمات اآلخرین؛

 
 أخطاء التصمیم و / أو المواد المعیبة أو طرق البناء؛ •

 
 الخالفات بین المقاولین وموظفیھم. •

 
نقص المواد والمعدات والعمالة، الظروف الجویة السیئة، الكوارث الطبیعیة، نزاعات العمل، النزاعات مع المقاولین من الباطن،  •

 الحوادث الكبرى، التغیرات في األولویات الحكومیة، وغیرھا من الظروف غیر المتوقعة؛ و
 

 العالمیة. تصاعد تكالیف مواد البناء والموارد والموظفین وأسعار السلع •
 

یمكن ألي من ھذه العوامل، سواء بمفردھا أو مجتمعة، أن تؤخر إكمال المشروع بشكل كبیر أو تزید من التكالیف المرتبطة 
بالمشروع بشكل جوھري. قد یؤدي الفشل في استكمال البناء وفقا للمواصفات أیضا إلى إیجاد التزامات وخفض الكفاءة والعائد 

 المالي.

 أن تتعرض مشاریع المجموعة ألحداث كارثیة خارج نطاق سیطرة المجموعة یمكن 14-3-3-2



یمكن أن تتأثر مشاریع التطویر العقاري للمجموعة بشكل سلبي أو تتعطل بسبب الكوارث الطبیعیة (مثل الزالزل والفیضانات وأمواج 
 ي ذلك، على سبیل المثال ال الحصر:تسونامي والبراكین والحرائق واألعاصیر) أو غیرھا من األحداث الكارثیة، بما ف

 التغیرات في الطقس الطبیعي السائد واألنماط الھیدرولوجیة والمناخیة، بما في ذلك مستویات سطح البحر؛ •
 

 الحوادث الكبرى، بما في ذلك التلوث الكیمیائي واإلشعاعي أو غیرھا من أشكال التلوث البیئي الجوھریة؛ •
 و
 

 ى صحة األشخاص في المنطقة وتنتقل إلى داخل المنطقة.األوبئة الكبرى التي تؤثر عل •

قد یؤدي وقوع أي من ھذه األحداث في واحد أو أكثر من مشاریع تطویر المجموعة إلى حدوث اضطراب شدید في المشروع ذو العالقة. 
ر یعرض المجموعة للمسؤولیة أو یؤث باإلضافة إلى ذلك، قد یؤدي مثل ھذا الحدث إلى زیادة التكالیف المرتبطة بالمشروع ذي الصلة، وقد
 على سمعتھا وقد یؤدي بخالف ذلك إلى إعاقة التشغیل العادي ألعمال التطویر العقاري للمجموعة.

 وبینما یتوفر لدى المجموعة تأمینا قد یغطي الخسائر الناجمة عن أحداث كارثیة معینة، فلیس ھناك تأكید على أنھ سیتم استرداد جمیع ھذه
ي وقت معقول أو على اإلطالق، نظًرا ألن بوالص التأمین تكون عادة محدودة النطاق، وتحتوي على استثناءات وقد تشمل الخسائر ف

 خصومات أول خسارة وكذلك حقیقة أن المدفوعات بموجب ھذه البوالص تعتمد على مالءة شركة التأمین.

 ت العقاریة غیر سائلةتقییم العقارات ذاتي وغیر مؤكد بطبیعتھ، واالستثمارا 14-3-3-3

 ىاألصول العقاریة بطبیعتھا یصعب تقییمھا. نتیجة لذلك، تخضع التقییمات إلى قدر كبیر من عدم الیقین واألحكام الذاتیة ویتم إجراؤھا عل
بسعر  سیكون أساس االفتراضات التي قد ال تكون صحیحة. ال یمكن أن یكون ھناك تأكید على أن بیع أي من العقارات المطورة للمجموعة

یعكس أحدث تقییم للمشروع ذي الصلة، ال سیما إذا اضطرت المجموعة لبیع العقارات قبل االنتھاء من تطویرھا أو في ظروف اقتصادیة 
ة دغیر مواتیة. باإلضافة إلى ذلك، یتأثر سوق العقارات بالعدید من العوامل، مثل الظروف االقتصادیة العامة، توافر التمویل، أسعار الفائ

وعوامل أخرى، بما في ذلك العرض والطلب، والتي تكون خارجة عن سیطرة المجموعة وقد تؤثر سلبًا وبشكل جوھري على المشاریع 
 وبعد آخر تقییم لھا. وبالنظر ألن االستثمارات العقاریة بشكل عام تكون غیر سائلة نسبیا، فإن قدرة المجموعة على البیع الفوري لواحد أ

 ا العقاریة استجابة للظروف المتغیرة تكون محدودة.أكثر من أصولھ

یات لوفقا لذلك، إذا احتاجت المجموعة لبیع واحد أو أكثر من األصول العقاریة في ظروف السوق غیر المواتیة، فقد تتأثر أعمالھا ونتائج العم
 مطلوب أو في التوقیت المناسب. والتدفقات النقدیة والوضع المالي بشكل سلبي إذا لم تتمكن من بیع األصول بالسعر ال

 قد تؤثر الظروف االقتصادیة الصعبة التي تستمر لفترة طویلة بشكل سلبي على أنشطة التطویر العقاري للمجموعة 14-3-3-4

ساحات متقوم المجموعة حالیا بتنفیذ عدد من مشاریع التطویر العقاري في البحرین وكذلك في دول أخرى كما أنھا تمتلك رصیدا كبیرا من 
 األراضي التي قد تستخدمھا للتطویر في المستقبل.

تاریخیاً، شھد سوق العقارات دورات مختلفة، وتعتقد المجموعة أنھ سیستمر على ھذا النحو. یمكن أن تؤدي فترة طویلة من الظروف 
ذین یواجھون صعوبات مالیة وكذلك في االقتصادیة الصعبة إلى تباطؤ و/ أو تخلف في أداء الخدمات من قبل أي من مقاولي المجموعة ال

 حاالت التخلف عن السداد للممتلكات المكتملة واألراضي التطویریة المباعة من قبل المجموعة. یمكن أن تتفاقم ھذه اآلثار بسبب حقیقة أن
بشكل صحیح وبسبب  المجموعة قد ال تزال بحاجة إلى استكمال تطویر المرافق الالزمة ألي مشروع متضرر من أجل خدمة المشاریع

حقیقة أن المجموعة قد تعتمد على الدخل من بعض المشاریع من أجل سداد التمویل الذي تكبدتھ فیما یتعلق بمشروع معین أو أي مشاریع 
لى عأخرى. كما تتأثر أسعار العقارات كذلك بالظروف االقتصادیة، وفي أوقات تراجع الظروف االقتصادیة، قد تواجھ المجموعة طلبا أقل 

عقاراتھا مما قد یخفض من األسعار التي یمكنھا الحصول علیھا و/ أو یتسبب في تأخیر المشاریع المتأثرة وقد یحد أیضا من قدرتھا على 
 تحقیق القیمة من األراضي المملوكة لھا.

 

 



 تنوعةتقع مشاریع المجموعة في جھات اختصاص مختلفة وتكون معرضة لمخاطر اقتصادیة وتنظیمیة م 14-3-3-5

تقع مشاریع المجموعة في جھات اختصاص مختلفة داخل وخارج البحرین مما یجعل ھذه المشاریع والھیاكل القابضة عرضة للتغیرات في 
 البیئة االقتصادیة والتنظیمیة. قد یكون ھذا التعرض بسبب عدم الیقین مثل التغییرات في السیاسات والضرائب وسیاسات اإلعادة إلى الوطن

 لتطورات األخرى في قوانین وأنظمة جھة االختصاص المعنیة التي یقع فیھا المشروع.و/ أو ا

 المخاطر الساریة على أنشطة الخزینة واالستثمارات الخاصة للمجموعة 14-3-4

احد أو وتخضع المجموعة لمخاطر تتمثل في عدم توافر السیولة عند الحاجة أو قد تتوافر فقط بتكالیف قد تؤثر سلبا على  14-3-4-1
 أكثر من أنشطة أعمالھا

تعمل الخزینة كوصي على النقد في الشركة وھي مسؤولة عن إدارة السیولة. تتمثل مخاطر السیولة في عدم قدرة المجموعة على الوفاء 
ات الخزینة، والخدمبالتزاماتھا، بما في ذلك التزامات التمویل، عند استحقاقھا. ھذه المخاطر متأصلة في عملیات المجموعة، ال سیما في 

المصرفیة التجاریة واألعمال المصرفیة االستثماریة، ویمكن زیادة ھذه المخاطر من خالل عدد من العوامل الخاصة بالمؤسسة، بما في 
نیفات صذلك االعتماد المفرط على مصدر معین للتمویل (بما في ذلك، على سبیل المثال، التمویل قصیر األجل، التمدید (، التغیرات في الت

 االئتمانیة أو الظواھر على مستوى السوق مثل اضطراب السوق، واألزمات المالیة والكوارث الكبرى.

وبالتالي فإن قدرة المجموعة على االستمرار في تمویل نفسھا بشكل فعال معرضة لألحداث التي تؤثر على قدرتھا على الحصول على 
ود الحاد على مستوى المنطقة، أو من البنوك والمؤسسات المالیة، مثل االنخفاض الكبیر تمویل في دول مجلس التعاون الخلیجي، مثل الرك

 في سیولة السوق.

، قامت جي إف إتش بزیادة حجم التمویل المضمون من خالل ودائع العمالء. یخضع توفر الودائع للتقلبات بسبب 2018منذ بدایة عام 
فقدان الثقة المحتمل والضغوط التنافسیة، وقد یؤدي ذلك إلى تدفق كبیر لخروج الودائع عوامل خارج نطاق سیطرة المجموعة، بما في ذلك 

في غضون فترة زمنیة قصیرة أو قد تجعل جي إف إتش و/أو نشاطھا التجاري یقومان بزیادة توزیعات األرباح على ودائعھا لضمان 
 استبقائھما لودائع كافیة. 

ودائع في األوقات التي تكون فیھا السیولة محدودة بشكل عام في دول مجلس التعاون الخلیجي أو قد تواجھ المجموعة تدفقات خارجة من ال
عندما یواجھ المودعون الرئیسیون متطلبات سیولة قصیرة أو طویلة األجل. باإلضافة إلى ذلك، إذا قام جزء كبیر من مودعي المجموعة، 

لطلب أو ال یقومون بتجدید ودائعھم ألجل في تاریخ االستحقاق، فقد تحتاج الشركة أو أي من أكبر المودعین لدیھا، بسحب ودائعھم تحت ا
إلى البحث عن مصادر تمویل أخرى أو قد تضطر إلى البیع، أو الدخول في معامالت بیع وإعادة شراء أو توریق على بعض أصولھا لتلبیة 

وعة غیر قادرة على إعادة تمویل أو استبدال ھذه الودائع بمصادر متطلبات التمویل الخاصة بھا. في الحاالت القصوى، إذا كانت المجم
الل ختمویل بدیلة لتلبیة احتیاجاتھا من السیولة، من خالل الودائع، واألسواق بین البنوك، وأسواق رأس المال الدولیة، أو المساھمین أو من 

 ام وبالتالي على المجموعة.بیع األصول، فسیكون لذلك تأثیر سلبي جوھري على أعمال المجموعة بشكل ع

تستثمر األعمال المصرفیة االستثماریة للمجموعة بشكل أساسي في معامالت األسھم الخاصة والعقارات، وبشكل أساسي في الوالیات 
بة عن المتحدة والمملكة المتحدة، وأیضا في أماكن أخرى في أوروبا ودول مجلس التعاون الخلیجي. عادة ما تتم ھذه االستثمارات نیا

عمالئھا، على الرغم من أن المجموعة عادة ما تحتفظ بنسبة من كل استثمار لحسابھا الخاص. تستخدم المجموعة النقد لتمویل استثماراتھا 
 المصرفیة االستثماریة قبل االكتتاب مع عمالئھا ولتوفیر رأس مال تمویلي إضافي لدعم أو تسھیل نمو استثماراتھا الحالیة. تكون المصادر
الرئیسیة للنقد الالزم لألعمال المصرفیة االستثماریة للمجموعة، بخالف تلك الناشئة عن الدخل التشغیلي وبیع االستثمارات، ھي مصادر 

 التمویل من أسواق رأس المال اإلقلیمیة والدولیة وأموال العمالء.

ي أداء األعمال المصرفیة االستثماریة للمجموعة. قد یتسبب ذلك ففي األوقات التي تكون فیھا السیولة في األسواق المالیة محدودة، قد یتأثر 
خفض التدفقات النقدیة للمجموعة من العملیات بشكل كبیر، مما قد یؤثر مادیا وسلبیا على مركز السیولة ومقدار النقد المتوفر للمجموعة 

موعة على التمویل الذي قد ال یكون متاًحا بشروط مقبولة أو قد لتنفیذ عملیاتھا. قد یتطلب وجود قدر أقل من النقد المتوفر إلى اعتماد المج
 تبیع استثمارات بأقل من األسعار المثلى.



في حال عدم قدرة المجموعة على الحصول على تمویل لالستثمارات المحتملة أو الحصول على تمویل فقط بتكلفة أعلى أو بشروط غیر 
ل فرص االستثمار المربحة أو قد تحقق مكاسب من ھذه االستثمارات أقل مما قد یكون مواتیة، فقد تواجھ المجموعة صعوبة في استكما

 خالف ذلك، ویمكن أن یؤدي أي منھما إلى انخفاض في الدخل المصرفي االستثماري الذي تحققھ المجموعة وعمالئھا.

حفظة التمویل أكثر تكلفة بالنسبة لشركات مإلى الحد الذي یجعل من الصعب الحصول على تمویل الشركات بسبب ظروف السوق، أو یكون 
 ،المجموعة، فقد یؤثر ذلك سلبا على أدائھا التشغیلي، وبالتالي على عوائد االستثمار التي تحققھا المجموعة وعمالئھا. باإلضافة إلى ذلك

وعة مدى القریب، وعدم قدرة المجمإلى الحد الذي بسبب ظروف السوق یكون من الصعب أو المستحیل إعادة تمویل أي تمویل یستحق على ال
على تقدیم الدعم الكافي، فقد ال تتمكن بعض شركات محفظة المجموعة من سداد ھذا التمویل عند االستحقاق وقد یترغم المجموعة على بیع 

یؤدي ذلك إلى  األصول أو الخضوع إلعادة الرسملة أو طلب الحمایة من اإلفالس. إذا دخلت شركة المحفظة في إجراءات إفالس، فقد
خسارة كاملة لقیمة االستثمار في ھذه الشركة وتأثیر سلبي على النتائج التشغیلیة للمجموعة والتدفقات النقدیة من أعمالھا المصرفیة 

 االستثماریة.

تجات العمالء على منكما یمكن أن یؤدي عدم الیقین في األسواق المالیة إلى انخفاض أموال العمالء المتاحة لالستثمار أو خفض معدل طلب 
المجموعة المصرفیة االستثماریة األقل تحفظا. قد یؤدي مثل ھذا االنخفاض في األموال المتاحة لعمالء المجموعة أو الطلب على منتجات 

 نالمجموعة إلى انسحاب عمالئھا من عروض المنتجات أو خفض معدل استثمارھم أو تخصیصھم لفئة األصول البدیلة ككل. وأي تغییر م
 ھذا القبیل من شأنھ أن یقید أیضا قدرة األعمال المصرفیة االستثماریة للمجموعة على مواصلة االستثمار.

ال یمكن أن یكون ھناك تأكید على أن المجموعة ستكون قادرة على الحصول على تمویل إضافي عند الحاجة أو بأسعار ال تؤثر على قدرتھا 
لمجموعة لبیع األصول لتلبیة متطلبات التمویل الخاصة بھا، فقد تتعرض لخسائر مادیة نتیجة على التنافس بشكل فعال، وإذا اضطرت ا

 لذلك.

إدارة الخزینة بالمجموعة تواجھ عددا من المخاطر (مثل مخاطر السوق) وبشكل خاص بالنسبة ألنشطة أعمال المجموعة  14-3-4-2
 عند السعي إلدارة سیولة المجموعة

المجموعة، فإن مصادر التمویل المتوفرة للمجموعة تكون بشكل عام ذات تكلفة أعلى من تلك التي المتوفرة  انعكاسا لطبیعة عملیات
لألعمال المصرفیة التجاریة والتي تكون قادرة على الحصول على كمیات كبیرة من ودائع التجزئة المنخفضة التكلفة أو بدون تكلفة. نتیجة 

على مخاطر ولكن یحتمل أن تكون أكثر ربحیة مثل الدخل الثابت واألوراق المالیة المرتبطة  لذلك، تستخدم المجموعة منتجات تنطوي
باالئتمان والسندات المھیكلة كجزء من إدارة محفظة الخزانة إلدارة ھوامش الربح. قد تؤدي أي ظروف اقتصادیة كلیة أو جزئیة غیر 

ارة الخزینة لدیھا غیر قادرة على االستجابة الفوریة تجاه التغییرات. ھذا متوقعة إلى إضعاف وضع محفظة خزینة المجموعة إذا كانت إد
ومن الصعب التنبؤ بمثل ھذه التغییرات، وعلى الرغم من أن المجموعة قد وضعت حدودا إلیقاف الخسائر، فإن أي فشل في مراقبة 

 دود.المحفظة بشكل استباقي واتخاذ إجراءات تجاه الخسائر قد یؤدي إلى خرق تلك الح

تتعامل المجموعة أیضا في الدخل الثابت، الذي یتم إصداره بشكل أساسي من قبل مصدرین سیادیین وشبھ سیادیین أو من قبل مصدرین 
في قطاع العقارات والمصدرین من المؤسسات المالیة وغیرھا من المنتجات المھیكلة. نظرا ألن المجموعة تأخذ قروضا مالیة مقابل ھذه 

فقد یؤدي انخفاض أسعار االستثمارات إلى استدعاء الھامش والحاجة إلى سیولة إضافیة. قد یؤدي عدم القدرة على تلبیة االستثمارات، 
طلب الھامش إلى قیام مزودي القروض المالیة ببیع الضمانات بأسعار السوق غیر المواتیة والتي یمكن أن یكون لھا تأثیر كبیر على 

 سیولة المجموعة وربحیتھا.

 تتطابق ملفات استحقاق موجودات ومطلوبات المجموعة في جمیع األوقات. ولذلك، تستخدم المجموعة حدودا إلدارة مدى عدم تطابق قد ال
 التمویل. ومع ذلك، قد ال تكون الحدود حمایة كافیة أثناء ظروف السوق المعاكسة الشدیدة عندما یتوقف االئتمان عن التوفر بسھولة ویصبح

ات أكثر صعوبة. في ھذه الظروف، قد تتأثر قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتھا عند استحقاقھا وقد تضطر المجموعة تجدید االلتزام
 إلى االقتراض بمعدالت أو تصفیة األصول بأسعار قد تؤثر سلبا على ربحیتھا.

 ویل وقد یرفع تكالیف التمویل الخاصة بھاالتغیر السلبي في التصنیف االئتماني للمجموعة قد یحد من قدرتھا على التم 14-3-4-3

مع نظرة مستقبلیة مستقرة من وكالة فیتش، وتصنیف مؤسسي طویل  Bلدى المجموعة تصنیف افتراضي طویل األجل للُمصدر بدرجة 
ندرد آند مع نظرة مستقبلیة مستقرة من ستا -Bمع نظرة مستقبلیة مستقرة من كابیتال انتلیجنس وتصنیف بدرجة  -BBاألجل بدرجة 



ً في تحدید تكلفة المجموعة  بورز. تھدف ھذه التصنیفات إلى قیاس قدرة المجموعة على الوفاء بالتزامات الدیون وتعتبر عامالً مھما
 القتراض األموال.

حبھ سلیس ھناك ما یضمن أن تصنیفات جي إف إتش ستظل ساریة المفعول ألي فترة زمنیة معینة أو أن أي تصنیف لن یتم تخفیضھ أو 
تماما إذا كانت الظروف في المستقبل تستدعي ذلك. قد یؤدي خفض أي تصنیف ائتماني للمجموعة أو التغییر السلبي في توقعات وكاالت 

 التصنیف:

 الحد من قدرة جي إف إتش أو أي عضو آخر في المجموعة على جمع تمویل؛ •
 

 ؛ وزیادة تكالیف االقتراض على جي إف إتش أو أي عضو آخر للمجموعة •
 

 تقیید قدرة المجموعة أو أي عضو آخر في المجموعة على زیادة رأس المال. •

 .باإلضافة إلى ذلك، قد تؤثر التغییرات الفعلیة أو المتوقعة في التصنیف االئتماني لجي إف إتش بشكل سلبي على القیمة السوقیة للشھادات

 المخاطر المالیة والتشغیلیة األخرى 14-3-5

لمجموعة لمخاطر االئتمان الخاصة بالمقترضین والنظراء اآلخرین وقد یؤدي النمو المستقبلي المتوقع أو التدھور تتعرض ا 14-3-5-1
في جودة أصول المجموعة المعرضة لمخاطر االئتمان إلى زیادة في ملف مخاطر االئتمان الخاص بالمجموعة وتدھور في وضعھا 

 المالي

سلبیة في جودة االئتمان وإمكانیة استرداد ذمم التمویل المستحقة القبض واألوراق المالیة والمبالغ تعتبر المخاطر الناشئة عن التغیرات ال
المستحقة من األطراف المقابلة مخاطر متأصلة في أعمال المجموعة، وبشكل أساسي في األعمال المصرفیة التجاریة والخدمات المصرفیة 

، تتعرض المجموعة لمخاطر تخلف العمالء عن سداد مدفوعات فیما یتعلق بالتمویل االستثماریة وأنشطة الخزینة. وعلى وجھ الخصوص
المقدم لھم أو أن تكون الضمانات (إن وجدت) التي تؤمن سداد ھذا التمویل غیر كافیة. تقوم المجموعة بانتظام بمراجعة وتحلیل ذممھا 

ر انخفاض القیمة على ذممھا التمویلیة المدینة، من بین أمور أخرى، التمویلیة المدینة ومخاطر االئتمان، ویستند مخصص المجموعة لخسائ
ت اوإلى تحلیلھا لمعدالت التأخر في السداد الحالیة والتاریخیة وإدارة التمویل وتقییم األصول األساسیة، باإلضافة إلى العدید من افتراض

د تؤدي إلى ظھور توقعات غیر دقیقة ألداء االئتمان، ال سیما في اإلدارة األخرى. ومع ذلك، فإن ھذه التحلیالت واالفتراضات الداخلیة ق
 مناخ اقتصادي متقلب.

ج اإلى الحد الذي تزید فیھ الذمم التمویلیة المدینة للمجموعة بشكل كبیر في المستقبل وبالتالي یزید تعرضھا االئتماني للمخاطر، سوف تحت
 مدینة بشكل مستمر.اإلدارة إلى مراقبة جودة االئتمان لذمم التمویل ال

یمكن أن تنشأ خسائر االئتمان أبضا من تدھور جودة االئتمان ألطراف محددة، أو من تدھور عام في الظروف االقتصادیة المحلیة أو 
یادة زالعالمیة، أو من المخاطر النظامیة داخل األنظمة المالیة، وكلھا یمكن أن تؤثر على قابلیة استرداد وقیمة أصول المجموعة وتتطلب 

 في مخصصات انخفاض القیمة.

باإلضافة إلى ذلك، لدى المجموعة مراكز مختلفة خارج المیزانیة العمومیة وأي تأثیر سلبي على مراكزھا خارج المیزانیة العمومیة یمكن 
 أن یكون لھ تأثیر كبیر على المجموعة بشكل عام.

ھا من خالل سیاسات إدارة المخاطر الفعالة إلى زیادة مخصصات قد یؤدي أي إخفاق من قبل المجموعة في الحفاظ على جودة أصول
انخفاض القیمة ویؤدي إلى مستویات أعلى من حاالت التخلف عن السداد والشطب، والتي من المرجح أن تقلل جمیعھا من ربحیة المجموعة 

 وبشكل خاص أعمالھا المصرفیة التجاریة.

التشغیلیة. على وجھ الخصوص، تتعرض المجموعة لمخاطر الخسارة نتیجة  تتعرض المجموعة لمجموعة من المخاطر 14-3-5-2
 سوء تمثیل الموظفین وسوء السلوك والممارسات غیر السلیمة ومن خالل أي فشل في أنظمة تكنولوجیا المعلومات الخاصة بالمجموعة



ن، وعدم توثیق المعامالت بشكل صحیح أو الحصول یمكن أن تنجم المخاطر والخسائر التشغیلیة عن االحتیال، واألخطاء من قبل الموظفی
على التفویض الداخلي المناسب، وعدم االمتثال للمتطلبات التنظیمیة، وإخفاق قواعد العمل واألنظمة والمعدات (بما في ذلك، على وجھ 

ثال، تلك الخاصة باألطراف الخصوص، فشل تكنولوجیا المعلومات) أو الكوارث الطبیعیة أو فشل األنظمة الخارجیة (على سبیل الم
المقابلة للمجموعة أو البائعین). نفذت المجموعة ضوابط للمخاطر واستراتیجیات للحد من الخسائر، كما تم تخصیص موارد كبیرة لتطویر 

لمجموعة. ھھا اإجراءات فعالة ولتدریب الموظفین، ولكن لیس من الممكن القضاء تماما على جمیع المخاطر التشغیلیة المحتملة التي تواج
 قد یكون للخسائر الناتجة عن فشل نظام الضوابط الداخلیة للمجموعة تأثیر سلبي جوھري على أعمالھا بشكل عام وعلى سمعتھا.

قد ینخرط موظفو المجموعة في سوء تمثیل أو سوء سلوك أو ممارسة غیر سلیمة من شأنھا أن تعرض المجموعة لخسارة مالیة مباشرة 
ضر بسمعتھا. لیس من الممكن دائما اكتشاف أو ردع ھذه األنواع من سوء السلوك، وقد ال تكون االحتیاطات التي تتخذھا وغیر مباشرة وت

المجموعة لكشف ومنع سوء السلوك ھذا فعالة في جمیع الحاالت. ال یمكن أن یكون ھناك ما یضمن نجاح التدابیر المتخذة لمكافحة ھذه 
دي أي إجراءات من ھذا القبیل من قبل الموظفین إلى تعریض المجموعة لخسائر مالیة ناتجة عن الحاجة األنواع من سوء السلوك. قد تؤ

إلى تعویض العمالء أو المستثمرین المشاركین أو شركاء األعمال اآلخرین الذین تعرضوا لخسارة أو نتیجة للغرامات أو العقوبات 
 التنظیمیة األخرى، ویمكن أن تضر بسمعة المجموعة.

تعتمد المجموعة على نظامھا لتقنیة المعلومات والذي قد یتعرض لھجوم سیبراني محتمل وأي فشل لتلك األنظمة یمكن  14-3-5-3
 أن یؤدي لتوقف نشاط المجموعة بشكل جوھري

 التھدید الذي یتعرضكما ھو الحال مع المؤسسات المالیة األخرى الموجودة في دول مجلس التعاون الخلیجي وأماكن أخرى في العالم، فإن 
لھ أمن معلومات المجموعة وبیانات العمالء من الھجمات اإللكترونیة حقیقي ویستمر في االزدیاد. النشطاء والدول المارقة ومجرمو 

سرعة ب اإلنترنت ھم من بین أولئك الذین یستھدفون أنظمة الكمبیوتر في جمیع أنحاء العالم. تتغیر مخاطر التكنولوجیا واألمن السیبراني
وتتطلب تركیزا واستثمارا بشكل مستمر. بالنظر إلى التعقید المتزاید ونطاق الھجوم السیبراني المحتمل، فمن الممكن أن تؤدي الھجمات 

 المستقبلیة إلى انتھاكات أمنیة كبیرة.

ر لمطالبات بالتعویض عن الخسائعالوة على ذلك، فإن أي فشل أو تأخیر في تسجیل أو معالجة بیانات معامالت المجموعة قد یعرضھا ل
والغرامات والعقوبات التنظیمیة. قامت المجموعة بتنفیذ واختبار خطط وعملیات استمراریة األعمال باإلضافة إلى إجراءات التعافي من 

عة من جمیع الكوارث، ولكن ال یوجد ضمان بأن وسائل الحمایة ھذه ستكون فعالة بالكامل في جمیع األوقات أو أنھا ستحمي المجمو
 الخسائر التي قد تحدث.

قد ال تكون سیاسات وإجراءات إدارة المخاطر بالمجموعة فعالیة في جمیع الظروف وقد تتركھا معرضة لمخاطر غیر  14-3-5-4
 محددة وغیر متوقعة

 تتحكم بشكل مناسب أو تحمیھاال یمكن أن یكون ھناك تأكید على أن إدارة المخاطر وسیاسات وإجراءات الرقابة الداخلیة للمجموعة سوف 
من جمیع مخاطر االئتمان والسیولة والسوق والتشغیل والمخاطر األخرى. باإلضافة إلى ذلك، قد ال یتم قیاس بعض المخاطر بدقة من 

ما والتي، كخالل أنظمة إدارة المخاطر للمجموعة. تعتمد بعض أسالیب المجموعة إلدارة المخاطر على استخدام بیانات السوق التاریخیة 
كثیر بیتضح من األحداث الناجمة عن األزمة المالیة العالمیة، قد ال تتنبأ دائما بدقة بتعرضات المخاطر المستقبلیة التي یمكن أن تكون أكبر 

 یر غیر ذلك.شمما تشیر إلیھ المقاییس التاریخیة. باإلضافة إلى ذلك، قد تكون بعض المخاطر أكبر من البیانات التجریبیة للمجموعة التي ت

تعتمد أسالیب إدارة المخاطر األخرى على تقییم المعلومات المتعلقة باألسواق التي تعمل فیھا المجموعة أو عمالئھا أو األمور األخرى 
قییمھا ت المتاحة للجمھور أو المعلومات التي یمكن الوصول إلیھا بطریقة أخرى. قد ال تكون ھذه المعلومات دقیقة أو كاملة أو محدثة أو تم

بشكل صحیح في جمیع الحاالت. قد یؤدي أي نقص مادي في إدارة مخاطر المجموعة أو سیاسات أو إجراءات الرقابة الداخلیة األخرى 
 إلى تعرضھا لخسائر كبیرة نتیجة لمخاطر االئتمان أو السیولة أو السوق أو التشغیل غیر المحددة في حالة حدوثھا.

عة قادرة على تعیین واالحتفاظ بالموظفین المؤھلین وذوي الخبرة، مما قد یكون لھ أثر سلبي على قد ال تكون المجمو 14-3-5-5
 نشاطھا وقدرتھا على تنفیذ استراتیجیتھا



سیعتمد نجاح المجموعة وقدرتھا على الحفاظ على مستویات األعمال الحالیة والحفاظ على النمو، جزئیا، على قدرتھا على االستمرار في 
استبقاء موظفین مصرفیین وإداریین مؤھلین وذوي خبرة. یعتبر سوق ھؤالء األفراد في الشرق األوسط، وال سیما في أسواق توظیف و

 الخدمات المصرفیة التجاریة واالستثماریة، شدید التنافس.

مجموعة یسیین قد یؤخر أو یمنع العلى الرغم من أن المجموعة تحتفظ بخطة تعاقب موظفي اإلدارة الرئیسیین، إال أن فقدان الموظفین الرئ
 من تنفیذ استراتیجیاتھا. كما أن المجموعة لیس لدیھا تأمینا على األشخاص الرئیسیین.

 مخاطر رقابیة، قانونیة، شریعة، وسمعة 14-3-6

یؤثر سلبا على  عدم االلتزام بالمتطلبات الرقابیة قد یؤدي إلى إجراءات إنفاذ أو یعرض المجموعة لعقوبات كبیرة وقد 14-3-6-1
 سمعتھا

على الرغم من أن المجموعة تعمل بشكل أساسي في البحرین، إال أنھا تمارس أعمالھا في العدید من جھات االختصاص األخرى، وقد 
ا میكون لكل منھا متطلبات تنظیمیة منفصلة تؤثر على المجموعة. قد ال تكون اللوائح التي تخضع لھا المجموعة موحدة أو منسقة، ال سی

بشكل  قاللوائح المتعلقة بمسائل مثل غسیل األموال والفساد والعقوبات واللوائح الدولیة المتعلقة بحمایة البیئة والصحة والسالمة والتي تنطب
خاص على أعمال التطویر العقاري الخاصة بھا. باإلضافة إلى ذلك، قد تخضع المجموعة ألنظمة أكثر صرامة في المستقبل. من الممكن 

ة یا تعدیل أو تفسیر القوانین واللوائح بطریقة قد تكون عكسیة للمجموعة وعملیاتھا الحالیة. إلى الحد الذي یتم فیھ تعدیل اللوائح الحالأیض
أو اعتماد لوائح مستقبلیة تفرض قیودا على أعمال المجموعة (على سبیل المثال، الحد األدنى من الشروط القیاسیة لمنتجاتھا المصرفیة 

 مریة واالستثماریة)، أو تؤثر سلبا على أداء المنتجات االستثماریة التي تقدمھا، یمكن أن تتأثر إیرادات المجموعة سلبا. قد یؤدي النظاالتجا
الرقابي األكثر صرامة أیًضا إلى ارتفاع تكالیف االمتثال بشكل كبیر مما قد یؤثر على ربحیة المجموعة. باإلضافة إلى ذلك، إلى المدى 

تتوسع فیھ أعمال المجموعة، یمكن أن تخضع لمزید من التنظیم المكثف، مما قد ینتج عنھ تكالیف امتثال أعلى ناتجة عن قیود الذي 
 ومتطلبات تنظیمیة أكبر.

 تعتمد قدرة المجموعة على االمتثال لجمیع اللوائح المعمول بھا إلى حد كبیر على محافظتھا على أنظمة وإجراءات االمتثال والتدقیق
 وإعداد التقاریر، وقدرتھا على جذب واالحتفاظ بالموظفین المؤھلین إلدارة ومراقبة ھذه األنظمة واإلجراءات. على الرغم من أن المجموعة
تخضع للرقابة من قبل السلطات التنظیمیة، وتجري عملیات تدقیق داخلیة منتظمة وتوظف شركة تدقیق خارجي لمراجعة أنظمة الرقابة 

اصة بھا، إال أن المجموعة ال تستطیع التأكد من أن ھذه األنظمة واإلجراءات ستكون فعالة بالكامل في جمیع الظروف، ال الداخلیة الخ
 سیما في حالة سوء السلوك المتعمد من موظف أو عملیات االحتیال األخرى المرتكبة ضدھا.

باستبعاد أصول معینة من التعرض الكبیر لمصرف البحرین  تستفید المجموعة حالیا من إعفاء مصرف البحرین المركزي الذي یسمح لھا
المركزي وحدود الطرف المقابل ذات العالقة. یتم إعادة تقییم ھذا اإلعفاء من قبل مصرف البحرین المركزي على أساس سنوي. إذا قرر 

مال للمجموعة مما قد یؤدي إلى عدم مصرف البحرین المركزي عدم منح اإلعفاء بعد اآلن، فسیؤثر ذلك سلبا على معدل كفایة رأس ال
 االمتثال للمتطلبات التنظیمیة ویؤدي إلى إخضاع المجموعة إلجراءات إنفاذ محتملة و / أو عقوبات كبیرة.

مة یقد یؤدي عدم االمتثال للمتطلبات التنظیمیة المعمول بھا إلى اتخاذ تدابیر إنفاذ ضد المجموعة. ھناك خطر أنھ في حالة االنتھاكات الجس
و/ أو المتكررة، فإن التراخیص أو التصاریح التي تحتفظ بھا المجموعة والتي تعتبر ضروریة لممارسة األعمال التجاریة قد یتم إلغاؤھا 
أو تقییدھا. یمكن أن تشمل العقوبات المحتملة أیضا فرض غرامات (قد تكون كبیرة) وتوجیھ اللوم على المجموعة أو موظفیھا و/ أو 

 رأس مال إضافیة. فرض متطلبات

 قد تكون المجموعة طرفا في تقاضي ونزاعات قد یكون لھا أثرا جوھریا على المجموعة  14-3-6-2

. في المستقبل، قد تستمر المجموعة 16.3یتم وصف النزاعات الحالیة تحت عنوان "خطأ مادي"! المصدر المرجعي غیر موجود. القسم 
نونیة واإلجراءات القضائیة وإجراءات اإلنفاذ التنظیمیة في السیاق العادي ألعمالھا. قد یتضمن في التورط في النزاعات والمطالبات القا

بعضھا مبالغ جوھریة مطالب بھا من المجموعة أو قد یكون لھا تأثیر سلبي جوھري على سمعتھا. ال یمكن أن یكون ھناك ضمان بأن 
 طرفا فیھا.  المجموعة ستنجح في جمیع النزاعات التي تكون أو قد تصبح



تزاول المجموعة نشاطھا وفقا لمبادئ الشریعة ویمكن أن ینتج عن ھذا تكالیف أعلى وخسائر ممكنة إذا وجد أي من  14-3-6-3
 األنشطة التي تنخرط فیھا المجموعة غیر مطابق للشریعة

ة. نتیجة لذلك، قد ال تكون المجموعة قادرة تمارس المجموعة أعمالھا وفقا لمبادئ الشریعة كما ھو محدد من قبل ھیئة الرقابة الشرعی
على استغالل فرص معینة واالمتثال لمتطلبات شریعة معینة، مما قد یزید من تكالیف المجموعة عند ھیكلة المعامالت، وقد یؤدي بالتالي 

 إلى تقلبات أعلى و/ أو عوائد أقل مرتبطة ببعض ھذه المعامالت.

ارات والھیاكل التي استثمرت فیھا المجموعة قد یتقرر بشأنھا الحقا من قبل ھیئة الرقابة الشرعیة باإلضافة إلى ذلك، فإن بعض االستثم
أنھا لم تعد متوافقة مع الشریعة ألسباب مختلفة، بما في ذلك الخطأ البشري، إجراءات الشركات مثل عملیات االندماج أو االستحواذ أو 

، سوف یطلب من المجموعة تصفیة أي مراكز غیر متوافقة خالل فترة محددة. إذا حدث أمور تتعلق بالمعدل المحاسبي. في ھذه الظروف
 ذلك في وقت تكون فیھ ظروف السوق غیر مواتیة، بما في ذلك األسعار، فقد تتكبد المجموعة خسائر قد تكون كبیرة.

 تعرض المجموعة لمخاطر السمعة المتعلقة بعملیاتھا والصناعة 14-3-6-4

مؤسسات المالیة على ثقة عمالئھا لكي تنجح في أعمالھا. تكون المجموعة معرضة لمخاطر التقاضي وسوء السلوك والفشل تعتمد جمیع ال
التشغیلي والدعایة السلبیة والتكھنات الصحفیة، سواء أكانت صحیحة أم ال، البیع المتقاطع والعالمات التجاریة غیر المالئمة مما سیضر 

مجموعة أیًضا سلبا بسلوك األطراف الثالثة التي لیس لھا سیطرة علیھا، بما في ذلك الكیانات التي قدمت لھا بسمعتھا. قد تتأثر سمعة ال
تمویال مسبقا أو التي استثمرت فیھا. قد یؤدي أي ضرر یلحق بسمعة المجموعة إلى قیام العمالء الحالیین بسحب أعمالھم ودفع العمالء 

 المجموعة. المحتملین إلى التردد في التعامل مع

 عرض استبدال األسھم متوافق مع الشریعة 14-4

یتم إخطار مساھمي المصرف الخلیجي التجاري بأن جي إف إتش ھي مؤسسة مالیة إسالمیة (جملة) وثم فإن أسھم جي إف إتش المعروضة 
 بناء على تقدیر مساھمي المصرف الخلیجي التجاري، تمثل استثمارا متوافقا مع الشریعة.    

 تمویل العرض -15

 مصادر العرض 15-1

 72,034,189یكون االستحواذ على أسھم المصرف الخلیجي التجاري ش.م.ب. وفقا لعرض استحواذ، باستخدام أسھم خزینة عددھا 
افقة . تمت المود.ب. 4,502,136.82ومقابل نقدي بقیمة ج)،  2-3-4سھما عادیا (الرقم التقریبي خاضع للتقریب كما ھو مبین في القسم 

 .2021أكتوبر  14من قبل المساھمین في اجتماع الجمعیة العامة العادیة المنعقد في إستخدام أسھم الخزینھ على 

 تأكید الطرف الثالث 2 -15

امل كأنھا اتخذت جمیع الخطوات المعقولة إلقناع نفسھا بأن الموارد الكافیة متاحة لمقدم العرض للوفاء بالتنفیذ ال كي بي إم جي تؤكدشركة 
 .للعرض وقبولھ

 دفع المقابل النقدي 15-3

من المقابل المستحق الدفع نقًدا بموجب العرض في حساب ضمان  ٪100، سیودع مقدم العرض مبلغًا یعادل  TMA-2.19.3وفقًا لـ 
 قبل بدء فترة العرض.

 معلومة اضافیة16 

 الترتیبات 16.1

م أو ترتیبات التعویض أو أي اتفاقیة أخرى أو تفاھم یتعلق باألوراق المالیة ذات لم یتم إجراء أي ترتیبات تتعلق بحقوق األسھ 16.1.1
 .جي إف إتشأو أي شخص یعمل بالتنسیق مع  جي إف إتشالصلة والتي قد تكون حافًزا للتعامل أو االمتناع عن التعامل بین 



شخص  وأي جي إف إتشیض، فیما یتعلق بالعرض بین أو اتفاق أو تفاھم، بما في ذلك أي اتفاقیة تعو اتال یوجد أي ترتیب 16.1.2
 .المصرفأو مساھمي  المصرفیتصرف باالتفاق معھ ومدیري 

 

 العرض متلقيالمساھمة والتعامالت في شركة  16.2

ي بي ش سكي إتالتابعة ، شركة  اعمل بالتنسیق مع شركتھت التي( ت مجموعة جي إف إتش المالیةفي االثني عشر شھًرا الماضیة، استحوذ
عمل تي الت(المجموعة متلك وت. الخلیجي التجاري من أسھم المصرف ٪13.64مثل بما ی المصرفاً في سھم 121,726,795 ) علىأست

من رأس المال المصدر  ٪69.06مثل بما ی المصرفمن أسھم  616,057,287) المصرف التابعة، شركة أصول ابالتنسیق مع شركتھ
 ھذا. المعدل تند العرضاعتباًرا من تاریخ مس المصرفلـ 

أعاله، ال یملك أي من أعضاء مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش أي مصلحة مباشرة أو معتبرة في أسھم  8 الفقرةكما ھو مبین في 
 المصرف الخلیجي التجاري

 الدعاوي الجوھریة 16.3

ً طرف جي إف إتشتعد   :)دوالر أمریكي 5,000,000ت التي تزید عن التالیة (في تلك المطالباالجوھریة في المطالبات القانونیة  ا

دوالر أمریكي  30,700,000وآخرین السترداد مبلغ  QECHCفي محاكم قطر ضد شركة  جي إف إتشھا تمطالبة قدم -
في مشروع  جي إف إتشدوالر أمریكي أخرى كتعویض فیما یتعلق بخسارة أسھم  5,000,000 باإلضافة إلى ما یقرب من

 . اإلجراءات القانونیة جاریة.مدینة الطاقة في قطر
إجراءات التحكیم التي أقامھا مشروع تونس باي أالینس للجولف في محكمة التحكیم الدولیة في باریس ضد جي إف إتش وآخرین  -

دوالر أمریكي فیما یتعلق باتفاقیة المساھمین. اإلجراءات في مراحلھا األولى. سیتم دحض ھذا  48.100.000السترداد مبلغ 
 واآلخرین من خالل الدفاعات واالدعاءات المضادة جي إف إتشاء من قبل االدع

، جي إف إتشمطالبة مقدمة من شركة مجموعة صالح العبدلي وأوالده ذ.م.م والسید حمد صالح العبدلي الكائنة في الكویت ضد  -
متعلقة القضیة  – یورو 6,940,000 غأمام المحكمة العلیا في الكویت فیما یتعلق بمطالبة المدعین باسترداد مبلوھي منظورة 

 باستثمار المدعین في مشروع مساكن الخلیج األلماني. اإلجراءات القانونیة جاریة.
-  
 الجوھریة المطالبات 16.4

 المطلوباتبخالف تلك التي تم الدخول فیھا في سیاق األعمال العادیة أو جوھریة ال توجد قروض أو رھون عقاریة أو رسوم أو ضمانات 
للحصول على مزید من المعلومات حول  6 الفقرةیرجى الرجوع إلى  .مستند العرض المعدلتاریخ  للمجموعة حتىاألخرى  محتملةال

 .للمجموعةالوضع المالي 

 الوثائق المعروضة -16.5

 لكة البحرین:في المنامة، مم للمجموعةخالل فترة العرض، یمكن فحص المستندات التالیة (أو نسخ منھا) في المكتب الرئیسي 

 للمجموعةعقد التأسیس والنظام األساسي  16.5.1

  2021یونیو  7بتاریخ  المصرفإلى  جي إف إتشعرض االستحواذ الطوعي المقترح من لتقدیم إشعار نیة غیر ملزمة  16.5.2

 2021 سبتمبر 15إلى المصرف الخلیجي التجاري بتاریخ  جي إف إتشمسبق مشروط من طوعي إشعار عرض  16.5.3

 2021أكتوبر  15إلى المصرف الخلیجي التجاري بتاریخ  جي إف إتشإشعار نیة مؤكدة من  16.5.4

یؤكد أنھم قد اتخذوا جمیع  2019نوفمبر  24تأكید كتابي من شركة كي بي إم جي موجھ إلى مصرف البحرین المركزي بتاریخ  16.5.5
 تنفیذ العرضالخطوات المعقولة إلقناع أنفسھم بتوافر موارد كافیة ل



 

 تضارب المصالح 16.6

أعاله، ال یملك أي من أعضاء مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش أي مصلحة مباشرة أو معتبرة  8 الفقرةباستثناء ما تم اإلفصاح عنھ في 
المركزي في أسھم المصرف الخلیجي التجاري أو یمكن اعتبارھم مساھمین "مھتمین" على النحو المحدد في قانون مصرف البحرین 

. باإلضافة إلى ذلك ، قد )6مجلد  –(نماذج الشراء واالستحواذ واالندماج في دفتر شروط مصرف البحرین المركزي  TMA ذج اونم
استثمارات في الكیانات ذات الصلة والموردین والمقاولین الذین یتعاملون  جي إف إتشیكون لبعض أعضاء مجلس اإلدارة والمساھمین في 

 ض على أساس تجاري بحت.متلقي العر/ أو مع مقدم العرض

 . األطراف الرئیسیة17

 مجموعة جي إف إتش المالیة ش.م.ب مقدم العرض
 10006صندوق برید: 

 المنامة، مملكة البحرین
 

 97317538538+ھاتف: 
 97317540006+فاكس: 

 
 www.gfh.comالموقع االلكتروني: 

 iservice@gfh.comكتروني: البرید االل
 KPMG المحاسب القانوني لمقدم العرض

 710صندوق برید: 
 المنامة، مملكة البحرین

 
 97317224807+ھاتف: 
 97317227443+فاكس: 

 
 (البحرین) ذ.م.م KFin Technologies وكیل االستالم

 السابع، الطابق 74برج زامل، مكتب رقم 
 514صندوق برید: 
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 97317215080+ھاتف: 

 (م) البحرین للمقاصة (البحرین) ذ.م.م إلصدار ووكیل التخصیصمستشار تنفیذ ا
 3203صندوق برید: 
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 97317108833+ھاتف: 
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 1جدول 

 إشعار الخصوصیة

 ما ھو الغرض من ھذه الوثیقة؟ -1

 یلتزم وكیل االستالم بحمایة خصوصیة وأمان معلوماتك الشخصیة.

 تحویلوخصیة الخاصة بك أثناء وبعد االنتھاء من قبولك للعرض یصف إشعار الخصوصیة ھذا كیف نقوم بجمع واستخدام المعلومات الش
 ). PDPLبشأن قانون حمایة البیانات الشخصیة ( 2018لعام  30، وفقًا للقانون رقم والتحویلاألسھم بموجب شروط نموذج القبول 

ن علومات الشخصیة الخاصة بك واستخدامھا. نحوكیل االستالم ھو "مدیر البیانات". ھذا یعني أننا مسؤولون عن تحدید كیفیة االحتفاظ بالم
 بإخطارك بالمعلومات الواردة في إشعار الخصوصیة ھذا.  PDPLمطالبون بموجب 

ینطبق ھذا اإلشعار على مساھمي المصرف الخلیجي التجاري فیما یتعلق بالعرض وأولئك الذین قبلوا العرض. ال یشكل ھذا اإلشعار جزًءا 
نقدم لك نسخة محدثة من ھذا اإلشعار في أقرب وف بتحدیث ھذا اإلشعار في أي وقت، ولكن إذا قمنا بذلك، فسمن أي عقد معك وقد نقوم 

 وقت ممكن عملیًا.

من المھم أن تقرأ ھذا اإلشعار وتحتفظ بھ  جنبًا إلى جنب مع أي إشعار خصوصیة آخر قد نقدمھ في مناسبات محددة عندما نقوم بجمع أو 
 .PDPLحقوقك بموجب  ومعرفةم ھذه المعلومات استخدوأسباب اعنك، حتى تكون على درایة بكیفیة  معالجة معلومات شخصیة

 

 مبادئ حمایة البیانات -2

 سنلتزم بقانون حمایة البیانات. یشیر ھذا إلى أن المعلومات الشخصیة التي نحتفظ بھا عنك یجب أن تكون:

 تستخدم بشكل قانوني وعادل.• 

 طریقة ال تتوافق مع الغرض الذي تم جمعھا من أجلھ  ةبأی ایتم استخدامھ ولنانوني حددناه لك صراحة تم جمعھا فقط لغرض ق• 

 أجلھالألغراض التي تم جمعھا من  مبالغ فیھاكافیة وذات صلة وغیر • 

 صحیحة ودقیقة ومحدثة.• 

 االحتفاظ بھا فقط طالما كان ذلك ضروریًا لألغراض المحددة ؛ و• 

 بشكل آمن.بھا یتم االحتفاظ • 

 

 نوع المعلومات التي نحتفظ بھا عنك -3

البیانات الشخصیة، أو المعلومات الشخصیة، تعني أي معلومات عن أي فرد یمكن من خاللھا التعرف على ھذا الشخص. ال یشمل البیانات 
 التي تم حذف الھویة منھا (بیانات مجھولة المصدر).

األكثر حساسیة والتي تتطلب مستوى أعلى من الحمایة، مثل المعلومات حول صحة الشخص أو ھناك أنواع معینة من البیانات الشخصیة 
 اإلدانات الجنائیة. 

 سنقوم بجمع وتخزین واستخدام الفئات التالیة من المعلومات الشخصیة عنك:



 ید اإللكتروني الشخصیة.تفاصیل االتصال الشخصیة مثل االسم والمسمى الوظیفي والعناوین وأرقام الھواتف وعناوین البر• 

 تاریخ الوالدة• 

 الجنس• 

 تفاصیل الحساب المصرفي ومعلومات الحالة الضریبیة.• 

 تاریخ البدء وتاریخ االنتھاء من قبولك للعرض وتحویل األسھم • 

 التعریفنسخة من أي وثائق • 

  الطلبمعلومات • 

 صة بنا.معلومات حول استخدامك ألنظمة المعلومات واالتصاالت الخا• 

 قد نقوم أیًضا بجمع وتخزین واستخدام األنواع التالیة األكثر حساسیة من المعلومات الشخصیة:

 معلومات عن عرقك أو إثنیتك ومعتقداتك الدینیة وآرائك السیاسیة • 

 االستدالل البیولوجي بیانات • 

 معلومات حول اإلدانات والجرائم الجنائیة.• 

 

 شخصیة؟كیف یتم جمع معلوماتك ال 4

نقوم بجمع معلومات شخصیة عن مساھمي المصرف الخلیجي التجاري من خالل عملیة تقدیم الطلبات مباشرة من مساھمي المصرف. قد  
 ى. األخر السوابقنقوم أحیانًا بجمع معلومات إضافیة من جھات خارجیة بما في ذلك الوكاالت المرجعیة لالئتمان أو وكاالت التحقق من 

 األسھم بواسطتك. تحویلمعلومات شخصیة إضافیة من خالل  قد نقوم بجمع

 كیف سنستخدم معلومات عنك -5

ً سنستخدم معلوماتك الشخصیة فقط عندما یسمح لنا القانون بذلك.   ، سوف نستخدم معلوماتك الشخصیة في الظروف التالیة:غالبا

 عندما نحتاج إلى تنفیذ العقد الذي أبرمناه معك • 

 االمتثال اللتزام قانوني ؛ وحیث نحتاج إلى • 

  تجاوز مصالحك وحقوقك وحریاتك األساسیة.یال بما عندما یكون ذلك ضروریًا لتحقیق مصالح مشروعة من جانبنا أو من قبل طرف ثالث • 

 التالیة، والتي من المحتمل أن تكون نادرة: الحاالتفي أیضاُ قد نستخدم معلوماتك الشخصیة 

 مصالحك (أو مصالح شخص آخر) ؛ وحیث نحتاج إلى حمایة • 

 حیثما تقتضي المصلحة العامة أو ألغراض رسمیة.• 

 حاالت سنستخدم فیھا معلوماتك الشخصیة -6



زامات تنحتاج إلى جمیع فئات المعلومات الواردة في القائمة أعاله في المقام األول للسماح لنا بتنفیذ عقدنا معك ولتمكیننا من االمتثال لالل
. في بعض الحاالت، قد نستخدم معلوماتك الشخصیة لمتابعة مصالح مشروعة، بشرط أال تتجاوز مصالحك وحقوقك وحریاتك القانونیة

 فیھا معلوماتك الشخصیة مذكورة أدناه: سنستخدمالتي  الحاالتاألساسیة. 

 بناء علیھا العرضعلى اتخاذ قرار بشأن طلبك وتحدید الشروط التي توافق • 

 یتك لقبول العرضالتحقق من أھل• 

 اتخاذ الترتیبات لقبولك للعرض• 

 معالجة طلبك فیما یتعلق بالعرض • 

 فیما یتعلق بالعرض؛ و كما ھو مطلوبمشاركة معلوماتك حسب الضرورة المعقولة و / أو • 

 التعامل مع النزاعات القانونیة التي تتعلق بك أو بالمتقدمین اآلخرین.• 

 المذكورة أعاله وقد یكون ھناك عدة أسباب تبرر استخدامنا لمعلوماتك الشخصیة.ستتداخل بعض أسباب المعالجة 

 إذا فشلت في تقدیم معلومات شخصیة -6.1

لتزاماتنا من االمتثال الذلك منعنا یإذا فشلت في تقدیم معلومات معینة عند الطلب، فقد ال نتمكن من تنفیذ العقد الذي أبرمناه معك، أو قد 
 مان أھلیة أولئك الذین یقبلون العرض)القانونیة (مثل ض

 تغییر الغرض -6.2

سنستخدم معلوماتك الشخصیة فقط لألغراض التي جمعناھا من أجلھا، ما لم نعتبر بشكل معقول أننا بحاجة إلى استخدامھا لسبب آخر وھذا 
صلة، فسنخطرك وسنشرح األساس  السبب متوافق مع الغرض األصلي. إذا احتجنا إلى استخدام معلوماتك الشخصیة لغرض غیر ذي

 القانوني الذي یسمح لنا بالقیام بذلك.

االمتثال للقواعد المذكورة أعاله، عندما یكون ذلك مطلوبًا بھدف یرجى مالحظة أننا قد نعالج معلوماتك الشخصیة دون علمك أو موافقتك ، 
 أو مسموًحا بھ بموجب القانون.

 

 ساسةكیف نستخدم المعلومات الشخصیة الح -7

ون بموجب نحن مطالب حیثتتطلب المعلومات الشخصیة الحساسة مستویات أعلى من الحمایة. لدینا وثیقة سیاسة مناسبة وضمانات مناسبة 
 القانون بالحفاظ علیھا عند معالجة ھذه البیانات. قد نعالج المعلومات الشخصیة الحساسة في الظروف التالیة:

 بموافقتك الخطیة الصریحة • 

 ث نحتاج إلى تنفیذ التزاماتنا القانونیة أو ممارسة حقوقنا فیما یتعلق بالتوظیف حی• 

 أي إجراءات أو الدفاع عنھا؛ وب للقیامحیثما تكون ھناك حاجة • 

 حیثما كان ذلك ضروریًا للصالح العام ، مثل مراقبة تكافؤ الفرص.• 

لق بالمطالبات القانونیة أو عندما تكون ھناك حاجة لحمایة مصالحك (أو مصالح قد نعالج ھذا النوع من المعلومات عند الحاجة إلیھ فیما یتع
 إذا كانت تلك المعلومات معروفة مسبقاً ومعلنةشخص آخر) وأنت غیر قادر على منح موافقتك ، أو 

 



 الحاالت التي سنستخدم فیھا معلوماتك الشخصیة الحساسة  -7.1

شخصیة الحساسة الخاصة بك بشكل خاص ما لم یكن ذلك ضروریًا ألداء أو ممارسة االلتزامات. بشكل عام، لن نقوم بمعالجة المعلومات ال
 نحن ال نتصور أننا سنحتفظ بمعلومات شخصیة حساسة.

 موافقتك؟إلى ھل نحتاج 

یة. في ظروف محدودة، نا القانونال نحتاج إلى موافقتك إذا استخدمنا فئات معینة من معلوماتك الشخصیة وفقًا لسیاستنا المكتوبة لتنفیذ التزامات
 قد نتواصل معك للحصول على موافقتك الكتابیة للسماح لنا بمعالجة بیانات معینة. إذا فعلنا ذلك، فسنزودك بالتفاصیل الكاملة للمعلومات

یس من شروط ب أن تدرك أنھ لالتي نرغب فیھا وسبب حاجتنا إلیھا حتى تتمكن من التفكیر بعنایة فیما إذا كنت ترغب في الموافقة أم ال. یج
 عقدك معنا موافقتك على أي طلب للحصول على موافقة منا. 

 

 معلومات حول اإلدانات الجنائیة -8

معالجة لال یجوز لنا استخدام المعلومات المتعلقة باإلدانات الجنائیة إال إذا كان القانون یسمح لنا بذلك. سیكون ھذا عادةً عندما تكون ھذه ا
 فیذ التزاماتنا وبشرط أن نقوم بذلك بما یتماشى مع سیاسة االحتفاظ بالبیانات الخاصة بنا.ضروریة لتن

 نحن ال نتصور أننا سنحتفظ بمعلومات حول اإلدانات الجنائیة.

مع معلومات سنج سنجمع معلومات حول اإلدانات الجنائیة فقط إذا كان ذلك مناسبًا وحیث یكون بمقدورنا قانونیًا القیام بذلك. عند االقتضاء،
 نا.لحول اإلدانات الجنائیة كجزء من عملیة التقدیم أو قد یتم إخطارنا بھذه المعلومات مباشرة من جانبك أثناء عملك 

 یُسمح لنا باستخدام معلوماتك الشخصیة بھذه الطریقة لتنفیذ التزاماتنا. لدینا سیاسة وضمانات مناسبة یجب علینا بموجب القانون الحفاظ
 عند معالجة ھذه البیانات.علیھا 

 

ً القرار آلی اتخاذ -9  ا

اآللي عندما یستخدم نظام إلكتروني المعلومات الشخصیة التخاذ قرار دون تدخل بشري. یُسمح لنا باستخدام آلیة صنع  یحدث صنع القرار
 القرار في الظروف التالیة دون الحصول على موافقتك الخطیة الصریحة:

 ي معالجة طلبك فیما یتعلق بالعرض عندما یكون من الضرور• 

 االستمرار في تحقیق مصالحنا المشروعة ما لم یتعارض ذلك مع مصالحك األساسیة • 

 اتخاذ إجراء بناًء على طلبك بھدف إبرام عقد ؛ و• 

 لحمایة مصالحك الحیویة.• 

 إخطارك.ما لم یكن لدینا أساس قانوني للقیام بذلك وقمنا ب لن تخضع لقرارات سیكون لھا تأثیر كبیر علیك بناًء على اتخاذ القرار اآللي فقط،

 نحن ال نتصور أنھ سیتم اتخاذ أي قرارات بشأنك باستخدام الوسائل اآللیة، ولكننا سنخطرك كتابیًا إذا تغیر ھذا الموقف.

 

 مشاركة البیانات -10

 والكیانات األخرى في المجموعة.ألطراف ثالثة ن التابعو الخدمات ومزود، بما في ذلك أطراف ثالثةقد نضطر إلى مشاركة بیاناتك مع 



 انطلب من األطراف الثالثة احترام أمان بیاناتك والتعامل معھا وفقًا للقانون. یجوز لنا نقل معلوماتك الشخصیة خارج مملكة البحرین. إذ
 فعلنا ذلك، فیمكنك توقع درجة مماثلة من الحمایة فیما یتعلق بمعلوماتك الشخصیة.

 تشارك معلوماتي الشخصیة مع أطراف ثالثة؟یتم لماذا قد  10.1

سوف نشارك معلوماتك الشخصیة مع أطراف ثالثة حیثما یقتضي القانون ذلك، عندما یكون ذلك ضروریًا إلدارة العالقة معك أو عندما 
 لقیام بذلك.لیكون لدینا مصلحة مشروعة أخرى 

 الذین یعالجون معلوماتي الشخصیة؟ثالثة من األطراف الالخدمات  مزودومن ھم  -10.2

"األطراف الثالثة" مزودي الخدمات الخارجیین (بما في ذلك المتعاقدون والوكالء المعینون) والكیانات األخرى داخل مصطلح شمل ی
 مطابقةوالاالستشارات  واإلدارة و والوصایةمجموعتنا. یمكن تنفیذ األنشطة التالیة من قبل مزودي الخدمة الخارجیین: خدمات التسجیل 

 وخدمات تكنولوجیا المعلومات.

 ؟لألطراف الثالثةما مدى أمان معلوماتي مع مزودي الخدمة  10.3

یتعین على جمیع مزودي الخدمات من األطراف الثالثة اتخاذ تدابیر أمنیة مناسبة لحمایة معلوماتك الشخصیة بما یتماشى مع سیاساتنا. ال 
باستخدام بیاناتك الشخصیة ألغراضھم الخاصة. نسمح لھم فقط بمعالجة بیاناتك الشخصیة ألغراض  طراف الثالثةلألنسمح لمقدمي الخدمات 
 محددة ووفقًا لتعلیماتنا.

 ماذا عن األطراف الثالثة األخرى؟ 10.4

مجھولة المصدر مع األطراف قد نشارك معلوماتك الشخصیة مع أطراف ثالثة. في ھذه الحالة، سنقوم، قدر اإلمكان، بمشاركة البیانات 
واألطراف األخرى الموضحة في مستند  ومتلقي العرضاألخرى. قد نحتاج أیًضا إلى مشاركة معلوماتك الشخصیة مع منظم مقدم العرض 

 المتثال للقانون.االعرض لتفعیل العرض ومعالجة طلبك أو 

 نقل المعلومات خارج مملكة البحرین 10.5

لشخصیة التي نجمعھا عنك خارج مملكة البحرین من أجل تنفیذ عقدنا معك. نتوقع أن تصدر ھیئة حمایة البیانات یجوز لنا نقل المعلومات ا
 قائمة بالدول التي قد یتم فیھا نقل المعلومات الشخصیة بمستوى مناسب من الحمایة.

یة لتدابیر المناسبة لضمان معالجة معلوماتك الشخصإذا كان سیتم نقل معلوماتك الشخصیة إلى دول غیر مدرجة في القائمة، فسنقوم باتخاذ ا
 وتحترمھ. PDPLمن قبل تلك األطراف الثالثة بطریقة تتوافق مع 

 أمن البیانات -11

 لقد اتخذنا تدابیر لحمایة أمن معلوماتك. تفاصیل ھذه التدابیر متاحة عند الطلب.

فاظ وافقوا على التعامل مع المعلومات بسریة والحوبعد أن یلى تعلیماتنا بمعالجة معلوماتك الشخصیة فقط بناًء ع الثالثةستقوم األطراف 
 علیھا آمنة.

لقد وضعنا تدابیر أمنیة مناسبة لمنع فقدان معلوماتك الشخصیة عن طریق الخطأ أو استخدامھا أو الوصول إلیھا بطریقة غیر مصرح بھا 
الوصول إلى معلوماتك الشخصیة على ھؤالء الموظفین والوكالء والمقاولین أو تغییرھا أو الكشف عنھا. باإلضافة إلى ذلك، فإننا نقصر 
. سیقومون بمعالجة معلوماتك الشخصیة فقط بناًء على تعلیماتنا ویخضعون اواألطراف الثالثة األخرى الذین یحتاج عملھم إلى معرفتھ

 لواجب السریة.

طلب خرق مشتبھ بھ حیث یُ معنیة بأي نات وسنخطرك أنت وأي جھة تنظیمیة لقد وضعنا إجراءات للتعامل مع أي خرق مشتبھ بھ ألمن البیا
 منا قانونًا القیام بذلك.



 

 االحتفاظ بالبیانات -12

سنحتفظ فقط بمعلوماتك الشخصیة طالما كان ذلك ضروریًا لتحقیق األغراض التي جمعناھا من أجلھا، بما في ذلك ألغراض تلبیة أي 
أو إعداد تقاریر. تتوفر تفاصیل فترات االحتفاظ بالجوانب المختلفة لمعلوماتك الشخصیة في سیاسة االحتفاظ  متطلبات قانونیة أو محاسبیة

طبیعتھا ولدینا والتي تتوفر عند الطلب. لتحدید الفترة المناسبة لالحتفاظ بالبیانات الشخصیة، فنحن نأخذ في االعتبار مقدار البیانات الشخصیة 
محتملة للضرر الناجم عن االستخدام غیر المصرح بھ أو الكشف عن بیاناتك الشخصیة، واألغراض التي من وحساسیتھا  والمخاطر ال

 األغراض من خالل وسائل أخرى، والمتطلبات القانونیة المعمول بھا. تلكأجلھا نعالج بیاناتك الشخصیة وما إذا كان بإمكاننا تحقیق 

بحیث ال یمكن ربطھا بك، وفي ھذه الحالة قد نستخدم ھذه المعلومات دون إشعار  غفلةمفي بعض الحاالت، قد نجعل معلوماتك الشخصیة 
أسھمك، أو في حالة عدم استیفاء ھذه الشروط السابقة، سنحتفظ بمعلوماتك  وتحویلآخر لك. بمجرد استیفاء الشروط السابقة للعرض 

 ة بنا.الشخصیة ونتلفھا بشكل آمن وفقًا لسیاسة االحتفاظ بالبیانات الخاص

 حقوق الوصول والتصحیح والمسح والتقیید -13

 واجبك في إبالغنا بالتغییرات 13.1

 ما إذا كانت معلوماتك الشخصیة قد تغیرتفیمن المھم أن تكون المعلومات الشخصیة التي نحتفظ بھا عنك دقیقة وحدیثة. یرجى إطالعنا 
 قل األسھم.أثناء اتباع التوقیع على نموذج العرض والقبول ولكن قبل ن

 حقوقك فیما یتعلق بالمعلومات الشخصیة -13.2

 في ظل ظروف معینة، یحق لك بموجب القانون:

). یمّكنك ھذا من الحصول على نسخة من المعلومات "موضوع البیاناتطلب طلب الوصول إلى معلوماتك الشخصیة (المعروفة باسم "• 
 بمعالجتھا بشكل قانوني الشخصیة التي نحتفظ بھا عنك والتحقق من أننا نقوم 

 طلب تصحیح المعلومات الشخصیة التي نحتفظ بھا عنك. یمّكنك ھذا من تصحیح أي معلومات غیر كاملة أو غیر دقیقة نحتفظ بھا عنك• 

لة صطلب محو معلوماتك الشخصیة. یمّكنك ھذا من مطالبتنا بحذف المعلومات الشخصیة أو إزالتھا في حالة عدم وجود سبب وجیھ لموا• 
كنت قد مارست حقك في االعتراض على المعالجة (انظر  إذامعالجتھا. لدیك أیًضا الحق في مطالبتنا بحذف أو إزالة معلوماتك الشخصیة 

 أدناه) 

االعتراض على معالجة معلوماتك الشخصیة حیث نعتمد على مصلحة مشروعة (أو تلك الخاصة بطرف ثالث) وھناك شيء یتعلق بموقفك • 
ا یجعلك ترغب في االعتراض على المعالجة على ھذا األساس. لدیك أیًضا الحق في االعتراض عندما نعالج معلوماتك الشخصیة الخاص مم

 ألغراض التسویق المباشر

ا نطلب تقیید معالجة معلوماتك الشخصیة. یمّكنك ھذا من مطالبتنا بتعلیق معالجة معلوماتك الشخصیة، على سبیل المثال إذا كنت ترید م• 
 إثبات دقتھا أو سبب معالجتھا ؛ و

االعتراض على معالجة معلوماتك الشخصیة حیث تؤدي ھذه المعالجة إلى ضرر، سواء كان مادیًا أو معنویًا أو غیر مبرر لك أو لآلخرین • 
 أو عندما تكون ھناك أسباب معقولة لالعتقاد بأن مثل ھذا الضرر قد ینتج عن ھذه المعالجة.

ي مراجعة معلوماتك الشخصیة أو التحقق منھا أو تصحیحھا أو طلب محوھا أو االعتراض على معالجة بیاناتك الشخصیة إذا كنت ترغب ف
 KFinأو طلب نقل نسخة من معلوماتك الشخصیة إلى طرف آخر، فیرجى االتصال بالسید ھاني الشیخ ، رئیس العملیات في 

Technologies  كتابةً على ،hani.alshaikh@kfintech.com. 
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 ال توجد رسوم مطلوبة -13.3

 لن تضطر إلى دفع رسوم للوصول إلى معلوماتك الشخصیة (أو لممارسة أي من الحقوق األخرى) ..

 ما قد نحتاجھ منك -13.4

حقك في الوصول إلى المعلومات (أو ممارسة أي من حقوقك قد نحتاج إلى طلب معلومات محددة منك لمساعدتنا في تأكید ھویتك وضمان 
 األخرى). ھذا إجراء أمني مناسب آخر لضمان عدم الكشف عن المعلومات الشخصیة ألي شخص لیس لدیھ الحق في الحصول علیھا.

 الحق في سحب الموافقة -14

ونقل معلوماتك الشخصیة لغرض معین، یحق لك سحب موافقتك على جمع ومعالجة فیھا محدودة التي قد تكون قد قدمت ال الحاالتفي 
 KFinموافقتك على ھذه المعالجة المحددة في أي وقت. لسحب موافقتك ، یرجى االتصال بالسید ھاني الشیخ، رئیس العملیات في 

Technologies  كتابیًا على ،hani.alshaikh@kfintech.com ، لن نعالج معلوماتك. بمجرد تلقینا إشعاًرا بأنك قد سحبت موافقتك 
 للغرض أو األغراض التي وافقت علیھا في األصل، ما لم یكن لدینا أساس شرعي آخر للقیام بذلك بموجب القانون. ذلكبعد 

 التغییرات على إشعار الخصوصیة ھذا 15

ة. ري أي تحدیثات جوھرینحتفظ بالحق في تحدیث إشعار الخصوصیة ھذا في أي وقت، وسنقدم لك إشعاًرا جدیًدا للخصوصیة عندما نج
 قد نخطرك أیًضا بطرق أخرى من وقت آلخر حول معالجة معلوماتك الشخصیة.

، KFin Technologiesإذا كان لدیك أي أسئلة حول إشعار الخصوصیة ھذا، یرجى االتصال بالسید ھاني الشیخ، رئیس العملیات في 
 .hani.alshaikh@kfintech.comكتابیًا على 
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 1ملحق 

، قبل فترة العرض. 2021نوفمبر  32حتى  2021مایو  32الجدول التالي یبین عملیات التداول في أسھم جي إف إتش خالل الفترة من 
 )عملي(مالحظة: ستة أشھر قبل أخر تاریخ 

 في بورصة البحرین

 سعر السھم التاریخ
 (دوالر أمریكي)

لي حجم إجما
 التداول

إجمالي قیمة 
 التداول

 (دوالر أمریكي)

إجمالي عدد 
 العملیات

5/23/2021 0.184 500,000 92,100.00 7 
5/24/2021 0.182 815,000 148,480.00 10 
5/25/2021 0.182 599,565 109,120.83 13 
5/26/2021 0.183 800,000 145,800.00 8 
5/27/2021 0.184 1,259,235 230,499.24 17 
5/30/2021 0.186 800,000 148,594.88 10 
5/31/2021 0.183 1,204,000 218,807.00 18 
06/01/2021 0.184 1,650,000 303,550.00 9 
06/02/2021 0.185 350,000 64,950.00 3 
06/03/2021 0.183 651,100 119,350.20 6 
06/06/2021 0.185 1,971,677 363,360.24 12 
06/07/2021 0.185 2,919,686 540,317.04 9 
06/08/2021 0.185 176,000 32,660.00 2 
06/09/2021 0.186 1,202,619 223,713.99 22 
06/10/2021 0.186 697,379 129,712.49 8 
6/13/2021 0.188 400,425 74,779.47 5 
6/14/2021 0.189 515,565 97,341.79 10 
6/16/2021 0.187 695,376 130,140.06 16 
6/17/2021 0.188 650,000 121,905.11 11 
6/20/2021 0.199 696,000 137,538.00 14 
6/21/2021 0.201 956,153 191,380.60 9 
6/22/2021 0.206 931,406 190,358.08 14 
6/23/2021 0.207 392,130 80,970.91 10 
6/24/2021 0.208 401,100 83,325.50 5 
6/27/2021 0.212 1,266,100 269,031.50 18 
6/28/2021 0.208 481,531 101,703.04 14 
6/29/2021 0.212 100,000 21,200.00 1 
6/30/2021 0.205 343,231 70,362.36 5 
07/01/2021 0.207 843,000 173,922.87 14 
07/04/2021 0.208 193,565 40,161.52 3 
07/05/2021 0.206 50,000 10,300.00 1 
07/06/2021 0.201 106,574 21,430.46 4 
07/07/2021 0.204 502,562 102,022.46 9 
07/08/2021 0.205 153,896 31,548.68 4 



07/11/2021 0.210 569,480 119,975.32 12 
07/12/2021 0.212 500,000 105,300.00 7 
7/13/2021 0.212 605,000 127,960.00 8 
7/14/2021 0.210 589,805 124,089.05 10 
7/15/2021 0.211 478,571 100,699.91 9 
7/18/2021 0.211 97 20.08 1 
7/25/2021 0.214 851,855 182,838.54 16 
7/26/2021 0.213 168,854 35,850.80 9 
7/27/2021 0.211 1,075,000 227,869.54 14 
7/28/2021 0.211 17,000 3,570.00 1 
7/29/2021 0.210 102,000 21,418.00 4 
08/01/2021 0.209 349,500 73,045.50 8 
08/02/2021 0.209 556,391 116,236.41 11 
08/03/2021 0.209 624,433 130,806.50 9 
08/04/2021 0.209 190,329 39,793.52 6 
08/05/2021 0.210 399,255 83,843.55 13 
08/08/2021 0.212 450,000 95,150.00 14 
08/10/2021 0.212 748,150 158,925.95 18 
08/11/2021 0.215 850,000 182,148.15 10 
08/12/2021 0.220 1,801,350 390,178.75 26 
8/15/2021 0.216 739,498 160,001.07 16 
8/16/2021 0.217 700,000 151,899.01 9 
8/17/2021 0.216 707,770 153,692.08 9 
8/22/2021 0.205 390,400 80,119.20 9 
8/23/2021 0.204 330,000 67,350.00 4 
8/24/2021 0.208 1,616,590 335,268.54 29 
8/25/2021 0.209 1,050,000 219,350.00 12 
8/26/2021 0.209 1,253,000 261,872.63 20 
8/29/2021 0.209 620,000 129,560.00 13 
8/30/2021 0.209 793,431 165,827.08 20 
8/31/2021 0.209 381,540 79,741.86 9 
09/01/2021 0.209 800,000 167,200.00 18 
09/02/2021 0.208 1,499,186 312,747.25 19 
09/05/2021 0.207 162,930 33,767.51 4 
09/06/2021 0.203 2,110,000 430,605.00 28 
09/07/2021 0.208 788,386 162,256.36 13 
09/08/2021 0.207 191,221 39,883.15 5 
09/09/2021 0.207 614,253 127,054.35 14 
09/12/2021 0.206 1,065,710 220,485.04 22 
9/13/2021 0.208 1,974,069 408,732.28 26 
9/14/2021 0.208 1,329,925 275,461.16 28 
9/15/2021 0.204 2,524,760 515,398.82 35 
9/16/2021 0.203 1,511,049 304,581.90 30 



9/19/2021 0.204 1,500,214 305,043.44 33 
9/20/2021 0.204 1,156,306 235,886.42 34 
9/21/2021 0.202 1,793,000 359,795.52 44 
9/22/2021 0.197 1,730,000 347,280.00 34 
9/23/2021 0.204 1,900,000 383,266.33 39 
9/26/2021 0.202 2,009,200 407,856.80 38 
9/27/2021 0.203 1,115,110 225,699.18 31 
9/28/2021 0.201 1,570,000 315,570.00 29 
9/29/2021 0.201 1,863,700 374,703.70 54 
9/30/2021 0.202 2,119,217 426,712.62 41 
10/03/2021 0.204 3,154,400 638,230.00 56 
10/04/2021 0.210 1,400,547 289,507.08 29 
10/05/2021 0.210 2,163,000 453,430.00 39 
10/06/2021 0.209 2,075,000 434,025.00 44 
10/07/2021 0.207 3,275,410 680,485.28 67 
10/10/2021 0.206 2,476,590 510,327.54 42 
10/11/2021 0.206 1,838,000 378,628.00 36 
10/12/2021 0.205 1,358,410 278,547.22 33 
10/13/2021 0.205 3,153,874 643,890.30 61 
10/14/2021 0.210 1,912,626 398,494.78 40 
10/17/2021 0.211 2,557,000 538,413.85 54 
10/19/2021 0.211 1,205,000 252,955.00 28 
10/20/2021 0.210 3,739,667 789,639.85 58 
10/21/2021 0.213 2,350,000 500,693.85 39 
10/24/2021 0.222 2,814,637 614,743.50 38 
10/25/2021 0.228 2,612,000 586,998.00 36 
10/26/2021 0.237 3,330,149 781,117.81 50 
10/27/2021 0.230 4,829,000 1,111,318.00 62 
10/28/2021 0.240 3,457,000 826,784.00 53 
10/31/2021 0.231 1,770,732 423,473.28 29 
11/01/2021 0.231 2,753,919 634,263.71 46 
11/02/2021 0.240 3,636,710 873,036.92 74 
11/03/2021 0.264 3,678,475 956,881.98 61 
11/04/2021 0.290 1,132,868 123,856.46 11 
11/07/2021 0.290 3,479,053 401,102.06 44 
11/08/2021 0.285 25,000 2,686.13 1 
11/09/2021 0.300 950,000 109,451.88 15 
11/10/2021 0.302 351,285 39,801.55 10 
11/11/2021 0.309 205,550 23,602.29 7 
11/14/2021 0.300 2,199,040 249,032.73 31 
11/15/2021 0.300 2,385,363 270,630.58 27 
11/16/2021 0.312 2,756,869 318,860.10 44 
11/17/2021 0.334 5,480,166 678,113.19 67 



11/18/2021 0.334 18,801 2,350.34 4 
11/21/2021 0.328 100,000 12,365.60 3 
11/22/2021 0.308 735,537 86,144.92 9 
11/23/2021 0.306 564,144 63,233.48 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 في سوق دبي لألوراق المالیة

 التاریخ
 سعر السھم

إجمالي حجم 
 التداول

 إجمالي قیمة التداول
عدد إجمالي 

 العملیات
 (درھم إماراتي) (درھم إماراتي)

23/05/2021 0.675 8,599,068 5,835,449.97 126 
24/05/2021 0.672 6,501,486 4,364,216.14 82 
25/05/2021 0.661 7,598,084 5,040,400.69 110 
26/05/2021 0.66 7,681,571 5,061,991.49 120 
27/05/2021 0.665 8,463,587 5,600,476.52 90 
30/05/2021 0.668 6,656,798 4,451,721.04 85 
31/05/2021 0.66 8,820,993 5,792,702.13 98 
1/6/2021 0.665 7,579,925 5,028,637.65 95 
2/6/2021 0.661 4,587,144 3,044,238.06 42 
3/6/2021 0.663 3,606,400 2,380,404.71 45 
6/6/2021 0.666 4,464,870 2,967,690.14 53 
7/6/2021 0.677 18,643,298 12,521,219.75 174 
8/6/2021 0.675 14,994,824 10,196,741.86 182 
9/6/2021 0.677 8,016,114 5,440,406.75 91 
10/6/2021 0.672 4,566,006 3,081,429.58 60 

13/06/2021 0.679 10,589,482 7,140,107.59 114 
14/06/2021 0.681 11,741,110 8,007,526.34 133 
15/06/2021 0.679 10,099,847 6,875,227.80 128 
16/06/2021 0.678 8,593,417 5,800,072.34 103 
17/06/2021 0.685 12,670,013 8,649,705.84 138 
20/06/2021 0.726 93,285,336 66,493,661.62 806 
21/06/2021 0.725 27,322,572 19,793,410.84 331 
22/06/2021 0.74 41,284,457 30,569,483.71 431 
23/06/2021 0.749 24,575,254 18,339,865.37 234 
24/06/2021 0.752 17,048,680 12,743,780.58 185 
27/06/2021 0.781 49,857,753 39,072,141.07 502 
28/06/2021 0.766 20,473,331 15,918,820.19 252 
29/06/2021 0.763 10,564,656 8,068,011.98 156 
30/06/2021 0.756 12,340,224 9,377,730.36 126 
1/7/2021 0.758 4,589,187 3,483,031.58 66 
4/7/2021 0.763 6,711,124 5,099,704.85 103 
5/7/2021 0.755 4,758,099 3,598,025.35 90 
6/7/2021 0.746 8,021,768 5,998,331.33 140 



7/7/2021 0.746 7,207,043 5,335,613.92 115 
8/7/2021 0.75 9,854,854 7,374,692.21 146 
11/7/2021 0.77 27,438,402 21,021,622.87 308 
12/7/2021 0.766 7,966,247 6,102,690.22 98 

13/07/2021 0.765 6,422,569 4,909,299.61 74 
14/07/2021 0.76 7,577,943 5,754,453.17 105 
15/07/2021 0.762 7,903,854 6,015,716.06 121 
18/07/2021 0.76 6,394,323 4,844,997.20 69 
25/07/2021 0.765 4,291,164 3,283,978.48 81 
26/07/2021 0.761 3,161,869 2,416,795.63 62 
27/07/2021 0.755 10,268,507 7,798,164.54 103 
28/07/2021 0.752 8,002,838 6,030,827.74 101 
29/07/2021 0.748 9,163,131 6,870,180.34 109 
1/8/2021 0.751 9,465,810 7,117,605.68 104 
2/8/2021 0.758 4,880,689 3,700,309.32 73 
3/8/2021 0.757 5,021,664 3,788,388.18 72 
4/8/2021 0.76 9,049,339 6,884,154.92 83 
5/8/2021 0.767 14,507,682 11,147,643.33 169 
8/8/2021 0.77 5,826,329 4,488,580.82 88 
9/8/2021 0.759 6,061,957 4,623,954.69 99 
10/8/2021 0.766 4,017,689 3,070,065.72 73 
11/8/2021 0.775 13,374,250 10,312,040.43 193 

15/08/2021 0.784 29,734,212 23,302,534.40 278 
16/08/2021 0.77 16,623,365 12,925,882.34 206 
17/08/2021 0.769 11,232,648 8,666,594.63 148 
18/08/2021 0.765 9,561,862 7,332,608.85 120 
19/08/2021 0.754 14,524,648 10,974,314.42 211 
22/08/2021 0.75 7,166,866 5,378,536.12 133 
23/08/2021 0.752 22,968,988 17,189,292.80 189 
24/08/2021 0.752 9,645,132 7,258,080.19 141 
25/08/2021 0.755 5,495,203 4,160,021.82 99 
26/08/2021 0.755 2,955,404 2,234,214.02 65 
29/08/2021 0.753 4,464,045 3,363,909.14 81 
30/08/2021 0.748 20,286,428 15,199,220.41 148 
31/08/2021 0.748 7,969,217 5,979,570.19 132 
1/9/2021 0.747 8,490,169 6,363,368.92 114 
2/9/2021 0.747 11,130,984 8,314,745.47 95 
5/9/2021 0.75 2,215,619 1,658,280.76 40 



6/9/2021 0.74 6,700,749 4,971,220.18 90 
7/9/2021 0.748 9,666,726 7,196,210.67 100 
8/9/2021 0.75 25,146,055 18,961,614.92 290 
9/9/2021 0.743 9,915,230 7,382,132.94 108 
12/9/2021 0.743 5,320,479 3,963,298.21 65 

13/09/2021 0.735 11,260,291 8,317,467.22 136 
14/09/2021 0.728 17,218,819 12,628,988.43 140 
15/09/2021 0.721 19,712,758 14,162,414.34 213 
16/09/2021 0.733 10,221,570 7,415,935.72 145 
19/09/2021 0.728 8,891,652 6,523,203.60 103 
20/09/2021 0.72 5,848,658 4,214,534.86 115 
21/09/2021 0.718 8,711,704 6,191,428.61 137 
22/09/2021 0.705 10,480,900 7,478,244.50 129 
23/09/2021 0.716 5,643,670 4,031,707.21 106 
26/09/2021 0.722 5,972,521 4,303,487.78 89 
27/09/2021 0.733 6,503,713 4,743,459.63 139 
28/09/2021 0.726 5,108,233 3,723,637.46 97 
29/09/2021 0.726 2,737,552 1,984,883.15 54 
30/09/2021 0.725 5,553,125 4,035,044.12 76 
3/10/2021 0.728 5,602,839 4,062,798.29 80 
4/10/2021 0.74 8,515,149 6,274,592.20 134 
5/10/2021 0.726 7,289,036 5,338,254.12 92 
6/10/2021 0.738 3,079,287 2,253,950.40 78 
7/10/2021 0.733 8,507,693 6,252,090.01 106 

10/10/2021 0.742 6,483,139 4,763,437.48 76 
11/10/2021 0.744 6,464,704 4,806,756.57 103 
12/10/2021 0.74 6,604,648 4,876,793.98 87 
13/10/2021 0.745 7,354,146 5,425,198.06 91 
14/10/2021 0.754 13,993,751 10,526,295.79 213 
17/10/2021 0.76 12,588,481 9,556,342.41 142 
18/10/2021 0.758 5,440,220 4,132,228.30 71 
19/10/2021 0.746 8,470,458 6,356,963.94 115 
20/10/2021 0.761 10,939,874 8,316,141.18 139 
24/10/2021 0.78 27,948,649 21,761,520.67 290 
25/10/2021 0.8 22,452,930 17,742,858.34 283 
26/10/2021 0.82 34,011,736 27,620,090.28 337 
27/10/2021 0.83 30,661,237 25,327,257.45 401 
28/10/2021 0.845 31,767,962 26,706,650.68 334 



31/10/2021 0.84 19,398,710 16,449,480.17 261 
1/11/2021 0.84 14,563,957 12,184,443.85 158 
2/11/2021 0.874 22,685,085 19,557,093.17 254 
3/11/2021 0.963 43,269,107 40,789,989.69 663 
11/4/2021 1.1 97,730,008 105,595,135.58 1,070 
11/7/2021 1.08 102,292,003 114,666,487.45 1,320 
11/8/2021 1.13 65,288,888 73,047,518.79 785 
11/9/2021 1.09 38,274,034 42,411,843.78 534 

11/10/2021 1.09 10,478,096 11,390,603.60 169 
111/11/2021 1.1 7,360,242 8,076,630.32 160 
14/11/2021 1.1 19,505,677 21,726,998.70 364 
15/11/2021 1.12 37,654,936 41,715,164.54 521 
16/11/2021 1.26 109,342,604 129,166,122.44 1,260 
17/11/2021 1.24 113,709,397 142,998,933.27 1,380 
18/11/2021 1.23 28,482,729 34,976,431.13 426 
21/11/2021 1.18 22,797,978 27,379,888.29 355 
22/11/2021 1.11 40,248,659 45,560,857.46 526 
23/11/2021 1.11 18,981,451 21,271,466.11 286 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 في بورصة الكویت

 سعر السھم  التاریخ
 إجمالي قیمة التداول إجمالي حجم التداول (دینار كویتي )

 (دینار كویتي)
إجمالي عدد 

 العملیات

23/05/2021 0.061 3,861,610 241,141.91 163 
24/05/2021 0.061 4,091,442 250,656.01 175 
25/05/2021 0.061 2,842,664 174,974.67 122 
26/05/2021 0.062 3,175,746 195,896.02 145 
27/05/2021 0.064 9,423,258 593,757.48 289 
30/05/2021 0.063 13,219,898 853,451.03 366 
31/05/2021 0.063 6,159,517 381,554.67 254 
1/6/2021 0.062 4,890,438 306,959.00 166 
2/6/2021 0.061 6,020,802 371,641.10 242 
3/6/2021 0.062 5,556,702 341,302.27 189 
6/6/2021 0.061 3,506,053 215,033.29 123 
7/6/2021 0.061 5,921,472 361,382.93 170 
8/6/2021 0.061 7,873,326 481,540.39 188 
9/6/2021 0.061 9,061,980 561,354.99 303 

10/6/2021 0.063 21,587,372 1,333,689.17 436 
13/06/2021 0.065 20,308,046 1,304,845.44 542 
14/06/2021 0.064 19,725,008 1,282,739.75 512 
15/06/2021 0.063 12,150,163 772,128.29 398 
16/06/2021 0.063 16,936,093 1,064,985.33 454 
17/06/2021 0.063 7,335,008 464,494.35 276 
20/06/2021 0.066 28,899,422 1,883,463.48 742 
21/06/2021 0.066 23,202,336 1,525,262.91 619 
22/06/2021 0.066 13,235,181 878,877.13 318 
23/06/2021 0.067 32,645,625 2,163,959.11 758 
24/06/2021 0.067 33,840,703 2,284,959.36 717 
27/06/2021 0.064 38,374,996 2,550,681.86 955 
28/06/2021 0.064 12,548,056 808,443.74 376 
29/06/2021 0.063 2,575,812 163,598.17 144 
30/06/2021 0.062 14,392,938 906,309.08 398 
1/7/2021 0.063 8,278,054 517,881.14 235 
4/7/2021 0.064 4,587,469 293,135.47 140 
5/7/2021 0.063 7,469,638 471,113.93 182 
6/7/2021 0.063 3,934,791 245,792.66 140 
7/7/2021 0.064 9,144,750 580,179.03 237 



8/7/2021 0.064 9,486,524 610,709.28 294 
11/7/2021 0.066 13,324,042 877,649.02 390 
12/7/2021 0.066 18,719,355 1,251,245.79 553 
13/07/2021 0.066 4,568,295 302,789.91 234 
14/07/2021 0.067 8,574,329 572,495.55 282 
15/07/2021 0.069 27,013,396 1,849,488.52 610 
25/07/2021 0.07 70,339,831 5,011,467.11 1,418 
26/07/2021 0.07 29,248,254 2,036,677.88 626 
27/07/2021 0.068 20,487,282 1,423,503.83 478 
28/07/2021 0.068 8,506,932 579,562.65 319 
29/07/2021 0.068 15,321,676 1,033,282.68 410 
1/8/2021 0.067 9,551,974 640,664.28 219 
2/8/2021 0.068 14,358,192 969,238.61 318 
3/8/2021 0.068 8,774,093 597,513.75 219 
4/8/2021 0.068 5,321,239 361,244.96 169 
5/8/2021 0.069 26,084,684 1,804,813.40 581 

10/8/2021 0.072 34,598,840 2,471,177.38 755 
11/8/2021 0.073 22,067,117 1,596,320.24 542 
12/8/2021 0.073 12,355,879 903,781.60 415 
15/08/2021 0.074 22,474,868 1,646,037.39 522 
16/08/2021 0.075 59,424,416 4,422,084.30 1,171 
17/08/2021 0.076 50,063,867 3,791,746.03 1,120 
18/08/2021 0.07 76,979,077 5,605,680.03 1,581 
19/08/2021 0.071 18,890,942 1,333,312.01 695 
22/08/2021 0.072 8,433,620 602,901.22 315 
23/08/2021 0.071 3,309,981 236,987.18 163 
24/08/2021 0.072 9,425,025 675,223.65 325 
25/08/2021 0.068 40,307,947 2,820,650.84 717 
26/08/2021 0.068 11,524,770 780,734.35 480 
29/08/2021 0.067 9,791,693 653,902.37 404 
30/08/2021 0.068 14,429,341 979,205.37 444 
31/08/2021 0.067 7,819,809 528,528.98 268 
1/9/2021 0.067 5,765,482 386,276.69 210 
2/9/2021 0.067 4,297,491 287,116.73 178 
5/9/2021 0.064 9,505,396 623,713.74 384 
6/9/2021 0.064 12,746,919 819,003.51 402 
7/9/2021 0.066 13,000,831 852,500.96 382 
8/9/2021 0.065 16,427,638 1,088,696.88 437 



9/9/2021 0.066 6,325,263 416,163.68 248 
12/9/2021 0.066 5,854,552 386,663.43 190 
13/09/2021 0.067 11,459,497 767,421.63 325 
14/09/2021 0.068 15,800,978 1,071,766.64 389 
15/09/2021 0.067 12,241,547 827,262.16 343 
16/09/2021 0.069 13,975,859 942,855.13 411 
19/09/2021 0.069 15,619,866 1,078,828.61 515 
20/09/2021 0.068 17,331,879 1,183,586.71 401 
21/09/2021 0.068 13,421,688 912,668.98 362 
22/09/2021 0.069 18,974,094 1,298,905.67 426 
23/09/2021 0.069 12,204,958 844,285.76 370 
26/09/2021 0.067 38,068,470 2,601,296.38 909 
27/09/2021 0.067 13,724,673 925,286.09 457 
28/09/2021 0.066 13,021,351 866,834.62 448 
29/09/2021 0.066 17,237,461 1,139,125.16 478 
30/09/2021 0.066 10,188,512 674,026.17 411 
3/10/2021 0.067 12,814,215 849,099.22 378 
4/10/2021 0.068 18,581,228 1,248,223.61 431 
5/10/2021 0.066 27,977,715 1,894,510.05 561 
6/10/2021 0.067 23,549,276 1,579,828.27 573 
7/10/2021 0.067 13,319,115 892,115.12 402 
10/10/2021 0.068 17,626,223 1,188,804.42 488 
11/10/2021 0.067 16,177,037 1,087,727.05 405 
12/10/2021 0.066 7,029,448 468,096.25 268 
13/10/2021 0.067 13,048,547 870,684.56 391 
14/10/2021 0.07 54,662,528 3,783,185.29 1,253 
17/10/2021 0.071 70,697,219 4,996,670.17 1,438 
18/10/2021 0.07 32,263,796 2,278,346.08 752 
19/10/2021 0.07 29,616,044 2,070,237.73 700 
20/10/2021 0.07 17,079,919 1,195,669.31 439 
24/10/2021 0.071 19,700,511 1,399,192.45 562 
25/10/2021 0.071 38,790,551 2,773,228.32 842 
26/10/2021 0.072 46,683,532 3,384,517.43 980 
27/10/2021 0.074 58,009,568 4,259,366.48 1,009 
28/10/2021 0.078 103,527,423 7,961,644.09 1,762 
31/10/2021 0.079 71,092,152 5,651,896.15 1,305 
1/11/2021 0.081 58,807,232 4,625,958.53 1,113 
2/11/2021 0.085 123,515,848 10,321,026.28 2,049 



3/11/2021 0.092 119,769,432 10,594,228.38 2,165 
4/11/2021 0.101 184,326,900 18,302,126.29 3,274 
7/11/2021 0.095 175,307,358 17,372,465.31 3,376 
8/11/2021 0.092 96,145,746 8,995,371.53 1,863 
9/11/2021 0.094 69,059,676 6,508,356.79 1,373 
10/11/2021 0.093 35,188,560 3,282,252.63 784 
11/11/2021 0.093 26,557,951 2,458,304.08 605 
14/11/2021 0.092 44,381,361 4,122,652.87 946 
15/11/2021 0.092 73,342,697 6,743,370.56 1,235 
16/11/2021 0.098 78,678,917 7,436,724.59 1,249 
17/11/2021 0.101 124,809,381 12,659,192.86 1,821 
18/11/2021 0.101 48,947,177 4,970,559.73 749 
21/11/2021 0.097 77,535,072 7,696,354.74 1,502 
22/11/2021 0.097 53,512,704 5,192,703.65 999 
23/11/2021 0.096 80,973,126 7,731,330.16 1,257 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 2ملحق 

 متلقي العرضسعر تداول 

 اري في تواریخ رئیسیة معینة:فیما یلي سعر السوق ألسھم المصرف الخلیجي التج

كان  2021نوفمبر  23بتاریخ  سعر اإلقفال ألسھم المصرف ، آخر تاریخ عملي2021نوفمبر  23بتاریخ 
 دینار بحریني للسھم الواحد 0.094

كان  2021نوفمبر  3بتاریخ  المصرفسعر اإلقفال ألسھم  عملي أولي، آخر تاریخ 2021نوفمبر  3بتاریخ 
 ریني للسھم الواحددینار بح 0.081

 0.054كان  2021یونیو  7بتاریخ  المصرفسعر اإلقفال ألسھم  ، آخر یوم عمل قبل تاریخ اإلعالن األولي2021یونیو  7بتاریخ 
 دینار بحریني للسھم الواحد

، آخر یوم عمل قبل تاریخ اإلعالن عن 2021سبتمبر  15بتاریخ 
 بشروط مسبقة العرض الطوعي المشروط

كان  2021سبتمبر  15بتاریخ  المصرففال ألسھم سعر اإلق
 دینار بحریني للسھم الواحد 0.07

یوم عمل قبل تاریخ اإلعالن عن ، آخر 2021أكتوبر  14بتاریخ 
 النیة المؤكدة 

كان  2021أكتوبر  14بتاریخ  المصرفسعر اإلقفال ألسھم 
 دینار بحریني للسھم الواحد 0.069

 

 147,822,277، بلغ إجمالي عدد األسھم المتداولة في المصرف الخلیجي التجاري عمليخر تاریخ آلبقة على مدى األشھر الستة السا
دینار بحریني. كان  10,678,155بقیمة تداول إجمالیة قدرھا الواحد دینار بحریني للسھم  0.071سعر صفقة وبمتوسط  567سھًما في 

دینار  0.100، وكان أعلى سعر إغالق عند 2021 مایو 31الى  26 واحد بتاریخالدینار بحریني للسھم  0.050أدنى سعر إغالق عند 
 .2021نوفمبر  17في الواحد بحریني للسھم 

یوضح الجدول التالي سعر اإلغالق ألسھم المصرف الخلیجي التجاري في نھایة كل شھر من األشھر التقویمیة خالل الفترة التي تبدأ قبل 
 قبل نشر مستند العرض: ممكنوتنتھي في آخر تاریخ  ستة أشھر من بدء فترة العرض

 سعر اإلعالق للسھم (دینار بحریني) األشھر الستة األخیرة
 0.05 2021مایو 

 0.067 2021یونیو 
 0.07 2021یولیو 

 0.07 2021أغسطس 
 0.068 2021سبتمبر 
 0.075 2021أكتوبر 

 0.094 2021نوفمبر  23
حجم التداول لكل سھم من أسھم المصرف الخلیجي التجاري في فترة الستة أشھر السابقة بما في ذلك آخر تاریخ السعر المرجح ببلغ متوسط 

 دینار بحریني. 0.072 ممكن

 23] إلى عمليأشھر قبل آخر تاریخ  6 -[التاریخ  2021مایو  32حركة أسعار السوق ألسھم المصرف الخلیجي التجاري للفترة من 
 :] في بورصة البحرین موضحة في الرسم البیاني أدناهعملياریخ [آخر ت 2021نوفمبر 



 

 

 0.384، والمقدمة بمعدل تبادل األسھم البالغ عمليفي آخر تاریخ  جي إف إتشلقیمة الضمنیة لعرض تبادل األسھم، اعتباًرا من سعر أسھم ا
 0.068، ھو د.ب. لكل سھم من أسھم المصرف 0.024و مقابل نقدي بقیمة  المصرف من أسھم لكل سھم جي إف إتشسھًما من أسھم 

 دینار بحریني، والتي:

 المصرفدینار بحریني لكل سھم من أسھم  0.026بمقدار عملي في آخر تاریخ  المصرفسعر السوق لكل سھم من أسھم  عنتقل (أ) 
دوالر أمریكي (ما یعادل  0.306، و المصرفدینار بحریني ألسھم  0.094وھو عملي (على أساس سعر السوق للسھم في آخر تاریخ 

 ) ؛بورصة البحرینعلى  جي إف إتشلـ ) دینار بحریني 0.115

السعر المرجح للحجم لكل سھم من أسھم المصرف الخلیجي التجاري في فترة الستة أشھر السابقة ویتضمن آخر تاریخ متوسط  عنتقل (ب) 
السعر المرجح للحجم للسھم في الخلیجي التجاري (على أساس متوسط  دینار بحریني لكل سھم من أسھم المصرف 0.004بمقدار عملي 

دوالر أمریكي  0.198دینار بحریني للمصرف الخلیجي التجاري و  0.072البالغ وعملي تاریخ آخر فترة الستة أشھر السابقة بما في ذلك 
 في بورصة البحرین جي إف إتشلـ دینار بحریني)  0.075(ما یعادل 

 دم العرضسعر تداول مق

 في تواریخ رئیسیة معینة: جي إف إتشفیما یلي سعر السوق ألسھم 

كان  2021نوفمبر  32بتاریخ  سعر اإلقفال ألسھم جي إف إتش ، آخر تاریخ عملي2021نوفمبر  23بتاریخ 
دوالر أمریكي للسھم الواحد في بورصة البحرین،  0.306
وراق المالیة درھم إماراتي للسھم الواحد في سوق دبي لأل 1.110

 دینار كویتي للسھم الواحد  في بورصة الكویت. 0.096و 
كان  2021نوفمبر  3بتاریخ  جي إف إتشسعر اإلقفال ألسھم  عملي أولي ، آخر تاریخ2021نوفمبر  3بتاریخ 

في بورصة البحرین، للسھم الواحد دوالر أمریكي  0.264
وراق المالیة في سوق دبي لألللسھم الواحد درھم إماراتي  0.963

 في بورصة الكویت. للسھم الواحد  دینار كویتي 0.092و 
كان  2021یونیو  7بتاریخ  جي إف إتشسعر اإلقفال ألسھم  ، آخر یوم عمل قبل تاریخ اإلعالن األولي2021یونیو  7بتاریخ 

في بورصة البحرین، للسھم الواحد دوالر أمریكي  0.185
في سوق دبي لألوراق المالیة  للسھم الواحددرھم إماراتي  0.677

 .في بورصة الكویتللسھم الواحد دینار كویتي  0.061و 
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، آخر یوم عمل قبل تاریخ اإلعالن عن 2021سبتمبر  15بتاریخ 
 بشروط العرض الطوعي المشروط

كان  2021سبتمبر  15بتاریخ  جي إف إتشسعر اإلقفال ألسھم 
البحرین،  دوالر أمریكي للسھم الواحد في بورصة 0.204
درھم إماراتي للسھم الواحد في سوق دبي لألوراق المالیة  0.721

 دینار كویتي للسھم الواحد في بورصة الكویت. 0.067و 
، آخر یوم عمل قبل تاریخ اإلعالن عن 2021أكتوبر  14بتاریخ 

 نیة المؤكدةال
كان  2021أكتوبر  14بتاریخ  جي إف إتشسعر اإلقفال ألسھم 

 0.754مریكي للسھم الواحد في بورصة البحرین، دوالر أ 0.21
 0.70درھم إماراتي للسھم الواحد في سوق دبي لألوراق المالیة و 

 دینار كویتي للسھم الواحد في بورصة الكویت.
 

ً عملي خر تاریخ آلعلى مدى األشھر الستة السابقة   :ضمنا

 0.218سعر صفقة وبمتوسط  2,652سھًما في  158,038,232 ف إتشجي إبلغ إجمالي عدد األسھم المتداولة في  في بورصة البحرین:
 دوالر أمریكي0.182  . كان أدنى سعر إغالق عنددوالر أمریكي 31,301,942 للسھم الواحد بقیمة تداول إجمالیة قدرھا دوالر أمریكي

 18و  17للسھم الواحد في  والر أمریكيد0.334 ، وكان أعلى سعر إغالق عند2021 مایو 25و  24الواحد في الفترة ما بین للسھم 
 .2021نوفمبر 

صفقة    26,133 سھًما في   2,118,483,326 جي إف إتش بلغ إجمالي عدد األسھم المتداولة في: في سوق دبي لألوراق المالیة
. كان أدنى سعر إغالق راتيدرھم إما .1882,323,537للسھم الواحد بقیمة تداول إجمالیة قدرھا  درھم إماراتي  0.786 سعروبمتوسط 

للسھم  درھم إماراتي 1.260 ، وكان أعلى سعر إغالق عند2021مایو  31و  26 للسھم الواحد بتاریخ درھم إماراتي 0.660  عند
 .2021نوفمبر  16الواحد في 

سعر صفقة وبمتوسط   78,486سھًما في  3,568,653,249  جي إف إتشبلغ إجمالي عدد األسھم المتداولة في : في بورصة الكویت
دینار  0.061 . كان أدنى سعر إغالق عند كویتيدینار  284,638,11قدرھا للسھم الواحد بقیمة تداول إجمالیة  كویتيدینار   0.071

ً  یونیو 9و  6یونیو و بین  2وفي  2021مایو  25الى  23من للسھم الواحد  كویتي دینار  0.101، وكان أعلى سعر إغالق عند أیضا
 .2021نوفمبر  18و  17للسھم الواحد في  تيكوی

 

في نھایة كل شھر من األشھر التقویمیة خالل الفترة التي تبدأ قبل ستة أشھر من بدء  جي إف إتشلـ یوضح الجدول التالي سعر اإلغالق 
 :المعدل قبل نشر مستند العرضعملي فترة العرض وتنتھي في آخر تاریخ 

األشھر الستة 
 األخیرة

 الق للسھمغسعر اإل
 (دوالر أمریكي)

 في بورصة البحرین

 سعر اإلغالق للسھم
 (درھم إماراتي)

 في سوق دبي لألوراق المالیة

 سعر اإلغالق للسھم
 (دینار كویتي)

 في بورصة الكویت
 0.063 0.660 0.183 2021مایو 

 0.062 0.756 0.205 2021یونیو 
 0.068 0.748 0.21 2021یولیو 

 0.067 0.748 0.209 2021أغسطس 
 0.066 0.725 0.202 2021سبتمبر 
 0.079 0.840 0.231 2021أكتوبر 

 0.096 1.110 0.306 2021نوفمبر  23
 

 0.198ضمناً عملي في فترة الستة أشھر السابقة آلخر تاریخ  جي إف إتشالسعر المرجح بحجم التداول لكل سھم من أسھم بلغ متوسط 
 دینار كویتي في بورصة البحرین. 0.080درھم إماراتي في سوق دبي لألوراق المالیة و 0.889ین ودوالر أمریكي في بورصة البحر

 



[آخر  2021نوفمبر  23] إلى عمليأشھر قبل آخر تاریخ 6 -[التاریخ  2021مایو  23للفترة من  جي إف إتشحركة أسعار السوق ألسھم 
 سوم البیانیة أدناه:] في األسواق المالیة الثالثة موضحة في الرعمليتاریخ 
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 مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب

 
 المالية الموحدة  البيانات
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 2020 –كلمة رئیس مجلس اإلدارة 

 

 ، األفاضل، حضرات المساھمین

 

مجموعة للنیابة عن مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش المالیة، یسرني أن أضع بین أیدیكم النتائج المالیة 
-. على خالف أي عام مضى، فقد تسبب تفشي وباء كوفید2020دیسمبر  31للسنة المالیة المنتھیة في 

في إحداث حالة من عدم التیقن وتوقف النشاط حول العالم. بالنسبة لنا ھنا في جي إف إتش، كان في  19
یزة وتقدیم خدمات متم سالمة موظفینا وذویھم، مع الحفاظ على استمراریة عملیاتناضمان مقدمة أولویاتنا 

بتحقیق كان من األعوام الصعبة، إال أننا نشعر باالمتنان  2020لعمالئنا ومساھمینا. بالرغم من أن عام 
ھذه االستمراریة من خالل شراكاتنا القویة سواء على المستوى الداخلي كفریق وبالتضامن مع شركائنا 

ثقة السوق المستمرة في الوضع المالي للمجموعة بالرغم في مختلف أنحاء العالم. كما نشعر باالمتنان تجاه 
   .2020من الوضع االقتصادي المضطرب خالل عام 

خالل السنوات السابقة، واصلت المجموعة الخضوع لعملیة تحول فعالة، مدعمة باستراتیجیة للتنویع 
العالمیة من األصول  ناء محفظتناواصلنا ب ، 2020والسعي إلى تحقیق القیمة. خالل عام  ،الدینامیكي

قدرتنا  تعزیزالقادرة على تحقیق عوائد مجزیة للمجموعة ومستثمرینا. كما قمنا ب ،العقاریة المدرة للدخل
والسعي  –مجموعة واسعة من فئات األصول والقطاعات واألسواق  خوضعلى تحقیق القیمة من خالل 

      . في دول مجلس التعاون الخلیجي أو خارجھاسواء في أسواقنا المحلیة  ،إلیجاد فرص للتوسع في محفظتنا

المجموعة مكاسب على صعید وضعھا المالي. ومازالت إنجازات  عاماً آخر حققت خاللھ 2020لقد كان 
تواصل ترسیخ مكانتنا كواحدة من كبرى المؤسسات المالیة  2020المجموعة وشركاتھا التابعة خالل عام 

ن التحدیات بالرغم م –ینا ومساھمینا في قدرتنا على تحقیق توقعاتھم في المنطقة، مع تعزیز ثقة مستثمر
 التي أحدثھا تفشي الوباء والتي أثرت على السوق العالمي بالكامل.  

 321.6ملیون دوالر أمریكي مقارنة بما مقداره  323.4حققت المجموعة إیرادات إجمالیة موحدة بقیمة 
سنویا. وبینما قد یكون االرتفاع السنوي  %1تفاع ال یقل عن ، بار2019ملیون دوالر أمریكي خالل عام 

ضئیال نسبیا مقارنة باألعوام السابقة، إال أننا نعتبره دلیال واضحا على صمود المجموعة في مواجھة 
طوط أعمال المجموعة، لخظروف السوق غیر العادیة. لقد كان ھذا النمو ممكنا من خالل النجاح المستمر 

مثال على ذلك استحواذنا على روبك إلدارة مطرد.  لاستثمارات وأنشطة تتیح تحقیق دخوسعینا إلیجاد 
واألعمال في المملكة المتحدة وأوروبا وتركز  اتاللوجستیتزاول نشاطھا في مجالي األصول وھي شركة 

ني. ملیار جنیھ إسترلی 1.4على إدارة األصول العقاریة حیث تقوم بإدارة أصول بقیمة إجمالیة قدرھا 
لنا ھذا االستحواذ مدخال استراتیجیا إلى تدفق المعامالت المتمیزة داخل السوق األوروبي، كما  وفرسوف ی

سیعزز الفرص الناشئة من القطاع العقاري اللوجستي السریع النمو. باإلضافة إلى إدارة االستثمار، سجلت 
   من إیراداتنا. ض أیضا األنشطة العقاریة وأنشطة الخزینة مساھمات إیجابیة ملحوظة

، بفضل التنفیذ الناجح 2020باإلضافة إلى ذلك، استطعنا تسجیل عوائد مستدامة ونتائج قویة خالل عام 
الستراتیجیة المجموعة من قبل فریقنا المتفاني، الذي استطاع بنظرتھ الثاقبة وتقییمھ الدقیق ألوضاع السوق 

استخالص تعزیز وى ، إیجاد فرص جدیدة مدرة للدخل، مع الحرص عل2020المضطربة خالل عام 
ملیون دوالر  49.3فیا موحدا بقیمة اة. سجلت المجموعة خالل العام ربحا صیالقیمة من األصول الحال

وربحا صافیا  %7.1، بانخفاض بنسبة 2019ملیون دوالر أمریكي خالل عام  53.1أمریكي، مقابل 
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ملیون دوالر أمریكي  66.0اره ملیون دوالر أمریكي مقارنة بما مقد 45.1یؤول إلى المساھمین بمقدار 
 .  %31.7خالل العام السابق، بانخفاض بنسبة 

ملیار دوالر في  6.6إلى  2019ملیار دوالر في عام  5.95ارتفعت قیمة إجمالي أصول المجموعة من 
ملیار دوالر  10كما ارتفع إجمالي أصول المجموعة إضافة إلى الصنادیق تحت اإلدارة من  .2020 عام

زیادة سنویة بنسبة  یعكس، مما 2020ملیار دوالر أمریكي خالل عام  12إلى أكثر من  2019في عام 
عائد على الحقوق بنسبة معدل و %13.3. اختتمت المجموعة العام بمعدل مالءة مالیة بنسبة 20%

    ، بما یؤكد استمراریة األداء المالي اإلیجابي للمجموعة. 4.9%

والتي  ،بالتزامنا بتحقیق استراتیجیتنا وتعزیز ثقة السوق في المجموعةاء فنحن سعداء بقدرتنا على الو
لمستثمرین  2020شھر یونیو خالل ملیون دوالر أمریكي  500صكوك بقیمة في استكمال إصدار تمثلت 

ضافة إلى ذلك، . باإلیةتوقعات المستقبلالما یعكس كذلك الثقة في أدائنا ومإقلیمیین ودولیین على حد سواء، 
ت وكالة فیتش للتصنیف االئتماني، وھي مؤسسة تصنیف ائتماني دولیة معروفة، بإعادة تأكید تصنیف قام

مع نظرة  ”B“والقصیر األجل بمعدل األجل الطویل من حیث قدرتھا على الوفاء بالتزاماتھا، المجموعة 
مستقبلیة "مستقرة". جاء تصنیف فیتش مع األخذ في االعتبار الھدف االستراتیجي لإلدارة المتمثل في 

مثل تحقیق الرسوم  ،إعادة صیاغة نموذج أعمال المجموعة تجاه مصادر الدخل الدوري األكثر استقرارا
ة بأن جي إف إتش واصلت نمو وأصول الدخل الثابت المنخفضة المخاطر. كما أشار التقریر إلى الحقیق

، 2019من األصول في عام  %24.3لسائلة التي مثلت ما متوسطھ ونمو أصولنا ا ،أنشطة الخزینة
 . 2018في عام  %9.7مقارنة بما نسبتھ 

، بالرغم من التحدیات الحالیة وتأثیر 2020نحن مسرورون كذلك بما حققناه من تقدم مطرد خالل عام 
عمالنا واألسواق العالمیة. وبینما أثرت األوضاع الحالیة على الربح الصافي خالل على أنشطة أ 19-كوفید

، إال أن الثقة المستمرة من جانب المستثمرین والسوق عكست قوة الوضع الستة أشھر األولى من العام
ملیار دوالر  1.5في جمع أكثر من  المجموعة نجحتالمالي واألداء التشغیلي القوي للمجموعة حیث 

إن استمرار أدائنا المالي ونمونا، وسیاستنا  مریكي عبر خطوط أعمالھا للصیرفة اإلستثماریة والخزینة.أ
ملیون  42أرباح إجمالیة على المساھمین بقیمة  مجلس اإلدارة بالتوصیة بتوزیعسمحت للتوزیع األرباح 

 17، بما یعادل %1.86 على القیمة اإلسمیة، تشمل أرباح نقدیة بنسبة %4.60دوالر أمریكي، بنسبة 
كما تمت  ملیون دوالر أمریكي. 25، بما یعادل %2.74ملیون دوالر أمریكي وتوزیعات أسھم بنسبة 

بنجاح  مناقشة قرارات أخرى لمجلس اإلدارة خالل اجتماع الجمعیة العامة العادیة للمجموعة الذي اختتم
من جانب المساھمین. شملت ھذه وتضمن عددا من الموافقات والتفویضات  2020سبتمبر  30في 

الموافقات سلسلة من االتفاقیات المبرمة بین المجموعة والمصرف الخلیجي التجاري، الذي یمثل نشاط 
) من قانون الشركات التجاریة البحریني، حیث 189الصیرفة التجاریة التابع للمجموعة، وفقا للمادة (
لمجموعة والمصرف ألصول مالیة واستثماریة تساوي شملت ھذه االتفاقیات اتفاقیة مبادلة وقعت بین ا

 ة والمصرف لالكتتاب فيعملیون دوالر أمریكي ، كما تم توقیع اتفاقیة أخرى بین المجمو 46.4قیمتھا 
ملیون دینار بحریني مع  12ملیون دینار بحریني بعالوة بقیمة  60بقیمة  AT1إصدار صكوك من الفئة 

    ي كرسوم اكتتاب.ملیون دینار بحرین 12.1استالم 

، لن یكون المضي قدماً أمراً یسیراً فیما 2020في ظل حالة عدم التیقن االستثنائیة التي سادت خالل عام 
نصارع جمیعا في مرحلة ما بعد الصدمة. خالل العام المنصرم، عملنا بكل جد واجتھاد لتعزیز قدرة 

 لذلك، كنا محظوظین نتیجةالمجموعة على الصمود وتفعیل خطط االستمراریة لضمان مواجھة العاصفة. 
الل نحو سلیم في ظل التحدیات خعلى محافظھم االستثماریة بتوجیھھا تنمیة بأننا استطعنا دعم عمالئنا و

    العام، كما قمنا باستقطاب فرص جدیدة لتحقیق القیمة في مواجھة أوضاع السوق الملیئة بالتحدیات.
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وواثقون من نموذج األعمال المتنوع للمجموعة الذي نحن متفائلون بقدرتنا على تحقیق توقعات عمالئنا، 
، فإن قدرة المجموعة على تحقیق دخل 19-یتسم بالمرونة والقوة. وفیما تأثرت أرباحنا بتفشي وباء كوفید

ل خط من ھ عبر كقثابت ونتائج جیدة إنما یعكس قوة استراتیجیتنا وتقدمنا الملحوظ الذي نواصل تحقی
 خطوط أعمالنا.

ف لموظفي جي إ دؤوبةجاح استراتیجیتنا والتقدم المستمر للمجموعة ممكنا من خالل الجھود اللقد كان ن
الشكر إلى مجلس إدارة المجموعة لدعمھم المستمر وتوجیھاتھم  جزیلأود أن أتقدم بفي ھذا السیاق،  إتش.

اإلدارة والموظفین لمزید من التقدم والنجاح. كما أود أن أشكر فریق نحو االسدیدة في قیادة المجموعة 
بحث عن طرق جدیدة لتحقیق وال، 2020التغلب على تحدیات عام مكننا من ألدائھم الرائع المستمر، الذي 

القیمة لمستثمرینا ومساھمینا. باإلضافة إلى ذلك، وفي ظل ھذه األوقات الملیئة بالتحدیات وعدم التیقن، 
ینا ومستثمرینا لثقتھم المتواصلة في جي إف إتش، التقدیر إلى مساھمالشكر وأود أیضا أن أتقدم ببالغ 

  استراتیجیتنا وقدرتنا على تلبیة توقعاتھم.

ي، فان إلى مصرف البحرین المركزوالعرتقدیر البالنیابة عن مجلس إدارة المجموعة، نود أن نتقدم بخالص 
ین ملك مملكة البحر ،جاللة الملك حمد بن عیسى آل خلیفةل الرشیدةة قیادتحت الحكومة مملكة البحرین 

وصاحب السمو الملكي األمیر سلمان بن حمد آل خلیفة، رئیس الوزراء، نائب القائد األعلى وولي المعظم، 
 المستقبلیة للقطاع المالي في البحرین.    االحكیمة ورؤیتھم االعھد األمین، لقیادتھم

، مامیة في المستشفیات، خدمات الطوارئفي الختام، أود أن أتتقدم بخالص الشكر والتقدیر إلى الخطوط األ
، ھؤالء األفراد 19-ومنشآت الرعایة الطبیة لجھودھم الھائلة ومواقفھم الرائعة في مواجھة وباء كوفید

  اتھم المحلیة على المستوى العالمي. ومجتمعالذین یعرضون أنفسھم للخطر في سبیل خدمة اآلخرین 

 

  والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ،،

 

 

 

 

 جاسم الصدیقي       
 رئیس مجلس اإلدارة       
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 W��)« ‰UL�_«Ë …U�e�« ‚ËbMB� b�u*« ÊUO��« ¨ b�u*« q�b�« ÊUO� ¨ …b�u*« WO�uLF�« WO�«eO*«  U�u��

 WI�d*«  UE�ö*«Ë ¨ U� WO�U*« WM�K� � WON�M*«31  �L��œ2020 ¨UMO{d� U0Æ 



 
 

 

 

∫Í√d�« 

WO�dA�« W�U�d�« W�O� bI�F�∫ 

•  Ê√«  ö�UF*«Ë œuIF�ÆWO�ö�ù« WF�dA�« ∆œU��Ë ÂUJ�√ l� WI�«u�� ¨pM��« UN�d�√ ��«  UIHB�«Ë 

•  Ê√ ��« ∆œU�*«Ë f�_« l� ÎUO�UL�� ÊU�  «—UL���ô« vK� dzU�)« hOB�Ë ÕU�—_« l�“u�√ UN�d�

Æ¡«dG�« WO�ö�ù« WF�dA�« ∆œU��Ë b�«u� l� WI�«u��Ë WO�dA�« W�U�d�« W�O� 

•  b� t�√ WF�dA�« ∆œU��Ë ÂUJ�ô WI�«u�� ��Ë …—uE� qzU�Ë Ë√ —œUB� s� W&U� ÕU�—√ W�√ tO�u� -

ù«W��)«  U�U�(« �≈ WO�ö�Æ 

•  b� t�√ Æ‰u�_« �U� WI�dD� ¨WO�ö�ù« WF�dA�« ∆œU��Ë b�«uI� ÎUI�Ë …U�e�« »U�� -� «c qL���Ë

Æ…U�e�« qO�œ � —u�c� u� UL� rNLN�√ vK� …U�e�« s� ¡e� l�œ WO�u��� 5L�U�*« …œU��« 

•  Ê√ pM��«t�«e��≈ Èb�√ b�   U�UO��«Ë WO�dA�« W�U�d�« W�O� ÈËU��Ë ¨WO�ö�ô« WF�dA�« ∆œU��Ë b�«uI�

��UF�Ë WF�dA�U� WIKF�*«  «¡«d�ô«Ë  W�O� ¨WO�ö�ô« WO�U*«  U��RLK� WF�«d*«Ë W��U;«

ÆÍe�d*« s�d���« ·dB� s� …—œUB�« WO�dA�«  UNO�u��«Ë 

vK�Ë 5*UF�« »— � bL(« Ê√ Ê√ U�«u�œ d�¬ ÆrK�Ë t���Ë t�¬ vK�Ë bL� U�bO� vK� �«  
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 13                                                                                                                                                               مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب  
 

     الموحد الملكية بيان التغيرات في حقوق 
 الدوالرات األمريكية  آالفب                                                                                                                                   2020 ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

 
 

  المنسوب لمساهمي البنك  
     احتياطي  احتياطي  أرباح احتياطي   حصص مجموع
  رأس أسهم احتياطي القيمة العادلة تحويل  مستبقاة أسهم  غير حقوق
 2020 المال خزينة قانوني لالستثمارات العمالت   المنحة المجموع مسيطرة الملكية
      األجنبية     

           

 2020 يناير 1الرصيد في  975.638 ( 73.419) 125.312 9.245 ( 29.425) ( 4.005) 1.198 1.004.544 288.327 1.292.871
           

 لسنةربح ا - - - - - 45.095 - 45.095 4.248 49.343
 ةسنتغيرات القيمة العادلة خالل ال - - - 5.036 - - - 5.036 412 5.448

 لدخل من انخفاض قيمة أسهم حقوق ل إعادة تصنيف          
 مسعرةملكية  - - - 12.000 - - - 12.000 - 12.000

 لدخل من بيع الصكوكل إعادة تصنيف - - - ( 20.688) - - - ( 20.688) - ( 20.688)

           
 مجموع اإليرادات والمصروفات المحتسبة - - - ( 3.652) - 45.095 - 41.443 4.660 46.103

           
 (1شركة تابعة )إيضاح مساهمة راسمالية إضافية في  - - - - - ( 59.893) - ( 59.893) ( 14.311) ( 74.204)
 على موجودات التمويالت خسارة التعديل          
 (8و  )أ(2)إيضاح  - - - - - ( 13.893) - ( 13.893) ( 11.179) ( 25.072)

 ( 26و )ب(2منحة حكومية )إيضاح  - - - - - 3.690 - 3.690 1.267 4.957
 2019لسنة  أسهم معلنةأرباح  - - - - - ( 30,000) - ( 30.000) - ( 30.000)
 المحول لصندوق الزكاة واألعمال الخيرية - - - - - ( 1.388) - ( 1.388) ( 258) ( 1.646)
 حتياطي القانونيالمحول لال - - 4.509 - - ( 4.509) - - - -
 شراء أسهم خزينة  - ( 107.518) - - - - - ( 107.518) - ( 107.518)

 بيع أسهم خزينة - 133.483 - - - ( 22.985) - 110.498 - 110.498
 مشتراة لبرنامج حوافز الموظفين أسهم خزينة - ( 16.525) - - - - ( 105) ( 16.630) 130 ( 16.500)

 فروقات تحويل العمالت األجنبية - - - - ( 17.522) - - ( 17.522) ( 3.084) ( 20.606)

 استمالك شركة تابعة نناشئة م  حصة غير مسيطرة          
 (21)إيضاح  - - - - - - - - 64,147 64.147

 توزيعات إلى حصص غير مسيطرة - - - - - - - - ( 56.966) ( 56.966)
  قابلتسوية خسائر متراكمة م          
 ( 19 )إيضاحاالحتياطي القانوني  - - ( 110.273) - - 110.273 - - - -

 2020 ديسمبر 31الرصيد في  975.638 ( 63.979) 19.548 5.593 ( 46.947) 22.385 1.093 913.331 272.733 1.186.064

 
 
 

 جزءاً أساسياً من هذه البيانات المالية الموحدة. 40إلى   1تشكل اإليضاحات المرفقة من 



 14                                                                                                                                             مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب              
 

     بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
 بآالف الدوالرات األمريكية  )يتبع(                                                                                                                      2020 رديسمب  31 في  للسنة المنتهية

 
 

  المنسوب لمساهمي البنك  حصص غير 
     احتياطي  احتياطي  أرباح احتياطي   حصص مسيطرة مجموع
  رأس أسهم احتياطي القيمة العادلة تحويل  مستبقاة أسهم  غير محتفظ بها حقوق
 2019 المال خزينة قانوني لالستثمارات العمالت   المنحة المجموع مسيطرة للبيع الملكية
      األجنبية      

  2019يناير 1الرصيد في            
 )كما أعلن عنه سابقاً( 975.638 ( 85.424) 117.301 ( 4.725) ( 43.380) 98.318 1.086 1.058.814 323.408 40.556 1.422.778

 إعادة تصنيف شركة تابعة من            
 محتفظ بها لغرض البيع إلى محتفظ           
 (12بها لالستخدام )إيضاح  - - - - - - - - 25.396 ( 25.396) -

            
 )المعدل( 2019يناير 1الرصيد في  975.638 ( 85.424) 117.301 ( 4.725) ( 43.380) 98.318 1.086 1.058.814 348.804 15.160 1.422.778

  ةسنربح ال - - - - - 66.033 - 66.033 ( 12.917) - 53.116
 ةسنتغيرات القيمة العادلة خالل ال - - - 13.969 - - - 13.969 - - 13.969

 اإليرادات والمصروفاتمجموع            
 المحتسبة - - - 13.969 - 66.033 - 80.002 ( 12.917) - 67.085

            
 (19)إيضاح  أسهم منحة صادرة 55.000 - - - - ( 55.000) - - - - -
 (19)إيضاح  أسهم خزينةإطفاء  ( 55.000) 50.549 - - - 4.451 - - - - -
 (19)إيضاح لسنة أرباح أسهم معلنة  - - - - - ( 30.000) - ( 30.000) - - ( 30.000)
 المحول لصندوق الزكاة           
 واألعمال الخيرية - - - - - ( 2.219) - ( 2.219) ( 223) - ( 2.442)
 إصدار أسهم وفق برنامج حوافز           

 الموظفين - - - - - - 112 112 - - 112
 شراء أسهم خزينة - ( 183.174) - - - - - ( 183.174) - - ( 183.174)

 بيع أسهم خزينة - 176.669 - - - ( 26.596) - 150.073 - - 150.073
 مشتراة لبرنامج حوافز  أسهم خزينة           
 (19الموظفين )إيضاح  - ( 32.039) - - - - - ( 32.039) - - ( 32.039)
 بدون  حصة غير مسيطرة استحواذ           
 (21)إيضاح  تغير السيطرة - - - - - ( 51.412) - ( 51.412) ( 40.588) - ( 92.000)
 المحول لالحتياطي القانوني - - 8.011 - - ( 8.011) - - - - -

 فروقات تحويل العمالت األجنبية - - - - 13.955 - - 13.955 ( 6.748) - 7.207
 استبعاد شركة تابعة محتفظ بها           
 لغرض البيع - - - - - 431 - 431 - ( 15,160) ( 14.729)

 2019ديسمبر  31الرصيد في  975.638 ( 73.419) 125.312 9.244 ( 29.425) ( 4.005) 1.198 1.004.543 288.328 - 1.292.871

 
جزءاً أساسياً من هذه البيانات المالية الموحدة. 40إلى   1تشكل اإليضاحات المرفقة من 



 15                                                                                مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب  
 

     الموحد ة بيان التدفقات النقدي
 الدوالرات األمريكية آالفب                                                  2020 ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

 

 2020  2019 
 )معدلة(    أنشطة العمليات

    
 53.116  49.343 ربح السنة 

    تعديالت على: 
 (22.133)  (41.402) إيراد الخدمات المصرفية التجارية            

 (12.344)  (29.290) الملكية الخاصة إيراد من استثمارات 
 (34.531)  (88.915) وإيرادات أخرى إيراد من استثمارات الخزينة  

 2.264  (1.329) )أرباح( صرف العمالت األجنبية / خسائر
 (29.406)  - إيراد متعلق بإعادة الهيكلة 

 129.748  164.940 مصروفات التمويل  
 54.264  26.798 مخصصات انخفاض القيمة 

 2.173  6.150 استهالك وإطفاء 
 86.295  143.151 

    التغيرات في:
 (280.706)  450.752 اشهر(  3إيداعات لدى مؤسسات مالية )ذات تواريخ استحقاق أكثر من 

 (108.524)  5.511 موجودات التمويل 
 (306.240)  (161.469) موجودات أخرى 

 (27.176)  39.623 المركزي  ورصيد بنكي مقيدرصيد احتياطي مصرف البحرين 
 24.218  60.077 أموال العمالء 

 818.860  (29.250) إيداعات من مؤسسات مالية ومؤسسات غير مالية 
 (30.421)  (6.732) حسابات جارية للعمالء 

 321.635  (61.552) حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار
 (68.948)  (30.204) مستحقة ذمم دائنة ومصروفات 

 485.849  353.051 صافي النقد الناتج من أنشطة العمليات
 

    أنشطة االستثمار 
 (860)  (674) مدفوعات لشراء معدات

 2.156  (39.230) مقبوضات من بيع استثمارات ملكية خاصة واستثمارات مشتركة، صافي
 (353.003)  (621.110) شراء محفظة الخزينة، صافي

 38.805  6.256 مقبوضات من بيع عقار استثماري
 5.426  11.936 أرباح أسهم مستلمة من استثمارات ملكية خاصة واستثمارات مشتركة

 (25.792)  (19.751) مبلغ مدفوع مقدماً لتطوير عقارات
 -  26.803 تابعةات شراء شركصافي التدفقات النقدية من 

 (333.268)  (635.770) المستخدم في أنشطة االستثمارصافي النقد 

 

    أنشطة التمويل 
 28.613  787.666 مطلوبات التمويالت، صافي 
 (106.078)  (165.778) مصروفات تمويل مدفوعة  

 (31.037)  (37.433) أرباح أسهم مدفوعة  
 (9.026)  - استحواذ على حصة غير مسيطرة 

 (65.140)  (13.814) صافي شراء أسهم خزينة، 

 (182.668)  570.641 صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
    

 (30.087)  287.922 )النقص( في النقد وما في حكمه خالل السنةالزيادة / صافي 

 397.620  367.533 يناير 1النقد وما في حكمه في 

 367.533  655.455 ديسمبر 31النقد وما في حكمه في 
 

    يتمثل النقد وما في حكمه في: *
 278.251  492.031 نقد وأرصدة لدى البنوك )باستثناء رصيد احتياطي مصرف البحرين المركزي والنقد المقيد(

 89.282  163.424 إيداعات لدى مؤسسات مالية )ذات تواريخ استحقاق ثالثة أشهر أو أقل(

 655.455  367.533 

 دوالر أمريكي(.ف أل 1.098: 2019ديسمبر  31ف دوالر أمريكي )أل 15* صافي من الخسائر االئتمانية المتوقعة بمبلغ 

جزءاً أساسياً من هذه البيانات المالية الموحدة. 40إلى   1تشكل اإليضاحات المرفقة من 



 16                                                                                                                           مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب 
 

 بيان التغيرات في حسابات االستثمار المقيدة الموحد 
                                                                                                                                    2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  
 

 2020ديسمبر   31 2020يناير  1الرصيد في   الحركة خالل السنة  2020ديسمبر  31الرصيد في  

 
المجموع  
)بآالف  

الدوالرات  
 األمريكية(

 
معدل سعر  

 الوحدة 
)بالدوالر  
 األمريكي(

 
 

عدد 
الوحدات  
 )باآلالف( 

مصروفات  
 إدارية 

)بآالف  
الدوالرات  
 األمريكية(

رسوم البنك 
 كوكيل

)بآالف  
الدوالرات  
 األمريكية(

 أرباح أسهم 
 مدفوعة 
)بآالف  

الدوالرات  
 األمريكية(

 مجمل 
 الدخل 

)بآالف  
الدوالرات  
 األمريكية(

 
 تقييمإعادة 

)بآالف  
الدوالرات  
 األمريكية(

استثمارات/  
(  سحوبات)

)بآالف  
الدوالرات  
 األمريكية(

 
المجموع  
)بآالف  

الدوالرات  
 األمريكية(

 
 معدل سعر 

 الوحدة 
)بالدوالر  
 األمريكي(

 
 
 

عدد الوحدات  
 )باآلالف( 

 
 
 

 

             

 الشركة :             

 شركة مينا للعقارات )ش.م.ك.م(   150 0.33 50 - - - - - - 150 0.33 50

 صندوق البشاير 13 7.91 103 ( 10) - - - - - 12 7.91 95

 ( # 1سفانا لالستثمار )ريا  6.254 2.65 16.573 - - - - - - 6.254 2.65 16.573

 شادن لالستثمارات العقارية ذ.م.م             
 ( # 5)ريا  3.434 2.65 9.100 - - - - - - 3.434 2.65 9.100

 ( # 6شركة لوكاتا المحدودة )ريا 2.633 1.00 2.633 - - - - - - 2.633 1.00 2.633

             
28.451   - - - - - (10 ) 28.459    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اً من هذه البيانات المالية الموحدة.أساسيجزءاً  40إلى   1ات المرفقة من يضاحتشكل اإل

 



 17                                                                                                      المالية ش.م.ب مجموعة جي اف اتش 
 

 بيان التغيرات في حسابات االستثمار المقيدة الموحد 
                                                                                                           )يتبع(   2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  
 

 2019ديسمبر  31 2019يناير  1الرصيد في  الحركة خالل السنة  2019ديسمبر  31الرصيد في 

 
المجموع  
)بآالف  

الدوالرات  
 األمريكية(

 
معدل سعر  

 الوحدة 
)بالدوالر  
 األمريكي(

 
 

عدد 
الوحدات  
 )باآلالف( 

مصروفات  
 إدارية 

)بآالف  
الدوالرات  
 األمريكية(

رسوم البنك 
 كوكيل

)بآالف  
الدوالرات  
 األمريكية(

 أرباح أسهم 
 مدفوعة 
)بآالف  

الدوالرات  
 األمريكية(

 مجمل 
 الدخل 

)بآالف  
الدوالرات  
 األمريكية(

 
 إعادة تقييم
)بآالف  

الدوالرات  
 األمريكية(

استثمارات/  
)سحوبات(  

)بآالف  
الدوالرات  
 األمريكية(

 
المجموع  
)بآالف  

الدوالرات  
 األمريكية(

 
 معدل سعر 

 الوحدة 
)بالدوالر  
 األمريكي(

 
 
 

عدد الوحدات  
 )باآلالف( 

 
 
 

 

             

 الشركة :             

 شركة مينا للعقارات )ش.م.ك.م(   150 0.33 50 - - - - - - 150 0.33 50

 صندوق البشاير 13 7.03 91 - 13 - - - - 13 8 104

 ( # 1سفانا لالستثمار )ريا  6.254 2.65 16.573 - - - - - - 6.254 2.65 16.573

 شادن لالستثمارات العقارية ذ.م.م             
 ( # 5)ريا  3.434 2.65 9.100 - - - - - - 3.434 2.65 9.100

 ( # 6شركة لوكاتا المحدودة )ريا 2.633 1.00 2.633 - - - - - - 2.633 1.00 2.633

             
28.460   - - - - 13 - 28.447    

 
 ، وهي شركة تابعة موحدة.# تمثل حسابات استثمار مقيدة للمصرف الخليجي التجاري

 
 
 
 
 
 
 
 

 اً من هذه البيانات المالية الموحدة.أساسيجزءاً  40إلى   1ات المرفقة من يضاحتشكل اإل



 18                                                                               مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب  
 

     الموحد والزكاة ة صندوق األعمال الخيري أموال بيان مصادر واستخدامات 
 الدوالرات األمريكية آالفب                                                   2020  ديسمبر   31 في  للسنة المنتهية

 
 

2019  2020  

    
 والزكاة   مصادر صندوق األعمال الخيرية   

 مساهمات من قبل المجموعة  1.646  2.437
 ( 31إيرادات مخالفة للشريعة اإلسالمية )إيضاح  129  336

    
 مجموع المصادر  1.775  2.773

    

 استخدامات صندوق األعمال الخيرية والزكاة    

   استغالل صندوق األعمال الخيرية والزكاة   (1.839)  (2.001)

    
 مجموع االستخدامات  (1.839)  (2.001)

    
 فائض االستخدامات على المصادر    (64)  772

 يناير 1رصيد صندوق األعمال الخيرية والزكاة غير الموزع في  5.407  4.635

    
 ( 17)إيضاح  ديسمبر    31رصيد صندوق األعمال الخيرية والزكاة غير الموزع في  5.343  5.407

 
    يتمثل في:

 383  1.493 زكاة مستحقة 
 5.024  3.850 الخيريةصندوق األعمال 

    
 5.343  5.407 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اً من هذه البيانات المالية الموحدة.أساسيجزءاً  40إلى   1ات المرفقة من يضاحتشكل اإل

 
 



 19                                                                              مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب  
 

     ات حول البيانات المالية الموحدةإيضاح
 الدوالرات األمريكية آالفب                                                    2020 ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

 
 نشأة مالتقرير .  1

في سنة   تحت إسم بيت التمويل الخليجي ش.م.ب )"البنك"( شركة مساهمة بحرينيةمجموعة جي إف إتش المالية تأسست 
ويعمل كبنك استثماري اسالمي بالجملة وفقاً لترخيص ممنوح   44136بموجب السجل التجاري رقم  في مملكة البحرين    1999

من قبل مصرف البحرين المركزي. ان أسهم البنك مدرجة في كل من سوق البحرين لألوارق المالية وسوق الكويت لألوراق 
 ندن لألوراق المالية. شهادات صكوك البنك مدرجة في سوق لالمالية وسوق دبي لألوراق المالية. 

تخضع أنشطة البنك ألنظمة مصرف البحرين المركزي واشراف هيئة رقابة شرعية وفقاً لدورها المنصوص عليه في عقد  
تشتمل أنشطة البنك الرئيسية على تقديم خدمات االستشارات االستثمارية ومعامالت استثمارية   التأسيس والنظام األساسي للبنك.

 هيئة الرقابة الشرعية للبنك. التي تقررهامبادئ الشريعة اإلسالمية تتماشى مع أحكام و
 

 البيانات المالية الموحدة

التي لهامة  على نتائج البنك والشركات التابعة له )"المجموعة"(. تشتمل الشركات التابعة اللسنة  تشتمل البيانات المالية الموحدة  
 تم توحيدها في هذه البيانات المالية على: 

 

نسبة الملكية   بلد التأسيس إسم الشركة التابعة 
الفعلية 
2020 

 نشاط العمل الرئيسي

االمارات  جي اف اتش كابيتال المحدودة
 العربية المتحدة

 إدارة االستثمارات  % 100

 *(KHCBالمصرف الخليجي التجاري ش.م.ب )

 مملكة البحرين

 أعمال مصرفية بالتجزئة % 55.41

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

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

مصرف استثماري  % 50.41  ( 21)إيضاح  (GBCorpش.م.ب مقفلة ) جي بي كورب
 إسالمي

 تطوير العقارات % 100 شركة المساحات الجنوبية للتطوير العقاري* 

 مؤسسة تعليمية % 100 ( 21)إيضاح مدرسة أثينا الخاصة للتعليم الخاص ذ.م.م 

  (*MGICشركة بوابة المغرب االستثمارية )

 جزر الكايمن

 تطوير العقارات % 90.27

 تطوير العقارات % 82.97  شركة مرفأ تونس لالستثمار*

شركة استثمار مدينة نافي مومباي للطاقة، وشركة  
مدينة مومباي لتكنولوجيا المعلومات )معاً " استثمار 

 مشاريع الهند"(*

 تطوير العقارات % 80.27

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

 إدارة األصول العقارية  % 60 المملكة المتحدة روبك إيه إم إل إل بي  

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

 وشركاته التابعة الرئيسية. 
 
مليون دوالر أمريكي،  191ة، أصدر المصرف الخليجي التجاري أوراق مالية من فئة رأس المال األولى بمبلغ سنخالل ال* 

مما أدى لتغيير حصة البنك في صافي األصول    نقد وتحويل بعض األصولتم االكتتاب فيها بالكامل من قبل البنك في صورة  
. بما أن المصرف الخليجي التجاري هو شركة تابعة، فقد تم احتساب المصرف الخليجي التجاري األرباح في توزيعو

الخليجي   لمصرفلالمعاملة كمعامالت بين حاملي حقوق الملكية، مع االحتفاظ بالسيطرة ) أي الحصص غير المسيطرة 
مليون دوالر أمريكي مقابل االكتتاب في األوراق  59.8(. بالتالي، فقد تم احتساب عالوة إصدار بمبلغ والبنك التجاري

 )يمثل فائض الفرق بين المساهمة وحصة الشركة األم في صافي موجودات الشركة التابعة(  المالية من فئة رأس المال األولى 
الحصة في تكاليف إصدار  والحصص غير المسيطرة للمصرف الخليجي التجاري. تم تحميل كتسوية في األرباح المستبقاة 

المنسوبة للحصص غير المسيطرة في المصرف الخليجي التجاري على بند الحصص  رأس المال اإلضافي من الفئة األولى  
 غير المسيطرة في حقوق الملكية.
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 .    أساس االلتزام2

ً لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية   تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقا
اإلسالمية قانون الشركات التجارية. بالتوافق مع متطلبات هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية  بالتوافق مع  اإلسالمية و

ودليل األنظمة الصادر عن مصرف البحرين المركزي، تقوم المجموعة بإتباع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ذات  
، ما عدا  العالقة وذلك في الحاالت التي اليوجد لها معيار محاسبي صادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات اإلسالمية

 التالي: 
 

خسائر التعديل على الموجودات المالية الناتجة من تأجيل دفعات القروض المقدمة للعمالء المتأثرين بوباء الكورونا احتساب   (أ
(، بدون احتساب أرباح إضافية، في حقوق الملكية، بدال من حساب األرباح والخسائر حسب متطلبات معايير 19  –)كوفيد  

. أي أرباح أو خسائر أخرى من   المراجعة للمؤسسات المالية اإلسالميةالمحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة و
 (.(10إيضاح رقم ))أنظر تعديالت موجودات مالية يتم احتسابها وفقاً لمتطلبات معايير المحاسبة المالية. 

الفعلي،    الربحتم احتساب خسائر التعديل كالفرق بين صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المعدلة المحتسبة باستخدام معدل  
 ؛والقيمة الدفترية الحالية للموجودات المالية بتاريخ التعديل

 
ءات الدعم الخاصة بوباء الكورونا إجراكجزء من  احتساب المساعدة المالية المستلمة من الحكومة و/أو الجهات التنظيمية  و (ب

 حسب ( التي تستوفي متطلبات المنح الحكومية، في حقوق الملكية، بدالً من حساب األرباح أو الخسائر19 –)كوفيد 
 .( الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية19المتطلبات المحاسبية لتأثير جائحة كورنا )كوفيد  

ا فقط إلى حد أي خسارة تعديل محتسبة في حقوق الملكية نتيجة لـ )أ( أعاله، وفي حال كان هذا المبلغ يفوق مبلغ سيكون هذ
خسارة التعديل، يتم احتساب الرصيد المتبقي في حساب األرباح أو الخسائر. يتم احتساب أي مساعدات مالية أخرى وفقاً  

 ( لتفاصيل إضافية،  26جوع إليضاح رقم )لمتطلبات معايير المحاسبة المالية. الرجاء الر
 

المالية الموحدة للمجموعة يشار إليه فيما يلي بإسم "معايير  المحاسبة المالية بصيغتها   البياناتفي إعداد  أعاله  اإلطار المستخدم  
المعدلة من قبل مصرف البحرين المركزي". تم تطبيق التغيير في السياسات المحاسبية بأثر رجعي، ولم ينتج عنه أي تغيير 

 على المعلومات المالية المعلنة لفترة المقارنة.  
 

 عداد ساس اإلأ    .3

االستثمارات في األوراق المالية، والتي تظهر   بعض  أعدت البيانات المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، فيما عدا قياس
ً لطريقة طبيعة المصروف.الموحد تصنف المجموعة مصروفاتها في بيان الدخل بالقيمة العادلة.  يتم عرض البيانات  تبعا

المالية الموحدة بالدوالر األمريكي وهي العملة المستعملة من قبل المجموعة في معامالتها والعملة المستخدمة في عرض  
ر، فيما عدا المشار إليه  والد   لفأ أقرب  إلى    بالدوالر األمريكيجميع المعلومات المالية المعروضة    تقريبتم    البيانات المالية.

   ذلك.خالف 
 

بية الهامة. كما يتطلب أيضـاً من اإلدارة تقديراً في  تخدام بعض التقديرات المحاـس ان إعداد البيانات المالية الموحدة يتطلب اـس
تطبيق السـياسـات المحاسـبية للمجموعة. يتم مراجعة التقديرات والفرضـيات بصـورة مسـتمرة. يتم احتسـاب التعديالت على 

ترة التي يتم فيها هذا التعديل وأي فترات مـستقبلية متأثرة. تعتقد اإلدارة أن الفرـضيات المـستخدمة التقديرات المحاـسبية في الف
مناســــبة، وأن البيانات المالية الموحدة للمجموعة تعرض المركز المالي والنتائج بشــــكل عادل. ان األمور التي تتطلب قدر 

 (.5رات مؤثرة على البيانات المالية الموحدة مبينة في إيضاح )كبير من التقدير أو التعقيد أو التي تتطلب فرضيات وتقدي
 

 .ت المرتبطة بهاا الجوهرية للمجموعة، ومصادر اإليرادالتجارية الفقرات والجداول أدناه تصف خطوط األعمال 
 

 األنشطة:
عمالئها بصفة وكيل ب( تقديم : أ( تقديم فرص االستثمار، وإدارة األصول نيابة عن على األنشطة الرئيسية للمجموعةتشمل 

الخدمات المصرفية التجارية ج( القيام بتطوير وبيع مشاريع البنى التحتية والمشاريع العقارية المستهدفة لتحقيق عوائد محسنة 
ة  د( مشاركة العمالء في االستثمار، واالحتفاظ بأصول ملكية استراتيجية كمدير رئيسي. باإلضافة لذلك، تقوم المجموعة بإدار

 محفظة الخزينة بهدف تحقيق عوائد أعلى من الفرص المتوفرة في رأس المال وأسواق المال. 
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 عداد )يتبع(.    أساس اإل3

 
 القطاعات: 

 للقيام باألنشطة المذكورة أعاله، نظمت المجموعة نفسها في وحدات القطاعات التشغيلية التالية:  
 

الخدمات المصرفية 
 االستثمارية 

 
 
 
 
 

قطاع الخدمات المصرفية االستثمارية، والذي يركز بشكل أساسي على أنشطة حقوق الملكية 
االستحواذ على حصص   على أنشطة حقوق الملكية الخاصةتشمل الخاصة وإدارة األصول. 

في شركات غير مدرجة أو مدرجة، وذلك بأسعار أقل من القيمة المتوقعة. تعمل المجموعة  
االستثمارات في   المكاسب من من خالل شراء وإدارة وتحقيقبصفة مدير ريئسي ووسيط 

موجودات االستثمار لعمالءها من المؤسسات واألفراد من أصحاب الثروات. وحدة إدارة  
األصول مسئولة عن تحديد وإدارة االستثمارات في العقارات المدرة للعوائد، والموجودات 

 المؤجرة في األسواق المستهدفة. 
 

المصرفية االستثمارية على شراء، وإدارة، واقتناص الفرص االستثمارية، األنشطة تركز 
 وذلك لتحقيق وتجاوز العوائد المستهدفة.

 
األنشطة المصرفية االستثمارية تنتج إيرادات للمجموعة تستند على الرسوم، واألنشطة،  
 واألصول. الموجودات تحت هذا القطاع تشمل حقوق الملكية الخاصة، واالستثمارات

 المشتركة واالستثمارات االستراتيجية غير المصرفية. 
 

الخدمات المصرفية 
 التجارية

 
 

تشمل على جميع األنشطة المصرفية للشركات والخدمات المصرفية لألفراد المتوافقة مع  
الشريعة اإلسالمية التي تقدمها المجموعة من خالل شركتها التابعة، المصرف الخليجي  
ً بإدارة دفتر الخزينة واستثمارات الملكية  التجاري ش.م.ب. كما تقوم الشركة التابعة أيضا

 ضمن هذا القطاع التشغيلي.  الخاصة بالمجموعة

 تطوير عقارات
 
 
 

تشارك وحدة العمل هذه بشكل رئيسي في إنشاء وإدارة مشاريع البنى التحتية االقتصادية  
 الكبيرة. كما تغطي وحدة العمل استثمارات المجموعة في العقارات والموجودات المتعلقة بها.  

الخدمات المؤسسية  
 والخزينة

جميع التكاليف واألنشطة التي يتم القيام بها على مستوى المجموعة، بما في ذلك الخزينة 
والموجودات المتبقية لالستثمارات، تعتبر جزءاً من األنشطة المؤسسية وأنشطة الخزينة  

 للمجموعة.  

 
ة منفصلة، لديها فريق عمل متخصص  جميع القطاعات التشغيلية أعاله، عدا الخدمات المصرفية التجارية التي تعتبر شركة تابع
 من المهنيين المحترفين، ويدعمه فريق عمل توظيف االستثمار ووحدات دعم مشتركة. 

 
وحدات العمل االستراتيجية تقدم منتجات وخدمات مختلفة، ويتم إدارتها بصورة منفصلة، ألنها تتطلب استراتيجيات مختلفة 

يقوم مجلس إدارة المجموعة )صانعي  ولإلدارة وتخصيص الموارد ضمن المجموعة. لكل من وحدات العمل االستراتيجية، 
 ر إدارية داخلية كل ثالثة أشهر.    القرارات التشغيلية الرئيسيين( بمراجعة تقاري

 
يتم قياس أداء كل قطاع تشيغيلي على أساس نتائج القطاع، ويتم مراجعته من قبل لجنة اإلدارة ومجلس اإلدارة كل ثالثة أشهر. 

ج بعض تستخدم نتائج القطاعات لقياس األداء كون اإلدارة تعتقد أن هذه المعلومات هي األكثر أهمية وعالقة في تقييم نتائ
القطاعات المتعلقة بمنشآت أخرى التي تعمل في هذه القطاعات. يتم تحديد التسعير بين القطاعات، إن وجد، على أسس تجارية  

 اعتيادية.   
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 )يتبع( القطاعات:

 
مباشرة، والمتعلقة بالمعامالت الناشئة من القطاعات ذات الصلة  تقوم المجموعة بتصنيف اإليرادات والتكاليف التي يمكن نسبتها  

كإيرادات القطاع، ومصروفات القطاع على التوالي. يتم تخصيص التكاليف غير المباشرة بناء على محركات/عوامل التكلفة  
عكس اإليرادات والتكاليف التي يمكن تحديدها مع القطاع و/أو األنشطة ذات العالقة. التقارير اإلدارية الداخلية مصممة لت

للقطاعات ذات الصلة، والتي يتم قياسها مقابل أرقام الميزانية التقديرية. اإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات 
غير المخصصة، تتعلق باألنشطة المؤسسية وأنشطة الخزينة على مستوى المجموعة. ال يتم تخصيص المصروفات على  

 قطاعات األعمال. 
 

 مصادر الدخل: 
 تحصل المجموعة بشكل رئيسي على إيراداتها من المصادر التالية، وتعرض بيان الدخل وفقاً لذلك:

 

 اإليرادات  عانوأ المنتجات النشاط / المصدر

الخدمات المصرفية  
 االستثمارية

عروض الصفقات الفردية في أسهم حقوق 
الملكية الخاصة، وفرص األصول المدرة  

 للدخل. 
 

التي تكتسبها و اإليرادات المتعلقة بالصفقات،
المجموعة من الشركات المستثمر فيها، المرتبطة 

 بعمليات االستحواذ الجديدة. 
تكون في ، اإليرادات المرتكزة على الرسوم

طبيعة رسوم إدارية، ورسوم أداء، ورسوم  
االستحواذ أو رسوم التخارج، والتي تعتبر تعاقدية 

 في طبيعتها

الخدمات المصرفية  
 التجارية

منتجات وخدمات التمويل المصرفي  
للمؤسسات واألفراد، وإدارة النقد،  

 المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية.

إيرادات التمويل، وإيرادات الرسوم واالستثمار 
 )صافي تكاليف التمويل المباشرة(

تشمل استثمارات الملكية الخاصة   استثمارات ملكية خاصة 
لمجموعة لالستثمارات تعرضات ا

االستراتيجية واالستثمارات المشتركة. 
كما تشمل الشركات التابعة غير  
المصرفية والشركات الزميلة المحتسبة 
بطريقة حقوق الملكية، حيث يكون للبنك 

 تأثير جوهري. 
 

تشمل أرباح األسهم، الربح / )الخسارة( على بيع 
الخاصة،  وإعادة قياس استثمارات الملكية 

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

 بطريقة حقوق الملكية
دخل إعادة هيكلة المطلوبات واتفاقيات التمويل 
ً كدخل من استثمارات الملكية  يعتبر أيضا

 الخاصة. 
 

للمجموعة تمثل االستثمارات المشتركة  استثمارات مشتركة
مع عمالئها، في المنتجات التي تروج لها 

 المجموعة. 

أرباح األسهم، والربح / )الخسارة( على  
 للبنك االستثمارات المشتركة
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 عداد )يتبع(.    أساس اإل3

 
 )يتبع( مصادر الدخل:

 

 مصادر اإليرادات المنتجات فئات األصول

حيازة العقارات للبيع المباشر، التطوير  العقارات
اإليجار. كما يشمل  والبيع، و/أو عوائد

أمالك المجموعة أو مشاركتها في ذلك 
 أصول الترفيه والضيافة. 

من تطوير وبيع  ،دخل التطوير والمبيعات
المشاريع العقارية للمجموعة، بناء على طريقة  

 نسبة اإلنجاز.
من اإليجارات ، دخل اإليجار والتشغيل

واإليرادات اإلضافية األخرى من االستثمار في 
 العقارات.

 

تمثل عمليات إدارة السيولة للبنك، بما في    الخزينةعمليات 
ذلك أنشطة جمع واستخدام األموال لكسب 

 هامش ربح تجاري.

الدخل الناتج من استخدام فائض السيولة لدى  
البنك من خالل، على سبيل المال ال الحصر،  
اإليداعات قصيرة األجل لدى البنوك والمؤسسات 

ثمارات المالية، وأدوات سوق المال، واست
 الخزينة األخرى ذات الصلة. 

 
 
 السياسات المحاسبية الهامة .  4

فيما يلي عرض للسياسات المحاسبية الهامة والتي تم تطبيقها عند إعداد هذه البيانات المالية الموحدة. تم تطبيق هذه السياسات 
وتم تطبيقها بثبات ، على جميع الفترات المعروضة في البيانات المالية الموحدة المحاسبية على نحو ثابت من قبل المجموعة

، وتلك الناتجة من تطبيق المجموعة المذكورة أعاله  " االلتزام" أسس    –(  2ماعدا المشروح في إيضاح رقم )من قبل المجموعة،  
 : 2020يناير  1، السارية المفعول ابتداَء من للمعايير والتعديالت التالية

 
 أثر المعايير المحاسبية الجديدة والتغييرات في السياسات المحاسبية (أ

 
 ولكن غير السارية المفعول السنة خاللالصادرة لمعايير الجديدة المبكر لتطبيق ال (1
 
 وكالة االستثمار )الوكالة باالستثمار( –( 31معيار المحاسبة المالي رقم ) (1

( الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية في  31طبقت المجموعة معيار المحاسبة المالي رقم )
 .  2021يناير  1ابتداء من وساري المفعول مبكراً  2019

 
الهدف من هذا المعيار هو وضع السياسات المحاسبية وسياسات إعداد التقارير المالية ألدوات وكالة االستثمار )الوكالة 

 الموجودات وااللتزامات ذات العالقة، من كال المنظورين كأصيل )مستثمر( ووكيل.  وباالستثمار(، 
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 المحاسبية الهامة )يتبع(.  السياسات 4

 
 )يتبع( ولكن غير السارية المفعول السنة  خاللالصادرة لمعايير الجديدة المبكر لتطبيق ال  (1
 

ين البنوك، ومن العمالء، وتم إدراج هذه األموال كمطلوبات اإليداع بتستخدم المجموعة هيكل الوكالة لجمع المال من سوق 
ديسمبر  31المؤسسات المالية، وإيداعات من المؤسسات غير المالية األفراد على التوالي، كما في ضمن بند إيداعات من 

. يتم مزج جميع األموال التي جمعت باستخدام هيكل الوكالة، والتي يطلق عليها مجتمعة "وعاء الوكالة"، مع وعاء  2019
ى اتفاقية المضاربة الموازية ذات العالقة. يتم استثمار هذه األموال الممولة بصورة مشتركة من قبل البنك، وذلك استناداً عل 

األموال الممزوجة في وعاء أصول مشترك، بالطريقة التي تراها المجموعة مناسبة وبدون أي قيود حول مكان، وكيفية، وألي 
تصنيف وعاء الوكالة  ، تم2020يناير  1( في 31غرض يتم استثمار هذه األموال. بعد تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم )

كجزء من وعاء المضاربة للتمويل ضمن حقوق أصحاب حسابات االستثمار، ويتم تسجيل األرباح المدفوعة على هذه العقود 
 كجزء من تحديد العائد على االستثمار لحقوق أصحاب حسابات االستثمار.

 
تار المنشأة عدم تطبيق هذا المعيار على المعامالت القائمة  ( ، قد تخ31وفقًا لألحكام االنتقالية لمعيار المحاسبة المالي رقم )

. إن تطبيق هذا  2020ديسمبر  31، والتي لها تواريخ استحقاق تعاقدية أصلية قبل 2020يناير  1فعالً والتي تم تنفيذها قبل 
ابات االستثمار، المعيار أدى لتغيير في تصنيف جميع عقود التمويل القائمة على الوكالة كجزء من حقوق أصحاب حس

 . (18)راجع إيضاح رقم  واإلفصاحات اإلضافية المرتبطة بها
 
 االستثمار في الصكوك واألسهم واألدوات المماثلة  –( 33معيار المحاسبة المالي رقم ) (2

المالية اإلسالمية ( الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 33معيار المحاسبة المالي رقم ) مبكراً طبقت المجموعة 
الهدف من هذا المعيار هو وضع مبادئ تصنيف واحتساب وقياس وعرض وإفصاحات االستثمار  .2020يناير  1ابتداء من 

في الصكوك واألسهم واألدوات المماثلة التي تقوم بها المؤسسات المالية اإلسالمية. ينطبق هذا المعيار على استثمارات 
(  25أدوات دين، أو أسهم حقوق ملكية.  يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة المالي رقم ) المؤسسات سواء كانت في هيئة

 االستثمار في الصكوك واألسهم واألدوات المماثلة.   –

يصنف المعيار االستثمارات إلى عدة أنواع هي استثمارات حقوق الملكية، واستثمارات أدوات الدين، وأدوات استثمارية أخرى. 
تصنيف وقياس االستثمارات بالتكلفة المطفأة، أو القيمة العادلة من خالل حقوق الملكية، أو بالقيمة العادلة من خالل بيان يمكن 

الدخل. تعتمد فئات التصنيف اآلن على اختبارات نموذج العمل، ولن يسمح بإعادة التصنيف إال في حال تغيير نموذج العمل، 
 وسيتم تطبيقه بأثر مستقبلي.

بالقيمة العادلة من خالل حقوق المصنفة االستثمارات تلك مارات حقوق الملكية يجب أن تكون بالقيمة العادلة، وستخضع استث
"انخفاض القيمة، والخسائر االئتمانية وااللتزامات   -(  30الملكية  لمخصصات انخفاض القيمة وفقاً لمعيار المحاسبة المالي رقم )

دلة  ذات المخاطر العالية". في حاالت محدودة، وحين تكون المؤسسة المالية غير قادرة على تحديد مقياس موثوق للقيمة العا
 الستثمارات حقوق الملكية، من الممكن اعتبار التكلفة كأفضل تقدير للقيمة العادلة.  

، مع خيار التطبيق مبكراً، وسيكون قابالً للتطبيق بأثر رجعي. على الرغم  2021يناير  1المعيار ساري المفعول ابتداء من 
وق أصحاب حسابات االستثمار للفترات السابقة، يجب من ذلك، فإن األثر التراكمي، إن وجد، المنسوب لحقوق الملكية وحق

 تعديله مع القيمة العادلة لالستثمارات المتعلق بالموجودات الممولة بفئة أصحاب المصلحة ذوي العالقة.
( أدى لتغييرات في السياسات المحاسبية المتعلقة باحتساب، وتصنيف، وقياس 33إن تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم )

( أي أثر  33مارات في الصكوك واألسهم واألدوات المماثلة، ومع ذلك، لم يكن لتطبيق معيار المحاسبة المالي رقم )االستث
فيما يلي تفاصيل   .2019  ديسمبر  31المنتهية في    سنةالمالية الموحدة لل  بياناتجوهري على أي من المبالغ المعلنة سابقاً  في ال

 ة الحالية. سن( المطبقة في ال33المحاسبة المالي رقم )السياسات المحاسبية المحددة لمعيار 
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 .  السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(4

 
 )يتبع( ولكن غير السارية المفعول السنة  خاللالصادرة لمعايير الجديدة المبكر لتطبيق ال  (1
 

 التغييرات في السياسات المحاسبية
 التبويب والتصنيف

( منهجية التصنيف والقياس لالستثمار في الصكوك، واألسهم، واألدوات المماثلة، والتي  33يحدد معيار المحاسبة المالي رقم )
تعكس نموذج العمل التي يتم إدارة هذه االستثمارات من خاللها، وخصائص التدفقات النقدية المعنية. بموجب المعيار، يجب 

 ر في:تصنيف كل استثمار على أنه استثما

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

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

 أدوات استثمارية أخرى .3
 

ما لم يتم ممارسة خيارات االحتساب المبدئي غير القابلة للنقض بموجب المعيار، يجب على المؤسسة تصنيف االستثمارات 
( بالقيمة العادلة من خالل  3( بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية، أو )2( بالتكلفة المطفأة، أو )1مقاسة الحقاً إما )على أنها 

 بيان الدخل، على أساس كل مما يلي:
 إلدارة االستثمارات؛ و جموعةنموذج عمل الم -
 عقود التمويل اإلسالمية المعنية.   خصائص التدفقات النقدية المتوقعة لالستثمارات، بما ما يتماشى مع طبيعة -

 
 مطلوباتإعادة تصنيف األصول وال

إلى التغيير التالي في تصنيف االستثمارات بناًء على إعادة تقييم تصنيف نموذج  33أدى تطبيق معيار المحاسبة المالية رقم 
 : 2020يناير  1األعمال للموجودات في  

 
 
 
 
 

 
 

 القيمة الدفترية القيمة الدفترية التصنيف التصنيف 
 األصلية بموجب األصلية بموجب الجديد بموجب األصلي بموجب استثمارات األوراق المالية

 معيار المحاسبة معيار المحاسبة معيار المحاسبة معيار المحاسبة 
 (33المالي رقم ) (25المالي رقم ) (33المالي رقم ) (25المالي رقم ) 
     

     
   بالقيمة العادلة من العادلة منبالقيمة   
 284,904 284,904 حقوق الملكية خالل بيان الدخل 

     استثمارات في صكوك

 517,375 517,375 بالتكلفة المطفأة بالتكلفة المطفأة 
     

   بالقيمة العادلة من بالقيمة العادلة من 
 239,807 239,807 خالل بيان الدخل خالل بيان الدخل 

     

   بالقيمة العادلة من بالقيمة العادلة من ملكيةالحقوق  استثمارات في أسهم

 21,764 21,764 حقوق الملكية خالل بيان الدخل 

     

   بالقيمة العادلة من بالقيمة العادلة من 
 219,425 219,425 حقوق الملكية حقوق الملكية 
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 السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(.  4

 
 )يتبع( ولكن غير السارية المفعول السنة  خاللالصادرة لمعايير الجديدة المبكر لتطبيق ال  (1

 
 موضح أدناه:  (33)تطبيق معيار المحاسبة المالية رقم  األثر من

 
 احتياطي  أرباح 
 القيمة العادلة  مستبقاة 
 لالستثمارات  
 بآالف الدوالرات الدوالراتبآالف  
 األمريكية األمريكية 
   

 ( 4,752)  123,136 )كما أعلن عنه سابقاً( 2019يناير  1الرصيد كما في 

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

 الربح احتياطي  أرباح 
 للسنة القيمة العادلة  مستبقاة 
  لالستثمارات  
 بآالف الدوالرات بآالف الدوالرات الدوالراتبآالف  
 األمريكية األمريكية األمريكية 
    

 67,191 ( 4,831)  10,070 )كما أعلن عنه سابقاً( 2019يناير  1الرصيد كما في 
    

 (14.075)  14.075 (14.075)  عادة تصنيف األدوات الماليةإ ىاألثر عل

 53,116 9.244 ( 4.005)  )المعدل( 2019يناير  1الرصيد كما في 

 
 المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة الصادرة ولكن غير سارية( 2
 
 اإلجارة –( 32معيار المحاسبة المالي رقم ) (1

. هذا  2020"اإلجارة" في    –(  32)أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية  معيار المحاسبة المالي رقم  
 "اإلجارة واإلجارة المنتهية بالتمليك". -( 8المعيار يحل محل معيار المحاسبة المالي الحالي رقم )

 
الهدف من هذا المعيار هو وضع مبادئ تصنيف واحتساب وقياس وعرض واإلفصاح لمعامالت اإلجارة )أصل اإلجارة، بما في 

رة المنتهية بالتمليك( التي دخلت فيها المؤسسات المالية اإلسالمية كمؤجر وكمستأجر. يهدف هذا ذلك األشكال المختلفة لإلجا
المعيارالجديد لمعالجة المسائل التي يواجهها قطاع التمويل اإلسالمي فيما يتعلق بالمحاسبة وإعداد التقارير المالية، باإلضافة  

رسات الدولية. سيصبح هذا المعيار ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ لتحسين طرق المعالجة الحالية بما يتماشى مع المما
 ، مع السماح بالتطبيق المبكر. تقوم المجموعة حالياً بتقييم تأثير هذا المعيار.2021يناير  1من أو بعد 
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 المحاسبية الهامة )يتبع(.  السياسات 4

 
 (   أساس التوحيدب

 توحيد األعمال (1

يتم احتساب توحيد األعمال باستخدام طريقة االستحواذ وبتاريح االستحواذ، وهو التاريخ الذي انتقلت فيه السيطرة إلى  
على منافع من أنشطتها. المجموعة. السيطرة هي سلطة التحكم في السياسات المالية والتشغيلية لمؤسسة من أجل الحصول 

 عند تقييم السيطرة، تأخذ المجموعة باالعتبار حقوق التصويت المحتملة والتي يمكن ممارستها حالياً.

 االستحواذ كما يلي: ختقوم المجموعة بقياس الشهرة بتاري

 القيمة العادلة للمقابل المحول، زائداً: •

 راة، زائداً: المبلغ المحتسب للحصص غير المسيطرة في الشركة المشت •

ً في الشركة المشتراة،   • إذا تحقق توحيد األعمال على مراحل، القيمة العادلة لحصص حقوق الملكية الموجودة سابقا
 مطروحاً:

العادة القيمة العادلة( للموجودات القابلة للتحديد المشتراة، والمطلوبات القابلة للتحديد التي  في صافي المبلغ المحتسب ) •
 على عاتقها.اخذتها المجموعة 

 
 عندما يكون الفائض سالباً، يتم مباشرة احتساب ربح صفقة الشراء في بيان الدخل الموحد. 

 المقابل المحول ال يشمل المبالغ المتعلقة بسداد أي عالقة سابقة. يتم عادة احتساب هذه المبالغ في بيان الدخل الموحد. 

تكاليف المعامالت، عدا تلك المتعلقة بإصدار أدوات دين أو حقوق ملكية، والتي تتكبدها المجموعة في توحيد األعمال، يتم  
 احتسابها كمصروفات عند تكبدها. 

  يتم قياس أي التزام طارئ بالقيمة العادلة في تاريخ الشراء. إذا تم تصنيف هذا االلتزام كحقوق ملكية، فإنه ال يتم إعادة
قياسه، ويتم احتساب السداد ضمن حقوق الملكية. ويتم احتساب أي تغيرات الحقة في القيمة العادلة لاللتزام الطارئ في بيان  

 الدخل الموحد. 
 

 (  الشركات التابعة2

الشركات التابعة هي مؤسسات )وتشمل الشركات ذات األغراض الخاصة( خاضعة لسيطرة المجموعة. توجد السيطرة 
ن للمجموعة سلطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة السياسات المالية والتشغيلية لمؤسسة من أجل عندما يكو

الحصول على منافع من أنشطتها. يتم توحيد البيانات المالية للشركات التابعة من تاريخ الحصول على السيطرة ويتم التوقف 
 عن التوحيد عند فقدان تلك السيطرة. 
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 .  السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(4

 
 ب(   أساس التوحيد )يتبع(

 
 (  حصص غير مسيطرة3

يتم قياس الحصص غير المسيطرة بحصتها التناسبية في صافي موجودات الشركة المشتراة القابلة للتحديد في تاريخ  
 الشراء. 

قياس الحصص غير المسيطرة، على   أساس ختيارامن الشركة التابعة، تقوم المجموعة ب  %100أقل من   االستحواذإذا تم 
 كل معاملة على حدة، كالتالي: لأساس 

يشمل جزء منسوب للحصص غير  و، والذي يعني الشهرة، أو ربح الصفقة الشراء، االستحواذبالقيمة العادلة بتاريخ  •
 أو  المسيطرة العادية؛

  التي، والمستحوذ عليهافي المبلغ المحتسب لصافي الموجودات القابلة للتحديد للشركة  الحصة التناسبية لحامل األسهم   •
 فقط. عليهاالمسيطرة  بالحصةعني الشهرة المحتسبة، أو ربح صفقة الشراء، وتتعلق ت

 
على أنها معامالت يتم احتسابها طرة، التغيرات في حصة المجموعة في أي شركة تابعة والتي ال ينتج عنها فقدان السي

 حقوق ملكية. 

 
 ( الشركات ذات األغراض الخاصة4

والشركات التابعة له. الشركات التابعة هي مؤسسات  للبنكالبيانات المالية الموحدة للمجموعة على البيانات المالية تشتمل 
سلطة، بصورة مباشرة  للبنك. توجد السيطرة عندما يكون البنك)وتشمل شركات ذات أغراض خاصة( خاضعة لسيطرة 

أو غير مباشرة، في إدارة السياسات المالية والتشغيلية لمؤسسة من أجل الحصول على منافع من أنشطتها. يتم توحيد 
نات المالية للشركات التابعة من تاريخ تحويل السيطرة إلى المجموعة ويتم التوقف عن توحيد البيانات المالية عند فقدان  البيا

 تلك السيطرة. يُفترض وجود السيطرة عندما يمتلك البنك غالبية حقوق التصويت في اإلستثمار.

حدد وواضح كتوريق أصول معينة، أو تنفيذ الشركات ذات األغراض الخاصة هي شركات تم إنشاؤها لتحقيق هدف مُ 
معاملة معينة لتمويل أو إستثمار وعادة تكون حقوق التصويت ذات أهمية لتشغيل هذه الشركات. يتم تحديد ما إذا كان  
المستثمر يتصرف كمدير أو وكيل بناءاً على إمتالكه سلطة إتخاذ القرار في اإلستثمار والمقدرة على التحكم في العوائد 

بالتالي مدى العالقة بين السلطة والعوائد. إن إمتالك المستثمر سلطة إتخاذ القرار في اإلستثمار والمقدرة على التحكم في  و
العوائد يحدد ما إذا كان يتصرف كمدير او وكيل، لتحديد ما إذا كان هناك عالقة بين السلطة والعوائد. إذا كان صانع القرار  

السلطة والعوائد، والسلطة المفوضة لصانع القرار ال تؤدي إلستنتاج السيطرة. عند إتخاذ  وكيالً، فال توجد عالقة بين 
المجموعة قرارات إختيارية، كإقراض مبالغ تفوق التسهيالت المالية المقدمة أو تمديد الشروط لتتجاوز الشروط األصلية،  

فإن المجموعة تقوم بإعادة تقييم السيطرة على   أو في حالة تغير العالقة بين المجموعة والشركة ذات األغراض الخاصة، 
 الشركة ذات األغراض الخاصة. 

تقوم المجموعة بصفتها كوصي بإدارة الموجودات المحتفظ بها بصفة األمانة وأدوات االستثمارات األخرى نيابة عن  
هذه البيانات المالية الموحدة. يتضمن  المستثمرين. البيانات المالية لهذه الشركات ذات األغراض الخاصة لم يتم توحديها في  

 معلومات عن الموجودات تحت اإلدارة من قبل المجموعة. 28إيضاح رقم 
 

 ( فقد السيطرة5

عند فقدان السيطرة، تقوم المجموعة بإلغاء احتساب موجودات ومطلوبات الشركة التابعة، وأي حصص غير مسيطرة، 
ومكونات حقوق الملكية األخرى ذات العالقة بالشركة التابعة. يتم احتساب أي فائض أو عجز ينتج عن فقدان السيطرة في  

ي الشركة التابعة السابقة، يتم قياس تلك الحصة بالقيمة العادلة  بيان الدخل الموحد. إذا احتفظت المجموعة بأي حصة ف
بتاريخ فقدان السيطرة. الحقاً، يتم قياس هذه الحصة كاستثمار محتسب بطريقة حقوق الملكية، أو وفقاً للسياسة  المحاسبية  

    للمجموعة الستثمارات األوراق المالية ، وذلك اعتماداً على مستوى السيطرة المحتفظ بها.
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 .  السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(4

 
 ب(   أساس التوحيد )يتبع(

 
 المحتسبة بطريقة حقوق الملكية ت في  الشركات الزميلة( االستثمارا6

الشركات الزميلة هي الشركات الخاضعة لتأثير مهم من يشمل هذا االستثمار في الشركات الزميلة، والمشاريع المشتركة. 
قبل المجموعة، ولكن ليس لها سيطرة أو سيطرة مشتركة على السياسات المالية التشغيلية. يكون للمجموعة تأثير مهم على  

  % من حقوق التصويت في الشركات الزميلة.  50%  و  20بة تتراوح بين الشركات الزميلة عندما تمتلك المجموعة نس
 الترتيبات،يكون للمجموعة فيها سيطرة مشتركة، حيث تملك الحق في صافي موجودات  ترتيباتالمشروع المشترك هو 

 بدال عن حقوقها في موجوداتها والتزاماتها مقابل مطلوباتها.
 

يتم احتساب االستثمارات مبدئياً  لة، والمشاريع المشتركة بطريقة حقوق الملكية.تحتسب االستثمارات في الشركات الزمي
بالتكلفة، ويتم زيادة أو خفض القيمة الدفترية الحتساب نصيب المستثمر من ربح أو خسارة الشركة المستثمر فيها بعد تاريخ 

القيمة الدفترية لالستثمار. قد تكون التعديالت على القيمة  الشراء. التوزيعات المستلمة من الشركة المستثمر فيها، تخفض 
الدفترية ضرورية للتغيرات في نصيب المستثمر في الشركة المستثمر فيها والناتجة من تغيرات حقوق الملكية للشركة  

ملكية، يتم المستثمر فيها. عندما تتعدى حصة المجموعة من الخسائر حصتها في االستثمارات المحتسبة بطريقة حقوق ال
تخفيض القيمة الدفترية إلى صفر ويتم وقف احتساب أي خسائر إضافية ماعدا في حال تكبدت المجموعة التزامات قانونية 

يتم التوقف عن استخدام طريقة حقوق الملكية عندما يتم تصنيف   أو إعتيادية أو قامت بدفع مبالغ بالنيابة عن الشركة الزميلة.
    رض البيع.االستثمار كمحتفظ به لغ

 
  واالحتساب بطريقة حقوق الملكية معامالت تم استبعادها عند توحيد البيانات المالية (7

يتم استبعاد جميع المعامالت واألرصدة وأي إيرادات أو مصروفات غير محققة )ما عدا أرباح أو خسائر صرف العمالت 
للمجموعة عند إعداد البيانات المالية الموحدة. يتم أيضاً استبعاد األرباح  األجنبية( والناتجة عن عمليات مع الشركات التابعة  

الناتجة من المعامالت بين المجموعة مع الشركات الزميلة المحتسبة بطريقة حقوق الملكية إلى حد نصيب المجموعة من 
فقط لحد أن ال يكون هناك دالئل انخفاض في  ،هذه الشركات. كما يتم أيضاً استبعاد الخسائر غير المحققة بالطريقة نفسها

القيمة. يتم تغيير السياسات المحاسبية للشركات التابعة والشركات الزميلة المحتسبة بطريقة الملكية عند الضرورة، للتأكد  
 من توافقها مع تلك التي تطبقها المجموعة.

 
 البيعلغرض موجودات محتفظ بها  ( ج

   
 التصنيف (1

كموجودات  ، أو مجموعات التصرف التي تتكون من موجودات ومطلوبات،المجموعة الموجودات غير المتداولةتصنف 
 ،البيع إذا كان متوقعاً بصورة كبيرة أنه سيتم استرداد قيمتها الدفترية بشكل رئيسي من خالل معاملة بيعلغرض محتفظ بها 

ً بهدف إعادة بيعها تصنف  المستحوذ عليهاكة التابعة الشرشهراً.  12وليس من خالل االستخدام المستمر خالل  حصريا
 بيع، ويعرض الدخل والمصروفات من عملياتها كجزء من العمليات المتوقفة.  لغرض الكمجموعة تصرف محتفظ بها 

 
 القياس (2

نها تكاليف البيع، ، أو مجموعات التصرف، بصورة عامة بالقيمة الدفترية أو القيمة العادلة مطروحاً مالموجودات هذه تقاس
أي خسارة انخفاض قيمة على مجموعة التصرف يتم تخصيصها أوال على الشهرة، ثم على باقي الموجودات  أيهما اقل. 

، أو الموجودات المالية، أو موجودات  باستثناء المخزون فانه ال يتم تخصيص خسارة عليهعلى أساس تناسبي، والمطلوبات 
موجودات منافع الموظفين، أو العقارات االستثمارية، أو الموجودات البيولوجية، والتي يستمر قياسها الضرائب المؤجلة، أو 

لغرض موجودات محتفظ بها وفقاً للسياسات المحاسبية األخرى للمجموعة. خسائر انخفاض القيمة عند التصنيف المبدئي ك
من إعادة القياس، تحتسب في الربح أو الخسارة. متى ما تم تصنيف  ، أو محتفظ بها للتوزيع، واألرباح أو الخسائر الالحقة  البيع

، يتم التوقف عن احتساب البيع لغرضموجودات محتفظ بها والعقارات واآلالت والمعدات كالموجودات غير الملموسة، 
 ة.     اإلطفاء أو االستهالك، وأي استثمار محتسب بطريقة حقوق الملكية يتم التوقف عن احتسابه بتلك الطريق
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 .  أهم السياسات المحاسبية )يتبع(4
 

 )يتبع( ج(  موجودات محتفظ بها لغرض البيع
 

البيع، تتوقف المجموعة   لغرضعندما ال تستوفي المجموعة متطلبات المعيار لتصنيف الموجودات كموجودات محتفظ بها 
البيع ويتم قياس الموجود بالقيمة الدفترية قبل تصنيفه   لغرضكموجود محتفظ به    )أو مجموعة التصرف(عن تصنيف الموجود  

محتفظ به برسم البيع معدل باالستهالك واإلطفاء أو إعادة التقييم التي كانت ستحتسب لو لم يتم   )أو مجموعة تصرف(    كأصل
البيع أو القيمة القابلة لالسترداد أيهما أقل، وذلك بتاريخ صدور القرار الالحق   لغرضد  كأصل  محتفظ به تصنيف الموجو

 بعدم البيع.
 

 (   معامالت بالعملة األجنبية د

 العملة المستعملة في انجاز المعامالت والعملة المستعملة في إعداد البيانات المالية  (1

)عملة التعامل(.   ه المنشأةعمل فيها هذتيتم قياس بنود البيانات المالية الموحدة باستخدام العملة االقتصادية الرئيسية للبيئة التي 
يتم إعداد البيانات المالية الموحدة بالدوالر األمريكي وهي العملة المستعملة من قبل المجموعة في معامالتها والعملة المستخدمة 

 في إعداد البيانات المالية.  
 
 ( المعامالت واألرصدة2

وحدة بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء المعاملة.    يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى عملة التعامل لكل
نهاية فترة  يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية في تاريخ المركز المالي إلى عملة التعامل بأسعار الصرف السائدة في 

لفة التاريخية يتم تحويلها بأسعار . البنود غير النقدية بالعملة األجنبية والتي يتم قياسها بناء على التكإعداد التقارير المالية
الصرف السائدة في تاريخ إجراء المعاملة. تدرج أرباح وخسائر فروقات العملة الناتجة عن سداد مثل هذه المعامالت ومن 
تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية التي تتم بالعمالت األجنبية بسعر الصرف السائد في تاريخ المركز المالي في بيان 

خل. تدرج فروقات تحويل البنود غير النقدية المحتسبة بالقيمة العادلة للموجودات المالية، كبعض أسهم حقوق الملكية المقاسة  الد
 بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية، في احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات.

 
 ( العمليات األجنبية3

إلى   ،رجية، بما في ذلك الشهرة وتسويات القيمة العادلة الناتجة من االستحواذيتم تحويل موجودات ومطلوبات  العمليات الخا
بسعر الصرف السائد في تاريخ بيان المركز المالي. يتم تحويل إيرادات ومصروفات العمليات الخارجية   الدوالر األمريكي

 إلى الدوالراألمريكي بسعر الصرف السائد في تاريخ  تلك المعامالت. 

ء إلى حد العمالت األجنبية ضمن حقوق الملكية، باستثناتحويل بية في احتياطي يتم تجميع فروقات تحويل العمالت األجن
 تخصيص فروقات التحويل إلى الحصص غير المسيطرة.

جنبية في مجملها، بحيث يتم فقدان السيطرة، يتم إعادة تصنيف المبلغ المتراكم في احتياطي تحويل عندما يتم بيع العمليات األ
 العمالت األجنبية إلى بيان الدخل الموحد كجزء من ربح أو خسارة البيع.

 
 المالية  مقاصة األدوات ( هـ

ــافي المبلغ في بيان المركز المالي الموحد ــة بين الموجودات والمطلوبات ويدرج صـ فقط عندما يوجد حق   ،يتم إجراء مقاصـ
قانوني قابل للتنفيذ الجراء مقاصــــة للمبالغ المعترف بها وعند وجود نية للتســــوية على أســــاس صــــافي المبلغ أو تســــييل 

 الموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد.
 

بة المالية الصـادرة عن   اس الصـافي فقط إذا كانت معايير المحاـس بة يتم عرض اإليرادات والمصـروفات على أـس هيئة المحاـس
 ألرباح والخسائر الناتجة من مجموعة المعامالت متشابهة.لوالمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية  تسمح بذلك. أو 
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 .  أهم السياسات المحاسبية )يتبع(4
 

 االستثمارات في األوراق المالية  ( و

واالســتثمارات المشــتركة، ،  الخاصــة الملكية اســتثماراتتصــنف المجموعة االســتثمارات في األوراق المالية والتي تتضــمن 
 .(بويبللت 3)راجع إيضاح ومحفظة الخزينة. 

 
التابعة تتكون االستثمارات في األوراق المالية من أدوات دين وحقوق الملكية، ولكن تستثني االستثمارات في الشركات 

 ((.6( و)2)ب() 4والشركات الزميلة المحتسبة بطريقة الملكية )راجع إيضاح 
 
 التصنيفو التبويب (1

   (.2()1)أ() 4راجع إيضاح 
 
 ( االحتساب  وإلغاء االحتساب2

أي التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بيع األصل،   ،يتم مبدئيا قياس االستثمارات في األوراق المالية بتاريخ المتاجرة
وهو التاريخ الذي تصبح فيه المجموعة طرفاً في الشروط التعاقدية لألداة. تقوم المجموعة بإلغاء احتساب الموجودات المالية  

قل جميع مخاطر وعوائد الملكية عندما ينتهي حق استالم التدفقات النقدية من الموجودات المالية أو عندما تقوم المجموعة بن
 بشكل جوهري. 

 
 (  القياس 3

، عدا االستثمارات في األوراق المالية بالقيمة العادلة من  يتم مبدئياً قياس االستثمارات في األوراق المالية بالقيمة العادلة، زائداً 
 اإلصدار. تكاليف المعاملة التي يمكن نسبها مباشرة لعملية الشراء أو  خالل بيان الدخل،

يتم الحقاً إعادة قياس االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل واالستثمارات بالقيمة العادلة   ،بعد التسجيل المبدئي 
تجة من تغيرات القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة من خالل حقوق الملكية بالقيمة العادلة. يتم احتساب األرباح والخسائر النا

العادلة من خالل بيان الدخل في بيان الدخل الموحد في الفترة التي تنشأ فيها. يتم احتساب األرباح والخسائر الناتجة من تغيرات 
ق الملكية الموحد، ويتم عرضها القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية في بيان التغيرات في حقو

ضمن حقوق الملكية. تحتسب أرباح / )خسائر( القيمة العادلة مع األخذ  لالستثمارات في احتياطي منفصل للقيمة العادلة 
باالعتبار قسمة األجزاء ذات العالقة بحقوق الملكية للمساهمين وحقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار.  عند بيع، أو انخفاض 

، أو تحصيل، أو التخلص من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية، تحول األرباح أو الخسائر المتراكمة قيمة
 التي احتسبت سابقاً في بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد إلى بيان الدخل الموحد.  

 
تعذر على المنشأة تحديد مقياس موثوق للقيمة العادلة بشكل  ي الستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية التي بالنسبة ل

، فإنها  ال يوجد لها أسعار سوق مدرجة أو طرق أخرى مناسبة الحتساب قيمة عادلة موثوقةمستمر، مثل االستثمارات التي 
 تظهر بالتكلفة مطروحاً منها مخصصات انخفاض القيمة. 

 
 (  مبادئ القياس 4

 المطفأةقياس التكلفة 

إن التكلفة المطفأة لالصل أو االلتزام المالي هو المبلغ الذي يتم من خالله قياس األصل أو االلتزام المالي في االحتساب 
المبدئي، مطروحاً منه التسديدات الرأسمالية، مضافاً إليه أو مطروحاً منه اإلطفاء المتراكم باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي  

مبلغ المحتسب مبدئياً ومبلغ االستحقاق، مطروحاً منه مبلغ )مباشرة أو باستخدام حساب مخصص(  النخفاض ألي فرق بين ال
القيمة أو عدم القدرة على التحصيل. يتضمن احتساب معدل الربح الفعلي كل األتعاب المدفوعة أو المستلمة والتي تشكل جزءاً 

 أساسياً من معدل الربح الفعلي.  
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 .  أهم السياسات المحاسبية )يتبع(4
 

 )يتبع( االستثمارات في األوراق المالية  و( 
 

 قياس القيمة العادلة 
القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن به مبادلة أصل أو سداد إلتزام بين طرفين ملمين بالمعاملة وعلى أسس تجارية بتاريخ  
القياس.  تقوم المجموعة بقياس القيمة العادلة لألداة المالية باستخدام األسعار المدرجة في سوق نشط لهذه األداة متى ما 

وق نشطاً عندما تتوافر فيه األسعار المدرجة بسهولة وبشكل منتظم وتمثل معامالت سوق توافرت هذه األسعار. يعتبر الس
أفضل دليل على القيمة العادلة لألداة المالية عند االحتساب المبدئي هو عادة سعر  حقيقية ومتكررة بانتظام على أسس تجارية.  

 وهي القيمة العادلة للمقابل المدفوع أو المستلم.   -المعاملة 

كما تقوم المجموعة بتحديد القيمة العادلة باستخدام طرق تقييم عندما يكون السوق غير نشط، وتشمل طرق التقييم استخدام  
وطرق   ، وُمضاعفات السعر/ األرباح،معامالت تجارية حديثة بين طرفين ملمين، إن وجد، وتحليل التدفقات النقدية المخصومة

قد تكون بعض أو كل المدخالت المستخدمة في هذه النماذج   لة لتسعير األدوات المالية. تقييم أخرى ذات مناهج اقتصادية مقبو
غير قابلة للرصد في السوق، ولكن يتم تقديرها استناداً إلى الفرضيات. إن مدخالت تقنيات التقييم تمثل بشكل معقول توقعات 

 . السوق ومقاييس عوامل المخاطر والعوائد المتضمنة في األداة المالية
 

، وبالتالي ال يمكن تحديدها بدقة جوهريةبصورة    التقديرات  على  تعتمد  ومسائل  اليقينية  عدمعلى  القيمة العادلة  تشمل تقديرات  
متناهية. ال يوجد يقين بشأن األحداث المستقبلية )مثل األرباح التشغيلية المستمرة، والقوة المالية(. من المعقول بناء على 

الحالية، أن النتائج خالل السنة المالية القادمة والتي تختلف عن االفتراضات، قد تتطلب تعديالً جوهرياً على القيمة المعرفة 
 الدفترية لالستثمارات.

 
أقل من المبلغ  تليس( الطلب مستحق عند إيداع)على سبيل المثال، الطلب  لاللتزام المالي الذي يحمل ميزةالقيمة العادلة 
 تاريخ يمكن طلب المبلغ الواجب دفعه. أول من  مخصومةالطلب،  المستحق على

 
 خاللها التغيير.  المركز المالي التي حدث  تاريخ   نهاية فترة  لقيمة العادلة فيتراتبية االمجموعة التحويالت بين مستويات    تحتسب

 
 التمويالتموجودات (    ز

هي عبارة عن عقود تمويالت متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية تكون مدفوعاتها ذات طبيعة ثابتة أو   التمويالتموجودات  
قابلة للتحديد. وتشتمل هذه الموجودات على تمويالت بعقود مرابحة، ومشاركة، وإستصناع، ووكالة. يتم قياس موجودات 

 ح مخصصات اإلنخفاض في القيمة، إن وجدت. من تاريخ نشأتها وتظهر بالتكلفة المطفأة بعد طر التمويالت
 

 موجودات مشتراة لغرض التأجير(   ح

ر التمويلية، بالتكلفة تتكون من موجودات اإليجاتظهر الموجودات المشتراة لغرض التأجير )اإلجارة المنتهية بالتمليك( والتي 
وفقاً لشروط التأجير، تنتقل ملكية الموجودات الُمؤجرة للمستأجر في بعد طرح اإلستهالك المتراكم وأي إنخفاض في القيمة. 

بمعدالت تقلل  يتم إحتساب اإلستهالك وفقاً لطريقة القسط الثابت نهاية مدة عقد التأجير، شريطة تسديد جميع أقساط اإليجار.
على مدى فترة التأجير. تقوم المجموعة في تاريخ كل بيان للمركز المالي بتقييم بصورة منتظمة فة األصول المؤجرة من تكل

إمكانية وجود أي دليل موضوعي على حدوث إنخفاض في قيمة الموجودات المشتراة لغرض التأجير. يتم إحتساب خسائر 
.  المقدرة  وجودات )شاملة أقساط إيجارات مستحقة( والقيمة القابلة لإلسترداداإلنخفاض في القيمة بالفرق بين القيمة الدفترية للم

 .الموحد  بيان الدخل علىتُحّمل خسائر اإلنخفاض في القيمة )إن وجدت( 
 

        وأخرى لدى ومن مؤسسات مالية إيداعات (  ط

عادة قصيرة   اإليداعاتللشريعة اإلسالمية. تكون هذه  متوافقةعلى مبالغ مودعة أو مستلمة وفق عقود  اإليداعاتتشتمل هذه 
 األجل وتظهر بالتكلفة المطفأة.
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 (  النقد وما في حكمهي

لدى مؤسسات   إيداعاتو  ،وأرصدة لدى البنوك  ،لغرض إعداد بيان التدفقات النقدية الموحد، يشتمل النقد وما في حكمه على النقد
و تستخدم من قبل المجموعة    ،تستحق خالل ثالثة أشهر أو اقل من تاريخ شرائها وهي غير معرضة لتغير القيمة العادلة  ،مالية

إلدارة االلتزامات قصيرة األجل. النقد وما في حكمه ال يشمل أرصدة البنوك المقيدة وغير المتوفرة لالستخدام في العمليات 
 اليومية للمجموعة. 

 
 االستثماريةات العقار  ( ك

هي عقارات محتفظ بها بغرض التأجير، أو   العقارات االستثمارية .ومباني هي عبارة عن قطع أراضي  العقارات االستثمارية
ارتفاع قيمتها، أو كالهما، ولكن ليس لغرض البيع في سياق االعمال االعتيادية، أو الستخدام المجموعة لتقديم خدماتها أو 

ً لالحتساب المبدئي، تظهر ألغراض إدارية. ويتم قي ً بالتكلفة، باإلضافة إلى تكاليف المعاملة. الحقا العقارات اسها مبدئيا
ً منها االستهالك المتراكمبالتكلفة االستثمارية  ال يحتسب  .، إن وجدت، ومخصصات انخفاض القيمة المتراكمةمطروحا

   االستهالك على األرض.
 

 عندما يكون هناك تغير في االستخدام، يدل عليه:  العقارات االستثمارية يتم نقل العقارات إلى 

   .، لتحويله من عقار يشغله المالك إلى عقارات استثمارية( نهاية إشغاله من قبل المالك1)

    .، لتحويله من عقارات للتطوير إلى عقارات استثمارية( بداية اإلجارة التشغيلية لطرف آخر2)
 

 إلى عقارات للتطوير عندما يكون هناك تغير في االستخدام، يدل عليه:  العقارات االستثمارية باإلضافة لذلك، يتم تحويل 

   . إلى عقار يشغله المالكالعقارات االستثمارية ( بداية االستخدام الذاتي، لتحويله من 1)

 إلى عقارات للتطوير.  عقارات استثمارية ( بداية التطوير بهدف البيع، لتحويله من 2)

عند بيعها، أو عند سحبها من االستعمال بشكل دائم وال يتوقع أن يكون هناك أي منافع العقارات االستثمارية  يتم إلغاء احتساب  
)محتسبة كالفرق بين صافي العقارات االستثمارية تساب اقتصادية مستقبلية من بيعها. أي ربح أو خسارة ناتج من إلغاء اح

 عائد البيع والقيمة الدفترية لألصل( يتم تضمينه في بيان الدخل الموحد في الفترة التي يتم فيها إلغاء االحتساب.
 

 لتطويرقيد اعقارات   ( ل

والبيع في سياق العمل الطبيعي. يتم احتساب عقارات لتطوير تمثل عقارات محتفظ بها لغرض البيع أو التطوير قيد اعقارات 
 ، أيهما أقل.  تحققللتطوير بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة لل

 
 الممتلكات واآلالت والمعدات  ( م

تظهر الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة مطروحاً منها االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة، إن وجدت.  
لتكلفة تشمل جميع التكاليف المتعلقة باستبدال أي جزء من الممتلكات واآلالت والمعدات، وتكاليف االقتراض لتقديرات  ا

اإلنشاءات طويلة األمد، إذا تم استيفاء معايير االحتساب. يتم احتساب جميع تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في بيان الدخل  
 الموحد عند تكبدها.

تكلفة الممتلكات والمعدات على أساس القسط الثابت بموجب معدالت سنوية والهدف منها  شطبإحتساب اإلستهالك ليتم 
 إستهالك تكلفة الموجودات، ناقصاً القيمة المقدرة لبيعها في نهاية عمرها اإلنتاجي، ويتم احتسابه عادة في بيان الدخل الموحد. 
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 )يتبع(م(  الممتلكات واآلالت والمعدات 
 

 العمر اإلنتاجي لممتلكات واآلالت والمعدات لألعمال الصناعية هي كما يلي :
 

 سنة  30-15 مباني وبنى تحتية مؤجرة
 سنوات 40 - 8 مكائن

  تتكون المعدات األخرى من:
 سنوات 3 أدوات ومعدات 

 سنوات 5 -3 الحاسبات اإللكترونية 
 سنوات  8 -5 األثاث والتركيبات 

 سنوات 5 -4 السيارات
 
القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات النخفاض القيمة عندما يكون هناك أحداث أو تغيرات في الظروف تشير إلى  مراجعةيتم 

عدم القدرة على استرداد القيمة الدفترية. إن وجدت مثل هذه المؤشرات، وإذا كانت القيمة الدفترية تفوق القيمة القابلة لالسترداد  
ً منها المقدرة، فإنه يتم تخفيض القيمة ا لدفترية إلى القيمة القابلة لالسترداد، كونها القيمة األعلى بين القيمة العادلة مطروحا
 تكاليف البيع أو القيمة المستخدمة. 

يتم إلغاء احتساب أي جزء من الممتلكات والمعدات عند بيعها، أو حينما ال يتوقع أن يكون هناك أي منافع اقتصادية مستقبلية 
 د في سنة إلغاء االحتساب.    حبيعها. يتم احتساب أي ربح أو خسارة من الغاء االحتساب في بيان الدخل المومن استخدامها أو 

  .وتعديلها كلما كان ذلك مناسباً سنوياً، ة والعمر اإلنتاجي وطرق احتساب االستهالك الموجودات ييتم مراجعة القيمة المتبق
 

 موجودات غير ملموسة        ( ن

 الشهرة
 انخفاض القيمة المتراكمة.خسائر مطروحاً منها بالتكلفة شركات تابعة  استحواذيتم قياس الشهرة التي تنشأ من 

 
 موجودات غير ملموسة أخرى

بصورة فردية بالتكلفة. تكلفة الموجودات غير الملموسة المستحوذ   المستحوذ عليهايتم مبدئياً احتساب الموجودات غير الملموسة  
عليها من خالل عملية إندماج األعمال هي قيمتها العادلة بتاريخ االستحواذ. يتم الحقاً، احتساب الموجودات غير الملموسة  

وجودات غير الملموسة التي تم تكوينها بالتكلفة مطروحاً منها اإلطفاء المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة. بالنسبة للم
داخلياً، عدا تكاليف التطوير المرسملة، فإنه ال يتم رسملتها، ويتم احتساب المصروفات في بيان الدخل الموحد في الفترة التي  

 دة.  يتم تكبدها فيها. يتم تحديد ما إذا كانت األعمار االفتراضية للموجودات غير الملموسة محددة أو غير محددة الم
 

سنوات، ويتم تقييمها النخفاض القيمة متى ما كان  10يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات األعمار المحددة على فترة 
هناك مؤشر على انخفاض القيمة. يتم مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذات األعمار المحددة  

تسب التغيرات في األعمار االفتراضية المتوقعة أو نمط االستهالك المتوقع للمنافع االقتصادية . تحمالية بتاريخ نهاية كل سنة
المستقبلية المتمثلة في األصل عن طريق تغيير فترة أو طريقة اإلطفاء، كلما كان ذلك مناسباً، ويتم التعامل معها كتغييرات في 

األصول غير الملموسة ذات األعمار المحددة في بيان الدخل الموحد  التقديرات المحاسبية. يتم احتساب مصروف اإلطفاء على  
 ضمن فئة المصروفات المتطابقة مع وظيفة األصل غير الملموس.

 
ال يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات األعمار غير المحددة، ولكن يتم فحصها سنوياً النخفاض القيمة، إما بصورة 

ولدة للنقد. يتم مراجعة تقييم األعمار غير المحددة سنوياً لتحديد ما إذا كان ال يزال من الممكن  فردية أو على مستوى الوحدة الم
دعم األعمار غير المحددة. وإذا لم يكن ذلك ممكناً، فإنه يتم تغيير األعمار من غير محددة إلى محددة على أساس مستقبلي.  

 ة من رخصة إنشاء وتشغيل مصنع لألسمنت في مملكة البحرين. تتكون الموجودات غير الملموسة ذات األعمار غير المحدد
 

يتم قياس األرباح والخسائر الناتجة من إلغاء احتساب أي من األصول غير الملموسة كالفرق بين صافي عوائد البيع والقيمة  
 الدفترية لألصل، ويتم احتسابها في بيان الدخل الموحد عند إلغاء احتساب األصل.  
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 التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمانإنخفاض قيمة  (س

 
 تحتسب المجموعة مخصصات الخسارة للخسائر االئتمانية المتوقعة على: 

 أرصدة لدى البنوك •
 المؤسسات المالية إيداعات لدى  •
 موجودات التمويالت •
 أقساط إيجارات مستحقة •
 (أدوات دين بالتكلفة المطفأة)استثمار في الصكوك  •
   ذمم مدينة أخرى •
 التزامات تمويلية غير مسحوبة وعقود الضمانات المالية الصادرة.  •
 

لمدى الحياة، ما عدا التالي، والتي يتم قياسها  تقيس المجموعة مخصصات الخسارة بمبلغ يساوي الخسائر االئتمانية المتوقعة 
    بالخسائر االئتمانية المتوقعة لفترة إثني عشر شهراً:

 
 أدوات الدين التي تم تحديد أن لها مخاطر ائتمانية محدودة كما في تاريخ التقرير؛ 

  مخاطر العجز عن السداد التي تحدث  أدوات الدين األخرى وأرصدة البنوك التي لم تتعرض مخاطرها االئتمانية ) أي
 خالل العمر المتوقع لألداة المالية( لالرتفاع بصورة جوهرية منذ االحتساب المبدئي.

 
قد زادت كثيراً منذ االحتساب المبدئي عند تقدير   للتعرض الخاضع لمخاطر االئتمانعند تحديد ما إذا كانت المخاطر االئتمانية  

، تأخذ المجموعة باالعتبار معلومات معقولة، وداعمة، وذات عالقة ومتوفرة بدون أي تكاليف أو الخسائر االئتمانية المتوقعة
جهد ال داعي لها. ويشمل ذلك كالً من المعلومات والتحليالت الكمية والنوعية، بناء على التجربة السابقة للمجموعة، والتقييم 

 االئتماني المطلع، بما في ذلك المعلومات التطلعية.
 

قد ارتفعت كثيراً، إذا تجاوزت مدة استحقاقه   تعرضات خاضعة لمخاطر االئتمانتفترض المجموعة أن المخاطر االئتمانية على  
 المجموعة أن األصل المالي في حالة تعثر إذا: تعتبر  يوماً. 30أكثر من 

 
  ،بدون لجوء المجموعة لخطوات مثل من غير المحتمل أن يقوم المقترض بسداد التزاماته االئتمانية للمجموعة بالكامل

 تسييل األداة المالية )إن تم االحتفاظ بأي منها( 
  يوماً.  90الموجودات المالية المستحقة ألكثر من 
 

تعتبر المجموعة أن أداة الدين ذات مخاطر ائتمانية منخفضة عندما يكون التصنيف االئتماني مساوياً للتعريف المفهوم عالمياً 
 أو أعلى  حسب تصنيف وكالة ستاندرد أند بوروز.  -BBB"الدرجة االستثمارية". تعتبر المجموعة أن هذه الدرجة تساوي   

 
الث لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة على التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان. ترّحل تطبق المجموعة منهجية المراحل الث

 .األصول من خالل المراحل الثالث التالية، بناء على التغيرات في الجودة االئتمانية منذ االحتساب المبدئي
 

 المرحلة األولى: الخسائر االئتمانية المتوقعة إلثني عشر شهراً: 
المرحلة األولى تشمل التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان عند االحتساب المبدئي، والتي لم يكن لها أي زيادة جوهرية في  
مخاطر االئتمان منذ االحتساب المبدئي، أو ذات المخاطر االئتمانية المنخفضة. الخسائر االئتمانية المتوقعة إلثني عشر شهراً 

شهراً بعد تاريخ بيان المركز المالي، وهي ليست أحداث   12عة من أحداث التعثر المحتملة خالل  هي الخسائر االئتمانية المتوق
العجز النقدي خالل فترة اإلثني عشر شهراً، لكن مجموع الخسائر االئتمانية على األصل الموزون باحتمالية حصول حدث  

 الخسارة خالل اإلثني عشر شهراً القادمة. 
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 إنخفاض قيمة التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان )يتبع( س(
 

 ليست منخفضة القيمة   –المرحلة الثانية: الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة 
المرحلة الثانية تشمل التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان التي يوجد لها ارتفاع جوهري في مخاطر االئتمان منذ االحتساب 

الموجودات، يتم احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة   المبدئي، ولكن ال يوجد دليل موضوعي على انخفاض قيمتها. بالنسبة لهذه
لمدى الحياة. الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة هي الخسائر االئتمانية المتوقعة الناتجة من أحداث التعثر المحتملة على  

ئتمانية مع احتمالية حدوث التعثر في مدى الحياة المتوقعة لألداة المالية. الخسائر االئتمانية هي المتوسط الموزون للخسائر اال
 السداد لمدى الحياة.

 
 منخفضة القيمة –المرحلة الثالثة: الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة 

المرحلة الثالثة تشمل التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان التي يوجد لها أدلة موضوعية على انخفاض القيمة كما في تاريخ 
ً للمؤشرات المالمركز الماليبيان  بالنسبة لهذه  ة في كتيب اإلرشادات الصادر عن مصرف البحرين المركزي.حدد، وفقا

 .الموجودات، يتم احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة 
 

 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة
 مانية. يتم قياس الخسائر االئتمانية كما يلي: الخسائر االئتمانية المتوقعة هي تقديرات مرجحة للخسائر االئت

 لجميع غير منخفضة القيمة كما في تاريخ بيان المركز المالي: بالقيمة الحالية  التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان
تتوقع المجموعة  العجوزات النقدية )أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للشركة وفقاً للعقد، والتدفقات النقدية التي  

 استالمها(.

 منخفضة القيمة كما في تاريخ بيان المركز المالي: بالفرق بين إجمالي القيمة  لتعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمانا
 الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة.

 فقات النقدية التعاقدية المستحقة للمجموعة لو تم سحب  االلتزامات المالية غير المسحوبة: بالقيمة الحالية للفرق بين التد
 االلتزامات، والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها.

  .عقود الضمانات المالية: الدفعات المتوقعة لتعويض حامل العقد، مطروحاً منها أي مبالغ تتوقع المجموعة استردادها 

 عدل الفائدة الفعلي لألداة المالية. يتم خصم الخسائر االئتمانية المتوقعة بم 
 

 التعرضات المنخفضة ائتمانياً 
منخفضة ائتمانياً. التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان ، تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كانت بيان المركز الماليفي تاريخ 

"منخفض ائتمانياً" عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير سلبي على التدفقات النقدية التعرض الخاضع لمخاطر االئتمان يعتبر 
 المستقبلية المقدرة للتعرض. 

 
 األدلة على أن التعرض ضعيف ائتمانياً تشمل المعلومات القابلة للرصد التالية: 

  صعوبات مالية جوهرية للمقترض أو المصدر؛ 
 يوماً ؛  90، أو استحقاق األصل المالي لفترة تفوق خرق للعقد، مثل العجز أو التأخر في السداد 
  أو السلفة من قبل البنك بشروط ال تعتبرها البنك في ظروف أخرى؛ ويلمتسهيالت التإعادة هيكلة 
  من المحتمل أن المقترض أو الُمصِدر سيعلن إفالسه أو أي إعادة هيكلة مالية أخرى؛ 
 الصعوبات المالية.  ركود أو اختفاء سوق نشط لألداة المالية بسبب 

 
 عرض مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة في بيان المركز المالي

 من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات. للتعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمانيتم طرح مخصصات الخسارة 
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 حقوق الملكية التي تظهر بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية أسهم االستثمارات فيانخفاض قيمة ع(  

في حالة االستثمارات  في األسهم المصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية والتي تظهر بالقيمة العادلة، يعتبر وجود 
إنخفاض لفترة طويلة في القيمة العادلة لألوراق المالية وبسعر أقل من سعر التكلفة دليالً على  أي إنخفاض جوهري أو أي 

من تكلفته، ولمدة  %30حدوث إنخفاض في قيمتها. تَعتبر المجموعة أن اإلنخفاض يكون جوهرياً عندما تنخفض بنسبة تفوق 
ً لفترة طويلة. وفي حالة وجود مثل هذ والتي تظهر  -ه الدالئل، يتم تحويل الخسائر المتراكمة تتجاوز تسعة أشهر إنخفاضا

بحساب الفرق بين تكلفة اإلستحواذ وبين القيمة العادلة الحالية، بعد طرح أي خسائر إنخفاض في قيمة ذلك االستثمار تم 
خفاض في قيمة أدوات اإلن من بيان حقوق الملكية إلى بيان الدخل. يتم الحقاً عكس خسائر -إحتسابها سابقاً في بيان الدخل 

 االستثمار في حقوق الملكية، والتي تم إحتسابها في بيان الدخل، من خالل حقوق الملكية. 
 

  إنخفاض قيمة الموجودات غير المالية( ف

مبينة أعاله( في تاريخ  عدا تلك الخاضعة لمخاطر االئتمان التقوم المجموعة بمراجعة القيمة الدفترية لموجوداتها غير المالية )
لتقييم وجود أي دليل قد يثبت حدوث إنخفاض في قيمتها. عند وجود مثل هذه الدالئل، يتم تقدير القيمة المتوقع  رفع التقارير

ها لهذه الموجودات. تقدر القيمة القابلة لإلسترداد ألي موجودات إما بقيمتها المستغلة أو بقيمتها العادلة بعد طرح  دادإستر
ليف البيع، أيهما أكبر. تحتسب خسائر اإلنخفاض في القيمة إذا تجاوزت القيمة الدفترية ألي موجودات قيمتها التقديرية تكا

المتوقع إستردادها. يتم إحتساب خسائر اإلنخفاض في بيان الدخل. يتم عكس خسائر اإلنخفاض في القيمة فقط عند وجود  
 ر التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة المتوقع إستردادها. مؤشرات تبين إنتفاء هذه الخسائر وعند تغيّ 

 
عند تقدير القيمة المستغلة، يتم تخفيض التدفقات النقدية المتوقعة إلى قيمتها الحالية بإستخدام معدل خصم يعكس تقييم السوق 

نقدية. تحتسب خسائر اإلنخفاض في القيمة الحالي للقيمة الزمنية للنقد والمخاطر المحددة لموجودات أو وحدات تنتج تدفقات 
ها. يتم إحتساب دادإذا تجاوزت القيمة الدفترية ألي موجودات أو وحدات تنتج تدفقات نقدية قيمتها التقديرية المتوقع إستر

هذه خسائر اإلنخفاض في القيمة في بيان الدخل. يتم عكس خسائر اإلنخفاض في القيمة فقط عند وجود مؤشرات تبين إنتفاء 
ها. اليتم إطفاء الشهرة المحتسبة على حده وإنما يتم دادالخسائر وعند تغيّر التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة المتوقع إستر

إختبارها سنوياً إلنخفاض القيمة ويتم إحتسابها بالتكلفة بعد طرح الخسائر المتراكمة لإلنخفاض في القيمة. اليتم عكس خسائر  
 لشهرة المحتسبة على حده. اإلنخفاض في قيمة ا

 
 أموال المستثمرين ( ص

على المشاريع صرفها  تم إنشاؤها والترويج لها من قبل المجموعة، أودعت لدى المجموعة بانتظار    التي  أموال لمشاريع  تمثل
 ذات العالقة، وتظهر بالتكلفة المطفأة.  

 
 حسابات جارية للعمالء (  ق

. يتم قياس المعامالت بالقيمة مجموعةالحسابات الجارية )غير اإلستثمارية( عند إستالمها من قبل اليتم إحتساب األرصدة في 
بتاريخ التعاقد. يتم قياس هذه الحسابات بقيمتها الدفترية في نهاية الفترة   المجموعةالنقدية المتوقع تحقيقها وإستالمها من قِبل 

 المحاسبية.
 

     تمويالت ألجل مطلوبات   ( ر

مطلوبات تسهيالت من مؤسسات مالية، وتمويالت عن طريق إصدار صكوك. يتم مبدئيا قياس    ألجل  التمويالتمطلوبات  تمثل  
التمويالت بالقيمة العادلة مضافاً إليها تكلفة المعاملة وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي. تحتسب 

التمويالت في بيان الدخل الموحد كمصروفات التمويل. بمطلوبات األسهم، والخسائر ذات العالقة تكاليف التمويل، وأرباح 
  تقوم المجموعة بإلغاء احتساب المطلوبات المالية عند الوفاء بااللتزامات التعاقدية أو إلغائها أو انتهائها.
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 ضمانات مالية (  ش

الضمانات المالية هي العقود التي تتطلب من المجموعة القيام بدفعات محددة لتعويض حامل الضمان عن الخسارة التي يتكبدها 
الضمان المالي ابتداًء من تاريخ بسبب فشل مدين معين عن تسديد دفعات عند حلول أجلها وفقاً لشروط أداة الدين. يحتسب عقد  

ً للضمان   إصداره. تحتسب المطلوبات الناشئة من عقد الضمانة المالية بالقيمة الحالية للدفعات المقدرة، عندما يصبح وفقا
 (.  37يضاح إمحتمل. أصدرت المجموعة ضمانات مالية لدعم مشاريع التطوير الخاصة بها )

 
 (  أرباح األسهم ت

 أرباح األسهم المقترح توزيعها على المساهمين كمطلوبات في الفترة التي يتم اإلعالن عنها.يتم إحتساب 
 

 ( رأس المال واالحتياطياتث

تصنف المجموعة أدوات رأس المال كمطلوبات مالية أو أدوات حقوق ملكية وفقاً لمضمون الشروط التعاقدية لألدوات. تتكون 
أدوات حقوق الملكية للمجموعة من أسهم عادية، وعنصر الملكية للمدفوعات على أساس األسهم، وأدوات قابلة للتحويل. 

 من القياس المبدئي ألدوات حقوق الملكية.تطرح إلصدار أدوات حقوق الملكية  التكاليف اإلضافية التي يمكن نسبها مباشرة
  

 أسهم الخزينة 

يحتسب المبلغ المدفوع لشراء أسهم الخزينة في حقوق الملكية، بما في ذلك جميع المصروفات المباشرة المتكبدة التي يمكن 
زينة في البيانات المالية كتغير في حقوق الملكية. ال يحتسب نسبها إلى عملية الشراء. يظهر المبلغ المستلم من بيع أسهم الخ

 عن بيع أسهم الخزينة.     للمجموعة الموحد ربح أو خسارة في بيان الدخل 
 

 االحتياطي القانوني

من صافي الربح السنوي إلى احتياطي قانوني  %10، يتم تحويل 2001بموجب متطلبات الشركات التجارية البحريني لسنة 
من رأس المال   %50والذي ال يتم توزيعه إال في حالة تصفية البنك. يجوز إيقاف هذا االستقطاع عندما يبلغ االحتياطي 

 القانوني عند موافقة المساهمون عليها.     المدفوع.  يتم تحويل هذا المخصصات لالحتياطي 
 

 حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار   ( خ

ولها حرية التصرف في في حسابات إستثمار غير مقيدة،    المجموعةتمثل حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار أمواالً تحتفظ بها  
بإستثمار أموالهم بالطريقة التي تراها مناسبة من غير وضع قيود من    المجموعةإستثمارها. يخول أصحاب حسابات اإلستثمار  

 حيث المكان والطريقة والغرض من إستثمار هذه األموال.
 
ي اإليراد من حسابات اإلستثمار، رسوم إدارة )رسوم مضارب( على أصحاب حقوق اإلستثمار. من إجمال المجموعةحتسب ت

يتم تخصيص اإليراد العائد إلى أصحاب حسابات اإلستثمار بعد توفير المخصصات، واإلحتياطيات، وبعد طرح حصة 
ضمن حدود مشاركة األرباح المسموح بها بموجب شروط   المجموعةكمضارب. يتم تخصيص اإليراد من قبل إدارة    المجموعة

المتعلقة بإدارة هذه األموال واليتم تحميلها على أصحاب  المتكبدة المصروفات اإلدارية  المجموعةل حسابات اإلستثمار. تتحم
 حسابات اإلستثمار.

 
تظهر حسابات اإلستثمار بقيمتها الدفترية وتشمل المبالغ المحتفظ بها في إحتياطيات معادلة األرباح ومخاطر اإلستثمارات. 

من إيرادات المضاربة، قبل إحتساب رسوم المضارب، وذلك   المجموعةالذي تخصصه  إحتياطي معادلة األرباح هو المبلغ
بهدف المحافظة على مستوى معين من العوائد ألصحاب الودائع من اإلستثمارات. إحتياطي مخاطر اإلستثمار هو المبلغ الذي  

من إيرادات أصحاب حسابات اإلستثمار، بعد إحتساب رسوم المضارب، وذلك لغرض تعويض أي خسائر   المجموعة تخصصه  
مستقبلية قد يتعرض لها أصحاب حسابات اإلستثمار. ينتج عن إنشاء هذه االحتياطيات زيادة في المطلوبات المتعلقة بحقوق 

 أصحاب حسابات اإلستثمار.
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 خ(   حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار )يتبع(
 

 حسابات االستثمار المقيدة  

 المجموعةقوم  تتمثل حسابات اإلستثمار المقيدة موجودات مقتناة بواسطة أموال أصحاب هذه الحسابات المقيدة وما شابهها حيث  
مدير إستثمار بإدارتها إما على أساس عقود مضاربة أو وكالة. يتم إستثمار أموال حسابات اإلستثمار المقيدة في  ابصفته

مشاريع محددة بناءاً على توجيهات أصحاب هذه الحسابات. اليتم إدراج الموجودات المحتفظ بها تحت هذا التصنيف ضمن  
 موجودات المجموعة في البيانات المالية الموحدة.

 
 إحتساب اإليراد  ( ذ

بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق. يحتسب اإليراد إلى حد أنه من المرجح أن المنافع االقتصادية  يتم احتساب اإليراد 
دة المستقبلية المتعلقة ببند اإليرادات ستتدفق للمجموعة، وأنه باإلمكان قياس اإليراد بصورة موثوقة، وتم استيفاء معايير محد

 لكل من أنشطة المجموعة كما هو مشروح أدناه:  
 

 القطاع المصرفي
 

 المصرفية ثماريةإيراد الخدمات االست

عند تقديم خدمات المعاملة، واكتساب الدخل. ويكون هذا عادة عند قيام إيراد الخدمات االستثمارية المصرفية يتم احتساب 
العالقة بالمعاملة، وكان من المحتمل جداً تدفق منافع اقتصادية للمجموعة. يتم تحديد المجموعة بجميع األعمال المهمة ذات 

األفعال الجوهرية المتعلقة بالمعاملة بناء على الشروط المتفق عليها في مذكرة /عقود الطرح الخاص لكل معاملة. إن تقييم ما 
من مة قانونياً تحديده عندما يتم الحصول على التزامات ُملزِ إذا كانت المنافع االقتصادية من المعاملة ستتدفق للمجموعة يتم 

 المكتتبين والمستثمرين الخارجيين الستثمار كبير في المعاملة.
  

 على أساس الفترة الزمنية التي يغطيها العقد باستخدام معدل الربح الفعلي.   لدى/ من مؤسسات مالية  إيداعاتإيراد  يتم احتساب  
 

من أوراق مالية استثمارية عند التأكد من وجود حق االستالم، وهو عادة تاريخ الفصل الستالم ح األسهم  إيراد أربايتم إحتساب  
 األرباح بالنسبة لألسهم.

 

باستخدام طريقة التكلفة المطفأة باستخدام معدل الربح الفعلي لألصل / االلتزام   إيرادات / مصروفات التمويليتم احتساب 
 المالي. 

 
ً   الرسوم وإيرادات العموالت تعتبر   من معدل الربح الفعلي لألدوات المالية التي تظهر بالتكلفة المطفأة ويتم إضافتها    جزءاً رئيسيا

عند قياس معدل الربح الفعلي لهذه الموجودات المالية. يتم إحتساب الرسوم والعموالت األخرى، بما في ذلك رسوم خدمة  
دارة، ورسوم عرض وترتيب األسهم، ورسوم ترتيب التكتالت، متى تم تقديم الخدمات  الحسابات، وعمولة البيع، ورسوم اإل

 ذات العالقة. 
 
 على أساس الفترة الزمنية التي يغطيها العقد بإستخدام معدل الربح الفعلي. إيراد عقود المرابحات والوكاالت تم إحتساب ي

 
التي تبدأ وتنتهي خالل فترة مالية واحدة في بيان الدخل    المشاركة  عقودخسائر البنك المتعلقة بمعامالت    وأيتم إحتساب أرباح  

وقت تصفيتها )إنتهاء العقد(. إذا كانت هذه العقود تتخلل أكثر من فترة مالية، يتم إحتساب األرباح بالمقدار الذي توزع فيه هذه  
 عقد المشاركة.  األرباح خالل تلك الفترة ووفقاً لنسبة المشاركة في األرباح المنصوص عليها في

 
)اإلجارة المنتهية بالتمليك( بالتناسب مع الفترة الزمنية التي يغطيها  إيراد الموجودات المشتراة لغرض التأجيريتم إحتساب 

 اإليجار.
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 ذ(   إحتساب اإليراد )يتبع(
 

بإستخدام معدل الربح الفعلي على مدى الفترة الزمنية التي    يداعاتإيرادات وتكاليف اإلوكذلك    إيراد من الصكوكيتم إحتساب  
 تغطيها هذه األدوات.

 
 القطاع غير المصرفي

 يحتسب إيراد تقديم الخدمات، عندما يتم تقديم هذه الخدمات.   .للبضاعةل ياستالم العم في وقتيحتسب إيراد من بيع البضائع 
 

 إيرادات مخالفة للشريعة اإلسالمية   ( ض

ً لذلك، تحول أرباح المصادر غير   تلتزم المجموعة بعدم إحتساب أي إيراد من مصدر يتنافى مع الشريعة اإلسالمية. ووفقا
 اإلسالمية إلى حساب األعمال الخيرية الذي تستخدمه المجموعة لألعمال الخيرية.  

 
 الزكاة    ( ظ

ً تحتسب الزكاة على أساس الزكاة للمجموعة  الصادرعن هيئة المحاسبة والمراجعة   9بة المالي رقم لمعيار المحاسوفقا
. تقوم المجموعة بدفع الزكاة استناداً على األرقام الموحدة  ، باستخدام طريقة صافي الموجوداتللمؤسسات المالية اإلسالمية

ية تدفع من قبل المساهمين  بداية السنة. الزكاة المتبق فيألرصدة االحتياطي القانوني، واالحتياطي العام، واألرباح المستبقاة 
على حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار والحسابات األخرى هي من مسئولية حاملي  المستحقةبصورة فردية. الزكاة 

 حسابات االستثمار.
 
 ع الموظفينمناف (   غ
 

 (  المنافع قصيرة األجل1

تقاس منافع الموظفين قصيرة األجل على أساس غير مخصوم وتسجل كمصروف متى ما قدمت الخدمة ذات العالقة. يتم عمل  
مخصص للمبلغ المتوقع دفعه ضمن المكافآت النقدية قصيرة األجل أو خطط المشاركة في األرباح، إذا كان على المجموعة  

ابقة قام الموظفون بتقديمها، و إذا كان باإلمكان تقدير هذا االلتزام بصورة التزام قانوني أو اعتيادي حالي كنتيجة لخدمات س
موثوقة. تحتسب منافع إنهاء الخدمة كمصروف عندما يكون من الثابت التزام المجموعة بخطة رسمية مفصلة إما إلنهاء 

عي للتقاعد االختياري، بدون احتمال الخدمات قبل تاريخ التقاعد الطبيعي، او لتوفير منافع إنهاء الخدمة نتيجة لعرض تشجي
 حقيقي لالنسحاب.   

 
 (  منافع ما بعد نهاية الخدمة2

يتم تغطية حقوق التقاعد والحقوق االجتماعية الخاصة بالموظفين البحرينين حسب نظام الهيئة العامة للتأمين االجتماعي وهو 
اشتراكات شهرية من البنك والعاملين على أساس نسبة مئوية ثابتة من نظام "اشتراكات محددة"، والذي يتم بموجبه تحصيل 

 الراتب. يتم احتساب مساهمات البنك كمصروف في بيان الدخل الموحد متى استحقت.
 

يستحق الموظفون األجانب وبعض الموظفين البحرينيين الذين يعملون بعقود عمل محددة مكافأة نهاية الخدمة، على أساس مدة 
آخر راتب شهري. تم عمل مخصص لهذا االلتزام غير الممول، وهو نظام منافع محددة عن طريق حساب االلتزام  الخدمة و

النظري على افتراض أن جميع الموظفين قد تركوا العمل بتاريخ نهاية السنة. تعتبر هذه المنافع كنظام " منافع محددة "، ويتم 
 بيان الدخل الموحد.  احتساب أي زيادة أو نقصان في هذا االلتزام في 

 
ً بنسبة مئوية ثابتة من  المجموعةساهم تنظام توفير اختياري للموظفين، حيث  مجموعةكما يوجد لدى ال والموظفون شهريا

. يعتبر هذا البرنامج في طبيعته كنظام المجموعةالراتب. يتم إدارة هذا البرنامج من قبل مجلس أمناء وهم موظفين من 
 كمصروف في بيان الدخل الموحد متى استحقت.   المجموعةم احتساب مساهمات اشتراكات محددة، ويت
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 غ(   منافع الموظفين )يتبع(
 
 (  برنامج مكافأة الموظفين على أساس منح أسهم البنك3

لدى البنك برنامج مكافأة للموظفين على أساس منح أدوات حقوق الملكية )"البرنامج"(. وفقاً لهذا البرنامج،  يتم منح الموظفين 
 أسهم في البنك كمكافأة على إنجاز بناًء على شروط أداء غير سوقية وشروط خدمات )شروط المنح(.    

 
بتاريخ المنح كمصروف للموظفين في بيان الدخل مع زيادة مقابلة في حقوق  يتم احتساب القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية 

 الملكية على فترة استحقاق الموظفين لهذه األدوات من غير قيد أو شرط.  
 

يتم األخذ في االعتبار الشروط األخرى غير شروط المنح عند تقدير القيمة العادلة ألدوات الملكية ولكن ال تؤخذ في االعتبار 
المرتبطة   غير السوقية  قدير عدد أدوات الملكية التي ستمنح. ال يوخذ في االعتبار شروط الخدمات وشروط األداءعند ت

بالمعامالت عند تحديد القيمة العادلة ولكن تؤخذ في االعتبار عند تقدير عدد أدوات الملكية التي ستمنح. يتم تعديل المبلغ  
ممنوحة والتي من المتوقع استيفاء شروط الخدمات وشروط األداء لها، ليكون  المحتسب كمصروف ليعكس بذلك عدد األسهم ال

المبلغ المحتسب كمصروف وفقاً لعدد األسهم التي ال تستوفي شروط الخدمات وشروط األداء بتاريخ المنح. إن المبلغ المحتسب 
 السوق.         شروطكمصروف ال يتم تعديله عند عدم استيفاء 

 
 المخصصات  ( أأ

يتم إحتساب مخصصات، بناًء على أحداث سابقة، عندما تكون هناك إلتزامات قانونية أوحكمية على المجموعة يمكن قياسها 
 منافع اقتصادية يتم من خاللها سداد تلك اإللتزامات. مع إحتمال الحاجة لتدفق ،بطريقة موثوقة

 
 ( العقود المثقلة باألعباءب ب

يحتسب مخصص العقود المثقلة باألعباء عندما تكون المنافع التي تتوقع المجموعة الحصول عليها من العقد أقل من  التكلفة  
والتي ال يمكن تجنبها للوفاء بالتزاماتها بموجب للعقد. يتم قياس المخصص بالقيمة الحالية لتكلفة إلغاء العقد وصافي التكلفة  

 د، أيهما أقل.      المتوقعة لالستمرار مع العق
 

 ( المحاسبة بتاريخ المتاجرةج ج

يتم احتساب جميع معامالت البيع والشراء "االعتيادية" بتاريخ المتاجرة، أي التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بيع  
 األصل  

 

 حاملي حسابات االستثماراتحماية برنامج  (  دد
 شركات التابعة من الفي حسابات إستثمار غير مقيدة والحسابات الجارية  المجموعة يتم تغطية األموال التي يحتفظ بها لدى 

ببرنامج حماية الودائع )"البرنامج"( الذي تم تأسيسه بموجب أنظمة مصرف البحرين المركزي وفقاً لقرار   المصرفية بالتجزئة
 . 2010( لسنة 34رقم )

 
 ضريبة الدخل( هـ هـ

المجموعة للضرائب بموجب عمليات شركاتها التابعة في المغرب وتونس والهند. يتكون مصروف ضريبة الدخل من    تخضع
الضريبة الحالية والضريبة المؤجلة. يحتسب مصروف ضريبة الدخل في بيان الدخل، باستثناء الحد الذي يتعلق بالبنود 

هذه الحالة يتم احتسابها في حقوق الملكية. الضريبة الحالية هي الضريبة المتوقعة   المحتسبة مباشرة في حقوق الملكية، وفي
مستحقة الدفع أو مستحقة القبض على الدخل أو الخسارة الخاضعة للضريبة للسنة، باستخدام المعدالت الضريبية المطبقة، التي  

 ضريبة مستحقة الدفع فيما يتعلق بالسنوات السابقة. يتم تطبيقها بشكل كبير كما في تاريخ نهاية السنة، وأي تعديل على ال
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 )يتبع( هـ هـ( ضريبة الدخل

 
يتم تسجيل ضريبة الدخل المؤجلة مع األخذ في االعتبار الفروقات المؤقتة بين القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المعدة 
لغرض التقارير المالية وتلك المعدة لغرض الضرائب. تحتسب ضريبة الدخل المؤجلة على أساس المعدالت الضريبية المتوقع 

 سها بناء على القوانين المطبقة في تاريخ بيان المركز المالي.  تطبيقها للفروقات المؤقتة عند عك
 

يتم احتساب الموجودات الضريبية المؤجلة للحد الذي يحتمل توفر أرباح مستقبلية خاضعة للضريبة مقابل استخدام للفروقات  
لمحتمل من عدم تحقق االستفادة بالحد ا هاالموجودات الضريبية المؤجلة في تاريخ كل سنة مالية وتخفض يتم مراجعة المؤقتة. 

من الفوائد الضريبية ذات العالقة. يتم مراجعة الموجودات الضريبية المؤجلة بتاريخ نهاية كل سنة، وتخفاض الى حد أنه من  
 غير المحتمل تحقق المنافع الضريبية ذات العالقة.    

 
 في البيانات المالية الموحدة. ؤجلة تتطلب االحتساب لدى المجموعة أي تعرضات جوهرية لضريبة حالية أو محالياً، ال يوجد 

 
 

 السياسات المحاسبيةالتقديرات المحاسبية الهامة في تطبيق األحكام و.   5

تقوم المجموعة بعمل تقديرات وفرضيات تؤثر على المبالغ المعلنة في هذه البيانات المالية للموجودات والمطلوبات خالل 
 .بشكل مستمر بناءاً على الخبرة وعوامل أخرى كالتوقعات لألحداث المستقبلية  األحكامالتالية. يتم تقييم التقديرات وة المالية  سنال

ومع ذلك، فإن عملية وضع التقديرات والفرضيات المطلوبة شملت تحديات  التي يعتقد انها معقولة تحت الظروف العادية.
، وتطلبت ممارسة االجتهادات والتقديرات من  (Covid 19الناتجة عن جائحة الكورونا ) والسائدة  عدم اليقنيةافية نتيجة إض

 . قبل اإلدارة

 
 األحكام (أ

وضع المعايير التي تحدد ما إذا كانت مخاطر االئتمان على التعرضات الخاضعة لها قد ازدادت بصورة جوهرية منذ االحتساب 
ة في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة، واختيار واعتماد النماذج المستخدمة  المبدئي، وتحديد منهجية دمج المعلومات المستقبلي

 .)أ((37وإيضاح ) (س) 4لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة مشروحة في إيضاح 
 

 (19-)كوفيدأثر جائحة الكورونا 
(  19كالورونا )كوفيد  كان لجائحة(. 19الكورونا )كوفيد  تفشي جائحة   ، أعلنت منظمة الصحة العالمية 2020 مارس في
الحتواء تفشي الوباء أثراً جوهرياً على االقتصاد المحلي   من قبل الحكومات حول العالم المتخذة ذات العالقة  تدابيرالو

 والعالمي، وسالسل التوريد، واألسواق المالية. 
 

ات الصلة عند إعداد هذه البيانات المالية ( وتقلبات السوق ذ19الكورونا )كوفيد  أخذت المجموعة باالعتبار أثر جائحة
الموحدة. في حين أن المنهجيات والفرضيات المطبقة لقياس البنود المختلفة في البيانات المالية تظل بدون تغيير عن تلك  

جتهادات،  ( أدى لتطبيق المزيد من االحكام واال19الكورونا )كوفيد   ، فإن أثر جائحة 2020المطبقة في البيانات المالية لسنة  
 (.19الكورونا )كوفيد  وإدراج تقديرات وفرضيات خاصة بجائحة

 
بشكل أساسي، فقد أدى ذلك لتحديث الفرضيات االقتصادية للمجموعة، المستخدمة لتحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة، وتقييم 

وإدارة رأس المال الخاص بالمجموعة،  يستمر تطبيق إطار إدارة المخاطر   انخفاض القيمة للموجودات غير المالية األخرى.
( على المخاطر ورأس المال الخاصة بالمجموعة. يتم تحديد،  19)كوفيد وتواصل المجموعة مراقبة أثر جائحة الكورونا 

  وتقييم، وإدارة المخاطر غير المالية الناتجة من قيود الحركة المحلية والعالمية، وعمل الموظفين عن بعد، واألطراف المقابلة، 
 والعمالء والموردين، وحوكمتها من خالل تطبيق إطار إدارة المخاطر للمجموعة في الوقت المناسب.
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 الهامة والقرارات في تطبيق السياسات المحاسبية )يتبع(.   التقديرات المحاسبية 5
 

 )يتبع( األحكام (أ

 
 محفظة التمويل

وفقاً إلجراءات المساعدة الصادرة عن مصرف البحرين المركزي، قدمت المجموعة عدداً من إجراءات الدعم للعمالء 
لعمالء من األفراد  ا   أرباح على(، بما في ذلك تأجيل أقساط القروض بدون احتساب أي  19)كوفيد  بجائحة الكورونا    المتأثرين

 . األرباحوالشركات الصغيرة لفترة مبدئية مدتها ستة أشهر، والتي تم تمديدها الحقاً ألربعة أشهر أخرى مع احتساب 
 

 بالتكلفة المطفأة    محفظة التمويل مخصص انخفاض القيمة على  
عتبار تطلعات االقتصاد الكلي، والجودة  عند تحديد المستوى المناسب للخسائر االئتمانية المتوقعة، أخذت المجموعة باال

االئتمانية للعميل، ونوع الضمان المحتفظ به، والتعرض المتعثر، وأثر خيارات تأجيل دفع األقساط كما في تاريخ بيان 
وتعريف ،  (SICR) المركز المالي. منهجية الخسائر االئتمانية المتوقعة، والزيادة الجوهرية في عتبات مخاطر االئتمان

 . 2019ديسمبر  31التعثر كلها تظل متسقة مع تلك المستخدمة كما في 
 

تم تعديل ُمدخالت النموذج، بما في ذلك المعلومات التطلعية، والسيناريوهات والترجيحات المتعلقة بها، لتعكس التوقعات 
بتحقق العواقب  وعدم التيقنحتملة، الحالية. مع مالحظة المجموعة الواسعة للسيناريوهات وتوقعات االقتصاد الكلي الم

كما في تاريخ   ومدعومةاالجتماعية واالقتصادية لجائحة الكورونا، فإن هذه السيناريوهات تمثل وجهات نظر تطلعية معقولة  
 بيان المركز المالي.   

 
الجهات   تكُمدخالت. أصدر  العتبار األداء السابق ومتغيرات االقتصاد الكلي التطلعيةا  لألخذ في   المجموعةتم معايرة نماذج  

، ألخذ الظروف االستثنائية لجائحة  (9متوافقة مع المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ) إرشاداتالتنظيمية الدولية 
المحيطة االتجاهات التاريخية طويلة األجل    من عدم اليقينيةالكورونا باالعتبار. ويشمل ذلك الدعم الحكومي والدرجة العالية  

، باإلضافة لتقييم التدهور االئتماني المعني، وترحيل األرصدة والمدعومةالمستخدمة لتحديد المعلومات التطلعية المعقولة 
 إلى مراحل تقدمية.     

 
مخاطر االئتمان. لم يتم اعتبار استخدام  تأخذ المجموعة باالعتبار المعلومات النوعية والكمية في تقييم الزيادة الجوهرية في 

برنامج تأجيل دفع األقساط كمؤشر على الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان، أو ترحيالً للمراحل ألغراض احتساب 
الخسائر االئتمانية المتوقعة، نظراً ألن الغرض من هذه البرامج هو إتاحة تخفيف مؤقت للتدفقات النقدية لعمالء المجموعة 

 لمتأثرين بجائحة الكورونا.ا
 

تواصل المجموعة تقييم المقترضين لمؤشرات أخرى لعدم القدرة على السداد، مع األخذ باالعتبار للسبب الكامن وراء أي  
 صعوبة مالية، واحتمالية كونها مؤقتة نتيجة لجائحة الكورونا، أو على المدى الطويل.       

 
 تصنيف االستثمارات     (1

ات بالقيمة العادلة  ستثماركايق السياسات المحاسبية للمجموعة، تقرر اإلدارة عند شراء أي استثمار إما بتصنيفه  خالل عملية تطب
يعكس تصنيف كل  .بالتكلفة المطفأة استثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية أو أو استثمارات من خالل بيان الدخل

                   استثمار نية اإلدارة تجاه هذا االستثمار ويخضع كل استثمار لمعاملة محاسبية مختلفة بناءاً على تصنيفه )راجع إيضاح 
 (.(1)(و)4رقم 
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 المحاسبية الهامة والقرارات في تطبيق السياسات المحاسبية )يتبع(.   التقديرات 5
 

 )يتبع( األحكام (أ
 

 شركات ذات أغراض خاصة (2
( لغرض السماح لمستثمري البنك بالمشاركة في استثمارات SPEsتقوم المجموعة بتأسيس شركات ذات أغراض خاصة )

االستثمار واالستشارة إلى هذه الشركات، حيث تتضمن اتخاذ القرارات  البنك. تقوم المجموعة بتقديم خدمات اإلدارة و إدارة 
من قبل المجموعة بالنيابة عنهم. كما تقوم المجموعة بإدارة هذه الشركات بالنيابة عن مستثمرين البنك وهم عبارة عن أطراف  

توحيد بيانات الشركات ذات األغراض ثالثة كبيرة وهم المستفيدون االقتصاديون لالستثمارات األساسية. ال تقوم المجموعة ب
الخاصة التي ال تمارس عليها صالحية السيطرة. في الحاالت التي يصعب تحديد ما إذا كانت المجموعة تمارس صالحية 
السيطرة، تقوم المجموعة بعمل اجتهادات على أهداف أنشطة الشركات ذات األغراض الخاصة وتحديد مدى تعرضها لمخاطر  

ركات وكذلك قدرتها على اتخاذ قرارات تشغيلية لها وتحديد ما إذا كانت المجموعة تحصل على منافع من هذه  ومنافع هذه الش
 القرارات. 

 
   (.ع)4راجع إيضاح رقم  – انخفاض قيمة استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية (3

 
 التقديرات (ب
 المحتسبة بالتكلفة المطفأة لمخاطر االئتماناإلنخفاض في قيمة التعرضات الخاضعة  (1

تحديد المدخالت في نموذج قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة، بما في ذلك تضمين معلومات تطلعية، مشروحة في إيضاح رقم  
 .)أ((38( وإيضاح )س) (4)
   

 . 36، وإيضاح رقم  (4)(و) 4راجع إيضاح رقم  – المسعرة غير استثمارات حقوق الملكيةتقييم  (2
 

 انخفاض قيمة العقارات االستثمارية ( 3

 ييمتقلعقاراتها االستثمارية بشكل دوري باستخدام مقيمين خارجيين مستقلين النخفاض قيمة تقوم المجموعة بعمل تقييم 
تقدير القيمة   أو على أساس  المبيعات  إما باستخدام طريقة مقارنة  . تقدر القيمة العادلة بناًء على القيمة السوقية للعقارالعقار

. العقارات االستثمارية ة الحالي لحالتها المادية مع األخذ في االعتبار للعقار، أو القيمة السوقية أو تكلفة االستبدال، المتبقية، 
. نظراً الضطراب سوق العقارات المحلي،  والمغرب ودولة اإلمارات العربية المتحدة للمجموعة توجد في البحرين

ً بأن التقييم الحالي النخفاض قيمة   بناءً ، فإنه من المحتمل الغير متكررة المعامالت العقاريةو المعلومات المتوفرة حاليا
 اتلتغيرلاألصول خالل السنة المالية القادمة نتيجة    العقارات االستثمارية قد يتطلب تعديل جوهري على القيمة الدفترية لهذه 

 . اتالتقييم ههذمثل في االفتراضات المستخدمة في  ةجوهريال
 

 ( انخفاض قيمة الموجودات المالية األخرى والوحدات المولدة للنقد4

تكون خاضعة النخفاض القيمة بناء على مؤشرات األداء وأوضاع ركات الزميلة، والشهرة المحتسبة االستثمارات في الش
السوق.  تتضمن الوحدات المولدة للنقد استثمارات المجموعة في بعض الشركات التابعة والشركات الزميلة المحتسبة 

موعة األخرى.  بطريقة حقوق الملكية والعقارات االستثمارية والتي تولد النقد بصورة مستقلة عن الموجودات وأنشطة المج
)ن(. بالنسبة لالستثمارات  4أسس تقييم االنخفاض في القيمة للوحدات المولدة للنقد موضحة في السياسات المحاسبية 

تم تقدير القيمة القابلة لالسترداد بناًء على القيمة العادلة  يالمحتسبة بطريقة حقوق الملكية ذات مؤشرات انخفاض القيمة، 
ً منها تكاليف ال لالستثمارات المحتسبة القيمة القابلة لالسترداد . تم تحديد علىأيهما أ، والقيمة المستخدمة، بيعمطروحا

ما إذا كانت إن الهدف من طرق التقييم هو تحديد  بطريقة حقوق الملكية باستخدام مزيج من طرق تقييم الدخل والسوق.
 الدفترية. القيمة مبلغ أكبر من   القابلة لالستردادالقيمة 
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 .   التقديرات المحاسبية الهامة والقرارات في تطبيق السياسات المحاسبية )يتبع(5
 
 )يتبع( التقديرات (ب

 
 ( تقدير صافي القيمة القابلة للتحقق لعقارات قيد التطوير5

تظهر العقارات قيد التطوير بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. صافي القيمة القابلة للتحقق هي سعر البيع 
المقدر في سياق العمل االعتيادي مطروحاً منه مصروفات البيع المقدرة. قامت اإلدارة بتقدير تكلفة إنجاز العقارات قيد 

مستقلين لتقدير القيمة المتبقية للعقارات قيد التطوير بناء على أسعار البيع التقديرية للسوق   التطوير، وقامت بتكليف مقيمين
على أوضاع السوق والمعلومات   ، بناءً فترة زمنية محددةلعقارات مماثلة. يتم عمل تقديرات صافي القيمة القابلة للتحقق في  

التقديرات على عدم اليقينية ومسائل تعتمد على التقديرات بصورة حول االستخدام المتوقع للعقارات قيد التطوير. تشمل هذه  
جوهرية، وبالتالي ال يمكن تحديدها بدقة متناهية. ال يوجد يقين حول األحداث المستقبلية. من الممكن والى حد معقول بناًء 

ات، قد تحتاج لعمل تسويات على المعلومات الحالية، ان النتائج خالل السنة المالية القادمة والتي تختلف عن الفرضي
 جوهرية في القيمة الدفترية للعقارات قيد التطوير.

 
  في معاملة توحيد األعمال المعرفة المستحوذ عليها والمطلوبات المحتملة( المقابل المحول والقيمة العادلة للموجودات 6

في  المطلوبات المحتملةو عليها المستحوذ المعرفةتحديد القيمة العادلة للموجودات و ،التقدير المتعلق بالمقابل المحول
 . 21معاملة توحيد األعمال مبنية في إيضاح رقم 

  
  

 نقد وأرصدة البنوك.  6
 

 ديسمبر 31  ديسمبر 31 
 2020  2019 
     

 14.067  13.339 نقد
 200.671  404.580 أرصدة لدى البنوك

    لدى مصرف البحرين المركزي: أرصدة 
 82.406  77.697 حساب جاري  -
 67.454  40.886 حساب احتياطي  -

 536.502  364.598 

 
ألف دوالر أمريكي(   67.454:  2019ألف دوالر أمريكي )  40.886حساب االحتياطي لدى مصرف البحرين المركزي البالغ  

ألف دوالر أمريكي( غير متوفرة ألغراض العمليات  16.640: 2019ألف دوالر أمريكي ) 3.585وأرصدة البنوك البالغة 
:  2019دوالر أمريكي )  ألف  15اليومية للمجموعة.  يظهر النقد وأرصدة البنوك صافي من الخسائر االئتماينة المتوقعة بمبلغ  

 .يكي(ألف دوالر أمر آالف 8
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 خزينةال محفظة.  7
 

 ديسمبر 31  ديسمبر 31 
 2020  2019 
      

 546.575  169.998 إيداعات لدى مؤسسات مالية 
    

    استثمارات أدوات حقوق ملكية 
    بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 

 239.807  328.431 أوراق مالية مركبة   -
    

    استثمارات أدوات الدين 
    حقوق الملكيةبالقيمة العادلة من خالل 

 284.904  648.991 صكوك مسعرة  -
    بالتكلفة المطفأة 

 517.403  693.737 صكوك مسعرة*  -
 3.493  3.493 صكوك غير مسعرة  -
    

 (3.521)  (6.104) القيمةفي نخفاض  االمخصصات  يطرح: 

 1.838.546  1.588.661 
 
 

ألف دوالر أمريكي( مرهونة  51.070: 2019ديسمبر  31ألف دوالر أمريكي )  282.740بقيمة  مسعرة * تشمل صكوك
)إيضاح   ألف دوالر أمريكي(  215.326:  2019ديسمبر    31ألف دوالر أمريكي )  200.204مقابل مطلوبات التمويالت بقيمة  

16)  . 

 
 بيان الدخلبالقيمة العادلة من خالل  -أ(  استثمارات أسهم حقوق ملكية 

 

2019  2020  

    

 يناير   1في  239.807  -
 إضافات   687.496  598.725

 استبعادات خالل السنة، بالقيمة الدفترية (597.273)  (359.248)
 القيمة العادلة تغيرات  (1.599)  330

    

 ديسمبر   31في  328.431  230.807
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 التمويالت موجودات  . 8

 

 ديسمبر 31  ديسمبر  31 
 2020  2019 

    

 1.008.580  969.152 مرابحة 
 277  276 مشاركة 

 13.280  239 وكالة 
 2.776  2.690 مضاربة 
 4.597  3.565 إستصناع

 350.976  345.342 موجودات محتفظ بها لإليجار 

 1.321.264  1.380.486 
    

 (107.709)  (53.998) يُطرح: مخصصات اإلنخفاض في القيمة   

 1.267.266  1.272.777 

 
   .أمريكي(ألف دوالر    68.233:  2019ألف دوالر أمريكي )  50.032ذمم عقود المرابحة المدينة صافي من أرباح مؤجلة تبلغ  

 
 مخصصات اإلنخفاض في القيمة كانت كما يلي:موجودات التمويالت والحركة في 

 

 المجموع 3المستوى 1المستوى 1المستوى مخصصات انخفاض القيمة

     

 107.709 88.319 7.241 12.149 2020يناير  1في الرصيد 
 1 4.285 (4.512) 228 صافي الحركة بين المستويات 

 9.157 (2.542) 2.401 9.298 (25المخصص للسنة )إيضاح صافي 
 (29.204) (29.204) - - شطب 

 (33.665) (33.379) - (286) استبعاد

     
 53.998 27.479 5.130 21.389 2020ديسمبر    31في 

 
 

 . استثمارات عقارية9
 

2019  2020  

    
 استثمار عقاري    

 أراضي  - 481.315  490.412
 انيمب  - 63.757  40.841

    
531.253  545.072  

    
   تطوير قيد العقارات    

 أراضي  - 761.032  797.535
 انيمب  - 506.211  477.221

    
1.274.756  1.267.243  

    
1.806.009  1.812.315  
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 ()يتبع . استثمارات عقارية9
 
 العقارات االستثمارية (1

العقارات االستثمارية تشمل أراضي ومباني في البحرين ودولة اإلمارات العربية المتحدة والمغرب. تم رهن عقار استثماري  
مليون دوالر أمريكي ( مقابل تسهيالت وكالة، وتسهيل   40.84: 2019مليون دوالر أمريكي ) 4.084بقيمة دفترية تبلغ 

 .  (16إجارة )إيضاح 
 

ديسمبر  31ألف دوالر أمريكي ) 686.913كانت  2020ديسمبر  31ارات االستثمارية للمجموعة كما في القيمة العادلة للعق
ألف دوالر أمريكي(، بناًء على تقييم أعد من قبل مقيمين خارجيين مستقلين، والذين ويملكون خبرة حديثة  543.850: 2019

 .في موقع وفئة األصل الذي يتم تقييمه
 

التقييم" نتيجة على بند "عدم يقينية  2020ديسمبر  31يحتوي تقرير تقييم  العقارات االستثمارية للمجموعة للسنة المنتهية في 
. هذا البند ال يبطل التقييم، ولكنه يشير ضمنياً لوجود عدم يقينية (19-كوفيداضطراب السوق الناجم عن جائحة الكورونا )

 ه في أوضاع السوق المعتادة.وشكوك أكبر بكثير مما هو علي
 

2019  2020  
    

 يناير   1في  531.253  523.692
 إضافات خالل السنة  21.035  8.360

 استبعادات (7.216)  -
 ( 25مخصصات انخفاض القيمة )إيضاح  -  (799)

    
 ديسمبر   31في  545.072  531.253

 
 

 تطوير قيد العقارات  (2

 والبحرين، وشمال أفريقيا، والهند.  ،عقارات قيد التطوير وللبيع في دولة اإلمارات العربية المتحدة  تطويرقيد العقارات تمثل 
 

2019  2020  

    
 يناير   1في  1.274.756  1.316.318

 إضافات خالل السنة  10.637  44.554
 استبعادات (22.109)  (71.957)
 تحويل العمالت األجنبية فرق  3.959  (14.159)

    
 ديسمبر   31في  1.267.243  1.274.756
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 الملكية الخاصة . استثمارات 10
 

2019  2020  

    
 أدوات حقوق الملكية استثمارات    
 بيان الدخل بالقيمة العادلة من خالل    
   أوراق مالية مركبة - 40.000  -
 صندوق غير مدرج  - 10.000  -

-  50.000  

    
 بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية   

 * مدرجةأوراق مالية  - 19.060  27.324
 غير مسعرة   أوراق مالية - 108.998  125.234

152.558  128.058  
    

 استثمارات في شركات زميلة محتسبة بطريقة حقوق الملكية  78.050  115.617

    
268.175  256.108  

 
دوالر أمريكي( مرهونة مقابل ألف    26.216: 2019ألف دوالر أمريكي )19.060بمبلغ  مدرجةأسهم حقوق ملكية  *

 .(16تسهيل مرابحة )إيضاح 
 

 بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل -أسهم حقوق ملكية ( استثمارات 1
 

2019  2020  

    

 يناير 1في  -  -
 إضافات خالل السنة  50.000  -
 تغيرات القيمة العادلة خالل السنة  -  -
    
 ديسمبر   31في  50.000  -

 

 
 بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية - مدرجة (  استثمارات أسهم حقوق ملكية2

 

2019  2020  

    

 يناير   1في  27.324  29.093
 إضافات خالل السنة  -  26.282

 استبعادات خالل السنة  (1.095)  (27.945)
 تحويل من / )إلى( احتياطي القيمة العادلة  4.831  (106)
 انخفاض القيمة خالل السنة  (12.000)  -

    
 ديسمبر   31في  19.060  27.324
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 . استثمارات الملكية الخاصة )يتبع(10
 

 بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية - المسعرةغير  (  استثمارات أسهم حقوق ملكية3
 

2019  2020  

    

 يناير   1في  125.234  137.955
 توزيعات خالل السنة  -  (7.486)
 تسديدات رأسمالية خالل السنة  (7.874)  -
 تحويل عمالت أجنبية  989  -
 انخفاض القيمة خالل السنة  (1.476)  -
 تغيرات القيمة العادلة  (7.875)  (5.235)

    
 ديسمبر   31في  108.998  125.234

 
بالتكلفة مطروحاً منها انخفاض القيمة، وذلك في غياب األسعار المدرجة أو مقياس موثوق للقيمة تظهر هذه االستثمارات 

 العادلة. 
 
 استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية (4

 الشركات الزميلة الجوهرية التالية: من المحتسبة بطريقة حقوق الملكية تتكون االستثمارات 
 

 النشاط الملكية الفعليةحصة  دولة التأسيس اإلسم 

  2020 2019  

شركة المشاريع العقارية  
 كبيتال ش.م.ب )مقفلة( 

 اتتطوير عقارتملك وشركة  % 40 % 40 مملكة البحرين

شركة أغراض   2أمالك 
 خاصة 

 شراء وبيع العقارات في مملكة البحرين  % 23.51 % 23.51 جزر الكايمن

شركة البحرين لسحب  
األلمنيوم ش.م.ب )مقفلة( 

 )بلكسكو( 

 تصنيع وبيع منتجات األمنيوم % 17.92 % 17.92 مملكة البحرين

 شركة إنشاء للتطوير
 ش.م.ب )مقفلة(

االحتفاظ بقطعة أرض في مملكة  % 33.33 % 33.33 مملكة البحرين
 البحرين

 الضيافة  % 60  % 50  مملكة البحرين م .م .ذفندق العرين 

 االستثمار في العقارات % 28.41 % 28.41 مملكة البحرين 12إن إس  

الالجون للتطوير العقاري  
 ش.م.ب )مقفلة( 

 % 23.01 % 23.01 مملكة البحرين
 حيازة وتطوير العقارات
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 الملكية الخاصة )يتبع(. استثمارات 10
 

2019  2020  

    
 يناير   1في  115.617  66.964

 ( 22إلغاء احتساب عند االستحواذ على حصة مسيطرة )إيضاح  (34.812)  -
 ( 21إضافات خالل السنة )إيضاح  33,327  41.225

 استبعادات خالل السنة  (35,168)  -
 للسنة، صافي األرباح )الخسارة( / حصة المجموعة من  (914)  7.428

    

 ديسمبر   31في  78.050  115.617

 
في شركة بلكسكو. بما أن  %20االستثمارات المحتسبة بطريقة حقوق الملكية تشمل استثمار المجموعة الذي يقل عن 

ومن خالل تواجدها في مجلس اإلدارة، تم احتساب االستثمار كاستثمار محتسب  عليها،المجموعة تمارس تأثيراً جوهرياً 
اق المساهمين، على ممارسة السيطرة المشتركة من خالل امتالكها وافقت المجموعة من خالل اتفبطريقة حقوق الملكية. 

، وبالتالي يعتبر هذا االستثمار استثماراً محتسباً بطريقة حقوق م.م.ذ من أسهم فندق العرين    % 40مع شريك آخر ما مجموعه  
 الملكية.

 
ق الملكية غير معدلة بنسبة ملكية  ما يلي معلومات مالية مختصرة عن االستثمارات في شركات زميلة احتسبت بطريقة حقو

 المجموعة )على أساس أحدث بيانات مالية لهذه الشركات(:
 

2019  2020  

    

 مجموع الموجودات  383.946  331.268
 مجموع المطلوبات  23.553  29.621
 مجموع اإليرادات  10.384  88.292
 / األرباح   مجموع )الخسارة(  (7.799)  35.553

 
 

 استثمارات مشتركة . 11
 

2019  2020  

    
 بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية   

    بالقيمة العادلة أوراق مالية غير مسعرة  - 126.319  96.507
    

96.507  126.319  

 
 الحركة خالل السنة 

 
2019  2020  

    
 يناير   1في  96.507  77.644
 السنة إضافات خالل  41.858  29.513

 استبعادات خالل السنة، بالقيمة الدفترية (12.046)  (1.680)
 ( 25مخصص انخفاض القيمة للسنة )إيضاح  -  (8.970)

    
 ديسمبر   31في  126.319  96.507
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 بها لغرض البيع ومطلوبات متعلقة بها. موجودات محتفظ 12
 

2019  2020  

    
 موجودات  -  101.213
 مطلوبات  -  39.936
 حصص غير مسيطرة  -  25.396

 
الموجودات والمطلوبات ذات العالقة المحتفظ بها لغرض البيع تمثل موجودات ومطلوبات شركة الصقر لألسمنت ش.م.ب  

   2018)مقفلة(، وهي شركة تابعة للمجموعة تم االستحواذ عليها في سنة  
 

 إعادة بيان
من  هي شركة الصقر لألسمنت ش.م.ب )مقفلة(وة، قامت المجموعة بإعادة تصنيف استثمارها في شركة تابعة، سنخالل ال

موجودات لتصنيفه كلم يعد يستوفي المعايير  االستثمار ، ألنموجودات محتفظ بها لغرض البيع إلى محتفظ بها لالستخدام
 لغرض البيع.    امحتفظ به

 

ً للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ) الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع والعمليات غير  ( 5وفقا
عند إعادة التصنيف إلى موجودات محتفظ بها لالستخدام، تم توحيد الشركة التابعة على أساس كل بند، بما في ذلك المستمرة،  

ً الفترات السابقة، مما نتج عن ت  ، وإعادة تصنيف عديل أرقام السنة السابقة، كما لو أن الشركة التابعة قد تم توحيدها دائما
. لم يكن إلعادة التصنيف أي أثر على األرباح "حصص غير مسيطرة محتفظ بها لغرض البيع" إلى "حصص غيرمسيطرة" 

 المعلنة سابقاً.أو حقوق الملكية 
 

 الموجودات والمطلوبات المعلنة سابقاً هو كما يلي: أثر إعادة البيان على 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كما في  
 2019ديسمبر  31

ً  المعدل   المعلن سابقا
   
 بآالف الدوالرات  بآالف الدوالرات  
 األمريكية األمريكية 
   

   الموجودات 
 362.345 364.598 نقد وأرصدة لدى البنوك 

 1.588.661 1.588.661 محفظة الخزينة 
 1.272.777 1.272.777 موجودات التمويالت 

 1.806.009 1.806.009 عقارات استثمارية 
 268.175 268.175 استثمارات الملكية الخاصة 

 96.507 96.507 استثمارات مشتركة 
 101.213 - موجودات محتفظ بها لغرض البيع

 ً  424.146 444.689 ذمم مدينة ومصروفات مدفوعة مقدما
 25.440 103.857 وآالت ومعدات ممتلكات 

   
 5.945.273 5.945.273 المجموع 
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 )يتبع( بها لغرض البيع ومطلوبات متعلقة بها. موجودات محتفظ 12
 

 
 

13 . ً  ذمم مدينة ومصروفات مدفوعة مقدما
 

2019  2020  

    
   *ذمم خدمات االستثمارات المصرفية  115.740  53.262
 تمويل مشاريع، صافي   40.803  27.202
 تطويرقيد الذمم مدينة من بيع عقارات  59.733  32.547
 سلفيات وودائع 69.163  73.625
 ذمم مدينة من الموظفين             15.578  14.616
 أرباح مستحقة من صكوك  10.174  8.619

 إيجارات مستحقة         34.005  45.363
 بيع استثمارات ذمم مدينة من  46.635  46.000
 موجودات مستردة  29.560  35.844

 مصروفات مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى  184.267  107.611

    
444.689  605.658  

 
ً  100* تم استالم   .مليون دوالر أمريكي الحقا

 
 

 . عقارات ومعدات14
 

2019  2020  

    
 أرض  17.811  17.811
 أخرى  مستأجرةوموجودات مباني  46.936  2.191

 أخرى شاملة األثاث والمركبات والمعدات 79.402  83,855

       
103.857  144.149  

 
 .ألف دوالر أمريكي( 4.786: 2019ألف دوالر أمريكي )  6.150بلغ االستهالك على العقارات والمعدات خالل السنة، 

 
 
 
 
 
 

   المطلوبات 
 74.469 70.858 أموال المستثمرين

 2.675.375 2.447.249 إيداعات من مؤسسات مالية وأخرى وأفراد 
 169.432 147.487 حسابات جارية للعمالء 
 268.016 301.411 مطلوبات التمويالت   

   لغرض مطلوبات تتعلق بموجودات محتفظ بها 
 39.936 - البيع

 526.902 466.852 ذمم دائنة ومصروفات مستحقة 
   

 3.754.130 3.433.857 المجموع 
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 ، وأفرادمن مؤسسات مالية وأخرى إيداعات. 15

  كجزء من أنشطة خزينةمع مؤسسات مالية، وغير مالية، وأفراد في هيئة عقود مرابحة ووكالة   إيداعاتتتمثل في 
،  من قبل مؤسسة غير ماليةمليون دوالر أمريكي (  84:  2019)ر أمريكي مليون دوال 84.3المجموعة. تشمل هذه األموال 

  .تخضع لعقوبات تنظيميةالتي و
 
 

  ألجل . تمويالت16
 

  ديسمبر 31  ديسمبر 31
2019  2020  

    
 تمويالت المرابحة  748,265  249.435

 صكوك *  289,818  -
 تمويالت إجارة  22,303  24.653
 قروض أخرى  28,691  27.323

    

301.411  1,089,077  

 
 % 7.5مليون دوالر أمريكي من خالل إصدار شهادات صكوك بمعدل ربح يبلغ  300المجموعة مبلغ  جمعتخالل السنة،  *

 . 2025تستحق السداد بحلول سنوياً 
 

  ديسمبر 31  ديسمبر 31
2019  2020  

    
 المتداول الجزء  466.812  240.721
 الجزء غير المتداول  622.265  60.690

    

301.411  1.089.077  

 
 من تسهيالت تمويالت المرابحة تتكون 

 
سنوات وبمعدل ربح يبلغ  5مليون دوالر أمريكي ألغراض تجارية عامة لفترة  14تم الحصول على تسهيالت بمبلغ  . 1

سنوياً(. تسهيالت تمويالت  %7)يخضع لحد أدنى يبلغ  %6شهر زائداً هامش يبلغ أ 3لفترة  LIBORالمعدل المعياري 
 . 2022لمصرف الخليجي التجاري، ويستحق في سنة المرابحة مضمونة عن طريق رهن استثمار المجموعة في أسهم ا

 
 

ألف دوالر امريكي(،  228.526: 2019ألف دوالر أمريكي ) 524.449تسهيالت قصيرة ومتوسطة األجل بمبلغ  . 2
 أوراق مالية الف دوالر امريكي (، و 51.070: 2019الف دوالر امريكي ) 282.740مضمونة برهن صكوك بقيمة 

( واستثمارات في 7( )إيضاح ألف دوالر أمريكي 239.807: 2019ألف دوالر أمريكي ) 328.431مرّكبة بمبلغ 
 (.  10ألف دوالر أمريكي( )إيضاح  26.216: 2019ألف دوالر أمريكي ) 26.216أدوات حقوق ملكية بمبلغ 

 
 تسهيالت إجارة

مليون   40.84لتمويل الجزئي لشراء عقار استثماري بمبلغ ل  2016تمثل تسهيالت تم الحصول عليها من مؤسسة مالية في  
( زائداً  LIBORسنوات بعائد ربح يساوي المعدل المعياري ) 8(( ، وتستحق السداد على فترة ب)9دوالر أمريكي )إيضاح 

 سنوياً(. %7)يخضع لحد أدنى  %5,7هامش ربح يبلغ 
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 )يتبع(. تمويالت ألجل 16
 

 القروض األخرى 
القروض األخرى تشمل تمويالت حصلت عليها شركات تابعة تتعلق بتطوير مشروع ومتطلبات رأس المال التشغيلي. 

ويحتفظ به من خالل شركة ذات أغراض خاصة وليس لديها أي حق للرجوع التمويالت مضمونة برهن استثمار عقاري 
للبنك. إن البنك ليس طرفاً في هذه العقود التمويلية، ولم يقم بضمان السداد بأي شكل من األشكال. تم اإلعالن عن هذه األرصدة  

 في البيانات المالية الموحدة نتيجة لتوحيد الشركات التابعة.
 
 

 مطلوبات أخرى .17
 

  ديسمبر 31  ديسمبر 31
2019  2020  

    
 مستحقات الموظفين     5,364   14.132
 مخصصات ومستحقات أعضاء مجلس اإلدارة   499  1.799

 أرباح أسهم موزعة لم يطالب بها  5,150   12.608
 ربح مضاربة مستحق  14,805  23.637
 للموظفينمخصص مكافأة نهاية الخدمة   3,302   3.219
 صندوق األعمال الخيرية والزكاة    5,344   5.407

 مبالغ مستلمة مقدماً من العمالء    71,547   114.704
 ذمم دائنة 150,046  170.886
 مصروفات مستحقة  وذمم دائنة أخرى  208.981  120.460

    

466.852  465,038  
 

 
 . حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار  18

 
  ديسمبر 31  ديسمبر 31

2019  2020  
    

 وكالة  – إيداعات وقروض من مؤسسات مالية  -  27.467
 ضاربة م 1.156.993  1.191.078

    

1.218.545  1.156.993  

 
فئات األصول التالية  في  بشكل مشترك  بمزج األموال المستلمة من حاملي حسابات االستثمار، وتم استثمارها    مجموعةال  تقام

   ديسمبر: 31كما في 
 

  ديسمبر 31  ديسمبر 31
2019  2020  

    
 أرصدة لدى البنوك  88,294   111.792
 حساب احتياطي مصرف البحرين المركزي   40,886   67.454

 إيداعات لدى مؤسسات مالية   76,950   173.761
 صكوك   –أدوات دين   693,576   517.377
 موجودات التمويالت  257.287  348.161

    

1.218.545  1,156,993  

 
 : الشيء(.2019، كان رصيد احتياطي معادلة األرباح واحتياطي مخاطر االستثمار ال شي )2020ديسمبر  31كما في 
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 )يتبع(. حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار 18
 

ال تقوم المجموعة بتخصيص األصول المتعثرة إلى صندوق أصحاب حسابات االستثمار. يتم تخصيص جميع مخصصات 
ال يتم أيًضا تخصيص المبالغ المستردة من األصول المالية المتعثرة ألصحاب حسابات  انخفاض القيمة لحقوق الملكية.

 األستثمار.
 

يتم تخصيص الدخل المكتسب فقط من مجموعة الموجودات الممولة من حقوق حاملي حسابات االستثمار بين حقوق ملكية 
 وفات إدارية على حسابات االستثمار.حاملي األسهم وأصحاب حسابات االستثمارات. لم تحتسب المجموعة أي مصر

 
 فيما يلي متوسط األرباح الموزعة بين مساهمي المجموعة و أصحاب حسابات االستثمار:

 
 2020  2019 
 حصة   

 المضارب 
أسهم حاملي  

 حسابات االستثمار 
 حصة   

 المضارب 
أسهم حاملي  

 حسابات االستثمار
 %19.39 %80.61  %12.04 %87.96 مضاربة شهرية * 

 %34.62 %65.38  %24.65 %75.35 شهور  3مضاربة 
 %40.00 %60.00  %28.43 %71.57 أشهر  6مضاربة 
 %57.04 %42.96  %37.50 %62.50 شهر   12مضاربة 
 %61.35 %38.65  %39.91 %60.09 شهر   18مضاربة 
 %56.89 %43.11  %32.65 %67.35 شهر   24مضاربة 
 %67.63 %32.37  %44.28 %55.72 شهر   36مضاربة 

 
 تتضمن حسابات التوفير والوافر وحسابات مضاربة تحت الطلب* 

 
 نصيب المستثمرين من العائد على أصول االستثمار المشترك، والتوزيعات لحاملي حسابات االستثمار كانت كما يلي:

 

  ديسمبر  ديسمبر
2019  2020  

    
 االستثمار المشترك عوائد أصول  (57,401)  (62.451)

 حصة البنك كمضارب  24,812  22.433

    
 لعائد لحاملي حسابات االستثمار ا (32,589)  (40.018)

 
 

:  2019)    %60.72خالل السنة، بلغ متوسط حصة المضارب كنسبة من إجمالي الدخل المخصص ألصحاب حسابات االستثمار  
( مقارنة بمتوسط حصة المضارب التعاقدية مع أصحاب حسابات االستثمار. وبالتالي، فإن المجموعة تنازلت عن  46.56%

 %(. 12.83:  2019)  %3.17رسوم مضارب بلغ متوسطها 
 

تشارك المجموعة في األرباح المحققة من استثمار الحسابات الجارية واألموال األخرى المستلمة على أسس أخرى عدا  ال ت
 عقود المضاربة.  

 
جميع األموال التي تم جمعها من أصحاب حسابات االستثمار يتم تخصيصها للموجودات على أساس األولوية، بعد تجنيب مبلغ 

 البنوك ألغراض إدارة السيولة. نقدي محدد وإيداعات لدى 
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 رأس المال .19

 

  ديسمبر  ديسمبر
2019  2020  

 :   المصرح به   
 دوالر أمريكي للسهم الواحد   0.265سهم بواقع  9.433.962.264   

 دوالر أمريكي للسهم الواحد(  0.265سهم بواقع  9.433.962.264: 2019) 2.500.000  2.500.000

    
 الصادر والمدفوع :    
 دوالر أمريكي للسهم الواحد  0.265سهم بواقع  3.681.650.441   

 دوالر أمريكي للسهم الواحد(  0.265سهم بواقع  3.681.650.441: 2019) 975.638  975.638

 
 

 كما يلي:  2020ديسمبر   31كانت الحركة في رأس المال خالل السنة المنتهية في 
 

2019  2020  
    

 يناير 1في  975.638  975.638
 إصدار أسهم منحة  -  55.000

 إطفاء أسهم خزينة  -  (55.000)

    
 ديسمبر   31في  975.638  975.638

 
  296.537.880:  2019ديسمبر    31سهم خزينة )  313.358.202، احتفظ البنك بما مجموعه  2020ديسمبر    31كما في  

مليون دوالر أمريكي، فيما يتعلق بخطة حوافز   25.1سهماً مقابل    124.427.651سهم خزينة(. خالل السنة، اشترى البنك  
سهماً مكتسباً  38.657.329باإلضافة لذلك، كان لدى البنك  الموظفين طويلة األجل، والتي تم تضمينها في أسهم الخزينة.

 : ال شيء(.2019دوالر أمريكي ) 8.533.101قيمتها 
 

 معلومات إضافية حول رأس المال والمساهمين
 
 البنك تحت فئة واحدة، وجميع المساهمين متساوون في حقوق التصويت. تندرج جميع أسهم (1

 يوضح جدول توزيع األسهم أدناه عدد المساهمين ونسبة التملك من مجموع عدد األسهم :  (2
 

    % من مجموع 
    عدد األسهم  

  عدد األسهم  عدد المساهمين  القائمة
 التصنيف*    

    
 %1أقل من   2,248,583,791   7,744  61%
 %5إلى أقل من  %1من   924,716,288   15  25%
 #  %10إلى أقل من  %5من   508,350,362   2  14%

    
100 7,761 3,681,650,441  

 
 .للبنك * مبين كنسبة من مجموع عدد األسهم القائمة
 # يشمل أسهم الخزينة التي يحتفظ بها البنك.
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 كالتالي: من مجموع األسهم القائمة % 5يملكون أكثر من  الذين مساهمينال كان ، 2020ديسمبر  31كما في  (3
 

  عدد األسهم  % من مجموع  
   األسهم القائمة 

 إسم المساهم   
 مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب )أسهم خزينة(   313,358,202  8.51%
 بنك الهالل  194,992,160  5.30%

 
 

 التخصيصات والتغيرات في هيكل رأس المال 

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

، والتي تم تنفيذها خالل  التخصيصات التالية، وافق المساهمين على 2020 إبريل 6عقد بتاريخ  الذي المساهمينفي اجتماع 
 السنة: 

  ؛مليون دوالر امريكي 30% من رأس المال المدفوع بقيمة 3.34بنسبة نقدية أرباح أسهم  (أ

 ؛ 2019لسنة   دوالر الحتياطي األعمال الخيرية ألف 500تخصيص ( ب

 ؛ 2019لسنة  دوالر أمريكي لصندوق الزكاة ألف 568تخصيص ( ج

  ؛مليون دوالر أمريكي إلى االحتياطي القانوني 8تحويل  ( د

  110.273شطب خسائرمتراكمة بمبلغ    ، وافق المساهمون على 2020مبر  سبت  30في اجتماع المساهمين الذي عقد بتاريخ  (  هـ
 .ألف دوالر أمريكي مقابل االحتياطي القانوني

 
 التخصيصات المقترحة 

 المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي:خاضعة لموافقة  2020لسنة   يقترح مجلس اإلدارة التخصيصات التالية

 ؛ مليون دوالر أمريكي  17والبالغة  من رأس المال المدفوع  % 1.86رباح نقدية بنسبة أ •

 ؛مليون دوالر أمريكي  25والبالغة  من رأس المال المدفوع   % 2.74بنسبة  أسهمرباح أ •

 ؛دوالر أمريكي إلى االحتياطي القانوني مليون 4.51مبلغ تحويل  •

 . للسنة ألف دوالر أمريكي إلى صندوق الزكاة 604مليون دوالر أمريكي إلى صندوق التبرعات الخيرية و 0.5تحويل  •
 
 

      احتياطي أسهم منحة. 20
 

2019  2020  
    

 يناير 1في   1,198   1.086
 أسهم بموجب خطة الحوافز  استبعاد/إصدار (105)   112

    
 ديسمبر   31في  1,093  1.198
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 شركات تابعة تحواذ. اس21

 
 محتسب بطريقة حقوق الملكيةقائم االستحواذ على حصص إضافية في استثمار  (1

)المعروفة سابقاً باسم ش.م.ب )مقفلة( جي بي كورب، قامت المجموعة باالستحواذ على حصة إضافية في ةسنخالل ال
، وهو استثمار محتسب بطريقة حقوق الملكية، مما نتج عن سيطرة GBCORP)) المصرف العالمي ش.م.ب )مقفلة(

 .  2020 يونيو 30المجموعة على هذه المنشأة كما في 
 

 فيما يلي الحصة الحالية للمجموعة والحصة اإلضافية المشتراة:
 

 مجموع 
 الحصة  

الحصة اإلضافية  
 المستملكة 

 الحصة  
 الحالية 

 

    
 كوربجي بي  28.69% 21.72% 50.41%

 

 المقابل المحول والحصص غير المسيطرة

تحتفظ بها المجموعة. بصورة عامة، يتم قياس المقابل المحول   استثماراتفي هيئة  المقابل المحول في عملية االستمالك كان
بالقيمة العادلة، والحصة التي يحتفظ بها المساهمون اآلخرين عدا المجموعة في الشركات التابعة، تم احتسابها في البيانات المالية 

طرين في المبالغ المحتسبة لصافي  الموحدة ضمن بند "حصص غير مسيطرة" بناء على الحصة التناسبية للمساهمين غير المسي
ً ، على أساس كل معاملة على حدة،  بتاريخ االستمالك  لشركة المستثمر فيهاأو القيمة العادلة لموجودات  ال لسياسة المحاسبية  ل  وفقا

 المختارة من قبل المجموعة. 
 

 الموجودات المستملكة والمطلوبات المتحملة القابلة للتحديد
تم اعتبارها أعمال تجارية. تم عرض القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات وأسهم حقوق الملكية  جميع الشركات المستملكة 

على أساس مؤقت. إذا تم الحصول على معلومات حديثة خالل سنة من تاريخ االستمالك تتعلق بحقائق وظروف كانت سائدة، 
بتاريخ االستمالك، فإنه سيتم تعديل المعالجة المحاسبية   أي مخصصات إضافية كانت سائدة أو  أو تحديد تعديالت للمبالغ أعاله،

 ستتم بأثر رجعي. المطلوبة لعملية االستمالك. التعديالت على محاسبة االستمالك المؤقتة
 

، كونه التاريخ الفعلي  2020 يونيو 30ة المعدلة عند االستمالك للشركات كما في دفتريأدناه تمثل القيمة ال المذكورةالمبالغ 
 لالستمالك، وتم اإلفصاح عنها بصورة مؤقتة كما هو مسموح به حسب المعايير المحاسبية.   
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    يونيو  30
2020    

    
 وإيداعات لدى مؤسسات مالية      النقد وأرصدة البنوك    32.856

 استثمارات في أوراق مالية   50.167

 عقارات استثمارية   42.477

 ممتلكات ومعدات   2.709

 ذمم مدينة ومصروفات مدفوعة مقدماً    1.440

    
 مجموع الموجودات   129.649

    
 ومطلوبات اخرى مصروفات مستحقة   1.101

    
 مجموع المطلوبات   1.101

    
 القابلة للتحديد )أ( والمطلوبات مجموع صافي الموجودات   128.548

 
 

    بآالف الدوالرات 
    األمريكية 

 ة للحصة في حقوق ملكية الشركة المستثمر فيها والمحتفظ بها من قبلعادلالقيمة ال   

 المجموعة   34.812

 قيمة المقابل المحول   21.571

 الحصص غير المسيطرة المحتسبة   63.747

    
 مجموع المقابل )ب(   120.130

    
 أ( )مؤقتة( –)ب  البةشهرة س    8.418

 
بمبلغ  البة، وقامت المجموعة باحتساب شهرة سنتج عنه صفقة شراء تساومية جي بي كورباستمالك حصة إضافية في 

إيراد من استثمارات الملكية الخاصة واالستثمارات الف دوالر أمريكي، تم إدراجها في بيان الدخل ضمن بند "  8,418
لضغوط على البائعين للتخارج من استثمارهم نتيجة انتيجة  التساومية  ". كانت صفقة الشراء  المشتركة، إيراد االستثمار المباشر

 ألف دوالر أمريكي. 32,856نتج عن االستمالك صافي تدفقات نقدية بمبلغ  في خطط أعمالهم. التغير
 
 جديدة شركات تابعةاالستحواذ على  (2

 مسيطرة في الشركات التابعة التالية: خالل السنة، قامت المجموعة باالستحواذ على حصة 
 

نسبة الملكية   األنشطة 
 الفعلية

بلد 
 التأسيس

 إسم الشركة 

المملكة  % 60 إدارة األصول العقارية 
 المتحدة

 روبك إلدارة األصول

مملكة  % 100 مؤسسة تعليمية
 البحرين

 مدرسة أثينا الخاصة للتعليم الخاص
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 المقابل المحول والحصص غير المسيطرة

بصورة عامة، يتم نقداً، وفي صورة عينية للخدمات التي تقدمها المجموعة.  المقابل المحول في عملية استمالك األصول كان
في الشركات التابعة، تم احتسابها في  اآلخرينقياس المقابل المحول بالقيمة العادلة، والحصة التي يحتفظ بها المساهمون 

لمساهمين غير المسيطرين في المبالغ  البيانات المالية الموحدة ضمن بند "حصص غير مسيطرة" بناء على الحصة التناسبية ل
على أساس كل  أو بالقيمة العادلة في تاريخ استمالك الشركة المستثمر فيها    المحتسبة لصافي موجودات الشركة المستثمر فيها،

لدفع في  حين يشمل المقابل مقابالً طارئاً مستحق ا  معاملة على حدة، بناء على السياسة المحاسبية المختارة من قبل المجموعة.
المستقبل بناًء على التزامات األداء والخدمة للموظفين المستمرين بالعمل، فإنه يتم احتساب هذه االلتزامات بموجب المعيار 

 المدفوعات على أساس األسهم.  –( 2الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

 
 الموجودات المستملكة والمطلوبات المتحملة القابلة للتحديد

جميع الشركات المستملكة تم اعتبارها أعمال تجارية. تم عرض القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات وأسهم حقوق الملكية 
على أساس مؤقت. إذا تم الحصول على معلومات حديثة خالل سنة من تاريخ االستمالك تتعلق بحقائق وظروف كانت سائدة، 

خصصات إضافية كانت سائدة بتاريخ االستمالك، فإنه سيتم تعديل المعالجة المحاسبية أو تحديد تعديالت للمبالغ أعاله، أو أي م
 لعملية االستمالك. التعديالت على محاسبة االستمالك المؤقتة ستتم بأثر رجعي.

 
، وتم اإلفصاح عنها بصورة  تاريخ االستمالكالمعدلة عند االستمالك للشركات كما في    ةدفتريال المبالغ المعلنة أدناه تمثل القيمة  

 مؤقتة كما هو مسموح به حسب المعايير المحاسبية.   
      

  روبك  مدرسة  
  إلدارة األصول  أثينا
  بآالف  بآالف

  الدوالرات   الدوالرات 
  األمريكية  األمريكية

    
 ممتلكات ومعدات  22  43.235
 ذمم مدينة 135  3,351

 نقد وأرصدة البنوك 951  405

    
 مجموع الموجودات  1,108  46.991

    
 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى 109  40.991

    
 مجموع المطلوبات  109  40.991

    
 مجموع صافي الموجودات القابلة للتحديد )أ( 999  6.000

 
    

 المقابل 7.409  6.000
 حصص غير مسيطرة محتسبة  400  -

    
 مجموع المقابل )ب(  7.809  6.000

    
 ب( -الشهرة )أ 6.810  -

 
 
 ض بيان التدفقات النقدية الموحد، فإن صافي النقد المستحوذ من دمج العمليات هو كما يلي:اغرأل
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 . االستحواذ على حصص إضافية في استثمار محتسب بطريقة حقوق الملكية )يتبع(21

 
    المجموع 

    
 النقد وأرصدة البنوك المستحوذة كجزء من دمج العمليات    34.212

 مطروحاً: المقابل النقدي    (7.409)

    
 تابعة صافي التدفقات النقدية من االستحواذ على شركات    26.803

 
 
 في شركات تابعة قائمةاالستحواذ على حصص إضافية  (3

 
 الشركات التابعة التالية.  قامت المجموعة باالستحواذ على حصة إضافية في،  2019خالل 

 مجموع 
 الحصة  

الحصة اإلضافية  
 المستملكة 

 الحصة  
 الحالية 

 

    
 شركة مرفأ تونس لالستثمار 51.41% 31.5% 82.92%

 شركة المساحات الجنوبية للتطوير العقاري   51.18% 48.82% 100%

 

    بآالف
    الدوالرات 

    
 )بناًء على التكلفة التاريخية(   القيمة الدفترية للحصص غير المسيطرة المشتراة   49.469

 )بناًء على سعر المعاملة( المقابل المدفوع     (100.881)

    
 حقوق الملكية الخاص بمساهمي البنك االنخفاض في    ( 51.412)

 
 

 . إيرادات أخرى22
دوالر  مليون 23.2بعد اآلن بمبلغ  مطالب بهاتعد اإليرادات األخرى تشمل ربح محتسب من سداد وشطب التزامات لم 

مليون دوالر أمريكي، وإيرادات الشركات التابعة غير المالية بمبلغ   8.4أمريكي،  ومبالغ مستردة من شركات المشاريع بمبلغ  
 مليون دوالر أمريكي(. 17: 2019مليون دوالر أمريكي ) 2

 
 

 . تكلفة الموظفين23
 

2019  2020  
    

 الموظفينرواتب ومنافع   43,746   47.054
 مصروفات التأمين اإلجتماعي   3,326   3.536

    
50.590  47.072  

 
 ً لسياسة الحوافز المتغيرة للمجموعة، يتم إصدار جزء من مكافأة األداء السنوية في هيئة مكافآت اسهم لموظفي اإلدارة  وفقا

العليا. هذه المكافآت تشمل حوافز مؤجلة في هيئة أسهم، وخطط شراء أسهم، وخطط حوافز طويلة األجل بشروط مختلفة. 
التمويل، والتسعير، وفترة التأجيل، تحدد لكل سنة من قبل لجنة الترشيح شروط المكافآت، بما في ذلك نوع الخطة، ومدى 

 والمكافآت والحوكمة بالبنك.
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 )يتبع( . تكلفة الموظفين23
 

ملخص لشروط التأجيل  الموظفين المشمولين طبيعة المكافأة سنة األداء 
 واالستحقاق

خطة شراء الموظفين  2014مكافآت 
 لألسهم

األشخاص المشمولون في  
الوظائف األساسية 
والرقابية، الذين يتجاوزون 
الحد األقصى لمجموع 
ً لقواعد  المكافآت  وفقا
المكافآت الصادرة عن  

البحرين المركزي،  مصرف 
وسياسة المكافآت المتغيرة 

 للبنك

يتم إطالق األسهم بشكل تقديري 
  3خالل فترة التأجيل التي تبلغ 

سنوات. يحدد سعر اإلصدار 
المحدد بناء على تسوية محددة 
لسعر السوق بتاريخ المكافآت. ال 
توجد شروط مستقبلية لألداء، أو 
شروط خدمة. تملك األسهم الحق 

األسهم، إن وجدت، ولكن    في أرباح
 تطلق خالل فترة التأجيل.  

 * 2019- 2015مكافآت 
 
 
 
 

خطة شراء الموظفين 
لألسهم، وعالوة سنوية 

 مؤجلة

خطة حوافز األسهم طويلة   2020مكافآت 
 األجل

أعضاء محددين من اإلدارة  
 العليا

، وبموجب هيكل  2020خالل عام 
مكافآت األداء المستقبلي للبنك، تم 
تقديم خطة حوافز األسهم طويلة  
األجل، حيث يتم مكافأة الموظفين  
في صورة أسهم كنسبة مئوية من  
تحقيق بعض شروط األداء المحددة 
مسبقاً. تحدد خطة حوافز األسهم 
طويلة األجل شروط األداء 

تحقاق والخدمة، ولديها جدول اس
قابل للتصنيف على مدى ست 
سنوات. يتم تحديد سعر اإلصدار 
إستناداً إلى تعديل محدد على سعر 
السوق بتاريخ المكافأة. تشمل أسهم 
خطة حوافز األسهم طويلة األجل  
مميزات الرافعة المالية، وتستحق 
أرباح األسهم، إن وجدت، التي يتم 

 إصدارها مع األسهم المستحقة.   

 
 
 2019 2020 حوافز األسهمخطة 

بآالف الدوالرات  عدد األسهم 
 األمريكية 

بآالف الدوالرات  عدد األسهم 
 األمريكية

     

 10.408 26.547.980 11.039 37.531.546 الرصيد االفتتاحي
     الممنوح خالل السنة 

 6.259 24.531.867 1.259 5.316.072 مكافآت سنوية مؤجلة  -
 - - 26.860 257.715.531 األسهم طويلة األجلخطة حوافز  أسهم -
 - 2.893.887 - - منحة  أسهم

 - (2.638.466) - - مصادرة وتسويات أخرى 
 (5.628) (13.803.722) (9.395) (55.298.795) محول للموظفين/ سداد 

     
 11.039 37.531.546 29.763 245.264.354 الرصيد الختامي 

 
، فإن المبالغ المعلنة في الجدول تمثل المبالغ  خطة حوافز األسهم طويلة األجل و الموظفين لألسهمفي حالة خطة شراء 

 المستحقة أو المنافع التي تم احتسابها في بيان الدخل الموحد، وليس القيمة اإلجمالية لألسهم الصادرة.            
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 . مصروفات تشغيلية أخرى24

 

2019  2020  
    

 مصروفات االستشارات االستثمارية  13.091  14.186
 إيجار  4.002   4.976
 رسوم مهنية واستشارية   9.073   5.616
 مصروفات قانونية   4.379   3.502
 استهالك   2.268   2.172
 مصروفات تتعلق بشركات تابعة غير مصرفية   17.428   4.562

 مصروفات تشغيلية أخرى   14.945   16.831
    

51.845  65.186  

 
 

 . مخصصات انخفاض قيمة الموجودات  25
 

2019  2020  
    

 أرصدة البنوك   5  (126)
 محفظة الخزينة     

 إيداعات لدى مؤسسات مالية  - (1,077)   161
 دين  ملكية و الحقوق   وراق مالية في أ - 2.556  19

 ( 8)إيضاح موجودات تمويالت  9.160  44.804
 ( 9)إيضاح عقارات استثمارية   -  799

 (( 3( و)2)10)إيضاح   استثمارات الملكية الخاصة 13.476  -
 ( 11)إيضاح استثمارات مشتركة  -  8.970

 ذمم مدينة أخرى   2.761  (146)
 التزامات وضمانات مالية  (82)  (217)
    

54.264  26,799  

 
 

 المساعدات واإلعانات الحكومية . 62

أعلنت حكومة مملكة البحرين عن العديد من برامج التحفيز االقتصادي )"الحزم"( لدعم   ،(19-)كوفيد نتيجة لجائحة الكورونا
 األعمال التجارية في هذه األوقات الصعبة. 

 
الف دينار بحريني، تمثل تعويض لتكاليف الموظفين، والتنازل 4,954 خالل السنة، استلمت المجموعة مساعدات مالية بمبلغ 

تم احتسابها مباشرة في حقوق   والتي،  مملكة البحرين  المستلم من حكومةبدون تكلفة  عن رسوم الخدمات، وتمويل إعادة الشراء  
 الملكية.  

  
 

 ذوي عالقة  معامالت مع أطراف. 27

يتم اعتبار األطراف كأطراف ذوي عالقة عندما يكون ألحد األطراف قدرة السيطرة على الطرف اآلخر أو يكون له نفوذ  
يؤثر على السياسات المالية والتشغيلية للطرف اآلخر. يشتمل األطراف ذوي عالقة على شركات تمارس المجموعة عليها 

ينتج جزء جوهري من رسوم  ضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية للمجموعة.نفوذاً مؤثراً ومساهمين رئيسيين وأع
اإلدارة من مؤسسات تمارس المجموعة عليها نفوذاً مؤثراً )موجودات تحت اإلدارة(. على الرغم من ان هذه المؤسسات تعتبر 

عمالئها والذين هم في الغالب أطراف أخرى  أطراف ذوي عالقة، إال أن المجموعة تقوم بإدارة هذه المؤسسات بالنيابة عن 
 والمنتفعين اقتصادياً من هذه االستثمارات. المعامالت مع هذه الشركات مبنية على الشروط المتفق عليها.  
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 عالقة )يتبع(.  معامالت مع أطراف ذوي 27

 

المدرجة في البيانات المالية  كما في تاريخ نهاية السنة، أرصدة مع أطراف ذوي عالقة وخالل السنة معامالت الفيما يلي 
 الموحدة:

 
  أطراف ذوي عالقة    
    مساهمين   
    رئيسيين/  موجودات تحت  
  شركات   شركات  اإلدارة  
  زميلة/  موظفي  ألعضاء مجلس  شاملة شركات  
  مشاريع  اإلدارة  اإلدارة  ذات أغراض  

  مشتركة  الرئيسين  حصص فيها  خاصة وأخرى  المجموع 
 معامالت       

 ية مصرفية استثمارمنتجات بيع  - - - 137.100 137.100
      

 
 

  أطراف ذوي عالقة   
    مساهمين   
    رئيسيين/  موجودات تحت  
  شركات   شركات  اإلدارة  
  زميلة/  موظفي  ألعضاء مجلس  شاملة شركات  
  مشاريع  اإلدارة  اإلدارة  ذات أغراض  

  مشتركة  الرئيسين  حصص فيها  خاصة وأخرى  المجموع 
     2020 
 الموجودات        

 محفظة الخزينة  - - 35.000 - 35.000
 موجودات التمويالت   - 9.485 17.695 29,848  57.028

 استثمارات الملكية الخاصة  114.250 -  16,058 49.170  179.478
 استثمارات مشتركة  -   -  - 70,715  70.715

137,238 132.616 - - 4,622  ً  ذمم مدينة ومصروفات مدفوعة مقدما
      

 المطلوبات        
 الحسابات الجارية للعمالء  358 225 17.995 3.212 21.790

 مالية وغيرإيداعات من مؤسسات      
 مالية وأفراد  - 5.584 112.568 - 118.152
 ذمم دائنة ومصروفات مستحقة  - 500 2.732 74,242 77.474

      

 حقوق حاملي حسابات االستثمار  1.095 639 99.579 865 102.178
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، كون المجموعة لم تنتهي من التخصيص 2020المبلغ المعروض ال يشمل مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة الرئيسيين لسنة  *  

 كما في تاريخ اعتماد هذه البيانات المالية الموحدة. 

 

   أطراف ذوي عالقة  
   مساهمين   
  موجودات تحت  رئيسيين/   
  اإلدارة  شركات   شركات  
  شاملة شركات  ألعضاء مجلس  موظفي  زميلة/  
  ذات أغراض  اإلدارة  اإلدارة  مشاريع 
 المجموع  خاصة وأخرى  حصص فيها  الرئيسين مشتركة  

2020      

      اإليرادات 

      إيراد األنشطة االستثمارية

 73.266 73.266 - - - المصرفية 

      إيراد من األعمال المصرفية 

 ( 8.257) ( 24) (7.342) ( 5) (886) التجارية

      إيراد من استثمارات الملكية  

 7.839 8.854 - - (1.015) الخاصة واستثمارات مشتركة 

      

 5.159 5.159 - - - إيراد العقارات 

      

      المصروفات 

 11.622 66 385 11.171 - مصروفات تشغيلية 
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 .  معامالت مع أطراف ذوي عالقة )يتبع(27

 

  أطراف ذوي عالقة   
    مساهمين  
    رئيسيين/ موجودات تحت  
  شركات   شركات  اإلدارة  
  زميلة/  موظفي  ألعضاء مجلس  شاملة شركات  
  مشاريع اإلدارة  اإلدارة  ذات أغراض  

  مشتركة  الرئيسين حصص فيها  خاصة وأخرى  المجموع 
     2019 
 الموجودات        

 موجودات التمويالت  - 5.350 15.146 60.752 81.248
 استثمارات الملكية الخاصة  115.617 - 6.058 47.881 169.556
 استثمارات مشتركة  - - - 51.950 51.950
68.035 60.642 5.000 - 2.393  ً  ذمم مدينة ومصروفات مدفوعة مقدما

      

 المطلوبات        
 أموال المستثمرين 72 - - 15.409 15.481
 الحسابات الجارية للعمالء  - 4.732 - - 4.732

 إيداعات من مؤسسات مالية وغير     
 مالية وأفراد  515 162 14.193 3.202 18.072
 ذمم دائنة ومصروفات مستحقة  1.133 1.800 11.679 11.679 26.291

      

 حقوق حاملي حسابات االستثمار 1.072 1.586 299.416 1.008 303.082

 

 
 

 
 
 
 

   أطراف ذوي عالقة  
   مساهمين   
  موجودات تحت  رئيسيين/   
  اإلدارة  شركات   شركات  
  شاملة شركات  ألعضاء مجلس  موظفي  زميلة/  
  ذات أغراض  اإلدارة  اإلدارة  مشاريع 
 المجموع  خاصة وأخرى  حصص فيها  الرئيسين مشتركة  

2019      

      اإليرادات 

      إيراد األنشطة االستثمارية

 95.771 95.771 - - - المصرفية 

      إيراد من األعمال المصرفية 

 (9.915) ( 29) (10.027) 292 (151) التجارية

      إيراد من استثمارات الملكية  

 9.768 2.358 - - 7.410 الخاصة واستثمارات مشتركة 

      

 13.442 - 13.392 50 - إيراد العقارات 

 1.614 1.301 - - 313 إيراد الخزينة وإيراد آخر 

      

      المصروفات 

 16,718 - - 16,718 - مصروفات تشغيلية 

 623 - 623 - - مصروفات التمويل 
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 .  معامالت مع أطراف ذوي عالقة )يتبع(26
 

 أعضاء مجلس اإلدارة الرئيسيين

يمارسون من أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذيين الرئيسيين الذين  في المجموعة  يتكون أعضاء اإلدارة الرئيسيون  
 . وشركتها التابعة المصرفية الجوهرية السلطة والمسئولية في التخطيط والتوجيه والسيطرة على أنشطة المجموعة

 
 في استثمارات تروج لها المجموعة. مباشرةً  خالل السنة، لم يشارك أي من أعضاء مجلس اإلدارة

 
 فيما يلي حوافز أعضاء اإلدارة الرئيسيين :

 

2019  2020  
    

 مكافآت وأتعاب ومخصصات أعضاء مجلس اإلدارة  1.673  3.213
 رواتب ومنافع أخرى قصيرة األجل ومصروفات  9.222  13.289

 منافع ما بعد نهاية الخدمة  276  216
 

 
  والموجودات تحت الوصاية .  موجودات تحت اإلدارة28
 

تقوم المجموعة بتوفير خدمات اإلدارة وإدارة االستثمارات والخدمات االستشارية لشركات المشاريع التي تقوم بتأسيسها،  (1
ويتضمن هذا اتخاذ قرارات بالنيابة عن هذه الشركات. ان الموجودات المحتفظ بها بهذه الصفة غير مضمنة في هذه البيانات 

ديسمبر  31مليون دوالر أمريكي ) 3.012اإلدارة في تاريخ بيان المركز المالي  المالية الموحدة. بلغت الموجودات تحت
ألف دوالر   4.895ة، قامت المجموعة بتسجيل رسوم إدارة بمبلغ سنمليون دوالر أمريكي(. خالل ال 1.975:  2019

 . ألف دوالر أمريكي( مقابل أنشطة متعلقة بإدارة الموجودات 2,880: 2019مبر ديس 31أمريكي )
 

دوالر أمريكي، والتي تم ألف    453.937بمبلغ     (’DPM‘)  االختياريةتتكون الموجودات تحت الوصاية من إدارة المحافظ   (  2
دوالر أمريكي منها في منتجات االستثمارية الخاصة بالبنك. باإلضافة لذلك، يحتفظ البنك بالنيابة  ألف  129.166استثمار 

 دوالر أمريكي.  ألف  41,611المستثمرين بصكوك بمبلغ 
 
 

 .  العائد لكل سهم29

 العائد األساسي لكل سهم 

 األسهم القائمة خالل السنة. يحسب العائد األساسي لكل سهم بقسمة ربح السنة على المتوسط المرجح لعدد  
 

تم تعديل المتوسط الموزون ألسهم الملكية لفترات المقارنة المعروضة بالنسبة إلصدار األسهم خالل السنة بدون تغيير مقابل 
 في الموارد.  

 

2019  2020  
    

 بآالف األسهم    
 العادية للعائد األساسي والمخفض المتوسط المرجح لعدد أسهم الملكية   3.341.730  3.343.148
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    إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 بآالف الدوالرات األمريكية                                                 2020 ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

 
 )يتبع( .  العائد لكل سهم29

 

 العائد المخفض لكل سهم 

يحتسب العائد المخفض لكل سهم بتعديل المتوسط الموزون لعدد األسهم العادية القائمة على افتراض تحويل جميع األسهم 
المخفضة المحتملة. تعتبر األسهم المحتملة مخفضة فقط إذا كان تحويلهم ألسهم عادية سيؤدي النخفاض العائد على السهم أو  

 زيادة الخسارة لكل سهم.  

ة الحالية كان  سن، بما أن معدل القيمة السوقية لألسهم خالل ال2014الممنوحة للموظفين قبل القديمة آت األسهم في حالة مكاف
. بالتالي، لم  2020ديسمبر  31أقل من سعر اإلصدار المفترض وفقاً للخطة، لذلك ال تعتبر مكافآت األسهم مخفضة كما في 

ال يملك البنك أي أدوات مخفضة   أعاله.  المذكورةلغرض احتساب العائد المخفض لكل سهم، عدا   ضيتم عمل تسويات للتخفي
       أخرى.

 
 

 والمسئولية االجتماعية .  الزكاة30

يقوم المساهمون بأداء الزكاة بصورة مباشرة عن توزيعات األرباح وكذلك المستثمرون عن حسابات االستثمار المقيدة، وبالتالي 
لبنك بتحصيل أو دفع الزكاة نيابة عن المساهمين أو أصحاب حسابات االستثمار المقيدة. ويقوم البنك بحساب الزكاة ال يقوم ا

ويتم إبالغ )طريقة صافي الموجودات(  المستحقة الدفع من قبل المساهمين بالطريقة التي تحددها هيئة الرقابة الشرعية للبنك
دوالر   0.0001542بلغت  2019ديسمبر  31من قبل المساهمين للسنة المنتهية في  المساهمين بها سنوياً. الزكاة المستحقة

، وسوف حتى تاريخه  لزكاة للسنة الحالية من قبل هيئة الرقابة الشرعية للمجموعةا  حسبة  ولم يتم اعتمادللسهم الواحد،  أمريكي  
  لكتروني للبنك.إليتم اإلعالن عنها في الموقع ا

 
 بالوفاء بواجباتها االجتماعية عن طريق تقديم التبرعات الى المؤسسات االجتماعية والخيرية.تقوم المجموعة 

 
 

 .  إيرادات مخالفة للشريعة اإلسالمية  31

ً لذلك تحول أرباح المصادر غير  تلتزم المجموعة بعدم إحتساب أي إيراد من مصدر يتنافى مع الشريعة اإلسالمية. ووفقا
حساب األعمال الخيرية الذي تستخدمه المجموعة لألعمال الخيرية. يتم إظهار الحركة في األموال من مصادر اإلسالمية إلى  

إسالمية ضمن بيان مصادر واستخدامات أموال صندوق األعمال الخيرية والزكاة. تتلقى المجموعة   متوافقة مع الشريعة غير
. تم استخدام هذه المبالغ بشكل حصري لألعمال  التزاميةية أو فوائد من ودائع لدى مصرف البحرين المركزي وودائع عرض

 دوالر أمريكي(. ألف  336:  2019دوالر أمريكي )  ألف  129الخيرية، وقد بلغ إجمالي الفوائد المستلمة 
 
 

 .  هيئة الرقابة الشرعية32

توافق أعمال المجموعة مع أحكام وشروط تتكون هيئة الرقابة الشرعية للمجموعة من أربعة علماء يقومون بمراجعة مدى 
الشريعة اإلسالمية العامة والفتاوى الخاصة الصادرة عن الهيئة. تشتمل المراجعة على فحص للمستندات واألنظمة المطبقة 

 من قبل المجموعة للتأكد من توافق أنشطة المجموعة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
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    إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 الدوالرات األمريكيةبآالف                                                  2020 ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

 
 . مواعيد االستحقاق33

. االلتزامات غير المحتسبة للمجموعة بناًء على مواعيد استحقاق التعاقدية للمجموعةوتم عرض مواعيد استحقاق الموجودات 
ت والمطلوبات حينما ال يكون موعد االستحقاق التعاقدي متوفراً، اخذت المجموعة باالعتبار بيان االستحقاق / السداد للموجودا

 (.38للمطلوبات المالية، راجع إيضاح )غير المخصومة بالنسبة لمواعيد االستحقاق التعاقدية  على التوالي.
 

  لغاية  إلى   3 أشهر  6 إلى  1 أكثر من  غير محدد  
 2020ديسمبر   31 أشهر  3 أشهر  6 إلى سنة  سنوات  3 سنوات  3 االستحقاق  المجموع 

 الموجودات         
 نقد وأرصدة لدى        

 البنوك 515.867 4.973 10.393 5.269 - - 536.502
 محفظة الخزينة  880.830 60.209 26.401 374.068 497.038 - 1.838.546
 موجودات التمويالت  129.080 59.849 133.727 457.629 486.981 - 1.267.266
 عقارات استثمارية  - - - 871.993 940.322 - 1.812.315

 استثمارات الملكية        
 الخاصة  - 2.448 56.273 110.131 87.256 - 256.108
 استثمارات مشتركة  - 2.676 8.987 108.597 6.059 - 126.319

 ذمم مدينة         
 ومصروفات مدفوعة        

605.658 - - 410.022 43.250 23.874 128.512  ً  مقدما
 ممتلكات وآالت        

 ومعدات  - - - - 144.149 - 144.149

 مجموع الموجودات  1.654.289 154.029 279.031 2.337.709 2.161.805 - 6.586.863
        
 المطلوبات         

 أموال المستثمرين 103.517 - - 27.418 - - 130.935
 ودائع من مؤسسات         

 مالية وأخرى وافراد  1.001.195 634.641 491.597 214.101 76.466 - 2.418.000
 حسابات جارية        

 للعمالء 38.477 14.374 15.607 17.836 54.462 - 140.756
 تمويالت ألجل  307.241 53.340 143.357 271.774 313.365 - 1.089.077

 ذمم دائنة         
 ومصروفات مستحقة  81.145 25.548 288.748 69.597 - - 465.038

 مجموع المطلوبات  1.531.575 727.903 939.309 600.726 444.293 - 4.243.806
        
 حقوق ملكية حاملي         

 حسابات االستثمار  283.905 194.080 285.764 193.745 199.499 - 1.156.993
 بنود غير مضمنة        
 في الميزانية         
 العمومية       

 التزامات 21.171 15.601 25.133 65.444 18.363 - 145.712
 حسابات االستثمار       

 المقيدة - - - 28.451 - - 28.451
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    إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 بآالف الدوالرات األمريكية                                                 2020 ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

 
 

 االستحقاق )يتبع(. مواعيد  33
 

  لغاية إلى   3 أشهر  6 إلى 1 أكثر من غير محدد  
 2019ديسمبر  31 أشهر  3 أشهر  6 إلى سنة  سنوات  3 سنوات  3 االستحقاق  المجموع 

 الموجودات         
 نقد وأرصدة لدى        

 البنوك 328.004 12.538 14.553 9.503 - - 364.598
 محفظة الخزينة  841.711 33.826 240.602 224.091 248.431 - 1.588.661
 موجودات التمويالت  216.818 124.980 125.343 462.580 343.056 - 1.272.777
 عقارات استثمارية  - - 4.349 899.472 902.188 - 1.806.009

 استثمارات الملكية        
 الخاصة  2.451 - 18.718 115.505 131.501 - 268.175
 استثمارات مشتركة  - 2.676 - 87.080 6.751 - 96.507

 ذمم مدينة         
 ومصروفات مدفوعة        

444.689 - 4.324 133.584 77.342 113.598 115.841  ً  مقدما
 ممتلكات وآالت        

 ومعدات  - - - - 103.857 - 103.857

 مجموع الموجودات  1.504.825 287.618 480.907 1.931.815 1.740.108 - 5.945.273
        
 المطلوبات         

 أموال المستثمرين 55.931 - - 14.927 - - 70.858
 ودائع من مؤسسات         

 مالية وأخرى وافراد  1.001.999 472.651 408.616 551.517 12.466 - 2.447.249
 حسابات جارية        

 للعمالء 40.746 15.000 16.288 18.615 56.838 - 147.487
 تمويالت ألجل  47.649 30.888 164.059 45.424 13.391 - 301.411

 ذمم دائنة         
 ومصروفات مستحقة  37.029 44.519 30.893 343.096 11.315 - 466.852

 مجموع المطلوبات  1.183.354 563.058 619.856 973.579 94.010 - 3.433.857
        
 حقوق ملكية حاملي         

 حسابات االستثمار 180.250 228.942 334.522 228.844 245.987 - 1.218.545
 بنود غير مضمنة        
 في الميزانية         

 العمومية 87.000 46.645 15.801 105.415 270 - 255.131
 التزامات       
 حسابات االستثمار       

 المقيدة 154 - - - 28.306 - 28.460
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     المالية الموحدةإيضاحات حول البيانات 
 بآالف الدوالرات األمريكية                                                                                                                       2020  ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

 
 . تمركز الموجودات والمطلوبات وحسابات االستثمار 34
 

 )أ( التمركز القطاعي
 

  البنوك العقارات أخرى 
 2020ديسمبر   31 والمؤسسات المالية   المجموع 

 الموجودات     
 نقد وأرصدة لدى البنوك  526.253 5.571 4.678 536.502

 محفظة الخزينة  1.140.276 56.184 642.086 1.838.546
 موجودات التمويالت  112.111 555.192 599.963 1.267.266
 عقارات استثمارية  - 1.812.315 - 1.812.315

 استثمارات الملكية الخاصة  29.733 161.940 64.435 256.108
 استثمارات مشتركة  - 103.837 22.482 126.319
605.658 110.044 36.820 458.794  ً  ذمم مدينة ومصروفات مدفوعة مقدما
 ممتلكات وآالت ومعدات  3.137 22.233 118.779 144.149

 مجموع الموجودات  2.270.304 2.754.092 1.562.467 6.586.863
     

 المطلوبات     
 أموال المستثمرين 3.152 - 127.783 130.935

 إيداعات من مؤسسات مالية وأخرى وأفراد  1.533.003 113.523 771.474 2.418.000
 حسابات جارية للعمالء  2.471 18.615 119.670 140.756

 تمويالت ألجل  1.045.797 19.919 23.361 1.089.077
 ومصروفات مستحقة ذمم دائنة  188.460 174.676 101.902 465.038

 مجموع المطلوبات  2.772.883 326.733 1.144.190 4.243.806
     

 حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار   82.707 156.952 917.334 1.156.993
 بنود غير مضمنة في الميزانية العمومية     

 التزامات - 65.102 80.610 145.712
 حسابات االستثمار المقيدة - 25.817 2.634 28.451
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     إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدوالرات األمريكية                                                                                                                       2020  ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

 
 . تمركز الموجودات والمطلوبات وحسابات االستثمار )يتبع(34
 

 القطاعي )يتبع()أ( التمركز 
 

  البنوك العقارات أخرى 
 2019ديسمبر  31 والمؤسسات المالية   المجموع 

 الموجودات     
 نقد وأرصدة لدى البنوك  358.145 4.190 2.263 364.598

 محفظة الخزينة  1.525.963 - 62.698 1.588.661
 موجودات التمويالت  20.842 548.799 703.136 1.272.777
 عقارات استثمارية  - 1.806.009 - 1.806.009

 استثمارات الملكية الخاصة  106.938 93.419 67.818 268.175
 استثمارات مشتركة  - 96.507 - 96.507

444.689 126.139 169.645 148.905  ً  ذمم مدينة ومصروفات مدفوعة مقدما
 ممتلكات وآالت ومعدات  - 20.155 83.702 103.857

 مجموع الموجودات  2.160.793 2.738.724 1.045.756 5.945.273
     

 المطلوبات     
 أموال المستثمرين 3.197 15.376 52.285 70.858

 إيداعات من مؤسسات مالية وأخرى وأفراد  1.788.063 - 659.186 2.447.249
 حسابات جارية للعمالء  5.725 19.687 122.075 147.487
 تمويالت ألجل  246.429 32.989 21.993 301.411
 ذمم دائنة ومصروفات مستحقة  18.060 312.685 136.107 466.852

 مجموع المطلوبات  2.061.474 380.737 991.646 3.433.857
     

 حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار   22.379 316.878 879.288 1.218.545
 الميزانية العمومية بنود غير مضمنة في     

 التزامات - 162.886 92.245 255.131
 حسابات االستثمار المقيدة 104 25.746 2.610 28.460

     

 
 
 



 74                                                                                                                                                    مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب  
 

    الموحدة  إيضاحات حول البيانات المالية
 بآالف الدوالرات األمريكية                                                                                                                        2020  ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

 
 . تمركز الموجودات والمطلوبات وحسابات االستثمار )يتبع(34

 

 )ب( التمركز الجغرافي
 

  دول مجلس  الشرق األوسط   أمريكا   
  التعاون  وشمال أفريقيا  آسيا   الشمالية  أخرى المجموع 

 2020ديسمبر  31      
 الموجودات       

 نقد وأرصدة لدى البنوك  451.512 4.105 1.349 32.788 46.748 536.502
 محفظة الخزينة  1.507.398 12 - 74.600 256.536 1.838.546
 موجودات التمويالت  1.246.979 - 5.939 14.348 - 1.267.266
 عقارات استثمارية  982.767 490.031 339.517 - - 1.812.315

 استثمارات الملكية الخاصة  205.089 - - - 51.019 256.108
 استثمارات مشتركة  38.975 - 49.199 35.663 2.482 126.319

 موجودات محتفظ بها لغرض البيع - - - - - -
605.658 55.672 14.840 11.128 10.116 513.902  ً  ذمم مدينة ومصروفات مدفوعة مقدما
 ممتلكات وآالت ومعدات  139.794 4.333 - - 22 144.149

 مجموع الموجودات  5.086.416 508.597 407.132 172.239 412.479 6.586.863
       
 المطلوبات       

 المستثمرينأموال  115.817    -     -  15.118     -  130.935
 إيداعات من مؤسسات مالية وأخرى وأفراد  2.315.744 87.805  199     -  14.252 2.418.000

 حسابات جارية للعمالء  142.812 (788) (1.958)    -   690  140.756
 مطلوبات التمويالت    717.236    -     -     -  371.841 1.089.077

 متعلقة بموجودات محتفظ بها لغرض البيعمطلوبات  - - - - - -
 ذمم دائنة ومصروفات مستحقة  290.972 90.852 65.104 2.987 15.123 465.038

 مجموع المطلوبات  3.582.581 177.869 63.345 18.105 401.906 4.243.806
       

 االستثمار حقوق ملكية حاملي حسابات  1.133.272 4.000 19.610 - 111 1.156.993
 بنود غير مضمنة في الميزانية العمومية       

 التزامات 113.141 2.879 10.558 19.134 - 145.712
 حسابات االستثمار المقيدة 25.817 - - - 2.634 28.451

 االستثمار )والتي تكون عامة مبنية على مناطق ذات ضرائب مناسبة(.  موقع، وليس بناًء على المعنية يتم قياس التمركز الجغرافي للموجودات بناًء على موقع الموجودات التشغيلية
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     إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 بآالف الدوالرات األمريكية                                                                                                                        2020  ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية
 

 . تمركز الموجودات والمطلوبات وحسابات االستثمار )يتبع(34
 

 )ب( التمركز الجغرافي )يتبع(
 

  دول مجلس  األوسط الشرق   أمريكا  
  التعاون وشمال أفريقيا آسيا  الشمالية أخرى  المجموع 

 2019ديسمبر  31      
 الموجودات       

 نقد وأرصدة لدى البنوك  305.769 606 1.393 51.649 5.181 364.598
 محفظة الخزينة  1.338.826 10.028 - 29.900 209.907 1.588.661
 موجودات التمويالت  1.242.257 - 37 14.307 16.176 1.272.777
 عقارات استثمارية  983.421 470.551 352.037 - - 1.806.009

 استثمارات الملكية الخاصة  267.078 - - - 1.097 268.175
 استثمارات مشتركة  18.942 - 49.198 18.452 9.915 96.507

ً ذمم  278.091 30.825 25.730 41.363 68.680 444.689  مدينة ومصروفات مدفوعة مقدما
 ممتلكات وآالت ومعدات  101.602 2.255 - - - 103.857

 مجموع الموجودات  4.535.986 514.265 428.395 155.671 310.956 5.945.273
       
 المطلوبات       

 أموال المستثمرين 55.409 521 - 14.928 - 70.858
 إيداعات من مؤسسات مالية وأخرى وأفراد  2.342.735 102.496 - - 2.018 2.447.249

 حسابات جارية للعمالء  145.165 - 1.639 - 683 147.487
 مطلوبات التمويالت    119.205 - - - 182.206 301.411
 ذمم دائنة ومصروفات مستحقة  263.952 123.157 65.701 13.408 634 466.852

 مجموع المطلوبات  2.926.466 226.174 67.340 28.336 185.541 3.433.857
       

 حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار 1.211.821 - 4.883 - 1.841 1.218.545
 بنود غير مضمنة في الميزانية العمومية       

 التزامات 255.131 - - - - 255.131
 حسابات االستثمار المقيدة 25.850 - - - 2.610 28.460

 ، وليس بناًء على موقع االستثمار )والتي تكون عامة مبنية على مناطق ذات ضرائب مناسبة(. المعنية التمركز الجغرافي للموجودات بناًء على موقع الموجودات التشغيليةيتم قياس 
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    الموحدة  إيضاحات حول البيانات المالية
 بآالف الدوالرات األمريكية                                                 2020  ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

 
 

 .   القطاعات التشغيلية35

الخدمات والمصرفية االستثمارية،  الخدماتو العقارات،ة قطاعات تشغيلية مميزة، وهي تطوير ثالثتملك المجموعة 
، وهي وحدات العمل االستراتيجية للمجموعة. تقدم وحدات العمل االستراتيجية منتجات وخدمات مختلفة، التجاريةالمصرفية  

ويتم إدارتها بصورة منفصلة ألن كل قطاع يحتاج استراتيجيات إدارية مختلفة وتخصيص للموارد في المجموعة. لكل وحدة  
بشكل ربع التشغيلية الرئيسي( بمراجعة تقارير اإلدارة عمل استراتيجية، يقوم مجلس إدارة المجموعة )صانع القرارات 

 سنوي.
 

 الملخص التالي يشرح عمليات كل قطاع من قطاعات المجموعة: 
 

كبير في البنى  نطاق تزاول وحدة العمل هذه أنشطتها في قطاع إنشاء وإدارة مشاريع اقتصادية على : العقاراتتطوير   •
 عة في العقارات والموجودات ذات العالقة. التحتية. كما تعمل في استثمارات المجمو

 
يركز القطاع المصرفي بالمجموعة على مجالي األسهم الخاصة وإدارة األصول. أنشطة  ستثمارية:  االمصرفية  ال  الخدمات •

األسهم الخاص تشمل شراء حصص في شركات مدرجة أو غير مدرجة، وبأسعار أقل من القيم المتوقعة. وحدة إدارة  
ئد في األسوق المستهدفة في دول مجلس التعاون امسئولة عن تحديد وإدارة االستثمارات في العقارات ذات العاألصول 

في أسواق األصول المدعومة وأسواق  الخليجي. أنشطة األعمال المصرفية االستثمارية تركز على تقديم قدرات هيكلة 
 ت الدمج واالستحواذ متوسطة الحجم. األسهم اإلسالمية، واالستشارات المالية اإلسالمية، ومعامال

  
، و الخدمات المصرفية للشركات واألفراد، وإدارة  الخدمات المصرفية التجاريةوتشمل هذه    :التجارية  الخدمات المصرفية •

 التجاري التابع للمجموعة.   من قبل المصرف الثروات، والمنتجات االستثمارية المهيكلة، وتسهيالت تمويل المشاريع 
 
، ما عدا تلك  المتبقية الخزينة وموجودات االستثمارأنشطة جميع التكاليف المشتركة، ووالخزينة:  المؤسسية خدمات ال •

بصورة مستقلة من قبل القطاعات التي ترفع التقارير بشأنها، والمتضمنة في القطاع المعني، تعتبر  يتم القيام بهاالتي 
    والخزينة للمجموعة.  المؤسسيةخدمات االجزءاً من أنشطة 

 
تقاس نتائج كل من القطاعات التشغيلية بناًء على نتائج القطاع، ويتم مراجعتها من قبل لجنة إدارية ومجلس اإلدارة بشكل 
ربع سنوي. تستخدم نتائج القطاع لقياس األداء، وتعتقد اإلدارة أن هذه المعلومات ذات عالقة وثيقة بتقييم نتائج بعض 

اول أنشطتها في هذه الصناعات. إن التسعير ما بين القطاعات، إن وجد، يتم تحديده  القطاعات ذات العالقة بشركات أخرى تز
 على أسس تجارية اعتيادية.  

 
تقوم المجموعة بتصنيف اإليرادات والمصروفات المنسوبة مباشرة للمعامالت الناتجة من كل قطاع كإيرادات ومصروفات 

اشرة بناًء على عوامل التكلفة التي يمكن تحديدها في القطاع و/ أو القطاع على التوالي. يتم تخصيص المصروفات غير المب
األنشطة ذات العالقة. إن تقارير اإلدارة الداخلية مصممة لتعكس إيرادات ومصروفات كل قطاع على التوالي، والتي تقاس  

ة ذات العالقة باألنشطة مقابل الميزانية المقدرة. إن اإليرادات، والمصروفات، والموجودات، والمطلوبات غير المخصص
إيرادات ومصروفات القطاع تظهر صافي من اإليرادات  التجارية بين القطاعات وأنشطة الخزينة على مستوى المجموعة. 

 والمصروفات بين القطاعات. 
 

طاع للق خارجية مستقلة تزاول المجموعة أنشطتها بشكل رئيسي في مملكة البحرين، وال تملك المجموعة أي فروع / أقسام 
                 )ب( في البيانات المالية الموحدة. 33المصرفي. التركز الجغرافي للموجودات والمطلوبات مشروح في إيضاح رقم  
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 )يتبع( ةالتشغيلي  ات.   القطاع35
 

 :كاآلتي معلومات نتائج القطاعات التشغيلية

 

 
 

 
 
 
 
 

   الخدمات   الخدمات  
  تطوير    المصرفية  خدمات   ال المؤسسية  

  العقارات  االستثمارية  تجارية ال مصرفية ال والخزينة  المجموع 
 2020ديسمبر   31     
      

 إيرادات القطاع  19.457 80.631 65.313 157.993 323.394
 مصروفات القطاع )شاملة مخصصات انخفاض القيمة(  (21.628) (69.152) (44.343) (138.928) ( 274.051)

 نتائج القطاع (2.071) 11.480 20.970 18.964 49.343

 موجودات القطاع  1.746.751 929.392 2.693.884 1.216.836 6.586.863

 مطلوبات القطاع  256.879 615.022 1.159.795 2.212.110 4.243.806

 معلومات القطاع األخرى      

 مخصص انخفاض القيمة  246 2.203 11.515 12.835 26.799

 الشركات الزميلة المحتسبة بطريقة حقوق الملكية  5.702 18.335 54.013 - 78.050

 حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار - - 858.057 298.936 1.156.993

 التزامات 35.449 - 110.263 - 145.712
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 .   القطاعات التشغيلية )يتبع(35
 

 معلومات نتائج القطاعات التشغيلية كاآلتي:

 

 

 * تشمل نتائج القطاعات للعمليات المتوقفة، صافي  
  

   الخدمات   الخدمات  
  تطوير    المصرفية  الخدمات    المؤسسية  

  العقارات  االستثمارية المصرفية التجارية  والخزينة  المجموع 
 2019ديسمبر  31     
      

 *   إيرادات القطاع 40.416 95.851 67.790 117.555 321.612
 انخفاض القيمة( مصروفات القطاع )شاملة مخصصات  (21.636) (52.709) (107.649) (86.035) (268.029)

 نتائج القطاع 18.780 43.141 (39.859) 31.054 53.116

 موجودات القطاع  1.890.067 539.236 2.492.711 1.023.259 5.945.273

 مطلوبات القطاع  331.077 590.478 898.412 1.613.890 3.433.857

 معلومات القطاع األخرى      

 انخفاض القيمة مخصص  49 130 54.081 4 54.264

 الشركات الزميلة المحتسبة بطريقة حقوق الملكية  46.300 57.317 12.000 - 115.617

 حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار - - 1.217.950 595 1.218.545

 التزامات 25.541 - 214.090 15.500 255.131
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 ألدوات مالية   القيمة العادلة ل. 36

 

 أ(  القيمة العادلة لألدوات المالية   

تتمثل القيمة العادلة ألي أصل من األصول في المبلغ الذي يمكن مبادلته به، أو في سداد أي التزام بين طرفين ملمين  
بتفاصيل المعاملة وعلى أسس تجارية. وتمثل السعر الذي سيتم استالمه من بيع أصل، أو سيتم دفعه لتحويل التزام في  

 خ القياس.  معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق بتاري
 

من أسس تعريف القيمة العادلة هو افتراض استمرارية الشركة، بدون وجود نية أو حاجة لتصفيتها، أو تقليص حجم 
 عملياتها بصورة جوهرية، أو إجراء المعامالت بشروط مجحفة.

لدى المؤسسات المالية،   يداعات، القيمة العادلة ألرصدة البنوك، واإل2019ديسمبر  31و 2020ديسمبر  31كما في 
المؤسسات المالية واألخرى والمطلوبات المالية األخرى   من  اإليداعاتوالموجودات المالية األخرى، وأموال المستثمرين، و

ويتم  إعادة تسعيرها باستمرار  ،قصيرة األجلال يتوقع أن تختلف اختالفا جوهرياً عن قيمتها الدفترية، كونها ذات طبيعة 
ار السوق، كلما كان ذلك مناسبا. استثمارات األوراق المالية التي تظهر بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل،  تبعاً ألسع

 تظهر بالقيمة العادلة التي يتم تقديرها باستخدام أسعار السوق المدرجة ونماذج التقييم الداخلية.  
 

ألف دوالر أمريكي )القيمة الدفترية    1.089.077  بمبلغألجل    لتمويالتل، قدرت القيمة العادلة  2020ديسمبر    31كما في  
  ألف دوالر أمريكي، القيمة الدفترية  301.411: القيمة العادلة 2019ديسمبر  31ألف دوالر أمريكي( ) 1.089.077

(، ضاغطفي سيناريو اعتيادي )غير  .نشطةأسعار سوق بالضرورة قد ال تمثل هذه  .ألف دوالر أمريكي( 301.411
، حيث أن هذه للتمويالت ألجل  باستثناء تسويات مخاطر االئتمان الخاصة، فإن القيمة الدفترية ستكون مقاربة للقيمة العادلة

        .األدوات ذات معدالت فائدة عائمة
 

 ب( تراتبية القيمة العادلة

 سة بالقيمة العادلة حسب طريقة التقييم. تم تحديد المستويات المختلف كالتالي: الجدول التالي يحلل األدوات المالية المقا

 :  أسعار السوق المدرجة )غير المعدلة( في سوق نشط للموجودات والمطلوبات مماثلة.1المستوى •

، ، والتي يمكن رصدها للموجودات والمطلوبات1: مدخالت عدا األسعار المدرجة المتضمنة في المستوى 2المستوى •
 إما مباشرةً )مثل األسعار( أو بطريقة غير مباشرة )مشتقة من األسعار(.

 : مدخالت للموجودات والمطلوبات غير مبنية على معلومات سوقية مرصودة )مدخالت غير مرصودة(.3المستوى •
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 . األدوات مالية )يتبع( 35

 

 ب( تراتبية القيمة العادلة )يتبع(
 

 2020ديسمبر  31 1المستوى   2المستوى   3المستوى   المجموع 
     
 استثمارات أسهم خاصة  (1    
 أسهم حقوق الملكية بالقيمة العادلة من     
 خالل:     

 بيان الدخل  -    -  50.000 - 50.000
 الملكية حقوق  -  19,060     -  108.998 128.058

     

178.058 108.998 50.000  19,060   

     
 محفظة الخزينة  (2    
 أسهم حقوق ملكية بالقيمة العادلة من   -    

 خالل بيان الدخل  - 173.181 155.250 328.431
 حقوق الملكية  - 648.991 - - 648.991

     

977.422 155.250 173.181 648.991  
     

 استثمارات مشتركة  (3    
 أسهم حقوق ملكية بالقيمة العادلة من      

 حقوق الملكية خالل   - - 126.319 126.319

     
1.281.799 390.567 223.181 668.051  

 

 2019ديسمبر  31 1المستوى  2المستوى  3المستوى  المجموع 
     
 استثمارات أسهم خاصة  (1    
 أسهم حقوق الملكية بالقيمة العادلة من     
 خالل:     

 حقوق الملكية  - 27.324 - 125.234 152.558
     

152.558 125.234 - 27.324  

     
 محفظة الخزينة  (2    
 أسهم حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل     

 بيان الدخل  - - 239.807 - 239.807
 الملكية حقوق  - 284.904 - - 284.904

     

524.711 - 239.807 284.904  
     
 استثمارات مشتركة  (3    
 أسهم حقوق الملكية بالقيمة العادلة من -    

 خالل حقوق الملكية  - - 96.507 96.507
     

773.776 221.741 239.807 312.228  
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 ب( تراتبية القيمة العادلة )يتبع(
 

 : 3الجدول أدناه يوضح تسوية الحركة في قيم االستثمارات المقاسة باستخدام مدخالت المستوى 
 

2019  2020  
    

 يناير 1الرصيد في  221.741  208.113
 مجموع األرباح/ )الخسائر( في بيان الدخل   (1.326)  (14.205)
 2المحول من المستوى  155.250  -
 استبعادات بالقيمة الدفترية  (41.685)  (1.680)

 مشتريات 63.623  29.513
 تغيرات القيمة العادلة خالل السنة  (7.036)  -

    
 ديسمبر  31الرصيد في   390.567  221.741

 
 
 .  التزامات ومطالبات محتملة37

 االلتزامات التي تم التعاقد عليها خالل العمل اإلعتيادي ألنشطة المجموعة:
 

  ديسمبر 31  ديسمبر 31
2019  2020  

    
 التزامات غير مسحوبة لتمديد تمويالت   83,260   182.695
 ضمانات مالية   27,003   31.395
 التزامات رأسمالية لمشاريع تطوير بنى تحتية  22,449   17.541
 التزامات إقراض  13,000  23.500

    
255.131  145.712  

   
 

 التزامات األداء

قد ترتبط المجموعة خالل العمل اإلعتيادي بالتزامات أداء متعلقة بتنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية التي تروج لها المجموعة.  
وإنه في العادة تحول المجموعة هذه االلتزامات إلى الشركات المالكة لهذه المشاريع كلما أمكن ذلك. وأنه في رأي اإلدارة، ال  

 . 2020ديسمبر  31لتزامات على المجموعة نتيجة أداء أية مشروع من مشاريعها كما في يتوقع أن تنتج أية ا
 

 قضايا ومطالبات
يوجد على المجموعة مطالبات وقضايا مرفوعة ضدها تتعلق بمشاريع قام البنك بالترويج لها في الماضي، وبعض المعامالت. 

المستشارين القانونيين الخارجيين  تأكيدبناًء على  .باإلضافة لذلك، تم رفع بعض القضايا ضد البنك من قبل موظفين سابقين
مخصصات مناسبة تم عمل  موقف البنك للدفاع عن نفسه مقابل هذه القضايا والمطالبات.قوة  من على ثقة فإن اإلدارة للبنك، 

  في السجالت المحاسبية.
 

لم يكن هناك أي إفصاحات إضافية تتعلق بالمطلوبات الطارئة ناتجة من أي مطالبات مماثلة، حيث أن أعضاء مجلس إدارة  
 .القانوني وضع البنكالبنك يعتقدون أن أي إفصاحات من هذا النوع قد تضر 
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 . إدارة المخاطر المالية38

 مقدمة 

لدى مؤسسات مالية وأخرى، واستثمارات األوراق  إيداعاتتشتمل الموجودات المالية للمجموعة على أرصدة لدى البنوك، و
من مؤسسات مالية وأخرى،    إيداعاتللمجموعة تتكون من أموال المستثمرين، و  المالية، وذمم مدينة أخرى. المطلوبات المالية

 (.4وأرصدة دائنة أخرى. السياسات المحاسبية لألدوات المالية موضحة في إيضاح )، ألجل وتمويالت
 

 تتعرض المجموعة للمخاطر اآلتية نتيجة استخدام األدوات المالية :
 
  ؛مخاطر االئتمان •
   ؛السيولةمخاطر  •
  ؛مخاطر السوق •
  .مخاطر التشغيل •

 
يعرض هذا اإليضاح المعلومات عن المخاطر التي تتعرض لها المجموعة بخصوص المخاطر المشار إليها أعاله واألهداف  

عة تملك الشركات التاب لقياس وإدارة المخاطر وكيفية إدارة المجموعة لرأسمالها. بنكتخذها اليوالسياسات واإلجراءات التي 
كل شركة  لالجوهرية التي تم توحيدها في هذه البيانات المالية الموحدة أطراً مستقلة إلدارة المخاطر، والي يراقبها مجلس إدارة  

 تابعة. وبالتالي، فإن سياسات وإجراءات وممارسات إدارة المخاطر غير متضمنة في هذه البيانات المالية الموحدة.    
 

 إطار إدارة المخاطر

ألساسي من فلسفة إدارة المخاطر لقسم إدارة المخاطر هو تقديم متابعة ورقابة مستقلة والعمل بصورة قريبة مع وحدات الجزء ا
إدارة المخاطر تقاريره مباشرة إلى لجنة التدقيق وإدارة  قسم األعمال والتي تمتلك هذه المخاطر بصورة نهائية. يرفع رئيس 

 المخاطر في مجلس اإلدارة. 
 

دارة مسئول بصورة عامة عن تأسيس بيئة المخاطر والتأكد من توفير إطار كفؤ إلدارتها. قام مجلس اإلدارة  إن مجلس اإل
بتفويض لجنة التدقيق والمخاطر المسئولة عن تنفيذ سياسات إدارة المخاطر والتوجهات والحدود والتأكد من توافر عمليات 

الداخلي وقسم االلتزام بتقديم تأكيد مستقل بأن جميع أنواع المخاطر تم قياسها المراقبة. يقوم قسم إدارة المخاطر مع قسم التدقيق  
 وإدارتها وفقاً للسياسات والتوجهات التي وضعها مجلس اإلدارة. 

 
يقوم قسم إدارة المخاطر بعرض تقارير مراجعة المخاطر ومخاطر السيولة المفصل إلى لجنة التدقيق والمخاطر المنبثقة عن  

. توضح تقارير مراجعة المخاطر األمور المحتملة لمجموعة عريضة من عوامل المخاطر  بشكل ربع سنويمجلس اإلدارة 
اطر السيولة لمحة عن مخاطر السيولة للبنك مقارنة مع سياسات البنك وتصنيفها من منخفض إلى مرتفع. تتضمن تقارير مخ

ومتطلبات الجهات التنظيمية. كما يتم إعداد تقرير آخر عن استثمارات الوحدات يعرض فيه مراجعة الهبوط في القيمة لكل 
 التخارج لكل مشروع.   استثمار ووصف للتطورات الجوهرية على المشاريع أو المشاكل وكذلك تحديث االستراتيجية وخطة
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 . إدارة المخاطر المالية )يتبع(38
 
 مخاطر االئتمان . أ

مخاطر االئتمان هي مخاطر الخسائر المالية إلى المجموعة إذا فشل العميل أو الطرف المقابل من األداة المالية بالوفاء  
التعاقدية، وهي تنشأ بشكل أساسي من إيداعات لدى مؤسسات مالية، وموجودات تمويلية، وذمم مدينة أخرى  بااللتزامات 

من شركات المشاريع. ولغرض إعداد تقارير إدارة المخاطر، فإن المجموعة تأخذ في االعتبار دمج كل عناصر مخاطر  
وتعرضات األطراف ذات ومخاطر تمركز القطاع،  ،القطاعمخاطرو ،والدولة ،التعرضات الفردية مخاطر االئتمان )مثل
 . العالقة، إلخ(

 
أثرت على العمليات التمويلية للمجموعة كما يتوقع   عنها  المحيطة بجائحة كورونا والتقلبات االقتصادية الناتجة   عدم اليقينية

ر التي يواجهها كل قطاع في ان تؤثر على أغلب العمالء والقطاعات إلى حد ما. على الرغم من صعوبة تقدير درجة التأثي
( على جميع نواحي االقتصاد، إلى حد ما.  19 –هذه المرحلة، إال أنه من المتوقع أن تؤثر أزمة جائحة الكورونا )كوفيد 

.  قطاع التجزئة ومع ذلك، فإن القطاعات الرئيسية األكثر تأثراً هي الضيافة، والسياحة، والترفيه، وشركات الطيران/النقل، و
ة لذلك، من المتوقع أن تتأثر بعض القطاعات األخرى بصورة غير مباشرة، مثل المقاوالت، والعقارات، وتجارة باإلضاف

تأثير اقليمي بسبب مساهمته في االقتصادات   2020الجملة. كما سيكون لتقلب اسعار النفط خالل الجزء األول من عام 
 االقليمية.

 
موعة تدابير وإجراءات وقائية للتخفيف من مخاطر االئتمان من خالل اعتماد بالنظر إلى هذا الوضع المتطور، اتخذت المج

نهج أكثر حذراً للموافقات االئتمانية، وبالتالي تشديد معايير تقديم االئتمان للقطاعات المتضررة. تم تأجيل دفعات التمويالت 
تزاماً بتعليمات مصرف البحرين المركزي.  للعمالء، بما في ذلك القطاع الخاص، وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ال

قد تؤدي هذه اإلجراءات إلى انخفاض صرف التسهيالت التمويلية، مما يؤدي لخفض صافي دخل التمويل وانخفاض 
 اإليرادات األخرى.  

 
، أي  ، أصدر مصرف البحرين المركزي توجيهاً تنظيمياً آخر لتمديد اإلجراءات التنظيمية االمتيازية 2020في سبتمبر 

على العمالء خالل فترة تمديد تأجيل  أرباح. ومع ذلك ، سيتم فرض 2020تأجيل دفع أقساط العمالء حتى نهاية ديسمبر 
الدفع هذه، وبالتالي ال تتوقع المجموعة خسارة تعديل جوهرية نتيجة للتمديد. من المتوقع أن يؤدي تأجيل دفع األقساط هذا  

قدية المتوقعة للمجموعة لفترة أربعة أشهر. ومع ذلك، ستتخذ اإلدارة الخطوات المناسبة  إلى تأخير التدفقات النقدية التعا
 للتخفيف من أثرها على وضع السيولة.

 
 (.()س4قامت المجموعة بتحديث مدخالتها وفرضياتها الحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة )راجع إيضاح رقم 

 
 إدارة مخاطر االستثمار واالئتمان

مجلس اإلدارة مهمة إدارة مخاطراالئتمان إلى لجنة االستثمار بمجلس اإلدارة. تضع هذه اللجنة التوجيهات التشغيلية أوكل  
ومراجعة واعتماد توصيات لجنة االستثمار واالئتمان الستراتيجات االستثمار، والمنتجات والخدمات. إن قرارات اللجنة  

 بل مجلس اإلدارة. تتم وفقاً لسياسات االستثمار المعتمدة من ق
 

 قسم إدارة المخاطر مسئول عن متابعة مخاطر االئتمان للمجموعة وتتضمن اآلتي :
 
التأكد من أن المجموعة تملك سياسات استثمار وائتمان، والتي تشمل تقييم مخاطر االئتمان وتقارير المخاطر  •

 االلتزام بالمتطلبات التنظيمية والقانونية.واإلجراءات التوثيقية والقانونية ويكون قسم االلتزام مسئول عن 
 

اإلشراف على وضع هيكل للصالحيات العتماد وتجديد تسهيالت االستثمار واالئتمان. حدود الصالحيات محكومة  •
 بمصفوفة حدود الصالحيات المفوضة المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة. 
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 . إدارة المخاطر المالية )يتبع(38
 
 )يتبع( االئتمانمخاطر  . أ

 
مراجعة وتقييم مخاطر االئتمان. يقوم قسم إدارة المخاطر بتقييم كل تعرضات االستثمارات واالئتمان التي تزيد عن   •

حدود معينة قبل الدخول في االستثمار أو االلتزام بمنح التسهيالت. إن تجديد ومراجعة االستثمارات / التسهيالت 
 خاضعة لنفس إجراءات المراجعة. 

 
المراجعة المستمرة لتعرضات االئتمان. إن طريقة تقييم المخاطر تستخدم لتحديد مدى الحاجة إلى مخصصات   •

. يتكون نظام التقييم الحالي من درجتين عامتين هما معينة ت ائتمانيةتعرضااالنخفاض في القيمة مقابل استثمارات / 
قيمة"، حيث يعكس ذلك مخاطر عدم السداد وتوافر  متعرض لالنخفاض في القيمة" و "متعرض لالنخفاض في الغير  " 

الضمان أو وسائل أخرى لتخفيض مخاطر االئتمان. يتم تقييم المخاطر بشكل منفصل لكل استثمار/ ذمم مدينة بصورة 
سنوية على األقل. ال تقوم المجموعة بإجراء تقييم عام للهبوط في القيمة لتعرضاتها من االئتمان وذلك ألن خصائص  

 رض تختلف عن األخرى. إن درجة المخاطر تراجع بصورة دورية من قبل قسم إدارة المخاطر للمجموعة. كل تع
 
مراجعة التزام وحدات األعمال بحدود التعرضات، بما فيها الصناعات المختارة ومخاطر الدول ونوع المنتج. تقديم  •

ممارسات في كل أنحاء المجموعة إلدارة  النصح والتوصية والمهارات المتخصصة لوحدات األعمال لترويج أفضل ال
 االستثمار ومخاطر االئتمان.

 
يعمل قسم إدارة المخاطر وقسم االستثمار جنباً إلى جنب خالل كل مراحل الصفقة، بدءاً من دراسة تقصي االستثمار حتى 
ً مستقالً لكل معاملة. يتم تقييم القيمة العادلة لالستثمار بشكل دوري وذلك بإشراك قسم   التخارج ويعطي هذا القسم رأيا

. ويتم التدقيق على  بشكل ربع سنويقبل مجلس اإلدارة أو اللجنة ذات العالقة االستثمار. تتم مراجعة االستثمارات من 
 وحدات األعمال وعمليات االئتمان للمجموعة من قبل قسم التدقيق الداخلي بصورة منتظمة.
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 مخاطر االئتمان )يتبع( . أ
 

 التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان

 

 2020ديسمبر  31 1المستوى   2المستوى   3المستوى   المجموع 
     

     
 إيداعات لدى مؤسسات مالية أرصدة لدى البنوك و    

 مخاطر منخفضة إلى معتدلة المخاطر   6 –  1درجة  693.121 - - 693.121
     

 القيمة الدفترية إجمالي  693.121 - - 693.121
 مطروحاً: الخسائر االئتمانية المتوقعة  - - - -

 صافي القيمة الدفترية  693.121 - - 693.121
     

 تسهيالت التمويل     
 منخفضة القيمة  10-  8درجة  - - 106.640 106.640

     

 متخلفة السداد لكن غير منخفضة القيمة    
 مخاطر منخفضة إلى معتدلة المخاطر  6 –  1درجة  24.531 2.639 - 27.170
 قائمة المراقبة   7درجة  69 43.875 - 43.944

     

 تتكون متخلفة السداد من:     
ً  30حتى  22.804 41.981 - 64.875  يوما
3.552 - 3.334 218 30 – 60  ً  يوما
2.777 - 1.199 1.578 60 – 90  ً  يوما

     

 منخفضة القيمة: غير متخلفة السداد وال     
 مخاطر منخفضة إلى معتدلة المخاطر  6 –  1درجة  641.851 27.748 - 669.599
 قائمة المراقبة   7درجة  554 14.162 - 14.716

     

 إجمالي القيمة الدفترية  667.005 88.424 106.040 861.469
 المتوقعة مطروحاً: الخسائر االئتمانية  19.178 5.130 20.928 45.236

 صافي القيمة الدفترية  647.827 83.294 85.112 816.233
     

 موجودات مشتراة لغرض التأجير     
 القيمة منخفضة  10 –  8درجة  - - 40.342 40.342

     

 متخلفة السداد لكن غير منخفضة القيمة    
 المخاطر مخاطر منخفضة إلى معتدلة  6 –  1درجة  28.602 28.567 - 57.178
 قائمة المراقبة   7درجة  3.337 849 - 4.186

     

 تتكون متخلفة السداد من:     
ً  30حتى  7.377 955 - 8.332  يوما
5.642 - 295 5.347 30 – 60  ً  يوما

47.390 - 28.175 19.215 60 – 90  ً  يوما
     
 ليست متخلفة السداد وال منخفضة القيمة    

 مخاطر منخفضة إلى معتدلة المخاطر  6 –  1درجة  221.814 28.061 - 249.875
 قائمة المراقبة   7درجة  26.244 3.440 - 29.684
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 مخاطر االئتمان )يتبع( . أ
 

 2020ديسمبر  31 1المستوى   2المستوى   3المستوى   المجموع 
     

 إجمالي القيمة الدفترية  279.997 60.926 40.342 381.265
 مطروحاً: الخسائر االئتمانية المتوقعة  1.446 1.127 7.995 10.568

     
 صافي القيمة الدفترية  278.551 59.799 32.347 370.697

     
 االستثمار في الصكوك     

 منخفضة القيمة  10-  8درجة  - - 3.493 3.493
 : منخفضة إلى معتدلة 6 –  1درجة  1.299.047 45.210 - 1.344.257

 إجمالي القيمة الدفترية  1.299.047 45.210 3.493 1.347.750
 الخسائر االئتمانية المتوقعة مطروحاً:  1.738 870 3.493 6.101

     
 صافي القيمة الدفترية  1.297.309 44.340 - 1.341.649

     
 التزامات وضمانات مالية     

 منخفضة القيمة  10-  8درجة  - - 1.928 1.928
 : منخفضة إلى معتدلة 6 –  1درجة  136.532 6.968 - 143.500

 المراقبة قائمة   7درجة  - 284 - 284

 ( 37إجمالي القيمة الدفترية )إيضاح  136.532 7.252 1.928 145.712
 مطروحاً: الخسائر االئتمانية المتوقعة  411 13 202 626

     
 صافي القيمة الدفترية  136.121 7.239 1.726 145.086

 
     

 الدفترية مجموع صافي القيمة   3.052.929 194.672 119.185 3.366.786
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 . إدارة المخاطر المالية )يتبع(38
 

 مخاطر االئتمان )يتبع( . أ
 

 التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان
 

 2019ديسمبر  31 1المستوى  2المستوى  3المستوى  المجموع 
     

     
 مؤسسات مالية إيداعات لدى     

 مخاطر منخفضة إلى معتدلة المخاطر   6 –  1درجة  547.684 - - 547.684
     

 إجمالي القيمة الدفترية  547.684 - - 547.684
 مطروحاً: الخسائر االئتمانية المتوقعة  (1.109) - - (1.109)

 صافي القيمة الدفترية  546.575 - - 546.575
     

 التمويل تسهيالت     
 منخفضة القيمة  10-  8درجة  - 5.126 193.454 198.580

     

 متخلفة السداد لكن غير منخفضة القيمة    
 مخاطر منخفضة إلى معتدلة المخاطر  6 –  1درجة  89.188 18.011 149 107.348
 قائمة المراقبة   7درجة  24 18.215 16 18.255

     

 تتكون متخلفة السداد من:     
ً  30حتى  79.706 10.735 48 90.489  يوما
5.085 109 4.928 48 30 – 60  ً  يوما

30.029 8 20.563 9.458 60 – 90  ً  يوما
     

 غير متخلفة السداد وال منخفضة القيمة:     
 مخاطر منخفضة إلى معتدلة المخاطر  6 –  1درجة  666.548 32.141 1.683 700.372

 قائمة المراقبة   7درجة  231 4.721 3 4.955
     

 إجمالي القيمة الدفترية  755.991 78.214 195.305 1.029.510
 مطروحاً: الخسائر االئتمانية المتوقعة  (10.153) (7.487) (81.525) (99.165)

 صافي القيمة الدفترية  745.838 70.727 113.780 930.345
     

 موجودات مشتراة لغرض التأجير     
 مخاطر منخفضة   6 –  1درجة  - - 93.202 93.202

     

 متخلفة السداد لكن غير منخفضة القيمة    
 مخاطر منخفضة إلى معتدلة المخاطر  6 –  1درجة  33.549 19.896 2.040 55.485
 قائمة المراقبة   7درجة  - 8.679 - 8.679

     

 تتكون متخلفة السداد من:     
ً  30حتى  29.761 19.793 279 49.833  يوما
12.469 1.761 6.920 3.788 30 – 60  ً  يوما
1.862 - 1.862 - 60 – 90  ً  يوما
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 مخاطر االئتمان )يتبع( . أ

 

 2019ديسمبر  31 1المستوى  2المستوى  3المستوى  المجموع 
     
 التزامات وضمانات مالية     

 منخفضة القيمة  10-  8درجة  - 15.500 4.406 19.906
 : منخفضة إلى معتدلة 6 –  1درجة  230.915 5.077 - 235.992

 قائمة المراقبة   7درجة  - 32 - 32

 ( 37إجمالي القيمة الدفترية )إيضاح  230.915 20.609 4.406 255.930
 مطروحاً: الخسائر االئتمانية المتوقعة  (464) (133) (202) (799)

     
 صافي القيمة الدفترية  230.451 20.476 4.204 255.131

 
     

 القيمة الدفترية مجموع صافي  2.915.487 128.516 206.337 3.250.340

 
 لزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانيةا

قد زادت كثيراً منذ االحتساب المبدئي لمخاطر االئتمان    ةالخاضع  اتللتعرضعند تحديد ما إذا كانت مخاطر التعثر في السداد  
البنك باالعتبار معلومات معقولة، وداعمة، وذات عالقة ومتوفرة بدون أي تكاليف عند تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة، يأخذ  

لمجموعة، أو جهد ال داعي لها. ويشمل ذلك كالً من المعلومات والتحليالت الكمية والنوعية، بناء على الخبرات السابقة ل
 والتقييم االئتماني المطلع، بما في ذلك المعلومات التطلعية.

 
 قد زادت كثيراً منذ االحتساب المبدئي، يتم أخذ المعايير التالية باالعتبار:عند تحديد ما إذا كانت المخاطر االئتمانية 

 . تخفيض تصنيف المخاطر وفقاً للسياسة المعتمدة للخسائر االئتمانية المتوقعة.1

 . التسهيالت التي تم إعادة هيكلتها خالل اإلثني عشر شهراً الماضية. 2

 . مؤشرات نوعية3

 يوماً كما في تاريخ بيان المركز المالي، والتي تخضع للطعن في الظروف المناسبة. 30. تسهيالت مستحقة ألكثر من 4

 
 درجات تصنيف المخاطر االئتمانية 

تقوم المجموعة بتخصيص كل تعرض لتصنيفات المخاطر االئتمانية، بناء على معلومات مختلفة، والتي تم تحديدها على أنها  
تتنبأ بمخاطر التعثر في السداد، وتطبيق احكام واجتهادات ائتمانية ذات خبرة. يتم تحديد درجات تصنيف المخاطر االئتمانية 

وتدل على مخاطر التعثر في السداد. تختلف هذه العوامل تبعاً لطبيعة التعرض ونوع باستخدام عوامل نوعية وكمية، تشير 
 الُمقترض.  

 
يتم تحديد ومعايرة تصنيفات المخاطر االئتمانية بحيث تتصاعد احتماالت التعثر في السداد مع تدهور المخاطر االئتمانية، 

أصغر من الفرق بين   2و  1بين تصنيف المخاطر االئتماني وعلى سبيل المثال، فإن الفرق بين مخاطر التعثر في السداد 
 .   3و  2تصنيف المخاطر االئتماني 

 
يتم تخصيص كل تعرض لتصنيفات المخاطر االئتمانية عند االحتساب المبدئي، بناء على المعلومات المتوفرة عن الُمقترض. 

ت لدرجة تصنيف ائتماني مختلف. يتم تصنيف تخضع التعرضات للمراقبة المستمرة، مما قد يؤدي لنقل أحد التعرضا
  9و 8على قائمة المراقبة، والدرجات  7جيدة، والدرجة  1، بحيث تكون الدرجة 10إلى  1التعرضات على الدرجات من 

 هي درجات التعثر. تتضمن المراقبة عادة البيانات التالية:  10و
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 تعرضات الشركات 

المعلومات التي يتم الحصول عليها خالل المراجعة الدورية لملفات العميل، أي البيانات المالية المدققة، والحسابات  •
اإلدارية، والميزانيات والتوقعات. ومن األمثلة على مجاالت التركيز بوجه خاص: هوامش الربح اإلجمالي، والنسب  

 طية خدمة الديون، وااللتزام بشروط االئتمان، وجودة اإلدارة، وتغييرات اإلدارة العليا.المالية، وتغ

 معلومات من وكاالت التصنيف االئتمانية، والمقاالت الصحفية، والتغييرات في التصنيفات االئتمانية الخارجية.  •

 أسعار السندات المدرجة ومقايضات التعثر االئتمانية للُمقترض، عند توفرها. •

 التغييرات الجوهرية الفعلية والمتوقعة في البيئة السياسية، والتنظيمية، والتقنية للُمقترض، أو في أنشطته التجارية.   •
 

 تعرضات التجزئة

 المعلومات التي يتم تجميعها داخلياً عن سلوك العمالء، على سبيل المثال االستفادة من تسهيالت البطاقات االئتمانية. •

 تحمل التكاليفالقدرة على مقاييس  •
 معلومات خارجية من وكاالت التصنيف االئتمانية، بما في ذلك درجات االئتمان للقطاع.  •

 
 جميع التعرضات  

 سجل الدفع، ويشمل وضع المتأخرات، باإلضافة لمجموعة من المتغيرات حول نِسب الدفع •

 االستفادة من الحد األقصى الممنوح •
 اح.مطلبات وَمنح الس •
   التغييرات الحالية والمتوقعة في الظروف التجارية والمالية واالقتصادية •

 
 إنشاء مصطلح احتمالية حدوث التعثر في السداد

درجات تصنيف المخاطر االئتمانية هي بشكل رئيسي مدخالت لتحديد احتمالية حدوث التعثر في السداد. تقوم المجموعة بجمع  
حول تعرضات المخاطر االئتمانية، والتي يتم تحليلها حسب المنطقة، وحسب نوع المنتج معلومات األداء والتعثر في السداد 

 والُمقترض، باإلضافة لدرجة التصنيف االئتماني. 
 

تستخدم المجموعة النماذج اإلحصائية لتحليل المعلومات التي يتم جمعها، وإعداد تقديرات احتمالية حدوث التعثر في السداد  
 وكيف يُتوقع أن تتغير مع مرور الزمن.      المتبقية للتعرضات،

 

هذا التحليل يتضمن تحديد ومعايرة العالقات بين التغيرات في معدالت التعثر في السداد، والتغيرات في عوامل االقتصاد  
الكلي، باإلضافة للتحليل المتعمق في أثر بعض العوامل األخرى )على سبيل المثال الخبرة في منح التسامح( على مخاطر  

ل االقتصاد الكلي الرئيسية تشمل: نمو الناتج المحلي اإلجمالي، ومعدالت الفائدة التعثر في السداد. لمعظم التعرضات، عوام
 وأسعار النفط القياسية. بالنسبة للتعرضات للصناعات و/أو المناطق المعينة، قد يمتد التحليل إلى أسعار السلع و/أو العقارات.  

 

يين، وبالنظر في مجموعة متنوعة من المعلومات الفعلية لجنة مخاطر السوق بالمجموعة، والخبراء االقتصاد  توجيهبناء على  
االقتصادية ذات  والتوقعات الخارجية، تقوم المجموعة بصياغة وجهة نظر "الحالة األساسية" لالتجاه المستقبلي للمتغيرات

أدناه حول دمج  العالقة، باإلضافة لمجموعة تمثيلية من سيناريوهات التوقع المحتملة األخرى )رجاء الرجوع للمناقشات 
 المعلومات التطلعية(. ثم تستخدم المجموعة هذه التوقعات لتعديل تقديراتها الحتماالت حدوث التعثر في السداد.  
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 تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بصورة جوهرية
معايير تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بصورة جوهرية تختلف حسب المحفظة، وتشمل تغييرات كمية في 

 احتماالت حدوث التعثر في السداد، وعوامل نوعية، بما في ذلك الدعم على أساس التعثر.
 

قة ذات الصلة، أن تعرضاً ما قد شهد زيادة  االئتمانية، وكلما أمكن، الخبرات الساب في التقديرات خبرتهاالمجموعة  تستخدم
جوهرية في مخاطر االئتمان، وذلك بناًء على مؤشرات نوعية معينة، والتي تعتبرها المجموعة مؤشراً على ذلك، والتي قد ال  

 ينعكس تأثيرها بشكل كامل على التحليل الكمي في الوقت المناسب.                    
 

 تشمل معايير مختلفة تستخدم لبطاقات االئتمان لمحافظ مختلفة، والعقارات التجارية، إلخ. المؤشرات النوعية 
 

  30عندما يكون األصل مستحقاً ألكثر من    وقعتتعتبر المجموعة الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان    ،االحتياطعلى سبيل  
الكامل. يتم تحديد ب ةيوماً. يتم تحديد أيام االستحقاق من خالل حساب عدد األيام منذ أقدم تاريخ مستحق لم يتم استالم الدفع

مانية للسنة  لغرض احتساب الخسائر االئتمواعيد االستحقاق بدون األخذ باالعتبار ألي فترة سماح قد تكون متاحة للُمقترض. 
يوماً، تماشياً مع التدابير الميسرة لمصرف البحرين    30يوماً مقابل    74، طبق البنك الدعم لمدة  2020ديسمبر    31المنتهية في  
 المركزي.   

 
تراقب المجموعة فعالية المعايير المستخدمة لتحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان من خالل المراجعة الدورية للتأكد  

 من:

 المعايير قادرة على تحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان قبل أن يصبح التعرض متعثراً. •

 يوماً. 30ال تتوافق المعايير مع النقطة الزمنية عندما يكون األصل مستحقاً ألكثر من  •
السداد ألثني عشر شهراً ال يوجد تقلب غير مبرر في مخصص الخسائر من التحويالت بين احتماالت حدوث التعثر في  •

 (. 2( و احتماالت حدوث التعثر في السداد لمدى الحياة )المرحلة 1)المرحلة 
 

 تعريف التعثر
 متعثراً في الحاالت التالية:لتعرض الخاضع لمخاطر االئتمان اتعتبر المجموعة 

جوع للمجموعة إلجراءات مثل استحقاق من غير المحتمل أن يقوم الُمقترض بسداد التزاماته االئتمانية بالكامل، بدون الر •
 األداة، )إذا كان يتم االحتفاظ بها(.

 يوماً، على أي التزامات جوهرية تجاه المجموعة.    90كان على الُمقترض التزامات مستحقة ألكثر من  •
إلفالس، بسبب عدم قدرة المقترض على سددا التزاماته  اأصبح من المحتمل أن يقوم المقترض بإعادة هيكلة األصل نتيجة   •

 االئتمانية. 
 

نوعية وكمية. إن تعريف التعثر يتماشى مع التعريف   لعند تقييم ما إذا كان الُمقترض متعثراً، تأخذ المجموعة باالعتبار عوام
 المطبق من قبل المجموعة ألغراض رأس المال التنظيمي.
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 دمج معلومات تطلعية
كانت المخاطر االئتمانية ألداة ما قد زادت بصورة جوهرية  ما تقوم المجموعة بدمج معلومات تطلعية في كل من تقييمها إذا 

لجنة مخاطر السوق بالمجموعة والخبراء  توصيةمنذ االحتساب المبدئي، وقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة. بناء على 
ة من المعلومات الفعلية والتوقعات الخارجية، تقوم المجموعة بصياغة وجهة نظر  االقتصاديين، وبالنظر في مجموعة متنوع

"الحالة األساسية" لالتجاه المستقبلي للمتغيرات االقتصادية ذات الصلة، باإلضافة لمجموعة تمثيلية من السيناريوهات األخرى 
 االعتبار لالحتماالت النسبية لكل نتيجة.   المتوقعة. هذه العملية تشمل وضع سيناريوهات اقتصادية إضافية، واالخذ ب

 
المعلومات الخارجية تتضمن المعلومات االقتصادية والتوقعات التي تنشرها الجهات الحكومية والسلطات النقدية التي تعمل 

ء التنبؤات ، مثل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، وصندوق النقد الدولي، وبعض خبراالدوليةفيها المجموعة، والمنظمات  
 في القطاع الخاص واألكاديمي.

 
ً وتتماشى مع المعلومات المستخدمة من قبل المجموعة ألغراض أخرى، مثل   الحالة األساسية تمثل النتيجة األكثر ترجيحا

م المجموعة  التخطيط االستراتيجي وإعداد الميزانيات. السيناريوهات األخرى تمثل نتائج أكثر تفاؤالً، ونتائج أكثر تشاؤمية. تقو
 بإجراء اختبار الضغط بشكل دوري للصدمات األكثر تطرفاً، لمعايرة تحديدها لهذه السيناريوهات التمثيلية األخرى.

 
قامت المجموعة بتحديد وتوثيق المحركات الرئيسية لمخاطر االئتمان والخسائر االئتمانية لكل محفظة من األدوات المالية،  

ت االقتصادية الكلية ومخاطر االئتمان والخسائر االئتمانية، باستخدام تحليل المعلومات التاريخية. وقدرت العالقة  بين المتغيرا
، مثل النطاقات التالية من المؤشرات الرئيسية للدول المختارة 2020ديسمبر  31تضمنت السيناريوهات المستخدمة كما في 

 المحلي. ، ونمو النتاج األرباحمعدالت البطالة، ومعدالت 

 
 المعدلة التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان

لعدد من األسباب، منها تغير ظروف السوق، واالحتفاظ  للتعرض الخاضع لمخاطر االئتمانيجوز تعديل الشروط التعاقدية 
ل المالي،  بالعمالء، وعوامل أخرى ليست ذات صلة بالتدهور االئتماني الحالي أو المحتمل للعميل. عند تعديل شروط األص

والذي ال ينتج عنه إلغاء احتساب األصل، فإن تحديد ما إذا كانت المخاطر االئتمانية لألصل قد زادت بصورة جوهرية يعكس 
 المقارنة بين:

  .احتماالت حدو ث التعثر عن السداد المتبقية لمدى الحياة كما في تاريخ بيان المركز المالي بناء على الشروط المعدلة 
 
  احتماالت حدو ث التعثر عن الســــداد المتبقية لمدى الحياة بناء على المعلومات عند االحتســــاب المبدئي والشــــروط

 التعاقدية األصلية.
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 المعدلة )يتبع(التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان 
 

تقوم المجموعة بإعادة التفاوض حول القروض مع العمالء الذين يمرون بمصاعب مالية )يشار إليها "بأنشطة منح التسامح"( 
لزيادة فرص التحـصيل والحد من مخاطر التعثر في الـسداد. بموجب ـسياـسة  المجموعة لمنح التـسامح، يتم منح التـسامح على 

الســداد حالياً ، أو إذا كان هناك مخاطر كبيرة للتخلف عن الســداد، أو إذا كان هناك   أســاس انتقائي إذا كان المدين متخلفاً عن
دليل على أن المدين قد بذل جميع الجهود المعقولة للدفع بموجب الشــــروط التعاقدية األصــــلية، ويتوقع أن يتمكن المدين من 

 الوفاء بالشروط المعدلة.   
 

السـتحقاق، وتغيير توقيت دفعات الفوائد، وتغيير شـروط القرض. تخضـع كل من تتضـمن الشـروط المعدلة عادة تمديد فترة ا
 . السماحقروض األفراد والشركات لسياسة منح 

 
يعد التسامح مؤشراً نوعياً على الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان، وقد يمثل توقع التسامح دليالً أن على  بشكل عام، 

(. يحتاج العميل إلى إظهار وإثبات سلوك دفع جيد بثبات، على مد فترة 4جع إيضاح رقم  التعرض ضعيف ائتمانياً / متعثر )را
ً / متعثراً، أو إذا انخفضت احتمالية حدوث  12من الوقت ) شهراً( قبل أن يتم التوقف عن اعتبار التعرض ضعيف ائتمانيا

  الخسائر االئتمانية المتوقعة لفترة أثني عشر شهراً. التعثر في السداد بحيث يتم قياس مخصص الخسارة مرة أخرى بمبلغ قياس  
لغرض احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة على الموجودات المالية للبنك التجاري، والموجودات المشتراة لغرض التأجير  

يم سلوك الدفع  ، طبقت المجموعة فترة الثالثة أشهر بدل اإلثني عشر شهراً، بغرض تقي2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 تماشياً مع التدابير الميسرة لمصرف البحرين المركزي.   الجيد المتسق للعميل، 

 
 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة

الخســـــائر االئتـمانـية المتوقـعة هي تـقديرات مرجـحة للخســـــائر االئتـمانـية. تـقاس الخســـــائر االئتـمانـية ـبالقيـمة الـحالـية لجميع 
فرق بين الـتدفـقات النـقدـية المســـــتحـقة للمنشـــــأة وفـقاً للعـقد، والـتدفـقات النـقدـية التي تتوقع المجموـعة العجوزات النـقدـية )أي ال

 .للتعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمانيتم خصم الخسائر االئتمانية المتوقعة بمعدل الفائدة الفعلي  استالمها(.
 

 االئتمانية المتوقعة هي المتغيرات التالية:أن المدخالت الرئيسية المستخدمة في قياس الخسائر 
  احتماليه حدوث التعثر في السداد؛(probability of default) 
  
 الخسارة في حالة التعثر في السداد؛ (loss given default) 
  
 قيمة التعرض للتعثر في السداد؛ (exposures at default) 

 
اإلحصـــائية المطورة داخلياً والبيانات التاريخية األخرى. ويتم تعديلها بحيث  تســـتمد هذه المعايير بصـــفة عامة من النماذج 

 تعكس معلومات النظرة المستقبلية وذلك كما هو موضح أعاله.
 

تـقديرات احتـمالـية ـحدوث التعثر في الســـــداد هي تـقديرات في ـتاريخ معين، والتي يتم حســـــابـها على أســـــاس نـماذج التقييم  
باستخدام أدوات تقييم مصممة وفقاً لمختلف فئات األطراف األخرى والتعرضات. تستند هذه النماذج  اإلحصائية، ويتم تقييمها

اإلحصــــائية على المعلومات المجمعة داخلياً، والتي تشــــمل عوامل كمية ونوعية. عند توفر معلومات الســــوق، من الممكن 
ــداد لألطراف األخ ــتقاق احتمالية حدوث التعثر في الس ــتخدامها الش ــركات الكبيرة.  إذا كان الطرف اآلخر او اس رى من الش

التعرض يتنقل بين فئات التصــنيف، فإن ذلك ســيؤدي لتغيير التقدير ذي العالقة باحتمالية حدوث التعثر في الســداد. يتم تقدير  
 المسبق المقدرة. احتمالية حدوث التعثر في السداد مع االخذ باالعتبار لالستحقاقات التعاقدية للتعرضات ومعدالت الدفع 
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 . إدارة المخاطر المالية )يتبع(38
 

 مخاطر االئتمان )يتبع(  . أ
 

 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة )يتبع(
 

الخسـارة في حالة التعثر في السـداد هي حجم الخسـائر المحتملة في حالة وجود التعثر في السـداد. وتقدر المجموعة ُمعاِمالت  
الخسـارة في حالة التعثر في السـداد اسـتناداً إلى واقع خبراتها التاريخية لمعدالت اسـترداد المطالبات مقابل األطراف األخرى 

لخسـارة في حالة التعثر في السـداد تأخذ باالعتبار هيكل، وضـمانات، وأقدمية المطالبة، والقطاع المتعثرة في السـداد. نماذج ا
التشغيلي للطرف اآلخر، وتكاليف االسترداد ألي ضمانات والتي تعتبر جزءاً ال يتجزأ من األصل المالي. بالنسبة للموجودات 

رض إلى قيمة العقار هي معامل أســاســي في تحديد الخســارة في التمويلية المضــمونة بعقارات للتجزئة، فإن معدالت قيمة الق
 الفعلي كمعامل الخصم.    الربححالة التعثر في السداد. وتحتسب على أساس التدفقات النقدية المخصومة باستخدام معدل 

                
لسداد. تشتق المجموعة قيمة التعرض تمثل التعرض المتوقع في حالة التعثر عن ا قيمة التعرض عند حدوث التعثر في السداد

على المبلغ الحالي، والمسـموح    عند حدوث التعثر في السـداد من التعرضـات الحالية لألطراف المقابلة، والتغييرات المحتملة
بـها بموـجب العـقد، بـما في ذـلك اإلطـفاء.  قيـمة التعرض عـند ـحدوث التعثر في الســـــداد لألصـــــل الـمالي هي إجـمالي القيـمة 

ترية. بالنســـبة اللتزامات اإلقراض والضـــمانات المالية، فإن قيمة التعرض للتعثر في الســـداد تشـــمل المبلغ المســـحوب، الدف
 باإلضافة للمبالغ المستقبلية المحتملة التي يمكن سحبها بموجب العقد، والتي يتم تقديرها بناء على المالحظات التاريخية.

 
ــويات من األرـصـ  ــح التس ــائر االئتمانية الجدول التالي يوض ــائر: الخس ــص الخس ــدة الختامية لمخص دة االفتتاحية إلى األرص

 المتوقعة لفترة أثني عشر شهراً، والخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة، والضعيفة ائتمانياً. 

 
  الخسائر  الخسائر  الخسائر  
  االئتمانية  االئتمانية  االئتمانية  

  المتوقعة  المتوقعة  المتوقعة  
  لإلثني عشر  - لمدى الحياة  - لمدى الحياة  
  شهرا  ليست ضعيفة  ضعيفة  

ً  المجموع  ً  ائتمانيا    ائتمانيا
  ( 1)المرحلة   ( 2)المرحلة   ( 3)المرحلة   2020

     
 يناير  1الرصيد في   14.395 2.775 98.082 115.252

 ألثنيالمحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة      
 عشر شهراً  3.793 (2.597) (1.196) -
 المحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى     
 ضعيفة ائتمانياً ليست  - الحياة  (1.049) 6.585 (5.536) -
 المحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى      
 ائتمانياً ضعيفة  - الحياة  (2.629) (3.100) 5.729 -
     

 صافي إعادة قياس مخصص الخسائر 8.552 2.728 6.080 17.360
 مخصص السنة  (716) - (54.055) ( 54.771)

     
 ديسمبر  31الرصيد في   22.346 6.391 49.104 77.841
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 المالية )يتبع(. إدارة المخاطر 38
 

 مخاطر االئتمان )يتبع( . أ
 

 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة )يتبع(

 
 ما يلي تفصيل الخسائر االئتمانية المتوقعة بحسب فئة األصول في بيان المركز المالي وااللتزامات خارج الميزانية العمومية:

 
  الخسائر  الخسائر  الخسائر  
  االئتمانية  االئتمانية  االئتمانية  

  المتوقعة  المتوقعة  المتوقعة  
  لإلثني عشر  - لمدى الحياة  - لمدى الحياة  
  شهرا  ليست ضعيفة  ضعيفة  

ً  المجموع  ً  ائتمانيا    ائتمانيا
  ( 1)المرحلة   ( 2)المرحلة   ( 3)المرحلة   2020

     
 أرصدة لدى البنوك 15 - - 15

 الخزينة محفظة  1.109 120 4.994 6.223
 موجودات التمويالت  19.289 5.130 20.931 45.350
 ذمم مالية مدينة أخرى  1.522 1.128 10.977 13.627
 استثمارات الملكية الخاصة  - - 12.000 12.000

 التزامات وعقود ضمانات مالية  411 13 202 626

     
 ديسمبر  31الرصيد في   22.346 6.391 49.104 77.841

 
  الخسائر  الخسائر  الخسائر  
  االئتمانية االئتمانية االئتمانية 

  المتوقعة  المتوقعة  المتوقعة  
  لإلثني عشر - لمدى الحياة  - لمدى الحياة  
  شهرا ليست ضعيفة  ضعيفة 

   ائتمانياً  ائتمانياً  المجموع 
  ( 1)المرحلة  ( 2)المرحلة  ( 3)المرحلة  2019

     
 يناير 1الرصيد في  14.776 10.392 49.843 75.011

 المحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة ألثني    
 عشر شهراً  3.549 (2.966) (583) -
 المحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى     
 ليست ضعيفة ائتمانياً  - الحياة  (1.326) 1.602 (276) -
 المحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى      
 ضعيفة ائتمانياً  - الحياة  (2.286) (2.273) 4.559 -
     
 صافي إعادة قياس مخصص الخسائر ( 63) (3.637) 3.700 -

 مخصص السنة  (255) (343) 40.839 40.241

     
 ديسمبر  31الرصيد في  14.395 2.775 98.082 115.252
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 . إدارة المخاطر المالية )يتبع(38
 

 ما يلي تفصيل الخسائر االئتمانية المتوقعة بحسب فئة األصول في بيان المركز المالي وااللتزامات خارج الميزانية العمومية:
 

  الخسائر  الخسائر  الخسائر  
  االئتمانية االئتمانية االئتمانية 

  المتوقعة  المتوقعة  المتوقعة  
  لإلثني عشر - لمدى الحياة  - لمدى الحياة  
  شهرا ليست ضعيفة  ضعيفة 

   ائتمانياً  ائتمانياً  المجموع 
  ( 1)المرحلة  ( 2)المرحلة  ( 3)المرحلة  2019

     
 أرصدة لدى البنوك 8 - - 8

 محفظة الخزينة  1.138 - 3.493 4.631
 موجودات التمويالت  10.525 8.484 88.700 107.709

 ذمم مالية مدينة أخرى  2.260 (5.842) 5.687 2.105
 التزامات وعقود ضمانات مالية  464 133 202 799

     
115.252 98.082 2.775 14.395  

 
 

 أعيد التفاوض عليها تسهيالت

اوض على بعض  إعـادة التـف ت المجموعـة ـب اـم ة، ـق : 2019ألف دوالر أمريكي ) 52.191بمبلغ  التســـــهيالتخالل الســــــن
ا  100.576 ا  2.907: 2019ألف دوالر أمريكي ) 16.064ألف دوالر أمريكي(، منـه ألف دوالر أمريكي( تم تصـــــنيفـه

. الشــروط المعاد التفاوض بشــأنها عادة ما 2020ديســمبر   31وال منخفضــة القيمة كما في   متخلفة الســدادكتمويالت ليســت 
ه على التـسهيل و/أو دفع جزئي للمبلغ الرئيـسي و/أو الحـصول على ـضمانات حتى تاريخ  المتخلفة الـسدادتتطلب ـسداد األرباح 

أنها تخضـع لتقييمات االئتمان المع م إدارة المخاطر. إضـافية. التـسهيالت المعاد التفاوض بـش تقلة من قبل قـس دلة، ومراجعة مـس
ــهيالت  ــدادمن مجموع التسـ ألف دوالر أمريكي(   440.406:  2019ألف دوالر أمريكي )  221.782والبالغة   المتخلفة السـ

ــاط  ــدادفإن األقس  31كما في  ألف دوالر أمريكي(   97.149:  2019ألف دوالرأمريكي )  112.878 تبلغ فقط  المتخلفة الس
    .  2020ديسمبر 

 
 مخصصات اإلنخفاض في القيمة

بـصفة فردية.   10و  9و 8تقوم المجموعة بإحتـساب مخـصـصات لإلنخفاض في القيمة على الموجودات المـصنفة ـضمن درجة  
تقبلية المتوقعة من هذه الموجودات وقيمة   بنكالضـمانات المتوفرة. قام اليتم ذلك بناءاً على القيمة الحالية للتدفقات النقدية المـس

بعمل مخصـــص على أســـاس جماعي لخســـائر اإلنخفاض في القيمة بناءاً على تقديرات اإلدارة لخســـائر حدثت ولكن لم يتم 
 التعرف عليها نظراً للظروف اإلقتصادية واإلئتمانية الحالية.

 
 وضع عدم اإلستحقاق

في وضـع غير مسـتحق اذا ما انقضـى موعد اسـتحقاقها اكثر من بتصـنيف موجودات التمويالت و الصـكوك المجموعة قوم ت
ــاب الربح على هذه   90 ــتحقة. ال يتم احتســ ــيل المبالغ المســ يوما، أو كان هناك مجال معقول للشــــك في القدرة على تحصــ

 الدخل اال عند سداد المستحقات من قبل المقترض او عند رفع درجة التعرض للوضع العادي. بيانالتمويالت في 
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 . إدارة المخاطر المالية )يتبع(38
 

 مخاطر االئتمان )يتبع( . أ
 

 سياسة الشطب

عندما يكون للمجموعة توقعات معقولة بأن االصـل المالي غير   لألصـل الماليالقيمة الدفترية  ي  اجمالبشـطب  المجموعةقوم ت
يمكن أن تخضــع اســتردادات جوهرية من المبالغ المشــطوبة. مع ذلك،   ةال تتوقع المجموعة أي. قابل للتحصــيل كلياً أو جزئياً 

دادالمـشطوبة إلجراءات التنفيذ بغرض االلتزام بإجراءات المجموعة الـسترداد المبالغ   المالية الموجودات خالل   .المتخلفة الـس
( والتي تمت تغطيتها  ال شــــيء: 2019) ألف دوالر أمريكي  29.204مالية بمبلغ بشــــطب تســــهيالت  البنكالســــنة، قام  

ــترداد ــات اإلنخفاض في القيمة بالكامل. قام البنك باسـ ألف دوالر   2.557:  2019) ألف دوالر أمريكي  1.666 بمخصـــصـ
 ( مقابل تسهيالت مالية مشطوبة في سنوات سابقة.أمريكي

 

 الضمانات

ــتراة لغرض التأجير على هيئة   ــمانات تتعلق بموجودات التمويالت وذمم مدينة تتعلق بموجودات مشــ تحتفظ المجموعة بضــ
، أو أـصول وـضمانات أخرى. تـستند تقديرات القيمة العادلة على قيمة الرهن المقــــــيّمة مدرجةرهن عقاري، أو أوراق مالية  

ـغالـباً اليتم ضـــــع القرض في ـقائـمة المراقـبة، ويتم مراقبـته بصـــــورة أكبر. عـند وبـتاريخ التموـيل، وتتم مراجعتـها وتـحديثـها 
اإلحتفاظ برهن مقابل التعرض لمخاطر من بنوك ومؤـسـسات مالية أخرى. القيمة العادلة للرهن والـضمانات األخرى المحتفظ 

مالية من البنوك، واليتضــمن بها في مقابل الموجودات المالية موضــحة في الجدول التالي. ويتضــمن ذلك قيمة الضــمانات ال
الضــمانات من الشــركات واألفراد إذ أنه من الصــعب تحديد قيمها. قيمة الضــمانات التي تم إعتبارها لغرض اإلفصــاح مقيدة 

 .القائمة إلى حد التعرضات
 

 مخاطر التمركز

أنـشطة اقتـصادية متـشابهة أو أنـشطة في نفس المنطقة الجغرافية أو  متقابلة فيتنتج مخاطر التمركز عندما يعمل عدة أطراف  
لهم خصائص اقتصادية متشابهة قد تؤثر بدرجة متشابهة على مقدرتهم لسداد التزاماتهم نتيجة لتغيرات في المناخ االقتصادي 

حدود للتمركز الجغرافي ل المستمرةمراقبة  الدارة مخاطر التمركز بوضع وإلالمجموعة   سعىأو السياسي أو ظروف أخرى. ت
 والقطاعي.

 
 )أ( و)ب(. 33التوزيع الجغرافي واالقطاعي للموجودات والمطلوبات مبين في إيضاح 
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 2019ديسمبر  31كما في   2020ديسمبر    31كما في  
 

موجودات 
 التمويالت

موجودات مشتراة 
لغرض التأجير 
)بما في ذلك  
اإليجارات 
  المجموع المستحقة(

موجودات  
 التمويالت 

موجودات مشتراة  
لغرض التأجير  
)بما في ذلك 
اإليجارات  
 المجموع  المستحقة( 

        
        مقابل منخفضة القيمة: 

 139.642 86.111 53.531  76.542 31.401 45.141 عقارات 
 5.008 - 5.008  3.082 - 3.082 أخرى 

        
        مقابل متخلفة السداد ولكن  

        غير منخفضة القيمة 
 157.477 63.525 93.952  122.881 60.894 61.987 عقارات 

 3.069 - 3.069  1.666 - 1.666 أخرى 
        

        مقابل غير متخلفة السداد 
        وغير منخفضة القيمة 

 494.459 237.881 256.578  652.615 278.973 373.642 عقارات 
 24.615 - 24.615  45.987 - 45.987 أخرى 

        
 824.270 387.517 436.753  902.773 371.268 531.505 المجموع
 
 

:  2019ديسمبر  31)  2020ديسمبر  31كما في  % 149.6بلغ متوسط نسبة تغطية الضمان على التمويالت المضمونة 
130.5%) . 
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 مخاطر االئتمان )يتبع( . أ
 

 كما في تاريخ نهاية السنة: للمجموعة التجارية  لموجودات التمويالت لألعمال  فيما يلي تحليل لتمركز مخاطر االئتمان
 

 2019ديسمبر  31كما في   2020ديسمبر    31كما في  التمركز حسب القطاع
موجودات  

 التمويالت
موجودات مشتراة 

  المجموع التأجيرلغرض 
موجودات  
 التمويالت 

موجودات مشتراة  
 المجموع  لغرض التأجير 

        
 20.841 - 20.841  11.725    -  11.725 األعمال المصرفية والتمويل 

 529.839 309.164 220.675  655.577  303.748   351.829 القطاع العقاري 
 135.379 - 135.379   150.194    -   150.194 اإلنشاء
 151.788 - 151.788   129.844    -   129.844 التجارة 

 37.016 - 37.016  38.772    -  38.772 الصناعة
 397.914 33.268 364.646  281.154  32.947  248.207 أخرى 

        
 1.272.777 342.432 930.345  1.267.266 336.695 930.571 مجموع القيمة الدفترية

   
  

 مخاطر السيولة  .ب
ان مخاطر السيولة هي مخاطر عدم قدرة المجموعة في الحصول على األموال الالزمة لسداد التزاماتها المتعلقة بأدواتها 

 المالية والتي يتم تسديدها نقداً أو باستخدام أصل مالي آخر. 
 

 إدارة مخاطر السيولة

 تتطور آثار جائحة الكورونا على السيولة وملف مخاطر التمويل للنظام المصرفي، وتخضع للمراقبة والتقييم المستمرين. 
 

تهدف طريقة المجموعة في إدارة السيولة إلى التأكد من توافر السيولة في كل األحوال لسداد التزاماتها عند حلول أجلها سواء  
 دون تكبد خسائر غير مقبولة أو خسارة السمعة التجارية للمجموعة.   في الظروف االعتيادية أو الصعبة

 
السداد للعمالء ، بما في ذلك القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة ، تماشياً مع تعليمات مصرف  تأجيلتم تمديد 

التدفقات النقدية التعاقدية    هذه  فترة السماح. ومن المتوقع أن تؤخر  2021يونيو    30إلى    2020البحرين المركزي من مارس  
 المتوقعة للمجموعة. ومع ذلك ، ستتخذ اإلدارة الخطوات المناسبة للتخفيف من تأثيرها على وضع السيولة. 

 
أعلن مصرف البحرين المركزي عن إجراءات مختلفة لمكافحة آثار جائحة الكورونا ولتخفيف السيولة في القطاع المصرفي  

معدل  % ؛ وخفض نسبة  3% إلى  5الميسرة بنسبة صفر بالمائة ، وخفض نسبة االحتياطي النقدي من    بما في ذلك ، إعادة الشراء

 % ؛80% إلى 100من   معدل صافي التمويل المستقرو  تغطية السيوله
 

تواصل    استجابة لتفشي جائحة الكورونا ، تستمر المجموعة في مراقبة جميع متطلبات السيولة والتمويل المقدمة واالستجابة لها. 
المجموعة معايرة سيناريوهات فحص اإلجهاد لظروف السوق الحالية، بغرض تقييم األثر على المجموعة في ظل اإلجهاد  

 الشديد الحالي. 
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 يتبع(.  إدارة المخاطر المالية )38
  

 )يتبع( السيولةمخاطر ب. 
 

كما في تاريخ إعداد التقارير المالية، ال يزال وضع السيولة والتمويل للمجموعة قوياً، وبوضع جيد الستيعاب وإدارة آثار هذا  
 أدناه.  2020ديسمبر    31االضطراب. تم اإلفصاح عن مزيد من المعلومات حول السيولة التنظيمية ونسب رأس المال كما في  

 
 

المعلومات من وحدات األعمال األخرى بخصوص نوعية سيولة الموجودات والمطلوبات المالية وتفاصيل يستلم قسم الخزينة  
التدفقات النقدية المتوقعة من األعمال المستقبلية. يقوم قسم الخزانة باالحتفاظ بمحفظة موجودات سائلة قصيرة األجل تتكون 

ت من البنوك للتأكد من توافر سيولة كافية لكل المجموعة. تتم  من ودائع مرابحة قصيرة األجل لدى مؤسسات مالية وتسهيال
تلبية متطلبات السيولة لوحدات األعمال من خالل قسم الخزانة لتغطية أية تقلبات قصيرة األجل  لالستجابة إلى متطلبات 

 السيولة الهيكلية طويلة األجل. 
 

رية لضغوطات السيولة وفقاً لعدة سيناريوهات تغطي الوضع يتم مراقبة مستوى السيولة بصورة يومية ويتم عمل اختبارات دو
اإلعتيادي والظروف األكثر صعوبة في األسواق. تتم مراجعة كل سياسات وإجراءات السيولة من قبل لجنة التدقيق والمخاطر 

. باإلضافة  رة التنفيذيةاإلداالمنبثقة من مجلس اإلدارة. تغطي التقارير اليومية مستوى السيولة للبنك ويتم عرضها على لجنة 
 لذلك، يتم رفع تقارير فصلية عن وضع السيولة لمجلس اإلدارة من قبل قسم إدارة المخاطر.  

 
تتطور آثار جائحة الكورونا على السيولة وملف مخاطر التمويل للنظام المصرفي، وتخضع للمراقبة والتقييم المستمرين. أعلن  

فة لمواجهة آثار جائحة الكورونا، ولتخفيف متطلبات السيولة في القطاع مصرف البحرين المركزي عن إجراءات مختل
 المصرفي، وفيما يلي بعض هذه اإلجراءات الهامة التي لها أثر على مخاطر السيولة ورأس المال التنظيمي للمجموعة:

 معامالت إعادة الشراء الملزمة للبنوك المؤهلة بنسبة صفر بالمئة. •

 . %3إلى    %5االحتياطي النقدي من تخفيض نسبة  •

 . %80إلى    %100تخفيض نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل المستقر من  •
 

تستمر بمراقبة و، استعانت المجموعة بخطة الطوارئ الخاصة بالسيولة، (19 -)كوفيد  استجابة لتفشي جائحة الكورونا
. تواصل المجموعة معايرة سيناريوهات فحص اإلجهاد لظروف والتجاوب مع جميع متطلبات السيولة والتمويل المعروضة

السوق الحالية، بغرض تقييم األثر على المجموعة في ظل اإلجهاد الشديد الحالي. كما في تاريخ إعداد التقارير المالية، ال  
اإلفصاح عن مزيد من   يزال وضع السيولة والتمويل للمجموعة قوياً، وبوضع جيد الستيعاب وإدارة آثار هذا االضطراب. تم

 أدناه. 2020 ديسمبر  31المعلومات حول السيولة التنظيمية ونسب رأس المال كما في  
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 المالية )يتبع(.  إدارة المخاطر 38
 

 ب. مخاطر السيولة )يتبع(
 

إن الجدول أدناه يوضح التدفقات النقدية غير المخصومة على المطلوبات المالية للمجموعة، بما في ذلك عقود الضمانات 
المالية الصادرة وااللتزامات المالية غير المحتسبة بناًء على أقرب تاريخ استحقاقاتها التعاقدية. بالنسبة لعقود الضمانات المالية 

لضمان يخصص ألقرب فترة التي يمكن استدعاء الضمان فيها. قد تختلف التدفقات النقدية المقدرة الصادرة، فإن أقصى مبلغ ل 
 لالستحقاقات التعاقدية للموجودات والمطلوبات. 33لهذه األدوات المالية اختالفاً جوهرياً عن هذا التحليل. راجع إيضاح رقم 

  
  المخصومةإجمالي التدفقات النقدية غير  القيمة 

  لغاية  إلى   3 أشهر  6 إلى  1 أكثر من   الدفترية 
 2020ديسمبر   31 أشهر  3 أشهر  6 إلى سنة  سنوات  3 سنوات  3 المجموع    

        
 المالية المطلوبات         

 أموال المستثمرين 103.517 - - 27.418 - 130.935 130.935
 إيداعات من مؤسسات        

 مالية وأخرى وأفراد  972.171 565.735 544.618 358.306 84.380 2.525.210 2.418.000
 حسابات جارية        

 للعمالء 38.477 14.374 15.607 17.836 54.462 140.756 140.756
 تمويالت ألجل  308.917 65.516 168.124 324.314 328.747 1.195.618 1.089.077

 ذمم دائنة و        
 مصروفات مستحقة  81.145 25.548 288.748 69.597 - 465.038 465.038

        
 مجموع المطلوبات  1.504.227 671.173 1.017.097 797.471 467.589 4.457.557 4.243.806

       
 حقوق ملكية حاملي 

 حسابات االستثمار  762.918 194.080 285.764 193.745 199.499 1.636.006 1.156.993
       

 التزامات ومطلوبات  
 طارئة  21.171 15.601 25.133 65.444 18.363 145.712 145.712

 
  

بهدف إدارة مخاطر السيولة الناتجة من المطلوبات المالية، تسعى المجموعة لتملك موجودات سائلة تتكون من النقد وما في 
صناديق مدارة، وأسهم الخزينة التي يوجد لها سوق نشط وسائل. يمكن بيع هذه الموجودات بسرعة  استثمارات في حكمه، و

تدفق ثابت من اإليرادات، وقامت بخطوات لخفض   على تطويرالمجموعة تركز للوفاء بمتطلبات السيولة. باإلضافة لذلك، 
 تدفقاتها النقدية التشغيلية.  من شأنها تحسينالتكاليف 
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 .  إدارة المخاطر المالية )يتبع(38
 

 ب. مخاطر السيولة )يتبع(
 

  إجمالي التدفقات النقدية غير المخصومة القيمة
  لغاية إلى   3 أشهر  6 إلى 1 أكثر من  الدفترية 

 2019ديسمبر  31 أشهر  3 أشهر  6 إلى سنة  سنوات  3 سنوات  3 المجموع    
        
 المطلوبات المالية        

 أموال المستثمرين 55.931 - - 14.926 - 70.857 70.858
 إيداعات من مؤسسات        

 مالية وأخرى وأفراد  1.061.149 579.770 469.679 386.881 4.859 2.502.338 2.447.249
 حسابات جارية        

 للعمالء 40.746 15.000 16.288 18.615 56.838 147.487 147.487
 تمويالت ألجل  47.744 31.377 206.902 19.899 21.212 327.134 301.411

 ذمم دائنة و        
 مصروفات مستحقة  36.729 44.519 30.894 343.395 11.315 466.852 466.852

        
 مجموع المطلوبات  1.242.299 670.666 723.763 783.716 94.224 3.514.668 3.433.857

       
 حقوق ملكية حاملي 

 حسابات االستثمار 186.358 236.726 345.896 236.624 254.350 1.259.954 1.218.545
       

 التزامات ومطلوبات  
 طارئة  87.000 46.645 15.801 105.415 270 255.131 255.131

 
 السيولةمقاييس 

إن  يتم إدارة السيولة على مستوى كل وحدة عمل، وهي ليست مقياس للمجموعة. يتبع البنك مقاييس داخلية محددة للسيولة. 
هذه المصفوفات تهدف لعكس وضع السيولة بشكل أفضل من وجهة نظر التدفقات النقدية، ولتحديد هدف للمجموعة. هذه  
المقاييس هي نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل المستقر، ومخزون األصول السائلة. ولهذا الغرض فإن مقياس نسبة  

)بما في ذلك اإليداعات  يحدد مبلغ الموجودات السائلة ن قبل اإلدارة، والذي يستند على معيار داخلي محدد متغطية السيولة 
  90، أو 60، أو 30والتي يمكن استخدامها لمقاصة صافي التدفقات النقدية ) خالل فترة  بنكحتفظ بها اليالتي بين البنوك( 

التي تستخدمها مؤسسة بالنسبة إلى صفات  يوماً(. نسبة صافي التمويل المستقر يقيس مصادر التمويل طويلة األجل المستقرة
السيولة للموجودات الممولة، واحتمال االستدعاءات الطارئة على التمويالت السائلة الناشئة من اإلرتباطات وااللتزامات غير 

 المضمنة في الميزانية العمومية.
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 .  إدارة المخاطر المالية )يتبع(38
 

 ب. مخاطر السيولة )يتبع(
 

 تفاصيل نسبة الموجودات السائلة مقابل مجموع الموجودات بتاريخ نهاية السنة وخالل السنة كما يلي: 
 

  الموجوداتموجودات سائلة/ مجموع 

   
2019 2020  

   
 ديسمبر  31 36.35%  33,31%
 متوسط السنة  35.62% 33,94%

 الحد األقصى للسنة  36.35% 34,63% 
 الحد األدنى للسنة  34.48%   33,31% 

 
 . 2019وضع مصرف البحرين المركزي نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل المستقر قيد االستخدام خالل 

 
. تهدف متطلبات نسبة تغطية السيولة  بنكتم تطوير نسبة تغطية السيولة لتعزيز المرونة قصيرة األجل لمحفظة مخاطر سيولة ال

يملك مخزون كافي من الموجودات السائلة عالية الجودة غير المرتبطة، والتي تتكون من موجودات التي  بنكلضمان أن ال
يوماً. إن مخزون الموجودات السائلة عالية الجودة الغير   30اء باحتياجاتها من السيولة لفترة يمكن تحويلها للنقد فوراً للوف

ً تحت سيناريو الضغط، وهو الوقت الذي ستتخذ فيه اإلدارة اإلجراءات   30من البقاء  بنكمرتبطة يجب أن يسمح لل يوما
نسبة تغطية السيولة كنسبة من مخزون الموجودات السائلة  تحتسب   التصحيحية المناسبة إليجاد الحلول الالزمة ألزمة السيولة.

ً تقويمياً.  30عالية الجودة على صافي التدفقات النقدية للخارج على مدار    بنك، يتعين على ال2021ديسمبر  31حتى يوما
 .    %240بنك ، بلغت نسبة تغطية السيولة لل2020ديسمبر  31. كما في   %80 االحتفاظ بنسبة تغطية سيولة أكبر من

 
، وتحفيز القطاع المصرفي على مدى فترة زمنية  بنكنسبة صافي التمويل المستقر تهدف لتعزيز مرونة محافظ مخاطر سيولة ال

أطول. ستتطلب نسبة صافي التمويل من البنوك االحتفاظ محفظة تمويل مستقرة فيما يتعلق بتكوين موجوداتها وأنشطتها خارج 
كل التمويل المستقر يهدف للتقليل من احتمالية أن تؤدي أي اضطرابات في مصادر التمويل المعتادة الميزانية العمومية. إن هي

، إلى تدهور وضع السيولة  بطريقة ستؤدي لزيادة مخاطر فشله،  وربما تؤدي لضغوط نظامية بشكل أوسع. إن حدود بنكلل
ً أفضل لمخاطر   نسبة صافي التمويل المستقر تحد من مخاطر المبالغة في التمويالت بالجملة قصيرة األجل، ويشجع تقييما

 التمويل في جميع البنود المدرجة والبنود خارج الميزانية العمومية، ويدعم استقرار التمويل.
 

إن نسبة صافي التمويل المستقر هي نسبة مئوية محتسبة "كالتمويل المستقر المتاح" مقسوماً بـ "التمويل المستقر المطلوب". 
ديسمبر   31. كما في %80االحتفاظ بصافي نسبة التمويل المستقر أكبر من  بنك، يتطلب من ال2021ديسمبر  31 حتى

 . % 97 بنكتقر للمس، بلغت صافي نسبة التمويل ال2020
 
 مخاطر السوقج. 

االئتمان )غير مخاطر السوق هي مخاطر تغير أسعار السوق مثل معدل الربح وأسعار األسهم ومعدل سعر الصرف وهامش 
متعلق بتغير المالئمة المالية للمقترض أو المصدر( والتي لها تأثير على دخل المجموعة أو تدفقاتها النقدية المستقبلية أو قيمة 
أدواتها المالية. إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة ومراقبة تعرضات مخاطر السوق في حدود اإلطارات المقبولة  

 مجزي على المخاطر. مع تحقيق عائد
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 .  إدارة المخاطر المالية )يتبع(38
 

 مخاطر السوق )يتبع(ج. 
 

 إدارة مخاطر السوق  

العمومية هي محفظة غير كسياسة عامة، ال تتخذ المجموعة مراكز متاجرة ألصولها ومطلوباتها، وبالتالي فإن كل الميزانية 
متداولة. تحول كل مخاطر معدل سعر الصرف داخل المجموعة إلى قسم الخزانة. تسعى المجموعة إلى إدارة مخاطر العمالت 
عن طريق المتابعة المستمرة ألسعار صرف العمالت. تتم إدارة مخاطر معدل الربح عن طريق متابعة معدل هامش الربح 

إلعادة التسعير. إن المسئولية النهائية لمخاطر السوق هي من اختصاص لجنة التدقيق والمخاطر.  ووضع حدود معتمدة مسبقاً 
قسم إدارة المخاطر مسئول عن تطوير سياسات تفصيلية إلدارة المخاطر )خاضع لمراجعة وموافقة لجنة التدقيق والمخاطر 

 بمجلس اإلدارة(.
 

 التعرضات لمخاطر معدل هامش الربح

ئيسي الذي تتعرض له المحافظ االستثمارية غير المتداولة هو خطر الخسارة من التقلبات في التدفقات النقدية  إن الخطر الر
. معظم موجودات ومطلوبات المجموعة هي  معدالت الربح السوقيةالمستقبلية أو القيمة العادلة لألدوات المالية نتيجة لتغير 

ل والتي يتم استخدامها لتمويل استثمارات المجموعة اإلستراتيجية في  ماعدا بعض المطلوبات طويلة األج ، قصيرة األجل
 الشركات الزميلة. ملخص فجوة معدل العائد على المحافظ غير المتداولة هي كما يلي :  

 

  لغاية إلى  3 أشهر 6 إلى 1 أكثر من 
 2020ديسمبر  31 أشهر 3 أشهر 6 إلى سنة سنوات 3 سنوات 3 المجموع 

       
 الموجودات       

 محفظة الخزينة  880.830 60.209 26.401 374.068 497.038 1.838.546
 موجودات التمويالت  129.080 59.849 133.727 457.629 486.981 1.267.266

       
 مجموع الموجودات  1.009.910 120.058 160.128 831.697 984.019 3.105.812

       
 المطلوبات       

 أموال المستثمرين 103.517 - - 27.418 - 130.935
 إيداعات من مؤسسات مالية       

 ومؤسسات غير مالية وأفراد  1.001.195 634.641 491.597 214.101 76.466 2.418.000
 تمويالت ألجل  307.241 53.340 143.357 271.774 313.365 1.089.077

       
 مجموع المطلوبات  1.411.953 687.981 634.954 513.293 389.831 3.638.012

       
 حقوق ملكية حاملي حسابات       

 االستثمار  283.905 194.080 285.764 193.745 199.499 1.156.993
       
 فجوة حساسية معدل هامش الربح  ( 685.948) ( 762.003) ( 760.590) 124.659 394.689 ( 1.689.193)
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 مخاطر السوق )يتبع( .ج
 

  لغاية إلى  3 أشهر 6 إلى 1 أكثر من 
 2019ديسمبر  31 أشهر 3 أشهر 6 إلى سنة سنوات 3 سنوات 3 المجموع 

       
 الموجودات       

 محفظة الخزينة  841.711 33.826 240.602 224.091 248.431 1.588.661

 موجودات التمويالت  216,818 124,980 125,343 462.580 343.056 1.272.777
       

 مجموع الموجودات  1.058.529 158.806 365.945 686.671 591.487 2.861.438
       
 المطلوبات       

 أموال المستثمرين 55.931 - - 14.927 - 70.858
 إيداعات من مؤسسات مالية       

 ومؤسسات غير مالية وأفراد  1.001.999 472.651 408.616 551.517 12.466 2.447.249
 تمويالت ألجل  47.649 30.888 164.059 45.424 13.391 301.411

       
 مجموع المطلوبات  1.105.579 503.539 572.675 611.868 25.857 2.819.518

       
 حقوق ملكية حاملي حسابات       

 االستثمار 180.250 228.942 334.522 228.844 245.987 1.218.545
       
 فجوة حساسية معدل هامش الربح (227.300) (573.675) (541.252) (154.041) 319.643 (1.176.625)

 
تتم إدارة مخاطر معدل الربح مقابل حدود فجوة هامش الربح عن طريق متابعة حساسية الموجودات والمطلوبات المالية 
للمجموعة إلى العديد من سيناريوهات معدل الربح المعيارية وغير المعيارية. السيناريوهات المعيارية تأخذ في االعتبار 

اع المتوازي مع مؤشرات العوائد الدولية. تحليل حساسية المجموعة إلى  نقطة من الهبوط أو االرتف 100بصورة شهرية 
 بقى ثابتة( هو كالتالي:تالزيادة أو الهبوط في معدالت األرباح )على افتراض ان معدالت األرباح وبيان المركز المالي 

 

 نقطة زيادة / )هبوط( متوازي 100   2020  2019
      معدلة

      
 ديسمبر  31   ±  16.892   ± 11.766
 متوسط السنة    ±  15.584   ± 10.940
 الحد األقصى لللسنة    ±   16.892   ± 11.766
 الحد األدنى للسنة    ±  15.593   ± 10.388

 
من/ إلى مؤسسات مالية إلدارة المركز    يداعات والذي يستخدم اإل  ، تتم إدارة مراكز معدل الربح من قبل قسم الخزانة  بشكل عام،
 من أنشطة المجموعة.  ئالعام الناش
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 مخاطر السوق )يتبع( .ج
 

 معدل األرباح الفعلي على الموجودات والمطلوبات المالية وحسابات االستثمار غير المقيدة هي كما يلي : 
 

2019  2020  
    

 إيداعات لدى مؤسسات مالية  3.68%  3.27%
 موجودات التمويالت  6.59%  6.71%
 استثمارات أدوات الدين  6.57%  6.85%
 من مؤسسات مالية وأخرى وأفراد   إيداعات 4.38%  4.02%
 تمويالت ألجل  6.80%  6.71%
 حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار 3.55%  1.83%

 
 

 التعرضات إلى مخاطر سعر الصرف

 مخاطر سعر صرف العملة هي مخاطر تغير قيمة األداة المالية نتيجة تغير سعر صرف العملة. معظم تعرضات المجموعة
ناشئة عن التعامل بعمالت دول مجلس التعاون الخليجي والتي هي باألساس مرتبطة بالدوالر األمريكي. كان  الجوهرية

 ديسمبر :  31للمجموعة صافي التعرضات الجوهرية بالعمالت األجنبية من أدواتها المالية كما في 
 

2019  2020  
  بآالف الدوالرات   بآالف الدوالرات 

  األمريكية   األمريكية
    

 الجنيه االسترليني 1.449  9.511
 اليورو  (2.654)  (674)

 الدوالر األسترالي   13.528  12.223
 الدينار الكويتي 39.887  41.867

 الدينار األردني 6  6
 الجنيه المصري  -  22.458

 الدرهم المغربي 150.263  150.263
 التونسيالدينار  292.333  309.800
 الروبية الهندية  306.555  306.004

 عمالت أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي )*(  (1.380.099)  (1.679.101)
 

 هذه العمالت مرتبطة بالدوالر األمريكي. (*)
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 مخاطر السوق )يتبع( .ج
 

تتم إدارة مخاطر سعر صرف العمالت األجنبية مقابل صافي حدود التعرض عن طريق متابعة حساسية الموجودات 
عتبار  والمطلوبات المالية للمجموعة إلى العديد من سيناريوهات معدالت الصرف. السيناريو المعياري الذي يتم أخذه في اال

زيادة أو هبوط في معدالت الصرف للعمالت األخرى غير عمالت دول مجلس التعاون  %5بصورة شهرية هو أساس 
المرتبطة بالدوالر. تحليل حساسية المجموعة إلى الزيادة أو الهبوط في معدالت الصرف )على افتراض أن العوامل المتغيرة 

 هو كالتالي: األخرى وبشكل أساسي معدالت الربح تبقى ثابتة(
 

2019  2020  
  بآالف الدوالرات   بآالف الدوالرات 

  األمريكية   األمريكية
    

 الجنيه االسترليني 72±  476±
 اليورو  133±  ± 34 
 الدوالر األسترالي   676±  ± 611 
 الدينار الكويتي 1.994±  2.093± 

 الجنيه المصري  0.32±  1.123±
 األردنيالدينار  -  0.32± 
 الدرهم المغربي 7.513±  7.513± 
 الدينار التونسي 14.617±  15.490± 
 الروبية الهندية  15.328±  15.300± 

 
 

 التعرضات إلى مخاطر سعر السوق األخرى

من قبل المجموعة بصورة مستمرة. يتم مراقبة مخاطر السعر على الصناديق   المسعرةتتم مراجعة مخاطر أسعار األسهم 
المدارة باستخدام حدود معينة، )حد وقف الخسارة، ومسبب وقف الخسارة، وغطاء حد وقف الخسارة العام( المحدد ضمن  

ر بالتكلفة تتعرض لمخاطر عقد إدارة المحفظة لمديري الصناديق. استثمارات المجموعة في أدوات حقوق الملكية والتي تظه
تغير أسعار األسهم. التقديرات والفرضيات الجوهرية ذات العالقة بتقييم انخفاض قيمة االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل  

(. تدير المجموعة التعرضات لمخاطر األسعار األخرى 2) 5حقوق الملكية التي تظهر بالتكلفة مشروحة في إيضاح رقم 
 عن طريق المراقبة المستمرة ألداء األسهم.

 
 مخاطر التشغيل .د

مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسائر الناتجة عن فشل األنظمة وأنظمة الرقابة واالختالسات واألخطاء البشرية والتي قد  
تبعها من مساءالت قانونية وتنظيمية. تدير المجموعة مخاطر التشغيل عن تؤدي إلى خسائر مالية والسمعة التجارية وما ي

طريق اتباع أنظمة رقابة داخلية مناسبة والتأكد من فصل المهام والمراجعة الداخلية والمطابقة بما فيها التدقيق الداخلي  
اعدة في تحديد، ومراقبة، وإدارة المخاطر ورقابة االلتزام. يقوم قسم إدارة المخاطر بإدارة المخاطر التشغيلية عن طريق المس

 التشغيلية للمجموعة.  

استجابة لتفشي جائحة الكورونا، كانت هناك تغييرات مختلفة على نموذج العمل، والتواصل مع العمالء، وطرق الدفع  
والتسوية الرقمية، واكتساب العمالء وتنفيذ العقود، وتنفيذ المعامالت مع وبالنيابة عن العمالء. عززت إدارة المجموعة  

الوضع الحالي، والتغيرات في طريقة إدارة األعمال. قامت إدارة المخاطر مراقبتها لتحديد أحداث المخاطر الناتجة من 
التشغيلية بمراجعة شاملة لبيئة الرقابة الحالية، ونظرت إدارة المخاطر التشغيلية فيما إذا كان سيتم تحديث سجالت المخاطر،  

  ارية في البيئة الحالية.    من خالل تحديد أحداث الخسارة المحتملة، استناداً على مراجعتها للعمليات التج
 

 ، لم يكن لدى المجموعة أي مشاكل جوهرية تتعلق بالمخاطر التشغيلية.2020 خالل سنة
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 . إدارة رأس المال   39

بوضع ومراقبة متطلبات رأس المال لكل المجموعة. لتنفيذ  ،يقوم مصرف البحرين المركزي وهو الهيئة الرقابية للمجموعة
تطلبات الحالية لمصرف البحرين المركزي يتطلب من المجموعة المحافظة على معدل معين لمجموع رأس المال إلى  الم

مجموع الموجودات الموزون بالمخاطر. إن قاعدة مجموع رأس المال التنظيمي صافية من اقتطاعات معقولة لتعرضات كبيرة 
. يتم تصنيف العمليات التشغيلية للبنوك على أنها إما دفاتر متاجرة أو دفاتر  بناًء على حدود معينة متفق عليها مع الهيئة الرقابية

بنوك، ويتم تحديد الموجودات الموزونة بالمخاطر بناًء على اشتراطات محددة تحاول أن تعكس المستويات المتغيرة للخطر  
 ال تملك المجموعة دفاتر متاجرة.  المصاحب للموجودات وحاالت التعرض للمخاطر غير المضمنة في الميزانية العمومية.

 
تهدف المجموعة لالحتفاظ بقاعدة رأسمال قوية بغرض المحافظة على ثقة المستثمرين والدائنين والسوق واستدامة التطور 

 المستقبلي للنشاط التجاري.  
 

بصورة شاملة. لتنفيذ المتطلبات الحالية لرأس   المصرف يقوم مصرف البحرين المركزي بوضع ومراقبة متطلبات رأس مال 
المحافظة على معدل محدد إلجمالي رأس المال نسبةً إلى إجمالي الموجودات    البنكالمال، يطلب مصرف البحرين المركزي من  

لس  وإرشادات مج 3الموزونة بالمخاطر. إن متطلبات كفاية رأس المال لمصرف البحرين المركزي مبنية على مبادئ بازل 
 . الخدمات المالية اإلسالمية

 
 التنظيمي إلى فئتين: البنكينقسم رأس مال 

 .(1)والفئة اإلضافية  1الفئة األولى لرأس المال، وتتضمن فئة حقوق الملكية العادية   •

ظيمية، على أسهم رأس المال العادية والتي تستوفي التصنيف كأسهم عادية لألغراض التن  1فئة حقوق الملكية العادية  تشمل  
واإلحتياطيات المعلنة والتي تشمل عالوة إصدار األسهم واإلحتياطيات العامة واإلحتياطي القانوني، واألسهم العادية 

والتي تمسك بها أطراف ثالثة. باإلضافة إلى األرباح المستبقاة بعد التسويات  للبنكالصادرة عن البنوك الموحدة التابعة 
 لبنود التي تتضمنها حقوق الملكية والتي تـُعالج بصورة مختلفة ألغراض كفاية رأس المال. التنظيمية المتعلقة بالشهرة وا

 
، واألدوات الصادرة عن  (1)األدوات التي تستوفي معايير إدراجها ضمن أدوات الفئة اإلضافية  (1)الفئة اإلضافية تشمل 

،  (1)والتي تمسك بها أطراف ثالثة والتي تستوفي معايير التصنيف ضمن الفئة اإلضافية  للبنكالبنوك الموحدة التابعة 
 (. (1))والتسويات التنظيمية المطبقة إلحتساب الفئة اإلضافية 

 
 الفئة الثانية لرأس المال  •

والتي تستوفي معايير تصنيفها ضمن الفئة الثانية لرأس المال، وفائض األسهم الناتج   البنكوتتضمن األدوات الصادرة عن  
والتي والتي تم توحيد بياناتها مع المصرف من إصدار الفئة الثانية لرأس المال، واألدوات الصادرة عن البنوك التابعة 

ايير تصنيفها ضمن الفئة الثانية لرأس المال، والمخصصات العامة المحتفظ بها تمسك بها أطراف ثالثة والتي تستوفي مع
مقابل الخسائر غير محددة على التمويل وإحتياطي إعادة تقييم األصول من إعادة تقييم الموجودات الثابتة وأغراض األدوات  

 والتسويات التنظيمية المطبقة إلحتساب الفئة الثانية لرأس المال. 
 

التنظيمية تخضع للحدود المنصوص عليها في متطلبات مصرف البحرين المركزي. ستكون هذه التسويات سارية التسويات 
تنص اللوائح على أوزان مخاطر أعلى لبعض   .2018إلى  2015المفعول على مراحل من خالل الترتيبات االنتقالية من 

التعرضات التي تفوق الحدود الجوهرية. إن هذه التسويات التنظيمية مطلوبة لبعض البنود كالشهرة على حقوق خدمة الرهونات،  
وموجودات الضرائب المؤجلة، واحتياطي تحوط التدفقات النقدية، والربح من بيع معامالت التورق ذات الصلة، وأصول  

الخاصة، وإجمالي الحيازات المتبادلة في اسهم   المصرفومطلوبات صندوق منافع التقاعد المحددة، واالستثمار في أسهم 
المؤسسات المصرفية والمالية، واالستثمار في أسهم المؤسسات المصرفية والمالية التي هي خارج نطاق التوحيد التنظيمي، 

حقوق الملكية العادية الصادرة لرأس مال المؤسسة، واستثمارات جوهرية  من أسهم %10أكثر من  المصرفوحيث ال يملك 
 في رأس مال المؤسسات المصرفية والمالية التي هي خارج نطاق التوحيد التنظيمي.
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يتم تصنيف عمليات المصرف على أساس دفاتر متاجره أو ضمن دفاتر الصيرفة، و يتم تحديد الموجودات الموزونة بالمخاطر  
بناءاً على متطلبات محددة بحيث تعكس المستويات المختلفه للمخاطر المرتبطة بتعرضات الموجودات المضمنّة والغير مضمنّة 

 في البيانات المالية.  
 

ئحة الكورونا، سمح مصرف البحرين المركزي بإضافة إجمالي خسارة التعديل والمخصص اإلضافي للخسائر لدمج تأثير جا
، إلى الفئة األولى لرأس المال للسنتين 2020االئتمانية المتوقعة للمرحلتين األولى والثانية للفترة من مارس إلى ديسمبر 

لطرح هذا المبلغ بالتناسب من الفئة األولى لرأس المال على  . و2021ديسمبر  31و 2020ديسمبر  31المنتهيتين كما في 
 .  2024ديسمبر  31، و2023ديسمبر  31، و2022ديسمبر  31أساس سنوي للثالث سنوات المنتهية في 

 
 وضع رأس مال المجموعة التنظيمي هو كما يلي :

 

  

 2019ديسمبر  31  2020ديسمبر  31 
 ألف  

  دينار بحريني
 ألف 

 دينار بحريني

 1.078.079  1.025.835 رأس المال قبل التسويات التنظيمية  -الفئة األولى لرأس المال العادي  
 -  - مطروحاً: التسويات التنظيمية

 1.078.079  1.025.835 رأس المال بعد التسويات التنظيمية   -الفئة األولى لرأس المال العادي  

 36.008  76.062 الثانية تسويات رأس المال من الفئة 
 1.114.087  1.101.897 رأس المال التنظيمي 

    
    التعرضات الموزونة للمخاطر: 

 7.776.802  7.647.064 الموجودات الموزونة لمخاطر االئتمان
 79.231  72.038 الموجودات الموزونة لمخاطر السوق 

 474.052  552.821 الموجودات الموزونة للمخاطر التشغيلية
 8.330.085  8.271.923 مجموع الموجودات التنظيمية الموزونة للمخاطر 

    

 2  2 فقط(   %30احتياطي مخاطر االستثمار )

 3  3 فقط(  %30احتياطي معادلة األرباح )

 8.330.080  8.271.918 مجموع التعرضات المعدلة الموزونة للمخاطر  
    

 %13.49  %13.49 المال نسبة كفاية رأس 
 %13.06  %12.57 نسبة كفاية رأس المال من الفئة األولى 

    

 %12.50  % 12.50 الحد األدنى المطلوب من قبل مصرف البحرين المركزي 
 
 

من خالل  المجموعةتـُعتبر المتطلبات الرقابية محركاً أساسياً في تخصيص رأس المال بين عمليات وأنشطة محددة. تسعى 
  المجموعة  في إدارة رأس المال إلى زيادة العائد المعّدل على المخاطر وإستيفاء جميع المتطلبات الرقابية. إن سياسة اسياسته

التزمت المجموعة بمتطلبات رأس المال المفروضة    دورية من قبل مجلس اإلدارة.  في تخصيص رأس المال خاضعة لمراجعة
 خارجياً من قبل مصرف البحرين المركزي فيما يتعلق بنسبة كفاية رأس المال الموحدة خالل السنة.
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    الموحدة  إيضاحات حول البيانات المالية
 بآالف الدوالرات األمريكية                                                 2020  ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

 
        

 أرقام المقارنة. 40

مقارنة عادلة مع عرض السنة الحالية. إعادة التصنيف هذه لم  تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للسنة الماضية إلعطاء 
 . 12)أ( وإيضاح رقم 4، ماعدا المفصح عنه في إيضاح رقم حقوق الملكية المعلنة سابقاً مجموع ، أو السنة تؤثر على أرباح

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 المالية الموحدة( البياناتجزءاً من  تشكل)المعلومات المرفقة ال 
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                 إفصاحات إضافية                           
 

 ات المالية الموحدة   بيانال مع افصاحات اضافية غير مراجعة  
 

وتطورها بسرعة على مستوى العالم.  ( 19كورونا )كوفيد  تفشي جائحة  ، أعلنت منظمة الصحة العالمية 2020مارس  11في 
تعطيل العمل في أسواق المال، وأسواق وقد أدى ذلك إلى تباطؤ اقتصادي عالمي مع عدم اليقين في البيئة االقتصادية. ويشمل ذلك 

االئتمان المتدهورة، ومخاوف السيولة. اتخذت السلطات تدابير مختلفة الحتواء تفشي الوباء، بما في ذلك تطبيق قيود على السفر 
ية والشركات البنك وشركاته التابعة الرئيسكان للوباء، واإلجراءات والسياسات الناتجة عنه أثراً على  .وتدابير الحجر الصحي

(، وتجاوباً مع آثارها، قامت بتفعيل خطة  19كورونا )كوفيد  . تراقب المجموعة عن كثب وضع جائحة"(المجموعةالزميلة )معاً " 
مواصلة األعمال، وبعض ممارسات إدارة المخاطر المختلفة األخرى، بغرض إدارة والتعامل مع أي تعطيل لألعمال في عملياتها 

        وأدائها المالي.
 

، ولتخفيف متطلبات السيولة في (19  -)كوفيد    أعلن مصرف البحرين المركزي عن إجراءات مختلفة لمواجهة آثار جائحة الكورونا
 االقتصاد ومساعدة البنوك على االلتزام بالنسب التنظيمية، وفيما يلي بعض هذه اإلجراءات الهامة: 

 .أشهر للعمالء المؤهلين 6تأجيل دفع األقساط لفترة  •
 معامالت إعادة الشراء الملزمة للبنوك المؤهلة بنسبة صفر بالمئة. •

 . %3إلى    %5تخفيض نسبة االحتياطي النقدي من  •

 % 80إلى    %100تخفيض نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل المستقر من  •

، إلى  2020من مارس إلى ديسمبر  2و 1إضافة إجمالي خسارة التعديل ومخصص الخسائر االئتمانية اإلضافية للمرحلة  •
. وخصم هذا المبلغ بشكل تناسبي 2021ديسمبر    31و  2020ديسمبر    31للسنتين المنتهيتين في     رأس المال من الفئة األولى

،  2023ديسمبر  31، و2022ديسمبر  31لثالث سنوات المنتهية في من رأس المال من الفئة األولى على أساس سنوي ل
        .2024ديسمبر  31و

 
الوضع المالي وعمليات التالية على الجوهرية التدابير واإلجراءات المذكورة أعاله أدت لآلثار ظهور جائحة الكورونا، و

 المجموعة: 

الوحدة المصرفية العاملة بقطاع ن المركزي تطلب من أشهر حسب تعليمات مصرف البحري 6تأجيل أقساط القروض لفترة  •
احتساب خسارة التعديل لمرة واحدة في حقوق الملكية. تم حساب خسارة التعديل كالفرق بين صافي    التجزئة التابعة للمجموعة

رية الحالية للموجودات المالية  الفعلي األصلي والقيمة الدفت  الربحالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المعدلة المحتسبة باستخدام معدل  
 بتاريخ التعديل.

أعلنت حكومة مملكة البحرين عن العديد من برامج التحفيز االقتصادي )"الحزم"( لدعم األعمال التجارية في هذه األوقات  •
ين، وتنازل عن  تمثل سداداً محدداً لجزء من تكاليف الموظف ، ماليةالمساعدة ال أشكاالً مختلفة من الصعبة. استلمت المجموعة

الرسوم والضرائب ورسوم الخدمات، والتمويل الذي ال يتحمل فائدة المستلم من الحكومة/الجهات التنظيمية، استجابة إلجراءات 
   .الدعم لمواجهة جائحة الكورونا

الخدمة، وأرصدة بطاقات  أشهر يشمل شرطاً لتعليق الحد األدنى للدفعات، ورسوم  6إن إجراء تأجيل أقساط القروض لفترة  •
من األعمال    مما أدى النخفاض جوهري في دخل الرسوم للمجموعة  وتخفيض الرسوم المتعلقة بالمعامالت،  االئتمان المستحقة،
 . المصرفية التجارية

جودات حجز موبيع منتجات إدارة االصول الجديدة والضغط الناتج من جائحة الكورونا على االقتصاد المحلي، أدى لتباطؤ في   •
مبيعات منتجات إدارة ، كانت  2020  ديسمبر  31شهر المنتهية في    12من قبل المجموعة. خالل فترة  للشركات  تمويلية جديدة  

 نفس الفترة من السنة السابقة.  لمقارنة    % 26.3حجوزات الموجودات التمويلية أقل بنسبة  و  %19.5االصول الجديدة أقل بنسبة  

في حين   ،لألفراد من قبل البنك حجز موجودات تمويلية جديدةفي  تج عن التباطؤ االقتصاديانخفاض إنفاق المستهلكين النا •
الودائع مقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة. هذه اآلثار خففت جزئياً من ضغط السيولة الذي تواجهه  أرصدة انخفضت 

ً لتو 6المجموعة نتيجة إلجراء تأجيل أقساط القروض لفترة  تأثرت النسب  جيهات مصرف البحرين المركزي.أشهر، وفقا
تستمر بالوفاء بالمتطلبات التنظيمية لنسب كفاية رأس المال، وتغطية التنظيمية للسيولة وكفاية رأس المال للمجموعة، ولكنها 

كفاية رأس المال، وتغطية السيولة، ، كانت النسب الموحدة ل2020 ديسمبر 31كما في السيولة، وصافي التمويل المستقر. 
 على التوالي.   %94و %240و %13.81 وصافي التمويل المستقر
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                 إفصاحات إضافية                           

 

 .التمويلية الحتساب خسائر ائتمانية متوقعة إضافية على تعرضاتها بنكالوضع االقتصادي الصعب أدى بال •

ضطر  ، مما ا2020انعكس األثر االقتصادي العام للجائحة في حركة وتذبذب أسواق المال والدين العالمية منذ بداية سنة  •
 المجموعة الحتساب خسائر التقييم على محافظها من الصكوك واالستثمارات. 

 
باإلضافة لمجاالت التأثير المذكورة أعاله، ونتيجة للوضع االقتصادي العام، فقد تم تأجيل بعض مبادرات العمل االستراتيجية  

رها على بيئة العمل. بشكل عام، فقد حقق المصرف ومبادرات االستثمارات لحين وجود مزيد من الوضوح حول مؤشرات التعافي وأث
  66,0مليون دوالر أمريكي، وهو أقل من صافي الربح فترة المقارنة للسنة السابقة والبالغ  45,1خالل الفترة صافي ربح يبلغ 

 . %31,7مليون دوالر أمريكي، مسجالً انخفاضاً بنسبة 
 

 المذكورة أعاله: فيما يلي ملخص لآلثار االقتصادية 
 

   صافي األثر  صافي االثر   صافي االثر

  بيان  في المحتسب  علي بيان المركز   المحتسب في

  الدخل الموحد  الموحد المالي  بيان حقوق

  للمجموعة  للمجموعة  الملكية الموحد

      للمجموعة

  والراتبآالف الد  والراتبآالف الد  والراتبآالف الد

  ة مريكياأل  ة مريكياأل  ة مريكياأل

      

      
 النقدي  يمتوسط انخفاض االحتياط -  22.828  -
 صفر% اتفاقية إعادة الشراء الميسر بنسبة   -  129.676  -

   خسارة التعديل -  (25.292)  (25.292)
 انخفاض محفظة االستثمار  (19.193)  (31.576)  (20.643)
   إطفاء خسارة التعديل 17.475  17.475  -
 مخصصات إضافية للخسائر االئتمانية المتوقعة  (1.547)  (1.547)  -

 منح حكومية  -  -  4.953
 انخفاض إيرادات الرسوم )األعمال المصرفية التجارية(  (830)  -  -

 

ة  المعلومات الواردة في الجدول أعاله تشمل فقط المجاالت أو البنود التي كان فيها األثر قابالً للتحديد وجوهرياً. بعض المبالغ الوارد
أعاله تشمل خسارة إفتراضية للدخل، أو تكاليف إضافية، وبالتالي قد ال تتطابق بالضرورة مع المبالغ المعلنة في المعلومات المالية  

 . 2020 ديسمبر  31ة للفترة المنتهية في المرحلي
 

ً بتعميم مصرف البحرين المركزي رقم  )إصدار تقريرعن األثر   OG/259/2020تم تقديم المعلومات اإلضافية أعاله إلتزاما
. يجب أن ال تعتبر هذه المعلومات كمؤشر على نتائج السنة  2020يوليو  14((، المؤرخ 19 –المالي لجائحة الكورونا )كوفيد 

( الذي ال يزال يتطور، 19  –نظراً للشكوك المحيطة بوضع جائحة الكورونا )كوفيد   بأكملها، أو االعتماد عليها ألي أغراض أخرى.
ألثر أعاله هو كما في تاريخ إعداد هذه المعلومات. قد تتغير الظروف، مما يؤدي بهذه المعلومات ألن تصبح قديمة وغير فإن ا
( على المجموعة. لم 19 –باإلضافة لذلك، فإن هذه المعلومات ال تمثل تقييماً شامالً وكامالً ألثر جائحة الكورونا )كوفيد  .نافعة

 .رسمية من قبل المدقق الخارجي تخضع هذه المعلومات لمراجعة
 

 



   
     
     
  

 
 
 

    
     
     
     
     
     
     
     
           

 مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب

  

 
 المالية الموحدة  البيانات

 2019ديسمبر  31
 
 
 
 
 

 )مسجل لدى مصرف البحرين المركزي كبنك جملة إسالمي( 44136 : رقم السجل التجاري
    

  لين الماالبحريمرفأ  : المكتب المسجل
  29، طابق 2901مكتب   
  ، البرج الشرقي1398مبنى   
  4626، طريق 346مجمع   
  مملكة البحرين -، المنامة 10006ص. ب   
  + 973 17538538هاتف:   
    

 رئيس مجلس اإلدارة جاسم الصديقي     : أعضاء مجلس اإلدارة
 س مجلس اإلدارةرئي نائب معالي الشيخ أحمد بن خليفة آل خليفة    
  هشام الريس  
  عمرو سعد عمر المنهالي     
  مازن بن محمد السعيد   
  مصبح سيف المطيري     
  غازي فيصل الهاجري       
  بشار محمد المطوع    
  راشد ناصر الكعبي     
  مصطفى خريبة  
    
  هشام الريس : الرئيس التنفيذي 

    
  فخرو كي بي ام جي : باتمدققو الحسا



     مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب 
 

 المالية الموحدة  البيانات
    2019ديسمبر   31  في  المنتهية  للسنة

 
 
 

    الصفحة          المحــتويات

 
           

 2 - 1        تقرير رئيس مجلس اإلدارة
 

 4 - 3        تقرير هيئة الرقابة الشرعية
 

   5       مدققي الحسابات إلى المساهمينير تقر
   

 
         الموحدة البيانات المالية

 6         الموحد بيان المركز المالي
 7         بيان الدخل الموحد

 9 - 8      الموحد الملكية بيان التغيرات في حقوق
 10        التدفقات النقدية الموحدبيان 

 12 - 11     ستثمار المقيدة الموحد بيان التغيرات في حسابات اال
 13   الموحد والزكاة صندوق األعمال الخيرية أموالبيان مصادر واستخدامات 

 100 - 14      حول البيانات المالية الموحدة اتإيضاح
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     الموحد الملكية بيان التغيرات في حقوق
 الدوالرات األمريكية آالفب                                                                                                                                 2019 ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

 
 

  البنكلمساهمي المنسوب   حصص غير 
      احتياطي      مسيطرة 

     احتياطي تحويل  احتياطي   محتفظ بها مجموع
  رأس أسهم احتياطي القيمة العمالت أرباح أسهم  حصص غير للبيع حقوق
 2019 المال خزينة قانوني العادلة األجنبية مستبقاة منحة المجموع مسيطرة (12)إيضاح  الملكية

            
 *  2019يناير 1الرصيد في  975.638 (85.424) 117.301 (4.725) (43.380) 98.318 1.086 1.058.814 323.408 40.556 1.422.778

            
 ربح السنة  - - - - - 80.108 - 80.108 (12.917) - 67.191

 تغيرات القيمة العادلة خالل السنة - - - (106) - - - (106) - - (106)

            
 مجموع اإليرادات والمصروفات المحتسبة - - - (106) - 80.108 - 80.002 (12.917) - 67.085

            
 (19أسهم منحة صادرة )إيضاح  55.000 - - - - (55.000) - - - - -
 (19إلعاء أسهم خزينة  )إيضاح  (55.000) 50.549 - - - 4.451 - - - - -
 (19أرباح أسهم معلنة )إيضاح  - - - - - (30.000) - (30.000) - - (30.000)
 المحول لصندوق الزكاة واألعمال الخيرية - - - - - (2.219) - (2.219) (223) - (2.442)

 إصدار أسهم وفق برنامج حوافز الموظفين - - - - - - 112 112 - - 112
 ةهم خزينشراء أس - (183.174) - - - - - (183.174) - - (183.174)

 بيع أسهم خزينة - 176.669 - - - (26.596) - 150.073 - - 150.073
 شراء أسهم خزينة لبرنامج حوافز            

 (19الموظفين )إيضاح  - (32.039) - - - - - (32.039) - - (32.039)

 بدون تغير نسبة    استحواذ حصة غير مسيطرة           
 (21السيطرة )إيضاح  - - - - - (51.412) - (51.412) (40.588) - )92.000(

 المحول إلى االحتياطي القانوني - - 8.011 - - (8.011) - - - - -
 فروقات تحويل العمالت األجنبية - - - - 13.955 - - 13.955 (6.748) - 7.207

 يعبيع شركة تابعة محتفظ بها لغرض الب - - - - - 431 - 431 - (15.160) (14.729)

 2019ديسمبر  31الرصيد في  975.638 (73.419) 125.312 (4.831) (29.425) 10.070 1.198 1.004.543 262.932 25.396 1.292.871

 
ألف دوالر أمريكي للسنة المنتهية                                 24.818 زينة بمبلغ* اعتاد البنك على احتساب ربح / )خسارة( بيع أسهم الخزينة في االحتياطي القانوني. قام البنك بإعادة تصنيف الخسائر من بيع أسهم الخ

 إلى األرباح المستبقاة.  2018ديسمبر  31في  
 
 

 جزءاً أساسياً من هذه البيانات المالية الموحدة. 39إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

 



 9                                                                                                                                                        مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب 
 

     الموحد الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
 الدوالرات األمريكية آالفب                                                                                                                      )يتبع( 2019 ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

 
  المنسوب لمساهمي البنك   
       احتياطي      حصص غير 

      احتياطي تحويل  احتياطي   مسيطرة مجموع
عالوة  أسهم ياحتياط القيمة العمالت أرباح أسهم  حصص غير محتفظ بها حقوق

 إصدار
  رأس

 2018 المال أسهم خزينة قانوني العادلة األجنبية مستبقاة منحة المجموع مسيطرة للبيع الملكية
             

 )المعلن 2018يناير 1الرصيد في             

1.495.793 - 345.770 1.150.023 1.026 122.825 - - 105.893 (58,417) 3.058 975,638  ً  (سابقا

 أثر تطبيق معيار المحاسبة المالي            

 ( 30رقم ) - - - - - - (16.586) - (16.586) (13.092) - (29.678)

 أثر تطبيق معيار المحاسبة المالي            

 ( من قبل شركات زميلة30رقم ) - - - - - - (965) - (965) - - (965)

 )معدل( 2018يناير 1الرصيد في  975,638 3.058 (58,417) 105.893 - - 105.274 1.026 1.132.472 332.678 - 1.465.150

             

 ربح السنة  - - - - - - 114.076 - 114.076 973 - 115.049

 فروقات تحويل العمالت األجنبية - - - - - (43.380) - - (43.380) (15.331)  (58.711)

 تغيرات القيمة العادلة خالل السنة - - - - (4.725) - - - (4.725) - - (4.725)

 مجموع اإليرادات والمصروفات            

 المحتسبة - - - - (4.725) (43.380) 114.076 - 65.971 (14.358) - 51.613

             

 2017أرباح أسهم معلنة لسنة  - - - - - - (82.412) - (82.412) - - (82.412)

 محول لصندوق الزكاة واألعمال لا            

 الخيرية  - - - - - - (2.432) - (2.432) (522) - (2.954)

 إلغاء احتساب نتيجة فقدان السيطرة - - - - - - (24) - (24) (804) - (828)

 إصدار أسهم وفق برنامج حوافز             

 الموظفين  - - - - - - 62 60 122 98 - 220

 المحول إلى االحتياطي القانوني - - - 11.408 - - (11.408) - - - - -
 شراء أسهم خزينة - - (160.973) - - - - - (160.973) - - (160.973)

 بيع أسهم خزينة - (3.058) 133.966 - - - (24.818) - 106.090 - - 106.090

 حصص غير مسيطرة ناتجة            

 من االستحواذ على شركات تابعة - - - - - - - - - 6.316 40.556 46.872

 2018ديسمبر  31الرصيد في  975,638 - (85.424) 117.301 (4.725) (43.380) 98.318 1.086 1.058.814 323.408 40.556 1.422.778

 
جزءاً أساسياً من هذه البيانات المالية الموحدة. 39إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 



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

     الموحد ةبيان التدفقات النقدي
 الدوالرات األمريكية آالفب                                                  2019 ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

 

 2019  2018 
    عملياتأنشطة ال
 115.049  67.191 ربح السنة

    تعديالت على:
 (8.500)  (92.971) إيراد عائد إلى دخل بالصفقات

 (20.686)  (22.133) إيراد الخدمات المصرفية التجارية           
 (8.859)  (12.344) إيراد من استثمارات الملكية الخاصة

 (7.341)  (48.606) ات الخزينة ن استثمار)خسارة( م إيراد من أرباح األسهم وربح /
 (434)  2.264 صرف العمالت األجنبية)أرباح(  /خسائر
 (113.147)  (29.406) متعلق بإعادة الهيكلةإيراد 

 (6.902)  - إيرادات أخرى
 62.585  129.748 مصروفات التمويل 

 17.614  54.264 مخصصات انخفاض القيمة
 2.099  2.173 استهالك وإطفاء

 50.180  31.478 
    التغيرات في:

 (168.286)  (280.706) اشهر( 3إيداعات لدى مؤسسات مالية )ذات تواريخ استحقاق أكثر من 
 (21.209)  (108.524) موجودات التمويل
 9.458  (213.269) موجودات أخرى

 (8.913)  (27.176) رصيد احتياطي مصرف البحرين المركزي  ورصيد بنكي مقيد
 7.226  24.218 أموال العمالء

 769.893  818.860 إيداعات من مؤسسات مالية ومؤسسات غير مالية
 (11.701)  (30.421) حسابات جارية للعمالء

 (9.443)  321.635 حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار
 (132.128)  (68.948) ذمم دائنة ومصروفات مستحقة

 466.375  485.849 أنشطة العملياتصافي النقد الناتج من 
 

    أنشطة االستثمار
 (2.814)  (860) مدفوعات لشراء معدات

 26.512  2.156 ، صافيواستثمارات مشتركة مقبوضات من بيع استثمارات ملكية خاصة
 (249.502)  (353.003) شراء محفظة الخزينة، صافي

 104.591  - مقبوضات من بيع شركة تابعة  
 -  38.805 من بيع عقار استثماريضات مقبو

 (2.931)  - شراء عقار استثماري
 25.308  5.426 مستلمة من استثمارات ملكية خاصة واستثمارات مشتركةأرباح أسهم 

 (13.021)  (25.792) مبلغ مدفوع مقدماً لتطوير عقارات
 (17.276)  - شراء حصة إضافية في شركة تابعة

 (129.133)  (333.268) في أنشطة االستثمار صافي النقد المستخدم

 

    أنشطة التمويل
 (9.810)  28.613 التمويالت، صافيمطلوبات 

 (55.665)  (106.078) مصروفات تمويل مدفوعة 
 (76.151)  (31.037) أرباح أسهم مدفوعة 

 -  (9.026) استحواذ على حصة غير مسيطرة
 (54.883)  (65.140) شراء أسهم خزينة، صافي

 (196.509)  (182.668) صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
    

 140.733  (30.087) صافي )النقص( / الزيادة  في النقد وما في حكمه خالل السنة

 256.887  397.620 يناير 1النقد وما في حكمه في 

 397.620  367.533 ديسمبر 31النقد وما في حكمه في 
 

    ه في: *وما في حكم يتمثل النقد
 284.649  278.251 )باستثناء رصيد احتياطي مصرف البحرين المركزي والنقد المقيد(نقد وأرصدة لدى البنوك 

 112.971  89.282 (أو أقل إيداعات لدى مؤسسات مالية )ذات تواريخ استحقاق ثالثة أشهر

 367.533  397.620 

 آالف دوالر أمريكي(. 1.087: 2018ديسمبر  31)آالف دوالر أمريكي  1.098قعة بمبلغ * صافي من الخسائر االئتمانية المتو

جزءاً أساسياً من هذه البيانات المالية الموحدة. 39إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 



 11                                                                                                                      مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب
 

 بيان التغيرات في حسابات االستثمار المقيدة الموحد
                                                                                                                                   2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  
 

 2019ديسمبر  31 2019يناير  1الرصيد في  الحركة خالل السنة 2019ديسمبر  31الرصيد في 

 
المجموع 
)بآالف 

الدوالرات 
 األمريكية(

 
معدل سعر 

 الوحدة
)بالدوالر 
 األمريكي(

 
 

عدد 
الوحدات 
 )باآلالف(

مصروفات 
 إدارية

)بآالف 
الدوالرات 
 األمريكية(

رسوم البنك 
 كوكيل

ف آال)ب
الدوالرات 
 األمريكية(

 أرباح أسهم
 مدفوعة
)بآالف 

الدوالرات 
 األمريكية(

 مجمل
 الدخل

)بآالف 
الدوالرات 
 األمريكية(

 
 تقييمإعادة 

)بآالف 
الدوالرات 
 األمريكية(

استثمارات/ 
( سحوبات)

)بآالف 
الدوالرات 
 األمريكية(

 
المجموع 
)بآالف 

الدوالرات 
 األمريكية(

 
 معدل سعر

 الوحدة
دوالر ال)ب

 األمريكي(

 
 
 

عدد الوحدات 
 )باآلالف(

 
 
 

 

             

 الشركة :            

 شركة مينا للعقارات )ش.م.ك.م(  150 0.33 50 - - - - - - 150 0.33 50

 صندوق البشاير 13 7.03 91 - 13 - - - - 13 8 104

 ( #1يا ستثمار )رسفانا لال 6.254 2.65 16.573 - - - - - - 6.254 2.65 16.573

 شادن لالستثمارات العقارية ذ.م.م            
 ( #5)ريا  3.434 2.65 9.100 - - - - - - 3.434 2.65 9.100

 ( #6شركة لوكاتا المحدودة )ريا 2.633 1.00 2.633 - - - - - - 2.633 1.00 2.633

             
28.460   - - - - 13 - 28.447    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 اً من هذه البيانات المالية الموحدة.أساسيجزءاً  39إلى  1ات المرفقة من يضاحإلل اتشك

 



 12                                                                                                    المالية ش.م.بمجموعة جي اف اتش 
 

 الموحدبيان التغيرات في حسابات االستثمار المقيدة 
                                                                                                          )يتبع(  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  
 

 2018ديسمبر  31 2018يناير  1الرصيد في  الحركة خالل السنة 2018ديسمبر  31الرصيد في 

 
المجموع 
)بآالف 

دوالرات ال
 (األمريكية

 
معدل سعر 

 الوحدة
)بالدوالر 
 األمريكي(

 
 

عدد 
الوحدات 
 )باآلالف(

مصروفات 
 إدارية

)بآالف 
الدوالرات 
 األمريكية(

رسوم البنك 
 كوكيل

)بآالف 
الدوالرات 
 األمريكية(

 أرباح أسهم
 مدفوعة
)بآالف 

الدوالرات 
 األمريكية(

 مجمل
 الدخل

)بآالف 
الدوالرات 
 األمريكية(

 
 ة تقييمادإع

)بآالف 
الدوالرات 

 (األمريكية

استثمارات/ 
)سحوبات( 

)بآالف 
الدوالرات 
 األمريكية(

 
المجموع 
)بآالف 

الدوالرات 
 األمريكية(

 
 معدل سعر

 الوحدة
)بالدوالر 
 األمريكي(

 
 
 

عدد الوحدات 
 )باآلالف(

 
 
 

 

             

 الشركة :            

 شركة مينا للعقارات )ش.م.ك.م(  150 0.35 53 - (3) - - - - 150 0.33 50

 صندوق البشاير 13 7.03 91 - - - - - - 13 7.03 91

 ( #1سفانا لالستثمار )ريا  6.254 2.65 16.573 - - - - - - 6.254 2.65 16.573

 شادن لالستثمارات العقارية ذ.م.م            
 ( #5)ريا   3.529 2.65 9.352 (252) - - (690) - - 3.434 2.65 9.100

 ( #6شركة لوكاتا المحدودة )ريا 2.633 1.00 2.633 - - - - - - 2.633 1.00 2.633

             
28.447   - - (690) - (3) (252) 28.702    

 
 ، وهي شركة تابعة موحدة.# تمثل حسابات استثمار مقيدة للمصرف الخليجي التجاري

 
 
 
 
 
 
 
 

 اً من هذه البيانات المالية الموحدة.أساسيجزءاً  39إلى  1من  ات المرفقةيضاحتشكل اإل



 13                                                                           مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب 
 

     الموحد والزكاة ةصندوق األعمال الخيري أموالبيان مصادر واستخدامات 
 الدوالرات األمريكية آالفب                                                 2019 ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

 
 

2018  2019  

    
 والزكاة مصادر صندوق األعمال الخيرية   

 مساهمات من قبل المجموعة 2.437  2.954
 (30إيرادات مخالفة للشريعة اإلسالمية )إيضاح  336  48

    
 مجموع المصادر 2.773  3.002

    

 استخدامات صندوق األعمال الخيرية والزكاة   

  استغالل صندوق األعمال الخيرية والزكاة  (2.001)  (1.208)

    
 مجموع االستخدامات (2.001)  (1.208)

    
 فائض االستخدامات على المصادر   772  1.794
 نايري 1والزكاة غير الموزع في  رصيد صندوق األعمال الخيرية 4.635  2.841

    
 (17)إيضاح  ديسمبر  31رصيد صندوق األعمال الخيرية والزكاة غير الموزع في  5.407  4.635

 
    يتمثل في:

 756  383 زكاة مستحقة 
 3.880  5.024 الخيريةصندوق األعمال 

    
 5.407  4.635 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اً من هذه البيانات المالية الموحدة.أساسيجزءاً  39إلى  1من  مرفقةات اليضاحتشكل اإل

 
 



 14                                                                           مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب 
 

     ات حول البيانات المالية الموحدةإيضاح
 الدوالرات األمريكية آالفب                                                 2019 ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

 
 نشأة مالتقرير .  1

بموجب  1999ش.م.ب )"البنك"( شركة مساهمة بحرينية، تأسست في مملكة البحرين في سنة مجموعة جي إف إتش المالية 
اً لترخيص ممنوح من قبل مصرف البحرين المركزي. ويعمل كبنك استثماري اسالمي بالجملة وفق 44136السجل التجاري رقم 

 رق المالية وسوق الكويت لألوراق المالية وسوق دبي لألوراق المالية. ان أسهم البنك مدرجة في كل من سوق البحرين لألوا

قد تخضع أنشطة البنك ألنظمة مصرف البحرين المركزي واشراف هيئة رقابة شرعية وفقاً لدورها المنصوص عليه في ع
 التأسيس والنظام األساسي للبنك.

االستشارات االستثمارية ومعامالت استثمارية تتماشى مع أحكام ومبادئ تشتمل أنشطة البنك الرئيسية على تقديم خدمات 
 الشريعة اإلسالمية وفقاً لرأي هيئة الرقابة الشرعية للبنك.

 
 البيانات المالية الموحدة

 ة له )"المجموعة"(. على نتائج البنك والشركات التابعتشتمل البيانات المالية الموحدة 
 

 ئيسية التي تم توحيدها في هذه البيانات المالية على:تشتمل الشركات التابعة الر
 

نسبة الملكية  بلد التأسيس إسم الشركة التابعة
الفعلية 
2019 

 نشاط العمل الرئيسي

االمارات  جي اف اتش كابيتال المحدودة
 ةالعربية المتحد

 إدارة االستثمارات  100%

 (KHCBالمصرف الخليجي التجاري ش.م.ب )

 البحرينمملكة 

 أعمال مصرفية بالتجزئة 55.41%

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

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

  (*MGICشركة بوابة المغرب االستثمارية )

 جزر الكايمن

 تطوير العقارات 89.26%

 تطوير العقارات %82.92  لالستثمار*شركة مرفأ تونس 

شركة استثمار مدينة نافي مومباي للطاقة، وشركة 
استثمار مدينة مومباي لتكنولوجيا المعلومات )معاً " 

 مشاريع الهند"(*

 تطوير العقارات 80.27%

 االستثمار في العقارات %51.18 ويتالك دولة شركة الخليج القابضة ش.م.ك 

 تطوير العقارات %100.00 مملكة البحرين *و.المساحات الجنوبية للتطوير العقاري ش.ششركة 

 21* راجع إيضاح 
 

 يوجد لدى البنك العديد من الشركات ذات أغراض محدودة وشركات تابعة والتي تم تأسيسها بهدف تكاملها مع أنشطة البنك
 ئيسية. لتابعة الروشركاته ا

 
 ةالحقالث احداأل

غ ربح يبلمليون دوالر أمريكي من خالل إصدار شهادات صكوك بمعدل  300بعد نهاية العام، قامت المجموعة بجمع 
 مدرجة في بورصة لندن. و ،وهي غير مضمونةسنوات. شهادات الصكوك  5سنوياً، وتستحق خالل  7.5%

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15                                                                       ش.م.ب    مجموعة جي اف اتش المالية 
 

     إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 يةبآالف الدوالرات األمريك                                                 2019 ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

 
 

 .    أساس االلتزام2

ً لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية  تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقا
ودليل اإلسالمية وقانون الشركات التجارية. بالتوافق مع متطلبات هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية 

المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ذات العالقة  رين المركزي، تقوم المجموعة بإتباعاألنظمة الصادر عن مصرف البح
 وذلك في الحاالت التي اليوجد لها معيار محاسبي صادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات اإلسالمية.

   
 عدادساس اإلأ    .3

االستتتتتتتتثمارات في األوراق المالية، والتي  بعض التاريخية، فيما عدا قياسالبيانات المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة أعدت 
يتم عرض  تبعاً لطريقة طبيعة المصتتتتتروف.الموحد تصتتتتتنف المجموعة مصتتتتتروفاتها في بيان الدخل تظهر بالقيمة العادلة. 

مالتها والعملة المستتتتتخدمة في ي وهي العملة المستتتتتعملة من قبل المجموعة في معاالبيانات المالية الموحدة بالدوالر األمريك
ر، فيما عدا المشتتتار والد لفإلى أ بالدوالر األمريكيجميع المعلومات المالية المعروضتتتة  تقريبتم  لية.عرض البيانات الما

  إليه خالف ذلك.
 

ستخدام بعض  سبية الهامة. كما يتطلب أيضاً من ان إعداد البيانات المالية الموحدة يتطلب ا اإلدارة تقديراً في التقديرات المحا
جموعة. يتم مراجعة التقديرات والفرضتتيات بصتتورة مستتتمرة. يتم احتستتاب التعديالت على تطبيق الستتياستتات المحاستتبية للم

تقد اإلدارة أن الفرضيات المستخدمة التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها هذا التعديل وأي فترات مستقبلية متأثرة. تع
مالي والنتائج بشتتتتتتكل عادل. ان األمور التي تتطلب قدر لبيانات المالية الموحدة للمجموعة تعرض المركز المناستتتتتتبة، وأن ا

 (.5كبير من التقدير أو التعقيد أو التي تتطلب فرضيات وتقديرات مؤثرة على البيانات المالية الموحدة مبينة في إيضاح )
 

 التغيير في العرض:
وصفها وعرضها لبيان المركز المالي وبيان الدخل لتتوافق مع مختلف  طريقة ت المجموعة، غير2019اعتباراً من  يناير 

، وتمكين مستخدمي البيانات المالية من فهم األنشطة واألداء لتعزيز اإلفصاحات ذلكوأنشطة المجموعة المولدة لإليرادات، 
عة، ومصادر اإليرادات المرتبطة الجوهرية للمجمو المالي للمجموعة بشكل أفضل. الفقرات والجداول أدناه تشرح خطوط العمل

 بها. 
 

 األنشطة:
األنشطة الرئيسية للمجموعة تشمل: أ( تقديم فرص االستثمار، وإدارة األصول نيابة عن عمالئها بصفة وكيل ب( تقديم الخدمات 

عوائد محسنة د( مشاركة  المستهدفة لتحقيقالمصرفية التجارية ج( القيام بتطوير وبيع مشاريع البنى التحتية والمشاريع العقارية 
العمالء في االستثمار، واالحتفاظ بأصول ملكية استراتيجية كمدير رئيسي. باإلضافة لذلك، تقوم المجموعة بإدارة محفظة 

 الخزينة بهدف تحقيق عوائد أعلى من الفرص المتوفرة في رأس المال وأسواق المال.
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 )يتبع(عداد ساس اإل.    أ3

 
 القطاعات:

 للقيام باألنشطة المذكورة أعاله، نظمت المجموعة نفسها في وحدات القطاعات التشغيلية التالية: 
 

الخدمات المصرفية 
 االستثمارية:

 
 
 
 
 

قطاع الخدمات المصرفية االستثمارية، والذي يركز بشكل أساسي على أنشطة حقوق الملكية 
حقوق الملكية الخاصة تشمل االستحواذ على حصص في . أنشطة الخاصة وإدارة األصول

شركات غير مدرجة أو مدرجة، وذلك بأسعار أقل من القيمة المتوقعة. تعمل المجموعة بصفة 
في موجودات  االستثمارات المكاسب من خالل شراء وإدارة وتحقيقمدير ريئسي ووسيط من 

ثروات. وحدة إدارة األصول أصحاب الاالستثمار لعمالءها من المؤسسات واألفراد من 
مسئولة عن تحديد وإدارة االستثمارات في العقارات المدرة للعوائد، والموجودات المؤجرة 

 في األسواق المستهدفة. 
 

األنشطة المصرفية االستثمارية تركز على شراء، وإدارة، واقتناص الفرص االستثمارية، 
 وذلك لتحقيق وتجاوز العوائد المستهدفة.

 
األنشطة المصرفية االستثمارية تنتج إيرادات للمجموعة تستند على الرسوم، واألنشطة، 
واألصول. الموجودات تحت هذا القطاع تشمل حقوق الملكية الخاصة، واالستثمارات 

 المشتركة واالستثمارات االستراتيجية غير المصرفية.
 

الخدمات المصرفية 
 التجارية:

 
 

مصرفية للشركات والخدمات المصرفية لألفراد المتوافقة مع لتشمل على جميع األنشطة ا
الشريعة اإلسالمية التي تقدمها المجموعة من خالل شركتها التابعة، المصرف الخليجي 
ً بإدارة دفتر الخزينة واستثمارات الملكية  التجاري ش.م.ب. كما تقوم الشركة التابعة أيضا

 . يالخاصة بالمجموعة ضمن هذا القطاع التشغيل

 تطوير عقارات:
 
 
 

تشارك وحدة العمل هذه بشكل رئيسي في إنشاء وإدارة مشاريع البنى التحتية االقتصادية 
 الكبيرة. كما تغطي وحدة العمل استثمارات المجموعة في العقارات والموجودات المتعلقة بها.  

الخدمات المؤسسية 
 والخزينة:

ينة بها على مستوى المجموعة، بما في ذلك الخزجميع التكاليف واألنشطة التي يتم القيام 
والموجودات المتبقية لالستثمارات، تعتبر جزءاً من األنشطة المؤسسية وأنشطة الخزينة 

 للمجموعة. 

 
ة منفصلة، لديها فريق عمل متخصص جميع القطاعات التشغيلية أعاله، عدا الخدمات المصرفية التجارية التي تعتبر شركة تابع

 ستثمار ووحدات دعم مشتركة. يين المحترفين، ويدعمه فريق عمل توظيف االمن المهن
 

وحدات العمل االستراتيجية تقدم منتجات وخدمات مختلفة، ويتم إدارتها بصورة منفصلة، ألنها تتطلب استراتيجيات مختلفة 
)صانعي  إدارة المجموعةلس مج يقومواالستراتيجية، لإلدارة وتخصيص الموارد ضمن المجموعة. لكل من وحدات العمل 

 ر إدارية داخلية كل ثالثة أشهر.   القرارات التشغيلية الرئيسيين( بمراجعة تقاري
 

يتم قياس أداء كل قطاع تشيغيلي على أساس نتائج القطاع، ويتم مراجعته من قبل لجنة اإلدارة ومجلس اإلدارة كل ثالثة أشهر. 
ج بعض اإلدارة تعتقد أن هذه المعلومات هي األكثر أهمية وعالقة في تقييم نتائ تستخدم نتائج القطاعات لقياس األداء كون

القطاعات المتعلقة بمنشآت أخرى التي تعمل في هذه القطاعات. يتم تحديد التسعير بين القطاعات، إن وجد، على أسس تجارية 
 اعتيادية.  
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 عداد )يتبع(.    أساس اإل3

 
 )يتبع( القطاعات:

 
المجموعة بتصنيف اإليرادات والتكاليف التي يمكن نسبتها مباشرة، والمتعلقة بالمعامالت الناشئة من القطاعات ذات الصلة  ومتق

صروفات القطاع على التوالي. يتم تخصيص التكاليف غير المباشرة بناء على محركات/عوامل التكلفة كإيرادات القطاع، وم
األنشطة ذات العالقة. التقارير اإلدارية الداخلية مصممة لتعكس اإليرادات والتكاليف التي يمكن تحديدها مع القطاع و/أو 

انية التقديرية. اإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات أرقام الميز للقطاعات ذات الصلة، والتي يتم قياسها مقابل
لمجموعة. ال يتم تخصيص المصروفات على غير المخصصة، تتعلق باألنشطة المؤسسية وأنشطة الخزينة على مستوى ا

 قطاعات األعمال.
 

 مصادر الدخل:
 وتعرض بيان الدخل وفقاً لذلك:تحصل المجموعة بشكل رئيسي على إيراداتها من المصادر التالية، 

 

 مصادر اإليرادات المنتجات فئات األصول

الخدمات المصرفية 
 االستثمارية

عروض الصفقات الفردية في أسهم حقوق 
 الملكية الخاصة، وفرص األصول المدرة

 للدخل.
 

التي تكتسبها و اإليرادات المتعلقة بالصفقات،
المجموعة من الشركات المستثمر فيها، المرتبطة 

 بعمليات االستحواذ الجديدة. 
تكون في ، اإليرادات المرتكزة على الرسوم

طبيعة رسوم إدارية، ورسوم أداء، ورسوم 
ارج، والتي تعتبر تعاقدية االستحواذ أو رسوم التخ

 في طبيعتها

الخدمات المصرفية 
 التجارية

منتجات وخدمات التمويل المصرفي 
للمؤسسات واألفراد، وإدارة النقد، 

 المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية.

إيرادات التمويل، وإيرادات الرسوم واالستثمار 
 )صافي تكاليف التمويل المباشرة(

مل استثمارات الملكية الخاصة شت استثمارات ملكية خاصة
تعرضات المجموعة لالستثمارات 
االستراتيجية واالستثمارات المشتركة. 
كما تشمل الشركات التابعة غير 
المصرفية والشركات الزميلة المحتسبة 
بطريقة حقوق الملكية، حيث يكون للبنك 

 تأثير جوهري. 
 

تشمل أرباح األسهم، الربح / )الخسارة( على بيع 
دة قياس استثمارات الملكية الخاصة، اعوإ

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

 بطريقة حقوق الملكية
دخل إعادة هيكلة المطلوبات واتفاقيات التمويل 
ً كدخل من استثمارات الملكية  يعتبر أيضا

 الخاصة.
 

كة للمجموعة ات المشتراالستثمارتمثل  استثمارات مشتركة
مع عمالئها، في المنتجات التي تروج لها 

 المجموعة.

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب                                                                            
 
     ضاحات حول البيانات المالية الموحدةيإ

 بآالف الدوالرات األمريكية                                                  2019 ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية
 
 
 عداد )يتبع(.    أساس اإل3

 
 )يتبع( مصادر الدخل:

 

 مصادر اإليرادات المنتجات فئات األصول

يع المباشر، التطوير قارات للبحيازة الع العقارات
اإليجار. كما يشمل  والبيع، و/أو عوائد

أمالك المجموعة أو مشاركتها في ذلك 
 أصول الترفيه والضيافة.

من تطوير وبيع  ،دخل التطوير والمبيعات
المشاريع العقارية للمجموعة، بناء على طريقة 

 نسبة اإلنجاز.
من اإليجارات ، دخل اإليجار والتشغيل

ألخرى من االستثمار في يرادات اإلضافية اواإل
 العقارات.

 

لسنة  الخزينةعمليات 
2019 

تمثل عمليات إدارة السيولة للبنك، بما في 
ذلك أنشطة جمع واستخدام األموال لكسب 

 هامش ربح تجاري.

الدخل الناتج من استخدام فائض السيولة لدى 
البنك من خالل، على سبيل المال ال الحصر، 

ات قصيرة األجل لدى البنوك والمؤسسات اإليداع
المال، واستثمارات المالية، وأدوات سوق 

 الخزينة األخرى ذات الصلة.

 
 
 .  السياسات المحاسبية الهامة4

فيما يلي عرض للسياسات المحاسبية الهامة والتي تم تطبيقها عند إعداد هذه البيانات المالية الموحدة. تم تطبيق هذه السياسات 
، جميع الفترات المعروضةعلى نحو ثابت مع تلك السياسات المحاسبية التي تم تطبيقها في  من قبل المجموعةسبية  المحا

 (.28سبة المالي رقم )بإستثناء أثر تطبيق معيار المحا
 

 المحاسبية الجديدة والتغييرات في السياسات المحاسبية معاييرأثر ال    أ( 

لمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، والسارية المفعول ديدة صادرة عن هيئة المحاسبة واال يوجد أي معايير أو تفسيرات ج
 والتي من المتوقع أن يكون لها أثر جوهري على المجموعة. 2019يناير  1ابتداء من 

 
  بعد التطبيق المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة الصادرة ولكن غير نافذة (1

 
 الستثمار )الوكالة باالستثمار(وكالة ا –( 31ي رقم )معيار المحاسبة المال (أ

يهدف هذا المعيار لبيان مبادئ المحاسبة وإعداد التقارير المالية ألدوات وكالة االستثمار )الوكالة باالستثمار(، واألصول 
)المستثمر(،  الموكل، وااللتزامات ذات العالقة، كلما كان ذلك مناسباً، للمؤسسات المالية اإلسالمية، من كال المنظورين

 والوكيل.   
 

 )المستثمر(المدير 

يتطلب المعيار من المستثمر إما اتباع منهجية انكشاف الموكل المباشر لمخاطر االستثمار )كخيار مفضل(، أو منهجية 
 مدير االستثمار بالوكالة.
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 .  السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(4
 

 نافذة بعد )يتبع(لصادرة ولكن غير والتفسيرات الجديدة االمعايير والتعديالت  (1
 

 منهجية انكشاف الموكل المباشر لمخاطر االستثمار

وكذلك خيارات ، هو االستثمار الذي يكون فيه مشاركة الوكيل، للموكل االستثمار باالنكشاف المباشر لمخاطر االستثمار
 ية التعرضات المباشرة لألصول المعنية.  تحويل األداة، محدودة، ويتحمل المستثمر بصورة رئيس

 
التعرضات المباشرة على  فيه هناك افتراض قابل للدحض، هو أن في جميع ترتيبات الوكالة باالستثمار، يتحمل المستثمر

نتيجة لذلك، يجب على المستثمر احتساب هذه األصول . في نهاية األمراألصول المعنية )بما في ذلك األعمال التجارية( 
مباشرة، وفقاً لسياسات محاسبية مناسبة وقابلة للتطبيق على مثل  بما في ذلك األعمال التجارية( في سجالته المحاسبية)

ً مع المعايير المحاسبية المالية ذات العالقة، أو المبادئ المح اسبية المقبولة هذه األصول )أو األعمال التجارية( تماشيا
 حاسبية مالية محددة حول الموضوع.عموماً، في حال عدم توافر معايير م

 
 منهجية مدير االستثمار بالوكالة

من الممكن تطبيق منهجية مدير االستثمار بالوكالة عندما تستوفي عقود وكالة االستثمار شروط األداة القابلة للتحويل، 
باحتساب  الموكل )المستثمر( يقوممتكررة وفقاً لتقدير الوكيل. في حال استخدام هذه المنهجية، ويخضع االستثمار لتغييرات 

 االستثمار من خالل تطبيق طريقة حقوق الملكية المحاسبية.
 

 الوكيل  
ية يتطلب المعيار من الوكيل إما اتباع منهجية االحتساب خارج الميزانية العمومية، أو منهجية االحتساب في الميزان

 ة ملحقة بعقد وكالة االستثمار(. العمومية )فقط عند االستثناءات بناًء على اعتبارات إضافي
 

 منهجية االحتساب خارج الميزانية العمومية

عند بدء المعاملة، يجب على الوكيل احتساب ترتيبات الوكالة وفقاً لمنهجية االحتساب خارج الميزانية العمومية، بما أن 
م بتسجيل األصول، واإليرادات والمصروفات في األصول/ األعمال التجارية ذات العالقة، وبالتالي ال يقو الوكيل ال يتحكم

. يجب على الوكيل عدم احتساب األصول و/أو المطلوبات التي يملكها المستثمر سجالته المحاسبيةذات الصلة في 
 . سجالته المحاسبية)المستثمرون()الموكل)الموكلون(( في 

 
قوق أصحاب حسابات االستثمار في الميزانية ن الوكيل يمتلك هذه األصول سابقاً، بشكل مباشر أو من خالل حإذا كا

 .سجالته المحاسبيةت مشابهة، فيجب على الوكيل إلغاء احتساب األصول )والمطلوبات( من العمومية، أو أدوا
 

 منهجية االحتساب في الميزانية العمومية

ة مسموح بها مع الوكيل نفسه. يجوز للوكيل االحتفاظ ترتيبات استثمارية متعددة المستويات، بناًء على معامالت مستقل
االستثمار بالوكالة، فإنه يجب احتساب هذه المعامالت الثانوية  بغض النظر عن متطلبات هذا المعيار فيما يتعلق بترتيبات

 للوكيل.   السجالت المحاسبيةة المالية ذات العالقة، في بما يتماشى مع متطلبات معايير المحاسب
 

المعالجة المحاسبية، إذا  بغرض شبيهة ألسهم حقوق الملكيةأداة كتثمار بالوكالة يبات االسعتبار ترتايجب على الوكيل 
ً لالعتبارات اإلضافية  جميع مطلوبات  سداد عنليس لها أفضلية الباألداة،  المتضمنةكانت أداة االستثمار بالوكالة وفقا

 الوكيل.
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 .  السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(4
 

 ير والتعديالت والتفسيرات الجديدة الصادرة ولكن غير نافذة بعد )يتبع(عايالم (1
 

 أحكام انتقالية
 بالنسبة لمثل هذه المعامالت:قد تختار المنشأة عدم تطبيق هذا المعيار فقط 

 التي تم تنفيذها فعالً قبل تاريخ تطبيق هذا المعيار للمنشأة؛ و .أ
 شهراً بعد تاريخ تطبيق هذا المعيار للمنشأة. 12من أكثر  األصلي ال يتجاوز تاريخ استحقاقها .ب
 

 .للمجموعة لم يكن لتطبيق هذا التعديل أي أثر جوهري على البيانات المالية الموحدة
 

 ، مع السماح بالتطبيق المبكر.2020يناير  1سيصبح هذا المعيار ساري المفعول للسنوات المالية التي تبدأ من أو بعد 
 

 االستثمار في الصكوك واألسهم واألدوات المماثلة -( 33الي رقم )معيار المحاسبة الم (ب
الهدف من هذا المعيار هو وضع مبادئ تصنيف واحتساب وقياس وعرض واإلفصاح عن االستثمار في الصكوك واألسهم 

اء في شكل واألدوات المماثلة من قبل المؤسسات المالية اإلسالمية. ينطبق هذا المعيار على استثمارات المؤسسات سو
االستثمار في الصكوك واألسهم واألدوات  -( 25بة المالي رقم )سندات دين أو أسهم. يحل هذا المعيار محل معيار المحاس

 المماثلة، ويقدم إرشادات معدلة لتصنيف وقياس االستثمارات، لتتماشى مع الممارسات الدولية.   
يجب أن ة، واستثمارات أدوات دين، وأدوات استثمارية أخرى. يصنف المعيار االستثمارات إلى استثمارات حقوق ملكي

الستثمارات في أدوات حقوق الملكية  بالقيمة العادلة، ولن تكون خاضعة لمخصصات انخفاض القيمة وفقاً لمعيار تكون ا
في ظروف  محددة، انخفاض القيمة، والخسائر االئتمانية، وااللتزامات المثقلة باألعباء".  –( 30المحاسبة المالي رقم )

وثوق للقيمة العادلة الستثمارات حقوق الملكية،  قد تعتبر التكلفة أفضل وعندما ال تكون المؤسسة قادرة على تحديد قياس م
 تقدير للقيمة العادلة.

من خالل يمكن تصنيف وقياس االستثمار بالتكلفة المطفأة، أو بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية، أو بالقيمة العادلة 
ج العمل، ولن يُسمح بإعادة التصنيف إال في حال تغيير نموذج بيان الدخل. تعتمد فئات التصنيف اآلن على اختبارات نموذ

 العمل، وسيتم تطبيقه بصورة مستقبلية.
 

 ، مع السماح بالتطبيق المبكر.2020يناير   1هذا المعيار ساري المفعول للسنوات التي تبدأ من أو بعد 
 

 اليةانتق أحكام
ذلك، فإن التأثير المتراكم، إن وجد، المنسوب ألصحاب المصلحة الذي سيكون هذا المعيار قابالً للتطبيق بأثر رجعي. ومع 

يتحملون األرباح والخسائر، بما في ذلك أصحاب حسابات االستثمار المتعلقة بفترات سابقة، يجب تعديله مع احتياطي 
 ه الفئة من أصحاب المصلحة.القيمة لالستثمارات المتعلق بهذ

  .ر الناتج من تطبيق هذا المعيار على البيانات المالية الموحدةال تزال المجموعة بصدد تقييم األث
 

 التقارير المالية لحاملي الصكوك -( 34معيار المحاسبة المالي رقم ) (ج
واألعمال المعنية بالصكوك لضمان  ة وإعداد التقارير  للموجوداتيمبادئ المحاسبالالهدف من هذا المعيار  هو إرساء 

 مصلحة المعنيين، وبخاصة حاملي الصكوك. تقديم تقارير شفافة وعادلة لجميع أصحاب ال

ً ل سسة المالية الدولية، أو مؤسسة عن المؤ الصادرة القواعد الشرعيةومبادئ لسيطبق هذا المعيار على الصكوك، وفقا
ستخدام شركة ذات أغراض خاصة، أو آلية مماثلة. فيما يتعلق بالصكوك أخرى )تسمى "الُمنشئ"( مباشرة، أو من خالل ا

ً مع متطلبات معيار المحاسبة المالي رقم )التي يحتف الصكوك في  –( 29ظ بها الُمنشئ في الميزانية العمومية، تماشيا
 ، وقد يختار الُمنشئ عدم تطبيق هذا المعيار. سجالت الُمنشئ

 تجارية، و يوضح المعالجة المحاسبية لكل منهما. ا صكوكاً تجارية وصكوكاً غير يصنف المعيار الصكوك باعتباره

 ، مع السماح بالتطبيق المبكر.2020يناير   1هذا المعيار ساري المفعول للسنوات التي تبدأ من أو بعد 
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     إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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 .  السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(4
 

 لصادرة ولكن غير نافذة بعد )يتبع(المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة ا (1
 

 أحكام انتقالية
 بالنسبة لمثل هذه المعامالت:قد تختار المنشأة عدم تطبيق هذا المعيار فقط 

 
 فعالً قبل تاريخ تطبيق هذا المعيار للمنشأة؛ والتي تم تنفيذها  .أ

 يار للمنشأة.بعد تاريخ تطبيق هذا المع شهراً  12أكثر من  األصلي ال يتجاوز تاريخ استحقاقها .ب
 

  .البيانات المالية الموحدةة بصدد تقدير األثر الناتج من تطبيق هذا المعيار على جموعال تزال الم
 

 (   أساس التوحيدب

 توحيد األعمال (1

يتم احتساب توحيد األعمال باستخدام طريقة االستحواذ وبتاريح االستحواذ، وهو التاريخ الذي انتقلت فيه السيطرة إلى 
الحصول على منافع من أنشطتها. ة. السيطرة هي سلطة التحكم في السياسات المالية والتشغيلية لمؤسسة من أجل المجموع

 عند تقييم السيطرة، تأخذ المجموعة باالعتبار حقوق التصويت المحتملة والتي يمكن ممارستها حالياً.

 االستحواذ كما يلي: ختقوم المجموعة بقياس الشهرة بتاري

 بل المحول، زائداً:ادلة للمقاالقيمة الع •

 ة المشتراة، زائداً:المبلغ المحتسب للحصص غير المسيطرة في الشرك •

ً في الشركة المشتراة،  • إذا تحقق توحيد األعمال على مراحل، القيمة العادلة لحصص حقوق الملكية الموجودة سابقا
 مطروحاً:

والمطلوبات القابلة للتحديد التي  دات القابلة للتحديد المشتراة،العادة القيمة العادلة( للموجوفي صافي المبلغ المحتسب ) •
 اخذتها المجموعة على عاتقها.

 
 عندما يكون الفائض سالباً، يتم مباشرة احتساب ربح صفقة الشراء في بيان الدخل الموحد.

 لمبالغ في بيان الدخل الموحد.المقابل المحول ال يشمل المبالغ المتعلقة بسداد أي عالقة سابقة. يتم عادة احتساب هذه ا

ة بإصدار أدوات دين أو حقوق ملكية، والتي تتكبدها المجموعة في توحيد األعمال، يتم تكاليف المعامالت، عدا تلك المتعلق
 احتسابها كمصروفات عند تكبدها. 

حقوق ملكية، فإنه ال يتم إعادة يتم قياس أي التزام طارئ بالقيمة العادلة في تاريخ الشراء. إذا تم تصنيف هذا االلتزام ك
وق الملكية. ويتم احتساب أي تغيرات الحقة في القيمة العادلة لاللتزام الطارئ في بيان قياسه، ويتم احتساب السداد ضمن حق

 الدخل الموحد.
 

 (  الشركات التابعة2

جموعة. توجد السيطرة الشركات التابعة هي مؤسسات )وتشمل الشركات ذات األغراض الخاصة( خاضعة لسيطرة الم
ير مباشرة في إدارة السياسات المالية والتشغيلية لمؤسسة من أجل عندما يكون للمجموعة سلطة بصورة مباشرة أو غ

الحصول على منافع من أنشطتها. يتم توحيد البيانات المالية للشركات التابعة من تاريخ الحصول على السيطرة ويتم التوقف 
 تلك السيطرة. عن التوحيد عند فقدان 
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 الهامة )يتبع(.  السياسات المحاسبية 4

 
 ب(   أساس التوحيد )يتبع(

 
 (  حصص غير مسيطرة3

يتم قياس الحصص غير المسيطرة بحصتها التناسبية في صافي موجودات الشركة المشتراة القابلة للتحديد في تاريخ 
 الشراء.

قياس الحصص غير المسيطرة،  أساس ختياراة بالتابعة، تقوم المجموع من الشركة %100أقل من  االستحواذإذا تم 
 كل معاملة على حدة، كالتالي:لعلى أساس 

يشمل جزء منسوب للحصص غير و، والذي يعني الشهرة، أو ربح الصفقة الشراء، االستحواذبالقيمة العادلة بتاريخ  •
 أو المسيطرة العادية؛

 التي، والمستحوذ عليهاالمحتسب لصافي الموجودات القابلة للتحديد للشركة مبلغ في البية لحامل األسهم الحصة التناس •
 فقط. عليهاالمسيطرة  بالحصةعني الشهرة المحتسبة، أو ربح صفقة الشراء، وتتعلق ت

 
 على أنها معامالت هايتم احتسابالسيطرة،  نالتغيرات في حصة المجموعة في أي شركة تابعة والتي ال ينتج عنها فقدا

  حقوق ملكية.

 
 ( الشركات ذات األغراض الخاصة4

والشركات التابعة له. الشركات التابعة هي مؤسسات  للبنكالبيانات المالية الموحدة للمجموعة على البيانات المالية تشتمل 
 سلطة، بصورة مباشرة للبنك. توجد السيطرة عندما يكون البنك)وتشمل شركات ذات أغراض خاصة( خاضعة لسيطرة 

إدارة السياسات المالية والتشغيلية لمؤسسة من أجل الحصول على منافع من أنشطتها. يتم توحيد أو غير مباشرة، في 
نات المالية للشركات التابعة من تاريخ تحويل السيطرة إلى المجموعة ويتم التوقف عن توحيد البيانات المالية عند فقدان البيا

 عندما يمتلك البنك غالبية حقوق التصويت في اإلستثمار.تلك السيطرة. يُفترض وجود السيطرة 

حدد وواضح كتوريق أصول معينة، أو تنفيذ الشركات ذات األغراض الخاصة هي شركات تم إنشاؤها لتحقيق هدف مُ 
معاملة معينة لتمويل أو إستثمار وعادة تكون حقوق التصويت ذات أهمية لتشغيل هذه الشركات. يتم تحديد ما إذا كان 
المستثمر يتصرف كمدير أو وكيل بناءاً على إمتالكه سلطة إتخاذ القرار في اإلستثمار والمقدرة على التحكم في العوائد 

بالتالي مدى العالقة بين السلطة والعوائد. إن إمتالك المستثمر سلطة إتخاذ القرار في اإلستثمار والمقدرة على التحكم في و
مدير او وكيل، لتحديد ما إذا كان هناك عالقة بين السلطة والعوائد. إذا كان صانع القرار العوائد يحدد ما إذا كان يتصرف ك

السلطة والعوائد، والسلطة المفوضة لصانع القرار ال تؤدي إلستنتاج السيطرة. عند إتخاذ وكيالً، فال توجد عالقة بين 
لمقدمة أو تمديد الشروط لتتجاوز الشروط األصلية، المجموعة قرارات إختيارية، كإقراض مبالغ تفوق التسهيالت المالية ا

فإن المجموعة تقوم بإعادة تقييم السيطرة على  أو في حالة تغير العالقة بين المجموعة والشركة ذات األغراض الخاصة،
 الشركة ذات األغراض الخاصة.

االستثمارات األخرى نيابة عن  تقوم المجموعة بصفتها كوصي بإدارة الموجودات المحتفظ بها بصفة األمانة وأدوات
البيانات المالية الموحدة. يتضمن  األغراض الخاصة لم يتم توحديها في هذه المستثمرين. البيانات المالية لهذه الشركات ذات

 معلومات عن الموجودات تحت اإلدارة من قبل المجموعة. 27إيضاح رقم 
 

 ( فقد السيطرة5

شركة التابعة، وأي حصص غير مسيطرة، بإلغاء احتساب موجودات ومطلوبات العند فقدان السيطرة، تقوم المجموعة 
ومكونات حقوق الملكية األخرى ذات العالقة بالشركة التابعة. يتم احتساب أي فائض أو عجز ينتج عن فقدان السيطرة في 

س تلك الحصة بالقيمة العادلة ي الشركة التابعة السابقة، يتم قيابيان الدخل الموحد. إذا احتفظت المجموعة بأي حصة ف
خ فقدان السيطرة. الحقاً، يتم قياس هذه الحصة كاستثمار محتسب بطريقة حقوق الملكية، أو وفقاً للسياسة  المحاسبية بتاري

    للمجموعة الستثمارات األوراق المالية ، وذلك اعتماداً على مستوى السيطرة المحتفظ بها.
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 بية الهامة )يتبع(.  السياسات المحاس4

 
 ب(   أساس التوحيد )يتبع(

 
 المحتسبة بطريقة حقوق الملكية ت في  الشركات الزميلة( االستثمارا6

الشركات الزميلة هي الشركات الخاضعة لتأثير مهم من يشمل هذا االستثمار في الشركات الزميلة، والمشاريع المشتركة. 
رة مشتركة على السياسات المالية التشغيلية. يكون للمجموعة تأثير مهم على قبل المجموعة، ولكن ليس لها سيطرة أو سيط

 % من حقوق التصويت في الشركات الزميلة. 50%  و  20بة تتراوح بين الزميلة عندما تمتلك المجموعة نسالشركات 
 الترتيبات،جودات يكون للمجموعة فيها سيطرة مشتركة، حيث تملك الحق في صافي مو ترتيباتالمشروع المشترك هو 

 بدال عن حقوقها في موجوداتها والتزاماتها مقابل مطلوباتها.
 

 تحتسب االستثمارات في الشركات الزميلة، والمشاريع المشتركة بطريقة حقوق الملكية.
 

ح أو خسارة يتم احتساب االستثمارات مبدئياً بالتكلفة، ويتم زيادة أو خفض القيمة الدفترية الحتساب نصيب المستثمر من رب
ة المستثمر فيها بعد تاريخ الشراء. التوزيعات المستلمة من الشركة المستثمر فيها، تخفض القيمة الدفترية لالستثمار. الشرك

قد تكون التعديالت على القيمة الدفترية ضرورية للتغيرات في نصيب المستثمر في الشركة المستثمر فيها والناتجة من 
ا. عندما تتعدى حصة المجموعة من الخسائر حصتها في االستثمارات المحتسبة ركة المستثمر فيهتغيرات حقوق الملكية للش

بطريقة حقوق الملكية، يتم تخفيض القيمة الدفترية إلى صفر ويتم وقف احتساب أي خسائر إضافية ماعدا في حال تكبدت 
يتم التوقف عن استخدام طريقة  لة.عن الشركة الزمي المجموعة التزامات قانونية أو إعتيادية أو قامت بدفع مبالغ بالنيابة
   حقوق الملكية عندما يتم تصنيف االستثمار كمحتفظ به لغرض البيع.

 
  واالحتساب بطريقة حقوق الملكية معامالت تم استبعادها عند توحيد البيانات المالية (7

عدا أرباح أو خسائر صرف العمالت محققة )ما  يتم استبعاد جميع المعامالت واألرصدة وأي إيرادات أو مصروفات غير
األجنبية( والناتجة عن عمليات مع الشركات التابعة للمجموعة عند إعداد البيانات المالية الموحدة. يتم أيضاً استبعاد األرباح 

لمجموعة من الناتجة من المعامالت بين المجموعة مع الشركات الزميلة المحتسبة بطريقة حقوق الملكية إلى حد نصيب ا
فقط لحد أن ال يكون هناك دالئل انخفاض في  ،هذه الشركات. كما يتم أيضاً استبعاد الخسائر غير المحققة بالطريقة نفسها

القيمة. يتم تغيير السياسات المحاسبية للشركات التابعة والشركات الزميلة المحتسبة بطريقة الملكية عند الضرورة، للتأكد 
 لمجموعة.تي تطبقها امن توافقها مع تلك ال

 
 البيعلغرض موجودات محتفظ بها  ( ج

   
 التصنيف (1

كموجودات  ، أو مجموعات التصرف التي تتكون من موجودات ومطلوبات،تصنف المجموعة الموجودات غير المتداولة
 ،معاملة بيعمن خالل البيع إذا كان متوقعاً بصورة كبيرة أنه سيتم استرداد قيمتها الدفترية بشكل رئيسي لغرض محتفظ بها 

ً بهدف إعادة بيعها تصنف  المستحوذ عليهاالشركة التابعة شهراً.  12وليس من خالل االستخدام المستمر خالل  حصريا
 بيع، ويعرض الدخل والمصروفات من عملياتها كجزء من العمليات المتوقفة.  لغرض الكمجموعة تصرف محتفظ بها 

 
 القياس (2

موعات التصرف، بصورة عامة بالقيمة الدفترية أو القيمة العادلة مطروحاً منها تكاليف البيع، جم، أو الموجودات هذه تقاس
أي خسارة انخفاض قيمة على مجموعة التصرف يتم تخصيصها أوال على الشهرة، ثم على باقي الموجودات  أيهما اقل.

، أو الموجودات المالية، أو موجودات عليه ةرباستثناء المخزون فانه ال يتم تخصيص خساعلى أساس تناسبي، والمطلوبات 
الضرائب المؤجلة، أو موجودات منافع الموظفين، أو العقارات االستثمارية، أو الموجودات البيولوجية، والتي يستمر قياسها 

رض غلموجودات محتفظ بها وفقاً للسياسات المحاسبية األخرى للمجموعة. خسائر انخفاض القيمة عند التصنيف المبدئي ك
، أو محتفظ بها للتوزيع، واألرباح أو الخسائر الالحقة من إعادة القياس، تحتسب في الربح أو الخسارة. متى ما تم تصنيف البيع

، يتم التوقف عن احتساب البيع لغرضموجودات محتفظ بها والعقارات واآلالت والمعدات كالموجودات غير الملموسة، 
 الطريقة.    ر محتسب بطريقة حقوق الملكية يتم التوقف عن احتسابه بتلك اإلطفاء أو االستهالك، وأي استثما

 



 24                                                                            مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب
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 .  أهم السياسات المحاسبية )يتبع(4
 

 )يتبع( ج(  موجودات محتفظ بها لغرض البيع
 

البيع، تتوقف المجموعة  لغرضعندما ال تستوفي المجموعة متطلبات المعيار لتصنيف الموجودات كموجودات محتفظ بها 
البيع ويتم قياس الموجود بالقيمة الدفترية قبل تصنيفه  لغرضكموجود محتفظ به  )أو مجموعة التصرف(تصنيف الموجود  عن

معدل باالستهالك واإلطفاء أو إعادة التقييم التي كانت ستحتسب لو لم يتم محتفظ به برسم البيع  )أو مجموعة تصرف(  كأصل
أو القيمة القابلة لالسترداد أيهما أقل، وذلك بتاريخ صدور القرار الالحق  بيعال لغرضتصنيف الموجود  كأصل  محتفظ به 

 بعدم البيع.
 

 (   معامالت بالعملة األجنبيةد

 العملة المستعملة في انجاز المعامالت والعملة المستعملة في إعداد البيانات المالية  (1

)عملة التعامل(.  ه المنشأةعمل فيها هذتقتصادية الرئيسية للبيئة التي يتم قياس بنود البيانات المالية الموحدة باستخدام العملة اال
كي وهي العملة المستعملة من قبل المجموعة في معامالتها والعملة المستخدمة يتم إعداد البيانات المالية الموحدة بالدوالر األمري

 في إعداد البيانات المالية. 
 
 ( المعامالت واألرصدة2

الت األجنبية إلى عملة التعامل لكل وحدة بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء المعاملة. ت التي تتم بالعميتم تحويل المعامال
نهاية فترة يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية في تاريخ المركز المالي إلى عملة التعامل بأسعار الصرف السائدة في 

ية والتي يتم قياسها بناء على التكلفة التاريخية يتم تحويلها بأسعار ية بالعملة األجنبالبنود غير النقد .إعداد التقارير المالية
الصرف السائدة في تاريخ إجراء المعاملة. تدرج أرباح وخسائر فروقات العملة الناتجة عن سداد مثل هذه المعامالت ومن 

ي تاريخ المركز المالي في بيان عر الصرف السائد فعمالت األجنبية بستحويل الموجودات والمطلوبات النقدية التي تتم بال
الدخل. تدرج فروقات تحويل البنود غير النقدية المحتسبة بالقيمة العادلة للموجودات المالية، كبعض أسهم حقوق الملكية المقاسة 

 ات.بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية، في احتياطي القيمة العادلة لالستثمار
 
 األجنبية( العمليات 3

إلى  ،يتم تحويل موجودات ومطلوبات  العمليات الخارجية، بما في ذلك الشهرة وتسويات القيمة العادلة الناتجة من االستحواذ
بسعر الصرف السائد في تاريخ بيان المركز المالي. يتم تحويل إيرادات ومصروفات العمليات الخارجية  الدوالر األمريكي

 تاريخ  تلك المعامالت. الصرف السائد في  والراألمريكي بسعرإلى الد

العمالت األجنبية ضمن حقوق الملكية، باستثناء إلى حد تحويل بية في احتياطي يتم تجميع فروقات تحويل العمالت األجن
 تخصيص فروقات التحويل إلى الحصص غير المسيطرة.

لمتراكم في احتياطي تحويل رة، يتم إعادة تصنيف المبلغ امجملها، بحيث يتم فقدان السيطجنبية في عندما يتم بيع العمليات األ
 العمالت األجنبية إلى بيان الدخل الموحد كجزء من ربح أو خسارة البيع.

 
 مقاصة األدوات المالية ( هـ

فقط عندما يوجد حق  ،الموحد يتم إجراء مقاصتتتتة بين الموجودات والمطلوبات ويدرج صتتتتافي المبلغ في بيان المركز المالي
جراء مقاصتتتتتتة للمبالغ المعترف بها وعند وجود نية للتستتتتتتوية على أستتتتتتاس صتتتتتتافي المبلغ أو تستتتتتتييل انوني قابل للتنفيذ الق

 الموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد.
 

سبة  سبة المالية الصادرة عن هيئة المحا ساس الصافي فقط إذا كانت معايير المحا يتم عرض اإليرادات والمصروفات على أ
 ألرباح والخسائر الناتجة من مجموعة المعامالت متشابهة.لجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية  تسمح بذلك. أو والمرا

 
 
 



 25                                                                            مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب
 

   إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدوالرات األمريكية                                                  2019 ديسمبر  31 في  منتهيةة الللسن

 
 

 )يتبع(.  أهم السياسات المحاسبية 4
 

 االستثمارات في األوراق المالية  ( و

واالستتتثمارات المشتتتركة، ، صتتةخاال الملكية استتتثماراتالمجموعة االستتتثمارات في األوراق المالية والتي تتضتتمن تصتتنف 
 .(التصنيف ألسس 3)راجع إيضاح ومحفظة الخزينة. 

 
الملكية، ولكن تستثني االستثمارات في الشركات التابعة تتكون االستثمارات في األوراق المالية من أدوات دين وحقوق 

 ((.5( و)1)ب() 4والشركات الزميلة المحتسبة بطريقة الملكية )راجع إيضاح 
 
 التصنيف( 1

 تصنف المجموعة استثمارات األوراق المالية إما كأدوات دين أو أدوات حقوق ملكية. 
 

 أدوات الدين

مال ثابتة أو قابلة للتحديد لحامل األداة. تصنف االستثمارات في أدوات الدين تصنف  هي استثمارات ذات دفعات أرباح ورأس
 ضمن الفئات التالية:

 
 يان الدخلبالقيمة العادلة من خالل ب

هي استثمارات إما ال يتم إدارتها على أساس العوائد التعاقدية أو المصنفة عند االحتساب المبدئي بالقيمة العادلة من خالل بيان 
الدخل، لتجنب أي عدم تطابق ممكن أن ينتج عند قياس الموجودات أو المطلوبات، أو احتساب األرباح أو الخسائر عليها 

 .ثمارات في صكوكاست لك علىيشمل ذبأسس مختلفة. 
 

 بالتكلفة المطفأة

 غير المصنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل والتي يتم إدارتها على أساس العائد التعاقدي.أدوات الدين هي استثمارات 
 

  أدوات حقوق الملكية

مصلحة في موجودات المنشأة، بعد  أدوات حقوق الملكية هي استثمارات ال تحمل مالمح أدوات الدين، وتشمل أدوات تملك
 لكية ضمن الفئات التالية: طرح المطلوبات. تصنف استثمارات أدوات حقوق الم

 
 بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

ة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل تشمل استثمارات محتفظ بها للمتاجرة استثمارات أدوات حقوق الملكية المصنفة والمقاس
 صنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل عند االحتساب المبدئي.أو م

تصنف االستثمارات كاستثمارات محتفظ بها بغرض المتاجرة إذا تم شراؤها أو تم إصدارها بشكل رئيسي بغرض الحصول 
ارية، ويوجد لها دليل من التقلبات قصيرة األجل في األسعار أو هامش المتداولين أو جزء من محفظة استثمعلى أرباح ناتجة 

ال يوجد لدى المجموعة أية استثمارات محتفظ بها لغرض حالياً،  .على نمط فعلي حديث لتحقيق أرباح على المدى القصير
 المتاجرة.

الملكية كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل فقط إذا كانت  عند االحتساب المبدئي، يمكن تصنيف أدوات حقوق
  ارات تدار ويتم تقييم أداؤها داخلياً من قبل اإلدارة على أساس القيمة العادلة.االستثم

 
 بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية

لدخل، تصنف بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية، أدوات حقوق الملكية، عدا تلك المصنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان ا
 األوراق المالية المدرجة وغير المدرجة. وتشمل على استثمارات في بعض
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 و(  االستثمارات في األوراق المالية )يتبع(

 
 ( االحتساب  وإلغاء االحتساب2

أو بيع األصل،  أي التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء ،االستثمارات في األوراق المالية بتاريخ المتاجرةيتم مبدئيا قياس 
المجموعة طرفاً في الشروط التعاقدية لألداة. تقوم المجموعة بإلغاء احتساب الموجودات المالية وهو التاريخ الذي تصبح فيه 

من الموجودات المالية أو عندما تقوم المجموعة بنقل جميع مخاطر وعوائد الملكية  عندما ينتهي حق استالم التدفقات النقدية
 بشكل جوهري. 

 
 (  القياس 3

، عدا االستثمارات في األوراق المالية بالقيمة العادلة من يتم مبدئياً قياس االستثمارات في األوراق المالية بالقيمة العادلة، زائداً 
 اإلصدار.عاملة التي يمكن نسبها مباشرة لعملية الشراء أو تكاليف الم خالل بيان الدخل،

الستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل واالستثمارات بالقيمة العادلة إعادة قياس ايتم الحقاً  ،بعد التسجيل المبدئي 
من خالل حقوق الملكية بالقيمة العادلة. يتم احتساب األرباح والخسائر الناتجة من تغيرات القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة 

تنشأ فيها. يتم احتساب األرباح والخسائر الناتجة من تغيرات  الفترة التي خل الموحد فيالعادلة من خالل بيان الدخل في بيان الد
القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية في بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد، ويتم عرضها 

( القيمة العادلة مع األخذ باح / )خسائرية. تحتسب أرضمن حقوق الملكلالستثمارات في احتياطي منفصل للقيمة العادلة 
باالعتبار قسمة األجزاء ذات العالقة بحقوق الملكية للمساهمين وحقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار.  عند بيع، أو انخفاض 

المتراكمة أو الخسائر  قيمة، أو تحصيل، أو التخلص من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية، تحول األرباح
 تي احتسبت سابقاً في بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد إلى بيان الدخل الموحد. ال
 

يتعذر على المنشأة تحديد مقياس موثوق للقيمة العادلة بشكل الستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية التي بالنسبة ل
، فإنها  رق أخرى مناسبة الحتساب قيمة عادلة موثوقةر سوق مدرجة أو طال يوجد لها أسعامستمر، مثل االستثمارات التي 

 تظهر بالتكلفة مطروحاً منها مخصصات انخفاض القيمة.

 
 (  مبادئ القياس 4

 قياس التكلفة المطفأة

في االحتساب التكلفة المطفأة لالصل أو االلتزام المالي هو المبلغ الذي يتم من خالله قياس األصل أو االلتزام المالي  إن
استخدام طريقة معدل الربح الفعلي المبدئي، مطروحاً منه التسديدات الرأسمالية، مضافاً إليه أو مطروحاً منه اإلطفاء المتراكم ب

سب مبدئياً ومبلغ االستحقاق، مطروحاً منه مبلغ )مباشرة أو باستخدام حساب مخصص(  النخفاض ألي فرق بين المبلغ المحت
لقدرة على التحصيل. يتضمن احتساب معدل الربح الفعلي كل األتعاب المدفوعة أو المستلمة والتي تشكل جزءاً القيمة أو عدم ا

 ساسياً من معدل الربح الفعلي. أ
 

 قياس القيمة العادلة

بتاريخ  ة العادلة هي المبلغ الذي يمكن به مبادلة أصل أو سداد إلتزام بين طرفين ملمين بالمعاملة وعلى أسس تجاريةالقيم
شط لهذه األداة متى ما توافرت القياس.  تقوم المجموعة بقياس القيمة العادلة لألداة المالية باستخدام األسعار المدرجة في سوق ن

طاً عندما تتوافر فيه األسعار المدرجة بسهولة وبشكل منتظم وتمثل معامالت سوق حقيقية هذه األسعار. يعتبر السوق نش
أسس تجارية. كما تقوم المجموعة بتحديد القيمة العادلة باستخدام طرق تقييم عندما يكون السوق غير  ومتكررة بانتظام على

، لمين، إن وجد، وتحليل التدفقات النقدية المخصومةشمل طرق التقييم استخدام معامالت تجارية حديثة بين طرفين منشط، وت
 وات المالية.اقتصادية مقبولة لتسعير األدوطرق تقييم أخرى ذات مناهج  وُمضاعفات السعر/ األرباح،
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 التمويالتموجودات (    ز
هي عبارة عن عقود تمويالت متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية تكون مدفوعاتها ذات طبيعة ثابتة أو  التمويالتموجودات 

على تمويالت بعقود مرابحة، ومشاركة، وإستصناع، ووكالة. يتم قياس موجودات قابلة للتحديد. وتشتمل هذه الموجودات 
 ح مخصصات اإلنخفاض في القيمة، إن وجدت.من تاريخ نشأتها وتظهر بالتكلفة المطفأة بعد طر التمويالت

 
 موجودات مشتراة لغرض التأجير(   ح

ر التمويلية، بالتكلفة تتكون من موجودات اإليجامليك( والتي تظهر الموجودات المشتراة لغرض التأجير )اإلجارة المنتهية بالت
وفقاً لشروط التأجير، تنتقل ملكية الموجودات الُمؤجرة للمستأجر في بعد طرح اإلستهالك المتراكم وأي إنخفاض في القيمة. 

بمعدالت تقلل  قة القسط الثابتيتم إحتساب اإلستهالك وفقاً لطري نهاية مدة عقد التأجير، شريطة تسديد جميع أقساط اإليجار.
على مدى فترة التأجير. تقوم المجموعة في تاريخ كل بيان للمركز المالي بتقييم بصورة منتظمة فة األصول المؤجرة من تكل

إمكانية وجود أي دليل موضوعي على حدوث إنخفاض في قيمة الموجودات المشتراة لغرض التأجير. يتم إحتساب خسائر 
. المقدرة وجودات )شاملة أقساط إيجارات مستحقة( والقيمة القابلة لإلستردادقيمة بالفرق بين القيمة الدفترية للماإلنخفاض في ال

 .الموحد بيان الدخل علىتُحّمل خسائر اإلنخفاض في القيمة )إن وجدت( 
 

       وأخرى لدى ومن مؤسسات مالية إيداعات (  ط

عادة قصيرة  اإليداعاتاإلسالمية. تكون هذه  للشريعة متوافقةمستلمة وفق عقود  على مبالغ مودعة أو اإليداعاتتشتمل هذه 
 األجل وتظهر بالتكلفة المطفأة.

 
 (  النقد وما في حكمهي

لدى مؤسسات  إيداعاتو ،وأرصدة لدى البنوك ،لغرض إعداد بيان التدفقات النقدية الموحد، يشتمل النقد وما في حكمه على النقد
و تستخدم من قبل المجموعة  ،ة أشهر أو اقل من تاريخ شرائها وهي غير معرضة لتغير القيمة العادلةالل ثالثتستحق خ ،مالية

إلدارة االلتزامات قصيرة األجل. النقد وما في حكمه ال يشمل أرصدة البنوك المقيدة وغير المتوفرة لالستخدام في العمليات 
 اليومية للمجموعة.

 
 ةات االستثماريالعقار  ( ك

هي عقارات محتفظ بها بغرض التأجير، أو  العقارات االستثمارية .ومباني هي عبارة عن قطع أراضي العقارات االستثمارية
ارتفاع قيمتها، أو كالهما، ولكن ليس لغرض البيع في سياق االعمال االعتيادية، أو الستخدام المجموعة لتقديم خدماتها أو 

ً لالحتساب المبدئي، تظهر ألغراض إدارية. ويتم قياسها مبدئي ً بالتكلفة، باإلضافة إلى تكاليف المعاملة. الحقا العقارات ا
ً منها االستهالك المتراكمبالتكلفة االستثمارية  ال يحتسب  .، إن وجدت، ومخصصات انخفاض القيمة المتراكمةمطروحا

  االستهالك على األرض.
 

 ون هناك تغير في االستخدام، يدل عليه: ا يكعندمالعقارات االستثمارية يتم نقل العقارات إلى 

  .، لتحويله من عقار يشغله المالك إلى عقارات استثمارية( نهاية إشغاله من قبل المالك1)

   ، لتحويله من عقارات للتطوير إلى عقارات استثمارية.( بداية اإلجارة التشغيلية لطرف آخر2)
 

 إلى عقارات للتطوير عندما يكون هناك تغير في االستخدام، يدل عليه: ارية العقارات االستثمباإلضافة لذلك، يتم تحويل 

  .إلى عقار يشغله المالكالعقارات االستثمارية ( بداية االستخدام الذاتي، لتحويله من 1)

 عقارات للتطوير.  إلىعقارات استثمارية ( بداية التطوير بهدف البيع، لتحويله من 2)

عند بيعها، أو عند سحبها من االستعمال بشكل دائم وال يتوقع أن يكون هناك أي منافع ستثمارية ات االالعقاريتم إلغاء احتساب 
)محتسبة كالفرق بين صافي العقارات االستثمارية اقتصادية مستقبلية من بيعها. أي ربح أو خسارة ناتج من إلغاء احتساب 

 حتساب.ن الدخل الموحد في الفترة التي يتم فيها إلغاء االالبيع والقيمة الدفترية لألصل( يتم تضمينه في بياعائد 
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 عقارات للتطوير  ( ل

الطبيعي. يتم احتساب عقارات عقارات للتطوير تمثل عقارات محتفظ بها لغرض البيع أو التطوير والبيع في سياق العمل 
 ، أيهما أقل. تحققلقابلة للللتطوير بالتكلفة أو صافي القيمة ا

 
 الممتلكات واآلالت والمعدات  ( م

تظهر الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة مطروحاً منها االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة، إن وجدت. 
وتكاليف االقتراض لتقديرات  اليف المتعلقة باستبدال أي جزء من الممتلكات واآلالت والمعدات،التكلفة تشمل جميع التك

يفاء معايير االحتساب. يتم احتساب جميع تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في بيان الدخل اإلنشاءات طويلة األمد، إذا تم است
 الموحد عند تكبدها.

 
الهدف منها تكلفة الممتلكات والمعدات على أساس القسط الثابت بموجب معدالت سنوية و شطبيتم إحتساب اإلستهالك ل

 نهاية عمرها اإلنتاجي، ويتم احتسابه عادة في بيان الدخل الموحد. إستهالك تكلفة الموجودات، ناقصاً القيمة المقدرة لبيعها في
 

 هي كما يلي :العمر اإلنتاجي لممتلكات واآلالت والمعدات لألعمال الصناعية 
 

 سنة 30-15 مباني وبنى تحتية مؤجرة
 سنوات 40 - 8 مكائن

  تتكون المعدات األخرى من:
 سنوات 3 أدوات ومعدات 

 سنوات 5 -3 الحاسبات اإللكترونية 
 سنوات  8 -5 األثاث والتركيبات 

 سنوات 5 -4 السيارات
 
القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات النخفاض القيمة عندما يكون هناك أحداث أو تغيرات في الظروف تشير إلى  مراجعةيتم 

لالسترداد لقدرة على استرداد القيمة الدفترية. إن وجدت مثل هذه المؤشرات، وإذا كانت القيمة الدفترية تفوق القيمة القابلة عدم ا
ً منها المقدرة، فإنه يتم تخفيض القيمة ا لدفترية إلى القيمة القابلة لالسترداد، كونها القيمة األعلى بين القيمة العادلة مطروحا

 لقيمة المستخدمة. تكاليف البيع أو ا
 

يتم إلغاء احتساب أي جزء من الممتلكات والمعدات عند بيعها، أو حينما ال يتوقع أن يكون هناك أي منافع اقتصادية مستقبلية 
 د في سنة إلغاء االحتساب.    حبيعها. يتم احتساب أي ربح أو خسارة من الغاء االحتساب في بيان الدخل المو من استخدامها أو

 
  .وتعديلها كلما كان ذلك مناسباً سنوياً، ة والعمر اإلنتاجي وطرق احتساب االستهالك الموجودات يالقيمة المتبق راجعةيتم م

 

 موجودات غير ملموسة        ( ن

 الشهرة
 انخفاض القيمة المتراكمة.خسائر مطروحاً منها بالتكلفة شركات تابعة  استحواذيتم قياس الشهرة التي تنشأ من 

 
 ر ملموسة أخرىات غيموجود

ر الملموسة المستحوذ بصورة فردية بالتكلفة. تكلفة الموجودات غي المستحوذ عليهايتم مبدئياً احتساب الموجودات غير الملموسة 
عليها من خالل عملية إندماج األعمال هي قيمتها العادلة بتاريخ االستحواذ. يتم الحقاً، احتساب الموجودات غير الملموسة 

ة مطروحاً منها اإلطفاء المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة. بالنسبة للموجودات غير الملموسة التي تم تكوينها بالتكلف
اً، عدا تكاليف التطوير المرسملة، فإنه ال يتم رسملتها، ويتم احتساب المصروفات في بيان الدخل الموحد في الفترة التي داخلي

 ا إذا كانت األعمار االفتراضية للموجودات غير الملموسة محددة أو غير محددة المدة. يتم تكبدها فيها. يتم تحديد م
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 .  أهم السياسات المحاسبية )يتبع(4
 
 (   موجودات غير ملموسة )يتبع(      ن

 
 موجودات غير ملموسة أخرى )يتبع(

 
سنوات، ويتم تقييمها النخفاض القيمة متى ما كان 10يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات األعمار المحددة على فترة 

هناك مؤشر على انخفاض القيمة. يتم مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذات األعمار المحددة 
للمنافع االقتصادية  . تحتسب التغيرات في األعمار االفتراضية المتوقعة أو نمط االستهالك المتوقعمالية بتاريخ نهاية كل سنة

المستقبلية المتمثلة في األصل عن طريق تغيير فترة أو طريقة اإلطفاء، كلما كان ذلك مناسباً، ويتم التعامل معها كتغييرات في 
التقديرات المحاسبية. يتم احتساب مصروف اإلطفاء على األصول غير الملموسة ذات األعمار المحددة في بيان الدخل الموحد 

 المصروفات المتطابقة مع وظيفة األصل غير الملموس. ضمن فئة
 

ال يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات األعمار غير المحددة، ولكن يتم فحصها سنوياً النخفاض القيمة، إما بصورة 
كان ال يزال من الممكن  افردية أو على مستوى الوحدة المولدة للنقد. يتم مراجعة تقييم األعمار غير المحددة سنوياً لتحديد ما إذ

دعم األعمار غير المحددة. وإذا لم يكن ذلك ممكناً، فإنه يتم تغيير األعمار من غير محددة إلى محددة على أساس مستقبلي. 
 تتكون الموجودات غير الملموسة ذات األعمار غير المحددة من رخصة إنشاء وتشغيل مصنع لألسمنت في مملكة البحرين. 

 
اح والخسائر الناتجة من إلغاء احتساب أي من األصول غير الملموسة كالفرق بين صافي عوائد البيع والقيمة بريتم قياس األ

 الدفترية لألصل، ويتم احتسابها في بيان الدخل الموحد عند إلغاء احتساب األصل. 
 

 التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمانإنخفاض قيمة  (س
 

 ئتمانية المتوقعة على:لخسائر االالخسارة لتحتسب المجموعة مخصصات 

 أرصدة لدى البنوك •
 إيداعات لدى المؤسسات المالية •
 موجودات التمويالت •
 أقساط إيجارات مستحقة •
 (أدوات دين بالتكلفة المطفأة)استثمار في الصكوك  •
  ذمم مدينة أخرى •
 التزامات تمويلية غير مسحوبة وعقود الضمانات المالية الصادرة. •
 

مبلغ يساوي الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة، ما عدا التالي، والتي يتم قياسها خصصات الخسارة بتقيس المجموعة م
   بالخسائر االئتمانية المتوقعة لفترة إثني عشر شهراً:

 
 أدوات الدين التي تم تحديد أن لها مخاطر ائتمانية محدودة كما في تاريخ التقرير؛ ➢

مخاطرها االئتمانية ) أي مخاطر العجز عن السداد التي تحدث  البنوك التي لم تتعرضالدين األخرى وأرصدة أدوات  ➢
 خالل العمر المتوقع لألداة المالية( لالرتفاع بصورة جوهرية منذ االحتساب المبدئي.

 
المبدئي عند تقدير قد زادت كثيراً منذ االحتساب  للتعرض الخاضع لمخاطر االئتمانعند تحديد ما إذا كانت المخاطر االئتمانية 

ئتمانية المتوقعة، تأخذ المجموعة باالعتبار معلومات معقولة، وداعمة، وذات عالقة ومتوفرة بدون أي تكاليف أو الخسائر اال
قة للمجموعة، والتقييم جهد ال داعي لها. ويشمل ذلك كالً من المعلومات والتحليالت الكمية والنوعية، بناء على التجربة الساب

 ات التطلعية.ني المطلع، بما في ذلك المعلوماالئتما
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 )يتبع( التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمانإنخفاض قيمة  (س
 

قد ارتفعت كثيراً، إذا تجاوزت مدة استحقاقه  تعرضات خاضعة لمخاطر االئتمانتفترض المجموعة أن المخاطر االئتمانية على 
 المجموعة أن األصل المالي في حالة تعثر إذا:تعتبر  يوماً. 30كثر من أ

 
من غير المحتمل أن يقوم المقترض بسداد التزاماته االئتمانية للمجموعة بالكامل، بدون لجوء المجموعة لخطوات مثل  ➢

 ي منها( تسييل األداة المالية )إن تم االحتفاظ بأ
 يوماً.  90 الموجودات المالية المستحقة ألكثر من ➢

 
تعتبر المجموعة أن أداة الدين ذات مخاطر ائتمانية منخفضة عندما يكون التصنيف االئتماني مساوياً للتعريف المفهوم عالمياً 

 كالة ستاندرد أند بوروز.أو أعلى  حسب تصنيف و -BBB"الدرجة االستثمارية". تعتبر المجموعة أن هذه الدرجة تساوي  
 

ياس الخسائر االئتمانية المتوقعة على التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان. ترّحل ة المراحل الثالث لقتطبق المجموعة منهجي
 .األصول من خالل المراحل الثالث التالية، بناء على التغيرات في الجودة االئتمانية منذ االحتساب المبدئي

 
 الخسائر االئتمانية المتوقعة إلثني عشر شهراً:المرحلة األولى: 

المرحلة األولى تشمل التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان عند االحتساب المبدئي، والتي لم يكن لها أي زيادة جوهرية في 
االئتمانية المتوقعة إلثني عشر شهراً مخاطر االئتمان منذ االحتساب المبدئي، أو ذات المخاطر االئتمانية المنخفضة. الخسائر 

ز المالي، وهي ليست أحداث شهراً بعد تاريخ بيان المرك 12قعة من أحداث التعثر المحتملة خالل هي الخسائر االئتمانية المتو
ث العجز النقدي خالل فترة اإلثني عشر شهراً، لكن مجموع الخسائر االئتمانية على األصل الموزون باحتمالية حصول حد

 الخسارة خالل اإلثني عشر شهراً القادمة.
 

 ليست منخفضة القيمة  –عة لمدى الحياة ائر االئتمانية المتوقالمرحلة الثانية: الخس
المرحلة الثانية تشمل التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان التي يوجد لها ارتفاع جوهري في مخاطر االئتمان منذ االحتساب 

ب الخسائر االئتمانية المتوقعة ليل موضوعي على انخفاض قيمتها. بالنسبة لهذه الموجودات، يتم احتساالمبدئي، ولكن ال يوجد د
لمتوقعة لمدى الحياة هي الخسائر االئتمانية المتوقعة الناتجة من أحداث التعثر المحتملة على لمدى الحياة. الخسائر االئتمانية ا

حدوث التعثر في ر االئتمانية هي المتوسط الموزون للخسائر االئتمانية مع احتمالية مدى الحياة المتوقعة لألداة المالية. الخسائ
 السداد لمدى الحياة.

 
 منخفضة القيمة –المرحلة الثالثة: الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة 

انخفاض القيمة كما في تاريخ  المرحلة الثالثة تشمل التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان التي يوجد لها أدلة موضوعية على
ً للمؤشرات بيان المركز المالي بالنسبة لهذه  ة في كتيب اإلرشادات الصادر عن مصرف البحرين المركزي.حددالم، وفقا

 .الموجودات، يتم احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة
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 إنخفاض قيمة التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان )يتبع( (س
 

 متوقعةاالئتمانية القياس الخسائر 
 الخسائر االئتمانية المتوقعة هي تقديرات مرجحة للخسائر االئتمانية. يتم قياس الخسائر االئتمانية كما يلي: 

لجميع غير منخفضة القيمة كما في تاريخ بيان المركز المالي: بالقيمة الحالية  التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان ➢
ت النقدية المستحقة للشركة وفقاً للعقد، والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة بين التدفقا)أي الفرق  العجوزات النقدية

 استالمها(.

ريخ بيان المركز المالي: بالفرق بين إجمالي القيمة منخفضة القيمة كما في تا لتعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمانا ➢
 المقدرة. الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية

االلتزامات المالية غير المسحوبة: بالقيمة الحالية للفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للمجموعة لو تم سحب  ➢
 لتي تتوقع المجموعة استالمها.االلتزامات، والتدفقات النقدية ا

 أي مبالغ تتوقع المجموعة استردادها.عقود الضمانات المالية: الدفعات المتوقعة لتعويض حامل العقد، مطروحاً منها  ➢

 يتم خصم الخسائر االئتمانية المتوقعة بمعدل الفائدة الفعلي لألداة المالية. ➢
 

 التعرضات المنخفضة ائتمانياً 
منخفضة ائتمانياً. التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان ، تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كانت المركز الماليبيان في تاريخ 

"منخفض ائتمانياً" عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير سلبي على التدفقات النقدية التعرض الخاضع لمخاطر االئتمان يعتبر 
 المستقبلية المقدرة للتعرض. 

 
 رض ضعيف ائتمانياً تشمل المعلومات القابلة للرصد التالية:األدلة على أن التع

 صعوبات مالية جوهرية للمقترض أو المصدر؛ ➢
 يوماً ؛  90أو التأخر في السداد، أو استحقاق األصل المالي لفترة تفوق  مثل العجز خرق للعقد، ➢
 ك في ظروف أخرى؛من قبل البنك بشروط ال تعتبرها البن أو السلفة ويلمتسهيالت التإعادة هيكلة  ➢
 من المحتمل أن المقترض أو الُمصِدر سيعلن إفالسه أو أي إعادة هيكلة مالية أخرى؛ ➢
 ألداة المالية بسبب الصعوبات المالية. اء سوق نشط لركود أو اختف ➢

 
 عرض مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة في بيان المركز المالي

 من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات. للتعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمانيتم طرح مخصصات الخسارة 
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 المحاسبية )يتبع(.  أهم السياسات 4
 

 حقوق الملكية التي تظهر بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية أسهم االستثمارات فيانخفاض قيمة ع(  

في حالة االستثمارات  في األسهم المصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية والتي تظهر بالقيمة العادلة، يعتبر وجود 
المالية وبسعر أقل من سعر التكلفة دليالً على  القيمة العادلة لألوراقإنخفاض لفترة طويلة في أي إنخفاض جوهري أو أي 

من تكلفته، ولمدة  %30يكون جوهرياً عندما تنخفض بنسبة تفوق  حدوث إنخفاض في قيمتها. تَعتبر المجموعة أن اإلنخفاض
ً لفترة طويلة. وفي حالة وجود مثل هذ تي تظهر وال -لخسائر المتراكمة ه الدالئل، يتم تحويل اتتجاوز تسعة أشهر إنخفاضا

بحساب الفرق بين تكلفة اإلستحواذ وبين القيمة العادلة الحالية، بعد طرح أي خسائر إنخفاض في قيمة ذلك االستثمار تم 
خفاض في قيمة أدوات اإلن من بيان حقوق الملكية إلى بيان الدخل. يتم الحقاً عكس خسائر -إحتسابها سابقاً في بيان الدخل 

 ، والتي تم إحتسابها في بيان الدخل، من خالل حقوق الملكية.ستثمار في حقوق الملكيةاال
 

بالنسبة لالستثمارات  التي تظهر بالتكلفة مطروحاً منها مخصص اإلنخفاض في القيمة بسبب عدم توفـّر أدوات قياس موثوقة 
قيمة كل استثمار عن طريق عي على حدوث إنخفاض في كان هناك أي دليل موضو للقيمة العادلة، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا

تقييم المؤشرات المالية أو التشغيلية أو اإلقتصادية. يتم إحتساب مخصص إنخفاض في القيمة إذا كانت القيمة التقديرية القابلة 
 لإلسترداد أقل من تكلفة االستثمار.

 
  الماليةإنخفاض قيمة الموجودات غير ( ف

مبينة أعاله( في تاريخ عدا تلك الخاضعة لمخاطر االئتمان اللموجوداتها غير المالية )عة القيمة الدفترية تقوم المجموعة بمراج
لتقييم وجود أي دليل قد يثبت حدوث إنخفاض في قيمتها. عند وجود مثل هذه الدالئل، يتم تقدير القيمة المتوقع  رفع التقارير

ا بقيمتها المستغلة أو بقيمتها العادلة بعد طرح بلة لإلسترداد ألي موجودات إمالموجودات. تقدر القيمة القا ها لهذهدادإستر
تكاليف البيع، أيهما أكبر. تحتسب خسائر اإلنخفاض في القيمة إذا تجاوزت القيمة الدفترية ألي موجودات قيمتها التقديرية 

عند وجود سائر اإلنخفاض في القيمة فقط فاض في بيان الدخل. يتم عكس خالمتوقع إستردادها. يتم إحتساب خسائر اإلنخ
 مؤشرات تبين إنتفاء هذه الخسائر وعند تغيّر التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة المتوقع إستردادها. 

 
بإستخدام معدل خصم يعكس تقييم السوق عند تقدير القيمة المستغلة، يتم تخفيض التدفقات النقدية المتوقعة إلى قيمتها الحالية 

لموجودات أو وحدات تنتج تدفقات نقدية. تحتسب خسائر اإلنخفاض في القيمة ي للقيمة الزمنية للنقد والمخاطر المحددة الحال
تساب ها. يتم إحدادإذا تجاوزت القيمة الدفترية ألي موجودات أو وحدات تنتج تدفقات نقدية قيمتها التقديرية المتوقع إستر

ط عند وجود مؤشرات تبين إنتفاء هذه دخل. يتم عكس خسائر اإلنخفاض في القيمة فقخسائر اإلنخفاض في القيمة في بيان ال
ها. اليتم إطفاء الشهرة المحتسبة على حده وإنما يتم دادالخسائر وعند تغيّر التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة المتوقع إستر

م عكس خسائر خسائر المتراكمة لإلنخفاض في القيمة. اليتالقيمة ويتم إحتسابها بالتكلفة بعد طرح الإختبارها سنوياً إلنخفاض 
 اإلنخفاض في قيمة الشهرة المحتسبة على حده.

 
 أموال المستثمرين ( ص

على المشاريع صرفها تم إنشاؤها والترويج لها من قبل المجموعة، أودعت لدى المجموعة بانتظار  التي أموال لمشاريع تمثل
 لمطفأة.  ذات العالقة، وتظهر بالتكلفة ا

 
 حسابات جارية للعمالء (  ق

. يتم قياس المعامالت بالقيمة مجموعةيتم إحتساب األرصدة في الحسابات الجارية )غير اإلستثمارية( عند إستالمها من قبل ال
في نهاية الفترة  بتاريخ التعاقد. يتم قياس هذه الحسابات بقيمتها الدفترية المجموعةالنقدية المتوقع تحقيقها وإستالمها من قِبل 

 المحاسبية.
 

     تمويالت ألجل مطلوبات   ( ر

مطلوبات من مؤسسات مالية، وتمويالت عن طريق إصدار صكوك. يتم مبدئيا قياس  تسهيالت ألجل التمويالتمطلوبات تمثل 
ام طريقة معدل الربح الفعلي. تحتسب التمويالت بالقيمة العادلة مضافاً إليها تكلفة المعاملة وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخد

التمويالت في بيان الدخل الموحد كمصروفات التمويل. مطلوبات بتكاليف التمويل، وأرباح األسهم، والخسائر ذات العالقة 
  تقوم المجموعة بإلغاء احتساب المطلوبات المالية عند الوفاء بااللتزامات التعاقدية أو إلغائها أو انتهائها.
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 ضمانات مالية (  ش

تتطلب من المجموعة القيام بدفعات محددة لتعويض حامل الضمان عن الخسارة التي يتكبدها الضمانات المالية هي العقود التي 
مالي ابتداًء من تاريخ بسبب فشل مدين معين عن تسديد دفعات عند حلول أجلها وفقاً لشروط أداة الدين. يحتسب عقد الضمان ال

ً للضمان إصداره. تحتسب المطلوبات الناشئة من عقد الضمانة المالية بالقيم ة الحالية للدفعات المقدرة، عندما يصبح وفقا
 (. 37يضاح إمحتمل. أصدرت المجموعة ضمانات مالية لدعم مشاريع التطوير الخاصة بها )

 
 ة(  أرباح األسهم ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارت

كمطلوبات في الفترة التي يتم يتم إحتساب أرباح األسهم المقترح توزيعها على المساهمين ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
 اإلعالن عنها.

 
 ( رأس المال واالحتياطياتث

تتكون تصنف المجموعة أدوات رأس المال كمطلوبات مالية أو أدوات حقوق ملكية وفقاً لمضمون الشروط التعاقدية لألدوات. 
لتحويل. أدوات حقوق الملكية للمجموعة من أسهم عادية، وعنصر الملكية للمدفوعات على أساس األسهم، وأدوات قابلة ل

 من القياس المبدئي ألدوات حقوق الملكية.تطرح إلصدار أدوات حقوق الملكية  التكاليف اإلضافية التي يمكن نسبها مباشرة
  

 أسهم الخزينة

ينة في حقوق الملكية، بما في ذلك جميع المصروفات المباشرة المتكبدة التي يمكن وع لشراء أسهم الخزيحتسب المبلغ المدف
زينة في البيانات المالية كتغير في حقوق الملكية. ال يحتسب نسبها إلى عملية الشراء. يظهر المبلغ المستلم من بيع أسهم الخ

 سهم الخزينة.    يع أعن بللمجموعة الموحد ربح أو خسارة في بيان الدخل 
 

 االحتياطي القانوني

من صافي الربح السنوي إلى احتياطي قانوني  %10، يتم تحويل 2001بموجب متطلبات الشركات التجارية البحريني لسنة 
من رأس المال  %50والذي ال يتم توزيعه إال في حالة تصفية البنك. يجوز إيقاف هذا االستقطاع عندما يبلغ االحتياطي 

 القانوني عند موافقة المساهمون عليها.    مدفوع.  يتم تحويل هذا المخصصات لالحتياطي ال
 

 حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار  ( خ

ولها حرية التصرف في في حسابات إستثمار غير مقيدة،  المجموعةتمثل حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار أمواالً تحتفظ بها 
بإستثمار أموالهم بالطريقة التي تراها مناسبة من غير وضع قيود من  المجموعةبات اإلستثمار إستثمارها. يخول أصحاب حسا

 حيث المكان والطريقة والغرض من إستثمار هذه األموال.
 
ي اإليراد من حسابات اإلستثمار، رسوم إدارة )رسوم مضارب( على أصحاب حقوق اإلستثمار. من إجمال المجموعةحتسب ت

ير المخصصات، واإلحتياطيات، وبعد طرح حصة راد العائد إلى أصحاب حسابات اإلستثمار بعد توفيتم تخصيص اإلي
ضمن حدود مشاركة األرباح المسموح بها بموجب شروط  المجموعةكمضارب. يتم تخصيص اإليراد من قبل إدارة  المجموعة

اب حسابات هذه األموال واليتم تحميلها على أصح المصروفات اإلدارية المتعلقة بإدارة المجموعةل حسابات اإلستثمار. تتحم
 اإلستثمار.

 
تظهر حسابات اإلستثمار بقيمتها الدفترية وتشمل المبالغ المحتفظ بها في إحتياطيات معادلة األرباح ومخاطر اإلستثمارات. 

سوم المضارب، وذلك من إيرادات المضاربة، قبل إحتساب ر المجموعةصه إحتياطي معادلة األرباح هو المبلغ الذي تخص
ى مستوى معين من العوائد ألصحاب الودائع من اإلستثمارات. إحتياطي مخاطر اإلستثمار هو المبلغ الذي بهدف المحافظة عل

ض تعويض أي خسائر من إيرادات أصحاب حسابات اإلستثمار، بعد إحتساب رسوم المضارب، وذلك لغر المجموعةتخصصه 
ات زيادة في المطلوبات المتعلقة بحقوق حسابات اإلستثمار. ينتج عن إنشاء هذه االحتياطيمستقبلية قد يتعرض لها أصحاب 

 أصحاب حسابات اإلستثمار.
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 ة )يتبع(.  أهم السياسات المحاسبي4
 

 خ(   حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار )يتبع(
 

 حسابات االستثمار المقيدة  

 المجموعةقوم تحاب هذه الحسابات المقيدة وما شابهها حيث موجودات مقتناة بواسطة أموال أصتمثل حسابات اإلستثمار المقيدة 
مدير إستثمار بإدارتها إما على أساس عقود مضاربة أو وكالة. يتم إستثمار أموال حسابات اإلستثمار المقيدة في  ابصفته

ا التصنيف ضمن ج الموجودات المحتفظ بها تحت هذأصحاب هذه الحسابات. اليتم إدرامشاريع محددة بناءاً على توجيهات 
 موجودات المجموعة في البيانات المالية الموحدة.

 
 إحتساب اإليراد  ( ذ

بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق. يحتسب اإليراد إلى حد أنه من المرجح أن المنافع االقتصادية يتم احتساب اإليراد 
اإليرادات ستتدفق للمجموعة، وأنه باإلمكان قياس اإليراد بصورة موثوقة، وتم استيفاء معايير محددة المستقبلية المتعلقة ببند 

 ناه:  ح أدلكل من أنشطة المجموعة كما هو مشرو
 

 القطاع المصرفي
 

 المصرفية ثماريةإيراد الخدمات االست

يكون هذا عادة عند قيام ملة، واكتساب الدخل. وعند تقديم خدمات المعاإيراد الخدمات االستثمارية المصرفية يتم احتساب 
منافع اقتصادية للمجموعة. يتم تحديد المجموعة بجميع األعمال المهمة ذات العالقة بالمعاملة، وكان من المحتمل جداً تدفق 

املة. إن تقييم ما األفعال الجوهرية المتعلقة بالمعاملة بناء على الشروط المتفق عليها في مذكرة /عقود الطرح الخاص لكل مع
من قانونياً مة إذا كانت المنافع االقتصادية من المعاملة ستتدفق للمجموعة يتم تحديده عندما يتم الحصول على التزامات ُملزِ 

 المكتتبين والمستثمرين الخارجيين الستثمار كبير في المعاملة.
  

 يغطيها العقد باستخدام معدل الربح الفعلي.ة الزمنية التي على أساس الفتر لدى/ من مؤسسات مالية إيداعاتإيراد يتم احتساب 
 

من أوراق مالية استثمارية عند التأكد من وجود حق االستالم، وهو عادة تاريخ الفصل الستالم إيراد أرباح األسهم يتم إحتساب 
 األرباح بالنسبة لألسهم.

 

دام معدل الربح الفعلي لألصل / االلتزام ة المطفأة باستخام طريقة التكلفباستخد إيرادات / مصروفات التمويليتم احتساب 
 المالي.

 
ً  الرسوم وإيرادات العموالتتعتبر  من معدل الربح الفعلي لألدوات المالية التي تظهر بالتكلفة المطفأة ويتم إضافتها  جزءاً رئيسيا

بما في ذلك رسوم خدمة  لعموالت األخرى،حتساب الرسوم واعند قياس معدل الربح الفعلي لهذه الموجودات المالية. يتم إ
الحسابات، وعمولة البيع، ورسوم اإلدارة، ورسوم عرض وترتيب األسهم، ورسوم ترتيب التكتالت، متى تم تقديم الخدمات 

 ذات العالقة.
 
 الربح الفعلي.العقد بإستخدام معدل على أساس الفترة الزمنية التي يغطيها إيراد عقود المرابحات والوكاالت تم إحتساب ي

 
التي تبدأ وتنتهي خالل فترة مالية واحدة في بيان الدخل  عقود المشاركةخسائر البنك المتعلقة بمعامالت  وأيتم إحتساب أرباح 

ذي توزع فيه هذه وقت تصفيتها )إنتهاء العقد(. إذا كانت هذه العقود تتخلل أكثر من فترة مالية، يتم إحتساب األرباح بالمقدار ال
 ووفقاً لنسبة المشاركة في األرباح المنصوص عليها في عقد المشاركة.باح خالل تلك الفترة األر

 
)اإلجارة المنتهية بالتمليك( بالتناسب مع الفترة الزمنية التي يغطيها  إيراد الموجودات المشتراة لغرض التأجيريتم إحتساب 

 اإليجار.
 

بإستخدام معدل الربح الفعلي على مدى الفترة الزمنية التي  يداعاتليف اإلإيرادات وتكاوكذلك  إيراد من الصكوكيتم إحتساب 
 تغطيها هذه األدوات.
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 .  أهم السياسات المحاسبية )يتبع(4
 

 إحتساب اإليراد )يتبع(  ذ( 
 

 القطاع غير المصرفي

 ات. عندما يتم تقديم هذه الخدم يحتسب إيراد تقديم الخدمات، .ل للبضاعةياستالم العم عنديحتسب إيراد من بيع البضائع 
 

 إيرادات مخالفة للشريعة اإلسالمية  ( ض

ً لذلك، تحول أرباح المصادر غير  تلتزم المجموعة بعدم إحتساب أي إيراد من مصدر يتنافى مع الشريعة اإلسالمية. ووفقا
 اإلسالمية إلى حساب األعمال الخيرية الذي تستخدمه المجموعة لألعمال الخيرية. 

 
 الزكاة    ( ظ

ً تحتسب الزكاة على أساس الزكاة للمجموعة  الصادرعن هيئة المحاسبة والمراجعة  9لمعيار المحاسبة المالي رقم وفقا
. تقوم المجموعة بدفع الزكاة استناداً على األرقام الموحدة ، باستخدام طريقة صافي الموجوداتللمؤسسات المالية اإلسالمية

بداية السنة. الزكاة المتبقية تدفع من قبل المساهمين  فيي العام، واألرباح المستبقاة ني، واالحتياطألرصدة االحتياطي القانو
على حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار والحسابات األخرى هي من مسئولية حاملي  المستحقةبصورة فردية. الزكاة 

 حسابات االستثمار.
 
 ع الموظفينمناف(   غ
 

 األجل (  المنافع قصيرة1

تقاس منافع الموظفين قصيرة األجل على أساس غير مخصوم وتسجل كمصروف متى ما قدمت الخدمة ذات العالقة. يتم عمل 
مخصص للمبلغ المتوقع دفعه ضمن المكافآت النقدية قصيرة األجل أو خطط المشاركة في األرباح، إذا كان على المجموعة 

ابقة قام الموظفون بتقديمها، و إذا كان باإلمكان تقدير هذا االلتزام بصورة خدمات سالتزام قانوني أو اعتيادي حالي كنتيجة ل
موثوقة. تحتسب منافع إنهاء الخدمة كمصروف عندما يكون من الثابت التزام المجموعة بخطة رسمية مفصلة إما إلنهاء 

عي للتقاعد االختياري، بدون احتمال رض تشجيالخدمات قبل تاريخ التقاعد الطبيعي، او لتوفير منافع إنهاء الخدمة نتيجة لع
 حقيقي لالنسحاب.   

 
 (  منافع ما بعد نهاية الخدمة2

يتم تغطية حقوق التقاعد والحقوق االجتماعية الخاصة بالموظفين البحرينين حسب نظام الهيئة العامة للتأمين االجتماعي وهو 
هرية من البنك والعاملين على أساس نسبة مئوية ثابتة من كات شاشترانظام "اشتراكات محددة"، والذي يتم بموجبه تحصيل 

 الراتب. يتم احتساب مساهمات البنك كمصروف في بيان الدخل الموحد متى استحقت.
 

يستحق الموظفون األجانب وبعض الموظفين البحرينيين الذين يعملون بعقود عمل محددة مكافأة نهاية الخدمة، على أساس مدة 
هري. تم عمل مخصص لهذا االلتزام غير الممول، وهو نظام منافع محددة عن طريق حساب االلتزام اتب شآخر رالخدمة و

النظري على افتراض أن جميع الموظفين قد تركوا العمل بتاريخ نهاية السنة. تعتبر هذه المنافع كنظام " منافع محددة "، ويتم 
 الموحد.  الدخلبيان احتساب أي زيادة أو نقصان في هذا االلتزام في 

 
ً بنسبة مئوية ثابتة من  المجموعةساهم تنظام توفير اختياري للموظفين، حيث  مجموعةكما يوجد لدى ال والموظفون شهريا

. يعتبر هذا البرنامج في طبيعته كنظام المجموعةالراتب. يتم إدارة هذا البرنامج من قبل مجلس أمناء وهم موظفين من 
 كمصروف في بيان الدخل الموحد متى استحقت.   المجموعةساهمات ساب مم احتاشتراكات محددة، ويت
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 المحاسبية )يتبع(.  أهم السياسات 4

 

 غ(   منافع الموظفين )يتبع(
 
 (  برنامج مكافأة الموظفين على أساس منح أسهم البنك3

رنامج"(. وفقاً لهذا البرنامج،  يتم منح الموظفين لدى البنك برنامج مكافأة للموظفين على أساس منح أدوات حقوق الملكية )"الب
 شروط أداء غير سوقية وشروط خدمات )شروط المنح(.    على إنجاز بناًء علىأسهم في البنك كمكافأة 

 
يتم احتساب القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية بتاريخ المنح كمصروف للموظفين في بيان الدخل مع زيادة مقابلة في حقوق 

 لكية على فترة استحقاق الموظفين لهذه األدوات من غير قيد أو شرط. الم
 

شروط األخرى غير شروط المنح عند تقدير القيمة العادلة ألدوات الملكية ولكن ال تؤخذ في االعتبار يتم األخذ في االعتبار ال
المرتبطة  غير السوقية روط األداءعند تقدير عدد أدوات الملكية التي ستمنح. ال يوخذ في االعتبار شروط الخدمات وش

بالمعامالت عند تحديد القيمة العادلة ولكن تؤخذ في االعتبار عند تقدير عدد أدوات الملكية التي ستمنح. يتم تعديل المبلغ 
المحتسب كمصروف ليعكس بذلك عدد األسهم الممنوحة والتي من المتوقع استيفاء شروط الخدمات وشروط األداء لها، ليكون 

فقاً لعدد األسهم التي ال تستوفي شروط الخدمات وشروط األداء بتاريخ المنح. إن المبلغ المحتسب لمبلغ المحتسب كمصروف وا
 السوق.        شروطكمصروف ال يتم تعديله عند عدم استيفاء 

 
 المخصصات  ( أأ

المجموعة يمكن قياسها ية أوحكمية على يتم إحتساب مخصصات، بناًء على أحداث سابقة، عندما تكون هناك إلتزامات قانون
 منافع اقتصادية يتم من خاللها سداد تلك اإللتزامات. مع إحتمال الحاجة لتدفق ،بطريقة موثوقة

 
 ( العقود المثقلة باألعباءب ب

التكلفة   يحتسب مخصص العقود المثقلة باألعباء عندما تكون المنافع التي تتوقع المجموعة الحصول عليها من العقد أقل من
إلغاء العقد وصافي التكلفة والتي ال يمكن تجنبها للوفاء بالتزاماتها بموجب للعقد. يتم قياس المخصص بالقيمة الحالية لتكلفة 

 د، أيهما أقل.     المتوقعة لالستمرار مع العق
 

 ( المحاسبة بتاريخ المتاجرةج ج

شراء أو بيع تاريخ المتاجرة، أي التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بيتم احتساب جميع معامالت البيع والشراء "االعتيادية" ب
 األصل 

 
 حاملي حسابات االستثماراتحماية برنامج  (  دد

 شركات التابعةمن الفي حسابات إستثمار غير مقيدة والحسابات الجارية  المجموعةيتم تغطية األموال التي يحتفظ بها لدى 
)"البرنامج"( الذي تم تأسيسه بموجب أنظمة مصرف البحرين المركزي وفقاً لقرار ية الودائع ببرنامج حما المصرفية بالتجزئة

 .2010( لسنة 34رقم )
 

 ضريبة الدخل( هـ هـ

المجموعة للضرائب بموجب عمليات شركاتها التابعة في المغرب وتونس والهند. يتكون مصروف ضريبة الدخل من  تخضع
لة. يحتسب مصروف ضريبة الدخل في بيان الدخل، باستثناء الحد الذي يتعلق بالبنود الضريبة الحالية والضريبة المؤج

هذه الحالة يتم احتسابها في حقوق الملكية. الضريبة الحالية هي الضريبة المتوقعة  المحتسبة مباشرة في حقوق الملكية، وفي
للسنة، باستخدام المعدالت الضريبية المطبقة، التي مستحقة الدفع أو مستحقة القبض على الدخل أو الخسارة الخاضعة للضريبة 

 ضريبة مستحقة الدفع فيما يتعلق بالسنوات السابقة. يتم تطبيقها بشكل كبير كما في تاريخ نهاية السنة، وأي تعديل على ال

ات والمطلوبات المعدة يتم تسجيل ضريبة الدخل المؤجلة مع األخذ في االعتبار الفروقات المؤقتة بين القيمة الدفترية للموجود
على أساس المعدالت الضريبية المتوقع لغرض التقارير المالية وتلك المعدة لغرض الضرائب. تحتسب ضريبة الدخل المؤجلة 

 سها بناء على القوانين المطبقة في تاريخ بيان المركز المالي. تطبيقها للفروقات المؤقتة عند عك
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 بع(.  أهم السياسات المحاسبية )يت4

 

 هـ هـ( ضريبة الدخل )يتبع(
 

يتم احتساب الموجودات الضريبية المؤجلة للحد الذي يحتمل توفر أرباح مستقبلية خاضعة للضريبة مقابل استخدام للفروقات 
بالحد المحتمل من عدم تحقق االستفادة  هاالموجودات الضريبية المؤجلة في تاريخ كل سنة مالية وتخفض يتم مراجعةالمؤقتة. 

يتم مراجعة الموجودات الضريبية المؤجلة بتاريخ نهاية كل سنة، وتخفاض الى حد أنه من  من الفوائد الضريبية ذات العالقة.
 غير المحتمل تحقق المنافع الضريبية ذات العالقة.   

 
 ة الموحدة.ات الماليفي البيانلدى المجموعة أي تعرضات جوهرية لضريبة حالية أو مؤجلة تتطلب االحتساب حالياً، ال يوجد 

 
 

 السياسات المحاسبيةفي تطبيق  القراراتالتقديرات المحاسبية الهامة و.   5

تقوم المجموعة بعمل تقديرات وفرضيات تؤثر على المبالغ المعلنة في هذه البيانات المالية للموجودات والمطلوبات خالل 
ل مستمر بناءاً على الخبرة وعوامل أخرى كالتوقعات لألحداث المستقبلية شكب القراراتة المالية التالية. يتم تقييم التقديرات وسنال

 التي يعتقد انها معقولة تحت الظروف العادية.
 

 القرارات
وضع المعايير التي تحدد ما إذا كانت مخاطر االئتمان على التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان قد ازدادت بصورة جوهرية 

دمج المعلومات المستقبلية في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة، واختيار واعتماد  حديد منهجيةالمبدئي، وتمنذ االحتساب 
 ()أ(.38)ز( وإيضاح )4النماذج المستخدمة لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة مشروحة في إيضاح 

 
 فرضية االستمرارية (1

ً لقدرة المجموعة على  ة، وهي مقتنعة أن المجموعة تملك الموارد منشأة مستمرالمواصلة ك أجرت إدارة المجموعة تقييما
غامضة قد جوهرية  أمور ةالالزمة لمواصلة العمل في المستقبل المنظور. باإلضافة لذلك، فإن اإلدارة ليست على علم بأي

وحدة على أساس مبدأ إعداد البيانات المالية الم يتم، وعليهقدرة المجموعة على المواصلة كمنشأة مستمرة. بئ بشكوك كبيرة لتن
 رية.االستمرا

 
 تصنيف االستثمارات    (2

ات بالقيمة العادلة ستثماركاخالل عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، تقرر اإلدارة عند شراء أي استثمار إما بتصنيفه 
يعكس تصنيف كل  .لفة المطفأةلتكبا استثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية أو أو استثمارات من خالل بيان الدخل

 4هذا االستثمار ويخضع كل استثمار لمعاملة محاسبية مختلفة بناءاً على تصنيفه )راجع إيضاح رقم  استثمار نية اإلدارة تجاه
 )هـ((.
 

 شركات ذات أغراض خاصة (3
ركة في استثمارات ( لغرض السماح لمستثمري البنك بالمشاSPEsتقوم المجموعة بتأسيس شركات ذات أغراض خاصة )

خدمات اإلدارة و إدارة االستثمار واالستشارة إلى هذه الشركات، حيث تتضمن اتخاذ القرارات عة بتقديم البنك. تقوم المجمو
من قبل المجموعة بالنيابة عنهم. كما تقوم المجموعة بإدارة هذه الشركات بالنيابة عن مستثمرين البنك وهم عبارة عن أطراف 

ية. ال تقوم المجموعة بتوحيد بيانات الشركات ذات األغراض وهم المستفيدون االقتصاديون لالستثمارات األساسثالثة كبيرة 
الخاصة التي ال تمارس عليها صالحية السيطرة. في الحاالت التي يصعب تحديد ما إذا كانت المجموعة تمارس صالحية 

لمخاطر  الشركات ذات األغراض الخاصة وتحديد مدى تعرضها السيطرة، تقوم المجموعة بعمل اجتهادات على أهداف أنشطة
ومنافع هذه الشركات وكذلك قدرتها على اتخاذ قرارات تشغيلية لها وتحديد ما إذا كانت المجموعة تحصل على منافع من هذه 

 القرارات.
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 يتبع(المحاسبية الهامة والقرارات في تطبيق السياسات المحاسبية ).   التقديرات 5
 

 التقديرات

 اإلنخفاض في قيمة التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان

تحديد المدخالت في نموذج قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة، بما في ذلك تضمين معلومات تطلعية، مشروحة في إيضاح رقم 
 .)ب( (37)ز( وإيضاح ) (4)
   

 ( القيمة العادلة لالستثمارات1

معترف بها، مثل  باستخدام أساليب تقييم بالقيمة العادلة في أسواق نشطة مسعرةغير الادلة لالستثمارات يتم تحديد القيمة الع
على أساس  ،وقت معين يتم تحديد القيمة العادلة في .معامالتالضاعفات السوق، وأحدث مُ التدفقات النقدية المخصومة، و

التقديرات ذات طبيعة غير موضوعية ومتضمنة ألمور  ظروف السوق ومعلومات عن الشركات المستثمر فيها. ان هذه
 ج إلى درجة عالية من االجتهاد، وعليه ال يمكن تحديدها بدقة متناهية. غير مؤكدة وتحتا

 
وانه من الممكن بناءاً على المعلومات  ،المستقبلية كاستمرار األرباح التشغيلية والقوة المالية غير مؤكدةان األحداث 
 ً مما يتطلب تعديالت جوهرية على القيمة  ،فرضيات، بأن تختلف النتائج خالل السنة المالية التالية عن الالمتوفرة حاليا

خدام فيها نماذج التدفقات النقدية المخصومة لتقدير القيم العادلة، يتم تقدير الدفترية لالستثمارات. في الحاالت التي يتم است
ً للمعلومات والمناقشات مع ممثلي الشركات المستثمر فيها ووفقاً ألحدث التدفقات النقدية المستقبلية من قبل اإلدار ة وفقا
يم من قبل اإلدارة من حيث مالئمة الطريقة، سالمة دققة. تم مراجعة أساس التقيالبيانات المالية المتوفرة المدققة وغير الم

 ها في البيانات المالية الموحدة. الفرضيات، وصحة االحتساب، وتم اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة بهدف تضمين
 

 ( انخفاض قيمة االستثمارات التي تظهر بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية2
تقوم المجموعة بتحديد االنخفاض في قيمة االستثمارات التي تظهر بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية عندما يوجد 

عادلة ألقل من سعر التكلفة. ان تحديد االنخفاض الجوهري أو طويل الفترة انخفاض جوهري أو طويل الفترة في القيمة ال
تأخذ عادةً ستثمارات في أدوات حقوق الملكية المدرجة في سوق نشط، في القيمة يتطلب قرار تقديري. في حالة اال

اض في القيمة الذي يستمر أو االنخف %30المجموعة باالعتبار االنخفاض في القيمة السوقية ألقل من سعر التكلفة بنسبة  
كمؤشر على انخفاض القيمة. في حالة ما إذا كانت أسواق هذه االستثمارات غير نشطة، فإن المجموعة  أشهر 9ألكثر من 

 تحدد انخفاض القيمة بناًء على تقديراتها للوضع المالي للشركة المستثمر فيها ، وأداء الصناعة والقطاع. 
 

ً منها ة من خالل حقوكاستثمارات بالقيمة العادل أدوات حقوق الملكية المصنفة ق الملكية والتي تظهر بالتكلفة مطروحا
انخفاض القيمة لغياب طريقة قياس موثقة، يتم فحصها النخفاض القيمة. إن جزءاً كبيراً من استثمارات المجموعة في 

ولتحديد دالئل  .مشاريع تطوير بنى تحتيةأدوات حقوق الملكية تتكون من استثمارات في مشاريع عقارية طويلة األجل، و
لمشروع ووجود دالئل تدهور لسيولة سهولة جمع النخفاض في هذه االستثمارات، تقوم المجموعة بتقييم عدة عوامل منها ا

 والتدفقات النقدية التشغيلية والتمويلية. ،القطاعالصناعة وفي الوضع المالي للمشروع وأثر التأخير على المشروع وأداء 
ارات والمشاريع التي توجد في دول ومناطق جغرافية حيث تكون البيئة تتعرض المجموعة للمخاطر بالنسبة لالستثم

التجارية والسياسية خاضعة لتغيرات سريعة. إن أداء االستثمارات وقابلية االسترداد للتعرضات مبنية على الوضع السائد 
دارة أن المستوى الحالي للمخصصات . إنه من رأي اإلارير الماليةة إعداد التقفي نهاية فتروالمعلومات المتوفرة لدى اإلدارة 
والمعلومات المتوفرة. من المحتمل على أساس  ، واألهداف طويلة األجل للموجودات،مناسب ويعكس األوضاع السائدة

ً بأن التقييم الحالي النخفاض قيمة االستثمارات قد يتطلب تعد يل جوهري على القيمة الدفترية المعلومات المتوفرة حاليا
 . اتالتقييم هفي االفتراضات المستخدمة في هذ ةجوهري اتثمارات خالل السنة المالية القادمة نتيجة لتغيرلهذه االست
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 المحاسبية الهامة واالجتهادات في تطبيق السياسات المحاسبية )يتبع(.   التقديرات 5
 

 التقديرات )يتبع(
 

 لعقارات االستثماريةض قيمة ا( انخفا3

 ييمتقلعقاراتها االستثمارية بشكل دوري باستخدام مقيمين خارجيين مستقلين النخفاض قيمة المجموعة بعمل تقييم تقوم 
ة، تقدير القيمة المتبقي أو على أساس إما باستخدام طريقة المقارنة . تقدر القيمة العادلة بناًء على القيمة السوقية للعقارالعقار

ودولة  . العقارات االستثمارية للمجموعة توجد في البحرينةالحالي لحالتها المادية أو القيمة السوقية مع األخذ في االعتبار
، فإنه الغير متكررة المعامالت العقاريةو. نظراً الضطراب سوق العقارات المحلي، والمغرب اإلمارات العربية المتحدة

ً المعلومات ال بناءً من المحتمل  ستثمارية قد يتطلب تعديل جوهري النخفاض قيمة العقارات اال بأن التقييم الحالي متوفرة حاليا
في االفتراضات المستخدمة في  ةجوهريال اتلتغيرلعلى القيمة الدفترية لهذه األصول خالل السنة المالية القادمة نتيجة 

 . اتالتقييم ههذمثل 
 

 رى والوحدات المولدة للنقد( انخفاض قيمة الموجودات المالية األخ4

تكون خاضعة النخفاض القيمة بناء على مؤشرات األداء وأوضاع ركات الزميلة، والشهرة المحتسبة االستثمارات في الش
السوق.  تتضمن الوحدات المولدة للنقد استثمارات المجموعة في بعض الشركات التابعة والشركات الزميلة المحتسبة 

مستقلة عن الموجودات وأنشطة المجموعة األخرى. العقارات االستثمارية والتي تولد النقد بصورة بطريقة حقوق الملكية و
)ن(. بالنسبة لالستثمارات  4أسس تقييم االنخفاض في القيمة للوحدات المولدة للنقد موضحة في السياسات المحاسبية 

العادلة  يمة القابلة لالسترداد بناًء على القيمةير القتم تقديالمحتسبة بطريقة حقوق الملكية ذات مؤشرات انخفاض القيمة، 
ً منها تكاليف البيع لالستثمارات المحتسبة القيمة القابلة لالسترداد . تم تحديد علىأيهما أ، والقيمة المستخدمة، مطروحا

ما إذا كانت ديد إن الهدف من طرق التقييم هو تح بطريقة حقوق الملكية باستخدام مزيج من طرق تقييم الدخل والسوق.
 القيمة الدفترية.مبلغ أكبر من  لالستردادالقابلة القيمة 

 
 ( تقدير صافي القيمة القابلة للتحقق لعقارات قيد التطوير5

تظهر العقارات قيد التطوير بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. صافي القيمة القابلة للتحقق هي سعر البيع 
ياق العمل االعتيادي مطروحاً منه مصروفات البيع المقدرة. قامت اإلدارة بتقدير تكلفة إنجاز العقارات قيد المقدر في س

مستقلين لتقدير القيمة المتبقية للعقارات قيد التطوير بناء على أسعار البيع التقديرية للسوق  التطوير، وقامت بتكليف مقيمين
على أوضاع السوق والمعلومات  ، بناءً فترة زمنية محددةلقيمة القابلة للتحقق في لعقارات مماثلة. يتم عمل تقديرات صافي ا

التقديرات على عدم اليقينية ومسائل تعتمد على التقديرات بصورة حول االستخدام المتوقع للعقارات قيد التطوير. تشمل هذه 
داث المستقبلية. من الممكن والى حد معقول بناًء جوهرية، وبالتالي ال يمكن تحديدها بدقة متناهية. ال يوجد يقين حول األح

ات، قد تحتاج لعمل تسويات على المعلومات الحالية، ان النتائج خالل السنة المالية القادمة والتي تختلف عن الفرضي
 جوهرية في القيمة الدفترية للعقارات قيد التطوير.

 
  في معاملة توحيد األعمال ها والمطلوبات المحتملةمستحوذ عليالمعرفة ال( المقابل المحول والقيمة العادلة للموجودات 6

في  المطلوبات المحتملةو عليها المستحوذ المعرفةتحديد القيمة العادلة للموجودات و ،التقدير المتعلق بالمقابل المحول
 .21معاملة توحيد األعمال مبنية في إيضاح رقم 
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 نقد وأرصدة البنوك.  6
 

 ديسمبر 31  ديسمبر 31 
 2019  2018 
     

 21.609  14.067 نقد
 225.024  198.418 البنوكأرصدة لدى 

    أرصدة لدى مصرف البحرين المركزي:
 39.709  82.406 حساب جاري -
 55.225  67.454 حساب احتياطي -

 362.345  341.567 

 
مريكي( ألف دوالر أ 55.225: 2018ألف دوالر أمريكي ) 67.454حساب االحتياطي لدى مصرف البحرين المركزي البالغ 

ألف دوالر أمريكي( غير متوفرة ألغراض العمليات  1.693: 2018ألف دوالر أمريكي ) 16.540البنوك البالغة وأرصدة 
: 2018ر أمريكي )آالف دوال 8اليومية للمجموعة.  يظهر النقد وأرصدة البنوك صافي من الخسائر االئتماينة المتوقعة بمبلغ 

 .ألف دوالر أمريكي( 134
 
 

 خزينةال محفظة.  7
 

 ديسمبر 31  ديسمبر 31 
 2019  2018 
     

 289.558  546.575 إيداعات لدى مؤسسات مالية
    

    استثمارات أدوات حقوق ملكية
    بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

 -  239.807 *أوراق مالية مركبة  -
    

    استثمارات أدوات الدين
    خالل بيان الدخلبالقيمة العادلة من 

 100.527  284.904 صكوك مسعرة* -
    بالتكلفة المطفأة

 427.915  517.375 *صكوك مسعرة -

 1.588.661  818.000 

 
بقيمة  مسعرة صكوك: ال شي( و2018ديسمبر  31ألف دوالر أمريكي ) 239.807* تشمل أوراق مالية مركبة بقيمة 

ألف دوالر أمريكي( مرهونة مقابل مطلوبات التمويالت بقيمة  177.092: 2018ديسمبر  31ألف دوالر أمريكي ) 51.070
 . (16)إيضاح  ألف دوالر أمريكي( 142.447: 2018ديسمبر  31ألف دوالر أمريكي ) 215.326

 
 ل حقوق الملكيةبالقيمة العادلة من خال -استثمارات أسهم حقوق ملكية أ(  
 

2018  2019  

    

 يناير  1في  -  -
 إضافات  598.725  -
 استبعادات خالل السنة، بالقيمة الدفترية (359.248)  -
 تغيرات القيمة العادلة 330  -

    
 ديسمبر 31في  230.807  -
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 التمويالتموجودات  . 8

 

 ديسمبر 31  ديسمبر 31 
 2019  2018 

    
 948.188  1.008.580 ابحةرم

 9.393  277 مشاركة
 13.281  13.280 وكالة

 2.782  2.776 مضاربة
 5.448  4.597 إستصناع

 294.788  350.976 موجودات محتفظ بها لإليجار

 1.380.486  1.273.880 
    

 (64.933)  (107.709) يُطرح: مخصصات اإلنخفاض في القيمة  

 1.272.777  1.208.947 

 
 

 أمريكي(.ألف دوالر  66.546: 2018ألف دوالر أمريكي ) 68.233ذمم عقود المرابحة المدينة صافي من أرباح مؤجلة تبلغ 
 

 الحركة في مخصصات اإلنخفاض في القيمة كانت كما يلي:
 

 المجموع 3المستوى 2المستوى 1المستوى  2019
     

 64.933 42.500 9.801 12.632 2019يناير  1في 
 - 3.292 (3.239) (53) صافي الحركة بين المستويات

 42.775 42.526 679 (430) (25)إيضاح  صافي مخصص السنة

     
 107.709 88.319 7.241 12.149 2019ديسمبر  31في 

 
 

 المجموع 3المستوى 2المستوى 1المستوى  2018
     

 59.690 27.149 25.520 7.021 2018يناير  1في 
 - 5.960 (12.711) 6.751 بين المستوياتلحركة صافي ا

 9.398 13.546 (3.008) (1.140) (25صافي مخصص السنة )إيضاح 
 (4.155) (4.155) - - شطب

     
 64.933 42.500 9.801 12.632 2018ديسمبر  31في 
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 . استثمارات عقارية9
 

2018  2019  

    
 استثمار عقاري   

 أراضي - 490.412  482.851
 انيمب - 40.841  40.841

    
523.692  531.253  

    
 عقارات تطويرية   

 أراضي - 797.535  811.684
 انيمب - 477.221  504.634

    
1.316.318  1.274.756  

    
1.840.010  1.806.009  

 
 االستثماريةالعقارات  (أ

تم رهن عقار استثماري حرين ودولة اإلمارات العربية المتحدة والمغرب. العقارات االستثمارية تشمل أراضي ومباني في الب
مليون دوالر أمريكي ( مقابل تسهيالت وكالة، وتسهيل إجارة  192,2: 2018مليون دوالر أمريكي ) 40.84بقيمة دفترية تبلغ 

 . (16)إيضاح 
 

ديسمبر  31ألف دوالر أمريكي ) 543.850كانت  2019ديسمبر  31القيمة العادلة للعقارات االستثمارية للمجموعة كما في 
ألف دوالر أمريكي(، بناًء على تقييم أعد من قبل مقيمين خارجيين مستقلين، والذين ويملكون خبرة حديثة  536.804: 2018

 في موقع وفئة األصل الذي يتم تقييمه .
 

2018  2019  
    

 يناير  1في  523.692  616.263
 خالل السنة فاتإضا 8.360  49.740

 استبعادات -  (6.154)
 قيد التطويرمحول إلى عقارات  -  (657)
 إلغاء االحتساب عند إلغاء توحيد شركة تابعة -  (135.500)

 (25مخصصات انخفاض القيمة )إيضاح  (799)  -

    
 ديسمبر 31في  531.253  523.692
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 (. استثمارات عقارية )يتبع9
 

 ارات للتطويرقع (ب

والبحرين، وشمال أفريقيا، والهند. تم  ،عقارات للتطوير عقارات قيد التطوير وللبيع في دولة اإلمارات العربية المتحدة تمثل
 .مقابل تسهيل وكالة (مليون دوالر أمريكي 42.3: 2018ال شيء )رهن عقار للتطوير بمبلغ 

 

2018  2019  

    
 اير ين 1في  1.316.318  893.037
 (21استحواذات ناتجة من توحيد شركات تابعة )إيضاح  -  377.332
 إضافات خالل السنة 44.553  93.712

 محول من عقارات استثمارية  -  657
 استبعادات (71.956)  (17.602)
 أثر تحويل العمالت األجنبية (14.159)  (30.818)

    
 ديسمبر 31في  1.274.756  1.316.318

 
 

 استثمارات الملكية الخاصة .10
 

2018  2019  

    
 أدوات حقوق الملكيةاستثمارات    
 بيان الدخلبالقيمة العادلة من خالل    

 أسهم غير مسعرة - 29.640  34.875

34.875  29.640  

    
 بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية   

 * ادلة(أوراق مالية مدرجة )بالقيمة الع - 27.324  29.093
 أسهم غير مسعرة )بالتكلفة مطروحاً منها انخفاض القيمة( - 95.594  103.080

132.173  122.918  
    

 استثمارات في شركات زميلة محتسبة بطريقة حقوق الملكية 115.617  66.964

    
234.012  268.175  

 
ألف دوالر أمريكي( مرهونة مقابل  26.214: 2018ألف دوالر أمريكي ) 26.216أسهم حقوق ملكية مدرجة بمبلغ  *

 .(16ح تسهيل مرابحة )إيضا
 

 بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل -غير مدرجة أسهم حقوق ملكية استثمارات  (أ
 

2018  2019  

    

 يناير 1في  34.875  34.875
 تغيرات القيمة العادلة خالل السنة (5.235)  -
    

 ديسمبر 31في  29.640  34.875
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 اصة )يتبع(. استثمارات الملكية الخ10
 

 بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية - مدرجة (  استثمارات أسهم حقوق ملكيةب
 

2018  2019  

    

 يناير  1في  29.093  103
 إضافات خالل السنة 26.282  59.958

 الدفترية استبعادات خالل السنة، بالقيمة (27.945)  (26.243)
 القيمة العادلةتغيرات  (106)  (4.725)

    
 ديسمبر 31في  27.324  29.093

 

 
 بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية - غير مدرجة استثمارات أسهم حقوق ملكية  (ج

 

2018  2019  

    

 يناير  1في  103.080  103.080
 خالل السنة توزيعات (7.486)  -

    
 ديسمبر 31في  95.594  103.080

 
هذه االستثمارات بالتكلفة مطروحاً منها انخفاض القيمة، وذلك في غياب األسعار المدرجة أو مقياس موثوق للقيمة تظهر 
 العادلة.

 
 استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية (د

 ة التالية:الشركات الزميلة الجوهريمن المحتسبة بطريقة حقوق الملكية تتكون االستثمارات 
 

 النشاط حصة الملكية الفعلية التأسيسدولة  اإلسم

  2019 2018  

شركة المشاريع العقارية 
 كبيتال ش.م.ب )مقفلة( 

 اتتطوير عقاروتملك شركة  %40 %40 مملكة البحرين

شركة أغراض  2أمالك 
 خاصة

 شراء وبيع العقارات في مملكة البحرين  %23.51 %23.51 جزر الكايمن

شركة البحرين لسحب 
األلمنيوم ش.م.ب )مقفلة( 

 )بلكسكو( 

 تصنيع وبيع منتجات األمنيوم %17.32 %17.92 مملكة البحرين

 بنك إسالمي بالجملة %28.69 %28.69 مملكة البحرين المصرف العالمي ش.م.ب

االحتفاظ بقطعة أرض في مملكة  %33.33 %33.33 مملكة البحرين شركة إنشاء للتطوير
 رينبحال

 الضيافة - %60  مملكة البحرين ش.ش.وفندق العرين 
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 . استثمارات الملكية الخاصة )يتبع(10

 
 استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية )يتبع( (4
 

2018  2019  

    
 يناير  1في  66.964  81.440

 (22إيضاح إلغاء احتساب عند االستحواذ على حصة مسيطرة ) -  (27.260)
 (21يضاح إ)إضافات خالل السنة  41.225  9.623
 للسنة، صافي حصة المجموعة من األرباح 7.428  3.161

    
 ديسمبر 31في  115.617  66.964

 
في شركة بلكسكو. بما أن  %20االستثمارات المحتسبة بطريقة حقوق الملكية تشمل استثمار المجموعة الذي يقل عن 

ومن خالل تواجدها في مجلس اإلدارة، تم احتساب االستثمار كاستثمار محتسب  عليها،س تأثيراً جوهرياً المجموعة تمار
وافقت المجموعة من خالل اتفاق المساهمين، على ممارسة السيطرة المشتركة من خالل امتالكها بطريقة حقوق الملكية. 

ر استثماراً محتسباً بطريقة لتالي يعتبر هذا االستثمامن أسهم فندق العرين ش.ش.و، وبا %40مع شريك آخر ما مجموعه 
 حقوق الملكية.

 
ما يلي معلومات مالية مختصرة عن االستثمارات في شركات زميلة احتسبت بطريقة حقوق الملكية غير معدلة بنسبة ملكية 

 المجموعة )على أساس أحدث بيانات مالية لهذه الشركات(:
 

2018  2019  

    
 الموجوداتمجموع  331.268  270.911
 مجموع المطلوبات 29.621  79.755
 مجموع اإليرادات 88.292  74.884

 )الخسارة( /مجموع األرباح  35.553  (168)

 
 

 . استثمارات مشتركة11
 

2018  2019  

    
 بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية   

 مطروحاً منها انخفاض القيمة(   أوراق مالية غير مسعرة )بالتكلفة - 96.507  77,644
    

77,644  96.507  

 
2018  2019  

    
 يناير  1في  77.644  82.282
 إضافات خالل السنة 29.513  9.900

 استبعادات خالل السنة، بالقيمة الدفترية (1.680)  (8.689)
 (25)إيضاح  القيمة للسنةمخصص انخفاض  (8.970)  (5.849)

    
 ديسمبر 31في  96.507  77.644

 
 تظهر هذه االستثمارات بالتكلفة مطروحاً منها انخفاض القيمة، في غياب األسعار المدرجة أو مقياس موثوق للقيمة العادلة.
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 بها لغرض البيع ومطلوبات متعلقة بها. موجودات محتفظ 12
 

2018  2019  

    
 موجودات 101.213  147,141
 مطلوبات 39.936  42,749
 حصص غير مسيطرة 25.396  40.556

 
الموجودات والمطلوبات ذات العالقة المحتفظ بها لغرض البيع تمثل موجودات ومطلوبات شركة الصقر لألسمنت ش.م.ب 

 . لدى المجموعة خطة نشطة أقّرها مجلس اإلدارة،2018شركة تابعة للمجموعة تم االستحواذ عليها في سنة )مقفلة(، وهي 
غير المسيطرة المستحوذ  صلبيع حصصها في شركة الصقر لألسمنت، وبالتالي تم تصنيف الموجودات والمطلوبات والحص

لموحد. تم عرض صافي الربح/ )الخسارة( من العمليات عليها كموجودات محتفظ بها لغرض البيع في بيان المركز المالي ا
الخسارة( من الموجودات المحتفظ بها لغرض البيع والعمليات غير في بيان الدخل الموحد المختصر ضمن بند "الربح/ )

 المستمرة، صافي". 
 

ة( في شركة شيفيلد دبي نسة، قامت المجموعة ببيع كامل حصتها )باإلضافة للحصص اإلضافية المشتراة خالل السنخالل ال
تج عنه فقدان السيطرة، وبالتالي، تم إلغاء احتساب لالستثمار، والتي تم تصنيفها سابقاً ضمن بند "محتفظ بها لغرض البيع" مما ن

 مليون دوالر 8، وتم تضمين الربح الناتج بمبلغ البيانات المالية الموحدةموجودات ومطلوبات شركة شيفيلد دبي لالستثمار في 
 أمريكي ضمن بند "إيرادات متعلقة بالصفقات".

 
 

13 . ً  ذمم مدينة ومصروفات مدفوعة مقدما
 

2018  2019  

    
 ذمم خدمات االستثمارات المصرفية   53.262  22.588
 تمويل مشاريع، صافي  27.202  25.001
 ذمم مدينة من بيع عقارات للتطوير 32.547  18.811
 سلفيات وودائع 73.625  44.300
 ذمم مدينة من الموظفين            14.616  17.292
 أرباح مستحقة من صكوك 8.610  7.485

 إيجارات مستحقة        45.363  30.570
 ذمم مدينة من بيع استثمارات 46.000  -

 موجودات مستردة 35.844  2.263
 مدينة أخرىمصروفات مدفوعة مقدماً وذمم  87.067  60.762

    
229.142  424.146  

 

ألف  80 عكس بمبلغ: 2018يكي )ألف دوالر أمر 146 بمبلغ  قامت المجموعة خالل السنة بعكس مخصص انخفاض القيمة
ألف دوالر  1.923 مخصص بمبلغ: 2018ألف دوالر أمريكي ) 2.029 بمبلغ إضافي مخصصاحتساب ودوالر أمريكي( 

 (.25)إيضاح  ذمم مدينة أخرى وإيجارات مستحقة على التواليلأمريكي( 
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 . عقارات ومعدات14
 

2018  2019  

    
 أرض 17.811  29.170
 مباني وبنى تحتية على أراضي مستأجرة 2.191  45.981
 أخرى شاملة األثاث والمركبات والمعدات 5.438  17.751

    
92.902  25.440  

 
 .ألف دوالر أمريكي( 2.099: 2018ألف دوالر أمريكي ) 2.172بلغ االستهالك على العقارات والمعدات خالل السنة، 

 
 

 ، وأفرادسسات مالية وأخرىمن مؤ إيداعات. 15

( كجزء من وأفراد في هيئة عقود مرابحة ووكالة مقبولة من مؤسسات مالية وأخرى )بما في ذلك شركات إيداعاتتتمثل في 
من قبل مؤسسة مليون دوالر أمريكي (  84: 2018)ر أمريكي مليون دوال 84أنشطة خزينة المجموعة. تشمل هذه األموال 

  .ضع لعقوبات تنظيميةتخالتي ، وغير مالية
 
 

  ألجل . تمويالت16
 

  ديسمبر 31  ديسمبر 31
2018  2019  

    
 تمويالت المرابحة 249.435  191.205
 تمويالت الوكالة  -  24.797
 تمويالت إجارة 24.653  26.743
 قروض أخرى 5.330  13.392

    

256.137  279.418  

 
 

  ديسمبر 31  ديسمبر 31
2018  2019  

    
 الجزء المتداول 240.721  197.054
 الجزء غير المتداول 38.697  59.083

    

256.137  279.418  

 
 منتسهيالت تمويالت المرابحة تتكون 

 6لفترة  LIBORسنوات وبمعدل ربح يبلغ المعدل المعياري  3مليون دوالر أمريكي لفترة  6.8تسهيالت تمويل بمبلغ  .1
سنوياً(. تسهيالت تمويالت المرابحة مضمونة عن طريق  %6سنوياً )يخضع لحد أدنى يبلغ  %4,5مش شهر زائداً هاأ

 .2020ويستحق في سنة  رهن استثمار المجموعة في أسهم المصرف الخليجي التجاري،
 
بلغ سنوات وبمعدل ربح ي 5مليون دوالر أمريكي ألغراض تجارية عامة لفترة  14تم الحصول على تسهيالت بمبلغ  .2

سنوياً(. تسهيالت تمويالت  %7)يخضع لحد أدنى يبلغ  %6شهر زائداً هامش يبلغ أ 3لفترة  LIBORالمعدل المعياري 
 .2022استثمار المجموعة في أسهم المصرف الخليجي التجاري، ويستحق في سنة المرابحة مضمونة عن طريق رهن 
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 . تمويالت ألجل )يتبع(15
 

ألف دوالر امريكي(،  132.739: 2018ألف دوالر أمريكي ) 228.526سطة األجل بمبلغ تسهيالت قصيرة ومتو .3
الف دوالر امريكي (، وسندات مرّكبة بمبلغ  152.845الف دوالر امريكي ) 51.070مضمونة برهن صكوك بقيمة 

 26.216غ ( واستثمارات في أدوات حقوق ملكية بمبل7: ال شيء( )إيضاح 2018ألف دوالر أمريكي ) 239.807
 (. 10ألف دوالر أمريكي( )إيضاح  26.214: 2018ألف دوالر أمريكي )

 
 تسهيالت إجارة

مليون  40.84للتمويل الجزئي لشراء عقار استثماري بمبلغ  2016مالية في تمثل تسهيالت تم الحصول عليها من مؤسسة 
( زائداً LIBORربح يساوي المعدل المعياري )سنوات بعائد  8، وتستحق السداد على فترة  ((ب)9دوالر أمريكي )إيضاح 

 سنوياً(. %7)يخضع لحد أدنى  %5,7هامش ربح يبلغ 
 

 القروض األخرى
تمويالت حصلت عليها شركات تابعة تتعلق بتطوير مشروع ومتطلبات رأس المال التشغيلي. القروض األخرى تشمل 

كة ذات أغراض خاصة وليس لديها أي حق للرجوع التمويالت مضمونة برهن استثمار عقاري ويحتفظ به من خالل شر
من األشكال. تم اإلعالن عن هذه األرصدة  للبنك. إن البنك ليس طرفاً في هذه العقود التمويلية، ولم يقم بضمان السداد بأي شكل

 في البيانات المالية الموحدة نتيجة لتوحيد الشركات التابعة.
 

 

 مطلوبات أخرى .17
 

  برديسم 31  ديسمبر 31
2018  2019  

    
 مستحقات الموظفين   14.132  19.008
 مخصصات ومستحقات أعضاء مجلس اإلدارة 1.799  3.500

 أرباح أسهم موزعة لم يطالب بها 12.608  13.676
 ربح مضاربة مستحق 23.637  11.348
 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 3.219  3.437
 عمال الخيرية والزكاة صندوق األ 5.407  4.635

 مبالغ مستلمة مقدماً من العمالء  114.704  203.314
 ذمم دائنة 170.886  146.862
 مصروفات مستحقة  وذمم دائنة أخرى 102.517  112.077

    

517.857  448.909  
 

 
 . حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار 18

              فئات األصول التالية كما فياملي حسابات االستثمار، وتم استثمارها في بمزج األموال المستلمة من ح مجموعةال تقام
  ديسمبر: 31

 

  ديسمبر 31  ديسمبر 31
2018  2019  

    
 أرصدة لدى البنوك 111.792  125.497
 حساب احتياطي مصرف البحرين المركزي 67.454  55.225

 اليةإيداعات لدى مؤسسات م 173.761  115.748
 صكوك –أدوات دين  517.377  427.923
 موجودات التمويالت 348.161  172.517

    

896.910  1.218.545  
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 . حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار )يتبع(18
 

 يلي:لحاملي حسابات االستثمار كانت كما  أصول االستثمار المشترك، والتوزيعاتنصيب المستثمرين من العائد على 
 

  ديسمبر  ديسمبر
2018  2019  

    
 عوائد أصول االستثمار المشترك (62.451)  (37.731)

 حصة البنك كمضارب 22.433  14.904

    
 لعائد لحاملي حسابات االستثمارا (40.018)  (22.827)

 
 

(. ما %4.21 :2018) %5.12 يبلغ 2019كان متوسط إجمالي نسبة العائد فيما يتعلق بحسابات االستثمار غير المقيدة لعام 
 تإما للمخصصات و / أو احتفظ( تم توزيعها على المستثمرين، وتم وضع الرصيد المتبقي %2.55: 2018) %3.28يقارب 

 آالف دوالر أمريكي 9بمبلغ  حاربكرسوم مضارب. حسابات االستثمار غير المقيدة تشمل احتياطي معادلة األ مجموعةبه ال
 .آالف دوالر أمريكي( 5: 2018آالف دوالر أمريكي ) 5ف دوالر أمريكي( واحتياطي مخاطر االستثمار بمبلغ آال 9: 2018)
  
 

 رأس المال .19
 

  ديسمبر  ديسمبر
2018  2019  

 : المصرح به   
 دوالر أمريكي للسهم الواحد  0.265سهم بواقع  9.433.962.264   

 دوالر أمريكي للسهم الواحد( 0.265سهم بواقع  9.433.962.264: 2018) 2.500.000  2.500.000

    
 الصادر والمدفوع :   
 دوالر أمريكي للسهم الواحد 0.265سهم بواقع  3.681.650.441   

 دوالر أمريكي للسهم الواحد( 0.265سهم بواقع  3.681.650.441: 2018) 975.638  975.638

 
 

 كما يلي: 2019ديسمبر  31نة المنتهية في كانت الحركة في رأس المال خالل الس
 

2018  2019  
    

 يناير 1في  975.638  975.638
 منحةإصدار أسهم  55.000  -
 خزينةأسهم  طفاءإ (55.000)  -

    
 ديسمبر 31في  975.638  975.638

 
 255.455.953: 2018مبر ديس 31سهم خزينة ) 296.537.880، احتفظ البنك بما مجموعه 2019ديسمبر  31كما في 

أمريكي، فيما يتعلق بخطة حوافز مليون دوالر  31.8سهماً مقابل  133.287.880سهم خزينة(. خالل السنة، اشترى البنك 
 الموظفين طويلة األجل، والتي تم تضمينها في أسهم الخزينة.
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 . رأس المال )يتبع(19
 

 مينعلومات إضافية حول رأس المال والمساهم
 
 تندرج جميع أسهم البنك تحت فئة واحدة، وجميع المساهمين متساوون في حقوق التصويت. (1

 يوضح جدول توزيع األسهم أدناه عدد المساهمين ونسبة التملك من مجموع عدد األسهم : (2
 

    % من مجموع
    عدد األسهم 

  عدد األسهم المساهمينعدد  القائمة
 التصنيف*   

    
 %1أقل من  2.292.177.483 7.464 62.26
 %5إلى أقل من  %1من  735.902.932 14 19.99
 # %10إلى أقل من  %5من  653.570.026 2 17.75

    
100 7.480 3.681.650.441  

 
 .للبنك * مبين كنسبة من مجموع عدد األسهم القائمة

 أسهم الخزينة التي يحتفظ بها البنك.# يشمل 
  

 كالتالي: من مجموع األسهم القائمة %5يملكون أكثر من  الذين مساهمينال كان، 2019ديسمبر  31كما في  (3
 

  عدد األسهم % من مجموع 
   األسهم القائمة

 إسم المساهم  
 التابعةمجموعة أبوظبي المالية ذ.م.م وشركاتها  357.032.146 9.69
 (المالية ش.م.ب )أسهم خزينةمجموعة جي إف إتش  296.537.880 8.06

 
 

 التخصيصات والتغيرات في هيكل رأس المال 
 يتم عمل تخصيصات األرباح، إن وجدت، عند اعتمادها من قبل المساهمين.  

 
، والتي تم تنفيذها خالل التخصيصات التالية، وافق المساهمين على 2019مارس  28عقد بتاريخ  الذي المساهمينفي اجتماع 

 السنة:

  ؛مليون دوالر امريكي 30من رأس المال المدفوع بقيمة  %3.34بنسبة نقدية أرباح أسهم  (أ
 سهم  16.74من القيمة اإلسمية لألسهم )سهم واحد لكل  %5.97مليون دوالر أمريكي، تمثل  55أسهم منحة بمبلغ  (ب

 ؛مملوك(

 ؛مليون دوالر الحتياطي األعمال الخيرية 1( ج

 ؛دوالر أمريكي لصندوق الزكاة ألف 941( د

  ؛مليون دوالر أمريكي إلى االحتياطي القانوني 11.4تحويل  ( هـ

الجمعية العمومية االعتيادية، بعد الحصول  اجتماع سهم خزينة محتفظ به من قبل البنك كما في تاريخ 207.547.170 لغاءإ( و
 .على موافقة الجهات المختصة

 

مليون سهم خزينة لغرض  140لى استخدام ، وافق المساهمون ع2019ديسمبر  31في اجتماع المساهمين الذي عقد بتاريخ 
 راتيجي لمؤسسة مالية أخرى.االستحواذ االست
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 . رأس المال )يتبع(19
 

 التخصيصات المقترحة

 المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي:خاضعة لموافقة  2019لسنة  يقترح مجلس اإلدارة التخصيصات التالية

 النحو التالي: على مليون دوالر أمريكي 85 البالغةمن رأس المال المدفوع  %8.71بنسبة أسهم أرباح  •

 مليون دوالر أمريكي. 30والبالغة  %3.07 بةرباح نقدية بنسأ -

 سهم قائم. 17.7بمعدل سهم واحد لكل  %5.6 بةأسهم منحة بنس -

 مليون دوالر أمريكي إلى االحتياطي القانوني. 8.01تحويل مبلغ  •

 ألف دوالر أمريكي إلى صندوق الزكاة. 568ر أمريكي إلى صندوق التبرعات الخيرية ومليون دوال 1تحويل  •
 
 

     احتياطي أسهم منحة. 20
 

2018  2019  
    

 يناير 1في  1.086  1.026
 إصدار أسهم بموجب خطة الحوافز 112  158

 تحويل بين الحصص -  (98)

    
 ديسمبر 31في  1.198  1.086

 
 

 شركات تابعة اذتحو. اس21
 
 الشركات التابعة التالية.حصص إضافية في  باستمالكت المجموعة قام، خالل السنة (1

 
 الجدول التالي يوضح حصة المجموعة الحالية واإلضافية:   

 
 مجموع

 الحصة 
الحصة اإلضافية 

 المستملكة
 الحصة 
 الحالية

 

    
 شركة مرفأ تونس لالستثمار 51.41% 31.51% 82.92%

 شركة المساحات السكنية الجنوبية للتطوير   
 العقاري ش.ش.و 51.18% 48.82% 100%

 

التغير في صافي األصول الناتج من  .المحول لعملية االستمالك كان في هيئة نقدية وبنود غير نقدية محتفظ بهاالمقابل 
 استمالك حصص إضافية، كان له األثر التالي على البيانات المالية الموحدة: 

 
    بآالف الدوالرات

    األمريكية
    

 لى التكلفة التاريخية(ع بناءً ) المسيطرة المشتراةالقيمة الدفترية للحصص غير    49.469
 لى سعر المعاملة(ع بناءً )المقابل المدفوع    (100.881)

    
 البنك االنخفاض في حقوق الملكية الخاص بمساهمي    (51.412)
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 )يتبع( ستحواذ شركات تابعة. ا21
 
في شركة الخليج القابضة ش.م.ك،  %31.39حصة إضافية قدرها  االستحواذ علىب، قامت المجموعة 2018خالل  (2

والسيطرة على  %51.18شركة مسجلة في دولة الكويت، مما أدى إلى حصول المجموعة على حصة إجمالية بنسبة 
تم توحيد موجودات ومطلوبات ونتائج شركة الخليج القابضة ش.م.ك ابتداء شركة الخليج القابضة ش.م.ك، وبالتالي فقد 
 من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة.

 
 شركة الخليج القابضة ش.م.ك تملك الشركات التابعة التالية:  

 

نسبة الملكية  األنشطة
 الفعلية

بلد 
 التأسيس

 إسم الشركة

 %100 تنفيذ مشروع فيال مار في البحرين

ة مملك
 البحرين

شركة المساحات السكنية الجنوبية للتطوير 
 ش.ش.والعقاري 

تنفيذ مشروع العرين داون تاون في 
 البحرين

شركة العرين داون تاون للتطوير العقاري  100%
 ش.ش.و

االحتفاظ باستثمار في مشروع فيال 
رويال، ومشروع تطوير عقاري في 

 المغرب

العقاري شركة رويال القابضة للتطوير  100%
  ش.ش.و

 
 

 المسيطرةالمقابل المحول والحصص غير 

جزئياً في هيئة أسهم خزينة تحتفظ بها المجموعة، ونقداً. بصورة عامة، يتم  المقابل المحول في عملية استمالك األصول كان
تابعة، تم احتسابها في في الشركات ال اآلخرينقياس المقابل المحول بالقيمة العادلة، والحصة التي يحتفظ بها المساهمون 

"حصص غير مسيطرة" بناء على الحصة التناسبية للمساهمين غير المسيطرين في المبالغ بند الموحدة ضمن  البيانات المالية
المحتسبة لصافي موجودات الشركة المستثمر فيها، على أساس كل معاملة على حدة، بناء على السياسة المحاسبية المختارة 

 .ن قبل المجموعةم
 

 الموجودات المستملكة والمطلوبات المتحملة القابلة للتحديد

جميع الشركات المستملكة تم اعتبارها أعمال تجارية. تم عرض القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات وأسهم حقوق الملكية 
ق وظروف كانت سائدة، االستمالك تتعلق بحقائعلى أساس مؤقت. إذا تم الحصول على معلومات حديثة خالل سنة من تاريخ 

أو تحديد تعديالت للمبالغ أعاله، أو أي مخصصات إضافية كانت سائدة بتاريخ االستمالك، فإنه سيتم تعديل المعالجة المحاسبية 
 لعملية االستمالك. التعديالت على محاسبة االستمالك المؤقتة ستتم بأثر رجعي.

 
، كونه التاريخ الفعلي 2018يونيو  30دلة عند االستمالك للشركات كما في المع العادلةل القيمة المبالغ المعلنة أدناه تمث

 لالستمالك، وتم اإلفصاح عنها بصورة مؤقتة كما هو مسموح به حسب المعايير المحاسبية.  
     

ات المالية لبيانانظراً لحجم والتوزيع الجغرافي والتعقيد المتضمن في عملية االستمالك، فإن المجموعة، وفي تاريخ إصدار هذه 
الموحدة، لم تنتهي بعد من تحديد القيمة العادلة للموجودات الملموسة وغير الملموسة المستملكة، والمطلوبات المتحملة، والشهرة 

ة للموجودات الملموسة وغير الملموسة المستملكة والمطلوبات عادلعملية االستمالك. تقديرات القيمة الالمتبقية الناتجة من 
ة تخضع لتقديرات جوهرية، وسيتم تحديدها من قبل اإلدارة بناء على تحليالت مختلفة للسوق والدخل وتقييمات المتحمل

 رة أو شهرة سلبية بذلك التاريخ.الموجودات بالتاريخ الفعلي لالستمالك. لم يتم احتساب أي شه
 
 
 
 
 
 



 53                                                                          مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب  
 

    إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدوالرات األمريكية                                                 2019 ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

 
 

 . استمالك شركات تابعة )يتبع(21
 

 لمستملكة والمطلوبات المتحملة بالتاريخ الفعلي هي كما يلي:القيمة الدفترية للموجودات ا
 

    بآالف
    الدوالرات
    األمريكية

    
 عقارات استثمارية   40.373

 عقارات للتطوير   387.332
 نقد وأرصدة البنوك   1.547

26.280    ً  ذمم دينة أخرى ومصروفات مدفوعة مقدما

    
 اتمجموع الموجود   455.532

    
 تمويالت صكوك *   202.784
 مبالغ مستلمة مقدماً من العمالء   168.857
 مطلوبات أخرى   70.817

    
 مجموع المطلوبات   442.458

    
 مجموع صافي الموجودات القابلة للتحديد   13.074

 
 .* تم سداد تمويل الصكوك الحقاُ لعملية االستحواذ

 

    
 ة للحصة في حقوق ملكية الشركة المستثمر فيها والمحتفظ بها من قبلالقيمة الدفتري   
 المجموعة   -

 المحولالمقابل    6.691
 محتسبةالمسيطرة الحصص غير    6.383

    
 مجموع المقابل   13.074

 
 

    
    

 المقابل المدفوع   6.691
 ذة عند التوحيدمطروحاً: األرصدة النقدية لدى البنوك المستحو   (1.547)

    
 صافي النقد المدفوع لغرض بيان التدفقات النقدية الموحد   5.144
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 . إيراد متعلق بإعادة الهيكلة22
 56ة، وافقت المجموعة على تسوية مطلوبات بمبلغ  سنيمثل هذا الدخل الناتج عن إعادة هيكلة مطلوبات شركة تابعة. خالل ال

( في شركة تابعة تعمل في مجال إدارة أعمال الضيافة. %40، مقابل نقد وحصة جزئية )المقاولينحد يكي ألمليون دوالر أمر
في  %40تم احتساب المبلغ الزائد عن القيمة الدفترية لاللتزام على مجموع المقابل من النقد والقيمة الدفترية للحصة البالغة 

خل من تسوية مطلوبات بمبالغ أقل. بما أن الشركة المستثمر فيها تدار ، ويمثل دالشركة التابعة "كإيراد متعلق بإعادة الهيكلة"
والمجموعة بناء على اتفاقية تعاقدية بين الطرفين )مشروع مشترك(، فقد أدى ذلك لفقدان  المقاولاآلن بصورة مشتركة بين 

قوق الملكية" ويدرج ضمن بند بطريقة ح ضمن بند "استثمار محتسب لمشروع المشتركالسيطرة، واحتساب القيمة الدفترية ل
 "استثمارات الملكية الخاصة".    

 
، وكجزء 2016دخالً من إعادة هيكلة مطلوبات شركة تابعة. في  2018مليون دوالر أمريكي في  35.3يمثل الدخل البالغ 

لشركة القابضة لمطّور وعة على امن إجمالي المبالغ المستردة من قبل المجموعة بعد تسويات دعاوى قضائية، استحوذت المجم
رئيسي لمشروع في مملكة البحرين والتي كانت تخضع إلجراءات وصاية وإفالس، والتي كان لها صافي مطلوبات وقت 
التسوية. تمكنت المجموعة الحقاً، من إخراج الشركة من إجراءات الوصاية عن طريق إعادة هيكلة مطلوبات الشركة والتفاوض 

، 2018من خالل إجراءات تديرها المحكمة. تم االنتهاء من اإلجراءات القانونية لتأكيد المطالبات في  الدائنين على التسويات مع
مما نتج عنه إخراج الشركة من إجراءات الوصاية القانونية وإعادتها للمجموعة. وبالتالي فإن الفرق بين المطلوبات/ 

 م عكسه في بيان الدخل. المحكمة تالمخصصات المحتسبة سابقاً والمبالغ المعتمدة من 
 
 

 تكلفة الموظفين .23
 

2018  2019  
    

 رواتب ومنافع الموظفين 47.054  49.748
 مصروفات التأمين اإلجتماعي 3.536  3,387

    
53.135  50.590  

 
 

دارة مكافآت اسهم لموظفي اإلهيئة وفقاُ لسياسة الحوافز المتغيرة للمجموعة، يتم إصدار جزء من مكافأة األداء السنوية في 
المكافآت تشمل حوافز مؤجلة في هيئة أسهم، وخطط شراء أسهم، وخطط حوافز طويلة األجل بشروط مختلفة.  العليا. هذه

من قبل لجنة الترشيح لكل سنة تحدد وفترة التأجيل،  ،شروط المكافآت، بما في ذلك نوع الخطة، ومدى التمويل، والتسعير
 كمة بالبنك.والحووالمكافآت 
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 )يتبع( . تكلفة الموظفين23

 

ملخص لشروط التأجيل  الموظفين المشمولين طبيعة المكافأة سنة األداء
 واالستحقاق

موظفي اإلدارة العليا  خيارات أسهم خطة األسهم القديمة
 المختارين

سنوات، وفترة  3مبدئية فترة غلق 
 سنوات 10تنفيذ الخيارات على 

 بسعر ممارسة 2018تنتهي في 
 دوالر أمريكي للسهم. 0.65

موظفي اإلدارة العليا  عالوة سنوية مؤجلة 2013مكافآت 
 المختارين

تم منح جزء من الحوافز السنوية 
، ومع 2015في صورة أسهم. في 

الجديدة، بداية تطبيق خطة األسهم 
تم تحويل الخطة القديمة إلى حوافز 

سنوات  3فترة  نقدية مؤجلة على
 من سنة المكافأة.

خطة شراء الموظفين  2014مكافآت 
 لألسهم

األشخاص المشمولون في 
الوظائف األساسية 

ة، الذين يتجاوزون يوالرقاب
الحد األقصى لمجموع 
ً لقواعد  المكافآت  وفقا
المكافآت الصادرة عن 
مصرف البحرين المركزي، 
وسياسة المكافآت المتغيرة 

 للبنك

ق األسهم بشكل تقديري يتم إطال
 3خالل فترة التأجيل التي تبلغ 

سنوات. يحدد سعر اإلصدار 
المحدد بناء على تسوية محددة 
لسعر السوق بتاريخ المكافآت. ال 
توجد شروط مستقبلية لألداء، أو 
شروط خدمة. تملك األسهم الحق 

أرباح األسهم، إن وجدت، ولكن في 
 تطلق خالل فترة التأجيل. 

خطة شراء الموظفين  *2019- 2015مكافآت 
، وعالوة سنوية لألسهم
 مؤجلة

 

 

 2018 2019 خطة حوافز األسهم
بآالف الدوالرات  عدد األسهم 

 األمريكية
بآالف الدوالرات  عدد األسهم

 األمريكية
     

 9,568 35,872,407 10.408 26.547.980 االفتتاحيالرصيد 
 4.502 10.073.642 6.259 24.531.867 الممنوح خالل السنة

 - - - 2.893.887 أرباح أسهم
 - - - - مصادرة وتسويات أخرى

 (3.662) (19.398.069) (5.628) (13.803.722) محول للموظفين/ سداد

     
 10.408 26.547.980 11.039 40.170.012 الرصيد الختامي

 
 

في الجدول تمثل المبالغ المستحقة أو المنافع التي تم احتسابها في  في حالة خطة شراء الموظفين لألسهم، فإن المبالغ المعلنة
             بيان الدخل الموحد، وليس القيمة اإلجمالية لألسهم الصادرة.
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 . مصروفات تشغيلية أخرى24
 

2018  2019  
    

 مصروفات االستشارات االستثمارية 14.186  14.477
 رإيجا 4.976  4.990
 رسوم مهنية واستشارية 5.616  7.119

 مصروفات قانونية 3.502  156
 استهالك  2.172  2.099

 مصروفات تتعلق بشركات تابعة غير مصرفية 4.562  15.475
 مصروفات تشغيلية أخرى 16.831  20.061

    
64.377  51.845  

 
 

 . مخصصات انخفاض قيمة الموجودات  25
 

2018  2019  
    

 (6)إيضاح  أرصدة البنوك (126)  132
 (7محفظة الخزينة )إيضاح    

 إيداعات لدى مؤسسات مالية - 161  948
 أدوات دين )صكوك مسعرة بالتكلفة المطفأة( - 19  (265)

 (8موجودات تمويالت )إيضاح  42.775  9.398
 (9عقارات استثمارية )إيضاح  799  -

 (11)إيضاح  ات مشتركةاستثمار 8.970  5.849
 (13مستحقة )إيضاح إيجارات  2.029  1.923

 (13ذمم مدينة أخرى )إيضاح  (146)  (80)
 التزامات وضمانات مالية (217)  (291)

    
17.614  54.264  

 
 

 .  معامالت مع أطراف ذوي عالقة 26

نفوذ ة على الطرف اآلخر أو يكون له يتم اعتبار األطراف كأطراف ذوي عالقة عندما يكون ألحد األطراف قدرة السيطر
يؤثر على السياسات المالية والتشغيلية للطرف اآلخر. يشتمل األطراف ذوي عالقة على شركات تمارس المجموعة عليها 

ينتج جزء جوهري من رسوم  نفوذاً مؤثراً ومساهمين رئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية للمجموعة.
ا نفوذاً مؤثراً )موجودات تحت اإلدارة(. على الرغم من ان هذه المؤسسات تعتبر من مؤسسات تمارس المجموعة عليهاإلدارة 

أطراف ذوي عالقة، إال أن المجموعة تقوم بإدارة هذه المؤسسات بالنيابة عن عمالئها والذين هم في الغالب أطراف أخرى 
 لى الشروط المتفق عليها. عامالت مع هذه الشركات مبنية عوالمنتفعين اقتصادياً من هذه االستثمارات. الم
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 .  معامالت مع أطراف ذوي عالقة )يتبع(26

 

المدرجة في البيانات المالية كما في تاريخ نهاية السنة، أرصدة مع أطراف ذوي عالقة وخالل السنة معامالت الفيما يلي 
 الموحدة:

 
محاسبة المالي عالقة بموجب معيار الأطراف ذوي   

 1رقم 
 

    مساهمين  
    رئيسيين/ موجودات تحت 
  شركات  شركات اإلدارة 
  زميلة/ موظفي ألعضاء مجلس شاملة شركات 
  مشاريع اإلدارة اإلدارة ذات أغراض 

  مشتركة الرئيسين حصص فيها خاصة وأخرى المجموع
 معامالت      

 د التطويربيع عقارات قي - - 60.000 - 60.000
 اشتراك في مشاريع تروج لها المجموعة - - 10.080 - 10.080
 سداد تمويل ألجل - - 25.800 - 25.800

 
 

أطراف ذوي عالقة بموجب معيار المحاسبة المالي   
 1رقم 

 

    مساهمين  
    رئيسيين/ موجودات تحت 
  شركات  شركات اإلدارة 
  ميلة/ز موظفي ألعضاء مجلس شاملة شركات 
  مشاريع اإلدارة اإلدارة ذات أغراض 

  مشتركة الرئيسين حصص فيها خاصة وأخرى المجموع
     2019 
 الموجودات       

 موجودات التمويالت - 5.350 15.146 60.752 81.248
 الخاصةاستثمارات الملكية  115.617 - 6.058 47.881 169.556
 تركةاستثمارات مش - - - 51.950 51.950
68.035 60.642 5.000 - 2.393  ً  ذمم مدينة ومصروفات مدفوعة مقدما

      

 المطلوبات       
 أموال المستثمرين 72 - - 15.409 15.481

 الحسابات الجارية للعمالء - 4.732 - - 4.732
 إيداعات من مؤسسات مالية وغير     

 مالية وأفراد 515 162 14.193 3.202 18.072
 ذمم دائنة ومصروفات مستحقة 1.133 1.800 11.679 11.679 26.291

      

 حقوق حاملي حسابات االستثمار 1.072 1.586 299.416 1.008 303.082
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 عالقة )يتبع(.  معامالت مع أطراف ذوي 26

 

 
، كون المجموعة لم تنتهي من التخصيص 2019المبلغ المعروض ال يشمل مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة الرئيسيين لسنة * 

 كما في تاريخ اعتماد هذه البيانات المالية الموحدة.

أطراف ذوي عالقة بموجب معيار المحاسبة المالي  
 1رقم 

  

   مساهمين   
  موجودات تحت سيين/رئي   
  اإلدارة شركات  شركات 
  شاملة شركات ألعضاء مجلس موظفي زميلة/ 
  ذات أغراض اإلدارة اإلدارة مشاريع 
 المجموع خاصة وأخرى حصص فيها الرئيسين مشتركة 

2019      

      اإليرادات

      إيراد األنشطة االستثمارية

 95.711 95.771 - - - المصرفية

      يراد من األعمال المصرفيةإ

 (9.915) (29) (10.027) 292 (151) التجارية

      استثمارات الملكية إيراد من 

 9.768 2.358 - - 7.410 استثمارات مشتركةالخاصة و

      

 13.442 - 13.392 50 - إيراد العقارات

 1.614 1.301 - - 313 إيراد الخزينة وإيراد آخر

      

      روفاتالمص

 12.717 - - *12.717 - مصروفات تشغيلية

 623 - 623 - - مصروفات التمويل
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 امالت مع أطراف ذوي عالقة )يتبع(.  مع26

 

المحاسبة المالي أطراف ذوي عالقة بموجب معيار   
 1رقم 

 

    مساهمين  
    رئيسيين/ موجودات تحت 
  شركات  شركات اإلدارة 
  زميلة/ موظفي ألعضاء مجلس شاملة شركات 
  مشاريع اإلدارة اإلدارة ذات أغراض 

  مشتركة لرئيسينا حصص فيها خاصة وأخرى المجموع
     2018 
 الموجودات       

 موجودات التمويالت - 6.016 15.146 44.810 65.972
 استثمارات الملكية الخاصة 54.829 - 6.058 54.958 115.845
 استثمارات مشتركة - - - 16.798 16.798
61.776 47.605 13.257 - 914  ً  ذمم مدينة ومصروفات مدفوعة مقدما

      

 المطلوبات       
 المستثمرينأموال  129 - - 14.412 14.541

 إيداعات من مؤسسات مالية وغير     
 مالية وأفراد - - 8.404 - 8.404
 الحسابات الجارية للعمالء 178 2.117 1.844 3.196 7.335

 تمويالت ألجل - - 24.797 - 24.797
 ات مستحقةذمم دائنة ومصروف - 3.499 3.132 8.364 14.995

      

 حقوق حاملي حسابات االستثمار 1.273 3.634 28.592 1.241 34.740

 
أطراف ذوي عالقة بموجب معيار المحاسبة المالي   

 1رقم 
 

    مساهمين  
    رئيسيين/ موجودات تحت 
  شركات  شركات اإلدارة 
  زميلة/ موظفي ألعضاء مجلس شاملة شركات 
  مشاريع اإلدارة اإلدارة ذات أغراض 

  مشتركة الرئيسين حصص فيها وأخرىخاصة  المجموع
     2018 
 اإليرادات     
 إيراد األنشطة االستثمارية     

 المصرفية - - 23.500 18.710 42.210
 إيراد من األعمال المصرفية     
 التجارية (32) 271 (7.308) (350) (7.419)
 لملكية استثمارات اإيراد من      

 استثمارات مشتركةوالخاصة  3.256 - - 585 3.841
      
      
      
 المصروفات     

 مصروفات تشغيلية - 13.747 - 156 13.903
 مصروفات التمويل - - 3.286 - 3.286
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 عالقة )يتبع(.  معامالت مع أطراف ذوي 26

 
ة المالي أطراف ذوي عالقة بموجب معيار المحاسب  

 1رقم 
 

    مساهمين  
    رئيسيين/ موجودات تحت 
  شركات  شركات اإلدارة 
  زميلة/ موظفي ألعضاء مجلس شاملة شركات 
  مشاريع اإلدارة اإلدارة ذات أغراض 

  مشتركة الرئيسين حصص فيها خاصة وأخرى المجموع
 المعامالت     
      
      

 ء موجوداتشرا - - 25.000 - 25.000
 شراء استثمارات - - 29.700 - 29.700
 تمويل مستلم - - 4.666 - 4.666

 تمويل مسدد - - (4.709) - (4.709)
 مساهمة في مشروعت تروج لها     

 المجموعة  - - 87.100 - 87.100
 خصم من المساهمة - - 8.100 - 8.100

 
 أعضاء مجلس اإلدارة الرئيسيين

من أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذيين الرئيسيين الذين يمارسون في المجموعة ارة الرئيسيون يتكون أعضاء اإلد
 .وشركتها التابعة المصرفية الجوهرية السلطة والمسئولية في التخطيط والتوجيه والسيطرة على أنشطة المجموعة

 
 استثمارات تروج لها المجموعة. في مباشرةً  خالل السنة، لم يشارك أي من أعضاء مجلس اإلدارة

 
 فيما يلي حوافز أعضاء اإلدارة الرئيسيين :

 

2018  2019  
    

 مكافآت وأتعاب ومخصصات أعضاء مجلس اإلدارة 3.095  4.536
 رواتب ومنافع أخرى قصيرة األجل ومصروفات 12.507  8.821

 منافع ما بعد نهاية الخدمة 210  390
 
 

 ة .  موجودات تحت اإلدار27

تقوم المجموعة بتوفير خدمات اإلدارة وإدارة االستثمارات والخدمات االستشارية لشركات المشاريع التي تقوم بتأسيسها 
ويتضمن هذا اتخاذ قرارات بالنيابة عن هذه الشركات. ان الموجودات المحتفظ بها بهذه الصفة غير مضمنة في  ،لمشاريعها

دوالر مليون  1.975الموجودات المحتفظ تحت اإلدارة في تاريخ بيان المركز المالي هذه البيانات المالية الموحدة. بلغت 
ألف  2.880بتسجيل رسوم إدارة بمبلغ  المجموعة تالسنة، قامدوالر أمريكي(. خالل  مليون 1.677: 2018أمريكي )

 . ألف دوالر أمريكي( مقابل أنشطة متعلقة بإدارة الموجودات 2.571: 2018دوالر أمريكي )
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    إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 والرات األمريكيةبآالف الد                                                 2019 ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

 
 

 .  العائد لكل سهم28

 العائد األساسي لكل سهم

 يحسب العائد األساسي لكل سهم بقسمة ربح السنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة.
 

دون تغيير مقابل تم تعديل المتوسط الموزون ألسهم الملكية لفترات المقارنة المعروضة بالنسبة إلصدار األسهم خالل السنة ب
 في الموارد. 

 

2018  2019  
    

 بآالف األسهم   
 المتوسط المرجح لعدد أسهم الملكية العادية للعائد األساسي والمخفض 3.343.148  3.543.155

 
 

 العائد المخفض لكل سهم

ى افتراض تحويل جميع األسهم يحتسب العائد المخفض لكل سهم بتعديل المتوسط الموزون لعدد األسهم العادية القائمة عل
المخفضة المحتملة. تعتبر األسهم المحتملة مخفضة فقط إذا كان تحويلهم ألسهم عادية سيؤدي النخفاض العائد على السهم أو 

 زيادة الخسارة لكل سهم. 

ة الحالية كان سنالل ال، بما أن معدل القيمة السوقية لألسهم خ2014الممنوحة للموظفين قبل القديمة آت األسهم في حالة مكاف
. بالتالي، لم 2019ديسمبر  31أقل من سعر اإلصدار المفترض وفقاً للخطة، لذلك ال تعتبر مكافآت األسهم مخفضة كما في 

ال يملك البنك أي أدوات مخفضة  أعاله. المذكورةمخفض لكل سهم، عدا لغرض احتساب العائد ال ضيتم عمل تسويات للتخفي
      أخرى.

 
 

 والمسئولية االجتماعية الزكاة.  29

يقوم المساهمون بأداء الزكاة بصورة مباشرة عن توزيعات األرباح وكذلك المستثمرون عن حسابات االستثمار المقيدة، وبالتالي 
ة الزكاة نيابة عن المساهمين أو أصحاب حسابات االستثمار المقيدة. ويقوم البنك بحساب الزكاال يقوم البنك بتحصيل أو دفع 

ويتم إبالغ )طريقة صافي الموجودات(  المستحقة الدفع من قبل المساهمين بالطريقة التي تحددها هيئة الرقابة الشرعية للبنك
دوالر  0.0001542بلغت  2019ديسمبر  31لسنة المنتهية في المساهمين بها سنوياً. الزكاة المستحقة من قبل المساهمين ل

، وسوف حتى تاريخه لزكاة للسنة الحالية من قبل هيئة الرقابة الشرعية للمجموعةا حسبة تمادولم يتم اعللسهم الواحد، أمريكي 
  لكتروني للبنك.إليتم اإلعالن عنها في الموقع ا

 
 االجتماعية عن طريق تقديم التبرعات الى المؤسسات االجتماعية والخيرية.تقوم المجموعة بالوفاء بواجباتها 

 
 

 شريعة اإلسالمية .  إيرادات مخالفة لل30

ً لذلك تحول أرباح المصادر غير  تلتزم المجموعة بعدم إحتساب أي إيراد من مصدر يتنافى مع الشريعة اإلسالمية. ووفقا
تستخدمه المجموعة لألعمال الخيرية. يتم إظهار الحركة في األموال من مصادر  اإلسالمية إلى حساب األعمال الخيرية الذي

إسالمية ضمن بيان مصادر واستخدامات أموال صندوق األعمال الخيرية والزكاة. تتلقى المجموعة  عةمتوافقة مع الشري غير
. تم استخدام هذه المبالغ بشكل حصري لألعمال التزاميةفوائد من ودائع لدى مصرف البحرين المركزي وودائع عرضية أو 

 دوالر أمريكي(. ألف 48: 2018)ي دوالر أمريك ألف 336الخيرية، وقد بلغ إجمالي الفوائد المستلمة 
 
 

 .  هيئة الرقابة الشرعية31

تتكون هيئة الرقابة الشرعية للمجموعة من أربعة علماء يقومون بمراجعة مدى توافق أعمال المجموعة مع أحكام وشروط 
ت واألنظمة المطبقة للمستنداالشريعة اإلسالمية العامة والفتاوى الخاصة الصادرة عن الهيئة. تشتمل المراجعة على فحص 

 من قبل المجموعة للتأكد من توافق أنشطة المجموعة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

 
 



 62                                                                          مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب  
 

    إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدوالرات األمريكية                                                 2019 ديسمبر  31 في  تهيةللسنة المن

 
 االستحقاق. مواعيد 32

. االلتزامات غير المحتسبة للمجموعة بناًء على مواعيد استحقاق التعاقدية للمجموعةوتم عرض مواعيد استحقاق الموجودات 
حقاق التعاقدي متوفراً، اخذت المجموعة باالعتبار بيان االستحقاق / السداد للموجودات والمطلوبات حينما ال يكون موعد االست

 (.37للمطلوبات المالية، راجع إيضاح )غير المخصومة ة لمواعيد االستحقاق التعاقدية بالنسب على التوالي.
 

  لغاية إلى  3 أشهر 6 إلى 1 أكثر من غير محدد 
 2019ديسمبر  31 أشهر 3 أشهر 6 إلى سنة سنوات 3 سنوات 3 االستحقاق المجموع

 الموجودات        
 نقد وأرصدة لدى       

 البنوك 325.751 12.538 14.553 9.440 - 63 362.345
 محفظة الخزينة 841.711 33.826 240.602 224.091 248.431 - 1.588.661
 موجودات التمويالت 216.818 124.980 125.343 462.580 343.056 - 1.272.777
 عقارات استثمارية - - 4.349 899.472 902.188 - 1.806.009

 الملكيةاستثمارات        
 الخاصة 2.451 - 18.718 115.505 131.501 - 268.175
 استثمارات مشتركة - 2.676 - 87.080 6.751 - 96.507

 موجودات محتفظ       
 رض للبيعلغ - - 101.213 - - - 101.213

 ذمم مدينة        
 ومصروفات مدفوعة       

424.146 - 4.324 133.584 56.799 113.598 115.841  ً  مقدما
 ممتلكات وآالت       

 ومعدات - - - - 25.440 - 25.440

 مجموع الموجودات 1.502.572 287.618 561.577 1.931.752 1.661.691 63 5.945.273
        
 مطلوبات ال       

 أموال المستثمرين 55.931 - - 14.927 - - 70.858
 ودائع من مؤسسات        

 مالية وأخرى وافراد 1.001.999 472.651 408.616 551.517 12.466 - 2.447.249
 حسابات جارية       

 للعمالء 40.746 15.000 16.288 18.615 56.838 - 147.487
 تمويالت ألجل 47.649 30.888 164.059 23.431 13.391 - 279.418

 مطلوبات تتعلق       
 بموجودات محتفظ       

 بها لغرض البيع - - 39.936 - - - 39.936
 ذمم دائنة        

 مصروفات مستحقةو 37.029 44.519 30.893 325.153 11.315 - 448.909

 موع المطلوباتمج 1.183.354 563.058 659.792 933.643 94.010 - 3.433.857
        
 حقوق ملكية حاملي        

 حسابات االستثمار 180.250 228.942 334.522 228.844 245.987 - 1.218.545
 بنود غير مضمنة       
 في الميزانية        

 العمومية 87.000 46.645 15.801 105.415 270 - 255.131
 التزامات       
 ارحسابات االستثم       

 المقيدة 154 - - - 28.306 - 28.460
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    إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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 . مواعيد االستحقاق )يتبع(32
 

  لغاية إلى  3 أشهر 6 إلى 1 أكثر من غير محدد 
 2018ديسمبر  31 أشهر 3 أشهر 6 إلى سنة سنوات 3 سنوات 3 االستحقاق المجموع

 الموجودات        
 وأرصدة لدىنقد        

 البنوك 309.281 9.525 16.087 6.610 - 64 341.567
 محفظة الخزينة 415.270 - 302.203 - 100.527 - 818.000

 موجودات التمويالت 206.529 80.319 205.274 441.592 275.233 - 1.208.947
 عقارات استثمارية - - - 868.530 971.480 - 1.840.010

 استثمارات الملكية       
 الخاصة - - - 165.011 69.001 - 234.012
 استثمارات مشتركة - - - - 77.644 - 77.644

 موجودات محتفظ       
 بها لغرض للبيع - 101.213 45.928 - - - 147.141

 ذمم مدينة        
 ومصروفات مدفوعة       

229.142 - 14.952 109.372 60.988 33.687 10.143  ً  مقدما
 ممتلكات وآالت       

 ومعدات - - - - 92.902 - 92.902

 مجموع الموجودات 941.223 224.744 630.480 1.591.115 1.601.739 64 4.989.365
        
 المطلوبات        

 أموال المستثمرين 29.532 - 3.179 13.928 - - 46.639
 ودائع من مؤسسات        

 رى وافرادمالية وأخ 283.914 422.702 688.949 221.562 11.262 - 1.628.389
 حسابات جارية       

 للعمالء 48.551 18.178 19.740 22.560 68.877 - 177.906
 ألجل تمويالت 36.998 18.022 32.334 32.084 136.699 - 256.137

 مطلوبات تتعلق       
 بموجودات محتفظ       

 بها لغرض البيع - 39.936 2.813 - - - 42.749
 ذمم دائنة        

 مستحقةات صروفمو 54.562 26.324 34.654 402.317 - - 517.857

 مجموع المطلوبات 453.557 525.162 781.669 692.451 216.838 - 2.669.677
        
 حقوق ملكية حاملي        

 حسابات االستثمار 161.409 116.220 261.812 147.247 210.223 - 896.910
 بنود غير مضمنة       
 في الميزانية        
 العمومية       

 التزامات 55.804 69.480 46.981 74.200 8.016 - 254.481
 حسابات االستثمار       

 المقيدة 141 - - 28.306 - - 28.447
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     إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدوالرات األمريكية                                                                                                                      2019  ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

 
 . تمركز الموجودات والمطلوبات وحسابات االستثمار 33
 

 )أ( التمركز القطاعي
 

  البنوك العقارات أخرى 
 2019ديسمبر  31 والمؤسسات المالية   المجموع

 الموجودات    
 نقد وأرصدة لدى البنوك 358.145 4.190 10 362.345

 محفظة الخزينة 1.525.963 - 62.698 1.588.661
 موجودات التمويالت 20.842 548.799 703.136 1.272.777
 عقارات استثمارية - 1.806.009 - 1.806.009

 استثمارات الملكية الخاصة 106.938 93.419 67.818 268.175
 ات مشتركةاستثمار - 96.507 - 96.507

 ض البيعموجودات محتفظ بها لغر - - 101.213 101.213
424.146 105.596 169.645 148.905  ً  ذمم مدينة ومصروفات مدفوعة مقدما
 ممتلكات وآالت ومعدات - 20.155 5.285 25.440

 مجموع الموجودات 2.160.793 2.738.724 1.045.756 5.945.273
     

 المطلوبات    
 أموال المستثمرين 3.197 15.376 52.285 70.858

 إيداعات من مؤسسات مالية وأخرى وأفراد 1.788.063 - 659.186 2.447.249
 حسابات جارية للعمالء 5.725 19.687 122.075 147.487
 ألجلتمويالت  246.429 32.989 - 279.418
 مطلوبات تتعلق بموجودات محتفظ بها لغرض البيع - - 39.936 39.936

 مستحقة ذمم دائنة ومصروفات 18.060 312.685 118.164 448.909

 مجموع المطلوبات 2.061.474 380.737 991.646 3.433.857
     

 حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار  22.379 316.878 879.288 1.218.545
 بنود غير مضمنة في الميزانية العمومية    

 التزامات - 162.886 92.245 255.131
 لمقيدةحسابات االستثمار ا 104 25.746 2.610 28.460
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     إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الدوالرات األمريكية                                                                                                                      2019  ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

 
 . تمركز الموجودات والمطلوبات وحسابات االستثمار )يتبع(33
 

 )أ( التمركز القطاعي )يتبع(
 

  البنوك اتالعقار أخرى 
 2018ديسمبر  31 والمؤسسات المالية   المجموع

 الموجودات    
 نقد وأرصدة لدى البنوك 340.374 951 242 341.567
 محفظة الخزينة 220.757 220.615 376.628 818.000

 موجودات التمويالت 29.474 436.097 743.376 1.208.947
 ةعقارات استثماري - 1.840.010 - 1.840.010

 استثمارات الملكية الخاصة 68.103 93.295 72.614 234.012
 استثمارات مشتركة 49 23.214 54.381 77.644

 موجودات محتفظ بها لغرض البيع - - 147.141 147.141
229.142 74.484 125.791 28.867  ً  ذمم مدينة ومصروفات مدفوعة مقدما
 تومعداممتلكات وآالت  - 18.411 74.491 92.902

 مجموع الموجودات 687.624 2.758.384 1.543.357 4.989.365
     

 المطلوبات    
 أموال المستثمرين 5.694 14.397 26.548 46.639

 إيداعات من مؤسسات مالية وأخرى وأفراد 901.257 6.255 720.877 1.628.389
 حسابات جارية للعمالء 4.177 20.775 152.954 177.906
 تمويالت ألجل 190.989 26.628 38.520 256.137
 مطلوبات تتعلق بموجودات محتفظ بها لغرض البيع - - 42.749 42.749

 ذمم دائنة ومصروفات مستحقة 45.000 370.046 102.811 517.857

 مجموع المطلوبات 1.147.117 438.101 1.084.459 2.669.677
     

 حاملي حسابات االستثمار حقوق ملكية  16.134 34.202 846.574 896.910
 بنود غير مضمنة في الميزانية العمومية    

 التزامات 1.361 148.566 104.554 254.481
 حسابات االستثمار المقيدة 91 25.750 2.606 28.447
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    الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية
 بآالف الدوالرات األمريكية                                                                                                                      2019  ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

 
 . تمركز الموجودات والمطلوبات وحسابات االستثمار )يتبع(33

 

 )ب( التمركز الجغرافي
 

  دول مجلس الشرق األوسط  أمريكا  
  التعاون أفريقياوشمال  آسيا  الشمالية أخرى المجموع

 2019ديسمبر  31      
 الموجودات      

 نقد وأرصدة لدى البنوك 303.516 606 1.393 51.649 5.181 362.345
 محفظة الخزينة 1.338.826 10.028 - 29.900 209.907 1.588.661
 موجودات التمويالت 1.242.257 - 37 14.307 16.176 1.272.777
 عقارات استثمارية 983.421 470.551 352.037 - - 1.806.009

 استثمارات الملكية الخاصة 267.078 - - - 1.097 268.175
 استثمارات مشتركة 18.942 - 49.198 18.452 9.915 96.507

 موجودات محتفظ بها لغرض البيع 101.213 - - - - 101.213
ً ذمم  257.548 30.825 25.730 41.363 68.680 424.146  مدينة ومصروفات مدفوعة مقدما
 ومعدات ممتلكات وآالت 23.185 2.255 - - - 25.440

 مجموع الموجودات 4.535.986 514.265 428.395 155.671 310.956 5.945.273
       
 المطلوبات      

 أموال المستثمرين 55.409 521 - 14.928 - 70.858
 إيداعات من مؤسسات مالية وأخرى وأفراد 2.342.735 102.496 - - 2.018 2.447.249

 حسابات جارية للعمالء 145.165 - 1.639 - 683 147.487
 مطلوبات التمويالت   97.212 - - - 182.206 279.418
 مطلوبات تتعلق بموجودات محتفظ بها لغرض البيع 39.936 - - - - 39.936

 ذمم دائنة ومصروفات مستحقة 246.009 123.157 65.701 13.408 634 448.909

 مجموع المطلوبات 2.926.466 226.174 67.340 28.336 185.541 3.433.857
       

 حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار 1.211.821 - 4.883 - 1.841 1.218.545
 بنود غير مضمنة في الميزانية العمومية      

 التزامات 255.131 - - - - 255.131
 حسابات االستثمار المقيدة 25.850 - - - 2.610 28.460

 االستثمار )والتي تكون عامة مبنية على مناطق ذات ضرائب مناسبة(.  موقعموجودات بناًء على موقع الموجودات التشغيلية، وليس بناًء على يتم قياس التمركز الجغرافي لل
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     البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
 رات األمريكيةبآالف الدوال                                                                                                                      2019  ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

 
 االستثمار )يتبع(. تمركز الموجودات والمطلوبات وحسابات 33
 

 )ب( التمركز الجغرافي )يتبع(
 

  دول مجلس الشرق األوسط  أمريكا  
  التعاون وشمال أفريقيا آسيا  الشمالية أخرى المجموع

 2018ديسمبر  31      
 الموجودات      

 نقد وأرصدة لدى البنوك 239.632 516 101 80.609 20.709 341.567
 محفظة الخزينة 818.000 - - - - 818.000

 موجودات التمويالت 1.137.300 - 101 29.415 42.131 1.208.947
 عقارات استثمارية 973.441 470.057 396.512 - - 1.840.010

 استثمارات الملكية الخاصة 231.238 - - - 2.774 234.012
 استثمارات مشتركة 1.671 - 58.114 5.850 12.009 77.644

 موجودات محتفظ بها لغرض البيع 147.141 - - - - 147.141
229.142 26.899 21.320 22.173 4.299 154.451  ً  ذمم مدينة ومصروفات مدفوعة مقدما
 ممتلكات وآالت ومعدات 90.704 2.198 - - - 92.902

 مجموع الموجودات 3.793.578 477.070 477.001 137.194 104.522 4.989.365
       
 المطلوبات      

 أموال المستثمرين 32.188 521 1 13.929 - 46.639
 إيداعات من مؤسسات مالية وأخرى وأفراد 1.531.898 94.021 - 2.470 - 1.628.389

 حسابات جارية للعمالء 176.580 - 599 - 727 177.906
  ألجلت تمويال 256.137 - - - - 256.137
 مطلوبات تتعلق بموجودات محتفظ بها لغرض البيع 42.749 - - - - 42.749

 مطلوبات أخرى 394.639 30.671 87.427 2.296 2.824 517.857

 مجموع المطلوبات 2.434.191 125.213 88.027 18.695 3.551 2.669.677
       

 ابات االستثمارحقوق ملكية حاملي حس 889.525 - 5.918 1.467 - 896.910
 غير مضمنة في الميزانية العموميةبنود       

 التزامات 253.802 - - - 679 254.481
 حسابات االستثمار المقيدة 25.841 - 2.606 - - 28.447
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    الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية
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 .   القطاعات التشغيلية34

الخدمات وة االستثمارية، المصرفي الخدماتو العقارات،ة قطاعات تشغيلية مميزة، وهي تطوير ثالثتملك المجموعة 
، وهي وحدات العمل االستراتيجية للمجموعة. تقدم وحدات العمل االستراتيجية منتجات وخدمات مختلفة، التجاريةالمصرفية 

ويتم إدارتها بصورة منفصلة ألن كل قطاع يحتاج استراتيجيات إدارية مختلفة وتخصيص للموارد في المجموعة. لكل وحدة 
بشكل ربع التشغيلية الرئيسي( بمراجعة تقارير اإلدارة يقوم مجلس إدارة المجموعة )صانع القرارات  عمل استراتيجية،

 سنوي.
 

 الملخص التالي يشرح عمليات كل قطاع من قطاعات المجموعة:
 

بنى كبير في ال نطاق تزاول وحدة العمل هذه أنشطتها في قطاع إنشاء وإدارة مشاريع اقتصادية على: العقاراتتطوير   •
 التحتية. كما تعمل في استثمارات المجموعة في العقارات والموجودات ذات العالقة.

 
يركز القطاع المصرفي بالمجموعة على مجالي األسهم الخاصة وإدارة األصول. أنشطة ستثمارية: االمصرفية ال الخدمات •

القيم المتوقعة. وحدة إدارة  مدرجة، وبأسعار أقل مناألسهم الخاص تشمل شراء حصص في شركات مدرجة أو غير 
ئد في األسوق المستهدفة في دول مجلس التعاون ااألصول مسئولة عن تحديد وإدارة االستثمارات في العقارات ذات الع

 في أسواق األصول المدعومة وأسواقالخليجي. أنشطة األعمال المصرفية االستثمارية تركز على تقديم قدرات هيكلة 
 الستشارات المالية اإلسالمية، ومعامالت الدمج واالستحواذ متوسطة الحجم.األسهم اإلسالمية، وا

  
، و الخدمات المصرفية للشركات واألفراد، وإدارة الخدمات المصرفية التجاريةوتشمل هذه  :التجارية الخدمات المصرفية •

 التجاري التابع للمجموعة.  فمن قبل المصرالثروات، والمنتجات االستثمارية المهيكلة، وتسهيالت تمويل المشاريع 
 
، ما عدا تلك المتبقية الخزينة وموجودات االستثمارأنشطة المشتركة، وجميع التكاليف والخزينة:  المؤسسيةخدمات ال •

بصورة مستقلة من قبل القطاعات التي ترفع التقارير بشأنها، والمتضمنة في القطاع المعني، تعتبر  يتم القيام بهاالتي 
    والخزينة للمجموعة. المؤسسيةخدمات االجزءاً من أنشطة 

 
ل تقاس نتائج كل من القطاعات التشغيلية بناًء على نتائج القطاع، ويتم مراجعتها من قبل لجنة إدارية ومجلس اإلدارة بشك

ربع سنوي. تستخدم نتائج القطاع لقياس األداء، وتعتقد اإلدارة أن هذه المعلومات ذات عالقة وثيقة بتقييم نتائج بعض 
العالقة بشركات أخرى تزاول أنشطتها في هذه الصناعات. إن التسعير ما بين القطاعات، إن وجد، يتم تحديده  القطاعات ذات

 على أسس تجارية اعتيادية. 
 

تقوم المجموعة بتصنيف اإليرادات والمصروفات المنسوبة مباشرة للمعامالت الناتجة من كل قطاع كإيرادات ومصروفات 
خصيص المصروفات غير المباشرة بناًء على عوامل التكلفة التي يمكن تحديدها في القطاع و/ أو القطاع على التوالي. يتم ت

لداخلية مصممة لتعكس إيرادات ومصروفات كل قطاع على التوالي، والتي تقاس األنشطة ذات العالقة. إن تقارير اإلدارة ا
، والمطلوبات غير المخصصة ذات العالقة باألنشطة مقابل الميزانية المقدرة. إن اإليرادات، والمصروفات، والموجودات

ومصروفات القطاع تظهر صافي من اإليرادات إيرادات  التجارية بين القطاعات وأنشطة الخزينة على مستوى المجموعة.
 والمصروفات بين القطاعات.

 
للقطاع  خارجية مستقلة أقسامتزاول المجموعة أنشطتها بشكل رئيسي في مملكة البحرين، وال تملك المجموعة أي فروع / 

                المالية الموحدة.)ب( في البيانات  33المصرفي. التركز الجغرافي للموجودات والمطلوبات مشروح في إيضاح رقم 
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    الموحدة البيانات الماليةإيضاحات حول 
 بآالف الدوالرات األمريكية                                                                                                                      2019  ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

 

 
 )يتبع( ةالتشغيلي ات.   القطاع34
 

 :كاآلتي نتائج القطاعات التشغيليةمعلومات 

 

 
 

 * تشمل نتائج القطاعات للعمليات المتوقفة، صافي 
 
 
 

   الخدمات  الخدمات 
  تطوير   المصرفية خدمات  ال سسيةالمؤ 

  العقارات االستثمارية تجاريةال مصرفيةال والخزينة المجموع
 2019ديسمبر  31     
      

 إيرادات القطاع 54.803 155.149 67.790 57.945 335.687
 مصروفات القطاع )شاملة مخصصات انخفاض القيمة( (27.238) (103.704) (91.733) (45.354) (268.029)

 *نتائج القطاع 27.565 51.445 (23.943) 12.124 67.191

 موجودات القطاع 2.336.179 552.598 2.492.711 563.785 5.945.273

 مطلوبات القطاع 515.354 1.264.444 740.630 913.429 3.433.857

 معلومات القطاع األخرى     

 مصروفات التمويل 14.829 61.681 18.418 34.820 129.748

 مخصص انخفاض القيمة 49 130 54.081 4 54.264

 الشركات الزميلة المحتسبة بطريقة حقوق الملكية 46.300 57.317 12.000 - 115.617

 االستثمارحقوق ملكية حاملي حسابات  - - 1.217.950 595 1.218.545

 التزامات 25.541 - 214.090 15.500 255.131
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 .   القطاعات التشغيلية )يتبع(34
 

 معلومات نتائج القطاعات التشغيلية كاآلتي:

 

 

 * تشمل نتائج القطاعات للعمليات المتوقفة، صافي 
 

   الخدمات  الخدمات 
  تطوير   المصرفية الخدمات   سسيةالمؤ 

  العقارات االستثمارية المصرفية التجارية والخزينة المجموع
 2018ديسمبر  31     
      

 إيرادات القطاع 102.812 68.370 55.350 23.220 249.752
 *القيمة(مصروفات القطاع )شاملة مخصصات انخفاض  (16.124) (37.888) (49.641) (31.050) (134.703)

 نتائج القطاع* 86.688 30.482 5.709 (7.830) 115.049

 موجودات القطاع 2.035.664 686.688 2.246.159 20.854 4.989.365

 مطلوبات القطاع 1.238.147 558.787 817.529 55.214 2.669.677

 معلومات القطاع األخرى     

 التمويلمصروفات  29.338 9.896 23.049 301 62.584

 مخصص انخفاض القيمة - - (16.679) (935) (17.614)

 الشركات الزميلة المحتسبة بطريقة حقوق الملكية 5.702 49.127 12.135 - 66.964

 حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار - - 896.320 590 896.910

 التزامات 114.314 - 122.167 18.000 254.481
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    الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية
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 . األدوات مالية  35

 

 أ(  القيمة العادلة لألدوات المالية  

في المبلغ الذي يمكن مبادلته به، أو في سداد أي التزام بين طرفين ملمين  تتمثل القيمة العادلة ألي أصل من األصول
بتفاصيل المعاملة وعلى أسس تجارية. وتمثل السعر الذي سيتم استالمه من بيع أصل، أو سيتم دفعه لتحويل التزام في 

 خ القياس. معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق بتاري
 

ة هو افتراض استمرارية الشركة، بدون وجود نية أو حاجة لتصفيتها، أو تقليص حجم من أسس تعريف القيمة العادل
 عملياتها بصورة جوهرية، أو إجراء المعامالت بشروط مجحفة.

سسات المالية، لدى المؤ يداعات، القيمة العادلة ألرصدة البنوك، واإل2018ديسمبر  31و 2019ديسمبر  31كما في 
المؤسسات المالية واألخرى والمطلوبات المالية األخرى  من اإليداعاتى، وأموال المستثمرين، ووالموجودات المالية األخر

ويتم  إعادة تسعيرها باستمرار  ،قصيرة األجلال يتوقع أن تختلف اختالفا جوهرياً عن قيمتها الدفترية، كونها ذات طبيعة 
ق المالية التي تظهر بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل، كلما كان ذلك مناسبا. استثمارات األورا تبعاً ألسعار السوق،

تظهر بالقيمة العادلة التي يتم تقديرها باستخدام أسعار السوق المدرجة ونماذج التقييم الداخلية لالستثمارات غير المدرجة. 
 للقيمة العادلة. موثوق ي مقياستظهر االستثمارات األخرى بالتكلفة، في ظل غياب أ

 180.724: 2018ديسمبر  31ألف دوالر أمريكي ) 192.101بعض االستثمارات التي تظهر بالتكلفة بمبلغ  فيما عدا
للموجودات المالية األخرى للمجموعة ال تختلف المقدرة ، فإن القيمة العادلة (11و  10)إيضاح  ألف دوالر أمريكي(

 . 2019ديسمبر  31اختالفاً جوهرياً عن قيمتها الدفترية كما في 
 

في أوراق مالية غير مدرجة  ألف دوالر أمريكي( 180.724: 2018ألف دوالر أمريكي ) 192.101استثمارات بقيمة 
غياب قياس موثوق للقيمة العادلة. إن هذه االستثمارات إما استثمارات تظهر بالتكلفة مطروحاً منها انخفاض القيمة، في ظل 
ار خارجيين، أو تمثل استثمارات في مشاريع لتطوير البنى التحتية في أسهم شركات خاصة تدار من قبل مدراء استثم

تثمارات بشكل أساسي تروج لها المجموعة، والتي ال يمكن تحديد قيمة عادلة لها. تنوي المجموعة التخارج من هذه االس
ح مبدئي عن طريق عمليات بيع استراتيجية أو عرضها على مستثمرين بواسطة مذكرة عرض خاصة أو عرضها في طر

 عام.
 

ألف دوالر أمريكي )القيمة الدفترية  279.418 بمبلغألجل  لتمويالتل، قدرت القيمة العادلة 2019ديسمبر  31كما في 
 ألف دوالر أمريكي، القيمة الدفترية 256.137: القيمة العادلة 2018ديسمبر  31ألف دوالر أمريكي( ) 279.418
(، ضاغطفي سيناريو اعتيادي )غير  .أسعار سوق نشطةبالضرورة ل هذه قد ال تمث .ألف دوالر أمريكي( 256.137

، حيث أن هذه للتمويالت ألجل قاربة للقيمة العادلةباستثناء تسويات مخاطر االئتمان الخاصة، فإن القيمة الدفترية ستكون م
       .األدوات ذات معدالت فائدة عائمة

 
 ب( تراتبية القيمة العادلة

 حلل األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة حسب طريقة التقييم. تم تحديد المستويات المختلف كالتالي:الجدول التالي ي

 المدرجة )غير المعدلة( في سوق نشط للموجودات والمطلوبات مماثلة.:  أسعار السوق 1المستوى •

صدها للموجودات والمطلوبات، ، والتي يمكن ر1: مدخالت عدا األسعار المدرجة المتضمنة في المستوى 2المستوى •
 إما مباشرةً )مثل األسعار( أو بطريقة غير مباشرة )مشتقة من األسعار(.

 المطلوبات غير مبنية على معلومات سوقية مرصودة )مدخالت غير مرصودة(.: مدخالت للموجودات و3المستوى •
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 . األدوات مالية )يتبع( 35

 

 ب( تراتبية القيمة العادلة )يتبع(
 

 2019ديسمبر  31 1المستوى  2المستوى  3المستوى  المجموع
     
 استثمارات أسهم خاصة (1    
 بالقيمة العادلة من حقوق الملكية  أسهم    
 خالل:    

 بيان الدخل - - - 29.640 29.640
 حقوق الملكية - 27.324 - - 27.324

     

56.964 29.640 - 27.324  

     
 محفظة الخزينة (2    
 أسهم حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل    

 بيان الدخل 284.904 239.807 - 524.711
     

524.711 - 239.807 284.904  
     

581.675 29.640 239.807 312.228  

 

 2018ديسمبر  31 1المستوى  2المستوى  3المستوى  المجموع
     
 استثمارات أسهم خاصة (1    
 ق الملكية بالقيمة العادلة من أسهم حقو    
 خالل:    

 بيان الدخل - - - 34.875 34.875
 حقوق الملكية - 29.093 - - 29.093

     

63.968 34.875 - 29.093  

     
 محفظة الخزينة (2    
 أسهم حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل    

 بيان الدخل 100.527 - - 100.527
     

100.527 - - 100.527  
     

164.495 34.875 - 129.620  

 
 :3االستثمارات المقاسة باستخدام مدخالت المستوى الجدول أدناه يوضح تسوية الحركة في قيم 

 

2018  2019  
    
 يناير 1الرصيد في  34.875  34.875

 إلغاء االحتساب عند فقدان السيطرة -  -
 في بيان الدخلمجموع األرباح/ )الخسائر(  (5.235)  -

    

 ديسمبر 31الرصيد في  29.640  34.875
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 .  التزامات ومطالبات محتملة36

 االلتزامات التي تم التعاقد عليها خالل العمل اإلعتيادي ألنشطة المجموعة:
 

  ديسمبر 31  ديسمبر 31
2018  2019  

    
 مسحوبة لتمديد تمويالتالتزامات غير  182.695  88.045
 ضمانات مالية 31.395  34.122
 التزامات رأسمالية لمشاريع تطوير بنى تحتية 17.541  55.407
 التزامات شراء استثمارات عقارية -  58.907
 التزامات إقراض 23.500  18.000

    
254.481  255.131  

   
 

 التزامات األداء

داء متعلقة بتنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية التي تروج لها المجموعة. قد ترتبط المجموعة خالل العمل اإلعتيادي بالتزامات أ
وإنه في العادة تحول المجموعة هذه االلتزامات إلى الشركات المالكة لهذه المشاريع كلما أمكن ذلك. وأنه في رأي اإلدارة، ال 

 .2019ديسمبر  31عها كما في لتزامات على المجموعة نتيجة أداء أية مشروع من مشارييتوقع أن تنتج أية ا
 

 قضايا ومطالبات ومطالبات محتملة
 قضايا ومطالبات

يوجد على المجموعة مطالبات وقضايا مرفوعة ضدها تتعلق بمشاريع قام البنك بالترويج لها في الماضي، وبعض المعامالت. 
المستشارين القانونيين الخارجيين  تأكيدى بناًء عل .باإلضافة لذلك، تم رفع بعض القضايا ضد البنك من قبل موظفين سابقين

مخصصات مناسبة تم عمل  موقف البنك للدفاع عن نفسه مقابل هذه القضايا والمطالبات.قوة  من على ثقةفإن اإلدارة للبنك، 
  في السجالت المحاسبية.

 
، حيث أن أعضاء مجلس إدارة لم يكن هناك أي إفصاحات إضافية تتعلق بالمطلوبات الطارئة ناتجة من أي مطالبات مماثلة

 .القانوني وضع البنكالبنك يعتقدون أن أي إفصاحات من هذا النوع قد تضر 
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    الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية
 بآالف الدوالرات األمريكية                                                 2019  ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

 
 

 . إدارة المخاطر المالية37

 مقدمة

لدى مؤسسات مالية وأخرى، واستثمارات األوراق  إيداعاتتشتمل الموجودات المالية للمجموعة على أرصدة لدى البنوك، و
من مؤسسات مالية وأخرى،  إيداعاتالية، وذمم مدينة أخرى. المطلوبات المالية للمجموعة تتكون من أموال المستثمرين، والم

 (.4وأرصدة دائنة أخرى. السياسات المحاسبية لألدوات المالية موضحة في إيضاح )، ألجل وتمويالت
 

 ية :موعة للمخاطر اآلتية نتيجة استخدام األدوات المالتتعرض المج
 
 مخاطر االئتمان  •
 مخاطر السيولة  •
 مخاطر السوق  •
 مخاطر التشغيل  •

 
يعرض هذا اإليضاح المعلومات عن المخاطر التي تتعرض لها المجموعة بخصوص المخاطر المشار إليها أعاله واألهداف 

تملك الشركات التابعة  مالها.لقياس وإدارة المخاطر وكيفية إدارة المجموعة لرأس بنكتخذها اليوالسياسات واإلجراءات التي 
كل شركة لات المالية الموحدة أطراً مستقلة إلدارة المخاطر، والي يراقبها مجلس إدارة الجوهرية التي تم توحيدها في هذه البيان

 تابعة. وبالتالي، فإن سياسات وإجراءات وممارسات إدارة المخاطر غير متضمنة في هذه البيانات المالية الموحدة.   
 

 طار إدارة المخاطرإ

المخاطر هو تقديم متابعة ورقابة مستقلة والعمل بصورة قريبة مع وحدات الجزء األساسي من فلسفة إدارة المخاطر لقسم إدارة 
إدارة المخاطر تقاريره مباشرة إلى لجنة التدقيق وإدارة قسم األعمال والتي تمتلك هذه المخاطر بصورة نهائية. يرفع رئيس 

 مجلس اإلدارة.المخاطر في 
 

اطر والتأكد من توفير إطار كفؤ إلدارتها. قام مجلس اإلدارة إن مجلس اإلدارة مسئول بصورة عامة عن تأسيس بيئة المخ
بتفويض لجنة التدقيق والمخاطر المسئولة عن تنفيذ سياسات إدارة المخاطر والتوجهات والحدود والتأكد من توافر عمليات 

بأن جميع أنواع المخاطر تم قياسها ة المخاطر مع قسم التدقيق الداخلي وقسم االلتزام بتقديم تأكيد مستقل المراقبة. يقوم قسم إدار
 وإدارتها وفقاً للسياسات والتوجهات التي وضعها مجلس اإلدارة.

 
المنبثقة عن  يقوم قسم إدارة المخاطر بعرض تقارير مراجعة المخاطر ومخاطر السيولة المفصل إلى لجنة التدقيق والمخاطر

ر األمور المحتملة لمجموعة عريضة من عوامل المخاطر . توضح تقارير مراجعة المخاطبشكل ربع سنويمجلس اإلدارة 
وتصنيفها من منخفض إلى مرتفع. تتضمن تقارير مخاطر السيولة لمحة عن مخاطر السيولة للبنك مقارنة مع سياسات البنك 

قيمة لكل إعداد تقرير آخر عن استثمارات الوحدات يعرض فيه مراجعة الهبوط في ال ومتطلبات الجهات التنظيمية. كما يتم
 استثمار ووصف للتطورات الجوهرية على المشاريع أو المشاكل وكذلك تحديث االستراتيجية وخطة التخارج لكل مشروع. 

 
 مخاطر االئتمان .أ

العميل أو الطرف المقابل من األداة المالية بالوفاء  مخاطر االئتمان هي مخاطر الخسائر المالية إلى المجموعة إذا فشل
، وذمم مدينة أخرى يةلدى مؤسسات مالية، وموجودات تمويل إيداعاتبااللتزامات التعاقدية، وهي تنشأ بشكل أساسي من 

طر دارة المخاطر، فإن المجموعة تأخذ في االعتبار دمج كل عناصر مخامن شركات المشاريع. ولغرض إعداد تقارير إ
 االئتمان )مثل حصر الخسائر الفردية والدولة والقطاع(.
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    الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية
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 . إدارة المخاطر المالية )يتبع(37
 

 مخاطر االئتمان )يتبع( .أ
 

 إدارة مخاطر االستثمار واالئتمان

لتشغيلية مخاطراالئتمان إلى لجنة االستثمار بمجلس اإلدارة. تضع هذه اللجنة التوجيهات اأوكل مجلس اإلدارة مهمة إدارة 
ومراجعة واعتماد توصيات لجنة االستثمار واالئتمان الستراتيجات االستثمار، والمنتجات والخدمات. إن قرارات اللجنة 

 تتم وفقاً لسياسات االستثمار المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.
 

 ارة المخاطر مسئول عن متابعة مخاطر االئتمان للمجموعة وتتضمن اآلتي :قسم إد
 
من أن المجموعة تملك سياسات استثمار وائتمان، والتي تشمل تقييم مخاطر االئتمان وتقارير المخاطر  التأكد •

 والقانونية. واإلجراءات التوثيقية والقانونية ويكون قسم االلتزام مسئول عن االلتزام بالمتطلبات التنظيمية
 

مار واالئتمان. حدود الصالحيات محكومة اإلشراف على وضع هيكل للصالحيات العتماد وتجديد تسهيالت االستث •
 بمصفوفة حدود الصالحيات المفوضة المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.

 
االئتمان التي تزيد عن مراجعة وتقييم مخاطر االئتمان. يقوم قسم إدارة المخاطر بتقييم كل تعرضات االستثمارات و •

التسهيالت. إن تجديد ومراجعة االستثمارات / التسهيالت حدود معينة قبل الدخول في االستثمار أو االلتزام بمنح 
 خاضعة لنفس إجراءات المراجعة.

 
المراجعة المستمرة لتعرضات االئتمان. إن طريقة تقييم المخاطر تستخدم لتحديد مدى الحاجة إلى مخصصات  •

الحالي من درجتين عامتين هما . يتكون نظام التقييم معينة ت ائتمانيةتعرضااالنخفاض في القيمة مقابل استثمارات / 
قيمة"، حيث يعكس ذلك مخاطر عدم السداد وتوافر متعرض لالنخفاض في القيمة" و "متعرض لالنخفاض في الغير "

الضمان أو وسائل أخرى لتخفيض مخاطر االئتمان. يتم تقييم المخاطر بشكل منفصل لكل استثمار/ ذمم مدينة بصورة 
جموعة بإجراء تقييم عام للهبوط في القيمة لتعرضاتها من االئتمان وذلك ألن خصائص سنوية على األقل. ال تقوم الم

 رض تختلف عن األخرى. إن درجة المخاطر تراجع بصورة دورية من قبل قسم إدارة المخاطر للمجموعة.كل تع
 
ونوع المنتج. تقديم مراجعة التزام وحدات األعمال بحدود التعرضات، بما فيها الصناعات المختارة ومخاطر الدول  •

ممارسات في كل أنحاء المجموعة إلدارة النصح والتوصية والمهارات المتخصصة لوحدات األعمال لترويج أفضل ال
 االستثمار ومخاطر االئتمان.

 
يعمل قسم إدارة المخاطر وقسم االستثمار جنباً إلى جنب خالل كل مراحل الصفقة، بدءاً من دراسة تقصي االستثمار حتى 

ً مستقالً لكل معاملة. يتم تقييم القيمة العادلة لالستثمارال بشكل دوري وذلك بإشراك قسم  تخارج ويعطي هذا القسم رأيا
. ويتم التدقيق على بشكل ربع سنوياالستثمار. تتم مراجعة االستثمارات من قبل مجلس اإلدارة أو اللجنة ذات العالقة 

 من قبل قسم التدقيق الداخلي بصورة منتظمة. وحدات األعمال وعمليات االئتمان للمجموعة
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 . إدارة المخاطر المالية )يتبع(37

 

 مخاطر االئتمان )يتبع( .أ
 

 التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان

 

 2019ديسمبر  31 1المستوى  2المستوى  3المستوى  المجموع
     

     
 مؤسسات ماليةإيداعات لدى     

  مخاطر منخفضة إلى معتدلة المخاطر 6 – 1درجة  547.684 - - 547.684
     

 إجمالي القيمة الدفترية 547.684 - - 547.684
 مطروحاً: الخسائر االئتمانية المتوقعة (1.109) - - (1.109)

 صافي القيمة الدفترية 546.575 - - 546.575
     

 التمويلتسهيالت     
 منخفضة القيمة 10- 8 درجة - 5.126 193.454 198.580

     

 لكن غير منخفضة القيمة متخلفة السداد    
 مخاطر منخفضة إلى معتدلة المخاطر 6 – 1درجة  89.188 18.011 149 107.348
 قائمة المراقبة 7درجة  24 18.215 16 18.255

     

 من: متخلفة السدادتتكون     
ً  30حتى  79.706 10.735 48 90.489  يوما
5.085 109 4.928 48 30 – 60  ً  يوما

30.029 8 20.563 9.458 60 – 90  ً  يوما
     

 وال منخفضة القيمة: متخلفة السدادغير     
 مخاطر منخفضة إلى معتدلة المخاطر 6 – 1درجة  666.548 32.141 1.683 700.372

 قائمة المراقبة 7درجة  231 4.721 3 4.955
     

 إجمالي القيمة الدفترية 755.991 78.214 195.305 1.029.510
 مطروحاً: الخسائر االئتمانية المتوقعة (10.153) (7.487) (81.525) (99.165)

 صافي القيمة الدفترية 745.838 70.727 113.780 930.345
     

 موجودات مشتراة لغرض التأجير    
 مخاطر منخفضة  6 – 1درجة  - - 93.202 93.202

     

 لكن غير منخفضة القيمة متخلفة السداد    
 مخاطر منخفضة إلى معتدلة المخاطر 6 – 1درجة  33.549 19.896 2.040 55.485
 قائمة المراقبة 7درجة  - 8.679 - 8.679

     

 من: متخلفة السدادتتكون     
ً  30حتى  29.761 19.793 279 49.833  يوما
12.469 1.761 6.920 3.788 30 – 60  ً  يوما
1.862 - 1.862 - 60 – 90  ً  يوما
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 المالية )يتبع(. إدارة المخاطر 37

 

 مخاطر االئتمان )يتبع( .أ
 

 2019ديسمبر  31 1المستوى  2المستوى  3المستوى  المجموع
     

 غير منخفضة القيمة وال متخلفة السدادغير     
 المخاطر نخفضة إلى معتدلةمخاطر م 6 – 1درجة  183.589 5.966 286 189.841

 قائمة المراقبة 7درجة  - 3.769 - 3.769
     

 إجمالي القيمة الدفترية 217.138 38.310 95.528 350.976
 مطروحاً: الخسائر االئتمانية المتوقعة (372) (997) (7.175) (8.544)
     

 صافي القيمة الدفترية 216.766 37.313 88.353 342.432
     

 موجودات أخرى    
 إلى معتدلة المخاطر منخفضة القيمة 6- 1درجة  18.923 - - 18.923

 متخلفة السداد غير منخفضة القيمة    
 منخفضة إلى معتدلة :6 – 1درجة  14.599 - - 14.599

 تتكون متخلفة السداد من:    
 يوم 60-90 14.599 - - 14.599

     
 ير منخفضة القيمةغير متخلفة السداد لكن غ    

 مخاطر منخفضة إلى معتدلة 6 – 1درجة  248.172 - - 248.172

     
 إجمالي القيمة الدفترية 296.293 - - 296.293

 مطروحاً: الخسائر االئتمانية المتوقعة (156) - - (156)
     

 صافي القيمة الدفترية 296.137 - - 296.137

     
 استثمارات في الصكوك    

 سيادية 408.615 - - 408.615
 استثمارية غير درجة - - 3.493 3.493

 درجة استثمارية 108.789 - - 108.789
     

 إجمالي القيمة الدفترية 517.404 - 3.493 520.897
 مطروحاً: الخسائر االئتمانية المتوقعة (29) - (3.493) (3.522)
     

 دفتريةصافي القيمة ال 517.375 - - 517.375
     

 أرصدة لدى البنوك     
 منخفضة إلى معتدلة :6 – 1درجة  362.353 - - 362.353

     

 إجمالي القيمة الدفترية 362.353 - - 362.353
 مطروحاً: الخسائر االئتمانية المتوقعة (8) - - (8)
     

 صافي القيمة الدفترية 362.345 - - 362.345
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 رة المخاطر المالية )يتبع(. إدا37
 

 مخاطر االئتمان )يتبع(  .أ
 

 2019ديسمبر  31 1المستوى  2المستوى  3المستوى  المجموع
     
 التزامات وضمانات مالية    

 منخفضة القيمة 10- 8درجة  - 15.500 4.406 19.906
 : منخفضة إلى معتدلة6 – 1درجة  230.915 5.077 - 235.992

 قائمة المراقبة 7 درجة - 32 - 32

 (37)إيضاح  إجمالي القيمة الدفترية 230.915 20.609 4.406 255.930
 مطروحاً: الخسائر االئتمانية المتوقعة (464) (133) (202) (799)

     
 صافي القيمة الدفترية 230.451 20.476 4.204 255.131

 
     

 القيمة الدفتريةمجموع صافي  2.915.487 128.516 206.337 3.250.340
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 المالية )يتبع(. إدارة المخاطر 37
 

 مخاطر االئتمان )يتبع( .أ
 

 التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان
 

  1المستوى  2المستوى  3المستوى  المجموع
     
 2018ديسمبر  31    
 إيداعات لدى مؤسسات مالية    

 منخفضة القيمة 10- 8درجة  24.358 - - 24.358
     
 منخفضة القيمة:غير متخلفة السداد وال     

 مخاطر منخفضة إلى معتدلة المخاطر 6 – 1درجة  266.153 - - 266.153
     

 إجمالي القيمة الدفترية 290.511 - - 290.511
 مطروحاً: الخسائر االئتمانية المتوقعة (953) - - (953)

 صافي القيمة الدفترية 289.558 - - 289.558
     
     
 التمويلتسهيالت     

 منخفضة القيمة 10- 8درجة  2.841 186 199.281 202.308
     
 متخلفة السداد لكن غير منخفضة القيمة    

 مخاطر منخفضة إلى معتدلة المخاطر 6 – 1درجة  74.690 28.467 8.883 112.040
 قائمة المراقبة 7رجة د 37 40.457 - 40.494

     
 السداد من:تتكون متخلفة     

ً  30حتى  72.380 41.686 - 114.066  يوما
6.970 - 4.623 2.347 30 – 60  ً  يوما

31.498 8.883 22.615 - 60 – 90  ً  يوما
     
 غير متخلفة السداد وال منخفضة القيمة:    

 منخفضة إلى معتدلة المخاطر مخاطر 6 – 1درجة  565.064 49.944 - 615.008
 قائمة المراقبة 7درجة  369 8.873 - 9.242

     
 إجمالي القيمة الدفترية 643.001 127.927 208.164 979.092

 مطروحاً: الخسائر االئتمانية المتوقعة (8.449) (9.801) (40.168) (58.418)

 صافي القيمة الدفترية 634.552 118.126 167.996 920.674
     
     
 موجودات مشتراة لغرض التأجير     

 منخفضة القيمة 10- 8درجة  - 838 49.371 50.209
     
 متخلفة السداد لكن غير منخفضة القيمة    

 مخاطر منخفضة إلى معتدلة المخاطر 6 – 1درجة  34.456 6.334 - 40.790
 قائمة المراقبة 7درجة  - 10.202 - 10.202

     
 متخلفة السداد من:تتكون     

ً  30حتى  32.392 5.111 - 37.503  يوما
10.624 - 8.560 2.064 30 – 60  ً  يوما
2.865 - 2.865 - 60 – 90  ً  يوما
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 المالية )يتبع(. إدارة المخاطر 37
 

 مخاطر االئتمان )يتبع( .أ
 

 2018ديسمبر  31 1المستوى  2المستوى  3المستوى  المجموع
     
 غير متخلفة السداد وال غير منخفضة القيمة    
 مخاطر منخفضة إلى معتدلة 6 – 1درجة     

 المخاطر  188.046 5.414 - 193.460
 المراقبةقائمة  7درجة  - 127 - 127

     
 إجمالي القيمة الدفترية 222.502 22.915 49.371 294.788

 االئتمانية المتوقعةمطروحاً: الخسائر  (281) (369) (5.865) (6.515)

     
 صافي القيمة الدفترية 222.221 22.546 43.506 288.273

     
 موجودات أخرى    
 منخفضة القيمة 10- 8درجة  - - - -
 متخلفة السداد غير منخفضة القيمة    

 : منخفضة إلى معتدلة6 – 1درجة  17.930 - - 17.930
 تتكون متخلفة السداد من:    

 يوم 60-90 17.930 - - 17.930
     
 غير متخلفة السداد لكن غير منخفضة القيمة    

 للدرجة القيمة الدفترية 136.207 - - 136.207

     
 إجمالي القيمة الدفترية 172.067 - - 172.067

 مطروحاً: الخسائر االئتمانية المتوقعة (236) - - (236)

     
 لقيمة الدفتريةصافي ا 171.831 - - 171.831

     
 استثمارات في الصكوك    

 سيادية 333.548 - - 333.548
 استثماريةغير درجة  - - 3.493 3.493

 استثماريةدرجة  94.375 - - 94.375
     

 إجمالي القيمة الدفترية 427.923 - 3.493 431.416
 ةمطروحاً: الخسائر االئتمانية المتوقع (8) - (3.493) (3.501)

     
 صافي القيمة الدفترية 427.915 - - 427.915

     
 أرصدة لدى البنوك     

 معتدلة: منخفضة إلى 6 – 1درجة  341.701 - - 341.701
     

 إجمالي القيمة الدفترية 341.701 - - 341.701
 مطروحاً: الخسائر االئتمانية المتوقعة (134) - - (134)

     
 صافي القيمة الدفترية 341.567 - - 341.567
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 2018ديسمبر  31 1المستوى  2المستوى  3المستوى  المجموع
     
 التزامات وضمانات مالية:    

 منخفضة القيمة 10- 8درجة  - - 4.430 4.430
 : منخفضة إلى معتدلة6 – 1درجة  243.011 7.000 - 250.011

 قائمة المراقبة 7درجة  - 40 - 40

 (37إجمالي القيمة الدفترية )إيضاح  243.011 7.040 4.430 254.481
 مطروحاً: الخسائر االئتمانية المتوقعة - - - -

     
 صافي القيمة الدفترية 243.011 7.040 4.430 254.481

 
     

 مجموع صافي القيمة الدفترية 2.330.655 147.712 215.932 2.694.299

 
 الجوهرية في المخاطر االئتمانيةلزيادة ا

قد زادت كثيراً منذ االحتساب المبدئي لمخاطر االئتمان  ةالخاضع اتللتعرضعند تحديد ما إذا كانت مخاطر التعثر في السداد 
تكاليف معقولة، وداعمة، وذات عالقة ومتوفرة بدون أي البنك باالعتبار معلومات عند تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة، يأخذ 

أو جهد ال داعي لها. ويشمل ذلك كالً من المعلومات والتحليالت الكمية والنوعية، بناء على الخبرات السابقة للمجموعة، 
 والتقييم االئتماني المطلع، بما في ذلك المعلومات التطلعية.

 
 تم أخذ المعايير التالية باالعتبار:قد زادت كثيراً منذ االحتساب المبدئي، يانية عند تحديد ما إذا كانت المخاطر االئتم

 . تخفيض تصنيف المخاطر وفقاً للسياسة المعتمدة للخسائر االئتمانية المتوقعة.1

 . التسهيالت التي تم إعادة هيكلتها خالل اإلثني عشر شهراً الماضية.2

 . مؤشرات نوعية3

 المركز المالي، والتي تخضع للطعن في الظروف المناسبة.يوماً كما في تاريخ بيان  30ثر من . تسهيالت مستحقة ألك4

 
 درجات تصنيف المخاطر االئتمانية 

تقوم المجموعة بتخصيص كل تعرض لتصنيفات المخاطر االئتمانية، بناء على معلومات مختلفة، والتي تم تحديدها على أنها 
ذات خبرة. يتم تحديد درجات تصنيف المخاطر االئتمانية  ، وتطبيق احكام واجتهادات ائتمانيةتتنبأ بمخاطر التعثر في السداد

باستخدام عوامل نوعية وكمية، تشير وتدل على مخاطر التعثر في السداد. تختلف هذه العوامل تبعاً لطبيعة التعرض ونوع 
 الُمقترض.  

 
مع تدهور المخاطر االئتمانية،  تتصاعد احتماالت التعثر في السداد يتم تحديد ومعايرة تصنيفات المخاطر االئتمانية بحيث

أصغر من الفرق بين  2و  1وعلى سبيل المثال، فإن الفرق بين مخاطر التعثر في السداد بين تصنيف المخاطر االئتماني 
 .  3و  2تصنيف المخاطر االئتماني 

 
ت المتوفرة عن الُمقترض. حتساب المبدئي، بناء على المعلومايتم تخصيص كل تعرض لتصنيفات المخاطر االئتمانية عند اال

تخضع التعرضات للمراقبة المستمرة، مما قد يؤدي لنقل أحد التعرضات لدرجة تصنيف ائتماني مختلف. يتم تصنيف 
 9و 8على قائمة المراقبة، والدرجات  7جيدة، والدرجة  1، بحيث تكون الدرجة 10إلى  1التعرضات على الدرجات من 

 مراقبة عادة البيانات التالية:هي درجات التعثر. تتضمن ال 10و
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 تعرضات الشركات 

والحسابات المعلومات التي يتم الحصول عليها خالل المراجعة الدورية لملفات العميل، أي البيانات المالية المدققة،  •
رية، والميزانيات والتوقعات. ومن األمثلة على مجاالت التركيز بوجه خاص: هوامش الربح اإلجمالي، والنسب اإلدا

 المالية، وتغطية خدمة الديون، وااللتزام بشروط االئتمان، وجودة اإلدارة، وتغييرات اإلدارة العليا.

 يرات في التصنيفات االئتمانية الخارجية.الصحفية، والتغيمعلومات من وكاالت التصنيف االئتمانية، والمقاالت  •

 أسعار السندات المدرجة ومقايضات التعثر االئتمانية للُمقترض، عند توفرها. •

 التغييرات الجوهرية الفعلية والمتوقعة في البيئة السياسية، والتنظيمية، والتقنية للُمقترض، أو في أنشطته التجارية.  •
 

 تعرضات التجزئة

 تجميعها داخلياً عن سلوك العمالء، على سبيل المثال االستفادة من تسهيالت البطاقات االئتمانية. علومات التي يتمالم •

 القدرة على تحمل التكاليف •
 معلومات خارجية من وكاالت التصنيف االئتمانية، بما في ذلك درجات االئتمان للقطاع.  •

 
 جميع التعرضات  

 مجموعة من المتغيرات حول نِسب الدفعالمتأخرات، باإلضافة لسجل الدفع، ويشمل وضع  •

 االستفادة من الحد األقصى الممنوح •
 طلبات وَمنح التسامح. •
  التغييرات الحالية والمتوقعة في الظروف التجارية والمالية واالقتصادية •

 
 إنشاء مصطلح احتمالية حدوث التعثر في السداد

حديد احتمالية حدوث التعثر في السداد. تقوم المجموعة بجمع درجات تصنيف المخاطر االئتمانية هي بشكل رئيسي مدخالت لت
معلومات األداء والتعثر في السداد حول تعرضات المخاطر االئتمانية، والتي يتم تحليلها حسب المنطقة، وحسب نوع المنتج 

 الئتماني. والُمقترض، باإلضافة لدرجة التصنيف ا
 

لمعلومات التي يتم جمعها، وإعداد تقديرات احتمالية حدوث التعثر في السداد تستخدم المجموعة النماذج اإلحصائية لتحليل ا
 المتبقية للتعرضات، وكيف يُتوقع أن تتغير مع مرور الزمن.    

 

في السداد، والتغيرات في عوامل االقتصاد هذا التحليل يتضمن تحديد ومعايرة العالقات بين التغيرات في معدالت التعثر 
للتحليل المتعمق في أثر بعض العوامل األخرى )على سبيل المثال الخبرة في منح التسامح( على مخاطر  الكلي، باإلضافة

ائدة التعثر في السداد. لمعظم التعرضات، عوامل االقتصاد الكلي الرئيسية تشمل: نمو الناتج المحلي اإلجمالي، ومعدالت الف
 و/أو المناطق المعينة، قد يمتد التحليل إلى أسعار السلع و/أو العقارات. وأسعار النفط القياسية. بالنسبة للتعرضات للصناعات 

 

لجنة مخاطر السوق بالمجموعة، والخبراء االقتصاديين، وبالنظر في مجموعة متنوعة من المعلومات الفعلية  توجيهبناء على 
االقتصادية ذات  ه المستقبلي للمتغيراتتقوم المجموعة بصياغة وجهة نظر "الحالة األساسية" لالتجاوالتوقعات الخارجية، 

العالقة، باإلضافة لمجموعة تمثيلية من سيناريوهات التوقع المحتملة األخرى )رجاء الرجوع للمناقشات أدناه حول دمج 
 يل تقديراتها الحتماالت حدوث التعثر في السداد. المعلومات التطلعية(. ثم تستخدم المجموعة هذه التوقعات لتعد
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 تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بصورة جوهرية
حسب المحفظة، وتشمل تغييرات كمية في معايير تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بصورة جوهرية تختلف 

 ة، بما في ذلك الدعم على أساس التعثر.احتماالت حدوث التعثر في السداد، وعوامل نوعي
 

االئتمانية، وكلما أمكن، الخبرات السابقة ذات الصلة، أن تعرضاً ما قد شهد زيادة  في التقديرات خبرتهاالمجموعة  تستخدم
قد ال  جوهرية في مخاطر االئتمان، وذلك بناًء على مؤشرات نوعية معينة، والتي تعتبرها المجموعة مؤشراً على ذلك، والتي

             ينعكس تأثيرها بشكل كامل على التحليل الكمي في الوقت المناسب.       
 

 المؤشرات النوعية تشمل معايير مختلفة تستخدم لبطاقات االئتمان لمحافظ مختلفة، والعقارات التجارية، إلخ.
 

يوماً. يتم تحديد أيام  30يكون األصل مستحقاً ألكثر من  ماعند وقعتتعتبر المجموعة الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان 
. يتم تحديد مواعيد االستحقاق بدون الكاملب ةالدفعحساب عدد األيام منذ أقدم تاريخ مستحق لم يتم استالم  االستحقاق من خالل

 األخذ باالعتبار ألي فترة سماح قد تكون متاحة للُمقترض. 
 

خالل المراجعة الدورية للتأكد ة المعايير المستخدمة لتحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان من تراقب المجموعة فعالي
 من:

 المعايير قادرة على تحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان قبل أن يصبح التعرض متعثراً. •

 يوماً. 30من  ال تتوافق المعايير مع النقطة الزمنية عندما يكون األصل مستحقاً ألكثر •
ن احتماالت حدوث التعثر في السداد ألثني عشر شهراً ال يوجد تقلب غير مبرر في مخصص الخسائر من التحويالت بي •

 (.2( و احتماالت حدوث التعثر في السداد لمدى الحياة )المرحلة 1)المرحلة 
 

 تعريف التعثر
 الحاالت التالية:متعثراً في لتعرض الخاضع لمخاطر االئتمان اتعتبر المجموعة 

التزاماته االئتمانية بالكامل، بدون الرجوع للمجموعة إلجراءات مثل استحقاق من غير المحتمل أن يقوم الُمقترض بسداد  •
 األداة، )إذا كان يتم االحتفاظ بها(.

 يوماً، على أي التزامات جوهرية تجاه المجموعة.   90كان على الُمقترض التزامات مستحقة ألكثر من  •
، بسبب عدم قدرة المقترض على سددا التزاماته إلفالسا صبح من المحتمل أن يقوم المقترض بإعادة هيكلة األصل نتيجةأ •

 االئتمانية. 
 

نوعية وكمية. إن تعريف التعثر يتماشى مع التعريف  لعوامعند تقييم ما إذا كان الُمقترض متعثراً، تأخذ المجموعة باالعتبار 
 عة ألغراض رأس المال التنظيمي.المطبق من قبل المجمو
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 دمج معلومات تطلعية
كانت المخاطر االئتمانية ألداة ما قد زادت بصورة جوهرية ما تقوم المجموعة بدمج معلومات تطلعية في كل من تقييمها إذا 

لجنة مخاطر السوق بالمجموعة والخبراء  توصيةاس الخسائر االئتمانية المتوقعة. بناء على منذ االحتساب المبدئي، وقي
ة من المعلومات الفعلية والتوقعات الخارجية، تقوم المجموعة بصياغة وجهة نظر االقتصاديين، وبالنظر في مجموعة متنوع

لة، باإلضافة لمجموعة تمثيلية من السيناريوهات األخرى "الحالة األساسية" لالتجاه المستقبلي للمتغيرات االقتصادية ذات الص
 االعتبار لالحتماالت النسبية لكل نتيجة.   المتوقعة. هذه العملية تشمل وضع سيناريوهات اقتصادية إضافية، واالخذ ب

 
لنقدية التي تعمل المعلومات الخارجية تتضمن المعلومات االقتصادية والتوقعات التي تنشرها الجهات الحكومية والسلطات ا

ء التنبؤات ، مثل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، وصندوق النقد الدولي، وبعض خبراالدوليةفيها المجموعة، والمنظمات 
 في القطاع الخاص واألكاديمي.

 
ً وتتماشى مع المعلومات المستخدمة من قبل المجموعة ألغراض أخرى، مثل  الحالة األساسية تمثل النتيجة األكثر ترجيحا

م المجموعة التخطيط االستراتيجي وإعداد الميزانيات. السيناريوهات األخرى تمثل نتائج أكثر تفاؤالً، ونتائج أكثر تشاؤمية. تقو
 بإجراء اختبار الضغط بشكل دوري للصدمات األكثر تطرفاً، لمعايرة تحديدها لهذه السيناريوهات التمثيلية األخرى.

 
وتوثيق المحركات الرئيسية لمخاطر االئتمان والخسائر االئتمانية لكل محفظة من األدوات المالية،  قامت المجموعة بتحديد

ت االقتصادية الكلية ومخاطر االئتمان والخسائر االئتمانية، باستخدام تحليل المعلومات التاريخية. وقدرت العالقة  بين المتغيرا
النطاقات التالية من المؤشرات الرئيسية للدول المختارة )حيث  2018ر ديسمب 31تضمنت السيناريوهات المستخدمة كما في 

خم، ومؤشر أسعار المستهلك، واإليرادات الحكومية كنسبة من ينطبق ذلك(: معدل تغير إجمالي الناتج المحلي، ومعدل التض
تمان المحلي، والقوى العاملة )نسبة إجمالي الناتج المحلي، والمصروفات الحكومية كنسبة من إجمالي الناتج المحلي، ونمو االئ

دولي، ووحدة المعلومات التغير(، وأسعار النفط. يتم الحصول على هذه العوامل االقتصادية الكلية من صندوق النقد ال
 االقتصادية.

 
 المعدلة التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان

د من األسباب، منها تغير ظروف السوق، واالحتفاظ لعد للتعرض الخاضع لمخاطر االئتمانيجوز تعديل الشروط التعاقدية 
بالعمالء، وعوامل أخرى ليست ذات صلة بالتدهور االئتماني الحالي أو المحتمل للعميل. عند تعديل شروط األصل المالي، 

هرية يعكس ة جووالذي ال ينتج عنه إلغاء احتساب األصل، فإن تحديد ما إذا كانت المخاطر االئتمانية لألصل قد زادت بصور
 المقارنة بين:

 احتماالت حدو ث التعثر عن السداد المتبقية لمدى الحياة كما في تاريخ بيان المركز المالي بناء على الشروط المعدلة. ➢
 
احتماالت حدو ث التعثر عن الستتتتتتتداد المتبقية لمدى الحياة بناء على المعلومات عند االحتستتتتتتتاب المبدئي والشتتتتتتتروط  ➢

 التعاقدية األصلية.
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 المعدلة )يتبع(التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان 
 

تقوم المجموعة بإعادة التفاوض حول القروض مع العمالء الذين يمرون بمصاعب مالية )يشار إليها "بأنشطة منح التسامح"( 
خاطر التعثر في السداد. بموجب سياسة  المجموعة لمنح التسامح، يتم منح التسامح على لزيادة فرص التحصيل والحد من م

الستتداد حالياً ، أو إذا كان هناك مخاطر كبيرة للتخلف عن الستتداد، أو إذا كان هناك  أستتاس انتقائي إذا كان المدين متخلفاً عن
لشتتتتتروط التعاقدية األصتتتتتلية، ويتوقع أن يتمكن المدين من دليل على أن المدين قد بذل جميع الجهود المعقولة للدفع بموجب ا

 الوفاء بالشروط المعدلة.   
 

الستتتحقاق، وتغيير توقيت دفعات الفوائد، وتغيير شتتروط القرض. تخضتتع كل من تتضتتمن الشتتروط المعدلة عادة تمديد فترة ا
 قروض األفراد والشركات لسياسة منح التسامح. 

 
لى الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان، وقد يمثل توقع التستتتتتتامح دليالً أن على التعرض يعد التستتتتتتامح مؤشتتتتتتراً نوعياً ع

(. يحتاج العميل إلى إظهار وإثبات ستتتتلوك دفع جيد بثبات، على مد فترة من 4رقم ضتتتتعيف ائتمانياً / متعثر )راجع إيضتتتتاح 
ً  12الوقت ) / متعثراً، أو إذا انخفضت احتمالية حدوث التعثر  شهراً( قبل أن يتم التوقف عن اعتبار التعرض ضعيف ائتمانيا

 مانية المتوقعة لفترة أثني عشر شهراً.في السداد بحيث يتم قياس مخصص الخسارة مرة أخرى بمبلغ قياس الخسائر االئت

 
 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة

س الخستتتتتتتائر االئتمانية بالقيمة الحالية لجميع الخستتتتتتتائر االئتمانية المتوقعة هي تقديرات مرجحة للخستتتتتتتائر االئتمانية. تقا
وفقاً للعقد، والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة العجوزات النقدية )أي الفرق بين التدفقات النقدية المستتتتتتتتحقة للمنشتتتتتتتأة 

 .مانللتعرضات الخاضعة لمخاطر االئتيتم خصم الخسائر االئتمانية المتوقعة بمعدل الفائدة الفعلي  استالمها(.
 

 أن المدخالت الرئيسية المستخدمة في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة هي المتغيرات التالية:
 (probability of default)احتماليه حدوث التعثر في السداد؛  ➢
➢  
 (loss given default) الخسارة في حالة التعثر في السداد؛ ➢
➢  
 (exposures at default) قيمة التعرض للتعثر في السداد؛ ➢

 
التاريخية األخرى. ويتم تعديلها بحيث تستتتتتتمد هذه المعايير بصتتتتتفة عامة من النماذج اإلحصتتتتتائية المطورة داخلياً والبيانات 

 تعكس معلومات النظرة المستقبلية وذلك كما هو موضح أعاله.
 

على أستتتتتتتاس نماذج التقييم  تقديرات احتمالية حدوث التعثر في الستتتتتتتداد هي تقديرات في تاريخ معين، والتي يتم حستتتتتتتابها
ختلف فئات األطراف األخرى والتعرضات. تستند هذه النماذج اإلحصائية، ويتم تقييمها باستخدام أدوات تقييم مصممة وفقاً لم

اإلحصتتتتتائية على المعلومات المجمعة داخلياً، والتي تشتتتتتمل عوامل كمية ونوعية. عند توفر معلومات الستتتتتوق، من الممكن 
ف اآلخر او قاق احتمالية حدوث التعثر في الستتتداد لألطراف األخرى من الشتتتركات الكبيرة.  إذا كان الطراستتتتخدامها الشتتتت

التعرض يتنقل بين فئات التصتتنيف، فإن ذلك ستتيؤدي لتغيير التقدير ذي العالقة باحتمالية حدوث التعثر في الستتداد. يتم تقدير 
 ر لالستحقاقات التعاقدية للتعرضات ومعدالت الدفع المسبق المقدرة. احتمالية حدوث التعثر في السداد مع االخذ باالعتبا
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 . إدارة المخاطر المالية )يتبع(37
 

 مخاطر االئتمان )يتبع(  .أ
 

 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة )يتبع(
 

اد. وتقدر المجموعة ُمعاِمالت الخستتارة في حالة التعثر في الستتداد هي حجم الخستتائر المحتملة في حالة وجود التعثر في الستتد
الخستارة في حالة التعثر في الستداد استتناداً إلى واقع خبراتها التاريخية لمعدالت استترداد المطالبات مقابل األطراف األخرى 

طاع لخستتارة في حالة التعثر في الستتداد تأخذ باالعتبار هيكل، وضتتمانات، وأقدمية المطالبة، والقالمتعثرة في الستتداد. نماذج ا
التشغيلي للطرف اآلخر، وتكاليف االسترداد ألي ضمانات والتي تعتبر جزءاً ال يتجزأ من األصل المالي. بالنسبة للموجودات 

رض إلى قيمة العقار هي معامل أستتاستتي في تحديد الخستتارة في التمويلية المضتتمونة بعقارات للتجزئة، فإن معدالت قيمة الق
 الفعلي كمعامل الخصم.    الربحعلى أساس التدفقات النقدية المخصومة باستخدام معدل حالة التعثر في السداد. وتحتسب 

                
لسداد. تشتق المجموعة قيمة التعرض تمثل التعرض المتوقع في حالة التعثر عن ا قيمة التعرض عند حدوث التعثر في السداد

سداد من التعرضات الحالية لألطر على المبلغ الحالي، والمسموح   اف المقابلة، والتغييرات المحتملةعند حدوث التعثر في ال
بها بموجب العقد، بما في ذلك اإلطفاء.  قيمة التعرض عند حدوث التعثر في الستتتتتتتداد لألصتتتتتتتل المالي هي إجمالي القيمة 

تشتتتتمل المبلغ المستتتتحوب، ترية. بالنستتتتبة اللتزامات اإلقراض والضتتتتمانات المالية، فإن قيمة التعرض للتعثر في الستتتتداد الدف
 باإلضافة للمبالغ المستقبلية المحتملة التي يمكن سحبها بموجب العقد، والتي يتم تقديرها بناء على المالحظات التاريخية.

 
دة االفتتاحية إلى األرصتتتدة الختامية لمخصتتتص الخستتتائر: الخستتتائر االئتمانية الجدول التالي يوضتتتح التستتتويات من األرصتتت

 أثني عشر شهراً، والخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة، والضعيفة ائتمانياً. المتوقعة لفترة 

 
  الخسائر الخسائر الخسائر 
  االئتمانية االئتمانية االئتمانية 

  المتوقعة المتوقعة المتوقعة 
  لإلثني عشر -لمدى الحياة  -لمدى الحياة  
  شهرا ليست ضعيفة ضعيفة 

ً  المجموع ً  ائتمانيا    ائتمانيا
  (1)المرحلة  (2)المرحلة  (3)المرحلة  2019

     
 يناير 1الرصيد في  14.776 10.392 49.843 75.011

 ألثنيالمحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة     
 عشر شهراً  3.549 (2.966) (583) -
 المحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى    
 ضعيفة ائتمانياً ليست  -الحياة  (1.326) 1.602 (276) -
 المحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى     
 ائتمانياً ضعيفة  -الحياة  (2.286) (2.273) 4.559 -
     
 صافي إعادة قياس مخصص الخسائر (63) (3.637) 3.700 -

 مخصص السنة (255) (343) 40.839 40.241

     
 ديسمبر 31الرصيد في  14.395 2.775 98.082 115.252
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 المالية )يتبع(. إدارة المخاطر 37
 

 مخاطر االئتمان )يتبع( .أ
 

 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة )يتبع(

 
 ة:ما يلي تفصيل الخسائر االئتمانية المتوقعة بحسب فئة األصول في بيان المركز المالي وااللتزامات خارج الميزانية العمومي

 
  الخسائر الخسائر الخسائر 
  االئتمانية االئتمانية االئتمانية 

  المتوقعة المتوقعة المتوقعة 
  لإلثني عشر -لمدى الحياة  -لمدى الحياة  
  شهرا ليست ضعيفة ضعيفة 

ً  المجموع ً  ائتمانيا    ائتمانيا
  (1)المرحلة  (2)المرحلة  (3)المرحلة  2019

     
 وأرصدة لدى البنوكنقد  8 - - 8

 الخزينةمحفظة  1.138 - 3.493 4.631
 موجودات التمويالت 10.525 8.484 88.700 107.709

 ذمم مالية مدينة أخرى 2.260 (5.842) 5.687 2.105
 التزامات وعقود ضمانات مالية 464 133 202 799

     
115.252 98.082 2.775 14.395  

 
  الخسائر الخسائر الخسائر 
  االئتمانية االئتمانية االئتمانية 

  المتوقعة المتوقعة المتوقعة 
  لإلثني عشر -لمدى الحياة  -لمدى الحياة  
  شهرا ليست ضعيفة ضعيفة 

   ائتمانياً  ائتمانياً  المجموع
  (1)المرحلة  (2)المرحلة  (3)المرحلة  2018

     
 ايرين 1الرصيد في  7.902 27.950 31.548 67.400

 المحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة     
 عشر شهراً ألثني  8.456 (8.186) (270) -
 المحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة     
 ليست ضعيفة ائتمانياً  -الحياة لمدى  (838) 1.056 (218) -
 المحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة     
 ضعيفة ائتمانياً  -الحياة لمدى  (607) (6.534) 7.141 -

     
 صافي إعادة قياس مخصص الخسائر (137) (3.894) 15.796 11.765

     
 شطب - - (4.154) (4.154)

     
 ديسمبر 31الرصيد في  14.776 10.392 49.843 75.011
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 . إدارة المخاطر المالية )يتبع(37
 

  الخسائر الخسائر الخسائر 
  االئتمانية االئتمانية مانيةاالئت 

  المتوقعة المتوقعة المتوقعة 
  لإلثني عشر -لمدى الحياة  -لمدى الحياة  
  شهرا ليست ضعيفة ضعيفة 

   ائتمانياً  ائتمانياً  المجموع
  (1)المرحلة  (2)المرحلة  (3)المرحلة  2018

     
 نقد وأرصدة لدى البنوك 134 - - 134

 محفظة الخزينة 961 - 3.493 4.454
 موجودات التمويالت 12.631 9.801 40.168 62.600

 موجودات مشتراة لغرض التأجير )بما في     
 أقساط إيجارات مستحقة(ذلك  281 368 5.864 6.513

 موجودات مالية أخرى 238 - - 238
 التزامات وعقود ضمانات مالية 531 223 318 1.072

     
75.011 49.843 10.392 14.776  

 
 

 أعيد التفاوض عليها تسهيالت

نة، قامت المجموعة بإعادة التفاوض على بعض  : 2018ألف دوالر أمريكي ) 100.576بمبلغ  التستتتتتتتهيالتخالل الستتتتتتت
ألف دوالر أمريكي( تم تصتتتتتتتنيفهتتا  23.358: 2018ألف دوالر أمريكي ) 2.907ألف دوالر أمريكي(، منهتتا  44.817

. الشتتروط المعاد التفاوض بشتتأنها عادة ما 2019ديستتمبر  31وال منخفضتتة القيمة كما في  الستتداد متخلفةكتمويالت ليستتت 
ه على التسهيل و/أو دفع جزئي للمبلغ الرئيسي و/أو الحصول على ضمانات حتى تاريخ المتخلفة السدادتتطلب سداد األرباح 

ان المعدلة، ومراجعة مستقلة من قبل قسم إدارة المخاطر. إضافية. التسهيالت المعاد التفاوض بشأنها تخضع لتقييمات االئتم
ألف دوالر أمريكي(  379.031: 2018ألف دوالر أمريكي ) 440.406والبالغة  المتخلفة الستتتتدادمن مجموع التستتتتهيالت 

 31كما في  ألف دوالر أمريكي( 104.161: 2018ألف دوالرأمريكي ) 97.149 تبلغ فقط المتخلفة الستتتتدادفإن األقستتتتاط 
    .  2019ديسمبر 

 
 مخصصات اإلنخفاض في القيمة

بصفة فردية.  10و 9و 8تقوم المجموعة بإحتساب مخصصات لإلنخفاض في القيمة على الموجودات المصنفة ضمن درجة 
 بنكرة. قام اليتم ذلك بناءاً على القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من هذه الموجودات وقيمة الضمانات المتوف

بعمل مخصتتتتص على أستتتتاس جماعي لخستتتتائر اإلنخفاض في القيمة بناءاً على تقديرات اإلدارة لخستتتتائر حدثت ولكن لم يتم 
 نظراً للظروف اإلقتصادية واإلئتمانية الحالية. التعرف عليها

 
 وضع عدم اإلستحقاق

ق اذا ما انقضتتى موعد استتتحقاقها اكثر من بتصتتنيف موجودات التمويالت و الصتتكوك في وضتتع غير مستتتحالمجموعة قوم ت
لربح على هذه يوما، أو كان هناك مجال معقول للشتتتتتتك في القدرة على تحصتتتتتتيل المبالغ المستتتتتتتحقة. ال يتم احتستتتتتتاب ا 90

 الدخل اال عند سداد المستحقات من قبل المقترض او عند رفع درجة التعرض للوضع العادي. بيانالتمويالت في 
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 ارة المخاطر المالية )يتبع(. إد37
 

 مخاطر االئتمان )يتبع( .أ
 

 سياسة الشطب

عندما يكون للمجموعة توقعات معقولة بأن االصتل المالي غير  لألصتل الماليالقيمة الدفترية ي اجمالبشتطب  المجموعةقوم ت
يمكن أن تخضتتع طوبة. مع ذلك، ال تتوقع المجموعة أي استتتردادات جوهرية من المبالغ المشتت. قابل للتحصتتيل كلياً أو جزئياً 

خالل  .المتخلفة السدادالمشطوبة إلجراءات التنفيذ بغرض االلتزام بإجراءات المجموعة السترداد المبالغ  المالية الموجودات
( والتي تمت تغطيتها دوالر أمريكيألف  4.154: 2018) ال شتتتتتتتيءبشتتتتتتتطب تستتتتتتتهيالت مالية بمبلغ  البنكالستتتتتتتنة، قام 

ألف دوالر  263: 2018) ألف دوالر أمريكي 2.557 في القيمة بالكامل. قام البنك باستتتتتتترداد بمخصتتتتتتصتتتتتتات اإلنخفاض
 ( مقابل تسهيالت مالية مشطوبة في سنوات سابقة.أمريكي

 

 الضمانات

تحتفظ المجموعة بضتتتتتتمانات تتعلق بموجودات التمويالت وذمم مدينة تتعلق بموجودات مشتتتتتتتراة لغرض التأجير على هيئة 
، أو أوراق مالية مدرجة ، أو أصول وضمانات أخرى. تستند تقديرات القيمة العادلة على قيمة الرهن المقـتتتتتيّمة رهن عقاري

غالباً اليتم وضتتتتتتتع القرض في قائمة المراقبة، ويتم مراقبته بصتتتتتتتورة أكبر. عند بتاريخ التمويل، وتتم مراجعتها وتحديثها 
سسات مالية أخرى. القيمة العادلة للرهن والضمانات األخرى المحتفظ اإلحتفاظ برهن مقابل التعرض لمخاطر من بنوك ومؤ

لمالية من البنوك، واليتضتتتمن بها في مقابل الموجودات المالية موضتتتحة في الجدول التالي. ويتضتتتمن ذلك قيمة الضتتتمانات ا
رها لغرض اإلفصتتاح مقيدة الضتتمانات من الشتتركات واألفراد إذ أنه من الصتتعب تحديد قيمها. قيمة الضتتمانات التي تم إعتبا

 .القائمة إلى حد التعرضات
 

 مخاطر التمركز

أنشطة اقتصادية متشابهة أو أنشطة في نفس المنطقة الجغرافية أو  متقابلة فيتنتج مخاطر التمركز عندما يعمل عدة أطراف 
ة لتغيرات في المناخ االقتصادي لهم خصائص اقتصادية متشابهة قد تؤثر بدرجة متشابهة على مقدرتهم لسداد التزاماتهم نتيج

حدود للتمركز الجغرافي ل المستمرةمراقبة الدارة مخاطر التمركز بوضع وإلالمجموعة  سعىأو السياسي أو ظروف أخرى. ت
 والقطاعي.

 
 )أ( و)ب(. 34التوزيع الجغرافي واالقطاعي للموجودات والمطلوبات مبين في إيضاح 
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 المالية )يتبع(خاطر إدارة الم .  37
  
 مخاطر االئتمان )يتبع( .أ

 
 2018ديسمبر  31كما في   2019ديسمبر  31كما في  
 

موجودات 
 التمويالت

موجودات مشتراة 
لغرض التأجير 
)بما في ذلك 
اإليجارات 
  المجموع المستحقة(

موجودات 
 التمويالت

موجودات مشتراة 
لغرض التأجير 
)بما في ذلك 
اإليجارات 

 المجموع (المستحقة
        

        منخفضة القيمة:مقابل 
 151.347 43.997 107.350  139.642 86.111 53.531 عقارات

 5.817 - 5.817  5.008 - 5.008 أخرى
        

        مقابل متخلفة السداد ولكن 
        غير منخفضة القيمة

 107.769 51.013 56.756  157.477 63.525 93.952 عقارات
 7.769 - 7.769  3.069 - 3.069 أخرى

        
        مقابل غير متخلفة السداد 

        وغير منخفضة القيمة
 451.769 219.310 232.459  494.459 237.881 256.578 عقارات

 32.934 - 32.934  24.615 - 24.615 أخرى
        

 757.405 314.320 443.085  824.270 387.517 436.753 المجموع
 

: 2018ديسمبر  31) 2019ديسمبر  31كما في  %130.5بلغ متوسط نسبة تغطية الضمان على التمويالت المضمونة 
136.05%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 91                                                                          مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب  
 

    الموحدة ت حول البيانات الماليةإيضاحا
 بآالف الدوالرات األمريكية                                                 2019  ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

 
 

 المالية )يتبع(.  إدارة المخاطر 37
  

 مخاطر االئتمان )يتبع( .أ
 

المصرفية التجارية  والموجودات بغرض التأجير )بما فيها اإليجارات المستحقة( فيما يلي تحليل لتمركز مخاطر االئتمان
 كما في تاريخ نهاية السنة:

 
 2018ديسمبر  31كما في   2019ديسمبر  31كما في  التمركز حسب القطاع

موجودات  
 التمويالت

موجودات مشتراة 
  المجموع التأجيرلغرض 

موجودات 
 التمويالت

موجودات مشتراة 
 المجموع لغرض التأجير

        
 27.475 - 27.475  20.841 - 20.841 فية والتمويلاألعمال المصر
 465.512 284.059 181.453  529.839 309.164 220.675 القطاع العقاري

 145.366 - 145.366  135.379 - 135.379 اإلنشاء
 206.920 - 206.920  151.788 - 151.788 التجارة

 36.817 - 36.817  37.016 - 37.016 الصناعة
 326.857 4.212 322.645  397.914 33.268 364.646 أخرى

        
 1.208.947 288.271 920.676  1.272.777 342.432 930.345 مجموع القيمة الدفترية

   
  

 مخاطر السيولة  .ب
ان مخاطر السيولة هي مخاطر عدم قدرة المجموعة في الحصول على األموال الالزمة لسداد التزاماتها المتعلقة بأدواتها 

 المالية والتي يتم تسديدها نقداً أو باستخدام أصل مالي آخر.
 

 إدارة مخاطر السيولة

افر السيولة في كل األحوال لسداد التزاماتها عند حلول أجلها سواء تهدف طريقة المجموعة في إدارة السيولة إلى التأكد من تو
 سارة السمعة التجارية للمجموعة. في الظروف االعتيادية أو الصعبة دون تكبد خسائر غير مقبولة أو خ

 
وتفاصيل يستلم قسم الخزينة المعلومات من وحدات األعمال األخرى بخصوص نوعية سيولة الموجودات والمطلوبات المالية 

التدفقات النقدية المتوقعة من األعمال المستقبلية. يقوم قسم الخزانة باالحتفاظ بمحفظة موجودات سائلة قصيرة األجل تتكون 
ن ودائع مرابحة قصيرة األجل لدى مؤسسات مالية وتسهيالت من البنوك للتأكد من توافر سيولة كافية لكل المجموعة. تتم م

وحدات األعمال من خالل قسم الخزانة لتغطية أية تقلبات قصيرة األجل  لالستجابة إلى متطلبات تلبية متطلبات السيولة ل
 السيولة الهيكلية طويلة األجل.

 
اقبة مستوى السيولة بصورة يومية ويتم عمل اختبارات دورية لضغوطات السيولة وفقاً لعدة سيناريوهات تغطي الوضع يتم مر

بة في األسواق. تتم مراجعة كل سياسات وإجراءات السيولة من قبل لجنة التدقيق والمخاطر اإلعتيادي والظروف األكثر صعو
. باإلضافة اإلدارة التنفيذيةيومية مستوى السيولة للبنك ويتم عرضها على لجنة المنبثقة من مجلس اإلدارة. تغطي التقارير ال

 قبل قسم إدارة المخاطر.  لذلك، يتم رفع تقارير فصلية عن وضع السيولة لمجلس اإلدارة من

 
 
 
 
 
 



 92                                                                          مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب  
 

    الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية
 بآالف الدوالرات األمريكية                                                 2019  ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

 
 

 .  إدارة المخاطر المالية )يتبع(37
 

 ب. مخاطر السيولة )يتبع(
 

ات النقدية غير المخصومة على المطلوبات المالية للمجموعة، بما في ذلك عقود الضمانات إن الجدول أدناه يوضح التدفق
المالية الصادرة وااللتزامات المالية غير المحتسبة بناًء على أقرب تاريخ استحقاقاتها التعاقدية. بالنسبة لعقود الضمانات المالية 

يمكن استدعاء الضمان فيها. قد تختلف التدفقات النقدية المقدرة لضمان يخصص ألقرب فترة التي الصادرة، فإن أقصى مبلغ ل
 لالستحقاقات التعاقدية للموجودات والمطلوبات. 33لهذه األدوات المالية اختالفاً جوهرياً عن هذا التحليل. راجع إيضاح رقم 

  
  المخصومةإجمالي التدفقات النقدية غير  القيمة

  لغاية إلى  3 أشهر 6 إلى 1 أكثر من  الدفترية
 2019ديسمبر  31 أشهر 3 أشهر 6 إلى سنة سنوات 3 سنوات 3 المجموع  

        
 الماليةالمطلوبات        

 أموال المستثمرين 55.931 - - 14.926 - 70.857 70.858
 إيداعات من مؤسسات       

 وأخرى وأفراد مالية 1.061.149 579.770 469.679 386.881 4.859 2.502.338 2.447.249
 حسابات جارية       

 للعمالء 40.746 15.000 16.288 18.615 56.838 147.487 147.487
 تمويالت ألجل 47.744 31.377 166.966 19.899 21.212 287.198 279.418

 مطلوبات تتعلق        
 بموجودات محتفظ بها       

 برسم البيع - - 39.936 - - 39.936 39.936
 ذمم دائنة و       

 مصروفات مستحقة 36.729 44.519 30.894 325.453 11.315 448.910 448.909
        

 مجموع المطلوبات 1.242.299 670.666 723.763 765.774 94.224 3.496.726 3.433.857
       

 حقوق ملكية حاملي
 حسابات االستثمار 186.358 236.726 345.896 236.624 254.350 1.259.954 1.218.545

       
 التزامات ومطلوبات 

 طارئة 87.000 46.645 15.801 105.415 270 255.131 255.131

 
  

سائلة تتكون من النقد وما في بهدف إدارة مخاطر السيولة الناتجة من المطلوبات المالية، تسعى المجموعة لتملك موجودات 
الخزينة التي يوجد لها سوق نشط وسائل. يمكن بيع هذه الموجودات بسرعة صناديق مدارة، وأسهم استثمارات في حكمه، و

تدفق ثابت من اإليرادات، وقامت بخطوات لخفض  على تطويرالمجموعة تركز للوفاء بمتطلبات السيولة. باإلضافة لذلك، 
 تدفقاتها النقدية التشغيلية.  ا تحسينمن شأنهالتكاليف 

 

 

 

 
 

 



 93                                                                          ش.م.ب  مجموعة جي اف اتش المالية 
 

    الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية
 بآالف الدوالرات األمريكية                                                 2019  ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

 
 

 المالية )يتبع(.  إدارة المخاطر 37
 

 ب. مخاطر السيولة )يتبع(
 

  إجمالي التدفقات النقدية غير المخصومة القيمة
  لغاية إلى  3 أشهر 6 إلى 1 أكثر من  الدفترية

 2018ديسمبر  31 أشهر 3 أشهر 6 إلى سنة سنوات 3 سنوات 3 المجموع  
        
 المطلوبات المالية       

 أموال المستثمرين 32.710 - - 13.929 - 46.639 46.639
 إيداعات من مؤسسات       

 مالية وأخرى وأفراد 289.948 431.520 713.760 233.801 7.677 1.676.706 1.628.389
 حسابات جارية       

 للعمالء 48.550 18.178 19.740 22.560 68.878 177.906 177.906
 مطلوبات التمويالت 37.689 20.805 156.137 37.368 24.950 279.949 256.137

 مطلوبات تتعلق        
 بموجودات محتفظ بها       

 برسم البيع - 39.936 2.813 - - 42.749 42.749
 مطلوبات أخرى 54.563 26.323 34.654 402.317 - 517.857 517.857

        
 وع المطلوباتمجم 463.460 536.762 927.104 709.975 101.505 2.738.806 2.669.677

       
 حقوق ملكية حاملي

 حسابات االستثمار 166.362 119.361 268.888 151.227 215.905 921.743 896.910
       

 التزامات ومطلوبات 
 طارئة 55.804 69.480 46.981 74.200 8.016 254.481 254.481

 
 مقاييس السيولة

إن ي ليست مقياس للمجموعة. يتبع البنك مقاييس داخلية محددة للسيولة. يتم إدارة السيولة على مستوى كل وحدة عمل، وه
هذه المصفوفات تهدف لعكس وضع السيولة بشكل أفضل من وجهة نظر التدفقات النقدية، ولتحديد هدف للمجموعة. هذه 

الغرض فإن مقياس نسبة مويل المستقر، ومخزون األصول السائلة. ولهذا المقاييس هي نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي الت
)بما في ذلك اإليداعات يحدد مبلغ الموجودات السائلة يستند على معيار داخلي محدد من قبل اإلدارة، والذي تغطية السيولة 

 90، أو 60، أو 30دية ) خالل فترة والتي يمكن استخدامها لمقاصة صافي التدفقات النق بنكحتفظ بها اليالتي بين البنوك( 
بة صافي التمويل المستقر يقيس مصادر التمويل طويلة األجل المستقرة التي تستخدمها مؤسسة بالنسبة إلى صفات يوماً(. نس

ير السيولة للموجودات الممولة، واحتمال االستدعاءات الطارئة على التمويالت السائلة الناشئة من اإلرتباطات وااللتزامات غ
 المضمنة في الميزانية العمومية.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 94                                                                      بيت التمويل الخليجي )ش.م.ب(             
 

     إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 األمريكيةبآالف الدوالرات                                                  2019  ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

 
 

 .  إدارة المخاطر المالية )يتبع(37
 

 ب. مخاطر السيولة )يتبع(
 

 تفاصيل نسبة الموجودات السائلة مقابل مجموع الموجودات بتاريخ نهاية السنة وخالل السنة كما يلي:
 

  الموجوداتموجودات سائلة/ مجموع 

   
2018 2019  

   
 ديسمبر  31 26.47% 17.61%

 متوسط السنة 24.33% 9.71% 
 الحد األقصى للسنة 26.47%  17.61% 
 الحد األدنى للسنة 22.21%  5.53% 

 
 
 مخاطر السوقج. 

الصرف وهامش االئتمان )غير مخاطر السوق هي مخاطر تغير أسعار السوق مثل معدل الربح وأسعار األسهم ومعدل سعر 
ي لها تأثير على دخل المجموعة أو تدفقاتها النقدية المستقبلية أو قيمة متعلق بتغير المالئمة المالية للمقترض أو المصدر( والت

أدواتها المالية. إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة ومراقبة تعرضات مخاطر السوق في حدود اإلطارات المقبولة 
 ع تحقيق عائد مجزي على المخاطر.م

 
 إدارة مخاطر السوق  

وعة مراكز متاجرة ألصولها ومطلوباتها، وبالتالي فإن كل الميزانية العمومية هي محفظة غير كسياسة عامة، ال تتخذ المجم
إلى قسم الخزانة. تسعى المجموعة إلى إدارة مخاطر العمالت  مجموعةمتداولة. تحول كل مخاطر معدل سعر الصرف داخل ال

دل الربح عن طريق متابعة معدل هامش الربح عن طريق المتابعة المستمرة ألسعار صرف العمالت. تتم إدارة مخاطر مع
دقيق والمخاطر. ووضع حدود معتمدة مسبقاً إلعادة التسعير. إن المسئولية النهائية لمخاطر السوق هي من اختصاص لجنة الت

ر قسم إدارة المخاطر مسئول عن تطوير سياسات تفصيلية إلدارة المخاطر )خاضع لمراجعة وموافقة لجنة التدقيق والمخاط
 بمجلس اإلدارة(.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 95                                                                          مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب  
 

    الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية
 بآالف الدوالرات األمريكية                                                 2019  ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

 
 

 .  إدارة المخاطر المالية )يتبع(37
 

 مخاطر السوق )يتبع(ج. 
 

 التعرضات لمخاطر معدل هامش الربح

إن الخطر الرئيسي الذي تتعرض له المحافظ االستثمارية غير المتداولة هو خطر الخسارة من التقلبات في التدفقات النقدية 
. معظم موجودات ومطلوبات المجموعة هي معدالت الربح السوقيةالقيمة العادلة لألدوات المالية نتيجة لتغير المستقبلية أو 
ماعدا بعض المطلوبات طويلة األجل والتي يتم استخدامها لتمويل استثمارات المجموعة اإلستراتيجية في  ،قصيرة األجل

 غير المتداولة هي كما يلي :  الشركات الزميلة. ملخص فجوة معدل العائد على المحافظ
 

  لغاية إلى  3 أشهر 6 إلى 1 أكثر من 
 2019ديسمبر  31 أشهر 3 أشهر 6 إلى سنة سنوات 3 سنوات 3 المجموع

       
 الموجودات      

 محفظة الخزينة 817,109 27,041 219,800 - - 1.063.950

 موجودات التمويالت 216,818 124,980 125,343 462.580 343.056 2.272.777
       

 مجموع الموجودات 1.033.927 152.021 345.143 462.580 343.056 2.336.727
       
 المطلوبات      

 أموال المستثمرين 55.931 - - 14.927 - 70.858
 إيداعات من مؤسسات مالية      

 وأفراد غير ماليةومؤسسات  1.001.999 472.651 408.616 551.517 12.466 2.447.249
 تمويالت ألجل 47.649 30.888 164.059 23.431 13.391 279.418

       
 مجموع المطلوبات 1.105.579 503.539 572.675 589.875 25.857 2.797.525

       
 حقوق ملكية حاملي حسابات      

 االستثمار 180.250 228.942 334.522 228.844 245.987 1.218.545
       
 فجوة حساسية معدل هامش الربح (251.902) (580.460) (562.054) (356.139) 71.212 (1.679.343)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 96                                                                        مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب  
 

    الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية
 بآالف الدوالرات األمريكية                                                 2019  ديسمبر  31 في  لسنة المنتهيةل

 
 

 .  إدارة المخاطر المالية )يتبع(  37
 

 مخاطر السوق )يتبع( .ج
 

  لغاية إلى  3 أشهر 6 إلى 1 أكثر من 
 2018سمبر دي 31 أشهر 3 أشهر 6 إلى سنة سنوات 3 سنوات 3 المجموع

       
 الموجودات      

 محفظة الخزينة 117.031 - 172.527 43.042 384.873 717.473
 موجودات التمويالت 108.477 24.807 98.910 228.207 748.546 1.208.947

       
 مجموع الموجودات 225.508 24.807 271.437 271.249 1.133.419 1.926.420

       
 اتالمطلوب      

 أموال المستثمرين 32.711 - - 13.928 - 46.639
 إيداعات من مؤسسات مالية      

 وشركات أخرى وأفراد 529.953 377.891 671.463 45.298 3.784 1.628.389
 ألجل تمويالت 36.998 18.022 142.034 32.084 26.999 256.137

       
 المطلوباتمجموع  599.662 395.913 813.497 91.310 30.783 1.931.165

       
 حقوق ملكية حاملي حسابات      

 االستثمار 409.431 193.905 239.707 53.867 - 896.910
       
 فجوة حساسية معدل هامش الربح (783.585) (565.011) (781.767) 127.072 1.102.636 (901.655)

 
 

ش الربح عن طريق متابعة حساسية الموجودات والمطلوبات المالية تتم إدارة مخاطر معدل الربح مقابل حدود فجوة هام
للمجموعة إلى العديد من سيناريوهات معدل الربح المعيارية وغير المعيارية. السيناريوهات المعيارية تأخذ في االعتبار 

ساسية المجموعة إلى اع المتوازي مع مؤشرات العوائد الدولية. تحليل حنقطة من الهبوط أو االرتف 100بصورة شهرية 
 بقى ثابتة( هو كالتالي:تالزيادة أو الهبوط في معدالت األرباح )على افتراض ان معدالت األرباح وبيان المركز المالي 

 

 نقطة زيادة / )هبوط( متوازي 100 2019  2018
    

 ديسمبر  31 ±  10.838   ±  9.017  
 متوسط السنة ±  13.103   ±  4.340 
 الحد األقصى لللسنة ±  15.898     11.459± 

 الحد األدنى للسنة ±  10.337  ±  7.975

 
من/ إلى مؤسسات مالية إلدارة المركز  يداعاتوالذي يستخدم اإل ،تتم إدارة مراكز معدل الربح من قبل قسم الخزانة بشكل عام،
 من أنشطة المجموعة. ئالعام الناش
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    الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية
 بآالف الدوالرات األمريكية                                                 2019  ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

 
 

 ية )يتبع(  .  إدارة المخاطر المال37
 

 مخاطر السوق )يتبع( .ج
 

 معدل األرباح الفعلي على الموجودات والمطلوبات المالية وحسابات االستثمار غير المقيدة هي كما يلي :
 

2018  2019  
    

 إيداعات لدى مؤسسات مالية  3.27%  3.22% 
 موجودات التمويالت 6.71%  5.96% 
 ن استثمارات أدوات الدي 6.85%  5.24% 
 من مؤسسات مالية وأخرى وأفراد  إيداعات 4.02%  6.22% 
 تمويالت ألجل 6.71%  3.61% 
 االستثمارحقوق ملكية حاملي حسابات  1.83%  6.15% 

 
 

 التعرضات إلى مخاطر سعر الصرف

 ات المجموعةمخاطر سعر صرف العملة هي مخاطر تغير قيمة األداة المالية نتيجة تغير سعر صرف العملة. معظم تعرض
ناشئة عن التعامل بعمالت دول مجلس التعاون الخليجي والتي هي باألساس مرتبطة بالدوالر األمريكي. كان  الجوهرية

 ديسمبر :  31للمجموعة صافي التعرضات الجوهرية بالعمالت األجنبية من أدواتها المالية كما في 
 

2018  2019  
  بآالف الدوالرات  بآالف الدوالرات

  األمريكية  ألمريكيةا
    
 الجنيه االسترليني 9.511  (1.715)
 اليورو (674)  (1.020)

 الدوالر األسترالي  12.223  12.273
 الدينار الكويتي 41.867  227.797

 الدينار األردني 6  6
 الجنيه المصري 22.458  -

 الدرهم المغربي 150.263  191.170
 التونسي الدينار 309.800  253.749

 الروبية الهندية 306.004  (597.608)
 عمالت أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي )*( (1.679.101)  (652.045)

 

 هذه العمالت مرتبطة بالدوالر األمريكي. (*)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 98                                                                        مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب  
 

    الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية
 بآالف الدوالرات األمريكية                                                 2019  ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

 
 

 يتبع(  .  إدارة المخاطر المالية )37
 

 مخاطر السوق )يتبع( .ج
 

مالت األجنبية مقابل صافي حدود التعرض عن طريق متابعة حساسية الموجودات تتم إدارة مخاطر سعر صرف الع
والمطلوبات المالية للمجموعة إلى العديد من سيناريوهات معدالت الصرف. السيناريو المعياري الذي يتم أخذه في االعتبار 

ت دول مجلس التعاون زيادة أو هبوط في معدالت الصرف للعمالت األخرى غير عمال %5أساس بصورة شهرية هو 
المرتبطة بالدوالر. تحليل حساسية المجموعة إلى الزيادة أو الهبوط في معدالت الصرف )على افتراض أن العوامل المتغيرة 

 األخرى وبشكل أساسي معدالت الربح تبقى ثابتة( هو كالتالي:
 

2018  2019  
  بآالف الدوالرات  بآالف الدوالرات

  األمريكية  األمريكية
    

 الجنيه االسترليني 476±  86±
 اليورو 34±   51±

 الدوالر األسترالي  611±   614±
 الدينار الكويتي 2.093±   11.390±

 الجنيه المصري 1.123±  -
 الدينار األردني 0.32±   0.32±
 الدرهم المغربي 7.513±   574±

 الدينار التونسي 15.490±   9.559±
 الروبية الهندية 15.300±   12.687±

 
 

 التعرضات إلى مخاطر سعر السوق األخرى

تتم مراجعة مخاطر أسعار األسهم المدرجة من قبل المجموعة بصورة مستمرة. يتم مراقبة مخاطر السعر على الصناديق 
لمحدد ضمن المدارة باستخدام حدود معينة، )حد وقف الخسارة، ومسبب وقف الخسارة، وغطاء حد وقف الخسارة العام( ا

جموعة في أدوات حقوق الملكية والتي تظهر بالتكلفة تتعرض لمخاطر عقد إدارة المحفظة لمديري الصناديق. استثمارات الم
تغير أسعار األسهم. التقديرات والفرضيات الجوهرية ذات العالقة بتقييم انخفاض قيمة االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

ت لمخاطر األسعار األخرى (. تدير المجموعة التعرضا2) 5بالتكلفة مشروحة في إيضاح رقم  حقوق الملكية التي تظهر
 عن طريق المراقبة المستمرة ألداء األسهم.

 
 مخاطر التشغيل .د

مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسائر الناتجة عن فشل األنظمة وأنظمة الرقابة واالختالسات واألخطاء البشرية والتي قد 
نظيمية. تدير المجموعة مخاطر التشغيل عن ئر مالية والسمعة التجارية وما يتبعها من مساءالت قانونية وتتؤدي إلى خسا

طريق اتباع أنظمة رقابة داخلية مناسبة والتأكد من فصل المهام والمراجعة الداخلية والمطابقة بما فيها التدقيق الداخلي 
ارة المخاطر المخاطر التشغيلية عن طريق المساعدة في تحديد، ومراقبة، وإد ورقابة االلتزام. يقوم قسم إدارة المخاطر بإدارة

 التشغيلية للمجموعة. 
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 . إدارة رأس المال  38

بوضع ومراقبة متطلبات رأس المال لكل المجموعة. لتنفيذ  ،يقوم مصرف البحرين المركزي وهو الهيئة الرقابية للمجموعة
ف البحرين المركزي يتطلب من المجموعة المحافظة على معدل معين لمجموع رأس المال إلى المتطلبات الحالية لمصر

كبيرة مجموع الموجودات الموزون بالمخاطر. إن قاعدة مجموع رأس المال التنظيمي صافية من اقتطاعات معقولة لتعرضات 
ت التشغيلية للبنوك على أنها إما دفاتر متاجرة أو دفاتر بناًء على حدود معينة متفق عليها مع الهيئة الرقابية. يتم تصنيف العمليا

بنوك، ويتم تحديد الموجودات الموزونة بالمخاطر بناًء على اشتراطات محددة تحاول أن تعكس المستويات المتغيرة للخطر 
 فاتر متاجرة. وحاالت التعرض للمخاطر غير المضمنة في الميزانية العمومية. ال تملك المجموعة دالمصاحب للموجودات 

 
تهدف المجموعة لالحتفاظ بقاعدة رأسمال قوية بغرض المحافظة على ثقة المستثمرين والدائنين والسوق واستدامة التطور 

 المستقبلي للنشاط التجاري. 
 

بصورة شاملة. لتنفيذ المتطلبات الحالية لرأس  المصرفومراقبة متطلبات رأس مال  يقوم مصرف البحرين المركزي بوضع
المحافظة على معدل محدد إلجمالي رأس المال نسبةً إلى إجمالي الموجودات  البنكالمال، يطلب مصرف البحرين المركزي من 

وإرشادات مجلس  3الموزونة بالمخاطر. إن متطلبات كفاية رأس المال لمصرف البحرين المركزي مبنية على مبادئ بازل 
 .الخدمات المالية اإلسالمية

 
 التنظيمي إلى فئتين: البنك ينقسم رأس مال

 .(1)والفئة اإلضافية  1لرأس المال، وتتضمن فئة حقوق الملكية العادية الفئة األولى   •

على أسهم رأس المال العادية والتي تستوفي التصنيف كأسهم عادية لألغراض التنظيمية،  1فئة حقوق الملكية العادية تشمل 
اطي القانوني، واألسهم العادية إصدار األسهم واإلحتياطيات العامة واإلحتي واإلحتياطيات المعلنة والتي تشمل عالوة

والتي تمسك بها أطراف ثالثة. باإلضافة إلى األرباح المستبقاة بعد التسويات  للبنكالصادرة عن البنوك الموحدة التابعة 
 ج بصورة مختلفة ألغراض كفاية رأس المال.التنظيمية المتعلقة بالشهرة والبنود التي تتضمنها حقوق الملكية والتي تـُعال

 
، واألدوات الصادرة عن (1)األدوات التي تستوفي معايير إدراجها ضمن أدوات الفئة اإلضافية  (1)الفئة اإلضافية شمل ت

 ،(1)والتي تمسك بها أطراف ثالثة والتي تستوفي معايير التصنيف ضمن الفئة اإلضافية  للبنكالبنوك الموحدة التابعة 
 (.(1)ئة اإلضافية )والتسويات التنظيمية المطبقة إلحتساب الف

 
والتي تستوفي معايير تصنيفها ضمن الفئة الثانية لرأس  البنكالفئة الثانية لرأس المال، وتتضمن األدوات الصادرة عن   •

والتي تم توحيد التابعة وك المال، وفائض األسهم الناتج من إصدار الفئة الثانية لرأس المال، واألدوات الصادرة عن البن
الثانية لرأس المال، والتي تمسك بها أطراف ثالثة والتي تستوفي معايير تصنيفها ضمن الفئة  بياناتها مع المصرف

والمخصصات العامة المحتفظ بها مقابل الخسائر غير محددة على التمويل وإحتياطي إعادة تقييم األصول من إعادة تقييم 
 وأغراض األدوات والتسويات التنظيمية المطبقة إلحتساب الفئة الثانية لرأس المال.الموجودات الثابتة 

 
لمنصوص عليها في متطلبات مصرف البحرين المركزي. ستكون هذه التسويات سارية التسويات التنظيمية تخضع للحدود ا

ح على أوزان مخاطر أعلى لبعض . تنص اللوائ2019إلى  2015المفعول على مراحل من خالل الترتيبات االنتقالية من 
الشهرة على حقوق خدمة الرهونات، التعرضات التي تفوق الحدود الجوهرية. إن هذه التسويات التنظيمية مطلوبة لبعض البنود ك

وموجودات الضرائب المؤجلة، واحتياطي تحوط التدفقات النقدية، والربح من بيع معامالت التورق ذات الصلة، وأصول 
الخاصة، وإجمالي الحيازات المتبادلة في اسهم  المصرفدوق منافع التقاعد المحددة، واالستثمار في أسهم ومطلوبات صن

فية والمالية، واالستثمار في أسهم المؤسسات المصرفية والمالية التي هي خارج نطاق التوحيد التنظيمي، المؤسسات المصر
ية العادية الصادرة لرأس مال المؤسسة، واستثمارات جوهرية من أسهم حقوق الملك %10أكثر من  المصرفوحيث ال يملك 

 التوحيد التنظيمي. في رأس مال المؤسسات المصرفية والمالية التي هي خارج نطاق
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الموزونة بالمخاطر  ، و يتم تحديد الموجوداتالصيرفةيتم تصنيف عمليات المصرف على أساس دفاتر متاجره أو ضمن دفاتر 
بناءاً على متطلبات محددة بحيث تعكس المستويات المختلفه للمخاطر المرتبطة بتعرضات الموجودات المضمنّة والغير مضمنّة 

 في البيانات المالية. 
 

 ديسمبر هو كما يلي : 31وضع رأس مال المجموعة التنظيمي كما في 
 

2018  2019  
    

 موع التعرضات الموزونة بالمخاطرمج 8.026.750  7.370.110
    
    

 فئة حقوق الملكية العادية األولى   1.078.076  1.169.103
 (1فئة اإلضافية ) 9.452  9.468

 الفئة األولى لرأس المال 1.087.528  1.178.571
 الفئة الثانية لرأس المال 36.008  35.202

    
 ال التنظيميإجمالي رأس الم 1.123.536  1.213.773

    
 إجمالي رأس المال التنظيمي كنسبة مئوية من إجمالي الموجودات الموزونة بالمخاطر 14.00%  16.47%

    
 
 

من خالل  المجموعةتـُعتبر المتطلبات الرقابية محركاً أساسياً في تخصيص رأس المال بين عمليات وأنشطة محددة. تسعى 
 المجموعة زيادة العائد المعّدل على المخاطر وإستيفاء جميع المتطلبات الرقابية. إن سياسةفي إدارة رأس المال إلى  اسياسته

التزمت المجموعة بمتطلبات رأس المال المفروضة  دورية من قبل مجلس اإلدارة. في تخصيص رأس المال خاضعة لمراجعة
 ل الموحدة خالل السنة.خارجياً من قبل مصرف البحرين المركزي فيما يتعلق بنسبة كفاية رأس الما

 
       

 أرقام المقارنة. 39

عادلة مع عرض السنة الحالية. إعادة التصنيف هذه لم تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للسنة الماضية إلعطاء مقارنة 
 .حقوق الملكية المعلنة سابقاً مجموع ، أو السنة تؤثر على أرباح
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     2018ديسمبر   31  في  المنتهية  للسنة تقرير رئيس مجلس اإلدارة
  
  

نيابةً عن مجلس إدارة مجموعة "جي إف إتش" المالية، يسرني أن أضع بين أيديكم النتائج المالية للمجموعة للسنة المالية 
، والتي توجت باألداء الجيد والربحية العالية التي حققتها المجموعة عبر مختلف أنشطة 2018ديسمبر  31المنتهية في 

  أعمال المجموعة والشركات التابعة. 
  
د حققت مجموعة "جي إف إتش" المالية مكاسب قوية في جميع عملياتها للعام الرابع على التوالي، بالرغم من أوضاع لق

السوق المليئة بالتحديات، والتي سادت منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وغيرها من األسواق العالمية األخرى التي 
  حقيق القيمة والنمو في هذه األسواق.تستثمر فيها المجموعة، والتي تسعى دوماً إلى ت

  
لقد كانت قدرة المجموعة على تحقيق تحسينات مالية وتشغيلية ثابتة ومعززة عنصراً أساسياً في توطيد الثقة بالمجموعة 

  وتعزيز مكانتها كواحدة من أفضل المجموعات المالية على مستوى المنطقة.  
  

لى التحول الناجح الذي قامت به لتصبح على ما هي عليه اآلن، مجموعة يعزى التقدم المستمر الذي تشهده المجموعة إ
مالية متكاملة تقوم على أساس مالي متين وتنتهج نموذجا يعتمد على التنوع الجيد في أنشطتها من خالل إنشاء خطوط 

ول. رية وإدارة األصأعمال تحقق إيرادات متنوعة في أنشطة الصيرفة التجارية، الصيرفة االستثمارية، األنشطة العقا
وفي إطار هذا التنوع في أنشطتنا، ركزنا أيضا على تعزيز قدرتنا في االستفادة من الفرص بشكل فعال على مستوى 
مختلف فئات األصول وكذلك القطاعات والمناطق ذات اإلمكانات الواعدة، والتي تشمل أسواق المنطقة وجنوب أفريقيا 

  ة األمريكية. والهند وأوروبا والواليات المتحد
  

على ثالثة محاور رئيسية شملت االستغالل  2018تمشياً مع استراتيجيتنا وأهدافنا، فقد تركزت جهود المجموعة خالل عام 
األمثل للخبرة والمعرفة التي تتمتع بها المجموعة، البناء على السجل الحافل للمجموعة في استقطاب االستثمارات الجديدة 

واستخالص القيمة من األصول القائمة حاليا، وتأمين عمليات تخارج مربحة في المواعيد المستهدفة المدرة للربح وإيجاد 
  تمشيا مع هدفنا المنشود وحرصنا على مواصلة تحقيق عوائد قوية للسادة المستثمرين والمساهمين. 

  
. وعلى ضوء هذه الخلفية، فقد 2018للعام لقد ساهم التنفيذ الناجح لعملياتنا في جميع هذه المجاالت في دعم نتائجنا القوية 

مليون دوالر أمريكي  103.19مليون دوالر أمريكي، مقارنة بما مقداره  115سجلت المجموعة ربحا صافياً موحداً بقيمة 
ً للمساهمين بقيمة %11.4في العام السابق، بزيادة نسبتها  مليون دوالر  114.08. كما حققت المجموعة ربحا صافيا

  . %9.5مليون دوالر امريكي في العام السابق، بزيادة نسبتها  104.18مقابل أمريكي، 
  

مليون دوالر  204.36مليون دوالر أمريكي، مقارنة بما مقداره  246.21بلغ مجموع االيرادات الموحدة للمجموعة 
. ويعود السبب في هذا النمو %20.5، مما يعكس معدل الزيادة السنوية القوي الذي بلغت نسبته 2017أمريكي في عام 

المصرفية االستثمارية والتجارية والعقارية وادارة األصول،  الى نموذج اعمال متنوع ناجح ومساهمات قوية من االنشطة
اضافة الى الزيادات المسجلة في مصادر دخل أخرى ناجمة عن مبادرات استراتيجية نفذتها المجموعة. كما واصلت "جي 

  مليون دوالر أمريكي.  120إف إتش" إنجاز تخارجات مربحة والتي وصلت في مجموعها الى 
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مليار دوالر أمريكي في عام  4.99ليصل الى  2017مليار دوالر أمريكي في عام  4.11وقد نما إجمالي األصول من 
، مما %11.1وعائد على حقوق المساهمين  %17.3. كما أنهت المجموعة السنة المالية بمعدل كفاية رأسمال 2018

ضع السيولة بالمجموعة، حيث جمعت المجموعة أكثر يؤكد الوضع المالي الصحي والقوي للمجموعة. كما لوحظ تحسن و
من مليار دوالر أمريكي رغم ظروف السوق الصعبة، مما يضع المجموعة في موقع جيد لتحقيق مزيد من النمو 

، اضافة الى تحسين محفظة المطلوبات لدى المجموعة، 2018واالستثمار. كما تم تحقيق تحسينات في الميزانية في عام 
، كما قامت بالسداد 2007مليون دوالر أمريكي تم سحبها في عام  200بتسديد صكوك بقيمة  2018عام  حيث قامت في

المبكر لتسهيالت وكالة. إضافة الى ذلك، اتخذت "جي إف إتش" خطوات عملية لدعم سعر سهمها والقيمة السوقية، حيث 
  . من إجمالي أسهم المجموع الصادرة %7استحوذت على أسهم خزينة تعادل 

  
والمدعومة بالعديد من المبادرات المذكورة سابقاً، تقوية ثقة السوق  2018عام  خالللقد نجم عن هذه المكاسب المحققة 

بالمجموعة، والتي تعززت تصنيفاتها االئتمانية من قبل عدد من وكاالت التصنيف االئتماني العالمية، ابرزها: "فيتش" 
ع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك رغم الظروف الصعبة في االسواق المحلية للمجموعة م "Bالتي حافظت على تصنيف "

  واالقليمية وموجة التصنيفات المنخفضة.
  

، خاضعة لموافقة 2018لقد مكنت هذة النتائج الجيدة مجلس اإلدارة من التوصية بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين لعام 
اسة "جي إف إتش" المستدامة وجهودها المتواصلة لجعل المجموعة الجمعية العمومية. وتعكس هذه األرباح النقدية سي

واحدة من أقوى المانحين لألرباح النقدية على مستوى المنطقة. وعلى صعيد متصل، فقد تم تحقيق عوائد مجزية لمستثمرينا 
ستثمرين على مليون دوالر أمريكي للم 28.5، إذ قامت المجموعة خالل العام بتوزيع ما مجموعه  2018خالل عام 

  مستوى جميع االستثمارات والصناديق المدارة من قبل المجموعة. 
  

بالنظر إلى أهم اإلنجازات التي تحققت خالل العام الماضي، فقد واصلنا سعينا إليجاد وإبرام عدد من المعامالت االستثمارية 
االستراتيجية، حيث نجحت المجموعة في توسعة محفظتها العالمية لألصول العقارية المدرة للدخل. واستحوذت المجموعة 

وفس بزنس بارك" في هيمل هيمبستيد الواقعة شمال لندن. كما أجرت المجموعة في المملكة المتحدة على "ويست سايد ا
من العقارات المكتبية في ضواحي شيكاغو في إطار صفقة بلغت  2استثمارات مهمة في الواليات المتحدة لالستحواذ على 

 في القطاعات الواعدة مليون دوالر أمريكي. هذا ومن خالل تركيزها المتواصل على االستثمار مستقبال 150قيمتها 
القوية والنائية عن المخاطر، تخطط المجموعة اآلن إلنشاء مؤسسات متخصصة في مجالي الرعاية الصحية والتعليم 

  ، بهدف االستغالل األمثل واالستفادة من الفرص الواعدة في هذين القطاعين.  2019خالل عام 
  

، حيث 2018وعة في قطاع التكنولوجيا ألول مرة خالل عام وعلى صعيد االستثمارات الخاصة، فقد استثمرت المجم
استحوذت على المنصة االلكترونية "إنترتينر" التي تتخذ من دولة اإلمارات العربية المتحدة مقرا لها من خالل صفقة 

تطلع كما تمليون دوالر أمريكي. تعتبر "إنترتينر" واحدة من رواد مزودي العروض الترويجية في المنطقة،  150قيمتها 
لتوسعة عملياتها على نطاق عالمي. ومع نجاح"إنترتينر" في مضاعفة حجم أعمالها خالل العامين الماضيين، نعمل عن 
كثب مع شركاءنا في هذا االستثمار، بما في ذلك مجموعة الفطيم لمضاعفة حصتها السوقية وتحقيق قيمة أفضل من 

  مو العالية.قطاعات التكنولوجيا والترفيه ذات معدالت الن
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سجلت األصول الحالية للمجموعة تقدماً قوياً، فعلى صعيد الصيرفة التجارية، سجل المصرف الخليجي التجاري نموا في 
مليار دوالر أمريكي  2.26إلى  2017مليار دوالر أمريكي في عام  2.08، من  %8.7اجمالي االصول بنسبة بلغت 

مليار دوالر  1.42مليار دوالر أمريكي الى  1.3من ،  %8.3. كما ارتفعت ودائع العمالء بنسبة 2018في عام 
  أمريكي. كما شهد قسم تمويل الشركات لدى البنك معدل نمو ايجابي.  

  
واصلت األصول األخرى للمجموعة أداءها الجيد لتعزيز العوائد واألرباح للمستثمرين، بما في ذلك استثماراتنا في جامعة 

AMA  بالواليات المتحدة األمريكية، مدرسة شيفلد الخاصة، مركز  2و 1الدولية، مول جدة، المحفظة العقارية الصناعية
  البيانات بالواليات المتحدة األمريكية ومحفظة المكاتب المتنوعة بالواليات المتحدة األمريكية.  

  
أنا بتحويلها حواذ على أصول بقيمة دفترية منخفضة نسبيا وبدبالنسبة لمحفظة العقارات والبنية التحتية، فقد نجحنا في االست

الى اصول مدرة للعوائد مثل الفنادق ومراكز البيع بالتجزئة، وقد شمل ذلك االستحواذ على مساحات شاسعة من األراضي 
التي يمكن  ئاتفي كل من البحرين، دبي، الهند، تونس والمغرب، والتي ستوفر للمجموعة تشكيلة واسعة من االسواق والف

االستفادة منها على المدى المتوسط والطويل. كما تم تحقيق تقدم في مشروعنا بالهند، حيث نجحنا بتدشين أول مدينة 
وقد تم الشروع في عمليات  ”Wadhwa City“متكاملة في منطقة مطار نافي مومباي، لتكون بمثابة مدينة سكنية باسم 

  البيع المسبق للوحدات. 
  

المحلي بمملكة البحرين، تم إحراز تقدم كبير في مشروع "فيالمار" عبر استحواذنا على حصة كبيرة من  وفي السوق
وع جديد لمشر مخطط رئيسيالصكوك، وجاري العمل على تطويره سريعا بغية إكماله بموعده المحدد. كما تم الشروع ب

 ي البحرين تشمل كذلك صناعة المعارض والضيافةالعرين الذي يتم تحديثه بهدف إنشاء وجهة سياحية ورياضية جديدة ف
. ومايزال دعم التنمية االقتصادية واالجتماعية في المملكة وإنجاز أهداف رؤية 2019الفاخرة مع استكمال المشروع في 

  جزًء ال يتجزأ من أعمالنا بهدف تعزيز مكانتنا كأحد أهم وأنشط المستثمرين على مستوى البحرين.  2030
  

جهودنا المبذولة لمكافأة مساهمينا ومستثمرينا بعوائد مجزية، فقد حققنا عددا من التخارجات االستراتيجية خالل  تمشياً مع
مليون دوالر أمريكي. كما تخارجت المجموعة من حصتها في  60، من بينها بيع جنة دلمون المفقودة بقيمة 2018عام 

 %33، محققة عائدا نسبته 2014ي استحوذت عليها في اكتوبر ، والت%70مدارس فيالدلفيا الخاصة في دبي والبالغة 
  سنوات هي فترة االستثمار.  3خالل 

  
بأسس أقوى ستمكننا من تسجيل مزيد من النمو ومواصلة  2019ومع تحقيقنا لسنة أخرى من التقدم الملحوظ، ندخل عام 

عاما من العمل الدؤوب لمجموعة جي إف إتش التي استطاعت  20مرور  2019تنفيذ استراتيجيتنا بنجاح. ويشهد عام 
و تحقيق التقدم والنمو. نحن فخورون جدا بموقع المجموعة اليوم بفعالية تجاوز العديد من المراحل الصعبة واالنطالق نح

وما حققته من إنجازات مهمة، كما نؤكد من جديد التزامنا تجاه جميع شركائنا ومستثمرينا ومساهمينا الذين كانوا وما 
  يزالون عنصرا جوهريا في رحلتنا لتحقيق المزيد من النجاحات.   
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         الموحد الملكية بيان التغيرات في حقوق
  الدوالرات األمريكية آالفب                                                                                                                                 2018 ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

  
  المنسوب لمساهمي البنك     
        احتياطي         حصص غير  

            احتياطي  تحويل    احتياطي      مسيطرة  مجموع
    رأس عالوة إصدار  أسهم  احتياطي  القيمة  العمالت  أرباح  أسهم    حصص غير  محتفظ بها  حقوق
 2018 المال  أسهم خزينة قانوني  العادلة  األجنبية ةستبقام  منحة المجموع مسيطرة  للبيع الملكية

                          
 (المعلن 2018يناير 1الرصيد في                         

  سابقاً) 975,638  3.058  )58,417(  105.893  -  -  122.825  1.026  1.150.023  345.770  - 1.495.793
  أثر تطبيق معيار المحاسبة المالي                        
  ))2(4(إيضاح ) 30رقم (  -  -  -  -  -  -  )16.586(  -  )16.586(  )13.092(  -  )29.678(
  أثر تطبيق معيار المحاسبة المالي                        
  ) من قبل شركات زميلة30رقم (  -  -  -  -  -  -  )965(  -  )965(  -  -  )965(

 (معدل) 2018يناير 1الرصيد في   975,638  3.058  )58,417(  105.893  -  -  105.274  1.026 1.132.472  332.678  -  1.465.150
                          

  )8 ة (صفحةسنربح ال  -  -  -  -  -  -  114.076  -  114.076  973  -  115.049
  فروقات تحويل العمالت األجنبية  -  -  -  -  -  )43.380(  -  -  )43.380(  )15.331(    )58.771(
  تغيرات القيمة العادلة خالل السنة  -  -  -  -  )4.725(  -  -  -  )4.725(  -  -  )4.725(
  مجموع اإليرادات والمصروفات                        

  المحتسبة  -  -  -  -  )4.725(  )43.380(  114.076  -  65.971  )14.358(  -  51.613
                          
  2017أرباح أسهم معلنة لسنة                         
  )18(إيضاح    -  -  -  -  -  -  )82.412(  -  )82.412(  -  -  )82.412(
  المحول لصندوق الزكاة واألعمال                         
  )13الخيرية (صفحة   -  -  -  -  -  -  )2.432(  -  )2.432(  )522(  -  )2.954(
 نتيجة فقدان السيطرةإلغاء احتساب   -  -  -  -  -  -  )24(  -  )24(  )804(  -  )828(
  إصدار أسهم وفق برنامج حوافز                         

  )19الموظفين (إيضاح   -  -  -  -  -  -  62  60  122  98  -  220
 المحول إلى االحتياطي القانوني  -  -  -  11.408  -  -  )11.408(  -  -  -  -  -
  شراء أسهم خزينة  -  -  )160.973(  -  -  -  -  -  )160.973(  -  -  )160.973(

  بيع أسهم خزينة  -  )3.058(  133.966  )24.818(  -  -  -  -  106.090  -  -  106.090
  حصص غير مسيطرة ناتجة                        
  من االستحواذ على شركات تابعة                        

  )20(إيضاح   -  -  -  -  -  -  -  -  -  6.316  40.556  46.872

  2018 سبتمبر 30الرصيد في   975,638  -  )85.424(  92.483  )4.725(  )43.380(  123.136  1.086  1.058.814  323.408  40.556  1.422.778
  

  جزءاً أساسياً من هذه البيانات المالية الموحدة. 40إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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         الموحد الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
  الدوالرات األمريكية آالفب                                                                                                                      (يتبع) 2018 ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

  
  

   المنسوب لمساهمي البنك    مجموع
غير حصص  حقوق حساب تسوية   احتياطي  أرباح احتياطي     رأس  عالوة أسهم
 2017 المال  أسهم خزينة رأس المال قانوني ةستبقام أسهم المنحة المجموع مسيطرة الملكية

                      
  2017يناير 1الرصيد في  597.995  -  )340(  24.320  93.768  191.379  902  908.024  213.683 1.121.707

                     
  )8 (صفحة السنةربح   -  -  -  -  -  104.182  -  104.182  )994(  103.188

                      
  مجموع اإليرادات والمصروفات المحتسبة  -  -  -  -  -  104.182  -  104.182  )994(  103.188

                      
  إصدار أسهم رأس المال   314.530  2.896  -  )24.320(  -  -  -  293.106  176.754  469.860

  أسهم منحة صادرة   59.799  -  -  -  -  )59.799(  -  -  -  -
  أرباح أسهم معلنة   -  -  -  -  -  )59.799(  -  )59.799(  -  )59.799(
  المحول لصندوق الزكاة واألعمال الخيرية  -  -  -  -  -  )3.509(  -  )3.509(  -  )3.509(
  تابعة   اتشركاالستحواذ على حصص إضافية في                     
  والتغيرات الناتجة في الحصص غير المسيطرة، صافي                    
  )20(إيضاح   -  -  -  -  1.707  )39.211(  )40(  )37.544(  )34.816(  )72.360(
  المحول إلى االحتياطي القانوني  -  -  -  -  10.418  )10.418(  -  -  -  -
  الموظفين، صافي إصدار أسهم وفق برنامج حوافز                    

  )24االسترجاعات (إيضاح   3.314  3.564  -  -  -  -  164  7.042  -  7.042
  إلغاء احتساب شركة تابعة عند فقدان السيطرة  -  -  -  -  -  -  -  -  )8.857(  )8.857(
  شراء أسهم خزينة  -  -  )82.839(  -  -  -  -  )82.839(  -  )82.839(

  بيع أسهم خزينة  -  )3.402(  24.762  -  -  -  -  21.360  -  21.360
                      

  2017 ديسمبر 31الرصيد في   975.638  3.058  )58.417(  -  105.893  122.825  1.026  1.150.023  345.770  1.495.793
  
  
  
  
  

جزءاً أساسياً من هذه البيانات المالية الموحدة. 40إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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         الموحد ةبيان التدفقات النقدي
  الدوالرات األمريكية آالفب                                                  2018 ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

  

  2018   2017  
        أنشطة التشغيل

  103.188    115.049  ربح السنة
        تعديالت على:

  )80,511(    )8.500(  إيراد الخدمات االستشارية المصرفية
  )11,313(    )33.725(  استثمارات في األوراق المالية      إيراد

  )7.041(    )3.161(  ، صافيحصة المجموعة من أرباح استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية
  )4,050(    )434(  ، صافيرف العمالت األجنبيةأرباح ص

  )18,000(    )6.902(  إيرادات أخرى
  -    )113.147(  تسوية مطلوبات من إيراد 

 43,692   62.585  مصروفات التمويل
  6,279    2.099  استهالك وإطفاء

  9,381    17.614  مخصصات انخفاض القيمة
  31.478    41.625  

        في: اتالتغير
  3,193    )168.286(  إيداعات لدى مؤسسات مالية

  )21,912(    9.256  موجودات التمويالت
  )11,549(    )30.465(  موجودات مشتراة لغرض التأجير

  )97,437(    9.458  موجودات أخرى 
  )5,152(    7.226  أموال المستثمرين

  287,981    769.893  إيداعات من مؤسسات مالية وشركات أخرى وأفراد
  )3,176(    )11.701(  حسابات جارية للعمالء

  9.049    )132.128(  مطلوبات أخرى
  )115,837(    )9.443(  حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار

  6,354    )8.913(  احتياطي مصرف البحرين المركزي حساب

  93,139    466.375  نشطة التشغيلمن أالناتج صافي النقد 
  

        أنشطة االستثمار
  )921(    )2.814(  مدفوعات لشراء معدات، صافي

  )22,030(    )336.120(  استثمارات في أوراق مالية شراء
  -    )5.730(  شراء حصة إضافية في شركة زميلة

  51,875    118.860  مقبوضات من بيع استثمارات في أوراق مالية 
  14,857    25.308   استثمارات في أوراق ماليةو إيرادات من أرباح أسهم 

  -    )17.276(  صافي النقد المدفوع لشراء شركة تابعة
  1,857    )15.952(  عقارات استثمارية وعقارات للتطوير (شراء)/ بيع

  53,694    104.591  أسهم شركات تابعة خاصة مقبوضات من بيع

  )98,668(    )129.133(  أنشطة االستثمارالمستخدم في صافي النقد 
  

        أنشطة التمويل
  126,255    )9.810(  ، صافيالتمويالتمطلوبات 

  )36,245(    )55.665(  مصروفات تمويل مدفوعة
  )65,139(    )54.883(  شراء أسهم خزينة، صافي

  )59,799(    )76.151(    مدفوعةأرباح أسهم 
  )15,228(    -  استحواذ على حصة إضافية في شركة تابعة

  )50,156(    )196.509(  أنشطة التمويل المستخدم في صافي النقد
        

  )55,685(    140.733  في النقد وما في حكمه خالل السنة  الزيادة(النقص) / صافي 
  312,572    256.887  يناير 1النقد وما في حكمه في 

  256,887    397.620  ديسمبر 31النقد وما في حكمه في 
  

        * يتمثل النقد وما في حكمه في:
        (باستثناء رصيد احتياطي مصرف البحرين المركزي واألرصدة نقد وأرصدة لدى البنوك

  169,619    284.649  )ةالمقيد
  87,268    112.971  (أقل من ثالثة أشهر) إيداعات لدى مؤسسات مالية

  397.620    256,887  

  .آالف دوالر أمريكي) 7: 2018يناير  1( آالف دوالر أمريكي 1.041 * صافي من الخسائر االئتمانية المتوقعة بمبلغ

جزءاً أساسياً من هذه البيانات المالية الموحدة. 40إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 



  13                                                                                                                            المالية ش.م.بمجموعة جي اف اتش 
  

 بيان التغيرات في حسابات االستثمار المقيدة الموحد
                                                                                                                                    2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

    
  

  2018ديسمبر  31  2018يناير  1الرصيد في   الحركة خالل السنة  2018ديسمبر  31الرصيد في 

  
المجموع 
(بآالف 

الدوالرات 
  األمريكية)

  
معدل سعر 

  الوحدة
(بالدوالر 
  األمريكي)

  
  

عدد الوحدات 
  (باآلالف)

مصروفات 
  إدارية

(بآالف 
الدوالرات 
  األمريكية)

رسوم البنك 
  كوكيل

(بآالف 
الدوالرات 
  األمريكية)

  أرباح أسهم
  مدفوعة
(بآالف 

الدوالرات 
  األمريكية)

  مجمل
  الدخل

(بآالف 
الدوالرات 
  األمريكية)

  
  إعادة تقييم
(بآالف 

الدوالرات 
  األمريكية)

استثمارات/ 
 )سحوبات(

(بآالف 
الدوالرات 
  األمريكية)

  
المجموع 
(بآالف 

الدوالرات 
  األمريكية)

  
  معدل سعر

  الوحدة
(بالدوالر 
  األمريكي)

  
  
  

عدد الوحدات 
  (باآلالف)

 
  
  

  

                          
  الشركة :                        

  شركة مينا للعقارات (ش.م.ك.م)   150  0.35  52  -  )3(  -  -  -  -  150  0.33  49

  صندوق البشاير  13  7.03  93  -  -  -  -  -  -  13  7.03  93

  # )1سفانا لالستثمار (ريا   6.254  2.65  16.588  -  -  -  -  -  -  6.254  2.65  16.588

  # )5شادن لالستثمارات العقارية ذ.م.م (ريا   3.529  2.65  9.361  )252(  -  -  )690(  -  -  3.434  2.65  9.109

  # )6شركة لوكاتا المحدودة (ريا  2.633  1.00  2.633  -  -  -  -  -  -  2.633  1.00  2.633

                         
28.472      -  -  )690(  -  )3(  )252(  28.726       

  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

  اً من هذه البيانات المالية الموحدة.أساسيجزءاً  40إلى  1ات المرفقة من يضاحتشكل اإل
  



  14                                                                                                           ش.م.بمجموعة جي اف اتش المالية 
  

 بيان التغيرات في حسابات االستثمار المقيدة الموحد
                                                                                                           (يتبع)  2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

    
  

  2017ديسمبر  31  2017يناير  1الرصيد في   الحركة خالل السنة  2017ديسمبر  31الرصيد في 

  
المجموع 
(بآالف 

الدوالرات 
  األمريكية)

  
معدل سعر 

  الوحدة
(بالدوالر 
  األمريكي)

  
  

عدد الوحدات 
  (باآلالف)

مصروفات 
  إدارية

(بآالف 
الدوالرات 
  األمريكية)

رسوم البنك 
  كوكيل

(بآالف 
الدوالرات 
  األمريكية)

  أرباح أسهم
  مدفوعة
(بآالف 

الدوالرات 
  األمريكية)

  مجمل
  الدخل

(بآالف 
الدوالرات 
  األمريكية)

  
  إعادة تقييم
(بآالف 

الدوالرات 
  األمريكية)

استثمارات/ 
 )سحوبات(

(بآالف 
الدوالرات 
  األمريكية)

  
المجموع 
(بآالف 

الدوالرات 
  األمريكية)

  
  معدل سعر

  الوحدة
(بالدوالر 
  األمريكي)

  
  
  

عدد الوحدات 
  (باآلالف)

  
  
  

  

                          
  الشركة :                        

  شركة مينا للعقارات (ش.م.ك.م)   150  0.35  52  -  -  -  -  -  -  150  0.35  52

  صندوق البشاير  93  6.85  637  )532(  )12(  -  -  -  -  13  7.03  93

  # )1سفانا لالستثمار (ريا   6.304  2.65  16.721  )133(  -  -  -  -  -  6.254  2.65  16.588

  # )5شادن لالستثمارات العقارية ذ.م.م (ريا   3.652  2.65  9.686  )325(  -  -  -  -  -  3.529  2.65  9.361

  # )6شركة لوكاتا المحدودة (ريا  2.633  1.00  2.633  -  -  -  -  -  -  2.633  1.00  2.633

                         
28.726      -  -  -  -  )12(  )965(  29.729       

  
  # تمثل حسابات استثمار مقيدة للمصرف الخليجي التجاري.

  
  
  
  
  
  
  
  

  اً من هذه البيانات المالية الموحدة.أساسيجزءاً  40إلى  1ات المرفقة من يضاحتشكل اإل



  15                                                                           مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب 
  

         الموحد والزكاة ةصندوق األعمال الخيري أموالبيان مصادر واستخدامات 
  الدوالرات األمريكية آالفب                                                 2018 ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

  
  

2017    2018    
        
  والزكاة مصادر صندوق األعمال الخيرية      

  مساهمات من قبل المجموعة  2.954    4.468
 )31إيرادات مخالفة للشريعة اإلسالمية (إيضاح  48   45

      
  مجموع المصادر 3.002   4.513

        
  استخدامات صندوق األعمال الخيرية والزكاة      

    استغالل صندوق األعمال الخيرية والزكاة )1.208(   )3.833(
      
  مجموع االستخدامات )1.208(   )3.833(

        
  االستخدامات على المصادر  فائض   1.794    680

        
  يناير 1الموزع في رصيد صندوق األعمال الخيرية والزكاة غير   2.841    2.160

      
  )16(إيضاح  ديسمبر  31رصيد صندوق األعمال الخيرية والزكاة غير الموزع في  4.635   2.840

  
        يتمثل في:

  13    756  زكاة مستحقة 
  2.827    3.880  خيريةالصندوق األعمال 

        
  4.635    2.840  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اً من هذه البيانات المالية الموحدة.أساسيجزءاً  40إلى  1ات المرفقة من يضاحتشكل اإل
  



  16                                                                           مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب 
  

         ات حول البيانات المالية الموحدةإيضاح
  الدوالرات األمريكية آالفب                                                 2018 ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

  
  نشأة مالتقرير .  1

بموجب  1999ش.م.ب ("البنك") شركة مساهمة بحرينية، تأسست في مملكة البحرين في سنة  مجموعة جي إف إتش المالية
ً لترخيص ممنوح من قبل مصرف البحرين  44136السجل التجاري رقم  ويعمل كبنك استثماري اسالمي بالجملة وفقا

وراق المالية وسوق دبي لألوراق المركزي. ان أسهم البنك مدرجة في كل من سوق البحرين لألوارق المالية وسوق الكويت لأل
  المالية. 

تخضع أنشطة البنك ألنظمة مصرف البحرين المركزي واشراف هيئة رقابة شرعية وفقاً لدورها المنصوص عليه في عقد 
  التأسيس والنظام األساسي للبنك.

ادئ ية تتماشى مع أحكام ومبتشتمل أنشطة البنك الرئيسية على تقديم خدمات االستشارات االستثمارية ومعامالت استثمار
  الشريعة اإلسالمية وفقاً لرأي هيئة الرقابة الشرعية للبنك.

  
  البيانات المالية الموحدة

  تشتمل البيانات المالية الموحدة على نتائج البنك والشركات التابعة له ("المجموعة"). 
  

  :علىلمالية التي تم توحيدها في هذه البيانات اتشتمل الشركات التابعة الرئيسية 
  

الشركة األم/   بلد التأسيس  إسم الشركة التابعة
  المالكة

نسبة الملكية 
الفعلية 
2018  

  نشاط العمل الرئيسي

االمارات   جي اف اتش كابيتال المحدودة
  العربية المتحدة

  جي اف اتش

 إدارة االستثمارات   100%

المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب* 
)KHCB(  

  مملكة البحرين

  أعمال مصرفية بالتجزئة  *55.41%

  إدارة الضيافة  %100  شركة فنادق العرين ش.ش.و
  تطوير العقارات  %100  شركات مشاريع العرين ش.م.ب (مقفلة)

شركة الصقر لألسمنت ش.م.ب * 
  (مقفلة)

  صناعة اإلسمنت  51.72% 

شركة بوابة المغرب االستثمارية 
)MGIC*(   

  جزر الكايمن

  تطوير العقارات  89.26%

  تطوير العقارات  %51.41   شركة مرفأ تونس لالستثمار*
شركة استثمار مدينة نافي مومباي 

للطاقة، وشركة استثمار مدينة مومباي 
لتكنولوجيا المعلومات (معاً " مشاريع 

  الهند")*

  تطوير العقارات  77.20%

للمؤسسات شركة قابضة   %61.18  *شركة شيفيلد دبي لالستثمار
  التعليمية

 شركة الخليج القابضة ش.م.ك *
  دولة الكويت

االحتفاظ بأسهم شركات   51.18%
  كويتية وأجنبية

شركة صروح، جزر الكايمان 
  ("صروح")

  جزر الكايمن

المصرف 
الخليجي 
  التجاري

  

بناء وبيع العقارات في   10.00%
  "أوريكس هيلز"

  20* راجع إيضاح 

 من الشركات ذات أغراض محدودة وشركات تابعة والتي تم تأسيسها بهدف تكاملها مع أنشطة البنكيوجد لدى البنك العديد 
  وشركاته التابعة الرئيسية. 

  



  
  17                                                                            مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب

  
         الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

  بآالف الدوالرات األمريكية                                                  2018 ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية
  
  
  (يتبع)نشأة مالتقرير .  1

  
ركة شجنة دلمون المفقودة ش.ش.و، وهي  -ببيع استثمارها في شركة العرين للترفيه والسياحة خالل السنة قامت المجموعة 

. كما قامت المجموعة ببيع كامل حصتها في شركة جي سي )22تابعة مملوكة بالكامل، كجزء من تسوية مطلوبات (إيضاح 
وبالتالي، تم إلغاء احتساب الموجودات والمطلوبات  وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل. ،إل سنترال بارك أوف ليسل لإلدارة

 تاالتابعة حتى فقدان السيطرة ضمن بند "ربح من عمليات الشرك تم عرض صافي عمليات الشركات عند فقدان السيطرة.
سنة ة لالمقارنفي بيان الدخل الموحد، بما في ذلك عرض مبالغ  ضمن العمليات المتوقفة" ، صافيالتابعة غير المصرفية

2017.  
  

  أساس االلتزام    .2

ً لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية تم إعداد البيانات المالية الموحدة  وفقا
اإلسالمية وقانون الشركات التجارية. بالتوافق مع متطلبات هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ودليل 

المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ذات العالقة األنظمة الصادر عن مصرف البحرين المركزي، تقوم المجموعة بإتباع 
  وذلك في الحاالت التي اليوجد لها معيار محاسبي صادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات اإلسالمية.

    
  ساس االعدادأ    .2

تثمارات  قياس فيما عدا التاريخية،وفقاً لمبدأ التكلفة  الموحدة عدت البيانات الماليةأ ظهر في األوراق المالية، والتي تاالس
روفاتها في بيان الدخل . لقيمة العادلةبا نف المجموعة مص روف.ريقة طتبعاً لطالموحد تص انات يتم عرض البي بيعة المص

تخدمة في  والر األمريكيالمالية الموحدة بالد تعملة من قبل المجموعة في معامالتها والعملة المس عرض وهي العملة المس
ة  تقريبتم  البيانات المالية. ار إليه والد لفإلى أ والر األمريكيبالدجميع المعلومات المالية المعروض ر، فيما عدا المش

   خالف ذلك.

سبية الهامة. كما يتطلب أيضاً من اإلدارة  ستخدام بعض التقديرات المحا في  قديراً تان إعداد البيانات المالية الموحدة يتطلب ا
اب التعديالت على  تمرة. يتم احتس ورة مس يات بص بية للمجموعة. يتم مراجعة التقديرات والفرض ات المحاس ياس تطبيق الس
التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها هذا التعديل وأي فترات مستقبلية متأثرة. تعتقد اإلدارة أن الفرضيات المستخدمة 

بة، وأن البيانات المالية كل عادل. ان األمور التي تتطلب قدر  المركزتعرض  للمجموعةالموحدة  مناس المالي والنتائج بش
  ).5أو التعقيد أو التي تتطلب فرضيات وتقديرات مؤثرة على البيانات المالية الموحدة مبينة في إيضاح ( التقديركبير من 

  
  .  السياسات المحاسبية الهامة4

ذه السياسات ه تطبيقوالتي تم تطبيقها عند إعداد هذه البيانات المالية الموحدة. تم  الهامة المحاسبية للسياسات عرض يلي فيما
المحاسبة  معيار طبيقت أثر بإستثناء الماضي، العام فيتم تطبيقها  التيالمحاسبية  السياسات تلك معالمحاسبية  على نحو ثابت  

  ).30المالي رقم (
  

  المحاسبية الجديدة والتغييرات في السياسات المحاسبية معاييرأثر الأ) 
  2018يناير  1سارية المفعول من والتفسيرات الجديدة  والتعديالت المعايير )1

ال يوجد أي معايير أو تفسيرات جديدة صادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، والسارية 
  .2018يناير  1 ابتداء منالمفعول 

  
  ولكن غير نافذة بعدوالتفسيرات الجديدة الصادرة  والتعديالت المعايير )2
  

  وكالة االستثمار (الوكالة باالستثمار) –) 31معيار المحاسبة المالي رقم (
االستثمار (الوكالة  وكالةالهدف من هذا المعيار هو وضع السياسات المحاسبية وسياسات إعداد التقارير المالية ألدوات 

، الموجودات وااللتزامات ذات العالقة، كلما كان قابالً للتطبيق، للمؤسسات المالية اإلسالمية من كال المنظورين باالستثمار)
، ويتوقع أن يؤثر 2020يناير  1(مستثمر) ووكيل. المعيار ساري المفعول للسنوات المالية التي تبدأ من أو بعد  كاصيل

الدخل والمصروفات، بما في ذلك المقابل المتغير، من ترتيبات الوكالة. تقوم المجموعة حالياً بتقييم أثر تطبيق على عرض 
  هذا المعيار.



 
  18مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب                                                                            

  
         الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية

  بآالف الدوالرات األمريكية                                                  2018 ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية
  

  (يتبع) .  السياسات المحاسبية الهامة4
  

  أ) أثر اإلعالنات المحاسبية الجديدة والتغييرات في السياسات المحاسبية (يتبع)
  

     (يتبع) ولكن غير نافذة بعدوالتفسيرات الجديدة الصادرة  والتعديالت المعايير )2
  

  االستثمار في الصكوك واألسهم واألدوات المماثلة –) 33معيار المحاسبة المالي رقم (
)، ويقدم توجيهاً معدالً لتصنيف وقياس االستثمارات، لتتماشى مع 25هذا المعيار محل معيار المحاسبة المالي رقم (يحل 

الممارسات الدولية. تعتمد فئات التصنيف اآلن على اختبارات نموذج العمل، وسيتم السماح بإعادة التصنيف فقط عند تغيير 
، 2020يناير  1معيار ساري المفعول للسنوات المالية التي تبدأ من أو بعد نموذج العمل، وسيتم تطبيقه بأثر رجعي. ال

إنه من فوتقوم المجموعة حالياً بتقييم أثر تطبيق هذا المعيار.على الرغم من ذلك، ونظراً لطبيعة استثمارات المجموعة، 
  وحدة.غير المتوقع أن يكون لتطبيق هذا المعيار أي أثر جوهري على البيانات المالية الم

    
  احتياطيات المخاطر –) 35معيار المحاسبة المالي رقم (

سيطبق المعيار على احتياطيات المخاطر التي تنشؤها المؤسسات المالية اإلسالمية، للحد من مخاطر كل من االئتمان، 
التي يواجهها أصحاب والسوق، واستثمارات أسهم حقوق الملكية، والسيولة، ومعدل العائد أو المخاطر التجارية المرّحلة 

األرباح ويتحملون الخسائر). المعيار ال يجبر المؤسسات المالية  يتشاركونالمستثمرون الذين  وبشكل أساسيالمصلحة (
، ولكن إذا تم إنشاء احتياطي من هذا النوع، يجب على المؤسسة االلتزام المخاطراإلسالمية على االحتفاظ باحتياطيات 

. حالياً، ال تقوم 2020يناير  1المعيار ساري المفعول للسنوات المالية التي تبدأ من أو بعد   بكامل متطلبات المعيار.
ويظل ذلك المجموعة بالتخصيص الحتياطي معادلة األرباح  واحتياطي مخاطر االستثمار على أساس معدل للمخاطر، 

جلس الخدمات المالية اإلسالمية حول إدارة حسب اختيار المجموعة. تعمل المجموعة حالياً على تطبيق إرشادات بازل وم
      مخاطر معدالت الفائدة، وسيتم معالجة سياسة احتياطي المخاطر كجزء من هذه العملية.

  
 المخاطر ذات وااللتزامات، والخسائر االئتمانية القيمة انخفاض –) 30معيار المحاسبة المالي رقم (ل المبكر التطبيق
 :العالية

انخفاض القيمة،  –) 30أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية معيار المحاسبة المالي رقم (
 ،2020 يناير 1 من ابتداء المفعول ساري المعيار هذا 2017في  العالية المخاطر ذاتوالخسائر االئتمانية وااللتزامات 

حسب توجيهات مصرف  2018 يناير 1 من ابتداء مبكراً  المعيار بتطبيق المجموعة قامت. المبكر بالتطبيق السماح مع
تأسيس سياسات المحاسبة وإعداد التقارير المالية النخفاض القيمة والخسائر لهذا المعيار  يهدفالبحرين المركزي. 

، الية اإلسالميةاالئتمانية على مختلف التمويالت اإلسالمية، واالستثمارات وبعض الموجودات األخرى للمؤسسات الم
 لىع، والتي تمّكن على وجه الخصوص مستخدمي البيانات المالية العالية المخاطر ذاتوالمخصصات مقابل االلتزامات 

تقييم عادل للمبالغ، والتوقيت، وعدم اليقينية المتعلقة بالتدفقات النقدية المستقبلية الخاصة بهذه الموجودات. معيار ب القيام
المخصصات واالحتياطيات، وأجزاء من معيار  -)11) يحل محل معيار المحاسبة المالي رقم (30قم (المحاسبة المالي ر

  االستثمار في الصكوك واألسهم واألدوات المماثلة التي تعالج انخفاض القيمة.  -)25المحاسبة المالي رقم (

لك بناء على طبيعة المخاطر ذات فئات، وذ 3) يصنف الموجودات والتعرضات إلى 30معيار المحاسبة المالي رقم (
) 1(األصول. هذه(أي المخاطر االئتمانية والمخاطر األخرى)، ويصف ثالث منهجيات لتقييم الخسائر لكل من فئات  الصلة

  ) منهجية انخفاض القيمة.3) منهجية صافي القيمة القابلة للتحقق، و (2منهجية الخسائر االئتمانية، (
  

 تصنيف الموجودات والتعرضات ضمن الفئات التالية:لغرض هذا المعيار، يجب 
 :(تخضع لمنهجية الخسائر االئتمانية) الموجودات والتعرضات الخاضعة للمخاطر االئتمانية 

 .الذمم المدينة 
 .التعرضات خارج الميزانية العمومية  

 

 المخزون (يخضع لمنهجية القيمة القابلة للتحقق(. 
 الستثمارية األخرى الخاضعة للمخاطر األخرى، عدا مخاطر االئتمان (تخضع الموجودات والتعرضات التمويلية وا

  لمنهجية انخفاض القيمة).
  



منهجية الخسائر االئتمانية للذمم المدينة والتعرضات خارج الميزانية العمومية منهجية القياس المزدوج، والذي يتم  تعتبر
  شهراً، أو خسائر ائتمانية متوقعة مدى الحياة. 12متوقعة على مدى موجبها قياس مخصص الخسارة إما كخسائر ائتمانية ب
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  (يتبع) .  السياسات المحاسبية الهامة4

  
  أ) أثر اإلعالنات المحاسبية الجديدة والتغييرات في السياسات المحاسبية (يتبع)

  
     (يتبع)ولكن غير نافذة بعد والتفسيرات الجديدة الصادرة  والتعديالت المعايير )2

   
  الخسائر االئتمانية المتوقعة

) منهجية الخسائر االئتمانية مع نموذج تطلعي "للخسائر االئتمانية المتوقعة". نموذج 30يقدم معيار المحاسبة المالي رقم (
انخفاض القيمة الجديد سيكون واجب التطبيق على الموجودات المالية التي تخضع لمخاطر االئتمان. كما يتطلب عدد من 

  ت المحاسبية لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة، مثل:الجوهرية عند تطبيق المتطلبا القرارات

 تحديد معايير الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان؛  

 اختيار النماذج والفرضيات المناسبة لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة؛  

  ية الخسائر االئتمانوالموازين ذات العالقة لكل نوع من المنتجات/ األسواق و المستقبليةتعيين عدد السيناريوهات
  المتوقعة المصاحبة.

  موجودات مالية مماثلة ألغراض قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة.ل مجموعاتإعداد  

  
  .لالسترداد القابلة القيمة الدفترية القيمة به تفوق الذي المبلغ هي القيمة انخفاض خسارة

  
 الموجودات قيمة بانخفاض المتعلقة المحاسبية السياسات في تغييرات) 30عن تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم ( نتج

. كما هو 2017ديسمبر  31على المبالغ المحتسبة سابقاً في البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  والتسويات المالية
ً لألحكام االنتقالية لمعيار المحاسبة المالي رقم (  أي. المقارنة أرقام تعديل عدم المجموعة اختارت ،)30مسموح طبقا

 لألرباح تاحياالفت الرصيد في احتسابها تم االنتقالي، التاريخ في كما المالية للموجودات الدفترية المبالغ على تعديالت
  .المستبقاة

  
يعدل أيضاً اإلفصاحات المطلوبة بموجب المعايير األخرى التي تتناول األدوات المالية،  )30معيار المحاسبة المالي رقم (

 المالي المحاسبة لمعيار االنتقاليةعن اآلثار  اإلفصاح): "اإلفصاحات". 7مثل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (
  : أدناه موضح 30 رقم

  
 المحاسبية السياسات في التغييرات 

 في ملخصة) 30والناتجة من تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم ( جموعةالرئيسية في السياسات المحاسبية للم التغيرات
رنة المتعلقة باألدوات المالية لفترات المقا المحاسبية السياسات فإن المقارنة، أرقام تعديل يتم لم أنه بما). س( 4 رقم إيضاح

            في ةالمنتهي وللسنة في كماتستند على المعايير ذات العالقة كما هو مفصح عنه في البيانات المالية الموحدة المدققة 
  . 2017 ديسمبر 31
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  (يتبع) .  السياسات المحاسبية الهامة4

  
  أ) أثر اإلعالنات المحاسبية الجديدة والتغييرات في السياسات المحاسبية (يتبع)

  
     ولكن غير نافذة بعد (يتبع)والتفسيرات الجديدة الصادرة  والتعديالت المعايير )2

  
 30تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم  أثر    

الف  16.586أدى إلى انخفاض األرباح المستبقاة بمبلغ  2018يناير  1) كما في 30المحاسبة المالي رقم (تطبيق معيار 
  دوالر امريكي.

  
  حصص غير  أرباح  
 مسيطرة  مستبقاة  

      
      

  345.770  122.825  (المعلن سابقاً) 2018يناير  1الرصيد كما في 
      

      المتوقعة:األثر على احتساب الخسائر االئتمانية 
  )2(  )5( المالية المؤسسات لدى وإيداعاتالبنوك لدى  أرصدة

  )4(  )4( الصكوكفي  استثمار
  )10.447(  )12.983(  التمويالت موجودات

  )2.031(  )2.523(  أقساط إيجارات مستحقة) ذلك في بماموجودات مشتراة لغرض التأجير (
  -  )316(  ذمم مدينة أخرى

  )608(  )755(  مالية ضمانات وعقود التزامات
      
  )16.586(  )13.092(  
      

  332.678  106.239  (المعدل) 2018يناير  1الرصيد كما في 
  

  
 التعرضات الخاضعة للخسائر االئتمانية المتوقعة   

 المالي لمحاسبةا معيار بموجبللتعرضات الخاضعة للخسائر االئتمانية المتوقعة  الدفترية المبالغ بين يطابق التالي الجدول
                في  للمعيار الجديد) عند االنتقال 30مع المبالغ الدفترية بموجب معيار المحاسبة المالي رقم ( ،)11( رقم

 . 2018يناير  1تاريخ 
  

  يناير 1في  إعادةأثر   31 في  
 2018  *القياس 2017 ديسمبر  
        
        

  290.494  )7(  290,501  المالية المؤسسات لدى وإيداعاتالبنوك لدى  أرصدة
  969.072  )23.430(  992.502  التمويالت موجودات

  300.647  )8(  300.655  الصكوكفي  استثمار
        أقساط إيجارات ذلك في بماموجودات مشتراة لغرض التأجير (

  276.037  )4.554(  280.591  مستحقة)
  238.268  )316(  238.584  ذمم مدينة أخرى

  228.326  )1.363(  229.689  مالية ضمانات وعقود التزامات
        
  2.332.522  )29.678(  2.302.844  

  * شاملة تلك المنسوبة للحصص غير المسيطرة
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  أ) أثر اإلعالنات المحاسبية الجديدة والتغييرات في السياسات المحاسبية (يتبع)

  
     ولكن غير نافذة بعد (يتبع)والتفسيرات الجديدة الصادرة  والتعديالت المعايير )3
  

 (يتبع) التعرضات الخاضعة للخسائر االئتمانية المتوقعة  
  
  :حسب المرحلة ،2018يناير  1لجدول التالي يوضح المبالغ الدفترية للتعرضات الخاضعة للمخاطر االئتمانية كما في ا

  
  المجموع  3المستوى  2المستوى  1المستوى   
          2018يناير  1

          
  194.932  -  -  194.932  لدى البنوك أرصدة

  95.569  -  -  95.569  المالية المؤسسات لدى إيداعات
  992.502  116.708  221.053  654.741  التمويالت موجودات

          موجودات مشتراة لغرض التأجير 
  280.591  26.955  43.517  210.119  أقساط إيجارات مستحقة) ذلك في بما(

  300.655  390  -  300.265  الصكوك في استثمار
  238.584  -  -  238.584  ذمم مدينة أخرى

  229.689  3.406  50.265  176.018  مالية ضمانات وعقود التزامات
          

  2.332.522  147.459  314.835  1.870.228  مطروحاً: الخسائر االئتمانية المتوقعة
  
  

  :الخسائر االئتمانية المتوقعة في مختلف المراحل خالل السنةالحركة في 
  

  المجموع  3المستوى  2المستوى  1المستوى   
          2018ديسمبر  31
          

  67.400  31.548  27.950  7.902  2018 يناير 1الرصيد في 
          

  -  )270(  )8.186(  8.456  1 المرحلة إلى المحول
  -  )218(  1.056  )838(  2 المرحلة إلى المحول
  -  7.141  )6.534(  )607(  3 المرحلة إلى المحول

    6.653  )13.614(  7.011  صافي المحول
  11.765  15.796  )3.894(  )137(  )26(إيضاح  مخصص الفترة، صافي

  )4.154(  )4.154(  -  -  شطب
          

 75.011  49.843  10.392  14.776  2018ديسمبر  31الرصيد في 
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  (يتبع) .  السياسات المحاسبية الهامة4
  

  )   أساس التوحيدب

  توحيد األعمال )1

يتم احتساب توحيد األعمال باستخدام طريقة االستحواذ وبتاريح االستحواذ، وهو التاريخ الذي انتقلت فيه السيطرة إلى 
لمؤسسة من أجل الحصول على منافع من أنشطتها. المجموعة. السيطرة هي سلطة التحكم في السياسات المالية والتشغيلية 

  عند تقييم السيطرة، تأخذ المجموعة باالعتبار حقوق التصويت المحتملة والتي يمكن ممارستها حالياً.

  االستحواذ كما يلي: ختقوم المجموعة بقياس الشهرة بتاري

 :ًالقيمة العادلة للمقابل المحول، زائدا 

 سيطرة في الشركة المشتراة، زائداً:المبلغ المحتسب للحصص غير الم 

  ،في الشركة المشتراة ً إذا تحقق توحيد األعمال على مراحل، القيمة العادلة لحصص حقوق الملكية الموجودة سابقا
 مطروحاً:

 ) لتي االعادة القيمة العادلة) للموجودات القابلة للتحديد المشتراة، والمطلوبات القابلة للتحديد في صافي المبلغ المحتسب
 اخذتها المجموعة على عاتقها.

  
  عندما يكون الفائض سالباً، يتم مباشرة احتساب ربح صفقة الشراء في بيان الدخل الموحد.

  
  المقابل المحول ال يشمل المبالغ المتعلقة بسداد أي عالقة سابقة. يتم عادة احتساب هذه المبالغ في بيان الدخل الموحد.

  
تكاليف المعامالت، عدا تلك المتعلقة بإصدار أدوات دين أو حقوق ملكية، والتي تتكبدها المجموعة في توحيد األعمال، يتم 

  احتسابها كمصروفات عند تكبدها. 
  

 ةيتم قياس أي التزام طارئ بالقيمة العادلة في تاريخ الشراء. إذا تم تصنيف هذا االلتزام كحقوق ملكية، فإنه ال يتم إعاد
قياسه، ويتم احتساب السداد ضمن حقوق الملكية. ويتم احتساب أي تغيرات الحقة في القيمة العادلة لاللتزام الطارئ في بيان 

 الدخل الموحد.
  

  )  الشركات التابعة2

الشركات التابعة هي مؤسسات (وتشمل الشركات ذات األغراض الخاصة) خاضعة لسيطرة المجموعة. توجد السيطرة 
ون للمجموعة سلطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة السياسات المالية والتشغيلية لمؤسسة من أجل عندما يك

الحصول على منافع من أنشطتها. يتم توحيد البيانات المالية للشركات التابعة من تاريخ الحصول على السيطرة ويتم التوقف 
  عن التوحيد عند فقدان تلك السيطرة. 

  
  ةمسيطرحصص غير )  3

يتم قياس الحصص غير المسيطرة بحصتها التناسبية في صافي موجودات الشركة المشتراة القابلة للتحديد في تاريخ 
  الشراء.

قياس الحصص غير المسيطرة،  أساس ختيارامن الشركة التابعة، تقوم المجموعة ب %100أقل من  االستحواذإذا تم 
  كل معاملة على حدة، كالتالي:لعلى أساس 

  ر يشمل جزء منسوب للحصص غيو، والذي يعني الشهرة، أو ربح الصفقة الشراء، االستحواذبالقيمة العادلة بتاريخ
 أو المسيطرة العادية؛



  التي، وذ عليهاالمستحوفي المبلغ المحتسب لصافي الموجودات القابلة للتحديد للشركة الحصة التناسبية لحامل األسهم 
  فقط. عليهاالمسيطرة  بالحصةعني الشهرة المحتسبة، أو ربح صفقة الشراء، وتتعلق ت
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  .  السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)4

  
  )   أساس التوحيد (يتبع)ب
  

  ) الشركات ذات األغراض الخاصة4

ت والشركات التابعة له. الشركات التابعة هي مؤسسا بنكللالبيانات المالية الموحدة للمجموعة على البيانات المالية تشتمل 
سلطة، بصورة مباشرة  بنكلل. توجد السيطرة عندما يكون بنكال(وتشمل شركات ذات أغراض خاصة) خاضعة لسيطرة 

أو غير مباشرة، في إدارة السياسات المالية والتشغيلية لمؤسسة من أجل الحصول على منافع من أنشطتها. يتم توحيد 
البيانات المالية للشركات التابعة من تاريخ تحويل السيطرة إلى المجموعة ويتم التوقف عن توحيد البيانات المالية عند فقدان 

  فترض وجود السيطرة عندما يمتلك البنك غالبية حقوق التصويت في اإلستثمار.يُ  تلك السيطرة.
  

الشركات ذات األغراض الخاصة هي شركات تم إنشاؤها لتحقيق هدف ُمحدد وواضح كتوريق أصول معينة، أو تنفيذ 
تم تحديد ما إذا كان يتكون حقوق التصويت ذات أهمية لتشغيل هذه الشركات. وعادة  معاملة معينة لتمويل أو إستثمار

المستثمر يتصرف كمدير أو وكيل بناءاً على إمتالكه سلطة إتخاذ القرار في اإلستثمار والمقدرة على التحكم في العوائد 
لتحكم في المقدرة على استثمار واإلفي تخاذ القرار سلطة إالمستثمر  وبالتالي مدى العالقة بين السلطة والعوائد. إن إمتالك

د ما إذا كان يتصرف كمدير او وكيل، لتحديد ما إذا كان هناك عالقة بين السلطة والعوائد. إذا كان صانع القرار يحد العوائد
إتخاذ  سيطرة. عندالستنتاج توجد عالقة بين السلطة والعوائد، والسلطة المفوضة لصانع القرار ال تؤدي إل وكيالً، فال

التسهيالت المالية المقدمة أو تمديد الشروط لتتجاوز الشروط األصلية،  المجموعة قرارات إختيارية، كإقراض مبالغ تفوق
أو في حالة تغير العالقة بين المجموعة والشركة ذات األغراض الخاصة، فإن المجموعة تقوم بإعادة تقييم السيطرة على 

  الشركة ذات األغراض الخاصة.
  

ا بصفة األمانة وأدوات االستثمارات األخرى نيابة عن تقوم المجموعة بصفتها كوصي بإدارة الموجودات المحتفظ به
المستثمرين. البيانات المالية لهذه الشركات ذات األغراض الخاصة لم يتم توحديها في هذه البيانات المالية الموحدة. يتضمن 

  معلومات عن الموجودات تحت اإلدارة من قبل المجموعة. 27إيضاح رقم 
  

  ) فقد السيطرة5

عند فقدان السيطرة، تقوم المجموعة بإلغاء احتساب موجودات ومطلوبات الشركة التابعة، وأي حصص غير مسيطرة، 
ومكونات حقوق الملكية األخرى ذات العالقة بالشركة التابعة. يتم احتساب أي فائض أو عجز ينتج عن فقدان السيطرة في 

ي الشركة التابعة السابقة، يتم قياس تلك الحصة بالقيمة العادلة بيان الدخل الموحد. إذا احتفظت المجموعة بأي حصة ف
بتاريخ فقدان السيطرة. الحقاً، يتم قياس هذه الحصة كاستثمار محتسب بطريقة حقوق الملكية، أو وفقاً للسياسة  المحاسبية 

     للمجموعة الستثمارات األوراق المالية ، وذلك اعتماداً على مستوى السيطرة المحتفظ بها.
  

  ت في  الشركات الزميلة) االستثمارا6

الشركات الزميلة هي الشركات الخاضعة لتأثير مهم من قبل المجموعة، ولكن ليس لها سيطرة أو سيطرة مشتركة على 
 20السياسات المالية التشغيلية. يكون للمجموعة تأثير مهم على الشركات الزميلة عندما تمتلك المجموعة نسبة تتراوح بين 

  من حقوق التصويت في الشركات الزميلة. % 50و   %
  

عند احتساب استثمار في شركة زميلة مبدئياً، تقوم المجموعة باختيار السياسة المحاسبية إما باحتساب االستثمار بطريقة 
حقوق الملكية أو كاستثمار بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل. تستغل المجموعة اإلعفاء الموجود في معيار المحاسبة 

ت الزميلة، على اعتبار أنها مؤسسة ذات رأسمال مخاطر وتقوم بتصنيف بعض االستثمار في الشركا – 24المالي رقم 
استثماراتها في الشركة الزميلة "كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل". يتم إدارة، وتقييم، وإعداد تقارير داخلية 

  )). هـ( 4عن هذه االستثمارات على أساس القيمة العادلة (راجع إيضاح 
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  (يتبع) ) االستثمارات في  الشركات الزميلة (االستثمارات المحتسبة بطريقة حقوق الملكية)6

  
إذا تم اختيار طريقة حقوق الملكية الحتساب االستثمار في شركة زميلة، يتم احتساب االستثمارات مبدئياً بالتكلفة، ويتم زيادة 
أو خفض القيمة الدفترية الحتساب نصيب المستثمر من ربح أو خسارة الشركة المستثمر فيها بعد تاريخ الشراء. التوزيعات 

فيها تخفض القيمة الدفترية لالستثمار. قد تكون التعديالت على القيمة الدفترية ضرورية المستلمة من الشركة المستثمر 
للتغيرات في نصيب المستثمر في الشركة المستثمر فيها والناتجة من تغيرات حقوق الملكية للشركة المستثمر فيها. عندما 

رية قة حقوق الملكية، يتم تخفيض القيمة الدفتتتعدى حصة المجموعة من الخسائر حصتها في االستثمارات المحتسبة بطري
إلى صفر ويتم وقف احتساب أي خسائر إضافية ماعدا في حال تكبدت المجموعة التزامات قانونية أو إعتيادية أو قامت 

لة يبدفع مبالغ بالنيابة عن الشركة الزميلة. يتم التوقف عن استخدام طريقة حقوق الملكية الحتساب االستثمار في شركة زم
  عندما يتم تصنيف االستثمار كمحتفظ به لغرض البيع.  

  
   واالحتساب بطريقة حقوق الملكية معامالت تم استبعادها عند توحيد البيانات المالية )7

يتم استبعاد جميع المعامالت واألرصدة وأي إيرادات أو مصروفات غير محققة (ما عدا أرباح أو خسائر صرف العمالت 
والناتجة عن عمليات مع الشركات التابعة للمجموعة عند إعداد البيانات المالية الموحدة. يتم أيضاً استبعاد األرباح األجنبية) 

الناتجة من المعامالت بين المجموعة مع الشركات الزميلة المحتسبة بطريقة حقوق الملكية إلى حد نصيب المجموعة من 
ر غير المحققة بالطريقة نفسها فقط لحد أن ال يكون هناك دالئل انخفاض في هذه الشركات. كما يتم أيضاً استبعاد الخسائ

القيمة. يتم تغيير السياسات المحاسبية للشركات التابعة والشركات الزميلة المحتسبة بطريقة الملكية عند الضرورة، للتأكد 
  من توافقها مع تلك التي تطبقها المجموعة.

  
  البيعلغرض موجودات محتفظ بها   )ج

      
  التصنيف )1

ً بصورة كبيرة أنه سيتم لغرض تصنف المجموعة الموجودات غير المتداولة كموجودات محتفظ بها  البيع إذا كان متوقعا
الشركة شهراً.  12استرداد قيمتها الدفترية بشكل رئيسي من خالل معاملة بيع وليس من خالل االستخدام المستمر خالل 

ً به المستحوذ عليهاالتابعة  بيع، ويعرض الدخل لغرض الدف إعادة بيعها تصنف كمجموعة تصرف محتفظ بها حصريا
  والمصروفات من عملياتها كجزء من العمليات المتوقفة.  

  
  القياس )2

، أو مجموعات التصرف، بصورة عامة بالقيمة الدفترية أو القيمة العادلة مطروحاً منها تكاليف البيع، الموجودات هذه تقاس
أي خسارة انخفاض قيمة على مجموعة التصرف يتم تخصيصها أوال على الشهرة، ثم على باقي الموجودات  أيهما اقل.

، أو الموجودات المالية، أو موجودات باستثناء المخزون فانه ال يتم تخصيص خسارة عليهعلى أساس تناسبي، والمطلوبات 
ستثمارية، أو الموجودات البيولوجية، والتي يستمر قياسها الضرائب المؤجلة، أو موجودات منافع الموظفين، أو العقارات اال

غرض لموجودات محتفظ بها وفقاً للسياسات المحاسبية األخرى للمجموعة. خسائر انخفاض القيمة عند التصنيف المبدئي ك
تم تصنيف  سارة. متى ما، أو محتفظ بها للتوزيع، واألرباح أو الخسائر الالحقة من إعادة القياس، تحتسب في الربح أو الخالبيع

، يتم التوقف عن احتساب البيع لغرضموجودات محتفظ بها ك معداتالوواآلالت عقارات والالموجودات غير الملموسة، 
  اإلطفاء أو االستهالك، وأي استثمار محتسب بطريقة حقوق الملكية يتم التوقف عن احتسابه بتلك الطريقة.    

ة عن البيع، تتوقف المجموع لغرضعندما ال تستوفي المجموعة متطلبات المعيار لتصنيف الموجودات كموجودات محتفظ بها 
البيع ويتم قياس الموجود بالقيمة الدفترية قبل تصنيفه  لغرضكموجود محتفظ به  (أو مجموعة التصرف)تصنيف الموجود 



معدل باالستهالك واإلطفاء أو إعادة التقييم التي كانت ستحتسب لو لم يتم محتفظ به برسم البيع  (أو مجموعة تصرف)  كأصل
البيع أو القيمة القابلة لالسترداد أيهما أقل، وذلك بتاريخ صدور القرار الالحق  لغرضتصنيف الموجود  كأصل  محتفظ به 

  بعدم البيع.
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  .  أهم السياسات المحاسبية (يتبع)4

  
  األجنبية)   معامالت بالعملة د

 العملة المستعملة في انجاز المعامالت والعملة المستعملة في إعداد البيانات المالية  )1

(عملة التعامل).  شأةه المنعمل فيها هذتيتم قياس بنود البيانات المالية الموحدة باستخدام العملة االقتصادية الرئيسية للبيئة التي 
يتم إعداد البيانات المالية الموحدة بالدوالر األمريكي وهي العملة المستعملة من قبل المجموعة في معامالتها والعملة المستخدمة 

  في إعداد البيانات المالية. 
  
  ) المعامالت واألرصدة2

ملة. وحدة بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء المعا يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى عملة التعامل لكل
هاية فترة نيتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية في تاريخ المركز المالي إلى عملة التعامل بأسعار الصرف السائدة في 

حويلها بأسعار لفة التاريخية يتم ت. البنود غير النقدية بالعملة األجنبية والتي يتم قياسها بناء على التكإعداد التقارير المالية
الصرف السائدة في تاريخ إجراء المعاملة. تدرج أرباح وخسائر فروقات العملة الناتجة عن سداد مثل هذه المعامالت ومن 
تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية التي تتم بالعمالت األجنبية بسعر الصرف السائد في تاريخ المركز المالي في بيان 

خل. تدرج فروقات تحويل البنود غير النقدية المحتسبة بالقيمة العادلة للموجودات المالية، كبعض أسهم حقوق الملكية المقاسة الد
  بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية، في احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات.

  
  ) العمليات األجنبية3

إلى  ،الخارجية، بما في ذلك الشهرة وتسويات القيمة العادلة الناتجة من االستحواذيتم تحويل موجودات ومطلوبات  العمليات 
بسعر الصرف السائد في تاريخ بيان المركز المالي. يتم تحويل إيرادات ومصروفات العمليات الخارجية  الدوالر األمريكي

  إلى الدوالراألمريكي بسعر الصرف السائد في تاريخ  تلك المعامالت. 

حد  ضمن حقوق الملكية، باستثناء إلى العمالت األجنبيةتحويل بية في احتياطي ميع فروقات تحويل العمالت األجنيتم تج
  تخصيص فروقات التحويل إلى الحصص غير المسيطرة.

حويل ت جنبية في مجملها، بحيث يتم فقدان السيطرة، يتم إعادة تصنيف المبلغ المتراكم في احتياطيعندما يتم بيع العمليات األ
  العمالت األجنبية إلى بيان الدخل الموحد كجزء من ربح أو خسارة البيع.

  
  مقاصة األدوات المالية ) هـ

افي المبلغ في بيان المركز المالي الموحد فقط عندما يوجد حق  ة بين الموجودات والمطلوبات ويدرج ص يتم إجراء مقاص
ة للمبالغ المعترف ييل  قانوني قابل للتنفيذ الجراء مقاص افي المبلغ أو تس اس ص وية على أس بها وعند وجود نية للتس

  الموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد.
  

سبة  سبة المالية الصادرة عن هيئة المحا ساس الصافي فقط إذا كانت معايير المحا يتم عرض اإليرادات والمصروفات على أ
  ألرباح والخسائر الناتجة من مجموعة المعامالت متشابهة.لوالمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية  تسمح بذلك. أو 

  
  االستثمارات في األوراق المالية  ) و

تثمارات في  من أدوات دين وحقوق الملكية، ما عدا االس تثمارات في األوراق المالية والتي تتض نف المجموعة االس تص
  .))6و  2( أ-4الشركات التابعة والشركات الزميلة المحتسبة بطريقة الملكية (راجع إيضاح 

  
  ) التصنيف1

  تصنف المجموعة استثمارات األوراق المالية إما كأدوات دين أو أدوات حقوق ملكية. 
  



  أدوات الدين:

هي استثمارات ذات دفعات أرباح ورأس مال ثابتة أو قابلة للتحديد لحامل األداة. تصنف االستثمارات في أدوات الدين تصنف 
  ضمن الفئات التالية:
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  (يتبع) .  أهم السياسات المحاسبية4
  

  االستثمارات في األوراق المالية (يتبع) ) و
  
  (يتبع) ) التصنيف1
  

  بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

هي استثمارات إما ال يتم إدارتها على أساس العوائد التعاقدية أو المصنفة عند االحتساب المبدئي بالقيمة العادلة من خالل بيان 
الدخل، لتجنب أي عدم تطابق ممكن أن ينتج عند قياس الموجودات أو المطلوبات، أو احتساب األرباح أو الخسائر عليها 

  .ثمارات في صكوكيشمل ذلك على استبأسس مختلفة. 
  

  بالتكلفة المطفأة

  غير المصنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل والتي يتم إدارتها على أساس العائد التعاقدي.أدوات الدين هي استثمارات 
  

   أدوات حقوق الملكية

أدوات حقوق الملكية هي استثمارات ال تحمل مالمح أدوات الدين، وتشمل أدوات تملك مصلحة في موجودات المنشأة، بعد 
  طرح المطلوبات. تصنف استثمارات أدوات حقوق الملكية ضمن الفئات التالية: 

  
  بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

والمقاسة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل تشمل استثمارات محتفظ بها للمتاجرة استثمارات أدوات حقوق الملكية المصنفة 
  أو مصنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل عند االحتساب المبدئي.

تصنف االستثمارات كاستثمارات محتفظ بها بغرض المتاجرة إذا تم شراؤها أو تم إصدارها بشكل رئيسي بغرض الحصول 
ناتجة من التقلبات قصيرة األجل في األسعار أو هامش المتداولين أو جزء من محفظة استثمارية، ويوجد لها دليل  على أرباح

ال يوجد لدى المجموعة أية استثمارات محتفظ بها لغرض حالياً،  .على نمط فعلي حديث لتحقيق أرباح على المدى القصير
  المتاجرة.

ات حقوق الملكية كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل فقط إذا كانت عند االحتساب المبدئي، يمكن تصنيف أدو
  االستثمارات تدار ويتم تقييم أداؤها داخلياً من قبل اإلدارة على أساس القيمة العادلة. 

  
  بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية

بيان الدخل، تصنف بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية،  أدوات حقوق الملكية، عدا تلك المصنفة بالقيمة العادلة من خالل
  وتشمل على استثمارات في بعض األوراق المالية المدرجة وغير المدرجة.

  
 ) االحتساب  وإلغاء االحتساب2

و بيع األصل، أأي التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء  ،يتم مبدئيا قياس االستثمارات في األوراق المالية بتاريخ المتاجرة
وهو التاريخ الذي تصبح فيه المجموعة طرفاً في الشروط التعاقدية لألداة. تقوم المجموعة بإلغاء احتساب الموجودات المالية 
عندما ينتهي حق استالم التدفقات النقدية من الموجودات المالية أو عندما تقوم المجموعة بنقل جميع مخاطر وعوائد الملكية 

 بشكل جوهري. 
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  .  أهم السياسات المحاسبية (يتبع)4
  
  االستثمارات في األوراق المالية (يتبع) ) و

  
  )  القياس 3

من  ةاالستثمارات في األوراق المالية بالقيمة العادل، عدا يتم مبدئياً قياس االستثمارات في األوراق المالية بالقيمة العادلة، زائداً 
  اإلصدار.تكاليف المعاملة التي يمكن نسبها مباشرة لعملية الشراء أو  خالل بيان الدخل،

يتم الحقاً إعادة قياس االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل واالستثمارات بالقيمة العادلة  ،بعد التسجيل المبدئي 
مة تجة من تغيرات القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمن خالل حقوق الملكية بالقيمة العادلة. يتم احتساب األرباح والخسائر النا

العادلة من خالل بيان الدخل في بيان الدخل الموحد في الفترة التي تنشأ فيها. يتم احتساب األرباح والخسائر الناتجة من تغيرات 
عرضها  ق الملكية الموحد، ويتمالقيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية في بيان التغيرات في حقو

ضمن حقوق الملكية. تحتسب أرباح / (خسائر) القيمة العادلة مع األخذ لالستثمارات في احتياطي منفصل للقيمة العادلة 
باالعتبار قسمة األجزاء ذات العالقة بحقوق الملكية للمساهمين وحقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار.  عند بيع، أو انخفاض 

، أو تحصيل، أو التخلص من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية، تحول األرباح أو الخسائر المتراكمة قيمة
  التي احتسبت سابقاً في بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد إلى بيان الدخل الموحد. 

  
لها أسعار سوق مدرجة أو طرق أخرى مناسبة الحتساب االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية التي ال يوجد 

  قيمة عادلة موثوقة بشكل مستمر، فإنها تظهر بالتكلفة مطروحاً منها مخصصات انخفاض القيمة.
  

  )  مبادئ القياس 4

  قياس التكلفة المطفأة

إن التكلفة المطفأة لالصل أو االلتزام المالي هو المبلغ الذي يتم من خالله قياس األصل أو االلتزام المالي في االحتساب 
المبدئي، مطروحاً منه التسديدات الرأسمالية، مضافاً إليه أو مطروحاً منه اإلطفاء المتراكم باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي 

حتسب مبدئياً ومبلغ االستحقاق، مطروحاً منه مبلغ (مباشرة أو باستخدام حساب مخصص)  النخفاض ألي فرق بين المبلغ الم
القيمة أو عدم القدرة على التحصيل. يتضمن احتساب معدل الربح الفعلي كل األتعاب المدفوعة أو المستلمة والتي تشكل جزءاً 

  أساسياً من معدل الربح الفعلي. 
 

  قياس القيمة العادلة

يمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن به مبادلة أصل أو سداد إلتزام بين طرفين ملمين بالمعاملة وعلى أسس تجارية بتاريخ الق
القياس.  تقوم المجموعة بقياس القيمة العادلة لألداة المالية باستخدام األسعار المدرجة في سوق نشط لهذه األداة متى ما توافرت 

ً عندما تتوافر فيه األسعار المدرجة بسهولة وبشكل منتظم وتمثل معامالت سوق حقيقية هذه األسعار. يعتبر السوق  نشطا
ومتكررة بانتظام على أسس تجارية. كما تقوم المجموعة بتحديد القيمة العادلة باستخدام طرق تقييم عندما يكون السوق غير 

 ،ملمين، إن وجد، وتحليل التدفقات النقدية المخصومة نشط، وتشمل طرق التقييم استخدام معامالت تجارية حديثة بين طرفين
  وطرق تقييم أخرى ذات مناهج اقتصادية مقبولة لتسعير األدوات المالية. وُمضاعفات السعر/ األرباح،

  
 التمويالتموجودات )    ز

هي عبارة عن عقود تمويالت متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية تكون مدفوعاتها ذات طبيعة ثابتة أو  التمويالتموجودات 
قابلة للتحديد. وتشتمل هذه الموجودات على تمويالت بعقود مرابحة، ومشاركة، وإستصناع، ووكالة. يتم قياس موجودات 

  ح مخصصات اإلنخفاض في القيمة، إن وجدت.من تاريخ نشأتها وتظهر بالتكلفة المطفأة بعد طر التمويالت
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  .  أهم السياسات المحاسبية (يتبع)4
  

  موجودات مشتراة لغرض التأجير)   ح

التكلفة ب ر التمويلية،تتكون من موجودات اإليجاوالتي  الموجودات المشتراة لغرض التأجير (اإلجارة المنتهية بالتمليك) تظهر
وفقاً لشروط التأجير، تنتقل ملكية الموجودات الُمؤجرة للمستأجر في بعد طرح اإلستهالك المتراكم وأي إنخفاض في القيمة. 

معدالت تقلل ب يتم إحتساب اإلستهالك وفقاً لطريقة القسط الثابت نهاية مدة عقد التأجير، شريطة تسديد جميع أقساط اإليجار.
على مدى فترة التأجير. تقوم المجموعة في تاريخ كل بيان للمركز المالي بتقييم بصورة منتظمة مؤجرة من تكلفة األصول ال

إمكانية وجود أي دليل موضوعي على حدوث إنخفاض في قيمة الموجودات المشتراة لغرض التأجير. يتم إحتساب خسائر 
. لمقدرةا (شاملة أقساط إيجارات مستحقة) والقيمة القابلة لإلسترداداإلنخفاض في القيمة بالفرق بين القيمة الدفترية للموجودات 

  .الموحد بيان الدخل علىتُحّمل خسائر اإلنخفاض في القيمة (إن وجدت) 
  

        وأخرى لدى ومن مؤسسات مالية إيداعات )  ط

رة عادة قصي اإليداعاتعلى مبالغ مودعة أو مستلمة وفق عقود مطابقة للشريعة اإلسالمية. تكون هذه  اإليداعاتتشتمل هذه 
  األجل وتظهر بالتكلفة المطفأة.

  
  )  النقد وما في حكمهي

دى مؤسسات ل إيداعاتو ،وأرصدة لدى البنوك ،لغرض إعداد بيان التدفقات النقدية الموحد، يشتمل النقد وما في حكمه على النقد
وعة و تستخدم من قبل المجم ،تستحق خالل ثالثة أشهر أو اقل من تاريخ شرائها وهي غير معرضة لتغير القيمة العادلة ،مالية

إلدارة االلتزامات قصيرة األجل. النقد وما في حكمه ال يشمل أرصدة البنوك المقيدة وغير المتوفرة لالستخدام في العمليات 
  اليومية للمجموعة.

  
  ات االستثماريةالعقار  ) ك

هي عقارات محتفظ بها بغرض التأجير، أو  العقارات االستثمارية .ومباني هي عبارة عن قطع أراضي العقارات االستثمارية
ارتفاع قيمتها، أو كالهما، ولكن ليس لغرض البيع في سياق االعمال االعتيادية، أو الستخدام المجموعة لتقديم خدماتها أو 

ً لالحتساب المبدئي، تظهر  ً بالتكلفة، باإلضافة إلى تكاليف المعاملة. الحقا لعقارات األغراض إدارية. ويتم قياسها مبدئيا
ً منها االستهالك المتراكمبالتكلفة  االستثمارية ال يحتسب  .، إن وجدت، ومخصصات انخفاض القيمة المتراكمةمطروحا

   االستهالك على األرض.
  

  عندما يكون هناك تغير في االستخدام، يدل عليه:  العقارات االستثماريةيتم نقل العقارات إلى 

   .لتحويله من عقار يشغله المالك إلى عقارات استثمارية ،) نهاية إشغاله من قبل المالك1(

    ، لتحويله من عقارات للتطوير إلى عقارات استثمارية.) بداية اإلجارة التشغيلية لطرف آخر2(
  

  إلى عقارات للتطوير عندما يكون هناك تغير في االستخدام، يدل عليه:  العقارات االستثماريةباإلضافة لذلك، يتم تحويل 

   .إلى عقار يشغله المالك العقارات االستثمارية) بداية االستخدام الذاتي، لتحويله من 1(

  إلى عقارات للتطوير.  عقارات استثمارية) بداية التطوير بهدف البيع، لتحويله من 2(

ي منافع ع أن يكون هناك أعند بيعها، أو عند سحبها من االستعمال بشكل دائم وال يتوق العقارات االستثماريةيتم إلغاء احتساب 
افي (محتسبة كالفرق بين ص العقارات االستثماريةاقتصادية مستقبلية من بيعها. أي ربح أو خسارة ناتج من إلغاء احتساب 

  عائد البيع والقيمة الدفترية لألصل) يتم تضمينه في بيان الدخل الموحد في الفترة التي يتم فيها إلغاء االحتساب.
  

  للتطويرعقارات   ) ل



 في سياق العمل الطبيعي. يتم احتساب عقارات والبيع عقارات للتطوير تمثل عقارات محتفظ بها لغرض البيع أو التطوير
  ، أيهما أقل. تحققللتطوير بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة لل
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  (يتبع).  أهم السياسات المحاسبية 4
  
  الممتلكات واآلالت والمعدات  ) م

تظهر الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة مطروحاً منها االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة، إن وجدت. 
ديرات قالتكلفة تشمل جميع التكاليف المتعلقة باستبدال أي جزء من الممتلكات واآلالت والمعدات، وتكاليف االقتراض لت

اإلنشاءات طويلة األمد، إذا تم استيفاء معايير االحتساب. يتم احتساب جميع تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في بيان الدخل 
  عند تكبدها. الموحد

  
تكلفة الممتلكات والمعدات على أساس القسط الثابت بموجب معدالت سنوية والهدف منها  شطبيتم إحتساب اإلستهالك ل

  تكلفة الموجودات، ناقصاً القيمة المقدرة لبيعها في نهاية عمرها اإلنتاجي، ويتم احتسابه عادة في بيان الدخل الموحد.إستهالك 
  

  العمر اإلنتاجي لممتلكات واآلالت والمعدات لألعمال الصناعية هي كما يلي :
  

 سنة 30-15 مباني وبنى تحتية مؤجرة
  سنوات 40 - 8  مكائن

  سنوات 3  أدوات ومعدات 
 سنوات 5 -3 الحاسبات اإللكترونية 

 سنوات  8 -5 األثاث والتركيبات 
 سنوات 5 -4 السيارات

  
القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات النخفاض القيمة عندما يكون هناك أحداث أو تغيرات في الظروف تشير إلى  مراجعةيتم 

عدم القدرة على استرداد القيمة الدفترية. إن وجدت مثل هذه المؤشرات، وإذا كانت القيمة الدفترية تفوق القيمة القابلة لالسترداد 
لدفترية إلى القيمة القابلة لالسترداد، كونها القيمة األعلى بين القيمة العادلة مطروحاً منها المقدرة، فإنه يتم تخفيض القيمة ا
  تكاليف البيع أو القيمة المستخدمة. 

  
يتم إلغاء احتساب أي جزء من الممتلكات والمعدات عند بيعها، أو حينما ال يتوقع أن يكون هناك أي منافع اقتصادية مستقبلية 

  د في سنة إلغاء االحتساب.    حبيعها. يتم احتساب أي ربح أو خسارة من الغاء االحتساب في بيان الدخل المو من استخدامها أو
  

ً سنوياً، ة والعمر اإلنتاجي وطرق احتساب االستهالك الموجودات ييتم مراجعة القيمة المتبق    .وتعديلها كلما كان ذلك مناسبا
  

  موجودات غير ملموسة        ) ن

  الشهرة

  انخفاض القيمة المتراكمة.خسائر مطروحاً منها بالتكلفة شركات تابعة  استحواذيتم قياس الشهرة التي تنشأ من 
  

  موجودات غير ملموسة أخرى

وذ بصورة فردية بالتكلفة. تكلفة الموجودات غير الملموسة المستح المستحوذ عليهايتم مبدئياً احتساب الموجودات غير الملموسة 
عليها من خالل عملية إندماج األعمال هي قيمتها العادلة بتاريخ االستحواذ. يتم الحقاً، احتساب الموجودات غير الملموسة 

وينها وجودات غير الملموسة التي تم تكبالتكلفة مطروحاً منها اإلطفاء المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة. بالنسبة للم
داخلياً، عدا تكاليف التطوير المرسملة، فإنه ال يتم رسملتها، ويتم احتساب المصروفات في بيان الدخل الموحد في الفترة التي 

  دة. يتم تكبدها فيها. يتم تحديد ما إذا كانت األعمار االفتراضية للموجودات غير الملموسة محددة أو غير محددة الم
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  .  أهم السياسات المحاسبية (يتبع)4
  
        (يتبع) موجودات غير ملموسة)   ن

  
  موجودات غير ملموسة أخرى (يتبع)

  
سنوات، ويتم تقييمها النخفاض القيمة متى ما كان 10يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات األعمار المحددة على فترة 

انخفاض القيمة. يتم مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذات األعمار المحددة هناك مؤشر على 
. تحتسب التغيرات في األعمار االفتراضية المتوقعة أو نمط االستهالك المتوقع للمنافع االقتصادية مالية بتاريخ نهاية كل سنة

 فترة أو طريقة اإلطفاء، كلما كان ذلك مناسباً، ويتم التعامل معها كتغييرات في المستقبلية المتمثلة في األصل عن طريق تغيير
التقديرات المحاسبية. يتم احتساب مصروف اإلطفاء على األصول غير الملموسة ذات األعمار المحددة في بيان الدخل الموحد 

  ضمن فئة المصروفات المتطابقة مع وظيفة األصل غير الملموس.
  

الموجودات غير الملموسة ذات األعمار غير المحددة، ولكن يتم فحصها سنوياً النخفاض القيمة، إما بصورة  ال يتم إطفاء
فردية أو على مستوى الوحدة المولدة للنقد. يتم مراجعة تقييم األعمار غير المحددة سنوياً لتحديد ما إذا كان ال يزال من الممكن 

لك ممكناً، فإنه يتم تغيير األعمار من غير محددة إلى محددة على أساس مستقبلي. دعم األعمار غير المحددة. وإذا لم يكن ذ
  تتكون الموجودات غير الملموسة ذات األعمار غير المحددة من رخصة إنشاء وتشغيل مصنع لألسمنت في مملكة البحرين. 

  
ة ة كالفرق بين صافي عوائد البيع والقيميتم قياس األرباح والخسائر الناتجة من إلغاء احتساب أي من األصول غير الملموس
  الدفترية لألصل، ويتم احتسابها في بيان الدخل الموحد عند إلغاء احتساب األصل. 

  
  التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمانإنخفاض قيمة   )س

  
  2018 يناير 1 من ابتداء المطبقة السياسة

  
  :على المتوقعة االئتمانية للخسائر الخسارة مخصصات المجموعة تحتسب

 البنوك لدى أرصدة 
 المالية المؤسسات لدى إيداعات 
 التمويالت موجودات 
 أقساط إيجارات مستحقةموجودات مشتراة لغرض التأجير و 
 أدوات دين بالتكلفة المطفأة( الصكوك في استثمار( 
 ذمم مدينة أخرى  
 صادرةال ماليةال ضماناتال وعقود مسحوبة غير تمويلية التزامات. 
 

قياسها  تمي والتيعدا التالي،  ماالمجموعة مخصصات الخسارة بمبلغ يساوي الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة،  تقيس
    :شهراً  عشر إثني لفترة المتوقعة االئتمانية بالخسائر

  
  ؛التقريرأدوات الدين التي تم تحديد أن لها مخاطر ائتمانية محدودة كما في تاريخ  

  األخرى وأرصدة البنوك التي لم تتعرض مخاطرها االئتمانية ( أي مخاطر العجز عن السداد التي تحدث أدوات الدين
  خالل العمر المتوقع لألداة المالية) لالرتفاع بصورة جوهرية منذ االحتساب المبدئي.

  
دير منذ االحتساب المبدئي عند تق قد زادت كثيراً  للتعرض الخاضع لمخاطر االئتمانعند تحديد ما إذا كانت المخاطر االئتمانية 

الخسائر االئتمانية المتوقعة، تأخذ المجموعة باالعتبار معلومات معقولة، وداعمة، وذات عالقة ومتوفرة بدون أي تكاليف أو 



تقييم للمجموعة، والالسابقة  التجربةجهد ال داعي لها. ويشمل ذلك كالً من المعلومات والتحليالت الكمية والنوعية، بناء على 
  االئتماني المطلع، بما في ذلك المعلومات التطلعية.
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  .  أهم السياسات المحاسبية (يتبع)4
  

  (يتبع) التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمانإنخفاض قيمة   )س
  

قد ارتفعت كثيراً، إذا تجاوزت مدة استحقاقه  تعرضات خاضعة لمخاطر االئتمانتفترض المجموعة أن المخاطر االئتمانية على 
  المجموعة أن األصل المالي في حالة تعثر إذا:تعتبر  يوماً. 30أكثر من 

  
  لمجموعة لخطوات مثل المجموعة بالكامل، بدون لجوء لمن غير المحتمل أن يقوم المقترض بسداد التزاماته االئتمانية

 ي منها) األداة المالية (إن تم االحتفاظ بأ تسييل

  يوماً.  90مستحقة ألكثر من الالموجودات المالية 
  
لمجموعة أن أداة الدين ذات مخاطر ائتمانية منخفضة عندما يكون التصنيف االئتماني مساوياً للتعريف المفهوم عالمياً اتعتبر 

  .بوروز أند ستاندرد وكالة تصنيف حسبأو أعلى   -BBB"الدرجة االستثمارية". تعتبر المجموعة أن هذه الدرجة تساوي  
  
رّحل الخاضعة لمخاطر االئتمان. ت تعرضاتمنهجية المراحل الثالث لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة على ال مجموعةطبق الت

  األصول من خالل المراحل الثالث التالية، بناء على التغيرات في الجودة االئتمانية منذ االحتساب المبدئي:
  

  الخسائر االئتمانية المتوقعة إلثني عشر شهراً: المرحلة األولى:
عند االحتساب المبدئي، والتي لم يكن لها أي زيادة جوهرية في  االئتمان لمخاطر الخاضعة التعرضاتالمرحلة األولى تشمل 

مخاطر االئتمان منذ االحتساب المبدئي، أو ذات المخاطر االئتمانية المنخفضة. الخسائر االئتمانية المتوقعة إلثني عشر شهراً 
وهي ليست أحداث  ،بيان المركز الماليشهراً بعد تاريخ  12هي الخسائر االئتمانية المتوقعة من أحداث التعثر المحتملة خالل 

العجز النقدي خالل فترة اإلثني عشر شهراً، لكن مجموع الخسائر االئتمانية على األصل الموزون باحتمالية حصول حدث 
  الخسارة خالل اإلثني عشر شهراً القادمة.

  
  يمة ليست منخفضة الق –المرحلة الثانية: الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة 

التي يوجد لها ارتفاع جوهري في مخاطر االئتمان منذ االحتساب  االئتمان لمخاطر الخاضعة التعرضاتالمرحلة الثانية تشمل 
المبدئي، ولكن ال يوجد دليل موضوعي على انخفاض قيمتها. بالنسبة لهذه الموجودات، يتم احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة 

ئتمانية المتوقعة لمدى الحياة هي الخسائر االئتمانية المتوقعة الناتجة من أحداث التعثر المحتملة على لمدى الحياة. الخسائر اال
مدى الحياة المتوقعة لألداة المالية. الخسائر االئتمانية هي المتوسط الموزون للخسائر االئتمانية مع احتمالية حدوث التعثر في 

  السداد لمدى الحياة.
  

  منخفضة القيمة –الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة المرحلة الثالثة: 
التي يوجد لها أدلة موضوعية على انخفاض القيمة كما في تاريخ  االئتمان لمخاطر الخاضعة التعرضاتالمرحلة الثالثة تشمل 

ً للمؤشرات المبيان المركز المالي بالنسبة لهذه  المركزي.ة في كتيب اإلرشادات الصادر عن مصرف البحرين حدد، وفقا
  .الموجودات، يتم احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة
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  .  أهم السياسات المحاسبية (يتبع)4
  

  التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان (يتبع)إنخفاض قيمة   )س
  

  قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة
  اس الخسائر االئتمانية كما يلي: يق يتمالخسائر االئتمانية المتوقعة هي تقديرات مرجحة للخسائر االئتمانية. 

 مة في تاريخ بيان المركز المالي: بالقي كماالمالية والموجودات المشتراة لغرض التأجير غير منخفضة القيمة  الموجودات
ات النقدية (أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للشركة وفقاً للعقد، لجميع العجوزات النقدية لجميع العجوزالحالية 

  والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها).

  والموجودات المشتراة لغرض التأجير منخفضة القيمة كما في تاريخ بيان المركز المالي: بالفرق موجودات التمويالت
  .المقدرة المستقبليةبين إجمالي القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية 

  ب التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للمجموعة لو تم سح بينااللتزامات المالية غير المسحوبة: بالقيمة الحالية للفرق
  .استالمهاااللتزامات، والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة 

  العقد،عقود الضمانات المالية: الدفعات المتوقعة لتعويض حامل  ً   .استردادها المجموعة تتوقع مبالغ أي منها مطروحا

 ةالمالي داةعة بمعدل الفائدة الفعلي لأليتم خصم الخسائر االئتمانية المتوق.  
  

ً  المنخفضة التعرضات   ائتمانيا
تمانياً. ائ منخفضةالتعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان ، تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كانت بيان المركز الماليفي تاريخ 

ائتمانياً" عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير سلبي على التدفقات النقدية  منخفض" التعرض الخاضع لمخاطر االئتمانيعتبر 
  . للتعرضالمستقبلية المقدرة 

  
  ضعيف ائتمانياً تشمل المعلومات القابلة للرصد التالية: التعرضاألدلة على أن 

 صعوبات مالية جوهرية للمقترض أو المصدر؛ 

  يوماً ؛  90خرق للعقد، مثل العجز أو التأخر في السداد، أو استحقاق األصل المالي لفترة تفوق 

 إعادة هيكلة القرض أو السلفة من قبل البنك بشروط ال تعتبرها البنك في ظروف أخرى؛ 

 من المحتمل أن المقترض أو الُمصِدر سيعلن إفالسه أو أي إعادة هيكلة مالية أخرى؛ 

 اء سوق نشط لألداة المالية بسبب الصعوبات المالية. ركود أو اختف 
  

  عرض مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة في بيان المركز المالي
جمالي من إ التأجير لغرض المشتراة والموجودات ،مخصصات الخسارة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأةيتم طرح 

  القيمة الدفترية للموجودات.
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  .  أهم السياسات المحاسبية (يتبع)4
  

  التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان (يتبع)إنخفاض قيمة   )س
  

  2018 يناير 1 قبل المطبقة السياسة
 بتقييم وجود أي دليل موضوعي على حدوث إنخفاض في قيمة أي من الموجودات رفع التقاريرتقوم المجموعة في تاريخ 

الموضوعية على اإلنخفاض في قيمة الموجودات المالية يمكن أن تشمل عجز أو تأخر المقترض في السداد، أو . األدلة المالية
إعادة هيكلة التمويل أو المبلغ المدفوع مقدماً من قبل المجموعة بشروط ال تعتبرها المجموعة مثالية في ظروف أخرى، أو 

سه، أو الركود في سوق نشطة لألوراق المالية، أو أي معلومات وجود مؤشرات على أن المقترض أو الُمصِدر سيعلن إفال
ُمالحظة تتعلق بمجموعة من الموجودات كتغيرات سلبية في وضع مدفوعات المقترضين أو الُمصِدر في المجموعة، أو 

 فاض لفترةاألوضاع اإلقتصادية المتالزمة مع العجز في المجموعة. إضافة إلى ذلك، فإن وجود أي إنخفاض جوهري أو إنخ
  طويلة في القيمة العادلة بسعر أقل من سعر التكلفة لالستثمارات في األوراق المالية يعتبر دليالً على إنخفاض القيمة.

  
  الموجودات المالية التي تظهر بالتكلفة المطفأة

 مموالذ) ديون في كاستثمارات مصنفة أدواتالصكوك (  في واستثمارات التمويالت موجودات على الموجودات هذه تشتمل
 لهذه الدفترية مةالقي بين بالفرق المطفأة بالتكلفة تظهر التي التمويل موجودات قيمة في اإلنخفاض قياس يتم. األخرى المدينة

 إحتساب يتم. الموجودات لهذه األصلي الفعلي الربح بمعدل مخفّضة المتوقعة النقدية للتدفقات الحالية والقيمة المالية الموجودات
 فاضاإلنخ خسائر إنكماش إلى الحق حدث يؤدي عندما. القيمة في اإلنخفاض مخصصات حساب في الدخل بيان في الخسائر

تم طرحها السابقة ي تاألصول المشطوبة في السنوا من المسترجعة المبالغ. الدخل بيان في الخسائر هذه عكس يتم القيمة، في
 الموجودات قيمة إلنخفاض أدلة أي اإلعتبار بعين المجموعة تأخذفي بيان الدخل.  القيمة إنخفاض مخصصاتمجموع  من

  .وجماعي فردي أساس على المطفأة بالتكلفة تظهر التي المالية
  

يتم تقييم اإلنخفاض في القيمة لجميع الموجودات المالية التي تعتبر جوهرية بصورة فردية. جميع الموجودات المالية التي 
خفضة القيمة بصورة فردية يتم فحصها بشكل جماعي إلنخفاض القيمة الذي تم تكبّده ولكن لم يتم تحديده بعد. وجدت غير من

الموجودات المالية التي ال تعتبر جوهرية بصورة فردية يتم تقييم اإلنخفاض في قيمتها عن طريق جمع تلك الموجودات التي 
  لها خصائص مخاطر متشابهة.

  
  قوق الملكية التي تظهر بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكيةع)  االستثمارات في ح

في حالة االستثمارات  في األسهم المصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية والتي تظهر بالقيمة العادلة، يعتبر وجود 
أي إنخفاض جوهري أو أي إنخفاض لفترة طويلة في القيمة العادلة لألوراق المالية وبسعر أقل من سعر التكلفة دليالً على 

من تكلفته، ولمدة  %30المجموعة أن اإلنخفاض يكون جوهرياً عندما تنخفض بنسبة تفوق حدوث إنخفاض في قيمتها. تَعتبر 
ً لفترة طويلة. وفي حالة وجود مثل هذه الدالئل، يتم تحويل الخسائر المتراكمة  تسعةتتجاوز  تظهر  والتي -أشهر إنخفاضا

 ح أي خسائر إنخفاض في قيمة ذلك االستثمار تمبحساب الفرق بين تكلفة اإلستحواذ وبين القيمة العادلة الحالية، بعد طر
ً  -إحتسابها سابقاً في بيان الدخل  دوات اإلنخفاض في قيمة أ عكس خسائر من بيان حقوق الملكية إلى بيان الدخل. يتم الحقا

  االستثمار في حقوق الملكية، والتي تم إحتسابها في بيان الدخل، من خالل حقوق الملكية.
  

ً بالنسبة لالستثمار  موثوقة ياسقنخفاض في القيمة بسبب عدم توفـّر أدوات منها مخصص اإل ات  التي تظهر بالتكلفة مطروحا
عادلة، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على حدوث إنخفاض في قيمة كل استثمار عن طريق القيمة لل

ة يتم إحتساب مخصص إنخفاض في القيمة إذا كانت القيمة التقديرية القابلتقييم المؤشرات المالية أو التشغيلية أو اإلقتصادية. 
  أقل من تكلفة االستثمار. دادلإلستر
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  .  أهم السياسات المحاسبية (يتبع)4
  

   إنخفاض قيمة الموجودات غير المالية) ف

 تاريخ يف) أعاله مبينةتلك الخاضعة لمخاطر االئتمان العدا ( المالية غير لموجوداتها الدفترية القيمة بمراجعة المجموعة تقوم
 المتوقع لقيمةا تقدير يتم الدالئل، هذه مثل وجود عند. قيمتها في إنخفاض حدوث يثبت قد دليل أي وجود لتقييم رفع التقارير

 رحط بعد العادلة بقيمتها أو المستغلة بقيمتها إما موجودات ألي لإلسترداد القابلة القيمة تقدر. الموجودات لهذه هادادإستر
 التقديرية اقيمته موجودات ألي الدفترية القيمة تجاوزت إذا القيمة في اإلنخفاض خسائر تحتسب. أكبر أيهما البيع، تكاليف
 وجود ندع فقط القيمة في اإلنخفاض خسائر عكس يتم. الدخل بيان في اإلنخفاض خسائر إحتساب يتم. إستردادها المتوقع

  . إستردادها المتوقع القيمة لتحديد المستخدمة التقديرات تغيّر وعند الخسائر هذه إنتفاء تبين مؤشرات
  

تقدير القيمة المستغلة، يتم تخفيض التدفقات النقدية المتوقعة إلى قيمتها الحالية بإستخدام معدل خصم يعكس تقييم السوق  عند
الحالي للقيمة الزمنية للنقد والمخاطر المحددة لموجودات أو وحدات تنتج تدفقات نقدية. تحتسب خسائر اإلنخفاض في القيمة 

حتساب ها. يتم إدادي موجودات أو وحدات تنتج تدفقات نقدية قيمتها التقديرية المتوقع إسترإذا تجاوزت القيمة الدفترية أل
خسائر اإلنخفاض في القيمة في بيان الدخل. يتم عكس خسائر اإلنخفاض في القيمة فقط عند وجود مؤشرات تبين إنتفاء هذه 

م ها. اليتم إطفاء الشهرة المحتسبة على حده وإنما يتدادترالخسائر وعند تغيّر التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة المتوقع إس
 خسائر عكس يتمالإختبارها سنوياً إلنخفاض القيمة ويتم إحتسابها بالتكلفة بعد طرح الخسائر المتراكمة لإلنخفاض في القيمة. 

  .حده على المحتسبة الشهرة قيمة في اإلنخفاض

  
  أموال المستثمرين  ) ص

يع على المشارصرفها تم إنشاؤها والترويج لها من قبل المجموعة، أودعت لدى المجموعة بانتظار  التي أموال لمشاريع تمثل
  ذات العالقة، وتظهر بالتكلفة المطفأة.  

 
  حسابات جارية للعمالء)  ق

 القيمةب المعامالت قياس يتم. مجموعةال قبل من إستالمها عند) اإلستثمارية(غير  الجارية الحسابات في األرصدة إحتساب يتم
 الفترة نهاية يف الدفترية بقيمتها الحسابات هذه قياس يتم. التعاقد بتاريخ مجموعةال قِبل من وإستالمها تحقيقها المتوقع النقدية

  .المحاسبية
  

    التمويالت مطلوبات ) ر

ات مطلوبالتمويالت تسهيالت من مؤسسات مالية، وتمويالت عن طريق إصدار صكوك. يتم مبدئيا قياس مطلوبات  تمثل
التمويالت بالقيمة العادلة مضافاً إليها تكلفة المعاملة وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي. تحتسب 

التمويالت في بيان الدخل الموحد كمصروفات التمويل. بمطلوبات تكاليف التمويل، وأرباح األسهم، والخسائر ذات العالقة 
  حتساب المطلوبات المالية عند الوفاء بااللتزامات التعاقدية أو إلغائها أو انتهائها.تقوم المجموعة بإلغاء ا

  
  ضمانات مالية )  ش

الضمانات المالية هي العقود التي تتطلب من المجموعة القيام بدفعات محددة لتعويض حامل الضمان عن الخسارة التي يتكبدها 
أجلها وفقاً لشروط أداة الدين. يحتسب عقد الضمان المالي ابتداًء من تاريخ  بسبب فشل مدين معين عن تسديد دفعات عند حلول

ً للضمان  إصداره. تحتسب المطلوبات الناشئة من عقد الضمانة المالية بالقيمة الحالية للدفعات المقدرة، عندما يصبح وفقا
  ). 37 يضاحإمحتمل. أصدرت المجموعة ضمانات مالية لدعم مشاريع التطوير الخاصة بها (

  
  )  أرباح األسهم ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارةت



يتم إحتساب أرباح األسهم المقترح توزيعها على المساهمين ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة كمطلوبات في الفترة التي يتم 
  اإلعالن عنها.

  
  

  
  35                                                                          مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب  

  
      إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

  بآالف الدوالرات األمريكية                                                  2018 ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية
  

  
  .  أهم السياسات المحاسبية (يتبع)4
  
  رأس المال واالحتياطيات) ث

تصنف المجموعة أدوات رأس المال كمطلوبات مالية أو أدوات حقوق ملكية وفقاً لمضمون الشروط التعاقدية لألدوات. تتكون 
أدوات حقوق الملكية للمجموعة من أسهم عادية، وعنصر الملكية للمدفوعات على أساس األسهم، وأدوات قابلة للتحويل. 

  من القياس المبدئي ألدوات حقوق الملكية.تطرح التي يمكن نسبها مباشرة إلصدار أدوات حقوق الملكية  التكاليف اإلضافية
   

  أسهم الخزينة

يحتسب المبلغ المدفوع لشراء أسهم الخزينة في حقوق الملكية، بما في ذلك جميع المصروفات المباشرة المتكبدة التي يمكن 
المستلم من بيع أسهم الخزينة في البيانات المالية كتغير في حقوق الملكية. ال يحتسب نسبها إلى عملية الشراء. يظهر المبلغ 

  عن بيع أسهم الخزينة.    للمجموعة الموحد ربح أو خسارة في بيان الدخل 
  

  االحتياطي القانوني

من صافي الربح السنوي إلى احتياطي قانوني  %10، يتم تحويل 2001بموجب متطلبات الشركات التجارية البحريني لسنة 
من رأس المال  %50والذي ال يتم توزيعه إال في حالة تصفية البنك. يجوز إيقاف هذا االستقطاع عندما يبلغ االحتياطي 

  القانوني عند موافقة المساهمون عليها.    المدفوع.  يتم تحويل هذا المخصصات لالحتياطي 
  

  حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار  ) خ

رف في حرية التص اولهحسابات إستثمار غير مقيدة،  في المجموعةحتفظ بها تتمثل حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار أمواالً 
 راها مناسبة من غير وضع قيود منتبإستثمار أموالهم بالطريقة التي  المجموعةإستثمارها. يخول أصحاب حسابات اإلستثمار 

  حيث المكان والطريقة والغرض من إستثمار هذه األموال.
  
رسوم إدارة (رسوم مضارب) على أصحاب حقوق اإلستثمار. من إجمالي اإليراد من حسابات اإلستثمار،  المجموعةحتسب ت

ة وبعد طرح حص ،سابات اإلستثمار بعد توفير المخصصات، واإلحتياطياتيتم تخصيص اإليراد العائد إلى أصحاب ح
ضمن حدود مشاركة األرباح المسموح بها بموجب شروط  المجموعةكمضارب. يتم تخصيص اإليراد من قبل إدارة  المجموعة

 ميلها على أصحاب حساباتالمصروفات اإلدارية المتعلقة بإدارة هذه األموال واليتم تح المجموعةتحمل تستثمار. حسابات اإل
  اإلستثمار.

  
ستثمار بقيمتها الدفترية وتشمل المبالغ المحتفظ بها في إحتياطيات معادلة األرباح ومخاطر اإلستثمارات. تظهر حسابات اإل

من إيرادات المضاربة، قبل إحتساب رسوم المضارب، وذلك  المجموعةخصصه تإحتياطي معادلة األرباح هو المبلغ الذي 
المحافظة على مستوى معين من العوائد ألصحاب الودائع من اإلستثمارات. إحتياطي مخاطر اإلستثمار هو المبلغ الذي  بهدف

من إيرادات أصحاب حسابات اإلستثمار، بعد إحتساب رسوم المضارب، وذلك لغرض تعويض أي خسائر  المجموعةخصصه ت
مستقبلية قد يتعرض لها أصحاب حسابات اإلستثمار. ينتج عن إنشاء هذه االحتياطيات زيادة في المطلوبات المتعلقة بحقوق 

  أصحاب حسابات اإلستثمار.
      

  حسابات االستثمار المقيدة  

 لمجموعةاقوم تحسابات اإلستثمار المقيدة موجودات مقتناة بواسطة أموال أصحاب هذه الحسابات المقيدة وما شابهها حيث  تمثل
مدير إستثمار بإدارتها إما على أساس عقود مضاربة أو وكالة. يتم إستثمار أموال حسابات اإلستثمار المقيدة في  ابصفته

ب هذه الحسابات. اليتم إدراج الموجودات المحتفظ بها تحت هذا التصنيف ضمن مشاريع محددة بناءاً على توجيهات أصحا
  موجودات المجموعة في البيانات المالية الموحدة.
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  إحتساب اإليراد  ) ذ

بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق. يحتسب اإليراد إلى حد أنه من المرجح أن المنافع االقتصادية يتم احتساب اإليراد 
معايير محددة  ، وتم استيفاءوأنه باإلمكان قياس اإليراد بصورة موثوقةالمستقبلية المتعلقة ببند اإليرادات ستتدفق للمجموعة، 

  لكل من أنشطة المجموعة كما هو مشروح أدناه:  
  

  القطاع المصرفي
  

  المصرفية ثماريةإيراد الخدمات االست

عند تقديم خدمات المعاملة، واكتساب الدخل. ويكون هذا عادة عند قيام إيراد الخدمات االستثمارية المصرفية يتم احتساب 
المهمة ذات العالقة بالمعاملة، وكان من المحتمل جداً تدفق منافع اقتصادية للمجموعة. يتم تحديد  المجموعة بجميع األعمال

األفعال الجوهرية المتعلقة بالمعاملة بناء على الشروط المتفق عليها في مذكرة /عقود الطرح الخاص لكل معاملة. إن تقييم ما 
من ونياً مة قانلمجموعة يتم تحديده عندما يتم الحصول على التزامات ُملزِ إذا كانت المنافع االقتصادية من المعاملة ستتدفق ل

  المكتتبين والمستثمرين الخارجيين الستثمار كبير في المعاملة.
   

  على أساس الفترة الزمنية التي يغطيها العقد باستخدام معدل الربح الفعلي. لدى/ من مؤسسات مالية إيداعاتإيراد يتم احتساب 
  

من أوراق مالية استثمارية عند التأكد من وجود حق االستالم، وهو عادة تاريخ الفصل الستالم إيراد أرباح األسهم ب يتم إحتسا
  األرباح بالنسبة لألسهم.

  

باستخدام طريقة التكلفة المطفأة باستخدام معدل الربح الفعلي لألصل / االلتزام  إيرادات / مصروفات التمويليتم احتساب 
 المالي.

  
ً  الرسوم وإيرادات العموالت تعتبر من معدل الربح الفعلي لألدوات المالية التي تظهر بالتكلفة المطفأة ويتم إضافتها  جزءاً رئيسيا

عند قياس معدل الربح الفعلي لهذه الموجودات المالية. يتم إحتساب الرسوم والعموالت األخرى، بما في ذلك رسوم خدمة 
سوم اإلدارة، ورسوم عرض وترتيب األسهم، ورسوم ترتيب التكتالت، متى تم تقديم الخدمات الحسابات، وعمولة البيع، ور

  ذات العالقة.
  
  على أساس الفترة الزمنية التي يغطيها العقد بإستخدام معدل الربح الفعلي.إيراد عقود المرابحات والوكاالت تم إحتساب ي

 
ل التي تبدأ وتنتهي خالل فترة مالية واحدة في بيان الدخ عقود المشاركةخسائر البنك المتعلقة بمعامالت  وأيتم إحتساب أرباح 

وقت تصفيتها (إنتهاء العقد). إذا كانت هذه العقود تتخلل أكثر من فترة مالية، يتم إحتساب األرباح بالمقدار الذي توزع فيه هذه 
  مشاركة في األرباح المنصوص عليها في عقد المشاركة.األرباح خالل تلك الفترة ووفقاً لنسبة ال

  
(اإلجارة المنتهية بالتمليك) بالتناسب مع الفترة الزمنية التي يغطيها  إيراد الموجودات المشتراة لغرض التأجيريتم إحتساب 

  اإليجار.
  

بإستخدام معدل الربح الفعلي على مدى الفترة الزمنية التي  يداعاتاإل وتكاليف إيراداتوكذلك  الصكوك من إيراديتم إحتساب 
  تغطيها هذه األدوات.

  
  القطاع غير المصرفي

  
  .ل للبضاعةياستالم العم عنديحتسب إيراد من بيع البضائع 

  



  يحتسب إيراد تقديم الخدمات، عندما يتم تقديم هذه الخدمات. 
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  إيرادات مخالفة للشريعة اإلسالمية  ) ض

تلتزم المجموعة بعدم إحتساب أي إيراد من مصدر يتنافى مع الشريعة اإلسالمية. ووفقاً لذلك، تحول أرباح المصادر غير 
  اإلسالمية إلى حساب األعمال الخيرية الذي تستخدمه المجموعة لألعمال الخيرية. 

  
  الزكاة    ) ظ

ً تحتسب الزكاة على أساس الزكاة للمجموعة  هيئة المحاسبة والمراجعة الصادرعن  9لمعيار المحاسبة المالي رقم وفقا
. تقوم المجموعة بدفع الزكاة استناداً على األرقام الموحدة ، باستخدام طريقة صافي الموجوداتللمؤسسات المالية اإلسالمية

ن بداية السنة. الزكاة المتبقية تدفع من قبل المساهمي فيي العام، واألرباح المستبقاة ألرصدة االحتياطي القانوني، واالحتياط
على حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار والحسابات األخرى هي من مسئولية حاملي  المستحقةبصورة فردية. الزكاة 

  حسابات االستثمار.
  
  ع الموظفينمناف)   غ
  

  )  المنافع قصيرة األجل1

تقاس منافع الموظفين قصيرة األجل على أساس غير مخصوم وتسجل كمصروف متى ما قدمت الخدمة ذات العالقة. يتم عمل 
مخصص للمبلغ المتوقع دفعه ضمن المكافآت النقدية قصيرة األجل أو خطط المشاركة في األرباح، إذا كان على المجموعة 

ابقة قام الموظفون بتقديمها، و إذا كان باإلمكان تقدير هذا االلتزام بصورة التزام قانوني أو اعتيادي حالي كنتيجة لخدمات س
موثوقة. تحتسب منافع إنهاء الخدمة كمصروف عندما يكون من الثابت التزام المجموعة بخطة رسمية مفصلة إما إلنهاء 

احتمال  عي للتقاعد االختياري، بدونالخدمات قبل تاريخ التقاعد الطبيعي، او لتوفير منافع إنهاء الخدمة نتيجة لعرض تشجي
  حقيقي لالنسحاب.   

  
  )  منافع ما بعد نهاية الخدمة2

يتم تغطية حقوق التقاعد والحقوق االجتماعية الخاصة بالموظفين البحرينين حسب نظام الهيئة العامة للتأمين االجتماعي وهو 
شهرية من البنك والعاملين على أساس نسبة مئوية ثابتة من نظام "اشتراكات محددة"، والذي يتم بموجبه تحصيل اشتراكات 

  الراتب. يتم احتساب مساهمات البنك كمصروف في بيان الدخل الموحد متى استحقت.
  

يستحق الموظفون األجانب وبعض الموظفين البحرينيين الذين يعملون بعقود عمل محددة مكافأة نهاية الخدمة، على أساس مدة 
شهري. تم عمل مخصص لهذا االلتزام غير الممول، وهو نظام منافع محددة عن طريق حساب االلتزام الخدمة وآخر راتب 

النظري على افتراض أن جميع الموظفين قد تركوا العمل بتاريخ نهاية السنة. تعتبر هذه المنافع كنظام " منافع محددة "، ويتم 
  ل الموحد. احتساب أي زيادة أو نقصان في هذا االلتزام في بيان الدخ

  
ً بنسبة مئوية ثابتة من  مجموعةالساهم تنظام توفير اختياري للموظفين، حيث  مجموعةكما يوجد لدى ال والموظفون شهريا

. يعتبر هذا البرنامج في طبيعته كنظام مجموعةالالراتب. يتم إدارة هذا البرنامج من قبل مجلس أمناء وهم موظفين من 
  كمصروف في بيان الدخل الموحد متى استحقت.   مجموعةالاشتراكات محددة، ويتم احتساب مساهمات 

  
  )  برنامج مكافأة الموظفين على أساس منح أسهم البنك3

ين فقاً لهذا البرنامج،  يتم منح الموظفلدى البنك برنامج مكافأة للموظفين على أساس منح أدوات حقوق الملكية ("البرنامج"). و
  أسهم في البنك كمكافأة على إنجاز بناًء على شروط أداء غير سوقية وشروط خدمات (شروط المنح).   

  
يتم احتساب القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية بتاريخ المنح كمصروف للموظفين في بيان الدخل مع زيادة مقابلة في حقوق 

  ترة استحقاق الموظفين لهذه األدوات من غير قيد أو شرط. الملكية على ف
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  غ)   منافع الموظفين (يتبع)
  

  (يتبع) )  برنامج مكافأة الموظفين على أساس منح أسهم البنك3
  

القيمة العادلة ألدوات الملكية ولكن ال تؤخذ في االعتبار  يتم األخذ في االعتبار الشروط األخرى غير شروط المنح عند تقدير
ة المرتبط غير السوقية عند تقدير عدد أدوات الملكية التي ستمنح. ال يوخذ في االعتبار شروط الخدمات وشروط األداء

المبلغ  منح. يتم تعديلبالمعامالت عند تحديد القيمة العادلة ولكن تؤخذ في االعتبار عند تقدير عدد أدوات الملكية التي ست
المحتسب كمصروف ليعكس بذلك عدد األسهم الممنوحة والتي من المتوقع استيفاء شروط الخدمات وشروط األداء لها، ليكون 
المبلغ المحتسب كمصروف وفقاً لعدد األسهم التي ال تستوفي شروط الخدمات وشروط األداء بتاريخ المنح. إن المبلغ المحتسب 

  السوق.        شروطتعديله عند عدم استيفاء  كمصروف ال يتم
  
  المخصصات  ) أأ

يتم إحتساب مخصصات، بناًء على أحداث سابقة، عندما تكون هناك إلتزامات قانونية أوحكمية على المجموعة يمكن قياسها 
  منافع اقتصادية يتم من خاللها سداد تلك اإللتزامات. قمع إحتمال الحاجة لتدف ،بطريقة موثوقة

  
  ) العقود المثقلة باألعباءب ب

يحتسب مخصص العقود المثقلة باألعباء عندما تكون المنافع التي تتوقع المجموعة الحصول عليها من العقد أقل من  التكلفة 
ة فوالتي ال يمكن تجنبها للوفاء بالتزاماتها بموجب للعقد. يتم قياس المخصص بالقيمة الحالية لتكلفة إلغاء العقد وصافي التكل

  المتوقعة لالستمرار مع العقد، أيهما أقل.     
  

  ) المحاسبة بتاريخ المتاجرةج ج

يتم احتساب جميع معامالت البيع والشراء "االعتيادية" بتاريخ المتاجرة، أي التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بيع 
 األصل 

 
 حاملي حسابات االستثماراتحماية برنامج )  دد

 التابعة شركاتمن الفي حسابات إستثمار غير مقيدة والحسابات الجارية  المجموعةيتم تغطية األموال التي يحتفظ بها لدى 
ببرنامج حماية الودائع ("البرنامج") الذي تم تأسيسه بموجب أنظمة مصرف البحرين المركزي وفقاً لقرار  المصرفية بالتجزئة

  .2010) لسنة 34رقم (
  

  ضريبة الدخل) هـ هـ

المجموعة للضرائب بموجب عمليات شركاتها التابعة في المغرب وتونس والهند. يتكون مصروف ضريبة الدخل من  تخضع
الضريبة الحالية والضريبة المؤجلة. يحتسب مصروف ضريبة الدخل في بيان الدخل، باستثناء الحد الذي يتعلق بالبنود 

احتسابها في حقوق الملكية. الضريبة الحالية هي الضريبة المتوقعة المحتسبة مباشرة في حقوق الملكية، وفي هذه الحالة يتم 
مستحقة الدفع أو مستحقة القبض على الدخل أو الخسارة الخاضعة للضريبة للسنة، باستخدام المعدالت الضريبية المطبقة، التي 

  وات السابقة. فع فيما يتعلق بالسنيتم تطبيقها بشكل كبير كما في تاريخ نهاية السنة، وأي تعديل على الضريبة مستحقة الد

طلوبات المعدة والمللموجودات يتم تسجيل ضريبة الدخل المؤجلة مع األخذ في االعتبار الفروقات المؤقتة بين القيمة الدفترية 
ة المتوقع يالضرائب. تحتسب ضريبة الدخل المؤجلة على أساس المعدالت الضريبتلك المعدة لغرض لغرض التقارير المالية و

  . بيان المركز الماليالقوانين المطبقة في تاريخ  ىبناء علعند عكسها تطبيقها للفروقات المؤقتة 

ة المؤجلة للحد الذي يحتمل توفر أرباح مستقبلية خاضعة للضريبة مقابل استخدام للفروقات يالضريب موجوداتلاحتساب ايتم 
الستفادة اتحقق بالحد المحتمل من عدم  هاوتخفض سنة ماليةلة في تاريخ كل ة المؤجيالضريب الموجودات يتم مراجعةالمؤقتة. 



بتاريخ نهاية كل سنة، وتخفاض الى حد أنه من  ة المؤجلةيالضريب موجوداتليتم مراجعة ا .ذات العالقة الضريبية الفوائدمن 
  غير المحتمل تحقق المنافع الضريبية ذات العالقة.   

  .في البيانات المالية الموحدةموعة أي تعرضات جوهرية لضريبة حالية أو مؤجلة تتطلب االحتساب لدى المجحالياً، ال يوجد 
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  السياسات المحاسبيةفي تطبيق  القرارات.   التقديرات المحاسبية الهامة و5

ل للموجودات والمطلوبات خالتقوم المجموعة بعمل تقديرات وفرضيات تؤثر على المبالغ المعلنة في هذه البيانات المالية 
بلية بشكل مستمر بناءاً على الخبرة وعوامل أخرى كالتوقعات لألحداث المستق القراراتة المالية التالية. يتم تقييم التقديرات وسنال

  التي يعتقد انها معقولة تحت الظروف العادية.
  

  القرارات
  فقط 2018 سنة على المطبقة

قد ازدادت بصورة جوهرية التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان إذا كانت مخاطر االئتمان على  ما التي تحدد المعايير وضع
المعلومات المستقبلية في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة، واختيار واعتماد  دمجمنذ االحتساب المبدئي، وتحديد منهجية 

  .(أ))38( وإيضاح) ز(4 إيضاح في ةمشروح المتوقعة االئتمانية الخسائر لقياسالنماذج المستخدمة 
  

  2018و 2017 سنة على المطبقة
  فرضية االستمرارية )1

ً لقدرة المجموعة على  المواصلة كمنشأة مستمرة، وهي مقتنعة أن المجموعة تملك الموارد  أجرت إدارة المجموعة تقييما
د غامضة قجوهرية  أمور ةليست على علم بأيالالزمة لمواصلة العمل في المستقبل المنظور. باإلضافة لذلك، فإن اإلدارة 

دأ إعداد البيانات المالية الموحدة على أساس مب يتم، وعليهقدرة المجموعة على المواصلة كمنشأة مستمرة. ينبئ بشكوك كبيرة ل
  االستمرارية.

  
  تصنيف االستثمارات   

بالقيمة العادلة  اتستثماركاخالل عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، تقرر اإلدارة عند شراء أي استثمار إما بتصنيفه 
نيف كل يعكس تص .بالتكلفة المطفأة استثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية أو أو استثمارات من خالل بيان الدخل

 4هذا االستثمار ويخضع كل استثمار لمعاملة محاسبية مختلفة بناءاً على تصنيفه (راجع إيضاح رقم  استثمار نية اإلدارة تجاه
  (هـ)).
  

 شركات ذات أغراض خاصة )2
) لغرض السماح لمستثمري البنك بالمشاركة في استثمارات SPEsتقوم المجموعة بتأسيس شركات ذات أغراض خاصة (

اإلدارة و إدارة االستثمار واالستشارة إلى هذه الشركات، حيث تتضمن اتخاذ القرارات البنك. تقوم المجموعة بتقديم خدمات 
من قبل المجموعة بالنيابة عنهم. كما تقوم المجموعة بإدارة هذه الشركات بالنيابة عن مستثمرين البنك وهم عبارة عن أطراف 

 تقوم المجموعة بتوحيد بيانات الشركات ذات األغراض ثالثة كبيرة وهم المستفيدون االقتصاديون لالستثمارات األساسية. ال
الخاصة التي ال تمارس عليها صالحية السيطرة. في الحاالت التي يصعب تحديد ما إذا كانت المجموعة تمارس صالحية 

 رالسيطرة، تقوم المجموعة بعمل اجتهادات على أهداف أنشطة الشركات ذات األغراض الخاصة وتحديد مدى تعرضها لمخاط
ومنافع هذه الشركات وكذلك قدرتها على اتخاذ قرارات تشغيلية لها وتحديد ما إذا كانت المجموعة تحصل على منافع من هذه 

  القرارات.
  

  التقديرات

  فقط 2018 سنة على المطبقة

  التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتماناإلنخفاض في قيمة 

 رقم يضاحإ في مشروحة تطلعية، معلومات تضمين ذلك في بما المتوقعة، االئتمانية الخسائر قياس نموذج في المدخالت تحديد
  ).38( وإيضاح) ز( )4(
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  السياسات المحاسبية (يتبع)في تطبيق  القرارات.   التقديرات المحاسبية الهامة و5
  

  (يتبع) التقديرات
  

  2017و 2018 سنة على المطبقة

  ) القيمة العادلة لالستثمارات1

يتم تحديد  .تحديد القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة العادلة وغير المدرجة في أسواق نشطة باستخدام أساليب تقييميتم 
على أساس ظروف السوق ومعلومات عن الشركات المستثمر فيها. ان هذه التقديرات ذات  ،القيمة العادلة في وقت معين

طبيعة غير موضوعية ومتضمنة ألمور غير مؤكدة وتحتاج إلى درجة عالية من االجتهاد، وعليه ال يمكن تحديدها بدقة 
  متناهية. 

ة ير مؤكدة وانه من الممكن بناءاً على المعلومات المتوفران األحداث المستقبلية كاستمرار األرباح التشغيلية والقوة المالية غ
ة مما يتطلب تعديالت جوهرية على القيمة الدفتري ،حالياً، بأن تختلف النتائج خالل السنة المالية التالية عن الفرضيات

م تقدير التدفقات العادلة، يتلالستثمارات. في الحاالت التي يتم استخدام فيها نماذج التدفقات النقدية المخصومة لتقدير القيم 
ً للمعلومات والمناقشات مع ممثلي الشركات المستثمر فيها ووفقاً ألحدث البيانات  النقدية المستقبلية من قبل اإلدارة وفقا

 ،المالية المتوفرة المدققة وغير المدققة. تم مراجعة أساس التقييم من قبل اإلدارة من حيث مالئمة الطريقة، سالمة الفرضيات
  وصحة االحتساب، وتم اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة بهدف تضمينها في البيانات المالية الموحدة. 

  
  ) انخفاض قيمة االستثمارات التي تظهر بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية2

ا يوجد عندم الملكية االستثمارات التي تظهر بالقيمة العادلة من خالل حقوقة بتحديد االنخفاض في قيمة مجموعتقوم ال
ة ألقل من سعر التكلفة. ان تحديد االنخفاض الجوهري أو طويل الفترة عادلانخفاض جوهري أو طويل الفترة في القيمة ال

خذ تأعادةً  في حالة االستثمارات في أدوات حقوق الملكية المدرجة في سوق نشط، في القيمة يتطلب قرار تقديري.
أو االنخفاض في القيمة الذي يستمر  %30 بنسبة  القيمة السوقية ألقل من سعر التكلفةالمجموعة باالعتبار االنخفاض في 

في حالة ما إذا كانت أسواق هذه االستثمارات غير نشطة، فإن المجموعة . كمؤشر على انخفاض القيمة اً شهر 12ألكثر من 
  ، وأداء الصناعة والقطاع.  للشركة المستثمر فيهاراتها للوضع المالي تحدد انخفاض القيمة بناًء على تقدي

  
ً منها  أدوات حقوق الملكية المصنفة كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية والتي تظهر بالتكلفة مطروحا

 من استثمارات المجموعة فيانخفاض القيمة لغياب طريقة قياس موثقة، يتم فحصها النخفاض القيمة. إن جزءاً كبيراً 
ديد دالئل ولتح .أدوات حقوق الملكية تتكون من استثمارات في مشاريع عقارية طويلة األجل، ومشاريع تطوير بنى تحتية

لمشروع ووجود دالئل تدهور لسيولة سهولة جمع الانخفاض في هذه االستثمارات، تقوم المجموعة بتقييم عدة عوامل منها 
 والتدفقات النقدية التشغيلية والتمويلية. تتعرض ،لمشروع وأثر التأخير على المشروع وأداء القطاعفي الوضع المالي ل

المجموعة للمخاطر بالنسبة لالستثمارات والمشاريع التي توجد في دول ومناطق جغرافية حيث تكون البيئة التجارية 
والسياسية خاضعة لتغيرات سريعة. إن أداء االستثمارات وقابلية االسترداد للتعرضات مبنية على الوضع السائد 

. إنه من رأي اإلدارة أن المستوى الحالي للمخصصات في نهاية فترة إعداد التقارير الماليةعلومات المتوفرة لدى اإلدارة والم
والمعلومات المتوفرة. من المحتمل على أساس  ، واألهداف طويلة األجل للموجودات،مناسب ويعكس األوضاع السائدة

لي النخفاض قيمة االستثمارات قد يتطلب تعديل جوهري على القيمة الدفترية المعلومات المتوفرة حالياً بأن التقييم الحا
  . اتمالتقيي هفي االفتراضات المستخدمة في هذ ةجوهري اتلهذه االستثمارات خالل السنة المالية القادمة نتيجة لتغير

  
 ) انخفاض قيمة العقارات االستثمارية3

 ييمتقلعقاراتها االستثمارية بشكل دوري باستخدام مقيمين خارجيين مستقلين النخفاض قيمة تقوم المجموعة بعمل تقييم 
قيمة المتبقية، تقدير ال أو على أساس إما باستخدام طريقة المقارنة . تقدر القيمة العادلة بناًء على القيمة السوقية للعقارالعقار

دولة و العقارات االستثمارية للمجموعة توجد في البحرين. ةالحالي بالنظر لحالتها الماديةلتقدير القيمة السوقية للمواقع، 
ه ، فإنالغير متكررة المعامالت العقاريةو. نظراً الضطراب سوق العقارات المحلي، والمغرب اإلمارات العربية المتحدة

تعديل جوهري  قد يتطلبالمعلومات المتوفرة حالياً بأن التقييم الحالي النخفاض قيمة العقارات االستثمارية  بناءً من المحتمل 



ي في االفتراضات المستخدمة ف ةجوهريال اتلتغيرلعلى القيمة الدفترية لهذه األصول خالل السنة المالية القادمة نتيجة 
 . اتالتقييم ههذمثل 
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  (يتبع) السياسات المحاسبية.   التقديرات المحاسبية الهامة واالجتهادات في تطبيق 5
  

  (يتبع) التقديرات
  

  الوحدات المولدة للنقدو الموجودات المالية األخرى ) انخفاض قيمة4

تكون خاضعة النخفاض القيمة بناء على مؤشرات األداء وأوضاع ركات الزميلة، والشهرة المحتسبة االستثمارات في الش
ة والشركات الزميلة المحتسبتتضمن الوحدات المولدة للنقد استثمارات المجموعة في بعض الشركات التابعة السوق.  

والتي تولد النقد بصورة مستقلة عن الموجودات وأنشطة المجموعة األخرى.  والعقارات االستثمارية بطريقة حقوق الملكية
. بالنسبة لالستثمارات (ن) 4أسس تقييم االنخفاض في القيمة للوحدات المولدة للنقد موضحة في السياسات المحاسبية 

لقيمة العادلة ا تم تقدير القيمة القابلة لالسترداد بناًء علىيحقوق الملكية ذات مؤشرات انخفاض القيمة،  المحتسبة بطريقة
ً منها تكاليف البيع سبة لالستثمارات المحت القيمة القابلة لالستردادتم تحديد . ، والقيمة المستخدمة، ايهما اعلىمطروحا

نت ما إذا كاإن الهدف من طرق التقييم هو تحديد  باستخدام مزيج من طرق تقييم الدخل والسوق. بطريقة حقوق الملكية
  القيمة الدفترية.مبلغ أكبر من  القابلة لالستردادالقيمة 

  
  التطويرقيد  لعقارات للتحقق القابلة القيمة صافي تقدير) 5

التطوير بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. صافي القيمة القابلة للتحقق هي سعر البيع  قيدالعقارات  تظهر
ً المقدر في سياق العمل االعتيادي   يدقمنه مصروفات البيع المقدرة. قامت اإلدارة بتقدير تكلفة إنجاز العقارات  مطروحا

التقديرية للسوق  لبيعاالتطوير بناء على أسعار  قيدلقيمة المتبقية للعقارات بتكليف مقيمين مستقلين لتقدير ا وقامتالتطوير، 
المعلومات على أوضاع السوق و بناءً  ،فترة زمنية محددةفي  للتحقق القابلة القيمة صافي تقديراتلعقارات مماثلة. يتم عمل 

بصورة  تقديراتال على تعتمد ومسائل اليقينية عدمحول االستخدام المتوقع للعقارات قيد التطوير. تشمل هذه التقديرات على 
. ال يوجد يقين حول األحداث المستقبلية. من الممكن والى حد معقول بناًء متناهية بدقة تحديدها يمكن ال وبالتالي جوهرية،

 سوياتت لعمل تحتاج قدالنتائج خالل السنة المالية القادمة والتي تختلف عن الفرضيات،  انعلى المعلومات الحالية، 
  .التطويرقيد  للعقارات الدفترية القيمة في جوهرية

  
  ) المقابل المحول والقيمة العادلة للموجودات القابلة للتحديد المستحوذة والمطلوبات المفرضة في معاملة توحيد األعمال.6

في معاملة  ملةالمطلوبات المحتالمستحوذة والتقدير المتعلق بالمقابل المحول, تحديد القيمة العادلة للموجودات القابلة للتحديد 
  .20توحيد األعمال مبنية في إيضاح رقم 

    
  
  البنوكلدى  أرصدة.  نقد و6
  

  ديسمبر 31    ديسمبر 31 
  2018    2017  
       

  21.460    21.609 نقد
  80.365    225.024  أرصدة لدى البنوك

        حسابات لدى مصرف البحرين المركزي:
  68.308    39.709  حساب جاري -
  46.312   55.225  حساب اإلحتياطي -

  341.567    216.445  
  
  

ألغراض  ةغير متوفرألف دوالر أمريكي  1.693و أرصدة البنوك البالغة حساب اإلحتياطي لدى مصرف البحرين المركزي 
  ألف دوالر أمريكي. 134النقد وأرصدة البنوك هي صافي الخسائر االئتمانية المتوقعة بمبلغ  .للمجموعة العمليات اليومية
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  التمويالتموجودات  . 7

  
  ديسمبر 31    ديسمبر 31  
  2018    2017  

        
  948,528    952.372  مرابحة
  18.350    9.393  مشاركة

  56.981   13.281  وكالة
  3.016   2.782 مضاربة
  -    5.448 إستصناع

  983.276    1.026.875  
        

  )34.373(    )62.600(   يُطرح: مخصصات اإلنخفاض في القيمة 

  920.676    992.502  
  

 ).والر أمريكيدألف  61.111: 2017( والر أمريكيألف د 66.546أرباح مؤجلة تبلغ المدينة صافي من عقود المرابحة ذمم 
  

  كانت كما يلي:الحركة في مخصصات اإلنخفاض في القيمة 
  

  المجموع  3المستوى  2المستوى  1المستوى   
          

  57.356  24.815  25.520  7.021  2018يناير  1في 
  -  5.960  )12.711(  6.751  صافي الحركة بين المستويات

  9.398  13.546  )3.008(  )1.140(  )26(إيضاح  صافي مخصص السنة
  )4.154(  )4.154(  -  -  شطب

          
  12.632  9.801  40.167  62.600  

  
 

  اإلجمالي  جمعي  محددة  2017
        

  67.376  11.590  55.786  2017 يناير 1في 
  2,085  )98(  2,183  )26(إيضاح  مخصص السنةصافي 

  )35.088(  -  )35.088(  تسوية ناتجة عن شطب موجودات
        

  34,373  11.492  22,881   2017ديسمبر  31في 
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  ستثمارات في اوراق ماليةا .8
  

    ديسمبر  31   ديسمبر 31

2017   2018    
  حقوق الملكية استثمارات في       

  بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل      
  مسعرةغير أوراق مالية  -  34.875    34.875

34.875    34.875    
        

  بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية      
  بالقيمة العادلة)مدرجة (أوراق مالية  -  29.093    103

  (بالتكلفة) أوراق مالية غير مسعرة -  180.724    185.775

185.878    209.817    

        
  أدوات الدين في استثمارات      
  بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل      
  صكوك مسعرة  100.527    -
        
        
  بالتكلفة المطفأة:      

  * مسعرةصكوك  -  427.915    300.265
  ** مسعرةصكوك غير  -  -    390

300.655    427.915    
        

521.408    773.134    
  

ألف دوار أمريكي  109,570ألف دوالر أمريكي مرهونة مقابل قرض متوسط األجل بمبلغ  129,676* تشمل صكوك بمبلغ 
  ).15(إيضاح 

  
  : الشيء). 2017ألف دوالر أمريكي ( 3.501صكوك غير مسعرة صافي من الخسارة االئتمانية المتوقعة بمبلغ تظهر ** 

  
  بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل -أسهم حقوق ملكية أ) استثمارات 

  
2017   2018    

        

  يناير 1في   34.875    40.557
  بيع خالل السنة، بالقيمة الدفترية  -    )5.305(
  إلغاء احتساب استثمار، عند إلغاء توحيد شركة تابعة  -    )377(

        
  ديسمبر 31في   34.875    34.875

  

  
  
  
  
  



  
  
  

  44                                                                          مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب  
  

        إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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  (يتبع) . استثمارات في اوراق مالية8
  

  بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية -أسهم حقوق ملكية ب)  استثمارات 
  

2017   2018    
        

  يناير  1في   185.878    289,256
  إضافات خالل السنة  76.426    293,729

  خالل السنة، بالقيمة الدفترية استبعادات  )39.958(    )6,895(
  تغيرات القيمة العادلة  )4.725(    -
  شطب استثمارات تم عمل مخصصات لها بالكامل خالل السنة  -    )7,926(
  )20إلغاء عند توحيد شركات تابعة (إيضاح   )1.955(    )378,709(
  )26للسنة (إيضاح مخصص اإلنخفاض في قيمة االستثمارات   )5.849(    )3,577(

        
  ديسمبر 31في   209.817    185,878

  
ألف دوالر أمريكي) المصنفة  185.775: 2017ألف دوالر أمريكي ( 180.724بقيمة األوراق المالية الغير مسعرة 

مقاسة بالتكلفة مطروحاً منها انخفاض القيمة في غياب قياس موثوق للقيمة لكن ، العادلة من خالل حقوق الملكيةبالقيمة 
   .مشاريع عقارية ومشاريع بنى تحتية في دول مختلفةتقوم بشركات هي بشكل رئيسي استثمارات في أسهم ل العادلة،

 بيع الموجودات ذاتتنوي المجموعة التخارج من هذه االستثمارات بشكل أساسي عن طريق عمليات بيع استراتيجية أو 
  .العالقة

ألف دوالر  3,577: 2017(دوالر أمريكي  ال شيءخالل السنة، قامت المجموعة باحتساب انخفاض في القيمة بمبلغ 
انخفاض القيمة بناًء على تقدير اإلدارة ألوضاع السوق الحالية، تم إعداد مخصصات . على هذه الموجودات أمريكي)

   وقابلية االستثمارات للتسويق، وتقديرات القيمة القابلة لالسترداد.
  
  

  . عقارات استثمارية9
  

2017   2018    
        

  يناير  1في   616.263    488.436
  إضافات خالل السنة  49.740    137.310

  استبعادات  )6.154(    )2.715(
  )10(إيضاح  محول إلى عقارات للتطوير  )657(    -
  مخصص استهالك السنة  -    )194(
  إلغاء االحتساب عند إلغاء توحيد شركة تابعة  )135.500(    )4.479(
  )26مخصصات انخفاض القيمة (إيضاح   -    )2.095(

        
  ديسمبر 31في   523.692    616.263

  
 تم رهن عقار استثماريالعقارات االستثمارية تشمل أراضي ومباني في البحرين ودولة اإلمارات العربية المتحدة والمغرب. 

، وتسهيل وكالة تمليون دوالر أمريكي ) مقابل تسهيال 192,2: 2017مليون دوالر أمريكي ( 192.2بقيمة دفترية تبلغ 
   .)15(إيضاح  إجارة، ومطلوبات صكوك

  



ديسمبر  31ألف دوالر أمريكي ( 674.247كانت  2018ديسمبر  31القيمة العادلة للعقارات االستثمارية للمجموعة كما في 
ألف دوالر أمريكي)، بناًء على تقييم أعد من قبل مقيمين خارجيين مستقلين، والذين ويملكون خبرة حديثة  624,710: 2017

  في موقع وفئة األصل الذي يتم تقييمه .
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  . عقارات للتطوير10

تم رهن  .والهند ،وشمال أفريقيا ،والبحرين في دولة اإلمارات العربية المتحدةوللبيع  لتطويرعقارات قيد اعقارات للتطوير تمثل 
  ).15مليون دوالر أمريكي مقابل تسهيل وكالة (راجع إيضاح  42.3عقار للتطوير بمبلغ 

  
2017   2018    

        
  يناير  1في   893.037    280.972
  )20استحواذات ناتجة من توحيد شركات تابعة (إيضاح   377.332    571,970

  إضافات خالل السنة  93.712    40,095
  )9إيضاح عقارات استثمارية ( منمحول   657    -
  استبعادات  )17.602(    -
 أثر تحويل العمالت األجنبية  )30.818(    -
        

  ديسمبر 31في   1.316.318    893.037
  

  

  استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية. 11

  من التالي:المحتسبة بطريقة حقوق الملكية الجوهرية زميلة الشركات التتكون االستثمارات في 
  
  النشاط  الفعلية حصة الملكية  دولة التأسيس  اإلسم

    2018  2017    

ش.م.ب  شركة الصقر لألسمنت
  # (مقفلة)

  االسمنت  تصنيع وتسويق  %31,72  -  مملكة البحرين

شركة المشاريع العقارية كبيتال 
  ش.م.ب (مقفلة) 

  شركة قابضة وشركة تطوير عقاري  %40  %40  مملكة البحرين

  شراء وبيع العقارات في مملكة البحرين  %23.51  %23.51  جزر الكايمن  شركة أغراض خاصة 2أمالك 

شركة البحرين لسحب األلمنيوم 
  ش.م.ب (مقفلة) (بلكسكو) 

  تصنيع وبيع منتجات األمنيوم  %17.32  %17.32  مملكة البحرين

  بنك إسالمي بالجملة  %20  %28.69 مملكة البحرين  المصرف العالمي ش.م.ب

االحتفاظ بقطعة أرض في مملكة   %33.33  %33.33 مملكة البحرين  شركة إنشاء للتطوير
  البحرين

  
  تم توحيدها خالل السنة# 
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  (يتبع) . استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية11
  

  الحركة في استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية كما يلي:
  

2017   2018    
        

  يناير  1في   81.440    79.010
  )20(إيضاح إلغاء احتساب عند االستحواذ على حصة مسيطرة   )27.260(    -

  استثمار محتسب من إلغاء توحيد شركة تابعة  -    5,286
  إضافات خالل السنة   9.623    111

  للسنة، صافي/(الخسائر) حصة المجموعة من األرباح   3.161    )248(
  خالل السنةمستلمة أرباح أسهم   -    )2,719(

        
  ديسمبر 31في   66.964    81.440

  
  

في شركة بلكسكو. بما أن المجموعة  %20االستثمارات المحتسبة بطريقة حقوق الملكية تشمل استثمار المجموعة الذي يقل عن 
ومن خالل تواجدها في مجلس اإلدارة، تم احتساب االستثمار كاستثمار محتسب بطريقة حقوق  عليها،تمارس تأثيراً جوهرياً 

  الملكية. 
  

معلومات مالية مختصرة عن االستثمارات في شركات زميلة احتسبت بطريقة حقوق الملكية غير معدلة بنسبة ملكية ما يلي 
  المجموعة (على أساس أحدث بيانات مالية لهذه الشركات):

  
2017   2018    

        
  مجموع الموجودات  270.911    233.676
  مجموع المطلوبات  79.755    107.212
  مجموع اإليرادات  74.884    132.578

   األرباح(الخسارة) / مجموع   )168(    13.095
  
  

  عقارات ومعدات. 12
  

2017   2018    
        

  أرض  29.170    40.051
  وبنى تحتية على أراضي مستأجرة مباني  45.981    56.092
  والمركبات والمعدات األثاثأخرى شاملة   17.751    20.992

        
117.135    92.902    

  
  ألف دوالر أمريكي) 1.660: 2017ألف دوالر أمريكي ( 2.099،  بلغ االستهالك على العقارات والمعدات 2018خالل سنة 
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  موجودات أخرى. 13

  
    ديسمبر 31   ديسمبر 31

2017   2018    
       

   مصرفية ات الستثماراال خدماتذمم  22.588   123.506
   ، صافيتمويل مشاريع 25.001   21.175
  عقارات للتطويرذمم مدينة من بيع   18.882    10.000
  سلفيات وودائع 44.300   38.156
  ذمم مدينة من الموظفين            17.292   18.302

  مستحقة من صكوك أرباح  7.485    5.815
         مستحقة إيجارات  30.570    22.785
  مقدماً وذمم مدينة أخرىمصروفات مدفوعة   63.024    79.113

       

318.852    229.142    
  

ألف  1.923) ومبلغ دوالر أمريكي 114: 2017ديسمبر  31(دوالر أمريكي  الف 80خالل السنة، احتسبت المجموعة مبلغ 
على ة ستحق، وإيجارات مكمخصصات النخفاض قيمة ذمم مدينة أخرى )ألف دوالر أمريكي 460: 2017دوالر أمريكي (

   .)26(إيضاح  التوالي
  
  

  ، وأفرادمن مؤسسات مالية وأخرى إيداعات. 14
ن ) كجزء موأفراد في هيئة عقود مرابحة ووكالة مقبولة من مؤسسات مالية وأخرى (بما في ذلك شركات إيداعاتتتمثل في 

تخضع التي كانت و ،ر أمريكي من قبل مؤسسة غير ماليةمليون دوال 84أنشطة خزينة المجموعة. تشمل هذه األموال 
  .لعقوبات تنظيمية

  
  

    تمويالتمطلوبات ال. 15
  

    ديسمبر 31   ديسمبر 31
2017   2018    

       
  تسهيالت تمويالت المرابحة 40.852   153,899

   تمويالت الوكالة 24.797   54,167
  مطلوبات الصكوك -   25.364
  إجارة تمويالت 26.628   15.607

  أخرىقروض  163.860   116,025
        

365.062    256.137    
  

    ديسمبر 31   ديسمبر 31
2017   2018    

       
  الجزء المتداول 197.054   145.687
  الجزء غير المتداول 59.083   219,375

        

365,062    256.137    
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  (يتبع)تمويالت مطلوبات ال. 15
  

  منتسهيالت تمويالت المرابحة تتكون 

 6لفترة  LIBORالمعدل المعياري وبمعدل ربح يبلغ سنوات  3مليون دوالر أمريكي لفترة  20تسهيالت تمويل بمبلغ  .1
ً  %6لحد أدنى يبلغ سنوياً (يخضع  %4,5زائداً هامش اشهر  عن طريق مضمونة ). تسهيالت تمويالت المرابحة سنويا

  .2020، ويستحق في سنة أسهم المصرف الخليجي التجاريرهن استثمار المجموعة في 
  
سنوات وبمعدل ربح يبلغ  5مليون دوالر أمريكي ألغراض تجارية عامة لفترة  15تم الحصول على تسهيالت بمبلغ  .2

ً  %7لحد أدنى يبلغ (يخضع  %6يبلغ زائداً هامش اشهر  3لفترة  LIBORالمعدل المعياري  تسهيالت تمويالت  ).سنويا
  .2022، ويستحق في سنة أسهم المصرف الخليجي التجاريعن طريق رهن استثمار المجموعة في مضمونة المرابحة 

  
، ألف دوالر امريكي) 109,570: 2017( ألف دوالر أمريكي 132.739متوسطة األجل بمبلغ قصيرة و تسهيالت .3

  ). 8(إيضاح الف دوالر امريكي ) 129,676(الف دوالر امريكي  152.845مضمونة برهن صكوك بقيمة 

  
  من: تسهيالت  تمويالت الوكالةتتكون 

ابتداء من نوفمبر  ،وتستحق السداد على فترة ثالث سنوات مالية ةمؤسس من مليون دوالر أمريكي 35بمبلغ تسهيالت  .1
إن ). %8(يخضع لحد أدنى يبلغ  %7.65زائداً هامش يبلغ  )LIBOR(بمعدل ربح  2019 وتستحق في 2016

 مليون دوالر أمريكي 24.7عقارات استثمارية بقيمة دفترية ت الوكالة مضمونة عن طريق رهن تسهيالت تمويال
ديسمبر  31( مليون دوالر أمريكي 44.5، وعقارات للتطوير بقيمة دفترية مليون دوالر امريكي) 24,7: 2017(

   .مليون دوالر أمريكي) 42,3: 2017
  

سنوات حتى  6تحق السداد على فترة سيو 2009تم الحصول عليه في سنة  تمويل مجمع من تحالف مؤسسات مالية .2
دفترية  بقيمةمضمون عن طريق رهن العقارات االستثمارية للمجموعة  التسهيل. إن %6بمعدل ربح يبلغ  2019أبريل 
  .مليون دوالر امريكي) 136: 2017( مليون دوالر أمريكي 136

  
  مطلوبات الصكوك

شهادات الصكوك المصدرة مضمونة بمجموعة من موجودات المجموعة باإلضافة إلى تمويل يوفره البنك لضمان سداد 
الل خشهادات الصكوك تم سداد . شهادات الصكوك المصدرة في سوق لندن لألوراق المالية تم تداولالتوزيعات في حينها. 

   .السنة
  

  تسهيالت إجارة

مليون  40.84استثماري بمبلغ  شراء عقارللتمويل الجزئي ل 2016في  مؤسسة ماليةتم الحصول عليها من تمثل تسهيالت 
) زائداً هامش ربح يبلغ LIBORالمعدل المعياري ( ربح يساوي عائدسنوات ب 8تستحق السداد على فترة ، ودوالر أمريكي

   سنوياً). %7(يخضع لحد أدنى  5,7%
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        إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  يةبآالف الدوالرات األمريك                                                 2018 ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

  
  تمويالت (يتبع)مطلوبات ال. 15

  
  القروض األخرى

القروض األخرى تشمل تمويالت حصلت عليها شركات تابعة تتعلق بتطوير مشروع ومتطلبات رأس المال التشغيلي. 
التمويالت مضمونة برهن استثمار عقاري ويحتفظ به من خالل شركة ذات أغراض خاصة وليس لديها أي حق للرجوع 

ً في هذه العقود التمويلية، ولم يقم بضمان السداد بأي شكل من األشكال. تم اإلعالن عن هذه للبنك.  إن  البنك ليس طرفا
  األرصدة في البيانات المالية الموحدة نتيجة لتوحيد الموجودات المتعلقة بهذه التمويالت.

  
  مطلوبات أخرى .16

  
    ديسمبر 31   ديسمبر 31

2017   2018    
       

  مستحقات الموظفين   19.008   11.358
  مخصصات ومستحقات أعضاء مجلس اإلدارة 3.500   4.450
  أرباح أسهم موزعة لم يطالب بها 13.676   7.611
  ربح مضاربة مستحق 11.348   7.586
  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  3.437   3.994
  )15صندوق األعمال الخيرية والزكاة (صفحة   4.635    2.840

   مبالغ مستلمة مقدماً من العمالء  203.314    53.888
  ذمم دائنة  146.862    41.697

  مصروفات مستحقة  وذمم دائنة أخرى  112.077    122.309
        

255.733    517.857    
  
  

  .   حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار 17

    فئات األصول التالية كما فيبمزج األموال المستلمة من حاملي حسابات االستثمار، وتم استثمارها في  مجموعةال تقام
   ديسمبر: 31

  
    ديسمبر   ديسمبر
2017   2018    

      
  أرصدة لدى البنوك 125.497   16.813
  حساب احتياطي مصرف البحرين المركزي 55.225   46.312
  مؤسسات مالية إيداعات لدى 115.748   90.103

  صكوك –أدوات دين  427.923   300.263
  موجودات التمويالت 172.517   452.862

        
906.353    896.910    

  
  لحاملي حسابات االستثمار كانت كما يلي: أصول االستثمار المشترك، والتوزيعاتنصيب المستثمرين من العائد على 

  
    ديسمبر   ديسمبر
2017   2018    

      
  عوائد أصول االستثمار المشترك )37.731(   39.480

  حصة البنك كمضارب 14.904   )19.726(
        

  لعائد لحاملي حسابات االستثمارا  )22.827(    19.754
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        البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  بآالف الدوالرات األمريكية                                                 2018 ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

  
  

  (يتبع) .   حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار17
  

). %4.12 :2017( %4.36 يبلغ 2018كان متوسط إجمالي نسبة العائد فيما يتعلق بحسابات االستثمار غير المقيدة لعام 
إما للمخصصات و / أو ) تم توزيعها على المستثمرين، وتم وضع الرصيد المتبقي %2.18: 2017( %2.55ما يقارب 

آالف دوالر  9بمبلغ  حاربكرسوم مضارب. حسابات االستثمار غير المقيدة تشمل احتياطي معادلة األ مجموعةبه ال تاحتفظ
آالف دوالر  5: 2017آالف دوالر أمريكي ( 5آالف دوالر أمريكي) واحتياطي مخاطر االستثمار بمبلغ  9: 2017( أمريكي

  .أمريكي)
   
  

  رأس المال   .18
  

    ديسمبر   ديسمبر
2017   2018    

  : المصرح به    
  دوالر أمريكي للسهم الواحد  0.265سهم بواقع  9.433.962.264    

  دوالر أمريكي للسهم الواحد) 0.265سهم بواقع  9.433.962.264: 2017(  2.500.000    2.500.000
        
  الصادر والمدفوع :      
  دوالر أمريكي للسهم الواحد 0.265سهم بواقع  3.681.650.441      

  دوالر أمريكي للسهم الواحد) 0.265سهم بواقع  3.681.650.441: 2017(  975.638    975.638
  
  

  كما يلي: 2018ديسمبر  31كانت الحركة في رأس المال خالل السنة المنتهية في 
  

2017   2018    
       

  يناير 1في  975.638   597.995
        

  عرض االستثمار -   314.530
  إصدار أسهم منحة -   59.799

  إصدار أسهم بموجب خطة الحوافز -   3.314
        

  ديسمبر 31في   975.638    975.638
  
  

  عرض االستثمار 
بعد الحصول على الموافقات الالزمة، قامت المجموعة بالعرض على المستثمرين في بعض مشاريع البنية ، و2017في سنة 

ً من أسهم البنك (إيضاح  . تم االكتتاب في )20التحتية والصناديق االستثمارية الستمالك حصصهم مقابل عدد محدد مسبقا
. تم إصدار األسهم للمكتتبين مما نتج 2018أغسطس  15سهماً في البنك حتى فترة إقفال االكتتاب في  1.186.904.148

دوالر  0.265ألف دوالر أمريكي. الزيادة على القيمة اإلسمية لكل سهم والبالغة  314.530عنه زيادة في رأس المال بمبلغ 
 وية رأسأمريكي تم اعتبارها عالوة إصدار أسهم، وتم عكسها ضمن حساب عالوة إصدار أسهم (يشمل التحويل من حساب تس

  المال).
 

ً  255.455.953 خزينة تبلغبأسهم ، احتفظ البنك 2018ديسمبر  31كما في    سهماً). 106.467.804: 2017( سهما
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        المالية الموحدةإيضاحات حول البيانات 
  بآالف الدوالرات األمريكية                                                 2018 ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

  
  

  (يتبع) رأس المال   .18
  

  معلومات إضافية حول رأس المال والمساهمين
  
  في حقوق التصويت.تندرج جميع أسهم البنك تحت فئة واحدة، وجميع المساهمين متساوون  )1

  يوضح جدول توزيع األسهم أدناه عدد المساهمين ونسبة التملك من مجموع عدد األسهم : )2
  

        من مجموع %
       عدد األسهم 

   عدد األسهم  عدد المساهمين القائمة
  التصنيف*    

      
  %1أقل من   2.521.384.919  7.834 68.49
  %5إلى أقل من  %1من   971.816.218  10 19.03
  # %10إلى أقل من  %5من   188.449.304  1  12.48

        
100  7.845  3.681.650.441    

  
  .للبنك * مبين كنسبة من مجموع عدد األسهم القائمة
  # يشمل أسهم الخزينة التي يحتفظ بها البنك.

    

 كالتالي: من مجموع األسهم القائمة %5يملكون أكثر من  الذين مساهمينال كان، 2018ديسمبر  31كما في  )3
  

    عدد األسهم  من مجموع  %
     األسهم القائمة

  إسم المساهم  
  مجموعة أبوظبي المالية ذ.م.م وشركاتها التابعة 530.692.012 14.41%

    
  
  

 التخصيصات والتغيرات في هيكل رأس المال 

 .  عند اعتمادها من قبل المساهمينيتم عمل تخصيصات األرباح، إن وجدت، 
 

، وافق المساهمين 2018مارس  27في اجتماعات الجمعية العمومية السنوي االعتيادي وغير االعتيادي واللذان عقدا بتاريخ 
  :2017التخصيصات التالية لسنة على 

   .مليون دوالر امريكي 82.4من رأس المال المدفوع بقيمة  %8.72بنسبة نقدية أ) أرباح أسهم 

  مليون دوالر الحتياطي األعمال الخيرية. 1ب) 

  دوالر أمريكي لصندوق الزكاة. ألف 784ج) 
  

  مليون دوالر أمريكي إلى االحتياطي القانوني.  10تحويل  د) 
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        حول البيانات المالية الموحدة إيضاحات
  بآالف الدوالرات األمريكية                                                 2018 ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

  
  

  (يتبع) رأس المال   .18
  

 التخصيصات والتغيرات في هيكل رأس المال (يتبع)
  

  التخصيصات المقترحة

  المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي:خاضعة لموافقة  2018لسنة  التخصيصات التاليةيقترح مجلس اإلدارة 

  النحو التالي: على مليون دوالر أمريكي 85 البالغةمن رأس المال المدفوع  %8.71أرباح بنسبة 

  مليون دوالر أمريكي. 30والبالغة  %3.07ارباح نقدية بنسةب 

  سهم قائم. 17.7سهم واحد لكل  بمعدل %5.6أسهم منحة بنسةب 

  مليون دوالر أمريكي إلى االحتياطي القانوني. 11.4تحويل مبلغ 

  ألف دوالر أمريكي إلى صندوق الزكاة. 941مليون دوالر أمريكي إلى صندوق التبرعات الخيرية و 1تحويل 
  
  

      أسهم منحةاحتياطي . 19
  

2017   2018    
       

  يناير 1في   1.026    902
  إصدار أسهم بموجب خطة الحوافز  158    164

  تحويل بين الحصص  )98(    )40(
        

  ديسمبر 31في   1.086    1.026
  
  

  . استمالك شركات تابعة20

  2018االستحواذات في 

في شركة الخليج القابضة ش.م.ك، شركة مسجلة  %31.39خالل السنة، قامت المجموعة بشراء حصة إضافية قدرها  )1
والسيطرة على شركة الخليج  %51.18مما أدى إلى حصول المجموعة على حصة إجمالية بنسبة في دولة الكويت، 

القابضة ش.م.ك، وبالتالي فقد تم توحيد موجودات ومطلوبات ونتائج شركة الخليج القابضة ش.م.ك ابتداء من تاريخ 
  حصول المجموعة على السيطرة.

  
  شركة الخليج القابضة ش.م.ك تملك الشركات التابعة التالية:  

  
نسبة الملكية   األنشطة

  الفعلية
بلد 

  التأسيس
  إسم الشركة

  %100  تنفيذ مشروع فيال مار في البحرين

مملكة 
  البحرين

شركة المساحات السكنية الجنوبية للتطوير 
  العقاري ش.ش.و

تنفيذ مشروع العرين داون تاون في 
  البحرين

شركة العرين داون تاون للتطوير العقاري   100%
  ش.ش.و

االحتفاظ باستثمار في مشروع فيال 
رويال، ومشروع تطوير عقاري في 

  المغرب

شركة رويال القابضة للتطوير العقاري   100%
   ش.ش.و
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        إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  بآالف الدوالرات األمريكية                                                 2018 ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

  
  

  (يتبع). استمالك شركات تابعة 20
  

  المقابل المحول والحصص غير المسيطرة

جزئياً في هيئة أسهم خزينة تحتفظ بها المجموعة، ونقداً. بصورة عامة، يتم  المقابل المحول في عملية استمالك األصول كان
سابها التابعة، تم احتقياس المقابل المحول بالقيمة العادلة، والحصة التي يحتفظ بها المساهمون عدا المجموعة في الشركات 

في المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة ضمن "حصص غير مسيطرة" بناء على الحصة التناسبية للمساهمين غير 
المسيطرين في المبالغ المحتسبة لصافي موجودات الشركة المستثمر فيها، على أساس كل معاملة على حدة، بناء على السياسة 

  ة من قبل المجموعة.المحاسبية المختار
  

  الموجودات المستملكة والمطلوبات المتحملة القابلة للتحديد

جميع الشركات المستملكة تم اعتبارها أعمال تجارية. تم عرض القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات وأسهم حقوق الملكية 
تمالك تتعلق بحقائق وظروف كانت سائدة، على أساس مؤقت. إذا تم الحصول على معلومات حديثة خالل سنة من تاريخ االس

أو تحديد تعديالت للمبالغ أعاله، أو أي مخصصات إضافية كانت سائدة بتاريخ االستمالك، فإنه سيتم تعديل المعالجة المحاسبية 
  لعملية االستمالك. التعديالت على محاسبة االستمالك المؤقتة ستتم بأثر رجعي.

  
، كونه التاريخ الفعلي 2018يونيو  30المبالغ المعلنة أدناه تمثل القيمة الدفترية المعدلة عند االستمالك للشركات كما في 

  لالستمالك، وتم اإلفصاح عنها بصورة مؤقتة كما هو مسموح به حسب المعايير المحاسبية.  
      

االستمالك، فإن المجموعة، وفي تاريخ إصدار هذه المعلومات  نظراً لحجم والتوزيع الجغرافي والتعقيد المتضمن في عملية
المالية الموحدة المرحلية المختصرة، لم تنتهي بعد من تحديد القيمة العادلة للموجودات الملموسة وغير الملموسة المستملكة، 

ر فترية للموجودات الملموسة وغيوالمطلوبات المتحملة، والشهرة المتبقية الناتجة من عملية االستمالك. تقديرات القيمة الد
الملموسة المستملكة والمطلوبات المتحملة تخضع لتقديرات جوهرية، وسيتم تحديدها من قبل اإلدارة بناء على تحليالت مختلفة 

  للسوق والدخل وتقييمات الموجودات بالتاريخ الفعلي لالستمالك. لم يتم احتساب أي شهرة أو شهرة سلبية بذلك التاريخ.
  

  قيمة الدفترية للموجودات المستملكة والمطلوبات المتحملة بالتاريخ الفعلي هي كما يلي:ال
  

       بآالف
       الدوالرات
        األمريكية

        
  عقارات استثمارية      40.373

  عقارات للتطوير      387.332
  نقد وأرصدة البنوك      1.547

26.280       ً   ذمم دينة أخرى ومصروفات مدفوعة مقدما
        

  مجموع الموجودات      455.532
        

  تمويالت صكوك *      202.784
  مبالغ مستلمة مقدماً من العمالء      168.857

  مطلوبات أخرى      70.817
        

  مجموع المطلوبات      442.458
        

  مجموع صافي الموجودات القابلة للتحديد      13.074
  

  ).22(راجع إيضاح رقم  * تم سداد تمويل الصكوك الحقاُ لعملية االستحواذ
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        إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  بآالف الدوالرات األمريكية                                                 2018 ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

  
  

  . استمالك شركات تابعة (يتبع)20
  

  (يتبع) 2018االستحواذات في 
  

       
  القيمة الدفترية للحصة في حقوق ملكية الشركة المستثمر فيها والمحتفظ بها من قبل      
  المجموعة      -

  المحولالمقابل       6.691
  محتسبةالمسيطرة الحصص غير       6.383

        
  مجموع المقابل      13.074

  
  

       
       

 المقابل المدفوع      6.691
 مطروحاً: األرصدة النقدية لدى البنوك المستحوذة عند التوحيد      )1.547(

        
  صافي النقد المدفوع لغرض بيان التدفقات النقدية الموحد      5.144

  
  
التالية مما أدى لحصول المجموعة على السيطرة  الشركاتخالل السنة، قامت المجموعة باستمالك حصة إضافية في  )2

 12. استحوذت المجموعة على هذه المنشآت مع نية بيعها الحقاً خالل 2018ديسمبر  31كما في  الشركاتعلى هذه 
ة المتعلقة بهذه المنشآت قد تم اإلفصاح عنه ضمن لذلك، فإن الموجودات والمطلوبات والحصص غير المسيطرشهراً. 

  بند "محتفظ بها برسم البيع".
  

    الجدول التالي يوضح حصة المجموعة الحالية واإلضافية: 
  

    الحصة  الحصة اإلضافية  مجموع 
    الحالية  المستملكة*  الحصة
        
  شركة الصقر لألسمنت ش.م.ب   31.72%  20%  51.72%
  شركة شيفيلد دبي لالستثمار  4.67%  61.18%  65.85%

  
  

  المقابل المحول والحصص غير المسيطرة

المقابل المحول يقاس عامة بالقيمة  .نقد وموجودات تحتفظ بها المجموعةفي عملية استمالك األصول كان في هيئة المقابل 
مالية التابعة، تم احتسابها في المعلومات الالحصة المتبقية التي يحتفظ بها المستثمرون عدا المجموعة في الشركات والعادلة، 

الموحدة المرحلية المختصرة ضمن "حصص غير مسيطرة" بناء على الحصة التناسبية للمساهمين غير المسيطرين في المبالغ 
 لالمحتسبة لصافي موجودات الشركة المستثمر فيها، أو القيمة العادلة بتاريخ شراء الشركة المستثمر فيها، على أساس ك

 معاملة على حدة، بناء على السياسة المحاسبية المختارة من قبل المجموعة.
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        إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  بآالف الدوالرات األمريكية                                                 2018 ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

  
  

  . استمالك شركات تابعة (يتبع)20
  

  (يتبع) 2018االستحواذات في 
  

  الموجودات المستملكة والمطلوبات المتحملة القابلة للتحديد

القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات وأسهم حقوق الملكية جميع الشركات المستملكة تم اعتبارها أعمال تجارية. تم عرض 
على أساس مؤقت. إذا تم الحصول على معلومات حديثة خالل سنة من تاريخ االستمالك تتعلق بحقائق وظروف كانت سائدة، 

الجة المحاسبية ل المعأو تحديد تعديالت للمبالغ أعاله، أو أي مخصصات إضافية كانت سائدة بتاريخ االستمالك، فإنه سيتم تعدي
  لعملية االستمالك. التعديالت على محاسبة االستمالك المؤقتة ستتم بأثر رجعي.

  
، كونه التاريخ الفعلي 2018 برسبتم 30المبالغ المذكورة أدناه تمثل القيمة الدفترية المعدلة عند االستمالك للشركات كما في 

  لالستمالك، وتم اإلفصاح عنها بصورة مؤقتة كما هو مسموح به حسب المعايير المحاسبية.  
      

، لم تنتهي بعد من تحديد القيمة العادلة للموجودات علومات المالية الموحدة المرحليةإن المجموعة، وفي تاريخ إصدار هذه الم
الناتجة من عملية االستمالك. ، إن وجدت، ة، والمطلوبات المتحملة، والشهرة المتبقيةالملموسة وغير الملموسة المستملك

تقديرات القيمة الدفترية للموجودات الملموسة وغير الملموسة المستملكة والمطلوبات المتحملة تخضع لتقديرات جوهرية، 
م احتساب الموجودات بالتاريخ الفعلي لالستمالك. لم يتوتقييمات باستخدام منهجيات تقييم مناسبة وسيتم تحديدها من قبل اإلدارة 

  أي شهرة أو شهرة سلبية بذلك التاريخ.   
  

    الصقرشركة   شركة شيفيلد    
    لإلسمنت  دبي لالستثمار

      

 ممتلكات وآالت ومعدات  66.031  361
 المخزون  13.372  -
 ذمم تجارية مدينة  12.362  -

  ذوي عالقةمبالغ مستحقة من أطراف   417  1.528
  النقد وأرصدة البنوك  73  1.307
 موجودات أخرى  281  1.013

      
  مجموع الموجودات  92.536  4.209

      
  قروض بنكية  23.335  -

 ذمم تجارية وذمم دائنة اخرى  16.601  2.813
      

  مجموع المطلوبات  39.936  2.813
      

  (أ) للتحديدمجموع صافي الموجودات والمطلوبات القابلة   52.600  1.396
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  . استمالك شركات تابعة (يتبع)20
  

  (يتبع) 2018االستحواذات في 
  

    شركة الصقر  شركة شيفيلد    
    لإلسمنت  دبي لالستثمار

      

  بها تحتفظالقيمة الدفترية ألسهم حقوق الملكية في شركات االستثمار التي     
1.955  27.260   ً  المجموعة سابقا

 قيمة المقابل المحول باألسهم  8.621  26.000
 الحصص غير المسيطرة المحتسبة  25.396  15.160

      
  (ب) مجموع المقابل المدفوع  61.277  43.115
  ة)مؤقت( أ) –موجودات غير ملموسة، شاملة الشهرة (ب   8.677  41.719

  
في شركة الصقر لالسمنت و شركة شيفيلد دبي لالستثمار،  امعتمدة من قبل مجلس اإلدارة لبيع حصتهتملك المجموعة خطة 

الموحد.  البيع في بيان المركز المالي لغرضوبالتلي فقد تم تصنيف الموجودات والمطلوبات المستحوذة كموجودات محتفظ بها 
لشركات تم تصنيفها ضمن "حصص غير مسيطرة" تتعلق حقوق الملكية الباقية التي يمتلكها أطراف خارجية في هذه ا

   البيع. لغرض"بموجودات محتفظ بها 

 
  2017الستحواذات في ا

ً لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية غير االعتيادية المنعقد بتاريخ  ، عرض البنك على 2018مارس  1تبعا
عدة مشاريع بنية تحتية وصناديق استثمارية. قامت المجموعة باستمالك مستثمريه أسهماً في البنك مقابل استمالك حصصهم في 

حصة إضافية في مشاريع البنى التحتية التالية، مما نتج عن ذلك حصول المجموعة على السيطرة على هذه المشاريع كما في 
    مع نتائج المجموعة.، وبالتالي، فقد تم توحيد نتائجها 2017ديسمبر  31

  
  يوضح حصة المجموعة الحالية واإلضافية:   الجدول التالي 

  
    الحصة  الحصة اإلضافية  مجموع 
    الحالية  المستملكة*  الحصة
        
  شركة مرفأ تونس لالستثمار  13%  38.41%  51.41%
  مشاريع الهند  7.52%  70.21%  77.73%

  
  

  المقابل المحول والحصص غير المسيطرة
نظراً لطبيعة معاملة إعادة الشراء، وأساس  هيئة أسهم مجموعة جي إف إتش. المقابل في عملية استمالك األصول كان في

تحديد نسب المبادلة لكل أصل من قبل المساهمين، فقد تم معالجة المعاملة بشكل مماثل لمعاملة زيادة رأس المال من خالل 
ي حقوق الملكية. قامت المجموعة تحويل أصول غير نقدية، حيث تم اعتبار قيمة األصل المستلم كأساس لقياس الزيادة ف

باستخدام قيمة األصول القابلة للتحقق ومبالغ سداد المطلوبات المتوقعة بتاريخ االستمالك لمحاسبة االستمالك، وكمقابل مستلم 
دا علألسهم الصادرة، وبالتالي لم ينتج ربح أو خسارة عند االحتساب المبدئي. الحصة المتبقية التي يحتفظ بها المستثمرون 

المجموعة في الشركات التابعة، تم احتسابها في المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة ضمن "حصص غير مسيطرة" 
  بناء على الحصة التناسبية للمساهمين غير المسيطرين في المبالغ المحتسبة لصافي موجودات الشركة المستثمر فيها.
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  (يتبع). استمالك شركات تابعة 20

  
  (يتبع) 2017االستحواذات في 

  
  الموجودات المستملكة والمطلوبات المتحملة القابلة للتحديد

جميع الشركات المستملكة تم اعتبارها أعمال تجارية. تم عرض القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات وأسهم حقوق الملكية 
سنة من تاريخ االستمالك تتعلق بحقائق وظروف كانت سائدة، على أساس مؤقت. إذا تم الحصول على معلومات حديثة خالل 

أو تحديد تعديالت للمبالغ أعاله، أو أي مخصصات إضافية كانت سائدة بتاريخ االستمالك، فإنه سيتم تعديل المعالجة المحاسبية 
  لعملية االستمالك. التعديالت على محاسبة االستمالك المؤقتة ستتم بأثر رجعي.

  
، كونه التاريخ الفعلي 2017سبتمبر  30كورة أدناه تمثل القيمة الدفترية المعدلة عند االستمالك للشركات كما في المبالغ المذ
    .لالستمالك

      
نظراً لحجم والتوزيع الجغرافي والتعقيد المتضمن في عملية االستمالك، فإن المجموعة، وفي تاريخ إصدار هذه المعلومات 
المالية الموحدة المرحلية، لم تنتهي بعد من تحديد القيمة العادلة للموجودات الملموسة وغير الملموسة المستملكة، والمطلوبات 

إن وجدت، الناتجة من عملية االستمالك. تقديرات القيمة الدفترية للموجودات الملموسة وغير المتحملة، والشهرة المتبقية، 
الملموسة المستملكة والمطلوبات المتحملة تخضع لتقديرات جوهرية، وسيتم تحديدها من قبل اإلدارة باستخدام منهجيات تقييم 

  م احتساب أي شهرة أو شهرة سلبية بذلك التاريخ.   مناسبة وتقييمات الموجودات بالتاريخ الفعلي لالستمالك. لم يت
  

  القيمة الدفترية لألصول المستملكة والمطلوبات المتحملة كما في التاريخ الفعلي كما يلي:
  

    شركة مرفأ  مشاريع
    تونس لالستثمار  الهند
      

 ممتلكات وآالت ومعدات  56  -
 النقد وأرصدة البنوك  184  -

 قيد التطوير عقارات  206.794  365.176
 موجودات أخرى  608  40.566

      
  مجموع الموجودات  207.642  405.742

      
 ذمم دائنة اخرى  1.897  54.617

      
  مجموع المطلوبات  1.897  54.617

      
  مجموع صافي الموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد  205.745  351.125

  
  

    شركة مرفأ  مشاريع
    تونس لالستثمار  الهند
      

  القيمة الدفترية ألسهم حقوق الملكية في شركات االستثمار التي تحتفظ بها    
51.207  30.000   ً  المجموعة سابقا

 قيمة المقابل المحول باألسهم  75.779  221.723
 الحصص غير المسيطرة المحتسبة  99.966  78.195

      
  مجموع المقابل  205.745  351.125
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  . استمالك شركات تابعة (يتبع)20
  

  (يتبع) 2017االستحواذات في 
  

  كما قامت المجموعة خالل الفترة بشراء حصص إضافية في الشركات التابعة التالية:
  

    الحصة  الحصة اإلضافية  إجمالي
    الحالية  المستملكة  الحصة
        

  المصرف الخليجي التجاري  46.97%  8.44%  55.41%
  شركة بوابة المغرب االستثمارية  33.53%  55.89%  89.42%

  
  

  كان الستمالك الحصص اإلضافية األثر التالي على المعلومات المالية الموحدة المرحلية :
  

 
 

  
 36.223  الحصة التناسبية في صافي األصول المستملكة (بالقيمة الدفترية)

 69.100  المقابل المدفوع

  
حصة إضافية في المصرف الخليجي التجاري كان في صورة نقدية، وفي شركة بوابة المغرب المقابل المدفوع لشراء 

  من أسهم البنك. 203.291.786االستثمارية كان في صورة 
  
  

  . إيراد استثمارات في أوراق مالية    21
  

2017   2018    
       

  إيراد أرباح أسهم  5.698    2.470
  أوراق ماليةبيع استثمارات في  أرباح 5.190   1.588

  المصنفة كاستثمارات بالقيمة العادلة من  الصكوكتغيرات القيمة العادلة في       
  خالل بيان الدخل  3.772    )5.305(

  إيرادات من الصكوك  19.065    12.560
        

11.313    33.725    
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  مطلوباتإيرادات من تسوية .  22

  ويشمل:

  وكجزء من 2016مليون دوالر أمريكي ناتج من إعادة هيكلة مطلوبات شركة تابعة. في سنة  35.3مبلغ بإيرادات ،
االستردادات التي حصلت عليها المجموعة بموجب التسويات القضائية، استحوذت المجموعة على الشركة القابضة للمطور 

ها صافي مطلوبات وقت التسوية. منذ ذلك الحين، الرئيسي والتي تخضع للحراسة اإلدارية وإجراءات اإلعسار، وكان ل
نجحت المجموعة في إخراج الشركة من تحت الحراسة اإلدارية، عن طريق إعادة هيكلة مطلوبات الشركة، والتفاوض 

ي فعلى التسويات مع الدائنين من خالل عملية تديرها المحكمة. تم االنتهاء من اإلجراءات القانونية لتأكيد سداد المطالبات 
، مما نتج عن ذلك إخراج الشركة من اإلدارة القانونية وتسليمها إلى المجموعة. أكد الحكم النهائي الصادر من 2018

المحكمة المبالغ النهائية المستحقة لكل دائن، وبالتالي، فإن الفرق بين المطلوبات/ المخصصات المحتسبة سابقاً، والمبالغ 
 ها في بيان الدخل، ألنها لم تعد مطلوبة. المعتمدة من قبل المحكمة قد تم عكس

 مليون دوالر أمريكي مقابل  203ة، وافقت المجموعة على تسوية مطلوبات الصكوك مع مؤسسة مالية بقيمة سنخالل ال
. التسوية كانت في هيئة نقد مليون دوالر أمريكي (صافي التكاليف ذات العالقة) 77.8مبلغ أقل، مما نتج عن ربح بمبلغ 

  وموجودات غير نقدية أخرى.
  
  

  .  إيرادات أخرى23

مليون دينار  18.3مبلغ و من تسوية مطالبات قضائية تم استالمه نقداً خالل السنة، ناتجمليون دوالر أمريكي  22مبلغ  تشمل
   مليون دوالر أمريكي. 2.5، ودخل إيجار بمبلغ إيراد من عمليات شركات تابعة غير مصرفيةامريكي 

  
  

  تكلفة الموظفين .24
  

2017   2018    
       

 رواتب ومنافع الموظفين 49.748   37.969
  مصروفات التأمين اإلجتماعي 3.387   2.945

        
40.914    53.135    

  
  

دارة وفقاُ لسياسة الحوافز المتغيرة للمجموعة، يتم إصدار جزء من مكافأة األداء السنوية في هيئة مكافآت اسهم لموظفي اإل
المكافآت تشمل حوافز مؤجلة في هيئة أسهم، وخطط شراء أسهم، وخطط حوافز طويلة األجل بشروط مختلفة.  العليا. هذه

آت من قبل لجنة الترشيح والمكافتحدد وفترة التأجيل،  ،شروط المكافآت، بما في ذلك نوع الخطة، ومدى التمويل، والتسعير
  والحوكمة بالبنك.
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  . تكلفة الموظفين24
  

ملخص لشروط التأجيل   الموظفين المشمولين  طبيعة المكافأة  سنة األداء
  واالستحقاق

موظفي اإلدارة العليا   خيارات أسهم  خطة األسهم القديمة
  المختارين

سنوات، وفترة  3فترة غلق مبدئية 
 سنوات 10تنفيذ الخيارات على 

 بسعر ممارسة 2018تنتهي في 
  دوالر أمريكي للسهم. 0.65

موظفي اإلدارة العليا   عالوة سنوية مؤجلة  2013مكافآت 
  المختارين

تم منح جزء من الحوافز السنوية 
، ومع 2015في صورة أسهم. في 

بداية تطبيق خطة األسهم الجديدة، 
تم تحويل الخطة القديمة إلى حوافز 

سنوات  3نقدية مؤجلة على فترة 
  من سنة المكافأة.

خطة شراء الموظفين   2014مكافآت 
  لألسهم

األشخاص المشمولون في 
الوظائف األساسية 

ة، الذين يتجاوزون يوالرقاب
الحد األقصى لمجموع 
ً لقواعد  المكافآت  وفقا
المكافآت الصادرة عن 
مصرف البحرين المركزي، 
وسياسة المكافآت المتغيرة 

  للبنك

يتم إطالق األسهم بشكل تقديري 
 3التأجيل التي تبلغ خالل فترة 

سنوات. يحدد سعر اإلصدار 
المحدد بناء على تسوية محددة 
لسعر السوق بتاريخ المكافآت. ال 
توجد شروط مستقبلية لألداء، أو 
شروط خدمة. تملك األسهم الحق 
في أرباح األسهم، إن وجدت، ولكن 

  تطلق خالل فترة التأجيل. 

خطة شراء الموظفين   *2018و 2015مكافآت 
، وعالوة سنوية لألسهم
  مؤجلة

  حتى تاريخ البيانات المالية. 2018* لم يتم الموافقة على التخصيص لمكافآت 
  
  

  2017  2018  خطة حوافز األسهم
بآالف الدوالرات   عدد األسهم  

  األمريكية
بآالف الدوالرات   عدد األسهم

  األمريكية
          

  3,712  29,430,640  9,568  35,872,407  الرصيد االفتتاحي
  6,878  12,504,545  4.502  10.073.642  الممنوح خالل السنة

  -  2,714,064  -  -  أرباح أسهم
  -  -  -  -  مصادرة وتسويات أخرى

  )1,022(  )8,776,842(  )3.662(  )19.398.069(  محول للموظفين/ سداد
          

  9,568  35,872,407  10.408  26.547.980  الرصيد الختامي
  
  

حالة خطة شراء الموظفين لألسهم، فإن المبالغ المعلنة في الجدول تمثل المبالغ المستحقة أو المنافع التي تم احتسابها في في 
               بيان الدخل الموحد، وليس القيمة اإلجمالية لألسهم الصادرة.
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  . مصروفات تشغيلية أخرى25
  

2017   2018    
       

  إيجار  4.898    4.797
  رسوم مهنية واستشاريةالتدقيق،   6.902    3.741
  مصروفات قانونية  5.184    2.194
  مصروفات مجلس اإلدارة  4.831    5.556
  )12استهالك (إيضاح  2.099   1.660

  مصروفات تتعلق بشركات تابعة غير مصرفية  16.087    21.222
  تشغيلية أخرىمصروفات   9.476    10.217

        
49.387    49.477    

  
  

    الموجودات مخصصات انخفاض قيمة. 26
  

2017   2018    
       
  أرصدة البنوك 132   -
  إيداعات لدى مؤسسات مالية 948   -

  )7موجودات التمويالت (إيضاح        9.398    2.085
   :استثمارات في أوراق مالية      

  (ب))8(إيضاح أدوات حقوق ملكية  -  5.849   3.577
  أدوات دين - )265(   1.050
  )9عقارات استثمارية (إيضاح  -   2.095

  )13إيجارات مستحقة (إيضاح  1.923   460
  )13ذمم مدينة أخرى (إيضاح  )80(   114

  التزامات وضمانات مالية  )291(    -
        

9.381    17.614    
  
  

  .  معامالت مع أطراف ذوي عالقة 27

األطراف كأطراف ذوي عالقة عندما يكون ألحد األطراف قدرة السيطرة على الطرف اآلخر أو يكون له نفوذ يتم اعتبار 
يؤثر على السياسات المالية والتشغيلية للطرف اآلخر. يشتمل األطراف ذوي عالقة على شركات تمارس المجموعة عليها 

  اإلدارة التنفيذية للمجموعة. نفوذاً مؤثراً ومساهمين رئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء
  

ينتج جزء جوهري من رسوم اإلدارة من مؤسسات تمارس المجموعة عليها نفوذاً مؤثراً (موجودات تحت اإلدارة). على 
الرغم من ان هذه المؤسسات تعتبر أطراف ذوي عالقة، إال أن المجموعة تقوم بإدارة هذه المؤسسات بالنيابة عن عمالئها 

لغالب أطراف أخرى والمنتفعين اقتصادياً من هذه االستثمارات. المعامالت مع هذه الشركات مبنية على والذين هم في ا
  الشروط المتفق عليها. 
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  .  معامالت مع أطراف ذوي عالقة (يتبع)27

  

المدرجة في البيانات المالية كما في تاريخ نهاية السنة، أرصدة مع أطراف ذوي عالقة وخالل السنة  معامالتالفيما يلي 
  الموحدة:

  
أطراف ذوي عالقة بموجب معيار المحاسبة المالي    

  1رقم 
 

       مساهمين   
        رئيسيين/ موجودات تحت  
    شركات    شركات  اإلدارة  
    زميلة/  موظفي مجلس عضاءأل  شاملة شركات  
   مشاريع  اإلدارة  اإلدارة  ذات أغراض 

   مشتركة  الرئيسين  حصص فيها  خاصة وأخرى المجموع
  معامالت خالل السنة          

  شراء موجودات  -  -  25.000  -  25.000
  شراء استثمارات  -  -  29.700  -  29.700

  تمويل تم الحصول عليه  -  -  4.666  -  4.666
  تمويل مسدد  -  -  )4.709(  -  )4.709(
  اكتتاب في مشاريع تروج لها          

  المجموعة  -  -  87.100  -  87.100
  خصم عند االكتتاب  -  -  8.100  -  8.100

           
  

  
أطراف ذوي عالقة بموجب معيار المحاسبة المالي    

  1رقم 
 

       مساهمين   
        رئيسيين/ موجودات تحت  
    شركات    شركات  اإلدارة  
    زميلة/  موظفي مجلس عضاءأل  شاملة شركات  
   مشاريع  اإلدارة  اإلدارة  ذات أغراض 

   مشتركة  الرئيسين  حصص فيها  خاصة وأخرى المجموع
          2018  
  الموجودات            

  موجودات التمويالت  -  6.016  15.146  15.089  36.251
  مستحق من مؤسسات مالية  -  -  -  100.088  100.088

  استثمارات محتسبة بطريقة حقوق           
  الملكية 54.829  -  -  -  54.829
  استثمارات في أوراق مالية  -  -  6.058  72.467  78.525
 موجودات أخرى  1.225  -  13.257  61.463 75.945

           

  المطلوبات           
  أموال المستثمرين  129  -  -  14.412 14.541

   الحسابات الجارية للعمالء  178  2.117  1.844  3.196  7.335
  مستحق لمؤسسات مالية  -  -  249.117 - 249.117

  مطلوبات التمويالت  -  -  24.797 - 24.797
  مطلوبات أخرى  -  3.499  3.132  8.364 14.995

            

  حقوق حاملي حسابات االستثمار  1.273  3.634  28.592  1.241 34.740
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  .  معامالت مع أطراف ذوي عالقة (يتبع)27

  

  
تنتهي من التخصيص ، كون المجموعة لم 2018المبلغ المعروض ال يشمل مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة الرئيسيين لسنة * 

  كما في تاريخ اعتماد هذه البيانات المالية الموحدة.

أطراف ذوي عالقة بموجب معيار المحاسبة المالي   
  1رقم 

    

      مساهمين      
   موجودات تحت  رئيسيين/      
    اإلدارة  شركات    شركات  
    شاملة شركات مجلس عضاءأل  موظفي  زميلة/  
    ذات أغراض  اإلدارة  اإلدارة  مشاريع  
  مجموعال  خاصة وأخرى  حصص فيها  الرئيسين  مشتركة  

2018            
            اإليرادات

            إيراد األنشطة االستثمارية

  40.100  16.600  23.500  -  -  المصرفية
  2.110  2.110  -  -  -  إيراد رسوم وعموالت

  1.342  -  989  353  -  إيراد من موجودات التمويل
            الحصة في أرباح شركات محتسبة 

  3.256  -  -  -  3.256  بطريقة حقوق الملكية
            ستثمارات في أوراق إيراد من ا

  964  964  -  -  -  ، صافيمالية
            

            المصروفات
  10.655  -  10.655  -  -  مصروفات التمويل

  9.211  -  -  9.211 -  *تكلفة الموظفين
  4.692  156  -  4.536 -  مصروفات تشغيلية أخرى

  1.071  29  928  82  32  العائد لحاملي حسابات االستثمار
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  .  معامالت مع أطراف ذوي عالقة (يتبع)27

  
أطراف ذوي عالقة بموجب معيار المحاسبة المالي    

  1رقم 
 

        مساهمين   
        رئيسيين/ موجودات تحت  
    شركات     شركات   اإلدارة  
    زميلة/  موظفي مجلس عضاءأل  شاملة شركات  
   مشاريع  اإلدارة  اإلدارة   ذات أغراض 

   مشتركة  الرئيسين  حصص فيها  خاصة وأخرى المجموع
          2017  
  الموجودات            

  موجودات التمويالت  -  2.565  15.146  17.865  35.576
  استثمارات محتسبة بطريقة حقوق           

  الملكية 81.440  -  -  -  81.440
  استثمارات في أوراق مالية  -  -  6.058  84.194  90.252
 موجودات أخرى  914  -  -  62,812 63.726

           
  المطلوبات           

  أموال المستثمرين  146  -  -  15.339 15.485
   الحسابات الجارية للعمالء  146  -  873  3.605  4,624

  مطلوبات التمويالت  -  -  30.238 - 30.238
  مطلوبات أخرى  -  -  -  27,148 27,148

            
  حقوق حاملي حسابات االستثمار  1.570  639  6,581  2.321 11,111

  
أطراف ذوي عالقة بموجب معيار المحاسبة المالي    

  1رقم 
 

        مساهمين   
        رئيسيين/ موجودات تحت  
    شركات     شركات   اإلدارة  
    زميلة/  موظفي مجلس عضاءأل  شاملة شركات  
   مشاريع  اإلدارة  اإلدارة   ذات أغراض 

   مشتركة  الرئيسين  حصص فيها  خاصة وأخرى المجموع
          2017  
  اإليرادات          

  إيراد الخدمات المصرفية االستثمارية  -  -  26,867  39.516  66,383
  إيراد رسوم وعموالت  -  -  -  1.840  1.840

  أرباح المجموعة من حصة         
  استثمارات          

  محتسبة بطريقة حقوق الملكية   7.022  -  -  -  7.022
  إيراد من استثمارات في األوراق          

  بالصافي ،المالية  1.588  -  -  1.481 3.069
  إيرادات أخرى  -  -  18.000  -  18.000

            
  المصروفات         

  العائد لحاملي حسابات االستثمار  80  19  219  66 384
  التمويالتمصروفات   -  -  3.130  - 3,130
  تكلفة الموظفين*  -  6,809  -  -  6,809
  مصروفات تشغيلية أخرى  -  5.475  -  - 5.475
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  .  معامالت مع أطراف ذوي عالقة (يتبع)27

  
  أعضاء مجلس اإلدارة الرئيسيين

مارسون الرئيسيين الذين يمن أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذيين في المجموعة يتكون أعضاء اإلدارة الرئيسيون 
  .وشركتها التابعة المصرفية الجوهرية السلطة والمسئولية في التخطيط والتوجيه والسيطرة على أنشطة المجموعة

  
  في استثمارات تروج لها المجموعة. مباشرةً  خالل السنة، لم يشارك أي من أعضاء مجلس اإلدارة

  
  فيما يلي حوافز أعضاء اإلدارة الرئيسيين :

  
2017 2018  

    
  أعضاء مجلس اإلدارة ومخصصات أتعابمكافآت و 4.536  5.475
  رواتب ومنافع أخرى قصيرة األجل ومصروفات  8.821   6,712

  منافع ما بعد نهاية الخدمة  390   117
  

  
  .  موجودات تحت اإلدارة 28

االستشارية لشركات المشاريع التي تقوم بتأسيسها تقوم المجموعة بتوفير خدمات اإلدارة وإدارة االستثمارات والخدمات 
ويتضمن هذا اتخاذ قرارات بالنيابة عن هذه الشركات. ان الموجودات المحتفظ بها بهذه الصفة غير مضمنة في  ،لمشاريعها

دوالر يون مل 1.677هذه البيانات المالية الموحدة. بلغت الموجودات المحتفظ تحت اإلدارة في تاريخ بيان المركز المالي 
ألف  2.570بتسجيل رسوم إدارة بمبلغ  المجموعة تدوالر أمريكي). خالل السنة، قام مليون 1.677: 2017أمريكي (

  ألف دوالر أمريكي) مقابل أنشطة متعلقة بإدارة الموجودات.  1.840: 2017دوالر أمريكي (
  
  

  .  العائد لكل سهم29

  العائد األساسي لكل سهم

  األساسي لكل سهم بقسمة ربح السنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة.يحسب العائد 
  

تم تعديل المتوسط الموزون ألسهم الملكية لفترات المقارنة المعروضة بالنسبة إلصدار األسهم خالل السنة بدون تغيير مقابل 
  في الموارد. 

  
2017 2018  

     
  بآالف األسهم     
  للعائد األساسي والمخفض المتوسط المرجح لعدد أسهم الملكية العادية  3.543.155   2,888,874 

  
  

  العائد المخفض لكل سهم

يحتسب العائد المخفض لكل سهم بتعديل المتوسط الموزون لعدد األسهم العادية القائمة على افتراض تحويل جميع األسهم 
المخفضة المحتملة. تعتبر األسهم المحتملة مخفضة فقط إذا كان تحويلهم ألسهم عادية سيؤدي النخفاض العائد على السهم أو 

  زيادة الخسارة لكل سهم. 

  
ة الحالية كان سن، بما أن معدل القيمة السوقية لألسهم خالل ال2014قبل  الممنوحة للموظفينالقديمة فآت األسهم في حالة مكا

. بالتالي، لم 2018ديسمبر  31أقل من سعر اإلصدار المفترض وفقاً للخطة، لذلك ال تعتبر مكافآت األسهم مخفضة كما في 
ة ال يملك البنك أي أدوات مخفض .أعاله المذكورة، عدا لغرض احتساب العائد المخفض لكل سهم ضيتم عمل تسويات للتخفي

       أخرى.
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  والمسئولية االجتماعية .  الزكاة30

يقوم المساهمون بأداء الزكاة بصورة مباشرة عن توزيعات األرباح وكذلك المستثمرون عن حسابات االستثمار المقيدة، وبالتالي 
يقوم البنك بتحصيل أو دفع الزكاة نيابة عن المساهمين أو أصحاب حسابات االستثمار المقيدة. ويقوم البنك بحساب الزكاة  ال

يتم إبالغ و(طريقة صافي الموجودات)  المستحقة الدفع من قبل المساهمين بالطريقة التي تحددها هيئة الرقابة الشرعية للبنك
دوالر  0.0007665بلغت  2018ديسمبر  31مستحقة من قبل المساهمين للسنة المنتهية في الزكاة الالمساهمين بها سنوياً. 

، وسوف خهحتى تاري لزكاة للسنة الحالية من قبل هيئة الرقابة الشرعية للمجموعةا حسبة ولم يتم اعتمادللسهم الواحد، أمريكي 
   لكتروني للبنك.إليتم اإلعالن عنها في الموقع ا

  
  بالوفاء بواجباتها االجتماعية عن طريق تقديم التبرعات الى المؤسسات االجتماعية والخيرية. تقوم المجموعة

  
  

  .  إيرادات مخالفة للشريعة اإلسالمية 31

ً لذلك تحول أرباح المصادر غير  تلتزم المجموعة بعدم إحتساب أي إيراد من مصدر يتنافى مع الشريعة اإلسالمية. ووفقا
اإلسالمية إلى حساب األعمال الخيرية الذي تستخدمه المجموعة لألعمال الخيرية. يتم إظهار الحركة في األموال من مصادر 

أموال صندوق األعمال الخيرية والزكاة. تتلقى المجموعة فوائد من ودائع لدى  غير إسالمية ضمن بيان مصادر واستخدامات
مصرف البحرين المركزي وودائع عرضية أو مطلوبة. تم استخدام هذه المبالغ بشكل حصري لألعمال الخيرية، وقد بلغ 

  دوالر أمريكي). ألف  45: 2017(دوالر أمريكي  ألف 48إجمالي الفوائد المستلمة 
  
  

  هيئة الرقابة الشرعية.  32

تتكون هيئة الرقابة الشرعية للمجموعة من أربعة علماء يقومون بمراجعة مدى توافق أعمال المجموعة مع أحكام وشروط 
الشريعة اإلسالمية العامة والفتاوى الخاصة الصادرة عن الهيئة. تشتمل المراجعة على فحص للمستندات واألنظمة المطبقة 

  أكد من توافق أنشطة المجموعة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.من قبل المجموعة للت
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  . مواعيد االستحقاق33

 .االلتزامات غير المحتسبة للمجموعة بناًء على مواعيد استحقاق التعاقدية للمجموعةوتم عرض مواعيد استحقاق الموجودات 
متوفراً، اخذت المجموعة باالعتبار بيان االستحقاق / السداد للموجودات والمطلوبات حينما ال يكون موعد االستحقاق التعاقدي 

  ).38للمطلوبات المالية، راجع إيضاح (غير المخصومة بالنسبة لمواعيد االستحقاق التعاقدية  على التوالي.
  

   لغاية  إلى  3  أشهر 6 إلى 1 أكثر من  غير محدد 
 2018ديسمبر  31  أشهر 3  أشهر 6  إلى سنة سنوات 3 سنوات 3  االستحقاق المجموع

  الموجودات           
  نقد وأرصدة لدى             

  البنوك  309.281  9.525  16.087 6.610  -  64  341.567
  لدى  إيداعات             

  ماليةمؤسسات   117.031  -  172.527 -  -  -  289.558
 التمويالتموجودات   193.784  70.904  186.523 349.889  119.576  -  920.676

  استثمارات محتسبة             
  بطريقة حقوق              

  الملكية  -  -  - 28.035  38.929  -  66.964
  استثمارات في              

  أوراق مالية  298.239  -  129.676 136.979  208.240  -  773.134
  موجودات مشتراة               

  لغرض التأجير  12.745  9.414  18.751  91.703  155.658  -  288.271
  عقارات استثمارية  -  -  -  475.731  47.961  -  523.692

  عقارات للتطوير  -  -  -  628.168  688.150  -  1.316.318
  موجودات محتفظ            

  للبيع لغرض  -  101.213  45.928 -  -  - 147.141
  ممتلكات وآالت             

  ومعدات  -  -  - -  92.902  -  92.902
  موجودات أخرى  10.143  33.687  60.988 109.372  14.952  -  229.142

  مجموع الموجودات  941.223  224.743  630.480 1.826.487 1.366.368 64  4.989.365
                
  المطلوبات               

  أموال المستثمرين  29.532  -  3.179  13.928  -  -  46.639
  ودائع من مؤسسات               

  وافراد مالية وأخرى  283.914  422.702  688.949  221.562  11.262  -  1.628.389
  ةجاري اتحساب              

  للعمالء  48.551  18.178  19.740  22.560  68.877  -  177.906
  مطلوبات التمويالت  36.998  18.022  32.334  32.084  136.699  -  256.137

  مطلوبات تتعلق              
  بموجودات محتفظ              

  البيع لغرضبها   -  39.936  2.813  -  -  -  42.749
  مطلوبات أخرى  54.562  26.324  34.654  402.317  -  -  517.857

  مجموع المطلوبات  453.557  525.162  781.669  692.451  216.838  -  2.669.677
                
 حقوق ملكية حاملي               

  حسابات االستثمار  161.409  116.220  261.812  147.247  210.223  -  896.910
  بنود غير مضمنة              
  في الميزانية               
  العمومية              

  التزامات 55.804 69.480 46.981 74.200 8.016 - 254.481
  حسابات االستثمار              

  المقيدة  143  -  -  28.329  -  -  28.472

  



  68                                                                          مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب  
  

        إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  بآالف الدوالرات األمريكية                                                 2018 ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

  
  

  . مواعيد االستحقاق (يتبع)33
  

   لغاية  إلى  3  أشهر 6 إلى 1 أكثر من  غير محدد 
   أشهر 3  أشهر 6  إلى سنة سنوات 3 سنوات 3  االستحقاق المجموع

  2017ديسمبر  31          
  الموجودات           
  نقد وأرصدة لدى             

  البنوك  190.863  8.520  12.788 4.210  -  64  216.445
  لدى  إيداعات             

  مؤسسات مالية  92.789  -  2.780 -  -  -  95.569
 موجودات التمويالت  190.800  84.438  144.589 338.208  234.467  -  992.502

  استثمارات في              
  أوراق مالية  170.979  5.288  - 305.021  40.120  -  521.408

  موجودات مشتراة               
  لغرض التأجير  5.035  4.536  8.788  53.286  186.161  -  257.806
  عقارات استثمارية  -  135.500  -  427.280  53.483  -  616.263
  عقارات للتطوير  -  -  -  204.551  688.486  -  893.037

  استثمارات محتسبة            
  بطريقة حقوق             

  الملكية  -  -  - 53,277  28,163  - 81.440
  ممتلكات وآالت             

  ومعدات  -  -  - -  117.135  -  117.135
  موجودات أخرى  143.277  14,969  32,439 118,722  9.445  -  318.852

  مجموع الموجودات  793,743  253,251  201,384 1.504.555 1.357.460 64  4.110.457
                
  المطلوبات               

  أموال المستثمرين  608  5.596  17,896  15.313  -  -  39.413
  ودائع من مؤسسات               

  مالية وأخرى  277,506  74.468  212.150  290,958  3.414  -  858.496
  حسابات جارية              

  للعمالء  115.771  28.027  17.024  9.973  18.812  -  189.607
  مطلوبات التمويالت  6,225  101,390  38,072  196,039  23.336  -  365.062
  مطلوبات أخرى  20.547  13.206  56.587  165.393  -  -  255.733

  مجموع المطلوبات  420.657  222.687  341,729  677.676  45.562  -  1.708.311
                
  حقوق ملكية حاملي               

  حسابات االستثمار  416.408  86.658  126.928  40.297  236.062  -  906.353
                
  بنود غير مضمنة              
  في الميزانية               
  العمومية              

  التزامات 10,247 53,941 70,915 94,583 3  229,689
  حسابات االستثمار              

  المقيدة  -  11,995  -  16,731  -    28,726
  



  69                                                                                                                                                مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب 
  

         إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  بآالف الدوالرات األمريكية                                                                                                                      2018  ديسمبر  31 في  المنتهيةللسنة 

  
  . تمركز الموجودات والمطلوبات وحسابات االستثمار 34
  

  (أ) التمركز القطاعي
  

   البنوك  العقارات  أخرى 
 2018ديسمبر  31  والمؤسسات المالية     المجموع

 الموجودات       
 نقد وأرصدة لدى البنوك  340.374  951  242 341.567
  لدى مؤسسات مالية   إيداعات  189.471  100.087  - 289.558
  موجودات التمويالت  29.474  152.038  739.164 920.676
  في أوراق ماليةاستثمارات   66.212  162.199  544.723 773.134
  موجودات مشتراة لغرض التأجير  -  284.059  4.212 288.271
  عقارات استثمارية  -  523.692  - 523.692

  عقارات للتطوير  -  1.316.318  - 1.316.318
  استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية  33.227  17.837  15.900 66.964

  لبيعلغرض ا موجودات محتفظ بها  -  -  147.141  147.141
  ممتلكات وآالت ومعدات  -  18.411  74.491  92.902

  موجودات أخرى  28.867  125.791  74.484 229.142

 مجموع الموجودات  687.625  2.701.383  1.600.357 4.989.365
         

  المطلوبات       
  أموال المستثمرين  5.694  14.397  26.548 46.639

  وأفراد من مؤسسات مالية وأخرى إيداعات  901.257  6.255  720.877  1.628.389
  حسابات جارية للعمالء  4.177  20.775  152.954  177.906
   تمويالت مطلوبات ال  190.989  26.628  38.520  256.137

  البيعلغرض مطلوبات تتعلق بموجودات محتفظ بها   -  -  42.749  42.749
  مطلوبات أخرى  45.000  370.046  102.811 517.857

  مجموع المطلوبات  1.147.117  438.101  1.084.459 3.669.677
         

  حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار   16.134  34.202  846.574  896.910
  بنود غير مضمنة في الميزانية العمومية       

  التزامات  1.361  148.566  104.554  254.481
  االستثمار المقيدةحسابات   91  25.750  2.631  28.472

          



  70                                                                                                                                               مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب 
  

         إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  بآالف الدوالرات األمريكية                                                                                                                      2018  ديسمبر  31 في  المنتهيةللسنة 

  
  . تمركز الموجودات والمطلوبات وحسابات االستثمار (يتبع)34

  
  (يتبع)(أ) التمركز القطاعي 

  
   البنوك  العقارات  أخرى 

 2017ديسمبر  31  والمؤسسات المالية     المجموع
 الموجودات       

 نقد وأرصدة لدى البنوك  215.644  595  206 216.445
  لدى مؤسسات مالية   إيداعات  95.569  -  - 95.569

  موجودات التمويالت  29.207  214.947  748.348 992.502
  في أوراق ماليةاستثمارات   66.250  143,295  311.863 521.408
  موجودات مشتراة لغرض التأجير  -  257.626  180 257.806
  عقارات استثمارية  -  616.263  - 616.263
  عقارات للتطوير  -  893.037  - 893.037

  استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية  22.461  17.930  41,049 81.440
  ممتلكات وآالت ومعدات  -  18.194  98.941  117.135
  موجودات أخرى  9.003  140,386  169,463 318.852

 مجموع الموجودات  438,134  2,302,273  1,370,050 4.110.457
         
  المطلوبات       

  أموال المستثمرين  3.425  30.268  5,720 39.413
  وأفراد من مؤسسات مالية وأخرى إيداعات  338.621  -  519,875  858.496
  حسابات جارية للعمالء  -  28.607  161,000  189.607
   تمويالت مطلوبات ال  202.192  124.295  38,575  365.062
  مطلوبات أخرى  -  175,161  80.572 255.733

  مجموع المطلوبات  544.238  358,331  805.742 1.708.311
         

  حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار   30,314  43,905  832,134  906,353
  بنود غير مضمنة في الميزانية العمومية       

  التزامات  18,999  99,622  111,068  229,689
  حسابات االستثمار المقيدة  -  26,092  2,634  28.726

  
  



  71                                                                                                                                               مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب 
  

        الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية
  بآالف الدوالرات األمريكية                                                                                                                      2018  ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

  
  . تمركز الموجودات والمطلوبات وحسابات االستثمار (يتبع)34

  

  (ب) التمركز الجغرافي
  

  دول مجلس  الشرق األوسط    أمريكا  
   التعاون  وشمال أفريقيا   آسيا  الشمالية  أخرى المجموع

 2018ديسمبر  31           
 الموجودات           

 نقد وأرصدة لدى البنوك  239.632  516  101  80.609  20.709 341.567
 لدى مؤسسات مالية   إيداعات  289.558  -  -  -  - 289.558
  التمويالتموجودات   849.029  -  101  29.415  42.131 920.676
  استثمارات في أوراق مالية  694.387  -  58.114  -  - 773.134
  موجودات مشتراة لغرض التأجير  288.162  -  109  5.850  14.783 288.271
  عقارات استثمارية  446.692  77.000  -  -  - 523.692

  عقارات للتطوير  526.749  393.057  396.512  -  - 1.316.318
  موجودات محتفظ بها لغرض البيع  147.141  -  -  -  -  147.141

  استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية  66.964  -  -  -  -  66.964
  ممتلكات وآالت ومعدات  90.704  2.198  -  -  - 92.902

  موجودات أخرى  154.560  4.299  22.064  21.320  26.899 229.142
 الموجوداتمجموع   3.793.578  477.070  477.001  137.194  104.522 4.989.365

             
  المطلوبات           

  أموال المستثمرين  32.188  521  1  13.928  - 46.639
  وأفراد من مؤسسات مالية وأخرى إيداعات  1.531.898  94.021  -  2.470  -  1.628.389

  حسابات جارية للعمالء  176.580  -  599  -  727  177.906
   تمويالت مطلوبات ال  256.137  -  -  -  -  256.137

  البيع لغرضمطلوبات تتعلق بموجودات محتفظ بها   42.749  -  -  -  - 42.749
  أخرىمطلوبات   394.639  30.671  87.427  2.296  2.824 517.857

  مجموع المطلوبات  2.434.198  125.213  88.027 18.694  3.545 2.669.677
             

  االستثمارحقوق ملكية حاملي حسابات   889.525  -  5.918  1.467  -  896.910
  بنود غير مضمنة في الميزانية العمومية            

  التزامات 253.802 -  -  -  679  254.481
  حسابات االستثمار المقيدة  25.838  -  2.634  -  -  28.472

  االستثمار (والتي تكون عامة مبنية على مناطق ذات ضرائب مناسبة).  موقعيتم قياس التمركز الجغرافي للموجودات بناًء على موقع الموجودات التشغيلية، وليس بناًء على 



  72                                                                                                                                               مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب  
  

         البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  بآالف الدوالرات األمريكية                                                                                                                      2018  ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

  
  االستثمار (يتبع). تمركز الموجودات والمطلوبات وحسابات 34
  

  (ب) التمركز الجغرافي (يتبع)
  

  دول مجلس  الشرق األوسط      أمريكا  
  التعاون  وشمال أفريقيا  آسيا  الشمالية  أخرى المجموع

 2017ديسمبر  31             
 الموجودات           

 نقد وأرصدة لدى البنوك  166.645  601  27  -  49.172 216.445
 لدى مؤسسات مالية   إيداعات  95.569  -  -  -  - 95.569

  موجودات التمويالت  910,568  -  95  29.237  52.602 992.502
  استثمارات في أوراق مالية  437.814  103  65.191  8.475  9.825 521.408
  موجودات مشتراة لغرض التأجير  257.806  -  -  -  - 257.806
  عقارات استثمارية  403.763  77.000  -  -  135.500 616.263
  عقارات للتطوير  102.474  395.565  394.998  -  - 893.037

  استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية  81.440  -  -  -  - 81.440
  ممتلكات وآالت ومعدات  114.853  2.282  -  -  - 117.135
  موجودات أخرى  166.157  817  8.462  23.734  119.682 318.852

 مجموع الموجودات  2.737.089  476.368  468.773  61.446  366.781 4.110.457
             
  المطلوبات           

  أموال المستثمرين  23.580  520  -  15.313  - 39.413
  وأفراد من مؤسسات مالية وأخرى إيداعات  771.894  86.602  -  -  -  858.496
  حسابات جارية للعمالء  169.710  -  1,539  -  18,358  189.607
   تمويالت مطلوبات ال  256.375  14.787  -  -  93.900  365.062
  أخرىمطلوبات   165.454  22.086  60.500  7.693  - 255.733

  مجموع المطلوبات  1.387.013  123.995  62.039  23.006  112.258 1.708.311
             

  حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار  891,690  -  6.591  -  8,072  906,353
  العمومية بنود غير مضمنة في الميزانية            

  التزامات 215,460  10,930  -  -  3,299  229,689
  حسابات االستثمار المقيدة  26.118  -  -  -  2.634  28.752



  73                                                                         مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب 
  

        الموحدة البيانات الماليةإيضاحات حول 
  بآالف الدوالرات األمريكية                                                 2018  ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

  
  

  .   القطاعات التشغيلية35

الخدمات والمصرفية االستثمارية،  الخدماتو العقارات،ة قطاعات تشغيلية مميزة، وهي تطوير ثالثتملك المجموعة 
، وهي وحدات العمل االستراتيجية للمجموعة. تقدم وحدات العمل االستراتيجية منتجات وخدمات مختلفة، التجاريةالمصرفية 

ويتم إدارتها بصورة منفصلة ألن كل قطاع يحتاج استراتيجيات إدارية مختلفة وتخصيص للموارد في المجموعة. لكل وحدة 
ل ربع بشكراتيجية، يقوم مجلس إدارة المجموعة (صانع القرارات التشغيلية الرئيسي) بمراجعة تقارير اإلدارة عمل است

  سنوي.
  

  الملخص التالي يشرح عمليات كل قطاع من قطاعات المجموعة:
  

   نى كبير في البتزاول وحدة العمل هذه أنشطتها في قطاع إنشاء وإدارة مشاريع اقتصادية على مقياس : العقاراتتطوير
 التحتية. كما تعمل في استثمارات المجموعة في العقارات والموجودات ذات العالقة.

 
 يركز القطاع المصرفي بالمجموعة على مجالي األسهم الخاصة وإدارة األصول. أنشطة : ستثماريةاالمصرفية ال الخدمات

عار أقل من القيم المتوقعة. وحدة إدارة األسهم الخاص تشمل شراء حصص في شركات مدرجة أو غير مدرجة، وبأس
ئد في األسوق المستهدفة في دول مجلس التعاون ااألصول مسئولة عن تحديد وإدارة االستثمارات في العقارات ذات الع

في أسواق األصول المدعومة وأسواق الخليجي. أنشطة األعمال المصرفية االستثمارية تركز على تقديم قدرات هيكلة 
  سالمية، واالستشارات المالية اإلسالمية، ومعامالت الدمج واالستحواذ متوسطة الحجم.األسهم اإل

   
 للشركات واألفراد، وإدارة الخدمات المصرفية ، والخدمات المصرفية التجاريةوتشمل هذه  :التجارية الخدمات المصرفية 

 .   التجاري التابع للمجموعة قبل المصرف منالثروات، والمنتجات االستثمارية المهيكلة، وتسهيالت تمويل المشاريع 
  

تقاس نتائج كل من القطاعات التشغيلية بناًء على نتائج القطاع، ويتم مراجعتها من قبل لجنة إدارية ومجلس اإلدارة بشكل 
ربع سنوي. تستخدم نتائج القطاع لقياس األداء، وتعتقد اإلدارة أن هذه المعلومات ذات عالقة وثيقة بتقييم نتائج بعض 

اول أنشطتها في هذه الصناعات. إن التسعير ما بين القطاعات، إن وجد، يتم تحديده القطاعات ذات العالقة بشركات أخرى تز
  على أسس تجارية اعتيادية. 

  
تقوم المجموعة بتصنيف اإليرادات والمصروفات المنسوبة مباشرة للمعامالت الناتجة من كل قطاع كإيرادات ومصروفات 

اشرة بناًء على عوامل التكلفة التي يمكن تحديدها في القطاع و/ أو القطاع على التوالي. يتم تخصيص المصروفات غير المب
األنشطة ذات العالقة. إن تقارير اإلدارة الداخلية مصممة لتعكس إيرادات ومصروفات كل قطاع على التوالي، والتي تقاس 

ة ذات العالقة باألنشطة مقابل الميزانية المقدرة. إن اإليرادات، والمصروفات، والموجودات، والمطلوبات غير المخصص
  التجارية بين القطاعات وأنشطة الخزينة على مستوى المجموعة.

  
لقطاع ل خارجية مستقلة تزاول المجموعة أنشطتها بشكل رئيسي في مملكة البحرين، وال تملك المجموعة أي فروع / أقسام

                 (ب) في البيانات المالية الموحدة. 34. التركز الجغرافي للموجودات والمطلوبات مشروح في إيضاح رقم المصرفي

  
  



  74                                                                                                                                              مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب  
  

        الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية
  بآالف الدوالرات األمريكية                                                                                                                      2018  ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

  
  

  (يتبع) ةالتشغيلي ات.   القطاع35
  

  :كاآلتي معلومات نتائج القطاعات التشغيلية
  

  
  

  * تشمل نتائج القطاعات للعمليات المتوقفة، صافي 
  
  
  

      الخدمات    غير  
   تطوير    المصرفية    خدماتال  /محددة  

   العقارات  االستثمارية ةتجاريال مصرفيةال  استبعادات  المجموع
  2018ديسمبر  31         
           

 القطاع اتإيراد  102.812  68.370  55.350  23.220 249.752

 (شاملة مخصصات انخفاض القيمة) مصروفات القطاع  )16.124(  )37.888(  )49.641(  )31.050( )134.703(

  *نتائج القطاع  86.688  30.482  5.709  )7.830( 115.049

  موجودات القطاع  2.035.664  686.688  2.246.159  20.854  4.989.365

  مطلوبات القطاع  1.238.147  558.787  817.529  55.214  2.669.677

  القطاع األخرىمعلومات           

  مصروفات التمويل  29.338  9.896  23.049  302 62.585

  مخصص انخفاض القيمة  -  -  )16.679(  )935(  )17.614(

  الشركات الزميلة المحتسبة بطريقة حقوق الملكية  5.702  49.127  12.135  - 66.964

  حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار  -  - 896.320  590 896.910

  التزامات 114.314 - 122.167  18.000 254.481
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  (يتبع) ةالتشغيلي ات.   القطاع35

  
  :كاآلتي معلومات نتائج القطاعات التشغيلية

  

  

  * تشمل نتائج القطاعات للعمليات المتوقفة، صافي 
 

      الخدمات    غير  
   تطوير    المصرفية    خدماتال  /محددة  

   العقارات  االستثمارية ةالتجاري مصرفيةال  استبعادات  المجموع
  2017ديسمبر  31         
            

 القطاع اتإيراد  14.893  135.490  56,085  5,180 211.648

 (شاملة مخصصات انخفاض القيمة) مصروفات القطاع  9.931  35,435  44,815  18.279 108.460

  *نتائج القطاع  4.962  100,055  11,270  )13.099( 103.188

  موجودات القطاع  1.556.265  468.122  2.071.510  14.560  4.110.457

  مطلوبات القطاع  680.103  217.881  776.471  33.856  1.708.311

  القطاع األخرىمعلومات           

  مصروفات التمويل  24.320  7.321  13,951  )1,900( 43.692

  مخصص انخفاض القيمة  -  )1.333(  10,714  -  9,381

  الشركات الزميلة المحتسبة بطريقة حقوق الملكية  -  69.211  12.229  - 81.440

  حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار  -  - 905.190  1.163 906.353

  التزامات 51,607 - 178,082  - 229,689
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  . األدوات مالية  36

  
  أ)  القيمة العادلة لألدوات المالية  

تتمثل القيمة العادلة ألي أصل من األصول في المبلغ الذي يمكن مبادلته به، أو في سداد أي التزام بين طرفين ملمين 
بتفاصيل المعاملة وعلى أسس تجارية. وتمثل السعر الذي سيتم استالمه من بيع أصل، أو سيتم دفعه لتحويل التزام في 

  خ القياس. معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق بتاري
  

من أسس تعريف القيمة العادلة هو افتراض استمرارية الشركة، بدون وجود نية أو حاجة لتصفيتها، أو تقليص حجم 
  عملياتها بصورة جوهرية، أو إجراء المعامالت بشروط مجحفة.

لدى المؤسسات المالية،  يداعات، القيمة العادلة ألرصدة البنوك، واإل2017ديسمبر  31و 2018ديسمبر  31كما في 
المؤسسات المالية واألخرى والمطلوبات المالية األخرى  من يداعاتاإلوالموجودات المالية األخرى، وأموال المستثمرين، و

تمرار ويتم  إعادة تسعيرها باس ،قصيرة األجلال يتوقع أن تختلف اختالفا جوهرياً عن قيمتها الدفترية، كونها ذات طبيعة 
ار السوق، كلما كان ذلك مناسبا. استثمارات األوراق المالية التي تظهر بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل، تبعاً ألسع

تظهر بالقيمة العادلة التي يتم تقديرها باستخدام أسعار السوق المدرجة ونماذج التقييم الداخلية لالستثمارات غير المدرجة. 
  للقيمة العادلة. موثوق ظل غياب أي مقياستظهر االستثمارات األخرى بالتكلفة، في 

 185.775: 2017ديسمبر  31ألف دوالر أمريكي ( 180.724فيما عدا بعض االستثمارات التي تظهر بالتكلفة بمبلغ 
، فإن القيمة العادلة للموجودات المالية األخرى للمجموعة ال تختلف اختالفاً جوهرياً عن )8(إيضاح  ألف دوالر أمريكي)

  . 2017ديسمبر  31قيمتها الدفترية كما في 
  

ألف دوالر أمريكي) في أوراق مالية غير مدرجة  185.775: 2017ألف دوالر أمريكي ( 180.724استثمارات بقيمة 
انخفاض القيمة، في ظل غياب قياس موثوق للقيمة العادلة. إن هذه االستثمارات إما استثمارات تظهر بالتكلفة مطروحاً منها 

في أسهم شركات خاصة تدار من قبل مدراء استثمار خارجيين، أو تمثل استثمارات في مشاريع لتطوير البنى التحتية 
ة التخارج من هذه االستثمارات بشكل أساسي تروج لها المجموعة، والتي ال يمكن تحديد قيمة عادلة لها. تنوي المجموع

عن طريق عمليات بيع استراتيجية أو عرضها على مستثمرين بواسطة مذكرة عرض خاصة أو عرضها في طرح مبدئي 
  عام.

  
ألف دوالر أمريكي (القيمة  365.062 بمبلغ مطلوبات التمويالتل، قدرت القيمة العادلة 2018ديسمبر  31كما في 
ألف دوالر أمريكي، القيمة  159.545: القيمة العادلة 2017ديسمبر  31ألف دوالر أمريكي) (  365.062الدفترية 
في سيناريو اعتيادي (غير  .أسعار سوق نشطةبالضرورة قد ال تمثل هذه  .ألف دوالر أمريكي) 159.545 الدفترية
ويلية، ة ستكون مقاربة للقيمة العادلة للمطلوبات التم)، باستثناء تسويات مخاطر االئتمان الخاصة، فإن القيمة الدفتريضاغط

  حيث أن هذه األدوات ذات معدالت فائدة عائمة، تم إعادة تسعيرها حديثا كجزء من عملية إعادة هيكلة الدين.      

  
  ب) تراتبية القيمة العادلة

  :التقييم. تم تحديد المستويات المختلف كالتاليالجدول التالي يحلل األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة حسب طريقة 

 أسعار السوق المدرجة (غير المعدلة) في سوق نشط للموجودات والمطلوبات مماثلة.1المستوى  : 

 والتي يمكن رصدها للموجودات والمطلوبات، 1: مدخالت عدا األسعار المدرجة المتضمنة في المستوى 2المستوى ،
 و بطريقة غير مباشرة (مشتقة من األسعار).إما مباشرةً (مثل األسعار) أ

 مدخالت للموجودات والمطلوبات غير مبنية على معلومات سوقية مرصودة (مدخالت غير مرصودة).3المستوى : 
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   (يتبع). األدوات مالية 36

  
  (يتبع) ب) تراتبية القيمة العادلة

  

 2018ديسمبر  31  1المستوى   2المستوى   3المستوى  المجموع
         
 بالقيمة العادلة من حقوق الملكية  أسهم       
  خالل:       

  بيان الدخل -  -  -  34.875  34.875
  حقوق الملكية -  26.319  -  - 26.319

  أدوات دين بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل  100.527  -  - 100.527
         

161.721 34.875  -  126.846    

  

 2017ديسمبر  31  1المستوى   2المستوى   3المستوى  المجموع
         
 بالقيمة العادلة من حقوق الملكية  أسهم       
  خالل:       

  بيان الدخل -  -  -  34.875  34.875
  حقوق الملكية -  103  -  - 103

         
34.978 34.875  -  103    

  
  

  :3الجدول أدناه يوضح تسوية الحركة في قيم االستثمارات المقاسة باستخدام مدخالت المستوى 
  

2017 2018  
     
  يناير 1الرصيد في   34.875   42.153

  إلغاء االحتساب عند فقدان السيطرة  -   )1.973(
  ) في بيان الدخلالخسائر( /مجموع األرباح  -   )5.305(

       
  ديسمبر 31الرصيد في   34.875   34.875
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  .  التزامات ومطالبات محتملة37

  التي تم التعاقد عليها خالل العمل اإلعتيادي ألنشطة المجموعة:االلتزامات 
  

  ديسمبر 31 ديسمبر 31
2017  2018   

       
       

  التزامات غير مسحوبة لتمديد تمويالت  88.045   129.302
  ضمانات مالية  34.122   73.960
  تطوير بنى تحتيةمشاريع لالتزامات رأسمالية   55.407   20.000

  استثمارات عقارية التزامات شراء  58.907   -
  لالستثمارالتزامات   -   6.427

 التزامات إقراض  18.000   -
       

229.689   254.481    
    

  
  التزامات األداء

قد ترتبط المجموعة خالل العمل اإلعتيادي بالتزامات أداء متعلقة بتنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية التي تروج لها المجموعة. 
وإنه في العادة تحول المجموعة هذه االلتزامات إلى الشركات المالكة لهذه المشاريع كلما أمكن ذلك. وأنه في رأي اإلدارة، ال 

  .2018ديسمبر  31لتزامات على المجموعة نتيجة أداء أية مشروع من مشاريعها كما في يتوقع أن تنتج أية ا
  

  قضايا ومطالبات ومطالبات محتملة
  قضايا ومطالبات

يوجد على المجموعة مطالبات وقضايا مرفوعة ضدها تتعلق بمشاريع قام البنك بالترويج لها في الماضي، وبعض المعامالت. 
ين الخارجيين المستشارين القانوني تأكيدبناًء على  .بعض القضايا ضد البنك من قبل موظفين سابقينباإلضافة لذلك، تم رفع 

ي مخصصات مناسبة فتم عمل  على قوة موقف البنك للدفاع عن نفسه مقابل هذه القضايا والمطالبات. والذين أكدواللبنك، 
   السجالت المحاسبية.

بالمطلوبات الطارئة ناتجة من أي مطالبات مماثلة، حيث أن أعضاء مجلس إدارة لم يكن هناك أي إفصاحات إضافية تتعلق 
  .القانوني البنك يعتقدون أن أي إفصاحات من هذا النوع قد تضر وضع البنك
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  . إدارة المخاطر المالية38

  مقدمة

لدى مؤسسات مالية وأخرى، واستثمارات األوراق  إيداعاتتشتمل الموجودات المالية للمجموعة على أرصدة لدى البنوك، و
من مؤسسات مالية وأخرى،  إيداعاتالمالية، وذمم مدينة أخرى. المطلوبات المالية للمجموعة تتكون من أموال المستثمرين، و

  ).4وأرصدة دائنة أخرى. السياسات المحاسبية لألدوات المالية موضحة في إيضاح (ومطلوبات التمويالت، 
  

  المجموعة للمخاطر اآلتية نتيجة استخدام األدوات المالية : تتعرض
  
  مخاطر االئتمان 

  مخاطر السيولة 

  مخاطر السوق 

  مخاطر التشغيل  
  

يعرض هذا اإليضاح المعلومات عن المخاطر التي تتعرض لها المجموعة بخصوص المخاطر المشار إليها أعاله واألهداف 
ة تملك الشركات التابع لقياس وإدارة المخاطر وكيفية إدارة المجموعة لرأسمالها. بنكالتخذها يوالسياسات واإلجراءات التي 

شركة  كللالجوهرية التي تم توحيدها في هذه البيانات المالية الموحدة أطراً مستقلة إلدارة المخاطر، والي يراقبها مجلس إدارة 
  اطر غير متضمنة في هذه البيانات المالية الموحدة.   تابعة. وبالتالي، فإن سياسات وإجراءات وممارسات إدارة المخ

  
  إطار إدارة المخاطر

الجزء األساسي من فلسفة إدارة المخاطر لقسم إدارة المخاطر هو تقديم متابعة ورقابة مستقلة والعمل بصورة قريبة مع وحدات 
المخاطر تقاريره مباشرة إلى لجنة التدقيق وإدارة إدارة قسم األعمال والتي تمتلك هذه المخاطر بصورة نهائية. يرفع رئيس 

  المخاطر في مجلس اإلدارة.
  

إن مجلس اإلدارة مسئول بصورة عامة عن تأسيس بيئة المخاطر والتأكد من توفير إطار كفؤ إلدارتها. قام مجلس اإلدارة 
 ات والحدود والتأكد من توافر عملياتبتفويض لجنة التدقيق والمخاطر المسئولة عن تنفيذ سياسات إدارة المخاطر والتوجه

المراقبة. يقوم قسم إدارة المخاطر مع قسم التدقيق الداخلي وقسم االلتزام بتقديم تأكيد مستقل بأن جميع أنواع المخاطر تم قياسها 
  وإدارتها وفقاً للسياسات والتوجهات التي وضعها مجلس اإلدارة.

  
عة المخاطر ومخاطر السيولة المفصل إلى لجنة التدقيق والمخاطر المنبثقة عن يقوم قسم إدارة المخاطر بعرض تقارير مراج

. توضح تقارير مراجعة المخاطر األمور المحتملة لمجموعة عريضة من عوامل المخاطر بشكل ربع سنويمجلس اإلدارة 
ت البنك مقارنة مع سياسا وتصنيفها من منخفض إلى مرتفع. تتضمن تقارير مخاطر السيولة لمحة عن مخاطر السيولة للبنك

ومتطلبات الجهات التنظيمية. كما يتم إعداد تقرير آخر عن استثمارات الوحدات يعرض فيه مراجعة الهبوط في القيمة لكل 
  استثمار ووصف للتطورات الجوهرية على المشاريع أو المشاكل وكذلك تحديث االستراتيجية وخطة التخارج لكل مشروع. 

  
 مخاطر االئتمان  .أ

مخاطر االئتمان هي مخاطر الخسائر المالية إلى المجموعة إذا فشل العميل أو الطرف المقابل من األداة المالية بالوفاء 
 ، وذمم مدينة أخرى منيةبااللتزامات التعاقدية، وهي تنشأ بشكل أساسي من ودائع لدى مؤسسات مالية، وموجودات تمويل

رة المخاطر، فإن المجموعة تأخذ في االعتبار دمج كل عناصر مخاطر شركات المشاريع. ولغرض إعداد تقارير إدا
  االئتمان (مثل حصر الخسائر الفردية والدولة والقطاع).
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  . إدارة المخاطر المالية (يتبع)38
  

 مخاطر االئتمان (يتبع)  .أ
  

  إدارة مخاطر االستثمار واالئتمان

إلى لجنة االستثمار بمجلس اإلدارة. تضع هذه اللجنة التوجيهات التشغيلية أوكل مجلس اإلدارة مهمة إدارة مخاطراالئتمان 
ومراجعة واعتماد توصيات لجنة االستثمار واالئتمان الستراتيجات االستثمار، والمنتجات والخدمات. إن قرارات اللجنة 

  تتم وفقاً لسياسات االستثمار المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.
  

  ئول عن متابعة مخاطر االئتمان للمجموعة وتتضمن اآلتي :قسم إدارة المخاطر مس
  
  التأكد من أن المجموعة تملك سياسات استثمار وائتمان، والتي تشمل تقييم مخاطر االئتمان وتقارير المخاطر

 واإلجراءات التوثيقية والقانونية ويكون قسم االلتزام مسئول عن االلتزام بالمتطلبات التنظيمية والقانونية.
 

  اإلشراف على وضع هيكل للصالحيات العتماد وتجديد تسهيالت االستثمار واالئتمان. حدود الصالحيات محكومة
 بمصفوفة حدود الصالحيات المفوضة المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.

 
  زيد عن تمراجعة وتقييم مخاطر االئتمان. يقوم قسم إدارة المخاطر بتقييم كل تعرضات االستثمارات واالئتمان التي

حدود معينة قبل الدخول في االستثمار أو االلتزام بمنح التسهيالت. إن تجديد ومراجعة االستثمارات / التسهيالت 
 خاضعة لنفس إجراءات المراجعة.

 
  المراجعة المستمرة لتعرضات االئتمان. إن طريقة تقييم المخاطر تستخدم لتحديد مدى الحاجة إلى مخصصات

مقابل تعرض االستثمارات / التسهيالت االئتمانية. يتكون نظام التقييم الحالي من درجتين عامتين االنخفاض في القيمة 
متعرض لالنخفاض في القيمة" و "متعرض لالنخفاض في القيمة"، حيث يعكس ذلك مخاطر عدم السداد غير هما "

ينة كل منفصل لكل استثمار/ ذمم مدوتوافر الضمان أو وسائل أخرى لتخفيض مخاطر االئتمان. يتم تقييم المخاطر بش
بصورة سنوية على األقل. ال تقوم المجموعة بإجراء تقييم عام للهبوط في القيمة لتعرضاتها من االئتمان وذلك ألن 
خصائص كل تعرض تختلف عن األخرى. إن درجة المخاطر تراجع بصورة دورية من قبل قسم إدارة المخاطر 

 للمجموعة.
 
 ت األعمال بحدود التعرضات، بما فيها الصناعات المختارة ومخاطر الدول ونوع المنتج. تقديم مراجعة التزام وحدا

النصح والتوصية والمهارات المتخصصة لوحدات األعمال لترويج أفضل الممارسات في كل أنحاء المجموعة إلدارة 
 االستثمار ومخاطر االئتمان.

  
إلى جنب خالل كل مراحل الصفقة، بدءاً من دراسة تقصي االستثمار حتى يعمل قسم إدارة المخاطر وقسم االستثمار جنباً 

ً مستقالً لكل معاملة. يتم تقييم القيمة العادلة لالستثمار بشكل دوري وذلك بإشراك قسم  التخارج ويعطي هذا القسم رأيا
لى . ويتم التدقيق عربع سنويبشكل االستثمار. تتم مراجعة االستثمارات من قبل مجلس اإلدارة أو اللجنة ذات العالقة 

  وحدات األعمال وعمليات االئتمان للمجموعة من قبل قسم التدقيق الداخلي بصورة منتظمة.
  
  
  
  
  
  
  



  81                                                                          مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب  
  

        الموحدة حول البيانات المالية إيضاحات
  بآالف الدوالرات األمريكية                                                 2018  ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

  
  . إدارة المخاطر المالية (يتبع)38

  

 مخاطر االئتمان (يتبع)  .أ
  

 لمخاطر االئتمان ات الخاضعةالتعرض  1المستوى   2المستوى   3المستوى  المجموع
         

 2018ديسمبر  31       
  إيداعات لدى مؤسسات مالية       

  منخفضة القيمة 10- 8درجة   24.358  -  -  24.358
          

  وال منخفضة القيمة:متخلفة السداد غير         
  مخاطر منخفضة إلى معتدلة المخاطر 6 – 1درجة   266.153  -  -  266.153

          

  إجمالي القيمة الدفترية  290.511  -  -  290.511
  مطروحاً: الخسائر االئتمانية المتوقعة  )953(  -  -  )953(

  صافي القيمة الدفترية  289.558  -  -  289.558
         

  موجودات مالية بالتكلفة المطفأة       
  تسهيالت التمويل        

  منخفضة القيمة 10- 8درجة   2.841  186  199.281 202.308
         

  لكن غير منخفضة القيمة السدادمتخلفة        
  مخاطر منخفضة إلى معتدلة المخاطر 6 – 1درجة   74.690  28.467  8.883 112.040

  قائمة المراقبة 7درجة   37  40.857  - 40.894
         

  من: متخلفة السدادتتكون        
  يوماً  30حتى   72.380  42.086  - 114.466

6.970 -  4.623  1.347  30 – 60  ً   يوما
31.498 8.883  22.615  -  60 – 90  ً   يوما

         

  وال منخفضة القيمة: متخلفة السدادغير        
  مخاطر منخفضة إلى معتدلة المخاطر 6 – 1درجة   568.848  49.944  - 618.792

  قائمة المراقبة 7درجة   361  8.873  - 9.242
         

  إجمالي القيمة الدفترية  646.785  128.327  208.164 983.276
  مطروحاً: الخسائر االئتمانية المتوقعة  )12.631(  )9.801(  )40.168( )62.600(

  صافي القيمة الدفترية  634.154  118.526  167.996 920.676
         

  موجودات مشتراة لغرض التأجير (بما في ذلك        
  أقساط إيجارات مستحقة)       

  منخفضة القيمة 10- 8درجة   -  838  49.371 50.209
         

  لكن غير منخفضة القيمة متخلفة السداد       
  مخاطر منخفضة إلى معتدلة المخاطر 6 – 1درجة   34.456  6.334  - 40.790
  قائمة المراقبة 7درجة   -  10.202  - 10.202

         

  من: متخلفة السدادتتكون        
  يوماً  30حتى   32.393  5.112  - 37.505
10.624 -  8.560  2.064  30 – 60  ً   يوما

2.865 -  2.865  -  60 – 90  ً   يوما

  
  
  
  
  
  



  82                                                                          مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب  
  

        الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية
  بآالف الدوالرات األمريكية                                                 2018  ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

  
  . إدارة المخاطر المالية (يتبع)38

  

 مخاطر االئتمان (يتبع)  .أ
  

 2018ديسمبر  31  1المستوى   2المستوى   3المستوى  المجموع
         

  غير منخفضة القيمة وال متخلفة السدادغير         
  منخفضة إلى معتدلةمخاطر  6 – 1درجة        

  المخاطر   188.044  5.414  - 193.458
  قائمة المراقبة 7درجة   -  127  - 127

         

  إجمالي القيمة الدفترية  222.500  22.915  49.371 294.786
  مطروحاً: الخسائر االئتمانية المتوقعة  )281(  )369(  )5.865( )1.515(
          

  القيمة الدفتريةصافي   222.219  22.546  43.506 288.270
         

  موجودات أخرى       
  منخفضة القيمة 10- 8درجة   -  -  -  -
  متخلفة السداد غير منخفضة القيمة        

  منخفضة إلى معتدلة :6 – 1درجة   17.930  -  -  17.930
  من: متخلفة السدادتتكون         

  يوم 60-90  17.930  -  -  17.930
          
  منخفضة القيمةغير متخلفة السداد لكن غير         

  مخاطر منخفضة إلى معتدلة 6 – 1درجة   136.207  -  -  136.207
          

  إجمالي القيمة الدفترية  154.137  -  -  154.137
  مطروحاً: الخسائر االئتمانية المتوقعة  )236(  -  -  )236(
          

  صافي القيمة الدفترية  153.901  -  -  153.901
         
  استثمارات في الصكوك       

  سيادية  333.548  -  -  333.548
  درجة استثمارية  -  -  3.493  3.493

  درجة غير استثمارية  94.375  -  -  94.375
          

  إجمالي القيمة الدفترية  427.923  -  3.493  431.416
  مطروحاً: الخسائر االئتمانية المتوقعة  )8(  -  )3.493(  )3.501(
          

  الدفتريةصافي القيمة   427.915  -  -  427.915
         

  أرصدة لدى البنوك        
  منخفضة إلى معتدلة :6 – 1درجة   320.092  -  -  320.092

          

  إجمالي القيمة الدفترية  320.092  -  -  320.092
  مطروحاً: الخسائر االئتمانية المتوقعة  )134(  -  -  )134(
          

  صافي القيمة الدفترية  319.958  -  -  319.958

  
  
  
  
  
  



  83                                                                          مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب  
  

        الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية
  كيةبآالف الدوالرات األمري                                                 2018  ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

  
  

  . إدارة المخاطر المالية (يتبع)38
  

 مخاطر االئتمان (يتبع)   .أ
  
  

 2018ديسمبر  31  1المستوى   2المستوى   3المستوى  المجموع
         
  التزامات وضمانات مالية:       

  منخفضة القيمة 10- 8درجة   -  -  4.429 4.429
  : منخفضة إلى معتدلة6 – 1درجة   243.012  7.000  - 250.012

  قائمة المراقبة 7درجة   -  40  - 40
         

  )37(إيضاح  إجمالي القيمة الدفترية  243.012  7.040  4.430 254.481
  مطروحاً: الخسائر االئتمانية المتوقعة  )531(  )223(  )318( )1.072(
         

  صافي القيمة الدفترية  242.481  6.817  4.111 253.409

  
         

  مجموع صافي القيمة الدفترية  2.290.186  147.889  215.613 2.653.688
  

  
  

 2017ديسمبر  31          موجودات 
    أرصدة  إيداعات لدى  موجودات  استثمارات  مشتراة موجودات

   البنوك  مؤسسات  التمويل  في أوراق   للتأجير مالية
      مالية    -مالية   شاملة أخرى

          أدوات دين  أقساط إيجار  
            مستحقة  
  وال منخفضة القيمة متخلفة السدادغير             

  القيمة الدفترية -  216.445  95.569  797.269  300.265  217.393  246.751
              

  إجمالي المبلغ  -  -  208.658  4.149  15.719  441.869
)428.980
(  

  مخصص انخفاض القيمة  -  -  )80.502(  )3.759(  )210(

              
ً منخفض   -  -  128.156  390  15.509  12.889   القيمة الدفترية – ائتمانيا

  ولكن غير منخفضة  متخلفة الساداد            
  القيمة            

  القيمة الدفترية -  -  -  76.008  -  50.479  23.699
              
  مطروحا: انخفاض قيمة جماعي  -  -  )8.931(  -  )2.790(  -
              

  القيمة الدفتريةالمجموع:   216.445  95.569  992.502  300.655  280.591  283.339
  
  
  
  
  
  
  



  84                                                                          مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب  
  

        الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية
  بآالف الدوالرات األمريكية                                                 2018  ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

  
  

  . إدارة المخاطر المالية (يتبع)38
  

 مخاطر االئتمان (يتبع)     .أ
 
  لزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانيةا

قد زادت كثيراً منذ االحتساب  لمخاطر االئتمان ةالخاضع اتللتعرضعند تحديد ما إذا كانت مخاطر التعثر في السداد 
باالعتبار معلومات معقولة، وداعمة، وذات عالقة ومتوفرة  البنكأخذ يالمبدئي عند تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة، 

بدون أي تكاليف أو جهد ال داعي لها. ويشمل ذلك كالً من المعلومات والتحليالت الكمية والنوعية، بناء على الخبرات 
  السابقة للمجموعة، والتقييم االئتماني المطلع، بما في ذلك المعلومات التطلعية.

  
  قد زادت كثيراً منذ االحتساب المبدئي، يتم أخذ المعايير التالية باالعتبار:كانت المخاطر االئتمانية عند تحديد ما إذا 

  . تخفيض تصنيف المخاطر وفقاً للسياسة المعتمدة للخسائر االئتمانية المتوقعة.1

  . التسهيالت التي تم إعادة هيكلتها خالل اإلثني عشر شهراً الماضية.2

  . مؤشرات نوعية3

  يوماً كما في تاريخ بيان المركز المالي، والتي تخضع للطعن في الظروف المناسبة. 30تسهيالت مستحقة ألكثر من  .4
  

  درجات تصنيف المخاطر االئتمانية 
تقوم المجموعة بتخصيص كل تعرض لتصنيفات المخاطر االئتمانية، بناء على معلومات مختلفة، والتي تم تحديدها على 
أنها تتنبأ بمخاطر التعثر في السداد، وتطبيق احكام واجتهادات ائتمانية ذات خبرة. يتم تحديد درجات تصنيف المخاطر 

وتدل على مخاطر التعثر في السداد. تختلف هذه العوامل تبعاً لطبيعة االئتمانية باستخدام عوامل نوعية وكمية، تشير 
  التعرض ونوع الُمقترض.  

  
يتم تحديد ومعايرة تصنيفات المخاطر االئتمانية بحيث تتصاعد احتماالت التعثر في السداد مع تدهور المخاطر االئتمانية، 

أصغر من الفرق  2و  1بين تصنيف المخاطر االئتماني وعلى سبيل المثال، فإن الفرق بين مخاطر التعثر في السداد 
  .  3و  2بين تصنيف المخاطر االئتماني 

  
يتم تخصيص كل تعرض لتصنيفات المخاطر االئتمانية عند االحتساب المبدئي، بناء على المعلومات المتوفرة عن 

يتم  ت لدرجة تصنيف ائتماني مختلف.الُمقترض. تخضع التعرضات للمراقبة المستمرة، مما قد يؤدي لنقل أحد التعرضا
على قائمة المراقبة،  7جيدة، والدرجة  1، بحيث تكون الدرجة 10إلى  1تصنيف التعرضات على الدرجات من 

  هي درجات التعثر. تتضمن المراقبة عادة البيانات التالية: 10و 9و 8والدرجات 
  

  تعرضات الشركات 

 لمراجعة الدورية لملفات العميل، أي البيانات المالية المدققة، والحسابات المعلومات التي يتم الحصول عليها خالل ا
سب نالاإلدارية، والميزانيات والتوقعات. ومن األمثلة على مجاالت التركيز بوجه خاص: هوامش الربح اإلجمالي، و

  ارة العليا.، وجودة اإلدارة، وتغييرات اإلدبشروط االئتمانالمالية، وتغطية خدمة الديون، وااللتزام 

 .معلومات من وكاالت التصنيف االئتمانية، والمقاالت الصحفية، والتغييرات في التصنيفات االئتمانية الخارجية 

 .أسعار السندات المدرجة ومقايضات التعثر االئتمانية للُمقترض، عند توفرها 

  .التغييرات الجوهرية الفعلية والمتوقعة في البيئة السياسية، والتنظيمية، والتقنية للُمقترض، أو في أنشطته التجارية 
  
  
  



  85                                                                          مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب  
  

        الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية
  بآالف الدوالرات األمريكية                                                 2018  ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

  
  

  . إدارة المخاطر المالية (يتبع)38
  
 مخاطر االئتمان (يتبع)   .أ

  
 تعرضات التجزئة

 ية.المثال االستفادة من تسهيالت البطاقات االئتمان المعلومات التي يتم تجميعها داخلياً عن سلوك العمالء، على سبيل  

 القدرة على تحمل التكاليف 

  .معلومات خارجية من وكاالت التصنيف االئتمانية، بما في ذلك درجات االئتمان للقطاع 
 

  جميع التعرضات  

 سجل الدفع، ويشمل وضع المتأخرات، باإلضافة لمجموعة من المتغيرات حول نِسب الدفع  

 االستفادة من الحد األقصى الممنوح 

 .طلبات وَمنح التسامح 

 التغييرات الحالية والمتوقعة في الظروف التجارية والمالية واالقتصادية  

  
  إنشاء مصطلح احتمالية حدوث التعثر في السداد

داد ي مدخالت لتحديد احتمالية حدوث التعثر في الس كل رئيس نيف المخاطر االئتمانية هي بش م . تقودرجات تص
ب  ات المخاطر االئتمانية، والتي يتم تحليلها حس داد حول تعرض المجموعة بجمع معلومات األداء والتعثر في الس

  المنطقة، وحسب نوع المنتج والُمقترض، باإلضافة لدرجة التصنيف االئتماني. 
  

ائية لتحليل المعلومات التي يتم جمعها، وإعداد تقديرات احتمالية حدوث التعثر في  تخدم المجموعة النماذج اإلحص تس
  السداد المتبقية للتعرضات، وكيف يُتوقع أن تتغير مع مرور الزمن.    

  
داد، و من تحديد ومعايرة العالقات بين التغيرات في معدالت التعثر في الس ل التغيرات في عوامهذا التحليل يتض

االقتصاد الكلي، باإلضافة للتحليل المتعمق في أثر بعض العوامل األخرى (على سبيل المثال الخبرة في منح التسامح) 
على مخاطر التعثر في السداد. لمعظم التعرضات، عوامل االقتصاد الكلي الرئيسية تشمل: نمو الناتج المحلي اإلجمالي، 

عار  ناعات و/أو المناطق المعينة، قد يمتد التحليل إلى ومعدالت الفائدة وأس ات للص بة للتعرض ية. بالنس النفط القياس
 أسعار السلع و/أو العقارات. 

  
بناء على نصيحة لجنة مخاطر السوق بالمجموعة، والخبراء االقتصاديين، وبالنظر في مجموعة متنوعة من المعلومات 

تقبلي للمتغيرات الفعلية والتوقعات الخارجية، تقوم المجموع ية" لالتجاه المس اس ياغة وجهة نظر "الحالة األس ة بص
يناريوهات التوقع المحتملة األخرى (رجاء الرجوع  افة لمجموعة تمثيلية من س ادية ذات العالقة، باإلض االقتص

حدوث  الحتماالت للمناقشات أدناه حول دمج المعلومات التطلعية). ثم تستخدم المجموعة هذه التوقعات لتعديل تقديراتها
  التعثر في السداد. 

  
  
  
  
  
  
  



  86                                                                          مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب  
  

        الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية
  بآالف الدوالرات األمريكية                                                 2018  ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية

  
  

  . إدارة المخاطر المالية (يتبع)38
  
 مخاطر االئتمان (يتبع)   .أ

  
  تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بصورة جوهرية

ب ورة جوهرية تختلف حس مل تغييرات كمية  معايير تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بص المحفظة، وتش
  في احتماالت حدوث التعثر في السداد، وعوامل نوعية، بما في ذلك الدعم على أساس التعثر.

  
اً ما قد  لة، أن تعرض ابقة ذات الص تخدام احكامها وتقديراتها االئتمانية، وكلما أمكن، الخبرات الس تحدد المجموعة باس

، وذلك بناًء على مؤشرات نوعية معينة، والتي تعتبرها المجموعة مؤشراً على شهد زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان
          ذلك، والتي قد ال ينعكس تأثيرها بشكل كامل على التحليل الكمي في الوقت المناسب.           

  
  جارية، إلخ.المؤشرات النوعية تشمل معايير مختلفة تستخدم لبطاقات االئتمان لمحافظ مختلفة، والعقارات الت

  
على سبيل الدعم، تعتبر المجموعة أن الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان تحدث موعد أقصاه ال يتجاوز عندما يكون 

يوماً. يتم تحديد أيام االستحقاق من خالل حساب عدد األيام منذ أقدم تاريخ مستحق لم يتم  30األصل مستحقاً ألكثر من 
  تحديد مواعيد االستحقاق بدون األخذ باالعتبار ألي فترة سماح قد تكون متاحة للُمقترض.  استالم الدفع الكامل له. يتم

  
تخدمة لتحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان من خالل المراجعة  ية المعايير المس عال تراقب المجموعة ف

  الدورية للتأكد من:

 االئتمان قبل أن يصبح التعرض متعثراً. المعايير قادرة على تحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر  

  يوماً. 30ال تتوافق المعايير مع النقطة الزمنية عندما يكون األصل مستحقاً ألكثر من 

  ال يوجد تقلب غير مبرر في مخصص الخسائر من التحويالت بين احتماالت حدوث التعثر في السداد ألثني عشر
 ).2في السداد لمدى الحياة (المرحلة ) و احتماالت حدوث التعثر 1شهراً (المرحلة 

  
  تعريف التعثر

  متعثراً في الحاالت التالية: لتعرض الخاضع لمخاطر االئتماناتعتبر المجموعة 

  من غير المحتمل أن يقوم الُمقترض بسداد التزاماته االئتمانية بالكامل، بدون الرجوع للمجموعة إلجراءات مثل
  االحتفاظ بها).استحقاق األداة، (إذا كان يتم 

  يوماً، على أي التزامات جوهرية تجاه المجموعة.   90كان على الُمقترض التزامات مستحقة ألكثر من 

 المقترض بإعادة هيكلة األصل نتيجة لإلفالس، بسبب عدم قدرة المقترض على سددا  مأصبح من المحتمل أن يقو
 التزاماته االئتمانية. 

 
ى مع عند تقييم ما إذا كان الُمقتر ض متعثراً، تأخذ المجموعة باالعتبار عوامالً نوعية وكمية. إن تعريف التعثر يتماش

  التعريف المطبق من قبل المجموعة ألغراض رأس المال التنظيمي.
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 مخاطر االئتمان (يتبع)   .أ

 
 دمج معلومات تطلعية

ورة ما تقوم المجموعة بدمج معلومات تطلعية في كل من تقييمها إذا  كانت المخاطر االئتمانية ألداة ما قد زادت بص
جوهرية منذ االحتساب المبدئي، وقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة. بناء على نصيحة لجنة مخاطر السوق بالمجموعة 

اديين، وبالنظر في مجموعة متنوع ة من المعلومات الفعلية والتوقعات الخارجية، تقوم المجموعة والخبراء االقتص
بصياغة وجهة نظر "الحالة األساسية" لالتجاه المستقبلي للمتغيرات االقتصادية ذات الصلة، باإلضافة لمجموعة تمثيلية 

افية، واالخذ ب ادية إض يناريوهات اقتص ع س مل وض يناريوهات األخرى المتوقعة. هذه العملية تش االعتبار من الس
  لالحتماالت النسبية لكل نتيجة.   

  
لطات النقدية التي  رها الجهات الحكومية والس ادية والتوقعات التي تنش من المعلومات االقتص المعلومات الخارجية تتض
ندوق النقد الدولي،  ادي والتنمية، وص تعمل فيها المجموعة، والمنظمات فوق الوطنية، مثل منظمة التعاون االقتص

  خبراء التنبؤات في القطاع الخاص واألكاديمي.وبعض 
  

تخدمة من قبل المجموعة ألغراض أخرى،  ى مع المعلومات المس ية تمثل النتيجة األكثر ترجيحاً وتتماش اس الحالة األس
اؤمية. يناريوهات األخرى تمثل نتائج أكثر تفاؤالً، ونتائج أكثر تش تراتيجي وإعداد الميزانيات. الس  مثل التخطيط االس

يناريوهات  دمات األكثر تطرفاً، لمعايرة تحديدها لهذه الس كل دوري للص غط بش تقوم المجموعة بإجراء اختبار الض
  التمثيلية األخرى.

  
ائر االئتمانية لكل محفظة من األدوات  ية لمخاطر االئتمان والخس قامت المجموعة بتحديد وتوثيق المحركات الرئيس

تخدام تحليل المالية، وقدرت العالقة  بين المت ائر االئتمانية، باس ادية الكلية ومخاطر االئتمان والخس غيرات االقتص
تخدمة كما في  يناريوهات المس منت الس مبر  31المعلومات التاريخية. تض رات  2018ديس النطاقات التالية من المؤش

ية للدول المختارة (حيث ينطبق ذلك): معدل تغير إجمالي الناتج المحلي، ومعدل  عار الرئيس ر أس خم، ومؤش التض
بة من إجمالي الناتج  روفات الحكومية كنس بة من إجمالي الناتج المحلي، والمص تهلك، واإليرادات الحكومية كنس المس
ول على هذه العوامل  عار النفط. يتم الحص بة التغير)، وأس المحلي، ونمو االئتمان المحلي، والقوى العاملة (نس

  .ةاالقتصادي المعلوماتد الدولي، ووحدة االقتصادية الكلية من صندوق النق

  
  المعدلة التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان

روط التعاقدية  ع لمخاطر االئتمانيجوز تعديل الش وق،  للتعرض الخاض باب، منها تغير ظروف الس لعدد من األس
واالحتفاظ بالعمالء، وعوامل أخرى ليست ذات صلة بالتدهور االئتماني الحالي أو المحتمل للعميل. عند تعديل شروط 
ل قد زادت  ل، فإن تحديد ما إذا كانت المخاطر االئتمانية لألص اب األص ل المالي، والذي ال ينتج عنه إلغاء احتس األص

  ة جوهرية يعكس المقارنة بين:بصور

  روط داد المتبقية لمدى الحياة كما في تاريخ بيان المركز المالي بناء على الش احتماالت حدو ث التعثر عن الس
 المعدلة.

  
  روط اب المبدئي والش داد المتبقية لمدى الحياة بناء على المعلومات عند االحتس احتماالت حدو ث التعثر عن الس

 ة.التعاقدية األصلي
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  (يتبع) المعدلة التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان

  
طة منح  ار إليها "بأنش اعب مالية (يش تقوم المجموعة بإعادة التفاوض حول القروض مع العمالء الذين يمرون بمص
امح، يتم  ة  المجموعة لمنح التس ياس داد. بموجب س يل والحد من مخاطر التعثر في الس امح") لزيادة فرص التحص التس

اس انتقائي إذا كان المدين متخلفاً عن امح على أس داد حالياً ، أو إذا كان هناك مخاطر كبيرة للتخلف عن  منح التس الس
لية،  روط التعاقدية األص داد، أو إذا كان هناك دليل على أن المدين قد بذل جميع الجهود المعقولة للدفع بموجب الش الس

 ويتوقع أن يتمكن المدين من الوفاء بالشروط المعدلة.   
  

الستحقاق، وتغيير توقيت دفعات الفوائد، وتغيير شروط القرض. تخضع كل تتضمن الشروط المعدلة عادة تمديد فترة ا
  من قروض األفراد والشركات لسياسة منح التسامح. 

  
امحيعد  راً نوعياً على الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان، وقد يمثل توقع  التس امحمؤش ض دليالً أن على التعر التس

اح رقم  عيف ائتمانياً / متعثر (راجع إيض لوك دفع جيد بثبات، على مد فترة 4ض ). يحتاج العميل إلى إظهار وإثبات س
ت احتمالية  12من الوقت ( عيف ائتمانياً / متعثراً، أو إذا انخفض هراً) قبل أن يتم التوقف عن اعتبار التعرض ض ش

داد بحي ائر االئتمانية المتوقعة لفترة حدوث التعثر في الس ارة مرة أخرى بمبلغ قياس الخس ص الخس ث يتم قياس مخص
  أثني عشر شهراً.

 
  قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة

ائر االئتمانية بالقيمة الحالية لجميع  ائر االئتمانية. تقاس الخس ائر االئتمانية المتوقعة هي تقديرات مرجحة للخس الخس
أة وفقاً للعقد، والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة العجوزات النقدية  تحقة للمنش (أي الفرق بين التدفقات النقدية المس

  .للتعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمانيتم خصم الخسائر االئتمانية المتوقعة بمعدل الفائدة الفعلي  استالمها).
  

  االئتمانية المتوقعة هي المتغيرات التالية:أن المدخالت الرئيسية المستخدمة في قياس الخسائر 

 ) احتماليه حدوث التعثر في السداد؛probability of default( 
   
 ) الخسارة في حالة التعثر في السداد؛loss given default( 
  
 ) قيمة التعرض للتعثر في السداد؛exposures at default( 

  
اإلحصائية المطورة داخلياً والبيانات التاريخية األخرى. ويتم تعديلها بحيث تستمد هذه المعايير بصفة عامة من النماذج 

  تعكس معلومات النظرة المستقبلية وذلك كما هو موضح أعاله.
  

اس نماذج التقييم  ابها على أس داد هي تقديرات في تاريخ معين، والتي يتم حس تقديرات احتمالية حدوث التعثر في الس
تند هذه  اإلحصائية، ويتم تقييمها ممة وفقاً لمختلف فئات األطراف األخرى والتعرضات. تس تخدام أدوات تقييم مص باس

النماذج اإلحصائية على المعلومات المجمعة داخلياً، والتي تشمل عوامل كمية ونوعية. عند توفر معلومات السوق، من 
رى من الشركات الكبيرة.  إذا كان الطرف الممكن استخدامها الشتقاق احتمالية حدوث التعثر في السداد لألطراف األخ

يؤدي لتغيير التقدير ذي العالقة باحتمالية حدوث التعثر في  نيف، فإن ذلك س اآلخر او التعرض يتنقل بين فئات التص
داد.  داديتم تقدير الس ات ومعدالت  احتمالية حدوث التعثر في الس تحقاقات التعاقدية للتعرض مع االخذ باالعتبار لالس

  المسبق المقدرة. الدفع 
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  (يتبع) قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة

  
داد. وتقدر المجموعة  ائر المحتملة في حالة وجود التعثر في الس داد هي حجم الخس ارة في حالة التعثر في الس الخس
ترداد المطالبات مقابل  تناداً إلى واقع خبراتها التاريخية لمعدالت اس داد اس ارة في حالة التعثر في الس ُمعاِمالت الخس

داد. نماذج ا مانات، األطراف األخرى المتعثرة في الس داد تأخذ باالعتبار هيكل، وض ارة في حالة التعثر في الس لخس
مانات والتي تعتبر جزءاً ال يتجزأ من  ترداد ألي ض غيلي للطرف اآلخر، وتكاليف االس وأقدمية المطالبة، والقطاع التش

مونة بعقارات للتجزئة، فإن معدالت قيمة الق بة للموجودات التمويلية المض ل المالي. بالنس عقار رض إلى قيمة الاألص
ومة  اس التدفقات النقدية المخص ب على أس داد. وتحتس ارة في حالة التعثر في الس ي في تحديد الخس اس هي معامل أس

  الفعلي كمعامل الخصم.    الربحباستخدام معدل 
                 

داد تق المجموعة قيمة تمثل التعرض المتوقع في حالة التعثر عن  قيمة التعرض عند حدوث التعثر في الس داد. تش الس
ات الحالية لألطراف المقابلة، والتغييرات المحتملة داد من التعرض على المبلغ   التعرض عند حدوث التعثر في الس

داد لألصل المالي  الحالي، والمسموح بها بموجب العقد، بما في ذلك اإلطفاء.  قيمة التعرض عند حدوث التعثر في الس
فترية. بالنسبة اللتزامات اإلقراض والضمانات المالية، فإن قيمة التعرض للتعثر في السداد تشمل هي إجمالي القيمة الد

حبها بموجب العقد، والتي يتم تقديرها بناء على  تقبلية المحتملة التي يمكن س افة للمبالغ المس حوب، باإلض المبلغ المس
  المالحظات التاريخية.

  
صدة االفتتاحية إلى األرصدة الختامية لمخصص الخسائر: الخسائر االئتمانية الجدول التالي يوضح التسويات من األر

  المتوقعة لفترة أثني عشر شهراً، والخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة، والضعيفة ائتمانياً. 
  

   الخسائر  الخسائر  الخسائر 
    االئتمانية  االئتمانية  االئتمانية 

    المتوقعة  المتوقعة  المتوقعة 
    لإلثني عشر  -لمدى الحياة   -لمدى الحياة  
    شهرا  ليست ضعيفة  ضعيفة 

ً  المجموع ً   ائتمانيا      ائتمانيا
    )1(المرحلة   )2(المرحلة   )3(المرحلة  2018

          
  يناير 1الرصيد في   7.902  27.950  31.548  67.400

  المحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة ألثني        
  عشر شهراً   8.456  )8.186(  )270(  -
  المحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى        
  اً ضعيفة ائتمانيليست  -الحياة   )838(  1.056  )218(  -
  المحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى         
ً ائتمانضعيفة  -الحياة   )607(  )6.534(  7.141  -   يا
          

  صافي إعادة قياس مخصص الخسائر  )137(  )3.894(  15.796  11.765
          
  شطب  -  -  )4.154(  )4.154(
          

  ديسمبر 31الرصيد في   14.776  10.392  49.843  75.011
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  (يتبع) قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة

  
ائر  يل الخس ول في بيان المركز الماليما يلي تفص ب فئة األص انية وااللتزامات خارج الميز االئتمانية المتوقعة بحس

  :العمومية
  

   الخسائر  الخسائر  الخسائر 
    االئتمانية  االئتمانية  االئتمانية 

    المتوقعة  المتوقعة  المتوقعة 
    لإلثني عشر  -لمدى الحياة   -لمدى الحياة  
    شهرا  ليست ضعيفة  ضعيفة 

ً  المجموع ً   ائتمانيا      ائتمانيا
    )1(المرحلة   )2(المرحلة   )3(المرحلة  2018

          
  نقد وأرصدة لدى البنوك  134  -  -  134
  إيداعات لدى المؤسسات المالية  953  -  -  953

  موجودات التمويالت  12.631  9.801  40.168  62.600
  موجودات مشتراة لغرض التأجير (بما في ذلك         

  مستحقة)أقساط إيجارات   281  369  5.865  6.515
  استثمار في الصكوك   8  -  3.493  3.501

  موجودات مالية أخرى  236  -  -  236
  التزامات وعقود ضمانات مالية  531  223  318  1.072

          
75.011  49.844  10.393  14.774    

  
  

  أعيد التفاوض عليها تسهيالت

نة، قامت المجموعة بإعادة التفاوض على بعض  هيالتخالل الس : 2017ألف دوالر أمريكي ( 44.817بمبلغ  التس
ا  66.737 ألف دوالر أمريكي) تم  5.305: 2017ألف دوالر أمريكي ( 23.358ألف دوالر أمريكي)، منه

ت  نيفها كتمويالت ليس دادتص ة القيمة كما في  متخلفة الس مبر  31وال منخفض روط المعاد التفاوض 2018ديس . الش
داد األرباح  أنها عادة ما تتطلب س دادبش ي و/أو حتى تاريخ المتخلفة الس هيل و/أو دفع جزئي للمبلغ الرئيس ه على التس

الحصول على ضمانات إضافية. التسهيالت المعاد التفاوض بشأنها تخضع لتقييمات االئتمان المعدلة، ومراجعة مستقلة 
: 2017ألف دوالر أمريكي ( 379.031والبالغة  المتخلفة السدادمن قبل قسم إدارة المخاطر. من مجموع التسهيالت 

اط  310.790 دادألف دوالر أمريكي) فإن األقس : 2017ألف دوالرأمريكي ( 104.161 تبلغ فقط المتخلفة الس
       .2018ديسمبر  31كما في  ألف دوالر أمريكي) 35.416

  
  مخصصات اإلنخفاض في القيمة

بصفة  10و 9و 8بإحتساب مخصصات لإلنخفاض في القيمة على الموجودات المصنفة ضمن درجة  جموعةقوم المت
مانات  تقبلية المتوقعة من هذه الموجودات وقيمة الض فردية. يتم ذلك بناءاً على القيمة الحالية للتدفقات النقدية المس

 قيمة بناءاً على تقديرات اإلدارة لخسائربعمل مخصص على أساس جماعي لخسائر اإلنخفاض في ال بنكالمتوفرة. قام ال
  حدثت ولكن لم يتم التعرف عليها نظراً للظروف اإلقتصادية واإلئتمانية الحالية.

  
  



  
  91                                                                          مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب  

  
        الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية

  بآالف الدوالرات األمريكية                                                 2018  ديسمبر  31 في  للسنة المنتهية
  
  

  . إدارة المخاطر المالية (يتبع)38
  
 مخاطر االئتمان (يتبع)   .أ

  
  وضع عدم اإلستحقاق

بتصنيف موجودات التمويالت و الصكوك في وضع غير مستحق اذا ما انقضى موعد استحقاقها اكثر المجموعة قوم ت
اب الربح على  90من  تحقة. ال يتم احتس يل المبالغ المس ك في القدرة على تحص يوما، أو كان هناك مجال معقول للش

  ند رفع درجة التعرض للوضع العادي.الدخل اال عند سداد المستحقات من قبل المقترض او ع بيانهذه التمويالت في 
  

  سياسة الشطب

عندما يكون للمجموعة توقعات معقولة بأن االصل المالي  لألصل الماليالقيمة الدفترية ي اجمالبشطب  المجموعةقوم ت
 ً مكن أن يال تتوقع المجموعة أي استردادات جوهرية من المبالغ المشطوبة. مع ذلك، . غير قابل للتحصيل كلياً أو جزئيا

ع الموجودات ترداد المبالغ  المالية تخض طوبة إلجراءات التنفيذ بغرض االلتزام بإجراءات المجموعة الس تخلفة المالمش
داد نة، قام  .الس هيالت مالية بمبلغ  البنكخالل الس طب تس يءبش دوالر ألف  35.088: 2017( دوالر أمريكي ال ش
ترداد أمريكي ات اإلنخفاض في القيمة بالكامل. قام البنك باس ص  دوالر أمريكيألف  698) والتي تمت تغطيتها بمخص

  ) مقابل تسهيالت مالية مشطوبة في سنوات سابقة.دوالر أمريكيألف  268: 2017(
  

  الضمانات

تراة لغرض التأجير على  جموعةحتفظ المت مانات تتعلق بموجودات التمويالت وذمم مدينة تتعلق بموجودات مش بض
تند تقديرات القيمة العادلة على قيمة  مانات أخرى. تس ول وض هيئة رهن عقاري، أو أوراق مالية مدرجة ، أو أص

يّمة بتاريخ التمويل، وتتم مراجعتها وتحديثها  ة ائمة المراقبة، ويتم مراقبته بصورعند وضع القرض في قالرهن المقـ
ات مالية أخرى. القيمة العادلة للرهن أكبر.  س غالباً اليتم اإلحتفاظ برهن مقابل التعرض لمخاطر من بنوك ومؤس

من ذلك قيمة  حة في الجدول التالي. ويتض مانات األخرى المحتفظ بها في مقابل الموجودات المالية موض والض
مانات المالية من البن عب تحديد قيمها. قيمة الض ركات واألفراد إذ أنه من الص مانات من الش من الض وك، واليتض

  .القائمة الضمانات التي تم إعتبارها لغرض اإلفصاح مقيدة إلى حد التعرضات
  

  مخاطر التمركز

طة في نفس المنطقة  متقابلة فيتنتج مخاطر التمركز عندما يعمل عدة أطراف  ابهة أو أنش ادية متش طة اقتص أنش
داد التزاماتهم نتيجة لتغيرات  ابهة على مقدرتهم لس ابهة قد تؤثر بدرجة متش ادية متش ائص اقتص الجغرافية أو لهم خص

ي أو ظروف أخرى. ت ياس ادي أو الس عىفي المناخ االقتص ع وإلالمجموعة  س مراقبة الدارة مخاطر التمركز بوض
  حدود للتمركز الجغرافي والقطاعي.لالمستمرة 

  
  (أ) و(ب). 34التوزيع الجغرافي واالقطاعي للموجودات والمطلوبات مبين في إيضاح 
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  إدارة المخاطر المالية (يتبع)  . 38
   

 مخاطر االئتمان (يتبع)  .أ
  

 2017ديسمبر  31كما في  2018ديسمبر  31كما في  
 

موجودات 
 التمويالت

موجودات مشتراة 
لغرض التأجير 
(بما في ذلك 
اإليجارات 
  المجموع المستحقة)

موجودات 
 التمويالت

موجودات مشتراة 
لغرض التأجير 
(بما في ذلك 
اإليجارات 
 المجموع المستحقة)

        

        منخفضة القيمة:مقابل 

 91,218 15,501 75,717  151.347 43.997 107.350 عقارات

 5,769 - 5,769  5.817 - 5.817 أخرى

        

         السداد ولكن متخلفة مقابل 

        منخفضة القيمةغير 

 111,448 56,838 54,610  107.769 51.013 56.756 عقارات

 13,745 - 13,745  7.769 - 7.769 أخرى

        

         غير متخلفة السداد مقابل 

        منخفضة القيمةوغير 

 465,645 208,422 257,223  451.769 219.310 232.459 عقارات

 67,867 53 67,814  32.934 - 32.934 أخرى

        

 755,692 280,814 474,878  757.405 314.320 443.085 المجموع

 
ديسمبر  31( 2018ديسمبر  31كما في  %136.05بلغ متوسط نسبة تغطية الضمان على التمويالت المضمونة 

2017 :126.86%(  
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  إدارة المخاطر المالية (يتبع) . 38
   

 مخاطر االئتمان (يتبع)   .أ
  

  فيما يلي تحليل لتمركز مخاطر االئتمان لألعمال المصرفية التجارية كما في تاريخ نهاية السنة:
  

 2017ديسمبر  31كما في   2018ديسمبر  31كما في  التمركز حسب القطاع
 

موجودات 
 التمويالت

موجودات مشتراة 
لغرض التأجير (بما 
في ذلك اإليجارات 

  المجموع المستحقة)
موجودات 
 التمويالت

موجودات مشتراة 
لغرض التأجير 
(بما في ذلك 
اإليجارات 
 المجموع المستحقة)

        

 29,207 - 29,207  27.475 284.059 27.475 األعمال المصرفية والتمويل

 438,077 280,411 157,666  465.511 - 181.453 القطاع العقاري

 95,271 - 95,271  145.366 - 145.366 اإلنشاء

 240,560 - 240,560  206.920 - 206.920 التجارة

 119,602 - 119,602  36.817 - 36.817 الصناعة

 350,376 180 350,196  326.857 4.212 322.645 أخرى

           

 1,273,093 280,591 992,502  1.208.947 288.271 920.676 مجموع القيمة الدفترية

    
   

 مخاطر السيولة   .ب

ان مخاطر السيولة هي مخاطر عدم قدرة المجموعة في الحصول على األموال الالزمة لسداد التزاماتها المتعلقة بأدواتها 
  والتي يتم تسديدها نقداً أو باستخدام أصل مالي آخر.المالية 

  
  إدارة مخاطر السيولة

تهدف طريقة المجموعة في إدارة السيولة إلى التأكد من توافر السيولة في كل األحوال لسداد التزاماتها عند حلول أجلها 
  معة التجارية للمجموعة. سواء في الظروف االعتيادية أو الصعبة دون تكبد خسائر غير مقبولة أو خسارة الس

  
يستلم قسم الخزينة المعلومات من وحدات األعمال األخرى بخصوص نوعية سيولة الموجودات والمطلوبات المالية 
وتفاصيل التدفقات النقدية المتوقعة من األعمال المستقبلية. يقوم قسم الخزانة باالحتفاظ بمحفظة موجودات سائلة قصيرة 

مرابحة قصيرة األجل لدى مؤسسات مالية وتسهيالت من البنوك للتأكد من توافر سيولة كافية لكل األجل تتكون من ودائع 
المجموعة. تتم تلبية متطلبات السيولة لوحدات األعمال من خالل قسم الخزانة لتغطية أية تقلبات قصيرة األجل  لالستجابة 

  إلى متطلبات السيولة الهيكلية طويلة األجل.
  

وى السيولة بصورة يومية ويتم عمل اختبارات دورية لضغوطات السيولة وفقاً لعدة سيناريوهات تغطي يتم مراقبة مست
الوضع اإلعتيادي والظروف األكثر صعوبة في األسواق. تتم مراجعة كل سياسات وإجراءات السيولة من قبل لجنة التدقيق 

دارة اإلتوى السيولة للبنك ويتم عرضها على لجنة والمخاطر المنبثقة من مجلس اإلدارة. تغطي التقارير اليومية مس
  . باإلضافة لذلك، يتم رفع تقارير فصلية عن وضع السيولة لمجلس اإلدارة من قبل قسم إدارة المخاطر. التنفيذية
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  .  إدارة المخاطر المالية (يتبع)38
  

  ب. مخاطر السيولة (يتبع)
  

إن الجدول أدناه يوضح التدفقات النقدية غير المخصومة على المطلوبات المالية للمجموعة، بما في ذلك عقود الضمانات 
المالية الصادرة وااللتزامات المالية غير المحتسبة بناًء على أقرب تاريخ استحقاقاتها التعاقدية. بالنسبة لعقود الضمانات 

لضمان يخصص ألقرب فترة التي يمكن استدعاء الضمان فيها. قد تختلف التدفقات النقدية المالية الصادرة، فإن أقصى مبلغ ل
ً عن هذا التحليل. راجع إيضاح رقم  ً جوهريا لالستحقاقات التعاقدية للموجودات  33المقدرة لهذه األدوات المالية اختالفا

  والمطلوبات.
  

    المخصومةإجمالي التدفقات النقدية غير  القيمة
   لغاية  إلى  3  أشهر 6 إلى 1 أكثر من  الدفترية

 2018ديسمبر  31  أشهر 3  أشهر 6  إلى سنة سنوات 3 سنوات 3 المجموع  
               
  الماليةالمطلوبات              

  أموال المستثمرين  32.710  -  - 13.929  -  46.639  46.639
  من مؤسسات إيداعات              

  وأفراد مالية وأخرى  289.948  431.520  713.760 233.801  7.677  1.676.706  1.628.381
  حسابات جارية              

  للعمالء  48.550  18.178  19.740 22.560  68.878  177.906  177.906
  مطلوبات التمويالت 37.689  20.805  156.137 37.368  24.950  279.949  256.137

  مطلوبات تتعلق             
  بموجودات محتفظ بها            

  برسم البيع -  39.936  2.813 -  -  42.749  42.749
  مطلوبات أخرى  54.563  26.323  34.654 402.317  -  517.857  517.857

                
  مجموع المطلوبات  463.460  536.762  927.104 709.975  101.505  2.738.806  2.669.677

             
  حقوق ملكية حاملي

  حسابات االستثمار  166.362  119.361  268.888 151.227  215.905  921.743  896.910
             

  التزامات ومطلوبات 
  طارئة  55.804  69.480  46.981 74.200  8.016  254.481  254.481

  
    

بهدف إدارة مخاطر السيولة الناتجة من المطلوبات المالية، تسعى المجموعة لتملك موجودات سائلة تتكون من النقد وما في 
صناديق مدارة، وأسهم الخزينة التي يوجد لها سوق نشط وسائل. يمكن بيع هذه الموجودات بسرعة استثمارات في حكمه، و

تدفق ثابت من اإليرادات، وقامت بخطوات لخفض  على تطويرالمجموعة تركز للوفاء بمتطلبات السيولة. باإلضافة لذلك، 
  تدفقاتها النقدية التشغيلية.  من شأنها تحسينالتكاليف 
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  .  إدارة المخاطر المالية (يتبع)38
  

  ب. مخاطر السيولة (يتبع)
 

    المخصومةإجمالي التدفقات النقدية غير  القيمة
   لغاية  إلى  3  أشهر 6 إلى 1 أكثر من  الدفترية

 2017ديسمبر  31  أشهر 3  أشهر 6  إلى سنة سنوات 3 سنوات 3 المجموع  
               
   المالية المطلوبات             

  أموال المستثمرين  4.018  5.596  14.486 15.313  -  39.413  39.413
  من مؤسسات إيداعات              

  وأفراد مالية وأخرى  297,652  176.701  187.041 227,080  3.484  891,958  858.496
  حسابات جارية              

  للعمالء  115.771  28.027  17.024 9.973  18.812  189.607  189.607
  مطلوبات التمويالت 7,401  8,622  152,783 193,773  27,975  390,554  365,062
  مطلوبات أخرى  20.547  13.206  56.587 165.393  -  255.733  255.733

                
  مجموع المطلوبات  445,389  232.152  427,921 611,532  50,271  1.767.265  1.708.311

             
  حقوق ملكية حاملي

  حسابات االستثمار  416.408  86.658  126.928 40.297  236.062  906.353  906.352
             

  التزامات ومطلوبات 
  طارئة  10,247  53,941  70,915 94,583  3  229,689  229,689

  
  

  مقاييس السيولة

ن إيتم إدارة السيولة على مستوى كل وحدة عمل، وهي ليست مقياس للمجموعة. يتبع البنك مقاييس داخلية محددة للسيولة. 
المصفوفات تهدف لعكس وضع السيولة بشكل أفضل من وجهة نظر التدفقات النقدية، ولتحديد هدف للمجموعة. هذه هذه 

ة ومخزون األصول السائلة. ولهذا الغرض فإن مقياس نسب، المقاييس هي نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل المستقر
عات (بما في ذلك اإليدايحدد مبلغ الموجودات السائلة إلدارة، والذي يستند على معيار داخلي محدد من قبل اتغطية السيولة 

 90، أو 60، أو 30والتي يمكن استخدامها لمقاصة صافي التدفقات النقدية ( خالل فترة  بنكحتفظ بها اليالتي بين البنوك) 
ة إلى صفات ستخدمها مؤسسة بالنسبيوماً). نسبة صافي التمويل المستقر يقيس مصادر التمويل طويلة األجل المستقرة التي ت

السيولة للموجودات الممولة، واحتمال االستدعاءات الطارئة على التمويالت السائلة الناشئة من اإلرتباطات وااللتزامات 
  غير المضمنة في الميزانية العمومية.
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  .  إدارة المخاطر المالية (يتبع)38
  

  (يتبع)ب. مخاطر السيولة 
  

  تفاصيل نسبة الموجودات السائلة مقابل مجموع الموجودات بتاريخ نهاية السنة وخالل السنة كما يلي:
  

    موجودات سائلة/ مجموع الموجودات
     

2017 2018   
     

  ديسمبر  31  17.61%  7.59%
  متوسط السنة  9.71%   9.56%

  الحد األقصى للسنة  17.61%   10.76%
  األدنى للسنة الحد  5.53%   7.59%

  
  

 مخاطر السوق  .ج

مخاطر السوق هي مخاطر تغير أسعار السوق مثل معدل الربح وأسعار األسهم ومعدل سعر الصرف وهامش االئتمان (غير 
متعلق بتغير المالئمة المالية للمقترض أو المصدر) والتي لها تأثير على دخل المجموعة أو تدفقاتها النقدية المستقبلية أو 

أدواتها المالية. إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة ومراقبة تعرضات مخاطر السوق في حدود اإلطارات قيمة 
  المقبولة مع تحقيق عائد مجزي على المخاطر.

  
  إدارة مخاطر السوق  

 العمومية هي محفظة غيركسياسة عامة، ال تتخذ المجموعة مراكز متاجرة ألصولها ومطلوباتها، وبالتالي فإن كل الميزانية 
إلى قسم الخزانة. تسعى المجموعة إلى إدارة مخاطر  مجموعةمتداولة. تحول كل مخاطر معدل سعر الصرف داخل ال

العمالت عن طريق المتابعة المستمرة ألسعار صرف العمالت. تتم إدارة مخاطر معدل الربح عن طريق متابعة معدل 
 ً إلعادة التسعير. إن المسئولية النهائية لمخاطر السوق هي من اختصاص لجنة  هامش الربح ووضع حدود معتمدة مسبقا

التدقيق والمخاطر. قسم إدارة المخاطر مسئول عن تطوير سياسات تفصيلية إلدارة المخاطر (خاضع لمراجعة وموافقة لجنة 
  التدقيق والمخاطر بمجلس اإلدارة).
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  المالية (يتبع).  إدارة المخاطر 38
  

 مخاطر السوق (يتبع)  .ج
  

  التعرضات لمخاطر معدل هامش الربح

إن الخطر الرئيسي الذي تتعرض له المحافظ االستثمارية غير المتداولة هو خطر الخسارة من التقلبات في التدفقات النقدية 
معظم موجودات ومطلوبات المجموعة هي المستقبلية أو القيمة العادلة لألدوات المالية نتيجة لتغير معدل هامش الربح. 

ماعدا بعض المطلوبات طويلة األجل والتي يتم استخدامها لتمويل استثمارات المجموعة اإلستراتيجية في  ،قصيرة األجل
  الشركات الزميلة. ملخص فجوة معدل العائد على المحافظ غير المتداولة هي كما يلي : 

  

   لغاية  إلى  3  أشهر 6 إلى 1 أكثر من 
 2018ديسمبر  31  أشهر 3  أشهر 6  إلى سنة سنوات 3 سنوات 3 المجموع

             
  الموجودات           

  لدى مؤسسات مالية إيداعات  117.031  -  172.527 -  -  289.558
  التمويالتموجودات   108.437  24.788  98.300  208.239  480.912  920.676

  استثمارات في أوراق مالية            
  (صكوك)  -  -  -  43.042  384.873  427.915

  موجودات مشتراة لغرض التأجير            
  (بما في ذلك اإليجارات المستحقة)  40  19  610  19.968  267.634  288.271

             
  مجموع الموجودات  225.508  24.807  271.437 271.249  1.133.419  1.926.420

             
  المطلوبات           

  أموال المستثمرين  32.710  -  - 13.928  -  46.639
  من مؤسسات مالية إيداعات            

  وأفراد أخرىشركات و  529.953  377.891  671.463  45.298  3.784  1.628.389
  مطلوبات التمويالت  36.998  18.022  142.034  32.084  26.999  256.137

             
  المطلوباتمجموع   599.661  395.913  813.497 91.310  30.783  1.931.166

             
  حقوق ملكية حاملي حسابات            

  االستثمار  409.431  193.905  239.707  53.867  -  896.910
             
  فجوة حساسية معدل هامش الربح  )783.585(  )565.011(  )781.767( 126.072  1.102.636  )901.655(
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  إدارة المخاطر المالية (يتبع)   . 38
  

 السوق (يتبع) مخاطر  .ج
  

   لغاية  إلى  3  أشهر 6 إلى 1 أكثر من 
 2017ديسمبر  31  أشهر 3  أشهر 6  إلى سنة سنوات 3 سنوات 3 المجموع

             
  الموجودات           

  إيداعات لدى مؤسسات مالية  92.789  -  2.780 -  -  95.569
  موجودات التمويالت  135,862  33,560  142,900  199,650  480,530  992.502

  استثمارات في أوراق مالية            
  (صكوك)  -  -  753  390  299,512  300,655

  موجودات مشتراة لغرض التأجير            
  (بما في ذلك اإليجارات المستحقة)  -  18  -  20,629  259,944  280,591

             
  مجموع الموجودات  228,651  33,578  146.433 220,669  1,039,986  1.669.317

             
  المطلوبات           

  أموال المستثمرين  4,018  5.596  14,486 15.313  -  39.413
  من مؤسسات مالية إيداعات            

  وأفراد أخرىشركات و  280.721  70.675  204,100  303,000  -  858.496
  مطلوبات التمويالت  6,225  101.390  38,072  196,039  23.336  365.062

             
  مجموع المطلوبات  290,964  177.661  256,658 514,352  23.336  1.262.971

             
  حقوق ملكية حاملي حسابات            

  االستثمار  506.975  176.549  186.280  36.546  3  906.353
             
  فجوة حساسية معدل هامش الربح  )569,288(  )320,632(  )296.505( )330.229(  1,016,647  )500.007(

  
تتم إدارة مخاطر معدل الربح مقابل حدود فجوة هامش الربح عن طريق متابعة حساسية الموجودات والمطلوبات المالية 
للمجموعة إلى العديد من سيناريوهات معدل الربح المعيارية وغير المعيارية. السيناريوهات المعيارية تأخذ في االعتبار 

اع المتوازي مع مؤشرات العوائد الدولية. تحليل حساسية المجموعة إلى نقطة من الهبوط أو االرتف 100بصورة شهرية 
  :بقى ثابتة) هو كالتاليتالزيادة أو الهبوط في معدالت األرباح (على افتراض ان معدالت األرباح وبيان المركز المالي 

  
 نقطة زيادة / (هبوط) متوازي 100 2018 2017

     
  ديسمبر  31  ±  9.017     ±  5.250 

  السنةمتوسط  ±  4.340   ±  3.511
  للسنةالحد األقصى ل ±  11.459   ±  5.250

  للسنةالحد األدنى  ±  7.975  ±  73
  

من/ إلى مؤسسات مالية إلدارة  يداعاتوالذي يستخدم اإل ،تتم إدارة مراكز معدل الربح من قبل قسم الخزانة بشكل عام،
  من أنشطة المجموعة. ئالمركز العام الناش
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  إدارة المخاطر المالية (يتبع)   . 38
  

 مخاطر السوق (يتبع)  .ج
  

  معدل األرباح الفعلي على الموجودات والمطلوبات المالية وحسابات االستثمار غير المقيدة هي كما يلي :
  

2017 2018  
     

  لدى مؤسسات مالية  إيداعات  3.22%    1,87%
 موجودات التمويالت  5.96%    6,12%
  استثمارات أدوات الدين   5.24%    5,20%
  وأفراد من مؤسسات مالية وأخرى  إيداعات  6.22%    2,60%
  مطلوبات التمويالت  3.61%    4,58%
  حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار  6.15%    2,07%

  
  

  التعرضات إلى مخاطر سعر الصرف

 تغير قيمة األداة المالية نتيجة تغير سعر صرف العملة. معظم تعرضات المجموعةمخاطر سعر صرف العملة هي مخاطر 
ناشئة عن التعامل بعمالت دول مجلس التعاون الخليجي والتي هي باألساس مرتبطة بالدوالر األمريكي. كان  الجوهرية

  ديسمبر :  31للمجموعة صافي التعرضات الجوهرية بالعمالت األجنبية من أدواتها المالية كما في 
  

2017 2018  
   اتالدوالر بآالف   اتالدوالر بآالف

   ةاألمريكي   ةاألمريكي
       

  االسترليني هالجني )1.715(  1.416
 اليورو  )1.020(   )220(

 الدوالر األسترالي   12.273   4.607
 الدينار الكويتي  227.797   16.842

 الدينار األردني  6   6
  المغربيالدرهم   11.478   5.576

  الدينار التونسي  191.170   171.763
 الروبية الهندية  253.749   253.838

 عمالت أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي (*)  )597.608(   )51.540(
  

  * هذه العمالت مرتبطة بالدوالر األمريكي.
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  إدارة المخاطر المالية (يتبع)   . 36
  

 مخاطر السوق (يتبع)  .ج
  

تتم إدارة مخاطر سعر صرف العمالت األجنبية مقابل صافي حدود التعرض عن طريق متابعة حساسية الموجودات 
والمطلوبات المالية للمجموعة إلى العديد من سيناريوهات معدالت الصرف. السيناريو المعياري الذي يتم أخذه في االعتبار 

أو هبوط في معدالت الصرف للعمالت األخرى غير عمالت دول مجلس التعاون  زيادة %5بصورة شهرية هو أساس 
المرتبطة بالدوالر. تحليل حساسية المجموعة إلى الزيادة أو الهبوط في معدالت الصرف (على افتراض أن العوامل 

  المتغيرة األخرى وبشكل أساسي معدالت الربح تبقى ثابتة) هو كالتالي:
  

2017 2018  
   اتالدوالر بآالف   اتالدوالر بآالف

   ةاألمريكي   ةاألمريكي
       

  االسترليني هالجني  86±   494±
 اليورو  51±   36±

 الدوالر األسترالي   614±   611±
 الدينار الكويتي  11.390±   1,134±

 الدينار األردني  0.32±   0,32±
  الدرهم المغربي  574±   279±

  الدينار التونسي 9.559±   8.588±
 الروبية الهندية 12.687±   1,19±

  
  

  التعرضات إلى مخاطر سعر السوق األخرى

تتم مراجعة مخاطر أسعار األسهم المدرجة من قبل المجموعة بصورة مستمرة. يتم مراقبة مخاطر السعر على الصناديق 
المدارة باستخدام حدود معينة، (حد وقف الخسارة، ومسبب وقف الخسارة، وغطاء حد وقف الخسارة العام) المحدد ضمن 

جموعة في أدوات حقوق الملكية والتي تظهر بالتكلفة تتعرض عقد إدارة المحفظة لمديري الصناديق. استثمارات الم
لمخاطر تغير أسعار األسهم. التقديرات والفرضيات الجوهرية ذات العالقة بتقييم انخفاض قيمة االستثمارات بالقيمة العادلة 

). تدير المجموعة التعرضات لمخاطر األسعار 2( 5من خالل حقوق الملكية التي تظهر بالتكلفة مشروحة في إيضاح رقم 
  األخرى عن طريق المراقبة المستمرة ألداء األسهم.

  
 مخاطر التشغيل  .د

مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسائر الناتجة عن فشل األنظمة وأنظمة الرقابة واالختالسات واألخطاء البشرية والتي قد 
تؤدي إلى خسائر مالية والسمعة التجارية وما يتبعها من مساءالت قانونية وتنظيمية. تدير المجموعة مخاطر التشغيل عن 

تأكد من فصل المهام والمراجعة الداخلية والمطابقة بما فيها التدقيق الداخلي طريق اتباع أنظمة رقابة داخلية مناسبة وال
ورقابة االلتزام. يقوم قسم إدارة المخاطر بإدارة المخاطر التشغيلية عن طريق المساعدة في تحديد، ومراقبة، وإدارة 

  المخاطر التشغيلية للمجموعة. 
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  . إدارة رأس المال  39

بوضع ومراقبة متطلبات رأس المال لكل المجموعة. لتنفيذ  ،مصرف البحرين المركزي وهو الهيئة الرقابية للمجموعةيقوم 
المتطلبات الحالية لمصرف البحرين المركزي يتطلب من المجموعة المحافظة على معدل معين لمجموع رأس المال إلى 

س المال التنظيمي صافية من اقتطاعات معقولة لتعرضات كبيرة مجموع الموجودات الموزون بالمخاطر. إن قاعدة مجموع رأ
بناًء على حدود معينة متفق عليها مع الهيئة الرقابية. يتم تصنيف العمليات التشغيلية للبنوك على أنها إما دفاتر متاجرة أو دفاتر 

ن تعكس المستويات المتغيرة للخطر بنوك، ويتم تحديد الموجودات الموزونة بالمخاطر بناًء على اشتراطات محددة تحاول أ
  المصاحب للموجودات وحاالت التعرض للمخاطر غير المضمنة في الميزانية العمومية. ال تملك المجموعة دفاتر متاجرة. 

  
تهدف المجموعة لالحتفاظ بقاعدة رأسمال قوية بغرض المحافظة على ثقة المستثمرين والدائنين والسوق واستدامة التطور 

  ي للنشاط التجاري. المستقبل
  

بصورة شاملة. لتنفيذ المتطلبات الحالية لرأس  المصرفيقوم مصرف البحرين المركزي بوضع ومراقبة متطلبات رأس مال 
إلى إجمالي الموجودات  المحافظة على معدل محدد إلجمالي رأس المال نسبةً  بنكالالمال، يطلب مصرف البحرين المركزي من 

وإرشادات مجلس  3متطلبات كفاية رأس المال لمصرف البحرين المركزي مبنية على مبادئ بازل  الموزونة بالمخاطر. إن
  .الخدمات المالية اإلسالمية

  
  التنظيمي إلى فئتين: بنكالينقسم رأس مال 

   (1)والفئة اإلضافية  1الفئة األولى لرأس المال، وتتضمن فئة حقوق الملكية العادية.  

على أسهم رأس المال العادية والتي تستوفي التصنيف كأسهم عادية لألغراض التنظيمية،  1فئة حقوق الملكية العادية تشمل 
واإلحتياطيات المعلنة والتي تشمل عالوة إصدار األسهم واإلحتياطيات العامة واإلحتياطي القانوني، واألسهم العادية 

لتي تمسك بها أطراف ثالثة. باإلضافة إلى األرباح المستبقاة بعد التسويات وا بنكللالصادرة عن البنوك الموحدة التابعة 
  التنظيمية المتعلقة بالشهرة والبنود التي تتضمنها حقوق الملكية والتي تـُعالج بصورة مختلفة ألغراض كفاية رأس المال.

  
، واألدوات الصادرة عن (1)ة اإلضافية األدوات التي تستوفي معايير إدراجها ضمن أدوات الفئ (1)الفئة اإلضافية تشمل 

، (1)والتي تمسك بها أطراف ثالثة والتي تستوفي معايير التصنيف ضمن الفئة اإلضافية  بنكللالبنوك الموحدة التابعة 
  ).(1)(والتسويات التنظيمية المطبقة إلحتساب الفئة اإلضافية 

  
   والتي تستوفي معايير تصنيفها ضمن الفئة الثانية لرأس  بنكالالفئة الثانية لرأس المال، وتتضمن األدوات الصادرة عن

 صرفللمالمال، وفائض األسهم الناتج من إصدار الفئة الثانية لرأس المال، واألدوات الصادرة عن البنوك الموحدة التابعة 
عامة المحتفظ لمخصصات الوالتي تمسك بها أطراف ثالثة والتي تستوفي معايير تصنيفها ضمن الفئة الثانية لرأس المال، وا

بها مقابل الخسائر غير محددة على التمويل وإحتياطي إعادة تقييم األصول من إعادة تقييم الموجودات الثابتة وأغراض 
 األدوات والتسويات التنظيمية المطبقة إلحتساب الفئة الثانية لرأس المال.

  
ت مصرف البحرين المركزي. ستكون هذه التسويات سارية التسويات التنظيمية تخضع للحدود المنصوص عليها في متطلبا

. تنص اللوائح على أوزان مخاطر أعلى لبعض 2018إلى  2015المفعول على مراحل من خالل الترتيبات االنتقالية من 
التعرضات التي تفوق الحدود الجوهرية. إن هذه التسويات التنظيمية مطلوبة لبعض البنود كالشهرة على حقوق خدمة الرهونات، 

لة، وأصول وموجودات الضرائب المؤجلة، واحتياطي تحوط التدفقات النقدية، والربح من بيع معامالت التورق ذات الص
الخاصة، وإجمالي الحيازات المتبادلة في اسهم  المصرفومطلوبات صندوق منافع التقاعد المحددة، واالستثمار في أسهم 

المؤسسات المصرفية والمالية، واالستثمار في أسهم المؤسسات المصرفية والمالية التي هي خارج نطاق التوحيد التنظيمي، 
من أسهم حقوق الملكية العادية الصادرة لرأس مال المؤسسة، واستثمارات جوهرية  %10أكثر من  المصرفوحيث ال يملك 

  في رأس مال المؤسسات المصرفية والمالية التي هي خارج نطاق التوحيد التنظيمي.
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    (يتبع) . إدارة رأس المال39
  

ر و يتم تحديد الموجودات الموزونة بالمخاط، الصيرفةيتم تصنيف عمليات المصرف على أساس دفاتر متاجره أو ضمن دفاتر 
بناءاً على متطلبات محددة بحيث تعكس المستويات المختلفه للمخاطر المرتبطة بتعرضات الموجودات المضمنّة والغير مضمنّة 

   في البيانات المالية.
  

  ديسمبر هو كما يلي : 31وضع رأس مال المجموعة التنظيمي كما في 
  

2017 2018  
      

 ات الموزونة بالمخاطرتعرضمجموع ال  7.370.110   7,911,983
       
       

  األولى  العادية الملكية حقوق فئة   1.169.103   1.340.550
  )1( اإلضافية فئة  9.468   7,304

  المال لرأس ولىاأل الفئة  1.178.571   1.347.854
  المال لرأس الثانية الفئة  35.202   27,096

       
 التنظيمي المال رأس إجمالي  1.213.773   1.374.950

       
 بالمخاطر الموزونة الموجودات إجمالي من مئوية كنسبة التنظيمي المال رأس إجمالي  16.47%   17.36%

       
  
  

ن خالل م المجموعةسعى تتـُعتبر المتطلبات الرقابية محركاً أساسياً في تخصيص رأس المال بين عمليات وأنشطة محددة. 
 لمجموعةا في إدارة رأس المال إلى زيادة العائد المعّدل على المخاطر وإستيفاء جميع المتطلبات الرقابية. إن سياسة اسياسته

التزمت المجموعة بمتطلبات رأس المال المفروضة  في تخصيص رأس المال خاضعة لمراجعة دورية من قبل مجلس اإلدارة.
  علق بنسبة كفاية رأس المال الموحدة خالل السنة.خارجياً من قبل مصرف البحرين المركزي فيما يت

  
         

  أرقام المقارنة. 40

تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للسنة الماضية إلعطاء مقارنة عادلة مع عرض السنة الحالية. إعادة التصنيف هذه لم 
  .حقوق الملكية المعلنة سابقاً مجموع ، أو السنة تؤثر على أرباح
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