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 2022السنة المالیة  –كلمة رئیس مجلس اإلدارة  

 

 ،، حضرات المساھمین األفاضل

 

بالنیابة عن مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش المالیة، یسرني أن أضع بین أیدیكم النتائج المالیة للمجموعة للسنة المالیة  
كان في البدایة عاما من التعافي االقتصادي العالمي، إال    2022. على الرغم من أن عام  2022دیسمبر    31المنتھیة في  

 أن المشھد الجیوسیاسي غیر المتوقع، وقوى االقتصاد الكلي ھددت بدفع االقتصادات الكبرى نحو الركود. 

  األزمة األوكرانیة والتضخم وتقلبات السوق من خالل تنفیذوطأة في التخفیف من  2022نجحت جي إف إتش في عام  لقد 
، وباتباع استراتیجیة للنمو المستدام طویل األجل، 19-تعرض المجموعة لوباء كوفیدانتھجتھ أثناء  نفس النموذج القوي الذي  

العالمي، ووضع   المجموعة من تعزیز مكانتھا مع توسیع نطاق تواجدھا  لما قد یكون عام  نفسھا  تمكنت  في مكانة جیدة 
  .مضطرب قادم

سرعة ، الذي حققنا فیھ نموا ملحوظا في األرباح والدخل، واصلنا إظھار المرونة والتنوع و2021من خالل البناء على عام  
وانعكست قوتنا عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك الخدمات المصرفیة االستثماریة والخدمات   .2022خالل عام  التحرك  

 المصرفیة التجاریة وإدارة األصول وخطوط أعمال الخزانة.  

واصلت  وأوروبا   كما  المتحدة  والمملكة  الخلیجي  التعاون  مجلس  دول  عبر  تمتد  التي  المتنوعة،  االستثماریة  محفظتنا 
والوالیات المتحدة، أداءھا القوي، حیث أثبتت استراتیجیتنا الستھداف القطاعات الدفاعیة المقاومة للركود مرة أخرى فعالیتھا 

 الظروف االقتصادیة العاتیة.   ةفي تحقیق قیمة للمستثمرین والمساھمین في مواجھ

من خالل منصة مستقرة یمكن البناء من خاللھا، تمكنت جي إف إتش من التوسع في األسواق العالمیة من خالل االستحواذ 
بھا  قامت  التي  االستحواذ  عملیات  ستساعد  األصول.  مدیري  كبار  من  العدید  في  أغلبیة  وحصص  جدیدة  محافظ  على 

عنان لقیمة كبیرة في بعض أكثر القطاعات الواعدة والمرنة في الوالیات المتحدة وأوروبا، مما  المجموعة على إطالق ال
 .یتیح للمستثمرین التعرض لمجموعة كبیرة من الفرص

عاما، مما أدى إلى تعزیز   22، حافظنا على مسار نمو مستدام على مدار  2022نتیجة لتحركاتنا اإلستراتیجیة في عام  
ملیون    398.7ملیون دوالر أمریكي مقارنة بـ    441.7بلغ إجمالي اإلیرادات الموحدة للمجموعة    .دخلاألرباح وزیادة ال

%. ویعزى ھذا النمو إلى نجاح خطوط أعمالنا والدخل  10.8، مما یعكس زیادة سنویة بنسبة  2021دوالر أمریكي في عام  
كانت إدارة االستثمار واالستثمارات   ارج االستراتیجیة.  الثابت المحقق من محفظتنا االستثماریة باإلضافة إلى عملیات التخ

، حیث تسعى المجموعة بنشاط 2022الخاصة وأنشطة االستثمار المشترك والخزینة جمیعھا مصادر دخل رئیسیة في عام  
 للحصول على فرص جدیدة مدرة للدخل وطرق لتعظیم القیمة من األصول الحالیة. 

قدره   المجموعة صافي ربح موحد  بـ    2022ملیون دوالر أمریكي في عام    97.7سجلت  ملیون دوالر   92.6مقارنة 
ملیون دوالر أمریكي    90.3%، وصافي ربح عائد للمساھمین قدره  5.5أمریكي عن العام السابق، مما یعكس زیادة بنسبة  

%. كما ارتفع إجمالي أصول المجموعة لھذا  7.2دة قدرھا  ملیون دوالر أمریكي في العام السابق، بزیا  84.2مقارنة بـ  
 %.  21، بزیادة قدرھا  2022ملیار دوالر أمریكي في عام    9.8إلى    2021ملیار دوالر أمریكي في عام    8.1العام من  

ر  ملیار دوال   17.6إلى حوالي    2021ملیار دوالر في عام    15من   ارتفع إجمالي األصول والصنادیق المدارة للمجموعة 
كما أنھت المجموعة العام بمعدل كفایة رأسمال بنسبة   %.  17.3، وھو ما یمثل زیادة سنویة بنسبة  2022أمریكي في عام  

 % تقریبا. 9% وعائد على حقوق الملكیة بنسبة 14.73

بشكل  ن  ھو انخفاض ملف مخاطر االئتمان لدینا، والذي تحس  2022كان أحد االنعكاسات اإلیجابیة ألدائنا القوي في عام  
على  الحفاظ  على الرغم من التقلبات الكبیرة في السوق، تمكنت المجموعة من  ة. وعلى مدى السنوات القلیلة الماضیمستمر  

ونتیجة لذلك، تم رفع   ة.  وضع مستقر وإیجابي بسبب السیولة القویة والتنوع المتزاید عبر فئات األصول والمناطق الجغرافی 
من قبل ستاندرد آند بورز، مع نظرة مستقبلیة  "-B" من "B" إلى جي إف إتشل األجل لالتصنیف االئتماني للمصدر طوی

للصكوك  ة جي إف إتش  رفعت الوكالة أیضا التصنیف االئتماني للصكوك التي أصدرتھا شركذاتھ،  في الوقت   مستقرة.  
 . ."-B"من "B" المحدودة إلى



 

باإلضافة إلى تحسن العائد على    2022-2020اإلیرادات خالل الفترة  ویرجع تحسن التصنیفات جزئیا إلى استمرار مرونة  
. على الرغم من الضغط على أنشطة الخزانة  2022% خالل األشھر التسعة األولى من عام  8.6حقوق المساھمین إلى  

یة جیدة، من  تمكنت المجموعة من تحقیق عائدات مصرفیة استثمار  ،2022بالمجموعة نتیجة ارتفاع أسعار الفائدة في عام  
خالل خوضھا المجال العقاري في أوروبا والوالیات المتحدة باإلضافة إلى األداء الثابت للخدمات المصرفیة التجاریة بعد 

. وتشیر النظرة المستقبلیة المستقرة إلى أن المجموعة في وضع جید لتقلیل تعرضھا لألصول 2020إعادة الھیكلة في عام  
 رسملة المعتدلة على المدى القریب. مع الحفاظ على ال العقاریة

فخورون بنفس القدر  في جي إف إتش، كما أننا  التي أظھرتھا وكاالت التصنیف والمساھمون  الدائمة  نحن فخورون بالثقة  
مثل تقدیم منتجات مبتكرة ومتوافقة مع وتطلعاتنا بشكل عام،  والتي حسنت مكانتنا    2022باإلنجازات التي حققناھا في عام  

ملیون دوالر أمریكي والذي   100صندوق صكوك بقیمة  أسست  على سبیل المثال، أطلقت المجموعة و.  ة اإلسالمیةالشریع
 الصنادیق. تمویل وإدارة  جذابة في الیمتلك محفظة متنوعة من الصكوك لتقدیم خدمات 

  900واالستدامة لجي إف إتش، صكوكا بقیمة  باإلضافة إلى ذلك، أصدرت إنفراكورب، التي تمثل نشاط البنیة التحتیة  
بحریني كیان  یصدرھا  اإلطالق  على  أول صكوك خضراء  وھي  لندن،  بورصة  في  دوالر  الصفقة  .ملیون  ھذه  تعكس 

التاریخیة استراتیجیة إنفراكورب لتسریع نمو تطویر البنیة التحتیة المستدامة في جمیع أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال 
یعتمد اإلصدار على خارطة   وب آسیا مع تحقیق عوائد طویلة األجل للمستثمرین وإضافة قیمة دائمة للمجتمعات.  إفریقیا وجن

 . في موقع الریادة في المنطقة في استثمارات االستدامة إنفراكورب طریق االستدامة للمجموعة والتي تھدف إلى وضع

البیئیة واالجتماعیة  المبادئ  بما یتماشى مع التزامنا بشأن  توى الداخلي  على المسلقد أجرینا أیضا العدید من التحسینات المھمة  
وھي لجنة على مستوى   ESGقمنا بتشكیل لجنة المبادئ البیئیة واالجتماعیة والحوكمة  ،  2022خالل عام  .  حوكمةالو

  البیئیة واالجتماعیة والحوكمة.إلشراف على تنفیذ استراتیجیاتنا للمبادئ بھدف ا اإلدارة تمثل اإلدارات الداخلیة

تم إجراء    ،في عملیات صنع القرار االستثماري لدینا ھذه المبادئ  أیًضا، في إطار الجھود المبذولة لمواصلة تطویر دمج
الرئیسیة الموضوعات  أھم  السیاسات واإلجراءات وتحدید  فجوات  لسد  لھذه  تقییم شامل من خالل مستشارین خارجیین 

ً   تم تطویر ھذا لیكون جزءً ل.  في المستقب جي إف إتش  ثر على أداء أعمالالتي تؤ المبادئ من إفصاحاتنا السنویة،    أساسیا
القیمة، تحقیق  ب  افي إطار التزامھ.  لتوفیر قیمة كبیرة لجمیع أصحاب المصلحة لدینا، بما في ذلك المجتمعات التي نعمل فیھاو

وقد حققت المجموعة ذلك من خالل إدراجھا  ھا، وتعزیز السیولة في أسھم امستثمریھإلى توسیع قاعدة تسعى جي إف إتش 
تم تداول األسھم أیضا في بورصة  یمجموعة، حیث  لفي سوق أبوظبي لألوراق المالیة، مسجلة بذلك اإلدراج اإلقلیمي الرابع ل

اإلدراج أیضا  ساعد  وقد  المستثمرین،    تعزیز السیولة ومزیج. باإلضافة إلى  وبورصة الكویت وسوق دبي المالين  البحری
 . صالح مساھمینابما یصب في في ضمان أعلى مستویات اإلفصاح والشفافیة 

عام في  الصعبة  السوق  ظروف  من  الرغم  المستثمرین  ،  2022  على  معنویات  من  مرتفعةظلت  العدید  حرص  مع   ،
االثني عشر شھرا المنتھیة  .  خاللتصحیحالمستثمرین على توظیف رأس المال في وقت خضعت فیھ تقییمات األصول لل

المجموعة في جمع أكثر من  2022في دیسمبر   ملیار دوالر أمریكي عبر مجاالت األعمال المصرفیة    3.54، نجحت 
من   %6واقع  ب  لمساھمینا  نتیجة ألدائنا القوي، أوصى مجلس اإلدارة بتوزیع أرباح نقدیة إجمالیة .االستثماریة والخزینة

 .القیمة االسمیة

السنوي للمجموعة، الذي انعقد امة  تمت مناقشة التوصیات اإلضافیة لمجلس اإلدارة ورفعھا كجزء من اجتماع الجمعیة الع
تتضمن  .ملیون دوالر  60، والذي صدق المساھمون خاللھ ووافقوا على توزیعات أرباح إجمالیة قدرھا  2022أبریل    3في  

% من القیمة االسمیة للسھم  4.57ح النقدیة عن جمیع األسھم العادیة، باستثناء أسھم الخزینة بنسبة  توزیعات األرباح، األربا
درھم إماراتي)، أي ما یعادل    0.0444دینار بحریني،    0.004562دوالر أمریكي للسھم الواحد،    0.0231(ما یعادل  

ن القیمة االسمیة لجمیع األسھم العادیة (سھم  % م1.5كما تتضمن التوصیة أسھم منحة بنسبة   .ملیون دوالر أمریكي  45
 ملیون دوالر.  15سھم)، أي ما یعادل  66.71واحد لكل 

والتكیف خالل  االستعداد  باإلضافة إلى قدرتنا المثبتة على    2022، نحن مدعومون بأدائنا في عام  2023مع دخولنا عام  
  2023مواجھة التحدیات التي یمكن أن یجلبھا عام من ي. من خالل مركزنا القوي، سوف نتمكن االقتصاد  التراجعفترات 

 .القیمة، واالستفادة من الفرص وتسریع النموتحقیق في سوف نستمر و

حمد بن عیسى آل خلیفة وصاحب  المفدى  بالنیابة عن مجلس إدارة المجموعة، أود أن أعرب عن خالص امتناننا لجاللة الملك  
ء لرؤیتھم وقیادتھم الحكیمة  السمو الملكي األمیر سلمان بن حمد آل خلیفة ولي العھد نائب القائد األعلى ورئیس مجلس الوزرا

لمصرف  ن. كما أتوجھ بخالص التقدیر  ا مستقرا وقویا للقطاع المالي الرائد في البحریبیئة مواتیة توفر أساسالتي أوجدت  



 

البحرین المركزي وحكومة مملكة البحرین، اللذان سھال النمو السریع ألحد المراكز اإلقلیمیة لالبتكار والتكنولوجیا المالیة 
ا ومساھمینا إلیمانھم برؤیتنا، واالنضمام إلینا في  بخالص الشكر لمستثمرینمي. ویسرني أن أتوجھ أیضاً  والتمویل اإلسال

 .رحلة النمو وإظھار اإلیمان والثقة المستمرة في نموذجنا

، والتي مھدت الطریق لعام آخر ناجح  2022على إنجازاتھم الرائعة في عام  ق جي إف إتش أود أن أھنئ فریفي الختام،  
خلق قیمة جماعیة  تمكنا من وظفین عبر المجموعة والشركات التابعة التزام وجھود اإلدارة والمل. وإنھ بفضل في المستقب

، مما ساعد  2022في عام و المجموعة عالوة على ذلك، لعب مجلس اإلدارة دورا مھما في نما. یمكننا جمیعا أن نفخر بھ
 خالل األوقات الصعبة.  ھا وإدارتھا توجیھعلى 

دیسمبر   31واإلدارة التنفیذیة عن السنة المالیة المنتھیة في سرنا إرفاق مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ی 
2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 أوال: مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

   

  بناء على موافقة اجتماع الجمعية العامة 2022دفوعات التي تمت خالل عام تمثل مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة الم
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ذيون   أوال: األعضاء التنف  

  

عالية  
  الفالسي* 

-  56,409  ‐  84,684  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  56,409  ‐  

غازي  
فيصل  

إبراهيم  
  الهاجري 

75,400  107,540  ‐  220,640  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  182,940  ‐  

فواز  
  التميمي 

56,550  57,540  ‐  114,090  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  114,090  ‐  

  ‐  111,828  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  111,828  ‐  55,278  56,550  علي مراد 

أحمد  
  األحمدي* 

-  26,885  ‐  55,160  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  26,885  ‐  

إدريس  
محمد رافع  
محمد سعيد  

  الرافع 

65,975  58,294  ‐  143,119  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  124,269  ‐  

درويش  
  الكتبي 

56,550  54,901  ‐  111,451  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  111,451  ‐  

يوسف  
  عبدهللا تقي 

28,275  27,639  ‐  55,914  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  55,914  ‐  

   
  ذي  التنف ا األعضاء غ  ثان  

  

جاسم 
 **   الصد

‐  377  =  377  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  377  ‐  

راشد 
  ع   ال

56,550  58,370  ‐  114,920  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  114,920  ‐  

   
  ثالثا: األعضاء   ذي  التنف  

  

هشام  
س    ال

56,550  55,278  ‐  111,828  ‐  ‐  ‐  ‐  =  111,828  ‐  

ع    ‐  1,010,911  =  ‐  ‐  ‐  ‐  1,124,011  =  558,511  452,400  المجم

   
 2022*هؤالء األعضاء استقالوا خالل عام 

 
 مالحظات:   

الغ  ‐1  جميع الم ح  الدينار ال  
 أعضاء مجلس إدارة البنك.  ‐2 ة الخدمة، أو عالوة نفقات تدفع إ ة، مستحقات نها ت متغ اف ة مدفوعات م س لدى البنك أ  ل  
 أدناە.   ‐3  الجدول الثا نة   مب صفتهم موظف ا األخرى    الرواتب والمزا



 

 أخرى  مكافآت أیة  اإلجمالي المبلغ
 أخرى عینیة/نقدیة

 المكافآت إجمالي
 المدفوعة

 )البونص(

 إجمالي
 الرواتب

 والعالوات
 المدفوعة 

 اإلدارة التنفیذیة 

  
 

4,219,407 1,922,700 1,281,800 1,014,907 
مكافآت المسئولین التنفیذیین الست  

الكبار بما في ذلك الرئیس  
ورئیس الشئون  *التنفیذي

 ** المالیة
 البحریني  بالدینار المبالغ جمیع: ملحوظة

 
 ) إلخ... المنتدب العضو العام، المدیر الرئیس، التنفیذي، الرئیس( االسم یختلف قد للشركة، التنفیذیة اإلدارة في سلطة أعلى*

 ).إلخ...  اإلداري، المالي المدیر المالیة، الشئون رئیس( للشركة مالي مسئول أعلى** 
 

 :مالحظات
سنوات وفقًا للوائح مصرف البحرین المركزي.   3التنفیذیة للتأجیل على مدى فترة ال تقل عن یخضع جزء كبیر من مكافآت اإلدارة  -1

باإلضافة إلى المزایا المدفوعة المذكورة أعاله ، یقوم البنك أیًضا بتشغیل برنامج حوافز األسھم طویل األجل الذي یسمح للموظفین 
سنوات بموجب الشروط العادیة   6سھم التي یتم منحھا على مدى بالمشاركة في خطة ملكیة األسھم. یخصص البنك جوائز األ 

ألف دینار بحریني تم   2.613مبلغ  2022وتخضع لشروط األداء المستقبلیة. بلغ الرسم المحاسبي غیر النقدي المعترف بھ لعام 
بالمكافآت والمدفوعات القائمة على  . راجع اإلفصاحات المتعلقة2تحدیده وفقًا لمتطلبات المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة 

 األسھم في التقریر السنوي من أجل فھم أفضل لمكونات إطار عمل المكافآت المتغیرة للبنك. 
 

تستثني معلومات المكافآت الواردة أعاله أي مكافأة لمجلس اإلدارة تحصل علیھا اإلدارة التنفیذیة من دورھا في مجلس إدارة    -2
  .المستثمر فیھا أو الشركات التابعة األخرىالشركات 

 
 

 أشكركم، 

 

 والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ،، 

 

 

 

 فیع ادریس الر        غازي الھاجري 
 نائب رئیس مجلس اإلدارة       رئیس مجلس اإلدارة

 مجموعة جي إف إتش المالیة       مجموعة جي إف إتش المالیة 
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 تقرير هيئة الرقابة الشرعية إلى السادة المساهمين 
 عن أنشطة مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب 

 م 2022ديسمبر   31عن السنة المالية المنتهية في 

 
 إلى األخوة األعزاء مساهمي مجموعة جي إف إتش المالية

العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين،الحمدهلل رب    

 وبعد، 

 

مدة المذكورة عن السنة فقد راجعت هيئة الرقابة الشرعية لمجموعة جي إف إتش المالية األعمال االستثمارية بالبنك وقارنتها بما أصدرته من فتاوى وأحكام في ال

 م. 2022ديسمبر   31المالية المنتهية في 

 

 سئولية هيئة الرقابة الشرعية م

 

إلسالمية. إن مسؤولية هيئة تعتقد هيئة الرقابة الشرعية كمبدأ وممارسة عامة، أن إدارة المجموعة مسؤولة عن ضمان قيامها بأعمالها وفقاً لقواعد ومبادئ الشريعة ا

 وإعداد هذا التقرير. الرقابة الشرعية هي إبداء رأي مستقل على أساس مراجعتها لعمليات البنك 

 

 أساس الرأي: 

 

ة التدقيق الشرعي، فإن هيئة  وبناًء على الفتاوى والقرارات الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية، ومعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية االسالمية، وخط

قيق الشرعي وفحصت مدى التزام المستندات والمعامالت مع قواعد ومبادئ الشريعة  الرقابة الشرعية ومن خالل اجتماعاتها الدورية قد استعرضت عمل تقارير التد

العمومية الموحدة ، بيان اإلسالمية وذلك بالتنسيق مع قسم التنفيذ والتنسيق الشرعي. عالوة على ذلك، فقد قامت إدارة المجموعة بشرح وتوضيح محتويات الميزانية  

 ، بما يرضينا. 2022ديسمبر  31ق الزكاة واألعمال الخيرية ، والمالحظات المرفقة لها للسنة المالية المنتهية في الدخل الموحد ، البيان الموحد لصندو

 

 

 الرأي: 

 تعتقد هيئة الرقابة الشرعية:

 العقود والمعامالت والصفقات التي أبرمها البنك، متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية. أن  .1

دئ األرباح وتخصيص الخسائر على االستثمارات كان متماشياً مع األسس والمبادئ التي أقرتها هيئة الرقابة الشرعية ومتوافقة مع قواعد ومباأن توزيع   .2

 الشريعة اإلسالمية الغراء. 

إلى حساب الخيرات. وأن الصرف من  أنه قد تم توجيه أية عوائد ناتجة عن مصادر أو وسائل محظورة وغير متوافقة الحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية   .3

 ى المصرف. حساب الخيرات وحساب الزكاة قد تم وفقأً لفتاوى هيئة الرقابة الشرعية وتوجيهاتها والمعايير المعتمدة إضافة إلى الضوابط المعتمدة لد

بأن .4 الشريعة اإلسالمية، بطريقة صافي األصول. علماً  لقواعد ومبادئ  الزكاة وفقاً  الواجبة يقع على عاتق    مسؤلية    أنه قد تم حساب  الزكاة  دفع مبلغ 

 مساهمي البنك. 

البنك قد أبدى إلتزامه بقواعد ومبادئ الشريعة االسالمية، وفتاوى هيئة الرقابة الشرعية والسياسات واالجراءات المتعلقة بالشريعة   .5 ومعايير هيئة أن 

 الشرعية الصادرة عن مصرف البحرين المركزي. المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية االسالمية، والتوجيهات 

 

 ضح في األمور اإلجرائية.اونتقدم بجزيل الشكر لجميع الجهات الرقابية في مملكة البحرين  وخارجها لما تقدمه من دعم و

 

 وآخر دعوانا أن أن الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 

 

 فضيلة الشيخ نظام يعقوبي                      فضيلة الشيخ عبدهللا سليمان المنيع                                                

 فضيلة الشيخ فريد هادي

 

 فضيلة الشيخ عبدالعزيز القصار 

 



















 ۱٥                                                                                                                                             مجموعة جي اف اتش المالیة ش.م.ب              
 

     بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد
 بآالف الدوالرات األمریكیة                                                                                                                                  ۲۰۲۲ دیسمبر  ۳۱ في  للسنة المنتھیة

 
 

  المنسوب لمساھمي البنك   
     احتیاطي   احتیاطي   أرباح احتیاطي    حصص  مجموع 
  رأس أسھم  احتیاطي  القیمة العادلة  تحویل   مستبقاة  أسھم   غیر حقوق 
 ۲۰۲۲ المال  خزینة  قانوني  لالستثمارات  العمالت    المنحة  المجموع  مسیطرة  الملكیة 

      األجنبیة      
           

  ۲۰۲۲ینایر  ۱الرصید في  ۱٬۰۰۰٬٦۳۷ ) ٤۸٬٤۹۷( ۲۷٬۹۷۰ ) ۲۸٬٥٦۱( ) ۷۰٬۲٦٦( ۸۱٬۸۱۱ - ۹٦۳٬۰۹٤ ۲۰٥٬۰۲۷ ۱٬۱٦۸٬۱۲۱
 ربح السنة  - - - - - ۹۰٬۲٥۳ - ۹۰٬۲٥۳ ۷٬٤٥٤ ۹۷٬۷۰۷

 المحول عند إعادة التصنیف من مصنفة بالقیمة العادلة           
 ) ۷من خالل حقوق الملكیة إلى التكلفة المطفأة (إیضاح  - - - ٤۱٬۳۲۰ - - - ٤۱٬۳۲۰ - ٤۱٬۳۲۰

 تغیرات القیمة العادلة خالل السنة  - - - ) ٦۳٬۳۱۲( - - - ) ٦۳٬۳۱۲( ) ۲٬٤٦۲( ) ٦٥٬۷۷٤(
 المحول لبیان الدخل من بیع صكوك  - - - ) ۲٬٦٤۲( - - - ) ۲٬٦٤۲( - ) ۲٬٦٤۲(
           

 مجموع اإلیرادات والمصروفات المحتسبة  - - - ) ۲٤٬٦۳٤( - ۹۰٬۲٥۳ - ٦٥٬٦۱۹ ٤٬۹۹۲ ۷۰٬٦۱۱
           
 ۲۰۲۱لسنة  أسھم منحة صادرة  ۱٥٬۰۰۰ - - - - ) ۱٥٬۰۰۰( - - - -
 ۲۰۲۱لسنة أرباح أسھم معلنة  - - - - - ) ٤٥٬۰۰۰( - ) ٤٥٬۰۰۰( - ) ٤٥٬۰۰۰(
 شراء أسھم خزینة  - ) ۷۹٬۱٤۱( - - - - - ) ۷۹٬۱٤۱( - ) ۷۹٬۱٤۱(

 أسھم خزینة / تملیك   بیع - ۲۲٬۰٤۰ - - - ) ٥٬۷۲٥( - ۱٦٬۳۱٥ - ۱٦٬۳۱٥
 المحول لصندوق الزكاة واألعمال الخیریة - - - - - ) ۱٬٤۸۳( - ) ۱٬٤۸۳( - ) ۱٬٤۸۳(
 المحول لبیان الدخل عند إلغاء توحید شركات تابعة           

 )۳۷(إیضاح  - - - - ۷۰٬۲٦٦ - - ۷۰٬۲٦٦ - ۷۰٬۲٦٦
 المحول لالحتیاطي القانوني  - - ۹٬۰۲٥ - - ) ۹٬۰۲٥( - - - -

 زیادة حصة غیر مسیطرة   - - - - - - - - ٦٬٤۹۲ ٦٬٤۹۲
 إصدار أسھم بموجب خطة حوافز الموظفین           

 ) ۱۹(إیضاح   - - - - - - ٦٬۹۳۰ ٦٬۹۳۰ - ٦٬۹۳۰
 )۳۷شركات تابعة (إیضاح إلغاء توحید تعدیل عند   - - - - - - - - ) ۱٤۱٬۷۱۷( ) ۱٤۱٬۷۱۷(
           

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱الرصید في  ۱٬۰۱٥٬٦۳۷ ) ۱۰٥٬٥۹۸( ۳٦٬۹۹٥ ) ٥۳٬۱۹٥( - ۹٥٬۸۳۱ ٦٬۹۳۰ ۹۹٦٬٦۰۰ ۷٤٬۷۹٤ ۱٬۰۷۱٬۳۹٤
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 جزءاً أساسیاً من ھذه البیانات المالیة الموحدة. ۳۹إلى   ۱تشكل اإلیضاحات المرفقة من 



 ۱٦                                                                                                                                             مجموعة جي اف اتش المالیة ش.م.ب              
 

     الملكیة الموحد بیان التغیرات في حقوق 
 بآالف الدوالرات األمریكیة  (یتبع)                                                                                                                      ۲۰۲۲ دیسمبر  ۳۱ في  للسنة المنتھیة

 
 

  المنسوب لمساھمي البنك   
     احتیاطي   احتیاطي   أرباح احتیاطي    حصص  مجموع
  رأس أسھم احتیاطي  القیمة العادلة  تحویل   مستبقاة  أسھم  غیر حقوق 
 ۲۰۲۱ المال  خزینة  قانوني  لالستثمارات  العمالت    المنحة  المجموع  مسیطرة  الملكیة 
      األجنبیة      
           

 (كما أعلن عنھ سابقاً)  ۲۰۲۱ینایر  ۱الرصید في  ۹۷٥٬٦۳۷ ) ٦۳٬۹۷۸( ۱۹٬٥٤۸ ٥٬٥۹۲ ) ٤٦٬۹٤۷( ۲۲٬۳۸٥ ۱٬۰۹۳ ۹۱۳٬۳۳۰ ۲۷۲٬۷۳۳ ۱٬۱۸٦٬۰٦۳
  ۳۲أثر تطبیق معیار المحاسبة المالي رقم   - - - - - ) ۲٬۰۹٦( - ) ۲٬۰۹٦( - ) ۲٬۰۹٦(

 (المعدل) ۲۰۲۱ینایر  ۱الرصید في  ۹۷٥٬٦۳۷ ) ٦۳٬۹۷۸( ۱۹٬٥٤۸ ٥٬٥۹۲ ) ٤٦٬۹٤۷( ۲۰٬۲۸۹ ۱٬۰۹۳ ۹۱۱٬۲۳٤ ۲۷۲٬۷۳۳ ۱٬۱۸۳٬۹٦۷
 ربح السنة  - - - - - ۸٤٬۲۲٤ - ۸٤٬۲۲٤ ۸٬۳۹۳ ۹۲٬٦۱۷

 تغیرات القیمة العادلة خالل السنة  - - - ) ۷۸٦( - - - ) ۷۸٦( ٦۲ ) ۷۲٤(
 المحول لبیان الدخل من بیع صكوك  - - - ) ۳۳٬۳٦۷( - - - ) ۳۳٬۳٦۷( - ) ۳۳٬۳٦۷(
           

 اإلیرادات والمصروفات المحتسبة مجموع  - - - ) ۳٤٬۱٥۳( - ۸٤٬۲۲٤ - ٥۰٬۰۷۱ ۸٬٤٥٥ ٥۸٬٥۲٦
 ۲۰۲۰أسھم منحة صادرة لسنة  ۲٥٬۰۰۰ - - - - ) ۲٥٬۰۰۰( - - - -
 ۲۰۲۰أرباح أسھم معلنة لسنة  - - - - - ) ۱۷٬۰۰۰( - ) ۱۷٬۰۰۰( - ) ۱۷٬۰۰۰(
 المحول لصندوق الزكاة واألعمال الخیریة - - - - - ) ۱٬٥۷۲( - ) ۱٬٥۷۲( ) ۱٤۲( ) ۱٬۷۱٤(
 المحول لالحتیاطي القانوني  - - ۸٬٤۲۲ - - ) ۸٬٤۲۲( - - - -
 شراء أسھم خزینة   - ) ٤٥٬۰۲٥( - - - - - ) ٤٥٬۰۲٥( - ) ٤٥٬۰۲٥(

 أسھم خزینة  / تملیك  بیع - ٦۰٬٥۰٦ - - - ٥٬۱۲۱ - ٦٥٬٦۲۷ - ٦٥٬٦۲۷
 فروقات تحویل العمالت األجنبیة  - - - - ) ۲۳٬۳۱۹( - - ) ۲۳٬۳۱۹( ) ٥٬۹٦٥( ) ۲۹٬۲۸٤(
 شراء حصة غیر مسیطرة بدون تغییر السیطرة  - - - - - ۲۳٬۰۷۸ - ۲۳٬۰۷۸ ) ۷۰٬۰٥٤( ) ٤٦٬۹۷٦(
 إطفاء احتیاطي أسھم منحة في األرباح المستبقاة  - - - - - ۱٬۰۹۳ ) ۱٬۰۹۳( - - -
           

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱الرصید في  ۱٬۰۰۰٬٦۳۷ ) ٤۸٬٤۹۷( ۲۷٬۹۷۰ ) ۲۸٬٥٦۱( ) ۷۰٬۲٦٦( ۸۱٬۸۱۱ - ۹٦۳٬۰۹٤ ۲۰٥٬۰۲۷ ۱٬۱٦۸٬۱۲۱
 
 
 
 
 
 

جزءاً أساسیاً من ھذه البیانات المالیة الموحدة. ۳۹إلى   ۱تشكل اإلیضاحات المرفقة من 



 ۱۷                                                               مجموعة جي اف اتش المالیة ش.م.ب               
 

     بیان التدفقات النقدیة الموحد
 بآالف الدوالرات األمریكیة                                                  ۲۰۲۲ دیسمبر  ۳۱ في  للسنة المنتھیة

 
 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 

    أنشطة العملیات
    

 ۹۲٬٦۱۷  ۹۷٬۷۰۷ السنة ربح 
    تعدیالت على: 

 )٥۸٬۷۳۳(  )۱۲٥٬۳۰۸( واستثمارات مشتركة                                     إیراد من استثمارات الملكیة الخاصة  
 )۱٥۷٬۸۰۲(  )۱۱٦٬۸۸۷( إیراد من استثمارات الخزینة وإیرادات أخرى 

 )۲٬۱۹۰(  )٤٬۸٥۳( صرف العمالت األجنبیة  أرباح
 ۱۳۷٬۰۲۰  ۱۹۲٬۷۰٦ مصروفات التمویل  

 ۳٥٬٥۸۱  ۳٬۳۱۰ مخصصات انخفاض القیمة 
 ۲٬٥٤۱  ٥٬۸٤۱ استھالك وإطفاء 

 ٥۲٬٥۱٤  ٦۹٬۰۳٤ 
    التغیرات في:

 ٦٬٥٤۱  )٤۷٥٬٦۹٦( اشھر)  ۳إیداعات لدى مؤسسات مالیة (ذات تواریخ استحقاق أكثر من 
 )۹۸٬٥٥٥(  )۱٦۹٬۲۷۱( موجودات التمویل 

 )٦٥٬٦۳۷(  )۱۷۷٬۰۰۰( موجودات أخرى ذمم مدینة و
 )۱۳٬٦۱۲(  )۱۲٬٦۷٦( رصید احتیاطي مصرف البحرین المركزي  ورصید بنكي مقید

 ۸٥٬۸۲۷  )۹۳٬٤٦۲( أموال العمالء 
 ۳٦٦٬۱۲٦  ۱٬٥۲۰٬۰٥۳ إیداعات من مؤسسات مالیة 

 ۲٦۷٬۹٦٦  ۲۹۰٬٦٤٦ وأفراد  غیر مالیة إیداعات من مؤسسات 
 )۷٬۷۱۰(  )۱٬۸۱۲( حسابات جاریة للعمالء 

 ۲۰۱٬۳٥۱  )۱٤٤٬٦۷۰( حقوق ملكیة حاملي حسابات االستثمار(العائد إلى) / المستلم من  
 )٦۰٬۳۸٤(  )۱۱۳٬٦٦۰( مطلوبات أخرى 

 ۷۳۰٬۹٤۷  ٦۷٤٬۹٦۸ صافي النقد الناتج من أنشطة العملیات
 

    أنشطة االستثمار 
 )۳٬٦۰٤(  )۱٬۸۱۸( ، صافيمعداتمدفوعات لشراء 

 ۱۳٬۳۹۱  ۳۰٬٤٤۱ مقبوضات من بیع استثمارات ملكیة خاصة واستثمارات مشتركة، صافي
 -  )۸۰٬۱۱۹( عند إلغاء توحید شركة تابعة حولنقد م

 )۱٬۱۷۷٬۰۸۸(  )٤٦۷٬۸٦۰( شراء محفظة الخزینة، صافي
 ۹٥٬۷٥۹  ۱۱۱٬۰٥٤ أرباح مستلمة على محفظة الخزینة وإیرادات أخرى

 ۹٬۷٤۱  ۱۹٬۲۰۹ مقبوضات من بیع عقار استثماري
 ۱۸٬۰۳۰  ٥٥٬۲۳٥ أرباح أسھم مستلمة من استثمارات ملكیة خاصة واستثمارات مشتركة

 )٦٬٥۱٥(  )٦٥٬۸۰۹( یةعقارأصول لتطویر  ةمدفوعمبالغ 
 -  )۷٬۱۱۲( شركات تابعة نقد مدفوع الستحواذ

 )۱٬۰٥۰٬۲۸٦(  )٤۰٦٬۷۷۹( المستخدم في أنشطة االستثمارصافي النقد 
 

    أنشطة التمویل 
 ۷۰۱٬۰۳٥  ۲۱٥٬۹۹۸ تمویل ألجل، صافي 

 )۱۹۰٬۷۱۳(  )۲۰٤٬٦٤۹( مصروفات تمویل مدفوعة  
 )۱۷٬٥۷٥(  )٤٤٬۸۱۸( أرباح أسھم مدفوعة  

 ۱٥٬٤۸۱  )۳۸٬۰۰۰( أسھم خزینة، صافي  ) / بیعشراء (

 ٥۰۸٬۲۲۸  )۷۱٬٤٦۹( الناتج من أنشطة التمویل) / المستخدم في(صافي النقد 
    

 ۱۸۸٬۸۸۹  ۱۹٦٬۷۲۰ صافي الزیادة في النقد وما في حكمھ خالل السنة
 ٦٥٥٬٤٥٥  ۸٤٤٬۳٤٤ *ینایر ۱النقد وما في حكمھ في 
 ۸٤٤٬۳٤٤  ۱٬۰٤۱٬۰٦٤ دیسمبر ۳۱النقد وما في حكمھ في 

 
    في حكمھ في: *یتمثل النقد وما 

 ٦٦٤٬۳۸۸  ۷۸۷٬٤۷۹ نقد وأرصدة لدى البنوك (باستثناء رصید احتیاطي مصرف البحرین المركزي والنقد المقید)
 ۱۷۹٬۹٥٦  ۲٥۳٬٥۸٥ إیداعات لدى مؤسسات مالیة (ذات تواریخ استحقاق ثالثة أشھر أو أقل)

 ۱٬۰٤۱٬۰٦٤  ۸٤٤٬۳٤٤ 
 .ألف دوالر أمریكي) ۲٤: ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱ألف دوالر أمریكي ( ۱۱  االئتمانیة المتوقعة بمبلغ* صافي من الخسائر  

 
جزءاً أساسیاً من ھذه البیانات المالیة الموحدة. ۳۹إلى   ۱تشكل اإلیضاحات المرفقة من 



 ۱۸                                                                                                                         مجموعة جي اف اتش المالیة ش.م.ب 
 

 بیان التغیرات في حسابات االستثمار المقیدة الموحد 
                                                                                                                                     ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

  
 

 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱ ۲۰۲۲ینایر  ۱الرصید في   الحركة خالل السنة  ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱الرصید في  
 

المجموع  
(بآالف  

الدوالرات  
 األمریكیة)

 
معدل سعر  

 الوحدة 
(بالدوالر  
 األمریكي)

 
 

عدد 
الوحدات  
 (باآلالف) 

مصروفات  
 إداریة 

(بآالف  
الدوالرات  
 األمریكیة)

رسوم البنك 
 كوكیل

(بآالف  
الدوالرات  
 األمریكیة)

 أرباح أسھم 
 مدفوعة 
(بآالف  

الدوالرات  
 األمریكیة)

 مجمل 
 الدخل 

(بآالف  
الدوالرات  
 األمریكیة)

 
 تقییم إعادة 

(بآالف  
الدوالرات  
 األمریكیة)

استثمارات/  
(سحوبات)  

(بآالف  
الدوالرات  
 األمریكیة)

 
المجموع  
(بآالف  

الدوالرات  
 األمریكیة)

 
 معدل سعر 

 الوحدة 
(بالدوالر  
 األمریكي)

 
 
 

عدد الوحدات  
 (باآلالف) 

 
 
 

 

             
 الشركة :             

 شركة مینا للعقارات (ش.م.ك.م)   ۱٥۰ ۰٫۳۳ ٥۰ - - - - - - ۱٥۰ ۰٫۳۳ ٥۰
 صندوق البشایر ۱۲ ۷٫۸۷ ۹٤ - - - - - - ۱۲ ۷٫۸۷ ۹٤

 ) # ۱سفانا لالستثمار (ریا  ۱٬۲٤۷ ۲٫٦٥ ۳٬۳۰٥ - - - - - - ۱٬۲٤۷ ۲٫٦٥ ۳٬۳۰٥
 شادن لالستثمارات العقاریة ذ.م.م             

 ) # ٥(ریا  ۲٦۹ ۲٫٦٥ ۷۱۳ - - - - - - ۲٦۹ ۲٫٦٥ ۷۱۳
             

٤٬۱٦۲   - - - - ٤٬ - ٥۱٦۲    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جزءاً أساسیاً من ھذه البیانات المالیة الموحدة. ۳۹إلى   ۱تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
 



 ۱۹                                                                                                     مجموعة جي اف اتش المالیة ش.م.ب 
 

 بیان التغیرات في حسابات االستثمار المقیدة الموحد 
                                                                                                           (یتبع)   ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

  
 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲ینایر  ۱الرصید في  الحركة خالل السنة  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱الرصید في 

 
المجموع  
(بآالف  

الدوالرات  
 األمریكیة)

 
معدل سعر  

 الوحدة 
(بالدوالر  
 األمریكي)

 
 

عدد 
الوحدات  
 (باآلالف) 

مصروفات  
 إداریة 

(بآالف  
الدوالرات  
 األمریكیة)

رسوم البنك 
 كوكیل

(بآالف  
الدوالرات  
 األمریكیة)

 أرباح أسھم 
 مدفوعة 
(بآالف  

الدوالرات  
 األمریكیة)

 مجمل 
 الدخل 

(بآالف  
الدوالرات  
 األمریكیة)

 
 إعادة تقییم 
(بآالف  

الدوالرات  
 األمریكیة)

استثمارات/  
(سحوبات)  

(بآالف  
الدوالرات  
 األمریكیة)

 
المجموع  
(بآالف  

الدوالرات  
 األمریكیة)

 
 معدل سعر 

 الوحدة 
(بالدوالر  
 األمریكي)

 
 
 

عدد الوحدات  
 (باآلالف) 

 
 
 

 

             
 الشركة :             

 شركة مینا للعقارات (ش.م.ك.م)   ۱٥۰ ۰٫۳۳ ٥۰ - - - - - - ۱٥۰ ۰٫۳۳ ٥۰
 صندوق البشایر ۱۲ ۷٫۹۱ ۹٥ ) ۲( - - - - - ۱۲ ۷٫۸۷ ۹٤

 ) # ۱سفانا لالستثمار (ریا  ٦٬۲٥٤ ۲٫٦٥ ۱٦٬٥۷۳ )۱۳٬۲۸۱( - - - - - ۱٬۲٤۷ ۲٫٦٥ ۳٬۳۰٥
 شادن لالستثمارات العقاریة ذ.م.م             

 ) # ٥(ریا  ۳٬٤۳٤ ۲٫٦٥ ۹٬۱۰۰ )۸٬۳۸۷( - - - - - ۲٦۹ ۲٫٦٥ ۷۱۳
 ) # ٦(ریاشركة لوكاتا المحدودة   ۲٬٦۳۳ ۱٫۰۰ ۲٬٦۳۳ )۲٬٦۳۳( - - - - - - - -
             

٤٬۱٦۲   - - - - - )۲٤٬۲۹۰( ۲۸٬٤٥۱    
 

 
 
 

 # تمثل حسابات استثمار مقیدة للمصرف الخلیجي التجاري، وھي شركة تابعة موحدة. 
 
 
 
 
 

 جزءاً أساسیاً من ھذه البیانات المالیة الموحدة. ۳۹إلى   ۱تشكل اإلیضاحات المرفقة من 



 ۲۰                                                                   مجموعة جي اف اتش المالیة ش.م.ب          
 

     بیان مصادر واستخدامات أموال صندوق األعمال الخیریة والزكاة الموحد
 بآالف الدوالرات األمریكیة                                                 ۲۰۲۲  دیسمبر   ۳۱ في  للسنة المنتھیة

 
 

۲۰۲۱  ۲۰۲۲  
    
 مصادر صندوق األعمال الخیریة والزكاة    

 مساھمات من قبل المجموعة  ۲٬٥۳۱  ۱٬۷٦٦
 ) ۲۸إیرادات مخالفة للشریعة اإلسالمیة (إیضاح  ۸۸  ۳۱

    
 مجموع المصادر  ۲٬٦۱۹  ۱٬۷۹۷

    
 استخدامات صندوق األعمال الخیریة والزكاة    

   استغالل صندوق األعمال الخیریة والزكاة   )۱٬۹۰۳(  )۱٬۹۷۰(
    
 مجموع االستخدامات  )۱٬۹۰۳(  )۱٬۹۷۰(
    
 فائض االستخدامات على المصادر    ۷۱٦  )۱۷۳(

 ینایر ۱رصید صندوق األعمال الخیریة والزكاة غیر الموزع في  ٥٬۲۰۸  ٥٬۳٤٦
    

 ) ۱٦(إیضاح  دیسمبر    ۳۱رصید صندوق األعمال الخیریة والزكاة غیر الموزع في  ٥٬۹۲٤  ٥٬۱۷۳
 

 یتمثل في:    
 زكاة مستحقة   ۷٥۳  ۹٥٤

 األعمال الخیریة صندوق  ٥٬۱۷۱  ٤٬۲۱۹
    

٥٬۱۷۳  ٥٬۹۲٤  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جزءاً أساسیاً من ھذه البیانات المالیة الموحدة. ۳۹إلى   ۱تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
 
 



  ٢١                                                                             مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب 
  

         ات حول البيانات المالية الموحدةإيضاح
  الدوالرات األمريكية آالفب                                                 ٢٠٢٢ ديسمبر  ٣١ في  للسنة المنتهية

  
  نشأة  مالتقرير .  ١

المالية  تأسست   في سنة    تحت إسم بيت التمويل الخليجي  ش.م.ب ("البنك") شركة مساهمة بحرينيةمجموعة جي إف إتش 
ويعمل كبنك استثماري اسالمي بالجملة وفقاً لترخيص ممنوح    ٤٤١٣٦بموجب السجل التجاري رقم  في مملكة البحرين    ١٩٩٩

من سوق البحرين لألوارق المالية وسوق الكويت لألوراق   من قبل مصرف البحرين المركزي. ان أسهم البنك مدرجة في كل
  شهادات صكوك البنك مدرجة في سوق لندن لألوراق المالية.لألوراق المالية.  وسوق أبوظبي المالية وسوق دبي

تشتمل أنشطة البنك الرئيسية على تقديم    .تخضع أنشطة البنك ألنظمة مصرف البحرين المركزي واشراف هيئة رقابة شرعية
هيئة الرقابة    التي تقررهاخدمات االستشارات االستثمارية ومعامالت استثمارية تتماشى مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية  

  الشرعية للبنك. 
  

  البيانات المالية الموحدة 
المجموعة"). تشتمل الشركات التابعة  ب"يشار لها  تابعة له (على نتائج البنك والشركات الللسنة  تشتمل البيانات المالية الموحدة  

  التي تم توحيدها في هذه البيانات المالية على:لهامة ا
  

نسبة الملكية   بلد التأسيس   إسم الشركة التابعة
في كما الفعلية 

ديسمبر  ٣١
٢٠٢٢  

  نشاط العمل الرئيسي

االمارات    جي اف اتش كابيتال المحدودة 
  المتحدة العربية 

  إدارة االستثمارات    ٪ ١٠٠

المملكة العربية   ة سعوديال الماليةجي اف اتش 
  السعودية

  إدارة االستثمارات  ٪ ١٠٠

الشركة القابضة إلدارة   ٪ ١٠٠  المملكة المتحدة   جي إف إتش المالية المحدودة 
 اتاالستثمار

  ) KHCBالمصرف الخليجي التجاري ش.م.ب (

  مملكة البحرين

 إسالمية  أعمال مصرفية  ٪ ٨٥٫١٤
  بالتجزئة 

  تطوير العقارات  ٪ ١٠٠  شركات مشاريع العرين ش.م.ب (مقفلة) 
  امتالك وتأجير العقارات   ٪ ٦٢٫٩١  تاور المحدودة  جي بي كورب مجموعة 

مصرف استثماري    ٪ ٤٢٫٩١  *)GBCorpش.م.ب مقفلة (   جي بي كورب 
  إسالمي

  تطوير العقارات  ٪ ١٠٠  العقاري شركة المساحات الجنوبية للتطوير 
  إمتالك وتأجير العقارات   ٪ ١٠٠  هاربر هاوس روا تاورز ذ.م.م 

  خدمات إدارة الضيافة   ٪ ١٠٠ ) ٣٨(إيضاح   شركة العرين للفنادق ذ.م.م 
  مؤسسة تعليمية  ٪ ١٠٠  للتعليم الخاص ذ.م.م    برايتس الدوليةمدرسة 

  االستثمار في العقارات   ٪ ٥٣٫٦٣  دولة الكويت شركة الخليج القابضة ش.م.ك  
 والياتال  ) ٣٨(إيضاح  إل إل سي IIإس كيو توبكو

  المتحدة 
  إدارة األصول العقارية   ٪ ٥١

 والياتال  ) ٣٨إل إل سي (إيضاح شركة بيج سكاي إلدارة األصول 
  المتحدة 

  مدير استثمارات عقارية   ٪ ٥١

  إدارة األصول العقارية   ٪ ٦٠  المملكة المتحدة   (”RAM“)روبك إيه إم إل إل بي 
  
  

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

  
 .المسيطرة في المنشأةالحصة بدون خسارة حقوق الملكية ته في حصمن  ٪٢٠ ببيع قام البنك خالل السنة، * 
  

  



 ۲۲                                                                       مجموعة جي اف اتش المالیة ش.م.ب     
 

     إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 یةبآالف الدوالرات األمریك                                                 ۲۰۲۲ دیسمبر  ۳۱ في  للسنة المنتھیة

 
 

 .    أساس االلتزام۲
المالیة   للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  ھیئة  الصادرة عن  المالیة  المحاسبة  لمعاییر  وفقاً  الموحدة  المالیة  البیانات  إعداد  تم 

اإلسالمیة قانون الشركات التجاریة. بالتوافق مع متطلبات ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة  بالتوافق مع  اإلسالمیة و
ودلیل األنظمة الصادر عن مصرف البحرین المركزي، تقوم المجموعة بإتباع المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ذات  

 .العالقة وذلك في الحاالت التي الیوجد لھا معیار محاسبي صادر عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات اإلسالمیة
 دیسمبر  ۳۱و  ۲۰۲۲  دیسمبر  ۳۱  المالیة الموحدة المدققة للسنة المنتھیة فيإلعداد البیانات  السیاسات المحاسبیة المستخدمة  

ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة  للمجموعة كانت وفقاً لمعاییر المحاسبة المالیة الصادرة عن    ۲۰۲۱
دیسمبر   ۳۱لمالیة الموحدة المدققة للسنة المنتھیة في  (راجع البیانات ا  المعدلة من قبل مصرف البحرین المركزي  ابصیغتھ
 )). ۱۹-لالطالع على تفاصیل التعدیالت المطبقة المتعلقة بجائحة الكورونا (كوفید ۲۰۲۱

ولم یعد واجب التطبیق على الفترة الحالیة وفترة    ۲۰۲۰نظراً لكون تعدیل مصرف البحرین المركزي محدداً للسنة المالیة  
وفقاً لمعاییر المحاسبة المالیة    ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱للمجموعة للسنة المنتھیة في  الموحدة  ات المالیة  بیانالم إعداد المقارنة، فقد ت
 ( دون أي تعدیالت).   ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیةالصادرة عن 

 
 أساس القیاس .    ۳

لمبدأ   .  بالقیمة العادلة   االستثمارات في األوراق المالیة   التكلفة التاریخیة، فیما عدا قیاسأعدت البیانات المالیة الموحدة وفقاً 
لطریقة طبیعة المصروف.الموحد  تصنف المجموعة مصروفاتھا في بیان الدخل   یتم عرض البیانات المالیة الموحدة   تبعاً 

تم   بالدوالر األمریكي وھي العملة المستعملة من قبل المجموعة في معامالتھا والعملة المستخدمة في عرض البیانات المالیة.
   ر، فیما عدا المشار إلیھ خالف ذلك.والد لف أأقرب إلى  بالدوالر األمریكيجمیع المعلومات المالیة المعروضة  تقریب

 
بیة الھامة. كما یتطلب أیضـاً من اإلدارة تقدیراً في  تخدام بعض التقدیرات المحاـس ان إعداد البیانات المالیة الموحدة یتطلب اـس
تطبیق السـیاسـات المحاسـبیة للمجموعة. یتم مراجعة التقدیرات والفرضـیات بصـورة مسـتمرة. یتم احتسـاب التعدیالت على  

تي یتم فیھا ھذا التعدیل وأي فترات مـستقبلیة متأثرة. تعتقد اإلدارة أن الفرـضیات المـستخدمة التقدیرات المحاـسبیة في الفترة ال
ــبة، وأن البیانات المالیة الموحدة للمجموعة تعرض المركز المالي والنتائج بشــــكل عادل. ان األمور التي تتطلب قدر  مناســ

 ).٥ثرة على البیانات المالیة الموحدة مبینة في إیضاح (كبیر من التقدیر أو التعقید أو التي تتطلب فرضیات وتقدیرات مؤ
 

 . ت المرتبطة بھاا الجوھریة للمجموعة، ومصادر اإلیرادالتجاریة الفقرات والجداول أدناه تصف خطوط األعمال 
 

 األنشطة:
 : على األنشطة الرئیسیة للمجموعةتشمل 

 ؛عمالئھا بصفة وكیلتقدیم فرص االستثمار، وإدارة األصول نیابة عن    أ) 
ب) تقدیم الخدمات المصرفیة التجاریة ج) القیام بتطویر وبیع مشاریع البنى التحتیة والمشاریع العقاریة المستھدفة لتحقیق عوائد  

 ؛محسنة
ارة  د) مشاركة العمالء في االستثمار، واالحتفاظ بأصول ملكیة استراتیجیة كمدیر رئیسي. باإلضافة لذلك، تقوم المجموعة بإد

 محفظة الخزینة بھدف تحقیق عوائد أعلى من الفرص المتوفرة في رأس المال وأسواق المال. 
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 (یتبع)  عداد.    أساس اإل۳

 
 القطاعات: 

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

الخدمات المصرفیة 
 االستثماریة 

 
 
 
 
 

قطاع الخدمات المصرفیة االستثماریة، والذي یركز بشكل أساسي على أنشطة حقوق الملكیة 
االستحواذ على حصص    على ةأنشطة حقوق الملكیة الخاصتشمل  الخاصة وإدارة األصول.  

األفي شركات غیر مدرجة ب النموسعار  متوسط  إمكانیة  المجموعة بصفة مدیر  مع  . تعمل 
وتحقیقئیر وإدارة  ووسیط من خالل شراء  موجودات   المكاسب من  سي  في  االستثمارات 

. وحدة إدارة األصول  العالیة  االستثمار لعمالءھا من المؤسسات واألفراد من أصحاب الثروات
مسئولة عن تحدید وإدارة االستثمارات في العقارات المدرة للعوائد، والموجودات المؤجرة 

 في األسواق المستھدفة.  
 

االستثماریة على شراءتركز   المصرفیة  االستثماریة، األنشطة  الفرص  ، وإدارة، واقتناص 
 وذلك لتحقیق وتجاوز العوائد المستھدفة.

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

 .مدینة ذمم خدمات مصرفیة استثماریةواألصول. الموجودات تحت ھذا القطاع تشمل 
الخدمات المصرفیة 

 التجاریة 
 
 

المتوافقة   لألفراد  المصرفیة  والخدمات  للشركات  المصرفیة  األنشطة  مع  تشمل على جمیع 
الخلیجي   المصرف  التابعة،  شركتھا  خالل  من  المجموعة  تقدمھا  التي  اإلسالمیة  الشریعة 
الملكیة  الخزینة واستثمارات  بإدارة دفتر  أیضاً  التابعة  الشركة  تقوم  التجاري ش.م.ب. كما 

 ضمن ھذا القطاع التشغیلي.  بھاالخاصة 
الخزینة  والخزینة لملكیة الخاصة ا ذلك  بما في  المجموعة،  بھا على مستوى  القیام  یتم  التي  التكالیف واألنشطة  جمیع 

الخاصة  وموجودات   المشتركة  الملكیة  األنشطة واالستثمارات  من  جزءاً  تعتبر  المتبقیة، 
 المؤسسیة وأنشطة الخزینة للمجموعة.  

 
جمیع القطاعات التشغیلیة أعاله، عدا الخدمات المصرفیة التجاریة التي تعتبر شركة تابعة منفصلة، لدیھا فریق عمل متخصص  

 من المھنیین المحترفین، ویدعمھ فریق عمل توظیف االستثمار ووحدات دعم مشتركة. 
 

رة منفصلة، ألنھا تتطلب استراتیجیات مختلفة  وحدات العمل االستراتیجیة تقدم منتجات وخدمات مختلفة، ویتم إدارتھا بصو
یقوم مجلس إدارة المجموعة (صانعي  ولإلدارة وتخصیص الموارد ضمن المجموعة. لكل من وحدات العمل االستراتیجیة،  

 القرارات التشغیلیة الرئیسیین) بمراجعة تقاریر إداریة داخلیة كل ثالثة أشھر.    
 

أساس نتائج القطاع، ویتم مراجعتھ من قبل لجنة اإلدارة ومجلس اإلدارة كل ثالثة أشھر.  یتم قیاس أداء كل قطاع تشغیلي على  
المعلومات ھي األكثر أھمیة وعالقة في تقییم نتائج بعض  لقیاس األداء كون اإلدارة تعتقد أن ھذه  القطاعات  تستخدم نتائج 

دید التسعیر بین القطاعات، إن وجد، على أسس تجاریة  القطاعات المتعلقة بمنشآت أخرى التي تعمل في ھذه القطاعات. یتم تح
 اعتیادیة.   

 
تقوم المجموعة بتصنیف اإلیرادات والتكالیف التي یمكن نسبتھا مباشرة، والمتعلقة بالمعامالت الناشئة من القطاعات ذات الصلة  

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

لمطلوبات  للقطاعات ذات الصلة، والتي یتم قیاسھا مقابل أرقام المیزانیة التقدیریة. اإلیرادات والمصروفات والموجودات وا
المصروفات على   یتم تخصیص  المجموعة. ال  الخزینة على مستوى  وأنشطة  المؤسسیة  باألنشطة  تتعلق  المخصصة،  غیر 

 قطاعات األعمال. 
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 (یتبع)  عداد.    أساس اإل۳

 
 مصادر الدخل: 

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

 اإلیرادات  عانوأ المنتجات  النشاط / المصدر 
الخدمات المصرفیة  

 االستثماریة
عروض الصفقات الفردیة في أسھم حقوق 
الملكیة الخاصة، وفرص األصول المدرة  

 للدخل. 
 

بالصفقات،  المتعلقة  تكتسبھا  و  اإلیرادات  التي 
 .  من ھیكلة وبیع األصولالمجموعة 
الرسوماإلیرادات   على  في ،  المرتكزة  تكون 

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

 .في طبیعتھا
الخدمات المصرفیة  

 التجاریة
المصرفي   التمویل  وخدمات  منتجات 
النقد،   وإدارة  واألفراد،  للمؤسسات 

 المتوافقة مع الشریعة اإلسالمیة.

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

الخاصة   استثمارات ملكیة خاصة  الملكیة  استثمارات  تشمل 
لالستثمارات   المجموعة  تعرضات 
المشتركة.  واالستثمارات  االستراتیجیة 
غیر   التابعة  الشركات  تشمل  كما 
المحتسبة  الزمیلة  والشركات  المصرفیة 
بطریقة حقوق الملكیة، حیث یكون للبنك 

 تأثیر جوھري. 
 

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

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

 بطریقة حقوق الملكیة 
التمویل  واتفاقیات  المطلوبات  ھیكلة  إعادة  دخل 
الملكیة  استثمارات  من  كدخل  أیضاً  یعتبر 

 الخاصة. 
 

االستثما استثمارات مشتركة للمجموعة تمثل  المشتركة  رات 
مع عمالئھا، في المنتجات التي تروج لھا 

 المجموعة. 

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

التطویر  بیع األصول المباشر،  للبیع  العقارات  حیازة 
عوائد و/أو  یشمل  والبیع،  كما  اإلیجار. 

أو   المجموعة  أمالك  في  ذلك  مشاركتھا 
 أصول الترفیھ والضیافة. 

والمبیعات التطویر  تطویر  المن  ینشأ    ،دخل 
المشاریع العقاریة للمجموعة، بناء على طریقة  و

 نسبة اإلنجاز.
والتشغیل اإلیجار  اإلیجارات ،  دخل  من 

واإلیرادات اإلضافیة األخرى من االستثمار في 
 .وموجودات أخرى العقارات

 
تمثل عملیات إدارة السیولة للبنك، بما في    الخزینةعملیات 

ذلك أنشطة جمع واستخدام األموال لكسب 
 ھامش ربح تجاري.

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

سوق   وأدوات  واستثمارات  المالیة،  المال، 
 الخزینة األخرى ذات الصلة. 
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 السیاسات المحاسبیة الھامة .  ٤

فیما یلي عرض للسیاسات المحاسبیة الھامة والتي تم تطبیقھا عند إعداد ھذه البیانات المالیة الموحدة. تم تطبیق ھذه السیاسات 
وتم تطبیقھا بثبات  ،  على جمیع الفترات المعروضة في البیانات المالیة الموحدة  المجموعةالمحاسبیة على نحو ثابت من قبل  

 . من قبل المجموعة
 
  ۲۰۲۲ینایر  ۱من أو بعد  بتداءً إالمعاییر والتعدیالت والتفسیرات الجدیدة الصادرة الساریة المفعول  )أ

ینایر   ۱بعد    ساریة المفعول للفترات المالیة التي تبدأ في أوالتالیة  المعاییر الجدیدة والتعدیالت على المعاییر والتفسیرات  
 .ھاة بالتطبیق المبكر ألي من مجموع، مع السماح بالتطبیق المبكر. مع ذلك، لم تقم ال۲۰۲۲

 
 والخیار، والتحوط  الوعد، –) ۳۸معیار المحاسبة المالي رقم ( )۱

وعد، خیار، وتحوط في   –  ۳۸أصدرت ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة معیار المحاسبة المالي رقم 
. الھدف من ھذا المعیار ھو تحدید مبادئ المحاسبة وإعداد التقاریر المناسبة، الحتساب، وقیاس، واإلفصاحات، فیما  ۲۰۲۰

والخیار والتحوط المتوافقة مع مباديء الشریعة اإلسالمیة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة. ھذا المعیار    یتعلق بترتیبات الوعد
   ، مع السماح بالتطبیق المبكر.۲۰۲۲ینایر  ۱ أو بعد ساري المفعول للفترات المالیة التي تبدأ من

 ھذا المعیار یصنف ترتیبات الوعد والخیار إلى فئتین كما یلي:
خیار التابع للمنتج" والذي یتعلق بھیكل المعاملة التي تتم باستخدام منتجات أخرى، مثل المرابحة، واإلجارة "الوعد أو ال )أ

    المنتھیة بالتملیك، وما إلى ذلك؛
 "منتج الوعد والخیار" والذي یستخدم كترتیب قائم بذاتھ، متوافق مع مباديء الشریعة اإلسالمیة. ) ب

 
باإلضافة لذلك، ینص المعیار على المعالجة المحاسبیة لاللتزامات البناءة والحقوق البناءة الناتجة من منتجات الوعد والخیار  

 القائمة بذاتھا، وترتیبات التحوط التي تستند على سلسلة من عقود الوعد والخیار.   
 

 . أي أثر جوھري على المجموعة تطبیق ھذا المعیارل لم یكن
 

 المعاییر والتعدیالت والتفسیرات الجدیدة الصادرة ولكن غیر الساریة المفعول  )ب
، مع السماح بالتطبیق  والتي لھا عالقة بأنشطة المجموعةساریة    ولكن غیر  الصادرة  المعاییر والتعدیالت والتفسیرات التالیة

 بالتطبیق المبكر ألي من ھذه المعاییر.المبكر. مع ذلك، لم تقم المجموعة 
 

 إعداد التقاریر المالیة للزكاة  –) ۳۹معیار المحاسبة المالي رقم ( )۱
إعداد التقاریر المالیة    –  ۳۹ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة معیار المحاسبة المالي رقم    أصدرت

. الھدف من ھذا المعیار ھو وضع مبادئ إعداد التقاریر المالیة المتعلقة بالزكاة المنسوبة لمختلف األطراف ۲۰۲۱للزكاة في  
الزكاة، وھو ساري   – ۹من ذوي المصلحة بالمؤسسة المالیة اإلسالمیة. ھذا المعیار یحل محل معیار المحاسبة المالي رقم 

 ، مع السماح بالتطبیق المبكر.   ۲۰۲۳ینایر  ۱المفعول للفترات المالیة التي تبدأ من أو بعد 
لألطراف المعنیین من ذوي یسري ھذا المعیار على المؤسسة فیما یتعلق باحتساب وقیاس واإلفصاح عن الزكاة المنسوبة  

المصلحة. في حین ان احتساب الزكاة ینطبق بشكل فردي لكل مؤسسة ضمن المجموعة، فإن ھذا المعیار سیكون واجب 
 لى جمیع البیانات المالیة الموحدة والمنفصلة للمؤسسة. التطبیق ع

ال یحدد ھذا المعیار طریقة تحدید أساس الزكاة، وقیاس الزكاة المستحقة للفترة. یجب على المؤسسة الرجوع لإلرشادات 
  ۳٥الشرعي رقم  الرسمیة ذات العالقة لتحدید أساس الزكاة، وقیاس الزكاة المستحقة للفترة. (على سبیل المثال، المعیار  

الزكاة، المتطلبات التنظیمیة، أو توجیھات ھیئة الرقابة الشرعیة،   –لھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة 
   حسب االقتضاء).     

 
 تقوم المجموعة حالیاً بتقییم أثر تطبیق ھذا المعیار.
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 المحاسبیة الھامة (یتبع) .  السیاسات ٤

 
 (یتبع) المعاییر والتعدیالت والتفسیرات الجدیدة الصادرة ولكن غیر الساریة المفعول ب) 
 
 العرض العام واإلفصاحات في البیانات المالیة –) ۱) معیار المحاسبة المالي رقم (۲

رقم    أصدرت المالي  المحاسبة  المالیة اإلسالمیة معیار  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  العام    – المعدل    ۱ھیئة  العرض 
. ھذا المعیار یحدد ویحسن متطلبات العرض العام واإلفصاحات المنصوص  ۲۰۲۱واإلفصاحات في البیانات المالیة في  

السابق. یسري ھذا المعیار  على   ۱عیار المحاسبة المالي رقم  علیھا بما یتماشى مع أفضل الممارسات الدولیة، ویحل محل م
جمیع المؤسسات المالیة اإلسالمیة والمؤسسات األخرى التي التي تتبع معاییر المحاسبة المالیة الصادرة عن ھیئة المحاسبة  

، مع السماح ۲۰۲٤ینایر    ۱بعد    والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة، وھو ساري المفعول للفترات المالیة التي تبدأ من أو
 بالتطبیق المبكر.  

یتماشى مع التعدیالت التي أجریت على اإلطار المفاھیمي لھیئة المحاسبة والمراجعة     ۱إن تعدیل معیار المحاسبة المالي رقم  
 للمؤسسات المالیة اإلسالمیة إلعداد التقاریر المالیة.    

  
 ما یلي: بعض التعدیالت الجوھریة على المعیار ك

أصبح اإلطار المفاھیمي المعدل جزءاً ال یتجزأ من معاییر المحاسبة المالیة لھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات  . أ
 المالیة اإلسالمیة؛

 تم إدخال تعریف شبھ حقوق الملكیة؛   .ب
 تم تعدیل وتحسین التعریفات؛  .ج
 تم إدخال مفھوم الدخل الشامل؛    .د

 المؤسسات المصرفیة، بتصنیف الموجودات والمطلوبات كمتداولة وغیر متداولة؛ یسمح للمؤسسات عدا   ھـ.
 تم نقل اإلفصاح عن الزكاة والتبرعات الخیریة إلى اإلیضاحات؛  .و
 تم إدخال مفھوم التجاوز الحقیقي والعادل؛  .ز
 األخطاء؛تم إدخال معالجة التغیر في السیاسات المحاسبیة، والتغیر في التقدیرات، وتصحیح  .ح
 تم تحسین إفصاحات األطراف ذوي العالقة، واألحداث الالحقة، وفرضیة االستمراریة؛  .ط
 تحسین إعداد التقاریر بشان العمالت األجنبیة، وتقاریر القطاعات؛ .ي
تم تقسیم متطلبات العرض واإلفصاح لثالثة أجزاء: الجزء األول یسري على جمیع المؤسسات، والجزء الثاني یسري  .ك

البن الرسمي، وتاریخ سریان على  الوضع  الثالث ینص على  فقط، والجزء  المماثلة  المالیة اإلسالمیة  وك والمؤسسات 
 التعدیالت على معاییر المحاسبة المالیة األخرى لھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة؛ 

 ارھا بشكل منفصل. البیانات المالیة التوضیحیة لیست جزءاً من ھذا المعیار، وسیتم إصد . ل
 

، بما تقوم المجموعة بتقییم األثر المحتمل لھذا المعیار، وتتوقع تغییراً في بعض العروض واإلفصاحات في بیاناتھا المالیة الموحدة
 .  األوسع یتماشى مع ممارسات السوق

 
 التقاریر المالیة المرحلیة –) ٤۱معیار المحاسبة المالي رقم () ۳

یحدد ھذا المعیار مبادئ إعداد المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة ومتطلبات العرض واإلفصاح ذات الصلة، مع التركیز على  
المالیة اإلسالمیة بما   الخاصة بالمؤسسات  المختلفة الصادرة عن ھیئة  یتوافقالحد األدنى لإلفصاح  المالیة  المحاسبیة    مع معاییر 

. یوفر ھذا المعیار أیضاً خیاراً للمؤسسة إلعداد مجموعة كاملة من البیانات المالیة ؤسسات المالیة اإلسالمیةالمحاسبة والمراجعة للم
 . ذات الصلة مع معاییر المحاسبة المالیة  یتوافقبتواریخ إعداد التقاریر المالیة المرحلیة بما 

 
، وال یتوقع أن یكون لھ أي ۲۰۲۳ینایر    ۱التي تبدأ من أو بعد    للفترات المالیةسیكون ھذا المعیار ساري المفعول للبیانات المالیة  

 أثر جوھري على المعلومات المالیة المرحلیة للمجموعة. 
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 .  السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) ٤
 

 )   أساس التوحیدج

 توحید األعمال )۱
إلى    محاسبةیتم   السیطرة  فیھ  انتقلت  الذي  التاریخ  وھو  االستحواذ،  وبتاریح  االستحواذ  باستخدام طریقة  األعمال  توحید 

المجموعة. السیطرة ھي سلطة التحكم في السیاسات المالیة والتشغیلیة لمؤسسة من أجل الحصول على منافع من أنشطتھا. 
 تصویت المحتملة والتي یمكن ممارستھا حالیاً.عند تقییم السیطرة، تأخذ المجموعة باالعتبار حقوق ال

 تقوم المجموعة بقیاس الشھرة بتاریخ االستحواذ كما یلي:

 القیمة العادلة للمقابل المحول، زائداً: •

 المبلغ المحتسب للحصص غیر المسیطرة في الشركة المشتراة، زائداً:  •

حقوق   • العادلة لحصص  القیمة  مراحل،  على  األعمال  توحید  تحقق  المشتراة،  إذا  الشركة  في  سابقاً  الموجودة  الملكیة 
 مطروحاً:

صافي المبلغ المحتسب (في العادة القیمة العادلة) للموجودات القابلة للتحدید المشتراة، والمطلوبات القابلة للتحدید التي   •
 اخذتھا المجموعة على عاتقھا.

 
 الشراء في بیان الدخل الموحد. عندما یكون الفائض سالباً، یتم مباشرة احتساب ربح صفقة 

 المقابل المحول ال یشمل المبالغ المتعلقة بسداد أي عالقة سابقة. یتم عادة احتساب ھذه المبالغ في بیان الدخل الموحد. 

تكالیف المعامالت، عدا تلك المتعلقة بإصدار أدوات دین أو حقوق ملكیة، والتي تتكبدھا المجموعة في توحید األعمال، یتم  
 سابھا كمصروفات عند تكبدھا. احت

یتم قیاس أي التزام طارئ بالقیمة العادلة في تاریخ الشراء. إذا تم تصنیف ھذا االلتزام كحقوق ملكیة، فإنھ ال یتم إعادة  
قیاسھ، ویتم احتساب السداد ضمن حقوق الملكیة. ویتم احتساب أي تغیرات الحقة في القیمة العادلة لاللتزام الطارئ في بیان  

 الدخل الموحد. 
 

 )  الشركات التابعة ۲
الشركات التابعة ھي مؤسسات (وتشمل الشركات ذات األغراض الخاصة) خاضعة لسیطرة المجموعة. توجد السیطرة 
أجل  لمؤسسة من  المالیة والتشغیلیة  السیاسات  إدارة  في  مباشرة  أو غیر  للمجموعة سلطة بصورة مباشرة  عندما یكون 

نشطتھا. یتم توحید البیانات المالیة للشركات التابعة من تاریخ الحصول على السیطرة ویتم التوقف الحصول على منافع من أ
 عن التوحید عند فقدان تلك السیطرة. 
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 الھامة (یتبع) .  السیاسات المحاسبیة ٤

 
 )   أساس التوحید (یتبع) ج
 

 )  حصص غیر مسیطرة ۳
یتم قیاس الحصص غیر المسیطرة بحصتھا التناسبیة في صافي موجودات الشركة المشتراة القابلة للتحدید في تاریخ  

 الشراء. 
قیاس الحصص غیر المسیطرة، على   أساس ختیارامن الشركة التابعة، تقوم المجموعة ب  ٪۱۰۰أقل من   االستحواذإذا تم 
 كل معاملة على حدة، كالتالي: لأساس 

یشمل جزء منسوب للحصص غیر  و، والذي یعني الشھرة، أو ربح الصفقة الشراء، االستحواذبالقیمة العادلة بتاریخ  •
 أو  المسیطرة العادیة؛

  التي، والمستحوذ علیھافي المبلغ المحتسب لصافي الموجودات القابلة للتحدید للشركة  الحصة التناسبیة لحامل األسھم   •
 فقط.  علیھاالمسیطرة  بالحصةعني الشھرة المحتسبة، أو ربح صفقة الشراء، وتتعلق ت

 
على أنھا معامالت یتم احتسابھا طرة، التغیرات في حصة المجموعة في أي شركة تابعة والتي ال ینتج عنھا فقدان السی

 حقوق ملكیة. 
 

 ) الشركات ذات األغراض الخاصة٤
والشركات التابعة لھ. الشركات التابعة ھي مؤسسات    للبنكالبیانات المالیة الموحدة للمجموعة على البیانات المالیة  تشتمل  

سلطة، بصورة مباشرة   للبنك. توجد السیطرة عندما یكون  البنك(وتشمل شركات ذات أغراض خاصة) خاضعة لسیطرة  
یتم توحید  أنشطتھا.  الحصول على منافع من  أجل  لمؤسسة من  المالیة والتشغیلیة  السیاسات  إدارة  أو غیر مباشرة، في 

نات المالیة للشركات التابعة من تاریخ تحویل السیطرة إلى المجموعة ویتم التوقف عن توحید البیانات المالیة عند فقدان  البیا
 . الشركة المستثمر فیھاتلك السیطرة. یُفترض وجود السیطرة عندما یمتلك البنك غالبیة حقوق التصویت في 

ل تحقیق ھدف ُمحدد وواضح كتوریق أصول معینة، أو تنفیذ  الشركات ذات األغراض الخاصة ھي شركات تم إنشاؤھا 
إذا كان   التصویت ذات أھمیة لتشغیل ھذه الشركات. یتم تحدید ما  لتمویل أو إستثمار وعادة تكون حقوق  معاملة معینة 

ي العوائد المستثمر یتصرف كمدیر أو وكیل بناءاً على إمتالكھ سلطة إتخاذ القرار في اإلستثمار والمقدرة على التحكم ف
وبالتالي مدى العالقة بین السلطة والعوائد. إن إمتالك المستثمر سلطة إتخاذ القرار في اإلستثمار والمقدرة على التحكم في  
العوائد یحدد ما إذا كان یتصرف كمدیر او وكیل، لتحدید ما إذا كان ھناك عالقة بین السلطة والعوائد. إذا كان صانع القرار  

توجد فال  إتخاذ    وكیالً،  السیطرة. عند  تؤدي إلستنتاج  القرار ال  لصانع  المفوضة  والسلطة  والعوائد،  السلطة  بین  عالقة 
المجموعة قرارات إختیاریة، كإقراض مبالغ تفوق التسھیالت المالیة المقدمة أو تمدید الشروط لتتجاوز الشروط األصلیة،  

راض الخاصة، فإن المجموعة تقوم بإعادة تقییم السیطرة على  أو في حالة تغیر العالقة بین المجموعة والشركة ذات األغ
 الشركة ذات األغراض الخاصة. 

عن   نیابة  األخرى  االستثمارات  وأدوات  األمانة  بصفة  بھا  المحتفظ  الموجودات  بإدارة  بصفتھا كوصي  المجموعة  تقوم 
ھا في ھذه البیانات المالیة الموحدة. یتضمن یدالمستثمرین. البیانات المالیة لھذه الشركات ذات األغراض الخاصة لم یتم توح

لغرض إعداد التقاریر حول الموجودات تحت  معلومات عن الموجودات تحت اإلدارة من قبل المجموعة. ۲٦إیضاح رقم 
 اإلدارة، تم اعتبار إجمالي قیمة الموجودات تحت اإلدارة.

 
 ) فقد السیطرة ٥

عند فقدان السیطرة، تقوم المجموعة بإلغاء احتساب موجودات ومطلوبات الشركة التابعة، وأي حصص غیر مسیطرة،  
التابعة. یتم احتساب أي فائض أو عجز ینتج عن فقدان السیطرة في   ومكونات حقوق الملكیة األخرى ذات العالقة بالشركة 

بیان الدخل الموحد. إذا احتفظت المجموعة بأي حصة في الشركة التابعة السابقة، یتم قیاس تلك الحصة بالقیمة العادلة  
و وفقاً للسیاسة  المحاسبیة  بتاریخ فقدان السیطرة. الحقاً، یتم قیاس ھذه الحصة كاستثمار محتسب بطریقة حقوق الملكیة، أ

 للمجموعة الستثمارات األوراق المالیة ، وذلك اعتماداً على مستوى السیطرة المحتفظ بھا.   
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 .  السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) ٤

 
 )   أساس التوحید (یتبع) ج

 
 المحتسبة بطریقة حقوق الملكیة ت في  الشركات الزمیلة) االستثمارا٦

الشركات الزمیلة ھي الشركات الخاضعة لتأثیر مھم من یشمل ھذا االستثمار في الشركات الزمیلة، والمشاریع المشتركة.  
قبل المجموعة، ولكن لیس لھا سیطرة أو سیطرة مشتركة على السیاسات المالیة التشغیلیة. یكون للمجموعة تأثیر مھم على  

  % من حقوق التصویت في الشركات الزمیلة.   ٥۰%  و    ۲۰لزمیلة عندما تمتلك المجموعة نسبة تتراوح بین  الشركات ا
  الترتیبات، یكون للمجموعة فیھا سیطرة مشتركة، حیث تملك الحق في صافي موجودات    ترتیباتالمشروع المشترك ھو  

 بدال عن حقوقھا في موجوداتھا والتزاماتھا مقابل مطلوباتھا. 
 

یتم احتساب االستثمارات مبدئیاً    تحتسب االستثمارات في الشركات الزمیلة، والمشاریع المشتركة بطریقة حقوق الملكیة.
بالتكلفة، ویتم زیادة أو خفض القیمة الدفتریة الحتساب نصیب المستثمر من ربح أو خسارة الشركة المستثمر فیھا بعد تاریخ 

كة المستثمر فیھا، تخفض القیمة الدفتریة لالستثمار. قد تكون التعدیالت على القیمة  الشراء. التوزیعات المستلمة من الشر
للشركة   الملكیة  المستثمر فیھا والناتجة من تغیرات حقوق  الشركة  المستثمر في  للتغیرات في نصیب  الدفتریة ضروریة 

المحتسبة بطریقة حقوق الملكیة، یتم المستثمر فیھا. عندما تتعدى حصة المجموعة من الخسائر حصتھا في االستثمارات  
تخفیض القیمة الدفتریة إلى صفر ویتم وقف احتساب أي خسائر إضافیة ماعدا في حال تكبدت المجموعة التزامات قانونیة  

 یتم التوقف عن استخدام طریقة حقوق الملكیة عندما یتم تصنیف   أو إعتیادیة أو قامت بدفع مبالغ بالنیابة عن الشركة الزمیلة.
    االستثمار كمحتفظ بھ لغرض البیع.

 
  واالحتساب بطریقة حقوق الملكیة معامالت تم استبعادھا عند توحید البیانات المالیة )۷

یتم استبعاد جمیع المعامالت واألرصدة وأي إیرادات أو مصروفات غیر محققة (ما عدا أرباح أو خسائر صرف العمالت 
الشركات التابعة للمجموعة عند إعداد البیانات المالیة الموحدة. یتم أیضاً استبعاد األرباح  األجنبیة) والناتجة عن عملیات مع  

الناتجة من المعامالت بین المجموعة مع الشركات الزمیلة المحتسبة بطریقة حقوق الملكیة إلى حد نصیب المجموعة من  
فقط لحد أن ال یكون ھناك دالئل انخفاض في    ،نفسھا  ھذه الشركات. كما یتم أیضاً استبعاد الخسائر غیر المحققة بالطریقة

القیمة. یتم تغییر السیاسات المحاسبیة للشركات التابعة والشركات الزمیلة المحتسبة بطریقة الملكیة عند الضرورة، للتأكد  
 من توافقھا مع تلك التي تطبقھا المجموعة.

 
 البیعلغرض موجودات محتفظ بھا  ) د
   

 التصنیف 
التي تتكون من موجودات ومطلوبات، كموجودات  التصرف  المتداولة، أو مجموعات  الموجودات غیر  المجموعة  تصنف 
محتفظ بھا لغرض البیع إذا كان متوقعاً بصورة كبیرة أنھ سیتم استرداد قیمتھا الدفتریة بشكل رئیسي من خالل معاملة بیع،  

المستمر خالل   االستخدام  بیعھا تصنف   شھراً.  ۱۲ولیس من خالل  إعادة  بھدف  علیھا حصریاً  المستحوذ  التابعة  الشركة 
 كمجموعة تصرف محتفظ بھا لغرض البیع، ویعرض الدخل والمصروفات من عملیاتھا كجزء من العملیات المتوقفة.  

 
 القیاس 

حاً منھا تكالیف البیع، تقاس ھذه الموجودات، أو مجموعات التصرف، بصورة عامة بالقیمة الدفتریة أو القیمة العادلة مطرو
الموجودات   باقي  ثم على  الشھرة،  أوال على  یتم تخصیصھا  التصرف  اقل. أي خسارة انخفاض قیمة على مجموعة  أیھما 
والمطلوبات على أساس تناسبي، باستثناء المخزون فانھ ال یتم تخصیص خسارة علیھ، أو الموجودات المالیة، أو موجودات  

دات منافع الموظفین، أو العقارات االستثماریة، أو الموجودات البیولوجیة، والتي یستمر قیاسھا الضرائب المؤجلة، أو موجو
وفقاً للسیاسات المحاسبیة األخرى للمجموعة. خسائر انخفاض القیمة عند التصنیف المبدئي كموجودات محتفظ بھا لغرض  

عادة القیاس، تحتسب في الربح أو الخسارة. متى ما تم تصنیف  البیع، أو محتفظ بھا للتوزیع، واألرباح أو الخسائر الالحقة من إ
الملموسة،   احتساب الموجودات غیر  التوقف عن  یتم  البیع،  لغرض  بھا  والمعدات كموجودات محتفظ  والعقارات واآلالت 

    اإلطفاء أو االستھالك، وأي استثمار محتسب بطریقة حقوق الملكیة یتم التوقف عن احتسابھ بتلك الطریقة.  
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 .  أھم السیاسات المحاسبیة (یتبع)٤
 

 (یتبع)  )  موجودات محتفظ بھا لغرض البیعد
 

البیع، تتوقف المجموعة    لغرضعندما ال تستوفي المجموعة متطلبات المعیار لتصنیف الموجودات كموجودات محتفظ بھا  
البیع ویتم قیاس الموجود بالقیمة الدفتریة قبل تصنیفھ   لغرضكموجود محتفظ بھ    (أو مجموعة التصرف)عن تصنیف الموجود  

معدل باالستھالك واإلطفاء أو إعادة التقییم التي كانت ستحتسب لو لم یتم  محتفظ بھ برسم البیع    (أو مجموعة تصرف)    كأصل
البیع أو القیمة القابلة لالسترداد أیھما أقل، وذلك بتاریخ   لغرضكأصل محتفظ بھ   (أو مجموعة التصرف)  تصنیف الموجود

 صدور القرار الالحق بعدم البیع.
 

 )   معامالت بالعملة األجنبیةھـ
 العملة المستعملة في انجاز المعامالت والعملة المستعملة في إعداد البیانات المالیة  )۱

(عملة التعامل).   ه المنشأةعمل فیھا ھذتیتم قیاس بنود البیانات المالیة الموحدة باستخدام العملة االقتصادیة الرئیسیة للبیئة التي 
كي وھي العملة المستعملة من قبل المجموعة في معامالتھا والعملة المستخدمة یتم إعداد البیانات المالیة الموحدة بالدوالر األمری

 في إعداد البیانات المالیة.  
 
 ) المعامالت واألرصدة۲

یتم تحویل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة إلى عملة التعامل لكل وحدة بأسعار الصرف السائدة في تاریخ إجراء المعاملة.  
نھایة فترة  یتم تحویل الموجودات والمطلوبات النقدیة في تاریخ المركز المالي إلى عملة التعامل بأسعار الصرف السائدة في  

المالیة التقاریر  بأسعار    .إعداد  یتم تحویلھا  التاریخیة  التكلفة  بناء على  قیاسھا  یتم  األجنبیة والتي  بالعملة  النقدیة  البنود غیر 
الصرف السائدة في تاریخ إجراء المعاملة. تدرج أرباح وخسائر فروقات العملة الناتجة عن سداد مثل ھذه المعامالت ومن 

النقدیة التي تتم بال عمالت األجنبیة بسعر الصرف السائد في تاریخ المركز المالي في بیان تحویل الموجودات والمطلوبات 
الدخل. تدرج فروقات تحویل البنود غیر النقدیة المحتسبة بالقیمة العادلة للموجودات المالیة، كبعض أسھم حقوق الملكیة المقاسة  

 ات. بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة، في احتیاطي القیمة العادلة لالستثمار
 
 ) العملیات األجنبیة۳

إلى   ،یتم تحویل موجودات ومطلوبات  العملیات الخارجیة، بما في ذلك الشھرة وتسویات القیمة العادلة الناتجة من االستحواذ
بسعر الصرف السائد في تاریخ بیان المركز المالي. یتم تحویل إیرادات ومصروفات العملیات الخارجیة    الدوالر األمریكي

 والراألمریكي بسعر الصرف السائد في تاریخ  تلك المعامالت. إلى الد

األجن العمالت  احتیاطي  یتم تجمیع فروقات تحویل  إلى حد تحویل  بیة في  باستثناء  الملكیة،  األجنبیة ضمن حقوق  العمالت 
 تخصیص فروقات التحویل إلى الحصص غیر المسیطرة.

مجملھا، بحیث یتم فقدان السیطرة، یتم إعادة تصنیف المبلغ المتراكم في احتیاطي تحویل جنبیة في  عندما یتم بیع العملیات األ
 العمالت األجنبیة إلى بیان الدخل الموحد كجزء من ربح أو خسارة البیع.

 
 مقاصة األدوات المالیة  ) و

ــافي المبلغ في بیان المركز  ــة بین الموجودات والمطلوبات ویدرج صـ فقط عندما یوجد حق   ،المالي الموحدیتم إجراء مقاصـ
قانوني قابل للتنفیذ الجراء مقاصــــة للمبالغ المعترف بھا وعند وجود نیة للتســــویة على أســــاس صــــافي المبلغ أو تســــییل 

 الموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد.
 

بة المالیة الصـادرة عن   اس الصـافي فقط إذا كانت معاییر المحاـس بة یتم عرض اإلیرادات والمصـروفات على أـس ھیئة المحاـس
 ألرباح والخسائر الناتجة من مجموعة المعامالت متشابھة.لأو  ،والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة  تسمح بذلك
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 .  أھم السیاسات المحاسبیة (یتبع)٤

 
 االستثمارات في األوراق المالیة  ) ز

واالســتثمارات المشــتركة، ،  الخاصــة الملكیة  اســتثماراتتصــنف المجموعة االســتثمارات في األوراق المالیة والتي تتضــمن 
 .)بویبللت ۳(راجع إیضاح ومحفظة الخزینة. 

التابعة  الشركات  في  االستثمارات  تستثني  ولكن  الملكیة،  وحقوق  دین  أدوات  من  المالیة  األوراق  في  االستثمارات  تتكون 
 )).٦) و(۲)(ج( ٤لشركات الزمیلة المحتسبة بطریقة الملكیة (راجع إیضاح وا
 
 التصنیفو التبویب )۱

إن نھج تصنیف وقیاس االستثمارات في الصكوك، واألسھم، واألدوات المماثلة، الذي یعكس نموذج العمل الذي یتم من خاللھ  
 العالقة. بموجب المعیار، یجب تصنیف كل استثمار على أنھ: إدارة االستثمارات، وخصائص التدفقات النقدیة ذات 

 أدوات حقوق ملكیة؛ )۱
 أدوات دین، تشمل:  )۲

 أدوات دین نقدیة؛  •
 أدوات دین غیر نقدیة.  •

   أدوات استثماریة أخرى )۳
تصنیف   المؤسسة  على  یجب  للمعیار،  وفقاً  لإللغاء  القابلة  غیر  المبدئي  االحتساب  خیارات  ممارسة  یتم  لم  االستثمارات  ما 

 كاستثمارات تم قیاسھا الحقاً كما یلي:

 بالتكلفة المطفأة؛ •
 بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة؛ •
 بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل، على أساس كل مما یلي:  •
  نموذج عمل المجموعة إلدارة االستثمارات؛ 
  طبیعة عقود التمویل اإلسالمیة المعنیة.خصائص التدفقات النقدیة المتوقعة، بما یتماشى مع 

 
 ) االحتساب  وإلغاء االحتساب۲

أي التاریخ الذي تلتزم فیھ المجموعة بشراء أو بیع األصل،   ، یتم مبدئیا قیاس االستثمارات في األوراق المالیة بتاریخ المتاجرة
تقوم المجموعة بإلغاء احتساب الموجودات المالیة  وھو التاریخ الذي تصبح فیھ المجموعة طرفاً في الشروط التعاقدیة لألداة.  

عندما ینتھي حق استالم التدفقات النقدیة من الموجودات المالیة أو عندما تقوم المجموعة بنقل جمیع مخاطر وعوائد الملكیة 
 بشكل جوھري. 

 
 )  القیاس  ۳

، عدا االستثمارات في األوراق المالیة بالقیمة العادلة من  العادلة، زائداً یتم مبدئیاً قیاس االستثمارات في األوراق المالیة بالقیمة  
 اإلصدار. تكالیف المعاملة التي یمكن نسبھا مباشرة لعملیة الشراء أو  خالل بیان الدخل،

بالقیمة العادلة    یتم الحقاً إعادة قیاس االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل واالستثمارات  ،بعد التسجیل المبدئي 
من خالل حقوق الملكیة بالقیمة العادلة. یتم احتساب األرباح والخسائر الناتجة من تغیرات القیمة العادلة لالستثمارات بالقیمة 
العادلة من خالل بیان الدخل في بیان الدخل الموحد في الفترة التي تنشأ فیھا. یتم احتساب األرباح والخسائر الناتجة من تغیرات 
القیمة العادلة لالستثمارات بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة في بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد، ویتم عرضھا 

العادلة   للقیمة  منفصل  احتیاطي  األخذ  لالستثمارات  في  مع  العادلة  القیمة  (خسائر)   / أرباح  تحتسب  الملكیة.  حقوق  ضمن 
قة بحقوق الملكیة للمساھمین وحقوق ملكیة حاملي حسابات االستثمار.  عند بیع، أو انخفاض  باالعتبار قسمة األجزاء ذات العال

قیمة، أو تحصیل، أو التخلص من االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة، تحول األرباح أو الخسائر المتراكمة 
 لى بیان الدخل الموحد.  التي احتسبت سابقاً في بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد إ

یتعذر على المنشأة تحدید مقیاس موثوق للقیمة العادلة بشكل  الستثمارات بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة التي بالنسبة ل
، فإنھا   ال یوجد لھا أسعار سوق مدرجة أو طرق أخرى مناسبة الحتساب قیمة عادلة موثوقةمستمر، مثل االستثمارات التي  

 التكلفة مطروحاً منھا مخصصات انخفاض القیمة. تظھر ب
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 .  أھم السیاسات المحاسبیة (یتبع)٤

 
 (یتبع)  االستثمارات في األوراق المالیة  ) ز
 

 )  مبادئ القیاس  ٤
 قیاس التكلفة المطفأة

المالي في االحتساب  االلتزام  أو  قیاس األصل  یتم من خاللھ  الذي  المبلغ  المالي ھو  االلتزام  أو  المطفأة لالصل  التكلفة  إن 
المبدئي، مطروحاً منھ التسدیدات الرأسمالیة، مضافاً إلیھ أو مطروحاً منھ اإلطفاء المتراكم باستخدام طریقة معدل الربح الفعلي  

حتسب مبدئیاً ومبلغ االستحقاق، مطروحاً منھ مبلغ (مباشرة أو باستخدام حساب مخصص)  النخفاض  ألي فرق بین المبلغ الم
القیمة أو عدم القدرة على التحصیل. یتضمن احتساب معدل الربح الفعلي كل األتعاب المدفوعة أو المستلمة والتي تشكل جزءاً 

 أساسیاً من معدل الربح الفعلي.  
 

 قیاس القیمة العادلة 
یمة العادلة ھي المبلغ الذي یمكن بھ مبادلة أصل أو سداد إلتزام بین طرفین ملمین بالمعاملة وعلى أسس تجاریة بتاریخ  الق

ما  األداة متى  لھذه  المدرجة في سوق نشط  باستخدام األسعار  المالیة  العادلة لألداة  القیمة  بقیاس  المجموعة  تقوم  القیاس.  
نشطاً عندما تتوافر فیھ األسعار المدرجة بسھولة وبشكل منتظم وتمثل معامالت سوق  توافرت ھذه األسعار. یعتبر السوق  

أفضل دلیل على القیمة العادلة لألداة المالیة عند االحتساب المبدئي ھو عادة سعر  حقیقیة ومتكررة بانتظام على أسس تجاریة.  
 وھي القیمة العادلة للمقابل المدفوع أو المستلم.   -المعاملة 

كما تقوم المجموعة بتحدید القیمة العادلة باستخدام طرق تقییم عندما یكون السوق غیر نشط، وتشمل طرق التقییم استخدام  
وطرق   ، وُمضاعفات السعر/ األرباح،معامالت تجاریة حدیثة بین طرفین ملمین، إن وجد، وتحلیل التدفقات النقدیة المخصومة

قد تكون بعض أو كل المدخالت المستخدمة في ھذه النماذج   لة لتسعیر األدوات المالیة. تقییم أخرى ذات مناھج اقتصادیة مقبو
غیر قابلة للرصد في السوق، ولكن یتم تقدیرھا استناداً إلى الفرضیات. إن مدخالت تقنیات التقییم تمثل بشكل معقول توقعات 

 . السوق ومقاییس عوامل المخاطر والعوائد المتضمنة في األداة المالیة
 

، وبالتالي ال یمكن تحدیدھا بدقة جوھریةبصورة    التقدیرات  على  تعتمد  ومسائل  الیقینیة  عدمعلى  القیمة العادلة  تشمل تقدیرات  
بناء على  المعقول  المالیة). من  والقوة  المستمرة،  التشغیلیة  األرباح  (مثل  المستقبلیة  األحداث  بشأن  یقین  یوجد  متناھیة. ال 

لنتائج خالل السنة المالیة القادمة والتي تختلف عن االفتراضات، قد تتطلب تعدیالً جوھریاً على القیمة المعرفة الحالیة، أن ا
 الدفتریة لالستثمارات.

 
العادلة   الذي یحمل میزةالقیمة  المثال،  الطلب    لاللتزام المالي  المبلغ   تلیس)  الطلب  مستحق عند  إیداع(على سبیل  أقل من 

 تاریخ یمكن طلب المبلغ الواجب دفعھ. أول من  مخصومةالمستحق على الطلب، 
 

 خاللھا التغییر.   المركز المالي التي حدث  تاریخ   نھایة فترة  لقیمة العادلة فيتراتبیة االمجموعة التحویالت بین مستویات    تحتسب
 

 التمویالت موجودات )    ح
ھي عبارة عن عقود تمویالت متوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة تكون مدفوعاتھا ذات طبیعة ثابتة أو   التمویالتموجودات  

قیاس موجودات  یتم  الموجودات على تمویالت بعقود مرابحة، ومشاركة، وإستصناع، ووكالة.  للتحدید. وتشتمل ھذه  قابلة 
 ح مخصصات اإلنخفاض في القیمة، إن وجدت. من تاریخ نشأتھا وتظھر بالتكلفة المطفأة بعد طر التمویالت

 
 موجودات مشتراة لغرض التأجیر )   ط

ر التمویلیة، بالتكلفة تتكون من موجودات اإلیجاتظھر الموجودات المشتراة لغرض التأجیر (اإلجارة المنتھیة بالتملیك) والتي 
وفقاً لشروط التأجیر، تنتقل ملكیة الموجودات الُمؤجرة للمستأجر في بعد طرح اإلستھالك المتراكم وأي إنخفاض في القیمة.  

بمعدالت تقلل   یتم إحتساب اإلستھالك وفقاً لطریقة القسط الثابت  نھایة مدة عقد التأجیر، شریطة تسدید جمیع أقساط اإلیجار.
على مدى فترة التأجیر. تقوم المجموعة في تاریخ كل بیان للمركز المالي بتقییم بصورة منتظمة  فة األصول المؤجرة  من تكل

إمكانیة وجود أي دلیل موضوعي على حدوث إنخفاض في قیمة الموجودات المشتراة لغرض التأجیر. یتم إحتساب خسائر 
.  المقدرة  وجودات (شاملة أقساط إیجارات مستحقة) والقیمة القابلة لإلسترداداإلنخفاض في القیمة بالفرق بین القیمة الدفتریة للم

 .الموحد  بیان الدخل علىتُحّمل خسائر اإلنخفاض في القیمة (إن وجدت) 
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 ).  أھم السیاسات المحاسبیة (یتبع٤

 
        وأخرى لدى ومن مؤسسات مالیة إیداعات )  ي

للشریعة   متوافقةوفق عقود    والمؤسسات األخرى   من المؤسسات المالیةأو مستلمة    لدى  على مبالغ مودعة  اإلیداعاتتشتمل ھذه  
 وتظھر بالتكلفة المطفأة.  بطبیعتھا عادة قصیرة األجل  اإلیداعاتاإلسالمیة. تكون ھذه 

 
 )  النقد وما في حكمھك

لدى مؤسسات   إیداعاتو  ،وأرصدة لدى البنوك  ،النقد وما في حكمھ على النقدلغرض إعداد بیان التدفقات النقدیة الموحد، یشتمل  
و تستخدم من قبل المجموعة    ،تستحق خالل ثالثة أشھر أو اقل من تاریخ شرائھا وھي غیر معرضة لتغیر القیمة العادلة  ،مالیة

إلدارة االلتزامات قصیرة األجل. النقد وما في حكمھ ال یشمل أرصدة البنوك المقیدة وغیر المتوفرة لالستخدام في العملیات 
 الیومیة للمجموعة. 

 
 المتاجرة  غیرض اغرمحتفظ لھا أل أدوات مشتقة    )ل

إذا لم یتم االحتفاظ بالقیمة العادلة في المیزانیة العمومیة.    المتاجرة  غیریتم احتساب األدوات المشتقة المحتفظ لھا ألغراض  
في  فإنھ یتم احتساب جمیع التغیرات في قیمتھا العادلة  ولن تكن مصنفة في عالقة تحوط مؤھلة،  باألدوات المشتقة للتداول،  

   بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.األدوات المالیة األخرى صافي الدخل من  كمكون في الربح أو الخسارة 
     

 ات االستثماریةالعقارم) 
ھي عقارات محتفظ بھا بغرض التأجیر، أو   االستثماریةالعقارات  .ومباني ھي عبارة عن قطع أراضي  العقارات االستثماریة

ارتفاع قیمتھا، أو كالھما، ولكن لیس لغرض البیع في سیاق االعمال االعتیادیة، أو الستخدام المجموعة لتقدیم خدماتھا أو 
الم لالحتساب  الحقاً  المعاملة.  تكالیف  إلى  باإلضافة  بالتكلفة،  مبدئیاً  قیاسھا  ویتم  إداریة.  تظھر  ألغراض  العقارات بدئي، 

المتراكمبالتكلفة  االستثماریة   االستھالك  منھا  المتراكمةمطروحاً  القیمة  انخفاض  ومخصصات  وجدت،  إن  یحتسب    .،  ال 
   سنة. ٤٥إلى  ۳۰من تتراوح فترة مدى على ویحتسب االستھالك على المبنى ، االستھالك على األرض

 
 عندما یكون ھناك تغیر في االستخدام، یدل علیھ:  العقارات االستثماریة یتم نقل العقارات إلى 

  .، لتحویلھ من عقار یشغلھ المالك إلى عقارات استثماریةنھایة إشغالھ من قبل المالك •
    ، لتحویلھ من عقارات للتطویر إلى عقارات استثماریة.بدایة اإلجارة التشغیلیة لطرف آخر •
 

 إلى عقارات للتطویر عندما یكون ھناك تغیر في االستخدام، یدل علیھ:  العقارات االستثماریة باإلضافة لذلك، یتم تحویل 

   .إلى عقار یشغلھ المالكالعقارات االستثماریة بدایة االستخدام الذاتي، لتحویلھ من  •
 للتطویر. إلى عقارات عقارات استثماریة بدایة التطویر بھدف البیع، لتحویلھ من  •

عند بیعھا، أو عند سحبھا من االستعمال بشكل دائم وال یتوقع أن یكون ھناك أي منافع العقارات االستثماریة  یتم إلغاء احتساب  
(محتسبة كالفرق بین صافي العقارات االستثماریة  اقتصادیة مستقبلیة من بیعھا. أي ربح أو خسارة ناتج من إلغاء احتساب  

 والقیمة الدفتریة لألصل) یتم تضمینھ في بیان الدخل الموحد في الفترة التي یتم فیھا إلغاء االحتساب. عائد البیع 
 

 لتطویر قید اعقارات   ) ن
لتطویر تمثل عقارات محتفظ بھا لغرض البیع أو التطویر والبیع في سیاق العمل الطبیعي. یتم احتساب عقارات  قید اعقارات 

 ، أیھما أقل.  تحققصافي القیمة القابلة للللتطویر بالتكلفة أو 
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 ).  أھم السیاسات المحاسبیة (یتبع٤
 

 الممتلكات واآلالت والمعدات  ) س
وجدت.  تظھر الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة مطروحاً منھا االستھالك المتراكم وخسائر انخفاض القیمة المتراكمة، إن  

لتقدیرات   االقتراض  وتكالیف  والمعدات،  واآلالت  الممتلكات  من  جزء  أي  باستبدال  المتعلقة  التكالیف  جمیع  تشمل  التكلفة 
اإلنشاءات طویلة األمد، إذا تم استیفاء معاییر االحتساب. یتم احتساب جمیع تكالیف اإلصالح والصیانة األخرى في بیان الدخل  

 الموحد عند تكبدھا.
 

إ لیتم  اإلستھالك  منھا    شطبحتساب  والھدف  بموجب معدالت سنویة  الثابت  القسط  أساس  والمعدات على  الممتلكات  تكلفة 
 إستھالك تكلفة الموجودات، ناقصاً القیمة المقدرة لبیعھا في نھایة عمرھا اإلنتاجي، ویتم احتسابھ عادة في بیان الدخل الموحد. 

 
 ت والمعدات لألعمال الصناعیة ھي كما یلي : لممتلكات واآلالل المقدر العمر اإلنتاجي

 
 سنة  ٥۰-۳۰ مباني وبنى تحتیة مؤجرة 

 سنوات ٥ -۳ الحاسبات اإللكترونیة  
 سنوات  ۸ -٥ األثاث والتركیبات  

 سنوات ٥ -٤ السیارات
 
القیمة الدفتریة للممتلكات والمعدات النخفاض القیمة عندما یكون ھناك أحداث أو تغیرات في الظروف تشیر إلى  مراجعةیتم 

عدم القدرة على استرداد القیمة الدفتریة. إن وجدت مثل ھذه المؤشرات، وإذا كانت القیمة الدفتریة تفوق القیمة القابلة لالسترداد  
لدفتریة إلى القیمة القابلة لالسترداد، كونھا القیمة األعلى بین القیمة العادلة مطروحاً منھا  المقدرة، فإنھ یتم تخفیض القیمة ا
 تكالیف البیع أو القیمة المستخدمة. 

یتم إلغاء احتساب أي جزء من الممتلكات والمعدات عند بیعھا، أو حینما ال یتوقع أن یكون ھناك أي منافع اقتصادیة مستقبلیة 
 د في سنة إلغاء االحتساب.    حبیعھا. یتم احتساب أي ربح أو خسارة من الغاء االحتساب في بیان الدخل المومن استخدامھا أو 

  .وتعدیلھا كلما كان ذلك مناسباً سنویاً، ة والعمر اإلنتاجي وطرق احتساب االستھالك الموجودات ییتم مراجعة القیمة المتبق
 

 موجودات غیر ملموسة        ) ع
 الشھرة

 انخفاض القیمة المتراكمة.خسائر مطروحاً منھا بالتكلفة شركات تابعة  استحواذیتم قیاس الشھرة التي تنشأ من 
 

 موجودات غیر ملموسة أخرى
بصورة فردیة بالتكلفة. تكلفة الموجودات غیر الملموسة المستحوذ    المستحوذ علیھایتم مبدئیاً احتساب الموجودات غیر الملموسة  

علیھا من خالل عملیة إندماج األعمال ھي قیمتھا العادلة بتاریخ االستحواذ. یتم الحقاً، احتساب الموجودات غیر الملموسة  
وجودات غیر الملموسة التي تم تكوینھا  بالتكلفة مطروحاً منھا اإلطفاء المتراكم وخسائر انخفاض القیمة المتراكمة. بالنسبة للم

داخلیاً، عدا تكالیف التطویر المرسملة، فإنھ ال یتم رسملتھا، ویتم احتساب المصروفات في بیان الدخل الموحد في الفترة التي  
 دة.  یتم تكبدھا فیھا. یتم تحدید ما إذا كانت األعمار االفتراضیة للموجودات غیر الملموسة محددة أو غیر محددة الم

 
سنوات، ویتم تقییمھا النخفاض القیمة متى ما كان  ۱۰یتم إطفاء الموجودات غیر الملموسة ذات األعمار المحددة على فترة  

ھناك مؤشر على انخفاض القیمة. یتم مراجعة فترة اإلطفاء وطریقة اإلطفاء للموجودات غیر الملموسة ذات األعمار المحددة  
تسب التغیرات في األعمار االفتراضیة المتوقعة أو نمط االستھالك المتوقع للمنافع االقتصادیة . تحمالیة بتاریخ نھایة كل سنة

المستقبلیة المتمثلة في األصل عن طریق تغییر فترة أو طریقة اإلطفاء، كلما كان ذلك مناسباً، ویتم التعامل معھا كتغییرات في 
األصول غیر الملموسة ذات األعمار المحددة في بیان الدخل الموحد  التقدیرات المحاسبیة. یتم احتساب مصروف اإلطفاء على  

 ضمن فئة المصروفات المتطابقة مع وظیفة األصل غیر الملموس.
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 )المحاسبیة (یتبع.  أھم السیاسات ٤

 
      (یتبع))   موجودات غیر ملموسة ع

 
ال یتم إطفاء الموجودات غیر الملموسة ذات األعمار غیر المحددة، ولكن یتم فحصھا سنویاً النخفاض القیمة، إما بصورة 
فردیة أو على مستوى الوحدة المولدة للنقد. یتم مراجعة تقییم األعمار غیر المحددة سنویاً لتحدید ما إذا كان ال یزال من الممكن  

إذا لم یكن ذلك ممكناً، فإنھ یتم تغییر األعمار من غیر محددة إلى محددة على أساس مستقبلي.  دعم األعمار غیر المحددة. و
 تتكون الموجودات غیر الملموسة ذات األعمار غیر المحددة من رخصة إنشاء وتشغیل مصنع لألسمنت في مملكة البحرین. 

 
غیر الملموسة كالفرق بین صافي عوائد البیع والقیمة    یتم قیاس األرباح والخسائر الناتجة من إلغاء احتساب أي من األصول

 الدفتریة لألصل، ویتم احتسابھا في بیان الدخل الموحد عند إلغاء احتساب األصل.  
       

 التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمانإنخفاض قیمة  )ف
 

 تحتسب المجموعة مخصصات الخسارة للخسائر االئتمانیة المتوقعة على: 
 البنوك أرصدة لدى  •
 إیداعات لدى المؤسسات المالیة  •
 موجودات التمویالت  •
 أقساط إیجارات مستحقة •
 )أدوات دین بالتكلفة المطفأة(استثمار في الصكوك  •
   ذمم مدینة أخرى •
 التزامات تمویلیة غیر مسحوبة وعقود الضمانات المالیة الصادرة.  •
 

یة المتوقعة لمدى الحیاة، ما عدا التالي، والتي یتم قیاسھا  تقیس المجموعة مخصصات الخسارة بمبلغ یساوي الخسائر االئتمان
    بالخسائر االئتمانیة المتوقعة لفترة إثني عشر شھراً:

 
 أدوات الدین التي تم تحدید أن لھا مخاطر ائتمانیة محدودة كما في تاریخ التقریر؛ •

أي مخاطر العجز عن السداد التي تحدث أدوات الدین األخرى وأرصدة البنوك التي لم تتعرض مخاطرھا االئتمانیة (   •
 خالل العمر المتوقع لألداة المالیة) لالرتفاع بصورة جوھریة منذ االحتساب المبدئي. 

 
قد زادت كثیراً منذ االحتساب المبدئي عند تقدیر    للتعرض الخاضع لمخاطر االئتمانعند تحدید ما إذا كانت المخاطر االئتمانیة  

الخسائر االئتمانیة المتوقعة، تأخذ المجموعة باالعتبار معلومات معقولة، وداعمة، وذات عالقة ومتوفرة بدون أي تكالیف أو  
قة للمجموعة، والتقییم جھد ال داعي لھا. ویشمل ذلك كالً من المعلومات والتحلیالت الكمیة والنوعیة، بناء على التجربة الساب

 االئتماني المطلع، بما في ذلك المعلومات التطلعیة. 
 

قد ارتفعت كثیراً، إذا تجاوزت مدة استحقاقھ   تعرضات خاضعة لمخاطر االئتمانتفترض المجموعة أن المخاطر االئتمانیة على  
 المجموعة أن األصل المالي في حالة تعثر إذا: تعتبر  یوماً. ۳۰أكثر من 

 
من غیر المحتمل أن یقوم المقترض بسداد التزاماتھ االئتمانیة للمجموعة بالكامل، بدون لجوء المجموعة لخطوات مثل   •

 ي منھا)  تسییل األداة المالیة (إن تم االحتفاظ بأ
 یوماً.   ۹۰الموجودات المالیة مستحقة ألكثر من  •

 
تعتبر المجموعة أن أداة الدین ذات مخاطر ائتمانیة منخفضة عندما یكون التصنیف االئتماني مساویاً للتعریف المفھوم عالمیاً 

 أو أعلى  حسب تصنیف وكالة ستاندرد أند بوروز.  -BBB"الدرجة االستثماریة". تعتبر المجموعة أن ھذه الدرجة تساوي   
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 .  أھم السیاسات المحاسبیة (یتبع)٤
 

 إنخفاض قیمة التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان (یتبع)  )ف
 

االئتمان. ترّحل  تطبق المجموعة منھجیة المراحل الثالث لقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة على التعرضات الخاضعة لمخاطر  
 .األصول من خالل المراحل الثالث التالیة، بناء على التغیرات في الجودة االئتمانیة منذ االحتساب المبدئي

 
 المرحلة األولى: الخسائر االئتمانیة المتوقعة إلثني عشر شھراً: 

تي لم یكن لھا أي زیادة جوھریة في  المرحلة األولى تشمل التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان عند االحتساب المبدئي، وال
مخاطر االئتمان منذ االحتساب المبدئي، أو ذات المخاطر االئتمانیة المنخفضة. الخسائر االئتمانیة المتوقعة إلثني عشر شھراً 

ست أحداث  شھراً بعد تاریخ بیان المركز المالي، وھي لی ۱۲ھي الخسائر االئتمانیة المتوقعة من أحداث التعثر المحتملة خالل  
العجز النقدي خالل فترة اإلثني عشر شھراً، لكن مجموع الخسائر االئتمانیة على األصل الموزون باحتمالیة حصول حدث  

 الخسارة خالل اإلثني عشر شھراً القادمة. 
 

 لیست منخفضة القیمة   –المرحلة الثانیة: الخسائر االئتمانیة المتوقعة لمدى الحیاة 
التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان التي یوجد لھا ارتفاع جوھري في مخاطر االئتمان منذ االحتساب  المرحلة الثانیة تشمل  

المبدئي، ولكن ال یوجد دلیل موضوعي على انخفاض قیمتھا. بالنسبة لھذه الموجودات، یتم احتساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة 
یاة ھي الخسائر االئتمانیة المتوقعة الناتجة من أحداث التعثر المحتملة على  لمدى الحیاة. الخسائر االئتمانیة المتوقعة لمدى الح

مدى الحیاة المتوقعة لألداة المالیة. الخسائر االئتمانیة ھي المتوسط الموزون للخسائر االئتمانیة مع احتمالیة حدوث التعثر في 
 السداد لمدى الحیاة.

 
 منخفضة القیمة –االئتمانیة المتوقعة لمدى الحیاة المرحلة الثالثة: الخسائر 

المرحلة الثالثة تشمل التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان التي یوجد لھا أدلة موضوعیة على انخفاض القیمة كما في تاریخ 
المالي المركز  المبیان  للمؤشرات  وفقاً  المركزي.حدد،  البحرین  الصادر عن مصرف  اإلرشادات  كتیب  في  لھذه بال  ة  نسبة 

 .الموجودات، یتم احتساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة لمدى الحیاة 
 

 قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة
 الخسائر االئتمانیة المتوقعة ھي تقدیرات مرجحة للخسائر االئتمانیة. یتم قیاس الخسائر االئتمانیة كما یلي: 

غیر منخفضة القیمة كما في تاریخ بیان المركز المالي: بالقیمة الحالیة لجمیع   التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان •
العجوزات النقدیة (أي الفرق بین التدفقات النقدیة المستحقة للشركة وفقاً للعقد، والتدفقات النقدیة التي تتوقع المجموعة 

 استالمھا). 
ریخ بیان المركز المالي: بالفرق بین إجمالي القیمة  منخفضة القیمة كما في تا  لتعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمانا •

 الدفتریة والقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة.
االلتزامات المالیة غیر المسحوبة: بالقیمة الحالیة للفرق بین التدفقات النقدیة التعاقدیة المستحقة للمجموعة لو تم سحب  •

 لتي تتوقع المجموعة استالمھا.االلتزامات، والتدفقات النقدیة ا
 عقود الضمانات المالیة: الدفعات المتوقعة لتعویض حامل العقد، مطروحاً منھا أي مبالغ تتوقع المجموعة استردادھا.  •
 یتم خصم الخسائر االئتمانیة المتوقعة بمعدل الفائدة الفعلي لألداة المالیة.  •

 
 ً  التعرضات المنخفضة ائتمانیا

منخفضة ائتمانیاً.  التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان  ، تقوم المجموعة بتحدید ما إذا كانت  كز الماليبیان المرفي تاریخ  
االئتمان  یعتبر   الخاضع لمخاطر  النقدیة التعرض  التدفقات  تأثیر سلبي على  لھ  أكثر  أو  ائتمانیاً" عند وقوع حدث  "منخفض 

 المستقبلیة المقدرة للتعرض. 
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 إنخفاض قیمة التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان (یتبع)  )ف
 

 المعلومات القابلة للرصد التالیة: األدلة على أن التعرض ضعیف ائتمانیاً تشمل 
  صعوبات مالیة جوھریة للمقترض أو المصدر؛ 
  یوماً ؛  ۹۰خرق للعقد، مثل العجز أو التأخر في السداد، أو استحقاق األصل المالي لفترة تفوق 
  أو السلفة من قبل البنك بشروط ال تعتبرھا البنك في ظروف أخرى؛ ویلمتسھیالت التإعادة ھیكلة 
 تمل أن المقترض أو الُمصِدر سیعلن إفالسھ أو أي إعادة ھیكلة مالیة أخرى؛ من المح 
  .ركود أو اختفاء سوق نشط لألداة المالیة بسبب الصعوبات المالیة 
 

 عرض مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة في بیان المركز المالي 
 من إجمالي القیمة الدفتریة للموجودات. للتعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمانیتم طرح مخصصات الخسارة 

 
 حقوق الملكیة التي تظھر بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة  أسھم االستثمارات فيانخفاض قیمة )  ص

في حالة االستثمارات  في األسھم المصنفة بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة والتي تظھر بالقیمة العادلة، یعتبر وجود  
إنخفاض جوھري أو أي إنخفاض لفترة طویلة في القیمة العادلة لألوراق المالیة وبسعر أقل من سعر التكلفة دلیالً على  أي  

من تكلفتھ، ولمدة   ٪۳۰حدوث إنخفاض في قیمتھا. تَعتبر المجموعة أن اإلنخفاض یكون جوھریاً عندما تنخفض بنسبة تفوق  
لفترة طویلة. و والتي تظھر    -في حالة وجود مثل ھذه الدالئل، یتم تحویل الخسائر المتراكمة  تتجاوز تسعة أشھر إنخفاضاً 

تم  االستثمار  ذلك  قیمة  إنخفاض في  الحالیة، بعد طرح أي خسائر  العادلة  القیمة  تكلفة اإلستحواذ وبین  بین  الفرق  بحساب 
اإلنخفاض في قیمة أدوات   حقاً عكس خسائرمن بیان حقوق الملكیة إلى بیان الدخل. یتم ال  -إحتسابھا سابقاً في بیان الدخل  

 االستثمار في حقوق الملكیة، والتي تم إحتسابھا في بیان الدخل، من خالل حقوق الملكیة. 
 

  إنخفاض قیمة الموجودات غیر المالیة) ق
بینة أعاله) في تاریخ  معدا تلك الخاضعة لمخاطر االئتمان التقوم المجموعة بمراجعة القیمة الدفتریة لموجوداتھا غیر المالیة (

لتقییم وجود أي دلیل قد یثبت حدوث إنخفاض في قیمتھا. عند وجود مثل ھذه الدالئل، یتم تقدیر القیمة المتوقع   رفع التقاریر
العادلة بعد طرح  دادإستر بقیمتھا  أو  المستغلة  بقیمتھا  إما  القابلة لإلسترداد ألي موجودات  القیمة  تقدر  الموجودات.  ھا لھذه 

تكالیف البیع، أیھما أكبر. تحتسب خسائر اإلنخفاض في القیمة إذا تجاوزت القیمة الدفتریة ألي موجودات قیمتھا التقدیریة 
القیمة فقط عند وجود  المتوقع إستردادھا. یتم إحتساب خسائ الدخل. یتم عكس خسائر اإلنخفاض في  ر اإلنخفاض في بیان 

 مؤشرات تبین إنتفاء ھذه الخسائر وعند تغیّر التقدیرات المستخدمة لتحدید القیمة المتوقع إستردادھا. 
 

دام معدل خصم یعكس تقییم السوق عند تقدیر القیمة المستغلة، یتم تخفیض التدفقات النقدیة المتوقعة إلى قیمتھا الحالیة بإستخ
الحالي للقیمة الزمنیة للنقد والمخاطر المحددة لموجودات أو وحدات تنتج تدفقات نقدیة. تحتسب خسائر اإلنخفاض في القیمة 

إستر المتوقع  التقدیریة  قیمتھا  نقدیة  تدفقات  تنتج  أو وحدات  الدفتریة ألي موجودات  القیمة  إحتساب دادإذا تجاوزت  یتم  ھا. 
خسائر اإلنخفاض في القیمة في بیان الدخل. یتم عكس خسائر اإلنخفاض في القیمة فقط عند وجود مؤشرات تبین إنتفاء ھذه  

ھا. الیتم إطفاء الشھرة المحتسبة على حده وإنما یتم دادالخسائر وعند تغیّر التقدیرات المستخدمة لتحدید القیمة المتوقع إستر
ة ویتم إحتسابھا بالتكلفة بعد طرح الخسائر المتراكمة لإلنخفاض في القیمة. الیتم عكس خسائر  إختبارھا سنویاً إلنخفاض القیم

 اإلنخفاض في قیمة الشھرة المحتسبة على حده. 
 

 أموال المستثمرین ) ر
ھذه األموال المستلمة من العمالء لالستثمار في شركات األغراض الخاصة، أو مشاریع الشركات التي أنشئت كجزء من     تمثل

أنشطتھا إلدارة االستثمارات، بانتظار تحویلھا لھذه المنشآت. عادة ما یتم صرف ھذه األموال على طلبات راس المال من ھذه  
تظھر بالتكلفة وا، وتستحق الدفع عن الطلب.  ھذه األموال التي تحتفظ بھا المجموعة،  المنشآت استناداً إلى أنشطتھا ومتطلباتھ

 المطفأة.  
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 حسابات جاریة للعمالء )  ش
. یتم قیاس المعامالت بالقیمة مجموعةیتم إحتساب األرصدة في الحسابات الجاریة (غیر اإلستثماریة) عند إستالمھا من قبل ال

بتاریخ التعاقد. یتم قیاس ھذه الحسابات بقیمتھا الدفتریة في نھایة الفترة    المجموعةالنقدیة المتوقع تحقیقھا وإستالمھا من قِبل  
 المحاسبیة.

 
       تمویالت ألجل    ) ت

تسھیالت من مؤسسات مالیة، وتمویالت عن طریق إصدار صكوك. یتم مبدئیا قیاس التمویالت بالقیمة  ألجل التمویالت تمثل
العادلة مضافاً إلیھا تكلفة المعاملة وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل الربح الفعلي. تحتسب تكالیف التمویل، 

ت في بیان الدخل الموحد كمصروفات التمویل. تقوم المجموعة بإلغاء احتساب  التمویال بوأرباح األسھم، والخسائر ذات العالقة  
  المطلوبات المالیة عند الوفاء بااللتزامات التعاقدیة أو إلغائھا أو انتھائھا.

 
 ضمانات مالیة )  ث

الضمان عن الخسارة التي یتكبدھا الضمانات المالیة ھي العقود التي تتطلب من المجموعة القیام بدفعات محددة لتعویض حامل  
بسبب فشل مدین معین عن تسدید دفعات عند حلول أجلھا وفقاً لشروط أداة الدین. یحتسب عقد الضمان المالي ابتداًء من تاریخ 

بح وفقاً  ، عندما یصلسداد االلتزام  إصداره. تحتسب المطلوبات الناشئة من عقد الضمانة المالیة بالقیمة الحالیة للدفعات المقدرة
 ).  ۳٤یضاح إللضمان محتمل. أصدرت المجموعة ضمانات مالیة لدعم مشاریع التطویر الخاصة بھا (

 
 )  أرباح األسھم خ

 یتم إحتساب أرباح األسھم المقترح توزیعھا على المساھمین كمطلوبات في الفترة التي یتم اإلعالن عنھا.
 

 ) رأس المال واالحتیاطیات ذ
تصنف المجموعة أدوات رأس المال كمطلوبات مالیة أو أدوات حقوق ملكیة وفقاً لمضمون الشروط التعاقدیة لألدوات. تتكون 
للتحویل.  قابلة  للمدفوعات على أساس األسھم، وأدوات  الملكیة  أسھم عادیة، وعنصر  للمجموعة من  الملكیة  أدوات حقوق 

 من القیاس المبدئي ألدوات حقوق الملكیة.تطرح إلصدار أدوات حقوق الملكیة  التكالیف اإلضافیة التي یمكن نسبھا مباشرة
  

 أسھم الخزینة 
یحتسب المبلغ المدفوع لشراء أسھم الخزینة في حقوق الملكیة، بما في ذلك جمیع المصروفات المباشرة المتكبدة التي یمكن 
نسبھا إلى عملیة الشراء. یظھر المبلغ المستلم من بیع أسھم الخزینة في البیانات المالیة كتغیر في حقوق الملكیة. ال یحتسب  

 عن بیع أسھم الخزینة.     للمجموعة موحد ال ربح أو خسارة في بیان الدخل 
 

 االحتیاطي القانوني 
من صافي الربح السنوي إلى احتیاطي قانوني   ٪۱۰، یتم تحویل  ۲۰۰۱بموجب متطلبات الشركات التجاریة البحریني لسنة  

االحتیاطي   یبلغ  عندما  االستقطاع  ھذا  إیقاف  یجوز  البنك.  في حالة تصفیة  إال  توزیعھ  یتم  المال    ٪٥۰والذي ال  من رأس 
 المدفوع.  یتم تحویل ھذا المخصصات لالحتیاطي القانوني عند موافقة المساھمون علیھا.     
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 حقوق ملكیة حاملي حسابات االستثمار  ) ض

ولھا حریة التصرف في في حسابات إستثمار غیر مقیدة،    المجموعةتمثل حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار أمواالً تحتفظ بھا  
بإستثمار أموالھم بالطریقة التي تراھا مناسبة من غیر وضع قیود من    المجموعةإستثمارھا. یخول أصحاب حسابات اإلستثمار  

 ر ھذه األموال.حیث المكان والطریقة والغرض من إستثما

رسوم إدارة (رسوم مضارب) على أصحاب حقوق اإلستثمار. من إجمالي اإلیراد من حسابات اإلستثمار،   المجموعةحتسب  ت
(احتیاطي معادلة األرباح   یتم تخصیص اإلیراد العائد إلى أصحاب حسابات اإلستثمار بعد توفیر المخصصات، واإلحتیاطیات

ضمن    المجموعةكمضارب. یتم تخصیص اإلیراد من قبل إدارة    المجموعةبعد طرح حصة  ، و احتیاطي مخاطر االستثمار)و
اإلستثمار.   بموجب شروط حسابات  بھا  المسموح  األرباح  الموجودات حدود مشاركة  المكتسبة من سلة  األرباح  توزیع  یتم 

تتحمل  المساھمین وأصحاب حسابات االستثمارات.    حقوق ملكیة  الممولة من قبل حقوق أصحاب حسابات االستثمار فقط بین
 المتعلقة بإدارة ھذه األموال والیتم تحمیلھا على أصحاب حسابات اإلستثمار. المتكبدة المصروفات اإلداریة   المجموعة

المجموعة بعمل مخصص معین  ومخصص جماعي   الموجودات .  المساھمین  لحقوق ملكیةتقوم  المستردة من ھذه  المبالغ 
 تخضع للتخصیص بین أصحاب حسابات االستثمار وحقوق ملكیة المساھمین. ال ة القیمةمنخفض

، إن تظھر حسابات اإلستثمار بقیمتھا الدفتریة وتشمل المبالغ المحتفظ بھا في إحتیاطیات معادلة األرباح ومخاطر اإلستثمارات
من إیرادات المضاربة، قبل إحتساب رسوم المضارب،    المجموعةإحتیاطي معادلة األرباح ھو المبلغ الذي تخصصھ  .  وجدت

وذلك بھدف المحافظة على مستوى معین من العوائد ألصحاب الودائع من اإلستثمارات. إحتیاطي مخاطر اإلستثمار ھو المبلغ 
ستثمار، بعد إحتساب رسوم المضارب، وذلك لغرض تعویض أي  من إیرادات أصحاب حسابات اإل المجموعة الذي تخصصھ 

ھذه االحتیاطیات زیادة في المطلوبات  أي من  خسائر مستقبلیة قد یتعرض لھا أصحاب حسابات اإلستثمار. ینتج عن إنشاء  
 .غیر المقیدة المتعلقة بحسابات اإلستثمار

  
 حسابات االستثمار المقیدة   

 المجموعةقوم  تتمثل حسابات اإلستثمار المقیدة موجودات مقتناة بواسطة أموال أصحاب ھذه الحسابات المقیدة وما شابھھا حیث  
المقیدة في   ابصفتھ اإلستثمار  أموال حسابات  إستثمار  یتم  أو وكالة.  أساس عقود مضاربة  إما على  بإدارتھا  إستثمار  مدیر 

أصحاب ھذه الحسابات. الیتم إدراج الموجودات المحتفظ بھا تحت ھذا التصنیف ضمن  مشاریع محددة بناءاً على توجیھات  
 موجودات المجموعة في البیانات المالیة الموحدة.

 
 إحتساب اإلیراد  ) ظ

بالقیمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق. یحتسب اإلیراد إلى حد أنھ من المرجح أن المنافع االقتصادیة  یتم احتساب اإلیراد  
المستقبلیة المتعلقة ببند اإلیرادات ستتدفق للمجموعة، وأنھ باإلمكان قیاس اإلیراد بصورة موثوقة، وتم استیفاء معاییر محددة  

 ناه:  لكل من أنشطة المجموعة كما ھو مشروح أد
 

 القطاع المصرفي
 

 المصرفیة ثماریةإیراد الخدمات االست
عند تقدیم خدمات المعاملة، واكتساب الدخل. ویكون ھذا عادة عند قیام إیراد الخدمات االستثماریة المصرفیة  یتم احتساب  

منافع اقتصادیة للمجموعة. یتم تحدید المجموعة بجمیع األعمال المھمة ذات العالقة بالمعاملة، وكان من المحتمل جداً تدفق  
األفعال الجوھریة المتعلقة بالمعاملة بناء على الشروط المتفق علیھا في مذكرة /عقود الطرح الخاص لكل معاملة. إن تقییم ما  

من قانونیاً  مة  إذا كانت المنافع االقتصادیة من المعاملة ستتدفق للمجموعة یتم تحدیده عندما یتم الحصول على التزامات ُملزِ 
 المكتتبین والمستثمرین الخارجیین الستثمار كبیر في المعاملة.

  
 على أساس الفترة الزمنیة التي یغطیھا العقد باستخدام معدل الربح الفعلي.   لدى/ من مؤسسات مالیة  إیداعاتإیراد  یتم احتساب  
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 المحاسبیة (یتبع).  أھم السیاسات ٤
 

 )   إحتساب اإلیراد (یتبع) ظ
 

من أوراق مالیة استثماریة عند التأكد من وجود حق االستالم، وھو عادة تاریخ الفصل الستالم إیراد أرباح األسھم  یتم إحتساب  
 األرباح بالنسبة لألسھم. 

 
التمویلیتم احتساب   الفعلي لألصل / االلتزام    إیرادات / مصروفات  الربح  المطفأة باستخدام معدل  التكلفة  باستخدام طریقة 

 المالي. 
 

ً   الرسوم وإیرادات العموالت تعتبر   من معدل الربح الفعلي لألدوات المالیة التي تظھر بالتكلفة المطفأة ویتم إضافتھا    جزءاً رئیسیا
. یتم إحتساب الرسوم والعموالت األخرى، بما في ذلك رسوم خدمة  عند قیاس معدل الربح الفعلي لھذه الموجودات المالیة

الحسابات، وعمولة البیع، ورسوم اإلدارة، ورسوم عرض وترتیب األسھم، ورسوم ترتیب التكتالت، متى تم تقدیم الخدمات  
 ذات العالقة. 

 
 ا العقد بإستخدام معدل الربح الفعلي. على أساس الفترة الزمنیة التي یغطیھإیراد عقود المرابحات والوكاالت تم إحتساب ی
 

التي تبدأ وتنتھي خالل فترة مالیة واحدة في بیان الدخل    عقود المشاركةخسائر البنك المتعلقة بمعامالت    وأیتم إحتساب أرباح  
وقت تصفیتھا (إنتھاء العقد). إذا كانت ھذه العقود تتخلل أكثر من فترة مالیة، یتم إحتساب األرباح بالمقدار الذي توزع فیھ ھذه  

 اركة. األرباح خالل تلك الفترة ووفقاً لنسبة المشاركة في األرباح المنصوص علیھا في عقد المش
 

(اإلجارة المنتھیة بالتملیك) بالتناسب مع الفترة الزمنیة التي یغطیھا    إیراد الموجودات المشتراة لغرض التأجیریتم إحتساب  
 اإلیجار.

 
بإستخدام معدل الربح الفعلي على مدى الفترة الزمنیة التي    یداعاتإیرادات وتكالیف اإلوكذلك    إیراد من الصكوكیتم إحتساب  

 تغطیھا ھذه األدوات.
 

 القطاع غیر المصرفي 
، في وقت  تحدید توقیت تحویل السیطرة  ویتم  عندما یحصل العمیل على السیطرة على البضائع أو الخدمات.یراد  اإلیحتسب  

   ممارسة االجتھاد واالحكام. ما أو بمرور الوقت، یتطلب 

العوائد والتي تم اعتبارھا النقطة الزمنیة التي قبل فیھا العمیل البضائع والمخاطر والبضائع للعمیل،  تسلیم  یحتسب اإلیراد عند  
  صورةبقیاس اإلیرادات والتكلفة  إمكانیة ، بشرطالزمنیةعند تلك النقطة اإلیرادات   حتسابذات الصلة بالملكیة المنقولة. وتم ا

 ولم یكن ھناك تدخل إداري مستمر في البضائع.، واحتمال استرداد المقابل، ةموثوق
 

 إیرادات مخالفة للشریعة اإلسالمیة   ) غ
لذلك، تحول أرباح المصادر غیر   تلتزم المجموعة بعدم إحتساب أي إیراد من مصدر یتنافى مع الشریعة اإلسالمیة. ووفقاً 

 اإلسالمیة إلى حساب األعمال الخیریة الذي تستخدمھ المجموعة لألعمال الخیریة.  
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 المحاسبیة (یتبع).  أھم السیاسات ٤
 
 الزكاة    ) أأ

للمجموعة   الزكاة  أساس  على  الزكاة  رقم  وفقاً  تحتسب  المالي  المحاسبة  والمراجعة    ۹لمعیار  المحاسبة  ھیئة  الصادرعن 
. تقوم المجموعة بدفع الزكاة استناداً على األرقام الموحدة  ، باستخدام طریقة صافي الموجوداتللمؤسسات المالیة اإلسالمیة

بدایة السنة. الزكاة المتبقیة تدفع من قبل المساھمین    فيألرصدة االحتیاطي القانوني، واالحتیاطي العام، واألرباح المستبقاة  
الزكاة   رى ھي من مسئولیة حاملي على حقوق ملكیة حاملي حسابات االستثمار والحسابات األخ  المستحقةبصورة فردیة. 

 حسابات االستثمار. 
 

 ع الموظفینمناف )   ب ب
 

 )  المنافع قصیرة األجل۱
تقاس منافع الموظفین قصیرة األجل على أساس غیر مخصوم وتسجل كمصروف متى ما قدمت الخدمة ذات العالقة. یتم عمل  
مخصص للمبلغ المتوقع دفعھ ضمن المكافآت النقدیة قصیرة األجل أو خطط المشاركة في األرباح، إذا كان على المجموعة  

ابقة قام الموظفون بتقدیمھا، وإذا كان باإلمكان تقدیر ھذا االلتزام بصورة التزام قانوني أو اعتیادي حالي كنتیجة لخدمات س
إما إلنھاء  المجموعة بخطة رسمیة مفصلة  التزام  الثابت  الخدمة كمصروف عندما یكون من  إنھاء  منافع  موثوقة. تحتسب 

ي للتقاعد االختیاري، بدون احتمال الخدمات قبل تاریخ التقاعد الطبیعي، او لتوفیر منافع إنھاء الخدمة نتیجة لعرض تشجیع
 حقیقي لالنسحاب.   

 
 )  منافع ما بعد نھایة الخدمة۲

یتم تغطیة حقوق التقاعد والحقوق االجتماعیة الخاصة بالموظفین البحرینین حسب نظام الھیئة العامة للتأمین االجتماعي وھو  
ة من البنك والعاملین على أساس نسبة مئویة ثابتة من نظام "اشتراكات محددة"، والذي یتم بموجبھ تحصیل اشتراكات شھری

 الراتب. یتم احتساب مساھمات البنك كمصروف في بیان الدخل الموحد متى استحقت. 
 

یستحق الموظفون األجانب وبعض الموظفین البحرینیین الذین یعملون بعقود عمل محددة مكافأة نھایة الخدمة، على أساس مدة 
. تم عمل مخصص لھذا االلتزام غیر الممول، وھو نظام منافع محددة عن طریق حساب االلتزام  الخدمة وآخر راتب شھري

النظري على افتراض أن جمیع الموظفین قد تركوا العمل بتاریخ نھایة السنة. تعتبر ھذه المنافع كنظام " منافع محددة "، ویتم 
 موحد.  احتساب أي زیادة أو نقصان في ھذا االلتزام في بیان الدخل ال

 
والموظفون شھریاً بنسبة مئویة ثابتة من    المجموعةساھم  تنظام توفیر اختیاري للموظفین، حیث    مجموعةكما یوجد لدى ال

من   موظفین  وھم  أمناء  مجلس  قبل  من  البرنامج  ھذا  إدارة  یتم  كنظام المجموعةالراتب.  طبیعتھ  في  البرنامج  ھذا  یعتبر   .
 كمصروف في بیان الدخل الموحد متى استحقت.   المجموعةاشتراكات محددة، ویتم احتساب مساھمات 

 
 مكافأة الموظفین على أساس منح أسھم البنك)  برنامج ۳

لدى البنك برنامج مكافأة للموظفین على أساس منح أدوات حقوق الملكیة ("البرنامج"). وفقاً لھذا البرنامج،  یتم منح الموظفین 
 أسھم في البنك كمكافأة على إنجاز بناًء على شروط أداء غیر سوقیة وشروط خدمات (شروط المنح).    

 
یتم احتساب القیمة العادلة ألدوات حقوق الملكیة بتاریخ المنح كمصروف للموظفین في بیان الدخل مع زیادة مقابلة في حقوق  

 الملكیة على فترة استحقاق الموظفین لھذه األدوات من غیر قید أو شرط.  
 

ألدوات الملكیة ولكن ال تؤخذ في االعتبار  یتم األخذ في االعتبار الشروط األخرى غیر شروط المنح عند تقدیر القیمة العادلة 
ستمنح. ال   التي  الملكیة  أدوات  عدد  تقدیر  األداءؤتعند  الخدمات وشروط  االعتبار شروط  في  السوقیة   خذ  المرتبطة    غیر 

یتم تعدیل   التي ستمنح.  الملكیة  أدوات  تقدیر عدد  االعتبار عند  العادلة ولكن تؤخذ في  القیمة  المبلغ  بالمعامالت عند تحدید 
المحتسب كمصروف لیعكس بذلك عدد األسھم الممنوحة والتي من المتوقع استیفاء شروط الخدمات وشروط األداء لھا، لیكون  
المبلغ المحتسب كمصروف وفقاً لعدد األسھم التي تستوفي شروط الخدمات وشروط األداء بتاریخ المنح. إن المبلغ المحتسب 

 السوق.         شروطتیفاء كمصروف ال یتم تعدیلھ عند عدم اس
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 .  أھم السیاسات المحاسبیة (یتبع)٤
 

 المخصصات  ) ج ج
یتم إحتساب مخصصات، بناًء على أحداث سابقة، عندما تكون ھناك إلتزامات قانونیة أوحكمیة على المجموعة یمكن قیاسھا  

 منافع اقتصادیة یتم من خاللھا سداد تلك اإللتزامات. مع إحتمال الحاجة لتدفق ،بطریقة موثوقة
 

 ) العقود المثقلة باألعباء دد
یحتسب مخصص العقود المثقلة باألعباء عندما تكون المنافع التي تتوقع المجموعة الحصول علیھا من العقد أقل من  التكلفة  

موجب للعقد. یتم قیاس المخصص بالقیمة الحالیة لتكلفة إلغاء العقد وصافي التكلفة  والتي ال یمكن تجنبھا للوفاء بالتزاماتھا ب
 المتوقعة لالستمرار مع العقد، أیھما أقل.      

 
 ) المحاسبة بتاریخ المتاجرةھـ ھـ

المجموعة بشراء أو بیع  یتم احتساب جمیع معامالت البیع والشراء "االعتیادیة" بتاریخ المتاجرة، أي التاریخ الذي تلتزم فیھ  
   المالي. األصل

 
 حاملي حسابات االستثماراتحمایة برنامج )  وو

التي یحتفظ بھا لدى   الجاریة    المجموعةیتم تغطیة األموال  الفي حسابات إستثمار غیر مقیدة والحسابات    التابعة   ةشركمن 
تأسیسھ بموجب أنظمة مصرف البحرین المركزي وفقاً لقرار ببرنامج حمایة الودائع ("البرنامج") الذي تم    المصرفیة بالتجزئة

 . ۲۰۱۰) لسنة ۳٤رقم (
 

 ضریبة الدخل ) زز
المجموعة للضرائب بموجب عملیات شركاتھا التابعة. یتكون مصروف ضریبة الدخل من الضریبة الحالیة والضریبة    تخضع

حقوق   في  مباشرة  المحتسبة  بالبنود  یتعلق  الذي  الحد  باستثناء  الدخل،  بیان  في  الدخل  یحتسب مصروف ضریبة  المؤجلة. 
ة. الضریبة الحالیة ھي الضریبة المتوقعة مستحقة الدفع أو مستحقة الملكیة، وفي ھذه الحالة یتم احتسابھا في حقوق الملكی

التي یتم تطبیقھا بشكل أو  القبض على الدخل أو الخسارة الخاضعة للضریبة للسنة، باستخدام المعدالت الضریبیة المطبقة،  
 ات السابقة. كبیر كما في تاریخ نھایة السنة، وأي تعدیل على الضریبة مستحقة الدفع فیما یتعلق بالسنو

 
یتم تسجیل ضریبة الدخل المؤجلة مع األخذ في االعتبار الفروقات المؤقتة بین القیمة الدفتریة للموجودات والمطلوبات المعدة 
لغرض التقاریر المالیة وتلك المعدة لغرض الضرائب. تحتسب ضریبة الدخل المؤجلة على أساس المعدالت الضریبیة المتوقع 

 في تاریخ بیان المركز المالي.  التي یتم تطبیقھا بشكل كبیر  أو  المؤقتة عند عكسھا بناء على القوانین المطبقة  تطبیقھا للفروقات  
 

یتم احتساب الموجودات الضریبیة المؤجلة للحد الذي یحتمل توفر أرباح مستقبلیة خاضعة للضریبة مقابل استخدام للفروقات  
تاریخ كل سنة مالیة و  یتم مراجعةالمؤقتة.   المؤجلة في  الضریبیة  المحتمل من عدم تحقق   ھاضیتخفیتم  الموجودات  بالحد 

القة. یتم مراجعة الموجودات الضریبیة المؤجلة بتاریخ نھایة كل سنة، وتخفض الى حد  االستفادة من الفوائد الضریبیة ذات الع
 أنھ من غیر المحتمل تحقق المنافع الضریبیة ذات العالقة.    

 
 في البیانات المالیة الموحدة. لدى المجموعة أي تعرضات جوھریة لضریبة حالیة أو مؤجلة تتطلب االحتساب حالیاً، ال یوجد 
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 .  أھم السیاسات المحاسبیة (یتبع)٤

 
 ) اإلجارةح ح

 
 تحدید اإلجارة

ما إذا كان العقد یمثل، أو یحتوي على صیغة إجارة. تعتبر االتفاقیة عقد إجارة، أو تحتوي     مجموعةقیّم التعند بدایة العقد، 
على صیغة إجارة، إذا كان العقد ینقل أصل حق االنتفاع (لكن لیس السیطرة) من أصل محدد لفترة من الزمن، نظیر مقابل 

 مادي متفق علیھ. 
 

 أصل حق االنتفاع وصافي التزام اإلجارة. احتساب  مجموعةبتاریخ بدایة العقد، یجب على ال
 
 أصل حق االنتفاع :  )۱
 

 عند االحتساب المبدئي، یقیس المستأجر أصل حق االنتفاع من األصل بالتكلفة، والذي یتكون مما یلي: 
 التكلفة األولیة ألصل حق االنتفاع؛ -
 التكالیف المبدئیة المباشرة المتكبدة من قبل المستأجر؛ و  -
 وإزالة األصل المعني.تكالیف تفكیك  -

 
یتم تخفیض التكلفة المبدئیة بالقیمة النھائیة المتوقعة لألصل المعني. إذا لم تكن التكلفة األولیة ألصل حق االنتفاع قابلة للتحدید 

یة بتاریخ استناداً إلى طریقة التكلفة األساسیة (على وجھ الخصوص في حالة اإلجارة التشغیلیة)، من الممكن تقدیر التكلفة األول
البدء استناداً إلى القیمة العادلة إلجمالي المقابل المدفوع/ المستحق (أي مجموع إیجارات اإلجارة) مقابل أصول حق االنتفاع،  

 بموجب معاملة مماثلة.
 

القیمة، بعد تاریخ البدء، یقوم المستأجر بقیاس أصل حق االنتفاع بالتكلفة مطروحاً منھا اإلطفاء المتراكم وخسائر انخفاض  
 معدلة ألثر أي تعدیل أو إعادة قیاس لإلجارة.

بإطفاء أصل حق االنتفاع من تاریخ البدء إلى نھایة العمر االقتصادي االفتراضي ألصل حق االنتفاع، على   مجموعةقوم الت
أساس منھجي یعكس نمط االستفادة من منافع أصل حق االنتفاع. المبلغ القابل لإلطفاء یتكون من أصل حق االنتفاع مطروحاً  

 منھ القیمة المتبقیة، إن وجدت.
 
دید فترة اإلجارة، بما في ذلك الفترة التعاقدیة الُملزمة، باإلضافة لفترات اختیاریة محددة معقولة، بما في بتح  مجموعةقوم الت

 ذلك: 
 على یقین معقول من ممارسة ھذا الخیار؛ و/أو   مجموعةال تفترات التمدید، إذا كان •

 الخیار. خیارات اإلنھاء، إذا كان البنك على یقین معقول من عدم ممارسة ھذا  •
 
بإجراء تقییم النخفاض القیمة لتحدید ما إذا كان أصل حق االنتفاع منخفض القیمة، والحتساب خسائر االنخفاض    مجموعةقوم الت

في القیمة. تقییم انخفاض القیمة یأخذ باالعتبار قیمة الخردة، إن وجدت. أي التزامات ذات عالقة، بما في ذلك وعود شراء  
 . العتبار ھي األخرىاألصل المعني، تؤخذ با
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 .  أھم السیاسات المحاسبیة (یتبع)٤

 
 ) اإلجارة (یتبع) ح ح

 
 صافي التزام اإلجارة      )۲

 كالتزام مقابل).یتكون صافي التزام اإلجارة من إجمالي التزام اإلجارة، زائداً تكلفة اإلجارة المؤجلة (المبینة 
 

یجب احتساب إجمالي التزام اإلجارة مبدئیاً بإجمالي مبلغ إیجارات اإلجارة المستحقة لفترة اإلجارة. تتكون اإلیجارات المستحقة 
 من الدفعات التالیة لحق االنتفاع من األصل المعني خالل فترة اإلجارة:

 ؛دفعات إجارة ثابتة، مطروحاً منھا أي حوافز مستحقة القبض •
 دفعات إجارة متغیرة، شاملة اإلیجارات التكمیلیة؛ •
 دفعات اإلجارة اإلضافیة، إن وجدت، إللغاء عقد اإلجارة (إذا كان شرط اإلجارة یعكس ممارسة المستأجر لخیار اإللغاء).  •

 
 یتم خصم مبالغ اإلجارة المدفوعة مقدماً من إجمالي التزام اإلجارة. 

 
تلك التي تعتمد على مؤشر أو معدل، مثل الدفعات المرتبطة بمؤشر أسعار المستھلك، أو األسواق دفعات اإلجارة المتغیرة ھي  

المالیة، أو المعدالت المعیاریة التنظیمیة، أو التغیرات في معدالت اإلیجار في السوق. دفعات اإلیجار التكمیلیة ھي إیجارات  
خدمات إضافیة أو تكبد تكالیف جوھریة لإلصالح أو الصیانة. كما   مشروطة ببنود معینة، كرسوم اإلیجار اإلضافیة بعد تقدیم

 أي عقود تحتوي على دفعات إیجار متغیرة أو تكمیلیة.     مجموعة، لم یكن لدى ال۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱في 
 

 صافي التزام اإلجارة من خالل:  مجموعةقیس التبعد تاریخ البدء، 
 لتزام اإلجارة (إطفاء تكلفة اإلجارة المؤجلة)؛زیادة صافي القیمة الدفتریة لتعكس العائد على ا •
 تخفیض القیمة الدفتریة إلجمالي التزام اإلجارة لیعكس دفعات اإلجارة المدفوعة؛  •
 إعادة قیاس القیمة الدفتریة في حالة إعادة تقییم أو التعدیالت على عقد اإلجارة، أو لتعكس دفعات اإلجارة المعدلة.  •
تكلفة اإلجارة المؤجلة یتم إطفاءھا للدخل على مدى فترات اإلجارة على أساس زمني متناسب، باستخدام طریقة معدل  •

 العائد الفعلي.  
 باحتساب ما یلي في بیان الدخل:  مجموعةقوم التبعد تاریخ البدء،  
 إطفاء تكلفة اإلجارة المؤجلة؛ و  •
تضمینھا • یتم  لم  (التي  المتغیرة  اإلجارة  األحداث/الظروف    دفعات  ومتى حصلت  عند  اإلجارة)  التزام  قیاس  في  بالفعل 

 المسببة.
 

 تعدیالت عقد اإلجارة        
 التعدیالت على عقد اإلجارة كما یلي: مجموعةحتسب التبعد تاریخ البدء، 

 اإلجارة المؤجلة؛ أوتغیر في فترة اإلجارة: إعادة احتساب وتعدیل أصل حق االنتفاع، والتزام اإلجارة، وتكلفة  •

تغیر دفعات اإلجارة المستقبلیة فقط: إعادة احتساب التزام اإلجارة وتكلفة اإلجارة المؤجلة فقط، بدون أي تأثیر على أصل   •
 حق االنتفاع. 

 
یعتبر التغییر في عقد اإلجارة كمكون إجارة جدید لیتم احتسابھ كإجارة جدیدة للمستأجر، إذا كان التغییر ینقل الحق الستخدام 

 األصل المعني القابل للتحدید، ویتم زیادة دفعات اإلجارة بما یقابل أصل حق االنتفاع اإلضافي، معاً. 
 

أن اإلجارة كإجارة معدلة كما في تاریخ السریان،    مجموعةعتبر التمبینة أعاله،  بالنسبة للتعدیالت التي ال تستوفي الشروط ال
بإعادة حساب التزام اإلجارة، وتكلفة اإلجارة المؤجلة، وأصل حق االنتفاع،   مجموعةقوم التویحتسب معاملة إجارة جدیدة.  

 وإلغاء احتساب معاملة وأرصدة اإلجارة الحالیة. 
 
 
 
 
 



 ٤٥                                                                             المالیة ش.م.بمجموعة جي اف اتش 
 

   إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
 بآالف الدوالرات األمریكیة                                                  ۲۰۲۲ دیسمبر  ۳۱ في  للسنة المنتھیة

 
 سات المحاسبیة (یتبع).  أھم السیا٤

 
 ح ح) اإلجارة (یتبع) 

 
 المصروفات المتعلقة باألصل المعني 

، یتم  مجموعةت التشغیلیة المتعلقة باألصل المعني، بما في ذلك المصروفات التعاقدیة المتفق على تحملھا من قبل الاالمصروف
والتكافل،   الجوھریة،  والصیانة  اإلصالح  لمصروفات  بالنسبة  فیھا.  تكبدھا  یتم  التي  الفترة  في  الدخل  بیان  في  احتسابھا 
والمصروفات األخرى العرضیة المتعلقة بملكیة األصل المعني (إذا تم تكبدھا من قبل المستأجر بصفتھ وكیل) فإنھ یتم تقییدھا 

   كذمم مدینة من المؤجر.     
 

 احتساب اإلعفاءات والمعالجة المحاسبیة المبسطة للمستأجر
 عدم تطبیق متطلبات احتساب وقیاس اإلجارة الحتساب أصل حق االنتفاع وصافي التزام اإلجارة لما یلي:   جموعةختار المتقد  

 اإلجارة قصیرة األجل؛ و  •

 اإلجارة التي یكون في األصل المعني ذي قیمة منخفضة. •
 

نفس   تملك  التي  المعنیة  األصول  كاملة من  فئة  األجل على  اإلجارة قصیرة  إعفاء  تطبیق  الممكن  والمرافق  من  الخصائص 
التشغیلیة. ومع ذلك، ال یمكن تطبیق إعفاء إجارة  األصول منخفضة القیمة إال على األصول / معامالت اإلجارة الفردیة، ولیس  

 على أساس المجموعة/الجمع. 
 

 ). ۱(٤لعقود اإلجارة المنتھیة بالتملیك، راجع إیضاح رقم بالنسبة لمحاسبة المؤجر 
 

 
 السیاسات المحاسبیةالتقدیرات المحاسبیة الھامة في تطبیق األحكام و.   ٥

تقوم المجموعة بعمل تقدیرات وفرضیات تؤثر على المبالغ المعلنة في ھذه البیانات المالیة للموجودات والمطلوبات خالل 
 .بشكل مستمر بناءاً على الخبرة وعوامل أخرى كالتوقعات لألحداث المستقبلیة  األحكامة المالیة التالیة. یتم تقییم التقدیرات وسنال
 

 األوكراني  –النزاع الروسي 
، فرضت مختلف البلدان  نزاعال  وبسبب ھذا  ("النزاع").ي بین روسیا وأوكرانیا  عسكراع  نز  اندلع،    ۲۰۲۲فبرایر    ۲٤في  

ذلك، أوقفت منظمات مختلفة عملیاتھا في روسیا.  ل   باإلضافةوالھیئات الدولیة عقوبات تجاریة ومالیة على روسیا وبیالروسیا.  
 قتصادي وزیادة التقلبات في أسعار السلع األساسیة بسبب تعطیل سلسلة التورید.إوقد أدى ھذا الصراع إلى انكماش 

 
تقییماً لمحفظتھا، وخلصت إلى أنھ لیس لدیھا أي تعرضات مباشرة للبلدان المتأثرة أو منھا. مع ذلك، ال    وقد أجرت اإلدارة

تزال احتماالت التعرضات غیر المباشرة قائمة. ومن الصعب في ھذه المرحلة تحدید األثر الكامل لھذا النزاع ألنھ یعتمد إلى  
لتي ال یمكن التنبؤ بھا، مثل المزید من العملیات العسكریة، والعقوبات  حد كبیر على طبیعة ومدة األحداث غیر المؤكدة وا

اإلضافیة، وردود الفعل على التطورات الجاریة من قبل األسواق المالیة العالمیة. وستواصل اإلدارة رصد أثر ھذا الوضع  
انخفضت  ،  ۲۰۲۲  دیسمبر  ۳۱كما في  ة  خالل السنة المنتھیالمتطور عن كثب على محفظتھا لتقییم األثر غیر المباشر، إن وجد.  

لالستثمارات التي تظھر بالقیمة العادلة من    ألف دوالر أمریكي  ٦۳٬۳۱۲بمبلغ  لمجموعة  االستثماریة لمحفظة  لالقیمة السوقیة ل 
،  الخسارةلالستثمارات التي تظھر بالقیمة العادلة من خالل الربح أو  ألف دوالر أمریكي    ٤۸٬۳۹۹وبمبلغ  خالل حقوق الملكیة،  

وال تتوقع تصفیة اي من محفظتھا مع ذلك، فإن المجموعة ال تتداول في مثل ھذه األوراق المالیة،    .تقلبات السوقوذلك نتیجة  
   على المدى القصیر. السوقیة 
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 المحاسبیة الھامة والقرارات في تطبیق السیاسات المحاسبیة (یتبع) .   التقدیرات ٥

 
 األحكام )أ

منذ   ازدادت بصورة جوھریة  قد  لھا  الخاضعة  التعرضات  االئتمان على  كانت مخاطر  إذا  ما  تحدد  التي  المعاییر  وضع 
االحتساب المبدئي، وتحدید منھجیة دمج المعلومات المستقبلیة في قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة، واختیار واعتماد النماذج  

 . (أ))۳٥وإیضاح ( )ف( ٤لمتوقعة مشروحة في إیضاح المستخدمة لقیاس الخسائر االئتمانیة ا
 
 تصنیف االستثمارات     )۱

ات بالقیمة العادلة  ستثماركاخالل عملیة تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة، تقرر اإلدارة عند شراء أي استثمار إما بتصنیفھ  
یعكس تصنیف كل    .بالتكلفة المطفأة  استثمارات  بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة أو  أو استثمارات  من خالل بیان الدخل

إیضاح  (راجع  تصنیفھ  على  بناءاً  مختلفة  محاسبیة  لمعاملة  استثمار  كل  ویخضع  االستثمار  ھذا  تجاه  اإلدارة  نیة                     استثمار 
 ).)۱()ز(٤رقم 

 
 شركات ذات أغراض خاصة )۲

) لغرض السماح لمستثمري البنك بالمشاركة في استثمارات SPEsالمجموعة بتأسیس شركات ذات أغراض خاصة (تقوم  
البنك. تقوم المجموعة بتقدیم خدمات اإلدارة و إدارة االستثمار واالستشارة إلى ھذه الشركات، حیث تتضمن اتخاذ القرارات  

بإدارة ھذه الشركات بالنیابة عن مستثمرین البنك وھم عبارة عن أطراف  من قبل المجموعة بالنیابة عنھم. كما تقوم المجموعة  
ثالثة كبیرة وھم المستفیدون االقتصادیون لالستثمارات األساسیة. ال تقوم المجموعة بتوحید بیانات الشركات ذات األغراض 

نت المجموعة تمارس صالحیة الخاصة التي ال تمارس علیھا صالحیة السیطرة. في الحاالت التي یصعب تحدید ما إذا كا
السیطرة، تقوم المجموعة بعمل اجتھادات على أھداف أنشطة الشركات ذات األغراض الخاصة وتحدید مدى تعرضھا لمخاطر  
ومنافع ھذه الشركات وكذلك قدرتھا على اتخاذ قرارات تشغیلیة لھا وتحدید ما إذا كانت المجموعة تحصل على منافع من ھذه  

 القرارات. 
 
   .)۳()ز (٤راجع إیضاح رقم  –انخفاض قیمة استثمارات حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة  )۳

 
 التقدیرات  )ب
 المحتسبة بالتكلفة المطفأة  اإلنخفاض في قیمة التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان )۱

ذلك تضمین معلومات تطلعیة، مشروحة في إیضاح رقم  تحدید المدخالت في نموذج قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة، بما في  
 .(أ))۳٥) وإیضاح (ف( )٤(
   

 المسعرة  غیر ستثمارات حقوق الملكیةال القیمة العادلة قیاس )۲
في أسواق نشطة باستخدام أسالیب تقییم، مثل التدفقات   والغیر مسعرة  الملكیة  حقوقتحدد المجموعة القیمة العادلة الستثمارات  

و المخصومة  السوقالنقدیة  ومنھجیات  الدخل  السوق  نھج  ظروف  أساس  على  معین،  وقت  في  العادلة  القیمة  تحدید  یتم   .
ج  ومعلومات عن الشركات المستثمر فیھا. ان ھذه التقدیرات ذات طبیعة غیر موضوعیة ومتضمنة ألمور غیر مؤكدة وتحتا

 إلى درجة عالیة من القرارات التقدیریة، وعلیھ ال یمكن تحدیدھا بدقة متناھیة.  

نھ من الممكن بناءاً على المعلومات المتوفرة إإن األحداث المستقبلیة (كاستمرار األرباح التشغیلیة والقوة المالیة) غیر مؤكدة، و
ا عن  التالیة  المالیة  السنة  خالل  النتائج  تختلف  بأن  الدفتریة  حالیاً،  القیمة  على  جوھریة  تعدیالت  یتطلب  مما  لفرضیات، 

الحاالت التي یتم   التدفقات  فیھا  لالستثمارات. في  القیم العادلة، یتم تقدیر  النقدیة المخصومة لتقدیر  التدفقات  استخدام نماذج 
ثمر فیھا ووفقاً ألحدث البیانات المالیة  النقدیة المستقبلیة من قبل اإلدارة وفقاً للمعلومات والمناقشات مع ممثلي الشركات المست

المتوفرة المدققة وغیر المدققة. تم مراجعة أساس التقییم من قبل اإلدارة من حیث مالئمة الطریقة، وسالمة الفرضیات، وصحة  
 االحتساب، وتم اعتمادھا من قبل مجلس اإلدارة بھدف تضمینھا في البیانات المالیة الموحدة. 

 
 
 
 
 
 
 



 ٤٧                                                                             ف اتش المالية ش.م.بمجموعة جي ا
  

      إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  بآالف الدوالرات األمريكية                                                  ٢٠٢٢ ديسمبر  ٣١ في  للسنة المنتهية

  
  .   التقديرات المحاسبية الهامة والقرارات في تطبيق السياسات المحاسبية (يتبع) ٥

  
  (يتبع)  التقديرات  ) ب
  

يتضمن قرارات تقديرية، وعادة يستند على    حقوق الملكيةتقييم االستثمارات في أسهم حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل  
  ما يلي: 

 ؛ المعنيةالمشاريع  / للعقارات تقييم من قبل مقيمين خارجيين مستقلين  - 
   أحدث معامالت السوق دون شروط تفضيلية؛ - 
 مشابه إلى حد كبير؛   القيمة العادلة الحالية لعقد آخر - 
 أوالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة بالمعدالت الحالية المطبقة لبنود تحمل ذات الشروط وخصائص المخاطر؛  - 
 تطبيق نماذج التقييم األخرى.  - 

  
 انخفاض قيمة العقارات االستثمارية ) ٣

  ييم تقلعقاراتها 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 للعقار العقار

. العقارات االستثمارية  ةالحالي لحالتها الماديةمع األخذ في االعتبار للعقار، أو القيمة السوقية أو تكلفة االستبدال، المتبقية، 
المعامالت  و. نظراً الضطراب سوق العقارات،  والمغرب  ودولة اإلمارات العربية المتحدة  للمجموعة توجد في البحرين

متكررة  العقارية المحتمل  الغير  من  فإنه  ال  بناءً ،  التقييم  بأن  حالياً  المتوفرة  العقارات  المعلومات  قيمة  النخفاض  حالي 
 ة جوهريال  اتلتغيرلاالستثمارية قد يتطلب تعديل جوهري على القيمة الدفترية لهذه األصول خالل السنة المالية القادمة نتيجة  

  .  اتالتقييم ههذ مثل في االفتراضات المستخدمة في  
 

  للنقد ) انخفاض قيمة الموجودات المالية األخرى والوحدات المولدة ٤

تكون خاضعة النخفاض القيمة بناء على مؤشرات األداء وأوضاع  ركات الزميلة، والشهرة المحتسبة االستثمارات في الش
المحتسبة  الزميلة  والشركات  التابعة  الشركات  بعض  في  المجموعة  استثمارات  للنقد  المولدة  الوحدات  تتضمن  السوق. 

والتي تولد النقد بصورة مستقلة عن الموجودات وأنشطة المجموعة األخرى.  بطريقة حقوق الملكية والعقارات االستثمارية  
السياسات المحاسبية   للنقد موضحة في  المولدة  القيمة للوحدات  تقييم االنخفاض في  بالنسبة لالستثمارات  ق(   ٤أسس   .(

سترداد بناًء على القيمة العادلة  تم تقدير القيمة القابلة لاليالمحتسبة بطريقة حقوق الملكية ذات مؤشرات انخفاض القيمة،  
البيع تكاليف  منها  المستخدمة،  مطروحاً  والقيمة  تحديد  علىأيهما  أ،  تم  لالسترداد  .  القابلة  المحتسبة  القيمة  لالستثمارات 

ما إذا كانت إن الهدف من طرق التقييم هو تحديد    بطريقة حقوق الملكية باستخدام مزيج من طرق تقييم الدخل والسوق.
  القيمة الدفترية. مبلغ أكبر من  القابلة لالسترداد القيمة 

  
  نقد وأرصدة البنوك.  ٦
  

  ديسمبر ٣١    ديسمبر ٣١ 
  ٢٠٢١    ٢٠٢٢  
       

  ١٢٬١٥٣    ٩٬٠٩٨ نقد
  ٥٢٣٬٧٣٥    ٧١٤٬٩٦٨  أرصدة لدى البنوك

        المركزي: أرصدة لدى مصرف البحرين 
  ١٤٦٬٠٢٦    ٦٥٬٧٥١  حساب جاري  -
  ٤٠٬٥٥٧   ٦٨٬٤٢٢  حساب احتياطي -

  ٧٢٢٬٤٧١    ٨٥٨٬٢٣٩  
  

ألف دوالر أمريكي)    ٤٠٬٥٥٧:  ٢٠٢١ألف دوالر أمريكي (  ٦٨٬٤٢٢حساب االحتياطي لدى مصرف البحرين المركزي البالغ  
غير متوفر ألغراض العمليات اليومية للمجموعة.  يظهر النقد وأرصدة البنوك صافي من الخسائر االئتماينة المتوقعة بمبلغ  

  . ألف دوالر أمريكي) ألف ٢٤: ٢٠٢١دوالر أمريكي ( ألف ١١
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 خزینةال محفظة.  ۷
 

 دیسمبر ۳۱  دیسمبر ۳۱ 
 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
     

 ۱۸۰٬۰۰۰  ۷۲۹٬۳۱۱ إیداعات لدى مؤسسات مالیة 
    

    أدوات مشتقة 
 -  ۲٬٦۷٥ بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل 

    
    استثمارات أدوات حقوق ملكیة 

    بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة
 ۲۰٬۳٤٤  ۳۲٬۹٦٦ صكوك مسعرة  -

    بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل 
 ٤٤٥٬۱۸۳  ۳۷۱٬۹۷۸ أوراق مالیة مركبة   -
    

    استثمارات أدوات الدین 
    بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة

 ۱٬٦۳٥٬۷٤٤  ۸٤٦٬۲۰٥ صكوك مسعرة  -
    

    بالتكلفة المطفأة 
 ۸٦۰٬٦۱٦  ۲٬۲٤۰٬۳٥٤ *  صكوك مسعرة -
 ۳٬٤۸٦  ۳٬٤۹٤ صكوك غیر مسعرة  -
    

 )۱٤٬۱۲۷(  )۱٦٬۹٦۳( ) ۲۳(إیضاح  یطرح: مخصصات االنخفاض في القیمة

 ٤٬۲۱۰٬۰۲۰  ۳٬۱۳۱٬۲٤٦ 
 
 

  ۱٬٤۱۷٬۸۰۰:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ألف دوالر أمریكي (  ۱٬٦٥۳٬۸۷٥  بمبلغمتوسطة األجل  وتسھیالت قصیرة األجل    * تشمل
  ۲٬۰۷۰٬۳۱٥:  ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱ألف دوالر أمریكي (  ۲٬٥۰٦٬۰٤۱ ة بمبلغدرجبصكوك م) مضمونة الف دوالر أمریكي

ألف دوالر   ٤٥٬۱۸۳:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ألف دوالر أمریكي (  ۳۷۱٬۹۲۸  وأوراق مالیة مركبة بمبلغألف دوالر أمریكي)  
 أمریكي).  

 
 إعادة تنصیف 

خالل الفترة، وبناء على االنتھاء من عملیة إعادة تنظیم المجموعة، ومراجعة ھیكل تمویل المیزانیة العمومیة للبنك بشكل عام،  
 بمحفظة الخزینة المدرة للدخل.  قام البنك بإعادة تقییم ھدف نموذج العمل الذي یتم من خاللھ االحتفاظ

 
بإعادة تقییم ھدف محفظة   ۲۰۲۲تحسبا الحتیاجات السیولة قصیرة األجل وطویلة األجل، قام البنك خالل الربع األول من  

 :التالیة ةمتمیزاألعمال الذج االخزینة الخاصة بھ، حیث سیقوم بإدارة األصول األساسیة في إطار نم
 

 للتحصیلنموذج عمل المحتفظ بھا  )۱
تشمل ھذه المحفظة الصكوك قصیرة األجل وطویلة األجل، وأدوات الخزینة التي یتم االحتفاظ بھا لتلبیة متطلبات السیولة  
األساسیة لألصول السائلة عالیة الجودة، وعادة ما یتم االحتفاظ بھا حتى تاریخ استحقاقھا التعاقدي.  یتم تصنیف وقیاس  

لتكلفة المطفأة. على الرغم من أن اإلدارة تأخذ معلومات القیمة العادلة باالعتبار، إال أنھا األصول بموجب ھذا النموذج با
تقدم ذلك من منظور السیولة، ویظل التركیز الرئیسي لمراجعتھا للمعلومات المالیة بموجب نموذج العمل ھذا على جودة 

 االئتمان والعائدات التعاقدیة.
 
 الربح أو الخسارة ل المصنفة بالقیمة العادلة من خال )۲

تشمل ھذه األدوات التي ال تستوفي صفات التدفقات النقدیة التعاقدیة وتشمل میزات الخیار المتضمنة أو األدوات المحتفظ  
بھا بموجب محفظة تداول نشطة لتحقیق األرباح على المدى القصیر. ھذه المحفظة تشمل أوراق مالیة مركبّة وأدوات دین  

   تملك میزات عوائد ثابتة نموذجیة.ھجینة أخرى التي ال 
 



 ٤۹                                                                             مجموعة جي اف اتش المالیة ش.م.ب
 

   إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
 بآالف الدوالرات األمریكیة                                                  ۲۰۲۲ دیسمبر  ۳۱ في  للسنة المنتھیة

 
 (یتبع)  .  محفظة الخزینة۷

 
 إعادة تنصیف 

 
 نموذج عمل كل من المحتفظ بھ للتحصیل وللبیع )۳

یتم االحتفاظ بمحفظة الخزینة ذات المعدل الثابت المتبقیة تحت اإلدارة النشطة للخزینة لتحصیل كل من التدفقات النقدیة  
للعقد وللبیع. وتشمل ھذه المحفظة الصكوك وأدوات الخزینة األخرى التي یمكن تحدید عوائدھا. ویعتبر موظفو اإلدارة 

یتجزأ من تحقیق األھداف المحددة لوحدة أعمال الخزینة. ھذه المحفظة، مع   الرئیسیون ھذین النشاطین بأنھما جزء ال
تولید العوائد في المقام األول من خالل العائد، یتم االحتفاظ بھا أیضا لتلبیة االلتزامات المتوقعة أو غیر المتوقعة، أو 

تصنیف وقیاس الموجودات بموجب ھذا لتمویل عملیات االستحواذ المتوقعة أو النمو في وحدات األعمال األخرى.  یتم  
 النموذج بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة. 

 
، صنف البنك محفظة صكوكھ بالكامل على أنھا بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة، بموجب ۲۰۲۱  دیسمبر  ۳۱لغایة  

إلى تغییر جوھري   تقد أد كلة المجموعة  إعادة ھینموذج أعمال 'محتفظ بھ للتحصیل والبیع'. وقد قدر مجلس اإلدارة أن  
في إدارة السیولة واالستراتیجیة داخل البنك، وأن التصنیف أعاله لمحفظة الخزینة یعكس على أفضل وجھ الطریقة التي  
سیتم بھا إدارة األصول من أجل تحقیق أھداف نموذج العمل الجدید وتوفیر المعلومات لإلدارة. نظرا للتغییر المذكور 

 على النحو التالي:  ۲۰۲۲ ینایر ۱في نموذج العمل، قام البنك بإعادة تصنیف محفظة الخزینة الخاصة بھ كما في  أعاله 
 

 معاد تصنیفھا إلى التكلفة   عكس المبالغ المحتسبة   بالقیمة العادلة من خالل   األصول الخاضعة إلعادة التصنیف 
 المطفأة  في احتیاطي القیمة العادلة  حقوق الملكیة  
  لالستثمارات   

    
 ۹۳٥٬٥۱٤ ٤۱٬۳۲۰ ۸۹٤٬۱۹٤ صكوك  

 
 

 بیان الدخل بالقیمة العادلة من خالل  -أ)  استثمارات 
 

۲۰۲۱  ۲۰۲۲  
    

 ینایر   ۱في  ٤٤٥٬۱۸۳  ۳٦۹٬٦۲۸
 إضافات   ٥۲٬٦۰۲  ٥٥۷٬٦۸۱

 استبعادات   )۷٤٬۷۳٤(  ) ٤٦٤٬۹۰۳(
 ، صافي القیمة العادلةتغیرات  )٤۸٬۳۹۸(  )۱۷٬۲۲۳(

 ۲۰۲۲  دیسمبر  ۳۱في  ۳۷٤٬٦٥۳  ٤٤٥٬۱۸۳
 
 

 بالقیمة العادلة من خالل حقوق ملكیة -)  استثمارات ب
 

۲۰۲۱  ۲۰۲۲  
    

 ینایر   ۱في  ۱٬٦٥٦٬۰۸۸  ٦٤۸٬۹۹۱
 خالل السنة إضافات  ۳۱۹٬۱۹۲  ۱٬۱۲۲٬٥٤٤

 تحویالت  / استبعادات  ) ۱۲۳٬٤۹٥(  )۷٦٬۰۳۳(
 إطفاء  )۷٬۱۹۲(  )٥٬۳٤۰(

 التكلفة المطفأة إعادة تصنیف إلى  ) ۹۳٥٬٥۱٤(  -
 تغیرات القیمة العادلة  )۲۹٬۹۰۸(  )۳٤٬۰۷٤(

 ۲۰۲۲  دیسمبر  ۳۱في  ۸۷۹٬۱۷۱  ۱٬٦٥٦٬۰۸۸
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 التمویالت موجودات  . ۸

 
 دیسمبر ۳۱  دیسمبر  ۳۱ 
 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 

    
 ۹۹٥٬۳۲٤  ۹۸۲٬۱۷۰ مرابحة 

 ۲۳۹  ۲۳۹ وكالة 
 ۲٬٥۷٦  ۱۷٬۳۳٦ مضاربة 

 ۳۸٤٬۳۱۲  ٤۹۹٬۸٦٥ إجارة موجودات 
 ۱٬٤۹۹٬٦۱۰  ۱٬۳۸۲٬٤٥۱ 
    

 )۷۱٬٤٤۹(  )٦٤٬۳۷۲( یُطرح: مخصصات اإلنخفاض في القیمة   

 ۱٬٤۳٥٬۲۳۸  ۱٬۳۱۱٬۰۰۲ 
 

   .ألف دوالر أمریكي)  ٤٦٬۱۳۰:  ۲۰۲۱ألف دوالر أمریكي (  ٥۰٬۱۳۳ذمم عقود المرابحة المدینة صافي من أرباح مؤجلة تبلغ  
 

 المجموع ۳المستوى ۱المستوى ۱المستوى  ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱
     

 ۱٬٤۹۹٬٦۱۰ ٦۹٬٥٦٥ ۱٤۳٬٤۹٦ ۱٬۲۸٦٬٥٤۹ موجودات التمویالت (إجمالي) 
 )٦٤٬۳۷۲( )۳٤٬۳۳٦( )۱۱٬۹۹۰( )۱۸٬۰٤٦( االئتمانیة المتوقعة الخسائر  

     
 ۱٬٤۳٥٬۲۳۸ ۳٥٬۲۲۹ ۱۳۱٬٥۰٦ ۱٬۲٦۸٬٥۰۳ موجودات التمویالت (صافي) 

 
 المجموع  ۳المستوى ۱المستوى ۱المستوى   ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

     
 ۱٬۳۸۲٬٤٥۱ ۱۱٤٬۹۹۸ ۲٥۱٬٥۰۰ ۱٬۰۱٥٬۹٥۳ موجودات التمویالت (إجمالي) 

 )۷۱٬٤٤۹( )٤٤٬۳٤٥( )۷٬۱۰۹( )۱۹٬۹۹٥( الخسائر االئتمانیة المتوقعة 
     

 ۱٬۳۱۱٬۰۰۲ ۷۰٬٦٥۳ ۲٤٤٬۳۹۱ ۹۹٥٬۹٥۸ موجودات التمویالت (صافي) 
 

 الحركة في مخصصات اإلنخفاض في القیمة كانت كما یلي:
 

 المجموع ۳المستوى ۱المستوى ۱المستوى مخصصات انخفاض القیمة
     

 ۷۱٬٤٤۹ ٤٤٬۳٤٥ ۷٬۱۰۹ ۱۹٬۹۹٥ ۲۰۲۲ینایر  ۱في الرصید 
 - )۹۹۲( )۱٬٤۱۱( ۲٬٤۰۳ صافي الحركة بین المستویات 

 ٦٬۹۳٥ ٤٬۸۸۸ ٦٬۲۹۲ )٤٬۲٤٥( )۲۳صافي المخصص للسنة (إیضاح 
 )۱٤٬۰۱۲( )۱٤٬۰۱۲( - - ب و شطم

     
 ٦٤٬۳۷۲ ۳٤٬۲۲۹ ۱۱٬۹۹۰ ۱۸٬۱٥۳ ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱في 

 
 المجموع  ۳المستوى ۱المستوى ۱المستوى انخفاض القیمةمخصصات 

     
 ٥٦٬۰۱۰ ۲۸٬۹۱٤ ٦٬۲٥٥ ۲۰٬۸٤۱ ۲۰۲۱ینایر  ۱في الرصید 

 - )۱٬٦۱۸( ۸۲۲ ۷۹٦ صافي الحركة بین المستویات 
 ۱٦٬۳۷٦ ۱۸٬۰۸۰ ) ٦٤( )۱٬٦٤۰( )۲۳صافي المخصص للسنة (إیضاح 

 ) ۱۲( ) ۱۲( - - مشطوب 
 )۹۲٥( )۱٬۰۱۹( ۹٦ ) ۲( استبعاد

     
 ۷۱٬٤٤۹ ٤٤٬۳٤٥ ۷٬۱۰۹ ۱۹٬۹۹٥ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في 

 



 ٥۱                                                                             مجموعة جي اف اتش المالیة ش.م.ب
 

   إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
 بآالف الدوالرات األمریكیة                                                  ۲۰۲۲ دیسمبر  ۳۱ في  للسنة المنتھیة

 
 . استثمارات عقاریة۹

 
۲۰۲۱  ۲۰۲۲  

    
 استثمار عقاري    

 أراضي  - ٥٦۰٬٦۲۷  ٥۲۹٬۰۷٦
 مباني  - ۱٥۲٬٤۸٤  ٦۳٬۷٥۸

    
٥۹۲٬۸۳٤  ۷۱۳٬۱۱۱  

    
 عقارات قید التطویر     

 أراضي  - ۱٤۳٬٤۸۸  ٥۹۲٬۹۲٦
 مباني  - ٤۳۰٬٤۸٦  ۷۱۹٬۸۳۸

    
۱٬۳۱۲٬۷٥  ٦٤۷۳٬۹۷٤  

    
۱٬۹۰٥٬٥۹۸  ۱٬۲۸۷٬۰۸٥  

 
 العقارات االستثماریة  )۱

. تم رھن عقار استثماري بقیمة  منطقة الخلیج العربي وأوروبا وأمریكا الشمالیةالعقارات االستثماریة تشمل أراضي ومباني في  
تبلغ   أمریكي (  ۳۹٫۹دفتریة  إجارة     ٤۰٫۸٤:  ۲۰۲۱ملیون دوالر  أمریكي ) مقابل تسھیالت وكالة، وتسھیل  ملیون دوالر 

 .  )۱٥(إیضاح 
 

دیسمبر    ۳۱ألف دوالر أمریكي (  ۹۳۱٬۲۹۱كانت    ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱القیمة العادلة للعقارات االستثماریة للمجموعة كما في  
ألف دوالر أمریكي)، بناًء على تقییم أعد من قبل مقیمین خارجیین مستقلین، والذین ویملكون خبرة حدیثة   ۷٦٦٬۸٤۸:  ۲۰۲۱

 ھذه ھي تقییمات المستوى الثالث ضمن تراتبیة القیمة العادلة.  .في موقع وفئة األصل الذي یتم تقییمھ
 

۲۰۲۱  ۲۰۲۲  
    

 ینایر   ۱في  ٥۹۲٬۸۳٤  ٥٤٥٬۰۷۲
 معاد تصنیفھ من بند أصول أخرى  -  ۱۷٬۳۳۸
 إضافات خالل السنة  ۱۷٥٬۸۳٤  ۳۰٬٤۲٤

 استھالك )۲٬۸۰٥(  -
 تحویالت /  استبعادات )٥۲٬۷٥۲(  -
    

 دیسمبر   ۳۱في  ۷۱۳٬۱۱۱  ٥۹۲٬۸۳٤
 

 تطویر قید العقارات  )۲
 عقارات قید التطویر للبیع.   تطویرقید العقارات تمثل 

 
۲۰۲۱  ۲۰۲۲  

    
 ینایر   ۱في  ۱٬۳۱۲٬۷٦٤  ۱٬۲۹٦٬۸۰۳

 إضافات   ۸۸٬۸۲۹  ۲۱٬۱٥۱
 استبعادات ) ۸۲۷٬٦۱۹(  )٥٬۱۹۰(
    

 دیسمبر   ۳۱في  ٥۷۳٬۹۷٤  ۱٬۳۱۲٬۷٦٤
 
 
 
 
 



 ٥۲                                                                             مجموعة جي اف اتش المالیة ش.م.ب
 

   إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
 بآالف الدوالرات األمریكیة                                                  ۲۰۲۲ دیسمبر  ۳۱ في  للسنة المنتھیة

 
 

 الملكیة الخاصة . استثمارات ۱۰
 

۲۰۲۱  ۲۰۲۲  
    
 أدوات حقوق الملكیة استثمارات    
 ) ۱( بیان الدخل بالقیمة العادلة من خالل    

 أوراق مالیة غیر مدرجة  - ۹٬٤۸۰  ۱۰٬۰۰۰

۱۰٬۰۰۰  ۹٬٤۸۰  
    
 بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة   

 ) ۲(  *مدرجة  أوراق مالیة  - -  ۱۳
 ) ٤( صكوك حقوق ملكیة  - ۸۳٦٬۲٥۱  -

 ) ۳(أوراق مالیة غیر مسعرة  - ٥٥٬۸۹۳  ۹۱٬٤۲٥

۹۱٬٤۳۸  ۸۹۲٬۱٤٤  
    

 ) ٤(  استثمارات في شركات زمیلة محتسبة بطریقة حقوق الملكیة ۱۰۳٬٤۷۱  ٦۹٬۰۰۳
 مخصص انخفاض القیمة  ) ٤۲(  )۱۲٤(
    

۱۷۰٬۳۱۷  ۱٬۰۰٥٬۰٥۳  
 

 بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل  -أسھم حقوق ملكیة ) استثمارات ۱
 

۲۰۲۱  ۲۰۲۲  
    

 ینایر ۱في  ۱۰٬۰۰۰  ۱۰٬۰۰۰
 استبعادات )٥۲۰(  -
    

 دیسمبر   ۳۱في  ۹٬٤۸۰  ۱۰٬۰۰۰
 

 
 بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة - مدرجة )  استثمارات أسھم حقوق ملكیة۲

 
۲۰۲۱  ۲۰۲۲  

    
 ینایر   ۱في  ۱۳  ۱۹٬۰٦۰

   استبعادات  ) ۱۳(  )۱۹٬۰٤۷(
    

 دیسمبر   ۳۱في  -  ۱۳
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٥۳                                                                             مجموعة جي اف اتش المالیة ش.م.ب
 

   إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
 بآالف الدوالرات األمریكیة                                                  ۲۰۲۲ دیسمبر  ۳۱ في  للسنة المنتھیة

 
 الملكیة الخاصة (یتبع) . استثمارات ۱۰

 
 بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة - المسعرةغیر  )  استثمارات أسھم حقوق ملكیة۳

 
۲۰۲۱  ۲۰۲۲  

    
 ینایر   ۱في  ۹۱٬٤۲٥  ۱۰۸٬۹۹۸

 بیع خالل السنة  -  )۲۱٬۰۰۳(
 تسدیدات رأسمالیة خالل السنة  )٥۲۰(  )٥٬۸٥٦(

 خالل السنة  إضافات  ٦٬۰٥۰  ۹٬۲۸٦
 تحویالت /  استبعاد )٤۱٬۰٦۲(  -
    

 دیسمبر   ۳۱في  ٥٥٬۸۹۳  ۹۱٬٤۲٥
 
 
 استثمارات محتسبة بطریقة حقوق الملكیة )٤

 الشركات الزمیلة الجوھریة التالیة: من المحتسبة بطریقة حقوق الملكیة تتكون االستثمارات 
 

 النشاط  حصة الملكیة الفعلیة دولة التأسیس  اإلسم 
  ۲۰۲۲ ۲۰۲۱  

العقاریة   المشاریع  شركة 
 كبیتال ش.م.ب (مقفلة) 

 اتتطویر عقارتملك وشركة  ٪ ٤۰ ٪ ۳۰ مملكة البحرین

لسحب   البحرین  شركة 
(مقفلة)  ش.م.ب  األلمنیوم 

 ("بلكسكو") 

 سحب وبیع منتجات األلمنیوم ٪ ۱۷٫۹۲ - مملكة البحرین

للتطویر إنشاء   شركة 
 ش.م.ب (مقفلة)

االحتفاظ بقطعة أرض في مملكة  ٪ ۳۳٫۳۳ ٪ ۳۳٫۳۳ البحرینمملكة 
 البحرین

 العقارات إدارة - ٪ ٤۰٫۰ مملكة البحرین   ش.م.ب (مقفلة)إنفراكورب 
   
 

۲۰۲۱  ۲۰۲۲  
    

 ینایر   ۱في  ٦۹٬۰۰۳  ۷۸٬۰٥۰
 إضافات   ۸۰٬۰۰۰  -
 استبعادات   )٥۷٬٤۳۷(  )٦٬۱۱۱(
 للسنة، صافي (الخسارة)  ربح / ال المجموعة منحصة  ۱۱٬۹۰٥  )۲٬۹۳٦(
    

 دیسمبر   ۳۱في  ۱۰۳٬٤۷۱  ٦۹٬۰۰۳
 

ما یلي معلومات مالیة مختصرة عن االستثمارات في شركات زمیلة احتسبت بطریقة حقوق الملكیة غیر معدلة بنسبة ملكیة  
 المجموعة (على أساس أحدث بیانات مالیة لھذه الشركات):

 
 ش.م.ب (مقفلة)  إنفراكورب  ۲۰۲۲  ۲۰۲۱

    
 مجموع الموجودات  ۱٬٦۸۷٬٥۳٤  ۲۰۲٬۳۹٦

 مجموع المطلوبات  ٤۱۸٬۰۱۲  ٦٦۷
 صكوك   -استثمارات أدوات الدین  ۹۰۰٬۰۰۰  -

 مجموع اإلیرادات  ۱۳۰٬۳٦۰  ۳٬٥٤۸
 (الخسارة)    /مجموع األرباح   ۳۳٬۱۹۰  )۷۹۹(



 ٥٤                                                                             مجموعة جي اف اتش المالیة ش.م.ب
 

   إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
 بآالف الدوالرات األمریكیة                                                  ۲۰۲۲ دیسمبر  ۳۱ في  للسنة المنتھیة

 
 

 الملكیة الخاصة (یتبع) . استثمارات ۱۰
 

 بطریقة حقوق الملكیة ةحتسبلمااألخرى  زمیلة الشركات ال ۲۰۲۲  ۲۰۲۱
    

 مجموع الموجودات  ۲۸٦٬۲۲۳  ۲٦۹٬۷۹۰
 مجموع المطلوبات  ۲۰٬٦٤۷  ٤۳٬۹۳٦

 مجموع اإلیرادات  ۱۲٬۰۹۷  ۱۰۰٬۹٤۰
 مجموع الخسارة   )٤٬٦۳۰(  )۳٬۷۲۰(

 
 

 . استثمارات مشتركة ۱۱
 

  دیسمبر ۳۱  دیسمبر ۳۱
۲۰۲۱  ۲۰۲۲  

    
 بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة   

   أوراق مالیة غیر مسعرة  - ۱۳۱٬٥٥۳  ۱٦٤٬٥٤۷
 بیان الدخل بالقیمة العادلة من خالل    

 أوراق مالیة غیر مسعرة  - ۱۰٬٤۹۸  ۷٬۳۳۰
    

۱۷۱٬۸۷۷  ۱٤۲٬۰٥۱  
 

۲۰۲۱  ۲۰۲۲  
    

 ینایر ۱في  ۱۷۱٬۸۷۷  ۱۲٦٬۳۱۹
 إضافات  ٥۸٬۷٥۱  ٥۷٬٦۲۰

 استبعادات )۹۲٬۱۹٥(  )۱۲٬۰٦۲(
  تغیرات القیمة العادلة ۳٬٦۱۸  -
    

۱۷۱٬۸۷۷  ۱٤۲٬۰٥۱  
 

 
 وموجودات أخرىذمم مدینة . ۱۲

 
۲۰۲۱  ۲۰۲۲  

    
 ذمم خدمات االستثمارات المصرفیة   ۱۹۳٬۹۲۳  ۱٤۸٬۹۸٥

 شركات زمیلة محتسبة بطریقة حقوق الملكیة مدینة من ذمم  ٦۲٬۰۰۰  -
 تمویل مشاریع، صافي   ۲٦٬۷٤٤  ٤۲٬۳۸۳
 تطویرقید الذمم مدینة من بیع عقارات  ۱٦٬۳٤۱  ٥۹٬۹۱٤
 سلفیات وودائع ٦۱٬٦۱۳  ٥۸٬۲۲۲
 ذمم مدینة من الموظفین             ٥٬۰٦۷  ۱۸٬۸۹۸
 أرباح مستحقة من صكوك  ۱۸٬۷٦٦  ۱۷٬۲۷۳
 إیجارات مستحقة         ٦٬۱۱۷  ۲٬۱۷٥

 مصروفات مدفوعة مقدماً وذمم مدینة أخرى  ۲۰۸٬٦۱٤  ۱۹۹٬۲۷٤
 ) ۲۳(إیضاح خصص انخفاض القیمة  صافي ممطروحاً:  )۹٬۳۱٦(  )۱٥٬٦۳٦(
    

٥۳۱٬٤۸۸  ٥۸۹٬۸٦۹  
 
 
 
 



 ٥٥                                                                             مجموعة جي اف اتش المالیة ش.م.ب   
 

    إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
 بآالف الدوالرات األمریكیة                                                    ۲۰۲۲ دیسمبر  ۳۱ في  للسنة المنتھیة

 
 

 . عقارات ومعدات۱۳
 

۲۰۲۱  ۲۰۲۲  
    

 أرض  ۸٦٬۸۳۹  ۱۷٬۹٥۸
 أخرى  مستأجرةوموجودات مباني  ۸۰٬۷۰۹  ۳۱٬۳۲۳
 أخرى شاملة األثاث والمركبات والمعدات ٦٥٬۱۸۸  ۹۰٬٤۰٦

       
۱۳۹٬٦۸۷  ۲۳۲٬۷۳٦  

 
 .ألف دوالر أمریكي) ۲٬٥٤۱: ۲۰۲۱ألف دوالر أمریكي (  ۳٬۰۳٦بلغ االستھالك على العقارات والمعدات خالل السنة، 

 
 

 وأفرادمالیة غیر من مؤسسات  إیداعات. ۱٤
المجموعة.   كجزء من أنشطة خزینةمع مؤسسات مالیة، وغیر مالیة، وأفراد في ھیئة عقود مرابحة ووكالة   إیداعاتتتمثل في  

التي  ، ومن قبل مؤسسة غیر مالیةملیون دوالر أمریكي )    ۸٤٫۳:  ۲۰۲۱(ر أمریكي  ملیون دوال  ۸٤٫۳تشمل ھذه األموال  
  .لعقوبات تنظیمیةحالیاً تخضع 

 
  ألجل . تمویالت۱٥

 
  دیسمبر ۳۱  دیسمبر ۳۱

۲۰۲۱  ۲۰۲۲  
    

 تمویالت المرابحة  ۱٬٦۸۰٬۹٤۰  ۱٬٤٤۹٬۸٥۲
 صكوك *  ۲٤۲٬۰۷٦  ۲٥۰٬۹٤۳
 تمویالت إجارة  ۱۷٬٦۰۳  ۲۰٬۰۹۳
 قروض أخرى  ۱٬٥۷۹  ۲۹٬۷۷۹

    

۱٬۷٥۰٬٦٦۷  ۱٬۹٤۲٬۱۹۸  
 
 

  دیسمبر ۳۱  دیسمبر ۳۱
۲۰۲۱  ۲۰۲۲  

    
 الجزء المتداول  ۹۸۷٬۳۲۰  ۱٬۲۷٥٬۹۸۱

 الجزء غیر المتداول  ۹٥٤٬۸۷۸  ٤۷٤٬٦۸٦
    

۱٬۷٥۰٬٦٦۷  ۱٬۹٤۲٬۱۹۸  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٥٦                                                                             مجموعة جي اف اتش المالیة ش.م.ب   
 

    إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
 بآالف الدوالرات األمریكیة                                                    ۲۰۲۲ دیسمبر  ۳۱ في  للسنة المنتھیة

 
 

 (یتبع) . تمویالت ألجل ۱٥
 

 : تتكون تسھیالت تمویالت المرابحة من
ألف دوالر امریكي)،   ۱٬٤۱۷٬۸۰۰:  ۲۰۲۱ألف دوالر أمریكي (  ۱٬٦٥۳٬۸۷٥تسھیالت قصیرة ومتوسطة األجل بمبلغ  

برھن صكوك (  ۲٬٥۰٦٬۰٤۱بقیمة    مدرجة  مضمونة  امریكي  دوالر  )،    ۲٬۰۷۰٬۳۱٦:  ۲۰۲۱الف  امریكي  دوالر  الف 
 ).  ألف دوالر أمریكي ٤۰۳٬۹۸٦:  ۲۰۲۱ألف دوالر أمریكي ( ۳۰۱٬۸٥۳مرّكبة بمبلغ  أوراق مالیةو

  
 صكوك* 

غیر مضمونة بمعدل من خالل إصدار شھادات صكوك  دوالر أمریكي    ألف  ٥۰۰٬۰۰قامت المجموعة بجمع    ،۲۰۲۰خالل  
قام البنك بإعادة شراء صكوك متراكمة بمبلغ .  لغایة تاریخھ  ۲۰۲٥سنویاً والتي تستحق السداد بحلول سنة    ٪۷٫٥ربح یبلغ  

   ألف دوالر أمریكي. ۷٬٦٦٤كما تشكل الصكوك القائمة أرباحاً مستحقة بمبلغ  دوالر أمریكي. ألف ۲٦٥٬٥۸۸
 

 
 مطلوبات أخرى  .۱٦

 
  دیسمبر ۳۱  دیسمبر ۳۱

۲۰۲۱  ۲۰۲۲  
    

 مستحقات الموظفین    ۱٥٬٥٤٤  ۱۸٬۰۸۹
 مخصصات ومستحقات أعضاء مجلس اإلدارة  ۱٬٥۰۰  ۲٬٤۹۹
 أرباح أسھم موزعة لم یطالب بھا ٤٬۷٥٤  ٤٬٥۷٤

 ربح مضاربة مستحق  ۱۳٬۱۸٤  ۱۲٬۹۹۲
 مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین  ٤٬۱۲٥  ۳٬۱٥٥
 األعمال الخیریة  وصندوق الزكاة   ٥٬۹۲٤  ٥٬۱۷۳

 * مبالغ مستلمة مقدماً من العمالء   ٦٬٦٤۸  ۷۰٬۰٥۱
 ذمم دائنة ۲٦٦٬٥۳٥  ۱۳٦٬۸۳۸
 مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى ۱۰٥٬۱٤۹  ۱٥۱٬۲۸۳

    
٤۰٤  ٤٬٦٥٤۲۳٬۳٦۳  

 
 

 العقاریة التي سیتم تسلیمھا من قبل المجموعة.على حساب األصول من العمالء * تمثل مبالغ مستلمة مقدماً 
 
 

 . حقوق ملكیة حاملي حسابات االستثمار  ۱۷
 

  دیسمبر ۳۱  دیسمبر ۳۱
۲۰۲۱  ۲۰۲۲  

    
 وكالة  – إیداعات وقروض من مؤسسات مالیة  ۲٥٬٤٥۸  ۲۳۱٬۷۲۲

 ضاربة م ۱٬۱۸۸٬۲۱٦  ۱٬۱۲٦٬٦۲۲
    

۱٬۳٥۸٬۳٤٤  ۱٬۲۱۳٬٦۷٤  
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٥۷                                                                             مجموعة جي اف اتش المالیة ش.م.ب   
 

    إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
 بآالف الدوالرات األمریكیة                                                    ۲۰۲۲ دیسمبر  ۳۱ في  للسنة المنتھیة

 
 

 (یتبع) . حقوق ملكیة حاملي حسابات االستثمار ۱۷
 

فئات األصول التالیة  في  بشكل مشترك  بمزج األموال المستلمة من حاملي حسابات االستثمار، وتم استثمارھا    مجموعةال  تقام
   دیسمبر: ۳۱كما في 

 
  دیسمبر ۳۱  دیسمبر ۳۱

۲۰۲۱  ۲۰۲۲  
    

 أرصدة لدى البنوك ۲۷٤٬٥۰۲  ٤٦٬۳٦۸
 حساب احتیاطي مصرف البحرین المركزي  ٦۸٬٤۲۲  ٤۰٬٥٥۷
 إیداعات لدى مؤسسات مالیة  ۱٦٦٬۱۳۰  ۷۰٬۰۰۳

 صكوك   –أدوات دین  ٤٥٦٬۳۱۰  ٤٥٦٬۳۱۰
 موجودات التمویالت  ۲٤۸٬۳۱۰  ۷٤٥٬۱۰٦

    
۱٬۳٥۸٬۳٤٤  ۱٬۲۱۳٬٦۷٤  

 
 : الشيء).۲۰۲۱، كان رصید احتیاطي معادلة األرباح واحتیاطي مخاطر االستثمار ال شي (۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱كما في 

 
المتعثرة إلى صندوق أصحاب حسابات االستثمار. یتم تخصیص جمیع مخصصات ال تقوم   المجموعة بتخصیص األصول 

الملكیة. لحقوق  القیمة  حسابات    انخفاض  ألصحاب  المتعثرة  المالیة  األصول  من  المستردة  المبالغ  تخصیص  أیًضا  یتم  ال 
 األستثمار. 

الممولة من حقوق حاملي حسابات االستثمار بین حقوق ملكیة  فقط من مجموعة الموجودات    ةالمكتسب  حاربیتم تخصیص األ
 حاملي األسھم وأصحاب حسابات االستثمارات. لم تحتسب المجموعة أي مصروفات إداریة على حسابات االستثمار. 

 
 فیما یلي متوسط األرباح الموزعة بین مساھمي المجموعة و أصحاب حسابات االستثمار: 

 
 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
 حصة   

 المضارب 
أسھم حاملي  

 حسابات االستثمار 
 حصة   

 المضارب 
أسھم حاملي  

 حسابات االستثمار
      

 ٪ ۱۷٫۰۳ ٪ ۸۲٫۹۷  ٪ ۳٤٫۹۹ ٪ ٦٥٫۰۱ مضاربة شھریة * 
 ٪ ۳٦٫۸۰ ٪ ٦۳٫۲۰  ٪ ٤۷٫٤٤ ٪ ٥۲٫٥٦ شھور  ۳مضاربة 
 ٪ ٤۱٫٥۱ ٪ ٥۸٫٤۹  ٪ ٤۷٫٤۷ ٪ ٥۲٫٥۳ أشھر  ٦مضاربة 
 ٪ ٤۸٫۸۷ ٪ ٥۱٫۱۳  ٪ ٥۷٫۹٦ ٪ ٤۲٫۰٤ شھر   ۱۲مضاربة 
 ٪ ٥۳٫۱٥ ٪ ٤٦٫۸٥  ٪ ٤٦٫٤۲ ٪ ٥۳٫٥۸ شھر   ۱۸مضاربة 
 ٪ ٤٦٫۹۹ ٪ ٥۳٫۰۱  ٪ ۷٥٫۳۳ ٪ ۲٤٫٦۷ شھر   ۲٤مضاربة 
 ٪ ٥٦٫٦۹ ٪ ٤۳٫۳۱  ٪ ٦۱٫۹۲ ٪ ۳۸٫۰۸ شھر   ۳٦مضاربة 

 
 للمصرف الخلیجي التجاري.  تتضمن حسابات التوفیر والوافر وحسابات مضاربة تحت الطلب* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٥۸                                                                             مجموعة جي اف اتش المالیة ش.م.ب   
 

    إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
 مریكیة بآالف الدوالرات األ                                                   ۲۰۲۲ دیسمبر  ۳۱ في  للسنة المنتھیة

 
 

 (یتبع) . حقوق ملكیة حاملي حسابات االستثمار ۱۷
 

 نصیب المستثمرین من العائد على أصول االستثمار المشترك، والتوزیعات لحاملي حسابات االستثمار كانت كما یلي:
 

  دیسمبر  دیسمبر 
۲۰۲۱  ۲۰۲۲  

    
 عوائد أصول االستثمار المشترك  )۸٥٬۲۰۰(  )٦٥٬۸٦۲(

 حصة البنك كمضارب  ٤۷٬۱٤۹  ۳٤٬۱٥۲
    
 لعائد لحاملي حسابات االستثمار ا ) ۳۸٬۰٥۱(  )۳۱٬۷۱۰(

 
 

الدخل.   المذكورة أعاله كمضارب تمثل جزءاً من الدخل من األعمال المصرفیة التجاریة في بیان  خالل السنة، بلغ  العوائد 
)  ٪٥۳٫۷۳:  ۲۰۲۱(    ٪ ٤٥٫۰٦متوسط حصة المضارب كنسبة من إجمالي الدخل المخصص ألصحاب حسابات االستثمار  

االستثمار. وبالتالي، فإن المجموعة تنازلت عن رسوم مضارب مقارنة بمتوسط حصة المضارب التعاقدیة مع أصحاب حسابات  
 ). ٪۹٫۹۷: ۲۰۲۱( ٪۲۳٫٥۰بلغ متوسطھا 

 
باإلضافة لتخصیص المضاربة، تقدم المجموعة أیضاً للمستثمرین خدمات الوكالة، حیث حققت المجموعة عوائد إجمالیة من  

المستثمرة بشكل مشترك بمبلغ   ملیون دوالر أمریكي) والذي    ۱٥٫۳۷۲:  ۲۰۲۱ملیون دوالر أمریكي (  ۲٥٬۳۰٤األصول 
عوائد  بلغ  جزءاً من دخل عملیات الخزینة والدخل من االستثمارات الخاصة واالستثمارات المشتركة في بیان الدخل.    لیشك

ملیون دوالر أمریكي) والتي تم تضمینھا    ۱۰٫۱٤٥:  ۲۰۲۱ملیون دوالر أمریكي (  ۲۱٬۰۲۷بلغ  م حاملي حسابات االستثمار  
ق بین العوائد من األصول المستثمرة والعوائد إلى حاملي حسابات االستثمار في بند تكالیف التمویل في بیان الدخل. یبلغ الفر

 ملیون دوالر أمریكي) ویمثل حصة المجموعة من العوائد بصفتھا كوكیل.  ٤٫۲۲۷: ۲۰۲۱ملیون دوالر أمریكي ( ٤٬۲۷٦
     

ى المستلمة على أسس أخرى عدا  ال تتشارك المجموعة في األرباح المحققة من استثمار الحسابات الجاریة واألموال األخر
 .  وعقود الوكالة  عقود المضاربة

 
جمیع األموال التي تم جمعھا من أصحاب حسابات االستثمار یتم تخصیصھا للموجودات على أساس األولویة، بعد تجنیب مبلغ  

 نقدي محدد وإیداعات لدى البنوك ألغراض إدارة السیولة. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٥۹                                                                             مجموعة جي اف اتش المالیة ش.م.ب   
 

    إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
 مریكیة بآالف الدوالرات األ                                                   ۲۰۲۲ دیسمبر  ۳۱ في  للسنة المنتھیة

 
 رأس المال .۱۸

 
  دیسمبر  دیسمبر 
۲۰۲۱  ۲۰۲۲  

 :   المصرح بھ   
 دوالر أمریكي للسھم الواحد   ۰٫۲٦٥سھم بواقع  ۹٫٤۳۳٫۹٦۲٫۲٦٤   

 دوالر أمریكي للسھم الواحد)  ۰٫۲٦٥سھم بواقع  ۹٫٤۳۳٫۹٦۲٫۲٦٤: ۲۰۲۱( ۲٬٥۰۰٬۰۰۰  ۲٬٥۰۰٬۰۰۰
    
 الصادر والمدفوع :    
 دوالر أمریكي للسھم الواحد  ۰٫۲٦٥سھم بواقع  ۳٬۸۳۲٬٥۹۳٫۸۳۸   

 دوالر أمریكي للسھم الواحد)  ۰٫۲٦٥سھم بواقع  ۳٫۷۷٥٫۹۹۰٫۰٦٤: ۲۰۲۱( ۱٬۰۱٥٬٦۳۷  ۱٬۰۰۰٬٦۳۷
 

 كانت الحركة في رأس المال خالل السنة كما یلي: 
 

۲۰۲۱  ۲۰۲۲  
    

 ینایر ۱في  ۱٬۰۰۰٬٦۳۷  ۹۷٥٬٦۳۸
 إصدار أسھم منحة  ۱٥٬۰۰۰  ۲٥٬۰۰۰

    
 دیسمبر   ۳۱في  ۱٬۰۱٥٬٦۳۷  ۱٬۰۰۰٬٦۳۸

 
  ۲۱۳٬۸۰٦٬۸۹۰:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱سھم خزینة (  ۳٤۱٬۱٥۰٬۷٦۸، احتفظ البنك بما مجموعھ  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱كما في  

:  ۲۰۲۱دوالر أمریكي ( ۲۹٬۹٥۸٬٤٥۳سھماً مكتسباً قیمتھا   ۱۰٦٬٦٤۱٬۸۸۱  باإلضافة لذلك، كان لدى البنك  سھم خزینة).
۱۱٬۹٦۳٬۲۰۷ .( 

 
 معلومات إضافیة حول رأس المال والمساھمین

 
 تندرج جمیع أسھم البنك تحت فئة واحدة، وجمیع المساھمین متساوون في حقوق التصویت. )۱
 عدد األسھم : یوضح جدول توزیع األسھم أدناه عدد المساھمین ونسبة التملك من مجموع  )۲

 
    % من مجموع 
    عدد األسھم  

 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱ عدد األسھم  عدد المساھمین  القائمة
 التصنیف*    

    
 ٪۱أقل من  ۲٬۲٦۰٬۷۰٥٬٥۷۷ ۸٬۳۰٤ ٪ ٥۸٫۹۸
 ٪٥إلى أقل من  ٪۱من  ۱٬۰۲۳٬۹۹۸٬۱۹۱ ۱٤ ٪ ۲٦٫۷۲
 ٪۱۰إلى أقل من  ٪٥من  ٥٤۷٬۸۹۰٬۰۷۰ ۲ ٪ ۱٤٫۳

    
۱۰۰٪ ۸٬۳۲۰ ۳٬۸۳۲٬٥۹۳٬۸۳۸  

 
    % من مجموع 
    عدد األسھم  

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ عدد األسھم  عدد المساھمین القائمة
 التصنیف*   

    
 ٪۱أقل من  ۲٬۲۷۱٬۹۲۷٬٥٥۰ ۸٬۱٤۲ ٪ ٦۰
 ٪٥إلى أقل من  ٪۱من  ۱٬٥۰٤٬۰٦۲٬٥۱٤ ۲۰ ٪ ٤۰

    
۱۰۰ ٪ ۸٬۱٦۲ ۳٬۷۷٥٬۹۹۰٬۰٦٤  

 
 .للبنك مجموع عدد األسھم القائمة* مبین كنسبة من 



  ٦٠مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب  

    إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  بآالف الدوالرات األمريكية٢٠٢٢ ديسمبر  ٣١ في  للسنة المنتهية

  (يتبع)  . رأس المال١٨

 التخصيصات والتغيرات في هيكل رأس المال  

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

  التخصيصات المقترحة 
  لموافقة المساهمين والجهات التنظيمية: ، والتي تخضع ٢٠٢٢اإلدارة التخصيصات التالية لسنة  اقترح مجلس 

  صافي أسهم الخزينة؛ من رأس المال المدفوع  ٪٦٫٠أرباح أسهم نقدية بنسبة ،
  ؛صندوق الزكاةلدوالر أمريكي  ١٬٠٠٠٬٠٠٠تخصيص
 ؛الحتياطي القانونيلدوالر أمريكي  ٩٬٠٢٥٬٣٠٠حويل ت
  دوالر أمريكي.  ١٬٢٠٠٬٠٠٠مكافأة مجلس اإلدارة بمبلغ  

       احتياطي أسهم منحة. ١٩
يتم مكافأة الموظفين في صورة أسهم كنسبة مئوية من  حيث  ،  يشغل البنك خطة حوافز للموظفين على أساس األسهم ("الخطة")

الخدمة ("شروط االستحقاق")تحقيق بعض شروط األداء   العادلة    .غير السوقية وشروط  القيمة  ألدوات حقوق يتم احتساب 
خالل الفترو التي يستحق فيها الموظفون الملكية الممنوحة للموظفين بتاريخ المنح كمصروف، مع زيادة مقابلة في حقوق الملكية  

    ألف دوالر أمريكي.  ٦٬٩٣٠مكافآت بمبلغ خالل السنة، احتسب البنك احتسب البنك هذه المكافآت بدون قيد أو شرط. 

. إيرادات أخرى ٢٠

 ٢٤٫٣:  ٢٠٢١مليون دوالر أمريكي (   ١٠٫٣١تشمل اإليرادات األخرى شطب التزامات لم تعد مطالب بها بعد اآلن بمبلغ  
مليون دوالر أمريكي) بعد االنتهاء من ترتيبات السداد لبعض الشركات التابعة غير البنكية، واسترداد مصروفات من شركات  

  ٩٫٦مليون دوالر أمريكي) وإيرادات الشركات التابعة غير المالية بمبلغ    ٠٫٣:  ٢٠٢١دوالر أمريكي (ال شيء  المشاريع بمبلغ  
  مليون دوالر أمريكي).  ٢٦٫٠:  ٢٠٢١مليون دوالر أمريكي (

  . تكلفة الموظفين٢١

٢٠٢٢  ٢٠٢١  

٥٥٬٩٢٤ ٦٠٬٢٣٢  رواتب ومنافع الموظفين 
٣٬٢٥٣  ٣٬١١١   االجتماعي ومنافع نهاية الخدمةمصروفات التأمين 
  مدفوعات على أساس األسهم   ٦٬٩٣٠  ٤٬١٩٦

٧٠٬٤١٥  ٦٣٬٢٣١  

    



 ٦۱  مجموعة جي اف اتش المالیة ش.م.ب  

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
 بآالف الدوالرات األمریكیة ۲۰۲۲ دیسمبر  ۳۱ في  للسنة المنتھیة

 (یتبع)  الموظفین. تكلفة ۲۱

 ً لسیاسة الحوافز المتغیرة للمجموعة، یتم إصدار جزء من مكافأة األداء السنویة في ھیئة مكافآت اسھم لموظفي اإلدارة   وفقا
العلیا. ھذه المكافآت تشمل حوافز مؤجلة في ھیئة أسھم، وخطط شراء أسھم، وخطط حوافز طویلة األجل بشروط مختلفة. 

التمویل، والتسعیر، وفترة التأجیل، تحدد لكل سنة من قبل لجنة الترشیح شروط المكافآت، بما في ذلك نوع الخطة، ومدى  
 والمكافآت والحوكمة بالبنك. 

ملخص لشروط التأجیل   الموظفین المشمولین طبیعة المكافأة  سنة األداء 
 واالستحقاق 

الموظفین * ۲۰۲۱- ۲۰۱۹مكافآت  شراء  خطة 
و سنویة   مكافأةلألسھم، 

 مؤجلة

في  األشخاص   المشمولون 
األساسیة   الوظائف

یتجاوزون  الذین  والرقابیة، 
لمجموع  األقصى  الحد 
لقواعد  وفقاً  المكافآت 
عن   الصادرة  المكافآت 
مصرف البحرین المركزي،  
المتغیرة   المكافآت  وسیاسة 

 للبنك

تقدیري  بشكل  األسھم  إطالق  یتم 
تبلغ   التي  التأجیل  فترة  ۳خالل 

اإلصدار  سعر  یحدد  سنوات. 
محددة ال تسویة  على  بناء  محدد 

. ال توجد المنحلسعر السوق بتاریخ  
لألداء مستقبلیة  تتعلق   شروط 

أو مؤجلةالسنویة  العالوة  بال  ،
الحق  األسھم  تملك  خدمة.  شروط 
في أرباح األسھم، إن وجدت، ولكن  

 تطلق خالل فترة التأجیل.  
طویلة   ۲۰۲۲ - ۲۰۲۰ األسھم  حوافز  خطة 

 األجل
اإلدارة    أعضاء محددین من

 العلیا
األداء  مكافآت  ھیكل  بموجب 
خطة   تقدیم  تم  للبنك،  المستقبلي 
حوافز األسھم طویلة األجل، حیث 
صورة  في  الموظفین  مكافأة  یتم 
أسھم كنسبة مئویة من تحقیق بعض 
شروط األداء المحددة مسبقاً. تحدد  
األجل   طویلة  األسھم  حوافز  خطة 
ولدیھا  والخدمة،  األداء  شروط 

تحقاق قابل للتصنیف على جدول اس
سنوات.   ست  یحدث مدى  قد 

الم تجاوز   تسارعاالستحقاق  عند 
شروط األداء مما یؤدي مما یؤدي 
أساس  على  الدفع  رسوم  رفع  إلى 

اإلصدار األسھم،   سعر  تحدید  یتم 
إستناداً إلى تعدیل محدد على سعر 
السوق بتاریخ المكافأة. تشمل أسھم 
األجل   طویلة  األسھم  حوافز  خطة 
وتستحق  المالیة،  الرافعة  ممیزات 
أرباح األسھم، إن وجدت، التي یتم 

 إصدارھا مع األسھم المستحقة.   



  ٦٢                                                                           مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب   
  

        إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  بآالف الدوالرات األمريكية                                                 ٢٠٢٢ ديسمبر  ٣١ في  للسنة المنتهية

  
  (يتبع)  . تكلفة الموظفين٢١

  
 

  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
بآالف الدوالرات   عدد األسهم   

  األمريكية 
بآالف الدوالرات    عدد األسهم

  األمريكية 
          

  ٢٩٬٧٦٣  ٢٤٥٬٢٦٤٬٣٥٤  ١٧٬٠٨٢  ١٨٤٬٣٢٥٬٥٩٩  الرصيد االفتتاحي 
  ٦٬٤٢٩  ٤٢٬٠٨٧٬٥٦٩  ٢٢٬٥٣٢  ١٤٥٬٤٩٠٬٧٣٤  الممنوح خالل السنة

  -  ٦٬٢٤٩٬٤٨٤  -  ٤٬٤٦١٬٢٠٩  منحة أسهم
  ) ٩٬٤٢٦(  ) ١٬٣٦٩٬١١٤(  -  -  مصادرة وتسويات أخرى

  ) ٩٬٦٨٤(  )١٠٧٬٩٠٦٬٦٩٤(  ) ١٠٬٩٥٧(  )١٣٠٬٧٧٠٬٣٣٢(  محول للموظفين/ سداد
          

  ١٧٬٠٨٢  ١٨٤٬٣٢٥٬٥٩٩  ٢٨٬٦٥٧  ٢٠٣٬٥٠٧٬٢١٠  الرصيد الختامي 
 

بالدوالر األمريكي  ، فإن المبالغ المعلنة  خطة حوافز األسهم طويلة األجل، بما في ذلك  في حالة خطة شراء الموظفين لألسهم
للخطط ذات الصلة على النحو المحدد بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير  المبالغ المستحقة  إجمالي  تمثل  أعاله  في الجدول  
اضع لشروط كما في تاريخ المنح، وليس قيمة األسهم. إن إطالق هذه األسهم خ   مدفوعات على أساس األسهم   -)  ٢المالية رقم (

االحتفاظ واألداء والخدمة المستقبلية. إن عدد األسهم المتضمنة في الجدول أعاله يشير لمجموع مشاركة الموظف في الخطط 
              كما في تاريخ بيان المركز المالي. منقولة المختلفة التي تظل غير مستحقة وغير 

  
  

  . مصروفات تشغيلية أخرى ٢٢
  

٢٠٢٢   ٢٠٢١    
       

  مصروفات االستشارات االستثمارية  ١٨٬٥٧١    ١٠٬٨٦٠
  إيجار   ٢٬٩٢٥    ٢٬٥٢٣

  رسوم مهنية واستشارية  ١٣٬٢١٣    ١٠٬٢١١
  مصروفات قانونية  ٢٬١٨٣    ٥٧٩

  استهالك  ٥٬٨٤١   ٢٬٥٤١
  مصروفات تتعلق بشركات تابعة غير مصرفية   ١١٬٥٧٠    ٢٢٬٧٩٧
  مصروفات تشغيلية أخرى  ٢٣٬٢٢٩    ٢٠٬٧٨٨

        
٧٧٬٥٣٢    ٧٠٬٢٩٩    

  
  

  . مخصصات انخفاض قيمة الموجودات   ٢٣
  

٢٠٢٢   ٢٠٢١    
       
  أرصدة البنوك  ) ١٣(   ٨

  محفظة الخزينة    ٢٬٨٣٦    ٨٬١٤٧
  )٨(إيضاح موجودات تمويالت   ٦٬٩٣٥    ١٦٬٣٧٦

  ) ١١(إيضاح استثمارات مشتركة  ) ٨٢(   ٦٩٠
  ) ١٢(إيضاح ذمم مدينة أخرى  ) ٦٬٣٢٠(   ١١٬٤٢٨

  التزامات وضمانات مالية  ) ٤٦(    ) ١٬٠٦٨(
        

٣٬٣١٠    ٣٥٬٥٨١    

  
   



 ٦۳                                                                           مجموعة جي اف اتش المالیة ش.م.ب   
 

    إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
 یةبآالف الدوالرات األمریك                                                 ۲۰۲۲ دیسمبر  ۳۱ في  للسنة المنتھیة

 
 

 معامالت مع أطراف ذوي عالقة . ۲٤
یتم اعتبار األطراف كأطراف ذوي عالقة عندما یكون ألحد األطراف قدرة السیطرة على الطرف اآلخر أو یكون لھ نفوذ  
یؤثر على السیاسات المالیة والتشغیلیة للطرف اآلخر. یشتمل األطراف ذوي عالقة على شركات تمارس المجموعة علیھا 

ینتج جزء جوھري من رسوم    ثراً ومساھمین رئیسیین وأعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفیذیة للمجموعة.نفوذاً مؤ 
اإلدارة من مؤسسات تمارس المجموعة علیھا نفوذاً مؤثراً (موجودات تحت اإلدارة). على الرغم من ان ھذه المؤسسات تعتبر  
أطراف ذوي عالقة، إال أن المجموعة تقوم بإدارة ھذه المؤسسات بالنیابة عن عمالئھا والذین ھم في الغالب أطراف أخرى  

 تصادیاً من ھذه االستثمارات. المعامالت مع ھذه الشركات مبنیة على الشروط المتفق علیھا.  والمنتفعین اق
 

السنة  معامالت  الفیما یلي   السنة،  أرصدة مع أطراف ذوي عالقة  وخالل  المالیة  كما في تاریخ نھایة  المدرجة في البیانات 
 الموحدة:

 
  أطراف ذوي عالقة   
    مساھمین   
    رئیسیین/  موجودات تحت  
  شركات   شركات  اإلدارة  
  زمیلة/  موظفي  ألعضاء مجلس  شاملة شركات  
  مشاریع  اإلدارة  اإلدارة  ذات أغراض  

  مشتركة  الرئیسین  حصص فیھا  خاصة وأخرى  المجموع 
      
     ۲۰۲۲ 
 الموجودات        

 النقد وأرصدة البنوك - - - ۱۲٬۷۷۷ ۱۲٬۷۷۷
 محفظة الخزینة  - - - ۷۰٬٦٥٦ ۷۰٬٦٥٦
 موجودات التمویالت  - ۸٬٤۱۱ ۳۸٬۱۸۱ ۱۸٬۲۰۱ ٦٤٬۷۹۳

 استثمارات الملكیة الخاصة  ۸۳٦٬۲٥۱ - ٦٬۰٥۸ - ۸٤۲٬۳۰۹
 استثمارات مشتركة  - - - ۱٤۲٬٦٦٥ ۱٤۲٬٦٦٥
 وموجودات أخرى ذمم مدینة  ٦۲٬۰٤٥ ٥٬۳۲٦ ۷۲۱ ۱۹۸٬۲۳۱ ۲٦٦٬۳۲۳

      
 المطلوبات        

 الحسابات الجاریة للعمالء  ۱٬۹۱۸ ۱۸۳ ۲٬۰۰۳ ۱۳٬۹۷۳ ۱۸٬۰۷۷
 إیداعات من مؤسسات مالیة وغیر     

 مالیة وأفراد  - ۳٬۳۷۹ ۲۲٬٦۹۷ ۲٤٬۰۷۷ ٥۰٬۱٥۳
 ذمم دائنة ومصروفات مستحقة  ۳٦٬۰۰۹ ۱٬٥٦٥ - ۱۳۹٬٥۲۹ ۱۷۷٬۱۰۳

      
 االستثمار حقوق حاملي حسابات  ۳٬۲۳۹ ۲٬۸۷٥ ۳۳٬۳۲۸ ۱٤۸٬۱۱٤ ۱۸۷٬٥٥٦

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٦٤                                                                           مجموعة جي اف اتش المالیة ش.م.ب   
 

    إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
 بآالف الدوالرات األمریكیة                                                 ۲۰۲۲ دیسمبر  ۳۱ في  للسنة المنتھیة

 
 

 .  معامالت مع أطراف ذوي عالقة (یتبع) ۲٤
 

  أطراف ذوي عالقة   
    مساھمین   
    رئیسیین/  موجودات تحت  
  شركات   شركات  اإلدارة  
  زمیلة/  موظفي  ألعضاء مجلس  شاملة شركات  
  مشاریع اإلدارة  اإلدارة  ذات أغراض  

  مشتركة  الرئیسین  حصص فیھا  خاصة وأخرى  المجموع 
      
     ۲۰۲۲ 
 اإلیرادات      
 إیراد األنشطة االستثماریة     

 المصرفیة  - - - ۱۲٤٬۲٤٤ ۱۲٤٬۲٤٤
 إیراد من األعمال المصرفیة      
 التجاریة - - - - -

 التمویالت إیراد من  - - ٥۲٥ ۱٬۲٦۳ - ۱٬۷۸۸
 وإیرادات أخرى   رسوم - - - - - -
 مطروحاً: العائد لحاملي حسابات  -     

 االستثمار ۲۷ ۱۰۱ ۸٬٦۳۱ ۱۱ ۸٬۷۷۰
 مطروحاً: مصروفات التمویل  - - - - - -
 إیراد من استثمارات الملكیة       

 الخاصة واستثمارات مشتركة  ۲۷٬۲٤٦ - ۱٬۹۳۲ ۲٥٬۱٥٤ ٥٤٬۳۳۲
 إیراد الخزینة وإیرادات أخرى  ۸ - - ۷۹۷ ۸۰٥

      
 المصروفات      
 مصروفات تشغیلیة      
 تكلفة الموظفین - *  )۸٬۱۱٦( - - ) ۸٬۱۱٦(
 تكلفة التشغیل  - ) ٦( )۳٬۹۸۹( - ) ۳٬۹۹٥(

 
، كون المجموعة لم تنتھي من التخصیص  ۲۰۲۲المبلغ المعروض ال یشمل مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة الرئیسیین لسنة  *  

 كما في تاریخ اعتماد ھذه البیانات المالیة الموحدة. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٦٥                                                                           مجموعة جي اف اتش المالیة ش.م.ب   
 

    إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
 بآالف الدوالرات األمریكیة                                                 ۲۰۲۲ دیسمبر  ۳۱ في  للسنة المنتھیة

 
 عالقة (یتبع) .  معامالت مع أطراف ذوي ۲٤

 
  أطراف ذوي عالقة   
    مساھمین   
    رئیسیین/  موجودات تحت  
  شركات   شركات  اإلدارة  
  زمیلة/  موظفي  ألعضاء مجلس  شاملة شركات  
  مشاریع اإلدارة  اإلدارة  ذات أغراض  

  مشتركة  الرئیسین  حصص فیھا  خاصة وأخرى  المجموع 
      
     ۲۰۲۱ 
 الموجودات        

 النقد وأرصدة البنوك - - - ۱٥٬۱۹٦ ۱٥٬۱۹٦
 محفظة الخزینة  - - ۳۷٬۱٤۸ - ۳۷٬۱٤۸
 موجودات التمویالت  - ۷٬۸۱۷ ۳۳٬٤۰۷ ۱٦٬٤۸۲ ٥۷٬۷۰٦

 استثمارات الملكیة الخاصة  ۱۱٤٬۳۸۷ - ۲۰٬۳۲۸ ٤۸٬۰۱۱ ۱۸۲٬۷۲٦
 استثمارات مشتركة  - - - ۷٦٬۷۹٤ ۷٦٬۷۹٤

 وموجودات أخرى ذمم مدینة  ۸٬۰٦۰ ٦۲۳ ۳۰۰ ۱۷۱٬٥٥۹ ۱۸۰٬٥٤۲
      
 المطلوبات        

 الحسابات الجاریة للعمالء  ۳۲٦ ۹۰۲ ٥۹۲ ۱٥٬٤۲۷ ۱۷٬۲٤۷
 إیداعات من مؤسسات مالیة وغیر     

 مالیة وأفراد  - ٤٬٤۳۰ - - ٤٬٤۳۰
 ذمم دائنة ومصروفات مستحقة  - ۲٬٦۸۸ ۱٬٥۲۸ ۳۳٬٦۷۸ ۳۷٬۸۹٤

      
 حقوق حاملي حسابات االستثمار ۱٬۰۸۸ ۳٥٥ ٥٤٬۲۷٦ ۷۷۲ ٥٦٬٤۹۱

 
  أطراف ذوي عالقة   
    مساھمین   
    رئیسیین/  موجودات تحت  
  شركات   شركات  اإلدارة  
  زمیلة/  موظفي  ألعضاء مجلس  شاملة شركات  
  مشاریع اإلدارة  اإلدارة  ذات أغراض  

  مشتركة  الرئیسین  حصص فیھا  خاصة وأخرى  المجموع 
      
     ۲۰۲۱ 
 اإلیرادات      
 إیراد األنشطة االستثماریة     

 المصرفیة  - - - ۱۱۹٬۳۸۹ ۱۱۹٬۳۸۹
 إیراد من األعمال المصرفیة      
 التجاریة - - - - -

 إیراد من التمویالت  - - ۳۱۰ ۲٬۳۳۲ - ۲٬٦٤۲
 رسوم وإیرادات أخرى  - )۳٬۰۰٥( - - ٦۹۸ )۲٬۳۰۷(
 العائد لحاملي حسابات مطروحاً:  -     

 االستثمار ۲٤ ۳ ٥٬۱۱۱ ۱۳ ٥٬۱٥۱
 مطروحاً: مصروفات التمویل  - - ٥۰ - - ٥۰

 إیراد من استثمارات الملكیة   -     
 الخاصة واستثمارات مشتركة  ٤ ۱۲۰ ۸٬۰۱۷ ۱۹٬۷۲۷ ۲۷٬۸٦۸
 إیراد الخزینة وإیرادات أخرى  - - )٤٤۰( ۱٬۷٤۲ ۱٬۳۰۲

      
 المصروفات      
 مصروفات تشغیلیة      
 تكلفة الموظفین - )٥٬٦۷۱( - - )٥٬٦۷۱(
 مصروفات التمویل  - )۱٬٦۷٦( - - )۱٬٦۷٦(



 ٦٦                                                                           مجموعة جي اف اتش المالیة ش.م.ب   
 

    إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
 بآالف الدوالرات األمریكیة                                                 ۲۰۲۲ دیسمبر  ۳۱ في  للسنة المنتھیة

 
 قة (یتبع) .  معامالت مع أطراف ذوي عال۲٤

 
 أعضاء مجلس اإلدارة الرئیسیین
من أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفیذیین الرئیسیین الذین یمارسون في المجموعة  یتكون أعضاء اإلدارة الرئیسیون  

 . وشركتھا التابعة المصرفیة الجوھریة السلطة والمسئولیة في التخطیط والتوجیھ والسیطرة على أنشطة المجموعة
 

 في استثمارات تروج لھا المجموعة. مباشرةً  خالل السنة، لم یشارك أي من أعضاء مجلس اإلدارة
 

 فیما یلي حوافز أعضاء اإلدارة الرئیسیین :
 

۲۰۲۱  ۲۰۲۲  
    
 مكافآت وأتعاب ومخصصات أعضاء مجلس اإلدارة  ۲٬۹۸۱  ۲٬٤٥٥

 رواتب ومنافع أخرى قصیرة األجل ومصروفات  ۱٥٬۲۰۳  ۱٤٬۸٦۲
 منافع ما بعد نھایة الخدمة  ۲۸۹  ۲۷٥

 
 

  والموجودات تحت الوصایة .  موجودات تحت اإلدارة۲٥
 

تقوم المجموعة بتوفیر خدمات اإلدارة وإدارة االستثمارات والخدمات االستشاریة لشركات المشاریع التي تقوم بتأسیسھا،  )۱
ویتضمن ھذا اتخاذ قرارات بالنیابة عن ھذه الشركات. ان الموجودات المحتفظ بھا بھذه الصفة غیر مضمنة في ھذه البیانات  

دیسمبر    ۳۱ملیون دوالر أمریكي (  ۷٬۸٤٥اإلدارة في تاریخ بیان المركز المالي    المالیة الموحدة. بلغت الموجودات تحت
  ۳۳٬٥۳٦بمبلغ  ورسوم أداء  ة، قامت المجموعة بتسجیل رسوم إدارة  سنملیون دوالر أمریكي). خالل ال  ٥٫۲۹۷:  ۲۰۲۱

  .ألف دوالر أمریكي)  ۸٬۰۸۳:  ۲۰۲۱مبر دیس ۳۱ألف دوالر أمریكي (
 

دوالر أمریكي، والتي تم  ألف    ٦٦۳٬۲۰۱بمبلغ     (’DPM‘)  االختیاریةتتكون الموجودات تحت الوصایة من إدارة المحافظ   )  ۲
 دوالر أمریكي منھا في منتجات االستثماریة الخاصة بالبنك.ألف  ٦۳۹٬۱۲٤استثمار 

 
 

 .  العائد لكل سھم ۲٦
 العائد األساسي لكل سھم 

 سمة ربح السنة على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل السنة. یحسب العائد األساسي لكل سھم بق
 

تم تعدیل المتوسط الموزون ألسھم الملكیة لفترات المقارنة المعروضة بالنسبة إلصدار األسھم خالل السنة بدون تغییر مقابل  
 في الموارد.  

 
۲۰۲۱  ۲۰۲۲  

    
 بآالف األسھم    

 المتوسط المرجح لعدد أسھم الملكیة العادیة للعائد األساسي والمخفض  ۳٬٤۲٦٬٥۰۳  ۳٬٤۱۲٬۸۳٥
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    إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
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 (یتبع)  .  العائد لكل سھم۲٦

 
 العائد المخفض لكل سھم 

یحتسب العائد المخفض لكل سھم بتعدیل المتوسط الموزون لعدد األسھم العادیة القائمة على افتراض تحویل جمیع األسھم 
المخفضة المحتملة. تعتبر األسھم المحتملة مخفضة فقط إذا كان تحویلھم ألسھم عادیة سیؤدي النخفاض العائد على السھم أو  

 زیادة الخسارة لكل سھم.  
 
 

 والمسئولیة االجتماعیة ة.  الزكا۲۷
یقوم المساھمون بأداء الزكاة بصورة مباشرة عن توزیعات األرباح وكذلك المستثمرون عن حسابات االستثمار المقیدة، وبالتالي  
ال یقوم البنك بتحصیل أو دفع الزكاة نیابة عن المساھمین أو أصحاب حسابات االستثمار المقیدة. ویقوم البنك بحساب الزكاة 

ویتم إبالغ (طریقة صافي الموجودات)    ستحقة الدفع من قبل المساھمین بالطریقة التي تحددھا ھیئة الرقابة الشرعیة للبنكالم
، وسوف  حتى تاریخھ  لزكاة للسنة الحالیة من قبل ھیئة الرقابة الشرعیة للمجموعةا حسبة  لم یتم اعتمادالمساھمین بھا سنویاً.  
  لكتروني للبنك.إلالموقع ایتم اإلعالن عنھا في 

 
 تقوم المجموعة بالوفاء بواجباتھا االجتماعیة عن طریق تقدیم التبرعات الى المؤسسات االجتماعیة والخیریة.

 
 

 .  إیرادات مخالفة للشریعة اإلسالمیة  ۲۸
لذلك   الشریعة اإلسالمیة. ووفقاً  إیراد من مصدر یتنافى مع  المجموعة بعدم إحتساب أي  تحول أرباح المصادر غیر تلتزم 

اإلسالمیة إلى حساب األعمال الخیریة الذي تستخدمھ المجموعة لألعمال الخیریة. یتم إظھار الحركة في األموال من مصادر 
إسالمیة ضمن بیان مصادر واستخدامات أموال صندوق األعمال الخیریة والزكاة. تتلقى المجموعة   متوافقة مع الشریعة غیر

. تم استخدام ھذه المبالغ بشكل حصري لألعمال  التزامیةفوائد من ودائع لدى مصرف البحرین المركزي وودائع عرضیة أو  
 دوالر أمریكي). ألف ۳۱: ۲۰۲۱دوالر أمریكي ( ألف ۸۸الخیریة، وقد بلغ إجمالي الفوائد المستلمة 

 
 

 .  ھیئة الرقابة الشرعیة۲۹
تتكون ھیئة الرقابة الشرعیة للمجموعة من أربعة علماء یقومون بمراجعة مدى توافق أعمال المجموعة مع أحكام وشروط  

للمستندات واألنظمة المطبقة الشریعة اإلسالمیة العامة والفتاوى الخاصة الصادرة عن الھیئة. تشتمل المراجعة على فحص  
 من قبل المجموعة للتأكد من توافق أنشطة المجموعة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة.
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    إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
 بآالف الدوالرات األمریكیة                                                 ۲۰۲۲ دیسمبر  ۳۱ في  للسنة المنتھیة

 
 االستحقاق. مواعید ۳۰

. االلتزامات غیر المحتسبة للمجموعة بناًء على مواعید استحقاق التعاقدیة للمجموعةوتم عرض مواعید استحقاق الموجودات  
حینما ال یكون موعد االستحقاق التعاقدي متوفراً، اخذت المجموعة باالعتبار بیان االستحقاق / السداد للموجودات والمطلوبات 

 ).۳٦للمطلوبات المالیة، راجع إیضاح (غیر المخصومة بالنسبة لمواعید االستحقاق التعاقدیة  التوالي.على 
 

  لغایة  إلى   ۳ أشھر  ٦ إلى  ۱ أكثر من  
 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱ أشھر  ۳ أشھر  ٦ إلى سنة  سنوات  ۳ سنوات  ۳ المجموع 

 الموجودات        
 نقد وأرصدة لدى       

 البنوك ۸۲٦٬۳۹۳ ۷٬۳۷٤ ۱۳٬٥٥۲ ۱۰٬۹۲۰ - ۸٥۸٬۲۳۹
 محفظة الخزینة  ۱٬۲۹۱٬٥۲۰ ۲٤۹٬٥٥۷ ٤٤۷٬۷٦۹ ٤۱۷٬۲۲۸ ۱٬۸۰۳٬۹٤٦ ٤٬۲۱۰٬۰۲۰
 موجودات التمویالت  ۱٥٦٬۷٦٥ ٥٦٬۰۹۱ ۱٦٤٬۲۷۲ ۲۹۱٬٦۷٦ ۷٦٦٬٤۳٤ ۱٬٤۳٥٬۲۳۸
 عقارات استثماریة  - - - - ۱٬۲۸۷٬۰۸٥ ۱٬۲۸۷٬۰۸٥
 استثمارات الملكیة الخاصة  - - - ۹۲۷٬۷۰٤ ۷۷٬۳٤۹ ۱٬۰۰٥٬۰٥۳

 استثمارات مشتركة  - ۱٬۸٥۲ - ۱٤۰٬۱۹۹ - ۱٤۲٬۰٥۱
 ذمم مدینة ومصروفات       

٥۸۹٬۸٦۹ ۱٦۳٬٤٦۰ ٥۰٬٥۲٥٦٬٥٤ ٦۰ ۱۰٥٬٤۳٥ ۲۱۳٬۹۰۸  ً  مدفوعة مقدما
 ممتلكات وآالت ومعدات  - - - - ۲۳۲٬۷۳٦ ۲۳۲٬۷۳٦

 مجموع الموجودات  ۲٬٤۸۸٬٥۸٦ ٤۲۰٬۳۰۹ ٦۸۲٬۱۳۳ ۱٬۸۳۸٬۲٥۳ ٤٬۳۳۱٬۰۱۰ ۹٬۷٦۰٬۲۹۱
       
 المطلوبات        

 أموال المستثمرین  ۸۷٬٤۸۸ - ۳٥٬۸۱۲ - - ۱۲۳٬۳۰۰
 ودائع من مؤسسات مالیة  ۲٬۳٦۱٬۹٦٤ ٥۱٦٬۲٥۳ ٦۳۹٬٤۱۹ ۲۱۰٬٥٥٤ ٦۲٬٦۸۰ ۳٬۷۹۰٬۸۷۰

 مؤسسات  من  ودائع      
 وافراد  غیر مالیة ۱٥۹٬۷۳۹ ۱۲۱٬۸٦٥ ۲٥۱٬۰۳٤ ٤۲۳٬۰۲٥ ۱۰۸٬٥۹٥ ۱٬۰٦٤٬۲٥۸

 حسابات جاریة للعمالء  ٥٬٤۹۷ ۱٦٬٦۲۳ - ٥٤٬٥٥۷ ٥٤٬٥٥۷ ۱۳۱٬۲۳٤
 تمویالت ألجل  ٥۱۹٬۰٤٦ ۱۹۲٬۰۷٤ ۲۷٦٬۲۰۰ ٦٤۹٬۱۷۲ ۳۰٥٬۷۰٦ ۱٬۹٤۲٬۱۹۸

 ذمم دائنة ومصروفات       
 مستحقة  ۲۲۷٬۷٦٤ ۱۱٦٬۷٦۳ ۳٦٬۳۹۰ ٤۲٬٤٤٦ - ٤۲۳٬۳٦۳

 مجموع المطلوبات  ۳٬۳٦۱٬٤۹۷ ۹٦۳٬٥۷۸ ۱٬۲۳۸٬۸٥٥ ۱٬۳۷۹٬۷٥٤ ٥۳۱٬٥۳۸ ۷٬٤۷٥٬۲۲۳
 حقوق ملكیة حاملي       

 حسابات االستثمار  ۹۹٬٥۸۸ ۳٥٬٤۰٦ ۸٦٬٥٤٦ ۲۸۸٬٤۷۰ ۷۰۳٬٦٦٤ ۱٬۲۱۳٬٦۷٤
       
 بنود غیر مضمنة في       
 المیزانیة العمومیة      

 التزامات ٥٦٬٥٦٥ ٤٬۰۹۸ ٤۸٬۹۲۳ ۹٥٬٦٦٤ ۲۳٤ ۲۰٥٬٤۸٤
 حسابات االستثمار المقیدة - - - ٤٬۱٦۲ - ٤٬۱٦۲
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 . مواعید االستحقاق (یتبع) ۳۰
 

  لغایة إلى   ۳ أشھر  ٦ إلى ۱ أكثر من 
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ أشھر  ۳ أشھر  ٦ إلى سنة  سنوات  ۳ سنوات  ۳ المجموع 

 الموجودات        
 نقد وأرصدة لدى       

 البنوك ۷۰٤٬٦۷۲ ٦٬۷۷۲ ۹٬٦٥۰ ۱٬۳۷۷ - ۷۲۲٬٤۷۱
 محفظة الخزینة  ۱٬۰٦۷٬۷۹۷ ۹۱٬٥٦۱ ۳۱٬۲٤۳ ٤٥٤٬۷۳٤ ۱٬٤۸٥٬۹۱۱ ۳٬۱۳۱٬۲٤٦
 موجودات التمویالت  ۳۰۸٬۸۳۰ ٦٤٬۱۹۷ ۹٥٬۹۲٦ ٤۱۸٬۳۱٦ ٤۲۳٬۷۳۳ ۱٬۳۱۱٬۰۰۲
 عقارات استثماریة  - - - ۹۳۷٬٤٦۳ ۹٦۸٬۱۳٥ ۱٬۹۰٥٬٥۹۸

 استثمارات الملكیة الخاصة  - - ٥۳٬۸۰٦ ۲۰٬٤۳٤ ۹٦٬۰۷۷ ۱۷۰٬۳۱۷
 استثمارات مشتركة  - ۲٬٦۷٦ ۲۳٬٦۰۷ ۱۳۹٬٥۳٥ ٦٬۰٥۹ ۱۷۱٬۸۷۷

 ذمم مدینة ومصروفات       
٥۳۱٬٤۸۸ ٤٤٬۲٦٥ ۲۱٤٬۳۹۲ ۱۰۹٬۰٥۸ ۱٤٬۲۸۳ ۱٤۹٬٤۹۰  ً  مدفوعة مقدما
 ممتلكات وآالت ومعدات  - - - - ۱۳۹٬٦۸۷ ۱۳۹٬٦۸۷

 مجموع الموجودات  ۲٬۲۳۰٬۷۸۹ ۱۷۹٬٤۸۹ ۳۲۳٬۲۹۰ ۲٬۱۸٦٬۲٥۱ ۳٬۱٦۳٬۸٦۷ ۸٬۰۸۳٬٦۸٦
       
 المطلوبات        

 أموال المستثمرین  ۱٥۲٬۹۲٥ - ٦۳٬۸۳۷ - - ۲۱٦٬۷٦۲
 ودائع من مؤسسات مالیة  ۱٬۱٥۸٬٦۰۲ ٥۹۱٬٦۷٤ ٤۱٥٬٥۰۱ ۱۸٬۸۱٤ ۹۳٬۸۸۹ ۲٬۲۷۸٬٤۸۰

 مؤسسات  ودائع من       
 وافراد  غیر مالیة ۲۰۸٬٦٤۸ ۱٤۳٬۹۹۳ ۲۳۷٬٥۲۰ ۱۷۱٬۸۸۳ ۱۱٬٥٦۸ ۷۷۳٬٦۱۲
 حسابات جاریة للعمالء  ۳٥٬۸۰۱ ۱۳٬٦٦٦ ۱٤٬۸٤۱ ۱٦٬۹٥۸ ٥۱٬۷۸۰ ۱۳۳٬۰٤٦

 تمویالت ألجل  ٥۷۸٬۰۱۲ ۱۸٥٬٤۹٤ ٥۱۲٬٤۷٥ ۸٤٬۰۳۱ ۳۹۰٬٦٥٥ ۱٬۷٥۰٬٦٦۷
 ذمم دائنة ومصروفات       

 مستحقة  ۹٦٬٥٦٥ ۲۲٬۲۲٥ ۲۲۹٬۲۸٦ ٥٦٬٥۷۸ - ٤۰٤٬٦٥٤
 مجموع المطلوبات  ۲٬۲۳۰٬٥٥۳ ۹٥۷٬۰٥۲ ۱٬٤۷۳٬٤٦۰ ۳٤۸٬۲٦٤ ٥٤۷٬۸۹۲ ٥٬٥٥۷٬۲۲۱

 حقوق ملكیة حاملي       
 حسابات االستثمار ۲۳۷٬۲۸۰ ۲٦۹٬۲۹۷ ۳۷۷٬۰٤۲ ۲۳٥٬٥۹۷ ۲۳۹٬۱۲۸ ۱٬۳٥۸٬۳٤٤

       
 بنود غیر مضمنة في       
 المیزانیة العمومیة      

 التزامات ۱۱٤ ۳٬۳۰۸ ۱۷٬۲٦۸ ۱۱۸٬٦۱۱ ۱٦٬۱۲۷ ۱٥٥٬٤۲۸
 حسابات االستثمار المقیدة - - - ٤٬۱٦۲ - ٤٬۱٦۲
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     إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 آالف الدوالرات األمریكیة ب                                                                                                                      ۲۰۲۲  دیسمبر  ۳۱ في  للسنة المنتھیة

 
 . تمركز الموجودات والمطلوبات وحسابات االستثمار ۳۱
 

 (أ) التمركز القطاعي
 

  البنوك  العقارات  أخرى 
 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱ والمؤسسات المالیة    المجموع 

 الموجودات     
 نقد وأرصدة لدى البنوك  ۸٤٥٬۸۲۸ ۱۱٬٥۹٦ ۸۱٥ ۸٥۸٬۲۳۹

 محفظة الخزینة  ۳٬۱۳٤٬۹۰۳ ۷۳٬۱۸۲ ۱٬۰۰۱٬۹۳٥ ٤٬۲۱۰٬۰۲۰
 موجودات التمویالت  ۱۰۷٬٦۰۸ ٥٦۱٬٤۲۰ ۷٦٦٬۲۱۰ ۱٬٤۳٥٬۲۳۸
 عقارات استثماریة  - ۱٬۲۸۷٬۰۸٥ - ۱٬۲۸۷٬۰۸٥
 استثمارات الملكیة الخاصة  ۷٥۷٬۸۳٤ ۲۲۹٬۳۳۷ ۱۷٬۸۸۲ ۱٬۰۰٥٬۰٥۳

 استثمارات مشتركة  ۱۳۰٬۸۳۳ ۱۱٬۲۱۸ - ۱٤۲٬۰٥۱
٥۸۹٬۸٦۹ ۳٥۲٬۲۲۲ ۹۷٬۹٥۱ ۱۳۹٬٦۹٦  ً  ذمم مدینة ومصروفات مدفوعة مقدما
 ممتلكات وآالت ومعدات  ۲٬۱۸۹ ۳۷٬۱٦٥ ۱۹۳٬۳۸۲ ۲۳۲٬۷۳٦

 مجموع الموجودات  ٥٬۱۱۸٬۸۹۱ ۲٬۳۰۸٬۹٥٤  ۲٬۳۳۲٬٤٤٦     ۹٬۷٦۰٬۲۹۱
     
 المطلوبات     

 أموال المستثمرین  ۱۱۹٬۳۷٥ - ۳٬۹۲٥ ۱۲۳٬۳۰۰
 إیداعات من مؤسسات مالیة  ۳٬۷۹۰٬۸۷۰ - - ۳٬۷۹۰٬۸۷۰
 وأفراد  غیر مالیة إیداعات من مؤسسات  ۹٬۸۲۱ ۱٬٤۷۷ ۱٬۰٥۲٬۹٦۰ ۱٬۰٦٤٬۲٥۸

 حسابات جاریة للعمالء  ٤٬۱۳۸ ۱۸٬۷۳٥ ۱۰۸٬۳٦۱ ۱۳۱٬۲۳٤
 تمویالت ألجل  ۱٬۹۲٦٬۷٦۰ ۱٥٬٤۳۸ - ۱٬۹٤۲٬۱۹۸

 مستحقة ذمم دائنة ومصروفات  ۲٤۰٬۷۳۰ ٥۰٬۰٥٤ ۱۳۲٬٥۷۹ ٤۲۳٬۳٦۳

 مجموع المطلوبات  ٦٬۰۹۱٬٦۹٤ ۸٥٬۷۰٤ ۱٬۲۹۷٬۸۲٥ ۷٬٤۷٥٬۲۲۳
     

 حقوق ملكیة حاملي حسابات االستثمار   ۲۷۲٬۰۹۳ ٥۱٬۲٦۲ ۸۹۰٬۳۱۹ ۱٬۲۱۳٬٦۷٤
 بنود غیر مضمنة في المیزانیة العمومیة     

 التزامات - ۱۱۷٬۳۰۱ ۸۸٬۱۸۳ ۲۰٥٬٤۸٤
 المقیدةحسابات االستثمار  - ٤٬۱٦۲ - ٤٬۱٦۲

 القیمة اإلسمیة للمشتقات  ٥۸٬٥۰۰ - - ٥۸٬٥۰۰
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     البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 
 بآالف الدوالرات األمریكیة                                                                                                                       ۲۰۲۲  دیسمبر  ۳۱ في  للسنة المنتھیة

 
 . تمركز الموجودات والمطلوبات وحسابات االستثمار (یتبع) ۳۱

 
 (أ) التمركز القطاعي (یتبع) 

 
  البنوك العقارات  أخرى  

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ والمؤسسات المالیة    المجموع 
 الموجودات     

 نقد وأرصدة لدى البنوك  ۷۰۹٬۹۰۸ ٥٬٦۹۱ ٦٬۸۷۲ ۷۲۲٬٤۷۱
 محفظة الخزینة  ۲٬۲٦٥٬٥۰٥ ٦٬۰۱۲ ۸٥۹٬۷۲۹ ۳٬۱۳۱٬۲٤٦
 موجودات التمویالت  ۱۲٤٬۷۸۳ ٤۹۹٬٥٥۹ ٦۸٦٬٦٦۰ ۱٬۳۱۱٬۰۰۲
 عقارات استثماریة  ٦٦۲٬٥۰۱ ۱٬۲۱۲٬۷۷۲ ۳۰٬۳۲٥ ۱٬۹۰٥٬٥۹۸

 استثمارات الملكیة الخاصة  - ۱۲۳٬٤٥۹ ٤٦٬۸٥۸ ۱۷۰٬۳۱۷
 استثمارات مشتركة  - ۱٥۳٬۲۷۰ ۱۸٬٦۰۷ ۱۷۱٬۸۷۷
٥۳۱٬٤۸۸ ۷۹٬۷٦٦ ۷٬۲٤٤٤٬٤ ٤٥۷۷  ً  ذمم مدینة ومصروفات مدفوعة مقدما
 ممتلكات وآالت ومعدات  ٥٬۷۷۰ ۲۳٬٤۹۲ ۱۱۰٬٤۲٥ ۱۳۹٬٦۸۷

 مجموع الموجودات  ٤٬۲۱۲٬۹٤٤ ۲٬۰۳۱٬٥۰۰ ۱٬۸۳۹٬۲٤۲ ۸٬۰۸۳٬٦۸٦
     
 المطلوبات     

 أموال المستثمرین  ۲۱۲٬۷۸۹ - ۳٬۹۷۳ ۲۱٦٬۷٦۲
 إیداعات من مؤسسات مالیة  ۲٬۲۷۸٬٤۸۰ - - ۲٬۲۷۸٬٤۸۰

 وأفراد ن مؤسسات غیر مالیة إیداعات م ۷٬۱٦۳ ۷۹۰ ۷٦٥٬٦٥۹ ۷۷۳٬٦۱۲
 للعمالء حسابات جاریة  ۷۷۹ ۱۳٬٦۱۰ ۱۱۸٬٦٥۷ ۱۳۳٬۰٤٦

 تمویالت ألجل  ۱٬۷۰٦٬۲۹۹ ۱۹٬۹۱۹ ۲٤٬٤٤۹ ۱٬۷٥۰٬٦٦۷
 ذمم دائنة ومصروفات مستحقة  ۱۳٥٬۱۱۸ ۱۳۸٬٤٤۰ ۱۳۱٬۰۹٦ ٤۰٤٬٦٥٤

 مجموع المطلوبات  ٤٬۳٤۰٬٦۲۸ ۱۷۲٬۷٥۹ ۱٬۰٤۳٬۸۳٤ ٥٬٥٥۷٬۲۲۱
     

 حقوق ملكیة حاملي حسابات االستثمار   ۲۲۰٬۹۳٥ ٦۰٬٤٦۹ ۱٬۰۷٦٬۹٤۰ ۱٬۳٥۸٬۳٤٤
 بنود غیر مضمنة في المیزانیة العمومیة     
 التزامات    

 حسابات االستثمار المقیدة - ٦۸٬۷۰۱ ۸٦٬۷۲۷ ۱٥٥٬٤۲۸
٤٬۱٦۲ ۲٬۸۳۱ ۱٬۳۳۱ -  

 
 
 



 ۷۲                                                                                                                                                    مجموعة جي اف اتش المالیة ش.م.ب  
 

    الموحدة  إیضاحات حول البیانات المالیة
 بآالف الدوالرات األمریكیة                                                                                                                        ۲۰۲۲  دیسمبر  ۳۱ في  للسنة المنتھیة

 
 . تمركز الموجودات والمطلوبات وحسابات االستثمار (یتبع) ۳۱

 
 (ب) التمركز الجغرافي 

 
  دول مجلس  الشرق األوسط   أمریكا   

  التعاون  وشمال أفریقیا  آسیا   الشمالیة  أخرى المجموع 
 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱      

 الموجودات       
 نقد وأرصدة لدى البنوك  ٦۹۱٬۹۱٥ ۳٦۱ ٤۰ ۷٤٬٤۸٤ ۹۱٬٤۳۹ ۸٥۸٬۲۳۹

 محفظة الخزینة  ۳٬۳۱۸٬٦٦٦ ۱۳٥٬۸۱۳ - ۱۰۸٬۷۸٥ ٦٤٦٬۷٥٦ ٤٬۲۱۰٬۰۲۰
 موجودات التمویالت  ۱٬۳۷۹٬۷٦۱ ۳۹٬٥۲٦ - ۱۲ ۱٥٬۹۳۹ ۱٬٤۳٥٬۲۳۸
 عقارات استثماریة  ۱٬۰۳۷٬۸٤۷ ۲۳۲٬۲۸٤ ۷٬٦۰۹ - ۹٬۳٤٥ ۱٬۲۸۷٬۰۸٥
 استثمارات الملكیة الخاصة  ۹۹۳٬۲۱۹ - - - ۱۱٬۸۳٤ ۱٬۰۰٥٬۰٥۳

 استثمارات مشتركة  ٤٦٬۷۸۰ - ٥۰٥ ۹۳٬۰۲۸ ۱٬۷۳۸ ۱٤۲٬۰٥۱
ً ذمم مدینة ومصروفات  ٥٥۰٬٥۰۲ ۲۲٬۳۸۷ ۳٬٤۷۷ ۹٬۸۷۳ ۳٬٦۳۰ ٥۸۹٬۸٦۹  مدفوعة مقدما
 ممتلكات وآالت ومعدات  ۲۲٤٬۳٥۸ - - ۸٬۲٤٤ ۱۳٤ ۲۳۲٬۷۳٦

 مجموع الموجودات  ۸٬۲٤۳٬۰٤۸ ٤۳۰٬۳۷۱ ۱۱٬٦۳۱ ۲۹٤٬٤۲٦ ۷۸۰٬۸۱٥ ۹٬۷٦۰٬۲۹۱
       
 المطلوبات       

 أموال المستثمرین  ۱۱۹٬۳۷٥ - - - ۳٬۹۲٥ ۱۲۳٬۳۰۰
 مؤسسات مالیة إیداعات من  ۳٬۷۹۰٬۸۷۰ - - - - ۳٬۷۹۰٬۸۷۰
 وأفراد  غیر مالیة إیداعات من مؤسسات  ۹۰۳٬۳٦۷ ۱٦۰٬٦٦٦ - ۲۲٥ - ۱٬۰٦٤٬۲٥۸

 حسابات جاریة للعمالء  ۱۳۱٬۰۱۹ - ۲۱٥ - - ۱۳۱٬۲۳٤
 مطلوبات التمویالت    ۷۷۳٬٥٦٦ - - ٤٤۷٬٦٤۷ ۷۲۰٬۹۸٥ ۱٬۹٤۲٬۱۹۸

 مستحقة ذمم دائنة ومصروفات  ۲٥۷٬۱۰۰ ٦٬۰۱۰ - ۱٤۱٬٦۳۷ ۱۸٬٦۱٦ ٤۲۳٬۳٦۳
 مجموع المطلوبات  ٥٬۹۷٥٬۲۹۷ ۱٦٦٬٦۷٦ ۲۱٥ ٥۸۹٬٥۰۹ ۷٤۳٬٥۲٦ ۷٬٤۷٥٬۲۲۳

       

 حقوق ملكیة حاملي حسابات االستثمار  ۱٬۱۹۱٬٦٥۳ - ۲۱٬۹۱۰ - ۱۱۱ ۱٬۲۱۳٬٦۷٤
 بنود غیر مضمنة في المیزانیة العمومیة      - 

 التزامات ۱٤۲٬۹۹۲ - - ٦۲٬٤۹۲ - ۲۰٥٬٤۸٤
 حسابات االستثمار المقیدة ٤٬۰۲۲ - - ۱٤۰ - ٤٬۱٦۲

 المبلغ اإلسمي للمشتقات  - - - ٥۸٬٥۰۰ - ٥۸٬٥۰۰
 

 االستثمار (والتي تكون عامة مبنیة على مناطق ذات ضرائب مناسبة).  موقع، ولیس بناًء على المعنیة یتم قیاس التمركز الجغرافي للموجودات بناًء على موقع الموجودات التشغیلیة
 



 
 ۷۳                                                                                                                                               مجموعة جي اف اتش المالیة ش.م.ب   

 
     إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

 بآالف الدوالرات األمریكیة                                                                                                                        ۲۰۲۲  دیسمبر  ۳۱ في  للسنة المنتھیة
 

 . تمركز الموجودات والمطلوبات وحسابات االستثمار (یتبع) ۳۱
 

 (ب) التمركز الجغرافي (یتبع) 
 

  دول مجلس  الشرق األوسط   أمریكا  
  التعاون وشمال أفریقیا آسیا  الشمالیة أخرى  المجموع 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱      
 الموجودات       

 نقد وأرصدة لدى البنوك  ٥۷۷٬۸۷۹  ۲٬۰۹۷  ۱٬۰۹۷  ٦۷٬۲٥٤  ۷٤٬۱٤٤  ۷۲۲٬٤۷۱ 
 محفظة الخزینة  ۲٬٥۸۳٬٤۰۹ ۹٥٬۰۹۳  ۱۰۰٬۲٤٤  ٦۱٬٥۷٥  ۲۹۰٬۹۲٥  ۳٬۱۳۱٬۲٤٦
 موجودات التمویالت  ۱٬۲۹٥٬۰٦۳  -  -  -  ۱٥٬۹۳۹  ۱٬۳۱۱٬۰۰۲ 
 عقارات استثماریة  ۱٬۰۷٦٬٦۹٤  ٤۸۹٬۹۰۳  ۳۲۹٬٤٤٤  -  ۹٬٥٥۷  ۱٬۹۰٥٬٥۹۸ 

 استثمارات الملكیة الخاصة  ۱۱٦٬٥۰۹ -  -  - ٥۳٬۸۰۸  ۱۷۰٬۳۱۷
 استثمارات مشتركة  ٥۲٬٤٥۹  -  ۷۲٬۲۳٥  ٤٤٬۷۰۱  ۲٬٤۸۲  ۱۷۱٬۸۷۷ 
 ٥۳۱٬٤۸۸  ٥٬۱٥۷  ۸٬۰۷۲  ۱۱٬٥۸۹  ۱۰٬٤٤۰  ٤۹٦٬۲۳۰  ً  ذمم مدینة ومصروفات مدفوعة مقدما
 ممتلكات وآالت ومعدات  ۱۳۳٬۸٥٤  ٥٬٦٥٥  -  -  ۱۷۸  ۱۳۹٬٦۸۷ 

 مجموع الموجودات  ٦٬۳۳۲٬۰۹۷ ٦۰۳٬۱۸۸ ٥۱٤٬٦۰۹  ۱۸۱٬٦۰۲  ٤٥۲٬۱۹۰ ۸٬۰۸۳٬٦۸٦ 
       
 المطلوبات       

 أموال المستثمرین  ۲۱۲٬۷۸۹  -  - -  ۳٬۹۷۳  ۲۱٦٬۷٦۲ 
 إیداعات من مؤسسات مالیة  ۲٬۲۷۸٬٤۸۰ - - - - ۲٬۲۷۸٬٤۸۰

 وأفراد غیر مالیة إیداعات من مؤسسات  ٦۸۸٬٦۷۳ ۸٤٬۷۱٤ - ۲۲٥  - ۷۷۳٬٦۱۲
 حسابات جاریة للعمالء  ۱۳٦٬۲۷٤ (۲٦۰)  (٤۹٦)  -  (۲٬٤۷۲)  ۱۳۳٬۰٤٦ 

 مطلوبات التمویالت    ۷۳۲٬۰۹۹  -  - ۳۷٤٬۰۲۸  ٦٤٤٬٥٤۰  ۱٬۷٥۰٬٦٦۷ 
 دائنة ومصروفات مستحقة ذمم  ۲۳۳٬۹۳۳  ٦۹٬۰٦٤  ٦۸٬٥۷۷  ۳۰٬۸۷۱  ۲٬۲۰۹  ٤۰٤٬٦٥٤ 

 مجموع المطلوبات  ٤٬۲۸۲٬۲٤۸ ۱٥۳٬٥۱۸ ٦۸٬۰۸۱ ٤۰٥٬۱۲٤ ٦٤۸٬۲٥۰ ٥٬٥٥۷٬۲۲۱
       

 حقوق ملكیة حاملي حسابات االستثمار ۱٬۳۳٤٬٦۲۳  ۱٬۷۰۰  ۲۱٬۹۰۷  ۳  ۱۱۱  ۱٬۳٥۸٬۳٤٤ 
 بنود غیر مضمنة في المیزانیة العمومیة       

 التزامات ۱۳٥٬۳٤۲  - -  ۲۰٬۰۸٦ - ۱٥٥٬٤۲۸ 
 حسابات االستثمار المقیدة ۱٬٥۲۹  - - -  ۲٬٦۳۳  ٤٬۱٦۲

 ، ولیس بناًء على موقع االستثمار (والتي تكون عامة مبنیة على مناطق ذات ضرائب مناسبة). المعنیة یتم قیاس التمركز الجغرافي للموجودات بناًء على موقع الموجودات التشغیلیة
 



 ۷٤                                                                           مجموعة جي اف اتش المالیة ش.م.ب  
 

    الموحدة  إیضاحات حول البیانات المالیة
 بآالف الدوالرات األمریكیة                                                 ۲۰۲۲  دیسمبر  ۳۱ في  للسنة المنتھیة

 
 

 .   القطاعات التشغیلیة۳۲
المجموعة   تطویر  ثالثتملك  وھي  ممیزة،  تشغیلیة  قطاعات  االستثماریة،    الخدماتو  العقارات،ة  الخدمات والمصرفیة 

، وھي وحدات العمل االستراتیجیة للمجموعة. تقدم وحدات العمل االستراتیجیة منتجات وخدمات مختلفة، التجاریةالمصرفیة  
ویتم إدارتھا بصورة منفصلة ألن كل قطاع یحتاج استراتیجیات إداریة مختلفة وتخصیص للموارد في المجموعة. لكل وحدة  

الرئیسي) بمراجعة تقاریر اإلدارة  عمل است التشغیلیة  القرارات  المجموعة (صانع  إدارة  بشكل ربع  راتیجیة، یقوم مجلس 
 سنوي.

 
 الملخص التالي یشرح عملیات كل قطاع من قطاعات المجموعة: 

 
وإدارة األصول. أنشطة  یركز القطاع المصرفي بالمجموعة على مجالي األسھم الخاصة  ستثماریة:  االمصرفیة  ال  الخدمات •

األسھم الخاص تشمل شراء حصص في شركات مدرجة أو غیر مدرجة، وبأسعار أقل من القیم المتوقعة. وحدة إدارة  
ئد في األسوق المستھدفة في دول مجلس التعاون ااألصول مسئولة عن تحدید وإدارة االستثمارات في العقارات ذات الع

في أسواق األصول المدعومة وأسواق  االستثماریة تركز على تقدیم قدرات ھیكلة  الخلیجي. أنشطة األعمال المصرفیة  
 األسھم اإلسالمیة، واالستشارات المالیة اإلسالمیة، ومعامالت الدمج واالستحواذ متوسطة الحجم. 

  
، و الخدمات المصرفیة للشركات واألفراد، وإدارة  الخدمات المصرفیة التجاریةوتشمل ھذه    :التجاریة  الخدمات المصرفیة •

 التجاري التابع للمجموعة.   من قبل المصرف الثروات، والمنتجات االستثماریة المھیكلة، وتسھیالت تمویل المشاریع 
 
ا عدا ، مالمتبقیة  الخزینة وموجودات االستثمارأنشطة  جمیع التكالیف المشتركة، ووالخزینة:    ةملكیة الخاصالاستثمارات   •

بصورة مستقلة من قبل القطاعات التي ترفع التقاریر بشأنھا، والمتضمنة في القطاع المعني، تعتبر    یتم القیام بھاتلك التي  
    والخزینة للمجموعة.  استثمارات الملكیة الخاصة جزءاً من أنشطة 

 
تقاس نتائج كل من القطاعات التشغیلیة بناًء على نتائج القطاع، ویتم مراجعتھا من قبل لجنة إداریة ومجلس اإلدارة بشكل 
بعض  نتائج  بتقییم  وثیقة  ذات عالقة  المعلومات  ھذه  أن  اإلدارة  وتعتقد  األداء،  لقیاس  القطاع  نتائج  تستخدم  سنوي.  ربع 

اول أنشطتھا في ھذه الصناعات. إن التسعیر ما بین القطاعات، إن وجد، یتم تحدیده  القطاعات ذات العالقة بشركات أخرى تز
 على أسس تجاریة اعتیادیة.  

 
تقوم المجموعة بتصنیف اإلیرادات والمصروفات المنسوبة مباشرة للمعامالت الناتجة من كل قطاع كإیرادات ومصروفات  

اشرة بناًء على عوامل التكلفة التي یمكن تحدیدھا في القطاع و/ أو القطاع على التوالي. یتم تخصیص المصروفات غیر المب
األنشطة ذات العالقة. إن تقاریر اإلدارة الداخلیة مصممة لتعكس إیرادات ومصروفات كل قطاع على التوالي، والتي تقاس  

ة ذات العالقة باألنشطة مقابل المیزانیة المقدرة. إن اإلیرادات، والمصروفات، والموجودات، والمطلوبات غیر المخصص
إیرادات ومصروفات القطاع تظھر صافي من اإلیرادات  التجاریة بین القطاعات وأنشطة الخزینة على مستوى المجموعة. 

 والمصروفات بین القطاعات. 
 

طاع للق  خارجیة مستقلة  تزاول المجموعة أنشطتھا بشكل رئیسي في مملكة البحرین، وال تملك المجموعة أي فروع / أقسام 
                 (ب) في البیانات المالیة الموحدة. ۳۲المصرفي. التركز الجغرافي للموجودات والمطلوبات مشروح في إیضاح رقم  

 
 



 ۷٥                                                                                                                                              مجموعة جي اف اتش المالیة ش.م.ب   
 

    الموحدة  إیضاحات حول البیانات المالیة
 بآالف الدوالرات األمریكیة                                                                                                                        ۲۰۲۲  دیسمبر  ۳۱ في  للسنة المنتھیة

 
 

 (یتبع)  ةالتشغیلی  ات.   القطاع۳۲
 

 : كاآلتي معلومات نتائج القطاعات التشغیلیة
 

 
 

 صافي المبالغ الملغاة بین شركات المجموعة 
 
 
 
 

  الخدمات  الخدمات  الملكیة استثمارات  
  المصرفیة  المصرفیة  ة خاصال 

  االستثماریة  * التجاریة والخزینة  المجموع 
 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱    
     

 إیرادات القطاع  ۱۲۰٬٥۰۳ ۷۸٬۹۷۲ ۲٤۲٬۱۹٥ ٤٤۱٬٦۷۰
 مصروفات القطاع (شاملة مخصصات انخفاض القیمة)  (٦۹٬٦۷٥) (٤۰٬۲۷٥) (۲۳٤٬۰۱۳) (۳٤۳٬۹٦۳)

 نتائج القطاع ٥۰٬۸۲۸ ۳۸٬٦۹۷ ۸٬۱۸۲ ۹۷٬۷۰۷
 موجودات القطاع  ۲۰۱٬۸۲۸ ۳٬۷۸٥٬٥۳٥ ٥٬۷۷۲٬۹۲۸ ۹٬۷٦۰٬۲۹۱
 مطلوبات القطاع  ۱۷۱٬۳٥۹ ۱٬۷٦۱٬۸۷۹ ٥٬٥٤۱٬۹۸٥ ۷٬٤۷٥٬۲۲۳
 حقوق ملكیة حاملي حسابات االستثمار - ۱٬۱۸۹٬۰۱٦ ۲٤٬٦٥۸ ۱٬۲۱۳٬٦۷٤

 معلومات القطاع األخرى     
 مخصص انخفاض القیمة  - ٤٬۷۷۰ (۱٬٤٦۰) ۳٬۳۱۰

 الشركات الزمیلة المحتسبة بطریقة حقوق الملكیة  - ٥٬۳۰۳ ۹۸٬۱٦۸ ۱۰۳٬٤۷۱
 التزامات ٥٥٬٤۸٥ ۱٤۲٬۹۹۲ ۷٬۰۰۷ ۲۰٥٬٤۸٤



 ۷٦                                                                                                                                              مجموعة جي اف اتش المالیة ش.م.ب   
 

    الموحدة  إیضاحات حول البیانات المالیة
 بآالف الدوالرات األمریكیة                                                                                                                       ۲۰۲۲  دیسمبر  ۳۱ في  للسنة المنتھیة

 
 .   القطاعات التشغیلیة (یتبع) ۳۲

 
 معلومات نتائج القطاعات التشغیلیة كاآلتي: 

 

  

  الخدمات  الخدمات  الخدمات  
  المصرفیة  المصرفیة     المؤسسیة  

  االستثماریة التجاریة والخزینة  المجموع 
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱    
     

 إیرادات القطاع  ۱۱۰٬۳۸۷ ۷۱٬۸۲٥ ۲۱٦٬٥۳٦ ۳۹۸٬۷٤۸
 مصروفات القطاع (شاملة مخصصات انخفاض القیمة)  (۷۳٬۹٤۳) (٤۳٬۱٤٤) (۱۸۹٬۰٤٤) (۳۰٦٬۱۳۱)

 نتائج القطاع ۳٦٬٤٤٤ ۲۸٬٦۸۱ ۲۷٬٤۹۲ ۹۲٬٦۱۷
 موجودات القطاع  ۱٥۱٬۸۱٤ ۳٬۰۹٥٬۹۸٤ ٤٬۸۳٥٬۸۸۸ ۸٬۰۸۳٬٦۸٦
 مطلوبات القطاع  ۷۰٬۷۱۲ ۱٬۲۲۸٬۷۷٤ ٤٬۲٥۷٬۷۳٥ ٥٬٥٥۷٬۲۲۱
 حقوق ملكیة حاملي حسابات االستثمار - ۱٬۱۲٦٬٦۲۲ ۲۳۱٬۷۲۲ ۱٬۳٥۸٬۳٤٤

 معلومات القطاع األخرى     
 انخفاض القیمة مخصص  ۱٥٬۲٦۰ ۱۲٬٦۹۳ ۷٬٦۲۸ ۳٥٬٥۸۱
 الشركات الزمیلة المحتسبة بطریقة حقوق الملكیة  ۱۸٬۳۳۹ ٤٤٬۹۰۰ ٥٬۷٦٤ ٦۹٬۰۰۳

 التزامات - ۱۳٥٬۳٤۲ ۲۰٬۰۸٦ ۱٥٥٬٤۲۸



 ۷۷                                                                               مجموعة جي اف اتش المالیة ش.م.ب  
 

    الموحدة  إیضاحات حول البیانات المالیة
 بآالف الدوالرات األمریكیة                                                 ۲۰۲۲  دیسمبر  ۳۱ في  للسنة المنتھیة

 
 

 ألدوات مالیة   القیمة العادلة ل. ۳۳
 

 أ)  القیمة العادلة لألدوات المالیة   
تتمثل القیمة العادلة ألي أصل من األصول في المبلغ الذي یمكن مبادلتھ بھ، أو في سداد أي التزام بین طرفین ملمین  
بتفاصیل المعاملة وعلى أسس تجاریة. وتمثل السعر الذي سیتم استالمھ من بیع أصل، أو سیتم دفعھ لتحویل التزام في  

 خ القیاس.  معاملة منتظمة بین المشاركین في السوق بتاری
 

تقلیص حجم   أو  لتصفیتھا،  أو حاجة  نیة  الشركة، بدون وجود  استمراریة  افتراض  العادلة ھو  القیمة  من أسس تعریف 
 عملیاتھا بصورة جوھریة، أو إجراء المعامالت بشروط مجحفة.

العادلة ألرصدة البنوك، واإل۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱و  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱كما في   المؤ  یداعات، القیمة  المالیة،  لدى  سسات 
المؤسسات المالیة واألخرى والمطلوبات المالیة األخرى   من  اإلیداعاتوالموجودات المالیة األخرى، وأموال المستثمرین، و

ویتم  إعادة تسعیرھا باستمرار  ،قصیرة األجلال یتوقع أن تختلف اختالفا جوھریاً عن قیمتھا الدفتریة، كونھا ذات طبیعة 
كلما كان ذلك مناسبا. استثمارات األوراق المالیة التي تظھر بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل،    تبعاً ألسعار السوق،

 تظھر بالقیمة العادلة التي یتم تقدیرھا باستخدام أسعار السوق المدرجة ونماذج التقییم الداخلیة.  
 

  ۲٬۲٤۰٬۳٦۰ بمبلغ (صافي من مخصصات انخفاض القیمة) تظھر بالتكلفة المطفأةالمدرجة التي للصكوك القیمة العادلة 
كما في   ألف دوالر أمریكي  ۲٬۱۹۸٬۸٤۸تبلغ    )ألف دوالر أمریكي  ۸٦۰٬٦۱٦:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ألف دوالر أمریكي (

في القیمة العادلة  ال توجد تغیرات جوھریة    .ألف دوالر أمریكي)  ۸۸۳٬٦۱۸:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱(  ۲۰۲۲  مبردیس  ۳۱
على المعلومات المالیة المرحلیة  ولغایة تاریخ التوقیع  بعد تاریخ نھایة السنة،    للصكوك المدرجة التي تظھر بالتكلفة المطفأة

        .۲۰۲۲بر دیسم  ۳۱الموحدة المختصرة كما في 
 

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

 :  أسعار السوق المدرجة (غیر المعدلة) في سوق نشط للموجودات والمطلوبات مماثلة.۱المستوى •

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

 : مدخالت للموجودات والمطلوبات غیر مبنیة على معلومات سوقیة مرصودة (مدخالت غیر مرصودة).۳المستوى •
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ۷۸                                                                           مجموعة جي اف اتش المالیة ش.م.ب   
 

    الموحدة  إیضاحات حول البیانات المالیة
 بآالف الدوالرات األمریكیة                                                 ۲۰۲۲  دیسمبر  ۳۱ في  للسنة المنتھیة

 
 . األدوات مالیة (یتبع)  ۳۳

 
 ب) تراتبیة القیمة العادلة (یتبع) 

 
 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱ ۱المستوى   ۲المستوى   ۳المستوى   المجموع 

     
 استثمارات أسھم خاصة  )۱    
 بالقیمة العادلة   استثمار في أوراق مالیة     
 خالل: من     

 بیان الدخل  - ۹٬٤۸۰ - - ۹٬٤۸۰
 حقوق الملكیة  - ۸۳٦٬۲٥۱ - ٥٥٬۸۹۳ ۸۹۲٬۱٤٤
۹۰۱٬٦۲٥٥٬ ٤۸۹۳ - ۸٤٥٬۷۳۱  

     
 محفظة الخزینة  )۲    
 بالقیمة العادلة   استثمار في أوراق مالیة  -    

 من خالل بیان الدخل  - ۳۷٤٬٦٥۳ - ۳۷٤٬٦٥۳
 حقوق الملكیة  - ۸۷۹٬۱۷۱ - - ۸۷۹٬۱۷۱

۱٬۲٥۳٬۸۲٤ - ۳۷٤٬٦٥۳ ۸۷۹٬۱۷۱  
     
 استثمارات مشتركة  )۳    
 بالقیمة العادلة من   استثمار في أوراق مالیة     

 خالل حقوق الملكیة  - - ۱۳۱٬٥٥۳ ۱۳۱٬٥٥۳
 بالقیمة العادلة من   استثمار في أوراق مالیة     

 بیان الدخل خالل  - - ۱۰٬٤۹۸ ۱۰٬٤۹۸
۱٤۲٬۰٥۱ ۱٤۲٬۰٥۱ - -  

۲٬۲۹۷٬٤۹۹ ۱۹۷٬۹٤٤ ۳۷٤٬٦٥۳ ۱٬۷۲٤٬۹۰۲  
 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۱المستوى  ۲المستوى  ۳المستوى  المجموع 
     
 استثمارات أسھم خاصة  )۱    
 بالقیمة العادلة   استثمار في أوراق مالیة     
 من خالل:     
 بیان الدخل  - - - - -

 حقوق الملكیة  - ۱۳ - ۹۱٬٤۲٥ ۹۱٬٤۳۸
۹۱٬٤۳۸ ۹۱٬٤۲٥ - ۱۳  

     
 محفظة الخزینة  )۲    
 بالقیمة العادلة   استثمار في أوراق مالیة  -    

 من خالل بیان الدخل  - ٤٤٥٬۱۸۳ - ٤٤٥٬۱۸۳
 حقوق الملكیة  - ۱٬٦٥٦٬۰۸۸ - - ۱٬٦٥٦٬۰۸۸
۲٬۱۰۱٬۲۷۱ - ٤٤٥٬۱۸۳ ۱٬٦٥٦٬۰۸۸  

     
 استثمارات مشتركة  )۳    
 بالقیمة العادلة من   استثمار في أوراق مالیة     

 خالل حقوق الملكیة  - - ۱٦٤٬٥٤۷ ۱٦٤٬٥٤۷
 بالقیمة العادلة من   استثمار في أوراق مالیة     

 بیان الدخل خالل  - - ۷٬۳۳۰ ۷٬۳۳۰
۱۷۱٬۸۷۷ ۱۷۱٬۸۷۷ - -  

۲٬۳٦٤٬٥۸٦ ۲٦۳٬۳۰۲ ٤٤٥٬۱۸۳ ۱٬٦٥٦٬۱۰۱  



 ۷۹                                                                           مجموعة جي اف اتش المالیة ش.م.ب   
 

    الموحدة  إیضاحات حول البیانات المالیة
 بآالف الدوالرات األمریكیة                                                 ۲۰۲۲  دیسمبر  ۳۱ في  للسنة المنتھیة

 
 . األدوات مالیة (یتبع)  ۳۳

 
 ب) تراتبیة القیمة العادلة (یتبع) 

 
 : ۳الجدول أدناه یوضح تسویة الحركة في قیم االستثمارات المقاسة باستخدام مدخالت المستوى 

 
۲۰۲۱  ۲۰۲۲  

    
 ینایر ۱الرصید في  ۲٦۳٬۳۰۲  ۳۹۰٬٥٦۷

 مجموع األرباح/ (الخسائر) في بیان الدخل    -  )۱۷٬۲۲۳(
 ۲المحول من المستوى  -  ) ۱٥٥٬۲٥۰(
 استبعادات بالقیمة الدفتریة  (٥٤٬٥۲۱)  )۲۷٬٥۳۱(

 مشتریات ۳۷٬٥٦۱  ٦۹٬۱۲۹
 تغیرات القیمة العادلة خالل السنة  (٤۸٬۳۹۸)  ۳٬٦۱۰

    
 دیسمبر  ۳۱الرصید في   ۱۹۷٬۹٤٤  ۲٦۳٬۳۰۲

 
المصنفة بدیلة محتملة ومعقولة لتحدید القیمة العادلة لبعض استثمارات أدوات حقوق الملكیة األثر المحتمل من استخدام فرضیات 

 ملخص أدناه؛ ۳ضمن المستوى 

المدخالت الرئیسیة غیر   تقنیة التقییم المستخدمة 
 القابلة للرصد 

القیمة العادلة كما في  
۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱  

ومحتملتغیر معقول    
في متوسط  ) -/+

 (المدخل
الزیادة / (النقص) في  

 التقییم

  US$ ‘۰۰۰   
     

إلى الدفاترالسعر  طریقة مضاعفات السوق   ٥٬٦۰۹ +/- ٥٪ ۲۸۰ / (۲۸۰) 
األرباح    إلىقیمة المنشأة  طریقة مضاعفات السوق 

الفوائد والضرائب  قبل 
 (۳۰۸) / ۳۰۸ ٪٥ -/+ ٦٬۱٥۱ واالستھالك واإلطفاء 

طریقة اإلیرادات   طریقة مضاعفات السوق 
 (۱٤۱) / ۱٤۱ ٪٥ -/+ ۲٬۸۱٤ المرسملة 

  تداول اتمضاعف طریقة مضاعفات السوق 
  المشابھة الشركات

والتدفقات النقدیة  
 (۸۲٥) / ۸۲٥ ٪٥ -/+ ۱٦٬٥۰٥   المخصومة

 (۷٥۰) / ۷٥۰ ٪٥ -/+ ۱٥٬۰۰۳ معدل النمو النھائي  التدفقات النقدیة المخصومة 
 

 التدفقات النقدیة المخصومة 
المتوسط المرجح لتكلفة  

 رأس المال 
٦۹٬۰۸٥ 

+/- ٥٪ ۳٬٤٥٤ / (۳٬٤٥٤) 
 (٤٬۱۳۹) / ٤٬۱۳۹ ٪٥ -/+ ۸۲٬۷۷۷  صافي قیمة األصول المعدلة 

 
  ۱۹۷٬۹٤٤   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ۸۰                                                                           مجموعة جي اف اتش المالیة ش.م.ب   
 

    الموحدة  إیضاحات حول البیانات المالیة
 بآالف الدوالرات األمریكیة                                                 ۲۰۲۲  دیسمبر  ۳۱ في  للسنة المنتھیة

 
 لة.  التزامات ومطالبات محتم۳٤

 االلتزامات التي تم التعاقد علیھا خالل العمل اإلعتیادي ألنشطة المجموعة:
 

  دیسمبر ۳۱  دیسمبر ۳۱
۲۰۲۱  ۲۰۲۲  

    
 التزامات غیر مسحوبة لتمدید تمویالت  ۱۰۰٬٤۲۲  ۹٥٬۳٤۷ 
 ضمانات مالیة  ٤۹٬۰٤٤  ۳۹٬۹۹٥ 
 تحتیةالتزامات رأسمالیة لمشاریع تطویر بنى  ٥٥٬٤۸٥  ۱٦٬۱۷۱ 

 التزامات إقراض  ٥۳۳  ۳٬۹۱٥
               

۱٥٥٬٤۲۸  ۲۰٥٬٤۸٤  
   
 

 التزامات األداء
قد ترتبط المجموعة خالل العمل اإلعتیادي بالتزامات أداء متعلقة بتنفیذ مشاریع تطویر البنیة التحتیة التي تروج لھا المجموعة.  
وإنھ في العادة تحول المجموعة ھذه االلتزامات إلى الشركات المالكة لھذه المشاریع كلما أمكن ذلك. وأنھ في رأي اإلدارة، ال  

 . ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱لتزامات على المجموعة نتیجة أداء أیة مشروع من مشاریعھا كما في یتوقع أن تنتج أیة ا
 

 قضایا ومطالبات 
یوجد على المجموعة مطالبات وقضایا مرفوعة ضدھا تتعلق بمشاریع قام البنك بالترویج لھا في الماضي، وبعض المعامالت.  

المستشارین القانونیین الخارجیین   تأكیدبناًء على    .باإلضافة لذلك، تم رفع بعض القضایا ضد البنك من قبل موظفین سابقین
مخصصات مناسبة تم عمل    قوة موقف البنك للدفاع عن نفسھ مقابل ھذه القضایا والمطالبات.  من  على ثقة فإن اإلدارة  للبنك،  

  في السجالت المحاسبیة.
أعضاء مجلس إدارة    لم یكن ھناك أي إفصاحات إضافیة تتعلق بالمطلوبات الطارئة ناتجة من أي مطالبات مماثلة، حیث أن

 .القانوني البنك یعتقدون أن أي إفصاحات من ھذا النوع قد تضر وضع البنك
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ۸۱                                                                           مجموعة جي اف اتش المالیة ش.م.ب   
 

    الموحدة  إیضاحات حول البیانات المالیة
 بآالف الدوالرات األمریكیة                                                 ۲۰۲۲  دیسمبر  ۳۱ في  للسنة المنتھیة

 
 . إدارة المخاطر المالیة ۳٥

 قدمة م
تشتمل الموجودات المالیة للمجموعة على أرصدة لدى البنوك، وإیداعات لدى مؤسسات مالیة وأخرى، واستثمارات األوراق 
المالیة، وذمم مدینة أخرى. المطلوبات المالیة للمجموعة تتكون من أموال المستثمرین، وإیداعات من مؤسسات مالیة وأخرى،  

 ).٤أخرى. السیاسات المحاسبیة لألدوات المالیة موضحة في إیضاح (وتمویالت ألجل، وأرصدة دائنة  
 

 تتعرض المجموعة للمخاطر اآلتیة نتیجة استخدام األدوات المالیة :
  ؛مخاطر االئتمان •
   ؛مخاطر السیولة •
  ؛مخاطر السوق •
  .مخاطر التشغیل •

 
المجموعة بخصوص المخاطر المشار إلیھا أعاله واألھداف  یعرض ھذا اإلیضاح المعلومات عن المخاطر التي تتعرض لھا  

والسیاسات واإلجراءات التي یتخذھا البنك لقیاس وإدارة المخاطر وكیفیة إدارة المجموعة لرأسمالھا. تملك الشركات التابعة 
یراقبھا مجلس إدارة لكل شركة  الجوھریة التي تم توحیدھا في ھذه البیانات المالیة الموحدة أطراً مستقلة إلدارة المخاطر، والي  

     تابعة. وبالتالي، فإن سیاسات وإجراءات وممارسات إدارة المخاطر غیر متضمنة في ھذه البیانات المالیة الموحدة.
 

 إطار إدارة المخاطر 
یبة مع وحدات  الجزء األساسي من فلسفة إدارة المخاطر لقسم إدارة المخاطر ھو تقدیم متابعة ورقابة مستقلة والعمل بصورة قر

إدارة المخاطر تقاریره مباشرة إلى لجنة التدقیق وإدارة  قسم  األعمال والتي تمتلك ھذه المخاطر بصورة نھائیة. یرفع رئیس  
 المخاطر في مجلس اإلدارة. 

 
ارة  إن مجلس اإلدارة مسئول بصورة عامة عن تأسیس بیئة المخاطر والتأكد من توفیر إطار كفؤ إلدارتھا. قام مجلس اإلد

بتفویض لجنة التدقیق والمخاطر المسئولة عن تنفیذ سیاسات إدارة المخاطر والتوجھات والحدود والتأكد من توافر عملیات 
المراقبة. یقوم قسم إدارة المخاطر مع قسم التدقیق الداخلي وقسم االلتزام بتقدیم تأكید مستقل بأن جمیع أنواع المخاطر تم قیاسھا  

 سات والتوجھات التي وضعھا مجلس اإلدارة. وإدارتھا وفقاً للسیا
 

.  بشكل ربع سنويیقوم قسم إدارة المخاطر بعرض تقاریر مراجعة المخاطر ومخاطر السیولة المفصل إلى مجلس اإلدارة  
توضح تقاریر مراجعة المخاطر األمور المحتملة لمجموعة عریضة من عوامل المخاطر وتصنیفھا من منخفض إلى مرتفع. 

ریر مخاطر السیولة لمحة عن مخاطر السیولة للبنك مقارنة مع سیاسات البنك ومتطلبات الجھات التنظیمیة. كما تتضمن تقا
القیمة لكل استثمار ووصف للتطورات الجوھریة    نخفاضیتم إعداد تقریر آخر عن استثمارات الوحدات یعرض فیھ مراجعة ا

 خطة التخارج لكل مشروع. على المشاریع أو المشاكل وكذلك تحدیث االستراتیجیة و
 

 
 مخاطر االئتمان .أ

مخاطر االئتمان ھي مخاطر الخسائر المالیة إلى المجموعة إذا فشل العمیل أو الطرف المقابل من األداة المالیة بالوفاء  
مدینة أخرى  بااللتزامات التعاقدیة، وھي تنشأ بشكل أساسي من إیداعات لدى مؤسسات مالیة، وموجودات تمویلیة، وذمم  

من شركات المشاریع. ولغرض إعداد تقاریر إدارة المخاطر، فإن المجموعة تأخذ في االعتبار دمج كل عناصر مخاطر  
وتعرضات األطراف ذات  ، ومخاطر تمركز القطاع،  القطاعمخاطرو ،والدولة ،التعرضات الفردیة مخاطر  االئتمان (مثل
إلخ) الیقینیة  . العالقة،  بجائح  عدم  الناتجةالمحیطة  االقتصادیة  والتقلبات  كورونا  التمویلیة   عنھا  ة  العملیات  على  أثرت 

 . للمجموعة
 ).)(س٤قامت المجموعة بتحدیث مدخالتھا وفرضیاتھا الحتساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة (راجع إیضاح رقم  
 



 ۸۲                                                                           مجموعة جي اف اتش المالیة ش.م.ب   
 

    الموحدة  إیضاحات حول البیانات المالیة
 بآالف الدوالرات األمریكیة                                                 ۲۰۲۲  دیسمبر  ۳۱ في  للسنة المنتھیة

 
 (یتبع) . إدارة المخاطر المالیة۳٥

 
 واالئتمانإدارة مخاطر االستثمار 

أوكل مجلس اإلدارة مھمة إدارة مخاطراالئتمان إلى لجنة االستثمار بمجلس اإلدارة. تضع ھذه اللجنة التوجیھات التشغیلیة 
االستثمار واالئتمان الستراتیجات االستثمار، والمنتجات والخدمات. إن قرارات إدارة  ومراجعة واعتماد توصیات لجنة  

 ستثمار المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.اللجنة تتم وفقاً لسیاسات اال
 

 قسم إدارة المخاطر مسئول عن متابعة مخاطر االئتمان للمجموعة وتتضمن اآلتي :
المخاطر  • وتقاریر  االئتمان  مخاطر  تقییم  تشمل  والتي  وائتمان،  استثمار  سیاسات  تملك  المجموعة  أن  من  التأكد 

 االلتزام مسئول عن االلتزام بالمتطلبات التنظیمیة والقانونیة. واإلجراءات التوثیقیة والقانونیة ویكون قسم 
اإلشراف على وضع ھیكل للصالحیات العتماد وتجدید تسھیالت االستثمار واالئتمان. حدود الصالحیات محكومة  •

 بمصفوفة حدود الصالحیات المفوضة المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة. 
إدارة المخاطر بتقییم كل تعرضات االستثمارات واالئتمان التي تزید عن    مراجعة وتقییم مخاطر االئتمان. یقوم قسم •

التسھیالت   / االستثمارات  إن تجدید ومراجعة  التسھیالت.  االلتزام بمنح  أو  االستثمار  الدخول في  قبل  حدود معینة 
 خاضعة لنفس إجراءات المراجعة. 

المستمرة لتعرضات االئتمان.   • ال یتم مراجعة والمراجعة  إدارة  حوكمة  تعرضات المصرفیة التجاریة من قبل مجلس 
من قبل إن طریقة تقییم المخاطر تستخدم    ك التجزئة.، وھي ممارسات متسقة ومناسبة لبنو المصرف الخلیجي التجاري

في   معینة ت ائتمانیةتعرضالتحدید مدى الحاجة إلى مخصصات االنخفاض في القیمة مقابل استثمارات / الشركة األم 
متعرض لالنخفاض في القیمة" و "متعرض غیر . یتكون نظام التقییم الحالي من درجتین عامتین ھما " رتھامجلس إدا

لالنخفاض في القیمة"، حیث یعكس ذلك مخاطر عدم السداد وتوافر الضمان أو وسائل أخرى لتخفیض مخاطر االئتمان. 
یة على األقل. ال تقوم المجموعة بإجراء تقییم یتم تقییم المخاطر بشكل منفصل لكل استثمار/ ذمم مدینة بصورة سنو

عام للھبوط في القیمة لتعرضاتھا من االئتمان وذلك ألن خصائص كل تعرض تختلف عن األخرى. إن درجة المخاطر  
 تراجع بصورة دوریة من قبل قسم إدارة المخاطر للمجموعة. 

ت المختارة ومخاطر الدول ونوع المنتج. تقدیم  مراجعة التزام وحدات األعمال بحدود التعرضات، بما فیھا الصناعا •
النصح والتوصیة والمھارات المتخصصة لوحدات األعمال لترویج أفضل الممارسات في كل أنحاء المجموعة إلدارة  

 االستثمار ومخاطر االئتمان.
 

سة تقصي االستثمار حتى یعمل قسم إدارة المخاطر وقسم االستثمار جنباً إلى جنب خالل كل مراحل الصفقة، بدءاً من درا
العادلة لالستثمار بشكل دوري وذلك بإشراك قسم   القیمة  لكل معاملة. یتم تقییم  القسم رأیاً مستقالً  التخارج ویعطي ھذا 

. ویتم التدقیق على  بشكل ربع سنوياالستثمار. تتم مراجعة االستثمارات من قبل مجلس اإلدارة أو اللجنة ذات العالقة  
 عملیات االئتمان للمجموعة من قبل قسم التدقیق الداخلي بصورة منتظمة.وحدات األعمال و
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    الموحدة  إیضاحات حول البیانات المالیة
 بآالف الدوالرات األمریكیة                                                 ۲۰۲۲  دیسمبر  ۳۱ في  للسنة المنتھیة

 
 المالیة (یتبع). إدارة المخاطر ۳٦

 
 مخاطر االئتمان (یتبع)  .أ

 
 التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان

 

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱ ۱المستوى   ۲المستوى   ۳المستوى   المجموع 
     
     
 أرصدة لدى البنوك وإیداعات لدى مؤسسات مالیة     

 مخاطر منخفضة إلى معتدلة المخاطر   ٦ –  ۱درجة  ۱٬٥۸۷٬۱۹۸ ۳٦۱ - ۱٬٥۸۷٬٥٥۹
     

 إجمالي القیمة الدفتریة  ۱٬٥۸۷٬۱۹۸ ۳٦۱ - ۱٬٥۸۷٬٥٥۹
 مطروحاً: الخسائر االئتمانیة المتوقعة  ۲۷ ۲ - ۲۹

 صافي القیمة الدفتریة  ۱٬٥۸۷٬۱۷۱ ۳٥۹ - ۱٬٥۸۷٬٥۳۰
     

 تسھیالت التمویل  - - ٥۱٬۷٥٦ ٥۱٬۷٥٦
 منخفضة القیمة  ۱۰-  ۸درجة     
     
 متخلفة السداد لكن غیر منخفضة القیمة    

 مخاطر منخفضة إلى معتدلة المخاطر  ٦ –  ۱درجة  ۱۷٥٬۳۷۷ ٦۹٬۱۷٥ - ۲٤٤٬٥٥۲
 قائمة المراقبة   ۷درجة  - ۲٥٬۳۱٦ - ۲٥٬۳۱٦

     
 تتكون متخلفة السداد من:     

ً  ۳۰حتى  ٦٦٬۲٥۷ ٤۹٬٦۷۹ - ۱۱٥٬۹۳٦  یوما
۲۳٬۰۹۱ - ۲٬٦٤٥ ۲۰٬٤٤٦ ۳۰ – ٦۰  ً  یوما

۱۳۰٬۸٤۱ - ٤۲٬۱٦۷ ۸۸٬٦۷٦ ٤۰ – ۹۰  ً  یوما
     
 غیر متخلفة السداد وال منخفضة القیمة:     

 مخاطر منخفضة إلى معتدلة المخاطر  ٦ –  ۱درجة  ٦٥۸٬۰۹۸ ۱۲٬۹٥۸ - ٦۷۱٬۰٥٦
 قائمة المراقبة   ۷درجة  ۲۱۳ ٦٬۸٥۱ - ۷٬۰٦٤

     
 إجمالي القیمة الدفتریة  ۸۳۳٬٦۸۸ ۱۱٤٬۳۰۰ ٥۱٬۷٥٦ ۹۹۹٬۷٤٤
 مطروحاً: الخسائر االئتمانیة المتوقعة  ۱٥٬۸٤۲ ۱۰٬۱٥٥ ۲٥٬٦٦۳ ٥۱٬٦٦۰

 صافي القیمة الدفتریة  ۸۱۷٬۸٤٦ ۱۰٤٬۱٤٥ ۲٦٬۰۹۳ ۹٤۸٬۰۸٤
     
 موجودات مشتراة لغرض التأجیر     

 منخفضة القیمة  ۱۰ –  ۸درجة  - - ۱۷٬۸۰۹ ۱۷٬۸۰۹
     
 متخلفة السداد لكن غیر منخفضة القیمة    

 مخاطر منخفضة إلى معتدلة المخاطر  ٦ –  ۱درجة  ۷۸٬۷۹۰ ٤٬۲۳٦ - ۸۳٬۰۲٦
 قائمة المراقبة   ۷درجة  ۱۹٤ ۱۲٬۰۰۳ - ۱۲٬۱۹۷

     
 تتكون متخلفة السداد من:     

ً  ۳۰حتى  ۳۹٬۸٥٤ ۷۳۸ - ٤۰٬٥۹۲  یوما
۱۰٬۹۹۱ - ٥٬۷۸٥٬ ٥۲۰٦ ۳۰ – ٦۰  ً  یوما
٤۳٬٦٤۲ - ۹٬۷۱٦ ۳۳٬۹۲٦ ٦۰ – ۹۰  ً  یوما

     
 لیست متخلفة السداد وال منخفضة القیمة    

 مخاطر منخفضة إلى معتدلة المخاطر  ٦ –  ۱درجة  ۳٤٤٬۸۹۹ ۲٦٬٤۳٥ - ۳۷۱٬۳۳٤
 قائمة المراقبة   ۷درجة  - ۱٥٬٤۹۷ - ۱٥٬٤۹۷
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 . إدارة المخاطر المالیة (یتبع)۳٥

 
 مخاطر االئتمان (یتبع)  .أ

 
 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱ ۱المستوى   ۲المستوى   ۳المستوى   المجموع 

     
 إجمالي القیمة الدفتریة  ٤۲۳٬۸۸٥ ٥۸٬۱۷۱ ۱۷٬۸۰۹ ٤۹۹٬۸٦٥
 مطروحاً: الخسائر االئتمانیة المتوقعة  ۲٬۲۰٥ ۲٬٦٥٥ ۷٬۸٥۱ ۱۲٬۷۱۱

     
 صافي القیمة الدفتریة  ٤۲۱٬٦۸۰ ٥٥٬٥۱٦ ۹٬۹٥۸ ٤۸۷٬۱٥٤

     
 االستثمار في الصكوك     

 منخفضة القیمة  ۱۰-  ۸درجة  - - ۳٬٤۹٦ ۳٬٤۹٦
 : منخفضة إلى معتدلة ٦ –  ۱درجة  ۲٬۹۳۰٬۸۰۳ ۱٥٦٬۰۰٤ - ۳٬۰۸٦٬۸۰۷
 إجمالي القیمة الدفتریة  ۲٬۹۳۰٬۸۰۳ ۱٥٦٬۰۰٤ ۳٬٤۹٦ ۳٬۰۹۰٬۳۰۳

 مطروحاً: الخسائر االئتمانیة المتوقعة  ٤٬۹٤۰ ۸٬۷۹٦ ۳٬٤۹٦ ۱۷٬۲۳۲
     

 صافي القیمة الدفتریة  ۲٬۹۲٥٬۸٦۳ ۱٤۷٬۲۰۸ - ۳٬۰۷۳٬۰۷۱
     
 التزامات وضمانات مالیة     
 منخفضة القیمة  ۱۰-  ۸درجة  - - - -

 : منخفضة إلى معتدلة ٦ –  ۱درجة  ۲۰٤٬۱۸۹ ۹۳۹ ۱٦ ۲۰٥٬۱٤٤
 قائمة المراقبة   ۷درجة  - ۳٤۲ - ۳٤۲

 ) ۳٥إجمالي القیمة الدفتریة (إیضاح  ۲۰٤٬۱۸۹ ۱٬۲۸۱ ۱٦ ۲۰٥٬٤۸٦
 مطروحاً: الخسائر االئتمانیة المتوقعة  - ۳ - ۳
     

 صافي القیمة الدفتریة  ۲۰٤٬۱۸۹ ۱٬۲۷۸ ۱٦ ۲۰٥٬٤۸٤
 

     
 مجموع صافي القیمة الدفتریة  ٥٬۹٥٦٬۷٤٦ ۳۰۸٬٥۰۸ ۳٦٬۰٦۷ ٦٬۳۰۱٬۳۲۱
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    الموحدة  إیضاحات حول البیانات المالیة
 بآالف الدوالرات األمریكیة                                                 ۲۰۲۲  دیسمبر  ۳۱ في  للسنة المنتھیة

 
 

 المالیة (یتبع). إدارة المخاطر ۳٥
 

 مخاطر االئتمان (یتبع)  .أ
 

 التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان 
 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۱المستوى  ۲المستوى  ۳المستوى  المجموع 
     
     
 أرصدة لدى البنوك وإیداعات لدى مؤسسات مالیة     

 مخاطر منخفضة إلى معتدلة المخاطر   ٦ –  ۱درجة  ۹۰۲٬٤۲۷ - - ۹۰۲٬٤۲۷
     

 إجمالي القیمة الدفتریة  ۹۰۲٬٤۲۷ - - ۹۰۲٬٤۲۷
 مطروحاً: الخسائر االئتمانیة المتوقعة  - - - -

 صافي القیمة الدفتریة  ۹۰۲٬٤۲۷ - - ۹۰۲٬٤۲۷
     
 تسھیالت التمویل     

 القیمة منخفضة  ۱۰-  ۸درجة  - - ۹۷٬٥۹۲ ۹۷٬٥۹۲
     
 متخلفة السداد لكن غیر منخفضة القیمة    

 مخاطر منخفضة إلى معتدلة المخاطر  ٦ –  ۱درجة  ۱٦٬٦۱۸ ۱۹٬۳۱۳ - ۳٥٬۹۳۱
 قائمة المراقبة   ۷درجة  ۱۹ ۷٬٥۳٦ - ۷٬٥٥٥

     
 تتكون متخلفة السداد من:     

ً  ۳۰حتى  ۱٥٬۳۱۱ ۲٦٬٤۹۱ - ٤۱٬۸۰۲  یوما
۲۸۱ - - ۲۸۱ ۳۰ – ٦۰  ً  یوما

۱٬٤۰۳ - ۳٥۸ ۱٬۰٦ ٤٥۰ – ۹۰  ً  یوما
     
 غیر متخلفة السداد وال منخفضة القیمة:     

 مخاطر منخفضة إلى معتدلة المخاطر  ٦ –  ۱درجة  ٦۸٦٬٦٦۷ ٦٦٬٥٤٤ - ۷٥۳٬۲۱۱
 قائمة المراقبة   ۷درجة  ٥٬۳۰٥ ٦٤٬٥۳۸ - ٦۹٬۸٤۳

     
 القیمة الدفتریة إجمالي  ۷۰۸٬٦۰۹ ۱٥۷٬۹۳۱ ۹۷٬٥۹۲ ۹٦٤٬۱۳۲
 مطروحاً: الخسائر االئتمانیة المتوقعة  ۱۹٬۲٤٦ ٤٬٦٤٥ ۳۳٬٤٦۷ ٥۷٬۳٥۸

 صافي القیمة الدفتریة  ٦۸۹٬۳٦۳ ۱٥۳٬۲۸٦ ٦٤٬۱۲٥ ۹۰٦٬۷۷٤
     
 موجودات مشتراة لغرض التأجیر     

 منخفضة القیمة  ۱۰ –  ۸درجة  - - ۳۳٬۹۸٤ ۳۳٬۹۸٤
     
 منخفضة القیمةمتخلفة السداد لكن غیر     

 مخاطر منخفضة إلى معتدلة المخاطر  ٦ –  ۱درجة   ۱٦٬۲٤۹  - - ۱٦٬۲٤۹
 قائمة المراقبة   ۷درجة   ۷۳۲  ۷٤٥ - ۱٬٤۷۷

     
 تتكون متخلفة السداد من:     

ً  ۳۰حتى  ۸٬۲۲۲   - - ۸٬۲۲۲  یوما
۱٬۹٦٤  - ٦٦  ۱٬۹۰۲ ۳۰ – ٦۰  ً  یوما
۷٬٥۳۸ - ٦۸۱  ٦٬۸٥۷ ٦۰ – ۹۰  ً  یوما

     
 لیست متخلفة السداد وال منخفضة القیمة    

 مخاطر منخفضة إلى معتدلة المخاطر  ٦ –  ۱درجة  ۲۷۳٬۱۲٤ ٦٥٬۲٦۸ - ۳۳۸٬۳۹۲
 قائمة المراقبة   ۷درجة  ٦٥۰ ۲۷٬٥٦٥ - ۲۸٬۲۱٥
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 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۱المستوى  ۲المستوى  ۳المستوى  المجموع 

     
 إجمالي القیمة الدفتریة  ۲۹۰٬۷٥٥  ۹۳٬٥۷۸  ۳۳٬۹۸٤  ٤۱۸٬۳۱۷ 
 مطروحاً: الخسائر االئتمانیة المتوقعة  ٦٤۳  ۲٬٤٦٤  ۱۰٬۹۸٤  ۱٤٬۰۹۱ 

     
 صافي القیمة الدفتریة  ۲۹۰٬۱۱۲  ۹۱٬۱۱٤ ۲۳٬۰۰۰   ٤۰٤٬۲۲٦ 

     
 االستثمار في الصكوك     

 منخفضة القیمة  ۱۰-  ۸درجة  -    - ۳٬٤۹٦  ۳٬٤۹٦ 
 : منخفضة إلى معتدلة ٦ –  ۱درجة  ۲٬٤٤۹٬٦۳۸  ٦۷٬۰۱۱  - ۲٬٥۱٦٬٦٤۹ 
 إجمالي القیمة الدفتریة  ۲٬٤٤۹٬٦۳۸  ٦۷٬۰۱۱  ۳٬٤۹٦ ۲٬٥۲۰٬۱٤٥

 مطروحاً: الخسائر االئتمانیة المتوقعة  ۷٬۱۸۳ ۳٬٥۷۱ ۳٬٤۹٦ ۱٤٬۲٥۰
     

 صافي القیمة الدفتریة  ۲٬٤٤۲٬٤٥٥ ٦۳٬٤٤۰ - ۲٬٥۰٥٬۸۹٥
     
 التزامات وضمانات مالیة     

 منخفضة القیمة  ۱۰-  ۸درجة  - - ۱٦ ۱٦
 : منخفضة إلى معتدلة ٦ –  ۱درجة  ۱۳۸٬۸۸۷ ۱٦٬٥۰۱ - ۱٥٥٬۳۸۸

 قائمة المراقبة   ۷درجة  - ۲٤ - ۲٤
 ) ۳٥إجمالي القیمة الدفتریة (إیضاح  ۱۳۸٬۸۸۷ ۱٦٬٥۲٥ ۱٦ ۱٥٥٬٤۲۸

 مطروحاً: الخسائر االئتمانیة المتوقعة  - - - -
     

 صافي القیمة الدفتریة  ۱۳۸٬۸۸۷ ۱٦٬٥۲٥ ۱٦ ۱٥٥٬٤۲۸
 

     
 مجموع صافي القیمة الدفتریة  ۳٬۷۷۳٬۸۸۱ ۱۷۱٬۰۷۹ ۲۳٬۰۱٦ ۳٬۹٦۷٬۹۷٦

 
 لزیادة الجوھریة في المخاطر االئتمانیةا

قد زادت كثیراً منذ االحتساب المبدئي لمخاطر االئتمان    ةالخاضع  اتللتعرضعند تحدید ما إذا كانت مخاطر التعثر في السداد  
البنك باالعتبار معلومات معقولة، وداعمة، وذات عالقة ومتوفرة بدون أي تكالیف عند تقدیر الخسائر االئتمانیة المتوقعة، یأخذ 

، والتقییم  بنكلأو جھد ال داعي لھا. ویشمل ذلك كالً من المعلومات والتحلیالت الكمیة والنوعیة، بناء على الخبرات السابقة ل
 االئتماني المطلع، بما في ذلك المعلومات التطلعیة. 

 
 عند تحدید ما إذا كانت المخاطر االئتمانیة قد زادت كثیراً منذ االحتساب المبدئي، یتم أخذ المعاییر التالیة باالعتبار:

 المتوقعة. تخفیض تصنیف المخاطر وفقاً للسیاسة المعتمدة للخسائر االئتمانیة  •

 التسھیالت التي تم إعادة ھیكلتھا خالل اإلثني عشر شھراً الماضیة.  •

 مؤشرات نوعیة  •

 یوماً كما في تاریخ بیان المركز المالي، والتي تخضع للطعن في الظروف المناسبة. ۳۰تسھیالت مستحقة ألكثر من  •
 
 
 



 ۸۷                                                                           مجموعة جي اف اتش المالیة ش.م.ب   
 

    الموحدة  إیضاحات حول البیانات المالیة
 بآالف الدوالرات األمریكیة                                                 ۲۰۲۲  دیسمبر  ۳۱ في  للسنة المنتھیة

 
 

 المالیة (یتبع). إدارة المخاطر ۳٥
 
 مخاطر االئتمان (یتبع)  .أ
 

 درجات تصنیف المخاطر االئتمانیة 
تقوم المجموعة بتخصیص كل تعرض لتصنیفات المخاطر االئتمانیة، بناء على معلومات مختلفة، والتي تم تحدیدھا على أنھا  
تتنبأ بمخاطر التعثر في السداد، وتطبیق احكام واجتھادات ائتمانیة ذات خبرة. یتم تحدید درجات تصنیف المخاطر االئتمانیة 

وتدل على مخاطر التعثر في السداد. تختلف ھذه العوامل تبعاً لطبیعة التعرض ونوع  باستخدام عوامل نوعیة وكمیة، تشیر  
 الُمقترض.  

 
یتم تحدید ومعایرة تصنیفات المخاطر االئتمانیة بحیث تتصاعد احتماالت التعثر في السداد مع تدھور المخاطر االئتمانیة،  

أصغر من الفرق بین    ۲و    ۱بین تصنیف المخاطر االئتماني  وعلى سبیل المثال، فإن الفرق بین مخاطر التعثر في السداد  
 .   ۳و  ۲تصنیف المخاطر االئتماني 

 
یتم تخصیص كل تعرض لتصنیفات المخاطر االئتمانیة عند االحتساب المبدئي، بناء على المعلومات المتوفرة عن الُمقترض. 

التعرضا أحد  لنقل  یؤدي  قد  مما  المستمرة،  للمراقبة  التعرضات  تصنیف  تخضع  یتم  مختلف.  ائتماني  تصنیف  لدرجة  ت 
  ۹و  ۸على قائمة المراقبة، والدرجات    ۷جیدة، والدرجة    ۱، بحیث تكون الدرجة  ۱۰إلى    ۱التعرضات على الدرجات من  

 ھي درجات التعثر. تتضمن المراقبة عادة البیانات التالیة:  ۱۰و
 

 تعرضات الشركات 
علیھا   • الحصول  یتم  التي  والحسابات المعلومات  المدققة،  المالیة  البیانات  أي  العمیل،  لملفات  الدوریة  المراجعة  خالل 

اإلداریة، والمیزانیات والتوقعات. ومن األمثلة على مجاالت التركیز بوجھ خاص: ھوامش الربح اإلجمالي، والنسب  
 ت اإلدارة العلیا.المالیة، وتغطیة خدمة الدیون، وااللتزام بشروط االئتمان، وجودة اإلدارة، وتغییرا

 معلومات من وكاالت التصنیف االئتمانیة، والمقاالت الصحفیة، والتغییرات في التصنیفات االئتمانیة الخارجیة.  •

 أسعار السندات المدرجة ومقایضات التعثر االئتمانیة للُمقترض، عند توفرھا. •

 یة، والتقنیة للُمقترض، أو في أنشطتھ التجاریة.  التغییرات الجوھریة الفعلیة والمتوقعة في البیئة السیاسیة، والتنظیم •
 

 تعرضات التجزئة

 المعلومات التي یتم تجمیعھا داخلیاً عن سلوك العمالء، على سبیل المثال االستفادة من تسھیالت البطاقات االئتمانیة. •

 القدرة على تحمل التكالیفمقاییس  •
 معلومات خارجیة من وكاالت التصنیف االئتمانیة، بما في ذلك درجات االئتمان للقطاع.  •

 
 جمیع التعرضات  

 سجل الدفع، ویشمل وضع المتأخرات، باإلضافة لمجموعة من المتغیرات حول نِسب الدفع •

 االستفادة من الحد األقصى الممنوح  •
 اح. مطلبات وَمنح الس •
   ي الظروف التجاریة والمالیة واالقتصادیةالتغییرات الحالیة والمتوقعة ف •
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 مصطلح احتمالیة حدوث التعثر في السداد استحداث

درجات تصنیف المخاطر االئتمانیة ھي بشكل رئیسي مدخالت لتحدید احتمالیة حدوث التعثر في السداد. تقوم المجموعة بجمع  
معلومات األداء والتعثر في السداد حول تعرضات المخاطر االئتمانیة، والتي یتم تحلیلھا حسب المنطقة، وحسب نوع المنتج  

 الئتماني. والُمقترض، باإلضافة لدرجة التصنیف ا
 

تستخدم المجموعة النماذج اإلحصائیة لتحلیل المعلومات التي یتم جمعھا، وإعداد تقدیرات احتمالیة حدوث التعثر في السداد  
 المتبقیة للتعرضات، وكیف یُتوقع أن تتغیر مع مرور الزمن.     

 
السداد، والتغیرات في عوامل االقتصاد   التعثر في  التغیرات في معدالت  العالقات بین  التحلیل یتضمن تحدید ومعایرة  ھذا 
الكلي، باإلضافة للتحلیل المتعمق في أثر بعض العوامل األخرى (على سبیل المثال الخبرة في منح التسامح) على مخاطر  

ل االقتصاد الكلي الرئیسیة تشمل: نمو الناتج المحلي اإلجمالي، ومعدالت الفائدة  التعثر في السداد. لمعظم التعرضات، عوام
 وأسعار النفط القیاسیة. بالنسبة للتعرضات للصناعات و/أو المناطق المعینة، قد یمتد التحلیل إلى أسعار السلع و/أو العقارات.  

 
یین، وبالنظر في مجموعة متنوعة من المعلومات الفعلیة لجنة مخاطر السوق بالمجموعة، والخبراء االقتصاد  توجیھبناء على  

االقتصادیة ذات   والتوقعات الخارجیة، تقوم المجموعة بصیاغة وجھة نظر "الحالة األساسیة" لالتجاه المستقبلي للمتغیرات
للمناقشات   الرجوع  (رجاء  األخرى  المحتملة  التوقع  سیناریوھات  من  تمثیلیة  لمجموعة  باإلضافة  دمج  العالقة،  حول  أدناه 

 المعلومات التطلعیة). ثم تستخدم المجموعة ھذه التوقعات لتعدیل تقدیراتھا الحتماالت حدوث التعثر في السداد.  
 

 تحدید ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بصورة جوھریة
تختلف حسب   قد زادت بصورة جوھریة  االئتمان  كانت مخاطر  إذا  ما  تحدید  في معاییر  تغییرات كمیة  المحفظة، وتشمل 

 احتماالت حدوث التعثر في السداد، وعوامل نوعیة، بما في ذلك الدعم على أساس التعثر.
 

االئتمانیة، وكلما أمكن، الخبرات السابقة ذات الصلة، أن تعرضاً ما قد شھد زیادة    في التقدیرات  خبرتھاالمجموعة    تستخدم
بناًء على مؤشرات نوعیة معینة، والتي تعتبرھا المجموعة مؤشراً على ذلك، والتي قد ال  جوھریة في مخاطر االئتمان، وذلك  

 ینعكس تأثیرھا بشكل كامل على التحلیل الكمي في الوقت المناسب.                    
 

 إلخ. المؤشرات النوعیة تشمل معاییر مختلفة تستخدم لبطاقات االئتمان لمحافظ مختلفة، والعقارات التجاریة، 
 

عندما یكون األصل مستحقاً ألكثر من   وقعتالزیادة الجوھریة في مخاطر االئتمان  أن  تعتبر المجموعة   ،االحتیاطعلى سبیل  
الكامل. یتم تحدید  ب  ةیوماً. یتم تحدید أیام االستحقاق من خالل حساب عدد األیام منذ أقدم تاریخ مستحق لم یتم استالم الدفع  ۳۰

مانیة للسنة  لغرض احتساب الخسائر االئت مواعید االستحقاق بدون األخذ باالعتبار ألي فترة سماح قد تكون متاحة للُمقترض. 
یوماً، تماشیاً مع التدابیر المیسرة لمصرف البحرین    ۳۰یوماً مقابل    ۷٤، طبق البنك الدعم لمدة  ۲۰۲۱  دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  
 المركزي.   

 
للتأكد  تراقب المجموعة فعالیة المعاییر المستخدمة لتحدید الزیادات الجوھریة في مخاطر االئتمان من خالل المراجعة الدوریة  

 من:

 المعاییر قادرة على تحدید الزیادات الجوھریة في مخاطر االئتمان قبل أن یصبح التعرض متعثراً. •

 یوماً. ۳۰ال تتوافق المعاییر مع النقطة الزمنیة عندما یكون األصل مستحقاً ألكثر من  •
في السداد ألثني عشر شھراً   ال یوجد تقلب غیر مبرر في مخصص الخسائر من التحویالت بین احتماالت حدوث التعثر •

 ). ۲) و احتماالت حدوث التعثر في السداد لمدى الحیاة (المرحلة ۱(المرحلة 
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 تعریف التعثر

 متعثراً في الحاالت التالیة:لتعرض الخاضع لمخاطر االئتمان اتعتبر المجموعة 

من غیر المحتمل أن یقوم الُمقترض بسداد التزاماتھ االئتمانیة بالكامل، بدون الرجوع للمجموعة إلجراءات مثل استحقاق  •
 یتم االحتفاظ بھا).األداة، (إذا كان 

 یوماً، على أي التزامات جوھریة تجاه المجموعة.    ۹۰كان على الُمقترض التزامات مستحقة ألكثر من  •
إلفالس، بسبب عدم قدرة المقترض على سددا التزاماتھ  اأصبح من المحتمل أن یقوم المقترض بإعادة ھیكلة األصل نتیجة   •

 االئتمانیة. 
 

نوعیة وكمیة. إن تعریف التعثر یتماشى مع التعریف   لالُمقترض متعثراً، تأخذ المجموعة باالعتبار عوامعند تقییم ما إذا كان  
 المطبق من قبل المجموعة ألغراض رأس المال التنظیمي.

 
 دمج معلومات تطلعیة

قد زادت بصورة جوھریة  كانت المخاطر االئتمانیة ألداة ما  ما  تقوم المجموعة بدمج معلومات تطلعیة في كل من تقییمھا إذا  
على   بناء  المتوقعة.  االئتمانیة  الخسائر  وقیاس  المبدئي،  االحتساب  والخبراء   توصیةمنذ  بالمجموعة  السوق  مخاطر  لجنة 

االقتصادیین، وبالنظر في مجموعة متنوعة من المعلومات الفعلیة والتوقعات الخارجیة، تقوم المجموعة بصیاغة وجھة نظر  
لالتجاه المستقبلي للمتغیرات االقتصادیة ذات الصلة، باإلضافة لمجموعة تمثیلیة من السیناریوھات األخرى  "الحالة األساسیة"  

 المتوقعة. ھذه العملیة تشمل وضع سیناریوھات اقتصادیة إضافیة، واالخذ باالعتبار لالحتماالت النسبیة لكل نتیجة.   
 

لتوقعات التي تنشرھا الجھات الحكومیة والسلطات النقدیة التي تعمل المعلومات الخارجیة تتضمن المعلومات االقتصادیة وا
، مثل منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة، وصندوق النقد الدولي، وبعض خبراء التنبؤات  الدولیةفیھا المجموعة، والمنظمات  

 في القطاع الخاص واألكادیمي.
 

المستخدمة من قبل المجموعة ألغراض أخرى، مثل    الحالة األساسیة تمثل النتیجة األكثر ترجیحاً وتتماشى مع المعلومات 
التخطیط االستراتیجي وإعداد المیزانیات. السیناریوھات األخرى تمثل نتائج أكثر تفاؤالً، ونتائج أكثر تشاؤمیة. تقوم المجموعة  

 ریوھات التمثیلیة األخرى.بإجراء اختبار الضغط بشكل دوري للصدمات األكثر تطرفاً، لمعایرة تحدیدھا لھذه السینا
 

قامت المجموعة بتحدید وتوثیق المحركات الرئیسیة لمخاطر االئتمان والخسائر االئتمانیة لكل محفظة من األدوات المالیة،  
. وقدرت العالقة  بین المتغیرات االقتصادیة الكلیة ومخاطر االئتمان والخسائر االئتمانیة، باستخدام تحلیل المعلومات التاریخیة

، مثل النطاقات التالیة من المؤشرات الرئیسیة للدول المختارة  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱تضمنت السیناریوھات المستخدمة كما في  
 ، ونمو النتاج المحلي. األرباحمعدالت البطالة، ومعدالت 

 
 المعدلة التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان

لعدد من األسباب، منھا تغیر ظروف السوق، واالحتفاظ   للتعرض الخاضع لمخاطر االئتمانیجوز تعدیل الشروط التعاقدیة  
بالعمالء، وعوامل أخرى لیست ذات صلة بالتدھور االئتماني الحالي أو المحتمل للعمیل. عند تعدیل شروط األصل المالي،  

ن تحدید ما إذا كانت المخاطر االئتمانیة لألصل قد زادت بصورة جوھریة یعكس  والذي ال ینتج عنھ إلغاء احتساب األصل، فإ
 المقارنة بین:

 .احتماالت حدوث التعثر عن السداد المتبقیة لمدى الحیاة كما في تاریخ بیان المركز المالي بناء على الشروط المعدلة 
 
  ــداد المتبقیة لمدى الحیاة بناء على ــروط احتماالت حدوث التعثر عن الســ ــاب المبدئي والشــ المعلومات عند االحتســ

 التعاقدیة األصلیة.
 



 ۹۰                                                                         مجموعة جي اف اتش المالیة ش.م.ب   
 

    الموحدة  إیضاحات حول البیانات المالیة
 بآالف الدوالرات األمریكیة                                                 ۲۰۲۲  دیسمبر  ۳۱ في  للسنة المنتھیة

 
 

 . إدارة المخاطر المالیة (یتبع)۳٥
 
 مخاطر االئتمان (یتبع)  .أ

 
 المعدلة (یتبع)التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان 

 
تقوم المجموعة بإعادة التفاوض حول القروض مع العمالء الذین یمرون بمصاعب مالیة (یشار إلیھا "بأنشطة منح التسامح") 
لزیادة فرص التحـصیل والحد من مخاطر التعثر في الـسداد. بموجب ـسیاـسة  المجموعة لمنح التـسامح، یتم منح التـسامح على  

الســداد حالیاً ، أو إذا كان ھناك مخاطر كبیرة للتخلف عن الســداد، أو إذا كان ھناك   أســاس انتقائي إذا كان المدین متخلفاً عن
دلیل على أن المدین قد بذل جمیع الجھود المعقولة للدفع بموجب الشــــروط التعاقدیة األصــــلیة، ویتوقع أن یتمكن المدین من 

 الوفاء بالشروط المعدلة.   
 

السـتحقاق، وتغییر توقیت دفعات الفوائد، وتغییر شـروط القرض. تخضـع كل من تتضـمن الشـروط المعدلة عادة تمدید فترة ا
 . السماحقروض األفراد والشركات لسیاسة منح 

 
أن على  بشكل عام،   دلیالً  التسامح  االئتمان، وقد یمثل توقع  الجوھریة في مخاطر  الزیادة  على  نوعیاً  التسامح مؤشراً  یعد 

 ى ). یحتاج العمیل إلى إظھار وإثبات سلوك دفع جید بثبات، على مد٤التعرض ضعیف ائتمانیاً / متعثر (راجع إیضاح رقم  
اعتبار التعرض ضعیف ائتمانیاً / متعثراً، أو إذا انخفضت احتمالیة حدوث  شھراً) قبل أن یتم التوقف عن    ۱۲فترة من الوقت (

   التعثر في السداد بحیث یتم قیاس مخصص الخسارة مرة أخرى بمبلغ قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة لفترة أثني عشر شھراً. 
 

 قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة
مرجـحة للخســـــائر االئتـمانـیة. تـقاس الخســـــائر االئتـمانـیة ـبالقیـمة الـحالـیة لجمیع الخســـــائر االئتـمانـیة المتوقـعة ھي تـقدیرات  

العجوزات النـقدـیة (أي الفرق بین الـتدفـقات النـقدـیة المســـــتحـقة للمنشـــــأة وفـقاً للعـقد، والـتدفـقات النـقدـیة التي تتوقع المجموـعة 
 .للتعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمانیتم خصم الخسائر االئتمانیة المتوقعة بمعدل الفائدة الفعلي   استالمھا).

 
 أن المدخالت الرئیسیة المستخدمة في قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة ھي المتغیرات التالیة:

  احتمالیھ حدوث التعثر في السداد؛)probability of default(؛ 
 الخسارة في حالة التعثر في السداد؛ )loss given default(؛ 
  للتعثر في السداد؛قیمة التعرض )exposures at default(. 

 
تســـتمد ھذه المعاییر بصـــفة عامة من النماذج اإلحصـــائیة المطورة داخلیاً والبیانات التاریخیة األخرى. ویتم تعدیلھا بحیث  

 تعكس معلومات النظرة المستقبلیة وذلك كما ھو موضح أعاله.
 

تـقدیرات احتـمالـیة ـحدوث التعثر في الســـــداد ھي تـقدیرات في ـتاریخ معین، والتي یتم حســـــابـھا على أســـــاس نـماذج التقییم  
اإلحصائیة، ویتم تقییمھا باستخدام أدوات تقییم مصممة وفقاً لمختلف فئات األطراف األخرى والتعرضات. تستند ھذه النماذج 

 ً ، والتي تشــــمل عوامل كمیة ونوعیة. عند توفر معلومات الســــوق، من الممكن اإلحصــــائیة على المعلومات المجمعة داخلیا
ــركات الكبیرة.  إذا كان الطرف اآلخر او  ــداد لألطراف األخرى من الش ــتقاق احتمالیة حدوث التعثر في الس ــتخدامھا الش اس

 حدوث التعثر في السداد. التعرض یتنقل بین فئات التصنیف، فإن ذلك سیؤدي لتغییر التقدیر ذي العالقة باحتمالیة 
 
 
 
 
 
 



 ۹۱                                                                           مجموعة جي اف اتش المالیة ش.م.ب   
 

    الموحدة  إیضاحات حول البیانات المالیة
 بآالف الدوالرات األمریكیة                                                 ۲۰۲۲  دیسمبر  ۳۱ في  للسنة المنتھیة

 
 

 . إدارة المخاطر المالیة (یتبع)۳٥
 
 مخاطر االئتمان (یتبع)   .أ
 

 قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة (یتبع)
 

الخسـارة في حالة التعثر في السـداد ھي حجم الخسـائر المحتملة في حالة وجود التعثر في السـداد. وتقدر المجموعة ُمعاِمالت  
الخسـارة في حالة التعثر في السـداد اسـتناداً إلى واقع خبراتھا التاریخیة لمعدالت اسـترداد المطالبات مقابل األطراف األخرى 

لخسـارة في حالة التعثر في السـداد تأخذ باالعتبار ھیكل، وضـمانات، وأقدمیة المطالبة، والقطاع المتعثرة في السـداد. نماذج ا
التشغیلي للطرف اآلخر، وتكالیف االسترداد ألي ضمانات والتي تعتبر جزءاً ال یتجزأ من األصل المالي. بالنسبة للموجودات 

رض إلى قیمة العقار ھي معامل أســاســي في تحدید الخســارة في  التمویلیة المضــمونة بعقارات للتجزئة، فإن معدالت قیمة الق
 الفعلي كمعامل الخصم.    الربححالة التعثر في السداد. وتحتسب على أساس التدفقات النقدیة المخصومة باستخدام معدل 

                
لسداد. تشتق المجموعة قیمة التعرض تمثل التعرض المتوقع في حالة التعثر عن ا قیمة التعرض عند حدوث التعثر في السداد

على المبلغ الحالي، والمسـموح    عند حدوث التعثر في السـداد من التعرضـات الحالیة لألطراف المقابلة، والتغییرات المحتملة
بـھا بموـجب العـقد، بـما في ذـلك اإلطـفاء.  قیـمة التعرض عـند ـحدوث التعثر في الســـــداد لألصـــــل الـمالي ھي إجـمالي القیـمة 

تریة. بالنســـبة اللتزامات اإلقراض والضـــمانات المالیة، فإن قیمة التعرض للتعثر في الســـداد تشـــمل المبلغ المســـحوب، الدف
 باإلضافة للمبالغ المستقبلیة المحتملة التي یمكن سحبھا بموجب العقد، والتي یتم تقدیرھا بناء على المالحظات التاریخیة.

 
ــویات من األرصــ  ــح التس ــائر االئتمانیة الجدول التالي یوض ــائر: الخس ــص الخس ــدة الختامیة لمخص دة االفتتاحیة إلى األرص

 المتوقعة لفترة أثني عشر شھراً، والخسائر االئتمانیة المتوقعة لمدى الحیاة، والضعیفة ائتمانیاً. 
 

 ۲۰۲۲ الخسائر  الخسائر  الخسائر  
  االئتمانیة  االئتمانیة  االئتمانیة  

  المتوقعة  المتوقعة  المتوقعة  
  لإلثني عشر  - لمدى الحیاة  - لمدى الحیاة  
  شھرا  لیست ضعیفة  ضعیفة  

ً  المجموع  ً  ائتمانیا    ائتمانیا
  ) ۱(المرحلة   ) ۲(المرحلة   ) ۳(المرحلة   ۲۰۲۲

     
 ینایر ۱الرصید في  ۲۷٬٦٥٦ ۱۰٬٦۳۲ ٦۳٬۲۹۷ ۱۰۱٬٥۸٥

 االئتمانیة المتوقعة ألثنيالمحول إلى الخسائر     
 عشر شھراً  ۳٬۱۲۸ )۲٬۰٥٦( )۱٬۰۷۲( -
 المحول إلى الخسائر االئتمانیة المتوقعة لمدى     
ً  - الحیاة  ٦٬٤۱۷ ۱٬۷۳۸ )۸٬۱٥٥( -  لیست ضعیفة ائتمانیا
 المحول إلى الخسائر االئتمانیة المتوقعة لمدى      
 ائتمانیاً ضعیفة  - الحیاة  )۱٤۹( ) ۳٤( ۱۸۳ -
     
 شطب  - - )۱٤٬۰۱۲( )۱٤٬۰۱۲(

 مخصص السنة  )۳٬۸۰۹( ۱۰٬٥۰٥ )۳٬۳۸٦( ۳٬۳۱۰
     

 دیسمبر  ۳۱الرصید في   ۳۳٬۲٤۳ ۲۰٬۷۸٥ ۳٦٬۸٥٥ ۹۰٬۸۸۳
 
 
 
 
 



 ۹۲                                                                           مجموعة جي اف اتش المالیة ش.م.ب   
 

    الموحدة  إیضاحات حول البیانات المالیة
 بآالف الدوالرات األمریكیة                                                 ۲۰۲۲  دیسمبر  ۳۱ في  للسنة المنتھیة

 
 

 المالیة (یتبع). إدارة المخاطر ۳٥
 
 مخاطر االئتمان (یتبع)  .أ
 

 قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة (یتبع)
 

 ما یلي تفصیل الخسائر االئتمانیة المتوقعة بحسب فئة األصول في بیان المركز المالي وااللتزامات خارج المیزانیة العمومیة:
 

 ۲۰۲۲ الخسائر  الخسائر  الخسائر  
  االئتمانیة  االئتمانیة  االئتمانیة  

  المتوقعة  المتوقعة  المتوقعة  
  لإلثني عشر  - لمدى الحیاة  - لمدى الحیاة  
  شھرا  لیست ضعیفة  ضعیفة  

ً  المجموع  ً  ائتمانیا    ائتمانیا
  ) ۱(المرحلة   ) ۲(المرحلة   ) ۳(المرحلة   ۲۰۲۲

     
 أرصدة لدى البنوك ۱۱ ۲ - ۱۳

 محفظة الخزینة  ٥٬٤۸۲ ۸٬۷۹٦ ۲٬٦۸٤ ۱٦٬۹٦۲
 موجودات التمویالت  ۱۸٬۱۳۰ ۱۱٬۹۱۱ ۳٤٬۳۳۲ ٦٤٬۳۷۳
 ذمم مالیة مدینة أخرى  ۹٬۲٤۰ ۷٦ - ۹٬۳۱٦

 استثمارات مشتركة  ٤۲ - - ٤۲
 التزامات وعقود ضمانات مالیة  ۱٤۷ ۱۷۷ ۱٦ ۳٤۰

     
 دیسمبر  ۳۱الرصید في   ۳۳٬۲٤۳ ۲۰٬۷۸٥ ۳٦٬۸٥٥ ۹۰٬۸۸۳

 
 

 ۲۰۲۱ الخسائر  الخسائر  الخسائر  
  االئتمانیة االئتمانیة االئتمانیة 

  المتوقعة  المتوقعة  المتوقعة  
  لإلثني عشر - لمدى الحیاة  - لمدى الحیاة  
  شھرا لیست ضعیفة  ضعیفة 

ً  المجموع  ً  ائتمانیا    ائتمانیا
  ) ۱(المرحلة  ) ۲(المرحلة  ) ۳(المرحلة  ۲۰۲۱

     
 ینایر ۱الرصید في  ۲۲٬۳٤٤ ٦٬۲۷۱ ٤۲٬۲۰۰ ۷۰٬۸۱٥

 المحول إلى الخسائر االئتمانیة المتوقعة ألثني    
 عشر شھراً  ۳٬٥۱۲ )۱٬۷۷۲( )۱٬۷٤۰( -
 المحول إلى الخسائر االئتمانیة المتوقعة لمدى     
ً  - الحیاة  )۳٬۰۲۹( ۳٬۹۲۸ )۸۹۹( -  لیست ضعیفة ائتمانیا
 المحول إلى الخسائر االئتمانیة المتوقعة لمدى      
ً  - الحیاة  )٤۳٥( )٥۱۲( ۹٤۷ -  ضعیفة ائتمانیا
     
 شطب  - - )٤٬۸۱۱( )٤٬۸۱۱(

 مخصص السنة  ٥٬۲٦٤ ۲٬۷۱۷ ۲۷٬٦۰۰ ۳٥٬٥۸۱
     

 دیسمبر  ۳۱الرصید في  ۲۷٬٦٥٦ ۱۰٬٦۳۲ ٦۳٬۲۹۷ ۱۰۱٬٥۸٥
 



 ۹۳                                                                         مجموعة جي اف اتش المالیة ش.م.ب   
 

    الموحدة  إیضاحات حول البیانات المالیة
 بآالف الدوالرات األمریكیة                                                 ۲۰۲۲  دیسمبر  ۳۱ في  للسنة المنتھیة

 
 

 . إدارة المخاطر المالیة (یتبع)۳٥
 

 ما یلي تفصیل الخسائر االئتمانیة المتوقعة بحسب فئة األصول في بیان المركز المالي وااللتزامات خارج المیزانیة العمومیة:
 

 ۲۰۲۱ الخسائر  الخسائر  الخسائر  
  االئتمانیة االئتمانیة االئتمانیة 

  المتوقعة  المتوقعة  المتوقعة  
  لإلثني عشر - لمدى الحیاة  - لمدى الحیاة  
  شھرا لیست ضعیفة  ضعیفة 

ً  المجموع  ً  ائتمانیا    ائتمانیا
  ) ۱(المرحلة  ) ۲(المرحلة  ) ۳(المرحلة  ۲۰۲۱

     
 البنوكأرصدة لدى    ۲٤   -  -  ۲٤ 

 محفظة الخزینة  ۷٬۲۳۲ ۳٬٥۲۳  ۳٬٤۹٦  ۱٤٬۲٥۱
 موجودات التمویالت  ۱۹٬۸۸٦ ۷٬۱۰۹  ٤٤٬٤٥٤  ۷۱٬٤٤۹
 ذمم مالیة مدینة أخرى  ۳۰٥ - ۱٥٬۳۲۹ ۱٥٬٦۳٤

 التزامات وعقود ضمانات مالیة  ۲۰۹ - ۱۸ ۲۲۷ 
      

 دیسمبر  ۳۱الرصید في  ۲۷٬٦٥٦ ۱۰٬٦۳۲  ٦۳٬۲۹۷ ۱۰۱٬٥۸٥
 
 

 أعید التفاوض علیھا تسھیالت
  ٥۰٬۹٤۲:  ۲۰۲۱ألف دوالر أمریكي (  ٦٬۷۸۸بمبلغ    التسھیالتخالل السنة، قامت المجموعة بإعادة التفاوض على بعض  

ألف دوالر أمریكي) تم تصنیفھا كتمویالت لیست    ٤۷٬۹۳٦:  ۲۰۲۱ألف دوالر أمریكي (  ۲٬٤٤۰ألف دوالر أمریكي)، منھا  
. الشروط المعاد التفاوض بشأنھا عادة ما تتطلب سداد األرباح ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱وال منخفضة القیمة كما في    متخلفة السداد

سھیالت ھ على التسھیل و/أو دفع جزئي للمبلغ الرئیسي و/أو الحصول على ضمانات إضافیة. التحتى تاریخ  المتخلفة السداد 
المعاد التفاوض بشأنھا تخضع لتقییمات االئتمان المعدلة، ومراجعة مستقلة من قبل قسم إدارة المخاطر. من مجموع التسھیالت  

  المتخلفة السداد ألف دوالر أمریكي) فإن األقساط    ۱۰۸٬٤۸۸:  ۲۰۲۱ألف دوالر أمریكي (  ۳۸۷٬٦۲۳والبالغة    المتخلفة السداد
     .  ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱كما في  ألف دوالر أمریكي) ٤۸٬٥٦۰:  ۲۰۲۱أمریكي ( دوالرألف  ٦۱٬٦۲۳ تبلغ فقط

 
 مخصصات اإلنخفاض في القیمة

بصفة فردیة.    ۱۰و  ۹و  ۸تقوم المجموعة بإحتساب مخصصات لإلنخفاض في القیمة على الموجودات المصنفة ضمن درجة 
 بنك النقدیة المستقبلیة المتوقعة من ھذه الموجودات وقیمة الضمانات المتوفرة. قام الیتم ذلك بناءاً على القیمة الحالیة للتدفقات  

بعمل مخصص على أساس جماعي لخسائر اإلنخفاض في القیمة بناءاً على تقدیرات اإلدارة لخسائر حدثت ولكن لم یتم التعرف 
 علیھا نظراً للظروف اإلقتصادیة واإلئتمانیة الحالیة. 

 
 قاقعدم اإلستح أساس

 ۹۰بتصنیف موجودات التمویالت و الصكوك في وضع غیر مستحق اذا ما انقضى موعد استحقاقھا اكثر من  المجموعة  قوم  ت
یوما، أو كان ھناك مجال معقول للشك في القدرة على تحصیل المبالغ المستحقة. ال یتم احتساب الربح على ھذه التمویالت في 

 ن قبل المقترض او عند رفع درجة التعرض للوضع العادي.الدخل اال عند سداد المستحقات م بیان
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 . إدارة المخاطر المالیة (یتبع)۳٥
 
 مخاطر االئتمان (یتبع)  .أ
 

 سیاسة الشطب
عندما یكون للمجموعة توقعات معقولة بأن االصل المالي غیر    لألصل الماليالقیمة الدفتریة  ي  اجمالبشطب    المجموعةقوم  ت

یمكن أن تخضع استردادات جوھریة من المبالغ المشطوبة. مع ذلك،    ةال تتوقع المجموعة أی.  قابل للتحصیل كلیاً أو جزئیاً 
خالل    .المتخلفة السداد المشطوبة إلجراءات التنفیذ بغرض االلتزام بإجراءات المجموعة السترداد المبالغ    المالیة  الموجودات
) والتي  ألف دوالر أمریكي  ۱۲:  ۲۰۲۱(  ألف دوالر أمریكي   ۱٤٬۰۱۲  بشطب تسھیالت مالیة بمبلغ  ت المجموعةالسنة، قام

) مقابل ألف دوالر أمریكي  ۱٬۹۱۸:  ۲۰۲۱(  ألف دوالر أمریكي  ٤٬۷۹٦  باسترداد  مجموعةال  تبالكامل. قام  انخفضت قیمتھا
 تسھیالت مالیة مشطوبة في سنوات سابقة.

 
 الضمانات

تحتفظ المجموعة بضمانات تتعلق بموجودات التمویالت وذمم مدینة تتعلق بموجودات مشتراة لغرض التأجیر على ھیئة رھن  
، أو أصول وضمانات أخرى. تستند تقدیرات القیمة العادلة على قیمة الرھن المقـیّمة بتاریخ مدرجةعقاري، أو أوراق مالیة  

غالباً الیتم اإلحتفاظ برھن عند وضع القرض في قائمة المراقبة، ویتم مراقبتھ بصورة أكبر.  التمویل، وتتم مراجعتھا وتحدیثھا  
مقابل التعرض لمخاطر من بنوك ومؤسسات مالیة أخرى. القیمة العادلة للرھن والضمانات األخرى المحتفظ بھا في مقابل 

ات المالیة من البنوك، والیتضمن الضمانات من  الموجودات المالیة موضحة في الجدول التالي. ویتضمن ذلك قیمة الضمان
 الشركات واألفراد إذ أنھ من الصعب تحدید قیمھا. قیمة الضمانات التي تم إعتبارھا لغرض اإلفصاح مقیدة إلى حد التعرضات

 .القائمة
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 المالیة (یتبع)إدارة المخاطر  .   ۳٥
  
 مخاطر االئتمان (یتبع)  .أ

 
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱كما في   ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱كما في  
 

موجودات 
 التمویالت

موجودات مشتراة 
لغرض التأجیر 
(بما في ذلك  
اإلیجارات 
  المجموع المستحقة) 

موجودات  
 التمویالت 

موجودات مشتراة  
لغرض التأجیر  
(بما في ذلك 
اإلیجارات  
 المجموع  المستحقة) 

        
        مقابل منخفضة القیمة: 

 ۸۱٬۸۲٥ ۳٤٬۲٤۱ ٤۷٬٥۸٤  ۹۷٬۸۸٦ ٥۰٬٥۹٤ ٤۷٬۲۹۲ عقارات 
 ۳٬۲٤۹ - ۳٬۲٤۹  ٥٬۹۸۷ - ٥٬۹۸۷ أخرى 

        
        مقابل متخلفة السداد ولكن  

        غیر منخفضة القیمة 
 ۱۳۰٬۹٤۷ ٦٥٬٦۰٥ ٦٥٬۳٤۲  ۱۱۹٬٥۲۸ ۳۷٬٥۸۹ ۸۱٬۹۳۹ عقارات 

 ۱٬۷٥٦ - ۱٬۷٥٦  ۱٬۰٥۳ - ۱٬۰٥۳ أخرى 
        

        مقابل غیر متخلفة السداد 
        وغیر منخفضة القیمة 

 ٦۹۸٬۰۷۱ ۳۰٤٬۲۰٤ ۳۹۳٬۸٦۷  ۱٬۸٤۲٬٥٦۳ ۸۰٤٬٤۸۳ ۱٬۰۳۸٬۰۸۰ عقارات 
 ٤۸٬٤۷٥ - ٤۸٬٤۷٥  ۱۱۷٬۰٤۸ - ۱۱۷٬۰٤۸ أخرى 

        
 ۹٦٤٬۳۲۳ ٤۰٤٬۰٥۰ ٥٦۰٬۲۷۳  ۲٬۱۸٤٬۰٦٥ ۸۹۲٬٦٦٦ ۱٬۲۹۱٬۳۹۹ المجموع

 
 

:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱(  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱كما في    ٪۱٤۹٫۷۱بلغ متوسط نسبة تغطیة الضمان على التمویالت المضمونة  
۱٤۸٫۹۹٪(. 

 
 مخاطر التمركز

 (أ) و(ب). ۳۱التوزیع الجغرافي واالقطاعي للموجودات والمطلوبات مبین في إیضاح 
تنتج مخاطر التمركز عندما یعمل عدة أطراف من أنشطة اقتصادیة متشابھة أو أنشطة في نفس المنطقة الجغرافیة أو لھم  
خصائص اقتصادیة متشابھة قد تؤثر بدرجة متشابھة على مقدرتھم لسداد التزاماتھم نتیجة لتغیرات في المناخ االقتصادي أو  

مخاطر  لحدود  والمراقبة المستمرة    وضعمن خالل    التمركزى إدارة مخاطر  السیاسي أو ظروف أخرى. تسعى المجموعة إل 
    .والقطاعالتمركز الجغرافي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ۹٦                                                                        مجموعة جي اف اتش المالیة ش.م.ب   
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 المالیة (یتبع).  إدارة المخاطر ۳٥
  

 مخاطر االئتمان (یتبع)  .أ
 

 كما في تاریخ نھایة السنة: للمجموعة التجاریة  لموجودات التمویالت لألعمال  فیما یلي تحلیل لتمركز مخاطر االئتمان
 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱كما في   ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱كما في  التمركز حسب القطاع
موجودات  

 التمویالت
موجودات مشتراة 

  المجموع التأجیرلغرض 
موجودات  
 التمویالت 

موجودات مشتراة  
 المجموع  لغرض التأجیر 

        
 ۱۲٬۱٥٦ - ۱۲٬۱٥٦  ۹٬۲٤۷ - ۹٬۲٤۷ األعمال المصرفیة والتمویل 

 ٥۷٥٬۹۰۳ ۳٤۰٬۰٥۸ ۲۳٥٬۸٤٥  ۷۰۸٬۷۹۳ ٤۱٥٬۸٤۹ ۲۹۲٬۹٤٤ القطاع العقاري 
 ۱٤۳٬۷۱٤ - ۱٤۳٬۷۱٤  ۱۳۸٬۸۸٦ - ۱۳۸٬۸۸٦ اإلنشاء
 ۱۳٦٬٤٦٤ - ۱۳٦٬٤٦٤  ۱۳۳٬۷۰٦ - ۱۳۳٬۷۰٦ التجارة 

 ۳٥٬۹۲۳ - ۳٥٬۹۲۳  ۱٤٤٬۱٤۳ - ۱٤٤٬۱٤۳ الصناعة 
 ٤۰٦٬۸٤۲ ٦٤٬۱۷۰ ۳٤۲٬٦۷۲  ۳۰۰٬٤٦۳ ۷۱٬۳۰٥ ۲۲۹٬۱٥۸ أخرى 

        
 ۱٬۳۱۱٬۰۰۲ ٤۰٤٬۲۲۸ ۹۰٦٬۷۷٤  ۱٬٤۳٥٬۲۳۸ ٤۸۷٬۱٥٤ ۹٤۸٬۰۸٤ مجموع القیمة الدفتریة 

   
  

 مخاطر السیولة   .ب
المتعلقة بأدواتھا   التزاماتھا  المجموعة في الحصول على األموال الالزمة لسداد  السیولة ھي مخاطر عدم قدرة  ان مخاطر 

 المالیة والتي یتم تسدیدھا نقداً أو باستخدام أصل مالي آخر. 
 

 إدارة مخاطر السیولة 
افر السیولة في كل األحوال لسداد التزاماتھا عند حلول أجلھا سواء  تھدف طریقة المجموعة في إدارة السیولة إلى التأكد من تو

 في الظروف االعتیادیة أو الصعبة دون تكبد خسائر غیر مقبولة أو خسارة السمعة التجاریة للمجموعة.  
 

في القطاع ولتخفیف السیولة    )۱۹-(كوفید  أعلن مصرف البحرین المركزي عن إجراءات مختلفة لمكافحة آثار جائحة الكورونا
؛ وخفض    ٪۳إلى    ٪٥المصرفي بما في ذلك، إعادة الشراء المیسرة بنسبة صفر بالمائة ، وخفض نسبة االحتیاطي النقدي من 

 ؛ ٪۸۰إلى    ٪۱۰۰من  معدل صافي التمویل المستقرو  معدل تغطیة السیولھنسبة 
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 .  إدارة المخاطر المالیة (یتبع)۳٦

  
 (یتبع)  السیولةمخاطر ب. 

 

یستلم قسم الخزینة المعلومات من وحدات األعمال األخرى بخصوص نوعیة سیولة الموجودات والمطلوبات المالیة وتفاصیل  
نة باالحتفاظ بمحفظة موجودات سائلة قصیرة األجل تتكون یالتدفقات النقدیة المتوقعة من األعمال المستقبلیة. یقوم قسم الخز

من ودائع قصیرة األجل لدى مؤسسات مالیة وتسھیالت من البنوك للتأكد من توافر سیولة كافیة لكل المجموعة. تتم تلبیة 
نة لتغطیة أیة تقلبات قصیرة األجل  لالستجابة إلى متطلبات السیولة ین خالل قسم الخزمتطلبات السیولة لوحدات األعمال م

 الھیكلیة طویلة األجل. 
 

یتم مراقبة مستوى السیولة بصورة یومیة ویتم عمل اختبارات دوریة لضغوطات السیولة وفقاً لعدة سیناریوھات تغطي الوضع 
تتم مراجعة كل سیاسات وإجراءات السیولة من قبل لجنة التدقیق والمخاطر اإلعتیادي والظروف األكثر صعوبة في األسواق.  

. باإلضافة  اإلدارة التنفیذیةالمنبثقة من مجلس اإلدارة. تغطي التقاریر الیومیة مستوى السیولة للبنك ویتم عرضھا على لجنة  
 المخاطر.  لذلك، یتم رفع تقاریر فصلیة عن وضع السیولة لمجلس اإلدارة من قبل قسم إدارة 

 
الضمانات  ذلك عقود  بما في  للمجموعة،  المالیة  المطلوبات  النقدیة غیر المخصومة على  التدفقات  أدناه یوضح  الجدول  إن 
المالیة الصادرة وااللتزامات المالیة غیر المحتسبة بناًء على أقرب تاریخ استحقاقاتھا التعاقدیة. بالنسبة لعقود الضمانات المالیة 

لضمان یخصص ألقرب فترة التي یمكن استدعاء الضمان فیھا. قد تختلف التدفقات النقدیة المقدرة الصادرة، فإن أقصى مبلغ ل 
 لالستحقاقات التعاقدیة للموجودات والمطلوبات. ۳۱لھذه األدوات المالیة اختالفاً جوھریاً عن ھذا التحلیل. راجع إیضاح رقم 

  
  إجمالي التدفقات النقدیة غیر المخصومة القیمة 

  لغایة  إلى   ۳ أشھر  ٦ إلى  ۱ أكثر من   الدفتریة 
 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱ أشھر  ۳ أشھر  ٦ إلى سنة  سنوات  ۳ سنوات  ۳ المجموع    

        
 المطلوبات المالیة        

 أموال المستثمرین  ۸۷٬٤۸۸ - ۳٥٬۸۱۲ - - ۱۲۳٬۳۰۰ ۱۲۳٬۳۰۰
 إیداعات من مؤسسات        

 مالیة   ۲٬۳٦۱٬۹٦٤ ٥۱٦٬۲٥۳ ٦۳۹٬٤۱۹ ۲۱۰٬٥٥٤ ٦۲٬٦۸۰ ۳٬۷۹۰٬۸۷۰ ۳٬۷۹۰٬۸۷۰
 إیداعات من مؤسسات        

 وأفراد غیر مالیة  ۱٥۹٬۷۳۹ ۱۲۱٬۸٦٥ ۲٥۱٬۰۳٤ ٤۲۳٬۰۲٥ ۱۰۸٬٥۹٥ ۱٬۰٦٤٬۲٥۸ ۱٬۰٦٤٬۲٥۸
 حسابات جاریة        

 للعمالء ٥٬٤۹۷ ۱٦٬٦۲۳ - ٥٤٬٥٥۷ ٥٤٬٥٥۷ ۱۳۱٬۲۳٤ ۱۳۱٬۲۳٤
 تمویالت ألجل  ٥۱۹٬۰٤٦ ۱۹۲٬۰۷٤ ۲۷٦٬۲۰۰ ٦٤۹٬۱۷۲ ۳۰٥٬۷۰٦ ۱٬۹٤۲٬۱۹۸ ۱٬۹٤۲٬۱۹۸

 مصروفات وذمم دائنة        
 مستحقة  ۲۲۷٬۷٦٤ ۱۱٦٬۷٦۳ ۳٦٬۳۹۰ ٤۲٬٤٤٦ - ٤۲۳٬۳٦۳ ٤۲۳٬۳٦۳

        
 مجموع المطلوبات  ۳٬۳٦۱٬٤۹۸ ۹٦۳٬٥۷۸ ۱٬۲۳۸٬۸٥٥ ۱٬۳۷۹٬۷٥٤ ٥۳۱٬٥۳۸ ۷٬٤۷٥٬۲۲۳ ۷٬٤۷٥٬۲۲۳

       
 حاملي حقوق ملكیة 

 حسابات االستثمار  ۸٤۳٬۳۸۹ ۳٥٬٤۰٦ ۸٦٬٥٤٦ ۲۸۸٬٤۷۰ ۷۰۳٬٦٦٤ ۱٬۹٥۷٬٤۷٥ ۱٬۲۱۳٬٦۷٤
 التزامات ومطلوبات      ۹٥٬٦٦٤   

 طارئة  ٥٦٬٦۷۹ ٤٬۰۹۸ ٤۸٬۹۲۳  ۲۳٤ ۲۰٥٬٥۹۸ ۲۰٥٬٤۸٤
  

سائلة تتكون من النقد وما في  بھدف إدارة مخاطر السیولة الناتجة من المطلوبات المالیة، تسعى المجموعة لتملك موجودات  
صنادیق مدارة، وأسھم الخزینة التي یوجد لھا سوق نشط وسائل. یمكن بیع ھذه الموجودات بسرعة  استثمارات في  حكمھ، و

تدفق ثابت من اإلیرادات، وقامت بخطوات لخفض    على تطویرالمجموعة  تركز  للوفاء بمتطلبات السیولة. باإلضافة لذلك،  
 تدفقاتھا النقدیة التشغیلیة.  ا تحسینمن شأنھالتكالیف 

 



 ۹۸                                                                         مجموعة جي اف اتش المالیة ش.م.ب   
 

    الموحدة  إیضاحات حول البیانات المالیة
 بآالف الدوالرات األمریكیة                                                 ۲۰۲۲  دیسمبر  ۳۱ في  للسنة المنتھیة

 
 

 .  إدارة المخاطر المالیة (یتبع)۳٥
 

 ب. مخاطر السیولة (یتبع) 
 

  إجمالي التدفقات النقدیة غیر المخصومة القیمة
  لغایة إلى   ۳ أشھر  ٦ إلى ۱ أكثر من  الدفتریة 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ أشھر  ۳ أشھر  ٦ إلى سنة  سنوات  ۳ سنوات  ۳ المجموع    
        
 المطلوبات المالیة        

 أموال المستثمرین  ۱٥۲٬۹۲٥ - ٦۳٬۸۳۷ - - ۲۱٦٬۷٦۲ ۲۱٦٬۷٦۲
 إیداعات من مؤسسات        

 مالیة   ۱٬۱٥۸٬٦۰۲ ٥۹۱٬٦۷٤ ٤۱٥٬٥۰۱ ۱۸٬۸۱٤ ۹۳٬۸۸۹ ۲٬۲۷۸٬٤۸۰ ۲٬۲۷۸٬٤۸۰
 إیداعات من مؤسسات        

 وأفراد غیر مالیة  ۲۰۸٬٦٤۸ ۱٤۳٬۹۹۳ ۲۳۷٬٥۲۰ ۱۷۱٬۸۸۳ ۱۱٬٥٦۸ ۷۷۳٬٦۱۲ ۷۷۳٬٦۱۲
 حسابات جاریة        

 للعمالء ۳٥٬۸۰۱ ۱۳٬٦٦٦ ۱٤٬۸٤۱ ۱٦٬۹٥۸ ٥۱٬۷۸۰ ۱۳۳٬۰٤٦ ۱۳۳٬۰٤٦
 تمویالت ألجل  ٥۷۸٬۰۱۲ ۱۸٥٬٤۹٤ ٥۱۲٬٤۷٥ ۸٤٬۰۳۱ ۳۹۰٬٦٥٥ ۱٬۷٥۰٬٦٦۷ ۱٬۷٥۰٬٦٦۷

 مصروفات وذمم دائنة        
 مستحقة  ۹٦٬٥٦۲ ۲۲٬۲۲٥ ۲۲۹٬۲۸٦ ٥٦٬٥۸۱ - ٤۰٤٬٦٥٤ ٤۰٤٬٦٥٤

        
 مجموع المطلوبات  ۲٬۲۳۰٬٥٥۰ ۹٥۷٬۰٥۲ ۱٬٤۷۳٬٤٦۰ ۳٤۸٬۲٦۷ ٥٤۷٬۸۹۲ ٥٬٥٥۷٬۲۲۱ ٥٬٥٥۷٬۲۲۱

       
 حقوق ملكیة حاملي 

 االستثمارحسابات  ۹۸۱٬۰۸۱ ۲٦۹٬۲۹۷ ۳۷۷٬۰٤۲ ۲۳٥٬٥۹۷ ۲۳۹٬۱۲۷ ۲٬۱۰۲٬۱٤٤ ۱٬۳٥۸٬۳٤٤
       

 التزامات ومطلوبات  
 طارئة  ۲۲۸ ۳٬۳۰۸ ۱۷٬۲٦۸ ۱۱۸٬٦۱۱ ۱٦٬۱۲۸ ۱٥٥٬٥٤۳ ۱٥٥٬٤۲۸

 
 مقاییس السیولة 

إن  یتم إدارة السیولة على مستوى كل وحدة عمل، وھي لیست مقیاس للمجموعة. یتبع البنك مقاییس داخلیة محددة للسیولة.  
للمجموعة. ھذه   النقدیة، ولتحدید ھدف  التدفقات  السیولة بشكل أفضل من وجھة نظر  ھذه المصفوفات تھدف لعكس وضع 

 مویل المستقر، ومخزون األصول السائلة.  المقاییس ھي نسبة تغطیة السیولة ونسبة صافي الت
 

یحدد مبلغ الموجودات یستند على معیار داخلي محدد من قبل اإلدارة، والذي  ولھذا الغرض فإن مقیاس نسبة تغطیة السیولة  
والتي یمكن استخدامھا لمقاصة صافي التدفقات النقدیة (خالل   بنكحتفظ بھا الیالتي  (بما في ذلك اإلیداعات بین البنوك)  السائلة  

یوماً). نسبة صافي التمویل المستقر یقیس مصادر التمویل طویلة األجل المستقرة التي تستخدمھا    ۹۰، أو  ٦۰، أو  ۳۰فترة  
ت السائلة الناشئة من مؤسسة بالنسبة إلى صفات السیولة للموجودات الممولة، واحتمال االستدعاءات الطارئة على التمویال

 اإلرتباطات وااللتزامات غیر المضمنة في المیزانیة العمومیة. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 ۹۹                                                                          مجموعة جي اف اتش المالیة ش.م.ب   
 

    الموحدة  إیضاحات حول البیانات المالیة
 بآالف الدوالرات األمریكیة                                                 ۲۰۲۲  دیسمبر  ۳۱ في  المنتھیةللسنة 

 
 

 .  إدارة المخاطر المالیة (یتبع)۳٦
 

 ب. مخاطر السیولة (یتبع) 
 

 یلي: تفاصیل نسبة الموجودات السائلة مقابل مجموع الموجودات بتاریخ نھایة السنة وخالل السنة كما 
 

  موجودات سائلة/ مجموع الموجودات
   

۲۰۲۱ ۲۰۲۲  
   

 دیسمبر  ۳۱ ٪ ٥۱٫۹۳ ٪ ٤۷٫۱٦
 متوسط السنة  ٪ ٤۸٫۰٤ ٪ ٤۳٫۱٤
 الحد األقصى للسنة  ٪ ٥۱٫۹۳ ٪ ٤۷٫۱٦
 الحد األدنى للسنة  ٪ ٤٥٫٦٥ ٪ ٤۰٫۱٤

 
. تھدف متطلبات نسبة تغطیة السیولة  بنكسیولة التم تطویر نسبة تغطیة السیولة لتعزیز المرونة قصیرة األجل لمحفظة مخاطر  

یملك مخزون كافي من الموجودات السائلة عالیة الجودة غیر المرتبطة، والتي تتكون من موجودات التي   بنكلضمان أن ال
لفترة   السیولة  للوفاء باحتیاجاتھا من  للنقد فوراً  الغیر    ۳۰یمكن تحویلھا  الجودة  السائلة عالیة  الموجودات  یوماً. إن مخزون 

لل یسمح  أن  یجب  البقاء    بنكمرتبطة  تح  ۳۰من  اإلجراءات  یوماً  اإلدارة  فیھ  ستتخذ  الذي  الوقت  وھو  الضغط،  سیناریو  ت 
 التصحیحیة المناسبة إلیجاد الحلول الالزمة ألزمة السیولة. 

 
تحتسب نسبة تغطیة السیولة كنسبة من مخزون الموجودات السائلة عالیة الجودة على صافي التدفقات النقدیة للخارج على مدار  

دیسمبر   ۳۱. كما في  ٪۸۰  االحتفاظ بنسبة تغطیة سیولة أكبر من  بنك، یتعین على ال۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱حتى  یوماً تقویمیاً.    ۳۰
 .    ٪۱۳٤بنك ، بلغت نسبة تغطیة السیولة لل۲۰۲۲
 

 متوسط الرصید  
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱ 
   

 ۲۹۲٬۹۹۸  ۲۷۲٬٤۲۹ مخزون الموجودات السائلة عالیة الجودة 
 ۱٤۸٬٥۹۹  ۲۱۳٬۰٥٥ التدفقات النقدیة صافي 

 ۲۲۱%   ٪ ۱۳٤ نسبة تغطیة السیولة % 
   

 ٪ ۸۰ ٪ ۱۰۰ الحد األدنى المطلوب من قبل مصرف البحرین المركزي 
 

، وتحفیز القطاع المصرفي على مدى فترة زمنیة  بنكنسبة صافي التمویل المستقر تھدف لتعزیز مرونة محافظ مخاطر سیولة ال
ستتطلب نسبة صافي التمویل من البنوك االحتفاظ محفظة تمویل مستقرة فیما یتعلق بتكوین موجوداتھا وأنشطتھا خارج  أطول.  

المیزانیة العمومیة. إن ھیكل التمویل المستقر یھدف للتقلیل من احتمالیة أن تؤدي أي اضطرابات في مصادر التمویل المعتادة 
بطریقة ستؤدي لزیادة مخاطر فشلھ، وربما تؤدي لضغوط نظامیة بشكل أوسع. إن حدود  ، إلى تدھور وضع السیولة   بنكلل

لمخاطر   أفضل  تقییماً  بالجملة قصیرة األجل، ویشجع  التمویالت  المبالغة في  المستقر تحد من مخاطر  التمویل  نسبة صافي 
 قرار التمویل.التمویل في جمیع البنود المدرجة والبنود خارج المیزانیة العمومیة، ویدعم است

 
إن نسبة صافي التمویل المستقر ھي نسبة مئویة محتسبة "كالتمویل المستقر المتاح" مقسوماً بـ "التمویل المستقر المطلوب".  

دیسمبر   ۳۱. كما في ٪۸۰االحتفاظ بصافي نسبة التمویل المستقر أكبر من  بنك، یتطلب من ال۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ حتى
 . ٪۱۱۱ بنكتقر للمسیل ال، بلغت صافي نسبة التمو۲۰۲۲

 
 



 ۱۰۰                                                                         مجموعة جي اف اتش المالیة ش.م.ب   
 

    الموحدة  إیضاحات حول البیانات المالیة
 بآالف الدوالرات األمریكیة                                                 ۲۰۲۲  دیسمبر  ۳۱ في  للسنة المنتھیة

 
 

 .  إدارة المخاطر المالیة (یتبع)۳٥
 

 ب. مخاطر السیولة (یتبع) 
 

 البند الرقم
یوجد  ال 

 أشھر  ٦أقل من  استحقاق محدد

أشھر  ٦أكثر من 
وأقل من سنة  

 واحدة
أكثر من سنة 

 واحدة
مجموع القیمة 

 الموزونة 
 ): ASFالتمویل المستقر المتاح (

 رأس المال:  ۱
  ۱٬۰٥۸٬۱٤٥  ٥۳٬۱۷۱ - -  ۱٬۰۰٤٬۹۷٤ رأس المال التنظیمي ۲
 - - - - - أدوات رأس المال األخرى  ۳
 ودائع األفراد، وودائع العمالء من الشركات الصغیرة:   ٤
  ۱۹۰٬٥۳۰  ۲٦٬۰٥٤  ۱٥٬۰۷٦  ۱٥۸٬۰٥٦ - ودائع مستقرة  ٥
٦ 

  ۲٬۲۲٦٬۱٥۸  ۳۲۸٬۳٥٥  ٤۲۳٬۸۰۳  ۱٬٦۸٤٬۸٦۷ - ودائع أقل استقراراً 
 تمویالت بالجملة:  ۷
 - - - - - ودائع تشغیلیة ۸
  ۲٬٦٥٦٬۳٦۸  ۱٬۳۰۳٬٥٤۲  ۹۳۱٬٤٦٤  ۳٬٥٤۸٬۰٥٥ - تمویالت بالجملة أخرى  ۹
 مطلوبات أخرى:  ۱۰
نسبة صافي التمویل المستقر لمطلوبات   ۱۱

عقود التحوط المتوافقة مع الشریعة  
 - - - - - اإلسالمیة  

جمیع المطلوبات األخرى غیر المتضمنة   ۱۲
  ٤۳٬۲۰۱  ٤۳٬۲۰۱ -  ۳۱۱٬۳۷۱ - في الفئات أعاله

 ٤٬۹٤۹٬٥٥۸ - - - - مجموع التمویل المستقر المتاح ۱۳
 :(RSF)التمویل المستقر المطلوب 

مجموع صافي التمویل المستقر   ۱٤
 ۸۷٬۰٤۸ - - -  ۱٬۷٦۱٬۷٦٦ موجودات السیولة عالیة الجودةل

ودائع محتفظ بھا لدى مؤسسات مالیة   ۱٥
 - - - - - أخرى ألغراض تشغیلیة 

تمویالت منتظمة األداء   ۱٦
  ۹۰۸٬۳۹۸  ۷۹۰٬٤۲٥   ۱٬٥۷٦٬۹۱٦  والصكوك/األوراق المالیة: 

تمویالت منتظمة األداء للمؤسسات المالیة   ۱۷
من   وجودات السیولة عالیة الجودةحسب م
 - - - - - ۱المستوى

تمویالت منتظمة األداء للمؤسسات المالیة   ۱۸
المضمونة بموجودات السیولة عالیة  

، والتمویالت  ۱الجودة من غیر المستوى 
والمنتظمة األداء  غیر المضمونة 

  ۹٤۰٬۱٤٥  ۱٬۰٥۰٬۳٤٥  ۹٤٬۷۰٤ - - للمؤسسات المالیة. 
تمویالت منتظمة األداء للعمالء من   ۱۹

الشركات غیر المالیة، والتمویالت للعمالء  
من األفراد والشركات الصغیرة،  

والتمویالت للجھات السیادیة، والمصارف 
  ۳۸۰٬۳۱٦  ۲۷۹٬۳٥۲  ۱۰۲٬٥٤۸  ۲۹٤٬۹۲٦ - المركزیة ومنشآت القطاع العام، منھا:  

  ٪۳٥ذات وزن مخاطر أقل من أو یساوي  ۲۰
وفقاً إلرشادات نسبة كفایة رأس المال  

 - - - - - الصادرة عن مصرف البحرین المركزي 
 
 
 



 ۱۰۱                                                                         مجموعة جي اف اتش المالیة ش.م.ب   
 

    الموحدة  إیضاحات حول البیانات المالیة
 بآالف الدوالرات األمریكیة                                                 ۲۰۲۲  دیسمبر  ۳۱ في  للسنة المنتھیة

 
 المالیة (یتبع).  إدارة المخاطر ۳٥

 
 ب. مخاطر السیولة (یتبع) 

 

 البند رقم
 یوجد  ال 

 أشھر  ٦أقل من  استحقاق محدد

أشھر  ٦أكثر من 
وأقل من سنة  

 واحدة
أكثر من سنة 

 واحدة
مجموع القیمة 

 الموزونة 
       

 - - - - - رھونات سكنیة منتظمة األداء، منھا:  ۲۱
ذات وزن مخاطر أقل من أو یساوي  ۲۲

وفقاً إلرشادات نسبة كفایة رأس    ٪۳٥
المال الصادرة عن مصرف البحرین  

 - - - - -  المركزي 
األوراق المالیة/الصكوك غیر المتخلفة   ۲۳

وغیر المؤھلة كموجودات سیولة عالیة  
الجودة، شاملة األسھم المتداولة في  

  ۱٬۰۹۳٬٥٦٤  ٤۲٦٬٥۳۱  ۳۸۸٬٦۳۱  ۹٤٥٬٤۳٥ -  البورصة
 - - - - - أخرى: موجودات  ۲٤
 - - - - - السلع المتداولة فعلیاً، بما في ذلك الذھب  ۲٥
الموجودات المسجلة كھامش أولي لعقود   ۲٦

التحوط المتوافقة مع الشریعة،  
ومساھمات أموال متخلفة السداد عن 

 - - - - -  األطراف المقابلة المركزیة 
نسبة صافي التمویل المستقر لموجودات   ۲۷

 - - - - -  التحوط المتوافقة مع الشریعة 
نسبة صافي التمویل المستقر لمطلوبات   ۲۸

عقود التحوط المتوافقة مع الشریعة قبل  
 - - - - -  خصم ھامش الفرق المسجل 

جمیع الموجودات األخرى غیر المتضمنة   ۲۹
  ۲٬۰۹۰٬۲۸٥ - - -  ۲٬۰۹۰٬۲۸٥  في الفئات أعاله

المتضمنة في المیزانیة  البنود غیر  ۳۰
 ٤۳٬۳٤٤ - - -  العمومیة

مجموع التمویل المستقر المطلوب   ۳۱
)RSF(  ۲٬۸۱۷٬۲۷۸  ٥۸٥٬۸۸۲  ۲٬٥٤٦٬٦٥۳  ٥٬٥٤۳٬۱۰۲  

 ٪ ۱۱۱ - - - - (%) نسبة صافي التمویل المستقر ۳۲
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ۱۰۲                                                                         مجموعة جي اف اتش المالیة ش.م.ب   
 

    الموحدة  إیضاحات حول البیانات المالیة
 یةبآالف الدوالرات األمریك                                                 ۲۰۲۲  دیسمبر  ۳۱ في  للسنة المنتھیة

 
 

 .  إدارة المخاطر المالیة (یتبع)۳٥
 

 ب. مخاطر السیولة (یتبع) 
 

 البند الرقم
یوجد  ال 

 أشھر  ٦أقل من  استحقاق محدد

أشھر  ٦أكثر من 
وأقل من سنة  

 واحدة
أكثر من سنة 

 واحدة
مجموع القیمة 

 الموزونة 
 ): ASFالتمویل المستقر المتاح (

 رأس المال:  ۱
 ۱٬۱۲۰٬۲٦۷ ٤۹٬۹٥۳ - - ١٬٠٧٠٬٣١٤ التنظیميرأس المال  ۲
 - - - - - أدوات رأس المال األخرى  ۳
 ودائع األفراد، وودائع العمالء من الشركات الصغیرة:   ٤
٥ 

             ودائع مستقرة 
۱۸۲٬۱۱۲  

                     
۲٥٬۹٦۲  

                   
۲٬۷٤۹  

                    
۲۰۰٬٤۲۰  

٦ 
 ودائع أقل استقراراً 

                                  
-    

       
۱٬۳۱٤٬٥۱٤  

                  
٤۳۰٬۳۷۲  

                 
۹۰٬۹٥۷  

                 
۱٬٦٦۱٬۳٥٥  

 تمویالت بالجملة:  ۷
 - - - - - ودائع تشغیلیة ۸
۹ 

                                   بالجملة أخرى تمویالت 
-    

       
۲٬۸٦۰٬۸۱٤  

                  
۸٦۱٬۳٤٦  

              
۷۷۳٬۰٥۸  

                 
۱٬۸۹٦٬۰۷۸  

 مطلوبات أخرى:  ۱۰
نسبة صافي التمویل المستقر لمطلوبات   ۱۱

عقود التحوط المتوافقة مع الشریعة  
 - - - - - اإلسالمیة  

جمیع المطلوبات األخرى غیر المتضمنة في  ۱۲
 الفئات أعاله

                                  
-    

           
۱۳٦٬۸٦٤  

                     
۱۸٬۷٥۹  

                 
۷۱٬٤۳۷  

                       
۷۱٬٤۳۷  

 ٤٬۹٤۹٬٥٥۸ - - - - مجموع التمویل المستقر المتاح ۱۳
 :(RSF)التمویل المستقر المطلوب 

موجودات  مجموع صافي التمویل المستقر ل  ۱٤
 السیولة عالیة الجودة

                 
۱٬٤۹۳٬۸۸۱   -     -     -    

                       
۷۳٬۹٤۱  

ودائع محتفظ بھا لدى مؤسسات مالیة أخرى  ۱٥
 - - - - - ألغراض تشغیلیة

تمویالت منتظمة األداء والصكوك/األوراق   ۱٦
 - المالیة:

           
٦۳٦٬۲۸۳  

                                
-    

              
۷۲۰٬۷۳۹  

                    
۷۰۸٬۰۷۱  

تمویالت منتظمة األداء للمؤسسات المالیة   ۱۷
من   وجودات السیولة عالیة الجودةحسب م
 - - - - - ۱المستوى

تمویالت منتظمة األداء للمؤسسات المالیة   ۱۸
السیولة عالیة الجودة المضمونة بموجودات  

، والتمویالت غیر ۱من غیر المستوى 
المضمونة والمنتظمة األداء للمؤسسات  

 المالیة.
                                  

- 
                

٥٬۰۰۰  
                                

-    
              

۱۷٤٬۰۲۳  
                    

۱٥۰٬٤۱۹  
تمویالت منتظمة األداء للعمالء من   ۱۹

الشركات غیر المالیة، والتمویالت للعمالء  
من األفراد والشركات الصغیرة،  

والتمویالت للجھات السیادیة، والمصارف 
 المركزیة ومنشآت القطاع العام، منھا:  

                                  
-  

           
۳۲۰٬۷۲۰  

                     
۹۱٬٦۹٦  

              
۲۰٥٬٥۹٥  

                    
۳۳۹٬۸٤٥  

  ٪۳٥ذات وزن مخاطر أقل من أو یساوي  ۲۰
وفقاً إلرشادات نسبة كفایة رأس المال  

 - - - - - الصادرة عن مصرف البحرین المركزي 
 



 ۱۰۳                                                                      مجموعة جي اف اتش المالیة ش.م.ب   
 

    الموحدة  إیضاحات حول البیانات المالیة
 بآالف الدوالرات األمریكیة                                                 ۲۰۲۲  دیسمبر  ۳۱ في  للسنة المنتھیة

 
 

 .  إدارة المخاطر المالیة (یتبع)۳٥
 

 ب. مخاطر السیولة (یتبع) 
 

 البند رقم
 یوجد  ال 

 أشھر  ٦أقل من  استحقاق محدد

أشھر  ٦أكثر من 
وأقل من سنة  

 واحدة
أكثر من سنة 

 واحدة
مجموع القیمة 

 الموزونة 
       

 - - - - - رھونات سكنیة منتظمة األداء، منھا:  ۲۱
ذات وزن مخاطر أقل من أو یساوي  ۲۲

وفقاً إلرشادات نسبة كفایة رأس    ٪۳٥
المال الصادرة عن مصرف البحرین  

 - - - - -  المركزي 
األوراق المالیة/الصكوك غیر المتخلفة   ۲۳

عالیة  وغیر المؤھلة كموجودات سیولة 
الجودة، شاملة األسھم المتداولة في  

  البورصة
                                  

-    
           

٦۱٥٬٥۲۱  
                  

٦۳٤٬٥۳٦  
              

۲۹۱٬٤۲۱  
                    

۹۱٦٬٤٤۹  
 - - - - - موجودات أخرى:  ۲٤
 - - - - - الذھب السلع المتداولة فعلیاً، بما في ذلك   ۲٥
الموجودات المسجلة كھامش أولي لعقود   ۲٦

التحوط المتوافقة مع الشریعة، ومساھمات  
أموال متخلفة السداد عن األطراف المقابلة  

 - - - - -  المركزیة
نسبة صافي التمویل المستقر لموجودات   ۲۷

 - - - - -  التحوط المتوافقة مع الشریعة 
التمویل المستقر لمطلوبات  نسبة صافي  ۲۸

عقود التحوط المتوافقة مع الشریعة قبل  
 - - - - -  خصم ھامش الفرق المسجل 

جمیع الموجودات األخرى غیر المتضمنة   ۲۹
  في الفئات أعاله

                 
۲٬٦۷۲٬۲۱٤   -     -     -    ۲٬٦۷۲٬۲۱٤   

البنود غیر المتضمنة في المیزانیة   ۳۰
 - - - - العمومیة

                       
۲۷٬۹٤٦  

مجموع التمویل المستقر المطلوب   ۳۱
)RSF( 

-        
۱٬٥۷۷٬٥۲٤  

                  
۷۲٦٬۲۳۲  

          
۱٬۳۹۱٬۷۷۸  

                 
٤٬۸۸۸٬۸۸٦  

 ٪ ۱۰۱ - - - - (%) نسبة صافي التمویل المستقر ۳۲
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 ۱۰٤                                                                         مجموعة جي اف اتش المالیة ش.م.ب   
 

    الموحدة  إیضاحات حول البیانات المالیة
 بآالف الدوالرات األمریكیة                                                 ۲۰۲۲  دیسمبر  ۳۱ في  للسنة المنتھیة

 
 

 .  إدارة المخاطر المالیة (یتبع)۳٥
 

 مخاطر السوقج. 
مخاطر السوق ھي مخاطر تغیر أسعار السوق مثل معدل الربح وأسعار األسھم ومعدل سعر الصرف وھامش االئتمان (غیر 

للمقترض أو المصدر) والتي لھا تأثیر على دخل المجموعة أو تدفقاتھا النقدیة المستقبلیة أو قیمة متعلق بتغیر المالئمة المالیة 
أدواتھا المالیة. إن الھدف من إدارة مخاطر السوق ھو إدارة ومراقبة تعرضات مخاطر السوق في حدود اإلطارات المقبولة  

 مع تحقیق عائد مجزي على المخاطر.
 

 إدارة مخاطر السوق   
كسیاسة عامة، ال تتخذ المجموعة مراكز متاجرة ألصولھا ومطلوباتھا، وبالتالي فإن كل المیزانیة العمومیة ھي محفظة غیر 

نة. تسعى المجموعة إلى إدارة مخاطر العمالت یمتداولة. تحول كل مخاطر معدل سعر الصرف داخل المجموعة إلى قسم الخز
لمستمرة ألسعار صرف العمالت. تتم إدارة مخاطر معدل الربح عن طریق متابعة معدل ھامش الربح عن طریق المتابعة ا

ووضع حدود معتمدة مسبقاً إلعادة التسعیر. إن المسئولیة النھائیة لمخاطر السوق ھي من اختصاص لجنة التدقیق والمخاطر. 
اطر (خاضع لمراجعة وموافقة لجنة التدقیق والمخاطر قسم إدارة المخاطر مسئول عن تطویر سیاسات تفصیلیة إلدارة المخ

 بمجلس اإلدارة).
 

 التعرضات لمخاطر معدل ھامش الربح
إن الخطر الرئیسي الذي تتعرض لھ المحافظ االستثماریة غیر المتداولة ھو خطر الخسارة من التقلبات في التدفقات النقدیة  

. معظم موجودات ومطلوبات المجموعة ھي  معدالت الربح السوقیةیجة لتغیر  المستقبلیة أو القیمة العادلة لألدوات المالیة نت
األجل في    ، قصیرة  اإلستراتیجیة  المجموعة  استثمارات  لتمویل  استخدامھا  یتم  والتي  األجل  المطلوبات طویلة  ماعدا بعض 

 الشركات الزمیلة. ملخص فجوة معدل العائد على المحافظ غیر المتداولة ھي كما یلي :  
 

  لغایة  إلى   ۳ أشھر  ٦ إلى  ۱ أكثر من  
 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱ أشھر  ۳ أشھر  ٦ إلى سنة  سنوات  ۳ سنوات  ۳ المجموع 

       
 الموجودات       

 محفظة الخزینة  ۱٬۲۹۱٬٥۲۰ ۲٤۹٬٥٥۷ ٤٤۷٬۷٦۹ ٤۱۷٬۲۲۸ ۱٬۸۰۳٬۹٤٦ ٤٬۲۱۰٬۰۲۰
 التمویالت موجودات  ۱٥٦٬۷٦٥ ٥٦٬۰۹۱ ۱٦٤٬۲۷۲ ۲۹۱٬٦۷٦ ۷٦٦٬٤۳٤ ۱٬٤۳٥٬۲۳۸

       
 مجموع الموجودات  ۱٬٤٤۸٬۲۸٥ ۳۰٥٬٦٤۸ ٦۱۲٬۰٤۱ ۷۰۸٬۹۰٤ ۲٬٥۷۰٬۳۸۰ ٥٬٦٤٥٬۲٥۸

       
 المطلوبات       

 أموال المستثمرین  ۸۷٬٤۸۸ - ۳٥٬۸۱۲ - - ۱۲۳٬۳۰۰
 إیداعات من مؤسسات مالیة  ۲٬۳٦۱٬۹٦٤ ٥۱٦٬۲٥۳ ٦۳۹٬٤۱۹ ۲۱۰٬٥٥٤ ٦۲٬٦۸۰ ۳٬۷۹۰٬۸۷۰

 مالیة غیر إیداعات من مؤسسات       
 وأفراد  ۱٥۹٬۷۳۹ ۱۲۱٬۸٦٥ ۲٥۱٬۰۳٤ ٤۲۳٬۰۲٥ ۱۰۸٬٥۹٥ ۱٬۰٦٤٬۲٥۸
 تمویالت ألجل  ٥۱۹٬۰٤٦ ۱۹۲٬۰۷٤ ۲۷٦٬۲۰۰ ٦٤۹٬۱۷۲ ۳۰٥٬۷۰٦ ۱٬۹٤۲٬۱۹۸

       
 مجموع المطلوبات  ۳٬۱۲۸٬۲۳۷ ۸۳۰٬۱۹۲ ۱٬۲۰۲٬٤٦٥ ۱٬۲۸۲٬۷٥۱ ٤۷٦٬۹۸۱ ٦٬۹۲۰٬٦۲٦

       
 ملكیة حاملي حسابات حقوق       

 االستثمار  ۹۹٬٥۸۸ ۳٥٬٤۰٦ ۸٦٬٥٤٦ ۲۸۸٬٤۷۰ ۷۰۳٬٦٦٤ ۱٬۲۱۳٬٦۷٤
       
 فجوة حساسیة معدل ھامش الربح  ) ۱٬۷۷۹٬٥٤۰( ) ٥٥۹٬۹٥۰( ) ٦۷٦٬۹۷۰( ) ۸٦۲٬۳۱۷( ۱٬۳۸۹٬۷۳٥ ) ۲٬٤۸۹٬۰٤۲(
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    الموحدة  إیضاحات حول البیانات المالیة

 بآالف الدوالرات األمریكیة                                                 ۲۰۲۲  دیسمبر  ۳۱ في  للسنة المنتھیة
 
 

 .  إدارة المخاطر المالیة (یتبع)  ۳٥
 

 مخاطر السوق (یتبع)  .ج
 

  لغایة  إلى   ۳ أشھر ٦ إلى  ۱ أكثر من 
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ أشھر ۳ أشھر ٦ إلى سنة  سنوات  ۳ سنوات  ۳ المجموع 

       
 الموجودات       

 محفظة الخزینة  ۱٬۰٦۷٬۸۰۰ ۹۱٬٥٦۱ ۳۱٬۲٤۳ ٤٥٤٬۷۳٤ ۱٬٤۸٥٬۹۰۸ ۳٬۱۳۱٬۲٤٦
 موجودات التمویالت  ۳۰۸٬۸۳۲ ٦٤٬۱۹۷ ۹٥٬۹۲٦ ٤۱۸٬۳۱٦ ٤۲۳٬۷۳۱ ۱٬۳۱۱٬۰۰۲

       
 مجموع الموجودات  ۱٬۳۷٦٬٦۳۲ ۱٥٥٬۷٥۸ ۱۲۷٬۱٦۹ ۸۷۳٬۰٥۰ ۱٬۹۰۹٬٦۳۹ ٤٬٤٤۲٬۲٤۸

       
 المطلوبات       

 أموال المستثمرین  ۱٥۲٬۹۲٥ - ٦۳٬۸۳۷ - - ۲۱٦٬۷٦۲
 إیداعات من مؤسسات مالیة  ۱٬۱٥۸٬٦۰۲ ٥۹۱٬٦۷٤ ٤۱٥٬٥۰۱ ۱۸٬۸۱٤ ۹۳٬۸۸۹ ۲٬۲۷۸٬٤۸۰

 غیر  إیداعات من مؤسسات مالیة      
 مالیة وأفراد  ۲۰۸٬٦٤۸ ۱٤۳٬۹۹۳ ۲۳۷٬٥۲۰ ۱۷۱٬۸۸۳ ۱۱٬٥٦۸ ۷۷۳٬٦۱۲

 تمویالت ألجل  ٥۷۸٬۰۱۲ ۱۸٥٬٤۹٤ ٥۱۲٬٤۷٥ ۸٤٬۰۳۱ ۳۹۰٬٦٥٥ ۱٬۷٥۰٬٦٦۷
       

 مجموع المطلوبات  ۲٬۰۹۸٬۱۸۷ ۹۲۱٬۱٦۱ ۱٬۲۲۹٬۳۳۳ ۲۷٤٬۷۲۸ ٤۹٦٬۱۱۲ ٥٬۰۱۹٬٥۲۱
       
 حقوق ملكیة حاملي حسابات       

 االستثمار ۲۳۷٬۲۸۱ ۲٦۹٬۲۹۷ ۳۷۷٬۰٤۲ ۲۳٥٬٥۹۷ ۲۳۹٬۱۲۷ ۱٬۳٥۸٬۳٤٤
       
 فجوة حساسیة معدل ھامش الربح ) ۹٥۸٬۸۳٦( ) ۱٬۰۳٤٬۷۰۰( ) ۱٬٤۷۹٬۲۰٦( ۳٦۲٬۷۲٥ ۱٬۱۷٤٬٤۰۰ ) ۱٬۹۳٥٬٦۱۷(

 
المالیة  الموجودات والمطلوبات  الربح عن طریق متابعة حساسیة  الربح مقابل حدود فجوة ھامش  إدارة مخاطر معدل  تتم 
االعتبار  في  تأخذ  المعیاریة  السیناریوھات  المعیاریة.  المعیاریة وغیر  الربح  العدید من سیناریوھات معدل  إلى  للمجموعة 

االرتف  ۱۰۰بصورة شھریة   أو  الھبوط  إلى  نقطة من  المجموعة  الدولیة. تحلیل حساسیة  العوائد  المتوازي مع مؤشرات  اع 
 بقى ثابتة) ھو كالتالي:تالزیادة أو الھبوط في معدالت األرباح (على افتراض ان معدالت األرباح وبیان المركز المالي 

 
 نقطة زیادة / (ھبوط) متوازي ۱۰۰   ۲۰۲۲  ۲۰۲۱

      
 دیسمبر  ۳۱   ±  ۲٤٬۸۹۰  ±  ۱۹٬۷٦۹ 
 متوسط السنة    ±  ۲۰٬٥۸۰  ±  ۱۸٬۱۰۸ 

 الحد األقصى للسنة    ±  ۲٤٬۸۹۰  ±  ۱۹٬۸۷۹
 الحد األدنى للسنة    ±  ۱٦٬٥۳۲  ±  ۱٦٬۰۸۲

 
الخز  بشكل عام، الربح من قبل قسم  إدارة مراكز معدل  إلى مؤسسات مالیة إلدارة    یداعاتوالذي یستخدم اإل  ، نةیتتم  من/ 

 من أنشطة المجموعة. ئالمركز العام الناش
 
 
 
 
 



 ۱۰٦                                                                         مجموعة جي اف اتش المالیة ش.م.ب   
 

    الموحدة  إیضاحات حول البیانات المالیة
 بآالف الدوالرات األمریكیة                                                 ۲۰۲۲  دیسمبر  ۳۱ في  للسنة المنتھیة

 
 

 .  إدارة المخاطر المالیة (یتبع)  ۳٥
 

 مخاطر السوق (یتبع)  .ج
 

 معدل األرباح الفعلي على الموجودات والمطلوبات المالیة وحسابات االستثمار غیر المقیدة ھي كما یلي : 
 

۲۰۲۱  ۲۰۲۲  
    

 إیداعات لدى مؤسسات مالیة  ٪ ۳٫٤٦  ٪ ۳٫۱۸
 موجودات التمویالت  ٪ ٦٫۸۹  ٪ ٦٫۰۹
 صكوك   -استثمارات أدوات الدین  ٪ ٦٫۱۸  ٪ ٦٫۳۸
 من مؤسسات مالیة وأخرى وأفراد   إیداعات ٪ ٤٫٥۳  ٪ ٤٫۷٦
 تمویالت ألجل  ٪ ۲٫٤۹  ٪ ۲٫٥٥
 االستثمارحقوق ملكیة حاملي حسابات  ٪ ۳٫۷٥  ٪ ۲٫٥٦

 
 

 التعرضات إلى مخاطر سعر الصرف
 مخاطر سعر صرف العملة ھي مخاطر تغیر قیمة األداة المالیة نتیجة تغیر سعر صرف العملة. معظم تعرضات المجموعة

كان    الجوھریة األمریكي.  بالدوالر  مرتبطة  باألساس  ھي  والتي  الخلیجي  التعاون  مجلس  دول  بعمالت  التعامل  عن  ناشئة 
 دیسمبر :  ۳۱للمجموعة صافي التعرضات الجوھریة بالعمالت األجنبیة من أدواتھا المالیة كما في 

 
۲۰۲۱  ۲۰۲۲  

  بآالف الدوالرات   بآالف الدوالرات 
  األمریكیة   األمریكیة

    
 الجنیھ االسترلیني ٥٬۷۲۰  ۱٬۸۹٥

 الیورو  ۹٬٥٦۹  (۲٬٦۱۹)
 الدوالر األسترالي   ۱۱٬۹٦۳  ۱۳٬٥۲۸
 الدینار الكویتي ۷٬۹۲۲  ۳۹٬۷۹۳

    
 عمالت أخرى من دول مجلس التعاون الخلیجي (*)  ) ۳٬٥۱۰٬۲٤٤(  (۱٬۳۷٦٬۳٤۱)

 
 ھذه العمالت مرتبطة بالدوالر األمریكي. )*(
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 .  إدارة المخاطر المالیة (یتبع)  ۳٥

 
 مخاطر السوق (یتبع)  .ج

 
الموجودات  حساسیة  متابعة  طریق  عن  التعرض  حدود  صافي  مقابل  األجنبیة  العمالت  صرف  سعر  مخاطر  إدارة  تتم 

في    اي یتم أخذھتال  ةالمعیاری  ھاتللمجموعة إلى العدید من سیناریوھات معدالت الصرف. السیناریووالمطلوبات المالیة  
زیادة أو ھبوط في معدالت الصرف للعمالت األخرى غیر عمالت دول مجلس    ٪٥االعتبار بصورة شھریة ھو أساس  

في معدالت الصرف (على افتراض أن العوامل  التعاون المرتبطة بالدوالر. تحلیل حساسیة المجموعة إلى الزیادة أو الھبوط  
 المتغیرة األخرى وبشكل أساسي معدالت الربح تبقى ثابتة) ھو كالتالي:

 
۲۰۲۱  ۲۰۲۲  

  بآالف الدوالرات   بآالف الدوالرات 
  األمریكیة   األمریكیة

    
 الجنیھ االسترلیني ±۲۸٦  ±۹٥

 الیورو  ٤۷۸±  ±  )۱۳۱(
 الدوالر األسترالي   ٥۹۸±  ±٦۷٦

 الدینار الكویتي ±۳۹٦  ۱٫۹۹۰±
    
 ھیكل المركز للعملیات األجنبیة    

 الدرھم المغربي -  ۷٬۸۹۱±
 الدینار التونسي -  ۱٥٬۲۳۸±
 الروبیة الھندیة  -  ±۱۳٬٦۳٥

 
 التعرضات إلى مخاطر سعر السوق األخرى 

من قبل المجموعة بصورة مستمرة. یتم مراقبة مخاطر السعر على الصنادیق    المسعرةتتم مراجعة مخاطر أسعار األسھم  
المدارة باستخدام حدود معینة، (حد وقف الخسارة، ومسبب وقف الخسارة، وغطاء حد وقف الخسارة العام) المحدد ضمن  

ر بالتكلفة تتعرض لمخاطر عقد إدارة المحفظة لمدیري الصنادیق. استثمارات المجموعة في أدوات حقوق الملكیة والتي تظھ
تغیر أسعار األسھم. التقدیرات والفرضیات الجوھریة ذات العالقة بتقییم انخفاض قیمة االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل  

رقم   إیضاح  في  بالتكلفة مشروحة  تظھر  التي  الملكیة  األسعار ۲(  (ب)  ٥حقوق  لمخاطر  التعرضات  المجموعة  تدیر   .(
 لمراقبة المستمرة ألداء األسھم. األخرى عن طریق ا 

 
 مخاطر التشغیل  .د

مخاطر التشغیل ھي مخاطر الخسائر الناتجة عن فشل األنظمة وأنظمة الرقابة واالختالسات واألخطاء البشریة والتي قد  
یل عن تؤدي إلى خسائر مالیة والسمعة التجاریة وما یتبعھا من مساءالت قانونیة وتنظیمیة. تدیر المجموعة مخاطر التشغ

الداخلي   التدقیق  فیھا  بما  الداخلیة والمطابقة  المھام والمراجعة  داخلیة مناسبة والتأكد من فصل  أنظمة رقابة  اتباع  طریق 
ورقابة االلتزام. یقوم قسم إدارة المخاطر بإدارة المخاطر التشغیلیة عن طریق المساعدة في تحدید، ومراقبة، وإدارة المخاطر 

 التشغیلیة للمجموعة.  
الدفع   العمالء، وطرق  مع  والتواصل  العمل،  نموذج  على  مختلفة  تغییرات  ھناك  كانت  الكورونا،  جائحة  لتفشي  استجابة 
المجموعة   إدارة  العمالء. عززت  وبالنیابة عن  المعامالت مع  العقود، وتنفیذ  العمالء وتنفیذ  الرقمیة، واكتساب  والتسویة 

الناتجة من   المخاطر  أحداث  لتحدید  المخاطر مراقبتھا  إدارة  قامت  إدارة األعمال.  الحالي، والتغیرات في طریقة  الوضع 
التشغیلیة بمراجعة شاملة لبیئة الرقابة الحالیة، ونظرت إدارة المخاطر التشغیلیة فیما إذا كان سیتم تحدیث سجالت المخاطر،  

  اریة في البیئة الحالیة.    من خالل تحدید أحداث الخسارة المحتملة، استناداً على مراجعتھا للعملیات التج
 ، لم یكن لدى المجموعة أي مشاكل جوھریة تتعلق بالمخاطر التشغیلیة.۲۰۲۲ خالل سنة
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 . إدارة رأس المال   ۳٦
بوضع ومراقبة متطلبات رأس المال لكل المجموعة. لتنفیذ   ،یقوم مصرف البحرین المركزي وھو الھیئة الرقابیة للمجموعة

إلى   المال  لمجموع رأس  المحافظة على معدل معین  المجموعة  المركزي یتطلب من  البحرین  الحالیة لمصرف  المتطلبات 
كبیرة مجموع الموجودات الموزون بالمخاطر. إن قاعدة مجموع رأس المال التنظیمي صافیة من اقتطاعات معقولة لتعرضات  

بناًء على حدود معینة متفق علیھا مع الھیئة الرقابیة. یتم تصنیف العملیات التشغیلیة للبنوك على أنھا إما دفاتر متاجرة أو دفاتر  
بنوك، ویتم تحدید الموجودات الموزونة بالمخاطر بناًء على اشتراطات محددة تحاول أن تعكس المستویات المتغیرة للخطر  

 المجموعة دفاتر متاجرة.  یوجد لدىالمیزانیة العمومیة. ال  خارجوحاالت التعرض للمخاطر المصاحب للموجودات 
 

تھدف المجموعة لالحتفاظ بقاعدة رأسمال قویة بغرض المحافظة على ثقة المستثمرین والدائنین والسوق واستدامة التطور 
 المستقبلي للنشاط التجاري.  

 
بصورة شاملة. لتنفیذ المتطلبات الحالیة لرأس    المصرف بة متطلبات رأس مال  یقوم مصرف البحرین المركزي بوضع ومراق

المحافظة على معدل محدد إلجمالي رأس المال نسبةً إلى إجمالي الموجودات    البنكالمال، یطلب مصرف البحرین المركزي من  
وإرشادات مجلس    ۳مبادئ بازل    الموزونة بالمخاطر. إن متطلبات كفایة رأس المال لمصرف البحرین المركزي مبنیة على 

 . الخدمات المالیة اإلسالمیة
 

 التنظیمي إلى فئتین: البنكینقسم رأس مال 
 .(۱)والفئة اإلضافیة  ۱الفئة األولى لرأس المال، وتتضمن فئة حقوق الملكیة العادیة   •

على أسھم رأس المال العادیة والتي تستوفي التصنیف كأسھم عادیة لألغراض التنظیمیة،   ۱فئة حقوق الملكیة العادیة  تشمل  
العادیة  واألسھم  القانوني،  واإلحتیاطي  العامة  واإلحتیاطیات  األسھم  إصدار  عالوة  تشمل  والتي  المعلنة  واإلحتیاطیات 

لتي تمسك بھا أطراف ثالثة. باإلضافة إلى األرباح المستبقاة بعد التسویات  وا  للبنكالصادرة عن البنوك الموحدة التابعة  
 التنظیمیة المتعلقة بالشھرة والبنود التي تتضمنھا حقوق الملكیة والتي تـُعالج بصورة مختلفة ألغراض كفایة رأس المال. 

 
، واألدوات الصادرة عن  (۱)ة اإلضافیة  األدوات التي تستوفي معاییر إدراجھا ضمن أدوات الفئ  (۱)الفئة اإلضافیة  تشمل  

التابعة   الموحدة  الفئة اإلضافیة    للبنكالبنوك  التصنیف ضمن  ثالثة والتي تستوفي معاییر  بھا أطراف  ،  (۱)والتي تمسك 
 . (۱)والتسویات التنظیمیة المطبقة إلحتساب الفئة اإلضافیة 

 
 الفئة الثانیة لرأس المال  •

والتي تستوفي معاییر تصنیفھا ضمن الفئة الثانیة لرأس المال، وفائض األسھم الناتج   نكالبوتتضمن األدوات الصادرة عن  
والتي تمسك   بنكوالتي تم توحید بیاناتھا مع المن إصدار الفئة الثانیة لرأس المال، واألدوات الصادرة عن البنوك التابعة  

لرأس المال، والمخصصات العامة المحتفظ بھا مقابل   بھا أطراف ثالثة والتي تستوفي معاییر تصنیفھا ضمن الفئة الثانیة
األدوات   الثابتة وأغراض  الموجودات  تقییم  إعادة  تقییم األصول من  إعادة  التمویل وإحتیاطي  الخسائر غیر محددة على 

 والتسویات التنظیمیة المطبقة إلحتساب الفئة الثانیة لرأس المال. 
 

علیھا في متطلبات مصرف البحرین المركزي. ستكون ھذه التسویات ساریة التسویات التنظیمیة تخضع للحدود المنصوص  
تنص اللوائح على أوزان مخاطر أعلى لبعض    .۲۰۱۸إلى    ۲۰۱٥المفعول على مراحل من خالل الترتیبات االنتقالیة من  

التعرضات التي تفوق الحدود الجوھریة. إن ھذه التسویات التنظیمیة مطلوبة لبعض البنود كالشھرة على حقوق خدمة الرھونات،  
وأصول   الصلة،  ذات  التورق  معامالت  بیع  من  والربح  النقدیة،  التدفقات  تحوط  واحتیاطي  المؤجلة،  الضرائب  وموجودات 

الخاصة، وإجمالي الحیازات المتبادلة في اسھم المؤسسات    بنكالومطلوبات صندوق منافع التقاعد المحددة، واالستثمار في أسھم  
المصرفیة والمالیة، واالستثمار في أسھم المؤسسات المصرفیة والمالیة التي ھي خارج نطاق التوحید التنظیمي، وحیث ال یملك 

حقوق الملكیة العادیة الصادرة لرأس مال المؤسسة، واستثمارات جوھریة في رأس مال  من أسھم    ٪ ۱۰أكثر من    المصرف
 المؤسسات المصرفیة والمالیة التي ھي خارج نطاق التوحید التنظیمي.

 
 



 ۱۰۹                                                                         مجموعة جي اف اتش المالیة ش.م.ب   
 

    الموحدة  إیضاحات حول البیانات المالیة
 بآالف الدوالرات األمریكیة                                                 ۲۰۲۲  دیسمبر  ۳۱ في  للسنة المنتھیة

 
 (یتبع) . إدارة رأس المال  ۳٦

 
على أساس دفاتر متاجره أو ضمن دفاتر الصیرفة، و یتم تحدید الموجودات الموزونة بالمخاطر بناءاً   بنكیتم تصنیف عملیات ال

على متطلبات محددة بحیث تعكس المستویات المختلفھ للمخاطر المرتبطة بتعرضات الموجودات المضمنّة والغیر مضمنّة في  
 البیانات المالیة. 

لبحرین المركزي بإضافة إجمالي خسارة التعدیل والمخصص اإلضافي للخسائر  لدمج تأثیر جائحة الكورونا، سمح مصرف ا
دیسمبر   إلى  مارس  من  للفترة  والثانیة  األولى  للمرحلتین  المتوقعة  للسنتین  ۲۰۲۰االئتمانیة  المال  لرأس  األولى  الفئة  إلى   ،

من الفئة األولى لرأس المال على    . ولطرح ھذا المبلغ بالتناسب۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱و  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱المنتھیتین كما في  
 .  ۲۰۲٤دیسمبر  ۳۱، و۲۰۲۳دیسمبر  ۳۱، و۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱أساس سنوي للثالث سنوات المنتھیة في 

 
 وضع رأس مال المجموعة التنظیمي ھو كما یلي : 

 
 دیسمبر ۳۱ دیسمبر  ۳۱ 
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 

 ۱٬۰٦۳٬٥۱٥  ۱٬۰۲۰٬۲٤۹ التسویات التنظیمیةرأس المال قبل   -الفئة األولى لرأس المال العادي  
 - - مطروحاً: التسویات التنظیمیة

 ۱٬۰٦۳٬٥۱٥  ۱٬۰۲۰٬۲٤۹ رأس المال بعد التسویات التنظیمیة   -الفئة األولى لرأس المال العادي  

 ٥۳٬۳۷٤  ٥۲٬٦۲۸ تسویات رأس المال من الفئة الثانیة 
 ۱٬۱۱٦٬۸۸۹ ۱٬۰۷۲٬۸۷۷ رأس المال التنظیمي 

   
   التعرضات الموزونة للمخاطر: 

 ۷٬٥۷٤٬٤۹٦  ٦٬۷۹۹٬۰۸۱ الموجودات الموزونة لمخاطر االئتمان
 ۳۸٬۳۲٥ ٥٤٬٦۲٤ الموجودات الموزونة لمخاطر السوق 

 ٦٥٥٬۰۳٤  ٤۳۱٬۷۸٤ الموجودات الموزونة للمخاطر التشغیلیة
 ۸٬۲٦۷٬۸٥٥ ۷٬۲۸٥٬٤۸۹ مجموع الموجودات التنظیمیة الموزونة للمخاطر 

   

 ۲ ۲ فقط)   ٪۳۰احتیاطي مخاطر االستثمار (
 ۳ ۳ فقط)  ٪۳۰احتیاطي معادلة األرباح (

 ۸٬۲٦۷٬۸٥۰ ۷٬۲۸٥٬٤۸٤ مجموع التعرضات المعدلة الموزونة للمخاطر  
   

 ٪ ۱۳٫٥۱ ٪ ۱٤٫۷۳ نسبة كفایة رأس المال 
 ٪ ۱۲٫۸٦ ٪ ۱٤٫۰۰ نسبة كفایة رأس المال من الفئة األولى 

   
 ٪ ۱۲٫٥۰ ٪ ۱۲٫٥۰ الحد األدنى المطلوب من قبل مصرف البحرین المركزي 

 
 

من خالل   المجموعةتـُعتبر المتطلبات الرقابیة محركاً أساسیاً في تخصیص رأس المال بین عملیات وأنشطة محددة. تسعى  
  المجموعة   في إدارة رأس المال إلى زیادة العائد المعّدل على المخاطر وإستیفاء جمیع المتطلبات الرقابیة. إن سیاسة  اسیاستھ

التزمت المجموعة بمتطلبات رأس المال المفروضة    دوریة من قبل مجلس اإلدارة.  في تخصیص رأس المال خاضعة لمراجعة
 خارجیاً من قبل مصرف البحرین المركزي فیما یتعلق بنسبة كفایة رأس المال الموحدة خالل السنة.
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 تابعة إلغاء توحید شركات . ۳۷
("البرنامج") والذي یشمل فصل أصول البنیة  خالل الفترة، قامت مجموعة جي إف إتش بتنفیذ برنامج إلعادة ھیكلة المجموعة  

"إنفراكورب ش.م.ب" ("إنفراكورب")، والتي تم رسملتھا   باسمتم إنشاؤھا  جدیدة التحتیة واألصول العقاریة من خالل شركة
التطویر. ستتخصص شركة إنفراكورب في    تحت  ریكي من أصول البنیة التحتیة وأصولملیار دوالر أم   ۱٫۱بما یتجاوز  

االستثمارات التي تركز على تسریع النمو وتطویر أصول وبیئات بنیة تحتیة مستدامة في جمیع انحاء دول الخلیج واألسواق  
 العالمیة.

 
لتحتیة من شركات المجموعة، إلى شركة إنفراكورب بموجب ھذا البرنامج، تم تحویل بعض األصول العقاریة وأصول البنیة ا

ملیون دوالر أمریكي   ۹۰۰ملیون دوالر أمریكي، وصكوك ھجینة بقیمة    ۲۰۰كمقابل عیني ممول بأسھم حقوق ملكیة بقیمة  
 (حقوق ملكیة دائمة) صادرة عن شركة إنفراكورب. 

  
مجموعة جي باعت    ،ھذه األصول  تحویل. بعد  ۲۰۲۲  مارس  ۳۱في    ةالمنتھی  فترةھذه األصول في ال  تم تنفیذ عملیة تحویل

الذي و  أخرى، مما أدى لخسارة الحصة المسیطرة،ف  اطرمساھمین من أإنفراكورب إلى  شركة  ٪ من أسھمھا في  ٦۰  إف إتش
 راستثماك  ھاتم احتسابو،  ۲۰۲۲مبر  دیس  ۳۱كما في    شركة تابعة لمجموعة جي إف إتشعد  تإنفراكورب لم  شركة  أدى إلى أن  

   . ا في ھذه البیانات المالیة الموحدةاستبعادھتاریخ    لغایةنتائج تشغیل شركة إنفراكورب    توحیدحقوق الملكیة. تم  بطریقة    محتسب
 أدناه: معروض إنفراكورب أثر استبعاد شركة

 
    دیسمبر  ۳۱

۲۰۲۲    
    
 الموجودات   

 نقد وأرصدة لدى البنوك    ۸۰٬۱۱۹
 الخزینة محفظة    ٥۰٬۹۱۲
 موجودات التمویالت    ۳۸٬۱۰۰

 عقارات استثماریة    ۸٤۷٬۲۲۱
 استثمارات الملكیة الخاصة    ٦۷٬۸٦۱

 استثمارات مشتركة             ۱۲۰٬۷۳٥
ً ذمم مدینة و   ۸۷٬٦٤٥  مصروفات مدفوعة مقدما
 ممتلكات ومعدات    ۸۱٬۲۰۱

      
 مجموع الموجودات    ۱٬۳۷۳٬۷۹٤

    
 لمطلوبات ا   

 تمویل ألجل    ۲٤٬٤٦۷
 ذمم دائنة ومصروفات مستحقة    ۱۰۷٬٦۱۰

      
 مجموع المطلوبات    ۱۳۲٬٤۹۹

    
 حصة غیر مسیطرة    ۱٤۱٬۷۱۷

    
 صافي الموجودات المحولة    ۱٬۱۰۰٬۰۰۰

    
 المقابل بتاریخ التحویل:    

 حقوق ملكیة في إنفراكورب    ۲۰۰٬۰۰۰
 صكوك سندات مستدامة ھجینة    ۹۰۰٬۰۰۰

    
۱٬۱۰۰٬۰۰۰    



 ۱۱۱                                                                         مجموعة جي اف اتش المالیة ش.م.ب   
 

    الموحدة  إیضاحات حول البیانات المالیة
 بآالف الدوالرات األمریكیة                                                 ۲۰۲۲  دیسمبر  ۳۱ في  للسنة المنتھیة

 
 إلغاء توحید شركات تابعة (یتبع) .  ۳۷

 
    دیسمبر  ۳۱

۲۰۲۲    
    (مراجعة) 

    
 صافي الربح المتضمن في بیان الدخل الموحد المختصر للفترة الحالیة **    )٤۳۸(

 
 الربح المتراكم من جمیع الموجودات والشركات التابعة المحولة كجزء من توحید الشركات التابعة.صافي األرباح یشمل ** 

 
 العملیات المتوقفة

لم یتم تشغیل موجودات الشركة التي تمثل جزءاً من شركة إنفراكورب كقطاع مستقل، والتي تعكس إلى حد كبیر المشاریع 
ي تم فصلھا بموجب نموذج عمل جدید. وبالتالي، لم یتم تصنیف صافي الموجودات  العقاریة ومشاریع البنیة التحتیة للبنك الت

 المحولة في شركة إنفراكورب كعملیات متوقفة، عدا ما تم اإلفصاح عنھ فیما یتعلق بعملیاتھا الصناعیة المفصح عنھا أدناه. 
 

 نتائج العملیات المتوقفة .أ
 

  دیسمبر  ۳۱  دیسمبر  ۳۱
۲۰۲۱  ۲۰۲۲  

  أشھر  ۳  شھراً  ۱۲
    

 إیرادات  ٥٬۳۹۱  ٥٬۲۲٦
 مصروفات  ٥٬۳٤۷  ٥٬۳۰٥

    
(۷۹)  ٤٤  

 
 التدفقات النقدیة المستخدمة في العملیات المتوقفة  .ب

 
  دیسمبر  ۳۱  دیسمبر  ۳۱

۲۰۲۱  ۲۰۲۲  
  أشھر  ۳  شھراً  ۱۲

    
 صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة  ۱۸۲  (۸٦۳)

 صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في األنشطة االستثماریة  (۳۱۷)  (۱)
 صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة  ۳  ۲٦٦

    
 صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في العملیات المتوقفة  (۱۳۲)  (٥۹۸)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ۱۱۲                                                                         مجموعة جي اف اتش المالیة ش.م.ب   
 

    الموحدة  إیضاحات حول البیانات المالیة
 بآالف الدوالرات األمریكیة                                                 ۲۰۲۲  دیسمبر  ۳۱ في  للسنة المنتھیة

 
  

    استحواذ على شركات تابعة. ۳۸
 خالل السنة، قامت المجموعة باالستحواذ على حصص مسیطرة في الشركات التابعة التالیة. 

 
  نسبة الملكیة المشتراة  بلد التأسیس  طبیعة األنشطة 

    
    

 إل إل سي  IIإس كیو توبكو ٪ ٥۱ الوالیات المتحدة  العقاریة إدارة األصول 
    

 إل إل سي شركة بیج سكاي إلدارة األصول   ٪ ٥۱ الوالیات المتحدة  مدیر استثمارات عقاریة 
    

 شركة العرین للفنادق ذ.م.م  ٪ ۱۰۰ مملكة البحرین إدارة الضیافة 
 

 
 مسیطرةالمقابل المحول والحصص الغیر 

كان المقابل المحول لالستحواذ في شكل نقدي وعیني للخدمات المقدمة من قبل المجموعة. یتم قیاس المقابل المحول بشكل عام 
المالیة   البیانات  في  المجموعة،  عدا  المساھمین،  بھا  یحتفظ  التي  التابعة  الشركات  الحصة في  احتساب  ویتم  العادلة،  بالقیمة 

یر مسیطرة" بناء على الحصة التناسبیة للمساھمین غیر المسیطرین في المبالغ المحتسبة لصافي  الموحدة ضمن بند "حصص غ
موجودات الشركة المستثمر فیھا، أو القیمة العادلة بتاریخ االستحواذ على الشركة المستثمر فیھا على أساس كل معاملة على  

ان المقابل یشمل مقابالً طارئاً یستحق الدفع في المستقبل استناداً حده، بناء على اختیار السیاسة المحاسبیة للمجموعة. في حال ك
  –   ۲إلى التزامات األداء والخدمة للموظفین المستمرین، فإنھ یتم احتسابھ بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  

 .المدفوعات على أساس األسھم
 

 المحتملة الموجودات القابلة للتحدید والمطلوبات 
المنشأة المستحوذ علیھا تم اعتبارھا كأعمال تجاریة. تم اإلعالن القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات وحصص حقوق الملكیة 
على أساس انتقالي. إذا كانت المعلومات الجدیدة، التي یتم الحصول علیھا في غضون سنة واحدة من تاریخ االستحواذ بخصوص  

دة في تاریخ االستحواذ، تحدد التسویات على المبالغ المذكورة أعاله، أو أي شروط إضافیة  الحقائق والظروف التي كانت موجو
كانت موجود في تاریخ االستحواذ، فإنھ سیتم تعدیل محاسبة االستحواذ. یجب القیام بالتعدیالت على محاسبة االستحواذ االنتقالیة 

 على أساس رجعي.  
لمستحوذ علیھا الدفتریة المعدلة للمنشآت المشتراة  بتاریخ االستحواذ، والمعلن عنھا على  المبالغ المعلن عنھا أدناه تمثل القیم ا

 أساس انتقالي، كما تسمح بھ المعاییر المحاسبیة.   
 

    المجموع 
    
 موجودات غیر ملموسة    ۸٬۳٥۰

 موجودات ملموسة    ۱٥۳٬٥۱۹
 ذمم مدینة   ۲٬۰۰٦
 نقد وأرصدة البنوك   ۲٬۰۹۳

      
 مجموع الموجودات    ۱٦٥٬۹٦۸

      
 مبالغ مستحقة ومطلوبات أخرى    ۳۰٬۹٤۲

      
 مجموع المطلوبات    ۳۰٬۹٤۲

    
 مجموع صافي الموجودات والمطلوبات القابلة للتحدید (أ)    ۱۳٥٬۰۲٦

 



 ۱۱۳                                                                         مجموعة جي اف اتش المالیة ش.م.ب   
 

    الموحدة  إیضاحات حول البیانات المالیة
 بآالف الدوالرات األمریكیة                                                 ۲۰۲۲  دیسمبر  ۳۱ في  للسنة المنتھیة

 
  

 استحواذ على شركات تابعة (یتبع)  .  ۳۸
 

    المجموع 
    

 المقابل    ۱۳٤٬۲۰٥
 الحصص غیر المسیطرة المحتسبة    ۸۲۱

      
 مجموع المقابل (ب)   ۱۳٥٬۰۲٦

      
 ب)  –الشھرة / ربح من شراء بالمساومة (أ    -

 
 دمج العملیات مذكور أدناه:لغرض بیان التدفقات النقدیة الموحد، صافي النقد المستحوذ علیھ من 

 
    المجموع 

    
 النقد وأرصدة البنوك المستحوذة كجزء من دمج العملیات    ۲٬۰۰٦

 مطروحاً: المقابل النقدي    ) ۱۳٤٬۲۰٥(
    
 صافي التدفقات النقدیة من شراء الشركات التابعة     ) ۱۳۲٬۱۹۹(

 
 

ألف دوالر أمریكي باإلضافة إلى األصول    ۱٬۳۱٥٬۹۱٥كما قامت المجموعة باالستحواذ على موجودات تحت اإلدارة بمبلغ  
ألف دوالر أمریكي، على افتراض أن المعاملة قد تمت في   ۱٬۲۰۰المذكورة أعاله. الدخل لفترة التسعة أشھر األولى سیكون 

 بدایة السنة.  
 
  

 . أرقام المقارنة ۳۹
عادة تصنیف بعض أرقام المقارنة للسنة الماضیة إلعطاء مقارنة عادلة مع عرض السنة الحالیة. إعادة التصنیف ھذه لم  تم إ

 تؤثر على أرباح السنة، أو مجموع حقوق الملكیة المعلنة سابقاً.
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	 صافي المبلغ المحتسب (في العادة القيمة العادلة) للموجودات القابلة للتحديد المشتراة، والمطلوبات القابلة للتحديد التي اخذتها المجموعة على عاتقها.
	 صافي المبلغ المحتسب (في العادة القيمة العادلة) للموجودات القابلة للتحديد المشتراة، والمطلوبات القابلة للتحديد التي اخذتها المجموعة على عاتقها.
	عندما يكون الفائض سالباً، يتم مباشرة احتساب ربح صفقة الشراء في بيان الدخل الموحد.
	المقابل المحول لا يشمل المبالغ المتعلقة بسداد أي علاقة سابقة. يتم عادة احتساب هذه المبالغ في بيان الدخل الموحد.
	تكاليف المعاملات، عدا تلك المتعلقة بإصدار أدوات دين أو حقوق ملكية، والتي تتكبدها المجموعة في توحيد الأعمال، يتم احتسابها كمصروفات عند تكبدها.
	تكاليف المعاملات، عدا تلك المتعلقة بإصدار أدوات دين أو حقوق ملكية، والتي تتكبدها المجموعة في توحيد الأعمال، يتم احتسابها كمصروفات عند تكبدها.
	تكاليف المعاملات، عدا تلك المتعلقة بإصدار أدوات دين أو حقوق ملكية، والتي تتكبدها المجموعة في توحيد الأعمال، يتم احتسابها كمصروفات عند تكبدها.
	يتم قياس أي التزام طارئ بالقيمة العادلة في تاريخ الشراء. إذا تم تصنيف هذا الالتزام كحقوق ملكية، فإنه لا يتم إعادة قياسه، ويتم احتساب السداد ضمن حقوق الملكية. ويتم احتساب أي تغيرات لاحقة في القيمة العادلة للالتزام الطارئ في بيان الدخل الموحد.
	يتم قياس أي التزام طارئ بالقيمة العادلة في تاريخ الشراء. إذا تم تصنيف هذا الالتزام كحقوق ملكية، فإنه لا يتم إعادة قياسه، ويتم احتساب السداد ضمن حقوق الملكية. ويتم احتساب أي تغيرات لاحقة في القيمة العادلة للالتزام الطارئ في بيان الدخل الموحد.
	يتم قياس أي التزام طارئ بالقيمة العادلة في تاريخ الشراء. إذا تم تصنيف هذا الالتزام كحقوق ملكية، فإنه لا يتم إعادة قياسه، ويتم احتساب السداد ضمن حقوق الملكية. ويتم احتساب أي تغيرات لاحقة في القيمة العادلة للالتزام الطارئ في بيان الدخل الموحد.
	4.  السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
	4.  السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
	4.  أهم السياسات المحاسبية (يتبع)
	4.  أهم السياسات المحاسبية (يتبع)
	4.  أهم السياسات المحاسبية (يتبع)
	تمثل حقوق أصحاب حسابات الإستثمار أموالاً تحتفظ بها المجموعة في حسابات إستثمار غير مقيدة، ولها حرية التصرف في إستثمارها. يخول أصحاب حسابات الإستثمار المجموعة بإستثمار أموالهم بالطريقة التي تراها مناسبة من غير وضع قيود من حيث المكان والطريقة والغرض من إ...
	تقوم المجموعة بعمل مخصص معين  ومخصص جماعي لحقوق ملكية المساهمين. المبالغ المستردة من هذه الموجودات منخفضة القيمة لا تخضع للتخصيص بين أصحاب حسابات الاستثمار وحقوق ملكية المساهمين.
	تظهر حسابات الإستثمار بقيمتها الدفترية وتشمل المبالغ المحتفظ بها في إحتياطيات معادلة الأرباح ومخاطر الإستثمارات، إن وجدت. إحتياطي معادلة الأرباح هو المبلغ الذي تخصصه المجموعة من إيرادات المضاربة، قبل إحتساب رسوم المضارب، وذلك بهدف المحافظة على مستوى م...
	تلتزم المجموعة بعدم إحتساب أي إيراد من مصدر يتنافى مع الشريعة الإسلامية. ووفقاً لذلك، تحول أرباح المصادر غير الإسلامية إلى حساب الأعمال الخيرية الذي تستخدمه المجموعة للأعمال الخيرية.
	تلتزم المجموعة بعدم إحتساب أي إيراد من مصدر يتنافى مع الشريعة الإسلامية. ووفقاً لذلك، تحول أرباح المصادر غير الإسلامية إلى حساب الأعمال الخيرية الذي تستخدمه المجموعة للأعمال الخيرية.
	تلتزم المجموعة بعدم إحتساب أي إيراد من مصدر يتنافى مع الشريعة الإسلامية. ووفقاً لذلك، تحول أرباح المصادر غير الإسلامية إلى حساب الأعمال الخيرية الذي تستخدمه المجموعة للأعمال الخيرية.
	تحتسب الزكاة على أساس الزكاة للمجموعة وفقاً لمعيار المحاسبة المالي رقم 9 الصادرعن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، باستخدام طريقة صافي الموجودات. تقوم المجموعة بدفع الزكاة استناداً على الأرقام الموحدة لأرصدة الاحتياطي القانوني، والا...
	1)  المنافع قصيرة الأجل
	تقاس منافع الموظفين قصيرة الأجل على أساس غير مخصوم وتسجل كمصروف متى ما قدمت الخدمة ذات العلاقة. يتم عمل مخصص للمبلغ المتوقع دفعه ضمن المكافآت النقدية قصيرة الأجل أو خطط المشاركة في الأرباح، إذا كان على المجموعة التزام قانوني أو اعتيادي حالي كنتيجة لخد...
	تقاس منافع الموظفين قصيرة الأجل على أساس غير مخصوم وتسجل كمصروف متى ما قدمت الخدمة ذات العلاقة. يتم عمل مخصص للمبلغ المتوقع دفعه ضمن المكافآت النقدية قصيرة الأجل أو خطط المشاركة في الأرباح، إذا كان على المجموعة التزام قانوني أو اعتيادي حالي كنتيجة لخد...
	تقاس منافع الموظفين قصيرة الأجل على أساس غير مخصوم وتسجل كمصروف متى ما قدمت الخدمة ذات العلاقة. يتم عمل مخصص للمبلغ المتوقع دفعه ضمن المكافآت النقدية قصيرة الأجل أو خطط المشاركة في الأرباح، إذا كان على المجموعة التزام قانوني أو اعتيادي حالي كنتيجة لخد...
	2)  منافع ما بعد نهاية الخدمة
	يتم تغطية حقوق التقاعد والحقوق الاجتماعية الخاصة بالموظفين البحرينين حسب نظام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وهو نظام "اشتراكات محددة"، والذي يتم بموجبه تحصيل اشتراكات شهرية من البنك والعاملين على أساس نسبة مئوية ثابتة من الراتب. يتم احتساب مساهمات ا...
	يتم تغطية حقوق التقاعد والحقوق الاجتماعية الخاصة بالموظفين البحرينين حسب نظام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وهو نظام "اشتراكات محددة"، والذي يتم بموجبه تحصيل اشتراكات شهرية من البنك والعاملين على أساس نسبة مئوية ثابتة من الراتب. يتم احتساب مساهمات ا...
	يتم تغطية حقوق التقاعد والحقوق الاجتماعية الخاصة بالموظفين البحرينين حسب نظام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وهو نظام "اشتراكات محددة"، والذي يتم بموجبه تحصيل اشتراكات شهرية من البنك والعاملين على أساس نسبة مئوية ثابتة من الراتب. يتم احتساب مساهمات ا...
	يستحق الموظفون الأجانب وبعض الموظفين البحرينيين الذين يعملون بعقود عمل محددة مكافأة نهاية الخدمة، على أساس مدة الخدمة وآخر راتب شهري. تم عمل مخصص لهذا الالتزام غير الممول، وهو نظام منافع محددة عن طريق حساب الالتزام النظري على افتراض أن جميع الموظفين ق...
	كما يوجد لدى المجموعة نظام توفير اختياري للموظفين، حيث تساهم المجموعة والموظفون شهرياً بنسبة مئوية ثابتة من الراتب. يتم إدارة هذا البرنامج من قبل مجلس أمناء وهم موظفين من المجموعة. يعتبر هذا البرنامج في طبيعته كنظام اشتراكات محددة، ويتم احتساب مساهمات...
	3)  برنامج مكافأة الموظفين على أساس منح أسهم البنك
	لدى البنك برنامج مكافأة للموظفين على أساس منح أدوات حقوق الملكية ("البرنامج"). وفقاً لهذا البرنامج،  يتم منح الموظفين أسهم في البنك كمكافأة على إنجاز بناءً على شروط أداء غير سوقية وشروط خدمات (شروط المنح).
	لدى البنك برنامج مكافأة للموظفين على أساس منح أدوات حقوق الملكية ("البرنامج"). وفقاً لهذا البرنامج،  يتم منح الموظفين أسهم في البنك كمكافأة على إنجاز بناءً على شروط أداء غير سوقية وشروط خدمات (شروط المنح).
	لدى البنك برنامج مكافأة للموظفين على أساس منح أدوات حقوق الملكية ("البرنامج"). وفقاً لهذا البرنامج،  يتم منح الموظفين أسهم في البنك كمكافأة على إنجاز بناءً على شروط أداء غير سوقية وشروط خدمات (شروط المنح).
	يتم احتساب القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية بتاريخ المنح كمصروف للموظفين في بيان الدخل مع زيادة مقابلة في حقوق الملكية على فترة استحقاق الموظفين لهذه الأدوات من غير قيد أو شرط.
	يتم الأخذ في الاعتبار الشروط الأخرى غير شروط المنح عند تقدير القيمة العادلة لأدوات الملكية ولكن لا تؤخذ في الاعتبار عند تقدير عدد أدوات الملكية التي ستمنح. لا تؤخذ في الاعتبار شروط الخدمات وشروط الأداء غير السوقية المرتبطة بالمعاملات عند تحديد القيمة ...
	يتم إحتساب مخصصات، بناءً على أحداث سابقة، عندما تكون هناك إلتزامات قانونية أوحكمية على المجموعة يمكن قياسها بطريقة موثوقة، مع إحتمال الحاجة لتدفق منافع اقتصادية يتم من خلالها سداد تلك الإلتزامات.
	يتم إحتساب مخصصات، بناءً على أحداث سابقة، عندما تكون هناك إلتزامات قانونية أوحكمية على المجموعة يمكن قياسها بطريقة موثوقة، مع إحتمال الحاجة لتدفق منافع اقتصادية يتم من خلالها سداد تلك الإلتزامات.
	يتم إحتساب مخصصات، بناءً على أحداث سابقة، عندما تكون هناك إلتزامات قانونية أوحكمية على المجموعة يمكن قياسها بطريقة موثوقة، مع إحتمال الحاجة لتدفق منافع اقتصادية يتم من خلالها سداد تلك الإلتزامات.
	يحتسب مخصص العقود المثقلة بالأعباء عندما تكون المنافع التي تتوقع المجموعة الحصول عليها من العقد أقل من  التكلفة والتي لا يمكن تجنبها للوفاء بالتزاماتها بموجب للعقد. يتم قياس المخصص بالقيمة الحالية لتكلفة إلغاء العقد وصافي التكلفة المتوقعة للاستمرار مع...
	يحتسب مخصص العقود المثقلة بالأعباء عندما تكون المنافع التي تتوقع المجموعة الحصول عليها من العقد أقل من  التكلفة والتي لا يمكن تجنبها للوفاء بالتزاماتها بموجب للعقد. يتم قياس المخصص بالقيمة الحالية لتكلفة إلغاء العقد وصافي التكلفة المتوقعة للاستمرار مع...
	يحتسب مخصص العقود المثقلة بالأعباء عندما تكون المنافع التي تتوقع المجموعة الحصول عليها من العقد أقل من  التكلفة والتي لا يمكن تجنبها للوفاء بالتزاماتها بموجب للعقد. يتم قياس المخصص بالقيمة الحالية لتكلفة إلغاء العقد وصافي التكلفة المتوقعة للاستمرار مع...
	يتم احتساب جميع معاملات البيع والشراء "الاعتيادية" بتاريخ المتاجرة، أي التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بيع الأصل المالي.
	وو)  برنامج حماية حاملي حسابات الاستثمارات
	يتم تغطية الأموال التي يحتفظ بها لدى المجموعة في حسابات إستثمار غير مقيدة والحسابات الجارية من الشركة التابعة المصرفية بالتجزئة ببرنامج حماية الودائع ("البرنامج") الذي تم تأسيسه بموجب أنظمة مصرف البحرين المركزي وفقاً لقرار رقم (34) لسنة 2010.
	زز) ضريبة الدخل
	تخضع المجموعة للضرائب بموجب عمليات شركاتها التابعة. يتكون مصروف ضريبة الدخل من الضريبة الحالية والضريبة المؤجلة. يحتسب مصروف ضريبة الدخل في بيان الدخل، باستثناء الحد الذي يتعلق بالبنود المحتسبة مباشرة في حقوق الملكية، وفي هذه الحالة يتم احتسابها في حق...
	يتم تخفيض التكلفة المبدئية بالقيمة النهائية المتوقعة للأصل المعني. إذا لم تكن التكلفة الأولية لأصل حق الانتفاع قابلة للتحديد استناداً إلى طريقة التكلفة الأساسية (على وجه الخصوص في حالة الإجارة التشغيلية)، من الممكن تقدير التكلفة الأولية بتاريخ البدء ا...
	5.   الأحكام والتقديرات المحاسبية الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية
	تقوم المجموعة بعمل تقديرات وفرضيات تؤثر على المبالغ المعلنة في هذه البيانات المالية للموجودات والمطلوبات خلال السنة المالية التالية. يتم تقييم التقديرات والأحكام بشكل مستمر بناءاً على الخبرة وعوامل أخرى كالتوقعات للأحداث المستقبلية.
	تقوم المجموعة بعمل تقديرات وفرضيات تؤثر على المبالغ المعلنة في هذه البيانات المالية للموجودات والمطلوبات خلال السنة المالية التالية. يتم تقييم التقديرات والأحكام بشكل مستمر بناءاً على الخبرة وعوامل أخرى كالتوقعات للأحداث المستقبلية.
	تقوم المجموعة بعمل تقديرات وفرضيات تؤثر على المبالغ المعلنة في هذه البيانات المالية للموجودات والمطلوبات خلال السنة المالية التالية. يتم تقييم التقديرات والأحكام بشكل مستمر بناءاً على الخبرة وعوامل أخرى كالتوقعات للأحداث المستقبلية.
	النزاع الروسي – الأوكراني
	في 24 فبراير 2022 ، اندلع نزاع عسكري بين روسيا وأوكرانيا ("النزاع"). وبسبب هذا النزاع، فرضت مختلف البلدان والهيئات الدولية عقوبات تجارية ومالية على روسيا وبيلاروسيا. بالإضافة لذلك، أوقفت منظمات مختلفة عملياتها في روسيا. وقد أدى هذا الصراع إلى انكماش إ...
	وقد أجرت الإدارة تقييماً لمحفظتها، وخلصت إلى أنه ليس لديها أي تعرضات مباشرة للبلدان المتأثرة أو منها. مع ذلك، لا تزال احتمالات التعرضات غير المباشرة قائمة. ومن الصعب في هذه المرحلة تحديد الأثر الكامل لهذا النزاع لأنه يعتمد إلى حد كبير على طبيعة ومدة ا...
	5.   التقديرات المحاسبية الهامة والقرارات في تطبيق السياسات المحاسبية (يتبع)
	1)   تصنيف الاستثمارات
	2) شركات ذات أغراض خاصة
	تقوم المجموعة بتأسيس شركات ذات أغراض خاصة (SPEs) لغرض السماح لمستثمري البنك بالمشاركة في استثمارات البنك. تقوم المجموعة بتقديم خدمات الإدارة و إدارة الاستثمار والاستشارة إلى هذه الشركات، حيث تتضمن اتخاذ القرارات من قبل المجموعة بالنيابة عنهم. كما تقوم...
	3) انخفاض قيمة استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال حقوق الملكية – راجع إيضاح رقم 4(ز)(3).
	1) الإنخفاض في قيمة التعرضات الخاضعة لمخاطر الائتمان المحتسبة بالتكلفة المطفأة
	تحدد المجموعة القيمة العادلة لاستثمارات حقوق الملكية والغير مسعرة في أسواق نشطة باستخدام أساليب تقييم، مثل التدفقات النقدية المخصومة ونهج الدخل ومنهجيات السوق. يتم تحديد القيمة العادلة في وقت معين، على أساس ظروف السوق ومعلومات عن الشركات المستثمر فيها...
	5.   التقديرات المحاسبية الهامة والقرارات في تطبيق السياسات المحاسبية (يتبع)
	ب) التقديرات (يتبع)
	تقوم المجموعة بعمل تقييم لانخفاض قيمة عقاراتها الاستثمارية بشكل دوري باستخدام مقيمين خارجيين مستقلين لتقييم العقار. تقدر القيمة العادلة بناءً على القيمة السوقية للعقار إما باستخدام طريقة مقارنة المبيعات أو على أساس تقدير القيمة المتبقية، أو تكلفة الاس...
	الاستثمارات في الشركات الزميلة، والشهرة المحتسبة تكون خاضعة لانخفاض القيمة بناء على مؤشرات الأداء وأوضاع السوق. تتضمن الوحدات المولدة للنقد استثمارات المجموعة في بعض الشركات التابعة والشركات الزميلة المحتسبة بطريقة حقوق الملكية والعقارات الاستثمارية و...
	6.  نقد وأرصدة البنوك
	7.  محفظة الخزينة
	استثمارات أدوات الدين
	بالقيمة العادلة من خلال حقوق الملكية
	في 1 يناير 
	إضافات 

	7.  محفظة الخزينة (يتبع)
	استبعادات 
	تغيرات القيمة العادلة، صافي
	في 31 ديسمبر 2022
	في 1 يناير 
	إضافات خلال السنة

	استبعادات / تحويلات
	إطفاء
	إعادة تصنيف إلى التكلفة المطفأة
	تغيرات القيمة العادلة
	في 31 ديسمبر 2022
	8.  موجودات التمويلات
	الحركة في مخصصات الإنخفاض في القيمة كانت كما يلي:
	9. استثمارات عقارية
	1) العقارات الاستثمارية
	العقارات الاستثمارية تشمل أراضي ومباني في منطقة الخليج العربي وأوروبا وأمريكا الشمالية. تم رهن عقار استثماري بقيمة دفترية تبلغ 39.9 مليون دولار أمريكي (2021: 40.84  مليون دولار أمريكي ) مقابل تسهيلات وكالة، وتسهيل إجارة (إيضاح 15).
	2) عقارات قيد التطوير
	11. استثمارات مشتركة
	12. ذمم مدينة وموجودات أخرى
	13. عقارات ومعدات
	14. إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد
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	استهلاك
	استبعادات / تحويلات
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	-
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	بيع خلال السنة
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	إضافات خلال السنة
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	55,893
	في 31 ديسمبر
	في 1 يناير 
	إضافات 
	استبعادات 
	حصة المجموعة من الربح / (الخسارة) للسنة، صافي

	103,471
	69,003
	في 31 ديسمبر
	إنفراكورب ش.م.ب (مقفلة)
	مجموع الموجودات
	مجموع المطلوبات
	استثمارات أدوات الدين - صكوك
	مجموع الإيرادات
	مجموع الأرباح / (الخسارة) 
	الشركات الزميلة الأخرى المحتسبة بطريقة حقوق الملكية
	مجموع الموجودات
	مجموع المطلوبات
	مجموع الإيرادات
	مجموع الخسارة 

	142,051
	في 1 يناير
	إضافات
	استبعادات
	تغيرات القيمة العادلة 

	171,877
	142,051
	ذمم خدمات الاستثمارات المصرفية 
	ذمم مدينة من شركات زميلة محتسبة بطريقة حقوق الملكية
	تمويل مشاريع، صافي 
	ذمم مدينة من بيع عقارات قيد التطوير
	سلفيات وودائع
	ذمم مدينة من الموظفين           
	أرباح مستحقة من صكوك
	إيجارات مستحقة       
	مصروفات مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى
	مطروحاً: صافي مخصص انخفاض القيمة (إيضاح 23)

	171,877
	589,869
	أرض
	مباني وموجودات مستأجرة أخرى
	أخرى شاملة الأثاث والمركبات والمعدات

	531,488
	232,736
	% من مجموع
	% من مجموع
	سنة الأداء
	طبيعة المكافأة
	الموظفين المشمولين
	ملخص لشروط التأجيل والاستحقاق
	مكافآت 2019 -2021*
	خطة شراء الموظفين للأسهم، ومكافأة سنوية مؤجلة
	الأشخاص المشمولون في الوظائف الأساسية والرقابية، الذين يتجاوزون الحد الأقصى لمجموع المكافآت  وفقاً لقواعد المكافآت الصادرة عن مصرف البحرين المركزي، وسياسة المكافآت المتغيرة للبنك
	يتم إطلاق الأسهم بشكل تقديري خلال فترة التأجيل التي تبلغ 3 سنوات. يحدد سعر الإصدار المحدد بناء على تسوية محددة لسعر السوق بتاريخ المنح. لا توجد شروط مستقبلية للأداء تتعلق بالعلاوة السنوية المؤجلة، أو شروط خدمة. تملك الأسهم الحق في أرباح الأسهم، إن وجدت، ولكن تطلق خلال فترة التأجيل. 
	2020 - 2022
	خطة حوافز الأسهم طويلة الأجل
	أعضاء محددين من الإدارة العليا
	بموجب هيكل مكافآت الأداء المستقبلي للبنك، تم تقديم خطة حوافز الأسهم طويلة الأجل، حيث يتم مكافأة الموظفين في صورة أسهم كنسبة مئوية من تحقيق بعض شروط الأداء المحددة مسبقاً. تحدد خطة حوافز الأسهم طويلة الأجل شروط الأداء والخدمة، ولديها جدول استحقاق قابل للتصنيف على مدى ست سنوات. قد يحدث الاستحقاق المتسارع عند تجاوز شروط الأداء مما يؤدي مما يؤدي إلى رفع رسوم الدفع على أساس الأسهم، يتم تحديد سعر الإصدار إستناداً إلى تعديل محدد على سعر السوق بتاريخ المكافأة. تشمل أسهم خطة حوافز الأسهم طويلة الأجل مميزات الرافعة المالية، وتستحق أرباح الأسهم، إن وجدت، التي يتم إصدارها مع الأسهم المستحقة.  
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	139,687
	تتمثل في إيداعات في هيئة عقود مرابحة ووكالة مع مؤسسات مالية، وغير مالية، وأفراد كجزء من أنشطة خزينة المجموعة. تشمل هذه الأموال 84.3 مليون دولار أمريكي (2021: 84.3 مليون دولار أمريكي ) من قبل مؤسسة غير مالية، والتي تخضع حالياً لعقوبات تنظيمية.
	15. تمويلات لأجل
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	تلتزم المجموعة بعدم إحتساب أي إيراد من مصدر يتنافى مع الشريعة الإسلامية. ووفقاً لذلك تحول أرباح المصادر غير الإسلامية إلى حساب الأعمال الخيرية الذي تستخدمه المجموعة للأعمال الخيرية. يتم إظهار الحركة في الأموال من مصادر غير متوافقة مع الشريعة إسلامية ض...
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	31 ديسمبر
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	رقم
	البند
	أقل من 6 أشهر
	استجابة لتفشي جائحة الكورونا، كانت هناك تغييرات مختلفة على نموذج العمل، والتواصل مع العملاء، وطرق الدفع والتسوية الرقمية، واكتساب العملاء وتنفيذ العقود، وتنفيذ المعاملات مع وبالنيابة عن العملاء. عززت إدارة المجموعة مراقبتها لتحديد أحداث المخاطر الناتج...
	خلال سنة 2022، لم يكن لدى المجموعة أي مشاكل جوهرية تتعلق بالمخاطر التشغيلية.
	37. إلغاء توحيد شركات تابعة

	خلال الفترة، قامت مجموعة جي إف إتش بتنفيذ برنامج لإعادة هيكلة المجموعة ("البرنامج") والذي يشمل فصل أصول البنية التحتية والأصول العقارية من خلال شركة جديدة تم إنشاؤها باسم "إنفراكورب ش.م.ب" ("إنفراكورب")، والتي تم رسملتها بما يتجاوز 1.1 مليار دولار أمر...
	بموجب هذا البرنامج، تم تحويل بعض الأصول العقارية وأصول البنية التحتية من شركات المجموعة، إلى شركة إنفراكورب كمقابل عيني ممول بأسهم حقوق ملكية بقيمة 200 مليون دولار أمريكي، وصكوك هجينة بقيمة 900 مليون دولار أمريكي (حقوق ملكية دائمة) صادرة عن شركة إنفرا...
	تم تنفيذ عملية تحويل هذه الأصول في الفترة المنتهية في 31 مارس 2022. بعد تحويل هذه الأصول، باعت مجموعة جي إف إتش 60٪ من أسهمها في شركة إنفراكورب إلى مساهمين من أطراف أخرى، مما أدى لخسارة الحصة المسيطرة، والذي أدى إلى أن شركة إنفراكورب لم تعد شركة تابعة...
	37. إلغاء توحيد شركات تابعة (يتبع)

	** صافي الأرباح يشمل الربح المتراكم من جميع الموجودات والشركات التابعة المحولة كجزء من توحيد الشركات التابعة.
	العمليات المتوقفة
	38. استحواذ على شركات تابعة
	38. استحواذ على شركات تابعة (يتبع)
	39. أرقام المقارنة





